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(12المحاضرة)

المطلب الثالث: التقديم للوفاء 

يتوجب على الحامل  و   يلهلا اقتملإل  الى اب لحوه عهللا الواا اللا   لا   

عنللإ وهللوع ملاللاح االالللتاما    كاا  و  غيللق  ا لل  الاللتل   مكهللا اق  كلاقللل 

قللل قت يتالللي  عللللى اب لللحوه عهللللا اقتميلللإ ملللو وللله  الحامللل  اق للل    و   يلهلللا 

وتللل  ال يللل غا عللللى اأحاا مللل د و للل   أ  اأحاا ق يلللق  مكهلللا اق  كلاقللل ولللي  وحا لللا 

الحاملللللل  اق لللللل    ال يوللللللقو  ملللللل  اب للللللحوه عهلللللللا  ال ي  للللللو االوت للللللا   للللللا علللللللى 

الحام  اق    .

ه ا  ي  و قه  حوه عهلا ف  واق  عإل مطاقكتا  اأحاا ف   اريخ االاتاما 

 إيللللإال مكه يللللا فللللل     يمللللولو ل.ت 188 وسللللب ابللللاحد   وتلللل  يوللللقو  متللللا اباقللللل 

يتا ل  اقبلكل قللإ  اةح  ل  ابوجلوح مو نللا فل  حا  عللا   قللت عللى  همل    كالل  

الحام .

  كاللللللا قلللللل قت   وتلللللل  يبلللللل و الحاملللللل  االللللل لهاا مكهللللللا اق  كلاق    للللللا  

م  وعللللل  ملللللو ابمتبللللللات اقما و لللللل  اقتلللللا  لللللن ا اقتملللللإيا قهو لللللاا  الللللواا عللللللى 

و  عللللى مسللتو  ولللاالت اقتاللل   عهللللا ق   مكا لللا ق  ملل د و الللى   مسللتو  ملالللاح 

 م د ثا ل    ثا     اأحاا  يلهل   ثكا ا ق  م د ثاقث  .

الفقرة األولى: تاريخ التقديم للوفاء ومكانه

ل.ت : " يتاللللللي  علللللللى واملللللل  اق  كلاقلللللل   184 كمللللللا بللللللا  ةلللللل  عهلللللللا ابللللللاحد 

 لاريخ اال ل ل  و و  بالإ ملإد ملو  اريليلا و  ملو ابستام  اقو اا ف  يول ماي  

يمللللإميا قهو للللاا  مللللا فللللل  يللللول االاللللتاما   اقلللل ات   ملللللا فلللل  ووللللإ اأيللللال ال  سللللل  

 ابواقل  قا".

ه للل ا  الحامللل  يكلللو  م ولللقا قهتملللإل قه طاقكللل    كهلللا اق  كلاقللل  فللل   لللاريخ 

فلل  الحللاالت اب للار  االاللتاما  و  فلل  ووللإ اأيللال ال  سلل  اقتللا  للل  هلل ا اقتللاريخ

eBoik.com ʏʙʻʫ ɂʺɰʺɲ

https://eboik.com/?utm_source=file&utm_medium=pdf


ذة. نسرين الرحالي                        -دروس عن بعد –شرح وسائل األداء واالئتمان   . عبداالاله املحبوب     ذ 
                        

 

 
2 

د   قلللت و لللا   ا ألاهلللل اأمللل   اق  كلاقللل  ابسلللتام  اأحاا عنلللإ  قيللللا فللل  هللل   ابلللاح

اال لللل ل   للللإ  الحاملللل  ال لسللللتهلإ مللللو وجلللل  ال  سلللل  اأيللللال اقتللللا و للللارت  قيلللللا 

هل   الحاقل  يتالي  عهللا  هلب اقو لاا حا ل  وجل  الن  ملو  فل   ولل 184اباحد 

  ا ي ها   ال اعتوق وام  مي  .

ااتل   مكهلا اق  كلاقل   كل   لاريخ  ال يوجإ ما ي نع الحام  مو  كوع 

 االاتاما  اب ار  قلا ف  اق  كلاق  غيق و ا ال ي  و  جكار  على  قت.

هلللل ا  يتاللللي  علللللى الحاملللل  اقتمللللإل قه طاقكلللل   اقو للللاا   كهللللا اق  كلاقلللل  فلللل  

ابكلللا  ابللل الور  الللى جا لللب االللا اب لللحوه عهللللا ملللا قلللا يللل ح  للللا مكلللا    للل   ي لللا 

اا هللللللو ابكللللللا  ابوجللللللوح  لللللللا ابللللللوف  االوتلللللللا   و  ي  للللللو و  يكللللللو  مكللللللا  اقو لللللل

 اقشلل ا اقلل    للا ألالدنللا  لللإو  كللوع و    انلللا واقلل  امتنللال اب للحوه عهلللا

 عو اقو اا.

 – نلللللت اب للللل ه  – ياتولللللق  ملللللإيا اق  كلاقللللل  قللللل حاا قلللللإ  غ  للللل  ابماوللللل  

 ف   م علا اأ يقد   ثا    مإيا قهو اا. 184وسب اباحد 

ل الحامللللل   ابطاقكللللل   اقو لللللاا فللللل  ا جلللللاع اقما و لللللل   يتق لللللب عللللللى علللللإل  للللللا

اللموح ومللا فلل  اق جللول علللى اب يلل يو  نمللل  ابهتلل مي   ل.ت 206وسللب ابللاحد 

 االللتءناا اقما للل    اقسلللاوب اقللل   قلللا يملللإل مما للل  اقو لللاا ولللل  لاتولللق ولللام  

 مي  .

 
 

 الفقرة الثانية: التعرض على الوفاء

ولللللللللل   للللللللللاريخ  اا اق  كلاقلللللللللل  اقتللللللللللامنلللللللللع اقمللللللللللا و  اقةلللللللللل ف  اقتالللللللللل   عللللللللللى وح

االلتاما يا    قللت و ايلل  ق  ت للا  اقت للار   ألسلليل  قتللإا ع اق  كلاقلل   ق للو 

ل.ت  189هلل ا ابنللع اقمللا وه   يهللا اب لل ل  االلتءنااات هاملل   ةلل  عهيلللا ابللاحد 

 اقتللا جللاا  يلللا : " ال ي للو  اقتالل   علللى اقو للاا  ال فلل  واقلل   لللال اق  كلاقلل  و  

 واق  اق سوي  و  اقتةهل  اقمبا ل  قلحام ".ا  تلا و  ف  
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 .في حالة ضياع أو سرقة الكمبيالةأوال: 

   الللللل  وامللللل   للللللاع  منلللللا اق  كلاقللللل  و  الللللل    ي  نلللللا و  يتاللللل   علللللللى 

 منالا ملو وحاا هل     إ  ار اب لحوه عهللا وحانلا   يتا ه ا اقتا    اإلا ال

 متلا ال  ولقو   لا  الحاملل   اقور ل      ا ملا وحاهلا  للاق غا ملو هل ا اقتال     للإ 

 اق     قيا.

 ي ب و    ي  فل  واقل   للال و  ال    اق  كلاقل   لي   هلت اقتلا  ا ل  اقتو للع 

  اقمكوع  ني  اقتا ال  ا   اقمكوع.

و  اق  كلاقللللللل  ابمكوق   إ لللللللا ال ي لللللللو  قلحامللللللل    كاقنسلللللللك  قلحاقللللللل  اأ الللللللى

  باإ و  يملإل يهاقل   ل قت ابطاقك   اأحاا  ال  مم  مو ر دس اةح    اقت اري

 ل.ت . 191قياقاباحد   اا ناحا على   يق

اق  كلاقل  غيلق ابمكوق   إ لا ي لو  قلحامل   و  وما  اقنسك  قلحاقل  اقثا لل 

و  يطاقللللب  اقو للللاا االللل ناحا علللللى   يللللق   لللل  قه  كلاقلللل   ل.ت 190 كمللللا قه للللاحد 

  و  يمإل يهاق    قت.

عنلللللللإما لاملللللللد الحامللللللل  علللللللو  ملللللللإيا   يلللللللق قه  كلاقللللللل  اقبلللللللا ا  و   ق لللللللو

ابس     اواا الا   ممكوق  ول ال   إ ا ال ي  نلا و  يطاقلب  و انللا ملو ر لدس 

اةح  لللل   ال باللللإما يثهلللل  مه لتللللا قيللللا  للللإ ا    اقت اريلللل    مللللإيا يهاقلللل   لللل قت 

 ل.ت . 192قاباحد 

  قه  كلاقل  اقبللا ا  و  ي لا لسلتطلع الحامل  اقلل   ال يتلو   عللى   يللق   ل

ابسللل     و  يتوجلللا  الللى م يللل   ابكا للل  قلحةلللوع عللللى   يلللق   للل   هللل ا اأ يلللق 

يتاللي  عهلللا مسللاعإ ا قلحةللوع علللى هلل ا اقن يللق   يللتا  قللت ب للك   ةللاعإ  

 الى وللي  اقووللوع  الى اقسللاوب   يتا لل  الحاملل  مةلاريه الحةللوع علللى هلل ا 

 ل.ت . 194اقن يققاباحد 

 هاقلل  ابمإملل  مللو الحاملل  ألسللمل   لل  ر ثلل   اللنوات   ا  ه لليق  اللى و  اق

 ل ت . 195قا  ما   ع ه   ابإد وي  مطاقك   با ل  قل 
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 حالة التسوية أو التصفية القضائية للحامل. -ثانيا

الحاملللل  غلللل  يللللإ  عللللو   للللإ يتق للللب علللللى الح للللا  هللللت  مسللللط د اباالملللل   للللإ

هلللا  لللمم  ملللو اةح  للل      اقسلللنإيت ما  حارد ومواقلللا و  اقتةللل و  يللللا   وهلللوع 

ولل اقتال   عللى اقو لاا  ه   اقو ال  اقما و ل  قلحام   إ ألاطل  قهسلنإيت

   كها اق  كلاق  قلحام   و  يطاقب  اقو اا  إال منا و اي  أووع ابما ق .

   لللب اإل لللارد  الللى و  هللل ا االالللتءناا يطكلللل  ةلللورد مطهمللل  فللل  واقللل  اقتةلللهل  

 ع  وهلللوع اقسللللنإيت ماهلللا فلللل  اقتةللل و فلللل  اقمبلللا ل  وللللل  يلللتا غلللل  يلللإ ابمللللا

ل ت   ومللا فلل  واقلل  اق سللوي  اقمبللا ل   لل  لاطلل   هللس  619ومللواع ابما قلل ق ل 

الحللل قهسللنإيت  ال فلل  الحاقلل  اقتللا  للمم   اةح  لل   اق سللليق اق للل  و  المد لل قل 

 ل ت .  576

 الفقرة الثالثة: كيفية الوفاء وإثباته

  قه كها اقنمإ  ابب و  يلا   ل اقا ه  يتا   اا اق  كلاق    سها الحام

اب للار  قيلللا  ناقط يملل  اقااحيلل  و  عللو   يللل ابنا قلل  اقلإ يلل  قه كهللا اقنمللإ   

 قللدس هنللا  مللا ي نللع مللو و  يللتا اأحاا عللو   يللل اق لللت  ق نللا ال يمللول ممللال 

 ال   ا  ا ااتل    ل تا مو   و الحامل     بلا اللا  اأحاا  اق للت  اقنموح

الحامللل  ملللو  طللل  علللإل  مبللل و ا ب لللك  مطهلللل بلللا ي  لللو و  يتاللل   قلللاقلللدس 

 جلللوح اق وللللإ و  علللإل يهايتلللا   لللإ   اقملللا و  اقةللل ف   مواعلللإ لح ايللل  هللل ا 

ل.ت علللللى مللللا يللللل  : " ال يت للللإح اقللللإيو  مكللللوع  305الحاملللل     مللللإ  ةلللل  ابللللاحد 

اقللللإا و ألسللللها  لللللت   للللاا قإينللللا   يكملللل  اقللللإيو اأوللللل   ا  للللا  كلللل  مللللا قللللا مللللو 

  ا ات م  كط   ا  اى و  يمع اقو اا  اق لت اب الور". 

  لللا   قللل قت متلللع اب للل ل الحامللل   بللل ا   و للل    اأه لللل    كلللا    قلللت 

و  الحامل  اقل   يواجلا بالإل  جلوح اق ولللإ  علإل يهايتلا ي هلت  كملا قه للاحد 

  امللل  اوت لللا  علللإل اأحاا  كملللا قفجلللاع اةحلللإحد فللل   ملللإيا اق للللت  ل.ت 198
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 قلللدس  كملللا قفجلللاع ابالنللل  قتملللإيا االوت لللا  قالللإل   لللاا  اق  كلاقللل   قهو لللاا 

 قت و  ا جاع اةحلإح إل امل  اوت لا  علإل اأحاا  اق للت ول  و لوع ملو  هلت 

 اة ةة  قه  كلاق .

للام    جلللب عهللللا  رجلللال   ع وملللا فللل  واقللل   همللل  الحامللل  بكهلللا اق  كلاقللل  الل

 اة اقةللل  يلللإقل  عللللى وةلللوع  اق  كلاقللل  قه لللإيو اقللل    فلللى  للللا مو الللا عهيللللا

 ل ت . 185اقو ااقاقهم د اأ اى مو ل 

 قمللللللللإ وجيلللللللل  قه  للللللللحوه عهلللللللللا  مكا للللللللل  اقو للللللللاا   للللللللدا  مللللللللل مللللللللو مكهللللللللا 

اق  كلاقلللل    لللل  ويكللللق مللللو  قللللت  مللللإ وجوللللق اقمللللا و  اقةلللل ف  الحاملللل  مللللو  لللل ع 

عللللى  كلللوع اأحاا المد للل     لللا قهملللا و  ابلللإه   185ملللو ابلللاحد  اقهمللل د اقثا لللل 

  .ق   ي  ض ه ا اإلجكار  اقنسك  قهإا و اق   يواجا مإينا  اوإاا

 ابهتللللللل مي  ج للللللللع مةلللللللال   لللللللا  للللللل  كل  مللللللل ح  قلللللللت قطكلاللللللل  اقلللللللإيو اقللللللل  

  اعتكارها ع     اريا.  اق  كلاق  

يكم  قلحام  الحل ف  اق جول على  لاي  ابهتل مي   لالمدا ابتكمل  اقل    ي ا

ظ  اق  كلاقللل   لللي  يإيلللا  ال ي ولللق عللللى قلللا يلللتا اقو لللاا  لللا  مو وجللل   قلللت يالللته

ألسللهل يا قه  للحوه عهلللا   اللل  مللا ي ه للا هلل ا اأ يللق  كمللا قههملل د اقثاقثلل  مللو 

مو ل.ت هو  ثكات ه ا اقو اا المد   عللى اق  كلاقل   ألسله ا  ول   185اباحد 

   ا وحا  قلحام .
 

 المطلب الرابع: الرجوع الصرفي 

اقمللللا و  اقةلللل ف  اق  كلاقلللل   بلللل ا ات هاملللل  فلللل  واقلللل  ر للللض ابللللإيو  وملللل 

اب للللحوه عهلللللا وحانلللللا اللللواا الهلللللا و  جد لللللا   ر للللب علللللى عللللإل وةللللوع اقو للللاا 

 مكا لللللل  رجلللللول الحامللللل  عللللللى الللللل  ابلللللو اي  عللللللى اق  كلاقللللل  فللللل    لللللار ملللللا لاللللل و 

  اق جول اقة ف .



ذة. نسرين الرحالي                        -دروس عن بعد –شرح وسائل األداء واالئتمان   . عبداالاله املحبوب     ذ 
                        

 

 
6 

للللا  هللللل ا الحلللللل  اقةللللللا قلحامللللل    لللللإ  اب لللللل ل  للللللإ   و   ا   الللللس م اراللللللتا الل

قه لل  ح اقما و للل  ابه   لل  عهلللا    االاللتهاحد منللا علللى اوتللقال هلل ا الحاملل 

   ا    اقتاا  جداا  قت.   ال اعتوق مي  

ول  ا ثلار اقما و لل  ابتوقلإد  ول       ل  ح هل ا اق جلولقق  مل د و الى    ملا   ا

 عو  لهه  هت اق   حقق  م د ثا ل   .

 الصرفي الفقرة األولى: شروط الرجوع

قمإ  وع اب ل ل قلحامل  اق ل    قه  كلاقل  و  ي جلع عللى و  ملو ابهتل مي  

ابللللو اي  علللللى اق  كلاقلللل  فلللل  و  واقلللل   للللا  يلللللا ر للللض وحاا مكهللللا اق  كلاقلللل  عنللللإ 

وهلللوع وجهلللا   للل  وتللل   كللل  هللل ا اأجللل  قاق جلللول  كللل  اأ ا     قلللت االلل ناحا بلللا 

 االت ف :مو ل ت اقتا وإحت ه   الح 196جاا ف  اباحد 

 عنإ االاتاما :   ا قا يمع   اا اق  كلاق .– 1

  ك  االاتاما  ف  الحاالت اقتاقل : – 2

   ا  ا ر ض اقمكوع الهلا و  جد لا. –و      

فلللل  واقلللل  اق سللللوي  و  اقتةللللهل  اقمبللللا ل  قه  للللحوه عهلللللا اللللواا الللللا   –ه     

  ا   ول غيق  ا   قه  كلاق .

عهلللللا عللللو ألسلللإيإ حيو للللا  قللللو قلللا يثهلللل   قللللت  فللل  واقلللل   و لللله اب لللحوه–      

  ةإ ر و ا.

 ف  واق  الحمد ح   جإ   على ومواع اب حوه عهلا. –ح     

اقمبا ل  قسلاوب ي كلاقل  م ل  ح علإل  اقتةهل  و  اق سوي  ف  واق –ه     

  مإيل ا قهمكوع.

يالل قلحامل  م ارال  اق جلول اقةل ف  الواا  حيلا و   بلا لا  ي لب عهللا   قك 

اوتلللقل اق للل  ح اقما و لللل  ابت ثهللل  وااالللا فللل    امللل  االوت لللا  قو ال   اإلعلللل ل 

   قت قثا لا .
 

 أوال:االحتجاج
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  تعريف وأهمية االحتجاج: -و 

ل.ت  209االوت ا  ما ر راما يا ر  مممور يتا ل  اقبلكل وسلب ابلاحد 

 197  عللو اقو للاا و  اقمكللوع قل  إلثكللات امتنللال ابللإيو اأوللل  ق اب للحوه عهلللا

 ل ت .

   ي  وه ل  االوت ا  ف  الو ا اقواله  اقوولإد اقتا ي ه يا الحام  

قه جول على ابو اي  على اق  كلاق  ف    ار اق جول اقة ف    ال امل وما 

ل.ت:" ال ل نا و   ج اا مو   و وام   211ه ا   هو ما و ارت  قلا اباحد 

 اى  190 ا   ال ف  واالت منةو  عهيلا ف  ابواح مو اق  كلاق  عو االوت

192                                                                                                    ." 

 اقيإو مو االوت ا  هو و  اب  ل وراح و  يثه  االمتنال عو اقو اا  ل  

قلمطع حا   ال    و و  منا ع  ف   ل ر   را ل  على يإ عو  يتا   اقبك

  هويل    لم  ه ا االمتنلال   اإل ا    اى و ا  إ يكو   اله  قه  ييق  ابلإيو 

عو عمد  و   ال اتا اقت اري     ااو ا ت ا ا با ينطو  عهلا مو ع  ل 

 امتناعا عو اقو اا  مل   اق  كلاق .

ا هللا علللى اقو لللاا  مل لل   م للا ال  للت  لللا و  علإيللإ ابللإيو  للل ا اق للك  ي

اق  كلاق   عإل   كال وااقلب اب ا ه   اق إر  اقإا ني   قل قت وولك  اقنللا  

ين ل     اللى االوت للا  عللى و للا حقللل  عللى االلللار م يللد اقتلاج  ابللاا   حقلللل  عهللل  

 و هللا عللو ح للع حيو للا  قلل قت لاتوللق اوت للا  عللإل اقو للاا مللو  مللارات اقتو لله 

 . ت  مسط د اباالم  رعو اقلإ ع اقتا  وق

للا  الحامللل  قكللل  ياهلللظ وملللا فللل  اق جلللول عللللى ابلللو اي  فللل    لللار اق جلللول     ا الل

 ف  الحاالت اقتاقل :  اقة ف  مهدما  إ ام  االوت ا    إ ا ماه  منا

للللا   - واقللللل  الح لللللا  اق سلللللوي  و  اقتةلللللهل  اقمبلللللا ل  قه  لللللحوه عهللللللا الل

 ل.ت . 197د  ا   قه  كلاق  ول القاقهم د اأ يقد مو اباح
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واقلللل  الح للللا  اق سللللوي  و  اقتةللللهل  اقمبللللا ل  قهسللللاوب فلللل  اق  كلاقلللل   -

 197اقتلا  تبل و  ل ح علإل اقتملإيا قهمكلوعقاقهم د اأ يلقد ملو ابللاحد 

 ل.ت .

واقلللللل    املللللل  اوت للللللا  عللللللإل اقمكللللللوع ل نللللللا عللللللو اوت للللللا  عللللللإل اقو للللللاا  -

 ل.ت . 197قاقهم د اق ابا  مو اباحد 

 ت لللا   ث ثلللي  يوملللاقاقهم د اق اباللل  ملللو ابلللاحد واقللل  اقملللود اقملللاه د اقتلللا  -

 ل.ت . 207

 .ل.ل : "  ا  162واق  اهت الحام  مسط د اأم   اأحاا   كما قه احد  -

لللللا  اقلللللللإيو متق كلللللللا عللللللو اق  كلاقللللللل   لللللللت  علللللللو اأملللللل   لللللللاأحاا ج للللللللع  ثلللللللار  الل

 االوت ا  باإل اقإ ع ف  مواجي  الحامهي   ابست ي يو"

إ   مةللاريه  وللل  لاهلل  الحاملل  فلل  هلل   واقلل   يلل اح  لل ح اق جللول  لل -

الحاقل  ملو   املل  االوت لا   ق نلا يكللو  مهدملا  تملإي يا قهو للاا فل   للاريخ 

االاتاما   مع اال  كا  و  ه ا اق  ح   ا و رح  اقساوب   إ ا لسل   

علللللى اللللل  ابللللو اي   ومللللا   ا ا للللتق ا ووللللإ اب يلللل يو قدمللللا  وللللإ قاقهم د 

 ل.ت . 200اقثا ل  مو اباحد 

  ا رجللع الحاملل  علللى اقسللاوب مكا لل د  إ للا لاهلل  مللو   املل  االوت للا   -

 ال ي  لللللو قهسلللللاوب اقلللللإ ع بالللللإل   امللللل  االوت لللللا   ال   ا وثهللللل   جلللللوح 

 مما   اقو اا قإ  اب حوه عهلا ف  ملااح االاتاما .

  لا ات االوت ا  -ه 

ل.ت   وظ و  ما ر االوت ا  ي ب و   210   209 اى اباح ي    اق جول

ل لللللت   عللللللى الللللل  اقكلا لللللات ابتبللللل ن  فللللل  اق  كلاقللللل  ملللللو ه للللل  و فللللل  قكللللل  ملللللو 

اإل ل ار  اقو لاا  وبلور   الى اقمكوع  اقت ييقات  اقتو لاات اأ      اإل لا  

 ر با ...و  غلاه اب حوه عهلا  واكاه ر ض اأحاا  اقامد عو اقتو لع و  
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يتا للل  اقبلللكل  اللل  مسلللي قلتا اقش ةلللل  وسلللب ابلللاحد   يملللول ملللممور 

مطا مللل   ةحبللل  االوت لللا   االوتهلللاه  ن للل  منلللا  ا يللل   ل.ت بالللإ 212

ق ولللل    يبلللل جلا فلللل  تللللم   للللا   االوت للللا  م لللليوح عهلللللا  مو للللع مللللو  كلللل  

 اقماض ا  ول  يتا    دكا ف  جإ ع وسب اق سهس  اقدمنا.

    لو و ابهلدل  اقو لاا و  فل    ل  ملو و مال  و  يتا  ا ي  هل ا اةحبل

قلللللللا و  فللللللل  ملللللللو و اأيللللللل ا  ابالنلللللللي  فللللللل  اق  كلاقللللللل  ي هلللللللدمي   اقو لللللللاا عنلللللللإ 

ل.ت    فل   209اال تباا   يل قت فل  ملو و اقما ل   اقتلإ       جلإ  قابلاحد 

واقلل   جللإ  لللا   للا ،  للابو و  وجلل    الل  قلل قت  كلل    املل  االوت للا   هلل ا 

 ل.ت.   209اقهم د اأ يقد مو اباحد ما أل يق  قلا 

 ميعاد إقامة االحتجاج -ج 

ي ب على الحام  اوتقال ملااح   ام  االوت ا    ي ي   ي  ملالاح  ملإيا 

 اوت ا  عإل اقمكوع  ملااح  مإيا اوت ا  عإل اقو اا.

 هل للللا يلللللا االوت للللا  اأ ع يتاللللي  علللللى الحاملللل    املللل  اوت للللا  عللللإل 

بالن  قتمإيا اق  كلاق  قهمكلوع     تلإ هل   ا جلاع ملو اقمكوع حا   ا جاع ا

 لاريخ  ه للاا اق  كلاقلل   اللى  للاريخ االتاما يا     ا وللاحو و  الللا  يللول اقتمللإيا 

قهمكوع هو     يول مو اأج   جب   ام  االوت ا  وسب اقهم د اقثا ل  مو 

  اأحاا فللل  فللل  اقللللول ابلللواا    يتاهلللل اأمللل  هنلللا  اق  كلاقللل  ابسلللتام 197ابلللاحد 

 اريخ ماي  و  باإ مإد مو  ه انلا  وما  ل ا يلا اق  كلاق  ابستام  اأحاا 

مللو  للاريخ  ه للانلا   باللإ مللإد مللو اال لل ل   للإ  وجلل   مللإي يا قهمكللوع هللو اللن 

 للإ ا  للا اقتمللإيا قهمكللوع فلل    لل  يللول مللو اقسللن  يكللو  ملاللاح   املل  االوت للا  

 للللا ا لللللتقاح  مللللإي يا قهمكللللوع فلللل   لللللاريخ  هللللو اقلللللول اقلللل   يلللللل  اقسللللن    دن للللا   ا

 ماي    االوت ا  ي ب و  ياتقل ه   ابإد.

  ل لللا يللللا ملالللاح   امللل  اوت لللا  علللإل اقو لللاا  لللن وظ و  ث للل  وجهلللي  

 لاقن    الى  لاريخ االتاما  اق  كلاق   كاقنسلك  قه  كلاقل  ابسلتام  اأحاا فل  
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لا   للإ    املل  االوت للا   للاريخ  ه للان يللول ماللي  و  باللإ مللإد مللو اال لل ل و  مللو

ل.ت ي للللب اقملللللال  للللا حا لللل  ووللللإ ويللللال  197وسللللب اقهملللل د اقثاقثلللل  مللللو ابللللاحد 

 اقا   ال  س  ابواقل  قلول االاتاما ,

وملللا  اقنسلللك  قه  كلاقللل  ابسلللتام  اأحاا عنلللإ اال للل ل   إ لللا ي لللب   امللل  

  ا تلإاا االوت ا  حا   ابإد اقما و ل  قتملإيا اق  كلاقل  قهو لاا  و  ملإد الن

قهديللللاحد و  اقنمةللللا  وسللللب اق لللل  ح  مللللو  اريليللللا  يكو  هلللل ا اأجلللل   للللا  

 اقوارحد ف  اق  كلاق .

   ا  للللإم  هلللل   اق  كلاقلللل  قلللل حاا فلللل    لللل  يللللول االاللللتاما   إ للللا ي للللو  

  ام  االوت ا  ف  اقلول ابواا  بيه  اقته يق اقتا لستهلإ مجللا اب لحوه عهللا 

 ف   م علا اأ اى. 175  كما با  ة  عهلا اباحد

   ولللللظ و    امللللل  اوت لللللا  علللللإل اأحاا حا للللل  ملللللإد   سللللل  ويلللللال  كملللللا 

ل.ت ال يلللتا اقتمللللإ  لللا ب لللك  مطهلللل   قلللت و  ث للل   197قههمللل د اقثاقثللل  قه لللاحد 

ولللاالت يلللتا  يللللا   امللل  االوت لللا   كللل  هللل ا ابلالللاح  مكا للل د بالللإ اإلعللل   علللو 

علللى  إ   املل  زمللد  للإ   جللإ    و لله اب للحوه عهلللا عللو وحاا حيو للا و  بالل

 ل.ت. 197 كما قههم د اقثا ل  مو اباحد  ومواقا

وللللل  يللللتا  للللم يق  ل.ت 229 فلللل  اأ يللللق ي للللب م اعللللاد ممتبلللللات ابللللاحد 

فلل  واقلل  مةللاح    قللت ابلاللاح قلللول  ملاللاح   املل  االوت للا   اللى و ع يللول ع لل 

 عطه   ا و ل .  

 اإلعالم ثانيا:

باللللإ  لاملللا  االوت للللا    علللل ل ملللو  يلللل  قللللا و جلللب اقمللللا و  عللللى الحاملللل  

اق  كلاق  حا   ات  ويال اقا   اقتا  ل  يلول   امل  االوت لا  و  يلول اقتملإيا 

 ل.ت . 199ف  واق  ا تقاح اق جول  إ   مةاريهقاقهم د اأ اى مو اباحد 

بالللللإها يملللللول هللللل ا اأ يلللللق حا للللل  وجللللل  ث ثللللل  ويلللللال اقا للللل  ابواقلللللل  قتهمللللللا 

ل مو  ي  قا اق  كلاق  وت   ة  فل  اأ يلق  الى اقسلاوب   يكلإو اإلع ل    إع  

ل.ت    199اللللل يا  هللللل   ا جلللللاع ملللللو يلللللول اق سلللللها قاقهمللللل د اقثاقثللللل  ملللللو ابلللللاحد 
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ابلاحد  مو اق ابا  اقهم دق  ننهس اقط يم  ي ب على ال  مو ع و  لاها  امنا

 ل.ت . 199

 اقتلا اق  كلاقل  فل  اقسلاوب  إ لاار اقتكهللا علو    ن وا اد مع  قت  يملول

 ابواقلل  اقا ل  ويلال ث ثل  حا ل  اأحاا ر لض والكاه  مو نلا اال ا  تبل و

 ملو اقثا لل  اببل و  قاقهمل د  اقوقيلإ اإل لاار ه ا  يتا االوت ا     ام  قلول

 ل.ت . 199اباحد 

 جللإي   اقلل ي  و  هلل ا اإلعلل ل مهللدل قكلل  مللو ي  للو اق جللول عهلللا ولل  لا 

وعهللللوا و هسلللليا مللللو ابسللللي قل  اقةلللل  ل   للللإي اح  لللل ح  االلللتءناا و قلللللت اقلللل يو 

علللللإل اقبللللل ا    يللللل قت اب يللللل  اقللللل   قلللللا يللللل ي  عنوا لللللا و   يللللل   ب لللللك  غيلللللق 

 صللحل   وللل  يوجللا اإلعلل ل فلل  هلل   الحاقلل   اللى اب يلل  اقلل   لسللكماقاقهم د

 ل.ت . 199اباحد  مو ال امس 

علللللى مللللو    ا الللللا  اب لللل ل قللللا ياللللإح  لللل   مالنللللا ق علللل ل   إ للللا يتوجللللب 

 جيللا و  يكللو  ولل را وتلل  يكللو    مللإ ر   ثكا للا   ع ومللا ي للب و  يكللي  ر للض 

 اقمكوع و  االمتنال عو وحاا اق  كلاق .
 

 تخلف شروط الرجوع الصرفي الفقرة الثانية: آثار 

 ي  لللللا الللللا ما و لللللا قللللللت  و الحامللللل  ملللللو م اراللللل  اق جلللللول اقةللللل ف  و  اقلللللإعو  

  اقبلامني   اب يل يو اقما ل  عهللا  اب لحوه اقساوب مو ال  اقة  ل  على

  لا ولإر اقل   اقتق دلب ي ا ل  و   ح    م ت الي  و   ل اح  االوتللا لي 

   ابسللتام   اقهوا لإ اق  كلاقلل    كهلا اقتل اميا   قكل  يللت  و ملو مطللاقكتلا

اإلجلل ااات اقما و للل  ابطهونلل  قلل قت  ال     كللالج لللع ابةللاريه  .ي للب عهلللا 

ملاقهلللل  قيلللل   اإلجلللل ااات يتق للللب عهيلللللا اعتكللللار الحاملللل  مي لللل    ناقتللللاا  لسللللمل 

 وما ف  اق جول اقة ف .

  عدم قيام الحامل باالحتجاج -أ 
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 تامل ف  ول الحام  اق   يتماعس عو اقملال  االوت ا  علإل اقمكلوع 

و  اقو اا   ل اق   ح اقما و ل  وه  وام  مي     ي  و اقموع ع وما  م  

الحاملللل  ابي لللل  هلللللو  قللللت الحامللللل  اقلللل   لسلللللمل عنللللا الح ايللللل  اقةلللل  ل  اقتلللللا 

:   ةلللا  للللا اقملللا و  اقةللل ف  قالللإل الللهويا ابسلللهت اقةللل ف  ابطهلللوه   مثاقلللا

علإل اقمللال  االوت للا  و  علإل اقتمللإل الالتل   مكهلا اق  كلاقلل  عنلإ  للاريخ 

االللتاما يا فللل  واقللل   يللل اح  للل ح اق جلللول  لللإ   مةلللاريه  ه للل ا  كللل    للل ع 

للللللا  ول ا هلللللللاي  ي اللللللل  الحامللللللل  ولللللللام  مي للللللل  ال لالللللللوح   لللللللاقت ال وللللللل ف   لللللللا وه  الل

ك  عللال اقهملل د   مللإ ر  متابالل   للامنلا  اق  كلاقلل    هلل ا مللا و للارت  قلللا ب لل

ل.ت  نةيا : " لسمل ول الحام   اق جول على اب يل يو  206اأ اى مو اباحد 

  اقساوب  نمل  ابهت مي   ااتءناا اقما   ...".

 ه  ا  لتهه   ال  الحام  ابي   وسب ابو ع اق   يواجيا.

 عالقة الحامل المهمل بالساحب:  (1

ق و اقسموح ال لس   مهاوقا  ل.ت ف   م علا اقثاقث  : " 206 نا اباحد 

  لللا  اقسلللاوب  ال   ا وثهللل   جلللوح مما للل  اقو لللاا  تلللاريخ االالللتاما    فللل  هللل   

 الحاق  ال يكم  قلحام  ول ابطاقك   ال  إ اب حوه عهلا ".

ه  ا  ا    الحام  ابي    اقساوب  تاإح على واا  الو  اقسلاوب 

الاللتاما    اقسللاوب اقلل    للال  تمللإيا مما لل  اقو للاا مللو عإمللا عنللإ  للاريخ ا

 الحاملل  ابي لل  ال لسللمل ومللا   اهللا  يكملل  مسللي ال   قللا يللو   مما لل  اقو للاا

عو اقو لاا و   ثكلات  وول  اب لحوه عهللا   ما ل  اقو لاا   لإ ا اللا  اقسلاوب 

 للإ   لل  مما لل  اقو للاا  للإ  الحاملل  ابي لل  لسللمل ومللا   اهللا فلل  هلل   الحاقلل  

ا اقما  .  للل ا يكللو    للع اقسللاوب اقلل    ال يكملل  ومامللا اللو  اب للحوه عهللل

 إل مما   اقو اا ف  ع  تا  الحام  ابي   يا    ه ا اأ يق  كاي  ابلو اي  

 اق يو يال قيا مواجيتا بسموح وما   ااها بسهب  ه اقا. 

 عالقة الحامل المهمل بالمظهرين:  (2
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اأ الى     الحام  ابي   يهمإ وما ف  اق جول على اب يل يو  كملا قههمل د

  ا ألاهل اأمل     يل يو الكل قيلا و  وعهلوا الحامل   ل.ت  ق و 206مو اباحد 

مللللللو   املللللل  االوت للللللا    للللللإ  اللللللموح وللللللل الحاملللللل  فلللللل  اق جللللللول علللللللى اب يلللللل يو 

ا  للل يو  ال يهمللللإ  وملللا فلللل  اق جلللول اقةلللل ف  عللللى اب يلللل يو اقللل يو وعهللللو  مللللو 

 اقملال  ل ا االوت ا .

  اب ي يو اق يو وعهو   ناقتاا  لستطلع اق جول  يو ال لاتوق وام  مي     ا

 عهيلا.

للا  قلللدس   ملللإ ر  اق جلللول اقةللل ف      لللإر اإل لللارد  الللى و  الحامللل  ابي للل    ا الل

عللى م يل     إ لا ي هلت ولل مما للا ا  كملا قهمواعلإ اقاامل   نلاا عللى اقا  لل  

 .اأوهل  اقما     لجل ا

 عالقة الحامل المهمل بالمسحوب عليه:  (3

وع اب للحوه عهلللا اق  كلاقلل  ي اهللا مللإينا ووللهلا  لللا   للا  الحاملل       كلل

ه لللل ا  إه للللاع الحاملللل  ال يلللليث  علللللى ومو للللا   للللا  اب للللحوه عهلللللا اقما لللل   ال 

 اقتماحل    إ  ال  اةمهس اأعللى هل ا اال  لا     جلاا فل   ولإ    ارا لا  تلاريخ 

لحاملللل  مللللو  .ت  للللإ  ا 161: " ق للللو وللللل  و للللا  كمللللا قههةلللل  1989مللللار   29

لسللللللللمل ومللللللللا فلللللللل  واقلللللللل  علللللللللإل   املللللللل  االوت للللللللا  باللللللللإل اأحاا   اا اب يللللللللل يو 

 اقسلللللاوب  نملللللل  ابهتللللل مي   االللللتءناا اقما للللل  اقللللل   ال ل لللللتقح بتاباتلللللا ا للللللا  

 اإلج اا اب الور ....".

ومللا   ا الللا  اب للحوه عهلللا غيللق  ا لل   قللا يتهملل  مما لل  اقو للاا   إ للا يكللو  

واا الللا  مي لل  ول غيللق مي لل    ناقتللاا  ال ياللل غيللق مهتلل ل ب لل اا   للا  الحاملل  الل

 قا اق جول عهلا. 

 و يلللللقا ه للللليق  الللللى و  اإله لللللاع قلللللدس ملللللو اقن لللللال اقالللللال   يلللللو ولللللل قه هتللللل ل 

 اق  كلاقلل  ي  نللا  ثار لللا فلل  مواجيللل  الحاملل  ابي لل   ال ي  لللو قه ا  لل   ثار لللا 

 مو  هماا  هسيا.
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 عدم القيام باإلعالم –ه 

ابتق للللب عللللو عللللإل  لللللال الحاملللل   للللإج اا االوت للللا      للللا قلمللللداا اقمللللا وه 

 يتق لب  ابت ثل  فل  الموح وملا فل  متابال  بالض ابهتل مي   اق  كلاقل    إ لا ال

 لا   لا  ابهتل مي   يملا قلا اقل   اقشل ا ولل الموح اإلعل ل  وجللا علإل علو

 علو  نلت   لإ اقتلا اأ ل ار علو ألاويبلا  ملل يتا ل   لإ  الو   اأحاا     لا

 ملو اأ يلقد اق  كلاقل  قاقهمل د مكهلا اقتالويض هل ا يت ا    و  ح    ه ا  ه اقا

 ل.ت . 199اباحد 

 

 

 

 

 

 
 


