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Spirit of law 
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 : قال الدكتور نزيه بعد املقدمة )٣
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 التعليق
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 : ٩٧قال الباحث يف ص  )٤
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الدليل األول    
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االجتاه األول
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االجتاه الثاين
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يرى الباحث   
            

         
 




 

             


  


ما ورد منها يف ورقة الباحث
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 : ١٠٢يقول الباحث يف ص  -٦
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 : ١٠٦-١٠٥ويقول الباحث يف صفحيت  -٧

" 
ثالثة أمور : 

أن جيعل رب الدين للمدينأحدها
 " . 

جعل املدين جللكفيلالًع 
   . 

والثاين
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فمن جعلها مثله منعها . 
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    ضامن جبعل   
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 اعطين
 .  فاحلمالة على هذا حرام،عشرة دراهم وأحتمل لك

    


وأنا أحتمل لك،اعطين عشرة 
 . 

 : 

" جبواز اشتراط الكفيل على املكفول له أن حيط عن املكفول
بعض دينه على أن يضمن باقيه

حمض التزامه  
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 يسقطه رب الدين


يدفعه املكفول للكفيل . 

والثالث
 . 

 : 




على سبيل الصلح
نتيجة التزامه بالدين يف عقد الكفالة . 
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أترك التعليق على رأي الباحث يف باقي األدلة  -٨
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 التعليق
              

  
بتعارف الناس على تقومه . 
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األول    
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الثاين     
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الثاين٢ .


