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  ءهـــــــداإ

  
  :إىل من أمر هللا بربمها و اإلحسان إليهما

يبارك هلما يف صحتهما وأن يطيل عمرمها يف أسأل هللا تعاىل أن  الكرميني ياإىل والد
  .طاعته

  .الكرام أساتذيتو  شيوخيإىل كل 
   .إىل إخواين وأخوايت وإىل أقاريب مجيعا

  .من ساعد يف إجناز هذا البحث بقليل أو كثريإىل كل 
  .إىل كل من ساهم يف إجناحه من قريب أو بعيد

  .للعلم وطريق احلق إىل كل حمب   
  .املتواضع هدي هذا العملأ 

  

 
  إمساعيل                                                                                    

   



 
 إهـــــــداء

 
  :أهدي هذا العمل

  :ىل روح من قورنت طاعتهما بطاعة هللا عز وجل إ
  ٠رب ارمحهما كما ربياين صغريا  نيوالداي الكرمي

  .فاضل أساتذيت األشيوخي و ىل إ
  ٠ الخواأو  اً عمامأىل أقاريب مجيعا إ، واين وأخوايتخإ ىلإ

  .سندا وعو يف إعداد هذا العمل ناىل مجيع إخواين طلبة العلم، وكل من كان لإ
  .اللهم اجز اجلميع عنا خري اجلزاء

  
  
  

  احلفيظ عبد                                                                                
      



  
  شكر وتقدير

    
وعلى ما يسَّر هذا التخصص على ما أنعم به علينا من دراسة حنمد هللا تبارك وتعاىل ونشكره 

  .لنا من إمتام هذا البحث
  ".من ال يشكر الناس ال يشكر هللا:"و عمال مبا ثبت عن النيب من حديث أيب هريرة أنه قال

  رواه الرتمذي وقال هذا حديث صحيح 
  دمحم جرادي الدكتور األستاذ :زيل الشكر للمشرف على هذه الرسالةجب قدمتن

  .يوفقه للخري و العمل الصاحلو  ،يبارك يف علمه وعمله تعاىل أننسأل هللا  
م ونصائحهمع يبخلُ مل األساتذة الذين  كلنشكر  كما  م و إرشادا   نا بتوجيها

  .نسأل هللا هلم التوفيق والسداد والرشاد 
  الطالب الذين ساعدو من قريب ومن بعيد، نسأل هللا تبارك و تعاىل  ونشكر كذلك

م و أن يعلمهم ما ينفعهم، إنه جواد كرمي   .أن ينفع 
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من يهده هللا  ،ونعوذ  من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،إن احلمد  حنمده ونستعينه
شـهد أن دمحماً ون ،شـهد أن ال إلـه إال هللا وحـده ال شـريك لـهون ،فال مضل له ومن يضلل فال هادي لـه

  : أما بعد ،عبده ورسوله
قوانينــه، وأرســل الرســل ليبيِّنــوا للنــاس خلــق هــذا الكــون وأحكــم نظامــه وســنَّ فــإن هللا عــز وجــل 

م، وأنـزل معهـم الكتـب لتبقـى احلجـة قائمـة علـيهم ه وخـتم الرسـل مبحمـد ملسو هيلع هللا ىلص، فكانـت شـريعتُ  ،شرع ر
ـم اخلـري فخـدموا هـذا الفقـه، فقـرروا قواعـده  ،من أعظم الشـرائع تبسـيطا وتيسـريا، واسـتعمل أقوامـا أراد 

  .مروا مسالكهوبنو على أصوله، واستث
ـا : ومن املوضوعات الفقهيـة الـيت ال تـزال حباجـة إىل الدراسـة والبحـث موضـوع املعـامالت، كو

تتطور وتتغري بتغري الزمان واملكان، وهي تنقسم إىل قسمني منها ما يكون يف حال الرتاضي والتسامح،  
 وهـــذا القســـماهن وغريمهـــا، كالعطيـــة واهلبـــة، ومنهـــا مـــا يكـــون يف حـــال التقاســـم والتشـــاح، كـــالبيع والـــرت 

املوضــوعات إفــادًة ومــن أكثــر  ،كــون معــامالت النــاس ال ختــل منــه  ،أحــوج إىل الدراســة مــن غــريه األخــري
  .املناهي يف البيوع :يف هذا القسم

   :إشكالية البحث
حــة وجــب علينـــا دراســة املنــاهي وعللهــا ليخــرج مــن هـــذه  ،إذا كــان األصــل يف املعــامالت اإل

ــم البيـوع املســتحدثة هلـا ،القاعـدة كــل بيـع تضــمن علـة مــن علـل النهــي فمــا  ،وتتشـكَُّل قاعــدة عامـة ُحتكَّ
  .هي علل النهي عن البيوع الفاسدة عند املالكية؟

  : أمهية البحث
  : تكمن أمهية البحث يف   
 .لبيوعمعرفة حكمة الشارع من النهي يف ا -
 .بعض معضالت البيوع املستحدثة مبعرفة هذه العلل ُحتلُّ  -
ا املناسبة املناهي يف البيوع تنظيم -     .فكل علة تدخل حتتها تطبيقا

  :ختيار املوضوعدوافع ا
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الرغبــة يف االســتزادة : أمــا الــذايت فهــو ،كــان الختيــار هــذا املوضــوع دافعــا ذاتيــا وآخــر موضــوعيا
 العلـــم إمنـــا: "فهـــو كمـــا قـــال اإلمـــام الشـــافعي ،راء عمومـــا وعلـــم الفقـــه خصوصـــامـــن علـــوم الشـــريعة الغـــ

 ،1"الطــب: هـو للـدنيا الـذي والعلـم الفقـه،: هـو للـدين الـذي فـالعلم الـدنيا، وعلـم الـدين، علـم: علمـان
  .وأخص اخلصوص جمال البيوع

ـى هللا عنـه مـن بيـوع فاسـدة تضـمنت   أما املوضوعي فهو حاجة الناس ملعرفة هذه العلل لتجتنـب مـا 
  .علة من علل النهي
ت البحث   :صعو

ت اليت واجهتنا يف هـذا  ،الشك أن عمل الباحث ال خيل من صعوبة ومشقة ومن بني الصعو
  :البحث نذكر

وكـذا اإلطـالع  ،هذا البحث حباجة إىل اإلملام مبا ذكره األوائل يف مسـألة البيـوع املنهـي عنهـا وعللهـا -
ــامع الفقهيــة يف البيــوع املعاصــرة إلدراك مــدى حتقــق هــذه  علــى حبــوث ودراســات املعاصــرين وقــرارات ا

  . العلل فيها من عدم حتققها
للموضــــوع ممــــا عقــــدت عملنــــا يف مجــــع شــــتاته تعــــدد التقســــيمات والتفريعــــات يف بعــــض الدراســــات  -

  .وجزئياته
  :البحثيف  منهجنا 

  : اعتمد يف البحث املنهج التحليلي، وفق اخلطوات التالية
ت القرءانية على رواية حفص -   .خرجنا اآل
  .األحاديث اليت مل ترد يف الصحيحني أو أحدمها بيَّنا درجتها من خالل تعليقات احملدثني عليها -

                                  
 .244؛1آدب الشافعي ومناقبه؛ أبو دمحم بن املنذر التيمي؛  1
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املشــــهور  االســــم  واكتفينــــا يف التهمــــيش بــــذكر ، معلومــــات الكتــــب لثبــــت املصــــادر املراجــــعأأرجــــ -
  .والصفحة -إن ُوجد-للكتاب واملؤلف واجلزء 

  .ذكر الكتاب مث املؤلف مث اجلزء والصفحة: اعتمد يف الرتتيب -
  .هب األربع األعالمعدا الصحابة وأئمة املذا ،ترمجنا لكل األعالم املذكورين يف منت البحث -
الدراسـة النظريـة هلـا يف املطلـب األول مث التطبيـق هلـا بتطبيقـني ليتيسـر : اعتمد يف دراسة العلـة علـى -

  .فهمها
ألن البحــث مقيــد  ،ركـز يف البحــث علـى رأي املالكيــة غالبــا مـع ذكــر قـول غــريهم يف حــال الضـرورة -

  .عند املالكية بعلل النهي
  :الدراسات السابقة

ــــــ  1 ، مـــــذكرة يف التصـــــرفات دراســـــة تطبيقيـــــة يف البيـــــوع، لألســـــتاذ الـــــدكتور دمحم جـــــرادي أثـــــر النهـــــيـــــ
تنة سنة    . م2001_2000/ ه1422_ 1421: ماجيستري، نوقشت جبامعة العقيد احلاج خلضر 

يف املعامالت املالية يف موطأ اإلمام مالك، دراسة فقهية مقارنة، للدكتور هاشم دمحم أمني  املناهي ـــــــ 2
    .م2014/ ه1435: سليمان، دار لبنان للطباعة والنشر، الطبعة األوىل

  : خطة البحث
  :جاءت خطة البحث على النحو التايل 

  .ذكر فيها عناصرها املتفق عليها منهجيا: ـقـــــدمــــةـامل
عرفنا فيه أهم مصطلحات عنوان البحث، العلة والنهي، وبينـا فيـه أثـر النهـي عنـد  :بحث التمهيديامل

  .املالكية، واحتوى ثالثة مطالب
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ـا واحتـوى : املبحث األول درسنا فيه علة نقصان ركن أو شرط، وعرجنا فيه على تطبيقني من تطبيقا
  .على مطلبني

درسنا فيه علة الغرر، عرفنا الغرر وأقسامه، مع ذكر النهي الوارد فيه، ومثلنا هلذه العلة  :املبحث الثاين
.بتطبيقني، واحتوى هذا املبحث على ثالثة مطالب  

، تعريف الر وأقسامه والنهي الوار  :املبحث الثالث د فيه ومثلنا هلذه العلة بتطبيقني  درسنا فيه علة الر
   .لك على ثالثة مطالبكما احتوى هذا املبحث كذا

.هم النتائج املتوصل هلا يف البحث، مع ذكر بعض التوصياتذكر فيها أ :اخلامتة  
 .وهللا نسأل حسن العون، ومجيل التيسري وإهلام الصواب             

 



 

:املبحث التمهيدي  
  .عند املالكية وأثره ،تعريف العلة والنهي

         لغة واصطالحا تعريف العلة :املطلب األول                       
.وصيغه ومعانيه ،تعريف النهي: املطلب الثاين    

.عند املالكية أثر النهي: املطلب الثالث                         
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ال بد على الباحـث مـن حتديـد مصـطلحات هـذا  ،مما ال شك فيه أنه لولوج أي فن من الفنون
ومـن أجـل  ،وتتبـني معاملـه؛ إذ املصـطلحات هـي مفـاتيح العلـوم ومصـابيح الفهـوم ،الفن لرتتسـم حـدوده

هم مصطلحات البحث صَ صِّ خُ  هذا   .هذا املبحث التمهيدي للتعريف 
  .والعلة املقصودة من البحث ،لغة واصطالحاتعريف العلة : املطلب األول

  :تعريف العلة لغة -الفرع األول
نيـا منعـه عـن شـغله األول  ،احلدث يشغل صاحبه عن حاجته: "العلة  ،كأن تلك العلـة صـارت شـغال 

أي  1"فكـان عبـد الرمحـان يضـرب رجلـي بعلـة الراحلـة" ويف حديث عائشة  ،وهذا علة هلذا؛ أي سبب
  . 2"بسببها

لكسـروالع" واحلــدث  ،علـل يعــل واعتـل وأعلـه هللا تعـاىل فهـو معــل وعليـل وال تقـل معلـول. املـرض: لـة 
  .3"سببه: وقد اعتل وهذه علته ،يشغل صاحبه عن وجهه

 ، وهـــذا األخـــري هـــو املقصـــوداملـــرض والســـبب: وعمومـــا فالعلـــة يف التعريـــف اللغـــوي تـــدور حـــول معنيـــني
  .لبحث

   :الحاتعريف العلة اصط -الفرع الثاين
ا ،تقاربــت تعريفــات األصــوليني للعلــة خــتالف مشــار ونــذكر مــن بــني هــذه التعــاريف مــا  ،واختلفــت 

  : يلي
  
  

                                  
 ؛وجواز إدخال احلج على العمرة ؛وأنه جيوز إفراد احلج والتمتع والقران ؛بيان وجوه اإلحرامب  ؛كتاب احلج ؛مصحيح مسل 1

   .2/880 ؛1211: رقم ؛ومىت حيل القارن من نسكه
  .11/471 ؛مادة علل ؛ب العني ؛لسان العرب ابن منظور 2
ديالفريو  ؛القاموس احمليط 3   . 1035؛فصل العني ؛ب الالم ؛ز أ
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  . 2" العلة هي املعىن املعرف للحكم" 1عرفها أبو يعلى الفراء
ا الباعث على احلكم 3وعرفها ابن احلاجب   4بكو

حـــة: "بقولـــه 5وعرفهـــا الشـــاطيب ـــا األوامـــر أو اإل ـــا اِحلكـــم واملصـــاحل الـــيت تتعلـــق   ،وأمـــا العلـــة فـــاملراد 
حـة القصـر والفطـر يف السـفر ـا النـواهي؛ فاملشـقة علـة يف إ والسـفر هـو السـبب  ،واملفاسد الـيت تتعلـق 

حة كانـت ظـاهرة   ال مظنتهـا؛ ،العلة هي املصلحة نفسها أو املفسدة ،فعلى اجلملة ،املوضوع سببا لإل
  .6" منضبطة أو غري منضبطة ،أو غري ظاهرة

  إن وجد املعىن  ،ن جعلت علما على احلكم ،هي املعرفة للحكم: العلة: "بقوله 7عرفها الشوكاين
  

                                  
 له يف وكان دهره وقريع وحده ونسيج عصره وفريد زمانه عامل كان :يعلي أبو الفراء بن أمحد بن خلف بن دمحم بن احلسني بن دمحم 1

: طبقات احلنابلة( :ينظر ؛)هـ458: ت( ؛العدة يف أصول الفقه: له مؤلفات عديدة من بينها ؛العايل القدم والفروع األصول
2/193.(  

  .175/ 1 ؛أبو يعلى الفراء ؛العدة يف أصول الفقه 2
 الفقيه اإلسكندري مث الدمشقي مث املصري احلاجب بن املعروف: يونس بكر أيب بن عمر بن عثمان الدين مجال عمرو أبو 3

 أركان من ركناً  كان والتدقيق اإلتقان وفارس التحقيق إمام املتبحر العالمة األخيار املربزين األئمة خامتة النظار املتكلم األصويل
 سنة واجلدل؛ مولده األصول علمي يف واألمل السول منتهى :من مؤلفاته ؛األبياري احلسن أيب عن أخذ وعمالً  علماً  الدين
  ).   1/241شجرة النور الزكية؛ (؛ هـ 646 سنة شوال يف إلسكندرية ومات هـ 570

  .2/1039 ؛البن احلاجب ؛خمتصر منتهى السؤل واألمل يف علمي األصول واجلدل 4
طي موسى بن إبراهيم إسحاق أبو 5  القدم له وكان األخيار اجلهابذة أحد النظار احملقق املؤلف العالمة: لشاطيب الشهري الغر

 جليلة استنباطات له ؛احملّدث املفسر األصويل الفقيه الثقات األئمة وأكابر األثبات العلماء أحد واملعارف الفنون سائر يف الراسخ
 حتريرات على اشتملت نفيسة ليف له ؛البدع واجتناب السنة واتباع والورع والعفة الصالح مع شريفة وأحباث لطيفة وفوائد

 790 سنة شعبان يف تويف ؛الكتب أنبل من له نظري ال جداً  جليل الفقه يف املوافقات: منها الفوائد ملهمات وحتقيقات للقواعد
  ).   1/333شجرة النور الزكية؛ ( ؛]م1388[هـ

  .1/265 ؛املوافقات للشاطيب 6
 بالد من( شوكان جرة ولد. صنعاء أهل من ؛اليمن علماء كبار من جمتهد فقيه: الشوكاين هللا عبد بن دمحم بن علي بن دمحم 7

 نيل منها ؛مؤلفا 114 له ؛التقليد حترمي يرى وكان ؛ا حاكما ومات 1229 سنة قضاءها وويل. بصنعاء ونشأ) ليمن ؛خوالن
  ).6/298: األعالم للزركلي( ؛)هـ1250: ت( األخبار منتقى أسرار من األوطار
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  .1"وجد احلكم
ملعىن املقاصـدي هلـا  ،واملختار من بني هذه التعاريف تعريف الشاطيب أمـا التعـاريف  ،كونه عرَّف العلة 

ملعىن األصويل األخرى النضـباط ،أي الصاحلة للقياس عليهـا ،فهي  لظهـور وال   ،فلـم يقيـد العلـة ال 
ا السبب للشيء مطلقا ذا املعىن هي املقصودة يف البحث  ،وإمنا عرفها على أ   .والعلة 

ـــا ،والعالقـــة بـــني التعريـــف اللغـــوي والتعريـــف االصـــطالحي املختـــار  أن كـــل منهمـــا عـــرف العلـــة علـــى أ
  .واملراد من علل النهي يف العنوان أي أسباب النهي . السبب
  :وصيغ النهي ومعانيه ،اصطالحاو  تعريف النهي لغة -الثاين املطلب

يت تعريف النهي وما يتعلق به   :ملا مت الكالم عن تعريف العلة 
   :تعريف النهي لغة واصطالحا -الفرع األول
  : تعريف النهي لغة  -البند األول

  .2"كف: يا فانتهى وتناهىاه ينهاه : خالف األمر النهي"
يا: النهي" ملعروف ،فانتهى وتناهى ،ضد أمره: اه ينهاه  و عن املنكر أمور  أي من كثرة : 3"وهو 

و   .ومن كثرة األمر مسي أمور ،النهي مسي 
   :تعريف النهي اصطالحا -البند الثاين

  : تقاربت تعريفات األصوليني للنهي نورد منها ما يلي
  
  

                                  
  .1/870 ؛إرشاد الفحول للشوكاين 1
ى ؛ب النون ؛ابن منظور ؛لسان العرب 2   .15/343 ؛مادة 
ديالف ؛القاموس احمليط 3 ى؛ ؛فصل النون ؛ريوز أ  .1/1341 مادة 
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إن النهــي هــو القــول املقتضــي بـه تــرك الفعــل والقــول؛ تركــه واجتنابــه واالنصــراف :"بقولــه 1البــاقالين عرفـه
  .2"عنه مبعىن واحد

النهي لطلب مقتضى االمتناع عن اإلجياد على أبلغ الوجوه مـع بقـاء اختيـار : "بقوله 3عرفه السرخسي 
  .4"وذلك بوجوب االنتهاء ،للمخاطب فيه

  .5"القول اإلنشائي الدال على طلب الكف عن فعل على جهة االستعالء: "عرفه الشوكاين بقوله
   .7"ف عن فعلهو اقتضاء ك: "بقوله 6عرفه الزركشي
اوهـــذه التعريفـــا علـــى حســـب التقييـــد  ،واختلفـــت مـــن حيـــث الطـــول والقصـــر ،ت تقاربـــت يف مضـــمو

لقــول . والشــرح مــا مل يقيــدا تعريفهمــا  والتعريــف املختــار هــو تعريــف البــاقالين وتعريــف الزركشــي؛ كو
. ومل يشـــرتطا أن يكـــون النهـــي علـــى أبلـــغ الوجـــوه كمـــا فعـــل السرخســـي ،اإلنشـــائي كمـــا فعـــل الشـــوكاين

ب النهــي؛ هــو املنهيــات الــواردة يف البيــوعواملقصــود مــن ا وقــد تــرد خــربا أو  ،لبحــث يف هــذا البــاب يف 
 .يكشر ز تعريف الباقالين وال ريَ اختِ وهلذا  ،إنشاء

  
  

                                  
 أهل مذهب على املتكلم مدهلمة كل وكاشف األئمة إمام األمة ولسان السنة شيخ: الباقالين الطيب بن دمحم بكر أبو القاضي 1

سة إليه انتهت ؛األشعري وطريقة احلديث وأهل السنة ري بكر وأيب جماهد ابن عن أخذ. لعراق املالكيني ر  زيد أيب وابن األ
  ).1/138:شجرة النور الزكية( ؛)هـ 403: ت( ؛له كتاب التقريب واإلرشاد ؛ومجاعة

  .2/317 ؛للباقالين ؛التقريب واإلرشاد الصغري 2
 الكبار األئمة الفحول أحد وغريه املبسوط صاحب األئمة مشس الكبري اإلمام ؛السرخسي بكر أبو سهل أيب بن أمحد بن دمحم 3

  ).2/28:اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية( )هـ483: ت( ؛مناظرا أصوليا فقيها متكلما حجة عالمة إماما كان الفنون أصحاب
   .1/79 ؛أصول السرخسي 4
  .1/195 ؛للشوكاين ؛إرشاد الفحول 5
. والوفاة املولد مصري ؛األصل تركي ؛واألصول الشافعية بفقه عامل: الدين بدر ؛هللا عبد أبو ؛الزركشي هللا عبد بن ادر بن دمحم 6

  ).6/60:األعالم للزركلي( ؛)هـ794: املتوىف( ؛)البحر احمليط يف األصول( منها ؛فنون عدة يف كثرية تصانيف له
  .3/365 البحر احمليط؛ لزركشي؛ 7
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  :صيغ النهي ومعانيه -الفرع الثاين
اللنهي صيغ    :ومعان خمتلفة يرد 
   : 1صيغ النهي -البند األول

  .وحنوه" اكفف " و" انته " و" تفعلال "صيغته عند : 2قال ابن فورك
   :معاين النهي -البند الثاين

  :يرد النهي ملعان خمتلفة حسب صيغ وروده
 ﴿ : كقوله تعاىل: التحرمي -                       ﴾3.  
ــــــــــــة -   ﴿: كقولـــــــــــــه تعـــــــــــــاىل: الكراهـ                          

                                 ﴾4.  
  ﴿:كقوله تعاىل: األدب -                     ﴾5.  
  ﴿:كقولـه تعــاىل:  لشـأن املنهـي عنـهالتحقـري -                      

                         ﴾6.  

                                  
  .2/427 ؛البحر احمليط للشوكاين 1
  العلم يدرس مدة لعراق أقام الصبهاين؛ الواعظ النحوي األديب األصويل املتكلم فورك بن احلسن بن دمحم بكر أبو األستاذ 2

  ).4/272: وفيات األعيان البن خلكان( ؛)ه406: ت(
  .32/ سورة اإلسراء  3
   .121/سورة املائدة 4
  .237/ سورة البقرة 5
  .131/سورة طه 6
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  ﴿:كقوله تعاىل: التحذير -         ﴾1.  
 ﴿: كقولــــــه تعــــــاىل: لبيــــــان العاقبــــــة -                               

        ﴾2.  
  ﴿: كقولـــــــــــه تعــــــــــــاىل:اليـــــــــــأس -                        

                ﴾3.  
 ﴿: كقولـــه تعـــاىل: اإلرشـــاد -                            

                                  ﴾4.  
  ﴿: كقوله تعاىل: إتباع األمر من اخلوف -         ﴾5.  
 ﴿كقولـــــه تعـــــاىل : الـــــدعاء -                               

                                           
                                ﴾6.  
  ."ال تفعل هذا"كقولك لنظريك : االلتماس -
  .ال متتثل أمري: كقولك ملن ال ميتثل أمرك: التهديد -

                                  
  .102/ سورة آل عمران 1
  .169/سورة آل عمران 2
 .66 /سورة التوبة 3
  .101/سورة املائدة 4
  .31/سورة القصص 5
  .286/سورة البقرة 6
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 ﴿: كقولــه تعــاىل:اخلــرب -                          
                ﴾1.  

  :والتقسيم املختار لعلل النهي ،أثر النهي عند املالكية -املطلب الثالث
وهــي مـا يعـرب عنهــا األصـوليني بـــ  ،تضـاربت آراء األصـوليني يف مســألة أثـر النهـي يف املنهــي عنـه

وملـا كـان هـذا البحـث مقيـدا مبسـألة النهـي عـن البيـوع عنـد املالكيـة " هل النهي يقتضي الفساد أم ال؟"
  .أُقتصَر فيه على تقسيم ورأي املالكية يف هذه املسألة

  :  أثر النهي عند املالكية -الفرع األول
قـال ابـن  ،3والقـرايف ،وابن احلاجـب ،2ابن العريب: سألةيف هذه امل -من املالكية–ممن فصل القول      
ب: "العريب  ،تفسـريه تقـدم حسـبما قـولني لـه إن فقـالوا هللا رمحـه مالـك جهلـوا املالكيـة من األصول وأر

  :قسمني على النهي أن مذهبه من والصحيح
ـــي عنـــه املنتهـــي يف ملعـــىن يكـــون ــي  علـــى دل عنـــه املنهـــي يف ملعـــىن كـــان فـــإن غـــريه يف ملعــىن يكـــون و

 ،4"الفسـاد على يدل ال أنه فيه األغلب أن إال خيتلف فذلك عنه املنهي غري يف ملعىن كان وإن فساده
لثهــا يف  ،وقيــل لغــة ،النهــي عــن الشــيء لعينــه يــدل علــى الفســاد شــرعا ال لغــة: "قــال ابــن احلاجــب و

وأمــا   ،ولــيس يف اللغــة مــا يــدل عليــه لغــة قطعــا ،ولنــا أن فســاده ســلب أحكامــه ،ال يف الســببية االجــزاء
ت واألنكحة وغريها   .5"كونه يدل شرعا فألن العلماء مل تزل تستدل على الفساد يف النهي يف الربو

                                  
  .33 /سورة الرمحان 1
 وحفاظها األندلس علماء خامتة املتبحر احلافظ اِإلمام اإلشبيلي العريب بن املعروف: دمحم بن هللا عبد بن دمحم بكر أبو القاضي 2

  ).1/199:شجرة النور الزكية( ؛)هـ543: ت( ؛به التعريف عن تغين شهرته الذكر الشهري القدر اجلليل
 عصره وفريد دهره وحيد الفهامة احلافظ العالمة اِإلمام: املصري الصنهاجي القرايف إدريس بن أمحد العباس أبو الدين شهاب 3

 بن الدين مجال عن أخذ والرباعة والفضل لرباعة له شاهدة ومصنفاته والرسوخ التحقيق أهل وعمدة الشيوخ شيخ املتفنن املؤلف
 وال مثله إىل يسبق مل والقواعد والفروق الفقه أصول يف التنقيح منها البارعة البديعة التآليف أّلف ؛السالم عبد بن والعز احلاجب

  ).1/270: شجرة النور الزكية(  ؛)هـ684: ت( ؛بشبهه بعده واحد أتى
  .7؛احملصول يف أصول الفقه البن العريب 4
  .1/687 خمتصر منتهى السؤل واألمل يف علمي األصول واجلدل البن احلاجب؛ 5
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يقتضــي الفســاد، ال يقتضــيه، الفــرق بــني : ويتحصــل يف اقتضــائه للفســاد أربعــة مــذاهب:" قــال القــرايف  
.                                                                                 1"ثبـــــت مـــــع شـــــبهة امللـــــك وهـــــو مـــــذهب مالـــــكلـــــى وجـــــه تاملعـــــامالت والعبـــــادات، يفيـــــد الفســـــاد ع

 -الســالف الــذكر-لتفصــيل القــرايف  2قــول حلولــو وأضــاف صــاحب كتــاب أصــول فقــه اإلمــام مالــك -
رة يـــدل الـــدليل علـــى عـــدم اقتضـــائه للفســـاد كـــالطالق يف احلـــيض" وهـــو رة يـــدل  ،اعلـــم أن النهـــي  و

ـــدليل عليـــه مـــن ذلـــك ،دليل علـــى اقتضـــائه لـــذلكالـــ واختلفـــوا فيمـــا عـــداه علـــى  ،فـــال نـــزاع فيمـــا دل ال
   3"مذاهب

أن مذهب املالكية يتلخص  ،ل مجع هذه األقوالوخالصة القول يف هذه املسألة والذي يظهر من خال
  :فيما يلي

 .فيستند فيه للدليل ،كتحرمي الر  ،ي دل الدليل على اقتضائه للفساد -1
 فيستند فيه للدليل كذالك  ،كبيع املصراة  ،ي دل الدليل على اقتضائه الصحة -2
  :وهذا بدوره ينقسم إىل قسمني ،ي مطلق عن أي دليل -3
كـان النهـي مقتضـيا للفسـاد كـالنهي عـن قتـل الصـيد حـال   ،كان النهـي متعلقـا بـذات املنهـي عنـه  إذا )أ

 .اإلحرام
ت املنهــي عنــه كــالنهي عــن البيــع وقــت النــداء للجمعــة) ب  ،إذا كــان النهــي متعلقــا مبقــارن مــن مقــار

 .فاألغلب فيه أنه ال يقتضي الفساد كما ذهب إليه ابن العريب
 
  

                                  
  .174شرح تنقيح الفصول للقرايف؛  1
 أهل من. مالكي ؛ألصول عامل: حبلولو املعروف ؛العباس أبو ؛القريواين الزليطين احلق عبد بن موسى بن الرمحن عبد بن أمحد 2

 ).1/147:األعالم للزركلي( ؛)ه898: ت( ؛)اجلوامع مع شرح يف الالمع الضياء( منها ؛كتب له ؛بتونس استقر ؛القريوان
  .1/435 ؛عبد الرمحان الشعالن؛ -أدلته النقلية-أصول فقه اإلمام مالك  3
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  :قسيم املختار لعلل النهيالت -الفرع الثاين
 ،والغـرر ،الباطـل: املناهي يف البيوع إىل ثـالث علـل كـربى وهـي ،1أرجع ابن العريب يف أحكام القرءان  

  .وذلك بعد ذكره لفروع هذا الباب ،والر
علة نقصان ركـن " فالباطل هو ما ُدلَِّل عليه بـ ،وهذا التقسيم هو املختار يف البحث؛ كونه جامعا مانعا

 "علة الر" والر بـ ،"علة الغرر" والغرر بـ ،"و شرطأ

                                  
  .1/324أحكام القران البن العريب؛  1



 

                           :املبحث األول
ا .علة نقصان ركن أو شرط وتطبيقا  

.أركان البيع :املطلب األول                           
).بيع الصيب ،بيع املعاطاة( ،بيوع فقد فيها ركن أو شرط: املطلب الثاين  
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 لــذا ُخصــص هــذا ،والشــروط بفقــدها ينتفــي املشــروط ،ممــا هــو معلــوم أن الــركن عمــاد الشــيء
وللتنبيـه علـى أن هـذه العلـة مل يـرد  ،املبحث لدراسة علة نقصان ركن أو شرط يف البيـع وبعـض تطبيقاتـه

ومعـىن ذلـك أن الفقهـاء نصـوا  ،بيد أنه ُيستنبط النهي فيها مبفهـوم املخالفـة ،فيها نص صريح يف النهي
ـا إن اختلـت كـان بيعــا  ،علـى أركـان وشـروط معينـة وجــب توفرهـا يف البيـع ليكـون صـحيحا فمفهومــه أ

نون فأما خمتار عاقل لغ كل من البيع ويصح : "وهذا ما يفهم من قول النووي ،طال  فال الصيب وا
َُّ  َصلَّى لقوله بيعهما يصح لُـغَ  َحىتَّ  الصَِّيبِّ  َعنْ  َثَالثَةٍ  َعنْ  اْلَقَلمُ  رُِفعَ ﴿ :َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  ا  َحـىتَّ  النَّـائِمِ  َوَعـنْ  يـَبـْ

نـون الصـيب إىل يفـوض فلـم املـال يف تصـرف نـهوأل ،1﴾يفيـق حـىت اْلَمْجنُـونِ  َوَعـنْ  َيْستَـْيِقظَ   كحفـظ وا
  . أركان البيع لىلذا عرَّجنا يف هذا البحث ع،2"املال

  :أركان البيع -املطلب األول
لتفصيل سـتة وهـي ،لبيع عند فقهاء املالكية ثالثة إمجاالأركان ا  ،)اإلجيـاب والقبـول( الصـيغة: و

  ).الثمن واملثمون(واملعقود عليه  ،)البائع واملشرتي(والعاقدان 
  : الصيغة -الفرع األول

لرضـا قـال  ا تدل على رضا املتبـايعني والبيـع يـتم   ﴿ : تعـاىلالصيغة أهم ركن يف البيع كو      
                                   

                    ﴾3 . 
 
 
  

                                  
   قال األلباين صحيح ؛4/32؛ 1423سنن الرتمذي؛ رقم  1
موع للنووي؛  2   .9/155ا
  .29/النساءسورة   3
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  :تعريفها -البند األول
القرائن على بيع فيدخل فيه اللفظ واإلشارة و ما دل عليه ولو معاطاة، معناه األمر الدال على ال"

  .1"املناولة و  ذلك
ـا دالـة علـى الرضـا؛ ألن  الرضـا فالصيغة هي الركن األساسـي يف العقـد، وقـد عرفهـا الفقهـاء بكو

  .هو أساس املبادلة يف البيع
حلــواس جعــل الرضــا أمــراً  مبــا أنو  يــدل عليــه وهــو  الشــرع مــاقلبيــا خفيــا ال ميكــن اإلطــالع عليــه 
  .الصيغة

فكــان كــل مــا دل علــى الرضــا أُعتــرب  ،ولــذا مل يشــرتط فقهــاء املالكيــة فيهــا لفظــا وال فعــال معينــا يف البيــع
ويف انعـــدام  ،واملناولـــة وغريهـــا ،واإلشـــارة املفهمـــة ،والكتابـــة ،واللفـــظ العـــريف ،كـــاللفظ الصـــريح  ،صـــيغة

  .الرضا ةالصيغة ال ميكن معرف
عتبار الصيغة -البند الثاين   :2أقسام البيوع 

عتبار الصيغة إىل أربعة أقسام   : ينقسم البيع عموما 
  :وبيع استئمان واسرتسال ،وبيع مراحبة ،وبيع مزايدة ،بيع مساومة

  .3"وهو إيقاف الرجل سلعته ليساومه فيها من أرادها" :بيع املساومة-األولالقسم 
ا: وقـال املشـرتي ،مبئتني مثال: وقال البائع ،فإذا ساوم املشرتي السلعة وقال للبائع بكم تبيعها"  ،أخـذ

لعقود ،ألنه ملا أجابه فقد عقد معه ،لزم البيع لوفاء    .4"وهللا تعاىل أمر 

                                  
    .236كتاب البيوع؛   ؛ابن عرفة للرصاع شرح حدود 1
ين ؛مدونة الفقه املالكي وأدلته ينظر 2   .وما بعدها 210؛ للغر
  .4/237 للحطاب؛ ؛خمتصر خليل جلليل يف شرحمواهب ا 3
ين ؛مدونة الفقه املالكي وأدلته 4   .3/210 ؛للغر
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فيسـتقر األمـر بينهمـا  ،ملسـاومة يعتمـد فيـه علـى املفاوضـة بـني البـائع واملشـرتيو خالصة ذلك أن بيـع ا
قالـــة  ،علــى مثـــن معــني فـــإن تراضـــيا عليــه نفـــذ البيــع ولزمهمـــا كالمهـــا وال جيــوز رجـــوع أحــدمها فيـــه إال 

  .أو قرينة قوية تدل على أن أحدمها مل يرد البيع ،اآلخر
فهـي أن ينـادي علـى السـلعة ويزيـد النـاس فيهـا بعضـهم علـى "املزايـدة  وأمـا: بيع مزايـدة-القسم الثاين

  .1"بعض حىت تقف على آخر زائد فيها فيأخذها
ومعناه أن يعلن البـائع عـن السـلعة فيعطـي كـل مشـرتي سـعر يناسـبه فتكـون ألعالهـم سـعراً، ولـيس هـو 

  . ألنه مل حيصل الركون 2"أخيهال يسم املسلم على سوم "البيع املنهي عنه يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص
  :بيع املراحبة  -القسم الثالث

أن  :الثـاينالـثمن، أن يبايعـه علـى ربـح مسـمى علـى مجلـة  :أحـدمهاأما بيع املراحبـة فهـو علـى وجهـني، "
لــدرهم درمهــاً، وللــدرهم نصــف درهــم وللعشــرة أحــد عشــر أو أقــل مــن ذلــك أو  يبايعــه علــى أن يرحبــه 

  .3"من األجزاء أكثر مما يتفقان عليه 
املراحبــــة هــــي أن يبــــني البــــائع تكلفــــة الســــلعة مفصــــلة، مث يطلــــب الــــربح عنهــــا مجلــــة، أو عــــن كــــل منهــــا 

  .لتفصيل
  ):سرتسالاال(بيع االستئمان -القسم الرابع 

وأما بيع االستئمان وهو أن يقول بعين كمـا تبيـع النـاس، فـإذا أعطـاه البـائع مثـل مـا يبيـع النـاس فقـد "  
  .4"ع وليس له رجوعلزمه البي

                                  
  . 1/175 ؛البن جزي ؛القوانني الفقهية 1
ب حترمي بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه؛ رقم صحيح مسلم 2   .3/1154؛ 1515؛ كتاب البيوع 
 .2/125 ؛البن رشد اجلد ؛املقدمات واملمهدات 3
 .4/239مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل؛ للحطاب؛  4
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وبيع االستئمان هو أن يكـون أحـد املتبـايعني جيهـل مثـن السـلعة فيسـتأمن اآلخـر علـى مثنهـا، كقـول     
املشــرتي للبــائع أ أجهــل مثــن الســلعة فبعــين كمــا تبيــع النــاس، أو قــول البــائع للمشــرتي أ أجهــل مثــن 

  .السلعة فاشرتيها مين كما تشرتيها من غريي
تبني أن الصيغة ركـن أساسـي يف البيـع، وهـي كـل مـا يـدل علـى رضـا بـني املتبـايعني،  ومن هنا: خالصة

والصــيغة دالــة . فــال خيــُل بيــع مــن صــيغة وإال كــان حكمــه العــدم؛ ألن أســاس انتقــال امللــك هــو الرضــا
  .عليه، فمىت انعدم الدليل انعدم املدلول

  :)املشرتي و  البائع(العاقدان  -لثايناالفرع 
يتعلــق يشــرتط يف العاقــدان بعــض الشــروط لصــحة تصــرفهما كبــائعني، جنملهمــا يف األهليــة ومــا 

  :وفيما يلي تفصيل ذلك . ا، وكذا امللكية
   :األهلية -البند األول

  .التمييز والتكليف: فاألهلية هي صالحية املتعاقدين للبيع وشروطها
ن إنســان آلخــر، وإمنــا املميــز هــو مــن يفهـــم فــالتمييز لــيس لــه ســن معــني؛ ألنــه خيتلـــف مــ" :التمييــز -

اخلطاب ويرد اجلواب، حبيث إذا ُكلَّم بشيء فهمه وأحسن اجلـواب عنـه، وال يكفـي يف التمييـز جمـرد أن 
يت حىت من البهائم   .1"يكون الصغري إذا دعي أجاب، ألن االستجابة قد 

  .3"وشرط عاقده متييز، إال بسكر فرتدد ولزومه تكليف: "2قال خليل

                                  
ين؛ 1     .3/219مدونة الفقه املالكي وأدلته؛ للصادق الغر
 وويل ؛القاهرة يف تعلم. اجلند زيّ  يلبس كان. مصر أهل من ؛مالكي فقيه: اجلندي الدين ضياء ؛موسى بن إسحاق بن خليل 2

) التوضيح(و ؛الفرنسية إىل وترجم ؛كثريون شرحه وقد ؛خليل يعرف مبختصر ؛الفقه يف) املختصر( له. مالك مذهب على اإلفتاء
 ).2/315: األعالم للزركلي ( ؛)هـ776: ت( ؛احلاجب ابن خمتصر به شرح

ب أحكام البيع وشروط الصحة واللزوم3    .143/خمتصر خليل؛ خلليل بن إسحاق؛ 
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واملعىن أنه يشرتط يف انعقاد البيع أن يكون عاقده مميزاً، وعلم أن ذلك شرط يف صحة البيع مـن عطفـه 
عليـه شــرط اللــزوم، وإذا كــان شــرط عاقـده التمييــز فــال ينعقــد بيــع غـري املميــز لصــغر أو جنــون أو إغمــاء 

  .1"وال شراؤه
دونــه، ويــدخل حتتــه وهــو أن ال يكــون فــالتمييز شــرط صــحة يف البيــع؛ مبعــىن أنــه ال يصــح انعقــاد البيــع ب

 ً ً وال مغمـى عليـه وال سـكرا فـإن تلبسـت بـه أحـد هـذه الصـفات بطـل  ،العاقد صبياً غري مميز وال جمنو
  .البيع

شــرط لــزوم البيــع أن يصــدر "قــال خليــل يف التوضــيح  ،2"والتكليــف شــرط لــزوم يف البيــع" :التكليــف -
إمضــاؤه ورده، وال يلــزم كــل مكلــف، إذ قــد يقــوم بــه مــانع  مــن مكلــف، وأمــا لــو صــدر مــن صــيب فلوليــه 

  .3" كالسفه وغريه ممن حجر عليه
التكليـــف فهـــو شـــرط لـــزوم ألنـــه ميكـــن أن ينعقـــد البيـــع وال يكـــون الزمـــاً، فبيـــع الصـــيب املميـــز والســـفيه 

  .واحملجور عليه صحيح لكنه غري الزم، إذ يتوقف على إمضاء الويل أو الغرماء
ب العبـــادات والتكليـــف يف املعـــامالت هنـــاغـــري أنـــه يفـــرق  وقـــد نبـــه هلـــذا احلطـــاب  ،بـــني التكليـــف يف 

 هـــو مـــا هنـــا لتكليـــف مـــراده لـــيس أنـــه التوضـــيح ويف ،هنـــا املصـــنف كـــالم مـــن يظهـــر والـــذي:"بقولـــه
 مـن أخـص هـو مـا هنـا بـه مـراده بـل والعقـل البلوغ، على ترتتب اليت لعبادات التكليف وهو املشهور،

  .4"والطوع الرشد، على يرتتب الذي البيع حكام التكليف وهو ذلك
أن يكـو مـالكني أو وكيلـني  " 5قـال ابـن جـزي :شرطية امللكية يف املعقـود عليـه :امللكية -البند الثاين

ظرين عليهما فأما الشـراء ألحـد بغـري إذنـه أو البيـع عليـه كـذلك فهـو بيـع الفضـويل فينعقـد  ملالكني أو 
                                  

   .4/241مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل؛  1
  .337جامع األمهات؛ البن احلاجب؛  2
  .5/195التوضيح يف شرح جامع األمهات؛ خلليل ابن إسحاق؛  3
  .4/245اجلليل للحطاب؛  مواهب 4
طة أهل من. واللغة ألصول العلماء من فقيه: القاسم أبو ؛الكليب جزي ابن ؛هللا عبد بن دمحم بن أمحد بن دمحم 5 "  كتبه من. غر

  .)5/325:األعالم للزركلي ( ؛)هـ741: ت( "املالكية مذهب تلخيص يف الفقهية القوانني
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: حيـث قـال 2فامللكية من الفقهاء من أدرجها يف شروط العاقدين كابن رشد ،1"ربه ويتوقف على إذن
 مــي وكيلــني أو امللــك، مــي مـالكني يكــو أن فيهمــا يشــرتط فإنــه العاقـدان، ومهــا الثالــث الــركن وأمـا"

 كالسـفيه أنفسـهما حلـق إمـا أحـدمها، علـى أو عليهمـا، حمجـور غـري هـذا مـع يكـو وأن لغـنب، الوكالة
  . 3"التجارة يف له مأذو العبد يكون أن إال كالعبد الغري حلق أو عليه، التحجري يرى من عند

ومــنهم مــن أدرجهــا ضــمن شــروط املعقــود عليــه، كخليــل وابــن احلاجــب، حيــث ذكــر خليــل يف شــروط 
نه "املعقود عليه قوله    .4"وملك غريه على رضاهووقف مرهون على رضا مر

  . 5"املعقود عليه طاهر منتفع به مقدور على تسليمه معلوم: الثالث: " بوقال ابن احلاج
وال يبـــاع الطـــري يف اهلــواء، وال الســـمك يف املـــاء، وال اآلبـــق والشـــارد، واإلبـــل  :"قــال خليـــل يف التوضـــيح

ا    .6")مقدور على تسليمه: (هذا راجع إىل قوله....املهملة الستصعا
ن يكو مالكني للمعقود عليه، جعلها من شروطهمافمن نظر إىل امللكية من زاوية امل ومن . تعاقدين 

ن يكو مملوكا للعاقدين جعل امللكية من شروط املعقود عليه   .نظر إليها من زاوية املعقود عليه 
  .وإذا فقد شرط امللكية صر أمام بيع الفضويل

وال أدل علـى ذلـك مـن  ،روط الصـحةمن شروط لـزوم البيـع ال مـن شـ -عند املالكية-وعموماً فامللكية 
 .عندهم صحة بيع الفضويل

 
                                  

  .1/163القوانني الفقهية؛ البن جزي؛  1
 عين) Averroes( اإلفرنج يسميه. قرطبة أهل من. الفيلسوف: الوليد أبو ؛األندلسي ض رشد بن دمحم بن أمحد بن دمحم 2

دات عليه وزاد ؛العربية إىل وترمجه أرسطو بكالم اية املقتصد" كتا حنو مخسني وصنف ؛كثرية ز تهد و  ويلقب ؛"منها بداية ا
 ).5/318: األعالم للزركلي ( ؛)هـ595: ت(أمحد  بن دمحم الوليد أيب جّده عن له متييزا"  احلفيد"  رشد بن

تهد؛ البن رشد؛ 3   .2/138 بداية ا
  .144خمتصر خليل؛ خلليل ابن إسحاق؛  4
  .337البن احلاجب؛ ؛جامع األمهات 5
 .5/210التوضيح يف شرح خمتصر ابن احلاجب؛ خلليل ابن إسحاق؛  6
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  :املعقود عليه -الفرع الثالث
  :وهذا تفصيلها ،فاملعقود عليه واملراد به الثمن واملثمن يشرتط فيه بعض الشروط لصحة ولزوم البيع  

  :أن يكون طاهرًا منتفعاً به -البند األول
املعقـود عليـه يطلـب أنـه  1"قال ابن عرفة ،الفقهاء يف ذلكفال حيل بيع النجس، إال ما استثناه 

وقـال  ،3"ةوشـرط للمعقـود عليـه طهـار : "؛ أي يشـرتط فيـه الطهـارة، وهـو مـا عنـاه خليـل بقولـه2"طـاهر
 ذاتيــة جناســته مـا بــل جنــس كـل يف العمــوم يريــد وال الـنجس، مــن بــه واحـرتز الطهــارة األول " 4احلطـاب
  .5"املشهور على وشبهه املتنجس، كالزيت تطهريه ميكن ال ما وهو كالذاتية، أو والزبل كالعذرة،

َتــِة َواخلِْنزِيــِر ﴿: "واســتدل علــى عــدم صــحة بيــع الــنجس بقولــه ملسو هيلع هللا ىلص ََّ َوَرُســوَلُه َحــرََّم بـَْيــَع اخلَْمــِر، َواملَيـْ ِإنَّ ا
، أَرَأَ : ، َفِقيــلَ ﴾َواَألْصــَنامِ  َِّ َــا اجلُلُــوُد، َ َرُســوَل ا ــُفُن، َويُــْدَهُن ِ َــا السُّ ــا يُْطَلــى ِ ــِة، َفِإنـََّه َت ــَت ُشــُحوَم املَيـْ ْي

َــا النَّــاُس؟ فـََقــالَ  َِّ َصــلَّى هللاُ َعَلْيــِه َوَســلََّم ِعْنــَد َذلِــكَ ﴾َال، ُهــَو َحــرَامٌ ﴿: َوَيْسَتْصــِبُح ِ : ، ُمثَّ َقــاَل َرُســوُل ا
ُ اليَـُهوَد ِإنَّ قَ ﴿ َّ ُعوُه، فََأَكُلوا َمثََنهُ  اَتَل ا َ ََّ َلمَّا َحرََّم ُشُحوَمَها َمجَُلوُه، ُمثَّ    .6"﴾ا

فما كان جنساً حرم بيعه فال ضرورة فيه، أما ما كان جنسـاً وفيـه منفعـة أو تُلجـأ الضـرورة إليـه، فـاختلف 
  .فيه العلماء مراعاة لتلك املنفعة

فقــد حــرم الشــرع بيــع مــا ال منفعــة فيــه، كخشــاش األرض أو وكــذلك القــول يف اشــرتاط املنفعــة يف املبيــع 
كمحــــرم "وهــــذا معــــىن قــــول خليــــل . فيــــه منفعــــة مل يعتربهــــا الشــــارع، إذ املعــــدوم شــــرعا كاملعــــدوم حســــاً 

                                  
 إمامة اجلامع توىل. فيها ووفاته مولده ؛عصره يف وخطيبها وعاملها تونس إمام: هللا عبد أبو ؛الورغمي عرفة ابن دمحم بن دمحم 1

  ).7/43: األعالم للزركلي( ؛)هـ 803: ت(" الكبري املختصر" كتبه هـ من 750 سنة األعظم
 .5/96املختصر الفقهي؛ البن عرفة؛ 2 
 .143خمتصر خليل؛  3
 له ؛ا ووفاته مولده ؛مبكة عصره يف املالكية فقيه: املالكي املكيّ  ؛األصل الرعيينّ  ؛احلطاب الرمحن عبد بن دمحم بن دمحم بن حيىي 4

 ).8/169:األعالم للزركلي( ؛)هـ954 :ت( "احلساب بطريق الفلك علم يف الطالب وسيلة" كتبه من ؛لفلك معرفة
  .4/258مواهب اجلليل؛ للحطاب؛  5
ب بيع امليتة واألصنام؛ رقم  6  .3/84؛ 2236صحيح البخاري؛ كتاب البيوع؛ 
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، فلو أشرف مثًال محاراً على املوت فصار ال منفعة فيه، إذ ليس مما يذكى فينتفع بلحمه، وال 1"أشرف
  .هو حي حيصل النفع به

  أن يكون معلوماً مقدوراً على تسليمه :الثاينالبند 
مـــن شـــرط املعقـــود عليـــه كـــذلك أن يكـــون معلومـــاً للمتبـــايعني فـــال يصـــح العقـــد علـــى جمهـــول،  

لثمن واملثمون مجلة  وتفصيًال مبطل"   . 2"واجلهل 
لـثمن: (وقولـه). معلـوم: (هذا راجـع إىل قولـه" بشـأنه، حيتمـل أن يريـد بقـدر الـثمن، وحيتمـل ) واجلهـل 

والصـور املقـدرة حبسـب  ،أجـزاؤه) التفصـيل(جمموعـة، وبــ ) اجلملـة(ومراده بـ . ليندرج قدره وصفته وعينه
حــدمها أربــع مــا أو  لــثمن واملثمــون والعلــم  جمهــوالن، ومعلومــان، وأحــدمها جمهــول، واآلخــر : اجلهــل 
  .3"معلوم، وال جيوز منها إال صورة واحدة وهي املعلومان

يصح العقد إذا كان الثمن أو املثمون جهـل أحـدمها أو كليهمـا، سـواء كـان اجلهـل يف القـدر  أي أنه ال 
  .أو الصفة، وهذا يرجع إىل بيوع الغرر وسيأيت ذكره

أن يكــون مقــدوراً علــى تســليمه فــال يبــاع الطــري يف اهلــواء والســمك يف املــاء "وكــذلك مــن شــروط املبيــع 
اواآلبق والشارد واإلبل املهملة الستصع ، وذلك لعدم القدرة على تسليم املبيـع، وفيـه غـرر كـذلك، 4"ا

  . وهو مما يؤدي إىل التنازع يف البيع كالغرر واجلهل وعدم القدرة على التسليم
  :وفيما يلي بعض التطبيقات لفقد أحد هذه األركان يف البيع

  
   

                                  
 .143خمتصر خليل؛ خلليل ابن إسحاق؛  1
  .338جامع األمهات؛ البن احلاجب؛  2
 .5/218التوضيح يف شرح خمتصر ابن احلاجب؛ خلليل ابن إسحاق؛  3
 .338؛ جامع األمهات؛ البن احلاجب 4
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  :بعض تطبيقات لبيوع فقد فيها ركن أو شرط -املطلب الثاين
ومـا أقـوال العلمـاء يف  ،فمـا حقيقـة هـذا البيـع؟ ،ع اليت فقـد فيهـا أحـد شـروطها بيـع الصـيبمن بني البيو 

  . صحته أو عدمها؟
  :بيع الصيب -ولالفرع األ

فلمعرفـة حكـم هـذا البيـع وجـب تصـوير مسـألته وحتريـر  ،ال شك أن احلكم عن الشـيء فـرع عـن تصـوره
ا   .حمل النزاع 
  :تصوير املسألة -البند األول

تفـاق اجلميـع ،إما أن يكون مميـز أو غـري مميـزالصيب  وأمـا  ،فبيـع الصـيب غـرب املميـز ال يصـح وال ينعقـد 
واملالكيـة  لشـافعية ومـنهم مـن أجـازه كاحلنفيـةبيع الصيب املميز فاختلف فيه العلماء؛ فمنهم مـن منعـه كا

  .ورواية عند احلنابلة
  :األدلة -البند الثاين

يزينقول  -   :ا
ية على صحة بيع الصيب املميز بقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص لعبد هللا بن جعفر حينما رآه يبيع لعب استدل احلنف -

 التصـرف مـن الصـيب مكـن فقـد: "قال السرخسـي ،1"رك هللا لك يف صفقتك"الصبيان يف صغره قال 
 وهــذا؛ كالعبـد تصـرفه فينفــذ وعرفـه لـه وليــه ذن حمجـور أنـه فيــه واملعـىن لـذلك، صــاحلة عبارتـه أن فـدل
 متييــز عــن متكلمــا بكونــه للتصــرف واألهليــة مميــز، ألنــه عــاقال؛ كــان إذا للتصــرف أهــل الصــغر مــع ألنــه

ن تلقـــني عــن ال وبيــان  عنـــه ســقط وهلـــذا عنــه؛ الضــرر لـــدفع عليــه احلجـــر أن إال مميــزا صــار وقـــد وهــذ
  .2"عاجال به إضرارا عليه اخلطاب توجيه يف ألن اخلطاب؛

                                  
ر للطحاوي؛  1   .14/458شرح مشكل اآل
 .25/22املبسوط للسرخسي؛ 2
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 يكـون أن البيع انعقاد يف يشرتط أنه واملعىن: "،1"وشرط عاقده متييز"احلطاب يف شرح قول خليل قال 
  .2"مميزا عاقده

لبيع والشراء يف ما أذن له الويل فيه: "يف املغين 3قال ابن قدامة   ،4"ويصح تصرف الصيب املميز 
ذكــر  ،كــان مميــزا أو غــري مميــزذهــب الشــافعية علــى بطــالن بيــع الصــيب مطلقــا ســواء   :املــانعنيقــول  -

موع رأي الشـافعية يف املسـألة يف قولـه الصـيب  فأمـا خمتـار عاقـل لـغ كـل مـن البيـع ويصـح:"صاحب ا
نــون َُّ  َصــلَّى لقولــه بيعهمــا يصــح فــال وا ــِيبِّ  َعــنْ  َثَالثَــةٍ  َعــنْ  اْلَقَلــمُ  رُِفــعَ ﴿ :َوَســلَّمَ  َعَلْيــهِ  ا ُلــغَ  َحــىتَّ  الصَّ  يـَبـْ

 الصـيب إىل يفـوض فلـم املـال يف تصـرف نـهوأل ،5﴾يفيـق حـىت اْلَمْجنُـونِ  َوَعـنْ  َيْسـتَـْيِقظَ  َحـىتَّ  النَّـائِمِ  َوَعنْ 
نون   .6"املال كحفظ وا

  :ختريج املسألة على قاعدة النهي -البند الثالث 
ا علــى مـذهبهم ختــرّج مسـألة بيـع الصــيب علـى قاعــدة البيـع الــذي لنظـر إىل قـول الشــافعية وسـري 

 ،وهـو البلـوغ فيبطـل البيـع بـذلك ،كون هذه املسـألة فقـد منهـا شـرط يف العاقـد  ،فقد أحد شروط أركانه
  .طألنه بفقد الشرط يفتقد املشرو 

فصحة البيع عندهم متوقفة على التمييـز ال علـى البلـوغ، فيصـح : أما خترجيها على قول املالكية
لغ، كما سبق ذالك يف قول خليل، خالفا ملذهب الشافعية   . بيع الصيب املييِّز عندهم ولو غري 

  :بيع املعاطاة -الفرع الثاين
                                  

 . 143خمتصر خليل؛  1
   .4/241مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل للحطاب؛ 2
 شيخ ؛ماماإل الزاهد ؛الفقيه الصاحلي ؛الدمشقي مث ؛املقدسي هللا دعب نب نصر نب مقدام نب قدامة بن دمحم بن أمحد بن هللا عبد 3

جبماعيلو من  ومخسمائة وأربعني إحدى سنة شعبان ِيف  ولد: رعم أيب الشيخ وأخ ؛دمحم وأب الدين موفق ؛األعالم وأحد ؛الماِالس
  ).3/281: ذيل طبقات احلنابلة( ؛)هـ620 :ت( ؛املغين يف شرح خمتصر اخلرقي ؛مؤلفاته

  .4/185املغين البن قدامة؛  4
   قال األلباين صحيح ؛4/32؛ 1423سنن الرتمذي؛ رقم  5
موع للنووي؛  6   .9/155ا
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ــا فمــا حقيقتــه؟ ومــا أقــوال العلمــاء يف  ،بيــع املعاطــاة: مــن تطبيقــات البيــوع الــيت فقــد أحــد أركا
  .هذا البيع؟

  :تصوير املسألة -البند األول
 إجيـاب غـري مـن ويعطيـا ومثمن، مثن على املتعاقدان يتفق أن هو: املراوضة بيع أو املعاطاة بيع"

 يـدفع أو الـثمن، للبـائع ويـدفع املبيـع، املشـرتي خـذ أن: مثـل ،أحـدمها مـن لفـظ يوجـد وقـد قبول، وال
 وقــد ،نفيســاً  أم حقــرياً  املبيــع أكــان ســواء إشــارة، وال تكلــم غــري مــن مثنــه اآلخــر لــه فيــدفع املبيــع، البــائع

  .1"حكمه يف الفقهاء اختلف
  .أقوال العلماء يف مسألة بيع املعاطاة -البند الثاين
يزي   : نرأي ا

  . ذهب احلنفية واملالكية واحلنابلة على صحة بيع املعاطاة  
لفعل فهي التعاطي ويسمى هذا البيـع بيـع املراوضـة "جاء يف بدائع الصنائع  :احلنفية -1 وأما املبادلة 

   .2"وهذا عند
  . 3"مبعاطاة وإن الرضا على يدل مبا البيع ينعقد" :قال خليل: املالكية -2
 ولـو صـحته، علـى يـدل تـراض عـن والتفرق ،املعاطاة إال وليس: "قال ابن قدامة يف املغين: احلنابلة -3

 وأكثـر فاسـدة، املسـلمني عقـود أكثـر ولكانت ذلك، لشق العقود هذه يف شرطا والقبول اإلجياب كان
 مــن عليــه، يــدل مــا وجــد فــإذا الرتاضــي، علــى للداللــة يــرادان إمنــا والقبــول اإلجيــاب وألن. حمرمــة أمــواهلم

  .4"فيه التعبد لعدم عنهما؛ وأجزأ مقامهما، قام والتعاطي، املساومة
                                  

 .5/3313؛الفقه اإلسالمي وأدلته؛ للزحيلي 1
 .5/134؛بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع للكساين 2
  . 143؛خمتصر خليل 3
 .3/482قدامة؛املغين البن  4
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ـــمـرأي ال وال ينعقــد البيــع إال : "ذهــب الشــافعية إىل عــدم صــحة بيــع املعاطــاة قــال يف املهــذب: انعنيــــ
  .1" إلجياب والقبول فأما املعاطاة فال ينعقد فيها البيع ألن اسم البيع ال يقع عليه

 والقبـول إلجيـاب إال البيـع يصـح ال أنـه مذهبنا من املشهور" 3معلقا على كالم الشريازي 2قال النووي
ذا كثري وال قليل يف املعاطاة تصح وال   .4"املصنف قطع و

لــث يف املســألة لتفصــيل -رأي  مــن احلنفيــة إىل التفصــيل يف صــحة بيــع  5ذهــب القــدوري: القــول 
  .    6أو نفيسا فال يصح ،املعاطاة بينما إذا كان املبيع خسيسا فيصح البيع

  :املعاطاة على علة نقصان ركن من أركان البيعختريج مسألة بيع  -البند الثالث
نتفـاء  ،منع الشافعية بيع املعاطاة النتفاء ركن الصيغة منه وهـي مـن أركـان العقـد كمـا تقـدم و

  .ركن من أركان العقد يبطل العقد
وإن : "لك يف قولــــهبيــــع املعاطــــاة، كمــــا صــــرَّح خليــــل بــــذأمــــا علــــى مــــذهب املالكيــــة فيصــــح 

متوقفة علـى الرتاضـي، والصـيغة دالـة عليـه فـإن وجـد الرتاضـي ألن صحة البيع عندهم متعلقة  ،"مبعاطاة
ا كما يف بيع املعاطاة صح البيع    .بدو

                                  
   .2/3 املهذب يف فقه اإلمام الشافعي للشريازي؛ 1
 النووي احلزامي زكر أبو الدين حميي العالمة اإلمام الشيخ حرام بن مجعة بن دمحم حسني بن حسن بن مري بن شرف بن حيىي 2

موع يف شرح املهذب ؛الشافعي الفقيه احلافظ   ).1/909:طبقات الشافعيني البن كثري( ؛)هـ676 :ت( ؛من كتبه ا
ذي يوسف بن علي بن إبراهيم3  اخلالف يف والنكت الفقه يف واملهذب التنبيه صاحب ؛الشريازي إسحاق أبو الفاء بكسر الفريوزا

طبقات الشافعية الكربى ( ؛)هـ476: ت( ؛اجلدل يف واملعونة وامللخص الفقه أصول يف والتبصرة وشرحه واللمع
 ).4/215:للسبكي

موع للنووي؛ 4   .9/162 ا
 صاحب لقدوري املعروف البغدادي الفقيه بكر أيب بن احلسن أبو املشهور اإلمام محدان بن جعفر بن أمحد بن دمحم بن أمحد 5

  .)1/93ين احلنفي؛ لداجلواهر املضية يف طبقات احلنفية؛ حملي ا( ؛)هـ428: ت( ؛املختصر
  ).ومل أعثر عن نص القدوري( ؛5/134نقل عنه هذا القول الكساين يف بدائع الصنائع؛  6
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َص هذا املبحث لدراسة  من بني العلل الكربى للنهي عن البيوع الباطلة علة الغرر، وقد ُخصِّ
  .  هذه العلة، مع التعريج على بعض التطبيقات لبيوع اشتملت على الغرر، فأبطلها الشرع لذلك

  :تعريف الغرر وأقسامه والنهي الوارد فيه -املطلب األول
َص هذا املطلب لدراسة علة  حيتها الفقهية النظرية، فاحتوى على التعريف به ُخصِّ الغرر من 

  .لغة واصطالحا مع ذكر أقسامه، والنهي الوارد فيه
  :تعريف الغرر - الفرع األول

مما درج عليه الباحثون قبل الولوج ألي فن من الفنون التعريف مبفرداته لغة واصطالحا، حىت 
  .تتبني معامله وترتسم حدوده

  : ةلغ: البند األول
ْلَباِطلِ : ، فـَُهَو َمغرور َوَغرِيرٌ ةَغرَُّه يُغرُّه َغرا وُغروراً وِغرّ : غرر ِ   1.خدعه وَأطعمه 

  .2اخلطر: الغرر
  .وعموما تعريف الغرر يدور حول اخلداع واخلطر والباطل

  :اصطالحا :البند الثاين
  : للفقهاء يف حتديد معىن الغرر اجتاهان    

  .   فّرق بني اجلهالة والغرر، ومنهم القرايف: االجتاه األول -
 كا إذا كاآلبق معلوما كان وإن متقار قبوال وعدمه للحصول القابل هو الغرر": تعريف القرايف

هول يعرفانه  وقد الكم يف ما على كاملعاقدة حبصوله مقطوعا كان وإن صفته تعلم ال الذي هو وا
                                  

  .5/11 لسان العرب البن منظور؛ 1
 .2/444املصباح املنري للفيومي؛  2
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هول كاآلبق جيتمعان هول أن يعتقد فال ا ن والغرر ا  من وأخص أعم منهما واحد كل بل متساو
  .1"وجه

 اهلواء يف كالطري ال أم حيصل هل يدرى ال الذي هو الغرر أصل: "تعريف آخر له يف الفروق 
وهذا تفريق منه بني الغرر واجلهالة من حيث املسمى، أما من حيث احلكم فال ، 2"املاء يف والسمك

  .فرق
  .3عدَّ اجلهالة نوعاً من أنواع الغرر، ومنهم النووي وابن عبد الرب: االجتاه الثاين -

هول وما ال يقدر :"قال النووي       ويدخل فيه مسائل كثرية غري منحصرة كبيع اآلبق واملعدوم وا
ضرع وبيع احلمل يف على تسليمه وما مل يتم ملك البائع عليه وبيع السمك يف املاء الكثري واللنب يف ال
، فقد عد اجلهالة 4"البطن وبيع بعض الصربة مبهمًا وبيع ثوب من أثواب وشاة من شياه ونظائر ذلك

  .نوع من أنواع الغرر؛ فالغرر هنا أعم مطلقا من اجلهالة
 اخلطرومجلة معىن الغرر أنه كل ما يتبايع به املتبايعان مما يدخله :" وعرفه ابن عبد الرب بقوله      

كثر صفاته فإن جهل منها اليسري أو دخلها الغرر يف القليل  والقمار وجهل معرفة املبيع واإلحاطة 
ومل يكن القصد إىل مواقعة الغرر فليس من بيوع الغرر املنهي عنها ألن النهي إمنا يتوجه إىل من قصد 

  .5"الشيء واعتمده
دة اعتبار القصد وتعمد الغرر وهو وهذا التعريف هو املختار كونه شامال ألنواع الغرر، وفي ه ز

 ﴿:ة، منها قوله تعاىلـــوص الشرعيــــــمقصد حسن تدعمه النص            
                                  

  .4/355الذخرية للقرايف؛  1
  .3/265الفروق للقرايف؛  2
 الذكر الشهري حمدثيها وكبري األندلس علماء شيخ النظار احلافظ اإلمام: النمري الرب عبد بن دمحم بن هللا عبد بن يوسف عمر أبو 3

 مل واألسانيد املعاين من املوطأ يف ملا التمهيد كتاب منها مفيدة كتباً  املوطأ يف أّلف ؛به التعريف عن تغين شهرته األقطار يف
شجرة ( ؛)هـ463: ت( ؛الفقه يف والكايف ؛الصحابة أمساء يف واالستيعاب ؛األمصار علماء مبذهب واالستذكار ؛أحد فيه يتقدمه

  ).1/176:النور الزكية
  .5/396املنهاج شرح صحيح مسلم للنووي؛  4
  .2/735 الكايف يف فقه أهل املدينة البن عبد الرب؛ 5
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    ﴾1ومنها قوله تعاىل ، :﴿                  
           ﴾2فتعمد الغرر معترب شرعاً ومؤثر يف احلكم ،.  

   :النهي الوارد يف الغرر -الفرع الثاين
  :وردت عدة نصوص شرعية يف النهي عن الغرر ومن ذلك

 ﴿: قوله تعاىل: أوالً                              
                         ﴾3،   

لغرر  ا جعلت شرط أكل أموال الناس الرتاضي، واملَُغرَُّر به لو علم  ووجه االستدالل من هذه اآلية أ
آلية وأكل مال  والضرر ا، فيكون املَُغرُِر قد أتى النهي الوارد  ذه البيعة ملا رضي  الذي سيلحقه 

لباطل، وهذا يف حق القاصد التغرير كما تقدم   .أخيه 
  .4"ى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن بيع احلصاة وبيع الغرر: "ما رواه أبو هريرة  قال: نياً 

   :أقسام الغرر -الثالفرع الث
  :للغرر أقسام وقد اختلف الفقهاء فيها على أقوال

 كالطري إمجاعا ممتنع كثري أقسام ثالثة واجلهالة الغرر: "ذهب القرايف إىل أن للغرر أقسام ثالث فذكر
 أو ألول يلحق هل فيه اختلف ومتوسط اجلبة وقطن الدار كأساس إمجاعا جائز وقليل اهلواء يف

                                  
  .286/ سورة البقرة 1
  .05/ سورة األحزاب 2
  .29/ سورة النساء 3
ب بطالن بيع احلصاة والبيع الذي فيه غرر؛ رقم  4   .3/1153؛ 1513صحيح مسلم؛ كتاب البيوع؛ 



 علة الغرر: املبحث الثاين
 

38 
 

 اختالف سبب هو وهذا لقليل، أحلق الكثري عن والحنطاطه لكثري أحلق القليل عن فالرتفاعه الثاين
  .1"واجلهالة الغرر فروع يف العلماء

  :فبالنظر إىل كالم القرايف جند أن أقسام الغرر هي
  .بيع الطري يف اهلواء: غرر كثري وهو ممتنع ومؤثر يف احلكم مفسد للبيع، ومثاله -1
قليل وال ميكن التحرز منه كالغرر املوجود يف بيع الدار وال يعرف مدى صالبة ساسها فهذا غرر  -2

  .غرر يسري مغتفر وال ميكن البيع بدونه، فهو غري مؤثر يف احلكم
فهو يرتفع عن القليل وينزل عن الكثري، وهو سبب اختالف العلماء، فمن أحلقه  غرر متوسط؛ -3

  .لقليل أجاز البيع، وميثل له ببيع الغائب على الصفة لكثري منع البيع، ومن أحلقه
ي عنها للغرر وقد اختري   بيع الثمار قبل بدو الصالح، والتأمني : وفيما يلي بعض التطبيقات لبيوع 

  .التجاري
  :بيع الثمار قبل بدو الصالح -املطلب الثاين

ى الشارع عنها الشتماهلا على الغ   :  رر املفسد للعقود ويف ما يلي تبيان ذلكهذا البيع من البيوع اليت 
   :النهي الوارد عن بيع الثمار قبل بدو الصالح - الفرع األول

َُّ َعْنُه، قَالَ  - ِبٍت َرِضَي ا َ َِّ َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم، : َعْن َزْيِد ْبِن  َكاَن النَّاُس ِيف َعْهِد َرُسوِل ا
َتاعُ  يـَتَـَبايـَُعوَن الثَِّماَر، ِإنَُّه َأَصاَب الثََّمَر الدَُّماُن، َأَصابَُه : فَِإَذا َجدَّ النَّاُس َوَحَضَر تـََقاِضيِهْم، َقاَل املُبـْ

َِّ َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َلمَّا َكثـَُرْت عِ ــــــُّ ُمرَاٌض،َأَصابَُه ُقَشاٌم، َعاَهاٌت َحيَْتج َا، فـََقاَل َرُسوُل ا  ْنَدهُ وَن ِ
َا ِلَكثْـَرِة   ﴾  يـَْبُدَو َصَالُح الثََّمرِ َفِإمَّا َال، َفَال تـَتَـَبايـَُعوا َحىتَّ ﴿: ُة ِيف َذِلكَ ــــــومَ ـــــــاُخلصُ  َكاْلَمُشوَرِة ُيِشُري ِ

  .2"ُخُصوَمِتِهمْ 
                                  

  .3/266 ؛الفروق للقرايف 1
ب بيع الثمار قبل أن يبدو صالحها؛ رقم  2   .3/76؛2193صحيح البخاري؛ كتاب البيوع؛ 
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ى عن بيع مثر النخل حىت تزه"عن أنس بن مالك   - ما زهوها؟ : فقلنا ألنسو، أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص 
  .1"؟﴾حتمر وتصفر، أرأيتك إن منع هللا الثمرة مب تستحل مال أخيك﴿: قال
َتاُعوا َال ﴿: َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ُعَمَر، اْبنِ  َعنِ  -  َصَالُحُه، يـَْبُدوَ  َحىتَّ  الثََّمرَ  تـَبـْ

  .2" َوُصْفَرتُهُ  ُمحْرَتُهُ : َصَالُحهُ  يـَْبُدوَ : " قَالَ  ،﴾اْآلَفةُ  َعْنهُ  َوَتْذَهبَ 
فهذه األحاديث وغريها وإن اختلفت بعض ألفاظها فمؤداها واحد وهو النهي عن بيع الثمار قبل أن 

  :  يبدو صالحها، وهذا تفصيل ذلك
  :هي عن بيع الثمار قبل بدو الصالحعلة الن -الفرع الثاين

اردة يف النهي عن هذا املبيع وأقوال الفقهاء فيها، جيد أن هذا املبيع تضمن إن املتتبع للنصوص الو      
ا من بيوع الغرر، قال اإلمام مالك وبيع الثمار قبل " من الغرر واملخاطرة ما جعل العلماء يصرحون 

  . 3"أن يبدو صالحها من بيع الغرر
  :والغرر هنا له علتان

، فاملشرتي قد يغرت بكثرة الطلع، وكثافة الزهر فيفرح 4"اجلوائح لكثرة بسالمته ثقة ال أنه" :العلة األوىل
بكثرة الغلة ويشرتيها لذلك، فإذا سلطت عليها آفة من حر أو برد أو جراد أو غريها، مل يتحقق له ما 

َُّ الثََّمَرةَ ﴿:ه عليه قولـــــــه ملسو هيلع هللا ىلصوهذا ما نب. أراد َُْخُذ َأَحدُُكْم َماَل َأِخيهِ أَرَأَْيَت ِإَذا َمَنَع ا ألجل .5﴾، ِمبَ 
 ماله يضيع فلئال املشرتي وأما ،لباطل أخيه مال كل فلئال البائع أما ،واملبتاع البائع ى"هذا الغرر
  .6"الباطل على البائع ويساعد

                                  
ب وضع اجلوائح؛ رقم  1   .  3/1190؛ 1555صحيح مسلم كتاب املساقاة 
ب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صالحها بغري شرط القطع؛ رقم  2   .  3/1166؛ 1534صحيح مسلم؛ كتاب البيوع؛ 
ب املنهي عن بيع الثمار حىت يبدو صالحها؛  3   .310املوطأ لإلمام مالك؛ كتاب البيوع؛ 
م لعز الدين بن عبد السالم؛ 4   .2/178 قواعد األحكام يف مصاحل األ
ع الثمار قبل أن يبدو صالحها؛ رقم  5 ب إذا   .3/77؛ 2198صحيح البخاري؛ كتاب البيوع؛ 
 .5/206 نيل األوطار للشوكاين؛ 6
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  .1"صالحه يبدو أن إىل شجراته من وجيتذبه ميتصه مبا البائع ملك من اغتذاؤه" :العلة الثانية
ن البيع  وال خيفى ما يف ذلك من اجلهالة والغرر الكثري املفضي إىل فساد العقد ومنعه، فإن قال قائل 
ن العلماء فرقوا بني الغرر اليسري  بعد بدو الصالح كذلك فيه نفس علة االغتذاء، أجيب على ذلك 

منعه مشقة وعسر على  يف البيع والكثري، والذي بعد بدو الصالح غرر يسري وهو حمتاج إليه؛ ألن يف
  . الناس، أما الذي قبله فهو كثري وال تلحقه ضرورة أو مشقة يف منعه

  :أحوال بيع الثمار قبل بدو الصالح وحكمها -الفرع الثالث
  :لبيع الثمار قبل بدو الصالح أحول متعددة، وهذا تفصيل وحكم كل منها

  :أحوال بيع الثمار فبل بدو الصالح :األولالبند 
  :لبيع الثمار قبل بدو صالحها ثالثة أحوال 2قهاءذكر الف

  .أن يشرتط املشرتي إبقاء الثمار على األصول إىل حني صالحها :احلالة األوىل
  .أن يبيعها بشرط القطع يف احلال :احلالة الثانية
  .أن تباع مطلقاً دون شرط البائع أو املشرتي :احلالة الثالثة

  :ثوهذا حكم كل حالة من احلاالت الثال
  .حكم بيع الثمار قبل بدو صالحها -البند الثاين

  .الخالف يف بطالن هذا البيع لألحاديث الواردة يف الباب :احلالة األوىل
حصل االتفاق على صحة البيع النتفاء علة املنع، وهي كما ذكر عدم الثقة من  :احلالة الثانية

واحلكم يدور مع العلة . سالمة الثمر من اجلوائح واالغتذاء من خنل البائع وهذا متحقق مع القطع
  . وجوداً وعدما كما هو مقرر يف األصول

                                  
م للعز بن عبد السالم؛ 1   .2/178 قواعد األحكام يف مصاحل األ
تهد؛ ينظر   2   .5/190 احلاوي الكبري للماوردي؛. 3/166بداية ا
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لني بصحة البيع، واجلمهور القائلني وهي اليت حصل فيها اخلالف بني احلنفية القائ: احلالة الثالثة
هل اإلطالق يف هذا البيع يقتضي التبقية أم القطع؟ فاجلمهور قالوا يقتضي : وحمل النزاع ببطالنه

التبقية لذلك منعوا البيع، واحلنفية قالوا إلطالق يقتضي القطع؛ ألن بيع الشيء يقتضي تسليمه وإال 
   .1حلقه الغرر فصار هو وشرط القطع سواء

  . التأمني التجاري -ملطلب الثالثا
التعاوين واالجتماعي والتجاري، بيد أن الذي اشتد فيه اخلالف واحتدم بني : للتأمني عدة أنواع منها

َص هذا البحث لدراسته   .الفقهاء هو التأمني التجاري لذلك ُخصِّ
  :وأركانه تعريف التأمني التجاري - الفرع األول

  :تعريفه -ألولالبند ا
نه يع      التأمني عقد يلتزم املؤمن مبقتضاه أن يؤدي إىل املؤمن له أو إىل "رف التأمني التجاري 

املستفيد الذي اشرتط التأمني لصاحله مبلغاً من املال، أو إيراداً مرتباً، أو أي عوض مايل آخر يف حال 
لعقد، وذلك يف نظري قسط أو أية دفعة م الية أخرى يؤديها وقوع احلادث أو حتقق اخلطر املبني  

  . 2"املؤمن له للمؤمن
  :أركان التأمني التجاري -البند الثاين

  : 3يف يتضح من خالل التعريف الذي سبق ذكره للتأمني التجاري أربعة أركان تتمثل   
لتع :املؤمِّن: أوالً   ف اآلخر عن نوع احلادث للمؤمن ويض عن الضرر للطر وهو الطرف الذي يقوم 

  .اري غالباله، ويكون اعتب

                                  
تهد؛ ينظر   1   .4/555 حاشية ابن عابدين. 12/195املبسوط للسرخسي؛. 172-3/169بداية ا
  .7/1084الوسيط للسنهوري؛  2
 .24عقد التأمني التجاري للتعويض عن الضرر حقيقته وحكمه حملمد بن حسن بن عبد العزيز آل الشيخ؛ صينظر  3
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مقابل تعويضه عن الضرر الذي التأمني للمومِّن، أقساط رف امللتزم بدفع وهو الط :له نأمَّ امل: نياً 
  .، ويكون حقيقي أو اعتبارييصيبه
لنسبة للسيارات أو اخلطر احملدد يف العقد، والقسط الذي يدفعه  :حمل العقد: لثاً  وقوع احلادث 

  .املستأمن، ومبلغ التأمني الذي يدفعه املؤمِّن عند وقوع اخلطر
  . وهي اإلجياب والقبول من املؤمن وتتم غالباً مع الشركات :الصيغة: رابعاً 

  :أراء العلماء يف مسألة عقد التأمني وأدلتهم -الفرع الثاين
وهم يرون أن عقد التأمني التجاري من العقود احملرمة وال حيل أخذ العوض من  :قول املانعني -أوالً 

دمحم املطيعي :"جانب املستأمن، وال أخذ األقساط من جانب املؤمن، وأصحاب هذا الرأي هم
  ،"3،ووهبة الزحيلي2،ودمحم أبو زهرة1احلنفي

  :4ـوغريهم واستدلوا ب 
ى عن بيع الغرر كما تقدم -1 ووجه . عقد التأمني من عقود الغرر املنهي عنها ألن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

الغرر أن حمل العقد وهو اخلطر حمتمل الوجود والعدم، وهذا من الغرر الكثري املفسد للمعاوضات 
  .املالية

غامرة، فقد يدفع املستأمن أقساطًا كثرية بال عوض، وقد يدفع عقد التأمني ضرب من ضروب امل -2
قسطًا أو قسطني ويستحق عوضًا أكثر مما دفع، واجلهالة يف هذا كبرية، وهدا يدخل يف عموم النهي 

                                  
م بقرية من قرى صعيد 1915جممد جنيب املطيعي بن إبراهيم بن عبد الرمحان بن أمحد بن خبيت املطيعي الطوايب؛ ولد يف يناير  1

 .مصر
يب زهرة؛ عامل مصري من كبار علماء الشريعة والقانون يف القرن العشرين؛  2   )م1974- م1898(دمحم أمحد مصطفى أمحد املعروف 
 )م2015- 1932(ي الدمشقي وهبة بن مصطفى الزحيل 3
ه ؛دمحم املطيعي 4   . 4الزحيلي التأمني وإعادة التأمني؛ . 67نظام التأمني للزرقا؛ : ينظر ؛دمحم أبوزهرة. أحكام السوكر
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 ﴿:عن امليسر، يف قوله تعاىل                    
                   ﴾1.  

مع الفقهي -3   :قرار ا
احلمد  رب العاملني والصالة والسالم على سيد دمحم خامت النبيني وعلى آله ، ﷽
  .وصحبه

  التأمنيالتأمني وإعادة  بشأن: 2قرار رقم 
فإن جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورة انعقاد مؤمتره الثاين  :أما بعد

  .م1985ديسمرب  28 -  22/هـ 1406ربيع الثاين  16 - 10جبدة من 
بع العروض املقدمة من العلماء واملشاركني يف الدورة    ".التأمني وإعادة التأمني"حول موضوع بعد أن 

قش الدراسات املقدمة   .وبعد أن 
ت اليت يهدف إليها   .وبعد تعمق البحث يف سائر صوره وأنواعه، واملبادئ اليت يقوم عليها والغا

ذا الشأن امع الفقهية واهليئات العلمية    .وبعد النظر فيما صدر عن ا
  :قرر
ت التأمني التجاري عقد فيه أن عقد التأمني التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركا -  1

  .ولذا فهو حرام شرعا. غرر كبري مفسد للعقد
أن العقد البديل الذي حيرتم أصول التعامل اإلسالمي هو عقد التأمني التعاوين القائم على  -  2

لنسبة إلعادة التأمني القائم على أساس التأمني التعاوين. أساس التربع والتعاون   .وكذلك احلال 

                                  
    .90/ سورة املائذة 1



 علة الغرر: املبحث الثاين
 

44 
 

لدول اإلسالمية للعمل على إقامة مؤسسات التأمني التعاوين، وكذلك مؤسسات تعاونية دعوة ا -  3
نظام الذي يرضاه هللا إلعادة التأمني، حىت يتحرر االقتصاد اإلسالمي من االستغالل ومن خمالفة ال

  1.وهللا أعلم، هلذه األمة
يز قول  - نياً  ، وذهب إىل هذا الرأي، عبد وهؤالء يرون جواز التأمني إذا خال من الر :نيا

  :5واستدلوا بـ. وغريهم 4ومصطفى الزرقا 3وعلي اخلفيف2الوهاب خالف
ذا يكون  -1 حة، و التأمني عقد جديد، مل يرد نص على حترميه، واألصل يف العقود اجلديدة اإل

  .عقد التأمني عقداً مباحاً الندراجه حتت األصل العام
على مبدأ توزيع املخاطر وتشتيتها بني أكرب عدد ممكن من األفراد التأمني نظام تعاوين يقوم  -2

 ﴿:خلطر، وهللا سبحانه وتعــــــاىل يقـــــــولالذين يتعرضون لنفس ا             
            ﴾6 مباحًا الندراجه حتت هذا ن ، والتأمني من هذا الوجه يكو
  .األصل

  

                                  
مع الفقه اإلسالمي التابع 1   .2/563؛ العدد ملنظمة املؤمتر اإلسالمي جبدة جملة ا
له مؤلفات عديدة خاصة يف أصول الفقه من ) م1888-ه1305 (ولد مبصر سنة؛  ؛حمدث أصويل فقيهعبد الوهاب خالف؛  2

 ).م1956-ه1375: ت(" علم أصول الفقه" بينها كتاب 
ملنوفية مبصرسنة  3 لعلم )م1891 -ه1309(علي دمحم اخلفيف؛ ولد بقرية الشهداء  ألزهر؛ شهد له علماء عصره  ؛ درس 

ـــــأحكام املعامالت املالية؛ ت ؛ت عديدة من أبرزهاوالفضل؛ له مؤلفا الشيخ علي : ؛ ينظر كتاب)م1978-07-11(ويف يف ــ
دد؛ لعثمان شبري   . اخلفيف الفقيه ا

  )م 2000 -1904 (مصطفى بن الشيخ أمحد بن الشيخ دمحم الزرقا؛ احلنفي احلليب؛  4
. 656الغرر للغرير؛ : ينظر ؛علي اخلفيف. 202التأمني التجاري والبديل اإلسالمي لغريب مجال؛ : ينظر ؛عبد الوهاب خالف 5

  .57نظام التأمني؛  ؛مصطفى الزرقا
  .2/سورة املائدة 6
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  :1بني الفقهاء يف التأمني التجاريمنشأ اخلالف  -لثا 
  :يرجع اخلالف بني الفقهاء يف مسألة التأمني التجاري إىل أمرين     

عتباره أو إلغاءه، فاجتهد  -1 أن التأمني التجاري هو من العقود املستحدثة فلم يقم دليل خاص 
  .وهذا من أهم أسباب اختالف الفقهاءالفقهاء يف حكمه 

فمن وصف عقد . اختالف الفقهاء يف تكييف عقد التأمني أدى إىل االختالف يف احلكم -2
نه من ضرب من ضروب الغرر  التأمني أنه من ضروب التعاون على اخلري أفىت جبوازه، ومن وصفه 

  .والقمار أفىت حبرمته
  :الرتجيح مناقشة أدلة الفريقني مع -الثالثالفرع 

  :مناقشة أدلة املانعني -أوالً 
ن التأمني فيه غرر وجهالة غري صحيح؛ ألن األقساط اليت يدفعها املستأمن يكون له  -1 القول 

لتعويض عن الضرر ال التعويض ذاته   .مقابلها األمان الذي حيصل عليه من التزام املؤمن 
ن التأمني ضرب من ضروب املغامرة غري صح -2 يح كذلك؛ ألن القمار والرهان لعب القول 

حلظوظ، وعقد التأمني ال خالف ذلك؛ ألنه يعطي املستأمن طمأنينة من نتائج األخطار املؤمن 
  .ضدها

يزين - نياً    :مناقشة أدلة ا
حة غري صحيح؛ ألن هذا يتفق لو مل يكن املانع، وهنا  -1 االستدالل مببدأ األصل يف العقود اإل

بطال العقد وحده فكيف إذا اجتمعوا يف عقد  وجد وهو الغرر واجلهالة والر وكل واحد منها كفيل 
  .واحد

                                  
  .6عقد التأمني وحكمه يف الشريعة اإلسالمية؛ علي أبو البصل ينظر  1
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ن عقد التأمني قائم على التعاون هذا يصح يف التأمني التعاوين، أما التجاري فهو قائم  -2 القول 
  .على االستغالل والربح واخلسارة، والتعاون واالستغالل ال جيتمعان

  :الرتجيح - لثاً 
حة، بيد أن هناك موانع     من خالل عرض أدلة الفريقني ومناقشتها يظهر أن األصل يف العقود اإل

، : حالت بني هذا األصل وبني عقد التأمني التجاري، وهي ما ذكره املانعون الغرر واجلهالة والر
ذا عقد التأمني التجاري غري جائز للعلل املذكورة  .فيكون 



 

علة الر :املبحث الثالث  
.تعريف الر وأقسامه والنهي الوارد فيه :املطلب األول  

                             .بطاقة االئتمان :املطلب الثاين   
لشرا :املطلب الثالث ء               بيع املراحبة لآلمر   
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َص هذا املبحث لدراسة هذه العلة، : من العلل الكربى للبيوع املنهي عنها ، وقد ُخصِّ علة الر
ا من بيوع معاصرة اشتملت على الر   .مع بعض تطبيقا

    :تعريف الر وأقسامه والنهي الوارد فيه -املطلب األول
  :تعريف الر - الفرع األول

ءً َر الشيُء يـَْربُو رُبـُّواً " :لغة ُته. زَاَد َوَمنَا: وِر   .2" 1"َويـُْرِيب الصََّدقاتِ  ":َوِيف التـَّْنزِيِل اْلَعزِيزِ . َمنَّيته: وأَْربـَيـْ
  :ملفهوم الر مل حيد املالكية تعريفاً صرًحيا :اصطالحاً 

دة يف العدد أو الوزن حمققة أومتومهة، والتأخ هي) الر وجوه"(يف حاشيته 3قال العدوي   .4"ريالز
دة   .والعالقة بني التعريف اللغوي واالصطالحي أن كليهما عرف الر بكونه الز

    :أقسام الر -الفرع الثاين
  .ر البيوع ور الديون: ينقسم الر إىل قسمني   
لبيع وينقسم إىل قسمني :ر البيوع -أوالً    :ر الفضل ور النسيئة: أي الر املتعلق 
دة أحد املثلنيهو : ر الفضل -1   .بيع ربوي مبثله مع ز
خري : ر النسيئة -2 دة يف نظري    .القبضهو بيع اجلنس الواحد ببعضه أو جبنس آخر مع الز

الستة اليت نص عليه حديث أيب سعيد اخلدري املتضمن لألصناف الربوية واألصناف الربوية       
لشعري، الذ"قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : حيث قال لرب، والشعري  لفضة، والرب  لذهب، والفضة  هب 

                                  
  .276 /سورة البقرة 1
  .14/304 ؛ لسان العرب البن منظور 2
 ؛ )ه1112(ولد سنة  ؛ )منفلوط من لقرب ؛ عدي بين إىل نسبة( العدوي الصعيدي مكرم بن أمحد بن علي ؛ احلسن أبو 3

ألزهر ؛ فقيه مالكي حمقق   .)341: شجرة النور الزكية( ؛ )هـ1189: ت( ؛ أخذ عنه الدردير والدسوقي ؛ درس 
  .5/56 ؛ حاشية العدوي 4
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مللح، مثال مبثل، يدا بيد، فمن زاد، أو استزاد، فقد أرىب، اآلخذ واملعطي فيه  لتمر، وامللح  والتمر 
  .1"سواء

ينهى عن بيع الذهب ": ول هللا ملسو هيلع هللا ىلصــــــــــإين مسعت رس: امت، قالــــــــعبادة بن الصديث ـــــوح         
مللح، إال سواء بسواء،  لتمر، وامللح  لشعري، والتمر  لرب، والشعري  لفضة، والرب  لذهب، والفضة 

  .2"عينا بعني، فمن زاد، أو ازداد، فقد أرىب
ن الر يف هذه األصناف هو كاأليت       :ومذهب املالكية يف علة جر

 فلوسا اشرتيت إن أرأيت: قلت:"الـمــــــــــــــدونة لقاً وهذا ما نص عليه يفالثمنية مط :يف الذهب والفضة
 يف مالك يل قال فاسد، وهذا مالك قول يف هذا يصلح ال: قال نتقابض أن قبل فافرتقنا بدراهم
 هلا تكون حىت اجللود بينهم أجازوا الناس أن ولو لورق، وال لذهب نظرة فيها خري ال: الفلوس

 ذهب خامت أو فضة خامت اشرتيت إن أرأيت: قلت نظرة والورق لذهب تباع أن لكرهتها وعني سكة
  .مالك؟ قول يف هذا أجيوز نتقابض أن قبل فافرتقنا بفلوس ذهب ترب أو

 لذهب الفلوس جتوز وال بفلسني، فلس جيوز ال: قال مالكا ألن مالك قول يف هذا جيوز ال: قال
نري وال والفضة   .3"نظرة لد

ومن هنا نرى أن املالكية اعتربوا مطلق الثمنية يف النقدين حيرم الفضل بينهما يف اجلنس الواحد، 
والنسيئة يف اجلنسني وكل ما اعتربه الناس نقد واختذوه سكة بينهم جرت عليه أحكام النقدين كما قال 

  ".لو اختذ الناس اجللود" مالك
  .فالعلة عند املالكية هي االقتيات واالدخار ):ربعةاألصناف األ(أما يف غري الذهب والفضة 

   وهي معناه، يف ما على التنبيه منها واحد بكل قصد أنه علم عددا منها ذكر فلما:"قال ابن رشد
                                  

  .3/1211 ؛ 1584رقم ؛ صحيح مسلم 1
  .3/1210؛ 1587 رقمصحيح مسلم؛  2
  .3/5 ؛ ب التأخري يف الصرف ؛ املدونة لإلمام مالك 3
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  .1"واالدخار االقتيات جيمعها كلها
ن كل منها ينبه على ما يف معناه؛ أي أن الرب يدل على ما يقتات به يف حال السعة،   وقصده 
والشعري على ما يقتات به يف حال الشدة ومها كليهما يدالن على أصناف احلبوب املدخرة، والتنبه 
مللح يدل على مجيع التوابل  لتمر على مجيع احلالوة املدخرة كالسكر والعسل والزبيب، والتنبه 

  .املدخرة لإلصالح الطعام
 يغنب ال أن هو إمنا الر يف املعىن معقول كان امل: "واستدلوا كذلك من املعقول على هذه العلة فقالوا 

  .2"األقوات وهي املعايش أصول يف ذلك يكون أن فواجب أمواهلم، حتفظ وأن بعضا الناس بعض
 ويف االقتيات،: والعلة دواء، ال طعاما يعد ما :املطعومات"وذَكر هذه العلة كذلك ابن احلاجب فقال

  .3"األكثر وعليه واالدخار، االقتيات: وقيل غلبته،: وقيل االدخار،: وقيل إصالحه،: معناه
لديون وهو على نوعني أي:ر الديون - نيا     :الر املتعلق 

ين زدين يف األجل وأزدك يف أي أن يقول املدين للدائن عند حلول أجل الد: أنظرين أزدك -1
 .الدين

تعجل بدفع الدين وأضع عندك أي أن يقول الدائن للمدين قبل حلول األجل : ضع وتعجل -2
قي األجل  .شيئا منه مقابل 

  .النهي الوارد فيه -الفرع الثالث
  :ورد يف النهي عن الر نصوص كثرية نذكر منها       

 ﴿قال تعاىل : من الكتاب              ﴾4.      
                                  

تهد البن رشد 1  .   3/151 ؛ بداية ا
 .3/151 ؛ املرجع نفسه 2
  . 344 ؛ كتاب البيوع  ؛ جامع األمهات البن احلاجب 3
 .275سورة البقرة  4
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﴿: وقال أيضا                            
                      ﴾1.   

ووجه الداللة من اآليتني، أن هللا سبحانه نص على حترمي الر يف األوىل وأمر برتكه يف الثانية 
حلرب من مل يفعل، وال توجد معصية أذن فيها العاصي حبرب هللا ورسوله غري معصية أكل الر  وآذن 

  .        مما يدل على خطورته
َ ﴿: قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَِّيبِّ  َعنِ : من السنة  ، َوَسبـُْعونَ  َثَالثَةٌ  الرِّ ً  يـَْنِكحَ  َأنْ  ِمْثلُ  أَْيَسرَُها َ

َ  أَْرَىب  َوِإنَّ  أُمَُّه، الرَُّجلُ    .2﴾اْلُمْسِلمِ  الرَُّجلِ  ِعْرضُ  الرِّ
، آكل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لعن": قال جابر، عن   : وقال وشاهديه، وكاتبه، ومؤكله، الر
  .3"﴾سواء هم﴿

لر   . فهذه األحاديث وغريها تدل على شدة النهي من االقرتاب أو التعامل 
  :بطاقة االئتمان -املطلب الثاين
  :التعريف ببطاقة االئتمان أمهيتها - الفرع األول

، )1/7( 63عرفها جممع الفقه اإلسالمي الدويل يف جملته  :تعريف بطاقة االئتمان -البند األول   
هي مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري بناء على عقد بينهما ميّكنه من شراء السلع "

لدفع   ".أو اخلدمات ممن يعتمد املستند دون دفع الثمن حاًال لتضمنه التزام املصدر 
  
  

                                  
  .279- 278 /سورة البقرة 1
  . وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ؛ 2/43 ؛ 2259رقم  ؛ أخرجه احلاكم يف املستدرك 2
 .3/1219 ؛ 1598رقم  ؛ ب لعن آكل الر وموكله ؛ صحيح مسلم 3
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   :مهية بطاقة االئتمانأ -البند الثاين
ت بدًال عن لقد أصبحت بطاقات االئتمان أداة وفاء ال      ديون ومقابل اخلدمات وأمثان املشرت

لنقود ومن التعرض  النقود، سواء يف داخل الدولة أو خارجها، وقد أراح هذا حاملها من عمل 
ملخاطر الضياع  والسرقة كما حقق مصلحة أصحاب احلقوق بضمان أداء حقوقهم بعد التثبت 

األداة املفضلة يف التجارة واملطاعم والفنادق  بواسطة جهاز الكرتوين من مالءة البطاقة وصارت هي
  .وغريها

حا ملموسة وجمدية ملصدري البطاقات   1.هذا فضال عن أن هذه البطاقات حققت أر
  :أنواعها وخصائص كل نوع منها -الفرع الثاين 

  :تتنوع هذه البطاقات حسب تنوع خصائصها ونذكر من بني أنواعها مايلي
ويقال بطاقة الصرف، أو بطاقة الصرّاف اآليل، أو بطاقة اخلصم الفوري أو : البطاقة العادية -أوال

   . 2البطاقة التقليدية
وهي بطاقة مينحها البنك للعميل الذي له حساب لديه وذلك للخصم الفوري من  :تعريفها -1

  .3أو أنظمة التحويل اآليل ،حسابه عند استخدامها بواسطة جهاز الصرّاف اآليل
  :خصائصها -2
 .ال تعطى إال ملن له حساب البنك املصدر للبطاقة -
 .من البنك) إقراض(فال يعطى من يستخدمها أي ائتمان  ،اخلصم من حسابه مباشرة -
 .تعطى بدون مقابل -

                                  
  .541 ؛ بة الزحيليينظر املعامالت املالية املعاصرة لوه 1
مع الفقهي 2   .449؛ 7/448 ؛ جملة ا
  .7 ؛ أبو زيد عبد هللا بكر ؛بطاقة االئتمان 3
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ا االستعالم عن مقدار الرصيد -  .من خدما
ا فائدة ربوية -                                                                                           . ال يرتتب على التعامل 
ا ال تتضمن حمظورا شرعيا: حكمها -3   .1جيوز إصدار بطاقة اخلصم الفوري أل

  :بطاقة االئتمان واحلسم اآلجل - نياً 
دة ربوية ابتداءاً  :ـ تعريفها1   .وهي بطاقة اإلقراض املؤقت من غري ز

وهي اليت مينح فيها البنك املصدر حامل البطاقة قرضًا يف حدود معينة حبسب درجة البطاقة، 
فضية أو ذهبية، ولزمن معني جيب تسديده كامًال يف وقت حمدد متفق عليه عند اإلصدار، يرتتب 

د خري السداد ز   .ة مالية ربويةعلى حاملها لدى 
فهي ال تشمل على تسهيالت؛ أي ال يقسط املبلغ املستحق، وإمنا هي طريقة ميسرة للحصول على   

ا أداة ائتمان يف حدود اتفاق معني لفرتة  قرض مفتوح ضمن حد أقصى، يسدد كل شهر؛  أي أ
  .2حمددة وهي أداة وقاء أيضاً 

   :3ـ خصائصها2
سلع والسحب النقدي يف حدود مبلغ معني، ولفرتة حمدودة دون تستعمل يف تسديد ائتمان ال -     

  .تقسيط
خر عن  -      ا، وإمنا إذا  دة ربوية يف الفرتة املسموح  ال تفرض على حامل هذه البطاقة ز

  .التسديد يف الفرتة احملددة فترتتب عليه فوائد ربوية
دة على  -      ت واخلدمات؛ وإمنا حتصل ال يدفع حامل البطاقة ملؤسسة اإلصدار أي ز أمثان املشرت

  .أو خدماته) التاجر(املؤسسة على عمولة من قابل البطاقة 
                                  

  .541 ؛ ينظر املعامالت املالية املعاصر للزحيلي 1
  .541 ؛ املرجع نفسه 2
 .542-541 ؛ نفسه 3
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لشروط التالية :1ـ حكمها3   :ال مانع شرعاً من إصدارها 
خر عن سداد املبلغ املستحق عليه -        .أن ال يشرتط على حاملها فائدة ربوية إذا 
ا فيم -        .شريعةا حرمته الال يتعامل 
ً بصفة الضمان، جيب النص على أن املؤسسة تستثمره  -      يف حال إيداع حامل البطاقة مبلغاً نقد

  .لصاحله بطريقة املضاربة مع قسمة الربح بينه وبني املؤسسة حبسب نسبة معينة
  :البطاقة البنكية االفرتاضية  - لثاً 

  .وهي البطاقة اليت تنطوي على قرض :ـ تعريفها1
  :خصائصهاـ  2 
إلضافة إىل دفع فائدة  يدفع -    جيل سداد قيمة الفواتري  حامل البطاقة القرض املتحدد فائدة 

  .خري السداد
  .يدفع حامل البطاقة رسوم هذه البطاقة رمساً رمزً  -   
  .ال يشرتط يف إصدارها وجود حساب للعميل يف املصرف، وال وجود رصيد فيه -   
ألجل، ومن مث التسديد  -    هذه البطاقة متثل قرضاً بفائدة يستطيع العميل بواسطتها شراء حاجياته 

  .الحقاً وحتسب عليها فوائد التأجيل
  : أنواعها -3

  :2تتنوع بطاقة االئتمان إىل نوعني

                                  
  .543 ؛ املعامالت املعاصرة للزحيلي 1
  .543 ؛ املرجع نفسه  2
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ف هي اليت ال يتجاوز الفرض املمنوح حلاملها حدا أعلى كعشرة آال ):العادية(بطاقة فضية  -أ 
  .دوالر
وهي اليت يتجاوز فيها القرض حلاملها احلد السابق وقد ال حيدد : البطاقة الذهبية أو املمتازة -ب 

   .فيها مبلغا معينا
  : حكمها -4

ا تشتمل على عقد إقراض ربوي يسدده حاملها أقساط مؤجلة بفوائد  ذه البطاقة؛ أل حيرم التعامل 
  .1ربوية

مع    :الفقهي اإلسالميوهذا ما يؤيده قرار ا
  :القرار
  الرحيم الرمحن هللا بسم

 وصحبه آله وعلى النبيني خامت دمحم سيد على والسالم والصالة العاملني، رب  احلمد
  .املغطاة غري االئتمان بطاقات: موضوع بشأن، )2/12( 108: رقم قرار .أمجعني

 الثانية دورته يف اإلسالمي املؤمتر منظمة عن املنبثق الدويل اإلسالمي الفقه جممع جملس إن
ض عشر  رجب غرة إىل هـ1421 اآلخرة مجادى 25 من السعودية، العربية اململكة يف لر

لس قرار على بناء، )م2000 سبتمرب 28 - 23( هـ1421 : موضوع يف) 65/1/7( رقم ا
 وحكمها البطاقة هلذه الشرعي التكييف يف البت قرر حيث) االئتمان بطاقة خبصوص املالية األسواق(

  .قادمة دورة يف
لس قرار إىل وإشارة  إىل الواردة البحوث على إطالعه وبعد ،) 102/4/10( رقم العاشرة دورته يف ا
مع  دارت اليت املناقشات إىل استماعه وبعد ،) املغطاة غري االئتمان بطاقات( موضوع خبصوص ا

                                  
  .544 ؛ املعاصرة للزحيلياملعامالت  1
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 الذي) 63/1/7: (رقم قراره يف االئتمان بطاقة تعريف إىل عهورجو  واالقتصاديني، الفقهاء من حوله
  :نه املغطاة غري االئتمان بطاقة تعريف منه يستفاد

 عقد على بناء) البطاقة حامل( اعتباري أو طبيعي لشخص) املصدر البنك( مصدره يعطيه مستند(
 لتضمنه حاال الثمن دفع دون) التاجر( املستند يعتمد ممن اخلدمات، أو السلع، شراء من ميكنه بينهما
 دورية، مواعيد يف حاملها على يعود مث املصدر، حساب من الدفع ويكون ،لدفع املصدر التزام

 املطالبة، ريخ من حمددة فرتة بعد املدفوع غري الرصيد جمموع على ربوية فوائد يفرض وبعضها
  ) .فوائد يفرض ال وبعضها

  :يلي ما قرر
دة مشروطة كانت إذا ا التعامل وال املغطاة، غري االئتمان بطاقة إصدار جيوز ال: أوال  ربوية فائدة بز
اين السماح فرتة ضمن السداد على عازما البطاقة طالب كان ولو حىت   .ا
دة شرط تتضمن مل إذا املغطاة غري البطاقة إصدار جيوز: نيا   .الدين أصل على ربوية ز

  :ذلك على ويتفرع
 على فعليا أجرا بصفتها التجديد أو اإلصدار عند مقطوعة رسوما العميل من مصدرها أخذ جواز - أ

  .منه املقدمة اخلدمات قدر
ت على عمولة التاجر من املصدر البنك أخذ جواز -  ب  بيع يكون أن شريطة منه، العميل مشرت

  .لنقد به يبيع الذي السعر ميثل لبطاقة التاجر
 يرتتب مل إذا شرعا فيه حرج وال مصدرها، من اقرتاض البطاقة حامل قبل من النقدي السحب: لثا
دة عليه  هذه مقابل مدته أو القرض مببلغ ترتبط ال اليت املقطوعة الرسوم قبيلها من يعد وال ربوية، ز

دة وكل. اخلدمة ا حمرمة، الفعلية اخلدمات علي ز  ذلك علي نص كما شرعا، احملرم الر من أل
مع   ) .3/ 1( 13و) 2/ 10( 13 رقم قراره يف ا
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 وتعاىل سبحانه وهللا .املغطاة غري لبطاقة النقدية العمالت وكذا والفضة الذهب شراء جيوز ال: رابعا
  .1أعلم

لشراء -املطلب الثالث   :بيع املراحبة لآلمر 
عتبار ما كان عليه عند العلماء منذ القدمي، وهو معمول به اآلن يف   عرف بيع املراحبة       تطورًا 

لشراء   . املصارف اإلسالمية، حيث أصبح يسمى بيع املراحبة لآلمر 
لشراءت - الفرع األول    :عريف بيع املراحبة لآلمر 

لشراء سليمان األشقر      على أن يقوم والعميل أن يّتفق البنك :" بقوله 2عرف بيع املراحبة لآلمر 
ن البنك بشراء البضاعة يبيعها له بسعر ، ويلتزم العميل على أن يشرتيها من البنك بعد ذلك ، ويلتزم 
دة فيه على سعر الشراء مسبقا عاجل أو بسعر آجل   .3"، حتّدد نسبة الز

لشراء وأدلتهم أقوال العلماء املعاصرين يف مسألة بيع -الفرع الثاين   :املراحبة لآلمر 
لشراء وأدلتهم -البند األول يزين لبيع املراحبة لآلمر    :   أقوال ا

لشراء منهم ، يوسف 4علي أمحد سالوس: يرى أصحاب هذا القول جواز بيع املراحبة لآلمر 
  :واستدلوا بـ. وغريهم 5القرضاوي، دمحم األمني الضرير

                                  
   . 1510- 1509/ 12العدد  ؛ جملة جممع الفقه اإلسالمي 1
بيع املراحبة  "له مؤلفات عديدة من بينها  ؛ )م1930(ولد بفلسطني سنة  ؛ )هو األشقر ( دمحم بن سليمان بن عبد هللا بن دمحم  2

 ).  م2009-11-16: ت( ؛ "كما جترية املصارف اإلسالمية
 .6 ص ؛ املراحبة كما جتريه البنوك اإلسالمية للدكتور دمحم سليمان األشقربيع  3
يعمل يف جمال التدريس يف كلية الشريعة يف جامعة  ؛ مقيم بقطر ؛ )ه1353(ولد مبصر سنة  ؛ علي بن أمحد علي السالوس 4

  ). ه1401( ؛ قطر منذ عام
له مؤلفات عديدة من بينها الغرر يف  ؛ درس جبامعة القاهرة ؛ ودانلس ؛ )م1918(ولد سنة  ؛ الصديق دمحم األمني الضرير 5

ره يف التطبيقات املعاصرة  . العقود وآ
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ذا األصل على جواز هذه املعاملة من : حةاألصل يف املعامالت اإل -1 جلواز  استدالل القائلون 
حة؛ إذ الدليل ليس على املبيع أنه جاء على األصل ا وقعت على أصل اإل   .وجه أ

حة البيع -2  - إن البيع ": يقول القرضاوي. عموم النصوص الواردة يف كتاب هللا تعاىل الدالة على إ
من كتاب هللا تعاىل يرد به على اليهود الذين زعموا أن الر كالبيع، أو البيع  جاء نصا صرحيا  -خاصة

 ﴿: بينهما قال تعال كالر ال فرق                         
        ﴾1 ، اْلبـَْيعَ ﴿فهذه اجلملة القرآنية َُّ تفيد حل كل أنواع البيع سواء كان  ﴾َوَأَحلَّ ا

وال حيرم من البيوع إال  أم عينا بثمن) السلم(أم مثنا بعني ) الصرف(أم مثنا بثمن ) املقايضة(عينا بعني 
  .2"ما حرمه هللا ورسوله بنص حمكم ال شبهة فيه

إن الشرع مل مينع من البيوع واملعامالت " :القرضاويبنية على مراعاة املصاحل، يقول املعامالت م -3
إال ما اشتمل على ظلم وهو أساس حترمي الر واالحتكار والغش وحنوها، أو خشي منه أن يؤدي إىل 
، بل هو  نزاع وعداوة بني الناس، وهو أساس حترمي امليسر والغرر، فاملنع يف هذا احمليط ليس تعبد

إن األصل يف : ويقول.. حلكم يدور معها وجودا وعدما معلل ومفهوم، وإذا فهمت العلة فإن ا
التعبد وامتثال املكلف دون حبث عن العلة أو املصلحة، وإن األصل يف املعامالت هو : العبادات هو

جييزون من البيوع  - من عصر التابعني–االلتفات إىل العلل واملصاحل واملقاصد، من ذلك رأينا الفقهاء 
سري ال يفضي عادة إىل نزاع، مراعاة لعلة النص الناهي عن بيع الغرر، والتفا واملعامالت ما فيه غرر ي

م عقد االستصناع : إىل حكمته وقصده، ومثل ذلك حلاجة الناس إليه، ) مع أنه بيع معدوم(إجاز
ن العمل به، وقلة التنازع فيه   .3"وجر

  
                                  

  .275/ سورة البقرة 1
لشراء كما  2   .15- 14 ؛ لقرضاويل ؛ جتريه املصارف اإلسالميةبيع املراحبة لآلمر 
  .18 ؛ املرجع نفسه 3
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  :املانعني لبيع املراحبة وأدلتهم أقوال -البند الثاين
، وغريهم، إىل عدم جواز بيع 2، بكر عبد هللا أبو زيد1سليمان األشقر، ورفيق املصريذهب 

لشراء، واستدلوا بـ   :املراحبة لآلمر 
لشراء، عقد بيع على سلعة مقدرة التملك للمصرف مربح قبل أن  -1 أن حقيقة بيع املراحبة لآلمر 

 .ميلك املصرف السلعة ملكاً حقيقياً وتستقر يف ملكه
عموم األحاديث النبوية اليت نصت على النهي عن بيع اإلنسان ما ليس عنده، ومنها حديث  -2

َُّ  َصلَّى هللاِ  َرُسولَ  أَتـَْيتُ : قَالَ حكيم بن حزام   ْتِيِين : فـَُقْلتُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  ا  البَـْيعِ  ِمنَ  َيْسأَُلِين  الرَُّجلُ  َ
 .3﴾ِعْنَدكَ  لَْيسَ  َما تَِبعْ  الَ ﴿: قَالَ  أَبِيُعُه؟ ُمثَّ  السُّوِق، ِمنَ  لَهُ  أَبـَْتاعُ  ِعْنِدي، لَْيسَ  َما
، "قرض بفائدة" أن حقيقة هذا العقد بيع نقد بنقد أكثر منه إىل أجل بينهما سلعة حمللة فغايته -3

َُّ  َرِضيَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ "وهذا ما يدل عليه احلديث،  ُهَما ا َِّ  َرُسولَ  َأنَّ  َعنـْ  َوَسلََّم، َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى ا
 ِبَدرَاِهمَ  َدرَاِهمُ  َذاكَ : َقالَ  َذاَك؟ َكْيفَ : َعبَّاسٍ  ِالْبنِ  قـُْلتُ  »َيْستَـْوِفَيهُ  َحىتَّ  طََعاًما الرَُّجلُ  يَِبيعَ  َأنْ  نـََهى﴿

َِّ  َعْبدِ  أَبُو قَالَ  ﴾ُمْرَجأٌ  َوالطََّعامُ    ."4 ُمَؤخَُّرونَ ): ُمْرَجُئونَ " ( ا
  :املناقشة والرتجيح -الفرع الثالث

  :بعد عرض أدلة الفريق نتعرض إىل مناقشة هذه األدلة
  
  

                                  
بيع املراحبة "له عدة حبوث مقدمة للمجمع الفقه اإلسالمي من بينها  ؛ بدمشق )1942-6-2(ولد يف  ؛ رفيق يونس املصري 1

لشراء يف املصارف اإلسالمية   ".لآلمر 
 ؛ له مؤلفات عديدة من بينها ؛ ململكة العربية السعودية) ه1365(ولد سنة  ؛ بكر بن عبد هللا أبو زيد بن دمحم بن عبد هللا 2

 ).ه1429: ت( ؛ "ام أمحد بن حنبلاملدخل املفصل إىل مذهب اإلم"
 . وقال حسن صحيح؛ 2/525 ؛ 1232 رقم ؛ ب ما جاء يف كراهية بيع ما ليس عندك ؛ سنن الرتمذي 3
  .3/68 ؛ 2132رقم  ؛ ب مايذكر يف بيع الطعام واحلكرة ؛ صحيح البخاري 4
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يزين -البند األول   :مناقشة أدلة ا
حة، يصلح لالستدالل به لو مل تكن يف املعاملة شبهة  -1 ن األصل يف املعامالت اإل قوهلم 

، وهي صورة العينة املمنوعة عند املالكية، ذكر يف الشرح الكبري  من بيع فهي: "التحايل على الر
ها ملكه قبل سلعة منه طلبت  على يملشرت  البائع الستعانة بذلك مسيت شرائها؛ بعد لطالبها إ
  .1"كثريا عنه ليأخذ قليل دفع من مقصده حتصيل

﴿استدالهلم بعموم اآلية  -2             ﴾2.   
نه يصح لو مل يعرت هذه املعاملة شبهة الر   .هذا يناقش مبا نوقش به الدليل األول، 

ن حتقيق -3 منوط مبا أحله الشرع وهللا  هاقوهلم أن املعامالت مبنية على مراعات املصاحل، يناقش 
  .تعاىل حرم الر ملا فيها من املفاسد وما حرمه الشرع ال مصلحة فيه

  :مناقشة أدلة املانعني -الثاينالبند 
ن بيع املراحبة حقيقته عقد بيع على سلعة مقدرة التملك، ي -1 ناقش من جهة أن املشرتي قوهلم 

لشراء، ومل يشري حقيقة إال بعد حضور السلعة   .تّوعد 
استدالهلم بعموم النصوص الدالة على النهي عن بيع اإلنسان ماليس عنده خاص فيما كان فيه  -2

   .   3البيع حاال بتسليم العني املباعة
ن هذا العقد عقد عينة كون السلعة فيه ليست مقصودة -3 ن السلعة  قوهلم  ا، هذا يناقش  لذا

ا، ألن املشرتي غرضه احلصول على السلعة ال املال،  يف بيع املراحبة مرادة حقيقة ومقصودة لذا
  .فالعقد حقيقي صحيح

                                  
  .3/88 ؛ الشرح الكبري للدردير ومعه حاشية الدسوقي 1
  .275سورة البقرة  2
لشراء 3   .20 ؛ بكر بن عبد هللا أبو زيد ؛ بيع املراحبة لآلمر 
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  :الرتجيح -البند الثالث
يزين لبيع املراحبة لآلمر  -وهللا أعلم- يظهر لة الفريقني ومناقشتها دمن خالل عرض أ رجحان قول ا

لشراء، وذلك لقوة أدلتهم ووجاهتها، وضعف أدلة املانعني، وهذا بشرط تتحقق الضوابط اآلتية يف 
  :1املعاملة

  .والقبض لتملك العني على احلصول قبل مشافهة أو كتابة البيع متام االلتزام من خلوها -1
 بل املصرف أو العميل: الطرفني أحد من تضررها أو) السلعة( هالك بضمان االلتزام من خلوها -2

  .املصرف ضمان من األصل على هي
  .ملكه يف واستقرارها للسلعة املصرف قبض بعد إال بينهما للمبيع العقد يقع ال أن -3
 

                                  
لشراء 1   .20 ؛ بكر بن عبد هللا أبو زيد ؛ بيع املراحبة لآلمر 
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إن قاعـــــدة النهـــــي وإن حصـــــل اتفـــــاق بـــــني الفقهـــــاء يف بعضـــــها علـــــى اجلملـــــة بيـــــد أن هنـــــاك  
خـــــالف شـــــاع بيـــــنهم يف بعـــــض فروعهـــــا وذلـــــك لـــــيس الخـــــتالفهم يف مقتضـــــى النهـــــي بقـــــدر مـــــا هـــــو 

  :الختالفهم يف
  .هل النهي لذات املنهي عنه أم لغريه؟، وهذا الغري هل هو مالزم للنهي أم منفك عنه؟ -1
املفســـــــدة املرتتبـــــــة علـــــــى املنهـــــــي عنـــــــه أهـــــــي خفيفـــــــة فيصـــــــح معهـــــــا البيـــــــع، أم عظيمـــــــة  -الغـــــــرر -2

  .فيجب دفعها؟
حـــــه  -3 حـــــة إال مـــــا منعـــــه الشـــــارع، أم األصـــــل فيهـــــا احلظـــــر إال مـــــا أ ــــل األصـــــل يف العقـــــود اإل هـ

  .الشارع؟
قــــــي  وهلــــــذا ُوجــــــد اخلــــــالف يف كثــــــري مــــــن فــــــروع القاعــــــدة بــــــني أئمــــــة املــــــذهب الواحــــــد فضــــــال عــــــن 

  .هباملذا
كمــــــا أن الشــــــرع مييــــــل إىل تصــــــحيح العقــــــود املشــــــتملة علــــــى املخالفــــــة واعتبارهــــــا، وذلــــــك بتشــــــريع   -

مايــــدفع الضــــرر أو الغــــرر النــــاتج عنهــــا، إال إذا تعــــذر دفعــــه دون املســــاس بكيــــان العقــــد فهنــــا يصـــــري 
  .إىل إلغائها
  :  توصيات

  :ـبعد هذه القراءة يف بعض علل النهي لدى املالكية نوصي ب
ـــــا، أننـــــ -1 ا الزلنـــــا حباجـــــة إىل التنقيـــــب يف تراثنـــــا الفقهـــــي خاصـــــة يف موضـــــوع البيـــــوع ومـــــا يتعلـــــق 

عمــــا حيفــــظ علــــى النــــاس أمــــر ديــــنهم وييســــر علــــيهم أمــــر دنيــــاهم، مــــن فتــــاوى وأقــــوال علمــــاء معتــــربة، 
ــــوع مــــن األمــــور الــــيت تتوقــــف عليهــــا حاجــــات النــــاس  ــــك، وألن البي ــــا الفقهــــي مــــن ذل إذ ال خيــــل تراثن

مبشىت أصناف   . هم وطبقا
ـــــــى  -2  ـــــــيت أمجعـــــــت كلمـــــــة العلمـــــــاء فيهـــــــا عل ـــــــوع املعاصـــــــرة وال ـــــــبعض البي ـــــــدائل ل البحـــــــث عـــــــن الب

ـــــدل تضـــــييع اجلهـــــد  ـــــل النهـــــي، واســـــتفراغ الُوســـــع يف ذلـــــك ب ـــــى علـــــة مـــــن عل الـــــبطالن الشـــــتماهلا عل
  . والوقت يف منع الناس من اإلقدام عليها
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ـــــــدوات و تفعيـــــــل ونشـــــــر فقـــــــ -3 ـــــــني النـــــــاس، يف الن ـــــــوع ب احملاضـــــــرات والـــــــدروس اخلاصـــــــة منهـــــــا ه البي
  .والعامة، ألن الكل حباجة ملعرفته، ولتكون بياعاتنا على وجه يرضي هللا سبحانه وتعاىل

ــــــا اخلطــــــأ وال يؤاخــــــذ  ــــــه منــــــا، وأن جينِّبن ــــــا الصــــــواب ويتقبل هــــــذا ونســــــال هللا تعــــــاىل أن يلهمن
 وآخـــــــر دعـــــــوا أنِ  بـــــــه، وصـــــــلى هللا علـــــــى ســـــــيد دمحم وعلـــــــى آلـــــــه وصـــــــحبه وســـــــلم تســـــــليما كثـــــــريا،

  .احلمد  رب العاملني
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  51  278  البقرة  يها الذين آمنوا اتقوا هللا وذروا ما بقي من الر  04
  

- 17  286  البقرة  ربنا ال تؤاخذ إن نسينا أو أخطئنا  05
39  

  17  102  آل عمران  وال متوتن إال وأنتم مسلمون  06
  17  169  آل عمران  وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل هللا أموا  07
  

لباطل  08 كلوا أموالكم بينكم  - 22  29  النساء  يها الذين آمنوا ال 
39  

  44  02  املائدة  وتعاونوا على الرب والتقوى  09
  43  90  املائدة  يها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر  10
  17  101  املائدة  يها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوؤكم  11
كلوا مما مل يذكر اسم هللا عليه  12   16  121  املائدة  وال 
  17  66  التوبة  ال تعتذروا قد كفرمت بعد إميانكم  13
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  61  32  اإلسراء  وال تقربوا الز  14
  16  131  طه  وال متدن عينيك إىل ما متعنا به أزواجا منهم  15
  18  31  القصص  وال ختف إنك من اآلمنني  16
  39  05  األحزاب  ليس عليكم جناح فيما أخطأمت به  17
  20  33  الرمحان   معشر اجلن واإلنس  18
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  الصفحة  احلديث  الرقم
  39  أرايت إذا منع هللا الثمرة 01
  28  إن هللا ورسوله حرم بيع اخلمر  02
  30  رك هللا لك يف صفقتك  03
  39  حتمر وتصفر  04
لذهب  05   49  الذهب 
  51  الر ثالثة وسبعون   06
  31-22  رفع القلم عن ثالث  07
  38  التمرفإما ال فال تتبايعوا حىت يبدو صالح   08
  12  فكان عبد الرمحان يضرب برجلي علة الراحلة  09
  30  قاتل هللا اليهود  10
  39  ال تبتاعوا التمر حىت يبدو صالحه  11
  24  ال يسم أحدكم عن سوم أخيه  12
  59  التبع ما ليس عندك  13
  59  ى أن يبيع الرجل طعاما حىت يستوفيه  14
  37  عن بيع احلصاةى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص   15
  51  هو سواء  16
  49  ينهى عن بيع الذهب  17
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  59-57  سليمان األشقر  27-18-13  ابن احلاجب
  13  الشاطيب  20-18  ابن العريب
  15-14-13  الشوكاين  26  ابن جزيء
  33  الشريازي  49-27  ابن رشد

  44  عبد الوهاب خالف  36  ابن عبد الرب
  48  العدوي  28  ابن عرفة
  57  علي أمحد السالوس  16  ابن فورك

  44  علي اخلفيف  32-31   ابن قدامة
  33  القدوري  13   الفراءأبو يعلى 
  38-37-35-19-18  القرايف  15  الباقالين 

  42  دمحم أبو زهرة  59  بكر عبد هللا أبو زيد
  57  دمحم االمني الضرير  31-28-26  احلطاب
  42  دمحم املطيعي  19  حلولو
  44  مصطفى الزرقا   33-32-31-28-27-26-25  خليل

  36-33-22  النووي  59  رفيق املصري
  42  وهبة الزحيلي  15  الزركشي

  58-57  يوسف القرضاوي  30-15  السرخسي
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 .القرءان الكرمي برواية حفص عن عاصم* 
  -علوم القرءان-

 دمحم: عليـه وعلـَّق أحاديثـه وخـرج أصـوله راجـع. العـريب بـن بكـر أبـو هللا عبد بن ، دمحمالقرآن أحكام )1
  هـــــ 1424 الثالثــــة،: لبنــــان؛ الطبعــــة – بــــريوت العلميــــة، الكتــــب دار: الناشــــر. عطــــا القــــادر عبــــد

  .م 2003
  

  -والتخريجكتب احلديث -
: الناشــر. معــروف عــواد بشــار: احملقــق. الرتمــذي عيســى بــن دمحم ،الرتمــذي ســنن - الكبــري اجلــامع )2

 .م 1998: النشر سنة.بريوت – اإلسالمي الغرب دار
ر مشكل شرح )3  احلجـري األزدي سـلمة بـن امللـك عبـد بـن سـالمة بـن دمحم بن أمحد جعفر أبو ،اآل

 - األوىل: الطبعـة. الرسـالة مؤسسـة: الناشـر. األرنؤوط شعيب: حتقيق. لطحاوي املعروف املصري
  .م 1494 هـ، 1415

 وسـننه وسـلم عليـه هللا صـلى هللا رسـول أمور من املختصر الصحيح املسند اجلامع البخاري صحيح )4
مه : الناشر. الناصر صر بن زهري دمحم: احملقق. اجلعفي البخاري عبدهللا أبو إمساعيل بن دمحم ،= وأ

 األوىل،: الطبعـة. )البـاقي عبـد فـؤاد دمحم تـرقيم تـرقيم ضـافة السلطانية عن مصورة( النجاة طوق دار
  .هـ1422

 عليـــه هللا صـــلى هللا رســـول إىل العـــدل عـــن العـــدل بنقـــل املختصـــر الصـــحيح املســـند صـــحيح مســـلم )5
 – العــــريب الــــرتاث إحيــــاء دار: الناشــــر. البــــاقي عبــــد فــــؤاد دمحم: احملقــــق .احلجــــاج بــــن مســــلم ،وســــلم
  .بريوت

 القــادر عبــد مصــطفى: حتقيــق. هللا عبــد بــن دمحم احلــاكم هللا عبــد أبــو ،الصــحيحني علــى املســتدرك )6
  .م1990 - هـ1411 األوىل،: الطبعة. بريوت – العلمية الكتب دار: الناشر.عطا

. الشـيخ خليـل مـأمون شـيحا: حتقيق. حمي الدين النووي ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج )7
 .م2012-هـ1433. التاسعة عشر: الطبعة. بريوت لبنان -دار املعرفة
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الطبعـة . املركـز الثقـايف العـريب. روايـة حيـي بـن حيـي املصـمودي الليثـي. اإلمـام مالـك بـن أنـس ،املوطـأ )8
 .م2013 ،األوىل

  
 - كتب األصول-

الشــوكاين،  هللا عبــد بــن دمحم بــن علــي بــن ، دمحماألصــول علــم مــن احلــق حتقيــق إيل الفحــول إرشــاد )9
 ويل والــدكتور املــيس خليــل الشــيخ: لــه بطنــا، قــدم كفــر - دمشــق عنايــة، عــزو أمحــد الشــيخ: احملقــق
  .م1999 - هـ1419 األوىل الطبعة: الطبعة. العريب الكتاب دار: الناشر. فرفور صاحل الدين

 – املعرفـــة دار: الناشـــر. السرخســـي األئمـــة مشـــس ســـهل أيب بـــن أمحـــد بـــن ، دمحمالسرخســـي أصـــول )10
  .بريوت

اإلدارة العامـة للثقافـة . ، عبد الرمحان بـن عبـد هللا الشـعالن)أدلته النقلية(أصول فقه اإلمام مالك  )11
ض -والنشر   .م2003 -هـ1424: الطبعة األوىل. الر

: الزركشـي، الناشـر ـادر بن هللا عبد بن دمحم الدين بدر هللا عبد ، أبوالفقه أصول يف احمليط البحر )12
  .م1994 - هـ1414 األوىل،: الكتيب، الطبعة دار

 بكــر أبــو القاضــي القاســم، بــن جعفــر بــن دمحم بــن الطيــب بــن ، دمحم)الصــغري( واإلرشــاد التقريــب )13
: الرســـالة، الطبعـــة مؤسســـة: زين، الناشـــر أبـــو علـــي بـــن احلميـــد عبـــد. د: املـــالكي، احملقـــق البـــاقالين
  .م 1998 - هـ 1418 الثانية،

، أبـو العبـاس شـهاب الـدين أمحـد بـن إدريـس بـن عبـد الـرمحن املـالكي الشـهري شرح تنقيح الفصـول )14
األوىل، : الطبعــة. شــركة الطباعــة الفنيــة املتحــدة: الناشــر. طــه عبــد الــرؤوف ســعد: احملقــق. لقــراف
  م 1973 -هـ  1393

 حققــه. الفــراء ابــن خلــف بــن دمحم بــن احلســني بــن دمحم يعلــى، أبــو ، القاضــيالفقــه أصــول يف العــدة )15
 الشـــريعة كليـــة يف املشـــارك األســـتاذ املبـــاركي، ســـري بـــن علـــي بـــن أمحـــد د: نصـــه وخـــرج عليـــه وعلـــق

ض   .م 1990 - هـ 1410 الثانية: الطبعة. اإلسالمية سعود بن دمحم امللك جامعة - لر
مـــوع )16  شـــرف بـــن حيـــىي الـــدين حميـــي زكـــر أبـــو ،)واملطيعـــي الســـبكي تكملـــة مـــع( املهـــذب شـــرح ا

 .الفكر دار: الناشر. النووي
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. املـالكي االشـبيلي املعـافري العـريب بـن بكـر أبـو هللا عبد بن دمحم ، القاضيالفقه أصول يف احملصول )17
 .األوىل: الطبعـــــة. عمـــــان – البيـــــارق دار: الناشـــــر. فـــــودة ســـــعيد - اليـــــدري علـــــي حســـــني: احملقـــــق

  .م1999 - هـ1420
. نــذير محــدو: حتقيــق. ابــن احلاجــب  منتهــى الســؤل واألمــل يف علمــي األصــول واجلــدل،خمتصــر  )18

  .م2006-هـ1428. الطبعة األوىل. دار ابن حزم
لشـاطيب )19 أبـو عبيـدة مشـهور بـن : احملقـق. املوافقات، إبراهيم بن موسى بن دمحم اللخمي الشـهري 

  .م1997/ هـ1417ىل الطبعة األو : الطبعة. دار ابن عفان: الناشر. حسن آل سلمان
: الناشـر. الصـبابطي الـدين عصـام: حتقيق. الشوكاين هللا عبد بن دمحم بن علي بن دمحم ،األوطار نيل )20

 .م1993 - هـ1413 األوىل،: الطبعة. مصر احلديث، دار
  

  - كتب الفقه-
تهــد بدايــة )21 ايــة ا  الشــهري القــرطيب رشــد بــن أمحــد بــن دمحم بــن أمحــد بــن دمحم الوليــد ، أبــواملقتصــد و

  .م 2004 - هـ1425: النشر ريخ. القاهرة – احلديث دار: الناشر. احلفيد رشد بن
. احلنفـي الكاسـاين أمحـد بـن مسـعود بـن بكـر أبـو الـدين، ، عالءالشرائع ترتيب يف الصنائع بدائع )22

  .م1986 - هـ1406 الثانية،: الطبعة. العلمية الكتب دار: الناشر
 الـدين ضـياء موسـى، بـن إسـحاق بـن ، خليـلاحلاجـب البـن الفرعـي املختصـر شـرح يف التوضيح )23

ـــــد بـــــن أمحـــــد. د: احملقـــــق. املصـــــري املـــــالكي اجلنـــــدي ـــــب الكـــــرمي عب جنيبويهـــــة  مركـــــز: الناشـــــر. جني
  .م2008 - هـ1429 األوىل،: الطبعة. الرتاث وخدمة للمخطوطات

 احلاجــب ابــن الــدين مجــال عمــرو أبــو يــونس، بــن بكــر أيب بــن عمــر بــن ، عثمــاناألمهــات جــامع )24
 والنشـــر للطباعـــة اليمامـــة: الناشـــر. األخضـــري األخضـــر الـــرمحن عبـــد أبـــو: احملقـــق. املـــالكي الكـــردي
  .م2000 - هـ1421 الثانية،: الطبعة. والتوزيع

 دار: الناشـــر. املـــالكي الدســـوقي عرفـــة بـــن أمحـــد بـــن ، دمحمالكبـــري الشـــرح علـــى الدســـوقي حاشـــية )25
  .الفكر
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ين، أبـو الطالـب كفايـة شرح على العدوي حاشية )26  الصـعيدي مكـرم بـن أمحـد بـن علـي، احلسـن الـر
  طبعة بدون: الطبعة. بريوت – الفكر دار: الناشر. البقاعي دمحم الشيخ يوسف: احملقق. العدوي

 دمحم بـن علـي احلسـن املـزين، أبـو خمتصـر شـرح وهـو الشـافعي اإلمـام مـذهب فقـه يف الكبري احلاوي )27
 الشـيخ - معـوض دمحم علـي الشـيخ: احملقق. ملاوردي الشهري البغدادي، البصري حبيب بن دمحم بن

 هـ 1419 األوىل،: الطبعة. لبنان – بريوت العلمية، الكتب دار: الناشر. املوجود عبد أمحد عادل
  .م 1999-

. لقـــرايف الشـــهري املـــالكي الـــرمحن عبـــد بـــن إدريـــس بـــن أمحـــد الـــدين شـــهاب العبـــاس ، أبـــوالـــذخرية )28
: 12 - 9 ،7 ،5 - 3 أعـراب، جـزء سـعيد: 6 ،2 حجـي، جـزء دمحم: 13 ،8 ،1 جزء :احملقق

  .م 1994 األوىل،: الطبعة. بريوت -اإلسالمي الغرب دار: الناشر. خبزة بو دمحم
 الدمشــقي عابــدين العزيــز عبــد بــن عمــر بــن أمــني دمحم عابــدين، ، ابــناملختــار الــدر علــى احملتــار رد )29

  .م1992 - هـ1412 الثانية،: الطبعة. بريوت-الفكر دار: الناشر. احلنفي
 الـرمحن عبـد بـن إدريـس بـن أمحد الدين شهاب العباس الفروق، أبو أنواء يف الربوق أنوار=  الفروق )30

  .الكتب عامل: الناشر. لقرايف الشهري املالكي
ــهُ  )31 ــهُ  اإلســالميُّ  الِفْق ــامل( وأدلَُّت ــة الشَّ ــرعيَّة لألدّل  وحتقيــق الفقهيَّــة النَّظــرَّت وأهــمّ  املذهبيَّــة واآلراء الشَّ

 اإلسـالميّ  الفقـه قسـم ورئـيس أستاذ الزَُّحْيِلّي، مصطفى بن َوْهَبة. د. ، أ)وخترجيها النَّبويَّة األحاديث
ــريعة كّليـَّـة - دمشــق جبامعــة وأصــوله  الرَّابعــة: الطبعــة. دمشــق – ســوريَّة - الفكــر دار: الناشــر. الشَّ
لة املنقَّحة   .)مصورة طبعات من تقدمها ملا عشرة الثانية الطبعة وهي( سبقها ملا سبةلنِّ  املعدَّ

م مصاحل يف األحكام قواعد )32  بـن القاسـم أيب بن السالم عبد بن العزيز عبد الدين عز دمحم ، أبواأل
. ســعد الــرؤوف عبــد طــه: عليــه وعلــق راجعــه. العلمــاء بســلطان امللقــب الدمشــقي، الســلمي احلســن
ــــات مكتبــــة: الناشــــر ا(. القــــاهرة – األزهريــــة الكلي ــــل عــــدة دور وصــــور ــــة الكتــــب دار: مث  -العلمي
  .م 1991 - هـ 1414 منقحة، مضبوطة جديدة: طبعة. )القاهرة - القرى أم ودار بريوت،

طي الكليب جزي ابن هللا، عبد بن دمحم بن أمحد بن دمحم القاسم، ، أبوالفقهية القوانني )33   .الغر
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 النمــري عاصـم بـن الـرب عبـد بـن دمحم بـن هللا عبـد بــن يوسـف عمـر ، أبـواملدينـة أهـل فقـه يف الكـايف )34
ض مكتبـــة: الناشـــر. املوريتـــاين ماديـــك ولـــد أحيـــد دمحم دمحم: احملقـــق. القـــرطيب ض، احلديثـــة، الـــر  الـــر
  .م1980/هـ1400 الثانية،: الطبعة. السعودية العربية اململكة

 ريـخ. بريوت – املعرفة دار: الناشر. السرخسي األئمة مشس سهل أيب بن أمحد بن ، دمحماملبسوط )35
  .م1993 - هـ1414: النشر

: احملقق. املصري املالكي اجلندي الدين ضياء موسى، بن إسحاق بن ، خليلخليل العالمة خمتصر )36
  .مـ2005/هـ1426 األوىل،: الطبعة. القاهرة/احلديث دار: الناشر. جاد أمحد

 حـافظ. د: احملقـق .هللا عبد أبو املالكي، التونسي الورغمي عرفة ابن دمحم بن ، دمحمالفقهي املختصر )37
 األوىل،: الطبعــــة. اخلرييــــة لألعمــــال اخلبتــــور أمحــــد خلــــف مؤسســــة: الناشــــر. خــــري دمحم الــــرمحن عبــــد

  .م 2014 - هـ 1435
ــــالكي وأدلتــــه )38 ــــة الفقــــه امل ينمدون ن. ، الصــــادق الغــــر -هـــــ1433الطبعــــة األوىل . مؤسســــة الــــر

 .م1994 - هـ1414: النشر ريخ.م2002
: الطبعـة. العلميـة الكتـب دار: الناشر. املدين األصبحي عامر بن مالك بن أنس بن ، مالكاملدونة )39

  .م1994 - هـ1415 األوىل،
  .2002. دمشق -دار الفكر: الناشر. ، الزحيلياملعامالت املالية املعاصرة )40
 الدمشــقي مث املقدســي اجلمــاعيلي قدامــة بــن دمحم بــن أمحــد بــن هللا عبــد الــدين موفــق دمحم ، أبــواملغــين )41

  .القاهرة مكتبة: الناشر. املقدسي قدامة بن الشهري احلنبلي،
. حجـــي دمحم الـــدكتور: حتقيـــق. القـــرطيب رشـــد بـــن أمحـــد بـــن دمحم الوليـــد ، أبـــواملمهـــدات املقـــدمات )42

  .م 1988 - هـ 1408 األوىل،: الطبعة. لبنان – بريوت اإلسالمي، الغرب دار: الناشر
هاشــــم دمحم أمــــني املنــــاهي يف املعــــامالت املاليــــة يف موطــــأ اإلمــــام مالــــك دراســــة فقهيــــة مقارنــــة،  )43

 .م2014-ه1435: دار لبنان للطباعة والنشر، الطبعة األوىل سليمان،
 دار: الناشـر. الشـريازي يوسـف بـن علـي بـن إبـراهيم اسـحاق ، أبـوالشافعي اإلمام فقة يف املهذب )44

  .العلمية الكتب
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 الـــرمحن عبـــد بـــن دمحم بـــن دمحم هللا عبـــد أبـــو الـــدين ، مشـــسخليـــل خمتصـــر شـــرح يف اجلليـــل مواهـــب )45
ـــــرُّعيين حلطـــــاب املعـــــروف املغـــــريب، الطرابلســـــي ـــــة: الطبعـــــة. الفكـــــر دار: الناشـــــر املـــــالكي ال  .الثالث

  .م1992 - هـ1412
، )للرصـاع عرفـة ابـن حـدود شـرح. (الوافيـة عرفـة ابـن اإلمام حقائق لبيان الشافية الكافية اهلداية )46

: الطبعــة. العلميـة املكتبـة: الناشـر .املــالكي التونسـي الرصـاع هللا، عبـد أبــو األنصـاري، قاسـم بـن دمحم
  .هـ1350 األوىل،

  
 -املعاجم اللغوية-

دى يعقـوب بـن دمحم طـاهر أبو الدين جمد احمليط، القاموس )47  الـرتاث حتقيـق مكتـب: حتقيـق. الفـريوزآ
 والنشــــر للطباعــــة الرســــالة مؤسســــة: الناشـــر. العرقُسوســــي نعــــيم دمحم: شــــراف. الرســــالة مؤسســـة يف

  .م 2005 - هـ 1426 الثامنة،: الطبعة. لبنان – بريوت والتوزيع،
 الرويفعــى األنصــاري منظــور ابــن الــدين مجــال الفضــل، أبــو علــى، بــن مكــرم بــن دمحم العــرب، لســان )48

 .هـ 1414 - الثالثة: الطبعة. بريوت – صادر دار: الناشر. اإلفريقى
. العبـاس أبـو احلمـوي، مث الفيـومي علـي بـن دمحم بـن ، أمحـدالكبـري الشـرح غريب يف املنري املصباح )49

  .بريوت – العلمية املكتبة: الناشر
  

 -كتب الرتاجم-
للماليـني،  العلـم الدمشـقي، دار الزركلـي فـارس، بـن علي بن دمحم بن حممود بن الدين ، خرياألعالم )50

ر - عشرة اخلامسة: الطبعة   .م 2002 مايو/  أ
 الـدين حميـي دمحم، أبـو القرشي، هللا نصر بن دمحم بن القادر ، عبداحلنفية طبقات يف املضية اجلواهر )51

  .كراتشي – خانه كتب دمحم مري: احلنفي، الناشر
 البغـدادي، الَسـالمي، احلسـن، بـن رجب بن أمحد بن الرمحن عبد الدين ، زيناحلنابلة طبقات ذيل )52

 – العبيكـــان مكتبـــة: العثيمـــني، الناشـــر ســـليمان بـــن الـــرمحن عبـــد د: احلنبلـــي، حتقيـــق الدمشـــقي، مث
ض، الطبعة   .م 2005 - هـ 1425 األوىل،: الر
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ــور شــجرة )53 ــة الن ــة طبقــات يف الزكي  حواشــيه خملــوف، خــرّج قاســم بــن عمــر بــن دمحم بــن ، دمحماملالكي
يد عليه، عبد وعلق   .لبنان – العلمية، بريوت الكتب خيايل، دار ا

 – املعرفـة الفقـي، دار حامـد دمحم: دمحم، حتقيـق بـن دمحم يعلـى، أيب ابـن احلسـني أبـو ،احلنابلة طبقات )54
  .بريوت

جالكربى الشافعية طبقات )55  دمحم حممـود.د: السـبكي، حتقيـق الـدين تقـي بـن الوهـاب عبد الدين ، 
ــــد. د الطنــــاحي ــــة،: والتوزيــــع، الطبعــــة والنشــــر للطباعــــة هجــــر: احللــــو، الناشــــر دمحم الفتــــاح عب  الثاني
  .هـ1413

 د: حتقيـق الدمشـقي، مث البصـري القرشـي كثـري بن عمر بن إمساعيل الفداء أبوالشافعيني،  طبقات )56
ريـخ الثقافـة مكتبـة: عزب، الناشـر دمحم زينهم دمحم د هاشم، عمر أمحد  هــ 1413: النشـر الدينيـة، 

  .م 1993 -
 بكـر أيب بـن إبـراهيم بـن دمحم بـن أمحـد الـدين مشـس العبـاس أبو, الزمان أبناء وأنباء األعيان وفيات )57

  .بريوت – صادر دار: عباس الناشر إحسان: اإلربلي، حتقيق الربمكي خلكان ابن
  

  -حبوث ورسائل جامعية-
ـــة يف البيـــوع،  )58 دمحم جـــرادي، مـــذكرة ماجيســـتري، نوقشـــت أثـــر النهـــي يف التصـــرفات دراســـة تطبيقي

تنة، سنة  .2001-1422/2000-1421: جبامعة العقيد احلاج خلضر 
  .5/5/1417، بكر عبد هللا أبو زيد، الطبعة الثانية، بطاقة االئتمان )59
لشراء كما جتريه املصارف اإلسالمية،  )60 يوسف القرضاوي، حبـث منشـور مبوقـع بيع املراحبة لآلمر 

  .23/4/2019: الشيخ، مت حتميله يف
لشراء، بيع املراحبة لآل )61 بكر عبد هللا أبو زيد، حبث منشور مبجلة جممع الفقه اإلسـالمي التـابع مر 

لشراء   .ملنظمة املؤمتر اإلسالمي جبدة، العدد اخلامس، موضوع بيع املراحبة لآلمر 
  ).2(، وهبة الزحيلي، حبث منشور مبجلة الفقه اإلسالمي الدويل، العدد التامني وإعادة التأمني )62
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، حبــث دمحم عبــد العزيــز آل الشــيخالتجــاري للتعــويض عــن الضــرر حقيقتــه وحكمــه، عقــد التــأمني  )63
حمرم، /منشور مبجلة جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي جبدة، العدد الثامن، شوال

  .م2011-2010/ه1431-1432
قــع الشــيخ، علــي أبــو البصــل، حبــث منشــور يف مو  ،عقــد التــأمني وحكمــه يف الشــريعة اإلســالمية )64

  .م7/2/2016 -ه27/4/1437ريخ اإلضافة، 
 املـــؤمتر منظمـــة عـــن تصـــدر، جملـــة جممـــع الفقـــه اإلســـالمي التـــابع ملنظمـــة املـــؤمتر اإلســـالمي جبـــدة )65

لدات من جمموعة من يتكون عدد وكل عددا، 13 يف صدرت جبدة، وقد سالمياإل   .ا
ـــأمني )66 ـــرأي الشـــرعي فيـــه نظـــام الت : الزرقـــا، مؤسســـة الرســـالة، الطبعـــة األىل، مصـــطفى حقيقتـــه وال

 .م1984-ه1404
  

  - كتب أخرى-
ــه الشــافعي آداب )67  احلنظلــي، التميمــي، املنــذر بــن إدريــس بــن دمحم بــن الــرمحن عبــد دمحم ، أبــوومناقب

 وعلـق أصـله وحقـق لـه قـدم. الكـوثري احلسـن بـن زاهـد دمحم: عنـه كلمـة كتـب. حامت أيب ابن الرازي
 األوىل،: الطبعــــة. لبنــــان – بــــريوت العلميــــة، الكتــــب دار: الناشــــر. اخلــــالق عبــــد الغــــين عبــــد: عليــــه

  .م 2003 - هـ 1424
. دار إحيـاء الــرتات العــريب. عبـد الــرزاق أمحـد الســنهوريالوسـيط يف شــرح القــانون املـدين اجلديــد،  )68

 .بريوت لبنان
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