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                                    العلوم الشرعیة واإلنسانیة :مجلة الجامعة األسمریة

    )2018دیسمبر ( الثاني العدد )31( المجلد

  

  لل�اد� ال�اض� ب�ع

  )أی�في( ال����ة ال�عای�� ض�ء في ت�����ة تأص�ل�ة دراسة

  ال�اع� ت����    

   ، جامعة دم��، دم��، س�ر�اكل�ة ال���عة

tainaisha@gmail.com Email:  

  

  :ال�ل��

 فـي وت���قاتها اإلسالمي، الفقه في لل�اد� ال�اض� ب�ع أح�ام دراسة إلى ال��� یه�ف

 فعـ�ض اإلسـالم�ة، ال�ال�ة لل��س�ات وال��اجعة ال��اس�ة ه��ة ع� ال�ادرة ال����ة ال�عای��

 ال�انــ� وت�ــاول. وعل�ــه ال�ــ�عي، وح��ــه لل�ــاد�، ال�اضــ� ب�ــع ل�ا��ــة ال�أصــ�لي ال�انــ� فــي

 فـي وذلـ� األمانة؛ خ�ارات) 48( رق� ال��عي ال���ار في لل�اد� ال�اض� ب�ع أح�ام ال����قي

 مــ�هج ال��ـ� وات�ـع. �ع�ــها فـي لل�ـاد� ال�اضـ� ب�ــع علـى ال���ـار اســ�عان ال�ـي الغـ�� صـ�ر

 ع�ــ� لل�ــاد� ال�اضــ� ب�ــع علــة أن: أه�هــا مــ� ع�یــ�ة، ن�ــائج إلــى ال��ــ� وت�صــل. االســ��الل

 حــــ�ف ال�ــــ�عي ال��لــــ� فــــي ال��اجعــــة ل��ــــة علــــى وأن ال�ــــاد�، غــــ�� ��ــــ�از تف�ــــ� ال�ال��ــــة

 م��ـــار فـــي جـــاءت ال�ـــي الغــ�� خ�ـــار فـــي الـــ�اردة الغـــ�� صــ�ر مـــ� وال�ا�عـــة ال�ان�ـــة ال�ــ�رت��

  .األمانة خ�ارات

  

 .الغ�� االح��ار، ال����ة، ال�عای�� لل�اد�، ال�اض� ب�ع ال�ل�ات ال�ف�اح�ة:
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ال��� � رب العال���، وال�الة وال�الم على ن���ا دمحم س�� ال��سل��، 

  وعلى آله وص��ه أج�ع��.

  :م��لة ال��� :أوالً 

  ت��و م��لة ال��� في اإلجا�ة ع� ال��ال�� اآلت���:

الَغْ�� ال�� ُی��� هل ���� أن ���ن ب�ع ال�اض� لل�اد� م� ص�ر  )1

) خ�ارات 48لل����� ال��ار، ��ا جاء في ال���ار ال��عي رق� (

األمانة ال�ادر ع� ه��ة ال��اس�ة وال��اجعة لل��س�ات ال�ال�ة 

  اإلسالم�ة؟

هل ال��س� أو ال����ة ی��اولها ال�هي ال�ارد ع� ب�ع ال�اض� لل�اد�،  )2

مانة ال�ادر ع� ) خ�ارات األ48ك�ا جاء في ال���ار ال��عي رق� (

  ه��ة ال��اس�ة وال��اجعة لل��س�ات ال�ال�ة اإلسالم�ة؟

  :أه�اف ال��� :ثان�اً 

یه�ف ال��� إلى ال��ف ع� علَّة ال�هي ع� ب�ع ال�اض� لل�اد�، ومع�فة ما 

إذا �ان� علَّة ال�هي خاصة به�ا ال��ع م� ال���ع أو أنها م�ع��ة إلى غ��ه م� 

على ت���قاته في ال�عای�� ال����ة، و��ان ما  ال�عاوضات، وم� َث� ال�ق�ف

  ت��اجه م� م�اجعة ض�ور�ة، وفقًا ألح�امه الفقه�ة.

  :ف�وض ال���: ثال�اً 

  ����� ال��� إلى الف�وض اآلت�ة:

ب�ع ال�اض� لل�اد� م� ال�عاوضات ال�ي تع�ي لل�غ��ن ال��ار �الف�خ  )1

  أو اإلم�اء.

��ل بها على ج�از الغ�� ب�ع ال�اض� لل�اد� م� ال�عاوضات ال�ي �� )2

  في ال�عامالت.
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  :م�هج ال��� :را�عاً 

، ع�ــ� ت��ــع االســ�ق�ائي واالسـ���ا�ي ال�قــارن  اع��ـ� ال��ــ� علــى مـ�هج االســ��الل

أح�ام معاوضـة ال�اضـ� لل�ـاد� فـي م�ـادر الفقـه اإلسـالمي، واسـ���ا� األح�ـام 

  ال�اصة به�ا ال��ع.

  :م��ل�ات ال��� :خام�اً 

  م��ل�ات ع�ی�ة ت��اج إلى ال�ع��� بها، وهي اآلتي:ورد في ال��� 

: ه� م�اولة م��أة اق��اد�ة االنف�اد �إن�اج سلعة مع��ة ال ���ن لها االح��ار

  .  )1(ب�یل ق��� في ال��ق 

  .  )2(: ه� الع�ض ال�� ی�خ� ����� ال��اضي في ال�عاوضةال���

لل����� تلقائ��ا؛ ���� : وهي ال��ارات ال����ة ال�ي ت��� خ�ارات األمانة

 .  )3(ال�غ��� �الق�ل أو ال��ل�� �الفعل أو الَغْ�� في حاالت خاصة

  .)4(: ه� ال���ة ال�ي ت��دها ق�� الع�ض وال�ل� لل�لعة في ال��ق ال�ع�

  

  

                                                           
)، 1999ی���: �عق�ب سل��ان وآخ�ون، م�ـاد� االق��ـاد ال��ئـي، (ع�ـان: دار ال��ـ��ة،  )1(

  .308، ص: �1
ی��ــ�: حْ�ــ� بــ� دمحم ال��َّــابي، معــال� ال�ــ�� وهــ� شــ�ح ســ�� أبــي داود، (حلــ�: ال���عــة  )2(

  .131، ص: 3، ج: 1)، �1932العل��ة، 
اإلســالم�ة، ال�عــای�� ال�ــ���ة الــ��  ی��ــ�: ه��ــة ال��اســ�ة وال��اجعــة لل��س�ــات ال�ال�ــة )3(

م، ال���ــار 2015د��ــ���  -هـــ1437ال�امــل لل�عــای�� ال�ــ���ة ال�ــي تــ� اع��ادهــا ح�ــى صــف� 

)، ص: 2016) خ�ـــارات األمانـــة، (ال��ـــاض: دار ال���ـــان لل��ـــ� وال��ز�ـــع، 48ال�ـــ�عي رقـــ� (

1175.  
اإلســــــالمي والــــــ���  ی��ـــــ�: ت��ــــــ�� ع�ـــــ� هللا ال�ــــــاع�، "العــــــ�ض وال�لـــــ� فــــــي االق��ـــــاد )4(

ـــة ال�ـــ��عة/ ق�ـــ� الفقـــه »"دراســـة مقارنـــة«االق��ـــاد�ة  ، أ��وحـــة د��ـــ�راه، جامعـــة دم�ـــ�: �ل�

  . 30، 25، ص: 2014اإلسالمي وأص�له، 
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ال��ان ال�� یل�قي ��ه ال���ا�ع�ن ال�قاء ح���ا أو مع����ا، س�اء : ه� ال��ق 

  .)1(وال��امات، أو �ع�امل اإلن�اجتعل� األم� �ال�لع 

  . )2(: ه� أن ����� �أك�� م� ال���ة، أو ی��ع �أقل م� ال���ةالَغْ��

: "ما ن�ا ع� أصل قارن ِملُ�ه ن��َّه، ح��ان أو ن�ات أو غلَّة (اس�غالل)

  .)3(أرض"

االس���اح م� ال��ا�ع، مع ق�ع ال��� ع� ال���  : م�اولة ال��عاوَض��ال��اومة

  .)4(ال�� اشُ���� �ه ال�لعة م� ق�ل

  ال��ل� األول: ما��ة ب�ع ال�اض� لل�اد�

  ی��اول ه�ا ال��ل� ب�ان مع�ى ب�ع ال�اض� لل�اد�، وح��ه ال��عي، ��ا �أتي:

  أوًال: تع��� ب�ع ال�اض� لل�اد�

��� إضافي، ح�� ی�ألف م� ثالث �ف�ل ال�اح� اخ��ار تع��� ه�ا ال��ع ��

  كل�ات: ال��ع وال�اض� وال�اد�، �اآلتي:

   ، وهــ� مــ� األضــ�اد، تقــ�ل العــ�ب: ِ�عــ� ال�ــيء)5(: م�ادلــة مــال ��ــالأ ـ ال��ــع

  

                                                           
، ص: 1)، �2007ی���: رف�� ی�ن� ال����، االق��اد واألخالق، (دم��: دار القل�،  )1(

21.  
ـام، (ب�ـ�وت: دار ال�ع�فـة، ی���: دمحم ب� أح�� م�َّارة، اإلتقان  )2( واإلح�ام في شـ�ح ت�فـة ال��َّ

  .39، ص: 2[د. ت])، ج: 
اع، ش�ح ح�ود اب� ع�فة ال��س�م اله�ا�ة ال�ا��ة ال�ـا��ة ل��ـان حقـائ�  )3( دمحم األن�ار� ال�صَّ

اإلمــام ابـــ� ع�فـــة ال�ا��ـــة، ت�ق�ـــ� دمحم أبــ� األجفـــان وال�ـــاه� ال�ع�ـــ�ر�، (ب�ـــ�وت: دار الغـــ�ب 

  .142، ص: 1)، �1993، اإلسالمي
ی��ـــ�: ع�ـــ� ال���ـــ� بـــ� ال��ـــ�� ال�ـــْ�واني، ال�اشـــ�ة، (القـــاه�ة: ال����ـــة ال��ار�ـــة ال��ـــ��،  )4(

  .427، ص: 4)، ج: 1938
ی��ـــ�: أح�ـــ� بـــ� دمحم الَف�ُّـــ�مي، ال��ـــ�اح ال���ـــ� فـــي غ��ـــ� ال�ـــ�ح ال���ـــ�، (ب�ـــ�وت: دار  )5(

ء: ال�ـــاء مـــع ال�ـــاء ومـــا ی�لِّ�ُه�ـــا (ب � ، ��ـــاب ال�ـــا69، ص: 1)، ج: 1994ال��ـــ� العل��ـــة، 

  ع).
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  .)1(�ع�ى اش����ه، وال��ِّعان: ال�ائع وال�����، والِ��اعات: األش�اء ال�ع�ة لل��ارة�

ق��دًا على ال�ع��� ال��ق�م، وه�ه الق��د وأضاف� �ع� ال�عار�� االص�الح�ة 

م�ها ما ه� م� ق��ل ال��ا�� ال����ة، م�ل إضافة ق�� "ال��اضي"، وم�ها ما 

كان الغ�ض م�ه إخ�اج ال��ادالت األخ�� ع� ال��ع، م�ل إضافة ق�� "ل�� ف�ه�ا 

  .)2(مع�ى ال���ُّع"

ع�ى إج�اء ح�� وفي م�أل��ا، اخ�لف الفقهاء ح�ل دخ�ل ال��اء في ال���، ��

ب�ع ال�اض� لل�اد� على ح�� ش�اء ال�اض� لل�اد�؛ أ�: هل لف� ال��ع ه�ا م� 

  األض�اد أ��ًا؟

، )5(والل�� ب� سع� م� ال�ا�ع�� )4(واب� ِس���� )3(ذه� ال��ابي أن� ب� مال�

ام مـــ، وروا�ة أبي ع�� ع� اإل)6(واب� ال�اج��ن واب� ح��� م� ال�ال��ة

                                                           
ی���: إس�اع�ل ب� ح�اد ال��ه��، ال�ـ�اح، ت�ق�ـ� أح�ـ� ع�ـ� الغفـ�ر ع�ـار، (ب�ـ�وت:  )1(

، �ـــاب العـــ��: ف�ـــل ال�ـــاء/ 1190-1189، ص: 3، ج: 4)، �1987دار العلـــ� لل�الیـــ��، 

، 8، ج: 3)، �1994ب�ــع؛ دمحم بــ� م�ــ�م ابــ� م��ــ�ر، ل�ــان العــ�ب، (ب�ــ�وت: دار صــادر، 

  ، ��اب الع�� ال�ه�لة: ف�ل ال�اء/ ب�ع.25-23ص: 
، ص: 1)، ج: 1904أب� ��� ب� علي ال��اد، ال��ه�ة ال���ة، (القاه�ة: ال���عة ال����ة،  )2(

183.  
ی���: علي ب� دمحم ال�اورد�، ال�او� ال���� فـي فقـه مـ�ه� اإلمـام ال�ـافعي، ت�ق�ـ� علـي  )3(

، 5، ج: 1)، �1999ع�ــ� ال��جــ�د، (ب�ــ�وت: دار ال��ــ� العل��ــة، دمحم معــ�ض وعــادل أح�ــ� 

  .346ص: 
ی� الع��ـــي، ال��ا�ـــة شـــ�ح اله�ا�ـــة، (ب�ـــ�وت: دار ال��ـــ�  )4( ی��ـــ�: م��ـــ�د بـــ� أح�ـــ� بـــ�ر الـــّ�ِ

  .212، ص: 8، ج: 1)، �2000العل��ة، 
ل��ــ� العل��ــة، ی��ــ�: إبــ�ا��� بــ� دمحم ابــ� ُمْفِلــح، ال��ــ�ع فــي شــ�ح ال�ق�ــع، (ب�ــ�وت: دار ا )5(

  .47، ص: 4، ج: 1)، �1997
ی��ــ�: دمحم بــ� أح�ــ� ابــ� رشــ� ال�ــ�، ال��ــان وال���ــ�ل وال�ــ�ح وال��ج�ــه وال�عل�ــل ل��ــائل  )6(

، ج: 2)، �1988ال��ــ���جة، ت�ق�ــ� دمحم ح�ــي وآخــ�ون، (ب�ــ�وت: دار الغــ�ب اإلســالمي، 

ل�ــل، (ب�ــ�وت: دار ال��ــ� ؛ دمحم بــ� ی�ســف ال�ــ�َّاق، ال�ــاج واإلكل�ــل ل����ــ� خ309، ص: 9

  .251، ص: 6، ج: 1)، �1994العل��ة، 
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، وروا�ة ع� اإلمام أح�� نقلها أب� ��� )2(ع�� ال�اف��ة ، وال�ع���)1(مال�

إلى أن ال��ع وال��اء في ال��� س�اء؛ ألن لف� ال��ع م� األض�اد في  )3(األث�م

  اللغة الع���ة.

ل�� ال�ع�ى ال��ج�د في ب�ع ال�اض� لل�اد� غ�� م�ج�د في ش�اء ال�اض� 

  تأتي على ال��اء. لل�اد�، وال��و� ال�ي ق�َّ�وا ف�ها ت���� ال��ع ال

  .)4(: ه� ال���� في ال��ن والق�� ب ـ ال�اض�

وال�اض� في م�أل��ا م��لح فقهي ال �ق��� على ال��� ال���� في ال��ن 

واألر�اف، وُ��اد �ال�اض� أ� ش�� ت�اف� ��ه الق�� وال�ل�؛ أ�: �أتي 

ذه� إل�ه ال�اض� إلى ال�اد� و��أله أن ی�ّل�ه ب�ع م�اعه ن�ا�ة ع�ه، وه�ا ما 

، في ح�� ذه� ال�ال��ة إلى ال��از في حالة )7(وال��ابلة )6(وال�اف��ة )5(ال����ة

ال��ورة، �ال�اد� ال�� أصاب�ه علة، ����ز لل�اض� أن ی��لَّى له ذل� 

                                                           
ی��ـــ�: ی�ســـف بـــ� ع�ـــ� هللا ابـــ� ع�ـــ� ال�ـــ�، االســـ���ار، ت�ق�ـــ� ســـال� دمحم ع�ـــا �دمحم علـــي  )1(

ـــة،  ـــ�وت: دار ال��ـــ� العل�� ؛ دمحم بـــ� دمحم ابـــ� 530، ص: 6، ج: 1)، �2000معـــ�ض، (ب�

� دمحم خ�ـــ�، (اإلمـــارات الع���ـــة ال���ـــ�ة: ع�فـــة، ال����ـــ� الفقهـــي، ت�ق�ـــ� حـــاف� ع�ـــ� الـــ�ح�

  .345، ص: 5، ج: 1)، �2014م�س�ة خلف أح�� ال����ر لألع�ال ال����ة، 
ی���: دمحم ب� أبي ال��اس ال�ملي، نها�ة ال���اج إلى شـ�ح ال��هـاج، (ب�ـ�وت: دار الف�ـ�،  )2(

ــــ�،465، ص: 3)، ج: 1984 ــــع الع�� ــــ� ل�ف (القــــاه�ة:  ؛ ســــل��ان بــــ� ع�ــــ� ال����مــــي، ال����

  .220، ص: 2)، ج: 1950م��عة ال�ل�ي، 
  .47، ص: 4ی���: اب� مفلح، ال���ع في ش�ح ال�ق�ع، ج:  )3(
ی���: ال��ارك بـ� دمحم ابـ� األث�ـ�، ال�ها�ـة فـي غ��ـ� ال�ـ�ی� واألثـ�، ت�ق�ـ� �ـاه� أح�ـ�  )4(

  .398 ، ص:1)، ج: 1979ال�او� وم���د دمحم ال��احي، (ب��وت: دار ال��� العل��ة، 
ی� الع��ي، ال��ا�ة ش�ح اله�ا�ة، ج:  )5(   .212، ص: 8ی���: ب�ر الّ�ِ
؛ ���ـى بـ� سـال� الِع��انـي، ال��ـان فـي 348، ص: 5ی���: ال�اورد�، ال�او� ال����، ج:  )6(

، 5، ج: 1)، �2000مــ�ه� اإلمــام ال�ــافعي، ت�ق�ــ� قاســ� دمحم ال�ــ�ر�، (جــ�ة: دار ال��هــاج، 

  . 351ص: 
� هللا بــ� أح�ــ� ابــ� ق�امــة، ال�ــافي فــي فقــه اإلمــام أح�ــ�، (ب�ــ�وت: دار ال��ــ� ی��ــ�: ع�ــ )7(

  .15، ص: 2، ج: 1)، �1994العل��ة، 
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������: األول أن ت��ن م� ال�لع ال�ي تف�� إن �ق��، وال�اني أن ال ���ن 

  .)1(م� �ق�م ب��عها له معه م� ج��انه ورفقائه م� أهل ال�اد�ة

و��ف�ع ع� ذل� م�ألة ما ل� أرسل ال��و� سلع�ه إلى ال���� ل���عها له، فل� 

ُ�ِ�� ال�ال��ة ذل�، إالَّ ما ُنقل ع� األبه�� م�ه�، ح�� ق�َّ� ال��ع ��ا إذا جَل� 

  .)2(ال��و� ال��اع ب�ف�ه

  .)3(: ه� ال���� في ال�اد�ةج ـ ال�اد�

على الغال�، دون أن ���ن ال��اد �ه االق��ار على أهل  وال�ع��� �ال�اد� ج��  

، )6(، وال�اف��ة)5(وال�ال��ة في ق�ل )4(ال��اد�، وه�ا ما ذه� إل�ه ال����ة

  :)8(. ولل�ال��ة ق�ل�� آخ���)7(وال��ابلة

  األول: أنه� أهل الع��د م� ال��و خاصة.

  أهلها.وال�اني: أنه� أهل الع��د، وأهل الق�� ال�ي ال �فارقها 

                                                           
  .382، ص: 9ی���: اب� رش� ال��، ال��ان وال����ل، ج:  )1(
)، 2013ی���: دمحم ب� ع�� هللا اب� ی�ن�، ال�امع ل��ـائل ال��ونـة، (ب�ـ�وت: دار الف�ـ�،  )2(

  .344، ص: 5؛ اب� ع�فة، ال����� الفقهي، ج: 1086ص: ، 13، ج: �1
  .398، ص: 1ی���: اب� األث��، ال�ها�ة في غ��� ال��ی� واألث�، ج:  )3(
ــام شــ�ح ُغــ�ر األح�ــام، (القــاه�ة: دار إح�ــاء  )4( ی��ــ�: دمحم بــ� ف�اُمــ�ز ُمــالَّ ُخْ�ــُ�و، درر ال��َّ

  .178، ص: 2ال��� الع���ة، [د. ت])، ج: 
ــــان وال���ــــ�ل، ج:  ی��ــــ�: )5( ــــ� رشــــ� ال�ــــ�، ال�� ــــل 310، ص:9اب ــــاج واإلكل� ؛ ال�ــــ�َّاق، ال�

  .251، ص: 6ل����� خل�ل، ج: 
ی��ـ�: ســل��ان بــ� ع�ــ� ال��ـل، ف��حــات ال�هــاب ب��ضــ�ح شـ�ح مــ�هج ال�ــالب، (ب�ــ�وت:  )6(

  .87، ص: 3دار الف��، [د. ت])، ج: 
، 4)، ج: 1968ی��ــ�: ع�ـــ� هللا بــ� أح�ـــ� ابـــ� ق�امــة، ال�غ�ـــي، (القــاه�ة: م���ـــة القـــاه�ة،  )7(

  .162ص: 
ــــ� رشــــ� ال�ــــ�، ال��ــــان وال���ــــ�ل، ج:  )8( ــــة، ال����ــــ� 310، ص: 9ی��ــــ�: اب ؛ ابــــ� ع�ف

  .344، ص: 5الفقهي، ج: 
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وَأل�� ال�اف��ة في أ�ه� ال�جه�� �ال�اد� أهل ال�ل� ���ا ل� �ان ألح�ه� م�اع 

، و��ى ال�اف��ة على ه�ا ال�جه م�ألة أخ��، )1(م��ون وأراد أن ی��عه حاالً 

  .)2(وهي أن ال��ع ی�ع�� إلى اإلجارة أ��ًا، ��� أراد أن ی�ّج� م�ًال حاالً 
  

  �ال�ع�؟وهل ����� في ال�اد� ال�هل 

، وه� ما ذه� )3(اش��� ال��ابلة ل���ت ال����� أن ���ن ال�اد� جاهًال �ال�ع�

إل�ه ال�ال��ة في ث��ت ال�هي ع� ب�ع ال�اض� ألهل الق�� وال���، ففّ�ق 

ال�ال��ة في ه�ه ال��ألة ب�� أهل الع��د وأهل ال���، فال ی�اع ألهل الع��د 

أس �ال��ع ألهل ال��� إذا ع�ف�ا ال�ع�، س�اء ع�ف�ا ال�ع� أو ل� �ع�ف�ا، وال �

  .)4(وأما إذا ل� �ع�ف�ا ل� ی�ْع له�

ل�� ما فائ�ة ه�ا ال��� ع�� ال��ابلة إذا �ان ��� على ال�اض� ع��ه� ب�ان 

  ؟! )5(ال�ع� لل�اد� إن اس��اره

  ؟!)6(وما فائ�ة اش��ا� جهالة ال�ع� إذا �ان�ا ����ون تعل�� ال�اد� ��� ی��ع

  

: "... وق� قال أح��، في روا�ة أبي )1(الب� ق�امة» ال�غ�ي«اب جاء في ��

�ال�: إذا �ان ال��و� عارفًا �ال�ع�، ل� ���م"؛ "ألن ال��سعة ال ت��ل ب���ه 

  .)2(ی��عها، ألنه ال ی��عها إالَّ ��ع�ها �اه�ًا"

                                                           
قـاه�ة: ال����ـة ی���: أح�� ب� دمحم اب� ح�� اله���ي، ت�فة ال���اج في شـ�ح ال��هـاج، (ال )1(

  .309، ص: 4؛ ال��واني، ال�اش�ة، ج: 309، ص: 4)، ج: 1938ال��ار�ة ال����، 
ْ��اَملِّ�ــي، ال�اشــ�ة، (ب�ــ�وت: دار الف�ــ�،  )2( ، ص: 3)، ج: 1984ی��ــ�: علــي بــ� علــي ال�َّ

  .218، ص: 2؛ ال����مي، ال����� ل�فع الع���، ج: 464
  . 46، ص: 4ق�ع، ج: ی���: اب� مفلح، ال���ع في ش�ح ال� )3(
  .251، ص: 6ی���: ال��َّاق، ال�اج واإلكل�ل ل����� خل�ل، ج:  )4(
ـــ�وت: عـــال�  )5( ـــائ� ُأولـــي ال�هـــى ل�ـــ�ح ال���هـــى، (ب� ی��ـــ�: م��ـــ�ر بـــ� یـــ�ن� الُ�ُهـــ�تي، دق

  .24، ص: 2، ج: 1)، �1993ال���، 
�ح غا�ـة ال���هـى، ی���: م��فى ب� سع� ال����ي ال�ح��اني، م�ال� ُأولي ال�هى في شـ )6(

  .57، ص: 3، ج: 2)، �1994(ب��وت: ال���� اإلسالمي، 
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وم���� ال�ال��ة ه� أن ال�ع�ى في ال�هي ع� ب�ع ال�اض� لل�اد� إرادة نفع أهل 

؛ "ألنه� إذا ل� �عل��ا ال�ع� لعّله� أن ی�ض�ا �ال��ع )3(اض�ة �غ�� أهل ال�اد�ةال�

، وألن األش�اء ع�� أهل ال�اد�ة أ��� وأرخ� م� أهل )4(�أقل م� ال���ة"

  .)5(ال�اض�ة، أو أنها ال رأس مال له� ف�ها؛ ألنها صارت له� �االس�غالل

ال�ع�ى في ال�هي ع��ه� ه� ول� ی�ع�ض ال����ة وال�اف��ة له�ا ال���؛ ألن 

، وه�ا ���ل ���� ال�لعة وال���� بها )6(ال����� على ال�اس م� أهل ال�ل�

  .)7(ل�ق� ال�اجة وانق�اع ال�َل�

  

و��ف�ع ع� ال��ألة ال�ا�قة ب�ع ال�اض� لل�اد� ��ع� ی�م ال�َل�، ����ز ع�� 

  .)1(، وه� مق��ى �الم ال����ة)8(ال�اف��ة

                                                                                                                                           
  . 163، ص: 4ج:  )1(
ع�ـــ� الـــ�ح�� بـــ� دمحم ابـــ� ق�امـــة، ال�ـــ�ح ال���ـــ� علـــى مـــ�� ال�ق�ـــع، (القـــاه�ة: دار ال��ـــاب  )2(

  . 44، ص: 4الع��ي، [د. ت])، ج: 
ی��ــــ�: دمحم بــــ� أح�ــــ� ابــــ� رشــــ� ال�ف�ــــ�، ب�ا�ــــة ال���هــــ� ونها�ــــة ال�ق��ــــ�، (القــــاه�ة: دار  )3(

  .184، ص: 3)، ج: 2004ال��ی�، 
  .309، ص: 9اب� رش� ال��، ال��ان وال����ل، ج:  )4(
؛ دمحم بـ� أح�ـ� 184، ص: 3ی���: اب� رش� ال�ف�ـ�، ب�ا�ـة ال���هـ� ونها�ـة ال�ق��ـ�، ج:  )5(

  .61، ص: 5)، ج: 1989ل�ل ش�ح م���� خل�ل، (ب��وت: دار الف��، ُعَل��، م�ح ال�
ی���: علي ب� علي اب� أبي الِعـ�، ال����ـه علـى م�ـ�الت اله�ا�ـة، ت�ق�ـ� ع�ـ� ال��ـ�� بـ�  )6(

، 4، ج: 1)، �2003دمحم شـــاك� وأنـــ�ر صـــالح أبـــ� ز�ـــ�، (ال�ـــع�د�ة: م���ـــة ال�شـــ� ناشـــ�ون، 

� ال�هـــاج فـــي شـــ�ح ال��هـــاج، (جـــ�ة: دار ال��هـــاج، ؛ دمحم بـــ� م�ســـى الـــ�ِم���، الـــ��394ص: 

  .91، ص: 4، ج: 1)، �2004
؛ الع��انــي، ال��ــان فــي مــ�ه� اإلمــام 347، ص: 5ی��ــ�: ال�ــاورد�، ال�ــاو� ال���ــ�، ج:  )7(

  .352-351، ص: 5ال�افعي، ج: 
ْو�ـــاني، ��ـــ� ال�ـــ�ه�، ت�ق�ـــ� �ـــارق ف��ـــي ال�ـــ��،  )8( ـــ� إســـ�اع�ل ال�ُّ ی��ـــ�: ع�ـــ� ال�احـــ� ب

؛ الـــ�م���، الـــ��� ال�هـــاج فـــي 61، ص: 5، ج: 1)، �2009(ب�ـــ�وت: دار ال��ـــ� العل��ـــة، 

  .92، ص: 4ش�ح ال��هاج، ج: 
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  اض� لل�اد�ثان�ًا: ص�ر ب�ع ال�

��ه� م� اس�ق�اء تعار�� الفقهاء ل��ع ال�اض� لل�اد� أن له أك�� م� ص�رة، 

  ك�ا �أتي:

  : ل��ع ال�اض� لل�اد� ثالث ص�ر ع�� ال����ة، وهي:ـ ص�ره ع�� ال����ة 1

أ ـ أن ���ن أهل ال�ل� في ق�� وع�ز، ف���ع ال�اض� ما ��ل� م� �عام أو 

  .)2(��� الغالي، وال ی��عه م� أهل ال���علف م� أهل ال�اد�ة ��عًا في ال

ب ـ وهي أن ��ل� ال�اد� ال�لعة، ��أخ�ها ال�اض� ل���عها �ع� وق� �أغلى م� 

  .)3(ال�ع� ال��ج�د وق� ال�َل�

ج ـ وه� أن ���ع ال���اَر ال�اضُ� الق�و�َّ م� ال��ع، و�ق�ل له: ال ت�ع أن�، أنا 

  وُ�غالي على ال�اس ال�ع�.أعل� ب�ل� م��، ف����َّل له، و���ع 

  .)4(وهي ال��رة ال�ي ت�اقل�ها ��� ال����ة ع� ش�� األئ�ة ال�ل�اني

: ی�ج� ثالث ص�ر ل��ع ال�اض� لل�اد� ع�� ال�اف��ة، ـ ص�ره ع�� ال�اف��ة 2

  وهي:

أ ـ أن ی�خل األع�اب �أم�عة له� إلى ال�الد ل���ع�ها و���ف�ا أث�انها في 

�انه�، ���يء ال�اض� في ال�ل� ��أله� ت�ك األم�عة ح�ائ�ه� و��جع�ا إلى أو 

                                                                                                                                           
، 6ی��ــ�: دمحم بــ� دمحم ال�ــاِب�تي، الع�ا�ــة شــ�ح اله�ا�ــة، (ب�ــ�وت: دار الف�ــ�، [د. ت])، ج:  )1(

  .478ص: 
ال�����، ت�ق�� �الل ی�سف،  ی���: علي ب� أبي ��� ال��غ��اني، اله�ا�ة في ش�ح ب�ا�ة )2(

  .54، ص: 3(ب��وت: دار إح�اء ال��اث الع��ي، [د. ت])، ج: 
ی��ــ�: ع�ــ� هللا بــ� م��ــ�د، االخ��ــار ل�عل�ــل ال���ــار، تعل�ــ� م��ــ�د أبــ� د��قــة، (القــاه�ة:  )3(

  .26، ص: 2)، ج: 1937م��عة ال�ل�ي، 
لقـ�ی�، (ب�ـ�وت: دار الف�ـ�، [د. ت])، ی���: دمحم ب� ع�ـ� ال�احـ� ال��ـال ابـ� اله�ـام، فـ�ح ا )4(

؛ ع�� بـ� إبـ�ا��� ابـ� ُن�ـ��، ال�هـ� الفـائ� شـ�ح ��ـ� الـ�قائ�، ت�ق�ـ� أح�ـ� 478، ص: 6ج: 

  .448، ص: 3، ج: 1)، �2002ع�و ع�ا�ة، (ب��وت: دار ال��� العل��ة، 
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ع��ه ل���عها �ع� أ�ام ��ع� ج�ی�؛ لعل�ه �أن حاجة أهل ال�ل� ت�� إل�ها �ع� 

  .)1(أ�ام؛ لقلة ال��اع ع��ه� وانق�اعه

ب ـ أن �ق�م ب�و� إلى ال�ل� ���اع ی��� ب�عه ��ع� ی�مه، وتع� حاجة ال�اس إل�ه 

، ���يء إل�ه ال�اض�، ��ق�ل: ال ت�عه -�ع ضاقإذا �اع ات�ع، و�ذا ل� ی- 

  .)2(وارجع، فأنا أب�عه ل� قل�ًال قل�ًال وأز�� في ث��ه

ج ـ وه� أن ���ع ال�اض� ال�اد� م� ب�ع م�اعه، �أن �أم�ه ب���ه ع��ه ل���عه له 

�ه� ب��عه َسعة في - ت�ر��ًا ب��� غال، وال���ع م�ا تع� حاجة أهل ال�ل� إل�ه 

  .)3(-ت�ه� لقل�ه أو لع��م وج�ده ورخ� ال�ع� أو ل��� ال�ل�ال�ل� أم ل� 

: وه� أن ���ج ال���� إلى ال�اد�، وق� جَل� ـ ص�رته ع�� ال��ابلة 3

  .)4(ال�لعة، ��ع�ِّفه ال�ع�، و�ق�ل: أنا أب�ع ل� ���ا

أسه�� ه�ه ال��ر في إ��اح مع�ى ب�ع ال�اض� لل�اد�، وح�َّدت ال��ر 

  :ال����لة له، ��ا �أتي

أ ـ ق�� ال�اض� ال�اد� ق� ���ن �ال��ق وق� ���ن �ال���� وق� ���ن �ال�اد�ة، 

  .)5(فل�� ل��ان ال�ل� أث� في ص�رة ال��ع

                                                           
  .61، ص: 5ی���: ال�و�اني، ��� ال��ه�، ج:  )1(
ی��ــ�: إبــ�ا��� بــ� علــي ال�ــ��از�، ال�هــ�ب فــي فقــه اإلمــام ال�ــافعي، (ب�ــ�وت: دار ال��ــ�  )2(

؛ أح�� ب� دمحم ابـ� ال�فعـة، �فا�ـة ال���ـه ففـي شـ�ح ال����ـه، 62، ص: 2العل��ة، [د. ت])، ج: 

، ص: 9، ج: 1)، �2009ت�ق�ــ� م�ــ�� دمحم ســ�ور �اســل�م، (ب�ــ�وت: دار ال��ــ� العل��ــة، 

280.  
ال�ـــ�خ ز���ـــا األن�ـــار�، أســـ�ى ال��الـــ� فـــي شـــ�ح روض ال�الـــ�، (القـــاه�ة: دار  ی��ـــ�: )3(

  .38، ص: 2ال��اب اإلسالمي، [د. ت])، ج: 
؛ دمحم ب� ع�� هللا ال�ر��ـي، شـ�ح ال�ر��ـي، 162، ص: 4ی���: اب� ق�امة، ال�غ�ي، ج:  )4(

  .649، ص: 3، ج: 1)، �1993(ال��اض: دار الع���ان، 
  . 382، ص: 9ال��، ال��ان وال����ل، ج: ی���: اب� رش�  )5(
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ب ـ ت�جع ز�ادة ال�ع� في ب�ع ال�اض� لل�اد� إلى ع�امل م�ض���ة، م�ل 

االح��ار وانق�اع ال�َل�، ��ا ت�جع ز�ادة ال�ع� إلى ع�امل ذات�ة ت��اف� 

  م�ل ال�ع�فة �األث�ان واألس�اق. �ال�اض�،

ج ـ ت�ّلي ال�اض� لل��ع ع� ال�اد� ���� أن ���ن على وجه االخ��ار وال��ع 

�ال�ع� العالي، و���� أن ���ن على وجه اإلج�ار، �أن ُ���ع ال�اد� م� م�اش�ة 

  ال��ع، ����� إلى ت���ل ال�اض� إلت�ام ال�فقة.

ت��ن ج�ا��ة، �أن �قَ�م أهل ال�اد�ة في د ـ إرادة ال��ع حاًال م� ال�اد� ق� 

  ال��اس� إلى ال��ن ل��ع م��غالته�، وق� ت��ن ف�د�ة.

ون���ة ال�لع أث� في ص�رة ب�ع ال�اض�  - ب�� الِ��� وال�ْ�ب- ه ـ لل�مان 

  لل�اد�.

  ال��ل� ال�اني: ح�� ب�ع ال�اض� لل�اد�، وعلَّ�ه

ی��اول ه�ا ال��ل� ال��� ال��عي ل��ع ال�اض� لل�اد�، وعلَّة ال�هي ال�ارد في 

  ب�ع ال�اض� لل�اد�، ��ا �أتي: 

  أوًال: ح�� ب�ع ال�اض� لل�اد�

  تع�دت آراء الفقهاء في ح�� ب�ع ال�اض� لل�اد� إلى ما �أتي:

�ا ��ه إلى ��اهة ب�ع ال�اض� لل�اد� في حال الق�� والع�ز؛ ل ال����ةـ ذه�  1

م� ال�غاالة �ال�ع� وم� َث� ال��ر �أهل ال�ل�، وأما في حال الِ��� فال �أس 

  .)1(�ه النع�ام ال��ر
  

  ثالث روا�ات: ال��ه� ال�ال�يـ وفي  2

  أ ـ الف�خ إذا �ان ال���ع قائ�ًا ب��ه، فإن فات ��ا �ف�ت �ه ال��ع الفاس� م�ى 

  

                                                           

) ی���: ع��ان ب� علي ال��لعي، ت���� ال�قائ� ش�ح ��� ال�قائ�، (القاه�ة: ال���عة 1(

؛ دمحم أم�� ب� ع�� اب� عاب�ی�، رد 68، ص: 4، ج: 1)، �1895ال���� األم���ة، 

  .102 ، ص:5، ج: 2)، �1992ال���ار على ال�ر ال���ار، (ب��وت: دار الف��، 
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� نافع وأشه� ع�ه، وروا�ة أصَ�غ �ال��� اس���انًا: وه� ق�ل مال� في روا�ة اب

  .)1(و���ى ع� اب� القاس�

  .)3(، وق�ل اب� ع�� ال�َ��)2(ب ـ اإلم�اء: وهي روا�ة َسْ���ن ع� اب� القاس�

ج ـ ال��ار لل����� إذا ل� �عل� أن حاض�ًا �اع م�ه: ح�اه اب� ح��� ق�ًال 

  .)4(ل�ال�

ألن ال����� اب�اع ح�امًا؛  وال�ع��� هي روا�ة الف�خ �ال��ام واإلم�اء �الف�ت؛

  .)5(ل�هي ال��ي صلى هللا عل�ه وسل� ع�ه

ل�� ان�ق� اب� أبي ز�� روا�ة الف�خ �ال��ام �أن اخ��ارها ُی�ه� مع�ى ال�هي ال�ارد 

ع� ب�ع ال�اض� لل�اد�؛ "ألنا إذا ف���اه ل� ی��فع ب�ل� أهل ال��ق ألن ال�اد� 

عها �ع� ذل� إالَّ ب�ل� ال���، و�ن�ا ُأر�� ق� عل� ��ع� ال�ل� في سلع�ه، فه� ال ی��

به�ا ال��ی� ال�ف� �أهل ال��اض�، فإذا عل� ال��و� ث�� سلع�ه فال فائ�ة في 

  .)6(ف��ه"

وال ی�� ال�اح� في ال�هل �ال�ع� ش��ًا لل�ال�، و�ال�الي ال ی��قف ال�ف� �أهل 

�م ال�قام في ال�ل� على مع�فة ال�ال� سع� سلع�ه؛ ألن اض��اره إلى ال�ج�ع وع

ال��ی�ة ��عله ��فًا ض��فًا في ال��اومة، ��قع �الَغْ�� ح�ى مع مع�ف�ه ��ع�ها، 

                                                           
؛ ابـ� ع�فـة، ال����ـ� 379-378، ص: 9ی���: اب� رش� ال��، ال��ان وال���ـ�ل، ج:  )1(

  .345، ص: 5الفقهي، ج: 
ــــ� رشــــ� ال�ــــ�، ال��ــــان وال���ــــ�ل، ج:  )2( ــــة، ال����ــــ� 379، ص: 9ی��ــــ�: اب ؛ ابــــ� ع�ف

  .345، ص: 5الفقهي، ج: 
؛ ابـ� ع�فـة، ال����ــ� 1085، ص: 13ی��ـ�: ابـ� یـ�ن�، ال�ـامع ل��ـائل ال��ونـة، ج:  )3(

  .345، ص: 5الفقهي، ج: 
ــــ� رشــــ� ال�ــــ�، ال��ــــان وال���ــــ�ل، ج:  )4( ــــة، ال����ــــ� 381، ص: 9ی��ــــ�: اب ؛ ابــــ� ع�ف

  .345، ص: 5الفقهي، ج: 
؛ أح�ـ� بـ� دمحم ال�ـاو�، بلغـة 378، ص: 9ی���: اب� رش� ال��، ال��ان وال���ـ�ل، ج:  )5(

  .107، ص: 3ع�فة، [د. ت])، ج: ال�ال� ألق�ب ال��ال�، (ب��وت: دار ال�
  .1086، ص: 13اب� ی�ن�، ال�امع ل��ائل ال��ونة، ج:  )6(
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ث� إن مع�فة ال�ال� ��ع� سلع�ه ال ت�عله م�اف�ًا ل��اومة ال���ار ال���� 

  �األث�ان واألس�اق.

 العاق�؛ ألن ال�هي ل�ع�ى في ال�اف��ةـ و��ع ال�اض� لل�اد� ص��ح ع��  3

ال ی�ع حاض� ل�اد، «، وألن ال��ي صلى هللا عل�ه وسل� قال: )1(د عل�هدون ال�عق� 

  .)2(»دع�ا ال�اس ی�زق هللا �ع�ه� م� �ع�

 .)3(وجه االس��الل: ل� ��ل ال��ع الم��ع ال�زق 

؛ ال��ه� ع� اإلمام أح��ـ و��ع ال�اض� لل�اد� �ا�ل في روا�ة هي  4 

  .)4(وال�وا�ة األخ�� ��ح �ال��ه� ال�افعي

  وح��ه� لل��الن في ال��ه� م� جه���: أ ـ

  .)5(ـ األولى لع��م ال�هي ال�ارد، وال�هي �ق��ي الف�اد

ـ وال�ان�ة لل�ع�ى: وه� ال����� على ال�اس؛ "ألنه م�ى ُت�ك الغ��� ی��ع سلع�ه 

اش��اها ال�اس ب�خ� ووسع عل�ه�، و�ذا ت�لَّى ال�اض� ب�عها ام��ع م�ه إالَّ 

  .)6(ه�"��ع� ال�ل� ����� عل�

  

                                                           
؛ الع��انــي، ال��ــان فــي مــ�ه� اإلمــام 347، ص: 5ی��ــ�: ال�ــاورد�، ال�ــاو� ال���ــ�، ج:  )1(

  . 352، ص: 5ال�افعي، ج: 
ل هللا صـلى م�ل� ب� ال��اج، ال���� ال���ح ال����� ب�قـل العـ�ل عـ� العـ�ل إلـى رسـ�  )2(

هللا عل�ـــه وســـل�، ت�ق�ـــ� دمحم فـــ�اد ع�ـــ� ال�ـــاقي، (ب�ـــ�وت: دار إح�ـــاء ال�ـــ�اث الع��ـــي، [د. ت])، 

  )/.1522ـ ( 20، رق� /1157، ص: 3ك�اب ال���ع، �اب ت���� ب�ع ال�اض� لل�اد�، ج: 
ـــ�، ج:  )3( ، 5؛ ال�و�ـــاني، ��ـــ� ال�ـــ�ه�، ج: 348، ص: 5ی��ـــ�: ال�ـــاورد�، ال�ـــاو� ال���

  .61ص: 
؛ ابــ� مفلــح، ال��ــ�ع فــي 15، ص: 2ی��ــ�: ابــ� ق�امــة، ال�ــافي فــي فقــه اإلمــام أح�ــ�، ج:  )4(

  .  46-45، ص: 4ش�ح ال�ق�ع، ج: 
؛ ال�ه�تي، دقائ� ُأولي ال�هى ل��ح ال���هى، 163، ص: 4ی���: اب� ق�امة، ال�غ�ي، ج:  )5(

  . 24، ص: 2ج: 
  .56، ص: 3ح غا�ة ال���هى، ج: ال����ي ال�ح��اني، م�ال� ُأولي ال�هى في ش�  )6(
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: "ألن ال�هي معلل �ال��ر ال�اصل م� ال��� على أهل )1(قال ال�ق�سي

  ال���، و�غالء أسعاره�".

ب ـ وح��ه� ل�وا�ة ال��ة: أن ال�هي ل�ع�ى في غ�� ال��هي ع�ه، وه� 

ال����� على ال�اس، وه�ا ال�ع�ى اخ�� �أول اإلسالم؛ ل�ا �ان عل�ه حاله� 

��ع؛ "ل�وال ال�ع�ى ال�� ألجله ام��ع ب�عه م� ال���، ف�ج� زواله، وصح ال

  .)2(له"

وُ��د عل�ه: �أن ما ی��� في حقه� ی��� ��ق�ا، ما ل� �ق� دل�ل على اخ��اصه� 

  .)3(�ه

  ثان�ًا: علَّة ح�� ال�هي ع� ب�ع ال�اض� لل�اد�

إلى أن علة  )6(وال��ابلة )5(وال�اف��ة )4(ـ ذه� ج�ه�ر الفقهاء م� ال����ة 1

ال�اصل �أهل ال��ن م� ت�لي  ال��رال�هي ع� ب�ع ال�اض� لل�اد� هي 

ال��اس�ة ال�َ�� أم� ال��ع �ال�ف��� و�الة ع� أهل ال�اد�ة، وت��ق� العلة 

  �اج��اع أم���:

أ ـ ح�� ما ُ���اج إل�ه م� ال�لع ع� ال�َ��: و���� ال�لع ی��قف ال�َل� إلى 

  �؛ الن��ام انق�اع ال�َل� إلى ال�اجة إل�ها.ال��ق، وت�تفع األسعار أك�

                                                           
)، 2003ع�ـــ� الـــ�ح�� بـــ� إبـــ�ا��� ال�ق�ســـي، العـــ�ة شـــ�ح الع�ـــ�ة، (القـــاه�ة: دار ال�ـــ�ی�،  )1(

  .242ص: 
؛ ال�هــ�تي، دقــائ� ُأولــي ال�هــى 15، ص: 2ابــ� ق�امــة، ال�ــافي فــي فقــه اإلمــام أح�ــ�، ج:  )2(

  . 24، ص: 2ل��ح ال���هى، ج: 
  . 163، ص: 4، ج: ی���: اب� ق�امة، ال�غ�ي )3(
ی� الع��ــي، ال��ا�ــة شــ�ح اله�ا�ــة، ج:  )4( ی� بــ� إبــ�ا��� 213، ص: 8ی��ـ�: بــ�ر الــّ�ِ ؛ ز�ــ� الــّ�ِ

، 2ابــ� ُن�ــ��، ال��ــ� ال�ائــ� شــ�ح ��ــ� الــ�قائ�، (القــاه�ة: دار ال��ــاب اإلســالمي، [د. ت])، �

  .108، ص: 6ج: 
؛ 38، ص: 2روض ال�ال�، ج: ی���: ال��خ ز���ا األن�ار�، أس�ى ال��ال� في ش�ح  )5(

دمحم بــ� أح�ــ� ال���ــ� ال�ــ����ي، مغ�ــي ال���ــاج إلــى مع�فــة معــاني ألفــا� ال��هــاج، (ب�ــ�وت: 

  . 389، ص: 2، ج: 1)، �1994دار ال��� العل��ة، 
  .242ی���: ال�ق�سي، الع�ة ش�ح الع��ة، ص:  )6(
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وال ف�ق ب�� أن ���� ال��� ����ار واح� أو �أك��، ح�� سعة ال��ی�ة 

  وأس�اقها. وق� ���ن ال��� إج�ار��ا أو اخ��ار��ا.

ال�ه� أن ال��� ج�� ن���ة ت�ا�� أهل ال�لع مع ال��اس�ة، وال ع��ة �ع�د 

  ت�جع إلى الع�ائ� في �ل زمان.ال��اس�ة أو ���قة ال��ال�، فهي 

دفع ال�لع ال����سة إلى ال��ق ����قة ال ت�د� إلى خف� ال�ع�، فال  .ب

���ن ع�ض ال�لعة في ال��ق ������ا، وم� َث� ال ���ن سع�ها عادًال م��افقًا 

  مع ����ها ال�ل�ة.

وم� ال���عي في ه�ه ال�ال أن ال �ع�ض ال���ار على أهل ال�لع إذا �ان 

� ال ی�د� إلى رفع ال�ع�، م�ل أن ت��ن ال�اجة إلى ال�علة نادرة، أو ال��

  كان� ال�لعة قل�لة أو عامة ال�ج�د.

و��اء عل�ه، ��ه� لل�اح� ضعف وجه ت���� ب�ع ال�اض� لل�اد� ع�� ال�اف��ة 

  .)1(إذا ل� ��� على أهل ال�ل� م��ة �أن ���ن ال�ل� ����اً 

 ال�ف�في ال�هي ع� ب�ع ال�اض� لل�اد� ه� ـ وذه� ال�ال��ة إلى أن ال�ع�ى  2

، قال اب� )2(�أهل ال�اض�ة و�رادة نفعه�؛ ل�����ا م� أهل ال�اد�ة ��هله� األسعار

: "وال�ی� م�ع�ه اتفق�ا على أن الق�� به�ا ال�هي ه� إرفاق أهل )3(رش� ال�ف��

ال���؛ ألن األش�اء ع�� أهل ال�اد�ة أ��� م� أهل ال�اض�ة، وهي ع��ه� 

  أرخ�، بل أك�� ما ���ن م�انًا ع��ه�".

����� ه�ا ال�ع�ى إلى أن ال�اد� ال �ع�ف ال�ع�؛ ألن الف�ائ� ال�ي ی��� ب�عها 

  م� غلة أم�اله، فه� ل� ی�خل س�قًا ول� ��اح� �ائعًا م� ق�ل ح�ى �ع�ف ال�ع�.

و���و لل�اح� أن م���� مع�ى ال�ف� ع�� ال�ال��ة ل�� �الق��، فاش��ا� ال�هل 

�ال�ع� �ق��� على غ�� أهل الع��د م� ال�الب، ��ا م�. وتق���ه� لل�لع 

                                                           
ال��ــان فــي مــ�ه� اإلمــام ؛ الع��انــي، 348، ص: 5ی��ــ�: ال�ــاورد�، ال�ــاو� ال���ــ�، ج:  )1(

  .352، ص: 5ال�افعي، ج: 
؛ علــ��، مــ�ح ال�ل�ــل شــ�ح 309، ص: 9ی��ــ�: ابــ� رشــ� ال�ــ�، ال��ــان وال���ــ�ل، ج:  )2(

  .62-61، ص: 5م���� خل�ل، ج: 
  .184، ص: 3ب�ا�ة ال���ه� ونها�ة ال�ق���، ج:  )3(
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ال��ل��ة �أنها ال ث�� لها ه� م� تق��� اب� ع�� ال��، ونقله ع�ه �ع� ش�اح 

ال��ی�، في ح�� ل� ی���ه اب� ع�فة وم� جاء �ع�ه، "و���اقه� على ت��ه دل�ل 

  .)1(على ع�م اع��اده"

ض�ة ع�� ال�ال��ة في ب�ع ال�اض� لل�اد� ی�عارض ث� إن تعل�ل ال�ف� �أهل ال�ا

مع علة ال�هي ع� تلقي ال���ان، وه� ال�ف� �أهل ال�ل� القادم�� م� ال��اد� 

: "وق� یه�� في )2(واألم�ار، وق� انف�د ال�ازر� �ع�ض ه�ا اإلش�ال، فقال

ال�ف� في ه�ا ال�عل�ل ال�� ه� ال�هي ع� غ�� ال�ال�، أنه ی�اق� ال�هي ع� 

حاض� ل�اد؛ ل��ن ال�هي ع� ب�ع حاض� ل�اد ���� ��ه إلى ت�ه�ل ال����  ب�ع

إلى غ�� ال�اد�"، ث� ع�ض ل�ج�ه دفع ه�ا ال��اق�، و�ان م� ب��ها أن علة 

ال�ف� �أهل ال��� ف�ها ن��، وأنه ���� تعل�ل ال�هي �غ�� ال�ف�، وم� ذل� أنه 

س�ق�اء ال���، أو ل�فع ���� أن ���ن ال�هي ل�ع�ى ت�ك ال�اض� ال��الغة في ا

  .)3(الغ�ر الق�لي ع� ال��و� م� ال���ار ال�اض�

  ال��ل� ال�ال�: ب�ع ال�اض� لل�اد� في ال�عای� ال����ة

�ق�م ال��ل� ال��عي في ه��ة ال��اس�ة وال��اجعة لل��س�ات ال�ال�ة 

ال����� ��ه�ة إع�اد ال�عای�� ال����ة و�ص�ارها، وت���ل ه�ه  - اإلسالم�ة

ی�� على األح�ام الفقه�ة ال�ي ت��اجها ال��س�ات ال�ال�ة اإلسالم�ة في ال�عا

  م�ارسة أن���ها ال���لفة.

                                                           
ل، ضــ��ه وصـــ��ه ع�ــ� ال�ـــاقي بــ� ی�ســـف ال�رقــاني، شـــ�ح ال�رقــاني علـــى م���ــ� خل�ـــ )1(

، ص: 5، ج: 1)، �2002وخــ�ج آ�اتــه ع�ــ� ال�ــالم دمحم أمــ��، (ب�ــ�وت: دار ال��ــ� العل��ــة، 

  .61، ص: 5؛ عل��، م�ح ال�ل�ل ش�ح م���� خل�ل، ج: 162
دمحم بــ� علــي ال�ــازر�، شــ�ح ال�لقــ��، ت�ق�ــ� دمحم ال���ــار ال�ــالمي، (ب�ــ�وت: دار الغــ�ب  )2(

  .1017، ج: ص، ص: 1)، �2008اإلسالمي، 
؛ دمحم ب� علي ال�ـازر�، الُ�ْعلـ� 1018-1017، ص: 2ی���: ال�ازر�، ش�ح ال�لق��، ج:  )3(

ـــ� م�ـــل�، ت�ق�ـــ� دمحم ال�ـــاذلي ال��فـــ�، (تـــ�ن�: ال���عـــة  ، 2، ج: 2)، �1988الع���ـــة، �ف�ائ

  .247ص: 
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  أوًال: مفه�م ال�عای�� ال����ة

تع� ال�عای�� ال����ة م� أه� ما أن��ه االج�هاد الفقهي ال�عاص� في فقه 

�ال�ة ال�عامالت ال�ال�ة، وال�ي عال�� تف��الت ج�ء ���� م� عق�د ال��اعة ال

  اإلسالم�ة وم���اتها.

  و����� ال���ار ال��عي ال�� ج�� اع��اده عادة على الع�اص� اآلت�ة:

: ����ل على ب�ان اله�ف العام م� ال���ار؛ �أن ی��� في ال�ق��� أن ال�ق���ـ  1

اله�ف م� خ�ارات األمانة ب�ان أح�ام ال��ارات ال�ي ت��� ح��ًا دون ال�اجة 

  الش��ا�ها.   

: �ع�ض لألح�ام ال����ة ال�اصة ���ض�ع ال���ار؛ �أن � ال���ارنـ  2

ی��� في خ�ارات األمانة أح�ام ال��ارات ال�ي ت��� تلقائ�ًا لل�����، وهي: خ�ار 

ال�غ��� �الق�ل، وخ�ار ال��ل�� �الفعل، وخ�ار الغ�� في حاالت خاصة. م� دون 

  أن �ع�ض ل��ارات ال��و� أو خ�ارات ال�المة.

: و��َ�� ��ه رق� ال�ل�ة ال�ي عق�ها ال��ل� ال��عي �اد ال���اراع�ـ  3

الع��اد ال���ار، وتار�خ انعقادها؛ فال�ل�ة ال�ي اع��� ال��ل� ال��عي ف�ها 

)، وال�ي انعق�ت في م�ل�ة ال�����، في الف��ة 30خ�ارات األمانة �ان� ب�ق� (

أ�ار  29- 27هـ ال��اف� 1432ج�اد� اآلخ�ة  26 - 24األح� –م� ال��عة 

  م.2011(مای�) 

  : وت���� ال�الح� �ال���ل على ر���ت��:ال�الح�ـ  4

األولى: ن��ة تار���ة ع� إع�اد ال���ار، ���� إص�ار ال���ار ب�ورة ق� ت�ل في 

�ع� األح�ان إلى أك�� م� ع�� م�احل، ت��أ م� ت�ل�� عال� �إع�اد دراسة 

على ل��ة م���ة �ال��اغة مف�لة ح�ل م�ض�ع ال���ار، وت��هي �ع�ضه 

  إلح�ام ض��ه، ث� ن��ه.

فالعال� ال��لف �إع�اد ال�راسة ع� خ�ارات األمانة ه� ال����ار ال��عي ع�� 

أ�ار (مای�)  2هـ ال��اف� 1431ج�اد� اآلخ�ة  18ال��ار أب� غ�ة، ب�ار�خ 

م، وراجع�ه ل��ة ص�اغة ال�عای�� ال����ة في اج��اعها ال��عق� في 2010

م، 2015مای�  25ه هـ ی�افق1436ش�ان  7اإلمارات الع���ة ال����ة ب�ار�خ 
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و�ع� ال��اق�ة وال��اولة أق�ت الل��ة �ع� ال�ع��الت ال��علقة �ال��اغة ال�ي 

  رأتها م�اس�ة، واعُ��� ال���ار ���غ�ه ال�ال�ة.    

وال�ان�ة: م���� األح�ام ال����ة، وهي األدلة أو ال��ا�� ال�ي ب��� عل�ها 

صل في ال���ع ال�المة، فإذا أح�ام ال���ار، ف����� خ�ارات األمانة ه� أن األ

  �ه� خالفها ث�� لل����� ح� الف�خ.    

وه�اك معای�� ت���� مالحقها تع��فات ����ل�ات ال���ار أ��ًا، م�ل 

) ال�ه� 57) ال�ع� وال��اع�ة، وال���ار ال��عي رق� (49ال���ار ال��عي رق� (

  وض�ا�� ال�عامل �ه.

لل��اعة ال�ال�ة اإلسالم�ة على وأص��� ال�عای�� ال����ة ال��جع األه� 

م���� العال�، وغ�ت في �ع� األماك� أش�ه �قان�ن حاك� في االل��امات، 

  وسارع� أه� ال��س�ات ال�ال�ة اإلسالم�ة إلى ت���قها.

  ثان�ًا: ب�ع ال�اض� لل�اد� في ال�عای�� ال����ة

� الق�ون ت���ع م�ض�عات ال�عای�� ال����ة ب�� ت���� ما ق�ره فقهاء األمة ع�

في أب�اب ال�عامالت ال�ال�ة، ومعال�ة ال��ازل ال�ي أن���ها ��وف ال��اة في 

ال�اض�، فال �ق��� ع�لها على إعادة ص�اغة األح�ام الفقه�ة ال��ونة في 

م�ادر الفقه اإلسالم�ة، فهي تع�ل أ��ًا على دراسة وت���� العق�د ال�����ة، 

  و��ان ح��ها ال��عي.

إلشارة في مالح� ال�عای�� ال����ة إلى ب�ع ال�اض� لل�اد� و�ال�غ� م� خل� ا

ك����� ش�عي ل�ع� أح�ام ال�عای��، ل�� ه�ا ال �ع�ي ع�م ال�ج�ع إل�ه ع�� 

) خ�ارات 48اع��ادها، ح�ى ل� ل� ت��� ال�الح� ذل�، فال���ار ال��عي رق� (

ل�ان�ة األمانة أخ� ص�رت�� للَغْ�� م� ب�ع ال�اض� لل�اد�، وه�ا ال��رة ا

وال��رة ال�ا�عة، وال�ل�ل على اس�عانة م��ار خ�ارات األمانة ب��ع ال�اض� 

  لل�اد� ه� اآلتي:

ـ ال���ل�ات ال��ج�دة في هات�� ال��رت�� م� ص�ر الغ�� ال ت�ج� ���ا  1

س�� ب�ع ال�اض� لل�اد� م� ال�عامالت، وه�ه ال���ل�ات هي: ال��اس�ة، 
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ء، وث�� ال��ل. إذ ال ت���ع ه�ه ال���ل�ات وال��س�، وال��ق، وال�ع�، والغال

في غ�� ب�ع ال�اض� لل�اد� م� عق�د ال�عاوضات في أب�اب الفقه اإلسالمي 

  كلها.

ـ في ��� (خ�ارات األمانة) ال�� ق�مه ال�اح� ع�� ال��ار أب� غ�ة إلع�اد  2

"ف�� ) خ�ارات األمانة، جاء ��ه ح�ل خ�ار الَغْ�� ما �أتي: 48ال���ار ال��عي (

ال��ا�� ال�ي ی�ث� ف�ها: ال��ادالت ال����ة ب�� األج�اس ال����ة، واالح��ار، 

وأن�اع م� ال���ع ال��هي ع�ها، �ال�ْ��، وتلقي ال���ان، و��ع ال�اض� لل�اد�، 

، ف��ع )1(والُ�َ�ّ�اة ون��ها م� ص�ر ال�غ��� الفعلي، وال��ع على ب�ع غ��ه (...)"

ت ال�ي ی�ث� ف�ها الغ��، ���� ما جاء في ال�اض� لل�اد� م� ال�عاوضا

ال�راسة الفقه�ة، وال�ي اس���ت إل�ها الل��ة ال����ة ال��ف�عة ع� ال��ل� 

  ال��عي.

فاس�عان ال��ل� ال��عي ب��ع ال�اض� لل�اد� في ال����ل ل��رت�� م� ص�ر 

  الَغْ��، وه�ا:

ال�ع� أو ال��ادة ال��ا�� ب�� ال��اس�ة وال�اعة ��ا ی�د� إلى إغالء  2/ 3/ 4«

  ع� ث�� ال��ل.

(...)  

ال��س� ب�� ال�اعة وأهل األس�اق ل���ع�ها في ال��ق �أك�� م� ال�ع�  4/ 3/ 4

  .)2(»ال�ائ�

  

  

                                                           
ه��ـــة ال��اســـ�ة وال��اجعـــة لل��س�ـــات ال�ال�ـــة اإلســـالم�ة، دراســـات فـــي ال�عـــای�� ال�ـــ���ة  )1(

 54 – 1الــــ�� ال�امــــل لل��ــــ�ث وال�راســــات ال�ــــي قــــ�م� ت�ه�ــــ�ًا إلعــــ�اد ال�عــــای�� ال�ــــ���ة 

  .3224، ص: 4)، ج: 2016(ال��اض: دار ال���ان لل��� وال��ز�ع، 
  .1178ه��ة ال��اس�ة وال��اجعة لل��س�ات ال�ال�ة اإلسالم�ة، ال�عای�� ال����ة، ص:  )2(



  
  
  

 الناعس تیسیر

 

  )2018دیسمبر ( الثانيالعدد ) 31المجلد (

175 

ثال�ًا: ال�ع��الت ال�ي ی�اها ال�اح� في ص�ر الَغْ�� ال�����ة إلى ب�ع ال�اض� 

  لل�اد�

ب�وره م���عة م� ت��ر ال�عای�� ال����ة ع� ال��ل� ال��عي، وال�� ات�� 

ال���ات لل��و� ق�ل إص�ارها، ل�� ال ت��ج في ال�ها�ة ع� ��نها م�ه�دًا 

����ًا غ�� مع��م؛ ول�ل� �ّ�ن ال��ل� ل��ة ل��اجعة ما َأص�ر م� معای��، 

  وات��ت ثالثة أن�اع:

األول: ت��ی� ص�اغة �ع� ب��د وفق�ات ال���ار؛ إل��اح ال��� و�زالة الل�� 

  و الخ��ار تع��� أدق، ون�� ذل�.في ال��ارة، أ

وال�اني: إضافة أو ح�ف فق�ات في ال���ار أو دمج �ع�ها، ��ا ال ��ل 

  �اله��ل�ة العامة لل���ار.

وال�ال�: إعادة إع�اد ال���ار ���ل �امل؛ ل�غ��ة ال��غ��ات في م�ض�ع 

  ال���ار.

ا ع�� ال���� ول� �ان ألح� العل�اء مالح�ة على ال�عای��، فال��ج� م�ه إرساله

، وتق�م ل��ة ال��اجعة في ال��ل� ال��عي Sharia@aaoifi.comاإلل���وني 

  �ال��� ف�ها.  

) 48ولل�اح� على ص�ر الغ�� ال�ان�ة وال�ا�عة في ال���ار ال��عي رق� (

  ال�الح�ات اآلت�ة:

) 48اد�: اس��� ال���ار ال��عي رق� (ـ صلة خ�ار الَغْ�� ب��ع ال�اض� لل� 1

خ�ارات األمانة إلى ب�ع ال�اض� لل�اد� في خ�ار الَغْ��، ف��� أر�ع ص�ر ل��ار 

الغ��، األولى م� معاوضة ال����سل، وال�ان�ة وال�ا�عة م� ب�ع ال�اض� لل�اد�، 

  وال�ال�ة م� ب�ع تلقي ال���ان.

ال��ل� األول وال�اني م� ه�ه  ل�� �ال��� إلى األح�ام الفقه�ة ال�ي جاءت في

ال�راسة ال ��ه� لل�اح� أ� صلة ب�� خ�ار الغ�� و��ع ال�اض� لل�اد�، ال في 

  ال���، وال في العلة، ��ا �أتي:

ـ في ال���: أث� ال�هي ال�ارد ع� ب�ع ال�اض� لل�اد� ال ی��اوز ع�� ج�ه�ر 

ة على ال��و� الفقهاء ال�ان� ال��اني األخ�و�، وه� ت�ت�� اإلث� والعق��
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وال���ار، وه� ما ذه� إل�ه ج�ه�ر الفقهاء م� ال����ة وال�اف��ة، وال�ال��ة في 

الف�ت، وروا�ة ع�� ال��ابلة. ف��ع ال�اض� لل�اد� ص��ح الزم ق�اء ع�� 

  ه�الء.

وأما روا�ة م� ذه� إلى ف�خ أو ��الن ب�ع ال�اض� لل�اد� م� ال�ال��ة 

ال��ار لل�غ��ن، ��ا جاء في ال���ار ال��عي؛ وال��ابلة، فال �أتي عل�ها ح�� 

  ألن ال��ار ���ن في ال��ع ال��ق�ف.

فل� �قل أح� م� الفقهاء �أن ب�ع ال�اض� لل�اد� م�ق�ف على إجازة ال��ف 

ال�غ��ن، و�ن�ا ه� ب�ع ص��ح ع�� �ع� الفقهاء و�ا�ل ع�� �ع�ه� اآلخ�، وال 

  ی��� لل�غ��ن خ�ار معه�ا.

علة ال�هي ع� ب�ع ال�اض� لل�اد� ع�� ج�ه�ر الفقهاء في  ـ في العلة: ت����

م�ع ال��ا�� ب�� ال�ال��� وال��اس�ة على اح��ار ال�لع، وخاصة في أوقات 

اض��ار ال�اجة إل�ها، و�أن م� ح� أهل ال��ن والق�� ال�ي تقام ف�ها األس�اق 

  وص�ل ال�الئ� إلى أس�اقه� م� دون اح��ار.

�ف� فه� ی�ل على ج�از غ�� ال�ال�، وه�ا ی�عارض مع وأما تعل�ل ال�ال��ة �ال

ما ذه� إل�ه ال���ار ال��عي، إذ ��� نق�ل �أن علة ال�هي هي غ�� ال�ال� ث� 

  نع�ي لل��ف ال�غ��ن ال��ار ب�� ال�ضا أو ال�د؟

ول�� في روا�ة اب� ح��� �ال��ار لل����� م� ال�اض� ح�ة على أث� الغ�� 

  ���:في ب�ع ال�اض� لل�اد�؛ ألم

األول: أنها روا�ة ض��فة �ع��ة ع� أص�ل ال��ه� ال�ال�ي، قال اب� رش� 

: "وق� ح�ى اب� ح��� أن ب�ع ال�اض� لل�اد� �ف�خ؛ ألن عق�ه وقع ��ا )1(ال��

�، قال: وه� ق�ل مال�.  نهى ع�ه رس�ل هللا إالَّ أن ��اء ال����� أن ی���َّ

�ًا �ال�هي، فال ���ز لل����� وق�له �ع�� ع� األص�ل؛ ألن العق� إذا �ان فاس

ال���� �ه (...) ف��� ��ح أن �قال في ال��ع ال��ام: إن ال����� ��ه 

  �ال��ار؟!".

                                                           
  .381، ص: 9ال��ان وال����ل، ج:  )1(
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وال�اني: أن ال��ار لل����� على ق�ل اب� ح��� ال عالقة له �الَغْ��، فه� ی��� 

  �عل� ال����� أنه ل� ��� �عل� أنه اش��� م� ال�اض� ال���ار.

الغ�� �ال��س� ب�� ال�اعة وأهل األس�اق: تق�م أن العلة في ال�هي ـ صلة خ�ار  2

ب  ع� ب�ع ال�اض� لل�اد� ت�ور ب�� ض�ر ال��ا�� على االح��ار ب�� ال�الَّ

وال��اس�ة م� أهل ال��� وه� ما ذه� إل�ه ج�ه�ر الفقهاء، و��� ال�ف� �أهل 

  ال��ن واألم�ار وه� ما ذه� إل�ه ال�ال��ة.

ال�اعة وأهل األس�اق فه�ا ه� مفه�م ال����ة أو ال�اللة، وهي أما ال��س� ب�� 

عق� جائ� �اتفاق الفقهاء. فال�ع��� �ال��س� �ع�ي أن ال��ل� ال��عي �ع�ي 

  عق� ال����ة ح�� ب�ع ال�اض� لل�اد�، وه�ا ع�ل �اه� ال��الن.

  اع��اض ورد: ق� �قال �أن ال��ل� ال��عي ق�َّ� ال��س� في ه�ه ال��رة

  في ال��ق �أك�� م� ال�ع� ال�ائ�. �ال��ع

وال��اب: ه� أن ه�ا الق�� ال ی�ث� في ح�� عق� ال����ة، ث� إن ب�ع ال���ار 

�أك�� م� ال�ع� ال�ائ� ل�� ����قَّ�، فق� ی���� م� ال��ع �أك�� م� ال�ع�، وق� 

  ال �����ع ذل�.

في ذل� ما  ث� ل� اف��ض�ا ج�ًال �أن ال���ار �اع �أك�� م� ال�ع� ال�ائ�، فهل

���ع ش�عًا؟ على الع�� م� ذل�، ل� ی�فع ال�ال� ��اع�ه لل���ار إذا �ان 

ال�ع� ال�� ی��عها �ه ال���ار ه� ذات ال�ع� ال�� س���ع �ه ال�اد� ���ا ل� 

� ال�ال� ال���ار ب��ه و��� ال����� ما ل� �غل�  �اش� ال��ع ب�ف�ه، فل� ی�ّسِ

ى؛ ألن مع�اه أن ال�ال� س��فع أج�ة على ��ه أن ال���ار س���ع ب��� أعل

لل���ار م� دون مقابل ی�ج�ه، وه�ا ی��اق� مع سل�ك ال�ش� ال�ف��ض في 

  ال�ال�.

ث� إن ب�ع ال���ار �أك�� م� ال�ع� ال�ائ� عائ� ل���ته ومهارته �ال��ا�ع، وه� 

ما �ع�ف في عل� االق��اد �ع��� االب��ار أو ال�����، وه� م� أه� ع�اص� 

، وله ح�ة ع�� ال��ز�ع.  ف��ع ال���ار �أك�� م� ث�� ال��ل عائ� اإلن�اج

لع��� ال����� ع�� ال���ار، ف�غاب�ة ال���ار ألهل ال��ق ل� �ان �ق�ر عل�ها 
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ل ال�اض� �ال��ع، و�ن�ا هي ث��ة ل���ة ال�اض� �األث�ان ودر��ه  ال�اد� ل�ا و�َّ

  في األس�اق.

  :ال��ائج

  ة:وصل ال��� إلى ال��ائج اآلت�

�أتي ال�هي ع� ب�ع ال�اض� لل�اد� ل��اجهة االح��ارات ال�ي ت��أ ع�  )1

ب وال��اس�ة.  ال��ا�� ب�� ال�الَّ

ال�هي ع� ب�ع ال�اض� لل�اد� م� ال��� االق��اد�ة اإلسالم�ة الهادفة  )2

  ل�خ� األسعار.

تع�ي أق�ال الفقهاء ب��الن ب�ع ال�اض� لل�اد� ال�� ألهل ال�ل�ان  )3

  ألس�اق ب�خ�ل األم�عة إلى أس�اقه� ع�� وص�لها.ال�ي تقام ف�ها ا

���� أن ����ل ب�عل�ل ال�ف� في ب�ع ال�اض� لل�اد� ع�� ال�ال��ة على  )4

  ج�از الغ�� في ال�عاوضات.  

على الل��ة ال��لفة ���اجعة ال�عای�� في ال��ل� ال��عي أن ت��ف  )5

في ال���ار ال��رة ال�ان�ة وال��رة ال�ا�عة م� ص�ر خ�ار الغ�� ال�اردة 

  ) خ�ارات األمانة.48ال��عي رق� (

  ال��ادر وال��اجع

ابـ� أبــي الِعــ�، علــي بــ� علـي. ال����ــه علــى م�ــ�الت اله�ا�ــة. ت�ق�ـ� ع�ــ� ال��ــ�� بــ� دمحم شــاك� وأنــ�ر 

  .1، �2003صالح أب� ز��. ال�ع�د�ة: م���ة ال�ش� ناش�ون، 

اب� األث��، ال��ارك ب� دمحم. ال�ها�ة في غ��� ال��ی� واألثـ�. ت�ق�ـ� �ـاه� أح�ـ� الـ�او� وم��ـ�د دمحم 

  .1979ال��احي. ب��وت: دار ال��� العل��ة، 

اب� ال�فعة، أح�� ب� دمحم. �فا�ة ال���ه ففي ش�ح ال����ه. ت�ق�ـ� م�ـ�� دمحم سـ�ور �اسـل�م. ب�ـ�وت: دار 

  .1، �2009ال��� العل��ة، 

ابـ� ح�ـ� اله���ـي، أح�ـ� بــ� دمحم. ت�فـة ال���ـاج فـي شـ�ح ال��هــاج. القـاه�ة: ال����ـة ال��ار�ـة ال��ــ��، 

1938.  
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ابـ� رشــ� ال�ـ�، دمحم بــ� أح�ــ�. ال��ـان وال���ــ�ل وال�ـ�ح وال��ج�ــه وال�عل�ــل ل��ـائل ال��ــ���جة. ت�ق�ــ� 

  .2، �1988دمحم ح�ي وآخ�ون. ب��وت: دار الغ�ب اإلسالمي، 

  .2004ال�ف��، دمحم ب� أح��. ب�ا�ة ال���ه� ونها�ة ال�ق���. القاه�ة: دار ال��ی�، اب� رش� 

  .2، �1992اب� عاب�ی�، دمحم أم�� ب� ع��. رد ال���ار على ال�ر ال���ار. ب��وت: دار الف��، 

اب� ع�� ال��، ی�سـف بـ� ع�ـ� هللا. االسـ���ار. ت�ق�ـ� سـال� دمحم ع�ـا �دمحم علـي معـ�ض. ب�ـ�وت: دار 

  .1، �2000ال��� العل��ة، 

ـــ�ح�� دمحم خ�ـــ�. اإلمـــارات الع���ـــة  ـــ� ال ابـــ� ع�فـــة، دمحم بـــ� دمحم. ال����ـــ� الفقهـــي. ت�ق�ـــ� حـــاف� ع�

  .1، �2014ال����ة: م�س�ة خلف أح�� ال����ر لألع�ال ال����ة، 

  ��ي، [د. ت].اب� ق�امة، ع�� ال�ح�� ب� دمحم. ال��ح ال���� على م�� ال�ق�ع. القاه�ة: دار ال��اب الع

  .1، �1994اب� ق�امة، ع�� هللا ب� أح��. ال�افي في فقه اإلمام أح��. ب��وت: دار ال��� العل��ة، 

  .1968اب� ق�امة، ع�� هللا ب� أح��. ال�غ�ي. القاه�ة: م���ة القاه�ة، 

  .�1، 1997اب� ُمْفِلح، إب�ا��� ب� دمحم. ال���ع في ش�ح ال�ق�ع. ب��وت: دار ال��� العل��ة، 

  .3، �1994اب� م���ر، دمحم ب� م��م. ل�ان الع�ب. ب��وت: دار صادر، 

ی� بـ� إبـ�ا���. ال��ـ� ال�ائـ� شـ�ح ��ـ� الـ�قائ�. القـاه�ة: دار ال��ـاب اإلسـالمي، [د.  اب� ُن�ـ��، ز�ـ� الـّ�ِ

  .2ت]، �
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