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الممخص

لما كاف كلي اليتيـ قد يطمع في مالو أك شيء منو؛ إذ ىك المستكلي عميو المتصرؼ بو ،كال
رقيب عميو سكل المَّو عز كجؿ جاءت الشريعة بالتحذير مف االعتداء عمى أمكاليـ ،كظمميـ فييا .
كقد أباحت الشريعة لمكلي كغيره شيئان مف ماؿ اليتيـ  ،فأردت أف أجمي في ىذا البحث ما يباح
مف مالو ،كسميتو( :تصرفات الكلي في ماؿ اليتيـ كآثرىا في عقكد المعاكضات المالية) ،كقد

اشتمؿ البحث عمى :مقدمة كمبحثيف  .المبحث األكؿ :في إيضاح المراد مف العنكاف ،كاألصؿ
في تصرفات الكلي في ماؿ اليتيـ ،كأقساـ الكالية عمى اليتيـ ….كيشتمؿ عمى ثالثة مطالب

المطمب األكؿ :إيضاح المراد مف العنكاف  .المطمب الثاني :األصؿ في تصرفات الكلي في ماؿ
اليتيـ .المطمب الثالث :أقساـ الكالية عمى اليتيـ .المبحث الثاني :اثر تصرفات الكلي في ماؿ
اليتيـ في عقكد المعاكضات  ،كفيو تسعة مطالب :المطمب األكؿ :بيع الكلي كشراؤه مف نفسو .

المطمب الثاني :أخذ جزء مف الربح مقابؿ المضاربة بو  .المطمب الثالث :بيعو بأقؿ مف ثمف
المثؿ ،كالشراء بأكثر مف ثمف المثؿ .المطمب الرابع :بيعو نسيئة  .المطمب الخامس :بيعو

بالعرض .المطمب السادس :رىف مالو  .المطمب السابع :الصمح عف الديف المدعى بو لميتيـ .

المطمب الثامف :تأجير ماؿ اليتيـ  .المطمب التاسع :المساقاة كالمزارعة لماؿ اليتيـ.
Abstract
1- Dealing with the orphan's money conditioned with welfare.
2- The agent can sell and buy using the orphan's money if it is not
favoritism.
3- The agent can use the orphan's money in transaction.
4- The agent can take some of the gains resulting from transactions.
5- The agent can not sell and buy with utter injustice and if he dose , he
must guarantee. If ,however , he sells with a lower price or buys with a
higher , he should not guarantee.
6- The agent can sell the orphan's possessions by offer but he must be
careful in order to guarantee the orphan's welfare.
7- The orphan's possession can not be mortgaged unless for his own
welfare.
8- The agent's money can not be lent unless it can be retained.
9- The agent can not leud , the orphan's money except what can be luet
from his money.
10- The ricg agent can not expend from the orphan's money but the poor
agent can without being obliged to render it if his position gets better .
He can only take what safeguards his food and drink.
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المقدمة

الحمد هلل كحده ،كالصالة كالسالـ عمى مف ال نبي بعده ،كبعد :فإف مف محاسف ىذه الشريعة

األمر باإلحساف إلى اليتامى كالسعي في رعايتيـ ،كالقياـ عمى أمكاليـ ،كبياف ما يترتب عمى ذلؾ

مف أجر عظيـ ،قاؿ تعالى ( :كبالكالديف إحسانان كبذم القربى كاليتامى)(ٔ) ،كقاؿ تعالى(:كال تقربكا

ماؿ اليتيـ إال بالتي ىي أحسف حتى يبمغ أشده)(ٕ) ،كقاؿ تعالى (:كأف تقكمكا لميتامى بالقسط)(ٖ).

كركل أنس ( أف َّ
النبِ ّي ( قاؿ ":كافؿ اليتيـ لو أك لغيره أنا كىك كياتيف في الجنة " كأشار أنس
بالسبابة كالكسطى(ٗ).

كلما كاف كلي اليتيـ قد يطمع في مالو أك شيء منو؛ إذ ىك المستكلي عميو المتصرؼ بو ،كال
رقيب عميو سكل المَّو عز كجؿ جاءت الشريعة بالتحذير مف االعتداء عمى أمكاليـ ،كظمميـ فييا.

قاؿ تعالى( :إف الذيف يأكمكف أمكاؿ اليتامى ظممان إنما يأكمكف في بطكنيـ نا انر كسيصمكف
سعي انر)(٘) كركل أبك ىريرة رضي المَّو عنو أف النَّبِ ّي ( قاؿ" :اجتنبكا السبع المكبقات  ...كذكر
منيا أكؿ ماؿ اليتيـ"(.)ٙ
كقد أباحت الشريعة لمكلي كغيره شيئان مف ماؿ اليتيـ ،فأردت أف أجمي في ىذا البحث ما يباح

مف مالو ،كسميتو( :تصرفات الكلي في ماؿ اليتيـ كآثرىا في عقكد المعاكضات المالية)  .كقد

اشتمؿ البحث عمى :مقدمة كمبحثيف .

المبحث األكؿ :في إيضاح المراد مف العنكاف ،كاألصؿ في تصرفات الكلي في ماؿ اليتيـ ،كأقساـ
الكالية عمى اليتيـ….كيشتمؿ عمى ثالثة مطالب:

المطمب األكؿ :إيضاح المراد مف العنكاف .

المطمب الثاني :األصؿ في تصرفات الكلي في ماؿ اليتيـ.

المطمب الثالث :أقساـ الكالية عمى اليتيـ.

المبحث الثاني :اثر تصرفات الكلي في ماؿ اليتيـ في عقكد المعاكضات ،كفيو تسعة مطالب:

المطمب األكؿ :بيع الكلي كشراؤه مف نفسو .

المطمب الثاني :أخذ جزء مف الربح مقابؿ المضاربة بو .

المطمب الثالث :بيعو بأقؿ مف ثمف المثؿ ،كالشراء بأكثر مف ثمف المثؿ.
المطمب الرابع :بيعو نسيئة .

المطمب الخامس :بيعو بالعرض.
المطمب السادس :رىف مالو .

المطمب السابع :الصمح عف الديف المدعى بو لميتيـ.
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المطمب الثامف :تأجير ماؿ اليتيـ .

المطمب التاسع :المساقاة كالمزارعة لماؿ اليتيـ.
منيج البحث:

سمكت في كتابة ىذا البحث المنيج العممي في كتابة البحكث ،كما يمي:

أكالن :اقتصرت في بحثي ىذا عمى المذاىب األربعة ،كالمذىب الظاىرم ،كما أذكر رأم مشاىير

فقياء السمؼ أحيانان.

ثانيان :أقكـ بعرض المسألة الخالفية بذكر القكؿ أكالن ،فالقائؿ بو ،ثـ أتبعو باالستدالؿ ،كما كرد
عميو مف مناقشة ،كما أجيب بو عنيا ،كىذا في جممة البحث ،كقد يختمؼ المنيج تبعان الختالؼ

المسألة .

ثالثان :اعتمدت في نسبة كؿ قكؿ لكؿ مذىب عمى أميات كتب المذىب.

رابعان :اجتيدت في التكفيؽ بيف األقكاؿ ،فإف تعذر ذلؾ رجحت ما ظير لي رجحانو ،بناء عمى

قكة األدلة ،كبما يتمشى مع قكاعد الشريعة ،كمقاصدىا العامة .
خامسان :عزكت اآليات القرآنية إلى مكاضعيا في كتاب المَّو ،بذكر السكرة كرقـ اآلية .

سادسان :خرجت جميع األحاديث الكاردة في البحث ،كما كاف منيا في صحيح البخارم ،أك مسمـ:
اكتفيت بو ،كما لـ يخرجو أحدىما ،أك كالىما خرجتو مف الصحاح ،كالسنف ،كالمسانيد المتبقية،

مع بياف درجة الحديث.

سابعان :خرجت اآلثار الكاردة في البحث مف مصادرىا ،مع بياف درجة األثر ،بالنظر في إسناده
كالحكـ عميو .

ثامنان :كضحت معنى ما يرد في ىذا البحث مف كممات كألفاظ غريبة(.)ٚ

المبحث األكؿ:

في إيضاح المراد مف العنكاف ،كبياف األصؿ في تصرفات الكلي في ماؿ اليتيـ ،كأقساـ الكالية

عمى اليتيـ .

كفيو مطمباف:

المطمب األكؿ :إيضاح المراد مف العنكاف .
كأما اليتيـ :فاليتـ :االنفراد ،كاليتـ في الناس :فقداف األب ،كفي البيائـ مف قبؿ األـ ،فاليتيـ :الذم
مات أبكه ،فيك يتيـ حتى يبمغ ،كالجمع أيتاـ ،كيتامى ،كيتمة(.)ٛ

كركم في حديث عمي مرفكعان " :ال يتـ بعد احتالـ " (.)ٜ
ككرد مكقكفان عمى ابف عباس رضي المَّو عنيما(ٓٔ).
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كالمعاكضات :جمع معاكضة .

كالعكض :ىك البدؿ ،كالجمع أعكاض ،مثؿ :عنب كأعناب ،كاعتاض كتعكض :أخذ العكض،

كاستعاض :سأؿ العكض(ٔٔ).

كالمراد بيا :العقكد التي يقصد بيا الكسب كالربح ،كعقد البيع ،كنحكه .
كالمراد بالبحث :ما يباح لمكلي كغيره استفادتو مف ماؿ اليتيـ ،مف خالؿ عقكد المعاكضات .

المطمب الثاني :األصؿ في تصرفات الكلي في ماؿ اليتيـ

األصؿ أف مف تصرؼ لغيره سكاء كاف ككيالن ،أك كليان ،أك ناظر كقؼ أك غير ذلؾ أف تصرفو
تصرؼ نظر كمصمحة ،ال ٍ
تشو كاختيار ،ال سيما فيما يتعمؽ بماؿ اليتيـ (ٕٔ).
قاؿ المَّو تعالى ( :كيسألكنؾ عف اليتامى قؿ إصالح ليـ خير)(ٖٔ).
كقاؿ تعالى ( :إف الذيف يأكمكف أمكاؿ اليتامى ظممان إنما يأكمكف في بطكنيـ نا انر كسيصمكف

سعي انر)(ٗٔ) ،كقاؿ تعالى ( :كال تقربكا ماؿ اليتيـ إال بالتي ىي أحسف حتى يبمغ أشده)(٘ٔ) ،كقاؿ
تعالى (:كأف تقكمكا لميتامى بالقسط)(.)ٔٙ

فيذه اآليات كغيرىا تدؿ عمى أف تصرفات الكلي في ماؿ اليتيـ مبنية عمى المصمحة ،كأنو ال

يجكز قربانيا إال بالتي ىي أحسف ليـ ،كأصمح لماليـ.

الكالية لغة :بفتح الكاك ككسرىا مأخكذة مف الفعؿ "كلي" .كتطؿ عمى معنييف:

ٔ  -النصرة ،كمنو قكلو تعالى ( :مالكـ مف كاليتيـ مف شيء)

()ٔٚ

أم مف نصرتيـ.

ٕ  -السمطة كتكلي األمر ،يقاؿ فالف لو كالية عمى البمدة أم ىك أميرىا كسمطانيا(.)ٔٛ
كفي االصطالح :نفاذ التصرؼ عمى الغير شاء أك أبى.

كقيؿ :قياـ شخص كبير راشد عمى شخص قاصر في تدبير شؤكنو الشخصية كالمالية.

كقيؿ :إنيا سمطة شرعية في النفس أك الماؿ يترتب عمييا نفاذ التصرؼ فييما شرعان(.)ٜٔ
تنقسـ الكالية عمى اليتيـ إلى:

القسـ األكؿ :كالية عمى النفس ،كالسمطة الشرعية المتعمقة بنفس اليتيـ كالتزكيج ،كالحفظ،
كالتربية ،كالحضانة(ٕٓ).

القسـ الثاني :كالية عمى الماؿ ،كىي السمطة الشرعية المتعمقة بمالو مف معاكضات كتبرعات

كغير ذلؾ(ٕٔ).

كتنقسـ الكالية أيضان مف حيث اإلجبار كعدمو إلى قسميف:

القسـ األكؿ :كالية إجبار ،ىي السمطة الشرعية التي ال يككف لميتيـ فييا اختيار ككالية الماؿ.
القسـ الثاني :كالية اختيار ،كىي السمطة الشرعية التي يككف لو فييا اختيار ككالية التزكيج(ٕٕ).
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المبحث األكؿ :تصرفات الكلي في ماؿ اليتيـ في عقكد المعاكضات ،كفيو مطالب:
المطمب األكؿ :بيع الكلي كشراؤه مف نفسو اختمؼ العمماء رحميـ المَّو في بيع كشراء الكلي مف
ماؿ اليتيـ لنفسو عمى قكليف:

القكؿ األكؿ  :أنو يجكز لمكلي أف يبيع كأف يشترم ماؿ اليتيـ لنفسو .إذا زالت التيمة ،بأف يزيد
عمى ثمف المثؿ في الشراء ،كينقص عنو في البيع ،كىك مذىب الحنفية(ٖٕ) ،لكف استثنى أبك
حنيفة :القاضي ككصيو فال يممؾ ذلؾ ،كالمالكية (ٕٗ) ،كىك ركاية عف اإلماـ أحمد ،فقد كرد عف

اإلماـ أحمد الجكاز بشرطيف:

أ  -أف يزيد عمى مبمغ ثمنو في النداء .

ب  -أف يتكلى النداء غيره (ٕ٘) .كبو قاؿ ابف حزـ إال أنو لـ يشترط الزيادة ،بؿ يشترط عنده عدـ
المحاباة(.)ٕٙ

كحجة ىذا القكؿ:

ٔ  -قكلو تعالى ( :كال تقربكا ماؿ اليتيـ إال بالتي ىي أحسف)(.)ٕٚ
كجو الداللة :أف اآلية أفادت جكاز قرباف ماؿ اليتيـ بالبيع كالشراء إذا كاف ذلؾ بالتي ىي

أحسف ،كىذا عاـ يشمؿ الكلي ،غيره .
ٕ  -ما كرد أف ابف عمر رضي المَّو عنيما "أنو اقترض ماؿ اليتيـ"(.)ٕٛ

كجو الداللة :أف في القرض نكعان مف التبرع ،فإذا جاز ذلؾ في القرض ،فجكازه في عقكد
المعاكضات مف باب أكلى.

كنكقش :بقكؿ اإلماـ أحمد" :إنما استقرض نظ انر لميتيـ ،كاحتياطان إف أصابو شيء غرمو "(.)ٕٜ

ٖ  -أف تصرؼ الكلي بكالية مستقمة فأشبو األب كالجد (ٖٓ).

ٗ  -أنو متى باع مف نفسو بزيادة عمى ما يباع بو عمـ ،أنو أراد نفع اليتيـ ،فنفذ تصرفو فيو كما
لك باعو مف أجنبي(ٖٔ).

٘  -أنو يجكز لو بيعو مف األجنبي بما ال زيادة فيو متيقنة ،فبيعو مف نفسو  -أم الكلي -
بالزيادة المتيقنة أكلى (ٕٖ).

 - ٙأف الغرض مف البيع حصكؿ الثمف ال أعياف المشتريف بدليؿ أف الككيؿ إذا ابتاع لمككمو
كلـ يسمو جاز ،فإذا ثبت ذلؾ فمتى حصؿ الثمف مستكفى فيجب أف يصح الشراء ،كما لك

حصؿ مف أجنبي(ٖٖ).

كاحتج ابف حزـ :أف الكلي مأمكر بالقياـ بالقسط ،كالتعاكف عمى البر ،فإذا فعؿ ما أمر بو فيك

محسف ،كما عمى المحسنيف مف سبيؿ ،كلـ يأت قط نص قرآف كال سنة بالمنع(ٖٗ).
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القكؿ الثاني :أنو ليس لمكلي أف يبيع أك يشترم مف نفسو ،كىك مذىب الشافعية (ٖ٘)،

كالحنابمة( ،)ٖٙلكف استثنى الشافعية الجد ،فقالكا :لو أف يشترم كيبيع مف نفسو .
كحجتيـ:

ٔ -ما ُيركل عف َّ
النبِ ّي " :ال يشترم الكصي مف ماؿ اليتيـ" (.)ٖٚ
كلعمو يناقش :بأنو ال يثبت عف النَّبِ ّي .

ٕ -ما كرد أف رجالن مف ىمداف جاء إلى ابف مسعكد عمى فرس أبمؽ ،فقاؿ" :إف رجالن أكصى
إلي كترؾ يتيمان فأشترم ىذا الفارس ،أك فرسان آخر مف مالو ،فقاؿ عبد المَّو :ال تشتر شيئان
َّ
مف مالو ،كفي الكتاب :ال تشتر شيئان مف مالو ،كال تستقرض شيئان مف مالو" (.)ٖٛ

كلعمو يناقش :بأنو محمكؿ عمى االحتياط لميتيـ .

ٖ -أنو متيـ في طمب الحفظ لو في بيع مالو مف نفسو فمـ يجعؿ ذلؾ إليو(.)ٖٜ
كلعمو يناقش :بأف الجكاز مشركط بعدـ التيمة .

ٗ -أف مف ال يجكز لو أف يشترم بثمف المثؿ ال يجكز لو أف يشترم بأكثر كالككيؿ(ٓٗ).
كلعمو يناقش :بأف األصؿ المقيس عميو مكضع خالؼ بيف أىؿ العمـ.

المطمب الثاني :أخذ جزء مف ربح مالو مقابؿ المضاربة

(ٔٗ)

بو .

كفيو مسألتاف:

المسألة األكلى :مشركعية المضاربة بماؿ اليتيـ لمكلي أف يبيع كيشترم في ماؿ اليتيـ ،كأف يدفعو
لغيره مضاربة .بؿ صرح جمع مف أىؿ العمـ عمى استحباب ذلؾ(ٕٗ).
كىذا قكؿ جميكر أىؿ العمـ (ٖٗ).

لكف اشترط الحنابمة

(ٗٗ)

شرطيف :أف ال يتجر بو إال المكاضع اآلمنة ،كأف ال يدفعو إال إلى

األمناء .كلعمو مراد غيرىـ.

كحجة ىذا القكؿ:

ٔ -ما تقدـ مف األدلة عمى قرباف ماؿ اليتيـ بالتي ىي أحسف ،كاإلصالح في مالو(٘ٗ) ،كمما
يدخؿ في ذلؾ المضاربة بو .
ٕ  -ما ركم عف عبد المَّو بف عمرك بف العاص رضي اهلل عنيما أف النَّبِ ّي ( قاؿ" :أال مف كلي
يتيمان لو ماؿ ،فميتجر لو ،كال يتركو حتى تأكمو الصدقة")( .)ٗٙكجو الداللة :أف النبي أمر
باالتجار في أمكاؿ اليتامى ،فدؿ ذلؾ عمى مشركعية المضاربة في أمكاليـ.
لكنو ضعيؼ ال يحتج بو .
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ككرد أف عثماف بف أبي العاص قدـ عمى عمر ،فقاؿ لو عمر :كيؼ متجر أرضؾ فإف عندم

ماؿ يتيـ قد كادت الزكاة أف تفنيو؟ قاؿ :فدفعو إليو"(.)ٗٚ
ٖ  -ما كرد عف عمر رضي المَّو عنو أنو قاؿ " :ابتغكا في أمكاؿ اليتامى ال تستغرقيا
الصدقة"(.)ٗٛ

كجو الداللة :مف ىذيف األثريف فعؿ عمر كأمره بالعمؿ بأمكاؿ اليتامى في التجارة كيال

تأكميا الزكاة ،فدؿ ذلؾ عمى مشركعية المضاربة في أمكاؿ اليتامى.

ٗ  -ما ركاه القاسـ بف محمد

()ٜٗ

قاؿ" :كنا يتامى في حجر عائشة ،فكانت تزكي أمكالنا ،ثـ

تدفعو مقارضةن فبكرؾ لنا فيو" (ٓ٘).

كجو الداللة :أف عائشة رضي اهلل عنيا كانت تدفع أمكاؿ اليتامى الذيف في حجرىا مضاربة
فدؿ ذلؾ عمى مشركعية المضاربة في أمكاؿ اليتامى.

٘  -كألف ذلؾ أحظ لممكلى عميو؛ لتككف نفقتو مف فاضمو كربحو كما يفعمو البالغكف في
أمكاليـ(ٔ٘).

القكؿ الثاني :عدـ جكاز المضاربة بمالو ،كىك ركاية عف اإلماـ أحمد(ٕ٘).

كحجتو :اجتناب المخاطرة بو ،كأف خزنو أحفظ لو(ٖ٘).

كنكقش ىذا االستدالؿ :بأف المضاربة بماؿ اليتيـ مشركطة بانتفاء الخطر ،كال يسمـ بأف خزنو

أحفظ لو ،بؿ المضاربة بو أحفظ لمالو لينفؽ مف فاضؿ ربحو ،كخزنو سبب الستيالؾ الصدقة

لو.

الترجيح :الراجح  -كاهلل أعمـ  -ىك القكؿ األكؿ ،إذ ىك الكارد عف الصحابة رضي المَّو عنيـ .
المسألة الثانية :أخذ جزء مف ربح مالو
اختمؼ العمماء رحميـ المَّو في استحقاؽ الكلي ،أك غيره ممف عمؿ في ماؿ اليتيـ جزءان مف
ربحو عمى قكليف:

القكؿ األكؿ :أنو يجكز لمكلي أف يأخذ لنفسو ،كأف يعطي غيره .كىك مذىب الحنفية(ٗ٘)،
كتخريج

(٘٘)

لمحنابمة (.)٘ٙ

كحجة ىذا القكؿ:

ٔ .قكلو تعالى ( :كمف كاف غنيان فميستعفؼ كمف كاف فقي انر فميأكؿ بالمعركؼ)

()٘ٚ

.

كجو الداللة :أنو إذا جاز لو األكؿ مع عدـ العمؿ ،فجكازه مع العمؿ فيو كتنميتو مف باب

أكلى.
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ٕ .قكلو تعالى ( :إف الذيف يأكمكف أمكاؿ اليتامى ظممان إنما يأكمكف في بطكنيـ نا انر
كسيصمكف سعي انر)( .)٘ٛكجو الداللة :أف صريح اآلية تحريـ أكؿ ماؿ اليتيـ ظممان،
مفيكميا جكاز مع عدـ الظمـ ،كمف ذلؾ أخذ شيء مف ربح مالو إذ ىك أخذ بحؽ؛ ألنو

مقابؿ العمؿ بمالو.

ٖ .قكؿ عمر رضي اهلل عنو ":ابتغكا في أمكاؿ اليتامى ال تستغرقيا الصدقة"(.)ٜ٘
كجو الداللة :أف عمر رضي اهلل عنو أمر بالمضاربة في ماؿ اليتيـ(ٓ ،)ٙكالمضاربة دفع

ماؿ لمف يعمؿ فيو مقابؿ جزء مشاع مف ربحو .

ٗ .أنو إذا جاز لمكلي أف يدفع جزءان مف ربح ماؿ اليتيـ إلى غيره ،فكذا يجكز لو أخذ
ذلؾ(ٔ.)ٙ

٘ .ما تقدـ مف األدلة عمى أف لكلي اليتيـ أف يشترم كيبيع مف نفسو إذا زالت التيمة (ٕ.)ٙ
القكؿ الثاني :أف الكلي ليس لو أف يأخذ شيئان مف الربح ،كلو أف يعطي غيره ممف دفع لو
الماؿ مضاربة ،كبو قاؿ جميكر أىؿ العمـ مف المالكية ،كالشافعية ،كالحنابمة(ٖ.)ٙ

كحجة ىذا القكؿ :أف الربح نماء ماؿ اليتيـ ،فال يستحقو غيره إال بعقد ،كال يجكز أف
يعقد الكلي المضاربة لنفسو(ٗ.)ٙ

كلعمو يناقش :بأف محصمو أنو استدالؿ بمحؿ النزاع ،فال يسمـ .

الترجيح :الراجح  -كاهلل أعمـ  -ىك القكؿ األكؿ ،إذ ال فرؽ بيف الكلي غيره مع زكاؿ

التيمة .كألف الكلي نائب عف اليتيـ فيما فيو مصمحتو ،كىذا فيو مصمحتو ،فأشبو تصرؼ
المالؾ في مالو.

المطمب الثالث :تضميف الكلي إذا باع أك اشترل بأنقص أك أكثر مف القيمة.
كفيو مسألتاف:

المسألة األكلى :أف يككف ذلؾ بغبف فاحش(٘ :)ٙإذا باع الكلي ماؿ اليتيـ بدكف قيمتو ،أك اشترل
بأكثر مف قيمتو ،ككاف ذلؾ بغبف فاحش ،فيضمف باتفاؽ األئمة(.)ٙٙ

قاؿ شيخ اإلسالـ" :كاف اشترل بزيادة ال يتغابف الناس لمثميا كاف عميو ضماف ما أداه مف

الزيادة الفاحشة"(.)ٙٚ

كحجتو :ما تقدـ مف األدلة عمى حرمة ماؿ اليتيـ ،ككجكب النظر باألصمح لمالو .كالبيع بغبف

فاحش ليس مف األصمح لو.

كألف الظاىر أنو مفرط ،مع إمكانو الفسح بخيار الغبف .
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المسألة الثانية :أف ال يككف بغبف فاحش كأف يبيع بأقؿ مف ثمف المثؿ ،أك يشترم بأكثر مف ثمف

المثؿ يسي انر.

فاختمؼ العمماء في تضميف الكلي عمى قكليف:

القكؿ األكؿ :أنو إذا اجتيد كتحرل فال ضماف عميو ،كاف فرط ضمف ،كبو قاؿ شيخ اإلسالـ (،)ٙٛ
كىك ظاىر اختيار الشيخ عبد الرحمف السعدم( )ٜٙرحمو المَّو تعالى .
كحجتو في ذلؾ:

ٔ .ما ركاه أسامة بف زيد رضي المَّو عنو قاؿ " :بعثنا رسكؿ المَّو ( في سرية فصبحنا
الحرقات مف جيينة ،فأدركت رجالن ،فقاؿ :ال إلو إال المَّو فطعنتو فكقع في نفسي مف
ذلؾ ،فذكرتو لمنبي ،فقاؿ رسكؿ المَّو ( :أقاؿ ال إلو إال المَّو كقتمتو ؟ "(ٓ.)ٚ

كجو الداللة :أف َّ
النبِ ّي ( لـ يضمف أسامة بف زيد رضي المَّو عنو بدية كال كفارة؛ ألنو مجتيد
غير مفرط (ٔ.)ٚ

ٕ .قاؿ شيخ اإلسالـ " :كىك شبيو بما إذا قتؿ في دار الحرب َم ْف يظنو حربيان ،فباف مسممان،
فإف جماع ىذا :أنو مجتيد مأمكر بعمؿ اجتيد فيو ككيؼ يجتمع عميو األمر كالضماف ؟
ىذا الضرب ىك خطأ في االعتقاد كالقصد ال في العمؿ .)ٕٚ( " ...

ٖ .أنو مأذكف لو في البيع كالشراء ،كما ترتب عمى المأذكف غير مضمكف(ٖ.)ٚ

القكؿ الثاني :أنو إذا باع بأقؿ مف ثمف المثؿ ،أك اشترل بأكثر مف ثمف المثؿ ،فإف كاف مما

يتغابف بو الناس عرفان فال يضمف ،كاف كاف مما ال يتغابف بو الناس عرفان ضمف ،كىك مذىب

الحنفية ،كالشافعية ،كالحنابمة(ٗ.)ٚ

كحجتيـ :أف إطالؽ البيع ينصرؼ إلى ثمف المثؿ ،فيضمف إذا نقص في البيع ،أك زاد عمى ثمف

المثؿ في الشراء ،كألف تصرفو مقيد بالنظر في حؽ الصغير ،كال نظر فيما ال يتغابف بو

الناس(٘.)ٚ

كما يتغابف فيو الناس جرل العرؼ بالتسامح فيو .

كألف اليسير ال يمكف التحرز عنو ،كيكثر كقكعو ،ففي اعتباره تعطيؿ لمصالحو(.)ٚٙ

القكؿ الثالث :أنو ال يجكز البيع إال بازيد مف الثمف ،إال إذا كاف ىناؾ حاجة فيجكز بالثمف ،كال
يشترم إال بثمف المثؿ ،كىك مذىب المالكية(.)ٚٚ
كلعؿ مأخذه االحتياط لميتيـ .
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الترجيح :الراجح  -كاهلل أعمـ  -القكؿ األكؿ ،كأف الكلي مع االجتياد كعدـ التفريط ال يضمف،
لقكة دليمو؛ ألنو مأذكف لو في البيع كالشراء ،كما ترتب عمى المأذكف غير مضمكف ،كألنو أميف

كاألميف ال ضماف عميو مع عدـ التعدم كالتفريط (.)ٚٛ
المطمب الرابع :بيعو نسيئة

()ٜٚ

كفيو مسألتاف:

المسألة األكلى :حكـ ذلؾ اختمؼ العمماء رحميـ المَّو في الكلي ىؿ لو بيع ماؿ اليتيـ نسيئة ؟
عمى قكليف:

القكؿ األكؿ :أنو يجكز لمكلي بيعو نسأ إذا كاف ىنالؾ مصمحة ،بأف يككف أكثر ثمنان كأنفع ،أك
لخكؼ عميو مف نحك نيب ،كنحك ذلؾ ،كىذا ظاىر مذىب المالكية ،حيث أناطكا تصرفات الكلي

بالمصمحة كىك مذىب الشافعية ،كالحنابمة (ٓ.)ٛ

كحجتيـ:

ٔ -قكلو تعالى ( :كيسألكنؾ عف اليتامى قؿ إصالح ليـ خير)(ٔ ،)ٛكقكلو تعالى ( :كال تقربكا
ماؿ اليتيـ إال بالتي ىي أحسف)(ٕ ،)ٛكقكلو تعالى ( :كأف تقكمكا لميتامى بالقسط)

(ٖ)ٛ

كاذا كاف في بيع ماؿ اليتيـ نسيئة مصمحة ،فيك مف اإلصالح لمالو ،كقربانو بالتي ىي
أحسف ،كمف القياـ لو بالقسط.

ٕ  -أف الكلي يممؾ اإلتجار بماؿ اليتيـ ،كالبيع نسيئة لمصمحتو مف عادة التجار كعمميـ(ٗ.)ٛ
القكؿ الثاني :يجكز بيع ماؿ اليتيـ نسيئة إذا لـ يكف األجؿ فاحشان ال يباع ىذا الماؿ بو،
كىذا قكؿ الحنفية(٘.)ٛ

كظاىره :أف األجؿ إذا كاف يسي انر يعفى عنو ،كاذا كاف بعيدان اشترط زيادة الثمف لزيادة األجؿ،
كىذا يقكؿ بو جميكر أىؿ العمـ.

كلعؿ حجتو :أف األجؿ مما جرل التسامح فيو بيف الناس ،كالغبف اليسير(.)ٛٙ

كأما األجؿ البعيد مع زيادة الثمف ،فدليمو ما تقدـ مف دليؿ جميكر أىؿ العمـ(.)ٛٚ

القكؿ الثالث :أف الكلي ال يممؾ البيع نسيئة مطمقان ،كىك ركاية عف اإلماـ أحمد(.)ٛٛ

كلـ أقؼ لو عمى دليؿ ،كلعؿ حجتو االحتياط لماؿ اليتيـ ،كأف بيعو نسيئة ال يساكم بيعو حاض انر.

كيمكف أ ف يناقش :بأنو يسمـ مع عدـ المصمحة في بيعو نسيئة ،لكف مع المصمحة ،فبيعو نسيئة

كبيعو حاض انر ،أك أنفع .

الترجيح :الراجح  -كاهلل أعمـ  -ىك القكؿ األكؿ كأف لمكلي بيع ماؿ اليتيـ بثمف مؤجؿ إذا كاف
أصمح ،لقكة ما استدلكا بو ،كألف المصمحة تقتضي ذلؾ فالمصمحة ال تنحصر في زيادة الثمف
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فحسب ،بؿ مف المصمحة أال تنفؽ السمعة إال ببيعيا نسيئة ،كاال فسدت عمى اليتيـ ،كال شؾ أف
البيع ىنا أصمح كلك نسيئة ،كمف المصمحة أيضان تكثير المشتريف كنحك ذلؾ.
المسألة الثانية :شرط ذلؾ عند مف أجازه:

تقدـ أف جميكر أىؿ العمـ يركف جكاز بيع ماؿ اليتيـ نسيئة ،كقد ذكر بعض العمماء شركطان

مأخذىا :حرمة ماؿ اليتيـ ،كاالحتياط لو.

الشرط األكؿ :أف يأخذ عمى الثمف المؤجؿ رىنان كفيان بو ،كال يجزلء الكفيؿ عف الرىف ،كىذا

الشرط ذىب إليو الشافعية( ،)ٜٛكاستثنكا الجد ،فال يشترط الرىف في حقو؛ ألنو أميف في حقو .

كالق كؿ الثاني :أنو يحتاط عمى الثمف برىف ،أك كفيؿ مكثكؽ بو ،كبو قاؿ جمع مف الحنابمة(ٓ.)ٜ

الشرط الثاني :أف يشيد عمى البيع كجكبان .

الشرط الثالث :أف يكف المشترم مكس انر ثقة .
الشرط الرابع :أف يككف األجؿ قصي انر عرفان .
كىذه الشركط اشترطيا الشافعية(ٔ.)ٜ

كاشترط الحنفية :أف يأمف الجحكد ،كىالؾ الثمف ،كىك مقتضى كالـ غيرىـ(ٕ.)ٜ

كمأخذ ىذه الشركط  -كما تقدـ  -االحتياط لميتيـ .

كلعمو يقاؿ :بأف اشتراط ىذه الشركط كما يماثميا كميا أك بعضيا يختمؼ باختالؼ الحاؿ ،فقد

تدعك الحاجة إلى اشتراط ىذه الشركط ،أك بعضيا ،كقد تدعك الحاجة إلى عدـ اشتراط البعض
منيا ،ما داـ أف البيع نسيئة ،مقيد بالمصمحة فعمى الكلي أف يجتيد بالنظر إلى ما يحفظ ماؿ

اليتيـ ،كيحقؽ مصمحتو ،كاهلل أعمـ .

المطمب الخامس :بيعو بالعرض

كأف يبيع سيارة لميتيـ بسيارة أخرل ،أك بأقمشة ،أك كتب كنحك ذلؾ.

فاختمؼ أىؿ العمـ في جكاز ذلؾ لمكلي عمى قكليف:

القكؿ األكؿ :أنو يجكز ذلؾ عند المصمحة ،كزيادة في الثمف ،كنحك ذلؾ ،كىك الظاىر مف
مذىب المالكية حيث أناطكا تصرفات الكلي بالمصمحة(ٖ ،)ٜكىك قكؿ الشافعية(ٗ ،)ٜكبو قاؿ

بعض الحنابمة(٘.)ٜ

كحجة ىذا القكؿ :ما تقدـ مف الدليؿ عمى جكاز بيع ماؿ اليتيـ نسيئة لممصمحة(.)ٜٙ

القكؿ الثاني :الجكاز بشرط عدـ ضرر اليتيـ ،كىك ظاىر قكؿ الحنفية(.)ٜٚ

القكؿ الثالث :عدـ جكاز بيعو بالعرض ،كىذا ىك المشيكر مف مذىب الحنابمة (.)ٜٛ
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بالع َر ِ
ض(.)ٜٜ
كحجتو :أف البيع عند اإلطالؽ يتقيد بالعرؼ ،كالعرؼ ىك البيع بالنقد ال َ

كأيضان :فإف البيع بالعرض ال يساكم البيع نقدان .

كأيضان :فإنو مخالؼ لالحتياط لماؿ اليتيـ .

كلعمو يناقش ىذا االستدالؿ :بأنو مسمـ بما إذا لـ تكف ىناؾ مصمحة ترجح بيعو بالعرض ،أما

إذا كجدت مصمحة ترجح بيعو بالعرض عمى بيعو بالنقد كاف األحكط كاألصمح لميتيـ بيعو

بالعرض ،كاهلل أعمـ.

الترجيح :يترجح  -كاهلل أعمـ  -جكاز بيع ماؿ اليتيـ بالعرض عند المصمحة ،إذ ىك ظاىر
القرآف.

المطمب السادس :رىف مالو
كفيو مسألتاف:

المسألة األكل ى :أف يرىنو ألمر ال يتعمؽ باليتيـ إذا ارتيف الكلي ماؿ اليتيـ بديف لغير اليتيـ،
سكاء كاف لمكلي أك غيره ،فممعمماء في ذلؾ قكالف:

القكؿ األكؿ :عدـ الجكاز ،كىك قكؿ جميكر أىؿ العمـ(ٓٓٔ).

كحجتيـ :ما تقدـ مف الدليؿ عمى عدـ جكاز قرباف ماؿ اليتيـ إال بالتي ىي أحسف ،كفي رىف

ماؿ اليتيـ ألمر ال يتعمؽ بو قرباف لو ال بالتي ىي أحسف؛ لما يترتب عمى ذلؾ مف حبس مالو

بغير مصمحة تعكد إليو.

القكؿ الثاني :أف الكلي إذا ارتيف ماؿ اليتيـ بديف لنفسو جاز استحسانان ،كبو قاؿ الحنفية (ٔٓٔ).
كحجتيـ :قياس رىف ماؿ اليتيـ عمى إيداعو (ٕٓٔ).

كلعمو يناقش مف كجييف:

ٍ
كخكؼ عمى ماؿ مف ضياع أك سرقة
الكجو األكؿ :أف إيداع ماؿ اليتيـ إنما ىك لمصمحتو كحظو
كنحك ذلؾ ،بخالؼ رىنو ألمر ال يتعمؽ باليتيـ ،فممصمحة غيره.

الكجو الثاني :أف ىناؾ فرقان بيف الكديعة كالرىف ،فالكديعة عقد جائز يمكف فسخو في أم كقت،
أما الراىف فالزـ مف قبؿ المرتيف ال يمكف فسخو إال برضاه.

الراجح :يترجح  -كاهلل أعمـ  -قكؿ جميكر أىؿ العمـ ،كأنو ليس لمكلي كال غيره رىف ماؿ اليتيـ
بأمر ال يتعمؽ بو ،إذ ىك مف قربانو ال بالتي ىي أحسف ،كالقاعدة :أف مف تصرؼ لغيره فتصرفو

تصرؼ مصمحة ال اختيار كتشو.

المسألة الثانية :أف يرىنو ألمر يتعمؽ باليتيـ
يجكز رىف ماؿ اليتيـ ألمر يتعمؽ بحاجتو ،أك مصمحتو .
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فمثاؿ الحاجة :أف يقترض لو لحاجتو إلى النفقة ،أك الكسكة ،أك لتكفية ما لزمو ،أك إلصالح
ضياعو كنحك ذلؾ.

كمثاؿ المصمحة :أف يشترم لو ما فيو غبطة ظاىرة نسيئة ،كأف يشترم ما يساكم مائتيف

بمائة نسيئة ،كيرىف بو ما يساكم مائة مف مالو ،كالى ىذا ذىب الشافعية(ٖٓٔ).

كعند الحنفية ،كالمالكية ،كالحنابمة(ٗٓٔ) :أف رىف ماؿ اليتيـ متعمؽ بحاجتو.

كلـ يتعرضكا لممصمحة ،كلعؿ ما ذىب إليو الشافعية ىك مقتضى قكؿ جميكر أىؿ العمـ ،إذ إنيـ

يتفقكف عمى أف تصرفات الكلي منكطة بالمصمحة.
كالدليؿ عمى ىذا:

ٔ  -ما تقدـ مف األدلة عمى عدـ قرباف ماؿ اليتيـ إال بالتي ىي أحسف(٘ٓٔ).
ٕ  -أف الرىف مف تكابع التجارة ،ألف التاجر يحتاج إليو ،كالكصي يممؾ االتجار بمالو ،فممؾ
تكابعيا(.)ٔٓٙ

كفي كجو لمشافعية :ال يجكز رىف ماؿ اليتيـ بحاؿ ،لكف حكـ عميو النككم بالشذكذ(.)ٔٓٚ
كلعؿ مأخذه :االحتياط لميتيـ.

كفي حكـ النككم عميو بالشذكذ نظر؛ إذ قد تككف المصمحة عدـ رىف مالو ،فعمى الكلي أف
يراعي ذلؾ ،كأف ال يرىف مالو إال عند المصمحة الظاىرة ،أك الحاجة الممحة.

المطمب السابع :الصمح عف الديف المدعى بو لميتيـ

إذا كاف لميتيـ ديف عمى آخر فيؿ لمكلي أف يصالح عف ىذا الديف بشيء؟ ال يخمك مف

مسألتيف:

األكلى :أف يككف ثابتان إف كاف الديف ثابتان فصالح الكلي عمى جنس الديف بأقؿ منو كأف يككف
الديف مائة فصالح عمى تسعيف فال يصح الصمح ألنو يككف مسقطان لبعض حؽ اليتيـ كىذا ليس

مف مصمحتو.

كاف كاف مف غير جنس الديف كأف يصالح عف ألؼ لميتيـ ببيت فإف كاف بمثؿ الثمف أك أكثر

جاز.

كاف كاف بأقؿ مف ثمف المثؿ فإف كاف الغبف فاحشان ضمف الكلي النقص كما تقدـ في

البيع( ،)ٔٓٛكاف كاف يسي انر صح الصمح إذ الغبف اليسير مغتفر.
كىذا قكؿ أبي حنيفة ،كمحمد بف الحسف؛ لما تقدـ في البيع.

كعند أبي يكسؼ :ال يصح كالككيؿ ال يممؾ أف يحط مف الثمف.
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الثانية :أف يككف إثبات الديف غير ممكف إذا كاف إثبات الديف غير ممكف فيجكز لمكلي أف

يصالح عمى أقؿ مف الديف سكاء كاف مف جنس الديف أك مف غير جنسو؛ ألف مصمحة اليتيـ ىنا

في إسقاط البعض دكف ضياع الكؿ(.)ٜٔٓ

المطمب الثامف :تأجير ماؿ اليتيـ كفيو مسألتاف :المسألة األكلى :حكـ ذلؾ يجكز لمكلي أف يؤجر
ماؿ اليتيـ بأجر المثؿ ،أك أكثر(ٓٔٔ) ،فإف أجره بأقؿ مف أجرة المثؿ فإف كاف بغبف فاحش ضمف

باتفاؽ األئمة؛ لما تقدـ مف األدلة عمى حرمة ماؿ اليتيـ ،ككجكب النظر باألصمح لمالو(ٔٔٔ).

كألف الظاىر أنو مفرط مع إمكاف الفسخ بخيار الغبف.

فإف كاف بغبف غير فاحش فقد اختمؼ العمماء في تضميف الكلي ،كقد تقدـ بحثو في المطمب

الثالث في تضميف الكلي إذا باع أك اشترل بأنقص أك أكثر مف القيمة (ٕٔٔ).

المسألة الثانية :إذا بمغ اليتيـ أثناء مدة اإلجارة إذا أجر الكلي ماؿ اليتيـ ثـ بمغ اليتيـ رشيدان أثناء
مدة اإلجارة فاختمؼ العمماء في ممكو فسخ عقد اإلجارة عمى أقكاؿ:

القكؿ األكؿ :أف الكلي إذا أجر ماؿ اليتيـ فإف كاف يعمـ بمكغ اليتيـ في المدة بأف أجره سنتيف كىك
ابف أربع عشرة انفسخت اإلجارة كقت بمكغو ،كاف لـ يعمـ بمكغو كف أجره في الخامس عشر فبمغ
في أثنائيا لـ تنفسخ ،كىك مذىب المالكية ،كالشافعية ،كالحنابمة (ٖٔٔ).

كحجتيـ :أنو إذا كاف الكلي يعمـ بمكغ اليتيـ أثناء المدة تنفسخ اإلجارة ،ألنو متصرؼ في غير

زمف كاليتو فال يممكو ،كلئال يفضي إلى أف يعقد عمى جميع منافعو طكؿ عمره(ٗٔٔ).

القكؿ الثاني :أنو ال خيار لميتيـ ،كىك قكؿ الحنفية (٘ٔٔ).
كحجتو:

ٔ -قكلو تعالى ( :يا أييا الذيف آمنكا أكفكا بالعقكد) (.)ٔٔٙ
كجو الداللة :أف اهلل عز كجؿ أمر بإيفاء العقد ،كيدخؿ في ذلؾ ما عقده الكلي مف اإلجارة
عمى ماؿ اليتيـ؛ ألنو مأذكف لو في ذلؾ.

كنكقش :بأنو مأذكف لو حاؿ كاليتو كىك ما قبؿ البمكغ ،دكف ما بعده فال يممؾ التصرؼ فيو.

ٕ -أف إجارة ماال لصغير تصرؼ في مالو عمى كجو النظر فيقكـ الكلي مقامو(.)ٔٔٚ

الترجيح :الراجح  -كاهلل أعمـ  -ما ذىب إليو القكؿ األكؿ؛ لقكة دليمو في مقابؿ ضعؼ دليؿ
القكؿ الثاني بمناقشتو.

المطمب التاسع :المساقاة

()ٔٔٛ

كالمزارعة

()ٜٔٔ

لماؿ اليتيـ

(ٕٓٔ)

.

يجكز لمكلي أف يدفع أرض اليتيـ مزارعة ،كشجره مساقاة؛ ألف عمؿ الكلي في ماؿ اليتيـ منكط

لمصمحتو ،كىذا مف مصمحتو.
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لكف ىؿ لمكلي أف يزارع نفسو ،أك يساقي نفسو ،يرد في ىذا الخالؼ السابؽ في أخذ الكلي جزء

مف ربح ماؿ اليتيـ مقابؿ المضاربة بو.
كتقدـ جكاز ذلؾ عمى الراجح (ٕٔٔ).

كاشترط الحنفية :أف يككف البذر مف الكصي؛ ألنو لما جعؿ البذر عمى نفسو يصير مستأج انر

أرض اليتيـ ببعض الخارج ،كاجارة فيشترط أف يشيد الكلي عند عقد المزارعة أنو يأخذىا مزارعة،

أك يشيد عند الزرع أنو ضامف لمبذر ،كأنو استأجر األرض مف نفسو ككاف في ذلؾ خي انر

لميتيـ(ٕٕٔ).

الخاتمة

ٔ .أف التصرؼ في ماؿ اليتيـ منكط بالمصمحة .

ٕ .أنو يجكز لمكلي أف يبيع كيشترم لنفسو مف ماؿ اليتيـ إذا لـ تكف محاباة.
ٖ .أنو يشرع لمكلي أف يدفع ماؿ اليتيـ مضاربة ،أك يضارب بو بنفسو.

ٗ .أف لمكلي أخذ جزء مف الربح إذا ضارب بماؿ اليتيـ ،كأف يعطي غيره إذا ضارب بو.

٘ .أنو ليس لمكلي أف يبيع أك يشترم بغبف فاحش ،كاف فعؿ ضمف ،كأنو إذا باع بأقؿ مف
ثمف ،أك اشترل بأكثر مف ثمف المثؿ مع التحرم كاالجتياد فال ضماف عميو ،كاال ضمف.

 .ٙأف لمكلي بيع ماؿ اليتيـ بالعرض ،كنسيئة لممصمحة ،عميو أف يحتاط بما يحفظ الثمف مع
تحقيؽ مصمحة اليتيـ.

 .ٚأنو ال يجكز رىف ماؿ اليتيـ ألمر ال يتعمؽ بو ،كيجكز رىنو ألمر يتعمؽ بحاجتو ،أك
مصمحتو .

 .ٛأنو ال يجكز قرض ماؿ اليتيـ إال إذا تعيف القرض طريقان لحفظو ،كعمى الكلي أف يحتاط
بما يحفظ ماؿ اليتيـ.

 .ٜأف الكلي ال يممؾ إعارة ماؿ اليتيـ ،إال ما كجب إعارتو مف مالو.
ٓٔ .أف الكلي ال يممؾ التبرع بشيء مف مالو مجانان؛ إال إف تضمف افتداء شيء مف مالو

 .00أف الكلي الغني ال يجكز لو األكؿ مف ماؿ اليتيـ ،كيجكز لمفقير باألقؿ مف أجرتو أك

عممو ،كال يمزمو عكضو إذا أيسر ،كليس لو أف ينتفع بغير األكؿ كالشرب.
كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف ،كصمى المَّو كسمـ عمى نبينا محمد كآلو كصحبو.

الهوامش
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(ٔ) سكرة النساء. ٖٙ :
(ٕ) سكرة األنعاـ. ٕٔ٘ :
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(ٖ) سكرة النساء. ٕٔٚ :

(ٗ) أخرجو مسمـ في الزىد ،باب اإلحساف إلى األرممة كالمسكيف (.)ٕٕٛٙ
(٘) سكرة النساء. ٔٓ :

( )ٙأخرجو البخارم في الكصايا ،باب قكلو تعالى ( :إف الذيف يأكمكف أمكاؿ اليتامى ظممان)،)ٕٚٙٙ( ...
كمسمـ في اإليماف ،باب بياف الكبائر (ٗٗٔ).

( )ٚلـ أترجـ لشيء مف األعالـ خشية اإلطالة .
( )ٛينظر :الصحاح ٘ ،ٕٓٙٗ/كمعجـ مقاييس المغة  ،ٔ٘ٗ/ٙكلساف العرب ٕٔ .ٙٗ٘/أخرجو أبك داكد في

الكصايا ،باب ما جاء متى ينقطع اليتـ (ٖ ،)ٕٛٚكالعقيمي في الضعفاء ٗ ،ٕٗٛ/كالطحاكم في المشكؿ

ٕ ،ٖٔٔ/كالبييقي  .٘ٚ/ٙكالحديث أعمو العقيمي بتفرد يحيى بف محمد الجام ،كقاؿ " :ال يتابع عميو
يحيى " كأعمو ابف القطاف بجيالة عبد المَّو بف أبي أحمد ،كعبد المَّو بف خالد بف سعيد ،كأبيو خالد بف سعيد
(ينظر :تيذيب السنف  .)ٚ٘/ٛفالصكاب :أنو مكقكؼ عمى عمي ،كمع ذلؾ ال يثبت  .أخرجو عبدالرزاؽ

 ٗٔٙ/ٙعف الثكرم عف جكيبر عف الضحاؾ عف النزاؿ بف سبرة عف عمي ،كجكيبر متركؾ الحديث .
(تيذيب الكماؿ ٖ.)ٖٗٙ/
(ٓٔ) أخرجو اإلماـ أحمد ٔ ،ٕٕٗ/كفي إسناده الحجاج بف أرطاة مدلس كقد عنعنو كلو طريؽ أخرل ،فقد
أخرجو اإلماـ أحمد مف طريؽ قيس بف سعد عف يزيد بف ىرمز أف نجدة كتب إلى ابف عباس يسألو ..

كاسناده صحيح.

(ٔٔ) المصباح المنير ٕ. ٖٗٛ/
(ٕٔ) ينظر :المنثكر ٔ ،ٖٜٓ/كاألشباه كالنظائر لمسيكطي صٕٔٔ ،كاألشباه كالنظائر البف نجيـ صٕٕٗ،
كاألصكؿ كالقكاعد الجامعة لمشيخ عبد الرحمف السعدم ص٘ ،ٛكمكسكعة القكاعد الفقيية لمبرنك
ٗ.ٖٓٚ/

(ٖٔ) سكرة البقرة. ٕٕٓ :
(ٗٔ) سكرة النساء. ٔٓ :
(٘ٔ) سكرة األنعاـ. ٕٔ٘ :
( )ٔٙسكرة النساء. ٕٔٚ :
( )ٔٚسكرة األنفاؿ.ٕٚ :

( )ٔٛلساف العرب ٘.ٗٓٚ/
( )ٜٔغمز عيكف البصائر عمى األشباه كالنظائر ٔ.ٗ٘٘/
(ٕٓ) المدخؿ لدراسة الشريعة صٖٖٗ.
(ٕٔ) ينظر :زاد المعاد ٘/

(ٕٕ) الكالية عمى النفس ألبي زىرة ص. ٕٜٔ ،ٜٓ ٛٚ
(ٖٕ) المبسكط  ،ٖٕ/ٕٛكبدائع الصنائع ٘ ،ٔ٘ٗ/كتبييف الحقائؽ .ٕٔٔ/ٙ
(ٕٗ) المدكنة ٗ ،ٕٛٛ/كاإلشراؼ ٕ ،ٕٛ/كبداية المجتيد ٕ.ٖٖٓ/
(ٕ٘) كتاب الركايتيف ٔ ،ٖٜٛ/كاإلنصاؼ مع الشرح الكبير ٖٔ. ٖٚٔ/
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( )ٕٙالمحمى .ٕٖٗ/ٛ

( )ٕٚسكرة األنعاـ ،ٕٔ٘ :سكرة اإلسراء. ٖٗ :

( )ٕٛأخرجو عبد الرزاؽ في مصنفو ٗ ،ٚٓ/كمف طريقو البييقي ٕ ٕٛ٘/نا معمر عف سالـ عف ابف عمر.
كىذا إسناد صحيح.
( )ٕٜالشرح الكبير مع اإلنصاؼ ٖٔ.ٖٚٛ/
(ٖٓ) تقكيـ النظر البف الدىاف ٖ ٜٕٖ/مضركب عمى اآللة الكاتبة .
(ٖٔ) اإلشراؼ ٕ.ٕٚ/

(ٕٖ) المصدر السابؽ.
(ٖٖ) اإلشراؼ ٕ. ٕٛ/
(ٖٗ) المحمى . ٖٕٗ/ٛ
(ٖ٘) مختصر المزني مع األـ  ،ٕٔٓ/ٛكالكجيز ٔ ،ٕٛٗ/كتقكيـ النظر البف الدىاف ٖ ٜٕٖ/مضركب عمى
اآللة الكاتبة .

( )ٖٙمسائؿ أحمد البنو صالح ٔ ،ٕٗٙ/ككتاب الركايتيف كالكجييف ٔ ،ٖٜٛ/كالتنقيح المشبع ص(.)ٕٓٙ
( )ٖٚقاؿ ابف حجر في التمخيص (" :)ٕٔ٘ٚلـ أجده " .
( )ٖٛإسناده صحيح ،أخرجو سعيد بف منصكر ( ،)ٖٕٚكعبدالرزاؽ  ،ٜٗ/ٜكالبييقي  ،ٕٛ٘/ٙكالمفظ لو،
كابف حزـ  ،ٖٕٗ/ٛمف طريؽ الثكرم عف أبي إسحاؽ عف صمة بف زقر قاؿ :جاء رجؿ  ...كىذا
إسناد صحيح .
( )ٖٜانظر :كتاب الركايتيف كالكجييف ٔ ،ٖٜٜ/كالشرح الكبير مع اإلنصاؼ ٖٔ.ٖٕٚ/
(ٓٗ) تقكيـ النظر ٖ.ٜٕٗ/
(ٔٗ) المضاربة :لغة مشتقة مف الضرب في األرض كىك السفر فييا لمتجارة .كفي االصطالح :أف يدفع

رجؿ مالو إلى آخر يتجر لو فيو عمى أف ما حصؿ مف الربح بينيما حسب ما يشترطانو( .المغني

 ،ٖٕٔ/ٚكالمطمع صٔ.)ٕٙ
(ٕٗ) االختيارات ص. ٖٔٛ
(ٖٗ) أحكاـ القرآف لمجصاص ٕ ،ٙٙ/كالمبسكط  ،ٕٛ/ٕٛكالبحر الرائؽ  ،ٗٙٛ/ٛكالمدكنة ٘ ،ٖٔٗ/كالكافي
البف عبد البر ٕ ،ٖٖٔٓ/كركضة الطالبيف ٘ ،ٕٔٗ/كالفركع ٗ ،ٖٕٔ/كالمبدع ٗ.ٖٖٛ/

(ٗٗ) اإلنصاؼ مع الشرح الكبير ٖٔ.ٖٚٙ/
(٘ٗ) ينظر :ص.ٜ
( )ٗٙأخرجو الترمذم في الزكاة ،باب ما جاء في زكاة ماؿ اليتيـ ( ،)ٖٙٙأبك عبيد في األمكاؿ (،)ٕٜٜٔ
كالدارقطني ٕ….ٜٔٓ/كفي إسناده المثنى بف الصباح ،ضعيؼ كما في التقريب ٕ.ٕٕٛ/

…كتابعو محمد بف عبيد العزرمي عند الدارقطني ،لكف الراكم عنو مندؿ ،كىك ضعيؼ….كأيضان عبد
المَّو بف عمي اإلفريقي كما في الكامؿ البف عدم  ،ٔٗٙ/ٚكىك ضعيؼ ،كخالفيـ جميعان حسيف المعمـ
فقاؿ :عف عمرك بف شعيب عف سعيد أف عمر قاؿ.
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( )ٗٚإسناده صحيح ،أخرجو عبد الرزاؽ ٗ ،ٙٚ/كأبك عبيد في األمكاؿ ص٘ٓٗ ،كالبييقي ٗ ٔٓٚ/مف
طرؽ عف عبد الكريـ بف أبي أمية كخالد الحذاء عف حميد بف ىالؿ أف عمر...

( )ٗٛأخرجو مالؾ في المكطأ ٔ ،ٕ٘ٔ/كابف أبي شيبة ٖ ،ٔ٘ٓ/كعبد الرزاؽ ٗ ،ٙٛ/كأبك عبيد في األمكاؿ
ص٘٘ٗ ،كالدار قطني ٕ ،ٔٔٓ/كالبييقي ٗ ،ٔٓٚ/كقاؿ" :ىذا إسناد صحيح ،كلو شكاىد عف عمر
رضي المَّو عنو " .

( )ٜٗالقاسـ بف محمد بف أبي بكر الصديؽ ،أبك محمد ،أعمـ الناس بحديث عائشة رضي المَّو عنيا ،تكفي
سنة (٘ٓٔىػ) ،كقيؿ (ٔٓٙىػ) .طبقات ابف سعد ٘ ،ٔٛٚ/كتيذيب . ٖٖٖ/ٛ

(ٓ٘) أخرجو مالؾ في المكطأ ٔ ،ٕ٘ٔ/عف عبد الرحمف بف القاسـ عف أبيو بو  .كأيضان أخرجو عبد الرزاؽ
ٗ ،ٙٙ/كالشافعي في مسنده صٕٗٓ ،كأبك عبيد في األمكاؿ ص ،ٗ٘ٙكابف أبي شيبة ٖ،ٜٔٗ/

كالبييقي ٗ. ٔٓٛ/
(ٔ٘) المغني . ٖٖٜ/ٙ

(ٕ٘) المغني  ،ٖٖٜ/ٙكالفركع ٗ. ٖٕٔ/
(ٖ٘) اإلنصاؼ مع الشرح الكبير ٖٔ. ٖٚٙ/
(ٗ٘) أحكاـ القرآف لمجصاص ٕ ،ٙٙ/كالفتاكل الب اززية . ٗٗ٘/ٙ
(٘٘) التخريج :نقؿ حكـ مسألة إلى ما يشبييا ،كالتسكم بينيما فيو( .اإلنصاؼ ٔ.)ٙ/
( )٘ٙالشرح الكبير مع اإلنصاؼ ٖٔ. ٖٚٙ/
( )٘ٚسكرة النساء ،ٙ :كانظر :صٕ٘ .
( )٘ٛسكرة النساء. ٔٓ :
( )ٜ٘سبؽ تخريجو ص٘ٔ.
(ٓ )ٙينظر :ص٘ٔ.

(ٔ )ٙالشرح الكبير مع اإلنصاؼ ٖٔ. ٖٚٙ/
(ٕ )ٙينظر :صٓٔ.
(ٖ )ٙالمدكنة ٘ ،ٖٔٗ/كالكافي البف عبد البر ٕ ،ٖٖٔٓ/كركضة الطالبيف ٘ ،ٕٔٗ/كالفركع ٗ،ٖٕٔ/
كالمبدع ٗ. ٖٖٛ/

(ٗ )ٙالشرح الكبير مع اإلنصاؼ ٖٔ. ٖٚٚ/
(٘ ) ٙالغبف الفاحش :قيؿ :إنو الذم ال يدخؿ تحت تقكيـ المقكميف ،كغير الفاحش :الذم يدخؿ تحت تقكيـ
المقكميف .كقيؿ :إف مرده إلى العرؼ مما يتغابف الناس بو عرفان فميس فاحشان كما يتغابف الناس بو عرفان
فيك فاحش( .بدائع الصنائع ٘ ،ٖٔ٘/كجامع أحكاـ الصغار ٕ ،ٕٙٓ/كركضة الطالبيفٗ،ٖٖٓ/

كمطالب أكلي النيى ٖ.)ٕٗٔ/

( )ٙٙبدائع الصنائع ٘ ،ٖٔ٘/كالكافي البف عبد البر ٕ ،ٖٔٓٗ/كتكممة المجمكع الثانية ٖٔ ،ٖٗٙ/كمعكنة
أكلي النيى ٗ. ٜ٘ٙ/
( )ٙٚمجمكع الفتاكل ٖٓ. ٖٗ/
( )ٙٛاالختيارات صٓٗٔ .
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( )ٜٙالمختارات الجمية ص ،ٔٔٛحيث جاء فيو " :كما أف الصحيح أف الككيؿ إذا باع أك اشترل بأكثر مف
ثمف المثؿ ،أك بأقؿ مف ثمف مع احتياطو كاجتياده لمككمو أنو غير ضامف. "...

(ٓ )ٚأخرجو مسمـ في اإليماف ،باب تحريـ قتؿ الكافر .)ٔ٘ٛ( ...
(ٔ )ٚينظر :االختيارات صٓٗٔ .
(ٕ )ٚاالختيارات صٔٗٔ.ٔٗٓ،
(ٖ )ٚالمختارات الجمية ص. ٔٔٛ

(ٗ )ٚينظر :بدائع الصنائع ٘ ،ٖٔ٘/كركضة الطالبيف ٗ ،ٖٖٓ ،ٔٛٛ/كالمبدع ٗ ،ٖٚٓ-ٖٜٙ/كغاية
المنتيى ٕ ،ٔ٘ٗ/كمطالب أكلي النيى ٖ. ٕٗٔ/

(٘ )ٚينظر :تبييف الحقائؽ  ،ٕٔٔ/ٙكمجمع األنير ٕ. ٕٚٗ/
( )ٚٙالمصادر السابقة .
( )ٚٚمكاىب الجميؿ ٘ ،ٖٚ/كحاشية الدسكقي ٖ. ٖٓٓ/
( )ٚٛالقكاعد كاألصكؿ الجامعة لمسعدم ص٘. ٚ

( )ٜٚالنسيئة :التأخير  .المصباح ٕ . ٙٓٗ/كالمراد :بيع ماؿ اليتيـ بثمف مؤجؿ.
(ٓ )ٛالفركؽ ٗ ،ٖٜ/كالشرح الصغير ٔ ،ٕٔٗ/كنياية المحتاج ٖ ،ٖٚ٘/كفتح الكىاب ٔ ،ٕٓٛ/كالشرح
الكبير مع اإلنصاؼ ٖٔ ،ٖٚٚ/كالمبدع ٗ. ٖٖٜ/

(ٔ )ٛسكرة البقرة. ٕٕٓ :

(ٕ )ٛسكرة األنعاـ ،ٕٔ٘ :كاإلسراء. ٖٗ :
(ٖ )ٛسكرة النساء. ٕٔٚ :
(ٗ )ٛبدائع الصنائع ٘. ٖٔ٘/
(٘ )ٛالفتاكل الب اززية ٘ ،ٕٕٔ/كالفتاكل اليندية ٖ ،ٔٚٙ/كرد المحتار . ٚٓٛ/ٙ
( )ٛٙالمصادر صٖٕ.
( )ٛٚينظر :ص.ٔٛ
( )ٛٛاإلنصاؼ مع الشرح الكبير ٖٔ.ٖٚٚ/
( )ٜٛمغني المحتاج ٕ ،ٔٚ٘/كنياية المحتاج ٖ. ٖٚٛ/
(ٓ )ٜاإلنصاؼ مع الشرح الكبير ٖٔ. ٖٚٚ/

(ٔ )ٜمغني المحتاج ٕ ،ٔٚ٘/كنياية المحتاج ٖ. ٖٚٛ/
(ٕ )ٜالمصادر السابقة لمحنفية صٕٓ .
(ٖ )ٜالفركؽ ٗ ،ٖٜ/كشرح الخرشي ٘. ٕٜٚ/
(ٗ )ٜركضة الطالبيف ٗ ،ٔٛٚ/كمغني المحتاج ٕ. ٔٚ٘/

(٘ )ٜغاية المنتيى ٕ ،ٖٔٛ/كمطالب أكلي النيى ٖ.ٗٔٓ/
( )ٜٙينظر :ص. ٜٔ
( )ٜٚبدائع الصنائع ٘. ٖٔ٘/
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( )ٜٛشرح المنتيى لمبيكتي ٕ ،ٕٜٕ/كغاية المنتيى ٕ ،ٖٔٛ/كمطالب أكلي النيى ٖٗٔٓ/
( )ٜٜينظر :المبدع ٗ ،ٖٙٚ/كمطالب أكلي النيى ٖٖٗٙ/

(ٓٓٔ) فتاكل قاضي خاف ٘ ،ٙٓٚ/كالدر المختار كحاشيتو  ،ٜٗ٘/ٙكالشرح الكبير لمدردير ٖ،ٕٖٕ/
كركضة الطالبيف ٗ ،ٔٛٚ/ككشاؼ القناع ٖٗ٘ٓ/
(ٔٓٔ) المصادر السابقة لمحنفية ،كالفتاكل اليندية . ٜٔٗ/ٙ
(ٕٓٔ) اليداية شرح بداية المبتدم ٗ. ٖٔ٘/
(ٖٓٔ) ركضة الطالبيف ٗ. ٕٙ/

(ٗٓٔ) الفتاكل اليندية  ،ٗٗٗ/ٙكالشرح الكبير لمدردير ٖ ،ٕٖٕ/كاإلنصاؼ ٘ ،ٖٖٓ/كمطالب أكلي النيى
ٖ. ٗٔٔ/
(٘ٓٔ) ينظر :ص. ٜ
( )ٔٓٙبدائع الصنائع ٘. ٔ٘ٗ/
( )ٔٓٚركضة الطالبيف ٗ. ٕٙ/

( )ٔٓٛينظر :بدائع الصنائع  ،ٗٔ/ٙكجامع أحكاـ الصفار ٖ. ٔٗٓ/
( )ٜٔٓنفس المصادر السابقة.
(ٓٔٔ) ينظر :بدائع الصنائع ٘ ،ٔ٘ٗ-ٖٔ٘/كالكافي ٕ ،ٖٔٓٗ/كحاشية الدسكقي ٗ ،ٖٕ/كمغني المحتاج
ٕ ،ٔٚٙ/كاإلنصاؼ مع الشرح الكبير ٗٔ. ٖٗٚ/

(ٔٔٔ) ينظر :ص
(ٕٔٔ) ينظر :ص
(ٖٔٔ) المصادر السابقة لممالكية كالشافعية كالحنابمة .
(ٗٔٔ) الشرح الكبير مع اإلنصاؼ ٗٔ. ٖٗٚ/
(٘ٔٔ) بدائع الصنائع ٘. ٔ٘ٗ/
( )ٔٔٙسكرة المائدة. ٔ :
( )ٔٔٚبدائع الصنائع ٘. ٔ٘ٗ/
( )ٔٔٛفي المطمع صٕ " :ٕٙمفاعمة مف السقي"  .كفي االصطالح :دفع أرض كشجر لو ثمر مأككؿ لمف
يغرسو بجزء مشاع معمكـ مف ثمرتو ( .كشاؼ القناع ٖ.)ٖٕ٘/

( )ٜٔٔالزرع لغة يطمؽ عمى معاف منيا :الحرث ،كاإلنبات ،كالمزارعة :المعاممة عمى األرض( .المصباح
ٔ .)ٕٕ٘/كفي االصطالح :دفع أرض كحب لمف يقكـ عميو بجزء مشاع معمكـ مف زرعو ( .كشاؼ
القناع ٖ.)ٖٕ٘/
(ٕٓٔ) ينظر :جامع أحكاـ الصفار ٖ ،ٔٔٙ/كمعيف الحكاـ صٕٕٗ ،كالمدكنة الكبرل ٘ ،ٔٙ/كالشرح
الكبير كحاشية الدسكقي عميو ٖ ،٘ٗٙ/كمغني المحتاج ٘ ،ٖٕٖ ،ٔٚٙ/كنياية المحتاج ٗ،ٖٙٙ/

كشرح المحمي عمى منياج الطالبيف ٕ ،ٖٓٗ/كفتاكل السبكي ٔ ،ٖٗٛ/كالفكاكو العديدة ٔ. ٕٜٛ/
(ٕٔٔ) ينظر :ص
(ٕٕٔ) جامع أحكاـ الصفار ٖ.ٔٔٚ/
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فيرس المصادر كالمراجع

ٔ .اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف :ترتيب عالء الديف عمي بف بمباف الفارسي (تٖٜٚىػ) ،ط.
مؤسسة الرسالة ،األكلى ٔٗٓٛىػ.
ٕ .أحكاـ القرآف :أبك بكر أحمد بف عمي الرازم الجصاص الحنفي (تٖٓٚىػ) ،نشر دار الكتاب العربي،
بيركت.

ٖ .أحكاـ القرآف :ألبي بكر محمد بف عبداهلل المعركؼ بابف العربي (تٗٙٛىػ) ،تحقيؽ عمي محمد
البجاكم ،دار الفكر.

ٗ .االختيار لتعميؿ المختار :عبد المَّو بف محمكد بف مكدكد المكصمي الحنفي ،عمؽ عميو :الشيخ محمكد أبك
دقيقة ،دار الدعكة.

٘ .االختيارات الفقيية مف فتاكل شيخ اإلسالـ ابف تيمية :عالء الديف عمي بف محمد البعمي (تٖٓٛىػ)،
المؤسسة السعيدية ،الرياض.
 .ٙاالستذكار :ألبي عمر يكسؼ بف عبداهلل بف عبدالبر (تٖٗٙىػ) ،تحقيؽ :عمي النجدم ناصؼ،
المجمس األعمى لمشؤكف اإلسالمية ،لجنة إحياء التراث اإلسالمي ،المغرب.
 .ٚاإلشراؼ عمى مسائؿ الخالؼ :لمقاضي عبدالكىاب بف عمي بف نصر البغدادم(تٕٕٗىػ) ،مطبعة
اإلرادة ،الطبعة األكلى.

 .ٛاألمكاؿ :ألبي عبيد القاسـ بف سالـ ،طٔٗٓٙ .ىػ ،دار الكتب العممية ،بيركت.
 .ٜأسنى المطالب شرح ركض الطالب :لزكريا األنصارم ،نشر المكتبة اإلسالمية ،لصاحبيا رياض الحاج.
ٓٔ .األـ :ألبي عبد المَّو محمد بف إدريس الشافعي (تٕٗٓىػ) ،دار الفكرة ،الطبعة الثانية ٖٓٗٔىػ( .مف
مختصر المزني).

ٔٔ .اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ :عالء الديف أبي الحسف عمي بف سميماف المرداكم الحنبمي
(ت٘ٛٛىػ) ،مطبعة السنة المحمدية ،الطبعة األكلى ٖٔٚٙىػ.
ٕٔ .البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ :زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد بف نجيـ ،دار الكتاب اإلسالمي،
الطبعة الثانية.

ٖٔ .بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :لعالء الديف أبي بكر بف مسعكد الكاساني الحنفي (ت٘ٛٚىػ) ،دار
الكتب العممية ،بيركت ،الطبعة الثانية ٔٗٓٙىػ.
ٗٔ .بداية المجتيد كنياية المقتصد :البف رشد ،طٖٜٔٛ .ىػ ،دار المعرفة ،بيركت
٘ٔ .بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ :أحمد بف محمد الصاكم المالكي ،مطبعة مصطفى البابي الحمبي
ٕٖٔٚىػ.

 .ٔٙالتنقيح المشبع لممرداكم (ت٘ٛٛىػ) :ط .المؤسسة السعيدية ،األكلى.
 .ٔٚتبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ :فخر الديف عثماف بف عمي الزيمعي الحنفي ،نشر دار الكتاب
اإلسالمي ،مطبعة الفاركؽ الحديثة ،القاىرة ،الطبعة الثانية.

 .ٔٛتقريب التيذيب :لشياب الديف أحمد بف عمي بف حجر العسقالني (تٕ٘ٛىػ) ،دار المعرفة ،بيركت،
الطبعة األكلى ٔٗٓٙق.
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 .ٜٔتقكيـ النظر :البف الدىاف ،مضركب عمى اآللة الكاتبة ،تحقيؽ :د .صالح بف ناصر الخزيـ رحمو المَّو
.

ٕٓ .ال تمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير :ألبي الفضؿ شياب الديف أحمد بف عمي بف
محمد بف حجر العسقالني(تٕ٘ٛىػ) ،الناشر :مكتبة ابف تيمية ،القاىرة .

ٕٔ .التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد :ألبي عمر يكسؼ بف عبد المَّو بف محمد بف عبد البر
النمرم األندلسي (تٖٗٙىػ) ،مطبعة فضالة ،المحمدية (المغرب) ،الطبعة الثانية ٕٓٗٔىػ .
ٕٕ .تيذيب التيذيب :لشياب الديف أحمد بف عمي بف حجر العسقالني (تٕ٘ٛىػ) ،دار الفكر ،بيركت،
الطبعة األكلى ٗٓٗٔىػ.

ٖٕ .تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ :ألبي الحجاج يكسؼ المزم (تٕٗٚىػ) ،دار الفكر ،بيركت ،ط.
ٗٔٗٔىػ.
ٕٗ .جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف :ألبي جعفر محمد بف جرير الطبرم (تٖٓٔىػ) ،دار الفكر ،تاريخ
الطبع ٘ٗٔىػ.

ٕ٘ .الجامع الصحيح :ألبي عبد المَّو محمد بف إسماعيؿ البخارم(تٕ٘ٙىػ) ،ترقيـ :محمد فؤاد عبد
الباقي ،المطبعة السمفية ،القاىرة ،الطبعة األكلىٔٗٓٓ ،ىػ.
 .ٕٙالجامع الصحيح (سنف الترمذم) :ألبي عيسى محمد بف عيسى ابف سكرة الترمذم (تٕٜٚىػ)،
مطبعة مصطفى البابي الحمبي ،مصر ،الطبعة الثانية ٖٜٔٛىػ.
 .ٕٚالجامع ألحكاـ القرآف :ألبي عبد المَّو محمد األنصارم القرطبي (تٔٙٚىػ) ،صححو أحمد عبد العميـ
البردكني ،دار الفكر ،الطبعة الثانية.
 .ٕٛالجكىر النقي :لعالء الديف بف عمي بف عثماف المارديني الشيير بابف التركماني (ت٘ٗٚىػ) ،دار
الفكر ،مع السنف الكبرل لمبييقي.

 .ٕٜحاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير :محمد عرفة الدسكقي ،دار الفكر.
ٖٓ .حاشية رد المحتار عمى الدر المختار :محمد أميف الشيير بابف عابديف ،دار الفكر ٖٜٜٔىػ.
ٖٔ .الديباج المذىب في معرفة أعياف عمماء المذىب :إبراىيـ بف عمي بف فرحكف(تٜٜٚىػ) ،تحقيؽ :د.
محمد األحمدم أبك النكر ،دار التراث ،القاىرة.

ٕٖ .ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف :ألبي زكريا محيي الديف بف شرؼ النككم (تٙٚٙىػ) ،المكتب
اإلسالمي ،الطبعة الثانية ٘ٓٗٔىػ.

ٖٖ .زاد المعاد :لشمس الديف أبي عبد المَّو محمد بف أبي بكر الزرعي الدمشقي (ابف قيـ الجكزية)
(تٔ٘ٚىػ) ،تحقيؽ :شعيب األرنؤكط ،عبد القادر األرنؤكط ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثالثة عشرة .
ٖٗ .سنف سعيد بف منصكر ،دار الصميعي ،طٗٔٗٔىػ ،الرياض.

ٖ٘ .سنف أبي داكد :ألبي داكد سميماف بف األشعث السجستاني األزدم (تٕ٘ٚىػ) ،ط .دار الحديث
لمطباعة كالنشر ،بيركت ،األكلى ٖٔٛٛىػ.
 .ٖٙسنف ابف ماجو :ألبي عبد المَّو محمد بف يزيد القزكيني (تٕ٘ٚىػ) ،دار الفكر ،بيركت.
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 .ٖٚسنف الدار قطني :عمي بف عمر الدار قطني (تٖ٘ٛىػ) ،تحقيؽ :عبداهلل ىاشـ يماني المدني ،دار
المحاسف ،القاىرة.

 .ٖٛالسنف الكبرل :ألبي بكر أحمد بف الحسيف بف عمي البييقي(تٗ٘ٛىػ) ،دار الفكر.
 .ٖٜسنف النسائي (المجتبى) :ألحمد بف شعيب النسائي ،بشرح الحافظ جالؿ الديف السيكطي كحاشية
السندم ،دار البشائر اإلسالمية ،بيركت ،الطبعة الثانية ٔٗٓٙىػ.
ٓٗ .سير أعالـ النبالء :لشمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي (تٚٗٛىػ) ،أشرؼ عمى تحقيقو
كخرج أحاديثو شعيب األرنؤكط ،مؤسسة الرسالة ،بيركت ،الطبعة الرابعة ٔٗٓٙىػ.

ٔٗ .الشرح الصغير :أحمد بف محمد بف أحمد الدردير ،مطبعة مصطفى البابي الحمبي ٕٖٔٚىػ ،بيامش
بمغة السالؾ الصاكم.
ٕٗ .الشرح الكبير :ألبي البركات أحمد الدردير ،دار الفكر ،بيامش حاشية الدسكقي.
ٖٗ .شرح الخرشي ،لمحمد بف عبد المَّو الخرشي ،ط .الثانية ،المطبعة الكبرل ،بكالؽ.

ٗٗ .الشرح الكبير :شمس الديف أبي الفرج عبد الرحمف بف أبي عمر محمد بف أحمد بف قدامة المقدسي
(تٕٙٛىػ) ،دار الكتاب العربي  -بيركتٖٔٗٓ ،ىػ ،مع المغني لمكفؽ الديف عبد المَّو بف قدامة.
٘ٗ .الشرح الكبير مع اإلنصاؼ :المؤلؼ السابؽ ،ت .د .عبد المَّو بف عبد المحسف التركي ،ط .دار ىجر،
األكلى ٔٗٔٚىػ.

 .ٗٙشرح منتيى اإلرادات :منصكر بف يكنس بف إدريس البيكتي (تٔ٘ٓٔىػ) ،دار الفكر.
 .ٗٚالصحاح :إسماعيؿ بف حماد الجكىرم ،تحقيؽ :أحمد عبد الغفكر عطار ،دار العمـ لممالييف ،بيركت،
الطبعة الثانية ٖٜٜٔىػ.
 .ٗٛصحيح مسمـ :لإلماـ أبي الحسيف مسمـ بف الحجاج القشيرم النيسابكرم (تٕٔٙىػ) ،دار إحياء
التراث العربي.

 .ٜٗشرح مختصر الركضة ،لسميماف بف عبد القكم الطكفي (تٔٔٚىػ) ،ط .األكلى ٓٔٗٔىػ ،مؤسسة
الرسالة.
ٓ٘ .عمدة القارم :لمعيني (ت٘ٛٛىػ) ،ط .دار إحياء التراث العربي ،بيركت.
ٔ٘ .غاية المنتيى ،لمرعي الكرمي ،ط .الثانية ،المؤسسة السعيدية الرياض.

ٕ٘ .الفتاكل اليندية ،المسماة بالفتاكل العالمكيرية :جماعة مف عمماء اليند ،دار إحياء التراث العربي،
بيركت ،الطبعة الثالثة( .كمعو الفتاكل الب اززية).
ٖ٘ .فتح البارم بشرح صحيح البخارم :ألحمد بف عمي بف حجر العسقالني ،تحقيؽ :محب الديف
الخطيب ،ترقيـ :محمد فؤاد عبد الباقي ،المكتبة السمفية ،القاىرة ،الطبعة الرابعةٔٗٓٛىػ.
ٗ٘ .الفركؽ ،لمقرافي ،ط .عالـ الكتب ،بيركت .

٘٘ .القكاعد في الفقو اإلسالمي ،البف رجب ،دار المعرفة ،بيركت.
 .٘ٙفتح القدير :لكماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاسي ثـ السكندرم (ابف اليماـ) (تٔٙٛىػ) ،دار
الفكر ،الطبعة الثانية.
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 .٘ٚالفركع :لشمس الديف المقدسي أبي عبد المَّو محمد بف مفمح (تٖٚٙىػ) ،الناشر :مكتبة ابف تيمية،
القاىرة .

 .٘ٛالقكانيف الفقيية :لمحمد بف أحمد بف جزم الكمبي (تٔٗٚىػ) ،ط .األكلى ،دار العمـ ،بيركت .
 .ٜ٘الكافي البف عبد البر ،ط .األكلى ٖٜٔٛىػ ،مكتبة الرياض الحديثة.
ٓ .ٙالكتاب المصنؼ في األحاديث كاآلثار :ألبي بكر عبد المَّو بف محمد بف أبي شيبة الككفي العبسي
(تٖٕ٘ىػ) ،ط .الدار السمفية ،اليند ،األكلى ٖٓٗٔىػ.
ٔ .ٙكشاؼ القناع عف متف اإلقناع :منصكر بف يكنس إدريس البيكتي ،دار الفكر ،بيركتٕٔٗٓ ،ىػ.
ٕ .ٙكتاب الركايتيف كالكجييف ،ألبي يعمى ،ط .األكلى ٘ٓٗٔىػ ،مكتبة المعارؼ ،الرياض.

ٖ .ٙلساف العرب :ألبي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكرـ بف منظكر األفريقي المصرم (تٔٔٚىػ) ،دار
صادر ،بيركت ،الطبعة األكلى.
ٗ .ٙالمبدع في شرح المقنع :ألبي إسحاؽ برىاف الديف إبراىيـ بف محمد بف مفمح(تٗٛٛىػ) ،المكتب
اإلسالمي ٜٓٔٛـ.

٘ .ٙمجمع األنير شرح ممتقى األبحر :لعبد الرحمف بف محمد الحنفي (تٔٓٚٛىػ) ،ط .األكلى ٖٔٔٚىػ،
دار إحياء التراث العربي .
 .ٙٙمجمع الزكائد كمنبع الفكائد :لعمي بف أبي بكر الييثمي (تٛٓٚىػ) ،دار الرسالة لمتراث ،دار الكتاب
العربي ٔٗٓٚىػ.

 .ٙٚمجمكع فتاكل شيخ اإلسالـ أحمد بف تيمية :جمع /عبد الرحمف ابف محمد بف قاسـ العاصمي النجدم
الحنبمي ،طبع بإدارة المساحة العسكرية بالقاىرة ٗٓٗٔىػ.
 .ٙٛالمحرر في الفقو :مجد الديف أبك البركات ،عبد السالـ بف عبداهلل ابف تيمية الحراني (تٕ٘ٙىػ)،
مكتبة المعارؼ ،الرياض ،الطبعة الثانية ٗٓٗٔىػ.

 .ٜٙالمحمى في الفقو :مجد الديف أبك البركات ،عبد السالـ بف عبد المَّو ابف تيمية الحراني (تٕ٘ٙىػ)،
مكتبة المعارؼ ،الرياض ،الطبعة الثانية ٗٓٗٔىػ.
ٓ .ٚالمحمى :ألبي محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حزـ (تٗ٘ٙىػ) ،تحقيؽ :أحمد محمد شاكر ،دار
التراث  -القاىرة.

ٔ .ٚالمدكنة الكبرل :لإلماـ مالؾ ركاية سحنكف التنكخي عف عبد الرحمف ابف قاسـ ،دار الفكر ٔٗٓٙىػ،
نشر مكتبة الرياض الحديثة.

ٕ .ٚالمستدرؾ عمى الصحيحيف :ألبي عبد المَّو محمد بف عبد المَّو الحاكـ النيسابكرم ،دار الكتب العممية
 بيركت ،الطبعة األكلى ٔٔٗٔىػ.ٖ .ٚمسائؿ اإلماـ أحمد البنو صالح ،ط .األكلى ٔٗٓٛىػ ،الدار العممية ،دليي.

ٗ .ٚالمسند :لإلماـ أحمد بف حنبؿ ،المكتب اإلسالمي  -بيركت ،الطبعة الخامسةٔٗٓ٘ ،ىػ.
٘ .ٚالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير :أحمد بف محمد بف عمي المقرم الفيكمي (تٓٚٚىػ) ،دار
الفكر.
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 .ٚٙالمصنؼ :ألبي بكر عبد الرزاؽ بف اليماـ الصنعاني (تٕٔٔىػ) ،تحقيؽ :حبيب الرحمف األعظمي،
المكتب اإلسالمي  -بيركت ،المطبعة الثانية ٖٓٗٔىػ.
 .ٚٚالمطمع عمى أبكاب المقنع :ألبي عبد المَّو شمس الديف محمد بف أبي المفمح البعمي الحنبمي
(تٜٚٓىػ) ،المكتب اإلسالمي  -بيركت ٔٓٗٔىػ.
 .ٚٛمطالب أكلي النيى ،لمرحيباني ،المكتب اإلسالمي ،دمشؽ.
 .ٜٚالمعجـ الكبير :لمحافظ سميماف بف أحمد الطبراني (تٖٓٙىػ) ،مكتبة ابف تيمية ،ط .األكلى ،ت:
حمدم السمفي.

ٓ .ٛمعجـ مقاييس المغة :ألبي الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا ،تحقيؽ :عبد السالـ محمد ىاركف ،دار
الفكر ٖٜٜٔىػ.
ٔ .ٛالمكطأ ،لإلماـ مالؾ بف أنس ،ط .دار إحياء التراث العربي ،بيركت.
ٕ .ٛمكاىب الجميؿ ،لمحطاب ،ط .الثانية ،دار الفكر ،بيركت ،كبيامشو التاج كاإلكميؿ لممكاؽ.

ٖ .ٛالمحرر :لمجد الديف أبي البركات (تٕ٘ٙىػ) ،طٔٗٓٗ .ىػ ،مكتبة المعارؼ ،الثانية.
ٗ .ٛالمغني :ألبي محمد عبد المَّو بف أحمد بف قدامة المقدسي (تٕٓٙىػ) ،تحقيؽ :د .عبداهلل بف عبد
المحسف التركي ،د .عبد الفتاح محمد الحمك ،ىجر لمطباعة كالنشر ،الطبعة األكلى ٜٔٗٓىػ.
٘ .ٛمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج :لمحمد الشربيني الخطيب ،شركة مكتبة كمطبعة
مصطفى البابي الحمبي.

 .ٛٙالمقدمات المميدات :ألبي الكليد محمد بف أحمد بف رشد القرطبي (تٕٓ٘ىػ) ،دار الغرب اإلسالمي،
الطبعة األكلى ٔٗٓٛىػ.
 .ٛٚالناسخ كالمنسكخ :البف النحاس (تٕٖٖىػ) ،مؤسسة الرسالة ٕٔٗٔىػ ،األكلى.
 .ٛٛنياية المحتاج ،لمرممي ،طٖٔٛٙ .ىػ ،مطبعة مصطفى البابي الحمبي ،مصر.
 .ٜٛالنياية في غريب الحديث :البف األثير ،دار الباز ،مكة المكرمة.

ٓ .ٜاليداية :ألبي الخطاب محفكظ بف أحمد الكمكذاني (تٓٔ٘ىػ) ،مطابع القصيـ ،الطبعة األكلى
ٖٜٓٔىػ.
ٔ .ٜاليداية شرح بداية المبتدم :لبرىاف الديف أبي بكر عمي بف أبي بكر ابف عبد الجميؿ
المرغيناني(تٖٜ٘ىػ) ،دار الفكر ،بيركت ،الطبعة الثانية ٔٔٗٔىػ ،مع البناية في شرح اليداية

لمعيني.

ٓ٘ٔ

