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  التقعيد النبوي لالقتصاد اإلسالمي 

 ١ ربيع دمحم دمحم عبدالرمحن.د

   ٢عبد احلليم بن عبدالكرمي

  

  املقدمــة

املرسلني وخامت النبيني سيد دمحم األنبياء على أشرف احلمد  رب العاملني والصالة والسالم 
ـــــوبع ،، ورضي هللا عن علمائنا أمجعنيمّوعلى آله وصحبه وسل   دـــ

ت العصرفف دور ً كان لزاما على الباحثني إظهار ؛ةفكرياته ال وصراعي ظل ما نعيشه من حتد
 واخرتت أن أكتب حبث ،استعنت  ف،واالقتصاد خاصة شريع اإلسالمي عامةّبوية يف التّنة النُّالس

ًمستهدفا  .)بوي واالقتصاد اإلسالميّاحلديث الن ( حتت حمور"بوي لالقتصاد اإلسالمي ّالتقعيد الن"
ُي بوضع قواعده اليت حتقق شريع اإلسالمي وأثرها على االقتصاد اإلسالمّة يف التّبويّة النّإظهار دور السن

  .املتنافسني يف جمال االقتصاد العاملني والضمانة الكاملة جلميع

    .ُ اتبعت طريقة االستقراء واالستنباط:منهجي يف البحث

  .ّاص يبني دور السنة يف التقعيد لالقتصاد اإلسالمي عدم وجود مصدر خ: البحث إشكالية

  :وكانت خطة البحث كاآليت 

  :مطالب ومنهاً أوال التمهيد ويشتمل بعد محد هللا والثناء عليه على 

          حقيقة التقعيد :املطلب األول

  شريعّنة ودورها يف التُّحقيقة الس: املطلب الثاين

 سالمي وخصائصه حقيقة االقتصاد اإل:املطلب الثالث

  القواعد املنظمة لالقتصاد اإلسالمي:. املبحث األول

  التقعيد النبوي للعقود الالزمة:. املبحث الثاين
                                                             

لكلية اجلامعية اإلسالمية ببهانج السلطان أمحد شاه  1   ).rabimohamed280@yahoo.com ((KUIPSAS) ّحماضر الشريعة اإلسالمية 
لكلية اجلامعية اإلسالمية ببهانج السلطان أمحد شاهّحماضر الشريعة اإلسالمي  2   (KUIPSAS) ة 
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  التقعيد النبوي للعقود اجلائزة:. املبحث الثالث

 واملراجعوأهم التوصيات  وتشتمل على نتائج البحث مث اخلامتة

ـــالتمهي  ــــ   دــ

م ورسول اإلسالم سيد سمبا هو أهله مث الصالة والهللا والثناء عليه  بعد محد الم على خري األ
  .دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

 طريقة القرآن والسنة يف التشريع هى طريقة التقعيد ّالباحث يف الفقه اإلسالمي وأدلته جيد أنّإن 
اعدها وضوابطها، على أصول األشياء وقوالقرآن والسنة  ّوليس التفريع والتجزئة، حيث نصوالتأصيل 

لذا فمن  حصر النصوص وال محلها وال حفظها؛ طعناولو مجع القرآن والسنة الفروع واجلزئيات ما است
 يبحث عن القواعد واملبادئ اليت تضبطه حيت ال الواجب على الباحث يف جمال االقتصاد اإلسالمي أن

  .املعاش واملعاد مصاحل العباد يف اليت وضعها هللا لتحقيقُخيالف أحكام الشريعة 

  التقعيد حقيقة : املطلب األول

  .ًلذا فيظهر مقصوده من بيان حقيقة القاعدة لغة واصطالحا؛التقعيد مأخوذ من القاعدة 

  ٣.مفرد مجعها القواعد وقواعد البيت أساسه. :القاعدة لغة

 ٤.األمرالكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثرية يفهم أحكامها منه :ًالقاعدة اصطالحا 

لرتجيح، وليس عبثا بل له مسالك  الستدالل أو  لنص أو القياس أو تقعيد  ًوالتقعيد الفقهى تقعيد 
  ٥.منها مسلك االستقراء واالستنباط

  حقيقة السنة :.املطلب الثاين

  ٦.جه:  السنة الطريقة احملمودة املستقيمة، وسنن الطريق وسننه :السنة لغة

                                                             
  .بريوت العصرية  املكتبة٢٥٧ /١الصحاح خمتار ،هـ٦٦٦:زين الدين أبوعبد هللا دمحم احلنفي الرازي ت  - 3
  .لمية بريوت دار الكتب الع١/١١األشباه والنظائر للسبكى ، )هـ٧٧١ ت (السبكي الدين تقي بن الوهاب عبد الدين ج-4
ا على أمر -5 املسالك منها مسلك االستنباط مبعىن استخراج احلكم من مصدره، ومسلك االستقراء وهو تتبع األمور اجلزئية ليحكم 

   .دمحم اخلامس املغرب: منشورات كلية األداب ج٧٧ص) التقعيد الفقهى(دمحم الروكي : د. (يشمل اجلزئيات
 دار صادر بريوت، ١٣/٢٢٦لسان العرب ، )هـ٧١١: ت (اإلفريقى الرويفعى األنصاري منظور ابن ينالد مجال على بن مكرم بن دمحم- 6

  .دار اهلداية:  الناشر٣٥/٢٣١ج العروس، )هـ ١٢٠٥ ت(الفيض  أبو احلسيين، ّالرزاق عبد بن ّحممد بن ّوحممد
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  ٧.ًا أو إقرارً أو فعالًرسول قوالما نقل عن ال :.السنة اصطالحا

   يف التشريعدور السنة:. الفرع الثاين

  :للسنة مع القرآن ثالثة أحوال هي

 الصالة والزكاة والصوم واحلج وغري ذلك،  كأحاديثموافقة للقرآن ومؤكدة ملا ثبت فيه من أحكام-١
   .تل النفس بغري حقوكذلك ما جاء يف السنة من النهي عن عقوق الوالدين، وشهادة الزور، وق

مل القرآن-٢  املال املسروق ونصاب الزكاة، أنصبةومن ذلك السنة اليت بينت .  أحكام مبينة ومفصلة 
  .الذي تقطع فيه يد السارق

كيدا ملا ثبت فيه من أحكام-٣ ً أحكام جديدة مل يذكرها القرآن الكرمي؛ وليست بيا له، وال  مثل . ً
ب من السباع، وحترمي نكاح املرأة على عمتها، أو على خالتهاحترمي احلمر األهلية، وك   ٨ل ذي 

  ومثال ذلكواملوضحة حلدوده وشرائعه، السنة هي املفسرة للتنزيل : " قال أبو عبيد القاسم بن سالم
 فكانت اآلية شاملة لكل ،٩"يوصيكم هللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني: " تعاىلقال، الفرائض 

ال يرث املسلم الكافر وال الكافر «: ّأن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال: ُا روي عن أسامة بن زيد رضي هللا عنهما، ومأحد
أهل الدين الواحد لتوارث ولكن علم أن هللا تعاىل إمنا عىن ،  يكن هذا خبالف التنزيل ومل،  ١٠»املسلم

  ١١دون أهل الدينني املختلفني

ا كالقرآن يف ُال فرق بني القرآن والسنَّو  ُى هللا ََّ صل-  وقد ثبت عنه التشريع،َّة يف استنباط األحكام، وأ
َعليه وسلم  َّ َ َ ِ َُأال إىن أُوتيت القرآن ومثـله معه«:  أنه قال-ََْ َُ َ َ ْ ُِ َِ َ ْ ُ ِِّ َ أي السنَّة، قال سبحانه١٢»َ كم ": ُ ُوما آ ُ َ َ َ

                                                             
َاملبـرد ابن الدين، مجال الصاحلي، اهلادي عبد ابن حسن بن أمحد بن حسن بن يوسف- 7   )هـ٩٠٩: ت (احلنبلي ِْ

طيل مواجهة يف السنة( مشرع، بن صر بن بدر:  حتقيق١/٦٧غاية السول إىل علم األصول  تصدر شهرية سلسلة (احلق  دعوة١/١١) األ
َالسنة - عريب شهر كل مطلع مع   .اإلسالمي العامل رابطة مطبوعات)) ١٢ (العدد األول ربيع هـ ١٤٠٢: الثانية َ
 جممع: الناشر،  ١/١٥)والعمل اإلحتجاج حيث من ومكانتها اإلسالمي للتشريع الثاين املصدر النبوية السنة(مجعان  هللا عبد بن دمحم -  8

  .املنورة ملدينة الشريف املصحف لطباعة فهد امللك
  ١١سورة النساء آية - 9

مه وسننه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أمور من املختصر حيحالص املسند اجلامع(اجلعفي  البخاري عبدهللا أبو إمساعيل بن دمحم - 10  وأ
ب:  ك٨/١٥٦) البخاري صحيح=    .)دار طوق النجاة: ال يرث املسلم الكافر، الناشر: الفرائض  

 يوسف بن عادل الرمحن عبد أبو: هـ احملقق٤٦٣: املتوىف (البغدادي اخلطيب مهدي بن أمحد بن بت بن علي بن أمحد بكر بو أ-  11
  .السعودية. دار ابن اجلوزي :  الناشر١/٢٣٤الغرازي الفقيه واملتفقه

  ) الرسالة- األرنؤوط شعيب: احملقق ٢٨/٤١٠)مسند أمحد ()هـ٢٤١: ت (الشيباين أسد بن هالل بن حنبل بن دمحم بن أمحد - 12
  .املكتبة العصرية:  الناشر ٢/٤٢٣ف اخلفاء هـ كش١١٦٢: ت (الدمشقي العجلوين اهلادي عبد بن دمحم بن إمساعيل( احلديث صحيح



3rd INHAD INTERNATIONAL MUZAKARAH & MU‘TAMAR ON HADITH (IMAM 2018) - 27 Disember 
2018 
____________________________________________________________________________________________ 

e-Proceeding of 3rd  INHAD Interna onal Muzakarah & Mu'tamar on Hadith  (IMAM 2018). 27 December 2018. KUIS, Kajang, 
Selangor. Organized by Hadith Research Institute (INHAD), International Islamic University College Selangor, MALAYSIA. eISBN 
978-967-44741-6-4 

316

ُالرسول فخذوه وما نـهاكم عنه فانـتـه ََْ َُ َُ ُْ ََّ ْ َ َ َُ ُ ُ َّ، وذلك إما على سبيل تفصيل ما أمجله القرآن أو تقرير ما ١٣ "واُ
ُأو توكيد ما بـيـنه ذكره أو داللتها على حكم سكت عنه .   املطلق منهتقييد، أو ختصيص العام منه، أو  َََّ

ُ عليه الصالة والسالم -من أفعاله ّوتفصيل هذا أن  القرآن ََ َّ ََ ُ ِ  ال يؤخذ،  ما يؤخذ يف التشريع، ومنها ما-ََْ
لعباداتاألمور ك ِاجلبلية واليت ال تتعلق  س وال اقتداء، وال َِِِّ ٍّ كالقيام والقعود وحنومها فليس يف هذه  ََ

ى النيب  ي عن خمالفة، وكذلك ما  تباع، وال  ا أمر  َ صلى هللا عليه وسلم - يتعلق  َّ ََّ َ ِ ََْ ُ  عن اتباعه فيه -َ
  .كالوصال يف الصوم

َى هللا عليه وسلم ََّ صل-  التشريع مبواظبة النيب ة إىلَِِّاجلبلوما خرج عن  َّ َ َ ِ َْ َ يئة خمصوصة كاألكل  عليه ، -ُ
َى هللا عليه وسلم ََّ صل-ًكل فعل ورد بيا كقوله والشرب واللبس والنوم، فالراجح أنه يرجع إىل التشريع، و ََّ َ ِ ََْ ُ

َِّصلوا كما رأَيـتموىن ُأصلى «- َِ ُ َ َُْ َ ْخذوا عين مناسككم«، ١٤»ُّ ُ َ ِ ََ ِّ َ ُ  ، فهو دليل واجب األخذ به بال خالف١٥»ُ
ِوإن ورد بـيا لمجمل، فحكمه حكم ذلك املجمل، من وجوب أو  ٍَ َ ُْ ُْ

ِ ً ََ حة ندْ ب أو حترمي أو كراهية أو إ
  ١٦.كأفعال احلج، والعمرة والصالة، والزكاة وغريها

ُ خيالف الكتاب بل مها متوافقان  السنةا ىفً صحيحًاد خربال جيوالباحث ىف الكتاب والسنة 
  ١٧.متعاضدان

   اإلسالمي وخصائصهحقيقة االقتصاد: املطلب الثالث

  االقتصاد ًأوال حقيقة 

                                                             
  ٧سورة احلشر آية- 13
  )هـ٣٨٥: املتوىف (الدارقطين البغدادي دينار بن النعمان بن مسعود بن مهدي بن أمحد بن عمر بن علي احلسن  أبو-  14

َعبد،َم بن معاذ بن حبان بن أمحد بن حبان بن مؤسسة الرسالة بريوت، ودمحم:  الناشر٢/١٠سنن الدارقطين  الدارمي، حامت، أبو التميمي، ْ
  .األرنؤوط، مؤسسة الرسالة بريوت شعيب:  حتقيق٥/٥٠٣)صحيح ابن حبان ()هـ٣٥٤: ت (ُالبسيت

س: ّوذكر الزيلعي أن الرتمذي قال سناده  ب:  كتاب٢/١٦٤نصب الراية( ليس    )قضاء الفوائت: الصالة 
َاخلسر موسى بن علي بن احلسني بن أمحد-  15 ْ ِوجرديُ ب٥/٢٠٤)السنن الكربى البيهقي(هـ ٤٥٨: ت (البيهقي بكر أبو اخلراساين، ْ    :

 رأيت: " يقول جابرا، مسع أنه الزبري، أبو أخربين جريج، ابن دار الكتب العلمية بريوت، ولفظ مسلم عن: اإلبضاع يف وادي حمسر، الناشر
 رواه »هذه حجيت بعد أحج ال لعلي أدري ال فإين مناسككم، لتأخذوا«: ويقول النحر، يوم راحلته على يرمي وسلم عليه هللا صلى النيب

ب٢/٩٤٣صحيح مسلم )هـ٢٦١: املتوىف (النيسابوري القشريي احلسن أبو احلجاج بن مسلم استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر :  
  )وت بري-دار إحياء الرتاث العريب: دمحم فؤاد عبد الباقي، الناشر: ًراكبا، حتقيق

لسنة واالستنباط منها(اخلياط  أسعد احلاج بن مصطفى الشيخ بن عزت بن العزيز  عبد- 16  دار:   الناشر١/١٠ ٩طرق االستدالل 
  م ١٩٨٦ - هـ ١/١٤٠٦ ط .- القاهرة  السالم

  هـ٤٨٩: ت( الشافعي مث احلنفي التميمي السمعاين املروزى أمحد ابن اجلبار عبد بن دمحم بن منصور املظفر، أبو - 17
  )دار الكتب العلمية بريوت: الشافعي، الناشر امساعيل حسن دمحم حسن دمحم:  احملقق١/٣٧١)قواطع األدلة يف األصول (
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أن : والقصد يف املعيشة. خالف اإلفراط وهو ما بني اإلسراف والتقتري: القصد يف الشيء :لغةاالقتصاد 
وقوله .  واقتصد فالن يف أمره أي استقام، وقد اقتصد،فالن مقتصد يف النفقة: قالُ ي،ال يسرف وال يقرت

  ١٨.؛ بني الظامل والسابق "ومنهم مقتصد:"

جمموعة األصول العامة اليت نستخرجها من القرآن والسنة لبناء االقتصاد الذي  :ًاالقتصاد اصطالحا
  ١٩".كل عصرمتطلبات مه على أساس تلك األصول حسب نقي

تمع واالقتصاد اإلسالمي هو األحكام ُ والقواعد والوسائل اليت تطبق على النشاط االقتصادي يف ا
  ٢٠. املالية القواعد الىت حتكم املعامالت واملسلم، أو ه

  خصائص ومقومات االقتصاد اإلسالمي:. ًنيا

  . تسخري ما يف السماوات وما يف األرض للناس على السواء-١

  . حرية الكسب والتحصيل بطرق شرعية-٢

  .املصلحة الفردية مراعاة -٣

  .قدمة على مصلحة الفرد يف حدود العدل واإلنصافامل مراعاة مصلحة اجلماعة -٤

  ٢١. حماربة الفوائد الربوية بشىت طرقها-٥

نية املصدر واهلدف -٦   .ر

  . واملادية والروحية والواقعية والعاملية اجلمع بني الثبات واملرونة-٧

  .٢٢الرقابة املزدوجة-٨

االستغالل واالستبداد، وتقدير حق العمل وتشجيع أصحاب  نكار اإلسالمي النظام ّويتميز
 يف ميادين احلياة، وتقمع قوى الظلم واجلور، وتقرر مبدأ التكافل عمل العاملنير نتيجة يتقدو. الكفاءات

                                                             
: ت ( َّالزبيدي مبرتضى، ّامللقب الفيض، أبو احلسيين، ّالرزاق عبد بن ّحممد بن ّوحممدمن سورة فاطر، ٣٢واآلية  ٣/٣٥٤لسان العرب- 18

  )اهلداية  دار: احملققني، الناشر من جمموعة:  احملقق٣٦ /٩، عروسج ال، )هـ١٢٠٥
لكويت د. د-19 تمع املعاصر مكتبة املنار    .٣٨ص . ت . دمحم عبد هللا العريب يف كتاب االقتصاد اإلسالمي يف تطبيقه على ا
  ) kipsas( كتاب جامعي ١١قضا املعامالت املعاصرة للباحث ص- 20
وي ب إبراهيم  دمحم- 21   املنورة ملدينة اإلسالمية اجلامعة جملة:  الناشر١/٢٠٤) اإلسالمي االقتصاد ومقومات خصائص(ر

  )هـ ١٤٠١ رمضان - اآلخر ربيع: الطبعة
لدوحة قطر٢٣ص)االقتصاد اإلسالمي والقضا الفقهية املعاصرة (على أمحد السالوس / د- 22   . الناشر دار الثقافة 
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االجتماعي يف إطار من العدل والرمحة ملن هم يف مسيس احلاجة إىل العون واملساعدة، وذلك بتوزيع 
لثروة كما قررته شريعة اإلسالم، وعددت أصحاب الفريضة يف الزكاة، وكذلك احلماة والغزاة يف سبيل ا

م ُهللا، وسد الثغور اإلسالمية، وسائر من يتوىل مصاحل األمة اإلسالمية من خليفة املسلمني إىل من يق
ين شاخما صامدا يتحدى مجيع النظم والنظر. الشوارع ت وغريها على مدى وهكذا يقف النظام الر

م   ٢٣ .األ

  املنظمة لالقتصاد اإلسالمي القواعد :املبحث األول

حة: القاعدة األويل   األصل يف املعامالت اإل

، عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال َعن عياض بن محار  ِ م أتتهم الشياطني "  :َِ وإين خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإ
م أن يشركوا يب ما مل أنزل به سلطافاجتالتهم عن دينهم،  ٢٤" وحرمت عليهم ما أحللت هلم، وأمر

ّدل احلديث على أن األ حةّ   .صل يف األشياء اإل

املصلحة العادلة قق للناس ُما حيت الشريعة ّ فأقر، وللناس نظم خمتلفة يف املعامالتُِولقد بعث رسول هللا،
م تكالسلم وحرم   . وامليسرو ببعضهم كالرأ ما يضر 

ًهو الذي خلق لكم ما يف األرض مجيعا:"بقوله تعاىلعلى القاعدة واستدل العلماء  َِ ِ َْ ِ ََّّ ُ َ َ َ َ ُِ َ"٢٥  

ت ت ّوصرح سخر للناس ما يف السموات وما يف األرض، وال يكون ما يف األرض خملوقا هللا  ّنعدة آ
  ٢٦. عليهم ما كان هلمًللناس ومسخرا هلم إال إذا كان مباحا هلم، ألنه لو كان حمظورا

ا دينهم، وعادات حيتاجون : تصرفات العباد من األقوال واألفعال نوعان: قال ابن تيميه عبادات يصلح 
ا إال ّصول الشريعة نعلم أنإليها يف دنياهم، فباستقراء ُأ  العبادات اليت أوجبها هللا ال يثبت األمر 

  .لشرع

دنياهم مما حيتاجون إليه، واألصل فيه عدم احلظر، فال حيظر منه وأما العادات فهي ما اعتاده الناس يف 
  ٢٧.إال ما حظره هللا سبحانه وتعاىل

                                                             
   ١/٢١٤اإلسالمي  قتصاداال ومقومات خصائص - 23
ب:  كتاب٤/٢١٩٧صحيح مسلم- 24 ا يف الدنيا أهل اجلنة: اجلنة وصفة نعيمها وأهلها    .الصفات اليت يعرف 
  ٢٩سورة البقرة - 25
  .مكتبة الدعوة:  الناشر١/٩٢)علم أصول الفقه(الشيخ عبد الوهاب خالف - 26



3rd INHAD INTERNATIONAL MUZAKARAH & MU‘TAMAR ON HADITH (IMAM 2018) - 27 Disember 
2018 
____________________________________________________________________________________________ 

e-Proceeding of 3rd  INHAD Interna onal Muzakarah & Mu'tamar on Hadith  (IMAM 2018). 27 December 2018. KUIS, Kajang, 
Selangor. Organized by Hadith Research Institute (INHAD), International Islamic University College Selangor, MALAYSIA. eISBN 
978-967-44741-6-4 

319

حة"يغ هذه القاعدة ِومن ص   ٢٨"األصل يف العقود والشروط اإل

ّ مباح ما جد منها وما سيجد بشرط موافقة الشريعة وهذا ما جعل احلنفية يرون ّوهذا يعين أن العقود
  .الذي رفضه اآلخرون من العلماء بذريعة الرصحة بيع الوفاء 

ُوكذا الشروط يقبل ما يستجد منها إذا مل خيرج عن ضوابط الشريعة وليس من الصحيح القول برفض ما  ُ
ل أقوام يشرتطون شروطا ليست يف كتاب هللا، من اشرتط شرطا " ّجد من الشروط حتت حديث ما 

 ٢٩" »ئة شرطليس يف كتاب هللا فليس له، وإن اشرتط ما

  .فكتاب هللا يف هذا املقام معناه القواعد العامة يف الشريعة، وليس معناه القرآن

  .همفهو مصدر مبعىن املفعول، أي ما كتبه هللا على املؤمنني وأوجبه علي

  ٣٠األصل يف العقود اللزوم:. القاعدة الثانية

                                                                                                                                                                              
 ١/١٦٣القواعد النورانية، )هـ٧٢٨ ت (الدمشقي احلنبلي احلراين تيمية ابن السالم عبد بن احلليم عبد بن أمحد العباس أبو الدين تقي - 27

  )السعودية. دار ابن اجلوزي: اخلليل، الناشر دمحم بن أمحد د: أحاديثه وخرج حققه
حة، هو النافعة األشياء يف واألصل  األدلة مبقتضى الشرع ودور بعد هو إمنا وهذا احلرمة، هو القلوب مؤملات: أي الضارة األشياء ويف اإل
حةو ،الوقوف فاملختار وروده قبل وأما الشرعية، ت بثالث املنافع إ َخلق{": تعاىل قوله: "األوىل اآلية: آ َ ْلكم َ ُ ِاألرض ِيف َما َ َْ ًمجيعا ْ البقرة (}َِ

ًمجيعا{: بقوله أكدت وقد سيما ال للعموم، موضوعه ألن للعباد؛ املخلوقات مجيع ّنهللا تعاىل  أخرب) ٢٩آية  ْلكم {يف والالم} َِ ُ  تفيد} َ
 )هـ٧٧٢: املتوىف (الدين مجال دمحم، أبو ّالشافعي، اإلسنوي علي بن احلسن بن الرحيم عبد. (للمخاطبني االنتفاع جهة على االختصاص

  )دار الكتب العلمية بريوت:  الناشر١/٣٦٠اية السول(
حةا األشياء يف األصل: قال اإلمام السيوطي- 28  - وسلم عليه هللا صلى-، روى أبو الدرداء عن النيبالتحرمي على الدليل يدل حىت إل
سنن »شيئا لينسى يكن مل هللا فإن عافيته هللا من فاقبلوا عفو، فهو عنه سكت وما حرام فهو حرم وما حالل فهو هللا أحل ما«: قال

ب٣/٥٩الدارقطين   .احلث على إخراج الصدقة:  
هول النبات: ومنها أمره، املشكل  احليوان:منها :. حاهلا وللعلماء فيها وجهان ائل مشكلوذكر السيوطي مس  حيرم املتويل قال تسميته ا

  .احلل قبلها اليت يف الشافعي عن للمحكي املوافق األقرب وقال النووي وخالفه أكله
حةا حكم عليه جيري هل مملوك؟ أو مباح هو هل النهر حال يعرف مل إذا: ومنها   امللك؟ أو إل
حة األصل ّألن الروضة أصل يف به جزم فيه، التصرف وله به أوىل فهو مملوك؟ أو مباح هو هل وشك برجه محام دخل لو: ومنها   اإل
حة، األصل ألن: أكلها املختار: السبكي قال الزرافة، مسألة: ومنها  حاباألص وأكثر التحرمي، أدلة تشملها فال كاسر، ب هلا وليس اإل

:  الناشر١/٦٠)األشباه والنظائر(هـ٩١١: املتوىف (السيوطي الدين جالل بكر، أيب بن الرمحن عبد( حبرمة، وال حبل ال أصال هلا يتعرضوا مل
  )م١٩٩٠ - هـ١٤١١ األوىل،: العلمية الطبعة الكتب دار

ب:  كتاب٣/١٩٨صحيح البخاري - 29 طل" ظ عند ابن ماجهاملكاتب وما ال حيل من الشروط، واللف: الشروط   ٢/٨٤٢"فهو 
ب: كتاب   )املكاتب: العتق 

  )الكتب عامل:  الناشر٣/٢٦٩ الفروق(هـ٦٨٤: املتوىف (لقرايف الشهري إدريس بن أمحد الدين شهاب العباس أبو - 30
ا على املسببات ترتيب واألصل األعيان، من املقاصد لتحصيل أسباب لعقود ل:قال اإلمام القرايف   .أسبا

رها حتصيل ّتتطلب والفعلية القولية العقود داللة:. قال اإلمام الطاهر بن عاشور    )١/٢٠١مقاصد الشريعة (.وغريه ِْامللك يف آ
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إذا تبايع الرجالن، فكل واحد منهما «: ، أنه قالروى ابن عمر رضي هللا عنهما، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
خليار ما مل يتفرقا، وكا مجيعا، أو خيري أحدمها اآلخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا 

  ٣١»بعد أن يتبايعا ومل يرتك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع

 ٣٢ لأللفاظ واملباينالعربة يف العقود للمقاصد واملعاين ال: القاعدة الثالثة

                                                                                                                                                                              
 للمقصود، ًوحتصيال للحاجة اًدفع اللزوم ذلك فناسب احلاجة ودفع عليه، املعقود أو به، املعقود من املقصود لتحصيل شرع إمنا العقد ّوألن
  :قسمني إىل العقود انقسمت األصل هذا مع ّأن غري

ت وعقود والصدقة واهلبة والنكاح واإلجارة كالبيع كذلك: أحدمها   .العقد عقيب حيصل لعقد املقصود التصرف ّفإن الوال
 وحتكيم والوكالة، ة،واملغارس والقراض، اجلعالة،: عقود مخسة وهو اللزوم، وعدم اجلواز مع بل اللزوم مع مصلحة يستلزم ال: اآلخر والقسم
 اجلهالة على دخوله مع عدمه أو اآلبق، مكان بعد فرط على يطلع قد أنه مع الزمة شرعت لو اجلعالة فإن اخلصومة ىف يشرعا مل ما احلاكم
 جمهول، فيه الربح حصول القراض، وكذلك متنافيان، ومها واللزوم، ملكان اجلهالة، جيتمع لئال جائزة فجعلت لضرره ذلك فيؤدى مبكانه

  .الربح هو الذى العقد مقصود حيصل وال حكمة بغري حصره السفر وإلزامه ربح فيها حيصل وال متعذرة السلع أن به يتصل فقد
ت األرض، وجودة الشجر نبات ىف العاقبة جمهولة املغارسة وكذلك ت على األسباب ومؤا م، طول مع الشجر معا  على يطلع فقد األ

  .املقصود حصول غري من ضرر لعمل فإلزامه بعده فرط أو ذلك، تعذر
 املنهج  شرح)هـ ٩٩٥ت (املنجور علي بن أمحد املنجور( .اجلواز على فجعلت ضرر أو تعذر على عليه وكل فيما يطلع وقد الوكالة وكذلك
  )األمني دمحم الشيخ دمحم:  حتقيق٢/٥٦٩املذهب قواعد إىل املنتخب

بالبيو:  ك٣/٦٤صحيح البخاري- 31   .ّإذا خري أحدمها صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع: ع 
 ٢/٢٦٦ غمز عيون البصائر للحموي(هـ١٠٩٨: املتوىف (احلنفي احلموي احلسيين الدين شهاب العباس، أبو مكي، دمحم بن أمحد -  32

 األشباه والنظائر البن امللقن (هـ ٨٠٤: املتوىف (امللقن ابن بـ املعروف األنصاري علي بن عمر حفص أبووالعلمية،  الكتب دار: الناشر
ض والتوزيع، للنشر القيم ابن دار: (األزهري الناشر حممود مصطفى: ودراسة  حتقيق١/٣٢  والشيخ(، )السعودية العربية اململكة - الر

 – بريوت الرسالة، مؤسسة: ناشرال) ١/٨٧(الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه(الغزي  احلارث أبو بورنو آل دمحم بن أمحد بن صدقي دمحم الدكتور
  )م ١٩٩٦ - هـ ١٤١٦ الرابعة،: لبنان الطبعة

 يف كما آخر عقد حكم فتكسبه عقد يف توجد اليت اللفظية القرائن تعينها اليت املقاصد يشمل ما :واملعاين ملقاصد واملراد
  .براءته عدم أو املطالبة، عن املديون براءة افيه اشرتط إذا الكفالة، بلفظ احلوالة وانعقاد احلوالة، بلفظ الكفالة انعقاد

 كل كالم حيمل نه الفقهاء صرح فقد العقود، جهة تعيني يف معتربة اّفإ ختاطبهم، اصطالح يف للناس املرادة العرفية املقاصد يشمل وما
  .وعرفه الشرع لغة خالفت وإن وعرفه لغته على إنسان

 العرف، يف العقود تلك معىن يفيد مما هلا املوضوعة األلفاظ غري لفاظ العقود بعض ادانعق من ذكره العلماء ما القسم هذا ومن
 الشيخ بن أمحد  (.احلاضر عرفنا يف " الضمان " بلفظ األشجار على الثمار شراء انعقاد وكذا واإلعطاء، األخذ بلفظ والشراء البيع كانعقاد

سور  / دمشق - القلم دار: الزرقا الناشر أمحد مصطفى: عليه وعلق صححه ١/٥٥ شرح القواعد الفقهية[هـ١٣٥٧ :ت الزرقا دمحم
  )م١٩٨٩ - هـ١٤٠٩ الثانية،: الطبعة

ا، اليت أللفاظ ال املتعاقدين مبقاصد وغريها وهبة وإجارة ونكاح وشراء بيع من العقود يف واالعتداد  تعذر إذا إال يستعملو
 يفيد مما هلا املوضوعة األلفاظ غري لفاظ العقود بعض انعقاد العلماء من ذكره ، ويدخل حتتها مااأللفاظ مل فال واملقاصد النيات إعمال
 يف " الضمان " بلفظ األشجار على الثمار شراء انعقاد واإلعطاء، وكذا األخذ بلف والشراء البيع كانعقاد العرف، يف العقود تلك معىن
 بريوت الرسالة، مؤسسة:  الناشر٧/٣٧٨موسوعة القواعد الفقهية(الغزي احلارث أبو بورنو آل دمحم بن أمحد بن صدقي دمحم (.احلاضر عرفنا

   )١/٥٦وشرح القواعد الفقهية (، )م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤ األوىل،: لبنان الطبعة –
   :ية بني أوامر هللا وأوامر العبدّوفرق احلنف
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لنيات، ": يقول- ملسو هيلع هللا ىلص- مسعت رسول هللا: مسعت عمر يقول: عن علقمة بن وقاص، قال َّإمنا األعمال 
  33 ."ِّوإمنا لكل امرئ ما نوى

ا بغري «: -ملسو هيلع هللا ىلص-قال رسول هللا: عن أيب مالك األشعري، قالو س من أميت اخلمر، يسمو ليشربن 
م األرض، وجيعل منهم القردة امس ملعازف، واملغنيات، خيسف هللا  ها، يعزف على رءوسهم 

  34."واخلنازير

لبييت على ا: "- ملسو هيلع هللا ىلص-عن األوزاعي، عن النيب   35."عُّلناس زمان يستحلون الر 

  ٣٦الضرر يزال  :رابعةالقاعدة ال

  ٣٧».»ال ضرر وال ضرار«: هللا ملسو هيلع هللا ىلص قالعن عمرو بن حيىي املازين، عن أبيه؛ أن رسول 

                                                                                                                                                                              
 إن عبدي كاتب: آلخر قال كمن وذلك اللفظ، يعين االسم العباد أوامر ويف املعىن تعاىل هللا أوامر يف املعترب ّأن  واعلم":قال احلموي

 لو ذلك ومن جاز ًاخري فيه يعلم ومل كاتب لو الشرط هذا على لكتابة تعاىل هللا أمر ويف. جيز مل خريا فيه يعلم ومل فكاتبه خريا فيه علمت
 ويف املعىن تعاىل هللا أوامر يف املعترب ّألن الزكاة؛ خبالف السبعة إىل يصرف: وقيل. جيوز واحد إىل فصرف السبعة لألصناف لثلث أوصى
شي الصغري اجلامع شرح يف كذا االسم العباد أوامر    )٢/٢٦٦غمز عيون البصائر( ".للتمر
ب١/٦ صحيح البخاري- 33 ب:  أبواب٢/١٤١٣بدء الوحي، وسنن ابن ماجه:     )النية: الزهد 
ب:  أبواب٥/١٥١) سنن ابن ماجه،)هـ٢٧٣: ت( القزويين يزيد بن دمحم- 34 ت، احملقق: الفنت     . األرنؤوط شعيب: العقو

ب: كتاب، ٤/١٩٦٧ويف فتح الغفار   .جيد سندب ماجة وابن أمحدو صحيح، سناد  النسائي  رواه، األوعية املنهي عن االنتباذ:األشربة 
عي أمحد بن دمحم بن يوسف بن أمحد بن للحسن : الناشر، العمران علي الشيخ شراف جمموعة : قق، احمل)هـ١٢٧٦ : ت( لصنعاينا ُّالر

  .الفوائد عامل دار
 السخاوي سئل فيما املرضية األجوبة) (٩٠٢:مشس دمحم بن عبد الرمحن السخاوي ت:احلديث مرسل رواه ابن بطة عن األوزاعي قاله-  35
  )والتوزيع للنشر الراية دار: إبراهيم الناشر دمحم اقإسح دمحم. د: ، احملقق١/٢١٤النبوية األحاديث من عنه
هـ األشباه والنظائر البن ٩٧٠: املتوىف (املصري جنيم بن املعروف دمحم، بن إبراهيم بن الدين  ، وزين١/٧األشباه والنظائر للسيوطي- 36
  )لبنان – بريوت ،العلمية الكتب دار: عمريات الناشر زكر الشيخ: أحاديثه وخرج حواشيه  وضع١/٧٢جنيم

ت دفع فيها فيدخل املضار، لدفع أو املنافع ُشرعت جللب واألحكام" : قال املرداوي  الدين، حفظ: هي اليت اخلمس الضرور
التحبري ، )هـ٨٨٥: ت (احلنبلي الصاحلي الدمشقي املرداوي سليمان بن علي احلسن أبو الدين عالء" (والعرض واملال، والنسب، والنفس،
ض / السعودية - الرشد مكتبة: السراح الناشر أمحد. د القرين، عوض. د اجلربين، الرمحن عبد. د: احملقق) ٨/٣٨٤٦حريرشرح الت   )الر

 من: اخليار أنواع ومجيع لعيب، الرد: ذلك من الفقه أبواب من كثري عليها ينبين القاعدة هذه ّأن اعلم" :قال السيوطي
ا والشفعة، نواعه، واحلجر ذلك، وغري املشرتي، وإفالس والتعزير، املشروط، الوصف اختالف  والقصاص،. القسمة ضرر لدفع شرعت أل
 لعيوب، النكاح وفسخ والبغاة، املشركني، وقتال الصائل، ودفع والقضاة، األئمة، ونصب والقسمة، املتلف، وضمان والكفارات، واحلدود،

   )١/٨٤األشباه والنظائر (".متداخلة أو متحدة، قبلها اليت القاعدة مع وهي ذلك، غري أو اإلعسار، أو
 اإلمام الشافعي املطلب عبد بن شافع بن عثمان بن العباس بن إدريس بن دمحم هللا عبد أبو و القضاء يف املرفق، ٤/١٠٧٨موطأ مالك- 37

  )لبنان – بريوت العلمية، الكتب دار: الناشر ١/٢٢٤مسند الشافعي) هـ٢٠٤: ت(
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  ٣٨درء املفاسد أوىل من جلب املنافع: اخلامسةقاعدةال

دعوين ما تركتكم، إمنا هلك من كان قبلكم بسؤاهلم واختالفهم على «: عن أيب هريرة عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، قال
يتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرت مر فأتوا منه ما استطعتمأنبيائهم، فإذا    ٣٩.»كم 

  ٤٠املشقة جتلب التيسري : السادسةقاعدةال

اللهم ارمحين ودمحما : دخل أعرايب املسجد والنيب ملسو هيلع هللا ىلص جالس، فصلى، فلما فرغ، قال: عن أيب هريرة، قال
ل يف »اسعالقد حتجرت و«: وال ترحم معنا أحدا، فالتفت إليه النيب ملسو هيلع هللا ىلص، فقال ، فلم يلبث أن 

، مث »-  أو دلوا من ماء -أهريقوا عليه سجال من ماء «: املسجد، فأسرع إليه الناس، فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص
  ٤١.»إمنا بعثتم ميسرين ومل تبعثوا معسرين«: قال

                                                                                                                                                                              
 عن املازين حيىي بن عمرو عن عنه والشافعي مالك:  وقال١/٧٢٧الك والشافعي، واملقاصد احلسنة للسخاويومن اختالف م

 آخر وجه من شيبة أيب ابن وأخرجه اجلعفي، جابر وفيه عباس، ابن عن والطرباين ماجه وابن الرزاق وعبد أمحد عند وهو مرسال، به أبيه
  .وعائشة وجابر مالك أيب بن وثعلبة لبابة وأيب هريرة وأيب سعيد أيب عن بابال ويف لث، وجه من والدارقطين منه، أقوى
 العلمية الكتب دار:  الناشر١/١٠٥ األشباه والنظائرللسبكى )هـ ٧٧١ :ت (السبكي الدين تقي بن الوهاب عبد الدين ج -  38

  )م١٩٩١ -هـ١٤١١ األوىل: الطبعة
 -  قال ولذا ملأمورات، اعتنائه من أشد ملنهيات الشرع اعتناء ّألن ا؛ًبغال املفسدة دفع قدم ومصلحة مفسدة تعارضت إذا

 ى مما ذرة لرتك« حديثا الكشف يف وروى ، »فاجتنبوه شيء عن يتكم وإذا استطعتم، ما منه فأتوا بشيء أمرتكم إذا« - السالم عليه
غمز عيون (.املنهيات على اإلقدام يف يسامح ومل شقة،للم اًدفع الواجب ترك جاز مث ومن »الثقلني عبادة من أفضل عنه هللا

   )١/٢٩٠البصائر
 اًأيض األمر دار وإذا العلماء، قاله املصلحة، جلب من أوىل املفسدة درء كان مصلحة، وجلب مفسدة درء بني األمر دار إذا

التحبري شرح . (غريها درء من وىلأ منهما العليا فدرء األخرى، من اًفساد أكثر إحدامها وكانت املفسدتني، إحدى درء بني
    )٨/٣٨٥١التحرير

ب:  كتاب٩/٥٤صحيح البخاري- 39 لكتاب والسنة    .االقتداء بسنن النيب: االعتصام 
 فواجب مر أمر إذا ّهوأن ،تنبُجي أن فواجب شيء عن ى إذا أنه )وسلم عليه هللا صلى ( النيب فيه ّبني جامع حديث فهذا :دمحم أبو قال
 على فرضو )وسلم عليه هللا صلى  (حياته يف عنه يبحث أال فواجب به أمر وال عنه ينه مل ما ّوأن ،االستطاعة بلغت حيث منه تىْؤُيـ أن

 وجب اثنان منها بطل فإذا الثالثة األقسام هذه إال قسم ال إذ ضرورة مباح فهو اًواجب وال اًحرام يكن مل وإذا يوجبه وال حيرمه مسلم أال كل
 اإلحكام يف أصول (هـ٤٥٦: املتوىف (الظاهري القرطيب األندلسي حزم بن سعيد بن أمحد بن علي دمحم أبو(.ضرورة بد وال الثالث

  )بريوت اجلديدة، اآلفاق دار: عباس، الناشر إحسان الدكتور األستاذ: له شاكر، قدم دمحم أمحد الشيخ:  احملقق٨/١٥األحكام
  ١/٤٩للسبكي األشباه والنظائر- 40
ْسورة بن عيسى بن دمحم -  41  عواد بشار:  احملقق١/٢٧٥سنن الرتمذي) هـ٢٧٩: ت (عيسى أبو الرتمذي، الضحاك، بن موسى بن َ

ْالس◌جستاين األشعث بن سليمان داود وأبو(بريوت،  – اإلسالمي الغرب دار: الناشر معروف ِ َ  ١/٢٨٢ سنن أيب داود،)ه٢٧٥: املتوىف (ِّ
  )بريوت – صيدا العصرية، املكتبة: احلميد، الناشر عبد الدين حميي دمحم: قاحملق. األرض يصيبها البول: ب

 فتناوله املسجد، يف فبال أعرايب قام: قال هريرة، أ ّأن مسعود، بن عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد أخربين: قال الزهري، وروى البخاري عن
 تبعثوا ومل ميسرين، بعثتم فإمنا ماء، من ًذنو أو ماء، من سجال بوله على وهريقوا دعوه«: وسلم عليه هللا صلى النيب هلم فقال الناس،

ب:  كتاب١/٥٤ صحيح البخاري»معسرين   .صب املاء على البول يف املسجد: الوضوء 
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  ٤٢زل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصةُتناحلاجة  : السابعةقاعدةال

حرم هللا مكة فلم حتل ألحد قبلي، وال ألحد «:  هللا عنهما، عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قالعن ابن عباس رضي
ار، ال خيتلى خالها وال يعضد شجرها، وال ينفر صيدها، وال تلتقط  بعدي، أحلت يل ساعة من 

؟ فقال: فقال العباس » لقطتها إال ملعرف إلذخر وقال أبو هريرة إال ا: إال اإلذخر لصاغتنا وقبور
ن بن صاحل عن احلسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة »لقبور وبيوتنا«عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص :  ، وقال أ

لقينهم «عن طاوس، عن ابن عباس رضي هللا عنهما : النيب ملسو هيلع هللا ىلص مثله، وقال جماهدعن مسعت 
م   ٤٣"»وبيو

  ٤٤العادة حمكمة  :ثامنة القاعدةال

ما رآه املسلمون حسنا فهو  «):ملسو هيلع هللا ىلص: (عن عبدهللا بن مسعود قال رسول هللالعادة حمكمة، أصل قاعدة 
 ٤٥»عند هللا حسن

  ٤٦ذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرامإ: التاسعةقاعدةال
                                                             

   ١/٧٨ واألشباه والنظائر البن جنيم١/٨٨األشباه والنظائرللسيوطي- 42
  .والسلم وضمان الدرك على خالف القياس وجاز االستصناع وبيع الوفاء للحاجة ارةّويرى ابن جنيم أن من تطبيقات القاعدة  جواز اإلج

ب:  كتاب٢/٩٢صحيح البخاري- 43   .اإلذخر واحلشيش يف القرب: اجلنائز 
حة حيث من حكمها فتعطى الضرورة منزلة تنزل بفئة ختتص اليت وكذلك الناس، غلب تتعلق اليت العامة احلاجة ّأن القاعدة هذه معىن  إ

 خمالفة أو ّاحملرم ارتكاب إىل واللجوء ،العامة الشرع قواعد خمالفة على ًاعث أقل وهي الضرورة مرتبة دون مرتبة يف احلاجة كانت وإن احملظور
 حكم يتعط قد أن احلاجة على يدل ما الشرع أدلة من، والضرورية املصاحل على حمافظة الضرورات شأن من هو إمنا - العامة الشرع قواعد

 تلك بزمان مؤقت الضرورة حكمّبعض العلماء بني احلاجة والضرورة فرأى أن  فرق وقد معاشهم، لشؤون ًوتسهيال العباد على ًاتيسري الضرورة
 عمادة: الناشر ١/٢٤٦ القواعد والضوابط الفقهية املتضمنة للتيسرياللطيف العبد صاحل بن الرمحن بد ع.(مستمر احلاجة وحكم الضرورة،

   )م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣ األوىل،: الطبعة السعودية العربية اململكة املنورة، املدينة اإلسالمية، جلامعة العلمي بحثال
  ٨/٣٨٥٧ والتحبري شرح التحرير١/٧٩ واألشباه والنظائر البن جنيم١/٧األشباه والنظائر- 44

، اللغة يف وال الشرع يف له ضابط وال احلكم،  الشارععليه رتب فعل ّذكر اإلمام املرداوي احلنبلي أنه ينبين على هذه القاعدة كل
 املعاشرة، يف واملعروف ًوغصبا، وهدية، ًوإعطاء، ًوإيداعا، ًقبضا، ُيعد وما الصديق، بيت من واألكل السرقة، يف واحلرز املوات، كإحياء
، واألوقاف، األميان، يف كاأللفاظ :عليه اللفظ حيمل مقدار، أو فعل أو عني ختصيص يف للعادة املستأجر، والرجوع وانتفاع  والوصا

 الغالب، على احلمل يف النقود وإطالق واألوقية، والقلة، والوسق، واملد، والصاع، والدراهم، الدينار، وإطالق والتفويضات، واألقارير،
   )٨/٣٨٥٧التحبري. (اًبيع الناس يعده مبا املعاطاة وصحة

 بن عمر بن أمني دمحم عابدين، ابن. (تدخل حتت هذه القاعدة...املوصي واحلالف والناذر ألفاظ الواقفني وّ أنوذكر ابن عابدين
  )م١٩٩٢ -  هـ١٤١٢ الثانية،:الطبعة بريوت-الفكر دار: الناشر )٦/٦٩٠ رد احملتارهـ١٢٥٢: ت (احلنفي الدمشقي عابدين العزيز عبد
ب١/٩١املوطأ- 45 قال ً مسند عبد هللا بن مسعود، واحلديث صح مرفوعا ٦/٨٤محدقيام شهر رمضان وما فيه من الفضل، ومسند أ:  

 ١/١٦٩كشف اخلفاء، )هـ١١٦٢: املتوىف (الفداء أبو الدمشقي، العجلوين اجلراحي اهلادي عبد بن دمحم بن إمساعيل(ذلك العجلوين، 
نصب الراية . (مسعود ابن على موقوفا إال أجده ومل مرفوعا، غريب:. قال الزيلعي. العصرية املكتبة: الناشر )حرف اهلمزة مع الكاف

ب٤/١٣٣   .)اإلجارة الفاسدة:  
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َروي عن ابن مسعود قال رسول هللا ِ   ٤٧"غلب احلرام احلاللما اجتمع احلرام واحلالل إال ": ُ

  ٤٨ األصل براءة الذمة: العاشرةقاعدةال

البينة على املدعي واليمني على : "قال) ملسو هيلع هللا ىلص(عن النيب  عن جده، عن أبيه ، عن عمرو بن شعيب 
  ٤٩"املدعى عليه

                                                                                                                                                                              
  ١/١٠٥األشباه والنظائر للسيوطي- 46

 البيع أن فيهما، البيع بطل وميتة زكية وشاة وعبد حر بني مجع يدخل حتت القاعدة بطالن العقد املشتمل على ما حيل وما الحيل كما إذا
  .جيوز فيما العقد لصحة شرط جيوز ال فيما العقد الفاسدة، وقبول لشروط يبطل

 فملكه اآلخر حلق ملكه يف التصرف عن ممنوع منهما ًكال ّفإن آلخر وعلو لرجل، سفل: مسألة يف املقتضي على املانع رجح العلماء-
 احلق دمُق وإمنا واملستأجر، ن،املر حلق منع املؤجرة والعني املرهون، يف واملؤجر الراهن، تصرف وكذا مانع، به اآلخر حق وتعلق له، مطلق

  )٣٥٧- ١/٣٤٦غمز عيون البصائر (.اآلخر على عني تفويت امللك تقدمي ويف لتأخري، منفعة إال به يفوت ال ّهألن امللك؛ على هنا
حا فيها ّأن ولو وخنزير، وخمدرات مخر من احملرمات يف التجارة منعو-  مقر على تطل فذة تحف من الدار مالك ومنافع قتصادية، ومينعً أر

   )١/٢٦٦الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه(.عليهما وطؤها حيرم شريكني بني جارية كانت له، وإذا منفعة فيها كان ولو جاره، نساء
ر(هـ٤٥٨: املتوىف (البيهقي بكر أبو اخلراساين، موسى بن علي بن احلسني بن أمحد- 47 ب١٠/١١٥ معرفة السنن واآل م الز ال حير:  

  )قتيبة دار ،)كستان - كراتشي (اإلسالمية الدراسات جامعة: الناشرون، قلعجي أمني املعطي عبد: احملققاحلالل، 
 إال وحرام حالل اجتمع ما :"هللا عبد قال: قال الشعيب، عن جابر مسعود، وروى عن ابن على احلديث موقوف: قال الزيلعي

  .يفارقها فإنه أمها، أو ابنتها وعنده مرأة، يفجر رجلال يف وذلك: سفيان قال احلالل، احلرام غلب
نصب .  (منقطع مسعود ابن عن والشعيب ضعيف، وجابر مسعود، ابن عن اجلعفي جابر رواه: سنته يف البيهقي قال

  )الصيد:  كتاب٢/٢٥٤ فصل يف اجلوارح والدراية يف ختريج أحاديث اهلداية٤/٣١٤الراية
   ١/١٧٩الوجيز يف إيضاح القواعد- 48

   .الدليل فعليه دليل بال شيئا ادعى فمن به، معمول دليل وهي الذمة براءة يف احلال يستصحب
: احملقق) ١/٣٦٧(ذائعة  خالفية مسائل يف النظر تقومي، ) هـ٥٩٢: املتوىف (َّالدَّهان ابن الدين، فخر شجاع، أبو شعيب، بن علي بن دمحم(
ض / السعودية - الرشد مكتبة :الناشر اخلزمي صاحل بن صر بن صاحل. د   )الر
 ّفإن ألصل متمسك ّهللشفيع؛ ألن به املشفوع امللك املشرتي إلنكار به املشفوع امللك على الشفيع على البينة جتب ّيرى الشافعية أنه ال-

   )٣/٢٩١التقرير واحلبري. (اًمجيع واإللزام للدفع حجة يصلح ألصل والتمسك الظاهر يف امللك دليل اليد
  :تطبيقات تندرج حتت القاعدة منهاذكر السيوطي -
  .األصل ملوافقته عليه، املدعى قول والقول املدعي، ميني أو خر، يعتضد مل ما واحد، شاهد الذمة شغل يف يقبل ال -
 ّألن الغارم، قول القولف املتعدي واملودع والغاصب، واملستام، كاملستعري، متلفه، على قيمته جتب حيث املتلف، قيمة يف اختلف إذا-

  .زاد مما ذمته براءة األصل
  .املدعي على تعرض بل ذمته براءة األصل ّألن نكوله، مبجرد يقضى ال فنكل، عليه املدعى على اليمني توجهت -
  .ذمته براءة األصل ّألن ؛ اآلخذ قول فالقول البدل، ذكر يف اختلفا فلو بدله، ترد أن على ملكتكه: القرض صيغ من-
ين وقال أوضحت، هكذا: اجلاين قال لو-  .ذمته براءة األصل ّألن اجلاين صدق بينهما، احلاجز رفعت وأ موضحتني أوضحت بل عليه ا
   )١/٥٠ واألشباه البن جنيم١/٥٣األشباه والنظائر للسيوطي(

ب٣/١٩ خرب الواحد يوجب العمل، وسنن الرتمذي ٥/٢٧٦، سنن الدارقطىن- 49 البينة على املدعي وقال حسن صحيح ّما جاء أن :  
 الدعى بدعواهم، الناس يعطى لو«: قال )وسلم عليه هللا صلى( النيب ّأن عباس، ابن عنوعليه العمل عند أهل العلم ، ولفظه عند مسلم 

ب:  كتاب٣/١٣٣٦( »عليه املدعى على اليمني ولكن وأمواهلم، رجال دماء س   )اليمني على املدعى عليه: األقضية 
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ملصلحة : احلادية عشرقاعدةال   ٥٠التصرف على الرعية منوط 

ما من عبد يسرتعيه هللا رعية، ميوت يوم ميوت وهو «: ملسو هيلع هللا ىلص يقولعن معقل بن يسار مسعت رسول هللا 
 .٥١»غاش لرعيته، إال حرم هللا عليه اجلنة

ُقاعدة ما حرم أخذه حرم إعطاؤه  :عشر القاعدة الثانية َُ َ
٥٢   

  ٥٤ . وبيان ما جيوز بيعه وماال جيوز٥٣ويدخل فيها حترمي بيع ما ال منفعة فيه

                                                             
 الزركشي ادر بن هللا عبد بن دمحم الدين بدر هللا عبد أبو و،١/٣٤٨ والوجيز يف إيضاح القواعد١/١٢١األشباه والنظائر للسيوطي- 50

  )م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥ الثانية،: الطبعة الكويتية األوقاف وزارة: الناشر  ١/٣٠٩املنثور) هـ٧٩٤ :ت(
  . احلاجات تساوي مع التفضيل، عليه حيرم األصناف على الزكاة قسم إذا:.  فروع منهاويندرج حتت هذه القاعدة

  .جيوز ال سبب وبغري جاز، بسبب الديوان من اجلند بعض للحاكم إسقاط -
ا ؛ خلفه الصالة مع صحة فاسقا، للصالة إماما ينصب أن األمور والة من ألحد جيوز ال-  مبراعاة مأمور األمر وويل. مكروهة أل

  .املكروه فعل على الناس محل يف ةمصلح وال املصلحة،
  .يظهر أن إىل حيبسهم املصلحة وجه يظهر مل إذا فملصلحة يكون ذلك والفداء، واملن والرق، القتل، بني األسرى احلاكم يف ختري إذا-
  .أخذها ديةال يف أو اقتص، القصاص يف املصلحة رأى ْإن بل املصلحة، خالف ّهألن ؛ ًجما القصاص عن للحاكم العفو ليس -
  .إسقاطه على يقدر فال عنهم، كالنائب وهو للمسلمني، الكفاءة حق ّألن ؛ رضيت وإن كفء، بغري امرأة يزوج أن للحاكم  ليس-
  .الثلث من كثر له وارث ال من احلاكم وصية جييز ال -
   )١/١٢١ئر للسيوطياألشباه والنظا (.األحوج على األحوج غري املال بيت مال يف يقدم أن للحاكم جيوز ال -

ة لفروع السيوطي  من حاجته قدر مستحق كل إىل ويصرف تعاىل هللا يتقي أن اإلمام على وجيب:. ًوقال ابن جنيم بعد ذكر فروعا مشا
دة غري    )١/١٠٥األشباه البن جنيم. (حسيبا عليه هللا كان ذلك يف رّقص فإن ز
ب:  كتاب١/١٢٥صحيح مسلم - 51   .الويل الغاش لرعيته الناراستحقاق : اإلميان 
   ٩/١١٦موسوعة القواعد الفقهية- 52
ًمهما ًجانبا ّمتثل القواعد هذه: ًأوال ّالشرعية، ّالسياسة جوانب من ّ ، ّكالرشوة أشياء أخذ املسلم على ّالشرع َّحرم فقد ّ  هذه وحرمة ّوالر

ًنصا كانت وإن - وأمثاهلا األشياء  ًأيضا عليه ّحمرم فهو ر أو رشوة خذ أن للمسلم جيوز ال فكما ًطاء،إع ّحمرمة ًأيضا فهي - األخذ يف ّ
ًسدا ذلك فيكون لغريه، ّالر أو ّالرشوة يعطي أن  املعطي جانب من كان وإن اإلعطاء ّألن ًوإعطاء، ًأخذا وأشباههما ّوالر ّالرشوة ألبواب ّ

  .ّحمرم وكالمها اآلخذ، جانب من أخذ فهو
 ّفكل. املطرب أي - ّالزامر وأجرة ّالنائحة وأجرة. الغيب علم ّومدعي ّاملنجم أي - الكاهن وحلوان الفاجرة أي - بغيال مهر حرمة: ومنها
  .ًإعطاء والً أخذا جيوز ال ذلك
 قدسيامل قدامة بن الشهري احلنبلي، الدمشقي مث املقدسي اجلماعيلي قدامة بن دمحم بن أمحد بن هللا عبد الدين موفق دمحم بوأ - 53

   )القاهرة مكتبة: الناشر)٤/١٩٢املغين ، )هـ٦٢٠:ت(
ًه ليس كل ما فيه منفعة جيوز بيعه فمثال لنب النساء ال جيوز بيعه لكونه جزءا من آدمي خالفا للشافعيّ أن:ويرى احلنفية ً.  

  .الثقافية الكتب مؤسسة: اشرالن، ١/٨٩الغرة املنيفة )هـ٧٧٣: املتوىف (احلنفي الغزنوي اهلندي أمحد بن إسحق بن عمرذكره  (
 ال كذلك كان ما ّألن لباطل؛ املال أكل عن تعاىل يه املذكور الوجه على النجس بيع منع على الدليل ٣/٢٣٩ الفروق للقرايف - 54

 أال للتجارة املناقض لباطل املال أكل من عنه العوض ذْفأخ ،ًأصال به منتفع غري فكأنه يسرية، منفعة به حتصل أو للمسلم منفعة به حتصل
   ]٢٩: النساء[} منكم تراض عن جتارة تكون أن إال {:"فقال االستثناء داة بعده أتى أنه ترى
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 يقول عام الفتح، وهو مبكة -  ملسو هيلع هللا ىلص -  أنه مسع رسول هللا - رضي هللا عنهما -  هللا عن جابر بن عبد-١
ا تطلى : إن هللا حرم بيع اخلمر، وامليتة، واخلنزير، واألصنام فقيل«  رسول هللا أرأيت شحوم امليتة، فإ

ا الناس؟ فقال ا اجللود، ويستصبح    "م ال، هو حرا: ا السفن، وتدهن 

ع مخرً فالّبلغ عمر بن اخلطاب أن: طاوس، أنه مسع ابن عباس رضي هللا عنهما، يقولعن -٢ ا، ً 
قاتل هللا اليهود حرمت عليهم الشحوم، فجملوها «:  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قالّ، أمل يعلم أنًقاتل هللا فال: فقال

  ٥٥»فباعوها

ى عن مثن الكلب، ومهر البغي، -  ملسو هيلع هللا ىلص - رسول هللا ّأن «-  -عن أيب مسعود األنصاري -٣  
  ٥٦» وحلوان الكاهن

لرتاضي:القاعدة الثالثة عشر    البيع 

إمنا «: ) ملسو هيلع هللا ىلص( قال رسول هللا: مسعت أ سعيد اخلدري، يقول: عن داود بن صاحل املدين، عن أبيه، قال
  ٥٧»البيع عن تراض

   الالزمةدالتقعيد النبوي للعقو :. ث الثايناملبح

  مقصود العقد الالزم:. املطلب األول
                                                                                                                                                                              

 األوىل،: الطبعة العلمية الكتب دار: الناشر ٦/٥٧،  التاج واإلكليل،)هـ٨٩٧: املتوىف (املالكي املواق هللا عبد أبو يوسف بن دمحم(
: الناشر ٢٥٨ /٤،  مواهب اجلليل)هـ٩٥٤: املتوىف (املالكي ُّالرعيين حلطاب املعروف دمحم هللا عبد بوأ الدين مشس، وم١٩٩٤-هـ١٤١٦

 ٣/٣٥٠، روضة الطالبنيو، هـ٦٧٦: املتوىف (النووي شرف بن حيىي الدين حميي زكر أبو ، م١٩٩٢ - هـ١٤١٢ الثالثة،: الطبعة الفكر دار
  )٤/١٨٩واملغين ، م١٩٩١ / هـ١٤١٢ الثالثة،: الطبعة عمان -دمشق -بريوت إلسالمي،ا املكتب: الناشر الشاويش زهري: حتقيق

ب:  كتاب٣/٨٤صحيح البخاري- 55   .بيع امليتة واألصنام: البيوع  
 ميوحتر الذرائع وسد القمع يف الشرعية السياسة ب من القاعدة  وهذه"حبرمانه ُعوقب أوانه قبل الشيء استعجل من"ومن القواعد قاعدة 

  .احليل
ا يف املذاهب(.السبت يوم الصيد اليهود على َّحرم ملا تعاىل هللا ّأن القاعدة هذه يف واألصل    )١/٤١٥القواعد الفقهية وتطبيقا

حلديث على حترمي احليل : ت (املقدسي قدامة بن أمحد بن دمحم بن الرمحن عبد الفرج أبو الدين مشس، و ٥/٢٦٣املغين. (واستدل احلنابلة 
  ) واحللو دمحم الفتاح عبد الدكتور - الرتكي احملسن عبد بن هللا عبد الدكتور: حتقيق ١٥/٣٦٢هـ الشرح الكبري ٦٨٢

ب:  كتاب٣/١١٩٨صحيح مسلم- 56   .حترمي مثن الكلب: املساقاة 
  ) ١/٨٨ مسائل أيب حنيفةالغرة املنيفة يف حتقيق بعض. (ذكر الغزنوي احلنفي جواز بيع الكلب املعلم واحلارس عند احلنفية ومالك

نه ال يعجبه بيعهاوأجاز ابن رشد شراء ال  ٨/٨٢التحصيلولبيان  اهـ٥٢٠:ت القرطيب رشد بن أمحد بن دمحم الوليد أبو. (كلب وصرح 
  )م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ الثانية،: الطبعة لبنان بريوت اإلسالمي، الغرب دار: الناشر حجي دمحم د: حققه

ب: بواب أ٢/٧٣٧سنن ابن ماجه- 57   .بيع اخليار قال األرنؤوط احلديث صحيح وإسناده هذا حسن: التجارات 
ُأنيس(واحلديث مرفوع 

 بن يعقوب بن منصور بن نبيل حذيفة، أبو َالباري َفتح يف َاحلافظ ذكرها اليت األحاديث َوحتقيق ختريج يف َّالساري ِ
َمؤسسة: البصارة الناشر َيعقوب بن َمنصور بن نبيل: احملقق: املؤلف  ٣/١٩٩٢ الكوييت البصارة سلطان   )لبنان – بريوت َّالسماحة، َّ
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رادة منفردة:العقد ، وهو ارتباط إجياب بقبول على وجه  هوكل ما عزم املرء على فعله، سواء صدر 
  ٥٨.مشروع يثبت أثره يف حمله

 ٥٩ .ةهو ما ليس ألحد عاقديه فسخه دون رضا اآلخر، كالبيع واإلجار: الالزم

  يد النبوي للعقود الالزمةعالتق:. املطلب الثاين

   التجارة الكامنة يف موافقة التشريعحرية:.القاعدة األوىل

ّبينت السنة الشريفة أن العقود  عت لتحقيق املنافع من بيع وإجيار وشركة وغري ذلك مما جيلب النفع ِرُشّ
ك لرتاضي املتعاقدين حسب أهوائهم بل ومل ترت، قيمت على أسس قوميةوُأ، على الفرد وعلى اجلماعة

طل وإن كان مائة لغنوالغرم . الضرر وال ضرار   ٦٠.شرطم وكل شرط ليس يف كتاب هللا فهو 

إذا تبايع الرجالن، فكل واحد منهما «: عن ابن عمر رضي هللا عنهما، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، أنه قال
، أو خيري أحدمها اآلخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا خليار ما مل يتفرقا، وكا مجيعا

  ٦١» »بعد أن يتبايعا ومل يرتك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع

ًاملسلمون على شروطهم إال شرطا أحل حراما أوحرم حالال:.ثانيةالقاعدة ال ً ً  

                                                             
َوهبة- 58 ْ ّالزحيلي، مصطفى بن َ

ِْ َ   )دمشق – َّسورية - الفكر دار:  الناشر ٤/٢٩١٧الفقه اإلسالمي ُّ
 البصري الفراهيدي متيم بن عمرو نب أمحد بن اخلليل الرمحن عبد أبو  (.اًعهد عاهدته مثل اًعقد عاقدته العهد، مثل والعقد:. والعقد لغة

  )املخزومي مهدي د: احملقق١/١٤١العني هـ١٧٠: املتوىف(
شر١/٢٥٥سعدي حبيب القاموس الفقهي (.لقبول االجياب ارتباط عن عبارة:. ًالعقد اصطالحا   )دار الفكر سورية:  ا

  ٤/٣٠٩٤الفقه اإلسالمي - 59
  ].٥/ ١:املائدة[} لعقود أوفوا آمنوا الذين أيها {: تعاىل لقولهً شرعا واجب لعقود الوفاء ّألن اللزوم؛ العقود يف األصل
 العاقدين بتفرق إال العقد يلزم ال: واحلنابلة الشافعية وعند. العاقدين من العقد صدور مبجرد واملالكية احلنفية عند اللزوم صفة وتثبت

ما، لس خيار حبديثً عمال لزومه، فاختارا ختايرا، إذا أو بدا   »اخرت: لآلخر أحدمها يقول أو يتفرقا، مل ما خليار البيعان«: ا
  )م١٩٧٣ - هـ١٣٩٣ العدد املنورة ملدينة اإلسالمية اجلامعة ١/٢٣هـ حماسن الشريعة ١٤٢٠: ت سامل دمحم بن عطية - 60
ب:  كتاب٣/٦٤ صحيح البخاري- 61   .وجب البيعّإذا خري أحدمها صاحبه بعد البيع فقد : البيوع 

ألقوال لتفرق يف احلديث التفرق   وهو ما مساه احلنفية خيار القبول فإذا ما مت اإلجياب والقبول ،ّذهب احلنفية واملالكية إىل أن املقصود 
 فقل عتابت إذا«: له قال حيث - عنه هللا رضي - منقذ بن حبان  حبديث حديثًفقد مت البيع إال أن يشرتط أحدمها اخليار لنفسه عمال

 فتح هـ٨٦١: ت (اهلمام بن املعروف الواحد عبد بن دمحم الدين الكم(  . وبعمل أهل املدينة عند املالكية»اخليار ويل خالبة ال
  )٣/٩١والشرح الكبري ،الفكر دار: الناشر ٦/٢٥٨القدير

لتفرق تفرق األبدان   البغدادي، البصري حبيب بن دمحم بن دمحم بن علي احلسن أبوو  ،٤/٣األم (ّويرى الشافعية واحلنابلة أن املقصود 
 األوىل،: الطبعة،  بريوت العلمية، الكتب دار: الناشر - معوض دمحم علي الشيخ: احملقق ٥/٢٢ احلاوي)هـ٤٥٠: املتوىف (ملاوردي الشهري
 الكتاب دار: الناشر ١١/٢٦٣قنع  الشرح الكبري على امل،)ه٦٨٢: ت (قدامة بن أمحد بن دمحم بن الرمحن عبدو، م ١٩٩٩- هـ ١٤١٩
  )للنشر العريب
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اتبت أهلي على تسع أواق، يف كل عام أوقية،  كّإين: جاءتين بريرة فقالت:  قالت-  -عن عائشة 
إن أحب أهلك أن أعدها هلم ويكون والؤك يل فعلت، فذهبت بريرة إىل أهلها، : فقلت. فأعينيين

إين قد عرضت : فقالت.  جالس- ملسو هيلع هللا ىلص -فأبوا عليها، فجاءت من عندهم، ورسول هللا : فقالت هلم
: فقال. - ملسو هيلع هللا ىلص -، فأخربت عائشة النيب -  ملسو هيلع هللا ىلص -الء هلم، فسمع النيب ذلك عليهم فأبوا إال أن يكون الو

 يف - ملسو هيلع هللا ىلص - ، مث قام رسول هللا -  -خذيها واشرتطي هلم الوالء، فإمنا الوالء ملن أعتق ففعلت عائشة 
ل رجال يشرتطون شروطا ليست يف كتاب هللا أما ب: مث قال. الناس فحمد هللا وأثىن عليه عد، فما 

طل، وإن كان مائة شرط، قضاء هللا أحق، وشرط هللا  تعاىل؟ ما كان من شرط ليس يف كتاب هللا فهو 
  ٦٢"أوثق، وإمنا الوالء ملن أعتق

 - رضي هللا عنهما -عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أفسده ف على شرطالبيع عقد ل وإذا اشتم
، وال شرطان يف بيع، وال ربح ما مل يضمن، وال بيع  ال حيل سلف وبيع«: - ملسو هيلع هللا ىلص -قال رسول هللا : قال

  ٦٣» ما ليس عندك

   الفصل بني املتعاقدين عند االختالف:. الثالثةقاعدةال

والبيع قائم بعينه، وليس بينهما البيعان إذا اختلفا، «: مسعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول: عن عبد هللا، قال -
  ٦٤» ان البيعّنة، فالقول ما قال البائع، أو يرتادّبي

                                                             
ب:  كتاب٣/٧٣صحيح البخاري - 62   .ًإذا اشرتط شروطا يف املبيع ال حتل: البيوع 

 لكنهم منه، قريب احلنفية احلنابلة، ومذهب مذهب ا علىًممنوع ال اًمشروع يكون أن فيه ليس أو هللا كتاب يف الشرط كون من املقصود 
 معارض لكنه منفعة فيه كان ما الفاسد ّن والباطل الفاسد بني وفرقوا طل، وشرط فاسد، وشرط صحيح، شرط: أقسام ثالثة هو: قالوا

 مبنزلة فهو العقد، نفس عن خارج شيء هو بل ؛يفسد أو به العقد يصح مما فليس الباطل أما لذلك، العقد به فيفسد الصحيح لوصف
 مؤسسة: الناشر ١/٥٩تيسري علم أصول الفقه(العنزي  اجلديع اليعقوب يعقوب بن عيسى بن يوسف بن هللا عبد .(العقد يؤثرعلى ال اللغو
ن   )م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨ األوىل،: الطبعة – بريوت والتوزيع، والنشر للطباعة الر

ب٦/٦٦السنن الكربى للنسائي- 63 ب٢/٥٢٦شرطان يف بيع، وسنن الرتمذي:   ا جاء ىف كراهية بيع م:  أبواب البيوع عن رسول هللا 
  . وقال صحيح٤١٣/ما ليس عندك قال الرتمذي وهذا حديث حسن صحيح، والسراج املنري

 أن على يقرضه إمنا ّهألن فاسد؛ وهو ،عليه يزداد اًبيع عليه يبايعه مث قرضا يقرضه أن هو: أمحد قال. القرض هنا لسلف املراد: البغوي قال
 يسلم أو وكذا كذا يف مائة تسلفين أن على لف هذا عبدي أبيعك: يقول أن مثل وذلك السلم، مبعىن السلف يكون وقد ،الثمن يف حيابيه

 نيل ،)هـ١٢٥٠: ت( اليمين الشوكاين هللا عبد بن دمحم بن علي بن دمحم (.لك بيع فهو عندك فيه املسلم يتهيأ مل إن: ويقول شيء يف إليه
  )مصر احلديث، دار: لناشرا الصبابطي الدين عصام: حتقيق ٢/٣٥األوطار

رام بن الفضل بن الرمحن عبد بن هللا عبد دمحم أبو-  64 ،  سنن الدارمي)هـ٢٥٥: املتوىف (السمرقندي التميمي الدارمي، الصمد عبد بن َ
ب٣/١٦٦١   )السعودية والتوزيع، للنشر املغين دار: الناشر الداراين أسد سليم حسني: حتقيق إذا اختلف املتبايعان:  

. به جده عن أبيه عن األشعث بن دمحم بن قيس بن الرمحن عبد عن العميس أيب رواية الباب هذا يف روي إسناد وأصح:  قال الزيلعي
ب٤/١٠٦نصب الراية(   )التحالف:  
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  ٦٥منع اجلهالة يف املعقود عليه املفضية إىل املنازعة:.القاعدة الرابعة

ّبينت السنة النبوية أنه البد لصحة العقود من العلم املنايف للجهالة ّ  

من :  املدينة، وهم يسلفون يف الثمار السنة والسنتني، فقال-  ملسو هيلع هللا ىلص-قدم النيب «: عن ابن عباس قال-١
من " وللبخاري . متفق عليه» أسلف يف مثر فليسلف يف كيل معلوم، ووزن معلوم، إىل أجل معلوم

  ٦٦".أسلف يف شيء 

  ٦٧»، وعن بيع الغرر عن بيع احلصاة- ملسو هيلع هللا ىلص -ى رسول هللا «:  قال-  - عن أيب هريرة -٢

، فقلت البن »من ابتاع طعاما فال يبعه حىت يكتاله«: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: عن ابن عباس، قال-٣
لذهب والطعام مرجأ«: مل؟ فقال: عباس   ٦٨»أال تراهم يتبايعون 

  ٦٩  البيعتني يف بيعةحترمي. :القاعدة اخلامسة

  ٧٠»  عن بيعتني يف بيعة-ملسو هيلع هللا ىلص  - ى رسول هللا «:  قالعن أيب هريرة

    يكون يف جملس واحد بيع النقود.:السادسةالقاعدة 

نري وآخذ الدراهم، وأبيع «:عن ابن عمر، قال لد لبقيع فأبيع  قلت  رسول هللا، إين أبيع اإلبل 
نري، آخذ هذا من هذا من هذه وأعطي هذه من هذا، فقال رس لد  صلى هللا -ول هللا لدراهم وآخذ 

خذها بسعر يومها ما مل تفرتقا وبينكما شيء: - عليه وسلم  س أن    ٧١» ال 

                                                             
  )تبريو – املعرفة دار: الناشر ٢/١٧٥ أصول السرخسي(هـ٤٨٣: املتوىف (السرخسي األئمة مشس سهل أيب بن أمحد بن دمحم - 65
ب:  كتاب٣/١٢٢٦صحيح مسلم - 66 ب:  كتاب٣/٨٥وصحيح البخاري ، السلم: املساقاة    .السلم يف وزن معلوم: السلم 
ب:  كتاب٣/١٥١٣مسلم- 67   بطالن بيع احلصاة: البيوع 
ب:  كتاب٣/١١٦٠املرجع السابق - 68   بطالن بيع املبيع قبل القبض: البيوع 
 فيه النظر يرتدد وجه على ،ألجل أكثر أو ا،ًنقد بعشرة لزامالسلعة  يبيعها؛ اًعموم احلديث هذا مبوجب القول على الفقهاء اتفق-  69
تهد٥/٧٣شرح خمتصر خليل للخرشي( الثمن تعدد عتبار بيعتني وجعلها ألجل كثر أو ا،ًنقد بعشرة إما يبيعها كأن   )٣/١٧٢ وبداية ا

 لف هذه داري بعتك قد يقول أن: أحدمها عنه هللا رضي الشافعي حكامها خمرجان وجهان ةبيع يف بيعتني يف:. وذكر املاوردي يف احلاوي
  .عنه للنهي معا العقدين يف طل بيع فهذا عبدك، يل وجب داري لك وجبت إذا لف هذا عبدك تبيعين أن على
 تبطل الثمن وجهالة الشرط، ببعض جمهوال ثمنال فصار يلزم ال ما بيع الثمن مع ألزمه وألنه؛ عنه النهي جاء وقد وشرط بيع وألنه
   )٥/٣٤١احلاوي (.البيع
ب٢/٥٢٤ النهي عن بيعتني يف بيعة، وسنن الرتمذي٤/٩٥٧املوطأ-  70  .حسن صحيح: ما جاء يف النهي عن بيعتني يف بيعة وقال:  

ِالغماري أمحد بن ِّالصديق بن دمحم بن محد(واحلديث صحيح  َ :  الباب٧/٢٤٨ اهلداية يف ختريج أحاديث لبداية(هـ ١٣٨٠: املتوىف (األزهري ُ
  )لبنان – بريوت الكتب، عامل دار -يف البيوع املنهي عنها
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  ٧٢ والسوم النجشحترمي:. السابعةالقاعدة 

، قال ى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن التلقي، وأن يبتاع املهاجر لألعرايب، وأن تشرتط املرأة «: عن أيب هريرة 
ى عن النجش، وعن التصريةطالق أخت   ٧٣»ها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، و

  الر ومنع الطرق املوصلة إليهحترمي :. الثامنةالقاعدة 

ى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن احملاقلة واملزابنة واملخابرة، وعن بيع الثمر حىت «: عن جابر بن عبد هللا، قال-١
  ٧٤» لدينار والدرهم، إال العرايبدو صالحه، وال يباع إال 

أن يبيع حاضر لباد، وال تناجشوا، وال يبيع الرجل على بيع أخيه، وال  «- ملسو هيلع هللا ىلص -ى رسول هللا -٢
ئها   ٧٥"خيطب على خطبة أخيه، وال تسأل املرأة طالق أختها لتكفأ ما يف إ

لذهب إال مثال «:  قال- ملسو هيلع هللا ىلص - أن رسول هللا -   -عن أيب سعيد اخلدري -٣ ال تبيعوا الذهب 
لورق إال مثال مبثل، وال تشفوا بعضها على بعض،  مبثل، وال تشفوا بعضها على بعض، وال تبيعوا الورق 

  ٧٦.»وال تبيعوا منها غائبا بناجز

  التسعري منع :القاعدة التاسعة

                                                                                                                                                                              
ب٣/٢٥٠سنن أيب داود- 71  الشافعي وعلق مساك غري يرفعه مل والبيهقي الرتمذي قال:  يف اقتضاء الذهب من الورق قال ابن حجر:  
التلخيص ، )هـ٨٥٢: املتوىف (العسقالين حجر بن أمحد بن دمحم بن علي بن أمحد الفضل أبو(. احلديث صحة على به القول حرملة سنن يف

ب٣/٦٩احلبري   ).م١٩٨٩. هـ١٤١٩ األوىل الطبعة: الطبعة العلمية الكتب دار: الناشر القبض وأحكامه:  
 بن دمحم بن الرمحن عبد: املؤلف( .غريه لرتغيب ءالشرا يرد وال املثل مثن من كثر الثمن زيد يرى احلنفية كراهة بيع النجش وهو إن- 72

ر(هـ١٠٧٨: املتوىف (أفندي بداماد يعرف، زاده بشيخي املدعو سليمان   )العريب الرتاث إحياء دار: الناشر ٢/٦٩ جممع األ
دته على احلرمة يف ّوذكر الصوي املالكي أن املدار  قوله يف فالالم ال أم غريه رغر قصد ال أم قيمتها على زاد سواء شراء قصد غري من ز

   )املعارف دار: الناشر ٣/١٠٦حاشية الصاوي املالكي لصاوي الشهري اخللويت، دمحم بن أمحد العباس أبو (.للعلة ال للعاقبة لتغر
ب:  كتاب٣/١٩٢صحيح البخاري- 73   .الشروط يف الطالق: الشروط 
ب:  كتاب٣/١١٧٤صحيح مسلم- 74   اقلة واملزابنةالنهي عن احمل: البيوع  

  جغيم نعمان  و٦/٤١٥فتح القدير للكمال بن اهلمام. (بتساويهما اجلهل مع جبنسه بيعه جيوز فال الر مال أنه النهي ومعىن
  )األردن والتوزيع، للنشر النفائس دار:  الناشر )١/٣٠٥طرق الكشف عن مقاصد الشريعة

ُكلوا ََوال:" سبحانه هللا قول يف وداخلة الغرر، من تضمنت ملا تعاىل، هللا حلق عنها املنهي البياعات هذه ومجيع ُ ْأَموالكم َْ ُ َ َ ْبـيـنكم ْ ُ َ ِلباطل َْ ِ َْ ِ" 
: الناشر جنيب الكرمي عبد أمحد الدكتور: وحتقيق دراسة ٩/٤٢٧٣التبصرة للخمي، )هـ ٤٧٨: ت (اللخمي دمحم بن ليع (]١٨٨: البقرة[

  )قطر اإلسالمية، والشؤون األوقاف وزارة
ب:  كتاب٣/١٩١صحيح البخاري- 75   .ما ال جيوز من الشروط يف النكاح: الشروط 
ب:  كتاب٣/٧٤صحيح البخاري- 76 لفضة: البيوع    .بيع الفضة 
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 رسول : ، فقال الناس- ملسو هيلع هللا ىلص -ة على عهد رسول هللا غال السعر يف املدين«: عن أنس بن مالك قال
إن هللا هو املسعر، القابض، الباسط، الرازق، وإين : - ملسو هيلع هللا ىلص -هللا غال السعر، فسعر لنا، فقال رسول هللا 

  ٧٧» ألرجو أن ألقى هللا تعاىل وليس أحد منكم يطلبين مبظلمة يف دم وال مال

    حترمي الغش:لعاشرةالقاعدة ا

إذا :  أنه خيدع يف البيوع فقال- ملسو هيلع هللا ىلص -ذكر رجل لرسول هللا «:  قال- رضي هللا عنهما -عن ابن عمر 
  ٧٨» يعت فقل ال خالبة

الت فن. فأدخل يده فيها.  مر على صربة من طعام- ملسو هيلع هللا ىلص - أن رسول هللا  «-  -عن أيب هريرة و
أفال جعلته فوق : قال. أصابته السماء  رسول هللا: ما هذا  صاحب الطعام؟ قال: فقال. أصابعه بلال

  ٧٩.»الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مين

لضمان :ادية عشرالقاعدة احل   اخلراج 

لضمان«: - ملسو هيلع هللا ىلص - قال رسول هللا : عن عائشة قالت   ٨٠»اخلراج 

   حرمة حق الغري: عشرثانيةالالقاعدة 

، عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، قال رجل أعطى يب مث : ثالثة أ خصمهم يوم القيامة: قال هللا: " عن أيب هريرة 
ع حرا فأكل مثنه، ورجل استأجر أجريا فاستوىف منه ومل يعط أجره    ٨١"غدر، ورجل 

  ْ وضع اجلوائح: عشر الثالثةالقاعدة

                                                             
ب٢/٧٤١سنن ابن ماجه- 77 ب٢/٥٩٦من كره أن يسعر، وسنن الرتمذي:   حسن صحيح، وإسناده : ما جاء يف التسعري، وقال:  

  . حرف االم ألف١/٧١٨د احلسنةاملقاص(على شرط مسلم 
ب:  كتاب٣/٦٥صحيح البخاري- 78   .ما يكره من اخلداع يف البيع: البيوع 

حلديث شرط اخليار خاصة إذا خالبه   شهاب العباس بوأ و٥/١٧٤البدائع(ّذهب احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة إىل أن املقصود 
   )٣/٤٩٩ واملغين٥/٦٥واحلاوي الكبري ،  ٥/٢٥الذخرية ،  وهـ٦٨٤: املتوىف (القرايف إدريس بن أمحد الدين

ب:  كتاب١/٩٩ صحيح مسلم- 79   .قول النيب من غشنا فليس منا: اإلميان 
ب٢/٧٥٣ مسند السيدة عائشة، وسنن ابن ماجة٤٠/٢٧٢مسند أمحد-  80 لضمان، وقال صاحب اهلداية يف ختريج :   اخلراج 

بصحيح  واحلديث. عائشة بذكر وال لرفع لبخاريا يفصح  مل٧/٣٣٧أصحاب البداية   )أحكام البيوع يف البيع املطلق: ،
ب٣/٨٢ صحيح البخاري- 81 ع حرا:     .ًإمث من 
ا ؛البيوع من صنف االجارات: الشافعي قال موع . (لصاحبه منهما واحد كل من متليك ال    )١٥/٩ا

 وقت يف كاملة، األجرة عليه وملكت املنافع، املستأجر ملك فقد معلومة، جرة ومة،معل مدة على اإلجارة وقعت وإذا: قال ابن قدامة
   )٥/٣٢٢املغين. (أجال يشرتطا أن إال العقد،
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لو بعت من أخيك مثرا، فأصابته «: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  الزبري، أنه مسع جابر بن عبد هللا، يقولعن أيب
خذ مال أخيك بغري حق؟ خذ منه شيئا، مب    ٨٢،»جائحة، فال حيل لك أن 

   جواز الصلح يف املعامالت: عشر  الرابعةالقاعدة

  ٨٣ونهجيوز بطريق الصلح والرتاضي ما ال جيوز بد

عبد هللا بن كعب، أن كعب بن مالك أخربه، أنه تقاضى ابن أيب حدرد دينا كان له عليه، يف عهد عن 
ما حىت مسعها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وهو يف بيت، فخرج رسول  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف املسجد، فارتفعت أصوا

لبيك  : ، فقال» كعب«فقال : ف حجرته، فنادى كعب بن مالكهللا ملسو هيلع هللا ىلص إليهما، حىت كشف سج
قد فعلت  رسول هللا، فقال رسول هللا صلى هللا : رسول هللا، فأشار بيده أن ضع الشطر، فقال كعب

  ٨٤»قم فاقضه«: عليه وسلم

الصلح جائز «:  قال-  ملسو هيلع هللا ىلص - رسول هللا ّ عنه أن- رضي هللا تعاىل عنه -عن عمرو بن عوف املزين و
، أو ًواملسلمون على شروطهم، إال شرطا حرم حالال. اً أو أحل حرامًبني املسلمني إال صلحا حرم حالال

  ٨٥»اًأحل حرام

   تشريع عقود التوثيق: عشر اخلامسةالقاعدة

، ولنب الدر يشرب الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهو«: - ملسو هيلع هللا ىلص -قال رسول هللا : عن أيب هريرة قال-
، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة   ٨٦»بنفقته إذا كان مرهو

ن منه درعا من -  ملسو هيلع هللا ىلص- النيبّأن«: عن عائشة   اشرتى من يهودي طعاما إىل أجل معلوم، وار
  ٨٧»حديد

                                                             
ب:  ك٣/١١٩٠مسلم- 82   .ْوضع اجلوائح: املساقاة 
   ٢٠/١٣٧املبسوط- 83
لدين والعني٣/١٨٨صحيح البخاري- 84 ب الصلح    . كتاب الصلح 
 وفاء، فيه ّأن يروا ومل فأبوا عليه، مبا التمر خذوا أن غرمائه على فعرضت دين، وعليه أيب تويف: قال عنهما، هللا رضي هللا عبد بن جابر عن

 ومعه فجاء ،»وسلم عليه هللا صلى هللا رسول آذنت املربد يف فوضعته جددته إذا«: فقال له ذلك فذكرت وسلم، عليه هللا صلى النيب فأتيت
 ثالثة وفضل قضيته، إال دين أيب على له اًأحد تركت فما ،»فأوفهم غرماءك، ادع«: قال مث لربكة، ودعا عليه، فجلس وعمر، بكر، أبو

 له، ذلك فذكرت املغرب، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع فوافيت - لون وسبعة عجوة، ستة أو - لون وستة عجوة، سبعة وسقا عشر،
. ذلك سيكون أن صنع ما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول صنع إذ علمنا لقد: فقاال ،»فأخربمها وعمر، بكر، أ ائت«: فقال فضحك،

ب٣/١٨٨البخاري( ازفة يف ذلك:  ك الصلح    .)الصلح بني الغرماء وأصحاب املرياث وا
ب:  أبواب٣/٢٨سنن الرتمذي- 85   .حسن صحيح: ، وقالما ذكر عن رسول هللا يف الصلح بني اثنني: األحكام عن رسول هللا  
ب:  كتاب٣/١٤٣صحيح البخاري- 86   .الرهن مركوب وحملوب: الرهن 
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  تشريع الشفعة : السادسة عشرالقاعدة

 الشفعة يف كل ما مل يقسم، فإذا - ملسو هيلع هللا ىلص-ا جعل النيبّإمن«: ، قالعن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما
  ٨٨»وقعت احلدود وصرفت الطرق، فال شفعة

   تشريع إحياء املوات: السابعة عشرالقاعدة

ق من عمر أرضا ليست ألحد، فهو أح«:  قال-  ملسو هيلع هللا ىلص - النيب ّ أن-  -عن عروة عن عائشة -١
  ٨٩. وقضى به عمر يف خالفته: قال عروة» ا

  ٩٠»من أحيا أرضا ميتة فهي له«:  قال-  ملسو هيلع هللا ىلص - عن النيب -  -عن سعيد بن زيد -٢

   التقعيد النبوي للعقود اجلائزة:املبحث الثالث

ا ن مصادر االقتصاد اإلسالمي مصدرالعقود اجلائزة م ت هلا القواعد عفوضاهتمت السنة النبوية 
  .، وتركت تنظيم هذه العقود وفق ما تتطلبه املصلحةاحلاكمة الضامنة لعدم خمالفتها للشريعة اإلسالمية

   مقصود العقود  اجلائزة:املطلب األول

ًهو ما ميلك كل من طرفيه أو أحدمها فقط فسخه دون رضا اآلخر، إما عمال بطبيعة العقد نفسه 
  ٩١.يداع، أو ملصلحة العاقد كالعقد املشتمل على اخلياركالوكالة واإلعارة واإل

  ٩٢كل عقد جاز أن يعقده اإلنسان بنفسه جاز أن يوكل به غريه :القاعدة األوىل

                                                                                                                                                                              
ب:  كتاب٣/٨٦املرجع السابق - 87   .الرهن يف السلم: السلم 
ب:  كتاب٣/١٤٠املرجع السابق- 88   .الشركة يف األرضني: الشركة 
ب:  كتاب٣/١٠٦املرجع السابق- 89 ًأرضا موامن أحيا : املزارعة  ً.  
ب٣/٢٢٧مسند الشافعي- 90   .) عبدهللا بن عتبة بن مسعود عن عمر١٢/٢٧٥إحتاف املهرة (إحياء املوات، واحلديث موقوف :  
  ٤/٣٠٩٤الفقه اإلسالمي - 91
   ٥/١١٨ ومواهب اجلليل ٧/٥٠١فتح القدير- 92

َّوجل ََّعز هللا رمحة من َ  عباده على ًتيسريا وتعاىل سبحانه ّإنه بل بنفسه؛ عقده يعقد أن إنسان ّكل على يوجب مل ّأنه بعباده َ
ح ،أجاز  يقضيها أو بنفسه يعقدها أن على ًقادرا كان وإن عنه، عقوده بعض وعقد مصاحله، بعض قضاء يف غريه اإلنسان ّيوكل أن وأ

  .الفعل على القدرة عدم عندً مقصورا ّالتوكيل فليس بنفسه،
 ًقادرا األصيل كان وإن حىت عنه، عقده يف غريه ّيوكل أن له جيوز بنفسه نساناإل يعقده أن جيوز عقد ّأميا ّأن: القاعدة فمفاد

، موسوعة القواعد  (.غريه فيه ّيوكل أن له جيوز ال ّأنه بنفسه اإلنسان يعقده أن جيوز ال ما ّأن: القاعدة ومفهوم .بنفسه العقد على
٨/٤٥٤(  
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 أعطاه دينارا ليشرتي به أضحية، أو شاة، فاشرتى به - ملسو هيلع هللا ىلص -أن النيب  «-  -عن عروة البارقي 
لربكة يف بيعه، فكان لو اشرتى ترا لربح شاتني، فباع إحدامها  ه بشاة ودينار فدعا له  بدينار، فأ

  ٩٣»فيه

إلقالة :القاعدة الثانية    جواز فسخ العقود 

 ٩٤» ا بيعته أقال هللا عثرتهًمدمن أقال «: - ملسو هيلع هللا ىلص - قال رسول هللا :  قال-   -عن أيب هريرة 

  ًكل قرض جر نفعا فهو ر :القاعدة الثالثة

دة املشروطة  دة غري املشروط فهي من حسن األداءعلى القرضالز   . حمرمة، خبالف الز

ما : ، فقالوا»أعطوه«: أن رجال أتى النيب ملسو هيلع هللا ىلص يتقاضاه بعريا، فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: -  - عن أيب هريرة
أعطوه، فإن من «: أوفيتين أوفاك هللا، فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: من سنه، فقال الرجلجند إال سنا أفضل 

  ٩٥» خيار الناس أحسنهم قضاء

   صلى هللا -قال رسول هللا : عن علي قال-٢

  ٩٦»كل قرض جر منفعة فهو ر«: - عليه وسلم 

   تشريع احلوالة: الرابعةالقاعدة

مطل الغين ظلم، وإذا أتبع «: -  ملسو هيلع هللا ىلص -قال رسول هللا :  قال-  عنه  رضي هللا تعاىل-عن أيب هريرة 
  ٩٧» أحدكم على مليء فليتبع

  القراضتشريع  : اخلامسةالقاعدة

                                                             
   .املناقب:  كتاب٤/٢٠٧صحيح البخاري- 93
ب١١/٤٠٤ان صحيح ابن حب- 94 دما بيعته،:    ) مسند أنس ١٦/٧٦ومسند البزار (ًاإلقالة ذكر إقالة هللا يوم القيامة عثرة من أقال 
ب:  كتاب٣/٦٥التلخيص احلبري(حزم  ابن وصححه شرطهما على هو القشريي الفتح أبو قال لعيب: البيوع    .املصراة والرد 
بيف االستقرا:  كتاب٣/١١٦ صحيح  البخاري- 95   .هل يعطى أكرب من سنه: ض 
ب:  كتاب١/٥٠٠مسند احلارث- 96  وهو مصعب بن سوار إسناده يف: يف القرض جير املنفعة، قال ابن حجر العسقالين: البيوع 

، وجوه من وجه فهو منفعة جر قرض كل بلفظ موقوفا عبيد بن فضالة عن املعرفة يف البيهقي ورواه مرتوك،  عن ربىالك السنن يف ورواه الر
ب٣/٩٠التلخيص احلبري. (عليهم موقوفا عباس وابن سالم بن هللا وعبد كعب وأيب مسعود ابن   )القرض:  
ب:  كتاب٣/٩٤صحيح البخاري - 97   )احلوالة وهل يرجع يف احلوالة؟: احلواالت 
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 عامل أهل خيرب بشطر ما خيرج منها من - ملسو هيلع هللا ىلص - رسول هللا ّأن «-  رضي هللا عنهما -عن ابن عمر 
   ٩٨» مثر أو زرع

   اخلامتة

  .املصادر واملراجعالتوصيات ووتشتمل على أهم النتائج و

   : النتائج فهيأهم

  .لنبوية من مصادر القواعد الفقهيةالسنة ا-١

  .من القرآن الكرمي والسنة النبوية االقتصاد اإلسالمي مضبوط بضوابط شرعية-٢

  .ايصعب حصرهالفقهية فروع فقهية القواعد دراسة يف -٣

  .كون حبفظ القواعد والضوابطريعة يحفظ أصول الش-٤

حفظ مقاصد الشريعة ال يتحقق إال حبفظ القواعد والضوابط الفقهية واليت جتمع من الفروع الفقهية -٥
  .كلها ترجع إىل حفظ مقاصد الشريعةما يصعب حصره و

فالعبادات حتفظ مقصد الدين واملعامالت حلفظ املال واحلدود والقصاص حلفظ النفوس واملناكحات 
 ...العرض والنسلظ حلف

   .ُمعرفة القواعد والضوابط الفقهية تكسب الباحث القدرة على الرتجيح بني أقوال العلماء-٦

  :التوصيات

  .لقواعد الفقهيةالتشمري واالهتمام على اهليئات واملنظمات واجلامعات اإلسالمية -

دة احلصة الزمنية اخلاصة بدراسة أحاديث األحكام-   .ز

ْت وندوات علمية إلظهار دوختصيص مؤمترا-   .ْر السنة يف ضبط االقتصاد اإلسالميّ

 

  

                                                             
ب:  كتاب٣/١٠٤صحيح البخاري- 98 لشطر وحنوه: املزارعة    .املزارعة 
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  :املصادر واملراجع

    القرآن الكرمي وتفسريه:ًأوال

  القرآن الكرمي-١

  )املعاجم والقواميس(للغة العربية  كتب ا:ًنيا

 مهدي د: احملقق) العني(بو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري أ -١
  .دار ومكتبة اهلالل:  الناشر،املخزومي، د إبراهيم السامرائي

  )خمتار الصحاح( زين الدين أبو عبد هللا دمحم بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي -٢

  . صيدا– الدار النموذجية، بريوت -املكتبة العصرية : يوسف الشيخ دمحم الناشر: احملقق

ّ حممد بن حممد بن عبد ا-٣ َّلرزاق احلسيين، أبو الفيض، امللقب مبرتضى، الزبيدي ّ ّ ج العروس من  (ّ
  .دار اهلداية: جمموعة من احملققني الناشر: احملقق) جواهر القاموس

لسان (، دمحم بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى-٤
  . هـ١٤١٤ -الثالثة : بعةالط  بريوت–دار صادر : الناشر) العرب

  كتب متون احلديث: ًلثا

ِ أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلسروجردي اخلراساين، أبو بكر البيهقي -٥ َْ ْ سنن (ُ
  . لبنان–دار الكتب العلمية، بريوت : دمحم عبد القادر عطا الناشر: احملقق)لبيهقيا

ر( أمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي -٦ عبد املعطي : احملقق) معرفة السنن واآل
كستان كراتشي(جامعة الدراسات اإلسالمية : أمني قلعجي الناشرون   .)بريوت-، دار قتيبة ) 

: حققه وخرج أحاديثه) سنن النسائي(أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين، النسائي -٧
  .وطشعيب األرنؤ: حسن عبد املنعم شليب أشرف عليه

أمحد : احملقق) مسند اإلمام أمحد(بو عبد هللا أمحد بن دمحم بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين  أ -٨
  . القاهرة–دار احلديث : دمحم شاكر الناشر

لطحاوي أ-٩ ر(بو جعفر أمحد بن دمحم بن سالمة املعروف    .)شرح معاين اآل
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د بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطين أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعو - ١٠
  . لبنان–الرسالة، بريوت : الناشر شعيب االرنؤوط،: حققه) سنن الدارقطين(

ْبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد األزدي السجستاين  أ- ١١ ِ ) سنن أيب داود(ِّ
  .بريوت–رية، صيدا املكتبة العص: دمحم حميي الدين عبد احلميد الناشر: احملقق

مه ا (دمحم بن إمساعيل البخاري- ١٢ = جلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسننه وأ
   .هـ٤٢٢األوىل، : دار طوق النجاة الطبعة: الناشر) صحيح البخاري

َ دمحم بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن معبد، التميمي، أبو حا- ١٣ ْ : املتوىف(ُمت، الدارمي، البسيت َ
  .شعيب األرنؤوط: حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه) صحيح ابن حبان(هـ٣٥٤

ْ دمحم بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى - ١٤ : احملقق)سنن الرتمذي(َ
  . بريوت–دار الغرب اإلسالمي : بشار عواد معروف الناشر

سنن ابن (دمحم فؤاد عبد الباقي : ن يزيد القزويين، وماجة اسم أبيه يزيد حتقيقبو عبد هللا دمحم ب أ- ١٥
  . فيصل عيسى البايب احلليب- دار إحياء الكتب العربية : الناشر) ماجه

املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل ( مسلم بن احلجاج أبو احلسن  النيسابوري - ١٦
  ) بريوت– دار إحياء الرتاث العريب ،دمحم فؤاد عبد الباقي: احملقق رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

  :.كتب التخريج

دار : الناشر) التلخيص احلبري(أبو الفضل أمحد بن علي بن دمحم بن أمحد بن حجر العسقالين - ١٧
  .م١٩٨٩. هـ١٤١٩الطبعة األوىل : الكتب العلمية الطبعة

 اخلفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على كشف(مساعيل بن دمحم العجلوين اجلراحي  إ- ١٨
  . هـ١٣٥١:  القاهرة عام النشر–مكتبة القدسي : الناشر) ألسنة الناس

حسام الدين : احملقق) جممع الزوائد(أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان اهليثمي - ١٩
  .مكتبة القدسي، القاهرة: القدسي الناشر

املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث ( بن عبد الرمحن بن دمحم السخاوي أبو اخلري دمحم - ٢٠
  . بريوت–دار الكتاب العريب : دمحم عثمان اخلشت الناشر: احملقق) املشتهرة على األلسنة

  .دمحم عوامة: احملقق، )نصب الراية(مجال الدين أبو دمحم عبد هللا بن يوسف بن دمحم الزيلعي  - ٢١
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َأنيس الساري يف ختريج وحتقيق األحاديث( الكوييتيعقوب بن منصور بن نبيل  - ٢٢ َّ ُ
َيف فتح الباري ِ َ( ،

َنبيل بن منصور بن يعقوب البصارة: احملقق ن لبنان – َ   .٢٠٠٥الر

  أصول الفقه والقواعد الفقهية

  . بريوت–دار املعرفة : الناشر) أصول السرخسي(محد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي  أ- ٢٣

لقرايف  - ٢٤   .عامل الكتب: الناشر، )الفروق(أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس الشهري 

 مصطفى أمحد الزرقا: صححه وعلق عليه) شرح القواعد الفقهية(محد بن الشيخ دمحم الزرقا  أ- ٢٥
  .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩الثانية، : سور الطبعة/  دمشق -دار القلم : الناشر

 )غمز عيون البصائر(كي، أبو العباس، شهاب الدين احلسيين احلموي احلنفي أمحد بن دمحم م - ٢٦
  .دار الكتب العلمية: الناشر

ادر الزركشي  - ٢٧ وزارة : الناشر) املنثور يف القواعد(أبو عبد هللا بدر الدين دمحم بن عبد هللا بن 
  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الثانية، : األوقاف الكويتية الطبعة

 دار الكتب العلمية: الناشر) األشباه والنظائر(بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي عبد الرمحن  - ٢٨
  .م١٩٩٠ -هـ ١٤١١األوىل، : الطبعة

ج- ٢٩  دار الكتب العلمية: الناشر) األشباه والنظائر( الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي  
  .م١٩٩١ -هـ١٤١١األوىل : الطبعة

عن الطبعة ( شباب األزهر - مكتبة الدعوة : الناشر ) ل الفقهعلم أصو(عبد الوهاب خالف  - ٣٠
  .عن الطبعة الثامنة لدار القلم: الثامنة لدار القلم الطبعة 

ملدينة : الناشر) حماسن الشريعة ومساوئ القوانني الوضعية( بن دمحم سامل  عطية- ٣١ اجلامعة اإلسالمية 
  .م١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣ - السنة السادسة -العدد األول : املنورة الطبعة

اإلحكام يف أصول  (بو دمحم علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري  أ- ٣٢
  .دار اآلفاق اجلديدة، بريوت: الشيخ أمحد دمحم شاكر الناشر: احملقق) األحكام

ح التحرير التحبري شر(عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان املرداوي الدمشقي الصاحلي احلنبلي  - ٣٤
ض/  السعودية - مكتبة الرشد : الناشر) يف أصول الفقه   .الر
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اإلحكام يف أصول ( أبو احلسن سيد الدين علي بن أيب علي بن دمحم بن سامل الثعليب اآلمدي - ٣٥
  . لبنان- دمشق- املكتب اإلسالمي، بريوت: عبد الرزاق عفيفي الناشر: احملقق) األحكام

إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف املطليب أبو عبد هللا دمحم بن - ٣٦
  .م١٩٤٠/هـ٣٥٨األوىل، : مكتبه احلليب، مصر الطبعة: أمحد شاكر الناشر: احملقق)الرسالة(الشافعي 

دار : الناشر دمحم عبد السالم عبد الشايف: حتقيق)املستصفى(أبو حامد دمحم بن دمحم الغزايل الطوسي  - ٣٧
  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣األوىل، : كتب العلمية الطبعةال

بن اهلمام كمال- ٣٨   .دار الفكر: الناشر) فتح القدير( الدين دمحم بن عبد الواحد السيواسي املعروف 

بن جنيم املصري  - ٣٩ دار الكتب العلمية، ) األشباه والنظائر(زين الدين بن إبراهيم بن دمحم، املعروف 
  . لبنان–بريوت 

َسف بن حسن بن أمحد بن حسن ابن عبد اهلادي الصاحلي، مجال الدين، ابن املبـرد احلنبلي يو - ٤٠ ِْ
صر بن مشرع السبيعي: حتقيق) غاية السول(   .بدر بن 

   كتب الفقه

دار الكتب العلمية : الناشر، )البدائع( الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي عالء - ٤١
  .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الثانية، : الطبعة

لقرايف  - ٤٢    .)الزخرية(أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري 

لصاوي املالكي  - ٤٣ لغة السالك ألقرب ) هـ١٢٤١: املتوىف(أبو العباس أمحد بن دمحم اخللويت، الشهري 
  .املسالك املعروف حباشية الصاوي على الشرح الصغري

الشرح (لرمحن بن دمحم بن أمحد بن قدامة املقدسي اجلماعيلي احلنبلي، أبو الفرج، مشس الدين عبد ا - ٤٤
  .دار الكتاب العريب للنشر والتوزيع: الناشر، )الكبري على منت اإلقناع

ر(، يعرف بداماد أفندي، عبد الرمحن بن دمحم بن سليمان املدعو بشيخي زاده - ٤٥ : الناشر) جممع األ
  .الرتاث العريبدار إحياء 

أبو دمحم موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن دمحم بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبلي،  - ٤٦
بن قدامة املقدسي    .مكتبة القاهرة:  الناشر)هـ٦٢٠: املتوىف(الشهري 
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ملاوردي  أ- ٤٧ ، )هـ٤٥٠: توىفامل(بو احلسن علي بن دمحم بن دمحم بن حبيب البصري البغدادي، الشهري 
  .اإلقناع يف الفقه الشافعي

الغرة املنيفة يف حتقيق ( بن إسحق بن أمحد اهلندي الغزنوي، سراج الدين، أبو حفص احلنفي عمر - ٤٨
  . هـ١٩٨٦-١٤٠٦مؤسسة الكتب الثقافية الطبعة األوىل : الناشر) بعض مسائل أيب حنيفة

  . بريوت–دار املعرفة : الناشر، )بسوطامل (دمحم بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي - ٤٩

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل (أبو الوليد دمحم بن أمحد بن رشد القرطيب  - ٥٠
  . م١٩٨٨ -  هـ ١٤٠٨الثانية،  دار الغرب اإلسالمي، بريوت لبنان الطبعة: الناشر) املستخرجة

بن رشد احلفيدأبو الوليد دمحم بن أمحد بن دمحم بن - ٥١ بداية (،  أمحد بن رشد القرطيب الشهري 
تهد   . القاهرة–دار احلديث : الناشر، )ا

طي، أبو عبد هللا املواق املالكي  - ٥٢ التاج (دمحم بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدري الغر
  .م١٩٩٤-هـ١٤١٦األوىل، : دار الكتب العلمية الطبعة: الناشر )واإلكليل

   

َنكِا إنَِّ مْلَبَقَ تـَناََّربـ" ّوصل اللهم وسلم على سيد دمحم وعلى آله وصحبه " ُيمِلَعْ الُيعِمَّسْ الَتْن َأّ ّ
 .وسلم


