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ةُ ُاقُ جُ صُ ُبيعُ  ْوج   خعيُ الذَُُّوُ سُ كُْحُ ُ–الفقييُُوُ تكييفُ :ُُالدَّ

 د. ياسخ داود العديخ

 مجرس الفقو وأصػلو

 (23/3/2621، قبل للنشر في  4/2/2621)قدم للنشر في 

ُ

 

 انطام مغ حيث كػنو مذخيعة اإلسالميةل ىحا البحث قج أضيخ الجانب العسمي إنّ : السلخص
وِمْغ َأْوُجِو ذلظ االىتسام مخاعاة الحق  أعصى لكل فخد حقو ومدتحقو في الػجػد, متكامال اومشيج

, ذلظ أّن ىحا  , وبيان السجػ والرالحية الذخعية السدسػح ليا بسسارستيا السالي الخاص بالسخأة 
أصابو التجاىل الكثيخ وخرػصًا في مجتسعاتشا التي ُتْػِلي لمجانب الحكػرّؼ الحرة  الحق قج

األكبخ, مسا أدػ إلى إىسال حقيا أو الجيل بالحكع الذخعي الخاص بو . ومغ أبخز تمظ الجػانب 
ىػ بيان الرالحية الذخعية لمسخأة في بيع صجاقيا والترخف بو, وقج جاء ىحا البحث ليتشاول 

 ئية ببيان وجو تكييفو الفقيي وحكسو الذخعي . ىحه الجد 

 

 
 
Summary: This research shows the practical aspect of the Islamic 
Shariah as a system and an integrated approach that gives each 
individual his or her field of merit in the presence of others. Among the 
aspects of this concern is the consideration of women's financial rights, 
the statement of Amadi and the declaration of guardianship that she is 
allowed to exercise. This right has been largely ignored, especially in 
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our societies which are assigned to the side. This has led to the 
dereliction of a right or a generation with a patronizing rule Partly, it 
shows the face of his jurist and his evil judgment. 

ُ

ُ

ُ

,  الحسج هلل رب العالسيغ, والرالة والدالم عمى سيجنا دمحم وعمى آلو وصحبو أجسعيغ:  السقجمة
 فيسكششا أن نػضح مقجمة مػضػع دراستشا في الشقاط اآلتية : :وبعجُ 

إّن الذخيعة اإلسالمية نطام ومشيج متكامل أعصى لكل  :أواًل:ُالتعخيفُبسهضهعُالبحثُوأىسيتو
ذلظ االىتسام مخاعاة  وِ جَ وْ أَ  غْ فخد حقو ومدتحقو في الػجػد, وألدمو بسا يشاسبو مغ الػاجبات, ومِ 

سخأة, وبيان السجػ والرالحية الذخعية السدسػح ليا بسسارستيا, ذلظ أّن الحق السالي الخاص بال
الحرة  ي لمجانب الحكػرؼّ لِ ػْ ىحا الحق قج أصابو التجاىل الكثيخ وخرػصًا في مجتسعاتشا التي تُ 

وعشج العػدة إلى نتاج  . ااألكبخ, مسا أدػ إلى إىسال حقيا أو الجيل بالحكع الذخعي الخاص بي
فقيائشا نجج أنيع لع يتخكػا جانبًا مغ جػانب الحقػق السالية الخاصة بالسخأة إاّل وليع األقجميغ مغ 

تمظ الجػانب ىػ بيان في بيان حكسو الذخعي البرسة السؤثخة والمسدة الػاضحة . ومغ أبخز 
, وقج جاء ىحا البحث ليتشاول ىحه الجدئية يا والترخف بومسخأة في بيع صجاقالذخعية ل لرالحيةا

    ان وجو تكييفو الفقيي وحكسو الذخعي .ببي

 :يعػد اختيارؼ لسػضػع البحث إلى الشقاط اآلتية :ثانيًا:ُأسبابُاختيارُمهضهعُالبحث
, لسو وجػانبو الفقيية بذكل مفرلػضح معاة تمدتقم برػرةعجم إفخاد مػضػع البحث  .1

خكة في الحكع حيث انو ُيحكخ في الغالب كسثال عابخ أو جدئية مشجرجة ضسغ أفخاد مذت
 العام .

 إضيار سبق الذخيعة اإلسالمية وشسػل أنطستيا وأحكاميا عغ غيخىا مغ القػانيغ . .2
 بيان مكانة السخأة في السشطػر الذخعي ومجػ حفطو لحقػقيا السالية والسعشػية . .3
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وصف  خالل مغ الػصفي , فالسشيجالً تحميمي اً يّ ائِ خَ قْ تِ سْ ا اً يِّ فِ وْص  اً يجشْ مَ اتبْعُت : مشيجُالبحثثالثًا:ُ
 وأدلتيع, والتحميمي مغ الفقياء أقػال استقخاء خالل مغ واالستقخائي بالبحث, الستعمقة السدائل

  .الخاجح الخأؼ واستشباط واألدلة األقػال بيغ السػازنة خالل

 : جاء البحث متزسشًا مقجمة ومبحثيغ وخاتسة بأىع الشتائج, وىي كالتالي:خطةُالبحثرابعًا:ُ

 السبحث األول: مفيػم الّرجاق وأنػاعو .
 بيعو .في  الذخعي حكعالالسبحث الثاني: التكييف الفقيي لمّرجاق و 

 
 
 
 

اقُوأنهاعو ج   السبحثُاألول:ُمفيهمُالرَّ

 ويشقدع ىحا السبحث إلى مصمبيغ, ىسا:

جاقُ.ُ ُالسطلبُاألول:ُالسفيهمُاللغهيُواالصطالحيُللر 

ُُ-أوالًُ ُاللغهي جاقالسفيهم ُجَقة( بزع الجال, الّر  : للر  جاق: بفتح الراد وكدخىا, وكحا )الرَّ
وقج أصجق السخأة حيغ تدوجيا أؼ:  .(ٔ)[ ٗ]الشداء: َّ ىي ني  مي   ُّ  ومشو قػلو تعالى:

َجق (ٕ)جعل ليا صجاقًا, وقيل: أصجقيا سسى ليا صجاقاً  بفتح  -. والّرجاق مأخػذ مغ الرَّ
فكأّنو أشج األعػاض لدومًا مغ جية عجم سقػشو بالتخاضي, وقيل: اسع لمذجيج الرمب,  -الراد

ْجق  . (ٖ)إلشعاره برجق رغبة الدوج في الدوجة ؛بكدخىا, مأخػذ مغ الرِّ

اختمفت تعخيفات فقياء السحاىب الفقيية في بيان السجلػل  : جاقالسفيهمُاالصطالحيُللرُ ُ-ثانياًُ
المفطي بيشيع يجعسشا بأن ُنعخَِّف الرجاق بمفٍع الذخعي لمرجاق مع وجػد تقارب في القالب 

 .(ٗ)(اً خَ يْ قَ  عٍ ْز بُ  فػيتِ تَ  أوْ  ءٍ طْ وَ  أوْ  بشكاحٍ  بَ وجَ  ما, فشقػل ىػ: )شاملٍ 

ُالتعخيف  وطء(: أوقػلو )لسخاد بالشكاح ىػ العقج الرحيح . قػلو )ما وجب بشكاح (: ا: شخح
 أوقػلو ) . فػضةٍ مُ ُمْكَخَىٍة ووطُء  ووطءُ  فاسجٍ  شكاحٍ وطٌء بو  ةٍ يَ بْ ذُ شامٌل لحاالٍت, مشيا: وطٌء ب
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أو رجػع الذيػد عغ اإلبزاع بصخيق  :وذلظ بأن يكػن  ,زوجٍ بجون رضا  :أؼتفػيت بزع قيخا ( 
 .(٘)شيادتيع

                     

 . الرجاقُأنهاعالسطلبُالثاني:ُبيانُ

ا في ىحا سنتعخض لمكالم عشي ,إلى نػعيغوعجم تحجيجه  الرجاق بحدب تحجيجه اءُ ع الفقيدَّ قَ 
 :ما يتعمق مشيا بسقرػد ىحا البحث, واليظ بيانيا السصمب عمى قجر حاجتشا لفيع

  ُالسدسىُالرجاقُ:األولالشهع . 

ُُالًُأوُ   ويكػنُ , احِ كَ الشِّ  جِ قْ عَ  حيغَ  ةِ ى لمدوجَ سَّ دَ السُ  يخُ الس): بأنوالدادة الحشفية  وعخَّفَ  :تعخيفو_
 .(ٙ)(الً ؤجَّ مُ و  الً جَّ عَ مُ 

الستفق عميو بيغ في العقج الرحيح  وُأريج بو يسِ : ىػ ما سُ أوضحنقػل وبذكل  أنويسكششا 
  .(ٚ)مسيخفيو الذخوط السعتبخة ل مخاعىً يحًة صح متى كانت التدسيةُ الصخفيغ الُستػليغ لو 

 مض خض حض  جض مص خص حص مس خس حس جس  ُّ  :قػلو تعالى : عسػمويجلُّ لو

 [ .232 :البقرة] َّ مظ حط

ُه الفقياءومسا  أو لدوجتو قبل الدفاف  فاً خْ مو الدوج عُ : ما يقجُّ مغ الرجاق السدسى في العقج يعجُّ
السعخوف بيغ الشاس كالسذخوط في العقج  نّ أو بعجه؛ ألىجية الجخػل  أو, كثياب الدفاف بعجه
  .(ٛ)ط نفيو وقت العقجخِ إال اذا شُ بو  الدوجُ  مُ دَ مْ , ويُ , ويجب إلحاقو بالعقجلفطاً 

, ولػ لع الرجاقمغ  عجّ حال العقج يُ  أولمسخأة قبل العقج  يجػما يُ  أنَّ السالكية عمى الدادة  ونّز 
 أن يخجعلمدوج  مقت قبل الجخػل كانّ فمػ شُ  ,يا قبل العقجوليّ  إلىىجؼ , وكحا ما أُ في العقج ذتخطيُ 

 .(ٜ)أخحه مشو ميذ لمدوج وال لمدوجةالعقج فبعج  الػليّ  إلىىجؼ ا ما أُ أمَّ , أىجاه بشرف ما 

ُالسدسىُ:ُحاالتُوجهبُالرجاقثانيًاُ_ُ

يجب بالعقج الرحيح , ولكغ ىحا الػجػب غيخ مدتقخ بل قابل لمدقػط كاّلً أو  ذكخنا أن الرجاق
 بعزًا ما لع ُيؤكج الرجاق بسؤكج مغ مؤكجاتو الثالثة التالية: 
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ُالحقيقي -ُأ  اشخةِ عَ لمسُ  صالحةٍ  مخأةٍ ال صحيحٍ  في نكاحٍ  بالغٍ  غْ مِ  وىػ الػطءُ : الجخهل
السخاد مغ  نَّ أل مشو؛ يا لجدءٍ حصّ  أو الدوجةِ  غَ مِ  باإلبخاءِ  إالَّ  شيءٌ مشو  دقطُ , وال يَ ةِ ديَّ شْ الجِ 

 .(ٓٔ)فدخٍ  أوْ  مشو بالتذصيخ بصالقٍ  بعزاً  أو اّلً مغ سقػشو كُ  غُ مْ األَ  الّرجاقاستقخار 
في حق الحكيقي والسػت بحكع الذخع كسا  يذسل السػت : والسػت(ٔٔ)حجُالدوجينمهتُأ -ُب

أنو ال يعير فػقيا فيجتيج القاضي ويحكع  يغمب الطغُّ  ةٍ جَّ مُ  و بعج مزيِّ نّ , فإالسفقػد مثالً 
جاقمػة الرحيحة تأكج وقبل الخج الدوجيغ قبل الجخػل حفاذا مات أ .بسػتو السدسى  الرَّ

جاق نَّ ؛ أل وأصبح غيخ قابل لمدقػط ة في ذمِّ  شاً يْ لسا وجب بشفذ العقج صار دَ  الرَّ
جاقالسػت, فال يدقط بو ال تدقط ب , والجيػن الدوج  .(ٕٔ)الرَّ

 : إلى فخيقيغجاق الرَّ  ء حػل اعتبارىا مغ مؤكجات: اختمف الفقيارحيحةالخلهةُال -ُت

ُ مؤكجة  الخمػة الرحيحة تكػن  نَّ إلى أ (ٗٔ)الحشابمةو  (ٖٔ)الحشفيةالدادة : ذىب األولالفخيق
جاقل  كان كحلظ قام مقامو . , وماتويا مطشّ رة لو كالجخػل الحكيقي؛ ألنّ ومقخّ  مرَّ

فيو مغ اشالع الشاس عمييسا  يأمشانفي مكان  الدوج بدوجتو يخمػَ  أنْ ىي  :والخمػة الرحيحة
وكحا اذا كان  ,والدصح الحؼ ليذ عمى جػانبو ستخة األعطعدون الرحخاء والصخيق  وبيتٍ  كجارٍ 

مانع مغ الػطء  ةَثسَّ ال يكػن  نْ إندان يصمع عمييسا يخاىسا, وأبحيث لػ قام  قريخاً  أو الدتخ رقيقاً 
 .(٘ٔ)وال شخعاً  وال شبعاً  اً دّ حِ 

ُالثاني  أنّ  إلى (ٚٔ)-في القػل السعتسج عشجىع - والذافعية (ٙٔ)السالكيةالدادة ذىب  :الفخيق
 لجخػل الحكيقي فقط .با التأثيخ مشػط وإنسا, الّرجاق تأكيجليا في  تأثيخال  الخمػة

ُى:ُالسدسَُُّجاقالرُ ُثالثًاُ_ُأنهاع

واجب عمى أنو أثخ مغ آثار العقج, واذا كان كحلظ فال يمدم تقجيسو عشج  الرجاق ا سبق أنّ ُعِمع مسَّ 
بل يجػز االتفاق عمى دفعو كمو عشج العقج أو تأجيمو كمو أو بعزو  ,إنذاء العقج أو قبل الدفاف

, فاذا حجث الصالق  -الصالق السػت أو - كدشة مثاًل أو أحج األجميغ معمػمٍ  غٍ عيَّ مُ  لٍ جْ إلى أَ 
البائغ َحلَّ األجل ووجب دفع السؤجل, واذا كان السػت ثبت السؤجل في تخكتو إن كان الستػفي 

جدءًا  جاق, ويكػن ىحا الّر يصالبػا الدوج أنالستػفي ىػ الدوجة كان لػرثتيا ىػ الدوج, وان كان 
 مغ تخكتيا يقدسػنو فيسا بيشيع .
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ك اتفاق عمى نطام معيغ بعج تدسية الرجاق بأن لع ُيحكخ شيء خاص بتأجيمو غ ىشافإن لع يك
, وان كان مَ جِّ تقجيع الكل قُ تبع ُعْخف البمج الحؼ كان فيو العقج, فان كان العخف أو تعجيمو فعشجئح يُ 

 في الحال؛ دتقخ استحق جسيع الرجاقخف ملع يػجج عُ  فإنْ م وىكحا . العخف تقجيع الشرف قجّ 
تب عمى العقػد في الحال غيخ متخاخية ان تتخ  األحكامفي  واألصل ,أحكام العقجحكع مغ  وألنّ 

  .(ٛٔ)عشيا

استحقاقو أدائو و  وجػبُ  ى مغ حيثُ السدسّ جاق تقديع الّر  -مغ خالل ما سبق - يسكششاوعسػمًا 
 : (ٜٔ)ىسا ,إلى قدسيغ مدوجةل

, أو وكيميا عشج العقج: ىػ ذاك الحق السالي التي تكبزو الدوجة مغ زوجيا لالسعجُ ُجاقالرُ ( ٔ)
  ., ويحق لمدوجة االمتشاع مغ تدميع نفديا لدوجيا حتى تكبزوإلى يػم الدفافوقج يؤّجل 

 األجل: ىػ ذاك الحق السالي الحؼ تدتحقو السخأة مغ زوجيا عشج حمػل لالسؤجُ ُجاقالرُ ( ٕ)
 .-الػفاة أوالصالق  - األجميغحج أو عشج حمػل أ, بيشيسا عميو الستفق

 ُ:ُُلُ ثُْالسُ ُاقُ جُ صُ الشهعُالثاني. 

عمى اختالفيع في اعتبارات  بشاءً  ؛السثل صجاق: اختمفت نطخة الفقياء في تعخيف تعخيفوُأواًلُ_
 عمى الشحػ التالي: مغ جانب السخأة  السصمػبة في مدتػيات عقج الشكاح الكفاءة

خه مغ أخػاتيا ألبييا وأميا أو ألبييا وعساتيا  ,ميخىا بسيخ مثل ندائيا خَ بِ تَ عْ يَ  أنْ )بـ :الحشفية فدَّ
  .(ٕٓ)(ايَ شِ يْ ا ودِ يَ مِ قْ وعَ  ايَ شِّ عمى ماليا وجساليا وسِ  ,في بمجىا وعرخىا ,وبشات أعساميا

خهو  خت أو  ,وبمجٍ  ومالٍ  بٍ دَ وحَ  الٍ سَ وجَ  غٍ يْ دِ  :باعتبار فييا موثْ مِ بو  خغبُ ما ي) :بانو السالكية فدَّ
 .(ٕٔ)(ةُ سَّ والعَ  األمُّ , ال بأل أوشكيقة 

خهو  وىي  يولشدب إإَلى َمْغ تى َأْقَخُب َمْغ ُتْشَدُب وُيخاع َما ُيْخَغُب ِبِو ِفي ِمْثِمَيا, :بأنو الذافعية فدَّ
وما  وثيػبةٌ  كارةٌ بَ و  ارٌ دَ ل ويَ قْ وعَ  غ  سِ  فيو عتبخويُ , عَّ بشاُت َأخ ُثعَّ َعسَّات كحلظٍب ثُ ُأْخٌت أِلََبَػْيِغ ُثعَّ ألَ 
  .(ٕٕ)اختمف بو غخض

خهو  مغ  ,عربتيانداء يداوييا مغ  غْ ذلظ بسَ  بخاً تَ عْ ما تدتحقو السخأة مغ السيخ مُ  :بأنو الحشابمة فدَّ
ىا,   .(ٖٕ)ياوعسِّ  أخيياكأختيا وعستيا وبشت  جية أبييا وَججِّ
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ُ:السثلُصجاقحاالتُوجهبُ_ُُثانياًُ

, االت متعجدة مغ حيث العسػمالسثل يجب عمى الدوج لدوجتو في ح صجاق أنَّ  الىالفقياء ذىب 
التي تػجب  الحاالتتمظ ىع أ ات الفقيية, و ئيف بيغ الفقياء في حكع بعس الجد مع وقػع االختال

 السثل ىي : صجاق

 بان :ضخ التفػيس و : نكاحُالتفهيض (ٔ)

ُ ُبزعاألول: الشكاح مغ  إخالء: والسخاد بو , -ليوإ اإلشالقوىػ الحؼ يشرخف  - تفهيض
, شخط نفيو أوسػاء سكت عغ الرجاق , صجاقٍ ابشتو السجبخة بال  األبن يدوج أك, الرجاق

  .(ٕٗ)السثل عشج جسيػر الفقياء صجاقفيرح العقج ويجب بو 

ن تقػل كأغيخىسا,  أوحج الدوجيغ أرأؼ  إلى الرجاق: والسخاد بو جعل الرجاقتفهيضُالثاني:ُ
 .(ٕ٘)فالن أوشاء الخاشب  ما أو, أنا شئتُ  أو ما شئتَ  الرجاق أنزوجشي عمى  :لػلييا

 ,السثل في نكاح التفػيس يجب بالعقج صجاق أن إلىالحشابمة ذىبػا ية و الحشف أنَّ عمع يُ  أنويشغي 
وقال  .(ٕٚ)انو يجب بالػطء إلى األضيخوذىب الذافعية في  .(ٕٙ)الػطء أوويتقخر بالسػت  ويتأكج

 .(ٕٛ): يجب بالػطء ال بالسػتالسالكية

مبأن تدوجيا عم :يةُالسيخسفدادُتد( ٕ) صخة قك أصالً شتفع بو ا ال يُ سّ م أو, ى نجذ العيغ كالجَّ
, كالصيخ في اليػاء وتدميس عغ معجػز شيءعمى  أو ,ى غيخ متقػميكػن السال السدسّ  أو ,ماء
 صجاقعشج جسيػر الفقياء  جبكل ىحه الحاالت ي , ففيجيالة فاحذة يكػن السدسى مجيػالً  أو

 .(ٜٕ)بالسػت قبل الجخػل أوالسثل لمسخأة بالجخػل 

 إالَّ السثل  صجاق, وال تدتحق السخأة العقج خَ دِ , فُ صجاقاً يرح  ال ى ما: اذا سسّ وقال السالكية
 . (ٖٓ)شيءالصالق فال يجب ليا  أوأما اذا فارقيا قبل الجخػل بالسػت  ,بالجخػل

                                           

ُبيعوُُالذخعيُفيُحكمالجاقُُولرُ الفقييُلُتكييفالالسبحثُالثاني:ُ

 ىسا:  ,مصمبيغ إلىقدع ىحا السبحث شوي

ُجاق.:ُالتكييفُالفقييُللرُ األولالسطلبُ
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 يمي :  , ويتزح ذلظ مغ خالل ماأنػاعو الختالف نطخاً  ّرجاقيختمف التكييف الفقيي لم

تكػن السخأة قج مغ زوجيا حيغ العقج صجاقيا السعجل  الدوجةذا قبزت إ ل:جَ عَّ الرجاق السُ  (ٔ)
في ذمة الدوج  شاً يْ ل دَ ثّ سَ ىحا الجدء السؤجل يُ  نّ إمحجد ف لٍ جَ أَ  إلىل جِّ أُ اذا  وأما استػفت حقيا فيو,

 .(ٖٔ)لدوجتو, يمتدم بدجاده في التاريخ السحجد لمدجاد

: السػت األجميغ بأحج أجمو حلُّ الدوج لدوجتو يَ  ةفي ذم مؤجالً  شاً يْ سثل دَ الرجاق السؤجل: ويُ  (ٕ)
 .(ٕٖ)سقط مغ ذمتو األجميغحج أقبل  الدوجواذا دفعو  الصالق. أو

 ألنيا ؛بعج الجخػل أوكمو قبل الجخػل  الرجاقتبخغ زوجيا مغ  أن لمدوجةو يجػز نّ إوعميو ف
تترخف فيو كسا تترخف في  أن, فميا السذخوعةمغ حقػقيا  صبح حقاً أو  الرجاقبالعقج ممكت 

 أىلاذا كانت الدوجة مغ  - اً ججّ  أو أباً كان  حق االعتخاض عمييا وانْ  حجٍ , وليذ ألأمػالياسائخ 
 وذلظ بذخوط : -(ٖٖ)التبخع شخعاً 

ذلظ حال صحتيا يكػن  أن. ٖ ظ بخضاىا .يكػن ذل أن. ٕ   رشيجة .عاقمة بالغة  ن تكػن أ .ٔ
 ن يقبل الدوج ذلظ .أ. ٘    . يكػن السقجار معمػماً  أن. ٗ  ال في مخض مػتيا .

 كالشقػد ونحػىا مسا ال يتعيغ بالتعييغ . ةفي الحم ثابتاً  جاق ديشاً يكػن الّر  أن. ٙ

 ذلظ . , صحّ مغ بعزو أويا مشو زوجَ  الدوجةُ  تِ أبخ أكان صجاقيا مميػن ديشار عخاقي ف لػ :فسثالًُ
 إالوىػ ال يتحقق  اإلسقاط,: حكيقيمعشاه ال اإلبخاء نّ أل اإلبخاء؛ما يتعيغ بالتعييغ فال يقبل  وأما

  .(ٖٗ)في الحمة ثابتاً  شاً يْ اذا كان الرجاق دَ 

 :  (ٖ٘)لسا ذكخناه بسا يمي الفقياء واستجل

 مظ حط مض خض حض  جض مص خص حص مس خس حس جس ُّ  :. قػلو تعالىٔ

 .[ٖٕٚ:البقخة]  َّ  حقمق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع

هللا تعالى  فأِذنَ  ,مخ نفدياأكل امخأة تسمظ  اآلية:والعافيات في ىحه ) :قال القخشبي وجو الجاللة :
كيف  باإلمزاء واإلسقاط, فيترخفغ فيو جعمو خالز حقيغّ  إذ, بعج وجػبو إسقاشوفي  ليغّ 

 .(ٖٙ)بالغات عاقالت راشجات ( غّ , وكُ نفديغأمخ أشئغ اذا ممكغ 
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 [ .ٕٗ:الشداء] َّ ربزب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ  ُّ  . قػلو تعالى :ٕ

وذلظ  ,التدسيةالدوجان بعج الفخيزة وىػ رفعت الجشاح فيسا تخاضى بو  اآلية إن : الجاللةوجو 
 .(ٖٚ)مشو طّ الحَ  أوىػ الديادة في السيخ 

مذخوط لمتى كانت مدتػفية تيب كل صجاقيا لدوجيا  أن يجػز ليا الدوجة أنّ مسا سبق يتزح و 
سػاء كان  ,عمييا حق االعتخاض أوليائياحج مغ . فميذ ألفي السجمذ اليبةَ  الدوجُ  لَ بِ وقَ  ,الدابقة

  . غيخه أو أباً 

 .شاً يْ عَ  أم شاً يْ ػاء كان دَ سباليبة يتحقق قبل الكبس وبعجه , وسقػط الرجاق       

 عمى ذلظ : سا يجلّ وم

 َّ جت هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي ني  مي  ُّ  :قػلو تعالى .ٔ

 [ٗ:الشداء]

 أنّ  عمى بعسػمول ويج لألزواج,و ػجّ خصاب مُ  - عمى الخاجح- اآليةىحه  إن :وجو الجاللة
وعميو اتفاق عامة  يا,مشا وىبت صجاقيا لدوجيا نفح ذلظ نفديا اذ ألمخالسخأة السالكة 

 .(ٖٛ)الفقياء

 .(ٜٖ)يا , وليذ الحج في عيغ الرجاق حقوىبت مغ خالز ممك ياان .ٕ

                     

ُبيعُالرجاقُ.ُالذخعيُفيُحكمالُالسطلبُالثاني:

وذلظ في ثالثة  ,فيياالفقياء  أقػالبيان و جاق الّر  أنػاع في ىحا السصمب حكع بيع أتشاول      
 : فخوع

 :  -لغيخهُأوسهاءُكانُللدوجُُ- جاقُالسعجل:ُبيعُالرُ األولالفخعُ

تكػن قج استػفت حقيا الكامل فيو, وليا مصمق الترخف  فإنيا, صجاقيا السعجل خأة اذا قبزت الس
جل أ إلىجدء مشو  قبس وأما إذا تأجل .تذاء غْ عمييا في بيعو لسَ  خَ جْ حَ  فال ,(ٓٗ)في ىحا الحق

 لغيخه . أو تبيعو لمدوج أن فإما, الدوجة بيع ىحا الجدء وأرادت, محجد
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 األجللتػافق حكسيسا بجامع وجػد  ؛حكسو عشج الكالم عغ بيع الرجاق السؤجل سشبيغوىحا ما 
 فييسا .

 : جاقُالسؤجلُللدوجالثانيُ:ُبيعُالرُ ُالفخع

عشج حمػل  بإعصائو, ممتدم غ ثابت لمدوجة في ذمة الدوجيْ ىػ دَ الرجاق السؤجل  أنعمسشا سابقا 
 . األجميغحج أعشج حمػل  أوبيغ الدوجيغ  السحجد مدبقاً  األجل

,  التدسيةفاسج , أو غيخ مفخوض , أو يكػن مفخوضاً  أوى مدسّ  وىحا الرجاق قج يكػن صجاقاً 
 : , وعمى الذكل التاليمدالتيغ يف ولحا اقتزى البحث مشا أن نتشاول ما ذكخناه

 ُاًُمفخوضُأوىُ:ُبيعُالرجاقُالسؤجلُللدوجُاذاُكانُمدسُ األولىالسدالة . 

 السفخوض حالتان : أوى لبيع الرجاق السؤجل السدسّ 

ُ ُالرحيحةُأنُ:األولىالحالة ُكالخلهة ُحكسو ُفي ُوما ُالجخهل ُبعج ُذلك ج تقخر بع :أؼ ,يكهن
 .تاماً  ىحه الحالة يكػن الرجاق مدتقخاً , وفي كامل الرجاق في ذمة الدوج

 أؼ -يغ لمسجيغ وىحه الحالة تذبو مغ حيث الحكع الذخعي ما يصمق عميو الفقياء صػرة بيع الجَّ  
 ولو صػرتان : . -لمدوج  مغ الرجاق لدوجة حقيا السؤجلابيع 

 .(ٔٗ)حالينُللسجينُبثسنُبيعُالجُ ُ:األولىالرهرةُ -

عمى زوجيا  شاً يْ دَ  (مشو الستبقي جدءال أوالكامل  صجاقياىػ ) مغ السال اً مبمغْشج يكػن ليِ  أن: مثالو
نحػ  أو حاضخ معمػم بسبمغ مغ السال أوة حاضخ  بديارة أحسجدوجيا ليغ ثع باعت ىحا الجّ  ,حسجأ

  ذلظ .

 ىسا :  ,اختمف الفقياء في حكع ىحا البيع عمى قػليغ:  حكسو
  .(ٕٗ)األربعةوىػ قػل فقياء السحاىب  ,:ُجهازُىحاُالبيعاألولالقهلُ

 .(ٖٗ)قػل الطاىخية , وىػ:ُعجمُجهازُىحاُالبيعالقهلُالثاني
ُومشاقذتيا:ُاألدلة

ُومشاقذتياُ:ُاألولالقهلُُأصحابأدلةُ
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يع الجيغ لمسجيغ مغ بابي الدشة ن بجػاز بػ القائم األولالقػل  أصحابىع ما استجل بو أ   
 : , بسا يأتيالسعقػلو 

بالجنانيخ واخح  فأبيع, االبل بالبكيع أبيع: كشت ابغ عسخ رضي هللا عشيسا قال غْ فعَ  :الدشة_ُاوالًُ
 , فأتيت رسػل هللا ىحه مغ ىحه وأعصيخح ىحه مغ ىحه آ, الجراىع واخح الجنانيخ وأبيع, لجراىعا

 .(ٗٗ) (شيءلع تفتخقا و بيشكسا  بدعخ يػميا ما تأخحىا أنس أ) ال ب :فدالتو فقال

, اذا كان السذتخؼ باآلخخحج الشقجيغ أالحجيث عمى جػاز بيع ما في الحمة مغ  دلّ  :الجاللةوجو 
 األولىفسغ باب  از ذلظجوحيث ,  قخه الشبي أما  وىػ ,مقبػضاً و  ىػ السجيغ وكان الثسغ حاالًّ 

 .(٘ٗ)از بيع غيخىسا مسا يثبت في الحمةجػ 

 :أىسيا ,هواعتخض عميو بػجػ 

مغ شخيق سساك بغ  إاللع يرح رفعو  , حيثو في البابوجو لجيث ابغ عسخ ال ح .ٔ
  .(ٙٗ)حخب

رواه بعزيع مػقػفا الحجيث اذا  نّ أل ؛نفخاده بخفع الحجيث ال يقجح فيو, واثقة سساكاً  أنّ : بوأجيب
 .(ٚٗ)وبعزيع مخفػعا, كان محكػما بخفعو

اج, فال يقاس عميو وَ ي الخّ وييسا فاا وتدسالشقجية مشي دمقرػ  التحادالحجيث خاص بالشقجيغ . ٕ
 .(ٛٗ)غيخىسا

بيع ما في الحمة  نّ أل ؛ىشا اً مؤثخ  معشىً واج ليذ تداوؼ في الخّ الالشقجية و  داتحاد مقرػ  إن: وأجيب
, كسا قج يكػن مغ تفاوت بيغ عػضي البيعغتفخ ما , وبو يُ بالتخاضي مغ الستبايعيغ إالن يكػ  ال

في اشتخاط د الذارع قج شجّ  أن, وىػ قػػ مشوأسعشى بىحا السعشى مقابل  إنفي سائخ البيػع . ثع 
 باآلخخمغ احجىسا  الحمة, فاذا جاز بيع ما في باآلخخس في الشقجيغ عشج مبادلة احجىسا بالتقا

 .(ٜٗ)أولىيجػز في غيخىسا مغ باب  ألنف ,مع ذلظ

  .جائدوذلظ  لمعقج قبل وجػبو, فيكػن تغييخاً  ,الحجيث محسػل عمى جخيانو في مجمذ العقج. ٖ
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 ولػ .شيءال يفتخقا وبيشيسا  نْ أ, و يكػن بالدعخ أنْ : ج الجػاز بذخشيغقيّ   لالخسػ  بأن وأجيب:
, كسا مجمذ العقج لع يتقيج الجػاز بحلظفي  باآلخخعتياض عغ احج الشقجيغ اإلغ عكان الدؤال 

 .(ٓ٘)العقج بالشقج السعتاض بو ابتجاءً  لػ جخػ 

 : السعقهلُ_ثانياًُ

ا دفع ثسشو لمجائغ كان ىحا بيع , فاذي الحمة كالحاضخف ما نّ أل ؛ذمتوي ف لسا ابسق السجيغ .ٔ
 ., وىػ جائد شخعاً مقبػض بسقبػض

 .(ٔ٘)سمفاً  ع لودمّ في ذمة السجيغ مُ  ما نّ أل ؛ال حاجة لمتدميع .ٕ

ُالقهلُالثانيُومشاقذتياُ:ُُأصحابُأدلة

 , ىػ ما يمي:الدشة والسعقػل بابي مغ يغ لمسجيغ بثسغ حالػن مغ بيع الجّ عاىع ما استجل بو السان

 إال)ال تبيعػا الحىب بالحىب  :قال رسػل هللا  ان: سعيج الخجرؼ  أبي غْ فعَ  : الدشةُ_اوالًُ
بسثل وال تذفػا بعزيا  مثالً  إال, وال تبيعػا الػرق بالػرق وال تذفػا بعزيا عمى بعس بسثل مثالً 

 .(ٕ٘) (بشاجدٍ  , وال تبيعػا مشيا غائباً عمى بعس

يغ , والجّ بحاضخ حاالً  أم , مؤجالً بيع الغائب عغ السجمذ عغ نيى : ان الشبي وجو الجاللة
 .(ٖ٘), وىػ مشيي عشوعميو انو غائب بحاضخ , فيرجقغائب عغ السجمذ

 األصشافيغ فكسا يكػن في ىحه بيع الجّ  وأما, الخبػية باألصشافكخ ىػ خاص : ان ما ذُ وأجيب
 .(ٗ٘)يكػن في غيخىا مسا ال يذسمو الحجيث

, وىحا مغ بيع عخف بعيشوعمع وجػده مغ عجمو وال يُ يغ بيع ما ال يُ بيع الجّ ان ُالسعقهل:_ُثانياًُ
ُ.(ٙ٘)السشيي عشو (٘٘)الغخر

ػ في حكع السػجػد السقبػض لمسجيغ, فميذ في بيعو , وىوصفةً  ن الجيغ معمػم قجراً أ: بوأجيب
 .(ٚ٘)جية عجم القجرة عمى التدميعوال مغ  غخر مغ جية الجيالة

القػل الخاجح ىػ ما قال بو جسيػر  أنومشاقذتيا  األدلة يبجو لي مغ خالل عخض : التخجيح
 :التالية لألسباب, وذلظ يغ لمسجيغ بثسغ حالّ جػاز بيع الجّ  مغ -األول القػل  أصحاب - الفقياء
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 الجليل عمى مشعو. اذا ما دلّ  إالّ في العقػد الرحة  األصل إن: . مػافقتيع لمقاعجة القائمةٔ

بو  صالح لالحتجاجوىػ , السدالة حدع في حجيث ابغ عسخ الحؼ استجل بو الجسيػر نز   .ٕ
, (ٜ٘), والحاكع(ٛ٘)الشػوؼ  اإلمام: الفغ قالػا بترحيحو أمثالعسالقة ىحا  نّ أل ورفع اإلشكال الػارد؛

 , وغيخىع .(ٓٙ)والجارقصشي

ىي بخاءة و  ليسا, واضحة ةويحقق مرمح عمى أحٍج مغ الصخفيغ, العقج ال ضخر فيو . ان ىحاٖ
 .(ٔٙ)وحرػل الجائغ عمى وفاء ديشو ,ذمة السجيغ مسا عميو

زيات العقج مقتيػافق وىػ شخط . (ٕٙ)يغ مدتقخاً يكػن الجّ  أن. اشتخط الحشابمة لرحة ىحا البيع ٗ
 . السشازعةعغ السخاصسة و  والُبْعج ,االستيثاق لسا فيو مغ زيادة ؛واالتجاه العام لسحىب الجسيػر

مغ  األولى, تػضح لشا حكع الحالة يغ لمسجيغ بثسغ حالي حكع بيع الجّ ما ذكخناه ف ّيغ اآلنواذا تب
لدوجيا  السفخوض بثسغ حالّ  أوى : جػاز بيع الدوجة لرجاقيا السؤجل السدسّ وىي األولىة ألالسد

بذخط التساثل اذا كان ىحا الثسغ  ,الخمػة الرحيحةك وما في حكس أواذا كان ذلظ بعج الجخػل 
 .يكػن بدعخ يػم الرخف أنذتخط , وان كان بغيخ جشدو فيُ مغ جشدو نقجاً 

 .(ٖٙ)ينُللسجينُثسنُمؤجلالرهرةُالثانية:ُبيعُالجُ  -

عمى زوجيا  شاً يْ دَ  -جدء مشو  أوالكامل  صجاقياىػ  -مبمغ مغ السال  شج: ان يكػن ليمثالو
 جل محجد .أ إلىجل تدميسيا ؤ م ةا الجيغ لدوجيا احسج بديارة معيش, ثع باعت ىحاحسج

, ولع (ٗٙ)العمع أىل جسيػرليو إذىب  , وىػ ماهزِ جػاصحِتِو و  عجمُ ىػ حا البيع حكع ى:  حكسو
 .(٘ٙ) مغ الفقياء قمةٌ  إاليخالف في ىحا 

ُ:األدلةُومشاقذتياُ

وأشيخ َمْغ نقل  .يغيغ بالجّ عمى عجم جػاز بيع الجّ  اإلجساعىػ وقػع  قػػ ما استجل بو الجسيػرأ
 .(ٓٚ)والدبكي, (ٜٙ)جوابغ رش, (ٛٙ)وابغ السشحر, (ٚٙ)احسج , واإلمام(ٙٙ)الذافعي : اإلماماإلجساع

 باعتخاضيغ : باإلجساعض عمى االستجالل عتخِ أُ و 
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: ابغ تيسية ىسا نفاه واختار خالفو ألّن أشيخ َمغْ  اإلجساع؛عجم التدميع بػقػع  :األولاالعتخاضُ
 .(ٔٚ)وابغ الكيع

 أمثاليؤثخ فيو مخالفة  , وىحا المغ الفقياء السعتبخيغ وقع عشج الستقجميغ اإلجساع نّ بأ: وأجيب
بسا بعج ذلظ  عتجفي عرخ فال يُ  اإلجساعواذا تحقق  الستأخخيغ.يع مغ نّ أل ؛ابغ الكيعابغ تيسية و 

 .(ٕٚ)مغ خالف غيخىع

 واحجٍ  وندقٍ  عمى لفعٍ  يغ بالجيغ وان كان وارداً عمى مشع بيع الجّ  اإلجساع إن: االعتخاضُالثاني
: ان السجسع عمى تحخيسو ىػ البيع قالػاانو غيخ وارد عمى معشى واحج, فبعس العمساء  إال

ان السجسع عمى تحخيسو ىػ البيع السؤجل البجل الػاحج اذا زيج في  :قالوبعزيع  ,السؤجل البجليغ
  .(ٖٚ)ولقاء الديادة في بجل أجمو

 ىحا بػجييغ : غع وأجيب

ُ التي ذكختسػىا,  ( لفع عام يتشاول جسيع ىحه السعانييغ بالجيغان لفع )بيع الجّ  :األولالهجو
 الرػرمغ  فال يدتثشى ,استعسال الفقياء عمى اختالفيع ىحا المفع ليحه السعاني جسيعاً  ليحاويجل 

 .في بكية الرػر اإلجساع إثباتوىحا االستثشاء ال يؤثخ في  ,ما ثبت مغ وقػع الخالف فيو إال

وذلظ لترخيح  ؛لرػرة بخرػصيا مسا ال يقبل الذظليحه ا اإلجساع: ثبػت تشاول الهجوُالثاني
 شجّ أ وألنيا ؛عمع مخالف ليع في ذلظبعجىع بالسشع مشيا ولع يُ  غْ السجتيجيغ مغ الرحابة ومَ بعس 

 .(ٗٚ)ربا الجاىمية إلىلكػنيا ذريعة  ؛يغ مفدجةيغ بالجّ بيع الجّ  أنػاع

يتبيغ لشا عجم جػاز بيع الدوجة صجاقيا  - وىهُماُنخجحو -السحكػر  اإلجساعتحقق  ثبت واذا
حكسو  ل او ما فيالسفخوض بثسغ مؤجل لدوجيا اذا كان ذلظ بعج الجخػ ى او السؤجل السدسّ 

ع الجيغ لسا فيو مغ معشى بي جشدو؛ مغ غيخ أم, سػاء كان مغ جشذ الشقج ةكالخمػة الرحيح
 , وهللا اعمع .كسا مخّ  بالجيغ السشيي عشو مصمقاً 

غ يْ ودَ  ,في ذمة الدوج قبل تقخر كامل الرجاق :أؼ,  يكهنُذلكُقبلُالجخهلُأن:ُُالحالةُالثانية
 الحتسال سقػط نرفو بالصالق قبل الجخػل . وال ثابت؛ الة غيخ مدتقخةلحالرجاق في ىحه ا

 التالية : لألسبابوذلظ  ؛مغ البيع  حالةال هاز ىح: عجم جػ  حكسو
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 فيالتكسيل يجعمو يجخل  أورجحيتو بيغ التشريف أوت ,. عجم ضسان تحجيجه واستقخاره في الحمةٔ
 ا في باب البيػع .سخر السشيي عشيغباب الجيالة وال

في باب  يغ في ىحه الحالة يجخلوىحا يجعل الجّ  عجم تسمكو السمظ التام, :خاره يعشيعجم استق .ٕ
 , وىػ مشيي عشو .قبزو بيع السبيع قبل

 لقػؼّ يغ اعمى الجّ  اً , فاذا كان الخالف الدابق وارديغ الزعيف. عجم استقخاره يعصيو صفة الجّ ٖ
 , وهللا اعمع .يغ الزعيف غيخ السدتقخال اعتبار لمجّ  أن أولى, فسغ باب السدتقخ

ُ ُىُوالُمفخوضجاقُالسؤجلُللدوجُاذاُكانُغيخُمدسُ السدالةُالثانيةُ:ُبيعُالر . 

فحيشئٍح يجب لمدوجة  ,ال مفخوضغيخ مدسى و  ذمة الدوج في صجاق الدوجة الباقي ذا كانا
 :أوجوحج ثالثة أعشو يقع عمى  بجالً  الدوجة حُ خْ أَ ف , -كسا مخّ  –السثل  صجاق

فيحا ليذ عقج  ,السثل والتخاضي بو مغ الدوجيغ صجاقيل فخض ب: ان يقع عمى ساألولالهجوُ
 .(٘ٚ)السثل الػاجب بالعقج لرجاقغ , بل ىػ تعييمعاوضة

ُالثاني  أوالستزسغ معشى اليبة مغ الدوج  الرجاقان يقع عمى سبيل الرمح عغ  :الهجو
 .(ٙٚ)لبة أو إبخاء, بل ىػ ليذ عقج معاوضة أيزاً ا ح, وىالدوجةمغ  اإلسقاط

ي ا فعسّ  الدوجةوالعتياض  وىػ محل البحث ىشا . ,: ان يقع عمى سبيل السعاوضةالهجوُالثالث
 :(ٚٚ)السثل حالتان صجاقذمة الدوج مغ 

, ى, فحكع بيعو في ىحه الحالة حكع بيع السيخ السدسّ للدوجينُالسثلُمعلهماًُُصجاقانُيكهنُأ_ 
 ذا كان ذلظ قبل الجخػل او بعجه .عمى ما تقجم ذكخه مغ التفريل بيغ ما ا

ُُأالَّب_  ُمعلهماًُُصجاقيكهن      الحالة اختمف الفقياء  , وفي حكع بيعو في ىحهللدوجينُالسثل
 :عمى قػليغ

ُذلكعج :األولُالقهل ُجهاز  ,(ٓٛ) والحشابمة ,(ٜٚ) والذافعية ,(ٛٚ) ذىب السالكيةواليو  ,م
 . (ٔٛ)والطاىخية

 .(ٕٛ)الحشفية الدادة , واليو ذىب :ُجهازُذلكلقهلُالثانيا
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ُاألدلةُومشاقذتياُ:

ُ ُالقهل ومغ شخط , لمجيل بقجر ميخ السثل ؛: ان الرجاق في ذمة الدوج مجيػلاألولدليل
 إلمكان, اوضةىحه السع إلى, وال حاجة خرغلسفزية لملمجيالة ا , دفعاً صحة البيع العمع بالسبيع

 .(ٖٛ)مغ قاضٍ  أوالسثل بفخضو مغ الدوج بخضا الدوجة  برجاقالعمع 

في حكع السقبػض  ألّنو ؛لمدوج ال حاجة فيو الى التدميع الرجاق: ان بيع ديغ دليلُالقهلُالثاني
وذلظ  الشداع , إلىفزية مذا كانت تسشع صحة البيع ا إنساالجيالة  نّ أل ؛فال تزخه الجيالة ,لمدوج

 .(ٗٛ)التدميع إلىحتاج فيو ي ما يُ ف

 .(٘ٛ)خر مشيي عشوغالشداع, وبيع ال إلى خر وان لع يفسِ غ: بأن بيع السجيػل مغ بيع الوأجيب

دوج اذا كان جاق السؤجل لمالّر  بيع عسشالقاضي ب األول,ان القػل رجحوالحؼ يبجو لي  : التخجيح
 صجاقالشداء تتفاوت في مقجار  نّ أل ؛خرغلمجيالة وال , وذلظ مشعاً السثل غيخ معمػم صجاق

ال و  مخ يدتغخق وقتاً أ, وىػ ةاستقراء وبحث ومقارن إلىتحتاج  األمػرىحه  ةمثيالتيا, ومعخف
 وهللا اعمع . ,في الحال يكػن معمػماً 

ُ:ُجاقُالسؤجلُلغيخُالدوج:ُبيعُالرُ الفخعُالثالث

 لة الدابقة :أر ما فعمتو في السدذلظ في مدالتيغ عمى غخا وأتشاول

 ُاًُمفخوضُأوُىًُجاقُلغيخُالدوجُاذاُكانُمدسُ ينُالرُ بيعُدُ ُ:األولىلةُأالسد. 

 : كحلظ وىحه السدالة ترجق في حالتيغ

ر كامل : بعج تقخ أؼما في حكسو كالخمػة الرحيحة, ان يكػن ذلظ بعج الجخػل و : األولىالحالةُ
 الرجاق معمػم مدتقخ تام . إن :أؼ, في ذمة الدوجالرجاق 

يغ لغيخ : ىحه الحالة تذبو مغ حيث الحكع الذخعي ما يصمق عميو الفقياء صػرة بيع الجّ  حكسو
 . -بيع الدوجة حقيا مغ صجاقيا السؤجل لغيخ الدوج  :أؼ -السجيغ 

 ولو صػرتان :

 . حالينُلغيخُالسجينُبثسنُ:ُبيعُالجُ األولىالرهرةُ -
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عمى زوجيا احسج, اشتخت  شاً يْ دَ  -السؤجل  صجاقياىػ  -: فاشسة ليا مبمغ مغ السال  مثالو
حق عمي  , ثع حػلتاجشبي اسسو عمي آخخمغ رجل السؤجل  صجاقيامبمغ  فاشسة سيارة بقجر

السؤجل الباقي بحمة  صجاقيامشو ثسغ الديارة ويدجده مغ  ليأخحمغ مال الديارة عمى زوجيا احسج 
 زوجيا احسج .

 ىسا : ,: اختمف الفقياء في حكع ىحا البيع عمى قػليغ حكسو

 والذافعية في السذيػر ,(ٙٛ)السالكية الدادة وبو قال ,معيشة جػاز ىحا البيع بذخوطٍ  :األولالقهلُ

ثسانية شخوط  إلىرل توافقيع لجػاز ىحا البيع  غْ والذخوط التي ذكخىا السالكية ومَ  ,(ٚٛ)عشجىع
 ىي :,  رئيدة ثالثة شخوط إلى شا أن نجسميايسكشلكغ و  , (ٛٛ)مغ حيث التفريل

 الخبػية . األصشافيشان مغ ان ال يكػن الجّ  أ.

 . والسشازعات يؤدؼ ىحا البيع إلى الخرػماتلئال ؛  اً خَّ قِ ان يكػن السجيغ مُ  ب.

 . (ٜٛ)يغ مدتقخاً جَّ ان يكػن ال ج.

ُالثاني , (ٜٔ)األضيخ, والذافعية في (ٜٓ)الحشفية الدادة , وبو قالمصمقاً  البيع مشع ىحا :القهل
 .(ٖٜ)والطاىخية ,(ٕٜ)والحشابمة

ُومشاقذتياُ:ُاألدلة

ُومشاقذتياُ:ُُاألولالقهلُُأدلةُأصحاب

 :(ٜٗ)يأتيجػاز السذخوط ىػ ما الن بػ القائم األولالقػل  أصحابىع ما استجل بو أ 

يغ قج والسذتخؼ لمجّ  ,مال معمػم ثابت في ذمة الدوج -وىػ ىشا الرجاق السؤجل  -يغ ان الجّ ( ٔ)
 . حيشئحٍ  , فال مانع مغ ذلظفي الحمة ثابتاً  , والبائع قج باع ماالً في الحمة ثابتاً  اشتخػ ماالً 

يغ عمى بالجّ  السذتخؼ البائعَ  إحالةفي ذمة مذتخيو ثع  مػصػفٍ  غٍ يْ بجَ  معيغٍ  انو يجػز بيعُ  (ٕ)
يجػز بيع السعيغ بجيغ  أن, فيشبغي الرحة والجػاز في الذخوط والعقػدصل أعمى  , بشاءً غيخه

 ىحا التصػيل . إلىعمى غيخ مذتخيو في عقج واحج دون الحاجة 

 . وال جحػد عٍ شْ القجرة عمى التدميع مغ غيخ مَ  (ٖ)
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ُالقهلُالثانيُوُمشاقذتياُ:ُأصحابُأدلة

 ما يمي :ىػ  ىحا البيعسشع ب ن ػ ستجل بو القائماىع ما أ 

وقبس  ,الجيغ يتعمق بحمة السجيغ نّ أل ؛عمى تدميع البيع الى السذتخؼ  معو قجريغ ال يُ ان الجّ . ٔ
لسا فيو مغ  ؛التدميع عمى غيخ مقجور ّنوأل ؛ترػر, فيكػن غيخ جائدما في ذمة الغيخ ال يُ 

 .(ٜ٘)السخاشخة

القجرة عمى  معو زسغتَ  ,ىحا البيعرحة ل شخوشاً ع زلع ي غْ تػجو عمى مَ يُ إنسا ىحا  أنّ ب :وأجيب
 .(ٜٙ)ما في الحمة ىشا كالحاضخ إنّ , وكحلظ فالسذتخؼ حقو الكامل مغ البائع لوع تدمّ  إمكان

 .(ٜٚ)يغ مشو, فيتعحر تخميز الجّ يكػن معدخاً  أويساشل  أوقج يجحج السجيغ . ٕ

ال  , ومع ىحامعاممة مالية أؼقج يػججان في  والسساشمةىحا الخػف  أنّ ب :ويسكغ اإلجابة عشو
 تجفعيسا . -يغ بالجّ  اإلقخارمشيا  - ىشاك شخوشاً  إنّ ثع  ,اسمغ وقػعي حكع ببصالنيا خػفاً يُ 

الذخوط التي بجػاز ىحا الشػع مغ البيع ب القاضي األوليبجو لي رجحان القػل والحؼ  : التخجيح
لكل  ةيخ السجيغ مرمحيغ لغفي بيع الجّ  والنّ  ؛الجػاز والرحة في العقػد بأصل , تسدكاً ذكخوىا

التي  -, وال محطػر فيو وال مفدجة ما دامت الذخوط ليوإاجة داعية الحو  ,مغ البائع والسذتخؼ 
  لمعقج , وهللا اعمع . احبةمر -بالجػاز  ئمػن وضعيا القا

كان ىحا اذا  ألجشبي,جاقيا السؤجل الباقي بحمة زوجيا جػاز بيع الدوجة لروبيحا يتبيغ صحة و 
 ما في حكسو كالخمػة الرحيحة . أوبعج الجخػل الذخعي بيا مغ زوجيا  اً واقع

ُينُلغيخُالسجينُبثسنُمؤجلُ:الرهرةُالثانيةُ:ُبيعُالجُ 

باعتو لبكخ بديارة مػصػفة في الحمة  مؤجل معمػم , صجاقلفاشسة في ذمة زوجيا دمحم  :مثالو
 . يكبزيا بعج شيخ مثالً 

ليو جسيػر الفقياء والسحاىب إ, وىػ ما ذىب  وتفريالً  عجم جػازه جسمةً  حكع ىحا البيع :حكسو
 .(ٜٜ)بعس السعاصخيغ مغ الفقياء إالّ ولع يخالف في ذلظ  ,(ٜٛ)األربعة

ُاألدلةُومشاقذتياُ:
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حكع  في مشع ىحا البيع ىػ ذاتو الجليل الحؼ ذكخناه في الفقياء جسيػر حؼ اعتسج عميوالجليل ال
 يغ .يغ بالجّ , وذلظ انو يجخل في السشيي عشو وىػ : بيع الجّ بثسغ مؤجليغ لمسجيغ بيع الجّ 

 يغ .يغ بجَ قياس ىحا البيع عمى الحػالة فيي بيع دَ  ىػ ليحا البيع قػػ ما استجل بو السجيدون أو 

,  يغجَ بيغ لة ليدت بيع دَ االحػ  نّ أل ؛ غيخ صحيحقياس مع الفارق وىػ  ىحا : بأنّ عشو وأجيب
  .(ٓٓٔ)مدتقل ىي عقج وإنسا

السفخوض بثسغ مؤجل  أوى يا السؤجل السدسّ بيع الدوجة صجاقَ جػاز صحة و وبيحا يتبيغ عجم 
 ما في حكسو كالخمػة الرحيحة . أواذا كان ذلظ بعج الجخػل  -غيخ زوجيا  -ألجشبي 

والرجاق  ,الدوجعمى  : قبل تقخر كامل الرجاقأؼ, يكػن ذلظ قبل الجخػل أن :الحالةُالثانية
 .خو سقػط نرفو بالصالق قبل الجخػلال ثابت الحتسال شيغ غيخ مدتقخ و ىحه الحالة ىػ دَ ي ف

ل يغ لمسجيغ بثسغ مؤجّ التي ذكخناىا في حالة بيع الجّ  األسبابوذلظ لشفذ  ؛ عجم جػازه حكسو:
  .قبل استقخاره وثبػتو

  وال مفخوض . ى مدسّ  خاق السؤجل لغيخ الدوج اذا كان غيجالسدالة الثانية : بيع الّر 

أولى إذا كان , فسغ باب  بدبب جيالة ميخ السثل ؛ سشع ىحا البيع لمدوجل تخجيحشامعشا  خّ وقج م
 وهللا اعمع . , لحات الدبب ؛ لغيخ الدوج ىحا

                                    

 : الشتائجُوُالخاتسة

ىحا البحث السػسػم في ليو مغ نتائج إما تػصمت وأبخز ىع أ لخز أُ وفي نياية ىحا البحث     
 (: الذخعي في بيعو حكعال – الفقيي وة , تكييفأ بيع صجاق السخ ) بـ

عشج مشو متعمق بحمة الدوج تدتػفيو الدوجة  -مشفعة  أومالي  -ىػ حق  ّرجاقال .ٔ
 الجخػل او ما في حكسو كالخمػة الرحيحة .

 ,حال بثسغٍ  مفخوضاً  أو ّسىكان مد لغيخه اذا أويجػز لمسخأة بيع صجاقيا السؤجل لدوجيا  .ٕ
لسا فيو مغ  ؛كالخمػة الرحيحة في حكسو ىحا بعج الجخػل الذخعي او ما اذا كان

البائع الستسثل بالدوجة والسذتخؼ  -زيادة االستيثاق بيغ الصخفيغ  إلى االستقخار السفزي
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تساشى مع مقتزيات حؼ يال والسشازعة , مسا يشفي السخاصسة - بالدوج او غيخه الستسثل
 العقج الذخعي الرحيح .

بثسغ  مفخوضاً  أو سىلغيخه اذا كان مد أول لدوجيا عجم جػاز بيع السخأة لرجاقيا السؤج .ٖ
 لسا فيو ؛قبل الجخػل او ما في حكسو كان اذا كان ىحا قبل استقخار الرجاق , و , مؤجل

 . يغ السشيي عشو شخعاً يغ بالجّ معشى بيع الجّ  مغ
 ؛لغيخه  أوع الدوجة لرجاقيا اذا كان غيخ مدسى او مفخوض سػاء لدوجيا عجم جػاز بي .ٗ

 الجشذ .خر في السقجار و الغبدبب تحقق الجيالة و 
                                                           

ُ-ىهامشُالبحثُ -
 ( مادة: صجق .  ٕٜٓ( مادة: صجق , القامػس السحيط: )صُٜٖ٘يشطخ: مختار الرحاح:)ص (ٔ)
   ( .ٜٚٔ/ُٓٔيشطخ: لدان العخب: )( ٕ)
 ( .ٖٔٗ/ٔالسالكي: )ُيشطخ: أحكام القخآن , ابغ العخبي ( ٖ)
 ( .ٖٖٗ/ٙنياية السحتاج إلى شخح السشياج: )( ٗ)
 ( .ٜٖٙ/ُٖيشطخ: حاشية البجيخمي عمى االقشاع: )( ٘)
 ( .ٖٛٚ/ٕدرر الحكام في شخح مجمة األحكام: )( ٙ)
وىحه الذخوط ىي : أن يكػن شاىخًا يرح االنتفاع بو , وأن يكػن معمػمًا غيخ مجيػل , وأن يكػن مااًل ( ٚ)

متقػمًا , وأن ال يقل عغ عذخة دراىع عشج الحشفية وعغ ربع ديشار أو ثالثة دراىع عشج السالكية .] ُيشطخ: أحكام 
 [ .  ٖٓٚاألسخة في اإلسالم: ص

 ( .ٕٔٙ/ٛالمي والقزايا السعاصخة: )ُيشطخ: مػسػعة الفقو اإلس( ٛ)
 ( .ٜٕ٘/ُٕيشطخ: حاشية الجسػقي عمى الذخح الكبيخ: )( ٜ)
( , حاشية ٜٕٗ/ٕ( , حاشية الجسػقي عمى الذخح الكبيخ: )ٙٗٗ/ُٕيشطخ: فتح القجيخ البغ اليسام: )( ٓٔ)

 ( .ٓ٘ٔ/٘( , كذاف القشاع: )ٕٔٔ-ٕٓٔ/ٕالذخقاوؼ عمى التحخيخ: )
 السرادر الدابقة .ُيشطخ: ( ٔٔ)
 ( .ُٖٜٖيشطخ: أحكام األسخة في اإلسالم: )ص( ٕٔ)
 ( .ٙٗٗ/ُٕيشطخ: فتح القجيخ البغ اليسام: )( ٖٔ)
 ( .ٓ٘ٔ/ُ٘يشطخ: كذاف القشاع: )( ٗٔ)
 ُيشطخ: السرجر الدابق .( ٘ٔ)
 (.ٜٕ٘/ُٕيشطخ: حاشية الجسػقي: )( ٙٔ)
 ( .ٕٕٔ/ُٕيشطخ: حاشية الذخقاوؼ عمى التحخيخ: )( ٚٔ)
 ( .ٖٖ( , وأحكام السيخ في اإلسالم: )صٕٚٙ-ُٕٙٙيشطخ: أحكام األسخة في اإلسالم: )ص (ٛٔ)
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 ( .ُٕٔٔيشطخ: بيع الّجيغ , تخبان: )ص( ٜٔ)
 ( .ٖ٘ٗ/٘بجائع الرشائع: )( ٕٓ)
 ( .ٓٔٔمخترخ خميل: )ص( ٕٔ)
 ( .ُٕٖٙيشطخ: السشياج لإلمام الشػوؼ: )ص( ٕٕ)
 . (ٕٕ٘/ُٙيشطخ: السبجع في شخح السقشع: )( ٖٕ)
( , السبجع: ٕٖٕ/ٖ( , مغشي السحتاج: )ٕٚٓ(, القػانيغ الفقيية: )صٕٗٛ/ُٕيشطخ: بجائع الرشائع: )( ٕٗ)
(ٙ/ٕٕ٘. ) 
 ( .ُٕٚٓيشطخ: القػانيغ الفقيية: )ص( ٕ٘)
 ( .ٙ٘ٔ/٘( , كذاف القشاع: )ٜٕٔ/ُٕيشطخ: بجائع الرشائع: )( ٕٙ)
 ( .ٕٕٛ/ُٖيشطخ: مغشي السحتاج: )( ٕٚ)
 ( .ٖٖٔ/ٕالجسػقي: )ُيشطخ: حاشية ( ٕٛ)
 ( .ٕٚٙ/ٛ( , مػسػعة الفقو اإلسالمي: )ٕٕٛ/ٖ( , مغشي السحتاج: )ٜٕٔ/ُٕيشطخ: بجائع الرشائع: )( ٜٕ)
 ( .ٛٓ٘/ُٖيشطخ: مػاىب الخميل في شخح خميل:)( ٖٓ)
 ( .ُٖٕٚيشطخ: أحكام األسخة في اإلسالم: )ص( ٖٔ)
 ( .ُٕٕٔيشطخ: بيع الجيغ , تخبان: )ص( ٕٖ)
 ( .ٜٕٓ/ٕ( , بجائع الرشائع: )ٓٓ٘/ٔام القخآن البغ العخبي: )ُيشطخ: أحك( ٖٖ)
 ( .٘ٗ( , أحكام السيخ في اإلسالم: )صُٖٕٚيشطخ: أحكام األسخة في اإلسالم: )ص( ٖٗ)
 ( . ٙٗ: )صأحكام السيخ في اإلسالم( يشطخ:  ٖ٘)
 ( .ٕٙٓ/ُٖيشطخ: تفديخ القخشبي: )( ٖٙ)
 ( .ٖٖٔ/ُ٘يشطخ: السرجر نفدو: )( ٖٚ)
 ( .ٕ٘/ُ٘يشطخ: السرجر الدابق: )( ٖٛ)
 ( .ُٕٗٚيشطخ: أحكام األسخة في اإلسالم: )ص( ٜٖ)
 ( .ٗٓ٘/ُٔيشطخ: بيع الجيغ , الالحع: )( ٓٗ)
 [.ٗٚٔ/ٖويدسى عشج الدادة الذافعية بـ )االستبجال( . ] ُيشطخ: روضة الصالبيغ: ( ٔٗ)
( , ٗٚٔ/ٖ, روضة الصالبيغ: ) (ٖٙ/ٖ( , حاشية الجسػقي: )ٕٔٗ/ُٛيشطخ: حاشية ابغ عابجيغ: )( ٕٗ)

 ( .ٜٛٔ/ٗالسبجع: )
 ( .ٙ/ُٜيشطخ: السحمى: )( ٖٗ)
 ( .ٓٙٚ/ٕ( , وابغ ماجو: )ٕٔٛ/ٚ( , والشدائي: )ٕٕ٘/ٖ( , والتخمحؼ: )ٕٓ٘/ٖرواه : أبػ داود: )( ٗٗ)
 ( .ٚٗ/ُٔٔيشطخ: بحل السجيػد في حل سشغ أبي داود: )( ٘ٗ)
 ( .ٚ٘ٔ/ُ٘يشطخ: نيل األوشار: )( ٙٗ)
 (.ٜٕٖ/ُٜيشطخ: السجسػع شخح السيحب: )( ٚٗ)
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 ( .٘ٔ٘/ُٖيشطخ: روضة الصالبيغ: )( ٛٗ)
 (.ٕٛٔ-ٕٚٔ/ُٔيشطخ: بيع الجيغ , الالحع: )( ٜٗ)
 ُيشطخ: السرجر نفدو .( ٓ٘)
 ( .ٕٗ( , بيع الجيغ , تخبان: )ص٘٘ٔ/ُ٘يشطخ: نيل األوشار: )( ٔ٘)
 ( .ٕٛٓ/ٖ( , ومدمع: )ٚٓٗأخخجو البخارؼ: )ص( ٕ٘)
 ( .ٖٓٛ/ٗ: فتح البارؼ شخح صحيح البخارؼ: )ُيشطخ( ٖ٘)
 ( .ٓٔٔ/ُٓٔيشطخ: السجسػع: )( ٗ٘)
 عغ بيع الغخر(. قال: ) نيى رسػل هللا  [ عغ أبي ىخيخة ٖ٘ٔٔ/ٖروػ اإلمام مدمع في صحيحو]( ٘٘)
 ( .ٕ٘ٗ/ُٚيشطخ: السحمى: )( ٙ٘)
 ( .ٖٓٔ/ُٔيشطخ: بيع الجيغ , الالحع: ) ( ٚ٘)
 ( .ٕٕٚ/ٜ)ُيشطخ: السجسػع: ( ٛ٘)
 ( .ٕٗ/ُٕيشطخ: مدتجرك الحاكع: )( ٜ٘)
 ( .ٛٔ/ُٖيشطخ: سشغ الجارقصشي: )( ٓٙ)
 ( .ٕٖٔ/ُٔيشطخ: بيع الجيغ , الالحع: )( ٔٙ)
 ( .ٜٛٔ/ُٗيشطخ: السبجع: )( ٕٙ)
وُيدسى فدخ الجيغ بالجيغ؛ ألّن ما في ذمة السجيغ مغ الّجيغ األول ُفدخ, والتدم بجلو َدْيشًا آخخ. ] حاشية ( ٖٙ)

 [ . ٓ٘ٔ/ٗ[ , وأشمق عميو الحشابمة: بيع الجيغ بالجيغ. ] السبجع:  ٖٙ/ٖالجسػقي: 
 (.ٜ٘/ٗ(, السغشي:)ٖٖٔ/ٜ(, السجسػع:)ٕٙ/ٖ(, الذخح الكبيخ لمجرديخ:)٘ٚ/ُٗيشطخ: بجائع الرشائع:)( ٗٙ)
, إعالم  ٖٗٔ/٘ؼ: وىع : األوزاعي وابغ شبخمة وإسحاق وأشيب وابغ تيسية وابغ الكيع . ] ُيشطخ: فتح البار ( ٘ٙ)

 [ . ٛ/ٕالسػقعيغ عغ رب العالسيغ: 
 ( .ٖٔ/ُٗيشطخ: األم: )( ٙٙ)
 ( .ٜ٘/ُٗيشطخ: السغشي: )( ٚٙ)
 (.ُٕٜيشطخ: اإلجساع , ابغ السشحر: )ص( ٛٙ)
 ( .ٚٗٔ/ُٕيشطخ: بجاية السجتيج ونياية السقترج: )( ٜٙ)
 ( .ٙٓٔ/ُٓٔيشطخ: تكسمة السجسػع لمدبكي: )( ٓٚ)
 ( , وقج أشمق عميو اسع: بيع الّجيغ الداقط بالػاجب .ٚٙٔ/ٔالسػقعيغ: )ُيشطخ: إعالم ( ٔٚ)
 ( .ٔٗٔ/ُٔيشطخ: بيع الجيغ , الالحع: )( ٕٚ)
 ( .ُٜ٘يشطخ: بيع الجيغ , تخبان: )ص( ٖٚ)
 ُيشطخ: السرجر الدابق .( ٗٚ)
القشاع:  ( , كذافٕٖٛ/ٗ( , مغشي السحتاج: )ٜٗٗ/ٕ( , الذخح الكبيخ: )٘ٗٔ/ُٗٔيشطخ: السبدػط: )( ٘ٚ)
(٘/ٔ٘ٚ. ) 
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 ( .ٖٓٔ/ُٖيشطخ: حاشية الجسػقي: )( ٙٚ)
 ( .ُٔٙيشطخ: بيع الجيغ , تخبان: )ص( ٚٚ)
 ُيشطخ: السرجر الدابق.( ٛٚ)
 .( ٜٕٓ/ُٖيشطخ: أسشى السصالب في شخح روض الصالب: )( ٜٚ)
 ( .ٚ٘ٔ/٘( ُيشطخ: كذاف القشاع: )ٓٛ)
 [ . ٙ/ٜالجيغ . ] ُيشطخ: السحمى: ( وىحا مبشي عمى ما ذىبػا إليو مغ عجم جػاز بيع ٔٛ)
 ( .٘ٗٔ/ُٗٔيشطخ: السبدػط: )( ٕٛ)
 (.٘ٓ٘/ُٔيشطخ: بيع الجيغ , الالحع: )( ٖٛ)
 (.ٓٗٗ-ٜٖٗ/ُٛيشطخ: العشاية: )( ٗٛ)
 (.ٙٓ٘/ُٔيشطخ: السرجر الدابق: )( ٘ٛ)
 (.ٙ/ُٖيشطخ: حاشية الجسػقي: )( ٙٛ)
 (.ٗٚٔ/ٖ( ُيشطخ: روضة الصالبيغ: )ٚٛ)
 (.ٖٕٗ/ٙالجميل: ) ( ُيشطخ: مػاىبٛٛ)
 (.ٓ٘( ُيشطخ: بيع الجيغ , تخبان: )صٜٛ)
 (.ٕٔٗ/ُٛيشطخ: حاشية ابغ عابجيغ: )( ٜٓ)
 (.ٗٚٔ/ُٖيشطخ: روضة الصالبيغ: )( ٜٔ)
 (.ٖٛ٘/ُٖيشطخ: كذاف القشاع: )( ٕٜ)
 (.ٙ/ُٜيشطخ: السحمى: )( ٖٜ)
 ( .ٕ٘( , بيع الجيغ , تخبان: )صٔٚ/ُٕيشطخ: مغشي السحتاج: )( ٜٗ)
 ( .ٖٗٛ/٘( , السغشي: )ٖٛٔ/ُ٘يشطخ: بجائع الرشائع: )( ٜ٘)
 (.ُٕ٘يشطخ: بيع الجيغ , تخبان: )ص( ٜٙ)
 (.ٔٚ/ُٕيشطخ: مغشي السحتاج: )( ٜٚ)
( , السغشي: ٔٚ/ٕ( , مغشي السحتاج: )ٖٙ/ٖ( , حاشية الجسػقي: )ٓٗٔ/ُٗيشطخ: تبييغ الحقائق: )( ٜٛ)
 ( .ٙ/ٜ( , السحمى: )ٜٙ/ٗ)
 [. ٔٙع وابغ عثيسيغ .] ُيشطخ: بيع الجيغ , تخبان: ص( أبخزىع : ابغ مشيٜٜ)
 (.ٖٙ-ُٕٙيشطخ: السرجر نفدو: )ص( ٓٓٔ)
 
 

               ُُُُُُُُُُُ    ُُُُُُ

ُثبتُالسرادرُوالسخاجع
 _ القخآن الكخيع .
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 ه.ٕٓٗٔ, ٖاالسكشجرية, ط –ه(, تحقيق: فؤاد عبج السشعع أحسج, دار الجعػة ٖٛٔ_ اإلجساع, ابغ السشحر )تٔ
 .ٖٜٛٔ-هٖٓٗٔ, ٗ_ أحكام األسخة في اإلسالم, د. دمحم مرصفى شمبي, الجار الجامعية لمصباعة والشذخ, طٕ
ه(, عمق عميو: دمحم عبج القادر عصا, دار الكتب العمسية, ٖٗ٘_ أحكام القخآن, أبػ بكخ بغ العخبي السالكي )تٖ

 م .ٖٕٓٓ-هٕٗٗٔ, ٖلبشان, ط -بيخوت
-هٜٖٛٔحكام السيخ في الفقو اإلسالمي, الزػ بغ سميسان الزػ, دار السرصفى لمشدخ والصباعة, _ أٗ

 م .ٜٛٚٔ
 ه(, دار الكتاب اإلسالمي, )د.ط.ت( .ٕٜٙ_ أسشى السصالب شخح روض الصالب, أبػ زكخيا األنرارؼ )ت٘
جامع رضػان, مكتبة ه(, تحقيق: رضػان ٔ٘ٚ_ إعالم السػقعيغ عغ رب العالسيغ, ابغ قيع الجػزية )تٙ

 م .ٜٜٜٔ-هٜٔٗٔ, ٔالسشرػرة, ط -اإليسان
 لبشان . -ه(, ترحيح: دمحم الشجار, دار السعخفة, بيخوتٕٗٓ_ األم لإلمام الذافعي )تٚ
 -ه(, دار الكتب العمسية, بيخوتٜ٘٘_ بجاية السجتيج ونياية السقترج, أبػ الػليج دمحم بغ رشج الحفيج )تٛ

 . مٜٛٛٔ-هٛٓٗٔ, ٓٔلبشان, ط
 -ه(, دار الكتب العمسية, بيخوتٚٛ٘_ بجائع الرشائع في تختيب الذخائع, عالء الجيغ أحسج الكاساني )تٜ

 م .ٜٙٛٔ-هٙٓٗٔ, ٕلبشان, ط
ه(, عمق عميو: تقي الجيغ ٖٙٗٔ_ بحل السجيػد في حل سشغ أبي داود, خميل أحسج الديارنفػرؼ )تٓٔ

 م .ٕٙٓٓ-هٕٚٗٔ, ٔ, طاليشج -الشجوؼ, مخكد الشجوؼ لمجراسات اإلسالمية
-هٕٗٗٔلبشان,  -أحكامو وتصبيقاتو السعاصخة, خالج دمحم تخبان, دار الكتب العمسية, بيخوت -_ بيع الجيغٔٔ

 م .ٖٕٓٓ
 -_ بيع الّجيغ وتصبيقاتو السعاصخة في الفقو اإلسالمي, د. أسامة بغ حسػد الالحع, دار السيسان, الخياضٕٔ

 م .ٕٕٔٓ-هٖٖٗٔ, ٔالسسمكة العخبية الدعػدية, ط
مرخ,  -ه(, السصبعة الكبخػ األميخية, بػالقٖٗٚ_ تبييغ الحقائق شخح كشد الجقائق, فخخ الجيغ الديمعي )تٖٔ

 ه .ٖٖٔٔ, ٔط
ه(, تحقيق: ىذام سسيخ البخارؼ, دار ٔٚٙ_ الجامع ألحكام القخآن, أبػعبج هللا دمحم بغ أحسج القخشبي )تٗٔ

 م .ٖٕٓٓ-هٖٕٗٔالدعػدية,  -عالع الكتب, الخياض
 م .ٜٜ٘ٔ-ه٘ٔٗٔه(, دار الفكخ, ٕٕٔٔ_ حاشية البجيخمي عمى اإلقشاع, سميسان بغ دمحم البجيخمي )ت٘ٔ
 _ حاشية الجسػقي عمى الذخح الكبيخ , دمحم بغ عخفة الجسػقي, دار إحياء الكتب العمسية, )د.ط.ت( .ٙٔ
, ٖاوؼ, مصبعة مرصفى الحمبي, ط_ حاشية الذخقاوؼ عمى التحخيخ, عبج هللا حجازؼ الذييخ بالذخقٚٔ

 ه .ٖٓٙٔ
 _ حاشيتا قميػبي وعسيخة عمى شخح الحمي عمى مشياج الصالبيغ, دار إحياء الكتب العخبية .ٛٔ
 .ٔ_ حقػق السخأة في الدواج, دمحم بغ عسخ الغخوؼ, دار االعترام, طٜٔ
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ه(, تعخيب: فيسي ٖٖ٘ٔ_ درر الحكام في شخح مجمة األحكام, عمي حيجر خػاجو أميغ أفشجؼ, )تٕٓ
 م .ٜٜٔٔه_ٔٔٗٔ, ٔالحديشي, دار الجيل, ط

 -_ رد السحتار عمى الجر السختار شخح تشػيخ األبرار, دمحم أميغ الذييخ بابغ عابجيغ, السصبعة األميخيةٕٔ
 ه.ٕٕٚٔبػالق, 

ه(, تحقيق: عادل عبج السػجػد وعمي معػض, دار الكتب ٙٚٙ_ روضة الصالبيغ, اإلمام الشػوؼ )تٕٕ
 م .ٕٜٜٔ-هٕٔٗٔ, ٔلبشان, ط -عمسية, بيخوتال

مرخ,  -ه(, السصبعة األميخية الكبخػ , بػالقٙٛٚ_ العشاية شخح اليجاية, دمحم بغ محسػد البابختي )تٖٕ
 ه .ٖ٘ٔٔ

ه(, إخخاج: دمحم فؤاد عبج الباقي, دار ٕ٘ٛ_ فتح البارؼ شخح صحيح البخارؼ, ابغ حجخ العدقالني )تٕٗ
 . لبشان -السعخفة, بيخوت

ه(, عمق ٔٙٛ_ فتح القجيخ شخح اليجاية, دمحم بغ عبج الػاحج الديػاسي السعخوف بابغ اليسام الحشفي )تٕ٘
 م .ٖٕٓٓ-هٕٗٗٔ, ٔلبشان, ط -عميو: الذيخ عبج الخزاق غالب السيجؼ, دار الكتب العمسية, بيخوت

دمحم الذامي وزكخيا جابخ أحسج,  ىـ(, اعتشى بو: أنذٚٔٛ_ القامػس السحيط, دمحم بغ يعقػب الفيخوزآبادؼ )تٕٙ
 م .ٕٛٛٓ-هٜٕٗٔالقاىخة,  -دار الحجيث

 ه(, تحقيق: أ.د. دمحم بغ بديػني,)د.ط( .ٔٗٚ_ القػانيغ الفقيية, دمحم ابغ جدؼ الكمبي الغخناشي )تٕٚ
 -ه(, دار الكتب العمسيةٔ٘ٓٔ_ كذاف القشاع عغ متغ اإلقشاع, مشرػر بغ يػنذ البيػتي الحشبمي )تٕٛ
 ت .بيخو 
 ه .ٗٔٗٔ, ٖبيخوت, ط -ه(, دار صادرٔٔٚ_ لدان العخب, ابغ مشطػر الخويفعي األفخيقي )تٜٕ
, ٔلبشان, ط -ه(, دار الكتب العمسية, بيخوتٗٛٛ_ السبجع شخح السقشع, ابخاليع بغ مفمح الحشبمي )تٖٓ

 م .ٜٜٚٔ-هٛٔٗٔ
 م .ٜٜٛٔ-هٜٓٗٔلبشان,  -_ السبدػط, شسذ الجيغ الدخخدي, دار السعخفة, بيخوتٖٔ
 _ السجسػع شخح السيحب, اإلمام الشػوؼ, دار الفكخ .ٕٖ
 ه(, دار الفكخ .ٙ٘ٗ_ السحمى, عمي بغ حدم األنجلدي )تٖٖ
-هٔٓٗٔلبشان,  -ه(, دار الكتاب العخبي, بيخوتٙٙٙ_ مختار الرحاح, دمحم بغ أبي بكخ الخازؼ )تٖٗ

 م .ٜٔٛٔ
ه(, دار الكتب العمسية, ٜٚٚشسذ الجيغ الخصيب الذخبيشي )ت  _ مغشي السحتاج إلى معخفة ألفاظ السشياج,ٖ٘

 م .ٜٜٗٔ-ه٘ٔٗٔ, ٔلبشان, ط -بيخوت
 ه .ٕٖٖٔ, ٔمرخ, ط -ه(, مصبعة الدعادةٗٚٗ_ السشتقى شخح السػشأ, أبػ الػليج سميسان الباجي )تٖٙ
-هٕٔٗٔ, ٖه(, دار الفكخ, طٜٗ٘_ مػاىب الجميل في شخح مخترخ خميل, الحصاب الخعيشي )تٖٚ

 م .ٕٜٜٔ
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-هٖٔٗٔ, ٔدمذق, ط -_ مػسػعة الفقو اإلسالمي القزايا السعاصخة, أ.د. ولبة الدحيمي, دار الفكخٖٛ
 م .ٕٓٔٓ

 -ه( مع حاشية الذبخاممدي, دار الفكخٗٓٓٔ_ نياية السحتاج إلى شخح السشياج, أحسج بغ حسدة الخممي )تٜٖ
 م .ٜٗٛٔ-هٗٓٗٔبيخوت, ط أخيخة, 

ه(, تحقيق: عرام الجيغ الربابصي, ٕٓ٘ٔ_ نيل األوشار شخح مشتقى األخبار, دمحم بغ عمي الذػكاني )تٓٗ
 م .ٖٜٜٔ-هٖٔٗٔ, ٔمرخ, ط -دار الحجيث
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