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ملخص

جاء ىذا البحث ليتناكؿ مكضػ التصػفؼ مػف لبػؿ اأفػ اف وػكاء بالممتاتػات ،أك بػاأمكاؿ ،أك بػالنس،،

ببيػػاف الاكا ػ الساييػ الت ػ تناكلػػت ىػػذا الجانػػب ،حيػػث تػػاف الجيػ فػ بيػػاف مسيػػكـ الاكا ػ ذات الصػػا ،

باإلضاف إلى بياف مشفك يتيا كألساظيػا لػ ل السايػاء ،ػـ بيػاف اأحتػاـ الساييػ المتلااػ بيػا كاثوػت ناءات
الكاف ة اييا ،كف الختاـ ذتف الموائؿ الملاصفة الت تن فج تحتيا.

الكممات المفتاحية :الاكا

السايي  ،التصفؼ ،تطبياات ملاصفة.

Abstract
This research deals with the subject of behavior by individuals, whether property,
money or self, by clarifying the jurisprudential rules that dealt with this aspect, where the
effort was to clarify the concept of the relevant rules, in addition to the statement of
legality and wording of the jurists, And, in conclusion, the contemporary issues that fall
under it.

املكدمة:

الحم هلل فب اللالميف فاف منازؿ اللالميف كالصالة كالوالـ اى اليا م اأميف أما بل :

أنزؿ اهلل تلالى شفيلتو إلخفاج النا ،مف غياىب الظاـ إلى نكف الل ؿ كالطفيؽ الاكيـ الذم يتضمف تؿ مصالحيـ
كما ينيض بحياتيـ إلى أفلى موتكيات التماؿ اإلنوان  ،فماص الشافع ىك تحايؽ مصالح اللبا  ،كمف ىذه المصالح
تصففاتيـ الت

تحاؽ مصالحيـ ،كتلبف ف إ اف تيـ فيما يختجؿ ف

ص كفىـ ،فتانت التصففات محؿ احتفاـ الشافع

الحتيـ ،كحتى تتكف ىذه التصففات ملتبفة محاؽ لغاياتيا ف محاليا الملتبفة النساذة اييا ،جلؿ الشافع الحتيـ الايك الت

تصؿ بصاحبيا إلى التحايؽ اأم ؿ ليذا التصفؼ ،بحيث ياـ مف يصح منو ليفتب ايو اأ ف السا ؿ ف تحايؽ إ اف تو؛
كلذلؾ نج اف الشافع الحتيـ جلؿ التصفؼ مفىكف بمف ياكـ بو ،كالمحؿ الذم يا

ايو ،باإلضاف إلى الواط ف

إيااع ىذا اأمف.
مشكلة البحث.
-

ما الاا ة السايي الت تاي التصفؼ بالماؾ لامالؾ فاط ،كمتى يحؽ لو التصفؼ بيا ،كما يتلاؽ بيا مف أحتاـ كتطبياات
ملاصفة؟

-

ما الاا ة السايي الت تبيف حتـ التصفؼ بماؾ الغيف ،كما يتلاؽ بيا مف أحتاـ كتطبياات ملاصفة؟

* باحث ،ك ازفة التفبي كالتلايـ.
** باحث ،ك ازفة التفبي كالتلايـ.
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-

ما الاا ة السايي الت تبيف الموؤكلي ف السلؿ كاأمف بالسلؿ ،كما يتلاؽ بيا مف أحتاـ كتطبياات ملاصفة؟

أٍداف البحث.
-

بياف الاا ة السايي الت تاي التصفؼ بالماؾ لامالؾ فاط كمتى يحؽ لو التصفؼ بيا ،كما يتلاؽ بيا مف أحتاـ

-

بياف الاا ة السايي الت تبيف حتـ التصفؼ بماؾ الغيف ،كما يتلاؽ بيا مف أحتاـ كتطبياات ملاصفة.

-

كتطبياات ملاصفة.

تكضيح الاا ة السايي الت تبيف الموؤكلي ف السلؿ كاأمف بالسلؿ ،كما يتلاؽ بيا مف أحتاـ كتطبياات ملاصفة.

أٍنية الدراسة.
-

بياف لكا

-

خ م الباح يف فيما يتلاؽ بالاكا

-

التصفؼ كما يتلاؽ بيا مف أحتاـ كتطبياات ملاصفة.

بياف اأحتاـ لاموائؿ الملاصفة بفبطيا ف الاكا

السايي المختاس .

السايي كتطبيااتيا الملاصفة.

الدراسات السابكة.
-

القواعد الفقيية الكبرى وأثرىا في المعامالت المالية ،مف ب اهلل تامؿ ،اف التتبى ،مصف ،طَََُِ ،ـ ،حيث

تح ث الباحث ف الاكا

السايي التبفل ،كتأصيايا الشف  ،كما ين فج تحت ىذه الاكا

مف لكا

فف ي  ،ـ تح ث ف

الملامالت المالي كالت تتلاؽ بالشفتات كالت تتلاؽ بالبنكؾ كتأصيايا الشف  ،كالملاثت الج ي ة ف البنكؾ كالشفتات

كالتتييؼ الساي ليا ،كاإلضاف اللامي تانت لابحث ى اثختصاف اى الاكا

السف ي المذتكفة بالبحث باإلضاف إلى

ذتف التطبياات الت تتلاؽ ببلض التصففات المالي  ،كالت لـ تذتف ف ىذه ال فاو .
-

موسوعة القواعد الفقيية المنظمة لممعامالت المالية اإلسالمية ودورىا في توجيو النظم المعاصرة ،طي

طي  ،اف اإليماف لاطبا

ثف

كالنشف كالتكزي  ،اإلوتن في  ،طُ ،تافيخ النشف ََِٕـ ،حيث تح يث الباحث ف الاكا

السايي التاي الخمو كتأصيايا الشف

كالاكا

الت تتسفع نيا ،ـ تح ث ف لكا

الملامالت المنظم لاملامالت

المالي  ،كالاكا الت تتلاؽ بحماي الوكؽ المالي  ،ـ بياف الاكا الت تتلاؽ بالفبا ،كأخي انف التطبياات الملاصفة اى
الاكا السايي ف اأوكاؽ المالي كالبنتي ليا ،كاإلضاف اللامي تانت لابحث ى اثختصاف اى الاكا السف ي المذتكفة

بالبحث باإلضاف إلى ذتف التطبياات الت تتلاؽ ببلض التصففات المالي  ،كالت ث تتكف فاط مف جي الملاكض المالي .
ميَجية البحث.

ا تم ت ف بح ىذا المنيج اثوتافائ كالمنيج التحايا اثوتنتاج  ،كل لمت بالفجكع إلى المفاج اأصيا ناوبان
تؿ لكؿ إلى صاحبو م م اف اة أصكؿ التك يؽ كالناؿ الصحيح.
خطة البحث.
جاء ىذا البحث ف أفبل مباحث كخاتم  ،كتانت اى النحك اآلت :

المبحث التمييدي :مصطمحات ذات صمة في البحث.
المطمب األول :مسيكـ الاكا

السايي .
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المطمب الثاني :مسيكـ التصفؼ المال .

المطمب الثالث :الل المصطاحات فيما بينيا.
المبحث األول :األمر بالتصرف في ممك الغير باطل.

المطمب األول :مسيكـ الاا ة ،كموتن ىا الشف .

المطمب الثاني :ألساظيا ل ل الساياء ،كمظانيا ف تتبيـ.

المطمب الثالث :السفكع المتلاا بيا ،كاثوت ناءات اييا.
المطمب الرابع :التطبياات الملاصفة ليا.

المبحث الثاني :ال يجوز ألحد أن يتصرف في ممك الغير بال إذن.
المطمب األول :مسيكـ الاا ة ،كموتن ىا الشف .

المطمب الثاني :ألساظيا ل ل الساياء ،كمظانيا ف تتبيـ.
المطمب الثالث :السفكع المتلاا بيا ،كاثوت ناءات اييا.
المطمب الرابع :التطبياات الملاصفة ليا.

المبحث الثالث :يضاف الفعل إلى الفاعل ال األمر ما لم يكن مجب ارً.
المطمب األول :مسيكـ الاا ة ،كموتن ىا الشف .

المطمب الثاني :ألساظيا ل ل الساياء ،كمظانيا ف تتبيـ.

المطمب الثالث :السفكع المتلاا بيا ،كاثوت ناءات اييا.

المطمب الرابع :التطبياات الملاصفة ليا.
الخاتمة.

املبحث التنَيدي
التعريف مبصطلحات البحث
املطلب األول :مفَوو الكواعد الفكَية.

ِ ِ
يم
 الاا ف الاغ  :ى اأوا ،،يااؿ لكا البيت أم :أواوو  ،كى نايض الاياـ ،فا لاؿ اهلل تلالىَ :وِا ْذ َيْرفَعُ إ ْبَراى ُِ
َّل ِم َّنا ۖ إَِّن َك أَ ْن َت َّ ِ
اع َد ِم َن ا ْلب ْي ِت وِاسم ِ
ا ْلقَو ِ
يم :ُِٕ[البافة].
اعي ُل َرَّب َنا تَقَب ْ
َ
َ َ َْ
السميعُ ا ْل َعم ُ
(ِ)
 السايي ف الاغ  :ى مف الساو ،كي ؿ الساو اى فيـ الش ء كاللاـ بو .-

الاا ة السايي  :ى مصطاح مفتب لو ثل
(ّ)

أحكاميا" .

(ُ)

ن

اماء اأصكؿ بملنى" :حكم كمي ينطبق عمى جزئياتو ليتعرف

ؿ التلفيؼ اى أف الاا ة السايي تتكف نتيج اثوتافاء التاـ لحتـ تا يظيف ىذا الحتـ ف انطبالو اى جزيئاتو

المختاس الكاف ة ف الموائؿ السايي المتنك (ْ).
املطلب الااىي :التصرفات املالية.
-

التصفؼ ف الاغ  :مف صفؼ كىك بملنى ما يتصفؼ بو مف اأمكف المختاس

(ٓ)

.
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-

المالي ف الاغ  :مف الماؿ ،كى اوـ منوكب إلى تؿ ما ين فج تحت اوـ الماؿ ،كنايضيا الملنكي (ٔ).
التصففات المالي  :ى

مصطاح مفتب كي ؿ اى" :جما الملامالت المالي المتصا بالبي كالشفاء كباإلجافة

لائما اى تبا ؿ اأمكاؿ كالممتاتات كاأمتل
كالمزاف كالموالاة كالواـ كالضمانات كغيف ذلؾ؛ مما يتكف فيو التلامؿ المال
ن
كاللكضات"(ٕ).
يالحظ أف التصففات المالي تلنى بتؿ ما لو الل بالماؿ أك يتفتب ايو الماؿ.

املطلب الاالث :عالقة املصطلحات فينا بييَا.
كيالحظ الباح اف أف الل الاكا

لتبيف اأحتاـ التاي الت

السايي بالتصففات المالي ى

تنطبؽ اى اأحتاـ الجزئي ف

الل

مكـ بخصكص ،فالاكا

السايي جاءت؛

أغابيا ،كمف ضمنيا التصففات المالي كغيفىا مف اأحتاـ

المختاس الت تتلاؽ باإلنواف المواـ ،ف مختاؼ اتجاىات حياتو ،كالتصففات المالي ى أخص مف الاكا

تناؿ جزءان مح ان مف حياة المواـ كالت تتلاؽ بتصففاتو ث اى إطالليا بؿ المالي منيا فاط.

السايي  ،في

املبحث األول

قاعدة :ال جيوز ألحد أٌ يتصرف يف ملك الغري بال إذٌ
املطلب األول :مفَوو الكاعدة ،ومستيدٍا الشرعي.
الفرع األول :مفيوم القاعدة.



التصرف لغة:

لاؿ ابف فاف- ،فحمو اهلل" :-الصا كالفاء كالساء ملظـ بابو ي ؿ اى فج الش ء ،... ،كلاؿ :كتصفيؼ ال فاىـ ف
البيا ات تايا :إنساليا"(ٖ).



جاء ف الملجـ الكويط" :تصفؼ فالف ف اأمف :احتاؿ كتااب فيو ،كتصفؼ لليالو :اتتوب ،كتصففت بو اأحكاؿ:

-

المعنى االصطالحي لمقاعدة" :أم :ث يحؿ كث يصح أح أف يتصفؼ ف ماؾ غيفه وكاء تاف ماتا خاصا أك مشتفتان،

-

المعنى اإلجمالي لمقاعدة :أما التصفؼ بإح اث فلؿ ذم أ ف ف الليف ،تالحسف ف ماؾ الغيف كف إذنو ،فاي ،لامالؾ

تاابت"(ٗ).

بال إذنو واباان ،أك إجازتو ثحاان"(َُ).

ىنا أف يجبف الحافف اى الطمف ن اإلماميف أب حنيس كأب يكوؼ(ُُ) ،كلتف يضمنو الناصاف ،أما لك تاف الحسف ف
وت غيف نافذة أك ف طفيؽ اـ ،فإف الحافف يجبف اى الطمف باثتساؽ(ُِ).
كيفل المالتي

(ُّ)

أف المالؾ لي ،لو أف يضمف الحافف ليم الناصاف الحاصؿ بالحسف ،لاؿ الااض محم المتناو

المالت " :تؿ مف غصب ا انف أك حسف فييا مطاميف ،ـ اوتحايا فبيا لـ يازمو ليم المطاميف؛ أنيا ث ليم ليا بل الف ـ"(ُْ).

كاذا ما نشأ ف الحسف ضفف ،تأف يا حيكاف ف الحسفة فيتاؼ ،فلن ئذ يضمف الحافف؛ أنو متوبب متل  ،إث إذا تاف

الحسف ف ماؾ الغيف كفض المالؾ بالحسف لبؿ حصكؿ الضفف (كلكع الحيكاف)؛ فإنو يواط الضماف حينئذ كيصيف تأنو حسف
بإذف المالؾ ابت اء(ُٓ).

أما اإلتالؼ فيك مضمكف بتؿ حاؿ ،وكاء أجازه المالؾ أك ث؛ أف اإلجازة ث تاحؽ اإلتالؼ(ُٔ).
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كأما التصفؼ الاكل ف ماؾ الغيف فيك تبي السضكل  ،فإف أ ابو توايـ تاف السضكل غاصبان بالتوايـ كضامنان

ك ا ه مكلكؼ اى إجازة المالؾ ،فإف أجاز المالؾ ا ه لزـ بشفط تحاؽ شفط اإلجازة كىك بااء المالؾ ،كبااء الليف

المتصفؼ فييا ،كي از ف البي  :لياـ ال مف لك غيف نا (ُٕ).

أما إذا تاف التصفؼ لكليان محضان لـ يلابو توايـ ،فيك مكلكؼ اى إجازة المالؾ بشفكطيا ،كىك وائغ صحيح؛

أف المكلكؼ مف لوـ الصحيح إث بي المتفه فإنو مكلكؼ فاو (ُٖ).

لاؿ ال بكو -فحمو اهلل" :-إف المتفه اى البي إذا باع متفىان مكلكفان إلى الفضا ،إف فض جاز ،كاف لـ يفض لـ

يجز ،ك ن زفف البي فاو كاف فض المتفه بل ذلؾ؛ أنو كل فاو ان فال يلك إلى الجكاز إث بالتج ي كاثوتئناؼ"(ُٗ).

كال ليؿ اى صح تصفؼ السضكل كتكلسو اى إجازة المالؾ ح يث ف فكة ،أف النب " أ طاه ينا انف ليشتفم

لو بو شاة ،فاشتفل لو بو شاتيف ،فباع إح اىما ب يناف ،فجاءه ب يناف كشاة ،ف ا لو بالبفت ف بيلو ،كتاف لك اشتفل

التفاب لفبح فيو"(َِ).

كلبلض فاياء الحنابا تسصيؿ حوف ف تصففات السضكل أكف ه ىنا لسائ تو ،لاؿ الشيخ ب الفحمف الول م:
"التصففات لاغيف بغيف إذف ،ىؿ ياؼ اى إجازتو أـ ث؟ ،كيلبف نيا بتصففات السضكل  ،كتحتيا ألواـ :الاوـ اأكؿ :أف

ت ك الحاج إلى التصفؼ ف ماؿ الغيف أك حاو ،كيتلذف اوتئذانو ،إما لاجيؿ بلينو ،أك لغيبتو ،أك مشا انتظافه ،فيذا
التصفؼ مباح جائز مكلكؼ اى اإلجازة ،كىك ف اأمكاؿ غيف مختاؼ فيو ف المذىب ،كغيف محتاج إلى إذف الحاتـ
اى الصحيح ،كف اأبضاع مختاؼ فيو غيف أف الصحيح جكازه أيضان ،كف افتاافه إلى إذف الحاتـ خالؼ ،فأما اأمكاؿ

فتالتص ؽ بالااط الت ث تماؾ ،كالك ائ  ،كالمغصكب الت ث يلفؼ فبيا ،كأما اأبضاع ،فتزكيج امفأة المساك إذا تانت
غيبتو ظاىفىا اليالؾ ،فإف امفأتو تتفبص أفب ونيف ،ـ تلت  ،كتباح لألزكاج ،كف تكلسو اى الحاتـ فكايتاف ،الاوـ

ال ان  :أف ث ت ك الحاج إلى ىذا التصفؼ ابت اء ،بؿ إلى صحتو ،كتنسيذه بأف تطكؿ م ة التصفؼ ،كيت ف كيتلذف
اوتف ا أ ياف أمكالو ،فاألصحاب فيو طفيااف :أشيفىما :أنو اى الخالؼ اآلت ذتفه ،كال ان  :أف ينسذ ىاىنا مف غيف
(ُِ)

إجازة ،فلان لضفف المالؾ بتسكيت الفبح ،كضفف المشتفيف بتحفيـ ما لبضكه بيذه اللاك  ،كىذه طفيا صاحب التاخيص

ف

باب المضافب  ،الاوـ ال الث :أف ث ت ك الحاج إلى ذلؾ ابت اء كث كامان فيذا الاوـ ف بطالف التصفؼ فيو مف أصاو

ككلكفو اى إجازة المالؾ كتنسيذه فكايتاف ملفكفتاف – البطالف كالتكلؼ اى إجازة المالؾ – كلتصفؼ الشخص ف ماؿ
غيفه حالتاف :إح اىما :أف يتصفؼ فيو لمالتو ،فيذا محؿ الخالؼ الذم ذتفناه ،كىك ابت ف التصفؼ ف مالو ف البي
كاإلجافة كنحكىما ،كأما ف

النتاح فاألصحاب فيو طفيااف :أح ىما :إجفاؤه اى الخالؼ ،كال ان  :الجزـ ببطالنو لكث

كاح ا ،كالحال ال اني  :أف يتصفؼ فيو لنسوو كىك الغاصب ،كمف يتماؾ ماؿ غيفه لنسوو فيجيزه لو المالؾ ،فأما الغاصب

فذتف أبك الخطاب ف جمي تصففاتو الحتمي فكايتيف :إح اىما :البطالف ،كال اني  :الصح  ،لاؿ :كوكاء ف ذلؾ اللبا ات
تالصاكات كالطيافة كالزتاة كالحج ،كاللاك تالبي كاإلجافة كالنتاح ،فإف أفي بالصح مف غيف كلؼ اى اإلجازة كل
التصفؼ ف المالؾ كافا ة ذلؾ لاتمايؾ لو فيك الطفيؽ ال اني ف الاوـ ال ان  ،كاف أفي الكلكع لاغاصب مف غيف إجازة
فساو لطلان إث ف صكفة شفائو ف الذم إذا نا الماؿ المغصكب فإف الماؾ ي بت لو فييا ،كمف ففكع ذلؾ :اللبا ات المالي ،
لك أخفج الزتاة ف مالو مف ماؿ حفاـ ،فالمشيكف أنو يا باطالن  ،...كالاوـ الفاب  :التصفؼ لاغيف ف الذم كف الماؿ بغيف

كثي

ايو ،فإف تاف بلا نتاح فسيو الخالؼ الوابؽ ،كاف تاف ببي كنحكه م ؿ أف يشتفم لو ف ذمتو فطفيااف :أح ىما :أنو

اى الخالؼ أيضان ،كال ان  :الجزـ بالصح ىاىنا لكثن كاح ان ،ـ إف أجازه المشتفم لو ماتو ،كاث لزـ المشتفم ،... ،كالاوـ
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الخام :،التصفؼ ف ماؿ الغيف بإذنو اى كجو يحصؿ فيو مخالس اإلذف كىك نك اف :أح ىما أف يحصؿ مخالس اإلذف
اى كجو يفضى بو ا ة ،تأف يتكف التصفؼ الكال أكلى بالفضى بو مف المأذكف فيو ،فالصحيح :أنو يصح ا تبا انف باإلذف

اللفف  ،كمف صكف ذلؾ :ما لك لاؿ :بلو بمئ فبا و بمئتيف ،فإنو يصح ،....كالنكع ال ان  :يا التصفؼ مخالسان لإلذف اى

كجو ث يفتض بو اآلذف ا ة ،م ؿ :مخالس المضافب ،كالكتيؿ ف صس اللا

كف أصاو ،...فاألصحاب ىاىنا طفؽ:

أح ىا :أنو يصح كيتكف المتصفؼ ضامنان لامالؾ كىك اختياف الااض كمف اتبلو ،كال ان  :أنو يبطؿ اللا م مخالس

التومي  ،كالطفيا ال اني  :أف ف الجمي فكايتيف :إح اىما :الصح كالضماف ،كال ان البطالف ،...كالاوـ الوا  :،التصفؼ

لاغيف بماؿ المتصفؼ ،م ؿ أف يشتفم بليف مالو وال لزي  ،فس المجف
خفجو اى الخالؼ ف تصفؼ السضكل  ،كىك أصح؛ أف اللا يا

(ِِ)

يا باطالن فكاي كاح ة ،كمف اأصحاب :مف

اى اإلجازة ،كتلييف ال مف مف مالو يتكف إلفاضنا

لامشتفم لو ،أك ىب لو ،فيك تمف أكجب لغيفه ا ان ف مالو فاباو اآلخف بل المجا.)ِّ("،


كاذا تصفؼ السضكل

ـ ا ى أف تصففو تاف باإلذف ،كأنتف المالؾ فالاكؿ لامالؾ ،إث ف الزكج إذا تاف ل تصفؼ

ف ماؿ زكجتو حاؿ حياتيا ،ـ اختاؼ م كف تيا بل مكتيا فا ى أنو تاف بإذنيا ،كأنتف الكف  ،فالاكؿ لازكج(ِْ).
كل ذتف بيذه الاا ة لي  ،كىك

ـ اإلذف؛ أف التصفؼ ف

ماؾ اإلنواف بإذنو جائز ،كاإلذف إما أف يتكف

صفاح  ،كاما أف يتكف ثل  ،فاإلذف صفاح  :ىك تالذم يحصؿ ف تكتيؿ إنواف آخف أف يشتغؿ ف إح ل الخصكمات

الت لامكتؿ الاياـ بيا ،تتكتيؿ إنواف آخف أف يبي لو ماث ،أك أف يؤجف لو اا انف ،كما أشبو ذلؾ ،كأما اإلذف ثل  :فيك
اى اليالؾ ،فال اف

الف
تذبح ا

شاة مشفف

غيف ال اف

فا اختاؼ الساياء ف ذلؾ :فبلضيـ منيـ ياكؿ بل ـ ضماف الذابح؛ أنو يل تال اف

بكجكب الضماف ايو ،...فإذا شبت الناف ف
الناف؛ أنو لما تاف لإلماـ كثي

كاف لـ يتف مأذكنا صفاح  ،فا

اوتحوانان مأذكنان ،أما لك تاف ذابح الشاة
مأذكنا ،كبلضيـ لاؿ

اف م الن ،فإلماـ المواميف أف يأمف بي ـ ال كف الت ف جانبيا؛ منلا لوفياف

ام  ،فأمفه صحيح كمشفكع ،أما إذا كج ضفكفة فيجكز لتؿ إنواف التصفؼ ف ماؾ

الغيف كف إذنو ،تما لك واط ف اء شخص اى اف جافه ،كخاؼ مف الجاف أف يخسيو ،فاصاحب الف اء خكؿ ال اف كف
إذف صاحبيا ،كاف

ذلؾ منو تصففان فيما لي ،لو فيو حؽ ،فا جكز لاضفكفة ،كمف اأم ا

اى اإلذف بال ثل :

ُ -إذا مفض الكل أك الكال  ،فااكال أك الكل أف يصفؼ كف إذف المفيض مف مالو؛ لم اكاتو كاطلامو؛ أف اإلذف
بم اكاة المفيض كاطلامو ابت ا ة؛ فاحتياج المفيض لام اكاة كاإلطلاـ بمنزل اإلذف الصفيح.

ِ -تذلؾ :إذا خفج جما
ّ -تذلؾ :لك أغم
كاللياؿ(ِٓ).

إلى وسف ،فمات أح ىـ ف الطفيؽ ،فاففاائو بي أمتلتو؛ لتجييزه منيا ،كتوايـ ما با إلى كفتو.
اى شخص كىك موافف ،فاففاائػ ػ ػو أف ينساكا ايو مف مالو؛ أف الففيؽ ف الوسف بمنزل اأى ػ ػ ػؿ

كل نبو الشيخ أحم الزفلا -فحمو اهلل -تنبييا اى ىذه الاا ة ،كىك أف شفكط صح اإلجازة المذتكفة ف تصفؼ

السضكل إنما ىك ف إجازة ا السضكل المحض غيف المأذكف ثل  ،أما إذا تاف مأذكنا ثل تبي ففااء الوسف تفت
موافف مات ف وسفه ف مكض لي ،فيو لاض ،كبي الشفيؾ ف تفـ نب حصتو كحص شفيتو الغائب فال يشتفط فييا
تاؾ الشفكط ،فس اأكؿ :يجكز البي كلامشتفم اثنتساع بما اشتفاه ،ـ الكافث إف شاء أجاز البي كاف شاء أخذ ما كج مف
المتاع فاإلجازة صحيح ىنا فغـ ىالؾ المبي  ،كف ال ان  :يأخذ البائ حصتو كياؼ حص شفيتو ،فإف ل ـ الغائب يجيز
البي أك يضمف(ِٔ).

كل جلؿ الحنسي بي السضكل باطالن ف

الث حاثت :لاؿ ابف نجيـ -فحمو اهلل" :-بي السضكل مكل ػكؼ إث ف
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رأفت محبوظ وحسني جاد اهلل

الث فباطؿ :إذا شفط الخياف فيو لامالؾ –كى ف التاايح(ِٕ)– كفيما إذا باع لنسوو –كى ف الب ائ (ِٖ)– كفيما إذا باع
فضا مف غاصب فض آخف لامالؾ بو – كى ف فتح الا يف(ِٗ)"(َّ).

الفرع الثاني :تأصيميا الشرعي لمقاعدة.

ين آم ُنوا َال تَأْ ُكمُوا أَموالَ ُكم ب ْي َن ُكم ِبا ْلب ِ
ُ -لكؿ اهلل تلالى :يا أَي َِّ
ون ِت َج َارةً َع ْن تََر ٍ
اض ِم ْن ُك ْم :ِٗ[النواء].
اط ِل إَِّال أ ْ
َن تَ ُك َ
َْ ْ َ ْ َ
َ َ
ُّيا الذ َ َ

كجو ال ثل  :فا نيى اهلل تلالى ف أتؿ أمكاؿ النا ،بالباطؿ ،كلـ يجز ذلؾ إث ف حال التفاض  ،كالتصفؼ ف

ماؿ الغيف بغيف إذنو يل أتال لمالو بالباطؿ إذا تاف غيف فاض ف ىذا التصفؼ ،أما إف فض بيذا التصفؼ فيتكف جائ انز؛
أف اآلي اوت نت التجافة بالتفاض مف الني

ف أتؿ أمكاؿ النا.)ُّ(،

ِ -ح يث حتيـ بف حزاـ لاؿ :أتيت فوكؿ اهلل  فاات :يأتين الفجؿ يوألن مف البي ما لي ،ن م ،أبتاع لو مف
الوكؽ ،ـ أبيلو؟ لاؿ« :ث تب ما لي ،ن ؾ»(ِّ).
كجو ال ثل  :فا نيى النب  أف يبي الفجؿ ما لي ،ن ه ،كتصفؼ المفء ف ماؿ غيفه ببي أك غيفه ىك تبي اإلنواف
ما لي ،ن ه في خؿ ف الني (ّّ).
ّ -أن ،بف مالؾ ،أف فوكؿ اهلل  لاؿ« :ث يحؿ ماؿ امفئ مواـ إث بطيب نسوو»(ّْ).
كجو ال ثل  :الح يث كاضح ال ثل ف اشتفاط الفضى إلباح ماؿ الغيف(ّٓ).
املطلب الااىي :ألفاظَا لدى الفكَاء ،ومظاىَا يف كتبَه.
الفرع األول :ألفاظيا لدى الفقياء.
جاءت ىذه الاا ة ف مجا اأحتاـ الل لي باسظ( :ث يجكز أح أف يتصفؼ ف ماؾ الغيف بال إذنو) ،ىتذا أ بتيا
شفاح لكا

المجا (ّٔ).

كيفل الشيخ ال تتكف مصطسى الزفلا -فحمو اهلل -أف اأفجح حذؼ الضميف ف الاا ة ليشمؿ إذف الشفع باإلضاف
إلى إذف المالؾ ،كبالتال فا أكف ىا الشيخ مصطسى الزفلا باسظ( :ث يجكز أح أف يتصفؼ ف ماؾ الغيف بال إذف)(ّٕ).
كىذه الاا ة مأخكذة مف الموأل السايي ( :ث يجكز أح التصفؼ ف ماؿ غيفه بال إذنو ،كث كثيتو)(ّٖ) ،كىناؾ
بلض األساظ اأخفل الت تلبف ف مضمكف ىذه الاا ة أك ف مضمكف لفيب مف ملناىا م ؿ :ث يحؿ واؼ كبي  ،كث
شفطاف ف بي  ،كث فبح ما لـ يضمف ،كث بي ما لي ،ن ؾ ،كالشاى منيا :بافة (ك ث بي ما لي ،ن ؾ).
الفرع الثاني :مظانيا في كتب الفقياء.

ُ -أكف ىا اإلماـ ابف نجيـ -فحمو اهلل -تحت تتاب الغصب(ّٗ).
ِ -أكف الشيخ محمك حمزة صاحب تتاب السفائ البيي ف الاكا

كالسكائ -فحمو اهلل -بلض ففكع ىذه الاا ة تحت ما

نكف لو بموائؿ الغصب(َْ).
ّ -أكف الااض محم المتناو -فحمو اهلل -شيئان مف ففك يا تحت تتاب اثوتحااؽ(ُْ).

ْ -كل جاء الشيخ ب الفحمف بف ناصف الول م -فحمو اهلل -ببلض اأم ا الافيب مف ىذه الاا ة مف حيث التطبيؽ
ف ملفض ح ي و ف التصففات النافذة(ِْ).
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املطلب الاالث :الفروع املتعلكة بَا ،واالستاياءات عليَا.
الفرع األول :الفروع المتعمقة بيا.

ُ -مف الطبيل إ فاج موأل (بي اإلنواف ما ث يماؾ) تحت ىذه الاا ة.

لاؿ الشيخ شم ،الحؽ اللظيـ آبا م -فحمو اهلل -ف شفحو لح يث أب اك المتا ـ( :ث تب ما لي ،ن ؾ) " :ىكًف
م ٍلىناهي ىبٍي م ً
اؿ َّ
الش ًاف ًل ُّ -فحمو اهلل ،-لى ى
اؿ ىغٍي ًًفه بً ىغٍي ًف إً ٍذنً ًو؛ ًأَّىنوي ىث ىي ٍ ًفم ىى ٍؿ يي ًج ييز ىمالً يتوي أ ٍىـ ىث؟ ىكبً ًو لى ى
كف ا ٍل ىل ٍا ي
اؿ ىج ىما ى ه :ىي يت ي
ي ى
ى
ً
و
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ىح ىم ى ىفًح ىميي يـ الاَّوي ىت ىذا ًف ا ٍل ًم ٍفلى ًاة "(ّْ).
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(ث تىبً ٍ ىما لىٍي ىٍ ً ،ن ى ىؾ) ى لًي هؿ ى اىى تى ٍح ًف ًيـ ىبٍي ً ىما لىٍي ىً ،ف
كلاؿ الشيخ أبك اللال المبافتسكفم -فحمو اهلل" :-كًف لى ٍكلً ًو ى
ًم ٍا ًؾ اإلنواف كىث ى ً
ت ىم ٍا ً ىفتً ًو"(ْْ).
اخ نال تى ٍح ى
ى
ِ -تذلؾ موأل ( :تصفؼ الغاصب ف الليف المغصكب  ،كتصفؼ الك ي ف الك يل  ،كتصفؼ الموتليف ف اللافي )
تن فج تحت ىذه الاا ة(ْٓ).

الفرع الثاني :االستثناءات عمييا.

ُ -يجكز لاكل أك الكال شفاء ما يحتاج إليو اأب أك اثبف المفيض مف كاء كغذاء مف مالو كف إذنو كث يجكز ف
المتاع(ْٔ).

ِ -يجكز لاففا ف الوسف إذا مات أح ىـ أك مفض أك أغم
إذنو(ْٕ).

ايو أف ينساكا ايو مف مالو؛ أجؿ تجييزه أك الجو كف

ّ -يجكز لبلض أىؿ المحا أف ينساكا اى موج ث متكل لو ،مف غاتو لحصيف كنحكه(ْٖ).
ْ -يجكز لاكف التباف أف ينساكا اى الكف الصغاف الذيف ث كص ليـ مف ماليـ(ْٗ).

ٓ -الم يف إذا مات ائنو ،ك اى ائنو يف آلخف م او لـ يابضو ،فاضاه الم يكف ،أك مات فب الك يل ك ايو م ايا يف
آلخف فاضاىا المك ع ،أك فؼ الكص
حتمان (أم :لضاء)(َٓ).

ينا اى الميت فاضاه ،فجمي تصففاتيـ ىذه جائزة يان  ،كلتنيـ متطك كف

لاؿ الشيخ محمك حمزة -فحمو اهلل" :-لا ة :تؿ مف أ ل يف غيفه ب كف إذنو فيك متبفع ث فجكع لو" ـ لاؿ:

"كيوت نى مف ذلؾ :مف أ اف إنوانان شيئان ليفىنو ،ـ إف ذلؾ المليف افتتو مف المفتيف ،فإنو يفج
أ اه؛ كذلؾ أنو أ ل يف غيفه ،كىك مضطف أجؿ تخايص ماتو ،فال يااؿ إنو متبفع"(ُٓ).

اى الموتليف الفاىف بما

املطلب الرابع :التطبيكات املعاصرة هلا.

الموائؿ الملاصفة الت تصاح أف تسفع ف ىذه الاا ة تما يفل الباح اف:

ُ -تجاكز المضافب اإلذف ف المضافب يجلؿ الموؤكلي ف حاو فاط ،فاك أف شفت المضافب ضافب ف أمكاؿ المضافبيف
بصساات بغيف اختصاصيا المتسؽ ايو م المضافبيف كنتج نو خوافة فالشفت تتحمؿ تامؿ الخوافة؛ لتكنيا تصفؼ
ف ماؿ المضافب بغيف اإلذف الممنكح مف لبؿ المضافبيف.

ِ -لك أف إنوانان أجف إنوانان آخف اا انف تمنزؿ م الن ،فإنو ث يجكز لاموتأجف أف يح ث تغيي انف ف اللااف المأجكف ،بحيث
يتكف ليذا التغييف صس ال يمكم

كف إذف المالؾ المؤجف ،تأف يح ث ف المنزؿ نافذة ،أك يستح ف الج اف بابان ،أك

يي ـ أح الج فاف ال اخاي لامنزؿ؛ مف أجؿ التكول م ال كغيف ذلؾ مف التصففات ،فيذه ث يجكز لاموتأجف فلايا كف
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إذف المالؾ؛ تطبياان ليذه الاا ة السايي .

ّ -ث يجكز لاحاتـ ف ال كل الموام أف يوتغؿ واطانو كنسكذه لياتط شيئان مف أمكاؿ النا ،بغيف كجو شف  ،أك

ياتط مف الماؿ اللاـ الذم ىك لخزين ال كل ليأخذه لنسوو ،فيذا النكع مف اثلتطاع يستاف لإلذف مف ناحيتيف،

فيك مستا إلذف الشفع كمستا إلذف أصحاب الماؿ مف مكـ الف ي .

لاؿ شيخ اإلوالـ ابف تيمي -فحمو اهلل" :-كت ي انف ما يا الظاـ مف الكثة كالف ي  ،ىؤثء يأخذكف ما ث يحؿ ،كىؤثء

يمنلكف ما يجب ،تما ل يتظالـ الجن كالسالحكف ،كتما ل يتفؾ بلض النا ،مف الجيا ما يجب ،كيتنز الكثة مف ماؿ
اهلل ،مما ث يحؿ تنزه ،كتذلؾ اللاكبات اى أ اء اأمكاؿ ،فإنو ل يتفؾ منيا ما يباح أك يجب ،كل يسلؿ ما ث يحؿ،
كاأصؿ ف ذلؾ :أف مف تاف ايو ماؿ ،يجب أ اؤه ،تفجؿ ن ه ك يل  ،أك مضافب  ،أك شفت  ،أك ماؿ لمكتاو ،أك ماؿ

يتيـ ،أك ماؿ كلؼ ،أك ماؿ لبيت الماؿ ،أك ن ه يف ىك لا ف اى أ ائو ،فإنو إذا امتن مف أ اء الحؽ الكاجب مف يف

أك يف ،ك فؼ أنو لا ف اى أ ائو ،فإنو يوتحؽ اللاكب  ،حتى يظيف الماؿ أك ي ؿ اى مكضلو"(ِٓ).

املبحث الااىي
قاعدة :األمر بالتصرف يف ملك الغري باطل
املطلب األول :مفَوو الكاعدة ،ومستيدٍا الشرعي.
الفرع األول :مفيوم القاعدة.
-



المعنى المغوي:

(ّٓ)

اأمف لغ " :الطاب أك المأمكف بو"

 ،فإذا ص ف الطاب مف أ اى إلى أ نى تاف أمفا ،كاذا ص ف مف أ نى إلى أ اى

تاف فجاء ،كاذا ص ف مف موا وك تاف التماوان.

(ْٓ)



الماؾ لغ  " :ما يماؾ كيتصفؼ فيو كالجم أمالؾ"



البطالف لغ " :ذىاب الش ء ضيا ان ،كفوا ه كواكطو"

-

.

(ٓٓ)

.

المعنى االصطالحي لمقاعدة :الماؾ اصطالحان :ىك ما ماتو اإلنواف وكاء تاف أ يانان أـ مناف

(ٔٓ)

.

كملنى الاا ة تتؿ اصطالحا" :أم :اأمف بالتصفؼ ف ماؾ غيف اأمف باطؿ :أم :ث حتـ لو إذا تاف المأمكف

بالغا الال ،كلـ يتف اأمف مجب انف لامأمكف ،كلـ يصح أمف اأمف ف ز ـ المأمكف ،كتتكف اللي ة فيو حينئذ اى المأمكف
المتصفؼ أنو اللا المؤ فة ،كاآلمف وبب ،كاأصؿ اإلضاف إلى اللاؿ المؤ فة ث إلى اأوباب المسضي المكصا "(ٕٓ).

كأف أمف اأمف إذا تاف تذلؾ ث يجاكز أف يتكف مشكفة أك نصيح  ،كى غيف مازم لامأمكف ،كث تصاح موتن ان لو؛

لتوكيغ ماو(ٖٓ) ،كث يازـ إلبطاؿ اأمف بالتصفؼ ف ماؾ الغيف أف يتكف ماؾ ذلؾ الغيف لائمان حيف اأمف بؿ يتس أف
يتكف لائمان حيف التصفؼ(ٗٓ).

كيشتفط ف بطالف اأمف ،أمفاف(َٔ):

ُ -أف يتكف ف ماؾ الغيف.
ِ -أف ث يتكف كثي لآلمف.
فإذا أمف إنواف آخف بأف يتصفؼ فيما يماتو مف ماؿ أك غيفه ،فأمفه صحيح ،فاك ن ـ اأمف اى أمفه ،كطاب تضميف

المأمكف ،فال ضماف ايو(ُٔ).
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الفرع الثاني :تأصيميا الشرعي.

ُ -ح يث ا بف أب طالب  أف النب  لاؿ( :إنما الطا
كجو ال ثل مف الح يث :أف النب

حصف الطا

ف

ف الملفكؼ)(ِٔ).

الملفكؼ بأ اة الحصف (إنما) ،كلي ،مف الملفكؼ أف

يتصفؼ اإلنواف ف ماؾ غيفه بال إذنو كبال إذف مف الشفع ،كبالتال فإذا أمف إنواف بيذا السلؿ فإف ايو أف يمتن
أف الطا
ِ-

تتكف ف الملفكؼ فحوب(ّٔ).

ف ا  ،ف النب  ،لاؿ" :ث طا

لمخاكؽ ف ملصي اهلل .)ْٔ("

كجو ال ثل مف الح يث :أف النب  نسى الطا

الغيف بال إذف منو كبال إذف شف

نو؛

كأبطايا إذا تاف المأمكف بو ملصي هلل تلالى ،كالتصفؼ ف ماؾ

ال
يل ملصي هلل  لما ف مف التل م اى أمكاؿ النا ،،كبالتال فإف اأمف بو يل باط ن

غيف ملتبف كث يجكز اثمت اؿ لو(ٓٔ).

املطلب الااىي :ألفاظَا لدى الفكَاء ،ومظاىَا يف كتبَه.
الفرع األول :ألفاظيا لدى الفقياء.



جاءت ىذه الاا ة ن الخا م ف تتابو ،كف مجا اأحتاـ الل لي بالاسظ الذم ذتفتو( :اأمف بالتصفؼ ف ماؾ



طابو)(ٕٔ) ،كاف
حفـ ي
حفـ فلاو ي
جاءت أيضان ىذه الاا ة بألساظ أخفل تلبف ف مضمكنيا ن بلض الساياء م ؿ( :ما ي
تاف ىذا الاسظ أكو مف حصفه بالتصفؼ ف اأمالؾ فيك يشماو كغيفه.

الغيف باطؿ)(ٔٔ).



لاؿ اإلماـ ابف نجيـ -فحمو اهلل -بل ح ي و ف لا ة (ما حفـ أخذه حفـ إ طاؤه)" :كيافب مف ىذا لا ة (ما حفـ
فلاو حفـ طابو) إث ف موألتيف :اأكلى :ا ى

كل صا ل  ،فأنتف الغفيـ ،فاو تحايسو .ال اني  :الجزي يجكز

طابيا مف الذم م أنو يحفـ ايو إ طاؤىا؛ أنو متمتف مف إزال التسف باإلوالـ ،فإ طاؤه إياىا إنما ىك؛ ثوتم اففه
اى التسف كىك حفاـ"(ٖٔ).



تا ـ أف اللي ة ف اأمف تتكف اى المأمكف المتصفؼ؛ أف اللا المؤ فة ،كاآلمف وبب ،كاأصؿ اإلضاف إلى اللاؿ



فا لاؿ اإلماـ المافم المالت " :تؿ ما يحصؿ اليالؾ ملو فإما أف يحصؿ بو كىك اللا  ،أك ث بو كىك الوبب كاللا



أكف الشيخ محمك حمزة -فحمو اهلل -ف تتابو لا ة مفتبط بيذه الاا ة مف جي تكف الضماف متفتبا اى اأمف

المؤ فة ث إلى اأوباب المسضي المكصا  ،كل كج ت لا ة ملبفة ف ىذا الملنى:

ما م ؛ إث أف ياكل الوبب أك يوتكياف فيلتبفاف"(ٗٔ).
أـ ث.

لاؿ الشيخ محمك حمزة" :لا ة :اأمف ث يضمف باأمف إث ف خمو :
األولى :إذا تاف اأمف واطانان.

الثانية :إذا تاف مكلى.

الثالثة :إذا تاف المأمكف ب الغيف.
الرابعة :إذا تاف صبيان.

الخامسة :إذا أمفه ف حائط الغيف أف يحسف بابان.
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كزي ت سادسة ف بلض النوخ كى  :إذا تاف أبان"(َٕ).
الفرع الثاني :مظانيا في كتب الفقياء.

ُ -ذتف اإلماـ ابف نجيـ بلض ما يتلاؽ بيذه الاا ة تحت تتاب الغصب(ُٕ).

ِ -تما واؽ ما ي ؿ اى م ؿ ملناىا ف ملفض ح ي و ف لا ة( :ما حفـ أخذه حفـ إ طاؤه)(ِٕ).
ّ -أكف ىا اإلماـ الخا م -فحمو اهلل -باسظيا ف خاتم تتابو تحت نكاف (خاتم ف لكا
نافل )(ّٕ).

تاي أك أت في ميمػ ػ ػ

ْ -أكف اإلماـ المافم -فحمو اهلل -لا ة تسي ملناىا تحت باب التل م كاثوتحااؽ مف تتاب التايات السايي (ْٕ).
ٓ -كذتف الشيخ محمك حمزة بلض ما يتلاؽ بيذه الاا ة ف موائؿ الغصب(ٕٓ).
املطلب الاالث :الفروع املتعلكة بَا.

(ٕٔ)

ُ -لك أك ع فجؿ مالو ن شخص كلاؿ لو :إف مت فا فلو ثبن  ،فمات ف فلو إليو كلو كافث غيفه ضمف نصيبو
ِ -لك لاؿ المك ع لاك ي إذا مت فا ف ىذا الماؿ إلى فالف كىك غيف كافث ،ف فلو إليو ضمف(ٕٕ).

.

المخبف أف يلمؿ بيا بطفيؽ المضافب فسلؿ
ّ -إذا أخبف فجؿ أنو كص الميت كلـ يض ي ه اى التفت كلتف أمف
ى
(ٖٕ)
كضاع الماؿ ،ـ لـ ت بت كصايتو ،فالذم مؿ بالماؿ ضامف؛ لل ـ صح أمف اأمف ك ـ نساذه ف ماؾ الغيف .
ْ -لك أمف شخص آخف بأف يأخذ ماؿ إنواف ،أك ياايو ف البحف ،أك يحفؽ لبا ،أح النا ،،أك يذبح شاة آلخف ،فأخذ
الماؿ ،أك ألااه ،أك مزؽ الابا ،،أك ذبح الشاة فالضماف اى السا ؿ كف اآلمف(ٕٗ).

ٓ -لي ،إلنواف حؽ اث اء اى آخف بأنو أمف شخصان بإتالؼ مالو ،فلايو ضمانو ما لـ يتف مجب انف(َٖ).

ٔ -لك أمف إنواف آخف بإتالؼ ماؿ إنواف ،كالمأمكف ث يلاـ إث أنو ماؿ اآلمف ،كأف اأمف صحيح ،فيحؽ لامأمكف بل أف
يضمف الماؿ المتاؼ أف يفج بو اى اأمف بتافيفه إياه(ُٖ) ،لاؿ اإلماـ المافم -فحمو اهلل( :-اللم كالخطأ ف ضماف
المتاسات وكاء)(ِٖ) فسيـ مف ذلؾ أف الخطأ ف إتالؼ ماؿ الغيف ث يلس مف الضماف.

ٕ -لك أمف إنواف م ينو بأف ياا ال يف المطاكب لو منو ف البحف فاأمف غيف صحيح؛ أنو مضاؼ إلى ماؿ ث يماتو
اآلمف ،فإذا ألاى المأمكف بالما اف الذم يواكم ال يف إلى البحف ،فيتكف ل غفف بنسوو ،كأضاع المباغ المااػ ػ ػى اى

نسوو(ّٖ).

ٖ -لك أمف إنواف بناء بستح باب ف حائط ،كفلؿ الفجؿ ـ اـ بأف الحائط لي ،لآلمف فالضماف اى المأمكف ،كلي،
لو أف يفج بو اى اآلمف(ْٖ) ،أما إذا لاؿ اآلمف :افتح ل بابان ف حائط  ،أك تاف واتنان ف البيت الذم فيو الحائط،

كلاؿ :افتح بابان ف ىذا الحائط ،فاابناء أف يفج بالضماف اى اآلمف(ٖٓ).
بحؽ ً
أب ابنو بأف يتاؼ ماؿ إنواف ،كأتاسو ،فالضماف يتفتب ِّ
المتاؼ ،كث يتفتب بحؽ اأب اآلمف(ٖٔ).
ٗ -لك أمف ه
املطلب الرابع :التطبيكات املعاصرة هلا.

لل ٌمالو بإضاف لطل تتمياي ث يتكلؼ اى إضافتيا إصالح
ُ -اأمف الصا ف ف م يف الشفت أك الموؤكؿ فييا ي
اللطب ،كانما ى مف أجؿ التحويف كالتتميؿ أك الزين م الن ،كلـ يتف صاحب البيت أك صاحب الجياز أك صاحب
الويافة ل طاب إضافتيا ،فتبيف لو أنيا أضيست كتمت المطالب ب منيا ف فلو ظنان منو أف ىذا ال مف تاف؛ أجؿ
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الصيان كاإلصالح ث أجؿ التتميؿ كالزين فاو أف يفج ب منيا اى اللامؿ المضيؼ الذم يفج ب كفه اى الم يف
الموؤكؿ اآلمف؛ أف لآلمف ف ىذا الم اؿ واطانان فيتكف ضامنان كاهلل أ اـ.

ِ -ث يحؽ لافيب الكافث أف يطاب مف المصفؼ إ طائو شيئان مف ماؿ لفيبو المكفث لو المحسكظ ف المصفؼ ما لـ
يا ـ بين لامصفؼ تكفل شيؾ بالمباغ مكلل مف صاحب الفصي  ،أك كفل إ بات كفاة صاحب الفصي ؛ مف أجؿ

تكزي الماؿ اى كف تو.

ّ -إذا أك ع شخص بلض مالو كلاؿ لاك ي  :إذا أنا مت فا فلو ثبن  ،فسلؿ كتاف لاميت المك ع كافث آخف ،فإف
الك ي يضمف؛ أف الك يل بل المكت حؽ لاميت(ٕٖ).

املبحث الاالث

قاعدة :يضاف الفعل إىل الفاعل ال األمر ما مل يكً جمرباً
املطلب األول :مفَوو الكاعدة ،ومستيدٍا الشرعي.
الفرع األول :مفيوم القاعدة.





في المغة:

اإلضاف ف الاغ  :اإلونا كالنوب

(ٖٖ)

(ٖٗ)

اإلجباف ف الاغ  :اإلتفاه كالايف

.

.

المعنى االصطالحي لمقاعدة( :يضاؼ السلؿ) أم :ينوب حتمو؛ أف الشفع يبحث ف أفلاؿ المتاسيف مف حيث

أحتاميا ،ث مف حيث ذكاتيا (إلى السا ؿ) أم ياتصف ايو إذا تاف الالن بالغان ،كلـ يصح أمف اأمف ف ز مو؛ أف السا ؿ
ىك اللا لاسلؿ ك(ث) ينوب السلؿ إلى (اآلمف) بو؛ أف اأمف بالتصفؼ ف ماؾ الغيف باطؿ ،كمتى بطؿ اأمف لـ يضمف

اآلمف ،كأف اأمف ل يتكف وببان كالسا ؿ ا  ،كاأصؿ ف الملاكثت أف تضاؼ إلى اايا؛ أنيا ى المؤ فة فييا ،ث إلى
أوبابيا أنيا مكصا إلييا ،كالمكصؿ كف المؤ ف(َٗ) ،كالم اف بالسلؿ ىنا :ما فيو تلو اى و
ماؿ أك نس.)ُٗ(،
كلي ت نوب حتـ السلؿ إلى السا ؿ كف اأمف بأف ث يتكف اأمف (مجبً انف) أمً :
متفىا لاسا ؿ اى السلؿ ،فإذا تاف

ً
متفىان لو ايو فحينئذ تنوب ما يمتف نوبتو مف حتـ السلؿ إليو ،ث إلى السا ؿ؛ أف السا ؿ باإلتفاه صاف تاآلل ف ي ػ ػ
(ِٗ)
الم ً
تفه .
ي

كلي السلؿ المأمكف بو بأف ث يتكف لمصاح اآلمف ،فإف تاف تذلؾ فيك ف حتـ الكتال الت ياكـ المأمكف فييا مااـ

اأمف ف ح ك أمفه ،كيتكف لامأمكف ىنا أف يفج

اى اأمف بما فلؿ أك ف أك أنسؽ(ّٗ).

كلي التصاف الحتـ اى السا ؿ بتكنو الالن بالغان؛ أنو إذا لـ يتف تذلؾ ،بأف تاف غيف الؿ أك تاف صبينا فإف السلؿ

يضاؼ إليو كيضمف الماؿ الذم أتاسو ك ي اللضك كالنس،؛ أف المحجكفيف يضمنكف الضفف الذم نشأ مف فلايـ ،لتف ث

ال بالغان ،أما إذا تاف صغي انف أك غيف
ياتصف الضماف ايو ،كانما يفج بما ضمنو اى اأمف إذا تاف أمفه ملتب ناف بأف تاف ال ن
الؿ فال يفج

ايو(ْٗ).

كلي التصاف الحتـ اى السا ؿ بأف ث يصح أمف اأمف ف ز مو؛ أنو لك صح ف ز مو فإنو يفج

اى اأمف بما

ضمف كاف تاف اأمف غيف صحيح ف الكال (ٓٗ).
كلي ت نوب السلؿ إلى اأمف إذا تاف ً
متفىان بنوب ما يمتف نوبتو مف حتـ السلؿ إليو؛ إلخفاج ما ث يمتف نوبتػو إليػ ػػو
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ً
المتفه
المتفه؛ أف
لامتفه تالتتاـ ،كلذلؾ لك أتفه اى اإل تاؽ ضمف
المتفه فيو آل
مف اأحتاـ لتكنو ث يصاح أف يتكف
ى
ى
ى
لامتفه؛ أنو ث يصاح آل ف حؽ التتاـ(ٔٗ).
ف حؽ اإلتالؼ يصاح آل  ،لتف الكثء
ى
كل نبو الشيخ أحم الزفلا ف شفحو ليذه الاا ة باكلو" :إف

كل الضماف تتكف اى المباشف ث غيف ،صح اأمف أـ

لـ يصح ،فإف صح اأمف فج المباشف اى اآلمف ،كاف لـ يصح فال فجكع"(ٕٗ).
الفرع الثاني :تأصيميا الشرعي.
ُ-

ِ
ب ُك ُّل َن ْف ٍ
ُخَرى :ُْٔ[اثنلاـ].
س إَِّال َعمَ ْي َيا ۖ َوَال تَ ِزُر َو ِازَرةٌ ِو ْزَر أ ْ
مكـ لكؿ اهلل تلالىَ  :وَال تَ ْكس ُ
كجو ال ثل  :أف اهلل تلالى جلؿ نتيج توب اإلنواف ايو ،كجلؿ تحمؿ كزفه ايو ث اى غيفه ،كىذا كاف تاف

ينصفؼ ابت اء إلى الكزف اأخفكم ،إث أف ذلؾ ث يمن أف يوت ؿ باآلي

اى أف ما يسلاو اإلنواف ف ال نيا مف أفلاؿ تح ث

ضف انف ينبغ أف يتحمؿ نتائجيا كتبلاتيا السا ؿ كف غيفه ،كلك تاف ىذا الغيف آم انف لو ما اـ لي ،بواطاف كث ً
متفه(ٖٗ).
ِ -لكؿ النب ( :إف اهلل فف

ف أمت الخطأ كالنوياف كما اوتتفىكا ايو)(ٗٗ).

كىذا الح يث يكف ه اأصكليكف تم اؿ اى ثل اثلتضاء(ََُ).
كاختاؼ اأصكليكف ف الما ف الموتكت نو ،أىك اإل ـ أـ الحتـ(َُُ)؟ كلي ،ىنا مكض التسصيؿ ف اأمف ،لتف

ألكؿ :اى ففض أف الما ف الموتكت نو الذم يتكلؼ ايو ص ؽ التالـ ف ىذا الح يث ىك الحتـ؛ فيتكف الحتـ بناء

اى ىذا الح يث مفتسلان باإلتفاه ،كبالتال لك أف إنوانان أمف آخف بسلؿ كتاف ً
متفىا لو فإف حتـ السلؿ يتكف مفتسلا ف
ً
المتفه كاهلل أ اـ.
المتفه ،كمتلااان باآلمف
المأمكف
ى
املطلب الااىي :ألفاظَا لدى الفكَاء ،ومظاىَا يف كتبَه.
الفرع األول :ألفاظيا لدى الفقياء.
-

اآلمف ث يضمف باأمف ،إث ف خم :،اأكلى :إذا تاف اأمف واطانان ،ال اني  :إذا تاف مكل نى لامأمكف ،ال ال  :إذا
تاف المأمكف ن الغيف تأمفه ب الغيف باإلباؽ أك باتؿ نسوو ،فإف اأمف يضمف ،إث إذا أمفه بإتالؼ ماؿ وي ه
فال ضماف اى اآلمف ،بخالؼ ماؿ غيف وي ه؛ فإف الضماف الذم يغفمو المكلى يفج بو اى وي ه ،الفابل  :إذا

تاف المأمكف صبيان ،تما إذا أمف صبيان بإتالؼ ماؿ الغيف ،فأتاسو؛ ضمف الصب كيفج بو اى اآلمف ،الخامو :
إذا أمفه بحسف باب ف حائط الغيف فحسف؛ فالضماف اى الحافف ،كيفج بو اى اآلمف(َُِ).

-

-

جاء ف تتاب الخا م " :اآلمف ث يضمف باأمف إث ف خمو مذتكفة ف المنح(َُّ)"(َُْ) .كى الخمو المتا م .
متفىان ف السلؿ ث يضاؼ السلؿ إليو"(َُٓ).
لاؿ الشيخ محمك حمزة " :لا ة :السا ؿ إذا تاف ى
لاؿ المافم " :اإلتفاه يمن المؤاخذة باألكاؿ كف حؽ اآل م مف اأفلاؿ ،كف حؽ اهلل تلالى خالؼ"(َُٔ).

الفرع الثاني :مظانيا في كتب الفقياء.
-

-

ذتفىا اإلماـ ابف نجيـ -فحمو اهلل -تحت تتاب الغصب(َُٕ).

ذتفىا اإلماـ الخا م -فحمو اهلل -ف خاتم تتابو الت

نكف ليا بػ(خاتم ف لكا

-

أكف ىا الشيخ محمك حمزة تحت موائؿ الغصب مف تتابو(َُٗ).

-

تما ذتف الشيخ محمك حمزة ما يسي ملناىا تحت موائؿ الطالؽ

(َُُ)

تاي أك أت في ميم نافل )(َُٖ).

.
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-

أكف اإلماـ المافم -فحمو اهلل -لا ة مفتبط بيا تحت لوـ الاكا

الحتمي مف تتابو(ُُُ).

املطلب الاالث :الفروع املتعلكة بَا ،واالستاياءات عليَا.
الفرع األول :الفروع المتعمقة بيا.
ُ -إذا أمف إنواف آخف بإتالؼ ماؿ ،فسلؿ تاف الضماف اى المأمكف السا ؿ ث اى اآلمف ،إث إذا تاف اأمف مجب انف
لاسا ؿ شف ان؛ كذلؾ أف اأمف إذا لـ يتف مالتان فأمفه بالتصفؼ ف ماؾ الغيف باطؿ(ُُِ).

ِ -لك أمف شخص فجال بذبح شاة ل با يا آلخف كلـ يواميا ،فذبحيا الفجؿ كىك يلاـ أنيا مبيل  ،فاامشتفم حؽ تضمينيا
لاذابح ،كلي ،لاذابح أف يفج بذلؾ اى اآلمف(ُُّ).

ّ -إذا لاؿ فجؿ أىؿ الوكؽ :بايلكا ابن ىذا فا أذنت لو بالتجافة ،فبايلكه ،ـ ظيف أنو ابف الغيف؛ فجلكا اى الفجؿ؛
أف اأمف باكلو :بايلكا ،كاإلضاف باكلو :ابن يصححاف أمف اأمف ف ز ـ المأمكف كيجلالنو مغف انف بو مف لبؿ
اآلمف ،فيفجلكف بما تضففكا بو اى اآلمف(ُُْ).

كلذلؾ فا

الشيخ مصطسى الزفلا -فحمو اهلل -التغفيف تاإلتفاه ف الحتـ ،بحيث إذا تاف المأمكف مغف انف بو فإف لو
(ُُٓ)

مغف ناف)
الفجكع اى اآلمف ،كنص اى أف اأكلى أف تختـ ىذه الاا ة بلبافة( :ما لـ يتف اأمف مجب انف أك ِّ

.

الفرع الثاني :االستثناءات عمييا.

ُ -إذا أمف فجؿ بالغ الؿ صبيان بإتالؼ و
ماؿ ،فأتاسو الصب  ،فالضماف ف ماؿ الصب  ،إث أف لكليو الفجكع اى اأمف
بما فلو مف ماؿ الصب  ،بخالؼ ما لك تاف اأمف صبيان فاي ،لاكل حؽ الفجكع ايو(ُُٔ).

ِ -إذا تاف المأمكف أجي انف خاصان لآلمف فتاؼ بلماو ش ء مف غيف أف يجاكز الملتا فالضماف اى أوتاذه اآلمف ،فاك
تخفؽ ال كب مف لٌو م الن فالضماف اى أوتاذه اأمف لو(ُُٕ).
َّ
ّ -إذا أمف صاحب اللمؿ أجيفه أف يفش الماء ف فناء تانو ،ففش ،فزلؽ بو آ م أك بييم ؛ فما حصؿ مف ضفف فضمانو
اى اآلمف(ُُٖ).

املطلب الرابع :التطبيكات املعاصرة هلا:
ُ-

ا اأمف بالشفاء الذم تطباو البنكؾ اإلوالمي ف ملامالت المفابح  ،ىك تأتي لملنى ىذه الاا ؛ فاأصؿ أف
يضاؼ السلؿ إلى السا ؿ كىك الشخص الذم ياكـ بالشفاء متم ؿ بالبنؾ كف الفجكع اى اأمف بالشفاء ىك اللميؿ
الذم يطاب الوال ؛ مف أجؿ شفائيا مف البنؾ مفابح  ،كلتف ا اأمف بالشفاء يل م خؿ إلزاـ لابنؾ؛ ليتـ الشفاء
كتذلؾ م خؿ إلزاـ لالميؿ بشفاء الوال بناء اى اأمف الذم أص فه لابنؾ بالشفاء بناء اى ىذا اللا .

ِ -إذا أمف الطبيب مفيضو بأف يتناكؿ جف ملين مف كاء مليف ،فتناكليا المفيض فياؾ أك تضفف صحيان؛ فالضماف
اى الطبيب؛ أف أمف الطبيب صحيح ف ز ـ المفيض؛ لتكنو متخصصان بالطب ،المان باأمفاض كأ كيتيا.

ّ -لك أمف جاف جافه بتحفيؾ متاع لجاف الث كف امو ،تما لك أمفه ب ف خزاف مائو لايالن ،أك فؾ ش ء مف متلااات
بيتو أك تكابلو تمضخ ماء أك واؾ ىاتؼ كف اـ المالؾ أك إذنو ،ف اب الخزاف ،أك تلطات المضخ  ،أك لط

الواؾ؛ فالضماف اى السا ؿ المباشف ث اى اآلمف؛ أف اأمف ث يضمف باأمف ،كاهلل أ اـ.
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اخلامتة.
النتائج.

اى أمكاليا ،فال يصح التصفؼ إث مف صاحبو أك ممف أذف لو ،كيتكف ملياف التل م اى اأمكاؿ

ُ -النا ،مواط

باختالؿ أح ىذه الشفكط.

ِ -ث بفة لآلكامف الصا فة مف غيف أصحاب اثختصاص اى أمكاليـ ،أك المأذكف ليـ بالتصفؼ محؿ احتفاـ ،بؿ
تل تل يان لسظيان اى أمكاؿ اآلخفيف.

ّ -ث ليم لألمف ماابؿ السلؿ ،فالمباشف لالمؿ يتحمؿ موؤكلي مباشفتو لو ،بخالؼ اأمف لو ،فال تاحاو الموؤكلي
إث بحاؿ اإلجباف مف لباو لاسا ؿ.

ْ -حسظ اأمكاؿ مف الضفكفات الخم،؛ فاذلؾ شفع اهلل تلالى ليا مف اأحتاـ ما يحيطيا بالحماي كاثىتماـ ،كتذلؾ
الساياء بينكا الاكا
التوصيات.

ُ -تسليؿ كف الاكا
ِ -صكغ الاكا
ف

الت تسي كتحافظ اى ىذا الملنى.
السايي ف اإلجاب

ف الموتج ات المختاس الت تتلاؽ بحياة النا.،

السايي باالب الاانكف بحيث تتكف ليا موتن ات كملاجـ خاص بيا تفتب كفؽ المكضكع ،مما يويؿ

ماي البحث كالتحفم.

اهلوامش:
الفزاؽ الحوين  ،أبك السيض ،المااٌب بمفتضىَّ ،
الزبي م (ت َُِٓىػ) ،تاج العروس من جواىر
محم بف ب
ٌ
محم بف ٌ
(ُ) ٌ
القاموس ،تحايؽ :مجمك مف المحاايف ،بيفكت ،اف الي اي  ،جٗ ،صْٔ.
(ِ) الزبي م ،تاج العروس من جواىر القاموس ،جّٔ ،صْٔٓ.
(ّ) ول ال يف مولك بف مف التستازان (ت ّٕٗىػ) ،شرح التمويح عمى التوضيح ،مصف ،متتب صبيح ،جُ ،صّْ.
(ْ) ب الفحمف بف صالح اللب الاطيؼ ،القواعد والضوابط الفقيية المتضمنة لمتيسير ،الولك ي  ،ما ة البحث اللام بالجامل
اإلوالمي ََِّ ،ـ( ،طُ) ،جُ ،صّٔ.

(ٓ) الزبي م ،تاج العروس من جواىر القاموس ،جِْ ،صُِ.
(ٔ) أحم مختاف ب الحمي

مف (ت ُِْْىػ) ،معجم المغة العربية المعاصرة ،بيفكت ،الـ التتبََِٖ ،ـ( ،طُ) ،جّ ،صَُِْ.

(ٕ) نكف ال يف بف مختاف الخا م  ،اـ المااص الشف ي  ،الولك ي  ،متتب اللبيتافََُِ ،ـ( ،طُ) ،صُٕٓ.
(ٖ) أحم بف فاف ،بف زتفياء الازكين الفازم ،أبك الحويف (ت ّٓٗىػ) ،معجم مقاييس المغة ،تحايؽ :ب الوالـ محم ىافكف،
بيفكت ،اف الستفُٕٗٗ ،ـ ،جِ ،صّٔ.

أني ،،كآخفكف ،المعجم الوسيطٌ ،الااىفة ،المتتب اإلوالمي ( ،طِ) ،جُ ،صِّٓ.
اىيـ ه
(ٗ) إبف ه
كتلايؽ :مصطسى الزفلا ،مشؽ ،اف الااـََِٗ ،ـ( ،طٖ) ،صُْٔ.
تصحيح
(َُ) أحم بف محم الزفلا ،شرح القواعد الفقيي ٌة،
ه
ه
(ُُ) غانـ بف محم البغ ا م الحنس (ت ََُّىػ) ،مجمع الضمانات ،بيفكت ،اف التتاب اإلوالم  ،صُِٖ.
(ُِ) أحم الزفلا ،شرح القواعد الفقيية ،صُْٔ.
(ُّ) أحم بف إ في ،بف ب الفحمف المالت الشييف بالافاف (ت ْٖٔىػ) ،الذخيرة ،تحايؽ :جزء ُ :ُّ ،ٖ ،محم حج  -جػزء
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ِ :ٔ ،ولي أ فاب -جزء ّ  :ُِ - ٗ ،ٕ ،ٓ -محم بك خبزة ،اف الغفب اإلوالم  -بيفكتُْٗٗ ،ـ( ،طُ) ،جٗ ،صُٔ.
تحايؽ :ب ف ب اإللو الطنج  ،مطبكع م تتاب
عمييا األحكام،
(ُْ) محم بف أحم اليسهفف المتناو  ،كمياٌت المسائل الجاري ٌة
ه
ٌ
المافم الوابؽ ،بيفكت ،اف التتب اللامي هََِّ ،ـ( ،طُ) ،صُّٖ.
(ُٓ) أحم الزفلا ،شرح القواعد الفقيية ،صُْٔ.ِْٔ-
(ُٔ) أحم الزفلا ،شرح القواعد الفقيية ،صِْٔ.
(ُٕ) أحم الزفلا ،شرح القواعد الفقيية ،صِْٔ.
(ُٖ) أحم الزفلا ،شرح القواعد الفقيية ،صِْٔ.
تحايؽ :مصطسى محم الاباف ،الااىفة ،المتتب اأزىفي ه لاتفاث ،الجز هيفة
تأسيس النظر،
يوى ال بكو ،
ه
(ُٗ) بي ه اهلل مف بف ه
ٌ
لانشف كالتكزي ه ،صٖٓ.

(َِ) محم بف إوما يؿ أبك ب اهلل البخافم الجلس  ،صحيح البخاري ،تحايؽ :محم زىيف بف ناصف الناصف ،بيفكت ،اف طكؽ
النجاةُِِْ ،ىػ (طُ) ،تتاب المنالب ،باب ،فلـ الح يث ِّْٔ ،جْ ،صَِٕ.

(ُِ) تخايص المطاب ف

تاخيص المذىب لإلماـ فخف ال يف محم بف أب

ِِٔىػ ] ،ب اهلل بف ب الفحمف الجبفيف ،تحايؽ :تتاب شفح الزفتش

الااوـ الخضف بف محم بف تيمي المتكفى ون

اى مختصف الخفل  ،جُ ،صُِٓ[.

(ِِ) ىك تتاب المجف ف الساو لاااض أب يلاى محم بف الحويف بف محم بف خاؼ بف أحم بف السفاء ،شيخ المذىب ف
زمانو ،صاحب تتاب الخالؼ ،تكف

مختصف الخفل  ،جُ ،صُُِ[.

ون ْٖٓىػ ] .ب اهلل بف ب الفحمف الجبفيف ،تحايؽ :تتاب شفح الزفتش

اى

(ِّ) ب الفحمف بف ناصف الول م ،تحفة أىل الطمب في تجريد أصول قواعد ابن رجب ،صُِٔ–ِِِ.
(ِْ) أحم الزفلا ،شرح القواعد الفقيية ،صِْٔ.
(ِٓ) ا حي ه ف ،شرح قواعد المجمة ،با تناء :فام وايب ،الااىفة ،اف الوالـَُُِ ،ـ( ،طُ) ،صَُٖ.ُُٖ-
(ِٔ) أحم الزفلا ،شرح القواعد الفقيية ،صّْٔ.

(ِٕ) ىك تتاب تاايح اللاكؿ ف ففكؽ الناكؿ كاأصكؿ لبفىاف الشفيل المحبكب  ،ص ف الشفيل اأتبف شم ،ال يف أحم بف
جماؿ ال يف بي بف إبفاىيـ بف أحم المحبكب المتكفى ون َّٔىػ ] .ب المجي طلمو حاب  ،ماحؽ تفجم اأئم اأ الـ ف

تتاب الاباب لامي ان  ،صُّٕ[.

(ِٖ) ىك تتاب ب ائ الصنائ ف تفتيب الش افئ لإلماـ الء ال يف أب بتف بف مولك بف أحم التاوان  ،المتكفى ون ٕٖٓق.
(ِٗ) ىك تتاب فتح الا يف كىك شفح متف الي اي ف
الويكاو

الساو الحنس

لإلماـ محم بف ب الكاح بف ب الحمي بف مولك

ـ الوتن فم تماؿ ال يف الحنس الملفكؼ بابف اليماـ (ت ُٖٔق) ] .ب المجي طلمو حاب  ،ماحؽ تفجم

اأئم اأ الـ ف تتاب الاباب لامي ان  ،صّٗٔ[.

يـ السضي هؿ ،بيفكت،
نجيـ ،األشباه والنظائر عمى مذىب أبي حنيفٌة النعمان،
ه
يف ال ه
(َّ) ز ه
تحايؽ :ب التف ه
اىيـ ابف ه
يف ابف إبف ه
المتتب اللصفي هُٖٗٗ ،ـ( ،طُ) ،صِّٗ.

(ُّ) محم بف جفيف بف يزي بف ت يف بف غالب اآلما  ،أبك جلسف الطبفم (ت َُّىػ) ،جامع البيان في تأويل القرآن الكريم،
تحايؽ :أحم محم شاتف ،بيفكت ،مؤوو الفوال َََِ ،ـ( ،طُ) ،جٖ ،صُِٖ.

كتلايؽ :زت بي ه ال ا ،،بيفكت ،اف ابف ت هيفََِٕ ،ـ( ،طُ) ،أبكاب
تحايؽ
يوى التفمذم ،السنن،
ه
ه
(ِّ) محم بف ه
البيكع ،باب ما جاء ف تفاىي بي ما لي ،ن ؾ ،فلـ الح يث ُِِّ ،جّ ،صِٔٓ ،صححو األبان ف إفكاء الغايؿ،
ينظف :محم ناصف ال يف األبان (ت َُِْىػ) ،إرواء الغميـــل في تخريج أحاديث منار السبيل ،إشفاؼ :زىيف الشاكي ػ ػش،
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بيفكت ،المتتب اإلوالم ُٖٗٓ ،ـ( ،طِ) ،جٓ ،صُِّ.
(ّّ) محم بف إوما يؿ بف صالح بف محم الحون الصنلان ( ،ت ُُِٖىػ) ،سبل السالم ،بيفكت ،اف الح يث ،جِ ،صُِ.

آخفكف ،بيفكت ،مؤوو الفوال ََِْ ،ـ( ،طُ)،
شليب اأفنؤكط ،ك
تحايؽ:
(ّْ) ا بف مف ال افلطن  ،سنن الدارقطني،
ه
ه
ه
فلـ الح يث ِٖٖٓ ،جّ ،صِْْ ،صححو األبان  .ينظف :محم ناصف ال يف اثلبان ( ،ت َُِْىػ) ،صحيح الجامع
الصغير وزياداتو ،بيفكت ،المتتب اإلوالم  ،جِ ،صُِٖٔ.

الفحيـ المبافتسكفم ،تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ،بيفكت ،اف التتب اللامي ه ،جْ،
(ّٓ) محم ب الفحمف بف ب
ه
صْٖٗ.
(ّٔ) أحم الزفلا ،شرح القواعد الفقيية ،صُْٔ.

(ّٕ) مصطسى بف أحم الزفلا ،المدخل إلى الفقو العام ،مشؽ ،اف الااـ ََِْ ،ـ( ،طِ) ،جِ ،صََُْ.
(ّٖ) ابف نجيـ ،األشباه والنظائر ،صَُٖ.

(ّٗ) ابف نجيـ الحنس  ،األشباه والنظائر ،صُّٔ.

(َْ) حمزة محمك  ،الفرائد البيي ٌة في القواعد والفوائد الفقيي ٌة ،وكفي  ،اف الستفُٖٗٔ ،ـ( ،طِ) ،صُّٔ.
(ُْ) محم المتناو  ،كميات المسائل الجارية عمييا األحكام ،صُّٖ.

(ِْ) ب الفحمف بف ناصف الول م ،تحس أىؿ الطاب ف تجفي ه أصكؿ لكا
اف ابف الجكزمُِّْ ،ىػ( ،طِ) ،صْٔ.
(ّْ) شم ،الحؽ آبا م ،كف الملبك شفح ونف أب

تحايؽ كاخفاج :خال المشياهح ،الولك ي ،
ابف فجب،
ه

اك  ،بيفكت ،اف التتب اللامي هُُْٓ ،ىػ( ،طِ) ،جٗ ،صُِٗ.

(ْْ) المبافتسكفم ،تحفة األحوذي شرح سنن الترمذي ،جْ ،صَّٔ.

فكيش ،بيفكت ،اف اأفلـ ،صٕٔ.
تحايؽ :محم ناف
(ْٓ) ب اهلل بف محمك بف مك ك المكصا  ،االختياٌر لتعمي ٌل المختار،
ه
ه
(ْٔ) أحم الزفلا ،شرح القواعد الفقيية ،صّْٔ .ك ا حي ف ،شرح قواعد المجمة ،صُُٖ.
(ْٕ) أحم الزفلا ،شرح القواعد الفقيية ،صْْٔ .ك ا حي ف ،شرح قواعد المجمة ،صُُٖ.
(ْٖ) أحم الزفلا ،شرح القواعد الفقيية ،صْْٔ.
(ْٗ) أحم الزفلا ،شرح القواعد الفقيية ،صْْٔ.
(َٓ) أحم الزفلا ،شرح القواعد الفقيية ،صْْٔ.

(ُٓ) محمك حمزة ،الفرائد البيية في القواعد والفوائد الفقيية ،صَٓ.

تحايؽ :لجن إحياهء التفاث اللفب
تيمي ه ،السياٌسة الشرعي ٌة في إصالح الراعي والرعي ٌة،
ه
(ِٓ) تا ال ه
يف أحم بف ب الحايـ ابف ه
ف اف اآلفاؽ الج ي ه ة ،بيفكت ،اف اآلفاؽ الج ي ه ةُّٖٗ ،ـ( ،طِ) ،صّٖ.
(ّٓ) إبفاىيـ أني ،كآخفكف ،المعجم الوسيط ،صِّٓ.
(ْٓ) إبفاىيـ أني ،كآخفكف ،المعجم الوسيط ،صْٔٓ.
(ٓٓ) إبفاىيـ أني ،كآخفكف ،المعجم الوسيط ،صُٔٓ.
(ٔٓ) ا حي ف ،شرح قواعد المجمة ،صُٖٕ.

(ٕٓ) أحم الزفلا ،شرح القواعد الفقيية ،صْٗٓ.

(ٖٓ) أحم الزفلا ،شرح القواعد الفقيية ،صْٗٓ .ك ا حي ف ،شرح قواعد المجمة ،صُٖٕ.
(ٗٓ) أحم الزفلا ،شرح القواعد الفقيية ،صْٗٓ.
(َٔ) ا حي ف ،شرح قواعد المجمة ،صُٕٗ.
(ُٔ) ا حي ف ،شرح قواعد المجمة ،صُٕٗ.
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(ِٔ) البخافم ،صحيح البخاري ،تتاب المغازم ،باب وفي

ب اهلل بف حذاف الويم  ،ك اام بف مجزز الم لج كيااؿ:

إنيا وفي اأنصاف ،فلـ الح يث َّْْ ،جٓ ،صُُٔ.

(ّٔ) ا بف خاؼ بف ب الماؾ ابف بطاؿ (ت ْْٗىػ) ،شرح صحيح البخاري البن بطال ،تحايؽ :أبك تميـ ياوف بف إبفاىيـ،
الولك ي  ،متتب الفش ََِّ ،ـ( ،طِ) ،جٖ ،صُِْ.

بيفكت
تحايؽ:
الشيباف ،المسند،
(ْٔ) أحم بف حنبؿ
ه
ه
ه
شليب اأفنؤكط كآخفك هف ،إشفاؼ :ب اهلل التفؾ ،بيفكت ،مؤوو الفوال  ،ه
– لبنافََُِ ،ـ( ،طُ) .مون الخاساء الفاش كف ،مون ا بف اب طالب  ،فلـ الح يث َُٓٗ ،جِ ،صّّّ،
كلاؿ محااو الشيخ شليب اأفنؤكط " :إونا ه صحيح اى شفط الشيخيف ".

(ٓٔ) المبافتسكفم ،تحفة االحوذي.ِٖٗ/ٓ ،

(ٔٔ) ا حي ف ،شرح قواعد المجمة ،صُٖٕ .كأحم الزفلا ،شرح القواعد الفقيية ،صْٗٓ.
(ٕٔ) ابف نجيـ الحنس  ،األشباه والنظائر ،صُّٖ.
(ٖٔ) ابف نجيـ الحنس  ،األشباه والنظائر ،صُّٖ.

تحايؽ :ب ف ب اإللو الطنج  ،بيفكت ،اف التتب اللامي ه،
(ٗٔ) محم بف محم بف أحم التامواف المافم ،عمل من طب لمن حب،
ه
ََِّـ( ،طُ) ،صَُّ.

(َٕ) محمك حمزة ،الفرائد البيية في القواعد والفوائد الفقيية ،صُّٗ.
(ُٕ) ابف نجيـ ،األشباه والنظائر ،صُّٔ.
(ِٕ) ابف نجيـ ،األشباه والنظائر ،صُّٖ.

(ّٕ) الخا م  ،مجامع الحقائق والقواعد وجوامع الروائق والفوائد( ،صحيس فلـ ْٗ–َٓ مف المخطكط).
(ْٕ) المافم ،عمل من طب لمن حب ،صَُّ.

(ٕٓ) محمك حمزة ،الفرائد البيية في القواعد والفوائد الفقيية ،صُّٗ.
(ٕٔ) أحم الزفلا ،شرح القواعد الفقيية ،صْٗٓ.
(ٕٕ) أحم الزفلا ،شرح القواعد الفقيية ،صْٗٓ.

(ٖٕ) أحم الزفلا ،شرح القواعد الفقيية ،صَْٔ.
(ٕٗ) ا حي ف ،شرح قواعد المجمة ،صُٖٕ.

(َٖ) ا حي ف ،شرح قواعد المجمة ،ص ُٖٕ.
(ُٖ) ا حي ف ،شرح قواعد المجمة ،صُٖٕ.

(ِٖ) المافم ،عمل من طب لمن حب ،صَُٓ.
(ّٖ) ا حي ف ،شرح قواعد المجمة ،صُٖٕ.
(ْٖ) ا حي ف ،شرح قواعد المجمة ،صُٖٕ.

(ٖٓ) ابف نجيـ ،األشباه والنظائر ،صُّٔ .كمحمك حمزة ،الفرائد البيية ،صُّٗ.
(ٖٔ) ا حي ف ،شرح قواعد المجمة ،صُٖٕ.
(ٕٖ) طي

ثف طي  ،موسوعة القواعد الفقيية المنظمة لممعامالت المالية اإلسالمية ،اإلوتن في  ،اف اإليمافََِٕ ،ـ،

(طُ) ،صَُّ.

(ٖٖ) إبفاىيـ أني ،كآخفكف ،المعجم الوسيط ،صُٕٓ.
(ٖٗ) إبفاىيـ أني ،كآخفكف ،المعجم الوسيط ،صُْٔ.
(َٗ) أحم الزفلا ،شرح القواعد الفقيية ،صّْْ.

 333ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)14ع (2018/ٍ 1431 ،)2و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رأفت محبوظ وحسني جاد اهلل
(ُٗ) مصطسى الزفلا ،المدخل الفقيي العام ،جِ ،صَُّْ.
(ِٗ) أحم الزفلا ،شرح القواعد الفقيية ،صّْْ.

(ّٗ) مصطسى الزفلا ،المدخل الفقيي العام ،جْ ،صَُْْ.
(ْٗ) أحم الزفلا ،شرح القواعد الفقيية ،صْْْ.
(ٓٗ) أحم الزفلا ،شرح القواعد الفقيية ،صْْْ.
(ٔٗ) أحم الزفلا ،شرح القواعد الفقيية ،صْْٓ.
(ٕٗ) أحم الزفلا ،شرح القواعد الفقيية ،صْْٔ.
(ٖٗ) محم بف أحم بف محم بف ب اهلل ،ابف جزم التاب الغفناط (ت ُْٕىػ) ،التسييل لعموم التنزيل ،تحايؽ :ب اهلل
الخال م ،بيفكت ،شفت

اف اأفلـ بف أب اأفلـُُْٔ ،ىػ( ،طُ) ،جُ ،صِّٖ.

تحايؽ :ص ؽ جمي هؿ اللطافم ،بيفكت ،اف الستفََِّ ،ـ( ،طُ) ،صَِْٓ ،صححو
(ٗٗ) ابف ماجو ،محم بف هزي ه  ،السنن،
ه
الشيخ األبان ف صحيح الجام الصغيف كزيا اتو ،جُ ،صٗٓٔ.
(ََُ) ثل اثلتضاء :ثل التالـ اى موتكت نو ،يتكلؼ ا تا يفه ص ؽ التالـ أك صحتو شف ان .ينظف :كىب الزحياه ،
أصول الفقو اإلسالمي ،وكفي  ،اف الستفََِٖ ،ـ( ،طُٔ) ،جُ ،صُّْ.

(َُُ) ينظف اى وبيؿ الم اؿ :الزحيا  ،أصول الفقو اإلسالمي ،جُ ،صّّْ.
(َُِ) ابف نجيـ ،األشباه والنظائر ،ص ُّٓ – ُّٔ.

(َُّ) ىك تتاب منح الغساف شفح تنكيف اأبصاف كجام البحاف لإلماـ شم ،ال يف محم بف ب اهلل التمفتاش المتكفى ون ََُْـ.
(َُْ) محم بف مصطسى بف

ماف الخا م  ،مجامع الحقائق والقواعد وجوامع الروائق والفوائد ،مخطكط بمتتب الجام

اأزىف ،إى اء :حوف جابؿ باشا ُِِْٓ–ٖٖٖ( ،أصكؿ)( ،صحيس فلـ ْٗ :مف المخطكط).

(َُٓ) محمك حمزة ،الفرائد البيية في القواعد والفوائد الفقيية ،صّٕ.
(َُٔ) المافم ،عمل من طب لمن حب ،صُْٕ.

(َُٕ) ابف نجيـ ،األشباه والنظائر ،صُّٓ–ُّٔ.

(َُٖ) الخا م  ،مجامع الحقائق والقواعد وجوامع الروائق والفوائد( ،صحيس فلـ ْٗ :مف المخطكط).
(َُٗ) محمك حمزة ،الفرائد البيية في القواعد والفوائد الفقيية ،صُّٗ.
(َُُ) محمك حمزة ،الفرائد البيية في القواعد والفوائد الفقيية ،صّٕ.
(ُُُ) المافم ،عمل من طب لمن حب ،صُْٕ.

(ُُِ) ا حي ف ،شرح قواعد المجمة ،صٖٗ .كأحم الزفلا ،شرح القواعد الفقيية ،صّْْ.

(ُُّ) ب اهلل المكصا  ،االختيار لتعميل المختار ،جٓ ،صُْٕ .ك ا حي ف ،شرح قواعد المجمة ،صُٖٔ.
(ُُْ) أحم الزفلا ،شرح القواعد الفقيية ،صْْٓ.

(ُُٓ) مصطسى الزفلا ،المدخل الفقيي العام ،جِ ،صَُْٓ.
(ُُٔ) ابف نجيـ ،األشباه والنظائر ،صُّٔ.

يف ،رد المحتار عمى الدر المختار ،بيفكت ،اف الستفُِٗٗ ،ـ( ،طِ) ،جٔ ،صَٕ.
(ُُٕ) أحم
أميف بف مف ابف اب ه
ه
(ُُٖ) ابف اب يف ،رد المحتار عمى الدر المختار ،جٔ ،صُِْ .كأحم الزفلا ،شرح القواعد الفقيية ،صْْٔ.
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