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قاعدة الغُرم بالغُنم وتطبيقاتها الفقهية

Abstract
The mediator to this rule «sheep Balgrm» as well as the base «abscess security», he finds that the general
purpose of these rules is to download individual duties and burdens as far as taking features and rights, so that
they be equally Kfatta balance in duties and rights, do not weigh one to the other account. With the difference
between the two rules, but the rules are the most sincere expression that Islamic Shari'a is based on the straight,
justice and equality in all spheres of human life basis.

املقدمة

الحمد هلل رب العالمين ،العادل في حكمه ،القاضييي نين ادادب لعهمه  ،محمدب ىهم ا حكو ضى،ييم ،ضم ييك ب ىهم ا ان ى ضا ،ييم  ،القا

في

حكمتنزيه ييه ﭽﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞﭼ

()1

.ضالص ي ييلس ضالل ي ييلى ىهم المدععا رحم لهعالمين العد نين ىعاىد الدعن ضالت ي ي يل الحكبو ضىهم له ض ي ييحده

ض ن تدعه ضطبق ال يع الم ععى الدعن .

اهمية املوضوع وسبب اختياره :

ان ن اىظو معو هللا التفقه في الدعن  ،ألن فبه خي الدمبا ضاآلخ س ،ضبه تحقق لهد ي ي اللييعادس  ،ألمه نتطبيق الت ي يل االمييل ي عتعسه لييار
الحباس الم الط يق الملييتمبو ضاألحكاى العمهب ضالتلالبا التي لييمهتذا اعب ال ي يع تمتاغ ىهم مي اا ن ال ي ا ل ضالقعامين لعصييا
ضإىجاغ كامي  ،ضسعهذا لحق الدعن العد جج
الفقذب

ان جليعد ضيحكو لما فبه ن

ن اللتاب ضاللين ضاميتق اا الف ضا الفقذب  ،ضلما لهقعاىد الفقذب

تعددس ،

يلل النام سمبعا  ،ضبليهع اعا المنذ اميتندا العهماا القعاىد

ن اامب في الفقه العمهي ضىل اختبارد ىهم اعا المعضيعا المعميعى (

قاعدة الغُرم بالغُنم وتطبيقاتها الفقهية ) .
منهج البحث :

ضىد اتدعت في كتال اعا الدحث المنذ اآلتي
مبما في الملا
.1
ُ
اتدعت نذجا امتق ا با قارما ت سبحبا ّ
 .2نبان ارىاى اآلجات الل يم ضىزضاا للعراا .
.3

التي لحثتذا.

ل ذك امو ال اضد االضل ضببان درس الحدعث اذا لو ع ض في احد الصحبحين .

تع ي الحدعث ال يا  ،اض االث

 .4التز ت ذك المصي ييادر القدجم ضالحدعث حل ي ي

القدى في الذعا ي ل ت تي

المصي ييادر ضالم اسل حل ي ي

ح ضك الذجاا  ،ض ا ذك ته في

ثبت المصادر ضالم اسل جعد الطدع االكث اىتمادا ىهيذا .

خطة البحث :

مت ىن عنم القاىدس الفقذب في الهغ ضاال طلل.
اىت،ت درام الدحث أن ُجقلو ىهم تمذيد ض دحثين؛ ففي التمذيد تلّه ُ
فقمت نتقلبمه ىهم ثلث طال ؛ في المطه األضل ّنينت عنم ال ُغنو ضال ُغ ى في
تناضلت المعنم العاى لقاىدس الغ ى لالغنو
ضفي المدحث األضل
ُ
ُ
الهغ ضاال طلل  ،ضفي المطه الثامي ذك ُت عارداا في اللتاب ضاللن  .ضفي المطه الثالث تلّهمت ىن تف يعات اعب القاىدس  ،ضفي المدحث
طال  ،ضاي المطه

تناضلت لعض التطببقات لذعب القاىدس ،ضىهم ثلث
الثامي
ُ
اليتبو،المطه الثالث مفق العاري  ،ثو العاتم ضفيذا أاو متا

األضل نبل المص اس ،المطه

الثامي االتجار في ال

امتعنت نذا في لحثي.اعا سذد
الدحث.ضأخي ا ثبت المصادر ضالم اسل التي
ُ
المق فان حالفني الصعاب فمن تعفيق هللا تعالم ضك ه  ،ضان سامبني الصعاب فمن مفلي  ،ضامتغف هللا تعالم ىهبه .ﭽﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ الصافات١٨٢ - ١٨٠ :

متهيد القاعدة الفقهية لغةً واصطالحا
القاعدة لغة :األمام؛ ضاأل

؛ ضك أمام ل يا فذع ىاىدس له( ،)2ىال هللا تعالم ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ( ,)3أد

أمله( .)4جقال ىاىدس البناا ،أد أمامه ،ضىاىدس الجب
اصطالحا:ىال التفتاغامي
القاعدة
ً
نطدق ىهم سمبل سز باتذا"(.)8ضىي
()5

" القاىدس حكو كهي عنطبق ىهم سز باته ليتع ك أحكا ذا نه"(.)6ضى فذا الج سامي

()7

لقعله " ى،ب كهب

اي الق،اجا اللهب التي تع ك لالنظ فيذا ى،اجا سز ب (.)9فالقاىدس ىند الجمبل اي أ

ىهم سمبل سز باته ،كقعل النحاس "الفاى



أ هه ض عنااا أخعذ ن القععد ،أد الثدات ضاالمتق ار.

فعا" ،ضىعل األ عليين "األ

لهعسعب".ضىي

اي األ

 

كهي عنطبق

اللهي العد عنطبق ىهبه سز بات كثي س
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جفذو أحكا ذا نه(.)10ضىد ى ّ ك المتأخ ضن القاىدس الفقذب أمذا حكو أمهبي عتع ك نه حكو الجز بات الفقذب
ىعلذو ضضالا الملأل كعا ،ضالقاىدس ىند العهماا كعا ،فنقعل لبس انا ف ق نين ال،الا ضالقاىدس الفقذب ىند المتقد ين ،للن الصحب أن
دال س.كثي ا ا ع د ن فقذا نا

المتأخ ين انتداضا جفصهعن الملأل  ،حتم تن،دا ضتلذ ىهم طهد العهو ،فقالعا الفارق نين ال،الا ضبين القاىدس أن ال،الا جعت
ضاحد ،ضالقاىدس تعت

لأنعاب لتم ،فقعل النبي )(( )الماا طذعر ال عنجله ليا إال ا مه

نداب

ىهم ريحه أض طعمه أض لعمه))( ،)11ضاع

ضالا في لاب ضاحد ،ضلبس في أنعاب كثي س ،أ ا ىعلنا ال ،ضرات تبب المحظعرات ،فذعب ىاىدس كهب فالفارق نين القاىدس ضال،الا أن القاىدس
اللهب تدخ في المباب ضفي الصلس ضفي البيعا ضفي النلال ضفي الحدضد(.)12

املبحث األول معنى ال ُغرم بال ُغنم
املطلب االول املعنى اللغوي واالصطالحي

الغنم في اللغة اع الفعغ لال يا ضال ب ضالف. ،ضاع ا جحص له ن معبه ن ذلك ال يا(.)13

()14
ِ
َّان َل ُه منمه
أما الغرم لغة فذع الدعن  ،ضأداا ليا الغى .ضاع ا عهزى الم ا لقاا ليا ن ال أض مفس ،ضاع العل ان َض ِ ْنه ىي في ال ْ
ِ
ِِ
ان ُ ثقل ِلا ّلد ِ
عن(.)15
،اا َم ِارى َضإِن َك َ
َض َىهبه م ه أَد ربحه َل ُه ضخل امه أَض َا َلكه َىَه ْبه َف َلأَن اْل َغ ِارى خل َ اله َضَال ُجَقال لمن ضسد اْلَق َ
()18
الغريم الدا ن ،ضسمعه م اا)16(.المدععن (ضد) المغ ى الغ ا  ،سمعه غارى)17(.ضفي الق ن الل يو ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﭼ

المغ ى المثق لالدعن.ض (ال ُغ ى لا ُمنو) أض ن له الغنو ىهبه الغ ى أض ا جعب ىنذا «النعم ُ ِ
النْق َم ِ  ،ضالنقم لقدر النعم »
لقدر ِّ
ىظبم تفيد ن حيث المعنم أن ن عنال مفل ليا ،عتحم ض رب .أض نتعبي خ أن التلالبا ضالعلارس التي تحص في ال يا ،تلعن
()19

اي ىاىدس

ىهم ن جلتفيد نه ل ىا .فهع كان المعىعك دارا ،فعمارتذا ىهم ن له اللكنم ،أد ىهم ن جلتحقذا ن اله ال ن الغه  ،إذ الغ ى لالغنو.
ض فادب أمه لع كان لعض الملتحقين لهلكنم مي ماكن فيذا عهز ه التعمي

ل اللاكنين؛ ألن ت كه لحقه ال جلقا حق العىف ،فبعم

عذو،

ضإال تؤس حصته .ضلع أنم ن له اللكنم ،أض ىجز لفق ب ،س اا الحاكو نه أض ن مي ب ،ضىم اا لأس تذا(.)20

ضال عتعدى المعنم اال طلحي عناب الهغعد.

املطلب الثاني دليلها من الكتاب والسنة

الفرع األول :من الكتاب:

()21
ِ
ط ِ
َّا ِنَ ،ف َعلِ َك َع ُد ُّل َىَهم أ َّ
َن
َّللاُ تَ َعاَلم ﭽ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼ
ال َّ
ف ِنع ْك ِ ْاألَ َ َام َىَهم ال ْ
َف َع َ َ
َ -1ى َ
ٍ
ف َىَه ْب ِه ْاألَ َ َام َ ِأل َّ
َن ال يا ال جعطف ىهم مفله ضإمما
َّا ُن أَ َ َام َل َما َى َ
ان َ ْ
ان ال ْ
ُ ،معما; إ ْذ َل ْع َك َ
َّا َن َل ْب َس ِلأَ َ َام َ ،ضإِ َذا َل ْو َج ُل ْن أَ َ َام َك َ
ال ْ
طَ
()22
لحق جمكن أخعب نهَّ ،
كالد ْعن(.)23
جعطف َىَهم َمي ِِب ،فال ان في ال ا حدس ال يا ٍّ
 -2ىال تعالم ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ

ﰀﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﭼ(.)24
ىال فيذا

اح

الظلل (كامعا في الجااهب ال ععرثعن البنات ضال الصبب  -في الغال  -إال التافه القهي  .ألن اؤالا ضاؤالا ال ع كبعن ف ما،

ضال ع دضن ىادجا! فإذا ل يع هللا تجع المي اا -في أ هه -حقا لعضد الق بم سمبعا -حل

اتبذو ضأمصبتذو المبين فبما لعد -ضذلك تم با

ل مظ ي اإلملى في التلاف نين أ ف اد األم س العاحدس ،ضفي التلاف اإلملامي العاى .ضحل

كهف إىال ى يده

ىاىدس الغنو لالغ ى ..فالق ي

فعدل إذن أن ع ثه -إن ت
إذا احتاج ،ضالت،ا ن عه في دفل الدجات ىند القت ضالتععي،ات ىند الج لٌ ،
()25
له .ضاإلملى مظاى تلاف تنامق .ضيبدض تلا هه ضتنامقه ضاضحا في تعغيل الحقعق ضالعاسدات) .

اال -لحل

درس ى انته ضتلهبفه

تحم ى ا اللفال ىهم ضسذذا المأ عر له.
أن الق ي اللاف لهيتبو جلفاد ن أ عال اليتبو قان
فعسه الدالل في اآلج ّ
ّ
 -3ىند تفلي ىعله تعالم ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜﭼ( ،)26ىال القطان (سع مصي الم أس مصف مصي

ال س

 ،لبحفظ التعاغن نين أاداا ال س ضأاداا األمثم في التلعين العا هي .فال س عتزضج ا أس َّ
ضيكهف لإىالتذا اي ضأننا ذا نه ،كما أمه كهف أج،ا

«الغنو لالغ ى» ،ض ن ثو عبدض التنامق في التلعين العا هي
لإخعامه ضضالدته ضمي اما ن األرحاى .أ ا الم أس فامذا تقعى ننفلذا فقا .ضالقاىدس تقعل
ُ
ضالتعغيل الحكبو في النظاى اإلمل ي)(.)27
الفرع الثاني  :من السنة:
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ِ
َّا ُن ُ ،ا َع لِ َم ْن َرَا َن ُه َ ،ل ُه ُم ْن ُم ُه َض َىَه ْب ِه ُم ْ ُ ُه))(.)28
عل هللا ((( (الَ َج ْغَه ُق ال ْ
ال َرُم ُ
َ -1ى َ
ىال ال افعي منمه غيادته ،ضم ه الكه ضمقصه(.)29

الغهق الفلا  ،ضحمبقته أن ال ان ضثبق في عد الم تذن عت
ضىال العطاني (ىعله ال جغهق ال ان عناب أمه ال جلتغهق ضال عنعقد حتم ال جفك ض َ
في عدب إلم ماج جكعن سعذا إلم ال اان ضلبس كالببل جلتغهق فبمهك حتم ال جفك)(.)30
َّ ِ
ِ
الزا ِ ِ
ٍ
ْس َ َا ُو
عن َل ُه َف َ َف ُععا َح َج اَ ،ف َع َج ُزضا َى ْن ُهَ ،ف َلَق َ
ْس َ ُى َّماالَ ،ج ْع َمُه َ
َ -2ى ِن ُّ ْ ّ
امتَأ َ
امتَأ َ
ا اْل َح َج ُ َىَهم َل ْعِ ،ذ ْو َى َ
ال (َل ْب َس َىَهم العد ْ
ِد في َر ُس ْ
ِ
اب)(.)31
ُ ،ذ ْو أ ْ
ان َل ْع ُ
َى َن َتَ ،فِإ ْن َك َ
ُم ْ ٌىِ ،إَّم َما اْل ُغ ْ ُى َىَهم َ ْن أ ْ
َى َن َت َل ْع،ا َف َعَهْبه َ ا أَ َ َ
ِ
ِ
ِ
احِب َذاَ ،فِإ ْن َك ِ َب َفهِي َض َىَه َّي اْل ُغ ْ ُى ،ثُ َّو
َ -3ى ْن َى ْب ِد هللاِ نن لععد) (أََّم ُه ْ
ال ُ
ص َّد َق ِنثَ َمن َذا َضَى َ
الهذ َّو َى ْن َ
التَ َى َس ِارَي َ ،ف َع َا َ َ اح ُب َذا َفتَ َ
اللَّن َ ِفي ُّ
َىال ضا َل َعا جْفع ِل ُّ
ط ِ َّالِتي َال ُح َّج َ َ َع َذا(.)32
ط ِ َ ،ف َعاَلُفعا ُّ
الهَق َ
الهَق َ
َ ََ َُُ

املطلب الثالث تفرعات قاعدة ال ُغرم بال ُغنم

اعب القاىدس عنااا أن التلهفات ضالغ ا ات التي تت ت

ىهم ال يا ،تج ىهم ن امتفاد نه ضامتفل له ،أض نتعبي

التي تحص في ال يا ،تلعن ىهم ن جلتفيد نه ل ىا.
فل

ن كان له فا دس المال ل ىا كان ىهبه خلارس ذلك المال كعلك ،ضىهبه ىد جعب

جعب ىنذا لقاىدس الع اج لال،مان .ضىد جعب كما تهعماب لقاىدس

خ

أن التلالبا ضالعلارس

ن اعب القاىدس لقاىدس التلغى نين النماا ضالدر  .ضىد

ن له الغنو فعهبه الغ ى .فالمعنم ضاحد ضالتعاني

عتهف ضيكعن عرد القاىدس

سمبل المعا لت الصحبح  .كما ىال ال بخ األمصارد رحمه هللا فالم اد لال،مان العد لإ اغ ه الع اج التزاى ال يا ىهم مفله ضتقبهه له ل
إ ،اا ال ارا له( .)33ض ن تف ىاتذا

 -1النعمة بقدر النقمة ،والنقمة بقدر النعمة(.)34
 -2الخراج بالضمان(.)35

ضيمكن أن ج،اك أن الم اد ن القاىدتين اللالقتين المعكعرتين اع إفادس أ

المقانه  ،ضاع كعن الع اج لقاا ال،مان ،ضكعن الغ ى لقاا

الغنو ،لقطل النظ ىن كعن أحداما لقدر اآلخ .ضالم اد ن اعب القاىدس أن أحداما جكعن لقدر اآلخ فبما جمكن فبه حافظ التقدع  ،ضذلك

فبما تلعن فبه القلم ىهم حل
اللاح  ،ضال فع  ،ضالنعا

األمصداا ،ضاي في سمبل الحاالت ،إال مدع حاالت تلعن القلم فيذا ىهم ىد ال ؤضم ،ضاي

المطهق  ،ضأس س القلاى ،ض ا ألقي ن اللفن خ ب الغ ق ،ضالط يق ،ضالعق (الدج )  ،ضاعا التفلي لهقاىدس ،كما

ت ع له لفظ (لقدر) في الجمهتين ،أضلم ن إخل ذا ن الفا دس ،ضسعهذا تل ا ار ح،ا.ضبعلك فل معم ججداا اإلملان ن ليا فعهم ىدراا

تلعن كهفته ض قته(.)36

املبحث الثاني بعض التطبيقات العملية لقاعدة الغرم بالغنم
متهيد:

لذعب القاىدس اللثي

ن التطببقات ىهم أرض العاىل من ي الم لع،ذا إسماال ثو متناضل لعض الملا

ل ٍ
يا ن التفصي .

فمن تطببقات اعب القاىدس
 )1إن كهف رد العدجع ىهم المعدا  ،ألن اإلعداا لمصهحته.
 )2إن أس س كتال

ك المداجع "ىقد الببل" ىهم الم ت د  ،ألمذا تعثيق المتقال المهلب إلبه ضامتفاىه نذا.

 )3عتحم نيت المال مفق الهمبا  ،ضاع الطف المنبعذ المجذعل النل
 )4إن ؤضم ك د النذ الم ت

 ،ضتعمي حافاته  ،ضتطذي

 ،ألن ت كته تععد إلم نيت المال إذا ات.

ا ه  ،ىهم ال كاا فبه ،لمقان امتفاىذو لحق ال ب.

 )5إذا اتفق ركاب اللفين ىهم إلقاا األ تع المحمعل فيذا في الدح  ،إذا أل فت ىهم الغ ق ن ثقهذا  ،فإن قبم المتهفات ىهم ال كاب
لمقان مل

أمفلذو .ضأ ا الببل الفامد ضالغص

ضمي اما فلهذا خارج ىن مطاق القاىدس ،ضىهبه ال أ

جكعن ضا نا لالنلد إلم المنافل التي امتعفااا ن المال المغصعب ،ألن م ا

لما مق ىن العا

أن الغا

ال

المال ىهبه فتلعن فا دته له ىهم أمام القاىدس ،ضذلك ألن

في تهك المعارد كان سمبل التص فات نل لعغ ل ىا ضكان المتص ك لإغاا ك تص ك في العين ضالمنفع ضا نا ىطعا ىهم أمام ىاىدس

اإلتلك(.)37

املطلب األول بيع املصراة



 







قاعدة الغُرم بالغُنم وتطبيقاتها الفقهية

َّ
ص َّاس(.)38ضفي ال ا التص ي
التص ي في الهغ ضاع أَن ال تحه ال اس أَجا ا لبجتمل الهبن في ض ىذا لهببل ضال اس ُ َحفه ض ُ َ
جص د (الناى ) ،لد ض ىذا لالص ار كالعبا ضمحعب(.)39ضفي القا عم اي أن عت حه الحيعان ىصدا دس ىب نبعه ،ليعاو الم ت د كث س
الهبن(.)40التص ي ح اى لاتفاق الفقذاا ،إذا ىصد الدا ل نعلك إعذاى الم ت د كث س الهبن ،لحدعث

ى

ن

ن م نا فهبس نا( ،)41ضلما فبه ن التدلبس

()42
رد المص اس إذا لو جعهو الم ت د ىهم عابين
ضاإلض ار .ضاختهف الفقذاا في ّ
المذهب األول :ىال الجمذعر( )43إذا الت ى ماى أض لاس أض لق س ص اس ضلو جعهو أمذا ص اس ثو ىهو أمذا ص اس فذع لالعبار لأن جملك ضبين

أن ع د.واستدلوا بما يأتي:

 -1ا رضى أنع ا ي س أن رمعل هللا ) (ىال ((ال تص ضا اإلن ضالغنو لهببل فمن انتاىذا لعد ذلك فذع لعي النظ ين لعد أن جحهبذا ثلثا إن
حهبذا أجا ا لبغ ُّ مي ب لكث س الهبن ،فإذا

رضيذا أ لكذا ضإن معطذا رداا ض اىا ن تم ))( .)44ضاي أن ج د الدا ل أخلك البذبم ضيت

اىا ن تم ٍ ندل الهبن إن كان الحيعان أكعال(.)45

اطهل ىهبه الم ت د فهه ال د طهقا ،فإن كان لعد حهبذا ضتهف الهبن رد
 -2لما رضد ىن انن ىم ( ر ِ
َّللاُ َى ْن ُذ َما) أن النبي ( (ىال (( ن انتاا حفه  ..فذع لالعبار ثلث أجاى ،فإن ردااَّ ..
رد عذا ث أض
ضي َّ
َ
َ َ
()47
()46
ثَهي لبنذا ىمحا))  .فالمحفه اي المص اس ضاع معا ن العدجع .
ْ
 -3أن التص ي تدلبس لما جعتهف له الثمن ،فثبت ألسهذا ال د ،كما لع الت ى ساري ىد معد لع اا ..فدان أمه كان ألما(.)48
المذهب الثاني :ىال أنع حنبف و حمد لبس ذلك لعي  ،ضال عثبت له ال د ألسهه(.)49

واحتجوا بالمعقول بما يأتي:
 -1ىاىدس الحنفب

لالنلد لهحدعث أمه إمما جقب

ن أحادعث أني ا ي س ) )ا ال جعالف المبام فأ ا ا خالف المبام الصحب فالمبام

قدى ىهبه.

 -2لأمه خب (حدعث ال د) عالف لأل عل؛ ألمه أثبت العبار لغ ضر كان ن الدا ل ،ضالتدلبس ضالغ ضر عثبت لهم ت د حق ال سعا كما لع

الت ى

ب س حنط فعسد في ضمطذا دكاما أض الت ى ىف

ن الثمار فعسد في أمفهذا ح ب ا.

 -3أمه لع لو تلن ص اس فعسداا أى لبنا ن أ ثالذا لو جمهك رداا ،ضي سل ىهم الدا ل لأرلذا.
 -4أن ضمان المتهفات عتقدر لالمث لاللتاب ضاللن ضفبما ال ث له لالمبم  ،فإن كان الهبن ن ذضات األ ثال فالعاس
ىهبه في نبان المقدار ضإن لو جكن ن ذضات األ ثال فالعاس

اع المبم  ،فأ ا إججاب التم

كامه ضاعا عالف لأل عل؛ ألن األ

المث ضالقعل ىعل ن

كان الهبن عالف لما ثبت لاللتاب ضاللن .
أمه إذا ى المتهف ى ال،مان ،ضإذا كث المتهف

أن فبه تلعي نين ىهي الهبن ضكثي ب فبما جج
ّ -5
اا ن التم ى الهبن أض كث ضاع عالف لأل عل ن ضسه خ
كث ال،مان ضانا العاس

ن حيث إن فبه تعىيت خبار العي

فعس

ردب لعلك ثو جحمهه ىن تأضي  ،ضإن لعد لهتح غ ىن ال د فنقعل جحتم أمه الت ااا ىهم أمذا ىزيزس الهبن فلان العقد فامدا لال ط فأ ب رمعل

ألن الم ت اس ل اا فامدا ت د نزضا داا ،ضىد كان الم ت د أك الهبن فدىااما إلم الصه ضرد كان الهبن
هللا ) (ن داا ل ا حه ن لبنذا؛ ّ
اىا ن تم لط يق الصه فظن ال اضد أمه ألز ه ذلك ،ضىد جقل ث اعا لمن ى فذمه ن ال ضاس ضلذعا لو ع ض الحدعث أحد ن كدار
الصحال الم ذعرين لالفقه(.)50

مناقشة األدلة والرتجيح:
لالنلد لما ذك ب أنع حنبف

ن األقبِل فل قبام ل ضسعد الن

ضانالك أكث

نم

.أ ا ىاىدتذو األ علب لعدى ىبعل أحادعث أني ا ي س

المعالف لأل عل فهع مّهمنا فإن الحدعث رضاب انن ىم  ،ضأمس أج،ا ضاي ضإن كامت رضاجات فيذا ضعف إال أمذا جقعد لع،ذا لع،ا فت تفل
الم درس الحلن.فال اس – وهللا أىهو -ا ىاله الجمذعر.

املطلب الثاني االجتار يف مال اليتيم

االتجار لمال المع م ىهبه جكعن لأحد الط ق الثلث

اتجار الع ي لنفله لمال اليتبو ،ضاتجار الع ي في ال اليتبو لهيتبو ،ضدفل الع ي

ال اليتبو المع م ىهبه لمن جقب فبه ،ارب لمصهح اليتبو ،ضالعسه الثالث اع ا عذمنا انا لتعّهقه لالملأل .

أضال اتجار الع ي لنفله لمال اليتبو م

ا لحنفب ضالماللب ىهم أمه ال ججعغ لهع ي أن عتج لنفله لمال اليتبو أض الميت ،ضاع ا عؤخع

ن ادارات ال افعب ضالحنانه .ثو اختهف فقذاا الحنفب في صي ال ب إذا اتج الع ي لنفله لمال اليتبو ضرب .فعا

أنع حنبف و حمد

ض ن ضافقذما إلم أن الع ي ج،من رأم المال في اعب الحال ضيتصدق لال ب .ضىند أني ععمف جلهو له ال ب ضال عتصدق ل يا(.)51
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ثامبا اتجار الع ي في ال اليتبو لهيتبو اختهف الفقذاا في اتجار الع ي في ال اليتبو لهيتبو ىهم ىعلين القول األول ذا

ضالماللب في ىعل( ،)53ضال افعب
ضم

()54

ضالحنانه في المعا

()55

الحنفب (،)52

إلم أمه ججعغ لهع ي أن عتج في ال اليتبو لمصهح اليتبو.

الحنانه ىهم أمه إن اتج الع ي لمال اليتبو فل أس س له في مظي اتجارب له ،ضال ب كهه لهمع م ىهبه ،ألمه مماا اله(.)56

القول الثاني ذا

الماللب في المعا ضالحنانه في ضسه ضبعض الحنفب إلم أمه ال ججعغ لهع ي أن عتج لمال اليتبو لهيتبو( ،)57لئل جحاني

مفله نزيادس ن ال ب ( . )58ضفل الماللب ىدى الجعاغ انا لالل اا  .ضغادضا أن الع ي إذا ىم لمال اليتبو جاما فل مذي ن اع ن المع ضك
العد جقصد له ضسه هللا تعالم.

ثالثا دفل الع ي ال اليتبو المع م ىهبه لمن جعم فبه ،ارب ذا
أض ل،اى لمصهح اليتبو( .)59ثو اختهفعا في حكمه التلهبفي فعا
واستدلوا بما يأتي :القائلين باالستحباب:
إن ال َّ ْ ط ِفي ضسعب َّ
الزَكاس اْلعق
ّ -1
ال ((رفل اْلَقَهو َىن ثَ َلثَ َىن َّ
الناِ و
أَمه َى َ
ن العاسدات حتم عبهغ الحهو(.)61

 -2لقعل انن ادام ((( )ال تج

الفقذاا إلم

ضاب دفل الع ي ال اليتبو المع م ىهبه ،ارب

الجمذعر إلم امتحداله ،ضذا

ال افعب إلم ضسعبه.

الصِبي ضاْلمجنعن لح ِدعث ىاِ َ  ،ر ِ
ضي هللا تَ َعاَلم َى ْن َذاَ ،ىن َّ
النِبي ()
َضاْلُبُهعغَ ،ف َل تج ِفي َ ال َّ َ َ ْ ُ
َ
َ
َ
صِبي َحتَّم َج ْحَتهِوَ ،ض َىن اْل َم ْجُنعن َحتَّم ِجفيق))( .)60فالصبي مي كّهف ٍ
لأد
َحتَّم َج ْلتَْبِقظَ ،ض َىن ال َّ

ىهبه الزكاس حتم تج

االتجار لمال اليتبو ألن الصدى ال تج فبه.63

ىهبه الصلس))( .)62فل جج

والقائلين بالوجوب:

 -1ا رضاب ىبدهللا نن ىم ض ( )أن النبي ) )ىال (( ن ضلي عتبما ،ضله ال ..فهيتج له ،ضال عت كه حتم تأكهه الصدى ))(.)64
ال اْليِتب ِو أَض ِفم ِ
ضفي رضاج َىال رمعل هللا )ْ (( (انتَ ُغعا ِفم ِ
الص َد َى ُ))(َ .)65ض َا َعا ُ ْ َم ٌ ِإالَّ أ َّ
َن
ال اْل َيتَا َ م الَ تُ ْع ِاُب َذا أ َْض الَ تَ ْلتَ ْذِه ُل َذا َّ
َ ْ
َ
َ
َ َُ
َّللا ىنذو ِفم َذلِك .ضَىد رِضى ىن ىم ِ ض ن ِن ُلعي ٍ ىن أَِنبهِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ال َّ ِاف ِع َّم َرِحم ُه َّ َّ ِ
ِما ُرِض َى َى ِن َّ
َْ َ ْ
َ َ ْ ُ َ َْ َْ ْ
الص َح َال َرض َم َّ ُ َ ْ ُ ْ
َّللاُ أَك َدبُ لاال ْمت ْدالَل لاْل َع َب ِ األََّضل َضب َ
َ
ِ
َى ْن َس ِّدِب ْ ُفعىا إحفظعا اْل َيتَا م في أَ ْ عالذو َال تأكهذا َّ
الزَكاس)).
َ
َ
َ
ضفي ل ل الحدعث

( ن ضلي عتبما) أد

ار ضلي عتبو (له ال) أد ىظبو لأن جكعن مصالا ،طهق المال ىال في ىعله " حتم تأكهه " أد

عظمه إذ ا دضن النصاب ال جمكن أن تأك الصدى نه ليئا (فهيتّج ) نت دعد الفعقب أد لالببل ضال اا (فبه) أد في ال اليتبو ،فهيتج له
كقعلك كتبت لالقهو ألمه ىدس لهتجارس ،فجعهه ظ فا لهتجارس ض لتق اا ،ضفا دس سع المال ق ا لهتجارس أن ال عنفق ن أ هه ،ن جع ج النفق ن
ال ب  ،ضإلبه عنظ ىعله  -تعالم  -ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ ضإلم ىعله ﭽ ﯝ ﯞﭼ
الصدى ) أد تنقصه ضتفنبه ،ألن األك مب

(ضال نت كه) لالنذي ضىي

()66

لالنفي (حتم تأكهه

اإلفناا(.)67

الص َد َى ))(.)68ففبه دلي ىهم االتجار لأ عال اليتا م
(انتَغعا لأ عال اليتا ي َال تأكهذا َّ
ال ( ْ
َ -2ىن معيد نن اْلملي  ،أَن ىم نن اْلعطاب َى َ
ألن لقاااا ىهم حالذا تلتنفعاا الزكاس.69

 -3ا رضد ىن ى ضس الدارىي ىال ((دفل إلي رمعل هللا ( (أللت د له لاس فالت يت له لاتين فدعت إحدااما ندعنار ضسئت لال اس ضالدعنار
إلم النبي ) )فعك له ا كان ن أ ب فقال له لار هللا لك في
ن أكث أا اللعف

فق جمينك فلان جع ج لعد ذلك إلم كنام اللعف في ب ال ب العظو فلان
ن لاب االتجار فبما عؤتمن ىهبه ال ع

اال))( .)70ضاعا ضإن كان دليل ىا ا إال أمه جصه للمتدالل له في الملأل

أن الصبي مي
الرأي الراجح :ا عت س ىندد –وهللا أىهو -اع ا ىال له الجمذعر لقعس دليهذو في ّ

املطلب الثالث نفقة العارية

العارّي
إسارس ،ضبل ىعض ىاري

.

كّهف لالعدادات.

اي نت دعد الباا تمهبك نفع نل ندل ،فالتمهبكات أربع أمعاا فتمهبك العين لالععض نبل ،ضبل ىعض هد  ،ضتمهبك المنفع لععض

أمذا في هله.ضفي الملأل

(.)71اختهف الفقذاا في مفق العاري ا اي ىهم الملتعي ىهم ىاىدس (الغ ى لالغنو) أى ىهم المعي ىهم اىتدار
عهدان

المذهب األول:أمذا ىهم الملتعي ،ضبه ىال الحنفب

()72

 ،ضمي المعتمد ن الماللب ( ،)73ضاحتجعا لأن المالك فع

ع ضفا فل عهيق أن ج دد

ىهبه.

المذهب الثاني:أمذا ىهم المعي  ،ضبه ىال ال افعب ( ،)74ضالحنانه ( ،)75ضالمعتمد ن الماللب ( ،)76ضاحتجعا لأمذا لع كامت ىهم الملتعي للان

ك اا ،ضربما كان ذلك أكث



ن الل اا فتع ج العاري ىن المع ضك إلم الل اا ،ضألن تهك النفق

ن حقعق المهك.
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ن أث في ذلك فقد رضد أن ا أس

(الغ ى لالغنو) ضذلك لعرضد أكث
الترجيح :ا عت س ىندد ( وهللا اىهو ) اع أمذا ىهم الملتعي أخعا لقاىدس ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َن تَ َع َّ
َّ ،مَن َذا ُل َ ْي ٌ .
بو َفأ ََرَاد ْت أ ْ
امتَ َع َار ْت لتَ ُ َّد َاا َف َعاَلَف ْت َ ،ف َ
ض َع ْت َذا في ح ْج ِ َاا َف َ
ضأَ َف َع َ
َ ،
اى ْت َ ،ف ْارتََف ُععا إَلم ُل َ ْي ٍ َفَق َ
ال َّإم َما ْ
ْ
امتَ َع َارت َخ َعات َ
ِ
د
ال «اْل َع ِارَي ُ تُ ْغ َ ُى»(.)77
ى
س
ي
ا
ي
ن
َ
أ
ن
ى
رض
ضلما
َْ
َُ ْ َ َ َ َ

اخلامتة

رب العالمين في البدا ضالعتاى  ،ضالصلس ضالللى ىهم خي االماى ضىهم له ض حده الل اى .
الحمد هلل ّ
اليذا الدحث
ضفي أدماب أاو النتا التي تع

 -1أ ي اعب القاىدس حدعث مبعد ل ي يا ضاع ىعله ) (في ل ييأن غيادس ال ان ضمما ه له منمه ضىهبه م هع جعني وهللا أىهو ،له غيادته
ضىهبه مقصامه.
 -2ضاعب القاىدس لمعنم ىاىدس (الع اج لال،ي ي ييمان) ضبمعنم ىاىدس (النعم لقدر النقم ضالنقم لقدر النعم ) ضىد مي ي ييبق ل ي ي ي ل ىاىدس (الع اج
الغنو لالغ ى.
لال،مان) ضأ ا (النعم لقدر النقم ) فذي لمعنم ال ب لالعلارس ،ضبمعنم الع اج لال،مان ،ضبمعنم ُ
 -3عنم اعب القعاىد أن ا خ ج ن ال يا ن مه  ،ض نفع ضمماا فذع لهم ت د قان

ا كان ىهبه ن ضمان ذلك ال يا لع اهك.

 -4أض جقال إن ن تحم العلارس في ليا جحتم العلارس ضال ب فهه ربحه ألن النعم لقدر النقم  ،ضالنقم لقدر النعم .
 -5أض إن ن ج،من ليئا إذا تهف جكعن مفل ذلك ال يا له في قانه ضمامه حال التهفع .

أن ن كف َ عتبما ضتحم ؤضم ت بيته اللأم ىهبه أن عتّج لأ عاله ضللن لالمع ضك.
 -6فمن ف ضىذا ّ
 -7ض نذا إذا رد الم يت د حيعاما ،أض ميبارس لعبار العي (كالمصي اس) لعد قد،يه ضاميتعماله مي ىالو لالعي  ،ضكان الم يت د ىد اميتعمهه،

ضبعد دس اطهل ىهم ىي ردب لهدا ل ضأ ا مهته فتدقم لهم ت د ألمذا قان ال،مان لع اهك المببل ىندب.
حق ذك ته فذع ن فت اإلله الفتال العهبو ،ض ا كان ن جامد ٍ لهصعاب فذع ني وهللا ضرمعُله نه ن اا.
ُ
ضبعد..فما كان ن ٍّ
ض هم هللا ضمهو ضبار ىهم مبينا االك ى ميد الثقهين ضىهم له ضأ حاله االخبار المتقين.

املصادر واملراجع
-1

 -القرآن الكريم.

أحكاى الق ن ،لهجصاص-أحمد نن ىهي أنع لك ال اغد الجصاص الحنفي (ت 370اي) تحقيق ىبد الللى حمد ىهي لااين ،دار
اللت

العهمب  ،ني ضت ،ط1415 ،1اي1994/ى.

-2

األلداب ضالنظا

ىهم عا

-3

األلداب ضالنظا

في ىعاىد ضف ضا فقه ال افعب

لبنان1400 ،اي1980/ى.

أني حنبف النعمان ال بخ غين العاندعن نن إن اهبو نن مجبو (ت 970اي) ،دار اللت
سلل الدعن ىبد ال حمن الليعطي (ت 911اي) ،دار اللت

العهمب  ،ني ضت،

العهمب  ،ط ،1ني ضت

– لبنان.
-4
-5

األلداب ضالنظا

تاج الدعن ىبد العااب نن ىبد ىهي نن ىبد اللافي اللدكي (ت 771اي) ،دار اللت العهمب  ،ط1411 ،1اي.1991/

األىلى ،لهزركهي -أني الغيث خي الدعن نن حمعد نن حمد نن ىهي نن فارم (ت 1396اي1976/ى) ،دار العهو لهملعين ،ني ضت
1404اي1984 /ى.

-6

اإلمصاك في لا

العلك ،لهم داضد  -أنع الحلن ىهي نن مهبمان (ت 885اي) ،تحقيق

حمد حا د الفقي ،دار إحباا الت اا

الع بي ،ني ضت.
-7

ندا ل الصنا ل  ،لهلامامي – أني لك ىلا الدعن نن لععد نن أحمد (ت  578اي) ،تحقيق

-8

التاج ضاإلكهي لمعتص خهي  ،لهمعاق -أني ىبدهللا حمد نن ععمف ( ت 897اي ) دار الفل ،ني ضت،ط1398، 2اي1978/ى.

-9

التاريخ الع بي  ،ني ضت1421 ،اي 2001/ى.

تدلبا القعاىد الفقذب ل حذا ضدضراا في إث اا الت يعات الحدعث

حمد جامين درضيي ،م

د .حيي الل الل حان ،دار اللت

ؤمل

العهمب  ،ني ضت – لبنان،

ط.2005 ،1
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 -10تح ي الملالك إلم ىمدس اللالك لذاب الدعن أنع العدام نن النقي

(ت 769اي) ،تحقيق د .ىبد العزيز العطي

 ،2008القلو الثالث ،حكو التص ي .

 -11تحف األل اك لمع ف األط اك ،لهمزد -الحافظ المزد –ععمف نن ىبد ال حمن(ت 742اي) ،تحقيق
المكت

ال افعي ،ط،2

ىبد الصمد ل ك الدعن،

اإلمل ي  ،ني ضت ،ط1403 ،2اي 1983 /ى.

 -12تحف المحتاج ل ل المنذاج النن حج الذيتمي ل حالب ال ضامي ضانن ىامو العدادد ،دار إحباا الت اا الع بي ،ني ضت.

اللِّيد ُ َح َّمد نن ىهم(ت من 816اي)  ،تحقيق إن اهبو األنبارد ،دار اللتاب الع بي –
 -13التع يفات ،لهج سامي -أني الحلن ىهم نن َّ
ني ضت ط1405 ،1اي1985/ى.
 -14التهعي ىهم التعضب لمتن التنمب في أ عل الفقه ،لهتفتاغامي -لععد نن ىم (ت 793اي) ،تحقيق غك يا ىمي ات ,دار اللت
العهمب  ,ني ضت1416 ,اي1996/ى.

 -15تذعع

الهغ

األغا د ،تحقيق ىبد الللى اارضن ضسماى  ،المعمعى المص ي 1964 ،ى.

 -16تبلي التفلي  ،إلن اهبو القطان (ت 1404اي) دار العفاا ،ال ياض.

 -17الجا ل الصحب المعتص  ،الدعارد -أنع ىبدهللا حمد نن امماىي (ت 256اي) ،تحقيق د .صطفم دع
البما

الدغا ،دار انن كثي ,

– ني ضت ،ط1407 ،3اي 1987 /ى .

 -18الجا ل الصحب  ،لهت عد -أني ابلم حمد نن ابلم (ت 279اي) ،تحقيق أحمد حمد لاك  ،دار إحباا الت اا الع بي ،ني ضت.
 -19الجا ل ألحكاى الق ن أنع ىبدهللا حمد نن حمد نن احمد نن أني لك نن ف ج األمصارد العزرسي ،لمس الدعن الق طبي (ت
671اي) ،تحقيق ا اى مم الدعارد ،دار ىالو اللت  ،ال ياض ،اللععدج 1423 ،اي2003 /ى.
 -20حالب انن ىاندعن (رد المحتار ىهم الدر المعتار) ،النن ىاندعن  -لهليد ىلا الدعن حمد نن حمد ا ين نن ىم نن ىبد العزيز
الد قي الحنفي (ت 1252اي ) دار إحباا الت اا الع بي،ني ضت ط 1386 ،2اي1966/ى.

 -21حالب الدمعىي ىهم ال ل اللبي  ،لهدمعىي -أحمد نن أحمد نن ى ف الدمعىي الماللي (ت من 1230اي) ،دار الفل  ،ني ضت.
 -22درر الحكاى ل ل جه األحكاى ىهي حيدر ،تع ي

فذمي الحليني ،المطدع العدامب  ،حبفا1925 ،ى.

 -23منن أني داضد ،لهلجلتامي-أني داضد مهبمان نن األلعث (ت 275اي) ،تحقيق
ني ضت .

 -24منن البيذقي اللب ى ،لهبيذقي -أني لك أحمد نن الحلين (ت 458اي) ،تحقيق

حمد حيي الدعن ىبد الحميد ،م

دار الفل ،

حمد ىبد القادر ىطا ،كتد دار الداغ ،المدعن

المنعرس ،ط1409 ،1اي 1989/ى.
 -25منن الدار ىطني ،الدارىطني -أنع الحلن ىهي نن ىم (ت 385اي) ،تحقيق الليد ىبدهللا نن االو جمامي ،م

دار المع ف ،

ني ضت1386 ،اي1966/ى.

 -26اللنن اللب ى ضفي ذعهه الجعا النقي،أنع لك أحمد نن الحلين نن ىهي البيذقي

 -27ل ل اللن  ،لهدغعد -أني حمد الحلين نن لععد نن حمد نن الف اا الدغعد ال افعي (ت 516اي)،تحقيق لعي
غاي ال اضيي ،المكت

األرمؤضط -حمد

اإلمل ي  -د ق ،ني ضت ،ط1403 ،2اي 1983 -ى.

 -28ال ل اللبي  ،لهدردع -أني ن كات أحمد نن حمد نن أحمد(ت من 1201اي)  ،تحقيق حمد ىهبي ،م

دار الفل  ،ني ضت.

 -29ل ل عتص ال ضض  ،لهطعفي -مهبمان نن ىبد القعد نن الل يو (ت 716اي) تحقيق ىبد هللا نن ىبد المحلن الت كي ،ؤمل
ال مال  ،ني ضت ،ط 1407 ،1اي  1987 /ى.

 -30ل ل نتذم االرادات الملمم دىا ق اضلي النذم ل ل المنتذم

نصعر نن ععمس نن ادريس البذعتي ،ط ،2ىالو اللت  ،ني ضت،

1996ى.
حب انن حدان ،الدلتي -أنع حاتو حمد نن حدان التمبمي (ت 354اي) ،تحقيق لعي

-31

األرمااضط ،م

ط1413 ،2اي1993/ى .

ؤمل ال مال  ،ني ضت،

 -32طدقات المفل ين ،لهداضضدد  -حمد نن ىهي نن أحمد ،لمس الدعن الداضضدد الماللي (ت 945اي)  ،دار اللت



 

العهمب  ،ني ضت.
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 -33العين ،ألني ىبد ال حمن العهي نن أحمد الف اايدد ،تحقيق د .ذدد المعزض ي ضد.إن اهبو اللا ا ي ،دار ض كتد الذلل .
 -34م ي

الحدعث ،النن ىتيد  -أني حمد ىبد هللا نن لهو نن ىتيد الدعنعرد (ت 276اي) ،تحقيق د .ىبد هللا الجبعرد ،طدع العامي

 ،لغداد ،ط1397 ،1اي1977/ى.
نن إن اهبو(ت 1385اي) دار إحباا الت اا الع بي،ني ضت ،ط1391 ،1اي1971/ى .

 -35في ظلل الق ن لليد ىط

 -36القا عم الفقذي ،معدد أنع حبي  ،دار الفل  ،د ق،ط1408 ،2اي1989 /ى.
 -37القعاىد الفقذب ضتطببقاتذا في المعاا

األربع  ،الزحيهي ،د .حمد صطفم  ،دار الفل – د ق  ،ط 1427 ،1اي  2006 /ى.

 -38اللافي في فقه أا المدعن  ،النن ىبد الب  -أني ىم ععمف نن ىبد هللا نن حمد نن ىبد الب نن ىا و النم د الق طبي (ت
463اي) ،تحقيق

حمد حمد أحيد ضلد ادجك المعريتامي ،كتد ال ياض الحدعث  /ال ياض،ط1400 ،2اي 1980/ى.

 -39ك اك القناا ،لهبذعتي-
1402اي1982/ى.

نصعر نن ععمس نن إدريس (ت من

 -40للان الع ب ،النن نظعر-أني الف،
-41

1051اي) ،تحقيق الل

حمد نن ك ى المص د (ت 711اي) دار

صيهحي ،دار الفل ،ني ضت

ادر ،ني ضت ،ط.1

ؤلف الجعا النقي ىلا الدعن ىهي نن ىثمان الماردعني ال ذي لانن الت كمامي ،جهس دا س المعارك النظا ب اللا ن في الذند
األضلم ي 1344

نبهدس حيدر لاد،الطدع

 -42المبدا ل ل المقنل ،لهحنبهي -أني إمحق إن اهبو نن حمد نن ىبدهللا (ت 884اي) المكت

اإلمل ي ،ني ضت1400 ،اي1980/ى.

 -43المدلعط ،لهل خلي -حمد نن أحمد نن أني مذ لمس األ م الل خلي (ت 483اي) ، ،دار المع ف  ،ني ضت  ،ندضن طدع ،
1414اي1993/ى.
 -44المحبا الب اامي في الفقه النعمامي ،النن اغس -حمعد نن أحمد نن ىبد العزيز(ت  616اي) م
-45

 ،اللعيت1406 ،اي1986/ى.

عتار الصحال  ،حمد نن أني لك نن ىبدالقادر ال اغد  ،تحقيق

ض اغرس األضىاك ضال ئعن اإلمل ب

حمعد خاط  ،كتد لبنان مال ضن – ني ضت ،ط– 1415 ، 2/

.1995
 -46المدخ الفقذي العاى
-47

ىاس المفاتب ل ل

صطفم احمد الزرىا ،طدع الجا ع اللعري  ،د ق1952 ،ى.

كاس المصانب  ،لهقارد -ىهي نن مهطان حمد (ت 1014اي) ،تحقيق سمال ىيتامي ،دار الفل  ،ني ضت،

ط1422 ،1اي2002 /ى.

لند أحمد،ال يدامي -أنع ىبدهللا أحمد نن حنب (ت 241اي) ؤمل ال مال ،ني ضت1420 ،اي1999/ى .

-48

صنف الصنعامي-أنع لك ىبد ال غاق نن اماى نن مافل(ت

-49

211اي) ،تحقيق حبي

ال حمن األىظمي،م

المكت

اإلمل ي،

ني ضت ،ط1390 ،1اي1970/ى .
 -50المصنف في األحادعث ضاآلثار ،النن أني ليد -أني لك ىبدهللا نن حمد نن أني ليد اللعفي(ت 235اي) ،تحقيق كمال الحعت،
م

-51

كتد ال لد ،ال ياض ،ط1409 ،1اي1989/ى.

عالو اللنن ،ل ل منن أني داضد ،لهعطاني  -أني مهبمان حمد نن حمد نن إن اهبو نن العطاب الدلتي (ت 388اي) المطدع
العهمب – حه  ،ط 1351 1اي 1932 /ى.

-52
-53

عجو لغ الفقذاا ،حمد رضا ىهعجي ،دار النفا س ،الظذ ان ،ط1408 ،1اي 1988 /ى.

غني المحتاج -له بيني – لمس الدعن حمد نن أحمد العطي (ت  977اي) طدع

صطفم حمد ،القاا س1378 ،اي1966/ى.

 -54المنتقم ل ل المعطأ ،لهتجيبي -أني العليد مهبمان نن خهف نن معد نن أععب نن ضارا الق طبي الداسي األمدللي (ت 474اي)،
دار اللتاب اإلمل ي ،القاا س ،ط.2
-55

نظع

في القعاىد الفقذب

له بخ العل

ىثمان نن مند الماللي الدص د (ت 1242اي) ،تحقيق أ .د .فذمي احمد ىبد ال حمن

القزاغ.

 -56المذعب ،له ي اغد-أني إمحق إن اهبو نن ىهي نن ععمف(ت  476اي) دار الفل  ،ني ضت 1404 ،اي1984/ى.
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الجهي  ،له ىيني -أني ىبدهللا حمد نن حمد الحطاب (ت 954اي) دار الفل  ،ني ضت ط1398 ،2اي1978/ى.

عاا

 -58ضأمنم المطال

في ل ل رضض الطال

حمد تا  ،دار اللت

لبخ اإلملى القاضي غك يا نن حمد نن غك يا األمصارد (ت 926اي) ،تحقيق د .حمد

العهمب  ،ط ،1ني ضت1422 ،اي2000/ى.

هوامش البحث
()1
()2

معرس الما دس
تذعع

الهغ

ن اآلج . 48

األغا د ،تحقيق ىبد الللى اارضن ضسماى  ،المعمعى المص ي 1964 ،ى  .202/1كتاب العين ،ألني ىبد ال حمن العهي

نن أحمد الف اايدد ،تحقيق د .ذدد المعزض ي ضد.إن اهبو اللا ا ي ،دار ض كتد الذلل .143/1
()3
()4

معرس الدق س

ن اآلج .127

الجا ل ألحكاى الق ن أنع ىبدهللا حمد نن حمد نن احمد نن أني لك نن ف ج األمصارد العزرسي ،لمس الدعن الق طبي (ت 671ا ي ي يي)،

تحقيق ا اى مم الدعارد ،دار ىالو اللت  ،ال ياض ،اللععدج 1423 ،اي2003 /ى .120/2
()5

اع

لععد نن ىم نن ىبد هللا التفتاغامي ،ن أ م الع بب ضالببان ضالمنطق .ضلد نتفتاغان ،له ( تذعع

ك ييف معا ض التنمب ) (ت 793اي ي ي ي ي ي ي يي) .عنظ
945ا ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يي)  ،دار اللت

المنطق) ،ض(المطعل) ض(التهعي إلم

طدقات المفل ي ين ،لهداضضدد  -حمد نن ىهي نن أحمد ،لييمس الدعن الداضضدد الماللي (ت

العهمب  ،ني ضت  ،319/2ضاألىلى ،لهزركهي -أني الغيث خي الدعن نن حمعد نن حمد نن ىهي نن فارم (ت

1396اي1976/ى)  ،دار العهو لهملعين ،ني ضت 1404اي1984/ى .219/7
()6

العهمب ,

التهعي ىهم التعضب لمتن التنمب في أ عل الفقه ،لهتفتاغامي -لععد نن ىم (ت 793ا ي ي ي يي) ،تحقيق غك يا ىمي ات ,دار اللت

ني ضت1416 ,اي1996/ى .20/1
()7

اع ىهي نن حمد نن ىهي ،المع ضك لال ي ي يا الج سامي فيهلي ييعك .ن كدار العهماا لالع بب  ،له (التع يفات) ض (ل ي ي ل عاىف األججي)

(ت 816اي) .عنظ

عمعى األىلى ،تألبا لجن في ض اغرس األىلى المص ي

 ،102/1ضاألىلى ،لهزركهي .7/5

اللِّيد ُ َح َّمد نن ىهم(ت من 816اي يي)  ،تحقيق إن اهبو األنبارد ،دار اللتاب الع بي –
( )8عنظ التع يفات ،لهج سامي -أني الحلن ىهم نن َّ
ني ضت ط1405 ،1ا ي ي يي1985/ى  ،لاب القاك  ، 219األلداب ضالنظا ىهم عا أني حنبف النعمان ال بخ غين العاندعن نن إن اهبو نن مجبو
(ت 970ا ي ي ي ي ي ي ي يي) ،دار اللت

العهمب  ،ني ضت ،لبنان1400 ،ا ي ي ي ي ي ي ي يي1980/ى  ،22ضدرر الحكاى لي ي ل جه األحكاى ىهي حيدر ،تع ي

الحلييني ،المطدع العداميب  ،حبفا1925 ،ى  ،17/1ضالمدخ الفقذي العاى

فذمي

صيطفم احمد الزرىا ،طدع الجا ع الليعري  ،د يق1952 ،ى

 ،633/1ض عجو لغ الفقذاا ،حمد رضام ىهعجي ،دار النفا س ،الظذ ان ،ط1408 ،1اي 1988 /ى .354
()9

ل ي ل عتص ي ال ضض ي  ،لهطعفي -م ييهبمان نن ىبد القعد نن الل يو (ت 716ا ي ي ي ي ي ي ي يي) تحقيق ىبد هللا نن ىبد المحل يين الت كي ،ؤم يل ي

ال مال  ،ني ضت ،ط 1407 ،1اي  1987 /ى .120 /1
()10

األلداب ضالنظا

تاج الدعن ىبد العااب نن ىبد ىهي نن ىبد اللافي اللدكي (ت 771اي ي يي) ،دار اللت

العهمب  ،ط1411 ،1اي ي يي1991/

.10/2
()11

الجا ل الصحب  ،لهت عد -أني ابلم حمد نن ابلم (ت 279ا ي ي يي) ،تحقيق أحمد حمد لاك  ،دار إحباا الت اا الع بي ،ني ضت ،لاب

()12

القعاىد الفقذب ضتطببقاتذا في المعاا

األربع  ،الزحيهي ،د .حمد صطفم  ،دار الفل – د ق  ،ط 1427 ،1اي  2006 /ى .22/1

()13

للان الع ب ،النن نظعر-أني الف،

()14

المصدر مفله ،ادس (م ى) .436/12

()15

مي

()16

عتار الص ي ي ي ي ي ييحال ،حمد نن أني لك نن ىبدالقادر ال اغد  ،تحقيق

الماا ال عنجله ليا ،ىن أني معيد العدرد  95/1رىو (.)66

حمد نن ك ى المص د (ت 711اي) دار

ادر ،ني ضت ،ط ،1ادس (منو) .445/12

الحدعث ،النن ىتيد  -أني حمد ىبد هللا نن ليهو نن ىتيد الدعنعرد (ت 276ا ي ي ي ي ي ي يي) ،تحقيق د .ىبد هللا الجبعرد ،طدع العامي ،

لغداد ،ط1397 ،1اي1977/ى .192/1

حمعد خاط  ،كتد لبنان مالي ي ي ي ي ي ي ضن – ني ضت ،ط– 1415 ، 2/

 ( ،1995لاب الغين) .488 /1
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عتار الصحال  ( ،لاب الغين) .488/1

()17
()18

معرس الطعر .40

()19

درر الحكاى ل ي ي ي ي ل جه األحكاى  ،79/1ضالمدخ الفقذي العاى  ،691/1ضتدلي ي ي ييبا القعاىد الفقذب ل ي ي ي ي حذا ضدضراا في إث اا الت ي ي ي ي يعات

الحدعث
()20

د .حيي الل الل حان ،دار اللت

عنظ

القعاىد الفقذب  ،لهزحيهي .543/1

()21

معرس الدق س

()22

عنظ

دار اللت

ن اآلج .283

أحكاى الق ن ،لهجصاص-أحمد نن ىهي أنع لك ال اغد الجصاص الحنفي (ت 370اي ي ي ي ي يي) تحقيق ىبد الللى حمد ىهي لااين،

العهمب  ،ني ضت ،ط1415 ،1اي1994/ى .638/1

( )23عنظ
()24

العهمب  ،ني ضت – لبنان ،ط.68 2005 ،1

التع يفات ،لهج سامي .113

معرس النلاا اآلج .6

في ظلل الق ن لليد ىط

نن إن اهبو(ت 1385اي) دار إحباا الت اا الع بي ،ني ضت ،ط1391 ،1اي1971/ى .586/1

()25

عنظ

()26

معرس النلاا

()27

تبلي التفلي  ،إلن اهبو القطان (ت 1404اي) دار العفاا ،ال ياض 271/1

ن اآلج .11

( )28المصنف في األحادعث ضاآلثار ،النن أني ليد -أني لك ىبدهللا نن حمد نن أني ليد اللعفي(ت 235ايي) ،تحقيق كمال الحعت ،م
ِ
َّس ِ ُع ْ ِا ُن ال َّان َف َي ْذِه ُك  555/11رىو ( ،)23250ض حب انن حدان ،الدلتي -
كتد ال لد ،ال ياض ،ط1409 ،1اي ي ي ي يي1989/ى ،لاب في ال ُ
أنع حاتو حمد نن حدان التمبمي (ت 354ا ي ي ي ي ي ي يي) ،تحقيق ليعي األرمااضط ،م ي ؤميلي ال ميال  ،ني ضت ،ط1413 ،2ا ي ي ي ي ي ي يي1993/ى ،كتاب
ال ان ،ىال انن الهدان رساله رسال الصحب
تحقيق الليد ىبدهللا نن االو جمامي ،م

حج في التهعب
()29
()30

،36/3

 258/13رىو ( ،)5934ضمنن الدار ىطني ،الدارىطني -أنع الحلن ىهي نن ىم (ت 385ا ي ي ي يي)،
دار المع ف  ،ني ضت1386 ،ا ي ي ي ي ي يي1966/ى  ،33/3ن حدعث معيد نن الملي

ح أنع داضد ضالبزار ضالدارىطني إرماله.

مل ،ضىال انن

ل ل اللن  ،لهدغعد .185 / 8

عالو اللنن ،ل ل منن أني داضد ،لهعطاني  -أني مهبمان حمد نن حمد نن إن اهبو نن العطاب الدلتي (ت 388ايي) المطدع العهمب –

حه  ،ط1351 ،1اي1932 /ى .162/3

( )31صنف الصنعامي-أنع لك ىبد ال غاق نن اماى نن مافل(ت 211اي) ،تحقيق حبي
ْس َ ُح ًّا ،أ َْض َى ْبدا ِفي َى َمِه ِه َف َع َن َت  430/9رىو (.)17906
امتَأ َ
ط1390 ،1اي1970/ىَ ،ل ُ
اب َ ِن ْ
( )32منن البيذقي اللب ى ،لهبيذقي -أني لك أحمد نن الحلين (ت 458اي) ،تحقيق حمد ىبد القادر ىطا ،كتد دار الداغ ،المدعن المنعرس،
الهَق َ ِ
َكهُذا اْل َغِن ُّي ضاْلَفِقي ِإ َذا َلو تُعتَ ك لعد تَع ِ ِ
ط1409 ،1اي 1989/ى لاب ُّ
يا َمَن ٍ .)12061( 311/6 .
ْ ْ َ ْ ََْ ْ
َ ُ
َ ُ
ط جِأ ُ َ
( )33لي ل الليين  ،لهدغعد -أني حمد الحلييين نن لييععد نن حمد نن الف اا الدغعد ال ييافعي (ت 516اي ي ي ي ي ي ي يي)،تحقيق لييعي األرمؤضط -حمد
غاي ال اضيي ،المكت

ال حمن األىظمي ،م

اإلمل ي  -د ق ،ني ضت ،ط1403 ،2اي 1983 -ى .185 / 8

()34
أن معم ججداا اإلملييان ن ليييا فعهم ىدراا تلعن كهفته ض ييقته ،ض ن تطببقاتذا إذا كان حيعان
أد ّ
ت بيته ،ضراسل اآلخ الحاكو ،ججب ب الحاكو ىهم الببل ،أض ىهم الت بب  ،ألن النعم لقدر النقم .
()35

أ ييهه حدعث

المكت

اإلمل ي ،ني ضت،

ييحب  .رضاب أحمد  ،ضالت عد ض ييححه ،ضفي لعض ط ىه ذك اللييب

هللا أن جمبو  ،ثو ضسد له ىيدا  ،فعا ي ي ي ي ي ييمه إلم النبي ( ; )ف دب ىهبه  ،فقال ال س

ييت

نين اثنين ،ضأنم أحداما ىن

 .ضاع ( أن رسل انتاا ىبدا  ،فأىاى ىندب ا ليياا

جا رم ي ي ي ي ي ييعل هللا  ،ىد ام ي ي ي ي ي ييتعم مل ي  .فقال الع اج

لال،ي ييمان ) لي ييند أحمد،ال ي يييدامي -أنع ىبدهللا أحمد نن حنب (ت 241اي ي ي ي ي ي ي ي يي) ؤمي يلي ي ال مي ييال ،ني ضت1420 ،اي ي ي ي ي ي ي ي يي1999/ى  272/40رىو
( ،) 24224ضالحدعث أحد القعاىد الفقذب  .األليداب ضالنظا
دار اللت

العهمب  ،ط ،1ني ضت  ،135ض نظع

في ىعاىد ضف ضا فقه ال يافعب

في القعاىد الفقذب

أ .د .فذمي احمد ىبد ال حمن القزاغ  ،25ضتدل ي ي ييبا القعاىد الفقذب

 582/3رىو (.)1286



له بخ العل

سلل الدعن ىبد ال حمن اللييعطي (ت 911ا ي ي ي ي ي ي يي)،

ىثمان نن مند الماللي الدص د (ت 1242اي يي) ،تحقيق

 ،68ضالت عد لاب ا ساا فبمن ج ي ي ييت د العبد ضيل ي ي ييتغهه ثو ججد له ىيدا

 




()36

قاعدة الغُرم بالغُنم وتطبيقاتها الفقهية



القعاىد الفقذب  ،لهزحيهي .543/1

()37القعاىد الفقذب  ،لهزحيهي .545/1
()38

للان الع ب ،انن نظعر( ادس حف ) .156/11
عجو لغ الفقذاا ،حمد ىهعجي ص .132

()39

عنظ

()40

القا عم الفقذي ،معدد أنع حبي  ،دار الفل  ،د ق،ط1408 ،2اي1989/ى  ،ص .211

( )41رضاب لهو  ،كتاب الببل ،لاب ىعل النبي ن م نا فهبس نا ، 69/1ن ىو (.)294
( )42عنظ
()43

عنظ

المغني ،النن ىدا

.149/4

اللافي في فقه أا المدعن  ،النن ىبد الب  -أني ىم ععم ي ي ييف نن ىبد هللا نن حمد نن ىبد الب نن ىا ي ي ييو النم د الق طبي (ت

463ا ي ي ي ي يي) ،تحقيق

حمد حمد أحيد ضلد ادجك المعريتامي ،كتد ال ياض الحدعث  /ال ياض،ط1400 ،2اي ي ي ي ي ي 1980/ى  ،707/2ضالمذعب،

له ييي اغد-أني إمييحق إن اهبو نن ىهي نن ععمييف(ت  476ا ي ي ي ي ي ي ي يي) دار الفل  ،ني ضت 1404 ،ا ي ي ي ي ي ي ي يي1984/ى  ،46/2ضاإلمصيياك في لييا
العلك ،لهم داضد  -أنع الحلن ىهي نن مهبمان (ت 885اي) ،تحقيق

حمد حا د الفقي ،دار إحباا الت اا الع بي ،ني ضت .399/4

( )44الجا ل الصي ييحب المعتصي ي  ،الدعارد -أنع ىبدهللا حمد نن امي ييماىي (ت 256اي ي ي ي ي ي ي ي يي) ،تحقيق د .صي ييطفم دع
ِ
َن َال ُج َحِّف َ ِْ
اب َّ
اإلِن َ َضاْل َدَق َ َضاْل َغَن َو  70/3رىو (.)2148
الن ْذ ِي لِْه َدا ِل أ ْ
البما – ني ضت ،ط1407 ،3اي1987/ى ،كتاب الببلَ ،ل ُ
( )45تح ي المل ييالك إلم ىمدس الل ييالك ل ييذاب الدعن أنع العدام نن النقي (ت 769ا ي ي ي ي ي ي ي يي) ،تحقيق د .ىبد العزيز العطي ال ييافعي ،ط،2
الدغا ،دار انن كثي ,

 ،2008القلو الثالث ،حكو التص ي

.91
حمد حيي الدعن ىبد الحميد ،م

دار الفل  ،ني ضت،

( )46منن أني داضد ،لهلجلتامي-أني داضد مهبمان نن األلعث (ت 275اي) ،تحقيق
التَ ى صَّاس َف َل ِاذا ىن انن ىم  -ر ِ
ضعفه المزد في التحف .262/7
ضي َّ
َّللاُ َى ْن ُذ َما  371/3 -رىو (ّ ،)3446
كتاب الببلَ ،ل ُ
ََ
اب َ ِن ْ َ ُ َ
َ َ
تحف األل اك لمع ف األط اك ،لهمزد -الحافظ المزد –ععمف نن ىبد ال حمن(ت 742اي) ،تحقيق ىبد الصمد ل ك الدعن ،المكت اإلمل ي
 ،ني ضت ،ط1403 ،2اي 1983 /ى.

( )47عنظ
()48

عنظ

()49

عنظ

سا ل األ عل ،النن الجزرد .499/1

اإلمصاك  ،لهم داضد .399/4

المدلعط ،لهل خلي -حمد نن أحمد نن أني مذ لمس األ م الل خلي (ت 483ا ي ي ي يي) ، ،دار المع ف  ،ني ضت  ،ندضن طدع ،

1414اي1993/ى  ،38/13ضحالب انن ىاندعن (رد المحتار ىهم الدر المعتار) ،النن ىاندعن  -لهليد ىلا الدعن حمد نن حمد ا ين نن
ىم نن ىبد العزيز الد قي الحنفي (ت 1252اي ) دار إحباا الت اا الع بي،ني ضت ط 1386 ،2اي1966/ى
()50
()51

.44/5

اعب االمتدالالت ذك اا الل خلي في المدلعط .38/13
عنظ

حالي ييب انن ىاندعن  ،455/5ضالمنتقم لي ي ل المعطأ ،لهتجيبي -أني العليد مي ييهبمان نن خهف نن مي ييعد نن أععب نن ضارا الق طبي

الداسي األمدللي ييي (ت 474اي ي ي ي ي ي ي ي يي) ،دار اللتاب اإلمي ييل ي ،القاا س ،ط ،111/2 2ضالمذعب ،له ي ييي اغد  ،335/1ضك ي يياك القناا ،لهبذعتي-
نصعر نن ععمس نن إدريس (ت 1051اي) ،تحقيق الل صيهحي ،دار الفل  ،ني ضت1402 ،اي1982/ى .449/3
حالب انن ىاندعن .455/5

( )52عنظ

عاا

( )53عنظ

الجهي  ،له ىيني -أني ىبدهللا حمد نن حمد الحطاب (ت 954اي) دار الفل  ،ني ضت ط.399/6 ،2

المذعب ،له ي اغد .335/1

( )54عنظ

ك اك القناا ،لهبذعتي .449/3

( )55عنظ
()56

عنظ

ك اك القناا ،لهبذعتي .449 / 3

()57

عنظ

حال ييب انن ىاندعن  ،455 / 5ضحال ييب الدم ييعىي ىهم ال ي ي ل اللبي  ،لهدم ييعىي -أحمد نن أحمد نن ى ف الدم ييعىي الماللي (ت

من 1230اي ي ي يي)  ،دار الفل  ،ني ضت  ،455 / 4ض عاا
حمد نن ىبدهللا (ت 884اي) المكت

()58

عنظ

حالب الدمعىي .455/4



الجهي  ،له ىيني  ،399 / 6ضالمبدا ل ل المقنل ،لهحنبهي -أني إمحق إن اهبو نن

اإلمل ي ،ني ضت1400 ،اي1980/ى . 338 / 4

 




()59

عنظ

العطي
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حالي ي ي ي ييب انن ىاندعن  ،455/5عاا

(ت  977اي) طدع

()65

ىهبه الحد  32/4رىو (.)1423

رضاب الدارىطني  112/2ضىال الدارىطني فبه انن لذبع ال جحت له.

( )63عنظ
()64

الجهي  ،له ىيني  ،399 / 6ض غني المحتاج -له ي ي ي ي ي بيني – لي ي ي ي ييمس الدعن حمد نن أحمد

صطفم حمد ،القاا س1378 ،اي1966/ى  174 / 2ي  ،175ضك اك القناا  ،لهبذعتي .449 / 3

ضحلنه ،لاب فبمن ال جج
( )60رضاب الت عد،
ّ
( )61عنظ مب الللى ،لهصنعامي .525/1
()62



مب الللى ،لهصنعامي .525/1

رضاب الت عد ضضعفه للب

ىم ض نن لعي

ضاع أحد رضاته ،لاب غكاس ال اليتبو  32/3رىو (.)641

اللي ي ي ي ي ي يينن اللب ى ضفي ذعهيه الجعا النقي،أنع لك أحميد نن الحلي ي ي ي ي ي ييين نن ىهي البيذقي ؤلف الجعا النقي ىلا اليدعن ىهي نن ىثميان

الماردعني ال ذي لانن الت كمامي ،جهس دا س المعارك النظا ب اللا ن في الذند نبهدس حيدر لاد،الطدع األضلم ي ي ي  1344اي ي يي ، 107/4 ،رىو
ِ ِ
الحدعث ( ،)7588ضا َعا مي ِإالَّ أ َّ َّ ِ ِ
ِ
َّللا َى ْنذو ِفم َذلِ َك .ضَى ْد رِضى َى ْن َىم ِ ض ْن ِن ُليع ْي ٍ
َّللا أ َّ
َك َدبُ ِل َما ُرِض َى َى ِن ال َّ
َ َ ُْ َ ٌ
َ
َ ُ َ
َن ال يافع َّم َرح َم ُه َّ ُ
ْ
صي َح َال َرضي َم َّ ُ ُ ْ
ىن أَِن ِ
به َى ْن َس ِّدِب َ ْ ُفعىا.
َْ

()66

ن اآلج .5

معرس النلاا

ىاس المفاتب لي ل

ييكاس المصييانب  ،لهقارد -ىهي نن مييهطان حمد(ت 1014اي ي ي ي ي ي ي يي)،تحقيق سمال ىيتامي ،دار الفل  ،ني ضت

()67

عنظ

()68

رضاب الدارىطني ،لاب ضسعب الزكاس في ال الصبي  .110/2ىال في التهعب

،ط1422 ،1اي2002/ى .275/4

فبه ىم ض نن لعي

ضعفه أا العهو .التهعب

الحبي

في تع ي أحادعث ال افعي اللبي  ،النن حج  -أني الف ،أحمد نن ىهي نن حمد نن أحمد نن حج العلقلمي (ت 852اي يي)  ،تحقيق أنع
ىا و حلن نن ادام نن ىط  ،ؤمل ى طد  ،القاا س ،ط1416 ،1اي1995/ى .307/2
مب الللى ،لهصنعامي .525/1

( )69عنظ

 559/3رىو (.)1258

()70

رضاب الت عد ،ض ححه ،كتاب الم،ارب

()71

التع يفات ،لهج ساني  ،146ض عجو لغ الفقذاا .300

()72

عنظ

المحبا الب اامي في الفقه النعمامي ،النن اغس -حمعد نن أحمد نن ىبد العزيز(ت  616اي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يي) ،م ي ي ي ي ض اغرس األضىاك ضال ي ي ي ييئعن

اإلمل ب  ،اللعيت1406 ،ا ي ي ي ي يي1986/ى  ،462/7ضبدا ل الصنا ل  ،لهلامامي – أني لك ىلا الدعن نن لععد نن أحمد (ت  578ا ي ي ي ي يي)،
تحقيق

()73

عنظ

حمد جامين درضيي ،م

التاج ضاإلكهي لمعتص خهي  ،لهمعاق -أني ىبدهللا حمد نن ععمف ( ت 897ا ي ي ) دار الفل  ،ني ضت ،ط1398 ،2اي يي1978/ى

 ،305/7ضال ل اللبي
()74

.441/3

تحف المحتاج ل ي ي ي ل المنذاج النن حج الذيتمي ل حالي ي ييب ال ي ي ي ضامي ضانن ىامي ي ييو العدادد ،دار إحباا الت اا الع بي ،ني ضت ،416/5

ضأمينم المطال

تا  ،دار اللت
()75

ؤمل التاريخ الع بي  ،ني ضت1421 ،اي 2001/ى .193/5

في لي ل رضضي الطال

ليبخ اإلميلى القاضيي غك يا نن حمد نن غك يا األمصيارد (ت 926ا ي ي ي ي ي ي يي) ،تحقيق د .حمد حمد

العهمب  ،ط ،1ني ضت1422 ،اي2000/ى .329/2

المبدا لي ل المقنل لهحنبهي -أني إميحق إن اهبو نن حمد نن ىبدهللا (ت 884ا ي ي ي ي ي ي يي) ،المكت

 ،12/5ل ي ي ي ل نتذم االرادات المل ي ي ييمم دىا ق اضلي النذم ل ي ي ي ل المنتذم

اإلميل ي ،ني ضت1400 ،ا ي ي ي ي ي ي يي1980/ى

نص ي ي ييعر نن ععمس نن ادريس البذعتي ،ط ،2ىالو اللت  ،ني ضت،

1996ى .506/1
()76

عنظ

التاج ضاالكهي  ،لهمعاق  ،305/7ضال ل اللبي  ،لهدردع -أني ن كات أحمد نن حمد نن أحمد(ت من 1201اي ي ي ي يي)  ،تحقيق حمد

ىهبي ،م
()77

دار الفل  ،ني ضت .441 / 3

رضاب ىبد ال غاق الصنعامي ،لاب العاري



 178/8رىو (.)14792

 



