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 الصفة وأثرىا يف األحكاـ اؼبالية
 دراسة فقهية أتصيلية

 جامعة مصراتة –كلية الدراسات اإلسالمية   – ّب د. عثماف رمضاف اؽب
 توطئة

تعاىل)ىو الذي جعل حث الشرع على الكسب اغبالؿ والسعي يف طلب الرزؽ وفق الشرع، فقاؿ 
لكم األرض ذلوال فامشوا يف مناكبها وكلوا من رزقو وإليو النشور(، وألمهية اغبالؿ واغبراـ َوجَّو 

، فقاؿ تعاىل:)اي أَيػَُّها الرُُّسُل   ، بتحري اغبالؿ سبحانو اػبطاب إىل الرسل ومن ورائهم أفبهم هللا
األمة على ربري  ملسو هيلع هللا ىلص  ،وحث النب(1) دبا تَػْعَمُلوَف َعِليٌم(ُكُلوا ِمَن الطَّيِّباِت َواْعَمُلوا صاغِبًا ِإّنِ 

يف خطبة حجة الوداع: )فإف دماءكم وأموالكم   ، والبعد عن أكل اؼباؿ ابلباطل فقاؿ اغبالؿ
، فأعادىا  ، يف شهركم ىذا ، يف بلدكم ىذا ، كحرمة يومكم ىذا وأعراضكم عليكم حراـ

 (.2)مرارا+(
أمهية معرفة حلية سبلك اؼباؿ، أىم من كسبو، فاغبرص على اغبلية يرضى ربنا تعاىل، وبو نتنعم إف 

ابؼباؿ وفق شرع هللا تعاىل، وبذىاب اغبلية ابإلمهاؿ واعبهل والطمع وغَته، نقع يف نكد الدنيا 
وعذاب اآلخرة، وإف من منزلقات الكسب اغبراـ اليت يالحظ توسعها خصوصا يف الظروؼ 

َتة، الكسب ابلصفة اؼبفقودة، فيقبض الشخص اؼباؿ بصفة ىي يف حقيقة األمر غَت متوفرة األخ
فيو، ولو ُعلم فقدىا ؼبا انؿ ذاؾ اؼباؿ، وفبا ال شك فيو أف الصفة تؤثر يف أحكاـ اؼباؿ وجودا 
 وعدما، ولتجلية ىذه اؼبسألة أحببت الكتابة فيها، مبينا أحكاـ الصفة اليت يًتتب عليها أحقية
اؼباؿ، وتطبيقات توضيحية على ذلك، وقد رأيت تقسيم البحث إىل مطلبُت، اؼبطلب األوؿ: 
أحكاـ الصفة اؼبالية، واؼبطلب الثان مناذج من تطبيقات الصفة اؼبالية، وفيما يلي تفصيالت ذلك 

 إبذف هللا تعاىل.
 
 

                                                 

 . (51(  سورة ادلؤمنون اآلية رقم )1)
 (.1739) ، حديث رقم: ، ابب اخلطبة أايم مىن ، كتاب احلج (3/684، ) صحيح البخاري )مع فتح الباري( (2)
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 اؼبطلب األوؿ: أحكاـ الصفة اؼبالية: 
اؼبالية، ال بد من بياف اؼبقصود منها؛ لذلك نقوؿ: الصفة يف اللغة: قبل النظر يف أحكاـ الصفة 

اغباؿ اليت عليها الذات، جاء يف التعريفات: الصفة ىي االسم الداؿ على بعض أحواؿ الذات، 
ويف اؼبعجم الوسيط: الصفة ىي اغبالة اليت يكوف عليها الشيء من حليتو ونعتو كالسواد والبياض 

كل ما ديلكو الفرد أو سبلكو اعبماعة من متاع أو عروض ذبارة أو  ؼباؿ فهووالعلم واعبهل. أما ا
. إذا علمنا ذلك فما اؼبعٌت اؼبقصود من اعبمع بُت اللفظُت يف ىذا (1) عقار أو نقود أو حيواف

 البحث؟ 
ىي الصفة اليت حيوز هبا اؼبكلف ماال ما، دبعٌت أف  -الصفة اؼبالية -اؼبقصود من ىذا اؼبركب

اتصف بصفة أىلتو لكسب ماؿ ما بتحققها فيو، ويسلب منو ىذا اغبق بتحقق سلب  الشخص
 الصفة منو، فمدار استحقاقو اؼباؿ الصفة اليت قامت بو وجودا وعدما.

وابلنظر من الناحية األصولية فإف من اؼبتفق عليو بُت العلماء أف اغبكم إذا علق بصفة من صفات 
كم للذات عند وجود ىذه الصفة، ولكنهم اختلفوا يف أف الذات فإف اللفظ يدؿ على ثبوت اغب

اللفظ ىل يدؿ كذلك على نفي اغبكم عن الذات عند انتفاء ىذه الصفة أو ال يدؿ على ذلك، 
فمذىب اعبمهور العلماء أف اغبكم إذا علق بصفة من صفات الذات فإف اللفظ يدؿ على ثبوت 

ى ثبوت نقيض ذلك اغبكم عند انتفاء اغبكم للذات عند وجود ىذه الصفة، ويكوف حجة عل
الصفة، وذىب صبهور اغبنفية إىل أف اغبكم إذا علق بصفة من صفات الذات فإف اللفظ يدؿ 
على ثبوت اغبكم للذات عند وجود ىذه الصفة، وال يكوف حجة على ثبوت نقيض ذلك اغبكم 

ا أبي دليل من عند انتفاء الصفة، بل يكوف النص ساكتا عن بياف حكمها، فيبحث عن حكمه
 (2) األدلة الشرعية اليت منها أف األصل يف األشياء اإلابحة.

                                                 

 ( مادة م و ل.2/927( مادة و ص ف، وادلصدر نفسو )2/1079(، وادلعجم الوسيط )220( ينظر التعريفات للجرجاين )1)

( وأصول الفقو أليب النور 519-1/515اب عن تنقيح الشهاب )(، ورفع النق623-2/620( ينظر لباب احملصول يف علم األصول )2)

 (.115،  2/114زىًن)
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وديكن القوؿ إف الصفة اليت ظباىا البحث صفة مالية يثبت بوجودىا اغبكم الشرعي، وينتفي 
 (1) ابنتقائها، ويعتمد البحث يف ذلك على صبلة من األدلة الشرعية من بينها مفهـو اؼبخالفة.

َها َواْلُمَؤلََّفِة ومن األدلة على  ذلك قوؿ هللا تعاىل:)ِإمنََّا الصََّدقَاُت لِْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكُِت َواْلَعاِمِلَُت َعَليػْ
 َحِكيٌم(، قُػُلوبُػُهْم َويف الّرِقَاِب َواْلَغارِِمَُت َويف َسِبيِل اَّللَِّ َواْبِن السَِّبيِل َفرِيَضًة ِمَن اَّللَِّ َواَّللَُّ َعِليمٌ 

، وذلك لقياـ صفات مالية، أي صفات تستحق هبا (2)ء ـبصوصوف ابلزكاة دوف غَتىمفهؤال
 أمواؿ.

، وىذا معٌت (3)قاؿ:)ال ربل الصدقة لغٍت وال لذي مرَّة سوى( ملسو هيلع هللا ىلص وروى الًتمذي أف رسوؿ هللا  
اؿ اؼبًتتب عليها القوؿ إف الصفة اليت يستحق هبا اؼباؿ، إف كانت مدعاة فهي ابطلة شرعا، واؼب

َنُكْم اِبْلَباِطِل َوُتْدُلوا  حراـ، وىو ذاتو ما عنتو اآلية الكردية حيث قاؿ تعاىل:)َوال أَتُْكُلوا َأْمَواَلُكْم بَػيػْ
يف تفسَته:)  قاؿ القرطب، (4) هِبَا ِإىَل اغْبُكَّاـِ لَِتْأُكُلوا َفرِيقًا ِمْن َأْمَواِؿ النَّاِس اِبأْلِْثِْ َوأَنْػُتْم تَػْعَلُموَف(

من أخذ ماؿ غَته ال على وجو إذف الشرع فقد أكلو ابلباطل، ومن األكل ابلباطل أف يقضي 
القاضي لك وأنت تعلم أنك مبطل فاغبراـ ال يصَت حالال بقضاء القاضي ألنو إمنا يقضي ابلظاىر 

 .(5)وىذا إصباع يف األمواؿ(
ورة اإلحاطة أبحكامها، ولذلك ديكن القوؿ إف فتبُت فبا سبق أمهية الصفة اؼبستحق هبا اؼباؿ، وضر 

الصفة ؽبا اليد الطوىل يف اكتساب اؼباؿ فهي ؽبا أثر يف األحكاـ اؼبالية، وديكن أف ربقق الصفة 
وتًتتب عليها أمواؿ انشئة منها، وقد تتحقق الصفة وربصل هبا أمواؿ خارجة عنها، وقد تدعى 

اؿ بناء على ظاىر اغباؿ، ولبياف ذلك علينا أف نتبع الصفة ظاىرا وتنعدـ ابطنا، وتتحصل هبا أمو 
 األقساـ التالية:

 القسم األوؿ: أمواؿ انشئة من صفة حقيقية انشئة عن الذات:

                                                 

 ( 4/1135( ينظر الفروق )1)

 ( . 8/141(، وأحكام القرآن للقرطيب)2/536( ينظر أحكام القرآن البن العريب)2)
 وقال األلباين صحيح.(، 652(، كتاب الزكاة، ابب ما جاء من ال حتل لو الصدقة، حديث رقم )146)( سنن الرتمذي3)
 .(188( سورة البقرة اآلية رقم )4)
 . (2/304( اجلامع ألحكام القرآن )5)
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واؼبقصود من العبارة أف الصفة صحيحة وىي قائمة بصاحبها حقيقة ال ريب فيها، ونتيجة لذلك 
ا، وديكن تقسيمها من حيث اكتسب صاحبها أمواؿ نتيجة لتفعيل ىذه الصفة واستثمارى

 اؼبشروعية وعدمها إىل ما يلي:
 صفة حقيقية جائزة وصفة حقيقية ؿبرمة.

 أوال/ صفة حقيقية جائزة:
أما الصفة اغبقيقية اعبائزة فهي ما أابحها الشارع، ويسرىا لعباده، وتلك كل صفة ؿبمودة شرعا، 
وكاف اؼبتصف هبا أىال ؽبا، ومتبعا فيها األحكاـ الشرعية، وىي تعم سائر الصفات اليت ذبلب اػبَت 

 صفة  للعباد من فالحة وصناعة وذبارة وغَتىا، فإذا صدؽ االتصاؼ والتـز الشرط الشرعي يف
كردية، فإف ما ترتب عليها من ماؿ فهو حالؿ؛ ألهنا صفة مباحة واتصاؼ اؼبكلف هبا اتصاؼ 
مشروع، فيصح القوؿ عندىا إف انذبها مباح وحالؿ، فاؼبعادلة صحيحة والنتيجة صحيحة تبعا 
لذلك، صفة مشروعة واتصاؼ مشروع يثمر كسبا مشروعا، جاء يف صحيح البخاري أف النب 

قاؿ ) ما أكل أحد طعاما قط خَتا من أف أيكل من عمل يده وإف نب هللا داود عليو السالـ    ملسو هيلع هللا ىلص
. وىنا (2)،  وىو خَت اغبالؿ ألنو عمل اليد كما ىو نص اغبديث(1)كاف أيكل من عمل يده (

 ربققت الصفة يف اؼبوصوؼ فكاف الناتج حالال.
اؼبكلف إذا كاف نشوء اؼباؿ متعلق بصفة قائمة بذاتو، ويشًتط لصحة سبلك اؼباؿ ربقق الصفة يف 

فكونو مثال قبارا، ال بد من ربقق ىذه الصفة فيو، وال بد من ربقق الصفة يف الصنعة إذا كانت 
الصفة متعلقة هبا؛ لذلك اشًتط الفقهاء ربقق الصفة يف اؼببيع اليت يتأثر بيعو هبا وجودا وعدما، 

:) البيعاف ابػبيار ما مل يتفرقا أو قاؿ حىت يتفرقا فإف صدقا  ملسو هيلع هللا ىلص جاء يف صحيح مسلم قوؿ النب
، قاؿ النووي يف شرحو) أي بُت  (3) وبينا بورؾ ؽبما يف بيعهما وإف كتما وكذاب ؿبقت بركة بيعهما(

كل واحد لصاحبو ما حيتاج إىل بيانو من عيب وكبوه يف السلعة والثمن وصدؽ يف ذلك ويف 
 ابلثمن وما يتعلق ابلعوضُت ومعٌت ؿبقت بركة بيعهما أى ذىبت بركتو وىي زايدتو ومناؤه(اإلخبار 

                                                 

 (.2072، حديث رقم)(، كتاب البيوع، ابب كسب الرجل وعملو بيده4/349(صحيح البخاري )مع فتح الباري(،)1)
 (9/41( ينظر اجملموع شرح ادلهذب)2)
 (.2079(، كتاب البيوع، ابب إذا بٌن البيعان ومل يكتما، حديث رقم )4/356الباري(،)( صحيح البخاري )مع فتح 3)
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، وىذا ىو بياف الصفة يف اؼببيع، وال شك أف البيع يرد بكتماف العيب، واؼباؿ الذي أخذ هبذا (1)
الكتماف ال جيوز، وذلك الختالؿ الصفة اليت ىي مدار ىذا الكسب، وىذا ما عناه البحث 

ة اؼبالية يف أداة الكسب، ولذلك ترى نصوص الشرع ذبتمع على التحذير من اختالؿ ابلصف
الصفة اليت يكتسب هبا اؼباؿ ومن ذلك الذات اليت جيٌت هبا اؼباؿ فنهي عن تلقى الركباف وعن 

لذلك قاؿ الفقهاء: ال جيوز للبائع أف يكتم من سلعتو شيئاً لو  (2)النجش وعن الكتماف وغَت ذلك
واإلصباع منعقد على ربرمي الغش  (3)رىو اؼبشًتي، وكل ما نقص من شبنها فهو عيب فيها ذكره لك

 . وذلك كلو لسالمة الصفة اليت يكتسب هبا اؼبسلم اؼباؿ.(4) والتدليس يف البياعات
 اثنيا/صفة حقيقية ؿبرمة:

ا، وربرمي الصفة اغبقيقية احملرمة ىي تلك الصفة القائمة ابلذات، اليت جاءت الشريعة دبنعه
االتصاؼ هبا، ومن ىنا فالصفة اليت ال يبيح الشارع للمكلف االتصاؼ هبا، ال يبيح ما اكتسب هبا 
من ماؿ، فما بٍت على ابطل فهو ابطل، واألثر يتعلق حكمو أبصلو الناتج عنو، والشرع حكيم، إذ 

يهم اكتساب بعض لو يتتبع اؼبرء ربرمي تلك الصفات، فسَتاىا تنطوي على الضرر والضرار، وال 
اؼبنافع منها، ألنو ال ذبد شيئا سبحض خَته أو شره، ولكن اؼبعترب ىو ما اعتربه الشرع خَتا، وإف 
تعلق بو ضرر ملموس، والقاعدة العظيمة تقوؿ: درء اؼبفاسد مقدـ على جلب اؼبصاحل، ومن 

فما نتج عن ىذه  الصفات احملرمة صفة اؼبقامرة، فاؼبقامر صفة مالية، لكنها صفة ؿبرمة شرعا،
الصفة فهو كسب حراـ، وإف كاف اؼبقامر قد ربققت تلك الصفة حقيقة ال ادعاء، لكنها ملغاة 
شرعا، وال يعترب ما سيجٍت هبا من منافع نتيجة ؽبذه الصفة، فهي غَت معتربة شرعا، وقد مضى 

ْسأَُلوَنَك َعِن اػْبَْمِر قوؿ أىل العلم: اؼبعدـو شرعا كاؼبعدـو حسا، ويرى ذلك جليا يف قولو تعاىل:)يَ 
، فقد قررت اآلية اؼبنفعة، (5) َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإْثٌْ َكِبٌَت َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َوِإشْبُُهَما َأْكبَػُر ِمْن نَػْفِعِهَما(

دبَا  ولكن مل تعتربىا، وال خَت يف منفعة جرت شرا عظيما، ولينظر إىل قولو تعاىل:)َوَمْن يَػْغُلْل أيَْتِ 

                                                 

 (.5/346) ( شرح النووي على صحيح مسلم1)
 (.2/762( ينظر ادلعونة )2)
 (4/263( ينظر البيان والتحصيل)3)
 (.5/615( ينظر شرح التلقٌن )4)
 (.219( سورة البقرة اآلية رقم )5)
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، فإف الغلوؿ صفة حقيقية يف ذات الغاؿ، ولكنها ؿبرمة، وما نتج عنها من ماؿ (1)َغلَّ يَػْوـَ اْلِقَياَمِة(
فهو حراـ، فالغاؿ إذا متلبس بصفة ؿبرمة حقيقية ، فما اكتسب منها فهو حراـ، يقوؿ ابن عبد 

ن ماؿ هللا جاء بو يـو القيامة إف الرب رضبو هللا تعاىل)فكل من غل شيئا يف سبيل هللا أو خاف شيئا م
شاء هللا والغلوؿ من حقوؽ اآلدميُت والبد فيو من القصاص ابغبسنات والسيئات ْث صاحبو يف 

، وذلك ألنو كسب انتج عن  صفة وإف كانت (3)، وقد بُت العلماء وجوب رد ما غل(2) اؼبشيئة(
اعبارية على أهنا مغنية، فقد نص الفقهاء  حقيقية لكنها ؿبرمة، ومن أمثلة الصفة اؼبالية احملرمة بيع

على حرمة بيع اعبارية على أهنا مغنية وذلك غبرمة الغناء فازباذه صفة مالية يتبع أصلو يف التحرمي 
كما جاء يف اغبديث)لعن هللا اليهود حرمت عليهم الشحـو فباعوىا وأكلوا أشباهنا وإف هللا عز 

ومن ىنا قاؿ الفقهاء جيب بيعها بدوف وصف الغناء، ،  (4)وجل إذا حـر أكل شيء حـر شبنو( 
وحيـر اؼباؿ الذي يتخذ على ىذه الصفة، قاؿ الشيخ خليل معقبا على مسألة بيع اعبارية على أهنا 
مغنية:)وينبغي أف يقيد ما قالوه: من أنو ذكر أهنا مغنية مل جيز شراؤىا دبا إذا كاف القصد من ذلك 

، وإمنا نص على حرمة القصد إىل زايدة الثمن (5)قصد التربي فيجوز(زايدة الثمن، وأما إف كاف ال
 بذكر صفة الغناء ألنو صفة ؿبرمة فماليتها ؿبرمة كذلك. وهللا أعلم

 القسم الثان: أمواؿ انشئة من صفة خارجة عن الذات:
ويقصد هبا تلك الصفة اليت يتصف هبا اؼبكلف ويكسب هبا ماال بناء على ربققها بو، ىذا اؼباؿ 
غَت انشئ عن ذات اؼبكلف وال سعيو كما ىي اغباؿ يف القسم األوؿ، بل ىو يكسبو من عطااي 

لك واجبة أو تطوعية، بناء على نظرة اؼبنفقُت لو دبا يروف فيو من قياـ تلك الصفة اليت ذبيز لو ت
العطااي، فهي إذا صفة يتحصل هبا اؼبتصف هبا على ماؿ تبعا ؽبا، وحيـر منو دبجرد انتفاء تلك 
الصفة عنو دبا يُرى من اؼبظاىر والقرائن، فهذه الصفة تعتمد على توفرىا أمواؿ الزكاة اؼبختلفة 

                                                 

 ( .161اآلية رقم )( سورة آل عمران  1)
 (.345، 1/344( التمهيد )2)
 ( .6/385( ينظر شرح النووي على صحيح مسلم )3)
(، وقال أمحد شاكر إسناده 2678(، مسند عبد هللا بن عباس، حديث رقم )198، 197/ 3( مسند اإلمام أمحد، )4)

 (. 12887(، أحاديث عبد هللا بن عباس، حديث رقم )12/200صحيح، وادلعجم الكبًن للطرباين)
 (5/240( التوضيح  )5)
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التالعب هبا والعطااي الفردية واعبماعية، واؼبساعدات واؼبنح، وخطرىا عظيم، ألف اػبلل فيها و 
يؤدي إىل فساد عظيم، ال يقل خطرا على ما سلف ذكره يف القسم األوؿ، إف مل يكن أعظم 
خطرا، فباختالؿ ميزاف ىذه الصفة اؼبالية العطائية، يقع ضرر عظيم على شرحية كبَتة من أبناء 

ر عند اجملتمع، ىم يف غالب أمرىم من الضعفاء واحملتاجُت الذين تضيع حقوقهم يف غالب األم
اىتزاز اؼبعايَت، من دوف أف تكوف ؽبم القدرة يف الدفاع عنها، خبالؼ القسم األوؿ فإف الذي يقع 
عليو الضرر لو القدرة على الدفاع عن نفسو، ألنو يرى أنو دفع ماال، ويستحق ما يًتتب على 

 االستشهاد ذلك الدفع، أما ىذا القسم ففيو من ينتظروف اإلحساف وليس ؽبم يد اؼبدافعة، وإف يف
بتقدمي الوصية على الدين يف القرآف الكرمي مع أف الدين مقدـ على الوصية عند تقسيم الًتكة ػبَت 

، قاؿ القرطب)إمنا قدمت (1) بياف ؼبا أردان قولو، قاؿ تعاىل:)ِمْن بَػْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي هِبَا َأْو َدْيٍن(
. ومن (2)حظ غرمي يطلبو بقوة وسلطاف( الوصية إذ ىي حظ مساكُت وضعفاء وأخر الدين إذ ىو

 ىنا ديكن القوؿ أبف ىذه الصفة نوعاف مها: صفة حقيقية، وصفة ومهية وفيما يلي تفصيل ذلك:
 أوال: الصفة اغبقيقية:

ربقق الصفة يف الشخص الراجي هبا عطاء ما، ىو ما قصد بو ىنا ابلصفة اغبقيقية، دبعٌت أف الصفة 
وؼ ابطنا وظاىرا، فما دامت الصفة حقيقية يف ذات اؼبعٍت، فإف اؼباؿ تطابقت يف الواقع مع اؼبوص

اؼبتحصل عليو وفق تلك الصفة حالؿ طيب، ألنو وافق شرطو، ومن أمثلة ذلك وصف الفقر مثال 
إذا تلبس بو شخص ما، وكاف التلبس بو على اغبقيقة، فإف ماؿ الزكاة اؼبدفوع لو بناء على ىذه 

ىو نزؿ منزلو اؼبقصود لو، جاء يف الصحيح عن ابن عباس رضي هللا الصفة مشروع يف حقو، بل 
ؼبا بعث معاذا هنع هللا يضر إىل اليمن قاؿ:) إنك تقدـ على قـو أىل الكتاب ملسو هيلع هللا ىلص عنهما أف رسوؿ هللا 

فليكن أوؿ ما تدعوىم إليو عبادة هللا، فإذا عرفوا هللا فأخربىم أف هللا قد فرض عليهم طبس 
لوات يف يومهم وليلتهم فإذا فعلوا الصالة فأخربىم أف هللا  فرض عليهم زكاة تؤخذ من أمواؽبم ص

، فمن اتصف بصفة الفقر يف (3)وترد على فقرائهم فإذا أطاعوا هبا فخذ منهم وتوؽ كرائم أمواؽبم(
                                                 

 (.  11( سورة النساء اآلية رقم )1)
 (.  5/64طيب )( أحكام القرآن للقر 2)
( ،  كتاب الزكاة ، ابب ال تؤخذ كرائم أموال الناس يف الصدقة، حديث رقم 3/386( صحيح البخاري )مع فتح الباري(،)3)

(1458.) 



 8102يناير   العدد اغبادي عشر  ؾبلة البحوث األكادديية

 

611 

من الباطن واغبقيقة كانت لو صفة مالية يستحق هبا من ماؿ الزكاة، ومن ذلك شرط الواقف ف
أوقف على طلبة العلم مثال وقفا، يكوف ريعو للموقوؼ عليهم، فمن توفرت فيو الصفة يف اغبقيقة 
والواقع كانت لو الصفة اؼبالية اليت تكسبو ماال وفق شرط الواقف، ومعلـو عند الفقهاء أف شرط 

رو، ، قاؿ ابن شاس:)ولو قاؿ: حبست على زيد وعم(1)الواقف كنص الشارع ما مل خيالف الشرع
ْث على اؼبساكُت بعدمها، فمات أحدمها، فإف كاف ذلك الشيء اؼبوقوؼ فبا ينقسم ويتجزأ كغلة 

، فمن ىنا علمنا أف اؼبساكُت وىم أىل (2) دار أو غلة عبد أو شبرة، فحصتو بعد موتو للمساكُت(
هما، صفة مالية يستحق هبا الوقف بناء على شرط الواقف لكن بشرط موت أحد اؼبتقدمُت أو كلي

 فصفة اؼبسكنة موجبة لالنتفاع ابلوقف، لكنها موقوؼ على الشرط اؼبذكور.
فتحقق الصفة اؼبنوط هبا ربصل اؼباؿ ىي اؼبسوغ الشرعي لذلك التحصل، وبفقدىا تفتقد 
اؼبشروعية، نقل ابن أيب زيد من كتاب ابن اؼبواز ىف اؼباؿ يعطى ىف السبيل قولو:)ال أبس أف أيخذ 

العطاء إف كاف ؿبتاجًا وكاف لذلك أىال، وال أبس أف يعطى منو من ال سالح لو، منو من أيخذ من 
وأما من يعطى ماال يقسمو من الزكاة فال يقسمو إال يف األصناؼ اليت ذكر هللا سبحانو، أو ىف 

. فتحصل فبا سبق أف الصفة اليت أنيط هبا مشروعية ربصل اؼباؿ البد (3) بعضها على االجتهاد(
يف الشخص الذي يتلقى تلك األمواؿ بناء على تلك الصفة، وبفقدىا يفقد حق من توفرىا 

 اغبصوؿ على تلك األمواؿ اؼبربوطة بصفة ما حددت سلفا.
 اثنيا/ الصفة اؼبالية الومهية:

يقصد ابلصفة اؼبالية الومهية تلك الصفة اليت يظهر مدعيها االتصاؼ هبا؛ ليكسبو التظاىر هبا ماال 
 تلك الصفة يف اؼبتصفُت هبا، واألمر يف اغبقيقة والواقع على خالؼ ذلك.مرتبا على ربقق 

ومن اؼبعلـو أف ىناؾ أمواال متنوعة شرعت متعلقة بصفات معينة، تستوجب تلك الصفات  
اكتساب تلك األمواؿ واستحقاقها ألصحاهبا، ويًتتب على فقدىا فقد اغبق يف تلك األمواؿ، 

 حقيقة األمر والواقع منتفية عنو، فيكسب هبا ماال بناء على وقد يدعي مدع تلك الصفة، وىي يف
ظاىر األمر الذي خيالف اغبقيقة والواقع، روي أف عمر بن اػبطاب هنع هللا يضر شرب لبنا، فلما فرغ قاؿ 

                                                 

 ( . 4/137(، والشرح الكبًن )مع حاشية الدسوقي( ، )386/  2( ينظر مغين احملتاج )1)
 (. 3/968( عقد اجلواىر الثمينة )2)
 (3/408الزايدات )( النوادر و 3)
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. وإمنا شرب عمر اللنب على اعتبار وجود (1)لو صاحب اللنب: إنو من نعم الصدقة، فاستقاءه هنع هللا يضر
 روعة فيو، فلما تبُت لو هنع هللا يضر انعداـ الصفة اؼبشروعة وىي صفة استحقاؽ الزكاة استقاءه.صفة مش

ولقد قرر أىل العلم أف من أخذ ماال على صفة ليست متحققة فيو، فأخذه لذلك اؼباؿ حراـ، 
وجيب أف يتوب من ذلك، ومن توبتو وجوب رد اؼباؿ إىل مصدره، جاء يف النوادر)وإذا خرج من 

ؼبدينة مدد فأدركهم ىف القتاؿ قبل الغنيمة شاركوىم فيما يغنموف، قاتلوا أو مل يقاتلوا، وكذلك لو ا
أتوىم قبل القتاؿ أو نزلوا قريبًا منهم حبيث يقدروف على عوهنم ويكونوف ردءًا ؽبم فإف أتوىم بعد 

؛ وذلك الستحقاؽ اؼبقاتلُت ما حازوه بوجو (2)القتاؿ والغنيمة فال شىء ؽبم إال فيما يستقبل(
مشروع وىو ربقق الوصف اؼبايل اؼبخصوص يف حالتهم بوصف القتاؿ، وقد ربقق فيهم ذاؾ 
الوصف، فصح القوؿ: إف الصفة اؼبالية متحققة فيهم، وقد مر بنا بياف ذلك، لكن الفقهاء قرروا 

ذلك عينو انتفاء الصفة اؼبالية اؼبوجبة حرماف اؼبدد من تلك الغنيمة ألهنم مل حيضروا القتاؿ؛ و 
الستحقاؽ ذلك اؼباؿ، فلو افًتضنا أف اؼبدد اؼبذكور سجلت أظباؤىم يف قوائم اؼبستحقُت، 
وضموا معهم وأخذوا من الغنيمة، لكاف أخذىم اؼباؿ نتيجة وصفهم بصفة ومهية غَت حقيقية، 

اؿ، ألف الصفة اليت اكتسبوا هبا اؼباؿ ولوجب عليهم شرعا رد اؼباؿ ألىلو، وإمنا ألزمناىم برد اؼب
ومهية غَت حقيقية، وما بٍت على ابطل فهو ابطل، فأخذ اؼباؿ ىنا ابطل؛ ألنو انبٌت على ابطل وىو 

، وما ذلك إال ألف الفقر ىو الوصف (3)الصفة اؼبالية الومهية، ومن أمثلة ذلك منع الغٍت من الزكاة
نقوؿ إف الفقر ىنا صفة مالية، وابنتفائها ابلغٌت دينع الغٍت الذي يستحق بو الفقَت اؼباؿ، فلنا أف 

من استحقاؽ الزكاة، ولو ادعى الفقر وأخذىا هبذه الصفة الومهية، كاف ما أخذه من الظلم، جاء 
 .(4) «ال ربل الصدقة لغٌت وال لذى مرة سوى » يف سنن أيب داود قولو ملسو هيلع هللا ىلص:

اقية اؼبأخوذة من الوادي ليست ملكا ألحد وإمنا يسقي هبا ما حيتاج وجاء يف اؼبعيار اؼبعرب:)الس
إىل السقي من نبات زرع أو شجر، فيأخذ أىل اؼبوضع لسقي زرعهم، ومن مل يزرع فال أيخذ من 

                                                 

 ( .6/177( ينظر ادلعيار ادلعرب )1)
 (.       3/179(النوادر والزايدات)2)
 (.328،  1/327( ينظر ادلعونة )3)
 (.3( صحيح، وسبق خترجيو يف )4)
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، ويتبُت من ذلك أف الصفة اليت استحق هبا (1)اؼباء بسبب أرضو ؛ ألنو ليس لو يف الوقت زرع(
األرض اليت ال زرع لو، لذلك انتفى استحقاقو للماء؛ النتفاء الصفة اؼباء منزوعة عن صاحب 

 اؼبسوغة لذلك.
وديكن أف نقوؿ أبف الوصف اؼبايل لو خطورة فيما يًتتب عليو عند اختاللو، ألنو قد يؤدي إىل 
ذىاب حقوؽ مالية لغَت أىلها، وحرماف أىلها منها؛ بسبب ىذا االختالؿ، وما يًتتب على ذلك 

والفساد يف األرض اؼبفضي إىل التهارج والشحناء، وأصبل صباع ذلك التسويل من الظلم 
بقولو:)وابعبملة فاحملبس إف حبس على من ال حياط هبم، فإف كاف لوصف خاص كطلب العلم 
والغزو والتدريس وسكن أحدىم فال خيرج وإف استغٌت، ألف الوصف ال زاؿ قائماً، فإف زاؿ 

لفقر واؼبسكنة يزوالف وطلب العلم والغزو يًتكاف وكبو ذلك، الوصف احملبس ألجلو أخرج، كا
 . (2)فاؼبدار على زواؿ الوصف احملبس ألجلو وعدـ زوالو(

فتبُت لنا أف الصفة اؼبالية تنضوي على أمهية ابلغة يف كسب اؼباؿ الذي يو قواـ اغبياة، وما نتج من 
لـز كال بوصفو، فال يناؿ ماؿ صراعات وشحناء ذبد للوصف اؼبايل ابع طويل فيو، والعدؿ ي

اتقوا الظلم فإف :» ملسو هيلع هللا ىلص  من اختالؿ ىذا اؼبيزاف قاؿ ملسو هيلع هللا ىلصبوصف غَت مشروع، لذلك حذر النب 
الظلم ظلمات يـو القيامة واتقوا الشح فإف الشح أىلك من كاف قبلكم ضبلهم على أف سفكوا 

سر ىذا الشح ابن مسعود هنع هللا يضر عندما جاءه رجل يسألو عن ، ويف(3)«دماءىم واستحلوا ؿبارمهم
، فقاؿ: )وإن امرؤ ما قدرت وال خيرج (4)قولو تعاىل)َوَمْن يُوَؽ ُشحَّ نَػْفِسِو فَُأولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوَف(

من يدي شيء، وقد خشيت أف أكوف قد أصابٍت ىذه اآلية، فقاؿ عبد هللا ذكرت البخل وبئس 
لبخل، وأما ما ذكر هللا يف القرآف فليس كما قلت، ذلك أف تعمد إىل ماؿ غَتؾ أو ماؿ الشيء ا

 . وىذا ىو عينو حوز اؼباؿ بصفة غَت مشروعة.(5) أخيك فتأكلو(

                                                 

 (5/12( ادلعيار ادلعرب )1)
 (.236/ 2( البهجة يف شرح التحفة )2)
 (.2578(، كتاب الرب والصلة واآلداب، ابب حترمي الظلم، حديث رقم)8/309صحيح مسلم )مع شرح النووي(، ) (3)
 ( .16( سورة التغابن اآلية رقم )4)
 
 (، كتاب التفسًن، تفسًن سورة التغابن، وقال الذىيب: ىذا حديث صحيح على شرط الشيخٌن ومل خيرجاه.2/490( ادلستدرك)5)
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 اؼبطلب الثان: مناذج من تطبيقات الصفة اؼبالية:
نردؼ ذلك بشيء  بعد ىذه اإلشارات اؼبوجزة اؼببينة للصفة اؼبالية وبعض من أحكامها، ينبغي أف

من التطبيقات اليت أحاوؿ أف تضمن صورا من الصفات اؼبالية اؼبعيشة فبا تنزؿ عليها أحكاـ 
 الصفة اؼبالية أبنواعها، وجيمل القوؿ يف التايل:

 أوال/ تطبيقات لصفات مالية مشروعة:
الية، يف ىذا اعبانب ال نطيل النفس يف عرض التطبيقات، ألهنا األصل يف ميداف الصفة اؼب

ومشروعيتها تعرؼ من بعض تطبيقاهتا، بل كثَت من الصفات اؼبشروعة ىي من األمر الذي يظن 
أنو معروؼ وبُت الناس مألوؼ، واؼبسلموف من خالؿ جهود العلماء واػبطباء والدعاة على قدر 
من العلم هبا، ولكن ىذا العمل اؼبتواضع ىو لبنة يف ىذا االذباه لذلك نتعرض للتطبيقات 

 شروعة فنذكر منها:اؼب
/دفع الزكاة ألصنافها، فإذا دفعت الزكاة وفق شرطها ؼبستحقيها، دبعٌت ربقق الصفة اؼبوجبة 1

للماؿ أو كما عرفها البحث الصفة اؼبالية، فإف حوز اؼباؿ صحيح شرعا لتحقق الصفة اؼبالية، 
 ربقق فيو ىذا الشرط فمثال وصف الفقر البد فيو من ربقق عدـ ملك قوت العاـ، فإذا كاف الفقَت

وجب حقو يف ماؿ الزكاة، ووجب على أىلها دفعها لو، فزكاهتم تقع صحيحة، وأخذه ؽبا يقع 
، وإصابتو أجر الزكاة، وصحة أخذ اؼبوصوؼ  صحيحا، ويًتتب على ذلك براءة ذمة اؼبزكي

رضا هللا تعاىل  ابلفقر، وحليتها لو، وسد حاجة الفقَت، وربقيق مراد الشارع، ونتج عن ذلك ابعبملة
 .(1)إبقامة شرعو يف ىذا اعبانب

/ إذا مت عقد إجارة على عمل ما بصفات جودة اتفق عليها، فتم العمل على الشرط الذي اتفق 2
 .(2)عليو، فقد ربققت الصفة اؼبالية اليت استحقت األجرة بناء عليها

                                                                                                                         

 
 (. 206، 3/205( ينظر االستذكار )1)
 
 (.110، 2/109(، والفواكو الدواين)3، 7/2( ينظر الشرح الزرقاين وحاشية البناين )2)
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اعبودة والسالمة من أثر  /إذا عرض ابئع اػبضر مثال وفق الشرط اؼبتعارؼ عليو بُت الناس من3
الكيماوي وما يلحق ذلك، دبعٌت أنو مل يغش ومل يكتم عيبا عن اؼبشًتي، فإف بيعو ؽبذا اػبضر بيع 

 .(1) حالؿ، ألف ىذا البقاؿ قد ربققت فيو الصفة اؼبالية اؼبشروعة
فيو،  /إذا مت عقد استصناع ما، ووىف الصانع بشروط صنعتو، فقد سبت الصفة اؼبالية اؼبشروعة4

 .(2)فيحق لو األجرة اؼبًتتبة على ىذه الصفة
/منح الطلبة ىي مًتتبة على صفة مالية، دبعٌت إف ىذا اؼباؿ الذي ُفرض للطالب مقيد هبذه 5

الصفة اليت ىي الطالب فال بد أف يكوف الطالب على شرط ىذه الصفة من االنتظاـ يف دراستو، 
كتمل الصفة احملققة الستحقاقو ىذه اؼبنحة فصفة واالنشغاؿ بطلب العلم وما يلـز ذلك، حىت ت

طالب بشرطها صارت يف ىذه اغبالة صفة مالية وجودىا يوجب حقا ماليا وىي منحة الطالب، 
 .(3) وعدمها يعدمها، لذلك فعند ربقق صفة طالب فعال يف اؼبتقدـ للدراسة يستحق هبا اؼبنحة

 اثنيا/ تطبيقات لصفات مالية فبنوعة:
 يف تطبيقات صفات مالية فبنوعة أبنواعها يف التايل: وجيمل القوؿ

/الرواتب اؼبفروضة للموظفُت، ال يستحقها اؼبوظف دبجرد تسجيلو وتعينو يف الدولة، بل البد 1
من ربقق الصفة اؼبالية فيو وفق الشرط اؼبنوط دبصلحة اؼبسلمُت، فاؼبعُت يف حفظ األمن مثال أو 

أي مرفق، ىو إمنا عُت ؼبصلحة اؼبسلمُت، وال تكوف مصلحة يف التعليم أو يف البلدية أو يف 
اؼبسلمُت إال بتحقق الوصف يف ىذا اؼبوظف دبا خيدـ اؼبصلحة العامة، وإمنا يستحق راتبو اؼبرتب 
على ربقق الصفة اؼبعُت هبا، فالصفة اؼبعُت ىي صفة مالية، صفة أوجبت ماال وبعدمها يعدـ 

، ولذلك فذاؾ اؼبو  ظف األمٍت مثال الذي يقبض الراتب تلو الراتب، وىو غَت الوجوب بل حيـر
مداـو يف عملو بل ديرر لو رفاؽ السوء تسجيل حضوره، يف اغبقيقة الشرعية شخص غريب على 

                                                 

 (، كتاب البيوع ، ابب الصدق يف البيع والبيان .5/346( ، وشرح النووي على صحيح مسلم )2/762( ينظر ادلعونة )1)
 
  (.3/791ح اجلليل  )(، ومن4880، 10/4879( ينظر التبصرة )2)
 
 ( .7/93(، وشرح الزرقاين مع حاشية البناين ) 365، 7/264( ينظر ادلعيار ادلعرب )3)
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الصفة أيخذ ماال حراما، فاغبق إف الرواتب مستحقة على ربقق صفة العمل واعبهود اؼبشروط 
 .(1) ومُت زورابتمامو، ال بتسجيل األظباء يف كشوفات اؼبدا

/األمواؿ اجملبية بفواتَت ومهية، ىي أمواؿ مًتتبة على صفة مالية ومهية، الصفة يف الظاىر صفة 3
رظبية يوقع هبا جباايت مالية، تعود تلك األمواؿ إىل مصاحل اؼبسلمُت، ىكذا ىو الظاىر، لكن 

اؼبنتحلُت، فهذه  الذي ىو يف الباطن والواقع أف ىذه الصفة انتحلت واألمواؿ ذىبت عبيوب
الفعلة كثَتة احملظورات، لكن يهم حبثنا منها اكتساب اؼباؿ فيها، بصفة مالية ومهية فبتنعة 

 .(2)أصال.
/ اؼبخصصات اليت سبنحها الدولة لفئة ما من اجملتمع كإعاانت أو مساكن لفقراء، أو عالج أو 4

نح ىذه اؼبخصصات، فمثال غَت ذلك، ىذه اؼبخصصات ترتبت على صفة مالية مبينة يف قرار م
العالج يف اػبارج، تقـو الدولة بعالج بعض اؼبرضى يف اػبارج من بيت ماؿ اؼبسلمُت، لكن ليس  
كل مريض يستحق ىذا التخصيص، بل لو مواصفات خاصة، فلو زورت األوراؽ وفُػّعلت اؼبعارؼ 

ف اؼبمنوحُت، ال فمنح مريض ال ينطبق عليو شرط العالج أو ردبا حشر اسم صحيح معاىف يف كش
لشيء إال ليصل إىل العملة الصعبة بصفة ومهية، فهذا اؼباؿ اؼبكتسب من صفة ومهية غَت حقيقية 

 .(3)حراـ
/ البيع أصلو اعبواز، لكن قد يعًتي البيعات أحكاـ أخرى زبتلف ابختالؼ أحواؽبا، ومن ذلك 5

لبالد فبا يصيب الناس بذلك ضرر لو سباأل الناس على بيع سلعة ما فبا يؤدي بيعها إىل شحها من ا
عاـ، فإف ىذه البيعات فبنوعة، واؼباؿ اؼبكتسب منها حراـ، ألف الشريعة قررت ال ضرر وال 
ضرار، ومن مقررات الشريعة دفع الضرر العاـ، ومن تلك البيعات بيع مادة معينة للخارج، يؤدي 

فإذا سباأل الناس على تصديرىا، فإهنم بيعها إىل فراغ البالد منها وإيقاع الناس يف اغبرج بسببها، 

                                                 

 ( 11/12(، وادلعيار ادلعرب )2/807( ينظر ادلعونة )1)
 
، 2/487( ، وادلقدمات ادلمهدات )721،  15/720(، واجلامع دلسائل ادلدونة )403، 3/402( ينظر النوادر والزايدات )2)

488.) 
 
 (.2/266( ينظر ادلقدمات ادلمهدات )3)
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يفرغوف السوؽ منها، وتتعطل مصاحل الناس بسببها، فالصفة اليت اكتسب هبا ابئعو ىذه اؼبادة مثال 
صفة مالية فبنوعة، طرأ عليها اؼبنع ألهنا زبطت اؼبشروع إىل اؼبمنوع، لذلك قرر الفقهاء منع بيع 

 .(1) يتماأل عليو الناس، وذلك خوفا من الضرر العاـالثمار قبل بدو صالحها إال بشروط منها أال
  ىذا جهد اؼبقل يف ىذا اؼبوضوع اعبلل، ذيلو دبلخص ما ظهر من ىذه الورقات.

 
 
 
 
 
 
 
 

 اػباسبة
ديكن القوؿ: إف الصفة اؼبالية مهمة لتبُت الكسب اغبالؿ من اغبراـ، وىي ضرورة لسالمة اغبياة 

 األخروية، وديكن أف تُلخص فائدة البحث  فيما يلي:الدنيوية والفوز ابلسعادة 
 * الكسب مرتبط ابلصفة اليت يكتسب هبا اؼباؿ.

 * الصفات اؼبالية اؼبمنوعة  ينجم عنها ماؿ حراـ، وضياع للحقوؽ.
* انتشار الفساد يف األرض من سفك دماء وغَتىا ىو أحد أكرب نتائج انتشار الصفات اؼبالية 

 اؼبمنوعة.
 ؼبالية تتنوع وزبتلف أحكامها وفقا ألصوؽبا.* الصفات ا

 * ربري اغبالؿ مربوط ابلعلم بتفاصيل الصفات اؼبالية.
 * االتصاؼ بصفات ومهية ال يسوغ األمواؿ اؼبكتسبة منها.

                                                 

(، والشرح 40، 2/39( ، وشرح ادلنهج ادلنتخب )5/558( والتوضيح )2/508( ، وادلوافقات )6/2896( ينظر التبصرة )1)
 ( .3/270الكبًن)
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، وعلى آلو وصحبو وسلم تسليما كثَتا.  وهللا أعلم،  وصلى هللا وسلم على النب األكـر
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 اؼبصادر واؼبراجع
  برواية حفص عن عاصم، دار السندس للًتاث اإلسالمي، القاىرة.القرآف الكرمي

(، ربقيق عماد زكي 543أحكاـ القرآف أليب بكر دمحم بن عبد هللا ابن العريب )ت .1
 البارودي، اؼبكتبة الوقيفية، القاىرة.

 النمري الرب بن عبد دمحم بن هللا بن عبد أليب عمر يوسف االستذكار، .2
 عطا ودمحم علي معوض، دار الكتب عليو ووضع حواشيو سامل دمحم ، علقىػ( 463 )ت القرطب

 . ـ 2000 -ىػ  1421لطبعة األوىل: ، االعلمية، بَتوت
 -ىػ  1428أصوؿ الفقو، حملمد أيب النور زىَت، دار البصائر، القاىرة، الطبعة األوىل ،  .3

 . ـ2007
ىػ(، ربقيق دمحم 684 )ت أنوار الربوؽ يف أنواء الفروؽ لشهاب الدين أيب العباس القرايف .4

 ـ ، القاىرة.2010أضبد سراج وعلى صبعة دمحم، دار السالـ، الطبعة الثالثة ، 
البهجة يف شرح التحفة لعلي بن عبد السالـ التسويل، مطبعة مصطفى البايب اغبلب  .5

 .1951ابلقاىرة، الطبعة الثانية 
بن  الوليد دمحم ، أليب تخرجةالبياف والتحصيل والشرح والتوجيو والتعليل يف مسائل اؼبس .6

، دار الغرب اإلسالمي ،  ىػ( ربقيق أضبد الشرقاوي إقباؿ 520 بن رشد القرطب )ت أضبد
 . ـ 1988 -ىػ  1408، الطبعة الثانية ،   بَتوت

الكرمي  ، ربقيق أضبد عبد ىػ( 478 بن دمحم اللخمي )ت ، أليب اغبسن علي التبصرة .7
 . ـ 2011 -ىػ  1432، الطبعة األوىل ،  اإلسالمية بدولة قطر ، وزارة األوقاؼ والشؤوف قبيب

، حققو وعلق عليو  ىػ( 816 بن علي اغبسيٍت اعبرجان )ت بن دمحم ، لعلي التعريفات .8
 . ـ 2007،  ، الطبعة األوىل ، القاىرة نصر الدين تونسي

ىػ(، ربقيق دمحم 463التمهيد ؼبا يف اؼبوطأ من اؼبعان واؼبسانيد البن عبد الرب القرطب )ت .9
 ـ1999عبد القدر عطا ، دار الكتب العلمية بَتوت ، الطبعة األوىل 



 8102يناير   العدد اغبادي عشر  ؾبلة البحوث األكادديية

 

111 

بن إسحاؽ اعبندي اؼبالكي  ، ػبليل ، البن اغباجب التوضيح يف شرح اؼبختصر الفرعي .10
، الطبعة  ، القاىرة ، مركز قبيبويو الكرمي قبيب بن عبد ، ضبطو وصححو أضبد ىػ( 776 )ت

 . ـ 2008 -ىػ  1429األوىل ، 
ىػ(، ربقيق 671) بن أضبد األنصاري القرطب هللا دمحم ، أليب عبد اعبامع ألحكاـ القرآف .11

 ، القاىرة. ، اؼبكتبة التوفيقية ، وخَتي سعيد عماد زكي البارودي
بن يونس الصقلي  هللا بن عبد ، أليب بكر اعبامع ؼبسائل اؼبدونة واؼبختلطة .12
، دار الفكر، لبناف ، الطبعة األوىل  بن صاحل الزير بن صاحل ىػ( ربقيق عبد هللا 451 )ت

 ـ2013
بن عرفة الدسوقي  ، لشمس الدين دمحم حاشية الدسوقي على الشرح الكبَت .13
 ـ 2002 -ىػ  1423،  ، بَتوت ، دار الفكر ىػ( 1230 )ت
ىػ(، ربقيق أضبد 899رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، أليب علي حسُت الشوشاوي )ت .14

 ـ .2004ىػ ػ 1425راح، مكتبة الرشد، الرايض ، الطبعة األوىل، بن دمحم الس
، حكم على أحاديثو  ىػ( 279 ، للحافظ دمحم بن عيسى الًتمذي ، )تسنن الًتمذي  .15

، مكتبة  بن حسن آؿ سليماف ، اعتٌت بو أبو عبيدة مشهور وآاثره دمحم انصر الدين األلبان
 ، الطبعة األوىل. ، الرايض اؼبعارؼ

(، ربقيق دمحم ـبتار السالمي، دار الغرب 536تلقُت أليب عبد هللا دمحم اؼبازري )تشرح ال .16
 ـ 2008اإلسالمي تونس، الطبعة األوىل

ىػ(، 1099شرح الزرقان على ـبتصر سيدي خليل، لسيدي عبد الباقي الزرقان )ت .17
 هبامشة حاشية سيدي دمحم البنان ، دار الفكر. 

،  ىػ( 995 ، )ت بن علي اؼبنجور ، ألضبد اؼبذىب شرح اؼبنهج اؼبنتخب إىل قواعد .18
ىػ  1423، الطبعة األوىل ،  هللا الشنقيطي مكة اؼبكرمة ، دار عبد ربقيق دمحم الشيخ دمحم األمُت

 . ـ 2003 -
،  هللا دمحم بن إظباعيل البخاري ، أليب عبد صحيح البخاري )مع شرح فتح الباري( .19
 . ـ 1999 -ىػ  1419الطبعة األوىل  ،  ، القاىرة ، دار اؼبنار ىػ( 256 )ت
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، أليب اغبسُت مسلم بن اغبجاج القشَتي النيسابوري  صحيح مسلم بشرح النووي .20
 . ، اؼبنصورة ، مكتبة اإلدياف ىػ( 261 )ت
بن شاس  بن قبم هللا ، عبالؿ الدين عبد عقد اعبواىر الثمينة يف مذىب عامل اؼبدينة .21
 -ىػ  1423، الطبعة األوىل:  ، دار الغرب اإلسالمي غبمر بن دمحم ، ربقيق ضبيد ىػ( 616 )ت

 . ـ 2003
،  بن سامل النفراوي بن غنيم ، ألضبد الفواكو الدوان على رسالة ابن أيب زيد القَتوان .22
 . ـ 2000 -ىػ  1420،  ، دار الفكر ، بَتوت ىػ( 1125 )ت
( ، ربقيق دمحم ىػ632لباب احملصوؿ يف علم األصوؿ للحسُت بن رشيق اؼبالكي )ت .23

غزايل عمر جايب، دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الًتاث، ، ديب ، الطبعة األوىل، 
 ـ.2001ىػ 1422

بن منظور األفريقي اؼبصري  بن مكـر ، دمحم ، أليب الفضل صباؿ الدين لساف العرب .24
 . ـ 2008 -ىػ  1429 - 1428، بَتوت ، الطبعة األوىل:  ىػ( 711 )ت
، ربقيق  ىػ( 676 ، )ت ، أليب زكراي ؿبيي الدين بن شرؼ النووي ع شرح اؼبهذباجملمو  .25

 . ـ 2006 -ىػ  1427،  ، الطبعة الثانية ، الرايض ، دار عامل الكتاب دمحم قبيب اؼبطيعي
هللا اغباكم النيسابوري  بن عبد هللا دمحم ، للحافظ أيب عبد على الصحيحُت اؼبستدرؾ .26
، ؾبلس دائرة اؼبعارؼ ، حيدر أابد ، الطبعة  لخيص للحافظ الذىب، بذيلو الت ىػ( 405 )ت

 ىػ 1340األوىل 
ىػ(، اعتناء أضبد دمحم شاكر، دار اغبديث،  241اؼبسند، لإلماـ أضبد بن دمحم بن حنبل )  .27

 ـ1995 -ىػ 1416القاىرة ، الطبعة األوىل ، 
ىػ(، ربقيق ضبدي عبد اجمليد 360اؼبعجم الكبَت، أيب القاسم سليماف الطربان )ت  .28

 السلفي، مكتبة ابن تيمية ، القاىرة ، 
 -ىػ  1405، الطبعة الثالثة ،  ، القاىرة ، ؾبمع اللغة العربية اؼبعجم الوسيط .29

 . ـ 1985
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،  شربيٍت الشافعي اػبطيببن أضبد ال ، حملمد مغٍت احملتاج إىل معرفة معان ألفاظ اؼبنهاج .30
 . ، دار إحياء الكتب العربية ىػ( 977 )ت
، ربقيق  ىػ( 520 بن أضبد ابن رشد القرطب )ت ، أليب الوليد دمحم اؼبقدمات اؼبمهدات .31

 . ـ 1988 -ىػ  1408، الطبعة األوىل  ، بَتوت ، دار الغرب اإلسالمي سعيد أضبد أعراب
 . ، دار صادر ، حملمد عليش منح اعبليل على ـبتصر العالمة خليل .32
اؼبوافقات يف أصوؿ الشريعة، أليب إسحاؽ الشاطب، ربقيق عبدهللا دراز، دار اغبديث،  .33

 القاىرة.
ىػ(، خرجو صباعة من الفقهاء 914اؼبعيار اؼبعرب، ألضبد بن حييي الونشريسي )ت .34

 ـ1981إبشراؼ دمحم حجي، دار الغرب اإلسالمي، بَتوت ، 
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