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 أثر الضرر يف املعامالت املالية
 د عثمان رمضان اهليب

 
 وتطبيقاتدراسة فقهية 

وعلى  ، (1)القائل:)ال ضرر وال ضرار( وصلى هللا وسلم على النيب ا١تصطفى، اإلضرار،حرم  ،اٟتمد هلل
فهذا ْتث يربز أثر الضرر يف مناذج من ا١تعامالت ا١تالية، يُقصد منو  :وبعد األخيار.آلو وصحبو 

 وتطهَت التعامل ا١تايل من خطر الضرر والضرار، فجاء على النحو التايل: اإلسهام يف خدمة طهارة
 سبب اختيار املوضوع:

تدفعو رغبة ، اإلسهام يف بيان الضرر ا١تؤثر يف عقود ا١تعامالتدفعٍت للكتابة يف ىذا ا١توضوع ٤تاولة 
اٞتماعة، وما يهتم بو بيان دقة عدالة الشريعة يف أحد أمس اٞتوانب اٟتياتية ٔتصلحة الفرد و ة يف ملح

انطالقا من قاعدة ال ضرر وال  الضرر العام وا٠تاص،درء اإلسالم من ا١توازنة بُت ا١تصاحل وا١تفاسد، و 
اٞتماعة، ٔتا و وذلك كلو لتحقيق العدل للفرد  ضرار، وا١تصلحة العامة مقدمة على ا١تصلحة ا٠تاصة،

 ملو الظلم االقتصادي.الذي من أشد عوا ،كيان األمة من التفكك الداخلي  حيفظ
 هدف املوضوع:

 يلخص ا٢تدف منو فيما يلي:
، ىذا التتبع الفقهي ا١تقاصدي يفتح آفاقا معامالت أخرى ينبغي تتبعها فقهياالتنبيو هبذه الصور إىل / 1

 .جديدة لغَتىا من ا١تعامالت اليت تشًتك مع ا١تعامالت ا١تبثوث يف البحث يف األصل ا١تتقرر
 ور العام ا١تنادي أبن ا١تعامالت ا١تالية حقل خصيب للتجارة األخروية./ استنهاض الشع2
 ./ إبراز حرص الشريعة على حفظ حق الفرد واٞتماعة من غَت إفراط وال تفريط3

 :املنهجية املتبعة يف البحث
، الصور ا١تختارة للدراسة يف كتب الفقوتتبعت  اتبعت يف ىذه الدراسة ا١تنهج االستقرائي، حيث

نا اب١تنهج التحليلي حيث أحلل تلك األحكام يف ضوء عللها، جامعا تلك األحكام من خالل مستعي
 االستقراء والتحليل يف بوتقة العدل واإلنصاف.

                                                 

يف كتاب  (400) ماجو سنن ابن(، و 2171رقم ) كتاب األقضية، ابب القضاء يف ا١ترفق،( 2/290ا١توطأ لإلمام مالك ) (1)
 .وصححو األلباين  ،(2340): رقمحديث  ،يف حقو ما يضر ّتاره ابب من بٌت ،كاماألح
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 :خطة البحث
 جاء ىذا البحث على النحو التايل:

 توطئة وتشتمل على:
 الضرر لغة واصطالحا.تعريف 
 دليلو.و  حكمو

 اٟتكمة من ٖترديو.
 : أثر الضرر ابملنعاملطلب األول 

 ضر ابلبلدة األوىل: التمالؤ على بيع يا١تسأل
 البيع والتأجَت ا١تفضي للفسادا١تسألة الثانية: 

 املطلب الثاين: أثر الضرر ابإلابحة:
 ا١تسألة األوىل: بيع مال احملتكر

 ا١تفلس اٟتجر على ا١تسألة الثانية:
 بيع األرضا١تسألة الثالثة:  اٞترب على 

 خا٘تة
 در ومراجعمصا
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 صلب البحث
 :توطئة

 الضرر:تعريف 
، أو أنقصو شيئا من حقو أذى أو مكروىا بو أٟتق إذا :وبِ  ر  ضَ وأَ  هُ ر  ضُ يَ  ر  ضد النفع، وضَ  الضرر لغة:

 .(1)ا: إذا أٟتق كل منهما بصاحبو الضيم، والضرر الضيقار  ضَ وتَ 
 .(2)ابلغَت مفسدة إٟتاق : واصطالحا

  ، وقولو(4)(ال ضرر وال ضرار):× منها قولو ، واألدلة على ذلك كثَتة،(3)رم٤ت: الضرر ودليله حكمه
يف بلدكم  ،كحرمة يومكم ىذا ،فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام)يف خطبة حجة الوداع:

 .(5)+فأعادىا مرارا ،يف شهركم ىذا ،ىذا
وإيصال اٟتقوق ألىلها؛  دلعق الٖتقيمنع الظلم والتظامل، و من حكمة ٖترديو  :احلكمة من حترميه

 ،، ونفي الضرر والضرار عن الفرد واٞتماعة ا١تسلمةا١تفاسد ودفع ا١تصاحل جلب على مبنية الشريعةو 
 – قال الشاطيب ،وعن كل من يعيش معهم من غَتىم، وبو يتحقق التآلف وينتفي التهارج وا٠تصومات

 الشريعة يف منعو مبثوث والضرار الضرر فإن):بعد سوقو حديث ال ضرر وال ضرار: -رٛتو هللا تعاىل
 .(6) (كليات وقواعد جزئيات، وقائع يف كلها،

 وديكن تقسيم ىذا البحث إىل مطلبُت مها: 
 أثر الضرر ابملنع: :املطلب األول 
قصد بو أن الضرر نتج عنو ٖترمي معامالت مالية، كانت مباحة للفرد واٞتماعة، فبعدما كان أصلها ويُ 

 ،ن من ذلك، إن أىب ا١تتعاملو ارت إىل ا١تنع داينة وقضاء، وعلى القضاء أن يفرض ىذا ا١تنعص ،اٞتواز
 .؛ وذلك ١تصلحة اجملتمع من اإلابحة إىل ا١تنع لضرر نقل ىذه ا١تعامالتفا
 :طلب الثاين: أثر الضرر ابإلابحةامل

                                                 

 ( : مادة ضرر.1/558وا١تعجم الوسيط ) ،(971ينظر القاموس احمليط )( 1)
 (165وشرح القواعد الفقهية للزرقا ) ،(4/36رح الزرقاين على ا١توطأ )ينظر ش( 2)
 . (165واعد الفقهية للزرقا )الق ( وشرح3/13)للشاطيب ينظر ا١توافقات  ( 3)
 ( من البحث.1ص ) سبق ٗترجيو (4)
 . (1739) حديث رقم: ،ابب ا٠تطبة أايم مٌت ،كتاب اٟتج  ،(3/684) ،( صحيح البخاري )مع فتح الباري(5)
 .( 3/13للشاطيب ) ا١توافقات( 6)
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واٞتماعة، فبعدما كان  قصد بو أن الضرر نتج عنو إابحة معامالت مالية، كانت ٤ترمة على الفردويُ 
يف كتب بشروط معلومة  ،أصلها ا١تنع، صارت مباحة داينة وقضاء، وعلى اٟتاكم أن يتصرف وفق ذلك

 وفيما يلي تفصيل ذلك:الفقو؛ وذلك للصاحل العام، 
 املطلب األول : أثر الضرر ابملنع

يف صور ذلك ا١تنع بعد  زارةً يرى غظهر ٦تا سبق مقصود البحث أبثر الضرر اب١تنع، وا١تتتبع لكتب الفقو 
اإلابحة للضرر، والبحث اقتصر على مسألتُت من تلك الصور، ٘تثل ا١تقصود العام للشريعة من 

 مشروعية األحكام لتلك ا١تسائل الكثَتة، وفيما يلي تفصيل ذلك:
 التمالؤ على بيع يضر ابلبلداملسألة األوىل: 

  تعريفه:
٦ُتَاأَلًة: ساعده وعاونو، وَ٘تَاأَلَ القوُم على أمر، إذا اجتمعوا وتعاونوا جاء يف اللغة: َماأَلَُه على األمر 

قتصاد إىل الضرر اب يؤدي ىذا االجتماع بو ىنا ىو االجتماع على بيع سلعة،وا١تقصود ، (1)عليو
 .اجملتمع

 : تفصيل املسألة
ى عن هنملسو هيلع هللا ىلص: ) النيبن أ:وذلك للغرر، جاء يف الصحيح ؛ا١تنعاألصل يف بيع الثمار قبل بدو صالحها 

، (2)(، قيل: وما يزىو؟ قال: حيمار أو يصفاربيع الثمرة حىت يبدو صالحها، وعن النخل حىت يزىو
بشروط ثالثة، ٖتقق ىذه الشروط السالمة من احملاذير ولكن ُجّوِز ىذا البيع على خالف األصل 

أن و  فإن اشًتطت التبقية فسد العقد، ،قرب منوأن يشًتط قطعها ٔتجرد العقد أو ابلوىي ، الشرعية
ْتيث يضر ابحملصول العام  ،أال يكثر ذلك بُت الناسو تفعا هبا يف األكل أو علف حيوان، يكون من
 .(3)للمسلمُت

توجهت ىذه البيعة إىل اإلخالل  إذالكن  ،فإذا ٖتققت ىذه الشروط فالبيع يف ىذه الصورة مباح
 حكمها فإنصار أمرىا إىل ضرر، و ، اْتيث ٘تاأل الناس عليه ،ية وظاىرةصارت ٚتاعٔتصلحة اجملتمع، و 

                                                 

 . أ ل م :مادة ،(2/917ينظر ا١تعجم الوسيط ) (1)
حديث رقم:  ،صالحها ابب بيع النخل قبل أن يبدو ،كتاب البيوع  ،(4/455) ،لباري()مع فتح ا صحيح البخاري (2)

(2197)  . 
 . (120-2/119وجواىر اإلكليل ) ،(729-2/728ومنح اٞتليل ) ،(2/729ا١تعونة ) ( ينظر3)
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إىل  ، فلما ٖتقق الضرر صران(1)وعدما وجودا علتو مع يدور اٟتكمفمن اإلابحة إىل التحرمي؛  ينتقل
ا١تثال، ٦تا  بُتكما   ،ابحملصول السنوي لثمر النخيلإلجحاف ، والضرر يف ىذه الظاىرة ىو التحرميا

اليت حيتاج إليها الناس، فيؤدي ذلك إىل ارتفاع ت ٤تصول النخيل ر ابجملتمع يف كميايلحق الضر 
، وٖتقيقا أيضا لتقدمي (2)د الفقهية أن الضرر يزالع، ومن ا١تقرر يف القوااألسعار والتضييق على الناس

 ا١تصلحة العامة على ا١تصلحة ا٠تاصة.
 ضرورةً  ٤تتاجةٌ  ىيو ، هابشروط ةمنضبطكانت  ١تا ،البيعات كانت مباحةوالذي جيب التنبو إليو أن ىذه 

، فقطع الثمار قبل بدو تلك العقود وال يتصور وقوعها من دون وجود ،عقود تسهم يف إ٘تامها إىل
 ،ويقوم ابلشحن والتسويق، وىذه العقود عقود معامالت ،حيتاج من يعاجل القطع ،صالحها وتسويقها

يف  يتحقق ا١تنع، وىذا ا١تنع ،يف بيع الثمار قبل بدو صالحوىي يف األصل مباحة، لكن بثبوت الضرر 
فال جيوز ١تعاجل قطع الثمار بعد اإلابحة،  رفتمنع ابلضر ، ٢تاينتقل إىل العقود األخرى ا١ترافقة  ىذه البيعة

ذلك يف ىذه اٟتالة، وال يقبض أجرة عليو، وال جيوز لصاحب النقل نقل تلك الثمار، وال جيوز  فعلُ 
، وىنا (3)وقد نص يف ا١تعيار على منع البيع ا١تفضي إىل اإلضرار اب١تسلمُت؛ راؤىا وال بيعهاللتجار ش

جاء يف الصحيح أن ، واألدلة على ذلك متضافرة، معيشتويتحقق قطع الطريق على اإلضرار ابجملتمع يف 
 إذا وجل عز هللا وإن ،أٙتاهنا واوأكل فباعوىا الشحوم عليهم حرمت ،اليهود هللا لعن) :قالملسو هيلع هللا ىلص  النيب
البيع والثمن اإلذابة و ٟتقت  ووجو االستدالل ابٟتديث أن حرمة الشحوم، (4) (ٙتنو حرم شيء أكل حرم

والشراء وما يتعلق  فأثرت اٟترمة ا١تتعلقة ابلشحوم يف مشروعية البيع ،وما يتعلق بذلك ،ا١تتحصل منو
 ،منها ا١تقصود ٤ترم والشحومرٛتو هللا تعاىل:) عياضضي القا، قال ، فتعلقت بذلك كلو اٟترمةبذلك
علة التحرمي يف العقود ا١تالية ومنها يتضح ، (5) (لو تبعا عداه ما فكان اليهود، ٚتيع على كلاأل وىو

 .، فالتابع اتبع كما ىو مقرر يف القواعد الفقهيةصالحهابدو ا١ترافقة لبيع الثمار قبل 
 وسلم عليو هللا صلى هللا رسول لعن:)قال عن أنس بن مالكيف السنة ومن األدلة على ذلك ما جاء  
 ،ٙتنها وآكل ،وابئعها ،وساقيها ،إليو واحملمولة ،وحاملها ،وشارهبا ،صرىاتومع ،عاصرىا ،عشرة ا٠تمر يف

                                                 

 ( .455، 2/454ينظر الفروق للقرايف ) (1)
 (105البن ٧تيم ) والنظائر األشباهينظر  (2)
 ( .4/1108الفروق للقرايف)و (، 214، 5/213عيار ا١تعرب )ظر ا١تين (3)
 .إسناده صحيحوقال أٛتد شاكر:  ،(2678رقم )(، مسند عبد هللا بن عباس، حديث 198، 3/197) ،ا١تسند (4)
 . (257/ 5) مسلم صحيح شرح ا١تعلم إكمال (5)
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نتيجة للتحرمي  ،، ووجو االستدالل ابٟتديث ٟتوق اللعن لعشرة من الناس(1)(لو وا١تشًتاة ،٢تا وا١تشًتي
؛ ألن لو صلة يف إخراجها وتداو٢تا مالكل  فإن ا٠تمر ١تا حرمت انتقل أثر التحرمي ،لذي نزل يف ا٠تمرا

قال  ):فيمن يؤجر نفسو من نصراين ٟتمل ٜتر ،جاء يف ا١تدونة الكربى ،(2)يف ذلك تسبب يف اٟترام
 ؛كثَتا وال قليال مثلو رةإجا من وال ،ٝتى اليت اإلجارة من أان لو أرى وال ،اإلجارة ىذه تصلح المالك: 

 ،كثَتا وال قليال ٙتنها من ىيعط أن أرى ال مالك قال :ٜترا يبيع ا١تسلم الرجل يف يل قال مالكا ألن
، ووجو االستدالل تعلق (3)(كثَتا وال قليال اإلجارة من ىيعط أن أرى ال ،ا١تنزلة هبذه عندي فالكراء

ٖترمي استأجر ا١تسلم ىي أشد حرمة؛ ألن  ة البحثمسأل أن الظاىرحرمة اإلجارة ْترمة احملمول، و 
فكيف  وىو الذمي، ا١تؤجرال من جهة  ،وىو ا١تسلم ا١تستأجرمن جهة  مر لذمي متعلقا٠تٟتمل 

 . على السواءاب١تؤجر وا١تستأجر ىذه واٟترمة متعلقة يف مسألة التمالؤ 
ارة الشحن وتداول تلك الثمار يتبُت أن عقد إجارة قطع الثمار قبل بدو الصالح، وعقد إج ىنا فمن

أثر فيو التحرمي الذي ٟتق جذ الثمار قبل بدو صالحها، وما معٌت  ،يف السوق الداخلية وا٠تارجية ٤ترم
 جائزة؟ا١ترافقة لعقدة اٟترمة األصلية التحرمي إذا كانت تلك العقود 

لية ٠تارج البلد ٔتا يضر السلع احمل بيعمنها: التمالؤ على  أخرىصور  ١تسألة التمالؤ على بيع مضرو 
 ،، كجلب السلع وشحنهاال تتم تلك الصفقات من دوهنا اتبعة لو، وما يرافقو من عقود ، ابقتصادىا

ن يقدمون على مثل ىذه الذي ،ا١تغذية لعمليات التجار الكبار ،والتوسط يف إ٘تام البيعات الصغرى
 اقصد منهقتصادية ابلبلد، و اال صاحلالدولية، تلك الصفقات اليت تؤدي إىل اإلضرار اب١ت الصفقات
، وىو وإن كان األصل جواز بيع ىذه السلع، لكن ١تا ٖتقق الضرر وحسب التجارنفعة لبعض مجلب 

منها اإلضرار  ؛ ألمور كثَتة،، فالضرر متحقق يف مثل ىذه البيعات(4)حكم ٔتنعهاببيعها هبذه الكيفية 
الذي ال يستطيع تعويضها يف أمد قريب، األمر  ،ابلسوق احمللي، حيث تشح ىذه السلع يف السوق

وا١تؤسسات، ويؤثر سلبا على معيشة الناس، فمثال عندما ي يًتتب عليو إٟتاق الضرر اب١تستهلك الذ
ويفرغون األسواق منها، ينتج عن ذلك غالء  ،يتجرأ بعض التجار على شحن ا١تاشية إىل ا٠تارج

                                                 

 وقال األلباين: صحيح. ،(1294(، كتاب البيوع، ابب النهي أن يتخذ ا٠تمر خال، )307سنن الًتمذي ) (1)
 ( .268، 267)شرح اٞتامع الصغَت  ينظر فيض القدير (2)
 (11/67)ا١تدونة الكربى  (3)
 ( .177، 3/176)الدسوقي(  ينظر الشرح الكبَت )ْتاشية (4)
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ر وا١تستقبل، فيؤدي إىل إضرار ىائل يف اٟتياة اليومية األسعار وتناقص الثروة اٟتيوانية يف اٟتاض
،  وىذا الذي (1)(ق شق هللا عليوا، ومن شمن ضار ضار هللا بو)  يقول:النيب ملسو هيلع هللا ىلصو  ،وا١تستقبلية للناس

 )وكذلك:قولويف درر اٟتكام  لذلك حذر الفقهاء من ذلك، جاء ا١تشاىد؛ الضررمن  البعضيفعلو 
 البلدة( يف األسعار ارتفاع إخراجها يف كان إذا ألخرى، بلدة من والغالل الذخائر بعض إخراج دينع

 .، فما دامت ا١تعاملة صارت إىل ضرر اب١تصلحة العامة، فإهنا ٘تنع(2)
 مصلحة اجملتمع، ومن ا١تقرر اليت تعارضمثل ىذه ا١تعامالت تقدمي مصلحة التاجر ومن ا١تخالفات يف  

فال يقبل أن ينتفع فرد أو اب١تصلحة العامة، روعيت ا١تصلحة العامة،  ا٠تاصة صلحةأنو إذا تعارضت ا١ت
 دفع ألجل ا٠تاص الضرر يتحملبل تقرر عن أىل العلم أنو ع، مصلحة اجملتم على حسابٚتاعة 
 ،ٕتر على اجملتمع مفاسد ،وإن جلبت بعض ا١تصاحل ،ويزاد على ذلك أن ىذه البيعات ،(3) العام الضرر
، فالشرع اعتٌت بدرء ا١تفاسد ابلكلية، وال (4)شرعا أن درء ا١تفاسد مقدم على جلب ا١تصاحل علوما١تومن 
، حيكم لكن ٓتلطو أبدىان ٧تسة مثال ،الزيت فيو مصلحة كبَتةيف مصاحل ٗتلط اب١تفاسد، فإن  خَت

هدورة عدم، فما ، فتهدر ا١تصلحة لدرء ا١تفسدة، مع أنو ديكن القول: إن ا١تصلحة ا١ت(5)الشرع بنجاستو
  .(6)فال مصلحة فيو، فا١تعدوم شرعا كا١تعدوم حسا ،أىدره الشرع

وابٞتملة فإن الشرع حرم مثل ىذه البيعات؛ للضرر الذي ترتب عليها، فدرء الضرر عن ٚتاعة ا١تسلمُت 
 أمر واجب، وهللا أعلم.

  املسألة الثانية: البيع والتأجري املفضي للفساد
ق وأتجَت الشقمن ذلك بيع ا٠تناجر و  بيع واإلجارة ما سلمت من ٥تالفة،ال غبار على عقود ال

 شرقا وغراب، تبيع ىذه السلعنرى ٤تالت  إذ فيها مصاحل للناس مشروعة، و٨تن؛ واحملالت والسيارات
من نعم هللا تعاىل  ي٦تا يسهل على الناس قضاء حوائجهم، وىقا و٤تالت تؤجر عرب البالد، وشق

                                                 

انة والغش، حديث رقم كتاب الصلة والرب عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ابب ما جاء يف ا٠تي  ،(443، 442سنن الًتمذي ) (1)
 وقال الًتمذي: ىذا حديث حسن غريب. ،(1940)

 ( .1/40درر اٟتكام شرح ٣تلة األحكام ) (2)
   ( .109بن ٧تيم )واألشباه والنظائر ال ،(7/3274ينظر التبصرة للخمي ) (3)
 ( .3/65) اإلهباج شرح ا١تنهاج ينظر  (4)
 ( .1/59)ْتاشية الدسوقي( ) ينظر الشرح الكبَت (5)
 .(1/110ينظر ا١تعيار ا١تعرب ) (6)
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ما تردد يف اإلجابة ّتوازىا، لكن مثل ىذه السلع يصَت بيعها  ،تلك العقودحد عن ولو سئل أ عليهم،
فالعقود ىنا فبالضرر تصَت ىذه العقود ٦تنوعة،  إىل ضرر، تفضي٤ترما ال جيوز يف حاالت أو أتجَتىا 

 .(1)حراما، فأثر الضرر فيها اب١تنع بعد اإلابحةأصلها اإلابحة وابلضرر صارت 
لنفع الناس عامة، فإذا ٕترأ الشذوذ من الناس وأرادوا قلبها إىل الضرر ابلناس نزعت رعت شىذه العقود 

هو ف، ديكن أن يتخذ سالحا يف خصومة بيع ماومن أمثلة ذلك  عنها الشرعية، فباتت يف دائرة اٟترام،
دوا ، وأرارِ ضَ ا٠تُ ن إىل ٤تل بيع سكاكُت وىرع ا١تتخاصما ،ب شجار حاد يف سوقإذا نش ٤ترم، فمثال

وما يف حكمها، واٟتال الظاىر ٖتكم إبرادهتما التقاتل هبذه السكاكُت، فإن بيع  رِ ضَ ا٠تُ شراء سكاكُت 
السكاكُت يكون يف ىذه اٟتالة من الضرر ٔتهج ا١تسلمُت، وا١تشاركة يف سفك الدماء ونشر الفنت، وإن  

صارت من ضرر، ليو بيعها ، لكن ١تا شهدت اٟتال ٔتا يؤول إا١تبيعة كهذه السكاكُتكانت البضاعة 
وذلك ىو أثر  ؛مهاحر   ة، فنالحظ ىنا أن غلبة الظن ابستخدام ىذه األدوات يف الفتن(2)حراما عظيما
الكليات مثل ىذه ا١تعامالت، أثر اب١تنع بعد اإلابحة؛ ١تقصد حفظ النفوس وغَتىا، تلك  الضرر على

 من)قولو: ملسو هيلع هللا ىلصلضرر ضرر، جاء عن النيب فكل ما يعُت على ا ،(3)اليت جاءت الشرائع كلها ْتفظها
، وقد قرر الفقهاء منع (4)(ينزع حىت هللا سخط يف يزل مل -ظلم على يعُت أو-بظلم خصومة على أعان
للفرد ضرر ؛ وذلك كلو نظرا ١تا حيدثو من (5)، وبيع اٞتارية ألىل الفسادالعنب ١تن يعصره ٜترابيع منع 

  .واٞتماعة
أتجَت الشقق واحملالت والدور ١تن يتخذىا للفساد،  بعد حليتها ود اليت تصَت إىل حرامىذه العقومن 

قصد الفساد بتأجَت الشقق مثال ال لفسادىا، فإذا  للتيسَت على الناس لعمارة األرض فالتأجَت شرع
ذلك يصَت  ،لبيع ٟتم ا٠تنزير أو ا٠تمور أو أشرطة ا١توسيقا والفاحشةللدعارة، أو أتجَت احملالت 

 بعد اإلابحة،  د أثر اب١تنعو ، فنرى أن الضرر يف ىذه العق(6)حراما

                                                 

 (  .8/445(، وا١تعيار ا١تعرب )7/492)على الدر ا١تختار  رد احملتارينظر  (1)
 (398( والكايف البن عبد الرب )421، 6/420ورد احملتار ) ،(2/303ينظر الفتاوى ا٢تندية ) (2)
 ( .2/266)ا١توافقات  ينظر (3)
وقال األلباين:  ،(2320من ادعى ما ليس لو وخاصم فيو، حديث رقم )ابب األحكام،  كتاب  ،(397صحيح ابن ماجو، ) (4)

 األلباين: صحيح .
 ( .5/11،12الزرقاين على ٥تتصر خليل ) وشرح ،(5/25ينظر ا١تعيار ا١تعرب ) (5)
 ( .7/373وكشاف القناع ) ،(450، 449ينظر الكايف البن عبد الرب ) (6)
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صلى هللا  لقولو ؛(2)فسخها اإلجارات وجبإن اكتشفت ىذه ، و (1)ملسو هيلع هللا ىلص: ) ال ضرر وال ضرار(قال 
 وذلك ،فبقلبو يستطع مل فإن ،فبلسانو يستطع مل فإن ،بيده فليغَته منكرا منكم رأى من):عليو وسلم

الضارة اب١تصلحة العامة تَ ْقِسيُم ا١تزارع ِقطًَعا ِقَطًعا وبيُعها، وىي  ومن تلك البيوع، (3)(اإلديان أضعف
اليت تعتمد عليها البالد يف غذائها وىوائها، تُ َقس ُم قطعا قطعا؛ لتقام عليها اسًتاحات وغَتىا، فتتضرر 

ضرر يف حا٢تا ومآ٢تا هبذه ا١تعامالت، وىذا من ت، تالبالد هبذه البيعات يف أمنها الغذائي والبيئي وغَتمها
، وقد (4)الضرر يزال أن من ا١تقرر يف القواعد الفقيهةفالضرر العام الذي جيب على اإلمام دفعو ورفعو؛ 

تخذ ما يضر ابٞتَتان، ، بل منعوا أن يُ هتا لذلكقرر الفقهاء منع اٗتاذ الدور للفساد من مالكها أو إجار 
لذلك  اآلخرين؛الك يف دورىم ٔتا يضر ابلناس، إذ ليس اإلنسان حرا حرية تقضم حرية ومنعوا تصرف ا١ت

 .(5) بيع جارية ألىل الفساد ، ومنعواابآلخرين ضررلل الكوة ا١تطلة على اٞتَتان، منعا وامنع
البيعات واإلجارات ٘تنع ١تا يًتتب عليها من ضرر ابلفرد واٞتماعة، كالضرر ىذه ومن ىنا يتضح أن 

 وأعراض أبنائو ودينهم.وغذائو خالق اجملتمع أب
 املطلب الثاين: أثر الضرر ابإلابحة:

األصل وكان أن ا١تقصود ابإلابحة بعد ا١تنع أن تلك ا١تعامالت جازت للضرر،  توبُت البحث يف بداي
 وفيما يلي مناذج على ذلك:فيها ا١تنع، 

 بيع مال احملتكراملسألة األوىل: 
ٚتع السلع من السوق وقت قلتها؛ لبيعها طلبا للربح عند شدة اٟتاجة  رعا:يف مفهومو شاالحتكار 

وال يعد من االحتكار ادخار الفالح واٞتالب الذي ينتج السلعة وال يشًتيها من السوق، وال  إليها،
وال شراؤىا وقت الغالء  ،شراء السلعة وقت الرخص وادخارىا، وال شراء السلعة وقت الغالء للقوت

ولكن ىل يشمل ذلك السلع ، يف طعام القوت إىل أن االحتكارالفقهاء  ذىبو  حينها،لتباع يف 

                                                 

 من البحث. 1سبق ٗترجيو ص  (1)
 ( .4/21والشرح الكبَت )ْتاشية الدسوقي( ) ،(1/290)بفوائد مسلم  ا١تعلم إكمالر ينظ (2)
 .(49) ، حديث رقمعن ا١تنكر من اإلدياناإلديان، ابب بيان كون النهي  صحيح مسلم )مع شرح النووي( كتاب (3)
 ( . 179ينظر شرح القواعد الفقهية للزرقا ) (4)
( 3/7الكبَت )ْتاشية الدسوقي( ) والشرح ،(1/36،37درر اٟتكام شرح ٣تلة األحكام )، و (3/415ا٢تندية ) ينظر الفتاوى (5)

(3/7. ) 
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االحتكار ال يكون إال يف  :ال الشافعية واٟتنابلةيف ٚتيع السلع، وق عمومو ا١تالكيةاألخرى، فَتى 
 .(1) وذىب أبو يوسف القاضي إىل أنو يف القوت وغَته  ،وزاد دمحم بن اٟتسن علف الدواب ،القوت

ئة قليلة ابلسلع اليت تشتد لناس بسبب ٖتكم فلضرر الذي حيل ابلمنع  ٟتكمة من منع االحتكاروا
ليًتصد هبا ارتفاع األسعار، ما دام ال ضرر  ؛يتبُت ٦تا سبق أن للتاجر ٗتزين السلعةو ، إليها حاجة الناس

 .(2) بسبب ذلك ابلعامةيلحق 
  تفصيل املسألة:

ع ١تصاحل معلومة، وإابحتو ىذه قد تصَت إىل التحرمي؛ وذلك ١تا يطرأ علم أن االحتكار مشرو ٦تا سبق يُ 
يف قوهتم ومعيشتهم، والشريعة تتابع  ابلعامةعلى االحتكار يف بعض الصور من ٖتولو إىل اإلضرار 

اإلضرار  منإن كانت ٖتمى الفرد وٕتارتو، لكنها ٘تنع يده و مصاحل الناس وٖتميها من االستغالل، وىي 
تلك ، وقد يربح وقد خيسر يف ترصد مقررة وفق شروط لو االحتكار وترصد األسواق فجوزتابآلخرين، 
وإن كان أثره قد يتأخر بعض  ،١تنعتتبعو اٟتكم الشرعي اب، لكن ١تا صار األمر إىل الضرر، األسواق

بو، ٟترمة  حيث كان ا١تال احملتكر ٦تنوع ا١تساسالوقت، ويف ىذه ا١تسألة أثر الضرر ابإلابحة بعد ا١تنع، 
للناس وفق تصرف اإلمام حسب  اا١تلكية ا٠تاصة، لكن لضرر نزل ابلعامة صار ابلضرر النازل مباح

؛ وفق ما بُت الشرع من شروط ،لدقيق ٤تًتم شرعا من احتكر الدقيق، فإن احتكاره ا، فمثال(3)ا١تصلحة
ا وقع الناس يف شدة، ومل يعد ، ما دام الناس يف سعة، فإذاحتكاره ذلكو٦تنوع علي ويل األمر منعو من 

وال يزال يرغب يف  ،يريد أن ينتظر بو الغالءصاحبو ٢تم بد من ىذا الدقيق الذي احتكره صاحبو، و 
يصرفو ، وعلى اإلمام أن من ا١تساس ٔتالو احملتكر تسقط ابلضرر، فإن حرمة ا١تنع إطالة أمد ٗتزينو

 تضحى ، بل ال حرمة ىنا للملكية الفرديةىنا نرى أن ، و (4)، ٔتا ال يضيع بو حق التاجر احملتكرللناس
ومن  ؛، وىذه اإلابحة مقيدة ٔتا ال يهدر معها حق احملتكرنظرا للضرر الذي حل بو ؛للمجتمعمباحة 

                                                 

، 7/385)القناع  وكشاف ،(12/107) موعواجمل ،(752، 2/751وا١تعونة)( 214، 3/213ينظر الفتاوى ا٢تندية ) (1)
 ( .142، 4/141ومدونة الفقو ا١تالكي وأدلتو ) ،(386

 ( .4/143ومدونة الفقو ا١تالكي وأدلتو ) ،(12/109واجملموع ) ،(2/1009ينظر شرح التلقُت ) (2)
 ( .7/387القناع ) وكشاف ،(2/1009وشرح التلقُت ) ،(214، 3/213ينظر الفتاوى ا٢تندية ) (3)
( 12/109واجملموع ) ،(426، 6/425وا١تعيار ا١تعرب ) ،(2/1009وشرح التلقُت )، (572، 9/571ينظر رد احملتار ) (4)

. 
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بل ، (1)قدمت مصلحة اٞتماعة على الفرد ،يظهر أنو إذا تعارضت مصلحة الفرد ومصلحة اٞتماعةىنا 
منع النيب صلى هللا ستخلص منو ذلك اجة من األموال ا٠تاصة، و٦تا يقد توجب الشريعة التربع عند اٟت

 .  (2)ألجل الدافةالضحااي يف سنة من السنوات؛ ٟتوم ار عليو وسلم الناس من ادخ
حيث تنزل بسبب  ،على رفع أسعار سلعة أو احتكارىا توافقواإذا  ،التجار قلت: وينبغي النظر يف ٘تالؤ

توافقهم على ب ينزلونهل فكا١تواد الغذائية ووسائل ا١تواصالت،   ،ضروراهتميف ابلناس  الشدة ٘تالئهم ىذا
 ؟ابلناس رضر ويلحق بذلك ال ،وحيتكرىا التاجر الواحد الذي يغايل يف ٙتن السلع الضروريةمنزلة ذلك 

 بن حيِت قال كأهنم اتجر واحد،تيج ١تا عنده، وتنزل عليهم أحكام احملتكر  كمحتكر اح  ٔتعٌت أهنم ٚتيعا
 ا١تضرة فيو ٦تا عليو تراضوا قد ٦تا يريدون ٔتا إال يبيعوا ال أن على اجتمعوا السوق أىل أن )ولو: عمر
 .(3) الوايل( على حقا السوق من إخراجهم السوق، كان وأفسدوا الناس، على

قهية ومن ىنا نعلم أن مال احملتكر ٤تًتم شرعا، حيرم ا١تساس بو، لكن ابلضرر صار مباحا، وفق شروط ف
 تنظم كيفية التعامل مع ىذه اٟتالة، فالشريعة ٖتفظ حق اٞتميع، وهللا أعلم .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (2/358نظر اٞتوىرة النَتة )ي (1)
 ( .171، 4/170) ينظر ا١تنتقى شرح ا١توطأ (2)
 (.114أحكام السوق ) (3)
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 املفلس احلجر على املسألة الثانية:
 تعريف املفلس:

 وحقيقتو ،(1)وأَفْ َلَس الرجل إذا أعسر بعد يسر، فهو ُمْفِلسٌ  ،فَِلَس من الشيء فَ َلًسا خال منو وٕترد
 .(2)(لزمو ما قضاء عن لعجزه لغرمائو ١تدين ما كل ٓتلع ٟتاكما حكم) اب١تعٌت األخص ىو: الشرعية

 تفصيل ا١تسألة:
من على دمو آكما ىو   ،، فالفرد يف ظل الشريعة آمن على مالوعشر الا١تلكية الشخصية ٤تًتمة يف 

ويباح التصرف يف ا١تلك ا٠تاص  ،ا١تلكية الشخصية وهنا أن ٘تسوعرضو، فال جيوز ٟتكومة أو ما د
س بو، لكن ابلضرر الذي ، فمال ا١تفلس يف األصل ٦تنوع ا١تسا(3)صلحة شرعية مقررة وبينة١ت استثناء

عدما كان ب، وعلى القاضي أن حيجز على مالو، ويباح لو ذلك ا، صار ا١تساس بو مشروعنزل بغرمائو
الضرر فسبب اإلابحة بعد ا١تنع ىو ، (4)بشروطو ا١تقررة يف كتب الفقو وذلك لصاحل الغرماء، ؛٦تنوعا

تضيع حقوقهم، ويفوز ا١تفلس ٔتالو بعدما  الناسالنازل ابلغرماء، والشرع حكيم؛ إذ ال ديكن أن يًتك 
ليفوز بو من دون أن  ؛ا١تفلس ضياع ا١تال  النقطع ا١تعروف بُت الناس، بل رٔتا يدعيضيع أموا٢تم، وإال

وقد كانت ٦تنوعة  ،ا٠تاصةيتعرض للحجز على مالو؛ فللضرر ا١تًتتب على ذلك كلو أبيحت أموالو 
 امرئ أديا:)قال أنو -وسلم عليو هللا صلى- هللا رسول عن ىريرةما رواه أبو  ٤تًتمة، ويدل على ذلك

 .(5)(غَته من هبا أوىل فهو ،بعينها عنده سلعتو رجل ووجد أفلس
صرف فيو؛ فمن ىنا نرى إابحة مال ا١تفلس للغرماء ْتكم اٟتاكم، بعدما كان لو ٦تنوعا ال جيوز الت

 وذلك للضرر الذي ٟتق ابلغرماء.
 
 

                                                 

 مادة فلس. ،(2/726ينظر ا١تعجم الوسيط ) (1)
 ( .401) )مع شرحها( حدود بن عرفة (2)
 . (3/210)ينظر درر اٟتكام شرح ٣تلة األحكام  (3)
 ( .5/266على ٥تتصر خليل )زرقاين شرح الو  ،(165، 6/164ينظر التوضيح ) (4)
وقال  (،1262للرجل غرمي، حديث رقم ) ما جاء إذا أفلس كتاب البيوع عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ابب  ،(300سنن الًتمذي ) (5)

  . صحيح حسن حديث ىريرة أىب حديث :الًتمذي
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 بيع األرضاملسألة الثالثة:  اجلرب على 
ال جيوز ا١تساس فمن ا١تقرر كما سلف ذكره أن ا١تلكية الشخصية ٤تًتمة، ومن ذلك األرض ا٠تاصة، 

فيجرب صاحبها على  ،ملكا خاصاإىل أرض ٦تلوكة فيها  هبا، ولكن قد تطرأ حاالت يضطر اإلمام
اإلخراج اٞتربي ، و لرفع ضرر نزل بعامة ا١تسلمُتوذلك  ؛إذا مل يقبل ذلك طوعا ،من ملكو اإخراجه

 على للعامة العارض أابح ما كان ٦تنوعا ألجل العامة، فمن ا١تعلوم أنو يقضي٦تنوع أصالة؛ لكن 
 .(1)ة٠تاصا

ا لفتح طريق للناس وا١تسجد، وبيعهالعام منها بيع األرض لتوسعة الطريق  ،و٢تذه ا١تسألة صور متعددة
ويف ىذه ا١تسائل يقع ضرر اب١تالك، لكن ١تا اجتمع ضرر أكرب وضرر أصغر، ، بعدما انغلقت طريقهم

واجملتمع ا١تسلم كاألسرة الواحدة، فالضرر الذي حيل لضرر العام بتحمل الضرر ا٠تاص، قدم دفع ا
 ذ بضياع اٞتماعة يضيع الفرد؛ إ(2)الفردمصلحة كان على حساب   لوو  ،رفعومن  لناالبد  ،ابٞتماعة

وديثل الفقهاء لذلك أبمثلة كثَتة يف ، بشرط أن حيفظ حق الفرد يف ٙتن ما أخذ منولكن  ،تبعا لذلك
الفروع منها: انقطاع طريق العام بسبب فيضان أو غَته، فعلى اإلمام أن يفتح الطريق للناس يف األرض 

جاء يف ا١تعيار ا١تعرب قول مطرف ، (3)ار ابلطريق العاماإلضر  منعُ منو ، و ولو كانت ملكا خاصا ،اجملاورة
 ،العامة عليها يسلك اليت ،ا١تسلمُت طرق من عظمى طريق ّتنب النهر كان وإذارٛتو هللا تعاىل:)

 ،منها الطريق بو يوسع ما بيع على حو٢تا اليت األرض تلك أىل جيرب السلطان فإن، قطعها حىت ىاحيفر 
 .(4) (كرىوا أم أحبوا ما على

٦تا سبق يتبُت أن الضرر النازل ابجملتمع، يعاجل ابإلمكاانت ا١تتاحة، ولو أدى ذلك إىل التصرف يف 
األمالك ا٠تاصة ْتكم اٟتاكم، فإمنا ا١تلك ا٠تاص كعضو يف جسم اجملتمع الكبَت، والبد للجزء من 

االلتزام بضوابط  وال بد يف ىذه التصرفات من الكل، ذىبللجزء إذا  بقاءعن الكل، بل ال  الدفع
التصرف، فعند وجود الضرر يتقيد يف رفعو أبحكام الشرع، وذلك برفع الشكوى لإلمام إن أىب ا١تالك 

لضرر عن الناس مع يتحقق رفع امن رفعو بنفسو، وعلى اإلمام أن ينظر يف ذلك وفق ا١تصلحة، ْتيث 

                                                 

 (١1/244تعرب )وا١تعيار ا  ،(4/477)يف شرح ملتقى األْتر  ينظر ٣تمع األهنر(1)
 . (197وشرح القواعد الفقهية للزرقا ) ،(23) ٣تلة األحكام العدليةينظر  (2)
 ( .5/179( ومواىب اٞتليل )1/245ا١تعيار ا١تعرب، )و  ،(1/40ينظر درر األحكام شرح ٣تلة األحكام ) (3)
 ( .1/245) ا١تعيار ا١تعرب(4)
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ّرَِمْت حُ :)امتثاال لقولو تعاىلضرار، الضر وال من أجل استئصالتعاون منظم ٤ُتَْكم  إنوحفظ حق ا١تالك، 
َتةُ  َعَلْيُكمُ  ال َأَكلَ  َوَما َواْلُمتَ َردِّيَُةَوالن ِطيَحةُ  َواْلَمْوُقوَذةُ  َواْلُمْنَخِنَقةُ  بِوِ  اّلل ِ  ِلَغَْتِ  أُِىل   َوَما ا٠ْتِْنزِيرِ  َوٟتَْمُ  َوالد مُ  اْلَمي ْ
ُتمْ  َماِإال   س ُبعُ  ِلُكمْ ۚ   اِبأْلَْزاَلمِ  َتْستَ ْقِسُموا َوأَنْ  الن ُصبِ  َعَلى ُذِبحَ  َوَما ذَك ي ْ َكَفُروا ال ِذينَ  يَِئسَ  اْليَ ْومَ ۚ   ِفْسقٌ  ذََٰ

ْساَل  َلُكمُ  َوَرِضيتُ  نِْعَميِت  َعَلْيُكمْ َوأَْ٘تَْمت ُ  ِديَنُكمْ  َلُكمْ  َأْكَمْلتُ  اْليَ ْومَ  ۚ   َشْونِ َواخْ  َٗتَْشْوُىمْ  َفاَل  ِديِنُكمْ  ِمنْ   اإْلِ
رَ  ٥َتَْمَصةٍ  يِف  اْضطُر   َفَمنِ ۚ   ِديًنا مَ  ثٍْ  ُمَتَجاِنفٍ  َغي ْ حكمة الشريعة هبذا تتضح  .(1)(َرِحيمٌ َغُفورٌ  اّلل َ  فَِإن  ۚ   إِلِ

حكمتها يف سبل رفع و حكمتها يف أصل التشريع، تتضح  ؛ لرفعو عن اٞتماعة والفرد،يف تتبع الضرر
ٖتمي اٞتماعة والفرد من غوائل الضر  ىي أحكام وحكمالضرر، وحكمتها يف نتائج ذلك الرفع، 

 أيمن الفرد وأتمن اٞتماعة على السواء، الفساد وا٢ترج والفوضى، منابلتقيد هبا أيمن اجملتمع و والضرار، 
 . هللا تعاىل أعلمو

 ا٠تا٘تة:
 .ال ضرر وال ضرار يف اإلسالم 
 .الضرر يؤثر ابإلابحة أو ا١تنع يف معامالت كثَتة 
 وفق األحكام الشرعية الضرر ىو الذي يتوىل التصرف برفع اٟتاكم . 
 فال ٤تل يف اإلسالم لرفع الضرر ابلتهارج والفوضى فال يرفع الضرر ابلضرر ،اجملتمع ا١تسلم منظم ،

 . لضراروا
 . ا١تصلحة العامة مقدمة على ا١تصلحة ا٠تاصة 
 . الشريعة جاءت ابلعدل وا١توازنة بُت اٟتقوق والواجبات 

 ىذا ما تيسر، وهللا تعاىل أعلم، وصلى هللا وسلم على النيب األكرم وعلى آلو وصحبو وسلم .

                                                 

 ( .3سورة ا١تائدة،  اآلية ) (1)
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 املصادر واملراجع
 القرآن الكرمي برواية قالون عن انفع. .1
حِت بن عمر الكناين األندلسي، ٖتقيق إٝتاعيل خالدي، دار ابن حزم، يأحكام السوق، ل .2

 بَتوت.
ى (، وولده اتج الدين عبد 756اإلهباج شرح ا١تنهاج، لعلي بن عبد الكايف السبكي، )ى   .3

ى (، كتب ىوامشو وصححو ٚتاعة من العلماء، دار الكتب 771الوىاب بن علي السبكي، )ت
 م  1995ى   1416العلمية، بَتوت، 

ٖتقيق: دمحم  ،ى ( 970 )ت ،بن إبراىيم ا١تعروف اببن ٧تيم لزين الدين ،األشباه والنظائر .4
 . م 1999 -ى   1420،إعادة الطبعة الثانية  ،دار الفكر بَتوت ودمشق ،مطيع اٟتافظ

إكمال ا١تعلم بفوائد مسلم، للحافظ أيب الفضل عياض بن يوسف بن عياض اليحصيب،   .5
 دار الوفاء، ا١تنصورة . ،يي إٝتاعيلٖتقيق حي ،ى ،(544)ت
ى (، ٖتقيق دمحم أٛتد 684أنوار الربوق يف أنواء الفروق لشهاب الدين أيب العباس القرايف )ت  .6

 القاىرة. ،م2010 ،سراج وعلى ٚتعة دمحم، دار السالم، الطبعة الثالثة
 ،كرمي ٧تيبال ٖتقيق أٛتد عبد ،ى ( 478 بن دمحم اللخمي )ت أليب اٟتسن علي ،التبصرة .7

  م 2011 -ى   1432 ،الطبعة األوىل ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر
 م 2006ى    1427تكملة اجملموع شرح ا١تهذب، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية  .8
بن إسحاق اٞتندي ا١تالكي  بن اٟتاجب، ٠تليلال التوضيح يف شرح ا١تختصر الفرعي .9

الكرمي ٧تيب، مركز ٧تيبويو، القاىرة، الطبعة األوىل،  بن عبد حو أٛتدى (، ضبطو وصح 776 )ت
 م. 2008 -ى   1429

 ،جواىر اإلكليل شرح ٥تتصر العالمة الشيخ خليل يف مذىب اإلمام مالك إمام دار التنزيل .10
دار الصحوة للنشر  ،ى ( ٖتقيق سيد زكراي سيد دمحم 1335 السميع اآليب األزىري )ت لصاحل عبد

 . م 2011 -ى   1432 ،الطبعة األوىل ،زيعوالتو 
مكتبة  ،ى (800اٞتوىرة النَتة على ٥تتصر القدوري، أليب بكر علي بن دمحم اٟتداد، )ت  .11

 حقانية، ابكستان .
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حدود ابن عرفة )مع شرحو ا٢تداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية(، أليب  .12
 -ى   1430ى (، القدس للنشر والتوزيع، القاىرة، الطبعة األوىل،  803 بن عرفة )ت هللا دمحم عبد

 م. 2009
أتليف علي حيدر، تعريب فهمي اٟتسيٍت، دار عامل  ،درر اٟتكام شرح ٣تلة األحكام، .13

 م،2003ى    1423الكتب، الرايض، 
تكملة رد احملتار على الدر ا١تختار شرح تنوير األبصار، حملمد أمُت الشهَت اببن عابدين، مع  .14

ابن عابدين لنجل ا١تؤلف، دراسة وٖتقيق وتعليق عادل أٛتد عبد ا١توجود وعلي دمحم معوض، قدم لو 
 م2003ى    1423دمحم بكر إٝتاعيل، دار عامل الكتب، الرايض، طبعة خاصة، 

حكم  ،ى ( 273 بن يزيد القزويٍت الشهَت اببن ماجو )ت هللا دمحم أليب عبد ،سنن ابن ماجو .15
بن حسن آل سليمان مكتبة  اعتٌت بو أبو عبيدة مشهور ،و وآاثره دمحم انصر الدين األلباينعلى أحاديث
  الرايض . ،ا١تعارف 

ى (، حكم على أحاديثو وآاثره  279 ، للحافظ دمحم بن عيسى الًتمذي، )تسنن الًتمذي .16
١تعارف، الرايض، بن حسن آل سليمان، مكتبة ا دمحم انصر الدين األلباين، اعتٌت بو أبو عبيدة مشهور

 الطبعة األوىل.
(، ٖتقيق دمحم ٥تتار السالمي، دار الغرب 536شرح التلقُت أليب عبد هللا دمحم ا١تازري )ت .17

 م 2008اإلسالمي تونس، الطبعة األوىل
موطأ اإلمام مالك، حملمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين، شرح الزرقاين على  .18
 م 2004ى    1424والدراسات، دار الفكر، بَتوت، طبع إبشراف مكتب البحوث  ،ى (1122)ت
ى (، هبامشة 1099شرح الزرقاين على ٥تتصر سيدي خليل، لسيدي عبد الباقي الزرقاين )ت .19

 حاشية سيدي دمحم البناين، دار الفكر. 
ى (، اعتٌت هبا 1357شرح القواعد الفقهية ١تصطفى الزرقا، ألٛتد بن دمحم الزرقا، )ت .20

 م1989ى    1409عة الثانية، دار القلم، دمشق، مصطفى الزرقا، الطب
ى ( دار 1201)مع حاشية الدسوقي(، أليب الربكات أٛتد دمحم الدردير )ت  الشرح الكبَت .21

 . الفكر



 8102 يونيو   عشر ثاينالعدد ال البحوث األكادمييةجملة 

411 

 

هللا دمحم بن إٝتاعيل البخاري،  صحيح البخاري )مع شرح فتح الباري(، أليب عبد .22
 م. 1999 -ى   1419القاىرة، الطبعة األوىل،  ى (، دار ا١تنار 256 )ت
صحيح مسلم بشرح النووي، أليب اٟتسُت مسلم بن اٟتجاج القشَتي النيسابوري  .23
 ى (، مكتبة اإلديان، ا١تنصورة. 261 )ت
الفتاوى ا٢تندية، ا١تعروفة ابلفتاوى العا١تكَتية، يف مذىب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان،  .24

ف حسن عبد الرٛتن، دار الكتب العلمية، للشيخ نظام وٚتاعة من علماء ا٢تند، ضبطو عبد اللطي
 م2000ى    1421بَتوت، الطبعة األوىل 

دار اٟتديث، القاىرة،  ،ى (817جملد الدين دمحم بن يعقوب الفَتوزآابدي )ت ،القاموس احمليط .25
 م2008ى    1429

نمري الرب ال بن عبد بن دمحم هللا بن عبد الكايف يف فقو أىل ا١تدينة ا١تالكي، أليب عمر يوسف .26
 م.1992ى    1413ى (، دار الكتب العلمية، بَتوت، الطبعة الثانية،  463 )ت القرطيب
كشاف القناع عن اإلقناع، ١تنصور بن يونس البهويت اٟتنبلي، دار النوادر، الطبعة األوىل،  .27

 م2005ى   1426
ألدبية، بَتوت، اجمللة، ا١تعروفة ٔتجلة األحكام العدلية، حررىا ٣تموعة من العلماء، ا١تطبعة ا  .28

  ى 1302
٣تمع األهنر يف شرح ملتقى األْتر، لعبد الرٛتن بن دمحم الكليبويل، ا١تدعو بشيخي زاده،   .29
خرج آايتو وأحاديثو خليل عمران ا١تنصور، دار الكتب العلمية بَتوت، الطبعة األوىل  ،ى (1078)ت

 م .1998ى     1419
ٛتن الغرايين، دار ابن حزم، لبنان،  الطبعة مدونة الفقو ا١تالكي وأدلتو، للصادق عبد الر  .30

 م 2015ى     1436األوىل، 
 -ى   1424بن سعيد التنوخي، دار عامل الكتب، الرايض،  ا١تدونة الكربى، لإلمام سحنون .31

 م. 2003
ا١تسند، لإلمام أٛتد بن دمحم حنبل، شرحو وصنع فهارسو أٛتد دمحم شاكر، دار اٟتديث،  .32

 م . 1995ى    1416، القاىرة، الطبعة األوىل
 م. 1985 -ى   1405ا١تعجم الوسيط، ٣تمع اللغة العربية، القاىرة، الطبعة الثالثة،  .33
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الوىاب البغدادي  بن أنس، للقاضي عبد ا١تعونة على مذىب عامل ا١تدينة اإلمام مالك .34
 -ى   1429اٟتق، مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة الثانية:  ى ( ٖتقيق ٛتيش عبد 422 )ت

 م، الرايض، القاىرة. 2008
ى (، خرجو ٚتاعة من الفقهاء إبشراف 914ا١تعيار ا١تعرب، ألٛتد بن حييي الونشريسي )ت .35

 م1981 ،دمحم حجي، دار الغرب اإلسالمي، بَتوت
ى (، خرج  474 بن خلف الباجي )ت ا١تنتقى شرح موطأ مالك، أليب الوليد سليمان .36

 .الدينية، القاىرةحديثو دمحم دمحم اتمر، مكتبة الثقافة 
 . دار صادر ،حملمد عليش ،منح اٞتليل على ٥تتصر العالمة خليل .37
ا١توافقات يف أصول الشريعة، أليب إسحاق الشاطيب، ٖتقيق عبد هللا دراز، دار اٟتديث،  .38

 القاىرة.
الرٛتن ا١تغريب ا١تعروف  بن عبد بن دمحم هللا دمحم مواىب اٞتليل لشرح ٥تتصر خليل، أليب عبد .39
 م. 2002 -ى   1422ى (، دار الفكر، بَتوت، الطبعة األوىل  954 طاب، )تابٟت
 ا١توطأ، لإلمام مالك بن أنس، ٖتقيق بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، بَتوت. .40


