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  قسم علوم القرآن والتربية اإلسالمية

 

 بِسْمْ اهلل الرَحْمَنْ الرَحِيمْ
 المقدمة: 

وعلى آلِو وصحبِو الحمُد هلل ربِّ العالمين والصبلة والسبلم على سيد المرسلين 
  :أجمعين وبعد

وأّما أْن يكون بيَع شيٍء  ،إّما أْن يكوَن بيَع حاضٍر مرئي فإنَّ البيع من حيُث المبيعَ 
إنَّ بيع الشيء الغائب عن  ،غائٍب وطريق معرفتِو ذكر األوصاف المبينة لُو بإحدى وسائل البيان

إخترُت واحدًا منها وىو البيع على البرنامج  ةٍ الرؤية والمعرََّف بطريق ِذكر أوصافِو لُو وجوٌه ِعدَّ 
حيُث سّلطُت الضوء على  (قراءة في البيع على البرنامج) :موضوعًا لدراستي ىذه والتي اسميتها

الجهد الفكري البنّاء لفقهاء المذىب المالكي والمستند الى األصوِل الشرعية في بيان ىذا 
وإخراجُو بمزاياُه وخصائصو الى حيز الوجود وجعلو  النوع من البيع واستنباط الحكم الشرعي لوُ 

وتظهُر أىمية البيع  ،ضمن الواقع العملي لتعامبلت الناس الخاصة ببيوعهم ومعاوضاتهم المالية
على البرنامج في حاجة الباعة لحفظ مبيعاتهم من التلِف والتلّوث والفساد الحادث بسبِب كثَرة 

بطريق المعاينِة وتكرار نشرِىا وطيِّها لهذا الغَرض ؛ فكاَن  إخراجها من أوعيتها لعرضها للبيعِ 
اإلكتفاء بذكِر أوصافها الدقيقة الجامعة على دفتٍر أو قائمٍة ىو البديل الشرعي المبلئم الذي 

ُوتقلَّص تكاليف تفريغها ثُمَّ  ُتصان بِو السّلع من التلف والفساد وتحافُظ بِو على ديمومتها
و مّما يتبلئُم مَع مقاصَد الشريعة اإلسبلمية في حفظ األموال المقّومة تحميلها وتنضيدىا وى
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الموضوَع قد  إنَّ أسباب إختياري لهذا ،وإدامتها والحيلولة دون إتبلفها وتبذيرِىا وإىدارِىا
  :تعدَّدت ويُمِكُن تلخيصها في ما يأتي

تبّني وإيجاد أنواع بيان الجهود الطيبِة والمسالَك المحمودة لفقهاء السلف الصالح في  -ٔ
من البيوع يستغنى فيها عن رؤية المبيع ويكتفى بذكِر أوصافِو عند تّعذر معاينتِو أو وجوَد 

البيع  :ومن ىذِه البيوع ،المشقة في ذلك على أن ال يصادم ذلك نصٌّ أو قياٍس شرعي  
أو دفتٍر ونحوِه  على البرنامج الذي يكتُب فيِو البائُع أوصاف المبيع المعّرفة لُو على ورقةٍ 

إستغناًء عن رؤيتِو دفعًا للضرِر الحاصل بتكراِر نشَر السلعِة وتقليبها وما ينتابها من التلِف 
 .التلويث والفساد جراء ذلك

إختصار تكاليف إحضار  :بيان المنافع الُمتَحصِّلة من البيع على البرنامج ومن ىذه المنافع -ٕ
حادَث بتكرار نشرىا للمشاىدة وىَو ّما يتبلئُم المبيعات وصيانتها من التلف والفساد ال

 .مَع مقاصد الشريعة في حفظ المال وإدامتِو والحيلولة دون إتبلفِو وتبذيرِهِ 

بيان مرونة فقو المالكية من خبلل تجويزىم للبيع على الوصف وتبّنيهم ألحد أنواعو وىو   -ٖ
الحكم الشرعي لهذا البيع  إذ تعددت مصادرىم التبعية الكاشفة عن  ،البيع على البرنامج

كإجماع أىل المدينة وُعرف الناس وتنوعت قواعدىم الكّلية التي أدرجوا فيها جزئياتو  
ونزوِل  ،،وأنَّ االصل في البيوع اإلباحة ،كالقواعد الخاصة برفِع الحرِج وإزالة الضرر

  .ونحو ذلك، الحاجِة منزلة الضرورِة عامًة كانت أو خاصة

بيع على البرنامج يُمكن التعّرف على الحلول الفقهية المبلئمة في من خبلل دراسة ال  -ٗ
حال مجيء المبيع الموصوف بعد قبض المشتري لو على خبلف األوصاف التي ذكرىا 

  .البائع قبل القبض

إنَّ التعّرف على المقاصد واألدلة التي تقف وراء األحكام المتعلقة بالبيِع على البرنامج  -٘
صرين في إيجاد الحلول الشرعية والتكييف الفقهي للبيوع التي توصف تخدُم الفقهاء المعا

السلع فيها عن طريق شاشات اإلنترنيت والتلفاز وصفحات الجرائد والمجبلت مع 
وما قد ُيصاحب عمليات  اإلنتباه للتباين الموجود ومراعاة المحاذير الشرعية في ذلك

صاف للسلع تغاير حقيقتها ونحو البيِع والتسويق ىذه من أساليب النجش وإعطاء أو 
  .ذلك
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أّما  ،وقد إقتضت طبيعة ىذا البحث أن أجعلُو في مقدمٍة وثبلثة مباحث وخاتمةٍ  
وقّسمُت ىذا  ،فجعلتُو للتعريف بالبيع على البرنامج وبيان ماىيتِو وأحكاِمو :المبحث األول

رنامج وبيان حقيقتو وبعض فجعلُت المطلب األول للتعريف بالبيع على الب ،المبحث الى مطلبين
أّما المطلب الثاني فجعلتُو لبيان حكم البيع على البرنامج وأدلة  ،المفاىيم المتعلقة بوِ 

  .مشروعيتو
فبينُت فيِو الحلول الشرعية في ضوء مغايرة أصل المبيع ِلما ُكتب  :أّما المبحث الثاني 

جعلًت المطلب األول في بيان  ،لبينعنُو في البرنامج من أوصاٍف وقسَّمُت ىذا المبحث الى مط
ثبوت الخيار للمشتري في ردِّ المبيع للبائع أو اإلمساك بو عند عدم مطابقة األوصاف المكتوبة 

أّما المطلب الثاني فجعلتُو لبيان آلية التقاضي عند التنازع في المبيع في ضوء  ،لحقيقة المبيع
 .القواعد المتعلقة بذلك األدلة الشرعية

لمبحث الثالث فتطرقُت فيِو للبيوع المعاصرِة والمماثلة للبيع على البرنامج من أّما ا 
بعض وجوىِو كالبيوع التي يكتُب البائُع فيها أوصاف السلع المراد بيعها من جنٍس ونوٍع ومقداٍر 
وسعٍر وجهة إنتاٍج وتاريخ صبلحيٍة ونحو ذلك على شاشات اإلنترنت والتلفاز أو على صفحات 

وبيَّنُت في ىذا المبحث بعض أقوال الفقهاء المعاصرين وفتاواىم في ذلك  ،والمجبلتالجرائد 
مَّ أنهيُت البحَث بخاتمٍة تضّمنت خبلصًة وأىم النتائج التي  ،ومايتعلق بهذا الموضوع ََ ثُّ

 .توصَّلُت إليها
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 المبحُث األول
 تعريف البيع على البرنامج وبيان ماهيتِه وأحكامه

 

 المطلب األول
 عريف بالبيع على البرنامج وبيان مفاىيم تتعّلق بذلكت

 تعريف البيع لغًة وإصطبلحاً: -ٔ

أكانا مالين أم  وىو مبادلُة شيٍء بشيٍء سواءٌ  ،البيُع لغةً  مصدُر باعَ  :البيع في اللغة 
والبيع كالشراء من األضداد التي تطلُق على الشيء وعلى ضّدِه أي يطلق على أحدىما  ،غيرىما
 . (ٔ)وإبتاع أي إشترى ،فالعَرب تقوُل بعُت الشيء أي إشتريتوُ  ،بِو اآلخرويراُد 

يراد بالبيع شرعًا مبادلُةُ ماٍل بمال قابلين للتصّرف على سبيل  :البيع في الشرع
 .(ٕ)التراضي

 البرنامج في اللغة واإلصطبلح الشرعي:تعريف  -ٕ
قة أو النسخة التي يُكتُب فيها يُطلُق البرنامج في اللغة على إسم الور البرنامج لغًةً :  

ومنُو  ،ماىية أو مقدار الشيء المبعوث كأمتعِة التّجار وسلِعِهم المحمولة من بلٍد الى بلٍد آخر
كذلك يُطلُق البرنامج على الورقة أو النسخة التي   ،قول السمسار إنَّ وزَن الحمولة كذا وكذا

على الخطة المرسومُة أيضًا يطلُق البرنامج و  ،فيها المحّدُث أسماء رواتِو وأسانيد كتبوِ يكُتُب 
التي أصلها  (برنامو)ومفردُة برنامج ىي ُمعرٌَّب لمفردة  ،(ٖ)لعمٍل ما كبرامج الدرس واإلذاعة

  .(ٗ)فارسيٌّ 
ىو الدفتر أو الورقُة المكتوب اإلصطبلح الشرعي البرنامج في  :البرنامج إصطبلحاً  

بهذه  إذ ُيستغنىمن السلعة المبيعة كالثياب ونحوىا  ما في الوعاء أو الِعْدل أوصاففيها 
ونشر ( الِعْدل)ِلما في فتح الوعاء أو لعين السلعة رؤية المشتري األوصاف المكتوبة عن 

 .(٘)أو االوصاف مقام الرؤية البضاعة وطّيها من الحَرِج والمشقة على البائع فأقيمت الصفةُ 
عن بقية المذاىب بالتفصيل في بيان  (ٙ)المالكيةإنفرد فقهاء  :البيع على البرنامج حقيقة -ٖ

 .امٍ وما يتعلَّق بِو من أحك ماىية البيـع على البرنامج
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ِمن  تهااصف يكُتب البائعُ  و حرزٍ أبيٌع لعيٍن غائبٍة موضوعٍة في وعاٍء وىذا البيع ىو  
ٍَ  ٍ على دفترجنٍس ونوٍع ومقداٍر  وفي . المكتوبة بذكَر ىذه صفاتها فيستعاُض عن رؤيتها  أو ورقٍة

ما يلي طائفُة من نصوص المالكية التي تبّين أنَّ ىذا النوع من البيوع ىو بيٌع لمبيع غائٍب أكتفي 
يكتنفُو من  ذكر في الدفتر جنُس ونوع ومقدار المبيع إلزالة مايُ إذ دون معاينتِو  بوصفِو على دفترٍ 

 :الجهالة
لُو أصناف من البزِّ ويحضرُه السّواُم في الرجل يُقدَُّم  :قال مالك) :في الموطأجاء  

ربطٌة سابريٌة ذرعها   ملَحَفٌة بصريٌَّة وكذا وكذا ويقرأ عليهم برنامجِو ويقوُل في كٍل ِعدٍل كذا وكذا
لهم أصنافًا من البزِّ بأجناسِو ويقوُل أشتروا مني على ىذِه الصفَة فيشترون  يسمّ كذا وكذا ويُ 

فتحونها فيستغّلونها ويندمون قال مالك ذلك الزٌم لهم إذا كان األعدال على ما ِوصفت لهم ثمَّ ي
 .(ٚ)(موافقاً للبرنامج الذي باعهم عليوِ 

على  والبأس ببيع أعداَل البزِّ وإسقاط العطرِ ) :وجاء في الكافي إلبن عبد البر 
 .(ٛ)(البرنامج وإن لم تفتح إذا وِصف مافيها ونُِعَت َوُسّمَي ذرُعو وسائَر أوصاَفوُ 

وجاز بيُع وشراء معتمدًا على األوصاف المكتوبة في ) :الشرح الكبيروجاء في  
الميم أي الدفتر المكتوب فيِو أوصاف ما في الِعدل من الثياب  بفتح الباء وكسرِ  -البرنامج 

 .(ٜ)المبيعة للمشتري على تلك الصفة(
ُتظهُر أنَّ ىذا  إنَّ قراءة في النصوص الواردة في كتب المالكية بشأن بيع البرنامج 

البيع ىو أحُد أنواع البيوع الغائبَة الموصوفة ؛ وىي البيوع التي تغيب فيها السلعة عن رؤية 
وبيع الغائب الموصوف جائٌز  ،المشتري ويستغنى عن الرؤية بذكَر صفاتِها المبينة لماىيتها

 ،(ٔٔ)األظهر والظاىرية والحنابلة فيوبِو قال الحنفية ورواية للشافعية  (ٓٔ)صحيٌح عند المالكية
ذكِر صفات المبيع جوازه ونيابة الصفة عن المعاينة عند أصحاب ىذا القول ؛ ىو أنَّ ووجو 

وإن كان ىناك غرٌر فهو من  ،الِعلَم النافي للجهالة بالمبيع والمانع من الغررِ حصُل بها يالظاىرة 
الرؤية وما كاَن للمشتري خيار الرؤية بِو وإنَّ المبيع على الصفة يثبت بِو خيار  ،اليسير المعفو عنوُ 

فبل ضرَر يلحُق بِو وال تؤدي الجهالة بِو الى النزاع مطلقًا ما دام للمشتري الخيار بين الفسخ 
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من إشترى شيئًا لم يَرُه فهو بالخيار إذا :)واإلمضاء وقد قال الرسول صلى اهلل عليِو وسّلم
  ،(ٕٔ)(رآه

الذي لم يَرُه  الى عدم صحة بيع الغائب عندىم ذىب الشافعية في األظهر ينماب 
بسبب الجهل  (ٗٔ)ما في ذلك من الغررف لِ سواًء وِصف أم لم يوصَ المتعاقدان أو أحدىما 

  (٘ٔ)وقد نهى رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم عن بيع الغرر ،(ٗٔ)بصفة المبيع
 

 المطلب الثاني 
 حكم البيع على البرنامج وبيان أدلتو 

 لبيع على البرنامج:حكُم ا -ٔ
مستندين في ذلك الى عّدة  ،(ٙٔ)ذىَب المالكية الى أنَّ البيع على البرنامج جائٌز مباح 

  .كاشفٍة عن الحكم الشرعي لهذا البيع أدلّةٍ 
وذىب اإلمام الشافعي رحمُو اهلل الى عدم جواز ىذا البيع ِلما فيِو من الغرِر المحرَّم إذ  

والبائُع  قبَل قبض المشتري لوُ  وقد يهلك المبيعُ  ،تكتنفُو الجهالة الذي رئيالمبيع غير الم ُو منأنَّ 
حيُث قال في كتابِو األم مجيباً  ،عنَد ذلك غيَر ُملَزٍم بإْن يعطي للمشتري ِمثِلِو وبذات الصفات 

فاألعدال التي الترى أدِخَل في معنى الغرِر ) :عن سؤاٍل بخصوص بيع األعدال على البرنامج
فبيوع الصفات التجوُز إاّل مضمونًة على صاحبها ) :وقال اإلمام الشافعي أيضاً  ،(ٚٔ)(رَّمالُمح

بصفٍة يكوُن عليِو أن يأتي بها بُكلِّ حاٍل وليس ىكذا في بيع البرنامج أرأيَت لو ىَلك المبيُع 
   .(ٛٔ)(فةٍ فهذا ال بيُع عيٍن وال بيُع ص :ال :مثلِو ؟ فإن قلتم أيكوُن على بائعِو أن يأتي بصفة

ٍَ من المالكية واإلمام الشافعي   :وفيما يلي أدلّة كلِّ
 ٔ- أدلّة المالكية على جواز بيع البرنامج:

ىو أنَّ  ووجَو قولهم بالجواز ،ذكرنا أنَّ المالكية قالوا بأنَّ البيع على البرنامج بيٌع جائزٌ  
ومَع ذكَر األوصاف  ،المعاينةاألوصاف التفصيلية عن المبيع والمذكورة في البرنامج تنوُب عن 

التفصيلية عن المبيع وثبوت الخيار للمشتري إن جاء المبيُع مغايرًا لؤلوصاف فبل غرَر وإن وِجَد 
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الغرر فهو من الغرر اليسير غير المؤثر بجانب حاجة الناس واعتيادىم التعامل بمثل ىذا النوع 
في ىذا البيع نجُد أنَّهم إستندوا في قولهم  ومن خبلل إستقرائنا ألقوال المالكية ،(ٜٔ)من البيوع

بالجواز الى ِعدَّة أدلٍَّة كاشفٍة عن الحكم الشرعي لهذا البيع ويُمِكُن حصَر ىذِه االدلة في ما 
 : يأتي

 : البيوع اإلباحة األصل فيأنَّ  -ٔ
فبل  بيوع اإلباحة والِحلْ األصل في الالى أنَّ  وأكثر فقهاء المذاىب (ٕٓ)ذىب المالكية 

 ٍَ  مَ حرَّ  ما مْ كُ لَ  لَ د فصَّ قَ وَ ) :قال تعالى ،قياسٍ  أويحّرم منها اّل ما دلَّ الشرع على تحريمو بنص 
ورود النص الشرعي بها إنّما  إباحتها تتطلب المعامبلت المالية الفالبيوع وبقية  ،(ٕٔ)(مْ ليكُ عَ 

التلقين في المذىب  جاء في ،(ٕٕ)مها الشريعة فتكون مباحة إستصحابًا لؤلصلتحرّ  يكفي أن ال
ََ بيع فاألصل فيو الجواز إالّ ما تعّلق بضرٍب من ضروب المنع) :المالكي َّ  ، (ٖٕ)(كّل

  أىل المدينةإجماع  -ٕ
من الصحابة  مّما يحتجُّ بِو المالكية في إختياراتهم الفقهية ىو عمُل أىَل المدينة

، وُحجتهم في ىذا (ٕٗ)شريعدليل من أدلة األحكام ومصدٌر من مصادر الت والتابعين فهو عندىم
أنَّ الكتاب المشتمَل على األحكام نَزَل بالمدينة وأىلها ُىم أول منِ ِوجَِّو اليهم التكليف وإنَّ 

وإنَّ ماعِمَل عليو  ،أىلها أخبُر بأحوال رسول اهلل فالمدينة قد ورثت علم السنَّة وفقو الشريعة
ما كان يعملون  التي آلت إليهم إذ ُىم قد توارثواللوراثة  ألحد مخالفتوِ  أىلها من األمور لم يجز

صّلى اهلل )الذين أخذوا عن الرسول  (رضوان اهلل عليهم)بِو سلفهم وسلفهم توارثوُه عن الصحابة 
  .(ٕ٘)فهو بمثابة السّنة المتواترة ولذلك يُقدَّم عندىم على خبر اآلحاد (عليو وسّلم
ذىبوا الى أنَّ عمل أىل المدينة كعمل غيرىم  أّما جمهور العلماء من غير المالكية فقد 

فمن كانت السّنة ، من األمصار فبل فرق بين عملهم وعمل أىل الحجاز والعراق والشام ومصر
أّما ما كان أساسو اإلجتهاد واإلستنباط وكان موضع إختبلف علماء المسلمين معُو فعملُو مقبول 

وىذا أصٌل قد نازعهم ) :اء في اعبلم الموقعينج ،(ٕٙ)فإنَّ عمَل بعضهم اليكون حجًة على بعض
وقالوا عمل أىل المدينة كعمل غيرىم من أىل األمصار والفرق بين عملهم وعمل  ،فيو الجمهور
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وإذا اختلف علماء  ،أىل الحجاز والعراق والشام فمن كانت السنة معهم فهم أىل العمل المتبع
  .(ٕٚ)(المسلمين لم يكن عمَل بعضهم حجًة على بعض

فقهاء المالكية تدلُّ على  وفيما يتعلق ببيع البرنامج فإنَّ اقوال اإلمام مالك وغيرِه من
، (ٕٛ)أّن من أسباب تجويز ىذا البيع ىو تعارف أىل المدينة على العمل بِو وأنُو جائٌز الغرَر فيوِ 

بينهم إذا كان وىذا األمر الذي لم يزل عليو الناس عندنا يجيزونُو  :قال مالك) :جاء في الموطأ
. وجاء في اإلستذكار عند الكبلم في جواز (ٜٕ)(المتاُع موافقًا للبرنامج ولم يكن مخالفًا لوُ 

إنّما قال على البرنامج األن بيع المرابحة عنده للعشرة أحَد ) :المرابحة بما بيع على البرنامج
 –ده دوازدة  –العراق عشر والمعهود عند أىل المدينة في بيع البرنامج وىو الذي يسميو اىل 

وبيع األعدال على البرنامج  :قال مالك) :، وجاء في اإلستذكار أيضاً  (ٖٓ)(للعشرة أحد عشر
مخالٌف لبيع الساَج في جرابِو والثوب في طّيو وما أشبو ذلك فرَّق بين ذلك األمر المعمول بِو 

  ،(ٖٔ)(مضى من عمل الماضين فيو ومعرفة ذلك في صدور الناس وما
 :فرْ العُ  -ٖ

 مّما إستند إليِو المالكية في تجويزىم للبيع على البرنامج ىو موافقة ىذا البيع لعرف 
لم يزل بيع البرنامج ) :جاء في اإلستذكار ،الناس وإعتيادىم التعامَل بمثل ىذا النوع من البيوع

 :ل مالكقا) :وجاء في اإلستذكار أيضاً  ،(ٕٖ)(من عمل الناس الجائز بينهم وال يشبو المبلمسة
وبيع االعداِل على البرنامج مخالٌف لبيع الساج في جرابِو والثوب في طّيِو وما أشبَو ذلك فّرق 

مضى من عمِل الماضين فيِو وإنَُّو  بين ذلك األمر المعمول بِو ومعرِفة ذلك في صدور الناس وما
يع األعدال على البرنامج والتجارة بينهم اليرون بها بأسًا ألنَّ ب ،لم يزل من بيوع الناس الجائزة

  .(ٖٖ)(على غير نشٍر اليراُد بِو الغرر وليس يشبو المبلمسة
عتادُه الناس وساروا عليو في أمور حياتهم ومعامبلتهم من قوٍل أو االعرف ىو ما إنَّ 

. والخبلف بين الفقهاء في (ٖٗ)من العلماء على رأي كثير وائد والعادةفعٍل أو ترٍك ويسّمى بالع
العرف الصحيح المستوِف لشروطِو واإلعتداد بِو ومبلحظتِو في اإلستنباط وعند تطبيق  إعتبار

والعرُف الصحيح ىو ما ال يخالُف نّصًا من نصوص الشريعة وال قاعدٍة من  ،(ٖ٘)األحكام
العادةُ  ) :ومن أقوالهم الدالة على حجّية العرف ،،(ٖٙ)قواعدىا وإْن لم يرِد بِو نصٌّ خاص
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وجدنا وفي مايتعّلق بالمعامبلت المالية  ،(ٖٚ)(المعروف عرفًا كالمشروط شرطاً )و  (محّكمةٌ 
أنواع  ت الشريعة اإلسبلميةقد أقرَّ ؛ ف في ذلك الشارع الحكيم يراعي أعراف العرب الصالحة

المتاجرات والمشاركات الصحيحة عند العرب كالمضاربة والبيوع واإلجارات الخالية من 
يستثني السََّلم لجريان ُعرَف اىل المدينة بِو من عموم نهيِو الشارع الحكيم  ووجدنا (ٖٛ)المفاسدَ 

ص العرايا وىي بيع الرطب على ورخَّ  ،ونهى عن بيع الثمر بالثَمر ،عن بيع اإلنسان ماليس عندهُ 
  (ٜٖ)رؤوس النخل بمثِلِو من التْمر خرصاً أي تخميناً لتعارفهم ىذا النوع من البيع 

 الناس النازلة منزلة الضرورة  رفع الحرج وحاجة -ٗ
ألجل رفع الحرج عن نصَّ بعض فقهاء المالكية في كتبهم على أنَّ بيع البرنامج جائٌز  

البائع والضرر البلحق بو جراء نشر السلعة وإظهارِىا وما ينتابها من التلَف والفساد بالنشر 
البرنامج وكان األصل منعُو حتى  جاز البيع والشراء على) :جاء في الفواكو الدواني ،(ٓٗ)وتكراره

لكنُو أجيز ِلما في حّل الِعدَل من الحرج والمشقة على البائع من تلويث ما فيو  ،يُنظَر بالعين
 :، وجاء في بداية المجتهد(ٔٗ)(مؤنٌة الى أن يرضاُه المشتري فأقيمت الصفة مقام الرؤية

يبة المبيع أو لمكان المشقة التي والخبلف عند مالك أنَّ الصفة تنوب عن المعاينة لمكان غ)
في نشرِِه وما ُيخاُف ان يلحقُو من الفساد بتكرار النشر عليو ولهذا أجاَز البيَع على البرنامج 

إنَّ حاجات الناس العامة والخاصة التي تتصَل بمصالحهم المتنوعة والتي  . (ٕٗ)(على الصفة
توجب التسهيبلت التشريعية اإلستثنائية فبل  يترّتب على عدم اإلستجابة لها ُعسٌر وصعوبٌة وحَرجٌ 

يقتصر األمر على حاالت الضرورة الملجئة بل يشمُل حاجات الجماعة مّما دون الضرورة 
، ومن (ٖٗ)الحاجة تنزل منزلة الضرورة عاّمًة كانت أو خاصة :ولذلك وضع الفقهاء قاعدة

موعة من العقود لورود نص شرعي التطبيقات العملية لذلك في باب المعامبلت المالية إباحة مج
بجوازىا إستثناًء من القواعد العامة فقد أباح اإلسبلم بعض العقود المالية بقصد رفع الحرج 

ن كانت إباحتها على خبلف القواعد واألصول المقررة إعنهم وتيسير سبل التعامل والتبادل و 
فاء وضمان الدرك وجواز والجعالة والحوالة وبيع الو د اإلجارة و ومن وجوه ىذا إباحة عق

اإلستقراض بالربح للمحتاج وغير ذلك مّما فيو العقد او التصّرف على مجهوٍل أو معدوٍم حيُث 
ومن ذلك إباحة الشريعة اإلسبلمية ، أباحها الشارعفدعت حاجة الناس الى ىذه العقود 
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اإليجاب والقبول الخيارات في العقد فاألصل ان يعقد العقد الزمًا اليقبل الفسخ بمجرد تمام 
لكن لّما دعت حاجة الناس للخيارات من اجل المحافظة على شرط الرضا الذي األساس في 

الرؤية والعيب والشرط  اتخيار  تشّرعفقد ، ولرفع الضرر عن احد العاقدين ،جميع العقود
 .(ٗٗ)ونحوىا

حكم  إنَّ الحاجة تنزل منزلة الضرورة في كونها تثبُت حكمًا وإن إفترقا في كون 
ىذا من  ،الحاجة مستمّرًا وحكَم الضرورة مؤقٌت بمدة قيام الضرورة إذ الضرورة تّقدَُّر بقدرِىا

جانب ومن جانٍب آخر فإنَّ من الجدير ذكَرُه ىو أنَّ الحكم الثابت بسبب الحاجة يكون عاّماً 
بلٍد أو طوائَف بخبلف الحكم الثابت بالعرف والعادة فإنُو يكوُن مقتصرًا على ما تعارفُو أىل ب

معينٍة وإعتادوه وذلك ألّن الحاجة إذا مسَّت الى إثبات حكٍم تسهيبًل على قوٍم فبل يمنُع ذلك 
من التسهيل على آخرين وال يضرُّ بخبلف الحكم الثابت بالعرِف والعادة فإنَُّو يقتصُر على اىل 

 .(٘ٗ)ذلك العرف إذ ليس من الحكمة إلزام قوٍم بِعرَف قوٍم آخرين
 :لّة اإلمام الشافعيأد

ذكرنا أنَّ اإلمام الشافعي قد عدَّ البيع على البرنامج بيعًا غير جائز ِلما فيِو من الغرِر  
 قبَل قبض المشتري لوُ يهلك كما أنَّ المبيع قد   ،المحرَِّم إذ تكتنفُو الجهالة ألنَُّو مبيٌع غير مرئي

ومن ىنا فإنَّ أىم ما  ،شتري ِمثِلِو وبذات الصفاتالبائُع غيَر ُملَزٍم بإْن يعطي للموعند ذلك فإنَّ 
حيث  ،استدلَّ بِو اإلمام الشافعي على عدم جواز البيع ىو نهي الشريعة اإلسبلمية عن بيع الغررِ 

 .(ٙٗ)نهى رسوُل اهلل صّلى عليِو وسلَّم عن بيع الغررِ 
لٌة ونرى ىنا رجحان مذىب المالكية لقوة حجتهم في ذلك ؛ إذ ليس ىنالَك جها

وإنَّ وجود الخيارات كخيار الرؤية والعيب  ،فاحشة مع ذكر الصفات الدقيقة والجامعةعن المبيع
وإنَّ  ،ونحِوىما يندِفُع بِو الضرر عن المشتري إن خالف المبيع الموصوف على البرنامج للوصف

تعذر البيع وفي إالغاءِه عند  ،على ىذا المنوال تقتضيِو الحاجة والمصلحة الراجحة للناس البيع
 .بالمشاىدة تعسير على الناس وإىداٌر للجهِد والمال والوقت 

 

 المبحث الثاني

 مغايرة المبيع لألوصاف المكتوبة
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المبيع على البرنامج عند قبض المشتري لُو إّما أن يأتي ُمطابقًا لؤلوصاف المذكورة أو  
مّكن العاقد من التصرُّف في ما أخَذُه وال يأتي مغايرًا لها ؛ فإن جاء مطابقًا لَزَم عقُد البيع لكي يَت

فمَع مجيء المبيِع على ذات الصفات المكتوبة يحصُل التراضي  ،خيار للمشتري في الفسخ
وأنَّ األصل في العقوِد اللزوم  ،وينتفي الضرَر بتكامُل اإلنتفاع بالمبيع الذي ُدِفَع من أجلِو الثَمن

ألعيان المتعاَقد عليها وترتيب المسببات على وىي أسباب لتحصيل المقاصد والمنافع من ا
  .(ٚٗ)أسبابها

أّما إذا جاء المبيُع عنَد قبضِو مغايرًا لؤلوصاف المكتوبة على البرنامج فإنَّ األمَر  
يختلف ؛ فمَع حدوث الضرِر بتغّير المبيع ومخالفتِو لؤلوصاف المكتوبة وماينتج عنُو من 

د ؛ فإنَُّو البُدَّ من حلوٍل شرعيٍة يندِفُع بها الضرر عن اإلخبلل بالرضا الذي ىو أساس العقو 
أو  ،المشتري وأقربها للمصلحِة ىنا ىو ثبوت الخيار للمشتري ِبردِّ المبيع أو إمضاء عقد البيع

إثبات حقو عند القضاء في حال إنكار البائع مخالفة المبيع لؤلوصاف وَعَدم تصالحهما على 
 .ّين ذلك في ما يأتيوسنب ،شيء يرتفُع بِو النزاع

 المطلب األول
 الخيار للمشتري بين الرَّد واإلمساك

ذىب المالكية الى أنَّ السلعة المباعة على البرنامج إن جائت عند قبضها مطابقة  
أّما إذا جاء  ،لؤلوصاف المذكورة في الدفتر صار البيع الزِمًا للمشتري وال خيار لو في فسخو

العقد أوقبول  و فسخ للبائع المبيعِ ردَّ فإنَُّو يثبُت للمشتري الخياَر في المبيع مخالفًا ِلما وِصف 
فإن وجَدُه على الصفة التي في البرنامج ) :جاء في كفاية الطالب ،(ٛٗ)المبيع بعوٍض أو بدونوِ 

وجاء في  ،(ٜٗ)(وإْن وجَدُه على غيرىا فهو بالخيار في لزوم البيع وفسخو ،لزَمُو البيع وال خيار لوُ 
فأقيمت الصفة مقام الرؤية فإن وِجَد على الصفة لزم المشتري وإاّل ُخيّـَر ) :لفواكو الدوانيا

إنَّ قول المالكية بلزوم البيع للمشتري إذا جاء المبيع على البرنامج مطابقاً  .،(ٓ٘)(المشتري
ت لزِم لؤلوصاف المذكورة فيِو ؛ فمَرّده أنَّ عقد البيع من العقود البلزمة التي متى ما صحّ 

  ،(ٔ٘)ولزوم العقد يراد بِو عدم جواز فسخو من قِبل أحد العاقدين دون رضا اآلخر ،مقتضاىا
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أّما قول المالكية بثبوت الخيار للمشتري في قبول المبيع أو الفسخ وردِّه الى البائع  
عرض لُو ما إن جاء المبيع مخالفًا لؤلوصاف المذكورة في البرنامج فمردَُّه أنَّ العقد البلزم قد ي

وتنقية  (البائع والمشتري)يسِلُب لزومُو كالخيارات الحكمية التي غايتها تمحيص إرادة الطرفين 
، فخيارات النقيصة ومنها (ٕ٘)عناصر التراضي من الشوائب توّصبًل الى دفع الضرر عن العاقد

الحكم وبمقتضى وخيارات الجهالة ومنها خيار الرؤية ؛ لها أثٌر واضٌح على عّلة  ،خيار العيب
واإلمساك لُو وجوٌه منها الرضا بالمبيع  ،(ٖ٘)ىذه الخيارات يكون للمشتري إمساك المبيع أو َردِّه

فإذا قال المشتري رضيت بالعقد كان ىذا القول  ،على ما فيِو صراحًة أو داللًة وذلك بعد رؤيتوِ 
، والوجو (ٗ٘)بض إسقاطًا داللةً إسقاطًا صراحًة وإذا قبَض المعقود عليِو بعد رؤيتِو كان ىذا الق

اآلخر إلمساك المبيع ىو أن يحّط البائع عن المشتري من الثمن بقدر نقِص العيب وىذا 
اليجوُز ااّل إذا رضي البائع بذلك إذ لو إلزَِم البائع بتنقيص ثمن سلعتِو للمشتري لكان معناُه 

ضراٌر للبائَع ومَع أنَّ فيِو إزالةٌ بثمٍن لم يرضو وفي ىذا إ (وىو السلعة)إخراج شيٍء من ملكِو 
  .(٘٘)للضرر البلحق بالمشتري إالّ أنَّ الضرَر اليزال بضرٍر مثلو أو أكبر منوُ 

أّمأ حق الفسخ ورَدَّ المشتري للسلعة الى البائَع عند مخالفتها لؤلوصاف المذكورة على 
النقيصة والجهالة في المبيع البرنامج فمشروٌع لفوات السبلمة المشروطة في العقد إذ أنَّ ظهور 

مّما يؤثُر على قيمتو في ُعرِف التجار وأىل الخبرة يـَُعدُّ إخبلاًل بالرضا الذي ىو أساس العقود 
فُشرِّعت الخيارات كخيار العيب وخيار الرؤية ونحِوىا لتدارك الخلل الذي نال الرضا ولدفَع 

فهو لم يدفع جميع  ،مبيع إاّل بقيد سبلمتوالغبِن والضرر عن المشتري الذي اليكتمَل إنتفاعُو بال
الثمن إاّل ليسَلَم لُو جميع المبيع وبكامل المنفعة فمن العدِل أن يعطى ىذا المشتري الخيارفي 

وإن قال المشتري إعطني األرش ألمسك المبيع ) :جاء في المهذب ،(ٙ٘)فسخ العقد أو إمضاءهِ 
المبيع إال بجميع الثمن فلم يجبر على تسليمِو لم يجبر البائع على دفع األرش ألنُو لم يبذل 

 .(ٚ٘)(ببعض الثمن
 المطلب الثاني 

 التقاضي وآلياتِو عند التنازع في المبيع
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قال المالكية أنَّ المشتري إذا إّدعى بعد تسّلمو السلعة الموصوفة على البرنامج أنَّ  
و ذلك ولم يتصالح مع البائع ما ىو مكتوب في البرنامج بنقٍص أو تلٍف ونحالسلعة مخالفٌةٌَ لِ 

ليحسم القاضي األمر فعليِو أن يأِت بالبيّنة على صدق دعواه  ؛ على شْي يرتفع بو النزاع بينهما
وأنكَر البائُع مخالفة السلعة لؤلوصاف المتفق قولو أّما إذا لم يأِت بالبينة التي تدعُم  ،لصالحوِ 

َمن إبتاع  :قال مالك) :التاج واإلكليلجاء في  ؛ (ٛ٘)عليها في البرنامج فالقول للبائع مع يمينوِ 
ِعداًل ببرنامجِو جاز أن يقبضو ويغيب عليِو قبل فتحِو فإن ألفاُه على الصفة لزَمُو وإن قال وجدتُو 
بخبلف الصفة فإن لم يغب عليو أو غاب عليِو مع بّينٍة لم تفارقُو أو تغاررا بذلك فلُو الرضا بِو أو 

ذلك إاّل بقولِو وأنكر البائع أْن يكون مخالفًا للجنس المشترط أو قال بعتكُو وإن لم يعلم ، رّدهِ 
وبيان   ، (ٜ٘)(فتوِ صعلى البرنامج فالقول قوَل البائع مع يمينِو ألنَّ المبتاع صّدقُو إذا قبض على 

م دَ علِ أنَّ المشتري للموصوف على البرنامج إن رفَع الدعوى الى القضاء بعَد التنازع ما تقدََّم 
التصالح بينهما على شيء فإن القاضي ينظر في الدعوى فإن كانت مستوفيًة لشروط صحتها 

 ،ليجيب دعوى المدعيمجلس القضاء بالحضور الى  (وىو البائع) عليو فإنُو يلزم المدعى
فإن أقام المدعي البينة على دعواُه حكَم لو  ،إلثبات حقو ويطلب القاضي من المدعي البّينة

نَّ جانبُو ضعيف إذ أنَُّو ذلك أبإقامة البّينة ( المّدعي)إنّما يكّلف القاضي المشتري و  ،القاضي
 حتى تثبت إدانتو لذلك ُكلف توبراءة ذماإلنسان األصل في  إذ أنَّ  ،يّدعي خبلف األصل

 وأنَُّو ال يُقبل قول اإلنسان في ،بما لها من قوة إظهار فهي حّجتُو في ثبوت حقو ،بالبيّنةالمدعي 
وقد بّين النبي )صّلى  (ٓٙ)ما يّدعيو بمجرَّد دعواه بل يحتاج الى بيّنة أو تصديق من المدعى عليو

لو يعطى الناس بدعواىم ) (:)صّلى اهلل عليو وسلَّم الحكمة من ذلك حيث قال (اهلل عليو وسّلم
فإذا  ،(ٔٙ)ليو(ألّدعى قوم دماء قوٍم وأموالهم لكنَّ البّينة على المّدعي واليمين على المدعى ع

بينٍة فإنَّ القاضي يطلب من المدعى عليو أن  نة على ما يّدعيو بأن لم يكن لوعجز أن يقيم البيّ 
في العدل موافٌق لما مكتوب في البرنامج فعندئٍذ  وأنَّ ما شتريعيو الميدّ  يحلف على نفي ما

فهو مؤيٌد بالبراءة  قويٌّ أنَّ جانب المدعى عليو  :ووجو ذلك ،يحكم القاضي ببراءة المدعى عليوِ 
والمدعى عليِو ىو من ترجَّح قولو بعادٍة أو موافقة أصٍل ) :، قال إبن جزي المالكي(ٕٙ)األصلية
فاألصُل كَمن كان لو مااًل على رجٍل فضُعَف قول الطالب وىو مدٍّع وتَرجح قول  ،أو قرينةٍ 

ألنَّ األصل بقاء ) :مَّ قال إبن جّزي، ثُ (ٖٙ)(المطلوب وىو المدعى عليو ألنَّ األصل براءة الذّمة
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أو قرينة كمن حاز شيئًا ثُمَّ إدعاُه غيره  ،ماكان على ماكان إال أن كان ُعْرٌف يقتضي خبلف ذلك
فعلى ىذا البيّنة على من  ،فترجح قوُل من حازَُه فهو المدعى عليو وَضُعَف قول اآلخر فهو ُمدَّعٍ 

إنَّ دليل المشروعية في إقتضاء البينة من المشتري  ،(ٗٙ)(َضُعَف قولُو واليمين على من قوي لوُ 
البيّنة على المّدعي واليمين ) (:صّلى اهلل عليو وسّلم)أو اليمين من المدعى عليِو ؛ قول النبي 

، وىذا الحديث الشريف أصبح قاعدًة فقهية عامة تتضمن حكمًا يصدُق (٘ٙ)(على المّدعى عليو
ل تحت موضوعها وىذه القاعدة يؤيدىا العقل السليم ِلما على الوقائع والحوادث التي تدخ

 . (ٙٙ)ذكرنا
عن حلف اليمين فقد قال  (إمتناعو)وفيما يتعّلق ببقية حيثيات الدعوى كنكول البائع 

على المشتري ليحلف  عن حلف اليمين فإنَّ اليمين تـَُرد (إمتنع)البائع إذا نَكل  بأنّ  المالكية
 ،(ٚٙ)َحَكَم لُو القاضي فيما إّدعاه وكان لُو حق رّد السلعة على البائع على ما إّدعاُه فإْن َحَلفَ 

وجَدُه في الِعْدل فإن  وإْن نكَل حَلف المشتري أنَُّو يغايُر ما) :قال صاحب كتاب منح الجليل
بَرد ومّمن قال  ،(ٛٙ)(حَلَف فلُو رَدَُّه على البائع وإن نكَل لَزمُو ما أتى بِو وال شيء لُو على البائع

اليمين على المّدعي في حال نكول البائع ؛ الشافعية وقول مرجوٌح للحنابلة وحجتهم في ىذا 
أنَّ الحق إنّما يثبُت باإلقرار أو البّينة والنكوُل ليس بإقراٍر وال بيّنٍة فبل يقضى بِو وقد يكوُن 

أنَّ النبي صلى اهلل  :وا بوومّما استدلّ  (ٜٙ)تحّرجًا عن حلف يميٍن صادقٍة أو تحّرزًا عن يميٍن كاذبةٍ 
فالبائع ال يقضى عليو بنكولِو ) :جاء في المهذب ،(ٓٚ)عليو وسلَّم ردَّ اليمين على طالب الحق

 .(ٔٚ)(ألّن الحق إنّما يثبُت باإلقرار أو البينة والنكول ليس بإقراٍر وال بيّنةٍ 
َكَل قضي عليِو والحنابلة في قول الى أنَّ المدعى عليو إذا ن بينما ذىب الحنفية 
أنَّ شريحًا القاضي قضى على رجٍل بمجرَّد النكول  :ومّما استدّلوا بِو على ذلك ،(ٕٚ)بالمّدعى بوِ 
 .(ٗٚ)وقالوا أنَّ نكول المّدعى عليِو ىو إعتراٌف منُو بالحق فكان كاإلقرار ،(ٖٚ)عن اليمين

 

 المبحث الثالث

 البيوع المعاصرة الُمشاكلة َللبيع على البرنامج
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من جانب أنَّ تماثُِل بيع البرنامج من بعض الوجوه ؛ في عصرنا الحاضر توجُد صوٌر  
من حيث جنسها التي يروَم بيعها لآلخرين  البائع أو من ينوب عنو يذكُر أوصاف السلعة الغائبة

 والمرئيةاإلعبلمية الحديثة  عن طريق الوسائلوُتكتُب األوصاف وتُعلن نوعها وعددىا وسعرىا و 
  ،وشاشات التلفاز والصحف والمجبّلت النقال والمقروءة مثل شبكة اإلنترنيت والهاتف منها

من المسائل المستحدثة في  دُّ عَ يُـ  التي ذكرنا الوسائلعن طريق على الوصف  البيعو  
التكييف الفقهي لُو ومدى كفاية معرفة و تِو تقتضي النظر في ماىي أىمّية ٍ وأمٍر ذا الفقو اإلسبلمي 

ومطابقة األوصاف  ،عن المبيع وبيان معلوميتوِ  الجهالةِ  في رفعَ  ن طريق ىذِه الوسائلالوصف ع
الحلول الشرعية وإيجاد بعد قبضو من قبل المشتري،  عن المبيعِ  للحقائق الظاىرةالُمعلن عنها 

  .البيوع هِ في ىذ والغررِ  المبلئمة إلزالة الضرر عند حصول الغبنَ 
فتاوى الفقهاء المعاصرين في ىذه المسألة نجد أنَّ ومن خبلل اإلطبلع على بعض  

بإعتبار أنَّ  الحديثة الوسائل اإلعبلمية عن طريق والبيع عمليات التسويقبجواز منهم من قال 
لكن ىذا الجواز ليس  ،م يقم الدليل الشرعي على الحظرلَ  األصل في العقود الِحلَّ واإلباحة ما

للُمعلن عنو من بحقيقة المبيع ومطابقتو مدى المعرفة على إطبلقِو عندىم ؛ إذ يتوقف على 
الحقيقية ؛ فاإلعبلن عن السلع في  لقيمة السلعةومدى مبلئمة األسعار الموضوعة  ،وصفٍ 

الوقت الحاضر كثيرًا ما تصحبُو المبالغة في مدِح اإلنتاج وذكَر محاسن السلعِة وقد ال يتحقق 
ن الغرر وزالت الجهالة فأن تحقق شرط ا ،اكثر ذلك عند اإلستعمال َِ لبيان والمعرفة للمبيع وأُم

جاء في فتوى  ،(٘ٚ)وُعمَل بالخيارات الشرعية المبلئمة كخيار الرؤية والعيب ونحوىا جاز ذلك
فإذا تحقق شرط البيان والمعرفَة للثمَن والمثمَّن ) :للشيخ عبداهلل بن عبد الرحمن الجبرين 

ََ يجوز التعام ،وزالت الجهالة ُل والتعاقُد بيعًا وشراًء بواسطة الهاتف وبواسطة الشاشات أو فإنُّو
اإلنترنيت أو غيرِىا من الوسائل التي يستفاد منها وتؤمن المفسدة والغرر واإلستبداد بالمصالح 

ر حق  فإذا أضيف شيٌء من ىذه المحاذير لم تجز المبايعة بهذه اللوسائل يوإكتساب األموال بغ
سارات الفادحة وإفبلس الكثيرين من ذوي األموال الطائلة مع فكم حدث بسببها من الخ

واهلل  ،مايحصل بعدىا من المنازعات والمخاصمات التي إنشغَل بحّلها القضاة والحكام
 . (ٙٚ).(أعلم
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في حين نجُد من الفقهاء من قال بحظر التسويق والبيع عن طريق الوسائل المرئية  
على ونحو ذلك  هِ وْقْدرُُه وسعرِ  ونوعوِ  غائب من حيث جنسوِ والمقروءة والتي يوصف بها المبيع ال

أوصافًا للسلعِة التمثُل  فيو رُ ذكَ إذ تُ  المنهي عنوُ  الغررِ يتضمَُّن  على ىذا المنوال عتبار أنَّ البيعإ
غير ودفَع أسعاٍر إغراٌء للمشتري وحمِلو على التعاقد كم تتضمَُّن النجش ِلما فيِو من حقيقتها  
  .(ٚٚ)قيمة السلعة الحقيقية وىو ماال تجيُزُه الشريعة اإلسبلميةمبلئمٍة ل

المعاصرة التي تحظر البيع للسلع الغائبة عن الرؤية  الفتاوى من وفيما يلي نصوص
  :بطريق الوسائل اإلعبلمية الحديثة الموصوفة

 :الجواب ،فما حكمها ؟ ..NET MARKET ظهرت شركات :س) :الفتوى األولى -ٔ
 .(ٛٚ).(كي غرر وىو نوع من أنواع اإلحتيال والنصب فهو حرامالتسويق الشب

(( ٛ/ٗ))ٖٚجاء في الفقرة السابعة من قرار مجمع الفقو اإل سبلمي رقم  :الفتوى الثانية  -ٕ
محرَّم  ٚ-ٔفي دورة مؤتمرِه الثامن المنعقد ببندرسيري بيجوان بروناي دار السبلم من 

بعد إطبلع المؤتمر على البحوث  ،مٖٜٜٔ (حزيران )يونيوٕٚ-ٕٔىـ الموافق ٗٔٗٔ
ومن الصوِر الحديثة للنجش  :ىـ ) :مايلي ،الواردة الى المجمع بخصوص عقد المزايدة

التي تذكر أوصافًا رفيعًة  ،والمقروءة ،والمرئية ،المحظورة شرعًا إعتماد الوسائَل السمعية
  .(ٜٚ)(وتحمُلُو على التعاقد ،أو ترفع الثمن لُتغِر المشتري ،التمثُل الحقيقة

إنَّ الذي ينبغي مبلحظتُو واإلشارة إليو ىو أنَّ البيع في الوقت الحاضر وبواسطة  
وسائل اإلعبلن الحديثة قد يتأثَر ِسلبًا بقّلة الورَِع وفساد الذمم بخبلف ما كان األمُر عليو أيام 

عبلنية الحديثة يرافقها أحيانًا التجاىل تشريع البيع على البرنامج ؛ فالبيوع عن طريق الوسائل اإل
ويتفنََّن فيها الُتّجار في التمويِو والغش لترويج سلعهم والحصول على الربح  للضوابط الشرعية

وصَف مكونات السلعِة  :بطرٍق غير مشروعٍة وقد أخذ ىذا الغش والترويج صورًا متنوعة ومنها
ة للبضاعة الجيدة على البضاعة الرديئة بغَرِض أو وضَع العبلمة التجاريّ  ،بأوصاف غير حقيقيةٍ 

أو ذكر عيوٍب وىميٍة على  ،المنتهية الصبلحية أو بيَع المواد الفاسدة ،تسويق البضاعة الرديئة
أو كتابة وزٍن معيٍَّن للسلعة غير وزنها  ،اليسلعِة المراد بيعها للتغطية على العيوب الحقيقيةِ 

سلعِة مع عدم الرغبة في شرائها وغيَر ذلك من صوِر الغشِّ ومنها الزيادة في ثمن ال ،الحقيقي



 
 ( ٕٕٔٓ)(         أيـار ٘) العدد(        ٜٔ) المجلد  

ٖٚ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

وىو ما نهت عنُو الشريعة  ،(ٓٛ)والخداع والتي َيكسُب بها البائع أموال الناس بطريق الباطل
يا أيُّها اّلذين آمنوا ال تأُكلُوا أإْمَواَلُكْم بيَنكْم بالباِطِل إاّل أْن  ) :اإلسبلمية إذ يقوُل تبارك وتعالى

من غّشنا فليَس ) :ويقول رسوُل اهلل صّلى اهلل عليِو وسلَّم ،(ٔٛ)(َن ِتجارَةً َعن تراٍض ِمنكمْ َتكو 
، إنَّ أكثَر وجوه الغشَّ والتمويو التي ترافق البيع بواسطة األجهزة اإلعبلمية الحديثة والتي (ٕٛ)(ِمّنأ

الوصف للسلعة المبيعة على  بيّـّنا بعضها آنفًا يقلُّ وجودىا في البيع على البرنامج ؛ إذ يتضمن
كما توضُع للبيِع ضمانات ينتفي معها الضرر بالمشتري ؛    ،البرنامج تفصيبلت يُمكُن أن تصُدق

كلزوم البيع إن جاء المبيع مطابقًا للوصف المكتوب ووجود الخيار للمشتري بين الرَّد أو 
د بيّـّنا تفاصيل ذلك في اإلمساك مع التعويض أو بدونِو إْن جاء المبيُع مخالفًا للوصف وق

أنَّ البيع بطريق اإلعبلن في الوسائل اإلعبلمية الحديثة قد  على ،المبحث الثاني من بحثنا ىذا
يكتسُب شرعيتُو وجوازه على قول المجيزين لُو إن التزم البائَع المعِلْن بالضوابط الشرعية والتي 

م إخفاء العيوب والنواقص الموجودة ِدقَة وِصدَق األوصاف المذكورة عن السلعة َوَعدَ  :منها 
الُمسلُم ) :قال صّلى اهلل عليوِ  وسلَّم ،(ٖٛ)والحادثة في السلعة قبل قبِضها من قبل المشتري

فإن تجاىَل  ،(ٗٛ)(أخو الُمسلم وال َيِحلُّ لمسلٍم إذا باَع من أخيِو شيئًا فيِو عيب أن ال بيَّنُو لوُ 
لعمل بالِخيارات المتاحة التي يُزاُل بها الضرر وُيجبَـَر النقُص البائع الُمعِلن الضوابط وَلم يتح ا

 .واهللُ أعلم ،والعيب فبل يجوز البيع
 الخاتمة

  :بعد أن إنتهينا من دراسة البيع على البرنامج وأحكامو أمكننا التوصل الى النتائج اآلتية
ائع األوصاف البيع على البرنامج ىو إحدى صور بيع الغائب الموصوف وفيِو يكتب الب -ٔ

المعّرفة بالمبيع على دفتٍر أو ورقٍة كبديٍل عن معاينة المبيع تحاشيًا لتلف السلعة وفسادىا 
 أو تلويثها عند إظهارِىا وتكرار نشرِىا عند إخراجها من موضع حفظها للعرض والبيع 

من  إضطلع فقهاء المذىب المالكي ببيان ماىيتو وما يتعلق بوِ  البيع على البرنامج بيعٌ   -ٕ
أحكام دون المذاىب األخرى مستندين في ذلك على ادلٍة شرعية تبعيٍة ؛ كعمل أىل 

وأن األصل في المعامبلت  ،وقواعد كّليٍة ؛ كإزالة الضرر ورفع الحرج ،المدينة والعرف
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وأنَّ البّينة على المّدعي ، ونزول الحاجة منزلة الضرورة عامًة كانت أو خاصة، الِحل
 .ر ونحوىاواليمين على من أنك

البيع على البرنامج ىو مثاٌل لمسلك المرونة الذي إنتهجُو المالكية في التعامل مع ما لم  -ٖ
 يـَُنصُّ على حكمِو من المسائل والقضايا المتعلقة بالفروع والجزئيات والمقتضية إلستنباط

األحكام والحلول الشرعية لها وبما يحقق مصالح الناس ويتفق مع مباديء الشريعة 
 .بلمية ومقاصدىااألس

من أدلة المالكية على جواز البيع على البرنامج تعارف أىل المدينة المنورة على العمل  -ٗ
وعمَل أىل المدينة من األدلة التبعية المهمة الكاشفة عن الحكم الشرعي عند  ،بوِ 

  .المالكية وىو بمثابة السنة المتواترة عندىم

َُ البيع على البرنامج من البيوع وا -٘ لعقود المباحة إستثناًء إذ ُشرََّع ىذا البيع لرفع يـَُعَد
وإال فإنَّ األصل أنَّ  ،الحرج وكونِو مّما يدُخُل في حاجات الناس النازلة منزلة الضرورة

  .المبيع اليكون إال مرئياً بالعين من ِقَبِل المشتري

المالكية وإن إن جاء المبيع الموصوف على البرنامج مطابقًا للوصف كان البيع الزمًا عند  -ٙ
 . خالَف الوصف فللمشتري الخيار بين رََد المبيع للبائع أو إمساكِو صراحًة أو داللةً 

من المسائل المستحدثة عرَض أوصاف السلِع التي يراُم بيعها على شاشات التلفاز  -ٚ
وإنَّ دراسة األدلة والمقاصد الشرعية التي  ،واإلنترنيت صفحات الجرائد والمجبلت

هاء السلف الصالح إليجاد األحكام المتعلقة بالبيوع الغائبة الموصوفة ومنها استدل بها فق
بيع البرنامج تعين الفقيو المعاصر وتوضح لو الرؤية في إيجاد الحلول الشرعية المبلئمة 

 .لهذه المسائل المعاصرة

 
 البحث هوامش 

ور األفريقـي للعبلمة إبن أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم إبن منظ ،لسان العرب (ٔ)
المصـباح المنيـر فـي  ،ٖٖ/ٛ –بيع  -مادة  ،دار صادر بيروت (،ىـٔٔٚت) ،المصري

المكتبــة  ،ألحمــد بــن محمــد بــن علــي المقــري الفيــومي ،غريــب الشــرح الكبيــر للرافعــي
الفيروز  ،تاج العروس من جواىر القاموس ،ٔٚ-ٜٙ/ٔ –باع  –مادة  ،بيروت ،العلمية
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تحقيـق مجموعـة  ،(ٕ٘ٓٔت ) ،الحسـيني الزبيـدي آبادي محب الدين محمـد مرتضـى
 .ٚٔٔ٘/ٔ –ب، ي، ع  –مادة  ،مطبعة المصطفى ،دار الهداية ،من المحققين

محمـد بـن علـي بـن محمـد  :نيل األوطار من أحاديث سيد األخبـار شـرح منتقـى األخبـار (ٕ)
س لمحمـد رّوا ،معجـم لغـة الفقهـاء :وينظـر ،ٕٕٓ/٘ ،إدارة الطباعة المنيريـة ،الشوكاني
 -ىـــــ ٛٓٗٔ ،الطبعــــة الثانيــــة ،بيــــروت ،دار النفــــائس ،وحامــــد صــــادق قنيبــــي ،قلعجــــي
لعـــبلء الـــدين  ،، بـــدائع الصـــنائع فـــي ترتيـــب الشـــرائعٖٔٔ/ٔ –بيـــع  –، مـــادة ٜٛٛٔ

، مغنــــي ٖٖٔ/٘ ،الطبعــــة الثانيــــة ،مٕٜٛٔ ،بيــــروت ،دار الكتــــاب العربــــي ،الكاســــاني
 ،بيــروت ،دار الفكــر ،يــب الشــربينيلمحمــد الخط ،المحتــاج الــى معرفــة ألفــاظ المنهــاج

عبداهلل بن أحمد بن  :إلبن قدامو ،، المغني في فقو اإلمام أحمد بن حنبل الشيبانيٕ/ٕ
 .ٗ/ٗ ،ىـ٘ٓٗٔ ،الطبعة األولى ،بيروت ،دار الفكر ،قدامة المقدسي

 ،ابـراىيم مصـطفى :تأليف ،المعجم الوسيط ،ٕٓٗ/٘ –البرنامج  -مادة  ،تاج العروس (ٖ)
تحقيـــق مجمـــع اللغـــة  ،دار الـــدعوة ،محمـــد النجـــار ،حامـــد عبـــد القـــادر ،تاحمـــد الزيـــا

أبــو الفــتح ناصــر بــن  ،المغــرب فــي ترتيــب المعــّرب ،ٕ٘/ٔ –البرنــامج  -مــادة  ،العربيــة
مكتبـة  ،وعبـد الحميـد مختـار ،تحقيـق محمـود فـاخوري ،عبد السيد بن علـي بـن المطـرز

 .ٙٙ/ٔ –برنمج  – مادة ،مٜٜٚٔ ،الطبعة األولى ،حلب ،أسامة بن زيد
  .نفس الجزء والصفحة ،المصادر السابقة (ٗ)
دار  ،تحقيــق محمــد علــيش ،أبــو البركــات ،ســيدي أحمــد الــدردير ،الشــرح الكبيــر :ينظــر (٘)

دار  ،لممد بن يوسـف العبـدري ،التاج واإلكليل لمختصر خليل ،ٕٗ/ٖ ،بيروت ،الفكر
تـأليف مالـك  :مام مالـك، موطأ اإلٕٓٗ/ٙ ،الطبعة الثانية ،م ىـٜٖٛٔ ،بيروت ،الفكر

، ٚٙٙ/ٕ ،دار إحياء التراث العربي ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،بن أنس األصبحي
ٙٚٓ.  

، وىـذا (.ىــٜٚٔ-ىــٖٜ)مؤسسـو اإلمـام مالـك بـن أنـس  ينسب المـذىب المـالكي الـى (ٙ)
نشـــأ  ،المـــذىب ىـــو أحـــد المـــذاىب األســـبلمية الكبـــرى ألىـــل الســـنة وثانيهـــا فـــي القـــدم

لمدينـة المنـورة ثُـمَّ إنتشـر عــن طريـق كتبـِو وتبلمذتـو فـي الحجـاز والبصــرة مـذىب مالـك با
ومصــر وماواالىــا وبــبلد أفريقيــة واألنــدلس وىــو الســائد اآلن فــي بــبلد المغــرب وصــعيد 
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وأدلتِو ىي الكتاب والسنة واإلجماع والقياس وعمل أىل المدينة وخبـر  ،مصر والسودان
والمصلحة والعرف واإلستصحاب وسد الذرائع الواحد إن لم يخالف عمل أىل المدينة 

وللمذىب خصائص يعرف بها كالمرونة وتوخي المصلحة واإلعتمـاد علـى  ،واإلستحسان
للقاضـي  ،الـديباج المـذىب فـي معرفـة أعيـان المـذىب :ينظـر ،اقضية الصحابة وفتـاواىم

 ،يــةدار الكتــب العلم (،ىـــٜٜٚ)برىــان الــدين بــن علــي المعــروف بــإبن فرحــون المــالكي 
دار  ،تهذيب التهذيب ألحمد بن علـي بـن حجـر العسـقبلني ،فما بعدىا ٕٔ/ٔ ،بيروت
للشيخ  ،تاريخ التشريع اإلسبلمي .٘/ٓٔ ،مٜٗٛٔ -ىـ ٗٓٗٔ، ٔط ،بيروت ،الفكر

 ،مٕٔٓٓ -ىـــ ٕٕٗٔ ،الطبعــة االولــى ،القــاىرة ،مكتبــة الثقافــة الدينيــة ،أحمــد ابــراىيم
الطبعـة  ،مصـر ،مكتبـة الثقافـة الدينيـة ،تيمور باشا احمد ،المذاىب الفقهية االربعة ،ٚ٘

 .ٕٚ-ٜٔص ،مٕٔٓٓ -ىـ ٕٔٗٔ ،األولى

  .ٓٚٙ/ٕالموطأ  (ٚ)
دار  ،ألبـي عمـر يوسـف بـن عبـداهلل بـن عبـد البـر القرطبــي ،الكـافي فـي فقـو أىـل المدينـة (ٛ)

  .ٖٖٓ/ٔ ،الطبعة األولى ،ىـٚٓٗٔ ،بيروت ،الكتب العلمية
  .ٕٗ/ٖ الشرح الكبير للدردير (ٜ)
ألبـــي عبـــداهلل محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن  ،مواىـــب الجليـــل بشـــرح مختصـــر خليـــل :رينظـــ (ٓٔ)

الشــــرح الكبيــــر  ،ومــــا بعـــدىا ٜٕٗ/ ٔ ،الطبعـــة الثانيــــة ،بيــــروت ،دار الفكــــر ،المغربـــي
 .ٕٗ/ٖللدردير 

ألبـي إسـحاق إبـراىيم  ،المهذب في فقو اإلمام الشافعي، ٖٙٔ/٘بدائع الصنائع  :ينظر (ٔٔ)
، ٘ٔ/ٗ، المغنـي إلبـن قدامـة ٕٗٙ-ٖٕٙ/ٔ ،بيـروت ،دار الفكـر ،بن علي الشـيرازي

تحقيـق لجنـة إحيـاء التـراث  (،ىــٙ٘ٗالمحّلى إلبن حـزم أبـو محمـد علـي بـن أحمـد )ت
 .ٜٖٛ،ٕٖٗ/ٛ دار اآلفاق الجديدة،العربي

 :فالمسند أخرجو الدار قطني في سننو عن أبي ىريرة ،روي ىذا الحديث مسنداً ومرسبلً  (ٕٔ)
 :تحقيــق ،ر بــن عمــر أبــو الحســن الــدار قطنــي البغــداديلعلــي بــن نمــ ،ســنن الــدار قطنــي

  ،ىــــٜٙٙٔ -ىــــ  ٖٙٛٔ ،بيـــروت ،دار المعرفـــة ،الســـيد عبـــداهلل ىاشـــم يمـــاني المـــدني
وابـن أبـي  ،قطني عن مكحـول الدار والمرسل رواه ،(ٓٔ، الحديث )ٗ/ٖكتاب البيوع 
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نف فـي المصـ ،(ٛ، الحـديث )ٗ/ٖ ،كتـاب البيـوع  ،سنن الدار قطني :شيبة عن الحسن
تحقيق كمـال يوسـف  ،الحديث واآلثار ألبي بكر عبداهلل بن محمد بن أبي شيبة الكوفي

فــي الرجــل يشــتري : )بــاب ،ىـــٜٓٗٔ ،الطبعــة األولــى ،الريــاض ،مكتبــة الرشــد ،الحــوت
، ٕٛٙ/ٗ (،الشيء الينظر إليو من قـال ىـو بالخيـار إذا رآه إن شـاء أخـذ وإن شـاء تـرك

فــي المقاصــد الحســنة عــن النــووي إتفــاق العلمــاء  ونقــل الســخاوي ،ٜٜٗٚٔالحــديث 
المقاصــد الحســنة فــي بيــان كثيــر مــن األحاديــث المشــتهرة علــى  ،العلمــاء علــى تضــعيفو

عثمـــان  ،تحقيـــق ،ألبـــي الخيـــر محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد الســـخاوي ،األلســـنة
/ ٔ ،م، الطبعـــة األولـــى ٜ٘ٛٔ -ىــــ  ٘ٓٗٔ ،بيـــروت ،دار الكتـــاب العربـــي ،الخشـــت

ٖٕٙ . 
 ،ٗٗٗ/ٕالمصباح المنير  :ينظر ،ىو الجهل والخطر والتعريض للهبلك :الغرر في اللغة (ٖٔ)

 ،مؤسسـة الرسـالة ،لمحمـد بـن يعقـوب الفيـروز آبـادي ،القاموس المحـيط (،الغرَّة) :مادة
ىــو الجهــُل بالعاقبــِة أو التــردد بــين  :وفــي اإلصــطبلح (،فصــل الغــين)، ٚٚ٘/ٔ ،بيــروت

، معجم لغة الفقهاء ٖٙٔ/٘بدائع الصنائع  ،ٕٕٙ/ٔالمهذب  :ينظر ،السبلمة وعدمها
ىــو بيــع مــا ال يعلــم وجــودِه  :وبيــع الغــرر فــي إصــطبلح الفقهــاء ،، مــادة الغــررٖٖٓ/ٔ

فهـو بيـع األشـياء اإلحتماليـة  ،أو اليقـدر علـى تسـليموِ  ،أو ال تعلم قلتو او كثرتـوِ  ،وعدمو
بـــدائع  ،ٖٖٗٔٔٓ/ٔالفقهـــاء معجـــم لغـــة  :ينظـــر ،غيـــر المتحققـــة الوجـــود أو الحـــدود

 .ٖٙٔ/٘الصنائع 

دار  ،ألبـي إسـحاق إبـراىيم بـن علـي الشـيرازي ،المهذب فـي فقـو اإلمـام الشـافعي :ينظر (ٗٔ)
للحـافظ أبـو زكريـا محـي الـدين بـن  ،المجموع شرح المهذب ،ٖٕٙ/ٔ ،بيروت ،الفكر

ــاج  ،ٕٗٚ/ٜ ،مٜٜٚٔ ،بيــروت ،دار الفكــر (ىـــٙٚٙشــرف النــووي )ت  مغنــي المحت
ٕ/ٔٛ 

مســـلم بـــن الحجـــاج أبـــو الحســـن القشـــيري  ،صـــحيح مســـلم ،رواه مســـلم فـــي صـــحيحو (٘ٔ)
  ،دار إحيـاء التـراث العربـي ،تحقيـق محمـد فـؤاد عبـد البـاقي (،ىــٕٔٙ)ت  ،النيسابوري

، الحــديث ٖ٘ٔٔ/ٖ ،بطــبلن بيــع الحصــاة والبيــع الــذي فيــو غــرر :بــاب ،كتــاب البيــوع
ان بن األشعث إبن إسحاق األزدي سليم :سنن أبي داود ،، وأبو داود في السننٖٔ٘ٔ
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 ،دار الفكـر، بـاب فـي بيـع الغـرر ،تحقيق محمـد محـي الـدين عبـد الحميـد ،السجستاني
 (،الجـامع الصــحيح)سـنن الترمـذي  ،والترمـذي فـي ســننو ،ٖٖٙٚ ،، الحـديثٕٗٚ/ٕ

أحمــد محمــد شــاكر  :تحقيــق(، ىـــٜٕٚت ) ،ألبــي عيســى محمــد بــن عيســى بــن ســورة
الحـديث  ،ٕٖ٘/ٖ ،باب كراىية بيـع الغـرر ،بيروت ،تراث العربيدار إحياء ال ،وآخرون
 ،محمــد بــن يزيــد أبــو عبــداهلل القزوينــي ،ســنن إبــن ماجــو ،فــي ســننووإبــن ماجــو  ،ٖٕٓٔ
بـاب النهـي عـن بيـع الحصـاة وعـن  ،بيـروت ،دار الفكر ،محمد فؤاد عبد الباقي :تحقيق

 .(صحيح) :، قال األلبانيٜٕٗٔ، الحديث ٜٖٚ/ٕ ،بيع الغرر

لئلمام مالك  ،االمدونة الكبرى ،ٓٚٙ/ٕالموطأ  ،ٕٗ/ ٖالشرح الكبير للدردير  :ينظر (ٙٔ)
، الفواكو الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني، ٕٓٔ/ٓٔ ،بيروت ،دار صادر ،بن انس

 ،بيـروت ،دار الفكـر (،ىــٕ٘ٔٔت) ،للعبلمة الشيخ احمـد بـن غنـيم بـن سـالم المـالكي
 .ٖٖٓ/ٔالكافي  ،ٙٓٔ/ٕ ،ىـ٘ٔٗٔ

ـــن إدريـــس ،لئلمـــام الشـــافعي ،األم :ينظـــر (ٚٔ) ـــو عبـــداهلل محمـــد ب ـــروت، دار المعرفـــة ،أب  ،بي
  .ٕٕٓ/ٚ ،، الطبعة الثانيةٖٜٖٔ

  .نفس الجزء والصفحة ،المصدر السابق (ٛٔ)

ألبــي عبــداهلل محمــد بــن  ،مواىــب الجليــل بشــرح مختصــر خليــل :،ٔٙٗ/ٙاإلســتذكار  (ٜٔ)
الشـرح  ،ومـا بعـدىا ٜٕٗ/ ٔ ،الثانيـة الطبعة ،بيروت ،دار الفكر ،عبد الرحمن المغربي

 .ٕٗ/ٖالكبير للدردير 

تحقيـق  ،عبد الوىاب بن علي بن نصر الثعلبـي المـالكي ،التلقين على المذىب المالكي (ٕٓ)
 ،الطبعة الثانيـة  ،ىـ٘ٔٗٔ ،مكة المكرمة ،المكتبة ابتجارية ،،محمد ثالث سعيد الغاني

ٕ/ٖٜ٘. 

 . ٜٔٔ :سورة االنعام اآلية (ٕٔ)

 ،أبـــو العبــاس أحمـــد عبـــد الحلــيم بـــن تيميـــة الحّرانـــي ،فتـــاوى إبــن تيميـــةمجمـــوع  :ينظــر (ٕٕ)
 ،الطبعــة الثانيــة ،مكتبــة إبــن تيميــة ،عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن قاســم العاصــمي :تحقيــق

ألبـي إسـحاق إبـراىيم بـن موسـى الشــاطبي  ،، الموافقـات فـي أصـول األحكـامٖٙٛ/ٕٛ
أحمــد الســيد ســيد أحمــد  :يــثتخــريج االحاد ،شــرح وتعليــق عبــداهلل دراز (،ىـــٜٓٚ)ت
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 ،للدكتور عبد الكريم زيدان ،، الوجيز في اصول الفقؤٓٔ/ٔ ،المكتبة التوفيقية ،علي
 . ٛٗص ،مٕٙٓٓ -ىـ ٕٚٗٔ ،بيروت الطبعة الخامسة عشرة ،مؤسسة الرسالة

 .ٜٖ٘/ٕالتلقين  (ٖٕ)

ألبـي القاسـم محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن  ،تقريـب الوصـول الـى علـم األصـول :ينظر (ٕٗ)
دار الخلـود،  ،جامعـة بغـداد ،د. عبـد اهلل محمـد الجبـوري :تحقيـق (،ىــٔٗٚت) ،جزي
للقاضـي تـاج الـدين عبـد  ،جمـع الجوامـع فـي أصـول الفقـو ،مٜٜٓٔ-ىـٓٔٗٔ ،بغداد

منشـورات  ،تحقيـق عبـد المـنعم خليـل إبـراىيم (،ىــٔٚٚت )الوىـاب بـن علـي السـبكي 
م ٖٕٓٓ -ىــ ٕٗٗٔ ،عة الثانيـةالطب ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،محمد علي بيضون

للــدكتور حمــد عبيــد  ،، أصــول االحكــام وطــرق اإلســتنباط فــي التشــريع اإلســبلميٙٙص
ـــق ،الكبيســـي ـــاىج ،دار الزيب ـــى ،دار المن دمشـــق  ،مٜٕٓٓ -ىــــ ٖٓٗٔ ،الطبعـــة االول

 ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،للدكتور عبد الكريم زيدان ،، الوجيز في اصول الفقؤٛٔص
 ،ٖٚٔالطبعة الخامسة عشرة ص ،مٕٙٓٓ –ه ٕٚٗٔ

 .نفس الجزء والصفحة ،المصادر السابقة :ينظر (ٕ٘)

أبـو عبدالـو محمـد بـن أبـي  ،إلبن القيم الجوزية ،أعبلم الموقعين عن رب العالمين :يُنظر (ٕٙ)
طــــو عبــــد الــــرؤوف ســــعد  :تحقيــــق ،ٖٜٚٔ ،بيــــروت ،دار الجيــــل (،ىـــــٔ٘ٚ)ت ،بكــــر

ـــي أصـــول االحكـــٕٙٔ/ٚاألم ، ٖٓٛ/ٕ ـــن حـــزم  ،ام، األحكـــام ف ـــن حـــزم  :إلب ـــي ب عل
 ٕٕٕ/ٕ ،ىـٗٓٗٔ ،الطبعة االولى ،القاىرة ،دار الحديث ،األندلسي أبو محمد

 .ٖٓٛ/ٕأعبلم الموقعين  (ٕٚ)

ـــن  ،، اإلســـتذكار الجـــامع لمـــذاىب فقهـــاء األمصـــارٓٚٙ/ٕالوطـــأ (ٕٛ) ـــي عمـــر يوســـف ب الب
 ،ومحمـد علـي معـوض ،تحقيـق سـالم محمـد عطـا ،عبداهلل بن عبد البـر النمـري القرطبـي

  .ٔٙٗ/ٙم ٕٓٓٓ ،الطبعة االولى ،بيروت ،دار الكتب العلمية

  .ٓٚٙ/ٕالموطأ  (ٜٕ)

 ..ٔٙٗ/ٙ اإلستذكار (ٖٓ)

 . نفس الجزء والصفحة ،المصدر السابق (ٖٔ)

 .ٛٙٗ/ٙاإلستذكار  (ٕٖ)
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 . ٔٙٗ/ٙالمصدر السابق  (ٖٖ)

 ،أبـو عبــداهلل ،محمـد بــن أبـي الفــتح البعلـي الحنبلــي ،المطلـع علــى أبـواب المقنــع :يُنظـر (ٖٗ)
لعلـــي بـــن  ،، التعريفـــاتٕٗٙ/ٔ ،مٜٔٛٔ -ىــــ ٔٓٗٔ ،بيـــروت ،ميالمكتـــب االســـبل

الطبعـة  ،بيـروت ،دار الكتاب العربي ،تحقيق ابراىيم اإليباري ،محمد بن علي الجرجاني
 .ٖٜٔ/ٔ –العين  –باب  ،ىـ٘ٓٗٔ ،األولى

 ،، المنثــــور فــــي القواعــــد٘ٗٔتقريــــب الوصــــول  ،ٕٙٗ -ٕٗٗ/ٕالموافقــــات  :يُنظــــر (ٖ٘)
وزارة  ،تيســير فــائق أحمــد محمــد. د :تحقيــق، عبــداهلل الزركشــيلمحمــد بــن البهــادر بــن 

، أصـــول ٕٙ٘/ٕ ،الطبعـــة الثانيـــة ،ىــــ٘ٓٗٔ ،الكويـــت ،األوقـــاف والشـــؤون اإلســـبلمية
 . ٕٗٓ – ٖٕٓ، الوجيز في أصول الفقو ٕٙٔ-ٓٙٔ ،االحكام وطرق اإلستنباط

عبـــد  ،علـــم أصـــول الفقـــو ،ٕٗ٘/ٕ، الموافقـــات ٖٙ٘/ٕالمنثـــور فـــي القواعـــد  :يُنظـــر (ٖٙ)
أصــول االحكــام وطــرق  ،مٖٕٓٓ-ىـــ ٕٕٗٔالقــاىرة  ،دار الحــديث ،الوىــاب خــبلف

  .ٜ٘ٔ -ٛ٘ٔاإلستنباط 

، علــم اصــول ٔٙٔ، أصــول االحكــام وطــرق اإلســتنباط ٕٛ/ٖأعــبلم المــوقعين  :يُنظــر (ٖٚ)
 . ٓٛ ،الفقو

، مطالــب أولــي النهــى فــي شــرح ٖ٘٘/٘،مواىــب الجليــل ٛ٘/ٙبــدائع الصــنائع  :يُنظــر (ٖٛ)
 ،مٜٔٙٔ ،دمشـــق ،المكتبـــة اإلســـبلمي ،مصـــطفى الســـيوطي الرحيبـــاني ،ىغايـــة المنتهـــ

، اعبلم ٖٛٔ/ٕٔ ،بيروت ،دار المعرفة ،المبسوط لشمس الدين السرخسي ،ٖٔ٘/٘
ــدان ،، المــدخل لدراســة الشــريعة اإلســبلميةٕٖ/ ٕالمــوقعين  ــد الكــريم زي  ،للــدكتور عب

 . ٖٓص ،مٕٕٓٓ -ىـ ٕٗٗٔ ،الطبعة السادسة عشرة ،مؤسسة الرسالة

 ٖٜ/ٕ، مغني المحتاج ٖٛٔ/ٕٔ، المبسوط للسرخسئٕٓ/٘بدائع الصنائع  :يُنظر (ٜٖ)
 . ٖٕٛ/٘نيل األوطار  ،

محمـد بـن أحمـد بـن  ،بدايـة المجتهـد ونهايـة المقتصـد ،ٙٓٔ/ٕالفواكو الدواني  :يُنظر (ٓٗ)
 . ٚٔٔ/ٔ ،بيروت ،دار الفكر ،أبو الوليد ،محمد بن رشد القرطبي

 .ٙٓٔ/ٕالفواكو الدواني  (ٔٗ)

  .ٚٔٔ/ٔاية المجتهد بد (ٕٗ)
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 ،دار الكتـــب العلميـــة ،عبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي بكـــر الســـيوطي ،األشـــباه والنظـــائر :ينظـــر  (ٖٗ)
محمـــد عمـــيم اإلحســـان  ،قواعـــد الفقـــو ،ٛٛٔ/ٔ ،الطبعـــة األولـــى، ىــــٖٓٗٔ ،بيـــروت

 ،الطبعـــة األولـــى ،مٜٙٛٔىــــ ٚٓٗٔ ،كراتشـــي  ،الصـــدف ببلشـــرز ،المجـــددي البركنـــي
 ،دمشـــق ،دار القلـــم ،أحمـــد بـــن الشـــيخ محمـــد الزرقـــا ،، شـــرح القواعـــد الفقهيـــة٘ٚ/ٔ

 ،ٕٕٔ-ٜٕٓ/ٔ ،مصطفى أحمد الزرقا :تحقيق ،الطبعة الثانية ،مٜٜٛٔ -ىـ ٜٓٗٔ
عبــد الكــريم  ،، المــدخل لدراســة الشــريعة اإلســبلمية ٜٗٔخــبلف،  ،علــم أصــول الفقــو

 . ٗٛ ،زيدان

اإلســبلم  ،ٜٗٔ علــم اصــول الفقــو لخــبلف ،ٛٛ/ٔاألشــباه والنظــائر للســيوطي  :ينظــر (ٗٗ)
ــــو ،مقاصــــده وخصائصــــو  ،االردن ،عمــــان ،مطبعــــة الشــــروق ومكتبتهــــا ،،د. محمــــد عقل

 . ٜٛص

 . ٜٕٓ/ٔ ، شرح القواعد الفقهيةٗٔٔ/ٔاألشباه والنظائر للسيوطي : ينظر (٘ٗ)

 .(٘ٔحديث النهي عن بيع الغرِر تقدَّم تخريجو في الهامش ) (ٙٗ)

التـاج  ،ٕٓٙ، ٕٜ٘، ٙٓ٘/ٗ ينحاشـية إبـن عابـد :في الكبلم عن لزومية العقد ينظر  (ٚٗ)
 .ٜٓٗ/ٗواإلكليل

محمــــد عرفـــــة  ،، حاشـــــية الدســــوقي علـــــى الشــــرح الكبيـــــرٕٕٔ/ٓٔالمدونــــة  :ينظــــر  (ٛٗ)
كفايـة   ،ٖٖٓ/ٔالكـافي  ،ٕٗ/ ٖ ،بيروت،تحقيق محمد عليش ،دار الفكر  ،الدسوقي

يوسف الشـيخ  :تحقيق ،ألبي الحسن المالكي ،الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني
  .ٙٓٔ/ٕالفواكو الدواني ،ٖٗ/ٕ ،بيروت ،دار الفكر ،البقاعي محمد

 .ٖٗ/ٕكفاية الطالب الرباني  (ٜٗ)

 ..ٙٓٔ/ٕالفواكو الدواني  (ٓ٘)

 ،دار المعرفـــة ،زيــن الـــدين إبـــن نجــيم الحنفـــي ،البحـــر الرائـــق شــرح كنـــز الـــدقائق :ينظــر (ٔ٘)
ـــروت ـــة ،بي ـــدائع الصـــنائع ٕٕٛ/٘، الطبعـــة الثاني ـــلٖٖٕ ،ٕٕٛ/٘، ب  ، مواىـــب الجلي

 .٘ٔ/ٗ، المغني ٕٕٛ/ٗ

ـــــدائع الصـــــنائع  :ينظـــــر (ٕ٘) ـــــي  ،ٜٕٚ/ٗ، مواىـــــب الجليـــــل ٚ٘ٔ/٘ب ، ٛٔ-ٙٔ/ٗالمغن
 .ٖٗٔد: عبد الكريم زيدان  ،المدخل لدراسة الشريعة اإلسبلمية
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   د. ابراىيم جاسم محمد 

ٗٙ 

 

 

ــار :ينظــر (ٖ٘) ــدر المخت ــار علــى ال ــوير األبصــار ،حاشــية رد المحت  ،فقــو أبــي حنيفــة ،شــرح تن
ـــدين ـــن عاب ـــروت ،كـــردار الف ،ىــــٕٕ٘ٔ ،،لمحمـــد أمـــين إب م ٕٓٓٓ -ىــــ ٕٔٗٔ ،بي

 .ٙٔ،ٛ/ٗ، المغنيٕٗٛ/ٕ، المهذب ٚ٘ٔ/٘، بدائع الصنائع ٙٙ٘/ٗ

 ،، القـوانين الفقهيـةٔٙٔ-ٔٙٔ/٘، بدائع الصنائعٕٔ،ٙ/٘حاشية إبن عابدين  :ينظر (ٗ٘)
محمـد  :ضـبط وتصـحيح (،ىــٔٗٚ)ت  ،ألبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي

ص  ،ىـــٕٚٗٔ –م ٕٙٓٓ ،الطبعــة الثانيــة ،يــروتب ،دار الكتــب العلميــة ،أمــين النــاوي
 .٘/ٗ، المغني ٜٜٔ

 .ٛٔٔ/ٗ، المغني ٕٗٛ/ٔ، المهذبٜٜٔ، القوانين ٛٔ/٘حاشية إبن عابدين :ينظر (٘٘)

  ،ٕٗٛ/ٔ، المهذب ٜٜٔ-ٜٛٔ،القوانين الفقهية ٔٙٔ/٘بدائع الصنائع :ينظر (ٙ٘)

  .ٕٗٛ/ٔالمهذب  (ٚ٘)

، حاشـية ٕٓٔ/ٓٔالمدونـة  ،ٙٓٔ/ٕ، الفواكـو الـدواني ٜ٘/ٗالتاج واالكليـل  :يُنظر  (ٛ٘)
 :تحقيــق ،لعلــي الصــعيدي العــدوي المــالكي ،العــدوي علــى شــرح كفايــة الطالــب الربــاني

 . ٖٕٗ/ٕ ىـٕٔٗٔ ،بيروت ،دار الفكر ،يوسف الشيخ محمد البقاعي

 .ٜٕ٘/ٗالتاج واإلكليل  (ٜ٘)

، ٕٗٔ،ٙٔٔ/ٓٔ، ٕٔٔ/ٗ، المغني ٖٓٓ/ٕالمهذب ،ٖٕٕالقوانين الفقهية  :يُنظر (ٓٙ)
دار إحيـاء التـراث  ،مسـلم بشـرح النـووي لئلمـام يحـي بـن شـرف النـووي، صـحيح ٕ٘ٔ
 .ٖ/ٕٔالطبعة الثانية  ،ىـٕٜٖٔ ،بيروت ،العربي

بـاب اليمـين  ،كتـاب األقضـية  ،صـحيح مسـلم ،أخرجو مسلم في صحيحو عن إبن عبـاس (ٔٙ)
والبيهقــي فــي ســننو عــن إبــن عبــاس  ،ٔٔٚٔ، الحــديث ٖٖٙٔ/ٖ ،علــى المــدعى عليــو
ألحمــد بــن  ،ســنن البيهقــي الكبــرى(، واليمــين علــى مــن أنكــرٓٓ) :ظرضــي اهلل عنــو بلفــ

 ،دار الباز ،تحقيق محمد عبد القادر عطا ،ابو بكر البيهقي ،الحسين بن علي بن موسى
بـــاب البينـــة علـــى  ،الـــدعوى والبينـــات :كتـــاب  ،مٜٜٗٔ -ىــــ ٗٔٗٔ ،مكـــة المكرمـــة

  .(ٜٜٕٓٓ) الحديث ،ٕٕ٘/ٓٔ ،واليمين على المدعى عليو ،المدعي

  .ٕٕٔ/ٗ، المغني ٖٔٓ/ٕ، المهذبٖٖٕالقوانين الفقهية  :يُنظر (ٕٙ)

 .ٖٕٕالقوانين الفقهية  (ٖٙ)



 
 ( ٕٕٔٓ)(         أيـار ٘) العدد(        ٜٔ) المجلد  
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 .المصدر السابق نفس الجزء والصفحة (ٗٙ)

 ..(٘ٙينظر الهامش ) ،الحديث سبق تخريجو (٘ٙ)

المـــدخل  ،-الخامســـة والســـبعون  –القاعـــدة  ،ٜٖٙ/ٔشـــرح القواعـــد الفقهيـــة  :يُنظـــر (ٙٙ)
 .ٔٛالكريم زيدان  د عبد ،لدراسة الشريعة اإلسبلمية

 ،بيـروت ،دار الفكـر ،لمحمد علـيش ،منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل :ينظر (ٚٙ)
 .ٙٛٗ/ٗ ،مٜٜٛٔ -ىـ ٜٓٗٔ

 .ٙٛٗ/ٗمنح الجليل  (ٛٙ)

  .ٕٙٔ/ٓٔالمغني  ،ٖٔٓ/ٕالمهذب  :يُنظر (ٜٙ)

 :بـاب ،كتـاب الشـهادات  ،سـنن البيهقـي ،أخرجو البيهقي عن نإبن عمـر رضـي اهلل عنهمـا (ٓٚ)
المـّدعي )بلفـظ  ،والدار قطنـي .(ٕٕٛ٘ٓ) :، الحديثٗٛٔ/ٓٔ ،مينالنكول ورد الي
كتــاب عمــر   :ســنن الــدار قطنــي (،فــإن نكــَل أحِلــَف صــاحب الحــق وأخــذَ  ،أولــى بــاليمين

  .(ٖ٘، الحديث )ٕٗٔ/ٗ ،رضي اهلل عنُو الى أبي موسى األشعري

  .ٖٔٓ/ٕالمهذب  (ٔٚ)

 .ٕٙٔ-ٕ٘ٔ/ٓٔالمغني  ،ٖٕٓ/ٙبدائع الصنائع  :يُنظر (ٕٚ)

جمــال الــدين أبــو محمــد عبــداهلل بــن يوســف  ،ايــة فــي تخــريج احاديــث الهدايــةنصــب الر  (ٖٚ)
 -ىـــ ٖٚ٘ٔ ،الطبعــة األولــى ،مصــر ،مطبعــة دار المــأمون بشــبرا (،ىـــٕٚٙت)الزيلعــي 
 .ٗٛ/ٓٔ،  باب اليمين ،مٖٜٛٔ

 .ٕٙٔ-ٕ٘ٔ/ٓٔ، المغني ٖٕٓ/ٙبدائع الصنائع  :يُنظر (ٗٚ)

 ،مـن علمـاء المملكـة العربيـة السـعوديةلنخبة ،موسوعة األحكام والفتاوى الشـرعية :يُنظر (٘ٚ)
الطبعـــة  ،القـــاىرة ،دار العـــدل الجديـــدة ،جمـــع وترتيـــب صـــبلح الـــدين محمـــود الســـعيد

 ،سؤال وجواب ، موسوعة الفقو اإلسبلمي فيٖٕٛٔم صٕٚٓٓ -ىـ ٕٛٗٔ ،األولى
ــة اإليمــان ،إســبلم محمــود بودربالــة :إعــداد ، ٛٗٔ ،مٕٛٓٓ ،مصــر ،المنصــورة ،مكتب
 ،دار الفكـــر المعاصـــر ،للـــدكتور وىبـــو الزحيلـــي ،قــو اإلســـبلمي وأدلتـــة، الف٘٘ٔ-ٗ٘ٔ

 .٘ٚٔ٘-ٗٚٔ٘/ٚ ،مٕٚٓٓ -ىـ ٕٛٗٔ ،الطبعة العاشرة

 .ٖٕٛٔموسوعة األحكام والفتاوى الشرعية  (ٙٚ)
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مفتـــي الــــديار  :علـــي جمعــــة .د .أ (،الفتــــاوى العصـــرية اليوميــــة) ،الــــدين والحيـــاة :يُنظـــر (ٚٚ)
موســوعة االحكــام  ،ٜٔٔص ،مٕٙٓٓ ،ابعــةالطبعــة الر  ،نهضــة مصــر للنشــر ،المصــرية

 .ٕٕٓ٘/ ٚ، الفقو اإلسبلمي وأدلتو ٖٕٛٔوالفتاوى الشرعية 

 : NET MARKETويـراُد بــ  ،ٜٔٔص (،الفتـاوى العصـرية اليوميـة)الـدين والحيـاة  (ٛٚ)
  .أي شبكة اإلنترنيت العنكبوتية

 .ٕٕٔ٘/ ٚ، الفقو اإلسبلمي وأدلتِو ٖ٘ٔموسوعة الفقو اإلسبلمي في سؤال وجواب  (ٜٚ)

الــــــدين  ،ٕٙٔٔ، ٕ٘ٔٔ، ٖٕٔٔ ،ٕٛٓٔموســــــوعة االحكــــــام والفتــــــاوى الشــــــرعية  (ٓٛ)
 .ٖ٘ٔ-ٚٗٔ، موسوعة الفقو اإلسبلمي في سؤاٍل وجواٍب ٖٓٔ،ٜٔٔوالحياة 

 .(ٜٕ) سورة النساء اآلية (ٔٛ)

من  :قول النبي صلى اهلل عليِو وسلَّم :باب ،كتاب اإليمان  ،صحيح مسلم ،أخرجو مسلم (ٕٛ)
 .ٖٗ، الحديث ٜٜ/ٔ ،غشَّنا فليس مّنا

موســــوعة الفقــــو اإلســــبلمي فــــي ســــؤاٍل  ،ٖٕٛٔموســــوعة األحكــــام والفتــــاوى الشــــرعية  (ٖٛ)
 .٘٘ٔ_ٗ٘ٔ، ٛٗٔوجواٍب 

ـــال ،أخرجـــُو الحـــاكم فـــي المســـتدرك (ٗٛ) ـــم يخرجـــاهُ  :وق ـــى شـــرط الشـــيخين ول  ،صـــحيح عل
وابن ماجو في سننو عن عقبو بـن  ،ٕٕ٘ٔالحديث  ،ٓٔٔ/ٕكتاب البيوع   ،المستدرك

، ٘٘ٚ/ ٕ ،بـاب مـن بـاع عيبـاً فليبّينـو ،كتـاب التجـارات  ،ن إبن ماجـوسن ،عامر الجهني
 .-صحيح  –، وقال األلباني ٕٕٙٗالحديث 

 

 المصادر والمراجع

  القرآن الكريم 

، ٖٜٖٔ ،بيـــروت، دار المعرفـــة ،أبـــو عبـــداهلل محمـــد بـــن إدريـــس ،لئلمـــام الشـــافعي ،األم .ٔ
 .الطبعة الثانية

ـــن حـــزم ،األحكـــام فـــي أصـــول االحكـــام .ٕ ـــو محمـــد : إلب ـــن حـــزم األندلســـي أب دار  ،علـــي ب
 .ىـٗٓٗٔ ،الطبعة االولى ،القاىرة ،الحديث
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ألبــي عمــر يوســف بــن عبــداهلل بــن عبــد البــر  ،الجــامع لمــذاىب فقهــاء األمصــاراإلســتذكار  .ٖ
 ،دار الكتــب العلميــة ،ومحمــد علــي معــوض ،تحقيــق ســالم محمــد عطــا ،النمــري القرطبــي

 .مٕٓٓٓ ،الطبعة األولى ،بيروت

 ،عمــــان ،مطبعــــة الشــــروق ومكتبتهــــا ،،محمــــد عقلــــو ٓد ،،ســــبلم مقاصــــدُه وخصائصــــواإل .ٗ
 .االردن

 ،للــدكتور حمــد عبيــد الكبيســي ،أصــول االحكــام وطــرق اإلســتنباط فــي التشــريع اإلســبلمي .٘
 .دمشق ،مٜٕٓٓ -ىـ ٖٓٗٔ ،الطبعة االولى ،دار المناىج ،دار الزيبق

ـــي بكـــر الســـ ،األشـــباه والنظـــائر .ٙ ـــرحمن بـــن أب ـــة ،يوطيعبـــد ال ـــروت ،دار الكتـــب العلمي  ،بي
 .الطبعة األولى، ىـٖٓٗٔ

 ،أبــو عبدالــو محمــد بــن أبــي بكــر ،إلبــن القــيم الجوزيــة ،أعــبلم المــوقعين عــن رب العــالمين .ٚ
 .طو عبد الرؤوف سعد :تحقيق ،ٖٜٚٔ ،بيروت ،دار الجيل (،ىـٔ٘ٚ)ت

 ،حمـــد بـــن بكـــرإلبـــن نجـــيم زيـــن الـــدين ابـــراىيم بـــن م ،البحـــر الرائـــق شـــرح كنـــز الـــدقائق .ٛ
 .الطبعة الثانية ،بيروت ،دار المعرفة (،ىـٜٓٚت)

 ،بيــروت ،دار الكتــاب العربــي ،لعــبلء الــدين الكاسـاني ،بـدائع الصــنائع فــي ترتيـب الشــرائع .ٜ
 .الطبعة الثانية ،مٕٜٛٔ

 ،أبـو الوليـد ،محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد .ٓٔ
 .بيروت ،دار الفكر

الفيــروز آبــادي محــب الــدين محمــد مرتضــى الحســيني  ،تــاج العــروس مــن جــواىر القــاموس .ٔٔ
 .مطبعة المصطفى ،دار الهداية ،تحقيق مجموعة من المحققين ،(ٕ٘ٓٔت ) ،الزبيدي

م ٜٖٛٔ ،بيروت ،دار الفكر ،مد بن يوسف العبدريحلم ،التاج واإلكليل لمختصر خليل .ٕٔ
 .الطبعة الثانية ،ىـ

الطبعـة  ،القـاىرة ،مكتبـة الثقافـة الدينيـة ،للشيخ أحمـد ابـراىيم ،ع اإلسبلمي. تاريخ التشري .ٖٔ
 .مٕٔٓٓ -ىـ ٕٕٗٔ ،االولى
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٘ٓ 

 

 

 ،ألبــي القاســم محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن جــزي ،تقريــب الوصــول الــى علــم األصــول .ٗٔ
 ،دار الخلــود، بغــداد ،جامعــة بغــداد ،د. عبــد اهلل محمــد الجبــوري :تحقيــق (،ىـــٔٗٚت)

 .مٜٜٓٔ-ىـ ٓٔٗٔ

ــاري ،لعلــي بــن محمــد بــن علــي الجرجــاني ،لتعريفــاتا .٘ٔ ــق ابــراىيم اإليب دار الكتــاب  ،تحقي
 .ىـ٘ٓٗٔ ،الطبعة األولى ،بيروت ،العربي

تحقيـق  ،عبـد الوىـاب بـن علـي بـن نصـر الثعلبـي المـالكي ،التلقين على المذىب المـالكي .ٙٔ
 .عة الثانية الطب ،ىـ٘ٔٗٔ ،مكة المكرمة ،المكتبة ابتجارية ،،محمد ثالث سعيد الغاني

، ٔط ،بيــــروت ،دار الفكــــر ،تهــــذيب التهــــذيب ألحمــــد بــــن علــــي بــــن حجــــر العســــقبلني .ٚٔ
 .مٜٗٛٔ -ىـ ٗٓٗٔ

ت )للقاضــي تــاج الــدين عبــد الوىــاب بــن علــي الســبكي  ،جمــع الجوامــع فــي أصــول الفقــو .ٛٔ
دار الكتـب  ،منشـورات محمـد علـي بيضـون ،تحقيق عبـد المـنعم خليـل إبـراىيم (،ىـٔٚٚ

 .مٖٕٓٓ -ىـ ٕٗٗٔ ،الطبعة الثانية ،بيروت ،العلمية

دار  ،محمـد علـيش :تحقيـق ،محمد عرفـة الدسـوقي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .ٜٔ
 .بيروت،،الفكر 

لمحمـد أمـين  ،فقو أبي حنيفـة ،شرح تنوير األبصار ،حاشية رد المحتار على الدر المختار .ٕٓ
 .مٕٓٓٓ -ىـ ٕٔٗٔ ،بيروت ،دار الفكر ،ىـٕٕ٘ٔ ،،إبن عابدين

 ،لعلـــي الصـــعيدي العـــدوي المـــالكي ،حاشـــية العـــدوي علـــى شـــرح كفايـــة الطالـــب الربـــاني .ٕٔ
 .ىـ ٕٔٗٔ ،بيروت ،الفكر ،دار ،يوسف الشيخ محمد البقاعي :تحقيق

للقاضي برىان الـدين بـن علـي المعـروف بـإبن  ،الديباج المذىب في معرفة أعيان المذىب .ٕٕ
 .بيروت ،دار الكتب العلمية (،ىـٜٜٚ)فرحون المالكي 

نهضة  ،مفتي الديار المصرية :علي جمعة .د .أ (،الفتاوى العصرية اليومية) ،الدين والحياة .ٖٕ
 .مٕٙٓٓ ،الطبعة الرابعة ،مصر للنشر

تحقيــق محمــد  ،ســليمان بــن األشــعث إبــن إســحاق األزدي السجســتاني :ســنن أبــي داود  .ٕٗ
 .دار الفكر ،محي الدين عبد الحميد
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دار  ،محمد فؤاد عبد الباقي :تحقيق ،بداهلل القزوينيمحمد بن يزيد أبو ع ،سنن إبن ماجو .ٕ٘
 .بيروت ،الفكر

تحقيـق  ،ابـو بكـر البيهقـي ،ألحمـد بـن الحسـين بـن علـي بـن موسـى ،سنن البيهقي الكبرى .ٕٙ
 .مٜٜٗٔ -ىـ ٗٔٗٔ ،مكة المكرمة ،دار الباز ،محمد عبد القادر عطا

(، ىـٜٕٚت ) ،ورةألبي عيسى محمد بن عيسى بن س (،الجامع الصحيح)سنن الترمذي  .ٕٚ
 .بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،أحمد محمد شاكر وآخرون :تحقيق

السيد  :تحقيق ،لعلي بن نمر بن عمر أبو الحسن الدار قطني البغدادي ،سنن الدار قطني .ٕٛ
 .ىـٜٙٙٔ -ىـ  ٖٙٛٔ ،بيروت ،دار المعرفة ،عبداهلل ىاشم يماني المدني

دار  .مصطفى أحمـد الزرقـا :تحقيق ،محمد الزرقا أحمد بن الشيخ ،شرح القواعد الفقهية .ٜٕ
 .الطبعة الثانية ،مٜٜٛٔ -ىـ ٜٓٗٔ ،دمشق ،القلم

 ،دار الفكــر ،تحقيــق محمــد علــيش ،أبــو البركــات ،ســيدي أحمــد الــدردير ،الشــرح الكبيــر .ٖٓ
 .بيروت

 (،ىــــٕٔٙ)ت  ،مســـلم بـــن الحجـــاج أبـــو الحســـن القشـــيري النيســـابوري ،صـــحيح مســـلم .ٖٔ
 .دار إحياء التراث العربي ،الباقي تحقيق محمد فؤاد عبد

 ،دار إحيــاء التــراث العربــي ،صــحيح مســلم بشــرح النــووي لئلمــام يحــي بــن شــرف النــووي .ٕٖ
 .الطبعة الثانية ،ىـٕٜٖٔ ،بيروت

 .مٖٕٓٓ-ىـ ٕٕٗٔالقاىرة  ،دار الحديث ،عبد الوىاب خبلف ،علم أصول الفقو .ٖٖ

 ،الطبعـــة العاشـــرة ،لفكـــر المعاصـــردار ا ،للـــدكتور وىبـــو الزحيلـــي ،الفقـــو اإلســـبلمي وأدلتـــة .ٖٗ
 .مٕٚٓٓ -ىـ ٕٛٗٔ

الفواكــو الــدواني علــى رســالة أبــي زيــد القيروانــي، للعبلمــة الشــيخ احمــد بــن غنــيم بــن ســالم  .ٖ٘
 .ىـ٘ٔٗٔ ،بيروت ،دار الفكر (،ىـٕ٘ٔٔت) ،المالكي

 .بيروت ،مؤسسة الرسالة ،لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي ،القاموس المحيط .ٖٙ

 ،كراتشـــي  ،الصـــدف ببلشـــرز ،د عمـــيم اإلحســـان المجـــددي البركنـــيمحمـــ ،قواعـــد الفقـــو .ٖٚ
 .الطبعة األولى ،مٜٙٛٔىـ ٚٓٗٔ
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ٕ٘ 

 

 

ضــبط  (،ىـــٔٗٚ)ت  ،ألبــي القاســم محمــد بــن أحمــد بــن جــزي الكلبــي ،القــوانين الفقهيــة .ٖٛ
 –م ٕٙٓٓ ،الطبعـة الثانيـة ،بيـروت ،دار الكتـب العلميـة ،محمـد أمـين النـاوي :وتصحيح
 .ىـٕٚٗٔ

دار  ،ألبــي عمــر يوســف بــن عبــداهلل بــن عبــد البــر القرطبــي ،ل المدينــةالكــافي فــي فقــو أىــ .ٜٖ
 .الطبعة األولى ،ىـٚٓٗٔ ،بيروت ،الكتب العلمية

يوســف  :تحقيـق ،ألبــي الحسـن المــالكي ،كفايـة الطالـب الربــاني لرسـالة أبــي زيـد القيروانـي .ٓٗ
 .بيروت ،دار الفكر ،البقاعي الشيخ محمد

 .بيروت ،دار المعرفة (،ـىٜٓٗالمبسوط لشمس الدين السرخسي )ت .ٔٗ

 (ىــٙٚٙللحـافظ أبـو زكريـا محـي الـدين بـن شـرف النـووي )ت  ،المجموع شرح المهذب .ٕٗ
 .مٜٜٚٔ ،بيروت ،دار الفكر

عبـد  :تحقيـق ،أبو العباس أحمـد عبـد الحلـيم بـن تيميـة الحّرانـي ،مجموع فتاوى إبن تيمية .ٖٗ
 .الثانيةالطبعة  ،مكتبة إبن تيمية ،الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي

تحقيــق لجنــة إحيــاء التــراث  (،ىـــٙ٘ٗالمحّلــى إلبــن حــزم أبــو محمــد علــي بــن أحمــد )ت .ٗٗ
 .دار اآلفاق الجديدة .العربي

الطبعـة  ،مؤسسـة الرسـالة ،للدكتور عبـد الكـريم زيـدان ،المدخل لدراسة الشريعة اإلسبلمية .٘ٗ
 .مٕٕٓٓ -ىـ ٕٗٗٔ ،السادسة عشرة

، لفواكـو الـدواني ٕٓٔ/ٓٔ ،بيـروت ،دار صـادر ،لئلمام مالك بن انس ،االمدونة الكبرى .ٙٗ
 ،علـــى رســــالة أبــــي زيــــد القيروانـــي، للعبلمــــة الشــــيخ احمــــد بـــن غنــــيم بــــن ســــالم المــــالكي

 .ىـ٘ٔٗٔ ،بيروت ،دار الفكر (،ىـٕ٘ٔٔت)

 ،الطبعـة األولـى ،مصـر ،مكتبة الثقافة الدينيـة ،احمد تيمور باشا ،المذاىب الفقهية األربعة .ٚٗ
 .مٕٔٓٓ -ىـ ٕٔٗٔ

ألحمــد بــن محمــد بــن علــي المقــري  ،باح المنيــر فــي غريــب الشــرح الكبيــر للرافعــيالمصــ .ٛٗ
 .بيروت ،المكتبة العلمية ،الفيومي

تحقيـق   ،المصنف في الحديث واآلثار ألبـي بكـر عبـداهلل بـن محمـد بـن أبـي شـيبة الكـوفي .ٜٗ
 .ىـٜٓٗٔ ،الطبعة األولى ،الرياض ،مكتبة الرشد ،كمال يوسف الحوت
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المكتـب  ،أبـو عبـداهلل ،محمـد بـن أبـي الفـتح البعلـي الحنبلـي ،المقنـعالمطلع على أبـواب  .ٓ٘
 .مٜٔٛٔ -ىـ ٔٓٗٔ ،بيروت ،االسبلمي

المكتبــــة  ،مصـــطفى الســــيوطي الرحيبـــاني ،مطالـــب أولـــي النهــــى فـــي شـــرح غايــــة المنتهـــى .ٔ٘
 .مٜٔٙٔ ،دمشق ،اإلسبلمي

 ،بيــروت ،دار النفــائس ،وحامــد صــادق قنيبــي ،لمحمــد رّواس قلعجــي ،معجــم لغــة الفقهــاء .ٕ٘
 .ٜٛٛٔ -ىـ ٛٓٗٔ ،الطبعة الثانية

 .بيروت ،دار الفكر ،لمحمد الخطيب الشربيني ،مغني المحتاج الى معرفة ألفاظ المنهاج .ٖ٘

عبـداهلل بـن أحمـد بـن قدامـة  :إلبـن قدامـو ،المغني في فقو اإلمام أحمد بن حنبل الشـيباني .ٗ٘
 .ىـ٘ٓٗٔ ،الطبعة األولى ،بيروت ،دار الفكر ،المقدسي

تحقيـق  ،أبو الفـتح ناصـر بـن عبـد السـيد بـن علـي بـن المطـرز ،في ترتيب المعّربالمغرب  .٘٘
 ،الطبعــة األولـــى ،حلــب ،مكتبـــة أســامة بــن زيـــد ،وعبـــد الحميــد مختــار ،محمــود فــاخوري

 .مٜٜٚٔ

ألبـي الخيـر محمـد  ،المقاصد الحسنة في بيان كثير من األحاديث المشتهرة على األلسـنة .ٙ٘
 ،دار الكتــاب العربـــي ،عثمــان الخشــت ،تحقيــق ،يبــن عبــد الــرحمن بــن محمــد الســـخاو 

 .م، الطبعة األولى ٜ٘ٛٔ -ىـ  ٘ٓٗٔ ،بيروت

 ،بيــــروت ،دار الفكــــر ،لمحمــــد علــــيش ،مــــنح الجليــــل شــــرح علــــى مختصــــر ســــيد خليــــل .ٚ٘
 .مٜٜٛٔ -ىـ ٜٓٗٔ

تيســير فــائق . د :تحقيــق، لمحمــد بــن البهــادر بــن عبــداهلل الزركشــي ،المنثــور فــي القواعــد .ٛ٘
 الطبعة الثانية ،ىـ٘ٓٗٔ ،الكويت ،ة األوقاف والشؤون اإلسبلميةوزار  ،أحمد محمد

 ،دار الفكــر ،ألبــي إســحاق إبــراىيم بــن علــي الشــيرازي ،المهــذب فــي فقــو اإلمــام الشــافعي .ٜ٘
 .بيروت

دار  ،ألبـي عبـداهلل محمـد بـن عبـد الـرحمن المغربـي ،مواىب الجليل بشرح مختصر خليل .ٓٙ
 .الطبعة الثانية ،الفكر بيروت
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٘ٗ 

 

 

 (،ىـــٜٓٚألبــي إسـحاق إبــراىيم بــن موســى الشــاطبي )ت ،ت فــي أصــول األحكــامالموافقـا .ٔٙ
المكتبــة  ،أحمــد الســيد ســيد أحمــد علــي :تخــريج االحاديــث ،شــرح وتعليــق عبــداهلل دراز

 .التوفيقية

ـــة  ،إســـبلم محمـــود بودربالـــة :إعـــداد ،ســـؤال وجـــواب موســـوعة الفقـــو اإلســـبلمي فـــي .ٕٙ مكتب
 .مٕٛٓٓ ،مصر ،المنصورة ،اإليمان

جمــع  ،لنخبة مــن علمــاء المملكــة العربيــة الســعودية،عة األحكــام والفتــاوى الشــرعيةموســو  .ٖٙ
 ،الطبعـــة األولـــى ،القـــاىرة ،دار العـــدل الجديـــدة ،وترتيـــب صـــبلح الـــدين محمـــود الســـعيد

 .مٕٚٓٓ -ىـ ٕٛٗٔ

دار  ،تحقيـق محمـد فـؤاد عبـد البـاقي ،تأليف مالك بن أنس األصـبحي :موطأ اإلمام مالك .ٗٙ
 .عربيإحياء التراث ال
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