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 ملخص

 احلمد  رب العادلُت والصبلة والسبلم على ادلبعوث رمحة للعادلُت:    
الليبيُت القدم الراسخة ُب رلال الفتيا، فلم خيض أحدىم غمار مسألة معينة  وبعد فإن لفقهائنا

إال وكان لو تأصيلو السليم وقدرتو الفائقة على استنباط األحكام من أدلتها، إلدراكهم وسرعة 
فطانتهم وفهمهم للنصوص وملكتهم القوية على حفظ ما ديرون بو من ادلسائل والقواعد خبلل 

م لكتب من سبقهم من العلماء الكرام، وىذا مثال جلي يدل على قوة دراستهم ومدارسته
احلفظ وسرعة الفهم واالستنباط لؤلحكام الشرعية ) فتوى الشيخ الفاضل زلمد مفتاح قريو رمحو 
هللا وأسكنو فسيح جنانو( عرضت عليو سؤال فأجاب السائل من فوره ودل يتلكأ، وعندما طلبت 

ة أعدىا كما أجاب السائل األول دون تغيَت ُب الفتوى، وإمنا ذكر اإلجابة منو مدلََّلة مكتوب
أدلتها لزيادت التوثيق دلا قالو من حفظو رمحو هللا، ولذى من الواجب علينا إخراج مؤلفاهتم 
وفتاويهم من أرفف ادلكتبات ادلرقونة إذل ساحة العلم والعلماء ليقدروا قدرىم ويعطوا حقهم، 

ال والصناع أجرهتم شلن يدفع ذلم من القروض ادلصرفية اليت اقًتضها واخًتت مسألة تقاضي العمَّ 
بالفائدة الربوية، كأمنوذج دلا ذلذه ادلسألة من أمهية ُب وقتنا الراىن لكثرة ىذه القروض وكثرة سؤال 

ائنا الناس عن التعامل مع من يأخذىا، أي للحاجة ادلاسة ذلذه ادلسألة، وإلظهار قدرات علم
 هم هللا مجيعاً.العلمية رمح

mailto:Mohammedshera79@gmail.com
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. Praise be to Allah, the Lord of the Worlds, and peace and blessings 

be upon the Messenger, the mercy to the worlds 

 

Our Libyan ancient scholars of the deep-rooted Islamic advisory opinion 

"fatwa". When any of them  tackles a certain issue, a proper establishment 

of the origin of it is reached, showing his great capability to derivate 

provisions from the proofs thereof; as they have extreme perception, rapid 

insight and good understanding of the texts written by the previous decent 

scholars.     

This is a clear example of the strength of recitation and  instant 

understanding and devising the legitimate provisions, the (Fatwa of 

Sheikh Mohamed MuftahGerreo), "Allah Bless him and place him in His 

paradise". I asked him a question, and replied immediately, with no 

loitering. When I requested him for a proved written answer, he prepared 

it with no change of the fatwa, but stated its demonstrations for the 

authentication of his answer, Allah bless him. 

Therefore, our duty is to bring out their publications and fatwas shelfed in 

the libraries to science and scholars spaces to highly value and appreciate 

their efforts.     

I have chosen the issue of the workers' and manufacturers' wages paid to 

them from the bank loans under the riba-based profit; as an example of the 

importance of this issue at present for a large number of loans and the 

frequent questions about such a dealing with those who take them. For the 

importance of this issue, we have to show the scholarly capabilities of our 

scholars, Allah may bless all of them 
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 تقدمي

بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد  رب العادلُت، والصبلة والسبلم على سيدنا زلمد وعلى آلو 
 وصحبو والتابعُت، ومن تبعهم بإحسان إذل يوم الدين.

 وبعد:
فإن علم الفقو اإلسبلمي من أشرف العلوم وأنبلها، خصوصا جانب ادلعامبلت ادلالية 

دلا لو من أثر كبَت ُب التنمية االقتصادية واالجتماعية للمسلمُت، ال سيما ما يتعلق ادلعاصرة؛ 
بالنوازل اليت تعرض للمكلف فيلجأ للراسخُت ُب ىذا الفن ليبينوا لو حكم هللا فيها، قال العبلمة 

 ابن عاشر رمحو هللا ُب مرشده ادلعُت:
 ويوقف األمور حىت يعلم *** ما هللا فيهن بو قد حكم

وقد جاءت ىذه النازلة ُب صميم ادلعامبلت ادلالية؛ دلا ذلا من تعلق ْتقوق العباد، ابتداًء 
باقًتاض صاحب العمل ادلال من البنك بالزيادة الربوية، وانتهاًء بدفع أجرة العمَّال، والصناع 

زلة الذين يعملون، أو يصنعون لو شيئًا باألجرة من ىذا ادلال ادلقًتض، وقد تصدى ذلذه النا
الفقيو العبلمة الشيخ زلمد قرّيو رمحو هللا، وىي منوذج من فتاويو الفقهية الدقيقة اليت اشتهر هبا 
حيث اعتمد فيها على التخريج الفقهي مشفوعًا باألدلة الواردة من الكتاب والسنة وفق ادلنهج 

 وتنزيبلً. فأبانت عن رسوخو فيو تأصيبلً  )السادة ادلالكية(االستدالرل عند علماء ادلذىب 
ظهر من خبلذلا أن الشيخ رمحو هللا ال يداىن على حساب دينو، وال تأخذه ُب هللا لومة 
الئم، فقد كان ال يصدع إال باحلق، ُب الوقت الذي كان فيو بعض شلن ينتسب للعلم الشريف 

 اه.حيايب ُب إجاباتو متجنباً التصريح باحلق، ومعلبًل بشبهة دحضها الشيخ رمحو هللا ُب فتو 
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 عملي يف حتقيق ىذه املسألة:

كتب عليها ٓتط ادلؤلف:" ىذه النسخة   )اآللة الكاتبة(/ اعتمدت على نسخة مطبوعة بـ1
 صححت بيد كاتب أصلها زلمد قريو".

 وقد ٖتصلت عليها من أحد تبلمذتو ادلقربُت إليو وىو األستاذ: علي زلمد محودة.
ادلسألة، وقد وضعتها وكل إضافة مٍت بُت وضعت عناوين تفصيلية مناسبة لتقسيمات  /2

 تسهيبل للقارئ. ] [معقوفتُت ىكذا
 / إْن نقل الشيخ نصاً قابلتو مع ادلصدر الذي نقل منو.3
 / علقت على ما يقتضي ادلقام التعليق عليو؛ إضاءة للنص وتتميماً للفائدة.4
 / شرحت بعض ادلفردات اللغوية اليت قد يشكل فهمها على القارئ.5
 ترمجت لبعض األعبلم. /6
 / عزوت اآليات القرآنية، فذكرت رقم اآلية، واسم السورة.7
/ خرجت األحاديث النبوية، فإن كان احلديث ُب الصحيحُت أو ُب أحدمها اكتفيت بذلك، 8

 وإال عزوتو إذل غَتمها من دواوين السنة.
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ارك حممد مفتاح قريو املطلب األول: نبذة خمتصرة عن حياة الشيخ العالمة الفقيو املش

 
 أواًل: امسو ونسبو، ومولده، وتعلمو:

 أ: امسو ونسبو:
ىو العادل الفاضل الزاىد العابد، صاحب التآليف ادلفيدة والرسائل الفريدة، مساحة األستاذ 

ابن الشيخ  -بكسر القاف ادلشقوقة والراء ادلشددة -العبلمة الفقيو النوازرل الشيخ: زلمد ِقرِّيوْ 
مفتاح بن احلاج زلمد بن احلاج علي بن أمحد الشاوش بن يوسف األطرش بن إبراىيم بن أمحد 
بن رضوان الشاوش شاه الدردُب ادلصراٌب اللييب، والذي ينتهي نسبو إذل ناصف بن إمساعيل بن 

، الصيد شرح 3فسو.) قريو، الًتاجم، ص: ، كما ذكره ىو معّرِفًا بنإبراىيم اخلليل 
 (10نواقض الوضوء، ص: 

 

 ب: مولده:
/ 22ىـ، ادلوافق: 1332/ مجادى اآلخرة/ 26: قبل فجر اجلمعة ولد الشيخ 

م، ٔتدينة مصراتة، قرية الغَتان ُب أقصاىا الغريب، وقد انتسب إليها الشيخ 1914/ 05
 ل ُب نظم تاريخ التشريع اإلسبلمي) قريوُب كثَت من تآليفو، خاصة ُب منظوماتو، قا  ،
 سلطوط(:

 نظمو العبد الفقَت الذات ***زلمد قريو ادلصراٌب.
 وكذلك قولو:

 *** قد جاىدت ُب هللا حق جهادي. مصراتة ذات الرمال ببلدي
 (147) قريو، معارك اجلهاد، ص:
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 ج: نشأتو وحتصيلو العلمي:
 -كعادة أىل البلد  -السابعة من عمره أدخلو والده إذل الكتاب عندما بلغ الشيخ 

ّتامع قريتهم ادلعروف ّتامع الدرادفة بالغَتان، وذلك لتعلم القراءة والكتابة وحفظ كتاب هللا 
. 

، ودل يكتف الشيخ (1)ٍب انتقل بعد حفظو للقرآن الكرمي إذل زاوية الشيخ أمحد زروق
 وكان وقتها مبلزماً حللق ) قلماً آخر (كتابتو مرة أخرى  ْتفظو السابق للقرآن بل أعاد ،

 -107العلم؛ حيث أخذ عن ثلة من العلماء ادلتصدرين للتدريس،) قريو، أعبلم ليبيا، ص: 
109.) 

ٔتدينة زلينت، وهنل من علمائها  (2)ٍب انتقل إذل زاوية الشيخ عبدالسبلم األمسر رمحو هللا
ىـ، تقريباً. ) قريو، 1358الشهادة األىلية ُب ادلعهد األمسري هبا، سنة:  علىالكبار، وٖتصل 
 (22أعبلم ليبيا، ص: 

وبعد انتظام التعليم الديٍت بادلملكة الليبية ادلتحدة وقتئذ التحق ّتامعة اإلمام زلمد بن علي 
الليبيُت، م. )دليل ادلؤلفُت 1964السنوسي بالبيضاء فتحصل على الشهادة العادلية منها سنة: 

 (12، والصيد، شرح نواقض الوضوء، ص: 438ص: 
 

                                                 

الشيخ أمحد زروق بن أمحد بن زلمد بن عيسى الفاسي عادل جليل متفقو لو تآليف كثَتة  (1)
عرفت بالتحرير وصحة النقل، شرح الرسالة شرحُت وشرح حكم ابن عطاء ستة عشر شرحا، 

 ىـ، ٔتدينة مصراتة ُب منطقة تعرف بامسو.899ىـ، وتوُب سنة: 846ولد سنة: 
م بن زلمد بن سادل بن عمر بن محيد بن عمران بن حيِت الشيخ عبدالسبلم األمسر بن سلي (2)

ىـ، 880بن سليمان بن سادل بن خليفة ابن نبيل السعيدي ادلغريب ادلخزومي القرشي، ولد سنة: 
 ىـ.981وتوُب سنة: 
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 ثانياً: شيوخو، وطلبتو:
 أ: شيوخو:

العلم عن ثلة من أكابر علماء وقتو؛ منهم من ٗترج من اجلامعات  أخذ الشيخ 
اإلسبلمية العريقة: كجامع األزىر الشريف، وجامع الزيتونة، حيث كان مبلزمًا ذلم، وىم على 

 سبيل الذكر ال احلصر:
ألمو،  رمحو هللاالشيخ مفتاح قريو والده رمحو هللا، والفقيو منصور بن حامد جد الشيخ 

بدالواحد األصيفر، صديق والده، والشيخ زلمود الزواوي، والشيخ رمضان أبو تركية، والفقيو ع
والشيخ زلمد بن منصور الزروقي، والشيخ العبلمة الفقيو ارحومة الصاري، والشيخ العبلمة الفقيو 
منصور أبو زبيدة، والشيخ أمحد بن سعيد، والشيخ أمحد ادلبسوط، والشيخ أمحد بن حامد 

لشيخ زلمد بن منصور، والعبلمة األصورل عثمان ادلرازقي ادلصري، والشيخ زلمد الفيتوري، وا
األطرش اإلقزيري، والشيخ زلمد سلتار بن امحودة، والشيخ ادلهدي أبو شعالة. ) الصيد، شرح 

 (14 -13نواقض، ص:
 

 ب: تالميذه:
لشيخ وعسر الشيخ فهذا بعيد ادلنال؛ لكثرة من أخذ على ا علىإذا أردنا ذكر كل من درس 

 حصرىم، ولكنٍت أكتفي بذكر البعض منهم:
 / أشهر العلماء ادلتقدمُت الذين أخذوا عنو:1

الشيخ زلمد الطيب بن طاىر ادلصراٌب، والشيخ إبراىيم سادل موسى أبو حجر، والشيخ 
السنوسي األشهب، والشيخ مصطفى عبدالسبلم الًتيكي، والشيخ صاحل عبد السبلم الطالب، 

. ) مجيعا جهان الفورتية، والشيخ زلمد سادل عيبلو، وجلهم ُب ذمة هللا  والشيخ أمحد
 (18 -16الصيد، شرح نواقض، ص:
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 :(1)/ أشهر ادلتأخرين؛ منهم2
 ، والشيخ الفقيو النحوي زلمد عبدهللا جبعورالشيخ العبلمة: عبدهللا ادلكي رشيد 

حفظو هللا، والشيخ: مصطفى عبدالرحيم أبو عجيلة، واألستاذ: عبدالفتاح إبراىيم الصيد، 
، والشيخ: مصطفى زلمد قواسم، والشيخ: علي زلمد واألستاذ: عبدالرمحن الكيسة 

البشَت محودة، وغَتىم كثَت شلن ذاع صيتهم، وعبل شأهنم، وتقلدوا وظائف سامية. ) الصيد، 
 (19 -18شرح نواقض، ص:

 ج: مؤلفاتو:
 للشيخ عدد كبَت من ادلؤلفات منها:

 جواىر الفقو. -
 نظم العشماوية ُب الفقو. -
 رلموعة من الفتاوى الفقهية. -
 ْتث عن حياة اإلمام حجة اإلسبلم الثاين سيدي أمحد زروق. -
التنابلة القاصرين ُب الفروع الفقهية ويتفوىون بالفتاوى من غَت معرفة  علىجواىر الرد  -

 للقواعد الشرعية.
نظم السوسي ادلراكشي  علىالشرح ادلسمى ٔتنازل الفردوس البن غلبون  علىتعليق  -

 طريق أيب مقرع. علىادلسمى بادلقنع ُب فن الفلك 
 تسبيع قصيدة جبل ديسان اليت مخسها الشيخ بادي عثمان. -
 ادلارقُت. علىلرد ا -
 شرح لب العقائد الصغَت. -
 لب العقائد. علىميدان الفوائد  -

                                                 

 وقد أخذ الباحث عن بعضهم. (1)
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 ْتوث ُب تفسَت آيات قرآنية. -
 خصائص األمة اإلسبلمية اليت اشتهرت ُب القرآن واألحاديث النبوية. -
أميت ألمرهتم  على:" لوال أن أشق  ملسو هيلع هللا ىلصادلشقة تقتضي التخفيف، ودليلو حديث النيب  -

 .(1)بالسواك عند كل صبلة"
 شرح سلم اإلنشاء. -
 رلموعة من القصائد الشعرية. -
 كشكول الفنون ُب الضوابط والفوائد والقواعد وادلتون. -
 نظم الفرق الكبلمية ُب األمة اإلسبلمية، طبع بذيل كتاب لب العقائد الصغَت. -
 نظم قاعدة مدخل العام العريب باحلساب الفلكي مع الشرح. -
 نظم اجملاز ادلفرد. -
 فلسفة.نظم تعاريف ال -
 نظم تاريخ التشريع اإلسبلمي. -
 نظم أسباب التأليف. -
 (27 -19نظم ملوك بٍت العباس ُب بغداد. ) الصيد، شرح نواقض، ص: -
 نظم ادلفرد. علىأحسن مقصد  -
 ابتداء احلركة العلمية ُب الببلد ادلصراتية. -
 وتراجم أعيان العلماء من أبناء مصراتة القدماء. -

                                                 

الوضوء، أخرجو ابن حبان ُب صحيحو، من حديث أيب ىريرة، كتاب الطهارة، باب سنن  (1)
، وأبو داود ُب سننو، من حديث زيد بن خالد اجلهٍت، كتاب الطهارة، باب 107حديث: 

 .43السواك، حديث: 
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 الشمال األفريقي.تراجم الصحابة ادلشهورين ُب  -
 ترمجة الشيخ عبدالسبلم بن عبدالغالب ادلصراٌب صاحب كتاب الوجيز. -
 ترمجة أيب مرمي السكوٌب: إمام جامع ادلرسي. -
 ترمجة الشيخ زلمد بن غلبون: مؤرخ ليبيا بكتاب التذكار. -

التاريخ وغَتىا من ادلؤلفات واألْتاث ادلطبوعة منها وادلخطوطة؛ ال سيما اليت اعتنت ّتانب 
 اللييب.
 

 د: وفاتو:
حيث كان َمِعينًا ال يـَْنَضُب تدريسًا وتأليفاً،  ؛لقد عاش الشيخ رمحو هللا حياة علمية متميزة

ليلة األحد السابع من  أىب إال أن يتم سنتو ُب خلقو، وقد وافتو ادلنية  ولكن هللا 
و فاجعة لكل الناس ال م، وكانت وفات2000/ 07/ 09ىـ، ادلوافق: 1421ربيع اآلخر عام: 

سيما أىل العلم داخل الببلد وخارجها تغمده هللا بواسع رمحتو. ) الصيد، شرح نواقض، ص: 
30) 
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 املطلب الثاين: حتقيق نص الفتوى والتعليق عليو:
 أواًل: نص الفتوى:

 ] أ: نص السؤال:[
 سؤال طرحو صاحبو للبحث وادلناقشة

أن يعملوا، أو يصنعوا شيئًا باألجرة دلن يقًتض من حاصلو: ىل جيوز للعمال، أو للصناع 
البنوك ادلصرفية بالزيادة الرِّبوية ادلسماة بالفائدة؛ مع علمهم بأن ادلقًتض يدفع ذلم أجرهتم من 

 ذلك ادلال ادلقًتض.

 ] : جواب الشيخ رمحو هللا: ب[

ذلك ادلال ادلقًتض ؛ ألن (1)ُب اجلملة، لكنو من قبيل اجلائز ادلبغوض (1)فأجبت بأنو جائز
، (3)لو، فسكت من معي ُب اجمللس من ادلدرسُت ُب ادلعهد (2)ليس من الربا؛ وإمنا ىو وسيلة

                                                 

ُشب، َوِىي الَّيِت ُتسمَّى بالفارِسيَّة  (1) َها َأْطرَاف اخلُْ اجلائُِز ُِب َكبَلمهم: اخلَْشَبُة الَّيِت توَضُع َعَليـْ
اْلَقْوم، َوُىَو َعْطشان ُسِقَي أَو دل ُيْسق، فـَُهَو َجائِز،) األزىري،  التَِّت، واجلائُِز الَِّذي دُيرُّ على

 (.102/ 11م، 2001
وقيل اجلائز: ىو ادلار على جهة الصواب، وىو مأخوذ من اجملاوزة، وكذلك النافذ، يقال: جاز 

ائز ُب السهم إذل الصيد: إذا نفذ إذل غَت ادلقصد؛ وعن الصيد: إذا أصابو ونفذ منو وراءه، واجل
الشرع: ىو اسوس ادلعترب الذي ظهر نفاذه ُب حق احلكم ادلوضوع لو، مع األمن عن الذم 

 واإلٍب شرعاً؛ وقد يطلق على مخسة معان باالشًتاك:
ادلباح، وما ال ديتنع شرعاً مباحاً كان أو واجباً أو مندوباً أو مكروىاً وما ال ديتنع عقبًل واجباً أو  

طرفُت، أو مرجوحا ،وما استوى األمران فيو شرعا كادلباح، واجلواز الشرعي راجحًا أو متساوي ال
 (340/ 1ىو اإلباحة. ) القرديي الكفوي، 

 (73م، ص2009واجلواز: ىو ما ال منع فيو عن الفعل والًتك شرعاً. ) اجلرياين، 



 الشيخ قريو أمنوذجاً   منهج فقهاء ليبيا يف اإلفتاء                   د احلادي عشرالعد-جملة كلية  اآلداب
___________________________________________________________ 

11 

 

                                                                                                                         

، والِبْغَضة والبَـْغَضاُء: شدَّة البُـْغِض،  (1) البغض: بغض: قَاَل اللَّْيث: البُـْغُض: نَِقيُض احُلبِّ
َغٍض َوغَت ُمبَـغٍَّض، َوقَاَل أبو  ورُجٌل بَِغيٌض، َوقد بـَُغَض بـََغاَضًة، قَاَل: َوتقول: ُىَو زلبوٌب غَت ُمبـْ

َا يـَُقال: أَنا أُْبِغُض فبَلنا،  حاًب: من َكبَلم احلشِو: أَنا أَبـَْغُض فبَلنا َوُىوَ  َغُضٍت، َوُىَو خطأ ِإمنَّ يـَبـْ
قَاَل: َويـَُقال: َما أبـَْغَضَك إرلَّ، َوقد بـَُغَض إرلَّ ِإذا َصار بَِغيضاً، وأْبِغْض ِبِو إرلَّ، َأي" َما أبغضو، 

 (121/ 7: ىـ 1414وابن منظور،  ،57/ 8م، 2001َوَىَذا َصِحيح. )اذلروي، 
احلبلل" الطبلق، ألن أحب األشياء عند الشيطان التفريق بُت الزوجُت، وىو بغض:" أبغض و 

البغيض النافع ألنو يبغض ادلريض الدواء، وأبغض الببلد أسواقها، ألهنا زلل الغش. ) الكجراٌب، 
 (199/ 1م، 1967 -ىـ  1387

الَوسيُل والَوساِئُل، والتوسيل وسل( الَوسيَلُة: ما يتقرَّب بو إذل الغَت، واجلمع :) الوسيلة من( 2)
والتَـَوسُُّل واحد، يقال: َوسََّل فبلٌن إذل ربّو َوسيَلًة، وتَوسََّل إليو بَوسيَلٍة، أي تقرَّب إليو بعمل، 
والتَـْوسيُل والتَـَوسُُّل أيضاً: السرقُة، يقال: أخذ فبلن إبلي تـََوسُّبلً، أي سرقو، والواِسُل: الراغب 

 (1841/ 5م،  1987 -  ى 1407 إذل هللا. ) اجلوىري،
وسل: قَاَل اللَّْيث: وسََّل فبلٌن ِإذَل رَبِّو َوِسيلًة: ِإذا َعِمل َعَمبًل تـََقرَّب ِبِو ِإلَْيِو، َوقَاَل لَبيد: بَلى كلُّ 

ِذيَنُِأوَلـئِِ }ِذي رَْأٍي ِإذَل هللا واِسُل، والَوِسيلة: الُوْصلُة والُقْرىَب، ومجُعها الَوسائل، قَاَل هللا:  َكِالَّ

َِعذَِ ُْمَِأْقَرُبَِوَيْرُجوَنَِرْْحَتَُهَِوََيَاُفوَنَِعَذاَبُهِإِنَّ ُِمِاْلَوِسيَؾَةَِأُّيه اَبَِربهَكَِيْدُعوَنَِيْبتَُغوَنِإََِلَِرِّبه

، َويـَُقال: توسَّل فبلٌن ِإذَل فبَلن بَوسيلة، َأي: َتَسبََّب [57]سورة اإلسراء آية  {َكاَنََِمُْذوًراِ*
 (48/ 13م، 2001لَْيِو بَسَبب، وتقّرَب ِإلَْيِو ُْترمِة آِصرٍة َتعِطفو َعَلْيِو. ) اذلروي، إِ 
إذا أطلق الشيخ رمحو هللا لفظ ادلعهد فيقصد بو معهد مصراتة الديٍت) معهد القويري( ( 3)

م، على يد احلاج 1952ىـ/ 1371ٔتدينة مصراتة ليبيا وىو فرع من فروع األزىر، أنشئ عام: 
 (35بدهللا القويري رمحو هللا. ) الصيد، ص: ع
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ولكن دخل نفوَسهم شكّّ ُب صحة ىذا اجلواب، ودلا انصرفت عنهم اتفقوا على أن يطلبوا مٍت 
: ىل ديكن أن تبُت الوجو ، فقال رل واحٌد منهم ُب اليوم الثاين(1)بيان وجو اجلواز ُب ذلك ٖتريريِّا

الذي جيوز للعمال أو للصناع أن يعملوا، أو يصنعوا باألجرة دلن يقًتض من البنوك ادلصرفية 
بالزيادة الرِّبوية ٖتريريِّا؟ فأجبتو بنعم؛ ليطمئن قلبو، ودرست ادلوضوع من مجيع جوانبو، ودلا 

 معرفة ثبلثة أشياء: استوفيتو تبُت رل أن احلكم ُب ىذه ادلسألة ال يظهر إال بعد
 األول: الباب الذي ترجع إليو ادلعامبلت ادلصرفية.

 الثاين: الباب الذي يرجع إليو رأس ادلال فيها.
 الثالث: ما تفوت بو الدنانَت والدراىم ُب أيدي الظلمة.

 ] ثانياً/ اجلوانب األساسية املوصلة ملعرفة احلكم يف ىذه املسألة:[
 فأما األول: ] أ[ 

الباب الذي ترجع إليو ادلعامبلت ادلصرفية، فقد عّرف كثَت من ادلؤلفُت ادلعاصرين وىو 
ادلعامبلت ادلصرفية بأهنا: إعطاء مال دلن ينتفع بو مدة زلدودة بزيادة معينة مشروطة مضمونة ُب 

 الذمة كرأس ادلال، على أن يدفعها مع رأس ادلال عند ٘تام األجل.

                                                 

َجاز: َٖتْرِيُر الِكَتاِب وغَته: تـَْقوديُو وَٗتِْليُصو؛ بِإقامِة ُحُروِفو، وَٖتِْسينو بِإصبلِح َسقِطو.  (1)
َ
ِمن ادل
 (588/ 10ىـ: 1414) الزبيدي، 

 (310/ 1القرديي الكفوي، والتحرير: بيان ادلعٌت بالكتابة،) وىذا ما قصده الشيخ رمحو هللا(. ) 
 (69/ 1م، 1999ىـ/ 1420َو )َٖتْرِيُر( اْلِكَتاِب َوَغَْتِِه تـَْقوديُُو. ) الرازي، 

م، 1983-ىـ 1403َوقَاَل اللَّْيث: َٖتْرِير اْلِكَتابَة: ِإقَاَمة حروفها، َوِإْصبَلح الَسَقط. )والزبيدي، 
3 /278) 
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ف ُب ادلعٌت لتعريف القرض الفاسد، فقد قال العبلمة وال خيفى أن ىذا التعريف مراد
ُب أقرب ادلسالك:) القرض إعطاء متمول ُب نظَت عوض شلاثل ُب الذمة لنفع ادلعَطى  (1)الدردير

 . (2)لو فقط، وإال كان من الربا اجملمع على ٖترديو اىـ(
لنفعهما معاً، أو :) أي: فإن كان لنفع ادلعطي بالكسر، أو (3)وقال زلشيو العبلمة الصاوي

 .(4)لنفع أجنيب من جهة ادلقرض فهو سلف فاسد، ورباً زلرم؛ كما قال الشارح اىـ(
ومن ىنا يعلم أن ادلعامبلت ادلصرفية ترجع إذل القرض الفاسد، وحيث كانت من قبيل  

وقد نص الفقهاء على أن حكمو إبطال تلك الزيادة،  (1)القرض الفاسد فإهنا ٕتري على حكمو

                                                 

أبو الربكات الشهَت بالدردير، فاضل، من فقهاء أمحد بن زلمد بن أمحد الَعَدوي، : ىو (1)
م(، وتعلم باألزىر، وتوُب 1715ىـ = 1127ادلالكية، ولد ُب بٍت َعِدّي )ٔتصر( سنة:)

م(، من كبار الصوفية ُب عصره، من كتبو: أقرب  1786ىـ =  1201بالقاىرة، سنة:) 
اإلخوان ُب علم البيان، ادلسالك إذل مذىب مالك، وشرح القدير ُب شرح سلتصر خليل، وٖتفة 

 (244/ 1م:2002وغَت ذلك. ) الزركلي، 
الشرح  (الشيخ رمحو هللا دل يتقيد بعبارة منت أقرب ادلسالك فقط، وإمنا اعتمدىا مع شرحها ( 2)

، والنص ُب منت أقرب ادلسالك:) القرض إعطاء متمول ُب عوض شلاثل ُب الذمة لنفع )الصغَت 
 (291/ 3م، ص: 2000 –ىـ 1420(. )الدردير، ادلعطى فقط، وىو مندوب.....

الصاوي ىو: أمحد بن زلمد الصاوي ادلصري اخللوٌب ادلالكي عادل مشارك، ولد ُب صاء  (3)
م(، وتوُب بادلدينة 1761 –ىـ 1175احلجر على شاطئ النيل من إقليم الغربية ٔتصر سنة: )

ك، وحاشية على جوىرة م(، لو: بلغة السالك ألقرب ادلسال 1825 -ىـ  1241سنة: ) 
 التوحيد للقاين، وحاشية على تفسَت اجلبللُت.

 (.بًا َكَما قَاَل الشَّارُِح اىـَأْي َواَل نـَْفَع َأْجَنيِبٍّ ِمْن ِجَهِة اْلُمْقِرِض، فَاْلُكلُّ َسَلٌف فَاِسٌد َوُىَو رِ  )( 4)
 (291/ 3م، 2000 –ىـ 1420 ) الدردير، 
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ِاّللَِِّ﴿ دلعاملة إذل القرض الشرعي ادلسمى بالسلف، لقولو تعاذل:ورد ا ُؼوْا ِاتَّ ـُوْا ِذيَنِآَم ِالَّ َا ياَأُّيه

ْؤِمـنِيِ* َباِإِنُِكـُتمِمه  اىـ. [278]سورة البقرة، من اآلية:﴾َوَذُروْاَِماَِبِؼَيِِمَنِالره
أسلفت لرجل سلفا :" أن رجبل قال: -رضي هللا عنو-ولؤلثر ادلنقول عن ابن عمر  

واشًتطت عليو أفضل منو، فقال ابن عمر: ذاك عُت الربا، ٍب قال رل: وأرى أن ٘تّزِق الصحيفة؛ 
أي: الرسم، فإن أعطاك مثل الذي أسلفتو قبلتو، وإن أعطاك دونو فأخذتو أجرت عليو، وإن 

 ـ.اى(2)أعطاك فوق ذلك طيبة بو نفسو فذاك شكٌر شَكَرُه لك، ولك أجر ما أنظرتو"
  

 وأما الثاين: ] ب[
وىو الباب الذي يرجع إليو رأس ادلال ُب ادلعامبلت ادلصرفية؛ فقد أمجع الفقهاء على 
اختبلف مذاىبهم، وادلفسرون على اختبلف مشارهبم، بل وعلماء االقتصاد على اختبلف 

زيادًة على رأس مالو عند ٘تام  ميوذلم على أن الربا: ىو الزيادة ادلشروطة اليت يأخذىا ادلرايب
                                                                                                                         

على ادلعامبلت ادلصرفية بأهنا قروض ربوية؛ لعدم وجود بنك  منا عمم الشيخ ىذا احلكم( إ1)
 دينح قرضاً بدون فائدة رِبوية ُب ليبيا ذلك الوقت، وهللا أعلم.

أخرجو مالك ُب ادلوطأ، من رواية  قال:" حدثٍت مالك أنو بلغو أن رجبل أتى عبد هللا بن ( 2)
اشًتطت عليو أفضل شلا أسلفتو، فقال عمر فقال لو: يا أبا عبد الرمحن، إين أسلفت رجبل سلفا و 

ابن عمر: فذلك الربا، فقلت: فكيف تأمرين، يا أبا عبد الرمحن؟ فقال عبد هللا بن عمر: السلف 
على ثبلثة أوجو: سلف تسلفو تريد بو وجو هللا فلك وجو هللا، وسلف تسلفو تريد بو وجو 

الربا، قال: فكيف صاحبك، فلك وجو صاحبك، وسلف تسلفو تأخذ خبيثا بطيب، فذلك 
تأمرين، يا أبا عبد الرمحن؟ قال: أرى أن تشق الصحيفة، وإن أعطاك مثل الذي أسلفتو قبلتو، 
وإن أعطاك دون ما أسلفتو فأخذتو أجرت، وإن أعطاك أفضل شلا أسلفتو طيبة بن نفسو، فذلك 

 1433لك، شكر شكره لك، ولك أجر ما أنظرتو"، أبواب البيوع، ما ال جيوز ُب السلف. ) ما
 (204، برقم: 103/ 1م،  2012 -ىـ 
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األجل، فهذه الزيادة ىي الربا ارم الذي لعن هللا ُب احلديث آكلو ومؤكلو وكاتبو وشاىديو وقال 
 أي: ُب اللعنة واإلٍب؛ حيث رضوا بو، وتواطؤوا عليو. (1):" ىم سواء"ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

خل ُب حقيقتو، وألنو يُقضى وأما رأس ادلال ادلقًَتض بفتح الراء فليس من الربا؛ ألنو تغَت دا
ِ﴿ بو لصاحبو عند فسخ عقد الربا، وال يوضع إال القدر الزائد على رأس ادلال؛ لقولو تعاذل:

*ِ ْؤِمـنِي ُِكـُتمِمه ِإِن َبا ِالره ِِمَن َِبِؼَي َِما َِوَذُروْا ِاّللَّ ُؼوْا ِاتَّ ِآَمـُوْا ِذيَن ِالَّ َا سورة البقرة، من ]﴾ياَأُّيه

 لكنو وسيلة للربا. (2)ادلتقدم عن ابن عمر اىـ، ولؤلثر[278اآلية:
ومن ىنا يعلم أن رأس ادلال ُب ادلعامبلت ادلصرفية من باب الوسيلة فيعطى حكم الوسيلة،  

دة وقد جرى فيها خبلف بُت األئمة اجملتهدين، واستقر رأي مجهورىم على إلغاء الوسيلة البعي
ه جيوز غرس النخل والكرم مع أنو وسيلة ، فعند-رضي هللا عنو-واعتبار القريبة ومنهم مالك 

ُب الببلد، لكنو وسيلة بعيدة ملغاة، وحيرم عنده بيع التمر والعنب دلن يعصرمها  (3)لوجود اخلمر
                                                 

/ 3كتاب ادلساقاة، باب لعن آكل الربا ومؤكلو، أخرجو مسلم ُب صحيحو، ٔتا معناه،   (1)
-لعن رسول هللا » قال:، بلفظ: -رضي هللا عنو-، من طريق: جابر 1598، برقم: 1219

، وأما الرواية «ىم سواء»ل: ، وقا«آكل الربا، ومؤكلو، وكاتبو، وشاىديو -صلى هللا عليو وسلم
، بلفظ:" 7256، برقم: 223/ 2اليت اعتمدىا الشيخ فقد وردت ُب  كتاب اجلامع الصغَت ، 

لعن هللا الربا، و آكلو وموكلو، وكاتبو وشاىده، وىم يعلمون، والواصلة وادلستوصلة، والوامشة 
 ) طب ( عن ابن مسعود". -وادلستومشة، والنامصة وادلتنمصة"

 بق ٗترجيو.( س2)
اخلَمُر: اسٌم لكّل ُمْسِكٍر خُيَاِمُر الَعْقَل) َأي ُٗتَاِلطُُو وتغطيو وتسًته(، واْخَتَمَرت اخلَْمُر: (3)

-ىـ 1403، والزبيدي، 181/ 1أَْدرََكْت وَغَلت، ينظر: ادلصباح ادلنَت ُب غريب الشرح الكبَت، 
عٌت اخلمر منها ما ُب ، وقد جاء ُب عدد من األحاديث م210/ 11، 364/ 6م، 1983

رضي هللا -، بلفظ: قال: مسعت عمر -رضي هللا عنهما-صحيح البخاري: من طريق: ابن عمر 
، يقول:" أما بعد، أيها الناس إنو نزل ٖترمي اخلمر، -صلى هللا عليو وسلمعلى منرب النيب  -عنو
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؛ ألن مذىب مالك مبٍت على سد الذرائع كما (2)للذريعة (1)مخراً؛ ألنو وسيلٌة قريبة معتربة، سداً 
إلغاء الوسيلة مطلقاً؛ سواء كانت بعيدة أو ىو مشهور، واستقر رأي الشافعي وحده على 

                                                                                                                         

العقل"، كتاب  وىي من مخسة من: العنب والتمر والعسل واحلنطة والشعَت، واخلمر ما خامر
ْيُتْمَِفاْعَؾُؿوْاَِأنَََّمِِ﴿تفسَت القرآن، باب قولو:  ُسوَلَِواْحَذُروْاَِفإِنَِتَولَّ يُعوْاِاّللََِّوَأطِيُعوْاِالرَّ

َوَأطِ

ِاْْلُبنِيِ* ِاْلَباَلُغ ، وُب 4619، برقم: 53/ 6، [92]سورة ادلائدة، من اآلية:  ﴾َعََلَِرُسولِـَا
 .3032، برقم: 2322/ 4ريق، مسلم بزيادة، من نفس الط

يقال َسدَّ عليك الرَّجُل َيِسدُّ َسدَّا، ِإذا أََتى السََّداَد، وىي تدل على ردم شيء  ) س د (:( 1)
ومبلءمتو، من ذلك سددت الثلمة سداً، وكل حاجز بُت الشيئُت سد، والسد: اجلَْرَاد دْيؤَل 

 -ىـ1399، والرازي، 183/ 7اأْلُفق، والشيء الذي ُتَسدُّ بو ُكوَّة أو منَفٌذ َسّداً. ) الفراىيدي، 
-ىـ 1403والزبيدي، ، 457/ 1، م1986 -ىـ1406، وابن فارس، 66/ 3م، 1979
 (111/ 1م، 1987، واألزدي، 12/ 5م 1983

الذريعة: معناىا ُب كبلم العرب: ما يدين اإلنسان من الشيء، ويُقرِّبو منو، والذريعة إذل ( 2)
فتجعل الذريعة ىي الطريقة  الشيء: ىي الطريقة إليو وذلذا يقال جعلت كذا ذريعة إذل كذا

، والقرديي، 501/ 1م، 1992 -ىـ1412نفسها وليست الوسيلة ىي الطريقة. ) األنباري، 
1 /572) 

سَّادِلُ وعند األصوليُت، َسدُّ الذَّرَائِِع: َوَمْعَناُه َحْسُم َمادَِّة َوَساِئِل اْلَفَساِد َدفْـًعا ذَلَا َفَمىَت َكاَن اْلِفْعُل ال
َسَدِة َوِسيَلًة لِْلَمْفَسَدِة َمَنَع َماِلٌك ِمْن َذِلَك اْلِفْعِل ُِب َكِثٍَت ِمْن الصَُّوِر َولَْيَس َسدُّ الذَّرَائِِع َعْن اْلَمفْ 

ُُو َكِثٌَت ِمْن اْلَماِلِكيَِّة، الذرائع ُب االصطبلح: كل وسيلة  ِمْن َخَواصِّ َمْذَىِب َماِلٍك َكَما يـَتَـَومهَّ
إذل ادلفسدة أو دل يقصد التوصل إذل ادلفسدة، لكنها مفضية إليها غالبا،  مباحة قصد التوصل هبا

ومفسدهتا أرجح من مصلحتها، فسد الذرائع ىو: حسم مادة وسائل الفساد ٔتنع ىذه الوسائل 
ودفعها، أو ىي: التوسل ٔتا ىو مصلحة إذل مفسدة، أي الوسيلة ادلوصلة إذل الشيء ادلمنوع 

دلشروع ادلشتمل على مصلحة، فهي ذلذا االعتبار متصلة بالكبلم ادلشتمل على مفسدة، أو ا
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؛ فعنده جيوز بيع التمر والعنب ألىل معاصر اخلمر، وال حيرم عنده إال ٗتمَت عصَتمها (1)قريبة
، وكذلك رأس ادلال ادلقًتض من ادلصارف فبل حيرم عنده، وإمنا ٖترم الزيادة الربوية اليت (2)وشربو

فعي على أن رأس ادلال حق لصاحبو يقضى لو بو عند تنشأ عليو فقط، مع اتفاق مالك، والشا
 فسخ العقد وطرِْح القدر الزائد على رأس ادلال؛ لآلية واألثر ادلتقدمُت.

 نعم ىو مال غَت صاف؛ ألنو سللوط بفوائد ربوية مأخوذة من أناس آخرين، فتأمل.

 وأما الثالث: ]ج [
 التعدي والظلم.وىو ما تفوت بو الدنانَت والدراىم ُب أيدي أىل 

                                                                                                                         

، 32/ 2على أصل )ادلصاحل(، أ ىو منع ما جيوز لئبل يـَُتطرََّق بو إذل ما ال جيوز. ) للقراُب، 
، 203/ 1م، 1997 -ىـ1418، والعنزي، 1016/ 3م، 1999 -ىـ1420والنملة، 

 (101/ 2ومقاصد الشريعة اإلسبلمية، 
َا اْلَمْعٌَت ُب ااِلْسِتْداَلِل بِاخْلرََبِ قال ال (1) شافعي رمحو هللا ُب كتابو األم:" َواَل َمْعٌَت ُب الذَّرِيَعِة إمنَّ

زِِم أَْو اْلِقَياِس َعَلْيِو أَْو اْلَمْعُقوِل". ) الشافعي،   (3/124م، 1990 -ىـ1410البلَّ
َنِة: َأْصُل قال الشافعي رمحو هللا ُب كتابو األم:" بَاُب النـَّ  (2) بَلِح ُب اْلِفتـْ ْهِي َعْن بـَْيِع اْلُكرَاِع َوالسِّ

َتَباِيَعُْتِ َما أَْذَىُب إلَْيِو أَنَّ ُكلَّ َعْقٍد َكاَن َصِحيحًا ُب الظَّاِىِر دلَْ أُْبِطْلُو بِتُـْهَمٍة َواَل ِبَعاَدٍة بـَُْتَ اْلمُ 
لنِّيََّة إَذا َكاَنْت النِّيَُّة َلْو أُْظِهَرْت َكاَنْت تـُْفِسُد اْلبَـْيَع، وََكَما َأْكرَُه َوَأَجْزتو ِبِصحَِّة الظَّاِىِر َوَأْكرَُه ذَلَُما ا

نَُّو يـُْقَتُل ِبِو لِلرَُّجِل َأْن َيْشًَتَِي السَّْيَف َعَلى َأْن يـَْقُتَل ِبِو َواَل حَيُْرُم َعَلى بَائِِعِو َأْن يَِبيَعُو شلَّْن يـَرَاُه أَ 
يـَرَاُه  ُو َقْد اَل يـَْقُتُل ِبِو َواَل أُْفِسُد َعَلْيِو َىَذا اْلبَـْيَع، وََكَما َأْكرَُه لِلرَُّجِل َأْن يَِبيَع اْلِعَنَب شلَّنْ ظُْلماً؛ أِلَنَّ 

اَل جَيَْعَلُو مَخْراً أَبَداً،  أَنَُّو يـَْعِصرُُه مَخْراً َواَل أُْفِسُد اْلبَـْيَع إَذا بَاَعُو إيَّاُه؛ أِلَنَُّو بَاَعُو َحبَلالً، َوَقْد دُيِْكُن َأنْ 
َعِة، َوَلْو َنَكَح َرُجٌل امْ  َرأًَة َوُب َصاِحِب السَّْيِف َأْن اَل يـَْقُتَل ِبِو َأَحًدا أَبَداً، وََكَما أُْفِسُد ِنَكاَح اْلُمتـْ

َا أُْفِسُدُه َعْقدًا َصِحيحاً، َوُىَو يـَْنِوي َأْن اَل دُيِْسَكَها إالَّ يـَْوًما أَْو أََقلَّ أَْو َأكْ  ثـََر دلَْ أُْفِسْد النَِّكاَح إمنَّ
 (75/ 3م، 1990 -ىـ1410أَبَداً بِاْلَعْقِد اْلَفاِسِد". ) الشافعي، 
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فقد ذكر اجلمهور أهنا تفوت بتصريفها، وتسليفها، ودفعها ُب بضائع التجارة، قال حفيد  
ُب بداية اجملتهد عند الكبلم على ما يفوت بو ادلغصوب ُب يد غاصبو ما نصو:)  (1)ابن رشد

ح فالغلة لو قوال وأما ما اْسُتِغلَّ منها بتصريفو وٖتويل عينو كالدنانَت فيغتصبها فيتجر هبا فَتب
، فإنو دلا رأى أنو (3)، ٍب قال: وىذا قول أيب حنيفة ُب كل ما ينقل وحيّولُ (2)واحدا ُب ادلذىب(

                                                 

َلُسْوُف الَوْقِت، أَبُو الَولِْيِد، زُلَمَُّد بُن َأيب الَقاِسِم َأمْحََد اْبِن  ابن رشد احلفيد ىو: (1) الَعبلََّمُة، فـَيـْ
اِلِكيَِّة َأيب الَولِْيِد زُلَمَُّد بُن َأمْحََد بِن َأمْحََد بِن ُرْشٍد الُقْرُطيبُّ،َشْيِخ 

َ
َمْوِلده قـَْبل َمْوت جّده ِبشهر  ادل

َوطَّأ" َعَلى أَبِْيِو، ت 
ُ
 -ىـ1427ىـ. ) الذىيب،  595َسَنة ِعْشرِْيَن َومَخِْس ماَئٍة، عرض "ادل

 (426/ 15م، 2006
َوأَمَّا بداية اجملتهد بنص فيو بعض التغيَتات ال كما ذكره الشيخ، ونصو:)  ذكره ابن رشد ُب( 2)

نَاِنَِت فـَيَـْغَتِصبُـَها فـََيتَِّجُر هِبَا فـَيَـْرَبُح، فَالْ  َها بَِتْصرِيِفَها َوَٖتْوِيِل َعْيِنَها، َكالدَّ َغلَُّة لَُو قـَْوالً َما اْغُتلَّ ِمنـْ
 (105/ 4م،  2004 -ىـ  1432ابن رشد، ٌم: الرِّْبُح لِْلَمْغُصوِب(. ) َواِحداً ُب اْلَمْذَىِب، َوقَاَل قـَوْ 

َوقَاَل أَبُو َحِنيَفَة: إِنَُّو َمْن تـََعدَّى َعَلى َدابَِّة َرُجٍل ذكره ابن رشد ُب بداية اجملتهد ما نصو:)  (3)
َها َفبَل ِكرَاَء َعَلْيِو ُب رُُكوبِِو  ِإيَّاَىا َواَل ُِب مَحِْلِو: أِلَنَُّو َضاِمٌن ذَلَا ِإْن تَِلَفْت ُِب فـَرَِكبَـَها أَْو مَحََل َعَليـْ

َقُل َوحُيَوَُّل: فَِإنَُّو َلمَّا رََأى أَنَُّو َقْد َضمََّنُو بِالتـََّعدِّي  َوَصاَر ُب ِذمَِّتِو تـََعدِّيِو، َوَىَذا قـَْولُُو ُِب ُكلِّ َما يـُنـْ
َفَعُة َكَما تـَقُ  نَـُهَما َجاَزْت َلُو اْلَمنـْ وُل اْلَماِلِكيَُّة ِفيَما ٕتََِر ِبِو ِمَن اْلَماِل اْلَمْغُصوِب، َوِإْن َكاَن اْلَفْرُق بـَيـْ

ُنُو(. ُنُو، َوَىَذا دلَْ تـََتَحوَّْل َعيـْ  َأنَّ الَِّذي إتَر ِبِو َٖتَوََّلْت َعيـْ
َكْت ِعْنَد اْلَغاِصِب ِمْن رُُكوبِِو َوأَقَاَم اْلَغاِصُب َغَصَب َدابًَّة فـََهَلَكْت، َوأَقَاَم َصاِحبُـَها بـَيَِّنًة أَنَـَّها َىلَ 

ِقيَمِة، بـَيَِّنًة أَنَُّو َردََّىا، َوَماَتْت ِعْنَد َصاِحِبَها َكاَنْت بـَيَِّنُة َصاِحِبَها أَْوذَل، َويـَْقِضي َعَلى اْلَغاِصِب بِالْ 
َها أَْو َكاَن اْلَمْغُصوُب َدارًا فَأَقَاَم َصاِحبُـَها بـَيَِّنًة أَنَّ وََكَذا َلْو َشِهَد ُشُهوُد َصاِحِبَها أَنَّ اْلَغاِصَب قـَتَـلَ 

ذَل، َولَْو اْلَغاِصَب َىَدَم الدَّاَر، َوأَقَاَم اْلَغاِصُب بـَيَِّنًة أَنَُّو َردََّىا َعَلى َصاِحِبَها َكاَنْت بـَيَِّنُة َصاِحِبَها أَوْ 
ْت ِعْنَد اْلَغاِصِب، َوأَقَاَم اْلَغاِصُب اْلبَـيَِّنَة أَنَُّو َردََّىا َفَماَتْت ِعْنَد أَقَاَم َصاِحبُـَها اْلبَـيَِّنَة أَنَـَّها َماتَ 
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قد ضمنو بالتعدي، وصار ُب ذمتو جازت لو ادلنفعة كما تقول ادلالكية فيما ٕتَُِر بو من ادلال 
 ُب الوديعة: (1)ادلغصوب اىـ، ولذلك قال ابن عاصم

 ُو والـرِّْبُح ُكـلُُّو لَُو (.بادلـودَِع َمْن أَْعَمـَلُو *** يَـْضَمنُ  ) والتَّـْجـرُ 
 (1291، برقم: 92/ 1م، 2011 -ىـ1432) الغرناطي، 

"وقال شارحها التسورل ُب شرح ىذا البيت: ألن التجر بو يتضمن سلفو، وضمان السلف 
بالفتح؛ ألن اخلراج بالضمان من ادلتسلف، والربح احلاصل بسبب التجارة كلو لو؛ أي: للمودَع 

 (279/ 2، م1998 -ىـ1418. ) التسورل، "اىـ
ومن ىنا يعلم أن الدنانَت والدراىم وما جرى رلرامها من األوراق النقدية تفوت بتصريفها،  

وتسليفها، واالٕتار هبا؛ وىذا ىو ما يفعلو ادلرابون ُب الودائع ادلوضوعة عندىم؛ ولذلك صاروا 
أيديهم،  من أىل الظلم والتعدي، سواء كانوا من قبيل ادلوَدعُت بالفتح بالنسبة للودائع اليت ٖتت

أو من قبيل الغاصبُت بالنسبة للفوائد الربوية اليت يأخذوهنا من ادلقًتضُت من غَت حق شرعي، 

                                                                                                                         

، 105/ 4م،  2004 -ىـ  1432) ابن رشد،  َصاِحِبَها قَاَل أَبُو يُوُسَف: بـَيَِّنُة َصاِحِبَها أَْوذَل.
 (139والبغدادي احلنفي، ص: 

ىـ، وىو 760ن عاصم القيسي الغرناطي، ولد سنة: ىو القاضي أبو بكر زلمَّد بن زلمَّد ب (1)
الفقيو األصورل اّدث العادل الكامل اقق ادلطلع، أخذ عن أعبلم منهم: أبو إسحاق الشاطيب، 
وأبو عبد هللا القيجاطي، وأبو عبد هللا الشريف التلمساين، وغَتىم، وعنو: ولده القاضي أبو حيِت 

أرجوزة ُب األصول، واختصار ادلوافقات، وأرجوزة ُب النحو، وغَته، لو تآليف منها: التحفة، و 
 1425ىـ] 829وأخرى ُب الفرائض، وغَت ذلك، كان وحيد دىره وشرف عصره، توُب سنة: 

/ 1م،  2003 -ىـ  1424م[، أطال الثناء عليو ولده أبو حيِت االٌب ذكره. ) سللوف، 
 (231/ 3م،  2010كاتب جبلي،   و، 356
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 (2)، أو من قبيل القمَّارين(1)بل بالتعدي على حدود هللا، ومن يتعد حدود هللا فقد ظلم نفسو
مسيت لعبة  بالنسبة حليلهم اليت يستولون هبا على أموال الناس بألعوبة يسَتة سهلة، ولذلك

 -ىـ  1420الطربي، ، و 219/ 2، م2008الكواري،  )القمار بادليسر؛ ليسرىا وسهولتها. 
 -ىـ 1420ثَت، ، و ابن ك52/ 3م،  1964 -ىـ 1384، ، والقرطيب322/ 4م،  2000
 (399/ 2األندلسي، ، و 579/ 1م،  1999

ر األموال اليت حصل ذلا وإذا فاتت الدنانَت والدراىم بأحد ادلفّوتات ادلذكورة صارت كسائ
مفوت ُب يد من تعدى عليها فتعطى حكمها، واحلكم الشرعي أنو إذا فات الشيء ُب يد من 
تعدى عليو، وترتبت ُب ذمتو قيمتو إن كان مقوما، ومثلو إن كان مثليا، جاز األكل منو بالشراء، 

:" ونص ابن القاسم (3)واذلبة، واإلرث، وضلو ذلك، قال العبلمة الدردير ُب شرح أقرب ادلسالك
ُب ادلدونة: أن من غصب قمحا فطحنو فهو مفّوت، ومن أكل من شيء بعد فوتو فبل غرم 

 عليو، وىل جيوز بعد الفوات األكل منو؟ الراجح ُب ادلذىب اجلواز .
                                                 

ُؼواِاّللََِِّ﴿: قال تعاذل( 1) َةَِواتَّ َِوَأْحُصواِاْلِعدَّ ِِتِنَّ ِلِِعدَّ ْؼُتُمِالـهَساءَِفَطؾهُؼوُهنَّ ِإَِذاَِطؾَّ َاِالـَّبِيه ياَأُّيه

َبيهـٍَةَِوتِْؾَكُِحُدودُِ َأنَِيْأتنَِيِبَِػاِحَشٍةِمه ُرْجَنِإَِِّٓ َِوَََِٓيْ ِِمنُِبُيوِِتِنَّ ُؽْمَُُِِٓتِْرُجوُهنَّ َوَمنِِاّللََِِّربَّ

ِاّللََُُِّيِْدُثَِبْعَدَِذلَِكَِأْمًراِ* ُِحُدوَدِاّللََِِّفَؼْدَِظَؾَمَِنْػَسُهََِِٓتْدِريَِلَعلَّ  سورة الطبلق]،﴾َيَتَعدَّ
 [.1اآلية: 

اْلِقَماُر: مصدر قامره: إذا لعب معو على ماٍل يأخذه الغالب من ادلغلوب، إال ما استثٍت ُب  (2)
السبق، فإن جعل كل واحد منهما لصاحبو رىنا أيهما سبق أخذه فهو القمار ادلنهي عنو، وُىَو 

/ 9م، 2001 َأن يـُْهِلك الرجُل َماَلُو ويُْذِىَبو، أي أن الِقمار َمْأُخوذ من اخِلداع. ) اذلروي،
، 151/ 10ه، 1414، وابن منظور، 307/ 1م، 2003 -ىـ1423، والبعلي، 126

 (.185/ 31م، 1983-ىـ 1403، والزبيدي، 179/ 1م: 1983-ىـ 1403وجلرجاين، 
َل أَنَّ َمْن َغَصَب َقْمًحا َفَطَحَنُو فـَُهَو ُمَفوٌِّت َوَعَلْيِو ِمْثُل اْلَقْمِح، َوَمْن َأكَ والنص بو نقص:  (3)

 (586/ 3 ) الصاوي،. ِمْن َشْيٍء بـَْعَد فـَْوتِِو َفبَل ُغْرَم َعَلْيِو... (
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ولذا أفىت بعض اققُت ّتواز الشراء من حلم األغنام ادلغصوبة إذا باعها الغاصب للجزارين  
 (586/ 3 بذْتها ترتبت القيمة ُب ذمة الغاصب اىـ". ) الصاوي، (1)ألهنافذْتوىا؛ 

وقال زلشيو العبلمة الصاوي قولو:" فبل غرم عليو"؛ أي: لكون احلرام ال يتعلق بذمتُت بعد  
تبعا لصاحب  (3)، وقولو:] الراجح ُب ادلذىب اجلواز[، أي كما رجحو ابن ناجي(2)الفوات
ولو علم اآلكل أن الغاصب ال يدفع القيمة ألن دفع العوض واجب مستقل واعتمده  (4)ادلعيار

                                                 

 .) إَذا بَاَعَها اْلَغاِصُب لِْلَجزَّارِيَن َفَذَْتُوَىا أِلَنَُّو(( 1)
بلغة السالك ألقرب ادلسالك ادلعروف ْتاشية الصاوي على الشرح الصغَت )الشرح الصغَت ( 2)

َماِم َماِلٍك(، أليب العباس أمحد ىو شرح الشيخ الدردير لكت ابو ادلسمى أقرب ادلسالك ِلَمْذَىِب اإْلِ
 (586/ 3 ىـ(. ) الصاوي،1241بن زلمد اخللوٌب، الشهَت بالصاوي ادلالكي )ادلتوَب: 

قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القَتواين: فقيو، من القضاة، من أىل القَتوان، تعلم ( 3)
أماكن، من كتبو:" شرح ادلدونة" و" زيادات على معادل اإلديان" مع  فيها وورل القضاء ُب عدة

ادلعادل، و" شرح رسالة ابن َأيب زَْيد القَتواين" و" مشارق األنوار القلوب" و" شرح التهذيب 
م(، وقال الزركلي: الصواب ُب امسو " أبو القاسم ابن عيس  1433 -ىـ837للرباذعي"،)ت: 

 (179/ 5م،  2002الزركلي،  " وكنيتو " أبو الفضل ". )
ىو: أبو العباس؛ أمحد بن حيِت الونشريسي التلمساين ٍب الفاسي، مفتيها؛ اإلمام العادل  (4)

العبلمة العمدة احلرب الفّهامة، أخذ عن: أيب الفضل العقباين وولده أيب سادل، وحفيده زلمد بن 
بن مرزوق الكفيف ومجاعة، وعنو: ابنو أمحد العقباين، وزلمد بن العباس، وأيب عبد هللا اجلبلب وا

عبد الواحد، وأبو زكريا السوسي، وزلمد بن عبد اجلبار الورتدغَتي وغَتىم، أّلف ادلعيار ُب اثٍت 
عشر رللداً، ولو تعليق على ابن احلاجب الفرعي، وشرح على وثائق الفشتارل، وكتاب القواعد ُب 

م[. )  1508ىـ] 914توُب ُب صفر سنة الفقو، والفائق ُب الوثائق دل يكمل، وغَتىا، 
 -ه1401، وقد ذكر ادلسألة الونشريسي، 397/ 1م،  2003 -ىـ  1424سللوف، 
 (154/ 7م، 1981
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أي لكونو من  (2)ولكن قال ُب األصل: من اتقاه فقد استربأ لدينو وعرضو (1)ُب احلاشية
 (5)احلديث اىـ، (4)))من اتقى الشبهات فقد استربأ لدينو وعرضو ((:وُب احلديث (3)الشبهات

ُب رلموعو ما نصو: وجاز ٘تلك ما دخل ُب ضمان الغاصب ٔتفوت على  (6)وقال العبلمة األمَت

                                                 

/ 3وإمنا اعتمده تبعاً للشيخ العدوي ُب حاشيتو على الشرح الصغَت للخرشي. ) الدسوقي، ( 1)
446) 

 (، ففيها القول الثاين.446/ 3) الدسوقي، (  2)
 (587 -586/  3) الصاوي،  (3)
أخرجو مسلم ُب صحيحو، كتاب ادلساقاة، باب أخذ احلبلل وترك الشبهات، من طريق: ( 4)

، بلفظ: قال: مسعتو يقول: مسعت رسول هللا -رضي هللا عنهما-الشعيب، عن النعمان بن بشَت 
بلل بُت، وإن إن احل» -وأىوى النعمان بإصبعيو إذل أذنيو  -، يقول: -صلى هللا عليو وسلم-

احلرام بُت، وبينهما مشتبهات ال يعلمهن كثَت من الناس، فمن اتقى الشبهات استربأ لدينو، 
وعرضو، ومن وقع ُب الشبهات وقع ُب احلرام، كالراعي يرعى حول احلمى، يوشك أن يرتع فيو، 

حت، صلح أال وإن لكل ملك محى، أال وإن محى هللا زلارمو، أال وإن ُب اجلسد مضغة، إذا صل
 (1599، برقم: 1219/ 3«. ) اجلسد كلو، وإذا فسدت، فسد اجلسد كلو، أال وىي القلب

 (587 -586/ 3الصاوي، ) ( 5)
ىو زلمد بن زلمد بن أمحد بن عبد القادر بن عبد العزيز السنباوي األزىري، الشهَت ( 6)

 -ىـ1154)ٔتصر( سنة:)  باألمَت: عادل بالعربية، من فقهاء ادلالكية، ولد ُب ناحية سنبو
م(، أكثر كتبو حواش 1817 -ىـ 1232م( وتعلم ُب األزىر وتوُب بالقاىرة سنة:) 1742

وشروح أشهرىا: حاشية على مغٍت اللبيب البن ىشام، واإلكليل شرح سلتصر خليل، وحاشية 
شرحو، على شرح الزرقاين على العزية، وحاشية على شرح ابن تركي على العشماوية، واجملموع، و 

وضوء الشموع على شرح اجملموع، ولو ثبت ُب أمساء شيوخو ونبذ من ترامجهم وتراجم من أخذوا 
 (71/ 7م،  2002عنهم، وغَتىا. ) الزركلي، 
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، وقال ُب حاشيتو ضوء الشموع: قولو على األرجح أي ولو كان ال يرد (1)على األرجح اىـ
؛ أي: بعد )احلرام ال يتعدى لذمتُت (قيمتو ألن رد القيمة واجب مستقل؛ وىذا معٌت قوذلم:

ا نصو: ومقتضى ما البن ناجي جواز األكل دلن ُوىب لو ، وقال زلشيو حجازي م(2)الفوات اىـ
؛ وىو ظاىر قول ادلصنف: وجاز ٘تلك ما دخل ُب ضمان (3)حيث لزمت القيمة الغاصب

الغاصب ...إخل، واعتمده شيخنا العدوي ُب حاشية اخلرشي؛ ألن دفع القيمة واجب مستقل  
ـْرتَبِـى(4)كما يفيده ادلعيار، وكما حكى الفقيو أبو عبدهللا القروي

ُ
 (5): أن السلطان أبا احلسن ادل

دعا فقهاء وقتو إذل وليمة وكانوا أىل علم ودين فكان منهم من قال أنا صائم ومنهم من أكل 
وقلل ومنهم من أكل الغبلت كالسمن فقط، ومنهم من مشر لؤلكل بكلو ومنهم من قال ىاتوا 

عن  (6)شيخ وأظنو أبا إبراىيم األعرجمن طعام األمَت على وجو الربكة فإين صائم، فسأذلم ال
ذلك، فقال األول: طعام شبهة تسًتت منو بالصوم، وقال الثاين: كنت آكل ٔتقدار ما أتصدق 

                                                 

 (433/ 3، م 2005 -ىـ  1426) األمَت، ( 1)
 (434 -433/ 3، م 2005 -ىـ  1426) األمَت،  (2)
شرح ابن ناجي على الرسالة أو على خليل، وشرح خليل لو ُب ىامش طبعة مواىب اجلليل  (3)

 (133/ 6للشيخ احلطاب القددية. )اخلرشي، 
والذي وقفت عليو ُب ضوء الشموع:] الواىب[ وليس الغاصب كما ذكرىا الشيخ قريو رمحو هللا 

 (435/ 3، م 2005 -ىـ  1426تعاذل. ) األمَت، 
 (435/ 3 ،م 2005 -ىـ  1426) األمَت،  (4)
 (435/ 3 ،م 2005 -ىـ  1426) األمَت،  (5)
أبو إبراىيم إسحاق بن حيِت بن مطر األعرج الورياغلي: اإلمام الفقيو الفاضل العادل العامل  (6)

 العامل العمدة الكامل أخذ عن أيب زلمد صاحل وغَته وعنو أبو احلسن الصغَت وغَته، لو طرر
م،  2003 -ىـ  1424وف، . ) سلل)م 1284 -ىـ 683 (على ادلدونة، توُب ُب فاس سنة:

 (148، برقم: 146م، ص: 2000التنبكيت، ، و 289/ 1
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ألنو رلهول األرباب، وقال الثالث: اعتمدت القول بأن الغبلت للغاصب، وقال الرابع: طعام 
ٍت منو فأكلت قلت وىذا مستهلك ترتبت قيمتو ُب ذمة مستهلكو فحل لنا تناولو وقد مكن

صريح الفقو ولبابو، وقال اخلامس: طعام مستحق للمساكُت قدرت على استخبلص بعضو 
فاستخلصتو وأوصلتو إذل أربابو فكأنو تصدق ٔتا أخذ، قلت وىذا أحرى بالصواب جلمعو بُت 

 /6) اخلرشي، .(2)ُب شرح اإلرشاد انتهى حجازي (1)الفقو والورع؛ قالو سيدي أمحد زروق
 (437/ 3 م، 2005 -ىـ  1426 ، واألمَت،134 -133

إذا علمت ذلك تعلم أن رأس ادلال ادلقًتض من ادلصارف الربوية أصلو ودائع متعددة 
ورباءات متنوعة من أيد سلتلفة قد فاتت ُب أيدي ادلرابُت بتصرفهم فيها باإلقراض وضلوه وترتب 

نتفاع هبا، وجيوز دلن عمل لو عمبل أو صنع لو ُب ذمتهم مثلها ألرباهبا؛ فيجوز دلن اقًتضها اال

                                                 

الشيخ أبو العباس أمحد بن أمحد بن زلمد بن عيسى الربنسي الفاسي زّروق، ولد سنة: ىو  (1)
منطقة جبل الربانس ما بُت فاس و تازة، ىـ، وىو من قبيلة الربانس الرببرية اليت تعيش ُب  846

ترىب ُب حجر جدتو ألمو فاطمة واليت كانت تكٌت بأم البنُت أسوة بفاطمة بنت عبد هللا الفهري 
ىـ، و قد صنف ادلهتمون مؤلفات الشيخ زروق  245وىي اليت أنشأت جامع القرويُت سنة 

ديث و عشر مؤلفات ُب علم ْتوارل تسعة وثبلثون مؤلفًا ُب التصوف و ست مؤلفات ُب احل
السيمياء ومؤلفان ُب السَت الذاتية والًتاجم وديوان شعر ومؤلفان ُب الطب ومؤلفان ُب تفسَت 
القران الكرمي وشرح الفاٖتة و عشر مؤلفات ُب الفقو وثبلثة مؤلفات ُب علم احلروف ومؤلفان ُب 

سبيل التعريف سبعة عشر شرحاً العقائد، فضبًل عن الشروح و التعليقات ادلختلفة، ومنها على 
م( توُب الشيخ  1493ىـ ) 899للحكم العطائية، وُب اليوم الثاين عشر من شهر صفر سنة 

رمحو هللا ُب خلوتو، وعمره أربعة ومخسون عاماً، ينظر: الشيخ أبو العباس أمحد بن أمحد بن زلمد 
 بن عيسى الربنسي الفاسي زروق.

 الشيخ حجازي العدوي ادلالكي رمحو هللا.قصد بو الشيخ رمحو هللا ( 2)
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شيئًا أن يأخذ أجرتو منها، لكنو من اجلائز ادلبغوض كالطبلق؛ دلا فيو من الشبهة. ىذا ما ظهر 
 رل، وهللا أعلم.

 كتبو مسؤوال عنو: زلمد مفتاح ِقرِّيْو أثيب عنها آمُت.
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 املصادر واملراجع
بــــن علــــي بــــن فــــارس، الزركلــــي الدمشــــقي )ادلتــــوَب: األعــــبلم، خلــــَت الــــدين بــــن زلمــــود بــــن زلمــــد  -1

 م. 2002أيار / مايو  -ىـ(، دار العلم للمبليُت، ط: اخلامسة عشر 1396
ىــ(،  1201أقرب ادلسالك دلذىب اإلمـام مالـك، ألمحـد بـن زلمـد بـن أمحـد الـدردير، ت:) -2

 م.2000 –ىـ 1420مكتبة أيوب، كانو نيجَتيا، ط: 
عبدهللا زلمد بـن إدريـس بـن العبـاس بـن عثمـان بـن شـافع) بـن عبـدادلطلب األم، الشافعي أبو -3

 -ىــ1410بـَتوت، سـنة:  -ىــ(، دار ادلعرفـة204بن عبد مناف ادلطلـيب القرشـي ادلكـي(،) ت: 
 م.1990

البحــر اــيط ُب التفســَت، أليب حيــان زلمــد بــن يوســف بــن علــي بــن يوســف بــن حيــان  -4
بـَتوت، ط:  –ىــ(، ٖتقيـق: صـدقي زلمـد مجيـل، دار الفكـر 745أثَت الدين األندلسي )ادلتوَب: 

 ىـ. 1420
بدايــة اجملتهــد وهنايــة ادلقتصــد، أليب الوليــد زلمــد بــن أمحــد بــن زلمــد بــن أمحــد بــن رشــد  -5

 -ىـ  1432ىـ(، دار احلديث القاىرة، سنة: 595القرطيب، الشهَت بـ) ابن رشد احلفيد(، )ت: 
 م. 2004

ســالك ادلعــروف ْتاشــية الصــاوي علــى الشــرح الصــغَت )الشــرح بلغــة الســالك ألقــرب ادل -6
َمــاِم َمالِـــٍك(، أليب  الصــغَت ىــو شــرح الشــيخ الــدردير لكتابــو ادلســمى أقــرب ادلســالك ِلَمــْذَىِب اإْلِ

 ىـ(، دار ادلعارف.1241العباس أمحد بن زلمد اخللوٌب، الشهَت بالصاوي ادلالكي )ادلتوَب: 
ٖتفــة احلكــام(، البــن عبــد الســبلم بــن علــي، أبــو احلســن  البهجــة ُب شــرح التحفــة) شــرح -7

ــــة1258التســــورل،) ت:  ــــدالقادر شــــاىُت، دار الكتــــب العلمي لبنــــان/  -ىـــــ(، ٖتقيــــق: زلمــــد عب
 م.1998 -ىـ1418بَتوت، ط: األوذل: 

تاج العروس من جواىر القاموس، ّمد بن زلّمد بن عبد الرزّاق احلسـيٍت، أبـو الفـيض،  -8
 ىـ(، ٖتقيق: رلموعة من اققُت، دار اذلداية.1205، الزَّبيدي )ادلتوَب: ادللّقب ٔترتضى
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تــاج العــروس مــن جــواىر القــاموس، ّمــد بــن زلّمــد بــن عبــد الــرزّاق احلســيٍت، ادللّقــب  -9
 ىـ. 1414بَتوت، ط: األوذل / –ىـ(، دار الفكر 1205ٔترتضى الزَّبيدي )ادلتوَب: 

واألحكـام، مـد بـن زلمـد بـن زلمـد أبـو بكـر بـن عاصـم ٖتفة احلكام ُب نكث العقود  -10
القـاىرة،  -ىـ(، ٖتقيق: زلمد عبدالسبلم زلمد، دار اآلفـاق العربيـة829القيسي الغرناطي،) ت: 

 م.2011 -ىـ1432ط: األوذل: 
 تراجم أعيان العلماء من أبناء مصراتة القدماء، للشيخ: زلمد مفتاح قريو  -11
معجـــم يشـــرح األلفـــاظ ادلصـــطلح عليهـــا بـــُت الفقهـــاء واألصـــوليُت  التعريفـــات الفقهيـــة، -12

وغـَتىم مــن علمــاء الـدين، للمفــيت الســيد عمـيم اإلحســان اجملــددي الربكـيت، دار الكتــب العلميــة، 
 م.2009لبنان، ط: الثانية،  -بَتوت

تفســــَت القــــرآن العظــــيم، أليب الفــــداء إمساعيــــل بــــن عمــــر بــــن كثــــَت القرشــــي البصــــري ٍب  -13
ىـــ(، ٖتقيـــق: ســامي بـــن زلمــد ســـبلمة، دار طيبــة للنشـــر والتوزيـــع، ط: 774قي )ادلتـــوَب: الدمشــ
 م. 1999 -ىـ 1420الثانية 

تفســَت غريــب القــرآن، لكاملــة بنــت زلمــد بــن جاســم بــن علــي آل جهــام الكــواري، دار  -14
 م.2008بن حزم، ط: األوذل، 

ىــــ(، 370منصـــور )ادلتـــوَب: هتـــذيب اللغـــة، مـــد بـــن أمحـــد بـــن األزىـــري اذلـــروي، أبـــو  -15
 م.2001بَتوت، ط: األوذل،  –ٖتقيق: زلمد عوض مرعب، دار إحياء الًتاث العريب 

تيســَت علــم أصــول الفقــو، لعبــدهللا بــن يوســف بــن عيســى بــن يعقــوب اليعقــوب اجلــديع  -16
 -ىــــــ1418لبنـــــان، ط: األوذل:  -العنـــــزي، مؤسســـــة الريـــــان للطباعـــــة والنشـــــر والتوزيـــــع، بـــــَتوت

 .م1997
جامع البيان ُب تأويل القـرآن، مـد بـن جريـر بـن يزيـد بـن كثـَت بـن غالـب اآلملـي، أبـو  -17

ىــــ(، ٖتقيــــق: أمحــــد زلمـــد شــــاكر، مؤسســــة الرســــالة، ط: األوذل، 310جعفـــر الطــــربي )ادلتــــوَب: 
 م. 2000 -ىـ  1420
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 بكـر بـن اجلامع ألحكام القرآن = تفسَت القرطيب، أليب عبـد هللا زلمـد بـن أمحـد بـن أيب -18
ىـــ(، ٖتقيـق: أمحـد الـربدوين وإبــراىيم 671فـرح األنصـاري اخلزرجـي مشــس الـدين القـرطيب )ادلتـوَب: 

 م. 1964 -ىـ 1384القاىرة، ط: الثانية،  –أطفيش، دار الكتب ادلصرية 
ىــــ(، ٖتقيـــق: رمـــزي منـــَت 321مجهـــرة اللغـــة، أليب بكـــر زلمـــد بـــن دريـــد األزدي،) ت:  -19

 م.1987بَتوت، ط: األوذل:  -لمبليُتبعلبكي، دار العلم ل
حاشــــية الدســــوقي علــــى الشــــرح الكبــــَت، مــــد بــــن أمحــــد بــــن عرفــــة الدســــوقي ادلــــالكي  
 ىـ(، دار الفكر.1230)ادلتوَب: 

الزاىر ُب معاين كلمات الناس، مد بن القاسم بن زلمد بن بشار، أبو بكر األنباري)  -20
بــــــَتوت، ط: األوذل:  -، مؤسســــــة الرســــــالةىـــــــ(، ٖتقيــــــق: د: حــــــاًب صــــــاحل الضــــــامن328ت: 

 م.1992 -ىـ1412
سلم الوصول إذل طبقات الفحول، دلصطفى بن عبد هللا القسطنطيٍت العثمـاين ادلعـروف  -21

ىــــــ(، ٖتقيـــــق: زلمـــــود عبـــــد القـــــادر  1067)ادلتـــــوَب « حـــــاجي خليفـــــة»وبــــــ « كاتـــــب جلـــــيب»بـــــ
يق: صـاحل سـعداوي صـاحل، أعـداد األرناؤوط، إشراف وتقـدمي: أكمـل الـدين إحسـان أوغلـي، تـدق

 م. 2010تركيا، نشر:  –فهارسو: صبلح الدين أويغور، مكتبة إرسيكا، إستانبول
ســَت أعــبلم النــببلء، لشــمس الــدين أبــو عبــد هللا زلمــد بــن أمحــد بــن عثمــان بــن قَادْيــاز  -22

 م2006 -ىـ1427القاىرة، ط:  -ىـ(، دار احلديث748الذىيب )ادلتوَب: 
ر الزكيــة ُب طبقــات ادلالكيـــة، مــد بــن زلمــد بــن عمـــر بــن علــي ابــن ســـادل شــجرة النــو  -23

ىــــ(، علـــق عليـــو: عبـــد اجمليـــد خيـــارل، دار الكتـــب العلميـــة، لبنـــان، ط: 1360سللـــوف )ادلتـــوَب: 
 م. 2003 -ىـ  1424األوذل، 

شـــرح سلتصـــر خليـــل للخرشـــي، مـــد بـــن عبـــدهللا اخلرشـــي ادلـــالكي أبـــو عبـــدهللا،) ت:  -24
 بَتوت. -، دار الفكر للطباعةىـ(1101
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الصـــحاح تـــاج اللغـــة وصـــحاح العربيـــة، أليب نصـــر إمساعيـــل بـــن محـــاد اجلـــوىري الفـــارايب  -25
بـَتوت، ط: الرابعـة،  –ىــ(، ٖتقيـق: أمحـد عبـد الغفـور عطـار، دار العلـم للمبليـُت 393)ادلتوَب: 
 م. 1987 -  ى 1407

محن زلمد ناصر الدين، بـن احلـاج نـوح بـن صحيح اجلامع الصغَت وزياداتو، أليب عبد الر  -26
 ىـ(، ادلكتب اإلسبلمي.1420صلاٌب بن آدم، األشقودري األلباين )ادلتوَب: 

ضـوء الشــموع شـرح اجملمــوع ُب الفقــو ادلـالكي، مــد األمــَت ادلـالكي، ْتاشــية: حجــازي  -27
مكتبـة  -اشـفُت العدوي ادلالكي، تح: زلمد زلمود ولد زلمـد األمـُت ادلسـومي، دار يوسـف بـن ت

 م. 2005 -ىـ  1426نواكشوط[، ط: األوذل،  -اإلمام مالك ]موريتانيا 
الفـروق، أنـواء الـربوق ُب أنــواء الفـروق، أليب العبـاس شـهاب الــدين أمحـد بـن إدريـس بــن  -28

 ىـ(، عادل الكتب.684عبدالرمحن ادلالكي) الشهَت: بالقراُب(،) ت: 
ىــ(، 816بـن علـي الـزين الشـريف اجلرجـاين )ادلتـوَب: كتاب التعريفات، لعلي بن زلمـد  -29

لبنـان،  –ٖتقيق: ضبطو وصححو مجاعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية بـَتوت 
 م.1983-ىـ 1403ط: األوذل 

كتــاب العــُت، أليب عبــدالرمحن اخلليــل بــن أمحــد بــن عمــرو بــن ٘تــيم الفراىيــدي البصــري،  -30
 مهدي ادلخزومي، ود: إبراىيم السمارائي، دار ومكتبة اذلبلل.ىـ، ٖتقيق: د:  170ت: 
الكليــات معجــم ُب ادلصــطلحات والفــروق اللغويــة، أليــوب بــن موســى احلســيٍت القرديــي  -31

زلمـــد ادلصـــري،  -ىــــ(، ٖتقيـــق: عـــدنان درويـــش 1094الكفـــوي، أبـــو البقـــاء احلنفـــي )ادلتـــوَب: 
 بَتو. –مؤسسة الرسالة 

بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجـال الـدين ابـن منظـور األنصـاري  لسان العرب، مد -32
 ىـ. 1414بَتوت، ط: الثالثة،  –ىـ(، دار صادر 711الرويفعى اإلفريقى )ادلتوَب: 

ىــ(، دار 1030رلمع الضمانات، أليب زلمد غازل بن زلمد البغدادي احلنفي )ادلتـوَب:  -33
 الكتاب اإلسبلمي.
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رلمـع ْتــار األنــوار ُب غرائــب التنزيـل ولطــائف األخبــار، جلمــال الـدين، زلمــد طــاىر بــن  -34
ىـ(، مطبعة رللس دائـرة ادلعـارف العثمانيـة، 986علي الصديقي اذلندي الَفتٍَِّت الكجراٌب )ادلتوَب: 

 م.1967 -ىـ  1387ط: الثالثة، 
ن زكريـــا بـــن زلمـــد بـــن رلمـــل اللغـــة البـــن فـــارس، لئلمـــام أبـــو احلســـن أمحـــد بـــن فـــارس بـــ -35

 -ىـــ(، دراســة وٖتقيــق: زىــَت عبداســن ســلطان، مؤسســة الرســالة395حبيــب) اللغــوي(،) ت: 
 م.1986 -ىـ1406بَتوت، ط: الثانية: 

سلتار الصحاح، لزين الدين أبو عبد هللا زلمد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي  -36
 –الـدار النموذجيـة، بـَتوت  -د، ادلكتبـة العصـرية ىـ(، ٖتقيق: يوسف الشـيخ زلمـ666)ادلتوَب: 

 م.1999ىـ/ 1420صيدا، ط: اخلامسة، 
ادلـذىب ُب علــم أصـول الفقــو ادلقــارن) ٖتريـرا دلســائلو ودراســة نظريـة تطبيقيــة( لعبــدالكرمي  -37

 م.1999 -ىـ1420الرياض، ط: األوذل:  -بن علي بن زلمد النملة، مكتبة الرشيد
 غريــب الشــرح الكبــَت، ألمحــد بــن زلمــد بــن علــي الفيــومي ٍب احلمــوي، ادلصــباح ادلنــَت ُب -38

 ىـ، ادلكتبة العلمية بَتوت. 770أبو العباس، ت: 
ادلطلع على ألفاظ ادلقنع، مد بـن أيب الفـتح بـن أيب الفضـل البعلـي، أبـو عبـدهللا مشـس  -39

ـــة الســـوادي ىــــ(، ٖتقيـــق: زلمـــود األرنـــاؤوط، وزلمـــود ياســـُت اخلطيـــب، 709الـــدين،) ت:  مكتب
 م.2003 -ىـ1423للتوزيع، ط: األوذل: 

معجم الفروق، أليب ىـبلل احلسـن بـن عبـدهللا بـن سـهل بـن سـعيد بـن حيـِت بـن مهـران)  -40
ىـ(، ٖتقيق: الشيخ بيت هللا بيات، ومؤسسة النشر اإلسبلمي، الناشر: 395العسكري(، ) ت: 

 ىـ..1412األوذل:  مؤسسة النشر اإلسبلمي التابعة جلماعة ادلدرسُت، ط:
ىــــــ،  1424معجـــــم اللغـــــة العربيـــــة ادلعاصـــــرة، د: أمحـــــد سلتـــــار عبداحلميـــــد عمـــــر، ت:  -41

 م.2008 -ىـ  1429ٔتساعدة فريق عمل، عادل الكتب، ط: األوذل، سنة: 
معجــم ادلــؤلفُت، لعمــر بــن رضــا بــن زلمــد راغــب بــن عبــدالغٍت كحالــة الدمشــقي، ت:  -42

 ، دار إحياء الًتاث العريب بَتوت.بَتوت -ىـ، مكتبة ادلثٌت1408
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ادلعجم الوسيط، جملمـع اللغـة العربيـة بالقـاىرة )إبـراىيم مصـطفى / أمحـد الزيـات / حامـد  -43
 عبد القادر / زلمد النجار(، دار الدعوة.

ىــ(، 395مقاييس اللغة، ألمحد بن فارس بن زكرياء القزويٍت الـرازي أبـو احلسـُت،) ت:  -44
 م.1979 -ىـ1399مد ىارون، دار الفكر، ط: ٖتقيق: عبدالسبلم زل

موطأ اإلمام مالك رواية: عبد الرمحن بن القاسـم العتقـي، دلالـك بـن أنـس بـن مالـك بـن  -45
ىـ، رواية: عبـد الـرمحن بـن القاسـم العتقـي،  179ىـ(، ت: 179عامر األصبحي ادلدين )ادلتوَب: 

 2012 -ىـــ  1433ت، ط: األوذل، بــَتو  –ٖتقيــق: ميكلــوش مــوراين، دار البشــائر اإلســبلمية 
 م، مكتبة أمحد اخلضري.

نيــل االبتهــاج بتطريــز الــديباج، ألمحــد بابــا بــن أمحــد بــن الفقيــو احلــاج أمحــد بــن عمــر بــن  -46
ىـ(، عناية وتقـدمي: الـدكتور عبـد  1036زلمد التكروري التنبكيت السوداين، أبو العباس )ادلتوَب: 

  م. 2000ليبيا، ط: الثانية،  –اتب، طرابلس احلميد عبد هللا اذلرامة، دار الك
 
 
 

  
 


