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 بؿم هللا الغخمً الغخُم

      املصازف إلاسالميت  هما ججسيها لمسابحتالخىييف الفلهي ل 

جي اإلاضازلت اإلاىظهت للملخلى ال   خٌى : َى

 الىاكؼ ومػىكاث الخُبُم ـ  في الجؼائغ ـ بحن مخُلباثؤلاؾالمُت  الهحرفت 

لخىىىلىظُاث بالخيؿُم مؼ مسبر جُبُم ا 2مً جىظُم ظامػت مدمض إلاحن صباغحن ؾُُف 

   2022ماي  9ًىم  الخضًشت غلى اللاهىن ومكاعهت مهغف الؿالم 

 

  سعاد سطحيألاؾخاطة الضهخىعة :  ئغضاص :

 أؾخاط الخػلُم الػالي بجامػت ألامحر غبض اللاصع 

 للػلىم ؤلاؾالمُت، كؿىُُىت .

 

 املحىز الثالث : العملياث البىىيت املخعللت بالصيرفت إلاسالميت .

      هما ججسيها املصازف إلاسالميت  لمسابحتلالخىييف الفلهي  ملداخلت :عىىان ا

 

ئط  ،التي حػخمضَا اإلاهاعف ؤلاؾالمُت ٍتالاؾدشماع  ػملُاثالمً أَم  اإلاغابدتػخبر ح:  امللخص

وكخىا في  اهدكاعا واؾػا ًدخل َظا الػلض أَمُت هبري في اإلاػامالث اإلاالُت الكغغُت، وكض اهدكغ 

هدً في َظٍ اإلاضازلت ؾىف هخُغق ئلى بُان خلُلت اإلاغابدت في اإلاهاعف ؤلاؾالمُت،  الخالي، و 

،  وما خىمها مً زالٌ جفىًُ َظا بها جمغ اإلاغاخل التي و وهُف جخػامل البىىن بهظا الػلض  

لهظٍ الػلض وئغُاء الخىم الكغعي ليل ظؼئُت مً الىاخُت الفلهُت، وبُان الخىم الكغعي 

هفهُل فُه مً زالٌ َظٍ   ؾىف، َظا ما خمضَا اإلاهاعف ؤلاؾالمُت اإلاػاملت التي حػ

   .اإلاضازلت 

  

 Résumé :  Murabaha est l'une des opérations d'investissement les 
plus importantes adoptés par les banques islamiques, comme ce 
contrat occupe une grande importance dans les transactions 
financières légales, et qu'il s'est largement répandu à notre époque, 
et dans cette intervention nous aborderons l'énoncé de la réalité de 
la Mourabaha dans les banques islamiques, Comment les banques 
traitent-elles ce contrat et les étapes qu'il traverse, et quelle est leur 
décision en démantelant ce contrat et en donnant la décision 
juridique pour chaque partie en termes de jurisprudence , et en 
clarifiant la décision juridique pour cette transaction, qui est 



 2 

adoptée par les banques islamiques, c'est ce que nous allons 
détailler dans cette  intervention. 

 

 :  ملدمت

ت، التي جضفؼ بعجلت الىمى والخُىع ئن اإلاالُت ؤلاؾالمُت جؼزغ  بمسخلف اإلاػامالث الاؾدشماٍع

وجدلم الاػصَاع الاكخهاصي. والهحرفت ؤلاؾالمُت في وكخىا الخالي ججؿض الجاهب الخُبُلي 

ٌ للمالُت ؤلاؾالمُت، وه الػملُاث البىىُت اإلاخػللت  ئخضي دً في َظٍ اإلاضازلت ؾىف هدىاو

واإلاخمشلت في اإلاغابدت وطلً باإلظابت غلى الدؿاؤالث آلاجُت : ما مفهىم  بالهحرفت ؤلاؾالمُت

وما الخىم الكغعي ؟ وما هي نىعَا و مغاخلها ؟  اإلاغابدت هما ججغيها البىىن ؤلاؾالمُت

ً في بُؼ اإلاغابدت الظي ؟ و هظا  إلاغابدتلمؿائل التي  ًخًمنها بُؼ ال عأي الفلهاء اإلاػانٍغ

ه البىىن ؤلاؾالمُت  ، وطلً مً زالٌ الخُت آلاجُت :  ججٍغ

 اإلاغابدت هما ججغيها البىىن ؤلاؾالمُت حػٍغفاإلاُلب ألاٌو : 

   ؤلاؾالمُتفي اإلاهاعف اإلاغابدت  نىع اإلاُلب الشاوي: 

 ا بُؼ اإلاغابدت اإلاغاخل التي ًخم بهاإلاُلب الشالض: 

 اإلاؿائل التي  ًخًمنها بُؼ اإلاغابدت لضي البىىن ؤلاؾالمُت اإلاُلب الغابؼ: 

ه البىىن ؤلاؾالمُتاإلاُلب الخامـ:  ً في بُؼ اإلاغابدت الظي ججٍغ  عأي الفلهاء اإلاػانٍغ

 جدخىي غلى هخائج البدض .الخاجمت : 

 

 الميتالبىىن إلاسهما ججسيها املسابحت  حعسيفاملطلب ألاول : 

ه البىىن ؤلاؾالمُت ٌؿمى ببُؼ اإلاغابدت لآلمغ بالكغاء واإلاالخظ غلى  َظا  بُؼ اإلاغابدت هما ججٍغ

غاف: آلامغ بالكغاء ، واإلاهغف ؤلاؾالمي و البائؼ ، بِىما اإلاغابدت مً كبل  الػلض أهه زالسي ألَا

 واهذ زىائُت جخم بحن مخػاكضًً فلِ:البائؼ واإلاكتري.فلض 

فاث منها الػلماء اغغفهو   :اإلاػانغون بػضة حػٍغ

  :مجلت مجمع الفله إلاسالميحعسيف  -1

أن ًخلضم الغاغب في قغاء ؾلػت الى اإلاهغف ألهه ال ًملً اإلااٌ اليافي لؿضاص زمنها 

 وألن البائؼ ال ًبُػها له ئلى أظل ئما لػضم مؼاولخه للبُىع اإلاإظلت أو لػضم 
ً
هلضا

بُػها مػغفخه باإلاكتري أو لخاظخه ئلى اإلااٌ  الىلضي فِكتريها اإلاهغف بشمً هلضي ٍو

 .(1) ئلى غمُله بشمً مإظل أغلى

 :محمد سليمان ألاشلس حعسيف -2
                                                 

 . 2/1133ط 5بُؼ اإلاغابدت لآلمغ بالكغاء  مجلت مجمؼ الفله ؤلاؾالمي غضص  --  1
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لتزم الػمُل أن ٌكتريها  ًخفم البىً والػمُل غلى أن ًلىم البىً بكغاء البًاغت، ٍو

لتزم البىً بأن ًبُػها له وطلً بؿػغ غاظل أو بؿػغ آظل  مً البىً بػض طلً ٍو

 جدضص وؿبت ا
ً
اصة فُه غلى ؾػغ الكغاء مؿبلا  .(2) لٍؼ

 :أحمد ملحم الخعسيف الثالث -3

َلب قغاء للخهٌى غلى مبُؼ مىنىف ملضم مً غمُل ئلى مهغف ًلابله كبٌى 

مً اإلاهغف ووغض مً الُغفحن ألاٌو بالكغاء والشاوي بالبُؼ بشمً وعبذ ًخفم غليها 

 
ً
 . (3) مؿبلا

 

غ  لكغاءغباعة اإلاغابدت لآلمغ با أٌو مً اؾخػمل ص. ؾامي خمىص في بدشه اإلاىػىن بـ : "جٍُى

ػت ؤلاؾالمُت" والظي هاٌ به صعظت  الضهخىعاٍ مً ظامػت  ألاغماٌ اإلاهغفُت بما ًخفم مؼ الكَغ

ش  -اللاَغة  فبُؼ اإلاغابدت لآلمغ بالكغاء  .30/6/1976ولُت الخلىق وكض هىككذ عؾالخه بخاٍع

 ت.بىظىص البىىن ؤلاؾالمُ اانُالح ظهغ خضًش

وكض اهدكغ اؾخػماٌ َظا الانُالح مً كبل البىىن الاؾالمُت والكغواث التي جخػامل وفم 

ػت الاؾالمُت وناعث َظٍ اإلاػاملت مً أهثر ما جخػامل به البىىن الاؾالمُت.   .(4)أخيام الكَغ

 

  في املصازف إلاسالميتاملسابحت  صىز  ثاوي:املطلب ال

 مُت غلى الىدى آلاحي: جخػضص نىع اإلاغابدت في البىىن ؤلاؾال 

بـحن البىـً ؤلاؾـالمي ومخػامـل ًغغـب بُؼ ؾلػت أو غلاع ًملىه البىـً بـغبذ ملـضع ومخفـم غلُـه ـ  1

   .ػلاعال ؿلػت أوالَظٍ في قغاء 

َلــب الغاغــب فــي قــغاء ؾــلػت مــً البىــً ؤلاؾــالمي قــغاءَا لــه مدــضصا لــه أونــافها ، والــشمً ـ  ـــــــــ2

 اء الؿلػت وبُػها له.الظي ؾُضفػه له هظحر كُام البىً بكغ 

ـ َلــب الغاغــب فــي قــغاء ؾــلػت مــً البىــً ؤلاؾــالمي قــغاءَا لــه مــؼ جلبؿــها بمىانــفاث وهمُــت  ـــــــ3

مدــــضصة واؾــــدىاصا ئلــــى وغــــض الغاغــــب فــــي الكــــغاء فــــي ئجمــــام الهــــفلت وقــــغا ها مىــــه با ظــــل، وبــــغبذ 

 مدضص ومخفم غلُه.

                                                 
 .6ٍه البىىن ؤلاؾالمُت مدمض ؾلُمان ألاقلغ : بُؼ اإلاغابدت هما ججغ  -  2
 .79أخمض ملخم : بُؼ اإلاغابدت  -  3
ض م  -  4 . اإلاغابدت لآلمغ بالكغاء ص.  2ط 5مجلت مجمؼ الفله ؤلاؾالمي غضص  978اإلاغابدت لآلمغ بالكغاء ص. بىغ أبى ٍػ

غ م   .2ط 5مجلت مجمؼ الفله ؤلاؾالمي غضص  995الهضًم الًٍغ
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خاظــت ئليهــا أو قــغا ها بىــاء غلــى كُــام البىــً ؤلاؾــالمي بكــغاء ؾــلػت ًيــىن الؿــىق فــي أمـــ الـ  ــــــــــ4

ُت أن ًـــخم زـــم ًبُػهـــا البىـــً لآلمـــغ ب ،َلـــب مـــً الغاغـــب فـــي قـــغا ها الكـــغاء أو لهحـــٍر مغابدـــت قـــٍغ

اصة غلى ولفتها.  الػلم بشمً قغاء الؿلػت وجيلفتها، مؼ عبذ مػحن ٍػ

 َلـــب الغاغـــب فـــي الكـــغاء مـــً البىـــً ؤلاؾـــالمي قـــغاء ؾـــلػت لـــه غلـــى أؾـــاؽ التزامـــه بالىغـــضـ  ـــــــــــــــ5

اصة عبذ مػـحن ومخفـم غلُـه، وفـي َـظٍ الخالـت  بكغا ها في خالت مُابلتها للمىانفاث اإلادضصة وبٍؼ

ئطا أزـــل اإلاخػامـــل بالتزامـــه بالكـــغاء، فـــان البىـــً ًبُـــؼ َـــظٍ الؿـــلػت، وفـــي خالـــت خـــضور زؿــــاعة 

فاهـــه ٌػىيـــها مـــً ألاكؿـــاٍ التـــي صفػهـــا اإلاخػامـــل ؾـــابلا صفػـــا للًـــغع ، وألامـــغ هفؿـــه فـــي خالـــت 

ٌ البىــً بالتزامــه بخــىفحر َــظٍ الؿــلػت، التــي كــض ًترجــب غنهــا حػُُــل مهــال  اإلاخػامــل، فــان ئزــال

َــظا ألازحــر ٌػــىى غــً زؿــاعجه مــً كبــل البىــً، همــا أن البىــً ًًــمً َــظٍ الؿــلػت مــا صامــذ 

 جدذ ًضٍ، وال يمان غلُه متى اؾخلمها اإلاخػامل .

كبـل باجمـام غلـض البُـؼ مـؼ اإلاخػامـل جىفـل البىـً ؤلاؾـالمي فـي خالـت وـىن البًـاغت مؿـخىعصة ـ  ــ6

ــم وهُــل البىــً فــي البلــض اإلاهــضع ممــا ًجػــل جيــالُف ال ــخً  ونــٌى البًــاغت، واــخنها غــً ٍَغ

 غلى غاجم اإلاخػامل .

كُــام اإلاخػامــل باالجهــاٌ اإلاباقــغ مــؼ مهــضع الؿــلػت ل ــخنها، وئعؾــاٌ وزائلهــا باؾــم البىــً، ـ  ــــــــــ7

ئلـــــى اإلاهـــــضع، زـــــم ًـــــخم غلـــــض البُـــــؼ مغابدـــــت مـــــؼ وبىنـــــٌى مؿـــــدىضالها ًلـــــىم البىـــــً بـــــضفؼ كُمتهـــــا 

اإلاخػامــــل وطلــــً بػــــض امــــخالن البىــــً للؿــــلػت ال كبلــــه، زــــم حؿــــلم اإلاؿــــدىضاث للمخػامــــل الؾــــخالم 

 (5) ؾلػخه.

مــً زــالٌ مــا ؾـــبم هالخــظ بــأن ظــل َـــظٍ الهــىع جهــب فــي بُـــؼ الغابدــت لآلمــغ بالكــغاء، وبالخـــالي 

ظٍ اإلاضازلـــت ، مـــؼ الػلـــم بـــأن الىلـــاف ؾـــىف هجلُـــه وهفهـــل فـــي مؿـــائله وأخيامـــه مـــً زـــالٌ َـــ

ً في َـظا الىـىع مـً اإلاغابدـت مـً خُـض هُفُـت جُبُلـه ومـضي  والخالف وكؼ بحن غلمائىا اإلاػانٍغ

ػت ؤلاؾالمُت .     مإامخه ألخيام الكَغ

  

  بيع املسابحتبها التي ًخم  املساحل ثالث:املطلب ال

ه البىىن ؤلاؾالمُت ًخم بُؼ اإلاغابدت  بخدبؼ  ،اإلاخػامل بهاو الهىعة الهالبت  بدؿب هما ججٍغ

 -:الخُىاث آلاجُت

ًلضمه للمهغف ؤلاؾالمي لكغاء ؾلػت مؼ ئعفاكه ) آلامغ بالكغاء( َلب مً اإلاكتري  -أ 

 بخدضًض مىانفالها, والغغبت في مػغفت زمنها.

                                                 
 .  309ـ  307مُت فلُذ خؿً زلف : البىىن ؤلاؾال  -  5



 5 

ًُلب مً البائؼ أن ًغؾل له فاجىعة غغى أؾػاع مدضصة بىكذ ؤلاؾالمي اإلاهغف  -ب 

 مػحن.

 وغض مً اإلاكتري بكغاء الؿلػت اإلاىنىفت مً اإلاهغف بػض جملً اإلاهغف لها. -ط 

دضص الكغوٍ والًماهاث ) جدضًض الشمً الظي ًضفؼ  -ص  اإلاهغف ًضعؽ الُلب ,  ٍو

ل اإلاكتري لضًه اإلالضعة  صوعٍا مً َغف اإلاكتري , واإلاضة التي ًخم فيها صفؼ اإلابلغ بأهمله , َو

, وغحر طلً .... ( , وكض ًخم كبٌى َظا الُلب أو عفًه, وفي خالت  غلى صفؼ َظا اإلابلغ أم ال 

 اللبٌى جخم اإلاغاخل اإلاىالُت .

غؾل مىظفا الؾخالمها , وبظلً جضزل جدذ ملىُخه. -َـ  , ٍو
َ
 قغاء اإلاهغف للؿلػت  هلضا

جىكُؼ غلض اإلاغابدت خُض ًلىم اإلاهغف ببُؼ للؿلػت اإلاىنىفت للمكتري بأظل مؼ  -و 

اصة عبذ  مخفم غليها , وحؿلم الؿلػت. ٍػ

 

 : البىىن إلاسالميت لديبيع املسابحت  املسائل التي  ًخضمنها: سابعاملطلب ال

ه البىىن ؤلاؾالمُت ًخًمً مؿائل مخػضصة هدىاولها غلى الىدى آلاحي:    ئن بُؼ اإلاغابدت هما ججٍغ

 ـ  الصيادة في الثمن ملابل ألاجل:  أوال 

 ، ألن مً ملخًُاث غلض البُؼ اهخلاٌ الشمً للبائؼ  ألانل في البُىع أن الشمً
ً
ًيىن خاال

اصة في الشمً والؿلػت للمكتري,  ضفؼ للبائؼ غلى مغاخل مؼ الٍؼ , فما ولىً كض ًإظل الشمً ٍو

 خىم َظٍ اإلاػاملت ؟ : 

اصة في الشمً ملابل ألاظل ئلى ألاكىاٌ آلاجُت   :  ازخالف الػلماء في خىم الٍؼ

اصة في الشمً ملابل ألاظل وبهظا كاٌ ظمهىع الفلهاء ججاللىل ألاول :  , وبه كاٌ (6)ىػ الٍؼ

ً منهم : الكُىر ابً باػ ىؾف اللغياوي ,   هظلً الىشحر مً اإلاػانٍغ كغاع مجمؼ وأًضٍ ٍو

اإلاىػلض في صوعة مإجمٍغ الؿاصؽ بجضٍ في اإلاملىت الػغبُت  53/2/6الفله ؤلاؾالمي عكم 

 (7)َـ .  1410.ن قػبا 23ئلى  17الؿػىصًت مً 

فالبُؼ بالخلؿُِ ظائؼ ، فمشلما ًص  لئلوؿان أن ًبُؼ ؾلػخه بؿػغ خاٌ ًص  له  

ا للشمً الخاٌ أو أهثر أو أكل مىه ,  هظلً أن ًبُػها بالخلؿُِ ؾىاء وان زمً الخلؿُِ مؿاٍو

فُجىػ للخاظغ أن ًبُؼ الؿلػت بشمً مإظل أهثر مً الشمً الخاٌ , بكٍغ اههغاف ئعاصة 

                                                 
لعي : جبُحن الخلائم    - 6 اع  4/177, ابً كضامت : اإلاهجي  6/44, و قغح الخغشخي  4/87الٍؼ , الكىواوي : هُل ألاَو

فما بػضَا. وكض نىف ؤلامام الكىواوي عؾالت أَلم غليها  195/ 1ط 6مجلت مجمؼ الفله ؤلاؾالمي غضص  3/169

اصة الشمً اع  اؾم : قفاء الػلل في خىم ٍػ   3/169إلاجغص ألاظل , وكاٌ:" وخللىاَا جدلُلا لم وؿبم ئلُه" . هُل ألاَو
 . 195/ 1ط 6مجلت مجمؼ الفله ؤلاؾالمي غضص     - 7
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 خػاكضًً ئلى نُهت مػُىت اإلا

وكاٌ قُش ؤلاؾالم ابً جُمُت في ظىابه غلى ؾإاٌ خٌى البُؼ ئلى أظل )..... وئطا باغه  

 مً الشمً(.
ً
 ئًاٍ باللُمت ئلى طلً ألاظل فان ألاظل ًأزظ كؿُا

اصة الشمً ملابل ألاظل بأصلت هشحرة منها:   وكض اخخج الجمهىع غلى كىلهم بجىاػ ٍػ

 :  يمـ من اللسآن الىس 

 . 29كىله حػالى: )ئال أن جيىن ججاعة غً جغاى مىىم( ؾىعة اليؿاء آلاًت  -1 

ئن مً أغماٌ الخجاعة البُؼ باليؿِئت وال بض مً أن جيىن له زمغة وجلً الشمغة صازلت  

م مً  في باب الخجاعة ولِؿذ صازلت في باب الغبا والغيا زابذ ألن البُؼ اإلاإظل ٍَغ

 .(8)َغق جغوٍج الخجاعة

 .275كىله حػالى: )وأخل هللا البُؼ وخغم الغبا( ؾىعة البلغة آلاًت  و  -2 

مت غامت حكمل بػمىمها البُؼ بشمىحن أخضَما مإظل أغلى مً آلازغ,  فهظٍ آلاًت الىٍغ

م البُؼ بشمىحن .  ولم ًغص هو بخدٍغ

ؾىعة  وكىله حػالى )ًا أيها الظًً آمىىا ئطا جضاًيخم بضًً ئلى أظل مؿمى فاهخبىٍ( -3 

 . 282البلغة. آلاًت 

 .(9)فالخلؿُِ في الشمً ال خغط فُه ئطا واهذ ألاكؿاٍ مػغوفت وآلاظاٌ مػلىمت 

 :  ـ من السىت الىبىيت الشسيفت

غً  ابً غباؽ  كاٌ: إلاا أعاص عؾٌى هللا نلى هللا غلُه وؾلم أن ًسغط  بجي الىًحر   -1 

ىا غلى الىاؽ صًىن لم جدل ، كاٌ : يػىا ، كالىا : ًا عؾٌى هللا ئهً أمغث بازغاظىا . ول

 (10)وحعجلىا"

اصة ملابل الخأظُل غلى الىيؼ ملابل الخعجُل.   جلاؽ الٍؼ

غة فلالذ: أوي واجبذ أَلي غلى حؿؼ  -2  غً غائكت عضخي هللا غنها كالذ: ظاءث بٍغ

 . (11) أواق في ول غام أوكُت فأغُيُجي...(

غة الشابخت في الصخُدحن فانها   اقترث هفؿها مً ؾاصلها بدؿؼ أواق في ول وللهت بٍغ

ظا َى بُؼ الخلؿُِ ولم ًىىغ طلً الىبي نلى هللا غلُه وؾلم بل أكٍغ ولم ًىه  غام أوكُت َو

                                                 
 .229م 1ط  6ئبغاَُم الضبى: بُؼ الخلؿُِ , مجلت مجمؼ الفله ؤلاؾالمي غضص  -  8
 .2/239فخاوي ئؾالمُت  -  9

ى سخيء  46/  3ع , باب :هخاب البُىع الضاعكُجي : ؾجن , هخاب : البُى  - 10 . ايُغب في ئؾىاصٍ  مؿلم بً زالض  ، َو

 . في َظا الخضًض ، الخفظ يػُف ،  مؿلم بً زالض  زلت ئال أهه سخيء الخفظ ، وكض ايُغب
 .4/112ومؿلم :صخُذ مؿلم بكغح الىىوي  6/116عواٍ البساعي : صخُذ البساعي مؼ الفخذ  -  11
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 غلى طلً بؿبب 
ً
 أو ػائضا

ً
 إلاا جباع به الؿلػت هلضا

ً
غىه وال فغق في طلً بحن وىن الشمً ممازال

 ألاظل  . 

أمغ غبض هللا بً غمغو بً الػام أن ًجهؼ  ئن عؾٌى هللا نلى هللا غلُه وؾلم -3 

ً ئلى أظل .  فيان ٌكتري البػحر بالبػحًر
ً
  (12) ظِكا

اصة غلى الشمً هظحر ألاظل.  فهظا الخضًض واض  الضاللت غلى ظىاػ أزظ ٍػ

 

 مً اإلاػلٌى :  -        

جائؼي ئن ألانل في ألاقُاء والػلىص والكغوٍ ؤلاباخت متى ما جمذ بغيا اإلاخػاكضًً الأ ـ 

م البُؼ  الخهغف فُما جباٌػا، ئال ما وعص غً الكغع ما ًبُله، وإلاا لم ًغص صلُل كُعي غلى جدٍغ

ى ؤلاباخت متى ما جمذ بغيا اإلاخػاكضًً الجائؼي الخهغف  بالخلؿُِ، فُبلى غلى ألانل َو

م البُؼ  فُما جباٌػا، ئال ما وعص غً الكغع ما ًبُله، وإلاا لم ًغص صلُل كُعي غلى جدٍغ

 (13)الخلؿُِ. ب

اصة في الشمً ملابل ألاظل غلى غلض الؿلم الظي ًخًمً بُؼ  ب ـ جلاؽ مؿألت البُؼ بالٍؼ

ؾلػت مإظلت بشمً معجل , وفي الهالب ًيىن الؿػغ أكل مً زمً اإلاشل ألظل الخعجُل, فمشلما 

اصة مً أظل الخأظُل .  (14) ًجىػ الخِ مً الشمً مً أظل الخعجُل ججىػ الٍؼ

,ألن البائؼ في خغهت صائمت ولما باع  ملخًُاث الػضٌ اصة في الشمً ملابل ألاظل مًـ ئن الٍؼ  ط

ؾلػت اقتري أزغي , وجأزحر صفؼ الشمً ئلُه ٌؿبب له يغعا خُض ال ًجض عأؽ اإلااٌ الظي 

اصة في الشمً  .  ٌكتري به الؿلػت ,  فُجبر َظا الًغع بالٍؼ

 

اصة في الشمً هظحر  اللىل الثاوي: اصة حػخبر مً باب الغبا اإلادغم وبهظا  ال ججىػ الٍؼ ألاظل والٍؼ

ً الػابضًً بً الخؿحن  . وبه كاٌ وابً خؼم الظاَغي , وأبى بىغ الجهام (15)كاٌ ٍػ

ً  (16)الخىفي ى كٌى ظماغت مً الػلماء اإلاػانٍغ عفُم غبض الغخمً غبض الخالم و  منهم:َو

اإلاىػلض في صوعة مإجمٍغ  53/2/6م َظا ما أًضٍ كغاع مجمؼ الفله ؤلاؾالمي عك و .(17)اإلاهغي, 

                                                 
 .  288-5/287، والبيهلي : الؿجن 148-9/147 للػظُم آباصي ـ  ػىن اإلاػبىصــ ب ـ:  عواٍ أبى صاوص - 12
 . 29/126ابً جُمُت : مجمىع الفخاوي  - 13
 . 313مدمض غشمان قبحر : اإلاػامالث اإلاالُت اإلاػانغة في الفله ؤلاؾالمي  - 14
اع  - 15  . 3/169الكىواوي : هُل ألاَو

 .187-2/186الجهام : أخيام اللغآن  -  16
 .367/  1ط  6مجلت مجمؼ الفله ؤلاؾالمي غضص   - 17
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آطاع  20-14اإلاىافم  1410قػبان  23ئلى  17الؿاصؽ بجضٍ في اإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت مً 

 (18) م. 1990)ماعؽ( 

  وكد احخج هرا الفسيم بأدلت منها:

 :  من اللسآن الىسيمـ 

 .275كىله حػالى )وأخل هللا البُؼ وخغم الغبا( ؾىعة البلغة آلاًت  .1

اصة ملابل ألاظل لضزىلها في غمىم ولمت فا   م البُىع التي ًإزظ فيها ٍػ ًت أفاصث جدٍغ

الغبا وهي جلُض ؤلاباخت في كىله حػالى )ئال أن جيىن ججاعة غً جغاى مىىم( ؾىعة 

ت ملُضة لهظٍ ؤلاباخت.29اليؿاء آلاًت   . فان ول الػلىص الغبٍى

اصة في الشمً ألظل كاٌ حػالى :" ئال أن جيىن ججاعة غً جغاى مىىم -2 " , والبُؼ بالٍؼ

الخلؿُِ , ًضزل في بُؼ اإلاًُغ خُض ًىػضم الغيا ألن اإلاكتري ال ًلضم غلى َظٍ 

اصة ئال ئطا وان مدخاظا للؿلػت , وال ًىظض مػه الشمً للدؿضًض  اإلاػاملت بهظٍ الٍؼ

 الخاٌ . 

 :  من السىت الىبىيت الشسيفت

غة أن الغؾٌى نلى هللا -2  غلُه وؾلم كاٌ: مً باع بُػخحن في بُػت فله  غً أبي ٍَغ

. (20) غً بُػخحن في بُػت( . وفي عواًت أزغي )ههى الىبي نلى هللا غلُه وؾلم(19) أوهؿهما أو الغبا(

 أو ألفحن ئلى ؾىت فسظ أيهما قئذ أهذ 
ً
ووظه الاؾدكهاص بالخضًض بأن ًلٌى بػخً بألف هلضا

 . (21)وقئذ أها

اٌ : كاٌ عؾٌى هللا  نلى هللا غلُه وؾلم : "ال ًدل ؾلف غً غبض هللا بً غمغو ك -3 

ان في بُؼ وال عبذ ما لم جًمً، وال بُؼ ما لِـ َى غىضن".  (22)وبُؼ وال ًجىػ قَغ

 

 : في صفلت واحدة ثاهيا ـ اجخماع عدة علىد 

 ئلى اللىلحن آلاجُحن :  في مػاملت واخضةازخلف الفلهاء عخمهم هللا في  اظخماع غضة غلىص 

  لىل ألاول:ال

اظخماع غضة غلىص في غلض واخض , وبظلً كاٌ قُش ؤلاؾالم ابً جُمُت, اؾدىاصا ئلى أن  ظىاػ

 (23) ألانل في الػلىص والكغوٍ ؤلاباخت .

                                                 
 .448-447/ 1ط 6مجلت مجمؼ الفله ؤلاؾالمي غضص (   18)

 . 5/150و خؿىه الكُش ألالباوي في ئعواء الهلُل  9/238 للػظُم آباصي ـ  ػىن اإلاػبىصــ ب عواٍ أبى صاوص:  - 19
 . 3/958خُذ ؾجن اليؿائي ص:  ألالباوي ، و 2/8: صخُذ ؾجن الترمظي  ألالباوي -  20
اع  -  21  .3/169الكىواهجي : هُل الاَو

 .2/105أبى صاوص، هخاب البُىع، باب : "في الغظل ًبُؼ مالِـ غىضٍ"،  (22)
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  اللىل الثاوي :

خغمت اظخماع غضة غلىص في غلض واخض , وبظلً كاٌ ظمهىع الفلهاء مً خىفُت ومالىُت 

ولىً اإلاالىُت والكافػُت اؾخصىىا خالت واخضة فلِ, وطلً وقافػُت والخىابلت في كٌى لهم , 

باظخماع غلض البُؼ وؤلاظاعة خُض ههىا غلى ظىاػ اظخماع غلضًً في غلض واخض في َظٍ 

 (24) الخالــت.

 واؾخضلىا غلى طلً بما ًأحي : 

غة أن الغؾٌى نلى هللا غلُه وؾلم كاٌ – 1 :" مً باع بُػخحن في بُػت فله  غً أبي ٍَغ

  . هما أو الغبا"أوهؿ

 خضًض ههى الىبي نلى هللا غلُه وؾلم غً بُػخحن في بُػت, وفي عواًت نفلخحن في نفلت . – 2

غً غبض هللا بً غمغو كاٌ : كاٌ عؾٌى هللا نلى هللا غلُه وؾلم : " ال ًدل ؾلف وبُؼ ,  – 3

ان في بُؼ , وال عبذ ما لم ًًمً , وال بُؼ ما لِـ غىضن ."   وال قَغ

 

 :من حيث إلالصاميت من عدمها  الىعد حىمـ  ثالثا

ئن في غلض اإلاغابدت لآلمغ بالكغاء ًلؼم اإلاكتري بىغضٍ وطلً بكغاء الؿلػت بػض امخالن 

اإلاهغف لها ، للض ازخلف الفلهاء ) عخمهم هللا حػالى( في خىم الىغض َل َى ملؼم أم ال ؟ ئلى 

 ألاكىاٌ آلاجُت : 

جب الىفاء به, وبظلً كاٌ مجمىغت مً الػلماء : الىغض ملؼم صًاه اللىل ألاول  ت وكًاء ٍو

أبى اللاؾم ؾغاط الضًً ألاههاعي ؤلامام  (25)البساعي، وابً حجغ الػؿلالويؤلامام  :منهم 

خُض كاٌ : "والصخُذ غىضي اللٌى بلؼوم الىفاء بالىغض  مً اإلاالىُت اإلاػغوف بابً الكاٍ 

 .(26)مُللا". 

 :واؾخضلىا غلى طلً بما ًأحي 

 من اللسآن الىسيم :  - 1

ىا :  كىله حعالىأ ـ 
ُ
ىل

ُ
ل

َ
 ج

ْ
ن

َ
ِه أ

َّ
 الل

َ
د

ْ
ا ِعى

ً
خ
ْ
ُبَر َمل

َ
  ه

َ
ىن

ُ
َعل

ْ
ف

َ
 َما ال ج

َ
ىن

ُ
ىل

ُ
ل

َ
ىا ِلَم ج

ُ
َمى

َ
ِرًَن آ

َّ
َها ال يُّ

َ
اأ ًَ

 
َ
ىن

ُ
َعل

ْ
ف

َ
 . 3ـ 2الهف:  َما ال ج

                                                                                                                                            
ت الػلض (   23)  . 188ابً جُمُت : هظٍغ
 . 4/260ابً كضامت ) مىفم الضًً ( : اإلاهجي (   24)

 .5/290فخذ الباعي، قغح صخُذ البساعي،  - 25
خُض وعص غىه : "والصخُذ غىضي اللٌى بلؼوم    4/24ئصعاع الكغوق غلى أهىاع الفغوق، بهامل الفغوق، ،  - 26

 الىفاء بالىغض مُللا". 
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ٍت، فىُف خملٍى )عخمه هللا( : "والضاللت للىظىب منها كى  كال إلامام ابن حجس العسلالوي

ىظغ َل ًمىً أن ًلاٌ ًدغم ؤلازالف وال ًجب  ه مؼ الىغُض الكضًض؟ ٍو غلى هغاَت الخجًز

 (27)الىفاء؟ أي ًأزم باإلزالف وئن وان ال ًلؼم بىفاء طلً".

ا:  كىله حعالىب ـ  ِبيًّ
َ
 َزُسىال ه

َ
ان

َ
َىْعِد َوو

ْ
 ال

َ
 َصاِدق

َ
ان

َ
ُه و

َّ
م :  ِإه  .54مٍغ

اإلاىلى غؼوظل أزجى في َظٍ آلاًت غلى ؾُضها ئؾماغُل بيىهه وان ناصق : ئن  وجه الاسخدالل

جب الىفاء به. ظا ًضٌ غلى أن الىغض ملؼم ٍو  الىغض َو
 

 من السىت الىبىيت الشسيفت : - 2

ًَّ فُه وان مىافلا أ ـ  وغً غبض هللا بً غمغو أن الىبي نلى هللا غلُه وؾلم  كاٌ : "أعبؼ مً ه

ًّ واهذ فُه زهلت مً الىفاق ختى ًضغها: ئطا اؤجمً زان، زالها، ومً واهذ فُه زه لت منه

 (28)وئطا خضر هظب، وئطا غاَض غضع، وئطا زانم فجغ".

: "آًت اإلاىافم زالر : ئطا خضر هظب، وئطا اؤجمً زان، وئطا   كىله نلى هللا غلُه وؾلمب ـ 

  (30)ػغم أهه مؿلم{وفي عواًت أزغي: }آًت اإلاىافم زالر.. وئن نام ونلى و  (29)وغض أزلف".

ًفهم مً زالٌ َظًً الخضًشحن بأن مً ًسلف وغضٍ ٌػخبر مخهفا بهفت مً  وجه الاسخدالل:

نفاث اإلاىافلحن، ولظا ًجب غلى اإلاؿلم أن ًىفي بىغضٍ. وأن اإلاغاص باَالق الىفاق ؤلاهظاع 

 (31)والخدظًغ مً اعجياب َظٍ الخهاٌ.

 

فالىفاء به مؿخدب  ظمهىع الػلماء وبظلً كاٌء الىغض ملؼم صًاهت ال كًا ـ اللىل الثاوي :

 لظا ال ًلطخى به غلى الىاغض, لىً الىاغض ئطا جغن الىفاء فلض فاجه الفًل 
ً
ولِـ واظبا

 (32)واعجىب اإلاىغوٍ هغاَت ججزيهُت ولىً ال ًأزم . 

 وكض اؾخضلىا غلى طلً بما ًأحي:

 : ـ من السىت الىبىيت الشسيفت

                                                 
 . 5/290فخذ الباعي قغح صخُذ البساعي،  - 27
 . 5/289وهخاب الكهاصاث، باب مً أمغ باهجاػ الىغض  1/89صخُذ البساعي، هخاب ؤلاًمان، باب غالمت اإلاىافم،  - 28
 . 1/89صخُذ البساعي، هخاب ؤلاًمان، باب غالمت اإلاىافم،  - 29
 .1/237عواٍ مؿلم : صخُذ مؿلم بكغح الىىوي  - 30
 .1/90ابً حجغ الػؿلالوي : فخذ الباعي قغح صخُذ البساعي،  - 31
ت وبػٌ اإلاالىُت .فخذ الباعي،  - 32 ى كٌى الخىفُت والكافػُت والخىابلت والظاٍَغ غ ؾلُمان ألاقلغ ، وغم5/290َو

غة : مدايغاث في غلض الؼواط وآزـاٍع 68:أخيام الؼواط في يىء الىخاب والؿىت،  , الػاوي :كىاغض الىغض  70، وأبى َػ

 . 2ط  5مجلت اإلاجمؼ الفلهي غضص  761اإلالؼمت  
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ُه وؾلم: "ئطا وغض أخضهم أزاٍ وفي هِخه أن ًفي له فلم ًِف فال كاٌ الىبي نلى هللا غل -أ  

 (33)ئزم غلُه"

كاٌ عظل لغؾٌى هللا نلى هللا غلُه وؾلم: أهظب امغأحي؟ فلاٌ نلى هللا غلُه  -ب  

زحر في الىظب: فلاٌ: ًا عؾٌى هللا أفأغضَا وأكٌى لها؟ كاٌ غلُه الهالة والؿالم: ال  وؾلم ال

 (34)ظىاح غلًُ. 

   

 :  من املعلىل  ـ

  (35)ئن الىغض جبرع مدٌ مً الىاغض والخبرغاث غحر الػمت مشل الهبت  - 

ى أمغ غحر ظائؼ  -   ًضزل فُه ؤلالؼام بالىغض اإلادغم َو
ً
ئن الالتزام بالىغض مُللا

 (36)قغغا

 

: وطَب اإلاالىُت ئلى أهه ئطا وان الىغض مغجبُا أو مبيُا غلى ؾبب وصزل أخض  اللىل الثالث

حن في الفػل بظلً الؿبب أنبذ ملؼما مشل أن ًلٌى اخو  زغ أَضم صاعن وأها الُغف

 أؾلفً ما جبجي به. 

 )عخمه هللا( : "الظي ًلؼم مً الىغض كىله أَضم صاعن وأها أؾلفً كال إلامام سحىىن  

ما جبجي به أو ازغط ئلى الدج وأها أؾلفً أو اقتر ؾلػت أو جؼوط امغأة وأها أؾلفً، ألهً 

أصزلخه بىغضن في طلً، أما مجغص الىغض فال ًلؼم الىفاء به بل الىفاء به مً مياعم 

 (37)ألازالق".

ظا ما أًضٍ  ة في بكأن اإلاىاغضة واإلاىاَأ   (6/17) 157كغاع عكم في  مجمؼ الفله ؤلاؾالمي  َو

الػلىص ئن مجلـ مجمؼ الفله ؤلاؾالمي الضولي اإلاىبشم غً مىظمت اإلاإجمغ ؤلاؾالمي اإلاىػلض 

ظماصي  2ظماصي ألاولى ئلى  28في صوعجه الؿابػت غكغة بػمان )اإلاملىت ألاعصهُت الهاقمُت( مً 

غان )ًىهُى(  28 – 24َـ، اإلاىافم 1427آلازغة  صة م، بػض اَالغه غلى البدىر الىاع 2006خٍؼ

الع غلى اللغاع عكم   – 40ئلى اإلاجمؼ بسهىم مىيىع اإلاىاغضة واإلاىاَأة في الػلىص، والَا

 (، وبػض اؾخماغه ئلى اإلاىاككاث التي صاعث خىله، كغع ما ًلي:3/5و  2/5)41

 ألانل في اإلاىاغضة مً الُغفحن أنها ملؼمت صًاهت، ولِؿذ ملؼمت كًاًء.   - 1

                                                 
ب ولِ 14/231 للػظُم آباصي ـ ػىن اإلاػبىصـ ب عواٍ أبى صاوص  -  33  ـ ئؾىاصٍ باللىي "., وأزغظه الترمظي وكاٌ :"غٍغ
أ  -  34 جه لئلخُاء  318مالً : اإلاَى  .3/135ويػفه الخافظ الػغاقي في جسٍغ
 .764م 2ط 5الػاوي : كىاغض الىغض اإلالؼمت , مجلت مجمؼ الفله ؤلاؾالمي غضص   -  35
 .163أخمض ملخم :بُؼ اإلاغابدت  -  36
 .4/25أهىاع البروق في أهىاء الكغوق اإلاػغوف بالفغوق،  - 37
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 غلى الغبا، مشل اإلاىاَأة غلى الػُىت أو اإلاىاغضة اإلاىاغضة مً الُغفحن غ     - 2
ً
لى غلض جداًال

.
ً
 غلى بُؼ وؾلف ممىىغت قغغا

في الخاالث التي ال ًمىً فيها ئهجاػ غلض البُؼ لػضم وظىص اإلابُؼ في ملً البائؼ مؼ وظىص      - 3

،  خاظت غامت إللؼام ول مً الُغفحن باهجاػ غلض في اإلاؿخلبل بدىم اللاهىن أو غحٍر

ت الضولُت، هما في فخذ الاغخماص اإلاؿدىضي الؾخحراص  أو بدىم ألاغغاف الخجاٍع

البًاغاث، فاهه ًجىػ أن ججػل اإلاىاغضة ملؼمت للُغفحن ئما بخلىحن مً الخيىمت، 

 وئما باجفاق الُغفحن غلى هّو في الاجفاكُت ًجػل اإلاىاغضة ملؼمت للُغفحن.

 ال جأزظ خىم البُؼ اإلاًاف ئلى ئن اإلاىاغضة اإلالؼمت في الخالت اإلا    - 4
ً
ظوىعة في البىض زالشا

 غلُه، وال 
ً
اإلاؿخلبل، فال ًيخلل بها ملً اإلابُؼ ئلى اإلاكتري، وال ًهحر الشمً صًىا

. ًٌ  ًىػلض البُؼ ئال في اإلاىغض اإلاخفم غلُه باًجاب وكبى

5 -     
ً
ف أخض َغفي اإلاىاغضة، في الخاالث اإلاظوىعة في البىض زالشــا

ّ
، غما وغَض به، فاهه ئطا جسل

جبر كًاًء غلى ئهجاػ الػلض، أو جدّمل الًغع الفػلي الخلُلي الظي لخم الُغف آلازغ بؿبب   ًُ

 جسلفه غً وغضٍ )صون الفغنت الًائػت(.وهللا أغلم

 

 : خامساملطلب ال

 : الري ججسيه البىىن إلاسالميتبيع املسابحت  ن فييزأي الفلهاء املعاصس 

 

 ػانغون في خىم بُؼ اإلاغابدت لآلمغ بالكغاء ئلى ألاكىاٌ آلاجُت :ازخلف الفلهاء اإلا

 للمخعاكدًن:  اللىل ألاول 
ً
, وكاٌ  جىاش بيع املسابحت لآلمس بالشساء مع هىن الىعد ملصما

ً منهم الكُىر الضواجغة ًىؾف اللغياوي  , والهضًم مدمض (38)بظلً الىشحر مً اإلاػانٍغ

غ ألامحن وكغاع مجلـ مجمؼ الفله   (39)ى غضة , وغلي أخمض الؿالىؽ. , , و غبض الؿخاع أبالًٍغ

( بكأن الىفاء بالىغض، و اإلاغابدت لآلمغ بالكغاء 3/5و  2/5) 41 - 40ؤلاؾالمي الضولي عكم: 

ذ مً   15 – 10اإلاىافم  1409ظماصي ألاولى   6 -1اإلاىػلض في صوعة مإجمٍغ الخامـ باليٍى

 (40)م. 1988واهىن ألاٌو )صٌؿمبر( 

 

 اؾخضلىا غلى طلً بما ًأحي:و 

                                                 
ه اإلاهاعف ؤلاؾالمُت ( 38)  .7بُؼ اإلاغابدت لؤلمغ بالكغاء هما ججٍغ
 . 1211, و  1191, و 1181, و 1059, و  1003و  991م  2ط 5مجلت مجمؼ الفله ؤلاؾالمي غضص (  39)
 . 1600 – 1599/  2, الجؼء  5مجلت مجمؼ الفله ؤلاؾالمي الػضص (  40)
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م  ألانل في اإلاػامالث ؤلاباخت: – 1  ظا (41)ألانل في الػلىص ؤلاباخت ختى ًلىم صلُل الخدٍغ , َو

ى ازخُاع قُش ؤلاؾالم  ما كاٌ به ؤلامام مالً وما جضٌ غلُه ههىم ؤلامام أخمض وأنىله َو

   (42)ابً جُمُت )عخمهم هللا ظمُػا(. 

وأن ألانل في الػلىص والكغوٍ الصخت ختى ًلىم الضلُل غلى  ..."  : وكال إلامام ابن الليم

ظا َى الصخُذ , فاهه ال خغام ئال ما خغم هللا وعؾىله , هما ال واظب ئال ما أوظبه  بُالهه, َو

  (43)   هللا وعؾىله, وال صًً ئال ما قغغه هللا وعؾىله ."

 

ػت ؤلاؾالمُت مبيُت غلى الخِؿحر وعفؼ الخـ  2 غط , وألاصلت غلى طلً هشحرة منها كىله ئن الكَغ

ض هللا أن ًسفف غىىم{  ؾىعة البلغة آلاًت  ض هللا بىم الِؿغ 185حػالى: } ًٍغ , وكىله حػالى: } ًٍغ

ض بىم الػؿغ{. ؾىعة اليؿاء آلاًت   . 28وال ًٍغ

ً ولم جبػشى  ا ووعصث في طلً أخاصًض هشحرة منها كىله نلى هللا غلُه وؾلم: ئهما بػشخم مِؿٍغ

 , "ً  مػؿٍغ

 وفي اللٌى بجىاػ بُؼ اإلاغابدت لآلمغ بالكغاء جِؿحر غلى الىاؽ وعفؼ الخغط غنهم .

 ـ  اإلاػامالث مبيُت غلى مغاغاة الػلل واإلاهال : 3
كاٌ ؤلامام الكاَبي :"فلض كام الضلُل غلى اغخباع اإلاهال  قغغا, وأن ألاوامغ والىىاهى 

ا غلى الق لىىا كض زالفىا الكاعع مً خُض كهضها  مكخملت غليها, فلى جغهىا اغخباَع ؤلَا

 (44)مىافلخه...." 

 

 للمخعاكدًن 
ً
وبظلً اللىل الثاوي : حسمت بيع املسابحت لآلمس بالشساء إذا وان الىعد ملصما

ض , ,وعفُم اإلاهغي (  45)و مدمض ؾلُمان ألاقلغ.كاٌ   , (46)بىغ بً غبض هللا أبى ٍػ

 هشحرة منها : وكض اؾخضٌ أصخاب َظا اللٌى بأصلت  

                                                 
, ومصطفى أمحد الزرقاء :  55 – 53م ( األعداد :  1969لسنة اخلامسة ) توفيق علي وىبة , جملة الوعي اإلسالمي ا  (41)

, و سعدي أبو جيب  164, و عيسى عبده : التأمني بني احلل والتحرمي  58نظام التأمني ـ حقيقتو والرأي الشرعي فيو ـ ص  
, وعلي حميي الدين علي القره داغي  51ائري , و إبراىيم أبو النجا : التأمني يف القانون اجلز  43: التأمني بني احلظر واإلباحة 

 .  286: حبوث يف فقو ادلعامالت ادلالية ادلعاصرة 
وخالفهم يف ذلك أبو حنيفة الذي ذىب إىل أن األصل يف العقود والشروط احلظر حىت يقوم دليل اإلباحة , وىو مذىب   (42)

 الظاىرية , وما تدل عليو نصوص اإلمام الشافعي وأصولو .
 . 2/34أعالم ادلوقعني, ط: دار اجليل , بريوت ,لبنان,   (43)

 . 3/150اإلاىافلاث   (44)
ه اإلاهاعف ؤلاؾالمُت (  45)  . 7بُؼ اإلاغابدت هما ججٍغ
 . 1127, و1117, و 965م  2ط 5مجلت مجمؼ الفله ؤلاؾالمي غضص (  46)
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أيها الظًً آمىىا اجلىا هللا وطعوا ما بلي مً الغبا ئن هىخم مإمىحن فان لم  ًاكىله حػالى :  - 1

مىن 
َ
ل
ْ
ظ

ُ
ِلمىن وال ج

ْ
ظ

َ
 جفػلىا فأطهىا بدغب مً هللا وعؾىله، وئن جبخم فلىم عؤوؽ أمىالىم ال ج

  .275:  البلغة وأخّل هللا البُؼ وخّغم الغبا. وكىله : 278البلغة : 

مً زالٌ َاجحن آلاًخحن ًفهم بأن هللا غؼ وظل خغم الغبا , وأغلً خغبه غلى الظًً ًخػاملىن به 

بُؼ اإلاغابدت لآلمغ بالكغاء مً باب الخُلت غلى ؤلاكغاى بالغبا , فهى جدُل في بُؼ صعاَم  , و

ظا غحر ظائؼ.  بضعاَم أهثر منها ئلى أظل بُنهما ؾلػت مدللت , َو

غً بي نلى هللا غلُه وؾلم غً بُػخحن في بُػت, وفي عواًت نفلخحن في نفلت , و ههي الى - 2

غة أن الغؾٌى نلى هللا غلُه وؾلم كاٌ: "مً باع بُػخحن في بُػت فله أوهؿهما أو  أبي ٍَغ

 (47) .ا"ـالغب

فبُؼ اإلاغابدت لآلمغ بالكغاء ٌكخمل غلى غضة غلىص في غلض واخض , هما َى مبحن ؾابلا , 

 ي فهى صازل في الىهي الىاعص في َظٍ ألاخاصًض .وبالخال

غً خىُم بً خؼام كاٌ : ؾألذ الىبي نلى هللا غلُه وؾلم فللذ : ًا عؾٌى هللا : ًأجُجي  – 3

الغظل، فِؿألجي البُؼ لِـ غىضي أبُػه مىه، زم ابخاغه له مً الؿىق ؟ كاٌ : "ال جبؼ ما لِـ 

 (48)غىضن".

ي غً بُؼ الؿلػت كبل امخالهها , وفي بُؼ اإلاغابدت لآلمغ ئن الىبي نلى هللا غلُه وؾلم هه

ظا غحر ظائؼ قغغا .  بالكغاء ًلىم البىً ببُؼ الؿلػت للػمُل كبل صزىلها جدذ ملىُخه , َو

 (49) غً ابً غمغ "أن الىبي نلى هللا غلُه وؾلم ههى غً بُؼ اليالىء باليالىء" – 4

الياليء بالياليء , ألن البىً ًبُؼ الؿلػت اإلاإظلت ئن غلض اإلاغابدت لآلمغ بالكغاء ًضزل في بُؼ 

ا بػض , والػمُل ًضفؼ الشمً مإظال بالخلؿُِ .   التي لم ٌكتَر

وبُؼ اإلاغابدت مؼ اإلالؼم ًفطخي ئلى بُؼ مإظل البضلحن.. فال اإلاهغف ٌؿلم الؿلػت في الخاٌ وال 

ظا ابخضاًء الضًً بالضًً أو اليالىء باليال ىء الظي أظمؼ الفلهاء غلى الػمُل ٌؿلم الشمً َو

 (50) الىهي غىه مؼ يػف الخضًض الىاعص فُه.

 

 
                                                 

ج ألاخاصًض . (47)  ؾبم جسٍغ
، والترمظي هخاب البُىع، باب: "ما ظاء 2/105بُؼ ما لِـ غىضٍ"، أبى صاوص، هخاب البُىع، باب : "في الغظل ً (48)

، وابً ماظه، هخاب: الخجاعاث، باب : "الىهي غً بُؼ ما لِـ غىضن 2/351في هغاَُت بُؼ ما لِـ غىضٍ"، 

 .7/334، واليؿائي، هخاب البُىع، باب : "بُؼ ما لِـ غىض البائؼ"، 2/737وغً عبذ ما لم ًًمً"، 
, والبيهلي : الؿجن الىبري , هخاب : البُىع , باب :  2/65اإلاؿخضعن, هخاب : البُىع , باب : البُىع  الخاهم :(  49)

 . 8/141ماظاء في الىهي غً بُؼ الضًً بالضًً 
ه اإلاهاعف ؤلاؾالمُت (  50)  .96اللغياوي : بُؼ اإلاغابدت لؤلمغ بالكغاء هما ججٍغ



 15 

 :   اجمتالخ

 مً زالٌ َظٍ الضعاؾت زلهىا ئلى ما ًلي : 

  للـــض زُـــذ الهـــحرفت ؤلاؾـــالمُت زُـــىاث مهمـــت وأزبدـــذ وظىصَـــا فـــي مجـــاٌ الاؾـــدشماع

 .الاكخهاصي، واهدكغث في مسخلف الضٌو منها ؤلاؾالمُت وغحر ؤلاؾالمُت

 ل الهــــــحرفت ؤلاؾــــــالمُت بجملــــــت مــــــً الػلــــــىص الكــــــغغُت منهــــــا اإلاًــــــاعبت اإلاكــــــاعهت حػامــــــ

ػت ؤلاؾالمُت.  ا مً َظٍ الػلىص التي أخلتها الكَغ  ؤلاظاعة ، اإلاغابدت وغحَر

 .حػخبر اإلاغابدت مً أَم الػملُاث البىىُت اإلاخػللت بالهحرفت ؤلاؾالمُت 

 اإلاهـــــغف ض صزىلهــــا فـــــي ملـــــً أن بُــــؼ اإلاغابدـــــت لآلمـــــغ بالكـــــغاء ئطا وكــــؼ غلـــــى ؾـــــلػت بػـــــ

، َى بُؼ ظائؼ )لالبخػاص غً بُؼ ما ال ًملً(
ً
 قغغا. ، وخهٌى اللبٌ اإلاُلىب قغغا

    الــظي ًيــىن فــي البضاًــت مــً زــالٌ ئغــغاب ال ــخو غــً قــغاء الؿــلػت  بػــض الىغــض

 غلــى ؾــبب وصزــل اإلاىغــىص فــي ولفــت  جملــً البىــً لهــا،
ً
َــى ملــؼم كًــاء ئطا وــان مػللــا

ظهدُجت الىغض  .  ا جماقُا مؼ عأي فلهاء اإلاالىُت ، َو

  

 

وفـــــي الخخـــــام أؾـــــأٌ هللا غـــــؼ وظـــــل أن جيلـــــل أغمـــــاٌ ملخلـــــاهم بالىجـــــاح والغقـــــاص ولللـــــائمحن غلـــــى 

ــؼ ، ونــلى هللا غلــى ؾــُضها مدمــض وغلــى آلــه  أقــهاله بــالخىفُم والؿــضاص ، ومــا طلــً غلــى هللا بػٍؼ

 ىاها أن الخمض هلل عب الػاإلاحن . وصخبه أظمػحن ومً جبػهم باخؿان ئلى ًىم الضًً ، وآزغ صغ

 
 :  كائمت املصادز واملساجع

ج أخاصًض مىاع الؿبُل. ٍ ألالباوي : مدمض هانغ الضًً.ـ   / َ  1399:  1ئعواء الهلُل في جسٍغ

م 1998َـــ /   1419،   1صخُذ ؾجن الترمظي: ٍ :     م. اإلاىخب ؤلاؾالمي. بحروث لبىان.1979

اى ا َـــ 1419،   1إلاملىت الػغبُت الؿػىصًت . ــ صخُذ ؾجن اليؿائي; ٍ : مىخبت اإلاػاعف ،الٍغ

اى اإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت .    1998/     م مىخبت اإلاػاعف ،الٍغ

 ـــــ ـ الؿجن الىبري. ٍ: صاع الفىغ   (.َ  458البيهلي : أبى بىغ أخمض بً الخؿحن بً غلي ) ث ـ 

(.  ـــــــ ؾجن الترمظي. خلله َ  279ؾىعة ) ث  الترمظي : أبى غِسخى مدمض بً غِسخى بًـ 

 وصدخه غبض الغخمً مدمض غشمان. صاع الفىغ. بحروث.

(.  ـــــ ـ مجمىع الفخاوي. اإلاىخب الخػلُمي الؿػىصي َ  728ابً جُمُت :  جلي الضًً أخمض )ث ـ 

ت الػلض غىض ابً جُمُت ،ٍ :و  باإلاهغب. مىخبت اإلاػاعف الغباٍ. م  1965/  َــ 1386، 1هظٍغ

 ،مىخبت الؿىت اإلادمضًت ،صمكم ،ؾىعٍا .
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  ٌ ( .   فخذ الباعي قغح صخُذ 852ابً حجغ :أخمض بً غلي بً حجغ الػؿلالوي ) ث : ـ 

البساعي. عكم هخبه وأبىابه وأخاصًشه واؾخلصخى أَغافه وهبه غلى أعكامها في ول خضًض مدمض ـ

وأقغف غلى َبػه مدب الضًً  فإاص غبض الباقي، هما كام بازغاظه وجصخُذ ججاعبه

 الخُُب.صاع اإلاػغفت.بحروث. لبىان.

 َـ(.  ـ الخغشخي غلى مسخهغ زلُل. صاع الفىغ. 1101الخغشخي : أبى غبض هللا مدمض اإلااليي )ث ـ 

اع قغح مىخلى ألازباع مً  1255الكىواوي : مدمض بً غلي بً مدمض )ث ـ  َـ(.  ـــــ هُل ألاَو

 صاع الفىغ. أخاصًض ؾُض ألازُاع. ٍ : 

ؼ بً باػ وآزغون :   ــــ فخاوي ئؾالمُت ،ٍ :ـ  َـ ،صاع الىًَ ،اإلاملىت الػغبُت  1413،  2غبض الػٍؼ

 الؿػىصًت .  

 . ٍ : غالم الىخب. لبىان.ئصعاع الكغوق غلى أهىاع الفغوق، بهامل الفغوق، ،اللغافي : ـ 

 ٍ: صاع الجُل , بحروث ,لبىان .  أغالم اإلاىكػحن. ـَـ(.   751ابً اللُم : قمـ الضًً )ث ـ 

ؾجن ابً ماظه. خلم ههىنه وعكم هخبه وأبىابه وأخاصًشه وغلم غلُه: مدمض  ـابً ماظه :   ـ 

 فإاص غبض الباقي. صاع الىخاب اإلاهغي. اللاَغة. 

أ ؤلامام مالً بغواًت ًدحى بً ًدحى اللُثي. ٍ  ـ  : مالً بً أوـ ـ  م.   1990/َ  1410:  11مَى

 : أخمض عاجب غغمىف. صاع الىفائـ.ئغضاص

ي وخاقُت الؿىضي. جدلُم مىخب الترار  ـاليؿائي : ـ  ؾجن اليؿائي بكغح ظالٌ الضًً الؿَُى

 م. صاع اإلاػغفت. بحروث. لبىان. 1991/َ  1411:  1ؤلاؾالمي. ٍ 

ـ مجلت مجمؼ الفله  ؤلاؾالمي, الهاصعة غً مىظمت اإلاإجمغ ؤلاؾالمي .مإؾؿت الُباغت   

 لصخافت والىثر .ظضة ,اإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت.وا

 2007ٌ /  1427، 6مدمض غشمان قبحر : اإلاػامالث اإلاالُت اإلاػانغة في الفله ؤلاؾالمي ،ٍ : ـ 

 م ،صاع الىفائـ لليكغ والخىػَؼ ،غمان ،ألاعصن .

 صن.ـ ألاقلغ : غمغ ؾلُمان. ـ أخيام الؼواط في يىء الىخاب والؿىت. صاع الىفائـ. ألاع 

 ـ البساعي : أبى غبض هللا مدمض بً ئؾماغُل.  ـ الجامؼ الصخُذ. صاع اإلاػغفت. بحروث. لبىان.

ـ أخيام اللغآن. صاع الىخاب الػغبي. بحروث.  ـ الجهام : أبى بىغ : أخمض بً غلي الغاػي الخىفي.

 لبىان.

 ث.الخاهم الىِؿابىعي : اإلاؿخضعن غلى الصخُدحن. صاع الىخاب الػغبي. بحروـ 

اى  2006، 1فلُذ خؿً زلف : اإلاهاعف ؤلاؾالمُت ،ٍ : ـ  ،صاع :غالم الىخب الخضًض ،الٍغ

 ،اإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت .   

ت. نُضا. بحروث. لبىان.  ـ أبى صاوص :  ـ الؿجن. جدلُم : محي الضًً غبض الخمُض. اإلاىخبت الػهٍغ

 م. غالم الىخب. 1986َـ/ 1406. 4ـ الؿجن. ٍ :    ـ الضاعكُجي : غلي بً غمغ.
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. صاع الفىغ الػغبي. اللاَغة. غة : مدمض.  ـ مدايغاث في غلض الؼواط وآزاٍع  ـ أبى َػ

ج  أخضًض ئخُاء غلىم الضًً للهؼالي ،ٍ : ـ  م ،صاع  1987َــ /  1408، 1الػغاقي : جسٍغ

اى ،اإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت .  الػانمت لليكغ ،الٍغ

م. جدلُم : غبض  1979َـ/ 1399. 3إلاػبىص قغح ؾجن أبي صاوص. ٍ : ـ الػظُم آباصي :  ـ غىن ا 

 الغخمً مدمض غشمان. اإلاىخبت الؿلفُت.

 م. صاع الىخاب الػغبي. بحروث. لبىان. 1983َـ/ 1403ـ ابً كضامت : ـ اإلاهجي. ٍ : 

بت , مجلت الىعي ؤلاؾالمي الؿىت الخامؿت ) ـ   . 55 – 53م ( ألاغضاص :  1969جىفُم غلي َو

م. صاع  1983َـ/ 1403الجامؼ الصخُذ بكغح صخُذ مؿلم للىىوي ٍ :  : مؿلم بً الدجاط ـ 

 الفىغ. بحروث. 

م, 1994َـ/4/1415مهُفى أخمض الؼعكاء : هظام الخأمحن ـ خلُلخه والغأي الكغعي فُه . ٍ: ـ 

 مإؾؿت الغؾالت, بحروث

ألاٌو : ألاخيام الػامت َبلا للاهىن  ئبغاَُم أبى الىجا : الخأمحن في اللاهىن الجؼائغي الجؼءـ 

 الجؼائغ, -, صًىان اإلاُبىغاث الجامػُت  1983, ٍ:  43الخأمحن الجضًض 

, صًىان  3/2003, ٍ:  12ظضًضي مػغاط : مضزل لضعاؾت كاهىن الخأمحن الجؼائغي ـ  

 الجؼائغ . -اإلاُبىغاث الجامػُت 

 صاع الاغخهام, اللاَغة . , 18 – 17غِسخى غبضٍ : الخأمحن بحن الخل والخغمت ـ 

لبىان و صاع  –ؾػضي أبى ظُب : الخأمحن بحن الخظغ وؤلاباخت ٍ: صاع الفىغ اإلاػانغ, بحروث ـ 

 ؾىعٍا . –الفىغ,صمكم 

لعي : ظماٌ الضًً أبى مدمض غبض هللا بً ًىؾف بً مدمض ـ  لعي الٍؼ  الخىفي اإلاهغي. الٍؼ

 ىان.،صاع الىخب الػلمُت. بحروث. لب جبُحن الخلائم
ه اإلاهاعف ؤلاؾالمُت ،ٍ : ـ     1407، 2اللغياوي ًىؾف : بُؼ اإلاغابدت لؤلمغ بالكغاء هما ججٍغ

بت ،اللاَغة ،مهغ .   1987َـ /   م ،مىخبت َو

ه البىىن ؤلاؾالمُت ،ٍ : ـ   1995َــ /  1415، 2ألاقلغ : مدمض ؾلُمان : بُؼ اإلاغابدت هما ججٍغ

 م ،صاع الىفائـ ،غمان ،ألاعصن .  

 - 1410أخمض ؾالم ملخم  : بُؼ اإلاغابدت وجُبُلالها في اإلاهاعف ؤلاؾالمُت. ، الُبػت ألاولى ـ 

    غمان-. وكغ مىخبت الغؾالت الخضًشت 1989

 

 

 

 


