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 صملخ

تكام   الرخص في جميع ل يهدف إلى تتبع يقوم هذا البحث على جزٍء بسيييييييش من ممييييييرو ٍ م 

ومحاولة  أبواب الفقه عند المذاهب األربعة، سييييواًء النمييييية منها، أو ا،جتهادية، أو المعا يييير ،

ية ا ها، وهذا البحث يقتميييييير على بعي الرخص النميييييي جة في حا تلحير ال لو ييييييول إلى مدر 

والمعا ييير  في باب السيييبب، وباب الميييفعة، وباب الوديعة، حيث قام  الدراسييية في هذا البحث 

وجه والمسللة المستثنا ، وبيان أدلة األ ل، للة األ ل )العزيمة( لكل رخمة، ولى بيان المسع

آراء الفقهاء فيها، حم دراسة أدلة المسللة األ ل من جهة الثبوت ومن والرخمة وسببها ونوعها، 

داً إن كان أ ييلياً أو سيي بيان المنع في المسييللة األ ييلوجهة الد،لة إذا لم تكن الرخميية نمييية، 

 فيمييدر تييلحير الحيياجيية  نو  الحيياجيية من جهيية العموم والخمييييييوي، وأخيراً بيييانو، للييذريعيية

 الترخيص.

 .يدا  في البنوك، التلمين التجارياإلحاجة، السبب، المفعة، ، الةالرخمالكلمات المفتاحية: 

 

Abstract 

This study is based on part of an integrated project which aim at 

finding the Permissions in all chapters of Islamic Jurisprudence in the four 

schools of taught, either it is mentioned textually or derived from efforts 

or modern way to realize the effect of the needs in it. This study treats 

some Permissions whether it is mentioned in an explicit textual ruling or 

in the modern way in the Chapters of Sabq, shuf`a and wadee`ah. The 
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methodology of this study is to expatiate the Radix Matter (Determination) 

of every permission, then explains the proofs of the Radix, the exceptional 

matter, the permission it’s reason and type and scholar’s views, then study 

of Radix matter`s proofs, in terms of authenticity and indication to the 

subject matter in case the Permission is not stated. clarifying prevention in 

the Radix Matter if its Original or Bridging fill the pretext and explain the 

type of need either General or personal and finally expatiate how far the 

needs affect the permissiveness. 

Keywords: Permission, Needs, Competition, Pre-Emption, Bank 

Deposit, Business Insurance.  

 

 مقدمة

غيرها مما سيبب من الميرا ع السيابقة بخميا ص وميزات  نعهذه الميريعة   ز هللافقد مي  

تجعلها  ييييالحة لكل  مان ومكان، ومحققة لحاجات النام المتجدد  حتى قيام السيييياعة، فكان هذا 

ً الدين العظيم  للبمرية جمعاء، بما تميز به من سماحة ويسر، ورفعه للحرج والضيب، فقال   الحا

أحييب الييدين إلى هللا الحنيفييية "  وقييال، (1)چڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎڈچ تعييالى:

والنموي الدالة على سماحة الدين ويسره ورفعه للحرج عن المكلفين أكثر من أن  ،(2)السمحة"

  .(3)«في هذه األمة بلغ  مبلغ القطع إن األدلة على رفع الحرج»تحمى، قال الماطبي: 
من أحكام هذا   وتتجلى سيييماحة الدين ويسيييره، ورفعه للحرج والضييييب، فيما  يييرعه هللا

،  الدين، وبالتحديد فيما  رعه  من رخص وتخفيفات على المكلفين عند الحاجة والضرور ، حتى

بالترغيب فيها والعمل بها، فقال يقع العباد في الممييييقة والعن ، حم تتجاو  سييييماحة اإلسييييالم ذلك 

.(4)"إن هللا يحب أن تؤتى رخمه، كما يكره أن تؤتى معميته":  النبي

وإن موضو  األخذ بالرخمة وحكمه من الموضوعات الجدير  بالدراسة، حيث اكتنف هذا 

لى دراسيييية وتوضيييييل لوجه الحب فيها، فاألخذ بالتيسييييير والعمل إالموضييييو  مالبسييييات تحتاج 

مضييييبوط بضييييوابش  ييييرعية  حتى ، يخرج المكلف من ربقة التكليف دون حاجة أو  بالرخميييية

لدين يل بها عن الممييييييرو  في  ،ولذا نهى أهل العلم عن تتبع الرخص ،بدعور يسيييييير ا والتحا

                                 
 .٦الما د :  (1)

ً الحديث أخرجه البخاري في المحيل  (2)  (.1/16في كتاب اإليمان باب الدين يسر ) ،معلقا

 م.1997هـ/ 1417(، دار ابن عفان، الطبعة األولى، 1/520) الموافقاتالماطبي، إبراهيم بن موسى،   (3)

( قال المحقب أحمد  ييييياكر: إسيييييناده  يييييحيل، 5866( رقم )5/276الحديث أخرجه اإلمام أحمد في المسيييييند ) (4)

( المكتب اإلسالمي، 3/9)في تخريج أحاديث منار السبيل  إرواء الغليل ر الدين، و ححه األلباني، محمد نا

 هـ.1405بيروت، الطبعة الثانية، 
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في باب السييبب  النمييية والمعا يير  الرخصبعي التكليف، وقد خمييميي  هذا البحث لدراسيية 

 قية.دراسة تل يلية تطبي والمفعة والوديعة

 مشكلة الدراسة

 يحاول الباحث ا،جابة عن األسئلة اآلتية: 

 ثني  منه كل رخمة؟ما هو المستثنى منه )األ ل( الذي است   .1

 ما نو  المنع في المسللة األ ل من جهة أنه أ لي أم جاء سد للذريعة؟ .2

 ما وجه الترخيص وسببه ونو  كل رخمة؟ .3

 سبباً للترخيص؟ما نو  الحاجة )عامة أو خا ة( والتي كان   .4

 هل تقور الحاجة بمجردها على إحبات الترخيص، أم أنها تعتضد باعتبارات أخرر؟ .5

 لدراسات السابقةا

 اسات المتعلقة بالرخص، ومن ذلك: وقف الباحث على مجموعة من الدر

ِ  اإلسةيمي    مما في الفق خصةة  والعييمة  وأرر  رسيالة   ،للباحث  حاسين بن محمد الغامدي ،الرُّ

 ،هـييييييييي1405-1404الجامعيب  ماجسيييتير تقدبم بها الباحث  لقسيييم أ يييول الفقه بجامعة اإلمام للعام 

خمة توسعٍ في ذلك و مول   معَ  ،وتظهر  عنايةَ الباحث بالجانب التل يلي لموضو  العزيمة  والرُّ

.بحث ه  لمسا ل  العزيمة  
ها وضواب ط ها البي، ذكَر الباحث  باحث  ، للالرخص  الشرعية  أحكام  أسامةَ محمد محمد المب

، وأيضا بعَي  في الجانب  التطبيقيب  بعَي المسا ل  المعا ر   التي تنطبب  عليها أسباب  الترخيص 

م   ، بذكر  اختالف  العلماء  فيها وبيان  أَدل ت ه  ، مكتفياً بدراسيية  المسييا ل  والرخص  خص  في العبادات  الرُّ

 .فَقَش  

ِ  األسةةةةةةر   الرخص  في ا وهي رسيييييييالة   لباحث  محمد بن  أحمدَ أبا الخيل،، للمعاميت  وفق

، بجامعة  اإلمام  محمد بن  سييعوٍد اإلسييالمية ، ريعة  قد مةل لقسييم  الفقه  بكليبة  الميي  تقوم  على  ماجسييتير م 

، والن ظر  في كالم  العلماء  في الرخ ، ح مب بيان  الرخمة  سة  الحكم  في المسللة  ، ح م  بيان  سبب درا مة 

سييييالة   ، وقد  بلغَ   الرخص  الوارد   في الرب  خميييية  ا يتعلُّب  بالمعامالت  وفق -الرب أربعاً  -ه  األسيييير   ممب

 وحالحين رخمة.

صر    ريعة  اإلسيميَّة  وتطبيقاته ا المعا شَّ سعيدالرخصة  في ال ، وهَي ، للدكتور محمد رأف  

 ،والممقةَ ودرجات ها ،فيها الباحث  تعريَف الرخمة  وأحكاَمهااوَل  فحة( تن 68)رسالة   غير ل 

وأسباَب التخفيفات  وهي سبعة، وَسَردَ لكلب  سبٍب فيها بلمثلة متنوعٍة من العبادات  والمعامالت  من 

َن ذلَك  ،وإنما اكتفى بسردها، ولم  يعتن  المؤلبف  بضبش  أمثلة  الرخص   ،غير تفميلٍ  ولعل  القمدَ م 

سَب ذلك إيراد ها دوَن تحقيٍب في مدر انطباق  ضابش  هَو  مجرد  الت مثيل  ، التبدقيب  في المسا ل   فنا

 الرخمة  على الفرو   التي أوَردَها.
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قدبم ن  جهة  العناية  بجانب  عن كل هذه الدراسييييييات ويمتا   هذا البحث المـييييييييييييل ، بلن ه أخصُّ م 

خميية  تل يييالً وتطبيقاً، وفب  اإلجراءات المتبعة في منهج الدراسيية والغير مسييبوقة في دراسيية الرٌّ

، كما أن جميع هذه الدراسييات لم تتعرض للمسييا ل المدروسيية في البحث باسييتثناء مسييللة الرخص

 .محمد أبا الخيل في رسالته ولكن وفب منهجه في البحثالباحث المفعة التي ذكرها 

 أمميَّة  وأسباب  اختيار  البحث

 الرخمة  من الجانب  األ وليب  والفقهيب ، حيث  تجمع  الرخمةَ بيَن األ ول  أهمية  مبحث   .1

روَن بها. موَن والمتلخب  تقدب   والت طبيب  الفقهيب ، وقد  ع ن َي الـم 

فيَن بتمريع   .2
يب  والحرج  عن المكل  سالميب  في رفع  الضب ف  على سماحة  الت مريع  اإل  الت عرُّ

خص  عندَ اضطرار   ذ  بها الرُّ كل ف  لألَخ   الـم 

 تهاون  البعي  في قلب  األحكام  من العزيمة  إ لى الرخمة  أو إنماء  رخٍص ، دليَل عليها. .3

راسة    منهج  الد  

 ، وفب اإلجراءات اآلتية:يقوم  البحث  على المنهج  ا،ستقرا يب  الت حليليب  ا،ستنتاجيب  

في  ا،قتمار، وعلى ترتيب  اد المستقنع والوديعةوالمفعة  السبب استقراء الرخص في باب .1

 .ببعضهاالبحث 

 دراسة مسا ل البحث وفب الخطوات اآلتية: .2

 بيان المسللة األ ل )العزيمة(. .أ

 بيان مستندها. .ب

 بيان المسللة المستثنا  )الرخمة(. .ج

 بيان وجه الرخمة وسببها ونوعها. .د

 بيان أقوال الفقهاء في المسللة. .ه

أل ل من جهة حبوته، وعالقة ذلك بالترخيص، إذا لم تكن الرخمة بيان دليل المسللة ا .و

 نمية.

بيان دليل المسللة األ ل من جهة د،لته، وعالقة ذلك بالترخيص، إذا لم تكن  . 

 نمية.خمة الر

 بيان المنع في المسللة األ ل. .ح

 أهي عامة أم خا ة؟ -سبب الترخيص-بيان الحاجة  .ط

إحبات الترخيص، أم أنها تعتضد باعتبارات بيان هل تقور الحاجة بمجردها على  .ي

 أخرر؟
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 عزو اآليات القرآنية بذكر السور  ورقم اآلية، والتزام الرسم العثماني. .3

 التي من غير البخاري ومسلم. تخريج األحاديث واآلحار .4

 توحيب النموي من ممادرها األ لية. .5

 على النحو اآلتي: ،وخاتمة ،ومبحثين وتمهيد، ،وقد جاء مذا البحث في مقدمة

 .بينها وبين الحاجةو والعيقة بينها وبين العييمة، التمهيد: وفيِ تعريف الرخصة، −

 :الثابتة بالنص، ويشتمل على مطلبين المبحث األول: الرخص −

 المطلب األول: المسابقة )السبب( في النمل والخف والحافر. −

 المطلب الثاني: الم فعة. −

 :مطلبينالمبحث الثاني: الرخص الثابتة في النوازل المعاصر ، ويشتمل على  −

 المطلب األول: إيدا  المال في البنوك الربوية. −

 المطلب الثاني: التلمين التجاري. −

 التمهيد

 تعريف الرخصةأوالً: 

لل يَد لُّ َعلَى ل يٍن  الرخصةةة في اللغة: د  ٍ، التسييهيل والتيسييير فل ييلها )َرَخَص( أَ يي  اَلف   يي  َوخ 

يد   د  اَلف  الت م  : خ  ر  َم  َمة  ف ي األ  خ  . َوالرُّ اَلف  ال غاََلء  : خ  ص  خ  ن  ذَل َك الرُّ  .(1) َوم 

اختلف  عبار  األ وليين كما جاءت في كتبهم، على مر العمور، الرخصة في االصطيح: 

الرخميية  نب إوأجد أنسييب هذه التعريفات ه َو تعريف البيضيياوي / بقوله ، (2)في تعريف الرخميية

 د،لته على معنى الرخمة، وهللا أعلم.، لوضوح «الحكم الثابت على خيف الدليل لعذر»هي 

 شرح التعريف

 جنس يممل العزيمة والرخمة. الحكم: −

                                 
هـ. الجوهري، إسماعيل حماد 1399(، دار الفكر، 2/500) مقاييس اللغة ابن فارم، أحمد فارم القزويني، (1)

 هـ1407(، دار العلم للماليين، بيروت، الطبعة الرابعة 3/1041) وصحاح العربية الصحاح تاج اللغةالفارابي، 

(، مكتبة 849 /1) موسوعة كشاف اصطيحات الفنون والعلومم. التهانوي، محمد بن علي الفاروقي، 1987 -

 م.1996لبنان نا رون، بيروت، الطبعة األولى، 

(، دار الكتب العلمية، بيروت، 1/117) سيأصول السرخالسرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل  مس األ مة،  (2)

 المستصفى(. الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، 1/466هـ. الماطبي، الموافقات )1414الطبعة ا،ولى، 

هـ.  ابن قدامة، عبد هللا بن أحمد بن محمد المقدسي، 1413(، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، 78)ي:

 م.2002-هـ1423(، مؤسسة الريبان، الطبعة الثانية 1/190)ول الفقِ روضة الناظر وجنة المناظر في أص
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دليل أي ، بد من دليل على الرخمييييييية، ألن عدم وجود الدليل يلزم ترك العمل بال الثابت: −

 السالم عن المعارضة.

ذه أي على خالف الدليل الذي يثب  فيه حكم األ ييييييل وهو العزيمة، وه على خيف الدليل: −

 احات.العبار  فيها احترا  عن األحكام الخا ة التي ، تخالف دليالً  رعيباً مثل المب

 .(1) الممقة الماملة للضرور  والحاجة لعذر: −

 العيقة بين الرخصة والعييمةرانياً: 

 يمكن توضيل العالقة بين الرخمة والعزيمة بعدد من النقاط على النحو اآلتي: 

، ورغم خالف األ ييوليين في كون كالً من العزيمة والرخميية من أقسييام الحكم المييرعي نب إ .1

ا من مجه، فإن هذا الخالف ، ي خر  (2)التكليفي أو الوضييييييعيالرخميييييية والعزيمة من الحكم 

 الحكم المرعي  ألنها جميعاً من أقسامه.

ر  بناًء على العذر ،حقاً، وهذا  إنب  .2 ر  من األحكام ابتداًء، والرخميييية ما  يييي  العزيمة ما  يييي 

 . (3) والحنفية /ظاهر عند الماطبي

أكثر األ ييوليين على أن جميع األحكام المييرعية منحميير  في مسييمى الرخميية والعزيمة،  .3

ف و، حالث لهما، وعلى هذا األسام تم  الحكم الثاب  على وفب الدليل،  على أنها العزيمة   ع رب 

، ليذا يرر الجمهور أن ميا عيدا (4)الثييابي  على خالف اليدليييل على أنهييا الحكم والرخمييييييية  

حكام التكليفية الخمسة، وتبقى كذلك، ه َو عزيمة  ألن العزيمة تممل األام الرخمة من األحك

                                 
(، مكتبة الر د، الرياض، الطبعة 1/451) المهذب في علم أصول الفقِ المقارنالنملة، عبد الكريم بن علي،  (1)

، (، مكتبة الر د38)ي: الرخصة الشرعية وإرباتها بالقياسهـ. النملة، عبد الكريم بن علي، 1420األولى،

( دار 435 /1) الوجيي في أصول الفقِم. الزحيلي، محمد ممطفى، 1990-ه1410الرياض، الطبعة األولى، 

 م.2006 -هـ1427الخير، دممب، الطبعة الثانية، 

من األ وليين الذين اعتبروها من الحكم التكليفي الزركمي وابن الحاجب وابن السبكي وغيرهم، وذهب الغزالي  (2)

(. اآلمدي، علي بن 78واآلمدي والماطبي وغيرهم إلى أنها من الحكم الوضعي، الغزالي، المستمفى )ي:

. ـه1404، الطبعة األولى، (، دار الكتاب العربي، بيروت1/137)اإلحكام في أصول األحكام أبي علي، 

(، دار الكتب العلمية، بيروت، 1/265) البحر المحيط في أصول الفقِالزركمي، بدر الدين محمد عبد هللا بهادر، 

التحبير شرح التحرير في (. المرداوي، أبو الحسن علي بن سليمان، 1/297هـ. الماطبي، الموافقات )1421

م. العطار، حسن بن محمد 2000 -هـ1421لرياض، الطبعة األولى، (، مكتبة الر د، ا3/1126)أصول الفقِ 

 (، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت، د.ط.162 /1)حاشية العطار على جمع الجوامع المافعي، 

 (.468 /1(، الماطبي، الموافقات )117 /1السرخسي، أ ول السرخسي ) (3)

(، دار الكتب العلمية، 82 /1) اإلبهاج في شرح المنهاجالسبكي تقي الدين، علي بن عبد الكافي وولده تاج الدين،  (4)

(، حا ية العطار على  رح الجالل المحلي 35هـ. نهاية السول  رح منهاج الو ول )ي: 1416بيروت، 

رسالة ماجستير في جامعة أم ( 342)ي: الحكم الوضعي عند األصوليين(، الحميري، سعيد محمد، 1/165)

 .1983-ـه1403القرر، مكة، 
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، وذهب آخرون إ لى أن الحكم ، يو ييييييف بالعزيمة ما لم (1)ما لم يرد دليل مخالف لها لعذر

 .(2) يقع في مقابلة الترخيص وإ، فال يو ف بميء منهما

 العيقة بين الرخصة والحاجة رالثاً:

لة لها األحكام، فهي مكم فيالحاجة تلتي في المرتبة الثانية بعد الضييييييرور  من حيث أحرها 

لتي اوتحوم حولها، وهي من أهم أسيييييباب التخفيف والترخيص، حتى إنها قيدل ضيييييابشل للتخفيفات 

 د بقدر الحاجة.يكون سببها الضرور ، فالترخص بسبب الضرور  ي قي  

بخالف الضيييييرور  التي ، (3)ويسيييييتفيد منها المحتاج وغيرهومع أن الحاجة تكون مسيييييتمر  

نب الضيييرور  ت بيل المحرمات للمحافظة على إحدر فإ، (4)تكون ألمر طارئ ، يسيييتمر في الغالب

ما الحاجة  باً في التخفيف والترخص، يقول فالضييييييرورات الخمس، أ ما تكون سييييييب ه وإن ح  ال تبي

له الممنو  هلك، أو قارب وهذا يبيل تناول الحرام، إن لم يتناو فالضرور : بلوغه حداً »السيوطي: 

والحاجة: كالجا ع الذي لو لم يجد ما يلكله لم يهلك، غير أنه يكون في جهد ومميييييقة، وهذا ، يبيل 

في المرتبة الثانية  آتيةً وهذا يجعل عالقة الرخمييية بالحاجة  (5)«الحرام، ويبيل الفطر في الميييوم

 بعد الضرور  من حيث قو  الترخص ولزومه.

ر من دفع الحرج والممقة عن المكلف في كثي ببيانويمكن التمثيل للترخيص بسبب الحاجة، 

الرخص الميييييرعية، مثل إباحة الجمع والقمييييير للمسيييييافر، ومثل إباحة الفطر من  يييييوم واجب 

لمكلف ، اهذه الرخص من الحاجيات التي لو تركها للمسافر والمريي، ومثل إباحة عقد الس لم، و

 يلحقه الهالك مثل الضروريات ولكنه قد يقع في الممقة والحرج.

 الرخص الثابتة بالنص: المبحث األول

 األول: المسابقة )السبق( في النصل والخف والحافر. المطلب

وهو أن يسييابب الرجل  يياحبه في الخيل أو اإلبل ونحو ذلك، فيقول: »المسييابقة من السييبب: 

                                 
(، 35)ي:  نهاية السول شرح منهاج الوصول(. اإلسنوي، عبد الرحيم بن الحسن، 81 /1السبكي، اإلبهاج ) (1)

(. ابن 3/1114هـ. المرداوي، التحبير  رح التحرير )1420دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

هـ. 1418(، مكتبة العبيكان، الطبعة الثانية، 476 /1) شرح الكوكب المنيرأحمد الفتوحي،  النجار، محمد بن

 (. 432 /1الزحيلي، الوجيز في أ ول الفقه )

 (.1/166، حا ية العطار على  رح الجالل المحلي )(464 /1لحا ية من تعليب المحقب )الماطبي، الموافقات، ا (2)

وغير متوقف على وجود الممقة أو عدمها، فقمر المال  في السفر حاجة لمن وجد أي أن  حكم الحاجة مستمر  (3)

 ممقة في السفر ولمن لم يجد ممقة في السفر، وهللا أعلم.

(، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الرابعة، 274)ي نظرية الضرور  الشرعيةالزحيلي، وهبة بن ممطفى،  (4)

( 57)ي: الرخصة الشرعية حقيقتها وضوابط العمل بهابدالفتاح، م. عبدالعظيم، عبدالسالم ع1985-ـه1405

 م.2015(، 22مجلة الجمعية الفقهية، السعودية، العدد )

 م.1990 -هـ 1411( الكتب العلمية، الطبعة األولى، 85)ي:  األشباه والنظائرالسيوطي، جالل الدين،  (5)
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 (1)«.عا، من الرهنهانا ف  إن سبقتك فكذا أو إن سبقتني فكذا، ويسمى أيضا ر  

 :  أوالً: بيان المسألة األصل )العييمة(

 واإلجما .أ ل المسللة هو الميسر والقمار، وهو محرم في الكتاب والسنة 

ستندما  رانياً: بيان م 

 يمكن ذكر أهم أدلة تحريم القمار والميسر باآلتي:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ﴿ قوله تعالى: .1

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  

.(2)﴾ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  
نميييياً في هذه اآلية، وقرن الميسيييير وهو القمار بالخمر حرم القمار   أن هللا وجِ الداللة:

  (3)محرم. على أن الميسر واألنماب واأل ،م، وهذه األ ياء ،  ك في حرمتها، فكان هذا دليالً 
ر، "قال: ،  أن رسيييييول هللا،  حديث أبي هرير  .2 ت  َوالع ز  : َوالال  َمن  َحلََف فَقَاَل ف ي َحل ف ه 

 َ، : َك، فَل يَتََمد ق  فَل يَق ل  ر  : تَعَاَل أ قَام  ب ه  (4)."إ لَهَ إ ،  َّللا  ، َوَمن  قَاَل ل َماح 


: أن القمار من جملة اللهو، ومن دعا إليه دعا إلى المعمية، فلذلك أمر بالتمدق وجِ الداللة

 (5)ليكفر عنه تلك المعمية  ألن من دعا إلى معمية وقع بدعا ه إليها في معمية.

، خالف بين أهل العلم في تحريم »قال الجمييييييياي:  المذاهب على تحريم القمار إجما  .3

 .(6)«القمار وأن المخاطر  من القمار

                                 
( دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 206 /6) الشةةةةةةةرائعبدائع الصةةةةةةةنائع في ترتيب الكاسييييييياني، عالء الدين،  (1)

 هـ.1406

 .٩١ – ٩٠الما د :  (2)

 -هـييييييييي 1414(، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 345 /3) تحفة الفقهاءالسيييمرقندي، عالء الدين،  (3)

ماوردي، أبو الحسييييييين علي بن محمد، 1994 حاوي الكبيرم. ال ية، بيروت، (، دار الكت180 /17) ال ب العلم

تيسير اللطيف المنان )تفسير السعدي( م. السعدي، عبد الرحمن نا ر،  1999-هـييييييي 1419الطبعة األولى، 

 هـ.1422(، و ار  األوقاف، السعودية، الطبعة األولى، 98)ي: 

(، ومسييييلم 4860( رقم )141 /6، )19رواه البخاري في كتاب التفسييييير باب أأفرأيتم الالت والعزرل، النجم:  (4)

 (.4270( رقم )81 /5في كتاب األيمان والنذور باب من حلف بالالت والعزر، )

(، دار المعرفة، بيروت، 91 /11)فتح الباري شةةةةرح صةةةةحيح البخاري ابن حجر، أحمد بن علي العسييييقالني،  (5)

 .ـه1379د.ط، 

-هـيييي1415(، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 1/398) أحكام القرآنالجماي، أبو بكر الرا ي،  (6)

(، دار 52 /3)تفسييير القرطبي( ) الجامع ألحكام القرآنم. وي نظر: القرطبي، محمد بن أحمد األنميياري 1994

كف الرعاع م. الهيتمي، أحمد بن محمد بن حجر، 1964-هـييييييي1384الكتب الممرية، القاهر ، الطبعة الثانية، 

(، مكتبة القرآن، القاهر ، د.ط، د.ت. ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، 108)ي:  ت اللهو والسماععن محرما

 هـ.1426(، دار الوفاء، الطبعة الثالثة، 220 /32) مجموع الفتاوى
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ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2019(، 1)33مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ــــــ

 رالثاً: بيان المسألة المـ ستثنا  )الرخصة(
سييييييالم الحنيف بتحريم القمار والميسيييييير والمراهنة، لما في ذلك من أكل ألموال لقد جاء اإل

الجمة التي تعود على الفرد والمجتمع بالعداو  والخسييييييران، ومن حم النام بالباطل، ولمفاسييييييدها 
، لما في هذه الثالحة من نص المييييار  الحكيم على اسييييتثناء السييييبب في النمييييل والخف والحافر

عداء، ومن حم اتفب الفقهاء على جوا  السييييييبب بها، وقد تدريب وإ عداد واسييييييتعداد لمقارعة األَ 
 .(1) على خالف القيام ، أو استحسانل ل، أو رخمة رحوا بلن هذا استثناء من األ 

 ً  : بيان وجِ الرخصة وسببها ونوعهارابعا

 استثناء السبب في النمل والخف والحافر من أ ل القمار الممنو . وجِ الرخصة:

مراعا  الحاجة إلى المسيييابقة بهذه الثالحة  ألنها من آ،ت الحرب والقتال،  سةةةبب الرخصةةةة:
عداد، فهي من الرياضيية المحمود  المو ييلة إلى تحميييل إ  وفي المسييابقة فيها تدريب واسييتعدادل و

 (2)المقا د في الغزو وا،نتفا  بها عند الحاجة.

 هي رخمة نمية. نوع الرخصة:

 ً  في المسألة: بيان أقوال الفقهاء خامسا

في الخيل واإلبل والرماية، وقد اسيييتندوا  (3)لى جوا  السيييبب والرهانإ  ذهب جمهور الفقهاء 
 :(4)على األدلة اآلتية

                                 
فمارت هذه األنوا  مستثنا  من التحريم فبقي ما وراءها على أ ل الحرمة  وألن ا،ستثناء »قال الكاساني:  (1)

فكان  لعبا  -وهو الرياضية وا،سيتعداد ألسيباب الجهاد في الجملة  -مل أن يكون لمعنى ، يوجد في غيرها يحت

و ييييورته: أن يقول »(، وقال ابن ما  : 206 /6، بدا ع الميييينا ع )« ييييور  ورياضيييية وتعلم أسييييباب الجهاد

اسييتحسيياناً، والقيام أن ،  أحدهما لميياحبه إن سييبقتني أعطيك كذا، وإن سييبقتك فال  يييء لي عليك، فهذا جا ز

المحيط ، ابن َماَ  َ، محمود بن أحمد البخاري، «يجو ... وجه ا،سييييييتحسييييييان: ما روينا من حديث أبي هرير 

قِ النعماني عة األولى، 324-323 /5) البرماني في الف ية، بيروت، الطب  -هـييييييييييييي 1424(، دار الكتب العلم

ث قواعد القمار وتعذيب الحيوان لغير ملكلة وحمييييييول المسييييييابقة مسييييييتثنا  من حال»م. وقال القرافي: 2004

، القرافي، «العوض والمعوض لميخص واحد على الخالف المتقدم واسيتثني  من هذه القواعد لمميلحة الجهاد

م. 1994( دار الغرب اإلسييييالمي، بيروت، الطبعة األولى، 466 /3) الذخير  ييييهاب الدين أحمد بن إدريس،  

الثالحة هي التي نص عليها النبي  لى هللا عليه وسلم في جوا  السبب بها، فاختلف فهذه »وجاء في المجمو : 

قول المييافعي فيها فقال: يحتمل معنيين، أحدهما أنها رخميية مسييتثنا  من جمله محظور   ألنه أخرج باسييتثنا ه 

.ط، د.ت، ( دار الفكر، د139 /15) المجموع شرح المهذب، النووي،  يحيى بن  رف، «ما خالف حكم أ له

 )طبعة كاملة معها تكملة السبكي والمطيعي(.

( دار إ بيليا 514 /2) بستان األحبار مختصر نيل األوطارفيمل المبارك، بن عبد العزيز الحريملي النجدي،  (2)

 م.1998 -هـ 1419الطبعة األولى،  للنمر والتو يع، الرياض،

المخاطر ، بحيث يبذل كل متسابب ما يلخذه السابب منهما، الرهان أخص من المسابقة فهو يلتي بمعنى  (3)

 (.2129 /5الجوهري، المحاح تاج اللغة )

الكافي في فقِ أمل (. ابن عبد البر، أبو عمر يوسيييييف النمري القرطبي، 206 /6الكاسييييياني، بدا ع المييييينا ع ) (4)

م. الماوردي، الحاوي 1980-هـييييييييي1400( مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، الطبعة الثانية، 489 /1) المدينة

(، دار الفكر، 129 /11) المغني(، ابن قيدامية المقيدسيييييييي، موفب اليدين عبيد هللا بن أحميد، 182 /15الكبير )

 (.514 /2ه. فيمل مبارك، بستان األحبار مختمر نيل األوطار )1405بيروت، الطبعة األولى 
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ٍل، أَو  َحاف رٍ "قال: ،  أن رسول هللا،  حديث أبي هرير  .1 ، أَو  نَم  ٍ فب (1)."َ، َسبََب إ ،  ف ي خ 


وعطاء ، يستحب إ،ب فيما نص عليه الحديث، في و بجعل أأن المسابقة بعوض  وجِ الداللة:

د     في الخف وهو اإلبل، والحافر وهو الخيل، وفي النمييييييل وهو الرمي وذلك ألن هذه األمور ع 

 (2)قتال العدو، وفي وبذل الجعل عليها ترغيب في الجهاد وتحريي عليه.

ا احتاج إلى وا،سييييييتثناء في اإلباحة دليلل على اختمييييييا ييييييه بالعوض، ولو، العوض لم

 (3)ا،ستثناء لجوا  جميع ا،ستباق بغير عوض.

وأجمع أهل العلم »اإلجما  على جوا ه في هذه الثالحة ومنعه في عداها، قال ابن عبد البر:  .2

على أن السبب ، يجو  على وجه الرهان إ، في الخف والحافر والنمل، فلما الخف فاإلبل، 

سهم وسنان، وقال مالك والمافعي: ما عدا هذه الثالث وأما الحافر فالخيل، وأما النمل فكل 

 .(4)«فالسبب فيها قمار

وألن األ يييييييياء الثالحية من آ،ت الحرب، وللنيام حياجية إلى المراهنية فيهيا، حتى يتعلموا  .3

عداد وا،ستعداد، فلما ما عدا األ ياء الثالحة فليس من لفروسية والرمي، فيكون ذلك من اإل  ا

 (5)ة إلى الرهان في ذلك.آ،ت الحرب، و، حاج

ل ةين يرون األ يييولي من جمهورالوبما أن   دَت الع  ج   فإن   ،(6)جوا  القيام على الرخص إ ذا و 

يقام عليها في حاجتها للحرب وا،عداد وا،سييييييتعداد غير هذه الثالحة فيما تثب  فيه نفس العلة 

 ، وهللا أعلم.الجوا 

 اً: بيان المنع في المسألة األصلسادس

المنع  في المسللة األ ل منعل أ لي، فتحريم الميسر والقمار جاء قمداً، لما فيه من متاعب 

                                 
سييينده ) (1) ننه، كتاب الجهاد باب السيييبب )10138( رقم )129 /16رواه اإلمام أحمد في م   /4(، وأبي داود في سييي 

ننه، أبواب الجهاد باب ما جاء في الرهان والسيييييييبب )2574( رقم )221 ( رقم 205 /4(، والترمذي في سييييييي 

بلوغ المرام أحمد بن حجر، ، العسقالني، «رواه أحمد والثالحة، و ححه ابن حبان»(، قال ابن حجر: 1700)

م. قال ابن الملقن: 2014 -هـييييييييييييي 1435(، دار القبس، الرياض، الطبعة األولى، 491)ي:  من أدلة األحكام

تحفة المحتاج ، ابن الملقن، سييراج الدين عمر بن علي، «رواه األربعة وحسيينه الترمذي و ييححه ابن حبان»

. و ححه اإلمام األلباني، ـييييييه1406مة، الطبعة: األولى، (، دار حراء، مكة المكر555 /2)إلى أدلة المنهاج 

 (.333 /5) إرواء الغليل، األلباني، «رجاله كلهم حقات ،إسناده  حيل »وقال: 

 -هـييييي 1351(، المطبعة العلمية، حلب، الطبعة األولى 255 /2) معالم السننالخطابي، حمد بن محمد البستي،  (2)

 (.489 /1(. ابن عبد البر، الكافي في فقه أهل المدينة )206 /6م. الكاساني، بدا ع المنا ع )1932

 (.133 /15(، النووي، المجمو   رح المهذب )182 /15الماوردي، الحاوي الكبير ) (3)

(، 88 /14) التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسةةةةةانيدابن عبد البر، أبو عمر يوسيييييف النمري القرطبي،  (4)

(، البهوتى، 146 /9هـيييييييييي. وي نظر: تفسييييير القرطبي )1387اإلسييييالمية، المغرب،  و ار  األوقاف والمييييؤون

 (، الحنبلي، دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت.4/49) عن متن اإلقناع كشاف القناعمنمور بن يونس، 

 (.324 /5ابن ما  ، المحيش البرهاني ) (5)

 (.177)ي:عبد الكريم النملة، الرخمة المرعية وإحباتها بالقيام  (6)
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، في حقوق الوالدين والزوج والولد كبير ، فهو مثار للعداو  والبغضييياء بين المتقامرين، والتفريش

ى وعن المييييال  التي هي عمود الدين، ويؤدي إلى تعطيل ما يعود عل  وفيه  ييييدل عن ذكر هللا

المراهن ، يعمل و، ي نتج، بل يختطف األموال من غير جهد، وتتل ييل  وأاألمة بالنفع، والمقامر 

، وغيرها من المفاسييد التي ت َربي في (1)في نفسييه غريز  الجمييع، وانتمييار ذلك في المجتمع يهدمه

يا  األموال في لة والخمول، وتؤدي إلى خراب البيوت العامر ، وضيييييي  النفوم الكسيييييييل والبطا

 لحظات، وإضاعة األوقات.

 أمي عامة أم خاصة؟ -سبب الترخيص  -سابعاً: بيان الحاجة 

 ييييييناف حاجة عامة  ألن ا،سييييييتعداد سييييييبب الترخيص في المراهنة بهذه األَ الحاجة وهي 

تسييومل ف  وألن الجهاد في سييبيل هللا ممييلحة عامة، كاف ةً  والتدرب للحرب مطلوب من المسييلمين

 فيما يمجع عليه.

 بيان مل تقوى الحاجة بمجردما على إربات الترخيص؟ناً: رام

اءت أدلة جن حبوت الرخمة في السبب بالنمل والخف والحافر، فقد بعد التلمل فيما تقدم تبي  

عتبار الحاجة النام إليها، فدل ذلك على  ا من أ يييييل المنع، وما كان ذلك إ،ب خا ييييية باسيييييتثنا ه

دلة، الحاجة في الترخيص، لكن الترخيص ها هنا ، يضاف إلى مجرد الحاجة، حيث جاءت به األ

 وهللا اعلم.

 الثاني: الشفعة. المطلب

قَاَرنَة  ال يلل يَد لُّ َعلَى م  ح  لل  يييَ ين  َوال فَاء  َوال عَي ن  أَ ييي  فََع( الميييب  ي ئَي ن  الميييفعة لغة: من ) يييَ مييي 
(2) ،

 ً حب تملك »، أو هي: (3)«تملك البقعة جبراً بما قام على الممتري بالمركة والجوار»: وا طالحا

 .(4)«قهري يثب  للمريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض

 أوالً: بيان المسألة األصل )العييمة(

ه على رضى منه وإجباراأل ل  في التملك التراضي، فال يجو  انتزا  ملك المـ متري بغير 

 المعاوضة.

                                 
(، الهيئة الممييييرية العامة للكتاب، 52-51 /7)تفسييييير المنار( ) تفسةةةةير القرآن الحكيممحمد ر يييييد رضييييا،  (1)

(، دار إحياء التراث، 7/993)الوسةةةةةيط في شةةةةةرح القانون المدني م. السييييينهوري، عبد الر اق أحمد، 1990

 م.1964بيروت، د.ط، 

 (.201 /3ابن فارم، مقاييس اللغة ) (2)

-هـييييييي 1403(، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 127)ي:  التعريفاتلجرجاني، علي بن محمد، ا (3)

 م.1983

(، دار الكتب 372 /3)مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج الميييييييربيني، محمد بن أحمد الخطيب،  (4)

 م.1994 -هـ 1415العلمية، الطبعة األولى، 
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ستندما  رانياً: بيان م 

 ي مكن ا،ستد،ل لأل ل، باآلتي:

ٹ ڤ   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ﴿ قوله تعالى: .1

 .(1)﴾ڄ ڃ ڃڃ 
نهى عباده المؤمنين عن أن يلكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل، حم   أن هللا وجِ الداللة:

 (2)التام من الطرفين.استثنى التجار  وا ترط فيها التراضي 

ه"قال:  أن الرسول ،  حديث أنس بن مالك .2 يب  نَف س  ٍم إ ،  ب ط  ل  س  ٍئ م  ر  لُّ َمال  ام   (3)."َ، يَح 
: منطوق الحديث على أنه ، يؤخذ من امرئ  يييييييء من ماله بدون طيب نفس وجِ الداللة

 منه.

وأجمع أهل العلم على تحريم »المنذر: ، بالحب، قال ابن اإلجما  على تحريم أموال النام إ   .3

له حه هللا تعيالى ورسييييييو با ما هم، إ، حييث أ قال ابن القطيان: (4)«أموال المسييييييلمين ود ، و

وأجمعوا على تحريم أموال المسييييييلمين ودميا هم إ، ميا أحليه هللا تعيالى ورسييييييوليه علييه »

 .(5)«السالم

 ان المسألة المـ ستثنا  )الرخصة(رالثاً: بي

المييريعة الغراء على حفا الحقوق، وعدم جوا  انتزاعها من  يياحبها، بحيث  لقد حر يي 

ب ني  المعامالت على الرضيى، ولكن الميريعة أيضياً حر ي  على رفع الضيرر، فإذا قام  يريكل 

ببيع حمييته، أو جارل ببيع ملكه آلخر، فإن المييريعة منح  المييريك والجار حب انتزا  هذا الملك 

من مميياركة  على إجباره ه فيوذلك مراعا  لحاجته في رفع الضييرر عنممن ا ييتراه بمثل حمنه، 

، وقد  ييرح الفقهاء بلن المييفعة رخميية مسييتثنا  من األ ييل، على خالف قد يؤذيه أو مجاورته

                                 
 .29النساء:  (1)

(، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 235 /2)تفسةةةةير القرآن العظيم ابن كثير، إسييييماعيل بن عمر،  (2)

 م.1998-هـ1419

( رقم 6/100(، والبيهقي في سيييييييننييه الكبرر )2885( رقم )424 /3أخرجييه الييدارقطني في كتيياب البيو ، ) (3)

(، مكتبة الجيل الجديد، اليمن، د.ط، 7/3265) الفتح الرباني(، و ييححه المييوكاني، محمد بن علي، 11877)

 (.279 /5د.ت. و ححه األلباني في إرواء الغليل )

(، مكتبة مكة 176 /8) اإلشةةةةةةةراف على مذامب العلماءابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسيييييييابوري،  (4)

 م.2004 -هـ 1425الثقافية، اإلمارات ، الطبعة األولى، 

هـ 1424( الفاروق الحديثة، القاهر ، الطبعة األولى، 326 /1) اإلقناع في مسائل اإلجماعابن القطان الفاسي،  (5)

 م.2004 -
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  (1)القيام.

 ً  : بيان وجِ الرخصة وسببها ونوعهارابعا

، بطيب نفس من  احبه ملك إ ،ب الانتقال جوا  أ ل عدم  استثناء المفعة من وجِ الرخصة:

زا  ملك الممييتري بغير رضيياء منه المييفعة تثب  على خالف األ ييل إذ هي انت»قال ابن قدامة: 

 .(2) «جبار له على المعاوضةوإ  

مراعا  حالة المريك أو الجار، بدفع الضرر الدخيل عليه، فيدفع المريك أو  سبب الرخصة:

جاور  أج الخلب،  نبي، خا ة إذا كان هذا األجنبي سيئالجار الضرر عن نفسه من مماركة أو م 

 .(3) غليا الطبع، والمريعة اإلسالمية حر   على دفع الضرر

 هي رخمة نمية. نوع الرخصة:

 ً  : بيان أقوال الفقهاء في المسألةخامسا

 :(4)ى جوا  المفعة، وقد استندوا على األدلة اآلتيةإ ل ذهب جمهور الفقهاء

 األحاديث النبوية تدل بنمها على جوا  المفعة، منها:مجموعة كثير  من  أ.

ول  َّللا   "، قال:  عن جابر بن عبدهللا .1 ى َرسيي  ، فَإ ذَا َوقَعَ    قَضييَ م  ف عَة  ف ي ك لب  َما لَم  ي ق سييَ ب المييُّ

ق  فاَلَ   ف عَةَ  فَ   الطُّر  رب  د ود ، َو    .(5) "الح 

ول  هللا  "، قال: عن جابرو .2 ى َرسيييي  ، َرب عَةٍ  قَضييييَ م  َكٍة لَم  ت ق سييييَ ر  ف عَة  ف ي ك لب   يييي  ب المييييُّ
، أَو  (6)

                                 
وهي  يييرع  على خالف القيام لدفع الضيييرر عن الميييفيع فال تمييير  على وجه يتضيييرر به »قال الزيلعي:  (1)

(، المطبعة الكبرر 5/262) تبيين الحقائق الزيلعي، فخر الدين الحنفي،« الممييتري ضييررا  ا دا سييور األخذ

 –وهي »هـييييييييييييي. وقال المنوفي المالكي في كفاية الطالب:  1313بو،ق، القاهر ، الطبعة األولى،  -األميرية 

رخميية واأل ييل أن ، تجو   ألن فيها بيع الرجل ملكه بغير رضيياه إ، أن الميير  أرخص فيها دفعا  -المييفعة

 /2) حاشةةةية العدوي على شةةةرح كفاية الطالب الربانيحسييين علي بن أحمد، العدوي، أبو ال« لضيييرر الميييريك

وذكرت عقب الغمييب  ألنها تؤخذ »م.  وقال المييربيني: 1994-هـيييييييي1414(، دار الفكر، بيروت، د.ط، 250

(. وقال البهوتي: 373 /3الميييييييربيني، مغني المحتاج )« قهرا فكلنها مسيييييييتثنا  من تحريم أخذ مال الغير قهرا

إلجار  والمسيييياقا  والمزارعة والعرايا والمييييفعة والكتابة ونحوها كالسييييلم، من الرخص المسييييتقر وهي أي ا»

( عالم الكتب، الطبعة 2/241) شرح منتهى اإلراداتالبهوتى، منمور بن يونس، « حكمها على خالف القيام

 م.1993 -هـ 1414األولى، 

 (.461 /5ابن قدامة، المغني ) (2)

 (.514 /2بستان األحبار مختمر نيل األوطار )فيمل المبارك،  (3)

م. 1993 -هـيييييييي 1414( دار المعرفة، بيروت، 90 /14) المبسةةوطالسييرخسييي،  ييمس األ مة محمد بن أحمد،  (4)

(، المكتبة 1267)ي:  المعونة على مذمب عالم المدينةالقاضيييي عبد الوهاب، عبد الوهاب بن علي الثعلبي، 

(، ابن قدامة، 373 /3كة المكرمة، د.ط، د.ت. المييييييربيني، مغني المحتاج )ممييييييطفى أحمد البا ، م-التجارية

 (.459 /5المغني )

 (.2257( رقم )3/87رواه البخاري في كتاب المفعة، باب المفعة فيما لم يقسم ) (5)

با ل، الجوهري، المحاح تاج اللغة ) (6) : الدار  بعينها حيث  كان ، وجمعها ر   (.1211 /3الَرب ع 
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اَء تََرَك، فَإ ذَا بَاَ  َولَم   ، ،ب (1)َحا  شٍ  اَء أََخذَ، َوإ ن   ييَ يَكه ، فَإ ن   ييَ ر  َن  ييَ ذ  لُّ لَه  أَن  يَب يَع َحت ى ي ؤ  يَح 

َو أََحبُّ ب ه   ن ه  فَه  ذ    .(2)"ي ؤ 
قال:  عن جابرو .3 َما "،  يق ه  َكاَن َطر  ًبا، إ ذَا  َغا   َكاَن  ه  َوإ ن   ب  ، ي ن تََظر   ه  ت  ف عَ َجار  أََحبُّ ب ميييييي  ال

دًا (3)."َواح 


(4)."جار  الد ار  أحبُّ بدار  الجار أو األرض  ":  حديث الرسول .4


الَجار  أََحبُّ ب َمقَب ه  ":  حديث الرسول .5
أراد وفيه دليل على أن من »، قال السرخسي: (6)(5)"

(7)«.بيع ملكه فإنه ينبغي له أن يعرضه على جاره لمراعا  حب المجاور 


وأجمع أهل العلم على إحبات المييييييفعة »، قال ابن المنذر: (8)اإلجما  على جوا  المييييييفعة ب.

 .(9)«للمريك الذي لم يقاسم، فيما بيع من أرض، أو دار، أو حا ش

 سادساً: بيان المنع في المسألة األصل.

فال يجو   في المسييللة األ ييل منعل أ ييلي  ألن التراضييي  ييرطل أسيياسييي في التمليك،منع  ال

متري بغير رضى منه أو إجباره على المعاوضة، وهذا من الذي هو حفا المال  انتزا  ملك المـييييي 

                                 
دَار والبسيييتان، مجمع اللغة العربية، ال   (1) (، مكتبة الميييروق الدولية، القاهر ، 208 /1) المعجم الوسةةةيطَحا  ش: ال ج 

 م.2004-ـه1425الطبعة الرابعة، 

 (.4135( رقم )5/57رواه مسلم في كتاب البيو  باب المفعة ) (2)

، «هذا حديث حسييييييين غريب»للغا ب، وقال: أخرجه الترمذي في أبواب األحكام، باب ما جاء في الميييييييفعة  (3)

(، و ييححه األلباني في 3518( رقم )5/377(، وأبي داود، كتاب البيو  باب المييفعة )1369( رقم )3/643)

 (.377 /5اإلرواء )

سيييينده ) (4) (، وأبو داود في سييييننه والنص له، كتاب البيو  باب 20088( رقم )33/279أخرجه اإلمام أحمد في م 

حديث حسييين »(، والترمذي في أبواب األحكام، باب ما جاء في الميييفعة، وقال: 3517( رقم )5/376الميييفعة )

(، 11717( رقم )10/365(، والنسييا ي في السيينن الكبرر، كتاب المييروط )1368( رقم )3/642، )« ييحيل

 (.377 /5(، و ححه األلباني في إرواء الغليل )3/155، معالم السنن )«قد تكلموا في إسناده»قال الخطابي: 

: الق رب، والمراد الجار المال ب فبينه حديث آخر أن المراد الجار الذي لم يقاسم، ابن فارم، مقاييس  (5) قَب  الم 

 (.296 /3اللغة )

 (.6977( رقم )9/27رواه البخاري في كتاب الحيل باب في الهبة والمفعة ) (6)

 (.90 /14السرخسي، المبسوط ) (7)

(، 1267(، القاضيييي عبد الوهاب، المعونة على مذهب عالم المدينة )ي: 116 /14السيييرخسيييي، المبسيييوط ) (8)

(، دار الكتب العلمية، 2/222) المهذب في فقِ اإلمام الشةةةةةةةافعيالمييييييييرا ي، أبو اسيييييييحاق إبراهيم بن علي، 

 يييييييم (، ولم يخالف هذا اإلجما  إ، أبو بكر األ459 /5ه. ابن قدامة، المغني )1416بيروت، الطبعة األولى، 

والحكم بالميييفعة واجب بالنص واإلجما  إ، من  يييذ عن الكافة من األ يييم وابن »وابن علية، قال الماوردي: 

 (.227 /7، الحاوي الكبير )«علية فإنهما أبطالها

اإلقناع البن (، ابن المنذر،  أبو بكر محمد بن إبراهيم، 6/152ابن المنذر، اإل يييييييراف على مذاهب العلماء ) (9)

هـيييي. وي نظر: ابن القطان، اإلقنا  1408(، مطابع الفر دق التجارية، الرياض، الطبعة األولى، 1/267) المنذر

 (.2/207في مسا ل اإلجما  )
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 ، بالتراضي.إ  من ضروريات هذا الدين الحنيف، ولذلك وجب تحريم ا،عتداء عليه، وعدم تملكه 

 أمي عامة أم خاصة؟ -سبب الترخيص  -لحاجة سابعاً: بيان ا

ار الحاجة إلى رفع الضرر، وهي الموجبة للترخيص بالمفعة، حاجة خا ة بالمريك أو الج

 فقش، فال  فعة لغيرهم حتى وإن حب  الضرر  ألنها رخمةل حابتة بالنص لهم.

 بيان مل تقوى الحاجة بمجردما على إربات الترخيص؟رامناً: 

ا من  هفيما تقدم تبين حبوت الرخميية في المييفعة، فقد جاءت أدلة خا يية باسييتثنابعد التلمل 

لعامة ا، وقد نص األ ييييييوليون على أن الحاجة لحاجة النام إليها أ ييييييل المنع، وما كان ذلك إ،ب 

 ، فدل ذلك على اعتبار الحاجة في الترخيص، لكن الترخيص ها هنا ،تنزل منزلة الضييييييرور 

 ، حيث جاءت به األدلة، وهللا اعلم.يضاف إلى مجرد الحاجة

 الرخص الثابتة في النوازل المعاصر بعض  :الثاني المبحث

 األول: إيداع المال في البنوك الربوية المطلب

ف بالحسيييابات المقميييود هنا هو اإليدا  لدر البنوك الربوية بدون أخذ فوا د ربوية، بما ي عرَ 

أ ييحابها في البنوك، ويحب لهم سييحبها كاملة في أي وق ، المبالغ التي يودعها »الجارية، وهي: 

 (1)«.دون أن يحملوا على أي عا د أو فا د 

 أوالً: بيان المسألة األصل )العييمة(

تحريم الربا بالكتاب والسييييينة  اإليدا  في البنوك الربوية أ يييييله اإلعانة على الربا، وقد حب 

اإلعانة "جما ، ومن حم فإن إعانة المرابين داخلل في هذا التحريم، قال  يخ اإلسالم ابن تيمية واإل  

 . (2)"على الحرام حرام

ستندما  رانياً: بيان م 

رور ، من أ بل معلوماً من الدين بالض يمكن القول إن تحريم التعامل بالربا وا،قتراب منه

 الربا: دل الفقهاء بها على تحريماألدلة التي است

، (3)﴾ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ ﴿ اآليات القرآنية التي تحرم التعامل بالربا، مثل قوله تعالى: أوالً:

                                 
عاميت المالية المعاصر  بير، محمد عثمان،  (1) -ه1427(، دار النفا س، األردن، الطبعة السادسة، 265) المـةةةةةة 

مؤسيييسييية الريان، -(، دار الثقافة، الدوحة180) االقتصةةةاد االسةةةيميم. وي نظر: السيييالوم، علي أحمد، 2007

(، دار كنو  ا ييييبيليا ، 414) المنفعة في القرضم. العمراني، عبدهللا بن محمد، 1998-ه1418بيروت، د.ط، 

 ه.1431الرياض، الطبعة الثانية، 

علمييية، بيروت، الطبعيية األولى، ( دار الكتييب ال313 /6) الفتةةاوى الكبرىابن تيمييية، أحمييد بن عبييد الحليم،  (2)

 هـ.1408

 .٢٧٥البقر :  (3)
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وقولييه ، (1)﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ           ۓ  ﴿وقولييه تعييالى: 

، 2﴾ى  ى     ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ ﴿ تعالى:
ائ  ائ  ەئ  ەئ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې    ىى  ﴿ وقولييه تعييالى:

، وغيرها من اآليات الكريمة التي تبين تحريم الربا وعواقبه.3﴾وئ

 األحاديث النبوية المحيحة التي تنهى عن الربا، وهي كثير ل، منها: رانياً:

ه    لعن رسييييييول هللاَقاَل ،  َعن  َجاب رٍ  .1 دَي  اه  َله ، َوَكات َبه ، َو ييييييَ ك  ؤ  َبا، َوم  َل الرب   ، َوَقاَل: ه م  آك 

. َسَواءل
(4)



ن د بٍ  .2 َر َ ب ن  ج  م  َرَجان ي :  رسيييييول هللا قال: قَالَ   َعن  سيييييَ لَي ن  أَتَيَان ي، فَلَخ  "َرأَي    الل ي لَةَ َرج 

َسش  الن َهر   لل قَا  مل َوَعلَى َو ن  دٍَم ف يه  َرج  َسٍة، فَان َطلَق نَا َحت ى أَتَي نَا َعلَى نََهٍر م  قَد  ٍض م  لل  إ لَى أَر  َرج 

ل   ج  َج َرَمى الر  ر  ل  أَن  يَخ  ج  ، فَإ ذَا أََرادَ الر  ي ف ي الن َهر  ل  ال ذ  ج  َجاَر ل، فَلَق بََل الر   ب َحَجٍر بَي َن يَدَي ه  ح 

ع  َكَما  ج  َج َرَمى ف ي ف يه  ب َحَجٍر، فَيَر  ر  ، فََرد ه  َحي ث  َكاَن، فََجَعَل ك ل َما َجاَء ل يَخ  َكاَن، فَق ل    ف ي ف يه 

بَا". ل  الرب  ي َرأَي تَه  ف ي الن َهر  آك  َما َهذَا؟ فَقَاَل: ال ذ 
(5) 

قييال: "اجتنبوا السييييييبع الموبقييات"، وذكر منهييا: "أكييل   عن النبي،  عن أبي هرير  .3

 وك ل هذه األحاديث وغيرها، تؤكد تحريم الربا وا،قتراب منه. (6)الربا".
 ً واتفقوا أن الربا »على أن الربا حرام، و، يجو  التعامل به، قال ابن القطان: إجما  الفقهاء  :رالثا

 .(7)«حرام مفسوخ

ەئ وئ وئ ﴿ قوله تعالى: ومنهاويضياف إلى ذلك األدلة على عدم جوا  إعانة اآلحمين، 

                                 
   ٢٧٨البقر :  (1)

 .١٣٠آل عمران:  (2)

 .١٦١النساء:  (3)

سلم، كتاب البيو ، باب لعن آكل الربا ومؤكله ) (4)  (.106( رقم )1219 /3رواه م 

 (.2085)( رقم 3/59رواه البخاري، كتاب البيو ، باب آكل الربا و اهده وكاتبه ) (5)

( رقم 10 /4رواه البخاري، كتاب الو يييييييايا، باب قول هللا تعالى: أإن الذين يلكلون أموال اليتامى ظلما...ل، ) (6)

(2766.) 

(. ابن 4/85(،  وي نظر اإلجما  في: الزيلعي، تبيين الحقا ب )2/230ابن القطان، اإلقنا  في مسيييا ل اإلجما  ) (7)

(، دار الغرب اإلسييالمي، بيروت، الطبعة 2/8) المقدمات الممهداتن أحمد، ر ييد القرطبي، أبو الوليد محمد ب

(، ابن حزم، 3/251(، البهوتي، كماف القنا  )5/74م. الماوردي، الحاوي الكبير )1988 -هـي 1408األولى، 

 (، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ط، د.ت. العثيمين، محمد89)ي: مراتب اإلجماعأبو محمد علي بن أحمد، 

( دار ابن الجو ي، السيييعودية، الطبعة األولى، 8/455) الشةةةرح الممتع على زاد المسةةةتقنعبن  يييالل محمد، 

 .ـه1422
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ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2019(، 1)33مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ــــــ

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ   ڱ ﴿وقييوليييه تييعيييالييى:، (1)﴾ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ   ېئېئ

.(2)﴾ں
إلى عدم التعاون على اإلحم، وعدم إعانة أ ييييييحاب  أن اآليات الكريمة تدعو وجِ الداللة:

 (3)اآلحام، والتعامل مع البنوك الربوية فيه إعانة لهم على اإلحم الكبير وهو الربا الحرام.

 ان المسألة المـ ستثنا  )الرخصة(رالثاً: بي

األفراد إلى إيدا   ييارت مسييتقراً لألموال، واضييطر رت البنوك في العميير الحديث، وظه

أموالهم لديها، لعدم وجود بديل إسيييييالمي من جهة، ولحمل النظام األفراد على إيدا  أموالهم لديها 

من جهة أخرر، ومن حم ذهب كثيرل من العلماء والباحثين المعا يييييرين إلى جوا  اإليدا  في هذه 

 (4)لضرور  إلى ذلك فقش.البنوك الربوية من دون أخذ الفا د  عليها، وذلك في حالة الحاجة وا

 ً  : بيان وجِ الرخصة وسببها ونوعهارابعا

 ا للحاجة.عانة على إحم الربدا  في البنوك الربوية من منع اإل  ياستثناء اإل   وجِ الرخصة:

مراعا  حاجة النام إلى حفا أموالهم من السييييرقة والضيييييا ، من خالل  سةةةةبب الرخصةةةةة:

 إيداعها في البنوك دون أخذ أي فا د  على هذه األموال.

عا ر . نوع الرخصة:  هي رخمة اجتهادية م 

                                 
 .٢الما د :  (1)

 .١٧القمص:  (2)

مجموع فتاوى ورسةةةةةائل (، ابن عثيمين، 13/369( )1670فتور اللجنة الدا مة للبحوث العلمية واإلفتاء رقم ) (3)

هـيييييييييييي. وبحث محمد علي القري،  1413(، دار الوطن، الرياض، الطبعة األخير ، 410-403 /29) العثيمين

(، منظمة المؤتمر ا،سيييالمي 733ي/1ج/9، مجلة مجمع الفقه اإلسيييالمي ) الحسةةةابات والودائع المصةةةرفية

(، مكتبة 289 /12) المعاميت المالية أصةةالة ومعاصةةر م. الدُّب يَان، د ب يَان  بن محمد، 1996-ـييييييييه1417بجد ، 

 هـ. 1432الملك فهد الوطنية، الرياض، الطبعة الثانية، 

القول بمنع اإليدا  لدر البنوك الربوية إ، للضيييرور  هو الميييواب وهللا تعالى »قال الدكتور عبدهللا السيييعيدي:  (4)

كنه يمييييمل ما أعلم، على أن الترخيص للضييييرور  ، يمييييمل ما عليه النام اليوم من مسييييارعة في اإليدا ... ل

 الربا في المعاميت المصةةةةرفية المعاصةةةةر السييييعيدي، عبدهللا بن محمد، «  ييييدق عليه و ييييف الضييييرور 

: 1999(، دار طيبة للنمييييييير والتو يع، 2/958) َيان  الذي أميل إليه أن اإليدا  في البنوك »م. وقال أبو عمر د ب 

اهيية  ألن الحيياجيية ترفع الكراهيية كمييا ترفع الربوييية مكروه، وإذا كييان هنيياك حيياجيية إلى اإليييدا  ارتفعيي  الكر

(، وقال الدكتور عبدهللا 12/293الدُّب يَان، المعامالت المالية أ الة ومعا ر  )« الضرور  التحريم، وهللا أعلم

الراجل هو القول الثاني، وهو تحريم اإليدا  في الحسيييييابات الجارية من المميييييارف الربوية، إ، »العمراني: 

العمراني، « ن الترخيص للضيييرور  إنما يميييمل ما يميييدق عليه و يييف الضيييرور  حقيقةللضيييرور ... على أ

 (.425،424المنفعة في القرض )
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 ً  : بيان أقوال الفقهاء في المسألةخامسا

 ليدر البنوكالعلمياء والبياحثون المعيا ييييييرون لم يكونوا على رأي واحيد في حكم اإلييدا  

ال، على ي حالحة أقوالربوية بدون أخذ فوا د عليها )الحسيييييييابات الجارية(، ويمكن بيان آرا هم ف

 النحو اآلتي:

وهو القول بجوا  اإليدا  لدر البنوك الربوية، وهو ما أفتى به مفتي مميييييير : القول األول

أدلٍة، من أهمها وا إلى ، واسييتند(1)سييابقاً حسيينين محمد مخلوف، والميييخ جاد الحب علي جاد الحب

 اآلتي:

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ   ڻ   ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ﴿ قوله تعالى: أوالً:

أنه إذا جا  اإليدا  عند أهل الكتاب رغم ا يييتهارهم  وجِ الداللة: (2).﴾ھ       ے ے ۓ ۓڭ

بلكل الربا، فيجو  اإليدا  لدر البنوك الربوية من باب أولى  ألن أخذهم الربا ، يخرجهم 

سالم، وإن كان الربا من الموبقات.  من اإل 

ول  َّللا   »، قال : رضيييي هللا عنهاحديث عا مييية  رانياً: تََرر َرسييي  ٍ   ا ييي  يب ن  يَه ود  يئٍَة،  م  َطعَاًما ب نَسييي 

َعه   ر  أن الرهن أمانة في يد المرتهن، فإذا جا  ا تمان أهل  وجِ االسةةةةةةتدالل: (3)«.َوَرَهَنه  د 

 الكتاب على الرهن، جا  ا تمانهم على غيره من األموال.

 ً ن أن إيدا  األمانات من غير المساهمين في الممرف، يختلف عن توظيف أموال المساهمي :رالثا

 المحرم واألول جا ز، والثاني محرم. بالربا

جوا  ذلك عند  إليدا  لدر البنوك الربوية، مع تلكيدوهو القول بعدم جوا  ا: القول الثاني

سييييتندين إلى أدلة المسييييللة (4)تحقب الضييييرور  والحاجة، وهو رأي أغلب العلماء المعا ييييرين ، م 

                                 
م. 1951(، دار الكتب العربي، ممر، د.ط، 2/214) فتاوى شرعية وبحوث إسيميةمخلوف، حسنين محمد،  (1)

-414ني، المنفعة في القرض )(، العمرا923-2/914السيييعيدي، الربا في المعامالت المميييرفية المعا ييير  )

 (.289-284 /12(، الدُّب يَان، المعامالت المالية أ الة ومعا ر  )423

 .٧٥آل عمران:  (2)

(، وأخرجه مسييلم في 2096( رقم )62 /3أخرجه البخاري في كتاب البيو  باب  ييراء اإلمام الحوا ج بنفسييه ) (3)

 (.4121( رقم )5/55كتاب البيو  باب الرهان )

مجلة البحوث هـيييي، 1397 /7/10( بتاريخ 1670وهو قرار اللجنة الدا مة للبحوث العلمية واإلفتاء، فتور رقم ) (4)

(، مجلة دورية تمدر عن الر اسة العامة إلدارات البحوث العلمية عدد األجزاء: 18/81( )6/279) اإلسيمية

 /2) فتاوى إسةةةةةةيميةبن عبد العزيز،  . وذهب إلى ذلك الميييييييخ ابن با  رحمه هللا، ي نظر: المسييييييند، محمد95

. ـيييه1415-ـيييه1413: الطبعة الثانية، بقية األجزاء: الطبعة األولى، 1(، دار الوطن للنمر، الرياض، جـييي 397

(، ود. عبدهللا السييعيدي 410-403 /29والميييخ محمد بن عثيمين رحمه هللا، مجمو  فتاور ورسييا ل العثيمين )

(، ود. علي السالوم في كتابه ا،قتماد ا،سالمي 2/933لممرفية المعا ر  )في كتابه الربا في المعامالت ا

المعاميت (، والكبي، سعد الدين محمد، 424(، ود. عبدهللا العمراني في كتابه المنفعة في القرض )181،180)

محمد م. و2002-ـه1423عمان، الطبعة األولى، -دممب-(، المكتب ا،سالمي، بيروت268) المالية المعاصر 

 .ـه1423(، دار النفا س، بيروت، الطبعة الثانية، 50)ي: المعاميت المالية المعاصر روام قلعة جي، 
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ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2019(، 1)33مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ــــــ

يدا  من وما يترتب على هذا اإلاب اآلحام، األ ييييييل، من تحريم للربا وعدم جوا  إعانة أ ييييييح

 مفاسد، منها تعطيل استثمار ا،موال، واستخدام البنوك لها بالتعامالت الربوية.

وهو القول بلن اإليدا  لدر البنوك الربوية مكروه، وهو قول بعي الباحثين  القول الثالث:

المـ عا رين
ا يقمد حفا ماله فقش، ، ألن المود  ، يقمد إعانة البنك على ممارسة الربا، وإنم(1)

في معامالت ممييروعة أو غير ممييروعة أو ، يسييتخدمها، البنك أن يسييتخدمها في احتمال هناك و

ولو اسييييييتخدمها البنك في معاملة ربوية، فإن النقود ، تتعين بالتبعيين في عقود المعاوضيييييييات 

 ييارت  ى النقود التيالممييروعة، فال تنسييب هذه المعاملة إلى النقود التي أودعها، وإنما تنسييب إل

يدا  مكروهاً، وعند الحاجة إلى اإليدا  ارتفع  الكراهة، ألن الحاجة ملكاً للبنك، فيكون هذا اإل

 ترفع الكراهة كما ترفع الضرور  التحريم.

ويتضييييل مما سييييبب من األقوال أن موضييييع الرخميييية هو القول بجوا  اإليدا  لدر البنوك 

 الحقيقية، وهذا واضل في الرأي الثاني والثالث.الربوية في حالة الحاجة والضرور  

 الترجيح

ك يرر البيياحييث أن القول الثيياني هو الراجل، بييلن يكون األ يييييييل تحريم اإليييدا  في البنو

ص بذلك ما ي عرف بالحسييييييابات الجارية، على أن يتم الترخيفيالربوية حتى ولو بدون أخذ فوا د 

ارتفا  تلك  هذه األموال لحظةَ  بَ سييحَ ت  إلى ذلك، وأن عند قيام الضييرور  الحقيقية والحاجة الملحة 

 الحاجة، وهللا أعلم. 

 وعيقة ذلك بالترخيص ،جهة ربوتِ سادساً: بيان دليل المسألة األصل من

جما ، ك لها إل  لقرآن الكريم والسنة النبوية واتبين للقارئ الكريم أن أدلة المسللة األ ل من ا

ي الدين من ها قطعيةل، فتحريم الربا أ ييييييبل من المعلوم فنب إمن جهة الثبوت قويةل، وي مكن القول 

به يتبين والثبوت حسيييب اآلية الكريمة،  الضيييرور ، وكذلك منع إعانة اآلحمين على آحامهم، قطعيُّ 

 التجو  فيها. إلى أن ، مدخل على أدلة األ ل من جهة الثبوت، يؤدي

 وعيقة ذلك بالترخيص ،جهة داللتِاً: بيان دليل المسألة األصل من سابع

تبين للقارئ الكريم أن أدلة المسييللة األ ييل، تنص جميع ها على تحريم الربا، وهي واضييحة  

ەئ ﴿ وقوله تعالى: الد،لة تماماً على ذلك، وهي عامة فتميييمل ك ل أنوا  الربا، قليله وكثيره.

قوي الييد،ليية على حرميية التعييامييل مع المرابين، ، (2)﴾وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ   ېئېئ

سير ذهبوا إلى أن اآلية تنهى عن التعاون على المآحم والمحرمات وتجاو  ما  نب ألوذلك  علماء التف

                                 
(، والقاضي محمد تقي 293 /12ممن رجل ذلك أبو عمر د ب يَان  في كتابه المعامالت المالية أ الة ومعا ر  ) (1)

 (.802ي/1ج/9ه اإلسالمي ) ، مجلة مجمع الفقأحكام الودائع المصرفيةالعثماني في بحثه 

 .٢الما د :  (2)
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، والربا من هذه المحرمات، فيكون التعامل مع المرابين إعانة لهم على إحمهم، وبه يتبين (1)حد هللا

 جهة الد،لة، يؤدي إلى التجو  فيها.أن ، مدخل على أدلة األ ل من 

 اً: بيان المنع في المسألة األصلرامن

لربا يرر الباحث أن المنع في المسييييللة األ ييييل من جهة تحريم الربا، هو منعل أ ييييلي، فإن ا

جتمع،  حرمل في الميييييريعة اإلسيييييالمية لذاته، وألضيييييراره على المـيييييييييي  انة وأن المنع من جهة إعم 

هم، وقد ، يمكن أن يكون سييييييداً لذريعة الوقو  في إحم الربا من خالل إعانتهم ومميييييياركتالمرابين

وجه، وهللا ن المنع أ ييييلي بناء على نهي القرآن الكريم عن معاونة اآلحمين، وهو األإيمكن القول 

 أعلم.

 أمي عامة أم خاصة؟ -سبب الترخيص -تاسعاً: بيان الحاجة 

تعامل تالبنوك  ييييييارت اليوم حاجة عامة  ألن األنظمة اليوم الحاجة إلى إيدا  األموال في 

اإليدا   عنده الحاجة إلى  الرخمييييية خا ييييية بمن تحقق فإنه النام إليها، ومع ذلك وجب  بها، أو ت  

 فيها، وليس كل النام لديهم هذه الحاجة.

 بيان مل تقوى الحاجة بمجردما على إربات الترخيص؟عاشراً: 

الد،لة،  ة األ ييييييل قويةل و، مدخل عليها من جهة الثبوت، و، من جهةتبين فيما تقدم أن أدل

قور على تولم يكن للترخيص سييور دليل الحاجة إلى اإليدا  في البنوك الربوية، وهذه الحاجة ، 

بديل اإلسييييييالمي ند األالترخيص إذا توفر ال سييييييت بديل فتكون هي الم  سيييييييام ، أما إذا لم يتوفر ال

ديل بالحاجة بمجردها هي دليل الترخيص، ولكنها ممييروطة بعدم وجود ، وبه يتبين أن للترخيص

 إسالمي، وهللا أعلم.

 (2)الثاني: التأمين التجاري المطلب

ن، بالتحمل سيييييمى المؤمب  عقد يلتزم  بمقتضييييياه طرف ي»يمكن تعريف التلمين التجاري بلنه: 

ن له، أو األداء له عند وقو  حادث معين،  مقابل أقسيييييياط المالي عن طرف آخر، يسييييييمى المؤم 

ً م  مالية، يدفعها المؤَ   (3)«.ن له سلفا

                                 
يعني: على ترك ما أمركم  ،يعني: و، يعن بعضكم بعضا على اإلحم»قال الطبري في تفسير العدوان في اآلية:  (1)

ما حد هللا لكم في دينكم عدوان{ يقول: و، على أن تتجاو وا  وفرض لكم في أنفسيييييييكم وفي  ،هللا بفعله، }وال

(، دار هجر 52 /8)تفسييييييير الطبري( ) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري، محمد بن جرير  « غيركم

يلمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة »م. وقال ابن كثير: 2001 -هـيييييي 1422للطباعة والنمر، الطبعة األولى، 

هو التقور وينهاهم عن التنا ييييييير على الباطل والتعاون على على فعل الخيرات وهو البر، وترك المنكرات و

 (.10 /3، تفسير ابن كثير )«المآحم والمحارم

التلمين ي دفع فيه المال على  كل أقساط ت رد عند الحادث، فالوديعة أقرب أبواب الفقه إليه، وهذه مناسبة ذكر  (2)

 المسللة، وهللا أعلم.

(، مكتبة الر ييييد،الرياض، 214، )ي:النظام االقتصةةةةادي في اإلسةةةةيمون، السييييعيدي، عبدهللا بن محمد وآخر (3)

 .ـه1430الطبعة الرابعة، 
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 أوالً: بيان المسألة األصل )العييمة(

ويكتنف  (1)إن أ ييييييل هذه المسييييييللة هو الغرر، وقد اتفب الفقهاء رحمهم هللا على تحريمه.

ن منييه، فهو دا رل بين الوقو  ؤم  التجيياري الغرر من جهييات حالث، من جهيية الخطر الم  التييلمين 

ن له تعويضيييييياً أقل أو أكثر مما دفع من أقسيييييياط، ومن وعدمه، ومن جهة مقداره، فقد يلخذ المؤم  

جهة أجله، فقد يقع الخطر بعد العقد مبا يييييير ، أو بعد أجل طويل، وبهذه الوجوه الثالحة يتحقب 

 (2)لفاحش في التلمين التجاري.الغرر ا

ستندما  رانياً: بيان م 

قال:  إن مسيييتند تحريم الغرر األسيييام، والذي اسيييتند إليه الفقهاء، هو حديث أبي هرير  

  (3)«.َعن  بَي ع  ال َحَما  ، َوَعن  بَي ع  ال غََرر    نََهى َرس ول  هللا  »
لداللة: الحديث ظاهرل في النهي عن الغرر، والنهي  يقتضييييييي التحريم عند جمهور  وجِ ا

 (4)األ وليين.

 ان المسألة المـ ستثنا  )الرخصة(رالثاً: بي

ن ع إلى البحث ظهرت في العمر الحالي كثير من المخاطر والكوارث، التي دفع  اإلنسان

مع ينطوي على غرر واضييييل، ووسييييا ل لحمايته منها، ومن تلك الوسييييا ل التلمين التجاري الذي 

زام لإذلك فقد ذهب بعي العلماء المعا ييييييرين إلى جوا ه، لحاجة النام إليه، وبالذات في ظل 

ير في غ الحكومات به، دون توفير بديل اسييييييالمي في أغلب البلدان اإلسييييييالمية، ومن باب أولى

 سالمية التي ، مناي من التعامل معها. الدول اإل

 رخصة وسببها ونوعهارابعاً: بيان وجِ ال

مراعا  سةةةبب الرخصةةةة:   .اسيييتثناء التلمين التجاري من أ يييل منع الغرروجِ الرخصةةةة: 

عا ر . نوع الرخصة:  لممقة عنهم.حاجة النام ودفع  ا  هي رخمة اجتهاديةل م 

                                 
(، القاضييييي عبد الوهاب، المعونة على 47 /4(، الزيلعي، تبيين الحقا ب )194 /12السييييرخسييييي، المبسييييوط ) (1)

إعيم الموقعين (، ابن قيم الجو ية، 325 /5(، الماوردي، الحاوي الكبير )1029مذهب عالم المدينة )ي: 

.  ابن عثيمين، المرح الممتع هـ1423(، دار ابن الجو ي، السعودية، الطبعة األولى، 7 /2) عن رب العالمين

 (.147 /8على  اد المستقنع )

(، 217-216(، السعيدي، النظام ا،قتمادي في اإلسالم )ي:1141-1139ي/2ج/7السنهوري، الوسيش )م (2)

سالمي )   (.651 -643ي /2ج /2مجلة مجمع الفقه اإل 

 رواه مسلم، سبب تخريجه. (3)

(، دار ابن كثير، دار الكلم 305 /1) فتح القديري، محمد علي اليمني، (، المييييييوكان66 /2السييييييبكي، اإلبهاج ) (4)

(، السيناوني، 78 /3هـييييييي. ابن النجار،  رح الكوكب المنير ) 1414الطيب، دممب، بيروت، الطبعة األولى، 

(، مطبعة النهضيية، 119 /1) في سةةلك جمع الجوامع األصةةل الجامع إليضةةاح الدرر المنظومةحسيين بن عمر، 

 م.1928لطبعة األولى، تونس، ا
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 ً  : بيان أقوال الفقهاء في المسألةخامسا

 حكم التلمين التجاري على قولين: اختلف العلماء المعا رون في

: ذهب أكثر العلماء والباحثين المعا ييييييرين، إلى القول بمنع التلمين التجاري القول األول

ستندين إلى أدلة منها  :(1)وهو ما َخلم  إليه المؤتمرات والمجالس العلمية، م 

ن سييبب بياعن الغرر، والتلمين التجاري يمييتمل على الغرر الفاحش، وقد   نهي الرسييول .1

 ذلك، كما أن فيه مقامره ومراهنة، وهذا داخل في الغرر.

لزياد  ا يييييتمال التلمين التجاري على الربا بنوعيه: ربا الفضيييييل، وربا النسييييييئة، ،جتما  ا .2

 ن له أكثر مما دفع.والتلخير، وهذا ظاهر إذا د فع للمؤم  

ن دما يدفع ا ييييييتمال التلمين التجاري على أكل المال بالباطل، وهذا واضييييييل عن .3  هلالمؤم 

لها من دون ت منه األموال بال مقابل، ومن أخذها، أكخذَ أقسيييياطاً، و، يتلقى تعويضيييياً، فقد أ  

 مقابل.

ن لم  تحدا تمال التلمين التجاري على اإل .4 ث منه الكارحة لزام بما ، يلزم  رعاً، فإن المؤمـييييب 

 بالعوض. ورغم ذلك ي لَزمولم يتسبب بها، 

إلى جوا  التييلمين التجيياري،  (2)ذهييب مجموعيية من العلميياء المعييا ييييييرين القول الثةةاني:

                                 
سالمي المنعقد في مكة المكرمة في  (1) هـيييييي، وبه أخذ مجلس 1396أو ى به المؤتمر العالمي األول لالقتماد اإل 

، وغالب أعضاء المجمع ـيييييييه4/4/1397هيئة كبار العلماء في السعودية في دورته العا ر  بالرياض بتاريخ 

سالمي التابع لرابطة العالم  سالمي في قراره الخامس من الدور  األولى عام الفقهي اإل  ، وغالب ـييييييييه1398اإل 

سييالمي، ي نظر:  سييالمي التابع لمنظمة التعاون اإل  (، 307 /4) أبحاث ميئة كبار العلماءأعضيياء مجمع الفقه اإل 

احم، الريياض، الطبعية الثيانيية،  لفقهي قرارات المجمع اه. 1426األميانية العيامية لهيئية كبيار العلمياء، دار الزب

(، رابطة العالم ا،سييييالمي، مكة المكرمة، الطبعة الثانية. مجلة مجمع الفقه 24)ي: اإلسةةةةيمي بمكة المكرمة

سيييييييالمي )  ، رد (، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر335 /26(، مجلة البحوث اإلسيييييييالمية )731 /2ج /2اإل 

 -هـييييييي 1412كر، بيروت، الطبعة الثانية، (، دار الف170 /4( )المحتار على الدر المختار )حاشية ابن عابدين

التأمين (، الثنيان، سييييليمان بن ابراهيم، 227-217م. السييييعيدي، النظام ا،قتمييييادي في اإلسييييالم )ي:1992

.  ييييييبير، ـييييييييييييه1414بيروت، الطبعة األولى، -(، دار العوا ييييييم المتحد ، قبري244-155)ي: وأحكامِ

ية المعا ييييييير  )ي: مال با والمعاميت المصةةةةةةةرفيةةك، عمر عبدالعزيز، (، المتر110-98المعامالت ال  الر

عَاَماَلت  الَمال ي ة  )ـه1416(، دار العا مة، الطبعة الثانية، 425-406)ي: ، الم   (.177-4/137. الدُّب يَان 

منهم الميخ ممطفى الزرقا، والميخ عبد هللا  يام، والميخ عبدالوهاب خالف، والميخ علي الخفيف، والميخ  (2)

، والهيئة المييرعية بممييرف الراجحي، وغيرهم، ي نظر: عبد الر حمن عيسييى، أبو عمر د ب يَان  بن محمد الدُّب يَان 

(، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة 63-56)ي: نظام التأمين حقيقتِ والرأي الشرعالزرقا، ممطفى أحمد، 

، قرار لشرعية بمصرف الراجحيقرارات الهيئة ا(، 242-4/143ه. أبحاث هيئة كبار العلماء )1404األولى، 

(، المجموعة الميييييييرعية بمميييييييرف الراجحي، دار كنو  ا يييييييبيليا، 78-76ه )ي: 6/12/1410( بتاريخ 4)

(، المترك، الربييا والمعييامالت 110-105ه.  يييييييبير، المعييامالت المييالييية المعييا ييييييير  )ي:1431الرييياض، 

(، دلة 653-646)ي: ره في العقودالغرر وأر(، المديب الضرير، محمد األمين، 425-406الممرفية )ي:

عَاَ َر  )1995-ـه1416البركة، الطبعة الثانية،  ، المعاَماَلت  الَمال ي ة  أََ الَة َوم   (.207-4/138م. الدُّب يَان 



 89ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أكرم الشويكي

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2019(، 1)33مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ــــــ

ستندين إلى أدلة كثير ، من أهمها:  م 

باحة، أن التلمين التجاري عقد جديد معا ر، لم يتناوله نص  رعي، واأل ل في العقود اإل .1

 إ، ما دل دليل  رعي على تحريمه.

 هم.على أموالهم، وتجارتهم، و ناعتا تمال التلمين على المملحة، إذ به يطمئن النام  .2

ب  .3 فه لهم ن يسيييتثمر أموال المؤمنين، وما يميييرقيام التلمين التجاري على المضييياربة، فالمؤم 

 ه.اً لربحاً لهم، وما يحتفا به ي عد ربح ي عدُّ 

 قيام عقود التلمين التجاري على ضمان المجهول، وضمان ما لم يجب. .4

لح  أن التلمين التجاري قا م على جبر األ .5 ة إليه، فهذا يدخل في العقود ضييييييرار، والحاجة م 

المباحة، والغرر الموجود في هذا العقد إما غرر يسييييييير على قول، وإما غرر كثير تبيحه 

 (1)الحاجة العامة وهو المحيل.

قيام عقد التلمين على خطر الطريب، فقد نص الحنفية على جوا  مسييييييللة ضييييييمان خطر  .6

 (2)الطريب.

 الراجح

ظهور إليه الجمهور من عدم جوا  التلمين التجاري، لقو  أدلتهم ووجاهتها، و هو ما ذهب

   وردها بالمناقمات.اد،لتها، وضعف أدلة من قال بالجو

 وعيقة ذلك بالترخيص. ،سادساً: بيان دليل المسألة األصل من جهة ربوتِ

 جهة الثبوتفي النهي عن الغرر، وهو من   ل هو حديث أبي هرير دليل المسيييللة األ ييي

سلم، وبه يتبين أن ، مدخل لتجو  على األ ل من جهة الثبوت، يؤدي إلى ا حديث  حيل رواه م 

 فيه.

 وعيقة ذلك بالترخيص. ،سابعاً: بيان دليل المسألة األصل من جهة داللتِ

طعي من خالل النظر في دليل المسيييييللة األ يييييل، من جهة قطعية أو ظنية د،لته، نجد أنه ق

جهة  على النهي عن الغرر، فهو نصل على ذلك، وبه يتبين أن ، مدخل على األ ييييييل منالد،لة 

 الد،لة، يؤدي للتجو  فيه.

 اً: بيان المنع في المسألة األصلرامن

ً المنع  في المسللة األ ل )الغرر( مترد ً أ لي د بين كونه منعا سداً للذريعة، وذلك  كونه أو ،ا

                                 
ئة الميييييييرعية بمميييييييرف الراجحي، قرار ) (1) تاريخ 4قرارات الهي ، 78-76ه )ي: 6/12/1410( ب َيان  لدُّب  (، ا

 (.139 /4أ الة ومعا ر  )المعامالت المالية 

 (.5/144حا ية ابن عابدين )« إذا قال اسلك هذا الطريب فإنه آمن وإن أخذ مالك فلنا ضامن فإنه يضمن» (2)
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ريم الغرر، فقد ذهب بعضييييييهم إلى أن علة النهي كون الغرر يرجع إلى خالف العلماء في علة تح

ً لألموال بالباطل، أو كونه نوع أكالً  ً ، ومن هذه الجهة يكون المنع فيه أ يييلي(1)من أنوا  الباطل ا ، ا

، وسيييييد لذريعة أكل األموال (2)ومنهم من ذهب إلى أن المنع فيه سيييييد لذريعة العداو  والبغضييييياء

سداً للذريعة، جاء في حا ية العدوي: بالباطل، فيكون المنع من  واعلم أنه اختلف في »هذه الجهة 

علة الغرر فقيل أكل أموال النام بالباطل، وقيل لما يؤدي إليه من النزا  وقيل لعدم القدر  على 

 .(3)«تسليمه

أن المنع في الغرر جاء سداً للذريعة، ولذلك أبيل  -رحمه هللا- م من كالم  يخ اإلسالموي فهَ 

وإذا كان  مفسد  بيع الغرر هي كونه مظنة العداو  والبغضاء »د المملحة والحاجة، حيث قال: عن

، (4)«م  عليهادب  وأكل األموال بالباطل، فمعلوم أن هذه المفسد  إذا عارضتها المملحة الراجحة ق  

، ويرر (5)«ومن ذلك عقود الغرر ألنها ذريعة إلى أكل المال بالباطل»ويقول ابن فرحون المالكي: 

وكل عقد للبيع »الدكتور القرضاوي أن المنع فيه جاء سداً للذريعة، فقال في كتابه الحالل والحرام: 

فيه حغر  للتنا  ، بسبب جهالة في المبيع، أو غرر يؤدي إلى الخمومة بين الطرفين، أو غبن 

 .(6)«سدا للذريعة  أحدهما لآلخر، فقد نهى عنه النبي
ويرر الباحث أن المنع في الغرر جاء سداً لذريعة أكل األموال بالباطل، وسداً لذريعة 

المخا مة والعداو  والبغضاء، لذلك رأينا المار  الحكيم يتساهل في يسيره، ويرخص حتى في 

جار  والمزارعة والمساقا  والمضاربة، ورفع المماقة، مثل الترخيص في اإل  كثيره عند الحاجة 

ً يقررون العفو عن كثيره عند الحاجة ورفع الممقة، يقول الدكتور ورأينا  العلماء والفقهاء أيضا

ديب الضرير:  إذا كان  هناك حاجة إلى العقد لم يؤحر الغرر مهما كان   فة الغرر، و فة »المب 

فع العقد  ألن العقود كلها  رع  لحاجة النام إليها، ومن مبادئ المريعة العامة المجمع عليها، ر

الحرج ...، ومما ،  ك فيه أن منع النام من العقود التي هم في حاجة إليها، يجعلهم في حرج، 

ولهذا كان من عدل المار ، ورحمته بالنام، أن أباح لهم العقود التي يحتاجون إليها، ولو كان فيها 

                                 
هـ 1424(، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة، 324 /1) أحكام القرآنابن العربي، محمد بن عبد هللا،  (1)

لدينية، 3/468)شةةةةةةةرح اليرقاني على الموطأ بد الباقي، م. الزرقاني، محمد بن ع2003 - (، مكتبة الثقافة ا

 /2) الفواكِ الدوانيم. النفراوي، أحمد بن غانم  يييييهاب الدين، 2003 -هـييييييييييي 1424القاهر ، الطبعة األولى، 

 م.1995 -هـ 1415(، دار الفكر، د.ط، 285

(، مكتبة 2/366) أصةةول األقضةةية ومنامج األحكامتبصةةر  الحكام في ابن فرحون، إبراهيم بن علي اليعمري،  (2)

المختصةةةةةةر م. ابن عرفة، محمد بن محمد الورغمي، 1986 -هـيييييييييييي 1406الكليات األ هرية، الطبعة األولى، 

م. 2014 -هـييييييي 1435(، مؤسسة خلف أحمد الحبتور لألعمال الخيرية، دبي، الطبعة األولى، 5/289)الفقهي 

 .(468 /3 رح الزرقاني على الموطل )

( من )حا ييية العدوي(،  المطبعة الكبرر 75 /5) مختصةةر خليل للخرشةةيالخر ييي، محمد بن عبد هللا،  ييرح  (3)

 ه.1317األميرية، الطبعة الثانية، 

 (.48 /29ابن تيمية، مجمو  الفتاور ) (4)

 (.366 /2ابن فرحون، تبمر  الحكام ) (5)

(، المكتب ا،سييييالمي، بيروت، دممييييب، طبعة 244)ي:  الحيل والحرام في اإلسةةةةيميوسييييف القرضيييياوي،  (6)

 .ـه1400(، 13)
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 .(1)«غرر

 أمي عامة أم خاصة؟ -سبب الترخيص  -تاسعاً: بيان الحاجة 

لنينة التلمين حاجة عامة، فإن كل إنسان بحاجة إلى نظام يكفل له من األمن والطمالحاجة إلى 

مر تحقيقه، وأَ  ستطيع الب لحاحاً في هذا العمر الذي  ادت فيه مطالب الحيا  إ   بل ذلك أكثر ما ي

 (2)ومتاعبها، وكثر  الكوارث، والمفاجآت، والمخاطر.

 بات الترخيص؟بيان مل تقوى الحاجة بمجردما على إرعاشراً: 

ة حبوته، بعد التلمل فيما تقدم يتبين أن دليل المنع في المسييييللة األ ييييل )الغرر( قوي من جه

جاري، ، ومن جهة د،لته، وفي المقابل فإن الحاجة التي اسييييييتدل بها من قال بجوا  التلمين الت

لى ثبوت، عتقور بنفسيييييها و، باألدلة األخرر التي اعتضيييييدت بها، والتي هي باألسيييييام ظنية ال

لتييلمين االحيياجيية بط رٍق أخرر، مثييل التييلمين التعيياوني، أو وذلييك إذا أمكن دفع  الترخيص فيهييا، 

 .ديلخيص األسام في حالة تعذر أي باإلسالمي، على أن هذه الحاجة تكون بمجردها دليل التر

 الخاتمة

 :من أهمهاقد تو ل  به إلى نتا ج تمام هذا البحث، وإ  الحمد هلل أو،ً وآخراً على 

سييتثنى السييبب في النمييل والخف والحافر  .1 سييبب ، وأ ييل منع الميسيير والقمار منرخميية م 

قمييييداً،  أ ييييل المنع جاء عداد، رغم أن  إلتدريب واال ها فييلإ   العامة الترخيص هو الحاجة

 جاءت به األدلة. سداً للذريعة، واعتبار الحاجة بالترخيص ولم يلت  

 وسبب، ، على خالف القياممنع نز  الملك من غير تراٍض  أ لالمفعة رخمة مستثنا  من  .2

و أعليه من المريك  المريك أو الجار إلى دفع الضرر الدخيل حاجة مراعا الترخيص هو 

لحاجة اأ ل المنع جاء قمداً، ولم يلت  سداً للذريعة، واعتبار  رغم أن   الجار الجديد،

 بالترخيص جاءت به األدلة.

ضرور  إلى الة الحاجة والوك الربوية من دون أخذ الفا د  عليها، في حاإليدا  في البن يجو  .3

اً أ يييلياً والمتردد بين كونه منع ،منع تحريم اإلعانة على الربااسيييتثناًء من أ يييل  ،ذلك فقش

 ورغم أن  ن، من جهة تحريم الربا، أو سداً لذريعة الوقو  في إحم الربا من جهة إعانة المرابي

ة التي الحاجة لهذا ا،يدا  عامةل في هذا العميييييير، إ، أنها خا ييييييةل بمن تتحقب عنده الحاج

 كان  بمجردها دليل الترخيص. 

من أ يييل منع الغرر المتردد بين كونه  ذهب بعي المعا يييرين إلى جوا  التلمين التجاري .4

 ودفعاً للممقة عنهم،العامة إليه،  حاجة الناموسبب الترخيص  ،منعاً أ لياً، أو سداً للذريعة

                                 
 (.600الضرير، الغرر وأحره في العقود )ي: (1)

 (.168-164(. الزرقا، نظام التلمين )ي658الضرير، الغرر وأحره في العقود )ي: (2)
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 ون الحاجة بمجردها دليل الترخيص.حالة عدم توفر أي بديل، تكوفي 

 التوصيات

ية، وتحري مدر زياد  العناية بمسيييا ل الرخص من جهة أ يييوليو يييي الباحث طلبة العلم ب

 ، ومن حم قيام النوا ل المعا ر  عليها، للو ول إلى حكم المر  فيها.تلحير الحاجة فيها

 توضيحيجدول 

هذا جدول تلخيمييي للمسييا ل السييابقة، بحيث يوضييل نو  كل رخميية، واأل ييل الممنو  

ً الذي اسيييتثني  منه الرخمييية، ونو  المنع في األ يييل إن كان مقميييوداً أ يييلي أو سيييداً للذريعة،  ا

ونو  الحاجة التي كان  سييبباً في الترخيص إن كان  عامة أو خا يية، وأخيراً مدر تلحير الحاجة 

 الترخيص، على النحو اآلتي: يفوقوتها 
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Humairi, Master Thesis at Umm Al-Qura University, Makkah, 1403H-

1983, available online. 

− Al Iqna` fi Masail Al Ijma`, Ali bin Mohammed Al-Himyari Al Fassi 

Ibn al-Qattan, Annotator: Hassan al-Saidi, Farouk modern printing 

and publishing, Cairo, the first edition, 1424 - 2004. 

− Al Iqna`u, Abu Bakr Mohammed bin Ibrahim bin Mundhir 

ANnisabouri, Annotation: Dr. Abdullah Al-Jabreen, Al-Farzadak 

Printing Press, Riyadh, first edition, 1408 AH. 

− Al Iqtisad Al Islamiy wal Qodooyaa Al fiqhiyah Al mu`aasir, Dr. Ali 

Ahmed Al-Salous, Dar Al-Thaqafa, Doha, Al-Rayyan Foundation, 

Beirut, 1998, p 

− Al jaamiu` li Ahkaamu l Quran (Tefsir Al Qurtubi), Mohammed bin 

Ahmed Al-Ansari al-Qurtubi, Annotation: Ahmed al-Bardouni and 

Ibrahim Atfish, Dar l Kutub Al mosriyyah, Cairo, second edition, 1384 

H-1964. 

− Al Jamiu` Al-Musnad Al-Sahih al-Muktasar min Umoor Rasool Llah 

(peace and blessings of Allaah be upon him) Wa Sunanihi Wa 

Ayyamihi (Saheeh Al-Bukhari), Muhammad bin Isma'il Abu Abdullah 

Al-Bukhari Al-Jaafi, Annotator: Muhammad Zuhair Bin Nasser Al-

Nasser Dar Touqu Annajah, First Edition, 1422AH. 

− Al kaafi fi fiqh Ahli Al Modinat, Abu Omar Yusuf bin Abdul Bar al-

Nimri al-Qurtubi, Annotator: Muhammad Ahid Ould Madik, Riyadh 

Modern Library, Riyadh, second edition, 1400 H-1980. 

− Al ma'aonah ala Mathhab Aalam Al madinah, Abdul Wahab bin Ali 

Al-Tha'ali Al-Baghdadi Al-Maliki, Investigator: Hamish Abdul Haq, 

Commercial Library - Mustafa Ahmed Al Baz, Makkah, d. 

− Al manfa'a fi Al Qard, D. Abdullah bin Mohammed Al-Omrani, House 

of Konuz Ashbiliya, Riyadh, second edition, 1431 H. 
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− Al mo'amalat Al malieh Al mo'asera fi do' Al Islam, Sa'd Al-Din 

Mohammed Al-Kobi, Islamic Bureau, Beirut-Damascus-Amman, 

First Edition, 1423 -2002. 

− Al mo'amalat Al malieh Al mo'asera, Muhammad Othman Shobir, Al-

Nafais House, Jordan, Sixth Edition, 1427H -2007. 

− Al mo'amalat Al malieh Almo'asera fi do' Al feqh wa Al Shari'a, 

Muhammad Rawasi Qala'a Gi, Al-Nafais House, Beirut, Second 

Edition, 1423 -2002. 

− Al mo'amalat Al malieh Asala wa Mo'asara, Abu Omar Debian bin 

Mohammed Al-Debian, King Fahd National Library, Riyadh, second 

edition, 1432 AH. 

− Al Moghni, Muwafaq al-Din Abdullah bin Ahmed Al-Fikr House, 

Beirut, first edition 1405 AH. 

− Al mohathab fi Elm Osool Al fiqh Almoqaran, Abdul Karim Bin Ali 

bin Mohammed Al nmla, Al-Roshd Library, Riyadh, first edition, 

1420 e - 1999. 

− Al mohathab fi fiqh Al -Imam Al-Shafi'i, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali 

Al-Shirazi, scientific books House, Beirut, first edition, 1416H. 

− Al Mo'jam Al Waseet, Cairo Arabic Language Academy, Al Shurooq 

International Library, 4th Edition, 2004. 

− Al Mojmu`u SHarih Al muhadhab, Abu Zakaria Mohieddin Yahya bin 

Sharaf al-Nawawi, Dar al-Fikr, (complete edition with the completion 

of AS Subki and Muti`y). 

− Al moqademat Al momahedat, Abu Walid Mohammed bin Ahmed bin 

Roshd Al-Qurtubi, investigation: Dr. Mohammed Haji, Al-Gharb 

Islamic House, Beirut, first edition, 1408 H - 1988. 

− Al Mostasfa, Abu Hamed Mohammed bin Mohammed Al Ghazali, 

Investigation: Mohammed Abdul Salam Abdul Shafi, Dar al-Kuttab 

al-Alami, first edition, 1413-1993. 
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− Al mowafaqat, Ibrahim bin Musa bin Mohammed al-Lakhmi al-

Garnati famous as al-Shatibi, Investigator: Abu Ubaida Mashhour bin 

Hassan Al Salman, Ibn Affan House, first edition, 1417 AH / 1997 

AD. 

− Al Muhit Al Burhani fil fiqh An Nu'mani, Mahmoud bin Ahmed bin 

Mazza al-Bukhari Hanafi, Annotator: Abdul Karim al-Jundi, Dar al-

Kutub al-Ilmiyah, Beirut, first edition, 1424 AH - 2004 AD. 

− Al Mukhtasar Al fiqhi, Muhammad ibn Muhammad Ibn Arafa al-

Wurghmi, Tunisian al-Malki, Annotator: Hafez Khair, Khalaf Ahmed 

Al Habtoor Foundation for Charity, Dubai, First Edition, 1435H-2014. 

− Al Musnad Al Sahih briefed transfer of justice from justice to the 

prophet of Allah peace be upon him (Saheeh Muslim), Muslim bin Al 

Hajjaj Al Nisaburi, investigator: Mohamed Abdel Baqi, Revival of 

Arab heritage house, Beirut. 

− Al netham Al iqtesadi fi Al islam, D. Abdullah bin Mohammed Al-

Saidi et al., Al-Rushd Publishers Library, Riyadh, 4th Edition, 1430H 

-2009. 

− Al wajeez fi osool Al fiqh Al islami, D. Mohammed Mustafa Al-

Zuhaili, Dar Al-Khair for Printing, Damascus, second edition, 1427 - 

2006 AD. 

− Al Waseet fi sharh Al qanon Al madani, Abdul Razzaq Ahmed Al-

Sanhoury, House of Heritage Revival, Beirut, d. 1964. 

− Al-Ashbahu wa Nasohir, Jalal al-Din al-Suyuti, Al-Kutub al-Ilmiyah, 

first edition, 1411AH - 1990. 

− Alhisabat wal wada’ea almasrefia, Muhammad Ali Alqari, research 

in majma’a alfaqih al'islami magazine issue (9) part (1), Organization 

of the Islamic conference, Jaddah, 1417ha-1996 ad. 

− Alibhaj fi Sherhil Minhaaj, Ali bin Abdul-Kafi al-Sabki and his son 

Taj Ddeen, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1416AH. 
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− Al-Ihkaam fi Usool l Ahkaam, Ali bin Abi Ali al-Amadi, Dar al-Kitab 

al-Arabi, Beirut, first edition, 1404 AH. 

− Al-Ishraaf ala Madhahib Al-ulamoou, Abu Bakr Muhammad bin 

Ibrahim bin Mundhir al-Nisaburi, Annotator: Sagir Al-Ansari, 

Makkah Cultural Library, UAE, first edition, 1425 AH - 2004 

− Aljaami` As Sahih (Sunan al-Tirmidhi), Muhammad bin Isa bin Surah 

al-Tirmidhi, Annotation: Ahmed Shakir and others, Mustafa al-Babi 

al-Halabi printinting press, Egypt, second edition, 1395 AH-1975. 

− Al-Mabsout, Shamsu Al Aimot Al-Sarakhsi, Dar Al-Maarifah, Beirut, 

1414H - 1993 AD. 

− Al-Sharih Al-Mumt`i ala Zaad Al-Mustaqna`, Muhammad bin Saleh 

Mohammed Al-Othaimeen, Dar Ibn Al-Jawzi, Saudi Arabia, first 

edition, 1422H. 

− Al-Sihah Taj Al-Lugah and Sihah Al-Arabiya, Isma'il Bin Hammad 

Al-Jawhari Al-Farabi, Annotation: Ahmed Abdul Ghafoor Attar, Dar 

Al-Ilm for millions, Beirut, 4th edition 1407H-1987. 

− Al-Sunanu al-Kubra wa fi dhaelihi Al jawhar annoqiy, Abu Bakr 

Ahmad bin al-Hussein bin Ali al-Bayhaqi, Council of the Department 

of Knowledge System, India-Hyderabad, first edition, 1344 AH. 

− Al-Sunanu Al-Kubra, Ahmad Bin Shu'aib Al-Khurasani Annisaahi, 

Annotation: Hassan Shalabi, Al-Resala Foundation, Beirut, First 

Edition, 1421H-2001. 

− Ar iba wal Mu`aamolaat Almosrafiyah fi Nasori As Sheriah Al 

Islamiyah, Dr. Omar bin Abdul Aziz Al-Mutarek, Dar al-'Amsa, 

second edition, 1416 AH. 

− Ar Riba fil Mu`amolaat Al mosrifiyyah Al mu`aasirah, Dr. Abdullah 

bin Mohammed Al-Saidi, Dar Taiba for publication and distribution, 

1999. 

− Ar Rukhsoh As Shae`iyyah wa dhowaabitu l `Amal biha, Abdul Salam 

Azim, Journal of the Fiqh Society, Saudi Arabia, No. (22), 2015. 
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− Ar Rukhsoh As Shae`iyyah wa Ithbaatuha bil Qiyaas, Abdulkarim Ali 

Al-Namla, Al-Rushed Library, Riyadh, first edition, 1410-1990. 

− Atahbir Sarih Atahrir fi Usool l Fiqh, Abu Hassan Ali bin Sulaiman 

Al-Mardawi, Annotator: Abdul Rahman Al-Jabreen et al., Al-Rushed 

Library, Riyadh, first edition, 1421H - 2000 AD. 

− Atta`rifaat, Ali bin Muhammad bin Ali Al-Zain Al-Sharif Al-Jurjani, 

Annotator: A group of scientists under the supervision of the 

publisher, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, first edition, 1403 AH-

1983. 

− Attaamin wa Ahkaamuhu, Suleiman bin Ibrahim Thunayan, Dar al 

A`waasim Almuttehidah, Cyprus-Beirut, first edition, 1414 e. 

− Attemhid lima fil Muwatah mina l Asaanid, Yusuf bin Abdul Bar al-

Nimri, Annotation: Mustafa Al-Alawi, Mohammed Bakri, Ministry of 

Awqaf and Islamic Affairs, Morocco, 1387 e. 

− Badai`u al-Sanai`i fi tertibi As Sharai`i, Ala`a al-Din al-Kasani, Dar 

al-Kutub al-Ilmiyah, second edition, 1406 AH. 

− Buluugu Al-Maram min Adillat Al Ahkaam, Ahmad bin Hajar al-

Asqolani, Annotator: Dr. Maher Yassin Al-Fahal, Dar Al-Qabas 

Publishing and Distribution, Riyadh, first edition, 1435-2014. 

− Bustanu l Akhabaar Mukhtasar Naili Al Awtaar, Faisal bin Abdul Aziz 

Al-Mubarak Al-Hareeli Al-Najdi, Dar Eshbilia Publishing and 

Distribution, Riyadh, first edition, 1419H - 1998. 

− Decisions of Islamic Jurisprudence Society of the Islamic World 

League (1st to 17th), Islamic World League, Makkah, Second Edition. 

− Decisions of the Shariah Board at Al Rajhi Bank, Shariah Group at Al 

Rajhi Bank, Dar Kenouz Ashbiliya, Riyadh, 2010. 

− Fatawa Al lajinat adaaimot lilbuuth Al ilmiyyah wal Iftah, compiled 

and arranged by: Ahmad bin Abdul Razzaq Al-Daweesh, Dar Al-

Moayyed, Riyadh, edition and year of publication. 
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− Fatawa Islamiyyah, Collection and Arrangement: Muhammad bin 

Abdul Aziz Al-Misnad, Dar Al-Watan Publishing, Riyadh, c1: Second 

Edition, rest of the parts: First Edition, 1413H-1415H. 

− Fatawa Shar`iyah wa Buuthun Islamiyah, Hassanein Mohamed 

Makhlouf, Dar al-Kitab al-Arabi, Egypt, d. 

− Fath al-Bari Sharih saheeh al-Bukhaari, Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-

Askalani, Dar al-Maarifah, Beirut, 1379 AH, commentary: Abdul 

Aziz bin Abdullah bin Baz. 

− Fatihu l-Qadeer, Muhammad Ali al-Shawkani Al Yemeni, Dar Ibn 

Katheer, Dar al-Kelim al-Tayeb, Damascus, Beirut, first edition, 1414 

AH. 

− Hashiat Aladawi ala sharh kifayat altalib alrabbani, 'Abu Alhasn, Ali 

bin Ahmad Aladawi, investigator: Yusuf Alshaykh Muhammad 

Albiqa’e, dar alfikr, birut, no edition, 1414h-1994 ad. 

− Hashiyat l Attar Ala Jam`u l Jawaami`i, Hassan bin Mohammed Al-

Attar Ashafi'i, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, DT, d. 

− I`laamul l muwaqi`een `an Robil Aalamin, Ibn Qayyim al-Jawziyya, 

Annotation: Mashhur al-Salman, Dar Ibn al-Jawzi, Saudi Arabia, first 

edition, 1423. 

− Irwaa al-Ghaleel fi Takhrij Ahaadith Manar al-Sabil, Muhammad 

Nasir al-Din al-Albani, Islamic Bureau, Beirut, second edition, 1985-

1995. 

− Journal of Islamic Fiqh Academy of the Organization of the Islamic 

Conference in Jeddah, Author: Issued by the Organization of the 

Islamic Conference. 

− Journal of Islamic Research, periodical Journal of the Presidency of 

the General Directorate of Scientific Research, 95 volumes. 

− Kafu Ru`aa`i `An Muharamooti llahwu wa Samoo`i, Ahmed bin 

Mohammed bin Hajar Heitmi, Annotation: Adel Abu Abbas, the 

Library of the Koran, Cairo, d. 
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− Kashafu Al Qina`i `An Motni Al Iqna`i, Mansour bin Yunus Bahouti 

Hanbali, Dar al-Kuttub al-Ilmiyah, d. 

− Ma'alem Al Sunan (an explanation of Abi Dawood Sunan), Hamad bin 

Mohammed Al-Basti known as Al Khatabi, the scientific printing 

press, Aleppo, first edition 1351 H - 1932 AD. 

− Majmu`u Fatawa, Ahmed bin Abdul Halim bin Taymiyeh al-Haranin 

Annotator: Anwar Baz-Amer Al-Jazzar, Dar Al-Wafaa, third edition, 

1426 -2005. 

− Maraatib Al Ijma`i, Abu Muhammad Ali bin Ahmed bin Hazm, Dar 

al-Kutub al-ilmiyyah, Beirut, d. 

− Mawso'at Kashaf Islahat Al funoon Wa Al Oloom, Mohammed bin Ali 

Al -Farouqi Al Hanafi Al Tahnawi, investigation: Dr. Ali Dahrouj, 

Lebanon Publishers Library, Beirut, first edition, 1996. 

− Moghni Al mohtaj Ela Ma'refat Ma'ani Alfath Al minhaj, Shams al-

Din, Mohammed bin Ahmed Al-Khatib Al-Sherbini  Al Shafi'i, Dar 

al-Kuttab al-Alelmia, first edition, 1415 H - 1994. 

− Mo'jam Maqaiees Al lugha, Ahmad Faris al-Qazwini Razi, 

Investigator: Abdul Salam Harun, Al-Fikr House, 1399 AH. 

− Mojmu`u fatawa wa Rosaail Al Sheikh Muhammad bin Saleh Al-

Othaimeen, collection and arrangement: Fahd bin Nasser Al-

Sulaiman, Dar Al-Watan, Riyadh, last edition, 1413 e. 

− Musnad Al Imam Ahmad bin Hanbal, Investigator: Shuaib Arnaout 

and others, Al Resalah Foundation, first edition, 1421 H 

− Nathariet Al darorah Al sharie, Dr. Wahbeh Al-Zahili, Al-Resala 

Foundation, Beirut, 4th Edition, 1405 AH-1985. 

− Netham Al ta'meen Haqeqateh wa Al ra'I Al sharie, Mustafa Ahmed 

Al-Zarqa, Al-Resala Foundation, Beirut, the first edition, 1404 e. 

− Nihayit Al sol sharh manahej Al wosool, Abdul al Rahim bin Al 

Hassan bin Ali Al-Esnawi AlShafi'i, scientific books house, Beirut, 

first edition, 1420 e-1999. 
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− Raodotu An Nasir wa Junatul Munasir fi Usool l fiqh, Abdullah bin 

Ahmed bin Mohammed bin Qudaamah Al-Jama`ily Al-Maqdisi, Al-

Rayyan Foundation, second edition 1423 -2002. 

− Research of the senior Islamic Scholars, the General Secretariat of the 

Council of Senior Scholars, Dar Al-Zahem, Riyadh, second edition, 

1426 

− Sarhu Zzarqooni Alaa muwatta l Imam Malik, Mohammed bin Abdul 

Baqi Zarqani, Annotation: Taha Saad, Library of Religious Culture, 

Cairo, first edition, 1424 - 2003. 

− Sharhu Al kaokab Al munir, Mohammed bin Ahmed Al-Fotouhi 
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