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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 

 

 ) ٌرفع هللا الذٌن امنوا منكم والذٌن اوتوا العلم درجات وهللا بما تعملون خبٌر(

 

 

 

 

 صدق هللا العلً العظٌم
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3 
 

 االهداء

 

 الى النبً االمً فصٌح االمة سٌدنا دمحم صلى هللا علٌه واله وصحبه وسلم.

 الى كل من علمنً حرفا.........احتراما

 الى من وافاه االجل وتركنً وحٌدة ومن وهبنً الحٌاة واحاطنً برعاٌته

 والدي

 الى من وضعت الجنة تحت الدامها

 والدتً

 الحٌاة ........... الى سندي ولوتً فً

 اساتذتً واصدلائً  االعزاء

 وباالخص الى استاذي الفاضل

 م. د مصطفى أحمد لطٌف(أ . )

 الٌكم جمٌعا اهدي جهدي المتواضع هذا .....
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 شكر وتقدٌر

 

 اْلٍحَمٍد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات وبرحمته تتنزل البركات وبسمه. سبحانه هو 

 

 وهو القدٌر بقدرته نسٌر ثم اْلٍحَمٍد هللا الذي  وهبنا العلماء العلٌم من علمه نستخٌر 

 

 والصالحٌن من الناس منهم معلمً واستاذي) م. د مصطفى أحمد لطٌف(  وكل

 

 الشكر والتقدٌر الى كل من ساعدنا فً. كلٌة العلوم االسالمٌة وشكر خاص الى 

 

 البحث.  كل االصدقاء واالهل الذٌن ساعدونا وشجعونا فً اكمال هذا
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 المقدمة

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

و رحسا  لمعاللسنؽ   ا مام  لا الحسد هلل رب العاللسنؽ   االرا ة االدا م  مام الس عاؾث
 اصح و امؽ ت ع ىداه إلم يؾم الديؽ   ابعد :

اقد كلنت السجتسعلت الجلىمي  تجعل مؽ  قد الد لق بعؾض اسنم  ل كتدلب   -ٔ
َبق يبذل في كل  سل حتم لؾ كلن غنر نلفع   بل  اسبيً  ل سترزاق   فكلن الدَّ

قلمرة تتؼ  مم كل شيء سؾاًء حتم لؾ كلن مزرًا بللفرد أا السجتسع   اكلنت الس
   قلم بو الستدلبقؾن أا قلم بو غنرىؼ .

ا قااد الداا لق قااد دوااؾن باادان  ااؾض  يحراال اللللاا   يااو  ماام الجلناا  السعشااؾ   -ٕ
اىؾ غمبتو  مم مشلفدو امل يت ع ذلػ مؽ تكارمؼ السجتساع لاو   اقاد دواؾن بعاؾض 

اىاااؾ  –إضااالف  إلااام الجلنااا  السعشاااؾ   – يحرااال اللللااا   مااام الجلنااا  السااالد  
َبق ( .    السلل الذ  ُدعظله بدب  سْ قو   اىذا مل ُدظمق  ميو مدسم ) الدَّ

فاااعن  قاااد الدااا لق ماااؽ العقاااؾد التاااي كصااار انتذااالرىل فاااي العرااار الحااادي    حنااا   -ٖ
 تعددت أسللن و   اتشؾ ت أشوللو .

       

اَبق  ياو   فؾضاع الزاؾابت التاي أمل اإلس م فعنو قد ا تشم بعقاد الدا لق اباذل  -ٗ الدَّ
تزااا ظو اشااارا ااحوااالم التاااي تؾكياااو   اماااؽ ذلاااػ تحدياااد مجللاااو حتااام   دواااؾن 

 اسنم  اكل السلل بلل لطل أا إنفلق السلل بلنر حق .



7 
 

اىااااذا راكااااع إلاااام حااااره اإلساااا م  ماااام تؾكيااااو السجتسااااع السداااامؼ إلاااام أن دوااااؾن      
م تعمُّاااؼ مااال ياااشفعيؼ   ايتقااالن مااال ييسياااؼ ماااؽ مجتسعاااًل قؾماااًل كااالدًا مشتجاااًل دداااعم أفاااراده إلااا

 اسلئل القؾة االعزة   متدلبقنؽ في ذلػ   متشلفدنؽ  ميو .
 وٌتناول هذا البحث ثالثة مباحث تضمن : المبحث االول وفٌه مطلبٌن

 :مطلبٌنوفٌة  السبك وأسماؤهالمبحث االول:  تعرٌف 

 فً اللغة واالصطالحاالول: تعرٌف السبك  المطلب

 . الثانً:  أسماء السبك المطلب

 :مطلبٌنوفٌة  المبحث الثانً:  مشروعٌة السبك

 أدلة جواز بذل السبك فً السنة.االول:  المطلب

 دلٌل االجماع على مشروعٌة بذل السبك.الثانً:  المطلب

 المبحث الثالث:  شروط السبك

 



8 
 

 
 املبحث االول

 تعريف السبق لغة واصطالحا -

 
 امساء السبق -
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 المبحث االول 

 تعريف الدبق واسماؤه وفيو مطلبان:

َبق في اللغةاألول :  المطلب   :واالصطالح  تعريف الدَّ
َبق بفتح الدنؽ اْبق لبِ   اسؼ لمعؾض الذ  دوؾن لمدَّ  اال لء الدَّ ق   اىاؾ دختماع  اؽ الدَّ

 االلم   .الذ  ىؾ التقدم االفؾز  -بللتدونؽ –

المل :)الدنؽ اال لء االقلف أصل ااحاد صاحيح يادل  مام كلء في معجؼ مقلييس      
َبق فيؾ ال  .(ٔ)ر الذ  دأخذه الدلبق(َخظَ التقددؼ   ُدقلل َسْبق َدْدِبق َسْ قًل   فأمل الدَّ

َبق  ؽ التعرمف الملؾ  لاو   اماؽ تعرمفلتاو       ا  دختمع التعرمف ا صظ حي لمدَّ
  شد الفقيلء:

 .(ٕ)مؽ السلل لمدلبق  مم س قو ( شد الحشفي : ) مل ُدجعل  -ٔ

 .(ٖ) شد السللكي : ) السلل الذ  يؾضع بنؽ أىل الد لق ( -ٕ

 

 .(ٗ) شد الذلفعي : ) السلل السذراط لمدلبق  مم س قو ( -ٖ
                                                           

,ْٕ دمحم تٍ يكشو تٍ عهٙ اتٕ انفضم جًال انذٍٚ اتٍ يُظٕس االَصاس٘ انشٔٚفعٙ االفشٚقٙ. 6/161,: نغاٌ انعشب  284صـ (1)

و( ٔقذ اختهف االقأٚم دٕل يكاٌ ٔالدتّ قٛم تتَٕظ ٔقٛم تطشاتهظ تهٛثٛا ٔقٛم 1434ْجش٘ / 636ٔنذ شٓش يذشو عاو)

 تًصش. 

: ْٕ أدًذ تٍ دمحم تٍ عهٙ شٓاب انذٍٚ اتٕ انعثاط انخطٛة انفقّٛ  411, ٔانًصثاح انًُٛش صـ 1114انقايٕط انًذٛظ 

 انهغٕ٘ انقٕٛيٙ يٍ اعالو انقشٌ انثايٍ انٓجش٘ صادة انًصثاح انًُٛش فٙ غشٚة انششح انكثٛش فٙ انهغح 

 .6/442ق ,:داشٛح شهثٙ عهٗ تثٍٛٛ انذقائ 6/264( داشٛح سد انًختاس 4)

 .4/468( انششح انكثٛش عهٗ يختصش خهٛم 3)

 .2/493,: ششح انتُثّٛ نهغٕٛطٙ 16/392( ششح انغُح 2)

فّ اتٍ قذايح تأَّ ) انُجعم انًخشج فٙ انًغاتقح (  13/214( انًغُٙ 1) , ْٕٔ قشٚة يٍ ْزا 13/266, ٔفٙ يٕضع آخش عشَّ

 انتعشٚف.

 .214-11/211, ٔانًغُٙ  1/211(: انًٓزب 6)

ٔٚغًٗ عُذ انًانكٛح ٔانشافعٛح ) عقذ انًغاتقح ( , انششح انكثٛش عهٗ يختصش  6/466( ْزِ انتغًٛح عُذ انذُفٛح: تذائع انصُائع 2)

  13/262, ٔعُذ انذُاتهح ) عقذ انغَّثَق (: انًغُٙ  8/162, َٔٓاٚح انًذتاج  4/468خهٛم ٔداشٛح انذعٕقٙ عهّٛ 

 ( ُٚظش :  انًشاجع انغاتقح.8)

 

. 
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 .(٘) شد الحشلبم : ) الُجعل الذ  ُددلَبق  ميو ( -ٗ

ااَبق ىااؾ )الساالل السخرااص لمداالبق  ماام ساا قو(  اىااذه التعاالرمف متقلرباا  اتعشااي أن الدَّ
سااؾاًء كاالن ىااذا الساالل نقااددًل أا  نشيااًل أا مشفعاا  مااؽ السشاالفع   اسااؾاًء كاالن بلذلااو أحااد 
الستداالبقنؽ أا كاالن مااشيؼ كسيعاااًل أا كاالن أكشبيااًل  ااشيؼ   اساااؾاًء كاالن ىااذا التخراااص 
لمفااالئز ااال دان غناااره   أا كااالن لاااو الساااؽ داااأتي بعاااده فاااي السرت ااا  بذااارط أن دواااؾن 

 .(ٙ)مؽ نرن  الستأخر  شونرن  الستقدم أكصر 

ااااَبق ماااارت ت بعقااااد الداااا لق   إذ   يؾكااااد إ  بؾكااااؾده   االداااا لق ىااااؾ:  قااااد باااانؽ  (ٚ) االدَّ
 .(ٛ)  يوطرفنؽ أا أكصر  مم  سل دعسمؾنو لسعرف  الللل  مشيؼ 

     

 االعلقد: اىسل طرفي العقد أا أطرافو سؾاًء كلنؾا اثشنؽ أا أكصر .

 االسعقؾد  ميو: اىؾ العسل السحدد   االلم    يو . 

اا لق  ؾضااًل ) َسااَ قًل ( فعنااو دزاالف إلاام ركااؽ   العلقااد: باالذل       ايذا تزااسؽ  قااد الدِّ
َبق (.   العؾض   امزلف إلم ركؽ السعقؾد  ميو: العؾض ) الدَّ
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 الصلني:  أسسلء الدبق:   سظم ال

اْبق ام       ولنتااو  شااد العاارب كصارة أسااسلءه  شاادىؼ اتعااددىل  مسال ياادل  ماام أىسياا  الدَّ
َبق   االخظار   االشَّاَدب   االَقاَرا   االَؾَكا  كماو الاذ  يؾضاع  قلل ابؽ اا رابي: ) الدَّ

امااااؽ تداااسيلتو أدزااااًل: الااارََّىؽ   الُجعاااال    (ٔ)فاااي الشَِّزااالل االرَِّىاااالن فساااؽ ساااابق أخاااذه (
 االِعؾض   االجلئزة .

ااَبق   ُدقاالل راىشاات ف نااًل  ماام كااذا رىلنااًل   الاارَّْىؽ   االرِّىاالن:  -ٔ اسااؼ ُدظمااق  ماام الدَّ
 .(ٕ)اتراىؽ القؾم  يسل بنشيؼ   إذا أخرج كل ااحد مشيؼ رىشًل ليأخذه الدلبق مشيؼ

اااصل في الارىؽ أناو الذايء الاذ  يصبات امادام   اُمظماق أدزاًل  مام الحا س        
يؽ رىشااًل أ  ح دااتو    امشااو قؾلااو تعااللم   ُكاالُّ  (ٖفيااؾ مرىااؾن.ُدقاالل رىشاات الستاالا بللاادَّ

اَبق باللرىؽ   إذ أناو [ ٕٔ]الظؾر:   ْاْمِرٍئ ِبَسل َكَدَ  َرِىِنؽ   العل ىاذا ىاؾ ساب  تداسي  الدَّ
 محبؾس  بشتيج  السدلبق .

ااَبق   اقااد ُدظمااق  ماام السداالبق  فااي       االرَِّىاالن ُدظمااق  ماام الاارََّىؽ ذاتااو بسعشاام الدَّ
ء فاااي الحااادي  :) إنَّ الس ئكااا    تحزااار ماااؽ لياااؾكؼ إ  ركاااؾب الخنااال خلصااا    كااال

قااالل اازىااار : الشزااالل فاااي الرماااي   االرِّىااالن فاااي الخنااال       (ٗ) الرَِّىااالن االشَِّزااالل (
 .(٘)االد لق فنيسل  

َبق الذ  يترامم  ميو الستراىشلن   االجسع أخظلر   ُدقلل: تخلطراا  مم اامر:  -ٕ الَخَظر: اىؾ الدَّ
َبق بللخظر :  دم إدراك ركؾ و إلم صلح و فيؾ قد  (ٙ)  اَخلَطَرىؼ  ميو: راىشيؼتراىشؾا    ااكو تدسي  الدَّ

 بذلو مؽ مللو اخلطر بو.

                                                           

 . 11/264, ٔانذأ٘ انكثٛش  13/214, ٔكتة ْزِ انتغًٛاخ فٙ انًغُٙ  12/88نغاٌ انعشب ( 1)

 . 12/88, ٔنغاٌ انعشب  1111, ٔانقايٕط انًذٛظ صـ 424انًصثاح انًُٛش صـ ( 4)

,  262ْجممش٘( صممـ391يعجمى يقمماٚٛظ انهغممح انًحنممف أدًممذ تمٍ فمماسط تممٍ صكشٚمما انقضُٔٚممٙ انمشاص٘ اتممٕ دغممٍٛ) انًتممٕفٗ  ( 3)

 .1111ٔانقايٕط انًذٛظ صـ

 .4/124( سٔاِ ععٛذ تٍ يُصٕس فٙ عُُّ 2)

 .ْٕ يٕفق انذٍٚ اتٕ دمحم عثذهللا تٍ ادًذ دمحم تٍ قذايح انًقذعٙ انجًاعٛهٙ. 13/266( انًغُٙ 1)

 . 123انًصثاح انًُٛش صـ ( 6)

 .192, ٔانًصثاح انًُٛش صـ 121, ٔانقايٕط انًذٛظ صـ 12/88نغاٌ انعشب  ( 2)
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 .(ٚ)الشََّدب: بللفتح الَخَظر  االجسع أْنَداب   ُدقلل: أْنَدب نفدو ابشفدو أ  خلطر بيسل -ٖ

 (ٔ)الَقَرا: بللفتح اىؾ الَخَظر الذ  ددتبق  ميو. -ٗ

الَؾَك : بللفتح اىؾ الَخَظر الذ  ددتبق  ميو ُدقلل: تؾاَكبؾا أ  تراىشؾا   فكأن بعزيؼ أاك   مم اآلخر  -٘
 (ٕ)شنئًل.

َبق لكؾنو دذ و الَجَعلل  مؽ كي  أنو  -ٙ الُجْعل: بللزؼ أا الفتح ؛ مؽ الَجَعلل    اُأطمق ىذا ا سؼ  مم الدَّ
ْبق.  ُددتحق إ  بعد تسلم العسل الذ  ىؾ ا   (ٖ)لدَّ

َبق  شد الفقيلء -ٚ   فكأن الدلبق  أخذ  (٘)  االِعَؾض ىؾ البدل لمذيء (ٗ)الِعَؾض: اىؾ مؽ تدسيلت الدَّ
  ؾضًل  ؽ َسْ قو.

َبق   إذ لؼ أرىل  (ٙ)الجلئزة: الجلئزة في المل : العظي  -ٛ   العل ىذه التدسي  مؽ اإلط قلت الستأخرة  مم الدَّ
   .(ٚ)في كت  الستقدمنؽ

َبق مؽ الستدلبقنؽ أا       االذ  دغير أن التدسيلت الخسس اُاال تختص  يسل إذا كلن مردر الدَّ
َبق سؾاًء كلن مبذاً  مؽ طرفي العقد أا غنرىؼ.  بعزيؼ   أمل التدسيلت ااخرى فتظمق  مم الدَّ

 

 

 
 

 

 .  299انًصثاح انًُٛش صـ ( 1)

 .  299انًصثاح انًُٛش صـ ( 4)

 .11/416انعشب نغاٌ  ( 3)

نهٓجشج.  عهٗ انخششٙ 11نهٓجشِ ٔاد٘ عٕف ٔتٕفٙ. 11ٔ 16داشٛح انعذٔ٘ ْٕ دمحم تٍ عًش انعذٔاَٙ ٔنذِ يا تٍٛ انقشٌ ( 2)

 .6/442ٔتثٍٛٛ انذقائق  3/112

 . 13/262انًغُٙ (1)

 .611يعجى يقاٚٛظ انهغح صـ ( 1)

 .4/212نغاٌ انعشب ( 6)

 . 13/262, ٔانًغُٙ  8/162, َٔٓاٚح انًذتاج  4/468انكثٛش عهٗ يختصش خهٛم , ٔانششح  6/466تذائع انصُائع ( 2)
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 املبحث الثاني

 
 مشروعية السبق -

 ادلة جواز بذل السبق يف السنة -

 دليل االمجاع على مشروعية بذل السبق -
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 المبحث الثاني

  مذروعية الدبق: وفيو مطلبين

 

ااَبق فااي  قااد الداا لق الدااش  السظياارة ايكساالا ااماا          دلَّ  ماام مذاارابي  بااذل الدَّ
 ابيلن ذلػ حد  التللي :

َبق من الدنة : المطلب  األول: أدلة جواز بذل الدَّ

َبق مل يمي:        مؽ ااحلدي  التي اردت في مذرابي  بذل الدَّ

  حدي   بد هللا بؽ  سر رضي هللا  شيسل أن الشبي صمم هللا  ميو اسمؼ 

الُعسااار  اىاااؾ ضاااعيف ماااؽ كيااا   اركللاااو ثقااالت غنااار  باااد هللا باااؽ  سااار (ٔ)رااه أحساااد
 (ٗ)  فقاد رااه اإلمالم أحساد (ٖ)  الكشو قد تؾبع مؽ ِقبل أخيو  بناد هللا باؽ  سار (ٕ)حفغو

هللا صااامم هللا  مياااو اسااامؼ سااابَّق بااانؽ ماااؽ طرمقاااو  اااؽ نااالفع  اااؽ اباااؽ  سااار  أن رساااؾل 
 الخنل اراىؽ  .

الخنال كلنات تجار  ماؽ سات  أميالل فتدابق فاأ ظم  نبمفا::  إ  (٘)اأخركو البنيقي     
رسؾل هللا صمم هللا  ميو اسمؼ الدلبق  . اأصال الحادي  فاي الراحيحنؽ الكاؽ بادان 

 . (ٙ)ذكر السراىش 

                                                           
(1)

 . 1398تشقى  –انًغُذ : يغُذ انًكثشٍٚ يٍ انصذاتح  
(4)

 . 4/261, ٔيٛضاٌ االعتذال  389-4/388تٓزٚة انتٓزٚة  
(3)

 . 43-3/44ْٕٔ أدذ فقٓاء انًذُٚح انغثعح , اَظش فٙ تشجًتّ ٔتٕثٛقّ تٓزٚة انتٓزٚة  
(2)

 . 1691تشقى  –انًغُذ : يغُذ انًكثشٍٚ يٍ انصذاتح  
(1)

 . 16/46انثٛٓقٙ عٍُ  
(6)

صذٛخ انثخاس٘: ْٕ أتٕ عثذهللا دمحم تٍ اعًاعٛم تٍ اتشاْٛى تٍ انًغٛشج تٍ تشدصٚح انجعفٙ انثخاس٘ يٍ ادغٍ انعهًاء انذذٚث  

ٔعهٕو انشجال ٔانجشح ٔانتعذٚم ٔانعهم عُذ اْم انغُح ٔانجًاعح ٔادذ كثاس انذفاظ انفقٓاء ٔنذ فٙ تخاس نٛهح انجًعح انثانث عشش 

, ٔصذٛخ يغهى : ْٕ أتٕ  263انصالج , تاب ْم ٚقال يغجذ تُٙ فالٌ تشقى –816ٕٚنٕٛ 46ًٕافق ْجش٘ ان192يٍ شٕال عُح 

يٍ سجة 41ْجش٘ تٕفٙ االياو يغهى فٙ 466انُٛغاتٕس٘ ٔنذ عُح انذغٍ تٍ انذجاج تٍ ٔسدٍٚ كٕشار انقشٛش٘ 

 –نخٛم ٔتضًٛشْا اإلياسج , تاب انًغاتقح تٍٛ ا  عُح _11ْجش٘ عٍ عًش ُٚاْض 461عشٛح ٕٚو االدذ عُح 

 . 3222تشقى 
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ؽ الحجاالج   االحوااؼ بااؽ أيااؾب  ماام ا ااؽ أبااي لبنااد قاالل:) ُأكرماات الخناال فااي زماا -ٕ
ال راارة  فأتنشاال الرىاالن فمساال كاالءت الخناال   قاالل: قمشاال  لااؾ ممشاال  ماام أنااس بااؽ مللااػ 
فدألشله   أكلنؾا يراىشؾن  مم  يد رسؾل هللا صمم هللا  مياو اسامؼ   قالل: فأتنشاله اىاؾ 

ماام  يااد فااي قرااره فااي الزااماا    فدااألشله   فقمشاال لااو: داال أباال حساازة   أكشااتؼ تراىشااؾن  
رسؾل هللا صمم هللا  ميو اسامؼ   أكالن رساؾل هللا صامم هللا  مياو اسامؼ ياراىؽ   قالل: 

 نعؼ لقد راىؽ وهللا  مم فرس ُدقلل لو: س حو   فدبق الشلس فأبيش لذلػ اأ ج و ( .

. اركللاااو ثقااالت غنااار  (ٓٔ)  االبنيقاااي (ٜ)  االااادارقظشي (ٛ)  االااادارمي (ٚ)رااه أحساااد     
سااعند بااؽ زمااد اازد  فقااد ُتكمِّااؼ فااي حفغااو   غناار أن أكصاار أىاال الجاارح االتعااديل  ماام 

   (ٔٔ)تؾثيقو   قالل  شاو دحناي باؽ معانؽ: ثقا    اقالل  شاو اإلمالم أحساد: لايس باو باأس
ؽ ىذا الحدي  ابؽ القيؼ اغنره  .(ٕٔ)اقد حدَّ

صااامم هللا  مياااو اسااامؼ قااالل: )   حااادي  أباااي ىرمااارة رضاااي هللا  شاااو أن رساااؾل هللا -ٖ
 َسَبق إ  في نرل أا حلفر أا خع (.

 

 

 

 

                                                           
(2)

 . 13192ٔ  14166تشقى  –انًغُذ , يغُذ انًكثشٍٚ يٍ انصذاتح  
(8)

 . 4343كتاب انجٓاد , تاٌب فٙ سْاٌ انخٛم تشقى  –عٍُ انذاسيٙ  
(9)

 . 2/361كتاب انغثق تٍٛ انخٛم  –عٍُ انذاسقطُٙ  
(16)

 . 3/66انغٍُ انكثشٖ نهثٛٓقٙ  
(11)

 . 4/19انتٓزٚة : تٓزٚة ُٚظش 
(14)

 . 1/338إسٔاء انغهٛم  –, كًا دغُّ األنثاَٙ  38انفشٔعٛح صـ 
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  كساايعيؼ بفاتح الباالء )   (ٗ)اأباؾ دااد (ٖ)االمف: لاو   االترماذ  (ٕ)االشدلئي (ٔ)رااه أحسد
 َسَبق( 

مااع اخاات فيؼ فااي التقااددؼ االتااأخنر  ارااه بتدااونؽ ال االء )  َسااْبق( اباادان ذكاار الشراال 
 .(ٙ)اابؽ ملكو (٘)أحسد

 .  (ٜ) خران  اصححو  (ٛ)اال لؾ   (ٚ)االحدي  ركللو ثقلت   اقد حدشو الترمذ      

حاادي   بااد هللا بااؽ الحاالرث قاالل:) كاالن رسااؾل هللا صاامم هللا  ميااو اساامؼ درااعُّ  -ٗ
 بد هللا ا بند هللا اكصنرًا مؽ بشي الع لس ثؼ دقؾل: مؽ سبق إليَّ فمو كاذا اكاذا   قالل: 

 إليو  يقعؾن  مم عيره اصدره  يقبميؼ اممتزميؼ (. فنتدلبقؾن 

حدي  كرمر بؽ  باد الحسناد    اؽ يزماد باؽ أباي زمالد    مؽ  (ٓٔ)رااه اإلملم أحسد     
  ؽ  بد هللا بؽ الحلرث.

 . (ٔٔ)اركللو ثقلت  دا يزمد بؽ أبي زملد فقد ضعفو بعض أىل الجرح االتعديل     
 وهذا الحدٌث انفرد به اإلمام أحمد.     

                                                           
(1)

 . 9143, ٔسٔاِ أٚضاً تذٌٔ ركش " انُصم " تشقى  9212انًغُذ , كتاب انًكثشٍٚ تشقى  
(4)

 . 3139كتاب انخٛم , تاب انغثق تشقى  –عٍُ انُغائٙ  
(3)

 . 1643ٙ انشْاٌ ٔانغثق تشقى كتاب انجٓاد , تاب يا جاء ف –عٍُ انتشيز٘  
(2)

 . 4416كتاب انجٓاد , تاب فٙ انغثق تشقى  –عٍُ أتٙ دأد  
(1)

 . 8339انًغُذ , يغُذ انًكثشٍٚ تشقى  
(6)

 . 4869عٍُ اتٍ ياجّ , كتاب انجٓاد , تاب انغَّثَق ٔانشْاٌ تشقى  
 

 . 1643(: عٍُ انتشيز٘ دذٚث سقى 2)

 

 . 16/393(: ششح انغُح 8)

 

 . 1/333نألنثاَٙ  –إسٔاء انغهٛم (: 9)
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مصارعة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لركانه: عن دمحم بن ركانه عن أبٌه ) أن ركانه صارع النبً ملسو هيلع هللا ىلص فصرعه  -5

 النبً ملسو هيلع هللا ىلص(.

 .(14), وغٌرهما (13)اود, ورواه أبو د (12)رواه الترمذي ولال عنه: هذا حدٌث غرٌب واسناده لٌس بالمائم

والرواٌة التً فٌها بذل السَّبَك ذكرها البٌهمً     
وغٌره عن سعٌد بن جبٌر ) أن رسول هللا صلى  (15) 

هللا علٌه وسلم كان بالبطحاء فأتى علٌه ٌزٌد بن ركانه أو ركانه بن ٌزٌد , ومعه أعنز له فمال له ٌا 

نً ؟ لال: شاة من غنمً , فصارعه فصرعه فأخذ شاة ,لال دمحم: هل لن أن تُصاِرعنً فمال: ما تُْسبِمَ 

ركانه : هل لن فً العَْود , لال: ما تُْسبِمنً , لال: أخرى , ذكر ذلن مرارا  , فمال: ٌا دمحم وهللا ما 

فأسلم ورد علٌه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص غنمه(   -ٌعنً –وضع أحد جنبً إلى األرض وما أنت الذي تصرعنً 

حدٌث كما ظاهر مرسل وفً سنده و جاهٌل اال انه لد روي من طرق آخر عند ابن الشٌخ وغٌره وال

 ( .1موصوال)

( والمصة رواها 2_ مراهنة أبً بكر الصدٌك رضً هللا. عنه لمرٌش على غلٌة الروم  لفارس)6

 (. 3الترمذي فً سننه)

 

_________________ 
 5/333ارواء الغلٌل. لأللبانً (9)

 1739(المسند: مسند بنً هاشم برلم 12)

 4/413تهذٌب التهذٌب  (11)

 1726(سنن الترمذي. كتاب اللباس. باب العمائم على المالنس برلم 12)

 3556( سنن ابو داود كتاب اللباس. باب العمائم برلم 13)

 .والبٌهمً فً السنن الكبرى 3/452والحاكم فً مستدركه  1/1/82/221( وراه البخاري فً التارٌخ الكبٌر 14)

12/18 

 12/18( السنن الكبرى 15)
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 الثانً : دلٌل االجماع على مشروعٌة بذل السبق: طلبالم

 

أجمع العلماء على الجواز بذل السبك فً سباق الخٌل. واتفموا على جواز بذله فً سباق األبل 

( 5والحافظ العرالً)( 4والمناضلة. وممن حكى األجماع واالتفاق على ذلن: ابن عبد البر)

 (.9(وغٌرهم)8( وابن حجر العسمالنً )7( وشٌخ االسالم ابن تٌمٌه)6والنووي)

 

 

 

 

_____________________ 

 ولم ألف علٌة ولد حسنة1523برلم  5/329ذلن األلبانً فً االرواه ( ذكر 1)

 .3117: الحدٌث بطوله سنن الترمذي. وكتاب تفسٌر المرآن باب. من سورة الروم برلم  ٌنظر( 2)

 .2251: المرجع السابك ولد صحح المصة األلبانً فً صحٌح سنن الترمذي برلم ٌنظر(3)

 14/88(التمهٌد 4)

 7/246(طرح التشرٌب 5)

 13/22(شرح مسلم 6)

 28/22(الفتاوى الكبرى 7)

 6/73(فتح الباري 8)

  9/146: المرطبً فً تفسٌره ٌنظر(9)
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 املبحث الثالث

 شروط صحة السبق
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 المبحث الثالث

 شروط صحة السبق

 

 ٌشترط لصحة السبك الشروط التالٌة:

أن ٌكون ماال  متموما  الشرط األول: 
(12)

: 

َبق أن دوؾن متقؾمًل شر ًل   بأن دوؾن ملً  معتبرًا في حوؼ الذارمع        دج  في الدَّ

م بااأن كاالن خشزماارًا أا خساارًا أا أحااد أنااؾاا  ااَبق ماالً  غناار متقااؾَّ اإلساا مي    فااعن كاالن الدَّ

 السخدرات فعنو   درح.

ماااؽ السشااالفع   امداااتؾ  أن دواااؾن ىاااذا السااالل مااالً  نقاااددًل   أا  نشياااًل   أا مشفعااا       

 .(ٔٔ)امرح أن دوؾن حلً  أا مؤكً  أا بعزو حلل ابعزو مؤكل

_____________________ 
( لؼ يشص الفقيلء  مم ىذا الذرط بعنشو ا  انو مؽ الذراط السدمس  اىؾ مدتفلد مؽ ك م العمسلء اذا ٓٔ)

الكبنر    : الحلا يشغرقرنؾا العؾض في  قد الد لق بللعؾض في  قد البيع اىؾ مسل دذترط  يو ىذا الذرط. 
ٔ٘/ٕٓٛ 

 ٜٓٗ/٘ٔالسلشي  (ٔٔ)
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 :(ٔ)أن دوؾن م لحلً الذرط الثاني: 

اَبق أن دواؾن م لحاًل شار ًل   فاعن كالن محرماًل باأن كالن ملراؾبًل       يمزم في مالل الدَّ
أا مدااراقًل فعنااو   دجااؾز أن دوااؾن سااَ قًل. اىااذا فااي الساالل السعاانَّؽ   أماال إذا كاالن ماالل 
ااَبق غنااار معاانؽ باااأن كاالن محاااددًا بأاصاالفو   أا ماااؤكً  فااي الذمااا  فعنااو يمااازم حااانؽ  الدَّ

 تدميسو أن دوؾن م لحًل.

 :(ٕ)أن دوؾن معمؾملً الذرط الثالث: 
 

َبق حتم دوؾن  قاد السدالبق  صاحيحًل أن دواؾن معمؾماًل   اذلاػ بتعننشاو  دذترط في الدَّ
 .(ٖ)  أا بيلن صفلتو بسل يزمل اللرر أا ا خت ف بذأنو

  فااعن تدااالبقل  ماام مااال يتفقااالن  ميااو   أا  مااام مااال دحوااؼ باااو زماااد أا  ماام مااال فاااي     
 . (ٗ)الرشداق كلن العقد بلطً  لمجيلل  في محمو

اَبق ماؽ  قاؾد السعلاضالت كاللبيع ااإلكالرة       ااكو اشتراط ىذا الذرط: أن  قاد الدَّ
 .(٘)انحؾىسل   ف بد مؽ معرف  ك  العؾضنؽ مؽ العسل االعؾض

 

 :(ٙ)أن دوؾن مقدارًا  مم تدميسولذرط الرابع: ا

                                                           

( ْممزا انشممشط كغمماتقّ يممٍ انشممشٔط انًغممهَّى تٓمما ٔإٌ نممى ٚممُن عهٛممّ انفقٓمماء تعُٛممّ , كتمماب: انذممأ٘ انكثٛممش 1)

 .11/269ٔانًغُٙ  11/468
(4)

, ٔانضسقاَٙ عهٗ يختصش خهٛم  16/314ٔسٔضح انطانثٍٛ  4/469انششح انكثٛش عهٗ يختصش خهٛم  

 .13/269, ٔانًغُٙ 16/468, ٔانذأ٘ انكثٛش 16/391ٔششح    انغُح نهثغٕ٘  , 3/113

 11/468( انذأ٘ انكثٛش 3)

 ( انًشجع انغاتق .2)

 .13/269انًشجع انغاتق انًغُٙ  ( ُٚظش:1)

 .13/269, ٔانًغُٙ  4/469انششح انكثٛش عهٗ يختصش خهٛم  ( ُٚظش:6)

 االً يثاداً ) انششط انثاَٙ (.( ٔكزنك ال ٚصخ يًٍ ْٕ فٙ ٚذِ ألَّ نٛظ ي2)
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اااَبق إذا كااالن معنشااًل أن دواااؾن مقااادارًا  مااام تدااميسو ماااؽ ِقبااال بلذلاااو       دذااترط فاااي الدَّ
سؾاًء كالن أحاد الستعلقاديؽ أا غنرىسال   فاعن كالن غنار مقاداٍر  مام تداميسو فاعن العقاد 

 غنر صحيح لتزسشو اللرر في أحد أركلنو اىؾ السعقؾد  ميو .

ااَبق أن دواااؾن ساايلرة مدااراق    أا  قاالرًا ملراااؾبًل مااؽ ِقباال مللكاااو       فاا  درااح الدَّ
 .(ٚ)ااصمي انو   ددتظيع تدميسو لمدلبق

َبق ايخراكو مؽ ملل بلذلو قبل بدء السدلبق  فعنو   دذترط.       أمل تدميؼ الدَّ

 

 أن   دوؾن قسلرًا:الذرط الخامس: 

َبق حتم دوؾن صحيحًل امعتبارًا شار ًل أن   دواؾن قسالرًا   باأن       دذترط لرح  الدَّ
  دواااؾن مباااذاً  ماااؽ ِقبااال طرفاااي العقاااد إذا كلنااات السدااالبق  بااانؽ طااارفنؽ أا ماااؽ كسياااع 

 الستدلبقنؽ إذا كلنؾا كسل  .

َبق أن دوؾن   (ٔ)اىذا الذرط  مم قؾل كسيؾر العمسلء       الذيؽ يران لرح  الدَّ
مبذاً  مؽ أحد أطراف العقد أا مؽ بعزيؼ أا مؽ أكشبي  شيؼ   فعن كلن مبذاً  
مؽ كسيعيؼ فعنو   درح امعتبر قسلرًا انو   دخمؾ كل ااحد مشيؼ إمل أن دوؾن 

 غلنسًل أا غلرمًل اىذا ىؾ القسلر   امدتصشم في ىذه

ذا كالن مولفئاًل لياؼ باأن الحلل  إذا كلن بنشيؼ محمً  دأخذ ا  دعظي فعن العقد صاحيح إ
 .(ٕ)كلن احتسلل فؾزه مسوشًل بنشيؼ

                                                           
(1)

ٔانًغُٙ  312-2/313, ٔيغُٙ انًذتاج  3/393, ٔيٕاْة انجهٛم  6/466تذائع انصُائع    

13/294. 
(4)

 انًشاجع انغاتقح . ُٚظش:  

 ٔيا تعذْا . 142: انفتأٖ انًصشٚح صـ(  ُٚظش3)

 ٔيا تعذْا . 32انفشٔعٛح صـ ( 2)
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 اااادم اشااااتراط السحماااال    (ٗ)اتمسنااااذه ابااااؽ القاااايؼ (ٖ)امااارى شااااي  اإلساااا م ابااااؽ تيسياااا      
ااَبق مبااذاً  مااؽ كسيااع الستداالبقنؽ بذاارط أن دوااؾن فااي   يرااح العقااد حتاام لااؾ كاالن الدَّ

 مجللو السعتبر شر ًل . 

 َبق  يسل درح بذلو  يو:أن دوؾن الدَّ الذرط الدادس: 

دذااااترط لرااااح  الداااابق أن دوااااؾن مبااااذاً   يساااال درااااح بذلااااو  يااااو اىااااي اا ساااالل      
ااالعلب الس لح  شر ًل    مم خ ف بنؽ العمسلء في نظلق ىذه اا سلل أا االعلب 

 . اىذا الذرط ىؾ محل ىذا ال ح  .
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 الخاتمة 

ر لي إتسالم ىاذا ال حا    اأذكار فاي نيليتاو أىاؼ الشتالئ  التاي         الحسد هلل الذ  ددَّ

 تؾصمت إلنيل  يو اىي مل يمي :

اااَبق فاااي الملااا   مااام العاااؾض الاااذ  دواااؾن لمدااالبق   اىاااؾ دختماااع  اااؽ  -ٔ ُدظماااق الدَّ

ااْبق  الاااذ  دعشااي التقاادم االفاااؾز االلم اا    ا  دختمااع السعشااام  –بدااوؾن ال االء  –الدَّ

َبق  ؽ السعشم الملؾ  فيؾ :  ا صظ حي لمدَّ

 ) السلل السخرص لمدلبق  مم س قو ( .

ااَبق تدااسيلت متعااددة مشياال   الَخَظاار   االشَّااَدب   االَقااَرا   االَؾَكاا    االاارََّىؽ    -ٕ لمدَّ

 االُجْعل   االِعَؾض   االجلئزة .

َبق في  دلَّ  -ٖ  قاااااااااد الدااااااااا لق الداااااااااش  السظيااااااااارة    مم مذرابي  بذل الدَّ

 ايكسلا اام  .

اااَبق أن دواااؾن مااالً  متقؾماااًل   م لحاااًل   معمؾماااًل   مقااادارًا  مااام  -ٗ ُدذاااترط لراااح  الدَّ

 تدميسو   اأن   دوؾن قسلرًا   اأن دوؾن مبذاً   يسل درح بذلو  يو ) مجللو ( .
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 المرادر والمراجع

 

إ داد سميسلن  –لفزنم  الذي   بد هللا بؽ  بد الرحسؽ الجبرمؽ  –لم السدلبقلت التجلرم  أحو - 
 ىا .ٜٔٗٔالظ ع  ااالم  –الرملض  –دار القلسؼ  –الخراشي 

دار  –أحولم السدلبقلت في الذرمع  اإلس مي  اتظبيقلتو السعلصرة    بد الرسد دمحم بمحلكي  -
 ىا .ٕٗٗٔلم الظ ع  ااا  –ااردن  –الشفلئس 

 دار الفكر العربي . –ىا( ٖٛٙلعبد هللا بؽ مؾداد السؾصمي )ت –ا ختيلر في تعمنل السختلر  -

ع ء الديؽ أبؾ الحدؽ  مي بؽ دمحم ل –بؽ تيسي  اا ختيلرات الفقيي  مؽ فتلاى شي  اإلس م  -
 ىا .ٙٔٗٔالظ ع  ااالم  –بنرات  –ىا( دار الكت  العمسي  ٖٓٛعمي )ت ال

االعلب الرملضي    أحولميل اضؾابظيل في الفقو اإلس مي    مي حدنؽ أمنؽ يؾنس   دار  -
 ىا .ٖٕٗٔالشفلئس   ااردن   الظ ع  ااالم 

لع ء الديؽ أبي الحدؽ  مي بؽ سميسلن السرداا    اإلنرلف في معرف  الراكح مؽ الخ ف  -
الظ ع  ااالم  –مرر  –ل   االشذر دار ىجر لمظ  –ىا(   تحقنق د.  بد هللا التركي ٘ٛٛ)ت

 ىا .٘ٔٗٔ

 –بنرات  –دار الفكر  –ىا( ٘٘ٛالبشلد  في شرح اليداد  ابي دمحم محسؾد بؽ أحسد العنشي )ت -
 ىا .ٔٔٗٔالظ ع  الصلني  

دار إحيلء التراث  –ىا( ٔٚٙلإلملم أبي  بد هللا دمحم بؽ أحسد القرطبي )ت –الجلمع احولم القر ن  -
 ىا .٘ٓٗٔبنرات العربي   

د. خللد رشند  –نغرم  الؾ د بللسولفأة  –الجعلل  اأحولميل في الذرمع  اإلس مي  االقلنؾن  -
 ىا .ٙٓٗٔالظ ع  الصلني   –دار الشداة الجديدة  –الجسنمي 

ىا( تحقنق  مي دمحم معؾض   ٓ٘ٗابي الحدؽ  مي بؽ دمحم السلارد  )ت –الحلا  الكبنر  -
 ىا .ٗٔٗٔالظ ع  ااالم  –بنرات  –دار الكت  العمسي   – ا لدل  بد السؾكؾد

دار ابؽ  –خللد بؽ  بد هللا السرمح  –الحؾافر التجلرم  االتدؾمقي  اأحولميل في الفقو اإلس مي  -
 ىا( .ٕٓٗٔالظ ع  ااالم  –الرملض  –الجؾز  
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تحقنق د.  بد هللا  ىا(  ٕٛٙالذرح الكبنر  مم السقشع   لعبد الرحسؽ بؽ قدام  السقدسي )ت -
 ىا .٘ٔٗٔالظ ع  ااالم  –مرر  –دار  ىجر  –التركي 

دار الفكر  –ىا( ٕٔٓٔابي البركلت أحسد الدردير )ت  الذرح الكبنر  مم مخترر خمنل  -
 لمظ ل   االشذر.

السديش  السررم  العلم  لمكتلب    – بد الرحسؽ محفؾظ دمحم  –دراسلت في فؽ الخظ    الذظرن   -
 م  ٜٚٚٔ

دار الرحلب   –ىا( تيذي  اتعمنق سسنر حدنؽ حمبي ٕ٘ٚ بؽ القيؼ الجؾزم  )ت  الفراسي   -
 ىا .ٔٔٗٔالظ ع  ااالم  -طشظل   مرر -لمتراث 

 القلىرة . –ىا( موت   ابؽ تيسي  ٖٙٚابي  بد هللا دمحم بؽ مفمح )ت  الفراا  -

 ىا .ٜٓٗٔالظ ع  الصللص   –بنرات  –دار الفكر  –مي اأدلتو   د. اب   الزحنمي الفقو اإلس  -

دار  –ىا( ٕ٘ٔٔاحسد بؽ غشيؼ الشفراا  )ت –نرااني قأبي زمد ال  الفؾاكو الدااني  مم رسلل -
 بنرات . –الفكر 

لني  الظ ع  الص –بنرات  –مؤسد  الرسلل   –ىا( ٚٔٛالقلمؾس السحيت   لمفنراز أبلد  )ت -
 ىا .ٚٓٗٔ

 ىا .ٛٓٗٔبنرات    –دار الكت  العمسي   –ىا( ٙ٘ٗالسحمم بلآلثلر   ابي دمحم  مي بؽ حزم )ت -

الظ ع  الصلني   –مرر  –مظ ع  إبرابيؼ مخيسر  –دمحم حلمد اافشد   –السدلبقلت الرملضي   -
 م .ٜٙ٘ٔ

 –ر  صد. سعد بؽ نلصر الذ –ي  دراس  فقيي  أصؾل –السدلبقلت اأحولميل في الذرمع  اإلس مي   -
 ىا.ٕٓٗٔالظ ع  الصلني   –الرملض  –دار الحبن  

 –ااردن  –لن   دار اائل حالسدلبقلت االجؾائز احوسيل في الذرمع  اإلس مي    زكرمل دمحم ط -
 م .ٕٔٓٓالظ ع  ااالم 

 م .ٜٜٗٔمرر  –دار السعلرف  –ىا( ٕٔٗلإلملم أحسد بؽ دمحم بؽ حشبل )ت  السدشد  -
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دار  للؼ  –ىا(   تحقنق د.  بد هللا التركي ٕٓٙ)تالسقدسي ابي دمحم  بد هللا بؽ قدام    السلشي  -
 ىا .ٚٔٗٔالظ ع  الصللص   –الكت  

الظ ع  الرابع   –الرملض  –دار ابؽ الجؾز   –د. صللح بؽ فؾزان الفؾزان   السمخص الفقيي  -
 ىا.ٙٔٗٔ

 مرر . –مظ ع  بيدم اليسلني الحمبي  –ىا( ٙٚٗ مي الذنراز  )تإلبرابيؼ بؽ   السيذب  -

 . -الرملض  –دار العمؾم  –راحي كسنل   السؾسؾ   الرملضي   -

د. رفنق يؾنس السرر    دار القمؼ   بنرات   الظ ع    السدلبقلت االجؾائز   السيدر االقسلر  -
 ىا .ٖٔٗٔااالم 

 –دار إحيلء التراث العربي  –د الرزاق أحسد الدشيؾر   ب  الؾسيت في شرح القلنؾن السدني  -
 م .ٜٗٙٔ –بنرات 

دار  –ىا( ٚٛ٘لع ء الديؽ أبي بور بؽ مدعؾد الكدلني )ت  بدائع الرشلئع في ترتن  الذرائع  -
 الكت  العمسي    بنرات .

دار الكت   –ىا( ٖٗٚتبننؽ الحقلئق شرح كشز الدقلئق   لفخر الديؽ  صسلن بؽ  مي الزممعي )ت -
 الظ ع  الصلني  . –اإلس مي  

تحقنق مرظفم  –ىا( ٖٓٙابي بور دمحم بؽ الحدنؽ اآلكر  )  تحرمؼ الشرد االذظرن  االس ىي  -
 ىا( .ٛٓٗٔالظ ع  ااالم  –بنرات  –دار الكت  العمسي   – بد القلدر 

ر دمحم بؽ كرمر الظبر  تفدنر الظبر  السدسم ) كلمع البيلن في تأامل القر ن (   ابي كعف -
 ىا .ٕٔٗٔالظ ع  ااالم  –بنرات  –ىا( دار الكت  العمسي  ٖٓٔ)ت

ىا(  شلد  إبرابيؼ الزرمق ا لدل مرشد ٕ٘ٛتيذي  التيذي    احسد بؽ  مي بؽ دمحم العدق ني )ت -
 ىا .ٙٔٗٔالظ ع  ااالم  –مؤسد  الرسلل   –

ىا(   مظبؾ   مع الذرح ٖٕٓٔ رف  الدسؾقي )ت حلشي  الدسؾقي  مم الذرح الكبنر   لسحسد بؽ -
 ىا( .ٙٚٚالكبنر  مم مخترر خمنل )ت

 –بنرات  –دار الفكر  –ىا( ٕٕ٘ٔ بؽ  لبديؽ )ت   حلشي  رد السحتلر  مم الدر السختلر -
 ىا .ٜٜٖٔ
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راح السعلني في تفدنر القر ن العغيؼ االد ع السصلني   ابي شيلب الديؽ محسؾد االؾسي  -
 ىا .ٗٔٗٔبنرات  –ىا( دار الفكر ٕٚٓٔ)ت

السوت  اإلس مي  –ىا( ٙٚٙلإلملم دحنم بؽ شرف الشؾا  )ت  راض  الظللبنؽ ا سدة السفتنؽ  -
 ىا .ٕٔٗٔ الظ ع  الصللص   –بنرات  –

 دار إحيلء التراث العربي . –ىا( ٕ٘ٚابي  بد هللا دمحم بؽ يزمد القزامشي )ت  سشؽ ابؽ ملكو  -

 بنرات . –السوت   العررم   –ىا( ٕ٘ٚابي دااد سميسلن بؽ ااشع  )ت  سشؽ أبي دااد  -

 ىا( دار الكت  العمسي  .ٜٕٚلسحسد بؽ بيدم الترمذ  )ت  سشؽ الترمذ   -

 م .ٜٚٛٔدار الكتلب العربي  –ىا( ٕ٘٘ابي دمحم الدارمي )ت  سشؽ الدارمي  -

 م .ٜٙٛٔ –ىا( دار ال ذلئر اإلس مي  ٖٖٓاحسد بؽ شعن  الشدلئي )ت  سشؽ الشدلئي  -

بنرات    –دار الفكر  –ىا( ٜٜٓٔشرح الزرقلني  مم مخترر خمنل   لعبد ال لقي الزرقلني )ت -
 ىا ٜٖٛٔ

 –ىا( ٕٚٚلذسس الديؽ دمحم بؽ  بد هللا الزركذي )ت  شرح الزركذي  مم مخترر الخرقي  -
ىا ٕٔٗٔالظ ع  ااالم  –الرملض  –موت   العبيولن  –د الرحسؽ الجبرمؽ تحقنق  بد هللا بؽ  ب

. 

السوت   –ىا( تحقنق شعن  اارنؤاط ٙٔ٘لإلملم الحدنؽ بؽ مدعؾد ال لؾ  )ت  شرح الدش   -
 ىا .ٖٓٗٔالظ ع  الصلني   –بنرات  –اإلس مي 

 م .ٜٚٛٔ –بنرات  –قمؼ ىا( دار الٕٙ٘لإلملم دمحم بؽ إسسل نل ال خلر  )ت  صحيح ال خلر   -

 ىا .ٗٔٗٔالظ ع  الصلني   –مرر  –بذرح الشؾا    مؤسد  قرط      صحيح مدمؼ -

بنرات  –ىا( دار إحيلء التراث العربي ٕٔٙلإلملم مدمؼ بؽ الحجلج القذنر  )ت  صحيح مدمؼ  -
 م.ٜٗ٘ٔ –

 ىا .ٕٓٗٔاالم د.  بد الفتلح محسؾد إدرمس   الظ ع  ا –بح  فقيي مقلرن    قد الد لق  -

دار  للؼ  –إ داد اترتن  أشرف  بد السقرؾد  بد الرحيؼ   فتلاى الذي  دمحم الرللح العصيسنؽ  -
 ىا .ٔٔٗٔالظ ع  ااالم  –الرملض  –الكت  
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 بنرات . –ىا( دار الفكر ٕ٘ٛ بؽ حجر العدق ني )ت  فتح ال لر  شرح صحيح ال خلر   -

 

 –مو   –رابظ  العللؼ اإلس مي   قرارات السجسع الفقيي اإلس مي لرابظ  العللؼ اإلس مي  -
 ىا .ٕٔٗٔالظ ع  الصلني  

 –ملدان رشند   دار طن      قزلدل الميؾ االتر يو بنؽ الحلك  الشفدي  االزؾابت الذربي  -
 ىا.ٕٓٗٔالظ ع  الصلني   -الرملض

الظ ع  ااالم    –بنرات  –دار إحيلء التراث العربي  –ىا( ٔٔٚلدلن العرب    بؽ مشغؾر )ت -
 ىا .ٛٓٗٔ

كسع اترتن   بد الرحسؽ بؽ دمحم بؽ  –ىا( ٕٛٚمجسؾا فتلاى شي  اإلس م أحسد بؽ تيسي  )ت -

 السسمك  العربي  الدعؾدد  . –الرئلس  العلم  لذئؾن الحرمنؽ الذرمفنؽ  –قلسؼ 

اخترلر أبي  بد هللا دمحم بؽ  مي ال عمي  –س م ابؽ تيسي  مخترر الفتلاى السررم  لذي  اإل -

تؾزمع الرئلس  العلم  إلدارات ال حؾث العمسي  ااإلفتلء  –ىا(   كسعو دمحم حلمد الفقي ٚٚٚ)ت

 السسمك  العربي  الدعؾدد  .-االد ؾة ااإلرشلد 

ىا( دار ٙ٘ٗالغلىر  )ت لإلملم ابؽ حزم –مرات  اإلكسلا في الع لدات االسعلم ت اا  تقلدات  -

 ىا .ٜٔٗٔالظ ع  ااالم  –ابؽ حزم   بنرات 

دار إحيلء التراث  –ىا( ٜٖ٘ابي الحدنؽ أحسد بؽ فلرس بؽ زكرمل )ت –معجؼ مقلييس المل   -

 ىا .ٕٕٗٔالظ ع  ااالم  –بنرات  –العربي 

)مؽ  مسلء القرن ملشي السحتلج إلم معرف  معلني ألفلظ السشيلج   لسحسد الذربنشي الخظن   -

 ىا .ٖٚٚٔمرر    –العلشر اليجر (   مظ ع  مرظفم الحمبي 
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لتقي الديؽ دمحم بؽ أحسد القشؾكي الذينر  –مشتيم اإلرادات في كسع السقشع مع التشقيح ازملداتو  -

 –بنرات  –مؤسد  الرسلل   –ىا( تحقنق  بد هللا بؽ  بد السحدؽ التركي ٕٜٚبلبؽ الشجلر )ت

 ىا .ٜٔٗٔالظ ع  ااالم 

 –دار الفكر  –ىا( ٜٗ٘مؾاى  الجمنل لذرح مخترر خمنل   ابي  بد هللا دمحم الحظلب )ت -

 ىا .ٕٔٗٔالظ ع  الصللص     –بنرات 

الظ ع  الرابع   –القلىرة  –دار السعلرف  –د. دمحم حدؽ   ا    مؾسؾ   االعلب الرملضي   -

 م .ٜٙٛٔ

 ىا .ٕٔٗٔالظ ع  ااالم  –بنرات  –شرك  الظ ع المبشلني   –نر  ظل هللا سس  مؾسؾ   الرملض   -

 –دار الفكر  –ىا(   تحقنق  مي ال جلد  ٛٗٚمنزان ا  تدال   لسحسد بل أحسد الذىبي )ت -

 بنرات .

 


