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 جمههرية العراق           

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

 جامعة ديالى / كلية العلهم االسالمية 

 قسم الشريعة                                             

بعض البيوع املنهي عنها يف 
 الفقه االسالمي 

 بحث تقجمت به الطالبة

 حنين جبار غشيم  

 وهه احج متطلبات نيل شهادة البكالهريهس في العلهم االسالمية    

 بأشراف 

 أحمج عبهد علهانأ. م.د. 

 م  1212ه                                                      2441

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

لمعالسيغ ابي الحسج  رب العالسيغ والرالة والدالم عمى السبعػث رحسة المقجمة : 

 القاسع دمحم وعمى الو وصحبو اجسعيغ وبعج ..
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لقج جاء االسالم بسشطػمة مغ االحكام التي تشطع حياة االندان لحا كانت احكامو 

مدتػعبة لكل صغيخة وكبيخة في حياة الفخد فمع يغادر ابدط االمػر جعل ليا حكسا 

تديخ وفقيا ىي مدألة  خاصا ومغ بيغ االمػر السيسة التي نطسيا وجعل ليا قػانيغ

البيع فيي مغ السعامالت التي يذػبيا الكثيخ مغ الذبيات فزال عغ السحخمات لحا 

 فالبج مغ تشطيسيا ضسغ اشار شخعي .

لقج بيغ االسالم احكام البيع وبيغ السحمل مشيا وما ىػ محخم وذلظ لكي يبعج االندان 

ة وحجد لشا البيػع السحخمة ونطخا السدمع عغ الػقػع في الحخام فحجد لشا البيػع السحمم

معخفة البيػع السحخمة والتي نيت عشيا الذخيعة السقجسة عسجت الى اختيار  ألىسية

ىحا السػضػع لمبحث فيو في باب الذخيعة االسالمية وقج حاولت االخترار فيو قجر 

 . االمكان لسا لو مغ تػسع وتذعب 

محزػرىا كثيخ مغ الشاس لحا  ان البيػع السحخمة مغ السدائل التي قج يقع في

فسعخفتيا ميسة ججا وىي بحج ذاتيا مغ السذاكل التي يعاني مشيا اليػم سػق 

السدمسيغ فمكي نصيخ سػقشا مسا حخم هللا البج مغ االشالع عمى مالية ىحه البيػع 

  ومعخفة اسباب التحخيع وابعاده وىحا ما سأبيشو مغ خالل الخصة التالية لمبحث :

 االسالمي الفقو في ومذخوعيتو البيع االول : مفيػم السبحث

  واصصالحا لغة البيع مفيػم:  االول السصمب
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 البيع مذخوعية:  الثاني السصمب

 االسالمي الفقو في واحكاميا عشيا السشيي الثاني : البيػع السبحث

 :عشيا السشيي البيػع بعس:  االول السصمب

 وحكسو مفيػمو الغخر بيع:  الثاني السصمب

 أخيو بيع عمى الخجل بيع حكع:  الثالث السصمب

 الخاتسة ونتائج البحث 

وفي الختام ادعػا هللا ان اوفق في عخض مصالب البحث وان يكػن بحثا نافعا انو ىػ 

 تعالى ولي التػفيق والحسج  اوال واخخا 

 

 

 المبحث االول

 مفههم البيع ومشروعيته في الفقه االسالمي

 : مفههم البيع لغة واصطالحا :  المطلب االول 
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ىػ مرجر مغ )باع( وىي مبادلة مال بسال او دفع عػض وأخح  اوال : البيع لغة :

ما عػض عشو ، والبيع : ىػ ضج الذخاء وىػ الذخاء ايزا ، بعت الذي : شخيتو ، 

 وابيعو بيعا ومبيعا وىػ شاذ وقياسو مباعا وبعتو أيزا : اشتخيتو وىػ مغ االضجاد

 والبيع والسذتخي، البائع: والبيعان...  لمبيع عخضو: وأباعو اشتخاه،: الذيء وابتاع

 (ٔ). الرفقة: والبيع...  التجارة في بيا يبتاع التي األشياء: والبياعات...  السبيع اسع

 وال"  ضيعتو القاضي عميو وباع. مشو وباعو الذيء باعووجاء في اساس البالغة ) 

. السبتاع وبئذ الستاع ونعع يبتاع، ال الستاع وىحا".  أخيو بيع عمى أحجكع يبيع

 كثيخة وبياعات بيػع ولفالن. والسذتخي  البائع أي"  بالخيار والبيعان"  عبجه واستباعو

 وشاريتو فالنا   وبايعت. الدمعة يخيج البياعة وىحه البيع، ىحا أرخز وما. سمع أي

 لمبياع وأتيشاه. مخبحة بيعة وىحه. عمييا وتبايعػا الصاعة عمى وبايعو. وتبايعشا

 .(ٕ)(نرخاني أي البيعة أىل مغ وىػ والبيعة والسبايعة

                                                           
 اإلفخيقى الخويفعى األنراري  مشطػر ابغ الجيغ جسال الفزل، أبػ عمى، بغ مكخم بغ دمحم:  العخب لدان(  ٔ
 ٖٕ/  ٛ :  ىـ ٗٔٗٔ - الثالثة: الصبعة بيخوت - صادر دار: الشاشخ( ىـٔٔٚ: الستػفى)
ىـ( تحقيق: دمحم ٖٛ٘الدمخذخي جار هللا )الستػفى: ( أساس البالغة : أبػ القاسع محسػد بغ عسخو بغ أحسج،  ٕ

/  ٔم :  ٜٜٛٔ -ىـ  ٜٔٗٔلبشان الصبعة: األولى،  –باسل عيػن الدػد الشاشخ: دار الكتب العمسية، بيخوت 
ٛٚ 
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ْيءَ ( َباعَ )وقيل ايزا : ) ا( )َيِبيُعوُ ) الذَّ ا) وَ ( َبْيع  ا) َوِقَياُسوُ  َشاذ   َوُىػَ  َشَخاهُ ( َمِبيع  ( َمَباع 

ا( َباَعوُ ) وَ   (ٔ)(.اأْلَْضَجادِ  ِمغَ  َفُيػَ  اْشَتَخاهُ  َأْيز 

 األلفاظ مغ فيسا اآلخخ، عميو يصمق ما عمى مشيسا كل يصمق والذخاء البيع فمفع

 ومذتخ، بائع أنو الستعاقجيغ مغ كل عمى فيصمق الستزادة، السعاني بيغ السذتخكة

 في أدخمتو أي اشتخيتو وبسعشى ممكي عغ أخخجتو أي بعتو بسعشى الذيء بعت: يقال

 ممكي

 أي  (ٕ)﴾َبْخذ   ِبَثَسغ   َوَشَخْوهُ  ﴿: تعالى قال وبعتو، شخيتو بسعشى الذيء شخيت: ويقال

 أشمق وإذا الدمعة، باذل الحىغ إلى فالستبادر البائع أشمق إذا أنو غيخ باعػه،

 . الثسغ دافع فالستبادر السذتخي 

 إذا ولكغ بائع، أنو الستعاقجيغ مغ واحج كل عمى ويصمق) : السشيخ السرباح في جاء

 . (ٖ) ( السبيع عمى البيع ويصمق الدمعة، باذل الحىغ إلى فالستبادر البائع أشمق

                                                           
ىـ( ، ٙٙٙ( مختار الرحاح : زيغ الجيغ أبػ عبج هللا دمحم بغ أبي بكخ بغ عبج القادر الحشفي الخازي )الستػفى:  ٔ

صيجا ، الصبعة: الخامدة،  –الجار الشسػذجية، بيخوت  -السحقق: يػسف الذيخ دمحم ، الشاشخ: السكتبة العرخية 
 ٖٗم : ٜٜٜٔىـ / ٕٓٗٔ

 ٕٓ، اآلية :  يػسف( سػرة  ٕ
: الستػفى) العباس أبػ الحسػي، ثع الفيػمي عمي بغ دمحم بغ أحسج:  الكبيخ الذخح غخيب في السشيخ السرباح ( ٖ

 ٜٙ/  ٔ:  بيخوت – العمسية السكتبة: الشاشخ( ىـٓٚٚ نحػ
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 والعصاء، لألخح باعو يسج الستعاقجيغ مغ واحج كل ألن وذلظ الباع، مغ مذتق والبيع

 البيع فدسي البيع، عشج يرافحو أي صاحبو يبايع كان مشيسا واحج كل أن ويحتسل

 . (ٔ)صاحبو يج عمى يجه يرفق الستعاقجيغ أحج ألن وذلظ صفقة،

 البيع لفع وأن السبادلة، عمى يصمق البيع أن المغة عمساء عشج فالسدتقخ: ىحا وعمى

 بيغ السذتخكة األلفاظ مغ فيسا اآلخخ، عميو يصمق ما عمى مشيسا كل يصمق والذخاء

 باذل بجانب البيع تخريز عمى قائع والفقياء الشاس عخف وأن الستزادة، السعاني

 األصل ىي بالسال لمسال فالسبادلة الثسغ، باذل بجانب الذخاء وتخريز الدمعة،

 .لمبيع المغػي 

 االصصالح في البيع تعخيف بذأن الفقياء عبارة اختمفت ثانيا : البيع اصطالحا :

 .مخرػص  وجو عمى بسال ل ما مبادلة أنو لجييع والثابت الفقيي،

ا الستقػم، بالسال الستقػم السال مبادلةىػ والبيع   َرْغَبة ُىػَ .  وقيل ىػ) (ٕ)وتسمك ا تسميك 

،  ِبَسال َمال ُمَبادَلة َأصمو":  اْلِسْرَباح"  َوِفي َغيخه َيج ِفي َما ِإَلى َيجه ِفي َعسَّا اْلَساِلظ

 عمى أشمق لكشو اأْلَْعَيان، وصف ِفي َحِكيَقة َوَذِلظَ  ؛( خاسخ َوبيع رابح بيع: )َيُقػُلػنَ و 

                                                           
 م ٜٜٛٔ، الفكخ دار، الشاشخ ، البػشي تػفيق دمحم/ لمجكتػر:  شخعيتيا عمى السبيع ضػابط وأثخ الذائعة البيػع ( ٔ

 : ٕٕ – ٕٖ. 
وصححو ىـ( السحقق: ضبصو ٙٔٛ( التعخيفات : عمي بغ دمحم بغ عمي الديغ الذخيف الجخجاني )الستػفى:  ٕ

-ىـ ٖٓٗٔلبشان، الصبعة: األولى –جساعة مغ العمساء بإشخاف الشاشخ، الشاشخ: دار الكتب العمسية بيخوت 
 ٛٗم : ٖٜٛٔ
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م   َمال   ُمَباَدَلةُ  ُىػَ وقيل : )  (ٔ) (والتسمظ التَّْسِميظ َسَبب أِلَنَّوُ  مَجاز ا العقج  ِبَسال   ُمَتَقػِّ

م ، ا َفَكانَ  ُوِججَ  َوَقجْ  ُمَتَقػِّ وعخفو الحشفية بانو مبادلة مال بسال عمى وجو ،  (ٕ) (.َبْيع 

الخرػص وقال الذافعية في تعخيفيع لمبيع ىػ مبادلة مال بسال تسميكا يعشي ليذ 

مجخد مبادلة او مقايزة ولكغ الغخض التسميظ فأحجىسا يأخح ما في يج االخخ عمى 

 مقّجر بعػض غيخه إلى   شخز   مغ مسمػكة عيغ انتقال ىػ. و)(ٖ)سبيل السعاوضة 

 يسج الستعاقجيغ مغ واحج كل ألن الباع؛ مغ مذتق وىػ (ٗ) ( التخاضي وجو عمى

 يرافحو أي صاحبو، يبايع كان مشيسا واحج كل أن ويحتسل واإلعصاء، لألخح باعو

 (٘)صفقة البيع فدسي البيع، عشج

                                                           
( الكميات معجع في السرصمحات والفخوق المغػية : أيػب بغ مػسى الحديشي القخيسي الكفػي، أبػ البقاء  ٔ

 ٕٓٗبيخوت :  – السرخي الشاشخ: مةسدة الخسالة دمحم -ىـ( السحقق: عجنان دروير ٜٗٓٔالحشفي )الستػفى: 
( بجائع الرشائع في تختيب الذخائع : عالء الجيغ، أبػ بكخ بغ مدعػد بغ أحسج الكاساني الحشفي )الستػفى:  ٕ

 ٜٜٕ/  ٘م : ٜٙٛٔ -ىـ ٙٓٗٔىـ( ، الشاشخ: دار الكتب العمسية ، الصبعة: الثانية، ٚٛ٘
ىـ( الشاشخ: دار ٔٙٛ بغ عبج الػاحج الديػاسي السعخوف بابغ اليسام )الستػفى: ( فتح القجيخ: كسال الجيغ دمحم ٖ

 ٜ٘ٗ/  ٜالفكخ الصبعة: بجون شبعة وبجون تاريخ : 
إيخان، السكتبة السختزػية إلحياء اآلثار  -الصػسي شيخان  : دمحم بغ الحدغ ( السبدػط في فقو األمامية ٗ

 ٙٚ/  ٕ. :  ل ٖٚٛٔ، ٖالجعفخية، ط 
الِفْقُو اإلسالميُّ وأدلَُّتُو : أ. د. َوْلَبة بغ مرصفى الدَُّحْيِمّي، أستاذ ورئيذ قدع الفقو اإلسالمّي وأصػلو بجامعة (  ٘

خيعة ، الشاشخ: دار الفكخ  -دمذق   ٖٖ٘ٓ/  ٘دمذق ، الصبعة: الخَّابعة :  –سػريَّة  -كّميَّة الذَّ
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 في جاء. مشافع غيخ عمى معاوضة عقج بأنو البيع يفو :"عخ ت في السالكيةوقال 

 . (ٔ)"معػض في عػض دفع: "الجميل مػاىب

 في التأبيج عمى مباحة مشفعة أو – بسال مال مبادلة بأنو البيع عخفػافقج : الحشابمةاما 

 أو مالية عيغ تسميظ: "اإلنراف عغ نقال   الػجيد كتاب في جاء. مالي عػض مقابل

 (ٕ)... " مالي بعػض التأبيج عمى مباحة مشفعة

 بسال مال مبادلة وىػ واحج، السعشى أن إالَّ  البيع، تعخيف في الفقياء عبارات اختمفت

 يعتبخون  ال فالحشفية السشافع، بيع في اختالفا   نجج ذلظ ومع التخاضي، شخيق عغ

 لع أنيع إالَّ  أمػاال   السشافع اعتبخوا وإن والسالكية بيعيا، يرح ال وعميو ماال   السشافع

 السشفعة تبادل أن اعتبخوا والحشابمة الذافعية أن حيغ في بيعا ، السشفعة تبادل يعتبخوا

 .التأبيج وجو عمى السشفعة تسميظ كان إذا بيع   بالسال

 المطلب الثاني : مشروعية البيع : 

                                                           
 الصخابمدي الخحسغ عبج بغ دمحم بغ دمحم هللا عبج أبػ الجيغ شسذ:  خميل مخترخ شخح في الجميل مػاىب ( ٔ

 - ىـٕٔٗٔ الثالثة،: الصبعة الفكخ دار: الشاشخ( ىـٜٗ٘: الستػفى) السالكي الخُّعيشي بالحصاب السعخوف السغخبي،
 ٕٕٕ/  ٗ:  مٕٜٜٔ

 الجمذقي السخداوي  سميسان بغ عمي الحدغ أبػ الجيغ عالء:  الخالف مغ الخاجح معخفة في اإلنراف ( ٕ
/  ٗ:  تاريخ بجون  - الثانية: الصبعة العخبي التخاث إحياء دار: الشاشخ( ىـ٘ٛٛ: الستػفى) الحشبمي الرالحي

ٕٜٗ 
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يعج البيع مغ السعامالت التي احميا هللا وشخع ليا احكاما وقػاعج تدتشج الييا لكي 

تكػن وفق شخعو تعالى وبعيجا عغ كل ما حخمو وما ال يخضاه وقج ثبت مذخوعية 

 البيع في الكتاب والدشة وىػ ما سشبيشو في ىحا السصمب عمى الشحػ االتي : 

 اْلَبْيعَ  ِلِعَباِدهِ  َشَخعَ  َقجْ  -َوَجلَّ  َعدَّ - هللاَ  ِإنَّ  :اوال : مشروعية البيع في القران الكريم 

َخاَء؛ ا اْلَغَخِض، ِإَلى ُوُصػال   َوالذِّ  ّللاَُّ  َوَأَحلَّ ﴿: -ُسْبَحاَنوُ - َيُقػلُ  َحْيثُ  ِلْمَحاَجِة؛ َوَدْفع 

مَ  اْلَبْيعَ  َبا َوَحخَّ (ٔ)﴾الخِّ
 عسػم مغ ىحا"  البيع هللا وأحل"  قػلو في العمساء بعس وقال 

 ما وكل بيع عشجىا واإلعصاء األخح ألن إنفاذه عمى تقجر كانت العخب ألن القخآن

 فدخ الحي القخآن مجسل مغ ىػ بعزيع وقال مشو تخريز فيػ العسػم عارض

 الرادق دمحم بغ جعفخ قال أصح عشجي األول والقػل وبالسحخم البيع مغ بالسحمل

 ميمكة لألمػال متمفة ألنو هللا حخمو العمساء بعس وقال الشاس ليتقارض الخبا هللا حخم

 (ٕ)لمشاس

 ِتَجاَرة   َتُكػنَ  َأنْ  ِإالَّ  ِباْلَباِشلِ  َبْيَشُكعْ  َأْمَػاَلُكعْ  َتْأُكُمػا اَل  آَمُشػا الَِّحيغَ  َأيَُّيا َيا﴿ وقال تعالى : 

(ٖ)﴾ ِمْشُكعْ  َتَخاض   َعغْ 
 تفديخه في ، الحشفي البغجادي اآللػسي الثشاء أبػ اإلمام يقػل 

 لكػنيا ، السمظ أسباب بيغ مغ بالحكخ - التجارة - وتخريريا):  السعاني روح

                                                           
 ٕ٘ٚ( سػرة البقخة ، اآلية :  ٔ
( السحخر الػجيد في تفديخ الكتاب العديد : أبػ دمحم عبج الحق بغ غالب بغ عصية األنجلدي دار الشذخ: دار  ٕ

 ٖٓٚ/  ٔم  ، الصبعة: األولى : ٖٜٜٔىـ ـ ٖٔٗٔ -لبشان  - الكتب العمسية
 ٜٕ( سػرة الشداء ، اآلية :  ٖ
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ز ، السخوءات لحوي  وأوفق ، وقػعا   أغمب  الغيخ مغ السال انتقال بيا ُيخاد أن وجػَّ

 استعسال مغ ، ذلظ غيخ أو ، لبة   أو ، إرثا   أو ، تجارة  :  كان سػاء شخعي بصخيق

 األكل جػاز يقتزي ﴾أمػالكع تأكمػا ال ﴿: تعالى قػلو .(ٔ) (العام وإرادة الخاص

 عقج في والقبػل اإليجاب ىي التجارة كانت إذ ، االفتخاق قبل تخاض   عغ البيع بػقػع

 شخع   في تجارة ذلظ يدسى وال ، شئ   في التجارة مغ واالجتساع التفخق  وليذ ، البيع

 حل في صخيحة اآليات فيحه (ٖ)﴾ َتَباَيْعُتعْ  ِإَذا َوَأْشِيُجوا﴿ وقال تعالى :  (ٕ)لغة وال

 مدػقة األولى اآلية ألنو الحل، إفادة غيخ أخخى  ألغخاض مدػقة كانت وإن البيع

. بالباشل بعزا   بعزيع أمػال أكل عغ الشاس لشيي مدػقة والثانية. الخبا لتحخيع

 عشج االستذياد مغ الشداع ويحدع الخرػمة يخفع ما إلى الشاس لمفت مدػقة والثانية

 (ٗ)التبايع

                                                           
( روح السعاني في تفديخ القخآن العطيع والدبع السثاني : شياب الجيغ محسػد بغ عبج هللا الحديشي األلػسي  ٔ

بيخوت الصبعة: األولى،  -ىـ( السحقق: عمي عبج الباري عصية الشاشخ: دار الكتب العمسية ٕٓٚٔ)الستػفى: 
 ٙٔ/  ٘ىـ :  ٘ٔٗٔ

ىـ( السحقق: دمحم صادق ٖٓٚ( أحكام القخآن  : أحسج بغ عمي أبػ بكخ الخازي الجراص الحشفي )الستػفى:  ٕ
بيخوت تاريخ  -عزػ لجشة مخاجعة السراحف باألزىخ الذخيف الشاشخ: دار إحياء التخاث العخبي  -القسحاوي 

 ٘ٚٔ/  ٕىـ :  ٘ٓٗٔالصبع: 
 ٕٕٛ( سػرة البقخة ، اآلية :  ٖ
ىـ( ، الشاشخ: دار الكتب ٖٓٙٔ( الفقو عمى السحاىب األربعة : عبج الخحسغ بغ دمحم عػض الجديخي )الستػفى:  ٗ

 ٓٗٔ/  ٕم :  ٖٕٓٓ -ىـ  ٕٗٗٔلبشان ، الصبعة: الثانية،  –العمسية، بيخوت 
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 باشخ قج وسمع عميو هللا صمى الشبي أن في السنة النبهية : البيع ثانيا : مشروعية

 (ٔ)عشو يشَييع ولع فأقخىع والذخاء، البيع يتعاشػن  الشاس وشاىج البيع،

 عمى حصب بحدمة فيأتي حبمو أحجكع يأخح ألن»: وسمع عميو هللا صمى قػلو ومشيا

 (ٕ)«مشعػه أو أعصػه الشاس، يدأل أن مغ لو خيخ وجيو، بيا فيكف فيبيعيا ضيخه،

 فال الحياة، ىحه في العسل مغ اإلندان عمى يجب ما إلى إشارة الحجيث ىحا وفي

ا الخزق  شمب ييسل أن لو يحل  يدتشكف أن لو يحل ال كسا الشاس، سةال عمى اعتساد 

 .لو ميدخ ىػ بسا يعسل أن عميو بل حقيخ ا، أو جميال   كان سػاء العسل، عغ

 بالُبخ، والُبخ بالفزة، والفزة بالحىب، الحىب»: والدالم الرالة عميو قػلو ومشيا

ا بسثل، مثال   بدػاء، سػاء   بالسمح والسمح بالتسخ، والتسخ بالذعيخ، والذعيخ  فسغ بيج، يج 

: فقػلو ، (ٖ) «شئتع كيف فِبيعػا األجشاس ىحه اختمفت فإذا أربى، فقج استداد أو زاد

 .البيع إباحة في صخيح «شئتع كيف فبيعػا»

                                                           
ىـ( تعخيب: ٖٖ٘ٔخػاجو أميغ أفشجي )الستػفى: ( درر الحكام في شخح مجمة األحكام السةلف: عمي حيجر  ٔ

 ٔٓٔ/  ٖم : ٜٜٔٔ -ىـ ٔٔٗٔفيسي الحديشي الشاشخ: دار الجيل الصبعة: األولى، 
( كشد العسال في سشغ األقػال واألفعال : عالء الجيغ عمي بغ حدام الجيغ ابغ قاضي خان القادري الذاذلي  ٕ

صفػة  -ىـ( السحقق: بكخي حياني ٜ٘ٚبالستقي اليشجي )الستػفى: اليشجي البخىانفػري ثع السجني فالسكي الذييخ 
 ٜٚٗ/  ٙم : ٜٔٛٔىـ/ٔٓٗٔالدقا الشاشخ: مةسدة الخسالة الصبعة: الصبعة الخامدة، 

( فيس القجيخ شخح الجامع الرغيخ : زيغ الجيغ دمحم السجعػ بعبج الخؤوف بغ تاج العارفيغ بغ عمي بغ زيغ  ٖ
مرخ ، الصبعة:  –ىـ( ، الشاشخ: السكتبة التجارية الكبخى ٖٔٓٔاوي القاىخي )الستػفى: العابجيغ الحجادي ثع السش

 ٘ٙٚ/  ٖ:  ٖٙ٘ٔاألولى، 
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 «بيجه الخجل وعسل مبخور، بيع الكدب أفزل»: والدالم الرالة عميو قػلو ومشيا

 يغرَّ  فمع صاحبو فيو يبخ الحي ىػ السبخور والبيع وغيخىسا، والصبخاني أحسج رواه  ؛(ٔ)

 الشاس، بيغ السشافع تبادل مغ عميو يتختب ما ِحلُّ  وحكسو فيو، هللا يعزِ  ولع يُخغْ  ولع

 .بيشيع التعاون  وتحقيق

 وسائل مغ عميو الحرػل يدتصيع ما إلى واحج كل ويشبعث معاشيع، بحلظ فيشتطع

 بأحػال عمع مغ وأليسو بجنية، قػة مغ هللا مشحو بسا األرض يغخس فيحا العير،

 مغ الثسغ عمى الحرػل يدتصيع ولكشو الدرع عمى يقجر ال لسغ ثسخىا ويبيع الدرع،

 وىحا بيا، يشتفع لسغ ويبيعيا الثانية الجيات مغ الدمعة يحزخ وىحا أخخى، شخيق

 مغ والذخاء فالبيع مرشػعاتو؛ عمييع ليبيع صشاعة مغ الشاس إليو يحتاج ما يجيج

 الحزارة أسباب وأجلِّ  الجنيا، الحياة ىحه في العسل عمى الباعثة الػسائل أكبخ

  (ٕ)والعسخان

 (ٖ)التسمظ أسباب أحج وأنو البيع، مذخوعية عمى األئسة أجسع قجف: اإلجساعاما 

 

                                                           
( السعجع الكبيخ السةلف: سميسان بغ أحسج بغ أيػب بغ مصيخ المخسي الذامي، أبػ القاسع الصبخاني )الستػفى:  ٔ

/  ٗالقاىخة الصبعة: الثانية :  -مكتبة ابغ تيسية  ىـ( السحقق: حسجي بغ عبج السجيج الدمفي دار الشذخ:ٖٓٙ
ٕٚٙ 

 ٜ٘ٗ( الفقو عمى السحاىب األربعة : عبجالخحسغ بغ دمحم عػض الجديخي :  ٕ
 ٔٓٔ/  ٖ( درر الحكام في شخح مجمة األحكام : العالمة عمي حيجر :  ٖ
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 المبحث الثاني

 البيهع المنهي عنها واحكامها في الفقه االسالمي

 :عنها المنهي المطلب االول : بعض البيهع

 تذغل كأن أىع؛ ىػ لسا تزييع عمييا تختب إذا البيػع بعس عغ الحكيع الذارع نيى

 السشييِّ  البيػع ىحه ومغ. باآلخخيغ إضخار عمييا يتختب أو واجبة، عبادة أداء عغ

 :عشيا

 .الجسعة يػم الثاني األذان بعج والذخاء البيع -ٔ

: تعالى لقػلو الثاني؛ األذان بعج الجسعة صالة تمدمو مسغ الذخاء وال البيع يرح ال

اَلةِ  ُنػِديَ  ِإَذا آَمُشػا الَِّحيغَ  َأيَُّيا َيا ﴿  َوَذُروا ّللاَِّ  ِذْكخِ  ِإَلى َفاْسَعْػا اْلُجُسَعةِ  َيْػمِ  ِمغْ  ِلمرَّ

 البيع خز وإنسا الجنيا شػاغل مغ هللا ذكخ عغ يحىل ما بتخك األمخ أراد  (ٔ)﴾اْلَبْيعَ 

 شػاغل مغ هللا ذكخ عغ يحىب ما بتخك البيع فيو يتكاثخ الجسعة يػم ألن بيشيا مغ

 أنفع شيء ال الحي هللا ذكخ يتكار الجسعة يػم ألن بيشيا مغ البيع خز وإنسا الجنيا

 ىحا في البيع عغ تعالى هللا نيى فقج ،  (ٕ)يديخ نفعو الحب البيع ذورا وأربح مشو

 .البيع صحة وعجم التحخيع، يقتزي والشيي الػقت،

                                                           
 ٜسػرة الجسعة ، اآلية : (  ٔ
: الستػفى) الشدفي الجيغ حافع محسػد بغ أحسج بغ هللا عبج البخكات أبػ: التأويل وحقائق التشديل مجارك(  ٕ

 ٕٛٗ/  ٖ : م ٜٜٛٔ - ىـ ٜٔٗٔ األولى،: الصبعة ، بيخوت الصيب، الكمع دار: الشاشخ ،( ىـٓٔٚ
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 فال. السحخمات في يدتخجميا أو هللا، معرية عمى بيا يدتعيغ لسغ األشياء بيع -ٕ

 بيع وال الخسخ، بيا يذخب لسغ األواني وال خسخا ، يتخحه لسغ العريخ بيع يرح

 َواَل  َوالتَّْقَػى  اْلِبخِّ  َعَمى َوَتَعاَوُنػا ﴿: تعالى قال. السدمسيغ بيغ الفتشة وقت في الدالح

ْثعِ  َعَمى َتَعاَوُنػا  يبيعو ما أن البائع يعمع لع إذاوقج افتى الفقياء انو  (ٔ)﴾َواْلُعْجَوانِ  اإْلِ

 (ٕ)خالف بال بيعو يكخه فال لحخام، يتخح

 أبيعظ أنا: بعذخة شيئا   اشتخى  لسغ يقػل أن مثالو: أخيو بيع عمى السدمع بيع -ٖ

 هللا رضي عسخ ابغ لحجيث الثسغ؛ بشفذ مشو أحدغ أبيعظ أو مشو، بأرخز مثمو

 بيع عمى بعزكع يبع وال: »َوَسمَّعَ  َعَمْيوِ  ّللاَُّ  َصمَّى هللا رسػل قال: قال عشيسا،

 .(ٖ)«بعس

                                                           
 ٕسػرة السائجة ، اآلية : (  ٔ
 الحشفي الجمذقي عابجيغ العديد عبج بغ عسخ بغ أميغ دمحم عابجيغ، ابغ:  السختار الجر عمى السحتار رد(  ٕ
 . ٗٔٗ/ٙ:  مٕٜٜٔ - ىـٕٔٗٔ الثانية،: الصبعة بيخوت-الفكخ دار: الشاشخ( ىـٕٕ٘ٔ: الستػفى)
 أبػ الحجاج بغ مدمع:  وسمع عميو هللا صمى هللا رسػل إلى العجل عغ العجل بشقل السخترخ الرحيح السدشج(  ٖ

 العخبي التخاث إحياء دار: الشاشخ ، الباقي عبج فةاد دمحم: السحقق ،( ىـٕٔٙ: الستػفى) الشيدابػري  القذيخي  الحدغ
 ٘٘ٔٔ/  ٖ : بيخوت –
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 أشتخيو وأنا البيع، ِاْفَدخ: شيئا   باع لسغ يقػل أن: مثالو:  الذخاء عمى الذخاء -ٗ

 الشيي في داخمة الرػرة وىحه. الثسغ عمى والسذتخي  البائع اتفق أن بعج بأكثخ، مشظ

 (ٔ) الدابق الحجيث في الػارد

 .الِعيَشة بيع -٘

 البائع مشو يذتخييا ثع أجل، إلى معمػم بثسغ آلخخ سمعة   شخز   يبيع أن: وصػرتو

 أرضا   يبيع كأن. األول الثسغ السذتخي  يجفع األجل نياية وفي أقل، حاضخ   بثسغ

 في ويبقى نقجا، ألفا   بأربعيغ مشو البائع يذتخييا ثع سشة، بعج يجفعيا ألفا   بخسديغ

 السذتخي  ألن: ِعيَشة وُسسيت. الدشة رأس عمى السذتخي  يجفعيا ألفا   الخسدػن  ذمتو

 .(ٕ)حاضخا   نقجا  : أي عيشا ، الدمعة مكان يأخح

 عشيسا، هللا رضي عسخ ابغ فعغ الخبا، إلى بيا يتػصل حيمة   ألنو البيع، ىحا وُحخِّم

 البقخ، أذناب وأخحتع بالعيشة، تبايعتع إذا: »َوَسمَّعَ  َعَمْيوِ  ّللاَُّ  َصمَّى هللا رسػل قال: قال

 .(ٖ)«ديشكع إلى تخجعػا حتى يخفعو ال ذال   عميكع هللا َسمَّط الجياد، وتخكتع

                                                           
 لصباعة فيج السمظ مجسع:  الشاشخ السةلفيغ مغ مجسػعة:  السةلف والدشة الكتاب ضػء في السيدخ الفقو(  ٔ

  ٖٓ:  ىـٕٗٗٔ:  الصبع سشة الذخيف السرحف
  ٕٖالسرجر نفدو  : (  ٕ
ِجْدتاني األزدي عسخو بغ شجاد بغ بذيخ بغ إسحاق بغ األشعث بغ سميسان داود أبػ:  داود أبي سشغ(  ٖ ََ  الّذِ
  ٕٗٚ/  ٖ:  بيخوت – صيجا العرخية، السكتبة: الشاشخ الحسيج عبج الجيغ محيي دمحم: السحقق( ىـٕ٘ٚ: الستػفى)
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 أن قبل يبيعيا ثع شخز، مغ سمعة يذتخي  أن: مثالو .قبزو قبل السبيع بيع -ٙ

 .ويحػزىا يكبزيا

 ابتاع مغ: »َوَسمَّعَ  َعَمْيوِ  ّللاَُّ  َصمَّى هللا رسػل قال: قال عشو هللا رضي ىخيخة أبي عغ

 هللا رسػل أن: »عشو هللا رضي ثابت بغ زيج وعغ ،(ٔ)«يكبزو حتى يبعو فال شعاما  

 إلى التجار يحػزىا حتى تبتاع، حيث الدمع تباع أن نيى َوَسمَّعَ  َعَمْيوِ  ّللاَُّ  َصمَّى

 .(ٕ)«رحاليع

 .تاما   قبزا   يكبزو حتى يبيعو أن شيئا   اشتخى  لسغ يجػز فال

 .صالحيا بجوّ  قبل الثسار بيع -ٚ

 قبل بيا عيب حجوِث  أو تمفيا مغ خػفا   صالحيا؛ يبجو أن قبل الثسخة بيع يجػز ال

 أرأيَت : »َوَسمَّعَ  َعَمْيوِ  ّللاَُّ  َصمَّى هللا رسػل قال: قال عشو هللا رضي أنذ فعغ أخحىا،

 .(ٖ)«أخيو؟ مال أحجكع يأخح بع الثسخة، هللا مشع إن

 بيع عغ َوَسمَّعَ  َعَمْيوِ  ّللاَُّ  َصمَّى هللا رسػل نيى: »قال عشيسا، هللا رضي عسخ ابغ وعغ

 .(ٗ)«والسبتاع البائع نيى صالحيا، يبجو حتى الثسار

                                                           
 (ٖٖٙٗ، رقع الحجيث ) ٖٗ٘/  ٘مدشج االمام احسج بغ حشبل : احسج بغ حشبل :  ( ٔ
ِجْدتاني سميسان داود أبػسشغ ابي داود :  (  ٕ   ٕٖ:   الدِّ
 (ٜٕٛٔ، رقع الحجيث ) ٔٓٔ/  ٖ:   البخاري  إسساعيل بغ دمحمصحيح البخاري : (  ٖ
 (ٜٕٗٔ) الحجيث رقع ، ٓٓٔ/  ٖ:   البخاري  إسساعيل بغ دمحم:  البخاري  صحيح(  ٗ
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 وتبجو َيْدَػدَّ  أن العشب وفي اصفخارىا، أو الشخيل ثسار باحسخار: صالحيا بجو ويعخف

 .الثسار بكية في ذلظ ونحػ ويذتج، ييبذ أن الحب وفي فيو، الحالوة

 شخاءىا، يخيج وال لمبيع، السعخوضة الدمعة ثسغ في شخز   يديج أن وىػ .الشَّْجُر  -ٛ

: عشيسا هللا رضي عسخ ابغ عغ .سعخىا ويخفع فييا، ويخغبو بيا، غيخه ِليغخَّ  وإنسا

 .(ٔ)«الشجر عغ نيى َوَسمَّعَ  َعَمْيوِ  ّللاَُّ  َصمَّى هللا رسػل أن»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (ٙٔ٘ٔ، رقع الحجيث ) ٙ٘ٔٔ/  ٖ:  الشيدابػري  الحجاج بغ مدمعصحيح مدمع : (  ٔ
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 وحكمه مفههمهرر غ: بيع ال الثانيالمطلب 

 اوال : مفههم الغرر لغة واصطالحا : 

 عميظ وخفي عشظ ُشِػي  ما الغخر أصل: الخصابي قال والخجاع، الخصخ :لغة الغخر 

 غخ ما كل وىػ: الغخور ومشو خجعو،: أي اإلندان؛ غخ ما كل: فالغخر ،  باششو

ُكعْ : ﴿ تعالى قال ؛(ٔ)جاه أو مال مغ اإلندان  (ٕ)﴾ اْلَغُخورُ  ِباّللَِّ  َوَغخَّ

ا الغخر بيع  في جيالة أو مقامخة أو مخاشخة عمى انصػت التي البيػع ىي :اصصالح 

 .(ٖ)العاقبة مدتػر يكػن  ما الغخر، و األجل أو السثسغ، أو الثسغ أو العاقبة

 ال وما السجيػل، يذسل وىػ الفقياء، لجي الغخر تعخيفات لجسيع أشسل التعخيف يحاف

 التي الفقيية لمفخوع أجسعيا التعخيف وىحا. صفاتو تعخف ال وما حرػلو، يجرى 

 . كمسات قمة مع الغخر، تحت الفقياء أدخميا

 وتجخل البيػع، كتاب أصػل مغ عطيع أصل الغخر بيع عغ والشيي: الشػوي  وقال 

 تدميسو، عمى يقجر ال وما والسعجوم، السجيػل وبيع اآلبق العبج بيع: مشيا مدائل فيو

                                                           
  ٕٙٗ: الخازي :  الرحاح مختار يشطخ :(  ٔ
 ٗٔ: ، اآلية  الحجيجسػرة (  ٕ
 - السعخفة دار: الشاشخ( ىـٖٛٗ: الستػفى) الدخخدي األئسة شسذ سيل أبي بغ أحسج بغ دمحم:  السبدػط(  ٖ

 ٜٗٔ/  ٖٔ:  مٖٜٜٔ - ىـٗٔٗٔ: الشذخ تاريخ شبعة بجون : الصبعة بيخوت
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 في والحسل الزخع، في والمبغ الساء، في الدسظ وبيع عميو، البائع ممظ يتع لع وما

  .(ٔ)غخر ألنَّو باشل؛ ذلظ وكل البصغ،

 :الغرر بيهع حكمثانيا : 

 ولكغ جدئياتو، مغ جدئية حكع في وال الغخر، حكع في خاص نز القخآن في يخد لع 

 األحكام جسيع الحكع ىحا في فتجخل بالباشل، السال أكل تحخيع فيو عام نز فيو ورد

 َبْيَشُكعْ  َأْمَػاَلُكعْ  َتْأُكُمػا َواَل  ﴿ى : تعال قػلو مشيا .الغخر في الفقياء ذكخىا التي الجدئية

 (ٕ)﴾ِباْلَباِشلِ 

 ىةالء ومغ الغخر، بيع عغ ىنيي  الشب أن الرحابة مغ جسع عغ الثقات وروى 

 الغخر بيع عغ تشيى األحاديث وىحه. عباس وابغ عسخ، وابغ ىخيخة، أبػ الرحابة

: مشيا الغخر، جدئيات بعس عغ تشيى كثيخة أخخى  أحاديث ووردت. عامة برفة

 وبيع السزاميغ، وبيع السشابحة، وبيع السالمدة، وبيع الحراة، وبيع بيعة، في بيعتان

 استخخج األحاديث ىحه ومغ .الساء في الدسظ وبيع الحبمة، الحبل وبيع السالحيق،

 :وىي لمغخر، األحكام بعس الفقياء

                                                           
( ىـٙٚٙ: الستػفى) الشػوي  شخف بغ يحيى الجيغ محيي زكخيا أبػ:   الحجاج بغ مدمع صحيح شخح السشياج(  ٔ

  ٘ٔٗ/٘:   ٕٜٖٔ الثانية،: الصبعة بيخوت - العخبي التخاث إحياء دار: الشاشخ
  ٛٛٔسػرة البقخة ، االية (  ٕ
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ى إل السفزية الجيالة ىي البيػع في الغخر عغ الشيي وعمة. يونيو  الغخر بيع تحخيع

 (ٔ)السشازعة

 الغخر وأن الكثيخ، الغخر ىػ العقػد في السةثخ الغخر أن عمى الفقياء أجسع قج

 القاعجة، أصل إلى يخجع ال الفقياء بيغ الػاسع واالختالف مصمقا، لو تأثيخ ال اليديخ

 فييا يتخدد التي الػسط الحاالت في يكػن  وىحا تصبيقيا، في اختالفيع إلى يخجع وإنسا

 باليديخ آخخ ويمحقو العقج، بو ويفدج بالكثيخ فكيو فيمحقو واليديخ، الكثيخ بيغ الغخر

 واحج وقت في اليديخ والغخر الكثيخ لمغخر محجد ضابط فػضع ،  العقج ويرحح

 غيخ مغ الػسط وتخك الصخفيغ، حجد قج نفدو فديجج ىحا فعل فسغ ميدػر، غيخ أمخ

 (ٕ)االختالف إلى يةدي مسا تحجيج

 عمى اإلجساع ىبيخة ابغ نقل بل األربعة، األئسة باتفاق محخمة باشمة بيػعال وىحه

 الشبي لقػل وذلظ آثارىا؛ عمييا يتختب ال مفدػخة بيػع فيي الغخر، بيػع بصالن

                                                           
 الحشفي الكاساني أحسج بغ مدعػد بغ بكخ أبػ الجيغ، عالء: السةلف الذخائع تختيب في الرشائع بجائع(  ٔ
 ٖٛٔ/  ٘:  مٜٙٛٔ - ىـٙٓٗٔ الثانية،: الصبعة العمسية الكتب دار: الشاشخ( ىـٚٛ٘: الستػفى)
 رشج بابغ الذييخ القخشبي رشج بغ أحسج بغ دمحم بغ أحسج بغ دمحم الػليج أبػ:   السقترج ونياية السجتيج بجاية(  ٕ

 ٕٗٓٓ - ىـٕ٘ٗٔ: الشذخ تاريخ شبعة بجون : الصبعة القاىخة - الحجيث دار: الشاشخ( ىـٜ٘٘: الستػفى) الحفيج
 ٕ٘ٔ/  ٕ:  م
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 أنَ  نقػل وىشا ،(ٔ)"رد فيػ أمخنا، عميو ليذ عسال   عسل مغ: "وسمع عميو هللا صمى

  .الفداد يقتزي الشيي مصمق

 البيع، لرحة الالزمة وأركانيا شخوشيا استػفت التي البيػع فيي الزخر بيػع أما

 ومغ باآلخخيغ، الزخر إلحاق مغ فيو لسا عشو الذخع نيى قج وصف   صاَحَبيا ولكغ

 .السرخاة  وبيع الخكبان وتمقي لمباد، الحاضخ وبيع أخيو، بيع عمى الخجل بيع: أمثمتيا

 لسخالفتو فاعميا ويأثع آثارىا، عمييا يتختب صحيحة فيي الزخر بيػع حكع أما

 جاء ىشا الشَّيي ألن وذلظ ،"الفداد يقتزي الشيي مصمق: "نقػل ال فيشا لمشيي،

 .(ٕ)البيع صفة عغ خارج لػصف

 ولكغ الذخع، عشيا نيى قج غخر ا تحػي  التي البيػع كانت فإذا ُيغتفخ، ما الغخر ومغ 

 عمى الستختبة السرمحة جشب في ُيغتفخ يديخ ا غخر ا فييا يكػن  ما البيػع مغ ىشاك

 يجػز فإنو الغخر، مع بيعو إلى يحتاج ما أن عمى الذخيعة استقخت وقج.البيع إمزاء

 الحيصان أساس أن مع العقار، بيع في وسمع عميو هللا صمى الشبي أذن وليحا بيعو،

ا، ضسش ا يجػز اليديخ فالغخر مغيَّب، وداخميا  الحكسة وأصػل: هللا رحسو وقال وتبع 

                                                           
: الستػفى) الذيباني أسج بغ ىالل بغ حشبل بغ دمحم بغ أحسج هللا عبج أبػ:  حشبل بغ أحسج اإلمام مدشج(  ٔ

 ٕٔٗٔ األولى،: الصبعة ، الخسالة مةسدة: الشاشخ ، وآخخون  مخشج، عادل - األرنةوط شعيب: السحقق( ىـٕٔٗ
 (ٕٕٚٗ٘رقع الحجيث ) ٜٜٕ/  ٕٗ : م ٕٔٓٓ - ىـ
، مقال عمى الخابط االلكتخوني :  إسساعيل أيسغ عبجالخحسغ أبػ:  وحكسو تعخيفو: الغخر بيع(  ٕ

https://www.alukah.net 
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 الحي البيع جػاز مرمحة تقجيع تقتزي وسمع عميو هللا صمى الشبي بيا ُبعث التي

 جػاز عمى السدمسػن  أجسع: الشػوي  قالو ،  (ٔ)اليديخ الغخر مفدجة عمى إليو يحتاج

  (ٕ)حذػىا يخ لع وإن الُجبة كبيع حقيخ، غخر فييا أشياء

 مشو اليديخ لكغ السحخم، الخجاع مغ ىػ إذ إجساع ا؛ مسشػع والغبغ: العخبي ابغ قالو 

ا بيع نفح ما بخده حكسشا لػ إذ البيػع، في فيسزي مشو االحتخاز يسكغ ال وبيحا .(ٖ)أبج 

  (ٗ)القميل الغخر تجػيد عمى متفقػن  والعمساء: رشج ابغ قال

 الزخورة، مغ فيو لسا عشو معفػ غخر فإنو قذخه، في الجػز بيع وأما: الخصابي قال 

اِفِعيُّ  َقالَ ، و  (٘)والعفغ الفداد إليو أسخع قذخه عغ لبو ُنِدع لػ أنو وذلظ  َثَبَت  إنْ : الذَّ

 َفَكانَ  ِبِو، قْمَشا ابيسَّ  إذا سشبمو في القسح بيع بجػاز وسمع عميو هللا صمى الشبي قػل

ا اْلَخاصُّ   اْلَغَخِر، َبْيعِ  َعغْ  َنَيى وسمع عميو هللا صمى الشَِّبيَّ  أِلَنَّ  اْلَعامِّ؛ ِمغْ  ُمْدَتْخَخج 

؛ ُسْشُبِموِ  ِفي اْلَقْسحِ  َوَبْيعُ  ارِ  َبْيعُ  َوَكَحِلظَ  ُيَخى، اَل  أِلَنَّوُ  َغَخر   َوَكَحِلظَ  ُيَخى، اَل  َواأْلََساسِ  الجَّ
                                                           

: السحقق( ىـٕٛٚ: الستػفى) الحخاني تيسية بغ الحميع عبج بغ أحسج العباس أبػ الجيغ تقي:   الفتاوى  مجسػع(  ٔ
 السسمكة الشبػية، السجيشة الذخيف، السرحف لصباعة فيج السمظ مجسع: الشاشخ قاسع بغ دمحم بغ الخحسغ عبج

 ٜٔٗ/  ٜٕ : مٜٜ٘ٔ/ىـٙٔٗٔ: الشذخ عام الدعػدية العخبية
 ٙٔٗ/  ٘: الشػوي :  مدمع صحيح شخح السشياج(  ٕ
( ىـٖٗ٘: الستػفى) السالكي االشبيمي السعافخي  العخبي بغ بكخ أبػ هللا عبج بغ دمحم القاضي:  القخآن أحكام(  ٖ

 لبشان - بيخوت العمسية، الكتب دار: الشاشخ عصا القادر عبج دمحم: عميو وعمَّق أحاديثو وخخج أصػلو راجع
 ٙٔٛٔ/  ٗ:  م ٖٕٓٓ - ىـ ٕٗٗٔ الثالثة،: الصبعة

 ٕ٘٘/  ٕ: ابغ رشج :  السجتيج بجاية(  ٗ
 السعخوف البدتي الخصاب بغ إبخاليع بغ دمحم بغ حسج سميسان أبػ:  داود أبي سشغ شخح وىػ الدشغ، معالع(  ٘

 ٗٛ/  ٖ:  م ٕٖٜٔ - ىـ ٖٔ٘ٔ األولى: الصبعة حمب - العمسية السصبعة: الشاشخ( ىـٖٛٛ: الستػفى) بالخصابي
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ْبَخةِ  َبْيعُ  ، َفْػقَ  َبْعِزَيا الرُّ  (ٔ)وسمع عميو هللا صمى الشَِّبيُّ  َأَجاَزهُ  َكَسا َذِلظَ  َأَجْدَنا َبْعس 

 في السغخوس بيع: مثل كحلظ، ليدت وىي غخر ا، البعس يطشيا ما البيػع مغ وىشاك

 األشياء ىحه مثل وبيع: تيسية ابغ قالو   (ٕ)فقط ورقو إال يطيخ ال والحي األرض،

 في الُسغيَّب عمى الػرق  مغ يطيخ بسا يدتجلػن  الخبخة أىل إن بل الغخر، مغ ليذ

،   (ٖ)لمحاجة الذارع فأباحيا إليو، يحتاج مسا ىي األشياء ىحه بيع أنَّ  كسا األرض،

 .(ٗ)الغخر مغ ىحا وليذ ىػ، كسا البيس بيع جػاز عمى وأجسعػا: حدم ابغ قالو 

 غيخ مغ بو الشاس وتعامل بحلظ العادة جخت ألنَّو جػفو؛ في مأكػلو ما بيع ويرح

ا فتحو في وألن نكيخ،  حتى" البصيخة" أشتخي  ال: السذتخي  قال لػ لكغ لو، إفداد 

 صفقة ىحه ألنَ  يرح؛ نعع: قمشا ،"الدكيغ عمى: "بقػليع يعخف ما وىػ تفتحيا،

 (٘)معيشة

 

                                                           
 بغ السصمب عبج بغ شافع بغ عثسان بغ العباس بغ إدريذ بغ دمحم هللا عبج أبػ الذافعي:   األم يشطخ :  ( ٔ

 سشة شبعة بجون : الصبعة بيخوت - السعخفة دار: الشاشخ( ىـٕٗٓ: الستػفى) السكي القخشي السصمبي مشاف عبج
  ٙ٘ٗ/ ٖ:  مٜٜٓٔ/ىـٓٔٗٔ: الشذخ

 ٕٜٗ/ ٜٕ: ابغ تيسية :  الفتاوى  مجسػع ( ٕ
 ٖٙ/  ٜٕالسرجر نفدو :  ( ٖ
( ىـٙ٘ٗ: الستػفى) الطاىخي  القخشبي األنجلدي حدم بغ سعيج بغ أحسج بغ عمي دمحم أبػ:  باآلثار السحمى ( ٗ

 ٕٗ٘/  ٘:  تاريخ وبجون  شبعة بجون : الصبعة بيخوت - الفكخ دار: الشاشخ
: الشذخ دار( ىـٕٔٗٔ: الستػفى) العثيسيغ دمحم بغ صالح بغ دمحم: السةلف السدتقشع زاد عمى السستع الذخح ( ٘

 ٖٛ٘/ ٖ:  ىـ ٕٛٗٔ - ٕٕٗٔ األولى،: الصبعة الجػزي  ابغ دار
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 : أخيه  بيع على الرجل بيع : حكم الثالثالمطلب 

 ،الحكيع لمذخع البيع ذلظ مخالفة وبيشت بتحخيسيا، الدشة استقمت قج مدألة ىحه

 إليو ويسيل البائع إلى ويخكغ وييػاىا، الدمعة السذتخي  يدتحدغ أنوالسخاد مشو 

 البائع كان فإذا البيع، بو يتع الحي والخضا العقج إال يبق ولع الثسغ، ويتحاكخان

 ما أحجىسا عمى فيعخض يعتخضو، أن ألحج   يجد لع الحال، ىحه مثل عمى والسذتخي 

 بيعظ افدخ: لمسذتخي  يقػل كأن ذلظ وصػرة .(ٔ)التبايع مغ عميو ىسا ما بو يفدج بو

 .(ٕ) بأزيج مشظ ألشتخي  افدخ: لمبائع يقػل أو بأنقز، ألبيعظ

 مع آخخ لعقج الفدخ ىحا َتعَّ  ثع والسذتخي، البائع اتَّفق قج الػقت ىحا في ويكػن 

 .األول العقج معو تع الحي غيخ مذتخي 

                                                           
 عاصع بغ البخ عبج بغ دمحم بغ هللا عبج بغ يػسف عسخ أبػ:  واألسانيج السعاني مغ السػشأ في لسا التسييج ( ٔ

 وزارة: الشاشخ البكخي  الكبيخ عبج دمحم،  العمػي  أحسج بغ مرصفى: تحقيق( ىـٖٙٗ: الستػفى) القخشبي الشسخي 
 ٖٚٔ/  ٖٔ:  ىـ ٖٚٛٔ: الشذخ عام السغخب - اإلسالمية والذةون  األوقاف عسػم

: الشاشخ الذافعي العدقالني الفزل أبػ حجخ بغ عمي بغ أحسج: السةلف البخاري  صحيح شخح الباري  فتح ( ٕ
 ٙٔٗ- ٘ٔٗ/  ٗ:  ٜٖٚٔ بيخوت، - السعخفة دار
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 يبيع أن وسمع عميو هللا صمى الشبي نيى: "قال عشيسا هللا رضي عسخ ابغ عغ: الجليل

 قبمو الخاشب يتخك حتى أخيو خصبة عمى الخجل يخصب وال بعس، بيع عمى بعزكع

 .(ٔ)"الخاشب لو يأذن أو

ورد في بيان و  .عشو السشيي تحخيع يقتزي وسمع عميو هللا صمى نييو أن: الجاللة وجو

 ذلظ عغ يديحو أن إال التحخيع، فحكسو ورد، إذا هللا قبل مغ الشيي أن وفيو: "معشاه 

 عمست أما »: وسمع عميو هللا صمى هللا رسػل قػل إلى تخى  أال مشو، السخاد يبيغ دليل

 "تحخيسيا هللا عغ فأشمق ،(ٕ)« بيعيا حخم شخبيا حخم الحي إن: قال ثع حخميا، هللا أن

 يأذن حتى الخصبة وكحا أخيو، بيع عمى البيع عميو يحخم السدمع أن يعمع ىشا ومغ(ٖ)

 .أخيو لو

 السةمغ: "قال وسمع عميو هللا صمى هللا رسػل أن عشو هللا رضي عامخ بغ عكبة وعغ

 أخيو خصبة عمى يخصب وال أخيو، بيع عمى يبتاع أن لمسةمغ يحل فال السةمغ، أخػ

  (ٗ)"يحر حتى

                                                           
 الشاصخ ناصخ بغ زىيخ دمحم: السحقق الجعفي البخاري  عبجهللا أبػ إسساعيل بغ دمحم:  البخاري  صحيح ( ٔ

 األولى،: الصبعة( الباقي عبج فةاد دمحم تخقيع تخقيع بإضافة الدمصانية عغ مرػرة) الشجاة شػق  دار: الشاشخ
 (.ٕٗٔ٘) الحجيث رقع ،ٜٔ/ ٚ:   ىـٕٕٗٔ

 (ٜٕٛٚ، رقع الحجيث ) ٕٙٔ/  ٘مدشج االمام احسج بغ حشبل : احسج بغ حشبل :  ( ٕ
 ٔٗٔ/  ٗ:  البخ عبج بغ: ا التسييج ( ٖ
  ٖٗٓٔ/ ٕ  : مدمع صحيح ( ٗ
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 ذات أخيو شخاء بعج يذتخي  أن عميو يحخم السدمع أخػ السدمع أن: الجاللة ووجو

 .خصبتو عمي يخصب أن أو الدمعة

   (ٔ)العمساء بيغ عميو مجسع   أخيو بيع عمى الخجل بيع عغ الشيي: الذخعي الحكع

 األخػة لسقتزى مخالف   أخيو بيع عمى الخجل بيع أن التحخيع في الحكسة ولعل

 والجيغ بيشيسا والعجاوة لمبغزاء سبب   وىػ السةمغ بأخيو إضخار ا فيو ألن اإليسانية؛

 البغزاء يدبب ما وكل والتدويخ، الغخر ورفع والخوابط، العالقات تقػية مشيجو

 .السدمسيغ بيغ والتشافخ

 الجيغ: )الحجيث ففي والتشاصح، بالشريحة وسمع عميو هللا صمى الشبي أمخنا وقج

 السدمسيغ وألئسة ولخسػلو، ولكتابو، ،: قال هللا؟ رسػل يا لسغ: قمشا ،(الشريحة

  (ٕ)وعامتيع

 

 

 

 

                                                           
 . ٘ٔٗ/ ٗ : العدقالني حجخ ابغ: الباري  فتح ( ٔ
 (ٜ٘)الحجيث رقع ،  ٗٚ/ ٔ  :مدمع صحيح  ( ٕ
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 الخاتسة ونتائج البحث : 

 مبادلة وىػ واحج، السعشى أن إالَّ  البيع، تعخيف في الفقياء عبارات اختمفتلقج  -ٔ

 .  التخاضي شخيق عغ بسال مال

 مغ فيسا اآلخخ، عميو يصمق ما عمى مشيسا كل يصمق والذخاء البيع لفعان  -ٕ

 أنو الستعاقجيغ مغ كل عمى فيصمق الستزادة، السعاني بيغ السذتخكة األلفاظ

 ومذتخ بائع

 أشتخيو وأنا البيع، ِاْفَدخ: شيئا   باع لسغ يقػل أن: مثالو:  الذخاء عمى الذخاء -ٖ

يعج مغ البيع السشيي  الثسغ عمى والسذتخي  البائع اتفق أن بعج بأكثخ، مشظ

 عشو 

 السحخمات في يدتخجميا أو هللا، معرية عمى بيا يدتعيغ لسغ األشياء بيع -ٗ

 تعج مغ االمػر السحخمة 

 بيا عيب حجوثِ  أو تمفيا مغ خػفا   صالحيا؛ يبجو أن قبل الثسخة بيع يجػز ال -٘

 النيا تعج مغ البيػع السحخمة  أخحىا قبل

 فيو وتجخل البيػع، كتاب أصػل مغ عطيع أصل الغخر بيع عغ ان الشيي -ٙ

 عمى يقجر ال وما والسعجوم، السجيػل وبيع اآلبق العبج بيع: مشيا مدائل

 في والمبغ الساء، في الدسظ وبيع عميو، البائع ممظ يتع لع وما تدميسو،

 غخر ألنَّو باشل؛ ذلظ وكل البصغ، في والحسل الزخع،
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 الذخع، عشيا نيى قج غخر ا تحػي  التي البيػع كانت فإذا ُيغتفخ، ما الغخر مغ -ٚ

 السرمحة جشب في ُيغتفخ يديخ ا غخر ا فييا يكػن  ما البيػع مغ ىشاك ولكغ

 البيع إمزاء عمى الستختبة

 مخالفة وبيشت بتحخيسيا، الدشة استقمت قج أخيو بيع عمى الخجل بيع حكع ان -ٛ

 الحكيع لمذخع البيع ذلظ

 فيو ألن اإليسانية؛ األخػة لسقتزى مخالف   أخيو بيع عمى الخجل بيع أن -ٜ

 تقػية مشيجو والجيغ بيشيسا والعجاوة لمبغزاء سبب   وىػ السةمغ بأخيو إضخار ا

 والخوابط العالقات

 والحسج  رب العالسيغ والرالة والدالم عمى دمحم والو وصحبو وسمع . 
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 المصادر والمراجع : 

 القخان الكخيع . 

: الستػفى) الحشفي الجراص الخازي  بكخ أبػ عمي بغ أحسج:   القخآن أحكام -ٔ

 السراحف مخاجعة لجشة عزػ - القسحاوي  صادق دمحم: السحقق( ىـٖٓٚ

: الصبع تاريخ بيخوت - العخبي التخاث إحياء دار: الشاشخ الذخيف باألزىخ

 ىـ  ٘ٓٗٔ

 االشبيمي السعافخي  العخبي بغ بكخ أبػ هللا عبج بغ دمحم القاضي:  القخآن أحكام -ٕ

 عبج دمحم: عميو وعمَّق أحاديثو وخخج أصػلو راجع( ىـٖٗ٘: الستػفى) السالكي

 الثالثة،: الصبعة لبشان - بيخوت العمسية، الكتب دار: الشاشخ عصا القادر

  م ٖٕٓٓ - ىـ ٕٗٗٔ

 هللا جار الدمخذخي  أحسج، بغ عسخو بغ محسػد القاسع أبػ:  البالغة أساس -ٖ

 الكتب دار: الشاشخ الدػد عيػن  باسل دمحم: تحقيق( ىـٖٛ٘: الستػفى)

  م ٜٜٛٔ - ىـ ٜٔٗٔ األولى،: الصبعة لبشان – بيخوت العمسية،

 شافع بغ عثسان بغ العباس بغ إدريذ بغ دمحم هللا عبج أبػ الذافعي:   األم -ٗ

( ىـٕٗٓ: الستػفى) السكي القخشي السصمبي مشاف عبج بغ السصمب عبج بغ

: الشذخ سشة شبعة بجون : الصبعة بيخوت - السعخفة دار: الشاشخ

  مٜٜٓٔ/ىـٓٔٗٔ
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 بغ عمي الحدغ أبػ الجيغ عالء:  الخالف مغ الخاجح معخفة في اإلنراف -٘

 دار: الشاشخ( ىـ٘ٛٛ: الستػفى) الحشبمي الرالحي الجمذقي السخداوي  سميسان

 تاريخ بجون  - الثانية: الصبعة العخبي التخاث إحياء

 بغ أحسج بغ دمحم بغ أحسج بغ دمحم الػليج أبػ:   السقترج ونياية السجتيج بجاية -ٙ

 دار: الشاشخ( ىـٜ٘٘: الستػفى) الحفيج رشج بابغ الذييخ القخشبي رشج

  م ٕٗٓٓ - ىـٕ٘ٗٔ: الشذخ تاريخ شبعة بجون : الصبعة القاىخة - الحجيث

 أحسج بغ مدعػد بغ بكخ أبػ الجيغ، عالء:  الذخائع تختيب في الرشائع بجائع -ٚ

: الصبعة ، العمسية الكتب دار: الشاشخ ،( ىـٚٛ٘: الستػفى) الحشفي الكاساني

  مٜٙٛٔ - ىـٙٓٗٔ الثانية،

 عمى مقال ، إسساعيل أيسغ عبجالخحسغ أبػ:  وحكسو تعخيفو: الغخر بيع -ٛ

 https://www.alukah.net:  االلكتخوني الخابط

 تػفيق دمحم/ لمجكتػر:  شخعيتيا عمى السبيع ضػابط وأثخ الذائعة البيػع -ٜ

   مٜٜٛٔ، الفكخ دار، الشاشخ ، البػشي

: الستػفى) الجخجاني الذخيف الديغ عمي بغ دمحم بغ عمي:  التعخيفات -ٓٔ

 الشاشخ، بإشخاف العمساء مغ جساعة وصححو ضبصو: السحقق( ىـٙٔٛ

- ىـٖٓٗٔ األولى: الصبعة لبشان،– بيخوت العمسية الكتب دار: الشاشخ

 مٖٜٛٔ
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 بغ يػسف عسخ أبػ:  واألسانيج السعاني مغ السػشأ في لسا التسييج -ٔٔ

( ىـٖٙٗ: الستػفى) القخشبي الشسخي  عاصع بغ البخ عبج بغ دمحم بغ هللا عبج

 وزارة: الشاشخ البكخي  الكبيخ عبج دمحم،  العمػي  أحسج بغ مرصفى: تحقيق

  ىـ ٖٚٛٔ: الشذخ عام السغخب - اإلسالمية والذةون  األوقاف عسػم

 أميغ خػاجو حيجر عمي: السةلف األحكام مجمة شخح في الحكام درر -ٕٔ

 الجيل دار: الشاشخ الحديشي فيسي: تعخيب( ىـٖٖ٘ٔ: الستػفى) أفشجي

  مٜٜٔٔ - ىـٔٔٗٔ األولى،: الصبعة

 بغ عسخ بغ أميغ دمحم عابجيغ، ابغ:  السختار الجر عمى السحتار رد -ٖٔ

-الفكخ دار: الشاشخ( ىـٕٕ٘ٔ: الستػفى) الحشفي الجمذقي عابجيغ العديد عبج

  مٕٜٜٔ - ىـٕٔٗٔ الثانية،: الصبعة بيخوت

 الجيغ شياب:  السثاني والدبع العطيع القخآن تفديخ في السعاني روح -ٗٔ

 عمي: السحقق( ىـٕٓٚٔ: الستػفى) األلػسي الحديشي هللا عبج بغ محسػد

 األولى،: الصبعة بيخوت - العمسية الكتب دار: الشاشخ عصية الباري  عبج

  ىـ ٘ٔٗٔ

 بغ بذيخ بغ إسحاق بغ األشعث بغ سميسان داود أبػ:  داود أبي سشغ -٘ٔ

ِجْدتاني األزدي عسخو بغ شجاد ََ  محيي دمحم: السحقق( ىـٕ٘ٚ: الستػفى) الّذِ

  بيخوت – صيجا العرخية، السكتبة: الشاشخ الحسيج عبج الجيغ
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 دمحم بغ صالح بغ دمحم: السةلف السدتقشع زاد عمى السستع الذخح -ٙٔ

 األولى،: الصبعة الجػزي  ابغ دار: الشذخ دار( ىـٕٔٗٔ: الستػفى) العثيسيغ

  ىـ ٕٛٗٔ - ٕٕٗٔ

 الجعفي البخاري  عبجهللا أبػ إسساعيل بغ دمحم:  البخاري  صحيح -ٚٔ

 عغ مرػرة) الشجاة شػق  دار: الشاشخ الشاصخ ناصخ بغ زىيخ دمحم: السحقق

  ىـٕٕٗٔ األولى،: الصبعة( الباقي عبج فةاد دمحم تخقيع تخقيع بإضافة الدمصانية

 أبػ حجخ بغ عمي بغ أحسج: السةلف البخاري  صحيح شخح الباري  فتح -ٛٔ

  ٜٖٚٔ بيخوت، - السعخفة دار: الشاشخ الذافعي العدقالني الفزل

 بابغ السعخوف الديػاسي الػاحج عبج بغ دمحم الجيغ كسال: القجيخ فتح -ٜٔ

 وبجون  شبعة بجون : الصبعة الفكخ دار: الشاشخ( ىـٔٙٛ: الستػفى) اليسام

  تاريخ

 أستاذ الدَُّحْيِمّي، مرصفى بغ َوْلَبة. د. أ:  وأدلَُّتوُ  اإلسالميُّ  الِفْقوُ  -ٕٓ

خيعة كّميَّة - دمذق بجامعة وأصػلو اإلسالميّ  الفقو قدع ورئيذ : الشاشخ ، الذَّ

  الخَّابعة: الصبعة ، دمذق – سػريَّة - الفكخ دار

 السةلفيغ مغ مجسػعة:  السةلف والدشة الكتاب ضػء في السيدخ الفقو -ٕٔ

  ىـٕٗٗٔ:  الصبع سشة الذخيف السرحف لصباعة فيج السمظ مجسع:  الشاشخ
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 الجديخي  عػض دمحم بغ الخحسغ عبج:  األربعة السحاىب عمى الفقو -ٕٕ

: الصبعة ، لبشان – بيخوت العمسية، الكتب دار: الشاشخ ،( ىـٖٓٙٔ: الستػفى)

  م ٖٕٓٓ - ىـ ٕٗٗٔ الثانية،

 بعبج السجعػ دمحم الجيغ زيغ:  الرغيخ الجامع شخح القجيخ فيس -ٖٕ

 السشاوي  ثع الحجادي العابجيغ زيغ بغ عمي بغ العارفيغ تاج بغ الخؤوف

 ، مرخ – الكبخى  التجارية السكتبة: الشاشخ ،( ىـٖٔٓٔ: الستػفى) القاىخي 

  ٖٙ٘ٔ األولى،: الصبعة

 مػسى بغ أيػب:  المغػية والفخوق  السرصمحات في معجع الكميات -ٕٗ

: السحقق( ىـٜٗٓٔ: الستػفى) الحشفي البقاء أبػ الكفػي، القخيسي الحديشي

  بيخوت – الخسالة مةسدة: الشاشخ السرخي  دمحم - دروير عجنان

 حدام بغ عمي الجيغ عالء:  واألفعال األقػال سشغ في العسال كشد -ٕ٘

 فالسكي السجني ثع البخىانفػري  اليشجي الذاذلي القادري  خان قاضي ابغ الجيغ

 صفػة - حياني بكخي : السحقق( ىـٜ٘ٚ: الستػفى) اليشجي بالستقي الذييخ

  مٜٔٛٔ/ىـٔٓٗٔ الخامدة، الصبعة: الصبعة الخسالة مةسدة: الشاشخ الدقا

 ابغ الجيغ جسال الفزل، أبػ عمى، بغ مكخم بغ دمحم:  العخب لدان -ٕٙ

 صادر دار: الشاشخ( ىـٔٔٚ: الستػفى) اإلفخيقى الخويفعى األنراري  مشطػر

   ىـ ٗٔٗٔ - الثالثة: الصبعة بيخوت -
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 الدخخدي األئسة شسذ سيل أبي بغ أحسج بغ دمحم:  السبدػط -ٕٚ

 تاريخ شبعة بجون : الصبعة بيخوت - السعخفة دار: الشاشخ( ىـٖٛٗ: الستػفى)

  مٖٜٜٔ - ىـٗٔٗٔ: الشذخ

 إيخان، - شيخان الصػسي الحدغ بغ دمحم:  األمامية فقو في السبدػط -ٕٛ

 .  ل ٖٚٛٔ ،ٖ ط الجعفخية، اآلثار إلحياء السختزػية السكتبة

 بغ الحميع عبج بغ أحسج العباس أبػ الجيغ تقي:   الفتاوى  مجسػع -ٜٕ

 قاسع بغ دمحم بغ الخحسغ عبج: السحقق( ىـٕٛٚ: الستػفى) الحخاني تيسية

 السسمكة الشبػية، السجيشة الذخيف، السرحف لصباعة فيج السمظ مجسع: الشاشخ

  مٜٜ٘ٔ/ىـٙٔٗٔ: الشذخ عام الدعػدية العخبية

 بغ الحق عبج دمحم أبػ:  العديد الكتاب تفديخ في الػجيد السحخر -ٖٓ

 ىـٖٔٗٔ - لبشان - العمسية الكتب دار: الشذخ دار األنجلدي عصية بغ غالب

  األولى: الصبعة ،  مٖٜٜٔ ـ

 األنجلدي حدم بغ سعيج بغ أحسج بغ عمي دمحم أبػ:  باآلثار السحمى -ٖٔ

: الصبعة بيخوت - الفكخ دار: الشاشخ( ىـٙ٘ٗ: الستػفى) الطاىخي  القخشبي

  تاريخ وبجون  شبعة بجون 

 عبج بغ بكخ أبي بغ دمحم هللا عبج أبػ الجيغ زيغ:  الرحاح مختار -ٕٖ

 ، دمحم الذيخ يػسف: السحقق ،( ىـٙٙٙ: الستػفى) الخازي  الحشفي القادر
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: الصبعة ، صيجا – بيخوت الشسػذجية، الجار - العرخية السكتبة: الشاشخ

  مٜٜٜٔ/  ىـٕٓٗٔ الخامدة،

 بغ أحسج بغ هللا عبج البخكات أبػ: التأويل وحقائق التشديل مجارك -ٖٖ

 الصيب، الكمع دار: الشاشخ ،( ىـٓٔٚ: الستػفى) الشدفي الجيغ حافع محسػد

  م ٜٜٛٔ - ىـ ٜٔٗٔ األولى،: الصبعة ، بيخوت

 بغ حشبل بغ دمحم بغ أحسج هللا عبج أبػ:  حشبل بغ أحسج اإلمام مدشج -ٖٗ

 عادل - األرنةوط شعيب: السحقق( ىـٕٔٗ: الستػفى) الذيباني أسج بغ ىالل

 - ىـ ٕٔٗٔ األولى،: الصبعة ، الخسالة مةسدة: الشاشخ ، وآخخون  مخشج،

  م ٕٔٓٓ

 صمى هللا رسػل إلى العجل عغ العجل بشقل السخترخ الرحيح السدشج -ٖ٘

: الستػفى) الشيدابػري  القذيخي  الحدغ أبػ الحجاج بغ مدمع:  وسمع عميو هللا

 العخبي التخاث إحياء دار: الشاشخ ، الباقي عبج فةاد دمحم: السحقق ،( ىـٕٔٙ

  بيخوت –

 عمي بغ دمحم بغ أحسج:  الكبيخ الذخح غخيب في السشيخ السرباح -ٖٙ

 السكتبة: الشاشخ( ىـٓٚٚ نحػ: الستػفى) العباس أبػ الحسػي، ثع الفيػمي

  بيخوت – العمسية
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 بغ دمحم بغ حسج سميسان أبػ:  داود أبي سشغ شخح وىػ الدشغ، معالع -ٖٚ

: الشاشخ( ىـٖٛٛ: الستػفى) بالخصابي السعخوف البدتي الخصاب بغ إبخاليع

  م ٕٖٜٔ - ىـ ٖٔ٘ٔ األولى: الصبعة حمب - العمسية السصبعة

 الذامي، المخسي مصيخ بغ أيػب بغ أحسج بغ سميسان: الكبيخ السعجع -ٖٛ

 السجيج عبج بغ حسجي: السحقق( ىـٖٓٙ: الستػفى) الصبخاني القاسع أبػ

  الثانية: الصبعة القاىخة - تيسية ابغ مكتبة: الشذخ دار الدمفي

 الجيغ محيي زكخيا أبػ:   الحجاج بغ مدمع صحيح شخح السشياج -ٜٖ

 العخبي التخاث إحياء دار: الشاشخ( ىـٙٚٙ: الستػفى) الشػوي  شخف بغ يحيى

   ٕٜٖٔ الثانية،: الصبعة بيخوت -

 دمحم هللا عبج أبػ الجيغ شسذ:  خميل مخترخ شخح في الجميل مػاىب -ٓٗ

 الخُّعيشي بالحصاب السعخوف السغخبي، الصخابمدي الخحسغ عبج بغ دمحم بغ

 - ىـٕٔٗٔ الثالثة،: الصبعة الفكخ دار: الشاشخ( ىـٜٗ٘: الستػفى) السالكي

  مٕٜٜٔ

 


