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• حصل على درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء بجامعة ا�مام محمد 
المعامالت  في  البهائم  سباع  (أحكام  بأطروحته  ا�سالمية،  سعود  بن 

وا�طعمة واللباس والطب).
• حصل على درجة الدكتوراه من كلية الشريعة بالرياض بجامعة ا�مام محمد بن 

سعود ا�سالمية، بأطروحته (الصناديق االستثمارية: دراسة فقهية تطبيقية ). 

E : hashas30@gmail.com

ا�ستاذ المشارك -  كلية الشريعة والقانون 
جامعة جازان
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 امللخص
 .صياغة الذهب وأثرها الفقهي موضوع البحث:
دف هذا البحث إىل إماطة اللثام عن أثر الصنعة والصياغة يف هي أهداف البحث:

وإن صيغ  اربويً  يبقى مااًل ؟ أم رجه من الربوية املجمع عليها فيهالذهب، هل خت
 .وأصبح قالدة أو قرًطا أو عقًدا ونحو ذلك

 .املنهج الوصفي التحلييل منهج البحث:
؛ سواء كان ترًبا مهام تشكل اربويً  خلصُت إىل أن الذهب يبقى مااًل  أهم النتائج:

وعليه فال جيوز مبادلته بجنسه  ؛أو غري ذلك امصوغً  اأو سبيكًة أو دنانرَي أو حليً 
وال بالفضة واألوراق النقدية إال  ،( إال بتحقق رشطي التقابض والتامثل)الذهب

 .برشط التقابض
  التوصيات:

( ية واإللكرتونيةاق الذهب الفعلأسو الباحثني بأن ينزلوا للميدان )أويص
 اويتأملوا بروّية املسائل التي حيتاجها املتبايعون يف تلك األسواق ويتصوروها تصورً 

من أصحاب الصنعة، ومن ثم ينزلوا عليها القواعد والضوابط الفقهية  اعميقً 
  .إذ احلكم عىل اليشء فرع عن تصوره ؛واألصولية املستفادة من نصوص الوحيني

            أثر. -ذهب  -صياغة  :الكلمات املفتاحية
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 قدمةامل
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل خاتم النبيني واملرسلني نبينا   

  :أما بعد ،ورسولنا حممد بن عبد اهلل وعىل آله وصحبه أمجعني
 ہہ﴿ ما يشاء بام يشاء حلكمة يعلمها  فإن اهلل تعاىل خيص    

به الذهب والفضة من اخلصائص  ذلك ما خص   ومن ،[4:اهيم]إبر ﴾ھ
 ّب ئواألعناق متيل وترش ،ففتجد النفوس هتفو و تتشو   ،الفريدة دون سائر املعادن

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ﴿  :كام قال اهلل  ،هلام
 :×رسول اهلل  وكام قال ،[14:]آل عمران ﴾..    ہ   ہ  ھ  ھ

 آخر، ولن ميأل فاه إال من ذهب، أحب أن له واديً  لو كان البن آدم واد  »
مع تعاقب األجيال  –، وال يزال الناس (1)«الرتاب، وهللا يتوب على من اتب

فهذه تتحىل هبام  ،يتعاملون بالذهب والفضة بأشكاهلام املختلفة –وانقضاء الدهور 
ولربام  ،كام ختفىمن األح اومع كثرة املتعاملني هبام إال أن كثريً  ،وهذا يتاجر هبام

ه أو أصابه غباره دون أدنى شعور منه حل  خ بوَ م بعض املسلمني الربا وتلط  تقح  
 للناس لئال يقعوا يف احلرام ىّل بحث األحكام وُت لذا كان من املناسب أن تُ  ؛ومعرفة
ومما يدعو خلوض غامر هذه املسائل كثرة سؤاالت تار الذهب عن مجلة من  ،بجهل

 ،الذهب يلّ مسألة ُح  :وعىل رأس تلك املسائل ،احلاجة هلا س  م يف أمَ هُ املسائل التي 
ل إىل زينة للنساء من خاتم وسوار وقالدة وقرط وغ الذي حتو  وهو الذهب املُص 

فهل هذه األشكال املتحصلة من الصياغة هلا ذات أحكام الذهب من حيث  ،وغريها
قي الوقوع يف الربا ـعىل هذا األساس فنت  يلزم التعامل معه  م  ومن ثَ  ؟اربويً  كونه مااًل 
فصار سلعة كسائر  اربوي   أم أن هذه الصياغة أخرجت الذهب عن كونه مااًل  ،بنوعيه

فيجوز حينئٍذ مبادلتها بأي يشء  ؛السلع من جنس الثياب والقلم والكتاب ونحوها
                                       

 ،(4810برقم ) ،لو أن البن آدم واديني البتغى ثالثا باب: ،الزكاة :كتاب ،أخرجه مسلم يف صحيحه (1)
 .عن أنس بن مالك  2/725
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 ايسريً  اة أثرً أم نقول إن للصياغ ؟شرتط حينها متاثل وال تقابضوال يُ  أو مؤجاًل  حااًل 
رب فيجوز كالسبائك والتّ ة ليّ بالكُ وال هي أبقته  ةلي  بالكُ  ةفال هي أخرجته عن الربويّ 

 للقارئ الكريم مقدار بني  ؟!! مثل هذا العرض الرسيع ملوضوعنا يُ أَس الفضل دون الن  
 .واهلل املستعان ،راسة هذا املوضوع وتليته للناسأمهية د

 مشكلة البحث 
 ،يف هذه املسألة املتعارضة ظاهرً ة البحث يف اجلمع بني األدلة اتتجىل مشكل

حترير رأي شيخ كذلك و ،ومقارنتها باملقاصد والقواعد املقررة يف الربويات
 .لتعارض املنقول عنه ؛يف هذه املسألة فقد كثر اجلدل حول رأيه فيها :اإلسالم

  :حدود البحث
الفقهي مع ما يتعلق هبذه  البحث مقترص عىل مسألة صياغة الذهب وأثرها

 .ة ربوية الذهب والفضةلّ كمسألة ع   ،املسألة
  :أسباب اختيار البحث

 .ة ملعرفة أحكام مبادلة الذهب املصوغح  ل  حاجة الناس املُ  -1
 .وقوع بعض الناس يف الربا عند مبادلة الذهب -2

  :أسئلة البحث
  :يام يأيتيمكن إمجاهلا ف ،هذا البحث جييب عن عدد من التساؤالت

 .؟ما املراد بصياغة الذهب -1
 .؟ما األشكال التي يأيت عليها الذهب -2
 ؟.ة ربوية الذهبلّ ما ع   -3
 .؟كام كان اربوي   يف إزالة ربويته أم يبقى مااًل  هل لصياغة الذهب أثر   -4

  :منهج البحث
جوبة التحلييل يف عرض األدلة واملناقشات واألالوصفي  يعتمد البحث املنهج

  .واالعرتاضات
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  :خطة البحث
  :وخامتة عىل هذا النحو ،ومبحثني ،ومتهيد ،انتظم عقد هذا البحث يف مقدمة

  :وفيه مطلبان ،التمهيد
  :وفيه مسألتان ،التعريف بالصياغة :املطلب األول

  :التعريف بالصياغة لغةً  :املسألة األوىل  
 :االتعريف بالصياغة اصطالًح  :املسألة الثانية 

  :وفيه ثالث مسائل ،التعريف بالذهب وأشكاله :املطلب الثاين
 .التعريف بالذهب :املسألة األوىل
 .أشكال الذهب :املسألة الثانية
 .التعريف باملصطلحات ذات العالقة :املسألة الثالثة

 .علة الراب يف الذهب :املبحث األول
 .ومؤجًل  تفاضًل ( جبنسه ماحلُِلي  مبادلة الذهب املصوغ ) :املبحث الثاين

 .ثم اخلامتة وفهرس املصادر واملراجع
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

 .أمجعني
 
 

 
 

  



د. حسن بن غالب آل دائلة صياغة الذهب وأثرها الفقهي 

٢م
٠١

س ٨
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٣٩
ة 

حج
و ال

ذ

٦
العدد السادس

218

 

5 
 

 التمهيد
 :التعريف ابلصياغة :املطلب األول

  :وفيه مسألتان 
الصاد والواو والغني » :ال ابن فارسق :التعريف ابلصياغة لغةً  :املسألة األوىل 

ا، وغً صاغ اليشء يصوغه َص  و ،(1)«أصل صحيح، وهو هتيئة يشء عىل مثال مستقيم

)صاغ( اليشء من و ،(2)كهبَ وصياغة، وصيغة، وصيغوغة، األخرية عن اللحياين: َس 

ا يف لغة أهل احلجاز. وعمله اغ( أيًض )صيّ اغ( و)صوّ ب قال فهو )صائغ( وبا

اغ ا فهو صائغ وصوّ ي  ل  ا جعله ُح وغً صاغ الرجل الذهب يصوغه َص و ،(3))الصياغة(

ب يف األرض، وكذلك صاغ األدم َس ا: رَ وغً صاغ املاء يصوغ َص و ،(4)وهي الصياغة

 ا صيغةً ومن املجاز: صاغ اهلل تعاىل فالنً  ب فيه، قاله ابن شميل.يف الطعام: إذا رَس 

صيغة، أي: حسن العمل، وقيل: حسن ، وهو حسن الحسنةً  لقةً قه خ  لَ ، أي: َخ حسنةً 

 ا:يصوغه صوغً  وصاغ اليشء: لقته.لق خ  يغ عىل صيغته، أي: ُخ ، وص  دّ لقة والقَ اخل  

  .(5)رفته وعملهوالصياغة بالكرس: ح   ،كه عليهأه عىل مثال مستقيم وسبَ هي  

ي كه إىل ُح بَ وصياغة الذهب أي َس  ،بكغة تعني الس  واخلالصة أن الصياغة يف الل  
 .يل 

ال خيرج معنى الصياغة يف  :االتعريف ابلصياغة اصطلحً  :املسألة الثانية

 :اعىل هذا فيكون معنى الصياغة اصطالًح و ،االصطالح الفقهي عن معناها يف اللغة

 .(6) اي  ل  جعل الذهب ُح 
                                       

 .(786الفريوز آبادي )ص ،(، وينظر: القاموس املحيط322 ،3/321ابن فارس ) ،مقاييس اللغة (1)
 (.8/442منظور )ابن  ،لسان العرب ،(6/36)ابن سيده  ،املحكم واملحيط األعظم (2)
 (.180)صالرازي  ،خمتار الصحاح (3)
 (.352الفيومي )ص ،املصباح املنري (4)
 (.22/533الزبيدي ) ،تاج العروس (5)
 (.279القلعجي والقنيبي )ص ،معجم لغة الفقهاء ،(11/145املوسوعة الفقهية الكويتية ) :ينظر (6)
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  :التعريف ابلذهب وأشكاله :املطلب الثاين
 :ائلوفيه ثالث مس
صفر اللون الذهب: املعدن النفيس األ :بالتعريف ابلذه :املسألة األوىل

  .(1)صف بصفات فيزيائية معينةاملتّ 
  :منها ،ىيأيت الذهب يف صور وأشكال شتّ  :أشكال الذهب :املسألة الثانية

التاء والباء والراء أصالن متباعد ما بينهام: أحدمها » :قال ابن فارس :الترب -1
ول قوهلم: ترب اهلل عمل الكافر، أي فاأل ،اهلالك، واآلخر جوهر من جواهر األرض

 ﴾ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ ڄ  ڤ  ڤ  ڤ ﴿أهلكه وأبطله. قال اهلل تعاىل: 
، وهو ما كان من الذهب والفضة غري الت رْب واألصل اآلخر  ،[139]األعراف: 

 .(3)ربةويقال للقطعة منها ت   .(2)«وغُص مَ 
 :قال لغريهصاغ وال يُ يُ  بالذهب قبل أن رب خمتص  وبعض أهل اللغة يرى أن الت  

ومنهم من يرى  ،(4)صاغاطلق عىل الذهب والفضة قبل أن يُ ومنهم من يرى أنه يُ  ،ربت  
رب يقع عىل مجيع الت   :قال األزهري ،(5)طلق عىل كل اجلواهر قبل الصياغةرب يُ أن الت  

 وبمثله قال ،(6)منها النحاس والصفر والشبة والزجاج صاغجواهر األرض قبل أن يُ 
 .رب يطلق عىل الذهب ما دام يف معدنه قبل الصياغةواخلالصة أن الت   .(7)الزّجاج

 . (8)ل إىل دنانري ذهبيةاملرضوب هو الذهب الذي حتو  : املضروب -2

                                       
 (.215القلعجي والقنيبي، )ص ،معجم لغة الفقهاء (1)
 .(1/362ابن فارس ) ،مقاييس اللغة (2)
 .(1/101) بن اجلوزيا ،غريب احلديث (3)
 ،(1/247اخلطايب ) ،(، غريب احلديث1/103الشيباين ) ،اجليم ،(1/385ابن قتيبة ) ،اجلراثيم :ينظر (4)

 (.1/81ابن مالك ) ،إكامل اإلعالم
 (.3/295)ابن سيده  ،املخصص ،(4/88ابن منظور ) ،لسان العرب :ينظر (5)
 .(1/101)ابن اجلوزي  ،غريب احلديث (6)
 .(58املطرزي )ص  ،املغرب (7)
 .(267الصفدي )ص ،تصحيح التصحيف :ينظر (8)
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هو الذهب الذي حوله الصاغة إىل حيل كسوار املصوغ  :ي  لِ وغ أو احلُ صُ املم  -3

  .(1)أو قالدة أو قرط وما شابه ذلك

والسبيكة:  به وأفرغه يف قالب.ذو   :اكً يسبكه سبْ  سبك الذهب :ةبيكالس   -4

 ،(3) من اخلبثامصه وخل  امأذاهب اسبكً  الذهب والفضة .سبك(2)بة منهالقطعة املذو  
 .(4)إذا استطالت من الذهب والفضةوالسبيكة القطعة املذابة 

 .(5)هي السبيكة  :النقرة -5

وهو السيب  ،حتت األرض ةملنسابا (7)ةوالفض (6)عروق الذهب :السام -6

 .(8)ا ومجعه سيوبيًض أ

 :التعريف ابملصطلحات ذات العلقة :املسألة الثالثة
 :بيع العني بالعني ينقسم إىل ثالثة أقسام

  .(9)أو أحدمها بالفلوس ،وهو بيع الذهب بالفضة :الرصف :القسم األول

 . (10)اوهي بيع الذهب بالذهب وزنً  :املراطلة :القسم الثاين
                                       

(، املعجم 279معجم لغة الفقهاء، القلعجي والقنيبي )ص ،(11/145املوسوعة الفقهية الكويتية ) :ينظر (1)
  .(1/529الوسيط )

 .(6/731)ابن سيده  ،ظماملحكم واملحيط األع :ينظر (2)
 .216املطرزي ص  ،املغرب :ينظر (3)
 .(70القونوي، )ص  ،(، أنيس الفقهاء14/276)دي الزبي ،تاج العروس :ينظر (4)
القونوي  ،أنيس الفقهاء ،(5/229)ابن منظور  ،، لسان العرب(2/835)اجلوهري  ،الصحاح :ينظر (5)

 .(70ص)
ابن فارس  ،جممل اللغة ،(5/1955)الصحاح، اجلوهري  ،(385ابن قتيبة )ص ،اجلراثيم :ينظر (6)

 (.482)ص
 .(1/493ده )املخصص، ابن سي :ينظر (7)
 .(110لألزهري )ص ،الزاهر (8)
 .(2/74النفراوي ) ،الفواكه الدواين :ينظر (9)
 ،املغرب ،(2/150)للقايض عبد الوهاب  ،التلقني ،(343ابن احلاجب )ص  ،جامع األمهات :ينظر (10)

 .(190طرزي )ص امل
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 .(1)اوهي بيع الذهب بالذهب عددً  :املبادلة :القسم الثالث
وينقسم بيع العني بالعني إىل ثالثة أقسام؛ ألنه إن اختلف جنس » :قال احلطاب

ضني كذهب وفضة وعكسه فهو الرصف، وإن احتدا فإن كان البيع بالوزن فهو وَ الع  
 .(2)«املراطلة، وإن كان بالعدد فهو املبادلة

وعليه يأيت قول التوضيح اعلم أن العني إن بيع بعني خمالف فهو »: وقال اخلريش
 .(3)«الرصف وبمامثل وزنا مراطلة وعددا مبادلة انتهى

 
 
 
 

 

                                       
 .(2/74)النفراوي  ،الفواكه الدواين :ينظر (1)
(، الفواكه الدواين، 5/36) ،اخلريش عىل خمترص خليل :وينظر ،(4/226ب )احلطا ،مواهب اجلليل (2)

 .(2/74النفراوي )
 .(5/36)اخلريش عىل خمترص خليل  (3)
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 ة الربا يف الذهبّلِع :املبحث األول
وأمجعوا عىل أن العلة  ،(1)من الذهب والفضة مال  ربوي أمجع العلامء عىل أن كاًل 

  :منها ،وذلك للنص عليهام يف أحاديث كثرية ؛(2)فيهام واحدة
ال تبيعوا الذهب » :قال× أن النبي   أيب سعيد اخلدري ما جاء عن -

 .(3)«بسواء سواءً  ،مبثل مثًل  ، بوزنق إال وزنً رِ ق ابلوم رِ ابلذهب وال الوم 
 ،بامئة دينار اعن ابن شهاب عن مالك بن أوس أخربه أنه التمس رصفً وما جاء  -
بها يف قل  فأخذ الذهب يُ  ،حتى اصطرف مني(4)اين طلحة بن عبيد اهلل فرتاوضنافدع
واهلل ال تفارقه  :فقال ،وعمُر يسمع ذلك ،خازين من الغابة حتى يأيتَ  :ثم قال ،يده

 إال الذهب ابلذهب رابً » :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم ،حتى تأخذ منه
 ، إال هاء وهاءوالشعري ابلشعري رابً  ،هاء وهاء  إالوالرب ابلرب رابً  ،هاء وهاء

 .(5)« إال هاء وهاءوالتمر ابلتمر رابً 
أن   حديث عبادة بن الصامتوأوسع حديث يف ذكر األصناف الربوية  -

والرب  ،والفضة ابلفضة ،الذهب ابلذهب» :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم
 ،سواًء بسواء ،مبثل وامللح ابمللح مثًل  ،روالتمر ابلتم ،والشعري ابلشعري ،ابلرب

 .(6)«بيد افإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدً  ،بيد ايدً 
                                       

 .(5/18)املاوردي  ،، احلاوي(4/4)ابن قدامة  ،املغني :ينظر( 1)
 .(4/5ابن قدامة ) ،املغني :ينظر (2)
 .(3/1209) ،(1584برقم ) ،الربا :باب ،كتاب املساقاة ،أخرجه مسلم يف صحيحه( 3)
 :وقيل املراوضة ،بإسكان الضاد املعجمة أي تارينا الكالم يف قدر العوض بالزيادة والنقص :تراوْضنا (4)

ابن اجلزري  ،لنهاية يف غريب احلديث واألثرا :ينظر ،املواصفة أي كل واحد يصف سلعته لآلخر
 .(3/361)الزرقاين عىل املوطأ  رشح ،(4/378ابن حجر ) ،فتح الباري ،(2/276)

 ،(2065برقم ) ،بيع الشعري بالشعري :باب ،كتاب البيوع ،أخرجه البخاري هبذا اللفظ يف صحيحه (5)
 ،(1586برقم ) ،الذهب بالورق نقًداالرصف وبيع  :باب ،كتاب املساقاة ،ومسلم يف صحيحه ،2/761
 .«هذا احلديث جمتمع عىل صحته»: (6/362وقال ابن عبد الرب يف االستذكار ) ،3/1209

 ،(1584برقم ) ،الرصف وبيع الذهب بالورق نقًدا :باب ،كتاب املساقاة ،أخرجه مسلم يف صحيحه (6)
(3/1211)  . 
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ومع أن العلماء أمجعوا على ربوية الذهب والفضة إال أهنم اختلفوا يف العلة 
  :على ثلثة أقوال
 ،اأو جوهرية األثامن غالبً بة الثمنية علة الربا يف الذهب والفضة غلَ  :القول األول

ني وال يلحق ين أو مرضوبَ ربَ وهي هبذا علة قارصة عىل الذهب والفضة سواء كانا ت  
 .(3)ورواية عند احلنابلة ،(2)،ومذهب الشافعية(1)عند املالكية وهو قول   ،هبام غريمها
  :منها ،وقد استدلوا بعدد من األدلة :األدلة

ق عىل الذهب والفضة ل  عىل أن احلكم إذا عُ رة أن األصول مقرّ  :الدليل األول
إىل  د  قت هبام مل يتعَ س غريمها عليهام. أال ترى أن الزكاة ملا تعل  قَ اختص هبام ومل يُ 

وملا حرم الرشب يف أواين الفضة  ،من املوزونات أو يشءٍ  أو نحاسٍ  فرٍ غريمها من ُص 
كذلك وجب أن يكون النهي هبام دون سائر األواين من غريمها.  والذهب اختص  

 .(4)ية إىل غريمهاة فيهام غري متعد  لّ ا هبام وأن الع  ق عليهام خمتص  الربا املعل  
 :وقش هذا الدليل من وجهنيوقد نُ 

 والعلة القارصة ،علة قارصة بالذهب والفضة اأن جعل الربا خمتًص  :الوجه األول
 .(5)ال يصلح التعليل هبا يف اختيار األكثر

 ،نألهنا أثام ؛بالفلوس اطردً  أن التعليل بغلبة الثمنية منقوض :الوجه الثاين
 .(6)الكوهنا ليست أثامنً  ؛يل  باحلُ  اوعكًس 

                                       
الفواكه  ،(2/142)حاشية العدوي عىل كفاية الطالب  ،(340ص)البن احلاجب  ،جامع األمهات :ينظر (1)

حاشية الصاوي عىل الرشح الصغري  ،(5/56)ىل خمترص خليل اخلريش ع ،(2/74)النفراوي  ،الدواين
(3/72). 

القايض  ،فتح الوهاب ،(242ص)احلصني  ،كفاية األخيار ،(3/380)النووي  ،روضة الطالبني :ينظر (2)
 .(1/190)عبد الوهاب 

 .(2/32)ابن قدامة  ،الكايف ،(240ص)الكلوذاين  ،اهلداية :ظرين (3)
 .(5/29)املاوردي  ،احلاوي (4)
 .(5/12)(، اإلنصاف، املرداوي 4/128)ابن مفلح  ،(، املبدع6/294)ابن مفلح  الفروع، :ينظر (5)
 .(5/12) املراجع السابقة :ينظر (6)
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أن التعليل لربوية الذهب بغلبة الثمنية ال يطرد بل هو منقوض  :وبيان ذلك
ألنه منقوض باحليل  ؛وكذلك هو ال ينعكس ،بالفلوس فإهنا أثامن ومل جير  فيها الربا

 .اربوي مع أهنا ليست ثمنً  فإهنا مال
قوام األموال، فاقتضت احلكمة  ف بهالثمنية الغالبة وصف رَشُ  :الدليل الثاين

 .(1)التعليل هبا
 .بأن التعليل بالثمنية الغالبة منقوض بفساد الوضع :ونوقش

وهي هبذا علة متعدية  ،علة الربا يف الذهب والفضة مطلق الثمنية :القول الثاين
وممن ذهب  ،كالفلوس واألوراق النقدية اخذه الناس ثمنً  كل ما يتّ فيجري الربا يف

ورواية عند  ،(3)وهو قول عند املالكية ،(2)حممد بن احلسن من احلنفية :هلذا القول
والشيخ  ،(6)وابن القيم ،(5)وشيخ اإلسالم ابن تيمية ،(4)اختارها أبو اخلطاب احلنابلة

 .(7)ابن عثيمني
  :واستدلوا بام يأيت

أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم  عن عثامن بن عفان  :لدليل األولا
 .(8) «وال الدرهم ابلدرمهني ،ال تبيعوا الدينار ابلدينارين» :قال

                                       
ابن  ،املبدع ،(3/416)الزركيش عىل خمترص اخلرقي رشح  ،(126 /4ابن أيب عمر ) ،الرشح الكبري :ينظر (1)

 .(4/127)مفلح 
وعند حممد الثمنية الزمة للفلوس النافقة، فكانت من األثامن » :(6/59)دائع الصنائع قال الكاساين يف ب (2)

املطلقة، وهلذا أبى جواز بيع الواحد منها باثنني، فتصلح رأس مال الرشكة كسائر األثامن املطلقة من 
 . (2/8املرغيناين ) ،اهلداية ،(12/183)الرسخيس  ،املبسوط :وينظر ،«لدراهم، والدنانريا

الفواكه  ،(2/142)حاشية العدوي عىل كفاية الطالب  ،(2/35ابن رشد ) ،املقدمات املمهدات :ينظر (3)
 .(2/74)النفراوي  ،الدواين

 .(5/16)املرداوي  ،اإلنصاف :ينظر (4)
 .(29/471)ابن تيمية  ،وىجمموع الفتا :ينظر (5)
  .(2/105)ابن القيم  ،إعالم املوقعني :ينظر (6)
 .(9/502)موع فتاوى ابن عثيمني جم :ينظر (7)
 .3/1209 ،(1585برقم ) ،باب الربا ،كتاب املساقاة ،أخرجه مسلم يف صحيحه  (8)
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أن هني النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم عن بيع الدينار بالدينارين  :وجه الداللة
 .(1)ة هي الثمنيةوالدرهم بالدرمهني يشعر بأن علة ربوية الذهب والفض

متفق مع احلكمة  مانعٍ  جامعٍ  التعليل بمطلق الثمنية تعليل بمناطٍ  :الدليل الثاين
كاألوراق  افهو شامل لكل ما يتخذه الناس ثمنً  ،يف جريان الربا يف الذهب والفضة

 .(2)النقدية التي صارت عمدة احلياة النقدية يف هذا العرص
س فيه مناسبة، فهو طرد حمض، بخالف التعليل بالوزن لي :الدليل الثالث

التعليل بالثمنية، فإن الدراهم والدنانري أثامن املبيعات، والثمن هو املعيار الذي به 
ا ال يرتفع وال ينخفض؛ إذ ا مضبوطً عرف تقويم األموال، فيجب أن يكون حمدودً يُ 

ل اجلميع لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع مل يكن لنا ثمن نعترب به املبيعات، ب
سلع، وحاجة الناس إىل ثمن يعتربون به املبيعات حاجة رضورية عامة، وذلك ال 

 .(3)عرف به القيمة، وذلك ال يكون إال بثمن تقوم به األشياءيمكن إال بسعر تُ 
ز إسالمهام يف املوزونات؛ ألن لو كانت العلة يف األثامن الوزن مل جيُ  :الدليل الرابع

 أن يكون التعليل فتعني   ،(4)ل يكفي يف حتريم النساءأحد وصفي علة ربا الفض
 .الصحيح هو مطلق الثمنية

وقال به  ،إن علة الربا يف الذهب والفضة هي الوزن واجلنس :القول الثالث
وعىل  ،(7)وهو قول النخعي، والزهري، والثوري، وإسحاق، (6)واحلنابلة،(5)احلنفية

                                       
 .79ص ،صدام عبد القادر ،بيع الذهب والفضة وتطبيقاته املعارصة :ينظر  (1)
 (.80بيع الذهب والفضة وتطبيقاته املعارصة )ص ،(90ابن منيع )ص ،الورق النقدي :ينظر (2)
 .(2/105ابن القيم ) ،إعالم املوقعني (3)
 .(4/6ابن قدامة ) ،املغني (4)
الزبيدي  ،اجلوهرة النرية ،(3/61)املرغيناين  ،اهلداية ،(5/182)الكاساين  ،بدائع الصنائع :ينظر (5)

 .(2/37املنبجي ) ،لبابال ،(1/212)
 ،(4/125)ابن أيب عمر  ،الرشح الكبري ،(4/5ابن قدامة ) ،املغني ،(2/32)ابن قدامة  ،الكايف :ينظر (6)

 .(2/114)احلجاوي  ،اإلقناع ،(4/126)ابن مفلح  ،املبدع
 .(4/125)ابن أيب عمر  ،الرشح الكبري ،(4/5ابن قدامة ) ،املغني :ينظر (7)
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 .طعوم كاحلديدري من كاللحم أو غكافيجري الربا يف كل موزون مطعوًما هذا 
 :منها ،وقد استدلوا على ذلك أبدلة

 ﴾ ..ژ  ژڈڈ ڎ ﴿:ال اهلل تعاىلـق :الدليل األول

 .[85: هود]
يئ  جب  حب    خب  مب  ىب  يب  جت  ﴿ :قال اهلل تعاىل :الدليل الثاين

 .[182 ،181 :الشعراء]  ﴾حت  خت   
ا رمة الربا باملكيل، واملوزون مطلقً عل ُح جأن اهلل تعاىل  :وجه الداللة من اآليتني

 .(1) والوزن عىل أن العلة هي الكيل الطعم فدل   اشرتاط دون
ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ﴿  :قال اهلل تعاىل :الدليل الثالث

 .[3-1: املطففني]    ﴾  ۋ   ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ې
 اوالوزن مطلقً  طفيف يف الكيلأحلق الوعيد الشديد بالتأن اهلل تعاىل  :وجه الداللة

 .(2) والوزنفدل عىل أن العلة هي الكيل  من غري فصل بني املطعوم وغريه
ت عىل األمر بأهنا إنام دل   :وميكن أن يناقش االستدالل ابآليت الكرميات

رت من التطفيف يف الكيل والوزن فأين يف هذا ذكر علة الربا بالوفاء والعدل وحذ  
 .يف النقدين؟!

العبد خري من العبدين، والبعري خري »قال:  عن عامر بن يارس :لدليل الرابعا
أ، إال بيد، إمنا الراب يف النسم ًدا ثوب خري من الثوبني، ال أبس به يمن البعريين، وال

 .(3)«نزِ يل ووُ ما كِ 
 أ ويكون يفيدل عىل أن الربا يكون يف النَس  أن قول عامر  :وجه الداللة

                                       
 .(5/184الكاساين ) ،الصنائعبدائع  :ينظر (1)
 (.5/184) املرجع السابق :ينظر (2)
برقم  ،العبد بالعبدين والبعري بالبعريين :باب ،البيوع :كتاب ،هبذا للفظ يف مصنفه أخرجه ابن أيب شيبة (3)

قال األلباين يف إرواء الغليل  ،(1299برقم ) ،والطحاوي يف رشح مشكل اآلثار ،(4/304 ) ،(20427)
 .«وإسناده صحيح  :قلت » :(5/194)
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 .فدل هذا أن الكيل والوزن علة الربا ؛وناتاملكيالت واملوز

وأما قول عامر: فغري موافق لقوهلم، لكنهم »: بام جاء عن ابن حزم :ونوقش

ساء الذي زن من أن يكون استثناه من الن  يل أو وُ هوا به؛ ألنه ال خيلو قوله: إال ما ك  مو  

، وال سبيل إىل وجه بيدٍ ا هو ربا، أو يكون استثناه مما قال: إنه ال بأس به ما كان يدً 

ا، وموجب أنه ساء الذي هو ربا، فهو ضد مذهبهم عينً ثالث، فإن كان استثناه من الن 

ا بيد، فهو وزن يف النسيئة، فإن كان استثناه مما ال بأس به يدً كال أو يُ ال ربا إال فيام يُ 

 .(1) « ا بيدزن يدً يل بام وُ أيضا ضد مذهبهم وموجب: أنه ال جيوز ما ك  

ال راب إال يف » قال: ×أن رسول اهلل  :عن سعيد بن املسيب :لدليل اخلامسا
 .(2)«شربؤكل ويُ وزن ويُ كال أو يُ ذهب أو فضة أو مما يُ 

ظاهر يف إحلاق املكيالت واملوزونات  «وزنكال أو يُ أو مما يُ » :قوله :وجه الداللة

 .فدل هذا عىل جعل الكيل والوزن علة الربا ،باألموال الربوية

 :ونوقش من وجهني
بل هو  ،من كالم النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم م لكم أنهسل  ال نُ  :الوجه األول

 ووهم ،هذا مرسل» :قال الدارقطني ،جةمن كالم سعيد بن املسيب فال يكون فيه ُح 

وإنام هو من قول سعيد بن املسيب  ،×إىل النبي  املبارك عىل مالك برفعه ابن

 .(3)«مرسل

من كالم النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم إال أنه ال  م لكم أنهسل  نُ  :اينالوجه الث

 :ألنه قال ؛بة منهام مع الطعمرك  بل علة الربا مُ  ،يدل عىل أن الكيل والوزن علة للربا

 .«أو مما ُيكال أو يُوزن ويُؤكل وُيشرب»

 عن زل  حيان بن عبيد اهلل العدوي، قال: سألت أبا جم  عن  :الدليل السادس
                                       

 .(7/425ابن حزم ) ،املحىل (1)
  .3/400 ،(2834برقم ) أخرجه الدارقطني يف سننه (2)
 .(3/400)سنن الدارقطني  (3)
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ا من عمره، ما كان منه ا زمانً ، ال يرى به بأًس ف، فقال: كان ابن عباس الرّص 

 ا بيد، فكان يقول: إنام الربا يف النسيئة فلقيه أبو سعيد اخلدري ا، يعني يدً عينً 
ل الناس الربا؟ أما بلغك أن رسول فقال له: يا ابن عباس أال تتقي اهلل؟ إىل متى توك  

، «ألشتهي متر عجوة إين»:  هو عند زوجته أم سلمةقال ذات يوم و ×اهلل 

فبعثت صاعني من متر إىل رجل من األنصار، فجاء بدل صاعني صاع من متر عجوة، 

، فلام رآه أعجبه، فتناول مترة، ثم أمسك، فقال: ×فقامت فقدمته إىل رسول اهلل 

ألنصار، ني من متر إىل رجل من اصاعَ  فقالت أم سلمة: بعثُت « ؟من أين لكم هذا»

فألقى التمرة بني يديه فقال:  ،فأتانا بدل صاعني هذا الصاع الواحد، وها هو كل

التمر ابلتمر، واحلنطة ابحلنطة، والشعري ابلشعري،  ،وه ال حاجة يل فيهرد  »
 مبثل، فمن زاد فهو ا بعني، مثًل ا بيد، عينً والذهب ابلذهب، والفضة ابلفضة، يدً 

فقال ابن عباس: جزاك اهلل يا أبا  ،«اوزن أيضً ال ويُ ككذلك ما يُ »ثم قال:  .«راب

أستغفر اهلل وأتوب إليه. فكان ينهى عنه  ،ا كنت نسيتهرتني أمرً سعيد اجلنة، فإنك ذكّ 

 .(1)بعد ذلك أشد النهي

فيد أن علة الربا يف يُ  «وزن أيضاكال ويُ كذلك ما يُ » :قوله :وجه الداللة

 .الوزن : الذهب والفضةوعلة الربا يف ،األصناف األربعة الكيل

 :ونوقش من وجهني
 :(2)وذلك ملا يأيت أن هذا احلديث ال يثبت أصاًل  :الوجه األول

 .فأبو جملز مل يسمعه من أيب سعيد وال من ابن عباس  ؛ألنه منقطع-1
 :قال البخاري يف التاريخ الكبري ،بل سمع من ابن عباس ،بعدم التسليم :جيبوأُ 

                                       
 ،مجاع أبواب الربا :كتاب ،والبيهقي يف سننه الكربى ،2/49 ،(2282برقم ) ،أخرجه احلاكم يف املستدرك (1)

هذا حديث " :وقال احلاكم 5/468 ،(10519برقم ) كل ما يكال ويوزن من قال بجريان الربا يف :باب
 ."اه هبذه السياقةصحيح اإلسناد ومل خيرج

 .(7/422)ابن حزم  ،املحىل :ينظر (2)
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 .(2)ومثله قال مسلم، (1)«. .سسمع ابن عمر وابن عبا»
 .ألنه من رواية حيان بن عبيد اهلل وهو جمهول -2
بل ذكره البخاري يف التاريخ  ،بعدم التسليم بجهالة حيان بن عبيد اهلل :جيبوأُ 
وقال ابن حزم جمهول فلم » :قال ابن حجر ،(4)وابن حبان يف الثقات ،(3)الكبري
بن عبيد اهلل من أهل البرصة، رجل  حيان»قال أبو بكر البزار: و ،(5)«يصب
فظنه  مَ ه  وَ  وقد يكون ابن حزمٍ (7)«هو صدوق»وقال عنه أبو حاتم  ،(6)«مشهور

 .(8)«جمهول»حيان بن عبيد اهلل املروزي الذي قال عنه أبو حاتم 
أن هذه اللفظة ليست من قول النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم وإنام  :الوجه الثاين

 .فال يكون فيها حجة (9)يد اخلدري هي من قول أيب سع
 :جيب من وجهنيوأُ 

إذ األصل أن يكون  ؛أن هذا زعم ال دليل عليه وهو خالف األصل :الوجه األول
 .(10)من قول النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم 

وقال يف امليزان مثل » :البخاري صحيح الرواية األخرى يف أن :الوجه الثاين
 .قول رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلمتؤيد أن ذلك من  (11)«ذلك

 وأبا هريرة ،حيدث أن أبا سعيد اخلدري سعيد بن املسيبعن  :الدليل السابع

                                       
 .(259 ،7/258)البخاري  ،التاريخ الكبري (1)
 .(2/831)مسلم  ،الكنى واألسامء :ينظر (2)
 .(3/58البخاري ) ،التاريخ الكبري :ينظر (3)
 .(6/230ابن حبان ) ،الثقات :ينظر (4)
 .(3/309)ابن حجر ت/ ابو غدة  ،لسان امليزان (5)
 .(1/256العيني ) ،مغاين األخيار (6)
 .(3/246ابن أيب حاتم ) ،اجلرح والتعديل :ينظر (7)
 .املرجع السابق :ينظر (8)
 .(7/422ابن حزم ) ،املحىل :ينظر (9)
  .(416 ،3/415ترص اخلرقي )رشح الزركيش عىل خم :ينظر (10)
 .(3/98)(، 2302، برقم ) الرصف وامليزانالوكالة يف أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الوكالة، باب:( 11)
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  واستعمله عىل (1)، بعث أخا بني عدي األنصاري×حدثاه: أن رسول اهلل ،
، قال: ال، «متر خيرب هكذا؟ ل  أكُ : »×خيرب، فقدم بتمر جنيب، فقال له رسول اهلل 

ال : »× يا رسول اهلل، إنا لنشرتي الصاع بالصاعني من اجلمع، فقال رسول اهللواهلل
 .(2)« مبثل، أو بيعوا هذا واشرتوا بثمنه من هذا، وكذلك امليزانتفعلوا، ولكن مثًل 

فدل  ،(3)وكذلك احلكم يف املوزونات :أي «وكذلك امليزان» :قوله :وجه الداللة

  .لوزنا :قدينعىل أن علة الربا يف الن  

  :وقش من ثلثة أوجهونُ 
ل فيام كان ضال جيوز التفاأنه  «وكذلك امليزان» :أن املراد بقوله :الوجه األول

 .(5)، أي فيام يوزن من املقتات بجنسه(4)بجنسه اموزونً  اربويً 

نطلب بيانه فقول جممل، « وكذلك امليزان: »× أن قول رسول اهلل :الوجه الثاين

عبادة بن الصامت، وأيب بكرة،  أحاديثوجدنا طلبنا البيان فلام  ر،َخ من نصوص أُ 

ا بوزن، وال الفضة أنه ال حيل الذهب بالذهب إال وزنً ت عىل التي دلّ   وأيب هريرة

 .(6)هبذه اللفظة ×فقطعنا: أن هذا هو مراد رسول اهلل  -ا بوزن بالفضة إال وزنً 

 بل هي من ،×النبي  ليست من قول «وكذلك امليزان»زيادة أن  :الوجه الثالث
                                       

اخلطيب  ،األسامء املبهمة يف األنباء املحكمة :ينظر ،قيل هو سواد بن غزية وقيل هو مالك بن صعصعة  (1)
 .(1/165)ابن بشكوال  ،مةغوامض األسامء املبه ،(5/374)البغدادي 

العامل أو احلاكم، فأخطأ خالف  إذا اجتهد :باب ،االعتصام :كتاب ،أخرجه البخاري يف صحيحه (2)
 ،املساقاة :كتاب ،ومسلم يف صحيحه ،9/107 ،(7350برقم ) ،الرسول من غري علم، فحكمه مردود

 . 3/1215 ،(1593برقم ) ،بيع الطعام مثال بمثل :باب
رشح صحيح  ،(3/414رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي ) ،(5/184الكاساين ) ،دائع الصنائعب :ينظر (3)

ابن  ،فتح الباري ،(3/365) ابن اجلوزي ،كشف املشكل من الصحيحني ،(6/437) ن بطالاب ،خاريالب
  .(5/232الشوكاين ) ،نيل األورطار ،(12/131)العيني  ،عمدة القاري ،(4/481حجر )

 .(11/22النووي ) ،صحيح مسلمرشح  :ينظر (4)
 .(4/92)ين عىل صحيح البخاري (، رشح القسطال136 ،5/135ابن عبد الرب ) ،التمهيد :ينظر (5)
 .(7/419ابن حزم ) ،املحىل :ينظر (6)
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  .(1)فال يكون فيها حجة قول أيب سعيد اخلدري 

 ن مثل  ز ما وُ » قال:× عن النبي   وأنس بن مالك ةعن عباد :الدليل الثامن
 .(2)«فإذا اختلف النوعان فل أبس به ،يل فمثل ذلكوما كِ  ،اا واحدً إذا كان نوعً  مبثل  

وهذا  ،حلكم عىل اجلنس والقدرب ارت   وجه التمسك به أنه  :وجه الداللة
ية لّ ب احلكم عىل االسم املشتق ينبئ عن ع  رف أن ترتّ عىل أهنام علة احلكم ملا عُ  نص  

 بمثل بسبب فيكون تقديره املكيل واملوزون مثاًل  ،مأخذ االشتقاق لذلك احلكم
  .(3)الكيل أو الوزن مع اجلنس

 .(4)بأن احلديث ضعيف وال تقوم به حجة ونوقش:
ال تبيعوا »قال:  ×، أن رسول اهلل  عن أيب سعيد اخلدري :يل التاسعالدل

 .(5)«بسواء  مبثل، سواءً  بوزن، مثًل ق، إال وزنً رِ ق ابلوم رِ الذهب ابلذهب، وال الوم 
الذهب ابلذهب : »×، قال: قال رسول اهلل  عن أيب هريرة :الدليل العاشر

 مبثل، فمن زاد أو استزاد فهو بوزن، مثًل   مبثل، والفضة ابلفضة وزنً  بوزن، مثًل وزنً 
 .(6)«راب

يوم  ×، قال: كنا مع رسول اهلل  عن فضالة بن عبيد :الدليل احلادي عشر
ال تبيعوا : »×الذهب بالدينارين والثالثة، فقال رسول اهلل  ُوق ي ةَ الخيرب، نبايع اليهود 

 .(7)« بوزنالذهب ابلذهب، إال وزنً 
                                       

 .(5/469)للبيهقي  ،السنن الكربى ،(2/245للبيهقي ) ،السنن الصغري :ينظر (1)
 .3/407 ،(2853برقم ) ،يوعالب :كتاب ،أخرجه الدارقطني يف سننه (2)
  .(4/86الزيلعي ) ،تبيني احلقائق (3)
 .«وإسناده ضعيف» :(2/147دراية )قال ابن حجر يف ال (4)
 . 3/1209 ،(1584برقم ) ،الربا :باب ،املساقاة :كتاب ،أخرجه مسلم يف صحيحه (5)
 ،(1588، برقم )ق نقداالرصف وبيع الذهب بالور :باب ،املساقاة :كتاب ،أخرجه مسلم يف صحيحه (6)

3/1212 . 
 ،(1591برقم ) ،قالدة فيها خرز وذهببيع ال :باب ،املساقاة :كتاب ،أخرجه مسلم يف صحيحه (7)

3/1214 . 
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عىل أن الربا  ظاهر حيث ذكر فيه الوزن فدل   :األحاديثوجه الداللة من هذه 
 .جيري يف املوزونات

 :ونوقش االستدالل هبذه األحاديث من وجهني
ل به لبيان ما يتحص   إنام هو األحاديث هذه يفأن ذكر الوزن  :الوجه األول

ا إلحلاق سائر وي يف األجناس املنصوص عليها فكيف كان هذا الذكر سببً االتس
اس املتفقة يف الكيل والوزن هبذه األجناس الثابتة يف األحاديث وأي تعدية األجن

مع العلم أن الغرض بذكرها هو  ،حصلت بمثل ذكر ذلك وأي مناط استفيد منها
 .(1)«بسواء  مبثل سواءً مثًل » حتقيق التساوي كام قال:

 .(2)أن يكون علة اال يلزم من كون الوزن معيارً  :الوجه الثاين
  :ووجهه الرتجيح

بعد عرض أقوال الفقهاء يف هذه املسألة بأدلتها واملناقشات التي عليها فإنه 
مطلق  :ح يل القول الثاين الذي يقيض بأن العلة يف ربوية الذهب والفضة هييرتج  
  :وذلك ملا يأيت ؛الثمنية
 .وجاهة ما استدلوا بهقوة و :أواًل 
 .هبذا القول تتمع األدلة :ااثنيً 
 .المة أدلة هذا القول من املناقشات املعتربةس :ااثلثً 
 .ضعف داللة أدلة بقية األقوال بام جرى عليها من مناقشة :ارابعً 

 .واهلل تعاىل أعلم
 

 
 

                                       
 (.507الشوكاين )ص ،السيل اجلرار :ينظر (1)
 .(9/402النووي ) ،املجموع :ينظر (2)
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 اًلومؤجَّ تفاضاًلجبنسه ُم (احُلِلّي)وغ ُصمبادلة الذهب امَل :املبحث الثاني
ّ إذا صيغ الذهب إىل  :صورة املسألة  به نحوها مما يتحىل  سوار وقالدة وقرط وك   ُحيل 

 ،ليصري بذلك سلعة كباقي السلع اربويً  فهل هذه الصياغة خترجه عن كونه مااًل  ،النساء
جيوز مبادلته بذهب دون النظر إىل اشرتاط التامثل والتقابض أم يبقى كام كان  م  ومن ثَ 

 ايسريً  اثرً ؟ أم نجعل للصياغة أعند مبادلته بجنسهفنشرتط التامثل والتقابض  اربويً  مااًل 
 .؟مقابل الصياغة مع اشرتاط التقابضمع جعل الزائد  فيجوز مبادلته بجنسه متفاضاًل 

  :اختلف العلماء يف هذه املسألة على ثلثة أقوال
وغ بجنسه إال باشرتاط التامثل ال جيوز مبادلة الذهب املُص  :القول األول

 .والتقابض
 ،(3)والشافعية ،(2)واملالكية ،(1)وقد ذهب إليه عامة أهل العلم من احلنفية

بل نقل بعضهم  ،(6)وبه قال شيخ اإلسالم يف أحد أقواله ،(5)والظاهرية ،(4)واحلنابلة

                                       
 ،، العناية(2/39)املوصيل  ،، االختيار(3/81) املرغيناين ،اهلداية ،(14/11)الرسخيس  ،املبسوط :ينظر (1)

 (.5/178)حاشية ابن عابدين  ،(7/134)البابريت 
النفراوي   ،الفواكه الدواين ،(4/332)احلطاب  ،مواهب اجلليل ،(2/634ابن عبد الرب ) ،الكايف :ينظر (2)

(2/73). 
، (2/22)األنصاري  ،سنى املطالبأ ،(10/83النووي ) ،املجموع ،(5/173)العمراين  ،البيان :ينظر (3)

  .(2/368)الرشبيني  ،مغني املحتاج
مطالب أويل النهى، الرحيباين   ،(3/252)البهويت  ،كشاف القناع ،(5/14)املرداوي  ،اإلنصاف :ينظر (4)

(3/158). 
ا، لي  أو ح   ويباع الذهب بالذهب سواء كان دنانري،» :وفيه قال ابن حزم ،(7/436)ابن حزم  ،املحىل :ينظر (5)

، وال التأخري طرفة عني، يف ذلك أصاًل  ا بيد، ال حيل التفاضليدً  ،ا بعنيا بوزن، عينًا، وزنً ربً أو سبائك، أو ت  
 .«ا وال سلاًم ال بيعً 

عن امرأة باعت  ئل:وُس » :(29/425ومنها ما جاء يف جمموع الفتاوى ) ،دل عىل ذلك فتاوى كثرية له (6)
 ْز إذا بيعت بذهب أو فضة إىل أجل مل جيُ  فأجاب: . أجل معني هل جيوز؟ أم ال؟ة ذهب بثمن معني إىلأسورَ 

هل  ئل:وُس  ق األئمة؛ بل جيب رد األسورة إن كانت باقية أو رد بدهلا إن كانت فائتة. واهلل أعلم.ذلك باتفا
باع إىل أجل  تُ أما احلياصة التي فيها ذهب أو فضة فال فأجاب: .جيوز بيع احلياصة بنسيئة بزائد عن ثمنها؟

 .«بفضة أو ذهب؛ لكن تباع بعرض إىل أجل. واهلل أعلم
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وقرار هيئة كبار  ،(2)وبه صدر قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل ،(1)اإلمجاع عليه
ية وفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلم ،(3)العلامء باململكة العربية السعودية

الشيخ  :ومنهم ،وبه أفتى عدد كبري من علامء األمة يف عرصنا ،(4)واإلفتاء يف اململكة
والشيخ عبد العزيز بن  ،(6)والشيخ حممد بن إبراهيم ،(5)حممد األمني الشنقيطي

 .(8)والشيخ حممد بن عثيمني ،(7)باز

 :ميكن ترتيبها على هذا النحو ،وقد استدلوا أبدلة كثرية
   :ومنها ،العامة اليت اشرتطت التماثل يف مبادلة الذهب ابلذهب النصوص :أواًل 

الذهب : »×، قال: قال رسول اهلل  عن عبادة بن الصامت :الدليل األول
ابلذهب، والفضة ابلفضة، والرب ابلرب، والشعري ابلشعري، والتمر ابلتمر، وامللح 

 هذه األصناف، فبيعوا كيفا بيد، فإذا اختلفت بسواء، يدً   مبثل، سواءً ابمللح، مثًل 

 .(9)«ا بيدشئتم، إذا كان يدً 
التامثل  :لصحة مبادلة الذهب بالذهب رشطني ×اشرتط النبي  :وجه الداللة

                                       
 .نقل اإلمجاع عىل املسألة وحترير ذلك يف معرض أدلة القول األول بإذن اهلل سأتطرق إىل من( 1)
تأكيد ما ذهب إليه عامة الفقهاء من عدم جواز مبادلة الذهب املصوغ بذهب مصوغ أكثر   -ب » :وفيه (2)

 (1/9) 84قرار رقم:  :ينظر ،«ةمنه، ألنه ال عربة يف مبادلة الذهب بالذهب باجلودة أو الصياغمقداًرا 
 .(9/65)ضمن جملة املجمع  تارة الذهب، احللول الرشعية الجتامع الرصف واحلوالة بشأن

 .لسعوديةضمن قرارات هيئة كبار العلامء يف اململكة العربية ا ،هـ4/3/1411( بتاريخ 168ار )قر :ينظر (3)
والشيخ عبد اهلل بن  ،فيفيالشيخ عبد الرزاق ع :وعضوية كل من ،وذلك برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز (4)

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء  :ينظر ،والشيخ عبد اهلل ابن غديان رمحهم اهلل تعاىل ،قعود
(14/332).  

 .(1/791الشنقيطي ) ،أضواء البيان :ينظر (5)
 .(7/175فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن إبراهيم ) :ينظر( 6)
  .(156 ،19/155)مقاالت ورسائل الشيخ عبد العزيز بن باز جمموع فتاوى و :ينظر (7)
 .(222 ،2/221جمموع فتاوى ابن عثيمني ) :ينظر (8)
 ،(1587)برقم  ،الرصف وبيع الذهب بالورق نقًدا :باب ،كتاب البيوع ،أخرجه مسلم يف صحيحه (9)

(3/1211). 
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فيدخل فيه كل أشكال الذهب  «بيد ايدً » :التقابض بقولهو «مبثل مثًل » :بقوله
كل أنواع  مّ للجنس فتعُ  «الذهب ابلذهب» :حيث إن األلف والالم يف قوله ؛للعموم

 .وأشكال الذهب
الذهب ابلذهب » :×قال رسول اهلل  :قال عن أيب هريرة  :الدليل الثاين

فمن زاد أو استزاد فهو  ،مبثل بوزن مثًل  والفضة ابلفضة وزنً  ،مبثل بوزن مثًل  وزنً 
 .(1)«رابً 

لفظ عام يشمل الذهب عىل أي حال كان  «الذهب ابلذهب» :قوله :وجه الداللة

ً  وسواء كان سلياًم  اوغً أو مُص  اأو مرضوبً   اربً ان ت  سواء ك فال بد من متاثل  ،اأو مكرس 

 .واألصل بقاء اللفظ العام عىل عمومه حتى يرد خمصص ومل يرد ،ني يف الوزنلَ البدَ 

 ،«فمن زاد أو استزاد فهو راب» :ويدل عىل هذا املعنى عجز احلديث حيث جاء فيه
واشرتك يف إثمه اآلخذ  ،فقد وقع يف الربا املنهي عنه أي فمن أعطى الزيادة أو أخذها

 .ا بنص احلديثعد ربً لني عىل اآلخر ت  وعليه فأي زيادة يف أحد البدَ  ،(2)واملعطي

الذهب »قال:  ×، أن رسول اهلل  عن عبادة بن الصامت :الدليل الثالث
ُنهاابلذهب  ُها وعمي ر ُنها، والفضة ابلفضة ِتربر ُها وعمي ر ي  رب ابلرب ، والِتربر ، ُمدري  مبُدر

ي  والشعري ابلشعري  ، ُمدري  مبُدري  ، وامللح ابمللح ُمدري  مبُدري  ، والتمر ابلتمر ُمدري  مبُدر
ا ، وال أبس ببيع الذهب ابلفضة والفضة أكثرمها يدً بم فقد أرر  -فمن زاد أو ازداد 

ا بيد، وأما ثرمها يدً فل، وال أبس ببيع الرب ابلشعري والشعري أك بيد، وأما نسيئةً 
 .(3)«النسيئة فل

                                       
 ،(1588)برقم  ،ب بالورق نقداالرصف وبيع الذه :باب ،كتاب البيوع ،أخرجه مسلم يف صحيحه (1)

(3/1212). 
 .(2/52الصنعاين ) ،سبل السالم ،(5/128الصنعاين ) ،التنوير رشح اجلامع الصغري :ينظر (2)
 ،هبذا اللفظ 5/237 ،(3349)برقم  ،الرصف باب يفكتاب  ،أخرجه أبو داود يف سننه ت األرناؤوط (3)

 ،والنسائي يف سننه الكربىوأخرجه  ،«إسناده صحيح» :حممد بليلو ،وقال املحققان شعيب األرناؤوط
 .6/43 ،(6110برقم ) ،بيع الشعري بالشعري :باب
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ُنها» :قوله :وجه الداللة ُها وعمي ر يفيد بقاء ربوية الذهب عىل  :«الذهب ابلذهب ِتربر
  .أي وجه كان

 ،طبعربة ما مل يُ قال للقطعة منها ت  : جوهر الذهب والفضة يُ رْب الت  » :قال اخلطايب
ا ربً م التفاضل فيها سواء كان ت  رْ ا َح نً يْ يت عَ م  بت دراهم أو دنانري ُس فإذا رُض 

 ،اوكً قال إنه يسع مخسة عرش مكّ ي مكيال ألهل الشام يُ دْ واملُ  ،نيا بعَ ينً بمرضوب أو عَ 
 .(1)«والصاع مخسة أرطال وثلث وهو صاع احلرمني ،وك صاع ونصفواملكّ 

ينه سواء ربه وعَ وأمجع العلامء عىل أن الذهب ت  » :ويف هذا قال ابن عبد الرب 
ينها ومصنوع ذلك ربها وعَ وكذلك الفضة بالفضة ت   ،وز التفاضل يف يشء منهال جي

 .(2)«التفاضل يف يشء منه ّل كله ومرضوبه ال حَي 

   :ومنها ،النصوص العامة اليت منعت التفاضل يف مبادلة الذهب ابلذهب :ااثنيً 
ال تبيعوا الذهب : »×: قال رسول اهلل قال بكرة  عن أيب :الدليل األول

بسواء، وبيعوا الذهب ابلفضة،  بسواء، والفضة ابلفضة إال سواءً  ذهب إال سواءً ابل
 .            (3)«والفضة ابلذهب كيف شئتم

عن بيع الذهب بالذهب إال برشط التامثل وهذا  ×هنى النبي  :وجه الداللة
 .للعموم اوغً أو مُص  اأو مسبوكً  اينً أو عَ  اربً يشمل ما إذا كان الذهب ت  

ال تبيعوا »قال:  ×: أن رسول اهلل عن أيب سعيد اخلدري  :الثاين الدليل
بعضها على بعض، وال تبيعوا الورق  (4)واف  شِ  مبثل، وال تُ الذهب ابلذهب إال مثًل 

                                       
 .(1/247اخلطايب ) ،معامل السنن (1)
 .(6/347)ابن عبد الرب  ،االستذكار (2)
 .3/74 ،(2175)برقم  ،بيع الذهب بالذهب :باب ،البيوع :كتاب ،لبخاري يف صحيحهأخرجه ا (3)
فّ  (4) الفضل والزيادة وهو أيًضا النقصان فهو  :ّف والّش  ،بضم التاء وكرس الشني املعجمة وتشديد الفاءوا ُتش 

ح البخاري، ابن رشح صحي :وال تبيعوا أحدمها زائًدا عىل اآلخر )ينظر ،ال تفضلوا :واملعنى ،من األضداد
رشح  ،(11/10)رشح النووي عىل صحيح مسلم  ،(8/65)رشح السنة، البغوي  ،(6/301)بطال 

  .(7/277)السيوطي لسنن النسائي 



د. حسن بن غالب آل دائلة صياغة الذهب وأثرها الفقهي 
٢م

٠١
س ٨

سط
 أغ

فق
وا

لم
هـ ا

 ١٤
٣٩

ة 
حج

و ال
ذ

٦
العدد السادس

237

 

24 

 

 .  (1)«ا بناجزبعضها على بعض، وال تبيعوا منها غائبً  واف  شِ تُ ابلورق إال مثل مبثل، وال 
 ، اشرتاط التامثل حني بيع الذهب بالذهبحيث دل احلديث عىل :وجه الداللة

وهذا يتناول كل أنواع  ،(2)الحتاد اجلنس ؛وكذا الفضة بالفضة وحتريم التفاضل
منها  يلّ واحلُ  ،والصحيح منها واملكسور ،اجليد منها والرديء ،الذهب والفضة

 .(3)واخلالص منها واملخلوط ،ربوالت  
عام يف مجيع  « مبثلابلذهب إال مثًل ال تبيعوا الذهب »: ×قوله » :قال الباجي

 . (4)«أنواعه من الترب واملسكوك واملصوغ واجليد والرديء
رب وغريه، واألظهر أن واملراد يف احلديث بالذهب ما يشمل الت  » :قال القاري

متييزها، أو املعنى ال  اعترب رشعً بأن أصناف الذهب ال يُ  االتأنيث للجنس إشعارً 
 .(5)«ني املبيعة التي هي الذهب عىل بعضالعَ  تزيدوا يف البيع بعض

يوم خيرب،  ×، قال: كنا مع رسول اهلل  عن فضالة بن عبيد :الدليل الثالث
ال تبيعوا : »×الذهب بالدينارين والثالثة، فقال رسول اهلل  الُوق ي ةنبايع اليهود 

 .(6)« بوزنالذهب ابلذهب، إال وزنً 
ي ةا احلديث مبادلة يف هذ ×منع النبي  :وجه الداللة الذهب بالدينارين  الُوق 

ني خمتلف فكذلك لَ مع أن شكل الذهب يف البدَ  ،لعدم املامثلة يف الوزن ؛والثالثة
 .وغ بغريهاملُص 

وقية من ذهب وخرز وغريه حيتمل أن مراده كانوا يتبايعون األُ » :قال النووي
                                       

ومسلم يف  ،3/74 ،(2177)برقم  ،بيع الفضة بالفضة :باب ،البيوع :كتاب ،أخرجه البخاري يف صحيحه (1)
 .3/1208 ،(8415الربا برقم ) :باب ،كتاب البيوع ،صحيحه

 ، (3/37)الصنعاين  ،سبل السالم ،(3/182)ابن دقيق  ،إحكام األحكام :ينظر (2)
 ،نيل األوطار ،(3/37الصنعاين ) ،سبل السالم ،(11/10رشح النووي عىل صحيح مسلم ) :ينظر (3)

 (.5/298الشوكاين )
 .(4/260)الباجي  ،املنتقى (4)
 .(5/1918القاري ) ،مرقاة املفاتيح( 5)
 .(3/1214) (،1591)، برقم بيع القالدة فيها خرز وذهب أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب البيوع، باب: (6)
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ال يبتاع هذا  اومعلوم أن أحدً  ،اوإال فاألوقية وزن أربعني درمهً  ،بدينارين أو ثالثة
وهذا سبب مبايعة الصحابة عىل هذا  ،القدر من ذهب خالص بدينارين أو ثالثة

أنه حرام حتى يميز  ×  النبيفبني   نوا جوازه الختالط الذهب بغريهظن   ،الوجه
 . «اويباع الذهب بوزنه ذهبً 

ليه وآله وسلم أن رسول اهلل صىل اهلل ع  عن عثامن بن عفان الدليل الرابع:
 .(1) «ال تبيعوا الدينار ابلدينارين، وال الدرهم ابلدرمهني» :قال

يف احلديث داللة ظاهرة عىل حتريم املفاضلة بني األموال الربوية إذا  وجه الداللة:
معلًقا وهلذا قال ابن عبد الرب ؛ ومن ذلك الذهب املصوغ بجنسه ،احتدت أجناسها
 فقهاء األمصار وأهل العلم باآلثار يف القول به وال خالف بني» :عىل هذا احلديث

وعىل ذلك مجيع  ،فال جيوز عند مجيعهم بيع درهم بدرمهني وال دينار بدينارين يًدا بيد
فإنه كان جييز بيع الدرهم بالدرمهني والدينار  ،السلف إال عبداهلل بن عباس

 .(2)«بالدينارين يًدا بيد
فقد  ؛أهنا من قبيل العموم املخصوصبوقد نوقش االستدالل هبذه النصوص: 

من عموم نصوص منع  ص  حيث إن بيع العرايا ُخ  ؛صه القياس عىل بيع العراياخّص 
ّ احلُ  ّص مبادلة الرطب بالتمر، فكذلك هنا خُي  من هذه العمومات فال تدخل يف  يل 

ليس فيها ما هو رصيح  ×والنصوص الواردة عن النبي » :قال ابن القيم ،حكمها
ع، وغايتها أن تكون عامة أو مطلقة، وال ينكر ختصيص العام وتقييد املطلق يف املن

 .(3)«بالقياس اجليل، وهي بمنزلة نصوص وجوب الزكاة يف الذهب والفضة
 :  (4)وأجيب من وجهني

والقياس عىل  ،م لكم ما ذكرتم من التخصيص هبذا القياسسل  ال نُ الوجه األول: 
                                       

 .3/1209 ،(1585برقم ) ،باب الربا ،كتاب املساقاة ،أخرجه مسلم يف صحيحه  (1)
  .(190 ،13/189)ابن عبد الرب  ،التمهيد (2)
  .(2/107ابن القيم ) ،إعالم املوقعني (3)
 .(112صدام عبد القادر )ص ،بيع الذهب والفضة وتطبيقاهتام املعارصة :ينظر (4)
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مطلًقا وإنام برشوط وضوابط منها  ْح بَ فبيع العرايا مل يُ  ؛قياس مع الفارق (1)بيع العرايا
ومنها أن  ،ومنه أن ال يتجاوز مخسة أوسق ،هك  فَ أن يكون هذا للفقراء حلاجة التَ 

ومنها أن يكون يًدا بيد، وأنتم تبيحون  ،طب الذي عىل رؤوس النخلرص الر  خيُ 
 .ذا القياس ؟!!وغ الذهب بالذهب مطلًقا فكيف إًذا يستقيم هُص مبادلة مَ 

لو سلمنا لكم جداًل صحة التخصيص بمثل هذا القياس فإنه ال  الوجه الثاين:
يصح هنا لورود نصوص صحيحة رصحية تنهى عن التفاضل مقابل الصياغة 

 .كحديث القالدة
 وغ ابلذهب،اثلثًا: النصوص اخلاصة اليت منعت التفاضل يف مبادلة الذهب املصُ 

 ومنها:  
ن أيب قالبة، قال: كنت بالشام يف حلقة فيها مسلم بن يسار، ع الدليل األول:

فجاء أبو األشعث، قال: قالوا: أبو األشعث، أبو األشعث، فجلس، فقلت له: 
وعىل الناس معاوية،  حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت، قال: نعم، غزونا غزاةً 
 أن يبيعها يف ة رجاًل فغنمنا غنائم كثرية، فكان فيام غنمنا آنية من فضة، فأمر معاوي

أعطيات الناس، فتسارع الناس يف ذلك، فبلغ عبادة بن الصامت، فقام، فقال: إين 
ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والرب : »×سمعت رسول اهلل 

بالرب، والشعري بالشعري، والتمر بالتمر، وامللح بامللح، إال سواء بسواء، عينا بعني، 
ا، ، فرد الناس ما أخذوا، فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبً «اد، فقد أربىفمن زاد، أو ازد

به ا نشهده ونصحَ أحاديث قد كن   ×ثون عن رسول اهلل فقال: أال ما بال رجال يتحد  
بام سمعنا  حدثن  لنُ »فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة، ثم قال:  ؟فلم نسمعها منه
بايل أن ال أصحبه يف ما أُ  ،-قال: وإن رغم أو  -، وإن كره معاوية ×من رسول اهلل 

 .(2)، قال محاد هذا أو نحوه«جنده ليلة سوداء
                                       

 (.288البعيل )ص ،ملطلع عىل ألفاظ املقنع، ابيع رطب يف رؤوس نخلة بتمر كياًل  :وهي ،عريةمجع  :العرايا (1)
 ،(1587)برقم  ،الرصف وبيع الذهب بالورق نقًدا :باب ،كتاب البيوع ،أخرجه مسلم يف صحيحه (2)

(3/1210.) 
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احلديث ظاهر الداللة يف وجوب التساوي عند مبادلة الذهب  وجه الداللة:
فدخول الصنعة  ؛وًغاحتى ولو كان أحدمها مُص  بالذهب وأن التفاضل بينهام ال حيّل 

 .رفع عنها هذا احلكم بل بقيت عىل املنعهلا إىل إناء مل ييف الفضة وحتوّ 
  :ونوقش من وجهني

عىل معاوية  أن الذي أنكره عبادة بن الصامت  الوجه األول من املناقشة:
 م ال يغ عىل وجه حمرّ وما ص   ،ميغت عىل وجه حمرّ ألهنا ص   ؛هو بيعه آلنية الفضة

 .(1)جيوز مبادلته مطلًقا ال بجنسه وال بغري جنسه
 :وجهنيجيب من وأُ 

ن بوضوح عىل أن يداّل  أن سياق احلديث واخلالف مع معاوية الوجه األول: 
   .(2)اإلنكار يتعلق بربا الفضل ال بآنية حمرمة

بيل إنكار آنية حمرمة من قَ  لو كان إنكار عبادة عىل معاوية  الوجه الثاين:
هب لساق يف احتجاجه األحاديث التي متنع من األكل والرشب يف أواين الذ

  .(3)إال أحاديث الربا فدل عىل أن إنكاره يف أبواب الربا ْق ولكنه مل يُس  ،والفضة
؛ ألنه باع الفضة إىل أن إنكار عبادة عىل معاوية  الوجه الثاين من املناقشة:

وليس من قبيل إنكار مبادلة املصوغ بجنسه  ،(4)أجل فهو من قبيل إنكار ربا النسيئة
فأمر معاوية رجال أن يبيعها يف أعطيات » :جاء يف السياق وقد دل عليه ما ،متفاضاًل 
 .«الناس
وهلذا قال  ؛نقل احلديث املتعلق بربا الفضل ال النسيئة بأن عبادة اب: ويُ 

 إال سواءً .. ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة،.» ×سمعت رسول اهلل 
 ين يف هذا ذكر ربا النسيئة ؟!.فأ «بسواء، عينًا بعني، فمن زاد، أو ازداد، فقد أربى

                                       
 .(2/107البن القيم ) ،إعالم املوقعني ،(2/622ابن تيمية ) ،تفسري آيات أشكلت :ينظر (1)
 (.156رفيق املرصي )ص ،اجلامع يف أصول الربا :ينظر (2)
 .(292 ،11/291دبيان الدبيان ) ،املعامالت املالية أصالة ومعارصة :ينظر (3)
 .(2/608ابن تيمية ) ،تفسري آيات أشكلت ،(2/344القزويني ) ،رشح مسند الشافعي :ينظر( 4)
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 ×مالك، عن حييى بن سعيد؛ أنه قال: أمر رسول اهلل عن  :الدليل الثاين
فباعا كل ثالثة بأربعة،  ،من ذهب، أو فضة (2)أن يبيعا آنية من املغانم ،(1)ينعدَ الس  
 .(3)«أربيتما، فردا: »×فقال هلام رسول اهلل  ،اأو كل أربعة بثالثة عينً  ،اعينً 

 ؛عدين بالرباحكم النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم عىل بيع الس   :لداللةاه وج
الصنعة حيث أبقى الذهب  ومل يعترب النبي  ،لنيوذلك الختالف الوزن يف البدَ 

 .إىل إناء لعىل ربويته حتى بعد أن حتوّ 
باهليئة  أما تغيري الذهب والفضة» :يف معرض رشح هذا احلديث:قال ابن العريب

م ذلك حرّ  × ألن النبى ؛ حكمه الثابت رشًعا لتغيري هيئتهقصد فال يغرّي وال
 .(4)«بجملته

حيث رواه عبد اهلل بن أيب سلمة املاجشون عن النبي صىل  ،ضعيف :ونوقش أبنه

 .واملرسل من قسم احلديث الضعيف ،(5)وهذا مرسل ،اهلل عليه وآله وسلم

وهـذا إسـناد صـحيح » :ثـم قـال حلديث بإسـنادهبأن ابن عبد الرب ساق ا :وأجيب

  .(6)«متصل حسن

وهو  ×أيت رسول اهلل  :قال   فضالة بن عبيد األنصاري عن :الدليل الثالث

بالذهب الذي  ×بخيرب بقالدة فيها خرز وذهب، وهي من املغانم تباع، فأمر رسول اهلل 

 .(7)«نلذهب وزن بوز الذهب اب: »×يف القالدة فنزع وحده، ثم قال هلم رسول اهلل 
أثَر الصياغة يف  ×إغفاُل النبي  -بجالء  -يظهر من هذا احلديث  :وجه الداللة

                                       
املسالك  ،(105 ،24/104ابن عبد الرب ) ،التمهيد :ينظر ،سعد بن عبادة وسعد بن أيب وقاص  :مها (1)

 .(2/58السيوطي ) ،تنوير احلوالك رشح موطأ مالك ،(6/100ابن العريب ) ،يف رشح موطأ مالك
 .((3/416ح الزرقاين عىل موطأ مالك )رش :ينظر)أي مغانم خيرب  (2)
 .4/913 ،(2331برقم ) ،رق عينًا وترًبابيع الذهب بالو :باب ،البيوع :كتاب ،أخرجه مالك يف املوطأ (3)
 .821البن العريب ص ،القبس يف رشح املوطأ( 4)
 .(7/423نبيل جرار ) ،اإليامء إىل زوائد األمايل واألجزاء ،(3/416رشح الزرقاين عىل موطأ مالك ) :ينظر (5)
 .(24/106ابن عبد الرب ) ،التمهيد (6)
 . 3/1213 ،(1591)برقم  ،بيع القالدة فيها خرز وذهب :ابب ،كتاب البيوع ،أخرجه مسلم يف صحيحه (7)
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ّ له إىل قالدة وُح فقد أبقى الذهب عىل ربويته حتى بعد حتوّ  ،الذهب حيث اشرتط  ؛يل 
اية الثانية ويؤيد هذا لفُظ الرو ،وغلني مع أن أحدمها مُص املامثلة يف الوزن بني البدَ 
بن عبيد، قال: اشرتيت يوم خيرب قالدة باثني عرش اعن فضالة  :هاللحديث حيث جاء في

ا، فذكرت ذلك ا، فيها ذهب وخرز، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عرش دينارً دينارً 
نة من املكو - بمبادلة القالدة فلم يأذن  ،(1)«فصلباع حىت تُ ال تُ »، فقال: ×للنبي 

 .امثل بني الذهبنيخلرز ليضمن التفصل الذهب عن ابذهب حتى يُ  -خرز وذهب 
 :نيوقد نوقش االستدالل حبديث القلدة من وجهم 

، حيث (2)مضطربألنه  ؛حديث القالدة ضعيف :الوجه األول من املناقشة
قالدة فيها خرز » :فقد ورد يف بعضها ،اها بعًض وي بألفاظ خمتلفة يعارض بعُض رُ 

وورد (5)«قة بذهبمعلّ ز خر»، وورد (4)«جوهرفيها ذهب و»، وورد (3)«وذهب
اثني عرش »وورد  ،(7)«بتسعة دنانري أو بسبعة دنانري»وورد  ،(6)«خرز ذهب»

                                       
  .(3/1213) ،(1591)برقم  ،بيع القالدة فيها خرز وذهب :باب ،كتاب البيوع ،أخرجه مسلم يف صحيحه( 1)
 ،الباعث احلثيث :ينظر .متعادلة ال يرتجح بعضها عىل بعضالذي يروى عىل أوجه خمتلفة  :املضطرب هو (2)

  .((1/262السيوطي ) ،تدريب الراوي ،(1/212أمحد شاكر )
 ،(1591برقم ) ،باب بيع القالدة فيها خرز وذهب ،أخرجه مسلم يف صحيحه هبذا اللفظ، كتاب املساقاة (3)

(3/1213). 
 ،(814برقم ) ، املعجم الكبري من طريق عيل بن رباح اللخمي عن فضالة بن عبيد أخرجه الطرباين يف (4)

(18/35). 
، وابن 3/249 ،(3351برقم ) ،يف حلية السيف تباع بالدراهم :باب ،البيوع :كتاب ،أبوداود يف سننه أخرجه (5)

باب ال يباع ذهب  ،كتاب البيوع ،ىوالبيهقي يف سننه الكرب ،(4/285) ،(20185برقم ) ،أيب شيبة يف مصنفه
باب  ،كتاب البيوع ،صغرىويف سننه ال ،(5/293) ،(10332برقم ) ،بذهب مع أحد الذهبني يشء غري الذهب

 .(5/68) ،(1864النهي عن بيع ما فيه الربا بعضه ببعض من جنس واحد ومع أحدمها غريمها برقم )
 .(3/9)أورده ابن حجر يف التلخيص احلبري  (6)
، (3/249) ،(3351برقم ) ،يف حلية السيف تباع بالدراهم :باب ،البيوع :كتاب ،أخرجه أبوداود يف سننه (7)

باب ال  ،كتاب البيوع ،والبيهقي يف سننه الكربى ،(4/285) ،(20185برقم ) ،يب شيبة يف مصنفهوابن أ
 ،سننه الصغرى ويف ،(5/293) ،(10332برقم ) ،يباع ذهب بذهب مع أحد الذهبني يشء غري الذهب

م باب النهي عن بيع ما فيه الربا بعضه ببعض من جنس واحد ومع أحدمها غريمها برق ،كتاب البيوع
(1864)، (5/68). 
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 وجب تعليَل ألن االضطراب يُ  ؛ة فيهفإنه ال حجّ  اوإذا كان مضطربً  ،(1)«ادينارً 
 .(2)ضبط من قبل رواتهإلشعاره بأنه مل يُ  ؛هاحلديث وضعفَ 

 :هعن دعوى ضعف احلديث من ثلثة أوج جيبوأ
د عندي أن هذا االختالف واجلواب املسد  » :قال احلافظ ابن حجر :الوجه األول
وهو النهي عن  ،بل املقصود من االستدالل حمفوظ ال اختالف فيه اال يوجب ضعفً 

 وأما جنسها وقدر ثمنها فال يتعلق به يف هذه احلالة ما يوجب احلكم ،فصلبيع ما مل يُ 
ثقات فيحكم  وإن كان اجلميعُ  ،جيح بني رواهتاوحينئذ فينبغي الرت ،باالضطراب

 .(3)«ويكون رواية الباقني بالنسبة إليه شاذة  ،بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم
ألن احلديث الذي يروى عىل أوجه  ؛اوعىل هذا فال يكون احلديث مضطربً   
واحلكم للراجح من  ،حت بعضها عىل بعض فال اضطراب حينئذٍ إذا ترج   ،خمتلفة
 .(4)وهذا هو صنيع املحدثني ،اتالرواي

حتى لو قيل باالضطراب فإنام هو يف رواية حنش الصنعاين عن  :الوجه الثاين
فكيف  ،أما رواية عيل بن رباح اللخمي عن فضالة فليست مضطربة ،فضالة بن عبيد

 .(5)نجني عىل رواية اللخمي باضطراب غريها ؟!!
حيث كانت  ،تعدد احلوادث ل اختالف الروايات ناشئ عنلع :الوجه الثالث

 «حنش»الراوي  ثم نقلها عنه ،اها كلهافأد   شهدها فضالة بن عبيد  ابيوعً 
 .(6)متفرقا

                                       
 ،(1591برقم ) ،بيع القالدة فيها خرز وذهب :باب ،أخرجه مسلم يف صحيحه هبذا اللفظ، كتاب املساقاة (1)

(3/1213). 
(، قواعد 22ابن دقيق العيد )ص ،االقرتاح يف بيان االصطالح ،(93مقدمة ابن الصالح )ص :ينظر (2)

 .132القاسمي ص ،التحديث
 .(3/9)ابن حجر  ،التلخيص احلبري (3)
 ،، املقنع يف علوم احلديث(1/212) األبنايس ،، الشذا الفياح(52ابن مجاعة )ص ،املنهل الروي :ينظر (4)

 . (125ص)لعراقيا ،التقييد واإليضاح ،(1/221رساج الدين األنصاري )
 .(11/287دبيان الدبيان ) ،املعامالت املالية أصالة ومعارصة :ينظر (5)
 .(5/293لبيهقي الكربى )سنن ا :ينظر (6)
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ألن الذهب املوجود  ؛من هذه املبادلة ×إنام منع النبي  :الوجه الثاين من املناقشة
لها فوجد حيث ذكر فضالة أنه فص ،( أكثر من الذهب املوجود يف الثمنيلّ يف القالدة )احلُ 
 ،اوقد كان الثمن عىل أكثر الروايات اثني عرش دينارً  ،(1)ااثني عرش دينارً  فيها أكثر من

فإذا كان الذهب الذي يف القالدة أكثر من الذهب الذي يف الثمن مل يكن للصياغة فيها 
 .(2)وهذا سيفيض إىل مبادلة ذهب بذهب دون متاثل وهو ربا ال جيوز ،مقابل

فإن تلك القالدة ملا فصلت كان ذهب اخلرز أكثر من ذلك » :قال ابن تيمية
فصل؛ ألن الذهب املفرد جيوز عن بيع هذا هبذا حتى تُ  ×الذهب املفرد فنهى النبي 

ا بذهب مثله وزيادة خرز أن يكون أنقص من الذهب املقرون فيكون قد باع ذهبً 
 .(3)«وهذا ال جيوز

خيرب باثني قالدة اشرتاها يوم فضالة بن عبيد عن  × وسأله» :وقال ابن القيم
 :ا، فقالا فيها ذهب وخرز، ففصلها فوجد فيها أكثر من اثني عرش دينارً عرش دينارً 

ذكره مسلم، وهو يدل عىل أن مسألة مد عجوة ال توز إذا « فصلباع حىت تُ ال تُ »
صواب أن املنع ضني فيه ما يف اآلخر وزيادة؛ فإنه رصيح الربا، والوَ كان أحد الع  

  .«لتي جاء فيها احلديث وما شاهبها من الصورتص هبذه الصورة اخم
  :اب عن هذا من وجهنيويُ 

يتبني من هذين التوجيهني لشيخ اإلسالم وابن القيم أهنام جيعالن  :الوجه األول
يل قد خرج عن حا يف مواطن أخرى بأن احلُ مع أهنام رّص  ،اربويً  مااًل  (يلالقالدة )احلُ 

 .!!وهذا تناقض ،ئر السلعس الثياب وساه وصار من جنربويت
دليل عىل أنه جيب أن يكون  «ال تباع حىت تفصل» :قوله  :الوجه الثاين

أما قولكم إن الذهب املنفصل توز مبادلته  ،للذهب املتصل االذهب املنفصل مساويً 

                                       
 ،(1591برقم ) ،بيع القالدة فيها خرز وذهب :باب ،أخرجه مسلم يف صحيحه هبذا اللفظ، كتاب املساقاة (1)

(3/1213). 
  .(94)ص ابن منيع ،الورق النقدي :ينظر( 2)
 .(29/453جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) (3)
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إننا كيف ثم  ،ملعلومية التساوي بني الذهبني الجتامع الرصف والبيعصل بذهب متّ 
؟! ولو كان املطلوب يف مبادلة الذهب بالذهب فصل لوال الفصلف مقدار املننعر
 .(1)بوزن ابيد أن املطلوب فيه التساوي وزنً  ،د التخمني لكان ما ذكرمتوه مقبواًل جمر  

عن أيب رافع قال: قلت لعمر بن اخلطاب: يا أمري املؤمنني إين  :الدليل الرابع
الذهب  عْ ال تب  »، فقال: اأجرً آخذ لعمله ب بوزنه، وأصوغ الذهب فأبيعه بالذه

 .(2)«ا بوزن، وال تأخذ فضاًل ا بوزن، والفضة بالفضة، إال وزنً بالذهب إال وزنً 
بل أبقى  ،اللصياغة أثرً  حيث مل يعترب أمري املؤمنني عمر  :وجه الداللة

 .االذهب عىل ربويته مع كونه مصوغً 
 ،وهو معاوية غريه فيه  قول صحايب خالفه بأن قول عمر  :ونوقش

 .(3)وليس قول أحدمها بأوىل من اآلخر
  :اب من وجهنيويُ 

 :وذلك ملا يأيت ؛مقدم عىل قول معاوية  أن قول عمر  :الوجه األول
 .واملثبت مقدم عىل النايف ،ناٍف  ومعاوية  ،ثبتمُ  عمر  -1
 ؛صصوويف أبواب الربا عىل وجه اخل ،اعمومً  أفقه من معاوية  عمر  -2

 .ألنه روى مجلة من أحاديثها
وإنام اخلالف بني معاوية  ليس اخلالف يف هذه املسألة بني عمر ومعاوية  -3

 نقل من عليها املجتمع السنة» :لذا قال ابن عبد الرب ؛يف كفة وسائر الصحابة يف كفة
 .(4)«معاوية إليه يذهب كان ما خالف الكافة ونقل اآلحاد

فيبقى معنا  ،تقابال فتساقطا ويل عمر ومعاوية ق أنوا بُ هَ  :الوجه الثاين
                                       

 .(561ص)رفيق املرصي  ،اجلامع يف أحكام الربا :ينظر (1)
مجاع  :كتاب ،والبيهقي يف السنن الكربى ،(8/125) ،(14575)أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه برقم  (2)

 .(5/477) ،(10549برقم ) ،الفضة بالفضة والذهب بالذهب :باب ،أبواب الربا
 (.117صدام عبد القادر )ص ،بيع الذهب والفضة وتطبيقاته املعارصة يف الفقه اإلسالمي :ينظر (3)
 .(6/348)االستذكار  (4)
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األحاديث الرصحية املرفوعة واملوقوفة يف املنع من مبادلة الذهب املصوغ بجنسه 
 .متفاضاًل 

 ،عن جماهد أنه قال: كنت مع عبد اهلل بن عمر، فجاءه صائغ :الدليل اخلامس
من ذلك بأكثر من ء يشفقال له: يا أبا عبد الرمحن، إين أصوغ الذهب. ثم أبيع ال

وزنه. فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي. فنهاه عبد اهلل، عن ذلك. فجعل الصائغ 
حتى انتهى إىل باب املسجد. أو إىل دابة يريد أن  وعبد اهلل ينهاه لةأيردد عليه املس

والدرهم بالدرهم. ال فضل  الدينار بالدينار،»: يركبها ثم قال عبد اهلل بن عمر
 .(1)«نبينا إلينا. وعهدنا إليكم هدع بينهام. هذا

السائل عن مبادلة الذهب املصوغ  حيث هنى عبد اهلل بن عمر :وجه الداللة
وأمهل الصياغة وبني أن هذا عهد نبينا صىل ح ذلك مع إحلاحه، ب  ومل يُ  ،اه وزنً بأكثر من

 .وهلذا احلديث حكم الرفع ،اهلل عليه وآله وسلم إليه

بأن هذا خارج حمل النزاع فإن الصائغ هنا من  :قبله يونوقش هذا الدليل والذ

ونحن متفقون عىل أن الدينار املرضوب ال جيوز مبادلته  ،يصوغ الدنانري من الذهب

 .بالذهب إال برشطي التامثل والتقابض وأما مسألتنا فهي يف مبادلة احليل بالذهب
 :وياب من وجهني

أو  الي  صياغة الذهب دنانرَي أو ُح  نأن هذين الدليلني عامان يشمال :الوجه األول
  .والتخصيص بغري خمصص حتكم وهو باطل ،غري ذلك

بل  ،أن دخول الصنعة عىل الذهب ليكون دنانرَي غري مؤثر يف احلكم :الوجه الثاين
  .عند اجلميع فكذلك احليل اربويً  يبقى مااًل 

 .حكاية اإلمجاع :ارابعً 
عدد  من  ة مصوغ الذهب بجنسه متفاضاًل لقد نقل اإلمجاَع عىل عدم جواز مباد  

                                       
 ،(11037والبيهقي يف معرفة السنن واآلثار برقم ) ،(4/915) ،(559برقم ) ،أخرجه مالك يف املوطأ (1)

 .(8/63) ،(2059رشح السنة برقم ) والبغوي يف ،(5/458) ،(10491)ويف السنن الكربى برقم  ،(8/38)
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  :منهم عىل سبيل املثال ،علامء األمة
ينه سواء ال جيوز ربه وعَ عىل أن الذهب ت   وأمجع العلماء» :قال ابن عبد الرب -1

وكذلك الفضة بالفضة تربها وعينها ومصنوع ذلك كله  ،التفاضل يف يشء منه
 السلف من العلامء واخللف لك مىضوعىل ذ ،ومرضوبه ال حيل التفاضل يف يشء منه

أنه كان ال يرى الربا يف بيع العني بالترب  روى عن معاوية من وجوها يُ ا يسريً إال شيئً 
يز يف ذلك التفاضل ويذهب إىل أن الربا ال يكون يف التفاضل وكان جُي  ،وال باملصنوع

 .(1)«إال يف الترب بالترب ويف املصنوع باملصنوع ويف العني بالعني
ق من جيد ر  قال العلامء هذا يتناول مجيع أنواع الذهب والوَ » :وويقال الن -2

 ،وسواء اخلالص واملخلوط بغريه ،رب وغري ذلكيل وت  ورديء وصحيح ومكسور وُح 
 .(2)« وهذا كله جممع عليه

م التفاضل يف املرضوب من الذهب ا حر  وال أعلم أحدً » :قال الزرقاين -3
واإلمجاع على ال ما جاء عن معاوية  واملصوغ منهام إوالفضة املدرمهة دون الترب

 .(3)« خلفه
أنه ال جيوز بيع الذهب بالذهب،  أمجع أئمة األمصار» :قال ابن بطال -4

 بمثل يًدا بيد، وال حيل التفاضل ربمها وعينهام ومصنوعهام إال مثاًل والفضة بالفضة ت  
 .(4)«ىف شىء منهام، وعىل هذا مىض السلف واخللف

ينه ومرضوبه ال حيل ربه وعَ عىل أن الذهب ت   ع العلماءوأمج» :قال الصنعاين -5
ينها، ومصوغ ذلك كله ال ربها وعَ التفاضل يف يشء منه، وكذلك الفضة بالفضة ت  

 .(5)«حيل التفاضل يف يشء منه، وعىل ذلك مىض السلف واخللف من العلامء
                                       

 .(6/347ابن عبد الرب ) ،االستذكار (1)
 .(11/10النووي ) ،رشح صحيح مسلم (2)
 (3/418الزرقاين ) ،رشح املوطأ (3)
 .(6/300ابن بطال ) ،رشح صحيح البخاري (4)
 .(1/557الصنعاين ) ،التحبري إليضاح معاين التيسري( 5)
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 :ونوقش االستدالل ابإلمجاع من ثلثة أوجه
 . خلالف معاوية  ؛مجاع يف املسألةعدم تسليم ثبوت اإل :ألولالوجه ا

أه عامة لذا خط   ؛عد من قبيل االجتهاد السائغال يُ  بأن خالف معاوية  :ابويُ 
أال ما بال » :وقال الذا قام خطيبً  ؛وإنام قال ما قال لعدم بلوغه النص ،الصحابة 

ها ده ونصحبه فلم نسمعأحاديث قد كنا نشه ×رجال يتحدثون عن رسول اهلل 
بام سمعنا من  ثنّ حد  لنُ »فأعاد القصة، ثم قال:   فقام عبادة بن الصامت، «منه

بايل أن ال أصحبه يف جنده ما أُ  -أو قال: وإن رغم  -، وإن كره معاوية ×رسول اهلل 
 .(1)، قال محاد هذا أو نحوه«ليلة سوداء 

بقي عىل رأيه حتى بعد  ية فإن معاو :عرتض عليه بعدم التسليموميكن أن يُ 
 .ل فيه أحاديث املنعآخر قد تأو   ادل عىل أن له رأيً البيان ف

واملكيني يف ربا  عدم تسليم ثبوت اإلمجاع ملخالفة ابن عباس :الوجه الثاين
ومن ذلك الذهب  ،فهم ال يثبتون ربا الفضل يف األصناف الربوية ،الفضل أصاًل 

 .ن ذلك املصوغوم ،احتى لو كان تربً  امطلقً  فاضاًل فيبيحون مبادلة الذهب بجنسه مت
 بحديث أسامة بن زيد  عىل قوهلم (3)واملكيون (2)وقد استدل ابن عباس

 .(4)«ال راب إال يف النسيئة» :أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم قال
مبادلة الربوي أما  ،دل ظاهر احلديث عىل حرص الربا يف النسيئة :وجه الداللة

ومن ذلك الذهب بالذهب عىل أي  ،(5)بافليس من الر -غري نسيئة-انقدً  بجنسه
                                       

 ،(1587)برقم  ،الرصف وبيع الذهب بالورق نقًدا :باب ،تاب البيوعك ،يف صحيحهأخرجه مسلم  (1)
(3/1210). 

 .وسيأيت بإذن اهلل تعاىل عند اجلواب عن أدلته ،رجع عن قوله هذا إىل قول اجلامهري وقد جاء أنه  (2)
 ،املغني :نظري ،وابن الزبري  ،وزيد بن أرقم ،أسامة بن زيد :من املكيني الذين يقرصون الربا عىل النسيئة (3)

 .(5/172) العمراين ،البيان ،(4/3البن قدامة )
 ،(2069برقم ) ،بيع الدينار بالدينار نساء :باب ،كتاب البيوع ،ذا اللفظأخرجه البخاري يف صحيحه هب (4)

برقم  ،بيع الطعام مثاًل بمثل :باب ،كتاب املساقاة ،ومسلم يف صحيحه بألفاظ أخرى مقاربة ،(2/762)
(1596)، 3/1218.  

  .(6/302ابن بطال ) ،رشح صحيح البخاري :ينظر (5)
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 .شكل كان

 :أوجه مخسةمن  استدالهلم حبديث أسامة  ونوقش
أي ال ربا الربا األغلظ والكامل إال يف  :أن معنى احلديث :ولالوجه األ

فهي  وإال ،أي ال صالة كاملة (2)«..ال صلة حبضرة طعام» :، كحديث(1)النسيئة
مع وجود غريه من العلامء وإنام  ال عامل يف البلد إال زيد   :وكقول العرب ،صحيحة

إذ  ؛لكن دون حتريم ربا النسيئة اأيًض  وعليه فربا الفضل حمرم  ، (3)يريدون األعلم
 .وحتريم الفضل حتريم وسائل ،حتريم النسيئة حتريم مقاصد

إنام هو بداللة  مة نفي حتريم ربا الفضل من حديث أسا :ثاينالوجه ال
واملتقرر عند  ،وأما إثبات ربا الفضل يف بقية األحاديث فهو بداللة املنطوق ،هوماملف

 .(5)أن داللة املنطوق مقدمة عىل داللة املفهوم (4)األصوليني
وأحاديث بقية  ،دال عىل إباحة ربا الفضل أن حديث أسامة  :ثالثالوجه ال
عىل دليل  املنع مقدم   أن دليَل  :(6)لر يف األصوتقروامل ،عىل املنع دالة   الصحابة 
 .(7)اإلباحة

 ،باألحاديث املحرمة لربا الفضل منسوخ    أسامةَ  حديَث  أن   :رابعالوجه ال
                                       

ابن  ،فتح الباري ،(100ص) ،ابن القيم ،الفروسية ،(2/599تيمية ) تفسري آيات أشكلت، ابن :ينظر (1)
 .(4/382حجر )

كراهة الصالة بحرضة الطعام الذي  :باب ،كتاب املساجد ومواضع الصالة ،أخرجه مسلم يف صحيحه( 2)
  .(1/392) ،(560برقم ) ،وكراهة الصالة مع مدافعة األخبثني ،يف احلاليريد أكله 

 ،حتفة األحوذي ،(11/296العيني ) ،عمدة القاري ،(4/382ابن حجر ) ،اريفتح الب :ينظر (3)
 .(4/370املباركفوري )

زركيش ال ،البحر املحيط ،(3/159)الرازي  ،(، املحصول1/136أمري باد شاه ) ،تيسري التحرير :ينظر( 4)
 .(1/350ابن أمري احلاج ) ،التقرير والتحبري ،(3/35)

 .(4/370املباركفوري ) ،حتفة األحوذي ،(4/382حجر ) ابن ،فتح الباري :ينظر( 5)
 ،ابن قدامة ،(، روضة الناظر4/169اآلمدي ) ،اإلحكام ،(3/144للبخاري ) ،كشف األرسار :ينظر (6)

 (. 280آل تيمية )ص ،املسودة ،(391ص)
 ،(1/166ي )الشنقيط ،أضواء البيان ،(157ابن قطلوبغا )ص ،خالصة األفكار رشح خمترص املنار :ينظر (7)

 .(51الزاهدي )ص ،تلخيص األصول
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 . (1)ويدل لذلك إمجاع املسلمني عىل ترك العمل بظاهر حديث أسامة 
ولذلك  ،لمل يكن قد بلغه النهي عن ربا الفض أن ابن عباس  :امسالوجه اخل

 . (2)ن قوله بعد مناقشة أيب سعيد اخلدري رجع ع
 واملكيون الذي استدل به ابن عباس  ومما تقدم من توجيه حديث أسامة 

رجحان قول مجاهري السلف واخللف يف حتريم ربا  -وبكل وضوح- يتبني   
 .عند احتاد اجلنس املالني الربوينيواشرتاط التامثل يف  ،الفضل

أن خالف من خالف يف هذه املسألة شذوذ  ال ينبغي  عبد الرب بل يرى ابن
 .(3)به أحد ممن تدور عليهم الفتوى يف أمصار املسلمني ْل وأنه مل يقُ  ،االشتغال به

 .(4)عدم تسليم ثبوت اإلمجاع ملخالفة احلسن والشعبي :الوجه الثالث
 .ال عربة به اشاذ  بأن خالف هؤالء التابعني مسبوق بإمجاع الصحابة فيكون  :ابويُ 
 .بأن اإلمجاع مل ينعقد مع خمالفة معاوية  :عرتض عليهويُ 

وأما مبادلة املصوغ  ،أن اإلمجاع انعقد عىل حتريم ربا الفضل :وخلصة القول
 .عىل املنع اوحديثً  فاملسألة خالفية لكن عامة أهل العلم قدياًم  بجنسه متفاضاًل 

 :األدلة من املعقول :اخامسً 
الشارع قد ألغى األوصاف الزائدة عىل جمرد املال الربوي عند  :ألولالدليل ا

 .مبادلته بجنسه كوصف اجلّدة والقدم واجلودة والرداءة فكذلك الصياغة
بأن األوصاف التي ألغاها الشارع هي األوصاف التي ال تدخل  :ونوقش
 .(5)بخالف الصياغة فهي من صنع اإلنسان فيكون هلا اعتبار ،لإلنسان فيها

                                       
رشح السيوطي  ،(11/296العيني ) ،عمدة القاري ،(11/25رشح النووي عىل صحيح مسلم ) :ينظر( 1)

 .(7/281عىل سنن النسائي )
(، معرفة 2/176اجلصاص ) ،الفصول يف األصول ،(15/398الطحاوي ) ،رشح مشكل اآلثار :ينظر (2)

 .(6/196العظيم آبادي ) ،عون املعبود ،(4/298قي )البيه ،السنن واآلثار
 .(16/7ابن عبد الرب ) ،التمهيد :ينظر (3)
 .(359-10/357السبكي ) ،تكملة املجموع :ينظر (4)
 (.2/101ابن القيم ) ،إعالم املوقعني :ينظر (5)
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عبارة عن ذهٍب  ،بأنكم مل تلتزموا هذا عىل كل حال فها هي الدنانري :ابويُ 
 .! اربويً  دخلته صنعة اإلنسان ومع ذا فأنتم معنا عىل أنه ما زال مااًل 

دفع لرضهبا والدراهم املرضوبة يُ  ،من املعلوم أن الدنانري املرضوبة :الدليل الثاين
ها بجنسها من الذهب والفضة إال سواء توز مبادلأنه ال جي اونتفق مجيعً  ،جرةها أُ وسك  

ّ مع أهنا من صنعة اإلنسان فكذلك احلُ  ،بيد ابسواء يدً   .يل 
حيث يكون الزائد  ،وغ بجنسه متفاضاًل جواز مبادلة الذهب املُص  :القول الثاين

وهو أحد  ،(1)وقد نسب إىل معاوية  ،يف البدل مقابل الصياغة أو الصنعة املباحة
 .(4)والشيخ عبد اهلل بن منيع ،(3)وابن القيم ،(2)تيمية خ اإلسالم ابنأقوال شي

  :ميكن صياغتها على النحو اآليت ،وقد استدلوا جبملة من األدلة
رب فإذا دخلت فيه وبيانه أنه تب الزكاة يف الذهب الت   ،القياس :الدليل األول

لت مال ربوي فإذا دخ مل تب، وكذلك الذهب الترب الي  الصياغة والصنعة وصار ُح 
 .(5)افيه الصياغة والصنعة خرج عن كونه ربويً 

 :وميكن أن يناقش من ثلثة أوجه
وإن  ،وغم لكم األصل وهو عدم وجوب الزكاة يف الذهب املُص سل  ال يُ  :الوجه األول

 .الزكاة فيه يوجبون (7)وأمحد يف رواية (6)كان هذا رأي اجلمهور يف املسألة إال أن احلنفية
                                       

 الترب، واملصوغ ملكان إال معاوية فإنه كان جييز التفاضل بني» :(3/212قال ابن رشد يف بداية املجتهد ) (1)
 .«زيادة الصياغة

مكن بيعه بوزنه من تاج إليه وال يُ وبيع املصوغ مما حُي » :(2/629قال شيخ اإلسالم يف تفسري آيات أشكلت ) (2)
 .«وإن كان الثمن أكثر منه تكون الزيادة يف مقابل الصنعة ،به من األثامن مقو  فوجب أن يكون بيعه بام يُ  ،األثامن

  .وله قول يوافق أصحاب القول الثالث وهو أن احليل كسائر السلع ومل يعد مااًل ربوًيا ،أحد قوليه هذا (3)
 ابن منيع ،ضمن بحوث يف االقتصاد اإلسالمي ،بحث يف الذهب يف بعض خصائصه وأحكامه :ينظر (4)

 (.323)ص
 (.2/109ابن القيم ) ،إعالم املوقعني :ينظر (5)
 ،(1/361املنبجي ) ،اللباب ،(2/17الكاساين ) ،بدائع الصنائع ،(2/192يس )الرسخ ،املبسوط :ينظر (6)

 (.2/298حاشية ابن عابدين )
 (.3/138املرداوي ) ،(، اإلنصاف2/362املبدع، ابن مفلح ) ،(3/42ابن قدامة ) ،املغني :ينظر (7)
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يم بخروج الذهب املصوغ عن وجوب الزكاة إال أن ذلك مع التسل :وجه الثاينلا
فأشبه أدوات  مستعماًل  امل يكن بسبب الصياغة والصنعة وإنام لكونه صار ملبوًس 

 .(1)لالدخار لبقي الوجوب الي  وهلذا لو صاغ الذهب ُح  ؛يةنْ الق  
صوغ عىل عدم وجوب م لكم قياس عدم ربوية الذهب املسل  ال يُ  :الوجه الثالث

إذ  ؛ذلكم أن الذهب ربوي ؛الصياغة والصنعة بل هو قياس مع الفارق زكاته بجامع
لقةً   .والصياغة مل خترجه عن ذلك ،هو نقد خ 

بوزن يفيض  االقول بتحريم مبادلة الذهب املصوغ بجنسه إال وزنً  :الدليل الثاين
يبيع العاقل الصياغة املباحة  أنر تصو  إذ ال يُ  ؛إىل حتريم مبادلة الذهب بجنسه ألبتة

كخاتم الذهب وحلية النساء بوزهنا من جنسها فلم يبَق إال أن يبيعها بجنس آخر ويف 
 .(2)هذا من احلرج واملشقة ما ال تأيت به الرشيعة

 :وميكن أن يناقش من وجهني
 ار أن يبيع عاقل الذهب املصوغ بمثله وزنً تصو  أن قولكم بأنه ال يُ  :الوجه األول

فأما  ،ر العقيل أو التصور الوجودي الواقعيال خيلو إما أن يكون املقصود التصو
وأما الثاين فقد حصل ذلك يف زمن النبوة  ،يل ذلكم فالعقل ال حُي سل  األول فغري مُ 

 .بوزن امبادلة القالدة بالذهب إال بعد الفصل وزنً  ×عندما منع النبي 
ففي زمن النبوة هلم أن  ،املصوغ بغريه أين املشقة يف بيع الذهب :الوجه الثاين

ويف زمننا هلم أن يبادلوا املصوغ باألوراق النقدية  ،ادلوا الذهب املصوغ بالفضةيب
 ؟!.فأين املشقة حينئذٍ 
ومن القواعد  ،للذريعة ام سد  ر  من املعلوم أن ربا الفضل قد ُح  :الدليل الثالث

وعليه  ،، كإباحة بيع العرايا(3)جحةلحة الراباح للمصللذريعة يُ  ارم سد  املقررة أن ما ُح 
                                       

البهويت  ،القناع كشاف ،(4/141ابن مفلح ) ،الفروع ،(69ص)ابن جزي  ،القوانني الفقهية :ينظر (1)
 .(3/257ابن قاسم ) ،حاشية الروض ،(2/235)

 (.2/071ابن القيم ) ،إعالم املوقعني :ينظر (2)
 ،قواعد شيخ اإلسالم ،(2/378د. حممد الزحييل ) ،القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة :ينظر (3)

 .(1/286احلصني )
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 .(1)ألن املصلحة تتم هبذا ؛يل بأكثر من وزنه ألجل الصنعة والصياغةح بيع احلُ بايُ 
  :وميكن أن يناقش من مخسة أوجه

بأن القياس عىل بيع العرايا قياس يف مقابل النص فيكون فاسد  :الوجه األول
 .بمثل  مثاًل حتريم مبادلة الذهب بجنسه إالفقد ثبت يف النصوص الثابتة  ،االعتبار

بيح ذلكم أن بيع العرايا أُ  ؛القياس عىل بيع العرايا قياس مع الفارق :الثاينالوجه 
بخالف الذهب املصوغ  ،من خالل النصوص (2)وفق ضوابط ذكرها الفقهاء

 .دون االلتزام بتلك الضوابط فمقتىض قولكم إباحة مبادلته بجنسه متفاضاًل 
صة فكيف تكون بيحت عىل وجه االستثناء والرخأن العرايا أُ  :لثالثا الوجه

 .يقاس عليه أصاًل 
 .املصلحة املعارضة للنصوص مصلحة ملغاة ال عربة هبا :الوجه الرابع

وإنام أجاز املساواة  ،أن الشارع مل يأذن بالفاضل املتيقن يف العرايا :الوجه اخلامس
باحة مبادلة بإفأين هذا من قولكم  ،(3)اجةباخلرص والتقدير من أهل اخلربة للح

 .؟! وهل يستقيم هذا القياس؟!!وغ بجنسه مع التفاضل املتيقنالذهب املص
 عليها جازت مفردةً  الصياغة هذه عىل جازت إذا املعاوضة أن :الدليل الرابع

 .(4)ذلك يف بينهام فرق ال إذ وجوهرها؛ أصلها غري إىل مضمومةً 
  :ويناقش من أربعة أوجه

 .بار فال عربة بههذا قياس مقابل النصوص فهو فاسد االعت :الوجه األول
مع غريه كالقرض  اال يلزم من جواز اليشء وحده جوازه مضمومً  :الوجه الثاين

 .والقرض مع البيع

                                       
 (.93ابن منيع )ص ،الورق النقدي ،(2/108ابن القيم ) ،إعالم املوقعني :ينظر (1)
 ،(5/213املاوردي ) ،احلاوي ،(2/654ابن عبد الرب ) ،الكايف ،(12/192الرسخيس ) ،املبسوط :ينظر (2)

 .(7/389ابن حزم ) ،املحىل ،(4/45ابن قدامة ) ،املغني
 .(11/308الدبيان ) ،املعامالت املالية يف الفقه اإلسالمي :ينظر (3)
 .(2/110ابن القيم ) ،املوقعني إعالم (4)



د. حسن بن غالب آل دائلة صياغة الذهب وأثرها الفقهي 

٢م
٠١

س ٨
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٣٩
ة 

حج
و ال

ذ

٦
العدد السادس

254

 

41 

 

 ،ت لغريهام  درها إذا ُض قد يثبت الشارع ليشء قيمة يف حال ثم هُي  :الوجه الثالث
ولو قطعت األصبع مع اليد  ،ويف اليد نصف الدية ،ةكاألصبع فإن فيها عرش الدي

  .يد نصف الدية دون االلتفات لقيمة األصبع وحدهاكان يف ال
اجلودة يف التمر هلا قيمتها ولكن هذه القيمة هتدر عند مبادلة التمر  :الوجه الرابع

د در عنوكذلك الصناعة يف الذهب هلا قيمتها ولكنها هُت  ،(1) بالتمر حلديث بالل
  .متوهوهذا القياس أقوى من القياس الذي ذكر ،لة الذهب بجنسهمباد

 والصنعة الصياغة مقابل يف الزيادة جعلنا أنا هو فعلناه غاية ما الدليل اخلامس:
 .!؟حينئذٍ  الربا فأين ،(2)املباحة

  :يناقش من وجهني
 :وله حاصل بنص ق ايل بأكثر منه وزنً بأن الربا يف مبادلة احلُ  :الوجه األول

ُنهاالذهب ابلذهب » ُها وعمي ر  .« رب..فمن زاد أو ازداد فقد أ.ِتربر
حاصل بنص أصحابه الكرام  ايل بأكثر منه وزنً الربا يف مبادلة احلُ  :الوجه الثاين

 فقال ،صائغ فجاءه عمر، بن اهلل عبد مع كنت: قال أنه جماهد ومن ذلك ما جاء عن
. وزنه من بأكثر ذلك من اليشء أبيع ثم. هبالذ أصوغ إين الرمحن، عبد أبا يا: له

 يردد الصائغ فجعل. ذلك عن اهلل، عبد فنهاه. ديي عمل قدر ذلك من فأستفضل
 ثم يركبها أن يريد دابة إىل أو. املسجد باب إىل انتهى حتى ينهاه اهلل وعبد املسألة عليه
 عهد هذا. بينهام لفض ال. بالدرهم والدرهم بالدينار، الدينار»: عمر بن اهلل عبد قال
 .«إليكم وعهدنا. إلينا نبينا

                                       
بتمر برين، فقال له  ×، قال: جاء بالل إىل النبي سعيد اخلدري  أيبعن : ونص حديث بالل  (1)

، ×صاعني بصاع، لنطعم النبي ، قال بالل: كان عندنا متر ردي، فبعت منه «؟من أين هذا» :×النبي 
اب، ال تفعل، ولكن إذا أردت أن تشرتي فبع أوه أوه، عني الراب عني الر »عند ذلك:  ×فقال النبي 

باب: إذا باع الوكيل شيئا  :باب ،الوكالة :كتاب ،أخرجه البخاري يف صحيحه «التمر ببيع آخر، مث اشرته
بيع الطعام  :املساقاة   باب :كتاب ،يف صحيحه ومسلم ،(3/101) ،(2312برقم ) ،فاسدا، فبيعه مردود

 .(3/1512) ،(1594برقم ) ،مثال بمثل
 .(2/209ابن القيم ) ،إعالم املوقعني :ينظر (2)
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 .(1)يل بجنسه متفاضاًل احلاجة داعية إىل إباحة مبادلة احلُ إن  :الدليل السادس
فالدراهم الفضية  ،م لكم قيام احلاجة بذلكسل  بعدم التسليم فال نُ  :يناقش

ال » :قال حيث ارشعيً  متوفرة وهلذا جعلها النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم بدياًل 
بسواء، وبيعوا  تبيعوا الذهب ابلذهب إال سواء بسواء، والفضة ابلفضة إال سواء

وأما يف عرصنا فيشرتى الذهب  ،(2)«الذهب ابلفضة، والفضة ابلذهب كيف شئتم
  .؟!باألوراق النقدية فأين احلاجة حينئذٍ 

صوغ بإباحة مبادلة الذهب املإال  ال تتمّ  مصلحة الناس أن :الدليل السابع
 .(3) اإلباحةني  فتتع ل باطلة يف الرشعيَ ل، واحل  يَ أو باحل   التامثل بالذهب دون مراعاة

بل تتم وفق لكم أن املصلحة ال تتم إال هبذا،  مسل  فال نُ  ؛بعدم التسليم :ناقشيُ 
 .وذلك بأن يبادل الذهب املصوغ بغري الذهب كالفضة ونحوها ؛الرشيعة

الصحابة الكرام النهي عن مبادلة الذهب أحد من عرف عن ال يُ  :الدليل الثامن
 .(4)م إنام هو يف الرصفواملنقول عنه   املصوغ بجنسه متفاضاًل 

 :ونوقش من ثلثة أوجه
م لكم ما ذكرتم من أن الصحابة مل ينهوا عن سل  فال نُ  ،عدم التسليم :الوجه األول

ر عبادة عىل ذكر إنكا وقد تقدم ،بل قد هنوا وأنكروا ،مبادلة الذهب املصوغ بجنسه
 ،عليه اء وكذلك إنكار أيب الدرد ،بيعه آنية الفضة بأكثر من وزهنا معاوية 

وكذلك إنكار  ،بالكف عن ذلك ذلك اإلنكار وأمره معاوية  وتأييد عمر 
 .(5)عىل الصائغني أخذمها الفضل مقابل الصياغة عمر وابنه 

وغ لصحابة عن مبادلة الذهب املصمع التسليم بعدم ورود هني ا :الوجه الثاين
                                       

 .(2/109ابن القيم ) ،إعالم املوقعني ،(2/622ابن تيمية ) ،تفسري آيات أشكلت :ينظر (1)
 .3/74 ،(2175)برقم  ،ذهب بالذهببيع ال :باب ،البيوع :كتاب ،أخرجه البخاري يف صحيحه (2)
 (.2/091ابن القيم ) ،إعالم املوقعني :ينظر (3)
 .(2/108ابن القيم ) ،إعالم املوقعني ،(2/625ابن تيمية ) ،تفسري آيات أشكلت :ينظر (4)
 .(124صدام عبد القادر )ص ،بيع الذهب والفضة وتطبيقاته املعارصة :ينظر (5)
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 .(1)يل بجنسه متفاضاًل احلاجة داعية إىل إباحة مبادلة احلُ إن  :الدليل السادس
فالدراهم الفضية  ،م لكم قيام احلاجة بذلكسل  بعدم التسليم فال نُ  :يناقش

ال » :قال حيث ارشعيً  متوفرة وهلذا جعلها النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم بدياًل 
بسواء، وبيعوا  تبيعوا الذهب ابلذهب إال سواء بسواء، والفضة ابلفضة إال سواء

وأما يف عرصنا فيشرتى الذهب  ،(2)«الذهب ابلفضة، والفضة ابلذهب كيف شئتم
  .؟!باألوراق النقدية فأين احلاجة حينئذٍ 

صوغ بإباحة مبادلة الذهب املإال  ال تتمّ  مصلحة الناس أن :الدليل السابع
 .(3) اإلباحةني  فتتع ل باطلة يف الرشعيَ ل، واحل  يَ أو باحل   التامثل بالذهب دون مراعاة

بل تتم وفق لكم أن املصلحة ال تتم إال هبذا،  مسل  فال نُ  ؛بعدم التسليم :ناقشيُ 
 .وذلك بأن يبادل الذهب املصوغ بغري الذهب كالفضة ونحوها ؛الرشيعة

الصحابة الكرام النهي عن مبادلة الذهب أحد من عرف عن ال يُ  :الدليل الثامن
 .(4)م إنام هو يف الرصفواملنقول عنه   املصوغ بجنسه متفاضاًل 

 :ونوقش من ثلثة أوجه
م لكم ما ذكرتم من أن الصحابة مل ينهوا عن سل  فال نُ  ،عدم التسليم :الوجه األول

ر عبادة عىل ذكر إنكا وقد تقدم ،بل قد هنوا وأنكروا ،مبادلة الذهب املصوغ بجنسه
 ،عليه اء وكذلك إنكار أيب الدرد ،بيعه آنية الفضة بأكثر من وزهنا معاوية 

وكذلك إنكار  ،بالكف عن ذلك ذلك اإلنكار وأمره معاوية  وتأييد عمر 
 .(5)عىل الصائغني أخذمها الفضل مقابل الصياغة عمر وابنه 

وغ لصحابة عن مبادلة الذهب املصمع التسليم بعدم ورود هني ا :الوجه الثاين
                                       

 .(2/109ابن القيم ) ،إعالم املوقعني ،(2/622ابن تيمية ) ،تفسري آيات أشكلت :ينظر (1)
 .3/74 ،(2175)برقم  ،ذهب بالذهببيع ال :باب ،البيوع :كتاب ،أخرجه البخاري يف صحيحه (2)
 (.2/091ابن القيم ) ،إعالم املوقعني :ينظر (3)
 .(2/108ابن القيم ) ،إعالم املوقعني ،(2/625ابن تيمية ) ،تفسري آيات أشكلت :ينظر (4)
 .(124صدام عبد القادر )ص ،بيع الذهب والفضة وتطبيقاته املعارصة :ينظر (5)
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 عليه وآله وسلم العامة ؟! أال يكفينا نصوصه صىل اهللفامذا كان ،بجنسه متفاضاًل 
 ؟!.واخلاصة يف هذه املسألة

فكانوا  ،وجد زمن الصحابة دنانري ذهبية ودراهم فضيةكان يُ  :الوجه الثالث
دُع احلاجة إىل نقلهم تَ  فلم ؛يل الفضة بالدنانريوُح  ،يل الذهب بالدراهمون ُح يبدلّ 

 .(1) عدم جواز مبادلة حيل الذهب بجنسه متفاضاًل 
كانوا يتخذون احللية، وكان النساء  × ن الناس عىل عهد نبيهمأ :الدليل التاسع

قن هبا يف األعياد وغريها؛ ومن املعلوم بالرضورة أنه كان يعطيها يتصد   ها، وكن  سنَ ب  يلْ 
باع بوزهنا فإنه سفه، ومعلوم ا أهنا ال تُ ا؛ ومعلوم قطعً للمحاويج، ويعلم أهنم يبيعوهن

، ومل يكن عندهم فلوس اي دينارً ال تساو (2)أن مثل احللقة واخلاتم والفتخة
يتعاملون هبا، وهم كانوا أتقى هلل وأفقه يف دينه وأعلم بمقاصد رسوله من أن يرتكبوا 

 .(3)احليل أو يعلموها الناس
  :نوقش من وجهني

 ،باع بالفضةإنام كانت تُ  ،باع احليل من الذهب بجنسهاال يلزم أن تُ  :ولالوجه األ
 .«بيعوا الذهب ابلفضة كيف شئتم» :×وقد دل عليه قول املصطفى 

وزنه من احليل كاخلاتم واحللقة والفتخة مما ال يساوي  أن ما خف   :الوجه الثاين
وقد دل عىل ذلك أحاديث منها  ،باع بام هو دون الدينار كالقرياطكانت تُ  اوزهنا دينارً 

 فلام» :عندما باع مجله للنبي صيل اهلل عليه وآله وسلم قال جابر حديث جابر 
، قال: «هدر زِ وقية من ذهب وم أعطه أُ »لبالل:  ×قدمت املدينة، قال رسول اهلل 

 .(4)«افأعطاين أوقية من ذهب، وزادين قرياطً 
                                       

 .(156رفيق املرصي )ص ،ربااجلامع يف أصول ال :ينظر (1)
 أصابع اليد ومجعها فتخات وفَتخ. وقال أبو نرص عن قال ابن السكيت: الَفْتَخة عند العرب تلبس يف (2)

 .(1/478للامزري ) ،املعلم بفوائد مسلم. األصمعي: هى خواتم ال فصوص هلا. ويقال هلا أيًضا: فتاخ
 .(2/108ابن القيم ) ،إعالم املوقعني (3)
 .3/1222 ،(1599)برقم  ،بيع البعري واستثناء ركوبه :باب ،البيوع :كتاب ،رجه مسلم يف صحيحهأخ (4)
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دنانريهم كان بعضها من » :عياض والقرياط جزء من أجزاء الدينار قال القايض
وي عن وقد رُ » :وقال ابن عبد الرب ،(1)«اعرشة قراريط، وبعضها من عرشين قرياطً 

 «االدينار أربعة وعشرون قرياطً » :قال ×ر بن عبد اهلل بإسناد ال يصح أن النبي جاب
ففي قول مجاعة العلامء به وإمجاع الناس عىل  ،وهذا احلديث وإن مل يصح إسناده

وديناره أربعة وعرشون قرياطا، » :وقال الفاكهاين ،(2)«عناه ما يغني عن اإلسناد فيهم
عري، فمجموعه اثنان وسبعون حبة، وهو جممع والقرياط ثالث حبات من وسط الش

 .(3)«عليه
قال النووي يف معرض ذكر  ،يل اخلفيفة بدنانري صغريةولربام بيعت تلك احلُ 

فمحمولة عىل دنانري صغار  ارواية عرشين دينارً  ماوأ» :روايات حديث جابر املتقدم
 .(4)«كانت هلم

تعاىل من أن القول باملنع من مبادلة ومما سبق يتبني أن ما ذكره ابن القيم رمحه اهلل   
 ،ل غري صحيحيَ لجئ الناس يف عهد النبوة إىل احل  يُ  الذهب املصوغ بجنسه متفاضاًل 

 تعاىل لدراهم الفضية أو القراريط الذهبية واهللبل كانوا يبادلونه بغري جنسه إما من ا
   .أعلم

 ،!؟هنا درهُت  يفاملغصوب واملتَلف فك يف قيمة والصنعة للصياغة :الدليل العاشر
فإنه  اوزنه مائة وصياغته تساوي عرًش  اليً ُح  آخرعىل  رجل لو أتلف :قالوبيانه أن يُ 

 .(5)رتاهجيب عليه مائة وعرشة وال يكون ذلك ربا فكذلك إذا اش
 :يناقش من وجهني

بأن للتمر اجلنيب اجليد قيمة وقد أهدرها الشارع عند املبادلة  :الوجه األول
                                       

 .(5/296القايض عياض ) ،إكامل املعلم (1)
 .(3/301الفاكهاين ) ،رياض األفهام :وينظر ،(20/145ابن عبد الرب ) ،التمهيد (2)
 .(3/301الفاكهاين ) ،رياض األفهام (3)
 .(11/32النووي ) ،رشح صحيح مسلم (4)
 .(10/85السبكي ) ،تكملة املجموع :ينظر (5)
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 الصنعة والصياغة يف احليل.بنفس اجلنس فكذلك 
القول بضامن قيمة املتلف بجنسه ال يلزم منه جواز بيعه بقيمته من  :الوجه الثاين

   :(2)وهاكم هذه الفروق ،(1)البيعوذلك لوجود فروق بني ضامن اإلتالف و ؛جنسه
 يف الزيادة كانت وزنه من أكثر املصوغ الذهب مقابلة يف بذل إذا أنه :الفرق األول

 يأخذ ال والتأليف ،بعض إىل الذهب بعض تأليف هي إنام والصياغة الصياغة مقابلة
 تسليمها قبل اهندمت ثم معلوم بثمن مبنية ادارً  باع لو أنه ترى أال ،الثمن من اسطً ق  
 أو الثمن بجميع تأخذها أن إما للمشرتي قالويُ  ينفسخ ال العقد فإن املشرتي إىل

 فلم ،الدار تأليف زوال ألجل اجزءً  الثمن من تسقط أن لك وليس العقد تفسخ
 .الصياغة مقابلة يف تكون الثمن زيادة إن مالك قول يصح

 ،البيع يف جيري وال املتلف قيمة يف التفاضل جيري أن يمتنع ال أنه :الفرق الثاين
 أتلف ولو ؟زْ جيُ  مل مكرس درهم من بأكثر اصحيحً  درمها يبيع أن أراد لو أنه ترى أال
 أكثر قميته بلغت وإن باملكرس مقو  يُ  فإنه مثل له يوجد ومل احيحً ص ادرمهً  رجل عىل
 واإلتالف. البيع بني الفرق عىل فدل ،ربا يكون وال درهم من

 أتلف من أن ترى أال ،بالبيع يضمن مااًل  به يضمن قد اإلتالف أن :الفرق الثالث
 الفرق عىل فدل ،قيمتها عليه تب ومل تصح باعها مل ولو؟ قيمتها لزمه ولد أم أو حًرا

 .باآلخر أحدمها اعتبار وبطل بالضامنني
دون اشرتاط التامثل  اجواز مبادلة مصوغ الذهب بجنسه مطلقً  :القول الثالث

ود. رفيق  ،(4)ابن القيمو ،(3)أقوال شيخ اإلسالم ابن تيمية وهوآخر ،وال التقابض
 .(5)املرصي

                                       
 .(127صدام عبد القادر )ص ،الذهب والفضة وتطبيقاته املعارصة بيع :ينظر (1)
 .(10/86السبكي ) ،تكملة املجموع (2)
 .(2/624ابن تيمية ) ،تفسري آيات أشكلت :ينظر (3)
 .(2/108ابن القيم ) ،إعالم املوقعني :ينظر (4)
 –عة امللك عبد العزيز ضمن جملة جام ،رفيق املرصي د. ،أحكام بيع ورشاء حيل الذهب والفضة :ينظر (5)

 .(63املجلد التاسع )ص ،االقتصاد اإلسالمي



د. حسن بن غالب آل دائلة صياغة الذهب وأثرها الفقهي 
٢م

٠١
س ٨

سط
 أغ

فق
وا

لم
هـ ا

 ١٤
٣٩

ة 
حج

و ال
ذ

٦
العدد السادس

259

 

46 

 

  :منها ،وقد استدل أصحاب هذا القول أبدلة
للبيع أصبح  امعروًض  االذهب الذي دخلته الصياغة وصار حليً  :الدليل األول

 ،ابويً ر د مااًل عُ فلم يَ  ،من جنس الثياب وسائر السلع التي تباع ال من جنس األثامن

 .(1)ونسيئة ومن ثم جيوز مبادلته بجنسه متفاضاًل 

 :وميكن أن يناقش هذا من وجهني
 ،كالثياب ونحوها م لكم أن الذهب إذا عرض للبيع صارسل  ال يُ  :الوجه األول

أحد بخروجها عن  ْل فها هي الدنانري الذهبية تباع وتشرتى عن طريق الرصف ومل يقُ 

 .الربوية

 .بثمنيته حتى لو حتول إىل حيل االذهب خاصية تعله حمتفظً  إن يف :الوجه الثاين

وعىل هذا فإن حتول الذهب  ،العلة الربوية يف الذهب مطلق الثمنية :الدليل الثاين

 .(2)فيه العلة الربوية ومن ثم فال ربا فيه  أخرجه عن الثمنية فلم تبَق إىل حيل

وكون علة الربا فيه هي  ،اعبأن جريان الربا يف الذهب ثابت بالنص واإلمج :ونوقش

وقد ذكر العلامء أن العلة املستنبطة ال تعود عىل  ،مطلق الثمنية أمر مستنبط خمتلف فيه

 .(3)عىل احلكم داللة قطعية وأما العلة فداللتها ظنية ألن داللة النص  ؛األصل باإلبطال

  :من وجهني اوميكن أن يناقش أيضً 
ملا له من مميزات خصه اهلل  ؛ي وجه كانالذهب مال ربوي عىل أ :الوجه األول

وهلذا بقيت الربوية يف ترب الذهب والسبائك مع أهنا  ،تعاىل به من كونه أداة لالدخار

 .ذلك احليلللتبادل فك اليست وسيطً 

وترجيح بقاء الربوية  ،إن ترجيح علة ربوية الذهب بمطلق الثمنية :الوجه الثاين

فإن الذهب ال ينفك عن الثمنية عىل أي  ،ك اجلهةالنفكا اتناقًض  عدّ يف احليل ال يُ 
                                       

 .(2/108ابن القيم ) ،إعالم املوقعني ،(2/632ابن تيمية ) ،تفسري آيات أشكلت :ينظر (1)
 .(123صدام عبد القادر )ص ،ارصةبيع الذهب والفضة وتطبيقاته املع :ينظر (2)
 .(301 ،11/300الدبيان ) ،المياملعامالت املالية يف الفقه اإلس :ينظر (3)
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 .واهلل أعلم ،شكل كان
إن دخول الصنعة يف املطعومات الربوية خترجها عن الربوية  :الدليل الثالث

فكذلك هنا دخول الصنعة والصياغة يف الذهب خترجه عن  ،والنشاكاخلبز 
 .(1)الربوية

  :ويناقش من وجهني
م لكم أن املطعومات الربوية خترج عن سلّ ال نُ ف ؛عدم التسليم :الوجه األول

 .ربويتها بدخول الصنعة فيها
م لكم سل  منا لكم بصحة األصل مل يُ فلو سل   ؛عىل فرض التسليم :الوجه الثاين

 .ألن الذهب ثمن عىل أي حال فهو حمتفظ بقيمته ؛القياس
  :الرتجيح ووجهه

واملناقشات التي عليها واألجوبة مع أدلتهم  ،بعد العرض املتقدم ألقوال العلامء  
وغ الذهب بجنسه ح يل القول األول الذي يقيض بتحريم مبادلة مُص يرتج   ؛عنها

جرى عىل أدلتها من ين بام رَ ني اآلَخ لَ ووذلك لقوة أدلته وضعف القَ  ؛متفاضاًل 
 .مناقشات واهلل تعاىل أعلم

 
 
 

 
 

                                       
 .(5/391ابن تيمية ) ،الفتاوى الكربى :ينظر (1)
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 اخلامتة 
فهذه أهم  :أما بعد ،لسالم عىل من ال نبي بعدهوالصالة وا ،احلمد هلل وحده

  :النتائج التي استخلصتها من البحث
عىل هذا فيكون و ،ال خيرج معنى الصياغة يف االصطالح عن معناها يف اللغة -1

 .اي  ل  هب ُح جعل الذ :امعنى الصياغة اصطالًح 
 .صفر اللون املتصف بصفات فيزيائية معينةالذهب: املعدن النفيس األ -2
رب وهو الذهب ما دام يف معدنه الت   :أمهها ،الذهب عىل أشكال متعددة يأيت -3

ّ واحلُ  ،املرضوب هو الذهب الذي حتول إىل دنانري ذهبيةو ،قبل الصياغة وهو هو  يل 
ي له الصاغة إىل ُح الذهب الذي حو  

 ،رط وما شابه ذلكالدة أو قُ كسوار أو ق يل 
ومن  ،ى النقرةسم  وتُ  ،إذا استطالت والفضة من الذهبذابة القطعة املُ  وهو بيكةوالس  

 .أشكاله السام وهو عروق الذهب
  :مبادلة الذهب بالذهب عىل ثالثة أقسام -4

  .أو أحدمها بالفلوس ،وهو بيع الذهب بالفضة :الرصف :القسم األول
 .اي بيع الذهب بالذهب وزنً وه :املراطلة :القسم الثاين
 .االذهب بالذهب عددً وهي بيع  :املبادلة :القسم الثالث

 .مطلق الثمنية ااختلف العلامء يف علة ربوية الذهب والصواب أهن -5
فإن كل  -وهي مطلق الثمنية-عىل القول الراجح يف علة ربوية الذهب  بناءً  -6

حد مع فهو مال ربوي مت   لألشياء اللتبادل وثمنً  اما يصطلح عليه الناس وسيطً 
 .وراق النقديةومن ذلك الفلوس واأل ،الذهب يف العلة

ّ احلُ )وغ اختلف العلامء يف حكم مبادلة الذهب املُص  -7  بجنسه متفاضاًل  (يل 
 .والصواب منع ذلك وحتريمه ،ونسيئة
مبادلة احليل باألوراق النقدية إال  فإنه ال جيوز ؛بناء عىل الراجح يف هذه املسألة -8
 .أمجعني عىل آله وصحبهوصىل اهلل عىل نبينا حممد و .اوآخرً  احلمد هلل أواًل و .بيدا يدً 
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  فهرس املصادر واملراجع
 ،حممـد بـن عـيل الفـتح وتقي الدين أب ،ابن دقق العيد ،إحكام األحكام شرح عمدة األحك ام (1

 د.ت ،لبنان ،بريوت ،الكتب العلمية دار ،د: ط
 ،د. سـيد اجلمـييل :قيـقحت ،احلسن عـيل بـن حممـدأبو  ،اآلمدي ،اإلحكام يف أصول األحك ام (2
 .هــ1404 ،وتبري ،2 :ط
 ،د.ط ،عـامر أمحـد حيـدر :قيقحت ،أبو عبد اهلل حممد بن إدريس ،الشافعي ،اختلف احلديث (3

 .م1985 -هـــ  1405 ،مؤسسة الكتب الثقافية ،بريوت
الشـيخ حممـود أبـو  :تعليـق ،عبد اهلل بن حممود أبو الفضل ،املوصيل ،االختيار لتعليل املختار (4

 ،املطبعـة احللبـي ،القـاهرة ،د.ط ،س بكلية أصول الـدين سـابقا(دقيقة )من علامء احلنفية ومدر
 .م 1937 -هـ  1356

أمحـد بـن أبـو العبـاس، شـهاب الـدين  ،القسـطالين ،إرشاد الساري لشرح ص حيح البخ اري (5
 .هـ 2313املطبعة الكربى األمريية،  ،مرص ،7ط:  ،حممد بن أبى بكر

 ،بـريوت ،2 :ط ،حممـد نـارص الـدين ،لبـايناأل ،إرواء الغليل يف ختريج أحاديث من ار الس بيل (6
   .م1985-هـ1405 ،املكتب اإلسالمي

 :قيـقحت ،أبو عمر يوسف بن عبـد اهلل بـن حممـد النمـري القرطبـي ،ابن عبد الرب ،الس تذكارا (7
ــوض ــيل مع ــد ع ــا، حمم ــد عط ــامل حمم ــريوت ،1 :ط ،س ــب  ،ب ــةدار الكت ـــ  1421 ،العلمي  –هـ

 .م2000
 :ت ،أبو بكر أمحـد بـن عـيل بـن ثابـت ،اخلطيب البغدادي ،ء احملكمةاألمساء املبهمة يف األنبا (8

 .م1997 -هـ  1417 ،مكتبة اخلانجي ،القاهرة / مرص ،3:ط ،د. عز الدين عيل السيد
 ،د.م ،طد.  ،زكريـا بـن حممـد بـن زكريـا ،األنصاري ،أسىن املطالب يف شرح روض الطال ب (9

 .د. ت ،دار الكتاب اإلسالمي
 ،حممد األمني بن حممد املختار اجلكنـي ،الشنقيطي ،يضاح القرآن ابلقرآنأضواء البيان يف إ (10

 .م1995 -هـ1415 ،دار الفكر ،بريوت ،د.ط ،مكتب البحوث والدراسات :قيقحت
بـن أيب بكـر بـن  أبو عبد اهلل شمس الدين حممد ،ابن القيم ،إعلم املوقعني عن رب العاملني (11

  .م1973 ،دار اجليل ،بريوت ،د.ط ،طه عبد الرؤوف سعد :قيقحت ،أيوب
 ،د.ط ،تقي الدين أبـو الفـتح حممـد بـن عـيل ،ابن دقيق العيد ،االقرتاح يف بيان االص طلح (12

 .م1986 –هـــ 1406 ،دار الكتب العلمية ،بريوت
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مكتـب  :قيـقحت ،د بـن أمحـدشمس الدين حممـ ،الرشبيني ،اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع (13
  .هـــ1415 ،دار الفكر ،بريوت ،د.ط ،البحوث والدراسات

حممــد بــن عبــد اهلل أبــو عبــد اهلل مجــال الــدين  ،ابــن مالــك ،إكم ال األع  لم بتثلي  ث الك  لم (14
هــ 1404 ،جامعـة أم القـرى ،مكـة املكرمـة ،1ط: ،سـعد بـن محـدان الغامـدي :قيقحتاجلياين، 
 .م1984

يل بـن سـليامن عالء الدين أبو احلسن ع ،املرداوي ،ة الراجح من اخللفاإلنصاف يف معرف (15
 .د.ت ،دار إحياء الرتاث العريب ،د.م ،2ط: ،احلنبيل

قاسـم بـن عبـد اهلل بـن  ،القونـوي، أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداول ة ب ني الفقه اء (16
 .هـ1424-م2004 ،العلميةدار الكتب  ،بريوت ،د.ط ،حييى حسن مراد :قيقحت ،احلنفيأمري 
 عل   ى واملش   يخات واملع   اجم والفوائ   د األم   ايل زوائ   د - ج   زاءواأل األم   ايل زوائ   د إىل اإلمي   اء (17

 أضـواء ،د.م ،1ط: ،َسـليم الـدين سـعد نبيـل ،جـّرار ،أمح د اإلمام ومسند واملوطأ الستة الكتب
 .م 2007 - هـ 1428 ،السلف

حممـد  :تعليـق ،أمحـد حممـد شـاكر ،كثـري البن الباعث احلثيث شرح اختصار علوم احلديث (18
 .م1996 -هــ 1417 ،مكتبة املعارف ،الرياض ،1 :ط ،نارص الدين األلباين

ويف آخـره:  ،زيـن الـدين بـن إبـراهيم بـن حممـد ،ابن نجيم ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق (19
منحـة وباحلاشـية:  ،تكملة البحر الرائق ملحمـد بـن حسـني بـن عـيل الطـوري احلنفـي القـادري

 .د.ت ،ميدار الكتاب اإلسال ،د.م ،2ط:  ،اخلالق البن عابدين
 :قيـقحت ،بـدر الـدين حممـد بـن هبـادر بـن عبـد اهلل ،الزركيش ،البحر احمليط يف أصول الفقه (20

 .م2000-هـ1421 ،دار الكتب العلمية ،لبنان ،1ط:  ،حممد تامر
 ،يد حممد بن أمحد بن حممد القرطبـيأبو الول ،ابن رشد احلفيد ،بداية اجملتهد وهناية املقتصد (21

 .م 2004 -هـ 1425 ،يثدار احلد ،القاهرة ،د.ط
 ،الصــاوي ،بلغ  ة الس  الك ألق  رب املس  الك املع  روف حباش  ية الص  اوي عل  ى الش  رح الص  غري (22

 .د.ت ،دار املعارف ،د.م ،د.ط ،أبو العباس أمحد بن حممد اخللويت
قاسـم  :قيـقحت ،احلسني حييى بـن أيب اخلـريأبو  ،العمراين ،البيان يف مذهب اإلمام الشافعي (23

 .م 2000 -هـ 1421 ،دار املنهاج ،جدة ،1 :ط ،حممد النوري
 ،صــدام عبــد القــادر عبــد اهلل ،بي ع ال ذهب والفض  ة وتطبيقات ه املعاص  رة يف الفق ه اإلس  لمي (24

 م2006 -هــــ 1426 ،دار النفائس ،عامن ،1:ط
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 ،السـيد هاشـم البـدوي :قيـقحت ،د بـن إسـامعيلأبـو عبـد اهلل حممـ ،البخـار ،التاريخ الكب ري (25
 .د.ت ،فكردار ال ،مرص ،د.ط
ــْلب ي   ،الزيلعــي ،تبي ني احلق  ائق ش  رح كن  ز ال  دقائق (26 عــثامن بــن عــيل بــن حمجــن  ،وحاشــية الش 

احلاشية: شهاب الدين أمحد بن حممد بن أمحد بـن يـونس  ،البارعي، فخر الدين الزيلعي احلنفي
ــ  )ثــم ،هـــ 1313 ،املطبعــة الكــربى األمرييــة ،القــاهرة ،1 :ط ،ْلب ي  بــن إســامعيل بــن يــونس الش 
 ( 2 :ط ،صورهتا دار الكتاب اإلسالمي

أبـوالعال حممـد عبـد الـرمحن بـن عبـد  ،املبـاركفوري ،حتفة األحوذي بشرح جامع الرتم ذي (27
 .د.ت ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،د.ط ،الرحيم
 بكـر، أيب بـن الـرمحن عبد جالل الدين ،سيوطيال ،النواوي تقريب شرح يف الراوي تدريب (28

 .د.ت ،طيبة دار ،د.م ،د.ط ،الفاريايب حممد نظر قتيبة أيب :حتقيق
 :قيـقحت ،صـالح الـدين خليـل بـن أيبـك ،الصـفدي ،تصحيح التصحيف وحترير التحريف (29

 ،مكتبـة اخلـانجي ،القـاهرة ،1 :ط ،: الـدكتور رمضـان عبـد التـوابمراجعة ،السيد الرشقاوي
 .م 1987 -هـ  7140
عبــد العزيــز بــن حممــد  :قيــقحت ،حللــيمأمحــد بــن عبــد ا ،ابــن تيميــة ،تفس ري آيت أش  كلت (30

 .م1997 -هــــ 1417 ،مكتبة الرشد ،الرياض ،1 :ط ،اخلليفة
أبـو عبـد اهلل شـمس الـدين حممـد بـن  ،ابـن أمـري احلـاج ،التقرير والتحرير يف عل م األص ول (31

 م.1996 -هـ 1417 ،فكردار ال ،بريوت ،د.ط ،حممد بن حممد
 ،زين الدين عبد الرحيم بن احلسـني ،العراقي ،حالتقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الص ل (32
 -هـــ 1389 ،دار الفكــر للنرشــ والتوزيــع ،بــريوت ،1 :ط ،عبــد الــرمحن حممــد عــثامن :قيــقحت

  .م1970
 :قيـقحت ،يلأبو الفضل أمحـد بـن عـ ،ابن حجر ،التلخيص احلبري يف أحاديث الرافعي الكبري (33

 .م1964 -هــ 1384 ،د.ن ،نة املنورةاملدي ،د.ط ،السيد عبد اهلل هاشم اليامين املدين
عـيل بـن نرصـ  أبو حممـد عبـد الوهـاب بـن ،القايض عبد الوهاب ،التلقني يف الفقه املالكي (34

 ،املكتبــة التجاريــة ،مكــة املكرمــة ،1 :ط ،حممــد ثالــث ســعيد الغــاين :قيــقحت ،الثعلبــي املــالكي
 .هــ 1514
 ،أبـو عمـر يوسـف بـن عبـد اهلل ،بـد الـربابـن ع ،التمهيد ملا يف املوطأ م ن املع اين واألس انيد (35
وزارة عمــوم  ،املغــرب ،د.ط ،حممــد عبــد الكبــري البكــري ،مصــطفى بــن أمحــد العلــوي :قيــقحت

 .هــ1387 ،األوقاف والشئون اإلسالمية
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 ،د.ط ،الـرمحن بـن أيب بكـر أبـو الفضـل عبـد ،السـيوطي ،تنوير احلوالك شرح موطأ مالك (36
 .م1969 –هـــ 8913 ،املكتبة التجارية الكربى ،مرص
 ،حممـد بـن إسـامعيلأبو إبـراهيم عـز الـدين  ،األمري الصنعاين ،التنوير شرح اجلامع الصغري (37
ــد إبــراهيم :قيــقحت ــد إســحاق حمم  ــة دار الســالم ،الريــاض ،1 :ط ،د. حمم   -هـــ  1432، مكتب

 .م 2011
 .د.ت ،، دار الفكربريوت ،د.ط ،حممد أمني ،أمري بادشاه ،رتيسري التحري (38
السـيد رشف الـدين  :قيـقحت ،بان بن أمحد التميمـي البسـتيحممد بن ح ،أبو حاتم ،ثقاتال (39
 .م1965-هـ1395 ،دار الفكر ،د.م ،د.ط ،أمحد
 :قيـقحت ،عثامن بـن عمـر بـن أيب بكـر أبو عمرو مجال الدين ،ابن احلاجب ،جامع األمهات (40
هــ 1421 ،نرشـ والتوزيـعالياممة للطباعـة وال ،د.م ،2 :ط ،عبد الرمحن األخرض األخرضي أيب
 م.2000 -
= ص    حيح  وس    ننه وأيم   ه ×اجل   امع املس   ند الص    حيح املختص   ر م    ن أم   ور رس   ول هللا  (41

دار  ،، د.م1 :ط ،حممد زهري بـن نـارص النـارص :قيقحت ،حممد بن إسامعيلأبو عبد اهلل  ،البخ اري
  .هـ1422 ،طوق النجاة

 .هــ1422 ،دار القلم ،دمشق ،2 :ط ،د. رفيق يونس املرصي ،ول الراباجلامع يف أص (42
 ،د.ط ،حممـد جاسـم احلميـدي :قيـقحت ،أبـو حممـد عبـد اهلل بـن مسـلم ،ابن قتيبة ،اجل راثيم (43

 .د.ت ،وزارة الثقافة ،دمشق
ــن أيب حــاتم ،اجل  رح والتع  ديل (44 ــراز ،اب ــن أيب حــاتم ال ــرمحن ب ــد ال ــو حممــد عب  ،1 :ط ،يأب

  .م1952 -هـــ 1271 ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت
 ،املطبعـة اخلرييـة ،د.م ،1 :ط ،أبو بكر بن عـيل بـن حممـد احلنفـي ،زبيديال ،اجلوهرة الن رية (45

 .هـ1322
حممـد  :ةراجعـم ،إبـراهيم األبيـاري :قيـقحت ،أبو عمرو إسحاق بـن مـّرار ،الشيباين ،اجل يم (46

 .م 1974 -هـ  1394هليئة العامة لشئون املطابع األمريية، ا ،القاهرة ،د.ط ،خلف أمحد
 ،د.م ،5 :ط ،عبـد الـرمحن بـن حممـد ،ابـن قاسـم ،شية الروض املربع شرح زاد املس تقنعحا (47
 .م1992 -هــ1413  ،د.ن
عـيل بـن أمحـد بـن ، أبـو احلسـن ،العـدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرابين (48

  .م1994 -هـ 1414 ،دار الفكر ،بريوت ،د.ط ،يخ حممد البقاعييوسف الش :قيقحت ،مكرم
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 ،حممد أمـني بـن عمـر ،ابن عابدين ،تار على الدر املختار شرح تنوير األبصارية رد احملحاش (49
 .م1992 -هـ 1412،دار الفكر ،بريوت ،د. ط
ــاوردي ،احل  اوي الكب  ري يف فق  ه م  ذهب اإلم  ام الش  افعي وه  و ش  رح  تص  ر امل  زين (50 ــو  ،امل أب

الشيخ عادل أمحـد  -ض الشيخ عيل حممد معو :قيقحت ،احلسن عيل بن حممد بن حممد بن حبيب
 .م 1999-هـ  1419دار الكتب العلمية،  ،بريوت ،1ط:  ،عبد املوجود

 :قيـقحت ،محد بن عـيل العسـقالينأبو الفضل أ ،ابن حجر ،الدراية يف ختريج أحاديث اهلداي ة (51
 .د.ت ،دار املعرفة ،بريوت ،د.ط ،دينالسيد عبد اهلل هاشم اليامين امل

أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف حتقيق: زهري  ،النووي ،روضة الطالبني وعمدة املفت ني (52
 .م1991 -هـ 1412املكتب اإلسالمي،  ،بريوت ،3 :ط ،الشاويش

د د. عبـ :قيـقحت ،املقديسأبو حممد عبد اهلل بن أمحد  ،ابن قدامة ،روضة الناظر وجنة املن اظر (53
  .هــ1399 ،ن سعودجامعة اإلمام حممد ب ،الرياض ،2 :ط ،العزيز عبد الرمحن السعيد

 بـن عـيل بـن عمرتاج الدين  حفص أبو ،الفاكهاين ،األحكام عمدة شرح يف األفهام ريض (54
 .م 2010 - هـ 1431 النوادر، دار ،سوريا ،1 :ط ،طالب الدين نور :حتقيق ،سامل
 :قيـقحت ،أبو منصور حممد بن أمحد بن األزهـر ،األزهري ،الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي (55

  .هــ 1399 ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ،الكويت ،1 :ط ،جرب األلفيد. حممد 
 .د.ت ،دار احلديث ،د.م ،د.ط ،حممد بن إسامعيل ،الصنعاين ،سبل السلم (56
ْسـتسـليامن بـن األشـعث بـن إسـحاق  ،أبو داود ،سنن أيب داود (57 ج  شـَعيب  :قيـقحت ،اينالس 

ل قره بليل -األرنؤوط  د كام   .م 2009 -هـ  1430 ،دار الرسالة العاملية ،.مد ،1 :ط ،حمَم 
السـيد عبـد اهلل  :قيـقحت ،البغـداديعـيل بـن عمـر أبو احلسن  ،الدارقطني ،سنن ال دارقطي (58

  .م1966 -هـــ 1386 ،دار املعرفة ،بريوت ،د.ط ،هاشم يامين املدين
عطـي أمـني عبـد امل :قيـقاخلراسـاين، حتأمحـد بـن احلسـني أبو بكر  ،لبيهقيا ،ريالسنن الصغ (59

 .م1989 -هـ 1410، جامعة الدراسات اإلسالمية ،كراتيش ـ باكستان ،1 :ط ،قلعجي
حســن عبــد املــنعم  :قيــقحت ،أبــو عبــد الــرمحن أمحــد بــن شــعيب ،النســائي ،الس نن الك  ربى (60

 .م 2001 -هـ  1421 ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،1 :ط ،شعيب األرناؤوط :فارشإ ،شلبي
 ،د.ط ،القـادر عطـا حممـد عبـد :قيـقحت ،أمحد بن احلسني بو بكرأ ،البيهقي ،السنن الك ربى (61

 .م1994-هـ 1414 ،مكتبة الباز ،مكة املكرمة
 :قيــقحت ،حممــد بـن عـيل بــن حممـد ،الشـوكاين ،الس يل اجل رار املت دفق عل ى ح  دائق األزه ار (62

  .هــ1405 ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،1 :ط ،حممود إبراهيم زايد
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 ،إبـراهيم بـن موسـى بـن أيـوبالربهـان  ،األبنـايس ،م اب ن الص لحالشذا الفياح م ن عل و  (63
 .م1998 -هـ 1418 ،مكتبة الرشد ،الرياض ،1 :ط ،صالح فتحي هلل :قيقحت
 ،1 :طحممـد بـن عبـد البـاقي بـن يوسـف  ،الزرقاين ،شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك (64

 .هـ1411،دار الكتب العلمية ،بريوت
 ،عبد اهلل حممد بن عبد اهلل وشمس الدين أب ،الزركيش ،خلرق يشرح الزركشي على  تصر ا (65
 هـ.1423 ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،1 :ط ،عبد املنعم خليل إبراهيم :قيقحت
ــن مســعود ،البغــوي ،ش  رح الس  نة (66 ــاؤوط وحممــد زهــري  :قيــقحت ،احلســني ب شــعيب األرن

  .م1983-هـ1403 ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،2:ط ،الشاويش
 ،عبــد الــرمحن بــن كــامل الــدين جــالل الــدين ،الســيوطي ،لس  يوطي لس  نن النس  ائيش  رح ا (67
ــد :قيــقحت ــو غــدة عب ــاح أب ــب املطبوعــات اإلســالمية ،حلــب ،2 :ط ،الفت ـــ 1406 ،مكت  -هـ

  .م1986
عبد الرمحن بن حممـد رج شمس الدين أبو الف ،ابن أيب عمر ،الشرح الكبري على منت املقنع (68

 .د.ت ،ر الكتاب العريب للنرش والتوزيعدا ،مد.  ،د.ط ،بن أمحد بن قدامة
 أيب :قيـقحت ،سن عـيل بـن خلـف بـن عبـد امللـكأبو احل ،ابن بطال ،شرح صحيح البخ ارى (69

 .م2003 -هـ 1423 ،مكتبة الرشد ،الرياض ،2 :ط ،متيم يارس بن إبراهيم
 ،دار إحياء الرتاث العـريب ،بو زكريا حيي بن رشف بن مري النوويأ ،شرح صحيح مسلم (70

 .هـ1392 ،2ط ،بريوت
 ،دار الفكـر ،بـريوت ،د.ط ،حممـد بـن عبـد اهللأبـو عبـد اهلل  ،خلـريشا ،شرح  تصر خليل (71

 د.ت. 
 :حتقيـق ،الكـريم عبـد بن حممد بن الكريم عبدأبو القاسم  ،الرافعي ،شرح مسند الشافعي (72
ــل بكــر أيب ــد وائ ــران بكــر حمم  ــاف وزارة ،قطــر ،1:ط ،زه  إدارة اإل ســالمية والشــؤون األوق

 .م 2007 - هـ 1428 ،اإل سالمية الشؤون
شــعيب  :قيــقحت ،أبــو جعفــر أمحــد بــن حممــد بــن ســالمة ،الطحــاوي ،ش رح مش  كل اآلاثر (73

 .م1987-هـ1408 ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،1 :ط ،األرناؤوط
الغفور أمحد عبد :قيقحت ،إسامعيل بن محاد ،اجلوهري ،بي ةالصحاح اتج اللغة وصحاح العر  (74

 م 1990 ،دار العلم للماليني ،بريوت ،4:ط ،عطار
حممـد فـؤاد  :قيـقحت ،احلسني مسلم بن احلجاج القشـريي أبو ،النيسابوري ،صحيح مسلم (75

 .د.ت ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،د.ط ،عبد الباقي
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 ،د.طحممـد بـن حممـد بـن حممـود،  أبو عبـد اهلل أكمـل الـدين ،البابريت ،العناية شرح اهلداية (76
 .د.ت ،الفكر دار ،د.م
، ومعه حاشية ابن القيم: هتـذيب سـنن أيب داود وإيضـاح عون املعبود شرح س نن أيب داود (77

مد أرشف بـن أمـري بـن عـيل بـن حمأبو عبد الرمحن رشف احلق  ،العظيم آبادي ،علله ومشكالته
 .هـ 1415 ،ةالعلمي الكتبدار  ،بريوت ،2ط:  ،حيدر

عبــد  :قيــقحت ،البســتيبــن حممــد بــن إبــراهيم أبــو ســليامن محــد  ،اخلطــايب ،غري  ب احل  ديث (78
 .هـ1402 ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة ،1 :ط ،الكريم العزباوي

 :قيـقمجال الدين عبد الرمحن بن عيل بـن حممـد حتأبو الفرج  ،ابن اجلوزي ،غريب احل ديث (79
 –هــــ 1405،دار الكتــب العلميــة ،بــريوت ،1 :ط ،أمــني القلعجــيالــدكتور عبــد املعطــي 

 .م1985
أبــو القاســم  ،ابــن بشــكوال ،غ  وامض األمس  اء املبهم  ة الواقع  ة يف مت  ون األحادي  ث املس  ندة (80

 :ط ،حممد كامل الـدين عـز الـدين ،د. عز الدين عيل السيد :ت ،خلف بن عبد امللك بن مسعود
 .هــ1407 ،عامل الكتب ،بريوت ،1

 ،د بـن عبـد احللـيمتقـي الـدين أمحـأبو العبـاس  ،الكربى لشيخ اإلسلم ابن تيمي ةالفتاوى  (81
  .بريوت ،دار املعرفة ،قدم له حسنني حممد خملوف :قيقحت

ــرزاق  :مجــع وترتيــب ،فت  اوى اللجن  ة الدائم  ة للبح  وة العلمي  ة واإلفت  اء (82 ــد ال ــن عب أمحــد ب
 .هـ1412 ،2الرياض ط ،مكتبة العبيكان ،الدويش

حتقيـق: حممـد  ،د اللطي ف آل الش يخوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إب راهيم ب ن عب فتا (83
 .هـ 1399 ،مطبعة احلكومة ،مكة املكرمة ،1ط:  ،بن عبد الرمحن بن قاسم

 :قيـقحت ،أبو الفضل أمحد بن عيل بن حجر ،العسقالين، فتح الباري شرح صحيح البخاري (84
 .د.ت ،فةدار املعر ،بريوت ،د.ط ،حمب الدين اخلطيب

 ،1 :ط ،بن حممد بـن أمحـد أبو حييى زكريا ،األنصاري ،فتح الوهاب بشرح منهج الطلب (85
 .هــ1418 ،دار الكتب العلمية ،بريوت

 :قيـقحت ،ر أيـوب الزرعـي أبـو عبـد اهللأبو عبـد اهلل حممـد بـن أيب بكـ ،ابن القيم ،الفروس ية (86
 .م1993 -هــــ 1414 ،ندلسدار األ ،حائل ،1 :ط ،مشهور بن حسن بن حممود بن سلامن

أبو عبـد اهلل  ،ابن مفلح ،يل بن سليامن املرداويلعالء الدين ع الفروع ومعه تصحيح الفروع (87
مؤسسـة  ،د.م ،1 :ط ،عبـد اهلل بـن عبـد املحسـن الرتكـي :قيـقحت ،حممد بن مفلحشمس الدين 

 .مـ 2003 -هـ  1424 ،الرسالة
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 ،د. عجيل جاسـم النشـمي :قيقحت ،رازيأمحد بن عيل ال ،اجلصاص ،الفصول يف األصول (88
  .هـــ 1405 ،الشئون اإلسالميةوزارة األوقاف و ،الكويت ،1 :ط

 ،أمحد بن غنيم بن سامل النفـراوي املـالكي ،الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد الق ريواين (89
 .هــ1415 ،بريوت ،دار الفكر

 ،بـريوت ،د.ط ،يعقـوب بـن حممـدالـدين حممـد بـن  جمـدالفريوزآبـادي،  ،القاموس احمل يط (90
 .د.ت ،مؤسسة الرسالة

 اهلل عبــد بــن حممــد أبــو بكــر القــايض ،ابــن العــريب ،أن  س ب  ن مال  ك أموط   ش  رح يف الق  بس (91
 ،اإلسـالمي الغرب دار ،د.م ،1 :ط ،كريم ولد اهلل عبد حممد الدكتور :حتقيق ،املالكي االشبييل

 .م 1992
 ،دمشـق ،1 :ط ،الزحييل مصطفى حممد. د ،األربع ة املذاهب يف وتطبيقاهتا الفقهية القواعد (92
 .م 2006 - هـ 1427 ،الفكر دار
 الكلبــياهلل  عبــد بــن حممــد بــن أمحــد بــن حممــدالقاســم  أبــو ،ابــن جــزي ،الفقهي  ة الق  وانني (93

 .د.ت ،د.م ،د.ط ،الغرناطي
حممـد بـن أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن  ،ابن قدامة ،الكايف يف فقه اإلمام أمحد (94

 -هــ  1414 ،ر الكتـب العلميـةدا ،د.م ،1 :طقدامة اجلامعييل املقـديس ثـم الدمشـقي احلنـبيل، 
 .م 1994

 ،أبو عمـر يوسـف بـن عبـد اهلل النمـري القرطبـي ،ابن عبد الرب ،الكايف يف فقه أهل املدينة (95
ديثــة، مكتبــة الريــاض احل ،الريــاض ،2 :ط ،حممــد حممــد أحيــد ولــد ماديــك املوريتــاين :قيــقحت

 .م1980هـ/1400
 ،د.م ،د.ط ،يونس بـن صـالح الـدين منصور بن ،البهويت ،كشاف القناع عن منت اإلقناع (96

 .د.ت ،دار الكتب العلمية
 ،د.ط ،عبـد العزيـز بـن أمحـد بـن حممـد ،البخـاري ،كشف األس رار ش رح أص ول الب زدوي (97
 .د.ت ،دار الكتاب اإلسالمي ،د.م
ـــن  ،كش   ف املش   كل م   ن ح   ديث الص   حيحني (98 ـــوزياب ـــرج ،اجل ـــو الف ـــدين أب ـــال ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     مج

 .د.ت ،دار الوطن  ،الرياض ،د.ط ،عيل حسني البواب :قيقحت ،عبد الرمحن بن عيل
 ،تقي الـدين أبـو بكـر بـن حممـد احلسـيني ،احلصني ،كفاية األخيار يف حل غاية االختص ار (99

  .م4919،دار اخلري ،دمشق ،1 :ط ،حممد وهبي سليامنو يد بلطجيعبد احلم عيل :قيقحت
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عبـد الـرحيم  :قيـقحت ،احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلمأبو ،القشريي ،الكىن واألمساء (100
 .هـــ1404، اجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة ،1 :ط ،حممد أمحد القشقري

 ،بـريوت ،1:ط ،منظور األفريقي املرصـي حممد بن مكرم بن ،ابن منظور ،لسان الع رب (101
 .د.ت ،دار صادر

دائـرة املعـارف  :قيـقحت ،أبـو الفضـل أمحـد بـن عـيل بـن حجـر ،العسقالين ،لسان امليزان (102
   .م1986-هـ1406 ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت ،3 :ط ،النظامية

 ،1 :ط ،حممـدإبـراهيم بـن  أبـو إسـحاق برهـان الـدين ،ابن مفلح ،املبدع يف شرح املقنع (103
 .م 1997 -هـ  1418دار الكتب العلمية،  ،بريوت

 ،دار املعرفـة ،بـريوت ،د.ط ،أبو بكر حممد بن أيب سهل الرسخيس ،الرسخيس ،املبسوط (104
 .د.ت
زهـري  :قيـقحت ،بن فارس بن زكريا القزويني أبو احلسني أمحد ،ابن فارس ،م    جمل اللغ ة (105

 هــ1406 ،سالةمؤسسة الر ،د.م ،2 :ط ،عبد املحسن سلطان
أبو زكريا حميي الدين حييـى  ،يالنوو ،اجملموع شرح املهذب مع تكملة السبكي واملطيعي (106

 .م1997 ،دار الفكر ،بريوت ،د. ط ،بن رشف النووي
 ،د.م ،د.ط ،حممــد بــن ســعد الشــويعر :مجــع ،جمم  وع فت  اوى العلم  ة عب  د العزي  ز ب  ن ابز (107
 .د.ت
وسـاعده  ،عبد الـرمحن بـن حممـد بـن قاسـم :عمج ،جمموع فتاوى شيخ اإلسلم ابن تيمية (108

 .هـ1416 ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف ،نورةاملدينة امل ،د.ط ،ابنه حممد
بـن افهـد  :مجـع وترتيـب ،جمموع فتاوى ورس ائل فض يلة الش يخ حمم د ب ن ص اي العثيم ني (109

 .هـ 1413 -دار الثريا  -دار الوطن  ،د.م ،د.ط ،نارص بن إبراهيم السليامن
طـه جـابر فيـاض  :قيـقحت ،حممد بن عمر بن احلسـني ،الرازي ،احملصول يف علم األص ول (110

  .هــ 1400 ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،الرياض ،1:ط ،العلواين
 :قيـقحت ، بن إسامعيل بن سيده املـريسأبو احلسن عيل ،ابن سيده ،احملكم واحمليط األعظ م (111

 .م2000 ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،1 :ط ،عبد احلميد هنداوي
 ،د.ت ،د عـيل بـن أمحـد بـن سـعيد بـن حـزم األندليسـأبـو حممـ ،ابن حزم ،احمللى ابآلاثر (112

 .د.ت ،دار الفكر ،بريوت
 ،د.ط ،حممـود خـاطر :قيـقحت ،حممد بن أيب بكر بن عبـد القـادر ،الرازي ، تار الصحاح (113

 .م1995-هـ1415 ،مكتبة لبنان ،بريوت
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 :ط ،م جفـاليخليـل إبـراه :قيـقحت ،أبو احلسن عيل بـن إسـامعيل ،ندليساأل ،املخصص (114
 .م1996-هـ 1417 ،دار إحياء الرتاث العريب ،وتبري ،1

عـيل بـن )سـلطان( أبو احلسن نور الدين  ،القاري ،مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املص ابيح (115
 .م2002 -هـ 1422، ردار الفك ،بريوت ،1 :ط، حممد
 االشـبييل املعـافري اهلل عبـد بـن حممدأبو بكر  ،ابن العريب ،مال ك أُمومط   شرح يف املساِلك (116

ـليامين احلسـني بـن حممـد :حتقيق ،ملالكيا ـليامين احلسـني بنـت وعائشـة الس   دار ،د.م ،1ط:  ،الس 
 .م 2007 - هـ 1428 ،اإلسالمي الَغرب
 :قيـقحت ،سـابوريأبو عبد اهلل حممد بـن عبـد اهلل الني ،احلاكم ،املستدرك على الصحيحني (117

 .هــ1411 ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،د.ط ،مصطفى عبد القادر عطا
محـد بـن عبـد احللـيم آل أعبـد احللـيم وعبد السالم و ،آل تيمية ،املسودة يف أصول الفق ه (118
 .د.ت ،املدين ،القاهرة ،د.ط ،حممد حميى الدين عبد احلميد :قيقحت ،تيمية
 ،أمحد بن حممد بن عـيل املقـري ،الفيومي ،الكبري للرافع ياملصباح املنري يف غريب الشرح  (119
 .د.ت ،بة العلميةاملكت ،بريوت ،د.ط
كـامل يوسـف  :قيـقحت ،بـد اهلل بـن حممـدأبـو بكـر ع ،ابن أيب شـيبة ،مصنف ابن أيب ش يبة (120
 .هـ1409 ،الرشد مكتبة ،الرياض ،1ط:  ،احلوت
حبيـب  :قيـقحت ،مهـام الصـنعاينعبد الرزاق بـن أبو بكر  ،الصنعاين ،مصنف عبد الرزاق (121

 .هـ4031 ،املكتب اإلسالمي ،بروت ،2:ط ،الرمحن األعظمي
 ،2 :طمصطفى بن سـعد بـن عبـده  ،الرحيباين ،مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى (122
 .م1994 -هـ 1415 ،املكتب اإلسالمي ،بريوت
بـن أيب الفـتح بـن أيب  حممـدأبو عبـد اهلل شـمس الـدين  ،البعيل ،املطلع على ألفاظ املقن ع (123

مكتبـة السـوادي  ،د.م ،1:ط ،طيبحممود األرناؤوط وياسني حممود اخل :حتقيقالفضل البعيل، 
 .م 2003 -هـ 1423 ،للتوزيع
املطبعــة  ،حلــب ،1:ط ،أبــو ســليامن محــد بــن حممــد بــن إبــراهيم ،اخلطــايب ،مع  اا الس  نن (124

 .م 1932 -هـ  1351 ،العلمية
محـدي عبـد  :قيـقحت ،أبـو القاسـم سـليامن بـن أمحـد بـن أيـوب ،الطـرباين ،املعجم الكبري (125

 .م1983-هـ1404 ،مكتبة الزهراء ،عراقال ،2:ط ،املجيد السلفي
حممــد النجــار،  ،امــد عبــد القــادرح ،أمحــد الزيــات ،إبــراهيم مصــطفى ،املعج  م الوس  يط (126
 .د.ت ،دار الدعوة ،د.م ،د.ط ،جممع اللغة العربية :قيقحت
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ــي وقلع ،معج  م لغ  ة الفقه  اء (127 ــيج ــد رواس  ،قنيب ــد صــادقوحمم دار  ،د. م ،2:ط ،حام
 .م 1988 -هـ  1408 ،لتوزيعالنفائس للطباعة والنرش وا

أبو بكـر  ،البيهقي ،معرفة السنن واآلاثر عن اإلمام أيب عبد هللا حممد بن أدريس الش افعي (128
 ،علميـةدار الكتـب ال ،سـيد كرسـوي حسـن :قيـقحت ،احلسـني البيهقـي اخلرسـوجردي أمحد بن
 .د.ت ،د.ن ،بريوت ،د.ط
 الشـاذيل حممـد :حتقيـق ،عمـر بـن عيل بن حممد اهلل عبد أبو ،املازري ،مسلم بفوائد املُعرلم (129
 املؤّسسـة ،بـاجلزائر للكتـاب الوطنيـة املؤّسسـة ،رـللنشـ التونسـية الـدار ،اجلزائـر ،2 :ط ،النيفر

 بتـاريخ صـدر الثالـث واجلـزء م، 1988 ،احلكمـة بيـت والّدراسات والتحقيق للرتمجة الوطنية
 .م1991
 أبو حممد حممود بـن بدر الدين ،العيني ،مغاين األخيار يف شرح أسامي رجال مع اين اآلاثر (130
، دار الكتـب العلميـة ،بـريوت ،1 :ط ،حممد حسن حممد حسـن إسـامعيل :قيقحت ،احلنفى أمحد

 .م 2006 -هـ  1427
ّى  ،املغرب (131 ز  دار الكتـاب  ،د.م ،د.ط ،نارص بن عبـد السـيدن أبو الفتح برهان الدي ،امُلَطر 
 .د.ت ،العريب
 ،د.م ،د.ط ،مد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بـن حممـد بـن قدامـةأبو حم ،املقديس ،املغي (132

 .م1968 -هـ 1388 ،مكتبة القاهرة
 شــمس الــدين حممــد بــن أمحــد ،الرشــبيني ،مغ  ي احملت  اج إىل معرف  ة مع  اين ألف  اظ املنه  اج (133

 .د.ت ،دار الفكر ،بريوت ،د.ط ،بينياخلطيب الرش
عبـد  :قيـقحت ،ارس بن زكريـا القزوينـيد بن فأبو احلسني أمح ،ابن فارس ،مقاييس اللغ ة (134

 م 1999-هـ1420 ،بريوت ،دار اجليل ،بريوت ،2 :ط ،السالم حممد هارون
 :قيقحت ،أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطبي ،ابن رشد اجلد ،املقدمات املمه دات (135

 .م 1988 -هـ  1408 ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،1 :ط ،لدكتور حممد حجيا
 ،عمـر بــن عـيل بـن أمحـد األنصــاريرساج الـدين  ،األنصـاري ،عل وم احل ديث املقن ع يف (136
 .هـ1413 ،دار فواز للنرش ،السعودية ،1 :ط ،عبد اهلل بن يوسف اجلديع :قيقحت

 ،د.ن ،مرصـ ،1:ط ،ليامن بـن خلـف التجيبـيأبو الوليد س ،الباجي ،املنتقى شرح املوط أ (137
 .هـ 1332
 ،ةحممـد بـن إبـراهيم بـن مجاعـ ،ابن مجاعة ،النب وياملنهل الروي يف  تصر علوم احلديث  (138
 .ـه1406 ،دار الفكر ،دمشق ،2 :ط ،د. حميي الدين عبد الرمحن رمضان :قيقحت
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حم اا  باا  شاا ا اياا    أبااع د اا  ا   ،احلطاا   ،مواهب االيلبب ارا بتصا خلببتا يلبب  (139
 .م1992 -ها 1412،دار ايفكر ،بريوت ،3:ط ،حم   ب  د   ايرمح 

 ،ذات ايس ماا  ،د.م ،2 :ط ،وزارة ايشاانعا االماا بال ب يكع اا  ،املوسببو اااقهيةلببا (140
 .م1983 -هاااا 1404
 ،حم   فؤاد د   اي  قي :قاقحت ،   ا  ب يك ب  أنا األص حيأبع د ،األص حي ،املوطب  (141
 .د.ت ،دار إحا ء ايرتاث ايعريب ،برص ،د.ط
امل ا ر  با  حم ا   جما  ايا    أبع ايسع دات ،اب  األثري ،اقنةايااراغتي ااحلديثاواألثت (142

حم ااعد حم اا   -أمحاا  اياا او  طاا هر  :قاااقحت ،باا  حم اا  باا  حم اا  اباا  د اا  ايكاار   ايشااا  ي
 .م1979 -ها 1399 ،املكت ل ايعل ال ،بريوت ،د.ط ،ايطن حي
حتقاااق: دماا م اياا     ، اا  باا  داام باا  حم اا  باا  د اا  ا حم ،ايشااعن ي ،نلبب ااألوطببا  (143

 .م1993 -ها 1413 ،دار احل  ث ،برص ،1:ط ،ايم  بطي
 ،ايكلااعذاي ، بب ااقبببل اياهلدايبباا يببهامببمه اايبمببا ا أا  ببداما بببدا بب ا  ببدا بب ا ن (144

 ،د.م ،1:ط ،با هر   ماا ايفحاا  -د ا  ايلطاامه ماا   :قااقحمفاع  با  أمحا  با  احلسا ، حت
 .م 2004 -ها  1425 ،بؤمسل غراس يلنرش وايتعز ع

دام با  أيب بكار با  أبعاحلساا برها ا ايا     ،املرغان ي ،اهلداياارا تصا دايااامل خبد  (145
  .د.ت ،حا ء ايرتاث ايعريبإدار  ،بريوت ،د.ط ،ط ل  عممه :قاقحت ،د   اجللا 

رشنال  د.م ،2ط:  ،د   ا  با  مالا ا ،بناع ،اقو قااقنيد ا يليخهاات خيهاقل خها ك ه (146
 .م1984 -هاا 1404 ،ايراجحي املرصفال
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