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والدعويةاسممية ١^٥ السمدي، ناصر بن عيداليحمن الشيخ مؤذمر 
البجادياحمد ا*.د. 

هةد>ئه

تقسيماتقسم أن يمكن والمعاملات اليؤع أن يرى اض~ ~رحمه السعدى كان 
ولهداالمتأمل، يدركه ميزان وفق ائل المأفراد تطرد بحّت أورياصيا، متطقسا 

أصول•ثلاثة على الباب هدا ائل متبنى أن يمكن 

الأول!الأشل 

^^سءاثانأنبجا-ى:جضسمايدئلج
اللهئ:

ولاودنياهم، دينهم ق للناس ونفع وصلاح بخير إلا لايأمر الش_ارع 
أصنافينوعوا أن يحبون الناس كان ولما ودنياهم، دينهم ق لهم ثر عن إلا ينهاهم 

لهمالثاؤع وصع لهم؛ صارا وأقلها لهم، نافعا النجاران أكنر وكان النجاران، 
الأجرين:الأصلين 

ايهل،نحا ائنانلأت،واثننوع الأنل.؛؛ت ان اثنتي، الأنل 
بؤوأحلاث،أيح تعالىت اش قال بتحريمه، رع الثسورد إلاما منها فلايحرم 

^مّاصإلآكفون:جاتةص
هذافثمل ٢، ' ٢٠٢تجارا■ؤ، يمتدوا حتى الناس على توسعة هدا ول تراض 
تفشمل بعد، يستثنى ما إلا معاملأت|م حمح الحل 

ؤيشضالجوص ا فتهالمتعاوصين أحد يعطى التي وهى: الإدارة، أ-نجارة 
•ه مجلل المعومحى 

مواممهاحا ؤينتْلر لمر الفيها الإنسان يشترى التي وهي التربص، ب~ونجارْ 

.٣٩_ UIمهج ،  ١٦٦المائي/ اولي إرشاد را( 

١٤٨٥الشرعية للحراسات مثيمحن ابن الشيخ كرسي مع بالأنماون التصيم، جامعة عتيوق وا^لآااب، الخوم كلية 



والأءويغآتارءاسمية الممري. ناصر ساورء4نبن الشيخ 
أثموذجااJييوع السنيي هف؛ إن اثرياضي الثئسيم 

وفرصها.غلائها واوقات 

عنهالمسر ثمنه والمعجل مثمنه الموحل للمح الشاملة الديون ج~وتجارة 
مثمنه.المعجل نمه وللموجل بالثلم، 

عقاراتمن الأشياء أعيان الإنسان فيها تحد التي الإحارات د-وتجارة 
بمنافلها•ؤيتجر فيوجرها وغيرها، وأثاث وحيوانات 

انفافالآتنإذا ل الخرر العظيم الأصل هدا ي داخلة كلها الأنوج فهدم 
والعال.لله.والصدق المعتمِ الرضا إليه 

١^؛شردط 
يتحققثروؤل سعة الأدلة من العلماء اصتنبطُ والعالل والمدق الرضا لتحقيق 

ؤإماُالفامحل إما عليه الخولول الخعاقل.ينلى، بين —الرضا ١ وهي• الماح، اليع ا ببم
(،).دفعامعالومين، العوضان يكون —وأن ٢—٣ العمدآم، تحقيق ببا يراد بآفعال 

.١ -٧٦ ١ ٦ ٦ المائر/ إرشادأولي )١( 

مجأ؛\،نالقامحهم؛/ه:،)ولأسانيإلأ
تراضعن تجارة تكون أن رإلأ تعار اش لقول احتتارأ به يأتيا أن وم به الراصي أحدها؛ ميعة، شروط 
،نكم(اا.

صروانءوله : -٧٥ ٥ ٦ T/ الإناع ق نال ، ١ ٤ ٢ الجلة/ السمحارات ، ١  ٦٧الصائر/ أور إرشاد )٣( 
..معنى أدى ما كل بل بعينه، لمغل ق تحصرة غير وص القوبة، المبنة إحداهم—ات حما، ينعقد 

والكثير•.القليل ق تصح ~ المعاطاة وص ~ الحالية الدلالة والثانيةت 

الث.رطالدس:أنكون)المع>أ)و( اورع/ا<''ا:،iالفيالروض ١٦٧الماتر/)؛(إرشادأور 
الت'اكينُعند معلوما( 

اممرعيةسراسات  tj{y_cمحن الشيخ ثرصي مع بالتعاون القصيم، جامعات عتيرق  twوا^لآدااسوم كلية  ١٤٨٦



والدعويهاسمية آثاره اوسسيا ناصر بن عيدالرحمن اتشيخ مزمر 
البجاديس|وميزبنأسد ا.د. 

يكونا~وأن دمحرمأه،ه العمد لا حتى مباحين مالين العوصان يكون وأن ~٤ 
أ،اكمار١٢أوجه قبطك المتعاقدين، أحل يظلم لا حتى تليمهما على مقدورا 
التمّرف؛؛/جاتزي ٧— مالكيزأم، العاقدان يكون آُ~وأن 

منالسماح ي فيحل 
وأمتعة،— أو-ييمة آدمق ~من وحيوان عقار، من الشرومحل -أذْ بح ما أ~كل 

وغيرها.وأشربه، وأطعمه، 

مشتملةالمؤجرة، والعين بالأجرة والعالم الرصا على قاتمة إجارة بج~وكل 
منها.الهمود المحاح التح على 

مجعالوما.مقصودا شرطا والإجارة الح ل المتعاقدين أحد ج~واشراط 
وغيرها.والضمانات، بالرهون للحقوق د~والتوش 

ا/أ\/أ'-ها/'ا;هكلطابٍحالمحرر ل قال ، ٤ • الّالكتن/ مهج ، ١  ٦٧المام/ارشادأولي )١( 
الحشراتناما ونحوها، والحمار، والنل، والمتاع، كالعقارات، حاتز، لمه مطلقا؛ واثتناوْ نفعه 

فلايجوزيعها*•النجس؛ والسرجنن اللهووالكلب وآلات 

:ء)الخاس:أمكونثروزارف،٢٤/
منإلا اكصوب،، ولا الماء، ق مالئ، الولا الهواء، ل الطير ولا الشارد، ولا الأبق، بح يجرز فلا 

الشرط•.لفوات يعه يجز لم ذكرنا مما ثرط اختل ؤإن • • منه( اخدم عر يفدر أوممن غاصبه، 

أوإذنه، بغر غِر>، باع.الك، رقإن ه ءنول: ٢٨٣أ/ الإنصاف j نال ، ١  ٨٨الماتر/ اولي إرشاد )٣( 
الأصحاب•.اكثر وعله المل.،و_،، وهو يصخ( لم إذنه؛ بغير شبثا ماله بعين اشترى 

^بم/أمآ؛ءواكاق:انِكونانولئ،جام
المبلعق وتال بيعهء. يمح لم أونلن؛ فه لعليه أومحجورا أومجنونا صبيا كان فإن التصرف، 

المقتضيلعدم شراؤْ؛ ولا مبرصم، ولا نائم ولا ولاسكران ولامجنون طفل بيع ررقلأيصح ٨؛ / ٤ 
املأ((.لهولإه مواءأذن لدلك،، 

٤١  ٨٧اiشرع٠Lت _ L_U_عتي4ان ابن الشيخ كرسي مع ياتتعاون القصيم، جامعات عتيرة، والآداس امموم ييات 



W والدعوية اسبمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدايرحص الشيخ مؤوم>رA
أفودجاالبيوع ^^أاتياضيهضاثندي 

وال٠اJلل١،.الصدق على المنية المشاركات ه~وأنواع 
واشتراط،ؤإحارة، بيع، وهي؛ معاملات، حص ق الماح مالمربمكزإجمال 

ومشاركة.وتوثقه، 

أثانحرمميائنانلأتنثنوصطيه،وبنمحننءبف؛ف\طالأنلاتئاث> 
ثن.صاوْلات 

المصجاء ثم الماق، الأصل مقتضى حسب الإباحة اليؤع ق الأصل كان ن ' 
هذاحاء الأولى؛ الأصل وفق فيها لمضرة الشائع حرمها المس_ائل من أفراد على 

أوإدراكها ولكن تحريمها، على الخمموص ازئل تلكا ليبين الماك الأصل 
لمداحلالهمم؛ بعص عنه تقمر ربما تحريمها اط أومنا تحريمهحكمة إدراك 

أومقاييس يضع أن عيي الالشيح قرأتم( بالماح؛ منها جزء واشتباه ببعض، بعضها 
ةال،أثم ذللئ،، كل إلثها رد قواعد مع فوضع المحرمة، المائل كل تجمع قواعد 

الأصلذلالثج من واسثنيتها الفوابهل— من تبعها ما ~ْع القواعد هده تحررت ارفإذا 
ائلالمهده إلى به متدى ما العلم من المهمة المواضع هده ق للث، حصل العظيم؛ 
والحاجةااُأأ،.الضرورة تدعوإليه مما معناها ل كان وما اسكورة والصور 

ومقاصدوماحدها، ائل المأصول، ذكرت إذا ارلأنه بقولالئs! لهذا يعلل نم 
هذاعلى الحالم هدا وصار الأذهان، ق تقررت رارها؛ وأمحكمها وبيان الثؤع، 

وماحذها،حكمها دون وأفرادها ائل الخمصور مجرد تعلم من بكثير أكمل، الوجه 
العلميةالمباحث على تمرثا صاحبه يكسب لا الذهن ق المبوت قليل المؤع هذا فإن 

إلىولا أحكامها، المفرقة المائل بين الفرق إر يهتدي ولا المافة، والممر؛عات 

الماتر/ارا■؛.اولي )ا(إرشاد 

٨٩٣س/)آ(إرثاداولي 

^^و،0دداساتالشرعية١  ٤٨٨



ئوالدعوية اسماية ١^٥ السعدي، ناصر بن عيداترحمن الشيخ ا

المجاديأحمد صدامطس ا**د• 

و.ءالةا(لا،.أصل ق أحكامها المجتمعة المائل بين الجمع 
الشخترصعها الش المع القواعد ؤإليك 

الرا:قاعد اكاعاJةالأور: 
عنالفللم دفع فيه لأن الصحيحأ'أآ؛ والقياس العدل مقتفى هو الربا تحريم أن 

نوعان،هأ'اا،والر؛ا ؤلأةللمونوث"تهشوث> تعارت افه قال كما المتعاقدين، كلأ 
يشرطه جنس المالالر؛وىل؛،؛ربوى بيع أن وذلك ، أنو١٤ ثلاثة يكون وعندالتفصيل 

فقط،التقابفى فيه يثرط جه غير من بربوي بيعه وأن والتاوي، التقابص فيه 
رباالميئةاا"ا،ل وقع بالتقابض أحل ومن رباالففللْأ، ل وقع بالتساوي أخل فمن 

أنفاستحق فائدة، قرض هو بل بيعا، فليس الثالث؛ وأما الربا، من نوعان فهذان 
تترجمحالرياصية، المعادلة بمثاية متضبط، قياس التفصيل وهذا ، برأسه نوعا يكون 

التقابضعدم ولو ربوي بغير ربوي بيع ل ربا فلا اياب، 3، الخلاف ائل مبه 

أولي)ا(إرشاد 

اوليالمائر/\<ا'دإرشاد )٢( 

.١٧١المائر/إرشادأولي )٣( 

تالموزونا، أو مكيلا كان ما ت المذهب ق الربوى ، '٤ منهج ، ١٦٩البماتر/ أولي إرثاد  ٢٤١
أوكان مطعوما • • يجتسه بح ٠ ٠ وموزون مكيل كل ق بحرم الفضل؛ ربا لأفاما ت ١ ١ ٤ T/ لإقناع اق 

يجوروعيرصا" وحيوان ~كثتاب موزون ولا بمكيل ليس ُما كان ®وما ت ١ ٢ ٠ آ/ تال مطعومءا غير 
^هأ:ةوالأمرصإماماوذرعامح

جنس*.مكيلات كوما ١^١^ الأعيان ول جس، موزوق كومما اشدين، ل الربا علة اذ الأصحاب؛ 

.٤ ٠ السالكين/ منهج ، ١٦٩البصائر/ أولي إرشاد ره، 
.٤٠،مهجاUلكين/١٧٠-١٦٩سر/

إرشاداولياوصائر/^ا.)٧( 

١٤٨٩^^خاينطي«انلأدرأطتاسرءية 



Aسسسرانمسيآمءاسيةواكمه ج
ايبموذجأالبيؤع ^^يمالنيم،ىهكباثتدم 

ولألالقابض، تم إن ولوتفامحلا ه جنغير من بربوى ربوي بح ل ولا والتاوي، 
•التالي التفريع يظهرهدال والتساوىلأا، التفاص فيه تم ه جنمن بربوي ربوي بح 

القاءدة1عر التفرع 
لمعرفةائل المعليه تعزض القانون، بمثابة ا الربل التفصيل ذلك كان 

فيهاختالف، ؤإن يحله الحكم فيجب، يدخل لم وما فهوريا، فيه لحل فما صحتها، 
الشيح؛قرر ولهذا الفقهاء، 

القفل؛ثبه فيه لأن يالربا؛ فهوملحق اوي النمعرفة معه يتحقق لا ما كل أ~أن 
يمح،لم هما؛ أحد أوقدر قدرهما ا،فلوحهل كالعلم؛التفاضألأ اوي يالتالجهل فإن 

قالحاجة عند إلا ه، جنالشجريثمرمن الثمرعر وهوبح المرابة• متعت، فلذلك، 
ةحممن أتل وكان للرطّ_إلم، وهومحتاج إلاتمر عنده يكن لم ~إذا العرايا مالة 

عةا؛؛.^^بمناب،اإكيللأجلالحاجةوال

فيهماالفضل ا رب~علة نمثا أحدهما ليس يثين نفكل النيئة؛ ريا آروأما ت ١ ٦ ٩ المقنع/ ق ال ق)١( 
القابض؛قل تفرنا ؤإن النأفيهما، يجوز لا بالمو3ون~ والمودون بالكل كالمكتل واحدة، 

كالثيابالفضل ريا لايدخله وما القض.. نل التفرق جاز بموزون؛ مكتلا باع وأن العمد، بملل 
الشأفيهما،.يجوز والحيوازت 

هوالج٠لباشاوكاسمبالأفامحل٢.٠: ١ أ/ اسي ٤،نالj • .تهجالألكين/ )٢( 

٤.• ازلكين/ نهج ، ١  ٦٩المار/ أولي إرشاد )٣( 

عمر؛اين لحديثر رالمزاينة( يح اا)ولأ( ؛  ٦٨ ١٦المنتهى شرح ق نال ، ١٦٩المار/ أولير إرشاد ، ٤١
جمعالعرايا( لماتقدم)إلال يالئمر( النخل على الزق أوريع عليه مقؤ؛ المزايتة•، عن ربى 
تمراوصار جم( الزيإ)إذا إليه( يؤول ما بمثل النخل)مخرمحا الرطب أكا• يث*ها أدهم، مّيه 

ليحاجة،مكانه الخرص احدهماوأقيم ق قط. نالجانيين، من اعنارالكل لأذالأصل )كيلا(؛ 
لءرحص مرفوعات هميرْ أيي لحدينا أوز( خمن دون الأصل)فيما شض علمح، الأمّ محهمح، 

عليه،.متفق أوز•، خمسة فيمادون يخرصها ناع بآن العرايا 

سواساتاتشرعية tj£،_؛ابن الشيخ ءلوسي مع باتاون الصيم، جاأعة عتيزع اسوم ممية  ١٤٩٠



والدعويةاسمية  djLjtالسعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ مؤتمر 

اليجاديأحمد عيدالعريربن أ.د. 

ربامى ؤيربارا،، أجل إلى له م لمن محعه الذمة ل حل ُا م أن وب 
أوتربيتقضني ت للمدين الدائن يقول الأجل حلول عند كانوا فقد الجاهلية، 

يقتضيأجل إلى بيعه لأن وأعفلمه؛ يئة، النربا أمد وهو الأجل؟ ق لك فازيد 
تعالى:اممه فال المدين، على الفانية فتضاعف الأصلي، الدين على زيادة)ئصاآ( 

لا.سأموأ1صاسة 

الإحسانبالقرض المقصود لأن ا؛ فهوربا؛ نفعجر فرض كل ج-وأن 
معأجل إلى بدراهم دراهم محع الحققة فهول ظاهرة، معاوصة وهدا والإرفاقل٣،، 

،'؛؛.uLpالمتواطأ أو الشروط الممع ذلك وربحها ربح)=دفل(، 

وعشرينبمائة جلد مؤ ميتا يبيع ~يان ا الربق تدخل العينة ائل مد~وأن 
بمائةمثميه من يشريه ثم حالة بمائة أويبيعه حالأيمائة، مشتريه من يشقيه نم 

أنهموجلا،)أي: وعشرين بمائة مائة بيع إنما الحقيقة ق لأنه ،— مؤجلة١ وعشرين 

^»)ولأّمزحاممنىباصل(ي..
باللكائأ،الكالئ يع «ءن . ^٠ ١١تص لقول: الارإ-حماعا؛ ابن وحكاه بالدين( الدين بح )وم 

هوءل؛ه«.لمن بثمن.)يمل الدنة j ما بح دم الترتب، ل أبومحي رئاء 
.١٧المار/•)آا(إرثادأولي 

:^^لأّجوزانثرطفيالأرضمطامبم٢٧٢; •يا،نالفياإكافي )٣(إرشادأوليانمار/ 
موصوءه«.عن يخرجه ذلك وشرط إرفاق، ■ممد ولأنه وصلف• بع عن الني.٠ض لأن • • نقنا 

.١٧المار/•)أ(لرشادأولي 

.١٤٥الجلتة/ المجارات ٤، • مهجالمالكي/ ، ١٧٢المار/ أولي إرشاد )٥( 

١٤٩١ا1شرعية سراسات عثيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القميم، جامعة عتيزة، والأداب، اسلم كلية 



وا1دعويتامممية ١^٠ السعدي، ناصر بن عيدالرحعن الشيخ موتعر 

أفوذجاالبيؤع المندي 

ابنقال كما الربال١،، عين وهذا مائة(، قبفى وقد وعشرون مائة المثارى ذمة ق بقي 
بينهمادخلت بدراهم دراهم عبامرت 

صورةصورته عقدا العاقدان ظهر كان عليه، حيلة كل الربا ل يدخل وأنه ه- 
الدين،ت، قلق تعملة المكالحيل المحرم، الربا به المقصود اه ومعناح، المب

الرباوهي الله، ؛آياُت، واستهزاء حدلع فهي الماس، عند معروفة جدا، كثيرة وهي 
الص؛حرم.

يشتريأن وهي فقهاء(، حرمها )ؤإن اورق ألة مالربا ق يدخل لا و~وأنه 

موجل،بمن سلعة باع من أذ ذلكت ءاوح٠ااة ; ١٣٢/ ٤ المغني ق نال ، ١٧٢المائر/أولي إرثاد )١( 
وءاس-ت،عباس، ابن عن ذلك روى العلم، أهل أكشر قول ق يجز لم نقدا؛ منه ياتل اشتراها تم 

سلمة،أبي العزيزبن لعد وربيعة أبوالزناد، غال، وبه والنخعي واقيي، يرين، — وابن والمن، 
بهبيعها يجوز شمن لأته الئافعي واجازء الرأي، وأصحاب، ؤإمحاق ومالك، والأوزاعي والشورى 

ثمتهاُبمثل باعها لو كما بائعها، من فجاز بائعها عتر من 

ابنعن معاذ، بن معاذ حدسا قال: (، ٢٠١ ٥٧ثسية)أيي ابن احرجه ، ١  ٧٢البصائر/ أولي إرناد )٢( 
رينهمابدراهم، ءدراهم دقولت كان عباس ابن أذ نيئت السنة، محمد عند ذكروا تال؛ عون، 

محقي.وهو حريره؛؛، 

حراماسماشتحرمحلألأأو'ح إرث-ادأوفىانماتر/ )٣( 
إروتوصلا مخادعة، محرما به يريد عقدا يظهر أن وهي الدين، من ثيء ل تجوز لا محرمة، كلها 
فتها،من بأكثر سلعة وباعه ثبتا أترصه لو فمنهات حق، لغ أو واجب، إمتاحل أو اف، حرم ما فعل 

يستاحرارضأن ومنهات القرض، عن أحدالعوض نومحلاإلى قيمتها؛ من بأقل سلعة منه أواشترى 
يآحدولا للحامل، والباني للمالك، ألف س بجزء شجر نمر عر يمانيه نم اجرما، بأمثال البستان 
الوالعامل سميا0، بما وحولها قبل الثمرة بح قصدهما ؤإنما ذلك، يريدان ولا شيثا، منه المالك 

مقابلتها*.ق الأجرة سمى الض يتي؛الأرض( لا وربما ذلك، سوى يقصد 

اوشرعي،تسراسات عثي4اأوا ابن الشيخ كرسى مع القصيم، جامعة عتيرة، والآد١ب، العلوم كلية  ١٤٩٢



واتدعؤيعاسمية آثاره اوسعدي، ^صر بن عيداترحمن الشيخ هرضر 
اليجاديأحمد بن عيدالعزيز أ.د، 

يعهالم لأنه بثمنهارأ،؛ ؤيتومع سعها موحلة، وعشرين بمائة درهم مائه اوي يما 
فرقلا لأنه المعنى؛ وكدللئ، جوازها، على تدل التموص وعموم عليه، البائع على 

بثمنها،لينضر أويشتريها استعمال، أو ومرب، أكل ق لمتعملها يثميها أن بين 
ولسذهاتجلضار؛ام

أقلنىيقول; كأن دراهم، زيادة بشرط ؛،—الإقالة ^Ji— الربا ق يدخل لا ز—وأنه 
ْعوغيرْل'آ،، رجب، ابن ه قالكما بعيد فيها الربا محذور لأن درهم؛ مائة وأعهلي—لئا 

الجوازولكن الخغأ؛ا، الآلة هذه ق الأصحاب، من المتاحرين عن المشهور أن 

اويكأ»وزاحاجإرص»امىُايالمائر/ )ا(إرشادأولي 
يميت،ابن م وشيخه يخنار، ثوحزمه يكرْأ وعنه؛ التوزق, وهي ءل؛ه- نص بأس• فلا بماتين؛ 

باس،فلا وحمين، بماتة ماتة ماساوى فامرى نقن•، إلى ولواحتاج ! ٤٣٣٧/ الإنصاف ق وقال، 
احتار،يحرم، وعنه؛ يكره، وعنه؛ الثورقا، مسالة وهم، الأصحاب،، وءله ن-م،، الوم ءد*ا نص 

الئتخم،الدين••
الماتر/أماا-'ايا.إرشادأولي )٢( 

الثمن..عر بزادة تمايلا رارذا : ٣٨• - ٣٧٩القواعد j رحب، ابن قال ،  ١٧٣الماتر/ أولي إرشاد )٣( 
يصحنوحهان..أجدهما؛ بح؛ ص قلنا؛ ؤإن للعقد.. رفر الفخ لأل يمح؛ لم نح؛ هي قلتا؛ نإل 

ردالإقالة مقتضى لأف حلاقه.٠ ق القاصي عند الميم، وعر يصح، لا واكاق؛ النوع، اثر ك١ • 
..أحمل.عن منصور ابن نقله ما ظاهر وهدا التولية، نح بيعا؛ كانت، ؤإل ٠ عليه،. كال ما إلى الأمر 
لاصتمامثلا يأحدنقا.احمسة نم عثرة يدفر أل أحا-ا لايقصد لأته حدا محذورالزباهنايعتل ولكي 

الناب.لذللئذ، الطالب، هو عنا والدافع 

jس/٢ْ٢ت"والإص:سحفيبمىادمح،)إ(إرشاداواياوصاتر/ 
مخهم، قلنات مواء اضن، إلا؛مثل، ُاولأيجوز ؛  ٩٣أ/ المغني، ؤ، وقال اضن•، ولايجوزإلأبمثل 

وأفلالأول. افن من بأكثر تجوز أنها وجهأحر، وفيه كالتولية. اضن، بمثل حمتؤ لأنها أومع؛ 
الياءاتإ(أ.كائر بيع إنها قلنا؛ إذا منه 

١٤٩٣ا1شرءيه مميراصات أبن الشيخ كرصي مع بايعاون ايقصيم، حامعة عتيزمح، والآد١د٠، اسوم تقية 



واأدعوي4اسمية ١^٠ المعدي، ناصر بن سواورحمن مدتمرامميخ 
الييوعأذ4وذجاالمندي ^ذسيماورياصيائا4 

ا.ال٠حدور١١وعدم للعمومات أقوى 
بطعامالرئوي ام الطمدين وفاء الصحيح- -على الربا ل يدخل لا ح-وأنه 

للمونقوفاقا الوفاء، حال ر المتسلأته وغ ؤإنما مقصودا، ذلك يكن لم إذا ربوي 
لالذي الطعام يعوض لا بأنه ذللث، عن ؤيعبرون للمشهورأم، وحلافا ؛، قدامة١٢ابن 

يعيدالتوسل محذور لأل ربا يكن لم ؤإنما يثة؛ نالأول بالملعام ساع لا يعلعام الذمة 
غانارالحال هذه ق معدوم بل 

واحدعلى له كمن الأخر، عن الممدين أحد إيفاء الربا—أيضا— من ليس محل—وأنه 
اشصأْا•قبل ألأيتفارقا يشرط لكن بالعكس، أوكان دراهم، عنه فأءهلا0 دينار، 

كانإذا كما الذمة، ل بما الذمة ق مجا -كذلك،—مصارفه منه ليس وأنه ي— 
الدينارهذا أن على فاتفقا دراهم، عثرة زيد ولحمروعلى عمرودينار، على لزيد 

)\(إرثاداولي

1رأجل،سحلشاما :م٠نداع ١٣٤/٤حم
إذاذلك جواز عدى يقوى والذي يجز.. لم نفه، مل طعاما ذض ل الذي باشن ت اخذ الأجل؛ 

العقدء.ابتداء ل ذلك قصد ولا حيلة يفعله لم 

صراوسباعسطتج4،ثمامحاض : ٣٢١)٣( 
يجز؛ا.لم يئة؛ نيه يييع لا يما تمنه 

الماتر/ما-أبا.إرقادأولي )٤( 

لص لن المسمر الدين بيع ")ؤيجوز ٣؛ ٤ ٢ أ/ اعير النؤح ل ؛ال، ، ١٧٤الماتر/ أولي إرقاد )٥( 
باتجحالأبعرة كنانتع صر• ابن اغيرْالحديث ولايجوز المجلس، ل عوقه يقبض أن بشرط ذمه 

عليهصراف افه ألتارمول عوصهاالدنانيرنونأخن. وبالدراهلم عوضهاالدراهم ونأخن. بالدنانير 
شيء*..٠.ييتكما وليس تفرتتما إذا باس ءلأ (! JL،،iوسلم؟ 

اءسرميةللدراسات عثاي4يرن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة منيرة، اسوم كلية  ١٤٩٤



والدعويةاسمية آتاره السعدي، س-ادرحمنبن الشيخ 
اليجادياحمد بن عيدالعزيز آ.د. 

يحلأن للأصح_ابلأا؛ حلافا أحدهما؛ حضور يشترط ولا الدراهم، عن نمل ي
فلاالمسألة هدم وأما عاليه، فهي أوتحيل الربا نقمن ما منه حرم إنما بالدين الدين 

منشيئا تنقمن 

رحهلر1غرر ليه ما تحريم ت الثانية القاعدة 

نوعان:تحتها ؤيندرج 

والرهانات:المغالبات كل فيه ؤيدحل الميسر، الأول،: النؤع 
النه،طاعة عالي ا معينكان ما إلا منه يبح ولم المميز، ُإحماع محرم فهذا 

والهامل'ُأأ.والركاب، الخيل مسابقة ق العوض كأحد 
ؤإحارات—ُيوع المعاملات—من ق العوصين بأحد الجهالة الشال: والتؤع 

ؤإماشيء، حصول ق بالشك إما والجهالة والإحارات، للبح؛أنواعه شامل وهدا 
هذايسمى وقد العزر، بع عن ض الني. لأل المنمودة؛ وصفاته بحاله بالجهل 

هدهولأحل كالرهان، فهومحاطر أويغرم، يخم أن إما المعاندين أحد لأن را مي
محالوماآ؛ا.والمثمن معلوما الثمن يكون أن الح 3، الفقهاء اشترط القاعدة 

المدسنيصح)صارف ْ)ولأ( : ١  ٧٢"T/ التهى أولي مطالب ق نال ، ١٧٤انماتر/ أولي ارثاد )١( 
ولمهما، مارقا و نفة، زيد عر ولعمرو ذهب،، عمرو على لزيد كان بآن نقد( من ذمتها ل ين بجن

أوموجلينء.حالين كانا مواء يجوز، نلأ أوهما، أحدهما يحضر 

.١٧٤^/أولي >أ(إرثاد 

فلاتجوزإلاينبعوض، ايقة ءوأناالمت ٤ ٦ ٦ ؟/ المغني ق ال ن، ١٧٥الماتر/ إرشادأولي )٢١( 

المل،داصدالنم،••
.١٧)؛(إرشادأوليالماتر/ْ

١٤٩٥الشرعية لليراسات منيعين ابن الشيخ كرسي مع بالضاون التصيم، جامعة عتيرص واملآدام٠، اسوم كلية 



والدعويةاسمية آثاره المسي; ناصر عيإوالرسنبن الشيخ مزتمر 
أغوذحاالبيؤع سيماونياضيهك4اثتوي 

أو1عالجهالأ:
توتحريمه منعه ل العلم أهل يختلف لا ظاهرة جهالته ما ~١ 

وبح" الجrن١٢٢يلد بح الملة-وص وحل ، ١^^١١٢بملن ل الحمل -كح 
عليهوقعت أو نبينه أو لمسته ثوب أي يقول! ~ك1ن والحصاة والمتايدة، الملامة، 

المدرابن ذكر0 اجماعا، طن( حمل يع يصخ ْ)ولأ ت  U١٣/ الإرادات منتهى شرح ل ايهرم، قال ، ١١
هليعلم لا أنه وذلك نساكه،، على مقدور غير ولأيه ا حناته ولا صفاته تطم لا إذ به؛ للجهالة 

مالكأحرج وند ظاءرْ، فيه الجهالة كون معنى وهدا أوميتا؟ حيا يخرج وهل أوأش؟، ذكرا يخرج 
 jضالخوان مذ ليي نائتا الخوان في ينا لا مال أئن انمّنب ابن ءذ يهايب ابن ءذ لموطأ ا

ء؛ثئ،^١^٠ نغنر، عن الرداق همد تحوم واخرج *رمل، لكنه الخلي، يحيل والملامح الممامحن 
الهلرالوأخرجه صحح، وإسادْ مثله، اش. قن عنز، ابن عن ج؛؛ر، بن نعد عذ أثوب،، غذ 

مايرويهفإن صعق،؛ ومه منوءا، هماس، ابن غن خذعكرنه، الخنم، غذذائدلمن الكير ب، 
أبووغال فذكر، ءتكرمة همن روى ما المدبي: ابن علي مال مناتمر، عكرمة عن الصين بن داود 

الشافي>اتال : ٢٢٣النافي/ الفقه ق الاJاب، j الحاملي قال ماكتر، عكرمة عن وأحاديثه داود: 
غيرْ:وتال الإناث، بلمون ل ما والملأتح؛ الفحول، أصلاب ل ا مالمضامين: هه~ اممه ~رصي 

المنكتاب ل اليهقي ومال الفحول•، أصلاب ق ما والملانح: الإناث، بطون ل ما المقامين: 
^ئاث،الآلبمئفنيهماتجال.

الئاميي'،سرئنا كنا أبومحي ومئرننا ذلك،، مذ بالعكس المرئي رواية في الئافي ومث—زننا 
كقول،1^،. a١٩٤/المن معرفة ق الشافي عن ونقل 

قعمر ابن لحدسث، ؛ ١ —٨٦ ١ ^١٦ T/ المجتهد بداية j، رئي ابن تحريمه على اق الاتفثل )٢( 

الجاهلثة.تتباثعةأهل تبما وكاير يجمت، الى 

الشرعيةلليراصات مثيميى ابن الشيح كرسي مع بالتعاون القصيم، جاسة عتيرص والإداب، اسوم كلية  ١٤٩٦



ئاسية آثاره السعدي، ناصر بن عيداترحمن الشيخ تمر مؤا
اليجاديأحمد عيدالميزس أ-د• 

يكداآه-ونحوهالآ/فهوعليك الحماة؛ 

العررتل إلحالها ز مختلف سرة جهالته ؟"ومحا 

ويعالمعر،  Ajيقخ يما أو الناص، به بيع بما أو زيد، يه بيع بما ~كاليع 
العلماءأنظار فيه تختلف، مما ونحوها تر، ممنها المقصود الش الأرض ق المماتح، 

ؤإلىالاسر؛؛، عرف إلى راجع هدا أن والأظهر الماءدة؛م، أصل على اتفاقهم مع 
حائزأْ،.فهو ؤإلأ منعه، فالصواب، ظاهرآ؛ غرره لكن فإن الغرر؛ تفدير 

القاعدة:على التفرع 
القاعدة:هد0 لأحل 

فيمريرة أبي لحيين، ؛ ١ —٨٦ ١  ٦٧المجتهد"ا/ بداية رثدق ابن تحريمه على الاتفاق، قل )١( 
Iئال سلم عند هزيزة أبي وحديث، والتتاتدة، الملاسة عن نهى اقوه، رمول، أف الئجمحم؛ 

الثري■نح وض الحصاة، بح ض ام. رئول نهمح، 
المائر/هي؛.)؛(إرشادأولي 

برقمها،ملة باعه ءؤإن : ١ ١ الكال؛/ ل ندامة ابن قال ، ١ -٦٧ ١  ٧٥المانر/ أولي إرشاد )٣( 
لأنهيصح؛ م لعر؛ البه يتقي أوبما أوأحدهما— لث،، ذليعلمان لا —وهما فلأن يه بلع أوبما 

وهوالمذمؤ،لايمح، ت أي النعر( به يقطع ؛انوله)أوبما ٣؛ '١ ؛/ الإنماف، وق مجهول*، 
فلأن(به بلغ بما ت)أو توله الته—. —رحمه الدين تقي الشيخ واختاره يصح، وعنهت الأصحاب،، وعليه 

ت ٦٨ه/ وتال الدين®، تقي النيخ واختاره يصح، وعنهت الأصحاب،، وعاليه وهوالمدهسف، يصح، لم 
بئرتل..إلا بيعها يجوز لا ونحوها المقاتي أل التلخيص؛ هاحب، ورجح الثمانين؛ القاعدة ن، ْقال 

عنمحير قاله وقال؛ أصولها، دون المقاش بيع يجوز .. تعار—؛ الله —رحمه الدين تقي النخ ال ن
غالبا*.الظاهر لقصد الأصحاب، 

.١٤٣الجلية/ الحارات، ،  ١٧٦- ١٧٥البصائر/ أور إرشاد )٤( 

الجالية/مأا.)ه(الختارار، 

١٤٩٧ايشرمية سراسات متيمؤن ابن الشيخ ثرسى مع بالتماون التْميم، حامعة عتيرة، والاداب، اسوم كلية 



والدعويةاسمية ١^٠ ناصرالسعدي، بن عبدالرحص مؤتمرالشيخ 

البيوعأشوذجأالسعدي ض اررو،ضئا الثسيم 

ونحوهماوالشاري، بيع فمنعوا تلمه، على القدرة الح ل أ—اشترطوا 
٢.حصوله١ ق يثلثإ مما 

والعالمتسليمها، على والقدرة المؤجرة بالعين العلم الإجارة ل واثترطوا ب— 
.^٠٢٠١١٢٢ق يحل ،؛ iUJjالعلم يحصل لم إذا لأنه بالأجرة؛ 
مجهولأ،يصيره لأنه المعلوم؛ من المجهول تثناء امالغرر ل وأدحلوا ج— 

منجزء استئناء فيه فيحل أن إلا الئثا عن مى وسلم عليه افه صالي والني 
محل؛ددلا همرثاع المتع 

معلومةغير بمدة المثمن أو الثمن حلول اشتراط —أيضا— الغرر ق وأدخلوا د— 
ننثوم،محو قي قلبملم ثيء، في أنام *من المححأْ؛: الحديث، ذ ورد كما لهما، 

Uءولأيجوزبح ٨: Y/ اللكل j قدا،ة ابن تال ، \ذسا٩٣.نهج ، ١٧٦الماتر/ أولي إرشاد )١( 
والفرسالشارد، والجمل ؟l؟_، والعد الماء، ق والسمك الهواء، ل كالطير تسليمه، على ثقدر لا 

الغاصب،.يد ل والغصرب المائر، 

الإجارة..ولأمحألأوباب ٢: ٠  Y-0 ٠٢ق\مأفي\يما ابن ،^ ١٧٦^١١٠٠۵^)'آ(إرشادأولي 
ماحةالمنفعة تكون ان الأجرة..اكالثت معرفة المفعة..واكاقت معرفة احدها ثلاثة، يثرومحل 

عين..ولأبمحإلأبشروطإجارة احدهمات عرصرين، ءوالإجارة ٢• ٠ ٢~٦ ٠ ٥ ئال،/ مقصودة•، 
كدرةعراكسليم

فيها•،له أومجأذوئا للموجر مملوكة المفحة كون الحامست الخفعة..عر المن اثتمال الراع' ٠ ٠ 

هولأءابإلآوسامحسن،ولأسا)٣( 
القانع•.إر ؤيفضي غرر، ذلك لأف العلماء؛ اكثر تول وهر عليه، نص شاة( إلا القطع 

.١^٦٧١)؛(إرشادأور 

مرفوعا.عباس ابن حدي-ث، من ١( ٦ ٠ وملم)٤ ٢(،  ٢٤٠البخاري)أحرجه )٥( 

الشرعيةسراسات عثي4ان ابن الشيخ عرسي مع بالتعاون الهميم، جامعة عتيزم واVbب، اسوم كلية  ١٤٩٨



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عيداالشيخ مؤتمر 
اليجاديأحمد عيدالعزيزبن أ.د. 

«{ِ . ؛  ةنلوم«اا/إرم تنلوم، ودرن 
معلومةتكن لم إن منافعه بعض تثناء وامالشيء بيع ~أيفا~ فيه وأدخلوا —ه 
أوالداوظهره، تثتي ؤيالعتر يع أن المعلومةت المنفعة ومثال، معلومة، مدة إلى 

ؤسشيأوالبد بما، الانتفاع ؤيتثي أوالأنيه سكناها، ؤيتثتي 
والوصيةالهبة اب، بل المجهولة المنافع بعض تثناء امجوزوا اء والفقه
للمنتقلحصل لكونه المحاوصات!؛ بابه من أومع اكرعايتح ؛اب< لأن والونفإرم؛ 

أحدهفإنه المعاوصة، بخلاف، ذلك،، ق صرر ولا عليه محير فلا عوض، بلا إليه 
،.العلم١٤من بد فلا عوصه، ودثخ 

أنونحوها-; والمزارعة والمناقاة المشاركات، ابج -نبالغرر و-ومن 
منمعينه دراهم أو مرتين، الأو لعتين الإحدى ربح الشريكين أحد ينترط 

فيهفإن شرطهما، على الباقي ما ؤيقتمعينا، أوشجنا معثتة، ناحية أورلغ الربح، 
علىالمشاركات هده مبنى فإن ظاهر؛ هو ما المشاركة لمقصود ال٠نافي العزر من 

صآ/'؛ا;>ااراع:ان:مطلخخمط
اوشرطأوباع لم امحنإن •علوم، مقدارامن الأجل يكون ولابدأن كالشهر.. عادة الثمن لهويرل 

الشرط،.يمح لم ونحوعما؛ جذاذ أو الحمال مطلقاأوإلى الخيار 
)أ(إرشادأوليالمائر/^ا.

ه)و(: ٣٨٦/ ٤ النهى أولى مطالب ق يوهلى الممعلفى ال ن، ١  ٧٧البمائر/ إرشادأولي )٣( 
الحارثي،يه جرم ركبع، •٠ الموثق بصحته صرح معلومة، مدم موهومحتا )دخ( واهم—، تثناء( كراساس

)وكدا(كالعتق فيه( ومت أمة حمل استثناء مصيله)ودصغ وتقدم را الإنصاف ٠ ق علمه واقتصر 
وهاعبد أو دار تم^ اصتثناء يصح وكيلك وهيت، شاة من )وصوف( كشعر لبن( )نحو استثناء يصح 

والعتق^كاليح معلومة مدة 

٠١٧٧البصام/ )أ(إرشادأولي 

١٤٩٩الشرعية لادواسات عقيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حامعات مسزة، والآداب٠ العلوم كليات 



والدعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر عيدالرح4نبن الشيخ موتعر 
ائمودحاالبيوع ^^مالنياضياضاثjدي 

•، ممل من عليهما وما عنم من لهما يحصل فيما المتشاركين استواء 
اشتدادقبل الزؤخ وبح صلاحه، تدؤ قبل الثمر بح والخاطرة: النزر ز-ومن 

قطعهوثرط العثة، هذه عدت مش لآكن الأفات، لكثرة الثسارع محه ض فقد حثه، 
لدخولهحاز؛ والشجر للأرض تابعا كان ؤإذا ^٢٠، ١٢به؛ ينضر مما وكان لحال، اق 

،.استقلألآ١٤يثت لا ما تبعا يثبت، وقد ؛التبعيةأ'آ،، 
عنفيعمليه مقدرة؛ أوزان أو مقدرة، اصولع ذمته ق له يكون أن الغرر ح—ومن 

أنباس ولا خطر، ففيه أوأفل، أكثر يكون وقد حمه، ميز يكون قد لأنه حزاما؛ ذللث، 
لأنهالأخر؛ رصي إذا حقه س أقل أنه يقينا مجهولابملم سيثتا حقه جمع عن يعطيه 
ا.حقهأ س أكثر يكون أن احتمال وزال حقه، عن سمح 

أفعلى مفارية، ألفين إليه دم لروإن ت ٢ ٨ ه/ المغني ل قيامة ابن تال ، ١٧٨البصائر/ أولي إرشاد )١( 
أورثحالنفرتين، إحدى أوريح اكوبين، أحد ريح لأحدهما أل أوعلى ألف، ريح منهما واحد لكل 

دونالمعتن ذلك ل يربح ند لأنه والمضاربه؛ الشرمحل فسد ونحوذلائ<، بعنته، عام أو شهر ل تجارته 
نعلمولا لتركه ١ موصؤع يخالف وذلكا بالريح، أحدهما فيختمر دونه، غيره ل يربح ونل غيره، 

أومجهولا، جزءا لأحدهما أوشرهتا الربح، يدكرا لم ْفإن I ١ ٩ ٥ المقمر/ ل وقال حلافا*، ذا هق 
والمزارعة*•اتاة المق الحكم وكدللث، يمح، نر الثوبين؛ أجد أوربح معلومة، دراهم 

.١٨الماتر/•)■؛(إرشادأولي 

.١٤٨الجلية/الحارات، ، ١٨•الماتر/ أولي إرشاد )٠١( 

^^ررا/\ام>اولأيجوزّعالرد،ولأازرعقل
•بأصله* يبيعه أن إلا الحال؛ ل ^ ٥٥١١بشرط إلا بدوصلاحه؛ نيل الثمر ولا اشتداده، 

ولاالكتلإلأبالكيل، ءولأيقتص Y*؛Y: إ/ الغض j قيامة ابن قال ،  ١٧٨الماتر/ أولي إرشاد )٥( 
قيمهفان يختلقان، والوزن الكيل لأل به؛ يقدر ما بغير ولا جزافا، ولايقيفه بالوزن، إلا الموزون 

بايوض،ؤيطال—، ويردالباقي، حفه، قدر ؤياحذ فيه، لم بماأمفيقدر، جزافا، فهوكقيمه لئ،ا بدل
وجهين*.على يعتم0ّ؟ أن قبل منه حمه قدر ل ف، يتمن أن له وهل 

الشرعيةلليراسات عتيمحن ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القميم، »ئمعة عتيرة، والاداب، العلوم كلية  ١٥٠٠



ئواثدعوية العلمية أناره اتسسيل ناصر بن عيدالرحمن الشيخ موتهر ف
المجاديا'حس بن ميدالعزيز أ.د. 

وبحالأرض، لمالك الزيع مالك الصحيح~يح ~عليى الغرر ل ءل-ويدحل 
روايتانوالقولان تجويز0لآ،، ق للأصحاب حلافا الثجرل١،، لمالك الثمر مالك 

اشتدادهقبل الزيخ بيع عن الهي عموم ق داخل لأنه غررا صار زنما أحمدرم؛ عن 
كخصما<لْ،.معنى فلا ومعنويا، لفظيا صلأحهر؛،دخولأ بدو مثل الثمر بح وعن 

ولافيها، الغرر لوجود بتحريمها؛ القني يجب المقدمة المس—ائل هده )فكل 
العلة(.بوجود انمرة لأن فيها؛ حالفا من بخلاف، عبره 

مجهولميع من مشاع غير معلوم ااصحثح-اذء الغرر-على من ى~وليس 
الصتزة،هده من ممير أو الشجرة، هذه من أوزان عدة أو صاع، تشاء كامحم—القدر، 

جهالةأعظم فليس فيه، جهالة لا لأنه لهر٦،؛ منعهم ل المتاحرين للأصحاب ا خلاف

سر/«ما،اساراتاس/ح؛م)ا(إرشادأولي 

ندوقبل الثمر ت_إغ ومحإن ت ٤ ٠ ٥ / ١ المخدرات كثف ل العلي قال ، ١٨٠الصائر/ أولي إرشاد )٢( 
م؛ضخاني؛سولاص

منهما".كبيعهما فصح والقرار، الأصل لملكه الكمال؛ على للمشتري 

رائنضاكرحامر؛/ا؟أ:
الزؤعأريع أ ٦y*yإالفرؤع تصحتح ل المرداوي وقال وجهانء، قمته منفردا الأرض لمالك ياعه 

الخلاف^فيه أحللق لا؟ أم يصح هل اُقني اشتراط عتر من الأرضي لمالك حبه اشتداد قبل ونحوه 
اختارهوهوالصحح, يصح, أحدهما؛ والرركشي، والفائق، والشرح، والمحرر، المغني، ق وأطلقه 

الصغرى،الرعاية ق وصححه تذكرته, ق عبروس وابني الكير، الحاوي وصاحب الخطاب، أبو 
٠وغيرهء الممغ ؤ( وهوظ،اهركلامه الكثرى١ الرعاية ل قدمه لايصح, اكال؛ والوجه الصغير، والحاوي 

كاتر/'ما،المختاراتاسة/خ؛ا.

.١٨٠البصائر/ أولي إرشاد ره( 

ثيىذسحتوامأوأُة,أورلأس
لمبمح,فيحلاهرالماوهب،و

١٥٠١الشرعية للدراسات عثيعين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون المصيم، جامعة عتيزة، والأداب، اسوم كلية 



والدعويةاسمية آثاره ارسعديؤ ناصر الشيخ.£؛دا}وحضون موذمر 
البيوعأJ٠وذجآلمندي ا ط

آ.المعالوم١١المشيع امتثتاء من 
حلافافته، المسلم صفات باثزاط الثانم~اكدد ياب ~في يلزم ك~ولأ 
ماوحلاف أحمدل"آا، الإمام عليه نص ما حلاف التئدياد هذا فإن ،؛ للأصحاب١٢

ثيء،في أنلم *مى ةالت حيث الك،.، كلام هذا ل والميزان الناس، عمل عليه 
فيهالئن1لم كان فحيث مغلوم«ء؛أ، إرأجل تنلوم، دورن قغلوم، محل محج لكلم 
لمالق ير اليوالتفاوت حائزأْ،، فهو مخاؤلوة؛ يعدونه لا الناس عند معلوما 

مااللم صفات س يذكر ؤإنما يتفاوت، ملم كل أحمدت الإمام قال كما معفوعنه، 
ستار*"/ءلاهرا تفاوتا الثمن فيه يتفاوت 

والخاداع1التغرير بيع الثالثة! القاعدة 

قثيسعشنا ارس الني.ت فقول والإجملع، والسنة بالكتاب محرم الخديع 

. ١٧٧المار/ أولي إرشاد ( )١ 

عيه،يدل ما بم ثقي لم: ال»باب : ١٣٦اسالب/ دلل ز قال ، ١  ٧٧البمائر/ إرشادأولي )٢( 
والمذرؤعوالمودون كالمكل فته■ الملم صمات انضباط احدما: معان، وشروتله التح، ويالمغل 

كالقولJعJyطL لا فيما ولا الفواكه، هن المعدود ل يصح فلا ولوآدمحيا، الحيوان من والمعدود 
ونحوحا•.كالقمايم وأوّاءلا رووصا الخأ>تاافة والأو١بي والبيض والألكيع والرووس والجلود 

تاU٠:٢٥٤الخلابفيس/تالأبو ما'اا،أى:والروايةالأخرىس أورالمام/ إرشاد )٣( 
ومااثبهه؛والقثاءوالباذنجان والؤاح والننرجل والجونوالزمان لكليض المعدودوالمختلف 

روايتان•.ففيه 

تخريجه.مر وتد عليه، متفق )٤( 

.١٨الصائر/•)؛،(إرشادأولي 

الجاوة/ا/؛ا.المجارات )٦( 

الشرعيةUاJراrMات عثي4ين ض الشيخ كرسي مع بالتهاون القميم، جامعة متيرة، والآداب< اسوم كلية  ١٥٠٢



اسيةآثاره السسى، ناصر الشيح موتنمر 
البجاديأحمد سالميرين أ.د. 

ذلك—وغير ومشاركة ؤإحارة تجارة ~من كلها المعاملات ي الغش ق ،عام منا*ل 
،.والكت٠ال١٢والتدليس الغش فيها ؤيحرم واليان الصدق المعاملات ق فيجب 

واكو|عتالغس أنولع 
منهاأ"ا،توهوحال حنة صفة على الميح وهوإظهار الثمن• به يزيد بما اكدلتس ~١ 

الهاؤإرصالرحى ماء وجمع المجوز، عر ثؤيد وتالصنع، ق اللبن ~كتمرية 
والبيع؛أنموذجوتقيتهالْا، القرة وجه وتزيين لليعل؛ا، عرصها ونت 
البحل٦ا.حال من أحن 

هريرة.ايي حويث عن ( ١٦٤)لم مأحرجه ( ١ ) 

الماثر/مآا/ا.)آ(إرشادأولي 

الماثر/'ا،هما.إرشادأولي )٣( 

مرغب،تدليس بكل الخيار ءؤيثت "؟؛ TA/ ١ المحرر ق المجد ئال ، ١ الصائر/٣٨ أولي إرشاد )٤، 
عندويرسله ماءالرحى، أويمس أويجعل.ه، شعرها، ود أوي؟(^؛، ٠١١يحمروجه أن نحو؛ 
اضن.به يزيد تدليس بكل بم، والغض: التدليس خيار "؛اب، ؛ ٢٢٧آ"/المروع ق ونال ا"، عرصه

الأنعاماا.حيمة ضع ق والنن ١ الرحى ماء وجمع الوجه وتحميد وتجعيده, النعر كتويد 
الضرةلإضذ،أ/ههم:»ةال،فيالأة:ىنلأحينوجه >ه(إرثاداولي 

.٠١ونحوها 

والمشهورالمبح، من حالا أحسن الأنموذج بكون هنا قيده الشخ ، ١  ٨٣الصائر/ أور إرشاد ، ٦١
قتال بالصفة، القط يشبه الأنموذج أن قول! وفيه طالقا، الأنموذج بح يصح لا انه لذهب ال 

•وقيل حلمه، من أنها عر الصبرة ؤيييعه صاعا، يريه بأن الأنموذج ييح يصح ٠لا ٢ت ٥ ٤/ البيع 
الصفاتء.كذكر الأنموذج نحبط 

١٥٠٣ايشرصة للدراسات متيمين ابن ايسخ كرسي هح دالتطون القصيم، عنيرة،»طمعم والأداب، الملوم ممية 



لدعويةوا العامية آثاره السسي، ناصر بن عيدالرحمن لشيخ ا مؤتمر 
اأأنوعاثمودطالمنوي اورياضييك4 الثثسيم 

تبييتهوعدم العيب ٢"كتم 
،•وهوكاذب؛ كدا السلعة ق اعطي أنه إثماو أو بنجس ٣—الغن 
محعهم١٣لأو منهم لشتري الركان ٤-تلمى 

المماكسةل؛،.حن لا من حال1ع —٥ 
محرمة.فكانت مخادعا؛ أحد كون ق تجتمع ائل المفهده 

الغش:لوازم 
أرشوله أمك شاء إن ا؛ الخيار؛ الخدئ وللاحر أيم، الأشياء! طْ ق الغاو —١ 

عنوالمنصوص القطع.تم.ص■' المثهورت وجهان، المذهب وق ، ١ المائر/٣٨ أولي إرقاد )١( 
يحل)ولا ءئوله نال؛ التحريم، أحمدكراهة مراد أن ٤ • ٤ أ/ الإنصاف ق واستظهر يكره، أنه أحمل. 
فالصحيحالعيسؤ؛ وأماكتمان نر؛ع، بلا فحرام التدليس؛ أما عيبها( كتمان ولا ا!عتها متدليس للباغ 
وذكرالعلماء، عن الترمذ.ي وذكره وهوالصواب، الأصحاب، أكثر وعليه حرام، أنه الد.هآ< من 

الإماممراد أل يظهر الل.ى قلتا؛ •٠ أحمد عليها نص الكراهة التمرة؛ ق قال يكره، أنه أبو١لخهلاب 
التحريماا.بالكراهة؛ الله— —رحمه أحمد 

>راكاكتحيارغينما/0>م-ا-*م؛اوليانمام/مخا،نالاكوحيقصالإرادات )'؛(إرقاد 
اعهليتاكدا،ومنه مواءلاْ- ولوبلا شراء يريد لا من يرائيه -بان نجش ق .. ويثبت،عادة، عن يخرج 
،١١كاذب وهو 

واثزيتلموا إذا للركبان الخيار »وشت، ؛ ٩٣٢ / ١ الم>نمر ق نال ، ١  ٨٣الثماتر/ أولي إرشاد )٣( 
•منهمء 

وهوالجاهلللمترمل، الخيار.. »لتت ؛ ٣٢٩المحرر؛/ق قال ، ١  ٨٣البصائر/ أولي اد إرش)٤( 
منوص ي، لمثنيل ؤيثبت.. '٣ثرر ٦ آ/ الإرادايت، منتهى ق الفتوحي ونال المنيع•، بقيمة 
ومثز•.بائع من يماكن يحسن ولا القيمة جهل 

.١٨٣البصاتر/إرشادأولي )٥( 

الشرعيةللدراسات عثي4ين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيرة، والاداب، العلوم كلية  ١٥٠٤



واتدعويةاسمية أناره اأسسي4 ناصر بن عيدااترحمن الشيخ مؤتمر 
اليجاديأحمد عيدالميزبن أ>د• 

(٢) دغل٢،،ما وأحد رد اء ثؤإن ٢، أرمرأ فه فليس والتدليس الغبن ي إلا القص 
الرد،الخانع احتار إن بالأرش الخانع يلزم ولا أ، الأرش١٣فله الرد؛ تعدر فإن 

تسبولا يلتزمه لم ثيء اف الأنلأيلرم لأنه المذهب؛ ل للمشهور خلافا 
غري٠ه١٤/تق 

أوتحوذلك؛ماله، المال أن أو ~وهوكاذب،~ زيد عبد بأنه ار لإخببا التغرير "٢ 
وهوارالفرؤع((- ل كما - مء من على الرحؤغ للمغرور بمؤغ واشراْ: فاغر 

رجوعهمتعهم ق الأصحاب، من للتأخرين خلافا الشرعية، للقاعدة الموافق 
ءالهرْا.

صمحأ/؛لأ^نأرادبماسعالأرش؛سمكن
والردالإمساك ين حيرْ بل أوئا، المصراة ل له يجعل لم وملم عليه اش صلى التي لأن ذلك؛ له 

.أرما١١له يستحق فلم ليس المدلس ولأن تمر، من صلخ مع 

^^ر؛/للأءكل-دليىساكنلأخلهدلان
عرصهاعند ؤيرماله الرحى على الماء يقمر أو وجهها، يحمر أر يجعدء، أو الجاؤية، نعر ود ب

كالممرية،الخيار تح فأثبباختلافه، الخمن يختلف، نيليي لأنه أيقا؛ الخيار يثبت المشري؛ عر 
الشمء.تؤيد ل حنيفة أبو ووافق الشافعي، قالآ وبذا 

لأنهالخمن؛ فعليه بتلف؛ الرد عليه تعير ءفان ٨؛ ١ / ٤ الكبير الشرح ل ، ١  ٨٣الماتر/ أولى اد إرث)٣( 
اّللساا.غير أمه له أرش ولا الرد، عليه تعذر 

ف،اكاعم/ه؛آ:ءومل1خزالأرشُنب
لقال الإحارة، اب بل الخاي نصرالله ابن وصحح الأن، احثفيه اءالياغ؟ ثأوحث الخمن، 

علىالمشتري ويمر الاختيارات: ل نال الأصحاب،، من كثير كلام وهوخناهر الفرؤع؛ تصحيح 
اuتعبالثأخير•.لخضزر الأرض، أوأخذ الزذ، 

قوممسروقة حاؤية اشترى ~فيمن للكوصج وإّاحاق أحمل. اثل مل ، ١ ٨ ٤ البصائر/ أولي إرشاد ره( 
غر٥^اامن على ويرم المقر)=الهر(.. الواش ْءلى تال: أحمد أن  ١٧٩١ل/ذحياّتإ~ عليها 

١٥٠٥الشرعية لليواسات ظيسن ابن الشيخ همبمي هع بالضاون القصيم، حامعة عتيرص والآداب، اسوم كلية 



مر،ؤدهرادثمخمقامسنينئس^الس^ي،ىرهاّمي4واكمه ا
أفوذجآالبيهمع المندي فد إل اتيمحم 

غرْلاا•من على المغرورالرجؤغ للزوج بمؤغ أومجنونة؛ ممة 'آ~اكميربزوجة 
يدق العين تلفت ثم الحال، يعلم لا وهو مغصوبة، عينا  34pL؛غاصب غره من —٤ 

للمشهورحلافا التلف، بأرش المغرور يهلاو_ج أن الالائإ يملك لا المغرورت 
معذورأم.الغرور فإن أصح؛ دليله لأن تيمية؛ لابن ووقانا لذهبأ٢،، اي 

.، ٤ يقمن؛ ت عليه يما يم، لم إذا الكفيل — ٥ 
إلىلا الخالع، إلى راجعة الخدلع سعة أن على فيها النفلر يجب المائل فهذه 
الخخدؤع.

المتعامليزتمن شرعي رصا عن العاملة صدور الرابعة! القاعدة 
والإنصاف،العدل وهومقتضى والإجماع، والثنة بالكتاب ثان الأصل وهذا 

واكرعات،والتوثقات والخشاركات الإجارات وعقود يأنواعه البيع عقود فيه يدخل 

ورالمالة سْ يتل اى ®)وطها( : ١١٤اكاع؛،/كثاق ل تال ، ١  ٨٤المائر/ أولي إرشاد )١( 
غتراى غ؛رما( نادحلواعله اراة الغازلو3وج على الزجهمع مسه)ل تزؤيجه j ماإذاغزالزوج 

ءلهُ•غزه;إدخالها س على لنرجع;ه لشبة، متلها مهر سه فوطثها زيجته 
j ،  ١٨٥- ١٨٤المائر/ أولي إرشاد )٢(  JU  ففالمشتري، صد نشت ءإذا ;  ٦١٧٣; الإضاف

جماهيروعليه الذهب، من الصحح على بالقيمة، الغاصا على ولايربع منه، للمغموب تيمتها 
الأصحاب،.

عالماالمشتري ءإذاكان ; Y٣٨٩/ ٩ الفتاوى ل.جموع نال ، ١ -٠٨ ١ ٨ ٤ البمائر/ أولي إرشاد )٣( 
علىالفمان فقرار يعلم؛ لم ؤإن ينتنع، لم او ما انتفع مواء للمنفعة، محاعن ظالم نهر يالغما؛ 

الظالم،.!□تع 
اككفولإحضار تتعذر الكفالة، صت ءؤرذا :  Y١٣٣/ الكاو j تال ،  ١٨٥المائر/إرشاداولي )٤( 

ماالغرم توجسح الكفالة، ولأماأحدنوعي غارم،، •الزعيم اليي لقول ماعاليه؛ لنمه به، 
كالضمان،.

المرميةللفراسات عثبمون ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عنيرء، والآداب، اسوم كلية  ١٥٠٦



دوالدعوية اسبمية آثاره اثسسي، ناصر بن عيدايرحض امميخ موضر ا
اليجاديأحمد عبداسميرس أ-د• 

وغيررخ، والف
الرضا:دلل 

بالإيجابالهلق من فيه بد فلا يه؛ إلا او؛كاح عقد يمح ولا المريح، القول -١ 
الشهادةواشترامحل لخهلره، والقبول؛ 

تيميهء؛/ابن يقول كما الأقوال١٢،، مجرى الجارية الأفعال من عله يدل ما ؟-أو 
عاوهلْ،.دالة فرية "آ-أو؛امماية.ع 

أمْ.لعنلم الكاح؛ ل إلا المعاملن، إر ارصا علامة وكل فالشارع 
الرضا:شرط 

شرعيا:يكون أن يشرط 

.١٨٦انمائر/اولي إرثاد )١( 

الأجابباِسسموطاماح:
لأنأوأتكحتكها؛ ابنتي، زوجتك فيقووت أوالتزؤيج، التكاح، إلابلفظ الإيجاب يصح ولا والقبول، 

يه®.ينعقد فلا النكاح، معنى على يأن لا مواهما ما 
البمائر/أخا.إرشادأولي )٣( 

مات الثالث ءالقول —ت ٦ اا الفتاوى مجمؤع ق —كما تيمنه ابن نال ، ١٤٢الجلية/ المختارات )٤( 
ؤإجارة•،بيع فهو ؤإجارة بيعا التاس ءذْ ما فكل فمل' أد فول ُن مقصودها ملي دنا ما بكل تنعقد 

خاصلفظ فأماالتزام والأثارحكمهابينه، الكتاب ق النارع اعتبرها الي الأمور ْغهذْ ت '١ ٠ال٤/ 
علىدل  ١٠يكل مغ العقود أذ عن ذكرناها اني الجامعة القاعدة وط، تحلق، ولا أنر ب نليس 

القلوب•.تعرفها الني وهي الئريعة، أصول عليها تدن، التي هي فهل، أو نول من مقصودها 
أواقتران(الن؛ة.عالكنايت، :ه)سرط ٤٥٣،نالjاروضاJرع/١٨٦^كاتر/

أوموقوفة، صدقت ا يكن. كتهدقث، والكناية، الصريح من الباقية ة( الخمالألفاظ الكناية؛)احد 
الوقف•.لإرادة يترجح؛دلكا اللفظ لأن ؛ أو^bJoمحرمة، أو ثلة، أوم ة، محب

١٥٠٧الشرعية لكراسات عقيمين ابن الشيخ ترسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيزت، والاداب، اسوم ممية 



وايادعويةاسمية آتاره ناصرالسعدي، بن سوالرحمن اوت«يخ موتبمر ا
افوذحاالبيوع السعدي ففب الرياضي٢؟ن التقسيم 

الطرنينبرصا فلا'صرم اوثأارع؛ يجزه لم ومتى أباحه، يكون بان ~١ 
منيقع ذللن،:بأن عن صروا عاةل،وربما غير أو أوسنيه صغير من بمدر وألا -٢ 

المرف١٢/حائز 

ااٌام(ر'آ،•وغتر والسفيه الصغير ولي من ٣—أوبمدر 
صاشه،نتثتيالأصحاب

سماإذاكاثالأشبكنااالغةرسدة؛ألة فيالخJهورمنالمدبم
(٤)لكاحئنكرت،واورواةالأحرىعنأحمد

را)وىناححاسمواد(1مكونإما;
حاصرييع أن ْمينا أنس كول، عنه( النهي يمح)لقاء ولا فيحرم، الناص، ولورصي له مارا 

منقءاJه٠.وأنه• لأيه أحاء كال ؤإل لباد، 

م.ونو ،  ١٨٦المار/ أولي إرشاد )٢( 

كوزحكمءاط : Y٦٦١/شاشواسرفيشرحاس؛ إرشادأولي )■٢( 
وليأسه لحظه، القيه على ولأنته فلأن والمجنون؛ الصبي ولي تمرق حكم القيه ولي تمرق 
إلاماله ل ينصرمر لا القيه ولي نهوأن  viI)Jbاش— —رحمه الصنم، مراد وأما والمجنون، الصبي 
بالمعروفنفقته تلزمه من أوعلى عليه الفقة على أوزاد أوحابا تمع إن وأنه له، الحظ وجه على 

علىوعتقه رقيقه، مكانيه له وأن شيث1ا، ماله من يبيعه ولا ه شيتنالفماله من يشترى لا وأنه صمن، 
وثرصهنسأ، ويعه الربح، من بجزء مضاربة وينعه به، والضاربة والمفربماله، إمائه، ورؤيج مال، 

إذاوانه أوغبهلة، إلالضرورة عقاره يبح لا وأنه به، المادة جرت بما وبناءه المقار وشراء برهن، 
القبول•.له يجز لم تلزمه ممن كان ؤإن تبولها، لزمه نفئنته لاتلزمه من عليه ي*توا بمن له وصى 

لإحداهما: روابمان، البالخة البكر »وفي : ١ ٩ *ا/ الكاق j ، ١ -٧٨ ١  ٨٦البصائر/ أولي إرشاد )٤( 
تستأذنوالبكر وليها، من ها بتفأحق "الثيب، ه: اممه رسول نال نال؛ عباس ابن روى لما إجارعا، 

الوالثانية: البكر، عن نفيه على يدل الخصوص على للابم الحق يإناته صماما• ا ؤإذنبفسها نل 
حتىالكر تتكح دلا تأمر، تحتى الأيم تكح "لا الثه رمول لقول إلا؛إذما، تزؤيجها يجوز 
عليهء.متفق تسكت،• أن قال: إذما؟ ، فكيفاش رسول يا قالوا: تأذن، 

الشرعياتسراسات ءتيا4يرو، ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القصيم، جامعة عتيرد والآد١بt اسوم هية  ١٠٠٨



والدعويةاسمية أناره السعدي، ناصر عيدالوحمنبن الشيخ مؤتمر 
البجاديأحمد عيدالميزبن أ.د• 

الحديثأ عليهدل وفد تثتى، تلا أم—ا تيميةأا،~ ابن "واختارها 
ابوهالا روحهبكرا الم ومعليه اممه صلى النبي تحر ل الصحيسح 

اومابك؛تلابمته الأب إحار ءواتا : ٢ ٢ / T-Yالفتاوى سبموع j حاء ، ١  ٨٧المائر/ أولي )ا(إرمم 
محوكما الكر يجبر أته ات أحدمحأحمد، عن روايتان محما مشهوران، نولان نفيه الكاح؛ على 

أييكمانم_، يجثرمحا لا واكاقت وأصحابه، والقاصي الخرثي احتيار وهو والنانعي، ماللئ، مذمحب، 
هوالنواب*.القول، وطا جعفر، بن العزيز عبد بم أبي اختيار وهو ُءءرْ، حنيفة 

حازم،بن 'لريثاجرير *0 واحمد، ماجه، وابن أبوداود، أخرجه • ١  ٨٧البمائر/ أولي إرشاد )٢( 
ابامحاأل فذكرت( النّتي. بكراأتت أذجاري٠ باس؛ ابن عن عكرمة، عن ختياق، الأتوب، همن 

أبويائيأخرجه نقد مرمل، منه الصحح بان واءرضت ه، الني فخيرها كارهة، وهي زوجها 
حاتم،وأبو أبوداود، إرساله ورجح ايك،.، م، عكرمة عن أيوب، عن نني، بن حماد طرينا من 

الثوريسفيان تابعه وصله، على متايع جريرا أن ذكر لتصحيحه انتصر ومن واليهقي، والدارنطني، 
جليل،ثقة لأنه حجة؛ حديثه لكان يتاح؛ لولم جريرا وأن به، ختيال، الأيوب عن حبان، بن ونيد 

عنه,سويد بن أيوب طرين، من الدارنْلني، أخرجه الثورك، حديثا لأن نظر؛ وفيه نيادته، فتمل 
الإرسال،،الثوري عن المحح ؤإنما والناني، حاتم، وأبو معين، وابن أحمدا صعقه ند وأيوب 

سفيان،عن وكح، عن الوهاب، عبد بن النجمن عبد عن داود، بن أحمد عن الهلحاوي أخرجه فقد 
ولوثقتان، الوهاب عيد بن الرحمن داودوعبد وأحمدبن مرسلا، عكرمة، عن السختياق، أيوب عن 

رحلاأل سويد: ابن لفنل ل لياهر، ذكر همه الروايتين من شيء j، ليس فانه الثوري؛ حديثغ صح 
وأماحديث،بأماكانتاثيبا، التمرح فيه وكح ولفظ ق^، الني ففر3ابيتهما كارهة( وهي ابنته زوج 
محمدبن أيوب عن الكثرى j، واليماني الصباح، ن محمد عن ماجه ان فأخرجه حان؛ بن نبمد 

أجال،وإنما لفظه، يق لم ماجه ابن ولكن حبان، ن زيد عن سليمان، ن معمر عن كلاهما، الرقي، 
بتيمن رجل ارأنكح الأق؛الفظ-ت ملمة حلي٠حاأبي على فآحال، اتئ؛ وأماالنحديثاجرير، على 

لاني الثفأخرجه معمر، على فيه واختلف( نكاحها•، فرد الني.، فأتى كارهة وهي ابنته، المنير 
امح،يحكا؛0 عن أيوب، عن عزنيدبنرحان، سليمان، معمربن عن محمد، بن أيوب عن الكثرى 

ومل،والدارنظكب، معين، ابن وصعقه احمدا تركه حان؛ بن ونيد نوله، من ّامة، أبي عن كثير، 
الخمر.يثرب أن قبل يريد ل، يفأن قبل مته ّمعتا قوله؛ سليمان بن معمر عن أحمد 

١٥٠٩الشرعية سواسات عتيمحن ابن الشيخ كرسى مع بالتماون القصيم، جامعة عتيرقي اسوم كلية 



ئاسمية آثاره انمسي، ناص^ بن يد\}رحض مؤت4رالشيخ ا
اتبموذجاالبيوع الر|ياضىاكهانمنوي التقسيم 

لوانمرة فقط، رصاه الأول ل فانمرة ذلك، غير ؤإما رشيد، عاقل إما فالبائع 
وليه.رصا الثاق 

الةاعاJةتلازم 

أوعقده يكون ت حق بلا المسوح من فخ أو العقود من عقد على المكره أن —١ 
،.كعدمه١١فوجوده لاغيا، فخه 

يكونخه. فعليه واحّت، فخ أوعن عقده عاليه واجس، عقد من الممتنع أن —٢ 
غيرالحال طْ ق لأنه الإكراه؛ ْع خه وفعقده فيصح بحق، إكراها إكراهه 

وحّ_اأى.عما الظالم؛امتناءه هو بل مظالوم؛ 
بحق;الإكراه أمثلة 

فباعهبيعه، على أكره ثم فامتنع، ماله؛ ببيع إلا له وفاء ولا دين، عليه كان من —١ 
(٣)ا.الحاكم١٣باعه أبى؛ فإن صحح، فالبح مكرها؛ 

بضالكر، بع يمح فلا الرضا، ءأحدئ: : ١٢٥ائاو_،/ دلل ق تال ، ١  ٨٧الماتر/ ارلي إرشاد )١( 
إكراه؛ضر من يممرنا أن إلى اس حض من للمتعاندين ءؤيت، ٣: ١ ٦ / ١ السيل مار ل وقال حق•، 

كعدمه،.المكر، نعل لأن 

أ>وإنكانالإكراْ؛حق،نمولكراْام: ٣٨٣،قالjاص٧/ ١٨٧)٢(إرثاداونيالخاتر/
ولثان،ولأ؛علمزوجهما مينى،وإكراههالإجليناشين لذالالئلأقبعلاترص حملي الولي 
•٥ امحر الشرح ل ونال بمحل،"، عب حمل نول لأته الطلاق؛ وتع الطلاق، عالي منهما الن—ابق 

بحعلى الحاكم يكرهه كالن.ى بحق، يكره أن إلا الشرط، لدم يصح؛ لم عرها؛ أحدهما كان أرفإن 
المرتد(،*كإيلأم نمح لحق، عليه حمل نول لأنه فيصح؛ ديته، لوفاء ماله 

اءاإيه؛فلأميآ:)او.نلهئلبميى؛الهيابة/ j الخطاب أبو قال ، ١  ٨٧البمائر/ أولي إرشاد )٣( 
يقصلم فإن حبه، أبج_ا؛ فإن حالة، ديونه كانتا إن بالقضاء يأمر، بل عليه، الحجر للحاكم يجوز 
ديته(،.وقضى عاله، الحاكم بيع ماله؛ بح من وامتغ 

الشرعيةسراسات عتي«اتي ابن ؤرثيح كرسي مع بادممأون ا}ةميم، جامعة عتيرد س، bVوااسوم كلية  ١٥١٠



ئوالدعوية اسمية أناره ناصرالسعدي، ساأرحمنين ا
البجاديأحمد سوالعزيزبن أ.د. 

٠الحقل١/بممر الأملألأت من تعمير إلى يحتاج ما تعمير من امتنع إذا آ~الشريك 
إزالة viiJJbلأن بالحق؛ بممر ت مته قالضرر يي ما يح من امتغ إذا ّا~السريك 

الفرر؛إذلأ>يقإلأالأ.
لأنهالكبار؛ ولوأبى المغار؟ أولحاحة الدين، لقضاء العقار بعض ينع للوصى ~٤ 

صرلأم.بلا الواجب هذا لأداء الطريق 
المكره.من الانتصاف ق إلا العشو صحة يمغ فالإكراه 
يقومأومن أوالمنفعة، للعين مالك، من المعاملة صدور ت ة الخامالقاعدة 

تمقامه 

وهيالعدل، هو الذي والميزان والإجماع والستة بالكتاب ثابتة القاعدة وهذه 
والإمقاطاتر٤،.والفوخ للحقود شاملة 

احتاجلسارة1ن فيطفأوليصمأ1آلا)وىنا
إنالعمارة على الشريك نحر فاممر؛ اثتين بين مشركة( أونناة اوناعورة اودولاب أوبئر مر 

أوبصو ثريت ثريى)j دعا ء)أو( : ٦٣٧٢! القاع كشاف نال ، ١  ٨٨البماتر/ أولي إرشاد )٢( 
)نانالشركأن صرر من الطالب ليتخلص البح عن امنح إن أجج( الح ككتاب)إلى ونحوه( أوسف 

عليه•.حق لأته )عليهما( الحاكم أي )بح( الح الممتع أبى( 
احيجإرحدي،ساساركاءلرثادأوليالخاتر/خم؛،قالفيالمحرر؛/^م:»وإذا )٣( 

أوامتنعوا والكبارإذا الصغار على الكل بح فللوصي مرر~ يعضه ح ~وفي للصغار أونفقة دين 
غاما(ا.

١٠ ٨ "٩ ١  ٨٨اليصار/ أولي إرشاد ( ٤ ) 

١٠١١الشرمبة يلمراسات عاو؛وم\رو، ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيزة، والأداب، العلوم كلية 



والدعويةالعلمية أناره السسير ناصر |ادرحمنبن سرالشيخ مؤو«ر 
أئموذجاالبيؤع نحياصيهكهاذسي 

بم«حلا،.لم مقامه؛ وغيرالقائم المالك العشيغين أوقع أ—إن 
ولايوصي، ولا يمع، ولا ولابماوك، يرهن، ولا ولايؤجر، لاييع، فغيرهما 

ذلك.من شيئا يفح ولا يعتق، ولا ينكح، ولا يوقف، 
تستة المالك مقام يقوم ب—ومن 

ا-وكٍلالحيالرشدص.
العاقل^.وغير المغير 

،.اليت٣١٤—ووصي 
الوةفاأْأ.وناظر —٤ 

وجبمما والخمتنمن الغامحن ولي فإنه ٥-والحاكم؛ 
عنالروايتين إحدى ق كما يصح فإنه المالك؛ فاحازه كوك إذا ٦—والفضولي 

^»)و(امطاراع:)أنكون(سس
يصح*■لم بغثرإذنه ء؛رْا ملك اع )فإن •• والوالي كالوتمل مقامه( يقوم أومن للعقود مالك( 

فتمامثله اشنق الجائز اسابة ءالوكالة.. : ٥٣٢ ٤; المدع j قال ،  ١٨٩الماتر/ أولي اد إرق)٢( 
بالإحم1عاا.جائزة وهلي ااسادة، ندحله 

إرثادأوليالمار/آحا.)٣( 

منتمليكه يمح من لكل الوصة ®)تمح : ٢ ٥ ١ م/ المِيع ق نال ، ١٨٩المانر/ أولي إرشاد )٤( 
نعالمه،ا.بغيرخلاف وذمي، مسلم 

آ/ماأ:ءرنملوشرطفيار(ُءللقا^هدأوليالهام/هما،نالقرحِالإرادات 
•جماءت،الإمخمكالماجوانم.ارسوالربملوجوهاُ 

»شض٣؛ ' ٣-،" • ٥ / أ الخرني مخمر شرح ق الزركشي نال ، ١٨٩المار/ أولي اد إرش)٦( 
كالفامحقأهلا يكن أولم وصي، غير من الأب إذامايت، أوالحاكم يعده.. وصيه أو • • أبوه للهلفل 
له".ولي لا من ولي الحاكم إذ ونحوء، 

الشرعيةللوراسات صثي4ين ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القصيم، حامعة عتيرة، والاداب، العلوم كلية  ١٥١٢



والدعويةاسمية آياوء السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ موضر 
البجاديأحمد عيدالعزيزبن أ.د. 

هيالعبادات لأن ؛'،؛ V—Jالمد،لرواية حلافا تجديد، إلى حاجة غير أحمدل 
الالاك،رمحا فيها فالممصود المعاملات؛ وأما صاحبها، نيه إلى تحتاج التي 

اإعقودل؛أ.تعاليق مغ عالي دليل لا ولأنه حصلل"اا، وفد 
الئلك،:قدر عر ج-التصثفث 

ءقهللْ/منفعته ق ، التصرفيصح ت رقبته تم1اك، ولا منافعه تمللث، فما 
أ.رنتها١٦دون والإعارة الإجارة عقد عاليها فيوقع منافعها، يماللث، الولد ئأم —١ 
الحالق إلا رنته، دون ءاإيه للموقفإ الملوك ومغله ؤيعه ق يتصرف والوقف "٢ 

•٠٧١اشيجوزفهابه

.١٤٢اسة/ الحارات ، ١٨٩الصائر/ أولي إرشاد )١( 

أ»ولأصسمفصلينمرْصولأ
لهالمشترى أجاز0 إن ثم يمح، فإنه العقد؛ ل مه يلم إذا الل.مة ق له شراره إلا نكاح، ولا شراء 
الإجازة•.على ؤيقف حال، كل تمرغه يصح وعنه الفضولي، زم وإلا ملكه، 

الماتر/هحاءإرشادأولي )■٢( 

الجاوت/آإا.)أ(الخارات 

اوماتر/هلأاء)ه(إرشادأولي 

:»)و(للآ)فابملاسم،فيربها٠٦٩/٤ص)ا'(إرشادأولي 
قال،الأولاد•، أنهات بح عن نص أنه ١١مرفوعا عمر ابن لحدين، لهكرهن( أوكراد ووقف وب كح 

لهإجارماكإىرما«.نماز 

حوزاكرفو،اترش،بمايقلاسم،)٧( 

مقتضىولأن ولايوريث،'، ولايوهب، أصلها، ساع ارلأ عمرن حديث، ن، الّم،. لقيل لرب؛ ال 
ذللت،•،يناق رقيته ؤ، والتصرف ألفاخله، بعض من ذلل؛، أن بدليل الأصل، وتحييس التائي، الوقف 

•.لهوكالثمرة منغلته، لأنه وصوفهولبنه؛ ولمرته، غلته عليه ارويمللتهالوقوف ت ٢٥٤/٢قال، 

١٥١٣الشرعية سواسات عثيمين ابن الشيخ ترسي مع يالضاون اوقمسم، حامعة عتيزة، والأداب، اسوم علية 



اكلميةآثاره اشميدي 
أفوذجآ١^^٤ اينندي فمه الئسيم 

المستأجرةمنفعتها ق فينصرف الإجارة، مدة لخافعها ماللث، للعين ٣—والمستأجر 
ارسجارْلا،.ق تدخل لم التي الخافع ودون رقتها، دون 

ولايؤجر فلا بنفسه الأنتفاع له ايح ؤإنما الضر، ولا العين يملك، لا تعير والم—٤ 
^٢،.٧١بإذن إلا بمير 

لممم؛يناللمينأرضاكاموالراق
أحمدل؛،—وهومدم،عن الروايتين "كما ٌنفعتها يجوزبح ومصرأم" 

قالمشتري ،،ؤيكون وحديثا١ قديما المسلمين عمل وعليه ،، العالماءر جمهور 
هنفحتهال٨ا.بحر مخر ق الخدم، لرواية خلافا البايررَاا، مقام قائما خراجها أداء 

معلوئ،مدة على الإجارة وقت را)وإذا : ٢٣٢ ه/ المنمي ق ال ف، ١ «٩ البصائر/ أولي اد إرق)١( 
الماخ،.عليه المعقود أل على.٠ ندتا المسالة هذه المالمر المستأجر ملك فقد معلومة، يأجره 

كالمتأجر(امتناءالفع )!)والمتعيرj :  ١٤٣ / ١ السيل مار j قال ، ١ ٩ • البماتر/ أولي إرقاد )٢( 
مالكهاُيإذن فيها التصرف، لمكه مقامه يقوم وبمن بنمه، ينتح أن له 

. ١٤٢الجلية/المختارات )٣( 

بيعريصخ )ولا :»  ٢٨٦الإنصاف؛/ j قال ، ١ ٤ ٢ الجلية/ المختارات ، ١٩•البصائر/ أولي إرشاد )٤( 
وعنهمنهم، كثتر يه وقهلمر الأصحاب،، جماهير وعليه ريب،، بلا المدهسؤ هذا م( يقولم عنوة نح ما 

ئلتح:عندنا، قولا ويكره تعالى" الله ~رحمه الدين تقي اللخ واختارها الحلوال، ذكرها يمح، 
زمانناء.ل عاليه والعمل 

.١٩الثصاتر/•)ه(إرشادأولي 

.١٤٢الجلية/المختارات )٦( 

 )V( ء١  ٤٣الجلية/ المختارات ، ١٩•البصام/ أولي إرشاد

والعراف(ومصر الشام أرض بح يجوز "ولا : ١٨أ/•المحرر ق نال ، ١٩•البصائر/ أولي ارثاد )٨( 
نحما بيع يصح "ولا : ٦٦٢! الإقناع ل وقال الأصح*، على يقم" ولم عنوة فتح —مما ونحوها 

وتحوها*.وممر والمرافا الشام كأرض إجازته، وتصح يمم، ولم عنوة 

الشرعيةللدراسات ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون المصيم، جامعة عتيزة، والأداب، العلوم كلية  ١٥١٤



أنارهناصرالسعدي، بن سوالرحعن الشيخ مؤت4ر 

اليجاديأحعد بن عبئالعزيز د• •ا 

القاعدة:فرؤع د~من 
ويوفيهالموصوف، يقبمس مالكه يتم حش العقد بعد التصرف للمشتري ليس ~١ 

صمانمن لتؤ ذلقبل ا تلفهلأن والمدرؤع؛ والمعدود والمودون المكيل 
٧١١١٢^.

فيها،حى ه لمن بإذن إلا التصرف لمالكه فليس الغير؛ حق بالشيء تعلق إذا ~٢ 
ومالالورثة، بيد المدين وميراث، ا، المحجورأ ومال ا، ١ المرهونة كالحين 
الشركاء'،/أحد بيد الشركة 

غيره.حق من خلا إذا إلا التصرف لالمالائ، يجوز لا للحين المللث، فوصف، 

محرم،أوانتهاك واج_،، العقدترك نقمن إذا ابعةأ رالت السادمسالقاعدتان 
صحح:غير حرام فاه 

أنولكميليكن ي ؤ تعالى: اض كقول الشرعية الموصى عليهما دل وقد 

^:«وسصسأرمزونالهحليم
القض،قل يعه عداهمايجوز ا وموالخرقي، عنه- الله -رصي أحمد كلام نثاهر j يشفه حتى 

يستوفه(!.حتى يبعه فلا ؤلعاما رامن لقول'لك، 

-شرانمق-كاني،نال،فيص؛/آيآ:>اىنسمفالإسم 
منالمرتس حئ، بملل تمرق لأل باطل؛ نممرنه وغنيم، والرص، والوقف• والهة، والإجادة، 

الوثيقة،.

بمغرا)ولأ ؛ ٢٨٦/ ٤ لإفلأسه— عليه المحجور ق — المييع ل قال ، ١٩١الصائر/ أولي إرثاد )٣( 
التفيه،.أشيه الحاكم، بحكم عليه محجور لأثه فيه(، تصنخه 

لكنضافدين-حزىه؛ض)؛(إرشاد 
منه؛قضاه وإن الإتمام، فله الشركة؛ مال غير من قضاه فان دينه، يقضي حتى الشركة إمضاء للواريثغ 

.قضى،؛ ما فدر ل الشركة بهليتا 

١٥١٥اJشرءية ىردر|سات عتيمين ابن الشيخ كرصى مع بالتعاون القصيم! جامعات عتيوم واءآداب، العلوم كليي 



ٌوالدعوية العلمية آث1ره اتسعدي، ناصر بن عيدايرحمن مؤو«را1شيخ ا
اتبمودجاالبيوع المندي ^يمالرياصىاك4 

•، ي؛ عأوككهمآلخيملأ دألائا يئمل رمن »==دهؤ 'ؤأول^ئءظلمعن 
ومزمائلهما:

ا1جمعةأآأ.نداء بعد والشراء البح —١ 
الجماءة١يزن حاف أو المكتوية، وقت محاق إذا والثراء البح —٢ 

لأهلوالجون البيض كبح ؛ا، معمية؛ لعن ياليفعل المثسرى أن البائع يعلم ّآ~أن 
والعصيرالعنب، وييع الفتة، الهلريق؛آا،أوفي قطاع على لاح الأو القماررْا، 

•عليه؛^ يعتق لم إذا للكافر لم المالرقيق وبيع أو حمنا، يتخذه لمن 
ومشاركة،ومزارعه ومناماه ؤإحارة وثراء ييع -من لم المعقد على العقل -٤ 

٨٩٢)١(إرشاداوليسم/

الصلاةنل ليبمعة الداء سد الح ءلايحل : ٢ ٤ Y/ الكاق j ال ف، ١  ٩٢الماتر/ أولي إرشاد )٢( 
الخهاءةُمه تجب لمن 

را)وكدا(يحرماضواضاءضاضماه:)٣( 

لتعينالمكتوبة، فعل نبل الجمعة غير مكتوبة( وقت المكتوبات،)لوتضايق الخمن عاليه تجب من 
الوذت،لها«.ذلك 

رأ(مهحالملكين/«أ.

^ّالأاوبأأا-لأآا:)اولأحايروالجو3ونحوهما
الطريق،.نطاع أو الخرب لأمل أو الفتة ق الملاح بع ولا للقمار 

:»ولأتحاصحjاكتت٢٣٣زالهدزة/
الخزُِجاا.لأمل أد 

ولاحمرا ممنيتخل.، المصير بح يمح ®ولا ٣؛ ١ ١ ١/ المحرر ق نال ، ١٩٢البصائر/ أولي إرشاد )٧( 
بالملكيعتمحا"عليه من إلا لما مرقيقا الكافر ينمى أن ولايصح • ٠ أولحرثي فتنة ق الملاح بح 

•• حمرا لمتخدْ المصير أو الغبح بيع :ءولأ ١٢-م^١٢٦الطالمؤ دليل ق وقال روايتين،، •^٠ فانه 
عله،.يعتق لا لتكافر لم مقن بح ولا 

للدراساتعتيمؤن ابن الشيخ كرسى مع باتاون القصيم، جاسة عتيزة، والاداب، اسوم كلية  ١٥١٦



والدعويةاسية ١^٥ السعدي، ناصر عيدايرحمنس الشيخ مؤتمر 
اليجاديأحمد عيدايعزيزبن أ.د. 

الضررإدخال من ذلك ل لما ،- والولأيات١١الوظائف وخهلبة كاح، وخطبة 
والبغفاء١٢/العداوة وحصول أخيه، على 

واجب.أوترك محرم فعل منه لزم إذا يحرم المباح فالح 

.١ -٣٩ ١  ٩٢البماتر/ أولي إرثاد )١( 

س/؛مآ:»ولأ.جوزحاسضحأبوم
،o،Lعلى ويعقد المع السري مضغ بتعة، منلها ايعلنا أنا يعشرة؛ ّلعة اشترى لن يقول أن 

أحيه،.شري على شراؤه وكدللث، 

١٠١٧الشرعية سراسات عنسن ابن الشيح كرص مع بالضاون ايقصيم، جامعة عتيرة، والأداب، العلوم كلية 



واتدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر عيدالر>4نون الشيخ مؤتمر 
أثموذحاالبيوع السعدي فمه الرياصي'ق التقسيم 

اادر9ألخاو1مجاو0ما

الرحمنعد الأسباب، وأسر الخلرق 1مب الفقه لمل \لأو\ب الأبصار أولي إرشاد 
الأولىالهلعة الملمج، أصواء مكتبه الناشر. المقصود، عبد ؤ أثرفيق تنعيي، ال

اه. ٤٢٠

القدمي،الحجاوى أحمد بن مومى تاليف حنبل، ين أحمل الإمام فقه ق الإقناع 
يرولتإ.المعرفة دار الاثر; المبكى، موسى محمد الالْلف، عبد المحقق؛ 

صليمانن على أبوالحن انمين علاء الخلاف،، من الراحح معرفة ق افح الإنمس
الثانية.الطعة: الربي، الترايث، دارإحياء الماتر: المرداوى، 

الحفيد،رشد بن أحمد ن محمل أبوالوليد ؛ ، الولنمالمقتمد، ومائة الجتهل. بداية 
ه. ١٤٢٥النشر؛ تارخ القاهرة، — الحديّثج دار الناشر؛ 

الحنيلى،المقدسي الكرمى يوسم، ن مرعي المؤلف؛ الطالب،، ليل الaلالبج دليل 
الريانحن،والتونع، للممر محلمة دار الماسير؛ الفاريابي، محماس نفلر أبوقتيية الحقق؛ 

اه. ٤٢٥الأولى، الطحة؛ 
الميححاشية ومعه؛ الثهوتى، يونس ن منصور التقنع، زاد ثرح المرح الروض 

تدير،محمل القدوس عسي أحاديثه؛ حرج اّ.ى، الشح وتعليقايتنغ الثيمين 
الرسالة.ة موم~ المؤيد دار الماثر؛ 

الحهلؤ؛عبد المحقق؛ البيهقى، الحسين ن أحمل المولفح؛ للبيهقى، المغير الممتن 
الأولى،العلبعة؛ كراتشي، الإسلامية، اكرامحاُت، حامعة الشر؛ دار قالعجى، أمين 

ه١ّ ٤ ١ ٠ 

اشعبد ن محمد اكان ثص المولفج؛ الحرفي، مختمر على الزركثي شؤح 
ه.١ ٤  ١٣الأولى، الطبعة؛ البيكان، دار ازثر؛ الزرتى، 

القدسي،قدامة بن أحمد بن محمد بن الرحمن عبد المقغ، متن على الكبير الثّرح 
رضا.رشيد محمي■ طباعته؛ على أشرف واكونع، للتثر الخريى الكتاب دار الاثر؛ 

الشرعيةللدراسات مجيهذن ابن الشيخ كرسي مع بالتهاون المميم، جامعة عتيرة، العلوموالأداب، كلية  ١٥١٨



والدعويةاسمية ١^٥ السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 

البجاديأحمد بن عبدالعزيز ا.د. 

بنمصور (، المروق المتهى لشرح النهى أولي الإرادات)-لناس متتهى رح ن ٠
ه.١ ٤ ١ ٤ الأولى، ت الهلعة الكتب، عالم الناشرت البهوق، يونس 

اللهصلى القّ رّول، أٌور ُن المختمر الصحيح المد رًالجا*ع البخاري حيح ص ٠
طوقدار الناشرت اكاصر، ناصر بن زهير محمد المحمق؛ وأيامه(، وسننه وسلم عليه 

ه.١ ٤ ٢ ٢ الأولى، العلعةت الباقي(، عبد قواد محمد ترقيم النجاة، 
اللهول رمإلى العدل عن العدل بنقل المختمر الصحيح المد = ) لم محح ص ٠

الترايثاإحياء دار رت التامالباقين عبد فواد محمد ال٠ّحمقت لم(، ومعاليه الله صلى 
يرون-الرمح،" 

للمرداوي،الفرؤع تمحيح ومعه المقدمي، مفلح بن محمد المؤلف،; لفرؤع، ا ٠
الأولىال2لبعةت الرسالة، مؤسسة اكاشرت التركي، المحن عبد بن افه عبد المحقق: 

اه. ٤٢٤

دارالناشر: البغدادي، رحب بن أحمد بن الرحمن عبد الدين رين ،: المؤلفلقواعد، ا ٠
الطميه.الكنم، 

أحمدالإمام فقه ل لكاق ا ٠
المحقق:شيبة، أبي بن بكر أبر المؤلم،: ار، والأئالأحاديثح ق الممنفج لكتاب! ا ٠

الحوتيوسفإ كمال، 

العلمية.الكتب، دار الناشر: البهوق، يونس بن منصور الإقّإع، متن عن ^٤ ٥١١شاف، ك ٠
بنالرحمن عبد المختمران، أحمر لشرح المزهرات والرياصن المخدرامته ، ثفك ٠

البشائردار الناشر: العجمي، ناصر بن محمد المحقق: الثعلى، أحماو بن الثه عبد 
الأولى،مآ؛اهااسُة: -بيروت، الإسلامية 

محنيتانبن الكريم همد تحقيق المحامالي، محمد بن أحمد الشافعي، الفقه ل للباب ا ٠
ه. ١٤١٦الأولى، المورة،الطثعة: البخاري؛المدينة دار الناشر: العمري، 

الكتبالناشر-دار مفلح، بن الدين رهان محمد، بن إراهيم المقغ، ثرح ل لمثيع ا ٠
.٢١٩٩١ه—^ ١٤١٨الأولى،العلبعة: العلمية،بيروت، 

١٥١٩الشرعية سراسات عقيمين ابن امميخ كرسي مع با1ض1ون الأتميم، حامعة عتيزق، والأداب، اسوم كنية 



واثدعويةاسمية ١^٥ السعدي، ناصر بن عبدايرحمن الشيخ مؤتمر 

أثموذجاال1يوٍع خاورواضىهك4اذندي 

الحرال،تيمية ين الحليم عبد ين أحمد الدين نقى المؤلف! اوى، الفتمجمؤع 
لطباعةفهد الملك مجمع الناشر! قاسم، ين محمد ين الرحمن عبد المحئق! 
ه. ١٤١٦الشر! عام النبوية، المدينة الشريف،، المحق، 

يناض عبد بن لام العيد المؤلف• أحمل، ام الإمهت، من، عالي الفقه ل المحرر 
الهلعة!الرياض، العارف~ مكتبة الناثر! الدين، مجد الركاُتإ، أيو الحراق، تيمية 

؛اه. ٠٤الثانية الهلثعة 

صالحمركز الناشر! عدى، الالرحمن عبد الفقهية، ائل الممن الجلية الختارا>ت، 
.٥١٤١٢الثانية الهلتعة يعنيزة، الثقاق صالح ين 
منصورين إمحاق ه! المولفراهويه، ين ؤإمحاق حنبل ين أحمد ام الإمائل م

الإسلاميةالجامعة العلي، البحث، عمادة الناثر! يالكومج، العروق، المروري، 
ه. ١٤٢٥الأولى، العلبعة! المنورة، ؛المدينة 
توطيالءبل-ه ين عد مبن ممهلفى المنتهى، غاية شرح ؤ، الهى أولى مطالب، 

ه. ١٤١٥الثانية، العلبعة! الإسلامي، الكتب، الماشر! الرحيثانر، 
المععليعبد المحقق! الثيهقي، الحين ين أحمل ح! المولفوالأنار، المنن معرفة 

)دمشقفسة دار )كراتشي(، الإسلامية الدراسايتح حامعة المامرون! قلعجي، أمين 
الهلبعة!القاهرة(، — )المنصورة الوفاء دار دمشق(، — )حلب، الوعي دار ~؛يروتا(، 

اه. ٤١٢الأولى، 
قدامةين محمال ين أحمد ين اف عبار الل.ين موفق الخرقي، مختصر شرح ل المغني 

ه.١  ٢٠٨٨الشر! تارخ القاهرة، مكتبة الناشر! المقدسي، 
قدمالقدسي، قدامة ين الدين موفق الموشح! حنثل، ين أحمل. الإمام فقه ل المقغ 

الأرناووط،محمود عليه! وعلق حققه اووؤلو، الأرنالقادر عبد لمؤلفه! وترحم ه ل
الأولى،الهليعة! حدة، للتوزيع، الموالى مكتبة الناشر! الخهلمب،، محمود ين ياس

دراسةالتنوحي، عثمان ين المنجى الوين زين تمتين،! المقع، شرح ل المتع 

الشرعيةللدراسات عثه4ين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون الصيم، حا«عة متيرة، والأداب، اسوم كلية  ١٥٢'



والدعويةاسمية آتاوه ناصرالسسي، بن عيدايرحمن الشيخ مؤتمر 

البجادياحمد عيدانمزيربن أ*د■ 

١ه. ٤٢٤الثالثة، الطعة: افبندهش، عبد الماللث،بن عبد وتحقيق: 

صويان،بن سالم محمدبن بن إبراهيم ت المؤلف الدليل، ثرح j، بيل الار من
الناويثىزهير الحقق: 

صالحمركز الناشر: عدى، الالرحمن عبد الدين، ق الفقه ونوصبح السالكين منهج 
١.0 ٤ ١ ٢ الثاية الهلبعة يعنيزه، ااثقال صالح بن 

دارالناثر: المقدس، قدامة بن محمد بن أحمد بن اف عبد الدين موفق المؤلف: 
ه. ١٤١٤الأولى، الطبعة: العلية، الكتب، 
ه. ١٤٠٩السابعة الطعة: الإسلامي، الكتب، الناشر: 

اه. ٤٠٩الأولى، الطبعة: اراض، الرشد- مكتبة ازشر: 
أبوالخهلارثهالحسن، بن أحمد بن محقرفل تالف، أحمد، الإمام مدهن، عر الهيابة 

مومةالناثر: الفحل، ين ياسماهر ~ همتم اللطيف، عبد المحقق: الكل—وذاق، 
م١٤٢٥الأول، الطبعة: والتوزيع، للنثر غرامي 

١٥٢١لايراسات ابن الشيخ كرسي مع باممLون القصيم، حامعة عتيزص و١لآداب، اسوم كلية 




