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 ملخص:

يف دائددرا القدديم اإلسددالمية   ملنددافعضددية تعظديم افر  إىل دراسددة البحدد   يهدف             
 أدلددددة ميددددروعيتها  وأوربددددا يف ضددددلاة  املعددددامالال املاليددددة يف الفقدددده اإلسددددالمي. عددددر و 

قعيدة اددطاا التعظديم ضدية الرددف  ومدفا واضدية التعظديم وفر  ويبح  يف الفدرو  ةدف فر  
يدددداه مفهددددلم التعظدددديم يف قددددا له إاددددفاد )صددددنفو  ال  دددداا والصددددفقاال( . وةيف التبدددداد 
 .م2013/ لعام /51الصادر ةاملرسلم التيريعي السلري  

Abstract: 

       The research aims to study maximize Utilities in the 

Department of Islamic values hypothesis, and shows 

evidence of its legitimacy, and its impact on the controls of 

financial transactions in Islamic jurisprudence. And looking 

at the differences between the veneration premise and 

assumption of majority, and how realistic requirement for 

maximization in the exchange. And the statement of the 

concept of optimization in bringing law (Zakat Fund and 

charity Syrian), promulgated by Legislative / 51 / of / 2013 

/ Decree. 
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احلمف هلل رب العاملف  والصالا والسالم على  بينا حممف سيف املرسلف  وعلى         
 آله وصحبه أمجعف.

 / مشكلة البحث1

 تبفو ميكلة البح  فيما يأيت:    

     اإلسالمي.   ياالقتصادالفقه يف  تعظيم املنافعدراسة فر ضية  أ/

 لنائب اخلاص.لي احلماية من اخلطر األخالقيف  التعظيمفر ضية دور ةياه  ب/

    ال  داا والصدفقاال(صدنفو  " الدلارد يف )قدا له فريضة ال  اا تعظيممصطلح " درحج/ 
 السلري.    

 / أهمية البحث2

 تبفو أمهية البح  يف اآليت:    

التأصيل املستمف من النصلص اليرعية واألاكام الفقهية للفرو  الد  تقدلم عليهدا أ/ 
 النظرية االقتصادية.   

 اجلة أبم أسباب تأخر تكلين النظرياال االقتصادية اإلسالمية  والذي يتمثل مع ب/
 يف عفم اقتناع ةعض البااثف املسلمف ةتلافق الفرو  األساسية لعلم االقتصاد      
 مع القيم اإلسالمية.     
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يف ةنداء علدم االقتصداد احلدفي   القفامى ةياه ما حلق ةإسهاماال الفقهاء املسلمفج/ 
 ن َغْب  وجتابل وتعتيم.م    

 / أسئلة البحث3

 حياو  البح  اإلجاةة عن األسئلة اآلتية:    

 ميروعيته؟   وما أدلةتعظيم املنافعفهلم مأ/ ما 

 ؟يف ضلاة  املبادالال يف الفقه اإلسالمي ما أور تعظيم املنافعب/ 

   يف ملاجهة اخلطر األخالقي للنائب اخلاص؟ التعظيمفر ضية ما دور  ج/

 أهداف البحث /4

 يسعى البح  إىل حتقيق األبفا  اآلتية:     

 .مصادر ميروعيته وعر   تعظيم املنافعأ/ ةياه مفهلم 

 يف املعاوضاال. فيف الضلاة  ال  دهف  لتحقيق تعظيم املنافعحتب/ 

 تعظيم يف ملاجهة اخلطر األخالقي للنائب اخلاص.  عر  دور فر ضية ال ج/

     " اللارد يف قدا له )ال  داا والصدفقاال فريضة ال  اا يمدرح معىن مصطلح "تعظد/ 
 السلري(.       
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 / فروض البحث5

 يقلم البح  على االفطاضاال اآلتية:     

 يف املعاوضاال.تعظيم العن ادطاا  والردف اليف اخلفيةمراعاا غين ت     أ/

     احلا مدة لتعظيم ية ال  فر ضية الافق النظرية االقتصادية اإلسالمية والتقليفتَ ب/ 
 لسللك املنتج واملستهلك.     

 ئب  ووبلال عفالته يف املعاوضاال لرفع التهمة عن النا ق تعظيم املنافعيكفي حتق  ج/ 
 يف التصر .    

 / مصطلحات البحث:6

     إىلورد يف البح  جمملعة من املصدطلحاال الفقهيدة واالقتصدادية الد  حتتداج      
 التعريف  وبي:    

 "(1)الثمن: "اسم ملا يأخذه البائع يف مقاةلة املبيع  عيناً  اه أو سلعة. 

  : أه  ييددطي ةددأ ثر مددن القيمددة ةكثددري في غددَْب امليددطي  أو يبيددع ةأقددل مددن »الغَددْب 
 .(2)«القيمة ةكثري في غَْب البائع

                                                           
  حتقيق: صفلاه عف اه الفاودي )دميق/ ةريوال: دار 177( مفرداال ألفاظ القرآه  الراغب األصفهاين  ص1)

 م(.1997  2االقلم والفار اليامية  
 )ةريوال: دار املعرفة  ]د.ال[(.  39ص 2يف درح حتفة احلكام  حممف ميارا  ج ( اإلتقاه واإلاكام2)
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  قدددا له تنددداقع املنفعدددة: يعدددين  لمدددا تادال الكميدددة املسدددتهلكة مدددن سدددلعة مدددا  فدددإه
 .   (3)السلعة تأخذ يف التناقع منفعة تلك

  :(4)«السعر الذي حتفده ق لا العر  والطلب للسلعة يف السل »القيمة. 

  :النقصاه عن قيمدة املثدل يف اللصدية ةدالبيع  وال يدادا علدى قيمتده »احملاةاا/ التهمة
 .(5)«يف اليراء

  :طلددددب النقصدددداه عمددددا طلبدددده البددددائع  وطلددددب ال يددددادا علددددى مددددا يبذلدددده »املسدددداومة
أه  يطلب  لٌّ االسطةاح من اآلخر  مع قطدع النظدر عدن »  أو بي: (6)«يطيامل

 .(7)«العقف األو 

  املصدداغ غددري اخلالصددة: وبددي املصدداغ غددري احملضددة  وبددي مددا ادددتمل علددى املصدداغ
 .  (8)واملفاسف

                                                           
  https://ar.wikipedia.org :( ويكيبيفيا امللسلعة احلرا: منفعة افية. من الياةكة3)
هلل الناعس  أطرواة سري عبف ا( "العر  والطلب يف االقتصاد اإلسالمي والنظم االقتصادية دراسة مقار ة"  تي4)

 . 25م  ص2014جامعة دميق:  لية اليريعة  قسم الفقه اإلسالمي وأصلله    د تلراه
)ةريوال: دار الفكر   668ص 6( رد احملتار على الفر املختار )اادية اةن عاةفين(  حممف اةن عاةفين  ج5)

 م(.1992  2ا
 )ةريوال: دار املعرفة  ]د.ال[(.  668راوي  صالسراج اللباج على منت املنهاج  حممف الغم ( 6)
الكربا   )مصر: املكتبة التجارية 427ص 4ج احلادية )اادية اليرواين(  عبف احلميف اليرواين  ( 7)

 م(.1983
  راجعه وعلق عليه: طه عبف 14ص 1قلاعف األاكام يف مصاغ األ ام  عبف الع ي  ةن عبف السالم  ج  ( 8)

 م(.1991مكتبة الكلياال األتبرية  الرؤو  سعف )القابرا: 
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  :بددل َمددن أقدديم مقددام غددريه للنظددر يف دددروه تر تدده وأمددلر أوالده الصدددغار »اللصددي
 .(9)«ةعف وفاته

 وبددي اإلدددرا  علددى دددروه القاصددر املاليددة   فدد  »لددل) )اللاليددة علددى املددا (: ا
 .(10)«ماله وتنميته واستيفاء اقلقه واإل فا  عليه مبا تقتضيه مصلحته وااجاته

 التعظيم / ماهية1

 ظمه؛ أي: وأع  تعظيماً التكبري والتفخيم  وعظَّمه  / التعظيم يف اللغة:1/ 1

ه وفخَّمه          .(11) ربَّ

رًا) قا  اهلل تعاىل: الثدلاب اجل يدل [  أي: يضداعفه  فيعطدي 5]الطال :  (َويد ع ِظم  َله  َأج 
  .(12)على العمل اليسري

                                                           
 98األالا  اليخصية يف األبلية واللصية والط اال  مصطفى السباعي وعبف الرمحن الصاةلين  ص  ( 9)

 م( 1970م يفا ومنقحة   3)دميق: مطبعة جامعة دميق  ا
 )دميق: 41ص 2درح قا له األالا  اليخصية: أاكام األبلية واللصية  مصطفى السباعي  ج ( 10)

  م(.1961  4مطبعة جامعة دميق  ا

عصرية حتقيق: يلسف الييخ حممف )ةريوال/ صيفا: املكتبة ال  212خمتار الصحاح  حممف الراتي  ص (11)
: دار اهلفاية  ]د.م[) 110ص 33؛ تاج العروس  حممف ال ةيفي  جم(1999والفار النملذجية  

 ]د.ال[(.   
  حتقيق: حممف املرعيلي )ةريوال: دار 412ص 4 البيضاوي  ج( أ لار التن يل وأسرار التأويل  عبف اهلل12)

 .(1998  1إاياء الطاد العريب  ا
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)َذلِددَك َوَمددن  يد َعظشددم  َدددَعائَِر اللَّددِه فَِإ دََّهددا ِمددن  وأفضددل األضددحية أغالبددا لندداً؛ لقللدده تعدداىل: 
دددَلا ال ق ل دددلِب( تعظيمهدددا: » :رضدددي اهلل عنددده ةدددن عبددداسعبدددف اهلل   قدددا  [32: ]احلدددج تَدق 

 .(13)«واستحساهناواستعظامها سماهنا استِ 

لكلهنددا أعظددم »فأ اددفي  ت دداا األ د َعددام ةاإِلةِددل: ذ ددره الفقهدداء مددن اكمددة ةَددممددا و       
 .(14)«وأ ثر أملا  العربالندََّعم قيمة وأجساماً  

فه يف  تددددددب ال ندددددد اقتصددددددادي ا "التعظدددددديممصددددددطلح " / التعظدددددديم يف االصددددددطالح:2/ 1
البيددع  والبيددع واليددراء ةدداملعرو     لكددن نددف لدده مرادفدداال  مثددل: االستقصدداء الددطاد

    أو اخلريية واألاسن ةضعف القيمة واليراء ةنصف القيمة 

  )احملضدددددة( أو الراجحدددددة اخلالصدددددة   واملصددددلحة  واألصدددددلحأو النفدددددع الظدددددابر والغبطددددة  
 وتلفري املنفعة  وهناية الرغباال.

 ممكندةمصدلحة أعلدى   وبدل: حتقيدق تعظيم املندافعصطلحاال عن معىن تكيف بذه امل
 لنياا االقتصادي.ا يف

يتحقدددق التعظددديم للمنددددتج ةاحلصدددل  علددددى أعلدددى رةدددح  ويتحقددددق التعظددديم للمسددددتهلك ف
ةاحلصدددل  علدددى أعلدددى منفعدددة  ويتحقدددق التعظددديم للعامدددل ةاحلصدددل  علدددى أعلدددى أجدددر  

                                                           
  حتقيق: عبف اهلل ةن عبف احملسن الط ي 540ص 16( جامع البياه عن تأويل آي القرآه  حممف الطربي  ج13)

 .م(2001  1: دار بجر للطباعة والنير والتلتيع واإلعاله  ا]د.م[)
 .مية  ]د.ال[()ةريوال: دار الكتب العل 184ص 2ناع عن منت اإلقناع  منصلر البهليت  ج يا  الق (14)
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لدى أعلدى فائدفا  ويتحقدق التعظديم ملالدك ويتحقق التعظيم ملالك رأس املا  ةاحلصل  ع
 .(15)األر  أو مستثمربا ةاحلصل  على أعلى ريع

 / أدلة مشروعية التعظيم2

 وردال أدلة من القرآه الكرمي على ميروعية التعظيم  وبي:

ل د) قدل  اهلل تعداىل: /1/ 2 َسدن  َادد َّ يَدبد  َرة ددلا َمداَ  ال َيتِديِم ِإالَّ ةِددالَِّ  ِبدَي َأا          ( َغ َأد ددفَّه  َواَل تَدق 
 .[34/ اإلسراء: 152: ]األ عام        

وَمدددن يف اكمهدددم ةاألاسدددن  التصدددر  مبدددا  الصدددغار  اآليدددة قيَّدددفال وجددده االسدددتفال :
 .(16)للرودبا ةصيغة التفضيلففلَّت على منع التصر  عنف االستلاء 

مصدددلحة أه التصدددر  الدددذي ال خدددري فيددده وال ددددر ممندددلع منددده  إذ ال »األاسدددن:  وادددف  
 .(17)«فيه

اددة  ومددا ال مفسددفا فيدده فاملصدداغ وددالد مراتددب: املصددلحة الراجحددة  واملصددلحة املرجل 
والتصددر  األاسددن بددل مددا فيدده جلددب مصددلحة راجحددة  وبددل مددا  لكدده  وال مصددلحة.

 النائب.

                                                           
)جفا: جامعة امللك  32( إسهاماال الفقهاء يف الفرو  األساسية لعلم االقتصاد  رفيق يل س املصري  ص15)

 م(.2001  2عبف الع ي   ا
مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ  : عامل الكتب  ]د.ال[(؛]د.ال[) 39ص 4الفرو   أمحف القرايف  ج( 16)

 م(.1994  1)ةريوال: دار الكتب العلمية  ا155ص 3املنهاج  حممف اليرةيين  ج
   مرجع ساةق.152ص 3مغين احملتاج  ج( 17)
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 .(18)فيكله النائب مع واًل ةظابر اآلية عن غري ال  بي أاسن

ل  علددى أعلددى املصدداغ املرجددلا مددن النيدداا   وبددل احلصددملنددافعوبددذا بددل معددىن تعظدديم ا
 االقتصادي.

أَل لَ َك َعِن ال َيَتامَ / قل  اهلل تعاىل: 2/ 2 ٌر()َوَيس   [.220]البقرا: ى ق ل  ِإص اَلٌح هَل م  َخيد 

ةاألصددددلح  وبددددل   املاليددددة قيَّددددفال بددددذه اآليددددة تصددددرفاال النائددددبوجدددده االسددددتفال :       
)...( خبدال  األب »السرخسدي: حممف قا   .(19)يف الفليل الساةق  القيف ةاألاسن

 .(20)«واللصي فإه تصرفهما مقيَّف ةيرا األ ظر واألصلح

 / تطبيقات التعظيم في المعامالت المالية اإلسالمية3

الباادد  ةعددف اسددتقراء أةددلاب املعددامالال املاليددة يف مصددادر الفقدده اإلسددالمي  وجددف      
 ياةددة عددن غددريه   ددالل) واللصددي والل يددلأه التعظدديم ييددطا يف التصددرفاال الدد  تكددله  

ب لصدددداغ أصددددحا فيهددددا املعاوضدددداال  ويف التصددددرفاال الدددد  تكددددله واليددددريك واملضددددارب
   ويف تصر  املريض مر  امللال.يلهاحلقل    البيع للفاء الف  

                                                           
  1  حتقيق: حممف اجي وآخروه )ةريوال: دار الغرب اإلسالمي  ا240ص 8الذخريا  أمحف القرايف  ج  (18)

  3)ةريوال: دار الفكر  ا 60ص 5تصر خليل  حممف احلطاب  جم(؛ ملابب اجلليل يف درح خم1994
 م(.1989)ةريوال: دار الفكر   90ص 6م(؛ منح اجلليل  حممف عليش  ج1992

م(؛ تبيف احلقائق درح  ن  1993)ةريوال: دار املعرفة   29ص 28املبسلا  حممف السرخسي  ج  (19)
م(؛ 1896  1ة الكربا األمريية  ا)القابرا/ ةلال : املطبع 281ص 4الفقائق  عثماه ال يلعي  ج

   مرجع ساةق. 44  ص2الفرو   ج
   مرجع ساةق.5ص 19( املبسلا  ج20)
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أعظدددم مصدددلحة حتقيدددق ؛ لضدددماه خاصدددةاددددطا الفقهددداء يف تصدددرفاال بدددرالء ددددروطاً ف
 ممكنة من التصر .

مثدل بدذه التصدرفاال   علدىقتصر اددطاا التعظديم املاذا قراء السرا  اآليت: يطرح االست
 ؟أصالة عن  فسهريها البالغ الرادف ال  جي  تف إىل املعاوضاال ومل

واجلددلاب بددل أه الفقهدداء مل يددذ روا التعظدديم يف املبددادالال الدد  جيريهددا البددالغ الرادددف مددع 
ى تعظدديم مصدداحله اخلاصددة  فاسددتغىن عدده علدداألجا ددب لنفسدده؛ أله اإل سدداه جمبددل  ةطب  

 .(21)الفاعية لذلك ادطاا التعظيم ةالفطراالعلماء عن 

طاا التصدر  األاسدن يف النياةداال  ومل ال  أورد ابدا تقتصدر علدى اددا  إه اآلياال 
كلددف ي   تيددطا األصددلح يف تصددرفاال البددالغ الرادددف؛ أله األوصددا  املطبددلع عليهددا ال

 .(22)عي أقلا من اللاتع اليرعي  أله اللاتع الطب   لجلبها درعاً ةإتالتها وال

 افرال األدلدددة مدددن القدددرآه والسدددنة علددددى أه اإل سددداه جمبدددل  علدددى السدددعي لتعظدددديموتضددد
دَأم  اإل ِ  َسداه  ) قدل  اهلل تعداىل:أ/ مدن القدرآه الكدرمي:      ومدن ذلدك:مصاغ  فسده اَل َيس 

َدري ِ  ب دلَه ال َمداَ  ا ب دا مَج دا) قدل  اهلل تعداىل:و [  49]فصدلت:  (ِمن  د َعداِء اخل  ]الفجدر:  (َوحتِ 
ري ِ َلَيِفيٌف( وقل  اهلل تعاىل:  [20  واخلري بل املا . [.8]العادياال:  )َوِإ َّه  حِل بش اخلَ 

                                                           
)الكليت:  374ص 2  مرجع ساةق؛ املنثلر يف القلاعف الفقهية  حممف ال ر يي  ج36ص 4( الفرو   ج21)

 م(.1985وتارا األوقا  واليروه اإلسالمية  
  1عفاه  ا: دار اةن ]د.م[  حتقيق: ميهلر آ  سليماه )193ص 2( امللافقاال  إةرابيم الياطيب  ج22)

   مرجع ساةق.155  89ص 2ج م(؛ قلاعف األاكام1997
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مدن أه الةدن آدم واديداً لدل »ب/ من السنة النبلية: قل  الرسل  صلى اهلل عليه وسلم: 
 فددداه إالَّ الدددطاب  ويتدددلب اهلل علدددى َمددددن واديددداه  ولدددن  دددأ أادددبَّ أه  يكدددله لددده ذبدددب

 .(23)«تاب

أخدددذ الفقهددداء مدددن بدددذه النصدددلص أه الطبدددائع جمبللدددة علدددى السدددعي وجددده االسدددتفال : 
اعلدم أه تقدفمي األصدلح فاألصدلح ودرء »ةن عبف السدالم: عبف الع ي  لالستكثار  قا  

مدا ذ ر دا يف بدذا األفسف فاألفسف مر لت يف طبائع العباد  ظراً هلدم مدن رب األرةداب   
ال الصدديب الصددغري ةددف اللَّذيددذ واأللددذ الختددار األلددذ  ولددل خ ددريش ةددف  الكتدداب. فلددل خددريَّ
احلسددن واألاسددن الختددار األاسددن  ولددل خ ددريش ةددف ِفلددس ودربددم الختددار الددفشربم  ولددل 

ينار ولددذلك  مل ييددطا الفقهدداء التعظدديم يف  .(24)«خ ددريش ةددف دربددم ودينددار الختددار الددفش
قدا   حيثه على جلدب أقصدى مصدلحة لنفسده. فاال البالغ الرادف لنفسه؛ أله طبعهتصر 

وأمدددا احلدددر البددالغ العاقدددل: فيجددلت ةيعددده  يفمدددا  دداه  و دددذا ددددراؤه »اةدددن عاةددفين: حممددف 
 .(25)«إمجاعاً 

وأما اإل ساه يف  فسه: فيجلت له ذلدك فيمدا صدتع ةده  اصدلت » :القرايفأمحف وقا  
 .(26)«يبيع صاعاً ةصاع  وما يساوي ألفاً مبئة مصلحة أم ال  فلإل ساه أه  

                                                           
؛ صحيح 93ص 8/  ج6439صحيح البخاري   تاب الرقا   ةاب ما يد تَّقى من فتنة املا   رقم: / (23)

 .725ص 2/  ج1048مسلم   تاب ال  اا  ةاب لل أه الةن آدم واديف الةتغى والثاً  رقم: /
   مرجع ساةق.7ص 1قلاعف األاكام  ج( 24)
   مرجع ساةق.522ص 5  جرد احملتار (25)
   مرجع ساةق.39ص 4( الفرو   ج26)
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وال ييذ عن بذا االستقراء غري تصر  الصيب املميد  لنفسده مدع الدل) ةدالَغْب  الفدااش 
فصار  مدا لدل ةداع الدل) مدا  الصديب أيب انيفة خاصة  اإلمام عنف يف إافا الروايتف 

. والرواية الثا ية يصح  البالغ  .(27)من  فسه ةالَغْب 

 منافعتعظيم الدوات / أ4  

ليدروا خاصدة تكفدل ةلدلص املصدلحة الراجحدة  حيتاج اللصل  لأاسن يف التصدرفاال 
 وبي:

   أو لدددَمن ال ت قبددل  كددله النائددب البددائع ميددطياً لنفسددهأي أه  ال ي: د العاقددد/ تعددد  1/ 4
 قبدل ت  ممَّدن ال  أو ه النائب امليطي ةائعاً مدن  فسدهدهادته له  أو أه  ال يكل          
 يتفرع عن بذا اليرا املسائل اآلتية: دهادته له.        

  أ/ احلنفية:

 د ةنده الصدغريالأو  الل يل ةالبيع أو اليدراء إذا اددطا لنفسده ل أو ةداع مدا  املل ش
ددد اةنددده الصدددغريمدددا  أو  مدددا   فسددده ل ال جيدددلت عندددفبم مجيعددداً  سدددلاء  ددداه للمل ش
 .(28)ئعاً اللااف ال يكله ميطياً وةا ؛ ألهل أو الل يل أو در اخرياً للمل ش 

                                                           
(. التلضيح 2014)ةريوال: دار املعرفة  ]د.ال[(؛ د ) 350ص 2( أصل  السرخسي  حممف السرخسي  ج27)

ين الفرفلر )دميق: دار الفرفلر    حتق460-459ص 3درح التنقيح  عبيف اهلل احملبليب  ج يق: و) الفش
 .م(2014  1ا

 ؛(م1986  4ا العريب  الطاد إاياء دار: ةريوال) 523ص 3ج األوتجنفي  اسن قاضيخاه  فتاوا( 28) 
  28ص 6ج الكاساين  ةكر أةل اليرائع  ترتيب يف الصنائع ةفائع ساةق؛ مرجع  32ص 19ج املبسلا 

 (.م1986  2ا لمية الع الكتب دار: ةريوال) 31
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  إذا ةاع ماله من اليتيم أو اددطا  فعندف -اجلفوصي وصي األب أو -اللصي
 .(29) ا ال جيلت  ال عن أيب يلسفاالرواي أظهرو  حممف

  ةيع القاضي أو وصيه ما  اليتيم مدن  فسده  و دذا عكسده؛ أله البيدع واليدراء
 .(30)على وجه احلكم  وال جيلت اكمه لنفسه

  فيمددا ييددط اه ةدده مددن  -يف دددر ة الِعندداه واملفاوضددة-ةيدع اليددريك مددن دددريكه
 .(31)صارا  يخع وااف يف عقلد التجاراأملا  التجارا؛ ألهنما 

  لدديس لللصددي أخددذ مددا  اليتدديم مضددارةة  ادد  لددل مل جيعددل اللصددي لنفسدده مددن
عل ألمثاله    .(32)الرةح أ ثر مما جي 

 

                                                                                                                                        
 
البحر الرائق يف درح  ن  الفقائق  تين الفشين اةن   مرجع ساةق؛ 212-211ص 6تبيف احلقائق  ج( 29)

جممع األهنر يف درح ملتقى األ ر  ؛   ]د.ال[(2دار الكتاب اإلسالمي  ا)ةريوال:  533ص 8نيم  ج
 5العريب  ]د.ال[(؛ رد احملتار  ج )ةريوال: دار إاياء الطاد 725ص 2داماد أفنفي )ديخي تاده(  ج

   مرجع ساةق.522ص
 2األهنر  ج   مرجع ساةق؛ جممع533ص 8  مرجع ساةق؛ البحر الرائق  ج212ص 6( تبيف احلقائق  ج30)

   مرجع ساةق.709ص 6  مرجع ساةق؛ رد احملتار  ج725ص
 2مع األهنر  ج  مرجع ساةق؛ جم166ص 7  مرجع ساةق؛ البحر الرائق  ج218ص 12( املبسلا  ج31)

   مرجع ساةق.235ص
  1)القابرا: املطبعة األتبرية  ا 20ص 2جامع الفصللف  اةن قاضي مساوا )حمملد ةن إمساعيل(  ج (32)

   مرجع ساةق.661ص 5رد احملتار  ج؛ م(1882
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 ة:يكب/ املال

  أو  اةنددده الصدددغري أو يتيمددده أو سدددفيه-لنفسددده أو حملجدددلره ةيدددع أو ددددراء الل يدددل
ولددددل ري ةغددددري  -إذا  دددداه البيددددع أو اليددددراء مبددددا  اليددددر ة-أو دددددريكه  -جمنددددله

ددلددل حماةدداا  أو اددد     فيددده ةدددأ ثرل للل يدددل الددثمن؛ الاتمدددا  الرغبددة مسَّدددى املل ش
مددددن علددددى امليددددهلر املعددددرو  ف مبددددا إذا مل يددددأذه لدددده رةدددده يف البيددددع  واملنددددع مقيَّدددد

 املذبب.

 .(33)العقف  الل يل من  ال اجلا بف  اينئذ طريفويتلىلَّ وقيل: له ذلك    

  َّه ةسلعة مدا دوه ةداقي اللرودة )احملاةداا معاوضة املريض مع واروه ةقصف أه  صص
 .(34)هاملثمله(  فلللروة  قض ذلك ورد   يف

  رين مددن اةتدداع مددا قيمتدده عيددرا ةعيدد-معاوضددة املددريض مددع وارودده مبحاةدداا ةيشنددة
ج  اللروددددة البيددددع فسددددخ البيددددع  ولدددديس لدددده إ ددددام دإه  مل ي دددد -و ةددددالعكسأوارودددده 

 .(35)الفضل  وقا  أدهب: له ذلك

                                                           
 ؛م(2004)القابرا: دار احلفي    86ص 4ةفاية اجملتهف وهناية املقتصف  حممف اةن ردف احلفيف  ج (33)

 3  مرجع ساةق؛ ةلغة السالك ألقرب املسالك )اادية الصاوي(  أمحف الصاوي  ج10ص 8الذخريا  ج
   مرجع ساةق.389-388ص 6)]د.م[: دار املعار   ]د.ال[(؛ منح اجلليل  ج 512ص

-364ص 11( النلادر وال ياداال على ما يف املفو ة من غريبا من األمهاال  عبف اهلل اةن أيب تيف  ج34)
م(؛ منابج التحصيل و تائج 1999قيق: حممف اجي وآخروه )ةريوال: دار الغرب اإلسالمي    حت365

 م(.2007  1ا )]د.م[: دار اةن ا م  345ص 6لطائف التأويل  علي الرجراجي  ج
   مرجع ساةق.17ص 7  مرجع ساةق؛ الذخريا  ج364ص 11( النلادر وال ياداال  ج35)
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 ج/ اليافعية:

  ةيعددداً  -اةنددده الصدددغري  والسدددفيه  واجملندددله-معاوضدددة الل يدددل لنفسددده أو حملددداجريه
اه ودراء على األصح من اللجهف  ا  لل أذه له فيه  أو قفشر له الدثمن وهند

 .(36)ومثل الل يل اللصي عن ال يادا.

  مباله   همال دراءدراء رب املا  من ما  املضارةة؛ أل ه يردي إىل 

 .(37)وال فر  يف ذلك ةف أه  يظهر يف املا  رةح أو ال

 د/ احلناةلة:

 إاددددددفا ييددددددطيا لنفسدددددديهما يففيمددددددا  -ةاسددددددتثناء األب- الل يددددددل أو اللصددددددي 
 .(38)املذببالروايتف عن اإلمام أمحف  وبذا 

                                                           
: حتقيق: علي معل  وعاد  عبف امللجلد )ةريوال  537-536ص 6ج احلاوي الكبري  علي املاوردي  (36)

 .  مرجع ساةق245  155ص 3مغين احملتاج  ج؛ م(1999  1دار الكتب العلمية  ا
 .  مرجع ساةق410ص 3 احملتاج  جمغين (37)
حتقيق: عبف اهلل ةن عبف احملسن الط ي وعبف الفتاح   229-228ص 7ج املغين  عبف اهلل اةن قفامة  (38)

حتقيق: عبف اهلل ةن عبف ؛ املقنع  عبف اهلل اةن قفامة  م(1997  3)الريا : دار عامل الكتب  ا للاحل
م(؛ اليرح الكبري  عبف 1995  1)]د.م[: بجر للطباعة والنير  ا 371ص 13احملسن الط ي  ج

م(؛ اإل صا  1995  1  )]د.م[: بجر للطباعة والنير  ا486-484ص 13الرمحن اةن قفامة  ج
  حتقيق: عبف اهلل 486-484  372 -371  ص13معرفة الراجح من اخلال   علي املرداوي  ج يف

م(؛ اإلقناع يف فقه اإلمام أمحف ةن 1995  1ةن عبف احملسن الط ي )]د.م[: بجر للطباعة والنير  ا
  حتقيق: عبف اهلل ةن عبف احملسن الط ي )]د.م[: بجر 429  408ص 2انبل  ملسى احلجاوي  ج

 م(.1997  1طباعة والنير  الل
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  دددراء رب املددا  مددن مددا  املضددارةة ددديئاً لنفسدده يف أصددح الددروايتف عددن اإلمددام
 .(39)؛ أل ه ملكه  فيكله  يراء املل شل من و يلهأمحف

 (40)ةيع الل يل ألةيه أو اةنه يف أاف اللجهف. 

 (والددرةح  لدده لليتدديم؛ أله املضددارب  املضددارةة مددع  فسدده. أو اللصددي عقددف الددل
 .(41)قف  وليس له أه  يعقف مع  فسه لنفسهإمنا يستحق ةع

أي أه  يكددله تصددر  النددلاب ةددالبيع أو اليددراء  :/ اشددتراا البيددع  ملددم القيمددة2/ 4
مبثل القيمدة  اد  تندففع التهمدة عدن النائدب. فدال  لدك النائدب العقدف ةدالغْب  الفدااش 

 ةاالتفا .

 يتفرع عن بذا اليرا املسائل اآلتية:

 أ/ احلنفية:

 ن ال ت قبددل َمددمددن أةيدده أو جددفشه أو  مبثددل القيمددة لبيع أو اليددراء إذا ةدداعالل يددل ةددا
   بذا عنف أيب يلسف وحممف.دهادته له

بدذا فيمدا لديس لده قيمدة معللمدة  أمدا مدا وبل يلحق الَغْب  اليسري مبثل القيمة؟ روايتاه  
  لس.فار فِ ولل  اه الَغْب  مبق  ْب  اليسري مبثل القيمةله قيمة معللمة فال يلحق الغَ 

                                                           
   مرجع ساةق.460ص 2  مرجع ساةق؛ اإلقناع  ج167-166ص 7( املغين  ج39)
   مرجع ساةق. 489ص 13  مرجع ساةق؛ اإل صا   ج489ص 13املقنع  ج( 40)
 13كبري  ج  مرجع ساةق؛ اليرح ال376ص 13  مرجع ساةق؛ املقنع  ج340-338ص 6( املغين  ج41)

 .ق  مرجع ساة377-376ص
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ددل  فقددا : أةددل انيفددةاإلمددام وأجددات  ددم املل ش ةددع مددن  البيددع مبثددل القيمددة مددن بددرالء إذا عمَّ
؛ أله املدا ع مدن برالء أو ةع ممدن ددئت أو اصدنع مدا ددئت  أو أجدات مدا صدنعه الل يدل

 .(42)اجللات التهمة  وقف تالت ةاألمر واإلجاتا

  أةيده أو جدفشه أو َمدن ال ت قبدل املضارب  الل يل يف جلات البيع مبثل القيمة مدن
 دهادته له ةاتفا  الرواياال.

فأجدددات اإلمدددام أةدددل انيفدددة للمضدددارب دوه الل يدددل البيدددع مدددن بدددرالء ةقيمدددة املثدددل؛ أله 
 .(43)رفاً من الل يل  فصار املضارب  املتصر  لنفسه من وجهاملضارب أعم تص

 ةفاايدده  والبيددع   الغَددْب  ال ريلنفسدده ةيسدد املنقددل  لددأب واجلددف دددراء مددا  طفلدده
 .(44) اليراء

لددل ةدداع مالدده مددن ولددفه ال يصددري قاةضدداً لللددفه مبجددرد البيددع  »اةددن عاةددفين: حممددف قددا  
اد  لدل بلددك قبدل الددتمكن مدن قبضده اقيقددة بلدك علددى اللالدف. ولدل دددرا مدا  ولددفه 

يأخدذ الدثمن ي يدرده علددى  وكديال  لللدد لنفسده ال يدربأ عدن الدثمن اد  ينصدب القاضددي 

                                                           
رد احملتار  (؛ 2000  1)ةريوال: دار الكتب العلمية  ا 266ص 9البناية درح اهلفاية  حمملد العيين  ج( 42)

   مرجع ساةق.    521ص 5ج
جامع   مرجع ساةق؛ 33-32ص 19  مرجع ساةق؛ املبسلا  ج23ص 3( فتاوا قاضيخاه  ج43)

 .  مرجع ساةق27ص 2الفصللف  ج
 6  مرجع ساةق؛ رد احملتار  ج725ص 2ساةق؛ جممع األهنر  ج  مرجع 160ص 10البناية  ج (44)

 .711ص
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م البيددددددع ةقللدددددده: ةعددددددت مددددددن ولددددددفي  وال حيتدددددداج إىل قللدددددده: قبلددددددت  و ددددددذا األب  ويددددددت
 .(45)«اليراء

   )ةيع املريض املفيله ةدفين مسدتغر  ال جتدلت حماةاتده وإه  قلَّدت )الغَدْب  اليسدري
 .(46)وامليطي ةاخليار إه  داء وَّفَّ الثمن إىل  ام القيمة  وإه  داء فسخ

  منددده  جيدددلت مبثدددل القيمدددة عندددف  وددده املدددريض أو ددددراةددداع وارد صدددحيح مدددن ملرش
الصدددداابف  ولددددل ةغَددددْب  يسددددري ال جيددددلت إمجاعدددداً؛ أل دددده  لصدددديته لدددده  وامليددددطي 

 .(47)ةاخليار

حلدر املدفيله ةدإذه القاضدي  فدإه  مبثدل القيمدة جدات  اومثدل بدذه املسدألة يف احلكدم: ةيدع 
 .(48)وإه  ةَغْب  فال  ويتخري امليطي ةف إتالة الَغْب  وةف الفسخ

 الكية:ب/ امل

أي ةداع مدا يسداوي عيدرا -فدإه ادا   ةيع أو دراء الل يل من توجته أو ولدفه الردديف 
 .(49)  والعربا ةاحملاةاا وقت البيعم الل يل ما اا م نع  ومضى البيع  وغرِ  -خبمسة

                                                           
   مرجع ساةق. 709ص 6( رد احملتار  ج45)
 5  مرجع ساةق؛ رد احملتار  ج226ص 7  مرجع ساةق؛ ةفائع الصنائع  ج150ص 14( املبسلا  ج46)

   مرجع ساةق.151ص 6  ج522ص
   مرجع ساةق.708ص 6  ج522ص 5  مرجع ساةق؛ رد احملتار  ج150ص 14( املبسلا  ج47)
   مرجع ساةق.151ص 6  مرجع ساةق؛ رد احملتار  ج636ص 3( فتاوا قاضيخاه  ج48)
 3)ةريوال: دار الفكر  ]د.ال[(؛ اادية الصاوي  ج 77ص 6درح خمتصر خليل  حممف اخلردي  ج (49)

   مرجع ساةق.513-512ص
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 يكدددله البيدددع ملقلفددداً علدددى إجددداتا يسدددريا معاوضدددة املدددريض مدددع واروددده مبحاةددداا  
 .(50)ي لقيمة املثله امليط تم  اللروة  مامل ي  

 (51)دراء املريض من واروه. 

 مدن عقدار ةدثمن املثدل  الصدغري اةندهمدا  مدن أو لغدريه  األب لنفسه أو ةيع دراء
  فمدا قدارب األلداه مضدى  ةيدرا ر من احملاةااويلحق ةاملثل ما صغ   ومنقل .

 أه  ال يكله اليراء ملصلحة األب خاصة.

ظددددر  إالَّ أه  يثبددددت سددددلء النظددددر والغَددددْب  فتصددددر  األب يف مددددا  اةندددده الصددددغري علددددى الن
 .(52)فعلى األب معرفة السفاد لالةن  ويستقصي يف الثمن الفااش

  معاوضدددة املدددريض مدددع غدددري الدددلارد  فدددال  ندددع مدددن املعاوضدددة مدددامل يكدددن فيهدددا
 .(53)حماةاا

                                                                                                                                        
 
قه: حممف اجي وآخروه )ةريوال: دار   اق559ص 10( البياه والتحصيل  حممف اةن ردف اجلف  ج50)

   مرجع ساةق.345ص 6م(؛ منابج التحصيل  ج1988  2الغرب اإلسالمي  ا
   مرجع ساةق.365ص 11( النلادر وال ياداال  ج51)
)ةريوال:  211  مرجع ساةق؛ القلا ف الفقهية  حممف اةن ج َ ي  ص101ص 10( النلادر وال ياداال  ج52)

  214ص 8  مرجع ساةق؛ منح اجلليل  ج72-71  69ص 5جلليل  جدار القلم  ]د.ال[(؛ ملابب ا
 مرجع ساةق.

  مرجع ساةق؛ القلا ف الفقهية  78ص 7  مرجع ساةق؛ الذخريا  ج71ص 11النلادر وال ياداال  ج (53)
   مرجع ساةق.305ص 5  مرجع ساةق؛ درح خمتصر خليل  ج212ص
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 ج/ اليافعية:

 وسدددائر  الكبدددري وسدددائر أصدددلله  واةندددهوأمددده لل يدددل ةدددالبيع أو ةاليدددراء مدددن أةيددده ا
 .(54)ف يف أصح اللجهفوعه املستقلش فر 

 (55)عه )  صح: ةِ والفَّين اا ٌّ  لل قا  املردهن للرابن. 

  ةيع املريض مدر  املدلال ةدثمن املثدل أو مبحاةداا يسدريا  سدلاء ةداع مدن الدلارد
 .(56)أو من أجنيب غرمي أو غري غرمي

 

 د/ احلناةلة:

 لل عفَّ املل شدل الدثمن  لل أذه املل شل للل يل ةاليراء من  فسه  ومن ةاب أوىل 
 فادطا ةه الل يل لنفسه.

 «(57)«و ذا احلا م وأمينه  واللصي  و اظر اللقف  واملضارب   الل يل. 

                                                           
 .  مرجع ساةق245ص 3مغين احملتاج  ج( 54)
 .م(1997  1لقابرا: دار السالم  ا)ا 520ص 3يف املذبب  حممف الغ َّا)  ج( اللسي  55)
)ةريوال: دار الكتاب اإلسالمي   39ص 3أسىن املطالب يف درح رو  الطالب  ت ريا األ صاري  ج (56)

 ]د.ال[(.
 .  مرجع ساةق490-489ص 13  مرجع ساةق؛ اليرح الكبري  ج231ص 7( املغين  ج57)
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  فيمددا ييددطيه لنفسدده مددن  -أو احلددا م أو أميندده  أو اللصددي  دوه اجلددف-األب
 .(58)ما  اةنه الذي يف ِاجره  ويبيع ولفه من  فسه

 رةة دديئاً لنفسده يف إادفا الدروايتف. ومثلده ددراء دراء رب املا  من مدا  املضدا
  وددددراء أادددف اليدددريكف املضددارب لنفسددده مدددن مدددا  املضدددارةة قبددل ظهدددلر الدددرةح

 .(59)صة دريكه منهاِ 

  (60)ةيع الل يل ألةيه أو اةنه يف أاف اللجهف. 

 ر احملاةاا  .(61)معاوضة املريض مع واروه  وإه  اا  تبطل يف قف 

        : أي أ ده ال  لدك النائدب البيدع )اخلريية( نفعة ظاهرة/ اشتراا البيع  م3/ 4
 أو اليراء ما مل يكن فيه  فع ظابر يعلد على األصيل.        

 يتفرع عن بذا اليرا املسائل اآلتية:

أه  ييدددطي مدددا  اليتددديم لنفسددده   -وصدددي األب أو وصدددي اجلدددف-لللصدددي   أ/ احلنفيدددة: 
 يفة وإافا الروايتف عن أيب يلسف.أيب اناإلمام وبذا عنف  و ذا البيع.

                                                           
 13  مرجع ساةق؛ اإل صا   ج371ص 13  مرجع ساةق؛ املقنع  ج234-233ص 7( املغين  ج58)

 .  مرجع ساةق372-371ص
   مرجع ساةق.409ص 2  مرجع ساةق؛ اإلقناع  ج167-166ص 7( املغين  ج59)
   مرجع ساةق.489ص 13  مرجع ساةق؛ اإل صا   ج489ص 13( املقنع  ج60)
  مرجع ساةق؛ 141-140ص 17  ج  مرجع ساةق؛ اليرح الكبري141-140ص 17( املقنع  ج61)

   مرجع ساةق.489ص 13اإل صا   ج
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ه  القاضددي و دديالً عددن الصددغري يأخددذ الددثمن ي يددرد  عددفش وال يددربأ اللصددي عددن الددثمن مددامل ي  
 عت من وصيي  وقبلت.على اللصي  ويتم البيع ةقلله: ةِ 

 وبل يف املنقل  غري العقار: له الناس ْب  الفااش الذي ال يتحمَّ وتفسري اخلريية: الغَ 

ل : أه  يبيددددع مددددا يسدددداوي ةسددددة عيددددر ةعيددددرا مددددن الصددددغري  أو ييددددطي مددددا ففددددي املنقدددد
 يساوي عيرا خبمسة عير لنفسه من ما  الصغري.

 .(62)ويف العقار: أه  ييطي ةضعف القيمة  ويبيع ةنصفها

 ب/ املالكية:

  و اةنددده الصدددغري أو يتيمددده أو سدددفيه أ-ةيدددع أو ددددراء الل يدددل لنفسددده أو حملجدددلره
 .(63)غباال فيهةعف تنابي الر  -جمنله

  وَمدن أي إ ه ال يكفي ةيع النائدب :/ اشتراا المنفعة الظاهرة وشروا أخرى4/ 4
أو ييدددطي   ةدددأ ثر مدددن القيمدددة مبدددا ال يتغددداةن النددداس فيددده )الغَدددْب  الفدددااش( يف اكمددده 

ةأقدددل مدددن القيمدددة مبدددا ال يتغددداةن ةددده النددداس اددد  يتحقدددق ددددرا األاسدددن وتندددففع دهمدددة 
 احملاةاا عنه.

                                                           
 2  مرجع ساةق؛ جامع الفصللف  ج211ص 6  مرجع ساةق؛ تبيف احلقائق  ج37ص 14( املبسلا  ج62)

  مرجع ساةق؛ 725ص 2  مرجع ساةق؛ جممع األهنر  ج160ص 10  مرجع ساةق؛ البناية  ج20ص
 ع ساةق.  مرج709ص 6  وج522ص 5رد احملتار  ج

   مرجع ساةق.389ص 6  مرجع ساةق؛ منح اجلليل  ج512ص 3ةلغة السالك  ج (63)
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تحقددق املصددلحة الراجحددة مددن تادد  إلضددافة للمنفعددة الظددابرا دددروا أخددرا فييددطا ةا
 التصر .

 ويتفرع عن بذا اليرا املسائل اآلتية:

 أ/ احلنفية:

 .ةيع عقار الصغري 

يف املنقدلالال  فاألب الذي جيلت له البيع أو اليراء من مدا  الصدغري ةدالَغْب  اليسدري     
وادددطا ةعددض احلنفيددة لددففع التهمددة أه   برا ال جيددلت لدده يف العقددار ذلددك ةغددري منفعددة ظددا

س األمددلا  فددإذا ةدداع مددن  فسدده فالتهمددة َفددأله العقددار مددن أ د  »؛ ي بدداع العقددار مددن أجندديب
 .(64)«ظابرا

 من واروه ةأ ثر من قيمته أو ةأضدعا  قيمتده  مل جيد  غري املفيله  ةيع املريض
دددددداإلمددددددام عنددددددف    علددددددى إجدددددداتا فددددددالبيع ملقددددددل   ه اللروددددددة.أيب انيفددددددة إالَّ أه  جي 
   .(65)اللروة

 ب/ املالكية:

  ه ةنفسدددهيتددديم لنفسددده  أو فيمدددا يضدددارب للصددديمدددن مدددا  الاللصدددي مدددا ييدددطيه: 
وا تهدت إليده الرغبداال  جيدلت لده  فمدا قدلَّ   ةدف املدا  القليدل واملدا  الكثدري  يفرَّ 

                                                           
   مرجع ساةق.711ص 6( رد احملتار  ج64)
 . 76/  ص393  مرجع ساةق؛ جملة األاكام العفلية  املادا: /522ص 5رد احملتار  ج (65)
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فمدددا رآه ةدددالنظر   بددده اإلمدددامذلدددك ةعدددف ددددهرته للبيدددع يف سدددلقه. ومدددا  ثدددر يتعقَّ 
 .(66)هاه وإالَّ ردمصلحة أمض

 / احلناةلة:ج

الل يل أو اللصي جيلت هلما أه  ييطيا لنفسديهما يف إادفا الدروايتف عدن اإلمدام أمحدف  
 ف ةيرطف:لكن بذا اجللات مقيَّ 

. والثدداين: أه  يددل)ش َمددن )يستقصددي يف الددثمن( األو : أه  ي يددفا علددى مبلددغ لندده يف النددفاء
 .(67)لل ادطاه أجنيب يبيع ويكله بل أاف امليطين   ما

 /  ين الرشد والتعظيم5

وبدل ددرا يف . (69)أو بدل الصدالح يف الدفشين واملدا   (68)الردف: بدل الصدالح يف املدا 
 العاقف ةاتفا  الفقهاء.

 والسرا : بل ي غين ادطاا الردف يف العاقف عن ادطاا التعظيم يف التصر ؟

                                                           
 رجع ساةق.  م611-610ص 4ج   مرجع ساةق؛ ةلغة السالك 71ص 5( ملابب اجلليل  ج66)
  مرجع ساةق؛ 486-484  372ص 13  مرجع ساةق؛ اإل صا   ج229-228ص 7( املغين  ج67)

   مرجع ساةق.429ص 2اإلقناع  ج
 3  مرجع ساةق؛  يا  القناع  ج64ص 4  مرجع ساةق؛ ةفاية اجملتهف  ج458ص 3( رد احملتار  ج68)

   مرجع ساةق.444ص
   مرجع ساةق.333ص 2مغين احملتاج  ج  مرجع ساةق؛ 339ص 6احلاوي الكبري  ج( 69)
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فاال املددرء أصددالة  فالردددف والتعظدديم غددين الردددف عددن ادددطاا التعظدديم يف تصددر  عددم  ي  أ/ 
 يتمابياه يف معاوضة املرء لنفسه.

أما يف النياةاال  فالردف ال يكفي وادفه لنفداذ التصدر  مدا مل يتحقدق التعظديم يف ب/ 
 الردف ال صرمه الَغْب  واحملاةاا  خبال  التعظيم.املعاوضة؛ أله 

  ظديم فهدل ددرا الردف ددرا يف عقدلد األددخاص الطبيعيدف  أمدا التع ما أه
 يف عقلد األدخاص االعتباريف.

  والردددف مطلددلب يف العاقددف سددلاء ري عقددف املعاوضددة ةاألما ددة أو ةاملسدداومة  أمددا
 التعظيم فال يتصلر يف غري املساومة.  

   تحقددددق مددددن ردددددف َمددددن قددددارب البلددددلص ةاالختبددددار  أمددددا التعظدددديم فيحتدددداج ةعددددف ي
 االختبار إىل اخلربا و ثرا املمارسة.

  لنائدب التهمدة االردف مامل يثبدت السدفه  واألصدل يف  العاقل يف البالغواألصل
 مامل يثبت التعظيم.

 ق إسددددالمي مددددن بددددذا ال ي ددددنقض ردددددف البددددالغ العاقددددل ةالسددددمااة أو ةددددأي خل دددد
 القبيل  أما يف التعظيم فتكله السمااة ضرةاً من اخليا ة.

 / مدى واقعية اشتراا التعظيم6

األلددددداه يف التعظددددديم  بدددددل مدددددن فدددددرو  اقيقيدددددة ةدددددف ذ دددددر الفدددددرو  ةدددددف الرددددددف و  ةعددددف 
 املعاوضاال ال  ييطا فيها التعظيم واملعاوضاال ال  يكفي فيها ادطاا الردف؟
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بنددداك اددداالال يكدددله فيهدددا فدددرو  ةدددف األلددداه  وبنددداك اددداالال أخدددرا ال يكدددله فيهدددا 
 فرو  ةف األلاه   اآليت:

 :/ احلاالال ال  يكله فيها فرو  ةف األلاه1/ 6

 أ/ معاوضة الرديف لنفسه ةَغْب  مقصلد.

 ب/ وجلد راغب ةال يادا على لن املثل.

أه التصدددر  الدددذي ال خدددري فيددده وال ددددر ممندددلع  إذ ال : »املتقدددفم مدددل قدددل  الفقهددداءحي  و 
 علدددى تصدددرفاال النائدددب يف معاوضدددته مدددع ردددديف أوقدددع  فسددده ةدددالَغْب   (70)«مصدددلحة فيددده

 . ضرب من الصفقة اخلفية  املثل  أو مع راغب ةال يادا على لن عمفاً 

 ويكله األاسن يف تصرفاال النائب مقيَّفاً ةاملصلحة احملضة أو الراجحة.

ةرةددلي مددن جنسدده؛  ئددب صدداعاً ةصدداع  أو مقايضددة رةددلي  ويف بددذه احلدداالال ال يبيددع النا
 أل ه ال فائفا يف ذلك.

ملصدلحة احملضدة وعنفما يقل  الفقهاء ةأه على النائب "حتري املصلحة"  فهم يريفوه ا
 دوه غريبا.

واتفددق الفقهدداء علددى تقييددف جددلات ةيددع النائددب للعقددار يف مثددل بددذه احلدداالال  مددامل تكددن 
 بناك ضرورا داعية لبيعه.

                                                           
 / من البح .7ص /( 70)
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 التجدارا مبدا  الصدغريمدا ذبدب إليده املداوردي مدن أه هلذه احلالة:  وأقرب الصلر الفقهية
 .(71)تكله منفوةة عنفما تكله املتاجر مر ة

 الال ال  ال يكله فيها فرو  ةف األلاه:/ احلا2/ 6

 ت معاملة الرديف من الَغْب  الفااش./ لل خلَ  أ

 عاً.ئب/ أو  اه سعر السلعة معروفاً معللماً دا

قددددق يف مثدددددل بدددددذه احلدددداالال املصدددددلحة احملضدددددة  وفقهددددداء فمددددن املسدددددتبعف للنائدددددب أه حي  
لددأب ةيددع مددا  أجدداتوا اليددافعية الددذين  ص ددلا علددى اددفش املصددلحة  مددا سددبق  عددادوا ف

 .(72)أاف اةنيه من اآلخر

للنفقددددة مبثددددل القيمددددة أو ةغَددددْب   الصددددغري  مددددا أجددددات احلنفيددددة لددددأب والددددل) ةيددددع العقددددار
 .(73)يسري

 .(74)ةخالصوهلذا رأا الفقهاء أه املصاغ غري 

راجحدة  فهددل دليدل علدى سددفه وإذا اسدتطاع النائدب يف بدذه احلدداالال حتقيدق املصدلحة ال
 أو اسطساله.له  املعاو 

                                                           
   مرجع ساةق. 345ص 8احلاوي الكبري  ج (71)
   مرجع ساةق.325ص 2مغين احملتاج  ج( 72)
   مرجع ساةق.711ص 6( رد احملتار  ج73)
   مرجع ساةق.28ص 2( امللافقاال  ج74)
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 :ةغري لن املثل صلرا البيع ةطريق املساومة/ 3/ 6

وبددي االددة مددا إذا تراضددى املتسدداوماه علددى لددن فيدده َغددْب  ألاددفمها: فقددف يكددله املغبددله 
 الرادف  وقف يكله املغبله النائب.

 مبين على الظن وعفم التأ ف. للنائب فتحقق التعظيم 

؛ أله -فيمدددا سدددلا العقدددار-األاسدددن  نائدددبالمعاوضددداال وهلدددذا مل ييدددطا احلنفيدددة يف 
 .(75)ذلك يرجع لظرو  السل  وافبا

التجدارا إةاادة : ةيدع مدا  املدفيله للفداء الغرمداء  و وأقرب الصلر الفقهية من بذه احلالدة
 مبا  الطفل.

 السلري ن الزكاةل قانفي / التعظيم 7

/ يقضي ةإادفاد )صدنفو  2013/ لعام /51/ مرسلم تيريعي ةرقم صفر يف سلرية
/ مندددده علددددى أبددددفا  3/ ا األوقددددا   و صَّددددت املدددداداال  دددداا والصددددفقاال(  ويتبددددع لددددلتار 

واايائهددا مددن خددال  تقددفمي تعظدديم فرة ددة الزكدداة »الصددنفو   وأو  بددذه األبددفا : 
 .«فف والتلتيع العاد  ألملا  ال  اا على املستحقش اخلفمة املثلى للم  ش 

جيدب علدى األئمدة يف تفريدق مدا  »ةن عبف السالم: عبف الع ي  هلذا النع قل  وييهف 
املصددداغ أه  يصددددرفله يف حتصددديل أعالبددددا مصدددلحة فأعالبددددا  ويف درء أعظمهدددا مفسددددفا 

                                                           
   مرجع ساةق.709-708ص 6رد احملتار  ج (75)
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ال يتصدرَّ  يف أمدلا  املصداغ العامَّدة إالَّ األئمدة و دلا م. »  أيضاً: اقو   (76)«فأعظمها
القيددام  ددا ممددن يصددلح لددذلك مددن اآلادداد  ةددأه  وجددف فددإه  تعددذَّر قيددامهم ةددذلك  وأمكددن 

يه علدددى اللجددده الدددذي جيدددب علدددى اإلمدددام دددديئاً مدددن مدددا  املصددداغ  فليصدددرفه إىل مسدددتحقش 
العاد  أه  يصرفه فيه  ةأه  يقدفشم األبدم فداألبم واألصدلح فاألصدلح  فيصدر   دل مدا  

وجدددفه مدددن  يف جهاتددده أمههدددا فأمههدددا  ويصدددر  مدددا -ال  ددداا واخلمدددس والفددديء-خددداص  
 .(77)«أملا  املصاغ العامَّة يف مصارفها أصلحها فاصلحها

 ؟من جهة امل  شف ومن جهة املستحقشف فما املقصلد  ذا املصطلح

 وبي  سب  ع املرسلم تقفمي اخلفمة املثلى. / التعظيم من جهة امل  شف:1/ 7

لتيع العداد  ألمدلا  املرسلم الت ع ف: وبي  سب / التعظيم من جهة املستحقش 2/ 7
 ال  اا.

 فكيف يتم التلتيع العاد  ألملا  ال  اا على املستحقشف؟

العفالددة يف التلتيددع تعددين أه  يكددله تقددفير اإل فددا   سددب احلاجددة؛ أله دفددع احلاجدداال 
 بل املقصلد األعظم من اإل فا .

                                                           
   مرجع ساةق.77ص 1كام  ج( قلاعف األا76)
   مرجع ساةق.82ص 1( قلاعف األاكام  ج77)
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يف دفدددددددع فلدددددديس املددددددراد ةالعددددددف  التسددددددلية يف املقدددددددادير  وإمنددددددا املددددددراد ةالعددددددف  التسددددددلية 
 .(78)احلاجاال

دددا سدددبق عبدددف الع يددد وقدددفَّم    ةالنفقدددة علدددى األوالد ةدددن عبدددف السدددالم مثددداالً تلضددديحي ا عمَّ
ًعا ألادددف وَلَفيددده سددداد ا لنصدددف جلعدددة بدَ فدددإه  قيدددل: إذا  ددداه  صدددف الرغيدددف ِدددد»فقدددا : 

 اآلخر  فكيف يفض ه عليهما؟

لعددة اآلخددر  فددإذا  عددة أاددفمها مددا يسددف مددن جل  قلددت: يفض دده عليهمددا  يدد  يسددف مددن جَ 
عددة اآلخدددر ل  ثَدداه سدداد ا لنصددف جَ عدددة أاددفمها  وول  ل   دداه و لدد  الرغيددف سدداد ا لنصددف جَ 

اإل صا    مدا أ ده جيدب عليده مدع القدفرا إددباع   عه عليهما  ذلك؛ أله بذا بلفليلتش 
 ل وااٍف منهما مع اختال  مقدفار  ليهمدا  فكدذلك بدذا؛ أله الغدر  األعظدم إمندا 

 يف التغذية.بل  فاية البفه 

 .(79)«و ذلك جيب أه  يطعم الكبري الرغيب أ ثر مما يطعم الصغري ال بيف

 ويبقى السرا  مطروااً عن وجه التعظيم يف طريقة التلتيع بذه؟

إىل مراتدددب تتطلددب بددذه الطريقددة مددن القددائمف علدددى تلتيددع ال  دداا تصددنيف املسددتحقف 
جدددة أواًل  ي املرتبدددة الددد  تليهدددا   فيبدددفأ التلتيدددع علدددى املرتبدددة األددددف اا سدددب اددداجتهم

وبكذا   ي  ال يتم التلتيع على َمدن ال  لدك الكفايدة قبدل التلتيدع علدى َمدن ال  لدك 
 الكفا   وال ينتقل للتلتيع على املسا ف قبل التلتيع على الفقراء.

                                                           
   مرجع ساةق.72-71ص 1( قلاعف األاكام  ج78)
 مرجع ساةق.  69ص 1( قلاعف األاكام  ج79)
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و ددذه الطريقددة يتحقددق التعظدديم  إذ لقمددة الطعددام للجددائع أ ثددر  فعدداً مددن لقمددة الطعددام 
دددبع  فاللقمدددة األوىل لددددمَ  حيصدددل منهدددا علدددى أعظدددم منفعدددة  واللقمدددة للجدددائع ن قدددارب اليش

مدددع تدددلا) تنددداو     وبكدددذا تتدددفرج املندددافع ةدددالن و الثا يدددة حيصدددل منهدددا علدددى منفعدددة أقدددل
ددبع الطعددام    فتكددله منددافع اللقمددة األخددريا بددي آخددر وأقددل منفعددةادد  يصددل ملرالددة اليش

 االقتصاد: "قا له تناقع املنفعة".وبذا ما يفعى يف علم  .حيصل عليها

ومنافع ال  داا الد  حيصدل عليهدا َمدن ال  لدك الضدرورياال أعظدم مدن املندافع الد  حيصدل 
 عليها َمن ال  لك احلاجياال.

أي إه حتقيددددق التعظدددديم يف ال  دددداا للمسددددتحقف يكددددله ةتطبيددددق قددددا له تندددداقع املنفعددددة. 
 ةالعف  التعظيم.ويكله املقصلد 

 / الخاتمة9

 البح  إىل االستنتاجاال اآلتية: وصل

 نياا االقتصادي.الممكنة من  مصلحة )أو منفعة( التعظيم بل حتقيق أعظم أ/

مسدددتنفاً  يف مدددا  اليتدديمواألصددلح تيددكل دعدددلا القددرآه الكدددرمي للتصددر  األاسدددن  ب/
 يةاالقتصدادو    وأ ده مدن املقدلالال القيمدة اإلسدالميةندافعتعظديم املودلياًل على ميدروعية 

 .ط ةاملي

اددددطاا التعظدددديم يف معاوضددداال البدددالغ الراددددف أصدددلة عددددن  لدددىالفقهددداء ع مل يدددنع ج/
 أعلى املصاغ. اإل ساه حيثه على جلب أله طبع ؛ فسه
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ادددطا الفقهدداء التعظدديم يف معاوضدداال البددالغ الرادددف  ياةددة عددن غددريه؛ أله اإل سدداه  د/
 التصر  لصاغ غريه.متهم يف 

 :لتهمة وضعفهاالتعظيم  سيب  سب قلا ابد/ 

  فالتهمددددة القليددددة قددددف ال يددددففعها ادددددطاا التعظدددديم   مددددا يف ادددداالال ادددددطاا
 الفقهاء تعفد العاقف.

  ويكفددي لددففع التهمددة الضددعيفة أه  جيددري التبدداد  يف املعاوضددة ةددثمن املثددل  أو
 .أايا اً  ا  ةالَغْب  اليسري

   ةدددثمن  ضدددةاملعاو اددددطاا التعظددديم ة كدددن دفعهدددا ةوبنددداك دهدددم متلسدددطة القدددلا
 .منه ةأ ثر املثل  أو

  يف ةيدددع   فالتهمدددة وختتلدددف درجدددة التهمدددة قدددلا وضدددعفاً ةدددالنظر مللضدددلع التبددداد
   والتهمة يف ةيع املنقل  ضعيفة.العقار قلية

تادال دروا الفقهاء لتحقق التعظيم يف املعاوضة  و لمدا ضدعفت  و لما قليت التهمة
 التباد .التهمة  قصت دروا الفقهاء لتحقق التعظيم يف 

ال يكفددي لتحقددق العاقددف  والردددف يف العاقددف  يف املعاوضددة دليددل علددى ردددفالتعظدديم  و/
 التعظيم يف املعاوضة  فالردف ج ء من التعظيم.
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ةيسدددر وسدددهللة  أمدددا التعظددديم  كدددن أه  يتحقدددق التعظددديم يف ملاضدددع الدددتهم الضدددعيفة  ت/
ال يتحقددق مددامل فددااش فهددذا الددذي حيتدداج للبيددع ةددأ ثر مددن لددن املثددل ةغَددْب  اعتيددادي أو 

. للنائب ةاللقلع يف املساومالطر  أه  يرضى   أو مبر   ااتكاريلنائب ا يتمتع  الَغْب 

عندفما يكدله حتقيددق التعظديم غدري ممكددن   مدا يف أسدلا  املنافسددة التامدة  فدال جيددلت ح/ 
اجددة للنائدب التصددر  ةاملددا  ةيعداً ودددراء مددن غددري ضدرورا   مددا لددل تعدفَّ البيددع لقضدداء ا

   أو لففع ضرر أعظم.للمالك ضرورية

يضدددمن اددددطاا التعظددديم سدددالمة النائدددب مدددن جدددر منفعدددة خاصدددة لددده مدددن التصدددر   ا/
   ووبلال عفالته يف النياةة.يف ما  غريه ووقاية له من اخليا ةةاملا   

 الفولدة؛ ألهندا اجلهدة األعلدم امن وجله التعظديم يف جبايدة ال  داا وتلتيعهدا أه  تتلالبد /ي
علددى املسددتحقف  ةتلتيعهددا وألهنددا اجلهددة األ فددأ فئدداال االجتماعيددة املسددتحقة لل  دداا ةال

  .هلا األ ثر ااجة

 قا له تناقع املنفعة.ل القائمف على تلتيعها يتحقق التعظيم يف ال  اا مبراعاا /ك

 

***** 
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 :مصادرلا

 عرفددددة  ةددددريوال: دار امل  حممددددف ميددددارا  اإلتقدددداه واإلاكددددام يف دددددرح حتفددددة احلكددددام
 ]د.ال[.

 مصددددطفى السددددباعي وعبددددف   األاددددلا  اليخصددددية يف األبليددددة واللصددددية والط دددداال
م يدددددددفا ومنقحدددددددة   3دميدددددددق: مطبعدددددددة جامعدددددددة دميدددددددق  ا  الدددددددرمحن الصددددددداةلين

 م.1970

 دار الكتداب اإلسدالمي    ت ريا األ صاري يف درح رو  الطالب  أسىن املطالب
 ]د.ال[.

 رفيددق يددل س املصددري لددم االقتصدداد  الفددرو  األساسددية لعيف إسددهاماال الفقهدداء  
 م.2001  2جفا: جامعة امللك عبف الع ي   ا

 ةريوال: دار املعرفة  ]د.ال[.  حممف السرخسي  أصل  السرخسي 

 عبدددف اهلل ةدددن حتقيدددق  ملسدددى احلجددداوي يف فقددده اإلمدددام أمحدددف ةدددن انبدددل  اإلقنددداع :
 م. 1997  1بجر للطباعة والنير  ا عبف احملسن الط ي 

 عبدددف اهلل ةدددن حتقيدددق  علدددي املدددرداوي   معرفدددة الدددراجح مدددن اخلدددال اإل صدددا  يف :
 م.1995  1بجر للطباعة والنير  ا عبف احملسن الط ي 

 حتقيددددق: حممدددددف املرعيدددددلي   عبددددف اهلل البيضددددداوي التأويدددددل  أ ددددلار التن يدددددل وأسددددرار 
 م.1998. 1ةريوال: دار إاياء الطاد العريب  ا



 

 

 

 تيسري الناعس د.                                 فرضية تعظيم املنافع يف الفقه االقتصادي اإلسالمي )دراسة تأصيلية(

 

-216- 
 

 ين اةددن ندديت  يف دددرح  ندد  الددفقائق  البحددر الرائددق ةددريوال: دار الكتدداب  م يددن الددفش
   ]د.ال[.2اإلسالمي  ا

 القدددابرا: دار احلدددفي     حممدددف اةدددن رددددف احلفيدددف وهنايدددة املقتصدددف  ةفايدددة اجملتهدددف
 م.2004

 ةددددريوال: دار الكتددددب   أةددددل ةكددددر الكاسدددداين يف ترتيددددب اليددددرائع  ةددددفائع الصددددنائع
 م.1986  2العلمية  ا

 دار املعددار    أمحدف الصدداوي  ية الصدداوي( ألقدرب املسددالك )اادد ةلغدة السددالك
 ]د.ال[.

 م.2000  1ةريوال: دار الكتب العلمية  ا  حمملد العيين درح اهلفاية  البناية 

 ةدريوال:  اققده: حممدف اجدي وآخدروه   حممف اةدن رددف اجلدف  البياه والتحصيل
 م.1988  2دار الغرب اإلسالمي  ا

 ال[.دار اهلفاية  ]د.  تاج العروس. حممف ال ةيفي 

 القددددابرا/ ةددددلال : املطبعددددة  عثمدددداه ال يلعددددي  دددددرح  ندددد  الددددفقائق  تبيددددف احلقددددائق
 م.1896  1الكربا األمريية  ا

 حتقيددق: و) الددفشين الفرفددلر. دميدددق:   عبيددف اهلل احملبددليب دددرح التنقدديح  التلضدديح
 م.2014  1دار الفرفلر  ا
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 ين اةن احلاجدب  جامع األمهاال  لدرمحن األخضدري حتقيدق: أةدل عبدف ا  مجا  الفش
 م. 1998دميق: دار اليمامة  

 عبدددف اهلل ةدددن عبدددف حتقيدددق  حممدددف الطدددربي عدددن تأويدددل آي القدددرآه  جدددامع البيددداه :
 م.2001  1دار بجر للطباعة والنير والتلتيع واإلعاله  ا احملسن الط ي 

 القددددابرا: املطبعددددة  ن قاضددددي مسدددداوا )حممددددلد ةددددن إمساعيددددل( اةدددد  جددددامع الفصددددللف
 م.1882  1األتبرية  ا

  سددددلم اجلددددامع املسددددنف الصددددحيح املختصددددر مددددن أمددددلر رسددددل  اهلل صددددلى اهلل عليدددده و
 حتقيددق: حممددف تبددري الناصددر   حممددف البخدداري وسددننه وأيامدده )صددحيح البخدداري( 

 م.2002  1الريا : دار طل  النجاا  ا

  مصددددر: املكتبددددة التجاريددددة  احلادددددية )اادددددية اليددددرواين(  عبددددف احلميددددف اليددددرواين
 م.1983الكربا  

 قيددددق: علددددي معددددل  وعدددداد  عبددددف امللجددددلد حت  علددددي املدددداوردي  احلدددداوي الكبددددري 
 م.1999  1ةريوال: دار الكتب العلمية  ا

 ةددددريوال: دار الغدددددرب    أمحددددف القددددرايف  حتقيددددق: حممدددددف اجددددي وآخددددروه الددددذخريا
 م.1994  1اإلسالمي  ا

  ةدريوال:   مدف اةدن عاةدفينحم الدفر املختدار )ااددية اةدن عاةدفين( رد احملتار علدى
 م.1992  2دار الفكر  ا
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  ةريوال: دار املعرفة  ]د.ال[. السراج اللباج على منت املنهاج  حممف الغمراوي 

 مصددطفى السددباعي  دددرح قددا له األاددلا  اليخصددية: أاكددام األبليددة واللصددية  
 م.1961  4دميق: مطبعة جامعة دميق  ا

 ةدن عبدف احملسدن الط دي : عبدف اهلل حتقيدق  عبدف الدرمحن اةدن قفامدة  اليدرح الكبدري 
 م.1995  1بجر للطباعة والنير  ا

 ةريوال: دار الفكر  ]د.ال[.  حممف اخلردي  درح خمتصر خليل 

 "العدددر  والطلدددب يف االقتصدددداد اإلسدددالمي والدددنظم االقتصددددادية دراسدددة مقار ددددة"  
جامعددة دميددق:  ليددة اليددريعة  قسددم   أطرواددة د تددلراه  تيسددري عبددف اهلل الندداعس

 م.2014مي وأصلله. الفقه اإلسال

 4ةددريوال: دار إايدداء الددطاد العددريب  ا  اسددن األوتجنددفي  فتدداوا قاضدديخاه  
 م. 1986

  عامل الكتب  ]د.ال[.   أمحف القرايف الفرو 

 راجعددده وعلَّدددق   ةدددن عبدددف السدددالم عبدددف الع يددد  يف مصددداغ األ دددام  قلاعدددف األاكدددام
 م.1991رية  عليه: طه عبف الرؤو  سعف. القابرا: مكتبة الكلياال األتب

 ةريوال: دار القلم  ]د.ال[.  حممف اةن ج َ ي  القلا ف الفقهية 
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 الكتدب العلميدة   ةدريوال: دار مدنت اإلقنداع  منصدلر البهدلال   يا  القناع عدن
 ]د.ال[. 

 م.1993ةريوال: دار املعرفة   حممف السرخسي   املبسلا 

 .جملة األاكام العفلية 

 ةددريوال: دار   د أفنددفي )ددديخي تاده(دامددا يف دددرح ملتقددى األ ددر  جممددع األهنددر
 إاياء الطاد العريب  ]د.ال[.

 حتقيدددق: يلسدددف اليددديخ حممدددف. ةدددريوال/ صددديفا:  حممدددف الدددراتي   خمتدددار الصدددحاح
 م.1999  5املكتبة العصرية والفار النملذجية  ا

  املسددنف الصددحيح املختصددر ةنقددل العددف  عددن العددف  إىل رسددل  اهلل صددلى اهلل عليدده
   حتقيدددق: حممدددف فدددراد عبدددف البددداقي مسدددلم ةدددن احلجددداج وسدددلم )صدددحيح مسدددلم(.

 ةريوال: دار إاياء الطاد العريب  ]د.ال[.

 ةدريوال: دار الكتدب   حممف اليدرةيين إىل معرفة معاين الفاظ املنهاج  مغين احملتاج
 م.1994  1العلمية  ا

 ح احملسدن الط دي وعبدف الفتدا حتقيدق: عبدف اهلل ةدن عبدف   عبف اهلل اةن قفامدة  املغين
 م.1997  3الريا : دار عامل الكتب  ا احللل 

  مفددرداال ألفدداظ القدددرآه  الراغددب األصدددفهاين  حتقيددق: صدددفلاه عددف اه الدددفاودي 
 م.1997  2دميق/ ةريوال: دار القلم والفار اليامية  ا
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 حتقيددددق: عبددددف اهلل ةددددن عبددددف احملسددددن الط ددددي. بجددددر   عبددددف اهلل اةددددن قفامددددة  املقنددددع
 .1995  1للطباعة والنير  ا

 1دار اةددن ادد م  ا علددي الرجراجددي  لطددائف التأويددل  منددابج التحصدديل و تددائج  
 م.2007

 الكليدددت: وتارا األوقدددا  واليدددروه   حممدددف ال ر يدددي  املنثدددلر يف القلاعدددف الفقهيدددة
 م.1985اإلسالمية  

  م.1989ةريوال: دار الفكر   عليش حممف  درح خمتصر خليل  منح اجلليل 

 1دار اةدن عفداه  ا حتقيق: ميدهلر آ  سدليماه   إةرابيم الياطيب  امللافقاال  
 م.1997

 ةددددريوال: دار الفكددددر    حممددددف احلطدددداب يف دددددرح خمتصددددر خليددددل  ملابددددب اجلليددددل
 م.1992  3ا

 عبددف اهلل اةددن أيب  يف املفو ددة مددن غريبددا مددن األمهدداال  النددلادر وال يدداداال علددى مددا
 م.1999دار الغرب اإلسالمي   حتقيق: حممف اجي وآخروه   تيف

 م.1997  1القابرا: دار السالم  ا حممف الغ َّا)  يف املذبب  لسي ال 

 مددددددددددددددددددن اليدددددددددددددددددداةكة:  يددددددددددددددددددفيا امللسددددددددددددددددددلعة احلددددددددددددددددددرا: منفعددددددددددددددددددة افيددددددددددددددددددة ويكيب
https://ar.wikipedia.org  


