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 الخالصة
 : أجملها فيما يأتي نتائج إلى خالل ما سبق توصلت من
 ،سقسم جهة التعريف واأل من ،الحكم الوضعي مستقل عن الحكم التكليفي إن .1

يمثل العالمة التي  مهأسقسمبجميع  نهبملحكم التكليفي وثيقة؛ أل هصلت أن إال
معرفة الكثير من  تعذرل ؛وجود تلك العالمة ولوال ،تدل على الحكم التكليفي

 . األحكم  التكليفية
الحكم التكليفي ال يتصور أن  ألن ،يوجد معه وضع أنوجد ال بد  إذاالتكليف  إن .2

ينفرد عن الحكم الوضعي إذ ال يوجد تكليف إيجمب أو محر  إال ومعه سبٌب أو 
ال يمكن للبمحث أن يأتي بمثمل حكم تكليفي واحد وليس له  ولذلك ،ٌط أو ممنعشر 

سقد يوجد خطمب الوضع وال وجود للتكليف؛ ألن  بينمم ،ممنع أوشرط  أوسبب 
الحكم الوضعي في عقود  أثريكمن  وهنم ،الحكم الوضعي أعم من الحكم التكليفي

عقوده من سقبل خطمب  عإيقم أنعلل ذلك ب الصبيبعض عقود  أوسقع فمن الصبي،
 الوضع الذي ليس من شرطه التكليف. 

 ،سيمم العقود ال ،الحكم الوضعي له تأثير على تصرفمت الصبي نألي  تبين .3
هذه األسس  ومن ،سسأإن العقود سقمئمة على  إذ ،ليس على اإلطالق ولكن

 . هو مالز  للعقد الذي ،المصملح التي تترتب على عقد الصبي والرضى
التي تصدر من الصبي غير  بملعقود خذألاء اتفقوا على عد  الفقهم إن .4

 . في عقود الصبي المميز واختلفوا ،هي والعد  سواء وجعلوهم ،المميز
 وبنوا ،الصبي في العقود مصلحة إلى نظروا ،هللا تعملى رحمهم ،الفقهمء إن .5

 . دلتهمأعلى تلك النظرة 
على ممله من  والحفمظ ،الفقهمء اتفقوا على وجوب صيمنة حقوق الصبي إن .6

 . الضيمع
 واختلفوا ،عقد الصبي فيمم له فيه ضرر عليه إمضمءالفقهمء على عد   اتفق .7

 . على مم سواه من العقود
في مقدمة األدلة  وكمنت ،الشمفعية لم يجيزوا عقود الصبي بصورة عممة إن .8

مئل أغلب مس في تكرر استداللهم به الذي ،حديث رفع القلم ليهمإالتي استندوا 
 . عقود الصبي
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ذلك؛ بأن عقد النكمح  وعللوا ،زواج الصبي بإذن الولي جمزواأالجمهور  إن .9
نرى  بينمم ،للخطمب بمإلبمحة والندب والكراهة هلأ الوطء وهو  بمحةإسبب 

أنهم منعوا طالق الصبي؛ الن الطالق من األمور التي يشترط تحقق مصملح 
غير عملم بملمصملح؛ لنقصمن  كمن الصبي ولمم ،الصبي فيهم وكذلك الرضى

مم لو اتلف  بخالف ،الشمرع رضمه كعدمه جعل ،عقله وعد  معرفته بهم
 . الصبي ممل غيره فإنه يضمن؛ ألنه ال اثر للرضى فيهم

 أثر ، الحكم ، وضعيالكلممت المفتمحية : 
                                                                                           Abstract 

The study comes to the following results:  
1. The fabricated rule is independent from the commissioned rule as 

far as the definition and department are concerned but its relation 
with the commissioned rule is compact because it represents the 
mark which denotes the commissioned rules. If this mark does not 
exist, it is impossible to comprehend many commissioned rules.  

2. The commission does not exist only when the fabricated rule exists 
because the commissioned rule should be split from the fabricated. 
For this reason the researcher could not provide a single example of 
the commissioned rule without reason or condition, on the other 
hand the fabricated rule may exist without the commissioned 
because the fabricated rule is more comprehensive. Here lies the 
impact of the fabricated on the child contracts whosoever confirms 
the child contracts is done without conditions.  

3. It appears that the fabricated rule has an effect on the child's 
behavior for the contract formed up on the bases. Some of these are 
the child s contract and the consent.  

4. The jurisprudents agreed that the contract issued from the lad is 

nothing.  

5. The jurisprudents have seen the child s benefit. Thus their rules 

come accordingly.  

6. They agreed on the child's right and keep his wealth from loss.  

7. They agreed not to sign anything which is offensive for him.  

8. The Shafi do not agree on the absolute contracts of the child.  

9. The majority have licensed the marriage of the child with the 

consent of his guardian. They disapprove the child's divorce for the 

divorce is one of the things which ascertains his rights, contrary to 

the child s damage of somebody else s wealth. 

 Keywords: Effect, judgment, status  
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 مقدمة

 ،محمد المبعوث رحمة للعملمين نبينم على ،الصالة وأتم التسليم وأفضل ،هلل الحمد
 ... وبعد. الدين يو  إلى تبعهم بإحسمن ومن ،آله وصحبه الغر الميممين وعلى

مع المجتمع  وعالسقته ،الحيمة ال بد لهم من ضوابط تضبط عالسقة المرء مع ربه إن
كلهم  ويربطهم ،يقيم هذه الضوابط في حيمة النمس ويحددهم بدسقة ووضوح اإلسال وجمء 
الضوابط  وهذه ،سبحمنه وتعملى فال يكون األمر فيهم لألهواء والشهوات المتقلبةبمهلل 

على األفراد  ويجب ،يسميهم هللا تعملى العقود ويأمر الذين آمنوا أن يوفوا بهذه العقود
العدالة بين أبنمء  لتسود ،والمجتمع أن يبذلوا جهدهم لتحقيق هذا الهدف السممي

الضعفمء  السيمم ،فرادألاذا فقه المجتمع حقوق ا الإدف يتحقق ذلك اله وال ،المجتمع
 ے ھ: سقمل تعملى لذلك ،فيه النفع لهم مم إلى منهم؛ ألنهم عمجزون عن الوصول

ۆۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے
أحكم  عقود الصبيمن نكون سقد حققنم  وبمعرفة ،(1)

سيلة التي الفقه هو الو  صولأكمن  ولمم ،أهداف الشريعة وحفظنم حقوق أبنمء المجتمع
ال تتوافر له تلك الوسيلة  فمن ،يستعملهم الفقيه ليستخرج بهم الحكم من الدليل التفصيلي

 ،هذه المبمحث التي يجب على الفقيه العلم بهم ومن ،المطلوب إلى ال يمكن أن يصل
 . الوضعي الذي له تعلق بتصرفمت غير المكلفين ومنهم الصبي الحكم

 : مم يأتيفي هذا البحث يتمثل في منهجي
سورة  أي    وفي ،رسقم اآلية بذكر ،في كتمب هللا تعمل مواضعهم إلى اآليمت عزوت

المذاهب  على ،نواعهمأعقود الصبي واختالف الفقهمء في كل نوع من  تتبعت ،تقع
إال  ،«بمضيإو  ،ممميإو  ،وزيدي ،وظمهري  ،وحنبلي ،وشمفعي ،ومملكي ،حنفي»الثممن 

 فأبدأ ،كمنت المسألة محل خالف بين الفقهمء وإن ،النمدرمن لم أجد له سقول في القليل 
 ،تلك األدلة إن وجدت المنمسقشة ومنمسقشة ،كل سقول إن وجد ةبقول الجمهور مع ذكر أدل

                                                           

 .24 اآلية من جزء اإلسراء، سورة (1)
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 ،أذكر اآلثمر المترتبة على هذا الترجيح ثم ،أرجح مم أراه راجحم حسب مم يظهر لي ثم
القول فيه بأن سقلت الصبي أريد  تطلقأ ومم ،الطالق من العقود تبعم لمم رجحته وجعلت

االحمديث  خرجت ،سقلت فيه الصبي غير المميز فهو المراد ومم ،به الصبي المميز
على البعض منهم في الهممش إذا ذكر المحدثون  وعلقت ،وحكمت عليهم في المتن

مبمحث وخمتمة  خمسة إلى يقسم نأاسقتضت طبيعة هذا البحث  وسقد ،سببم لتضعيفهم
 : كمآلتي

 . بمفردات البحث التعريف: األول بحثالم
 . فعل الصبي في العقود التي له فيهم نفع محض أثر: الثمني المبحث
 . فعل الصبي في العقود التي له فيهم ضرر محض أثر: الثملث المبحث
 . فعل الصبي في العقود التي تدور بين النفع والضرر أثر: الرابع المبحث
 . في عقد الزواج والطالقفعل الصبي  أثر: الخممس المبحث
هللا على سيدنم محمد  وصلى ،ذكرت فيهم أهم النتمئج التي توصلت إليهم والخمتمة

 . وعلى آله وصحبه وسلم
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 : ولاأل المبحث

 بمفردات البحث التعريف
 األول:  المطلب

 األثر لغة وإصالح ماهية
 األثر في اللغة:

 : األثر لمعمني كثيرة منهم يأتي
من رسم الشيء والتأثير إبقمء األثر في الشيء والمأثرة المكرمة ألنهم  بقي مم

الحديث إذا ذكرته عن  أثرتأيضم مصدر سقولك  واألثرتؤثر أي يذكرهم سقرن عن سقرن 
المعللة  اللواز  هي): واآلثمر. (1)ينقله خلف عن سلف إي ،غيرك ومنه حديث مأثور

 . (2)بملشيء(
 في االصطالح: األثر

يطلقون  إذ: ستعممل الفقهمء واألصوليين للفظ اثر عن المعمني اللغويةيخرج ا ال
أيضم على مم  ويطلقونه ،(3))حصول مم يدل على وجود الشيء والنتيجة(: األثر على

 الشيء إلى المسمى عند الفقهمء بملحكم فإذا أضفنم األثر وهو ،يترتب على الشيء
 . (4)ى ذلك الشيءمم يترتب عل أيالنكمح  وأثر ،العقد أثرفنقول 

 الثاني:  المطلب

 الحكم الوضعي لغة واصطالحا: تعريف
                                                           

 الفمرابي الجوهري  حممد بن إسممعيل نصر أبو العربية، وصحمح اللغة تمج الصحمح: ينظر (1)
 مختمر ،2/575:  1987-هـ1407 ،4ط لبنمن، بيروت، للماليين، العلم دار( هـ393 ت)

 ،(هـ666ت) الرازي  الحنفي القمدر عبد بن بكر أبي بن محمد هللا عبد أبو الدين زين الصحمح،
 لسمن ،1/13:  1999-هـ1420 ،5ط صيدا، بيروت، النموذجية، الدار العصرية، المكتبة
 الرويفعي األنصمري  منظور بن الدين جممل الفضل أبي بن علي بن مكر  بن محمد العرب،

 . 4/5: هـ1414 ،3ط لبنمن، بيروت، صمدر، دار ،(هـ711 ت) اإلفريقي

 العلمية، الكتب دار ،(هـ816 ت) الجرجمني الشرفي الزين علي محمد بن علي التعريفمت،( 2)
 .1/9:  1983-هـ1403 ،1ط لبنمن، بيروت،

 بن العرفين تمج بن الرؤوف بعبد المدعو محمد الدين زيد التعمريف، مهممت على التوسقيف( 3)
 ،1ط القمهرة، الكتب، عملم ،(هـ1031 ت) القمهري  منموي ال ثم الحدادي العمبدين زين بن علي

 .1/38:   1990-هـ 1410

 ،1ط كراتشي، ببلشرز، الصدق البركتي، المجددي اإلحسمن عميم محمد الفقه، سقواعد: ينظر (4)
 . 1/159:  1986-هـ1407
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 والحكم ،له وحكم عليه وحكم ،سقولك بينهم يحكم إي يقضى مصدر: لغة الحكم
 . (1)من العلم الحكمة: أيضم

الحمكمين وهو الحكيم  أحكمسبحمنه وتعملى هو  هللا: الَحَكم يفتح الحمء والكمف أمم
 . (2)تعملىو  سبحمنه ،له الحكم

 ووضع ،في سيره اسرع ،سقولك َوَضَع َيَضَع وضعًم وموضوعمً  من: لغة والوضع
 . (3)فالن الحديث افتراه وكذبه ووضع ،حطه ضد رفعه يأالشيء 

وتعملى  سبحمنهخطمب هللا  فهو: تعريف الحكم الوضعي في االصطالح أما
كونه صحيحًم أو فمسدًا  أو ،لشيء أو شرطًم له أو ممنعم منه بمالمتعلق بجعل الشيء سب
 . الجمهور للحكم الوضعي فتعري وهذا ،(4)أو سقضمء إعمدةأو رخصة أو عزيمة أو 

 الثالث:  المطلب

 :أركانهالعقد لغة واصطالحا مع بيان  تعريف

کڑ ڑ ژ ژ  سقمل تعملى العهد: لغة: العقد: أوال
العهود  أي (5)

في  فالن إلى عهدت: يقمل ،عقد واحدهم: والعقود ،أنفسهم لزموهمأ التي رائضوسقيل الف
أنك ألزمته ذلك  فتأويله ،سقلت عمسقدته أو عقدت عليه فإذا ،ألزمته ذلك فتأويله ،كذا وكذا

                                                           

 . 5/1901: العربية وصحمح اللغة تمج الصحمح (1)

 . 12/140: العرب لسمن: ينظر (2)

 عبدالقمدر، حممد الزيمت، أحمد مصطفى، إبراهيم العربية، اللغة مجمع الوسيط، المعجم: ينظر( 3)
 . 2/1039: الدعوة دار النجمر، محمد

 بن محمد بن أحمد بن عبدهللا الدين موفق محمد أبو المنمظر، وجنة النمظر روضة: ينظر( 4)
( هـ620ت) المقدسي سقدامة بمبن الشهير الحنبلي، الدمشقي ثم المقدسي الجممعيلي سقدامه

 في اإلحكم  ،1/175:  2002-هـ1423 ،2ط والتوزيع، والنشر للطبمعة الريمن مؤسسة
 اآلمدي الثعلبي سملم بن محمد بن علي أبي بن علي الدين سيد الحسن أبو األحكم ، أصول

 الروضة مختصر شرح ،1/96: لبنمن دمشق، بيروت، اإلسالمي، المكتب ،(هـ 631 ت)
 ،1ط الرسملة، مؤسسة ،(هـ761 ت) الصرصري، الصوفي الكريم بن القوي  عبد بن يممنسل

 . 1/411:  1987-هـ1407

 . 1 اآلية من جزء الممئدة، سورة (5)
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العسل ونحوه فهو  وأعقدت ،العهد وكذلك ،الحبل فهو معقود عقدت: ويقمل ،بمستيثمق
 . وكدهم إذا ،فالن اليمين عقد ويقمل ،معقد وعقيد
يطلق على  ةالعقد في اللغ أننستخلص من الكال  السمبق  ؛لالح نقيض: والعقد

 نأل ؛، وسميت اليمين عقداةالشيء الواحد بقو  جزاءأتقويه الشيء وتوثيقه والربط بين 
 . (1)الحملف يلز  نفسه الوفمء بهم

عديده يدور حول معنيين ال ثملث  فله معمن  تعريف العقد اصطالحا  وأما
 : لهمم

اتفمق بين طرفين يلتز  فيه كل منهمم تنفيذ مم تم االتفمق  وهو): املعىن األول
 . (2)بد فيه من إيجمب وسقبول( وال ،عليه

 إلى أضمفواف ،أعمبصوره  العقد إلى تجمهالهذا ا أصحمب نظر: الثاين املعىن
مم  أو لتزا الوالقبول معنى آخر وهو ا بمإليجمب ةالمتمثل نمرادتإلا وهو ولاأل المعنى
 . (3)والطالق والعتق ومم شمكل ذلك ةوالوصي ةكملنذر والهب ةالمنفرد دةبمإلرايسمى 

                                                           

 إحيمء دار ،(هـ370 ت) منصور أبو الهروي، األزهري  احمد بن محمد اللغة، تهذيب: ينظر( 1)
: العربية وصحمح اللغة تمج الصحمح ؛1/134:  2001 ،1ط لبنمن، بيروت، العربي، التراث

 . بعدهم ومم 3/296: العرب لسمن ؛211 ،2/210

 ،2ط والتوزيع، والنشر للطبمعة النفمئس دار سقلعجي، رواس محمد الفقهمء، لغة معجم (2)
 . 1/317:  1988-هـ1408

 ت) مفعيالش الضبي القمسم بن أحمد بن محمد بن أحمد الشمفعي، الفقه في اللبمب: ينظر (3)
 ،1/212: هـ1416 ،1ط السعودية، العربية المملكة المنورة، المدينة البخمري، دار ،(415

 ت) بملشرسقموي  الشهير األزهري  الشمفعي إبراهيم بن حجمزي  بن هللا عبد الشيخ حمشية
 يحيي أبي اإلسال  لشيخ اللبمب تنقيح تحرير بشرح الطالب تحفة على والحمشية ،(هـ1226

 مصر، وأوالده، الحلبي البمبي مصطفى ومطبعة شركة ،(هـ925 ت) صمري األن زكريم
 . 2/3:  1941-هـ1360
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من الطالق  كالً  أن ،من العقود مموجه جعل كل من الطالق والعتق وغيره ممأ
جهتمن فمن جهة تعلقهم بملزوجة والعبد يكونمن من الحلول لمم  له ،مموالعتق ومم شمكله

 ألثرالمطلق والمعتق بم إلزا ة فيهمم من حل عصمة الزوجة ورق العبد ومن جه
من  يكونمن ،هو الوسقوع بحيث ال يكون له والية على الزوجة والعبد الذي ،المترتب
 ،(1)لترتبه على العقد بوسمئط ؛الملزمة لكل من الطرفين أيالمعقودة  موراأل أيالعقود 

نمول مدلول ألنه يت وكذلك ،األول وجهالثمني على ال وجهلترجيح ال وجههذا التعليل  وفي
 . العقد بمعنمه العم  ومعنمه الخمص

 العقد أركان: ثانيا

 : سقولين إلى العقد ركمنأالفقهمء في عدد  اختلف
 ومعقود ،أركمن العقد ثالثة )عمسقد أن إلى جمهور الفقهمء ذهب: األول القول

 . (2)أو مم يقو  مقممهم ممم يدل على الرضى( وصيغة ،عليه
 أمم ،اإليجمب والقبول وهو ،العقد له ركن واحد أن إلى يةالحنف ذهب: الثاين القول

والقبول وليس من أركمنه؛ ألن اإليجمب  يجمبإلالعمسقدان والمعقود عليه فهمم من لواز  ا
والقبول يستلز  وجود عمسقدين ووجودهمم يستلز  وجود محل يظهر فيه أثر هذا 

 . (3)االرتبمط

                                                           

 . 2/4: الطالب تحفة على الشرسقموي  حمشية: ينظر (1)

 أبو الصغير، الشرح على الصموي  بحمشية المعروف المسملك ألسقرب السملك بلغة: ينظر (2)
: المعمرف دار ،(هـ1241 ت) ملكيالم بملصموي  الشهير الخلوتي محمد بن أحمد العبمس

 المنتهى لشرح النهى أولي دسقمئق ،2/2: الطملب روض شرح في المطملب أسنى ،3/14
 إدريس بن حسن بن الدين صالح ابن يونس بن منصور اإلرادات، منتهى بشرح المعروف

 . 2/5:  1993-هـ1414 ،1ط الكتب، عملم ،(هـ1051 ت) الحنبلي

 ،(هـ683 ت) الحنفي الموصلي مودود بن محمود بن هللا عبد المختمر، يللتعل االختيمر: ينظر (3)
 . 2/4:  1937-هـ 1356 القمهرة، الحلبي، مطبعة
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والحنفية نجد أن كال من الفريقين يرى  دسققنم النظر في الخالف بين الجمهور وإذا
ال يكون العقد نمفذا  ،«الصيغة ،عليه المعقود ،العمسقد»أن بفقد واحد من األمور الثالثة 

 . يعود الخالف وفمسقم وبهذا ،وال تترتب آثمره عليه
 الرابع:  المطلب

 بالصبي مع بيان عالمات بلوغه التعريف

 الصبي تعريف: أوال

 أي ،صبم يصبو فيقمل ،صبم يصبو والجمع صبيه وصبيمن من: اللغةيف  الصيب
امرأة  يضمً أ لالشوق ويقم من: والصبم. والفتوة واللعب مع الصبيمن الجهل إلى ممل

 . (1)ةأي ذات صبي ةمصبي
إذا سقي د  أمم ،من لم يبلغ فملمراد ،طلق من غير تقييدأ إذا ،الصيب يف االصطالح أما

 . واحد يختلف عن اآلخر من نمحية التعريف والحكم بملصبي المميز وغير المميز فكل
الذي يعقل الصالة  وسقيل ،الذي يفهم الخطمب ويرُد الجواب هو: املميز فالصيب

حسن أذا ُكل م بشيء من مقمصد العقالء فهمه و إ انه ،انه يفهم الخطمب ومعنى ،والصيم 
 . الجواب عنه

يميز بين الحق  فال ،شيمءبين األ الذي ال يميز وال يفرق  هو: الصيب غري املميز أما
 . (2)والرديء دالجي وبين ،الطيب والخبيث وبين ،والبمطل

 عالمات بلوغ الصبي  هي ما: ثانيا

 إلى )عبمرة عن سقوة تحدث في الشخص يخرج بهم من حمل الطفولة: هو البلوغ
مت يستدل ال يمكن معرفته جعل الشمرع له عالم مً خفي أثراً كمن البلوغ  ولمم ،(3)(غيرهم

                                                           

 . 1/173: الصحمح مختمر ،6/2368: العربية وصحمح اللغة، تمج الصحمح: ينظر (1)

 مكتبة ة،النمل محمد بن علي بن عبدالكريم المقمرن، الفقه أصول علم في المهذب: ينظر (2)
 . 1/325:  1999-هـ1420 ،1ط الريمض، الرشد،

 ،(هـ1101 ت) هللا عبد أبو المملكي الخرشي هللا عبد بن محمد للخرشي، خليل مختصر شرح (3)
 . 5/291: لبنمن بيروت، للطبمعة، الفكر دار
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 ومنهم ،خمص بملذكر ومنهم ،نثىمشترك بين الذكر واأل منهم ،بهم على حصول البلوغ
 . الفقهمء بذكر مم اتفق عليه سأبدأ ،نثىخمص بمأل
 اتفق عليه من عالمات البلوغ.  ما: أوال

 . نثىفي النو  وهو مشترك بين الذكر واأل نزالإلا وهو: الُحُلمُ 
 . وطئ إذا حبملواإل نزالإلمم اختص به الذكر وهو ا أمم
 . (1)الحيض والحبل اذا وطئت فهو نثىألاختصت به ا ومم

                                                           

 رغينمنيالم الفرغمني الجليل عبد بن بكر أبي بن علي المبتدي، بداية شرح في الهداية: ينظر (1)
 شرح ،3/281: لبنمن بيروت، العربي، التراث إحيمء دار ،(هـ593 ت) الدين برهمن الحسن أبو

 شرح وهو الشمفعي اإلمم  مذهب فقه في الكبير الحموي  ؛5/291: للخرشي خليل مختصر
 بملمموردي الشهير البغدادي البصري  حبيب بن محمد بن علي الحسن أبو المزني، مختصر

 المغني ،6/343:  1999-هـ1419 ،1ط لبنمن، بيروت، العلمية، الكتب ردا ،(هـ450 ت)
 المقدسي الجممعيلي سقدامة بن محمد بن احمد بن هللا عبد الدين موفق محمد أبو سقدامة، البن

 بمآلثمر، المحلى ،4/345: القمهرة مكتبة ،(هـ620 ت) سقدامة بمبن الشهير الحنبلي الدمشقي ثم
 الزخمر البحر ،1/103: الفكر دار ،(هـ456 ت) حز  بن سعيد بن احمد بن علي محمد أبو

: اإلسالمي الكتمب دار المرتضى، بن يحيي بن أحمد األمصمر، علممء لمذاهب الجممع
 الهذلي، الحسن بن جعفر والحرا ، الحالل مسمئل في اإلسال  شرائع ،151 ،150 ،2/149

 بن يوسف بن محمد العليل، فمءوش النيل شرح ،86 ،2/85: اسممعليمن مطبوعمتي مؤسسة
 . 386 ،2/385: اإلرشمد مكتبة اطفيش، عيسى
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 اختلف فيه من عالمات البلوغ:  فيما: ثانيا

 لكن ،ممم اتفق عليه العلممء وهو ،البلوغ بملسن مشترك بين الذكور واإلنمث إن
هب اإلمم  أبو ذ فقد ،اختلفوا في تحديد السنة التي يحكم فيهم على الصبي بأنه بملغ

أدنى سن يتعلق به البلوغ في الغال  ثممني عشرة سنة وفي الجمرية سبع  أنه إلى ،حنيفة
 . (1)أبو يوسف ومحمد خمس عشرة سنة في الغال  والجمرية جميعم وسقمل ،عشرة سنة

ينقل عنه في البلوغ بملسن شيء ومم نقل في كتب  فلم هللا رحمه اإلمم  مملك أمم
 . (2)خمس عشرة سنة وأسقله ،ثممني عشرة سنة المملكية فأسقصمه

البلوغ في الذكر واألنثى  أن إلى (5)والزيدية ،(4)والحنمبلة ،(3)ذهب الشمفعية وسقد
تسعة عشرة  نثىألسن البلوغ في الذكر وا أن إلى وذهب الظمهرية ،خمس عشرة سنة

األنثى تسع سن البلوغ في الذكر خمس عشرة سنة وفي  أن إلى ممميةإلا وذهب ،(6)سنة
 . (7)سنين

ومن بيئة  خرالبلوغ بملسن يختلف من شخص آل أن أعلموهللا  إليه أميل والذي
 . يحد بسنة بعينهم أنفال يمكن  خرى أل

                                                           

 . 6/172: الشرائع ترتيب في الصنمئع بدائع: ينظر( 1)

 الرحمن عبد مملك، اإلمم  فقه في المسملك أشرف إلى السملك إرشمد ،8/239: الذخيرة: ينظر (2)
 مصطفى ومطبعة مكتبة شركة ،(هـ732 ت) المملكي زيد أبو البغدادي عسكر بن محمد بن

 . 94 ،1/93: 3ط مصر، وأوالده، الحلبي البمبي

 . 3/220 األ ،: ينظر (3)

 . 9/311: سقدامة البن المغني: ينظر (4)

 . 2/151: الزخمر البحر: ينظر( 5)

 . 1/103: بمآلثمر المحلى: ينظر (6)

 . 2/86: اإلسال  شرائع: ينظر (7)
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 الثاني:  المبحث

 فعل الصبي في العقود التي له فيها نفع محض: أثر

الخوض في عقود الصبي المميز يجب أن أبين أن عقود الصبي غير  سقبل
مم دون سبع  وهو ،آثمرهم عليهم رتبنمفذة وال يت وغير ،ز بمختالف أنواعهم بمطلةالممي

 كملبيع ،أو بين النفع والضرر كملهبة ،كمن تصرفه فيه نفع محض سواء ،سنوات
ولو أجمز ولي الصبي  وحتى ،شيء من ممله كهبة ،فيهم ضرر محض أو ،والشراء

الصبي غير المميز هو والعد   تصرفه القولي ال يعتد بإجمزته؛ ألن مم صدر من
 . (1)سواء

 : ألولا المطلب

 بعقود التبرعات التعريف

مم يكون له فيهم ضرر  ومنهم ،عقود الصبي منهم مم يكون له فيه نفع محض إن
هذا النحو تنمول الفقهمء عقود  على ،مم يدور النفع والضرر بينهمم ومنهم ،محض

تلف عن اآلخر تمممم؛ ولذلك سأذكر طرفًم حكمًم خمصًم به يخ نوعالصبي وجعلوا لكل 
لذكر األثر على نحو أستطيع من خالله أن أبني عليه الفروع  ةئمن هذه العقود توط

 . الفقهية
كمن  ولمم ،عقود التبرعمت بأنواعهم هي ،التي فيهم للصبي نفع محض العقود

معرفة  معرفة أثر فعل الصبي على العقود التي فيهم للصبي نفع محض متوسقفة على
 . عقود التبرعمت وأنواعهم سأعر  ف ،عقود التبرعمت

                                                           

 نظم  برئمسة علممء لجنة الهندية، الفتموى  ،7/171: الشرائع تيبتر  في الصنمئع بدائع: ينظر (1)
 شرح في البهية الغرر ،4/203: الذخيرة ،5/54: هـ1310 ،2ط الفكر، دار البلقي، الدين

 . 4/268: الخالف من الراجح معرفة في اإلنصمف ؛2/394: الوردية البهجة
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 التبرعات  عقود

تفضل بمم ال يجب عليه من غير  أي ،تبرع فالن بملعطمء يقمل: ابللغة التربع
 . (1)طلب عوض على مم أعطى

التبرع بشكل  وأ تيعر  ف الفقهمء المتقدمون عقود التبرعم لم: االصطالح ويف
 . نوع من أنواع عقود التبرعخمص وإنمم عرفوا كل 

 عقود التبرع:  أنواع

 ،واإلعمرة ،والوصية ،والهدية ،والصدسقة ،الهبة: لعقود التبرعمت أمثلة منهم إن
 . (2)ونحوهم والقرض ،والوديعة ،والوسقف

                                                           

 بمرتضى الملقب الفيض أبو سينيالح عبدالرزاق بن محمد بن محمد العروس، تمج: ينظر (1)
 . 1/50: الوسيط المعجم ؛20/319: الهداية دار ،(هـ1205 ت) الزبيدي

 الفكر، دار ،(هـ681 ت) السيواسي الواحد عبد بن محمد الدين كممل القدير، فتح شرح: ينظر (2)
 مدمح ين إبراهيم بن الدين زين الدسقمئق، كنز شرح الرائق البحر ؛5/204: لبنمن بيروت،

 حسين بن لمحمد الرائق، البحر تكملة آخره وفي ،(هـ970 ت) المصري  نجيم بمبن المعروف
 . 4/401: 2ط اإلسالمي، الكتمب دار ،(هـ1138 بعد ت) القمدري  الحنفي الطوري  علي بن



 

 عقود الصـبـي أثر الحكم الوضعي في   

 
221 

 6 رقم البحث

 

 ISSN-2071-6028مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية  

 الثاني:  المطلب

 فعل الصبي في العقود النافعة له نفعا محضا أثر

 ،ود التي فيهم نفع محض للصبيالفقهمء في صحة مم يصدر من العق اختلف
 :له والوسقف عليه والصدسقة عليه وغيرهم من عقود التبرعمت على ثالثة أسقوال كملهبة

له فيهم نفع  والتي ،العقود التي يصدرهم الصبي المميز صحة: األول القول
 . (2)عن الحنمبلة ورواية ،(1)مذهب الحنفية وهو ،محض

م الصبي المميز وله فيهم نفع محض صحيح العقود التي يصدره إن: الثاين القول
 وهو ،(4)من مذهب الحنمبلة والراجح ،(3)مذهب المملكية وهو ،موسقوف على إذن الولي

 . (6)والزيدية ،(5)مذهب الظمهرية

                                                           

 أبي مسمئل بعض تحقيق في المنيفة الغرر ،6/126: الشرائع ترتيب في الصنمئع بدائع: ينظر (1)
 ت) الحنفي حفص أبو الدين سراج الغزنوي، الهندي أحمد بن إسحمق ابن عمر حنيفة،
 الهداية، شرح العنمية ،1/90:  1986-هـ1406 ،1ط الثقمفية، الكتب مؤسسة ،(هـ773
 جممل الشيخ بن الدين شمس الشيخ ابن هللا عبد أبو الدين اكمل محمود بن محمد بن محمد
 . 9/312: لفكرا دار( هـ786 ت) البمبرتي الرومي الدين

 علي الحسن أبو الدين عالء الخالف، من الراجح معرفة في اإلنصمف ،6/50: المغني: ينظر (2)
 . 7/125: 2ط العربي، التراث إحيمء دار ،(هـ885 ت) الدمشقي سليممن بن

 بن محمد الكبير، الشرح على الدسوسقي حمشية ،5/292: للخرشي خليل مختصر شرح: ينظر( 3)
 . 3/294: الفكر دار ،(هـ1230 ت) المملكي الدسوسقي عرفة بن احمد

 . 7/125: الخالف من الراجح معرفة في اإلنصمف: ينظر (4)

 . 8/64: بمآلثمر المحلى: ينظر (5)

 . 5/133: الزخمر البحر: ينظر (6)
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له فيهم  والتي ،عقود التبرعمت التي تصدر من الصبي المميز إن: الثالث القول
 . (1)مذهب الشمفعية وهو ،نفع محض غير صحيحة

 القول األول: دليل
الصبي المميز لمم كمن ليس أهاًل للتصرف  إن ،بدليل عقلي وهو سقولهم واستدلوا

زالت العلة وهو الضرر  ولمم ،في العقود التي فيهم ضرر عليه منع الشمرع تصرفه
الولي  إذن إلى أصبح الصبي أهال لهذه التصرفمت؛ ألن فيهم نفعًم له ولم يحتج

على كسب المبمحمت من الصبي كمالحتطمب  سقيمسمً  ،له فيهملحصوله على مصلحة 
 . (2)واالحتشمش
 القول الثاين:  دليل

سقد انتفت عنه أهلية التصرف لعد   ميزبدليل عقلي وهو إن الصبي الم استدوا
يكون في سقبض الصبي  فقد ،مم يقو  مقممه في التصرف النمفع هو وليه وأعدل ،بلوغه

ينفقه في وجوه الشر فيعود بملمضرة على  بأن ،هالكه ممل فيه منفعة له يتسسب في
 . (3)نفسه وعلى المجتمع

                                                           

 الجويني محمد بن يوسف بن هللا عبد بن الملك عبد المذهب، دارية في المطلب نهمية: ينظر (1)
-هـ1428 ،1ط المنهمج، دار ،(هـ478 ت) الحرمين بإمم  الملقب الدين ركن المعملي أبو

 ت) القزويني الرافعي، محمد بن الكريم عبد الوجيز، بشرح العزيز فتح ،6/442:  2007
 شرف بن الدين محيي زكريم أبو المهذب، شرح المجموع ،106 ،8/105: الفكر دار ،(هـ623

 . 157 ،156 ،9/155: كرالف دار ،(هـ676 ت) النووي 

 شرح في النهى أولي مطملب ؛6/50: سقدامة البن المغني ؛ 9/34: الهداية شرح العمنية: ينظر (2)
 الحنبلي مولدا، الدمشقي شهرة، الرحيبمني السيوطي عبده بن سعد بن مصطفى المنتهى، غمية

 . 3/11:  1994-هـ1415 ،2ط اإلسالمي، المكتب ،(هـ1243 ت) مذهبم

 إدريس بن حسن بن الدين صالح بن يونس بن منصور اإلسقنمع، متن في القنمع كشمف: نظري (3)
 . 4/302: العلمية الكتب دار ،(هـ1051 ت) الحنبلي البهوتي
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 القول الثالث:  أدلة
القمئلون بعد  صحة عقود الصبي المميز فيمم له فيهم نفع محض في  استدل .1

)رفع القلم عن : سقمل أن رسول هللا  الحديث الذي رواه اإلمم  علي 
( رواه الترمذي وسقمل حسن يثالحد... الصغير حتى يبلغ عن ،ثالثة

 . (1)غريب
إذ الصبي ليس من أهل  فعملهأإسقمط أسقوال الصبي و  من احلديث ةالدالل وجه

 . (2)العبمرة
للصبيمن كملهبة والصدسقة والوسقف عليه سقد يكون سببًم في  ملإعطمء الم نأ .2

تعوديهم على دنمءة النفس والرذالة ممم يترتب على ذلك مفمسد ظمهرة على 
 . (3)الصبي أخالق
مصلحة محضة للصبي  ولئكأالوسقف والصدسقة والهبة في  بأن: عليه واعترض
وجه شبهة من كسب  وفيهم ،ال يوهب أو يتصدق إال على محتمج إذ ،وال ضرر فيهم

 . (4)واالحتشمش فيحصل له بهم الملك من غير ضرر كمالحتطمب ،المبمحمت
سقة وغيرهم من التبرعمت من الفرق واضح بين الهبة والصد بأن: عن ذلك وأجيب

احتطب الصبي سقد   فإذا ،خرى أواالحتشمش من جهة  حتطمبمالجهة كسب المبمحمت ك
 . (1)سببًم في اعتممده عليهم فتكون  ،الهبة إذا وهبت له وال يبذل جهداً  أمم ،جهداً 

                                                           

 ت) عيسى أبو الترمذي، الضحمك، بن موسى بن َسْورة بن عيسى بن محمد الترمذي، سنن (1)
:  1975-هـ1395 ،2ط مصر، ي،الحلب البمبي مصطفى ومطبعة مكتبة شركة ،(هـ279

4/32 . 

 . 9/156: المهذب شرح المجموع ،6/442: المذهب دراية في الطلب نهمية: ينظر (2)

 دار الشمفعي، البجيرمي عمر بن محمد بن سليممن الخطيب، شرح على الحبيب تحفة: ينظر (3)
 . 3/262: 1ط لبنمن، بيروت، العلمية، الكتب

 . 6/50: المغني: ينظر( 4)
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 الرتجيح
في  القول الثمني القمئل بأن عقد الصبي المميز هو ،أراه راجحًم وهللا أعلم والذي

وليه؛ وذلك ألننم بين  ذنإالعقود التي له فيهم نفع محض عقد صحيح موسقوف على 
ثالث خيمرات فإمم أن يلغي ذلك العقد فيحر  الصبي من خير سقد يكون هو في أمس 

 ذنإأن نطلق له اليد في التصرف فيمم يمنح له في العقد من غير  وإمم ،الحمجة له
لعقد سقد يكون فيه شروط وخيمرات تكون سببًم في ا وهذا ،وليه وهو غير بصير بملعقود

أن يكون موسقوفم على إذن وليه فيكون سقد حقق المنفعة  وإمم ،عود المضرة عليه
لمم يراه  وفقمً  ،الوسقت نفسه يكون لوليه الحق في إمضمء العقد أو إلغمئه وفي ،للصبي

 . موافقًم لمصلحة الصبي
 نفع محضفيها  التيالمترتب على عقود الصبي  األثر

األثر المترتب على عقد الصبي يكون على النحو  فإن ،خالل مم ترجح لدي من
 : اآلتي

عقله سقمصرا  كون  ،وليه ال يعد عقد الصبي نمفذا بل يكون موسقوفم على إجمزة .1
 . عن معرفة النفع والضرر الذي سقد يحصل من جراء تلك العقود

حق يثبت للصبي  فكل ،التوسقف الموسقوف يفيد الملك على سبيل قدلمم كمن الع .2
في العقد الموسقوف يفيد الملك بملقبض مع بقمء مم تملكه الصبي موسقوفم على 

 . إذن وليه
تغير تصرفمت الصبي في هذه العقود بمم فيه مصلحة له وال يتحقق ذلك إال  .3

 . بإجمزة الولي لذلك العقد

                                                                                                                                                                          

 حمزة بن أحمد العبمس أبي بن محمد الدين شمس المنهمج، شرح إلى المحتمج نهمية: ينظر (1)
:  1984-هــ1404 أخيرة، ط بيروت، الفكر، دار ،(هـ1004 ت) الرملي الدين شهمب

5/408، 409 . 
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 الثالث:  المبحث

 ضرر محض. فعل الصبي في العقود التي له فيها أثر

فيهم للصبي ضرر محض إذا  التي ،عقود التبرعمت ومم شمبههم من العقود إن
أو أهداه لغيره فعقوده هذه  عطمهأ وهب الصبي ممله أو  كأن ،بمشر الصبي عقدهم بنفسه

أثر إلجمزة الولي لهذا العقد؛ ألن ذلك مضيعة  وال ،(1)ال تصح عند جمهور الفقهمء
عقد الصبي  جمزةإيطلق يد الولي في  ولم ،أبمهم الشرعلممل الصبي وتحقيق مفسدة ي

 ائ ائ ېېېىى: الضمر؛ حفمظم على ممل الصبي من الضيمع سقمل تعملى

ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ
(2) . 

لم يصرحوا ببطالن عقود الصبي التي فيهم عليه ضرر  ةالمالحظ أن المملكي ومن
 ،ق الصبي ومم يوسقفه ومم يهبهالنص الذي ورد فيه التصريح في بطالن عت الإمحض 

إال من له الحقب  –الوسقف والهبة أي–تصح  وال: جمء في كتب الفقه المملكي فقد

                                                           

 وحمشية الدسقمئق؛ كنز شرح الحقمئق تبيين ،7/171: الشرائع ترتيب في الصنمئع بدائع: ينظر (1)
 الحمشية، ،(هـ743 ت) الحنفي الزيلعي الدين فخر البمرعي محجن بن علي ابن عثممن شلبيال

 ،(هـ1021 ت) الشلبي يونس بن إسممعيل بن يونس بن أحمد بن محمد بن احمد الدين شهمب
 تحقيق في المنيعة الغرر ،6/34: هـ1313 ،1ط القمهرة، بوالق، األميرية، الكبرى  المطبعة

 على المنهجي الفقه ،7/103: للخرشي خليل مختصر شرح ،1/90: يفةحن أبي مسمئل بعض
 الدكتور الخن، مصطفى الدكتور السلسلة هذه تأليف في اشترك الشمفعي، اإلمم  مذهب

-هـ1413 ،4ط دمشق، والتوزيع، والنشر للطبمعة القلم دار الشربجي، علي البغم، مصطفى
 بن أحمد بن هللا عبد الدين موفق محمد وأب أحمد، اإلمم  فقه في الكمفي ،6/121:  1992

 ،1ط العلمية، الكتب دار ،(هـ620 ت) الحنبلي الدمشقي ثم المقدسي سقدامه بن محمد
 المذهب التمج ،8/195: بمآلثمر المحلى ،4/405: المغني ،2/130:  1994-هـ1414
 في اإلسال  شرائع ،3/263: اليمن مكتبة الصنعمني، العنسي سقمسم بن احمد المذهب، ألحكم 
 . 3/81: والحرا  الحالل مسمئل

 . 6 اآلية من جزء النسمء، سورة( 2)
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على العتق والوسقف والهبة كل عقد فيه  ويقمس (1)والمجنون  ،الصبي فخرج ،التبرع
 . ضرر محض على الصبي

بين  يفرسقوا ولم ،عقوده ومنهم ،سقد صرحوا ببطالن تصرفمت الصبي والشمفعية
سقمل الظمهرية بعد  صحة عتق الصبي حتى يبلغ ويقمس عليه  وسقد ،الضمرالنمفع منهم و 

 . (2)ممميةإلا وكذلك ،كل مم فيه ضرر محض على الصبي
مم فيه ضرر محض  وهو ،من عقود التبرعمت عقد الوصية مءاستثنى الفقه وسقد

بملصبي لكن ليس  هو ممم يتعلق إذ ،فقد جعلوا له أحكممم خمصة به يضمأعلى الصبي 
سأتنمول  ولذلك ،هو يتعلق بممل الصبي بعد وفمته وإنمم ،في حيمته كملعقود السمبقة

 : مذهبين إلى لةأاختلف الفقهمء في هذه المس فقد ،أسقوال الفقهمء في عقد الوصية

                                                           

 الكتب دار ،(هـ179 ت) المدني األصبحي عممر بن مملك بن أنس بن مملك المدونة،: ينظر( 1)
 بحمشية المعروف المسملك ألسقرب السملك، بلغة ،2/436:  1994-هـ1415 ،1ط العلمية،

 دار ،(هـ1241 ت) المملكي بملصموي  الشهير الخلوتي محمد بن أحمد العبمس أبو الصموي،
 . 4/140 ،4/101: المعمرف

 ،(هـ771 ت) السبكي الدين تقي بن الوهمب عبد الدين تمج للسبكي، والنظمئر األشبمه: ينظر (2)
 شرائع ،8/195: بمآلثمر المحلى ،2/274:  1991-هـ1411 ،1ط العلمية، الكتب دار

 . 3/81: والحرا  الحالل مسمئل في اإلسال 
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أوصى الصبي  فإذا ،صحة عقد الوصية الذي يبرمه الصبي عد : القول األول
 وسقول ،(2)الشمفعية وأكثر ،(1)نفيةمذهب الح وهو ،مطلهفي مرض موته فملوصية ب

 . (4)مذهب الظمهرية وهو ،(3)للحنمبلة
مذهب  وهو ،(5)وصية الصبي إذا وافق وجه الصواب صحة: الثاين القول

 . (9)اإلمممية ومذهب ،(8)المذهب عند الحنمبلة وهو ،(7)للشمفعية وسقول ،(6)المملكية

                                                           

 دار ،(هـ483ت) السرخسي األئمة شمس سهل أبي بن أحمد بن محمد المبسوط،: ينظر (1)
 . 10/430: الهداية شرح العنمية ،28/91:  1993-هـ1414 لبنمن، بيروت، المعرفة،

 وعمدة الطملبين روضة ،15/405: المهذب شرح المجموع ،8/189: الكبير الحموي : ينظر (2)
 . 6/97: مفتينال

 الراجح معرفة في اإلنصمف ،6/215 المغني، ،2/268 أحمد، اإلمم  فقه في الكمفي: ينظر( 3)
 . 187 ،7/186 الخالف، من

 . 8/376 بمآلثمر، المحلى: ينظر (4)

 المحتمج القريب دون  لبعيد أوصى فإذا يرثون، ال الذين ألسقمربه يوصي أن الصواب، وجه مثمل (5)
 الحليم عبد بن أحمد العبمس أبو الدين تقي تيمية، البن الكبرى  الفتموى : ينظر ،وصيته تنفذ لم

 ت) الدمشقي الحنبلي الحراني تيمية بن محمد بن القمسم أبي بن هللا عبد بن السال  عبد بن
 . 5/439:  1987-هـ1408 ،1ط العلمية، الكتب دار ،(هـ728

 القمسم أبي بن يوسف بن محمد خليل، تصرلمخ واإلكليل التمج ،8/239: الذخيرة: ينظر (6)
:  1994-هـ1416 ،1ط العلمية، الكتب دار ،(هـ897 ت) المملكي الغرنمطي العبدري 

6/636 . 

 الطملبين روضة ،15/405: المهذب شرح المجموع ،190 ،8/189: الكبير الحموي : ينظر (7)
 . 98 ،6/97: المفتين وعمدة

 اإلنصمف ،6/215: سقدامة البن المغني ،268 ،2/267: مدأح اإلمم  فقه في الكمفي: ينظر (8)
 . 7/186: الخالف من الراجح معرفة في

 . 2/191: اإلسال  شرائع: ينظر (9)
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 القول األول  أدلة
 وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې: عمو  سقوله تعملىب استدلوا .1

ىئېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئۇئ ۇئ
(1) 

بعد أن يجمع خصلتين  الإ الصبي إلى هللا لم يجز دفع الممل أن: الداللة وجه
يجوز تخصيص الوصية من بقية التصرفمت التي فيهم ضرر محض  وال ،البلوغ والرشد

 . (2)من دون مخصص
الصبي إنمم منع من  إذ ،موجود المخصص بأن: على هذا الدليل ويستدرك

 ،لهم خصوصية عن بقية عقود التبرعمت والوصية ،التصرفمت خوفم من إضمعة الممل
 ممت فإنه لم يحتج وإن ،عمش فهو بمق على ملكه نإ ألنه ،ممل ضمعةإليس فيهم  إذ

 . (3)الثواب وسقد حصل له ذلك بملوصية غير إلى
 تىالصبي ح عن ،)رفع القلم عن ثالثة: سقول النبي  عمو  .2

 (4)(الحديث...يبلغ
الصبي مرفوع عنه القلم بنص الحديث فال تنعقد وصيتة سقبل  أن: الداللة وجه

 . (5)بلوغه
المراد  نألاالستدالل بهذا الحديث فيه نظر؛  بمن: على هذا الدليل ويستدرك
 . (6)نحن فيه ليس منه ومم ،بملقلم التكليف

                                                           

 . 6 اآلية النسمء، سورة( 1)

 . 8/380: بمآلثمر المحلى ،3/220: األ : ينظر (2)

 . 15/405 المهذب، شرح المجموع: ينظر (3)

 . تخريجه سبق (4)

 . 8/189 الحمدي،: ينظر (5)

 . 10/431 الهداية، شرح العنمية: ينظر (6)
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يصح من الصبي كملهبة  فال ،لتبرعالوصية هي تمليك الممل بطريق ا إن .3
 . (1)والصدسقة ؛ألنه ال اعتبمر لعقل الصبي فيمم يضره

الهبة  إمم ،بمن الوصية عقد يستطيع الرجوع عنه سقبل موته عليه واعترض
 . (2)يستطيع الرجوع عنهم بعد عقدهم فال ،والصدسقة وغيره ذلك من التبرعمت

 إذا وافق وجه الصواب القول الثاين القائل بصحة وصية الصيب  أدلة
بن ُسليم  مروالموسقوف الذي رواه عبد هللا بن أبي بكر عن أبيه أن ع الحديث .1

ههنم غالمم يفمعًم من غسمن لم  نإ أخبره أنه سقيل لعمر بن الخطمب 
: بملشم  وليس له ههنم إال ابنة عم له فقمل عمر هذو ممل ووارث وهو ،يحتلم

عمرو بن سليم فبيع  سقمل ،ه بئر جشم)فليوص لهم فأوصى لهم بممل يقمل ل
 تعمه التي أوصى لهم هي أ  عمرو بن وابنة ،ذلك الممل بثالثين ألف درهم

وعبد الرزاق في المصنف والبيهقي في  موطأمملك في ال مم إلرواه ا ،سليم(
 . (3)حديث منقطع وسقمل ،السنن الكبرى 

ن يكتب عقد الوصية عمر أمر الغال  الذي لم يحتلم بأ سيدنم أن: الداللة وجه
ينكر علية أحد من  ولم ،عمر كمن في زمن الصحمبة وسيدنم ،مع أنه لم يبلغ الحلم

 . (4)الصحمبة فكمن الخبر حجة بمإلجممع السكوتي

                                                           

 . 6/216 المغني، ،28/92 المبسوط،: ينظر (1)

 . 8/190 الكبير، الحموي : ينظر (2)

 آل سلطمن بن زايد مؤسسة ،(هـ179 ت) المدني األصبحي عممر بن أنس بن مملك الموطأ، (3)
 ،2820:  2004-هـ1425 ،1ط اإلممرات، ظبي، أبو اإلنسمنية، الخيرية لألعممل نهيمن

 ،(هـ211 ت) الصنعمني العميري  نمفع بن همم  بن عبدالرزاق بكر أبو المصنف، ،4/1104
 الكبرى  السنن ،(16410) 9/77:  2003-هـ1403 ،2ط لبنمن، بيروت، اإلسالمي، المكتب
 يدرك لم لزرفيا سليم بن فعمرو منقطع الخبر البيهقي عنه وسقمل ،(12657) 6/461: للبيهقي

 . الخطمب بن عمر

 . 216 ،6/215: المغني ،4/346: المدونة: ينظر (4)
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 : عليه ويستدرك
كمن  يعني ،الحديث إذا صح فمنه محمول على أنه كمن سقريب العهد بملحلم بأن

يسمى يمفعم مجمزًا تسمية للشيء بمسم مم  ومثله ،بملغًم لم يمض  على بلوغه زمن كثير
 . (1)عن سقوله كمن غالمم لم يحتلم فيجوز أن يكون الراوي نقله بمعنمه وأمم ،كمن عليه

الوصية تصرف فيه نفع للصبي فصح منه كمإلسال  والصالة ؛ وذلك ألن  إن .2
يلحق ضرر  فال ،الوصية صدسقة يحصل ثوابهم له بعد غنمه عن ملكه وممله

 . (2)وال ُأخراه  هعمجل دنيمفي 
سلمنم أن الوصية يحصل النفع والثواب للصبي  إن: على هذا الدليل واعترض

 ويعني ،التصرفمت أوضمع إلى بتنفيذهم ؛ ولكن المعتبر به في النفع والضرر النظر
في أصل الوضع مزيل  والوصية ،ال األحوال لوضعذلك أن يعتبر في التصرف أصل ا

أوصى لفمسق  كأن ،ال يقع النفع وسقد ،لنفع فيهم في بعض األحواليقع ا وسقد ،للملك
 مسسقيمس الوصية من الصبي على الصيم  والصالة فقي أمم ،ينفق ذاك الممل في الفسق

فيه نظر ؛ ألن من لم يبلغ غير مخمطب بشيء من الشرائع ال بفرض وال بتحريم وال 
التي  عمملهأ تفضل عليه بقبول  بندب وال هو داخال في هذا الخطمب ؛ لكن هللا تعملى

 . (3)يلزمه ذلك أنالبر ببذله دون  عمملأ هي 

                                                           

 . 10/430: الهداية شرح العنمية: ينظر( 1)

 . 4/443: المنتهى غمية شرح في النهى أولى مطملب: ينظر (2)

 بن أحمد بن محمود محمد أبو الهداية، شرح البنمية ،10/431: الهداية شرح العنمية: ينظر (3)
 الكتب دار ،(هـ855 ت) العيني الدين بدر الحنفي الغيتمبي حسين ابن أحمد بن موسى

 . 8/378: بمآلثمر المحلى ،13/407:  2000-هـ1420 ،1ط لبنمن، بيروت، العلمية،
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  الرتجيح
أراه راجحًم وهللا أعلم القول األول القمئل بعد  صحة وصية الصبي المميز؛  والذي

 والسبب ،ألنه ال وجه الستثنمء وصية الصبي من العقود التي له فيهم ضرر محض
 أنه إلى إضمفة ،ال سقمئمم وهو نقصمن األهليةالذي حجر عن الصبي ألجله ال ز 

بإمضمء وصية الصبي بملثلث يلحق الضرر بورثة الصبي؛ ألنهم أولى النمس بملممل 
في أغلب األحيمن؛ ألنه  محلهمالصبي في الثلث تكون في غير  ووصية ،من غيرهم

بنمء فال أثر يترتب على فعل الصبي في الوصية وال تنفذ  وعليه. للتصرف هالأ ليس 
 . اعلم وهللا ،على مم رجحت



 

 عقود الصـبـي أثر الحكم الوضعي في   

 
232 

 6 رقم البحث

 

 ISSN-2071-6028مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية  

 الرابع:  المبحث

 فعل الصبي في العقود التي تدور بين النفع والضرر أثر

 : ألولا المطلب

 بعقود المعاوضات التعريف

العقود التي تدور بين النفع والضرر لهم صور كثيرة في الفقه اإلسالمي؛ الن  إن
  .ه العقود )عقود المعموضمت(أشهر هذ ومن ،مدار هذه العقود في الغملب الممل

يعطي كاًل من العمسقدين المقدار نفسه من المنفعة التي  عقد: المعموضة عقد
 ،المزارعة عقد ،السلم عقد ،اإلجمرة عقد ،)عقد البيع: وهي ،(1)يعطيهم للطرف اآلخر

 .االستصنمع ومم شمكلهم من العقود( عقود ،الشركمت بأنواعهم عقود ،المسمسقمة عقد
 

 الثاني:  بالمطل

 فعل الصبي في العقود التي تدور بين النفع والضرر أثر

بعضهم سأذكر حكم  وعرفت ،تدور بين النفع والضرر التي أن ذكرت العقود بعد
تلك العقود إذا صدرت من الصبي؛ كي أتوصل بعد ذلك ألثر فعل الصبي في تلك 

 : سقوالأفي هذه العقود أربعة  فللفقهمء ،العقود

                                                           

 . 1/438: الفقهمء لغة معجم: ينظر (1)
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عقود الصبي في العقود التي تدور بين النفع والضرر إذا  صحة: لالقول األو 
 وهو ،(2)والمملكية ،(1)مذهب الحنفية وهو ،ولم ينكر عليه تصرفهعلم ب أو ،أذن له وليه

 . (5)مذهب الزيدية وهو ،(4)عند الشمفعية وسقول ،(3)رواية عند الحنمبلة
التي تدور بين النفع  هيو  ،صحة العقود التي يصدرهم الصبي عد : الثاين القول

 ورواية ،(6)الراجح من مذهب الشمفعية وهو ،أثر ألذن الولي في هذا العقد وال ،والضرر
 . (9)ممميةإلوا ،(8)الظمهرية ومذهب ،(7)عند الحنمبلة
العقود التي تصدر من الصبي المميز والتي تدور بين النفع  صحة: الثالث القول

 . (1)رواية عند الحنمبلة وهو ،والضرر

                                                           

 . 9/227: الهداية شرح البنمية ،7/171: الشرائع ترتيب في الصنمئع بدائع: ينظر (1)

 . 4/3: الكبير الشرح على الدسوسقي حمشية ،5/292: للخرشي خليل مختصر شرح: ينظر (2)

 بن أحمد بن إبراهيم بن الرحمن عبد العمدة، شرح العدة ،4/185: سقدامة البن المغني: ينظر (3)
 . 1/333:  2003-هـ1424 القمهرة، الحديث، دار ،(هـ624ت) المقدسي الدين بهمء محمد

 ،6/226: الشمفعي اإلمم  مذهب في البيمن ،6/445: المذهب دراية في المطلب نهمية: ينظر (4)
 . 285 ،10/284: الوجيز بشرح العزيز فتح

 . 4/293: األمصمر علممء لمذاهب الجممع الزخمر البحر: ينظر (5)

 ت) رازي الشي يوسف بن علي بن إبراهيم إسحمق أبو الشمفعي، اإلمم  فقه في المهذب: ينظر (6)
 المجموع ،6/445: المذهب دراية في المطلب نهمية ،2/131: العلمية الكتب دار ،(هـ476
 . 156 ،9/155: المهذب شرح

 بن الرحمن عبد المقنع متن على الكبير الشرح ،2/111: أحمد اإلمم  فقه في الكمفي: ينظر (7)
 للنشر العربي الكتمب دار ،(هـ682 ت) الحنبلي الجممعيلي المقدسي سقدامه بن أحمد بن محمد

 . 4/518: والتوزيع

 به يطرد وثوب يأكله كطعم  منه البد مم إال البلوغ سقبل الصبي بيع صحة عد  حز  ابن ذكر (8)
 المحلى: ينظر والضرر، النفع بين يدور مم كل البيع على ويقمس والبرد الحر نفسه عن

 . 7/509: بمآلثمر

 . 2/9: والحرا  الحالل مسمئل في اإلسال  شرائع: ينظر (9)
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أن يجيز العقد  فإمم ،يبلغ الصبي أن إلى عقد الصبي موسقوف نإ: الرابع القول
 . (2)مذهب اإلبمضية وهو ،أن يفسخه وإمم ،بعد البلوغ
 : األولالقول  أدلة

ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې: تعملى سقمل .1
(3) . 

حمن بمإلذن له هو االمت بتالءالوا ،هللا تعملى أمر بمبتالء اليتممى أن: الداللة جهو 
يدل على  وهذا ،اإلذن بمالبتالء إذنًم بملتجمرة فكمن ،بملتجمرة؛ ليعرف رشده وضالله

 فإذا ،ونضره شرافهإصحة العقود التي يصدرهم الصبي المميز بأذن الولي وتحت 
فإن الغال   ولذلك ،تصرفه؛ ألنه متصرف بأذن هللا تعملى صح ،تصرف بإذن وليه

ينبغي  فإنه ،وكمن ممن يشتري ويبيع ويربح القمضي إلى ألمرالمصلح لممله لو رفع ا
 . (4)يأذن له بملتجمرة نأ يللقمض

 على هذا االستدالل من وجهني:  واستدرك
األذن لهم في التصرف حمل الصغر بدليل  ې ېالمراد بقوله  ليس: األول

 ألن هللا تعملى أمر بدفع الممل ؛ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ: سقوله تعملى بعد ذلك
ثبت بموجب هذه اآلية إنه ال يجوز دفع الممل إليه  فإذا ،اليهم بعد البلوغ وإينمس الرشد

 . (5)حمل صغره وجب أن ال يجوز تصرفه حمل الصغر ألنه ال سقمئل بملفرق 

                                                                                                                                                                          

 . 4/267: الخالف من الراجح معرفة في اإلنصمف: ينظر (1)

 . 224 ،8/223: العليل وشفمء النيل شرح: ينظر (2)

 .6 اآلية من جزء النسمء، سورة( 3)

: الشرائع ترتيب في الصنمئع بدائع ،22 ،25/21 ،24/282: للسرخسي المبسوط: ينظر (4)
 . 4/185: سقدامة البن المغني ،2/111: أحمد إلمم ا فقه في الكمفي ،7/170

 الرازي  التميمي الحسين بن الحسن بن عمر بن محمد هللا عبد أبو الغيب، مفمتيح: ينظر (5)
 ،3ط لبنمن، بيروت، العربي، التراث إحيمء دار ،(هـ606 ت) الرازي  الدين بفخر الملقب
 . 9/497: هـ1420
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االختبمر في اآلية الكريمة مجمل لم يتعرض فيه بكون االختبمر  إن: الثاين
كون االختبمر بعقد بيع أو إجمرة أو فرض  وعلى ،مشرة الصبي العقد أو غيرهببم

حمن الوسقت ورآه الولي صوابًم  فإذا ،يصح أن يأمر الصبي حتى يسمو  فال ،مضمربة
 . (1)تولى الولي العقد بنفسه؛ ألن عقد الصبي بمطل

بعد وفمة أبي سلمة  )دخل علي  رسول هللا : روي عن أ  سلمة أنهم سقملت مم .2
فقمل  ،هللا إنه ليس أحد من أوليمئي شمهديم رسول  :فقلت ،نفسه إلى فخطبني

 :سقم يم عمر فزوج النبي  :سقلت ،ليس منهم شمهد وال غمئب يكره ذلك إنه
، )الذهبي في تعليقه  وصححه ،له والحمكم واللفظ رواه الطحموي  ،فتزوجهم

 . (2)على المستدرك
وأمُر  ليعمر بن أ  سلمة بمشر عقد الزواج فكمن بمثمبة الو  أن: الداللة وجه
 وعمر ،بمثمبة إطالق يده بملتصرف يزوج أمه من رسول هللا  نألعمر ب رسول هللا 

 . (3)يومئذ طفل صغير غير بملغ
يبيع بعض مم يبيع  وهو ،مر  بعبد هللا بن جعفر نهأ روي عن النبي  مم .3

رواه الطحموي والهيثمي في  ،)بمرك هللا لك في صفقتك(: الغلممن فقمل 
 . (4)رجمله رجمل الثقمت وسقمل ،مجمع الزوائد

                                                           

 . 6/545: المذهب دراية في المطلب نهمية: ينظر (1)

 األزدي سلمة بن عبدالملك بن سالمة بن محمد بن احمد جعفر أبو اآلثمر، معمني شرح (2)
 ،4277:  1994-هـ1414 ،1ط الكتب، عملم ،(هـ321 ت) بملطحموي  المعروف الحجري 

 . 4/18 ،6759: الصحيحين على المستدرك ،3/11

 . 3/11: اآلثمر معمني شرح ،25/22: المبسوط: ينظر (3)

 األزدي سلمة بن الملك عبد بن سالمة بن محمد بن احمد جعفر أبو اآلثمر، مشكل شرح (4)
-هـ1415 ،1ط الرسملة، مؤسسة ،(هـ321 ت) بملطحموي  المعروف المصري  الحجري 
 بن بكر أبي بن علي الدين نور الحسن أبو الفرائد، ومنبع الزوائد مجمع ،14/458:  1940
 . 9/286 ،4/155:  1994-هـ1414 القمهرة، القدسي، مكتبة ،(هـ807 ت) الهيثمي سليممن
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هذا الحديث على جواز عقود الصبيمن الذين  يدل: الداللة من هذا الحديث وجه
 . (1)الوالية عليه بملمبمشرة بملعقد ليهإمن  طالقإيعقلون البيع والشراء ب

 ،الصبي العمسقل المميز محجور عليه فصح تصرفه بأذن وليه كملعبد إن .4
 . (2)يحصل المصلحة بتصرفه لعد  تمييزه ومعرفته فإنه ال ميزغير الم وفمرق 
المحجور  ألن ؛الفمرق مع  مسسقيمس الصبي على العبد سقي بأن: عليه ويستدرك
محجور عليهم لحق  وسقسم ،عليهم لحق غيرهم ومنهم العبد محجور: عليهم سقسممن

ذن أذن له ذلك الغير )كملسيد يأ إن ،عليه لحق غيره فملمحجور ،انفسهم ومنهم الصبي
الصبي فإن علة  أمم ،للعبد( فإن زاول العبد العقد يزول السبب الذي حجر عليه ألجله

 . (3)بمإلذن؛ ألنه عمجز بذاته والعجز والقدرة ال يجتمعمن زولالحجر سقمئمة بنفسه فال ت

                                                           

 . 25/22: المبسوط: ينظر (1)

 . 4/185: سقدامة البن المغني: ينظر (2)

 . 5/369: الكبير الحموي : ينظر (3)
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القائل بعدم صحة العقود اليت يصدرها الصيب واليت تدور بني النفع  اينالقول الث أدلة
 والضرر 
)رفع القلم عن ثالثة عن : أنه سقمل عن النبي  وي عن سيدنم علي ر  مم .1

 . (1)الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل( وعن ،النمئم حتى يستيقظ
يصح بيعه  فال ،هذا الحديث على أن الصبي غير مكلف يدل: الداللة وجه

 . (2)ولو أجمزه وليه ؛ ألن رفع القلم عنه يمنع من إجمزة عقده حتى ،وشراؤه
نحن فيه من العقود  ومم ،المراد برفع القلم هنم رفع التكليف بأن: عليه ويستدرك

 . (3)ليس منه
معنى رفع القلم عد  المؤاخذة على مم يقع من الصبي  بأن: على االعتراض ورد

كمن غير مؤاخذ بتصرفمته فليس أهال  ومن ،تترتب عليهم أحكم  والعقود ،من التصرفمت
 . (4)إلنشمئهم
بيعه وال  ينعقدوكملصبي غير المميز فال  كملمجنون  ،الصبي غير مكلف نإ .2

 . (5)شراؤه
يظهر في الصبي بملتدرج فال يمكن الوسقوف على الوسقت  نممإو  ،العقل خفي إن .3

البلوغ فال  وعالمته ،وضع له الشمرع عالمة فلذلك ،الذي ظهر فيه العقل
مم يضره ومم ينفعه  يميز بين وأصبح ،يمكن أن نقول إن هذا الصبي عمسقل

 . (6)إال بملعالمة التي وضعهم الشمرع
                                                           

 . تخريجه سبق (1)

 . 5/12: الشمفعي اإلمم  مذهب في البيمن ،5/369: الكبير الحموي : ينظر (2)

 . 10/431: الهداية شرح العنمية: ينظر (3)

 . 6/12: الشمفعي اإلمم  مذهب على المنهجي الفقه: ينظر (4)

 . 8/106: الوجيز بشرح العزيز فتح ،5/12: الشمفعي اإلمم  مذهب في البيمن: ينظر (5)

 ،(هـ505 ت) الطوسي الغزالي محمد بن محمد حممد أبو األصول، علم في المستصفى: ينظر (6)
 بن إبراهيم المقنع، شرح في المبدع ،1/159:  1993-هـ1413 ،1ط ة،العلمي الكتب دار

 العلمية، الكتب دار ،(هـ884 ت) الدين برهمن إسحمق أبو مفلح بن محمد بن عبدهللا بن محمد
 . 4/8:  1997-هـ1418 ،1ط لبنمن، بيروت،
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اآلثمر هي  وتلك ،يعلم ذلك بآثمر نممإو  ،انه ال يشترط البلوغ عليه ويستدرك
يعلم في حق البملغ فمن معرفة رشده شرط  كمم ،جريمن تصرفمته على وفق المصلحة

 . (1)رفهتصرفه فمن تصرف بغير إذن وليه لم يصح تص وصحة ،دفع ممله إليه
تدور بين  والتي ،القول الثملث القمئل بصحة العقود التي تصدر من الصبي أدلة

لم أجد من ذكر دلياًل يؤيد هذه  فلذا ،الرواية مرجوحة عند الحنمبلة هذه: النفع والضرر
 . أعلم وهللا ،الرواية بحسب اطالعي

 فلم ،بلوغه ىإل القمئل بأن عقد الصبي موسقوف ابعالكال  على القول الر  وكذلك
 . اطالعي دلياًل يؤيد صحة مم ذهبوا إليه بحسب ،يذكر اإلبمضية
  الرتجيح

الثمني القمئل بعد  صحة العقود التي يصدرهم  القول: اعلم وهللا ،أراه راجحم والذي
 مستثنيمً  ،تدور بين النفع والضرر؛ لقوة األدلة التي استدل بهم هذا الفريق والتي ،الصبي

ذلك كال  جمهور المفسرين؛ ألنهم  ويؤيد ،الصبي في الشيء اليسير من ذلك تصرفمت
ال بأس بأن يدفع  وسقملوا ،أي اختبروا عقولهم وأخالسقهم ،ې ې فسروا سقوله تعملى 

إليه شيء من ممله فإن حمفظ عليه وآنس الولي الرشد من الصبي وجب على الولي أن 
والبلوغ إمم بمالحتال  أو  ،ائ ى ى ې يدفع إليه جميع ممله بعد البلوغ لقوله تعملى 

 . (2)السن أو غيرهمم من العالممت التي ذكرُتهم سمبقم في حد البلوغ
على ولي اليتيم أن يختبره في الشيء  أن ،سقوله تعملى في اآلية الكريمة فدالله

 اليسير من ممله وال يدفع إليه جميع ممله إال بعد أن يبلغ راشدا ويبقى سقبل البلوغ والرشد
                                                           

 . 4/185: سقدامة البن المغني: ينظر (1)

 ت) جعفر أبو الطبري  خملد بن يزيد بن جرير بن محمد ن،القرآ تأويل في البيمن جممع: ينظر (2)
 عبدهللا أبو القرآن، ألحكم  الجممع ،4/251: هـ1405 لبنمن، بيروت، الفكر، دار ،(هـ310
 تفسير ،34 ،5/33: القمهرة الشعب، دار ،(هـ671 ت) القرطبي األنصمري  احمد بن محمد
 الفكر، دار ،(هـ774ت) الفداء أبو الدمشقي كثير بن عمر بن إسممعيل العظيم، القرآن

 . 1/453: هـ1401 لبنمن، بيروت،
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لوليه أن يجيز عقوده ؛ ألنه  وليس ،رفع القلم وحديث ،غير مكلف بنص اآلية هذه
 . محجور عليه بنص الشرع

 ،فال يترتب أثر على فعل الصبي في العقود التي تدور بين النفع والضرر وعليه
المأكل والملبس ومم ال بد منه  كشرائه ،من ذلك بيعه وشراؤه في الشيء اليسير يستثنى
 . مم دون ذلك فهو بمطل أمم ،لمعمشه
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 الخامس:  المبحث

 فعل الصبي في عقد الزواج والطالق أثر

 األول:  المطلب

 فعل الصبي في عقد الزواج أثر

هللا تعملى أولى للزواج وانحالله أهمية كبرى لمم فيه من تأثير في الفرد  إن
خمصًم عن بقية العقود؛  والمجتمع؛ لذا نرى أن الفقهمء افردوا لعقد الزواج وانحالله بمبمً 

مر سأتنمول مبمشرة كل واحد من غير المكلفين لعقد  ولمم ،خصوصيته إلى لإلشمرة
 . اشرع في اآلثمر سأعرف عقد الزواج نأ وسقبل ،الزواج وانحالله

يدل على مقمرنة شيء بشيء لذا يطلق الزوج على من له  صلأ: يف اللغة الزواج
 . (1)ج الرجل امرأته والزوج في اللغة خالف الفردسقرين فيقمل زوج المرأة بعلهم وزو 

يفيد حل استمتمع كل من الرجل والمرأة بمآلخر مم لم يمنع  عقداالصطالح:  ويف
 . (2)من نكمحهمم ممنع شرعي

تتبعي  وعند ،أن عرَّفت الزواج سأشرع ببيمن حكم مبمشرة الصبي لعقد الزواج بعد
 : ينألسقوال الفقهمء وجدت أن في المسألة سقول

                                                           

: العرب لسمن ،3/35: اللغة مقمييس ،1/320: العربية وصحمح اللغة تمج الصحمح: ينظر (1)
2/291 . 

 . 4 ،3/3: المختمر الدر على المحتمر رد: ينظر (2)
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الصبي المميز إذا بمشر عقد النكمح لنفسه كمن العقد موسقوفًم  إن: األول القول
 ،حصلت اإلجمزة نفذ العقد وترتب عليه آثمره فإن ،على إجمزة ولي امر الصبي المميز

 (2)والمملكية ،(1)لم تحصل اإلجمزة بقي العقد موسقوفًم وهذا مذهب الحنفية وإن
 . (5)واإلبمضية ،(4)والزيدية ،(3)والحنمبلة

الصبي المميز إذا بمشر عقد النكمح لنفسه لم يصح هذا العقد وال  إن: الثاين القول
 (8)ممميةإلوا ،(7)والظمهرية ،(6)وليه وإن أجمزه وهو مذهب الشمفعية جمزةإيتوسقف على 

 القول األول:  أدلة
ٻ ٻ ٱ: تعملى سقمل .1

اآلية فيهم داللة واضحة على صحة  هذه(9)
األيممى المحتمجين ومن في  تزويج إلى ندبت ةوسقوف؛ ألن اآليالعقد الم

له والية وال أمر فعقده موسقوف  كنوإن لم ي والصبي ،معنمهم ومنهم الصبي

                                                           

 . 2/233: الصنمئع بدائع ،4/226: المبسوط: ينظر (1)

 الشرح على الدسوسقي حمشية ،3/198: للخرشي خليل مختصر شرح ،4/206: الذخيرة: ينظر (2)
 . 2/241: الكبير

 بن محمد بن مفلح بن محمد الفروع، وتصحيح الفروع ،7/51: سقدامة البن المغني: ينظر (3)
 ،1ط الرسملة، مؤسسة ،(هـ763 ت) الحنبلي المقدسي الدين شمس هللا عبد أبو مفرج

 القنمع كشمف ،8/53: الخالف من الراجح معرفة في اإلنصمف ،6/125 : 2003-هـ1424
 . 5/44: اإلسقنمع متن عن

 . 4/303: الزخمر البحر: ينظر (4)

 . 6/366: العليل وشفمء النيل شرح: ينظر (5)

: 9/109: الشمفعي اإلمم  مذهب في البيمن ،2/423: الشمفعي اإلمم  فقه في المهذب: ينظر (6)
 . 16/130: لمهذبا شرح المجموع

 . 9/45: بمآلثمر المحلى: ينظر (7)

 . 2/219: اإلسال  شرائع: ينظر (8)

 . 32 اآلية من النور سورة (9)
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على إجمزة من يملك ذلك العقد فقد اسقتضت اآلية جواز النكمح موسقوفًم على 
 . (1)إجمزة من يملكهم

رأي الولي لكون  انضمم  ىإل الصبي العمسقل من أهل العبمرة ولكن يحتمج نأ .2
رأي الولي يحصل تمم   وبمنضمم  ،الصبي سقليل التأمل منشغاًل بمللهو واللعب

جمز ذلك وكمن ذلك كمبمشرة الولي بنفسه حتى يثبت  يأجمز الول فإذا ،النظر
 . (2)له الخيمر إذا بلغ

الوطء والصبي أهل للخطمب بمإلبمحة والندب  بمحةإعقد النكمح سبب  إن .3
 . (3)هة دون الوجوب والتحريموالكرا 
النكمح وإن كمن سببم إلبمحة الوطء؛ ولكن يترتب على عقد  بأن ،عليه ويستدرك

 ،ومؤخر ،ومهر ،المرأة حقوسقهم من نفقة إعطمء ،النكمح واجبمت على الزوج منهم
 . في أغلب األحيمن يعجز عن اإليفمء بكل ذلك والصبي ،وغيرهم ،ومعمشرة

 بعدم صحة زواج الصيب  القائلالقول الثاين:  أدلة
)رفع القلم عن : سقمل رسول هللا  سمعت: سقمل الذي رواه علي  الحديث .1

الصبي حتى يبلغ أو يعقل  وعن ،ثالث عن المبتلى أو سقمل المجنون حتى يبرأ
 . (4)وعن النمئم حتى يستيقظ(

                                                           

 زكريم يحيى أبي بن علي محمد أبو الدين جممل والكتمب، السنة بين الجمع في اللبمب: ينظر (1)
 سوريم، دمشق، مية،الشم الدار القلم، دار ،(هـ686 ت) الخزرجي األنصمري  مسعود بن

 . 667 ،2/666:  1994-هـ1414 ،2ط لبنمن، بيروت،

 . 2/233: الشرائع ترتيب في الصنمئع بدائع ،4/226: للسرخسي المبسوط: ينظر (2)

 عليش محمد بن أحمد بن محمد خليل، مختصر شرح الجليل منح ،4/206: الذخيرة: ينظر (3)
 . 3/309:  1989-هـ1409 لبنمن، بيروت، كر،الف دار ،(هـ1299 ت) المملكي هللا عبد أبو

 . تخريجه سبق (4)
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 . (1)الصبي غير مكلف فال يصح زواجه إن: الداللة وجه
ه عقود المعموضة من كونه يدور بين النفع والضرر فلم عقد الزواج أشب إن .2

 . (2)يصح من الصبي المميز كملبيع
  الرتجيح

أراه راجحًم وهللا أعلم القول الثمني القمئل بعد  صحة عقد زواج الصبي  والذي
المميز؛ لعد  أهليته للزواج فملصبي ال يمكن أن يقف على مم يضره ومم ينفعه في عقد 

ر مؤهل الختيمر الزوجة التي تكمفئه وتبعم لمم رجحته فال يترتب أي غي وهو ،الزواج
 . أثر على زواج الصبي لعد  صحة زواجه

 

 : نيالثا المطلب

 فعل الصبي في انحالل عقد الزواج أثر

 البدء بمألثر سأعرف الطالق لغة واصطالحم  سقبل
يقمل نمسقة الطمء والال  والقمف يدل على التخلية واإلرسمل لذا  حرف: الطالق

محررة من سقيد الزواج لذا يقمل  أي ،طملق وامرأة  ،ترسل ترعى حيث شمءت أي ،طملق
 . (3)الطالق انحالل الزواج

 . (4))رفع سقيد النكمح حماًل أو مقمال بلفظ مخصوص(: االصطالح ويف
 : المسألة سقوالن في ،بمشر الصبي الطالق فهل يقع طالسقه إذا

                                                           

 . 9/109: الشمفعي اإلمم  مذهب في البيمن: ينظر (1)

 . 9/109: الشمفعي اإلمم  مذهب في البيمن ،2/423: الشمفعي اإلمم  فقه في المهذب: ينظر (2)

 ،(هـ395 ت) الحسين بوأ الرازي، القزويني زكريم بن فمرس بن احمد اللغة، مقمييس: ينظر (3)
 . 10/228: العرب لسمن ،421 ،3/420: الفكر دار

 . 3/252: الدسقمئق كنز شرح الرائق البحر (4)
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 ،(1)بي المميز وإن كمن عمسقاًل وهو مذهب الحنفيةيقع طالق الص ال: األول القول
 ،(5)مذهب الزيدية وهو ،(4)احمد مم إلعن ا ورواية ،(3)والشمفعية ،(2)المملكيةو 

 . (7)واإلبمضية ،(6)واإلمممية
 وسقع ،يعقل الطالق وكمن ،الصبي إن كمن ابن عشر سنين إن: الثاين القول

 . (9)الظمهرية هبومذ ،(8)طالسقه وهو المذهب عند اإلمم  أحمد
 القول األول:  أدلة

 وجه. (10)رفع القلم عن ثالثة عن الصبي حتى يبلغ( سقول النبي  عمو  .1
 . (11)يصح طالسقه فال ،عنه القلم مرفوع ،الصبي غير مكلف إن: الداللة

                                                           

: الشرائع ترتيب في الصنمئع بدائع ،6/178: المبسوط ،1/347: الفتموى  في النتف: ينظر (1)
3/100 . 

 المقتصد، ونهمية المجتهد بداية ،2/571: المدينة أهل فقه في الكمفي ،2/79: المدونة: ينظر (2)
 الحديث، دار ،(هـ595 ت) القرطبي رشد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الوليد أبو

 . 3/102:  2004-هـ1425 القمهرة،

 . 10/68: الشمفعي اإلمم  مذهب في البيمن ،10/415: الكبير الحموي  ،5/235: األ : ينظر (3)

 الحصري  الزركشي هللا عبد بن محمد الدين شمس زركشي،ال شرح ،7/381: المغني: ينظر (4)
 . 5/389:  1993-هـ1413 ،1ط العبيكمن، دار( هـ772 ت) الحنبلي

 . 4/166: الزخمر البحر: ينظر (5)

 . 3/4: اإلسال  شرائع: ينظر (6)

 . 6/370: العليل وشفمء النيل شرح: ينظر (7)

 . 5/388: الزركشي شرح ،3/110: أحمد اإلمم  فقه في الكمفي: ينظر (8)

 9/465: بمآلثمر المحلى: ينظر (9)

 . تخريجه سبق (10)

 . 10/68: الشمفعي اإلمم  مذهب في البيمن ،10/415: الكبير الحموي : ينظر (11)
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 ةشيب بوأ)ال يجوز طالق الصبي( رواه : أنه سقمل روي عن ابن عبمس  مم .2
 . (1)عيففي المصنف والدارمي بإسنمد ض

)ال يجوز على الغال  طالق : أنه سقمل عن علي بن أبي طملب  وروي  .3
 . (2)في كنز العممل وروي  ،حتى يحتلم( رواه عبدالرزاق في المصنف

الصبي ال يقع طالسقه وإن كمن عمسقال ؛ ألن الطالق لم يشرع إال عند  إن .4
 والصبي ،يكون مصلحة وإنمم يعرف ذلك بملتأمل ن ،خروج النكمح من

نشغمله بمللهو واللعب ال يتأمل لقصور فهمه؛ ألنه ال يقف على المصلحة ال
في الطالق؛ لعد  الشهوة؛ ولذلك إذا تحققت الحمجة إليقمع طالق الصبي 

أسلمت زوجة الصبي وأبى هو فر ق  فإذا ،لدفع الضرر كمن الطالق صحيحمً 
وجدته  وإذا ،الطالق صحيحًم عند أبي حنيفة ومحمد وكمن ،القمضي بينهمم

 . (3)بينهمم وكمن طالسقمً  ُفر ق  ،فخمصمته جبوبمً زوجته م

                                                           

 إبراهيم بن محمد بن هللا عبد شيبة، أبي بن بكر أبو واآلثمر، األحمديث في المصنف الكتمب (1)
 مسند ،(17935) 4/74: هـ1409 ،1ط الريمض، الرشد، مكتبة ،(هـ235 ت) عثممن بن

 عبد بهرا  بن الفضل بن الرحمن عبد بن هللا عبد محمد أبو الدارمي، بسنن المعروف الدارمي
 العربية المملكة والتوزيع، للنشر المغني دار ،(هـ255 ت) السمرسقندي التميمي الدارمي الصمد

 (. 3337) 4/2077:  2000-هـ1412 ،1ط السعودية،

 علي الدين عالء واألفعمل، األسقوال سنن في العممل كنز ،(12316) 7/85: المصنف: ينظر (2)
 ،5ط الرسملة، مؤسسة ،(هـ975 ت) الشمذلي القمدري  خمن سقمضي ابن الدين حسم  بن

 وبمعنمه  علي عن موسقوفم روي  الحديث سقلتُ  ،(27921) 9/672:  1981-هـ1401
 . القبول إلى ترتقي أحمديث

 ،2/273: األحكم  غرر شرح الحكم  درر ،3/100: الشرائع ترتيب في الصنمئع بدائع: ينظر (3)
 العزيز عبد عمر بن أمين محمد عمبدين، ابن بحمشية المعروف المختمر الدر على المحتمر رد

:  1992-هـ1412 ،2ط لبنمن، بيروت، الفكر، دار ،(هـ1252 ت) الدمشقي عمبدين
3/190 . 
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 القول الثاين:  أدلة
رجل فقمل يم رسول هللا إن سيدي  سقمل أتى النبي  ابن عبمس  عن .1

المنبر  رسول هللا  فصعد: يريد أن يفرق بيني وبينهم سقمل وهو ،زوجني أمته
مته ثم يريد أن يفرق بينهمم )يم أيهم النمس مم بمل أحدكم يزوج عبده أ: فقمل

 ،سقطني والدار ،رواه ابن ممجه في سننه ،بملسمق( خذأإنمم الطالق لمن 
 . (1)عنه حديث ضعيف وسقمل ،في السنن الكبرى  والبيهقي

 : الداللة وجه
أن  أي ،الطالق حق الزوج الذي له أن يأخذ بسمق المرأة ال حق المولى أن

 . (2)حق المميز في الطالق لعمو  الحديث الطالق حق للزوج ال غير فيثبت بذلك

                                                           

 الكتب إحيمء دار ،(هـ273 ت) القزويني يزيد بن محمد هللا عبد أبو ممجه ابن ممجه، ابن سنن (1)
 مهدي بن أحمد بن عمر بن علي الحسن أبو سقطني، الدار سنن ،(2081) 1/672: العربية

 بيروت، الرسملة، مؤسسة ،(هـ385 ت) سقطني الدار البغدادي دينمر بن النعممن بن مسعود بن
 7/608: للبيهقي الكبرى  السنن ،(3992) 5/67:  2004-هـ1424 ،1ط لبنمن،

 الملقن ابن المنير، البدر خالصة كتمب في الحديث لهذا البيهقي تضعيف ورد ،(15179)
 الرشد مكتبة ،(هـ804 ت) المصري  الشمفعي أحمد بن علي بن عمر جعفر أبو الدين سراج
 وهو لهيعة ابن دهإسنم في إن وسقمل ،2/228:  1989-هـ1410 ،1ط والتوزيع، للنشر

 . ضعيف

 . 5/233: اإلسقنمع متن عن القنمع كشمف ،5/388: الزركشي شرح: ينظر (2)
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هذا الحديث مروي من طريقين  إذ ،على هذا الحديث بأنه ضعيف ويستدرك
اآلخر جمء من  والحديث ،أحدهمم حديث ابن عبمس وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف

 حمديثهأو  ،الحديث أن في سنده الفضل بن المختمر وعلة ،طريق عصمة بن مملك
 . (1)بمألبمطيل ويحدث ،يثه ال يتمبع عليهمحمدأ وعممة ،منكرة

)كل طالق جمئز إال  رسول هللا  سقمل: سقمل الذي رواه أبو هريرة  الحديث .2
 . (2)الترمذي وضعفه رواه  طالق المعتوه المغلوب على عقله(

 : الداللة وجه
المعتوه  طالق ،الشمرع أوسقع طالق كل زوج واستثنى من طالق األزواج نأ

 . (3)طالسقهم لشمرعقله؛ وألن الصبي المميز عمسقل فدخل فيمن أوسقع االمغلوب على ع
 بأن هذا الحديث ضعيف ال يصح من حديث النبي  على هذا الدليل ويستدرك

 ،حيث سقمل عنه الترمذي ال نعرف هذا الحديث مرفوعًم إال من حديث عطمء بن عجالن
على علي أنه موسقوف  والصحيح. (4)بن عجالن ضعيف ذاهب الحديث وعطمء

(5) . 

                                                           

 سراج الملقن ابن الكبير، الشرح في الواسقعة واآلثمر األحمديث تخريج في المنير البدر: ينظر (1)
 للنشر الهجرة دار ،(هـ804 ت) المصري  الشمفعي أحمد بن علي بن عمر حفص أبو الدين

 في الزجمجة مصبمح ،139 ،8/138:  2004-هـ1425 ،1ط السعودية، الريمض، والتوزيع،
 سقميممز بن سليم بن إسممعيل بن بكر أبي بن أحمد الدين شهمب العبمس أبو ممجه، ابن زوائد

 في الدراية ،2/131: هـ1403 ،2ط لبنمن، بيروت، العربية، الدار ،(هـ840 ت) الشمفعي
 ت) العسقالني حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو ،الهداية أحمديث تخريج
 . 2/199: لبنمن بيروت، المعرفة، دار ،(هـ852

 ت) عيسى أبو الترمذي الضحمك بن موسى بن سورة بن عيسى بن محمد الترمذي، سنن (2)
:  1975-هـ1395 ،2ط مصر، الحلبي، البمبي مصطفى ومطبعة مكتبة شركة( هـ279

 عجالن، بن عطمء حديث من إال مرفوعمً  نعرفه ال حديث هذا: عنه سقمل ،(1191) 3/488
 . الحديث ذاهب ضعيف عجالن بن وعطمء

 . 5/233: اإلسقنمع متن عن القنمع كشمف ،3/110: أحمد اإلمم  فقه في الكمفي: ينظر (3)

 . 3/488: الترمذي سنن: ينظر (4)

 كثير، ابن دار الجعفي، البخمري  عبدهللا أبو إسممعيل بن محمد المختصر، الصحيح الجممع (5)
 (. 3781) 5/2017:  1987-هـ1407 ،3ط لبنمن، بيروت، اليمممة،
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)اكتموا الصبيمن النكمح( رواه أبو شيبة في المصنف : أنه سقمل علي  عن .3
 . (1)والبيهقي

 : الداللة من هذا الحديث وجه
الحديث يدل على أن طالق الصبي واسقع ؛ ولذلك ندبنم سيدنم علي أن نكتم  أن

 . (2)الطالق مخمفة ،الصبيمن النكمح
ف محل الطالق فوسقع كطالق طالق الصبي صدر من عمسقل وصمد إن .4

 . (3)بعشر سنين؛ ألن العشر حد للضرب في الصالة والصيم  وحد ،البملغ
  الرتجيح

الجمهور القمئل بعد  صحة طالق الصبي؛ لقوة  سقول ،أعلم وهللا ،أراه رجحمً  والذي
فال يترتب أي أثر على طالق الصبي؛  ولذلك. من االعتراض وسالمتهم ،أدلة الجمهور

 . ه ال يقعألن طالسق

                                                           

 بن احمد واآلثمر، السنن معرفة ،4/74 ،17940 واآلثمر، االحمديث في المصنف الكتمب (1)
 جممعة( هـ458ت) البيهقي بكر أبو الخراسمني، الخسروجردي موسى بن علي بن الحسين

 دمشق، حلب، الوعي، دار بيروت، دمشق، سقتيبة، دار بمكستمن، كراتشي، االسالمية، لدراسمتا
 الحديث سقلتُ  ،11/77 ،14822  ،1919 - هـ1412 ،1ط القمهرة، المنصورة، الوفمء، دار

 (. عنه هللا رضي) علي عن َروى  من يسم   لم فإنه االنقطمع بسبب ضعيف إسنمده

 . 9/465 بمآلثمر، المحلى ؛ 5/233 اإلسقنمع، تنم عن القنمع كشمف: ينظر (2)

 . 7/381 المغني،: ينظر (3)



 

 عقود الصـبـي أثر الحكم الوضعي في   

 
249 

 6 رقم البحث

 

 ISSN-2071-6028مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية  

 

 الخالصة

 : أجملها فيما يأتي نتائج إلى خالل ما سبق توصلت من
 ،سقسم جهة التعريف واأل من ،الحكم الوضعي مستقل عن الحكم التكليفي إن .1

يمثل العالمة التي  أسقسممهبجميع  نهبملحكم التكليفي وثيقة؛ أل هصلت أن إال
معرفة الكثير من  تعذرل ؛وجود تلك العالمة ولوال ،تدل على الحكم التكليفي

 . األحكم  التكليفية
الحكم التكليفي ال يتصور  ألن ،يوجد معه وضع نأوجد ال بد  إذاالتكليف  إن .2

تكليف إيجمب أو محر  إال ومعه  وجدأن ينفرد عن الحكم الوضعي إذ ال ي
ال يمكن للبمحث أن يأتي بمثمل حكم تكليفي  ولذلك ،سبٌب أو شرٌط أو ممنع

سقد يوجد خطمب الوضع وال  بينمم ،ممنع وأشرط  وأله سبب واحد وليس 
 أثريكمن  وهنم ،وجود للتكليف؛ ألن الحكم الوضعي أعم من الحكم التكليفي

علل ذلك  الصبيبعض عقود  أوسقع فمن ،الصبيالحكم الوضعي في عقود 
 . عقوده من سقبل خطمب الوضع الذي ليس من شرطه التكليف يقمعإ أنب

 ،سيمم العقود ال ،م الوضعي له تأثير على تصرفمت الصبيالحك نألي  تبين .3
هذه األسس  ومن ،سسأإن العقود سقمئمة على  إذ ،ليس على اإلطالق ولكن

 . هو مالز  للعقد الذي ،المصملح التي تترتب على عقد الصبي والرضى
التي تصدر من الصبي غير  بملعقود خذألا عد الفقهمء اتفقوا على  إن .4

 . في عقود الصبي المميز واختلفوا ،سواء والعد هي  موجعلوه ،المميز
 وبنوا ،الصبي في العقود مصلحة إلى نظروا ،هللا تعملى رحمهم ،الفقهمء إن .5

 . دلتهمأعلى تلك النظرة 
على ممله من  والحفمظ ،اتفقوا على وجوب صيمنة حقوق الصبي الفقهمء إن .6

 . الضيمع
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 واختلفوا ،مم له فيه ضرر عليهعقد الصبي في إمضمءالفقهمء على عد   اتفق .7
 . العقود منعلى مم سواه 

في مقدمة األدلة  وكمنت ،الشمفعية لم يجيزوا عقود الصبي بصورة عممة إن .8
أغلب مسمئل  في تكرر استداللهم به الذي ،حديث رفع القلم ليهمإالتي استندوا 
 . عقود الصبي

؛ بأن عقد النكمح سبب ذلك وعللوا ،زواج الصبي بإذن الولي جمزواأالجمهور  نأ
منعوا طالق  أنهمنرى  بينمم ،كراهةللخطمب بمإلبمحة والندب وال هلأ الوطء وهو  بمحةإ

الصبي؛ الن الطالق من األمور التي يشترط تحقق مصملح الصبي فيهم وكذلك 
 جعل ،كمن الصبي غير عملم بملمصملح؛ لنقصمن عقله وعد  معرفته بهم ولمم ،الرضى

مم لو اتلف الصبي ممل غيره فإنه يضمن؛ ألنه ال اثر  بخالف ،مهالشمرع رضمه كعد
 . للرضى فيهم

وأسلم على المبعوث رحمة  وأصلي ،احمُد هللا الذي بفضله تتم الصملحمت وختمممً  
 . للعملمين وعلى آله وصحبه أجمعين
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 المصادر
 الكريم القرآن بعد -

 بن علي أبي نب علي الدين سيد الحسن أبو ،األحكم  أصول في اإلحكم  .1
 ،بيروت ،سالميإلا المكتب ،(هـ631 ت) اآلمدي الثعلبي سملم بن محمد
 . لبنمن ،دمشق

 الحنفي الموصلي مودود بن محمود بن هللا عبد ،المختمر لتعليل ختيمرالا .2
 .  1937-هـ1356 ،القمهرة ،الحلبي مطبعة ،(هـ683 ت)

 بن الرحمن عبد ،مملك اإلمم  فقه في المسملك أشرف إلى السملك إرشمد .3
 مكتبة شركة ،(هـ732 ت) المملكي زيد أبو البغدادي عسكر بن محمد

 . 3ط ،مصر ،والدهأو  الحلبي البمبي مصطفى ومطبعة

 األنصمري  زكريم بن محمد زكريم ،الطملب روض شرح في المطملب أسنى .4
 . اإلسالمي الكتمب دار ،(هـ926 ت)

 ت) السبكي الدين تقي بن الوهمب عبد الدين تمج ،والنظمئر األشبمه .5
 .  1991-هـ1411 ،1ط ،العلمية الكتب دار ،(هـ771

 بن شمفع بن عثممن بن العبمس بن إدريس بن محمد هللا عبد بوأ :األ  .6
 دار ،(هـ204 ت) المكي القرشي المطلبي منمف عبد بن المطلب عبد

 .  1990-هـ1410 ،لبنمن ،بيروت ،المعرفة
 بن علي الحسن ابو الدين عالء ،الفالخ من الراجح معرفة في اإلنصمف .7

 . 2ط ،العربي التراث إحيمء دار ،(هـ885 ت) الدمشقي سليممن

 المعروف محمد ين إبراهيم بن الدين زين ،الدسقمئق كنز شرح الرائق البحر .8
 لمحمد ،الرائق البحر تكملة آخره وفي ،(هـ970 ت) المصري  نجيم بمبن

 دار( هـ1138 بعد ت) القمدري  الحنفي الطوري  علي بن حسين بن
 . 2ط ،اإلسالمي الكتمب
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 بن يحيى بن أحمد ،االمصمر علممء لمذاهب الجممع ،الزخمر البحر .9
 . سالميإلا الكتمب دار ،المرتضى

 بن محمد بن أحمد بن محمد الوليد أبو ،المقتصد ونهمية المجتهد بداية .11
-هـ1425 ،القمهرة ،الحديث دار ،(هـ595 ت) القرطبي رشد بن أحمد

2004  . 

 دار ،(هـ587 ت) الكمسمني الدين عالء الشرائع ترتيب في الصنمئع بدائع .11
 . العلمية الكتب

 ابن ،الكبير الشرح في الواسقعة واآلثمر األحمديث تخريج في المنير البدر .12
 المصري  الشمفعي احمد بن علي بن عمر حفص أبو الدين سراج الملقن

 ،1ط ،السعودية ،لريمضا ،والتوزيع للنشر الهجرة دار ،(هـ804 ت)
 .  2004-هـ1425

 الشرح على الصموي  بحمشية المعروف المسملك ألسقرب السملك بلغة .13
 المملكي بملصموي  الشهير الخلوتي محمد بن أحمد العبمس أبو ،الصغير

 . المعمرف دار ،(هـ1241 ت)

 بن احمد بن موسى بن احمد بن محمود محمد بوأ ،الهداية شرح البنمية .14
 الكتب دار ،(هـ855 ت) العيني الدين بدر الحنفي مبيالغيت حسين
 .  2000-هـ1420 ،1ط ،لبنمن ،بيروت ،العلمية

 بن الخير أبي بن يحيى بن الحسن أبو ،الشمفعي مم إلا مذهب في البيمن .15
 ،1ط ،جدة ،المنهمج دار ،(هـ558 ت) الشمفعي اليمني العمراني سملم

 .  2000-هـ1421

 الوليد أبو ،المستخرجة لمسمئل والتعليل والتوجيه والشرح والتحصيل البيمن .16
 ،سالميإلا الغرب دار ،( هـ520 ت) القرطبي رشد بن أحمد بن محمد

 .  1988-هـ1408 ،2ط ،لبنمن ،بيروت
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 الملقب الفيض بوأ الحسيني الرزاق عبد بن محمد بن محمد ،العروس تمج .17
 . الهداية دار ،(هـ1205 ت) الزبيدي بمرتضى

 مكتبة ،الصنعمني العنسي سقمسم بن احمد ،المذهب ألحكم  بالمذه التمج .18
 . اليمن

 العبدري  القمسم بيأ بن يوسف بن محمد ،خليل لمختصر واإلكليل التمج .19
-هـ1416 ،1ط ،العلمية الكتب دار ،(هـ897 ت) المملكي الغرنمطي

1994  . 

 البجيرمي عمر بن محمد بن سليممن ،الخطيب شرح على الحبيب تحفة .21
 . 1ط ،لبنمن ،بيروت ،العلمية الكتب دار ،الشمفعي

 الدين عالء بكر أبو أحمد أبي بن أحمد بن محمد ،الفقهمء تحفة .21
 ،2ط ،لبنمن ،بيروت ،العلمية الكتب دار ،(هـ540 ت) السمرسقندي

 .  1994-هـ1414

 ،(هـ816 ت) الجرجمني الشرفي الزين علي محمد بن علي ،التعريفمت .22
 .  1983-هـ1403 ،1ط ،لبنمن ،بيروت ،العلمية الكتب دار

 ت) الفداء بوأ الدمشقي كثير بن عمر بن إسممعيل ،العظيم القرآن تفسير .23
 . هـ1401 ،لبنمن ،بيروت ،الفكر دار ،(هـ774

 ،(هـ370 ت) منصور بوأ ،الهروي  زهري ألا أحمد بن محمد ،اللغة تهذيب .24
 .  2001 ،1ط ،لبنمن ،بيروت ،العربي التراث حيمءإ دار

 بن الرؤوف بعبد المدعو محمد الدين زيد ،التعمريف مهممت على التوسقيف .25
 ت) القمهري  المنموي  ثم الحدادي العمبدين زين بن علي بن العرفين تمج

 .  1990-هـ1410 ،1ط ،القمهرة ،الكتب عملم ،(هـ 1031
 الطبري  خملد بن يزيد بن جرير بن محمد ،القرآن تأويل في البيمن جممع .26

 . هـ1405 ،لبنمن ،بيروت ،الفكر دار ،(هـ310 ت) جعفر أبو
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 البخمري  هللا عبد بوأ إسممعيل بن محمد ،المختصر الصحيح الجممع .27
-هـ1407 ،3ط ،لبنمن ،بيروت ة،اليممم ،كثير ابن دار ،الجعفي
1987  . 

 ت) القرطبي األنصمري  احمد بن محمد عبدهللا بوأ ،القرآن ألحكم  الجممع .28
 . القمهرة ،الشعب دار ،(هـ671

 ،(هـ321 ت) زديألا درين بن الحسن بن محمد بكر أبو ،اللغة جمهرة .29
 .  1987 ،1ط ،لبنمن ،بيروت ،للماليين العلم دار

 محمد بن علي بن بكر أبو ،القدوري  مختصر على النيرة الجوهرة .31
 ،الخيرية المطبعة( هـ800 ت) الحنفي اليمني الزبيدي العبمدي الحدادي

 . هـ1322 ،1ط

 سممعيلإ بن يونس بن أحمد بن محمد بن أحمد الدين شهمب ،الحمشية .31
 ،بوالق ،ميريةألا الكبرى  المطبعة ،(هـ1021 ت) الشلبي يونس بن

 . هـ1313 ،1ط ،القمهرة

 ت) األفهدي الشبراملسي علي بن الدين نور الضيمء بيأ حمشية .32
 . (هـ1087

 . (هـ1096 ت) الزيدي المغربي الرزاق عبد أحمد حمشية .33
 الدسوسقي عرفة بن أحمد بن محمد ،الكبير الشرح على الدسوسقي حمشية .34

 . الفكر دار ،(هـ1230 ت) المملكي

 بن علي بن عثممن الشلبي وحمشية الدسقمئق كنز شرح الحقمئق تبيين .35
 لشهمب الحمشية ،(هـ743 ت) الحنفي الزيلعي الدين فخر البمرعي محجن

 ،ميريةألا الكبرى  المطبعة ،(هـ1021 ت) الشلبي محمد بن أحمد الدين
 . هـ1313 ،1ط ،القمهرة ،بوالق

 الشهير األزهري  الشمفعي إبراهيم بن حجمزي  بن هللا عبد الشيخ حمشية .36
 تنقيح تحرير بشرح الطالب تحفة على الحمشية ،(هـ1226 ت) بملشرسقموي 
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 شركة ،(هـ925 ت) نصمري ألا زكريم يحيي أبي سال إلا لشيخ اللبمب
 .  1941-هـ1360 ،مصر ،الدهو أو  الحلبي البمبي مصطفى ومطبعة

 ،المزني مختصر شرح وهو الشمفعي األمم  مذهب فقه في الكبير الحموي  .37
 بملمموردي الشهير البغدادي البصري  حبيب بن محمد بن علي الحسن أبو

-هـ1419 ،1ط ،لبنمن ،بيروت ،العلمية الكتب دار ،(هـ450 ت)
1999  . 

 محمد بن علي بن احمد لالفض بوأ ،الهداية احمديث تخريج في الدراية .38
 . لبنمن ،بيروت ،المعرفة دار ،(هـ852 ت) العسقالني حجر بن احمد بن

 وأ بمال الشهير علي بن زو فرام محمد ،حكم ألا غرر شرح الحكم  درر .39
 . العربية الكتب حيمءإ دار ،(هـ885 ت) خسرو المولى وأ منال

 ،راداتإلا منتهى بشرح المعروف المنتهى لشرح النهى وليأ دسقمئق  .41
 ت) الحنبلي دريسإ بن حسن ابن الدين صالح بن يونس بن منصور
 .  1993-هـ1414 ،1ط ،الكتب عملم ،(هـ1051

 المملكي الرحمن عبد بن إدريس بن أحمد الدين شهمب العبمس أبو الذخيرة .41
 ،1ط ،لبنمن ،بيروت ،سالميإلا الغرب دار ،(هـ684 ت) بملقرافي الشهير
1994  . 

 أمين محمد ،عمبدين ابن بحمشية المعروف المختمر الدر لىع المحتمر رد .42
 ،بيروت ،الفكر دار ،(هـ1252 ت) الدمشقي عمبدين عبدالعزيز عمر بن

 .  1992-هـ1412 ،2ط ،لبنمن
 بن الدين صالح بن يونس بن منصور ،المستقنع زاد شرح المربع الروض .43

 لشيخا حمشية ومعه ،(هـ1051 ت) الحنبلي البهوتي إدريس بن حسن
 . الرسملة مؤسسة ،المؤيد دار ،السعدي الشيخ وتعليقمت العثيمين
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 شرف بن يحيى الدين محيي زكريم أبو ،المفتين وعمدة الطملبين روضة .44
 ،3ط ،عممن ،دمشق ،بيروت ،اإلسالمي المكتب ،(هـ676 ت) النووي 
 .  1991-هـ1412

 بن أحمد نب هللا عبد الدين موفق محمد أبو ،المنمظر وجنة النمظر روضة .45
 بمبن الشهير ،الحنبلي الدمشقي ثم المقدسي الجممعيلي سقدامه بن محمد
 ،والتوزيع والنشر للطبمعة الريمن مؤسسة ،(هـ620 ت) المقدسي سقدامه

 .  2002-هـ1423 ،2ط

 ت) القزويني يزيد بن محمد هللا عبد بوأ ممجه ابن ،ممجه ابن سنن .46
 . العربية الكتب حيمءإ دار ،(هـ273

 الترمذي الضحمك بن موسى بن سورة بن عيسى بن محمد ،لترمذيا سنن .47
 ،الحلبي البمبي مصطفى ومطبعة مكتبة شركة ،(هـ279 ت) عيسى أبو

 .  1975-هـ1395 ،2ط ،مصر

 مسعود بن مهدي بن أحمد بن عمر بن علي الحسن أبو ،الدارسقطني سنن .48
 مؤسسة ،(هـ385 ت) سقطني الدار البغدادي دينمر بن النعممن بن

 .  2004-هـ1424 ،1ط ،لبنمن ،بيروت ،الرسملة

 الخسروجردي موسى بن علي بن الحسين بن أحمد ،الكبرى  السنن .49
 ،بيروت ،العلمية الكتب دار ،(هـ458 ت) البيهقي بكر أبو ،الخراسمني

 .  2003-هـ1424 ،3ط ،لبنمن
 ،الهذلي الحسن بن جعفر ،والحرا  الحالل مسمئل في اإلسال  شرائع .51

 . اسممعيليمن بوعمتمط مؤسسة
 الحصري  الزركشي هللا عبد بن محمد الدين شمس ،الزركشي شرح .51

 .  1993-هـ1413 ،1ط ،العبيكمن دار ،(هـ772 ت) الحنبلي
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 سقدامه بن أحمد بن محمد بن الرحمن عبد المقنع متن على الكبير الشرح .52
 للنشر العربي الكتمب دار ،(هـ682 ت) الحنبلي الجممعيلي المقدسي

 . زيعوالتو 

 ،العثيمين محمد بن صملح بن محمد ،المستقنع زاد على الممتع الشرح .53
 . هـ1428-هـ1422 ،1ط ،الجوزي  ابن دار

 مكتبة ،اطفيش عيسى بن يوسف بن محمد ،العليل وشفمء النيل شرح .54
 . رشمدإلا

 ت) السيواسي الواحد عبد بن محمد الدين كممل ،القدير فتح شرح .55
 . لبنمن ،بيروت ،الفكر دار ،(هـ681

 الصوفي الكريم بن القوي  عبد بن سليممن الروضة مختصر شرح .56
 .  1987-هـ1407 ،1ط ،الرسملة مؤسسة ،(هـ761 ت) الصرصري 

 بوأ المملكي الخرشي هللا عبد بن محمد ،للخرشي خليل مختصر شرح .57
 .  لبنمن ،بيروت ،للطبمعة الفكر دار ،(هـ1101 ت) هللا عبد

 الملك عبد بن سالمة بن محمد بن احمد جعفر أبو ،اآلثمر مشكل شرح .58
 ،(هـ321 ت) بملطحموي  المعروف المصري  الحجري  زديألا سلمة بن

 . هـ1415 ،1ط ،الرسملة مؤسسة

 بن بكر أبي بن علي الدين نور الحسن أبو ،الفرائد ومنبع الزوائد مجمع  .59
-هـ1414 ،القمهرة ،القدسي مكتبة ،(هـ807 ت) الهيثمي سليممن
1994  . 

 الملك عبد بن سالمة بن محمد بن احمد جعفر أبو ،اآلثمر عمنيم شرح .61
 ،الكتب عملم ،(هـ321 ت) بملطحموي  المعروف الحجري  زديألا سلمة بن
 .  1994-هـ1414 ،1ط
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 حممد بن سممعيلإ نصر أبو ،العربية وصحمح اللغة تمج الصحمح .61
 ،4ط ،لبنمن ،بيروت ،للماليين العلم دار ،(هـ393 ت) الفمرابي الجوهري 

 .  1987-هـ1407

 الدين بهمء محمد بن أحمد بن براهيمإ بن الرحمن عبد ،العمدة شرح العدة .62
 .  2003-هـ1424 ،القمهرة ،الحديث دار ،(هـ624 ت) المقدسي

 سقدامة بن محمد بن احمد هللا عبد الدين موفق محمد أبو ،الفقه عمدة .63
 ت) المقدسي مةسقدا بمبن الشهير الحنبلي الدمشقي ثم المقدسي الجممعيلي

 .  2004-هـ1425 ،1ط ،العصرية المكتبة ،(هـ620

 هللا عبد أبو الدين أكمل محمود بن محمد بن محمد ،الهداية شرح العنمية .64
 ت) البمبرتي الرومي الدين جممل الشيخ ابن الدين شمس الشيخ ابن

 . الفكر دار ،(هـ786

 زكريم بن أحمد نب محمد بن زكريم ،الوردية البهجة شرح في البهية الغرر .65
 . الميمنية المطبعة ،(هـ926 ت) السنكي نصمري ألا

 بن إسحمق بن عمر ،حنيفة أبي مسمئل بعض تحقيق في المنيفة الغرر .66
 ،(هـ773 ت) الحنفي حفص أبو الدين سراج ،الغزنوي  الهندي أحمد

 .  1986-هـ1406 ،1ط ،الثقمفية الكتب مؤسسة

 بن الحليم عبد بن أحمد العبمس أبو نالدي تقي ،تيمية البن الكبرى  الفتموى  .67
 الحراني تيمية بن محمد بن القمسم بيأ بن هللا عبد بن السال  عبد

-هـ1408 ،1ط ،العلمية الكتب دار ،(هـ728 ت) الدمشقي الحنبلي
1987  . 

 

 ،2ط ،الفكر دار ،البلقي الدين نظم  برئمسة علممء لجنة ،الهندية الفتموى  .68
 . هـ1310
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 ت) القزويني الرافعي محمد بن الكريم عبد ،الوجيز حبشر  العزيز فتح  .69
 . الفكر دار ،(هـ623

 عبد بن أحمد الدين زين ،الدين بمهممت العين سقرة بشرح المعين فتح .71
 ت) الهندي المليبمري  المصري  احمد بن علي ابن الدين زين بن العزيز
 . حز  ابن دار ،(هـ987

 هللا عبد أبو مفرج بن مدمح بن مفلح بن محمد ،الفروع وتصحيح الفروع .71
 ،1ط ،الرسملة مؤسسة ،(هـ763 ت) الحنبلي المقدسي الدين شمس

 .  2003-هـ1424

 هذه تأليف في اشترك ،الشمفعي اإلمم  مذهب على المنهجي الفقه  .72
 ،الشربجي علي ،البغم مصطفى الدكتور ،الخن مصطفى الدكتور السلسلة

 .  1992-هـ1413 ،4ط ،دمشق والتوزيع والنشر ةللطبمع القلم دار

 آبمدي الفيروز يعقوب بن محمد طمهر أبو الدين مجد ،المحيط القمموس .73
 . لبنمن ،بيروت ،الرسملة مؤسسة ،(هـ817 ت)

 ،ببلشرز الصدق ،البركتي المجددي اإلحسمن عميم محمد ،الفقه سقواعد .74
 .  1986-هـ1407 ،1 ط ،كراتشي

 بن أحمد بن هللا عبد دينال موفق محمد أبو ،احمد اإلمم  فقه في الكمفي .75
 الكتب دار ،(هـ620ت) الحنبلي الدمشقي ثم المقدسي سقدامه بن محمد

 .  1994-هـ1414 ،1ط ،العلمية

 بن محمد بن هللا عبد بن يوسف عمر بوأ ،المدينة أهل فقه في الكمفي .76
 الريمض مكتبة ،(هـ463 ت) القرطبي ي ر النم عمصم بن البر عبد

 .  1980-هـ1400 ،2ط السعودية العربية المملكة ،الريمض ،الحديثة

 تميم بن عمرو بن أحمد بن الخليل الرحمن عبد أبو ،العين كتمب .77
 . الهالل ومكتبة دار ،(هـ170 ت) البصري  الفراهيدي
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 هللا عبد ،شيبة بيأ بن بكر أبو ،واآلثمر االحمديث في المصنف الكتمب .78
 ،الريمض ،شدالر  مكتبة ،(هـ235 ت) عثممن بن إبراهيم بن محمد بن
 . هـ1409 ،1ط

 ابن الدين صالح بن يونس بن منصور ،سقنمعإلا متن في القنمع كشمف .79
 . العلمية الكتب دار ،(هـ1051 ت) الحنبلي البهوتي إدريس بن حسن

 الدين حسم  بن علي الدين عالء ،واألفعمل األسقوال سنن في العممل كنز .81
 ،5ط ،الرسملة مؤسسة ،(هـ975 ت) الشمذلي القمدري  خمن سقمضي بن

 .  1981-هـ1401
 أبي بن علي محمد أبو الدين جممل ،والكتمب السنة بين الجمع في اللبمب .81

 ،القلم دار ،(هـ686 ت) الخزرجي نصمري ألا مسعود بن زكريم يحيى
 .  1994-هـ1414 ،2ط ،لبنمن ،بيروت ،سوريم ،دمشق ،الشممية الدار

 الضبي القمسم بن حمدأ بن محمد بن أحمد ،الشمفعي الفقه في اللبمب .82
 العربية المملكة ،المنورة المدينة ،البخمري  دار ،(415 ت) الشمفعي

 . هـ1416 ،السعودية

 منظور بن الدين جممل الفضل بوأ علي بن مكر  بن محمد ،العرب لسمن .83
 ،لبنمن ،بيروت صمدر دار ،(هـ711 ت) فريقيألا الرويفعي نصمري ألا

 . هـ1414 ،3ط

 مفلح بن محمد بن عبدهللا بن محمد بن براهيمإ ،نعالمق شرح في المبدع .84
 ،لبنمن ،بيروت ،العلمية الكتب دار ،(هـ884 ت) الدين برهمن سحمقإ بوأ

 .  1997-هـ1418 ،1ط

 ت) السرخسي األئمة شمس سهل بيأ بن احمد بن محمد ،المبسوط .85
 .  1993-هـ1414 ،لبنمن ،بيروت المعرفة دار ،(هـ483

 الخالفة في وفقهمء علممء عدة من مكونة لجنة ،العدلية األحكم  مجلة .86
 . كتب تجمرة ،كرخمنة محمد نور ،العثممنية
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 المدعو سليممن بن الرحمن عبد ،األبحر ملتقى شرح في األنهر مجمع .87
 التراث إحيمء دار ،(هـ1078 ت) افندي بداممد يعرف زاده بشيخي
 . العربي

 ت) النووي  شرف بن الدين محيي زكريم أبو ،المهذب شرح المجموع .88
 . الفكر دار ،(هـ676

 المرسي سيدة بن إسممعيل بن علي الحسن أبو ،األعظم والمحيط المحكم .89
-هـ1421 ،1ط ،لبنمن ،بيروت ،العلمية الكتب دار ،(هـ458 ت)

2000  . 

 . الفكر دار ،حز  بن سعيد بن أحمد بن علي ،بمآلثمر المحلى .91

 القمدر عبد بن بكر بيأ بن دمحم هللا عبد أبو الدين زين ،الصحمح مختمر .91
 ،بيروت ،النموذجية الدار ،العصرية المكتبة ،(هـ666 ت) الرازي  الحنفي
 .  1999-هـ1420 ،5ط ،صيدا

 ت) المدني صبحيألا عممر بن مملك بن انس بن مملك ،المدونة .92
 . هـ1415 ،1ط ،العلمية الكتب دار ،(هـ179

 بن هللا عبد بن محمد الحمكم هللا عبد أبو ،الصحيحين على المستدرك .93
 ،1ط ،لبنمن ،بيروت ،العلمية الكتب دار ،(هـ405 ت) النيسمبوري  محمد

 .  1990-هـ1411

 الطوسي الغزالي محمد بن محمد حممد أبو ،صولألا علم في المستصفى .94
 .  1993-هـ1413 ،1ط ،العلمية الكتب دار ،(هـ 505 ت)

 عبد بن هللا دعب محمد أبو ،الدارمي بسنن المعروف الدارمي مسند .95
 ت) السمرسقندي التميمي الدارمي الصمد عبد بهرا  بن الفضل بن الرحمن

 ،1ط ،السعودية العربية المملكة ،والتوزيع للنشر المغني دار ،(هـ255
 .  2000-هـ1412
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 بن احمد الدين شهمب العبمس بوأ ،ممجه ابن زوائد في الزجمجة مصبمح .96
 الدار ،(هـ840 ت) الشمفعي زسقميمم بن سليم بن إسممعيل بن بكر بيأ

 . هـ1403 ،2ط ،لبنمن ،بيروت ،العربية

 ت) الصنعمني العميري  نمفع بن همم  بن الرزاق عبد بكر أبو ،المصنف .97
 .  2003-هـ1403 ،2ط ،لبنمن ،بيروت ،سالميإلا المكتب ،(هـ211

 عبده بن سعد بن مصطفى ،المنتهى غمية شرح في النهى أولي مطملب .98
 المكتب ،(هـ1243 ت) الحنبلي الدمشقي مولدا الرحيبمني شهرة السيوطي

 .  1994-هـ1415 ،2ط ،سالميإلا

 أحمد ،مصطفى إبراهيم ،المعمصرة العربية اللغة مجمع ،الوسيط المعجم .99
 . الدعوة دار ،النجمر محمد ،عبدالقمدر حممد ،الزيمت

 والنشر للطبمعة النفمئس دار ،سقلعجي رواس محمد ،الفقهمء لغة معجم .111
 .  1988-هـ1408 ،2ط ،والتوزيع

 الخسروجردي موسى بن علي بن الحسين بن أحمد ،واآلثمر السنن معرفة .111
 ،سالميةإلا الدراسمت جممعة ،(هـ458 ت) البيهقي بكر أبو الخراسمني

 ،دمشق ،حلب ،الوعي دار ،بيروت ،دمشق ،سقتيبة دار ،بمكستمن ،كراتشي
 . هـ1412 ،1ط ،القمهرة ،المنصورة ،الوفمء دار

 بن محمد الدين شمس ،المنهمج ألفمظ معمني معرفة إلى المحتمج مغني .112
 ،1ط ،العلمية الكتب دار ،(هـ977 ت) الشمفعي الشربيني الخطيب أحمد

 .  1994-هـ1415

 سقدامة بن محمد بن أحمد بن هللا عبد الدين موفق محمد أبو ،المغني .113
 ت) سقدامة بمبن الشهير الحنبلي الدمشقي ثم المقدسي الجممعيلي

 . القمهرة مكتبة ،(هـ620
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 التميمي الحسين بن الحسن بن عمر بن محمد هللا عبد أبو ،الغيب مفمتيح .114
 ،العربي التراث إحيمء دار ،(هـ606 ت) الرازي  الدين بفخر الملقب الرازي 
 . هـ1420 ،3ط ،لبنمن ،بيروت

 ت) نالحسي أبو ،الرازي  القزويني زكريم بن فمرس بن أحمد ،اللغة مقمييس .115
 . الفكر دار ،(هـ395

 ت) القرطبي رشد بن احمد بن محمد الوليد بوأ ،الممهدات المقدممت .116
 .  1988-هـ1408 ،1ط ،اإلسالمي الغرب دار ،(هـ520

 أبو عليش محمد بن أحمد بن محمد ،خليل مختصر شرح الجليل منح .117
-هـ1409 ،لبنمن ،بيروت ،الفكر دار ،(هـ1299 ت) المملكي هللا عبد

1989  . 

 محمد بن علي بن الكريم عبد ،المقمرن  الفقه أصول علم في المهذب .118
 .  1999-هـ1420 ،1ط ،الريمض ،الرشد مكتبة ،النملة

 يوسف بن علي بن براهيمإ سحمقإ أبو ،الشمفعي اإلمم  فقه في المهذب .119
 . العلمية الكتب دار( هـ476 ت) الشيرازي 

 محمد هللا عبد بوأ الدين شمس ،خليل مختصر شرح في الجليل مواهب .111
 ،الفكر دار( هـ954 ت) المملكي الطرابلسي الرحمن عبد بن محمد بن
 .  1992-هـ1412 ،3ط

 مؤسسة ،(هـ179 ت) المدني صبحيألا عممر بن نسأ بن مملك ،الموطأ .111
 ،ممراتإلا ،ظبي بوأ ،نسمنيةإلا الخيرية لألعممل نهيمن لآ سلطمن بن زايد

 .  2004-هـ1425 ،1ط

 أحمد بن محمد هللا عبد أبو الدين شمس ،الرجمل نقد في دالاالعت ميزان .112
 ،والنشر للطبمعة المعرفة دار ،(هـ748 ت) الذهبي زسقميمم بن عثممن بن

 .  1963-هـ1382 ،1ط ،لبنمن ،بيروت
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 محمود بن الحسين ابن علي الحسن أبو ،للسغدي الفتموى  في النتف .113
 ،األردن عممن ،الرسملة مؤسسة ،الفرسقمن دار ،(هـ461 ت) الحنفي
 .  1984-هـ1404 ،2ط ،لبنمن ،بيروت

 بن يوسف بن هللا عبد بن الملك عبد ،المذهب دراية في المطلب نهمية .114
 ت) الحرمين بإمم  الملقب الدين ركن المعملي أبو الجويني محمد
 .  2007-هـ1428 ،1ط ،المنهمج دار ،(هـ478

 بن المبمرك لسعمداتا ابن الدين مجد ،واألثر الحديث غريب في النهمية .115
 ثيرألا ابن الجزري  الشيبمني الكريم عبد ابن محمد بن محمد بن محمد

 .  1979-هـ1399 ،لبنمن ،بيروت ،العلمية المكتبة ،(هـ606 ت)

 الجليل عبد بن بكر أبي بن علي ،المبتدي بداية شرح في الهداية .116
 حيمءإ دار ،(هـ593 ت) الدين برهمن الحسن أبو المرغينمني الفرغمني

 .لبنمن ،بيروت ،العربي التراث

 
 


