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 باللغة العربيةملخص 
 حسني علي الدليمي باسم حممدد. 

صالة تنجينا من جميع  ،صحبهو  لهآعلى و  سلم على سيدنا محمدأو  يصلأو  الحمد هلل رب العالمين،
ما ... أنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعواتإ ،هوال واآلفات وتقضي لنا بها جميع الحاجاتألا

(  أ) بحثي الموسوم )حكم الزيادة على القرض( على مقدمة وثالثة مباحث وهي:  اشتملفقد  بعد:
اقوال العلماء في الزيادة على  (ب) فضله.و  مشروعيتهو  حكمهو  بينت فيه تعريفهو  مفهوم القرض

 ثم ختمت بحثي بخاتمة لخصت فيها اهم النتائج. حكم قبول هدية المستقرض. (ج) القرض.
 .هلل رب العالمينخر دعوانا ان الحمد آو 

 حكم ، الزيادة ، قرضالمفتاحية: الكلمات 
 

Adjudication of Increment on The Loan 
Dr. Basem M. Hussain Ali  

Al-Dulaimy 

 

Summary  

Praise be to Allah, the Lord of the two worlds and peace and prayer be 

upon the Prophet Muhammad, his family and his companions and 

peace prayers saves us from all the terrors and pests and provides us 

with all the needs ،O Lord listen and respond to our close prayer. The 

present research entitled "The Rule of Increase on the Loan" includes 

an introduction and three sections. They are as follows: (A) The 

concept of loan, its definition, rule, legitimacy and merit. (B) The 

Scholars' sayings about the increase in the loan. (C) The rule of 

accepting the loan-taker's (Mstkarz) present. The conclusion sums up 

the findings of the research, and Praise be to Allah, the Lord of the 

Worlds. 

Keywords: Judgment, increase, loan 
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 املقدمة
 عليها الرسول اتباع وجعل سبياًل، مرضاته إلى لعباده سهل الذي هلل الحمد

 ما والحرام حللَّه، ما الحالل وأن له، شريك ال وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد دلياًل،
 آله وعلى عليه اهلل صلى ورسوله عبده محمد أن وأشهد ما شرعه، والدين حرَّمه

 أما بعد: ...الدين يوم إلى بإحسان لهم والتابعين وصحبه
يظنونها صوابًا، وتختلط عليهم بعض اآلراء الفقهية التي تسود بين الناس ف

نًا منهم أنهم يتبعون السداد ظالمفاهيم، فيمنعون الحالل، ويتعاطون الحرام، 
معتقدين وخير شاهد على هذا تعاطيهم بعض صور البيع الربوي  والصواب.

 جوازه، ويمتنعون عن بعض السنن النبوية التي هجروها ظنًا منهم بحرمتها.
ومن هذه السنن المهجورة الزيادة على القرض، إذ يظنونها من أنواع الربا 

ص المحرمة، مع ما فيها من مآثر جميلة، وفضائل رائعة، لذلك ارتأيت تخصي
هذا البحث للكتابة في هذه المسألة لتوضيح الموقف الشرعي منها في هذا البحث 

 ت  أقوال الفقهاء من مظانها وبين ت  وقد تتبع .(حكم الزيادة على القرض)الموسوم 
وقد اقتضت متطلبات البحث أن  حجج الفقهاء ومناقشتها وبيان الراجح منها.

 ثالثة مباحث:قسمه بعد هذه المقدمة الموجزة على أ  
مفهوم القرض بينت فيه تعريف وحكمه ومشروعيته المبحث األول: 

المبحث الثالث:  أقوال الفقهاء في الزيادة على القرض.المبحث الثاني:  وفضله.
 .لبحثاخاتمة ثم  حكم قبول هدية المستقرض.

 واهلل اهلادي إىل سوء السبيل ،نابه غري نفعيوبه  ااهلل تعاىل أن ينفعن سألأ

 وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
 الباحث
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 املبحث األول
 مفهوم القرض

 واصطالحًا: لغًة القرض تعريف :أوال
ه   الشيء َقَرَض  مصدر القطع،: لغة الَقْرض  اسم والقرض قطعه إذا َيْقِرض 

 فالن؛ من واسَتْقَرضت  ، بالمقراض الشيء قرضت: يقال اإلقراض، بمعنى مصدر
 فأعطاه أمواله من جزءً  قطع الم ْقِرَض  فكأنَّ  فأقرضني؛ الَقرَض  منه طلبت: أي

 المدفوع المال سمي هذا الَقْرَض، وعلى منه أخذت أي: منه واقترضت الم قتِرض،
 . (6)المقرض مال من قطعة ألنه قرض؛ للمقترض

 على منهما واحد كل أثنى إذا، الثناء يتقارضان وفالنا فالنا إن: ويقال
 كقرض ثناء صاحبه أقرض منهما واحد كل أن هذا معنى وكأن، صاحبه
 .(2)المال

                                      
 محمررررردهرررررر(، تحقيررررر  013 أبرررررو منصرررررور محمرررررد برررررن أحمرررررد األزهرررررري )ت ،تهرررررذيب الل رررررة: ينظرررررر( 6)

؛ 211/ 1 «قررررررررض»مرررررررادة  :م2336بيرررررررروت،  العربرررررري، الترررررررراث إحيررررررراء مرعرررررررب، دار عرررررروض
هررررر(، تحقيرررر  090الصررررحاج ترررراو الل ررررة وصررررحاج العربيررررة، إلسررررماعيل بررررن حمرررراد الجرررروهري )ت

 :م6911-هررررررر6031، 2أحمرررررد عبرررررد ال فررررررور عطرررررار، دار العلررررررم للماليرررررين، بيررررررروت، لبنررررران، ط
  .0/6632 «قرض»مادة 

المصرررررباج المنيرررررر فررررري يريرررررب الشررررررج الكبيرررررر، ألحمرررررد برررررن محمرررررد برررررن علررررري الفيرررررومي : ينظرررررر( 2)
ترررررراو العررررررروس مررررررن  ؛2/091: م6990هررررررر(، دار الكتررررررب العلميررررررة، بيررررررروت، 113 قررررررر  )تالم

الفضررررررل محمررررررد مرتضررررررى الحسرررررريني الواسررررررطي الحنفرررررري  وجررررررواهر القرررررراموس، محيرررررري الرررررردين أبرررررر
 «قرررررررررض»مررررررررادة : م6915- هررررررررر6015الهدايررررررررة، الكويررررررررت، هررررررررر(، مكتبررررررررة 6235 الزبيررررررردي )ت

69/60. 
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جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس: تعالى قال
(6) ،

 إقراضًا، لكان مصدراً  كان ولو اسم،  مج جح : تعالى قوله في فالقرض
 .(2)صالح عمل أو صدقة من الجزاء عليه يلتمس ما لكل اسم: والقرض

 في يتخير ثم آخذه، به لينتفع القربة وجه على المال دفعفهو  اصطالحا، وأما
 .(0)صفته على كان ما عينه أو مثله رد

 وسلف قرض بلفظ ويصح بدله، ويرد به ينتفع لمن إرفاقاً  مال دفعوقيل: 
 قرينة توجد أو بدله لي ترد أن على هذا ملكتك: كقوله معناهما، يؤدي لفظ وبكل
 .(0)إرادته على دالة

 للمال والدافع، قرضاً  المذكور الوجه على المدفوع المال نفس ويسمى
 إلى المقترض يرده الذي المال ويسمى ومستقرضا،، مقترضاً : واآلخذ م قرضاً 

                                      
  .66الحديد: اآلية سورة ( 6)
 .1/211 «قرض»مادة  :الل ة تهذيب: ينظر( 2)
 العزيررررز شرررررج الرررروجيز، أبررررو القاسررررم عبررررد الكرررريم بررررن محمررررد بررررن عبررررد الكررررريم الرافعرررري )تينظرررر: ( 0)

هرررررر(، تحقيررررر  علررررري محمرررررد معررررروض، وعرررررادل أحمرررررد عبرررررد الموجرررررود. دار الكترررررب العلميرررررة، 120
لشررررررهاب الرررررردين أبرررررري العبرررررراس أحمررررررد بررررررن  ،لررررررذخيرة؛ ا0/0: م6991-هررررررر6061بيررررررروت، لبنرررررران 

محمرررررد بررررررو ، و سررررررعيد أعرررررراب، و محمرررررد حجررررريتحقيررررر  هررررررر(، 110 إدريرررررس المرررررالكي القرافررررري )ت
 .5/211 :م6990بيروت،  ،دار ال رب اإلسالمي، خبزة

 أحمرررردبررررن  موسررررى النجررررا أبرررري الرررردين حنبررررل، لشرررررفبررررن  أحمررررد اإلمررررام فقرررره فرررري اإلقنرررراع: ينظررررر( 0)
، (هررررر911 ت) الصررررالحي ثررررم المقدسرررري الحجرررراوي سررررالمبررررن  عيسررررىبررررن  سررررالمبررررن  موسررررىبررررن 

 .2/601بال تاريخ:  ،بيروت ،المعرفة السبكي، دار موسى محمد تحقي  عبد اللطيف
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: القرض جهة على المال وأخذ، القرض بدل: القرض عن عوضا المقرض
 .(6)الحقيقي القرض هو الفقهاء عند المعنى بهذا والقرض. اقتراًضا

 استهالك أو بعقد الذمة في وجب ما الدين ألن الدين؛ من أخص   والقرض
 .(2)القرض من أعم   فهو قرض؛ أو

 القرض: مشروعية: ثانيا
 .واإلجماع والسنة الكتاب في مشروعيته ثبتت القرض إن
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ : تعالى قولهفآيات كثيرة منها الكتاب،  أما

 .(0) پ پ پ ڀ
 مشروعية على دليلوهذا ، منها والقرض الدين بكتابة األمر أن :وجه الداللة

 .(0)القرض
                                      

 ت) خسررررررررو بمرررررررال الشرررررررهير فرامررررررروز برررررررن محمرررررررد. األحكرررررررام يررررررررر شررررررررج الحكرررررررام درر: ينظرررررررر( 6)
 . 0/03المحتاو: م ني ؛0/12تاريخ:  بال بيروت، ،العربية الكتب إحياء دار ،(هر115

رد المحترررررررار علرررررررى الررررررردر المخترررررررار شررررررررج تنررررررروير األبصرررررررار المعروفرررررررة برررررررر)حاشية ابرررررررن ينظرررررررر: ( 2)
عابررررردين(، للسررررريد محمرررررد أمرررررين عابررررردين برررررن السررررريد عمرررررر عابررررردين برررررن عبرررررد العزيرررررز الدمشرررررقي 

: هرررررررر6011، 2هرررررررر(، دار الفكرررررررر للطباعرررررررة والنشرررررررر، بيرررررررروت، ط6252 الحنفررررررري )تالحسررررررريني 
0/619 . 

  .212 من اآلية: البقرة سورة( 0)
المجمرررررروع شرررررررج المهررررررذب، أبررررررو زكريررررررا محيرررررري الرررررردين بررررررن شرررررررف ؛ 5/215 :الررررررذخيرة: ينظررررررر( 0)

هررررررررر(، تحقيرررررررر  محمررررررررود مطرحرررررررري، دار الفكررررررررر للطباعررررررررة والنشررررررررر، بيررررررررروت، 111 النررررررررووي )ت
الجررررررامع ألحكررررررام القرررررررآن، أبررررررو عبررررررد اهلل شررررررمس الرررررردين محمررررررد ؛ 62/619 :م6991-هررررررر6061

 تحقيرررر  أحمرررردهررررر(، 116 ر بررررن فرررررج األنصرررراري الخزرجرررري القرطبرررري )تبررررن أحمررررد بررررن أبرررري بكرررر
بررررررررررراهيم البردونرررررررررري : م6910-هررررررررررر6010، 2القرررررررررراهرة، ط المصرررررررررررية، الكتررررررررررب أطفرررررررررري ، دار وا 

0/011 . 
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 : فدلت عليه أحاديث كثيرة، منها، السنة وأما
 فتوارى له، يريماً  طلب  قتادة أبا أن قتادة، أبي بن اهلل عبد ما صح عن

 رسول سمعت فإني: قال آهلل؟: قال آهلل؟: فقال معسر، إني: فقال وجده، ثم عنه
 َأوْ  م ْعِسٍر، َعنْ  َفْلي َنفِّْس  اْلِقَياَمةِ  َيْومِ  ك َربِ  ِمنْ  اهلل   ي ْنِجَيه   َأنْ  َسرَّه   َمنْ » :يقول  اهلل

 .(6)«َعْنه   َيَضعْ 
نما الكرب تفريج من المعسر على إن التيسيروجه الداللة:   ألنه خصه وا 

 له ييسر اهلل فإن ذلك، يير أو منه له إبراؤه أو الدين في ل ريمه إنظاره وهو أبلغ
 .(2)ألخيه لتسهيله له ويسهلها أموره عليه

 اهللَ  َأْقَرَض  َمنْ »: قال  النبي أن مسعود  بناهلل  عبد عن روي ما
َتْيِن،  .(0)«ِبهِ  َتَصدَّ َ  َلوْ  َأَحِدهَما َأْجرِ  ِمْثل   َله   َكانَ  َمرَّ

 بين الفضل المترتب على القرض مشروعيته.وجه الداللة: 

                                      
هرررررر(، تحقيررررر  216 صرررررحيح مسرررررلم، أبرررررو الحسرررررين مسرررررلم برررررن الحجررررراو القشررررريري النيسرررررابوري )ت( 6)

 رقرررررم ،0/6691: العربررررري، بيرررررروت، برررررال تررررراريخمحمرررررد فرررررؤاد عبرررررد البررررراقي، دار إحيررررراء الترررررراث 
  .المعسر إنظار فضل باب المساقاة، كتاب ،(6510)

سرررررربل السررررررالم شرررررررج بلرررررروك المرررررررام مررررررن جمررررررع أدلررررررة األحكررررررام. لمحمررررررد بررررررن إسررررررماعيل  ينظررررررر:( 2)
 .2/101: ، بال تاريخالقاهرة، الحديث دار هر(،6612 الصنعاني األمير )ت

بلبررران، أبرررو حررراتم محمرررد برررن حبررران برررن أحمرررد التميمررري البسرررتي صرررحيح ابرررن حبررران بترتيرررب ابرررن ( 0)
-هرررررررررر6060، 2هرررررررررر(، تحقيررررررررر  شرررررررررعيب األرنررررررررراؤوط، مؤسسرررررررررة الرسرررررررررالة، بيرررررررررروت، ط050 )ت

 للمقرررررررررض وعررررررررال جررررررررل اهلل كتبررررررررة ذكررررررررر، الررررررررديون برررررررراب، (5303، رقررررررررم )66/061: م6990
 الجرررررروهر النقرررررري، لعررررررالء الرررررردين علرررررري بررررررن. وصررررررحح إسررررررناده فرررررري بإحررررررداهما الصرررررردقة مرررررررتين

هرررررر(، دار الفكرررررر، بيرررررروت، برررررال 105 عثمررررران المرررررارديني الحنفررررري الشرررررهير برررررابن التركمررررراني )ت
 .5/050: تاريخ
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 أحد عن ينقل ، ولمالقرضمشروعة  على المسلمون أجمع فقد، اإلجماع وأما
 .(6)ذلك إنكار

 : مشروعيته من احلكمة: ثالثا
 الشح جذور ونزع والعطاء، البذل على اإلنسان تعويد لما في القرض من

 المجتمع، في يسود أنْ  ينب ي الذي األخوة لمبدأ ترسيخ فيه كما نفسه، من والبخل
 .(2)المجتمعات بين اإلنساني الترابط يزيد فهو

 ومن بل قربة وهو، والتبرع والبر واإلحسان اإلرفا  عقود أهم أحد فالقرض
 النفع إيصال من فيه لما وذلك، الشرعية وشروطه بضوابطه كان إذا القرب أجل  

 الحاجة يجد النَّاس حياة في كربته، والناظر وتفريج، حاجته وقضاء، للمقترض
 أم مقرًضا أكان سواء، معامالته في إليه محتاو وهو ِإالَّ  أحد من فما، عامة إليه

 .(0)عناية كبيرة به الفقهاء اعتنى فقد هنا ومن، مستقرًضا
 :للقرض التكليفي احلكم: رابعا

 القرض سئل من على إثم فال المقرض، ح  في األصل في مندوب القرض
 المسألة من وليس المقترض، ح  في مباج وهو، بواجب ليس ألنه يقرض؛ فلم

                                      
 تحقيررررر  هرررررر(،061 أبرررررو بكرررررر محمرررررد برررررن إبرررررراهيم برررررن المنرررررذر النيسرررررابوري )ت ،اإلقنررررراع: ينظرررررر( 6)

مراتررررررب اإلجمرررررراع ؛ 2/511 :هررررررر6031الجبرررررررين، بررررررال نشررررررر،  عبررررررد العزيررررررز اهلل عبررررررد الرررررردكتور
العبررررررادات والمعررررررامالت واالعتقررررررادات، أبررررررو محمررررررد علرررررري بررررررن أحمررررررد بررررررن سررررررعيد بررررررن حررررررزم فرررررري 

 .90: م6991بيروت، دار الكتب العلمية،  هر(،051 الظاهري )ت
 مطبعرررررة الفرررررتح، أبرررررو أحمرررررد المصررررررية، والقررررروانين اإلسرررررالمية الشرررررريعة فررررري المعرررررامالت: ينظرررررر( 2)

 .530: هر6002 مصر، البوسفور
 إشررررربيليا كنررررروز شررررراهين، دار محمرررررد شررررراهين القررررررب، عرررررادل أعمرررررال علرررررى المرررررال ينظرررررر: أخرررررذ( 0)

 .2/590: م2330-هر6025والتوزيع، السعودية،  للنشر
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 فيه فليس بعوض، مال أخذ   وألنه ؛عنه الناس أبعد لكانكذلك  كان لوف المكروهة،
 . (6)المسألة ِمنَّة

 املبحث الثاني
 أقوال الفقهاء يف الزيادة على القرض

أيجوز للمستقرض أن يزيد على المال الم قتَرض عن طيب نفس تعبيرًا عن 
ن جاز فهل األمر على إطالقه أم  الخير الذي عومل له، أم يعد هذا من الربا، وا 

 مقيد بضوابط؟
 مفسد للمقرض القرض بدل في الزيادة اشتراط أن في الفقهاء بين خالف ال

 من أخذ مما أكثر المقترض يرد بأن، القدر في الزيادة أكانت سواء القرض لعقد
 المقترض يرد بأن الصفة في كانت أم، آخر مال من هدية يزيده بأن أم، جنسه
ن، أخذ مما أجود  .(2)الربا قبيل من تعد الزيادة هذه وا 

 اختلف الفقهاء فيها على مذهبين: 
ن من استقرض قرضًا، ثم أعاده وزيادة؛ فهذه الزيادة جائزة أالمذهب األول: 

 ما لم يشترط عليها عند القرض.
 البصري، والحسن المسيب، بن وسعيد عمر، بن اهلل عبد وري ذلك عن

سحا  وقتادة، ومكحول، والزهري، الشعبي، وعامر  إحدى وهو راهويه بن وا 
 النخعي. إبراهيم عن الروايتين

                                      
لموفرررر  الرررردين عبررررد اهلل بررررن أحمررررد بررررن أحمررررد بررررن محمررررد بررررن قدامررررة المقدسرررري  ،الم نرررريينظررررر: ( 6)

 .0/010 :م6911-هر6011، القاهرة مكتبةهر(، 123 )ت
 .0/266: الم ني: ينظر( 2)
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ليه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية  ،(0)والشافعية ،(2)والمالكية ،(6)وا 
 .(0)والحنابلة في الراجح عندهم

واشترطوا أن تكون الزيادة في المرة األولى، أي إن تكرر القرض، فال تصح 
الزيادة في كل مرة، بل في القرض األول فقط، فإذا زاده بعد الوفاء فعاد 
المستقرض بعد ذلك يلتمس منه قرضًا ثانيًا، ففعل لم يأخذ منه إال مثل ما أعطاه، 

                                      
هر(، دار 010 أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي )ت شمس األئمة ،المبسوط: ينظر( 6)

بدائع الصنائع في ترتيب الشررائع، أبرو بكرر عرالء الردين برن  ؛0/01: م6990-هر6060المعرفة، بيروت، 
 .1/095 :م6911-هر6031، 2، بيروت، طالعلمية الكتب دارهر(، 511 مسعود أحمد الكاساني )ت

هر(، برواية سحنون عبد السالم برن سرعيد 619 المدونة الكبرى، لإلمام مالك بن أنس األصبحي )ت: ينظر( 2)
تحقير   هر( عن اإلمرام مالرك،696 هر(، عن عبد الرحمن بن قاسم بن خالد العتقي، )ت203 التنوخي، )ت

التراو  ؛0/615 :هرر6020، السرعادةدار صرادر عرن نسرخة مطبعرة ، نيسيد حماد الفيومي العجماوي وآخرر 
العبردري الشرهير برالموا  المرالكي واإلكليل لمختصرر خليرل، أبرو عبرد اهلل محمرد برن يوسرف برن أبري القاسرم 

مواهررب الجليررل لشرررج مختصررر  ؛1/506 :م6990-هررر6061، بيررروت، العلميررة الكتررب دارهررر(، 191 )ت
هررر(، دار 950 )ت الم ربرري، المعررروف بالحطررابالطرابلسرري محمررد بررن عبررد الرررحمن أبررو عبررد اهلل خليررل، 

 .0/501 :م6992-هر6062 ،0بيروت، طالفكر للطباعة والنشر، 
أسرررررنى المطالرررررب فررررري شررررررج روض الطالرررررب، أبرررررو يحيرررررى زكريرررررا برررررن محمرررررد األنصررررراري : ينظرررررر( 0)

 .2/602: دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، بال تاريخهر(، 921 الشافعي )ت
 الفررروع وتصررحيح الفررروع، أبررو عبررد اهلل محمررد بررن مفلررح المقدسرري )ت ؛0/266: الم نرري: ينظررر( 0)

 هر( تحقي 115 هر(، وتصحيح الفروع أبو الحسن عالء الدين علي بن سليمان المرداوي )ت112
اإلنصراف  ؛0/230 :م2330-هرر6020، بيروت، الرسالة مؤسسة، التركي عبد اهلل عبد المحسن

مررذهب اإلمررام المبجررل أحمررد بررن حنبررل، أبررو الحسررن عررالء فرري معرفررة الررراجح مررن الخررالف علررى 
هرررر(، تحقيررر  محمرررد حامرررد الفقررري، دار إحيررراء الترررراث 115 الررردين علررري برررن سرررليمان المررررداوي )ت

 .5/602: م6951العربي، بيروت، 
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ن كان الرجل معروفًا فإن أخذ زيادة أو أجود مما أعطاه كان حرامًا ق واًل واحدًا، وا 
 . (6)بحسن القضاء لم يكره إقراضه

 الصفة، في الدين من أحسن يقضي أن للدائن يجوز: قال ~ مالًكا أن إال
 .(2)جًدا يسيرة الزيادة كانت إذا إال المقدار، في الزيادة تجوز وال

 استدلوا بعدد من األحاديث منها: :حجتهم
- الَمْسِجدِ  ِفي َوه وَ   النَِّبيَّ  َأَتْيت  ): قال  اهلل عبد بن جابر حديث .6

ًحى: َقالَ  أ َراه  : ِمْسَعر   َقالَ   َعَلْيهِ  ِلي َوَكانَ  «َرْكَعَتْينِ  َصلِّ »: َفَقالَ  -ض 
 .(0)َوَزاَدِني( َفَقَضاِني، َدْين  

، «َوِزْده   َذَهبٍ  ِمنْ  أ وِقيَّةً  َأْعِطهِ »قال لبالل:  أن رسول اهلل : وفي رواية
 .(0)قيراطاً  وزادني ذهب، من أوقية فأعطاني: قال

                                      
  .0/092الم ني: ( 6)
 .0/501الجليل:  مواهب ؛1/506واإلكليل:  التاو ؛0/615 الكبرى: المدونة: ينظر( 2)
 صررررررحيح البخرررررراري، أبررررررو عبررررررد اهلل محمررررررد بررررررن إسررررررماعيل البخرررررراري الجعفرررررري )ت. عليرررررره متفرررررر ( 0)

هررررررر( تحقيررررررر  الرررررردكتور مصرررررررطفى ديرررررررب الب ررررررا، دار ابرررررررن كثيررررررر، ودار اليمامرررررررة، بيرررررررروت، 251
 قرررررررردم إذا الصررررررررالة برررررررراب الصررررررررالة، كترررررررراب ،(000) رقررررررررم ،91/ 6: م6911-هررررررررر6031، 0ط

 رقرررررررم ،2/616 ،القضررررررراء حسرررررررن بررررررراب المسررررررراقاة كتررررررراب ،(2090) رقرررررررم ،2/661 ،سرررررررفر مرررررررن
 وييررررررررررر المقبوضررررررررررة الهبررررررررررة برررررررررراب عليهررررررررررا، والتحررررررررررريض وفضررررررررررلها الهبررررررررررة كترررررررررراب ؛(2130)

 كترررررررراب، (165) رقررررررررم ،6/095 مسررررررررلم: صررررررررحيح ،المقسررررررررومة وييررررررررر والمقسررررررررومة المقبوضررررررررة،
 قبرررررل الجلررررروس وكراهرررررة برررررركعتين، المسرررررجد تحيرررررة اسرررررتحباب بررررراب وقصررررررها، المسرررررافرين صرررررالة

 .األوقات جميع في مشروعة وأنها صالتهما،
 واسرررررررررتثناء البعيرررررررررر بيرررررررررع برررررررررابكتررررررررراب المسررررررررراقاة، ، (666، رقرررررررررم )0/6220 مسرررررررررلم: صرررررررررحيح( 0)

 . ركوبه
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 لم إذا القرض على الزيادةاستحباب  على  الن بي   فعل دل  وجه الداللة: 
  .(6)شرط عن ذلك يكن

 به فهم فأيلظ، يتقاضاه  النبي أتى رجال أن : هريرة أبي نع .2
 ، ثم«َمَقاالً  الَح ِّ  ِلَصاِحبِ  َفِإنَّ  َدع وه ،»:  اهلل رسول فقال أصحابه،

 سنه، من أمثل إال اهلل، رسول يا: قالوا ،«ِسنِّهِ  ِمْثلَ  ِسنًّا َأْعط وه  »: قال
 .(2)«َقَضاءً  َأْحَسَنك مْ  َخْيِرك مْ  ِمنْ  َفِإنَّ  َأْعط وه ،» :فقال

لم يجعل تلك الزيادة عوضًا في القرض وال وسيلة  أن النبي وجه الداللة: 
 . (0)فجعلت كما لو لم يكن قرض إليه، وال إلى استيفاء دينه

 رجل من استسلف اهلل رسول أن  اهلل رسول مولى  رافع أبي عن .3
 يقضي أن رافع أبا فأمر الصدقة، إبل من إبل عليه فقدمت ،(0)بكراً 

                                      
 أبررررو زكريررررا محيرررري الرررردين يحيررررى بررررن شرررررف بررررن مررررري النررررووي )ت ،شرررررج صررررحيح مسررررلمينظررررر: ( 6)

 .5/221: هر6092دار إحياء التراث العربي، بيروت،  ،هر(111
؛ اإلبرررررررررل اسرررررررررتقراض بررررررررراب االسرررررررررتقراض، كتررررررررراب، (2093)بررررررررررقم  5/19 صرررررررررحيح البخررررررررراري:( 2)

 حسرررررن بررررراب (2090)بررررررقم  5/12 ،سرررررنه مرررررن أكبرررررر يعطررررري هرررررل بررررراب، (2092)بررررررقم  5/16
 بررررررررراب المسررررررررراقاة، كتررررررررراب ،(6136) و( 6133)رقرررررررررم ، 0/6220القضررررررررراء؛ صرررررررررحيح مسرررررررررلم: 

 منه. خيرا فقضى شيئا استسلف من
 حجرررررررربرررررررن  علررررررريبرررررررن  أحمرررررررد الفضرررررررل، أبرررررررو البخررررررراري صرررررررحيح شررررررررج البررررررراري فرررررررتحينظرررررررر: ( 0)

 .5/13: م6913-هر6019 بيروت،، المعرفة دار، هر(152 ت) الشافعي العسقالني
النهايرررررة  ينظرررررر: بكررررررة، واألنثرررررى. النررررراس مرررررن ال رررررالم بمنزلرررررة اإلبرررررل، مرررررن الفتررررري: برررررالفتح البكرررررر( 0)

الكررررريم  فرررري يريررررب الحررررديث واألثررررر، لمجررررد الرررردين أبرررري السررررعادات محمررررد بررررن محمررررد بررررن عبررررد
هررررررررر(، تحقيرررررررر  زاهررررررررر أحمررررررررد الررررررررزاوي، 131 الشرررررررريباني الجررررررررزري المعررررررررروف بررررررررابن األثيررررررررر )ت
 .6/609: م6919-هر6099ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، 
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: فقال ،(6)رباعياً  خياراً  إال فيها أجد لم: فقال رافع أبو فرجع، بكرة الرجل
  .(2)«َقَضاءً  َأْحَسن ه مْ  النَّاسِ  ِخَيارَ  ِإنَّ  ِإيَّاه ، َأْعِطهِ »

 االقتراض جواز الحديث هذا "وفي: النووي اإلمام يقول وجه الداللة:
نما، واالستدانة  وهو الم رم من باهلل يستعيذ  وكان، للحاجة  النبي اقترض وا 

 .الصفة في زيادة وهذه ،(0)الدين"
 اأَلْنَصارِ  ِمنَ  َرج لٍ  ِمنْ   النَِّبي   اْسَتْسَلفَ : )َقالَ   عباس ابن حديث .0

، َفاْحَتاوَ  َصاًعا، َأْرَبِعينَ   َجاَءَنا َما»:  اهللِ  َرس ول   َفَقالَ  َفَأَتاه ، األَْنَصاِري 
 ِإال َتق لْ  ال»:  اهللِ  َرس ول   َفَقالَ  َيَتَكلََّم، َأنْ  َوَأَرادَ  الرَّج ل   َفَقالَ  ،«َبْعد   َشْيء  
 ِلَسَلِفِه، َوَأْرَبِعينَ  َفْضال، َأْرَبِعينَ  َفَأْعَطاه   ،«ت َسلِّف   َمنْ  َخْير   َفَأَنا َخْيًرا

 .(0)(َثَماِنينَ  َفَأْعَطاه  

                                      
 بررررالتخفيف، رباعيررررة واألنثررررى ربرررراع، رباعيترررره طلعررررت إذا اإلبررررل مررررن للررررذكر يقررررال: رباعيررررا خيررررارا( 6)

 .2/611المصدر نفسه: : ينظر السابعة، السنة في دخال إذا وذلك
 خيرا فقضى شيئا استسلف من باب المساقاة، كتاب ،(6133) رقم ،0/6220 صحيح مسلم:( 2)

 قضاء. أحسنكم وخيركم منه،
 . 01 /66شرج صحيح مسلم: ( 0)
 ،(هرر131 ت) الهيثمري سرليمان برن بكر أبي بن علي الدين لنور البزار، زوائد عن األستار كشف( 0)

 رقررررم ،2/630م: 6919- هررررر6099 ،6ط الرسررررالة، مؤسسررررة األعظمرررري، الرررررحمن حبيررررب تحيرررر 
". ثقررة وكرران أحمررد مررن إال نسررمعه ولررم بهررذا، إال متصررل بإسررناد نعلمرره ال" :البررزار وقررال( 6031)

 مجمرررع الزوائرررد ومنبرررع الفوائرررد، لنرررور الررردين علررري برررن أبررري بكرررر الهيثمررري )ت فررري الهيثمررري وقرررال
 رواه" 0/606 :م6990-هرر6060، القراهرة القدسري مكتبرة، القدسري الدين حسامتحقي  هر(، 131
 " .ثقة وهو البزار، شيخ خال الصحيح رجال ورجاله البزار،
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الحديث ظاهر الداللة في استحباب الزيادة على القرض من وجه الداللة: 
 يير شرط.

وًفا ِإَلْيك مْ  َأَتى َوَمنْ »: قوله  .5  .(6)«َفَكاِفئ وه   َمْعر 
 ما مثل إليه أحسنوا أي، توجيه عام يشمل القرض وييرهوهذا وجه الداللة: 

 .(2)إليكم أحسن
َبا إنَّ  .1  على ذلك فدل   توجد، ولم العقد، في مشروطة لزيادة اسم الرِّ

 .(0)جوازها
 وال إليه وسيلة وال القرض في عوًضا الزيادة تلك يجعل لم المقرض إنَّ  .1

 .(0)قرض يكن لم لو كما فحلت، دينه استيفاء إلى

                                      
تحقيررررررر  هرررررررر(، 206 مسررررررند أحمرررررررد بررررررن حنبرررررررل، أبررررررو عبرررررررد اهلل أحمرررررررد بررررررن حنبرررررررل الشرررررريباني )ت( 6)

، التركرررررررريعبررررررررد اهلل عبررررررررد المحسررررررررن  د إشررررررررراف، وآخرررررررررين ،مرشررررررررد عررررررررادل، األرنررررررررؤوط شررررررررعيب
المسررررررررتدرك علررررررررى ؛ (5015، رقررررررررم )9/211: م2336-هررررررررر6026بيررررررررروت،  الرسررررررررالة مؤسسررررررررة

هررررررر(، 035 اهلل الحرررررراكم النيسررررررابوري )ت الصررررررحيحين، أبررررررو عبررررررد اهلل الحررررررافظ محمررررررد بررررررن عبررررررد
 م.6993-هرررررررر6066تحقيررررررر  مصرررررررطفى عبرررررررد القرررررررادر عطرررررررا، دار الكترررررررب العلميرررررررة، بيرررررررروت، 

  شرررررمس الررررردين محمرررررد برررررن أحمرررررد الرررررذهبي )توفررررري ذيلررررره تلخررررريص المسرررررتدرك، أبرررررو عبرررررد اهلل)
صررررررحيح علررررررى شرررررررط الشرررررريخين ولررررررم يخرجرررررراه  قررررررال الحرررررراكم، (2019)، رقررررررم 2/10 :هررررررر(101

 شرررررررط الررررررذهبي: "علررررررى تلخرررررريص مررررررن التعليرررررر " للخررررررالف الررررررذي بررررررين أصررررررحاب األعمرررررر  فيرررررره
 ومسلم". البخاري

محمررررد الهررررروي  مرقرررراة المفرررراتيح شرررررج مشرررركاة المصررررابيح، لنررررور الرررردين علرررري بررررن سررررلطانينظررررر: ( 2)
-هررررررررر6022، لبنرررررررران، بيررررررررروت الفكررررررررر، دارهررررررررر(، 6360 المعررررررررروف بمررررررررال علرررررررري القرررررررراري )ت

 .0/6055 :م2332
  .1/095: الصنائع بدائعينظر: ( 0)
 .0/202: الم نيينظر: ( 0)
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 اشتراط يير من أقرضه من دين على  النبي زيادة إن يتبين هذا ومن
 عن عوضاً  الزيادة تلك يجعل لم ذلك؛ ألنه جواز على دليل المستقرض على ذلك

، وأن هذا ليس من الربا في شيء دينه استيفاء إلى وال إليه، وسيلة وال القرض،
 شريطة عدم تكرار هذه الزيادة عند تكرار القرض.

ال تجوز الزيادة، والواجب أن يأخذ قرضه فقط أو مثل المذهب الثاني: 
 .قرضه وال يأخذ فضالً 

 وهو ، روي عن أبي بن كعب، وابن عباس، وابن عمر في رواية عنه
 . (6)وهو رواية عن أحمد، النخعي إبراهيم عن الروايتين إحدى

 .(2)أن هذا قرض جر منفعة، وهو من الربا: حجتهم
بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم يتبين رجحان مذهب جمهور الرأي المختار: 

الفقهاء بجواز استرجاع القرض بأفضل من الذي استقرضه أو زيادة عليه ما دام 
وذلك لقوة حجتهم وعدم تكرار الفعل  من يير شرط لموافقته فعل رسول اهلل 

 بأكثر من مرة سدًا لذريعة الربا.
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 .0/092الم ني: ، 5/611عابدين:  ابن حاشية: ينظر( 6)
 .0/092الم ني:  ينظر:( 2)
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 الثالثاملبحث 
 حكم قبول هدية املستقرض

من المعلوم أن بعض أصحاب القلوب المريضة يحاولون االلتفاف على 
األحكام الشرعية ليستبيحوا الحرام، ومن وسائلهم في هذا تسمية المحرمات ب ير 
أسمائها، أو است الل الرخص للنفوذ إلى المحرمات، ومن هذه الوسائل الملتوية 

 اآلخرين، أو لالحتيال على تحريم الربا. است الل الهدايا لرشوة
 وعلى هذا هل يجوز الزيادة على القرض بإعطاء الهدية للمقرض؟ 
خارو تكون من والفر  بين الهدية وبين الزيادة على القرض أن الهدية 

أما في القرض فإن الزيادة فيه من جنس القرض سواء أكانت هذه جنس القرض، 
 صفة.الزيادة في المقدار أم في ال

 بينوالمحبة  األلفةالتي تشيع  اتمستحبمن ال الهديةمن المعلوم أن و 
ْدرِ  َوَيرَ  ت ْذِهب   اْلَهِديَّةَ  َفِإنَّ  َتَهاَدْوا،»: وقد قال رسول اهلل  المسلمين، ، (6)«الصَّ
ْدرِ  َوَحرَ »وفي رواية   .(2)«الصَّ

 الهدية أن على الفقهاء اتف وتأسيًا على ما تقدم في المبحث الساب ، فقد 
 وقد شرط، عن تكن ولم ،القرض أجل من تكن لم إذا للمقرض المقترض من

 على حرو وال جائزة تكون الحالة هذه في أن ها القرض قبل العادة بها جرت

                                      
 . (9253)رقم ، 65/606مسند أحمد: ( 6)
هر(، تحقير  أحمرد 219 أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي )ت، «الترمذي سنن» الكبير الجامع( 2)

، رقرم 0/006 م:6915-ه6095 ،2طمحمد شاكر وآخرين، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 
 حررديث هررذا، قررال الترمررذي: "التهررادي علررى  النبرري حررث فرري والهبررة برراب الرروالء أبررواب (2603)

 مرن العلرم أهرل بعرض فيره تكلم وقد هاشم بني مولى نجيح اسمه معشر وأبو الوجه هذا من يريب
 ".حفظه قبل



 

 

 616 

 ISSN: 2071-6028 4البحث رقم 

، أي إنه يشترط في قبول الهدية ما يشترط في الزيادة على (6)قبولها في المقرض
 القرض.

 كانت فإن المقرض، المستقرض هدية وأما": قال ابن مازه من الحنفية
ذا يقبل، أن للمقرض ينب ي وال حرام، فهي االستقراض في مشروطة  تكن لم وا 
 ذكر الدين؛ ألجل ال أو الدين، ألجل إليه أهدى أنه يعلم ولم العقد، في مشروطة

 بعض عن حكي وهكذا أولى، عنه والتورع بقبولها، بأس ال اإلسالم شيخ
 .(2)"مشايخنا

 يكون أن ِإالَّ  ال ريم هدية أكل مالك وكره": من المالكية البر   عبد ابن وقال
 .(0)الدِّين لمكان ليست هديته أن يعلم أو السلف قبل معروًفا بينهما ذلك

 المستقرض هدية قبول في كراهة وال: "زكريا األنصاري من الشافعية قالو 
 .(0)شرط ب ير

                                      
عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينرة، لجرالل الردين ؛ 0/066: عابدين ابن حاشيةينظر: ( 6)

 اإلسرالمي، ال ررب لحمرر، دار محمد حميدهر(، تحقي  الدكتور 161 شاس )تبن  اهلل بن نجم عبد
الحرررراوي الكبيررررر، أبررررو الحسررررن علرررري بررررن محمررررد بررررن حبيررررب ؛ 2/511: م2330-هررررر6020 بيررررروت

هررررر(، تحقيرررر  عررررادل أحمررررد عبررررد الموجررررود، وعلرررري محمررررد معرررروض، دار الكتررررب 053 المرررراوردي )ت
 .1/001: ؛ الم ني1/003: م6999- هر6069 العلمية، بيروت،

د بررن ترراو الرردين أحمررد بررن و محمررأبرري المعررالي المحرريط البرهرراني فرري الفقرره النعمرراني، لبرهرران الرردين ( 2)
 ي الجنردي،هرر(، تحقير  عبرد الكرريم سرام161 )ت البخراري برهان الدين عبد العزيز بن عمر مرازه

 .5/011: م2330-هر6020بيروت، ، دار الكتب العلمية
هررر(، 010 يوسرف بررن عبرد اهلل بررن عبرد البررر القرطبري )ت الكرافي فري فقرره أهرل المدينررة، أبرو عمررر( 0)

 العربية المملكة ،الرياض ،الحديثة الرياض مكتبة، الموريتاني ماديك ولد أحيد محمد محمدتحقي  
 .2/121: م6913-هر6033 2، طالسعودية

 .2/600أسنى المطالب: ( 0)
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ن": من الحنابلة قدامة ابن وقال  لم الوفاء قبل شرط، يير من ذلك فعل وا 
 جرت شيًئا يكون أن ِإالَّ  دينه، من يحسبه أو يكافئه أن ِإالَّ  قبوله يجز ولم يقبله
 .(6)"القرض قبل بينهما، به العادة

 :على ذلك بما يأتيواستدلوا 
 َأوْ  ِذَراعٍ  ِإَلى د ِعيت   َلوْ » : اهلل رسول قال: قال  هريرة أبي عن .6

، ك َراعٍ   .(2)«َلَقِبْلت   ك َراع   َأوْ  ِذَراع   ِإَليَّ  أ ْهِديَ  َوَلوْ  أَلََجْبت 
 ال ريم من أكانت سواء الهدية قبول على بعمومه الحديث دل  وجه الداللة: 

 .(0) ييره من به ال ريم صتيخ لم عموموهذا  ييره، من أم
 أبي إليه فأهدى درهم، آالف عشرة  كعب بن أبي أسلف عمر أن .2

 لقد: فقال أبي، فأتاه يقبلها، ولم عليه فردها أرضه، ثمرة من كعب بن
نه ثمرة؛ أطيبهم من أني المدينة أهل علم  منعت فبم لنا، حاجة ال وا 

 .(0)فقبل ذلك بعد إليه أهدى ثم   هديتنا؟

                                      
 .0/206: الم ني( 6)
(2 ):  .كراع إلى أجاب من باب النِّكاج، كتاب ،(5611)رقم  9/650 صحيح البخاري 
 المحلرررررى، أبرررررو محمرررررد علررررري برررررن أحمرررررد برررررن سرررررعيد برررررن حرررررزم الظررررراهري األندلسررررري )تينظرررررر: ( 0)

 .1/013: تحقي  أحمد محمد شاكر، دار الفكر، بيروت، بال تاريخهر( 051
هرررررر(، 051السرررررنن الكبررررررى، أبرررررو بكرررررر أحمرررررد برررررن الحسرررررين برررررن علررررري برررررن موسرررررى البيهقررررري، )ت( 0)

-هرررررررر6020، 0لبنررررررران، ط، بيررررررروت العلميرررررررة، الكتررررررب دارمحمرررررررد عبررررررد القرررررررادر عطرررررررا،  تحقيرررررر 
 ربررررررا، فهررررررو منفعررررررة جررررررر قرررررررض كررررررل   برررررراب البيرررررروع، كترررررراب (63929)برررررررقم  5/512: م2330
 ".منقطع "هذا: وقال
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 بسبب هديته تكون أن توهم لما عمر رد فكان": القيم ابن قالوجه الداللة: 
 في النزاع فصل وهذا قبلها، القرض، بسبب ليست أن ها تيقن فلما القرض،
 . (6)مسألة"

 وال إليه وسيلة وال القرض في عوًضا الزيادة تلك يجعل لم المقترض إنَّ  .0
 قبول جواز على ذلك فدل   قرض، يكن لم ما أشبه دينه، استيفاء إلى

 .(2)مواطأة وال شرط، عن تكن لم إذا المقترض من الهدية
جائزة بالشروط السابقة في الزيادة على القرض، وأن هذا وعلى هذا فالهدية 

 ليس من القرض الذي جر منفعة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
حاشرية ابررن القرريم علررى سررنن أبرري داود، أبررو عبرد اهلل محمررد بررن أبرري بكررر أيرروب الزرعرري المعررروف ( 6)

-5/653: م6995-هرر6065، 2ط هر(، دار الكتب العلمية، بيرروت،156 الجوزية )تبرابن قيم 
650. 

المبررررردع فررررري شررررررج المقنرررررع، أبرررررو إسرررررحا  إبرررررراهيم برررررن محمرررررد برررررن عبرررررد اهلل برررررن مفلرررررح ينظرررررر: ( 2)
: م6991-هررررررررررررر6061، لبنرررررررررررران، بيررررررررررررروت العلميررررررررررررة، الكتررررررررررررب دار هررررررررررررر(،110 الحنبلرررررررررررري )ت

0/239-263. 
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 اخلامتة
 لخص أهم نتائج هذا البحث:أ  بعد هذا العرض 

 إن القرض شكل من أشكال الديون. .6
إن الزيادة على القرض إن كانت عن تطوع ولم يشترطها المقرض  .2

 تكرر في حال تكرار االستقراض.جائزة بل مستحبة بشرط أن ال 
 إن الزيادة قد تكون في الكم أو النوع. .0
 هدية المستقرض إلى المقرض جائزة بالشروط أعاله. .0

 واهلل ويل التوفيق
 الباحث
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 املصادر واملراجع
 إشبيليا كنوز شاهين، دار محمد شاهين ، عادلالقرب أعمال على المال أخذ .6

 م.2330-هر6025والتوزيع، السعودية،  للنشر

، أبو يحيى زكريا بن محمد األنصاري أسنى المطالب في شرح روض الطالب .2
 .دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، بال تاريخهر(، 921 الشافعي )ت

 ،هر(061 أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري )ت ،اإلقناع .0
 .هر6031، تاريخالجبرين، بال  عبد العزيز اهلل عبد الدكتور تحقي 

 أحمدبن  موسى النجا أبي الدين ، لشرفحنبلبن  أحمد اإلمام فقه في اإلقناع .0
 ت) الصالحي ثم المقدسي الحجاوي سالمبن  عيسىبن  سالمبن  موسىبن 

 ،بيروت ،المعرفة السبكي، دار موسى محمد ، تحقي  عبد اللطيف(هر911
 بال تاريخ.

الراجح من الخالف على مذهب اإلمام المبجل أحمد بن اإلنصاف في معرفة  .5
هر(، 115 ، أبو الحسن عالء الدين علي بن سليمان المرداوي )تحنبل

 .م6951تحقي  محمد حامد الفقي، دار إحياء التراث العربي بيروت، 

، أبو بكر عالء الدين بن مسعود أحمد بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .1
-هر6031 ،2، بيروت، طالعلمية الكتب اردهر(، 511 الكاساني )ت

 .م6911

الفضل محمد مرتضى  و، محيي الدين أبتاج العروس من جواهر القاموس .1
الهداية، الكويت، هر(، مكتبة 6235 الحسيني الواسطي الحنفي الزبيدي )ت

 .م6915-هر6015



 

 

 611 

 ISSN: 2071-6028 4البحث رقم 

، أبو عبد اهلل محمد بن يوسف بن أبي القاسم التاج واإلكليل لمختصر خليل .1
، بيروت، العلمية الكتب دارهر(، 191 العبدري الشهير بالموا  )تالمالكي 
 .م6990-هر6061

هر( تحقي  013 أبو منصور محمد بن أحمد األزهري )ت ،تهذيب اللغة .9
 م.2336 ،بيروت العربي، التراث إحياء مرعب، دار عوض محمد

السلمي أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي  ،«الترمذي سنن» الكبير الجامع .63
هر(، تحقي  أحمد محمد شاكر وآخرين، دار إحياء التراث العربي، 219 )ت

 م.6915-هر6095، 2طبيروت، 

، أبو عبد اهلل شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي بكر الجامع ألحكام القرآن .66
 البردوني تحقي  أحمدهر(، 116 بن فرج األنصاري الخزرجي القرطبي )ت

براهيم  .م6910-هر6010 ،2القاهرة، ط المصرية، الكتب أطفي ، دار وا 

لعالء الدين علي بن عثمان المارديني الحنفي الشهير بابن  الجوهر النقي، .62
 .هر(، دار الفكر، بيروت، بال تاريخ105 التركماني )ت

، أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر أيوب حاشية ابن القيم على سنن أبي داود .60
هر(، دار الكتب العلمية، 156 تالزرعي المعروف برابن قيم الجوزية )

 .م6995-هر6065، 2ط بيروت،

 )ت ، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماورديالحاوي الكبير .60
دار  ،هر(، تحقي  عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض053

 م.6999-هر6069 الكتب العلمية، بيروت،

 ت) خسرو بمال الشهير فراموز بن محمد ،األحكام غرر شرح الحكام درر .65
 تاريخ. بال بيروت،. العربية الكتب إحياء دار(. هر115
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 )ت لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس المالكي القرافي ،لذخيرةا .61
دار ال رب  محمد بو خبزة، و سعيد أعراب، و محمد حجيتحقي  هر(، 110

 .م6990بيروت،  ،اإلسالمي

األبصار المعروفة بـ)حاشية ابن رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير  .61
للسيد محمد أمين عابدين بن السيد عمر عابدين بن عبد العزيز  عابدين(،

هر(، دار الفكر للطباعة والنشر، 6252 الحنفي )تالحسيني الدمشقي 
 .هر6011، 2بيروت، ط

. لمحمد بن إسماعيل سبل السالم شرح بلوغ المرام من جمع أدلة األحكام .61
 ، بال تاريخ.القاهرة، الحديث دار هر(،6612 )ت الصنعاني األمير

 )ت ، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقيالسنن الكبرى .69
لبنان، ، بيروت العلمية الكتب دارهر(، تحقي  محمد عبد القادر عطا، 051

 م.2330-هر6020، 0ط

أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف بن مري النووي  ،شرح صحيح مسلم .23
 .هر6092هر(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 111 )ت

 )ت ، إلسماعيل بن حماد الجوهريالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .26
بيروت،  هر(، تحقي  أحمد عبد ال فور عطار، دار العلم للماليين090

 .م6911-هر6031، 2لبنان، ط

حمد ، أبو حاتم محمد بن حبان بن أصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان .22
هر(، تحقي  شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، 050 التميمي البستي )ت

 .م6990-هر6060، 2بيروت، ط



 

 

 611 

 ISSN: 2071-6028 4البحث رقم 

 )ت ، أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل البخاري الجعفيصحيح البخاري .20
ودار اليمامة، ، مصطفى ديب الب ا، دار ابن كثير د.هر(، تحقي  251

 .م6911-هر6031، 0بيروت، ط

هر(، تحقي  216 )ت بن الحجاو القشيري النيسابوري، مسلم صحيح مسلم .20
 .بيروت، بال تاريخ محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي

، أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي العزيز شرح الوجيز .25
هر(، تحقي  علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود. دار 120 )ت

 .م6991-هر6061 ،بيروت، لبنانالكتب العلمية، 

 بن نجمااهلل  ، لجالل الدين عبدعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة .21
 ال رب دار ،لحمر محمد حميدهر(، تحقي  الدكتور 161 شاس )تبن 

 .م2330-هر6020 بيروت، اإلسالمي،

 حجربن  عليبن  أحمد الفضل، أبو البخاري صحيح شرح الباري فتح .21
-هر6019 بيروت،، المعرفة دار، هر(152 ت) الشافعي العسقالني

 .م6913

هر(، 112 )ت ، أبو عبد اهلل محمد بن مفلح المقدسيالفروع وتصحيح الفروع .21
 وتصحيح الفروع أبو الحسن عالء الدين علي بن سليمان المرداوي )ت

، بيروت، الرسالة مؤسسة التركي عبد اهلل عبد المحسن هر(، تحقي 115
 .م2330-هر6020

، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد البر الكافي في فقه أهل المدينة .29
، الموريتاني ماديك ولد أحيد محمد محمدتحقي  هر(، 010 القرطبي )ت
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، 2، طالسعودية العربية المملكة ،الرياض ،الحديثة الرياض مكتبة
 .م6913-هر6033

 سليمان بن بكر أبي بن علي الدين لنور ،البزار زوائد عن األستار كشف .03
 الرسالة، مؤسسة األعظمي الرحمن حبيب تحي  ،(هر131 ت) الهيثمي

 م.6919-هر6099 ،6ط

، أبو إسحا  إبراهيم بن محمد بن عبد اهلل بن مفلح المبدع في شرح المقنع .06
-هر6061 لبنان، بيروت العلمية، الكتب دار هر(،110 الحنبلي )ت

 .م6991

أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي  شمس األئمة ،المبسوط .02
 .م6990-هر6060هر(، دار المعرفة، بيروت، 010 الحنفي )ت

 )ت لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، .00
-هر6060 القاهرة القدسي، مكتبة، القدسي الدين حسامتحقي  هر(، 131

 .م6990

 )ت محيي الدين بن شرف النووي ، أبو زكرياالمجموع شرح المهذب .00
بيروت،  هر(، تحقي  محمود مطرحي، دار الفكر للطباعة والنشر111

 .م6991-هر6061

هر(، 051 علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري األندلسي )تالمحلى،  .05
 بيروت، بال تاريخ. تحقي  أحمد محمد شاكر، دار الفكر

د بن تاو و محمأبي المعالي ، لبرهان الدين المحيط البرهاني في الفقه النعماني .01
 )ت البخاري الدين أحمد بن برهان الدين عبد العزيز بن عمر مازه
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دار الكتب العلمية، بيروت،  ي الجندي،هر(، تحقي  عبد الكريم سام161
 .م2330-هر6020

هر(، برواية 619 ، لإلمام مالك بن أنس األصبحي )تالمدونة الكبرى .01
هر(، عن عبد الرحمن بن 203 بن سعيد التنوخي )تسحنون عبد السالم 

سيد حماد تحقي   هر( عن اإلمام مالك،696 قاسم بن خالد العتقي )ت
، دار صادر عن نسخة مطبعة السعادة، نيالفيومي العجماوي وآخر 

 .هر6020

، أبو محمد علي بن مراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت واالعتقادات .01
بيروت، دار الكتب العلمية،  هر(،051 الظاهري )تأحمد بن سعيد بن حزم 

 م.6991

، لنور الدين علي بن سلطان محمد مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .09
، بيروت الفكر دارهر(، 6360 الهروي المعروف بمال علي القاري )ت

 .م2332-هر6022، لبنان

الحاكم  اهلل ، أبو عبد اهلل الحافظ محمد بن عبدالمستدرك على الصحيحين .03
دار الكتب  ،هر(، تحقي  مصطفى عبد القادر عطا035 النيسابوري )ت

وفي ذيله تلخيص المستدرك، أبو ) م.6993-هر6066العلمية، بيروت، 
 .هر(101 )ت عبد اهلل شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي

هر(، 206 )ت ، أبو عبد اهلل أحمد بن حنبل الشيبانيمسند أحمد بن حنبل .06
عبد اهلل عبد  د إشراف، وآخرين ،مرشد عادل، األرنؤوط شعيبتحقي  

 .م2336-هر6026، بيروت، الرسالة مؤسسة، المحسن التركي
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، ألحمد بن محمد بن علي الفيومي المصباح المنير في غريب الشرح الكبير .02
 .م6990هر(، دار الكتب العلمية، بيروت، 113 المقر  )ت

 مطبعة الفتح أبو أحمد ،المصرية والقوانين اإلسالمية الشريعة في المعامالت .00
 .هر6002 مصر، البوسفور،

لموف  الدين عبد اهلل بن أحمد بن أحمد بن محمد بن قدامة  ،المغني .00
 .م6911-هر6011، القاهرة مكتبةهر(، 123 المقدسي )ت

الرحمن  محمد بن عبدأبو عبد اهلل ، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل .05
الفكر للطباعة دار  ،هر(950 )ت المعروف بالحطابالطرابلسي الم ربي، 

 م.6992-هر6062 ،0بيروت، طوالنشر، 

بن محمد  لمجد الدين أبي السعادات محمد واألثر، النهاية في غريب الحديث .01
هر(، تحقي  131 الكريم الشيباني الجزري المعروف بابن األثير )ت بن عبد

المكتبة العلمية، بيروت، زاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناحي، 
 .م6919-هر6099

 

 
 
 
 


