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معهد إعداد المعممين الصباحي  /بعقوبة

ممخص البحث
الحمد هلل كالصبلة كالسبلـ عمى رسكؿ اهلل كعمى الو كصحبو كمف كااله,
إف ىذا البحث (القرعة في الفقو اإلسبلمي) يتككف مف مبحثيف :األكؿ:القرعة
تعريفيا مشركعيتيا ككيفيتيا ذاكريف ذلؾ مف الكتاب كالسنة كأقكاؿ العمماء .كالمبحث
الثاني :بينا فيو حكـ القرعة في الفقو اإلسبلمي بينا الجائز كغيره كالمختمؼ فيو ثـ
ذكرنا الراجح عند العمماء كأجممنا النتائج تأكد لنا أف القرعة في كتاب اهلل كسنة
رسكلو صمى اهلل عميو كسمـ كقد استعمميا النبي صمى اهلل عميو كسمـ في أحكاؿ
مختمفة في تطييب القمكب كتمييز األمبلؾ مف اجؿ رفع الفتنة كاالختبلؼ كالتشاجر
بيف الناس.كاصميا في المتساكييف مف األشياء لرفع التشاح كاالختبلؼ.
كاف ىذا البحث يكسب األىمية لما لو في الكاقع مف كجكد كاثر,كما بينا في
التطبيقات الفقيية في العبادات كالمعامبلت كالمناكحات كالناس ترجع إليو في بعض
األحياف كما بينا ذلؾ.
كصمى اهلل عمى سيدنا محمد كعمى الو كصحبو أجمعيف.
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المقدمة
الحمد هلل كالصبلة كالسبلـ عمى رسكؿ اهلل كعمى الو كصحبو كمف كااله.
أما بعد:فإف مجتمعنا بحاجة إلى إيضاح مااستغمؽ عميو مف أمكر دينو ذلؾ
ألننا أصبحنا عمى مسافة كبيرة مف أكلئؾ العمماء الذيف بينكا ككضحكا معالـ الشريعة
الغراء.
كقد يستغمؽ األمر عمى كثير مف الناس فيما يخص القرعة,كحكـ الشرع فييا
مما استدعاني أف ابحث في ىذا المكضكع مقسمان بحثي إلى مبحثيف ,فالمبحث األكؿ

:في المطمب األكؿ عقدتو في التعريؼ بالقرعة لغة كاصطبلحان ثـ بياف المعنى العاـ
كاإلجمالي لمقرعة ثـ في المطمب الثاني كاف لبياف مشركعيتيا أكال في القرآف الكريـ

كثانيان في السنة النبكية الشريفة كبينت في المطمب الثالث كيفيتيا أما المبحث الثاني
فكاف مف مطمبيف األكؿ لبياف حكـ القرعة عند الفقياء كالطمب الثاني في بعض

التطبيقات الفقيية,ثـ بينا الراجح مف ىذه األقكاؿ كذكرنا الكثير مف األمثمة في
العبادات كالمعامبلت مف خبلؿ البحث ثـ ختمنا البحث بخاتمة بينا فييا أىـ النتائج
التي تكصمنا إلييا كاف ىذا العنكاف لو أىمية كبرل في مجاؿ المعامبلت مما
يستدعي أف نعرضو كنبينو حتى يرجع الناس إليو.
كبعد فيك غيض اتمنا أف يجد الناس فيو ما ينفعيـ.كآخر دعكانا إف الحمد هلل
رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا محمد كعمى الو كصحبو أجمعيف.
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المبحث األول:
القرعة،تعريفها،مشروعيتها،كيفيتها
المطمب األول:
القرعة للة واصطالحاًا:
لغةن:ىي السيـ كالنصيب,القرعة اسـ مصدر بمعنى االقتراع كىك االختيار

بإلقاء السياـ ,القرعة السيمةي كالمقارعة المساىمةي كقد اقترع القكـ كتقارعكا كقارع

عت بيف الشركاء في شيء يقتسمكنو كيقاؿ كانت لو القرعة إذ قرع أصحابو
بينيـ كاقر ي
ً
كقارعوي فقرعوي يقرعوي أم إصابتو القرعة دكنو.
قاؿ ابف األعرابي:القرع كالسبؽ كالخطر الذم يسبؽ عميو كاالقتراع االختيار يقاؿ
()1

اقترع فبلف أم اختير كالقريع الخيار كاقترع الشيء اختاره كاقرعو خيار ماليـ

كفي االصطبلح:لمعمماء تعريفات عدة اختمفت ألفاظيا كاتفقت معانييا منيا :
:1عرفيا القرطبي بأنيا أصؿ في شرعنا لكؿ مف أراد القسمة في المتساكييف في
الحجة ليعدؿ بينيـ كتطمأف قمكبيـ كترفع الظف عمف يتكلى قسمتيـ كال يفضؿ احد
()2

منيـ عمى صاحبو إذا كاف المقسكـ مف جنس كاحد

:2كقاؿ اإلماـ ابف حجر رحمو اهلل في تعميقو عمى العنكاف الذم كضعو اإلماـ
البخارم رحمو اهلل في صحيحو حيث قاؿ (:باب القرعة في المشكبلت) أم
مشركعيتيا ككجو إدخاليا في كتاب الشيادات إنيا مف جممة البيانات التي تثبت بيا
الحقكؽ فكما تقطع الخصكمة كالنزاع بالبينة كذلؾ تقطع بالقرعة.
:3قاؿ ابف حجر رحمو اهلل كفسرىا غيره :أم غير اإلماـ البخارم رحمو اهلل :بما ثبت
()3

فيو الحؽ الثنيف فأكثر كتقع المشاححة فيو فيقرع لفصؿ النزاع
()4

:4كعرفت بأنيا استياـ يتعيف بو نصيب اإلنساف
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المعنى العام واإلجمالي لمقرعة:

العمؿ بالقرعة يتـ بعدىا طريقان لئلثبات عند التساكم كعدـ إمكاف التعييف أك
()5

الترجيح

,أم تساكم المستحقيف لشيء كاحد كلـ يكف اشتراكيـ فيو كال مرجع ألحد

المستحقيف عمى غيره.
قاؿ اإلماـ القرافي بعد إف ذكر كبلمان حكؿ القرعة مبينأ بعض شركط العمؿ

بيا ثـ قاؿ كاف ضابطو (التساكم مع قبكؿ الرضا بالنقؿ,كما فقد فيو احد الشرطيف
()6

تعذرت فيو القرعة

كقاؿ اإلماـ ابف القيـ رحمو اهلل كمف طرؽ األحكاـ الحكـ بالقرعة ثـ قاؿ كمف
األسرار إف الفقياء اعتبركىا بمثابة التفكيض إلى اهلل ليعيف بقضائو كقدره ما ليس لنا
سبيؿ إلى تعيينو بكاسطة البينة أك المرجح كجعؿ سبيؿ معرفة ذلؾ ىك القرعة دفعان
لمضغائف كاألحقاد التي قد تنشأ بيف الناس مف جراء االختيار بيف المتساكيف بدكف
()7

مرجح

و
مشكؿ فذلؾ أبيف ليا كأقكل
يقكؿ ابف العربي الحؽ عندم إف تجرم في كؿ
()8

لفصؿ الحكـ فييا كاجمي لرفع اإلشكاؿ عنيا

المطمب الثاني:
مشروعية القرعة
وقد دل عمى مشروعيتها القرآن العظيم والسنة المطهرة :
أووًا:القرعة في القرآن الكريم:
يقكؿ اإلماـ الشافعي بعد إف ذكر قصة يكنس (عميو السبلـ) كمريـ (عمييا
السبلـ)(فأصؿ القرعة في كتاب اهلل عز كجؿ في قصة المقترعيف عمى مريـ
كالمقارعيف يكنس (عميو السبلـ)

()9

كسئؿ اإلماـ احمد رحمو اهلل عف القرعة فقاؿ :في
()10

كتاب اهلل مكضعيف األكؿ :قاؿ تعالى)فساىـ فكاف مف المدحضيف)
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الثاني:قكلو تعالى في قصة مريـ (ذلؾ مف أنباء الغيب نكحيو إليؾ كما كنت لدييـ إذ
()11

يمقكف أقبلميـ أييـ يكفؿ مريـ كما كنت لدييـ إذ يختصمكف)

فقد احتج باآليتيف في إثبات القرعة كىي في شريعة يكنس كمريـ

()12

كنقؿ

القرطبي في تفسير قكلو تعالى(فساىـ)قاؿ المبرد (:فقارع ) قاؿ كاصمو مف السياـ
التي تجاؿ (فكاف مف المدحضيف) مف المغمكبيف ,قاؿ الفراء  :يدحضت حجتو
كادحضيا اهلل.كاصمو مف الزلؽ ثـ يقكؿ ففي ىذا مف الفقو أف القرعة كانت معمكالن
()13

بيا في شرع مف قبمنا كجاءت في شرعنا

كقاؿ ابف حجر رحمو اهلل في قكلو تعالى(إذ يمقكف أقبلميـ أييـ يكفؿ
مريـ)أشار بذلؾ إلى االحتجاج بيذه القصة في صحة الحكـ بالقرعة بناء عمى إف
شرع مف قبمنا شرع لنا إذا لـ يرد في شرعنا ما يخالفو كالسيما إذا كرد في شرعنا
تقريره ,كساقو مساؽ االستحساف كالثناء عمى فاعمو كىذا منو .
كفي قكلو تعالى(إذ يمقكف أقبلميـ أييـ يكفؿ مريـ)قاؿ ابف عباس :اقترعكا
فجرت األقبلـ مع الجرية كعاؿ قمـ زكريا الجرية فكفميا زكريا,كقكلو(فساىـ):اقرع
()14

(فساىـ فكاف مف المدحضيف) مف المسيكميف )

قاؿ القرطبي رحمو اهلل في قكلو تعالى (إذ يمقكف أقبلميـ أييـ يكفؿ مريـ)
استدؿ بعض عممائنا بيذه اآلية عمى إثبات القرعة كىي أصؿ في شرعنا لكؿ مف
()15

أراد العدؿ في القسمة

ثانياًا:القرعة في السنة النبوية:
قد كردت القرعة بأحاديث صحيحة عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ حتى
إف اإلماـ البخارم رحمو اهلل جعؿ ليا بابان في صحيحو سماه (باب القرعة في

المشكبلت)كذكر قكلو تعالى (إذ يمقكف أقبلميـ) ثـ ساؽ حديث النعماف بف بشير
(مثؿ ألمدىف(أم الذم يرائي) في حدكد اهلل كالكاقع فييا مثؿ قكـ استيمكا (أم
()16
و
سفينة فأصاب بعضيـ أعبلىا كبعضيـ أسفميا....الحديث)
اقترعكا )عمى
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كجعؿ اإلماـ البخارم بعد اآلية حديثا عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو حيث
يقكؿ (عرض النبي صمى اهلل عميو كسمـ عمى قكـ اليميف فأسرعكا فأمر أف يسيـ
بينيـ :أييـ يحمؼ)كفي ىذا الحديث كما يقكؿ ابف حجر رحمو اهلل ىك حجةه في
()17

العمؿ بالقرعة

ثـ ذكر حديث عثماف بف مضعكف (طار لو سيمو في السكنى )كمعنى ذلؾ
إف المياجريف لما دخمكا المدينة لـ يكف ليـ مسكف فاقترع األنصار في إنزاليـ فصار
()18

عثماف بف مضعكف آلؿ أـ العبلء فنزؿ فييـ

قاؿ ابف العربي :كقد كردت القرعة في ثبلثة مكاطف:
األكؿ:كاف النبي صمى اهلل عميو كسمـ إذا أراد سف انر اقرع بيف نسائو ,فأيتيف خرج
()19

سيميا خرج بيا معو

الثاني:إف النبي صمى اهلل عميو كسمـ رفع إليو إف رجبل اعتؽ ستة اعبد ال ماؿ لو

غيرىـ ,فأقرع بينيـ,فأعتؽ اثنيف كارؽ أربعة(.)20

الثالث:إف رجميف اختصما إليو في مكاريث قد درست كقاؿ:اذىبا كتكخيا الحؽ كاسيما
()21

كليحمؿ كؿ كاحد منكما صاحبو

.

فيذه ثبلثة مكاطف,كىي القسـ في النكاح كالعتؽ كالقسمة كجرياف القرعة فييا

لرفع اإلشكاؿ كحسـ داء التشيي(.)22

كذكر ابف حجر حديث(لك يعمـ الناس ما في النداء كالصؼ األكؿ ثـ لـ يجدكا
إال أف يتسيمكا عميو ال ستيمكا.....الحديث)  ,ثـ قاؿ الغرض منو مشركعية القرعة
()23

الف المراد باالسستياـ ىنا االقراع.

كقاؿ ابف المنذر:كاستعماؿ القرعة كاإلجماع مف أىؿ العمـ فيما يقسـ بيف
()24

الشركاء فبل معنى لقكؿ مف ردىا.
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قاؿ اإلماـ القرافي في استداللو عمييا بأنو إجماع التابعيف رضي اهلل عنيـ
عمى ذلؾ قالو عمر بف عبد العزيز كخارجو بف زيد كاباف بف عثماف كابف سيريف
()25

كغيرىـ,كلـ يخالفيـ مف عصرىـ احد.

كقاؿ ابف قدامو رحمو اهلل كقد اجمع العمماء عمى استعماليا في القسمة كنقؿ
ابف عبد البر إجماع العمماء عمى إف دك انر لك كانت بيف قكـ قسمة بينيـ كاقرع بينيـ
()27

في ذلؾ كىذا طريؽ الشركة في األمبلؾ التي تقع فييا القسمة.

المطمب الثالث
كيفيتها
قاؿ اإلماـ العيني :ككيفية القرعة بالخكاتيـ يؤخذ خاتـ ىذا كخاتـ ىذا كيدفعاف
إلى رجؿ فيخرج منيما كاحد.كعف الشافعي رحمو اهلل قاؿ :يجعؿ رقاعان صغا انر يكتب

في كؿ كاحد اسـ ذم السيـ ثـ يجعؿ بنادؽ طيف كيغطي عمييا ثكب ثـ يدخؿ الرجؿ
يده فيخرج بندقو كينظر مف صاحبيا فيدفعيا إليو فيراد بالقرعة عمى ضكء ما تقدـ

ضرب السياـ ,بحيث يجعؿ احد تمؾ السياـ ممي انز بعبلـ أك بنحكه ,فمف خرجت لو
القرعة أك ذاؾ السيـ المميز استحؽ ما جعؿ عمى القرعة كعف اإلماـ العيني نقبلن

عف الخطابي قكلو كانما قيؿ لو االستياـ ألنيـ كانكا يكتبكف أسماءىـ عمى سياـ إذا
اختمفكا في الشيء فمف خرج سيمو غمب ,كالقرعة أصؿ مف أصكؿ الشريعة في حاؿ
()28

مف استكت دعكاىـ في الشيء لترجيح احدىـ كفييا تطييب القمكب.
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المبحث الثاني
حكم القرعة عند الفقهاء وبعض التطبيقات الفقهية عميها.
المطمب األول
حكم القرعة عند الفقهاء
اتفؽ الفقياء عمى جكاز القرعة إذا كاف لتطييب القمكب كلرفع الضغائف
كاألحقاد التي تنشأ بيف الناس مف جراء االختيار بيف متساكييف بدكف مرجح كدفعا
لشبية الميؿ عف نفسو كقطعان لمخبلؼ الذم قد يحدث بيف الناس.كما في االقراع بيف
()29

الزكجات في السفر كلتعييف الحؽ في القسمة بعد اإلفراز

واختمفوا في إثبات الحق لمبعض وابطال الحق عن بعض في القرعة عمى مذهبين:
كعدىا طريقان لئلثبات عند التساكم كعدـ إمكاف التعييف
المذىب األكؿ:األخذ بالقرعة ٌ
أك الترجيح.كىك المركم عف خارجة بف زيد كاباف بف عثماف كابف سيريف كعمر بف

()30

عبد العزيز رحميـ اهلل.كاليو ذىب جميكر المالكية كالشافعية كالحنابمة كالظاىرية.

المذىب الثاني:عدـ األخذ بالقرعة في إثبات حؽ البعض كابطاؿ حؽ البعض اآلخر
 ,كىك المركم عف الشعبي كالنخعي كشريح كالحسف البصرم كبو قاؿ الحنفية
كبعض المالكية)31(.
استدل أصحاب المذهب األول:
-1بما جاء عف عمراف بف حصيف إف رجبلن اعتؽ ستة اعبد عند مكتو لـ يكف لو

ماؿ غيره فبمغ ذلؾ النبي صمى اهلل عميو كسمـ فقاؿ لو قكالن شديدان ثـ دعاىـ فجزءىـ
()32

ثبلثة أجزاء فأقرع بينيـ فأعتؽ اثنيف كارؽ أربعة

-2كبما جاء عف أـ المؤمنيف عائشة رضي اهلل عنيا إف النبي صمى اهلل عميو كسمـ
()33

كاف إذا أراد سف انر اقرع بيف نسائو,فأيتيف خرج سيميا خرج بيا معو .
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-3كبما جاء في الحديث إف رجميف اختصما إليو في مكاريث قد درست فقاؿ (اذىبا
()34

فتكخيا الحؽ كاسيما كليحمؿ كؿ كاحد منكما صاحبو)

فيذه األحاديث في العتؽ كالقسمة كالنكاح,كجرياف القرعة فييا لرفع اإلشكاؿ كحسـ
داعي التشيي.
فالحديث األكؿ الذم كثر الكبلـ فيو عف االعبد الستة ,فاف كؿ اثنيف منيما
ثمث ,كىك القدر الذم يجكز لو في العتؽ في مرض المكت كتعينيا بالتشيي ال
()35

يجكز شرعان فمـ يبؽ إال القرعة.

كالقرعة كما جاء عف ابف حجر رحمو اهلل إما في الحقكؽ المتساكية كاما في
()36

تعييف الممؾ .

كمسألة العبيد الشؾ أنيا في تعييف الممؾ كىذا مف فائدة القرعة الف القرعة
أفادت أف ال يختار كاحد منيـ شيان معينان فيختاره اآلخر فيقع التنازع.
كيقكؿ صاحب التمييد ) :الف حؽ المريض الثمث كحؽ الكرثة الثمثاف كصار
بمنزلة الشريكيف ال حدىما سيـ كلآلخر سيماف كما إف الميت كىب العبيد كميـ
()37

لمقكـ ثـ مات لقسمكا بيف القكـ كبيف الكرثة بالقرعة)

فالحديث داللتو ظاىرة عمى إجراء القرعة حسمان لؤلمر كىي كظيفة الشارع

حيث قاؿ (فأعتؽ اثنيف كارؽ أربعة)كىك نص صريح.
ورد أصحاب المذهب الثاني :

بأف العمؿ بالقرعة في إثبات حؽ البعض كابطاؿ البعض منسكخة,كاف
الكاجب مكانيا عمى العبيد المعتقيف الساعية في ثمثي قيمتيـ لكرثة معتقيـ.
يقكؿ اإلماـ الطحاكم رحمو اهلل:كيستدلكف عمى نسخيا بأنيـ كمخالفيـ جميعان

قد جعمكا الحديث الذم ركيناه في عتاؽ المريض الذم ذكرناه انو دليؿ ليـ كحجةه

عمى مخالفيـ الذم يزعـ إف عتاؽ المريض كىباتو مف جميع مالو كعتاؽ الصحيح
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كىباتو كيحتج في ذلؾ بأف مالو لـ يممؾ عميو حتى كقعت أفعالو تمؾ فيو كاذا كجب
إف يككف ذلؾ كجب إف يرد إليو إشكالو كاف يعطؼ عميو أمثالو مما يفعمو المريض
في مرض مكتو ألنو أصؿ لو كاف يككف الكاجب في المرض إذا كاف لو ستة مائة
درىـ ىي جميع مالو فكىب في مرض مكتو كؿ و
مائة منيا لرجؿ فأقبضو إياىا ثـ
مات,إف يقرع بينيـ فييا كما اقرع رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ في العبيد المعتقيف
الذيف ذكرنا فيسمـ منيا لمف قرع ىبتو كيرجع ما بقي منيا ميراثان كمثؿ ما كاف مف

النبي صمى اهلل عميو كسمـ في العبيد المعتقيف كفي تركيـ لذلؾ كخركجيـ عنو إلى
المحاصة بيف أىؿ اليبات فييا كتركيـ كالقرعة عمييا قد كانت في غير العتاؽ الذيف

ذكرنا ثـ تركت كاستعمؿ مكانيا خبلفيا(.)38

كيقكؿ اإلماـ الجصاص  :كمف الناس مف يحتج لذلؾ عمى جكاز القرعة في
العبيد يعتقيـ في مرضو ثـ يمكت كال ماؿ لو غيرىـ كليس ىذا مف عتؽ العبيد في
شيء الف الرضا في كفالة الكاحد منيـ بعينو جائز بمثمو كال يجكز التراضي عمى
استرقاؽ مف جعمت لو الحرية كقد كاف الميت نافذان في الجميع فبل يجكز نقمو لمقرعة

()39

عف احد منيـ إلى غيره كما ال يجكز التراضي عمى نقؿ الحرية عمف كقعت عميو

كقالكا فاف قائؿ يقكؿ فكيؼ تككف القرعة منسكخة كقد كاف الرسكؿ صمى اهلل
عميو كسمـ يفعميا بيف نسائو عند ارادة السفر بإحداىف .
فكاف جكابنا لو بذلؾ:إف الذم ذكرنا إف القرعة المنسكخة ىي القرعة
المستعممة كانت في اإلحكاـ بيا حتى يمزـ لزكـ ما يحكـ فيو بما سكاه مف البينات
كغيرىا,كأما ىذا الذم ذكرت فمـ يستعمؿ عمى سبيؿ الحكـ بو كانما استعمؿ عمى
تطييب النفس كنفي الظنكف ال لما سكل ذلؾ إال أف يرل انو كاف لرسكؿ اهلل صمى
اهلل عميو كسمـ إف يسافر بغير احد مف نسائو كانو لما كاف لو إف يسافر دكنيف ذلؾ
ما قد دؿ عمى إف اقراعو كاف بينيف لما كاف يقرع بينيف مف اجمو لـ يكف عمى حكـ

بينيف كال عمييف كال ليف كانو كاف لتطييب أنفسيف(.)40
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ويرد عمى أصحاب المذهب الثاني  :بما قاؿ اإلماـ النككم(كىذا مردكد بيذا الحديث
الصحيح كأحاديث كثيرة كقكلو في الحديث(فأعتؽ اثنيف كارؽ أربعة)صريح في الرد
()41

عمى أبي حنيفة رحمو اهلل )

كقاؿ اإلماـ ابف رشد كعمدت الحنفية ما جرت بو عادتيـ مف رد اآلثار التي
تأتي بطرؽ اآلحاد إذا خالفت األصكؿ الثابتة في التكاتر كعمدتيـ انو قد اكجب السيد
لكؿ كاحد منيـ العتؽ تمامان فمك كاف لو ماؿ لنفذ بإجماع ,فإذا لـ يكف لو ماؿ كجب

إف ينفذ لكؿ كاحد منيـ بقدر الثمث الجائز فعؿ السيد فيو كىذا األصؿ ليس بينان مف
قكاعد الشرع في ىذا المكضكع كذلؾ أف يمكف إف يقاؿ لو :أف إذا اعتؽ مف كؿ

كاحد منيـ الثمث دخؿ الضرر عمى الكرثة كالعبيد المعتقيف كقد ألزـ الشرع بعض
العتؽ إف يتـ عميو ,فمما لـ يكف ىاىنا أف يتـ عميو جمع في أشخاص بأعيانيـ
,كلكف متى اعتبرت القيمة في ذلؾ دكف العدد أفضت إلى ىذا األصؿ كىك تبعيض
العتؽ ,فمذلؾ كاف األكلى إف يعتبر العدد كىك ظاىر الحديث,ككاف الجزء المعتؽ في
كؿ كاحد منيـ ىك حؽ هلل فكجب إف يجمع في أشخاص بأعيانيـ أصمو حؽ
()42

الناس.

ويرد عمى أصحاب المذهب األول:
كما قاؿ الكشميرم بأف ألفاظ الحديث مضطربة فاف في بعض الطرؽ انو
اعتؽ كاحدان كفي بعضيا انو اعتؽ ستة كفي بعضيا انو دبر عبيده ,فالحديث

مضطرب ثـ ذكر أدلة اإلماـ أبي حنيفة عمى تجزم العتؽ فمنيا حديث(أف رجبل دبر
فمات فاستعى العبد في الثمثيف كمنيا في لساف الميزاف ككثقو الحافظ أف رجبلن اعتؽ

بعض عبده كقاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ(تعتؽ في عتقؾ كترؽ في رقؾ)كمنيا ما

في مسند احمد عف سعيد بف عاص رحمو اهلل أف صحابيان بعض عبده كفي سنده رواك
()43

مبيـ ال اعممو كثقو عبد الرزاؽ في مسنده كالكؿ مرفكعات كقكيو
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كقاؿ أبك إسحاؽ الشيرازم في حديث االعبد الستة(فاقرع بينيـ فأعتؽ اثنيف
كارؽ أربعة) ىذا الحديث مخالؼ لئلجماع الف اإلجماع انعقد عمى إف العتؽ بعد ما
()44

نزؿ في المحؿ لـ يكف رده كالعتؽ قد دخؿ في ذلؾ العبيد
ورد أصحاب المذهب األول :

إنما حمؿ أصحاب المذىب الثاني عمى ذلؾ أصمو في إخبار اآلحاد ألنيـ ال
يقبمكف منيا ما عارضو شيء مف معاني السنف المجمع عمييا.
قاؿ ابف عبد البر :رد الككفيكف ىذه السنة كلـ يقكلكا بيا ك أركا القرعة في ذلؾ
مف القمار الخطر كقاؿ ىذا ضرب مف الخطأ كاالضطراب مع خبلؼ السنة كحكمو
با لسعاية فيو ظمـ ألنيـ أحالكىـ عمى سعاية ال يدرم ما يحصؿ منيا كظمـ لمكرثة
إذا أجازكا عمييـ في الثمث عتؽ الجميع بما ال يدرم أيضا أـ ال كظمـ لمعبيد ألنيـ
ألزمكا ماالن مف غير جناية

()45

كقكليـ ىذا يتضمف تقديـ القياس عمى الخبر الف

القياس يمنع جمع عتؽ في ستة إلى اثنيف فكيؼ إذا صح الخبر كقالت بو جماىير

العمماء

()46

ككما ذكرنا مف قكؿ النككم بأف الحديث الصحيح جاء في الصحاح

كأحاديث كثيرة في المعنى نفسو فيك صريح بالرد عمى مف أنكر.
ورد أصحاب المذهب الثاني:
كما جاء عف اإلماـ السرخسي بقكلو (كما خالؼ القياس فاف تمقتو األمة
بالقبكؿ فيك معمكؿ بو كاال فالقياس الصحيح شرعان مقدـ عمى ركايتو فيما يسد باب
()47

الرد فيو

قاؿ العيني:ليس المشيكر عف أبي حنيفة إبطاؿ القرعة .كأبك حنيفة لـ يقؿ
كذلؾ كانما قاؿ القياس يأباىا ألنو تعميؽ الستحقاؽ خركج القرعة كذلؾ قمار كلكف
تركنا القياس لآلثار كلمتعامؿ الظاىر مف لدف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ إلى
()48

يكمنا ىذا مف غير نكير منكر كانما قاؿ ىاىنا يفعؿ تطييبان لقمكبيف
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قمت كيقصد بتطييب القمكب في حديث القرع بيف النساء في السفر فإنيـ ال
يكجبكف االقراع كعممكا ذلؾ بقكليـ كالدليؿ عمى ذلؾ انو لـ تكف التسكية كاجبة عميو
في الحضر كانما كاف يفعمو تفضبلن.
كنقؿ العيني عف القدكرم قكلو عف مذىب أبي حنيفة الحؽ ليف في حالة
السفر يسافر بمف شاء مف ىف كقاؿ الف الزكج ال يمزمو استصحاب كاحده منيف كال

يمزمو القسمة في حالة السفر كاألكلى كالمستحب إف يقرع لتطييب قمكبيف(.)49

كقاؿ الكاساني معمبلن عف عدـ كجكب القرعة بيف الزكجات في السفر الف

بالقرعة ال يعرؼ إف ليا حقان في حالة السفر أكال فإنيا

–أم بالقرعة –ال تصمح

إلظيار الحؽ أبدا الختبلؼ عمميا في نفسيا فإنيا ال تخرج عف كجو كاحد بؿ مرة
ىكذا كمرة ىكذا كالمختمؼ فيو ال يصمح دليبلن عمى شيء لكف األفضؿ إف يقرع

بينيف تطييبان لمنفكس فيخرج مف خرجت قرعتو تطييبان لقمكبيف كدفعان لتيمة الميؿ عف
()50

نفسو

كقاؿ بف عابديف كال يمزمو الخركج بمف خرجت قرعتيا

()51

كعمى ضكء ذلؾ

نرل بأف األحناؼ (أصحاب المذىب الثاني )شنكا جؿ ىجكميـ عمى حديث القرعة
في االعبد الستة كلـ يعممكا بو اما بقية األحاديث فعممكا بيا كلكف بدكف إلزاـ عمى
كفؽ ما تقتضيو المصمحة كالحاجة لذلؾ كتطييبان لمقمكب كدفع التيـ .كاذا رجعنا إلى
أصحاب المذىب األكؿ كخاصةن المالكية فقد نقؿ اإلماـ القرطبي عف اإلماـ مالؾ
بأنو يسافر بمف شاء منيف بغير قرعة الف القسمة سقطت لمضركرة ,كقاؿ ابف
()52

التيف

قاؿ مالؾ الشارع يفعؿ ذلؾ تطكعان منو ألنو ال يجب عميو إف يعدؿ بينيف

كعمى كفؽ ىذه الركاية عف مالؾ رحمو اهلل يقكؿ معمبلن بقكلو ألنيا قد تككف انفع لو
في طريقو كاألخرل انفع لو في بيتو كمالو

()53

كلكف بعضيـ فرؽ بيف سفر و
غزك أك سفر تجاره فقد جاء عف ابف القاسـ (كاف
()54

كاف سفر و
تجر فانو يخرج بأبتيف شاء)
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كقاؿ ابف العربي اختمؼ عمماؤنا في القرعة بيف الزكجات عند الغزك عمى
قكليف الصحيح منيما االقتراع كبو قاؿ أكثر فقياء األمصار كذلؾ الف السفر
بجميعيف ال يمكف كاختيار كاحدة منيف إيثار فمـ يبؽ إال القرعة,ككذلؾ مسألة االعبد
الستة فاف كؿ اثنيف منيـ ثمث كىك قدر الذم يجكز لو فيو العتؽ في مرض المكت
كتعينيا بالتشيي ال يجكز شرعان فمـ يبؽ إال القرعة ككذلؾ التشاجر إذا كقع في أعياف
المكاريث لـ يميز الحؽ إال القرعة فصارت أصبل في تعييف المستحؽ إذا أشكؿ ثـ

قاؿ كالحؽ عندم إف يجر في كؿ مشكؿ فذلؾ أبيف ليا كأقكل لفصؿ الحكـ بيا
()55

كأجمى لرفع اإلشكاؿ عنيا

كلكف اإلماـ المحقؽ(أبك عمر بف عبد البر)حسـ األمر كقاؿ (فإذا كاف لو
نساء حرائر لـ يجز لو إف يسافر بكاحدة منيف حتى يقرع بينيف

()56

ىذا كلعؿ

مقصكد اإلماـ مالؾ بعدـ الكجكب بحؽ النبي صمى اهلل عميو كسمـ كما كرد في
القكؿ السابؽ مف قكؿ ابف التيف قاؿ مالؾ الشارع يفعؿ ذلؾ تطكعان ,كعمى كفؽ ذلؾ

جاء عف اإلماـ النككم رحمو اهلل قكلو كىذا االقراع عندنا كاجب في حؽ غير النبي

صمى اهلل عميو كسمـ فبل يجكز إف يسافر بكاحدة مف غير قرعة الف ذلؾ ميؿ كترؾ
لمعدؿ .كأما النبي صمى اهلل عميو كسمـ ففي كجكب القسـ في حقو خبلؼ قدمناه
مرات ,فمف قاؿ بكجكب القسـ يجعؿ القرعة كاجبة كمف لـ يجبو يقكؿ :أقرعة صمى
اهلل عميو كسمـ مف حسف عشرتو كمكارـ أخبلقو(.)57

وقال أصحاب المذهب الثاني:
قاؿ شيخي زادة الحنفي رحمو اهلل قاؿ  :ال قسـ في السفر فيسافر الزكج بمف
شاء منيف كالقرعة أحب تطييبان لقمكبيف ,كقاؿ في قسمة الماؿ المشترؾ فممقاضي ثمة
()58

كالية التعييف بغير قرعة,كانما يقرع لتطييب القمكب كنفي تيمة الميؿ عف نفسو

كجاء عنيـ لك عيف القاضي لكؿ كاحد نصيبان جاء مف غير قرعة ألنو في
()59

معنى القضاء فيصح إلزامو أما القرعة لتطييب النفكس كنفي التيمو كالميؿ
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كاحتج اإلماـ أبك حنيفة بقكلو :إف القرعة في شأف زكريا كأزكاج النبي صمى
()60

اهلل عميو كسمـ كانت مما لك تراضكا عميو دكف قرعة جاز
ورد أصحاب المذهب األول:

عمى قكؿ اإلماـ أبي حنيفة رحمو اهلل قاؿ ابف العربي كىذا ضعيؼ الف
القرعة إنما فائدتيا استخراج الحكـ الخفي عند التشاح_أم عندما يريد كؿ كاحد أف
يككف ىك الغالب_فأما ما يخرجو التراضي فباب آخر كال يصح ألحد أف يقكؿ إف
القرعة تجرم مع مكضع التراضي فإنيا ال تككف أبدا مع التراضي كانما تككف فيما
()61

كي ُّ
ظف بو
يتشاح الناس فيو ي

كقاؿ اإلماـ القرافي:اعمـ انو متى تعينت المصمحة أك الحؽ في جية ال يجكز
االقراع بينو كبيف غيره الف القرعة ضياع ذلؾ الحؽ المتعيف أك المصمحة المتعينة
كمتى تساكت الحقكؽ أك المصالح فيذا ىك مكضع القرعة كعند التنازع دفعان
()62

لمضغائف كاألحقاد كالرضا بما جرت فيو األقدار كقضى بو الممؾ الجبار
المطمب الثاني
بعض التطبيقات الفقهية

 -1القرعة في حضانة المقيط:
قاؿ احمد الشربيني في معرض كبلمو عند التنازع في المقيط _قاؿ اذا استكيا
في الصفات كتشاحا اقرع بينيما عمى الصحيح المنصكص كىك قكؿ الجميكر,كقاؿ
()63

ابف خيراف يقدـ الحاكـ مف رآه منيما أصمح لمقيط فإف استكيا أك تحير اقرع.

كجاء في الحاشية عمى المنياج فإف استكيا ,في الصفات (اقرع)بينيما عند
تشاحيما كلك ترؾ احدىما حقو قبؿ القرعة انفرد بو اآلخر كالشفعيف ,كال يجكز لمف
()64

خرجت القرعة لو ترؾ حقو لآلخر كما ليس لممنفرد نقؿ حقو إلى غيره.
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كقاؿ اإلماـ الرممي :فاف استكيا في الصفات المعتبرة كتشاحا (اقرع) بينيما
مشؽ كالمييأة
النقضاء المرجح كلعدـ ميمو إلييما طبعان لـ يخير المميز كاجتماعيا
ن
بينيما كليس لمقارع ترؾ حقو كالمنفرد لخبلفو قبؿ القرعة,كقكلو كليس لمقارع أم مف
خرجت لو القرعة ,كقكلو ترؾ حقو :أم فيأثـ كىؿ يسقط حقو أـ ال؟ فيو نظر
كالظاىر الثاني فيمزمو بو القاضي ألنو بالتقاطو تعيف عميو تربيتو(.)65

كجاء في اإلنصاؼ عمى مذىب اإلماـ احمد :فاف كاف في أيدىما اقرع بينيما
,فمف قرع سمـ إليو مع بيمينو عمى الصحيح مف المذىب قالو في المغني كالشرح
كقاال كعمى قكؿ القاضي ال تشرع اليميف ىنا كيسمـ إليو بمجر كقكع القرعة لو
()66

كاطبلقيا في الكافي

كقاؿ ابف القيـ رحمو اهلل في اليدل:القرعة تستعمؿ عند فقداف مرجح
سكاىما:مف بينة أك إقرار أك قافو.
قاؿ:كليس ببعيد تعييف المستحؽ في ىذه الحاؿ بالقرعة ألنيا غاية المقدكر
عميو مف ترجح الدعكل كليا دخكؿ األمبلؾ التي ال تثبت بقرينة كال إمارة فدخكليا
في النسب الذم يثبت بمجرد الشبو الخفي المستند إلى قكؿ قائؼ.

()67

:2القرعة في المسابقات فيمف يبدأ أكال.
قاؿ اإلماـ الماكردم :إف اغفؿ في العقد اشتراط البادئ بالرمي ففي العقد
قكالف:
احدىما كىك اختيار الشافعي في ىذا المكضكع إف العقد باطؿ :الف لمبداية تأثي انر في

قكة النفس,ككثرة اإلصابة ,فصارت مقصكدة فبطؿ العقد بإغفاليا.

القكؿ الثاني:إف العقد صحيح كاف غفمت فيو البداية كقد حكاه الشافعي عف بعض
الفقياء الرماة :ألنو مف تكابع الرمي الذم يمكف تبلفيو بما تزكؿ التيمة فيو مف
الرجكع إلى عرض أك قرعة فعمى ىذا إف كاف مخرج الماؿ احدىما كاف ىك البادئ
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بالرمي اعتبا انر بالعرؼ كفيو كجو آخر انو يقرع بينيما ,كاف كاف باذؿ الماؿ غيرىما
كاف مخرج الماؿ إف يقدـ مف شاء منيما اعتبا انر بالعرؼ.

كفيو كجو آخر :إف يقرع بينيما,فاف كانا مخرجيف لمماؿ اقرع بينيما لتكافئيا
,كىؿ يدخؿ المحمؿ في قرعتيما أك يتأخر كال يدخؿ في القرعة إذا قيؿ إف مخرج
الماؿ يستحؽ التقدـ.كالكجو الثاني:يدخؿ في القرعة كال يتأخر إذا قيؿ إف مخرج الماؿ
()68

ال يتقدـ إال بالقرعة.

كجاء في شرح منتيى اإلرادات:قاؿ كاف تشاحا أم المتناضبلف في االبتداء
أم في البادم منيما بالرمي(اقرع )بينيما ,ألنو ال مرجح غيرىما فمف خرجت لو
القرعة فبدره اآلخر كرمى لـ يعتد لو بسيـ أصاب أك اخطأ كيستحب تعييف المبتدم
بالرمي في العقد .
الغرىر كال يشترط استكاء
كقاؿ كاف أراد القرعة ال خراج الزعيميف جاز لقمة ى
()69
عدد الرماة فيجكز إف يككف احد الحزبيف عشرة كاآلخر الثمانية كنحكه.
:3القرعة في الخصكمة كالدخكؿ عمى القاضي.
قاؿ الماكردم رحمو اهلل:فيثبت بالقرعة اسـ كؿ كاحد مف المحبكسيف كما
حبس بو كاسـ خصمو حتى يستكعب جميعيـ كيتصفحو القاضي ثـ ينادم في الناس
ثبلثة أياـ إف اتسع البمد أك يكمان إف صغر :إف القاضي قد بدأ في أمكر المحبكسيف

فمف كاف لو عمى محبكس حؽ فا ليحضر في اليكـ كذا كيعيف ليـ عمى اليكـ كيككف

عقب فراغو مف النداء ليتعجؿ أمرىـ كال يتأخر فيجعمو اليكـ الرابع مف ندائو.
فإذا اجتمع الخصكـ اقرع بيف المحبكسيف فيمف يقدمو في النظر,كلـ يقرع
الخصكـ ,الف نظره لممحبكسيف عمى خصكميـ كلـ يختصر عمى القرعة األكلى في
إثبات أسمائيـ فإذا فرغ احدىـ أمر بإخراجو كنادل بإحضار خصمو كال يفتقر في
إخراج المحبكسيف إلى إذف خصمو ,ألنو يخرج في حقو ال في حؽ حابسو .كاف كاف
الحبس بعيدان مف مجمس الحكـ اخرج بالقرعة جميع مف يقدر عمى النظر بينيـ كفي
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يمكه قبؿ شركعو في النظر فإذا تكاممكا بدأ بالنظر في أمر األسبؽ بالقرعة الماضية

كلـ يستأنؼ قرعة ثانيو الف القرعة إلخراجو إنما كانت لمنظر في أمره(.)70

كقاؿ ابف قدامو:فاف حضركا دفعةن كاحدة كتشاحكا اقرع بينيـ فقدـ مف تقع لو

القرعة كيعدؿ بيف الخصميف في لحظو كلفظة كالدخكؿ عميو إال أف يككف احدىما

كاف انر فيقدـ المسمـ عميو في الدخكؿ فيرفعو في الجمكس لحرمة اإلسبلـ ككجكب العدؿ
()71

بيف الخصميف.
الترجيح:

بعد النظر لكبل المذىبيف تبيف لنا بكضكح رجحاف المذىب األكؿ القائؿ بالقرعة

كعدىا طريقان لئلثبات عند التساكم كعدـ إمكاف التعييف أك الترجيح كاف األحاديث الكاردة
ٌ
في ذلؾ صحيحة ال غبار عمييا كلقد تمقتيا األمة بالقبكؿ كعممت بيا كليس في أمر

خاص أك خفي كانما اشتير كانتشر في اآلفاؽ كال يحؽ ألحد أف يقكؿ بخبلؼ الكتاب

كالسنة إذا تحقؽ النقؿ ككضحت الداللة كليس األمر دائمان لتطييب القمكب كرفع التيمة عف
النفس بؿ ككما قاؿ اإلماـ ابف قدامو رحمو اهلل أما اعتبار القرعة أصبل عميو األحكاـ فيذا
مما ال ينبغي إف يختمؼ فيو بعد ثبكتو كبناء األحكاـ عميو في الكتاب كالسنة في مسائؿ
()72

كثيرة متنكعة قد يفيد استقرائيا القطع بثبكت ىذا األصؿ.

الخـاتمة
ابرز النتائج التي تكصمت إلييا مف خبلؿ ىذا البحث:
 -1إف القرعة في كتاب اهلل عز كجؿ في قصة المقترعيف عمى مريـ عمييا السبلـ

كالمقارعيف يكنس عميو السبلـ كقد اقترع النبي صمى اهلل عميو كسمـ في مكاطف عدة منيا

بيف مماليؾ اعتقكا معان فجعؿ العتؽ تامان لثمثيـ كاسقط عف ثمثييـ بالقرعة.ككاف يقرع بيف
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نسائو في السفر كقاؿ اإلماـ احمد رحمو اهلل القرعة حكـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
()73

كقضاؤه فمف رد القرعة فقد رد عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قضاؤه كفعمو

 -2إف إعماؿ القرعة في اإلسبلـ في مكاضع تتميز الحقكؽ المتساكية مف كؿ الجيات

دفعان لمضغائف كاألحقاد بحيث ال يمكف قسمة الحؽ بيف المستحقيف كتمييز المستحؽ إال
باستعماليا ألنيا مرجحة.

 -3إعماؿ القرعة في تمييز األمبلؾ كعدـ إمكاف التعييف أك الترجيح كتساكم المستحقيف
شيئا كاحدا كلـ يمكف إشراكيـ فيو كال مرجح ألحد المستحقيف عمى غيره فاحتاج اإلنساف

إلى تخصيص احدىـ بالحؽ فقد جعؿ الشارع لذلؾ طريقان يمكف المكمؼ مف تعينو كيصؿ
بكاسطتو الحؽ كىك القرعة,كاإلقراع بيف العبيد إذا لـ يؼ الثمث فييـ كبيف الشركاء عند
تعديؿ السياـ في القسمة كفي حقكؽ االختصاصات كالتزاحـ عمى الصؼ األكؿ كفي

إحياء المكات كنيؿ المعدف كمقاعد األسكاؽ التي يباع فييا.
 -4اتفاؽ الفقياء عمى جكاز استعماؿ القرعة إذا كاف لتطييب القمكب كلدفع الضغائف

كاألحقاد التي تنشأ بيف الناس مف جراء االختيار بيف متساكييف كبدكف مرجح كدفعان لشبية

الميؿ كقطعان لمخبلؼ.

Abstract
Title of research :lottery in Islamic jurisprudence
This research contains 2 chapters, the first chapter talks about
lottery in ;language, idiom ,Quran ,sauna ,and scholars speech
the second shaper talks about lottery rules from scholars point
of view. the researcher explained in his research what is valid
and what is not valid and explained the extinguished idea this
domain the researcher explained that lottery in Quran and
sauna is present and it is used by prophet Muhammad in
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different situations to reach to good decision in lands and
possession. Distribution between people to finish difference
between people.
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:41شرح النككم عمى مسمـ . 72/6
:42ينظر بداية المجتيد كنياية المقتصد ص. 774
:43العرؼ الشذم,الكشميرم محمد أنكر شاه ابف معظـ الكشميرم

 130/3ط1

المحقؽ محمكد احمد شاكر مؤسسة ضحى لمنشر كالتكزيع.
:44ينظر البياف المممع عف ألفاظ الممع,ألبي إسحاؽ الشيرازم ص  151ألحمد سيؿ
بف أبي ىاشـ محمد محفكظ سبلـ الحاجيني
:45ينظر التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد . 425/23
:46ينظر العدة في أصكؿ الفقو,ابف الفراء (ت 458ىػ) . 889/3ابك يعمى محمد بف
الحسيف بف محمد بف خمؼ ابف الفراء الرياض ط 2حققو احمد بف عمي ألمباركي .
:47أصكؿ السرخسي ,أبي بكر محمد بف احمد بف أبي سييؿ السرخسي (ت 490ىػ)
 341/1ط 1414 1ىػ 1993ـ .بيركت ,لبناف.
:48ينظر عمدة القارئ ,العيني 315./20
:49المصدر السابؽ 315./20
:50بدائع الصنائع ,الكاساني 1549/3
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:51حاشية رد المختار عمى الدر المختار . 206/3

:52ىك عبد الكاحد بف التيف ,أبك محمد ,الصفاقصي ,المغربي المالكي الشيير بابف
التيف,فقيو محدث مفسر ,لو اعتناء في الفقو ممزكج بكثير مف كبلـ مدكنو كشرحيا
اعتمد الحافظ بف حجر في شرح البخارم ككذلؾ ابف رشد كغيرىما مف
تصنيفو:المخبر الفصيح في شرح البخارم الصحيح.ينظر الديباج المذىب في معرفة
أعياف المذىب  188/1البف فرحكف مصدر كتاب مكقع الكراؽ.
:53ينظر شرح النككم عمى مسمـ

 2/6كعمدة القارئ  316/20كالجامع ألحكاـ

القراف . 61/4
:54التاج كاإلكميؿ المختصر خميؿ ,أبك عبد اهلل محمد بف يكسؼ العبدرم الشيير
بالمكاؽ (ت897ىػ) 469./5
:55ينظر أحكاـ القراف ابف العربي 68./2
:56ينظر التمييد . 266/19
:57ينظر شرح النككم عمى مسمـ , 195/8مجمكع شرح الميندب . 439/16
:58مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر عبد الرحمف محمد المعركؼ بشيخ زاده(1078-
ىػ).187/3
:59ينظر االختيار لتعميؿ المختار  82/2عبد اهلل بف مكلكد المكصمي,دار الكتب العممية
بيركت 2005ـ ط 2تحقيؽ عبد المطيؼ محمد عبد الرحمف.

:60أحكاـ القراف لمجصاص 294./2
:61أحكاـ القراف ابف العربي  68/2كالجامع ألحكاـ القراف ,القرطبي 12.-61/4
:62الفركؽ ,القرافي 253/4
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:63ينظر اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع  289/2شمس الديف محمد بف احمد الشربيني
الخطيب الشافعي تحقيؽ مكتب البحكث كالدراسات دار الفكر بيركت 1415ىػ

:64ينظر خاشيتا قميكبي كعميرة

 133/10شياب الديف القمبكني (ت 1069ىػ)كاحمد

الراسي عميرة (ت 957ىت) حاشية عمى كتاب المنياج لمنككم (ت
بيركت لبناف 1998ـ

676ىػ)دار الفكر

:65ينظر نياية المنياج إلى شرح المنياج  422/8شمس الديف محمد بف أبي العباس
احمد بف حمزة شياب الديف الرممي (ت1004ىػ).

:66اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ

 321/6عبلء الديف ابك الحسف عمي بف

سميماف المكركادم الدمشقي (ت 885ىػ)دار إحياء التراث العربي بيركت-لبناف ط

1

(ت1419ىػ)

:67زاد المعاد في ىدم خير العباد  431/5محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس
الديف ابف القيـ الجكزية (ت751ىػ)مؤسسة الرسالة بيركت لبناف ط1415 27ق 1994ـ

:68ينظر الحاكم الكبير أبك الحسف الماكردم  465/15لئلماـ أبي الحسف عمي بف محمد
بف حبيب البصرم البغدادم الماكردم (ت450ىػ) دار الفكر بيركت

:69ينظر شرح منتيى اإلرادات المسمى دقائؽ أكلي النيى بشرح المنتيى 307-305/6
لمنصكر بف يكنس بف إدريس البيكتي (ت1051ىػ) دار الفكر –بيكت.

:70ينظر الحاكم الكبير الماكردم ,كتاب أدب القاضي 67/16
:71ينظر الشرح الكبير البف قدامو ( 398/11ت682ىػ)دار الكتب العممية بيركت.
:72المغني ,ابف قدامو كالسياسة الشرعية 291/13
:73الطرؽ الحكمية  417/1ابف القيـ محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف

بف القيـ الجكزية (ت751ىػ) مطبعة المدني القاىرة تحقيقو د.محمد جميؿ غازم.

ثبت المصادر
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بعد القرآن الكريم

االختيار لتعميؿ المختار,عبد اهلل بف محمكد بف مكدكد المكصمي الحنفي دار الكتبالعممية بيركت ,لبناف 1426ىػ 2005 -ـ  ,ط 3تحقيؽ عبد المطيؼ محمد عبد
الرحمف .
اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع ,شمس الديف محمد بف احمد الشربيني الخطيبالشافعي تحقيؽ مكتب البحكث كالدراسات ,دار الفكر بيركت 1415ىػ
اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ ,عبلء الديف أبك الحسف عمي بف سممافالمرداكم الدمشقي (ت885ىػ) دار إحياء التراث العربي.بيركت لبناف ط1419 1ىػ.
البياف المممع عف ألفاظ الممع ,ألبي إسحاؽ الشيرازم احمد بف ابي ىاشـ محمدمحفكظ سبلـ الحاجيني .
التاج كاإلكميؿ لمختصر الخميؿ أبك عبد اهلل محمد بف يكسؼ العبدرم الشييربالمكاؽ (ت897ىػ)
التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمدبف عبد البر النمرم (ت462ىػ)المحقؽ احمد البكرم الناشر مؤسسة قرطبة .
أحكاـ القراف ,ابف العربي القاضي محمد بف عبد اهلل أبك بكر بف العربيالمالكي(ت543ىػ)
أحكاـ القراف ,اإلماـ الشافعي ,المؤلؼ أبك بكر محمد بف عبد اهلل بف إبراىيـ بفعبدكيو البغدادم الشافعي البزاز(ت354ىػ)بيركت دار الكتب العممية .1400
أحكاـ القراف ,لمجصاص احمد بف عمي المكنى بابي بكر الرازم الجصاص الحنفي(ت370ىػ)دار إحياء التراث العربي بيركت تحقيؽ محمد الصادؽ القمحاكم .
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الجامع ألحكاـ القراف,ألبي عبد اهلل محمد بف احمد األنصارم القرطبي(ت671ىػ)ط2002 1ـ دار إحياء التراث العربي بيركت لبناف .
الطرؽ الحكمية في السياسة الشرعية ,محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمسالديف ابف القيـ الجكزية(751ىػ).القاىرة تحقيقو د.محمد جميؿ غازم
أصكؿ السرخسي أبي بكر محمد بف احمد بف أبي سييؿ السرخسي(ت 490ىػ)ط 11414ىػ 1993-ـ بيركت ,لبناف.
العدة في أصكؿ الفقو ,ابف الغراء أبك يعمى محمد بف الحسيف بف محمد بف خمؼابف الغراء (ت458ىػ) حققو احمد بف عمي المباركي الرياض ط.2
العرؼ الشذم,الكشميرم محمد انك شاه ابف معظـ الكشميرم ط  1المحقؽ محمكداحمد شاكر مؤسسة ضحى لمنشر كالتكزيع.
الفركؽ ,لمقرافي ,احمد بف إدريس بف عبد الرحمف بف عبد اهلل الصنياجي األصؿالقرافي الفقيو المالكي(ت

684ىػ)دار الكتب العممية تحقيؽ خميؿ منصكر

بيركت1998ـ .
المحمى باآلثار عمي بف سعيد بف حزـ الظاىرم تحقيؽ لجنة إحياء التراث العربي-دار الجبؿ بيركت.
المجمكع شرح الميذب أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم(ت676ىػ)إحياء التراث العربي .بيركت .
-المستدرؾ عمى الصحيحيف ,ألبي عبد اهلل الحاكـ (ت

405ىػ)ط 1427 1ق دار

إحياء التراث العربي-بيركت لبناف.
المغني ,البف قدامو المقدسي أبك محمد بف احمد بف قدامو المقدسي(ت 620ىػ)دارالكتب العممية بيركت)
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بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ,عبلء الديف أبك بكر بف سعكد الكاساني(ت587ىػ) ط 2دار الكتب العممية بيركت 1406ىػ1986-ـ .
بداية المجتيد كنياية المقتصد,القاضي محمد بف احمد بف محمد ,ابف رشدط(2ت595ق) حققو كعمؽ عميو ىيثـ جمعة ىبلؿ مؤسسة المعارؼ بيركت لبناف .
تمقيح االفياـ العممية بشرح القكاعد الفقيية ,كليد بف راشد االسعيداف راجعو كعمؽعميو الشيخ سمماف بف فيد العكدة اعتنى بو سالـ ناصر القربني .
-حاشيتا قمكبي كعميرة,شياب الديف القميكبي (ت

1069ىػ) كاحمد الراسي عميرة

(ت957ىػ) حاشية عمى كتاب المنياج لمنككم (

676ىػ) تحقيؽ مكتب البحكث

كالدراسات.الناشر دار الفكر 1998-1413ـ بيركت-لبناف .
حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير محمد بف احمد الدسكقي (ت1230ق)حاشية رد المحتار عمى الدر المختار شرح تنكير األبصار أبك عابد محمد عبلءالديف أفندم ,دار الفكر لمطباعة كالنشر 1421ىػ 2000ـ بيركت لبناف.
الحاكم الكبير أبك الحسف الماكردم عمي بف محمد بف حبيب البصرم البغدادمالماكردم(ت450ىػ)دار الفكر بيركت
زاد المعاد في ىدم خير العباد,محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديفبف قيـ الجكزية(ت751ىػ)مؤسسة الرسالة بيركت لبناف ط1415, 27ىػ .
سنف أبي داكد ,أبك داكد سميماف بف األشعث السجستاني االزدم(ت 275ىػ)تحقيؽمحيي الديف عبد الحميد ط 1المكتبة العصرية بيركت -لبناف.
شرح النككم عمى صحيح مسمـ ابك زكريا يحيى بف شرؼ بف مرم النككم ط(ت676ىػ)إحياء التراث العربي بيركت
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شرح مختصر خميؿ ,لمخرشي محمد بف عبد اهلل الخرشي(ت 1101ىػ) إحياء التراثالعربي بيركت
شرح مشكؿ اآلثار,أبك جعفر احمد بف محمد بف سبلمة بف عبد الممؾ بف سبلمةاالزدم الحجرم المصرم المعركؼ بالطحاكم (ت 221ىػ)ط 1994 1ـ عالـ الكتب
راجعو يكسؼ غاشي تحقيؽ شعيب االرنؤكط
شرح منتيى اإلرادات المسمى دقائؽ أكلي النيى بشرح المنتيى,لمنصكر بف يكنس بفإدريس البيكتي (ت1051ىػ)دار الفكر بيركت.

صحيح مسمـ ,مسمـ بف الحجاج النيسابكرم(ت261ىػ)ط 2دار الفكر بيركت 1972ـعمدة القارئ شرح صحيح البخارم الشيخ العبلمة بدر الديف أبي محمد محمكد بف احمدالعيني (ت855ىػ)الناشر محمد أميف بيركت.

فتح البارم شرح صحيح البخارم لمحافظ اإلماـ احمد بف عمي بف حجر العسقبلني(ت852ىػ) تحقيؽ عبد العزيز بف باز كرقـ كتاباتيا كأبكابيا محمد فؤاد عبد الباقي.
-فتح القدير كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاسي المعركؼ ابف اليماـ

(ت861ىػ)بيركت لبناف .

-كتاب العيف ,الخميؿ بف احمد الفراىيدم ,دار كمكتبة اليبلؿ تحقيؽ د.محمد المخزكمي

د.إبراىيـ السامرائي.

لساف العرب ابف منظكر محمد بف مكرـ بف منظكر اإلفريقي المصرم ,الناشر دارصادر بيركت ط( 1ت711ىػ)

-مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر عبد الرحمف محمد المعركؼ بشيخ

زاده(ت1078ىػ)

معجـ لغة الفقياء,محمد ركاس القمعجي كصادؽ حامد القنيبي دار النقاش ط  1بيركتلبناف 1405ىػ 1985ـ
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نياية المحتاج إلى شرح المنياج ,شمس الديف محمد بف أبي العباس احمد بف حمزةشياب الديف الرممي(ت1004ىػ)بيركت لبناف

-نيؿ االكطار الشككاني محمد بف عمي بف محمد الشككاني (ت

1250ىػ) تحقيؽ

األستاذاف طو عبد الرؤؼ سعد كمصطفى محمد اليكارم مصر مكتبة الكميات األزىرية

1982ـ.
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