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 ملخص البحث 
              وااله.ومن    هوصحب  ه آل لى رسول هللا وع لى الحمد هلل والصالة والسالم ع

يتكون من مبحثين  )أحكام المسابقات والجوائز وبعض الصور المعاصرة( البحث   هذاإن 
  لة ا وبعض األلفاظ ذات الصها لغة واصطالحاً والنصوص الواردة في هاألول الجائزة تعريف 

 .  بها 
ثم    بها للعمل ء لمااإلسالمي وشروط الع  ه حكم الجائزة في الفق هوالمبحث الثاني: بينا في 

وفرقنا بين الجائز وبين    ليةفي األمور التجارية العم  للجائزة ذكرنا بعض الصور الحديثة 
    والربا. الضرر والقمار   هالذي في

خاصة الواقع  ه ومن صميم الواقع الذي نعيش في  هوذلك ألن  هميةاأل هالبحث لهذا  ن ا و 
    باألموال.المرتبط 

  ه صحبه وآللى ى خير األنام سيدنا محمد وع لى التمام والصالة والسالم علفالحمد هلل ع
 أجمعين. 

 

Abstract 
Praise be to God and prayer and peace be upon the Messenger of 

Allah and his household, his companions and followers. This 

research   ( The Rules of competitions and prizes and some 

Contemporary Images) consists of two sections :      

 The first section is (the prize ; its linguistic and idiomatic definitions 

, the texts contained  therein , and some terms associated with it .    

 The second section : We show in it (the rule of the prize) in the 

Islamic jurisprudence and the scientist's conditions to work out with 

it. Then , we mentioned new views for the (prize) concerning the 

practical and commercial matters and we distinguished between (the 

prize) and the other that has damaging impact such as  gambling and 

usury .    

 This research is very important because it is at the heart of reality 

which we live in nowadays especially the reality which associated 

with money .    

 Praise  be  to  God  and  prayer  and peace  be upon his messenger , 

Mohammed and his household , his companions and followers . 
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 المقدمة 

 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله.  
 أما بعد.  

فان اإلسالم نظام شامل للحياة يصلح لكل زمان ومكان واضعُه رب األرض   
 والسموات العليم الحكيم.  

ومن المعلوم أن حاجات الناس تتنوع وتكثر وتتطور، واإلسالم ال شك ُيواكب هذا 
التطور، فلذا كان لزامًا علينا أن نساهم في بيان بعض األمور التي تحتاج إلى إيضاح 

 لجائزة وحكمها وصورها على ضوء الشريعة اإلسالمية الغراء. وبيان. ومنها ا
فكان هذا البحث مقسمًا عمى مبحثين، عقدت األول في التعريف بالجائزة لغًة  

واصطالحًا وبيان بعض النصوص الواردة فيها من الكتاب والسنة واأللفاظ ذات الصلة 
 بها.  

لماء فيها ثم بينت صورًا من  أما المبحث الثاني فكان في حكم الجائزة وشروط الع
 الجوائز في هذا الوقت.  

واني أرى هذا الموضوع يكسب األهمية لما له في الواقع من أثر، والتعامل به يتجدد  
يومًا بعد يوم فيحتاج إلى ربطه بالنبع الصافي من التشريع اإلسالمي لنقف على الحكم  

 الشرعي الذي يصلح له.  
مناحي الحياة المختلفة وسرعة المتغيرات التي تحدث ولقد كان التطور الحاصل في 

في كافة مناحي الحياة مما اوجد تعامالت وطريقة كسب جديدة تختلف عما كان عليه 
االمر من قبل فكان لزامًا علينا ان نبحث في هذا اإلطار ال لنكشف االحكام الشرعية 

ت ونضعها في ميزان  الجديدة وانما نوضح المستند الذي ُأسندت اليه هذه التعامال
 الشرع الشريف.  

فالموضوع له رواج كبير فيحتاج منا أن نبذل ما نستطيع لكي نؤدي بعض الذي علينا  
 اتجاه هذا الدين العظيم.   

فأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير فيه صالح البالد والعباد، والحمد هلل رب  
 العالمين.   
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 المبحث األول 
 بالجوائز وأدلة مشروعيتها التعريف 

 
   المطلب األول: التعريف اللغوي واالصطالحي: -
التعريف اللغوي: الجوائز جمع جائزة، والجوائز العطية وأصللله أن أميرًا واقف عدوًا، -1

 وبينهما نهر فقال : من جاز هذا  النهر فله كذا فكلما جاز منهم واحد أخذ جائزة  . 
نًا بجائزة أصل الجائزة أن يعطي الرجُل الرجَل ماء ويجيزه  وفي قولهم أجاز السلطان فال

ليلذهلب لوجهله، فيقول الرجلل إذا ورد ملاء لليم الملاء: أجزني ملاء، أي أعطني ملاء حتى  
 أذهب لوجهي وأجوز عنك، ثم كثر هذا حتى سموا العطية جائزة.

 قال الشاعر:  
 على عالتهم أهلي وماللي  فداء األكرمين بني هلالل  

 (1)فصارت سنًة أخرى الليالي       سنوا الجوائز في معد  هم 
  
 التعريف االصطالحي:   -2
ليس هناك باب خاص في كتب الفقه باسلللللم الجوائز ولكن هناك المسلللللابقات والسلللللبا   

والجعالة يتضلللللمن معنى الجائزة في كثير من صلللللوره، فيمكن أن تعرخ. بليام شلللللخ  
ن المال أو حاجة ذات قيمة لمن يقوم بعمل ما جائز التصللللللللللرخ يجعل قد ًار معلومًا م
 أو سبق أو ربح في أمر معين.  

وجاء في الكفاية في تعريف الجعالة: أن يجعل جائز التصلللللللللرخ قدر معلومًا من المال 
 .  (2)لمن يقوم لو بعمل خاص 

وعرفها أبو بكر الجزائري: بأن يجعل جائز التصللللللللللرخ قدر معلومًا من المال لمن يقوم  
 .(3)خاص معلومًا أو مجهواًل  له بعمل

 فالتعريف قريب من اللغوي فهي العطية، أي: أن يعطي الرجُل الرجَل شيئًا.  
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 المطلب الثاني: مشروعيتها  )األدلة من الكتاب والسنة( : -
 

 وقد دلَّ على مشروعيتها نصوص متعددة من القرآن والسنة منها:      
 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي  ُّ    : قال تعالى    من القرآن الكريم  -1

دلت هذه اآلية الشللللللريفة على أخذ المال المعد على شللللللكل .  (4)  َّ ّٰ ِّ ُّ َّ
 جائزة وأجرة على الجهد المبذول وأن من شرطه كفيل به. 

  
النبوية الشللللللللريفة: فقد جاء في الحديث: )من قتل قتياًل لو عليه بي  نة فله من السللللللللنة -2
. دل هذا الحديث على منح القاتل في الجهاد سلب القتيل ألنها تحث النفوس   )5) )سلبه

 وتنهض الهمم وتحيي في النفس روح المنافسة .  
ديلث يلدل على  . هلذا الحل  (6)أجيزوا  الوفلد بنحو  ملا كنلت أجيزهم(   : (  وقلال    -3

 . (7)اعطاء الوفد جائزتهم  واكر مهم في الضيافة وغيرها 
 .   (8)ال َسَبق إال في خٍف أو حافٍر أو نصٍل (   : ( وجاء في المسابقة قال 

َبق : اسم للمال الذي ُيرصد للمسابقة    .   (9)والسَّ
بَّق بلالخيلل ورا  : ( وجلاء أن النبي  خيلل وأعطى  ن( وفي لفظ ) سللللللللللللللبََّق بين الهسللللللللللللللَ
 (10)السابق( 
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 المطلب الثالث: األلفاظ ذات الصلة بالجائزة:   -
 وقد وقفت على جملة من األلفاظ لها صلة وثيقة بالجائزة وهي :    
   الِعَدُة :( 1)

 هي الوعد قال الشاعر :      
َدة األمر فحلذخ الهلاء عنلد اإلضللللللللللللللافلة(  ُدوا . أراد عل  َد األمر اللذي وعلَ .   (11)وأخلفوَك عل 

 ويقال : 
َدٌة : ُرجَي خيرها من النبت(   . (12)أرٌض واع 

 وفي اصطالح الفقهاء:    -
قال القرطبي : هي اإلعالن عن رغبة الواعد في إنشلللللللللاء معروخ في المسلللللللللتقبل يعود 

 .(13)موعود( بالفائدة والنفع على ال
قال ابن العربي: فان كان القول منه وعدًا فال يخلوا أن يكون منوطًا بسلللللللللللبب كقوله ان 
تزوجلت اعنتُلك بلدينلار أو ابتعلت حلاجلة كلذا أعطيتلك )كلذا( فهلذا الزم إجملاعلًا من الفقهلاء 
وان كان وعدًا مجردًا فقيل يلزم بتعلقه وتعلقوا بسللللللللبب اآلية فانه روي انهم كانوا يقولون  

 .   (14)لو نعلم أي األعمال أفضل أو أحب إلى هللا لعملناه( 
َدة مثل أن يسلللللللللللأل الرجل أن َيَهب له   ونقل القرطبي عن )اإلمام مالك( قوله : فأما الع 

الهبة فيقول له نعم ، ثم يبدو له اال يفعل فما أرى ذلك يلزمه وقال ابن القاسللللللم إذا وعد 
من أن يؤد ي إليكم فلان هلذا يلزمله ، وأملا أن   الغرملاء فقلال أشللللللللللللللهلدكم أني قلد وهبلت لله

يقول نعم أنلا أفعلل ثم يبلدو لله ، فال أرى عليله ذللك .  قلال القرطبي : أي ال يقضللللللللللللللي  
عليله بلذللك ، فلأملا في مكلا رم األخال  وحسللللللللللللللن المروءة فنعم وقلد أثنى هللا تعلالى على  

 ٹ ٹو  ,    (15)يمحيئىئ  نئ مئ زئ خل  ُّ ٹٱٹمن َصد  وعده ووفى بنذره  

 (17( )16)  َّ ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جييه ىه مه جه  ُّ 

 

فالوعد هو تصللللللرخ شللللللرعي قولي يتم بارادة الشللللللخ  يتعهد بأن يسللللللدي لغيره معروفًا 
 بدون مقابل ويكون في المستقبل ال في الحال . 
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   الجعالة :( 2) 
لغة من الُجعل، والُجَعالُة: ُمثلثة ) أي بضللللللللم الجيم وفتحها وجرها( ما ُيعطاه اإلنسللللللللان  

 .  (18)على أمر يفعله 
أن يجعل جائز التصلرخ قدرًا معلومًا من المال لمن يقوم لو   وفي االصلطالح الشلرعي:

بعمللل خللاص معلومللًا أو مجهواًل . مللدة معلومللة أو مجهولللة، كرد عبللد آبق فيقول من  
 .  (19)وجد عبدي اآلبق فله كذا ، أو بناء حائط ونحو ذلك 

ة وقد وال يخفى أن الفقهاء يسلللللتعملون لفظ الجعل مرادفًا للعوض أو السلللللبق أو المسلللللابق
 تتداخل في بعض األبواب وهللا أعلم .  

   الهدية :( 3)
يلََّة : كُغبيلة ، ملا أتحف بله هَلَدايلا وهَلداَوي ، وتكسللللللللللللللر الواو  َوهلَداٍو ، وأهلد ى   لغلة : الهلد 

اها والم هدي األناء يهدي فيه يَّة ، وَهدَّ  .  (20)الهد 
األمور المنلللدوب واصللللللللللللللطالحلللًا : هي تمليلللك الملللال في الحيلللاة بغير عوض وهو من  

 .   (21)إليها
 جه هن من  خن حن  جن مم خم  ُّ  :  قولُه تعالى  وقد َدلَّ عليها

 مه  َّ )22( .

  

 .   (23)ادوا فان الهدية تذَهب َوحَر الصدور( ته : ( ودل عليها قوله 
يقبلل الهلديلة ويثيلب عليهلا وال يقبلل الصللللللللللللللدقلة وكلذللك كلان   قلال القرطبي : كلان النبي  

 سليمان )عليه السالم( وسائر األنبياء صلوات هللا عليهم أجمعين .  
وقلال وأملا الهلديلة المطلقلة للتحبلب والتواصللللللللللللللل فلانهلا جلائزة من كلل أحلد وعلى كلل حلال 

 مه .  وهذا ما لم يكن من مشرك وهو أمر مختلف فيه بين العلماء بين النسخ وعد 
وقال القرطبي : الهلدية منلدوب إليهلا وهي مملا تورث المودة وتذهب العلداوة وقد ثبلت أن 

كان يقبل الهدية ، وفيه األسللوة الحسللنة ،  ومن فضللل الهدية مع اتباع السللنة    النبي  
 .  (24)أنها تزيل حزازات النفوس وتكسب المهدي والمهدى إليه رن ة في اللقاء والجلوس
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 ة من اسم العطية والجائزة هي عطية فالمعاني متقاربة . والهدية قريب
 
   المكافأة :( 4)

 . (25)في اللغة هي مصدر كافأ يقال كافأت الرجل أي فعلت به مثل ما فعل بي
، وعند النظر في الجوائز   (26)وعرَّفها الجرجاني بأنها : مقابلة اإلحسللللللان بمثله أو زيادة
 وصورها ومعانيها نجد أنها قد تكون على صورة مكافأة .  

  
بق :( 5)    السَّ

َبق الشيء الذي ُيسابق عليه   . (27)بفتح السين والباء مصدر سبق يسبُق سبقًا والسَّ
بق بفتحها : الجعل المخرج في المسابقة   .  (28)قال ابن قدامة )رحمه هللا ( السَّ

ضللوء ذلك يتضللح أن السللبق والجائزة اسللمان لمسللم ى واحد وهو المال الموضللوع  وعلى
بق .    في السباقات غير أن لفظ الجائزة أعم من السَّ
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 المبحث الثاني 
 حكم الجائزة ، وضوابطها ، وتطبيقاتها 

 - وفيه ثالثة مطالب :
 المطلب األول: حكم الجوائز في الفقه اإلسالمي :   -

بعلللد النظر والتتبع في الكتلللب المعتملللدة تبين لنلللا أن الجوائز كلللانلللت على الغلللاللللب في 
المسللللللللللللللابقلات، ثم أخلذت تتوسللللللللللللللع في الوقلت الحلاضللللللللللللللر. فللذللك البلد من الكالم حول 

كم الفقهاء فيها، المسللللابقات وأقوال العلماء فيها ثم نبين الجوائز في الوقت الحاضللللر وح
 واجراء بعض التطبيقات عليها .

، وقصلللرها اإلمام مالك والشلللافعي   (29)أجمع العلماء على جواز المسلللابقة بغير عوض  
َبق إال في خٍف أو  على الُخف والحافٖر والنصللل على ضللوء الحديث الشللريف : ) ال سللَ

 .   (31( )30)حافٍر أو نصل( 
عض العلماء بالخيل وأجازه عطاء في كل شيء" قال ابن  حجر العسقالني : "وخصه ب

(32)  . 
واتفق الفقهاء من الحنفية والمالكية والشلللللافعية والحنابلة على جوازها بعوض بشلللللرط أن 

 . (33)يكون من غير المتسابقين كالسلطان ومن يقوم مقامه
المتسلابقين، وكذا إذا  وجوز اإلمام أبو حنيفة والشلافعي وأحمد المسلابقة إذا كان من أحد 

 . (34)كان معهما ثالث محلل
وحكي عن مالك أنه ال يجوز ألنه قمار، وسللللللللللللللأل أشللللللللللللللهب مالكًا عن المحلل قال ال   
 . (35)أحبه
واسلللللللتدل الجمهور بما رواه أبو داود من حديث أبو هريرة )رضلللللللي هللا عنه( أنه قال:   

)فليَس بقمار ومن أدخل   )من ادخل فرسللللللًا بين فرسللللللين( يعني وهو ال يؤمن أن يسللللللبق
 .  (36)فرسًا بين فرسين وقد أمَن أن يسبق فهو قمار(

قال اإلمام العيني: )فلهذا يشلللللللترط أن يكون فرس المحلل أو بعيره مكافئًا بفرسللللللليهما أو 
بعيرهما وان لم يكن مكافئًا كان أحدهما بطيئًا فهو قمار. وقال محمد بن الحسن ادخال 
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ذا توهم سلللللللبقه، هذا ويشلللللللترط في المسلللللللابقة في الحيوان تحديد الثالث إنما يكون حيلة إ
 . (37)المسافة وكذا في المناضلة بالرمي

 
واسلتدلوا بما رواه البخاري من حديث ابن عمر )رضلي هللا عنهما( قال : )سلابق رسلول  

م  رت فأرسللللللللللللها من الحفاء وكان أمرها ثنية الوداع .. (   هللا  بين الخيل التي قد ضلللللللللللُ
(38). 
ال ابن حجر )رحمه هللا( في الحديث مشلللروعية المسلللابقة وأنه ليس من العبث بل من  ق

الرياضلة المحمودة الموصللة إلى تحصليل المقاصلد في الغزو واالنتفاع بها عند الحاجة  
 .   (39)وهي دائرة بين االستحباب واإلباحة بحسب الباعث على ذلك

المسلللللللللللللللابقللة على الخيللل وغيرهللا من الللدواب وعلى  وقللال القرطبي: ال خالخ في جواز  
األقدام وكذا  الترامي بالسللللللللللللهام واسللللللللللللتعمال األسلللللللللللللحة لما في ذلك من التدريب على  

 .    (40)الحرب 
وعلق ابن حجر على رواية البخاري هذه بقوله بأن البخاري لم يتعرض في هذا الحديث 

لى الخيل( ولعله أشار إلى ما للمراهنة على ذلك لكن ترجم الترمذي له )باب المراهنة ع
أخرجه أحمد من رواية عبد هللا بن عمر المكبر عن نافع عن ابن عمر )ان رسللللول هللا 

  )(41)سابق بين الخيل وراهن   . 
  -المطلب الثاني : ضوابط وشروط الجائزة : -

 وضع العلماء ضوابط وشروط للجوائز، هذا بيانها :
ر الوالي من ماله تطوعًا به وذلك مثل أن ُيسلللللب ق  سلللللبق يعطيه الوالي أو الرجل غي  -1

بين الخيل من غاية إلى غاية ، فيجعل للسللللللابق شلللللليئًا معلومًا فما جعل لهم كان لهم ، 
 وهذا وجه ليس فيه علة .  

يجمع وجهين ، وذلك أن يكون الرجالن يريدان أن يسلللللللللتبقان بفرسللللللللليهما ويريد كل   -2
أن يخرجا سللبقين من عندهما ، وهذا ال يجوز   واحد منهما أن يسللبق صللاحبه ، ويريدان

حتى يدخال بينهما ُمحلًل فارس أو أكثر ويكون كفؤًا للفارسلللللللللين ال يأمنان أن يسلللللللللبقهما  
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فلاذا كلان بينهملا محللل أو أكثر فال بلأس أن يخرج كلل واحلد منهملا ملا تراضلللللللللللللليلا عليله . 
له ،  وان سللللللللللبق   ويجري بينهما المحلل ، فان سللللللللللبقهما المحلل كان ما أخرجاه جميعاً 

أحدهما المحلل أحرز السلابق ما له وأخذ مال صلاحبه  وان آتيا مسلتويين لم يأخذ واحد 
 منهما من صاحبه شيئًا .  

أن ُيسلبق أحد الرجلين صلاحبه فيكون السلبق منه دون صلاحبه  وان سلبقه صلاحبه    -3
ه وال  كان لو السللللبق وان سللللبق صللللاحبه صللللاحبه لم ُيغرم صللللاحبه شلللليئًا وأحرز هو مال

يجوز أن يجري الرجل مع الرجل يخرج كل واحد منهما سللللبقًا ويدخلون بينهما محاًل اال 
والغاية التي يجريان منهما ، والغاية التي ينتهيان إليها واحدة ، وال يجوز أن ينفصلللللللللللللل  

 .  (42)احدهما عن اآلخر بخطوة واحدة 
في ضلوابط وشلروط الجوائز، وللعالمة اإلمام ابن الليم )رحمه هللا تعالى( تفصليل بديع 

 ألهميته :   –مع طوله  –وقد أتيت بكالمه 
 فقال رحمه هللا المغالبات في الشرع تنقسم ثالثة أقسام :  

القسلم األول : ما فيه مفسلدة راجحة على منفعته كالن ردو والشلطرن  ، فهذا يحرمه الشلارع  
كر ، ولهذا قرن وال ُيبيحه ، إذ مفسدته راجحة على مصلحته وهي من جنس مفس دة السُّ

هللا تعالى بين الخمر والقمار في الحكم وجعلهما قريني األنصللاب واألزالم ،وأخبر أنهما  
رجس وانهما من عمل الشلللللللللللللليطان وأمر باجتنابهما وعلق الفالح باجتنابهما وأخبر انها 

د من لم ينته عنها .    تصد عن ذكره وعن الصالة وتهد 
وهو ما فيه مصلللللللللللللحة راجحة وهو متضللللللللللللمن لما يحبُّه هللا القسللللللللللللم الثاني: عكس هذا 

ورسللللللوله، معين عليه ومفض إليه فهذا شللللللرعه تعالى لعباده وشللللللرع لهم األسللللللباب التي  
تعين عليه وترشلللللللد إليه. وهو كالمسلللللللابقة على الخيل واإلبل الذي يتضلللللللمن االشلللللللتغال  

لمته ونصللللللللر دينه  بأسللللللللباب الجهاد وتعلم الفروسللللللللية واالسللللللللتعداد للقاء أعدائه واعالء ك
وكتابه ورسلللللللللوله، فهذه المغالبة تطلب من جهة العمل ومن جهة أكل المال بهذا العمل 
زه الشلللللللارع بالرهان   الذي يحبه هللا تعالى ورسلللللللوله، ومن الجهتين معًا.  وهذا القسلللللللم جو 
تحريضلللللللللًا للنفوس عليه فان النفس يصلللللللللير لها داعيان: داعي الغلبة وداعي الكسلللللللللب، 
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في العمل المحبوب هلل تعالى ورسلللللللوله فعلم أن أكل المال بهذا النوع أكل فتقوى رغبتها  
 له بحق ال بباطل.

وأما القسلللللم الثالث: وهو ما ليس فيه مضلللللرة راجحة وال هو أيضلللللًا متضلللللمن لمصللللللحة  
فهذا ال يحرم وال يؤمر به ، كالصراع ، والعدو والسباحة    راجحة يأمر هللا بها ورسوله  
. فهذا رخ  فيه الشللللارع بال عوض إذ ليس فيه مفسللللدة راجحة    وحمل األثقال ونحوها

وللنفوس فيه اسللللتراحة واجمام ، وقد يكون مع القصللللد الحسللللن عماًل صللللالحًا ، كسللللائر  
المباحات التي تصير بالنية طاعات ، فاقتضت حكمة الشرع الترخي  فيه لما يحصل  

إباحته بعوض التخذته    فيه من إجمام النفس وراحتها واقتضت تحريم العوض فيه إذ لو
 . (43)النفوس صناعة ومكسبًا فالتهت به عن كثير من مصالح دينها ودنياها 

 
 
  

ولكن هناك جوانب فيها معنى الجهاد منها مراهنة أبي بكر الصللللديق )رضللللي هللا عنه(  
 جب هئ  ُّ :   في قوله  تعالىلكفار قريش في مسللللألة انتصللللار الروم على الفرس الواردة  

 جح مج حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب
 حط  مض خض حض جض مصخص حص مس خس  حس جس مخجخ مح
 (44) َّ  مف خف حف جفمغ جغ مع جعمظ

قد ارهنهم على أن الروم سلللليغلبون الفرس في بضللللع سللللنين أي أقل من العشللللر   فهو 
 .   (45)وكان الرهن من الجانبين 

أمللا ادعللاء أن هللذه المراهنللة من أبي بكر كللانللت قبللل تحريم الرهللان فقللد رده ابن الليم  
 )رحمه هللا( بقوله : "وال يصلللللح أن يقال : أن قصلللللة الصلللللديق منسلللللوخة بتحريم القمار.

محاصلر   فان القمار ُحر  م مع تحريم الخمر في آية واحدة والخمر ُحر  مت ورسلول هللا  
 بني النضير وكان ذلك بعد أحد بأشهر وأحد كانت في شوال سنة ثالث بغير خالخ . 
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لفارس كانت عام الحديبية بال شلللللللللللك ومن قال كانت عام   ثم قال وهذه الغلبة من الروم
 .   (46)معركة بدر فقد وهم لما ثبت في الصحيح
والصلديق هي من الجهاد الذي ُيظهر هللا  قال ابن الليم وهذه المراهنة من رسلول هللا  

به دينه ويعزه به فهي من معنى الثالثة المسللللللللللللتثناة في حديث أبي هريرة )رضللللللللللللي هللا 
ن تلك الثالثة جنسللللها ُيعد للجهاد بخالخ جنس الصللللراع ، فانه لم يعد للجهاد  عنه( ولك

 ركانة .   وانما يصير مشابهًا للجهاد إذا تضمن نصرة الحق واعالئه كصراع النبي 
وهذا كما أن الثالثة المسلللللللتثناة إذا أريد بها الفخر والعلو في األرض والم الناس كانت  

قدام ونحوها إذا قصللللد به نصللللر اإلسللللالم كانت طاعة  مذمومة، فالصللللراع والسللللبا  باأل
 .   (47)وكان أخذ الَسَبق به حينئذ أخذًا بالحق ال بالباطل

وفي ضلللللللللوء ما تقدم من كالم العلماء تبين لنا بأن الجوائز ال يحق أخذها إال أن تكون  
يكون   خلاليلة من القملار والربلا وال يكون فيهلا غرر وال جهلاللة، وأن المعطي لهلذه الجلائزة

ملالكلًا لهلا قلادرًا على تسللللللللللللللليمهلا واجلب الوفلاء بهلا إذا ُوعلد بهلا وان تكون الجلائزة مبلاحلة  
 يمكن التصرخ بها.  

  
  -المطلب الثالث: بعض التطبيقات المعاصرة على الجوائز:  -
 ان تكون الجائزة معلومة يستطيع كل فرد الحصول عليها :    -1
وصلللورتها: ان تشلللتري كيس شلللاي وفي داخله كوب أو تشلللتري كرتون حليب وبداخله   

كرة أطفلال ونحو ذللك وهلذه الجلائزة تكون موجودة داخلل العلبلة، وقلد تلأخلذ هلذه الجلائزة  
صللللورة مال عيني )صللللحون، كؤوس( أو صللللورة مال نقدي )خصللللم بحسللللب المبل  أي 

ئز جائز ألنها عبارة عن هدية بمثابة  هذه الجائزة أو النوع من الجوا  (48)  خصللللللللللم كمية(
 تخفيض أو خصم من سعر السلعة يحصل عليه كل من اشترى هذه السلعة.  

وأيضللًا النتفاء الغرر، فالجائزة معلومة للمشللتري وقد دخل وهو يعلم بهذا، ان شللاء أقدم 
 على الشراء وان شاء أحجم وال شيء في ذلك.  
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ة وانما كانت خارج هذه السللللللللللعة وكانت هذه وإذا كانت الجائزة ليسلللللللللت بداخل السللللللللللع 
 الجائزة معلومة فالحكم فيها الجواز كذلك.  

 : تروي  السلع الكاسدة: 2
د ال على سلللبيل الهدية، أو  صلللورتها: ان يتم دم  سللللعتين، فأصلللبحت ذات سلللعر ُموحَّ
التخفيض، بل على سللللللبيل تروي  السلللللللع الكاسللللللدة، وارغام المشللللللتري على شللللللراء هذه 

الكاسللدة التي ضللمت إلى السلللعة الرائجة، فهذا العمل ال يصللح، ألن مبنى البيع  السلللعة 
 ٰر ٰذ  يي ىي  ُّ : قال هللا تعالى    على التراضلللي، وهنا لم يوجد التراضلللي، وقد 

 يئ  ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
:) ال يحل  ملسو هيلع هللا ىلص   ه، وقول  (49)  َّ زت رت يب ىب نب  مبزب رب

 .  (50) مال امرئ إال بطيب نفس منه(
أن تكون الجائزة غير معلومة:   وصللورتها : ان تكون هناك سلللعة وبداخلها سلللعة   -3

ال يعرخ عنها شللللللللليء وعن قيمتها . فال يجوز التعامل معها ألن فيها الجهل، والجائزة  
لها تأثير على سلللعر السللللعة.  وكذلك التغرير بالمشلللتري لشلللراء هذه السللللعة ألنه يتوهم  

كبيرة ونحو ذللك وهلذا التغرير من األمور المحرملة التي  أن بلداخلل هلذه السلللللللللللللللعلة جلائزة  
نهى هللا سللللبحانه وتعالى عنها. وكذلك فيها اإلسللللراخ فالمشللللتري قد ال يشللللتري السلللللعة 

 لذاتها وانما للجائزة.  
 
 بطاقات التخفيض المجانية:   -4

 وصللللللللللورتها : ان يقوم المحل بمنح البطاقة مجانًا لمن يشللللللللللتري منه بمبل  معين أو أن
المحلل يعطي خصللللللللللللللملًا فوريلًا )بلدون بطلاقلة( لمن تزيلد مشللللللللللللللتريلاتله عن كلذا وكلذا فهلذه 
الصلللللورة جائزة.   ألن األصلللللل في المعامالت الحل فال ينتقض هذا األصلللللل إال بدليل 

 صحيح صريح.  
 إذا كانت الجائزة مشروطة بالشراء بسعر معين:    -5
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عر حصل على الجائزة، واال فال، وصورتها: انه من اشترى من المحل الفالني بهذا الس
ألف دينار( فله جائزة بخمسين ألف دينار ومن    500كأن يقول البائع من يشتري بللللللللللللل )

 ألف دينار( وهكذا.  100ألف دينار( فله جائزة ) 600يشتري بل )
وهذا النوع من المسللللابقات محرم، سللللواء أكانت الجائزة معلومة أم غير معلومة، وسللللواء 

 لم يزد لألسباب اآلتية:   زاد في السعر أم
ان فيها تغريرًا بالمشللللتري حتى يشللللتري بهذا المبل  ، ليحصللللل على الجائزة وهو في  -أ

 األصل لم يكن يريد الشراء بهذا المبل  .  
أن السلللللللللللع في الغالب ال يمكن ضللللللللللبطها بسللللللللللعر معين ، فقد تزيد ، وقد تنق    -ب 

من السلللع غالبًا ، والسلللع ال يمكن ضللبطها  والجائزة التي قدَّرها بالمبال  الذي حدده هي  
 الختالفها ما بين الزيادة والنقصان .  

ان في هذه المسلابقة دعوة إلى اإلسلراخ، فالمشلتري عندما يشلتري بهذا المبل  قد ال  -ت 
يكون مريدًا للشلللراء بهذا المبل  وانما الحصلللول عمى الجائزة، وقد ال يكون محتاجًا لهذه 

، إنما الغرض في شلللللللرائها هو الجائزة، فيرمي هذه السللللللللعة لعدم السللللللللعة التي اشلللللللتراها
 قال تعالى :حاجته إليها فيكون هذا فعاًل محرمًا 

 جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ٱُّٱ
 .(51) َّ  جه ين  ىن من حنخن

 إن في القول بالتحريم سدًا للذريعة أي ذريعة أخذ المال الحرام وهللا أعلم.  -ث 
 إذا قال البائع من اشترى مني كذا فله جائزة كذا:   -6

وصللورتها: كأن يقول صللاحب أجهزة التبريد، من اشللترى ثالجة من كذا، فمه جهاز من  
   نوع كذا مبينًا أوصافه دون زيادة في السعر األصلي للسلعة.

وحكم الجائزة في هذه الحالة هو الجواز وتكون عبارة عن هدية أو تخفيض في السللللعة 
على شللللللللللللكل جائزة معينة ُيعطاها . فان كاًل من السلللللللللللللعة والجائزة معلومٌة للمشللللللللللللتري  
وللمشلتري اإلرادة واالختيار ان شلاء اشلترى وان شلاء لم يشلتر. والجائزة لم تخت  بأحد  
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ن كان من اشللللترى هذه السلللللعة يحصللللل على الجائزة التي  دون أحد من المشللللترين بل إ
 هي في األصل عبارة عن هدية.                                                       

 رسائل شركات الجوَّال:  -7
وصللورتها: أرسللل رسللالة إلى كذا بواسللطة الرقم كذا تحصللل على جائزة كذا مثاًل رصلليد 

 يجوز وذلك ألن:   لمدة كذا أو سيارة فهذا ال
 فيه تغريرًا ومخادعًة وخسارًة في رصيد الشخ . -أ
فيه جهاًل ااهرًا يفضلللللللي إلى القمار والحرام وبالنتيجة ال ينال المشلللللللارك شللللللليئًا إال -ب 

 خسارة ماله.  
 دفع الجوائز في المسابقات القرآنية:-8 

المسللللللللللللللابقلات القرآنيلة من  اختلف العلملاء )رحمهم هللا تعلالى( في حكم بلذل العوض في  
 -غير المتسابقين على قولين: 

القول االول: يجوز بذل العوض في المسللللابقة على العلوم الشللللرعية )ومنها المسللللابقات 
 .(52)القرآنية(، واليه ذهب الحنفية 

القول الثاني: ال يجوز بذل العوض اال في سللللللللللللبق الخيل أو االبل او السللللللللللللهام   واليه 
 .  (53)عية والحنابلة ذهب المالكية والشاف

قلال االملام ابن الليم )رحمله هللا تعلالى(: " المسللللللللللللللابقلة على حفظ القرآن والحلديلث والفقله 
وغيره من العلوم النافعة واالصللللللللابة في المسللللللللائل، هل يجوز بعوض  منعه اصللللللللحاب 
مالك وأحمد والشلافعي وجوزه اصلحاب ابي حنيفة وشليخنا )يقصلد ابن تيمية( وحكاه ابن  

 (.54ر عن الشافعي )عبد الب
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 الخاتمة
 

في ضللللللللوء النصللللللللوص الشللللللللرعية المتقدمة، وأقوال علماء األمة المعتبرين، تبين لنا أن 
هناك صللللوًار تندرج تحت حكم الجواز، وصللللوًار تندرج تحت المنع، وهذه هي الشللللروط 

 الالزم توفرها لجواز التعامل بالجوائز:  
َدة أن تكون هذه الجوائز المقدمة من قبل أشلللللللللللخاص مجرد تبرع حتى تأخذ حكم الع  -1

 والجعالة والهدية والعطية.  
أن ينتفي عن الجائزة الجهالة والغرر فتكون معلومة للمشلتري أو المتسلابق برةية أو -2

 وصف كاٍخ.  
 أن تكون الجائزة من األعيان والمنافع المباحة دون المحرمة شرعًا.  -3
   أن ال تكون الجائزة الموجودة مع السلعة سببًا في زيادة سعر السلعة.-4
 أن ال يكون هناك تغرير أو إكراه للمستهلك وتفضي إلى الحرام واإلكراه.  -5
ويمكن أن نجعلل مليلاسلللللللللللللللًا لطيفلًا في التعلاملل مع الجوائز وأخلذهلا، وهو شللللللللللللللروط -6

 )السالمة والغنيمة( للمشتري. 
 وعلى ضوء ذلك يمكن اجمال القول في اهم النتائ  التي توصلت اليها:   

دمة على شلللللللللكل تبرع يمكن لشلللللللللخ  اخذها واالسلللللللللتفادة منها وأنها * ان الجوائز المق
 كالهدية والجعالة والعطية. 

* جواز أخذ ما تمنحه المحالت الكبيرة من بطاقات لمن يكرر الشلراء من اجل الحاجة  
 والعوز وليس من اجل الجائزة. 

 السعر. * جواز ما تمنحه المحالت من جائزة لمن يشتري حاجة معينة دون الزيادة في  
* عدم جواز الجوائز التي فيها المخادعة كجوائز الجوال التي تؤدي الى الخسلللللللللارة في 

 الرصيد فتفضي الى القمار. وهللا اعلم بالصواب. 
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 لهوامش ا
هلللللللللللللللل( ، مادة 711( لسلان العرب البن منظور ، محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصلري )ت1)

، وانظر : تاج العروس للزبيدي مادة  1، الناشلللر دار صلللادر ، بيروت ، ط  328-1/327)َجوَز( : 
هلللللللللللللللللللللللللللللللللل . وانظر : القاموس المحيط  1385، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، 30-29)جوز( :
 هلل .  1417، 1، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، ط 651آبادي، مادة )جاز( : للفيروز
( ينظر : كفلايلة األخيلار في حلل غلايلة االختصللللللللللللللار ، تقي اللدين أبي بكر بن محملد الحسلللللللللللللليني 2)

( ، حققله وخرج أحلاديثله وعلق عليله : علي عبلد الحميلد أبو الخير 357اللدمشللللللللللللللقي الشللللللللللللللافعي : )ت
 ، دار الخير ، دمشق .   3ووهبي سليمان ، ط

 .   8، دار الفكر، بيروت، ط339( ينظر: منهاج المسلم، أبو بكر جابر الجزائري:3)
 .   72(  سورة يوسف : آية 4)
( ، 3142  رقم الحديث)4/69هللللللللللللللللل( :256( صلللحيح البخاري ، محمد بن إسلللماعيل البخاري )ت5)

 كتاب فرض الخمس باب من لم بخمس االسالب .  
 ( .  2888، رقم الحديث) 3/111( المصدر نفسه ، كتاب الجهاد والسير باب التجمل للوفود : 6)
 هلل .  1385ء التراث العربي ، بيروت ،، دار احيا 15/79( ينظر : تاج العروس ، للزبيدي : 7)
(  2574هللللللللللللللل( ، رقم الحديث )275(  رواه أبو داود ، سليمان بن األشعث السجستاني األزدي )ت8(

، 1، تحقيق : محيي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصللللرية ، ط  2/371في الجهاد باب في السللللبق :
هلللللللللللللللل( ، تحقيق : 279سللورة الترمذي )ت  بيروت . ورواه الترمذي ، أبي عيسللى محمد بن عيسللى ابن

، في الجهلاد 3/120( :1752عبلد الوهلاب عبلد اللطيف ، مطبعلة الملدني ، القلاهرة ، رقم الحلديلث )
باب ما جاء في الرهان والسللللللبق . قال الترمذي هذا حديث حسللللللن وصللللللححه شللللللعيب األرناةوط  في 

 .  7476برقم  2/256تعليقه على مسند االمام احمد 
، د. مصلللطفى الخن والدكتور :   3/513الفقه المنهجي على مذهب اإلمام الشلللافعي :   (  ينظر :9)

 مصطفى البغا .
( . ورواه  أحمد 2577، رقم الحديث )  2/372( رواه أبو داود في كتاب الجهاد باب في السبق :10)

دهما ثقات وابن أبي عاصلم وقوى اسلناده الحافظ وقال في مجمع الزوائد رواه أحمد باسلنادين رجال اح
، تأليف : الحسلللللللللللللن بن احمد   23/131. ينظر : فتح الغفار الجامع ألحكام سلللللللللللللنة نبينا المختار : 

هلللللللللللللللللللل وقال شللللللعيب  1427،   1الرباعي ، تحقيق: فريق من الباحثين ، الناشللللللر دار عالم الفوائد ، ط
 اسناده ضعيف.  5656برقم 2/91األرناةوط في تعليقه على مسند االمام احمد 
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هللللللللللللل(   مادة )َوَعد( : 721ار الصحاح للرازي ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي )( مخت11)
 م .  1995، 1، تحقيق : محمود خاطر ، الناشر مكتبة لبنان ، بيروت ، ط728
 . 416( القاموس المحيط للفيروز آبادي ، مادة )وعد( : 12)
  -9/53هلللللللل( : 671د األنصاري القرطبي )ت( الجامع ألحكام القرآن ، القرطبي عبد هللا بن أحم13)
 لبنان .   –م ، دار احياء التراث العربي ، بيروت 2000   2ط 54
( ينظر : احكلام القرآن ، القلاضللللللللللللللي محملد بن عبلد هللا أبو بكر بن العربي االشللللللللللللللبيلي الملالكي 14)
 ، دار الكتب العلمية ، بيروت .  329/  7هل( : 543)ت
 .  177( البقرة : آية 15)
 .  54( سورة مريم : آية 16)
 .  54-9/53( القرطبي : 17)
 .  1262( القاموس المحيط للفيروز آبادي ، مادة )َجَعل( :18)
،  7/33هلللللللللللللللل( :  456( ينظر : المحلى باآلثار البن حزم ، علي بن سلعيد بن حزم الظاهري )ت19)

هلل( : 631لطالبين ، النووي )تتحقيق : لجنة احياء التراث العربي ، دار الجيل ، بيروت . وروضة ا
، تحقيق : علللادل عبلللد الموجود ، وعلي محملللد ، دار الكتلللب العلميلللة ، بيروت . وكفلللايلللة   335/4

 . 357األخيار في حل غاية االختصار : 
 .1734( القاموس المحيط للفيروز آبادي ، مادة )َهدي( : 20)
حقيق : عادل عبد الموجود ، ، ت4/427هلللللللللللللللللللل( :  631( ينظر : روضللللللة الطالبين ، النووي )ت21)

 وعلي محمد ، دار الكتب العلمية ، بيروت .  
 .  35( سورة النمل : آية 22)
ث    النبي ل على  2130، رقم الحلديلث)  4/441( رواه الترملذي : 23) ( ، كتلاب الوالء ، بلاب في حلَ

عشللللللللللللللر من قبل التهادي . وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي م
ه وقال ابن القطان نجيح هذا ضعيف ومنهم من يوثقه .    حفظ 

 . 131-13/130( القرطبي : 24)
 .  12/111( لسان العرب ، ابن منظور ، مادة )كافأ( : 25)
   292هلللللللللللللل(  816( ينظر : كتاب التعريفات ، الجرجاني ، علي بن محمد بن علي الجرجاني)ت26)

 م .1998هلل _ 1418، دار الكتاب العربي ،  4االنباري ، بيروت ، طتحقيق : ابراهيم  
، تحقيق : محمللد 8/41( تهللذيللب اللغللة ، األزهري ، أبو منصللللللللللللللور محمللد بن أحمللد األزهري :  27)

 م .  2001، دار احياء التراث العربي ، بيروت ،  1عوض ، ط
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رج عبد الرحمن بن أبي عمر ( ينظر : المغني ، ابن قدامة المقدسلللللللللللللي ، شلللللللللللللمس الدين أبي الف28)
 لبنان .   –، دار النشر ،بيروت 13/48هل( : 682محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي )ت

 
، تحقيق :   5/551هللللللل( : 204( ينظر : األم ، لإلمام الشافعي ، محمد بن إدريس الشافعي )ت29)

لباري شللللللللرح صللللللللحيح  د. رفعت فوزي عبد المطلب ، الناشللللللللر الرسللللللللالة دار الوفاء ، بيروت ، وفتح ا
هللللللللللللللللل( ، تحقيق : عبد العزيز بن باز ، دار الحديث ، 852البخاري ، أحمد بن حجر العسلللقالني )ت

القلاهرة . وعملدة القلارئ شللللللللللللللرح صللللللللللللللحيح البخلاري ، للعيني ، بدر الدين أبي محملد محمود بن أحمد  
لى مذهب اإلمام هللللللل( ، الناشر محمد أمين ، بيروت . وبلغة السالك ألقرب المسالك إ855العيني )ت
 ، مطبعة البابي الحلبي ، القاهرة.   1/372مالك : 
 ( سبق تخريجه .  30)
، واألم، الشللللللافعي :   1/372( ينظر : بلغة السللللللالك ألقرب المسللللللالك إلى مذهب اإلمام مالك :  31)
 .  84-6/83، وفتح الباري :  5/151
 . 6/83جر العسقالني : ، وفتح الباري ، ابن ح5/551( ينظر : األم ، الشافعي :32)
هلللللللللللللللللل(  587( ينظر : بدائع الصللللنائع في غريب الشللللرائع ، للكاسللللاني ، أبو بكر بن مسللللعود )ت33)
م ، 1998، دار احيلاء التراث العربي، بيروت ،    2، تحقيق : محملد علدنلان يلاسللللللللللللللين ، ط5/305:

، والمغني ،   5/553، واألم ، الشافعي :    1/372وبلغة السالك ألقرب المسالك مذهب اإلمام مالك :
 . 13/48ابن قدامة المقدسي : 

، والعدة في شللللللللللللللرح   5/551، األم ، الشللللللللللللللافعي :   21/343( ينظر : عمدة القارئ للعيني :  34) 
 .   1/398العمدة ، بهاء الدين المقدسي : 

وتفة االحوذي بشللللرح جامع   1/372( ينظر : بلغة السللللالك ألقرب المسللللالك مذهب االمام مالك 35)
والعدة شلللللللللرح العمدة لبهاء   2/382ذي ، محمد عبد الرحمن عبد الرحيم المبار كفوري ابو العالءالترم

 هل1412   1مؤسسة قرطبة   ط 1/398الدين عبد الرحمن بن ابراهيم المقدسي 
هل( ، دار احياء التراث العربي ، بيروت 275( رواه أبو داود سليمان بن األشعث السجستاني )ت36)

رحمه هللا(  رواه أحمد وابو داود وابن ماجة والحاكم والبيهقي وابن حزم وصللللللللللححه ، . قال ابن حجر)
ينظر : تلخي  الحبير في تخري  أحاديث الرافع الكبير ، أبو الفضلللللللللللللل أحمد بن علي بن محمد بن 

هلللللللللللللللللل وقال  1419، دار الكتب العلمية ، بيروت ،   4/398هللللللللل(:  852أحمد بن حجر العسقالني )ت
قه في التلخي  تابعه سلعيد بن بشلر عن الزهري صلحيح المسلتدرك على الصلحيحين الذهبي في تعلي
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محمد بن عبد هللا الحاكم النيسلللللللللللللابوري دار الكتب العلمية   2/125مع تعليقات الذهبي في التلخي   
 م تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا . 1990بيروت  
 .   21/343( عمدة القارئ ، للعيني : 37)
 .   84-6/83، فتح الباري :  ( صحيح البخاري 38)
 .   6/84( فتح الباري : 39)
 .   56-8/55( القرطبي : 40)
( ، وفي لفظ سللبَّق 2577، رقم )  2/372، وأبو داود    3/121/ الترمذي   6/84( فتح الباري :  41)

بين الخيل وأعطى السلللللللابق ، وحسلللللللنه الترمذي وقال الهيثمي هو في الصلللللللحيح خال قوله وراهن رواه 
نور الدين علي بن ابي   5/480د باسلللللللللللللنادين ورجال احدهما ثقات . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  احم

 هل . 1412الناشر دار الفكر بيروت  9355بكر الهيثمي رقم الحديث 
. وبدائع الصللنائع ، الكاسللاني ، أبو بكر بن مسللعود   554-5/553( ينظر : األم ، الشللافعي :  42)
- هللللللل1419، دار احياء التراث العربي ، بيروت ،   2محمد عدنان ياسين ، هللللللل( ، تحقيق : 587)ت
 .1/372م . وبلغة السالك ألقرب المسالك ، مذهب اإلمام مالك :1998
( ينظر الفروسلللللللية ، البن الليم ، محمد بن أبي بكر بن السلللللللعد شلللللللمس الدين ابن الليم الجوزية  43)
الفتيح ، المدينة المنورة ، مكتبة التراث ،   ، تحقيق : محمد نظام الدين  172-169هللللللللللللللللللللل( :751)ت
 هل.1410
 .   3-1( سورة الروم : آية 44) 
 ، وقال حديث حسن صحيح .   3/121( رواه الترمذي : 45)
 .   208 -207( الفروسية : 46)
 .  204 -203( المصدر نفسه :47)
ق ، الدار الشللللللامية ، ، دار العلم ، دمشلللللل  67-66( الميسللللللر والقمار ، رفيق يونس المصللللللري :  48)

 .  1413،  1بيروت ، ط
 .  29( سورة النساء : 49)
 .  8/116( صحيح البخاري : 50)
 .  31( سورة األعراخ : آية 51)
 . 6/402  رد المحتار  206/ 6( ينظر بدائع الصنائع   للكاساني 52)
عبدهللا بن محمد بن عبدهللا  البي عمر يوسلللللللف بن   489/ 1( ينظر الكافي في فقه أهل المدينة  53)

هللللللللللللل(   تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني   الناشر 463بن عاصم النمري القرطبي )ت
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م . وكشلاخ القناع عن متن االقناع   لمنصلور بن يونس بن 1980    2مكتبة الرياض السلعودية   ط
(   الناشلللللر دار الكتب هللللللللللللللللللل1051)ت   4/48صلللللالح الدين ابن حسلللللن بن ادريس البهوتي الحنبلي 

 م1997  1العلمية ط
 . 318( الفروسية   ص 54)
 
 
 

 المصادر
 بعد القرآن الكريم . -
هللللللللللللللل( ، 543احكام القرآن ، القاضي محمد ابن عبد هللا أبو بكر بن العربي االشبيلي المالكي  )ت  -

 دار الكتب العلمية ، بيروت.
هلللللللللللللللللل( ، تحقيق : رفعت فوزي عبد المطلب ، 204األم ، الشللللافعي محمد بن إدريس الشللللافعي )ت  -

 لبنان . –الناشر دار الرسالة ، بيروت 
هلللللللللللللل( ، تحقيق : محمد 587بدائع الصنائع في غريب الشرائع ، الكاساني أبو بكر ابن مسعود )ت  -

 م .1998-هل 1419  2عدنان ياسين ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، ط
 هل .1385احياء التراث العربي ، بيروت ، تاج العروس ، للزبيدي ، دار  -
تحفة األحوذي بشلرح جامع الترمذي ، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبار كفوري أبو العال ،   -

 دار الفكر ، بيروت .
هللللللل( ، تحقيق :ابراهيم األنباري 816التعريفات ، الجرجاني ، علي ابن محمد بن علي الجرجاني)ت  -

 هل .1405،  1العربي ، بيروت ، ط ، الناشر دار الكتاب
تلخي  الحبير في تخري  أحاديث الرافع الكبير ، أبو الفضللللللللل أحمد ابن علي بن محمد بن أحمد   -

 هل .1419هل( ، دار الكتب العلمية ، بيروت  852بن حجر العسقالني )ت
وض ، الناشللر تهذيب اللغة ، األزهري ، أبو منصللور محمد ابن أحمد األزهري ، تحقيق : محمد ع  -

 م .2001،  1دار احياء التراث العربي ، بيروت ، ط
هلللللللللللللللللللل( ، دار احياء التراث 671الجامع ألحكام القرآن ، عبد هللا ابن أحمد األنصللللللاري القرطبي)ت  -

 م .2002لبنان ،  –، بيروت  2العربي ، ط
 هل(  بيروت.676روضة الطالبين ، النووي ،أبو زكريا يحيى النووي الدمشقي )ت -
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هلللللللللللل( ، تحقيق : محيي 275سنن أبي داود ، أبو داود سليمان بن األشعث السجستاني األزدي )ت  -
 ، المكتبة العصرية . 1الدين عبد الحميد ، ط

هللللللللللللل(  تحقيق: عبد الوهاب  279سنن الترمذي ، أبي عيسى محمد ابن عيسى ، َسورة الترمذي )ت  -
 عبد اللطيف ، مطبعة المدني ، القاهرة .

 لبنان. –هل( ، بيروت 256لبخاري ، محمد بن إسماعيل البخاري )تصحيح ا -
 م .1972، دار الفكر  بيروت ،  2هل( ، ط261صحيح مسلم ، مسلم بن الحجاج النيسابوري )ت -
هلللللللللل( ، تحقيق : صالح 624العدة شرح العمدة ، لبهاء الدين عبد الرحمن ابن ابراهيم المقدسي )ت  -

 هل .1412   1ط محمد عويضة ، مؤسسة قرطبة ،
عملدة القلارئ شللللللللللللللرح صللللللللللللللحيح البخلاري ، العالملة بلدر اللدين أبي محملد محمود ابن أحملد العيني  -
 هل( ، الناشر محمد أمين ، بيروت .855)ت
هل( ، تحقيق : عبد 852فتح الباري شرح صحيح البخاري ، أحمد بن علي بن حجر العسقالني )ت  -

 محمد فؤاد عبد الباقي .العزيز بن باز ، رقم أبوابها : 
فتح الغفار الجامع ألحكام سلللنة نبينا المختار ، تأليف : الحسلللن ابن احمد الرباعي  تحقيق : فريق   -

 هلل .1427،  1من الباحثين ، الناشر دار عالم الفوائد ، ط
هلللللللللللللل( ، 751)تالفروسية ، البن الليم محمد بن أبي بكر ابن سعد شمس الدين ابن الليم الجوزية    -

 هل .1410تحقيق : محمد نظام الدين الفتيح ، المدينة المنورة ، مكتبة التراث ،
الفقه المنهجي على مذهب اإلمام الشللللافعي ، د. مصللللطفى الخن ، والدكتور مصللللطفى البغا ، دار    -

 احسان ، ايران .
 هل .1407  1القاموس المحيط ، للفيروز آبادي ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، ط -
كفاية األخيار في حل غاية االختصلار ، تقي الدين أبي بكر ابن محمد الحسلين الدمشلقي الشلافعي    -

، دار الخير ،   3، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه : علي عبد الحميد أبو الخير ووهبي سلللليمان ، ط
 دمشق .
هلللللل( ، الناشر 711مصري   )تلسان العرب البن منظور ، محمد ابن مكرم بن منظور األفريقي ال  -

 . 1دار صادر ، بيروت ، ط
هللللللللللللللللللللل( ، تحقيق : لجنة احياء التراث 456المحلى باآلثار ، علي بن سلللللللعيد بن حزم الظاهري )ت  -

 العربي ، دار الجيل ، بيروت .
 هل .1412مجمع الزوائد ومنبع الفوائد نور الدين علي ابن ابي بكر الهيثمي دار الفكر بيروت   -
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هللللللل( ، تحقيق: محمود خاطر 721ر الصحاح ، محمد بن أبي بكر ابن عبد القادر الرازي )تمختا  -
 م .1951،  1، الناشر مكتبة لبنان ، بيروت ، ط

المسلللللللللتدرك على الصلللللللللحيحين مع تعليقات الذهبي في التلخي    الحاكم النيسلللللللللابوري محمد ابن   -
 ت   تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا.عبدهللا ابو عبد هللا   الناشر دار الكتب العلمية بيرو 

المغني ، ابن قدامة المقدسلللي ، شلللمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن أبي عمر محمد بن أحمد   -
 لبنان . –هل( ، بيروت 682بن قدامة المقدسي )ت

 . 8، ط منهاج المسلم ، أبو بكر جابر الجزائري ، دار الفكر ، بيروت  -

 


