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 مستخلص البحث

جاء هذا البحث بعنوان: "صوووووووووووووووووووووووووووو  ب   ب ا ا  

التأمني الصوووووووووووووووووووووووووووح      ام ا"  ل عا   اه   

مسوووووووووووووتتص ر  لعصل التصوووووووووووووو  الع     ا لع  م  

خمالفا  يف تبادل ب ا ا  التأمني الصح   سواء    

اتجتووا  بب ع ووار   كووان بض ا اتفتفووام با ن ووار     

مبن ج اسوووووتع اي  ،    ر يف مبحانير لسوووووبع  ا  

مبحوووووووث    وووووووصر يف التع ل  مبف دا   نوان  

 البحث.

 م   هم فتايج هذا البحث  ن ب   ب ا ا  التأمني       

الصوووووووووووووووووووووووووح  لف    بأف  ب   منفع ر  ا نفع  ه  

)العالج(ر  األصوووووووووووووووووي و   اعوا .   ص ل ون ب ع ا  

ي م  سع ها  و ذا ت   اض   بنفس سع هار    بأ    

  ج و  .   ص ل ون ب ع ا بسووووووووع     د ب ا  جصا 

م  سووووووووووووووووووع ها  و ذا و     م     ت  و .   ص  

ل ون ب   ب ا ا  التأمني الصوووووووح  مفج   بنفس 

سووووع هار    بةلاد    د سووووع ها لو كاف   اضوووو  ر  

 ن ل ون و ذا ت   ج و   بشوووووووووووووووووو     م   ه  ا: 

لب ع ووا با   مع ولر ل ب ووا ووا ر   ن مووال ووا البوواي  

 إىل  جي مع ولر   ت لشووووووووووووال ا ه  با  ا     ر 

  ت لتم اشوووواا  دو    ام   نص التأ   يف سووووصاد 

شووووووووووووو اء ب ا ا  التأمني م  العسووووووووووووو .   ص لتم 

 ثم ب ع ا ل شووو ك  رشووو ك  التأمني بسوووع  مفجي 

 ففس ار  ه  م  صو  الع ن  احمل م .

أمني    صوووووووووووووو  الص اسوووووووووووووو  ل ي م    اد التي بالت 

الصووووووح   ن لسوووووو ع ال  ت الشوووووو     ابتصاء م  

ا ت ووووووا   لنوم التووووووأمني ايووووووال  م  احملووووووا ل     

الشووووووووو    ر  افت اء بنج اء  ر فوم م  الععود ال  

تتع ق بب ا ا  التأمنير ك ا   صوووووووووووووو  البا اني 

بات تناء   ت بتصوووووووووول  ا سوووووووووايي ا سوووووووووتتص  ثم  

ت   ف ار ثم إصوووووصا  ال م الشووووو    الذر لتواوق  

   هذا الت    . م

التأمني الصوووووووووووووووووووووووووح ر ب ا    ال   ا  ا فتا   :

 التأمنير التأمني التتا ر.
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ABSTRACT 

This research comes under title 

“Types of Health Insurance Cards 

Selling and Their Provisions” to 

tackle newly phenomenon and 

presenting scientific framework for 

the violations occurred during 

exchanging health insurance cards, 

either in case of get benefits for their 

price or dealing with them as a 

commodity, this research included 

Analytical & Inductive Study 

approach in tow chapters preceded by 

preface and definition of research title 

words. 

The important results f this research 

were selling of insurance cards that 

formed as selling of utility, where the 

utility is (Treatment)  the provision in 

this case is permissible, however 

selling may be as present selling in 

same price or in less of it is price in 

this case there is nothing wrong . 

The price of these cards may be less 

than the real price, this actually 

resulted in injustice and is not 

permissible, however insurances 

cards may be paid by the same price 

but with delaying the payment or with 

increasing in price even they were 

available at the time of buying, in this 

case there is nothing wrong as per the 

following conditions :- the seller must 

be the owner of these cards and shall 

purchase the cards at a known price 

and time and not buying these again 

for the person who bought them 

,without asking for fine in case of 

delaying of payment of premiums . 

However, health insurance cards may 

be purchased from insurance 

companies by deferred price and 

purchased again to the same company 

and this is the forbidden case. 

The study recommended that the 

person who would like to deal with 

insurance company to use Legitimate 

methods, initially by selecting type of 

insurance that not involving in 

Legitimate prohibitions  and ended by 

concluding contract with insurance 

company that providing cards . 

Also it advised the researchers to 

tackle the newly issues deeply and 

then extract the legitimate provision 

that matching with the situation of the 

newly issues.  

Key words: Health insurance, 

Insurance card, commercial and 

Cooperative insurance  
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 معصم 

آله وصالاله ه عنيعني، ع ا احلمد هلل رب العاملني، والصالال و والمالال ى نبي ا حمما  مد، ونبي 

 بعد:

صرو، والكثري  ن األاظمة اليت         متجدات املعا ضر العديد  ن امل صراا احلا فقد ظهرت يف ن

ُتعني الماس نبي تمالالالحمري تحماتهط بقريقة ةالالالهبة و حممالالالرو، عت و ا  ن تبن األاظمة اظاى الته ني بم نحمه:   

تجارية، والق حمة )الصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالهحمة ،     التعاواي، والتجاري، الذي دخل يف نيحمع ج ااب تحماو الماس؛ ال       

والزرانحمة، وممارةالالاتهط الحم  حمةو وإ  اءالالاع العديد  ن تالالرتات الته ني اليت ااتءالالرت ااتءالالارا واةالالعا   

تل  مها يف ختصص  عني، ُتغقي مبجمبها العديد  ن اجل ااب املهمة يف تحماو الماس و عاتهطو وهذه    

حممة يتط تزويد املمالالتهحمد بها؛ ُتث ل عتقحمته الءالالرتات جعبل لمهمالالها اظا ا  عحمما تصالالدر فحمه بقا ات  ع  

 يف تبقي هذه اخلد ةو

و ن عتالالالالالالالالالالهر عا ا  ال قا ات اليت ت كب  جحمب الكثري  ن الماس  ن ةبها: بقا ة الته ني 

القيب )الصالالالالالالالهي  بم نحمه، وبقا ة الته ني نبي املرت ات، وقريهاو و د اةالالالالالالالبُتغابل هذه ال قا ات يف  

تعاوا بعض هذه  -لألةالالالالالالال –اآلواة األخريو بقرق عخرجتها نما ُوضالالالالالالالعل  ن عجبه، ةالالالالالالالاند يف  لن  

 ات، ووج د  كاتب هلذه الءرتات تق ى بال حمع واتجتار بهذه ال قا اتوالءرت

رعيل عا ع  ى  -و ا وجدت فعبحما يف ب د عخرى–واظرا حلداثة هذه املمارةالالالالالالالالالالالالالالات يف ب داا 

)ص ر  باةتقراع تاتت هذه الم    ن التل، وص ره، وعتكا ها، يف هذا ال هث الذي نم ال له بالالالالالالالالالالالال  

 دراةة اةتقرائحمة حتبحمبحمه و -ي وعتكا هابحمع بقا ات الته ني الصه

  ه    ا وضوم:

 تظ    ه    ا وضوم يف النعا  اآلت  :

يهتي هذا ال هث لحمعاجل  مالالهلة  عاصالالرو  مالالتجدو بدعت تظهر تالالحم،ا فءالالحم،ا، و د تعط بها ال ب ى    -1

 ن  ري ا؛ اظرا ل   نها تني يغادر الءالالالاللص ال بد، بعد عا  اى بعمل الته ني، فحم حمعه لحممالالالالتهحمد 

با حمه، عو لك اه  تاجا مل بغ الته ني، عو لك اه ت ُيجحمز عصالال  اظاى الته ني التجاري خاصالالة،  

  ىل قري  لن  ن األة ابو
يقدى هذا ال هث التصالالالالالالالال ر العمبي ملا يقع  ن  الهات يف ت اد  بقا ات الته ني بغرع اتاتها   -2

 بثممها عو اتجتار ب حمعها والتكمب  ن ورائهاو
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كط الءالالالرني حلاتت وصالالال ر اتجتار ب حمع وتالالالراع بقا ات الته ني، وت ضالالالحم  هذه    فحمه بحماا احل -3

 األتكاى ألفراد اجملتمع ع ر  هط تتي ميحمزوا الكمب احل    ن احلراى يف ت تهطو
 

  سباب ا ت ا  البحث:

 ا األهداف المالالالابقة هي عةالالال اب رئحممالالالة جعبته عتتب يف هذا امل ضالالال  ،  ضالالالافة  ىل  لن ف ا   -1

ط ب العبط، وبعض  ن يعمل يف بعض تالالالالرتات الته ني ةالالالالهله نن صالالالال رو عو عخرى نددا  ن 

مما ةالالالالالالالالالالحمهتي التقرق  لحمه يف ثمايا هذا ال هث، األ ر الذي جعبه عهتط بهذا امل ضالالالالالالالالالال   وع  ى 

 باةتقراع هذه الص ر و عرفة عتكا هاو
امل اضالالحمع املتجددو  عا هذا امل ضالال   تالالهاه تالالها قال حمة   اضالالحمع امل ت املالحمة املعاصالالرو يعت   ن     -2

دائما، ولذا عجزى عا هذا ال هث ةالالالالالالالالحمك ا الب مة األوىل يف لث هذه الصالالالالالالالال ر اليت بدع بعض  

 األفراد مبمارةتهاو
فه   هث  مالالتقل، عمع تالالتاته، ويمظط  مالالائبهو ب -اطبعل نبحمهفحمما -ا هذا امل ضالال   ي ُيهرد   -3

 لث فحمه جادو وَتداثةو

  هصاف البحث:

 حمق اآلتي:يهدف هذا ال هث لتهق

 بحماا عا الءريعة اإلة  حمة  د مشبل وتماولل تل  ا يمتجد  ن   ت  الحمة متس تحماو الماسو -1
 بحماا املراد ب حمع بقا ات الته ني، وتكحمحمهه الهقهي، وتكمهو -2
 اةتقراع احلاتت والص ر اليت يقع نبحمها بحمع بقا ات الته نيو -3
الصالالال ر، وبحماا عدلة هذه األ  ا  لب صالالال    ىل  التكحمحم  الهقهي وحتقحمق األ  ا  يف عتكاى هذه  -4

 الق   الراج و
 وضع الض ابط الءرنحمة إلجراع  ثل هذا الم    ن العق دو -5
تزويد املكت ة الهقهحمة ب هث  عاصالالالالالالر؛ ولحمك ا هذا ال هث تات لهت  باب املما ءالالالالالالة يف هذه   -6

 اجلزئحمة، و ثرائها  ن تل  ن يقبع نبي هذا ال هثو

  سئ   البحث:

 ا ال هث نن األة،بة اآلتحمة:عحمب هذ

  ا ا يقصد ب قا ة الته ني الصهي؟ -1
  ا تعري  الته ني الصهي؟ -2
  ا ا يقصد ب حمع بقا ات الته ني الصهي، و ا تكحمحمهه الهقهي، و ا تكمه؟ -3
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  ا هي ص ر بحمع بقا ات الته ني؟ -4
  ا ه  التكحمحم  الهقهي لكل ص رو  ن ص ر بحمع بقا ات الته ني الصهي؟ و ا ه  تكمها؟ -5

  ص د البحث:

ملا تاا هذا ال هث يهتط بدراةالالالالالالة عتكاى بحمع بقا ات الته ني، ف ا تدود واقاق احلديث 

 نن هذا امل ض   ةحمك ا يف اآلتي:

تتعدد عا ا  الته ني الصالالهي، فممها الته ني الصالالهي اتجتماني، و مها  عا ا  الته ني الصالالهي: -1

الته ني  ، والته ني الصهي الت ادلي، و الته ني الصهي التعاواي، والتجاري )الته ني  ن املرع 

 و الصهي امل اتر
 والته ني الصهي الذي ع صده يف هذا ال هث ه : 

 الته ني الصهي التعاوايو -
الته ني الصالالالالالالالالهي التجاري: الذي يتعبق بالته ني  ن األ راع، بغض المظر نن ت ا عصالالالالالالالالل   -

اليت يذترها العبماع املعاصالالالالالالالالالالالالالالالرين فهي  الته ني جائز عو  رى، وبغض المظر نن تكحمحمهاته

 لحممل  ل لثي هذاو 
وبماع نبحمه   ا بحمعل بقا ة الته ني الصالالالالالهي التعاواي عو التجاري ف ا لث هذه املمالالالالالهلة ةالالالالالحمك ا   

مة عهبحمة تاال عو تك  حمة       بانت ار      ن  ا  جب ازه لبهاجة، عو لك ا الءرتة عو املؤة

لته ني نمه، فقد يك ا جائزا يف تق هذا الءالالاللص  اليت يعمل فحمها الءالالاللص هي  ن  ا ل با 

  ن هذا اجلاابو 
ومبا عا ت  الم نني يتط  صالالالالدار بقا ة ته ني صالالالالهي لبءالالالاللص الذي يرقب بهتدهما، فحمك ااا  

  ل ال هثو
وملا تاا الته ني عا ا  تثريو لمب  ا يتط الته ني نبحمه، ف ا احلديث   عا ا  بقا ات الته ني: -2

)بقا ات الته ني   ىل بقا ة الته ني الصالالالالالهي )القيب  خاصالالالالالة، و د   ةالالالالالحمتجه نمد  يراد له 

يدخل يف  لن بقا ة الته ني نبي املرت ات وقريها، لكن التق حمق األوضالالالالالالالال  والهعبي ه  بحمع 

 بقا ة الته ني الصهيو

 الص اسا  السابع :

نن ة اع يف املكت ات املتلصصة، عو ال هث      -بعد  راجعيت ملظاا وج د  ثل هذه الدراةة  

لبهصالال   نبي لث نبمي بمهس العم اا، عو   -طريق املكت ات الر محمة، عو نبي الءالال كة العمك  تحمة

تقرق ل هث هذه الهكرو؛ ي عجد دراةة ةابقة يف هذا امل ض   حتديدا )بحمع بقا ات الته ني ؛ و منا     

صهي ب جه وعتكا ه الهقهحمة، ولعل  ن   ال ه ث اليت وجدت العديد  ن ال ه ث اليت لثل الته ني ال

 عتارت  ىل تعري  بقا ات الته ني وتكمها بءكل  تصر جدا  ا يبي:
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ةتلداى ال قا ات    عتكاى  -1 صهي وا ء ر    الته ني ال صهحمة، عودو  مد ج  األلهي، لث  م ال

، و تر فحمه تعري  بقا ة الته ني تبة تمع الهقه اإلةالالالالالالال  ينءالالالالالالالر  ن الثالث يف العدد 

 وي يتط التقرق فحمه  ىل بحمع بقا ات الته ني وص رهو (،13/447)وتكمها يف تمعة عةقر 
بن   ارك بن ن د اهلل آ  ةالالالالالحم ، األةالالالالالتا    الهقهحمة، عودو ن د اهللالته ني الصالالالالالهي التعاواي  -2

املءالالارك يف  مالالط الهقه، بكبحمة الءالالريعة بالرياع، وه   ن  مءالال رات تبة اجلمعحمة الهقهحمة  

نبي الء كة  (pdf)قاع نبمي، وال هث  ت فر بصحمغة هالالالالالالال يف ل09/11/1433المع دية بتاريخ 

 )اإلارتال  ُتتب نبحمه لث نبمي  كطو 
صالالالالالالالالالههة، عةالالالالالالالالالهب  ؤلهه تثريا يف  تر تعريهات الته ني  ( 128)و د جاع هذا ال هث يف  -3

الصالالالالالالهي، و ما ءالالالالالالتها، و تر عا ا  الته ني الصالالالالالالهي وجتارب الدو  فحمه، ثط عورد تعريها    

ري  بقا ات الته ني الصالالهي وتكمها، يف ع ل  ن صالالههة،  تصالالرا وتكما   جزا يف تع

و د تاا  رجعه يف  لن ال هث المابق لبدتت ر األلهي، ثط تقرق  ىل ندد  ن املمائل اليت   

 هي بعحمدو تل ال عد نن  مهلة بحمع بقا ات الته ني الصهي وص رهو

تا  املعا  ت  ضالالالافة  ىل ندد  ن ال ه ث والدراةالالالات اليت تقر ل مل ضالالال   ال قا ات يف  

 املالحمة واملصرفحمة واتئتمااحمة اليت لحمس هلا ن  ة مب ض   هذا ال هثو

 من ج البحث: 

ات عل يف  نداد هذا ال هث نبي املمهج اتةالالالتقرائي التهبحمبي؛ تحمث  مل باةالالالتقراع احلاتت 

وتصالالمحمهها والصالال ر اليت يقع نبحمها بحمع بقا ات الته ني، ثط تصالالر هذه الصالال رو، وفرزها، ودراةالالتها،    

التصمحم  امل ض ني املماةب هلا  ن تحمث تقمحممها  ىل   اتث و قالب، ثط القحماى بتهبحمبها نن طريق        

تكحمحمهها التكحمحم  الهقهي الذي يتماةالالالالالالالب  عها، وتمزيل الق اند واألصالالالالالالال   والث ابل اليت جاعت يف  

 الهقه اإلة  ي نبحمها، لب ص   لبهكط الءرني لكل ص رو  ن هذه الص رو

 بهذا املمهج  ن خ    ا يبي: والتز ل

 عضع نم ااا لكل ص رو  ن ص ر بحمع بقا ة الته ني الصهيو .1
 تص ير املمهلة  ل ال هثو .2
 بحماا التكحمحم  الهقهي لبممهلةو .3
بحماا احلكط الءالالالرني يف املمالالالهلة بدلحمبه، ف ا تاال املمالالالهلة  ل خ ف بني الهقهاع  ترت  .4

 تل    و هذا اخل ف وع  اهلط،  ع  ا اةتد  به عصهاب
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اتلتزاى بهدوات ال هث:  ن ت ثحمق، ونزو، و تالة، نبي عا قالب  ا ةالالالالالالالحمذتر يف هذا ال هث  .5

ه   ن اةالالالتقراع ال اتث وحتبحمبه،  ع تمزيل  ا يتط تصالالال يره  ن  مالالالائل نبي  ا يذتره الهقهاع 

 رةهط اهلل يف تت هطو

     البحث:

امل ضالالالالالالالالال  ، وعةالالالالالالالالال اب اختحماره، ارتهيل تقمالالالالالالالالالحمط ال هث  ىل  قد ة،  ترت فحمها: عهمحمة 

وعهدافه، وعةالالالالال،بة ال هث، وتدوده امل ضالالالالال نحمة، والدراةالالالالالات المالالالالالابقة، و مهج ال هث، ثط   هث    

متهحمدي  ترت فحمه التعري  مبهردات نم اا ال هث، وتكحمحمهها، وتكمها، ثط   هثني اتتم  نبي  

 ص ر بحمع بقا ات الته ني الصهي وعتكا هاو

 ه  اآلتي:و د جاعت خقة ال هث نبي الم 

 ا بحث الت   صر: التع ل  مبف دا   نوان البحث

 وفحمه  قب اا:

 وبقا ات الته نياملقبب األو : تعري  

 وتعري  الته ني الصهياملقبب الثااي: 

 ب   ب ا ا  التأمني الصح   اض   ا بحث األ ل:  

 :ث ثة  قالبوفحمه 

 املقبب األو : بحمع بقا ة الته ني الصهي بمهس ةعرهاو

 وفحمه ث ثة فرو :

 الهر  األو : ص رو املمهلةو

 الهر  الثااي: التكحمحم  الهقهيو

 الهر  الثالث: احلكط الءرنيو
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 وبه ل  ن ةعرهااملقبب الثااي: بحمع بقا ات الته ني 

 وفحمه ث ثة فرو :

 األو : ص رو املمهلةو الهر 

 الهر  الثااي: التكحمحم  الهقهيو

 الهر  الثالث: احلكط الءرنيو

 .بمعر عنبي بكثري مما اترتاها به تاضرو املقبب الثالث: بحمع بقا ات الته ني الصهي

 وفحمه ث ثة فرو :

 األو : ص رو املمهلةو الهر 

 الهر  الثااي: التكحمحم  الهقهيو

 الهر  الثالث: احلكط الءرنيو

 مفج  ا بحث الااف : ب   ب ا ا  التأمني 

 وفحمه ث ثة  قالب:

 بقا ات الته ني الصهي  ؤج  بمهس ةعرهاواملقبب األو : بحمع 

 :ث ثة فرو وفحمه 

 األو : ص رو املمهلةو الهر 

 الهر  الثااي: التكحمحم  الهقهيو

 الهر  الثالث: احلكط الءرنيو
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 : بحمع بقا ات الته ني  ؤج  بمعر عنبي مما اترتاها بهواملقبب الثااي

 :ث ثة فرو وفحمه 

 األو : ص رو املمهلةو الهر 

 الهر  الثااي: التكحمحم  الهقهيو

 الهر  الثالث: احلكط الءرنيو

 واهمها تراع بقا ات الته ني  ن ترتة الته ني بمعر  ؤجل ثط بحمعها لبءرتة ملقبب الثالث:ا

 وفحمه ث ثة فرو :

 األو : ص رو املمهلةو الهر 

 الهر  الثااي: التكحمحم  الهقهيو

 الثااي: احلكط الءرنيو الهر 



15 

 

 

 15 

 ( دراسة استقرائية تحليلية)    صور بيع بطاقات التأمين الصحي وأحكامها
 د. نايف بن جمعان الجريدان                                                                                        

 

ISSN : 2410-1818 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2020سبتمبر  -يوليو( 7( المجلد )33العدد)

 

 الت   صرا بحث 
 التع ل  مبف دا   نوان البحث

 وفحمه  قب اا:

 ا   ب األ ل

 ب ا ا  التأمنيتع ل  

 الب ا ا  يف ال ض :

ال اقا ُة: الَ َر ُة؛ و ا  قريه: ال اقا ة ُرْ عة صغريو ُيثبَ ُل فالالالالحمها  اْقدار ونيع باقا ة تكاتابة،  

 .(1)وهي تبمة نربحمة فصحمهة ،تاا  تانًا فقالحممته ا تالجعل فالحمه، ِ ا تاا نحممًا ف زبُاه َعو ندده، وِ ا 

ومما تقدى يتضالالالالالالال  عا  عمي ال قا ة يف البغة ال ر ة، وهذا عصالالالالالالالل ال قا ات ثط  اها تق رت 

 .(2) وصارت ُتصمع  ن املعدا، لحمث ُيههر نبحمها الر ط واتةط، ثط صمعل  ن البدائن )ال  ةتحمن 

  ما ب ا ا  التأمني:  

ال قا ات اليت تصدر ة اع بقا ة اهل ية ال طمحمة عو ال قا ات املصرفحمة عو     فهي ت ختتب  نن 

 رخصة القحمادو وحن   لن، و ن التعريهات ل قا ة الته ني  ا يبي:

 املصدرو،  اجلهة اةط  حتمل ال  ةتحمن  عو ال رق  ن هي ن ارو نن: "ر عة الصهي  الته ني بقا ة -1

 .(3)"الع ج و كاا ال قا ة، ص تحمة و دو املب ، ور ط املمتهع، واةط
 قعة  ن ال  ةالالالتحمن عو ال رق املق ى حتمل اةالالالط اجلهة املصالالالدرو واةالالالط املمتهع ور ط املب  و دو     -2

 .(4)ص تحمة ال قا ة و كاا الع ج

وميكن عا تعرف بقا ة الته ني الصالالهي بماع نبي  لن مبا ُنِرَفل به  ن عوصالالاف وصالالهات،   

  ةالالط 5و8×  ةالالط5و5)ال  ةالالتحمن   مالالتقحمبة )  صالالم نة  ن " قعة ومبا حتت يه  ن بحمااات، فحمقا : هي 

صالالال تحمتها ور مها املتمالالالبمالالالل،  ااتهاعريخ هريخ  صالالالدارها )قال ًا ، وته كت ب نبحمها اةالالالط تا بها، وت

                                                           

 (.  10/21( لسان العرب، البن منظور، مادة )بطق(، )1)
 (.95) ص ،لعصيميل ،بطاقات اللدائنية(  كلمة )اللدائن( هي تعريب لكلمة )البالستيك(، ينظر: ال2)
(  وهو تعريف األستاذ الدكتور محمد جبر األلفي في بحثه التأمين الصحي واستخدام البطاقات الصحية، المنشور في 3)

 (.13/447(، )13مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد )
 (.50(  وهو تعريف  الدكتور عبد هللا مبارك آل سيف في بحثه: أحكام التأمين الصحي التعاوني الفقهية، ص )4)
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تالالريط ممغمط ُتمالالج ل  ها، وي جد خبهاوتالالعارهالءالالرتة اليت عصالالدرتها، واةالالط  وتهريخ وتدو تا بها،

تر ط ال قا ة ور ط ؛ تمالالالالالالب نمل الءالالالالالالرتة املصالالالالالالدرو وا نحمة ال قا ة، نبحمه بعض املعب  ات املهمة

)اجملااي قال ًا   تالالالرتة الته نياإلث ات الءالالاللصالالالي حلا بها، وي جد تذلن خب  ال قا ة ر ط هات  

 .(5)"ها وبريدها اإللكرتوايونم اا

 ا   ب الااف 

 الصح  التأمني  ع ع  

صهي  رتب  ن تبمتني: )ته ني     صقب  الته ني ال ةهنرف الكبمتني،     –  صهي ، لذا 

 ثط املصقب  بانت اره  رت ا  ضافحما، و لن يف الهرو  الث ثة اآلتحمة:

 الف م األ ل: تع ل  التأمني لض   اص ال ا

 ن ع ان، واأل ن ضالالالالالالالد اخل ف، وُيقا : ع ن ف اكا نبي تذا وثق فحمه، واطمها  التأمني لض :

 .(6)و والته ني:     آ ني، البهط اةتجب لحمهو وع مه نبي الءيع ته حممكا جعبه يف ضمااه

   ما تع ل  التأمني اص ال ا:

نرف الته ني يف اتصالالالالق د بعدو تعريهات  ن عوضالالالالهها و ا يتهق  ع هذا ال هث  ا  تره  

صالالالالالالالالالالالالاتب تتاب الته ني وعتكا ه تحمث  ا  يف تعريهه: "الته ني: التزاى طرف آلخر بتع يض اقدي 

قق تادث اتتمالي   ني يف العقد،  قابل  ا يدفعه له هذا اآلخر  ن                 يدفعه له عو ملن ُيعحممه، نمد حت        

 . (7)"  بغ اقدي يف  مط عو حن ه

 

 

 

 

 

                                                           

 (   هذا التعريف من صياغة الباحث ولعله األقرب في تصور بطاقة التأمين الصحي. 5)
 (.  1/20(، مختار الصحاح، للرازي، مادة )أمن(، )13/21لسان العرب، البن منظور، مادة )أمن(، )  (6)
 (.40التأمين وأحكامه، البن ثنيان، ص ) (7)
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 .الف م الااف : تع ل  الصح 
 ن  لن الصهة:  ،الصاد واحلاع عصل يد  نبي ال اعو  ن املرع والعحمب، ونبي اتةت اع   

تبمة الصهي ام ة  ىل الصهة، و ،(9)المقطالصهة ضد و، (8) هاب المقط، وال اعو  ن تل نحمب

ويقصد بالصهة هما: تل املق  ات ال داحمة والعقبحمة وال جدااحمة اليت تتقب ها المهس ال ءرية لكي 

 .(10)تمتقحمط نبي طالريق الالدين والداحما

 الف م الاالث: تع ل  التأمني الصح  با تبا   م كبا إضاو ا

ن نبحمهط يف احلاتت اليت عةالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاس تقديط  زايا لبمؤَ  حمل يف تعريهه: "عاه اظاى يق ى نبي 

حيددها اظاى الته ني اظري اتالالالرتاتات، عو ع مالالالا  تدفع  قد كا، وبصالالالهة دورية، ويمالالالاهط يف دفعها   

 .(11)الل، وصاتب العمل، ويف بعض الدو  تماهط الدولة يف  لن"

الته ني مبقتضاه عا  قد بني فرد عو  ؤةمة وبني ترتة ته ني جتارية، تبتزى ترتة      وه  َن"  

تبها عو  -ا دفعة واتدو عو نبي ع مالالالالالالالا ، وبها ترد  صالالالالالالالروفات الع ج و ن األدوية تدفع   بغكا  عحم مك

لبممالالالالالالالتهحمد  ن الته ني   ا  رع خ    دو  ددو، و لن يف  قابل التزاى املؤ  ن له بدفع  -بعضالالالالالالالها 

 .(12)هق نبحمهاع ما  الته ني املت 

ت   ممن يريد اتتالالالالالالالالالالالرتاك يف هذا الته ني مب بغ  ن  " :عه جي بهاه مد رواس  ب ونرفه دو

املا  ملؤةمة تق ى نبي  دارو تؤوا الته ني الصهي لحممهق  ن هذا املا  اجملم   نبي  داواو  ن ميرع       

 .(13)" ن املءرتتني

ال هث؛ ولعل  ا  تر يف التعريهني األخريين ي ضالالالال  املراد  ن الته ني الصالالالالهي الذي اقصالالالالده يف هذا  

تحمث متل اإلتالالالارو فحمهما  ىل عا الته ني الصالالالهي  منا ه   قابل خد ة الع ج اليت يتبقاها املؤ ان اظري 

دفعه   بغ الته ني الذي يدفعه   ا دفعه واتدو وه  الغالب، عو بالتقمالالالالالالالالالالالالالالالالالحمط نبي دفعات خ   فرتو  

 الته نيو

                                                           

(، البن فارس، مادة مقاييس اللغة (8)  (.281 /3، ))َصحَّ
(مختار الصحاح، للرازي، مادة  (9)  (.173 /1، ))َصحَّ
 ( .301، ص )لمنياوي ، لفي ضوء الفقه اإلسالمي وتطبيقاته المعاصرة الصحيالتأمين ( انظر: 10)
 (.378، ص )الصديق محمد األمين الضرير، أ.د. التأمين الصحي( انظر: 11)
 (. 1378-7/1377)الرزاق السنهوري،  عبد ( الوسيط في شرح القانون المدني،12)
 (.158د. محمد رواس قلعه جي، ص )( المالت المالية المعاصرة في ضوء الفقه والشريعة، 13)
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 ا بحث األ ل

 الصح   اض  ب   ب ا ا  التأمني 

 الب:وفحمه ث ثة  ق

 ا   ب األ ل

 صو   ب   ب ا ا  التأمني الصح   اض   بنفس سع ها

 وفحمه ث ثة فرو :

 الف م األ ل: صو   ا سأل  

األصالالالل نمد  صالالالدار بقا ة الته ني عا يتط  صالالالدارها باةالالالط تالالاللص  عني ه  املمالالالتهحمد  ن      

اخلد ة اليت تءالالالالالالالالالتمل نبحمها هذه ال قا ة؛ وهي الع ج خ   فرتو الته نيو و د عتالالالالالالالالالرت نمد  تري   

ألهمحمة امل ضالال   عا هذا الءالاللص الذي ُعصالالدرت بقا ة الته ني بايه  د يقرع له طارر  ن ترك ال بد  

حمع بقا ة الته ني، عو لك ا هذا الءالالالالاللص يرى تر ة الته ني الصالالالالالهي التجاري عصالالالالال ، عو   ث  فحم 

 القحماى ب حمعها لقصد اتجتار واتةتهادو  ن فارق  مهاو 

 الف م الااف : الت     الفع  .

التكحمحم  الذي يتماةالالب  ع بحمع بقا ات الته ني الصالالهي بهاها بحمع  مهعة، واملمهعة هي تقديط 

ج ، و  بغ الته ني فحمها  قدى،  ضالالالالافة  ىل ت اها تءالالالالتمل نبي تالالالالر ، وه  عا تك ا   اخلد ة )الع 

اتةالالالتهادو  ن خد ة الته ني )الع ج  يف  دو  ددو، و قدار هذه اتةالالالتهادو  ن اخلد ة  قحمد بااتهاع  

 .املدو املدواة يف بقا ة الته ني

 الف م الاالث: ال م الش   .

 تتك ا هذه املمهلة  ن نمصرين:

   دفع   بغ الته ني الذي تصدر بماع نبحمه بقا ة الته ني   ل تقديط اخلد ةو العمصر األو :

وهما ةالالالحمتط دفع ، (14)وبالمظر  ىل األصالالالل يف نق د املعاوضالالالات ف ا األصالالالل فحمها ندى التهجحمل 

 حممة ال قا ة  ن الءالالاللص اآلخر   اتالالالرو بدوا تهجحملو فحمك ا هذا العمصالالالر  ن الماتحمة الءالالالرنحمة ت   

  ظ ر ترني فحمهو 

                                                           

(، المهددذب، 125/  2) ، البن رشددددددددددددددددد،بدددا ددة المجتهددد(، 138/  5الصددددددددددددددنددائع، للكدداسدددددددددددددددداني، ) بدددائعينظر: (  14)
 (.351 /2)ابن النجار ، منتهى اإلرادات (،1/268للشيرازي،)
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 ا ُيءالالالالرت  يف صالالالالرف هذه ال قا ة لبمؤ ان وه  عا يك ا الع ج القيب يف  العمصالالالر الثااي:

ادو  ن بقا ة الته ني يف تقديط  دو  ددو؛ ت تقل نن ةالالالالالمة، وميكن عا تزيد نبحمها، ويه ت اتةالالالالالته 

 الع ج لصات ها بعد  رور املدو احملددوو

وبتمزيل هذه املمالالهلة نبي  ا يذتره الهقهاع رةهط اهلل ف ا هذا الءالالر  فحمه  صالالبهة فردية 

لقرف واتد وه  )تالالالرتة الته ني  دوا القرف الثااي وه  املؤ انو ويمدرج هذا الءالالالر  حتل  ا ُيقبق 

 لءرو  اليت لحممل  ن  قتضي العقد و نبحمه الهقهاع: )ا

تابن  دا ه -اهلل  طوالءالالالالالالر  الذي لحمس  ن  قتضالالالالالالي العقد  د  تر بعض الهقهاع رةه

د  نبي  باتة الءرو  فهذا احلديث ي، (16)"املمبم ا نبي تروطهط: " لق له صهته؛ -(15)رةه اهلل

  لن جائز يف  مهلتماو، فحمك ا هذا الءر  بماع نبي  ا ي يرد اص نبي حتريط تر  بعحممه

 

 ا   ب الااف 

 الصح  بأ ي م  مثن اب   ب ا ا  التأمني 

 :ث ثة فرو وفحمه 

 األ ل: صو   ا سأل . الف م

عا يعقد تالالالالاللص  ع  تدى تالالالالالرتات الته ني نقدا لغرع الع ج، ثط ُيعقي بقا ة الته ني  

الءالاللص ظرف طارر ميمعه الصالالهي، و دو هذه ال قا ة ةالالمة عو عتثر، بمالالعر  عني، ثط تصالالل هلذا   

  ن اتةتمرار يف الته ني؛ تمهر خلارج ال  د، عو قري  لنو

فقاى بعرع  ا ت قي  ن املدو يف بقا ة الته ني الصالالالهي لب حمع؛ لحممالالالتهحمد  ن با ي املدو بامل بغ 

الذي ي حمعها بهو ومبا عا اةالالرتداد  حممة الته ني   اتالالرو  ن تالالرتة الته ني ت تمالالم  به قالب تالالرتات 

ته ني المظا حمة ف اه َيرُد بعضالالالالالاله نن طريق بحمع  ا ت قي  ن  دو ال قا ة لءالالالالالاللص آخر بقحممة ع ل  ن ال

 حممتها الهعبحمة، فحمءالالالالرتيها  ن ه  يف تاجة  ىل خد ة الته ني الصالالالالهي لكمه رقب يف تالالالالرائها واقبها  

 بايه لك ا  حممتها ع ل مما ل  اترتاها  ن ترتة الته ني   اتروو

                                                           

 (.189/  3) ، للبهوتي،كشاف القناع، و (6/323) ،(  ينظر: المغني، البن قدامة15)
    (.2/794أخرجه البخاري معلقا، في كتاب البيوع، باب أجرة السمسرة، )( 16)
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ني عل  ريا  ةع دي  ث ، ثط  ضي نبحمها ث ثة عتهر، وعراد عا يمافر فب  تاال  حممة الته 

فحم حمع له بقحمة  حممة الته ني خبمس  ائة، ويذه اا لءالالرتة الته ني، ويتط اقل اةالالط املؤ ان  ن األو   ىل 

 الثااي، لحممتكمل الثااي بقحمة التمعة عتهر املت قحمة يف بقا ة الته ني ويمتهحمد  ن خد ة الع جو

 الت     الفع  لااف : ا الف م

بقا ات الته ني الصالالالالالهي هي ااتها  لبع ج  ن األ راع، وهذا الءالالالالاللص الذي ي حمع بقا ة  

الته ني الصهي ه  ي حمع املمهعة مب بغ  عني، به ل مما اترتاها به، وال حمع به ل  ن الثمن الذي اترتاها    

حمع بهاقص  ن  مه األو  الذي اترتاه به  تحمث يتط فحمها   ادلة امل به يقبق نبحمه الهقهاع ب حمع ال ضحمعة ،  

 ال ائع اقصا  عب  ا؛ تها يق   ال ائع: اترتيل هذه المحمارو بعءرو آتف وعاا عبحمعها نبحمن بتمعةو

 .ال م الش   الف م الاالث: 
 ا بحمع بقا ة الته ني الصالالالالالهي به ل  ن ةالالالالالعرها لحمث يتط بحمع بقا ة الته ني الصالالالالالهي بني  

املؤ ان والءلص الذي ةحمهل  به يف العقد بمعر ع ل  ن ةعرها الذي ت حمعه به ترتة الته ني اليت         

تصالالدر بقا ات الته ني الصالالهي، ت ترج فحمه؛ لك اها  ن بحمع ال ضالالحمعة، وهذا  ذهب نيه ر الهقهاع   

فهي  ن نيبة ال حمع و د  ا  اهلل ةالال هااه ، (20)ةواحلمابب، (19)الءالالافعحمةو، (18)واملالكحمة، (17)احلمهحمة ن 

  .(21){َوَعَتل  البَُّه اْلَ حمبَع}وتعاىل: 

لحممتهع بها، عب عا تمتقل بقا ة     وتتي يتهقق التمبن وااتقا   حممة ال قا ة ملالكها اجلديد           

الته ني الصالالالهي  ىل املؤ ان اجلديد  ن   ل الءالالالرتة بتغحمري بحمااات عو اةالالالت دا  ال قا ة ب قا ة عخرى  

ف ا الق ض احلقحمقي                    بالق ض،  حمه الهقهاع رةهط اهلل  اات املؤ ان اجلديد، وه   ا يقبق نب حما ها ب فحم

قل  بكحمتها بايه؛ لك ا هذا المقل يتط به ل قا ة الته ني الصالالالالالالالالالالالالهي  ن املءالالالالالالالالالالالالرتي هلا يك ا بم 

اةالالالالالالالالالالالالتهقاق املؤ ان اجلديد )املءالالالالالالالالالالالالرتي  ملمهعة  ا يف ال قا ة  ن ع  ا  وهي الع ج  ن األ راع يف  

    متءهي  عنيو

  

                                                           

 (.5/220) بدائع الصنائع، للكاساني،، (4/3، )حاشية ابن عابدين (17)
 (.163/  3)( حاشية الدسوقي 18)
 (.77/  2، )لشربيني، لمغني المحتاج، (102، ص )مختصر المزني (19)
 (.2/26) ، للبهوتيمنتهى اإلراداتشرح ، (4/338) ، للمرداوي،اإلنصاف (20)
 .البقرة(، من سورة 275اآل ة رقم ) (21)
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 ا   ب الاالث

 بسع     د ب ا  ها اشااها ب  اض    ب   ب ا ا  التأمني الصح 
 

 :ث ثة فرو وفحمه 
 األ ل: صو   ا سأل . الف م

عا يءالالالالرتي تالالالاللص عو  كتب لصالالالالرف بقا ات الته ني الصالالالالهي نددا  ن بقا ات الته ني    

مجل فحمها بحمااات املؤ ان، فه  يءرتي نددا  ن بقا ات         وُتعقي له الص تحمة  ن ترتة الته ني بها ي

املمتهحمدين ) هردو  دوا عا   عل  ريا  نيبة واتدو، وي حمعها نبي 500الته ني  ن الءرتة  ث  بالالالالالالالالالال ) 

  500يعبم ا القحممة األةالاةالحمة هلا، فحمك ا تم    حممتها يف اهاية األ ر   بغا يزيد زيادو فاتءالة نن )   

 عل  ريا  ةع ديو

 الت     الفع   الااف : الف م

يذتر الهقهاع رةهط اهلل  ثل هذه الصالالالالالالالالالالالالال رو يف تت هط، ويقبق ا نبحمها ال حمع بهنبي  ن 

 يمم اه بحمع املرالةوةعر المبعة، و

يف اصالالق د الهقهاع: بحمع  ا  بكه مبا  اى نبحمه وبهضالاللوو عو ه : بحمع المالالبعة بالثمن    واملرالة

وبحمع املرالة  ن ال حم   اجلائزو نمد الهقهاع، و هب  .(22)الذي اتالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرتاها به وزيادو رب و  عب ىو هلما

 .(23)املالكحمة  ىل عاه خ ف األوىل، وترته عتب، لكثرو  ا حيتاج ال ائع فحمه  ىل ال حماا

والصالالالال رو اليت يتط فحمها ت اد  بقا ات الته ني ه  عاه ت يتط فحمها اإلخ ار بقحممة بقا ة الته ني 

ادو فاتءة وت ريو جدا وهذا  ل اتخت ف بني املرالة الهقهحمة  الصهي؛ وهذه الزيادو يف املرالة زي 

 وهذه الص رو  ن ص ر بحمع بقا ات الته ني الصهيو

 ال م الش   .الف م الاالث: 

ت تن عا هذه املمهلة اتتمبل نبي  ظ ر ترني يتمثل يف ال حمع بمعر فاتش وت ري جدا        

ية، و د ورد المهي نن هذا الهعل ملا فحمه  ن  يقا  نن المالالالالالعر الذي اتالالالالالرتى به، فهي زيادو ظاملة و عتد

الماس يف الغرر واخلديعة واةالالالالتغها  اجلاهل، بل وتك ا  ن عتل أل  ا  الماس بال اطل، ولذلن  ثل 

 هذه الزيادو يث ل هلا اخلحمار تما يذتر الهقهاع رةهط اهلل، ويمم اه )خحمار الغنب و

                                                           

 (.3/230(، كشاف القناع، للبهوتي، )4/490(، مواهب الجليل، للحطاب )153، 152/  4)، حاشية ابن عابدين (22)
 (.4/199قدامة، )(، المغني، البن 4/490(، مواهب الجليل، للحطاب )222 – 5/220( بدائع الصنائع، للكاساني، )23)
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تحمم،ذ جائز وت تالالالالاليع فحمه وتدخل يف بحمع املرالة وع ا   ا بانها بمالالالالالعر  عق   ف ا احلكط  

 الهقهحمةو

واءالالالالالالالرت  يف هذه احلالة عا يتط متبن ال قا ة متبكا تقحمقحما  ن هذا الءالالالالالالاللص التاجر عو  

 كتب الته ني الذي يتاجر يف هذه ال قا ات، وهذا الءالالالالالالالالالالر  خروجا  ن ال     يف  براى العقد نبي 

  ورد يف تديث تكحمط بن تزاى  نبي  ا ت ميبن التاجر؛ و د      بقا ة الته ني الغري  ت فرو فحمك ا العقد    
  عاه  ا :  بل يا رةالالالال   اهلل: يهتحمه الرجل يمالالالالهله  ن ال حمع  ا لحمس نمدي فهبحمعه  مه ثط عبتانه له

 .(24)"ت ت ع  ا لحمس نمدك: " ن الم ق؟ فقا  
 

 ا بحث الااف 

مفج   ب   ب ا ا  التأمني  

:ث ثة  قالبوفحمه   
األ لا   ب    

 ب   ب ا   التأمني الصح  مفجال بنفس سع ها.

:ث ثة فرو وفحمه   
األ ل: صو   ا سأل  الف م   

بقا ات نبي  بحمع بقا ة الته ني  ؤجبة ه   ا يعرف يف نصراا احلاضر ب حمع التقمحمط؛ تحمث يتط العقد

الته ني الصهي احلالَّة، بثمن  ؤجل، ُيؤدى  هرً ا نبي عجزاع  عب  ة، يف عو ات  عب  ة )25(، ويتط 

تهجحمل الع ع  هر ا  ىل عو ات  تعددو، وتل جزع حيل و ته يممي  مقا، ويممي جزع الثمن 

                                                           

(، 3503(، رقم )3/283( أخرجدده أبو داود، في سددددددددددددددنندده، في كتدداب البيوع، بدداب في الرجددل يبيع مددا ليس عنددد ، )24)
(، 1232(، رقم )3/526والترمذي، في سددددددددددددددننه، في كتاب البيوع، باب ما جاء في كرا ية بيع ما ليس عندك، )

(، وابن ماجه في 4613(، رقم )7/289عند البائع، ) والنسدددددددددددائي، في سدددددددددددننه، في كتاب البيوع، باب بيع ما ليس
( 2187(، رقم )2/737سدددددننه، في كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم  ضدددددمن، )

(، 1/1317الجامع الصدددغير وزيادته، ) صدددحيح (، وصدددححه األلباني في15315(، )24/31وأحمد في مسدددند ، )
   (.13162رقم)

 (.34لتركي، ص )لبيع التقسيط وأحكامه  تعريف بيع التقسيط:ينظر في ( 25)
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املقابل جلزع  ن امل حمع  مقا له")26(، وت يزاد يف ةعرها، فب  تاا ةعر بقا ة الته ني الصهي 

تاضرو عل  ريا ، وعراد عا ي حمع  ائة بقا ة ته ني صهي  ىل عجل فمحمك ا  حممتها  ائة عل  ريا  

و دوا عا تك ا هماك زيادو نبي ةعرها احلاضر  

 الت     الفع  الااف :  الف م

نبي عا بحمع الممالالالالحم،ة املعروف نمد ؤجل، عو بحمع الممالالالالحم،ة ُيقبق الهقهاع نبي هذا الم    ن ال حم   ال حمع امل

الهقهالالاع ه  تالالهجحمالالل نيحمع الثمن نن تبس العقالالد بالالها يالالدفع دفعالالة واتالالدو نمالالد تب   األجالالل؛ بحمممالالا      

 التقمحمط يتهجل الثمن لكن يدفع نبي  راتلو

 ال م الش   الف م الاالث: 

غ  ا ت قي يف ال قا ة  ن  دو و ن  يق ى املؤ ان األو  ب حمع بقا ة الته ني  ىل تالالاللص آخر مب ب

 حممة، لكن ت تدفع دفعة واتدو  منا بالتقمالالالالالالالالالالالالالحمط خ    ا ت قي  ن  دو فحمها، فهذا  ن نيبة ال حمع 

فاألصل يف بحمع بقا ات الته ني الصهي بالتقمحمط    ، (27){َوَعَتل  البَُّه اْلَ حمبَع}الذي عباته اهلل تعاىل بق له: 

 اجل از بعدد  ن الءرو  عهمها عربعة ترو  هي نبي المه  اآلتي:اجل از، و حمد عهل العبط هذا 

 لب ا ا  التأمني الصح مال ا الباي   ن ل ون  الش   األ ل:

 ا :  بل يا رةالالالالال   اهلل: يهتحمه الرجل  تديث تكحمط بن تزاى وهذا الءالالالالالر  يد  نبحمه 

: "ت ت ع  ا لحمس   يمالالالالالالالالالالالالالالالهله  ن ال حمع  ا لحمس نمدي فهبحمعه  مه ثط عبتانه له  ن المالالالالالالالالالالالالالالال ق؟ فقا

و الهقهاع ت كتبه ا يف  -بقا ة الته ني الصالالالالالالالهي–وهذا الءالالالالالالالر  ) بن ال ائع لبمالالالالالالالبعة  . (28)"نمدك

 ن عا ي حمعها بالتقمالالحمط  نبحمه ف  ترج)بايه  ومبا عا املؤ ان األو   الكا هلذه ال قا ة ، (29)اتالالرتاطه

   بمهس المعرو

 

                                                           

 (، من مجلة األحكام الشرعية.188( المادة )26)
 (، من سورة البقرة.275اآل ة رقم ) (27)

 .(، من هذا البحث19سبق تخريجه ص )( 28)
(، 3/355الطالبين، للنووي، )(، روضدددة 5/146ينظر الشدددترال الفقهاء لهذا الشدددرل: بدائع الصدددنائع، للكاسددداني، ) (29)

 (.6/296المغني، البن قدامة، )
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  جي مع ول الش   الااف :  ن لب ع ا با   مع ول  إىل

ف  بد  ن العبط باألجل، وبحماا ندد األ مالالالالالالا ، ، (30)وهذا الءالالالالالالر   ل اتهاق بني العبماع 

حيدد هذا حتديدا  مض قا ت حيصل  عه ازا  بني القرفني، تها يتهقا نبي عا يك ا عداع األ ما  

 .(31)عو  تل تهر  ث 

 .(32)عت يءرتيها ممن بانها نبحمه :الش   الاالث

تها يتط اترتا    ؛ (33): عت يتضمن بحمع بقا ات الته ني الصهي بالتقمحمط ترطا رب يا       ال اب الشو    

عاه  تي  ا تهخر املدين )الذي يريد تالالالراع بقا ات الته ني الصالالالهي بالتقمالالالحمط  ف اه يبز ه دفع قرا ة   

 -رةه اهلل–ألاه ربا، وه  املمالالالالالالالالالالالالالمي بربا اجلاهبحمة الذي ن  ر نمه ابن القحمط   ؛ رىتهخري، ف ا هذا 

قدر                            ف  ا تل األجل وي ي لدين نبي آخر،  له ا حمة يك ا  با اجلبي، فقد تاا الرجل يف اجلاهب بالر

 لاملدين نبي ال فاع يق   صالالاتب الدين:   ا تقضالالي و  ا ُتربي، ويق   املدين: بل ُعربي، عخراي يف األج 

 .(34)زيدك يف الدينوع

 

 

 

 

                                                           

مغني (، 357)ص  ،األشددددددددددددددبدددا  والنظدددائر البن نجيم (،84، 83 /5، للكمدددال ابن الهمدددام، )تح القدددديرينظرك: ف (30)
 (. 6/403، البن قدامة )والمغني  ،(2/105) ، للشربيني،المحتاج

 .( بتصرف181ينظر: بيع التقسيط، للتركي، ص ) (31)
 .-إن شاء هللا –سيأتي تفصيل هذ  المسألة بالتفصيل في المطلب الثالث من هذا المبحث (32)
هد 1410شدددددددد بان،  23-17ينظر: قرار مجمع الفقه اإلسددددددددالمي في دورته السددددددددادسددددددددة المنعقدة في جدة، بتاري   ( 33)

م، وينظر كذلك: فقه المعامالت المالية المعاصددددرة في الفقه اإلسددددالمي، شددددبير، ص 03/1990-20-14الموافق 
(316.) 

 (.2/154( إعالم الموقعين، البن القيم، )34)
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 ا   ب الااف 

 الصح  مفجال بسع     د ها اشااها ب  ب   ب ا ا  التأمني

 :ث ثة فرو وفحمه 

 األ ل: صو   ا سأل . الف م

صالالال رو هذه املمالالالهلة ت ختتب  نن ةالالالابقتها  ت عاه يف هذه احلالة يتط زيادو  حممة ال قا ة نمد  

بالزيادو يف ةالالالالعر  -الذي يتاجر يف بقا ات الته ني-بحمعها  ؤجبة، تحمث يق ى  كتب الته ني الصالالالالهي 

اه ي                                ف  يا ،  بهل  ر لة  تا ته ني  ال دفعة واتدو، فب  تاا ي حمع بقا ة ال ما ل  تا  حمعها  ال قا ة فحم

 بالتقمحمط بهل  و ائتني، فحمهدد له عج  قال ا يك ا بااتهاع التهريخ املدوا نبي ظهر بقا ة الته نيو 

متهحمد  ن  كتب الته ني عو         ءرتة الته ني ت ص رو، ف متهحمداا يف هذه ال وت  القرفني ي

ن ثط يزيد الءالالاللص التاجر عاه عبب  لحمها  مالالالتهحمدين ُتثر )نم ع  فتزيد الءالالالرتة  ن   حمعاتها، و 

لديها   الغ الته ني، وع ا  كتب الته ني عو التاجر ف اه ةالالالحممالالالتهحمد  ن فارق المالالالعر بني  حممة تالالالرائه   

 ل قا ات الته ني  ات العدد الك ري بقحممة  ددو ثط ي حمعها بمعر عت و

فاألجل هما تصالالالالل  ن جهتني:  ن جهة الءالالالالرتة  ع  كتب الته ني عو الءالالالاللص التاجر،    

 واملمتهحمدين الذين يصدر هلط املكتب بقا ات الته نيو وبني  كتب الته ني

 الت     الفع  الااف :  الف م

ُيقبق الهقهاع رةهط اهلل نبي هذه الصالال رو  صالالقب  )الزيادو يف ةالالعر المالالبعة  قابل األجل ، 

 وه  اتةط املعاصر ملمهلة )بحمع التقمحمط ، فحُمضرب لألجل  قدارا  ن الثمنو

    ال م الشالف م الاالث: 

، يتضالالمن الزيادو يف ةالالعر ال قا ة  قابل األجل، فه ا طبحمع بقا ة الته ني الصالالهي بالتقمالالحم

تهجحمل  ن بقا ة الته ني دوا زيادو نبي ةالالالعرها تالة، فه   ن باب التهجحمل يف   ض الثمن و د تاا 

ها يف تثري هذا ال حمع يممي نمد الهقهاع ب حمع األجل، ويقبق ا نبحمه ) ؤجل الثمن ، وهذه البهظة جند 

التقمالالالالحمط يرد حتل نم اا ال حم    فمجد عصالالالالل  مالالالالهلة بحمع ن الكتب الهقهحمة نبي  تب   ءالالالالاربها؛ 

 و يف باب بحم   اآلجا  يف تتب ال حم  ، عو، عو ال حم   املمهي نمها ،الهاةدو
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ج از زيادو الثمن  ن عجل ها والمصالالالالالالالالالالالالالالالالالال ج و ا وردت جب از تهجحمل الثمن  ت عاه ي يرد فحم

ونبحمه: يك ا ؛ (36)واملتصالالالاله  لك ى و الهقهاع يظهر له   هلط جب ازه، (35)-فحمما و هل نبحمه- التهجحمل

 بحمع بقا ات الته ني الصهي بالتقمحمط  ع زيادو يف ةعرها  قابل األجل جائزو

 ا   ب الاالث

 ففس ا ش اء ب ا ا  التأمني م  ش ك  التأمني بسع  مفجي ثم ب ع ا ل ش ك 

 :ث ثة فرو وفحمه 

 األ ل: صو   ا سأل . الف م

هذه احلالة تتط باتهاق بني تالالالالرتة الته ني الصالالالالهي ابتداع  ع  كتب الته ني عو الءالالالاللص   

الذي يريد عا يتاجر، والغالب يف هذه الصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال رو يبجه  لحمها  ن تاا يف تاجة لبمقد، فحمهتي هذا 

 ن يقرضالالالالاله  رضالالالالالا  الءالالالالاللص  ىل تالالالالالرتة الته ني عو  كتب الته ني وه   تاج  ىل املا  وي عد  

عل  ريا  ةع دي  ث ، يدفعها ( 150.000)تمما، فحمقبب تراع ندد  ن بقا ات الته ني الصهي، بال  

عل    (100.000)بعد ةمة، وبعد ترائها ي حمعها  رو عخرى تالَّة نبي هذه الءرتة عو املكتب، بالالالالالالالالالالالالالالال 

بانها  لحمه تمالالالتة عتالالالهر  ريا ، يدفعها املكتب له اقدا تاضالالالرو، عو  ىل عجل ع ل  ن عجل األو  الذي 

  ث ، ويعحمد بقا ات الته ني  رو عخرى لبءرتة عو ملكتب الته نيو 

 الت     الفع  الااف :  الف م

بحمع العني بثمن زائد  عرف نمد الهقهاع ب حمع العحممة، ويقصد بالعحممة:مبا ٌيُتكحم  هذه الص رو 

ونرفها املالكحمة تما يف الءرد . (37)"امحم،ة، لحم حمعها املمتقرع بثمن تاضر ع ل، لحمقضي ديمه

 "بهاها بحمع  ن طب ل  مه ةبعة   ل  بكه  ياها لقال ها بعد عا يءرتيها"و: (38)الك ري

                                                           

 (.1/963)البن رشد، تهد، (  انظر: بدا ة المج35)
مجموع  ،(6/22لنووي، )ل ،المجموع، (2/108)، بن رشدددال ،بدا ة المجتهد، (5/224)للكاسدداني، بدائع الصددنائع،  (36)

 (.29/499البن تيمية، ) ،الفتاوى 
 (. 4/279)، حاشية ابن عابدين (37)
   (.3/88( الشرح الكبير، للدردير، )38)
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و حمل العاحمَمة: "عا ي حمع تحم،ا  ن قريه بثمن  ؤجل، ويمبمه  ىل املءرتي، ثط يءرتيه بائعه   ل   ض الثمن 

 .  (39)"بثمن اقد ع ل  ن  لن القدر

ال صالال  المالالابق ي يعقد عصالال ، و منا آ  األ ر  ىل عا الءالاللص احملتاج   ف ا العقد تما يف 

( 150.000) اعل  ريا ، و ل نقد ال حمع عو بعده مبده، ثط عنادها عو ةالالالالالالالالحمعحمده( 100.000)عخذ   بغ 

عل  ريا  يف اهاية األجل، وبقا ات الته ني الصالالالالالالالهي  منا ُجعبل وةالالالالالالالحمبة لبهصالالالالالالال   نبي المقد بهذه  

 تاا اةت ف المق د  ع الزيادو يف المب والقريقة، فاملقص د 

 ال م الش   .الف م الاالث: 

فحمه اختب  بحمع بقا ات الته ني هذه تما ة ق يف التكحمحم  الهقهي تدخل يف بحمع العحممة الذي 

 العبماع  ىل   لني:

 وعجازها القاضي عب  ،(40)ج از بحمع العاحممة، وهذا ه  املءه ر  ن  ذهب الءافعحمة العول األ ل: 

تراع بقا ات الته ني  ن ترتة الته ني بمعر وبماع نبحمه يك ا ، (41)ي ة  رةه اهلل  ن احلمهحمة

 جائزو  ؤجل ثط بحمعها لبءرتة

 .(42){َوَعَتل اهلل اْلَ حمبَع َوَترَى الرَبا} : واةتدل ا بق له 

ونبب ا لذلن بها ال حمع و ع بهلهاظه اليت يراد بها تص    ضم اه، وألاه ع ز بحمعها  ن قري 

 .(43)بائعها فحمج ز  ن بائعها، تحمث ت  ااع  ن  لن

                                                           

 .(5/207)(  نيل األوطار، للشوكاني، 39)
 (.5/338(، الحاوي، للماوردي، )2/39(، مغني المحتاج، للشربيني، )9/248( المجموع، للنووي، )40)
 (.2/325)، (رد المختار على الدر المختار = حاشية ابن عابدين41)
 (، من سورة البقرة.275( اآل ة رقم )42)
 (.5/338(، الحاوي، للماوردي، )2/334) ، ( ينظر: حاشية ابن عابدين43)
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، (45)واملالكحمة ،(44) ن احلمهحمة حتريط بحمع العحممة، وه      اجلمه ر العول الااف :
 الته ني  ن ترتة الته ني بمعر  ؤجل ثط بحمعها لبءرتةتراع بقا ات وبماع نبحمه يك ا  ،(46)واحلماببة

  ر او

 و ن األدلة اليت اةتدل ا بها  ا يبي:

يق  : "  ا ت ايعتط بالعاحممة، وعخذإ    ا : يعل رة   اهلل -رضي اهلل نمهما-نن ابن نمر  .1

ترجع ا  ىل  ع ااب ال قر، ورضحمتط بالزر ، وترتتط اجلهاد، ةبََّط اهلل نبحمكط  ًت ت يمزنه تتي

 . (47)"ديمكط
عاه رتب العق بة املذت رو يف احلديث   ا فعبل هذه األ  ر الث ثة، واليت  ن بحممها بحمع    ج  الصتل :

 العحممةو 

دخبل نبحمها و عها عى ولد زيد بن عر ط األاصاري، وا رعو  تديث نائءة رضي اهلل نمها عا ا رعو .2

املؤ مني،  اي بعل ق  ا  ن زيد بن عر ط بثمامنائة عخرى، فقالل عى ولد زيد بن عر ط: يا عى 

درهط امحم،ة، و اي ابتعته بمتمائة درهط اقداو فقالل هلا نائءة: "ب،س  ا تريل، وب،س  ا 

 .(48)" د بقل  ت عا يت ب  اترتيل،  ا جهاده  ع رة   اهلل

                                                           

 (. 6/216(، البحر الرائق، البن نجيم، )5/199( بدائع الصنائع، للكاساني، )44)
 (.4/404( مواهب الجليل، للحطاب، )45)
 (.4/126(، الفروع، البن مفلح، )4/277( المغني، البن قدامة، )46)
(، والبيهقي في السنن 3462) (،3/273، )باب في النهي عن العينة، في سننه، في كتاب البيوع، ( أخرجه أبو داود47)

سدددددددددددلسدددددددددددلة في (، وصدددددددددددححه األلباني، 10484) ،باب ما ورد في كرا ية التبا ع بالعينةفي كتاب البيوع،  الكبرى،
 (. 11(، رقم )1/42األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، )

َباُب في سدددددننه، في كتاب البيوع، والبيهقي (، 212) (،3/478، في سدددددننه، في كتاب البيوع، )(  أخرجه الدار قطني48)
وأعله الدار قطني بجهالة ، (14813) وعبد الرزاق في مصددنفه(، 1942) (، رقم2/265،)اْلَبْيِع ِباْلَبَراَءِة ِمَن اْلَعْيبِ 

(، وقال في نصب الرا ة ألحاديث 3/52زوجة أبي إسحاق السبيعي: العالية بنت أ فع بن شرحبيل، كما في سننه )
( وقد صددددددددددحح هذا األثر 4/277(: أخرجه أحمد، وكذا عزا  ابن قدامه في المغني إليه، )4/24زيلعي، )الهدا ة، لل

  (.3/168ابن القيم في إعالم الموقعين )
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 ق ا اجلهاد  ع ت تق   هذا التغبحم   ن التصري  بٍعا نائءة رضي اهلل نمها   ج  الصتل :

 .(49)اصا   ت عاها  د نبمل حتريط  لن نمه  رة   اهلل

تعائءة رضي اهلل نمها ،  عا الق   بتهريط بحمع العاحممة ه  املمق   نن ندد  ن الصهابة .3

 .(51) وعاس (50)تما يف األثر المابق، وتذا  ا  به ابن ن اس
د به التهايل ألتل ع  ا  الماس بال اطل، وتعدي تر ات اهلل وعتكا ه صاعا هذا العقد ُ  .4

 .(52)بقريق قري   اتر ف  يص   لن؛ ألا الع و يف العق د  صدها واحمتها
 

 الاج ح يف ا سأل :

الراج  والعبط نمد اهلل ه  الق   القاضي لر ة بحمع العحممة، لق و  ا اةتدل ا به  ن عدلة، ومل افقتها 

ر   ىل حتريط الربا، فاهلل ة هااه وتعاىل تر ى الربا، والعاحممة وةحمبة  ىل الربا، بل هي ع رب  صد الءا

ال ةائل  لحمه، وال ةحمبة  ىل احلراى تراى؛ ف ا املت ايعني ي يقصدا متبن المبعة، وت قرع هلما فحمها 

 .(53) تا  هؤتع يءهد بذلنفهما ت ي الحماا لا  المبعة، وت  حممتها، والماظر يف ،و منا قرضهما المق د
بمعر تاضر  تراع بقا ات الته ني  ن ترتة الته ني بمعر  ؤجل ثط بحمعها لبءرتةوبماع نبحمه يك ا 

 .ع ل  ر ا لدخ له يف بحمع العحممة الذي ث ل حترميها

  

                                                           

 (.4/277( المغني، البن قدامة، )49)
 (.  3/166) ،بن القيمالإعالم الموقعين،  (50)
 (. 3/161) المرجع السابق( 51)
 (.118( ينظر: فقه المالت المالية، القليصي، ص )52)
للخضددددديري، نظر في هذ  المسدددددألة  ممن كتب فيها من المعاصدددددرين: بيع العينة مع مدارسدددددة مداينات األسدددددواق، يُ (  53)

المالت فقه (، 64في فقه المالت المالية المعاصددددرة قراءة جديدة، نزيه حماد، ص )وكتاب: (، وما بعدها، 49ص)
 -56بيع التقسدددددددددددددديط وأحكامه، التركي، ص )و (، 117-211ص ) أحمد إدريس عبد إلمام مالك، على مذهب ا

67.)  
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 الخاتمة

  بعص: 

بقا ات  "صالالالالالالالال ر بحمععا يمالالالالالالالالالر لي، وعنااه نبي  ا ت خحمل  ن اإلبااة، يف لث   ف اي عةد اهلل

ةالالالائ   ياه عا يمهعه به نبمكا ونمً ، و د "-ةدراةالالالة اةالالالتقرائحمة حتبحمبحم  -الته ني الصالالالهي وعتكا ها

 خرجل بعدو اتائج  ن هذا ال هث، ع ترها  هصبة فحمما يبي، ُ ذيبة ب عض الت صحمات:

   ت: فتايج البحث:

ال  ةالالالالتحمن  ) صالالالالم نة  ن " قعة التعري  األ رب ل قا ة الته ني الصالالالالهي ه  عاها ن ارو نن:  .1

ريخ هريخ  صالالدارها )قال ًا ، وته   كت ب نبحمها اةالالط تا بها، وتةالالط 5و8×  ةالالط5و5)  مالالتقحمبة

الءالالالالرتة اليت عصالالالالدرتها، واةالالالالط  وتاريخ وتدو تا بها، املتمالالالالبمالالالالل،صالالالال تحمتها ور مها  ااتهاع

ل تمالالالالالالب نم، تالالالالالالريط ممغمط ُتمالالالالالالج ل نبحمه بعض املعب  ات املهمة  ها، وي جد خبهاوتالالالالالالعاره

تر ط ال قا ة ور ط اإلث ات الءالالالاللصالالالالي حلا بها، وي جد ؛ الءالالالالرتة املصالالالالدرو وا نحمة ال قا ة

 ها وبريدها اإللكرتواي"و)اجملااي قال ًا  ونم اا ترتة الته نيتذلن خب  ال قا ة ر ط هات  
الته ني الصالالالالالالالالالالهي  منا ه   قابل خد ة الع ج اليت يتبقاها املؤ ان اظري دفعه   بغ الته ني الذي  .2

 يدفعه   ا دفعه واتدو وه  الغالب، عو بالتقمحمط نبي دفعات خ   فرتو الته نيو
التكحمحم  الذي يتماةالالب  ع بحمع بقا ات الته ني الصالالهي ه  عاها: بحمع  مهعة، واملمهعة هي تقديط   .3

اخلد ة )الع ج ، و  بغ الته ني فحمها  قدى،  ضالالالالالافة  ىل ت اها تءالالالالالتمل نبي تالالالالالر ، وه  عا   

 ن خد ة الته ني )الع ج  يف  دو  ددووتك ا اتةتهادو  
ت  ااع  ن  جراع نقد بحمع بقا ات الته ني بهي صالالالالالالالالالالال رو تاال تالالالالالالالالالالالريقة خب ها  ن احملا ير   .4

 الءرنحمةو
 يتضمن بحمع بقا ات الته ني نمصرين  همني:  .5
يتط  صالالدار بقا ة الته ني بماع نبحمه، ويتط  صالالدار ال قا ة  دفع   بغ الته ني الذي  العمصالالر األو : -

 ا؛ ألا األصل يف العق د ندى التهجحملوت  ظ ر ترني فحمه؛ فهذه الص رو   ل تقديط اخلد ة
لحمس  ن  قتضالالي ، وهذا تالالر  عا يك ا الع ج القيب يف  دو  ددواتالالرتا   العمصالالر الثااي: -

   ،  تر الهقهاع صهتهوالعقد
 قمحممها  ىل  ممني:تتعدد ص ر بحمع بقا ات الته ني الصهي فممها اجلائز و مها احملرى، وإ ت .6

   بحمع بقا ة الته ني الصهي تاضرو )تالة ؛ ويءتمل هذا القمط نبي ث ث ص رو: القمط األو :

بحمع بقا ة الته ني الصالالالهي بمهس ةالالالعرها، وه  األصالالالل يف ال حمع وت  ظ ر    الصالالال رو األوىل: -

 ترني فحمهو
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 لحمه الءالالالالالالاللص لك اه بحمع بقا ة الته ني الصالالالالالالالهي به ل  ن  مها؛ ويبجه  الصالالالالالالال رو الثااحمة: -

 ضالالقرا و تاجا  ىل  حممة  ا ت قي يف ال قا ة  ن  ا ، فهذا عيضالالا جائز وت  ظ ر تالالرني  

 فحمهو
، و د تات بمالالالعر عنبي بكثري مما اتالالالرتاها به  بحمع بقا ات الته ني الصالالالهي الصالالال رو الثالثة: -

لمعر  اتتمبل هذه الص رو نبي  ظ ر ترني يتمثل يف ال حمع بمعر فاتش وت ري جدا نن ا      

الذي اتالالالالالالالالالالالالالالرتى به، فهي زيادو ظاملة و عتدية، و د ورد المهي نن هذا الهعل ملا فحمه  ن  يقا  

 الماس يف الغرر واخلديعة واةتغها  اجلاهل، بل وتك ا  ن عتل أل  ا  الماس بال اطلو

   ؤجبة بحمع بقا ات الته ني القمط الثااي:
 وهذا القمط يءتمل نبي ث ث ص ر:

فهذه الصالال رو  ن باب بحمع ؛ بحمع بقا ات الته ني الصالالهي  ؤج  بمهس ةالالعرهاالصالال رو األوىل:  -

اآلجل، ويتط فحمه دفع الثمن نبي عجزاع  تهر ة، ف   ظ ر تالالالالالالرني فحمها   ا إ تقحمقة   ض 

 بقا ة الته ني الصهيو

ص رو الثااحمة:   - تتضالالمن هذه الصالال رو ؛ بحمع بقا ات الته ني  ؤج  بمالعر عنبي مما اتالرتاها به  ال

ألا التاجر  ا ُيقبق نبحمه الهقهاع )الزيادو يف ةعر المبعة  قابل األجل ، وهذه املبة ت بهس بها؛ 

 ىل عجل  منا وافق نبي التهجحمل  ن عجل ااتهانه بالزيادو، واملءالالالالالالالالالالالالالالرتي  منا  ال قا ةتني با  

 وا  متهع بهذه املبةرضي بالزيادو  ن عجل املهبة ونجزه نن تمبحمط الثمن اقدكا، فك هم

 ويف الص رو األوىل والثااحمة يءرت   ا يبي:

 ل قا ات الته ني الصهيو الكا ال ائع عا يك ا  .1

 عا ي حمعها بثمن  عب ى و ىل عجل  عب ىو .2

 عت يءرتيها ممن بانها نبحمهو .3
عت يتضالالالمن بحمع بقا ات الته ني الصالالالهي بالتقمالالالحمط تالالالرطا رب يا؛ تها يتط اتالالالرتا  عاه  تي  ا    .4

 وألاه ربا ؛ رىتهخر املدين ف اه يبز ه دفع قرا ة تهخري، ف ا هذا 

ءرتة       الص رو الثالثة:   .5 معر  ؤجل ثط بحمعها لب ترتة الته ني ب مها:  تراع بقا ات الته ني  ن    اه
الصالالالالالالالالالالال رو تدخل يف بحمع العحممة الذي اختب  يف تكمه الهقهاع  ت عا الق   الذي يرتج  ه   وهذه

بقا ات الته ني  ن تالالالالالالالالرتة الته ني بمالالالالالالالالعر  ؤجل ثط بحمعها الق   لر ته، ونبحمه ف ا تالالالالالالالالراع 

 اهمها  رى؛ لك ا  لن  ن الربا املمص ج نبي حترميهو لبءرتة
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 ثاف ا: التوص ا :

التل بالته ني الصالالالهي عا يمالالالبن القرق الءالالالرنحمة ابتداع  ن اختحماره   الت صالالالحمة لكل  ن عراد .1

لم   الته ني اخلالي  ن احملا ير الءالالالالالالالالالالالالالالالالرنحمة، وااتهاع ب جراع عي ا    ن العق د اليت تتعبق  

 ب قا ات الته ني؛ ت حمع بقا اتهو
وبماع نبي  ا ةالالالالالال ق يم غي ةالالالالالالؤا  عهل العبط نن عدق تهاصالالالالالالحمل عي نقد يتط فحمه بحمع بقا ات   .2

 ته نيوال
تما ا صي ال اتثني مبزيد نماية وتد حمق بكل الص ر اليت تقع يف تا  امل ت املمتجدو،       .3

واتنتماع عوت بتص ير املمهلة ثط تكحمحمهها، ثط  صدار احلكط الءرني الذي يت افق  ع هذا      

 التكحمحم و
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 و  س ا صاد   ا  اج 

بن   ارك بن ن د اهلل،  ن  اهللالهقهحمة، آ  ةالالالالحم ، ن د عتكاى الته ني الصالالالالهي التعاواي  .1

 هـ .09/11/1433 مء رات تبة اجلمعحمة الهقهحمة المع دية بتاريخ 
، ل ماا، بريوت، 1 تبن جنحمط، زين الدين  براهحمط بن  مد احلمهي،  ،األتالالالالالالال اه والمظائر .2

 وهـ1400العبمحمة، دار الكتب 
ألبي ن د اهلل مشس الدين  مد بن عبي بكر     تبن القحمط،  ن ى امل  عني نن رب العاملني،   .3

دار  بريوت، ،1 بن عي ب بن ةالالالالالعد الزرني الد ءالالالالالقي، حتقحمق: طه ن د الر وف ةالالالالالعد،   

 وم1973اجلحمل، 

ألبي  لبمرداوي، اإلاصالالالالاف يف  عرفة الراج   ن اخل ف نبي  ذهب اإل اى عةد بن تم ل، .4

 ماا، بريوت، دار  تحماع ، ل1 احلمالالالالالالالالني نبي بن ةالالالالالالالالبحمماا، حتقحمق:  مد تا د الهقي،  

 وم1988الرتاث العربي، 

  )دوت ودار املعرفة،  ، بريوت،2 ابن جنحمط احلمهي،  تال هر الرائق ترد تمز الد ائق  .5
ألبي ال لحمد  مد بن عةد بن  مد بن عةد بن تبن رتد، ، واهاية املقتصدبداية اجملتهد  .6

  م1975 - هـ1395،  صر،  ق عة  صقهي ال ابي احلبيب وعوتده، 4  رتد القرطيب،

 ن ع الدين، عب  بكر بن  مع د بن عةد،  لبكاةااي،  بدائع الصمائع يف ترتحمب الءرائع،    .7

 وم1982، بريوت، دار الكتاب العربي، 3 

  ، المع دية، دار ابن اجل زي، )دوت و1،   مد العصحممي، قا ات البدائمحمة ال .8

دار  تالال حمبحما لبمءالالر الرياع،  ،1 ةالالبحمماا بن ترتي،  ، لبرتتي،حمط وعتكا هبحمع التقمالال .9

 وم2003 - هـ1424والت زيع، 

جملمع  لث  قدىبحمع التقمالالالالحمط: حتبحمل فقهي ا تصالالالالادي، الدتت ر رفحمق ي اس املصالالالالري،    .10

 23-17التابع ملمظمة املؤمتر اإلةالالال  ي يف دورته المالالالادةالالالة، بتاريخ  -الهقه اإلةالالال  ي جبدو 

 وهـ1410تع اا 
، الرياع، 1اخلضالالريي، ةد بن ن د العزيز،  بحمع العحممة  ع  دارةالالة  دايمات األةالال اق،   .11

 وم1990دار الراية، 

املمء ر يف تبة تمع   ، مد ج  ،الته ني الصهي واةتلداى ال قا ات الصهحمة، األلهي      .12

 (. 13)الهقه اإلة  ي، العدد 

قه اإلةالال  ي،  نداد املمالالتءالالار  مد بدر  الته ني الصالالهي وتق حمقاته املعاصالالرو يف ضالال ع اله  .13

  (. 3)، تبد (13)املمحماوي، ل ث تبة تمع الهقه اإلة  ي، الدورو 
تبة تمع الهقه اإلةالالال  ي، الدورو  األ ني،الصالالالديق  مد الضالالالرير، الته ني الصالالالهي،  .14

 الثالثة نءرو، اجملبد الثالثو 
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دار ابن تزى، بريوت، ل ماا،  ،1 ةالالالالالالالالالالالالبحمماا بن  براهحمط،  ، بن ثمحماااالته ني وعتكا ه،  .15

  م2003 - هـ1424
، 1  لهلر الدين نثماا بن نبي احلمهي، ،ت ني احلقائق تالالالالالالالالالالالالالالالرد تمز الد ائق، الزيبعي .16

 وهـ1313، دار الكتب اإلة  حمة، القاهرو

 مد بن ت اا بن عةد التمحممي ال مالاليت، حتقحمق: المالالحمد تالالرف الدين   ،الثقات: ألبي تاإ .17

 وم1975 -هال  1395دار الهكر،  بريوت، ل ماا، ،1 عةد، 

ألبي نحممالالالي  مد بن نحممالالالي المالالالبمي، حتقحمق: عةد  مد   ،اجلا ع الصالالالهحم ، الرت ذي .18

   العربي، )دوت ودار  تحماع الرتاث ، بريوت، 1 تاتر وآخروا، 
، 1،   مد بن عةد بن نرفة املالكي، الدة  ي،  تاتحمة الدة  ي نبي الءرد الك ري    .19

 ، )دوت ودار الهكر ماا، بريوت، ل
ألبي احلمالالالن نبي بن  مد بن  ،املاوردي ،احلاوي، الك ري يف فقه  ذهب اإل اى الءالالالافعي .20

دار  بريوت،، 1 اجل اد،  وناد  ن دت حمب ال صالالالالالالالالالالالالالالري، حتقحمق: نبي  مد نبي  ع ع 

 وم1999 -هـ1419العبمحمة، الكتب 
رد امللتار نبي الدر امللتار تالالرد تم ير األبصالالار فقه عب  تمحمهة ش تاتالالحمة ابن نابدين،  مد   .21

، بريوت، ل ماا، دار الهكر، 1 ع ني بن نمر بن ن د العزيز نابدين الد ءالالالالالالقي احلمهي، 

 وم2000 - هـ1421

 ألبي زتريا حيحمي بن ترف الم وي الد ءقي، حتقحمق: ناد  ن د    ، الم وي،روضة القال ني  .22

 وم1992 - هـ1412، بريوت، ل ماا، دار الكتب العبمحمة، 1  امل ج د، ونبي  ع ع،
 مد ااصالالالالر الدين  األل ااي، ةالالالالبمالالالالبة األتاديث الصالالالالهحمهة وتالالالاليع  ن فقهها وف ائدها،    .23

 وهـ1417 كت ة املعارف، الرياع،  ،2 األل ااي، 

قحمق:  مد فؤاد ن د حملمد بن يزيد عبي ن د اهلل القزويه، حت تبن  اجه، ةمن ابن  اجه،  .24

 وم1987، هـ1407 الهكر، بريوت، دار، 3  ال ا ي،

ةالالمن عب  داود، ةالالبحمماا بن األتالالعث المالالجمالالتااي األزدي، حتقحمق:  مد  حمي الدين ن د       .25

 وهـ1399دار الهكر، ، ، ل ماا، ب ريوت3 احلمحمد، 

ألةد بن احلمالالالني بن نبي بن   ةالالالي عب  بكر ال حمهقي،  لب حمهقي، ةالالالمن ال حمهقي الك ى، .26

 -هـ             1414 ،  كة املكر ة،  كت ة دار ال از،      2  حتقحمق:  مد ن د القادر نقا،      

 م.1994

ألبي نحممي  مد بن نحممي الرت ذي المبمي،     الرت ذي، ةمن الرت ذي ش اجلا ع الصهحم ،   .27

 وم1995لرتاث العربي، بريوت، دار  تحماع ا ،2 حتقحمق: عةد  مد تاتر وآخروا، 
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لعبي بن نمر عبي احلمالالالالالالالالن الدار قه ال غدادي، حتقحمق:   الدار قه، ةالالالالالالالالمن الدار قه، .28

 وم1966 -هـ1386، بريوت، دار املعرفة، 1  المحمد ن د اهلل هاتط ميااي املداي،

ألةد بن تعحمب عبي ن د الرةن الممائي،    الممائي،  ةمن الممائي ش اجملت ي  ن الممن،       .29

 كتب املق  نات  تبب،، ةالالالالالالالالال ريا ،2 الممالالالالالالالالال،ي، حتقحمق: ن د الهتاد عب  قدو، وُيقا : 

 و م1986- هـ1406 اإلة  حمة،
بريوت  1  ال ةحمط يف ترد القاا ا املداي اجلدد، الممه ري،  مء رات احلبيب احلق  حمة،      .30

 و م2011 ، و دل ماا، )

 ، )دو  ،نبحمشحتقحمق:  مد عةد، ي ال تات ةالالالالالالالالحمدي بالءالالالالالالالالرد الك ري، الدردير، ع .31

 و  )دوت بريوت، دار الهكر، 
ملمص ر بن ي اس بن ال ه تي، ترد  متهي اإلرادات، املممي د ائق عولي المهي لءرد املمتهي،  .32

 وهـ1996ناي الكتب،  بريوت، ،2  دريس، 

بن ت اا بن عةد عبي تاإ التمحممي  ابن ت اا،  مد صالالالالالالهحم  ابن ت اا برتتحمب ابن بب اا، .33

 و م1993 -هال 1414بريوت،  ؤةمة الرةالة،  ،2 : تعحمب األراؤو ، ال ميت، حتقحمق

 مد بن  ةهاق بن خزمية عب  بكر المبمي المحمماب ري،     ابن خزمية، صهحم  ابن خزمية،   .34

 وم1970 - هـ1390، بريوت، املكتب اإلة  ي، 2  حتقحمق:  مد  صقهي األنظمي،
بي ن د اهلل  مد بن  يانحمل أل ال لاري، اجلا ع الصالالالهحم  امللتصالالالر، صالالالهحم  ال لاري ش .35

 وم1987 - هـ1407كثير، بريوت، دار ابن 3  ال لاري اجلعهي، حتقحمق  صقهي ديب ال غا،
، الرياع،  كت ة 2   مد ااصالالالر الدين األل ااي، ، األل ااي،صالالالهحم  الرتقحمب والرتهحمب .36

 وهـ1411املعارف، 
املكتب ، ل ماا، 1،  األل ااي  مد ااصالالالالالالالالر الدين، صالالالالالالالالهحم  اجلا ع الصالالالالالالالالغري وزياداته .37

 ، )دوت واإلة  ي

صالالالالهحم   مالالالالبط بن احلجاج عبي احلمالالالالني القءالالالالريي المحممالالالالاب ري، حتقحمق:  مد فؤاد ن د     .38

 وم1998، بريوت، دار  تحماع الرتاث العربي، 2  ال ا ي،

 ، ل ماا، دار1المالالحم اةالالي،    ال اتد ن د بن  مد الدين القدير، تبن اهلماى، تما  فت  .39

 الهكر، )دوت و

عبي ن د اهلل  مد بن  هب  املقدةالالالالالالي، حتقحمق: عب   تبن  هب ، هرو  وتصالالالالالالهحم  الهرو ،ال .40

 وهـ1418دار الكتب العبمحمة،  بريوت، ،1 الزهراع تازى القاضي، 
، صمعاع،  كت ة  1 نبي عةد ،  ، ت املالحمة يف الءريعة اإلة  حمة، القبحمصي     عا فقه امل .41

  وم2007 ،اجلحمل اجلديد
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،  ذهب اإل اى  الن  ع املقاراة باملذاهب يف عصالالالالالالالال   املمالالالالالالالالائل ونحم اها  نبي ت عا املفقه  .42

    وم2000، نني  بحمبة، اجلزائر، دار اهلدى، 1  عةد  دريس،ن ده، 

دار  ، د ءالالالق،1 ازيه ةاد،   ت املالحمة املصالالالرفحمة املعاصالالالرو،  راعو جديدو، عا يف فقه امل .43
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