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٩٧٥

 الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية ني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية هبة اهلازل

  املقدمة

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

ً                                                                احلمد هللا وحده والصالة والسالم على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم تسليما     
   أما بعد،،،ً     كثريا

غلب على بعض الشباب يف هذا الزمن اهلزل واملزاح حىت دخل يف نواح كثرية     

ار يستمتع بذلك أمام زمالئه صمن نواحي احلياة والزم طباع بعض الشباب و

 السيما سلموأقرانه وأهله وهذه بال شك صفة مقيتة تناقض اجلدية املطالبة �ا امل

 واملزاح إذا زاد عن القدر املسموح به يوشك أن إذا قارن هذا املزاح كذب وحنوه

  .ً                                                        يكون موغال للصدور وهذا مما يتناىف مع القيم اإلسالمية الكرمية 

ل يف اهلبة رأيت من املناسب ً                              تساهال من الشباب يف موضوع اهلزملستوقد     

ً                                         حبثا فقهي حيرر األقوال يف املسألة بأدلتها حبث هذا املوضوع   .اح فيهويوضح الراجً

 توافر شرائط يف حالومما ينبغي اإلشارة إليه أن حمل النظر يف هذا املوضوع     

  .لزوم اهلبة اليت أقرها الفقهاء 

ً                                                                   وقد تناولت يف هذا البحث تعريف اهلبة واهلزل لغة واصطالحا مث حبثت 
ً                                                              املسألة وأقوال العلماء فيها مستدال ومناقشا بعد ذلك رجحت القول يف اخلالف  ً

ما فيها ً                                                ي غلب على ظين رجحانه مربرا مث ختمت البحث خبامتة خلصت الذ

  .توصلت إليه من نتائج 

  .ً                                                               هذا واهللا املسؤول أن يبارك يف هذا اجلهد وأن جيعله خالصا لوجهه الكرمي 

  



  

    

 

 

 

 

 

 

٩٧٦

 الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية ني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية هبة اهلازل

  

  :التمهيد ويتضمن مطلبان 

  

  تعريف اهلبة : املطلب األول 

  :الهبة لغة 

 مس  ُّ ومن ذلك قوله تعاىل   )١(ألغراض العطية اخلالية من األعواض وا هي

. َّ حط مض خض حض جض  مص خص حص  

ً                                                     اهلبة مبعىن وهب الشيء يهب وهبا ، واهلبة بكسر اهلاء واالسم : وقال الرازي  
  .)٢(موهوب

وهب باملال للشخص أعطاه إياه بال عوض ووهب :" وجاء يف املعجم الوسيط 

  .)٣("عوض يل كذا احسبين وأعدين ، ومجعها هبات وهي عطية بال 

  . )٤(ومبثله عرفها اجلرجاين

                                                           

   .١٦/٤٩٢٩لسان العرب  (١)

 .٧٦٣خمتار الصحاح ص (٢)

  .١٣١٤املعجم الوسيط  (٣)

  .١٩٩تعريفات اجلرجاين  (٤)



  

    

 

 

 

 

 

 

٩٧٧

 الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية ني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية هبة اهلازل

  :ً              الهبة اصطالحا 

   .)١(شرط العوض يف احلال بأ�ا متليك بال :عرفها الكاساين

وجاء يف حاشية الدسوقي أن اهلبة متليك الذات بال عوض لوجه املوهوب له 

  .)٢(وحده وتسمى هدية 

 عوض ألهل بصيغة ً                                                      وعرفها العدوي بأ�ا متليك من له التربع وان تنتقل شرعا بال

   .)٣(أو ما يدل عليه

ً                          ني بال عوض حال احلياة تطوعا عوعرفها الشربيين بأ�ا متليك 
)٤(.  

تطلق : قال يف الفتح . اهلبة بكسر اهلاء وختفيف الباء املوحدة:"وجاء يف ا�موع 

 براء، وهو هبة الدين ممن هو عليه، والصدقة وهى هبةنواع اإلأعم على باملعىن األ

يتمخض به طلب ثواب االخرة، واهلدية وهى ما يلزم به املوهوب له عوضه، ما 

 الثالثة، وتطلق اهلبة باألنواعومن خصها باحلياة اخرج الوصية، وهى تكون أيضا 

باملعىن االخص على ماال يقصد له بدل، وعليه ينطبق قول من عرف اهلبة با�ا 

قة معانيها متقاربة وكلها متليك يف متليك بال عوض اه واهلبة والعطية واهلدية والصد

  .)٥("احلياة بغري عوض، واسم العطية شامل جلميعها

  .)٦("متليك يف احلياة بغري عوض :"وعرفها ابن قدامة بقولة 

ً                                                متليك جائز التصرف ماال معلوما أو جمهوال تعذر علمه: وعرفها البهويت بقوله  ًً
)٧(. 

                                                           

  . ٦/١١٦بدائع الصنائع  (١)

  .٤/٩٩حاشية الدسوقي  (٢)

 .٢/٥١٢لشرح الصغري ا (٣)

  .٢/٣٩٦مغين احملتاج  (٤)

  .١٥/٣٧٠ا�موع  (٥)

  .١/٣١٤العدة  (٦)

 .٢/٤٢٩شرح منتهى اإلرادات  (٧)



  

    

 

 

 

 

 

 

٩٧٨

 الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية ني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية هبة اهلازل

  

  تعريف اهلزل: املطلب األول 

  :الهزل لغة 

  .)١(هازل فهوً         هزل هزال يقال هزل الفعل مصدر اهلزل

 ضعف  على يدالن الواحد قياس يف يتتأ كلمه الالم و الزاء و اهلاء فارس ابن قال

   .)٢(فاهلزل نقيض اجلد واهلزل نقيض السمن

 

قال       َّ مك لك اك يق ىق يف ىف يث 7 8 ُّ 

نا يف ذلك قال أهل الذي قلوبنحو ، وما هو باللعب وال الباطل:  يقول:"الطربي 

.)٣("لالتأوي  

                                                           

 .٢/٩٨٥املعجم الوسيط  (١)

  .٦/٥١معجم مقاييس اللغة   (٢)

  .٢٤/٤٦٢تفسري الطربي  (٣)



  

    

 

 

 

 

 

 

٩٧٩

 الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية ني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية هبة اهلازل

  :ً              الهزل اصطالحا 

 ا�ازي وال احلقيقي املعىن وداللته باللفظ يراد أال هو بقوله اجلرجاين االمام عرفه

  .)١( وهو ضد اجلد

 به يقصد وال اللفظ له وضع ما به يقصد ال كالم هو :"بقوله الكفوي  وعرفه

  .)٢("االستعارة بطريق الكالم له يصلح ما يضاأ

 ضد هو و ا�ازي ال و احلقيقي ال معناه باللفظ يراد اال هو :" املناوي قال و 

  .)٣("اجلد

  .)٤( ملناسبه ال موضعه غري يف يستعمله ما بأنه االنصاري زكريا عرفه و

أن ال يراد باللفظ :" ً                                                 وجاء يف حاشية ابن عابدين تعريف اهلزل اصطالحا بقوله 

. ا�ازي بل أريد به غريمها، وهو ما ال تصح إرادته منهوداللته املعىن احلقيقي وال 

  .)٥("وضده اجلد، وهو أن يراد باللفظ أحدمها

بالشيء مامل يوضع له وهو ضد اهلزل هو أن يراد : " وقال اإلمام البزدوي 

  .)٦(اجلد

وابن القيم يف معرض احلديث عن طالق اهلازل عرف اهلازل بأنه القاصد للفظ 

  .)٧(غري مريد حلكمه

                                                           

 .٢٥٧التعريفات ص (١)

  .٩٦١الكليات ص  (٢)

  .١/٧٤١التعاريف التوقيف على مهمات  (٣)

 .١/٧٨احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة  (٤)

 .٣/٢٣٩حاشية ابن عابدين  (٥)

 .٣٤٧أصول البزدوي ص (٦)

  .٥/١٨٦زاد املعاد  (٧)



  

    

 

 

 

 

 

 

٩٨٠

 الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية ني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية هبة اهلازل

أن ال يراد باللفظ وداللته املعىن احلقيقي وال : وعرفه الكمال بن اهلمام بأنه

  .)١(ا�ازي

  .)٢(أن يراد بالشيء غري ما وضع له وال مناسبة بينهما: بأنهالعظيم آبادي وعرفه 

ً                                          التلفظ بكالم لعبا وال يريد معناه احلقيقي وال : "وذهب بعض األصوليني إىل أنه

 .)٣(ا�ازي

                                                           

 .٢/٢٩٠ تيسري التحرير(١) 

 .٦/١٨٨عون املعبود (٢) 

 ١٦٢/ ١، فواتح الرمحوت (٣) 



  

    

 

 

 

 

 

 

٩٨١

 الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية ني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية هبة اهلازل

  حكم هبة اهلازل : بحث األول امل
  :اختلف الفقهاء يف حكم هبة اهلازل هل تصح أم ال على قولني 

 أن هبة اهلازل صحيحة وهذا الرأي نص عليه فقهاء احلنفية :القول األول 

 يف روايةو ، )٢(وهو قول الشافعيةكما سيتضح عند إيراد نصوصهم ،  )١(صراحة

ً                            ويفهم أيضا من كالم ابن القيم ،)٣(اب اختارها أبو اخلطمذهب اإلمام أمحد
)٤(.   

ً      ازحا لو وهب م: تتوقف على النية قالواابن جنيم احلنفي واما اهلبة فال قال 
   .)٥(صحت

وجاء يف البحر الرائق وتصح بإجياب كقوله وهبت وحنلت وأطعمتك هذا الطعام 

بة أطلقها فشمل ما إذا كان على وجه املزاح فإن اهل: وعلق الشارح بقوله 

  .)٦(صحيحة كذا يف اخلالصة

ً              كنت فيه العبا : لو طلق، أو نكح، أو راجع، وقال: "وجاء يف مرقاة املفاتيح
  .)٧("ً                                                وهازال، ال ينفعه، وكذا البيع، واهلبة ومجيع التصرفات

وذكر ابن عابدين  أن اهلبة تصح بإجياب كوهبت وحنلت وأطعمتك هذا الطعام 

  . )٨(ولو كان ذلك على وجه املزاح

                                                           

  .٧/٢٤٨البحر الرائق (١)

 .٤٤ / ٤، مواهب اجلليل ٢٨٨ / ٣، ، مغين احملتاج ٢٩ / ٨حتفة احملتاج  (٢)

 .٤/٥٣٩زاد املعاد  (٣)

  .٥/٢٠٤زاد املعاد  (٤)

  .١/٢٤األشباه والنظائر  (٥)

  .٧/٢٤٨البحر الرائق  (٦)

  .٥/٢١٤٠مرقاة املفاتيح  (٧)

  .٥/٢٥٧الدر املختار  (٨)



  

    

 

 

 

 

 

 

٩٨٢

 الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية ني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية هبة اهلازل

 هب يل هذا الشيء ، :رجل قال آلخر على وجه املزاح: وجاء يف اجلوهرة النرية 

ها نص عليها  قبلت وسلم اهلبة جاز وهذه املسألة نفس:وهبته لك ، فقال: فقال 

  .)١(يف الفتاوى البزازية

: ونقل يف احمليط الربهاين عن بعض األحناف أنه إذا قال لغريه على وجه املزاح 

قبلت وسلم إليه جاز ألن هذه هبة تامة : شيء ، وقال اآلخرهب يل هذا ال

  .)٢(مستحقة شرائطها

قد : وهبتين مالك هذا ؟ فقا له : ً                     لو قال أحد هازال آلخر : وجاء يف درر احلكام 

  .)٣(وهبتك إياه وقبله اآلخر وتسلمه وقبضه جازت اهلبة

وينفذ " :النوويكده قول ة يف تصحيح هبة اهلازل فإن هذا يؤما مذهب الشافعيأ

  .)٤("ا النكاح والبيع وسائر التصرفات مع اهلزل على األصحً   يضأ

 يف بيع اهلازل وجهان أصحهما الصحة وكذا :"وجاء يف خبايا الزوايا للزركشي 

  .)٥("سائر تصرفاته ذكره يف الطالق

 ثالث جدهن جد وهزهلن  :(يب هريرةوذكر اإلمام زكريا األنصاري يف حديث أ

لثالث غريها من سائر التصرفات وقيس با" : مث قال)والنكاح والرجعةجد الطالق 

ن أي يف ّ    يدي ال بضاع املختصة مبزيد االعتناء ووإمنا خصت بالذكر لتعلقها باأل

   .)٦( "قصده من اهلزل يف هذه التصرفات

                                                           

  .٣/٢٨٧اجلوهرة النرية  (١)

 .٢/٢٦٢احمليط الربهاين  (٢)

 .٢/٣٥٦درر احلكام  (٣)

  .٦/٥١روضة الطالبني  (٤)

  .١/٢٥خبايا الزوايا  (٥)

 .٢/١٢٩فتح الوهاب  (٦)



  

    

 

 

 

 

 

 

٩٨٣

 الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية ني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية هبة اهلازل

 صلى اهللا عليه وسلم إمنا ن الرسولإ" :مام الشربيين عن البغوي قولهوقد نقل اإل

ائر التصرفات تنعقد ن كان البيع وسيث الثالث لتأكد أمر الفرج وإخص باحلد

   .)١( "صحباهلزل عن األ

ا ً    مجاع إً        ا وباطالً                       ويقع طالق اهلازل أي ظاهر:"نصه  عانة الطالبني ماإوجاء يف 

لنكاح والرجعة ثالث جدهن جد وهزهلن جد الطالق وا: وللخرب الصحيح 

   .)٢(" تصرفات كذلكال فكل البضاع وإمر األأ وخصت لتأكيد

   .)٤(  احملتاج البن حجرة وحتف)٣(ي تاج للرملوحنو ذلك يف �اية احمل

وتضمنت أن املكلف إذا هزل :"ً                                        قال ابن القيم تعليقا على حديث أيب هريرة 

بالطالق أو النكاح أو الرجعة لزمه ما هزل به فدل ذلك أن كالم اهلازل معترب وإن 

بينهما أن اهلازل قاصد والفرق ي وزائل العقل واملكره مل يعترب كالم النائم والناس

للفظ غري مريد حلكمه وذلك ليس إليه فإمنا إىل املكلف وأما ترتب مسببا�ا 

بقصده السبب والعربة وأحكامها فهو إىل الشارع قصده املكلف أو مل يقصده 

 به أوجد اختيارا يف حال عقله وتكليفه فإذا قصده رتب الشارع عليه حكمه 

هزل وهذا خبالف النائم واملربسم وا�نون وزائل العقل فإ�م ليس هلم قصد 

الطفل الذي ال يعقل معناها ألفاظ صحيح وليسوا مكلفني فألفاظهم لغو مبنزلة 

وسر املسألة الفرق بني من قصد اللفظ وهو عامل به ومل يرد حكمه ،  وال يقصده

 : يت اعتربها الشارع أربعةوبني من مل يقصد ومل يعلم معناه فاملراتب ال

                                                           

  .٣/٢٨٨مغين احملتاج  (١)

 ٤/٥إعانة الطالبني  (٢)

 .�٦/٤٤٣اية احملتاج  (٣)

  .٨/٢٩حتفة احملتاج  (٤)



  

    

 

 

 

 

 

 

٩٨٤

 الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية ني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية هبة اهلازل

  . يقصد احلكم وال يتلفظ به ال أن: إحداها 

  . أن ال يقصد اللفظ وال حكمه: الثانية 

  . أن يقصد اللفظ دون حكمه: الثالثة 

  .أن يقصد اللفظ واحلكم: الرابعة 

فاألوليان لغو ، واآلخرتان معتربتان ، هذا الذي استفيد جمموع نصوصه 

   .)١(وأحكامه

ً                        أنت طالق، وما نوى شيئا : إنسان قال لزوجته:" شيخ ابن عثيمني رمحه اهللا قال ال

، أنين فارقتك، فإنه يقع »أنت طالق«وال نوى الطالق، وهو يعرف أن معىن 

الطالق به، وإن مل ينوه؛ وذلك ألنه فراق معلق على لفظ فحصل به، وليس 

ََّ                       بالنيات، فمىت وجد مت إمنا األعمال: ً                                   عمال يتقرب به اإلنسان إىل ربه حىت نقول

ِ                                                                         الفراق، مثل البيع والشراء واإلجارة واهلبة إذا حصل من اإلنسان، ولو مل ينو ما 

   .)٢("دام وجد اللفظ، وهذا هو املشهور من مذهب اإلمام أمحد رمحه اهللا

   :دلة القول االولأ

هللا قال رسول اهللا صلى ا: رضي اهللا عنه قال يب هريرة أ حديث :الدليل األول 

  .)٣ ()ثالث جدهن جد وهزهلن جد الطالق والنكاح والرجعة : ( عليه وسلم 

                                                           

  .٥/٢٠٤زاد املعاد  (١)

  .١٣/٦١الشرح املمتع  (٢)

) ٢١٩٤ ( برقماود يف سننه كتاب الطالق باب الطالق على اهلزل خرجه أبو دأخرجه  (٣)

 برقمو الرتمذي يف جامعه كتاب الطالق باب ما جاء يف اجلد واهلزل يف الطالق 

ً                                                              وابن ماجه يف سننه كتاب الطالق باب من طلق أو نكح أو راجع العبا ، ) ١١٨٤(

   =). ٢٠٣٩ ( برقم



  

    

 

 

 

 

 

 

٩٨٥

 الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية ني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية هبة اهلازل

التنصيص يف احلديث خرج خمرج الغالب وإال فاحلاالت اليت ن أ: وجه الداللة 

ث بالذكر خص احلديوقد يكون إمنا  نص عليها يف احلديث يقاس عليها غريها 

   .حتياط مبزيد من االهذه الثالث لتعلقها باألبضاع املختصة

 غريها وقياس اهلبة على اونوقش أن التنصيص يف احلديث مراد وال يقاس عليه

 يف الطالق والنكاح والرجعة قياس مع الفارق ألن اهلبة ليست مما يشبه هذه العقود

  .األمهية ووجوب االحتياط

 أن عقود النكاح  مناقشة هلم على هذا االستدالل مفادها ابن القيمقد نقلو

الرجعة والعتق فيها حق هللا تعاىل ولذا ال يقاس عليها تصرفات اهلازل والطالق و

  .املالية اليت هي حق لألدمي 

َّ                                           ومن فرق بني البيع وبابه والنكاح وبابه قال:"قال ابن القيم  ْ ُ                   احلديث واآلثار تدل : َ ُ

وهزله سواء، ومنها ما ال يكون كذلك، وإال  على أن من العقود ما يكون جده

ود كلها أو الكالم كله جده وهزله سواء، وأما من جهة املعىن فإن العق: لقال

َّ                                                                       النكاح والطالق والرجعة والعتق فيها حق لله تعاىل؛ أما العتق فظاهر، وأما  ُّ

                                                                                                                                           

هذا حديث حسن غريب والعمل "  : )٣/٤٩٠(يف السنن وقال الرتمذي عقب احلديث = 

   ".  وغريهم على هذا عند أهل العلم من أصحاب النيب 

صحيح اإلسناد ، وعبد الرمحن بن حبيب من ثقات  : )٢/٢١٦( يف املستدرك وقال احلاكم

  .فيه لني: قلت : فقال ) ٢/٣٧٨(يف املغين وتعقبه الذهيب . املدنيني 

. منكر احلديث : قال فيه النسائي . ن بن حبيب بن أدرك واحلديث يف إسناده عبد الرمح

. له ما ينكر وصدوق  : )٢/٥٥٥ (امليزان وقال الذهيب يف. ووثقه ابن حبان واحلاكم 

  . لني احلديث : )٢/٣٣٨(التقريب  وقال احلافظ ابن حجر يف 

 ، )٦/٢٢٥" (اإلرواء " وقد ضعف احلديث �ذا السند الشيخ العالمة األلباين يف 

  . وحسنه مبجموع طرقه



  

    

 

 

 

 

 

 

٩٨٦

 الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية ني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية هبة اهلازل

ْ                                                                    الطالق فإنه يوجب حترمي البضع، وهلذا جتب إقامة الشهادة فيه وإن مل تطلبها  ُ
َّ                                            الزوجة، وكذلك يف النكاح فإنه يفيد حل ما كا ً                               ن حراما وحرمة ما كان حالال وهو ُِ ً

ُ                                                                     التحرمي الثابت باملصاهرة؛ وهلذا ال يستباح إال باملهر، وإذا كان كذلك مل يكن 
 أن ال يرتب عليها موجبا�ا، - مع تعاطي السبب املوجب هلذه األحكام-للعبد 

َّ                                                                        كما ليس له ذلك يف كلمات الكفر إذا هزل �ا كما صرح به القرآن؛ فإن الكالم  َ َ
َّ                                                                      ملتضمن حلق الله ال ميكن قوله مع رفع ذلك احلق؛ إذ ليس للعبد أن يهزل مع ربه ا

ٍ               ما بال أقوام : "وال يستهزئ بآياته وال يتالعب حبدوده، ويف حديث أيب موسى ُ

: -َّ           والله أعلم- وذلك يف اهلازلني، ويعين  "َّ                                  يلعبون حبدود الله ويستهزئون بآياته

ٌ                                             كامها وحكمها الزم هلم، وهذا خبالف البيع وبابه؛ ً                          يقولو�ا لعبا غري ملتزمني ألح ُ
َ                                                                   فإنه تصرف يف املال الذي هو حمض حق اآلدمي، وهلذا ميلك بذله بعوض وغري  ْ َ ُ ٌ ّ
عوض، واإلنسان قد يلعب مع اإلنسان وينبسط معه، فإذا تكلم على هذا الوجه 

واهلزل واملزاح  وحاصل األمر أن اللعب .ِّ                                    مل يلزمه حكم اجلاد؛ ألن املزاح معه جائز

َّ                                                               يف حقوق الله تعاىل غري جائز، فيكون جد القول وهزله سواء، خبالف جانب 

كان ميزح مع أصحابه ويباسطهم، وأما مع ربه تعاىل العباد، أال ترى أن النيب 

َّ                                    فيجد كل اجلد، وهلذا قال لألعرايب ميازحه َ                           من يشرتي مين العبد؟ فقال: "ُّ َْ ْ ُ     جتدين : َ

ٍ                     بل أنت عند الله غال: َّ           الله؟ فقالً               رخيصا يا رسول  َّ               أنه عبد الله،  وقصد "  َّ

ً                                         كان ميزح وال يقول إال حقا ، ولو أن رجال قالوالصيغة صيغة استفهام، وهو  ً :

َّ              رضي الله عنه  لكان من أقبح الكالم، وقد كان عمر" خيت أمن يتزوج أمي أو"

أن "وع رواه أبو داود يضرب من يدعو امرأته أخته، وقد جاء يف ذلك حديث مرف

ُ                                     أختك هي؟ إمنا جعل إبراهيم ذلك : يا أخته، فقال النيب : ً               رجال قال المرأته َ َ َ َ ُ ْ ُ

ً                حاجة ال مزاحا َُ ً ".  



  

    

 

 

 

 

 

 

٩٨٧

 الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية ني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية هبة اهلازل

َّ                                                                        ومما يوضحه أن عقد النكاح يشبه العبادات يف نفسه، بل هو مقدم على نفلها،  ِ ْ ُ
ً           ط له لفظا ُ                                                       وهلذا يستحب عقده يف املساجد، وينهى عن البيع فيها، ومن يشرت

ً                                                                         بالعربية راعى فيه ذلك إحلاقا له باألذكار املشروعة، ومثل هذا ال جيوز اهلزل به، 

ُ                                                                      فإذا تكلم به رتب الشارع عليه حكمه وإن مل يقصده، حبكم والية الشارع على  َ َّ

َ                                                                العبد؛ فاملكلف قصد السبب، والشارع قصد احلكم، فصارا مقصودين  ُ َّ َ َ َ ُ
  .)١("كليهما

  

اق حكم الصدقة من إحليف  الصحابةاآلثار الواردة عن بعض :ني الدليل الثا

  :ثارومن تلك اآلاهلازل بالطالق والنكاح والعتق من اهلازل 

ثالث الالعب فيهن واجلاد سواء : " قول عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه  - 

 .)٢("الطالق والصدقة والعتاقة

الطالق والعتاقة لعب فيهن النكاح و ثالث ال: "قول علي رضي اهللا عنه   - 

  .)٣("والصدقة

                                                           

 . وما بعدها ٤/٥٤٠زاد املعاد  (١)

   .٦/١٣٤ مصنف عبدالرزاق (٢)

 يف سنده إبراهيم بن عمرو وهو ضعيف، وعن عبد ) :"٩/٢٠٧(قال ابن حزم يف احمللى 

  " .الكرمي وهو غري ثقة

   .٦/١٣٤ مصنف عبدالرزاق (٣)

وهذا إسناد ضعيف جابر هو " ): ٥٣٨/ ٤(قال الشيخ مشهور يف حتقيقه إلعالم املوقعني 

اجلعفي ضعيف احلديث وعبد اهللا بن جني وثقه النسائي وتكلم فيه ابن عدي والشافعي 

."  



  

    

 

 

 

 

 

 

٩٨٨

 الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية ني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية هبة اهلازل

فهم الصحابة للحديث أنه ليس على سبيل احلصر ملا ورد ن أ: وجه االستدالل 

مران متقاربان يف أاهلبة والصدقة يقاس عليه غريه واحلديث كمثال فيه وإمنا فهموا 

  .املعىن فهما تربع بال عوض 

  :ونوقش من وجهني 

  .ر يف خترجيهما أن األثرين ضعيفني كما م: الوجه األول 

بالتسليم بصحة األثرين فإن القياس فاسد ألن اهلبة ليست : الوجه الثاين 

  .كالصدقة ولذا اختصت كل من اهلبة والصدقة بأحكام خمتلفة عن األخرى 

  

ارك مر على قوم يضربون يف طنبور ن عبداهللا بن املبأ ما روي :الدليل الثالث 

رض فضرب به األليه  أضرب فدفعوه إهلم هبوا يل هذا حىت تروا كيف: الفق

   .)١( الشيخايهخدعتنا أ: قالوا ؟م كيف ضربتأرأيت :ره فقالسفك

ارك أخذ الطنبور على طريق هبة اهلازل فتصرف به  ابن املبنأ: وجه االستدالل 

  .بعد قبضه تصرف املالك 

 ونوقش بأنه ال يظهر أن القوم هازلون �بة الدف بل قصدوا اجلد وإن كان مثة

، ولذا ال داللة يف هذا األثر على هزل فهو من املوهوب له وليس من الواهب 

  .صحة هبة اهلازل 

  

  . ابن القيم ذكر أدلة هلذا القول :الدليل الرابع 

ا وداللة على ما يف ً                                     إن اهللا تعاىل وضع األلفاظ بني عباده تعريف:"قال ابن القيم  

ورتب ، فه مبراده وما يف نفسه بلفظها عرً                            فإذا أراد أحدهم من اآلخر شيئ، نفوسهم

                                                           

  . ، ومل أقف عليه يف كتب األحاديث ٣/٢٨٧ أورده صاحب اجلوهرة النرية (١)



  

    

 

 

 

 

 

 

٩٨٩

 الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية ني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية هبة اهلازل

ومل يرتب تلك األحكام ، على تلك اإلرادات واملقاصد أحكامها بواسطة األلفاظ

وال على جمرد ألفاظ، مع ، على جمرد ما يف النفوس من غري داللة فعل، أو قول

بل جتاوز لألمة عما ، العلم بأن املتكلم �ا مل يرد معانيها ومل حيط �ا علما

وجتاوز هلا عما تكلمت به خمطئة، ، ه أنفسها ما مل تعمل به أو تكلم بهحدثت ب

أو ناسية، أو مكرهة، أو غري عاملة به إذا مل تكن مريدة ملعىن ما تكلمت به، أو 

فإذا اجتمع القصد والداللة القولية، أو الفعلية ترتب احلكم، هذه ، قاصدة إليه

فإن خواطر ، كمته ورمحتهوهي من مقتضيات عدل اهللا وح، قاعدة الشريعة

فلو ترتبت عليها األحكام لكان ، القلوب وإرادة النفوس ال تدخل حتت االختيار

، يف ذلك أعظم حرج ومشقة على األمة ورمحة اهللا تعاىل وحكمته تأىب ذلك

والغلط والنسيان والسهو وسبق اللسان مبا ال يريده العبد، بل يريد خالفه والتكلم 

 ملقتضاه من لوازم البشرية ال يكاد ينفك اإلنسان من شيء به مكرها وغري عارف

فلو رتب عليه احلكم حلرجت األمة وأصا�ا غاية التعب واملشقة فرفع عنها : منه

   ."املؤاخذة بذلك كله

َ                                   والفقه فيه أن اهلازل أتى بالقول غري .... وأما بيع اهلازل وتصرفاته املالية: "وقال 
ُ                        ملتزم حلكمه، وترتيب األح كام على األسباب للشارع ال للعاقد، فإذا أتى ِ

بالسبب لزمه حكمه شاء أم أىب؛ ألن ذلك ال يقف على اختياره، وذلك أن 

ُ                                                                            اهلازل قاصد للقول مريد له مع علمه مبعناه وموجبه، وقصد اللفظ املتضمن للمعىن  ْ َ ٌ ٌ

ٌ                                                              قصد لذلك املعىن لتالزمهما، إال أن يعارضه قصد آخر كاملكره واملخاد ٌ ْ ع احملتال؛ َ

ً                                                                    فإ�ما قصدا شيئا آخر غري معىن القول وموجبه، أال ترى أن املكره قصد دفع  َ َ

ِّ                            واحمللل قصد إعاد�ا إىل املطلق، . ً                                    العذاب عن نفسه ومل يقصد السبب ابتداء

َ                                                                  وذلك مناف لقصده موجب السبب، وأما اهلازل فقصد السبب ومل يقصد حكمه  َ ٍ



  

    

 

 

 

 

 

 

٩٩٠

 الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية ني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية هبة اهلازل

  .رهوال ما ينايف حكمه فرتتب عليه أث

ُ                                                   هذا ينتقض عليكم بلغو اليمني فإنه ال يرتتب عليه حكمه: فإن قيل ْ ُ.  

َ                                                              الالغي مل بقصد السبب، وإمنا جرى على لسانه من غري قصد؛ فهو مبنزلة : قيل َ
َْ                                                                        كالم النائم واملغلوب على عقله، وأيضا فاهلزل أمر باطن ال يـعرف إال من جهة  ُ ً

  .)١( "راآلخد  يقبل قوله يف إبطال حق العاقاهلازل، فال
  

  .ن اعتبار التصريح باهلبة يشمل ويعم ما لو وقعت من اهلازل أ :الدليل الخامس 

ً                                                                         ونوقش بأن الشرع قد حدد أمورا اهلازل فيه كاجلاد وختصيصها بالذكر ال فائدة منه 
  .إال أن يكون غريها كاهلبة اهلازل فيها ليس كاجلاد 

  

  . مل يصرف اللفظ اىل غري معناه ً                     ن من تلفظ باهلبة هازال أ:الدليل السادس 

أن اهلازل أتى بالصيغة غري قاصد ما يناقض : "جاء يف موسوعة الفقه اإلسالمي 

املعىن الذى وضعت له شرعا، فكان قاصدا حلكم اللفظ حكما، وإن مل يقصده 

  .)٢("حقيقة
  

   .)٣(هبة تامة مستحقة شرائطها  اهلبة من اهلازل ن أ:الدليل السابع 
  

ً                        من غري نية إذا كان صرحيا  أن ما يعترب له القول يكتفى فيه به :الثامن الدليل 

  فيه، كالبيع وسواء قصد املزح
  

                                                           

 .٤/٥٣٩زاد املعاد  (١)

 .١/٦١الفقه اإلسالمي  (٢)

 .٢/٢٦٢احمليط الربهاين  (٣)



  

    

 

 

 

 

 

 

٩٩١

 الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية ني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية هبة اهلازل

 أن اهلبة ال تتوقف عن النية وماال يتوقف نفاذه على النية يصح :الدليل التاسع 

  . )١(مع اهلزل

  

 ونوقش بعدم التسليم بأن اهلبة ال تتوقف على النية ، إذ األصل يف كل شيء

  .توقفه على النية عدا ما استثناه الشرع مما نص عليه احلديث 

                                                           

  .١/٣٤ االشباه والنظائر البن جنيم (١)



  

    

 

 

 

 

 

 

٩٩٢

 الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية ني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية هبة اهلازل

أن اهلبة الصادرة من اهلازل غري صحيحة وذهب إىل هذا القول  : القول الثاني

 هيف االختيارات على أن يف قول نص الشافعية يف وجه يقابل األصح واحلنابلة

  .)١(الصحيح

نقوالت اليت أورد�ا عند عرض وقد صرح مبقابلته األصح عند الشافعية أصحاب ال

اهلزل ال يؤثر يف منع الطالق :"القول األول كما نص على ذلك الغزايل بقوله 

  .)٢(والعتاق ويف سائر التصرفات تردد

ويقصد بالرتدد يف سائر التصرفات هل تنفذ مع اهلزل كالطالق والعتاق أم ال تنفذ 

  .معه 

وال تصح اهلبة : " ب أويل النهى وأما مذهب احلنابلة فقد نص على ذلك يف مطال

ً                                                                     هزال وال تلجئة بأن ال تراد اهلبة باطنا كأن توهب يف الظاهر وتقبض مع اتفاق 

الواهب واملوهوب له على أنه ينزعه منه مىت شاء أو توهب خلوف من املوهوب له 

  . )٣(أو غريه فال تصح وللواهب اسرتجاعها إذا زال ما خياف

ً                                            ن شروط الواهب لتصحيح هبته أن يكون خمتارا غري وجاء يف منار السبيل إن م
  .)٤(هازل فال تصح من مكره وال هازل 

كو�ا من جائز التصرف كونه :  مثانية- يعين اهلبة- وشروطها : "ويف دليل الطالب

  .)٥(" ً              خمتارا غري هازل

                                                           

 .١٧٠االختيارات ص  (١)

 .٨/٥٥٣العزيز شرح الوجيز  (٢)

  .٤/٣٨٧مطالب أويل النهى  (٣)

  .٢/٢٣منار السبيل  (٤)

 .١٩٣دليل الطالب ص  (٥)



  

    

 

 

 

 

 

 

٩٩٣

 الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية ني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية هبة اهلازل

  :أدلة القول الثاني 

هللا صلى اهللا قال رسول ا:  حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال :الدليل األول 

  .)١ ()ثالث جدهن جد وهزهلن جد الطالق والنكاح والرجعة : ( عليه وسلم 

ً                                                   أن هذا احلديث عد عقودا خرجت من األصل يف اعتبار النية : وجه االستدالل 
فيها ونص عليها ، وعليه فيبقى غريها على األصل وال خيرج إال بدليل ومن ذلك 

  .الغري اهلبة 
  

ث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا حدي :الدليل الثاني 

  )احلديث ... إمنا األعمال بالنيات :(عليه وسلم قال 

أن احلديث عام فيبقى على عمومه وال خيرج منه إال ما ورد : وجه االستدالل 

الشرع باستثنائه كما ورد يف حديث أيب هريرة ، ومل يرد يف اهلبة إخراج وختصيص 

 اعتبار املقاصد فبقيت على األصل من حيث اعتبار النية واملقاصد هلا عن عموم

  .فيها 

  

األحاديث الواردة يف عدم إباحة مال املسلم إال بطيب نفس منه :  الثالث لالدلي

  :ومنها 

أال : " قال رسول اهللا  :  جابر بن عبد اهللا  رضي اهللا عنهما قالحديث - 

إال ما أحل من ، ن أخيه شيء إن املسلم أخو املسلم، فليس حيل ملسلم م

 .)٢(" نفسه 
                                                           

  .سبق خترجيه  (١)

ن   باب مصلى اهللا عليه وسلم واب تفسري القرآن عن رسول اهللاأب أخرجه الرتمذي يف) ٢(

  .٣٠٨٧سورة التوبة حديث  رقم 



  

    

 

 

 

 

 

 

٩٩٤

 الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية ني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية هبة اهلازل

قال رسول اهللا  صلى اهللا عليه :  عمرو بن يثريب  رضي اهللا عنه  قالحديث - 

 .)١(" إال بطيب نفس منه ، ال حيل مال امرئ مسلم : " وسلم

قال رسول اهللا  صلى اهللا : أيب محيد الساعدي  رضي اهللا عنه  قالحديث  - 

وذلك ، ن يأخذ عصا أخيه بغري طيب نفسه ال حيل للرجل أ: " عليه وسلم 

 .)٢(" لشدة ما حرم اهللا من مال املسلم على املسلم

أن إخراج مال املسلم منه باهلزل ال حيله لآلخر ألنه باهلزل مل : وجه االستدالل 

 .يتبني الرضا التام فالواهب مل تطب نفسه باهلبة �ذه الطريقة 

  

 أن ينزع العني املوهوبة مىت ة على اهلزل لهأن الواهب باملواضع :الدليل الرابع 

  .شاء

ً                                                                     ونوقش بأن القول بثبوت احلق للواهب يف االنتزاع ليس دليال على عدم صحة هبة 

اهلازل ، بل مل يثبت حق االنتزاع إال ألن اهلبة باهلزل ثبتت وإال ملا احتيج إلثبات 

ً                 ع حينها رجوعا يف حق االنتزاع إذا قيل بعدم صحة اهلبة حينها ، فيكون االنتزا
  . اهلبة بعد ثبو�ا 

  

                                                           

  ) .٣٤/٥٦٠ (أمحد اإلمام أخرجه)١(

ورجال اجلميع رجال ، بزار رواه أمحد وال) : " ٤/٢٠١" (ا�مع  "  يفيقال اهليثم

 ".الصحيح

  ) .٣٩/١٩ (أمحد اإلمام أخرجه)٢(

ر يف ، وقال البزا"  وأصح ما روي فيه حديث أيب محيد ):"٤/٤٨٥(قال البيهقي يف املعرفة 

يف حتقيق صحيح ابن حبان قال شعيب األرنؤوط ،وقال "  إسناده حسن() :"املسند 

 .إسناده صحيح: )١٣/٣١٦(



  

    

 

 

 

 

 

 

٩٩٥

 الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية ني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية هبة اهلازل

 أن هبة التلجئة يكون للواهب اسرتجاعها إذا زال ما خياف :الدليل الخامس 

   .وهذا يؤكد أ�ا مل تصح تلك اهلبة يف اهلزل 

  

 أن اهلزل ينايف القصد والوسائل هلا حكم املقاصد فإذا علمت :الدليل السادس

  .قصد إرادة اهلزل يف اهلبة فالعربة بال

  

 أن حقوق العباد ينبغي االحتياط فيها بعدم إخراجها ومتليكها :الدليل السابع 

  .لآلخرين إال مبسوغ قوي وال مسوغ مع اهلزل الدال على عدم الرضا 

  

لك ال يتم إال عن رضا  أن اهلبة تتضمن نقل امللك ونقل امل:الدليل الثامن 

  .قته فلم يوجد الرضا ال على إرادة حقياهلبة متكلم بكالم واهلازل 

الرضا الظاهر متحقق ، واملراد به الرضا بإصدار ألفاظ العقود ، فإنه مل ونوقش بأن 

ً                                                                    يكره عليها ، وال يضر قصده غري ما يفيده لفظ العقد بناء على أصلهم يف أن 
  .العربة بداللة اللفظ ال بالقصد

  

  . واملباين ال باأللفاظ أن العربة يف العقود باملعاين و املقاصد :الدليل التاسع 

  الترجيح

ذه املسألة قوية وهلا حظ من النظر ـعند دراسة املسألة بأدلتها جند أن األدلة يف ه 

  .ولذا فإن الرتجيح هنا ليس من السهولة مبكان 

القول برتجيح القول األول وهو أن هبة اهلازل صحيحة نافذة بشروطها هو ما و

بعات تصرفاته يفضي إىل  هشاشة زل من ت إعفاء اهلاتستقيم �ا العقود ألن



  

    

 

 

 

 

 

 

٩٩٦

 الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية ني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية هبة اهلازل

العقود وإمكانية دعوى اهلزل فيها وهذا قد يكون بعد عقد العقد والتصرف 

  .الكامل فيه 

 باهلبة عند قبل دعوى اهلزلوميكن أن تاألصل أن العقود ال هزل فيها كما أن 

 تقبل  القرينة الدالة عليه مع اليمني الحتمال كذبه، فإن مل توجد قرينة ملتوفر

  .دعواه إال ببينة

 

 



  

    

 

 

 

 

 

 

٩٩٧

 الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية ني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية هبة اهلازل

  

   اخلامتة

  
  :بعد دراسة هذه املسألة بأدلتها نقف على أهم النتائج واليت تتلخص بالتايل 

 . ال مينع لزومها يف حال توفرت شرائطهالراجح أن اهلزل يف اهلبة - 

يف حال قيام قرينة تدل على يف حال إقامة دعوى أمام القاضي فللقاضي  - 

َ                                        مع ميني املدعي وذلك قياسا على دعوى اهلزل  اهلبةماهلزل أن حيكم بعدم لزو
 :"مواهب اجلليل ً                                                   يف البيع جبامع أن كال من البيع واهلبة ينقل امللك جاء يف 

أبيعك سلعيت بكذا أو أعطيكها بكذا فأجابه املشرتي مبا : إذا قال البائع

و كنت البائع مل أرد البيع وإمنا أردت اختبار مثنها أ: يدل على الرضا فقال

مازحا أو حنو ذلك فإنه حيلف أنه ما أراد بقوله أبيعكها إجياب البيع، وإمنا 

  .)١("أراد به ما ذكر فإن حلف مل يلزمه البيع، وإن مل حيلف لزمه

  
  هذا واهللا أسأل أن يبارك يف هذا اجلهد وأن يغفر الزلل واخلطأ

 .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم 

                                                           

 .٦/١٨مواهب اجلليل ) ١(



  

    

 

 

 

 

 

 

٩٩٨

 الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية ني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية هبة اهلازل

  صادر واملراجعفهرس امل
 لعالء الدين االختيارات الفقهية من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ،

هـ، دار ٨٠٣أبو احلسن علي بن حممد بن عباس البعلي الدمشقي ت 

  هـ ١٤٢١بريوت، _ الكتب العلمية 

 حممد ناصر الدين إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ، 

  .هـ ١٤٠٥وت ، الطبعة الثانية  بري–األلباين ، املكتب اإلسالمي 

 بريوت ، الطبعة ، ، زكريا األنصاري، دار الكتب العلمية أسنى المطالب 

  . هـ١٤٢٢األوىل 

 لزين العابدين بن ،األشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان 

  .هـ١٤٠٠ دار الكتب العلمية  بريوت ،إبراهيم بن جنيم 

 دوياحلنفىي ، مطبعة جاويد بريس  ، علي بن حممد البزأصول البزدوي– 

  .كراتشي 

 أيب بكر ابن السيد حممد شطا الدمياطي ، دار الفكر أعانة الطالبين، 

  . بريوت-للطباعة والنشر والتوزيع 

 أليب النجا شرف الدين موسى االقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل ،

  . هـ، دار املعرفة  بريوت٩٦٨احلجاوي املقدسي ت

 أليب الفضل عياض بن موسى اليحصيب م بفوائد مسلمإكمال المعل ،

 هـ، حتقيق الدكتور حيىي إمساعيل، دار الوفاء للنشر والتوزيع، ٥٤٤ت 

  .هـ١٤١٩مصر، الطبعة األوىل، 

 ه ، ٤٥٠: ،علي بن حممد بن حبيب املاوردي ، ت والحكم االمثال

  .دار احلرمني 



  

    

 

 

 

 

 

 

٩٩٩

 الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية ني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية هبة اهلازل

 ن أيب احلسن علي ، لعالء الدياإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف

هـ، حتقيق حممد حامد الفقي، دار ٨٨٥:تبن سليمان بن أمحد املرداوي

  .هـ١٤٠٦إحياء الرتاث العريب، بريوت، 

 أبو بكر حممد بن إبراهيم بن األوسط في السنن واإلجماع واالختالف 

  . هـ١٤٠٥ - األوىل : الطبعة، دار طيبة ،هـ٣١٩: تاملنذر 

 لزين العابدين أيب جنيم احلنفي ت قالبحر الرائق شرح كنز الدقائ ،

  .٢هـ، دار الكتاب اإلسالمي الطبعة٩٧٠

 برهان الدين علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين بداية المبتدي، 

  . القاهرة-املرغيناين، مكتبة ومطبعة حممد علي صبح 

 أليب الوليد حممد بن أمحد بن حممد بداية المجتهد ونهاية المقتصد  ،

  .م١٩٦٦هـ، ١٣٨٦ بن رشد القرطيب، مكتبة الكليات األزهرية بن أمحد

 لعالء الدين أيب بكر بن مسعود بن بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،

الطبعة هـ، دار الكتاب العريب، بريوت، ٥٨٧: تأمحد الكاساين احلنفي

  . هـ١٤٠٣ الثانية

 ي تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في الشرح الكبيرالبدر المنير ف ،

لسراج الدين عمر بن علي األنصاري الشافعي املعروف بابن امللقن ت 

  .هـ١٤٢٥ هـ، ، دار اهلجرة للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، ٨٠٤

 حملب الدين أيب فيض السيد  حممد تاج العروس من جواهر القاموس ،

هـ، دراسة وحتقيق ١٢٠٥زبيدي احلنفي ت مرتضى احلسيين الواسطي ال

   هـ١٤١٤علي سريي، دار الفكر، بريوت، 

 أليب عبد اهللا حممد بن يوسف بن أيب التاج واإلكليل لمختصر خليل ،



  

    

 

 

 

 

 

 

١٠٠٠

 الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية ني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية هبة اهلازل

  .هـ١٣٩٨، ٢هـ، دار الفكر، الطبعة٨٩٧القاسم العبدري، ت 

 علي بن حممد الربعي، أبو احلسن، املعروف باللخمي تالتبصرة ،  :

قيق أمحد عبد الكرمي جنيب، وزارة األوقاف والشؤون  هـ ،حت٤٧٨

  . هـ ١٤٣٢اإلسالمية، قطر ،الطبعة األوىل، 

 فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي احلنفي، دار الكتب تبيين الحقائق، 

  .هـ ١٣١٣ القاهرة،- اإلسالمي 

 حممد عبد الرمحن املباركفوري،حفة األحوذي بشرح جامع الترمذيت ، 

   . بريوت–لمية دار الكتب الع

 علي بن حممد بن علي اجلرجاين، إبراهيم األبياري، دار التعريفات ،

  .هـ ١٤٠٥ بريوت، الطبعة األوىل ،الكتاب العريب 

 لعبيد اهللا بن احلسني بن احلسن ابن اجلالب البصري التفريع ،

هـ، حتقيق الدكتور حسني بن سامل الدمهاين، دار الغرب ٣٧٨ت

  . م١٩٨٧بعة األوىل سنة بريوت، الط–اإلسالمي 

 جامع البيان عن تأويل آى القرآن، أليب جعفر حممد بن تفسير الطبري ،

هـ، حتقيق الدكتورعبد اهللا بن عبد احملسن ٣١٠جرير ابن يزيد  الطربي ت 

  .هـ١٤٢٢الرتكي، دار هجر، القاهرة، الطبعة األوىل 

 سف بن ، أليب عمر يوالتمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد

هـ، حتقيق حممد ٤٦٣عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب النمري األندلسي ت 

  . هـ١٤٠٠الفالح، 

 أبو منصور حممد بن أمحد األزهري، دار إحياء الرتاث تهذيب اللغة ، 

  .العريب،بريوت، الطبعة األوىل



  

    

 

 

 

 

 

 

١٠٠١

 الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية ني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية هبة اهلازل

 حممد عبد الرؤوف املناوي، حتقيق دالتوقيف على مهمات التعاريف ، .

  .هـ ١٤١٠ بريوت ، الطبعة األوىل -دار الفكر ، ايةحممد رضوان الد

 هـ ،دار ٩٧٢:   حممد أمني ـ املعروف بأمري بادشاه ، تتيسير التحرير 

  .الفكر

 أليب عبد اهللا حممد بن أمحد القرطيب الجامع ألحكام القرآن ،

  .  مكة املكرمة–هـ، دار الباز ١٢٧٣ت

 حممد بن أيب  ،امجالء األفهام في فضل الصالة على محمد خير األن 

  .هـ١٤٠٧ دار العروبة الطبعة الثانية ، ،بكر أيوب الزرعي 

 هـ ٣٢١:  ، أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي تجمهرة اللغة

  .م ١٩٨٧األوىل، :  بريوت،الطبعة–،دار العلم للماليني 

 مكتبة . ، أيب بكر علي بن حممد النيرة علي مختصر القدوريةالجوهر 

  .أمدادية 

 لشمس الدين حممد عرفة ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 

  . دار الفكر،هـ ١٢٣٠ت الدسوقي 

 لعبد احلميد حاشية الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج ،

  .هـ، املكتبة التجارية، مصر١٣٠١الشرواين ت 

 املسماة، بتحفة احلبيب على شرح حاشية الشيخ سليمان البجيرمي ،

 دار املعرفة للطباعة .اخلطيب، املعروف، باإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع

  .هـ ١٣٩٨والنشر، 

 حممد أمني الشهري بابن ، دار الفكر حاشية على الدر المختار ، 

  .لتوزيعللطباعة والنشر وا



  

    

 

 

 

 

 

 

١٠٠٢

 الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية ني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية هبة اهلازل

 هـ، ٤٥٠، أليب احلسني علي بن حممد املاوردي ت الحاوي الكبير 

حتقيق علي معوض وعادل عبداملوجود، دار الكتب العلمية، بريوت 

  .م٢٠٠٩، ٣لبنان، الطبعة 

 زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري الحدود األنيقة والتعريفات الدقيقة ، 

  .ـه١٤١١عاصر، الطبعة األوىل مازن املبارك ،دار الفكر امل. د: ، حتقيق 

 حتقيق٧٩٤:  ، حممد بن �ادر بن عبد اهللا الزركشى تخبايا الزوايا،  :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية يف الكويت   ،عبد القادر عبد اهللا العاين

  .ـه١٤٠٢

 حملمد بن علي احلصكفي ت،الدر المختار شرح تنوير األبصار  :

  .هـ١٣٨٦،  الثانية ةالطبع،دار الفكر بريوت ، ١٠٨٨

 احملامي : ، علي حيدر ،حتقيق تعريبدرر الحكام شرح مجلة األحكام

  .فهمي احلسيين ،الناشر دار الكتب العلمية 

 مرعي بن يوسف بن أىب بكر بن أمحد دليل الطالب لنيل المطالب ، 

هـ ، دار طيبة للنشر والتوزيع، ١٠٣٣:الكرمي املقدسي احلنبلي ت

  .هـ ١٤٢٥وىل، الرياض ،الطبعة األ

  ه ،  ٣٨٦: ،ابن أيب زيد القريواين ، عبد اهللا بن عبد الرمحن ت الرسالة

  .دار الفكر 

 منصور بن يونس بن إدريس الروض المربع شرح زاد المستقنع، 

  . ه١٣٩٠ه ، مكتبة الرياض احلديثة ١٠٥١:البهويت ت

 أليب زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي ت روضة الطالبين ،

  . هـ١٤٠٥ الثانيةهـ، املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة٦٧٦



  

    

 

 

 

 

 

 

١٠٠٣

 الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية ني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية هبة اهلازل

 ابن قيم (، حممد بن أيب بكر الدمشقي زاد المعاد في هدي خير العباد

هـ،حتقيق شعيب األرنؤوط وعبدالقادر األرنؤوط، مؤسسة ٧٥١ت) اجلوزية

  .هـ١٤٠٥ السابعة الرسالة ومكتبة املنار اإلسالمية، بريوت الطبعة

 سنن، أليب عبد اهللا حممد بن يزيد الربعي ابن ماجه ، السنن ابن ماجه

  .هـ١٤٢٠ الطبعة األوىله،، دار السالم، الرياض، ٢٧٣ :تالقزويين 

 السنن، لإلمام أيب داود سليمان بن األشعث بن سنن أبي داود ،

هـ، دار السالم، الرياض، الطبعة ٢٧٥إسحاق األزدي السجستاين ت 

  هـ١٤٢٠األوىل، 

 عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي ابن سنان  ،أيبسنن النسائي

الطبعة األوىل، _ الرياض _  دار السالم ،هـ٣٠٣ : تالنسائي

  .هـ١٤٢٠

 حممد بن شرح الخرشي على المختصر ألبي الضياء سيدي خليل 

   الطبعة األوىلاخلرشي ، عبد اهللا 

 أليب الربكات أمحد بن حممد بن أمحد الدردير ت الشرح الصغير ،

  . هـ، مطبعة عيسى البايب احلليب١٢٠١

 دار الفكر، أليب الربكات أمحد الدردير،الشرح الكبير .  

 لشمس الدين أيب الفرج عبد الرمحن بن حممد بن أمحد ،الشرح الكبير 

ن حتقيق الدكتور عبد اهللا بن عبد احملس ،هـ٦٨٢:تبن قدامه املقدسي 

  .هـ١٤١٥الطبعة األوىل، ، هجر للطباعة والنشر ،الرتكي 

 للعالمة حممد بن صاحل العثيمني، الشرح الممتع على زاد المستقنع ،

  .هـ١٤٢٤دار ابن اجلوزي الدمام، الطبعة األوىل، 



  

    

 

 

 

 

 

 

١٠٠٤

 الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية ني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية هبة اهلازل

 الطبعة د  مكتبة الرش،أبو احلسن علي بن بطال ،يشرح صحيح البخار

  .هـ١٤٢٣الثانية : 

 أليب زكريا حميي الدين حيىي بن شرف نوويشرح صحيح مسلم لل ،

  هـ، املطبعة املصرية ٦٧٦ :النووي  ت

 لكمال الدين حممد بن عبد الواحد بن اهلمام احلنفي شرح فتح القدير ،

 هـ، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، الطبعة األوىل، ٨٦١ت 

  .هـ١٤٢٤

 ملنصور دقائق أويل  النهى لشرح املنتهى، _ شرح منتهى اإلرادات 

هـ، حتقيق عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي، مؤسسة ١٠٥١البهوتى ت 

  .هـ١٤٢١بريوت ، الطبعة األوىل سنة _ الرسالة 

 اجلامع املسند الصحيح ، أيب عبد اهللا حممد بن صحيح البخاري ،

هـ،، دار ٢٥٦إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية بن بردزبه البخاري ت 

  .هـ١٤٢٠األوىلالطبعة السالم، الرياض، 

 مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري ت صحيح مسلم ،

  .هـ١٤٢٠ الطبعة األوىلهـ،، دار السالم، الرياض، ٢٦١

  يف فقه إمام السنة أمحد بن حنبل الشيباين ، �اء العدة شرح العمدة

دار الكتب العلمية ، الطبعة األوىل .قدسيالدين عبد الرمحن بن إبراهيم امل

  .  هـ ١٤١١

 املعروف بالشرح الكبري ،عبد الكرمي بن حممد بن العزيز شرح الوجيز 

هـ ،دار الكتب ٦٢٣: عبد الكرمي، أبو القاسم الرافعي القزويين ت

  . هـ ١٤١٧ لبنان ،الطبعة األوىل، –العلمية، بريوت 



  

    

 

 

 

 

 

 

١٠٠٥

 الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية ني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية هبة اهلازل

 أبو حممد جالل الدين  المدينةعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم ،

هـ ٦١٦: عبد اهللا بن جنم بن شاس بن نزار اجلذامي السعدي املالكي ت

  .هـ١٤٢٣األوىل، : ، دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة

 لبدر الدين حممود بن أمحد العيين عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،

  .هـ١٤٢١ هـ، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، الطبعة األوىل،٨٥٥ت 

 هـ ، ٧٨٦:  ، حممد بن حممد بن حممود، البابرتيىتالعناية شرح الهداية

  .دار الفكر

 حممد مشس احلق العظيم آبادي أبو عون المعبود شرح سنن أبي داود ،

  .ه١٤١٥الطيب ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الثانية ، 

 أبو حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري تعيون األخبار، :

  .ه١٤١٨بريوت –هـ ،دار الكتب العلمية ٢٧٦

  أليب الفضل شهاب الدين أمحد  بشرح صحيح البخاريالباريفتح ،

هـ،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي ٨٥٢بن على العسقالين الكناين  ت

  .وحمب الدين اخلطيب،  املكتبة السلفية

 ت ، أليب القاسم عبد الكرمي بن حممد الرافعيفتح العزيز شرح الوجيز 

  هـ، مطبوع مع ا�موع للنووي، ٦٢٣

 كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي ، بريوت،دار فتح القدير،

  .الفكر

 زكريــــا األنــــصاري ،دار الفكــــر ،                          فــــتح الوهــــاب شــــرح مــــنهج الطــــالب،                              

   .     بريوت 

 حممد ،أعتىن �ا  خالد بن علي املشيقح،قه النوازل في العبادات ف 



  

    

 

 

 

 

 

 

١٠٠٦

 الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية ني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية هبة اهلازل

   .يديعمر ليامني فيصل حممد الصع

 يف فروع احلنفية لإلمام البهاريشرح مسلم الثبوت فواتح الرحموت  / 

عبد العلي حممد بن نظام الدين السهالوي، دار إحياء الرتاث العريب 

  .م١٩٩٨الطبعة األوىل 

 ألمحد بن غنيم الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ،

مية، بريوت لبنان، الطبعة هـ، دار الكتب العل١١٢٦النفراوي األزهري ت

  .هـ١٤١٨األوىل، 

 عبدالكرمي :  ،حممد بن أمحد بن جزى الغرناطي ، حتقيق القوانين الفقهية

  . الفضيلي ، املكتبة العصرية

 هـ، عامل ١٠٥١، ملنصور البهويت ت كشاف القناع عن متن اإلقناع

  . هـ١٤٠٣الكتب، بريوت، 

 بن أمحد بن حممد،  عبد العزيزكشف األسرار شرح أصول البزدوي 

  .هـ ، دار الكتاب اإلسالمي٧٣٠: عالء الدين البخاري احلنفي ت

 أمحد بن حممد بن علي األنصاري كفاية النبيه في شرح التنبيه ،

األوىل، : هـ ، دار الكتب العلمية ،الطبعة٧١٠: املعروف بابن الرفعة ت

  .م ٢٠٠٩

 بن موسى  ، أيوبالكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية 

عدنان : هـ ،احملقق١٠٩٤: احلسيين القرمييالكفوي، أبو البقاء احلنفي ت

  . بريوت –مؤسسة الرسالة :  حممد املصري ، الناشر- درويش 

 أمحد بن حممد بن حممد، أبو الوليد، لسان الحكام في معرفة األحكام، 

َ                                           لسان الدين ابن الشحنة الثقفي احلليب احلليب ت ْ : رهـ ، الناش٨٨٢: ِّ



  

    

 

 

 

 

 

 

١٠٠٧

 الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية ني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية هبة اهلازل

  .ـه ١٣٩٣الثانية، :  القاهرة ،الطبعة–البايب احلليب 

 أليب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور لسان العرب ،

  .هـ١٤١٢  الطبعة األوىلبريوت، _ االفريقي املصري، دار صادر 

 لربهان الدين ابراهيم بن حممد ابن مفلح المبدع فى شرح المقنع ،

  .هـ١٣٩٤سالمي بريوت هـ، املكتب اإل٨٨٤  : تاحلنبلي

 لشمس الدين أيب بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل المبسوط ،

هـ، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل سنة ٤٩٠السرخسي ت 

  .هـ١٤١٤

  جلنة مكونة من عدة علماء وفقهاء يف اخلالفة مجلة األحكام العدلية،

  .جنيب هواويين : العثمانية ،حتقيق

 مؤسسة ،  ، منظمة املؤمتر اإلسالمي إلسالميمجلة مجمع الفقه ا

  .الطباعة والصحافة والنشر

 للشريازي، أليب زكريا حميي الدين حيىي بن المجموع شرح المهذب 

هـ، حتقيق حممد جنيب املطيعي، دار إحياء الرتاث ٦٧٦شرف النووي ت 

  .هـ١٤١٥العريب، الطبعة سنة 

 الرمحن بن حممد بن ، عبدمجموع فتاوى شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية 

الرياض، _ قاسم العاصمي النجدي احلنبلي، دار عامل الكتب 

  .هـ١٤١٢

 هـ، ٤٥٦، أليب حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم ت المحلى

  .هـ١٣٨٨مكتبة اجلمهورية العربية، مصر 

 حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي، عناية حممود مختار الصحاح،



  

    

 

 

 

 

 

 

١٠٠٨

 الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية ني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية هبة اهلازل

  . هـ١٤١٥ بريوت، - ن خاطر،مكتبة لبنان ناشرو

 أبو القاسم عمر بن احلسني اخلرقي، زهري الشاويش ، مختصر الخرقي، 

  هـ١٤٠٣ بريوت،-املكتب اإلسالمي

 دار  ،هـ٧٧٦:  ت خليل بن إسحاق بن موسى ،مختصر العالمة خليل

  .هـ١٤٢٦األوىل، : الطبعة، القاهرة/احلديث

 أمحد بن جعفر  ، أمحد بن حممد بنمختصر القدوري في الفقه الحنفي 

هـ، حتقيق كامل حممد حممد ٤٢٨: بن محدان أبو احلسني القدوري ت

  .هـ ١٤١٨األوىل، : عويضة ، دار الكتب العلمية ،الطبعة

 أبو حممد علي  ، يف العبادات واملعامالت واالعتقاداتمراتب اإلجماع

  بريوت– دار الكتب العلمية  ،هـ٤٥٦ :تبن أمحد بن سعيد بن حزم 

.  

  هـ، حتقيق مجال ١٠١٤، لعلي بن سلطان القاري ت المفاتيحمرقاة

  .هـ١٤٢٢عيتاين، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، الطبعة األوىل، 

 أليب عبد اهللا حممد بن عبد المستدرك على الصحيحين في الحديث ،

هـ، دار الكتب العلمية، ٤٠٥ :اهللا املعروف باحلاكم النيسابوري ت

  .مكتبة املعارف بالرياض

 أليب حامد حممد بن حممد الغزايل، المستصفى من علم األصول ،

  . القاهرة، الطبعةاألوىل–مؤسسة احللىب وشركاه للنشر والتوزيع 

 أبو الفضل عياض بن موسى بن مشارق األنوار على صحاح اآلثار ، 

  .عياض اليحصيب السبيت املالكي ، املكتبة العتيقة ودار الرتاث 

 الدين البوصريى، دار اجلنان ـ بريوت، شهاب مصباح الزجاجة.  



  

    

 

 

 

 

 

 

١٠٠٩

 الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية ني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية هبة اهلازل

 ،هـ، حتقيق حبيب الرمحن ٢١١ لإلمام عبد الرزاق الصنعاين ت المصنف

  .م١٩٨٣ سنة ٢األعظمي، توزيع املكتب اإلسالمي، الطبعة

 أيب الفيض أمحد  ،مطابقة االختراعات العصريةلما أخبر به سيد البرية 

القاهرةسنة _ لفنية املتحدةشركة الطباعة ا ، لغماريابن حممد بن الصديق 

  .م ١٩٦٣

 ملصطفى السيوطي مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهى 

  . م٢٠٠٠  الثالثةالرحيباين،  الطبعة

 إبراهيم مصطفى ـ أمحد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ المعجم الوسيط ، 

  .حممد النجار، حممد الصادق قمحاوي، جممع اللغة العربية، دار الدعوة

 حملمد الشربيين ،لمحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمغني ا 

 دار إحياء ،اخلطيب على منت املنهاج أليب بكر زكريا بن شرف النووي 

  .الرتاث العريب بريوت لبنان

 أليب حممد  عبد اهللا أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي الدمشقي المغني ،

الرتكي وعبدالفتاح هـ، حتقيق عبد اهللا بن عبد احملسن ٦٢٠احلنبلي ت 

   هـ١٤١٧الطبعة الثالثة حممد احللو، 

 هـ، دار ٣٩٥، أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا ت مقاييس اللغة

  . هـ١٤٢٢بريوت، الطبعة األوىل سنة _ إحياء الرتاث العريب 

 إبراهيم بن حممد بن سامل بن ضويان، عصام القلعجي، منار السبيل، 

  هـ ١٤٠٥ الرياض ،- مكتبة املعارف 

 املطبعة الكربى _ حملمد عليش  _  منح الجليل على مختصر خليل

  .مبصر 



  

    

 

 

 

 

 

 

١٠١٠

 الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية ني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية هبة اهلازل

 أبو زكريا حميي الدين حيىي منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه ، 

هـ ، حتقيق  عوض قاسم أمحد عوض ، دار ٦٧٦: بن شرف النووي ت

  .ه ١٤٢٥األوىل، : الفكر ،الطبعة

 دار الرتاث العريب  بريوت، النووي  أليب زكريا حيىي بن شرف ،المنهاج.  

 أليب عبد اهللا حممد بن حممد بن مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ،

 الثانيةهـ ، دار الفكر، الطبعة٩٥٤:ت) احلطاب ( عبد الرمحن املغريب 

  .هـ١٣٩٨

 حممود بن أمحد بن الصدر الشهيد النجاري برهان الميحط البرهاني ،

  .ث العريبالدين مازه، دار إحياء الرتا

 أليب عبد اهللا بن أمحد بن عثمان ميزان االعتدال في نقد الرجال ،

  .   بريوت–هـ، حتقيق علي البجاوي، دار املعرفة ٧٤٨الذهيب ت

 فتح اهللا نظرية الرجوع في العقود والتصرفات في الفقه اإلسالمي ، 

  .م٢٠١١أكثم تفاحة ، اجلنادرية ،الطبعة األوىل 

 دين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة بن  ،مشس النهاية المحتاج

 - شهاب الدين الرملي الشهري بالشافعي الصغري، دار الفكر للطباعة 

  .هـ ١٤٠٤بريوت ،

 عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف نهاية المطلب في دراية المذهب ، 

عبد العظيم حممود : هـ ، حتقيق ٤٧٨: بن حممد اجلويين، أبو املعايل، ت

  .هـ١٤٢٨ر املنهاج ،الطبعة  األوىل، ّ            الديب ،  دا

 لربهان الدين أيب احلسن علي بن أيب بكر الهداية شرح بداية المبتدي ،

 هـ، دار إحياء الرتاث العريب، ٥٩٣بن عبد اجلليل الرشيدانياملرغيناين ت 



  

    

 

 

 

 

 

 

١٠١١

 الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية ني والثالثالثاين من العدد الثامناملجلد 

 دراسة فقهية هبة اهلازل

  .بريوت

 هـ، وهو ٥٠٥، أليب حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي ت الوجيز 

  .للرافعيضمن شرحه فتح العزيز 

 حممد بن حممد بن حممد الغزايل أبو حامد،دار اإلسالمالوسيط ، - 

  .هـ١٤١٧القاهرة ،الطبعة األوىل 


