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ABSTRACT 
 

 Fiqih Sunnah is one of the fiqih’s books  which is a famous book, 
recently the book is used for many Islamic countries, it  has a special thing  for 
people who want to know a real book of Fiqih that’s not fanaticize to one of the 
four madzhabs and does’t injure one of the four madzhabs. But many people 
whom imitative to one of the four madzhabs criticize this book, and most of 
them tell that book invite moslem to leave  the madzhab, and than there are 
many ulama criticize and said that sayid sabiq was left the madzhabs, and his 
book doesn’t give a real position for study of analogy and study of  balance, 
when discussing about argumentations from brains and from relevation, and 
balancing study both of them, and chooses more probable one of any opinion, 
by the right method. 
 From two motive ago, the researcher of this thesis want to research 
fiqih sunnah sayid sabiq to answer back any complain from ulama to this book. 
By the title “Sayid Sabiq Selections Of Fiqih At Trading Chapter” and the 
motive of bounded research At Trade Chapter  is to centralization object of 
research and because the trading chapter is the real importent thing between 
moslems and because the problem of trading chapter progress every day with 
necessity of people, and than need to answer and give solutions with the right 
method. To the debunk of this problem, the researcher takes three questions of 
the research :the first, what are sayid sabiq selections of fiqih at trading 
chapter? The second, what are sayid sabiq probability methods in fiqih sunnah 
At Trading chapter? The third, what are the overpluses and the a shortage of 
sayid sabiq probability methods in fiqih sunnah At Trading Chapter? And the 
researcher of this thesis uses references research to research this thesis. and 
uses two methods there are, comparison method: this methode is used to 
descrip and to compare sayid sabiq opinions with the four madzhabs to know 
the agreement and the defference between them. analytical method: this 
method to analys fidelity what the madzhab sayid sadiq takes his opinion from 
kind transactions of Trade Chapter. which sayid sabiq position in the four 
madzahibs does his opinions chooses from one of the four madzhabs? Or does 
he chooses to research the right opinion between the four madzhabs? Or does 
he only takes his opinions of one madzhab from the four madzhabs without 
research the right opinion by the method?. 
 The results of this study is sayid sabiq in the 17 kinds of transactions of 
trading in fiqih sunnah, sayid sabiq in the some transactions chooses the 
opinion from specific madzhab. And sometimes he takes the opinion from 
specific madzhab with his opinion, and this is little. And he discript some 
transactions and does not chooses one of dissenting opinion, and sayid sabiq 
leaves the reader of fiqih sunnah who ask anotherone who knows the right 
answer. And the recapitulation is sayid sabiq choses his best opinion. 
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  البحث صخمل
  

 لكونه اإلسالمية الدول من كثري يف استعماله اشتهر اليت الفقه كتب أحد السنة فقه كتاب
 وال املعتربة املذاهب من معني ملذهب يتعصب ال اليت الفقه كتب من صورة جيد أن يريد من عند شأن اذ

 مسوه ما إىل داعية الكتاب اعتربوا و املذاهب، أتباع من املتشددين املذهبيني بعض انتقد ولكن. جيرحها
 فقه يعط مل و املذاهب من حترر قد  سابق سيد أن يرون الذين العلماء بعض انتقد وكذلك ،)الالمذهبية(

 ذلك بعد األرجح واختيار بينها، العلمية واملوازنة والعقلية، النقلية األدلة مناقشة يف حقها، واملوازنة املقارنة
  .وبصرية بينة على

 انتقاد على للرد سابق لسيد السنة فقه يف يبحث أن الباحث يريد السابقني السببني ومن
 باب يف الفقهية سابق سيد اختيارات" العنوان حتت ويأخذ البحث الكتاب؛ هذا على العلماء بعض
لتركيز نطاق البحث ولظهر أمهيته ملعاملة الناس وألن مسائله تطورت  البيوع باب على والتحديد ،"البيوع

 ثالثة الباحث وأورد. اضحكل يوم مع سدة احتياجهم فمن مث حتتاج إىل اجابات والتحليالت على شكل و
ما هي اختيارات سيد سابق الفقهية يف باب البيوع؟ ما هو منهاج . أوال. السنة فقه حقيقة لكشف أسئلة

الترجيح لسيد سابق يف فقه السنة يف باب البيوع؟ ما هي املميزات واملأخذات اختيارات سيد سابق 
فاستعمل الباحث منهجني يف كتابة هذه الرسالة؛ . الرسالةالفقهية؟، فقام الباحث بالدراسة املكتبية يف هذه 

حيث أن الباحث عرض ووازن قول سيد سابق باملذاهب األربعة ألجل البحث التناسب : مها منهج املقارنة
فقام الباحث حيلل بدقة إىل أي مذهب مال سيد سابق يف املسائل : وأما منهج التحليلية. واملفارقة بينهما
ه السبة، فبحث فيه هل سيد سابق  مرجح ملذهب معني من املذاهب املعتربة أو يأخذ مبعىن املبحوثة يف فق

  .التقليد دون الترجيح يف املسألة
ونتائج هذا البحث هي أن سيد سابق يف سبعة عشر املسائل املبحوثة أنه يف بعض     

يأخذ قول مذهب معني يوافق وأحيانا . املسائل اختار قول ما يوافقه من مذهب معني من املذاهب األربعة
وترك بعض املسائل دون . وتارة اختار سيد سابق  القول املخالف لقول مجهور الفقهاء وهذا قليل. برأيه

واخلالصة أن سيد سابق يأخذ . اختيارأحدا منه إلكتفاء األدلة عنده فيسئل القارىء غريه من األساتذة
   .بالقول الذي يترجح عنده

  
 . املذاهب األربعة ،اتارياخت، سيد سابق، فقه السنة: الكلمة الرئيسية 
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  ستهاللاال
  
  

  :قال اهللا تعاىل
  

 عن تجارةً تكُونَ أَنْ إِلَّا بِالْباطلِ بينكُم أَموالَكُم تأْكُلُوا لَا آمنوا الَّذين أَيها يا
  رحيما بِكُم كَانَ اللَّه إِنَّ أَنفُسكُم تقْتلُوا ولَا منكُم تراضٍ

  ٢٩:سورة النساء 
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  اإلهداء
  

  : الرسالة هذه أهدي

  كما  ، اللهم ارمحهماةنامن ربياين صغريا، أيب صاحلني وأمي سوك إىل

 .........ربياين صغريا

  كبري أمحد مصطفى فسما وأخيت صغرية رزك نور حسنة وأخي الإىل أخي

 .............فيما ترضاه لهم ألف قلوبنالفرينشة، ااألصغر أمحد اقبال 

 إىل طالب ماجستري يف الشريعة اإلسالمية لعلهم يف صحة وعافية...... 
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 والتقدير الشكر

 والّذي عمال، أحسن أيكم ليبلوكم واحلياة املوتى خلق الذي هللا احلمد

 الثّمرات من به فأخرج ماء السماء من وأنزل بناء والسماء فراشا األرض لكم جعل

 األمي النيب على وسلم صل اللهم تعلمون، وأنتم أندادا هللا جتعلوا فال لّكم رزقا

 بإذنه اهللا إىل داعيا ونذيرا بشريا للعاملني رمحة تعاىل اهللا بعثه الذي اهللا عبد بن حممد

 يوم إىل هداه تبع ومن وأصحابه آله وعلى عليه وسالمه اهللا وصلوات منريا وسراجا

 :بعد أما امليعاد،

اختيارات سيد سابق   " بعنوان الرسالة كتابة بداية يف هللا الشكر

 أتقدم كما) " دراسة مقارنة  بني فقه السنة لسيد سابق  باملذاهب األربعة(الفقهية 

 ومن ." خريا تعاىل اهللا جزاهم " الرسالة هذه بكتابة املساعدين لكل الشكر جبزيل

 :من لكل التقدير وجل اجلزيل شكري أقدم اخلصوص جهة

 اهللا حفظه سيتياجي بامبنج الدكتور األستاذ احملمدية سوراكرتا جامعة رئيس .١

 .املباركة اجلامعة هذه يف والدراسة التعليم سبيل لنا ليسهل تعاىل

 الدكتور األستاذ احملمدية سوراكرتا جلامعة التابع العليا الدراسات برنامج رئيس .٢

  .تعاىل اهللا حفظه دمياطي حذيفة
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سودرنو  الدكتور وأصوله الفقه قسم الشريعة اإلسالمية املاجستري برنامج رئيس .٣

 على الطالب وخدمة الربنامج هذا إنشاء من اجلهد بذل على تعاىل اهللا حفظه صربا

 .العلوم هذه يف الدراسة

 املاجستري برنامج رئيس بصري اهللا دين معني الدكتور فضيلة رساليت مشرف .٤

 وعفاه تعاىل اهللا حفظه وأصوله الفقه قسم املاجستري يف واحملاضر الشريعة اإلسالمية

 اإلسالم خدمة يف يبذل ما اجعل اللهم .واملسلمني اإلسالم بعلمه اهللا ونفع

 .سليم بقلْب اهللا أتى من إال بنون وال مال ينفع ال يوم حسناته ميزان يف واملسلمني

 يف احملاضر القدسي حسن اخلالق عبد حممد الدكتور فضيلة رساليت مشرف .٥

 اللهم املسلمني، بعلمه ونفع وعفاه تعاىل اهللا حفظه وأصوله الفقه قسم املاجستري

 القيامة يوم حسناته ميزان يف وارا ليال واملسلمني اإلسالم خدمة يف يبذل ما اجعل

  وموظفيها احملمدية سوراكرتا جلامعة التابع العليا الدراسات برنامج مكتبة رئيس .٧

 .الطالب خلدمة

  .الرسالة هذه كتابة يف مراجعتها على عبدات حنان ستاذةأ .٨

 .الرسالة هذه ألاء تشجيعام على العليا الدراسة يف زمالئي .٩

 إىل البداية من الرسالة هذه وإاء إعداد يف أسهمت اليت اجلهات ومجيع . ١٠

 .ايتها



  ز
 

 إال الرسالة هذه كتابة يف اجلهد بذل من فعل مهما أنه الباحث ويعتقد

 اهللا عند من واحلق البشر صنع من ألا والنقصان والنسيان اخلطأ من ختلو لن أا

 كله، هذا من العفو تعاىل اهللا وأسأل العظيم اهللا وأستغفر وحده، اخلبري العليم

 من يرى ما والتصحيح واإلرشاد النصح علي يتفضل أن الكرمي القارئ من وأرجو

 .مجيعا الرسالة هذه من ننتفع أن اهللا وأسأل

  .أمجعني وأصحابه آله وعلى حممد الكرمي نبينا على اهللا وصلى
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