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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. 
 
Keywords : Fiqih Sunnah, Sayid Sabiq, Selections, The four madzhabs. 
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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. كل يوم مع سدة احتياجهم فمن مث حتتاج إىل اجابات والتحليالت على شكل واضح
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 
ة هذه الرسالة؛ فاستعمل الباحث منهجني يف كتاب. الفقهية؟، فقام الباحث بالدراسة املكتبية يف هذه الرسالة

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

ذهب معني من املذاهب املعتربة أو يأخذ مبعىن املبحوثة يف فقه السبة، فبحث فيه هل سيد سابق  مرجح مل
  .التقليد دون الترجيح يف املسألة

ونتائج هذا البحث هي أن سيد سابق يف سبعة عشر املسائل املبحوثة أنه يف بعض     
وأحيانا يأخذ قول مذهب معني يوافق . املسائل اختار قول ما يوافقه من مذهب معني من املذاهب األربعة

وترك بعض املسائل دون . اختار سيد سابق  القول املخالف لقول مجهور الفقهاء وهذا قليلوتارة . برأيه
واخلالصة أن سيد سابق يأخذ . اختيارأحدا منه إلكتفاء األدلة عنده فيسئل القارىء غريه من األساتذة

   .بالقول الذي يترجح عنده
  

 . األربعة املذاهب ،اتاري، اختسيد سابق، فقه السنة: الكلمة الرئيسية 
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 املقدمة: أوال

  مقدمة  . أ

إن احلمدهللا، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا 

وأشهد . ومن سيئات أعمالنا، من يهديه اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له

أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، أرسله 

اللهم صلي وسلم . احلق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرونباهلدى، ودين 

عليه، وعلى آله وأصحابه، وعلى من اهتدى ديه، واستمسك بسنته إىل يوم 

 .أما بعد. الدين

إن دراسة العلوم الشرعية واجبة على كل مسلم، ومن العلوم الشرعية ما 

يتعلق بالعبادة و األمور يعرف بالعقيدة و يطلق عليها علم التوحيد، ومنها ما 

  :قال اهللا تعاىل تنبيها لعباده على طلب العلم. اإلجتماعية يعرف بالفقه

 بِريلُونَ خمعبِما ت اللَّهو جاترد لْموا الْعأُوت ينالَّذو كُمنوا منآم ينالَّذ فَعِ اللَّهري

)١)١١.  

                                                        
 .١١: اادلة سورة.  ١
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فرضية طلب العلم، قَالَ رسولُ  وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم خمربا على

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص اللَّه :» دنلْمِ عالْع عاضومٍ، ولسلَى كُلِّ مةٌ علْمِ فَرِيضالْع طَلَب

بالذَّهو لُؤاللُّؤو رهوازِيرِ الْجنالْخ قَلِّدكَم هلرِ أَه٢»غَي.  

ستدل على وجوب طلب العلم على كل ومن الدليلني السابقني ن

 أدلة من األحكام استنباط فهو الفقه أما. مسلم، سواء علم التوحيد أو علم الفقه

 عليه اهللا صلى قال احلديث، وشراح املفسرون بذلك اعتىن وقد والسنة، الكتاب

 إرادة عالمة من أن على يدل وهو  ٣"الدين يف يفقهه خرياً به اهللا يرد من: "وسلم

                                                        
 لضعف ضعيف إسناده الزوائد يف: الباقي عبد فؤاد حممد علق. ٢٢٠:احلديث رقم ماجة إبن سنن.  ٢

 انه فقال احلديث هذا عن تعاىل اهللا رمحه النووي الدين حمي الشيخ سئل السيوطي وقال. سليمان بن حفص
 طرق من روى احلديث هذا املزي الدين مجال تلميذه وقال. معىن أي صحيحا كان وإن. سندا أي ضعيف

. السيوطي اإلمام كلم. جزء يف مجعتها وقد طريقا مخسني له رأيت فإين. قال كما وهو. احلسن رتبة تبلغ
 مشكلة ختريج - جدا ضعيف فإنه إخل... "  العلم وواضع"  قوله دون - صحيح: حتقيقه يف األلباين وقال
 ). ٤١٦( احلديث حتت الضعيفة ،) ٥٤/  ١( الرغيب التعليق ،) ٢١٨( املشكاة ،) ٨٦( الفقر

 رقم موسى، بن حبان ،٧١:احلديث رقم عفري، ابن سعيد منها السند طروق عدة من البخار صحيح.  ٣
 بن اسحاق من. ١٠٣٧:حيي بن حرملة سند من مسلم صحيح ويف. ٧٣١٢:امساعيل عن ،٣١١٦:احلديث
 بكر سند من ماجه بن سنن ويف. ٢٦٤٥:جعفر بن إمسائيل سند من الترميذي سنن ويف. ١٠٣٧:منصور

 قال ،٢٧٤٨: احلديث رقم جعفر بن امسائيل سند من يف الدارمي سنن ويف. ٢٢٠:احلديث رقم خلف بن
 فقهها من وشيء الصحيحة األحاديث سلسلة الباين وقال. صحيح إسناده الداراين أسد سليم حسني

 والدارمي) ١٠٨/  ٢( الترمذي أخرجه ".الباين قال الدين، يف يفقهه خريا به اهللا يرد من: بلفظ وفوائدها
 مرفوعا، عباس ابن عن أبيه عن هند أيب بن سعيد بن اهللا عبد عن جعفر بن إمساعيل طريق من) ٧٤/  ١(

 ". صحيح حسن حديث:" الترمذي وقال
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 على اهللا يعبد اهللا دين يف فقه إذا ألنه الدين؛ يف يفقهه أن بالعبد اخلري وجلّ عز اهللا

  .٤بصرية على واهلدى احلق إىل غريه ويدعو بصرية،

وسبب . ومن العلوم الشرعية اليت تنشأ وتتطور مباحثها هي علم الفقه

و زمان تطور علم الفقه كون هذا العلم جييب املسائل املوجودة من كل مكان 

بدء الفقه و تطور مند عصر النيب مث عصر الصحابة مث . حاضرا كان أو مستقبال

مع اختالف أرآء ) األئمة األربعة وغريهم(عصر التابعني مث عصر تابع التابعني 

وكان علم الفقه . العلماء يف استنباط االحكام حسب املنهج والطريقة املعتمد عليها

فقه احلنفي، فقه املالكي، (على مذهب معني مثل  مدونا يف الكتب، منها ما يكتب

ومنها ما يكتب على مقارنة الفقه بني املذاهب ككتاب ) فقه الشافعي، فقه احلنبلي

الفقه على املذاهب األربعة، ومنها ما يكتب على رأي شيخ معني مثل فقه السنة 

ابته حسب وتنوع الفقه يف كت. لسيد سابق، منهج املسلم لشيخ أيب بكر اجلزائري 

ختصصاته، منها فقه الصحيات ومنها أيضا فقه اإلجتماعية ومنها فقه الدولة إىل غري 

  .ذلك

                                                        
 واحلديث بالتفسري العناية أمهية البدر، العباد محد بن اهللا عبد بن احملسن عبد بن محد بن احملسن عبد.  ٤

 .١/١٤:  ١: األجزاء عدد هـ، ١٤٢٥ األويل: الطبعة الوطنيه، فهد امللك مكتبة فهرسة والفقه،
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وهذا . ومن كتب الفقه كتاب فقه السنة الذي ألفه الشيخ سيد سابق

أصبح  هذا الكتاب يف أندونيسيا . الكتاب مشهور ومستعمل يف العامل اإلسالمي

فقه، يف املعاهد اإلسالمية و بعض اجلامعات مقررا لتدريس طلبة العلم يف مادة ال

اإلسالمية، لقد استعمله أيضا بعض الدعاة لتعليم اتمع املسلم اإلسالمي يف تعليم 

من مميزات هذا الكتاب أنه كتب على التعبري السهل وطرح التعصب . مادة الفقه

نة ولكن قد وجهت إىل فقة الس. ملذهب معني و عدم ذكر االختالفات الغامضة

 املذاهب، اتباع من املتشددين بعض) السنة فقه( انتقد: بعض األنتقادات، منها

 إىل قنطرة - قالوا كما -  وهي ،)الالمذهبية( مسوه ما إىل داعية الكتاب واعتربوا

 وقد - الشيخ أن يرون الذين العلماء بعض الكتاب انتقد كما ومنها ،)الالدينية(

 النقلية األدلة مناقشة يف حقها، واملوازنة املقارنة فقه يعط مل - املذاهب من حترر

ولكن  وبصرية بينة على ذلك بعد األرجح واختيار بينها، العلمية واملوازنة والعقلية،

أجاب بعض املهتمني بالكتاب بأن األنقادات السابقة غري صحيحة من هؤالء 

  .٥الشيخ يوسف القرضاوي لقد كتب عنها يف مقآلة موجزة

                                                        
: للشاملة املعاصرين،أعده العلم وطلبة العلماء تراجم يف اجلامع املعجم  احلديث، أهل ملتقى أعضاء.   ٥

:  بدون التاريخ،  http://www.ahlalhdeeth.com:احلديث أهل ملتقى يف عضو الزهراء بن أسامة
١/٩٧. 
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كثري من العلماء املعاصرين حيمدون فقه السنة لسيد سابق ومع ذلك، 

 فقه جمال يف اإلسالمية املكتبة يف فراغًا سابق سيد الشيخ كتاب سد لقد وقالو

 املثقفني عامة عليه أقبل وهلذا املذاهب، من معني مبذهب يرتبط ال الذي السنة،

 هلم سهالً مصدرا وكان له، التعصب أو معني مبذهب اإللتزام على ينشأوا مل الذين

 هـ ١٤١٣ويف سنة . ٦املسائل من مسألة مراجعة إىل احتاجوا كلما إليه يرجعون

  . ٧يف الفقه اإلسالمي جائزة امللك فيصلحصل الشيخ على 

ومن السبب السابق يريد الباحث أن يبحث يف اختيارات سيد سابق 

وخصص ). ني فقه السنة سيد سابق باملذاهب األربعةدراسة مقارنة  ب(الفقهية 

لتركيز نطاق البحث ولظهر أمهيته ملعاملة الباحث دراسة مقارنة يف باب البيوع 

الناس وألن مسائله تطورت كل يوم مع سدة احتياجهم فمن مث حتتاج إىل اجابات 

 ..والتحليالت على شكل واضح

البحث على النحو ميكن وضع مشكلة من مقدمة السابقة ذكره  

  :التايل

 ما هي اختيارات سيد سابق الفقهية يف باب البيوع؟  .١

                                                        
 ٢٠١٢  سنة يونيو ١٩: تاريخ يف http://islamport.com/w/trj/Web/2123/97.htm:  ينظر.  ٦

 ) ١٢.٠٧: ساعة

.١/٩٩: احلديث أهل ملتقى أعضاء.  7  
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 ما هو منهاج الترجيح لسيد سابق يف فقه السنة يف باب البيوع؟ .٢

 ما هي املميزات واملأخذات اختيارات سيد سابق الفقهية؟  .٣

وتكون أهداف البحث هي إجابة عن األسئلة الواردة يف مشكلة 

  : البحث، وهي ثالث إجابات

 .معرفة اختيارات سيد سابق الفقهية يف باب البيوع .١

 .معرفة منهاج الترجيح لسيد سابق يف فقه السنة يف باب البيوع .٢

 .معرفة املميزات واملأخذات اختيارات سيد سابق الفقهية .٣

 رات سيد سابق الفقهية يف باب البيوعدراسة اختيا: ثانيا 

 وفيما. البيوع باب يف الفقهية سابق سيد اختيارات يف البحث مت لقد

  :الباحث إليها تواصل اليت النتائج أبرز يلي

 اختيارات سيد سابق الفقهية يف باب البيوع: املطلب األول 

 املذهب به جاء مبا سابق سيد عرفه الذي البيع تعريف وافق: البيع تعريف .١

وكان  تعريف البيع الذي فصله مذهب األحناف أقرب التعريف  .احلنفي

  :وجهني من وذلكاألربعة؛  بمن تعاريف البيع عند املذاه



٩ 
 

 املبادله، مطلق:  لغة البيع  سابق سيد عرف لقد األول الوجه أما     

 ملا  سابق سيد قاله عما مساويا حنفي مذهب كتابني يف الشيخان وعرف

  : يلي

 الْمالِ تمليك:  لغة البيع اهلداية شرح العناية كتاب صاحب قال.  أوال

  .بِالْمالِ

 البيع: الشليب وحاشية الدقائق كرت شرح احلقائق تبيني صاحب قال.  ثانيا 

  .بِالتراضي تقْيِيد غَيرِ من الْمبادلَة مطْلَق: لغة

 قاله ما على يناسب سابق سيد قال ما أن: الثاين الوجه أما 
 مال مبادلة:  شرعا البيع  سابق سيد قال شرعا؛ البيع تعريف عن الشيخان

 سبيل على.) إليه الطبع مليل ماال ومسي به، وينتفع ميلك ما كل: املال( مبال
 اهلبات عن احتراز( بعوض) ميلك ال ما عن احتراز( ملك نقل أو التراضي

 املنهي البيوع عن احتراز( املأذون الوجه على) عوضا يكون أن جيوز ال وما
  . فيه) عنها

  : التاليني القولني احلنفي املذهب علماء أقوال ومن
 : َشرعا البيع أن اهلداية، شرح العناية كتاب صاحب قال: األول القول 

  .الاكْتسابِ بِطَرِيقِ بِالتراضي بِالْمالِ الْمالِ مبادلَةُ
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 وحاشية الدقائق كرت شرح احلقائق تبيني كتاب صاحب قال: لثاين القول

 .بِالتراضي بِالْمالِ الْمالِ مبادلَةُ:  شرعا البيع أن الشليب

 به اشترط مبا قريب احلنفي املذهب يف الصيغة شروط أن: الصيغة شروط .٢

أن قول أو ما شرطه املذهب احلنفي و    .الصيغة شروط يف سابق سيد

  :وذلك ألسباب التالية . سيد سابق  يف شروط البيعقريب ملا شرطه 

لقد ذكر سيد سابق و كذلك املذهب احلنفي شروط لزوم التوفق بني . أوال

 يف لقائهما واملشتري البائع بني لزوم شرط ذكرا لقد. ثانيا. اإلجياب والقبول

ألزم فقه :  والثالث .البيع بعقد يضر الذي الفاصل وجود دون العقد جملس

ناف شرط مساع الصيغة ولقد ذكر سيد سابق ما يقارب ذلك من شرط األح

 .أن يكون بلفظ املاضي أو املضارع

 املذهب شروط مبثل العاقد شروط سابق سيد اشترط: العاقد شروط .٣

 ، احلنفي املذهب من العاقد شروط عن رأيه سابق سيد نقل ولقد. احلنفي

اجلهة : وذلك من جهتني   .الشرائع ترتيب يف الصنائع بدائع كتاب ومن

ذكر سيد سابق شروط العاقد كما ذكره األحناف وهو العقل : األوىل 

والتميز إال أن مذهب األحناف زاذ شرط واحدا متفق عليه بني الفقهاء 
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نص سيد سابق يف فقه السنة : أما اجلهة الثانية . وهو أن يزن العاقد متعددا

قد انون وال السكران وال فال يصح ع :يف تفصيل شروط العاقد قال 

وهذا ما قال به مذهب األحناف كماشرحه صاحب . الصيب غري املميز

وأجاز سيد سابق تصرف الصيب املميز كما أجازه مذهب . البدائع

 .٨األحناف 

 كما عليه املعقود شروط مصطلح سابق سيد ذكر: عليه املعقود شروط  .٤

 بينه خيالف واحدا شرطا زاد سابق سيد أن إال الشافعي املذهب به جاء

 هذا من. مقبوضا املبيع يكون أن: األخر الشرط وهو الشافعي املذهب وبني

وذكر سيد سابق  .عليه املعقود شروط وضع يف برأيه اجتهد سابق سيد أن

 ملكية، به االنتفاع، العني طهارة :ستة الشروط يف املعقود عليه كما يلي 

 .مقبوضا املبيع كون،  به العلم، تسليمه على القدرة ،له العاقد

                                                        
 إلَى يرجِع وبعضها الْعقْد، نفْسِ إلَى يرجِع وبعضها الْعاقد، إلَى يرجِع بعضها: فَأَنواع الانعقَاد شرائطُ . ٨

كَانم ،قْدا الْعهضعبو جِعرإلَى ي قُودعالْم ،هلَيا( عي) أَمالَّذ جِعرإلَى ي داقالْع انعوا: فَنمهدكُونَ أَنْ أَحي 
 لَا والْأَهليةُ التصرف انعقَاد شرطُ الْمتصرف أَهليةَ لأَنَّ يعقلُ؛ لَا الَّذي والصبِي الْمجنون بيع ينعقد فَلَا عاقلًا،
تثْبت ونقْلِ بِدفَلَا الْع تثْبي عانالقَاد ،ونِها بِدلُوغُ فَأَمالْب سفَلَي طربِش قَادعانعِ ليا، الْبندنى عتح لَو اعب 

بِيلُ الصاقالَ الْع؛ مفِْسهن دقعنا يندنقُوفًا عولَى مع ةازإج ،هيللَى وعو ةازإج فِْسهن دعلُوغِ بالدين، عالء( الْب 
 ).٥/١٣٥:احلنفي الكاساين أمحد بن مسعود بن بكر أبو
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 البيع غري يف امليتة بشحوم االنتفاع سابق سيد أجاز: امليتة بشحوم االنتفاع .٥

 األربعة، املذاهب ألقوال املخالف القول سابق سيد اختار. منه واألكل عليه

 الشافعي وقول تيمية وإلبن لعطَاٍء االنتفاع هذا أجاز من بقول وواختار

 أَنه وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النبِي عنِ ورد: وذلك بدليل احلديث  .وأصحابه

 يا: فَقيل واألَْصنام والْخنزِير والْميتةَ الْخمرِ بيع حرم ورسولَه اللَّه إِنَّ: قَال

 الْجلُود، بِها ويدهن السفُن، بِها يطْلَى فَإِنه الْميتة شحوم اللَّه، رسول

بِحصتسيا و؟ بِهاسالَ،: فَقَال الن وه امرح .لَّى قَال ثُمص اللَّه هلَيع لَّمسو :

 ثَمنه فَأَكَلُوا باعوه ثُم جملُوه شحومها، حرم لَما اللَّه إِنَّ الْيهود، اللَّه قَاتل

واختار سيد سابق قوا من جييز هذا البيع بداللة أن ما قاله النيب يف  ) .٩(

 .عائد إىل بيعها الإىل االنتفاع الذي ذكره الصحايب. نصه  ال، هو حرام

 حتت املبيع أن معني حبد الغناء آلة بيع سابق سيد أجاز: الغناء آلة بيع حكم .٦

. شرعية منفعة هلا أن أو شرعا يبيح فيما استعماهلا حبيث الشرعي النظام

 وآثر حديثني من السنة أدلة بثالثة الغناء آلة بيع حكم يف سابق سيد اجتهد

 والرأي العلماء، مجهور أرآء خيالف سابق سيد رأي وكان. الصحايب
                                                        

 رقم ،٧/١٧٧( للنسائي الصغرى السنن و) ٢٢٣٦:  احلديث رقم ،٣/٨٤( البخاري صحيح.  ٩
) ٤٦٦٩ ،٤٢٥٦:  احلديث رقم ،٩/٣٢٨( النسائي سنن وضعيف وصحيح) ٤٦٦٩ ،٤٢٥٦:  احلديث

 ).١٢٩٠( اإلرواء ،) //٢١٦٧( ماجة ابن صحيح،:األلباين حتقيق



١٣ 
 

 حنيفة أبو أن املفارقه ووجه حنيفة، أيب رأي هو سابق سيد لرأي األقرب

 .بالكراهة تقييد دون أجازه سابق سيد أما الكراهة مع الغناء آلة بيع أجاز

 قول واختار. وشراء البيع يف الفضويل عقد سابق سيد أجاز: الفضويل بيع .٧

 وإحدى راهويه بن وإسحاق املالكي املذهب من العقد هذا أجاز من

 الفضويل بيع عن رأيه سابق سيد واختار. واحلنابلة الشافعية عند الروايتني

 رواه ما: وأجاز  سيد سابق حبديثني أحد منها  .املالكي املذهب من

 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بعثين: (قال أنه البارقي عروة عن البخاري

 بدينار إحدامها بعت. شاتني به له فاشتريت شاة، به له الشتري بدينار

هذا احلديث  . ١٠)ميينك صفقة يف اهللا بارك: (يل فقال وشاة، بدينار وجئته

 البارقي عروةيدل على جواز بيع الفضويل بدليل أن النيب ال ينكر مبا أخربه 

 .مبال النيب وأن النيب دعى له بالربكة

 أن املبيع يف سابق سيد واشترط الغائب بيع سابق سيد أجاز: الغائب بيع .٨

 وإأل البيع لزم بالوصف يوافق باملبيع البائع جاء إن بينا، وصفا يوصف

 ولقد املالكي املذهب قول وهذا. رده أو العقد إمضاء يف خيار للمشتري

                                                        
 ٥٩٠:احلديث رقم ،١/٤٠٨(للشافعي املأثورة السنن و) ٨٦٦:احلديث رقم ،٢/٩٢( احلميدي مسند . ١٠
 )٤١٢:احلديث رقم ،١٧/١٥٨( الكبري املعجم و) 
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: وستدل سيد سابق يف جواز بيع الفضويل بدليلني مها  .سابق سيد اختاره

 من بعت: قال أنه عنهما اهللا رضي عمر ابن عن وغريه البخاري روى. أوال

 أن هريرة أبو وروى. ثانيا .١١خبيرب له مبال بالوادي ماال عثمان املؤمنني أمري

) رآه إذا اخليار فله يره مل شيئا اشترى من: (قال وسلم عليه اهللا صلى النيب

 .١٢والبيهقي الدارقطين أخرجه.

 ما بيع سابق سيد أجاز: مشقه املبيع رؤية يف ما أو األرض يف املغيب بيع .٩

. لكي املا املذهب به قال مبا سابق سيد رأي به ويشابه. األرض يف يكمن

 املذهب من األرض يف املغيب بيع عن  رأيه نقل سابق سيد أن مبعىن وهذا

 .لكي املا

 وهو التلجئة بيع يبطل من مذهب قول اختار سابق سيد أن: التلجئة بيع .١٠

 بيع يف اجلاري العقد يعترب مل سابق سيد ألن هذا .حنبل ابن أمحد مذهب

                                                        
 رقم ،٥/٤٤٦( للبيهقي الكربى السنن و) ٢١١٦:احلديث رقم ،٣/٦٥( البخاري صحيح.  ١١

 .  )١٠٤٥٠:احلديث
١٢

: احلديث رقم ،٣/٣٨٢( القطين دار وسنن) ١٩٩٧٤:احلديث رقم ،٤/٢٦٨( شيبة أي ابن مصنف.  
 للبيهقي الصغري السنن و.ضعيف مريم أَبِي بن بكْرِ وأَبو مرسلٌ هذَا: الْحسنِ أَبو قَالَ )٢٨٠٥ و٢٨٠٣

 ،١٠٤٢٦ ،١٠٤٢٥: احلديث ورقم ٥/٤٣٩:(للبيهقي الكربى السنن و) ١٨٦٠:احلديث رقم ،٢/٢٤٠(
 بن بكْرِ أَبو رواه إِنما فَإِنه :قاحملقق) ١٠٩٥٤:احلديث رقم و ،٨/١٢( واآلثر السنن معرفة و) ١٠٤٢٨

دبع نِ اللَّهأَبِي ب ،ميرم نولٍ، عكْحم فَعيثَ ردإِلَى الْح بِيلَّى الناُهللا ص هلَيع لَّمسو .وهلٌ، وسرم ووكْرِ أَبب 
نأَبِي ب ميرم يفعض. 
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 املشتري ابعاد العقد قصد وإمنا عاقدين، بني الرضي على حصل التلجئة

 ومل العقد هذا وجاز الضرورة يف هذا ويدخل معني، شخص من الضرر

 .األمور مبقاصدها: كما نص يف القاعدة الفقهية  البيع حكم عليه يترتب

 و البيع حكم عن سابق سيد سكت: املسجد يف والشراء البيع حكم .١١

 العقد هذا يف املذاهب اختالف سابق سيد عرض وإمنا .املسجد يف الشراء

 الشافعية و املالكية وأجازه السلعة، احضار كراهية مع احلنفية أجاز حيث(

 آخر يف سابق سيد وذكر) وحرمه أمحد جوازه صحة ومنع الكراهة، مع

 يف يبتاع أو يبيع من رأيتم إذا: (وسلم عليه اهللا صلى النيب حديث نصه،

 و البيع حكم سابق سيد يبني ومل). ١٣جتارتك اهللا أربح ال: فقولوا املسجد

 .للكراهة أو لتحرمي احلديث، ذا املسجد يف الشراء

 البيع يف الشروط يف احلنابلة قول أخذ سابق سيد أن: البيع يف الشروط  .١٢

نقل سيد  .واملضمون التقسيم حيث من البيع يف الشروط يف لتشاما وذلك

سابق ما نصه يف فقه السنة على ما ذكره فقه األحناف يف الشروط يف البيع 

. 

                                                        
  الترمذي، جامع بشرح األحوذي حتفة ¡املباركفورى الرحيم عبد بن الرمحن عبد حممد العال أبو.  ١٣

 .١٣٢١: احلديث رقم. ١٠:٤/٤٥٨: األجزاء عدد العلمية، الكتب دار بريوت،
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 وهو العقد هذا جييز من  قول اختار سابق سيد أن: سنبلها يف احلنطة بيع  .١٣

 املذهبني من رأيه سابق سيد واستند املالكي، و احلنفي مذهب قول

 عن ى« وسلم عليه اهللا صلّى النيب أن: ودليل على جوازه هو .السابقني

 ى العاهة، ويأمن يبيض، حىت السنبل بيع وعن يزهو، حىت النخل بيع

 . ١٥ كالشعري سنبله يف بيعه فيجوز به منتفع حب وألنه» ١٤واملشتري البائع

 براءة بشرط البيع يف سابق سيد رأي أن: العيوب من براءة بشرط البيع .١٤

 عن ورواية عنده الراجح القول يف الشافعي املذهب قول يوافق العيوب من

 ال كان اليت العيوب من إال يربأ وأنه صحيحان والعقد الشرط أن: أمحد

 كان يبينه مل فإن للمشتري يبينه أن فيجب بالعيب البائع علم فإذا ا يعلم

 ويتفق بالعيب الرد يف اخليار احلآلة هذه يف فللبائع التدليس قبيل من هذا

 .خاصة الرقيق يف ولكن الرأي هذا مع مالك اإلمام

 قوال خيتر ومل العربون، بيع حكم عن سابق سيد سكت: العربون بيع .١٥

توفق سيد سابق من اختيار  .العربون بيع عن الرأيني بني اخلالف يف واحدا

                                                        
 احلديث رقم ،٣/٢٥٢( داود أيب سنن و)  ١٥٣٥: احلديث رقم ،٣/١١٦٥( مسلم صحيح . ١٤

 رقم ،٦/٣٨(  للنسائي الكربى السنن و) ١٢٢٦: احلديث رقم ،٣/٥٢١( الترمذي سنن و) ٣٣٦٨:
 .صحيح] : األلباين حكم) [١٠٦١٢: احلديث رقم ،٥/٤٩٤( الكربى السنن و) ٦٠٩٨: احلديث

 دار كثري، ابن دار بريوت، دمشق، القدير، فتح اليمين، الشوكاين اهللا عبد بن حممد بن علي بن حممد.  ١٥
 ٦/٢٩٣:هـ ١٤١٤ - األوىل: الطبعة الطيب، الكلم
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توقف من الترجيح حيث يعطي قوال راجحا عنده، هذا ألن سيد سابق 

وهذا من أمانته . به قارئ فقه السنة السؤال من غريه من الفقهيه أو عامل

العلميه مع أنه مل يرجح فيعرض القضيه ليسعي القارئ من البحث عن 

 .إجابة املسألة

 ملذهب اإلستصناع بيع عن رأيه سابق سيد اختار: اإلستصناع بيع .١٦

 بدائع كتاب من اإلستصناع بيع عن رأيه نقل سابق سيد وأن األحناف،

 .الشرائع ترتيب يف الصنائع

 منهاج الترجيح لسيد سابق يف باب البيوع يف فقه السنة: املطلب الثاين 

 وآثر  والسنة القرآن من باألدلة الفقهية اختيارته يف سابق سيد متسك .١

 وسد القياس من الفقه أصول علم وقواعد الفقهية والقواعد الصحايب،

 .وابن القيم اجلوزية تيمية ابن منهم العلم أهل من والقول الذرائع

يف املسألة  من املذاهب األربعة معني مذهب عند رأيه سابق سيد أخذ  .٢

املختلفة حكمها مع أن املذهب الذي اختاره يستدل حبديث ضعيف 

 القول أن مع لألمة، مصلحة يستدل به الفقهاء والقدماء، لكن اجرائه فيه

 حبديث استدلوا الذين األخرين أقوال خيالف سابق سيد  اختاره  الذي

 .منه أقوى



١٨ 
 

 أن بيان دون سكت ما. أوال: شكلني على معني مذهب بقول األخذ  .٣

 قول أخذ أنه سابق سيد بيان: ثانيا. مذهب ذلك من أخذ سابق سيد

 .معني مذهب

 أن يستطع مل ما معني عقد حكم على معني قول اختيار من السكوت .٤

؛ وهذا عندما توفق عند سيد سابق الدليل، رأيني بني الراجح هو ما خيتار

 .املعىن املقصود من النصوص وال الترجيح يف املسألة معينةال يدري 

لذلك عندما  .غريه من األقوال أصح الفقهاء مجهور قول أن اعتبار عدم .٥

وجد التعرض بني رأي مجهور العلماء بألخرين مل خيتر بينهما ما يترجح 

 .عنده؛ ومثال هذا يف بيع العربون وبيع ألة الغناء

وهذا يظهر  .األربعة املذاهب من معني مبذهب سابق سيد التعصب عدم .٦

إذا لوحظ على اختياراته الفقهية يف باب البيوع كما سبق ذكره، أنه يف 

بعض املسألة يأخذ رأيا معني من املذاهب األربعة وأحيانا ينقل ما نصة من 

كتب املذهب معني، واحيانا اختار رأيا يترجح عنده بدليل من القرآن أو 

الصحايب دون ذكر اخلالف بني فقهاء وأحيانا ذكر اخلالف السنة أو آثار 

 .دون الترجيح لتوقف األدلة عنده
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وكثري ما يوجد يف فقه السنة أن سيد سابق يراعى مقاصد الشريعة يف   .٧

اختياراته الفقهية وذلك يظهر أن سيد سابق أحيانا أجاز العقد للضرورة 

رد من النصوص الشريعة ورفع احلرج يف األمة، وأحيانا يف املسألة مل ي

حكمها اختار سيد سابق الرأي مقبول مع قواعد الشريعة بإزالة الضرر 

 .واألخذ بالقول الضرر فيه قليل جدا

 باب يف الفقهية سابق سيد اختيارات يف ومأخذات مميزات: املطلب الثالث

 :يلي ما البيوع

  :البيوع باب يف الفقهية سابق سيد اختيارات  املميزات. أوال

 .جترحيها عدم مع للمذاهب التعصب طرح .١

 القواعد و الفقهية والقواعد الصحايب، وآثر والسنة الكتاب أدلة إىل االستناد  .٢

 . الفقه أصول علم يف

 .التعليالت وعمق املصطلحات تعقيد عن بعيداً التيسري إىل امليل .٣

 تؤتى أن حيب اهللا إن( حلديث استناداً الترخيص، يقبل فيما للناس الترخيص .٤

 ).عزائمه تؤتى كما رخصه

 الترجيح ترك أو األرجح، واختيار منه، بد ماال إال اخلالف ذكر عن البعد  .٥

 .التنبيه  واألدلة األقوال عنده تكافأت إذا
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  .النبوية النصوص من والفوائد احلكم على التنبيه .٦

  :عرضها يلي فيما البيوع باب يف الفقهية سابق سيد اختيارات  املأخذات. ثانيا

 مجيع يف سابق سيد أن الفقهية سابق سيد اختيارات مأخذات أحد من .١

 سيد أيت البيع تعريف يف إال إصطالحا و لغة بالتعريف يأيت مل اخلالفية املسائل

 . إصطالحا و لغة البيع بتعريف سابق

 بعض يف سابق سيد أن الفقهية سابق سيد اختيارات مأخذات أحد من  .٢

 .األحاديث بعض بتخريج يقم مل السنة فقه يف املسائل

 اليت املسائل يف سابق سيد أن الفقهية سابق سيد اختيارات مأخذات أحد من  .٣
 أو احلديث شارح قول من األخذ القارئ يقترح مل عنها سابق سيد سكت
 . العلم أهل سؤال

 خالصة البحث: املطلب الرابع

املبحوثة ونتائج هذا البحث هي أن سيد سابق يف سبعة عشر املسائل 
. أنه يف بعض املسائل اختار قول ما يوافقه من مذهب معني من املذاهب األربعة

وتارة اختار سيد سابق  القول . وأحيانا يأخذ قول مذهب معني يوافق برأيه
وترك بعض املسائل دون اختيارأحدا منه . املخالف لقول مجهور الفقهاء وهذا قليل

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

  القرآن الكرمي

 اسم وماجة القزويين، يزيد بن حممد اهللا عبد أبو ماجة ابن: ماجه، املؤلف ابن سنن
 عيسى فيصل - العربية الكتب إحياء دار: ، الناشر)هـ٢٧٣: املتوىف( يزيد أبيه

  .٢: األجزاء عدداحلليب،  البايب

: اجلعفي، احملقق البخاري عبداهللا أبو إمساعيل بن حممد: البخاري، املؤلف صحيح
 السلطانية عن مصورة( النجاة طوق دار: الناصر، الناشر ناصر بن زهري حممد

 هـ، عدد١٤٢٢ األوىل،: ، الطبعة)الباقي عبد فؤاد حممد ترقيم ترقيم بإضافة
  .٩ :األجزاء

الوطنيه،  فهد امللك مكتبة فهرسة: والفقه، الناشر واحلديث بالتفسري العناية أمهية
  .١: األجزاء هـ، عدد ١٤٢٥ األويل: الطبعة

 أمحد بن مسعود بن بكر أبو الدين، الشرائع، عالء ترتيب يف الصنائع بدائع
 الثانية،: العلمية، الطبعة الكتب دار: ، الناشر)هـ٥٨٧: املتوىف( احلنفي الكاساين

  . ٧: األجزاء م، عدد١٩٨٦ -  هـ١٤٠٦

 األسدي القرشي اهللا عبيد بن عيسى بن الزبري بن اهللا عبد بكر احلميدي، أبو مسند
 سليم حسن: أحاديثه وخرج نصوصه ، حقق)هـ٢١٩: املتوىف( املكي احلميدي

 م، عدد ١٩٩٦ األوىل،: سوريا، الطبعة – دمشق السقا، دار: الداراينّ، الناشر أسد
 .٢: األجزاء



٢٢ 
 

 الرحيم عبد بن الرمحن عبد حممد العال الترمذي، أبو جامع بشرح األحوذي حتفة
 بريوت، عدد – العلمية الكتب دار: ، الناشر)هـ١٣٥٣: املتوىف( املباركفورى

  .١٠: األجزاء

 عليه اهللا صلى اهللا رسول إىل العدل عن العدل بنقل املختصر الصحيح املسند
: املتوىف( النيسابوري القشريي احلسن أبو احلجاج بن مسلم: وسلم، املؤلف

 – العريب التراث إحياء دار: الباقي، الناشر عبد فؤاد حممد: ، احملقق)هـ٢٦١
  .٥: األجزاء بريوت، عدد

: املتوىف( اليمين الشوكاين اهللا عبد بن حممد بن علي بن حممد: القدير، املؤلف فتح
: بريوت، الطبعة دمشق، -  الطيب الكلم دار كثري، ابن دار: ، الناشر)هـ١٢٥٠
  .هـ ١٤١٤ - األوىل

  األنترنيت بكةشال من مصادر

 

١. http://islamport.com/w/trj/Web/2123/97.htm 

٢. http://www.ahlalhdeeth.com 
 

 

 

 

 

 

 


