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  مقدمة

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 . ولو كره الكافرونباهلدى، ودين احلق ليظهره على الدين كله 

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

 .أما بعد. الدين

  خلفية البحث  . أ

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

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

  .اإلجتماعية يعرف بالفقه

  :قال اهللا تعاىل تنبيها لعباده على طلب العلم 

بِريلُونَ خمعبِما ت اللَّهو جاترد لْموا الْعأُوت ينالَّذو كُمنوا منآم ينالَّذ فَعِ اللَّهر١ي.  

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

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسر :» عاضومٍ، ولسلَى كُلِّ مةٌ علْمِ فَرِيضالْع طَلَب

بالذَّهو لُؤاللُّؤو رهوازِيرِ الْجنالْخ قَلِّدكَم هلرِ أَهغَي دنلْمِ ع٢»الْع.  

العلم على كل ومن الدليلني السابقني نستدل على وجوب طلب 

 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

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

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

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

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 

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

اته، منها فقه الصحيات ومنها أيضا فقه اإلجتماعية ومنها فقه الدولة إىل غري ختصص

  .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،



٤ 
 

وهذا . ومن كتب الفقه كتاب فقه السنة الذي ألفه الشيخ سيد سابق

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

هد اإلسالمية و بعض اجلامعات مقررا لتدريس طلبة العلم يف مادة الفقه، يف املعا

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

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

 املذاهب، اتباع من املتشددين بعض) السنة فقه( انتقد: قادات، منهابعض األنت

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

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

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

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

العلماء املعاصرين حيمدون فقه السنة لسيد سابق ومع ذلك، كثري من 

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

                                                             
 .١/٩٧: املعاصرين العلم وطلبة العلماء تراجم يف اجلامع املعجم  احلديث، أهل ملتقى أعضاء.   ٥
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 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 

السابق يريد الباحث أن يبحث يف اختيارات سيد سابق ومن السبب 

وخصص ). دراسة مقارنة  بني فقه السنة سيد سابق باملذاهب األربعة(الفقهية 

لتركيز نطاق البحث وألمهية ا يف معاملة الباحث دراسة مقارنة يف باب البيوع 

ل األمة، وألن املسائل تتطور كل يوم والناس حيتاجون إىل باب البيوع حل

  .مشكالم يف املعاملة

  مشكلة البحث  . ب

  :من اخللفية السابقة ميكن وضع مشكلة البحث على النحو التايل

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

 ما هو منهاج الترجيح لسيد سابق يف فقه السنة يف باب البيوع؟ .٢

 ما هي املميزات واملأخذات اختيارات سيد سابق الفقهية؟  .٣

                                                             
 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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  أهداف البحث   . ت

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

  البحثأمهية    . ث

يذكر الباحث فيما يلي الفوائد املرجوة من الرسالة وهي تتكون من 

  .الفوائد األكادميية و العملية: األمرين مها 

  :أما الفوائد األكادميية من الرسالة هي 

 .بيان اختيارات سيد سابق الفقهية يف باب البيوع  .١

 .كشف منهاج سيد سابق الفقهية يف باب البيوع .٢

 .اإلسالمية العلم اجلديد الذي يتعلق بالدراسة الفقهية إهداء إىل املكتبة .٣

  :وأما الفوائد العملية وهي

اعطاء الباحثني اآلخرين أصال أو مثاال ملواصلة البحث يف اختيارات سيد   .١

 .سابق  الفقهية يف باب من األبواب األخرى إن كان حيتاجون إليه
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 .سنةاحلل على الشبهات اليت طرحها املنتقدون على فقه ال  .٢

  السابقة اتالدراس  . ج

 سابق لسيد السنة بفقه تتعلقاليت  الدراسات عن والبحث مطالعيت عدب

  :يلي فيما وذلك سابق، لسيد السنة بفقه تتعلق دراسات عدة هناك

 وموضوع"  كليجاغا سونان احلكومية اجلامعة" من هي مايا نور لينا كتبتها ما .١

 شرط يف  سابق سيد رأي عن دراسة"(سابق سيد عند البيوع نظرية: " رسالتها

 عدم عن املبيع شرط يف سابق سيد رأي عن الرسالة هذه تتكلم). املبيع صحة

 يتعلق ما يف سابق سيد رأي بأن واخلالصة. به يعبال يصح مل وإال جنسا كونه

 قضية مواجهة يف الشرعية احللول يعطي أن يستطيع مل املبيع يف بالشرط

 بالنجاسة املخلط املبيع كون يف التفريع من والبد اليوم، عصرنا طوال موجودة

 عند استعماله أو لنبات أو البدن خارج استعماله من منها تفصيالت عدة إىل

 نور لينا" كتبتها ما أن يتجلي. تناوله يف اسراف وعدم مكروه حبكم الضرورة

 يف سابق سيد رأي عن دراسة"(سابق سيد عند البيوع نظرية: " سالتها يف" مايا

 اختيارات:   بعنوان رسالته يف الباحث كتبه عما خيتلف) املبيع صحة شرط

هذا املوضوع  يعدو. اجلديدة الرسالة نوع من البيوع باب يف الفقهية سابق سيد

 .اجلديدة الرسالة من
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 روديينطوا كتب"  كليجاغا سونان احلكومية اجلامعة"من هو روديينطوا ماكتبه .٢

 بني مقارنة دراسة( املسجد لبناء الزكاة أموال استثمار:  املوضوع على الرسالة

 يبحث الرسالة هذه يف). الزكاة يف القرضاوي ويوسف سابق سيد رأي

 موافقة يوجد فهل املسجد، لبناء الزكاة أموال استثمار حقيقة عن روديينطوا

 وما ؟ بينهما خالف أو) القرضاوي يوسف و سابق سيد( شيخني بني الرأي

  ؟ الزكاة أموال استثمار يف استدالهلما

 ال) املسجد لبناء الزكاة أموال استثمار:( العنوان بأن الرسالة هذه من يظهر

 البيوع باب يف الفقهية سابق سيد اختيارات:  باملوضوع خاصة عالقة

  .األربعة مبذاهب ومقارنتها

 ناصر حممد الرمحن عبد أبو كتبه"  السنة فقه على تعليق يف املنة متام" كتاب .٣

 تعقيبات مجلة يتضمن.  األشقودري آدم بن جنايت بن نوح احلاج بن الدين

 :أساسيني أمرين يف يتمثل ونقده الكتاب، على وانتقادات

  ).السنة فقه( به يستدل الذي باحلديث يتعلق فيما: األول -

 املشرب الفقهي بني الشيخ ناصر والشيخ سيد، فالشيخ خالف يف: والثاين -

والشيخ سيد أقرب إىل اتباع مقصد  ناصر أَميل إىل اتباع ظاهر  النص،

 .النص
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 بعنوان خاصة عالقه ال"  السنة فقه على تعليق يف املنة متام" الكتاب بأن فيظهر

 ).البيوع باب يف الفقهية سابق سيد اختيارات(  : الباحث رسالة

  منهج البحث   . ح

 نوع البحث .١

أما نوع البحث الذي يعتمد عليه الباحث يف كتابة هذه الرسالة هو 

ذا النوع املكتيب أو هو حبث املعلومات والبيانات من الكتب املستمدة املتعلقة 

حيث يأخذ الباحث . البحث، وكتابات العلماء، والبحوث العلمية وغري ذلك

ة أو املعلومات املكتبية املصادر من الوثائق املكتبية مثل الكتب واالت العلمي

  .اإلكترونية املعتربة واملوثوقة

 منهج البحث وأسلوبه .٢

وأما إصطالحا هو فن التنظيم الصحيح . ٨أما املنهج لغة الطريق لواضح

لسلسلة من األفكار العديدة، إما من أجل كشف عن احلقيقة حني نكون ا من 

  . ٩ا عارفني جاهلني، وإما من أجل الربهنة عليها ألخرين حني نكون

                                                             

 إحياءفقه اللغة وسر العربية،  )هـ٤٢٩: املتوىف( الثعاليب منصور أبو إمساعيل بن حممد بن امللك عبد.   ٨ 
 .١/١٩٨:م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٢ األوىل الطبعة العريب، التراث

  كتابة عبد اهللا يف مناهج البحث املعاصرة  ٢٠٠٢-العدد الثاين-الد الثامن عشر-جملة جامعة دمشق.  ٩
 .١١.٣٠ساعة  ٢٠١٢أبريل  ١٢يوم اخلامس تاريخ . ٤٠٤:يف أصول الفقه صفحة      
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 يتبعها موضوعية طريقة هو الباحث قصده الذي البحث منهج أما

 ومعرفة أبعادها وحتديد تشخيصها بقصد الظواهر من ظاهرة لدراسة الباحث

  .تطبيقها ميكن عامة نتائج إىل والوصول عالجها وطرق أسباا

الرسالة، هذه مما سبق شرحه يتجلى أمهية منهاج البحث يف كتابة 

، وأخذ الباحث يف موضوع الرسالةخيتار املنهج اليت تناسب أن والبد للباحث 

 : وفيمايلي . االسقرائياملنهج رسالته منهجني وهو املنهج املقارن وكذلك 

 املنهج املقارن  . أ

املنهج املقارن من مفردة مقارنة قصد ذا عملية عقلية تتم بتحديد 

حادثتني اجتماعتني أو أكثر تستطيع من خالهلا أوجه الشبه وأوجه االختالف بني 

احلصول على أدق التفصيالت ومتييز موضوع الدراسة أو احلادثة يف جمال املقارنة 

  .١٠والتصنيف

أما منهج املقارنة الذي قصده الباحث، فإن الباحث سوف يستخدمه 

قهية يف موازنة بني رأي سيد سابق  بأرآء املذاهب األربعة بعد عرض املسائل الف

                                                             
  : موقع يف املقارنة منهج يف مبحث أنظر.  ١٠

http://www.laghouat.net/vb/showthread.php?p=90128  ٢٠١٢يونيو سنة  ١٩:يف تاريخ 
 .١٢.١٠: ساعة
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للحصول على  املختلف فيها أو املسائل احملتملة فيه خالف بني املذاهب األربعة

  .األقرب لسيد سابق الرأي

 املنهج التحليلي   . ب

أما املنهج التحليلي يستخدمه الباحث يف حترير حمل الرتاع يف مسألة 

يبحث الباحث عن القول األقرب من املسائل املبحوثة يف هذه الرسالة؛ سوف 

ل سيد سابق وبيان وجه املشاة بينهما والترجيح يف املسائلة من املسائل لقو

  .اخلالفية وذكر قول الراجح عند العلماء وكذلك ما يظهر رجحانه عند الباحث

  :وقد سار الباحث يف كتابة رسالته كمايلي 

 .مجع مادة الرسالة من فقه السنة ومن مظاا املختلفة .١

ألربعة ترتيبا من املذهب احلنفي، املذهب املالكي، ذكر الباحث أقوال املذاهب ا .٢

 .املذهب الشافعي، املذهب احلنبلي

 .ذكر قول سيد سابق يف كل مسألة .٣

 .ذكر اهلامش يف كل عرض قول من أقوال العلماء .٤

ذكر أوجه االتفاق بني قول املذاهب وأوجه اخلالف  فيها وذكر موقف سيد  .٥

 .سابق فيها

 .املذاهب األربعةموازنة بني رأي سيد سابق  ب .٦



١٢ 
 

حماولة ذكر الراجح من قول سيد سابق  إن مل يذكر قول الراجح من األقوال  .٧

 .حكمها املختلفة

 .ذكر منهاج سيد سابق  يف كتابة فقه السنة .٨

ذكر بعض القواعد الفقهية اعمده سيد سابق  يف اختياراته الفقهية إن كانت  .٩

 .موجودة

 .عزو األرآء واألفكار إىل أصحاا .١٠

 .اآليات القرآنية الكرمية بذكرر اسم السورة ورقم اآليةعزو  .١١

 .عزو األحاديث النبوية الشريفة مع ذكر درجاا .١٢

 .سجلت أهم نتائج البحث والتوصيات يف اخلامتة .١٣

, فهرس اآليات القرآنية: هي على الترتيب , أحلقت بالبحث أربعة فهارس .١٤

 .املصادر واملراجعوفهرس , فهرس املوضوعات, فهرس األحاديث النبوية

 .رتبت املصادر واملراجع ترتيبا هجائيا .١٥

 . وهي عبارة عن أهم النتائج اليت توصلت إليها, اخلامتة .١٦

 

 

 



١٣ 
 

 شرح مصطلحات موضوع البحث  . خ

حتديد مصطالح موضوع البحث شيء مهم جدا أن يذكرها الباحث 

لكي ؛ هذا ليتبني األمر لدى الباحث يف كتابة موضوع رسالته والرسالةيف هذه 

  .اليتوسع فيما الينفع حبثه وال يتطرق إىل ما ال فائدة فيه

ذكر سابقا أن املوضوع الذي كتبه الباحث هو يف تبيني احلقائق  كما

يف اختيارات سيد سابق الفقهية ومقارنتها باملذاهب األربعة، وسوف يبني الباحث 

  .لغة و اصطالحا وما قصد به يف كتابة هذه الرسالة اختياراتكلمة 

 اختيارات  -

تفْضيل  :اختيارا وهو يف اللغة  -خيتار -اختيارت مجع من اختار

رِهلَى غَيِء عيا.١١الشالَحطاصي : ولٍ فاخمِ ددالْعو ودجالْو نيب ددرترٍ مإِلَى أَم دالْقَص

واالختيارات الفقهية يف هذه  .١٢قُدرة الْفَاعل بِترجِيحِ أَحد الْجانِبينِ علَى اْآلخرِ

الرسالة هي  دراسة التحليلية و املقارنة بني رأي سيد سابق يف فقه السنة ورأي 

  .املذاهب األربعة يف مسائل البيوع خمتلفة فيها أو غري خمتلفة فيها
                                                             

 الرسالة مؤسسة لبنان، – بريوت احمليط، القاموس الفريوزآبادى، يعقوب بن حممد طاهر أبو الدين جمد . ١١
: مادة ،١/٣٨٩: ١: األجزاء عدد م، ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦ الثامنة،: الطبعة والتوزيع، والنشر للطباعة

 .خري

  البزدوي، أصول شرح األسرار كشف احلنفي، البخاري الدين عالء حممد، بن أمحد بن العزيز عبد ١٢.
 ٤/٣٨٣: ٤: األجزاء عدد اإلسالمي، الكتاب دار



١٤ 
 

 الفقهية -

: والفقه لغة . أما مصطلح الفقهية أصله الفقه اتصلت بياء النسبة

. ١٣العلم باألحكامِ الشرعية العملية املُكتسبة من أدلَّتها التفصيلية :الفهم، واصطالحا

ومصطلح الفقهية يف هذه الرسالة قصد ا املسائل الفقهية اليت ذكرها سيد سابق يف 

  .باب البيوع

أما اختيارات سيد سابق الفقهية الذي اراده الباحث هو البحث يف 

أو غري خمتلف فيها، اردة يف فقه السنة املختلف فيها مسألة من املسائل الفقهية الو

بعض املسائل اليت ذكرها سيد سابق يف فقه السنة حمتمل فيها اخلالف بني وكذلك 

القول الراجح عند العلماء املذاهب األربعة؛ فقام الباحث مبقارنتها وحتليلها بذكر 

  .وذكر القول ما يظهر رجحانه عند الباحث

  

  

  

  

                                                             
 – بريوت الفقه، أصول علم تيسري العرتي، اجلديع اليعقوب يعقوب بن عيسى بن يوسف بن اهللا عبد.  ١٣

: األجزاء عدد م، ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨ األوىل،: الطبعة والتوزيع، والنشر للطباعة الريان مؤسسة لبنان،
١/١١: ١. 



١٥ 
 

 خطة البحث

  .ون البحث من أربعة الفصول، وخامتةيتك

  الفصل األول التمهيدي

خلفية البحث، مشكلة البحث، :عرض يف الفصل األول التمهيدي عن

أهداف البحث، أمهية البحث، الدراسات السابقة، منهج البحث، شرح مصطلح 

  .البحث، خطة البحث

 . سيد سابق وكتابه فقه السنة: الفصل الثاين 

سيد سابق وكتابه تاريخ الثاين يريد الباحث أن يبحث يف  الفصليف    

  : فقه السنة على مبحثني تاليني

األول نبذة عن سيد سابق  وعصره؛ ويف املبحث األول فيها  املبحث

: أوال:  النقاط فيه ثالثة ونبذة عن سيد سابق : املطلب األول: مطلبني كما يلي

: تالميذه مث يف املطلب الثاين : ميذه، ثالثاشيوخه وتال:ميالده ونشأته ووفاته، ثانيا 

   .عصر سيد سابق 



١٦ 
 

أما املبحث الثاين يتحدث الباحث عن فقه السنة ومكانته بني كتب 

، واملطلب الثاين "فقه السنة " التعريف بكتاب : املطلب األول:مطلبنييف الفقه 

  .قالو عن الكتاب فقه السنة:

  قهية يف باب البيوعاختيارات سيد سابق  الف: الفصل الثالث

سائل امل يف ويف هذ الفصل قام الباحث بالدراسة املقارنة و التحليلية

و املسائل املبحوثة يف هذه الرسالة . الفقهية يف باب البيوع من كتاب فقه السنة

تعريف البيع، شروط الصيغة، شروط العاقد، شروط املعقود عليه، بيع : فيما يلي

 يف والشراء البيع التلجئة، بيع مشقة، رأيته يف ما بيعالفضويل، بيع الغائب، 

 العيوب، من براءة بشرط البيع البيع، يف الشروط سنبلها، يف احلنطة بيع املسجد،

  . اإلقالة العربون، بيع

  البيوع باب يف الفقهية  سابق سيد اختيارات يف التحليل :الفصل الرابع 

:  يلي ماك مباحث ثالثة على  الرابع الفصل يف الباحث يتحدث

 املبحث البيوع، باب يف الفقهية سابق سيد اختيارات يف خالصة األول املبحث

 ومآخذات مميزات:الثالث املبحث البيوع، باب يف  سابق سيد منهجية الثاين

  .البيوع باب يف الفقهية  سابق سيد اختيارات



١٧ 
 

بعد  أتبع مث ،الرسالةالباحث يف هذه  إليها توصل الىت النتائج فيها ذكر :واخلامتة

 هذه الرسالة اية يف وذكر ،لألمة نافعة تكون أن جىير الىت بالتوصيات ذلك

  .املراجعو رسافهال

 


