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 ملخص البحث
ي بعد حمد هللا تعالى على توفيقي إلعداد هذا البحث على الصورة التي كنت أقصد إنجازه عليها، يمكنني تلخيص النتائج التي توصلت إليها ف

 هذا الموضوع في النقاط التالية: 
 الخيار يرفع اللزوم عن العقد في حق من له الخيار، ويمحص إرادة المتعاقدين. إن  -1
 الخيار في البيع ينقي عنصر التراضي من الشوائب توّصاًل إلى دفع الضرر عن العاقد الذي رضي بالمبادلة.  -2
 في التروي والتأمل في  صالح الشيء له وسّد حاجته في الشراء. يفيد الخيار -3

 تعريف بيع بالخيار,حكم بيع بالخيار ,األشباه والنظائر , الملك ,  الفسخ    احيةكلمات المفت
Research Summary 

The resuIts and concIusion of the Search After thank to CompIete it on,I Can Summarize the resuIts that 

Ireached in this topic in the foIIowing points .                                                                                                           

1-usurpation is one of the main important issues because it deprires the owner of the property or the  

owner of the right of his au thority from. 

2-Islamic jurisprudence pays great attention to The preserservation.       

 3-The necessity of esLablishing rules prohibiting rape and deterring.   

Keywords:                                                               

1-Defintion of selling option . 

2- selling by  option 

3-AI-Is hbah Wa  AI-Nazaer     

4-the king . 

5- Annulment  

 املقدمة
هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له،  إن الحمد هلل نحمده و نستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده 

.فقد أنزل  وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن محمًدا عبده ورسوله صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليًما كثيًرا.وبعد ..
لها مبنية على تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد هللا شريعته الخالدة على نبيه محمد صلى هللا عليه وسلم، وجعلها عامة للناس جميًعا، وجع

ل  عنهم في الدنيا واآلخرة، فالشارع ال يأمر إال بما مصلحته خالصة أو راجحة، وال ينهى إال عما مفسدته خالصة أو راجحة, وهذا األصل شام
 . لجميع الشريعة ال يشذ عنه شيء من أحكامها, وسيكون بحثنا في الحديث عن الخيار في البيع 

 أهمية املوضوع:  تكمن أهمية البحث يف:
 إبراز أهمية الخيار في البيع  من خالل األحكام شرعية  التي ال بد من معرفتها لتحقيق مصالح العباد.  -1
التي يتم تعلق موضوع البحث)الخيار في البيع( بالدراسة عند العلماء بما يتعلق بمجاالت الحياة, إذ ال غنى ألحد عنه خاصة في المسائل    -2

 التنازع عليها ألداء الحقوق إلى اصحابها.  
ج أهمية الخيار في البيع  من خالل بيان القواعد العامة لمقاصد الشريعة اإلسالمية, من بيان علل األحكام واستنباطها من أدلتها وفق منه -3

 علمي.  
 أسباب اختيار املوضوع:

  تعالى ما يلي:إن مما دفعني الختيار هذا الموضوع بعد توفيق هللا
ظهور الحاجة والحوادث والمستجدات التي تحتاج إلى الوقوف على الحكم الشرعي, بدراسة مستقلة توضح مفهوم الخيار في البيع وأحكامه    - 1

 في التشريع اإلسالمي. 
تحقيق الميل والرغبة في البحث والتنقيب عما يستجد من القضايا الهامة والمحورية التي لها عالقة جوهرية بالفرد والمجتمع الذي يعيش    -2

 فيه, عن طريق االجتهاد في متغيرات األحوال عبر العصور, وتوضيح المفاهيم الصحيحة والمعايير الشرعية في استنباط األحكام. 
وسماحة الشريعة من خالل رد الحقوق إلى أصحابها, وتزويد المكتبة اإلسالمية والعربية بمؤلف يجمع بين طياته بعض صور    إظهار مزايا  -3

 وتطبيقات الخيار في البيع عن طريق توضيحها كمسألة مهمة من المسائل الفقهية.
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 منهج البحث:
 خراج ما يتعلق بضمان المغصوب في الفقه. استخدمُت في بحثي هذا المنهج االستقرائي, لكتب الفقه ثم است -1
 عزو اآليات القرآنية, باسم السورة ورقم اآلية.   -2 
 التخريج العلمي لألحاديث الواردة في البحث. -3
 التأصيل العلمي لموضوعات البحث ومسائله. -4
ومواقع الشبكة العنكبوتية، في حال عدم وجود  توثيق المعلومات الواردة من مصادرها األصلية ما أمكن، أو من أوراق العمل البحثية،    -5

 المصادر األصلية. 
 تحرير المسائل العلمية التي تحتاج إلى إيضاح وتحليل. -6
 تناول موضوعات البحث بحكمة ورويَّة. -7
 االهتمام بالمعنى اللغوي واالصطالحي لما له عالقة مباشرة بُصلب موضوع البحث. -8
الصحيحين, أو أحدهما, فإنه يكتفي بهما, وأما إذا كان الحديث في غيرهما فإنه يتم تخريجه  والحكم عليه, من    إذا كان الحديث مذكوًرا في   -9

 قبل أهل الفن المختصين. 
 االلتزام بقواعد اللغة العربية, واالهتمام بعالمات الترقيم, وضبط ما يحتاج إلى ضبط ما استطعت إلى ذلك سبياًل.  -10

 تحتويه من نتائج .وضع الخاتمة وما  - 11 
 خطة البحث

  قد قسمُت هذا البحث إلى مقدمة، وفيها أهمية الموضوع وسبب اختياره, وأهداف البحث , وفصل تمهيدي وثالثة مباحث, وخاتمة، والمراجع,على 
 النحو اآلتي:

 .تعريف الخيار وتعريف البيع في اللغة واالصطالح ويتناول  :التمهيدي فصلال
 األول: الملك ال ينتقل في زمن الخيار. المبحث 

 المبحث الثاني: إخفاء ما يثبت الخيار دون ما ال يثبت. 
 المبحث الثالث: إذا انعقد البيع لم يتطرق إليه الفسخ. 

 الفصل التمهيدي
مراجعة العقد الذي بينهم فقد يطرأ سبب أعطت الشريعة اإلسالمية للمتعاقدين الحق في الخيار بعد العقد حتى يكون للمتعاقدين الفرصة في  

تم يدعو لتغير العقد، أو يجد أحد المتعاقدين في الصفقة غير ما قد اتفقا عليه في العقد.وإذا حصل االيجاب والقبول من البائع والمشتري و 
على أنه ال خيار.فقد يحدث أن يتسرع أحد    العقد فلكل واحد منهما حق إبقاء العقد أو إلغائه ماداما في المجلس أي محل العقد، ما لم يتبايعا

  المتعاقدين في االيجاب أو القبول، ثم يبدو له أن مصلحته تقتضي عدم إنفاذ العقد، فجعل له الشارع هذا الحق لتدارك ما عسى أن يكون قد
 ى اللغة وفي االصطالح.فاته بالتسرع.ولذا سأبين حكم الخيار في البيع ولكن في البداية سأوضح معنى الخيار ومعنى البيع ف

 تعريف اخليار يف اللغة واالصطالح املطلب األول
ى  تعريف الخيار في اللغة: الخاء والياء والراء أصله العطف والميل، ثم يحمل عليه. فالخير: خالف الشر ; ألن كل أحد يميل إليه ويعطف عل

 األمرين لك. وكل هذا من االستخارة، وهي االستعطاف. ويقال استخرته,  صاحبه. والخيرة: الخيار. والخير: الكرم. واالستخارة: أن تسأل خير
وخيار  الشرط  وخيار  المجلس  خيار  أضرب:  ثالثة  على  فسخه، وهو  أو  البيع  إمضاء  إما  األمرين:  طلب خير  وهو  االختيار،  من  االسم 

 .( 1) النقيصة
 تعريف اخليار يف االصطالح:

 (.2): هو مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب, أو مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكا وتملكا  عرفه الحنفية بأنه
 (.3) : عقد معاوضة على غير منافع وال متعة لذة, أو نقل الملك على عوض وعرفه المالكية بأنه

 (. 4) هو طلب خير األمرين من إمضاء العقد أو فسخه  وعرفه الشافعية بأنه:
  (.5)طلب خير األمرين من إمضاء عقد وفسخه   الحنابلة بأنه:وعرفه 
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 ويمكن تعريف البيع إجماال بأنه: طلب خير األمرين من اإلمضاء أو اإللغاء.
 تعريف البيع يف اللغة واالصطالح املطلب الثاني

الباء والياء والعين أصل واحد، وهو بيع الشيء، وربما سمي الشرى بيًعا، والمعنى واحد، والبيع من األضداد كالشراء :  تعريف البيع في اللغة
العرف أن  قد يطلق أحدهما ويراد به اآلخر، ويسمى كل واحد من المتعاقدين: بائًعا، أو َبيًِّعا، لكن إذا أطلق البائع؛ فالمتبادر إلى الذهن في  

 .( 6) لسلعةيراد به باذل ا
 (.7): هو مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب, أو مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكا وتملكا  عرفه الحنفية بأنه

 (.8) : عقد معاوضة على غير منافع وال متعة لذة, أو نقل الملك على عوض وعرفه المالكية بأنه
 (.9): مقابلة مال بمال على وجه مخصوص, أو مقابلة المال بمال أو نحوه تمليكا وعرفه الشافعية بأنه
 (.10) : مبادلة المال بالمال، تمليكا، وتملكا, أو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة   وعرفه الحنابلة بأنه

 .( 11) ويمكن تعريف البيع إجماال بأنه: مبادلة المال بالمال بالتراضي
 امللك ال ينتقل يف زمن اخليار املبحث األول

 (, واختلفوا في انتقال الملك في زمن الخيار ، على قولين:12اتفق الفقهاء على جواز اشتراط الخيار ثالثة أيام فما دونها )   تحرير محل النزاع:
 (.13مالكية وقول عند الشافعية, وقول للحنابلة ) : ال ينتقل ملك المبيع عن البائع حتى ينقضي الخيار, وهو قول الحنفية, والالقول األول

الملك ينتقل إلى المشترى في زمن الخيار, وهو قول أبى يوسف ومحمد من الحنفية وقول للشافعية, وظاهر المذهب عند الحنابلة    القول الثاني:
(14.) 

ثمرة االختالف بين الفقهاء فيما لو باع البائع المبيع في زمن الخيار أو وهبه أو تصدق به أو غير ذلك فعلى رأي من   :  تظهرثمرة الخالف
  يقول أن الملك باقي على ملك البائع سيكون تصرفه هذا صحيح ألنه باع ما يملكه وعلى رأي من يقول بعدم بقاء الملك عليه سواء انتقل الى

 تصرفه هذا باطل ألنه باع ما ال يملكه.المشترى أو هو موقوف ف
 األدلة والمناقشة

 أستدلوا أصحاب القول األول : 
 (. 15: إن الخيار إذا كان للبائع، فالمبيع لم يخرج عن ملكه، وإذا كان للمشتري، فالثمن لم يخرج عن ملكه ) الدليل األول

مبيع في ملك المشتري في الثاني؛ لوجهين: أحدهما: أنه جمع بين البدل يمنع دخول الثمن في ملك البائع في األول ودخول ال  الدليل الثانى:
رضيان والمبدل في عقد المبادلة، وهذا ال يجوز، والثاني: إن في هذا ترك التسوية بين العاقدين في حكم المعاوضة، وهذا ال يجوز؛ ألنهما ال ي

 (.16بالتفاوت ) 
الثمن عن ملك المشتري، فهو شرط دخول المبيع في ملكه، ولهذا توقف دخول المبيع في ملك المخاطب : الشراء كما هو علة زوال  الدليل الثالث

 (. 17على قبوله، والخيار دخل على الشراء مطلقًا، فكان يمنع عمله من حيث إنه علة يمتنع ومن حيث إنه شرط )
 (.18: أنه عقد غير الزم، فلم ينقل الملك عن البائع ) الدليل الرابع

: أن الملك إنما ينتقل بحصول التبايع المحقق، وذلك باإليجاب المحقق والقبول المحقق، فإذا شرط فيه الخيار، فاإليجاب غير  ليل الخامسالد
  تحديد، محقق؛ ألنه مشروط بشرط يقع في المستقبل وهو الرضا به أو فسخه. وألنه إيجاب ال يلزم البائع الثبوت عليه، فلم ينتقل الملك به على ال

 (.19أصله إذا أوجبه ولم يقل المشتري قبلت)
 أستدلوا القول الثاني : 

، إِّالَّ َأْن َيْشَترَِّطُه اْلُمْبَتاعُ : َعْن َسالٍِّم، َعْن َأبِّيهِّ، َعنِّ النَّبِّيِّّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم َقاَل: »َمْن َباَع َعْبًدا َوَلُه َماٌل َفَمالُ الدليل األول ، َوَمْن َباَع  ُه لِّْلَبائِّعِّ
، إِّالَّ َأْن َيْشَترَِّط اْلُمْبَتاُع«)   (.21(.وجه الداللة من الحديث: جعله للمبتاع بمجرد اشتراطه، وهو عام في كل بيع) 20َنْخاًل ُمَؤبًَّرا َفالثََّمَرُة لِّْلَبائِّعِّ

(.نوقش ذلك: ألنه إيجاب ال يلزم البائع الثبوت عليه، فلم ينتقل 22أنه بيع صحيح فنقل الملك عقيبه، كما لو لم يشترط الخيار )   الدليل الثاني:
 (.23الملك به على التحديد ) 
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ألن البيع تمليك، والتمليك يدل على نقل الملك إلى المشتري، ويقتضيه لفظه، والشرع قد اعتبره وقضى بصحته، فيجب أن يعتبره    الدليل الثالث:
(.نوقش ذلك: الملك إنما ينتقل بحصول التبايع المحقق، وذلك باإليجاب المحقق  24ار فيه ال ينافيه )فيما يقتضيه ويدل عليه لفظه، وثبوت الخي

 (.25والقبول المحقق، فإذا شرط فيه الخيار، فاإليجاب غير محقق؛ ألنه مشروط بشرط يقع في المستقبل وهو الرضا به أو فسخه ) 
صل، واالمتناع بعارض، والمانع ههنا هو الخيار وأنه وجد في أحد الجانبين ال غير،  ثبوت الحكم عند وجود المستدعي هو األ  الدليل الرابع:

فيعمل في المنع فيه ال في الجانب اآلخر أال ترى كيف خرج المبيع عن ملك البائع إذا كان الخيار للمشتري، والثمن عن ملك المشتري إذا 
 (.26ر له، فيعمل في بتات هذا الحكم الذي وضع له. ) كان الخيار للبائع؟ ، فدل أن البيع بات في حق من ال خيا

نوقش ذلك: القول بأن البيع بات في حق من ال خيار له: قلنا هذا يوجب البتات في حق الزوال ال في حق الثبوت؛ ألن الخيار من أحد  
 (.27ب اآلخر إن كان ال يمنع الزوال ) الجانبين له أثر في المنع من الزوال، وامتناع الزوال من أحد الجانبين يمنع الثبوت من الجان

 الترجيح
 والذي أميل إليه في الترجيح هو القول األول القائل: ال ينتقل ملك المبيع عن البائع حتى ينقضي الخيار,  وذلك لألسباب التالية: 

 قوة أدلتهم وسالمتها من المعارضة.   -1 
 . مناقشاتضعف أدلة القول الثاني بما ورد عليها من  -2

 إخفاء ما يثبت اخليار دون ما ال يثبت املبحث الثاني
 تحرير محل النزاع:

(, واختلفوا في من علم شيئا يثبت الخيار  28اتفق الفقهاء على أن يجب على البائع إعالم المشتري بالعيب وإن لم يكن العيب مثبتا للخيار )  
 فأخفاه، أو سعى في تدليس فيه ، على قولين: 

 (.  29ثبوت الخيار بسبب الغبن, وهو قول الحنفية, ومذهب المالكية, وهو قول عند الشافعية، ومذهب الحنابلة )  القول األول:
 (.30للحنابلة )  و قول: ال يثبتت الخيار بسبب الغبن, وهو قول للشافعية, وهالقول الثاني

 األدلة والمناقشة
 :  أستدلوا أصحاب القول األول

 (.31أنه خيار لدفع ضرر متحقق، فكان على التراخي، كالقصاص، وال نسلم داللة اإلمساك على الرضا به )  الدليل األول:
صلح له أم ال، وإن كان يساوي الثمن الذي ابتاعه به أم  : ألن المبتاع قد ال يخبر ما ابتاع فيحتاج إلى أن يختبره ويعلم إن كان يالدليل الثانى

 (.32ال، وقد يحتاج في ذلك كله إلى رأي غيره، فيريد أن يستشير فيه، فجعل له الخيار رفقا به ) 
 (.33ألن مطلق العقد يقتضي وصف السالمة: أي سالمة المعقود عليه عن العيب )  الدليل الثالث:
 (.34ألن الرضا داخل في حقيقة البيع، وعند فواته ينتفي الرضا فيتضرر بلزوم ما ال يرضى به )  الدليل الرابع:

  : أستدلوا أصحاب القول الثاني
ي ُمْنقُِّذ ْبُن َعْمٍرو َوَكاَن َرُجاًل َقْد َأَصاَبْتُه آمَّةٌ الدليل األول هِّ َفَكَسَرْت لَِّساَنُه، َوَكاَن اَل َيَدُع  : َعْن ُمَحمَّدِّ ْبنِّ َيْحَيى ْبنِّ َحبَّاٍن، َقاَل: ُهَو َجدِّّ فِّي َرْأسِّ

اَلَبَة، ُثمَّ َأنْ َعَلى َذلَِّك التَِّّجاَرَة، َوَكاَن اَل َيَزاُل ُيْغَبُن، َفَأَتى النَّبِّيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َفَذَكَر َذلَِّك   َت فِّي  َلُه َفَقاَل َلُه: " إَِّذا َأْنَت َباَيْعَت، َفُقْل: اَل خِّ
ْطَت َفاْرُدْدَها َعَلى َصاحِّ  ْك، َوإِّْن َسخِّ يَت َفَأْمسِّ َيارِّ َثاَلَث َلَياٍل، َفإِّْن َرضِّ ْلَعٍة اْبَتْعَتَها بِّاْلخِّ - (.وجه الداللة من الحديث: إن النبي  35بَِّها " )ُكلِّّ سِّ

 (.36ارك غبنه عند الحاجة ) لم يثبت له الخيار بالغبن، ولكن أرشده إلى شرط الخيار، ليتد - صلى هللا عليه وسلم
وإن لم    -لذلك الرجل: أن جعل الخيار له ثالثا فيما باع أو اشترى   -صلى هللا عليه وسلم    -نوقش ذلك: قيل: إن ذلك خصوص من النبي  
ة، فيكون الحديث  أن يشترط الخيار لنفسه ثالثا، مع قوله: ال خالب  - صلى هللا عليه وسلم    - يشترط ذلك، وقيل: بل إنما جعل له رسول هللا  

 (.37على هذا مستعمال، وأيا ما كان، فيه إجازة الخيار في البيع)
 (.38ألن التقصير منه حيث جرى على الوهم المجرد ولم يراجع أهل الخبرة ) الدليل الثاني:
المشتري في ترك االستظهار فلم يجز  وألن المبيع سليم ولم يوجد من جهة البائع تدليس وإنما فرط : الغبن ال يثبت بمجرده خيارالدليل الثالث

 (.39له الرد ) 
 (.40نوقش ذلك: الرؤية التي ال تفيد المعرفة وال تنفي الغرر كالمعدومة )
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 الترجيح
 والذي أميل إليه في الترجيح هو القول األول القائل: ثبوت الخيار بسبب الغبن,  وذلك لألسباب التالية:

 قوة أدلتهم وسالمتها من المعارضة.   -1 
 ضعف أدلة القول الثاني بما ورد عليها من مناقشات.  -2

 إذا انعقد البيع مل يتطرق إليه الفسخ املبحث الثالث
والشرط، والعيب، وخلف قال أصحابنا: إذا انعقد البيع لم يتطرق إليه الفسخ إال بأحد سبعة أسباب خيار المجلس،  رجح االمام السبكي بقوله :

 (.41) قلت: ويدخل في خيار العيب خيار تفريق الصفقة  المشروط المقصود، واإلقالة والتحالف، وهالك المبيع قبل القبض.....
 تحرير محل النزاع:

(, واختلفوا في  42ة )اإلعالم بالعيب مطلوب على سبيل الوجوب, وال خالف بين الفقهاء في الرد بالعيب في الجمل  اتفق الفقهاء على أن   
 خيار العيب للمشتري كخيار تفريق الصفقة ، على ثالثة أقوال:  

: يثبت للمشتري عند قيام خيار العيب الخيار بين أن يفسخ العقد ويرد المبيع المعيب ويسترد الثمن، أو أن يمضي العقد ويمسك القول األول
ووجه    المعيب بجميع الثمن دون أن يرجع على البائع باألرش )نقصان المعيب(, وهو قول الحنفية, ومذهب المالكية, والشافعية على األصح,

 (. 43عند الحنابلة ) 
وإسحاق بن راهويه   -: يثبت للمشتري عند قيام خيار العيب الخيار بين الرد أو اإلمساك مع األرش, وهو مذهب أحمد بن حنبل القول الثاني

(44.) 
 األدلة والمناقشة

 أستدلواأصحاب  القول األول : 
اإلمساك من غير أرش، أو الرد. وألنه يملك الرد، فلم  جعل لمشتري المصراة الخيار بين    -صلى هللا عليه وسلم    - : ألن النبي  الدليل األول

 (.45يملك أخذ جزء من الثمن، كالذي له الخيار ) 
 (. 46: ألن حق الرجوع بالنقصان كالخلف عن الرد، والقدرة على األصل تمنع المصير إلى الخلف ) الدليل الثانى
 (.47لعيب، والرضا بالعيب يمنع الرجوع بالنقصان كما يمنع الرد ) ألن إمساك المبيع المعيب مع علمه داللة الرضا با :الدليل الثالث

  : أستدلوا أصحاب  القول الثاني
(.نوقش ذلك: إن لم يتغير المبيع بشيء من العيوب 48: أنه ظهر على عيب لم يعلم به، فكان له األرش، كما لو تعيب عنده ) الدليل األول

 (. 49بيع ويأخذ ثمنه، أو يمسك، وال شيء له, واألصل أن كل ما حط القيمة أنه يجب به الرد)عند المشتري , فالمشتري مخير بينأن يرد الم
ألنه فات عليه جزء من المبيع، فكانت له المطالبة بعوضه، كما لو اشترى عشرة أقفزة، فبانت تسعة، أو كما لو أتلفه بعد    :الدليل الثاني

 (.51(.نوقش ذلك: ال يجبر البائع على دفع األرش ألنه لم يبذل المبيع إال بجميع الثمن فلم يجبر على تسليمه ببعض الثمن ) 50البيع)
 : رضا المتبايعين على أن العوض في مقابلة المعوض، فكل جزء من المعوض  الدليل الثالث

 (.52يقابله جزء من العوض، ومع العيب فاته جزء فيرجع ببدله وهو األرش)
 (.53نوقش ذلك:  أن أخذ األرش يؤدي إلى ربا الفضل ) 

 الترجيح
د قيام خيار العيب الخيار بين أن يفسخ العقد ويرد المبيع المعيب ويسترد والذي أميل إليه في الترجيح هو القول األول القائل: يثبت للمشتري عن

 الثمن، أو أن يمضي العقد ويمسك المعيب بجميع الثمن دون أن يرجع على البائع باألرش,  وذلك لألسباب التالية: 
 قوة أدلتهم وسالمتها من المعارضة.   -1 
 ات. ضعف أدلة القول الثاني بما ورد عليها من مناقش -2

 النتائج وخامتة البحث
 بعد حمد هللا تعالى على توفيقي إلعداد هذا البحث على الصورة التي

 كنت أقصد إنجازه عليها، يمكنني تلخيص النتائج التي توصلت إليها في هذا الموضوع في النقاط التالية:
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 المتعاقدين. إن الخيار يرفع اللزوم عن العقد في حق من له الخيار، ويمحص إرادة  -1
الخيار في البيع ينقي عنصر التراضي من الشوائب توّصاًل إلى دفع الضرر عن العاقد الذي رضي بالمبادلة ، والمبادلة تقتضي السالمة    - 2

 من العيب أو ما يخل بالرضا فإذا اختّل الرضا يتضّرر العاقد فيرتفع لزوم العقد.
 شيء له وسّد حاجته في الشراء.يفيد الخيارفي التروي والتأمل في  صالح ال -3
قد،  الخيار يخّفف مغبة اإلخالل بالعقد في البداية لعدم المعلومّية التاّمة، أو لدخول اللبس والغبن ونحوهما مما يؤدي إلى اإلضرار بالعا  -4

 فيحتاج إلى الخيار لدفع الغبن عن نفسه، وهذه الحاجة ماسة لديه ليختار األرفق به واألوفق له. 
 ر واملراجعاملصاد

 القرآن الكريم.  -1
 علوم القرآن الكريم:  -2
هـ( الناشر: دار الكتاب 538أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار هللا )المتوفى:    الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل :  -

 هـ.   1407 -بيروت, الطبعة: الثالثة  –العربي 
هـ(, المحقق: سامي بن محمد 774تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى:    -

 م.  1999 -هـ  1420مة, الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع,الطبعة: الثانية سال
 كتب الحديث النبوي وعلومه وشروحه:  -3
هـ( تحقيق: سالم محمد عطا،  463االستذكار: أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى:    -

 . 2000 – 1421بيروت, الطبعة: األولى،  –تب العلمية محمد علي معوض, الناشر: دار الك
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا    -

السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد    البخاري الجعفي, المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر, الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن
 هـ.1422الباقي(, الطبعة: األولى، 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري   -
 بيروت.  –ار إحياء التراث العربي هـ(, المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي, الناشر: د261)المتوفى: 

هـ( المحقق: حبيب الرحمن األعظمي, الناشر:  211المصنف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني )المتوفى:    -
 . 1403بيروت, الطبعة: الثانية،  –الهند, يطلب من: المكتب اإلسالمي  - المجلس العلمي

هـ(, الناشر:  474الموطإ: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي األندلسي )المتوفى:  المنتقى شرح    -
 هـ.  1332بجوار محافظة مصر, الطبعة: األولى،  -مطبعة السعادة 

هـ( الناشر: دار إحياء التراث العربي 676:  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى  -
 . 1392بيروت, الطبعة: الثانية،  –
هـ( المحقق: محمد مصطفى األعظمي, الناشر: مؤسسة زايد 179الموطأ : مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني )المتوفى:    -

 . اإلمارات –أبو ظبي  -بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية 
هـ(, تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي, دار  273سنن ابن ماجه: ابن ماجة أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد )ت:    -

 فيصل عيسى البابي الحلبي.  -إحياء الكتب العربية 
ْستاني )ت:    سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي  - جِّ هـ(, المحقق: محمد 275السِّّ

 بيروت. –محيي الدين عبد الحميد, المكتبة العصرية، صيدا 
هـ(, تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر 279سنن الترمذي :محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى )ت:    -

  – (, شركة مكتبةمصطفى الحلبي  5،  4م عطوة عوض المدرس في األزهر الشريف )جـ  ( وإبراهي3( ومحمد فؤاد عبد الباقي )جـ  2،  1)جـ  
 م.  1975 -هـ  1395مصر, الطبعة: الثانية، 

سبل السالم: محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد الحسني، الكحالني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسالفه باألمير  -
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 اشر: دار الحديث, الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.هـ(, الن1182)المتوفى: 
, رقم كتبه وأبوابه  1379بيروت،    -فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي, دار المعرفة    -

 وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي, قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب. 
هـ( الناشر: دار  1014مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:علي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدين المال الهروي القاري )المتوفى:    -

 م. 2002 - هـ 1422لبنان, الطبعة: األولى،  –الفكر، بيروت 
 م.   2004 - هـ  1425الطبعة: األولى، 

هـ(, تحقيق: عصام الدين الصبابطي, 1250علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني )ت:  نيل األوطار شرح منتقى األخبار: محمد بن    -
., المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء التراث 1403م, الطبعة: الثانية،    1999  - هـ    1419دار الحديث، مصر, الطبعة: األولى،  

 بيروت. –العربي 
 كتب الفقه وأصوله:  -4
هـ( المحقق: عبد 631ل األحكام:أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي اآلمدي )المتوفى:  اإلحكام في أصو   -

 لبنان. -دمشق -الرزاق عفيفي, الناشر: المكتب اإلسالمي، بيروت
هـ(, المحقق: الشيخ أحمد 456اإلحكام في أصول األحكام: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري )ت:    -

 محمد شاكر, قدم له: األستاذ الدكتور إحسان عباس, دار اآلفاق الجديدة، بيروت. 
النعمان: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري, وضع حواشيه وخرج   - األشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة 

 م.  1999  -هـ   1419لبنان, الطبعة: األولى،   –تب العلمية، بيروت أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات, دار الك
 م. 1991  -هـ1411هـ(, دار الكتب العلمية, الطبعة: األولى  771األشباه والنظائر: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )ت:  -
 م.1990  -هـ  1411هـ(, دار الكتب العلمية, الطبعة: األولى،  911األشباه والنظائر: عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )ت:  -5
هـ( الناشر: دار الكتبي, الطبعة:  794البحر المحيط في أصول الفقه: أبو عبد هللا بدر الدين محمد بن عبد هللا بن بهادر الزركشي )المتوفى:    -

 م. 1994 -هـ  1414األولى، 
هـ(  885لدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي )المتوفى:  التحبير شرح التحرير في أصول الفقه: عالء ا  - 

هـ  1421السعودية / الرياض, الطبعة: األولى،   -المحقق: د. عبد الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، د. أحمد السراح, الناشر: مكتبة الرشد  
 م. 2000 -
هـ(, المحقق:  772الرحيم بن الحسن بن علي اإلسنوي الشافعّي، أبو محمد، جمال الدين )ت:  التمهيد في تخريج الفروع على األصول: عبد    -

 . 1400بيروت, الطبعة: األولى،  –د. محمد حسن هيتو, الناشر: مؤسسة الرسالة 
هـ( الناشر: دار  1250إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصول:محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني )المتوفى:    -

 م. 1999 - هـ 1419الكتاب العربي, الطبعة: الطبعة األولى 
بيروت, الطبعة: بدون طبعة,   – هـ( الناشر: دار المعرفة  483المبسوط: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي )المتوفى:    -

 م.1993 -هـ  1414تاريخ النشر: 
 هـ( 606بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )المتوفى: المحصول: أبو عبد هللا محمد بن عمر  -

 م.  1997 -هـ   1418دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني, الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الثالثة،  
ق: محمد عبد السالم عبد الشافي, الناشر: دار الكتب العلمية, هـ( تحقي505المستصفى:أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى:    -

 م. 1993  -هـ 1413الطبعة: األولى، 
هـ( الناشر: دار الكتبي, 794البحر المحيط  في أصول الفقه: أبو عبد هللا بدر الدين محمد بن عبد هللا بن بهادر الزركشي )المتوفى:    -

 م. 1994  -هـ 1414الطبعة: األولى، 
هـ( المحقق: طه 684شرح تنقيح الفصول: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي )المتوفى:    -

 م.   1973 - هـ  1393عبد الرؤوف سعد, الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة, الطبعة: األولى، 
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 المذاهب الفقهية: -5
هـ( وفي آخره: تكملة البحر  970ق: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري )المتوفى:  البحر الرائق شرح كنز الدقائ  -

هـ( وبالحاشية: منحة الخالق البن عابدين, الناشر: دار الكتاب   1138الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري )ت بعد  
 اإلسالمي, الطبعة: الثانية.

هـ( الناشر: دار  1252ر على الدر المختار: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي )المتوفى:  رد المحتا  -
 م. 1992 -هـ  1412بيروت, الطبعة: الثانية، -الفكر

مصر    -ر: مصطفى البابي اْلحَلبِّي  هـ( الناش  972تيسير التحرير: محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي )المتوفى:    -
 م(.  1932 -هـ   1351)
هـ( الناشر: مكتبة صبيح بمصر, الطبعة: بدون طبعة  793شرح التلويح على التوضيح:  سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني )المتوفى:    -

 وبدون تاريخ.
ودار    -هـ( الناشر: دار البشائر اإلسالمية    370ى:  شرح مختصر الطحاوي: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )المتوف  -

 م.  2010 -هـ  1431السراج,الطبعة: األولى 
هـ( المحقق: مركز الدراسات الفقهية   428التجريد للقدوري:أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري )المتوفى:    -

 م.   2006  -هـ  1427طبعة: الثانية،  القاهرة, ال –واالقتصادية, الناشر: دار السالم 
المالكي   - النفراوي األزهري  الدين  ابن مهنا، شهاب  القيرواني:أحمد بن غانم )أو غنيم( بن سالم  أبي زيد  ابن  الفواكه الدواني على رسالة 

 م. 1995 - هـ 1415هـ( الناشر: دار الفكر, الطبعة: بدون طبعة, تاريخ النشر:  1126)المتوفى: 
 هـ( 897كليل لمختصر خليل: محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد هللا المواق المالكي )المتوفى:  التاج واإل  -

 م. 1994- هـ1416الناشر: دار الكتب العلمية, الطبعة: األولى،  
بيروت,   –هـ( الناشر: دار الفكر 1299وفى: منح الجليل شرح مختصر خليل: محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد هللا المالكي )المت -

 م. 1989هـ/1409الطبعة: بدون طبعة, تاريخ النشر: 
هـ(,  595بداية المجتهد ونهاية المقتصد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد )المتوفى:  -

 م.  2004 - هـ 1425طبعة, تاريخ النشر:  القاهرة, الطبعة: بدون  –الناشر: دار الحديث 
 - هـ( الناشر: دار الغرب اإلسالمي684العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي )المتوفى:    الذخيرة:أبو  -

 م.  1994بيروت, الطبعة: األولى، 
قرافي )المتوفى:  الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بال  -

 هـ( الناشر: عالم الكتب, الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.684
  - هـ  1415هـ( الناشر: دار الكتب العلمية, الطبعة: األولى،  179المدونة: مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني )المتوفى:    -

 م. 1994
هـ( المحقق: 463 بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى:  الكافي في فقه أهل المدينة: أبو عمر يوسف بن عبد هللا  -

 م. 1980هـ/1400محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني, الناشر: مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية, الطبعة: الثانية،  
هـ(, حققه: د  520لمسائل المستخرجة: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )المتوفى:  البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل    -

 م.  1988 -هـ   1408لبنان, الطبعة: الثانية،  –محمد حجي وآخرون, الناشر: دار الغرب اإلسالمي، بيروت 
هـ( تحقيق: سليم بن عيد الهاللي, الناشر: دار  790االعتصام: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي )المتوفى:    -

 م. 1992  -هـ  1412ابن عفان، السعودية, الطبعة: األولى، 
هـ( الناشر: دار الكتبي, 794البحر المحيط  في أصول الفقه: أبو عبد هللا بدر الدين محمد بن عبد هللا بن بهادر الزركشي )المتوفى:    -

 م. 1994  -هـ 1414الطبعة: األولى، 
هـ( الناشر:  772نهاية السول شرح منهاج الوصول: عبد الرحيم بن الحسن بن علي اإلسنوي الشافعّي، أبو محمد، جمال الدين )المتوفى:    -



   

         

 اخليار يف البيع لإلمام تاج الدين السبكي يف كتابه االشباه والنظائر              

  

  

 م. 1999 -هـ 1420لبنان, الطبعة: األولى -بيروت-دار الكتب العلمية 
 هـ( الناشر: دار الفكر.676يحيى بن شرف النووي )المتوفى:  المجموع شرح المهذب )مع تكملة السبكي والمطيعي( : أبو زكريا محيي الدين    -
  األم : الشافعي أبو عبد هللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي )المتوفى:  -

 م. 1990هـ/ 1410بيروت, الطبعة: بدون طبعة, سنة النشر:  –هـ( الناشر: دار المعرفة 204
 الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني -

هـ( المحقق: الشيخ علي محمد معوض 450: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي )المتوفى:  
 لبنان  -الشيخ عادل أحمد عبد الموجود, الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  -

 م.  1999- هـ  1419الطبعة: األولى، 
نهاية المطلب في دراية المذهب: عبد الملك بن عبد هللا بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين   -

 م.2007- هـ1428: األولى، هـ( حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود الّديب, الناشر: دار المنهاج, الطبعة478)المتوفى: 
هـ( تحقيق: زهير الشاويش, الناشر: المكتب 676روضة الطالبين وعمدة المفتين: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:    -

 م. 1991هـ /  1412عمان, الطبعة: الثالثة،   -دمشق -اإلسالمي، بيروت
هـ( الناشر: دار  1250لجوامع: حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي )المتوفى:  حاشية العطار على شرح الجالل المحلي على جمع ا  -

 الكتب العلمية, الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
ن قواعد األحكام في مصالح األنام: أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطا  -

الكليات األزهرية  660)المتوفى:    العلماء الناشر: مكتبة  الرؤوف سعد,  القاهرة, طبعة: جديدة مضبوطة   –هـ( راجعه وعلق عليه: طه عبد 
 م.   1991  -هـ  1414منقحة، 

هـ( المحقق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد  684نفائس األصول في شرح المحصول: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي )ت    -
 م. 1995 - هـ 1416وض, الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز, الطبعة: األولى، مع
هـ( المحقق: طه 684شرح تنقيح الفصول: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي )المتوفى:    -

 م.   1973 - هـ  1393ى، عبد الرؤوف سعد, الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة, الطبعة: األول
هـ( الناشر:  772نهاية السول شرح منهاج الوصول: عبد الرحيم بن الحسن بن علي اإلسنوي الشافعّي، أبو محمد، جمال الدين )المتوفى:    -

 م. 1999 -هـ 1420لبنان. الطبعة: األولى -بيروت-دار الكتب العلمية 
هـ(  972أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي )المتوفى:  شرح الكوكب المنير: تقي الدين أبو البقاء محمد بن    -

 مـ.  1997  -هـ  1418المحقق: محمد الزحيلي ونزيه حماد, الناشر: مكتبة العبيكان, الطبعة  الثانية, 
القادر الجكني الشنقيطي )المتوفى  - الناشر: الجامعة اإلسالمية، 1393:  المصالح المرسلة: محمد األمين بن محمد المختار بن عبد  هـ( 

 هـ. 1410المدينة المنورة, الطبعة: األولى،  
الشرح الكبير على متن المقنع:عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين )المتوفى:   -

 هـ( الناشر: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع. 682
هـ( الناشر: دار الكتب 884بدع في شرح المقنع: إبراهيم بن محمد بن عبد هللا بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين )المتوفى: الم  -

 م.   1997 - هـ  1418لبنان, الطبعة: األولى،  –العلمية، بيروت 
خضر بن محمد، ابن تيمية الحراني، أبو البركات، مجد المحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل:عبد السالم بن عبد هللا بن ال  -

 مـ.1984-هـ  1404الرياض, الطبعة: الطبعة الثانية  -هـ( الناشر: مكتبة المعارف652الدين )المتوفى: 
المغني البن قدامة: أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن   -

 م. 1968  -هـ 1388هـ( الناشر: مكتبة القاهرة, الطبعة: بدون طبعة, تاريخ النشر: 620قدامة المقدسي )المتوفى:  
 ناشر: الكتاب منشور على موقع وزارة األوقاف السعودية بدون بيانات.مقاصد الشريعة اإلسالمية: ال -
الناشر: عمادة البحث العلمي، بالجامعة اإلسالمية، بالمدينة    الوصف المناسب لشرع الحكم: أحمد بن محمود بن عبد الوهاب الشنقيطي,  -
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 هـ.1415المنورة, الطبعة: األولى، 
 هـ( الناشر: مطبعة المدني »المؤسسة السعودية بمصر«. 1375علم أصول الفقه وخالصة تاريخ التشريع:عبد الوهاب خالف )المتوفى:  -

 معاجم اللغة: 
هـ( المحقق: ضبطه  1258الحكام((: علي بن عبد السالم بن علي، أبو الحسن التُُّسولي )المتوفى:    البهجة في شرح التحفة ))شرح تحفة  -

 م. 1998 -هـ  1418لبنان /  بيروت, الطبعة: األولى،  - وصححه: محمد عبد القادر شاهين, الناشر: دار الكتب العلمية 
هـ  1407ر: دار الكتب العلمية )إعادة صف للطبعة القديمة في باكستان  التعريفات الفقهية: محمد عميم اإلحسان المجددي البركتي, الناش  -
 م. 2003 - هـ 1424م( الطبعة: األولى، 1986 -
هـ( تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار,  393الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )المتوفى:    -

 م.  1987 -  هـ 1407يروت, الطبعة: الرابعة ب –الناشر: دار العلم للماليين 
هـ( المحقق: 978أنيس الفقهاء في تعريفات األلفاظ المتداولة بين الفقهاء: قاسم بن عبد هللا بن أمير علي القونوي الرومي الحنفي )المتوفى:    -

 هـ. 1424- م2004يحيى حسن مراد, الناشر: دار الكتب العلمية, الطبعة: 
هـ( المحقق: محمد عوض مرعب,  الناشر: دار إحياء التراث  370بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور )المتوفى:    تهذيب اللغة:محمد  -

 م. 2001بيروت, الطبعة: األولى،  –العربي 
ناشر: دار  هـ( ال 711لسان العرب: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى )المتوفى:    -

 هـ.  1414 -بيروت, الطبعة: الثالثة  –صادر 
هـ( المحقق: يوسف الشيخ محمد, 666مختار الصحاح:زين الدين أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي )المتوفى:    -

 م. 1999  /هـ 1420صيدا, الطبعة: الخامسة،  –الدار النموذجية، بيروت  -الناشر: المكتبة العصرية  
اللغة: اأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني  الرازي، أبو الحسين )المتوفى:    - هـ( المحقق: عبد السالم محمد هارون,  395معجم مقاييس 

 م. 1979  -هـ 1399الناشر: دار الفكر, عام النشر:  
 كتب التراجم: 

هـ(, تحقيق  799مد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري )المتوفى:  الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: إبراهيم بن علي بن مح  -
 وتعليق: الدكتور محمد األحمدي أبو النور, الناشر: دار التراث للطبع والنشر، القاهرة.

هـ(,  884وفى:  المقصد األرشد في ذكر أصحاب اإلمام أحمد:إبراهيم بن محمد بن عبد هللا بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين )المت  -
 م. 1990 -هـ  1410السعودية, الطبعة: األولى،    –الرياض    -المحقق: د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين , الناشر: مكتبة الرشد 

هـ(  المحقق: أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى, الناشر:  764الوافي بالوفيات: صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا الصفدي )المتوفى:    -
 م. 2000  -هـ1420بيروت, عام النشر: –إحياء التراث  دار
هـ( المحقق:  748تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم: شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي )المتوفى:    -

 م.  1993 -هـ   1413عمر عبد السالم التدمري, الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت, الطبعة: الثانية، 
 هـ( المحقق: الدكتور بشار عواد معروف463تاريخ بغداد:أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي )المتوفى:    -
نشره؛ هـ( عنى ب403تاريخ علماء األندلس: عبد هللا بن محمد بن يوسف بن نصر األزدي، أبو الوليد، المعروف بابن الفرضي )المتوفى:    -

 م.  1988 -هـ   1408وصححه؛ ووقف على طبعه: السيد عزت العطار الحسيني, الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة, الطبعة: الثانية،  
 اهلوامش

 

 (. 267/ 4(، لسان العرب )1/99(، مختار الصحاح للرازي )232/ 2( مقاييس اللغة البن فارس )1)
 (. 5/133ترتيب الشرائع )(, بدائع الصنائع في 4/2( ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق )2)
 (. 3/2(, حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )222/ 4( ينظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )3)
 (. 33/ 3(, إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين )2/402( نظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )4)
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 (. 4/92(, المبدع في شرح المقنع )2/35هى  )( ينظر: دقائق أولي النهى لشرح المنت5)
 (. 365/ 20(، تاج العروس للزبيدي )43(، مختار الصحاح للرازي )ص: 327/ 1( مقاييس اللغة البن فارس )6)
 (. 5/133(, بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )4/2( ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق )7)
 (. 3/2(, حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )222/ 4ر خليل )( انظر: مواهب الجليل في شرح مختص8)
 (. 2/2( أسنى المطالب في شرح روض الطالب )8/98(, فتح العزيز بشرح الوجيز ) 9/149( ينظر: المجموع للنووي )9)
 (. 4/259ف ) (, اإلنصاف في معرفة الراجح من الخال2/56(, اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل )3/480( ينظر: المغني )10)
 (. 2/3(، اللباب في شرح الكتاب للميداني)8/3(، البناية شرح الهداية للعيني )406( كنز الدقائق للنسفي )ص: 11)

(12)  ( اإلجماع  مراتب  )1/86ينظر:  اإلجماع  مسائل  في  اإلقناع   ,)2/213( العلماء  األئمة  اختالف  الهداية  1/352(,  شرح  العناية   ,)
 (.  250/ 2(, إعالم الموقعين )9/225(, المجموع للنووي )2/701هل المدينة )(, الكافي في فقه أ 6/299)

(, اإلشراف على نكت مسائل الخالف 3/227(, بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 6/527المحيط البرهاني في الفقه النعماني )ينظر:    (13)
   (. 282/ 3(,  الكافي في فقه اإلمام أحمد )3/488المغني البن قدامة ) (, 3/324(, الحاوي الكبير )213/ 9(, المجموع للنووي )2/523)

(, أسنى المطالب في شرح روض الطالب  9/250(, روضة الطالبين وعمدة المفتين )5/265ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) (14)
 (. 9/478رح الكبير على متن المقنع )(, الش3/282الكافي في فقه اإلمام أحمد )(, 3/488) (, المغني البن قدامة 2/239)

 (   . 2/77(, تحفة الفقهاء )5/265بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )ينظر:  (15)
 (. 5/265(, بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )2/77(, تحفة الفقهاء )4/16تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق )ينظر:  (16)
 (. 6/488عماني )ينظر: المحيط البرهاني في الفقه الن  (17)
 (.2/523اإلشراف على نكت مسائل الخالف )(,  3/227ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  (18)
 (,3/227بداية المجتهد ونهاية المقتصد )(, 2/523اإلشراف على نكت مسائل الخالف ) ينظر:   (19)
 (. 1244) (, وأخرجه الترمذي في سننه برقم3433أخرجه أبو داود في سننه برقم ) (20)
 (. 4/70(, الشرح الكبير على متن المقنع )3/488المغني )ينظر:  (21)
 (. 4/70(, الشرح الكبير على متن المقنع )3/488(, المغني )2/422مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )ينظر:  (22)
 (.2/523اإلشراف على نكت مسائل الخالف )(,  3/227ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  (23)
 (. 3/488(, المغني )2/242(, حاشيتا قليوبي وعميرة )4/347تحفة المحتاج في شرح المنهاج )ينظر:  (24)
 (.2/523اإلشراف على نكت مسائل الخالف )(,  3/227ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  (25)
 (. 5/265(, بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )6/488المحيط البرهاني في الفقه النعماني )ينظر:  (26)
 (. 2/77(, تحفة الفقهاء )5/265بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )ينظر:  (27)
حاشية الدسوقي    (,47/ 5المحتار على الدر المختار )رد    (,1/418(, األشباه والنظائر البن الملقن )1/262اإلقناع البن المنذر )  ينظر:  (28)

,   ( 276/ 5(,  البيان في مذهب اإلمام الشافعي ) 12/122(, المجموع للنووي )2/245(, حاشيتا قليوبي وعميرة )119/ 3على الشرح الكبير )
 (. 109/ 4المغني البن قدامة )

(, شرح 3/140(, حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )5/5لمختار ) (, رد المحتار على الدر ا6/354العناية شرح الهداية )   ينظر:  (29)
رقاني على مختصر خليل ) (,  كتاب الفروع ومعه تصحيح  12/121(, المجموع للنووي )2/54)  (, المهذب في فقة اإلمام الشافعي198/ 5الزُّ

 (.  3/497المغني البن قدامة ) (,232/ 6الفروع )
 (.   3/498, المغني البن قدامة ) (2/245حاشيتا قليوبي وعميرة )(, 54/ 2ينظر: المهذب في فقة اإلمام الشافعي ) (30)
 (. 4/109ينظر: المغني )  (31)
 (. 8/338(, فتح العزيز بشرح الوجيز )2/86المقدمات الممهدات ) ينظر: (32)
 (.  2/54م الشافعي )(, المهذب في فقة اإلما6/354العناية شرح الهداية )  ينظر: (33)
 (. 6/355العناية شرح الهداية )  ينظر: (34)
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 (. 2355)  (, وأخرجه ابن ماجه في سننه, برقم2117أخرجه البخاري في صحيحه, برقم ) (35)
 (. 8/338(, فتح العزيز بشرح الوجيز ) 3/472روضة الطالبين )  ينظر: (36)
 (. 8/338جيز ) (, فتح العزيز بشرح الو 2/85المقدمات الممهدات) ينظر: (37)
 (. 8/338( , فتح العزيز بشرح الوجيز )3/472روضة الطالبين )  ينظر: (38)
 .  (2/245حاشيتا قليوبي وعميرة ) (,12/118(, المجموع للنووي )54/ 2ينظر: المهذب في فقة اإلمام الشافعي ) (39)
 (. 8/338(, فتح العزيز بشرح الوجيز ) 3/472روضة الطالبين )  ينظر: (40)

 (.  1/252( ينظر: األشباه والنظائر للسبكي )41)
(, بداية المجتهد ونهاية المقتصد 8/99البناية شرح الهداية )  (,354/ 6(, فتح القدير )5/274بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )  ينظر: (42)

(, البيان في مذهب اإلمام 2/425(, مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )3/108شرح الكبير )(, حاشية الدسوقي على ال3/190)
 (. 3/215(, كشاف القناع )4/86( الشرح الكبير على متن المقنع )109/ 4( , المغني )129/ 5الشافعي )

(, بداية المجتهد ونهاية المقتصد 6/39كنز الدقائق )(, البحر الرائق شرح  289  -5/288بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )  ينظر:  (43)
(, اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف  4/24, نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج )(50/ 2(, المهذب في فقة اإلمام الشافعي )3/195)
 .  ( 3/177(, كشاف القناع عن متن اإلقناع )4/319)

( الشرح الكبير على متن 4/111المغني )(,  3/112ي النهى في شرح غاية المنتهى )(, مطالب أول9/380ينظر: المجموع للنووي )  (44)
 (. 3/218(, كشاف القناع )4/86المقنع )

 (. 111/ 4(, المغني )5/285البيان في مذهب اإلمام الشافعي )  ينظر: (45)
 . ( 5/289بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) ينظر (46)
 . ( 5/289بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) ينظر (47)
 (. 4/111المغني ) ينظر: (48)
 (. 3/195بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) ينظر: (49)
 (. 2/20رح المنتهى )(, دقائق أولي النهى لش3/113(, مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى )4/111المغني ) ينظر: (50)
(, اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف 5/288, البيان في مذهب اإلمام الشافعي ) (2/50المهذب في فقة اإلمام الشافعي )   ينظر:  (51)

 .  ( 3/177(, كشاف القناع عن متن اإلقناع )4/319)
 (. 3/112(, مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى )3/218كشاف القناع ) ينظر: (52)
 (. 3/113(, , مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى )3/218كشاف القناع عن متن اإلقناع ) ينظر: (53)


