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 الملخص

تناولت هذه الرسالة العلمية مسائل االختالف اليت تعرض هلا اإلمام ابن رشد احلفيد من خالل كتابه 
على هذه املسائل للتطبيق  منوذجا اخليار بيعقتصد، واختار الباحث كتاب بداية اجملتهد وهناية امل

 :منها التساؤالتوتربز مشكلة هذا البحث يف ذكر بعض  املختلف فيها بني علماء املذاهب الفقهية،
وكم مدة اخليار يف الشريعة اإلسالمية، وما  ؟ما حكم جواز بيع اخليار وما مدى مشروعية ذلك

النقد يف بيع اخليار عند علماء وماحكم اشرتاط  ؟األمور اليت إعتمد عليها العلماء يف حتديد هذه املدة
وكيف يورث بيع اخليار عند علماء  بيع اخليار؟ الضمان أثناء مدة يكون على منو  املذاهب الفقهية؟
تكمن أمهية هذا البحث يف كونه يساهم يف كما   ؟من يصح خياره ومن ال يصحو  املذاهب الفقهية؟

ا من جانبال غىن ملسلم عنها؛ ألهنا تالمس  واليتتوضيح وبيان األحكام الفقهية املتعلقة خبيار البيع، 
وهو جانب املعامالت املالية، واليت كثر التعامل هبا يف هذا الزمان من غري علم  واقع املسلمني اليوم،
 املذاهب الفقهيةمجيع أن مت توصل الباحث بعد ذلك إىل النتائج التالية وهي: وال فقه بأحكامها، 

مدة  كذلك أن،  بيع، وأنه جائز شرعاالمتفقة على جواز خيار  ذه الرسالةاليت اعتمدها الباحث يف ه
أما حسب ما تعارف عليه الناس يف بيوعهم، بل هي على حمددة، غري املالكية  فقهاء اخليار عند

 الذين والشافعية لألحنافا خالفحبسب ما اتفقا عليه املتعاقدين،  تكون مدة اخليار عندهمفاحلنابلة 
عند  غري جائز اشرتاط النقد يف اخلياروأن ، ثالثة أياموهي يرون أن اخليار يف البيع له مدة معلومة 

ضمان البيع يف مدة وأن اشرتاط النقد يف اخليار،  خالفا للجمهور الذين يرون جبواز ،فقهاء املالكية
، كليهمابائع وحده، أو من  من ال ط اخليارارت شاكان يكون على البائع إذا   عند فقهاء األحناف اخليار

ن ضمان اخليار أما املالكية فإ، لمشرتي وحدهل اخليار طارت شاكان ويكون الضمان على املشرتي إذا  
على املشرتي  فيكون ضمان اخليارالشافعية واحلنابلة وأما على البائع إذا هلك عنده، عندهم يكون 

ال يورث عند فقهاء األحناف، بينما يورث  خيار البيعوأن  ،املشرتي املبيع وتلف يف بيده قبض إذا
وكذلك اتفق  ه،، وقول جبواز هفقهاء املالكية والشافعية، أما احلنابلة فلهم قوالن، قول بعدم توريثعند 

  . م اختلفوا يف صحة اخليار لألجنيبصحة اخليار للمتبايعني، ولكنه اجلمهور على
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ABSTRACT 
This thesis addressed the differences issue which displayed by the Imam IbnRushd grandson 

through his book "Bidayat al-Mujtahid" (TheDistinguished Jurist's Primer).The researcher 

chose a book ("The Option of Sale"), asthe model applicable to these contentious issues 

between scientists juristic doctrines, and highlights the problem of this research in some 

questions including: What is the rule of the inadmissibility of the sale of the option and the 

legality of this?How much of the option in the Islamic Sharia, and is adopted by scientists in 

the identification of this time?What is the ruling on the monetary condition in selling the 

option when scholars have doctrinal doctrines? Security during the sale option period? How 

did the sale of the option be inherited when scholars doctrinal doctrines?  It is true that choice 

and it is not true?It also lies the importance of this research is to contribute to the clarification 

of the statement of jurisprudence relating to the option of sale, which is indispensable mouth; 

because they touch a part of the reality of the Muslims today, financial transactions, which 

most dealing in this time of its provisions, and the jurisprudence of the researcher reached the 

following conclusions:that all schools of Islamic jurisprudence adopted by the researcher in 

this letter agree with option, and that the permissible is religiously permissible, and also for 

the duration of the option when the scholars of Al-Malikiyah non-specific, but it is according 

to what is agreed upon by the people in the trade,As for Hanbalis, the duration of the option 

would be as agreed by the contractors, contrary to Al-Ahnaf and the Shaafa'i who see that the 

option to sell has a three-day period of information and that the requirement of criticism in the 

option is not permissible for the scholars of Al-Malikiyah,contrary to the public "scholars" 

who consider that criticism may be required in the option, and that the warranty of the sale at 

the time of the option is on the seller if the option is required of the seller alone, or of both, 

and the warranty is on the buyer if the option requirement is for the buyer alone, or the bothIf 

the choice is to be guaranteed to the seller if it is lost to them. As for Al-Malikiyah, ensure 

that they have the option for the seller if he has perished,and the Al-Shaafa'i and Hanbalas 

will be the guarantee of the buyer's choice if the buyer is caught and damaged in his hand, and 

the choice of a sale that is not inherited by the scholars of Al-Ahnaf, while it is inherited by 

the scholars of the Al-Malikiyahand the Al-Shaafa'i, But the Hanbalas scholars have two 

opinions, first said not to inherit it, and the others say inherit it, as well as the public health 

option agreed to The buyer and seller, but they disagreed on the health of the option of the 

foreigner.    
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 المقدمة

ومن سيئات أعمالنا، من  ره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا،ونستغف ،وستعينه ،حنمده ،احلمد هلل إن  
، ال اهلل وحده ال شريك لهإ إله يهده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال

ٌّٰىٰرٰذييىيميخيحيجييهُّٱ،عبده ورسوله وأشهد أن حممداً 

ىنمنخنحنجنيمىمممخمحمجميلىلملخلُّٱ، (1)ٍََّّّ

جئييىيٱُّٱ،(2)ٌٍَّّّٰىٰرٰذييميىيخيحيجييهىهجهمهين
جحمجحجمثهتختمتحتجتهبمبخبحبجبهئمئخئحئ
دي هدي حممد صلى اهلل عليه ، وأحسن اهلأصدق احلديث كتاب اهلل فإن   ،(3)َّجسمخجخمح

 .بعد، أما وكل ضاللة يف النار ضاللة، بدعة وكلحمدثة بدعة،وسلم، وشر األمور حمدثاهتا، وكل 
بفقه وخاصة ما يتعلق منه فعلم الفقه من أشرف العلوم وأنفعها، وأجلها وأفضلها، 

؛ ، ويهتم به كل االهتمامأن يعىن به كل العناية جيدر، ، عظيم النفع، فهو علم جليل القدراملعامالت
ن ومكان، وبه يزداد املرء معرفة وعلما، ودراية وفهما ألمور دينه، ألنه مدار تعامل العباد يف كل زما

يب صلى اهلل عليه وسلم يف وحىت تشمله اخلريية اليت أخرب عنها الن  ، حىت يعبد ربه على بينة وبصرية
 .(4)يفقهه يف الدين" قوله: "من يرد اهلل به خرياً 

مهيدية لنيل درجة املاجستري، جبامعة وعندما أكمل الباحث متطلبات املواد الدراسية للسنة الت
املدينة العاملية بدولة ماليزيا، وكان حمتارا يف اختيار موضوعا يكون عنوانا لرسالة املاجستري، فنظر يف  

الف اليت تعرض هلا يف  كتاب ابن رشد احلفيد بداية اجملتهد وهناية املقتصد وتأمل يف مسائل االخت
بقوله: "كتاب بيع اخليار" ويقصد بذلك خيار البيع،  ابن رشد ، وكان يطلق عليهااخليار بيعكتاب 

فوجدها الباحث بعد االستقراء، ستة مسائل، ميكن أن تكون دراسة فقهيه مقارنة لنيل درجة 

                                  
 .142سورة آل عمران: اآلية  (1)

 .1ة سورة النساء: اآلي ((2
 .71-74اآليات سورة األحزاب:  ((3
،وصححه (71)، رقم(1/21)، 1، كتاب العلم، باب من يرد اهلل به خريا يفقه يف الدين، طصحيحةأخرجه البخاري، يف ( (4

 .(3/111)، 1ط، الصحيحةالسلسة  األلباين يف
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الف اليت تعرض هلا ابن رشد احلفيد من تخهذا املوضوع وهو:"مسائل اال الباحث اختيارفاملاجستري، 
 منوذجا". اخليار بيعملقتصد كتاب تهد وهناية اخالل بداية اجمل

قتصد" وال تُِقُل من الرسالة ال تُنِقُص من قيمة كتاب "بداية اجملتهد وهناية امل كما أن  هذه
قدره، إمنا هي توضيب له وتقنني، وهبا يزداد الباحث علما وشرفا، وهي من باب حتسني الكتاب 

نهجه وكتابته هلذه الرسالة موجتميله، وليس من باب تقوميه وتعديله، لذا فإن الباحث قد سلك يف 
 مجلة من األمور، منها:  

املعتمدة، وهي مذهب أيب حنيفة،  اعتمد الباحث يف هذه الرسالة على املذاهب الفقهية األربعة -1
 ومذهب مالك، ومذهب الشافعي، ومذهب أمحد.

يقوم الباحث بتوثيق نص ابن رشد احلفيد كما جاء يف كتاب بداية اجملتهد وهناية املقتصد،  -2
وجيعله يف بداية كل مسألة من هذه املسائل، حبيث يتصدر به هذه املسائل، قبل ذكره ألقوال 

 الفقهية.أصحاب املذاهب 
قسم الباحث مسائل االختالف اليت تعرض هلا ابن رشد احلفيد يف كتاب خيار البيع بعد  -3

االستقراء إىل ستة مطالب، كل مطلب حيتوي على مسألة من هذه املسائل، مث يذكر أقوال فقهاء 
ة، ويرجح ما وجه االستدالل، مث يناقش تلك األدليعرض أدلتهم، ويبني املذاهب األربعة يف املسألة، و 

 يقتضيه الدليل يف كل مسألة من هذه املسائل الستة، ويذكر سبب الرتجيح.
 قام الباحث بتخريج مجيع األحاديث الواردة يف هذه الرسالة، مع ذكر درجة صحتها. -4
ترجم الباحث جلميع األعالم الذين مت ذكرهم يف هذه الرسالة، باستثناء املالئكة الكرام، والرسل  -5

 السالم، والصحابة رضوان اهلل عليهم أمجعني.عليهم 
اعتمد الباحث يف كتابة هذه الرسالة على املصادر واملراجع األصيلة، والرجوع إىل كتب أصحاب  -6

 املذاهب لفقهية يف حترير مسائل االختالف كال حسب مذهبه. 
 أسباب اختيار الموضوع:

خبيار أمهية األحكام الفقهية املتعلقة ع هو ضو من األسباب اليت دعت الباحث الختيار هذا املو  -1
ا اليوم يف واقعنا العاصر، يف جانب بعض املخالفات الشرعية اليت نعيشه ، واليت تساهم يف معاجلةالبيع

املعامالت، من كثرة الغش واالحتيال؛ وهذا إن دل فإمنا يدل على عدم اهتمام املسلمني هبذا اجلانب 
 الية.ملهم من جوانب املعامالت املا
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عند ابن رشد، خاصة يف كتاب خيار  الفتخعدم وقوف الباحث على دراسة اعتنت مبسائل اال -2
 .باحث عليها اعتنت مبسائل االتفاق؛ ألن أغلب الدراسات اليت وقف الالبيع
أمهية كتاب بداية اجملتهد وهناية املقتصد، فهو يعترب من أهم الكتب اليت صنفت يف فقه املقارنة،  -3

 .بني أوساط طلبة العلم والباحثني مكانة عظيمةوله 

الفائدة العظيمة اليت تعود على الباحث نتيجة االطالع والقراءة لعدد كبري من املراجع والكتب  -4
 .ل الفقهيةهذه املسائمثل الفقهية، اليت ال غىن عنها يف حترير 

رشد تعرض هلا ابن  هذا املوضوع: "مسائل االختالف اليت أطرافمع فأراد الباحث أن جي 
 .منوذجا" اخليار بيعكتاب   احلفيد من خالل بداية اجملتهد وهناية املقتصد

 :مشكلة البحث
من املعلوم عند علماء الشريعة اإلسالمية أن االختالف الفقهي احلاصل بني علماء املذاهب الفقهية 
يف بعض املسائل املتعلقة ببيع اخليار، هو اختالف حممود؛ ألنه مبين على ضوابط وأسس الشريعة 

لعلم تسيب االتعصب املذموم الواقع بني بعض من يف مشكلة هذا البحث كمنتاإلسالمية، ولكن 
 ون كل من خالف آرائهمئُ ط  مذاهبهم الفقهية، وكذلك بعض العوام الذين خُيخ الشرعي املتعصبني ألقوال 

 :التالية التساؤالتيف  وتظهر هذه اإلشكالية واضحة وجلية  ،علمائهم ، وحاد عن أقوالالفقهية
 :تسائالت البحث

 ؟مشروعية ذلكبيع اخليار وما مدى حكم جواز ما  -1

 ؟علماء يف حتديد هذه املدةالكم مدة اخليار يف الشريعة اإلسالمية، وما األمور اليت إعتمد عليها   -2

 ؟ند علماء املذاهب الفقهيةع بيع اخليارحكم اشرتاط النقد يف ما -3

 ؟اخليار بيع الضمان أثناء مدة يكون على من -4
 املذاهب الفقهية؟اخليار عند علماء  بيعكيف يورث -5
 ؟صح خياره ومن ال يصحمن ي -6

 :أهداف البحث
التالية، وتوضيحها، وبيان أقوال علماء  النقاطالوصول إىل  ا البحث من خاللهذ تكمن أهداف

 :املذاهب الفقهية فيها
 ومشروعية.بيان حكم جواز بيع اخليار  -1
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 .حتديد هذه املدةبيان مدة اخليار يف الشريعة اإلسالمية، واألمور اليت إعتمد عليها العلماء يف  -2

 .بيان حكم اشرتاط النقد يف بيع اخليار عند علماء املذاهب الفقهية -3

 .بيع اخليار الضمان أثناء مدةعليه  يكون من بيان -4
 .وريث بيع اخليار عند علماء املذاهب الفقهيةكيفية ت  بيان -5
 .من يصح خياره ومن ال يصحبيان  -6

 :مصطلحات البحث
 الختالفا:المصطلح األول

 لغة: فتعريف االختال
وهو تقابل بني رأيني فيما ينبغي  ،االختالف افتعال من اخلالف، و"ختالف لغة: مصدر اختلفالا

ف القوم اختلفوا إذا ذهب كل واحد إىل ِخالِف ما ذهب لختا، فعندما تقول: "(1)"انفراد الرأي فيه
، وال ختتلفوا سووا صفوفكم)، ومنه احلديث: واختلف: ضد اتفق" ،(2)االتفاق" إليه اآلخر وهو ضد  

، ونشأ بينهم اختالف أي: إذا تقدم بعضهم على بعض فيالصفوف تأثرت قلوهبم (فتختلف قلوبكم
 ويف املثل إمنا أنتخالف الضبع ،وقدخالفه خمالفة وخالفا،واخلالف املضادة" ،(3)"يف األلفة واملودة

أيضاً  اخلالفويطلق ، (4)"إذا رأت الراكب هربت منهألن الضبع  ؛أي ختالف خالف الضبع ،الراكب
حنجنيمىمُّٱ: ويف التنزيل العزيز،(6)"ويقال جاء خالفه بعده، "(5)شجر الصفصافعلى 
عله يف منت خالفك، أي يف وسط  كم القميص، يقال: اج"اخلالف: ،و (7)َّىنمنخن

                                  
 .1/42، 1باب اهلمزة، فصل اخلاء، ط التوقيف على مهمات التعاريف،امليناوي، ( (1
 .1/171، كتاب اخلاء، المنير المصباحالفيومي،  ((2
 .23/271، مادة ) خ ل ف (، ، تاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي ((3
 .1/82، 1، مادة ) خلف (، ط، لسان العربابن منظور ((4
وهو بأرض العرب كثري،  ويسمى السوجر،  شجر الصفصاف، هو: شجر عظام، وأصنافه كثرية، وكلها خو ار، أي خفيف، ((5

 .1/241، المحكم والمحيط األعظمابن سيدة،  انظر:خالفاً؛ ألن املاء جاء به سبيا، فنبت خمالفاً لألصل،  ومسي
 .1/211، باب اخلاء، المعجم الوسيط، وآخرونإبراهيم مصطفى،  ((6
 .71سورة اإلسراء: جزء من اآلية  ((7
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َِّّىثٌٍَُّّّّٰىُّٱ:وقوله تعاىل ،املخالفة :واخلالف،"(1)"كمك
 :أي، (2)

 .(3)"خلف رسول اهلل وقيلخمالفة رسول اهلل عليه السالم 
 :تعريف االختالف اصطالحا  

ال خيتلف املعىن االصطالحي لالختالف عن املعىن اللغوي كثرياً، إال أن املعىن االصطالحي يقتصر 
على االختالف يف املسائل الشرعية، وذلك ألن علماء الشريعة يطلقون االختالف على املسائل 

، واملقصود به هنا هو االختالف (4)رعية اليت مل يكن فيها إمجاع، فاالختالف هو ضد اإلمجاعالش
فهو "العلم الذي  الذي يستند على دليل شرعي معترب،الفقهي، احلاصل بني األئمة اجملتهدين، و 

ري باملسائل اليت جييبحث يف اختالف األئمة يف املذهب الواحد أو يف مذاهب متعددة،  أي: العلم 
 .(5)فيها االجتهاد"

كما هو ،  ال يراد به جمرد عدم التماثل ،ولفظ االختالف يف القرآن يراد به التضاد والتعارض"
 قوله ا على سبيل املثال،منهةتدل على ذلك،ري ، فهناك آيات كث(6)"اصطالح كثري من النظار

يتىتنتمتزترتيبُّٱ:تعاىل جل  قولهكذلك و ، (7)َّنثمثزثرث
يئىئُّٱ:جل يف عالهوقوله ، (8)َّمنخنحنجنيمىمممخمحمجمُّٱ:وعال

َّيبرتيثىبنبمبزبرب
فاالختالف يف هذه اآليات الكرمية يراد به التضاد ، (9)

 .عارض، وليس جمرد عدم التماثل فقطوالت
 

                                  
 .23/271(، خ ل ف، مادة )تاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي،  ((1

 .81سورة التوبة : اآلية ( 2)
 .111ص(، ، مادة )خ ل ف، مختار الصحاحالرازي ((3
 .3، صفقه الخالف وأثره في القضاء على اإلرهابلي ، يالشب انظر: ((4
 .14، ص1،طفقه الخالف واالختالف شرائط وآدابالرماين،  ((5
 .13/11، مجموع الفتاوىابن تيمية،  ((6
 .82سورة النساء: اآلية  ((7
 .8،1سورة الذريات: اآليات ( (8
 . 213سورة البقرة: جزء من اآلية ( (9
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 :الخيار المصطلح الثاني
 تعريف الخيار لغة: 

، وهو باخليار خيتار أو فسخه، إما إمضاء البيع األمرينطلب خري  مبعىن وهو، اخليار: اسم من االختيار
واخليار  ،واملذكر واملؤنث ،وقد يكون اخليار للواحد واالثنني واجلمع، (1)واملختار املنتقى ما يشاء،

مثل الطرية  ،ويقال هي اسم من ختخخي َّْرتُالشيء، (2)االسم من االختيار وخايره فخاره خريا كان خريا منه
َّخضمضمغحضجضمصُّٱ: ويف التنزيل، حدوقيل مها لغتان مبعىن وا ،اسم من تطري

ِخي خرخٌة   ل:قايو  ،(3)
ي َّْرتُُه بني الشيئني فوضت إليه االختيار ،إذا فضلته عليه واْستخخخْرُت اهلل  ،فخاْختخارخ أحدمها وختخخي َّرخهُ ، وخخ

ٱ.(4)طلبتمنه اخلِي خرخةخ 

 تعريف الخيار اصطالحا: 
يقال: أنت "، (5)"الفسخأو  اإلمضاءمن  األمرينطلب خري  اسم من االختيار الذي هو هواخليار"

ومنها قوله: اشرتي منك هذا الشيء وأنا وأنت فيه باخليار إىل وقت ، (6)"باخليار: أي اخرت ما شئت
 .(7)كذا"

 المصطلح الثالث: البيع
 تعريف البيع لغة:
وبعت الشيء شريته أبيعه بيعا ومبيعا وهو  ،وهو من األضداد ،والبيع الشراء أيضا ،البيع ضد الشراء

ألضداد يف كالم العرب، يقال: باع من حروف ا"البيعف، (8)"واالبتياع االشرتاء ،وقياسه مباعا ،شاذ
ولكن إذا أطلق  ،دين أنه بخاِئعٌ ويطلق على كل  واحد من املتعاق،"(9)"وباع من غريهفالن، إذا اشرتى، 

                                  
 . 11/243 ،، مادة )خري(تاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي،  انظر:(1) 

 .4/214، 1ط ،، مادة )خري(، لسان العربابن منظورانظر: (2)
 .18( سورة القصص: جزء من اآلية 3)
 .1/181، كتاب اخلاء، المنيرالمصباح الفيومي،  انظر: (4)
 .3/33، 1، ط، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعينالبكري (5)
 . 121، ص 2، ط، القاموس الفقهيسعيد أبو جيب (6)
 .13/783، 1ط ، الجامع لمسائل المدونة،الصقلي (7)

 . 1،8/23ط ،باب ) بيع ( لسان العرب،ابن منظور،  ((8
 .24/311 ،(، مادة )ب ي عمن جواهر القاموستاج العروس الزبيدي،  ((9



 

7 
 

وجيمع على  ،ي دٌ ب خْيٌع جخ  :فيقال ،الب خْيُع على املبيع ويطلق ،فاملتبادر إىل الذهن باذل السلعة البخاِئعُ 
 .(1)"بُ ُيوع  

 تعريف البيع اصطالح:
نقل فهو حقيقته الشرعية أما وهي كثرية، و  املختلفة هاتسيمبيوع باعتبار أنواعه وتقالبيع مفرد، ومجعه 

مبادلة املال املتقوم باملال املتقوم متليكا ، أي "(2)حملك إىل ملك بعوض معني على وجه صحي
 .(3)"ومتلكا

 أهمية البحث
ال  األحكام الفقهية املتعلقة خبيار البيع، واليت ذكر وبيانتكمن أمهية هذا البحث يف كونه يساهم يف 

وهو جانب املعامالت املالية، واليت كثر  ا من واقع املسلمني اليوم،جانبغىن ملسلم عنها؛ ألهنا تالمس 
التعامل هبا يف هذا الزمان من غري علم وال فقه بأحكامها، ولعل هذا البحث يساهم و لو بشيء 

 .يسري يف بيان هذه األحكام الفقهية املتعلقة خبيار البيع
 اإلطار النظري

عن ذكر نبذة خمتصرة إىل  وتطرق الباحث من خالل اإلطار النظري بتمهيد هلذه الرسالة العلمية،قام 
تالميذه، و  ،مشاخيه، ووفاته، وكذلك بيان ونشأته ،مولدهو  من حيث نسبته،ابن رشد احلفيد، حياة 

 وحمنته، ومصنفاته.
من حيث منهج  كتاب بداية اجملتهد وهناية املقتصد،خمتصرة عن   ذلك نبذة بعدمث ذكر 

 ال أهل العلم فيه.وأقو  فيه، ، والشروح اليت ألفتأمهيتهالكتاب، و 
تعريف  الف، من حيثتخبيان األحكام املتعلقة بفقه االإىل  بعد ذلك تطرق الباحثمث 

من  ،خبيار البيعاألحكام الفقهية املتعلقة االختالف، ومشروعيته،ونشأته، وأسبابه، وأنواعه، وذكر 
 حيث تعريفه، واحلكمة من مشروعيته، وأنواع اخليار.

                                  
 .1/11كتاب الباء ،   المصباح المنير،الفيومي،  ((1
، إرشاد السالك إلى ، وابن عسكر1،2/718، طشرح زروق على متن الرسالة البن أبي زيد القيروانيزروق،  انظر: ((2

 .1/71، 3، طأشرف المسالك في فقه اإلمام مالك
 .1/18، 1، طالتعريفاتاجلرجاين،  ((3
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اليت تعرض هلا ابن و  املتعلقة خبيار البيع، الفقهية االختالف مسائل بتحرير بعد ذلك الباحث مث قام
 ذكر كل مسألة من هذه املسائلييث حبكتابه بداية اجملتهد وهناية املقتصد،   رشد احلفيد من خالل

 يبني، و فقهاء املذاهب األربعة، وهم األحناف واملالكية والشافعية واحلنابلةعرض أقوال ي، و الفقهية
 .ح ما يقتضيه الدليلويرج ،نقاشا علميا هاويناقش لتهم،أد

 الدراسات السابقة
بكتاب بداية اجملتهد وهناية املقتصد، وأولوه العناية واالهتمام، لذا   لقد اهتم الباحثون قدميا وحديثا

ولكن أغلبها جاءت إما يف مسائل  لمية يف خدمة هذا الكتاب اجلليل،كثرت البحوث والرسائل الع
 فاق، أو يف أسباب االختالف، أو يف مسائل أصولية أخرى ليس هلا عالقة مبسائل االختالف،االت

ومن تلك أما هذه الدراسة فهي دراسة فقهية مقارنة يف املسائل املختلف فيها يف كتاب بيع اخليار، 
 : ما يليالسابقة  الدراسات

 الدراسة األولى:
/ زايد اهليب زيد رسالة دكتوراه/ اجلامعة األردنية تالف الفقهاء عند ابن رشد وأثرها/أسباب اخ 

 م. 2006العازمي/ سنة 
تناول الباحث من خالهلا منهج ابن رشد احلفيد، وعرضه ألسباب اخلالف، يف كتابه بدية 
اجملتهد وهناية املقتصد، واستخرج أسباب اخلالف املتعلقة بأصول الفقه، مث اتبع ذلك بالتطبيق الفقهي 

آراء أصحاب املذاهب الفقهية األربعة، مث يعرض أدلتهم اليت هلا عالقة بسبب اخلالف،   الذي ينب فيه
وينب مدى ارتباط الفرع بالسبب، مع بيان مدى التزام أصحاب تلك املذاهب يف املسائل الفقهية 

 بأصوهلم، موضحا ذلك مبنهج علمي مقارن، مث يذكر رأيه الشخصي يف املسألة عن طريق الرتجيح. 
 بين الدراسة الحالية ودراسة الباحث: ه االختالف واالتفاقأوج

: وجه االتفاق  : أوال 
 تتفق هذه الدراسة مع دراسيت يف كوهنا تتعلق باختالفات بابن رشد احلفيد. -1
 مقارنة .شكل دراسة  كما تتفق معها  يف جانب التطبيق الفقهي على  -2

 الف: تخثاني ا: وجه اال
 دراسة أصولية وليست يف الفقه املقارن.ختتلف هذه الدراسة عن دراسيت يف كوهنا  -1
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كوهنا جاءت الستخراج أسباب االختالف املتعلقة ختتلف هذه الدراسة عن دراسيت يف  كما  -2
يقوم الباحث بتحرير حمل النزاع يف املسألة،  دراسة فقهية مقارنة، أما دراسيت فهي ،بأصول الفقه

 الدليل.   م،  ومناقشتها، وترجيح ما يقتضيهآلراء الفقهية املختلف فيها، وأدلتهويذكر ا
 الدراسة الثانية:

أسباب اخلالف الواردة يف بداية اجملتهد وهناية املقتصد البن رشد من بداية الباب الثالث يف كتاب  
اإلمام حممد بن سعود / جامعة / رسالة ماجستريكتاب األقضية دراسة فقهية مقارنةالزنا وحىت  

 .ه 1434/ سنة / حممد بن مانع بن محاد اجلهيناإلسالمية
ذكر الباحث فيها أسباب اخلالف الواردة يف كتاب احلدود، وكتاب األقضية، فيقوم بذكر 

مث  املسألة بطريقة فقهية مقارنة، يذكر املسألة، ويذكر أقوال الفقهاء فيها حسب اجتاهاهتم الفقهية،
 ل فريق، ويناقش األدلة ويرجح القول الراجح مع بيان سبب الرتجيح.   يطرح أدلة ك

 بين الدراسة الحالية ودراسة الباحث: أوجه االختالف واالتفاق
: وجه االتفاق  : أوال 

 ابن رشد احلفيد.مبسائل االختالف عند تتفق هذه الدراسة مع دراسيت يف كوهنا تتعلق  -1
 مقارنة .فقهية التطبيق الفقهي على شكل دراسة تتفق معها  يف جانب  أهنا كما  -2

 الف: تخثاني ا: وجه اال
؛ ألهنا يف كتاب احلدود إىل كتاب األقضية، أماهذه الدراسة ختتلف هذه الدراسة عن دراسيت -1

 فستكون يف كتاب خيار البيع، ولن يتطرق الباحث أىل كتاب احلدود أو كتاب األقضية.  
 الدراسة الثالثة:

آراء ابن رشد احلفيد الفقهية من خالل كتابة بداية اجملتهد وهناية املقتصد من أول كتاب النكاح إىل  
 ه.  1430آخر الكتاب/ رسالة ماجستري/ اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة/ دملي إبراهيم، سنة/

ب، يعرضها يف تناول فيها الباحث آراء ابن رشد الفقهية من أول كتاب النكاح إىل آخر الكتا
 مسائل فقهية كما أوردها ابن رشد يف كتابه. 

 بين الدراسة الحالية ودراسة الباحث: أوجه االختالف واالتفاق
: وجه االتفاق  : أوال 

 تتفق هذه الدراسة مع دراسيت يف كوهنا تتعلق مبسائل االفقهية عند ابن رشد احلفيد. -1
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 الف: تخثاني ا: وجه اال
بيع يف كتاب  فهي، أماهذه الدراسة النكاحختتلف هذه الدراسة عن دراسيت؛ ألهنا يف كتاب  -1

 .النكاحىل كتاب إ، ولن يتطرق الباحث اخليار 
هذه الدراسة يذكر فيها مؤلفها اآلراء الفقهية اليت أشار أليها ابن رشد يف كتاب النكاح، أما  -2

  ء املذاهب الفقهية.دراسيت فهي دراسة فقهية مقارنة بني آرا
 الدراسة الرابعة:

 قهاء عند اإلمام ابن رشد احلفيد/كتاب/جامعة باتنة اجلزائرية/اجلامع املفيد يف أسباب اختالف الف 
 .م 2002ي/ سنة امداحلدكتور عبد الكرمي لل

بشرح املقدمة األصولية البن رشد، مث بدأ حبصر أسباب اخلالف األصولية عند ابن  قام مؤلفه
رشد، ومل يتطرق إىل مناقشتها تلك األسباب، مث ذكر بعض األمثلة التطبيقية على هذه األسباب دون 

 ضعمع التحقيق لبوهناية املقتصد(  بداية اجملتهدكتاب )  ، وبذلك يكون قد هذبالرتجيحاملناقشة و 
 .نقص واخلطأ الذي اعرتى الكتابال

 بين الدراسة الحالية ودراسة الباحث: أوجه االختالف واالتفاق
: وجه االتفاق  : أوال 

 تتفق هذه الدراسة مع دراسيت يف كوهنا تتعلق مبسائل االختالف عند ابن رشد احلفيد. -1
 الف: تخثاني ا: وجه اال

اليت أشار إليها ابن رشد سباب األيف حصر ختتلف هذه الدراسة عن دراسيت؛ ألهنا جاءت  -1
 .، أما دراسيت فهي يف مسائل االختالفاحلفي

يف ختتلف هذه الدراسة عن دراسيت؛ ألهنا دراسة أصولية، أما دراسيت فهي دراسة فقهية مقارنة  -2
 .ابن رشد يف كتاب خيار البيع الف اليت تعرض هلامسائل االخت

 الدراسة الخامسة:
اتفاقات ابن رشد احلفيد/كتاب/ جامعة سبها ليبيا/ الدكتور المني عبد احلفيظ الرغروغي/ سنة   

 م.1226
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تناول فيه مؤلفه مسائل االتفاق اليت أوردها ابن رشد احلفيد يف كتابه بداية اجملتهد وهناية املقتصد، يف 
كر أقوال الفقهاء فيها، وينب أدلتهم دراسة فقهية مقارنة، يعرض املسألة الفقهية، اليت فيها اتفاق، ويذ 

 مث يذكر رأيه عن طريق الرتجيح.
 بين الدراسة الحالية ودراسة الباحث: أوجه االختالف واالتفاق

: وجه االتفاق  : أوال 
 تتفق هذه الدراسة مع دراسيت يف كوهنا تتعلق باملسائل الفقهية عند ابن رشد احلفيد. -1
 التطبيق الفقهي على شكل دراسة فقهية مقارنة . كما أهنا تتفق معها  يف جانب  -2

 الف: تخثاني ا: وجه اال
ختتلف هذه الدراسة عن دراسيت؛ ألهنا يف املسائل املتفق عليها، أما دراسيت فهي يف املسائل  -1

 املختلف فيها.  
 الدراسة السادسة:

احلج إىل كتاب األطعمة  ابمن كت ،توثيق اتفاقات ابن رشد من كتاب بداية اجملتهد وهناية املقتصد 
/ سنة / هاين بن أمحد بن عبد الرمحن عبد الشكورواألشربة/ رسالة ماجستري/جامعة أم القرى مبكة

 .ه 1411

 تناول الباحث فيها مسائل االتفاق اليت ذكرها ابن رشد يف كتابه بداية اجملتهد وهناية املقتصد،
مع بقاء التقسيم األصلي للكتاب، فكان م بتوثيقها امن كتاب احلج إىل كتاب األطعمة واألشربة، وق

ألربعة، دون وينب أقوال املذاهب الفقهية ا ،يوثق االتفاقات اليت أوردها ابن رشد، فيذكر املسألة
 .املناقشة أو الرتجيح

 بين الدراسة الحالية ودراسة الباحث: أوجه االختالف واالتفاق
: وجه االتفاق  : أوال 

 ة مع دراسيت يف كوهنا تتعلق باملسائل الفقهية عند ابن رشد احلفيد.تتفق هذه الدراس -1
 الف: تخثاني ا: وجه اال

ختتلف هذه الدراسة عن دراسيت؛ ألهنا يف مسائل االتفاق، أما دراسيت فهي يف مسائل  -1
 االختالف.
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سيت فهي دراسة توثيق ملسائل االتفاق اليت ذكرها ابن رشد احلفيد، أما درا وختتلف أيضا يف كوهنا -2
 فقهية مقارنة.  

  الدراسة السابعة:
/رسالة اتفاقات ابن رشد يف بداية اجملتهد من كتاب الوصايا إىل هناية كتاب األقضيةير حتر 

 م.  1221ه/ 1411، سنة /محدان بن عبد اهلل بن دايس الشمري/جامعة أم القرىماجستري

خالف، فقوا، أو أمجعوا، أو الرشد لفظ اتتناول الباحث فيها املسائل اليت أطلق عليها ابن 
وال الفقهاء دون مناقشة أو غري ذلك مما يدل على االتفاق، فيقوم الباحث بتحرير املسألة، ويذكر أق

 .أو ترجيح
 بين الدراسة الحالية ودراسة الباحث: أوجه االختالف واالتفاق

: وجه االتفاق  : أوال 
 ا تتعلق مبسائل الفقهية عند ابن رشد احلفيد.تتفق هذه الدراسة مع دراسيت يف كوهن -1

 الف: تخثاني ا: وجه اال
أو ، ا ابن رشد لفظ اتفقواهلت املسائل اليت أطلق عليتناو ختتلف هذه الدراسة عن دراسيت؛ ألهنا  -1

  هي يف مسائل االختالف.أماهذه الدراسة فخالف، ويقوم بتحرير املسائل دون ترجيح، ، أو الأمجعوا
كذلك ختتلف هذه الدراسة عن دراسيت، ألهنا جاءت يف من أول كتاب الوصايا إىل آخر كتاب   -2

 األقضية، أما دراسيت فهي يف كتاب بيع اخليار. 
 :منهجية البحث

املنهج ، وهي: للباحث العلمية عددا من املناهج واليت ال غىن عنها رسالةالذه هل كتابتهالباحث يف   اتبع
 واملنهج املقارن.  ،التحليلياالستقرائي، والنهج 

  المنهج اإلستقرائيأوال: 
حتديد مسائل االختالف و قام الباحث من خالل هذا املنهج باإلستقراء والكشف ومجع املعلومات 

 كتاب بيع اخليار   يفاليت ذكرها ابن رشد احلفيد وتعرض هلا 
 المنهج التحليليثانيا: 

هذا املنهج بتحليل هذه املسائل الفقهية املختلف فيها، والوصول إىل النتائج من خالل قام الباحث  
 املطلوبة.
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 المنهج المقارنثالثا: 
قام الباحث باملطابقة واملقارنة بني آراء املذاهب الفقهية األربعة، وهم األحناف واملالكية والشافعية  

 واحلنابلة.  
 البحث إجراءات

النزاع يف بعض املسائل الفقهية اليت تعرض هلا ابن رشد احلفيد من خالل  قام الباحث بتحرير حمل 
دراستها دراسة فقهية مقارنة، فريجع قام بو  يف كتاب بيع اخليار، كتابه بداية اجملتهد وهناية املقتصد،

إىل آراء أصحاب املذاهب الفقهية األربعة، ويذكر أقواهلم يف كل مسألة من هذه املسائل، ويبني 
 م، ويناقشها نقاشا علميا، ويرجح ما يقتضيه الدليل. أدلته
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 عن ابن رشد الحفيد وكتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد ذةالفصل التمهيدي: نب

 ،ونشأته ،ومولده ،خمتصرة عن حياة ابن رشد احلفيد، من حيث نسبه ذةيشتمل هذا الفصل على نب
، به تلذين أخذوا عنه، واحملنه اليت مر تالميذه امشاخيه الذين أخذ منهم العلم، و بيان ووفاته، و 

خمتصرة عن كتاب بداية اجملتهد وهناية املقتصد، من  ذةية اليت قام بتأليفها، وكذلك نبومصنفاته العلم
وأمهيته، والشروح اليت ألفت عليه، وأقوال أهل العلم فيه، حاول الباحث من  ،حيث منهج الكتاب

امة عن حياة ابن رشد احلفيد وكتابه بداية اجملتهد وهناية املقتصد، خالل هذا الفصل أن يضع فكرة ع
 :، وينقسم هذا الفصل إىل مبحثنيالعلمية حبث تكون متهيداً هلذه الرسالة

 
 عن ابن رشد الحفيد ذةث األول: نبالمبح

 اب بداية المجتهد ونهاية المقتصدعن كت ذةالمبحث الثاني: نب
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 عن ابن رشد الحفيدذة المبحث األول: نب

ووفاته، واملطلب الثاين:  ،ونشأته ،ومولده ،ويشتمل هذا املبحث على مطلبني، املطلب األول: نسبته
 ومصنفاته. ،وحمنته ،وتالميذه ،مشاخيه

 المطلب األول: نسبه ومولده ونشأته ووفاته
 .نشأته وفاته لده، والفرع الثاين:ويشتمل هذا املطلب على فروعني، الفرع األول: نسبته ومو 

 الفرع األول: نسبه ومولده
 هأوال: نسب

هو: "أبو الوليد، حممد بن أيب القاسم أمحد ابن شيخ املالكية أيب الوليد حممد بن أمحد بن أمحد بن 
، وهو ينتسب إىل أسرة مسلمة، اشتهرت بالعلم (2)الفيلسوف، من أهل قرطبة""،(1)رشد القرطيب"

وهو: "أمحد  ،وقضاة، انتشر صيتهم يف العلم اإلسالمي شرقاً وغرباً، فأبوهوالفضل، وخرج منها علماء 
بن حممد بن أمحد بن رشد، ترىب يف بيت علم، وأشرف والده على تربيته وتعليمه، فتخرج عاملا، 

، وجده، وهو: "حممد بن أمحد بن (3)فقيها، تقيا، حسن اخللق، طيب الشمائل، والتزم طريقة والده"
 .(4)ليد، قاضي اجلماعة بقرطبة، من أعيان املالكية"رشد، أبو الو 
 ثانيا: مولده

 .(5)ه 520ولد ابن رشد احلفيد بقرطبة، قبل موت جده بشهر، سنة عشرين ومخس مائة، 

                                  
 .21/347، سير أعالم النبالءالذهيب،  ((1
 .1/318 ،21األعالم، طالزركلي،  ((2

 . 34، صتحرير اتفاقات ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصدعبد اهلل على بصفر، (3) 
 .1/311، 11، ط، األعالمالزركلي ((4
، . والزركلي11/421، سير أعالم لنبالء. والذهيب، 1/132، عن طبقات األطباء عيون األنباءابن أيب أصيبعة،  انظر: ((5

 . 1/213، 1، طشجرة النور الزكية في طبقات المالكية.وخملوف، 1/318، 11، طاألعالم
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 الفرع الثاني: نشأته ووفاته
 أوال: نشأته

وتتنافس يف نشأ ابن رشد احلفيد بقرطبة، نشأة إسالمية، فرتعرع يف كنف أسرة مسلمة، حتب العلم 
ميادينه، فكان أبوه قاضيا، وجده قاضيا، وكالمها له من املصنفات والعلوم ما مييز هذه األسرة عن 
غريها، فتعلم العلم وتبحر يف فنونه، "وكان من بيت علم وجاللة ونباهة وحسب، يف بلده فقيهاً، 

كان من ، "(1)ن اخللق"حافظًا بصريًا باألحكام، يقظًا ذكي الذهن، سري اهلمة، كرمي الطبع، حس
وأتقن  ،ومسع احلديث ،، "وتفقه وبرع(3)"عرض املوطأ على والده"، (2)أهل العلم والتفنن يف املعارف"

مع الذكاء  ،وصنف التصانيف ،وأقبل على الكالم والفلسفة حىت صار يضرب به املثل فيها ،الطب
 ينشأ مل"، (4)يف الفقه الطب واملنطق" وتآليفه كثرة نافعة،املفرط واملالزمة لالشتغال لياًل وهنارا

باألندلس مثله كماال وعلما وفضال، وكان متواضعا، منخفض اجلناح، يقال عنه: إنه ما ترك االشتغال 
مذ عقل سوى ليلتني: ليلة موت أبيه، وليلة عرسه، وإنه سخوَّدخ يف ما ألف وقيد حنوا من عشرة آالف 

له فيها اإلمامة، وكان يفزع إىل فتياه يف الطب، كما يفزع إىل ورقة، ومال إىل علوم احلكماء، فكانت 
 .(5)فتياه يف الفقه"

 ثانيا: وفاته
 .(6)ه 525تويف ابن رشد احلفيد يف مراكش، سنة مخس وتسعني ومخس مائة، 

 المطلب الثاني: مشايخه وتالميذه ومحنته ومصنفاته
 .، والفرع الثاين: حمنته ومصنفاتهتالميذهويشتمل هذا املطلب على فروعني، الفرع األول: مشاخيه و 

                                  
 .1/221، المذهب علماء ، الديباج المذهب في معرفة أعيانابن فرحون ((1
 .1/111، 1، ط) المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا ( تاريخ قضاة األندلسالنباهي،  ((2
 .2/81، الوافي بالوفياتالصفدي،  ((3

 .4/317، شذرات الذهب في أخبار من ذهبابن العماد،  (4)
 .11/421، سير أعالم النبالءالذهيب،  ((5
شجرة النور الزكية في وخملوف، . 2/217، المذهب علماء الديباج المذهب في معرفة أعيانابن فرحون،  انظر: ((6

 .1/318، األعالم. والزركلي، 2/81، الوافي للوفيات.والصفدي، 1/213، 1، ططبقات المالكية
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 الفرع األول: مشايخه وتالميذه
 أوال: مشايخه

كذلك و  ،(1)واستظهر عليه املوطأ حفظاً، وأخذ الفقه عن أيب القاسم بن بشكوال ،أخذ عن أبيه  
، (4)وأخذ العربية عن أيب بكر بن مسحون، (3)وأيب الفضل عياض ،(2)أيب مروان بن مسرةأخذ عن 

ولقي مجاعة وافرة من أهل  ،(6)، وأجاز له أبو عبد اهلل املازري(5)وأخذ الطب عن أيب مروان بن جريول
 .(7)العلم أخذ عنهم

                                  
أبو القاسم  خلف بن عبد امللك بن مسعود بن بشكوال اخلزرجى األنصاري األندلسي،من أهل قرطبة، ولد سنة  : هو ((1

، ، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان. وابن خلكان2/113، 11ط األعالم،الزركلي،  انظر:ه .  178ه وتويف سنة  414
2/244 . 

عبد امللك بن ميسرة بن فرج بن خلف اليحصيب، ويكنا بأبا مروان، من أهل قرطبة، وأصله من شنتمرية من شرق هو:  ((2
الديباج المذهب في ابن فرحون،  انظر:ه.  112األندلس، ومن مفاخرها وأعالمها، وكان على منهج السلف، تويف سنة 

 . 2/18، معرفة أعيان علماء المذهب
ه. 144عياض بن موسى بن عياض اليحصيب، ويكنا بأبا الفضل، من أهل سبته، توىل القضاء، وتويف مبراكش سنة  :هو ((3

 .1،1/141، ط(المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتياتاريخ قضاة األندلس )النباهي،  انظر:
الوافي الصفدي،  انظر:ه.  113أبوبكر بن سليمان بن مسحون األنصاري األندلسي القرطيب، املقرء، تويف بقرطبة سنة  :هو( (4

 . 12/312،  1، طتاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم. والذهيب، 14/147، بالوفيات
يعرف بابن كنرباط، ويكنا بأبا مروان، وكان من أهل عبد امللك بن حممد بن جريول، من أهل بلنسة، وسكن بقرطبة،  :هو ((5

 .3/71، التكملة لكتاب الصلةابن األبار،  انظر:املعرفة يف الطب، 
حممد بن علي بن عمر التميمي أبو عبداهلل املازري، نسبة إىل مازر جبزيرة صقلية على ساحل البحر، وهو حمدث من  :هو ((6

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء ابن فرحون،  انظر:ه. 131سنة  وتويف ،ه413فقهاء املالكية، ولد سنة 
 .1/277،  11ط األعالم،.والزركلي، 24/141، سير أعالم النبالء. والذهيب، 1/147المذهب،

ابن . و 1/213، 1، طشجرة النور الزكية في طبقات المالكية. وخملوف، 11/421، سير أعالم النبالءالذهيب،  انظر: (7)
، الذيل والتكملة لكتابي الموصل والصلة. وابن عبد امللك املراكشي، 1/134، عيون األنباء عن طبقات األطباءأيب أصيبعة، 

 .4/23، 1ط
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 ثانيا:تالميذه
وأبو القاسم بن  ،(3)، وأبو بكر بن جهور(2)، وأبو الربيع بن سامل(1)مسع منه أبو حممد بن حوط اهلل

، وأخذ عنه غريهم من أهل (6)ر، وأبو عامر بن نذي(5)، وأبو احلسن سهل بن مالك(4)الطيلسان
 .(7)العلم

 الفرع الثاني: محنته ومصنفاته
 أوال: محنته

لقد أصيب ابن رشد احلفيد بشيء من االبتالء، وامتحن يف حياته، وكان سبب هذه احملنة؛ أنه عندما 
أخذ يف شرح كتاب احليوان فهذبه، وقال فيه عند ذكر الزرافة رأيتها عند ملك الرببر، غري ملتفت إىل 

 يظهروا له ذلك، ما يتعاطاه خدمة امللك من التعظيم، فكان هذا مما أوغل صدورهم عليه، ولكنهم مل

                                  
أبو حممد عبد اهلل بن سليمان بن داود بن عبد الرمحن بن سليمان بن عمر بن حوط اهلل األنصاري احلارثي األندلسي،  :هو (1)

تذكرة . والذهيب، 1/411، 1، ط ، طبقات الحفاظالسيوطي انظر:ه.  112وتويف بغرناطة سنة  ،ه 141ولد بأندة سنة 
 .13/211، الوافي بالوفيات. والصفدي، 4/128، 1، طالحفاظ

وتويف شهيدا على يد  ، ه 111أبو الربيع سليمان بن موسى بن سامل بن حسان احلمريي الكالعي البلنسي، ولد سنة  :هو ((2
 .23/134، 3، طسير أعالم النبالء. والذهيب، 2/84، 1، ط، فوات الوفياتالكتيب انظر:ه.  134العدو سنة 

ه.  121حممد بن حممد بن جهور األزدي املرسي أبوبكر، من أهل مرسية، كان أحد أدبائها وشعرائها، تويف سنة : هو (3)
شجرة النور الزكية في خملوف، و .  1/173، تالوافي بالوفيا. والصفدي، 1/117، 1، طتحفة القادمابن األبار،  انظر:

 . 1/217، 1، ططبقات المالكية
قاسم بن حممد بن أمحد بن حممد بن سليمان األوسي األنصاري القرطيب أبو القاسم املعروف بالطيلسان، ولد سنة  :هو (4)

 النهاية في طبقات القراء،غاية . وابن اجلزري، 8/113، معجم المؤلفينكحالة،   انظر:ه.  142وتويف سنة  ،ه171
2/23 . 

 ،ه111سهل بن حممد بن سهل بن مالك، أبو احلسن األزدي الغرناطي، من أهل غرناطة، أديب وشاعر، ولد سنة  :هو (5)
ابن فرحون، و . 3،23/143ط سير أعالم النبالء،. والذهيب، 3/143، 11ط األعالم،الزركلي،  انظر:ه. 131وتويف سنة 

 .1/311، معرفة أعيان علماء المذهب الديباج المذهب في
بن اجلزري،  انظر:ه. 131نذير بن وهب بن لب بن عبد امللك أبو عامر الفهري األندلسي البلنسي املقرئ، تويف سنة  :هو (6)

. والذهيب، 14/227، 1، طتاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم. والذهيب، 2/334، غاية النهاية في طبقات القراء
 . 1/343، 1، طفة القراء الكبار على الطبقات واألعصارمعر 
. وابن 11/428، سير أعالم النبالء. والذهيب، 1/213، 1، ط، شجرة النور الزكية في طبقات المالكيةخملوف انظر: (7)

 . 4/23، 1ط الذيل والتكملة لكتابي الموصل والصلة،عبد امللك املراكشي، 



 

11 
 

ألسباب اليت نقم هبا على ، غضب غضبا شديدا، وكان هذا هو أحد ا(1)روملا بلغ األمر إىل املنصو 
 .ابن رشد

مث إن هناك من مناوئيه من أخذ تلك امللخصات والشروح اليت قام هبا ابن رشد، وقد كتب 
، فأخربوا اخلليفة بذلك، واهتمه فيها خبطه حاكياً عن بعض الفالسفة، أن كوكب الزهرة هو أحد اآلهلة

خصومه بالزندقة واإلحلاد، وأوغروا عليه صدر املنصور، فاستدعاه حبضور عددا من كبار أهل قرطبة، 
فقال له: أخطك هذا فأنكر ابن رشد، فقال: لعن اهلل كاتبه، وأمر احلاضرين بلعنه، مث أمر بإخراجه 

وم، بالوعيد الشديد، وكتب إىل الناس برتكها، مهاناً، وتوعد كل من يتكلم يف شيء من هذه العل
ة، سوى الطب، واحلساب، واملواقيت، وأمر بأن يقيم يف بلد اليسانة، وأن يوإحراق مجيع كتبه الفلسف

 ال خيرج منها.
مث بعد ذلك شهد مجاعة البن رشد عند املنصور، وقالوا أن ه على غري ما نسب إليه، فعفا  

ا كتبت ملك عنه ، وأذن له بالعودة إىل  وطنه، واعتذر ابن رشد عن قوله )ملك الرببر( وقال: إمن 
 .(2)الربيني، ولكنها تصحفت على القارئ، فقرأها ملك الرببر

 ثانيا: مصنفاته
منها: كتاب )بداية  ،(3)البن رشد احلفيد تصانيف كثرية، قال بعضهم بلغت حنو اخلمسني كتابا

البحث، وكتاب )التحصيل( يف  اهذ تنا يفدراس ه حملء منجز اية املقتصد( يف الفقه، و اجملتهد وهن
اختالف مذاهب العلماء يف الفقه، و)املقدمات( يف الفقه،  وكتاب )مناهج األدلة( يف أصول الفقه، 
و)خمتصر املستصفي( يف أصول الفقه، و)الكليات( يف الطب، و)شرح أرجوزة ابن سينا( يف الطب، 

 .لغزايلفت التهافت( يف الرد على او)هتا

                                  
مد عبد املؤمن بن علي القيسي الكومي، توىل احلكم بعد أبيه وبايعه أشياخ املوحدين وبين أبو يوسف يعقوب بن أيب حم :هو (1)

ابن خلكان،  انظر:ه. 111ه، وتويف سنة 114عبد املؤمن، وعقدت له الوالية، ودعوه أمري املؤمنني، ولقبوه باملنصور، ولد سنة 
 .14–7/3، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان

عيون األنباء في طبقات . وأيب أصيبعة، 42/223، 1، طتاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالميب، الذه انظر: (2)
 .8/313، ، معجم المؤلفينكحالةوعمر  . 1/132 األطباء،

 .1/318، 11، طاألعالمالزركلي،  انظر: ((3



 

24 
 

وكتاب )احليوان( يف املنطق، و)الطبيعيات واإلهليات( يف املنطق، وتلخيص )علم ما بعد الطبيعة( يف  
وكتاب )العلل(، وكتاب )التعريف(، وكتاب ، وتلخيص كتاب )املزاج(، وكتاب )القوى(املنطق،

فيما بني الشريعة ، وكتاب )فصل املقال الربء(، وكتاب )السماع الطبيعي(، وكتاب )حيلة )احلميات(
املشاءون وما  ، ومقالة )فيما يعتقده )القياس(واحلكمة من االتصال( ، ومقالة يف )العقل( ، ومقالة يف

ومقالة يف  ،العقل املفارق لإلنسان( ، ومقالة يف )اتصالاملتكلمون يف كيفية وجود العامل( يعتقده
يف  ، و)الضروري()وجود املادة األوىل(، ومقالة يف )الرد على ابن سينا(، ومقالة يف )حركة الفلك(

 .(1)املنطق، و)املسائل( يف احلكمة وغريها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
الوافي الصفدي، و . 1/318، 11، ط، األعالمالزركليو . 341 -21/347،  3، ط، سير أعالم النبالءالذهيب انظر: ((1

 . 2/81، بالوفيات
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 عن كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد ذةالمبحث الثاني: نب

منهج الكتاب وأمهيته، واملطلب الثاين: شروح لبني، املطلب األول: ويشتمل هذا املبحث على مط
 الكتاب وأقوال أهل العلم فيه.

 المطلب األول: منهج الكتاب وأهميته
 ويشتمل هذا املطلب على فرعني، الفرع األول: منهج الكتاب، والفرع الثاين: أمهيته .

 الفرع األول: منهج الكتاب
تهد وهناية املقتصد( غرضه من تأليف هذا لقد ذكر ابن رشد احلفيد يف مقدمة كتابه )بداية اجمل

الكتاب، حيث قال: "فإن غرضي من هذا الكتاب، أن أثبت فيه لنفسي على جهة التذكري من 
مسائل األحكام املتفق عليها واملختلف فيها بأدلتها، والتنبيه على نكت اخلالف فيها ما جيري جمرى 

ن املسائل املسكوت عنها يف الشرع، وهذه املسائل األصول والقواعد، ملا عسى أن يرد على اجملتهد م
يف األكثر هي املسائل املنطوق هبا يف الشرع، أو تتعلق باملنطوق به تعلقا قريبا، وهي املسائل اليت وقع 
االتفاق عليها، أو اشتهر اخلالف فيها بني الفقهاء اإلسالميني، من لدن الصحابة رضي اهلل عنهم 

 .(1)إىل أن فشا التقليد"
ومن خالل التأمل واالستقراء لكتاب بداية اجملتهد وهناية ملقتصد، يتضح للباحث أن  ابن 
رشد كان يت بع منهجا فريدا يف عرضه للمسائل الفقهية، فكان يبدأ بذكر املسائل املتفق عليها، ويشري 

لبيان املسائل مث بعد ذلك يتعرض ، خالف(، وكلها مبعىن واحدإليها بقوله: )اتفق( أو )أمجع( أو )ال
املختلف فيها، ويذكر أقوال العلماء يف كل مسألة من هذه املسائل، ويعزوا األقوال إىل أصاحبها، مع 

ابه عن ذكر أدلتهم ومناقشتها، وكان غالبا ما يذكر أسباب االختالف بني العلماء، وهذا مما مييز كت
 .غريه من كتب فقه املقارنة

 الفرع الثاني: أهميته
اب )بداية اجملتهد وهناية املقتصد( شهرة عالية، وحظي باهتمام كبري وواسع بني العلماء لقد نال كت

والباحثني على مخر  العصور واألزمان،  فلقد طبع عدة طبعات، وحققه كثري من أهل العلم، وعنوا 

                                  
 . 1/2، 4، طبداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد،  ((1
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من بشروحه وبتخريج أحاديثه، ودراسة أسانيده، فيعترب هذا الكتاب ثروة علمية وتراث أصيل، فهو 
أهم الكتب اليت ألفت يف الفقه املقارنة، فلقد حوا هذا الكتاب بني دفتيه املسائل الفقهية املتفق عليها 

أيضا، فقد تضمن واملختلف فيها،فهو ليس كتاب اختالف فقط، بل هو كتاب إمجاع واتفاقات 
يز هذا الكتاب حبرية مجاعات واالتفاقات بني العلماء يف شىت املسائل الفقهية، ويتمعددا هائال من اإل

االجتهاد، والتحرر من رق اجلمود والتقليد والتعصب املذهيب، إىل حرية االجتهاد، وذكر اآلراء 
 . (1)املتعددة، واألدلة املتنوعة، واألخذ مبا يقتضيه الدليل الشرعي

ة ومما يدل على أمهية هذا الكتاب وعظمته، اهتمام بعض اجلامعات اإلسالمية بتدريسه والعناي
 .(2)الفقه مادة ناهج املقررة اليت تدرس يفاملبه، واعتماده منهجا من 

 المطلب الثاني: شروح الكتاب وأقوال أهل العلم فيه
 .فرع الثاين: أقوال أهل العلم فيهويشتمل هذا املطلب على فرعني، الفرع األول: شروح الكتاب، وال  

 الفرع األول: شروح الكتاب
وحديثا بالشروح وتعليقات على كتاب بداية اجملتهد وهناية املقتصد؛ ألنه كتاب لقد قام العلماء قدميا 

، لم، ومن هذه الشروح والتعليقاتجليل القدر عظيم النفع، ال يستغين عنه باحث وال طالب ع
)السبيل املرشد إىل بداية اجملتهد وهناية املقتصد( قام مؤلفه بشرح كتاب بداية اجملتهد وهناية املقتصد، 

ترجيح بعض املسائل اليت مل يقف ابن رشد على ترجيحها، وكذلك ذكر بعض املسائل املهمة اليت مل و 
يذكرها ابن رشد يف كتابه، والتعليق عليها، وختريج األحاديث اليت مل يتطرق ابن رشد إىل خترجيها؛ 

ية تستند على حىت يتمكن اجملتهد من مناقشة تلك األدلة والرتجيح بينها، وذلك ألن اآلراء الفقه
األدلة والنصوص الشرعية، وكل فقيه يرجح حسب ما يراه يف سند احلديث ومتنه من صحة أو 

 . (3)ضعف، لذا قام الشارح بتصحيح هذه األحاديث وخترجيها
كذلك من األحباث والدراسات العلمية اليت اعتنت بكتاب بداية اجملتهد وهناية املقتصد، 

سائل املاجستري أو الدكتوراه، أو الكتب العلمية احلديثة، اليت ألفت الرسائل اجلامعية سواء كانت ر 

                                  
 .11-18رسالة ماجستري، ص، إجماعات ابن رشد الحفيد، بن فائزة الزبري انظر: (1)
 .14ماجستري، ص ، رسالة تحرير اتفاقات ابن رشد في بداية المجتهدمحدان بن عبد اهلل الشمري،  انظر: ((2

 .11–1/1، 1، طالسبيل المرشد إلى بداية المجتهد ونهاية المقتصدعبد اهلل العبادي،  انظر: (3)
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على هذا الكتاب اجلليل، شرحا، وتعليقا، وخترجيا، ودراسة، وحتليال، فلقد أُل فخت العديد من الرسائل 
، ولقدمت ذكر بعضا منها يف مقدمة هذه أصولهيف جمال احلديث، أو الفقه، و واألحباث العلمية سواء 

 .   (1)لةالرسا
 الفرع الثاني: أقوال أهل العلم فيه

ثوا لقد أثنا العلماء قدميا وحديثا على كتاب بداية اجملتهد وهناية املقتصد، وأولوه العناية واالهتمام، وح
باحث أو طالب ي عنها أل ا له من قيمة علمية كبرية، الغىن، ملدريسه طلبة العلم، على تعلمه وت

قيمة هذا الكتاب وأثىن عليه، عندما تعرض لرتمجة ابن رشد احلفيد،  (2)علم، ولقد ذكر ابن فرحون
فقال: "وله تآليف جليلة الفائدة، منها كتاب بداية اجملتهد وهناية املقتصد يف الفقه، ذكر فيه أسباب 

 .(3)"يف وقته أنفع منه وال أحسن سياقااخلالف، وعخل ل، وخوخج ه، فأفاد وأمتع به، وال يُعلم 

 

 

 

 

 

 

                                  
 .14-8الدراسات السابقة  ص انظر: ((1
، حممد خملوف انظر:ه. 711برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن حممد بن فرحون اليعمري املدين، تويف سنة  :هو ((2

 .1/18، ، معجم المؤلفينوعمر كحالة .1/311، 1، طالنور الزكية في طبقات المالكيةشجرة 
 .2/2218، ، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبابن فرحون (3)
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 مشروعيته ونشأته وأسبابه وأنواعهتعريفه و  ،الفصل األول: االختالف الفقهي

يشتمل هذا الفصل على تعريف االختالف الفقهي من حيث اللغة ومن حيث االصطالح، والفرق 
بينه وبني اخلالف، وكذلك بيان استمداد مشروعيته، وبيان نشأته يف عصر الصحابة، وعصر التابعني، 

تهدين، واألسباب اليت أدت إىل وقوعه، وأنواعه املذمومة واملقبولة، حاول الباحث وعصر األئمة اجمل
وينقسم من خالل هذا الفصل أن يضع فكرة عامة عن االختالف الفقهي يف الشريعة اإلسالمية، 

 :هذا الفصل إىل مبحثني

 المبحث األول: تعريف االختالف الفقهي ومشروعيته .
 ف الفقهي وأسبابه وأنواعه .المبحث الثاني: نشأة االختال
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 المبحث األول: تعريف االختالف الفقهي ومشروعيته

ويشتمل هذا املبحث على مطلبني، املطلب األول: تعريف االختالف، واملطلب الثاين: مشروعية 
 االختالف.

 المطلب األول: تعريف االختالف وبيان الفرق بينه وبين الخالف
ثالثة فروع، الفرع األول: تعريف االختالف لغة، والفرع الثاين : تعريف ويشتمل هذا املطلب على 

 االختالف اصطالحاً، والفرع الثالث: الفرق بني اخلالف واالختالف.
 الفرع األول: تعريف االختالف لغة

االختالف لغة: مصدر اختلف، و"االختالف افتعال من اخلالف، وهو تقابل بني رأيني فيما ينبغي 
، فعندما تقول: "ختالف القوم اختلفوا إذا ذهب كل واحد إىل ِخالِف ما ذهب (1)رأي فيه"انفراد ال

، وال ختتلفوا ، "واختلف: ضد اتفق، ومنه احلديث: )سووا صفوفكم(2)إليه اآلخر وهو ضد  االتفاق"
، ونشأ بينهم على بعض يف الصفوف تأثرت قلوهبم : إذا تقدم بعضهم، أي(3)فتختلف قلوبكم (

"واخلالف املضادة، وقدخالفه خمالفة وخالفا، ويف املثل إمنا أنت ، (4)اختالف يف األلفة واملودة"
 ،(5)خالف الضبع الراكب، أي ختالف خالف الضبع؛ ألن الضبع إذا رأت الراكب هربت منه"

يف التنزيل ، و (7)يقال جاء خالفه بعده""و ، (6)"ويطلق اخلالف أيضًا على "شجر الصفصاف
)َّمنىنخنحنجنيمىمُّٱ:العزيز

8
عله يف منت كم القميص، يقال: اجو"اخلالف:،(

                                  
 .1،1/42، باب اهلمزة ، فصل اخلاء ، طالتوقيف على مهمات التعاريفامليناوي،  (1)
 .1/171اء، كتاب اخل، المصباح المنير، الفيومي ((2

مل يقف الباحث على هذا احلديث بنفس اللفظ يف كتب األحاديث، ولكن هناك أحاديث أخرى قريبة منه يف اللفظ واملعىن، (3)
 صلى اهلل عليه وسلمقال: "كان رسول اهلل  رضي اهلل عنهمنها على سبيل املثال، ما رواه مسلم يف صحيحة، عن أيب مسعود 

 ميسح مناكبنا يف الصالة، ويقول: استووا، وال ختتلفوا، فتختلف قلوبكم" .
 .23/271، مادة ) خ ل ف (، تاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي،  (4)
 .1/82، 1، مادة ) خلف (، طلسان العربابن منظور،  ((5
شجر الصفصاف، هو: شجر عظام، وأصنافه كثرية، وكلها خو ار، أي خفيف، وهو بأرض العرب كثري، يورق وينور وال  ((6

 .1/241، المحكم والمحيط األعظمابن سيدة،  انظر:يثمر، ومسي خالفاً ؛ ألن املاء جاء به سبيا، فنبت خمالفاً لألصل، 
 .1/211اخلاء، ، باب  المعجم الوسيط، وآخرونإبراهيم مصطفى،  (7)
 . 71سورة اإلسراء : جزء من اآلية  ((8
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ٌٍَّّّٰىُّٱ، "واخلالف: املخالفة، وقوله تعاىل:(1)"خالفك، أي يف وسط كمك
 .(3)أي خمالفة رسول اهلل عليه السالم وقيل خلف رسول اهلل"،2))َّىث...ُِّّ

 الفرع الثاني: تعريف االختالف اصطالحا  
االصطالحي لالختالف عن املعىن اللغوي كثرياً، إال أن املعىن االصطالحي يقتصر خيتلف املعىن ال

على االختالف يف املسائل الشرعية، وذلك ألن علماء الشريعة يطلقون االختالف على املسائل 
، واملقصود به هنا هو االختالف (4)الشرعية اليت مل يكن فيها إمجاع، فاالختالف هو ضد اإلمجاع

اصل بني األئمة اجملتهدين، والذي يستند على دليل شرعي معترب،  فهو "العلم الذي الفقهي، احل
يبحث يف اختالف األئمة يف املذهب الواحد أو يف مذاهب متعددة،  أي: العلم باملسائل اليت جيري 

 .(5)فيها االجتهاد"
لتماثل، كما هو "ولفظ االختالف يف القرآن يراد به التضاد والتعارض، ال يراد به جمرد عدم ا

متزترتيبُّٱقوله تعاىل: اومنه، وجاء ذلك يف القرآن الكرمي، (6)اصطالح كثري من النظار"

7)َّنثمثزثرثيتىتنت
ىمممخمحمجمُّوعال:  وكذلك قوله جل، (

ىبنبمبزبربيئىئُّ: وقوله جل يف عاله، (8)َّمنخنحنجنيم

يبرت 9)َّيث...
التضاد والتعارض، وليس جمرد  ايراد هب كلها  ، فاالختالف يف هذه اآليات الكرمية(

 .عدم التماثل فقط

                                  
 .23/271(، خ ل ف، مادة )تاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي،  ((1
 . 81ورة التوبة : جزء من اآلية س ((2
 .111ص، مادة )خ ل ف(، مختار الصحاحالرازي،  ((3

 .3ص ،فقه الخالف وأثره في القضاء على اإلرهابلي ، يالشب انظر: (4)
 .14ص، 1، طفقه الخالف واالختالف شرائط وآدابالرماين،  (5)
 .13/11، مجموع الفتاوىابن تيمية ،  (6)
 .82اآلية  جزء من سورة النساء : (7)
 .8،1سورة الذاريات : اآليات  (8)
 . 213سورة البقرة جزء من اآلية  (9)
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 الفرع الثالث: الفرق بين الخالف واالختالف
ومن خالل ما سبق من أقوال أهل العلم يف تعريف االختالف لغة واصطالحا، يتبني للباحث أن  من 

على الباحث أن ينب  العلماء من عرب بلفظ االختالف، ومنهم من عرب بلفظ اخلالف، لذا فإن ه يتعني
 .الفرق بينهما

" يدل على و ، (1)فاالختالف واخلالف "مبعىن واحد، وليس بينهما فرق؛ ألن أصلهما خخلخفخ
حيث جندهم يف الفقرة الواحدة يعربون عن املعىن "مصنفاهتم اخلالفية، و  العلماء ذلك واقع أحباث

العلماء من فرق بينهما، فجعل  وهناك من ،(2)الواحد تارة باخلالف، وتارة بلفظ االختالف"
 . (3)وال يستند إىل دليل شرعي يل شرعي، واخلالف ما صدر عن هوى،االختالف ما يستند إىل دل

 المطلب الثاني: مشروعية االختالف الفقهي
ويشتمل هذا املطلب على ثالثة فروع، الفرع األول: االختالف من سنن اهلل الكونية، والفرع الثاين: 

 . ء، الفرع الثالث: اختالف الصحابةبيااختالف األن
 الفرع األول: االختالف من سنن اهلل الكونية

ا بينهم، فهو من لوازم يً ل  بِ تعاىل االختالف على بين آدم، وجعله أمرا جِ و  سبحانه لقد قدر اهلل
هو من خلقتهم، ومن سنن اهلل تعاىل يف هذا الكون البديع، فال بد أن يقع االختالف بني البشر، بل 

ووقوع االختالف بني الناس أمر ، (4)لوازم الطبع البشري، وال ميكن أن يكون بنو آدم إال كذلك
أمر ال بد منه يف النشأة ، فهو وقوى إدراكهم وافهامهملتفاوت إرادهتم  ، وذلكال بد منهو ضروري 
ىنمنخنحنجنيمىمخمممحمجميلىلملخلُّٱ: ، قال تعاىل(5)اإلنسانية
6)ٌَّّٰىٰرٰذييىيميخيحيجيىهيهمهينجه

، فلقد (

                                  
 .14، ص1، ط االختالف الفقهيحممد شريف مصطفى،  ((1

 .24، ص1، ط، أسباب اختالف الفقهاء في الفروع الفقهيةالصاعدي  (2)
 .11، صالكلياتالكفوي، أبو البقاء انظر:((3

 .14/114، مجموع الفتاوىابن تيمية،  انظر: (4)
 .2/111، الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلةابن القيم، انظر: (5)
 .111، 118سورة هود : اآليات  (6)
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يف  (1)اختلف أهل العلم يف تفسري هذه اآلية على أقوال عدة، أوالها ما صححه ابن جرير الطربي
جامع البيان يف تأويل القرآن، وهو أن اهلل تعاىل خلق الناس ألجل أن خيتلفوا فمنهم شقي  تفسريه

ال يزالون خمتلفني إال من رحم اهلل من عباده املؤمنني، الذين اتبعوا الرسل وما جاءوا به من وسعيد، و 
عند رب العاملني، حيث قال: "وأوىل األقوال يف تأويل ذلك، بالصواب قوُل من قال: معىن ذلك: وال 

فآمن باهلل   ،بكيزال الناس خمتلفني يف أدياهنم وأهوائهم على أديان وملل وأهواء شىت، إال من رحم ر 
من ، و (2)، وما جاءهم من عند اهلل"ن يف توحيد اهلل، وتصديق رسلهوصدق رسله، فإهنم ال خيتلفو 

أعظم آيات اهلل الباهرات اليت تدل على أن اهلل سبحانه وتعاىل خلق الناس خمتلفني يف أشكاهلم 
ميزيريٰىينُّٱ: ، قوله تعاىلوافهامهموألسنتهم وألواهنم، وعقوهلم  

3)َّحبجبهئمئخئحئييجئىيني
هتُّٱتعاىل:  وكذلك قوله، (

مجحجمث جخمخمحجح فهذا االختالف العجيب من بديع  ،(4)َّحط...
صنع اهلل تعاىل وقدرته الباهرة يف خلقه، فلقد جعلهم خمتلفني يف كل شيء، يف األشكال واألحجام،  

 .من بديع خلق اهلل سبحانه وتعاىلفهام، وهذا عقول واألواأللوان واأللسنة، والطبائع والعادات، وال

 الفرع الثاني: اختالفات األنبياء
م يف بعض املسائل وهم أفضل اخللق، كما أخرب اهلل لقد وقع االختالف بني األنبياء عليهم السال 

مماميلُّٱ: تعاىل حاكياً عن داود وسليمان يف شأن الغنم اليت أكلت حرث القوم، فقال

َّجئحجييىيميزيريٰىينىنننمنزنرن
وهذا ، (5)

االختالف الذي وقع بني األنبياء عليهم السالم، هو اختالف يف الفهم والتأويل، ويعترب اختالفا 

                                  
ه ، صاحب التفسري  314ه وتويف سنة 224أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن كري بن غالب الطربي ، ولد سنة  هو: (1)

الكبري والتاريخ الشهري، كان إمامًا يف فنون كثرية، منها التفسري واحلديث والفقه والتاريخ وغريها، وله مصنفات مليحة يف فنون 
وكان إمامًا جمتهدًا مل يقلد أحدًا ممن قبله، وكان ثقة يف نقله، وتارخيه يعترب من أصح عديدة، تدل على غزارة علمه وسعة فهمه، 

 . 14/217، سير أعالم النبالء، والذهيب، 4/111 وفيات األعيانالتواريخ وأثبتها، نظر ابن خلكان 
 . 11/134، 1، طفي تأويل القرآن بيانجامع الالطربي ،  (2)
 . 22سورة الروم : اآلية  (3)
 . 27،28سورة فاطر : اآليات  ((4
 . 71، 78( سورة األنبياء: اآليات (5



 

21 
 

مقبوال وليس مذموما،  فلقد مدح اهلل تعاىل هذين النبيني الكرميني وأثىن عليهما يف حمكم التنزيل، قال 
ٰرٰذييىيميخيحيجييهمهىهجهينىنمنُّٱ: تعاىل
1)ٌَّّٰى

فلقد فضلهما اهلل سبحانه وتعاىل على كثري من عباده املؤمنني، وآتامها العلم الواسع،  ،(
حتاكم إليهما صاحب حرث فعندما،والفضل العظيم، واحلكم بني العباد فيما يطرأ بينهم من قضايا

زرعه، فقضى فيه  أكلتار، و أشج ه مننفشت فيه غنم القوم اآلخرين، أي: رعت ليال فأكلت ما في
، بأن الغنم تكون لصاحب احلرث، نظرا إىل تفريط أصحاهبا، فعاقبهم  هبذه د عليه السالمداو 

للصواب، بأن أصحاب الغنم  موافقآخر وهو العقوبة، وحكم فيها سليمان عليه السالم حبكم 
غنمهم إىل صاحب احلرث فينتفع بدرها وصوفها ويقومون على بستان صاحب احلرث، حىت  يدفعون

يعود إىل حاله األوىل، فإذا عاد إىل حاله، ترادا ورجع كل منهما مبا له، وكان هذا من كمال فهمه 
أن سليمان عليه السالم فهم  أي، َّجئحئحجييُّٱعاىل: وفطنته عليه السالم وهلذا قال اهلل ت

 ا بالذكرممل يفهمه اهلل يف غريها، وهلذا خصه عليه السالم أن داودعلى ية، وال يدل ذلك، هذه القض
 عليهما السالم، من داود وسليمانكال:أي ،َّجبحبحجهئمئخئُّٱ: بدليل قوله والثناء،

 .(2)يصيب وقد خيطئ قدواجملتهد وهذا دليل على أن احلاكم 
 الفرع الثالث:اختالفات الصحابة

ت بني الصحابة على عهد الن يب صلى اهلل عليه وسلم يف بعض املسائل الفقهية لقد وقعت اختالفا
املبنية على االجتهاد، وذلك نتيجة الختالف فهمهم ملراد الن يب صلى اهلل عليه وسلم وألن النصوص 

 نكر عليهم،حتتمل التأويل، ومع ذلك فإن  النيب صلى اهلل عليه وسلم قد أقر كاًل منهم على فعله ومل ي
مسألة اختالفهم يف فهم مراد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عندما رجع من ،ومن بني هذه املسائل

فقال  ،األحزاب فقال: "اليصلني أحد العصر إال يف بين قريظة، فأدرك بعضهم العصر يف الطريق
عليه وقال بعضهم بل نصلي مل يرد منا ذلك، فذكر للنيب صلى اهلل  ،بعضهم ال نصلي حىت نأتيها
 .(3)وسلم فلم يعنف واحدا منهم"

                                  
 . 11سورة النمل : اآلية  (1)
 . 1/128، 1، طتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنانالسعدي،  انظر: ((2

 (.141) ، رقم(2/11)، 1، كتاب اجلمعة، باب صالة الطالب واملطلوب راكباً وإمياًء، طصحيحهأخرجه البخاري يف  (3)
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وسبب هذا احلديث، هو خيانة يهود بين قريظة للمسلمني، عندما نقضوا عهدهم مع النيب صلى اهلل  
عليه وسلم يف غزوة األحزاب، وحتالفوا مع كفار قريش ضد املسلمني، وانتصر يف تلك املعركة 

ل عليه املسلمون، واندحرت قريش وغطفان، ورجع النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل املدينة، فجاءه جربي
السالم عند الظهر، وهو يغتسل يف بيت أم سلمه، فقال: "أو قد وضعت السالح؟ فإن املالئكة مل 
تضع أسلحتهم، وما رجعت اآلن إال من طلب القوم، فاهنض مبن معك إىل بين قريظة، فإين سائر 

وأمر  أمامك أزلزل هبم حصوهنم، وأقذف يف قلوهبم الرعب، فسار جربيل يف موكبه من املالئكة،
فال ُيصخل نيَّ العصر إال يف  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مؤذناً فأذن يف الناس، من كان سامعاً مطيعاً 

ين قريظة، واستعمل على املدينة ابن أم مكتوم، وأعطي الراية علي بن أيب طالب، وقد مه إىل بين ب
لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، قريظة، فسار علي حىت إذا دنا من حصوهنم مسع منها مقالة قبيحة 

وخرج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف موكبه من املهاجرين واألنصار، حىت نزل على بئر من آبار 
قريظة يقال هلا بئر أنَّا، وبادر املسلمون إىل امتثال أمره، وهنضوا من فورهم، وحتركوا حنو قريظة، 

صليها إال يف بين قريظة كما أمرنا، حىت إن رجااًل منهم وأدركتهم العصر يف الطريق فقال بعضهم: ال ن
صلوا العصر بعد العشاء اآلخرة، وقال بعضهم: مل يرد منا ذلك، وإمنا أراد سرعة اخلروج، فصلوها يف 

، ومل صلى اهلل عليه وسلم أقرهم مجيعاً يب الن   أن   :، أي(1)الطريق، فلم يعنف واحدة من الطائفتني"
 . الرغم من اختالفهم يف فهم احلديثعلى  ينكر على أحد منهم،

 
 
 
 
 

 

                                  
 . 1/288، الرحيق المختوماملباركفوري،  (1)
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 االختالف الفقهي وأسبابه وأنواعه ةلمبحث الثاني: نشأا

ويشتمل هذا املبحث على ثالثة مطالب، املطلب األول: نشأة االختالف، املطلب الثاين: أسباب 
 .، املطلب الثالث: أنواع االختالفاالختالف

 يالمطلب األول: نشأة االختالف الفقه
ويشتمل هذا املطلب على ثالثة فروع، الفرع األول: االختالف يف عصر الصحابة، الفرع الثاين: 

 .ة اجملتهديناالختالف يف عصر التابعني، الفرع الثالث: االختالف يف عصر األئم
 الفرع األول: االختالف في عصر الصحابة

حيدث بني الصحابة، وإن حدث ذلك، كان االختالف على عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم قخلَّ ما 
مكلكخكحكجكُّٱ: فإهنم يردونه إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم امتثااًل لقول اهلل تعاىل

حيجيٰهمهجههنمنخنحنجنممخمحمهلجمملخلحلجل

)َّهبمبهئمئهيخيمي
1

، وأما بعد وفاه صلى اهلل عليه وسلم فكان حيدث بينهم (
 ائل، منها:اختالفات أحياناً يف بعض األمور واملس

 أوال: اختالفهم في وفاته صلى اهلل عليه وسلم
عندما تويف النيب صلى اهلل عليه وسلم كان عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه متأثرًا كثريًا مبوت النيب 

ويقول: "إن رجاال من املنافقني يزعمون أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قد  ،صلى اهلل عليه وسلم
كما ذهب موسى بن    صلى اهلل عليه وسلم ما مات، ولكنه ذهب إىل ربهاهللتويف، وإن رسول 

عمران، فقد غاب عن قومه أربعني ليلة مث رجع إليهم بعد أن قيل قد مات، وواهلل لريجعن رسول اهلل 
رسول اهلل صلى اهلل  قطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أنصلى اهلل عليه وسلم كما رجع موسى، فلي

 .(2)عليه وسلم مات"
م الناس، "وأقبل أبو بكر على فرس من مسكنه بالسُّْنح حىت نزل، فدخل املسجد، فلم يكل

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، وهو مغشي بثوب ِحب خرخة، فكشف  نحىت دخل على عائشة فتيم

                                  
 . 11سورة النساء ، اآلية  (1)
 .2/111، 2، طسيرة ابن هشامابن هشام،  (2)
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: بأيب أنت وأمي، ال جيمع اهلل عليك موتتني، أما   أكب عليه، فقبله وبكي، مث قالعن وجهه مث
املوتة اليت كتبت عليك فقد ِمت َّهخا، مث خرج أبو بكر، وعمر يكلم الناس، فقال: اجلس يا عمر، فأيب 
عمر أن جيلس، فتشهد أبو بكر، فأقبل الناس إليه، وتركوا عمر، فقال أبوبكر: أما بعد، من كان 

 فإن اهلل حي ال منكم يعبد حممداً صلى اهلل عليه وسلم فإن حممداً قد مات، ومن كان منكم يعبد اهلل
متزترتيبىبنبزبمبربيئىئنئمئزئرئُّّٰٱ: ميوت، قال اهلل

قال ابن ، (1)َّلكاكيقىقىفيفيثىثنثمثزثرثيتنتىت
عباس: واهلل لكأن الناس مل يعلموا أن اهلل أنزل هذه اآلية حىت تالها أبو بكر، فتلقاها منه الناس  

: واهلل، ما هو إال أن : قال عمر(2)ملسيبكلهم، فما أمسع بشرًا من الناس إال يتلوها، قال ابن ا
مسعت أبا بكر تالها، فعرفت أنه احلق، فعقرت حىت ما تُ ُقل ين رجالي، وحىت أهويت إىل األرض حني 

 .(3)مسعته تالها، علمت أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قد مات"

 ثانيا: اختالفهم في من هو أحق بالخالفة
وملا تأكد الصحابة رضي اهلل عنهم من وفاة النيب صلى اهلل عليه وسلم "اجتمعت األنصار يف سقيفة  

بين ساعده فقالوا نويل هذا األمر بعد حممد عليه السالم سعد بن عبادة وأخرجوا سعدا إليهم وهو 
كلهم كالمي مريض فلما اجتمعوا قال البنه أو بعض بين عمه إين ال أقدر لشكواي أن أمسع القوم  

ولكن تلق مين قويل فأمسعهموه فكان يتكلم وحيفظ الرجل قوله فريفع صوته فيسمع أصحابه فقال بعد 
أن محد اهلل وأثىن عليه يا معشر األنصار لكم سابقة يف الدين وفضيلة يف اإلسالم ليست لقبيلة من 

ادة الرمحن وخلع األنداد العرب إن حممدا عليه السالم لبث بضع عشرة سنة يف قومه يدعوهم إىل عب
واألوثان فما آمن به من قومه إال رجال قليل وكان ما كانوا يقدرون على أن مينعوا رسول اهلل وال أن 
يعزوا دينه وال أن يدفعوا عن أنفسهم ضيما عموا به حىت إذا أراد بكم الفضيلة ساق إليكم الكرامة 

                                  
 .144اآلية  :سورة آل عمران  ((1

هو: حممد بن سعيد بن املسيب بن حزن بن أيب وهب بن عمر بن عائد عمران بن خمزوم بن يقظة، أحد الفقهاء السبعة  (2)
باملدينة، كان سيد التابعني، مجع بني احلديث والفقه والزهد والعبادة والورع، ولد لسنتني مضتا من خالفة عمر، وتويف باملدينة ، 

، 1/81 ،1ط ،الطبقات الكبرىابن سعد،  انظر:د وتسعون أم سنة اثنان وتسعون، واختلف يف سنة فاته هل هي سنة واح
 . 1/17، طبقات الفقهاءوالشريازي، 

 . 1/411، ، الرحيق المختوماملباركفوري ((3
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ملنع له وألصحابه واإلعزاز له ولدينه واجلهاد ألعدائه وخصكم بالنعمة فرزقكم اهلل اإلميان به وبرسوله وا
فكنتم أشد الناس على عدوه منكم وأثقله على عدوه من غريكم حىت استقامت العرب ألمر اهلل طوعا 

اهلل عز و جل لرسوله بكم األرض ودانت  (1)وكرها وأعطى البعيد املقادة صاغرا داخرا حىت أثخن
وهو عنكم راض وبكم قرير عني استبدوا هبذا األمر فإنه لكم دون  بأسيافكم له العرب وتوفاه اهلل

الناس فأجابوه بأمجعهم أن قد وفقت يف الرأي وأصبت يف القول ولن نعدو ما رأيت ونوليك هذا 
 . (2)األمر فإنك فينا مقنع ولصاحل املؤمنني رضا"

ذا فقالوا منا أمري "فبلغ ذلك أبا بكر فأتاهم ومعه عمر وأبو عبيدة بن اجلراح فقال ما ه
ومنكم أمري فقال أبو بكر منا األمراء ومنكم الوزراء مث قال أبو بكر قد رضيت لكم أحد هذين 
الرجلني عمر وأبا عبيدة أمني هذه األمة فقال عمر أيكم يطيب نفسا أن خيلف قدمني قدمهما النيب 

 .ق رضي اهلل عنهة أليب بكر الصدي، واستقر أمر اخلالف(3)فبايعه عمر وبايعه الناس"
 ثالثا: اختالفهم في محاربة مانعي الزكاة

وبعد أن استقر األمر أليب بكر الصديق رضي اهلل عنه باخلالفة، امتنع بعض املسلمون من أداء  
الزكاة، فأراد أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه قتاهلم، ولكن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه مل يوافقه 

تقر األمر يف فنشأ بينهما اختالف يف قتال مانعي الزكاة من عدمه، واسيف أول األمر على ذلك، 
 .النهاية على قتاهلم

"تويف النيب صلى اهلل عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب  وذلك عندما
قال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: أمرت أن أقاتل 

حىت يقولوا ال إله إال اهلل فمن قال: ال إله إال اهلل فقد عصم مين ماله ونفسه إال حبقه وحسابه  الناس
على اهلل، قال أبو بكر واهلل ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة، فإن الزكاة حق املال، واهلل لو منعوين 

                                  
ما كان لنيب أثخن يف األمر بالغ فيه، يقال: أثخن يف العدو بالغ يف قتاله، وأثخن يف األرض بالغ يف قتل أعدائه، ويف التنزيل:" (1)

 . 1/14 ،، مادة )ثخن(المعجم الوسيطابراهيم مصطفى وآخرون،  انظر:أن يكون له أسرى حىت يثخن يف احلرب"
 . 3/221، 2ط تاريخ الرسل والملوك،الطربي،  (2)
 .2/187، 1، ط، الكامل في التاريخابن األثري (3)
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ى منعها قال عمر فواهلل ما هو إال عناقا كانوا يؤدوهنا إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لقاتلتهم عل
 .(1)أن رأيت أن قد شرح اهلل صدر أيب بكر للقتال فعرفت أنه احلق"

 الفرع الثاني: االختالف في عهد التابعين
لقول النيب  وعصر التابعني يعترب من أفضل العصور على اإلطالق بعد عصر الصحابة، وذلك مصداقا

فالتابعون هم خري ، (2)، مث الذين يلوهنم، مث الذين يلوهنم""خري الناس قرين صلى اهلل عليه وسلم:
الناس بعد الصحابة رضوان اهلل عليهم أمجعني، وهم الذين أخذوا العلم عن الصحابة، وتتلمذوا على 
أيديهم، ومن املعلوم أن الصحابة كانوا يتفاوتون يف أخذ احلديث من النيب صلى اهلل عليه وسلم 

قل، وعندما اتسعت رقعة الدولة اإلسالمية، وخرج الصحابة من املدينة يف فمنهم املكثر ومنهم امل
عهد عثمان ابن عفان، وانتشروا يف األمصار، وتأثر كل أهل بلدة بالصحايب الذي نزل هبم، وصاروا 
يأخذون عنهم العلم، ويقلدوهنم يف طريقتهم وهنجهم يف استنباط األحكام الفقهية واستخراج العلل، 

ا يرجعون إىل الكتاب والسنة فيما يواجههم من نوال، فإن مل جيدوا رجعوا إىل اجتهاد كانو قد  "ف
الصحابة، وإن مل جيدوا اجتهدوا رأيهم مراعني يف ذلك املنهج الذي دهلم عليه الكتاب والسنة، 

 .(3)والضوابط اليت راعاها الصحابة يف اجتهادهم"
الفقهية، فنتج عن ذلك تعدد االجتاهات  ومنهم من اعتمد على الرأي يف استنباطه لألحكام

أم ا أهل  إىل الرأي والقياس إال نادراً، الفقهية، فكان أهل املدينة يتمسكون بظاهر النص، وال يلجئون
 .(4)الكوفة فكانوا يأخذون بالرأي، ويرون أن  األحكام الشرعية معقولة املعىن، لذا مسوا بأهل الرأي

 األئمة المجتهدين الفرع الثالث: االختالف في عهد
ومما مييز هذا العصر كثرت التدوين، فلقد دون الفقه اإلسالمي يف هذا العصر، وظهرت املذاهب 
الفقهية، فلكل مذهب من هذه املذاهب "أصوله وفروعه وعلماؤه وأتباعه، واختلف علماء هذه 

                                  
 .(1124) ، رقم(1/11)، 1، كتاب اجلمعة، باب من انتظر حىت تدفن، طصحيحهأخرجه البخاري يف  (1)
السلسلة  (، وصححه األلباين يف2221) ، رقم(4/144)، كتاب الفنت، باب القرن الثالث، السننأخرجه الرتمذي يف  (2)

 .(2/313)الصحيحة،
 . 81، ص1، طتاريخ الفقه اإلسالمياألشقر،  (3)
 . 24، ص1، طالختالف الفقهياحممد شريف مصطفى،  انظر: ((4
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، (3)واالستحسان، (2)والقياس، (1)املذاهب فيما بينهم حول بعض األصول، كحجية عمل أهل املدينة
، واالختالف يف األصول أدى إىل اختالف يف الفروع، وكثر اجلدال بني علماء هذه (4)وحنو ذلك

ولكن اخلالف كان حممواًل بالدليل والربهان، فقد كان اهب، وعقدت املناظرات واملساجالت...املذ
التعصب، ويأخذون احلق  العلماء يف هذا العصر يرفضون التقليد، وينظرون يف الدليل، وينهون عن

 .(5)ممن جاء به"
 المطلب الثاني: أسباب االختالف

لثاين: أسباب هلا عني، الفرع األول: أسباب هلا عالقة بالنص، الفرع اويشتمل هذا املطلب على فر 
 .عالقة باجملتهد

 الفرع األول: أسباب لها عالقة بالنص
م يف ثبوت النص من عدمه، واختالف ومن أسباب االختالف اليت هلا عالقة بالنص: اختالفه

لنصوص وأثرها على اختالف القراءات القرآنية وأثرها على االختالف الفقهي، كذلك تعارض ا
 .الفقهاء

 أوال : اختالفهم في ثبوت النص
قد يثبت احلديث عند بعض العلماء، وال يثبت عند البعض اآلخر، فيكون هذا األمر داعيا 

كم الصائم الذي تعلقة هبذا احلديث، ومن أمثلة ذلك، اختلف العلماء يف حالختالفهم يف املسألة امل
هل عليه قضاء أم ليس عليه قضاء؟ لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم: "من نسي  أكل وشرب ناسياً،

                                  
مصدر من مصادر التشريع، وهو حجة عند اإلمام مالك، ومقدم على خرب الواحد؛ ألن عملهم مبنزلة هو:  عمل أهل املدينة (1)
الفكر احلجوي،  انظر:م، وذلك لثقتهم وقرهبم من النيب صلى اهلل عليه وسلم وجماوهتم له، وعلمهم بالناسخ واملنسوخ. همروي

 .1/114، 1، طفي تاريخ الفقه اإلسالمي السامي
اإلبهاج في شرح السبكي،  انظر:إثبات حكم معلوم يف معلوم آخر الشرتاكهما يف علة احلكم عند املثبت".  :لقياس هوا (2)

 . 3/3، المنهاج
ستثنائي، االستحسان هو: "عدول اجملتهد عن مقتضى قياس جلي، إىل مقتضى قياس خفي، أو عن حكم كلي إىل حكم ا (3)

 .1/71علم أصول الفقه وخالصة تاريخ التشريع،عبد الوهاب خالف،  انظر:لدليل أنقدح يف عقله رجح لديه هذا العدول" 
 ، واليت ال يسع اجملال لذكرها .املذاهب الفقهية ا تلك املصادر التشريعية املختلف فيها بني علماءهبواملراد (4) 
 .13، ص1ط ،تاريخ الفقه اإلسالمياألشقر ،  (5)
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اجلمهور من الشافعية  ذهب، (1)وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإمنا أطعمه اهلل وسقاه"
؛ ألنه إمنا أطعمه اهلل وال كفارة ال قضاءف إذا أكل أو شرب الصائم ناسيا أنه على واحلنابلة واألحناف

فقد بطل صومه ولزمه القضاء دون  أكل الصائم أو شرب ناسياً  إذا إىل أنه املالكية ذهبوسقاه، و 
عدم ثبوت احلديث عند قوم وثبوته عند آخرين، فعند ناشئ من الف هنا تخ، وأصل االالكفارة

 .(2)ثبتت رواية هذا احلديث، ومل تثبت روايته عند املالكيةاجلمهور 
 ثانيا : اختالف القراءات

اختالف القراءات قد تؤدي أحيانًا إىل اختالف الفقهاء يف بعض املسائل الفقهية، ومن أمثلة ذلك، 
جنيمىمممخمحمجميلىلملخلُّٱتعاىل:  قول اهلل

َّجهمهلكينىنمنخنحن
(3)  . 

احلجاز والعراق:  ة قراءة ذلك، فقرأه مجاعة من قرأيف اءةالطربي يف تفسريه: "اختلفت القر  قال
ْعب خنْيِ( نصًبا، فتأويله: إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديخكم إىل املرافق ) وخأخْرُجلخُكْم ِإىلخ اْلكخ

ؤخر الذي معناه التقدمي، وأرجلخكم إىل الكعبني، وامسحوا برءوسكم وإذا قرئ كذلك، كان من امل
وتكون )األرجل( منصوبة عطفا على )األيدي( وتأول قارئو ذلك كذلك، أن اهلل جل ثناؤه: إمنا أمر 
عباده بغسل األرجل دون املسح هبا ... وقرأ ذلك آخرون من قراء احلجاز والعراق:)وخاْمسخُحوا 

ذلك كذلك: أن  اهلل إمنا أمر عباده مبسح األرجل  ِبُرُءوِسُكْم وخأخْرُجِلُكْم( خبفض )األرجل( وتأول قارئو
 .(4)يف الوضوء دون غسلها، وجعلوا )األرجل( عطفا على )الرأس( فخفضوها لذلك"

 ثالثا : تعارض النصوص
قد حيدث اختالف بني الفقهاء يف املسائل اليت يكون التعارض فيها ظاهراً، فيفيت كل فقيه مبا وصل 

لة ، ومن أمثلة ذلك، اختالفهم يف حكم املين هل هو جنس أم  طاهر؟ إليه اجتهاده يف هذه املسأ
لو أن رجاًل جامع زوجته وأصاب املين ثوبه أو املكان الذي جامعها فيه فهل هذا احملل يكون  :مبعىن

                                  
 .(4/81) ،2، طإرواء الغليل(. وصححه األلباين يف 1481) ، رقم(11/211)، 1ط مسنده،أخرجه بن حنبل يف  (1)
 .14ص ،7ط ،أثر االختالف في القواعد األصولية في اختالف الفقهاء، مصطفى سعيد اخلن انظر: (2)
 . 1جزء من اآلية  :سورة املائدة (3)
 .17-14/12، 1، طفي تأويل القرآنجامع البيان الطربي،  (4)
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 ذهبجنسًا أم يكون طاهراً؟ هناك خالف بني العلماء، وسبب هذا اخلالف هو تعارض األدلة، 
جناسة املين، والدليل على ذلك حديث عائشة رضي اهلل عنها أهنا قالت:  إىلاألحناف واملالكية 

"كنت أغسل اجلنابة من ثوب النيب صلى اهلل عليه وسلم فيخرج إىل الصالة، وإن بقع املاء لفي 
، والغسل ال يكون إال من الشيء النجس، ولو كان احلديث ظاهره فيه الغسل من املين، فهذا (1)ثوبه"

 ذهبقامة السيدة عائشة رضي اهلل عنها بغسله، فدل هذا الغسل على جناسته، و غري جنس ملا 
املين طاهر وليس بنجس، والدليل على ذلك أيضًا حديث عائشة رضي اهلل  إىل أن احلنابلة والشافعية

فدل ، (2)من ثوب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيصلي فيه" عنها أهنا قالت: " كنت أفرك املين
تفرك  أن السيدة عائشة رضي اهلل عنها ، أيغسليوال  من الثوب دلكي يث على أن املينهذا احلد

 .(3)فيصلي فيه النيب صلى اهلل عليه وسلم املين من ثوب
 الفرع الثاني: أسباب لها عالقة بالمجتهد

 ومن أسباب االختالف اليت هلا عالقة باجملتهد: اختالفهم يف مساع النص من عدمه، فمنهم من مسع
احلديث من النيب صلى اهلل عليه وسلم ومنهم من مل يسمعه، وكذلك اختالفهم يف فهم النص 

 .ون اللفظ مشرتك حيتمل عد ة معاينك  :وتأويله،  واختالفهم يف تأويل داللة املشرتك اللفظي، أي
 أوال : اختالفهم في سماع النص

ديث عن النيب صلى اهلل عليه وسلم من املعلوم لدا كل مسلم أن الصحابة رضي اهلل عنهم أخذوا احل
فمنهم املكثر ومنهم  املقل، وقد يسافر الرجل منهم األيام والشهور وال يسمع حديث رسول اهلل 

قاله النيب صلى اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وعندما يعود إىل املدينة يكون قد فاته الشيء الكثري مما 
 .عليه وسلم

يه وسلم احلديث يف جممع خاص، أو عند أهله، وال يطلع وأحيانًا يذكر النيب صلى اهلل عل
، حديث عائشة اجمللس، ومن أمثلة ذلكعلى هذا احلديث إال من كان موجودًا من الصحابة يف 

                                  
التعليقات  (. وصححه األلباين يف1381) ، رقم(4/224)، 2، باب النجاسة وتطهريها، طصحيحهأخرجه ابن حبان يف ( 1)

 .(3/18)، 1، طالحسان على صحيح ابن حبان
صحيح أبي (. وصححه األلباين يف 372) ، رقم(1/271)،1ط ، باب املين يصيب الثوب،سننهأخرجه أبو داود يف  (2)
 .(2/211)، 1، طداود
 . 148/141، ص7ط، أثر االختالف في القواعد األصولية في اختالف الفقهاء ،مصطفى سعيد اخلن انظر: (3)
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رضي اهلل عنها عندما بلغها أن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن 
رو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن، أفال رءوسهن، فقالت: "يا عجبا البن عم

يأمرهن أن حيلقن رءوسهن، لقد كنت أغتسل أنا ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من إناء واحد، وال 
االختالف على عدم مساع عبد اهلل بن  هذافدل  (1)أزيد على أن أفرغ على رأسي ثالث إفراغات"

 ث .عمر رضي اهلل عنهما هلذا احلدي
 ثانيا : اختالفهم في فهم النص

ومن أسباب االختالف الفقهي لدا بعض العلماء، اختالف مداركهم وافهامهم يف مراد نصوص 
الشريعة اإلسالمية، ومن أمثلة ذلك قول النيب صلى اهلل عليه وسلم ألصحابه ملا رجعوا من األحزاب: 

فقال بعضهم ال نصلي  ،عصر يف الطريق"اليصلني أحد العصر إال يف بين قريظة، فأدرك بعضهم ال
وقال بعضهم بل نصلي مل يرد منا ذلك، فذكر للنيب صلى اهلل عليه وسلم فلم يعنف  ،حىت نأتيها

 .(2)واحدا منهم"
 ثالثا : المشترك اللفظي

فظ مشرتك وحيتمل عد ة معاين، ومن أمثلة لومن أسباب االختالف الفقهي لدا بعض الفقهاء، كون ال
َّمبنبىيزبربيئىئُّٱ: هلل تعاىلذلك قول ا

اختلف أهل التأويل يف فلقد، (3)
؛ وذلك (4)الطهرهو  وقال آخرون ،فقال بعضهم: هو احليض تعاىل، تأويل )القرء( الذي عناه اهلل
 . احليض ومعىن الطهرألنه لفظ مشرتك حيتمل معىن

 المطلب الثالث: أنواع االختالف
 قبولاملختالف االوم، والفرع الثاين: ذماملختالف االويشتمل هذا املطلب على فرعني، الفرع األول:  

                                  
(. وصححه األلباين، 331) ، رقم(1/214)، كتاب احليض، باب حكم ضفائر املغتسلة، صحيحه أخرجه مسلم يف ((1

 . (311/)1، الصحيحة السلسةانظر:
 .(141( رقم )2/11، )1، كتاب اجلمعة، باب صالة الطالب واملطلوب راكبا وإمياء، طصحيحهأخرجه البخاري يف  (2)
 . 228سورة البقرة: جزء من اآلية  (3)
 .141 – 411/  4، 1جامع البيان في تأويل القرآن، طالطربي، انظر: (4)
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 مذمومالختالف االالفرع األول: 
ة، أو وهذا النوع من االختالف ذمته الشريعة اإلسالمية، "وهو االختالف يف املسائل القطعية الدالل

دليلها بالقرآن الكرمي أو بالسنة الصحيحة، وال حيتمل  فكل مسألة ثبتاجملمع عليها إمجاعا صرحيا...
أو كان فيها إمجاعا صرحيا بني الفقهاء، فإن االختالف فيها مذموم؛   ،(1)الدليل إال معىن واحدا"

كمسائل االعتقاد ووجوب الصالة والزكاة والصيام واحلج وغريها، مما هي قطعية الداللة، قطعية 
واألمة أمجعت على وجوهبا، واخلالف فيها يكون نتيجة املكابرة والعناد الثبوت، وال حتتمل التأويل، 

والتعصب واجلهل وإتباع اهلوى "فمىت كان اخلالف ناشئًا عن هوى النفس وغرورها فال عربة به يف 
: قال تعاىل، (2)ميزان الش رع، وهو ذريعة إىل الفرقة والتمزق ونشوء التعصب والتحزب املنهي عنه"

وقال ، (3)َّهتمتختحتجتمبهبخبحبجبهئمئخئحئجئييُّٱ
يثىثنثمثزثرثيتىتمتنتزترتيبىبنبمبزبربيئُّٱ: تعاىل

خكحكجكمقحقمفخفحفجفُّٱ: وقال جل شأنه،(4)َّيفىف

حلجلمكلك َّحنخنجنممخمحمهلجمملخل
: وقال أيضاً ،(5)

منخنحنممىميمجنخمحمجميلىلملخلُّٱ
إىل فرق وأحزاب،   فرتقهذه األمة ست  عليه وسلم أن  ، ولقد بني النيب صلى اهلل(6)َّينىن

إحدى  نة، حيث قال: "افرتقت اليهودعلىلكتاب والسبعة لتالنار إىل فرقة واحدة، وهي امل كلها يف
تني وسبعني فرقة، فإحدى  النار، وافرتقت النصارى على ثنوسبعني فرقة، فواحدة يف اجلنة، وسبعون يف

                                  
 . 31، ص1، طالفقهياالختالف حممد الشريف مصطفى،  (1)
 . 48، ص1، طأسباب اختالف الفقهاء في الفروع الفقهيةالصاعدي،  (2)
 .141سورة آل عمران، اآلية  (3)
 .111سورة األنعام، اآلية  (4)
 .32، 31سورة الروم، اآلية  (5)
 .41سورة األنفال، جزء من اآلية  (6)
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قن أميت على ثالث وسبعني فرقة، وسبعون يف النار وواحدة يف اجلنة، والذي نفس حممد بيده لتفرت 
 .(1)؟ قال: اجلماعة" النار، قيل يا رسول اهلل من همواحدة يف اجلنة واثنتان وسبعون يف

فهذا النوع من اخلالف ليس من الشريعة اإلسالمية يف شيء، وإمنا كان ألسباب عصبية أجلبته،  
، وال يكون ذلك إال باتباع (2)لتهواتباع لألهواء أوجدته، وعلى املسلمني أن يسعوا يف رفعه وإزا

الوحيني؛ القرآن الكرمي والسنة املطهرة، ففيهما العصمة والنجاة يف الدنيا واآلخرة، فعن العرباض بن 
سارية، قال: "صلى بنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ذات يوم مث أقبل علينا، فوعظنا موعظة بليغة 

فقال قائل: يا رسول اهلل كأن هذه موعظة مودع، فماذا ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، 
يعش منكم  تعهد إلينا، فقال: أوصيكم بتقوى اهلل، والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا، فإنه من

فسريى اختالفا كثريا، فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء املهديني الراشدين، متسكوا هبا وعضوا عليها  يبعد
 .(3)مور، فإن كل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة"بالنواجذ، وإياكم وحمدثات األ

 الفرع الثاني: االختالف المقبول
وهذا النوع من االختالف مقبول، وال تنفيه الشريعة اإلسالمية،كاالختالف الذي يقع بني األئمة 

 طالق وقوع يف االختالف مثل الظنية، املسائل يف" يف بعض املسائل الفقهية، ويكون اجملتهدين
 املرأة، وجه من تغطيته وماجيب الصالة، يف اليدين ورفع الفجر، صالة والقنوت يف واحدة، الثالث

 اجتهاد عن وإمنا وهوى تعصب عن يكن مل إذا اخلالف فيها يسوغ املسائل هذه ذلك، فمثل وحنو
، فعن عمرو بن العاص رضي اهلل عنه أنه مسع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: "إذا (4)"روحت

 .(5)حكم احلاكم فاجتهد مث أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد مث أخطأ فله أجر"

                                  
(. وصححه األلباين يف 3112) ، رقم(1/128)، 1، طاألمم ، كتاب الفنت، باب افرتاقالسننأخرجه ابن ماجة يف  (1)

 .(3/484)، السلسة الصحيحة
 . 13، ص1، طأسباب اختالف الفقهاء في الفروع الفقهيةالصاعدي،   انظر: (2)
إرواء (. وصححه األلباين يف 4147، رقم احلديث )(7/11)، 1، ط، باب يف لزوم السنةفي سننهأخرجه أبو داود  (3)

 .(8/147)، 2ط، الغليل
 .1، صفقه الخالف وأثره في القضاء على اإلرهابالشبيلي،  (4)
، 1أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، ط اب االعتصام بالكتاب والسنة، باب، كتصحيحهأخرجه البخاري يف  (5)

 .(8/223)، 2، طإرواء الغليل(. وصححه األلباين يف 7312) ، رقم(1/148)



 

41 
 

ذلك كان ، و اجتهاده على اآلخريف أي منهم، ومل ينكر فقهية كثريةلصحابة يف مسائل ا اختلفولقد  
"ومذهب أهل السنة  ،وغري ذلك الشرعية يف بعض مسائل العبادات واملواريث والقضاء والسياسة

 .(1)نه ال إمث على من اجتهد وإن أخطأ"واجلماعة أ
فاالختالف الفقهي "إذا كان الباعث عليه طلب احلق وحتري مقصود الشارع، وقام نتيجة أسباب 
موضوعيه أوجبته، وعلل صحيحة أوجدته، ووقع من أهله، وهم ذووا الفقه والبصرية يف الدين، ويف 

قطعي، أو ال نص فيها أصاًل، إذا كان اخلالف حمله وهو أحكام املسائل الفرعية اليت ليس فيها نص 
 .(2)على هذا الوجه؛ فأنه يكون سائغاً مشروعاً، كما ذكر مجع من العلماء واحملققني"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
 .11/122، 3، طمجموع الفتاوىابن تيمية،  (1)
 . 42، ص1،طأسباب اختالف الفقهاء في الفروع الفقهيةالصاعدي،  (2)



 

42 
 

 الفصل الثاني: األحكام الفقهية المتعلقة بخيار البيع

باخليار لغة يشتمل هذا الفصل على بيان األحكام املتعلقة خبيار البيع، من حيث التعريف 
واصطالحا، والتعريف بالبيع لغة واصطالحا، واحلكمة من مشروعيته، وبيان بعض أنواعه كخيار 
اجمللس وخيار الشرط وخيار العيب، وكذلك حترير املسألة األوىل والثانية من مسائل االختالف اليت 

اول الباحث من خالل تعرض هلا ابن رشد احلفيد من خالل كتابه بداية اجملتهد وهناية املقتصد، ح
هذا الفصل أن يضع فكرة عامة عن األحكام الفقهية املتعلقة خبيار البيع، وأن يبني آراء املذاهب 

 :ل، وينقسم هذا الفصل إىل مبحثنيالفقهية املختلفة يف هذه املسائ

  ريفه، وحكمة مشروعيته، وأنواعهتع ،المبحث األول: خيار البيع 
 ر ومدتهجواز الخياالمبحث الثاني: 
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 تعريفه، وحكمة مشروعيته، وأنواعه ،المبحث األول: خيار البيع

ه، واملطلب الثاين: أنواع ويشتمل هذا املبحث على مطلبني، املطلب األول: تعريفه وحكمة مشروعيت
 .اخليار

 وحكمة مشروعيته خيار البيع المطلب األول: تعريف
: تعريف اخليار تعريف اخليار لغة، والفرع الثاينويشتمل هذا املطلب على مخسة فروع، الفرع األول: 

رع اخلامس: اصطالحا، والفرع الثالث: تعريف البيع لغة ، والفرع الرابع: تعريف البيع اصطالحا، والف
 .هاحلكمة من مشروعيت

 الفرع األول: تعريف الخيار لغة
ار، وهو مبعىن طلب خري األمرين ، إما إمضاء البيع أو فسخه، وهو باخليار اخليار: اسم من االختي

، وقد يكون اخليار للواحد واالثنني واجلمع واملذكر واملؤنث واخليار (1)خيتار ما يشاء، واملختار املنتقى
مثل ، ويقال هي اسم من ختخخي َّْرُت الشيء، (2)االسم من االختيار وخايره فخاره خريا كان خريا منه
جعمظحطخضمضحضجضمصُّٱالتنزيل: الطرية اسم من تطري، وقيل مها لغتان مبعىن واحد، ويف 

3)َّمغجغمع
ي َّْرتُُه بني الشيئني فوضت إليه االختيار، ، ( ويقال: ِخي خرخٌة  إذا فضلته عليه، وخخ

 .(4)فخاْختخارخ أحدمها وختخخي َّرخُه، واْستخخخْرُت اهلل طلبت منه اخلِي خرخةخ 

 الثاني: تعريف الخيار اصطالحاالفرع 
"يقال: أنت ، (5)اخليار"هو اسم من االختيار الذي هو طلب خري األمرين من اإلمضاء أو الفسخ"

 .(7)"هذا الشيء وأنا وأنت فيه باخلياراشرتي منك "، ومنها قوله: (6)باخليار: أي اخرت ما شئت"

                                  
 .  11/243 ،، مادة )خري(تاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي،  انظر: (1)
 . 4/214، 1ط ،، مادة )خري(لسان العربابن منظور،  (2)
 . 18سورة القصص: جزء من اآلية  (3)
 . 1/181، كتاب اخلاء، ، المصباح المنيرفيوميال انظر: (4)
 . 3/33، 1، ط، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعينالبكري (5)
 . 121، ص2، ط، القاموس الفقهيسعيد أبو جيب (6)
 . 13/783، 1ط ، الجامع لمسائل المدونة،الصقلي (7)
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 الفرع الثالث: تعريف البيع لغة
والبيع الشراء أيضا، وهو من األضداد وبعت الشيء شريته أبيعه بيعا ومبيعا وهو البيع ضد الشراء، 

فالبيع "من حروف األضداد يف كالم العرب، يقال: باع ، (1)"شاذ وقياسه مباعا واالبتياع االشرتاء
طلق "ويطلق على كل  واحد من املتعاقدين أنه بخاِئٌع، ولكن إذا أ ،(2)فالن، إذا اشرتى، وباع من غريه"

ي ٌد، وجيمع على  البخاِئُع فاملتبادر إىل الذهن باذل السلعة، ويطلق الب خْيُع على املبيع، فيقال: ب خْيٌع جخ
"  .(3)بُ ُيوع 

 االفرع الرابع: تعريف البيع اصطالح
البيع مفرد، ومجعه بيوع باعتبار أنواعه وتقسيماته املختلفة وهي كثرية، وأما حقيقته الشرعية فهو نقل 

أي "مبادلة املال املتقوم باملال املتقوم متليكا  ،(4) ملك بعوض معني على وجه صحيحملك إىل
 .  (5)ومتلكا"

 الفرع الخامس: الحكمة من مشروعيته
عارضا فهو اخليار أما شروطه وأركانه، و مجيع ، مىت استوىف نافدا األصل يف عقد البيع أن يكون الزماو 
والنظر  والرتيث، الرتويكذلك و ، وإمنا شرع اخليار ألجل تبيني األفضل فيؤخذ واملفضول فيرتك ،له

، حىت اليرتتب على ذلك ، والتأكد من سالمة املبيع من العيوبجيدا والتفكري يف األمر والتبصر فيه
 .(6)غنب ونزاع بني املتبايعني

                                  
 . 1،8/23ط ،باب )بيع( لسان العرب،ابن منظور،  (1)
 . 24/311 ،، مادة )ب ي ع(تاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي،  (2)
 . 1/11كتاب )الباء(،   المصباح المنير،الفيومي،  (3)
، إرشاد السالك إلى ، وابن عسكر1،2/718، طشرح زروق على متن الرسالة البن أبي زيد القيروانيزروق،  انظر: (4)

 .1/71، 3، طأشرف المسالك في فقه اإلمام مالك
 .1/18، 1، طالتعريفاتاجلرجاين،  (5)
، مواهب . واحلطاب1/341، 1، ط، التاج واإلكليل لمختصر خليل. املواق1/23، 1، طالذخيرةالقرايف،  انظر: (6)

 . 4/441، 3، طالجليل في مختصر شرح خليل
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 المطلب الثاني: أنواع الخيار
شرط، ، الفرع األول: خيار اجمللس، والفرع الثاين: خيار ال(1)عثالثة فرو  ويشتمل هذا املطلب على
 .والفرع الثالث: خيار العيب

 الفرع األول: خيار المجلس
 .لس عند الفقهاء، وأدلة مشروعيةاجمل ارويشتمل هذا الفرع على تعريف خي

 أوال: تعريف خيار المجلس
"ولكل  ،(2)"به مكان التبايع، ويثبت يف البيعراد "خيار اجمللس وهو بكسر الالم موضع اجللوس، وامل

املراد ، و (3)من املتبايعني اخليار يف فسخ البيع ماداما جمتمعني مل يتفرقا، وهو قول أكثر أهل العلم"
بعد متام العقد وقبل مفارقة اجمللس وتقديره هلما اخليار ما مل يتفرقا إال أن يتخايرا يف ، أي:"التخيري

 .(4)البيع بنفس التخاير وال يدوم إىل املفارقة"اجمللس فيلزم 
 ثانيا: أدلة مشروعية خيار المجلس

 الدليل األول:
استدل القائلون جبواز خيار اجمللس، حبديث عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما، أن النيب صلى اهلل 

وكانا مجيعا، أو خيري عليه وسلم قال: "إذا تبايع الرجالن فكل واحد منهما باخليار ما مل يتفرقا، 
أحدمها اآلخر، فإن خري أحدمها اآلخر فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا 

 .(5)ومل يرتك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع"
  

                                  
اخليار له أنواع كثرية، منها املتفق عليها، ومنها ما هو خمتلف يف ثبوهتا، وسيقتصر الباحث على ذكر ثالث منها، وهي بيع  (1)

المعامالت المالية أصالة دبيان بن حممد الدبيان،  انظر:املشهورة بني الفقهاء، خيار اجمللس، وخيار الشرط، وخيار العيب . 
 .  1/1، 2ط ومعاصرة،

 . 4/12، 1، طالمبدع في شرح المقنع، ابن مفلح (2)
 . 3/482، ، المغنيابن قدامة (3)
 . 1/222، ، المجموع شرح المهذبالنووي (4)
 (.1131) ، رقم(3/1113)س للمتبايعني، ، كتاب البيوع، باب ثبوت خيار اجمللصحيحهأخرجه مسلم يف  (5)
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 وجه االستدالل:
و خري أحدمها هذا احلديث يدل على جواز اخليار بني املتبايعني، ما داما يف جملس واحد ومل يتفرقا، أ

 .(1)اآلخر بالرفض أو القبول، وفيه إثبات ملسألة خيار اجمللس يف البيع
 : الدليل الثاني

حديث حكيم بن حزام رضي اهلل عنه، أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: "البيعان باخليار مامل 
 .(2)بيعهما"يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك هلما يف بيعهما، وإن كذبا وكتما حمقت بركة 

 :وجه االستدالل
يف هذا احلديث: "إثبات خيار اجمللس يف البيع، وأن لكل واحد من املتبايعني اخليار بني اإلمضاء أو 

، واملراد باخليارهنا: خيار اجمللس، أي: (3)الفسخ، ما داما يف حمل التبايع، فإذا تفرقا ثبت البيع ووجب"
 .(4)سواء كان التفرق باألبدان أو باألقوال ما داما يف جملس البيع ومل يتفرقا منه،

 الفرع الثاني: خيار الشرط
 .لشرط عند الفقهاء، وأدلة مشروعيةويشتمل هذا الفرع على تعريف خيار ا

 أوال: تعريف خيار الشرط
عن شرط أحد املتعاقدين أو كالمها، فهو مضاف  الناشئ، وهو (5)خيار الشرط ويسمى خيار الرتوي

اخليار املتسبب عن الشرط، سواء منهما أو من أحدمها، ومعىن وقوعه منهما أن إىل سببه، وهو 
منهما بعتك كذا بكذا بشرط اخليار يل ثالثة أيام، فيقول اشرتيت  املبتدئيتلفظا به مجيعا؛كأن يقول 

منهما، وال بد من  املبتدئبذلك بشرط اخليار لك ثالثة أيام، ومعىن وقوعه من أحدمها أن يتلفظ به 

                                  
المنهاج شرح صحيح مسلم بن . والنووي، 1/341، 1ط ،إحكام األحكام شرح عمدة األحكامابن دقيق العيد،  انظر: (1)

 .14/174، 2، طالحجاج
(، وصححه 2114) ، رقم(3/14)، 1امل يفرتقا، ط، كتاب البيوع، باب البيعان باخليار مفي صحيحهري اأخرجه البخ (2)

 . (1/241)،3، طغاية المرام في تخريج أحاديث الحالل والحراماأللباين يف 
 .1/14، 4، طقلوب األبرار وقرة عيون األخيار في شرح جوامع األخباربهجة السعدي،  (3)
 . 1/211، 1، ط، نيل األوطارالشوكاين انظر: (4)
، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. والدسوقي، 1/341، 1، ط، التاج واإلكليل لمختصر خليلاملواق انظر: (5)

 .3/133، بلغة السالك ألقرب المسالك. والصاوي، 3/11
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وافقة اآلخر عليه ولو بالسكوت، كأن يقول بعتك كذا بكذا بشرط اخليار يل مثال، فيقول اشرتيته م
 .(1)على ذلك فال اعرتاض وال إشكال
 ثانيا: أدلة مشروعية خيار الشرط

 الدليل األول: 
استدل اجلمهور على جواز خيار الشرط حبديث حبان بن منقذ رضي اهلل عنه، "وكان رجال قد 

أمة يف رأسه فكسرت لسانه، وكان ال يدع على ذلك التجارة، وكان ال يزال يغنب، فأتى النيب أصابته 
أنت يف كل سلعة  صلى اهلل عليه وسلم، فذكر ذلك له فقال له: إذا أنت بايعت، فقل: ال خالبة، مث

 .(2)ها على صاحبها"ددل، فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فار ابتعتها باخليار ثالث ليا
 ستدالل:وجه اال

هو االشرتاط على عدم اخلداع فكان شراؤه وبيعه مشروطا بعدم اخلداع ليكون من باب خيار 
كما يدل ،  (4)، ومعىن ال خالبة ال خديعة أي: ال حيل لك خديعيت، وال يلزمين خديعتك(3)الشرط

شاء هذا احلديث أيضا على أن له اخليار يف كل بيع ابتاعه ثالثة أيام، فإن شاء أمسكها وإن 
 . (5)ردها

 :الدليل الثاني
حديث عمر بن عوف املزين رضي اهلل عنه، أن النيب صلى اهلل عليه وسلم، أنه قال: "املسلمون على 

 .(6)شروطهم إال شرطا حرم حالال أو حل حراما"
 

                                  
 . 238-2/237، حاشية البجيرمي على شرح المنهجالبجريمي،  انظر: (1)
(. وصححه األلباين يف 2311) رقم (،3/442)، 1ط ، باب احلجر على من يفسد ماله،سننهأخرجه ابن ماجة يف  (2)

 .(1/881)، 1طالسلسلة الصحيحة، 
 .3/71، 2ط  سبل السالم شرح بلوغ المرامالصنعاين،  انظر: (3)
 .14/177، 2ط المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحاج،النووي،  انظر: (4)
، تنوير الحوالك شرح موطأ . والسيوطي4/337، فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر العسقالين،  انظر: (5)

 . 2/87مالك، 
ن لرتمذي حديث حس(. قال ا1312) رقم (،3/121)، 2بني لناس، ط ، باب ما ذكر يف الصلحسننهأخرجه الرتمذي يف  (6)

 .صحيح، وقال األلباين حديث صحيح
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 : وجه االستدالل
اليت تقع وهو أن الواجب على املسلمني الوفاء بشروطهم اليت اشرتطوها، فاملسلمون على شروطهم 

بينهم اجلائزة شرًعا فيجب الوفاء هبا، أي: أهنم ثابتون عليها واقفون عندها، ال يتجاوزوهنا، وذلك 
 .(1)لعلو مرتبتهم، ويف وصفهم باإلسالم ما يقتضي الوفاء بالشرط وحيث عليه

 الفرع الثالث:خيار العيب
 .مشروعيةعيب عند الفقهاء، وأدلة ال ويشتمل هذا الفرع على تعريف خيار

 أوال: تعريف خيار العيب
، وهو ما خيلو عنه أصل الفطرة السليمة مما يعد به ناقصا، (2)خيار العيب ويسمى خيار النقيصة

وخيار العيب مينع لزوم امللك، فإذا اطلع املشرتي على عيب يف السلعة، ومل يره عند البيع أو عند 
، إذا هو"نقص خال عنه أصل الفطرة (3)شاء رده القبض فهو باخليار إن شاء أخذه جبميع الثمن، وإن

السليمة ألن مطلق العقد يقتضي وصف السالمة؛ ألن الغالب يف األشياء هو السالمة فيقع العقد 
"  .(4)على ذلك الوصف، وألن كل واحد من العاقدين صاحب عقل ومتييز، فيأىب أن ي خْغنبخ أو يُ ْغنبخ

 ثانيا: أدلة مشروعية خيار العيب
خيار العيب مشروعيته من  اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الدالة على حترمي الغش، وعدم  استمد 

 كتمان العيب بني املتبايعني، ومن هذه األدلة:
 :الدليل األول 

زئرئٌٍَُِّّّّّّٰٰىٰرٰذييىيُّٱ: قوله تعاىل
 .(5)َّمتزترتيبىبنبزبمبربيئنئىئمئ

وال  غشال يشوبه ب و و من العي لياً اخسليماً، و ا كانال يكون إال إذ يف البيع ومن املعلوم أن الرتاض
ٱ.تدليس

                                  
 . 1/272، 1، طفيض القدير شرج الجامع الصغيراملناوي،  انظر: (1)
 .4/141، 1، ط، النجم الوهاج في شرح المنهاجالدمريي انظر: (2)
 .2/11، اللباب في شرح الكتاب. وامليداين، 1/117، 1، ط، الجوهرة المنيرةاحلداد انظر: (3)
 . 74ص أنيس الفقهاء في تعريفات األلفاظ المتداولة بين الفقهاء،قاسم بن عبد اهلل القونوي،  (4)

 . 21سورة النساء: اآلية  (5)
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ٱ:وجه االستدالل

البيع وعن الغش يف  ،رمية عن أكل أموال الناس بالباطلأن اهلل سبحانه وتعاىل هنى يف هذه اآلية الك
اخلالبة ممنوعة شرعا  العيب للمشرتي أثناء البيع، ألنه من باب اخلالبة، و يبنيوالشراء، وعلى البائع أن 

مع ضعفها، كالغالبة وهو الغصب، فإهنا ممنوعة شرعا مع قوهتا، وهو من هذا الباب، فيكون البيع 
 .  (1)بالرتاضي بني املتبايعني، فإن وجد عيبا يف السلعة فللمشرتي ردها

 : الدليل الثاني
، فأدخل (2)صربة طعام حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه، أن النيب صلى اهلل عليه وسلم "مر على

أصابعه فيها، فإذا فيه بلل، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته مساٌء يا رسول اهلل، قال: 
 .(3)فهال جعلته فوق الطعام حىت يراه الناس، من غشنا فليس منا"

 وجه االستدالل:
أن على البائع والواجب  هنى النيب صلى اهلل عليه وسلم يف هذا حلديث عن الغش يف البيع والشراء،

العيب املوجود يف السلعة، وأن جيعله واضحا حىت يراه الناس، ألن التدليس يف البيع حرام كأن  يبني
خيفي العيب فيظنه املشرتي بأنه حسنا فيأخذه، مث يتبني له بعد ذلك أن به عيب، فيثبت للمشرتي 

ى حترميه عند أهل العلم، ومذموم مرتكبه يف هذه احلالة اخليار بني الرد واإلمضاء، والغش جممع عل
 .(4)بفطرة العقول السليمة

 :الدليل الثالث
حديث عقبة بن عامر رضي اهلل عنه، أنه قال: "مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم يقول: 

 .(5)"املسلم أخو املسلم، وال حيل ملسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إال بينه له"

                                  
 .1/122، 3، طأحكام القرآنابن العريب،  انظر: (1)
 . 1/371، مختار الصحاحالرازي،  انظر:.طعام: أي بال كيل وال وزن صربه (2)
(، قال شعيب األرنؤوطي إسناده صحيح على 4141) ، رقم(11/274)، 2، طصحيحةأخرجه ابن حبان يف  (3)

 شرطمسلم.
 . 1/132، 1، طالبدر التمام شرح بلوغ المرام. واملغريب، 117-8/111، 2، طشرح السنةالبغوي،  انظر: (4)
(. وصححه األلباين 2241) رقم، (3/311) ،1ط نه،يبيب التجارات، باب من باع عيبا فل، كتاسننهأخرجه ابن ماجه يف  (5)
 .(1/111)، 2، طإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيليف 
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 : وجه االستدالل
أن الواجب على السلم إذا باع ألخيه سلعة هبا عيب، أن ينب له ذلك العيب وال يغشه، والنهي هو 

إذا جاء يف حق اآلدمي فإن اهلل سبحانه وتعاىل قد جعل له اخليار يف ذلك، إن شاء أمضى البيع وإن 
يار، فرد شاء رده، فقد يشرتي الواحد سلعة بعيب ال يعلمه، فإذا اطلع عليه وجد العيب، فإنه باخل

 .(1)اهلل األمر إليه، وذلك إمجاع
 الدليل الرابع:

ال ضرر وال النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: "حديث عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما، أن 
 .(2)ضرار"

 :وجه االستدالل
هني النيب صلى اهلل عليه وسلم أن يتعمد املسلم اإلضرار بأخيه املسلم، أي: ال يضر الرجل أخاه 

، وهذا احلديث يشتمل على قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة اإلسالمية، (3)نقصه شيئا من حقهفي
وهي رفع الضرر والضرار، وهو خرٌب مبعىن النهي عن الضرر والضرار، والضَّرُر قد حيصل من اإلنسان 

فإن بقصد أو بغري قصد، والضرار يكون مع القصد، وال شك وال ريب يف قُبحهما وحترميهما، لذا 
 .(4)اإلسالم قد هنى عن الضرر والضرار وحرمهما

 
 

 
 
 

                                  
 . 1/441، 1، طالمسالك في شرح موطأ مالكابن العريب،  (1)
(. 2341، رقم )(3/432) ،1ط ، كتاب األحكام، باب من بين يف حقه ما يضر جباره،سننهأخرجه ابن ماجة يف  (2)

 . (1/418)، السلسلة الصحيحةوصححه األلباين يف 
 .1/431، 1، طفيض القدير شرح الجامع الصغيراملناوي،  (3)
 .113ص، 1، طفتح القوى المتين في شرح األربعين وتتمة الخمسينعبد احملسن العباد،  (4)
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 جواز الخيار ومدتهالمبحث الثاني: 

 .مدة اخليار، واملطلب الثاين: جواز اخليارويشتمل هذا املبحث على مطلبني، املطلب األول: 
 المطلب األول: جواز الخيار

األحناف، والفرع الثاين: أقوال املالكية، ويشتمل هذا املطلب على مخسة فروع، الفرع األول: أقوال 
 .ة، والفرع اخلامس: القول املختاروالفرع الثالث: أقوال الشافعية، والفرع الرابع: أقوال احلنابل

 نص ابن رشد في المسألة كما جاء في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد:
ي وابن أيب شربمة وطائفة من أهل الظاهر، قال ابن رشد: "وأما جواز اخليار فعليه اجلمهور، إال الثور 

وعمدة اجلمهور، حديث حبان بن منقذ وفيه )ولك اخليار ثالثا( وما روي يف حديث ابن عمر 
وعمدة من منعه أنه غرر وأن األصل هو اللزوم يف البيع  ،ار ما مل يفرتقا إال بيع اخليار()البيعان باخلي

وقالوا: إن حديث  ،تاب اهلل أو سنة ثابتة أو إمجاعيار من كإال أن يقوم دليل على جواز البيع على اخل
قالوا  ، عليه وسلم أنه خيدع يف البيعإليه صلى اهلل شكاحبان إما أنه ليس بصحيح، وإما أنه خاص ملا 

وأما حديث ابن عمر وقوله فيه )إال بيع اخليار( فقد فسر املعىن املراد هبذا اللفظ، وهو ما ورد فيه من 
 .(1)وهو )أن يقول أحدمها لصاحبه اخرت( "لفظ آخر 

 وأدلتهم الفرع األول: أقوال األحناف
 .، وأدلتهم، ومناقشتها تلك األدلةويشتمل هذا الفرع على أقوال فقهاءاألحناف

 األحناف أوال: أقوال
 لغريمهايرى فقهاء األحناف جبواز خيار البيع، سواء كان اخليار للبائع أو للمشرتي، أو هلما معا أو 

 .فهو جائز عندهم
 

                                  
 .2/241، 4، طبداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد،  ((1
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رمحه اهلل: "وجائز باالتفاق وهو أن يقول على أين باخليار ، (1)قال أكمل الدين أبو عبد اهلل البابريت
رمحه اهلل: "وشرط اخليار جائز بإمجاع ، (3)وقال بدر الدين العيين احلنفي، (2)ثالثة أيام فما دوهنا"

وقال ، (4)وجيوز للبائع وللمشرتي أو هلما معا أو لغريمها" العلماء والفقهاء، ولكن اختلفوا يف املدة،
رمحه اهلل: "وأما اخليار املشروع فنوع واحد وهو أن يذكر وقتا معلوما ومل ، (5)عالء الدين السمرقندي

جياوز عن الثالثة بأن قال على أين باخليار يوما أو يومني أو ثالثة أيام، وهذا قول عامة العلماء سواء  
رمحه اهلل: "وإن ذكر لذلك ، (7)وقال برهان الدين بن مازة احلنفي، (6)ار للبائع أو للمشرتي"كان اخلي

 .(8)وقتاً معلوماً قال: ثالثة أيام أو دون ذلك، فالعقد جائز باالتفاق"
 ثانيا: أدلة األحناف

 الدليل األول:
قال: "إذا تبايع الرجالن حديث عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما، أن النيب صلى اهلل عليه وسلم 

فكل واحد منهما باخليار ما مل يتفرقا، وكانا مجيعا، أو خيري أحدمها اآلخر، فإن خري أحدمها اآلخر 
فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ومل يرتك واحد منهما البيع، فقد وجب 

 .(9)البيع"

                                  
 ،ه714الدين أبو عبد اهلل بن مشس الدين بن مجال الدين الرومي البابريت، ولد سنة هو: حممد بن حممد بن حممود، أكمل  (1)

 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة،، وابن حجر العسقالين، 7/42، 11، طاألعالمالزركلي،  انظر:ه. 781وتويف سنة 
 .  1/271، 1، طتاج التراجم في طبقات الحنفية، وابن قطلوبغا، 1/1، 2ط

 . 1/218، العناية شرح الهدايةالبابريت،  (2)
 انظر:. ه811وتويف سنة  ،ه712هو: حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد أبو حممد بدر الدين العيين احلنفي، ولد سنة  (3)

 .1/3، 1، طمعاني األخبار في شرح أسامي رجال معاني اآلثار، والعيين، 7/113، 11، طاألعالمالزركلي، 
 . 8/48، 1، ط، البناية شرح الهدايةالعيينبدر الدين  (4)
الزركلي،  انظر:ه. 414هو: حممد بن أمحد بن أيب أمحد أبو بكر عالء الدين السمرقندي، فقيه من كبار احلنفية، تويف سنة  (5)

 .  1/317، 11ط األعالم،
 . 2/11، 2، طتحفة الفقهاءعالء الدين السمرقندي،  (6)
عبد العزيز بن عمر بن مازة البخاري املرغيناين برهان الدين، من كبار فقهاء احلنفية، ولد سنة هو: حممود بن أمحد بن  (7)

 .  7/111، 11، ط، األعالمالزركلي انظر:. ه111ه، وتويف سنة 111
 . 1/484، 1، ط، المحيط البرهاني في الفقه النعمانيابن مازة (8)
 .(1131(، رقم )3/1113خيار اجمللس للمتبايعني، ) ، كتاب البيوع، باب ثبوتصحيحه( أخرجه مسلم يف (9
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 وجه االستدالل: 
أو خيري  الرجالن، ماداما يف جملس البيع ومل يتفرقا، خيار البيع إذا تبايعا هو جوازوجه االستدالل 

أحدمها اآلخر بالرفض أو باإلمضاء، فكل واحد منهما حمكوم له باخليار يف اجمللس ما مل يتفرقا، وهو 
، فإذا تفرقا انقطع اخليار، واملقصود به هنا اخليار للبائع (1)أوضح شيء يف ثبوت خيار اجمللس

ملشرتي، أي: أن خيري أحدمها اآلخر بأن يقول له اخرت إمضاء البيع، فإذا اختار وجب البيع، أي: وا
 .(2)لزم البيع

 :الدليل الثاني
حديث حكيم بن حزام رضي اهلل عنه، أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: "البيعان باخليار ما مل 

 .(3)با وكتما حمقت بركة بيعهما"يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك هلما يف بيعهما، وإن كذ
 وجه االستدالل:

هو أن املتبايعني إذا عقدا بيعهما، فكل واحد منهما باخليار يف إمتام البيع أو فسخه ما داما يف 
: قد بعتك، فله أن مل يفرتقا" أن البائع إذا قال لهجملسهما ومل يفرتقا، ومعىن قوله: "البيعان باخليار ما 

 .(4)املشرتى : قد قبلت، واملتبايعان مها املتساومانيرجع ما مل يقل 
 : الدليل الثالث

"وكان رجال قد أصابته أمة يف رأسه فكسرت لسانه، وكان ال  رضي اهلل عنه ،حديث حبان بن منقذ
يدع على ذلك التجارة، وكان ال يزال يغنب، فأتى النيب صلى اهلل عليه وسلم، فذكر ذلك له فقال له: 

                                  
 . 4/41، 7، طإرشاد الساري لشرح صحيح البخاريالقسطالين،  انظر: (1)
 . 14/174، 2، طالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحاجالنووي،  انظر: (2)
(، وصححه 2114(، رقم )3/14، )1، كتاب البيوع، باب البيعان باخليار مامل يفرتقا، طصحيحهأخرجه البخاري يف  (3)

 .(1/14، )3، طغاية المرام في تخريج أحاديث الحالل والحراماأللباين يف 
، 1، طالتوضيح لشرح الجامع الصحيح. وابن امللقن، 1/231، 2، طشرح صحيح البخاريبطال، انظر: ابن (4)
14/214. 
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، فقل: ال خالبة، مث أنت يف كل سلعة ابتعتها باخليار ثالث ليال، فإن رضيت فأمسك، إذا أنتبايعت
 .(1)وإن سخطت فارددها على صاحبها"

 وجه االستدالل:
هو أن النيب صلى اهلل عليه وسلم رخص حلبان بن منقذ، أنه باخليار يف كل سلعة ابتاعها ثالثة أيام، 

ول من النيب صلى اهلل عليه وسلم مبنزلة شرط اخليار؛ فإن شاء امسكها وإن شاء ردها، وهذا الق
، وهذا احلديث فيه داللة واضحة على (2)ليكون له الرد إذا تبني اخلديعة، وقيل هو عام  لكل أحد

 . (3)ثبوت اخليار ملن يُغنب يف البيع والشراء
 ثالثا: مناقشة األدلة

كلها صحيحة، ولقد قام الباحث بتخرجيها   ة، يتبني أن هذه األحاديثمن خالل ما ذكر من األدل
 .ن وافقهم على ذلك يف جواز اخلياروبيان درجة صحتها، وهي حجة عند فقهاء األحناف وم

 وأدلتهم الفرع الثاني: أقوال المالكية
 .، وأدلتهم، ومناقشتها تلك األدلةويشتمل هذا الفرع على أقوال فقهاء املالكية

 المالكية أوال: أقوال
 . للمشرتي، أو لغريمهااء املالكية جبواز خيار البيع، سواء كان اخليار للبائع أو يرى فقه

"وجيوز شرط اخليار ملن شرطه من املتعاقدين وهلما مث  ملن يثبت له أن رمحه اهلل:، (4)قال املازري
واع ميضي أو يفسخ، وال حد  يف مد ته إال  قدر ما خيترب املبيع يف مثله، وذلك خيتلف باختالف أن

 .(5)املبيعات"

                                  
وصححه األلباين يف  .(2311(، رقم )3/442)، 1، باب احلجر على من يفسد ماله، طسننهأخرجه ابن ماجة يف  (1)

 ( .1/881، )1، طالسلسة الصحيحة
 . 11/484، 1، ط، الالمع الصبيح بشرح الجامع الصحيحالربماوي (2)
 .1/114، 1، طالبدر التمام شرح بلوغ المراماملغريب،  (3)
وتويف سنة  ،ه413زيرة صقلية، ولد سنة هو: أبو عبد اهلل حممد بن علي بن عمر التميمي املازري، نسبة إىل مازر جب (4)

وفيات األعيان ، وابن خلكان، 2/214، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبابن فرحون،  انظر:ه. 131
 . 1/277، 11طاألعالم ، والزركلي، 4/281، وأنباء أبناء الزمان

 . 1،2/111، طشرح التلقيناملازري،  (5)
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وقال  ،(2)رمحه اهلل: "اشرتاط اخليار بني املتبايعني جائز يف كل ما يتبايعان به"، (1)قال ابن عبد الربو  
املالكي رمحه اهلل: "جيوز اشرتاط اخليار لكل من البائعني وال يتعني له مدة بل حبسب ما  (3)ابن عسكر

خيترب املبيع فيه أو يتفقان عليه فيثبت ملشرتطه الرد فإن اختلفا قدم الفسخ ويسقط بإسقاطه ومضي 
ايعني على اآلخر رمحه اهلل: "بيع اخليار الذي يشرتطه أحد املتب، (5)وقال أبو احلسن التسويل، (4)مدته"

أو كل منهما على صاحبه أو جرت العادة باشرتاطه ألهنا كالشرط صراحة جائز الوقوع حيث كان 
 .(6)"اخليار مضروباً ألجل معلوم يليق باملبيع

 ثانيا: أدلة المالكية
جتنبا دلة، أو مناقشتها، استدل املالكية مبا أستدل به األحناف، لذا لن يتطرق الباحث لذكر تلك األ

 .للتكرار
 وأدلتهم الفرع الثالث: أقوال الشافعية

 .، وأدلتهم، ومناقشتها تلك األدلةويشتمل هذا الفرع على أقوال فقهاء الشافعية
 الشافعية أوال: أقوال

 للبائع أو للمشرتي، أو هلما معاً.يرى فقهاء الشافعية جبواز خيار البيع، سواء كان اخليار 

                                  
ه، وتويف سنة 318 بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب املالكي، أبو عمر، ولد سنة هو: يوسف بن عبد اهلل (1)

 . 7/11 وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان،،وابن خلكان،  8/244، 11ط األعالم،الزركلي،  انظر:ه. 413
 . 2/742، 2، طالكافي في فقه أهل المدينةابن عبد الرب،  (2)
، الصفدي انظر:ه .  732ه وتويف سنة  144هو: عبد الرمحن بن حممد بن عسكر البغدادي شهاب الدين، ولد سنة  (3)

، 1/483، ، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، وابن فرحون3/37، 1، طأعيان العصر وأعوان النص
 .3/321، 11، طاألعالموالزركلي، 

 . 1/82، 3، طى أشرف المسالك في فقه اإلمام مالكإرشاد السلك إلابن عسكر،  (4)
ه. 1218هو: أبو احلسن علي بن عبد السالم بن علي التسويل، املدعو "مديدش" فقيه من علماء املالكية، تويف سنة  (5)

 .  4/211، 11، ط، األعالم، والزركلي1/117، 1، طشجرة النور الزكية في طبقات المالكيةابن خملوف،  انظر:
 . 2/17، 1، طالبهجة في شرح التحفةلتسويل، ا (6)
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رمحه اهلل: "واخليار هو طلب خري األمرين من إمضاء العقد أو فسخه، ، (1)قال اخلطيب الشربيين
واألصل يف البيع اللزوم ألن القصد منه نقل امللك وقضية امللك التصرف وكالمها فرع اللزوم إال أن 

"وجيوز شرط : رمحه اهلل، (3)قال أبو إسحاق الشريازي، و (2)الشارع أثبت فيه اخليار رفقا باملتعاقدين"
: "واملتبايعان ، رمحه اهلل(5)وقال القاضي أبو شجاع، (4)ثالثة أيام يف البيوع اليت ال ربا فيها" خيار

، (6)باخليار ما مل يتفرقا، وهلما أن يشرتطا اخليار إىل ثالثة أيام، وإذا وجد باملبيع عيب فللمشرتي رده"
 .(8): "يثبت خيار اجمللس يف أنواع البيع"(7)وقال أبو زكريا النووي
 ثانيا: أدلة الشافعية

لة، أو ستدل به األحناف واملالكية، لذا فإن الباحث لن يتطرق لذكر تلك األداستدل الشافعية مبا ا
 .مناقشتها،  جتنبا للتكرار

 وأدلتهم الفرع الرابع: أقوال الحنابلة
 .تلك األدلةويشتمل هذا الفرع على أقوال فقهاء احلنابلة، وأدلتهم، ومناقشتها 

 الحنابلة أقوالأوال: 
 . أو للمشرتي، أو هلما معاً  يرى فقهاء احلنابلة جبواز خيار البيع، سواء كان اخليار للبائع

                                  
هو: حممد بن أمحد الشربيين، مشس الدين القاهري الشافعي، من أهل القاهرة مبصر ومن فقهاء املذهب الشافعي، تويف سنة  ((1

 . 11،1/1ط األعالم،، والزركلي، 3/72، 1، ط، الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرةه. الغزي177
 .2/442، 1، طمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجلشربيين، اخلطيب ا (2)
ه. 471ه، وتويف سنة 313هو: إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق الشريازي الشافعي، ولقبه مجال الدين، ولد سنة  ((3

 .  1/21، زمانوفيات األعين وأنباء أبناء ال، وابن خلكان، 18/412، 3، ط، سير أعالم النبالءالذهيب انظر:
 . 2/1، المهذب في فقه اإلمام الشافعيالشريازي،  (4)
وتويف سنة  ،ه133هو: هو أمحد بن احلسني بن أمحد أبو شجاع، شهاب الدين أبو الطيب األصفهاين الشافعي، ولد سنة  (5)

 .1/111، 11، طاألعالمالزركلي،  انظر:ه. 113
 .1/121، 4، طالغاية والتقريب، التذهيب في أدلة متن مصطفى ذيب البغا (6)
ه، وتويف سنة 131هو: حيىي بن شرف بن مري بن حسن احلزامي احلوراين النووي الشافعي، أبو زكريا حميي الدين، ولد سنة  (7)

 .8/141، 11، ط، األعالمالزركلي انظر:ه. 171
 . 1/11، 1ط ، منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه،النووي (8)
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محه اهلل: "أن البيع يقع جائزا ولكل من املتبايعني اخليار يف فسخ البيع ، ر (1)قال ابن قدامة املقدسي
ويثبت "رمحه اهلل: ، (3)مرعي الكرمي وقال، (2)ماداما جمتمعني مل يتفرقا وهو قول أكثر أهل العلم"

للمتعاقدين من حني العقد إىل أن يتفرقا من غري إكراه ما مل يتبايعا على أن ال خيار أو يسقطاه بعد 
"ولكل من  رمحه اهلل:، (5)وقال أبو النجا احلجاوي، (4)"العقد وان أسقطه أحدمها بقي خيار اآلخر

بداهنما وان نفياه أو أسقطاه سقط وإن أسقطه أحدمها وبقي خيار املتبايعني اخليار ما مل يتفرقا عرفا بأ
واحد منهما باخليار رمحه اهلل: "واملتبايعان كل ، (7)وقال اخلرقي، (6)اآلخر، وإذا مضت مدته لزم البيع"

 .(8)"بأبداهنما يتفرقامامل 
 ثانيا: أدلة الحنابلة

والشافعية، لذا فإن الباحث لن يتطرق لذكر تلك استدل احلنابلة مبا أستدل به األحناف واملالكية 
 .لة، أو مناقشتها،  جتنبا للتكراراألد

 الفرع الخامس: القول المختار
بعد عرض أقوال املذاهب الفقهية املعتمدة لذا الباحث يف هذه الرسالة،  وهي مذهب أيب حنيفة 

ز اخليار( يتضح للباحث أن ومالك والشافعي وأمحد بن حنبل، وذكر أدلتهم، ومناقشتها، يف )جوا

                                  
اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي الدمشقي احلنبلي، أبو حممد موفق الدين، من فقهاء احلنابلة، ولد سنة  هو: عبد (1)

 .4/17، 11، طاألعالم، والزركلي، 22/111، 3، طالذهبي، سير أعالم النبالءانظر:ه. 124وتويف سنة ،ه141
 .3/482المغني،بن قدامة، ا (2)
 انظر:ه. 1433 بكر بن أمحد الكرمي املقدسي احلنبلي، من فقهاء احلنابلة، تويف سنة هو: مرعي بن يوسف بن أيب (3)

 . 12/218، معجم المؤلفين، وعمر كحالة، 7/243، 11، ط، األعالمالزركلي
 .1/121، 1، طدليل الطالب لنيل المطالبمرعي الكرمي،  (4)
هو: موسى بن أمحد بن موسى بن سامل بن عيسى بن سامل احلجاوي املقدسي، شرف الدين أبو النجا احلنبلي، تويف سنة  (5)

 . 7/324، 11ط األعالم،، والزركلي، 3/112، 1، طالكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرةالغزي،  انظر:ه. 118
 .1/144، ، زاد المستقنع في اختصار المقنعاحلجاوي (6)
وفيات ابن خلكان،  انظر:ه. 334هو: أبو القاسم عمر بن احلسني بن عبد اهلل بن أمحد اخلرقي احلنبلي، تويف سنة  (7)

 . 1/44، 11، ط، األعالم، والزركلي3/441، األعيان وأنباء أبناء الزمان
 . 1/14، مختصر الخرقياخلرقي،  (8)
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الراجح واملختار  مجيع هذه املذاهب الفقهية متفقة على جواز خيار بيع، وأنه جائز شرعا، وهو القول
 .يف هذه املسألة

 المطلب الثاني: مدة الخيار
ويشتمل هذا املطلب على مخسة فروع، الفرع األول: أقوال األحناف، والفرع الثاين: أقوال املالكية، 

 ع الثالث: أقوال الشافعية، والفرع الرابع: أقوال احلنابلة، والفرع اخلامس: القول املختار .والفر 
 نص ابن رشد في المسألة كما جاء في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد: 

قال ابن رشد رمحه اهلل:"وأما مدة اخليار عند الذين قالوا جبوازه فرأى مالك أن ذلك ليس له قدر 
نفسه وأنه إمنا يتقدر بتقدر احلاجة إىل اختالف املبيعات وذلك يتفاوت بتفاوت املبيعات  حمدود يف

فقال مثل اليوم واليومني يف اختيار الثوب واجلمعة واخلمسة األيام يف اختيار اجلارية والشهر وحنوه يف 
بيع وقال الشافعي اختيار الدار، وباجلملة فال جيوز عنده األجل الطويل الذي فيه فضل عن اختيار امل

وأبو حنيفة أجل اخليار ثالثة أيام ال جيوز أكثر من ذلك، وقال أمحد وأبو يوسف وحممد بن احلسن 
 .(1)جيوز اخليار ألي مدة اشرتطت"
 وأدلتهم الفرع األول: أقوال األحناف

 .، وأدلتهم، ومناقشتها تلك األدلةويشتمل هذا الفرع على أقوال فقهاءاألحناف
 األحناف أوال: أقوال

 .خليار ثالثة أيام ال تزيد عن ذلكيرى فقهاء األحناف أن مدة ا
رمحه اهلل: "صح  للمتبايعني أو ألحدمها ثالثة أي ام  أو أقل ، ولو ، (2)قال أبو الربكات النسفي

رمحه اهلل: "واخليار عندنا ، (4)وقال حممد بن احلسن الشيباين، (3)أكثر ال، فإن أجاز يف الث الث صح "

                                  
 . 2/241، 4، ط، بداية المجتهد ونهاية المقتصدبن رشد (1)
الزركلي،  انظر:ه .  714هو: عبد اهلل بن أمحد بن حممود حافظ الدين أبو الربكات النسفي الفقيه احلنفي، تويف سنة  (2)

 . 4/17، 11، طاألعالم
 . 1/411، 1، ط، كنز الدقائقالنسفي (3)
أهل الرأي، وهو الذي نشر علم  هو: أبو عبد اهلل حممد بن احلسن بن فريد من موايل بين شيبان، صاحب أيب حنيفة وإمام (4)

طبقات ، والشريازي، 2/111، 1، ط، تاريخ بغداداخلطيب البغدادي انظر:ه. 181ه، وتويف 131أيب حنيفة، ولد سنة 
 .  1/131، 1، طالفقهاء



 

11 
 

ثالثة أيام فما دوهنا، وال يكون أكثر من ذلك، ولو جعلت املدة أكثر من ثالثة أيام فال خري فيه إن 
وقال ، (1)طالت املدة، فيدخل يف هذا ما ال حيسن يف طول املدة ويتغري املبيع، وهذا قول أيب حنيفة"

، (3)ثالثة أيام ال أكثر" رمحه اهلل: "صح خيار الشرط لكل من العاقدين وهلما معا، (2)إبراهيم احلليب
رمحه اهلل: "خيار الشرط يتقدر بثالثة أيام وما دوهنا وال جيوز ، (4)وقال حممد بن أيب سهل السرخسي

 .(5)أكثر من ذلك يف قول أيب حنيفة"
 ثانيا: أدلة األحناف

 : الدليل األول
"وكان رجال قد أصابته أمة يف رأسه فكسرت لسانه، وكان ال يدع على ذلك  حديث حبان بن منقذ

إذا أنت  التجارة، وكان ال يزال يغنب، فأتى النيب صلى اهلل عليه وسلم، فذكر ذلك له فقال له:
أنت يف كل سلعة ابتعتها باخليار ثالث ليال، فإن رضيت فأمسك، وإن  مث بايعت، فقل: ال خالبة،

 .(6)"لى صاحبهاسخطت فارددها ع
 :وجه االستدالل

جواز اشرتاط اخليار حلبان بن منقذ، وأنه باخليار يف كل سلعة ابتاعها ثالثة أيام، فإن شاء رضيها 
وامسكها وإن شاء ردها لصاحبها، فلو أن رجال شرط على بائعه أنه باخليار فيما ابتاعه منه ثالثة 

ة وبانت خديعتك يل فيها، فأنا باخليار ثالثة أيام، أيام، وقال له إنك مىت ما خدعتين يف هذه السلع
كان له اخليار على حسب ما اشرتطه عليه، وهو   ئت أمسكت السلعة وإن شئت رددهتا،إن ش
 . (7)جائز

                                  
 . 2/417، 1، ط، األصلالشيباين (1)
 .1/11، 11، ط، األعالمالزركلي انظر:. ه111هو: إبراهيم بن حممد بن إبراهيم احلليب احلنفي، تويف سنة  (2)
 .1/34، 1، ط، مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحرإبراهيم احلليب (3)
ه. 483هو: حممد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي، أبو بكر مشس األئمة، قاضي من كبار فقهاء األحناف، تويف سنة  (4)

 . 1/311، 11، طاألعالمالزركلي،  انظر:
 . 13/41، المبسوطالسرخسي،  (5)
( . وصححه األلباين يف 2311(، رقم )3/442، )1، باب احلجر على من يفسد ماله، طسننهأخرجه ابن ماجة يف  (6)

 . (1/881، )1، طالسلسة الصحيحة
 .17/14، ، التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيدابن عبد الرب انظر: (7)
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 الدليل الثاني: 
فهو  (1)مصراهحديث أىب هريرة رضي اهلل عنه، أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: "من اشرتى شاة 

 .(2)أيام إن شاء ردها وصاعا من طعام ال مسراء"باخليار ثالثة 
 :وجه االستدالل

فكرهها، فهو باخليار ثالثة أيام، فإن شاء أمسكها وإن  مصراهجواز اشرتاط اخليار ملن اشرتى شاة 
شاء ردها ومعها صاعا من طعام، فله اخليار إىل متام الثالثة أيام، ألن الوقوف عليها قلما ميكن يف 
أقل من ثالثة، فإن النقصان الذي جيده املشرتي يف مدة الثالثة أيام، قد حيمله على اختالف اليد، 

، فإذا نقص لبنها (3)ف األكل، فجعل له الشارع الثالثة أيام كحد  ال يتجاوزهوتبدل املكان، واختال
يف اليوم الثاين عن األول احتمل أن يكون النقص لعارض من سوء مرعاها يف ذلك اليوم، أو غري 

 . (4)ذلك فإذا استمر كذلك ثالثة أيام علم أهنا مصراه
 ثالثا: مناقشة األدلة

تدل هبا فقهاء األحناف، يتبني أن اخليار يف البيع له مدة معلومة من خالل هذه األدلة اليت اس
فإن  زادة مدة اخليار عن ثالثة أيام وحمددة، ال حيق للمتبايعني جتاوزها، وهي ثالثة أيام فما دوهنا، فإن

عند األحناف، البيع غري صحيح، وذلك عمالً مبقتضى هذه األحاديث اليت ثبتت هبا مشروعية اخليار 
 . ثة أيام فقطوهي ثال

 وأدلتهم الفرع الثاني: أقوال المالكية
 .، وأدلتهم، ومناقشتها تلك األدلةويشتمل هذا الفرع على أقوال فقهاء املالكية

 

                                  
،  ، أساس البالغةالزخمشري انظر:وهي: الشاة أو الناقة ترتك عن احللب أياما حىت يعظم ضرعها يدلس هبا البائع .  هصرام (1)

 . 1/141، 1، ط(ص ر يمادة ) الصاد،كتاب 
(. وصححه 3444) ، رقم(1/317)، 1، طفكرهها مصراهكتاب اإلجارة، باب من اشرتى   سننه،أخرجه أبو داود يف  (2)

 األلباين .
 . 8/127، 2، طشرح السنةالبغوي،  انظر: (3)
 .14/111، 2، طالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحاجالنووي،  انظر: (4)
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 المالكية أوال: أقوال
 .اخليار ليس له مدة حمدودة، وإمنا يقدر حبسب احلاجة إليه يرى فقهاء املالكية أن

"فمدة خيار املتبايعني يف الرب والثياب كلها والسلع واحلبوب املدخرة :ابن عبد الرب رمحه اهلل قال
املأكولة وغري املأكولة من سائر العروض ما بينه وبني ثالثة أيام، ويف الرقيق ما بينه وبني مجعة، ويف 
الدواب ركوب الربيد وحنوه، ويف الدور وسائر العقار ما بينه وبني الشهر، ويف األطعمة املبيعة يف 

ألسواق اليت ال بقاء هلا واحليتان والفواكه الرطبة الساعة وحنوها، وأقلها مدة احليتان الطرية وال جياوز ا
وقال ، (1)يف شيء من هذه األشياء مدة اخليار املرسوم هلا، ولكل صنف على قدر ما يرى هلا "

ع يف مثله، وذلك خيتلف باختالف اهلل املازري رمحه اهلل: "وال حد  يف مد ته إال  قدر ما خيترب املبيأبوعبد
محه اهلل: "إمنا اخليار ر  (3)وقال الشيخ خليل، (2)أنواع املبيعات، فإن  عني مد ة حتتمل ذلك، جاز"

 ...وم لركوهبابشرط، كشهر يف دار وال يسكن، وكجمعة يف رقيق واستخدمه، وكثالثة يف دابة، وكي
رمحه اهلل: "جيوز اشرتاط اخليار زيادة على الثالثة  ،(5)وقال القاضي عبد الوهاب، (4)وكثالثة يف ثوب"

رمحه اهلل: "مدة اخليار ، (7)وقال أبو احلسن اللخمي، (6)األيام إذا احتيج إىل ذلك يف اختبار املبيع"
 .(8)ختتلف بقدر اختالف احلاجة إىل االختبار"

 
                                  

 . 2/742، 2، طالكافي في فقه أهل المدينةابن عبد الرب،  (1)
 . 2/111، 1، طشرح التلقيناملازري،  ((2

هو: خليل بن إسحاق بن موسى بن ضياء الدين اجلندي، فقيه مالكي من أهل مصر كان يلبس زي اجلند، تويف سنة  (3)
، 11، طاألعالم، والزركلي، 1/317، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبابن فرحون،  انظر:ه. 771

2/311 . 
 .1/112، 1، طمختصر خليلخليل،  (4)
 ،ه312بن علي بن نصر بن أمحد الثعليب البغدادي املالكي، أبو حممد قاض من فقهاء املالكية، ولد سنة هو: عبد الوهاب  (5)

 .17/421، 3، طسير أعالم النبالء، والذهيب، 2/411، 1، طفوات الوفياتالكتيب،  انظر:ه. 422وتويف سنة 
 .2/124، 1، ط، اإلشراف على نكت مسائل الخالفعبد الوهاب (6)
تاريخ الذهيب، انظر:ه. 478ي بن حممد الربعي أبو احلسن القريواين املعروف باللخمي فقيه مالكي، تويف سنة هو: عل (7)

، الديباج المذهب في معرفة علماء أعيان المذهب، ، وابن فرحون14/434، 1، طاإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم
2/144. 

 . 14/4137، 1ط ، التبصرة،اللخمي (8)
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 ثانيا: أدلة المالكية
 الدليل األول:

عنه، أن النيب صلى اهلل عليه وسلم، أنه قال: "املسلمون على  حديث عمر بن عوف املزين رضي اهلل
 .(1)شروطهم إال شرطا حرم حالال أو حل حراما"

 :وجه االستدالل
الواجب على املسلمني الوفاء بشروطهم اليت اشرتطوها، اجلائزة شرعا، وهم ثابتون عليها، واقفون 

 .(3)واشرتطه أكثر من ثالثة أيام،  ويف هذا احلديث حجة ملن أجاز اخليار (2)عندها
 الدليل الثاني: 

فكل  وأنواعها، وأصنافها، ،اء املالكية أن املبيعات ختتلف يف أشكاهلاهوهو دليل عقلي، حيث يرى فق
ملصاحل الناس  مراعاةسلعة هلا فرتة زمنيه ميكن التأكد فيها من سالمة املبيع وخلوه من العيوب؛ وذلك 

 . (4)ا شرع لتبني األفضل فيؤخذ، واملفضول فيرتكالعامة، وألن اخليار إمن

 ثالثا: مناقشة األدلة
من خالل هذه األدلة اليت استدل هبا فقهاء املالكية، يتبني أن اخليار يف البيع ليس له مدة معلومة أو 

فتختلف املدة يف اخليار  ما تعارف عليه الناس يف بيوعهم، حمددة عند فقهاء املالكية، بل هي حبسب
قدر احلاجة إليه واختالف املبيعات وتفاوهتا، فاليوم واليومني يف اختيار الثوب، واجلمعة واخلمسة ب

 . ار، وهكذا على حسب النوع والسلعةاأليام يف اختيار اجلارية، والشهر وحنوه يف اختيار الد
 وأدلتهم الفرع الثالث: أقوال الشافعية

 .، وأدلتهم، ومناقشتها تلك األدلةويشتمل هذا الفرع على أقوال فقهاء الشافعية
 الشافعية أوال: أقوال

 .يرى فقهاء الشافعية أن مدة اخليار ثالثة أيام فقط وال تزيد عن ذلك
                                  

(، قال الرتمذي حديث 1312(، رقم )3/121، )2، باب ما ذكر يف الصلح بني الناس، طسننهمذي يف أخرجه الرت  (1)
 . حسن صحيح، وقال االألباين حديث صحيح

 . 1/272، 1، طفيض القدير شرح الجامع الصغيرامليناوي،  انظر: (2)
 . 14/34، ، التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيدابن عبد الرب انظر: (3)
 . 1/23 ،1ط ،الذخيرةالقرايف،  انظر: (4)
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رمحه اهلل تعاىل: "وال جيوز شرط خيار أكثر من ثالث، ولوال اخلرب عن رسول اهلل ، (1)الشافعي قال
املصراة، وحلبان بن منقذ فيما اشرتى ثالثا ، ملا جاز بعد صلى اهلل عليه وسلم يف اخليار ثالثة أيام يف 

رمحه اهلل: "ويشرتط لصحة شرط اخليار بيان املدة، فال بد ، (3)نووي اجلاوي وقال، (2)التفرق ساعة"
 وقال، (4)"ال فوقهامن بياهنا، وإال بطل العقد، ويشرتط أن تكون املدة ثالثة أيام متوالية، فأقل منها، 

رمحه اهلل "وإمنا جيوز شرط اخليار يف مدة معلومة متصلة بالعقد املشروط فيه اخليار،  ،بييناخلطيب الشر 
جوز يف الثالث ألنه رمحه اهلل: " ،وقال أبو إسحاق الشريازي، (5)متوالية ال تزيد على ثالثة أيام"

 . (6)رخصة فال جيوز فيما زاد"
 ثانيا: أدلة الشافعية

شتها، األحناف، لذا فإن الباحث لن يتطرق لذكر تلك األدلة، أو مناقاستدل الشافعية مبا أستدل به 
 .جتنبا للتكرار

 وأدلتهم الفرع الثالث: أقوال الحنابلة
 .، وأدلتهم، ومناقشتها تلك األدلةويشتمل هذا الفرع على أقوال فقهاء احلنابلة

 الحنابلة أوال: أقوال
مدة حمددة بثالثة أيام، إمنا تكون املدة حبسب االتفاق يرى فقهاء احلنابلةأن اخليار يف البيع ليس له 

هوال، فالبد من بني املتبايعني، وإن زادت على ثالث أيام، وال يصح عندهم أن يكون اخليار جم
 . حتديده بوقت معني

                                  
هو: حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع اهلامشي القرشي املطليب، أبو عبد اهلل أحد األئمة األربعة املشهورة عند  (1)

 انظر:ه. 244وتويف سنة  ،ه114أهل السنة واجلماعة، وهو صاحب املذهب الشافعي وإليه نسبت الشافعية، ولد سنة 
 .1/21، 11، ط، األعالمالزركلي

 . 1/11، 1، طالحاوي في فقه الشافعياملاوردي،  (2)
الزركلي،  انظر:ه.1311هو: حممد بن عمر بن علي بن نووي اجلاوي البنتين التناري من فقهاء الشافعية، تويف سنة  (3)

 .12/83، معجم المؤافين. وعمر كحالة، 1/318، 11، طاألعالم
 . 1،1/232، طنهاية الزين في إرشاد المبتدئيناوي، اجل (4)
 .2/417، 1، طألفاظ المنهاج معاني مغني المحتاج إلى معرفةالشربيين،  (5)
 .2/1، المهذب في الفقه الشافعيالشريازي،  (6)
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 رمحه اهلل:"أن يشرتطا يف العقد، أو يعده يف زمن من اخليارين ال بعد لزومه، ،أبو النجا احلجاوي قال
وال يصح اخليار جمهوال، مثل أن يشرتطاه أبدا، أو مدة جمهولة، معلومة فيثبت فيها وإن طالت...مدة 

أو أجال جمهوال ،كقوله: مىت شئت، لو شاء زيد، أو قدم، أو هبت الريح، أو نزل املطر، أو قال 
اجلذاذ، فيلغو أحدمها: يل اخليار ومل يذكر مدته، أو شرطه خيارا ومل يعينا مدته، أو إىل احلصاد، أو 

:"يشرتط اخليار يف البيع مدة معلومة، فيجوز  اهلل هرمح ،ابن قدامة املقدسي وقال، (1)ويصح البيع"
باإلمجاع، ويثبت فيما يتفقان عليه من املدة املعلومة، وإن زادت على ثالث، ألنه حق يعتمد الشرط، 

ا أكثر من صاحبه، ألنه ثبت فجاز ذلك فيه كاألجل، وجيوز شرطه ألحدمها دون صاحبه، وألحدمه
وقال مرعي الكرمي رمحه اهلل: "وهو أن يشرطا أو أحدمها اخليار إىل ، (2)بشرطهما فكان على حسبه"

وقال أبو النجا احلجاوي رمحه اهلل: "أن يشرتطا يف العقد ، (3)مدة معلومة فيصح وإن طالت املدة"
 .(4)دته أو قطعاه بطل"مدة معلومة ولو طويلة وابتداؤها من العقد وإذا مضت م

 ثانيا: أدلة الحنابلة
 :الدليل األول

يفىفيثىثُّٱ: استدل فقهاء احلنابلة بأدلة عامة يف الوفاء بالعهد، ومنها قوله تعاىل

 .(5)َّمي...ىقيق

 وجه االستدالل:
املطلق  هو أن كل عهد أعلمنا به ابتداء، والتزمناه، وتعاقدنا فيه بيننا، فالوفاء به الزم بعموم هذا القول

، والذي جيب الوفاء به، هو العقد الذي يتضمن (6)الوارد منه سبحانه وتعاىل علينا يف األمر بالوفاء به
 .(7)حتقيق حق أْوجب اهلل تعاىل الوفاء به

                                  
 .2/81، اإلقناع في فقه اإلمام أحمد ابن حنبلاحلجاوي،  (1)
 . 2/27، 1، طأحمد، الكافي في فقه اإلمام ابن قدامة (2)
 . 1/121، 1، ط، دليل الطالب لنيل المطالبمرعي الكرمي (3)
 .1/144 ، زاد المستقنع في اختصار المقنع،احلجاوي ((4

 . 1سورة املائد: جزء من اآلية  (5)
 . 2/7، 3ط ، أحكام القرآنابن العريب انظر: (6)
 .  3/1، 2، ط، أحكام القرآنالكيا اهلراسي انظر: (7)
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 ثالثا: مناقشة األدلة
الدليل الذي استدل به فقهاء احلنابلة، يتبني أن اخليار يف البيع ليس له مدة حمددة  امن خالل هذ

بثالثة أيام، إمنا تكون املدة حبسب االتفاق بني املتبايعني، فيثبت فيما يتفقان عليه من املدة، وإن 
 ملدة من حتديده بزمن معنيزادت على ثالث أيام، وال يصح عندهم أن يكون اخليار جمهوال، فالبد 

 .اخليار
 الفرع الخامس: القول المختار

وهي مذهب أيب حنيفة  تمدة لذا الباحث يف هذه الرسالة،بعد عرض أقوال املذاهب الفقهية املع
ومالك والشافعي وأمحد بن حنبل، وذكر أدلتهم، ومناقشتها، يف )مدة اخليار( يتضح للباحث أن 

 .هذه املذاهب الفقهية قد اختلفت يف مدة اخليار
ف عليه فريى املالكية أن اخليار يف البيع ليس له مدة معلومة أو حمددة، بل هو حسب ما تعار 

فتختلف املدة يف اخليار بقدر احلاجة إليه واختالف املبيعات وتفاوهتا، فاليوم  الناس يف بيوعهم،
وه يف اختيار الدار، واليومني يف اختيار الثوب، واجلمعة واخلمسة األيام يف اختيار اجلارية، والشهر وحن

وهكذا، وهذا القول جيد، وهو قريب من قول احلنابلة، إال أن احلنابلة جعلوا مدة اخليار عندهم 
 .له مدة حمددة عند فقهاء احلنابلةحبسب ما اتفقا عليه املتعاقدين، وال جيوز اخليار املطلق الذي ليس 

له مدة معلومة وحمددة، ال حيق للبائع  أما األحناف والشافعية فإهنم يرون أن اخليار يف البيع 
مدة اخليار عن ثالثة أيام، فإن البيع غري  تي ثالثة أيام فما دوهنا، فإن زادواملشرتي جتاوزها، وه

ق نوعا ما؛ ألن املشرتي قد ال يتمكن من فحص املبيع قبل ثالثة أيام، يصحيح، وهذا القول فيه تضي
 .يرغبه الة يكون قد اشرتى شيئا الويف هذه احل

أما احلنابلة فإهنم يرون أن اخليار يف البيع ليس له مدة حمددة بثالثة أيام، إمنا تكون املدة حبسب و 
االتفاق بني املتبايعني، فيثبت اخليار فيما يتفقان عليه من املدة، وإن زادت على ثالث أيام، ألنه حق 

 .أو جمهول املدة اخليار املطلق نيعتمد فيه الشرط الواقع بني املتبايعني، غري أهنم ال جيوزو 
 وهذا القول األخري، وهو قول احلنابلة هو الذي مييل إليه الباحث ويرجحه يف هذه املسألة؛ 

ألن اخليار يكون حسب اتفاق املتبايعني، فهما الوحيدان اللذان يعرفان ما يصلح بأن يكون زمنا 
 . للخيار بأن يكون حمددا بزمن معنيفال بد للخيار، ويف نفس الوقت فإهنم الجييزون اخليار املطلق، 
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 اشتراط النقد، وضمانه، وتوريثه، ومن يصح خيارالفصل الثالث: 

اليت تعرض من مسائل االختالف  امسة والسادسةاخلاملسألة الثالثة والرابعة و يشتمل هذا الفصل على 
وهي اشرتاط النقد يف مدة اخليار، وضمان املبيع يف مدة اخليار،  يف باب خيار البيع، ابن رشدهلا 

أن يقوم  من خالل هذا الفصل حاول الباحث؟ البيع، ومن يصح خياره ومن ال يصحوتوريث خيار 
ائل الفقهية املختلف فيها، وذلك عن طريق الرجوع إىل أقوال علماء املذاهب الفقيه سامل تحريرب

ه الرسالة، وهم األحناف واملالكية والشافعية واحلنابلة، وذكر أدلتهم، املعتمدة لذا الباحث يف هذ
 وينقسم هذا الفصل إىل مبحثني: ،ومناقشتها، وترجيح ما يقتضيه الدليل

 
 وضمانه ،اشتراط النقدالمبحث األول: 
 ومن يصح خياره ،توريثهالمبحث الثاني: 
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 اشتراط النقد، وضمانهالمبحث األول: 

ضمان ، واملطلب الثاين:اشرتاط القد يف اخليارويشتمل هذا املبحث على مطلبني، املطلب األول: 
 .املبيع يف مدة خليار

 المطلب األول: اشتراط النقد في الخيار
املالكية،  ويشتمل هذا املطلب على مخسة فروع، الفرع األول: أقوال األحناف، والفرع الثاين: أقوال

 .ة، والفرع اخلامس: القول املختاروالفرع الثالث: أقوال الشافعية، والفرع الرابع: أقوال احلنابل
 نص ابن رشد في المسألة كما جاء في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد:

ه عنهم بني قال ابن رشد رمحه اهلل: "وأما اشرتاط النقد، فإنه ال جيوز عند مالك ومجيع أصحابه، لرتدد
 .(1)السلف والبيع"

 وأدلتهم الفرع األول: أقوال األحناف
 .، وأدلتهم، ومناقشتها تلك األدلةويشتمل هذا الفرع على أقوال فقهاءاألحناف

 األحناف أوال: أقوال
 . جبواز اشرتاط النقد يف اخليار، وذلك من أجل املصلحة العامة واحلاجة إليه فقهاء األحنافيرى 

بيع ال نقد الث من إىل ثالثة أي ام  فولو باع على أن ه إن مل يالربكات النسفي، رمحه اهلل: "أبو قال 
فإن ، رمحه اهلل: "(3)وقال عالء الدين احلصكفي، (2)"فإن نقد يف الث الث صح  ، وإىل أربعة  ال، صح  

 .(4)"ن خيار النقد ملحق خبيار الشرطنقد يف الثالثة جاز اتفاقا، أل
 
 

                                  
 . 2/214، 4، ط، بداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد (1)
 .1/411، 1، طكنز الدقائقالنسفي،  (2)
هو: حممد بن علي بن حممد بن عبد الرمحن احلصين احلنفي املعروف بعالء الدين احلصكفي، مفيت احلنفية يف دمشق، ولد  (3)

. 1/214، 11ط األعالم،. والزركلي، 11/11، ، معجم المؤلفينعمر كحالة انظر:ه. 1488وتويف سنة  ،ه1421سنة 
 . 1/347، 2، طفهرس الفهارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسالتوالكتاين، 

 .1/441، 1، طالدر المختار شرح تنوير األبصار وجامع البحاراحلصكفي،  (4)
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 .(2)"فإن نقد يف الثالث جاز يف قوهلم مجيعارمحه اهلل: "، (1)يناملرغيناقال و 
 ثانيا: أدلة األحناف

 الدليل األول:
استدل األحناف على جواز اشرتاط النقد يف اخليار بدليل عقلي، وهو القياس،حيث قاسوا خيار 

وذلك  ،معقول هوجوهذا ال، العلة، وهي الرتوي مها يف نفسالحتاد استحسانا، خيار الشرط النقد على
يف معرفة قدرته على  ملشرتيللرتوي من ا النقد احلاجة إىل خيارشرطفتكون ة إليه، احلاج لدواعي

 .(3)رزا عن املماطلة، ومن البائع ليتأمل هل يصل إليه الثمن يف املدة حتالنقد
 ثالثا: مناقشة األدلة

جائز اخليار  اشرتاط النقد يف ناف، يتبني أنفقهاء األح الدليل العقلي الذي استدل به من خالل هذا
عندهم استحسانا، وذلك من أجل املصلحة العامة واحلاجة إليه من كال الطرفني، ومها البائع 

 واملشرتي. 
 وأدلتهم الفرع الثاني: أقوال المالكية

 ويشتمل هذا الفرع على أقوال فقهاء املالكية، وأدلتهم، ومناقشتها تلك األدلة .
 المالكية أقوالأوال: 

فقهاء املالكية بعدم جواز اشرتاط النقد يف اخليار؛ وذلك ألنه يكون سببا يف تردد الثمن عنهم بني يرى
 .السلف والبيع

وظاهره أنه ،أي يف بيع اخليار شرط النقد،وال جيوز فيهأبو احلسن التسويل، رمحه اهلل: " قال
 .(4)"يفسد البيع باشرتاطه

                                  
املرغيناين نسبة إىل مرغينان، من أكابر فقهاء احلنفية،  هو: علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل أبو احلسن برهان الدين الفرغاين (1)

. والزركلي، 1/241، 1، طتاج التراجم في طبقات الحنفيةابن قطلوبغا،  انظر:ه. 113وتويف سنة  ،ه134ولد سنة 
 . 7/41، ، معجم المؤلفين. وعمر كحالة4/211، 11، طألعالما

 . 3/21، الهداية في شرح بداية المبتدياملرغيناين،  (2)
الدر المختار شرح تنوير األبصار . واحلصكفي، 1/171، 2طبائع الصنائع في ترتيب الشرئع، الكاساين،  انظر: (3)

 . 14-13-8/12، 1ط ، البداية شرح الهداية،. والعيين1/441، 1، طوجامع البحار
 . 2/17، 1ط لبهجة في شرح التحفة،ا، التسويل (4)
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ال يكون تارة بيعا وتارة ئنع اشرتاط النقد يف بيع اخليار لميت"، رمحه اهلل: (1)يفشهاب الدين القرا وقال
أن بيع اخليار يفسد إذا اشرتط البائع فيه على املشرتي رمحه اهلل: " (3)احلطاب الرعيين وقال، (2)"سلفا

، رمحه اهلل: (5)عرفةابن  وقال، (4)"أن ينقده الثمن؛ ألنه يؤدي إىل أن يكون الثمن تارة بيعا وتارة سلفا
 . (6)"شرط النقد يف بيع اخليار مفسد"

 ثانيا: أدلة المالكية
، بدليل عقلي، وهو أن اشرتاط يف اخليار دعدم جواز اشرتاط النقب ى قوهلماملالكية عل فقهاء استدل

 .(7)هم بني السلف والبيعدالنقد يف اخليار يكون سببا يف تردد الثمن عن
 ثالثا: مناقشة األدلة

غري اخليار  اشرتاط النقد يف ، يتبني أناملالكية فقهاء الل هذا الدليل العقلي الذي استدل بهمن خ
 جائز عندهم، وال يصح؛ ألنه يؤدي إىل تردد الثمن بني السلف والبيع. 

 شافعية وأدلتهم: أقوال الالفرع الثالث
 .تلك األدلةالشافعية، وأدلتهم، ومناقشتها ويشتمل هذا الفرع على أقوال فقهاء

                                  
هو: أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن بن عبد اهلل أبو العباس شهاب الدين الصنهاجي القرايف نسبة إىل قبيلته صنهاجة، تويف  (1)
المنهل الصافي . وابن تعزي بردي،  1/238، الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهبابن فرحون،  انظر:ه .  184سنة 

. والزركلي، 1/274، 1، طشجرة النور الزكية في طبقات المالكيةف، . وخملو  233-1/232، والمستوفى بعد الوافي
 .1/14، 11، طألعالما

 . 1/27، 1ط الذخيرة،القرايف،  (2)
، شجرة النور خملوف انظر:هو: حممد بن حممد بن عبد الرمحن الرعيين، أبو عبد اهلل، املعروف باحلطاب، فقيه مالكي.  (3)

 .7/18، 11، ط، األعالم. والزركلي314-1/381، 1، طالزكية في طبقات المالكية
 . 4/417، 3، طمواهب الجليل في شرح مختصر الخليلحلطاب، ا (4)
وتويف سنة  ،ه711هو: حممد بن حممد بن عرفة الورغمي، أبو عبد اهلل أمام تونس وعاملها وخطيبها يف عصره، ولد سنة  (5)

 .7/41، 11ط األعالم،. والزركلي، 474-1/413، 2، طجنيل االبتهاج بتطريز الديبا التنبكيت،  انظر:ه. 843
أسهل المدارك شرح إرشاد السلك في مذهب . والكشناوي،  1،1/314ط ، التاج واإلكليل لمختصر خليل،واقامل (6)

 .2/287، 2ط إمام األئمة مالك،
. 1/27، 1، طالذخيرة. والقرايف، 2/744، 1، طشرح زروق على متن الرسالة البن أبي زيد القيروانيزروق،  انظر: (7)

 .1/124، منح الجليل شرح مختصر خليلوعليش، 
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 أوال: أقوال الشافعية
بني ا فقهاء الشافعية جبواز اشرتاط النقد يف اخليار، وذلك من أجل املصلحة العامة واحلاجة إليهيرى و 

 .املتبايعني
كل خيار بشرط جائز يف أصل العقد وال بأس حممد بن إدريس الشافعي، رمحه اهلل: " قال

فال يكره تسليم الثمن يف مدة اخليار زكريا النووي، رمحه اهلل: " أبو وقال، (1)"بنقد الثمن يف بيع اخليار
جيوز ": ، رمحه اهلل(3)املاورديأبو احلسن  وقال، (2)"وتسليم املبيع إىل املشرتى يف مدة اخليار ،البائع إىل

 وقال ،(4)"للمشرتي أن يدفع الثمن يف مدة اخليار إىل البائع، وللبائع أن يدفع املبيع فيها إىل املشرتي
جبه العقد مل تسليم الثمن وقبض املبيع من موجب العقد، وما أو رمحه اهلل: "، (5)عبد الواحد الروياين
وإذا صح جواز ذلك، وقبض املشرتي املبيع، مل يكن ذلك قطعاً خليار البائع، وال  ،مينع منه بعد العقد

يف  ومينع البائع من التصرف يف الثمن، واملشرتي يف التصرف ،قبض البائع قطعًا خليار املشرتي يكون
 ،فإن مت البيع، استقر وجاز التصرف،ألن اخليار يوقع حجراً يف التصرف؛املبيع حىت تنقضي مدة اخليار

 .(6)"اسرتجع البائع املبيع من املشرتيوإن انفسخ البيع، اسرتجع املشرتي الثمن من البائع، و 
 ثانيا: أدلة الشافعية

لة، أو مناقشتها،  استدل الشافعية مبا أستدل به األحناف، لذا فإن الباحث لن يتطرق لذكر تلك األد
 .جتنبا للتكرار

                                  
 .8/173، مختصر المزنياملزين،  (1)
 . 1/223، المجموع شرح المهذبالنووي،  (2)
وتويف  ،ه314هو: أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي الشافعي الشهري باملاوردي، ولد سنة  (3)
-3/282، وفيات األعيان. وابن خلكان 137-2/131، 1، ط، طبقات الفقهاء الشافعيةابن الصالح انظر:ه. 414سنة 

، ، األعالم. الزركلي17-18/14، 3، طسير أعالم النبالء.والذهيب، 211-21/217، الوافي بالوفيات. والصفدي، 283
 . 4/327، 11ط

 . 1/13، 1، طيالحاوي في فقه الشافعاملاوردي،  (4)
هو: عبد الواحد بن إمساعيل بن أمحد ن حممد، أبو احملاسن فخر اإلسالم الروياين، نسبة لرويان بنواحي طربستان، فقيه  (5)

، 11ط األعالم،. والزركلي، 1/241، معجم المؤلفينعمر كحالة،  انظر:ه. 142وتويف سنة  ،ه411شافعي، ولد سنة 
4/171. 

 . 4/381، 1، طالمذهب في فروع المذهب الشافعيبحر الروياين،  (6)



 

71 
 

 وأدلتهم الفرع الرابع: أقوال الحنابلة
 .احلنابلة، وأدلتهم، ومناقشتها تلك األدلةويشتمل هذا الفرع على أقوال فقهاء

 أوال: أقوال الحنابلة
بني ا لة جبواز اشرتاط النقد يف اخليار، وذلك من أجل املصلحة العامة واحلاجة إليهفقهاء احلنابيرى و 

 .املتبايعني
عني زمن وال يتصرف البائع يف الثمن امل: "رمحه اهلل،وهو من فقهاء احلنابلة ،(1)البهويت قال

على أن تنقدين بعتك أبو النجا احلجاوي، رمحه اهلل: "ومن قال:  وقال، (2)"املشرتي بإذن إال اخليار
أو قال: اشرتيت على أن تسلمين املبيع إىل ثالث  ،فإن مل تفعل فلي الفسخ ،الثمن إىل ثالثة أو أكثر

وال بأس رمحه اهلل: " ابن قدامة قال، (3)"فإن مل تفعل فلي الفسخ صح وله الفسخ إذا فات شرطه
 .(4)"بنقد الثمن وقبض املبيع يف مدة اخليار

 ثانيا: أدلة الحنابلة
ق لذكر تلك األدلة، أو ، لذا فإن الباحث لن يتطر والشافعية مبا أستدل به األحناف استدل احلنابلة

 .مناقشتها، جتنبا للتكرار
 الفرع الخامس: القول المختار

وهي مذهب أيب حنيفة  تمدة لذا الباحث يف هذه الرسالة،بعد عرض أقوال املذاهب الفقهية املع
 مسألة ]اشرتاط النقد يف مدة اخليار[ بل، وذكر أدلتهم، ومناقشتها، يفومالك والشافعي وأمحد بن حن

 أن يةالكاملى ري فذه املذاهب الفقهية قد اختلفت يف اشرتاط النقد يف اخليار، يتضح للباحث أن ه
غري جائز عندهم، وال يصح؛ ألنه يؤدي إىل تردد الثمن بني السلف والبيع، اخليار  اشرتاط النقد يف

 ن تارة بيعا وتارة سلفا. فيكون الثم

                                  
هو: منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن أمحد بن علي بن إدريس البهويت احلنبلي، نسبة إىل هبوتة يف غربية  (1)

. 13/22 معجم المؤلفين،عمر كحالة،  انظر:ه. 1411وتويف سنة  ،ه1444مصر، شيخ احلنابلة مبصر يف عصره، ولد سنة
 . 7/347، 11، ط، األعالمزركليوال

 . 1/218، الروض المربع شرح زاد المستقنعالبهويت،  (2)
 . 2/82، اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبلاحلجاوي،  (3)
 .3/413، ، المغنيابن قدامة (4)
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جائز عندهم، وذلك قياسا اخليار  اشرتاط النقد يف أن واحلنابلة فإهنم يروناألحناف والشافعية  أما
حيصل له الثمن حىت يتأكد أوى البائع يرت ف ،العلة، وهي الرتوي مها يف نفسالحتاد ،خيار الشرط على
، وكذلك باشرتاط ذلك مع البائعيسرتد ما نقد ف ؟وى املشرتي أيناسبه البيع أم الوكذلك يرت  ؟أم ال

 من أجل املصلحة العامة، واحلاجة إليه من كال الطرفني، ومها البائع واملشرتي. 
احلنابلة هو الذي مييل إليه و  اجلمهور من األحناف والشافعية وهذا القول األخري، وهو قول

ة، واحلاجة إليه من كال الطرفني، البائع ؛ ألنه يراعي املصلحة العامالباحث ويرجحه يف هذه املسألة
 .واملشرتي

 بيع في مدة الخيارمضمان ال: ثانيالمطلب ال
املالكية،  ويشتمل هذا املطلب على مخسة فروع، الفرع األول: أقوال األحناف، والفرع الثاين: أقوال

 .س: القول املختارة، والفرع اخلاموالفرع الثالث: أقوال الشافعية، والفرع الرابع: أقوال احلنابل
 نص ابن رشد في المسألة كما جاء في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد:

وأما ممن ضمان املبيع يف مدة اخليار فإهنم اختلفوا يف ذلك فقال مالك قال ابن رشد رمحه اهلل: "
 ،ألحدمهاا أو وسواء أكان اخليار هلم ،واملشرتي أمني ،وأصحابه والليث واألوزاعي مصيبته من البائع

وإن كان هلك بيد  ،قيل يف املذهب إنه إن كان هلك بيد البائع فال خالف يف ضمانه إياه وقد
وإن كان مما ال يغاب  ،إن كان مما يغاب عليه فضمانه منه ،املشرتي فاحلكم كاحلكم يف الرهن والعارية

 عليه فضمانه من البائع.
أو للبائع وحده فضمانه من البائع واملبيع على وقال أبو حنيفة إن كان شرط اخليار لكليهما 

أما إن كان شرطه املشرتي وحده فقد خرج املبيع عن ملك البائع ومل يدخل ملك املشرتي  ،ملكه
أنه قد دخل  وهذا يدل على ،وقد قيل عنه إن على املشرتي الثمن ،وبقي معلقا حىت ينقضي اخليار

 .عنده يف ملك املشرتي
أن  فعمدة من رأى، ان من املشرتي أليهما كان اخليارأشهرمها أن الضم ،وللشافعي قوالن

 ،كما لو قال بعتك،فلم ينقل امللك عن البائع  ،الضمان من البائع على كل حال أنه عقد غري الزم
سه وهو ضعيف لقيا ،وعمدة من رأى أنه من املشرتي تشبيهه بالبيع الالزم، ومل يقل املشرتي قبلت

وأما من جعل الضمان ملشرتط اخليار إذا شرطه أحدمها ومل ، ى موضع االتفاقموضع اخلالف عل
وإن كان  ،فألنه إن كان البائع هو املشرتط فاخليار له يف إبقاء املبيع على ملكه ؛يشرتطه الثاين
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 ،فوجب أن يدخل يف ملك املشرتي ،املشرتي هو املشرتط له فقط فقد صرفه البائع من ملكه وأبانه
ملشرتي هو الذي شرطه فقط قال قد خرج عن ملك البائع ألنه مل يشرتط خيارا ومل يلزم أن إذا كان ا

ولكن هذا القول ميانع احلكم فإنه ال بد  ،ألنه شرط اخليار يف رد اآلخر له ،يدخل يف ملك املشرتي
تتميم واخلالف آيل إىل هل اخليار مشرتط إليقاع الفسخ يف البيع أو ل ،أن تكون مصيبته من أحدمها

 .(1)"وإن قلنا لتتميمه فهو يف ضمانه ،عفإذا قلنا لفسخ البيع فقد خرج من ضمان البائ ،البيع
 وأدلتهمالفرع األول: أقوال األحناف 

 .دلةويشتمل هذا الفرع على أقوال فقهاءاألحناف، وأدلتهم، ومناقشتها تلك األ
 األحناف أوال: أقوال

من  ط اخليارارت شاكان ضمان البيع يف مدة اخليار قد يكون على البائع إذا   أن فقهاء األحناف رىي
 طارت شاكان ، أي البائع واملشرتي، ويكون الضمان على املشرتي إذا  كليهمامن  البائع وحده، أو 

 . لمشرتي وحدهل اخليار
ال خيلو إما إذا هلكت السلعة املبيعة يف مدة اخليار فعالء الدين السمرقندي، رمحه اهلل: "قال 

فإن هلكت يف يد البائع فإنه ، أن هتلك يف يد البائع أو يف يد املشرتي واخليار للبائع أو للمشرتي
ألنه ينفسخ العقد ألنه هلك ال إىل خلف وال  ؛يسقط اخليار سواء كان اخليار للبائع أو للمشرتي

فال فائدة يف بقائه فيفسخ  ميكنه مطالبة املشرتي بالثمن بدون تسليم املبيع وقد عجز عن التسليم
وإن هلكت يف يد املشرتي فإن كان اخليار للبائع هتلك بالقيمة ويسقط اخليار ، فيبطل اخليار ضرورة

وأما إذا تعيب املبيع فإن كان اخليار للبائع وهو عيب يوجب نقصانا يف عني ...يف قول عامة العلماء
 ؛و يف يد املشرتي إذا تعيب بآفة مساوية أو بفعل البائعاملبيع فإنه يبطل خياره سواء كان املبيع يف يده أ

ألنه هلك بعضه بال خلف ألنه ال جيب الضمان على البائع ألنه ملكه فينفسخ البيع فيه لفواته وال 
وأما إذا تعيب بفعل ، ق للصفقة على املشرتي قبل التمامميكن بقاء العقد يف القائم ملا فيه من تفري

نيب كان البائع على خياره ألنه ميكنه إجازة البيع يف الفائت والقائم ألنه فات املشرتي أو بفعل األج
 .(2)"إىل خلف مضمون على املشرتي واألجنيب بالقيمة ألهنما أتلفا ملك الغري بغري إذنه

                                  
 . 211–2/214، 4، طبداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد،  (1)
 .74-2/73، 2ط، ، تحفة الفقهاءالسمرقندي (2)
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فإن قبضه املشرتي فهلك  ،وخيار البائع مينع خروج املبيع عن ملكهإبراهيم احلليب رمحه اهلل: " وقال
إال أنه ال يدخل يف  ،وكذا لوتعيب ،فإن هلك يف يده لزم الثمن ،وخيار املشرتي ال مينع ،لزمه قيمته

فهلك يف يده يف مدة فإن قبضه املشرتي ، رمحه اهلل: "(2)عبد الغين امليداين وقال، (1)"ملك املشرتي
ألن البيع ينفسخ باهلالك ألنه كان موقوفا، وال نفاذ  ضمنه بالقيمة لو قيميا، وباملثل لو مثليا؛اخليار 

ولو هلك ، يواملثل يف املثل يميف القيبدون احملل؛ فبقي مقبوضاً يف يده على سوم الشراء، وفيه القيمة 
وقال السرخسي، رمحة اهلل: ، (3)"يف يد البائع انفسخ البيع، وال شيء على املشرتي اعتبارًا باملطلق

ألنه عجز عن التصرف  ؛وانقطع اخليار، للمشرتي فهلكت السلعة يف يده لزمه الثمنوإن كان اخليار "
وليس له أن يردها حبكم اخليار  ،فإهنا قد تعينت بذلك ،حبكم اخليار حني أشرفت السلعة على اهلالك

لكونه قابضا  ،وتقرر عليه الثمن ،ومت البيع ،فإذا عجز عن ذلك سقط خياره ،إال كما قبضها
 .(4)"ولو كان اخليار للبائع فما ثبت يف يد املشرتي فعليه قيمتها...للمبيع

 ثانيا: أدلة األحناف
ى ضمان البيع يف مدة اخليار بأدلة عقلية، تستند إىل أصل عقد البيع يف عل حنافاأل فقهاء استدل

إن كان و ، ملكهمينع خروج املبيع عن فإنه لبائع ليار مدة اخليار هل هو ملزم أم غري ملزم؟ فإن كان اخل
 .(5)يدخل يف ملك املشرتياليف نفس الوقت  خروج املبيع عن ملكه، ولكنه مشرتي ال مينعلليار اخل

 مناقشة األدلة: ثانيا
ضمان البيع يف مدة اخليار  ، يتبني أناألحناف فقهاء الل هذا الدليل العقلي الذي استدل بهمن خ

أي البائع واملشرتي، ويكون  ،لكليهما للبائع وحده أو ط اخليارارت شاكان قد يكون على البائع إذا  
، وهذا يستند إىل أصل عقد البيع هل هو لمشرتي وحدهاخليارلطارت شاكان الضمان على املشرتي إذا  

                                  
 .1/37، 1، طمجمع األنهر في شرح ملتقى األبحراحلليب، إبراهيم  (1)
هو: عبد الغين بن طالب بن محادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي امليداين، نسبة إىل حملة امليدان بدمشق، من فقهاء احلنفية،  (2)

 .4/33، 11ط األعالم،. والزركلي، 1/274، معجم المؤلفينعمر كحالة،  انظر:ه. 1218وتويف سنة  ،ه1222ولد سنة
 .2/13، اللباب في شرح الكتابامليداين،  (3)
 . 41–13/44، ، المبسوطالسرخسي (4)
مجموع . واحلليب، 2/13، ، اللباب في شرح الكتاب. امليداين74-2/73، 2، طتحفة الفقهاءالسمرقندي،  انظر: (5)

 .41-13/44، ، المبسوطسرخسي. وال1/73، 1، طاألنهر في شرح ملتقى األبحر
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، وعقد البيع يف البائع علىفضمانه لكليهما  للبائع وحده أو كان شرط اخليار نملزم أم غري ملزم؟ فإ
، فضمانه لمشرتي وحدهاخليارلأما إن كان شرط البائع، ملك ال يزال يفبيع واملهذه احلالة غري ملزم، 

وبقي معلقا  ،ومل يدخل ملك املشرتي ،عن ملك البائع خرج على املشرتي، وعقد البيع ملزم، واملبيع
 . حىت ينقضي اخليار

 وأدلتهم الفرع الثاني: أقوال المالكية
 .، وأدلتهم، ومناقشتها تلك األدلةذا الفرع على أقوال فقهاء املالكيةويشتمل ه

 أوال: أقوال المالكية
سواء يرى فقهاء املالكية، أن الضمان يف مدة اخليار على البائع إذا هلك عنده، ومل يستلمه املشرتي، 

،هذا إن مل يستلمه املشرتي، أما إذا استلمه املشرتي وهلك عنده ألحدمهاأو  مجيعا، أكان اخليار هلما
على املشرتي، ألنه أمهل يف فضمانه  ، ويستطيع أن خيفيهإن كان مما يغاب عليهاخليار، فيف فرتة 

 .البائع علىفضمانه  ، وال يستطيع املشرتي أن خيفيهوإن كان مما ال يغاب عليه احملافظة عليه،
: من اشرتى عبدا بعبد واخليار ألحدمها أو هلما مجيعا ، رمحه اهلل(1)بن أنس مالك اإلمام قال

 أبو قال، و (2)"وتقابضا، فمصيبة كل عبد من بائعه ألن البيع مل يتم وال يتم بينهما حىت يقع اخليار
أن الضمان يف أمد اخليار مما حيدث بالسلعة من البائع، إذ ال يتم البيع  محه اهلل: "، ر (3)قليبكر الص

 ،إذ هو أقدم ملًكا ،بائع معلقةإال باختيار إمضاء البيع أو ما يعد اختيارًا إلمضائه، فالسلعة مبلك ال
فال ينتقل الضمان عنه إال بتمام انتقال ملكه عنها، والضمان منه فيما قبضه املبتاع مما ال يغاب 
عليه، وفيما يثبت هالكه مما يغاب عليه؛ ألن هالكه ظاهر بغري صنعه وأنه غري متعد يف قبضه كالرهن 

رج من قبض األمانة، والعارية وأما ما مل يثبت هالكه مما يغاب عليه فاملبتاع يضمنه؛ ألن قبضه خا

                                  
هو: اإلمام مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر بن عمرو بن احلارث بن غيمان بن خثيل األصبحي احلمريي املدين، أبو  (1)

وتويف سنة  ،ه13عبد اهلل إمام دار اهلجرة وأحد األئمة األعالم عند أهل السنة واجلماعة، وإليه ينسب املذهب املالكي، ولد سنة 
وفيات األعيان وأنباء .وابن خلكان، 1/82، ، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبابن فرحون انظر:ه. 171

 . 1/217، 11، طاألعالم. والزركلي، 4/131، 1، طأبناء الزمان
 . 1/323، 1، طالتاج واإلكليل لمختصر خليلاملواق،  (2)
شجرة خملوف،  انظر:ه. 114التميمي الصقلي، من أهل صقلية، تويف سنة  هو: أبو بكر بن حممد بن عبد اهلل بن يونس (3)

 . 1/114، 1، طالنور الزكية في طبقات المالكية
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قرايف، رمحه ال شهاب الدين قالو  ،(1)"عة دون األمانةوإمنا قبضه ملنفعة نفسه، وعلى وجه املباي
 ؛فإن كان للمشرتي وجىن البائع عمدا فتلف املبيع ضمن للمشرتي األكثر من الثمن أو القيمةاهلل:"

قيمة اجلناية ويأخذه معيبا وإن كانت  لم يتلف كان للمشرتي أن يغرم البائعألن له األخذ بالتعدي وإن
فإن   ،اجلناية خطأ وأتت على النفس أو دوهنا خري املشرتي بني أخذه ناقصا وال شيء له أو الرد
 وإمضاءكانت اجلناية من املشرتي واخليار للبائع عمدا أو خطأ خري البائع بني أخذه حبكم الغرامة 

املبيع يف مدة اخليار على ملك البائع فإن تلف : "، رمحه اهلل(3)وقال ابن جزي الكليب، (2)"البيع
 .(4)"إال أن قبضه املشرتي فمصيبته منه ،فمصيبته منه

 ثانيا: أدلة المالكية
ى ضمان البيع يف مدة اخليار بأدلة عقلية تستند على عدم انتقال املالكية عل فقهاء استدل

؛ ألنه لك املشرتيإىل مملبيع من ملك البائع قالمن البائع إىل املشرتي،وأن اخليار الين ،ملبيعيةاملك
 .(5)عقد غري ملزم

 ثالثا: مناقشة األدلة
أن ضمان اخليار على البائع إذا هلك عنده، ومل يستلمه ، يتبني املالكية فقهاء الل ما استدل بهمن خ

استلمه ،هذا إن مل يستلمه املشرتي، أما إذا ألحدمهاأو  مجيعا، سواء أكان اخليار هلمااملشرتي، 
على فضمانه  ، ويستطيع أن خيفيهإن كان مما يغاب عليهاملشرتي وهلك عنده يف فرتة اخليار، ف

، وذلك ألن شرط البائع علىفضمانه  ، وال يستطيع أن خيفيهوإن كان مما ال يغاب عليه املشرتي،

                                  
 .13/811، 1، طالجامع لمسائل المدونةالصقلي،  (1)
 .1/44، 1، طالذخيرةالقرايف،  (2)
يوسف بن جزي الكليب الغرناطي، يكنا أبا القاسم فقيه هو: حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهلل بن حيىي بن عبد الرمحن بن  (3)

. 3/1413، 1، طاإلحاطة في أخبار غرناطةابن اخلطيب،  انظر:ه. 741وتويف سنة  ،ه113من أهل غرناطة، ولد سنة
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء . ابن فرحون، 1/341، 1، ط، شجرة النور الزكية في طبقات المالكيةخملوف
 .2/274، بالمذه

 .1/184 ، القوانين الفقهية،ابن جزي (4)
القوانين . وابن جزي، 1/44، 1ط الذخيرة،. والفرايف، 1/323، 1، طالتاج واإلكليل لمختصر خليلاملواق،  انظر: (5)

 .13/811، 1، ط، الجامع لمسائل المدونة. والصقلي1/184، الفقهية
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على  ال يزال أن املبيع أي من البائع إىل املشرتي، ملبيعيةاملكاخليار عقد غري ملزم للبيع، فال ينتقل به 
 .البائععلى  يف مدة اخلياربيع كان ضمان امل  ذاول،ملك البائع

 شافعية وأدلتهم: أقوال الالفرع الثالث
 .، وأدلتهم، ومناقشتها تلك األدلةالشافعيةويشتمل هذا الفرع على أقوال فقهاء

 أوال: أقوال الشافعية
 يده؛ ألناملشرتي املبيع وتلف يف  قبض املشرتي إذاأن ضمان اخليار يكون على الشافعية يرى فقهاء 

 .لك املشرتيإىل مملبيع من ملك البائع ا به قلتني اخليار شرط
وإن هلكت يف يد البائع قبل قبض ، رمحه اهلل:"الشافعي أبو عبد اهلل حممد بن إدريس قال

املشرتي حىت يقبضها، وال تكون من ضمان  ،املشرتي هلا وقبل التفرق أو بعده انفسخ البيع بينهما
فإن قبضها مث ردها على البائع وديعة فهو كغريه ممن أودعه إياها، وإن تفرقا فماتت فهي من ضمان 

وإن تلف املبيع يف يد املشرتي يف الشريازي، رمحه اهلل: " إسحاقأبو  وقال، (1)"املشرتي وعليه مثنها
 ،ألن احلاجة اليت دعت إىل اخليار باقية بعد تلف املبيع ؛مدة اخليار فلمن له اخليار الفسخ واإلمضاء

فإن  ،وإن أمضى العقد ،فوجب رد القيمة ،ألنه تعذر رد العني ؛فإن فسخ وجبت القيمة على املشرتي
وإن قلنا ميلك بالعقد وانقضاء  ،قلنا إنه ميلك بنفس العقد أو موقوف فقد هلك من ملكه

إذا حدث العيب بعد القبض النووي، رمحه اهلل: "اإلمام  وقال ،(2)"وجب على املشرتي قيمته،اخليار
أما لو قبضه  ،وهذا إذا كان بعد القبض والتفرق ،ومل يستند إىل سبب قبل القبض فإنه ال يثبت به الرد

يف اجمللس وحدث به عيب قبل التفرق والتخاير فالوجه يف وذلك بناؤه على تلف املبيع يف يد املشرتي 
ولو تلف املبيع بآفة مساوية يف زمن اخليار ،رمحه اهلل: "(4)وقال سليمان البجريمي، (3)"يف مدة اخليار

قبل القبض انفسخ البيع فإن كان التلف بعد القبض فإن كان اخليار للبائع انفسخ أيضا ويسرتد 

                                  
 .3/1 ، األم،الشافعي (1)
 .2/1، ب في فقه اإلمام الشافعيالمهذالشريازي،  (2)
 .12/127 المجموع شرح المهذب،النووي ،  (3)
 ،ه1131هو: سليمان بن حممد بن عمر البجريمي، نسبة إىل جبريم من القرى الغربية ملصر، فقيه مصري شافعي، ولد سنة  (4)

 .3/133، 11ط، األعالم. والزركلي، 4/271، ، معجم المؤلفينعمر كحالة انظر:ه. 1221وتويف سنة 



 

78 
 

 العقد املشرتي الثمن ويرجع البائع عليه بالقيمة فإن كان اخليار هلما أو للمشرتي بقي اخليار فإن مت
 .(1)"بأن أجاز املشرتي البيع لزمه الثمن وإال فالقيمة

 ثانيا: أدلة الشافعية
 ،ملبيعا يةملكى ضمان البيع يف مدة اخليار بأدلة عقلية، تستند على انتقال عل فقهاء الشافعية استدل

 .(2)من البائع إىل املشرتي، وأن البيع قد أصبح الزما بشرط اخليار، قياسا على البيع الالزم
 ثالثا: مناقشة األدلة

يف أن ضمان اخليار يكون على البائع إذا تلف املبيع ، يتبني الشافعية فقهاء الل ما استدل بهمن خ
 املشرتي حىت يقبض على انضمال كونيال و  ،نفسخ البيع بينهماوي ،يد البائع قبل قبض املشرتي

ملبيع من ملك ا نقلي اخليار ه على املشرتي؛ ألنضمانف املشرتي املبيع وتلف يف بيده ، فإن قبضاملبيع
 على يف مدة اخلياربيع كان ضمان امل  ا، لذصل بالعقداأصل ملكه حو ، لك املشرتيإىل مالبائع 

 املشرتي. 
 حنابلة وأدلتهم: أقوال الالفرع الرابع

 .احلنابلة، وأدلتهم، ومناقشتها تلك األدلةويشتمل هذا الفرع على أقوال فقهاء
 أوال: أقوال الحبابلة

املشرتي املبيع وتلف يف بيده؛  قبض يرى فقهاء احلنابلةأن ضمان اخليار يكون على املشرتي إذا
 .  لك املشرتيإىل مملبيع من ملك البائع هبا قلتنألنشرط اخلياري

وينتقل امللك إىل املشرتي يف بيع اخليار بنفس العقد يف  رمحه اهلل: " املقدسي، ابن قدامة قال
أبو النجا احلجاوي،  قالو ، (3)"ظاهر املذهب، وال فرق بني كون اخليار هلما، أو ألحدمها، أيهما كان

أحدمها يف وامللك مدة اخليارين للمشرتي وله مناؤه املنفصل وكسبه وحيرم وال يصح تصرف رمحه اهلل: "
 .(4)"املبيع

                                  
 . 2/242، حاشية البجيرمي على شرح المنهجالبجريمي،  (1)
، المجموع شرح المهذب. والنووي، 2/1، المهذب في فقه اإلمام الشافعي. والشريازي، 3/1، ، األمالشافعي انظر: (2)
 .1/111، منهاجالسراج الوهاج على متن ال. والغمراوي، حاشية البجيرمي على متن المنهاج. والبجريمي، 12/127
 .3/488، ، المغنيابن قدامه (3)
 .1/141، ، زاد المستقنع في اختصار المقنعاحلجاوي (4)
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 ثانيا: أدلة الحنابلة
 الدليل األول:

املبيع  إن، فياراخلإذا وقع أنه ي وهى ضمان البيع يف مدة اخليار بأدلة عقلية، عل فقهاء احلنابلة استدل
أن امللك يثبت مبجرد البيع والشراء، يعين مبجرد ، وليس للبائع،و يكون يف مدة اخليار ملكًا للمشرتي

 .(1)والقبولاإلجياب 
 ثالثا: مناقشة األدلة

وينتقل امللك إىل ، أن ضمان اخليار يكون على املشرتي، يتبني احلنابلة فقهاء الل ما استدل بهمن خ
ن امللك يثبت ؛ أل، أو ألحدمهامجيعا ، وال فرق بني كون اخليار هلماملشرتي يف بيع اخليار بنفس العقدا

، فإذا تلف املبيع  يف زمن اخليار كان ضمانه على اإلجياب والقبولمبجرد البيع والشراء، يعين مبجرد 
 املشرتي.

 الفرع الخامس: القول المختار
وهي مذهب أيب حنيفة  تمدة لذا الباحث يف هذه الرسالة،بعد عرض أقوال املذاهب الفقهية املع

 يع يف مدة اخليار[مسألة ]ضمان الب ومالك والشافعي وأمحد بن حنبل، وذكر أدلتهم، ومناقشتها، يف
 اخليار.ذه املذاهب الفقهية قد اختلفت يف من يكون منه ضمان البيع يف مدة يتضح للباحث أن ه

من  ط اخليارارت شاكان ضمان البيع يف مدة اخليار قد يكون على البائع إذا   أناألحناف  ىري ف
 طارت شاكان ، أي البائع واملشرتي، ويكون الضمان على املشرتي إذا  كليهمامن  البائع وحده، أو 

 . لمشرتي وحدهاخليارل
أما املالكية، فإهنم يرون أن ضمان اخليار على البائع إذا هلك عنده، ومل يستلمه املشرتي، 

وهلك  ،هذا إن مل يستلمه املشرتي، أما إذا استلمه املشرتيألحدمهاأو  مجيعا، سواء أكان اخليار هلما
على املشرتي، ألنه أمهل يف فضمانه  ، ويستطيع أن خيفيهإن كان مما يغاب عليهعنده يف فرتة اخليار، ف

 .البائع علىفضمانه  ، وال يستطيع املشرتي أن خيفيهوإن كان مما ال يغاب عليه احملافظة عليه،

                                  
الشرح . وابن عثيمني، 1/141، زاد المستقنع في اختصار المقنع. واحلجاوي، 3/488 المغني،ابن قدامه،  انظر: (1)

 .284-8/28، 1، طالممتع على زاد المستقنع
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املشرتي املبيع وتلف  قبض إذاأن ضمان اخليار يكون على املشرتي  واحلنابلة فإهنم يرونأما والشافعية 
 . لك املشرتيإىل مملبيع من ملك البائع ا به قلتني اخليار شرط يف بيده؛ ألن

وهذه األقوال كلها متقاربة من بعضها البعض، وتعتمد كلها على حقيقة خيار البيع هل هو عقد ملزم 
لوا تفصيل ذلك ألهنم فص  قول املالكية؛ و  يف هذه املسألة يرجحللبيع أم غري ملزم؟ ولكن الباحث 

دقيق فيها، وراعوا حال املبيع يف كونه مما يغاب عليه أم ال، وأن اإلمهال والتقصري احلاصل يف السلعة 
هل هو من البائع أم املشرتي، وقد ال يستطيع املشرتي إخفاء هذه السلعة، لكوهنا مما ال يغاب 

 األمر سعة وختفيف على املشرتي.  عليها، فكان يف
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 توريثه ومن يصح خياره: الثانيالمبحث 

 .من يصح خياره ، واملطلب الثاين:توريث اخليارويشتمل هذا املبحث على مطلبني، املطلب األول: 
 الخيارتوريث المطلب األول: 

املالكية،  ويشتمل هذا املطلب على مخسة فروع، الفرع األول: أقوال األحناف، والفرع الثاين: أقوال
 .تارالثالث: أقوال الشافعية، والفرع الرابع: أقوال احلنابلة، والفرع اخلامس: القول املخ والفرع

 نص ابن رشد في المسألة كما جاء في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد:
، ا والشافعي وأصحاهبما قالوا يورثفإن مالك؟وهي هل يورث خيار املبيع أم ال ،وأما املسألة اخلامسة"

وأصحابه يبطل اخليار حنيفةوقال أبو  ،إذا مات صاحب اخليار فلورثته من اخليار مثل ما كان لهوإنه 
أن األصل هو أن تورث احلقوق واألموال  املالكية، والشافعيةوعمدة ...مبوت من له اخليار ويتم البيع

و أن يورث املال أن األصل ه وعمدة احلنفية، مفارقة احلق يف هذا املعىن للمالإال ما قام دليل على 
هل األصل هو أن تورث  ،فموضع اخلالف، دليله من إحلاق احلقوق باألموال دون احلقوق إال ما قام
 .1))" احلقوق كاألموال أم ال؟

 وأدلتهمالفرع األول: أقوال األحناف 
 .تلك األدلة ، وأدلتهم، ومناقشةاألحناف ويشتمل هذا الفرع على أقوال فقهاء

 األحناف أوال: أقوال
مشيئة فقهاء األحناف أن خيار البيع ال يورث، وذلك ألنه من احلقوق وليس من األموال، فهو  رىي

 كاملال وحنوه.  فيما يقبل االنتقال وإمنا يكون اإلرث إىل الورثة، وإرادة وال يتصور انتقاله
 ينتقل إىل وإذا مات من له اخليار بطل خياره ومل"أبو احلسن املرغيناين، رمحه اهلل:  قال

أما املوت فإنه مبطل خليار امليت سواء كان بائعا أو رمحه اهلل: "، (3)ابن جنيم احلنفي قالو ، (2)"ورثته
ل مشرتيا وال يورث عندنا كخيار الرؤية ألنه ليس إال مشيئة وإرادة وال يتصور انتقاله واإلرث فيما يقب

                                  
 . 2/211، 4، طالمجتهد ونهاية المقتصدبداية ابن رشد،  (1)
 . 3/31، الهداية في شرح بداية المبتدياملرغيناين،  (2)
معجم عمر كحالة،  انظر:ه. 174هو: زين الدين بن إبراهيم بن حممد، الشهري بابن جنيم، فقيه حنفي، تويف سنة  (3)

 . 3/137، 1ط، الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة. والغزي، 4/112المؤلفين، 
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العيب فإنه موروث لكون املورث استحق املبيع سليما وال يرد علينا خيار ...االنتقال ال فيما ال يقبله
ومت البيع  ،وإذا مات من له اخليار بطل خياره، رمحه اهلل: "(2)أبو بكر احلداد وقال، (1)"فكذا الوارث

ومل ...  كما لو انقضت املدة،وقطعه يوجب متام البيع ،ألن باملوت ينقطع اخليار ؛من قبله أيهما كان
واإلرث إمنا يكون فيما  ،وال يتصور انتقاله ،منا مل يورث ألنه ليس إال مشيئة وإرادةوإ ،ينتقل إىل ورثته
ومت العقد مبوته وال خيلفه الوارث كخيار عالء الدين احلصكفي، رمحه اهلل: "وقال ، (3)"يقبل االنتقال

وب فيه ملرغال تورث، وأما خيار العيب والتعيني وفوات الوصف ا األوصافن أل؛ رؤية وتغرير ونقد
 .(4)"نه يرث خيارهفيخلفه الوارث فيها أل

 ثانيا: أدلة األحناف
 تورث الو ماألأن  :هو ى عدم توريث اخليار بأدلة عقلية، وهي أن األصل عندهمعلحنافاألفقهاءاستدل

، فإن وجد دليل عمل به، وإال فاألصل عندهم إحلاق احلقوق باألموالب دليلال دون احلقوق إال ما قام
 .(5)توريث احلقوق، وخيار البيع يعترب من احلقوق وليس من األموال، فهي عندهم التورثعدم 

 ثالثا: مناقشة األدلة
اخليار ال يورث، وذلك ألنه  ، يتبني أناألحناف فقهاء الل هذا الدليل العقلي الذي استدل بهمن خ

فيما  الورثة،وإمنا يكون اإلرث إىل مشيئة وإرادة وال يتصور انتقالهمن احلقوق وليس من األموال، فهو 
 كاملال وحنوه.  يقبل االنتقال

 الفرع الثاني: أقوال المالكية وأدلتهم
 .ذا الفرع على أقوال فقهاء املالكية، وأدلتهم، ومناقشتها تلك األدلةويشتمل ه

                                  
 .1/11، 2، ط، البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن جنيم (1)
الزركلي،  انظر:ه. 844هو: أبو بكر بن علي بن حممد احلداد العبادي الزبيدي اليمين احلنفي، من أهل العبادية، تويف سنة  (2)

 .2/17، 11، طاألعالم
 .1/114، 1، طالجوهرة النيرةاحلداد،  (3)
 .1/443، 1، طدر المختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار، الاحلصكفي (4)
. واحلصكفي، 1،1/114ط الجوهرة النيرة،. واحلداد، 1/11، 2، ط، البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن جنيم انظر: (5)

 . 1/443، 1، طالدر المختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار
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 أوال: أقوال المالكية
األموال متاما، سواء كان اخليار يرى فقهاء املالكية أن خيار البيع يورث، وينتقل إىل الورثة مثله مثل 

للبائع أو للمشرتي، لذا فإنه إذا تويف صاحب اخليار سواء البائع أو املشرتي، فإن اخليار ينتقل إىل 
 ورثته من بعده.

 قال، و (1)"اخليار يورث عن امليت ألنه حق لهمالك ابن أنس، رمحه اهلل: " اإلمام قال
فإن احلق يف ذلك ينتقل  ،وقبل اختياره له اخليار إذا مات قبل انقضائه أن من، رمحه اهلل: "(2)اخلرشي

وأما لو كان معه ، دينه ألن من مات عن حق فلوارثهحيث ال دين عليه أو معه غرمي مل حيط  ،لورثته
إن باع أو ابتاع شخص خبياره "، رمحه اهلل:(4)عليش وقال، (3)"غرمي أحاط دينه مبال امليت فهو ما قبله

يف زمنه قبل اختياره انتقل خيار امليت غري املفلس البائع أو املشرتي خبياره قبل مضي زمنه  ومات
انتقل خيار ميت غري مفلس بائع أو مشرت ، رمحه اهلل: "و (6)الدردير وقال، (5)"لوارث واحد أو متعدد

، اللخمي قالو ، (7)"ليس معه غرمي أصال أو معه غرمي مل حيط دينه وإال فهو ما قبله لوارث على اخليار
 .(8)"وإذا مات قام ورثته مقامهرمحه اهلل: "

                                  
 .1/321، 1ط، التاج واإلكليل لمختصر خليلاملواق،  (1)
 ،ه1414هو: أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل اخلرشي املالكي، من قرية أبو خرش يف البحرية مبصر، فقيه مالكي، ولد سنة  (2)

، 11، طاألعالم. والزركلي، 1/411، 1، ط، شجرة النور الزكية في طبقات المالكيةخملوف انظر:ه. 1141وتويف سنة 
2/343. 

 . 118/  1، خليل، شرح مختصر اخلرشي (3)
هو: حممد بن أمحد بن حممد بن عليش، أبو عبد اهلل، فقيه مالكي مغريب األصل من أهل طرابلس الغرب، ولد بالقاهرة سنة  (4)

. والزركلي، 112-1/111، 1، طشجرة النور الزكية في طبقات المالكيةخملوف،  انظر:ه. 1211ه، وتويف سنة 1217
 .1/12، معجم المؤلفينلة، . وعمر كحا1/11، 11ط األعالم،

 .1/134، منح الجليل شرح مختصر خليل، عليش (5)
هو: أمحد بن حممد بن أمحد بن أيب حامد العدوي املالكي، أبو الربكات، الشهري بالدردير، من فقهاء املالكية، ولد سنة  (6)

 .1/244، 11ط ألعالم،ا. والزركلي، 2/17، ، معجم المؤلفينعمر كحالة انظر:ه. 1241وتويف سنة  ه،1127
 .3/142، ، الشرح الكبيرالدردير (7)
 .1/31، 1، ط، الذخيرةالقرايف  (8)
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 أدلة المالكيةثانيا: 
تورث  احلقوقأن  :هو ى توريث اخليار بأدلة عقلية، وهي أن األصل عندهمعلفقهاء املالكية  استدل

إال ،فإن وجد دليل عمل به، و مفارقة احلق يف هذا املعىن للمالإال ما قام دليل على  ،األموال مثل
 . (1)فاألصل عندهم أن احلقوق توريث مثل األموال

 ثالثا: مناقشة األدلة
اخليار يف البيع يورث، وينتقل  ، يتبني أناملالكية فقهاء الل هذا الدليل العقلي الذي استدل بهمن خ

إىل الورثة مثله مثل األموال متاما، سواء كان اخليار للبائع أو للمشرتي، لذا فإنه إذا تويف صاحب 
اخليار سواء البائع أو املشرتي، فإن اخليار ينتقل إىل ورثته من بعده، وهذا األمر معقول؛ ألنه يرتك 

 فسخه. فرصة االختيار للورثة يف إمضاء البيع أو
 الفرع الثالث: أقوال الشافعية وأدلتهم

 .ذا الفرع على أقوال فقهاء الشافعية، وأدلتهم، ومناقشتها تلك األدلةويشتمل ه
 أوال: أقوال الشافعية

يرى فقهاء الشافعية أن خيار البيع يورث، ووافقوا يف ذلك فقهاء املالكية، وأنه ينتقل إىل الورثة مثله 
واء كان اخليار للبائع أو للمشرتي، لذا فإنه إذا تويف صاحب اخليار، فإن اخليار مثل األموال متاما، س

 ينتقل إىل ورثته من بعده.
وكان  ،قام ورثته مقامه ،وإن مات أحد املتبايعني قبل أن يتفرقارمحه اهلل:" ،الشافعي اإلمام قال

أو   ،أو جن ،ولو مات العاقداهلل:"رمحه ، (3)زكريا األنصاري وقال، (2)"هلم اخليار يف البيع ما كان له
 .(4)"أو وليه ،لوارثه انتقل اخليار ،أغمي عليه يف اجمللس

                                  
. والقرايف، 1/134، منح الجليل شرح مختصر خليل. وعليش، 1/118، شرح مختصر خليلاخلرشي،  انظر: (1)

 . 3/142 الشرح الكبير،. والدردير، 1/31، 1ط الذخيرة،
 . 3/1 األم،لشافعي، ا(2) 
وتويف سنة  ،ه823هو: زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري السنيكي املصري الشافعي، أبو حيىي، ولد سنة  (3)

، معجم المؤلفين. وعمر كحالة، 213-1/212، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعالشوكاين،  انظر:،ه121
 .3/41، 11ط األعالم،. والزركلي، 4/182

 .1/111، فتح الوهاب بشرح منهج الطالب، األنصاري (4)
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م كما ولو مات العاقد انتقل لوارثه إال أن يكون وليا فللحاك، رمحه اهلل: "(1)مشس الدين الرملي وقال
ات العاقد انتقل لوارثه ولو م، رمحه اهلل: "(3)ابن حجر اهليتمي وقال، (2)"ال خيفى، أو وكيال فلموكله

يف  لو مات أحدمهاشرف الدين النووي، رمحه اهلل: " وقال، (4)"ما مل يكن العاقد وليا وإال فللقاضي
وال يسقط مبوت أحدمها: ، رمحه اهلل: "(6)زين الدين املعربيوقال ، (5)"اجمللس، نص أن اخليار لوارثه

 .(7)"فينتقل اخليار للوارث 
 ثانيا: أدلة الشافعية

لة، أو مناقشتها،  ، لذا فإن الباحث لن يتطرق لذكر تلك األداستدل الشافعية مبا أستدل به املالكية
 .جتنبا للتكرار

 الفرع الرابع: أقوال الحنابلة وأدلتهم
 .ذا الفرع على أقوال فقهاء احلنابلة، وأدلتهم، ومناقشتها تلك األدلةويشتمل ه

 أوال: أقوال الحنابلة
اهر املذهب، فإذا مات أحد ألة، قول بعدم توريث اخليار وهو ظقوالن يف هذه املس قهاء احلنابلةلف

املتبايعني فإن اخليار يبطل وال ينتقل إىل ورثته، وقول آخر جبواز توريث اخليار يف البيع، فإذا مات أحد 

                                  
هو: مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة شهاب الدين الرملي، نسبة إىل املرملة من قرى املنوفيةمبصر، فقيه الديار  (1)

خالصة ، احمليب انظر:ه. 1444وتويف سنة  ،ه111املصرية يف عصره ومرجعها يف الفتوى، يقال له الشافعي الصغري، ولد سنة 
. 2/142، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. والشوكاين، 347-3/342، األثر في أعيان القرن الحادي عشر

 . 1/7، 11، ط، األعالم. والزركلي8/211، ، معجم المؤلفينوعمر كحالة
 .4/14، ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجالرملي (2)
حجر اهليتمي السعدي األنصاري، شهاب الدين أبو العباس، فقيه مصري، ولد سنة هو: أمحد بن حممد بن علي بن  (3)

، 2، طفهرس الفهارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسالتالكتاين،  انظر:ه. 174وتويف سنة  ،ه141
 .1/234، 11، طاألعالم. والزركلي، 2/112، ، معجم المؤلفين. وعمر كحالة1/337-338

 .4/343، ، تحفة المحتاج في شرح المنهاجاهليتمي (4)
 .3،3/441، طروضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي،  (5)
هو: زين الدين بن أمحد بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي بن أمحد املعربي املليباري اهلندي، فقيه شافعي من أهل مليبار،  (6)

 . 3/14، 11، ط، األعالمالزركلي انظر:ه. 187تويف سنة 
 .1/231، 1، ط، فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الديناملعربي (7)



 

81 
 

بعد  لورثة حبقوقهنتقل إىل اين يف اخليار وعللوا ذلك بأن امللكاملتبايعني فإن اخليار ينتقل إىل ورثته، 
 .ذلكاخليار ب ، فيثبت هلموفاة صاحبه
وإن مات يف خيار اجمللس ...ويبطل خيارمها مبوت أحدمها" أبو النجا احلجاوي رمحه اهلل:قال 

ومن مات منهما ، رمحه اهلل: "(2)املرداوي وقال، (1)كما تقدم ومل يورث"  بطل خياره وخيار صاحبه
ويتخرج أن يورث  ، وجزم به كثري منهم ،وعليه مجاهري األصحاب ،هذا املذهب بطل خياره ومل يورث

إذا مات أحد املتبايعني يف ابن قدامة املقدسي، رمحه اهلل: "وقال ، (3)"كاألجل وخيار الرد بالعيب
مدة اخليار، بطل خياره يف ظاهر املذهب،ويبقى خيار اآلخر حباله، إال أن يكون امليت قد طالب 

ويتخرج أن اخليار ال يبطل، وينتقل إىل ورثته ألنه حق مايل فينتقل ...ون لورثتهبالفسخ قبل موته، فيك
 .(4)"إىل الوارث كاألجل وخيار الرد بالعيب وألنه حق فسخ فينتقل إىل الوارث كالفسخ بالتحالف

 أدلة الحنابلةثانيا: 
اإلمضاء يف أن اختيار فقهاء احلنابلة الذين قالوا بعدم توريث اخليار بأدلة عقلية، وهي  استدل

هل يريد اإلمضاء أو  ،بعد موتهالذي مات، فال ندري  صاحب اخليارالفسخ ال يكون إال من قبل أو 
فاستدلوا بأدلة  بوفاة صاحبه، أما الذين يقولون بتوريث اخليار، يبطل، لذا فإن اخليار يريد الفسخ

هلم فيثبت  كاألموال متامالورثة حبقوقه،إىل ا بعد وفاة صاحب اخليار نتقليأن امللك :وهيأيضا، عقلية
 .(5)ذلكب اخليار

 ثالثا: مناقشة األدلة
مسألة توريث اخليار يف البيع  ، يتبني أناحلنابلة فقهاء الل هذه األدلة العقلية الذي استدل بهمن خ

 هبا قوالن يف املذهب مها.

                                  
 .11–2/84، اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبلاحلجاوي،  (1)
وتويف سنة   ،ه817هو: علي بن سليمان بن أمحد، عالء الدين أبو احلسن املرداوي الدمشقي الصاحلي احلنبلي، ولد سنة  (2)

 .4/212، 11ط األعالم،. والزركلي، 227-1/221، ، الضوء الالمع ألهل القرن التاسعالسخاوي انظر:ه. 881
 .4/313، 2، طاإلنصاف في معرفة الراجح من الخالفاملرداوي،  (3)
 .4/77، الشرح الكبير  على متن المقنعابن قدامة،  (4)
، ، الشرح الكبير على متن المقنعابن قدامه .4/313، 2املرداوي، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، ط انظر: (5)

 .  8/214، 1، طابن عثيمين، الشرح الممتع على زاد المقنع. 4/77
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ملتبايعني فإن اخليار يبطل وال اهر املذهب، فإذا مات أحد ابعدم توريث اخليار وهو ظ القول األول:
صاحب اخليار، ال يكون إال من قبل  هفسخأو  البيع إمضاءاختيار األصل يف ألن  ينتقل إىل ورثته؛

 أما إنيبطل،  ،لذا فإهنم قالوا بأن اخلياريريد اإلمضاء أو يريد الفسخهو ، هل ، فال ندريوهو املتوىف
بأن قال: إين أريد الفسخ فإنه يورث من بعده؛  ،أنه يريدالفسخ من صاحب اخليار قبل وفاته علم

عقد، ألن مطالبته به دليل على أنه اختار الفسخ، أما إذا مل يطالب فإننا ال ندري، واألصل بقاء ال
 هم هلذه املسألة.وهذا هو تعليل
ايعني فإن اخليار جواز توريث اخليار يف البيع، وعلى هذا القول فإذا مات أحد املتب القول الثاني:

 يف اخليار وعللوا ذلك بأن امللكبه،  أم مل يطالب صاحب اخليار، سواء طالب بهينتقل إىل ورثته، 
املواريث:  حكم تعاىل يف اهلل لقولذلك، اخليار ب ، فيثبت هلمبعد وفاة صاحبه نتقل إىل الورثة حبقوقهين
وهبذا ، (2)حقوقأعيان أو منافع أو  تركه منا تشمل كل م [ت خرخكخ ، وكلمة](1)َّمت...َُّّ...ُّٱ

نه ينتقل احلق إىل الورثة، وهلم اخليار بني اإلمضاء أو الفسخ؛ ألهنم ورثوه من مورثهم على القول فإ
ٱهذا الوجه.

 الفرع الخامس: القول المختار
بعد عرض أقوال املذاهب الفقهية املعتمدة لذا الباحث يف هذه الرسالة،  وهي مذهب أيب حنيفة 

يتضح  مسألة ]توريث خيار البيع[ ك والشافعي وأمحد بن حنبل، وذكر أدلتهم، ومناقشتها، يفومال
 ذه املذاهب الفقهية قد اختلفت يف توريث خيار البيع.للباحث أن ه

فقهاء األحناف أن خيار البيع ال يورث؛ وذلك ألنه من احلقوق وليس من األموال،  ىري ف
 كاملال وحنوه.   فيما يقبل االنتقال إىل الورثة،وإمنا يكون اإلرث انتقالهمشيئة وإرادة وال يتصور فهو 

بينما يرى فقهاء املالكية والشافعية أن خيار البيع يورث، وينتقل إىل الورثة مثله مثل األموال 
متاما، سواء كان اخليار للبائع أو للمشرتي لذا فإنه إذا تويف صاحب اخليار سواء البائع أو املشرتي، 

 إن اخليار ينتقل إىل ورثته من بعده.ف

                                  
 .12سورة النساء: اآلية  (1)
 . 8/214، 1، طالشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمني، انظر: (2)
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اهر املذهب، فإذا مات ألة، قول بعدم توريث اخليار وهو ظأما فقهاء احلنابلة فلهم قوالن يف هذه املس
أحد املتبايعني فإن اخليار يبطل وال ينتقل إىل ورثته ، وقول جبواز توريث اخليار يف البيع، فإذا مات 

 نتقل إىل الورثة حبقوقهين يف اخليار وعللوا ذلك بأن امللكإىل ورثته،  أحد املتبايعني فإن اخليار ينتقل
 . ذلكاخليار ب ، فيثبت هلمبعد وفاة صاحبه

والقول املختار الذي مييل إليه الباحث ويرجحه هو: قول املالكية والشافعية والرواية الثانية 
األموال متاما، سواء كان اخليار للبائع  للحنابلة، وهو أن خيار البيع يورث، وينتقل إىل الورثة مثله مثل

أو للمشرتي، لذا فإنه إذا تويف صاحب اخليار سواء البائع أو املشرتي، فإن اخليار ينتقل إىل ورثته من 
 بعده، وهذا القول معقول؛ ألنه يرتك فرصة االختيار للورثة يف إمضاء البيع أو فسخه .

 من يصح خياره: ثانيالمطلب ال
املالكية،  املطلب على مخسة فروع، الفرع األول: أقوال األحناف، والفرع الثاين: أقوالويشتمل هذا 

 .ة، والفرع اخلامس: القول املختاروالفرع الثالث: أقوال الشافعية، والفرع الرابع: أقوال احلنابل
 نص ابن رشد في المسألة كما جاء في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد:

واختلفوا يف ، اتفقوا على صحة خيار املتبايعني فإهنم ،من يصح خياره :وهي ،السادسةوأما املسألة "
وقال الشافعي يف أحد قوليه ال جيوز إال ، فقال مالك جيوز ذلك والبيع صحيح، اشرتاط خيار األجنيب

، أمحدوهو قول ، عنده على هذا القول لغري العاقد أن يوكله الذي جعل له اخليار وال جيوز اخليار
 .(1)" وبقول مالك قال أبو حنيفة، وللشافعي قول آخر مثل قول مالك

 وأدلتهمالفرع األول: أقوال األحناف 
 .، وأدلتهم، ومناقشتها تلك األدلةاألحناف ويشتمل هذا الفرع على أقوال فقهاء

 األحناف أوال: أقوال
 كليهما، وكذلك يصح أو ي، ألحدمهان خيار البيع يصح للبائع واملشرت يرى فقهاء األحناف أ

 لألجنيب، وهو الذي اشرتط له اخليار أحد املتعاقدين.

                                  
 . 2/112، 4، ط، بداية المجتهد ونهاية المقتصدرشدابن  (1)
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أي جاز للبائع وللمشرتي معا أو  ،متبايعني أو ألحدمها ثالثة أيامصح للابن جنيم، رمحه اهلل: " قال
 وأ عام صح شرطه للمتبايعنيعالء الدين احلصكفي، رمحه اهلل: " وقال، (1)"ألحدمها يف املدة املذكورة

ولو شرط املشرتي رمحه اهلل: " ابن جنيم، وقال، (2)"ولو بعد العقد ال قبله ولو وصيا ولغريمها ألحدمها
خيار ، رمحه اهلل:"أبو بكر احلداد وقال، (3)"أي: لغري العاقد وهو األجنيب صح استحسانا ،اخليار لغريه

ولو  أبو الربكات النسفي، رمحه اهلل: " وقال، (4)"الشرط جائز لكل واحد منهما بانفراده وهلما معا
 .(5)"شرط املشرتي اخليار لغريه صح  

 ثانيا: أدلة األحناف
 الدليل األول:

ديث عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما، أن النيب ى صحة خيار املتعاقدين حبعلحنافاألفقهاء استدل
باخليار ما مل يتفرقا، وكانا مجيعا، أو إذا تبايع الرجالن فكل واحد منهما صلى اهلل عليه وسلم قال: "

خيري أحدمها اآلخر، فإن خري أحدمها اآلخر فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن 
 .(6)"تبايعا ومل يرتك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع

 وجه االستدالل
لكل  يار اخلثبوت  على ةث دليليف احلديهو أن اخليار يصح لكال املتعاقدين من البائع واملشرتي، و 

بعدهم من  لماء من الصحابة والتابعني ومن، وبه قال مجاهري العمن املتبايعني بعد انعقاد البيع واحد
 .(7)الفقهاء واحملدثني وغريهم

 
 

                                  
 . 1/3، 2، طالبحر الرائق شرح كنز الدقائقابن جنيم،  (1)
 .1،1/441، طالدر المختار شرح تنوير األبصار وجامع البحاراحلصكفي،  (2)
 .1،3/371، طالنهر الفائق شرح كنز الدقائقابن جنيم،  (3)
 .1/111، 1، ط، الجوهرة النيرةاحلداد (4)
 .1/412، 1، طكنز الدقائقالنسفي،  (5)
 ( .1131(، رقم )3/1113، كتاب البيوع، باب ثبوت خيار اجمللس للمتبايعني، )صحيحهأخرجه مسلم يف  (6)
 .2/1482، 1ط العدة في شرح العمدة في أحاديث األحكامابن العطار،  انظر: (7)
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 الدليل الثاني:
البيع  خيارأن استدلوا على صحة خيار األجنيب، بدليل عقلي، وهو االستحسان، فاألصل  ذلكك

ومها البائع أو املشرتي، أو مها معا، فإن قدم  ين،العاقدأحد نيابة عن  أن يكون إال يصحال لألجنيب
 . (1)نائًبا عنه هو أحد العاقدين من ينوب عنه يف خيار البيع صح ذلك استحسانا، ويكون

 وجه االستدالل:
فيقدم له اخليار مث  أحدمها، عن هما، أونيابة عن ينيصح أن اخليار لغري العاقد هو داللوجه االست

 .(2)استحسانا صحيقتضي أن البائع لو شرطه لغريه الوجه ي ذاوه ،تصرفه تصحيحل ،نائًبا عنه هجيعل
 ثالثا: مناقشة األدلة

خيار البيع يصح من البائع ومن املشرتي  ، يتبني أناألحناففقهاءالل هذا األدلة اليت استدل هبمن خ
 ومن األجنيب إذا اشرتط له أحد املتعاقدين اخليار.

 الفرع الثاني: أقوال المالكية وأدلتهم
 .تلك األدلة هاء املالكية، وأدلتهم، ومناقشةذا الفرع على أقوال فقويشتمل ه

 أوال: أقوال المالكية
ا، وكذلك يصح خيار كليهم ائع واملشرتي، ألحدمها أون خيار البيع يصح للبأ يرى فقهاء املالكية

 .البيع لألجنيب
وجائز أن  ،وجائز اشرتاط اخليار للبائع أو للمشرتي أوهلما مجيعاابن عبد الرب، رمحه اهلل: "ل قا

كقولك إن رضي فالن أو على مشورة فالن إال أن يكون فالن   ،يشرتط كل واحد منهما اخليار لغريه
وقال القاضي عبد الوهاب، ، (3)"مل ينعقد البيع على ذلك ومل جيز فإن كان ذلك ،ةغائبا غيبة بعيد

وقال أيضا:  ،(4)"أو اختياره يوًما أو أياًما ،أو أحدمها رضا فالن ،أن يتبايعا ويشرتطارمحه اهلل: "وجيوز 

                                  
، 1، طالدر المختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار. واحلصكفي، 1/412، 1، ط، كنز الدقائقالنسفي انظر: (1)

 .1،1/111، طالجوهرة النيرة. واحلداد، 3/371، 1، طالنهر الفائق شرح كنز الدقائق. ابن جنيم، 1/441
 .3/371، 1، طالنهر الفائق شرح كنز الدقائقابن جنيم،  انظر: (2)
 .2/742، 2، طه أهل المدينةالكافي في فقابن عبد الرب،  (3)
 .1/1441، ، المعونة على مذهب عالم المدينةعبد الوهاب (4)
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وجيوز شرط اخليار ملن شرطه من املازري، رمحه اهلل: " وقال، (1)"جيوز أن يشرتط رضا أجنيب أو خياره"
 .(2)"له أن ميضي أو يفسخ املتعاقدين وهلما  مث  ملن يثبت 

 ثانيا: أدلة المالكية
لة، أو مناقشتها،  مبا أستدل به األحناف، لذا فإن الباحث لن يتطرق لذكر تلك األد استدل املالكية

 .جتنبا للتكرار
 الفرع الثالث: أقوال الشافعية وأدلتهم

 .الشافعية، وأدلتهم، ومناقشتها تلك األدلةهذا الفرع على أقوال فقهاء ويشتمل
 أوال: أقوال الشافعية
ن خيار البيع يصح لكال املتبايعني، للبائع واملشرتي، أو ألحدمها، وهذا حمل أ يرى فقهاء الشافعية

وقول بعدم  اتفاق بني اجلمهور، أما خيار األجنيب ففيه قوالن يف املذهب الشافعي، قول بصحته،
 صحته.

وإن شرط اخليار ...دون اآلخر ألحدمهاهلما أو وجيوز أن يشرتط الشريازي، رمحه اهلل: " قال
ت لغري املتعاقدين كسائر حكم من أحكام العقد فال يثب ألنهففيه قوالن أحدمها ال يصح  ألجنيب

رطه لألجنيب بأن مبا دعت احلاجة إىل شجعل إىل شرطهما للحاجة و  ألنهصح والثاين ي ،األحكام
بيان ملن يقع منه الشرط فال يصح وقوعه البجريمي، رمحه اهلل: "وقال ، (3)"يكون أعرف باملتاع منهما

من أجنيب هلما أو ألحدمها ومعىن وقوعه منهما أن يتلفظا به كأن يقول املبتدئ منهما بعتك كذا 
ومعىن وقوعه من  ،ار لك ثالثة أيامبذلك بشرط اخلي بكذا بشرط اخليار إىل ثالثة أيام فيقول اشرتيت

أحدمها أن يتلفظ به املبتدئ منهما وال بد من موافقة اآلخر عليه ولو بالسكوت كأن يقول بعتك كذا 
 .(4)"بكذا بشرط اخليار يل مثال فيقول اشرتيته على ذلك فال اعرتاض وال إشكال

                                  
 .2/123، 1، طاإلشراف على نكت مسائل الخالفعبد الوهاب،  (1)
 .2/111، 1، ط، شرح التلقيناملازري (2)
 .2/1، ، المهذب في فقه اإلمام الشافعيالشريازي (3)
 .2/238التجريد لنفع العبيد )حاشية البجيرمي على شرح منهج الطالب( البجريمي،  (4)
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 أدلة الشافعيةثانيا: 
فقهاء الشافعية الذين قالوا بصحة خيار األجنيب، بنفس الدليل الذي استدل به فقهاء  استدل

 إليه، حلاجةضرورة والإمنا جعل من أجل ا شرطال األحناف واملالكية، وهو االستحسان؛ وذلك ألن
، فإنه يصح خيارة تاع منهمابأعرف بامل هكونلألجنيب اإىل شرط والضرورة دعت احلاجة  أنه قد مباو 

ألجل احلاجة والضرورة، وأما الذين قالوا بعدم صحة خيار األجنيب، فإهنم استدلوا بأدلة عقلية أيضا، 
سائر ، كت لغري املتعاقدينفال يثب ،حكم من أحكام العقد وهي أن شرط اخليار بني املتبايعني

 .(1)املتعلقة بعقد البيع األحكام
 ثالثا: مناقشة األدلة

خيار البيع يصح من كال املتعاقدين،  ، يتبني أنالشافعية فقهاء استدل بهالل هذه األدلة اليت من خ
 البائع واملشرتي، وهم هبذا يوافقون اجلمهور، ولكنهم اختلفوا يف خيار األجنيب على قولني يف املذهب

 إليه، حلاجةضرورة والإمنا جعل من أجل ا شرطال بصحة خيار األجنيب، وذلك ألن :القول األول
، فإنه يصح خيارة تاع منهمابأعرف بامل هكونلألجنيب اإىل شرط والضرورة دعت احلاجة  أنه قد مباو 

 ألجل احلاجة والضرورة. 
حكم من أحكام  ، وذلك ألن شرط اخليار بني املتبايعنيبعدم صحة خيار األجنيب:القول الثاني

 بيع.  املتعلقة بعقد ال سائر األحكام، كت لغري املتعاقدينفال يثب ،العقد
 الفرع الرابع: أقوال الحنابلة وأدلتهم

 .احلنابلة، وأدلتهم، ومناقشتها تلك األدلةويشتمل هذا الفرع على أقوال فقهاء
 أوال: أقوال الحنابلة

فإن األجنيب ن خيار البيع يصح لكال املتبايعني، ومها البائع واملشرتي، أما خيار أ يرى فقهاء احلنابلة
صح  وإن قال اخليار يل وله، من املذهب أنه ال يصح راجحله اخليار دوين فال أحد امليبايعني قال

 .شرتاطا لنفسه، وتوكيال لغريهوكان اخياره، 

                                  
، التجريد لنفع العبيد )حاشية البجيرمي على . والبجريمي2/1، المهذب في فقهه اإلمام الشافعيالشريازي،  انظر: (1)

 .3/31، 1، طة الطالبين على حل ألفاظ فتح المبينإعان. والبكري، 2/238 شرح منهج الطالب(
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جيوز أن يشرتط اخليار هلما وألحدمها ولغريمها لكن إذا شرطه لغريه فتارة ملرداوي، رمحه اهلل: "قال ا
فإن قال له اخليار دوين ، وتارة جيعل اخليار له ويطلقيقول له اخليار دوين وتارة يقول اخليار يل وله 

، وإن قال اخليار يل وله صح قوال واحدا...فالصحيح من املذهب أنه ال يصح وعليه أكثر األصحاب
مفلح رمحه اهلل: أبو إسحاق بن  وقال، (1)"وإن جعل اخليار له وأطلق صح على الصحيح من املذهب

وإن شرطه لزيد ...ألن تصحيح االشرتاط ممكن ؛وكان توكيال له فيه ،وإن شرط اخليار لغريه وله جاز"
وأطلق فوجهان وإن قال له دوين مل يصح ألن اخليار شرع لتحصيل احلظ لكل من املتعاقدين بنظره 

ويكون توكيال ألنه أمكن تصحيحه فعليه ألحدمها ...يصحفال يكون ملن ال حظ له وظاهره أنه 
وإن شرط اخليار ألحدمها أي: أحد املتعاقدين ، لنفسه وجعله وكياللموكل إن شرطه الفسخ وقيل ل

ابن قدامة  وقال، (2)"فألن جيوز ألحدمها بطريق األوىل ، ألنه إذا جاز اشرتاطه هلمادون صاحبه جاز
، وقال (3)"شرتاطا لنفسه، وتوكيال لغريه فيهإذا شرط اخليار ألجنيب، صح، وكان ااملقدسي رمحه اهلل: "

ن شرط اخليار لغريه جاز وكان توكيالً له فيه، وِإن شرط اخليار ألحدمها دون صاحبه جاز ملن وإِ أيضا "
 .(4)"لفسخ من غري حضور صاحبه وال رضاهله اخليار ا

 أدلة الحنابلةثانيا: 
لة، أو مناقشتها،  ، لذا فإن الباحث لن يتطرق لذكر تلك األداحلنابلة مبا أستدل به الشافعية استدل
 .للتكرارجتنبا 

 الفرع الخامس: القول المختار
بعد عرض أقوال املذاهب الفقهية املعتمدة لذا الباحث يف هذه الرسالة،  وهي مذهب أيب حنيفة 

يتضح  مسألة ]من يصح خيار[ ومالك والشافعي وأمحد بن حنبل، وذكر أدلتهم، ومناقشتها، يف
للمتبايعني، ولكنهم اختلفوا يف صحة اخليار ذه املذاهب الفقهية اتفقوا يف صحة اخليار للباحث أن ه

 لألجنيب.

                                  
 .4/371، 2، طاإلنصاف في معرفة الراجح من الخالفاملرداوي،  (1)
 .4/18، 1، ط المبدع شرح المقنعابن مفلح،  (2)
 .11/214، 1، ط، الشرح الكبير على المقنعابن قدامة (3)
 .1/111، 1، طالمقنع في فقه اإلمام أحمد بن حنبلابن قدامة،  (4)
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ن خيار البيع يصح لكال املتبايعني، البائع واملشرتي، وكذلك يصح أ فريى فقهاء األحناف واملالكية
 .اخليار لألجنيب وهو قول واحد

بينما جند فقهاء الشافعية واحلنابلة يتفقون مع األحناف واملالكية يف كون أن اخليار يصح 
 ال املتعاقدين، ومها البائع واملشرتي، ولكنهم فصلوا يف خيار األجنيب.لك

 خيار األجنيب، وذلك ألن القول األول: بصحة، فقال الشافعية يف خيار األجنيب قوالن
ألجنيب اإىل شرط والضرورة دعت احلاجة  أنه قد مباو  إليه، حلاجةضرورة والإمنا جعل من أجل اشرط ال
بعدم صحة  القول الثاين:، فإنه يصح خيارة ألجل احلاجة والضرورة، و منهما تاعبأعرف بامل هكونل

ت لغري فال يثب ،حكم من أحكام العقد ، وذلك ألن شرط اخليار بني املتبايعنيخيار األجنيب
 املتعلقة بعقد البيع.   سائر األحكام، كاملتعاقدين

من  راجحفال ،له اخليار دوين نيب بأنايعني لألجأحد املتب قالأما احلنابلة فإهنم يرون أنه إذا 
 . شرتاطا لنفسه، وتوكيال لغريهوكان اخياره، صح  وإن قال اخليار يل وله، املذهب أنه ال يصح

والقول األول  واملالكية، والقول الذي مييل إليه الباحث ويرجحه يف هذه املسألة، هو قول األحناف
ومها البائع واملشرتي، وكذلك يصح خيار األجنيب،  للشافعية، على أن اخليار يصح لكال املتعاقدين

من أجل الضرورة واحلاجة إليه، فقد يكون األجنيب أعرف وأعلم بالسلعة من املتعاقدين؛ لذا فإن 
 خيار األجنيب يصح وهو القول املختار.  
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 الخاتمة

الذي بنعمته تتم الصاحلات، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن حممد احلمد هلل 
 . اهلل عليه وعلى آله وصحبه أمجعنيعبده ورسوله، صلى 

 .وبعد
وفضله وتوفيقه وامتنانه، استطاع الباحث أن يقف على هناية  -تبارك وتعاىل-فبحمد اهلل 

بعنوان: "مسائل االختالف اليت تعرض هلا ابن رشد احلفيد من هذه الرسالة العلمية، واليت كانت 
منوذجا" دراسة فقهية حتليلية مقارنة، تضمنت  اخليار بيعة اجملتهد وهناية املقتصد خالل كتابه بداي

، ومت ذكر آراء علماء بيع اخليارمسائل االختالف اليت تعرض هلا ابن رشد احلفيد من خالل كتاب 
الكية والشافعية واحلنابلة، وعرض أدلتهم ومناقشتها املربعة، وهم األحناف و املذاهب الفقهية األ

وترجيح ما يقتضيه الدليل، واستطاع الباحث من خالل هذه الرحلة العلمية أن يقف على ستة 
ذكرها ودراستها دراسة مستفيضة ووافية حسب ما  ، متاخليار د الفقهاء يف بيعمسائل خمتلف فيها عن

، ومن خالل ما مت ذكره استطاع الباحث أن يقف على أهم وأبرز النتائج العلمية ةجاء يف الرسال
 والتوصيات وهي:  

 النتائج:أهم 
بيع، وأنه المتفقة على جواز خيار  اليت اعتمدها الباحث يف هذه الرسالة املذاهب الفقهيةمجيع  -1

 الذي مييل إليه القولوهو ، ، وهي من مسائل االتفاق وليست من مسائل االختالفجائز شرعا
 .، مع أن ابن رشد ذكرها من مسائل االختالفيف هذه املسألةويرجحه الباحث 

حسب ما تعارف عليه الناس يف بل هي على حمددة، غري املالكية  فقهاء مدة اخليار عند -2
 لألحنافا خالفحبسب ما اتفقا عليه املتعاقدين،  تكون مدة اخليار عندهمفاحلنابلة أما بيوعهم، 
الذي  القول قول احلنابلة هوو ، ثالثة أياموهي يرون أن اخليار يف البيع له مدة معلومة  الذين والشافعية

 . مييل إليه الباحث ويرجحه يف هذه املسألة
، خالفا للجمهور الذين شرعا ، وال يصحعند فقهاء املالكية غري جائز اشرتاط النقد يف اخليار -3

هو الذي مييل إليه الباحث ويرجحه يف هذه اجلمهور  قول، و نقد يف اخلياراشرتاط ال يرون جبواز
 .املسألة
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من  ط اخليارارت شاكان يكون على البائع إذا   عند فقهاء األحناف ضمان البيع يف مدة اخليار -4
أما ، لمشرتي وحدهل اخليارطارت شاكان ، ويكون الضمان على املشرتي إذا  كليهماالبائع وحده، أو من  

فيكون الشافعية واحلنابلة أما و على البائع إذا هلك عنده، عندهم يكون ن ضمان اخليار فإ املالكية
يرجح  يف هذه املسألة، والباحث يدهاملشرتي املبيع وتلف يف  قبض على املشرتي إذا ضمان اخليار
 .  قول املالكية

املالكية والشافعية، أما احلنابلة  فقهاءيورث عند  ال يورث عند فقهاء األحناف، بينماخيار البيع  -5
، والقول املختار فلهم قوالن، قول بعدم توريث اخليار وهو ظاهر املذهب، وقول جبواز توريث اخليار
 .الذي مييل إليه الباحث ويرجحه هو: قول املالكية والشافعية والرواية الثانية للحنابلة 

هم اختلفوا يف صحة اخليار لألجنيب، صحة اخليار للمتبايعني، ولكن اتفق اجلمهور على -6
بصحة خيار األجنيب،  هلم قوالن، قولالشافعية  أما ،أن خيار األجنيب يصح قالوا األحناف واملالكيةف

 ،له اخليار دوين بايعني لألجنيب بأنأحد املت قالنه إذا فإ، أما احلنابلة ألجنيببعدم صحة خيار اوقول 
، والقول الذي مييل إليه الباحث خيارهوإن قال اخليار يل وله صح ، من املذهب أنه ال يصح راجحفال

 .والقول األول للشافعية واملالكية، ويرجحه يف هذه املسألة، هو قول األحناف

 التوصيات:أهم 
"بداية اجملتهد وهناية املقتصد" وتعليمه يف اجلامعات اإلسالمية، فهو  االهتمام بدراسة كتاب  -1

كل االهتمام؛ ألنه يفتق أذهان م النفع، جيدر أن يعىن به كل العناية ويهتم به  كتاب جليل القدر عظي
 .جتهاد والبحث العلميالعلم، وخيرجه من حالة اجلمود والتقليد املذهيب، إىل حرية اال طالب
مسائل االختالف اليت تعرض هلا ابن رشد احلفيد يف كتابه بدابة اجملتهد وهناية  ةبقي تناول -2

والباحث أن أعلم أي طالب  فهي كثرية جدا، ومتناثرة يف مجيع أبواب الفقه، يستطيعاملقتصد، 
 . رسالة علمية، يف أي باب منها شاء يكتب
ل االختالف الفقهي بصدر بتقوأن ناالبتعاد عن التعصب املذموم الذي مزق كيان هذه األمة،  -3

وأن ال ننكر على من خيالفنا رحب ونفس مطمئنة، كما تقبله األنبياء واملرسلني والصحابة والتابعني، 
 الرأي يف بعض املسائل الفقهية املبنية على االجتهاد.
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 قائمة المراجع

، حتقيق التكملة لكتاب الصلة ابن األبار، حممد بن عبد اهلل بن أيب بكر القضاعي البلنسي، .1
 .م(1111/ه1411ط، )بريوت: دار الفكر للطباعة، عبد السالم اهلراس، د

، حتقيق إحسان ، تحفة القادمابن األبار، حممد بن عبد اهلل بن أيب بكر القضاعي البلنسي .2
 م(.1181ه /1441، )تونس: دار الغرب اإلسالمي، 1عباس، ط

، حتقيق المعجم الوسيطحامد عبد القادر، وحممد النجار، إبراهيم مصطفى، وأمحد الزيات، و  .3
 .(تدم، دار الدعوة، دط، )جممع اللغة العربية، د

ابن األثري، أبو احلسن، علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين  .4
 )بريوت: دار ،1، حتقيق عمر عبد السالم تدمري، طالكامل في التاريخاجلزري، عز الدين، 

 (.م1117ه/1417الكتاب العريب، 
يت: مكتبة الفالح، ، )الكو 1، طتايخ الفقه اإلسالميعمر بن سليمان، األشقر،  .1

 م(.1182ه/1442
عيون األنباء عن طبقات ابن أيب أصيبعة، أمحد بن القاسم بن خليفة بن يونس اخلزرجي،  .1

 .(تياة، دط، )بريوت: دار مكتبة احل، حتقيق نزار رضا، داألطباء
، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلاأللباين، أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين،  .7
 .م(1181ه/1441ريوت: املكتب اإلسالمي، ب، )2ط
، 1، ط، التعليقات الحسان على صحيح ابن حباناأللباين، أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين .8

 (.م2443ه/1424للنشر والتوزيع، )جدة: دار باوزير 
، )الرياض: 1، طسلسلة األحاديث الصحيحةاأللباين، أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين،  .1

 .م(1111ه/1411مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، 
، )الكويت: مؤسسة 1، طصحيح أبي داوداأللباين، أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين،  .14

 (.م2442ه/1423غراس للنشر والتوزيع، 
غاية المرام في تخريج أحاديث الحالل و عبد الرمحن حممد ناصر الدين، األلباين، أب .11

 .(ه1441، )بريوت: املكتب اإلسالمي، 3ط والحرام،
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، فتح الوهاب األنصاري، أبو حيىي، زين الدين زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا السنيكي .12
 .م(1114ه/ 1414طباعة والنشر، ط، )بريوت: دار الفكر للدبشرح منهج الطالب، 

البابريت، حممد بن حممد بن حممود، أكمل الدين عبد اهلل ابن الشيخ مشس الدين ابن الشيخ  .13
 .(ت، دط، )دم، دار الفكر، د، العناية شرح الهدايةمجال الدين الرومي

، حاشية البجرمي على شرح المنهجالبجرمي، سليمان بن حممد بن عمر املصري الشافعي،  .14
 ( .م1114ه/1311دط، )دم، مطبعة احلليب، 

مد زهرة بن ، حتقيق حمصحيح البخاريالبخاري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية،  .11
 م(.2441ه/1422دار طوق النجاة، م، ، )د1ناصر الناصر، ط

الربماوي، أبو عبد اهلل، مشس الدين حممد بن عبد الدائم بن موسى النعيمي العسقالين املصري  .11
، )دمشق: دار 1ط ، حتقيق نور الدين طالب،بشرح الجامع الصحيح الالمع الصبيحالشافعي، 

 ( .م2412ه/1433النوادر، 
تحرير اتفاقات ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ابن بصفر، عبد اهلل بن علي بن عبد اهلل،  .27

ات ، )مكة املكرمة: رسالة ماجستري، جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسونهاية المقتصد
 .م(1111ه/1412مية، األسال

شرح صحيح ابن بطال، أبو احلسن، علي بن خلف بن عبد امللك البكري القرطيب،  .18
 .م(2443ه/ 1423مكتبة الرشد،  ، )الرياض:2، حتقيق أبو متيم ياسر بن إبراهيم، طالبخاري

، حتقيق شعيب األرنؤوط وحممد زهري الشاويش، شرح السنةالبغوي، احلسني بن مسعود،  .11
 .م(1183ه/1443كتب اإلسالمي، : امل، )دمشق2ط

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح البكري، أبو بكر عثمان بن حممد شطا الدمياطي،  .24
 .م(1188ه/1418نشر والتوزيع، م، دار الفكر للطباعة والد، )1، طالمعين

الروض المربع شرح زاد المستقنع في اختصار البهويت، منصور بن يونس بن إدريس،  .21
 .دار الفكر للطباعة والنشر، دت(بريوت: حتقيق سعيد حممد اللحام، دط، ) المقنع،

، حتقيق سنن الترمذيالرتمذي، أبو عيسى، حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك،  .22
لبايب احلليب، مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى ا، )2إبراهيم عطوة عوض، ط

 . م(1171ه/1311



 

11 
 

عبد القادر  ، حتقيق حممدالبهجة في شرح التحفةد السالم، التسويل، أبو احلسن علي بن عب .23
 .م(1118ه/1418لكتب العلمية، بريوت: دار ا، )1شاهني، ط

المنهل الصافي تغري بردي، أبو احملاسن مجال الدين يوسف بن عبد اهلل الظاهري احلنفي، ابن  .24
 .رية العامة للكتاب، دت(ئة املصمصر: اهلي، حتقيق حممد حممد أمني، دط، )والمستوفى بعد الوافي

، نيل التنبكيت، أبو العباس، أمحد بابا بن أمحد بن الفقه احلاج أمحد بن عمر بن حممد التكروري .21
: دار الكتاب، ، )طرابلس الغرب2، حتقيق عبد احلميد عبد اهلل اهلرامة، طاالبتهاج بتطريز الديباج

 . م(2444ه/1424
، حتقيق عبد مجموع الفتاوىتيمية، أبو العباس تقي الدين أمحد بن عبد احلليم احلراين، ابن  .21

ملصحف الشريف، املدينة املنورة: جممع امللك فهد لطباعة ابن حممد بن قاسم، دط، )الرمحن 
 .م(1111ه/1411

، ئيننهاية الزين في إرشاد المبتداجلاوي، حممد بن عمر بن علي بن نووي اجلاوي التناري،  .27
 .، ) بريوت: دار الفكر، دت(1ط

بريوت: دار ، )1، طكتاب التعريفاتاجلرجاين، علي بن حممد بن علي الزين الشريف،  .28
 .م(1183ه/1443لكتب العلمية، ا

تاريخ الرسل جرير الطربي، أبو جعفر، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، ابن  .21
 .ه(1387، )بريوت: دار الرتاث، 2، طوالملوك

جامع البيان جرير الطربي، أبو جعفر، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، ابن  .34
 .م( 2444ه/1424مؤسسة الرسالة،  بريوت:، )1، حتقيق أمحد حممد شاكر، طفي تأويل القرآن

غاية النهاية في طبقات اجلزري، أبو اخلريات، مشس الدين حممد بن حممد بن يوسف، ابن  .31
 .ه، دت(1311)دم، مكتبة ابن تيمية، ط، ، دءالقرا
حبان، أبو حامت، حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاد بن معبد التميمي الدارمي ابن  .32

مؤسسة الرسالة،  بريوت:، )2، حتقيق شعيب األرنؤوط، طصحيح ابن حبانالبسيت، 
 .م(1113ه/1414
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ى بن سامل بن عيسى بن سامل احلجاوي، أبو النجا، شرف الدين موسى بن أمحد بن موس .33
بد اللطيف حممد موسى حتقيق ع اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل،املقدسي الصاحلي، 

 .السبكي، دط، )بريوت: دار املعرفة، دت(
احلجاوي، أبو النجا، شرف الدين موسى بن أمحد بن موسى بن سامل بن عيسى بن سامل  .43

، حتقيق عبد الرمحن بن علي بن حممد ار المقنعزاد المستقنع في اختصاملقدسي الصاحلي، 
 .دط، )الرياض: دار الوطن للنشر، دت(العسكر، 

،الدرر الكامنة في أعيان حجر العسقالين، أبو الفضل، أمحد بن علي بن حممد بن أمحدابن  .31
ا ، صيد، ) اهلند: جملس دائرة املعارف العثمانية2حتقيق حممد عبد املعيد ضان، ط المائة الثامنة،

 .م(1172ه/1312أباد، 
، فتح الباري شرح حجر العسقالين، أبو الفضل، أمحد بن علي بن حممد بن أمحدابن  .31

 .ه(1371، دط، )بريوت: دار املعرفة،  صحيح البخاري
الفكر السامي في احلجوي، حممد بن احلسن بن العريب بن حممد الثعاليب اجلعفري الفاسي،  .37

 .م(1111ه /1411الكتب العلمية،  بريوت: دار، )1، طتاريخ الفقه اإلسالمي
الجوهرة النيرة احلداد، أبو بكر بن علي بن حممد احلدادي العبادي الزبيدي اليمين احلنفي،  .38

 .ه(1322، )دم، املطبعة اخلريية، 1، طعلى مختصر القدوري
ار الدر المختار شرح تنوير األبصاحلصكفي، حممد بن علي بن حممد احلصين، عالء الدين،  .31

لكتب العلمية، ، )بريوت: دار ا1حتقيق عبد املنعم خليل إبراهيم، ط وجامع البحار،
 .م( 2442ه/1423

، احلطاب، أبو عبد اهلل، مشس الدين حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابلسي املغريب الرعيين .44
 .م(1112ه/ 1412، دار الفكر، مد، )3، طمواهب الجليل في مختصر شرح خليل

، حتقيق خليل مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحربراهيم حممد بن إبراهيم احلنفي، احلليب، إ .41
 .م(1118ه/1411لكتب العلمية، ، )بريوت: دار ا1عمران املنصور، ط

مسند اإلمام أحمد بن حنبل، أبو عبد اهلل، أمحد بن حممد بن هالل بن أسد الشيباين، ابن  .42
ؤسسة الرسالة، ، )بريوت: م1خرون، ط، حتقيق شعيب األرنؤوط وعادل مرشد وآحنبل

 .م(2441ه/1412
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دط، )بريوت: دار  شرح مختصر خليل،اخلرشي، أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل املالكي،  .43
 .الفكر للطباعة، دت(

صحابة ، دار ال، دط، )دم، مختصر الخرقياخلرقي، أبو القاسم عمر بن احلسنني بن عبد اهلل .44
 .م(1113ه/1413للرتاث، 

، حتقيق تاريخ بغدادالبغدادي، أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي،  اخلطيب .41
 .م(2442ه /1422لغرب اإلسالمي، بريوت: دار ا، )1بشار عواد معروف، ط

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ اخلطيب الشربيين، مشس الدين حممد بن أمحد،  .41
 . م(1114ه/1411العلمية،  بريوت: دار الكتب، )1ط المنهاج،

اخلطيب، أبو عبد اهلل، حممد بن عبد اهلل بن سعيد السلماين اللوشي الغرناطي ألندلسي، ابن  .47
 . م(2444ه /1424لكتب العلمية، بريوت: دار ا، )1، طاإلحاطة في أخبار غرناطة

اإلربلي،  خلكان، أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر الربمكيابن  .48
 .، حتقيق إحسان عباس، دط، )بريوت: دار صابر، دت(وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان

، حتقيق مختصر خليلخليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين اجلندي املصري املالكي،  .41
 .(م2441ه/1421رة: دار احلديث، القاه، )1أمحد جاد، ط

، )الرياض: 2، طالمعامالت المالية أصالة ومعاصرةالدبيان، أبو عمر، دبيان بن حممد،  .14
 .م(2411ه/1432مكتبة امللك فهد الوطنية، 

دط، )بريوت: دار الفكر،  الشرح الكبير،الدردير، أبو الربكات أمحد بن حممد العدوي،  .11
 .دت(
، دط، )دم، حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي، حممد بن أمحد بن عرفة املالكي،  .12

 .كر، دت(دار الف
إحكام دقيق العيد، أبو الفتح، تقي الدين حممد بن علي بن وهب بن مطيع القشريي، ابن  .13

ؤسسة بريوت: م، )1صطفى شيخ مصطفى ومدثر سند، ط، حتقيق ماإلحكام شرح عمدة األحكام
 .م(2441ه/1421الرسالة، 

النجم الوهاج الدمريي، أو البقاء، كمال الدين حممد بن موسى بن عيسى بن علي الشافعي،  .14
 .م(2444ه/1421 جدة: دار املنهاج،، )1ط في شرح المنهاج،
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دود، سليمان بن األشعب بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السجستاين، أبو  .11
سالة العلمية، ، دار الر ، )دم1نؤوط وحممد كامل قره يللي، ط، حتقيق شعيب األر سنن أبي داود

 .م(2441ه/1434
 التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب،فى امليداين الدمشقي الشافعي، ديب البغا، مصط .11

 .م(1181ه/1441: دار بن كثر، دمشق، )4ط
، تاريخ اإلسالم ووفيات الذهيب، أبو عبد اهلل، مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز .17

المي، غرب اإلستونس: دار ال، )1، حتقيق بشار عواد معروف، طالمشاهير واألعالم
 .م(2443ه/1424

، 1، طتذكرة الحفاظالذهيب، أبو عبد اهلل، مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز،  .18
 .م(1118ه/1411لكتب العلمية، بريوت: دار ا)

، سير أعالم النبالءالذهيب، أبو عبد اهلل، مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز،  .11
 .م(1181ه/1441ة، وت: مؤسسة الرسالبري ، )3حتقيق شعيب األرنؤوط، ط

معرفة القراء الكبار الذهيب، أبو عبد اهلل، مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز،  .14
 .م(1117ه/1417لكتب العلمية،بريوت: دار ا، )1، طعلى الطبقات واألعصار

ط، )بريوت: ، حتقيق حممد خاطر، دمختار الصحاحالرازي، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر،  .11
 .  م(1111ه/1411لبنان ناشرون، مكتبة 

بداية المجتهد رشد احلفيد، أبو الوليد، حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد القرطيب املالكي، ابن  .12
 . م(1171ه/1311ليب وأوالده، مصر: مطبعة مصطفى البابلي احل، )4ط ونهاية المقتصد،

الرياض: دار ، )1، طشرائط وآدابفقه الخالف واالختالف الرماين، زيد بن حممد،  .13
 .م(2444ه/1424نشر والتوزيع، احلضارة لل

نهاية المحتاج إلى الرملي، مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة، شهاب الدين،  .14
 .م(1184ه/ 1444وت: دار الفكر، بري دط، )شرح المنهاج، 

، في فروع المذهب الشافعيبحر المذهب الروياين، أبو احملاسن عبد الواحد بن إمساعيل،  .11
 .م(2441ه/1434لكتب العلمية، بريوت: دار ا، )1حتقيق طارق فتحي السيد، ط
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دط، ، تاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي، حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين،  .11
 .)دم، دار اهلداية، دت(

علم ، دار ال، ) دم11، ط، األعالمالزركلي، خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس .17
 .م(2442ه/1423للماليني، 

شرح زروق، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن أمحد بن حممد بن عيسى الربنسي الفاسي،  .18
لكتب العلمية، بريوت: دار ا، )1، طزروق على متن الرسالة البن أبي زيد القيرواني

 .م(2441ه/1427
، حتقيق حممد باسل أساس البالغةاهلل،  الزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد جار .11

 .م(1118ه/1411لكتب العلمية، ، ) بريوت: دار ا1عيون السود، ط
السبكي، أبو احلسن ، تقي الدين علي بن عبد الكايف بن علي ين متام بن حامد بن حيىي،  .74

 .م(1111ه/1411لكتب العلمية، بريوت: دار ا، )ط، داإلبهاج في شرح المنهاج
اخلريات، مشس الدين حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن أيب بكر بن عثمان بن  السخاوي، أبو .71

 .دط، )بريوت: دار مكتبة احلياة، دت( الضوء الالمع ألهل القرن التاسع،حممد، 
دار املعرفة،  بريوت:ط، )، دالمبسوطالسرخسي، حممد بن أمحد بن أيب سهل،  .72

 .م(1114ه/1414
الطبقات سعد، أبو عبد اهلل حممد بن سعد بن منيع اهلامشي بالوالء البصري الغدادي، ابن  .73

 . م(1114ه/1414لكتب العلمية، بريوت: دار ا، )1قيق حممد عبد القادر عطا ، ط، حتالكبرى
بهجة السعدي، أبو عبد اهلل، عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل بن ناصر بن محد آل سعدي،  .74

، )السعودية: وزارة الشؤون 4، طوقرة عيون األخيار في شرح جوامع األخبارقلوب األبرار 
 .م(2442ه/1423عوة واإلرشاد، اإلسالمية واألوقاف والد

تيسير  السعدي، أبو عبد اهلل، عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل بن ناصر بن محد آل سعدي، .71
وت: ، ) بري 1ن معال اللوحيق، ط، حتقيق عبد الرمحن بالكريم الرحمن في تفسير كالم المنان

 .م(2444ه/1424الرسالة، 
 .م(1188ه/1448شق: دار الفكر، دم، )2، ط، القاموس الفقهيسعيد أبو جيب .71
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، )بريوت: 2، طتحفة الفقهاءالسمرقندي، حممد بن أمحد بن أيب أمحد أبو بكر عالء الدين،  .77
 .م(1114ه/1414لكتب العلمية، دار ا
ظم، حتقيق عبد احلميد هنداوي، بن إمساعيل، احملكم واحليط األع سيدة، أبو احلسن عليابن  .78

 .م(2444ه/1421لكتب العلمية، بريوت: دار ا، )1ط
، دط، مالكتنوير الحوالك شرح موطأالسيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين،  .71

 .م(1111ه/1381لتجارية الكربى، مصر: املكتبة ا)
 بريوت: دار، )1، ططبقات الحفاظ، جالل الدين، السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر .84

 .م(1183ه1443الكتب العلمية، 
بن عباس بن عثمان بن شافع بن عبداملطلب بن الشافعي، أبو عبد اهلل حممد بن إدريس  .81
 ه/1414طباعة والنشر، بريوت: دار املعرفة للدط، ) األم،مناف املطليب القريشي املكي، عبد

 .م(1114
، )حبث ، دطفقه الخالف وأثره في القضاء على اإلرهابن عبد اهلل، الشبيلي، يوسف ب .82

 ه1421مد بن سعوداإلسالمية، ، جامعة اإلمام حمؤمتر "موقف اإلسالم من اإلرهاب"مقدم مل
 .م(2444/

تحرير اتفاقات ابن رشد في بداية المجتهد من  الشمري، محدان بن عبد اهلل بن دايس،  .83
، ) مكة املكرمة: رسالة ماجستري، جامعة أم القرى،  دط األقضية،كتاب الوصايا إلى نهاية كتاب 

 .م(1111ه/1411ات اإلسالمية، كلية الشريعة والدراس
، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل اليمين .84

 . دط ، )بريوت: دار املعرفة، دت(التاسع،
، ، نيل األوطار شرح منتقى األخبارحممد بن عبد اهلل اليمينالشوكاين، حممد بن علي بن  .81

 .م(1113ه/1413، )مصر دار احلديث، 1قيق عصام الدين الصبابطي، طحت
، 1، حتقيق حممد بو ينو كالن، طاألصلالشيباين، أبو عبد اهلل حممد بن احلسن بن فرقد،  .81

 .م(2412ه/1433: دار بن حزم، بريوت)
، ط، د، المهذب في فقه اإلمام الشافعياهيم بن علي بن يوسفالشريازي، أبو إسحاق إبر  .87

 .)بريوت: دار الكتب العلمية، دت(
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، حتقيق إحسان عباس، ، طبقات الفقهاءالشريازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف .88
 .م(1174ه/1314لرائد العريب، ، )بريوت: دار ا1ط

املدينة ، )1، طلفروع الفقهيةأسباب اختالف الفقهاء في االصاعدي، محد بن محدي،  .81
 .م(2411ه/1432عة اإلسالمية، املنورة، اجلام

، دط، بلغة السالك ألقرب المسالكالصاوي، أبو العباس أمحد بن حممد اخللويت املالكي،  .14
 .)دم، دار املعارف، دت(

، حتقيق ، أعيان العصر وأعوان النصرالصفدي، صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل .11
الفكر املعاصر،  بريوت: دار، )1ة وحممد موعد وحممود سامل، طو زيد ونبيل أوعشمعلي أب
 (.م1118ه/1418

أمحد األرنؤوط  ، حتقيقالوافي بالوفياتالصفدي، صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل،  .12
 .م(2444ه/1424إحياء الرتاث، بريوت: دار وتركي مصطفى، دط، )

، 1، طالجامع لمسائل المدونةد اهلل بن يوسف التميمي، الصقلي، أبو بكر بن حممد بن عب .13
معة أم القرى، مكة املكرمة: معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي، جا)

 .م(2413ه/1434
حتقيق ، ، طبقات الفقهاء الشافعيةالصالح، أبو عمرو، تقي الدين عثمان بن عبد الرمحنابن  .14

 . م(1112ه/1412ئر اإلسالمية، ر البشابريوت: دا، )1حمي الدين علي جنيب، ط
الصنعاين، أبو إبراهيم، عز الدين حممد بن إمساعيل بن صالح بن حممد بن احلسين الكحالين،  .11

نشر والتوزيع، الرياض: مكتبة املعارف لل، )1، طسبل السالم شرح بلوغ المرام
 .م(2441ه/1427

، فتح القوي بن محد العباد البدر العباد، عبد احملسن بن محد بن عبد احملسن بن عبد اهلل .11
 .م(2443ه/1424ار ابن القيم، الدمام: د، )1ط المتين شرح األربعين وتتمة الخمسين،

، دار ، )دم1، طالسبيل المرشد إلى بداية المجتهد ونهاية المقتصدالعبادي، عبد اهلل،  .17
 .م(1111ه/1411لنشر والتوزيع، السالم للطباعة وا
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عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب، ابن  .18
ي، وحممد عبد الكبري ، حتقيق مصطفى بن أمحد العلو التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد

 .ه(1387قاف والشؤون اإلسالمية،املغرب: وزارة عموم األو البكري، دط، )
يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب، عبد الرب، أبو عمر ابن  .11

، )الرياض: مكتبة 2، حتقيق حممد حممد أحيد ولد ماديك املرتاين، طالكافي في فقه أهل المدينة
 .م(1184ه/1444رياض احلديثة، ال

، عبد امللك املراكشي، أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد امللك األنصاري األوسيابن  .144
ن شريفة وبشار عواد ، حتقيق إحسان عباس وحممد بالديل والتكملة لكتابي الموصل والصلة

 .م(2412ه/1433غرب اإلسالمي، تونس: دار ال، )1معروف، ط
اإلشراف عبد الوهاب خالف، أبو حممد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي املالكي،  .141

 1424دار ابن حزم،  ،، )دم1، حتقيق احلبيب بن طاهر، طعلى نكت مسائل الخالف
 .م(1111/

أصول عبد الوهاب خالف، أبو حممد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي املالكي،  .142
 .املدين، املؤسسة السعودية، دت(مصر: مطبعة ، دط، )الفقه وخالصة تاريخ التشريع

عونة ، المعبد الوهاب خالف، أبو حممد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي املالكي .143
لتجارية مصطفى مكة املكرمة: املكتبة اش عبد احلق، دط ، )حتقيق محي على مذهب عالم المدينة،

 .أمحد الباز، دت(
، 1، طالشرح الممتع على زاد المستقنععثيمني، حممد بن صاحل بن حممد العثيمني، ابن  .144

 .م(2442ه/1422ر ابن اجلوزي، م ، دا)د
، ، أحكام القرآنكر العريب املعافري األشبيلي املالكيالعريب، حممد بن عبد اهلل أبو بابن  .141

 .م(2443ه/1424الكتب العلمية، بريوت: دار ، )3قيق حممد عبد القادر عطا، طحت
،المسالك في شرح العريب، حممد بن عبد اهلل أبو بكر العريب املعافري األشبيلي املالكيابن  .141

 .م(2447ه/1428رب اإلسالمي، ، دار الغ، )دم1ط موطأ مالك،
إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه عسكر، عبد الرمحن بن حممد البغدادي، ابن  .147

 .فى البايب احلليب وأوالده، دت(مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصط، )3، طاإلمام مالك
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، العدة في شرح العطار، أبو احلسن، عالء الدين علي بن إبراهيم بن دود بن سليمانابن  .148
نشر والتوزيع، بريوت: دار البشائر اإلسالمية للطباعة وال، )1ط حاديث األحكام،العمدة في أ

 .م(2441ه/1427
، منح الجليل شرح مختصر خليلعليش، أبو عبد اهلل، حممد بن أمحد بن حممد املالكي،  .141
 .م(1181ه/1441ت: دار الفكر، بريو دط، )
شذرات الذهب في أخبار ، العماد، عبد احلي بن أمحد بن حممد العكري أبو الفالحابن  .114

 .م(1181ه/1441دار ابن كثري  بريوت:، )1، حتقيق حممد األرنؤوط، طمن ذهب
العيين، أبو حممد، بدر الدين حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتايب  .111
 .م(2444ه/1424الكتب العلمية،  بريوت: دار، )1، ط،البناية شرح الهدايةاحلنفي
، بدر الدين حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتايب احلنفي العيين، أبو حممد، .112

مد حسن حممد حسن إمساعيل، ، حتقيق حممعاني األخبار في شرح أسامي رجال معاني اآلثار
 .   م(2441ه/1427لكتب العلمية، بريوت: دار ا، )1ط

، حتقيق خليل لعاشرةالكواكب السائرة بأعيان المئة االغزي، جنم الدين ، حممد بن حممد،  .113
 .م(1117ه/ 1418لكتب العلمية، بريوت: دار ا، )1املنصور، ط

إجماعات ابن رشد الحفيد من خالل كتابه بدابة المجتهد ونهاية فائزة الزبري، ابن  .114
وم اإلسالمية، اجلزائر: رسالة ماجستري، جامعة اجلزائر، كلية العل، دط، )المقتصد
 . م(2441ه/1421

الديباج المذهب في معرفة هيم بن علي بن حممد برهان الدين اليعمري، فرحون، إبراابن  .111
ار الرتاث للطباعة والنشر، ، )القاهرة: دقيق حممد األمحدي أبو النور، دط، حتأعيان علماء المذهب

 .دت(
 .، دط، )بريوت: املكتبة العلمية، دت(المصباح المنيرالفيومي، أمحد بن حممد بن علي،  .111
مد، موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد اجلماعيلي املقدسي الدمشقي قدامة، أبو حمابن  .117

 .اب العريب للنشر والتوزيع، دت(، دار الكتدط، )دم الشرح الكبير على متن المقنع،احلنبلي، 
قدامة، أبو حممد، موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد اجلماعيلي املقدسي الدمشقي ابن  .118

 .م(1114ه/1414الكتب العلمية، بريوت: دار ، )1، طفقه اإلمام أحمدالكافي في احلنبلي، 
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قدامة، أبو حممد، موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد اجلماعيلي املقدسي الدمشقي ابن  .111
 . م(1118ه/1388كتبة القاهرة، ، ) القاهرة: م، دطالمغنياحلنبلي، 

، )بريوت: 1، ط، الذخيرةعبد الرمحنالقرايف، أبو العباس، شهاب الدين أمحد بن إدريس بن  .124
 .م(1114ه/1411غرب اإلسالمي، دار ال
القسطالين، أبو العباس، شهاب الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر بن عبد امللك القتييب  .121

 مصر: املطبعة الكربى األمريية،، )7، طإرشاد الساري لشرح صحيح البخارياملصري، 
 .م(2443ه/1323

تاج التراجم اء، زين الدين أبو العدل قاسم السودوين اجلمايل احلنفي، قطلوبغا، أبو الفدابن  .122
ق: دار القلم، دمش، )1حتقيق حممد خري رمضان يوسف، طفي طبقات الحنفية،

 .م(1112ه/1413
أنيس الفقهاء في تعريفات القونوي، قاسم بن بن عبد اهلل بن أمري علي الرومي احلنفي،  .123

لكتب العلمية، بريوت: دار احتقيق حيىي حسن مراد، دط، ) ،األلفاظ المتداولة بين الفقهاء
 .م(2443ه/1424

، الصواعق المرسلة في الرد على القيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعدابن  .124
دار العاصمة،  الرياض:، )1علي بن حممد الدخيل اهلل، ط ، حتقيقالجهمية والمعطلة

 .م(1188ه/1448
، بدائع الصنائع في ترتيب أبو بكر بن مسعود بن بن أمحد احلنفيالكاساين، عالء الدين  .121

 .م(1181ه/ 1441لكتب العلمية، ، )بريوت: دار ا2ط الشرائع،
فهرس الفهارس الكتاين، حممد عبد احلي بن عبد الكبري بن حممد احلسين اإلدريسي،  .121

ت: دار )بريو ، 2، حتقيق إحسان عباس، طواألثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسالت
 .م(1182الغرب اإلسالمي، 

 فوات الوفيات،الكتيب، حممد بن شاكر بن أمحد بن عبد الرمحن بن شاكر، صالح الدين،  .127
 .م(1174، )بريوت: دار صادر، 1حتقيق إحسان عباس، ط

، د ط، معجم المؤلفينكحالة، عمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد الغين الدمشقي،  .128
 .اث العريب، دت(دار إحياء الرت  بريوت:)



 

141 
 

الرياض: دار طيبة ، )1، طدليل الطالب لنيل المطالبالكرمي، مرعي بن يوسف احلنبلي،  .121
 .م(2444ه/1421نشر والتوزيع، لل

أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في الكشناوي، أبو بكر بن حسن بن عبد اهلل،  .134
 .، )بريوت: دار الفكر، دت(2، طمذهب إمام األئمة مالك

الكليات معجم في المصطلحات الكفوي، أبو البقاء، أيوب بن موسى احلسيين القرميي،  .131
 .دنان درويش وحممد املصري، دط، )بريوت: مؤسسة الرسالة، دت(، حتقيق عوالفروق اللغوية

حتقيق  أحكام القرآن،الكيا اهلراسي، أبو احلسن، علي بن حممد بن علي الطربي الشافعي،  .132
 .ه(1441وت: دار الكتب العلمية، بري ، )2عبد عطية، ط ى حممد علي وعزةموس

، 1قيق أمحد عبد الكرمي جنيب، طحت التبصرة،اللخمي، أبو احلسن، علي بن حممد الربعي،  .133
 .م(2411ه/1432قطر: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، )

رنؤوط ، حتقيق شعيب األسنن ابن ماجةماجة، أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، ابن  .134
سالة العلمية، ، )بريوت: دار الر 1وعادل مرشد وحممد كامل قره بللي وعبد اللطيف حرز اهلل، ط

 .م(2441ه/1434
مازة، أبو املعايل برهان الدين حممود بن أمحد بن عبد العزيز بن عمر البخاري احلنفي، ابن  .131

لكتب بريوت: دار ا، )1ط ق عبد الكرمي سامي اجلندي،، حتقيالمحيط البرهاني في الفقه العثماني
 . م(2444ه/1424العلمية، 

قيق حممد املختار ، حتشرح التلقيناملازري، أبو عبد اهلل حممد بن علي بن عمر التميمي،  .131
 .م(2444ه/1421اإلسالمي،  م، دار الغرب، )د1السالمي، ط

فقه الحاوي في املاوردي، أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي،  .137
 .م(1114ه/1414لكتب العلمية، بريوت: دار ا، )1، طالشافعي

 .، )بريوت: دار اهلالل، دت(1ط ،الرحيق المختوماملباركفوري، صفي الرمحن،  .138
، خالصة األثر في احمليب، حممد أمني بن فضل اهلل بن حمب الدين حممد احلموي الدمشقي .131

 .ت(دط، )بريوت: دار صادر، د أعيان القرن الحادي عشر،
، 1، ط، االختالف الفقهي، معناه، نشأته، أنواعه، أسبابه، ضوابطهحممد شريف مصطفى .144

 .م(2447ه/1428ابن كثري للنشر، األردن: دار -عمان)
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، شجرة النور الزكية في طبقات المالكيةخملوف، حممد بن حممد بن عمر بن علي سامل،  .141
 .م(2443ه/1424العلمية، لكتب بريوت: دار ا، )1حتقيق عبد اجمليد خيايل، ط

اإلنصاف املرداوي، أبو احلسن، عالء الدين علي بن سليمان الدمشقي الصاحلي احلنبلي،  .142
 : دار إحياء الرتاث العريب، دت(.، )بريوت2ط في معرفة الراجح من الخالف،

، الهداية في املرغيناين، أبو احلسن برهان الدين علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين .143
 .دار إحياء الرتاث العريب، دت( بريوت:ط، )، حتقيق طالل يوسف، درح بداية المبتديش

دار املعرفة،  ، )بريوت:، دطمختصر المزنياملزين، أبو إبراهيم، إمساعيل حيىي بن إمساعيل،  .144
 .م(1114ه/1414

حتقيق حممد فؤاد عبد ، صحيح مسلممسلم، أبو احلسن، بن احلجاج القشريي النيسابوري،  .141
 .ار إحياء الرتاث العريب، دت(بريوت: دباقي، دط، )ال

، 7، طأثر االختالف في القواعد األصولية في اختالف الفقهاءمصطفى سعيد اخلن،  .141
 م(.1118ه/1418)بريوت، مؤسسة الرسالة، 

املعربي، زين الدين بن أمحد بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي بن أمحد املليباري اهلندي،  .147
 . ، )دم، دار ابن حزم، دت(1ط بشرح قرة العين بمهمات الدين،فتح المعين 

حتقيق علي عبد ، البدر التام شرح بلوغ المراماملغريب، احلسني بن حممد بن سعيد الالعي،  .148
 .م(2447ه/1428، )دم، دار اهلجرة، 1اهلل الزين، ط

المبدع في  مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد،ابن  .141
 .م(1117ه/1418لكتب العلمية، بريوت: دار ا، )1، طشرح المقنع

التوضيح لشرح امللقن، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أمحد املصري الشافعي، ابن  .114
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