
<

<

<

<

<

<

<<

Å]Ç¬c<

<

àbné˛a@á«bèæa@äÏn◊á€a@ áÓè€a@
›Ó‘«@áj«@÷aåã€a@Êb–« ˚€@Üb‰fl@Ô‹«@

Ú»flbu@äbj„¸a @
ÚÓ‹◊@‚Ï‹»€a@ÚÓfl˝é�a @

 @

  

 

 
 

isl.dr.ak.ak@uoanbar.edu.iq

issn : 2071- 6028



 

@@cä@Ôic@ãÿi@Ô„¸áÓó€a@¿@ÚÌãóm@›i�a@·‰Ã€aÎ@b‡ÁÏÆÎ@

 
٢٥٤ 

szj€a@·”ä@W 

@

Ú‹™@Ú»flbu@äbj„˛a@‚Ï‹»‹€@ÚÓfl˝é�a@

æa@@òÉ‹@

والسالم على سیدنا محمد وعلى اله وأصحابه الحمد هللا رب العالمین والصالة 
 َأما بعد:...أجمعین

فقد تناول هذا البحث رأي فقیه من فقهاء الشافعیة من المدرسة الخرسانیة ، یقرب 
من الطبقة التاسعة الذین یسمون ِبأصحاب الوجوه، وهو الشیخ َأبو بكر محمد بن داود 

ي مسألتین من مسائل المعامالت م) ف١٠٣٦/ هـ ٤٢٧بن محمد الصیدالني، المتوفى (
المالیة وبالتحدید التصریة وما یلحق بها، والمقصود بالتصریة: ترك حلب الناقة أو 
غیرها عمدًا مدة قبل بیعها لیوهم المشتري كثرة اللبن. أما ما یتعلق بتجعید الشعر 
 وسبوطته والمقصود به: قیام البائع بتجعید شعر المملوك أو تسبیطه تدلیسا على

المشتري وقدمت لهاتین المسألتین بمقدمة وترجمة للصیدالني ثم نقلت آراء الفقهاء في 
تلك المسألتین معززة  باألدلة مع بیان الراجح منها في ختام كل مسألة ثم خاتمة ألهم 

 النتائج.
Abstract 
This research deals with juristic views of one of jurists from 

Al- Shafee school (Al-Kharasani) close to the ninth class who are 
called the people of glory. He is sheikh Mohammed bin Ddawood 
bin Mohammed Al_sydalani (died 427 A.H\ 1036 A.D) regarding 
cases  financial transactions especially those of cheating and what 
is related to it means not milking the she – camel on purpose or 
any other animal purposefully before selling it in order to increase 
its milk. What is related to it is called Frizzling which means the 
frizzling of the possessed hair as a kind of cheating the buyer . 
these two cases are preceded by an introduction and interpretation 
by Al-Saydalani. the juristic proofs are provided by views and the 
juristic proofs are provided by views and pinpointing the most 
outstanding one at the end of each problem. 
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áÄ‘ÄæaÚÄfl@
الحمد هللا الذي وفق من اجتباه من عباده للتفقه في الدین، ونوه بذلك في الذكر 

¼ ½¾ ¿  Ä Ã Â Á Àالحكیم بقوله سبحانه وتعالى:   » º ¹

Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å)والصالة )١ ،

القائل: (من یرد اهللا به خیرا یفقهه  والسالم على سید األولین واآلخرین نبینا محمد 

 ... أما بعد: )٢(في الدین)

فإن سبب اختیاري لشخصیة أبي بكر الصیدالني لتكون موضوع هذا البحث؛ 

كونه شخصیة فقهیة شافعیة خرسانیة من الطبقة التاسعة زمانیًا، والثالثة من حیث 

 االجتهاد، لم ُیسلط علیه الضوء عند المتأخرین.

ة في بطون أُمهات فارتأیت بهذا الجهد المتواضع جمع ما تناثر من آرائه الفقهی

الكتب ألنوه إلى االستزادة من علمه والتنور بفقهه، واخترت من آرائه مسألتین هما 

 التصریة وما یلحق بها. واقتصرت علیهما إذ لم یكن له في باب التصریة غیرهما.

  :وقد اقتضت خطة البحث أن أقسمه على مبحثین

 .١٢٢) سورة التوبة، اآلیة (١

وسننه وأیامه المعروف بصحیح  الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اهللا  )(٢

هـ)، تحقیق: محمد زهیر ٢٥٦ البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبداهللا البخاري الجعفي (ت

َجّده (مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم محمد فؤاد  ،بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة

كتاب: العلم، باب: من یرد اهللا به خیرًا یفقهه  )،٧١رقم ( ١/٢٥ :هـ١٤٢٢، ١)، طعبد الباقي

، مسلم بن في الدین؛ المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا 

هـ)، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار ٢٦١ الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري (ت

: )، كتاب: اإلمارة، باب قوله ١٠٣٧رقم ( ٣/١٥٢٤ :بیروت، د.ت ،إحیاء التراث العربي

 التزال طائفة من أمتي ظاهرین على الحق ال یضرهم من خالفهم. واللفظ للبخاري.
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 .لتصریةالتعریف بشخصیة الصیدالني وبا :المبحث األولتناولت في 

فتناولت فیه رأیه في التصریة وما یلحق بها، فجاء على  المبحث الثانيوأما 

 مطلبین :

 : إذا رضي المشتري بالمصراة ثم وجد بها عیبًا قدیمًا، املطلب األول

 : فتجعید الَشعر أو َتسبیطه في المملوك.املطلب الثاينوأما 

وكان منهجي في تناول المسألة أن أذكر رأي الصیدالني في بدایة المسألة ثم 

استقصي آراء المذاهب فیها مع ذكر أدلة كل مذهب ومناقشتها، وأن أخَرج األحادیث 

من مظانها على طریقة الكتاب والباب ورقم الحدیث والجزء والصفحة، وأن أترجم 

توثیق األقوال والعزو إلى كتب كل مذهب لألعالم الواردة في المتن، كما عملت على 

بحسب المعتمد عندهم، مع تحري الدقة في نقل األدلة من المنقول والمعقول، ثم بیان 

المذهب المختار الذي یراه الباحث، وذكرت في آخر البحث خاتمة بینت فیها أهم ما 

خیر أعمالنا توصلت إلیه، فأسأل اهللا سبحانه أن ینعم علینا بحسن الخاتمة، وأن یجعل 

خواتیمها. وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین وصلى اهللا على سیدنا محمد وعلى 

 آله وصحبه وسلم.
sybj€a@
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@ZfiÎ˛a@k‹�æa@
Ô„¸áÓó€bi@—Ìã»n€a@

Z¸Îc@Èjè„Î@ÈnÓ‰◊Î@È8a : 

، المعروف بالصیدالني نسبة »أبي بكر«هو محمد بن داود بن محمد المكنى بـ
فقد ذكر أبو سعد بن  أیضا نسبة إلى أبیه داود،» الداودي«إلى بیع العطر، وبـ

في كتاب األنساب في باب الدال ترجمة حفیده أبي المظفر سلیمان ابن  )١(السمعاني
لداودي نسبة إلى جده األعلى وهو نافلة داود بن محمد بن داود الصیدالني المعروف با

نسبة  )٢(»المروزي«اإلمام أبي بكر الصیدالني صاحب أبي بكر القفال كما یعرف بـ
 .)٣(إلى طریقته، طریقة المراوزة أو الخراسانیین التي تقابل طریقة العراقیین

بن محمد بن منصور بن محمد بن عبد الجبار الحافظ أبو سعد بن اإلمام  أبو سعد عبد الكریم) (١
ام أبي منصور بن السمعاني تاج اإلسالم بن تاج أبي بكر بن اإلمام أبي المظفر ابن اإلم

اإلسالم كان هذا البیت وأخالفه قدوة العلماء وأسوة الفضالء في العلوم الشرعیة، من تصانیفه: 
التقیید لمعرفة رواة السنن  هـ. ینظر:٥٦٢ الذیل في أربعمائة طاقة. توفي بمدینة مرو في سنة

ن أبي بكر بن شجاع، معین الدین، ابن نقطة والمسانید، أبو بكر محمد بن عبد الغني ب
بیروت،  ،تحقیق: كمال یوسف الحوت، دار الكتب العلمیة هـ)،٦٢٩ الحنبلي البغدادي (ت

؛ طبقات الشافعیة الكبرى، تاج الدین عبد الوهاب بن تقي ٣٦٧: صم١٩٨٨-هـ١٤٠٨، ١ط
فتاح محمد الحلو، هـ)، تحقیق: د. محمود محمد الطناحي، د. عبد ال٧٧١ الدین السبكي (ت

 .١٨٣-٧/١٨٠ :، د. ت٢القاهرة، ط ،دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع
طبقات الشافعیة، أبو بكر بن ؛ ٥/٣٦٤، ٤/١٤٨ :طبقات الشافعیة الكبرى، السبكي) ینظر: (٢

هـ)، ٨٥١ (ت أحمد بن محمد بن عمر األسدي الشهبي الدمشقي، تقي الدین ابن قاضي شهبة
األنساب، ؛ ١/٢١٤: هـ١٤٠٧ ،١بیروت، ط ،عبد العلیم خان، عالم الكتب تحقیق: د. الحافظ

هـ)، تحقیق: ٥٦٢ أبو سعد عبد الكریم بن محمد بن منصور التمیمي السمعاني المروزي (ت
حیدر آباد،  ،عبد الرحمن بن یحیى المعلمي الیماني وغیره، مجلس دائرة المعارف العثمانیة

 .٢/٤٤٩: م١٩٦٢-هـ١٣٨٢، ١ط
نهایة المطلب في درایة المذهب، عبد الملك بن عبد اهللا بن یوسف بن محمد الجویني، نظر: ) ی(٣

هـ)، تحقیق: أ. د. عبد العظیم محمود الّدیب، ٤٧٨ أبو المعالي، الملقب بإمام الحرمین (ت

 .»المقدمة« ١٤٢: صم٢٠٠٧-هـ١٤٢٨ ،١َجّدة، ط ،دار المنهاج

                                                                 

issn : 2071- 6028



 

@@cä@Ôic@ãÿi@Ô„¸áÓó€a@¿@ÚÌãóm@›i�a@·‰Ã€aÎ@b‡ÁÏÆÎ@

 
٢٥٨ 

szj€a@·”ä@W 

@

Ú‹™@Ú»flbu@äbj„˛a@‚Ï‹»‹€@ÚÓfl˝é�a@

وهو محدث وفقیه جلیل القدر عظیم الشأن شافعي المذهب من أئمة أصحاب 

لخراسانیین من أهل مرو من الطبقة التاسعة وهم الذین كانوا في العشرین الوجوه ا

 .)١(الثانیة من المئة الخامسة
@ZÈÇÏÓí@Z�bÓ„bq@

>J)٣(رحمه اهللا )٢(من أكابر تالمذة القفال المروزي كان الصیدالني
@ZÈjn◊@Z��br€bq@

على مجلدین من شرح الصیدالني للمزني وفي أوله  )٤(قد وقف اإلمام السبكي

اسمه أبو بكر محمد بن داود المروزي المعروف بالصیدالني، ثم وقع له ربع الجنایات 

من شرحه وقد كتبه كاتبه وقال: إنه طریقة الشیخ أبي بكر القفال المروزي التي حررها 

فتحققت بهذا أن الداودي الشیخ أبو بكر بن داود الداودي الصیدالني، قال السمعاني: 

هو الصیدالني، وهو الذي علق على المزني شرحًا مسمى عند الخراسانیین بطریقة 

-١/٢١٤: ؛ طبقات الشافعیة، ابن قاضي شهبة٥/٣٦٤: ) ینظر: طبقات الشافعیة، السبكي(١

؛ معجم المؤلفین، عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشقي ٢٢٠، ٢١٥

 .٩/٢٩٨: بیروت، د.ت ،بیروت، دار إحیاء التراث العربي ،هـ)، مكتبة المثنى١٤٠٨ (ت

عرف بالقفال الصغیر المروزي، كان ) هو عبد اهللا بن أحمد بن عبداهللا، إمام من أئمة الشافعیة ی(٢

من أعظم أهل خراسان، تفقه على الشیخ أبي زید المروزي وسمع منه ومن خلیل بن أحمد 

 .٥٦-٥/٥٣: هـ). ینظر: طبقات الشافعیة الكبرى، السبكي٤١٧ القاضي وجماعة (ت

 .١/٢١٤ :؛ طبقات الشافعیة، ابن قاضي شهبة٥/٣٦٤: ) ینظر: طبقات الشافعیة، السبكي(٣

) هو: أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي نسبة إلى ُسبك من قرى مصر، (٤

فقیه شافعي أصولي مؤرخ، یلقب بقاضي القضاة تاج الدین. أخذ العلم عن علماء مصر و 

هـ. ینظر: معجم محدثي ٧٧١ دمشق، ومن شیوخه والده، والحافظ المزي، والذهبي، توفي سنة

هـ)، تحقیق: د. روحیة عبد ٧٤٨ (ت ین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيالذهبي، شمس الد

؛ طبقات ١٠٨ص: م١٩٩٣-هـ١٤١٣ ،بیروت ،الرحمن السویفي، دار الكتب العلمیة

 .٣/١٠٤ :ابن قاضى شهبة الشافعیة،
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الصیدالني؛ ألنه علقه على طریقة القفال التي كان یسمعها عنه مع زیادات یذكرها من 

>.)١(قبله
@ZıbË‘–€a@ÂÄÓi@Ènjmãfl@Z�b»iaä@

هاء تمكنه في الروایة وفي الدرایة، تكمن أهمیة معرفة درجة الفقیه وطبقته بین الفق

ولذلك ُقسِّم الفقهاء على سبع مراتب فكان نصیب الصیدالني بعد أن اطلعت على ُجلِّ 

مسائله في المعامالت المالیة أنه قریب من المرتبة الثالثة واهللا أعلم، وهو ما یعرف 

، أو مجتهد بالمجتهد المقید، أو مجتهد المسائل التي ال نص فیها عن صاحب المذهب

التخریج، كما یسمون أصحاب الوجوه؛ ألنهم یخرِّجون مالم ینص علیه على أقوال 

اإلمام، ویسمى ذلك وجهًا في المذهب، أو قوًال فیه، فهي منسوبة لألصحاب، ال إلمام 

المذهب، وهذا مألوف في المذهبین الشافعي والحنبلي على عكس المرتبتین األولیین 

، وهما: مرتبة طبقة المجتهدین في الشرع كاألئمة األربعة، وطبقة اللتین فقدتا منذ زمن

>.)٢(المجتهدین في المذهب كتالمذة األئمة األربعة رحمهم اهللا
@ZÈmbœÎ@Z�bèflbÇ@

، فعلیه من اهللا )٣(م)١٠٣٦هـ/ ٤٢٧توفي الشیخ أبو بكر الصیدالني في سنة (

 الرحمة والرضوان.

 .٤/١٤٩: ) ینظر: طبقات الشافعیة، السبكي(١

بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین  ینظر: أعالم الموقعین عن رب العالمین، محمد بن أبي )١(

القاهرة،  ،هـ)، تحقیق: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكلیات األزهریة٧٥١ ابن قیم الجوزیة (ت

؛ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس ٢١٤-٤/٢١٢: م١٩٦٨-هـ١٣٨٨

بیروت،  ،العلمیةهـ)، دار الكتب ٩٧٧ الدین، محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي (ت

؛ الفقه اإلسالمي وأدلته (الشامل لألدلة الشرعیة واآلراء ٦/٢٦٥: م١٩٩٤-هـ١٤١٥، ١ط

المذهبیة وأهم النظریات الفقهیة وتحقیق األحادیث النبویة وتخریجها، أ.د. وهبة بن مصطفى 

 .٦٣-١/٦٢ :، د.ت٤دمشق، ط  ،الزحیلي، دار الفكر

 . ٩/٢٩٨ :ینظر: معجم المؤلفین، كحالة الدمشقي )٢(
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ZÔ„br€a@k‹�æa@
@ÚÃ€@ÚÌãón€a@—Ìã»mby˝�ñaÎ@

@ZÚÃ€@ÚÌãón€a@Z�̧ Îc@

فتقول صریت الماء أي جمعته، وصریت الشاة تصریة إذا لم ، بمعنى الجمع

 .)١(تحلب أیاما حتى یجتمع اللبن في ضرعها
@Z�by˝�ña@Z�bÓ„bq@

 .)٢(هي ترك حلب الناقة أو غیرها عمدًا مدة قبل بیعها لیوهم المشتري كثرة اللبن

لحبس اللبن فیها حتى یظهر كثیرًا، أو: ترك حلب وقیل هو: شّد ِضرع األنعام 

 .)٣(الحیوان مدًة لیجتمع لبنه فتظهر كثرة لبنه

، جمال الدین ابن منظور األنصاري يلسان العرب، أبو الفضل محمد بن مكرم بن عل ) ینظر:(١ 

مادة  ١٤/٤٥٨: ه١٤١٤، ٣بیروت، ط ،دار صادر هـ)،٧١١ الرویفعى اإلفریقى (ت

لرزاق الحسیني، أبو ؛ تاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محّمد بن عبد ا»صرى«

بیدي (ت  ،هـ)، تحقیق: مجموعة من المحققین، دار الهدایة١٢٠٥ الفیض، الملّقب بمرتضى الزَّ

 . »صرى« مادة ١٢/٣٠٥ :القاهرة، د.ت

) ینظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب، أبو یحیى السنیكي زكریا بن محمد بن زكریا (٢

 ،د. محمد محمد تامر، دار الكتب العلمیة هـ)، تحقیق:٩٢٦األنصاري، زین الدین (ت 

؛ المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس ٢/٦٢: م٢٠٠٠-هـ١٤٢٢ ،١بیروت، ط

؛ المدونة، ١٣/٣٨: م١٩٩٣-هـ١٤١٤بیروت،  ،هـ)، دار المعرفة٤٨٣ األئمة السرخسي (ت

بیروت،  ،هـ)، دار الكتب العلمیة١٧٩ مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني (ت

؛ المغني، أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن ٣/٣٠٩ :م١٩٩٤-هـ١٤١٥ ،١ط

هـ)، تحقیق: د. عبد اهللا بن عبد المحسن ٦٢٠ محمد، الشهیر بابن قدامة المقدسي (ت

: م١٩٩٧-هـ١٤١٧ ،٣الریاض، ط ،التركي، د. عبد الفتاح محمد الحلو، عالم الكتب

٦/٢١٥. 

 ،لحات واأللفاظ الفقهیة، د محمود عبد الرحمن عبد المنعم، دار الفضیلة) ینظر: معجم المصط(٣

 .١/٤٥٦: الریاض، د.ت
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@Zs€br€a@k‹�æa@
ÚÌãón€a@·ÿy@

 ،)١(المشتري على تدلیساً  للبیع والغنم والبقر اإلبل تصریة تحریم على الفقهاء اتفق

فمن ابتاعها بعد فإنه  : (ال تصروا اإلبل والغنمالذي رواه أبو هریرة لحدیث النبي 

وعن أبي  )٢(بخیر النظرین بعد أن یحتلبها إن شاء أمسك وٕان شاء ردها وصاع تمر)

: (من اشترى غنمًا مصّراة فاحتلبها فإن رضیها قال: قال رسول اهللا  هریرة 

وحدیث أبي هریرة: أن رسول اهللا  )٣(أمسكها، وٕان سخطها ففي حلبتها صاٌع من تمر)

 (من غشنا فلیس منا) :٤(قال(. 

) ینظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز (١

: م١٩٩٢-هـ١٤١٢، ٢بیروت، ط، هـ)، دار الفكر١٢٥٢ عابدین الدمشقي الحنفي (ت

هد ونهایة المقتصد، أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد ؛ بدایة المجت٥/٤٤

-هـ١٤٢٥: القاهرة، د.ت ،هـ)، دار الحدیث٥٩٥ القرطبي الشهیر بابن رشد الحفید (ت

 .٦/٢١٦ :؛ المغني، ابن قدامة٢/٦١: ؛ أسنى المطالب، زكریا األنصاري٣/١٩٢: م٢٠٠٤

كتاب: البیوع، باب: النهي للبائع أن یحتفل اإلبل  )،٢١٤٨رقم ( ٣/٧٠ :) صحیح البخاري(٢

)، كتاب: البیوع، باب: تحریم ١٥١٥رقم ( ٣/١١٥٥: والبقر والغنم وكل محفلة؛ صحیح مسلم

 بیع الرجل على بیع أخیه وسومه على سومه وتحریم النجش وتحریم التصریة. واللفظ للبخاري.

ع، باب: إن شاء رد المصراة وفي حلبتها كتاب: البیو  ،)٢١٥١رقم ( ٣/٧١: ) صحیح البخاري(٣

 صاع من تمر.

 من غشنا فلیس منا. )،  كتاب اإلیمان، باب قول النبي ١٠١رقم ( ١/٩٩: ) صحیح مسلم(٤
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 وجه الداللة:

إن هذه األحادیث أصل في النهي عن الغش، وأصل في ثبوت الخیار لمن دلس 

 .)١(علیه بعیب، وأصل في تحریم التصریة وجواز ردها وتغریم المشتري

  .واإلمساك الرد في الخیار فله علم ثم تصریتها یعلم لم مصراة اشترى فمن

ـــــس  ـ ـ ـ ـــــرة وأنـ ـ ـ ــ ـــــي هری ـ ـ ــ ـــــر وأب ـ ـ ـ ـــــن عمـ ـ ـ ــ ـــــعود واب ـ ـ ـــــن مســ ـ ـ ـ ـــــن ابـ ـ ـ ـــــك عــ ـ ـ ــ ، روي ذل

ـــــى ـ ـ ـ ـــــي لیلـ ـ ـ ـ ــ ـــــن أب ـ ـ ـ ـــــك وابـ ـ ـ ـ ــــام مالـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــــب اإلم ـ ـ ـ ــــه ذهـ ـ ـ ـ ـ ـــــحاق)٢(وٕالیـ ـ ـ ـ ــــافعي واســ ـ ـ ـ ـ  ، )٣(، والشـ

 ) فتح الباري شرح صحیح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي (ت(١

؛ نیل ٤/٣٦٧ :هـ١٣٧٩بیروت،  ،ةهـ)، تحقیق: محب الدین الخطیب، دار المعرف ٨٥٢

هـ)، تحقیق: ١٢٥٠ األوطار، محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني الیمني (ت

 .٥/٢٥٩: م١٩٩٣-هـ١٤١٣ ،١القاهرة، ط ،عصام الدین الصبابطي، دار الحدیث

) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلى بن بالل االنصاري، من أصحاب الرأي وله أخبار مع (٢

هـ. ینظر: میزان االعتدال في نقد ١٤٨أبي حنیفة، ولِّي الحكم والقضاء لبني أمیه، توفي سنة 

هـ)، ٧٤٨ الرجال، شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْیماز الذهبي (ت

: م١٩٦٣-هـ١٣٨٢ ،١بیروت، ط ،علي محمد البجاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر تحقیق:

 األعالم، خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي (ت؛ ٣/٣١٦

 .٦/١٨٩: م٢٠٠٢ ،١٥بیروت، ط ،هـ)، دار العلم للمالیین١٣٩٦

) هو إسحاق بن إبراهیم بن مخلد من بني حنظلة من تمیم، أبو یعقوب ابن راهویه عالم خراسان (٣

خطیب البغدادي: "اجتمع له الفقه والحدیث في عصره. وأخذ عنه أحمد والشیخان. قال فیه ال

هـ. ینظر: الهدایة ٢٣٨استوطن نیسابور وتوفي بها سنة  ،والحفظ والصدق والورع والزهد"

واإلرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد، أحمد بن محمد بن الحسین بن الحسن، أبو نصر 

، ١بیروت، ط ،معرفةهـ)، تحقیق: عبد اهللا اللیثي، دار ال٣٩٨ البخاري الكالباذي (ت

 ؛ تاریخ بغداد، أبو بكر أحمد بن علي بن المعروف بالخطیب البغدادي (ت١/٧٢: هـ١٤٠٧

-هـ١٤٢٢ ،١بیروت ط ،هـ)، تحقیق: الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي٤٦٣

 .١/٢٩٢: ؛ األعالم، الزركلي٧/٣٦٢ :م٢٠٠٢
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@
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ــــف ــــو یوســ ــ ــــم)١(وأب ــ ـــــل العل ــــة أهـ ــ ــــالف .)٢(، وعام ــــي وخــ ــ ـــــك ف ــــام ذلـ ــ ــــو اإلم ــ ـــــة أب  حنیفـ

ــــذه ـ ـ ــــد وتلمیـ ـ ـ ــــا محمـ ـ ـ ــــم إذ. اهللا رحمهمـ ـ ـ ــــا لـ ـ ـ ــ ـــــریة یری ـ ـــاً  التصـ ـ ـ ـ ــــــت عیبـ ـــــه یثبـ ـ ـــــار بـ ـ ــ  الخی

 .  )٣(لألصول مخالفاً  التصریة خبر وعدا للمشتري

ام، من ولد سعد بن حبتة األنصاري صاحب ) هو یعقوب بن إبراهیم بن حبیب، القاضي اإلم(١

. أخذ الفقه عن أبي حنیفة، وهو المقدم من أصحابه جمیعًا. ولِّي القضاء للهادي رسول اهللا 

والمهدي والرشید. وهو أول من سمي قاضي الُقضاة، وأول من اتخذ للعلماء زیًِّا خاصًا، من 

الم ووفیات المشاهیر واألعالم، شمس هـ. ینظر: تاریخ اإلس١٨٢سنة تصانیفه: الخراج، توفي 

هـ)، تحقیق: الدكتور ٧٤٨ الدین أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي (ت

؛ االعالم، ٤/١٠٢١: م٢٠٠٣ ،١بیروت، ط ،بشار عّواد معروف، دار الغرب اإلسالمي

 .٨/١٩٣ :الزركلي

؛ ٢/٦١ :؛ أسنى المطالب، زكریا األنصاري٣/١٩٢ :) ینظر: بدایة المجتهد، ابن رشد الحفید(٢

 .٤/٢٥٢ :المغني، ابن قدامة

 .٥/٤٤ :؛ رد المحتار، ابن عابدین١٣/٤٠ :) ینظر: المبسوط، السرخسي(٣
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szjæa@Ô„br€aZ@
bËi@’z‹Ì@bflÎ@ÚÌãón€a@¿@ÈÌcä@

k‹�æa@fiÎ˛a@Z@
aàg@Ôöä@6ìæa@Òaãóæbi@·q@áuÎ@bËi@�bjÓ«@�b∫á”@

 بالعیب الرد فله قدیماً  عیباً  بها وجد ثم بالمصراة المشتري ورضي التلبیس، بان لو

 قطع ما وهو التصریة بسبب رد لو كما تمر من صاعاً  اللبن مكان ویرد. القدیم

 .)١(الصیدالني

 :مذاهب أربعة على القدیم بالعیب المصراة رد مسألة في الفقهاء واختلف

 وٕالیه تمر، من صاع اللبن بدل ویرد القدیم بالعیب المصراة ترد: املذهب األول

  ،)٤(أشهب عن األندلسیین بعض نقله وقول )٣(والحنابلة )٢(الشافعیة ذهب

أبو زكریا محیي الدین یحیى بن  ) ینظر: المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطیعي)،(١

: ؛ نهایة المطلب، إمام الحرمین١٢/٦٥روت، د.ت: ، بیهـ)، دار الفكر٦٧٦ شرف النووي (ت

٥/٢١٥. 

؛ تحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن ١٢/٦٥ :) ینظر: تكملة المجموع، السبكي(٢

 .٤/٣٨١ :بیروت، د.ت ،علي بن حجر الهیتمي، دار إحیاء التراث العربي

ن المقنع، عبد الرحمن بن محمد بن ؛ الشرح الكبیر على مت٦/٢٢٠ :) ینظر: المغني، ابن قدامة(٣

هـ)، أشرف ٦٨٢ أحمد بن قدامة المقدسي الجماعیلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدین (ت

؛ ٤/٨٣: بیروت، د. ت ،على طباعته: محمد رشید رضا، دار الكتاب العربي للنشر والتوزیع

الحجاوي المقدسي  اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل، أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى

 .٢/٩٣: بیروت، د.ت ،هـ)، تحقیق: عبد اللطیف محمد موسى السبكي دار المعرفة٩٦٨(ت 

) ینظر: التاج واإلكلیل لمختصر خلیل، محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن یوسف العبدري (٤

 ،١بیروت، ط ،هـ)، دار الكتب العلمیة٨٩٧ الغرناطي، أبو عبد اهللا المواق المالكي (ت

؛ منح الجلیل شرح مختصر خلیل، محمد بن أحمد بن محمد ٦/٣٥١: م١٩٩٤-هـ١٤١٦

 .٥/١٦٣: م١٩٨٩-هـ١٤٠٩بیروت،  ،هـ)، دار الفكر١٢٩٩ علیش، أبو عبد اهللا المالكي (ت
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 .)٢(الصیدالني قطع وبه )١(المالكي الفرج أبو به وقال

 :املذهب هذا أصحاب وحجة

 إذا فیما له عوضاً  جعل قد وألنه آخر؛ بعیب الرد یمنع ال بالعیب الرضا أن .۱

 .)٣(مطلقاً  له عوضاً  فیكون بالتصریة ردها

 مصراة رد أنه علیه یصدق ألنه أشهب؛ روى كما الصاع رد في العلة إن .۲

 بردها الصاع یرد وال أي محذوف لموصوف صفة وغیر. محذوف والمعطوف

 .)٤(التصریة عیب غیر بعیب

 المشتري رضي التي المصراة في القدیم العیب بدل تمر من صاع رد إن .۳

 . )٥(الخبر في الثابت التصریة بسبب الرد على قیاساً  العیب دون تصریتها

 إلى ینسحب ال الحكم فإن إشكال، فیه الطریقة بهذه القیاس أن: عليه ويتعقب

 یدخل هنا والرد خاصة، التصریة في ورد الخبر ألن اللبن؛ عن بدالً  الصاع إثبات

 .)٦(الصفقة تفریق بمسألة

 .)٧(آخر بعیب الرد یمنع ال بعیب الرضا إن .٤

 .٦/٣٥١ :) ینظر: التاج واإلكلیل، المواق(١

 .٥/٢١٥: ) ینظر: نهایة المطلب، إمام الحرمین(٢

؛ األسئلة واألجوبة الفقهیة، أبو محمد عبد العزیز بن محمد ٦/٢٢٠قدامة ) ینظر: المغني، ابن (٣

 .٤/١٤٧ :هـ)، د.ت١٤٢٢ بن عبد الرحمن بن عبد المحسن السلمان (ت

 ) ینظر: شرح مختصر خلیل للخرشي، محمد بن عبد اهللا الخرشي المالكي أبوعبد اهللا (ت(٤

 .٥/١٣٤: بیروت، د.ت ،هـ)، دار الفكر للطباعة١١٠١

 .٢١٦-٥/٢١٥: ) ینظر: نهایة المطلب، إمام الحرمین(٥

 .١٢/٦٦: ؛ تكملة المجموع، السبكي٥/٢١٦: ) ینظر: نهایة المطلب، إمام الحرمین(٦

) المبدع في شرح المقنع، إبراهیم بن محمد بن عبد اهللا بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان (٧

 .٤/٨١: م١٩٩٧-هـ١٤١٨ ،١بیروت، ط ،هـ)، دار الكتب العلمیة٨٨٤ت الدین، (
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 .)١(المالكیة من رشد ابن مذهب وهو اللبن قیمة یرد: الثاين املذهب

 لوجب به فردها آخر عیباً  بها ووجد تصریتها، بعیب رضي لو: (رشد ابن قال

 بعد الضرع في البائع صراه الذي اللبن قیمة علیه یكون أن القیاس من ذكرناه ما على

 .)٢()قدره یتحرى أن

 :املذهب هذا حجة
 كان جمیعه البائع على رد فإذا للمبتاع ِغّلة بعضه الضرع في المصرى اللبن إن

 .)٣(استیفائه قبل الطعام ببیع ذلك فیدخل اللبن من منه قبض مما أكثر إلیه دفع قد

 إسحاق أبي قول وهو ُأحتلب الذي اللبن بدل شيء رد علیه لیس: الثالث املذهب

 .)٦(المالكیة من )٥(عمر ابن ویحیى )٤( التونسي

) ینظر: البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل لمسائل المستخرجة، أبو الولید محمد بن (١
 ،هـ)، تحقیق: د محمد حجي وآخرین، دار الغرب اإلسالمي٥٢٠ أحمد بن رشد القرطبي (ت

 .٦/٣٥١ :؛ التاج واإلكلیل، المواق٧/٣٥٢: م١٩٨٨-هـ ١٤٠٨ ،٢بیروت، ط
 المصدران أنفسهما.) (٢

 .٧/٣٥٢: ) ینظر: البیان والتحصیل، ابن رشد القرطبي(٣
) هو إبراهیم بن حسن، تفقه بأبي بكر بن عبد الرحمن، وأبي عمران الفاسي، وبه تفقه جماعة (٤

من األفریقیین له شروح حسن وتعالیق مستحسنه، متنافس فیها على كتاب ابن المواز وعلى 
رتیب المدارك وتقریب السالك، أبو الفضل القاضي عیاض بن موسى كتاب المدونة. ینظر: ت

، ١المغرب، ط، هـ)، تحقیق: ابن تاویت الطنجي وآخرین، مطبعة فضالة٥٤٤ الیحصبي (ت
 .٨/٥٨: د.ت

) هو أبو زكریا یحیى بن عمر إبن یوسف الكناني األندلسي، اإلمام الفقیه، شیخ المالكیة، وكان (٥
طًا لكتبه ،سمع من سحنون و یحیى بن بكیر وآخرون، سكن سوسة في حافظًا للفروع ثقة ضاب

هـ. ینظر: سیر أعالم النبالء ،شمس الدین أبو عبد اهللا محمد ٢٨٩ آخر عمره، وبها توفي سنة
: م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧ القاهرة، ،هـ) دار الحدیث٧٤٨ ابن أحمد بن عثمان بن َقاْیماز الذهبي (ت

١٠/٤٧٩. 
؛ منح ٦/٣٥١ :؛ التاج واإلكلیل، المواق٧/٣٥٢: یل، ابن رشد القرطبي) ینظر: البیان والتحص(٦

 .٥/١٦٣ :الجلیل، الشیخ علیش
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 :املذهب هذا حجة
 .)١()بالضمان الخراج: ( النبي حدیث .۱

 :الداللة وجه

 ملكًا، أو أمة أو كان عبداً  المبتاعة، العین غلة من یحصل ما بالخراج المراد

 أو علیه، البائع یطلعه لم قدیم عیب على منه یعثر ثم زماناً  فیستعمله یشتریه أن وذلك

 لو المبیع ألن استعمله؛ ما للمشتري ویكون الثمن، وأخذ المبیعة العین رد فله یعرفه لم

 في األمر وكذلك شيء، البائع على له یكن ولم ضمانه من لكان یده في تلف كان

 الخراج من ذلك ألن له؛ اللبن ویكون یردها أن التصریة غیر عیباً  بها وجد إذا المصراة

 .)٢(بالضمان للمشتري  النبي جعله الذي

 والخاص خاص، المصراة وحدیث عام بالضمان الخراج حدیث بأن: وتعقب

 .)٣(العام على به یقضي

 بغیر ردها لكون هنا فكذلك بالضمان، للمبتاع المصراة غیر في اللبن إن .۲

 .)٤(التصریة عیب

) ُسنن أبي داود، أبو داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو األزدي (١

ت، بیرو  ،هـ)، تحقیق: محمد محیي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة٢٧٥السِِّجْستاني (ت 

البیوع، باب: فیمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به  كتاب: ،)٣٥٠٨رقم ( ٣/٢٨٤ :د.ت

عیبًا؛ التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد 

-هـ١٤١٩ ،١بیروت، ط ،هـ)، دار الكتب العلمیة٨٥٢ (ت بن أحمد بن حجر العسقالني

 ابن القطان.. صححه ٣/٥٤: م١٩٨٩

) ینظر: عمدة القاري شرح صحیح البخاري، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى الحنفى بدر (٢

 .١١/٢٧١: بیروت، د.ت ،هـ)، دار إحیاء التراث العربي٨٥٥الدین العینى (ت 

) ینظر: حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، محمد عرفه الدسوقي، تحقیق: محمد بن أحمد بن (٣

 .٣/١١٧ :بیروت ،هـ)، دار الفكر١٢٩٩، أبو عبد اهللا المالكي (ت محمد علیش

 .٦/٣٥١: ) ینظر: التاج واإلكلیل، المواق(٤
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 .)٢(للشافعیة وقول)١(مالك اإلمام مذهب وهو الرد امتناع: الرابع املذهب

 عهدة ذلك في وال قدیم بعیب رده للمبتاع ولیس: ()٣(البراذعي ابن سعید أبو قال

 البراءة، شرط الرقیق غیر في ینفع وال الشراء، بعقد المبتاع من وهو سنة، وال ثالث

 .)٤()سلطان أو وصي أو وارث باعه

 :املذهب هذا وحجة
 اشتراها سلعة یرد ال كما آخر؛ عیب على ظهر وٕان حتى المصراة ترد ال .۱

 .)٥(معیبة رضیها المشتري ألن عیب؛ على منها فظهر

 .)٦(جمیعها بالعیوب الرضى بعیب رضي من على یشترط ال بأنه: وتعقب

 .)٧()یتفرقا مالم بالخیار البیعان: ( النبي قول .۲

 ) المصدر نفسه.(١

 .١٢/٦٧: تكملة المجموع، السبكي ) ینظر:(٢

) هو: أبو سعید ابن البراذعي خلف بن أبي القاسم محمد األزدي، فقیه من كبار المالكیة. ولد (٣

تصاله بسالطینها من مصنفاته: التهذیب في اختصار، اللقیروان، وتجنبه فقهاؤها، وتعلم في ا

؛ الدیباج المذهب في ١٣/١٩٤: هـ. ینظر: سیر أعالم النبالء، الذهبي٣٧٢توفي في سنة 

إبراهیم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدین الیعمري  معرفة أعیان علماء المذهب،

القاهرة،  ،الدكتور محمد األحمدي أبو النور، دار التراث للطبع والنشرتحقیق:  هـ)،٧٩٩ (ت

 .٢/٣١١: د.ت؛ األعالم، الزركلي

) التهذیب في اختصار المدونة، خلف بن أبي القاسم محمد، األزدي القیرواني، أبو سعید ابن (٤

دار  شیخ،هـ)، تحقیق: الدكتور محمد األمین ولد محمد سالم بن ال٣٧٢ البراذعي المالكي (ت

 .٣/٣٨٠: م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، ١دبي، ط ،البحوث للدراسات اإلسالمیة وٕاحیاء التراث

 .١٢/٦٧: ) ینظر: تكملة المجموع، السبكي(٥

 .٤/١٤٧: ) ینظر: األسئلة واألجوبة الفقهیة، عبد العزیز السلمان(٦

ي الشراء )، كتاب: البیوع، باب: السهولة والسماحة ف١٩٧٦رقم ( ٢/٧٣٣: ) صحیح البخاري(٧

كتاب: البیوع،  ،)١٥٣٢رقم ( ٣/١١٦٤: والبیع ومن طلب حقًا طلبه في عفاف؛ صحیح مسلم

 باب: الصدق في البیع والبیان. واللفظ لمسلم.
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 :الداللة وجه

 إال ذلك بعد ألحد خیار ال أن ذلك، ثبت بالخیار بالفرقة  اهللا رسول قطع لما

المتبایعان كل واحد منهما : ((قوله وهو هذا، في  اهللا رسول سیدنا استثناه لمن

االستثناء من مفهوم الغایة أن و  )١())بالخیار على صاحبه ما لم یتفرقا إال بیع الخیار

 .)٢( أي فإن تفرقا فال خیار إال في بیع شرط فیه الخیار

 املختار الرأي
 الرضا ألن وذلك األول، المذهب أصحاب إلیه ذهب ما هو أعلم واهللا والمختار

 بالحدیث المصراة في ثبت تمر من صاع رد وألن ،)٣(آخر بعیب الرد یمنع ال بالعیب

 .)٤(مطلقاً  له عوضاً  فیكون بالتصریة ردها إذا فیما له عوضاً  جعل قد وألنه بالقیاس، ال

  .)، كتاب: البیوع، باب البیعان بالخیار مالم یتفرقا٢١١١رقم ( ٣/٦٤: ) صحیح البخاري(١

، محمد بن عبد الباقي بن یوسف الزرقاني ) ینظر: شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك(٢

 ،١القاهرة، ط ،ف سعد، مكتبة الثقافة الدینیةؤو المصري األزهري، تحقیق: طه عبد الر 

 .٣/٤٧٨ :م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤

 .٤/١٤٧ :) ینظر: األسئلة واألجوبة الفقهیة، عبد العزیز السلمان(٣

 .٦/٢٢٠: ؛ المغني، ابن قدامة١٢/٦٦ :) ینظر: تكملة المجموع، السبكي(٤
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: منها أمثلة له و البیع في التدلیس ومنها بالمصراة ملحقة مسائل العلماء ذكر 

 التدلیس من النوع هذا وٕالحاقهم المشتري على تدلیساً  تسبیطه أو المملوك شعر تجعید

 بالخصوص التصریة وعن بالعموم الغش عن النهي نصوص في دخل ؛ألنه بالتصریة

 هل خالفه بان ثم ذلك البائع فعل فإذا القیمة، رفع لغرض للمشتري وتغریر إیهام فیه إذ

 ؟ المصراة على قیاساً  الخیار یثبت

 وجهاً  خیاراً  اقتضى به، الُخلف واتصل مشروطاً  كان لو ما كلُّ ( :الصیدالني قال

 سبطاً  بان ثم المملوك شعر البائعُ  جعَّد فإذا... كالشرط فیه الظاهر فالتدلیس واحدًا،

 وجهان، الخیار في فكان فیه، الُخلف َوُصّور مشروطاً  ُفرض مالو وكلُّ  الخیار، ثبت

 لضعف واحداً  وجهاً  خیار ال: قال الظن، خلف علیه ترتَّب ثم فیه التدلیس فرض فإذا

 . )٢()القول عن الباب في الفعل وقُصور أوًال، المظنون

 :فرعین على المسألة ُتقسَّم ذلك وعلى

) التجعید، لغة: من جعد: الجیم والعین والدال أصل واحد، وهو تقُّبٌض في الشيء. یقال شعر (١

جعد وهو خالف السبط. واصطالحًا: هو ما یخرج الشعر عن السبوطة المكروهة عند العرب 

المراد أن یبلغ الجعد القطط فإن فهو ما یظهر إذا ُأرسل من التكسیر والتقبض وااللتواء، ولیس 

ذلك مكروه أیضًا. وأحسن الشعر ما كان بین ذلك. ینظر: معجم مقاییس اللغة، أبو الحسین 

-هـ١٣٩٩ بیروت، ،أحمد بن فارس بن زكریا تحقیق: عبد السالم محمد هارون، دار الفكر

 .١٢/٩٧ :؛ تكملة المجموع، السبكي»جعد«مادة  ١/٤٦٢: م١٩٧٩

 .٥/٢٣١ :مطلب، إمام الحرمین) نهایة ال(٢
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 :مذهبین على المسألة في الفقهاء اختلف

 ،)٣(والحنابلة ،)٢(والشافعیة ،)١(المالكیة مذهب وهو الخیار یثبت: املذهب األول

 .)٤(الصیدالني قال وبه

 :املذهب هذا وحجة
 الخیار به فثبت باختالفه، الثمن یختلف بما تدلیس المملوك شعر تجعید أن .۱

 .)٥(كالتصریة

 .)٦(المصراة على قیاساً  الخیار فیثبت والسبوطة، بالجعودة یختلف الغرض أن .۲

 .)٧(ضعفه على تدل والسبوطة الجسد قوة على تدل الجعودة أن .۳

 .٣/١١٠ :؛ حاشیة الدسوقي، الدسوقي٣/٣٤٩ :) ینظر: المدونة، اإلمام مالك(١

اإلمام الشافعي، أبو إسحاق إبراهیم  ه؛ المهذب في فق١٢/٩٥: ) ینظر: تكملة المجموع، السبكي(٢

 .٤٩-٢/٤٨: بیروت، د.ت ،هـ)، دار الكتب العلمیة٤٧٦ (ت بن علي بن یوسف الشیرازي

؛ دقائق أولي ٤/٨٠: ؛ الشرح الكبیر، عبد الرحمن المقدسي٦/٢٢٣ :) ینظر: المغني، ابن قدامة(٣

النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلرادات، منصور بن یونس بن صالح الدین ابن 

-هـ١٤١٤ ،١الریاض، ط ،هـ)، عالم الكتب١٠٥١ (ت ي:حسن بن إدریس البهوتى الحنبل

 .٢/٤٢: م١٩٩٣

 .٥/٢٣١ :) ینظر: نهایة المطلب، إمام الحرمین(٤

 :؛ المغني، ابن قدامة١٢/٩٥ :؛ المجموع، النووي٤٩-٢/٤٨ :) ینظر: المهذب، الشیرازي(٥

 .٤/٨١ :؛ الشرح الكبیر، عبد الرحمن المقدسي٦/٢٢٣

 .١٢/٩٦ :) ینظر: تكملة المجموع، السبكي(٦

 ) ینظر: المصدر نفسه.(٧
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 الشافعیة بعض قال وبه المملوك، شعر بتجعد الخیار یثبت ال: الثاين املذهب

 ذلك، یشترط ولم التجعید رؤیة عدم بضابط )١(الماوردي عند األصح وهو القفال، منهم

 .)٣(بنفسه الشعر تجّعد لو اذا ما بضابط )٢(الفوراني به وجزم

 :املذهب هذا وحجة
 .)٤(بنفسها الشاة تحفلت إذا ما على بنفسه الشعر تجّعد یخّرج .۱

 الشاة تحفلت إذا فیما الخیار ثبوت بعدم القائلین من الفوراني بأن: وتعقب

 .)٥(ذلك على الشعر بتجعید جزم فلعله بنفسها،

محمد بن حبیب الماوردي، نسبته إلى بیع ماء الورد، ولد بالبصرة وانتقل إلى ) هو: علي بن (١

بغداد، إمام في مذهب الشافعي، كان حافظًا له وهو أول من لقب بـ أقضى القضاة في عهد 

القائم بأمر اهللا العباسي، وكانت له المكانة الرفیعة عند الخلفاء وملوك بغداد، اتهم بالمیل إلى 

هـ. ینظر: تاریخ بغداد، ٤٥٠تصانیف منها: األحكام السلطانیة، توفي ببغداد سنة االعتزال، له 

؛ طبقات الفقهاء الشافعیة، أبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن تقي ١٣/٥٨٧ :الخطیب البغدادي

تحقیق: محیي الدین علي نجیب، دار البشائر  هـ)،٦٤٣ الدین المعروف بابن الصالح (ت

 .٢/٦٤٠: م١٩٩٢ ،١بیروت، ط ،اإلسالمیة

) هو أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران الفوراني المروزي، الفقیه الشافعي؛ (٢

كان مقدم الفقهاء الشافعیة بمرو، وهو أصولي فروعي، أخذ الفقه عن أبي بكر القّفال الشاشي 

هـ. ینظر: إكمال اإلكمال (تكملة لكتاب اإلكمال ٤٦١ من تصانیفه: اإلبانة، توفي في سنة

البن ماكوال)، أبو بكر محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع، معین الدین، ابن نقطة 

مكة  ،هـ)، تحقیق: د. عبد القیوم عبد رب النبي، جامعة أم القرى٦٢٩ الحنبلي البغدادي (ت

 .٣/١٣٢ :بن خلكان؛ وفیات األعیان، ا٤/٥٧٩: هـ١٤١٠، ١المكرمة، ط

 .١٢/٩٦ :) ینظر: تكملة المجموع، السبكي(٣

 .٩٧ -١٢/٩٦ :) ینظر: تكملة المجموع، السبكي(٤

 .١٢/٩٧ :) ینظر: تكملة المجموع، السبكي(٥
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 إلى ونظر اشتراها فلو باختالفه، الثمن ویختلف مقصود الشعر أن: أيضاً ويتعقب

 سود أو جّعد قد شعرها وأن سبطه، أنها ذلك بعد بان ثم أسود جعداً  شعراً  فوجده شعرها

 .)١(الثمن به یختلف البائع جهة من تدلیس ألنه للمشتري؛ الخیار ثبت

 املختار الرأي
 خیار بثبوت القائلون األول المذهب اصحاب إلیه ذهب ما هو أعلم واهللا المختار

 إیهام فیه إذ بالعموم، عنه النصوص نهت الذي الغش من التجعید في التدلیس إذ الرد

 .القیمة لرفع الغش بضابط التصریة حكم مع متطابق وهو المملوك، وثمن قیمة بارتفاع
 ã–€a@Ô„br€a@Zaàg@üãœ@êÓ€án€a@¿@…Ójæa@·q@Êbi@á»i@Ÿ€à@L›ñ˛a@›rfl@¡Ójèm@

ã»í@⁄Ï‹‡æa@·q@Êbi@�aá»u@›Á@ojrÌ@_äbÓ©a@

 الخیار في فكان فیه الخلف وصور مشروطاً  فرض مالو وكل( :الصیدالني قال

 وجهاً  خیار ال: قال الظن، ُخلف علیه ترتب ثم فیه التدلیس فرض فإذا وجهان،

 .)٢()واحداً 

 أن الشافعیة یرى حین في له، خیار ال أنه یرى فالصیدالني تدلیساً  كان إذا: أي

 .)٣(وعدمه الخیار ثبوت: وجهین الخیار في

 :مذهبین على جعد أنه بان ثم المملوك شعر سبط من في الفقهاء اختلف وقد

) ینظر: البیان في مذهب اإلمام الشافعي، أبو الحسین یحیى بن أبي الخیر بن سالم العمراني (١

 ،١جدة، ط ،قیق: قاسم محمد النوري، دار المنهاجهـ)، تح٥٥٨ الیمني الشافعي (ت

 .٥/٢٧٤: م٢٠٠٠-هـ١٤٢١

 . ٥/٢٣١ :) نهایة المطلب، إمام الحرمین(٢

 ) ینظر: المصدر نفسه.(٣
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 الخیار، له یثبت فال جعد أنه فبان الشعر سبط مملوك اشترى إذا: األول املذهب

 ذهب وٕالیه ،)٣(للشافعیة الوجهین وأحد ،)٢(والحنابلة ،)١(الحنفیة مذهب وهو

 .)٤(الصیدالني

 :املذهب هذا وحجة
 .)٥(القول عن الباب في الفعل وقصور أوالً  المظنون لضعف الخیار؛ انتفاء .۱

 الفعل ظاهر في فالتدلیس علیه، یساعد ال تحكم هذا بأن: احلرمني إمام وتعقبه

 .)٦(واالستواء االطراد على والخالف الوفاق مجال في كالقول

 یكن لم فإن والسبوطة، الجعودة بین فیه فرق ال المعنى هذا أن: أيضاً وت�عقب

 واحد في الخیار یثبت فال األول في معتبراً  یكن لم الثاني في معتبراً  والظن الفعل

 .)٧(منهما

 .)٨(ثمناً  وأكثر أكمل الجعدة أن .۲

) ینظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زین الدین بن إبراهیم بن محمد، المعروف بابن نجیم (١

الرائق لمحمد بن حسین بن علي الطوري  هـ)، وفي آخره: تكملة البحر٩٧٠ المصري (ت

هـ)، وبالحاشیة: منحة الخالق البن عابدین، دار الكتاب ١١٣٨الحنفي القادري(ت بعد 

 .٦/٥١ :، د.ت٢القاهرة، ط ،اإلسالمي

) ینظر: الكافي في فقه اإلمام أحمد، أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن (٢

هـ)، دار ٦٢٠ثم الدمشقي الحنبلي، الشهیر بابن قدامة المقدسي (تقدامة الجماعیلي المقدسي 

 .٤/٨٠ :؛ المبدع، ابن مفلح٢/٤٨: م١٩٩٤-هـ١٤١٤ ،١بیروت، ط ،الكتب العلمیة

 .١٢/٩٥ :؛ تكملة المجموع، السبكي٥/٢٣١ :) ینظر: نهایة المطلب، إمام الحرمین(٣

 .١٢/٩٩: ؛ تكملة المجموع، السبكي٥/٢٣١ :) ینظر: نهایة المطلب، إمام الحرمین(٤

 ) ینظر: المصدران أنفسهما.(٥

 .٥/٢٣١ :) ینظر: نهایة المطلب، إمام الحرمین(٦

 .١٠٠-١٢/٩٩ :) ینظر: تكملة المجموع، السبكي(٧

 .١٢/٩٥ :) ینظر: المصدر نفسه(٨
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 .)١(الخیار یثبت فال فیه ضرر ال بما تدلیس أنه .۳

 وعدمه، بالقصد یختلف فلم المشتري، عن الضرر لدفع یثبت الخیار بأن: وتعقب

 إمساك بین خیر  النبي ألن له؛ إرش فال بالمدلس المشتري رضي وٕان كالعیب،

 .)٢(التمر مع وردها شيء، بغیر المصراة

 .)٣(للشافعیة الثاني الوجه وهو الخیار به یثبت: الثاين املذهب

 :املذهب هذا وحجة
 . )٤(الخیار فیثبت عنده، وأحسن إلیه أحب تكون قد السبطة إن .۱

 الثمن، في یزید بما االعتبار وٕانما به اعتبار ال ألنه یصلح؛ ال هذا أن: وتعقب

 .)٥(السبطة من ثمناً  أكثر والجعدة

 ظاهرها دون باطنها بان ،أو صخرة على كانت أنها بان ثم صبرة ابتاع إن .۲

 .هنا فكذلك. )٦(الثمن به یختلف بما تدلیس ذلك ألن الرد؛ له ثبت الجودة في

 .٢/٤٨ :) ینظر: الكافي، ابن قدامة المقدسي(١

 عن النبي  ، والحدیث هو ما رواه أبو هریرة ٢/٤٨ :المقدسي) ینظر: الكافي، ابن قدامة (٢

قال: (ال تصروا اإلبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخیر النظرین بعد أن یحتلبها إن شاء 

)، كتاب: البیوع، ٢١٤٨رقم ( ٣/٧٠ :أمسك وٕان شاء ردها وصاع تمر). صحیح البخاري

رقم  ٣/١١٥٥: والبقر والغنم وكل محفله؛ صحیح مسلمباب: النهي للبائع أن ال یحتفل اإلبل 

)، كتاب: البیوع، باب: تحریم بیع الرجل على بیع أخیه وسومه على سومه وتحریم ٥/١٥(

 النجش وتحریم التصریة. واللفظ للبخاري.

 .٥/٢٣١ :؛ نهایة المطلب، إمام الحرمین٢/٤٩ :) ینظر: المهذب، الشیرازي(٣

 .١٢/٩٥ :؛ تكملة المجموع، السبكي٢/٤٩ :زي) ینظر: المهذب، الشیرا(٤

 .١٢/٩٥ :) ینظر: تكملة المجموع، السبكي(٥

 .١٢/٩٥ :؛ تكملة المجموع، السبكي٥/٢٧٦ :) ینظر: البیان، یحیى بن أبي الخیر(٦
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 أنها یظن العقد عند المشتري وكان صخرة على أنها بان إذا الصبرة أن: وتعقب

 الخیار للمشتري ولكن ال،: أصحهما: وجهان العقد بطالن ففي األرض استواء على

 .)١(والتدلیس العیب منزلة ظهر لما تنزیال

 :املختار الرأي
 بعدم القائلون األول المذهب أصحاب إلیه ذهب ما هو أعلم واهللا والمختار

 ینقصه. ألن الجعودة مرغوبة أكثر من السبوطه، فمثلها یزید الثمن وال الخیار؛

 .١٠٣/ ١٢ :) ینظر: تكملة المجموع، السبكي(١
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<
<

Ú∏bÄ©a@
الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله وحده تتحقق جالئل المهمَّات، 
وعلیه وحده االتكال في جمیع الُملمَّات، والصالُة والسالُم على َنبینا محمٍد وعلى آلِه 

 وصحبِه وَسلَّم. وَبعد:
 وهي:ففي نهایة البحث ُأجمل َأهم النتائج التي توصلُت ِإلیها 

الشیخ أبو بكر الصیدالني هو محمد بن داود بن محمد الداودي الذي ُیلقب  .١
بالَمروزي، فقیه من الطبقة التاسعة، كان یقرب من المرتبة الثالثة، الذین 
یسمون أصحاب الوجوه؛ ألنهم یخرِّجون مالم ینص علیه على أقوال اإلمام، 

 ویسمى ذلك وجهًا في المذهب 
ه اهللا) آراء مهمة وهي كانت محط أنظار واهتمام لإلمام أبي بكر (رحم  .٢

 الفقهاء بعده. 
اتفق الفقهاء على حرمة التصریة في اإلبل والبقر والغنم وهو ترك حلبها عمدًا  .٣

 مدة قبل بیعها تدلیسًا على المشتري .
عّد التصریة من الغش الذي جاءت النصوص في النهي عنه عمومًا وفي  .٤

 التصریة خصوصًا.
الني في مسألة إذا رضي المشتري بالمصراة ثم وجد بها عیبًا یرى الصید  .٥

قدیمًا فله أن یردها بالعیب القدیم ویرد بدل اللبن صاعًا من تمر، موافقًا بذلك 
 مذهبه الشافعي ومذهب الحنابلة وبعض المالكیة .

یرى الصیدالني في مسألة تجعید شعر المملوك ثم بان أنه سبطًا فإنه یثبت  .٦

أما إذا فرض التدلیس في المبیع ثم بان بعد ذلك خالفه مثل له الخیار، 

تسبیط شعر المملوك ثم بان جعدًا فال یثبت له الخیار موافقًا في ذلك مذهب 

 الحنفیة والحنابلة.

والحمد هللا في األولى واآلخرة وأسأله تعالى أن یجعل هذا العمل خالصًا لوجهه 

 الكریم
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 الكریم القرآن

أسنى المطالب في شرح روض الطالب، أبو یحیى السنیكي زكریا بن محمد  .١

تحقیق: د. محمد محمد  هـ)،٩٢٦بن زكریا األنصاري، زین الدین (ت 

 م.٢٠٠٠-هـ١٤٢٢، ١تامر، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

األسئلة واألجوبة الفقهیة، أبو محمد عبد العزیز بن محمد بن عبد الرحمن  .٢

 هـ)، د.ت.١٤٢٢لسلمان (ت بن عبد المحسن ا

أعالم الموقعین عن رب العالمین، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد   .٣

هـ)، تحقیق: طه عبد الرؤوف سعد، ٧٥١شمس الدین ابن قیم الجوزیة (ت 

 م.١٩٦٨-هـ١٣٨٨مكتبة الكلیات األزهریة، القاهرة، 

 األعالم، خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي .٤

 م.٢٠٠٢، ١٥هـ)، دار العلم للمالیین، بیروت، ط١٣٩٦الدمشقي (ت 

اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل، أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى  .٥

هـ)، تحقیق: عبد اللطیف محمد موسى السبكي ٩٦٨الحجاوي المقدسي (ت 

 دار المعرفة، بیروت، د.ت.

كوال)، أبو بكر محمد بن عبد إكمال اإلكمال (تكملة لكتاب اإلكمال البن ما .٦

 الغني بن أبي بكر بن شجاع، معین الدین، ابن نقطة الحنبلي البغدادي 

هـ)، تحقیق: د. عبد القیوم عبد رب النبي، جامعة أم القرى، مكة ٦٢٩(ت 

 هـ.١٤١٠، ١المكرمة، ط

األنساب، أبو سعد عبد الكریم بن محمد بن منصور التمیمي السمعاني  .٧

ـ)، تحقیق: عبد الرحمن بن یحیى المعلمي الیماني ه٥٦٢المروزي (ت 

-هـ١٣٨٢، ١وغیره، مجلس دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد، ط

 م.١٩٦٢
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البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زین الدین بن إبراهیم بن محمد، المعروف  .٨

هـ)، وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن ٩٧٠بابن نجیم المصري (ت 

هـ)، وبالحاشیة: ١١٣٨ي الطوري الحنفي القادري (ت بعد حسین بن عل

 ، د.ت.٢منحة الخالق البن عابدین، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، ط

بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن  .٩

هـ)، دار الحدیث، ٥٩٥أحمد بن رشد القرطبي الشهیر بابن رشد الحفید (ت 

 م.٢٠٠٤-هـ١٤٢٥القاهرة، 

البیان في مذهب اإلمام الشافعي، أبو الحسین یحیى بن أبي الخیر بن سالم  .١٠

هـ)، تحقیق: قاسم محمد النوري، دار ٥٥٨العمراني الیمني الشافعي (ت 

 م.٢٠٠٠-هـ١٤٢١، ١المنهاج، جدة، ط

البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل لمسائل المستخرجة، أبو الولید  .١١

هـ)، تحقیق: د محمد حجي ٥٢٠حمد بن رشد القرطبي (ت محمد بن أ

 م.١٩٨٨-هـ١٤٠٨، ٢وآخرین، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، ط

تاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محّمد بن عبد الرزاق  .١٢

هـ)، تحقیق: ١٢٠٥الحسیني، أبو الفیض، الملّقب بمرتضى الزَّبیدي (ت 

 لقاهرة، د.ت.مجموعة من المحققین، دار الهدایة، ا

التاج واإلكلیل لمختصر خلیل، محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن یوسف  .١٣

هـ)، دار الكتب ٨٩٧العبدري الغرناطي، أبو عبد اهللا المواق المالكي (ت 

 م. ١٩٩٤-هـ١٤١٦، ١العلمیة، بیروت، ط
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تاریخ اإلسالم ووفیات المشاهیر واألعالم، شمس الدین أبو عبد اهللا محمد  .١٤

هـ)، تحقیق: الدكتور بشار ٧٤٨ن عثمان بن قایماز الذهبي (ت بن أحمد ب

 م.٢٠٠٣، ١عّواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، ط

 تاریخ بغداد، أبو بكر أحمد بن علي بن المعروف بالخطیب البغدادي  .١٥

هـ)، تحقیق: الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، ٤٦٣(ت 

 م.٢٠٠٢-هـ١٤٢٢، ١بیروت ط

تحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن علي بن حجر  .١٦

 الهیتمي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، د.ت.

ترتیب المدارك وتقریب السالك، أبو الفضل القاضي عیاض بن موسى  .١٧

هـ)، تحقیق: ابن تاویت الطنجي وآخرین، مطبعة ٥٤٤الیحصبي (ت 

 ، د.ت.١فضالة، المغرب، ط

رواة السنن والمسانید، أبو بكر محمد بن عبد الغني بن أبي  التقیید لمعرفة .١٨

 بكر بن شجاع، معین الدین، ابن نقطة الحنبلي البغدادي 

تحقیق: كمال یوسف الحوت، دار الكتب العلمیة، بیروت،  هـ)،٦٢٩(ت 

 م.١٩٨٨-هـ١٤٠٨، ١ط

التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر، أبو الفضل أحمد بن  .١٩

هـ)، دار الكتب ٨٥٢بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني (ت علي 

 م.١٩٨٩-هـ١٤١٩، ١العلمیة، بیروت، ط

التهذیب في اختصار المدونة، خلف بن أبي القاسم محمد، األزدي  .٢٠

هـ)، تحقیق: الدكتور ٣٧٢القیرواني، أبو سعید ابن البراذعي المالكي (ت 

حوث للدراسات اإلسالمیة محمد األمین ولد محمد سالم بن الشیخ، دار الب

 م.٢٠٠٢-ه١٤٢٣، ١وٕاحیاء التراث، دبي، ط
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وسننه وأیامه  الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اهللا  .٢١

المعروف بصحیح البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبداهللا البخاري الجعفي 

هـ)، تحقیق: محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ٢٥٦(ت 

، ١مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي)، طَجّده (

 هـ.١٤٢٢

حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، محمد عرفه الدسوقي، تحقیق: محمد  .٢٢

هـ)، دار الفكر، ١٢٩٩بن أحمد بن محمد علیش، أبو عبد اهللا المالكي (ت 

 بیروت.

ادات، منصور دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلر  .٢٣

 بن یونس بن صالح الدین ابن حسن بن إدریس البهوتى الحنبلي 

 م.١٩٩٣-هـ١٤١٤، ١هـ)، عالم الكتب، الریاض، ط١٠٥١(ت 

الدیباج المذهب في معرفة أعیان علماء المذهب ،إبراهیم بن علي بن  .٢٤

هـ)، تحقیق: الدكتور ٧٩٩محمد، ابن فرحون، برهان الدین الیعمري (ت 

 أبو النور، دار التراث للطبع والنشر، القاهرة، د.ت.محمد األحمدي 

رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد  .٢٥

، ٢هـ)، دار الفكر، بیروت، ط١٢٥٢العزیز عابدین الدمشقي الحنفي (ت 

 م.١٩٩٢-هـ١٤١٢

د ُسنن أبي داود، أبو داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن شدا .٢٦

هـ)، تحقیق: محمد محیي الدین عبد ٢٧٥بن عمرو األزدي السِِّجْستاني (ت 

 الحمید، المكتبة العصریة، بیروت، د.ت.



 

@@cä@Ôic@ãÿi@Ô„¸áÓó€a@¿@ÚÌãóm@›i�a@·‰Ã€aÎ@b‡ÁÏÆÎ@

 
٢٨٢ 

szj€a@·”ä@W 

@

Ú‹™@Ú»flbu@äbj„˛a@‚Ï‹»‹€@ÚÓfl˝é�a@

سیر أعالم النبالء ،شمس الدین أبو عبد اهللا محمد ابن أحمد بن عثمان بن  .٢٧

 م.٢٠٠٦-هـ١٤٢٧هـ)، دار الحدیث، القاهرة، ٧٤٨َقاْیماز الذهبي (ت 

موطأ اإلمام مالك، محمد بن عبد الباقي بن یوسف شرح الزرقاني على  .٢٨

الزرقاني المصري األزهري، تحقیق: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الثقافة 

 م.٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، ١الدینیة، القاهرة، ط

الشرح الكبیر على متن المقنع، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة  .٢٩

هـ)، أشرف ٦٨٢ین (ت المقدسي الجماعیلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الد

على طباعته: محمد رشید رضا، دار الكتاب العربي للنشر والتوزیع، 

 بیروت، د.ت.

شرح مختصر خلیل للخرشي، محمد بن عبد اهللا الخرشي المالكي أبوعبد  .٣٠

 هـ)، دار الفكر للطباعة، بیروت، د.ت. ١١٠١اهللا (ت 

 دین السبكي طبقات الشافعیة الكبرى، تاج الدین عبد الوهاب بن تقي ال .٣١

هـ)، تحقیق: د. محمود محمد الطناحي، د. عبد الفتاح محمد ٧٧١(ت 

 ، د.ت.٢الحلو، دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، ط

طبقات الشافعیة، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر األسدي الشهبي  .٣٢

هـ)، تحقیق: د. الحافظ ٨٥١الدمشقي، تقي الدین ابن قاضي شهبة (ت 

 هـ.١٤٠٧، ١العلیم خان، عالم الكتب، بیروت، طعبد 

طبقات الفقهاء الشافعیة، أبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن تقي الدین  .٣٣

هـ)، تحقیق: محیي الدین علي نجیب، ٦٤٣المعروف بابن الصالح (ت 

 م.١٩٩٢، ١دار البشائر اإلسالمیة، بیروت، ط
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مد بن موسى عمدة القاري شرح صحیح البخاري، أبو محمد محمود بن أح .٣٤

هـ)، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ٨٥٥الحنفى بدر الدین العینى (ت 

 د.ت.

فتح الباري شرح صحیح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل  .٣٥

هـ)، تحقیق: محب الدین الخطیب، دار  ٨٥٢العسقالني الشافعي (ت 

 هـ.١٣٧٩المعرفة، بیروت، 

دلة الشرعیة واآلراء المذهبیة وأهم الفقه اإلسالمي وأدلته (الشامل لأل .٣٦

النظریات الفقهیة وتحقیق األحادیث النبویة وتخریجها، أ.د. وهبة بن 

 ، د.ت.٤مصطفى الزحیلي، دار الفكر، دمشق، ط

الكافي في فقه اإلمام أحمد، أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن  .٣٧

المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهیر بابن  محمد بن قدامة الجماعیلي

-هـ١٤١٤، ١هـ)، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط٦٢٠قدامة المقدسي (ت 

 م.١٩٩٤

لسان العرب، أبو الفضل محمد بن مكرم بن على، جمال الدین ابن منظور  .٣٨

، ٣هـ)، دار صادر، بیروت، ط٧١١األنصاري الرویفعى اإلفریقي (ت 

 هـ.١٤١٤

المقنع، إبراهیم بن محمد بن عبد اهللا بن محمد ابن مفلح، المبدع في شرح   .٣٩

، ١هـ)، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط٨٨٤أبو إسحاق، برهان الدین، (ت 

 م.١٩٩٧-هـ١٤١٨

 المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي   .٤٠

 م.١٩٩٣-هـ١٤١٤هـ)، دار المعرفة، بیروت، ٤٨٣(ت 

كملة السبكي والمطیعي)، أبو زكریا محیي المجموع شرح المهذب (مع ت .٤١

 هـ)، دار الفكر، بیروت، د.ت. ٦٧٦الدین یحیى بن شرف النووي (ت
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هـ)، ١٧٩المدونة، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني (ت  .٤٢

 م. ١٩٩٤-هـ١٤١٥، ١دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

، مسلم اهللا المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول  .٤٣

هـ)، تحقیق: محمد ٢٦١بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري (ت 

 فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، د.ت.

معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهیة، د محمود عبد الرحمن عبد المنعم،  .٤٤

 دار الفضیلة، الریاض، د.ت.

ب بن عبد الغني كحالة معجم المؤلفین، عمر بن رضا بن محمد راغ .٤٥

هـ)، مكتبة المثنى، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، ١٤٠٨الدمشقي (ت 

 بیروت، د.ت.

 معجم محدثي الذهبي، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي  .٤٦

هـ)، تحقیق: د. روحیة عبد الرحمن السویفي، دار الكتب العلمیة، ٧٤٨(ت 

 م.١٩٩٣-هـ١٤١٣بیروت، 

اللغة، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا تحقیق: عبد  معجم مقاییس .٤٧

 م.١٩٧٩-هـ١٣٩٩السالم محمد هارون، دار الفكر، بیروت، 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدین، محمد بن  .٤٨

هـ)، دار الكتب العلمیة، بیروت، ٩٧٧أحمد الخطیب الشربیني الشافعي (ت 

 م.١٩٩٤-هـ١٤١٥، ١ط

، أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد، الشهیر بابن المغني .٤٩

هـ)، تحقیق: د. عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، ٦٢٠قدامة المقدسي (ت 

-هـ١٤١٧، ٣د. عبد الفتاح محمد الحلو، عالم الكتب، الریاض، ط

 م.١٩٩٧

منح الجلیل شرح مختصر خلیل، محمد بن أحمد بن محمد علیش، أبو عبد  .٥٠

 م.١٩٨٩-هـ١٤٠٩هـ)، دار الفكر، بیروت، ١٢٩٩المالكي (ت  اهللا
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المهذب في فقة اإلمام الشافعي، أبو إسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف  .٥١

 هـ)، دار الكتب العلمیة، بیروت، د.ت.٤٧٦الشیرازي (ت 

میزان االعتدال في نقد الرجال، شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن  .٥٢

هـ)، تحقیق: علي محمد البجاوي، دار ٧٤٨ذهبي (ت عثمان بن َقاْیماز ال

 م.١٩٦٣-هـ١٣٨٢، ١المعرفة للطباعة والنشر، بیروت، ط

نهایة المطلب في درایة المذهب، عبد الملك بن عبد اهللا بن یوسف بن  .٥٣

هـ)، تحقیق: ٤٧٨محمد الجویني، أبو المعالي، الملقب بإمام الحرمین (ت 

-هـ١٤٢٨، ١المنهاج، َجّدة، ط أ.د. عبد العظیم محمود الّدیب، دار

 م.٢٠٠٧

 نیل األوطار، محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني الیمني  .٥٤

هـ)، تحقیق: عصام الدین الصبابطي، دار الحدیث، القاهرة، ١٢٥٠(ت 

  م.١٩٩٣-هـ١٤١٣، ١ط

الهدایة واإلرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد، أحمد بن محمد بن الحسین  .٥٥

هـ)، تحقیق: عبد اهللا ٣٩٨بو نصر البخاري الكالباذي (ت بن الحسن، أ

 هـ.١٤٠٧، ١اللیثي، دار المعرفة، بیروت، ط

 

 

 




