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ABSTRACT 

In this paper, the researcher is guided by the jurisprudential provisions regarding the 

guarantee of sold item if it damaged in the period of option. He mentioned the 

statements of the scholars of jurisprudential schools and their evidences in this 

matter. The problem of this study lies in some disputes between the buyers and 

sellers, If the soled item is destroyed during the duration of the given option. the 

objective of this study is to indicate who will have the guarantee if the soled item 

destroyed in the duration of the given option to avoid any dispute between the sellers 

and buyers. This study is a theoretical study depended on the library sources, in which 

the researcher used the comparative approaches. He presented the statements of the 

scholars of the four jurisprudential schools, the Hanafis, the Maaliki, the Shaafa'i and 

the Hanbali, and the statement of their dissertations, and discussed them scientifically 

depending on strength of evidence given by each school. The researcher concluded 

by the following result: In the  Hanafis, the guarantee of sale in the duration of the 

option is responsibility the seller if the requirement of the option is of the seller alone, 

or of both, i.e. the seller and the buyer. while the guarantee shall be the responsibility 

of the buyer if the option requirement is of the buyer alone. As for the Maliki, the 

guarantee of option is responsibility the seller if the soled item damaged before the 

buyer receive it, whether the option is of both or of one of them. While if the soled 

item received by the buyer and damaged under his ownership in the duration of 

option, this shall have two conditions depending on the sold item’s nature; if the soled 

item could be concealed and kept safely, the guarantee is responsibility of the buyer 

because he was careless to keep the soled item safely. While if the soled item could 

not be concealed and kept safely, the guarantee responsibility should be of seller. 

Shaafa'i and  Hanbali, considering the guarantee of the soled item is responsibility of 

the buyer if he received the soled item and it lost under his control because the 

condition of option means that the ownership of the soled item transferred from the 

seller to the buyer. 
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 لخص امل

، وذكر أقوال علماء الفقهية املتعلقة بضمان املبيع إذا هلك يف مدة اخلياراألحكام    ه الورقة العلمية،هذ  نتاول الباحث يف
بعض النزاعات واخلصومات الواقعة بني  وتكمن إشكالية هذا الدراسة يفاملذاهب الفقهية وأدلتهم يف هذه املسألة، 

وكان  ،بيع أثناء مدة اخليارمن يكون عليه الضمان إذا هلك امل معرفة املتبايعني، نتيجة هالك السلعة املبتاعة، وعدم
حىت ال يكون هناك نزاع  الضمان إذا هلك املبيع يف مدة اخليار، عليه من يكون  بيان هو  ،اهلدف من هذه الدراسة

 عرض  هذه الدراسة دراسة نظرية مكتبية، استخدم الباحث فيها املنهج املقارن؛ وهو  حيث أنو   وخصومة بني املتبايعني،
شها نقاشا علميا، التهم، ونقدأ بيان لفقهية األربعة، األحناف واملالكية والشافعية واحلنابلة، و أقوال علماء املذاهب ا

أن ضمان البيع يف مدة اخليار عند األحناف يكون وهي  ،ح ما يقتضيه الدليل، وتوصل الباحث إىل هذه النتائجيجتر و 
، أي البائع واملشتي، ويكون الضمان على املشتي كليهمامن البائع وحده، أو من   ط اخليارات شاكان على البائع إذا  

، أما املالكية فإن ضمان اخليار يكون على البائع إذا هلك عنده ومل يستلمه املشتي، لمشتي وحدهاخليارل  طات شاكان  إذا  
أما إذا استلمه املشتي وهلك عنده يف فتة ، هذا إن مل يستلمه املشتي، أو ألحدمها مجيعا، سواء أكان اخليار هلما

وإن كان مما ال  على املشتي؛ ألنه أمهل يف احملافظة عليه،فضمانه  ويستطيع أن خيفيه إن كان مما يغاب عليهاخليار، ف
ار يكون ، أما والشافعية واحلنابلة فإهنم يرون أن ضمان اخليالبائع   علىفضمانه    ، وال يستطيع املشتي أن خيفيهيغاب عليه

 . لك املشتيإىل مملبيع من ملك البائع  به ا  قلتناملشتي املبيع وتلف يف بيده؛ ألن شرط اخليار ي  قبض  على املشتي إذا
 .   ، مدة، ضمان  خيار، بيع، مقارنةأحكام، فقهية،  : يةحاكلمات املفتال
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 املقدمة
د وعلى آله وصحبه أمجعني. وإمام املرسلني، نبينا حمم  ،النبّينيوالسالم على خامت    احلمد هلل رب العاملني، والصالة

  :  وبعد 
، فهو علم جليل القدر، بفقه املعامالتوخاصة ما يتعلق منه فعلم الفقه من أشرف العلوم وأنفعها، وأجلها وأفضلها، 

 ؛ ألنه مدار تعامل العباد يف كل زمان ومكان.أن يعىن به كل العناية، ويهتم به كل االهتمام  جيدرعظيم النفع،  
قام إبعداد هذه الورقة العلمية وهي: األحكام الفقهية املتعلقة بضمان املبيع يف مدة اخليار حث  االب  ومن هذا املنطلق فإن

وترجيح ما  ا،فقهية وذكر أدلتهم ومناقشتها انقشا علمي، حيث قام جبمع أقوال علماء املذاهب الدراسة فقهية مقارنة
 الباحث يف منهجه وكتابته هلذه الورقة العلمية مجلة من األمور، منها:    يقتضيه الدليل، وسلك

يب  -1 أ ب  ه ذ م ي  ، وه ة د م ت ع مل ا ة  ع ألرب ا ة  ي ه ق ف ل ا ب  ه ا ذ مل ا ى  ل ع ة  ي م ل ع ل ا ة  لورق ا ه  ذ ه يف  ث  ح ا ب ل ا د  م ت ع ا
ب  ه ذ ، وم ة ف ي ن  ومذهب الشافعي، ومذهب أمحد.مالك،  ح

 قام الباحث بتخريج مجيع األحاديث الواردة يف هذه الورقة العلمية، مع ذكر درجة صحتها.  -2
اعتمد الباحث يف كتابة هذه الورقة العلمية على املصادر واملراجع األصيلة، والرجوع إىل كتب أصحاب املذاهب  -3

 مذهبه. لفقهية يف حترير مسائل االختالف كال حسب ا

 أسباب اختيار املوضوع:
 أوال: أسباب موضوعية

من األسباب اليت دعت الباحث الختيار هذا املوضوع هو أمهية األحكام الفقهية املتعلقة بضمان خيار البيع، واليت   -1
ابب املعامالت  تساهم يف معاجلة بعض اخلالفات والناعات الواقع بني املتبايعني اليت نعيشها اليوم يف واقعنا املعاصر يف

 املالية؛ وهذا إن دل فإمنا يدل على عدم اهتمام املسلمني هبذا اجلانب املهم من جوانب املعامالت املالية.
عدم وقوف الباحث على دراسة انفردت واعتنت ابألحكام الفقهية املتعلقة بضمان املبيع إذا هلك يف مدة اخليار،   -2

 ومن يكون عليه الضمان.
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 اثنيا: أسباب ذاتية

إهتمام الباحث ببعض املسائل الفقهية املتعلقة بفقه املعامالت املالية، ومن بينها األحكام الفقهية املتعلقة بضمان   -1
 املبيع يف مدة اخليار.  

ليت ال الفائدة العظيمة اليت تعود على الباحث نتيجة االطالع والقراءة لعدد كبري من املراجع والكتب الفقهية، ا  -2
 غىن عنها يف حترير مثل هذه املسائل الفقهية.

فأراد الباحث أن جيمع أطراف هذا املوضوع وهو:  "األحكام الفقهية املتعلقة بضمان املبيع يف مدة اخليار دراسة   
 فقهية مقارنة"

 مشكلة البحث:
ث  ح ب ل ا ا  ذ ه ة  ل ك ش م ن  م ك ني ت ع ي ا ب ت مل ا ني  ب ة  ل ص ا حل ا ت  ا ع نزا ل ا ض  ع ب ة  يف  د م ء  ا ن ت أ ع   ي ب مل ا ك  ال ه ة  ل ا ح يف 

 ، ر ا ي خل ا ة  د م ء  ا ن ث أ ع  ي ب مل ا ك  ل ه ا  ذ إ ن  ا م ض ل ا ه  ي ل ع كون  ي ن  م ة  عرف م م  د ، وع ر ا ي خل ة ا ي ل ا ك ش إل ا ه  ذ ه ر  ه ظ وت
يف ة   ي ل ة وج ح ض . وا ل  سؤا ل ا ا  ذ  ه
 تسائالت البحث:

ن  ا م ض كون  ي ن  م ى  ل ك ع ل ه ا  ذ إ ع  ي ب مل ة ا د م ء  ا ن ث ر أ ا ي خل  ؟ا

 أهداف البحث:
الضمان إذا هلك  عليه من يكونوبيان  أقوال علماء املذاهب الفقهية، عرض البحث من خاللهذا تكمن أهداف 

 املبيع يف مدة اخليار.

 منهجية البحث:
قام ابملطابقة واملقارنة بني آراء املذاهب الفقهية األربعة، وهم  ، حيثاملنهج املقارن سلك الباحث يف هذه الدراسة   

 األحناف واملالكية والشافعية واحلنابلة.  
 هيكل البحث:

 املقدمة
 [وحكمة مشروعيته  هتعريفخيار البيع ]األول:    املبحث
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 األول: تعريف اخليار لغة  طلبامل
 الثاين: تعريف اخليار اصطالحا  طلبامل
 الثالث: تعريف البيع لغة  طلبامل
 االرابع: تعريف البيع اصطالح  طلبامل
 اخلامس: احلكمة من مشروعيته  طلبامل

 ضمان املبيع يف مدة اخليار:  املبحث الثاين
 املطلب األول: أقوال األحناف وأدلتهم

 أوال: أقوال األحناف
 اثنيا: أدلة األحناف

 اثلثا: مناقشة األدلة
 املطلب الثاين: أقوال املالكية وأدلتهم 

 أوال: أقوال املالكية
 اثان: أدلة املالكية

 اثلثا: مناقشة األدلة
 املطلب الثالث: أقوال الشافعية وأدلتهم

 أوال: أقوال الشافعية
 اثنيا: أدلة الشافعية

 اثلثا: مناقشة األدلة
 احلنابلة وأدلتهم املطلب الرابع: أقوال  

 أوال: أقوال احلنابلة
 اثنيا: أدلة احلنابلة

 اثلثا: مناقشة األدلة
 املطلب اخلامس: القول املختار
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 .  11/243، مادة )خري(، اتج العروس من جواهر القاموسانظر: الزبيدي، )1(
 . 4/264، 1، مادة )خري(، طالعربلسان ابن منظور، )2(
 . 68سورة القصص: جزء من اآلية )3(
 .  1/185، كتاب اخلاء، ، املصباح املنريانظر: الفيومي)4(
 . 3/33، 1، ط، إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعنيالبكري)5(

 . 125، ص2، ط، القاموس الفقهيسعيد أبو جيب(6)
 . 13/783، 1ط ،، اجلامع ملسائل املدونة الصقلي)7(

 
 اخلامتة

 أهم النتائج
 أهم التوصيات

 قائمة املصادر واملراجع

 [وحكمة مشروعيته  هتعريفخيار البيع ]األول:    املبحث
 األول: تعريف اخليار لغة  طلبامل

اخليار: اسم من االختيار، وهو مبعىن طلب خري األمرين ، إما إمضاء البيع أو فسخه، وهو ابخليار خيتار ما يشاء، 
، وقد يكون اخليار للواحد واالثنني واجلمع واملذكر واملؤنث واخليار االسم من االختيار وخايره فخاره (1)واملختار املنتقى

ُْت الشيء، مثل الطرية اسم من تطري، وقيل مها لغتان مبعىن واحد، ويف (2)ريا منهخريا كان خ ، ويقال هي اسم من َتخخرير
ُُم اخلِْريخخةُ التنزيل:   انخ هلخ ا كخ ْتخاُر مخ اء وخخيخ ا يخشخ ُْلُق مخ ْتُُه بني الشيئني فوضت  ،  (3)ر وخرخبُّكخ خيخ رير إليه ويقال: ِخريخخٌة  إذا فضلته عليه، وخخ

ْرُت هللا طلبت منه اخِلريخخةخ   .(4)االختيار، فخاْختخارخ أحدمها وَتخخريرخُه، واْستخخخ

 الثاين: تعريف اخليار اصطالحا  طلبامل
"يقال: أنت ابخليار: أي اخت ما ،  (5)اخليار"هو اسم من االختيار الذي هو طلب خري األمرين من اإلمضاء أو الفسخ"

 .(7)اشتي منك هذا الشيء وأان وأنت فيه ابخليار""، ومنها قوله:  (6)شئت"
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 . 1،8/23ابب )بيع(، ط لسان العرب،ابن منظور، )8(
 . 20/365، مادة )ب ي ع(، اتج العروس من جواهر القاموسالزبيدي، )9(
 . 1/69كتاب )الباء(،   املصباح املنري، الفيومي، )10(
، إرشاد السالك إىل أشرف املسالك يف فقه اإلمام ، وابن عسكر1،2/718ط، شرح زروق على منت الرسالة البن أيب زيد القريواين انظر: زروق، )11(

 .1/75، 3، طمالك
 .1/68، 1، طالتعريفاتاجلرجاين،  )12(
، ، مواهب اجلليل يف خمتصر شرح خليل. واحلطاب6/301، 1، ط، التاج واإلكليل ملختصر خليل. املواق5/23، 1، طالذخريةانظر: القرايف، )13(

 . 4/409، 3ط

 

 الثالث: تعريف البيع لغة  طلبامل
البيع ضد الشراء، والبيع الشراء أيضا، وهو من األضداد وبعت الشيء شريته أبيعه بيعا ومبيعا وهو شاذ وقياسه مباعا 

 ،(9)األضداد يف كالم العرب، يقال: ابع فالن، إذا اشتى، وابع من غريه"فالبيع "من حروف ، (8)"واالبتياع االشتاء
ْيُع  ِئٌع، ولكن إذا أطلق البخاِئُع فاملتبادر إىل الذهن ابذل السلعة، ويطلق الب خ "ويطلق على كّل واحد من املتعاقدين أنه ابخ

يٌِّد، وجيمع على بُ ُيوٍع"  .(10)على املبيع، فيقال: ب خْيٌع جخ
 االرابع: تعريف البيع اصطالح  طلبامل

البيع مفرد، ومجعه بيوع ابعتبار أنواعه وتقسيماته املختلفة وهي كثرية، وأما حقيقته الشرعية فهو نقل ملك إىل ملك 
 .   (12)أي "مبادلة املال املتقوم ابملال املتقوم متليكا ومتلكا" ،(11)بعوض معني على وجه صحيح

 اخلامس: احلكمة من مشروعيته  طلبامل
وإمنا شرع  ،عارضا لهفهو اخليار أما شروطه وأركانه، و مجيع ، مىت استوىف انفدا األصل يف عقد البيع أن يكون الزماو 

، جيدا  والنظر والتفكري يف األمر والتبصر فيه  والتيث،  التويكذلك  و ،  اخليار ألجل تبيني األفضل فيؤخذ واملفضول فيتك
                                                                                                                                                       . (13)، حىت اليتتب على ذلك غنب ونزاع بني املتبايعنيوالتأكد من سالمة املبيع من العيوب

 ضمان املبيع يف مدة اخليار:  املبحث الثاين

 املطلب األول: أقوال األحناف وأدلتهم
 أوال: أقوال األحناف

من البائع وحده، أو من   ط اخليارات شاكان  فقهاء األحناف أن ضمان البيع يف مدة اخليار قد يكون على البائع إذا    رىي
 . لمشتي وحدهاخليار ل  طات شاكان  ، أي البائع واملشتي، ويكون الضمان على املشتي إذا  كليهما
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 .74-2/73، 2، ط، حتفة الفقهاءالسمرقندي )14(
 .1/37، 1، طجممع األهنر يف شرح ملتقى األحبرإبراهيم احلليب، )15(
ه، وتويف  1222هو: عبد الغين بن طالب بن محادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي امليداين، نسبة إىل حملة امليدان بدمشق، من فقهاء احلنفية، ولد سنة)16(

 .4/33، 15ط األعالم،. والزركلي، 5/274، معجم املؤلفنيمر كحالة، ه. انظر: ع1298سنة 
 .13/ 2، اللباب يف شرح الكتابامليداين، )17(

 
 

السلعة املبيعة يف مدة اخليار فال خيلو إما أن هتلك يف يد البائع أو إذا هلكت قال عالء الدين السمرقندي، رمحه هللا: "
فإن هلكت يف يد البائع فإنه يسقط اخليار سواء كان اخليار للبائع أو ، يف يد املشتي واخليار للبائع أو للمشتي

سليم املبيع وقد عجز عن ألنه ينفسخ العقد ألنه هلك ال إىل خلف وال ميكنه مطالبة املشتي ابلثمن بدون ت  ؛للمشتي
وإن هلكت يف يد املشتي فإن كان اخليار للبائع هتلك ابلقيمة ،  التسليم فال فائدة يف بقائه فيفسخ فيبطل اخليار ضرورة

وأما إذا تعيب املبيع فإن كان اخليار للبائع وهو عيب يوجب نقصاان يف عني املبيع ...ويسقط اخليار يف قول عامة العلماء
ألنه هلك بعضه بال  ؛خياره سواء كان املبيع يف يده أو يف يد املشتي إذا تعيب آبفة مساوية أو بفعل البائع فإنه يبطل 

خلف ألنه ال جيب الضمان على البائع ألنه ملكه فينفسخ البيع فيه لفواته وال ميكن بقاء العقد يف القائم ملا فيه من 
تعيب بفعل املشتي أو بفعل األجنيب كان البائع على خياره ألنه ميكنه وأما إذا  ،  تفريق للصفقة على املشتي قبل التمام

إجازة البيع يف الفائت والقائم ألنه فات إىل خلف مضمون على املشتي واألجنيب ابلقيمة ألهنما أتلفا ملك الغري بغري 
 .(14)"إذنه

وخيار  ،فإن قبضه املشتي فهلك لزمه قيمته ،ملكهوخيار البائع مينع خروج املبيع عن وقال إبراهيم احلليب رمحه هللا: "
. وقال عبد الغين (15)"إال أنه ال يدخل يف ملك املشتي ،تعيب وكذا لو ،فإن هلك يف يده لزم الثمن ،املشتي ال مينع 

وابملثل لو مثليا؛ ألن فإن قبضه املشتي فهلك يف يده يف مدة اخليار ضمنه ابلقيمة لو قيميا، ، رمحه هللا: "(16)امليداين
البيع ينفسخ ابهلالك ألنه كان موقوفا، وال نفاذ بدون احملل؛ فبقي مقبوضًا يف يده على سوم الشراء، وفيه القيمة يف 

. وقال السرخسي، (17)"ولو هلك يف يد البائع انفسخ البيع، وال شيء على املشتي اعتباراً ابملطلقي،  واملثل يف املثل  يالقيم
ألنه عجز عن التصرف حبكم  ؛وانقطع اخليار، وإن كان اخليار للمشتي فهلكت السلعة يف يده لزمه الثمن: "رمحة هللا

 فإذا   ،وليس له أن يردها حبكم اخليار إال كما قبضها  ،فإهنا قد تعينت بذلك  ،اخليار حني أشرفت السلعة على اهلالك
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 . 46–13/44، ، املبسوطالسرخسي)18(
، ملتقى األحبرجمموع األهنر يف شرح . واحلليب، 2/13، ، اللباب يف شرح الكتاب. امليداين 74-2/73، 2، طحتفة الفقهاءانظر: السمرقندي، )19(

 .46-13/44، ، املبسوط. والسرخسي1/73، 1ط

 
ولو كان اخليار للبائع فما ثبت يف يد ...لكونه قابضا للمبيع  ،وتقرر عليه الثمن ،ومت البيع  ،عجز عن ذلك سقط خياره

 .(18)"املشتي فعليه قيمتها

 اثنيا: أدلة األحناف
استدل فقهاء األحناف على ضمان البيع يف مدة اخليار أبدلة عقلية، تستند إىل أصل عقد البيع يف مدة اخليار هل هو 

خروج املبيع  مشتي ال مينع لليار إن كان اخلو ، مينع خروج املبيع عن ملكهفإنه لبائع ليار ملزم أم غري ملزم؟ فإن كان اخل
 .(19)يدخل يف ملك املشتي  العن ملكه، ولكنه يف نفس الوقت 

 اثنيا: مناقشة األدلة
من خالل هذا الدليل العقلي الذي استدل به فقهاء األحناف، يتبني أن ضمان البيع يف مدة اخليار قد يكون على البائع 

اخليار   طات شاكان  ، أي البائع واملشتي، ويكون الضمان على املشتي إذا  لكليهماللبائع وحده أو    ط اخليارات شاكان  إذا  
 للبائع وحده أو كان شرط اخليار، وهذا يستند إىل أصل عقد البيع هل هو ملزم أم غري ملزم؟ فإن  لمشتي وحدهل

اخليار   أما إن كان شرط  البائع،  ملك  ال يزال يفواملبيع  ، وعقد البيع يف هذه احلالة غري ملزم،  البائع   علىلكليهما فضمانه  
وبقي  ،ومل يدخل ملك املشتي  ،خرج عن ملك البائع   املبيع ، فضمانه على املشتي، وعقد البيع ملزم، و لمشتي وحدهل

 . معلقا حىت ينقضي اخليار

 املطلب الثاين: أقوال املالكية وأدلتهم
 أوال: أقوال املالكية

 سواء أكان اخليار هلمايرى فقهاء املالكية، أن الضمان يف مدة اخليار على البائع إذا هلك عنده، ومل يستلمه املشتي، 
إن كان مما يغاب ، هذا إن مل يستلمه املشتي، أما إذا استلمه املشتي وهلك عنده يف فتة اخليار، فو ألحدمهاأ مجيعا،

، وال يستطيع وإن كان مما ال يغاب عليه على املشتي، ألنه أمهل يف احملافظة عليه،فضمانه  ، ويستطيع أن خيفيهعليه
 .البائع   علىفضمانه    املشتي أن خيفيه
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هلجرة وأحد هو: اإلمام مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر بن عمرو بن احلارث بن غيمان بن خثيل األصبحي احلمريي املدين، أبو عبد هللا إمام دار ا)20(
، الديباج املذهب يف معرفة ه. انظر: ابن فرحون 179ه، وتويف سنة 93، ولد سنة  األئمة األعالم عند أهل السنة واجلماعة، وإليه ينسب املذهب املالكي 

 . 5/257، 15، طاألعالم. والزركلي، 4/135، 1، طوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان.وابن خلكان، 1/82، أعيان علماء املذهب
 . 6/323، 1، طالتاج واإلكليل ملختصر خليلاملواق، )21(
شجرة النور الزكية يف طبقات ه. انظر: خملوف، 164حممد بن عبد هللا بن يونس التميمي الصقلي، من أهل صقلية، تويف سنة هو: أبو بكر بن )22(

 . 1/164، 1، طاملالكية
 .13/815، 1، طاجلامع ملسائل املدونة الصقلي، )23(
 . 5/44، 1، طالذخريةالقرايف، )24(
بن عبد الرمحن بن يوسف بن جزي الكليب الغرانطي، يكنا أاب القاسم فقيه من أهل غرانطة، ولد  هو: حممد بن أمحد بن حممد بن عبد هللا بن حيىي)25(

، ، شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية. خملوف3/1013، 1، طاإلحاطة يف أخبار غرانطة ه. انظر: ابن اخلطيب، 741ه، وتويف سنة 693سنة
 .2/274، أعيان علماء املذهب  الديباج املذهب يف معرفة. ابن فرحون، 1/306، 1ط
 .1/180 ، القوانني الفقهية،ابن جزي)26(

 
: من اشتى عبدا بعبد واخليار ألحدمها أو هلما مجيعا وتقابضا، فمصيبة كل عبد ، رمحه هللا(20)بن أنس  مالكقال اإلمام  

أن الضمان يف  ، رمحه هللا: "(22)، وقال أبو بكر الصقلي(21)"من ابئعه ألن البيع مل يتم وال يتم بينهما حىت يقع اخليار
لبائع، إذ ال يتم البيع إال ابختيار إمضاء البيع أو ما يعد اختيارًا إلمضائه، فالسلعة أمد اخليار مما حيدث ابلسلعة من ا

فال ينتقل الضمان عنه إال بتمام انتقال ملكه عنها، والضمان منه فيما قبضه  ،إذ هو أقدم ملًكا ،مبلك البائع معلقة
كه ظاهر بغري صنعه وأنه غري متعد يف قبضه كالرهن املبتاع مما ال يغاب عليه، وفيما يثبت هالكه مما يغاب عليه؛ ألن هال 

والعارية وأما ما مل يثبت هالكه مما يغاب عليه فاملبتاع يضمنه؛ ألن قبضه خارج من قبض األمانة، وإمنا قبضه ملنفعة 
وجىن البائع عمدا فإن كان للمشتي  قرايف، رمحه هللا:"ال  شهاب الدين  قال، و (23)"نفسه، وعلى وجه املبايعة دون األمانة

ألن له األخذ ابلتعدي وإنلم يتلف كان للمشتي أن يغرم البائع   ؛فتلف املبيع ضمن للمشتي األكثر من الثمن أو القيمة
قيمة اجلناية وأيخذه معيبا وإن كانت اجلناية خطأ وأتت على النفس أو دوهنا خري املشتي بني أخذه انقصا وال شيء 

 وإمضاءناية من املشتي واخليار للبائع عمدا أو خطأ خري البائع بني أخذه حبكم الغرامة فإن كانت اجل ،له أو الرد
إال أن  ،املبيع يف مدة اخليار على ملك البائع فإن تلف فمصيبته منه، رمحه هللا: "(25). وقال ابن جزي الكليب(24)"البيع 

 .(26)"قبضه املشتي فمصيبته منه
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، . والصقلي1/180، القوانني الفقهية. وابن جزي، 5/44، 1ط الذخرية،. والفرايف، 6/323، 1، طالتاج واإلكليل ملختصر خليلانظر: املواق، )27(
 .13/815، 1، طاجلامع ملسائل املدونة

 .3/5 ، األم،الشافعي )28(
 .2/9، املهذب يف فقه اإلمام الشافعيالشريازي، )29(

 

 املالكيةاثنيا: أدلة  
من البائع إىل  ملبيع،ية املكاستدل فقهاء املالكية على ضمان البيع يف مدة اخليار أبدلة عقلية تستند على عدم انتقال 

 .(27)؛ ألنه عقد غري ملزملك املشتيإىل مملبيع من ملك البائع  ا  قلاملشتي، وأن اخليار ال ين

 اثلثا: مناقشة األدلة
سواء من خالل ما استدل به فقهاء املالكية، يتبني أن ضمان اخليار على البائع إذا هلك عنده، ومل يستلمه املشتي، 

إن ،هذا إن مل يستلمه املشتي، أما إذا استلمه املشتي وهلك عنده يف فتة اخليار، فأو ألحدمها  مجيعا،  أكان اخليار هلما
فضمانه   ، وال يستطيع أن خيفيهوإن كان مما ال يغاب عليه  على املشتي،فضمانه    ، ويستطيع أن خيفيهكان مما يغاب عليه

 أي أن املبيع   من البائع إىل املشتي،  ملبيعية املك، وذلك ألن شرط اخليار عقد غري ملزم للبيع، فال ينتقل به البائع   على
 .البائع على    يف مدة اخلياركان ضمان املبيع   ذاول،على ملك البائع   ال يزال

 املطلب الثالث: أقوال الشافعية وأدلتهم
 أوال: أقوال الشافعية

 قل تناملشتي املبيع وتلف يف يده؛ ألن شرط اخليار ي  قبض  يرى فقهاء الشافعية أن ضمان اخليار يكون على املشتي إذا
 .لك املشتيإىل مملبيع من ملك البائع  به ا
وإن هلكت يف يد البائع قبل قبض املشتي هلا وقبل التفرق أو ، رمحه هللا:"الشافعي أبو عبد هللا حممد بن إدريس قال

وال تكون من ضمان املشتي حىت يقبضها، فإن قبضها مث ردها على البائع وديعة فهو كغريه   ،بعده انفسخ البيع بينهما
، وقال أبو إسحاق الشريازي، رمحه هللا: (28)"املشتي وعليه مثنها ممن أودعه إايها، وإن تفرقا فماتت فهي من ضمان

ألن احلاجة اليت دعت إىل اخليار ابقية  ؛وإن تلف املبيع يف يد املشتي يف مدة اخليار فلمن له اخليار الفسخ واإلمضاء"
فإن  ،وإن أمضى العقد ،مةفوجب رد القي ،ألنه تعذر رد العني ؛فإن فسخ وجبت القيمة على املشتي ،بعد تلف املبيع 

وجب على املشتي ، وإن قلنا ميلك ابلعقد وانقضاء اخليار ،قلنا إنه ميلك بنفس العقد أو موقوف فقد هلك من ملكه
 إذا حدث العيب بعد القبض ومل يستند إىل سبب قبل القبض فإنه ال يثبت ، وقال اإلمام النووي، رمحه هللا: "(29)"قيمته
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 .127/ 12 اجملموع شرح املهذب،النووي ، )30(
ه.  1221ه، وتويف سنة 1131هو: سليمان بن حممد بن عمر البجريمي، نسبة إىل جبريم من القرى الغربية ملصر، فقيه مصري شافعي، ولد سنة )31(

 .3/133، 15، طاألعالم. والزركلي، 275/ 4، ، معجم املؤلفنيانظر: عمر كحالة
 . 2/242، حاشية البجريمي على شرح املنهجالبجريمي، )32(
حاشية . والبجريمي، 12/127، اجملموع شرح املهذب. والنووي، 2/9، املهذب يف فقه اإلمام الشافعي. والشريازي، 3/5، ، األمانظر: الشافعي)33(

 .1/191، السراج الوهاج على منت املنهاج . والغمراوي، البجريمي على منت املنهاج 

 
فالوجه يف  ،أما لو قبضه يف اجمللس وحدث به عيب قبل التفرق والتخاير ،وهذا إذا كان بعد القبض والتفرق ،به الرد

ولو تلف املبيع ، رمحه هللا: "(31). وقال سليمان البجريمي(30)"وذلك بناؤه على تلف املبيع يف يد املشتي يف مدة اخليار
يع فإن كان التلف بعد القبض فإن كان اخليار للبائع انفسخ أيضا ويستد آبفة مساوية يف زمن اخليار قبل القبض انفسخ الب

املشتي الثمن ويرجع البائع عليه ابلقيمة فإن كان اخليار هلما أو للمشتي بقي اخليار فإن مت العقد أبن أجاز املشتي 
 .(32)"البيع لزمه الثمن وإال فالقيمة

 اثنيا: أدلة الشافعية
من البائع إىل  ملبيع،ية املكاستدل فقهاء الشافعية على ضمان البيع يف مدة اخليار أبدلة عقلية، تستند على انتقال 

 .(33)املشتي، وأن البيع قد أصبح الزما بشرط اخليار، قياسا على البيع الالزم

 اثلثا: مناقشة األدلة
يف يد البائع قبل قبض يار يكون على البائع إذا تلف املبيع  من خالل ما استدل به فقهاء الشافعية، يتبني أن ضمان اخل

املشتي املبيع وتلف يف  ، فإن قبضاملبيع  املشتي حىت يقبض على ضمان الكون يوال  ،نفسخ البيع بينهما، وياملشتي
 اصل ابلعقد، لذ اأصل ملكه ح، و لك املشتيإىل مملبيع من ملك البائع ا نقله على املشتي؛ ألن اخليار يفضمانبيده 

 املشتي.   على  يف مدة اخلياركان ضمان املبيع 

 املطلب الرابع: أقوال احلنابلة وأدلتهم
 أوال: أقوال احلبابلة

 قلتناملشتي املبيع وتلف يف بيده؛ ألن شرط اخليار ي قبض يرى فقهاء احلنابلة أن ضمان اخليار يكون على املشتي إذا
 .   لك املشتيإىل مملبيع من ملك البائع  به ا
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 . 3/488، ، املغينابن قدامه )34(
 . 1/105، ، زاد املستقنع يف اختصار املقنع احلجاوي)35(
، 1، طالشرح املمتع على زاد املستقنع. وابن عثيمني، 1/105، زاد املستقنع يف اختصار املقنع. واحلجاوي، 3/488 املغين،انظر: ابن قدامه، )36(

8/28-284. 

 
وينتقل امللك إىل املشتي يف بيع اخليار بنفس العقد يف ظاهر املذهب، وال فرق بني قال ابن قدامة املقدسي، رمحه هللا: "

وامللك مدة اخليارين للمشتي وله . وقال أبو النجا احلجاوي، رمحه هللا: "(34)"كون اخليار هلما، أو ألحدمها، أيهما كان 
 .(35)"املنفصل وكسبه وحيرم وال يصح تصرف أحدمها يف املبيعمناؤه  

 اثنيا: أدلة احلنابلة
 الدليل األول:

املبيع يكون يف مدة  إنيار، فاخلإذا وقع ي أنه وهاستدل فقهاء احلنابلة على ضمان البيع يف مدة اخليار أبدلة عقلية، 
 .(36)أن امللك يثبت مبجرد البيع والشراء، يعين مبجرد اإلجياب والقبول، وليس للبائع، و اخليار ملكاً للمشتي

 اثلثا: مناقشة األدلة
وينتقل امللك إىل املشتي يف بيع ، من خالل ما استدل به فقهاء احلنابلة، يتبني أن ضمان اخليار يكون على املشتي

ن امللك يثبت مبجرد البيع والشراء، يعين مبجرد ؛ أل، أو ألحدمهامجيعا اخليار بنفس العقد، وال فرق بني كون اخليار هلما
 ، فإذا تلف املبيع  يف زمن اخليار كان ضمانه على املشتي.اإلجياب والقبول

 املطلب اخلامس: القول املختار
الباحث يف هذه الرسالة، وهي مذهب أيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد بعد عرض أقوال املذاهب الفقهية املعتمدة لذا  

بن حنبل، وذكر أدلتهم، ومناقشتها، يف مسألة ]ضمان البيع يف مدة اخليار[ يتضح للباحث أن هذه املذاهب الفقهية 
 قد اختلفت يف من يكون منه ضمان البيع يف مدة اخليار.

من البائع وحده، أو من  ط اخليارات شاكان األحناف أن ضمان البيع يف مدة اخليار قد يكون على البائع إذا   ىري ف
 . لمشتي وحدهاخليارل  طات شاكان  ، أي البائع واملشتي، ويكون الضمان على املشتي إذا  كليهما

 مجيعا،  سواء أكان اخليار هلما يستلمه املشتي،  أما املالكية، فإهنم يرون أن ضمان اخليار على البائع إذا هلك عنده، ومل
 ، إن كان مما يغاب عليه،هذا إن مل يستلمه املشتي، أما إذا استلمه املشتي وهلك عنده يف فتة اخليار، فأو ألحدمها
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تطيع املشتي ، وال يسوإن كان مما ال يغاب عليه على املشتي، ألنه أمهل يف احملافظة عليه،فضمانه  ويستطيع أن خيفيه

 .البائع   علىفضمانه    أن خيفيه
املشتي املبيع وتلف يف بيده؛ ألن شرط   قبض  أما والشافعية واحلنابلة فإهنم يرون أن ضمان اخليار يكون على املشتي إذا

 . لك املشتيإىل مملبيع من ملك البائع  به ا  قلتناخليار ي
وهذه األقوال كلها متقاربة من بعضها البعض، وتعتمد كلها على حقيقة خيار البيع هل هو عقد ملزم للبيع أم غري ملزم؟ 
ولكن الباحث يرجح يف هذه املسألة قول املالكية؛ وذلك ألهنم فّصلوا تفصيل دقيق فيها، وراعوا حال املبيع يف كونه مما 

 احلاصل يف السلعة هل هو من البائع أم املشتي، وقد ال يستطيع املشتي إخفاء يغاب عليه أم ال، وأن اإلمهال والتقصري
 هذه السلعة، لكوهنا مما ال يغاب عليها، فكان يف األمر سعة وَتفيف على املشتي. 

 اخلامتة:
ه ورسوله، صلى احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممد عبد 

 هللا عليه وعلى آله وصحبه أمجعني.  وبعد.
األحكام املتعلقة   أقوال علماء املذاهب الفقهية  يف  يبنيفبحمد هللا وبفضله وتوفيقه وامتنانه، استطاع الباحث أن  

 أن يقف على أهم وأبرز النتائج والتوصيات وهي:  و ،  بضمان املبيع يف مدة اخليار

 أهم النتائج:
 توصل الباحث يف هناية هذه الدراسة العلمية إىل النتائج التالية:

من البائع وحده، أو  ط اخليارات شاكان ، يكون على البائع إذا  بيع يف مدة اخليار عند فقهاء األحنافضمان املأن  -1
 .لمشتي وحدهاخليار ل  طات شاكان  ، أي البائع واملشتي، ويكون الضمان على املشتي إذا  كليهمامن  

سواء  أن ضمان املبيع يف مدة اخليار عند فقهاء املالكية يكون على البائع إذا هلك عنده، ومل يستلمه املشتي،  -2
إن ا استلمه املشتي وهلك عنده يف فتة اخليار، ف،هذا إن مل يستلمه املشتي، أما إذأو ألحدمها  مجيعا،  أكان اخليار هلما

، وإن كان مما ال يغاب عليه  على املشتي، ألنه أمهل يف احملافظة عليه،فضمانه   ، ويستطيع أن خيفيهكان مما يغاب عليه
 .البائع   علىفضمانه   وال يستطيع املشتي أن خيفيه

املشتي املبيع وتلف يف  قبض احلنابلة يكون على املشتي إذاأن ضمان املبيع يف مدة اخليار عند فقهاء الشافعية و  -3
 . لك املشتيإىل مملبيع من ملك البائع به ا  قلتنبيده؛ ألن شرط اخليار ي
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 أهم التوصيات:

اخليار عند بقيت املسائل الفقهية املتعلقة خبيار البيع، وهي كثريا، منها على سبيل املثال، بيان مدة  االهتمام بدراسة    -1
علماء املذاهب الفقهية، وكذلك حكم توريث اخليار إذا مات أحد املتبايعني، وحكم من يصح خياره ومن ال يصح، 

 وحكم اشتاط النقد يف اخليار، وغري ذلك من املسائل الفقهية املتعلقة خبيار البيع.
مدة اخليار، حىت ال حيدث تنازع أو خالف بني التفقه يف مثل هذه املسائل، وخاصة املتعلقة بضمان املبيع يف  -2

 املتبايعني يف حالة هالك املبيع يف مدة اخليار.
 قائمة املصادر واملراجع

، فتح الوهاب بشرح منهج الطالباألنصاري، أبو حيىي، زين الدين زكراي بن حممد بن أمحد بن زكراي السنيكي،  .1
 م(.1994ه/1414  دط،  )بريوت: دار الفكر للطباعة والنشر،

 ، )دم، مطبعة احلليب،حاشية البجرمي على شرح املنهجالبجرمي، سليمان بن حممد بن عمر املصري الشافعي،  .2
 م(.1950ه/1369  دط،

، )دم، دار الفكر إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعنيالبكري، أبو بكر عثمان بن حممد شطا الدمياطي،  .3
 م(.1988ه/  1418  ،1ط  للطباعة والنشر والتوزيع،

، حتقيق إبراهيم عطوة عوض، سنن الرتمذيالتمذي، أبو عيسى، حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك،   .4
 م(. 1975ه/1395 ،2ط  )مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب،

 ، )بريوت: دار الفكر،هناية الزين يف إرشاد املبتدئنياجلاوي، حممد بن عمر بن علي بن نووي اجلاوي التناري،  .5
 دت(.  ،1ط

، زاد احلجاوي، أبو النجا، شرف الدين موسى بن أمحد بن موسى بن سامل بن عيسى بن سامل املقدسي الصاحلي .6
دط، حتقيق عبد الرمحن بن علي بن حممد العسكر، )الرايض: دار الوطن للنشر،  املستقنع يف اختصار املقنع،

 دت(.
، حتقيق الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنةابن حجر العسقالين، أبو الفضل، أمحد بن علي بن حممد بن أمحد،  .7

 م(.1972ه/1392،  2طحممد عبد املعيد ضان، )اهلند: جملس دائرة املعارف العثمانية، صيدا أابد،  
 ، اجلوهرة النرية على خمتصر القدوري،احلداد، أبو بكر بن علي بن حممد احلدادي العبادي الزبيدي اليمين احلنفي .8

 ه(.1322  ،1ط  )دم، املطبعة اخلريية،
، حتقيق ، الدر املختار شرح تنوير األبصار وجامع البحاراحلصكفي، حممد بن علي بن حممد احلصين، عالء الدين .9

 م(.2002ه/1423 ،1ط  املنعم خليل إبراهيم، )بريوت:دار الكتب العلمية،عبد  
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مواهب اجلليل احلطاب، أبو عبد هللا، مشس الدين حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابلسي املغريب الرعيين،  .10

 م(.1992ه/1412  ،3ط  ، )دم، دار الفكر،يف خمتصر شرح خليل
، حتقيق خليل عمران املنصور، ، جممع األهنر يف شرح ملتقى األحبراحلليب، إبراهيم حممد بن إبراهيم احلنفي .11

 م(.1998ه/ 1419  ،1ط )بريوت: دار الكتب العلمية،
 دط، ، )دم، دار الصحابة للتاث،، خمتصر اخلرقياخلرقي، أبو القاسم عمر بن احلسنني بن عبد هللا .12

 م(.1993ه/1413
، )بريوت:دار احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ، مغيناخلطيب الشربيين، مشس الدين حممد بن أمحد  .13

 م(. 1994ه/1415  ،1ط  الكتب العلمية،
اإلحاطة يف أخبار ابن اخلطيب، أبو عبد هللا، حممد بن عبد هللا بن سعيد السلماين اللوشي الغرانطي ألندلسي،   .14

 م(. 2004ه/1424  ،1ط  )بريوت: دار الكتب العلمية،  غرانطة،
، وفيات األعيان العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر الربمكي اإلربليابن خلكان، أبو  .15

 دت(.دط،  ، حتقيق إحسان عباس، )بريوت: دار صابر،  وأنباء أبناء الزمان
، حتقيق أمحد جاد، )القاهرة: خمتصر خليلخليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين اجلندي املصري املالكي،   .16

  .م(  2005ه/1426 ،1ط  دار احلديث،
 دت(.دط،  ، )بريوت: دار الفكر،  ، الشرح الكبريالدردير، أبو الربكات أمحد بن حممد العدوي .17
، سنن أيب داودشداد بن عمرو األزدي السجستاين،  أبو دود، سليمان بن األشعب بن إسحاق بن بشري بن .18

 م(.2009ه/ 1430، 1طحتقيق شعيب األرنؤوط وحممد كامل قره يللي، )دم، دار الرسالة العلمية،  
، حتقيق شعيب سري أعالم النبالءالذهيب، أبو عبد هللا، مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز،  .19

 م(. 1985ه/  1405  ،3ط  لة،األرنؤوط، )بريوت: مؤسسة الرسا
، 15ط، )دم، دار العلم للماليني، األعالمالزركلي، خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس،  .20

 م(.2002ه/1423
، شرح زروق على منت زروق، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن أمحد بن حممد بن عيسى الربنسي الفاسي .21

 م(.2006ه/1،1427طت: دار الكتب العلمية،  ، )بريو الرسالة البن أيب زيد القريواين
، الضوء السخاوي، أبو اخلريات، مشس الدين حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن أيب بكر بن عثمان بن حممد  .22

 دت(.دط،)بريوت: دار مكتبة احلياة،    الالمع ألهل القرن التاسع،
 م(.1994ه/1414دط،  )بريوت: دار املعرفة،    املبسوط،السرخسي، حممد بن أمحد بن أيب سهل،   .23
  ، )بريوت: دار الكتب العلمية،حتفة الفقهاءالسمرقندي، حممد بن أمحد بن أيب أمحد أبو بكر عالء الدين،   .24
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 م(.1994ه/1414  ،2ط

الشافعي، أبو عبد هللا حممد بن إدريس بن عباس بن عثمان بن شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف املطليب  .25
 م(1990ه/  1410  دط، )بريوت: دار املعرفة للطباعة والنشر،  األم،القريشي املكي،  

، )بريوت: اسعالبدر الطالع مبحاسن من بعد القرن التالشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا اليمين،   .26
 دت(. دط،  دار املعرفة،  

 ، حتقيق حممد بو ينو كالن، )بريوت: دار بن حزم،، األصلالشيباين، أبو عبد هللا حممد بن احلسن بن فرقد  .27
 م(.2012ه/1433  ،1ط

، )بريوت: دار الكتب املهذب يف فقه اإلمام الشافعيالشريازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف،  .28
 دت(.  دط،  العلمية،

، حتقيق إحسان عباس، )بريوت: دار الرائد طبقات الفقهاءالشريازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف،   .29
 م(.1970ه/1390  ،1ط  العريب،

، حتقيق أمحد األرنؤوط وتركي مصطفى، ، الوايف ابلوفياتالصفدي، صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا .30
 م(.2000ه/  1420دط،  اث،  )بريوت: دار إحياء الت 

، الكايف يف فقه أهل ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب .31
 م(.1980ه/1400  ،2ط  حتقيق حممد حممد أحيد ولد ماديك املراتين، )الرايض: مكتبة الرايض احلديثة،  املدينة،

، اإلشراف على نكت مسائل وهاب بن علي بن نصر البغدادي املالكيعبد الوهاب خالف، أبو حممد عبد ال .32
 م(.1999ه/1420  ،1ط  ، حتقيق احلبيب بن طاهر، )دم، دار ابن حزم،اخلالف

 ، 1ط، )دم، دار ابن اجلوزي،الشرح املمتع على زاد املستقنعابن عثيمني، حممد بن صاحل بن حممد العثيمني،   .33
 م(.2002ه/1422

، حتقيق حممد عبد القادر ، أحكام القرآنن عبد هللا أبو بكر العريب املعافري األشبيلي املالكيابن العريب، حممد ب .34
 م(.2003ه/1424  ،3ط  عطا، )بريوت: دار الكتب العلمية،

، )مصر: إرشاد السالك إىل أشرف املسالك يف فقه اإلمام مالكابن عسكر، عبد الرمحن بن حممد البغدادي،   .35
 دت(.  ،3، طى البايب احلليب وأوالدهشركة مكتبة ومطبعة مصطف

 ، )بريوت: دار الفكر،، منح اجلليل شرح خمتصر خليلعليش، أبو عبد هللا، حممد بن أمحد بن حممد املالكي .36
 م(.1989ه/1409  دط،

 ، حتقيق خليل املنصور، )بريوت:، الكواكب السائرة أبعيان املئة العاشرةالغزي، جنم الدين ، حممد بن حممد  .37
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 م(.1997ه/1418  ،1ط  دار الكتب العلمية،  
 ، الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب،ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن حممد برهان الدين اليعمري .38

 دت(.  دط،  حتقيق حممد األمحدي أبو النور، )القاهرة: دار التاث للطباعة والنشر،
، الكايف يف هللا بن أمحد بن حممد اجلماعيلي املقدسي الدمشقي احلنبليابن قدامة، أبو حممد، موفق الدين عبد   .39

 م(.1994ه/1414  ،1ط  )بريوت: دار الكتب العلمية،  فقه اإلمام أمحد،
 ،، املغينابن قدامة، أبو حممد، موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد اجلماعيلي املقدسي الدمشقي احلنبلي .40

 م(. 1968ه/ 1388 دط،  )القاهرة: مكتبة القاهرة،
 ، )بريوت: دار الغرب اإلسالمي،، الذخريةالقرايف، أبو العباس، شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن .41

 م (.  1994ه /   1416  ،1ط
، حتقيق إحسان فوات الوفياتالكتيب، حممد بن شاكر بن أمحد بن عبد الرمحن بن شاكر، صالح الدين،  .42

 م(.1974  ،1ط عباس، )بريوت: دار صادر،
، )بريوت: دار إحياء التاث معجم املؤلفنيكحالة، عمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد الغين الدمشقي،  .43

 دت(.  دط،  العريب،
 ،1ط ، )الرايض: دار طيبة للنشر والتوزيع،، دليل الطالب لنيل املطالبالكرمي، مرعي بن يوسف احلنبلي .44

 م(.2004ه/1425
، حتقيق موسى حممد علي ، أحكام القرآنعلي بن حممد بن علي الطربي الشافعي الكيا اهلراسي، أبو احلسن، .45

 ه(.1405 ،2ط  وعزة عبد عطية، )بريوت: دار الكتب العلمية،
، حتقيق أمحد عبد الكرمي جنيب، )قطر: وزارة األوقاف ، التبصرةاللخمي، أبو احلسن، علي بن حممد الربعي .46

 .م(2011ه /1432 ،1، طوالشؤون اإلسالمية
، حتقيق شعيب األرنؤوط وعادل مرشد وحممد سنن ابن ماجةابن ماجة، أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين،  .47
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