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 فريح العنزي. د.إعداد أ
٣٠٨ 

  .زيد مرزوق عبدالمحسن الوصيص  ثـــــاسم الباح
تهذيب األحكام لألمـام    "دراسة وتحقيق في كتاب       ثــــعنوان البح

: " غويبمحيي السنة الحسين بن مسعود الفراء ال      
  من أول كتاب البيوع إلى باب بيع البراءة 

  األزهر  ةـــــــجامع
  الشريعة والقانون  ةــــــــكلي
  الفقه المقارن  مــــــــقس

  )م١٩٩٣ (الماجستير  ةـــــــالدرج

   البحثمستخلص
  هدف الدراسة

  :الختيار هذا الموضوع ما يليالباحث كان من األسباب التي دعت 
 وبصفة عامة أحياء التراث اإلسالمي وبعثة إلى الوجود كي يسهم فـي             :أوال

  . األولىاالعودة بها إلى سيرتهالحفاظ على أصالة األمة و
العلماء المخلصين أصحاب هذه الكتـب والوقـوف        هؤالء  تقدير جهود    :ثانيا

  .على سيرتهم حتى يرزقنا اهللا تعالى االقتداء بهم
 ما امتاز به كتاب التهذيب من سالسة األسلوب ووضح العبارة وحـسن             :ثالثا

يق مما يشد الباحث   الترتيب في عرض المسائل واالستدالل والتعليل الدق      
  .إليه ويجعله يمعن النظر فيه
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 المشاركة في إبراز تراث هذا اإلمام الكبير من الناحية الفقهية حيـث             :رابعا
وكتابان فـي الحـديث     " معالم التنزيل ":ظهر له كتاب في التفسير وهو     

ولكن لم يظهر له كتاب في الفقـه        " مصابيح السنة  "،"شرح السنة "وهما  
لي هذا فاتحة خير في هذه الجامعة المباركة إلظهار         فعسى أن يكون عم   

عته الفقهية المكونة مـن عـشرة       والجانب الفقهي لهذا اإلمام في موس     
  .أجزاء

 وكان اختياري لجزء من فقه المعامالت وهو من أول كتاب البيـوع             :خامسا
إلى باب بيع البراءة لما للمعامالت من أهمية في تنظيم العالقات بـين             

 ولما يظهر .اقع الحياة بما يحقق غاية وجودهم على األرضالناس في و
 وتباين آراء الفقهاء والمـذاهب      يفي المعامالت من سعة الفقه اإلسالم     

  .وكلهم يسعى الوصول إلى الحق في إصدار الحكم الصحيح
  منهج الدراسة

لقد سرت في تحقيق هذا الكتاب على المنهج المتبع    . المنهج التحقيقي   
طبقة في تحقيق النصوص مستعينا     ك القواعد الم  ل وراعيت في ذ   عند المحققين 

بأهم الكتب التي ألفت في ذلك مراعيا األساليب التي شـاهدتها فـي الكتـب               
  : وسأبين هذا المنهج في النقاط اآلتية.المحققة والتي سار عليها كبار المحققين

ع تحقيقي من الكتاب نـسختين فاستعرضـتهما        و وجدت لموض  -١
حسب األقدمية ووضوح الخط فقابلت نسخة األصل وهي النـسخة          ورتبتهما  

بالنسخة األخرى وهي النسخة التركيـة      ) أ(الظاهرية التي رمزت لها بحرف      
  .)ب(التي رمزت لها بحرف 
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" أ"حققه من الكتاب على ضوء نسخة       أ ثم قمت بنسخ الجزء الذي       -٢
  .الهجري دس حيث كتبت في القرن الساتين وهي أقدم النسخ

 استعنت بكتاب الفتح للرافعي والروضة للنووي للتأكد من ضبط          -٣
بعض الكلمات حيث أنهما قد أكثرا النقل من كتاب التهذيب وكذلك كتاب شرح 

  .السنة لإلمام البغوي نفسه
  . عزوت اآليات القرآنية إلى سورها في القرآن الكريم من الترقيم-٤
فإذا كـان الحـديث      ، خرجت األحاديث النبوية الشريفة واآلثار     -٥

يهما في حالة وجـوده     إل ه أكتفي بعزو  يموجودا في الصحيحين أو أحدهما فإن     
ا ميهإلعزوه  " إذ" وال أتتبعه في بقية كتب الحديث غالبا         .لى أحدهما إا أو   مفيه
أما ما كان فيما سواهما فأنني أستقصى تخريجه . حدهما معلم بالصحةألى  إأو  

 وأحكم عليه حينما يكون ضعفه شديد فقط         .من مظانه من كتب الحديث غالبا     
به الصحة أو الحـسن     افإن الغالب على األحاديث التي يذكرها البغوي في كت        

  .ويندر فيها الضعيف
لـى المـذاهب    إراء  آل من صحة ما ينسبه المؤلف مـن ا        ت تأكد -٦

  .ر المتبعة وذلك بالرجوع إلى كتب المذاهب المعتمدةيالفقهية المتبعة وغ
باألقوال واألوجه التي ذكرها المؤلـف فـي المـذهب           اعتنيت   -٧
اهتماما بالغا حيث أن هذا الكتاب مهذب ومختصر وخالصة         تها  يأولالشافعي و 

ألحكام المذهب الشافعي كما ذكر ذلك المؤلف في مقدمة كتابـه وكمـا هـو               
  ." تهذيب األحكام " مدلول تسميته لكتابه بـ 
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واإلحاالت الواردة فيه    عملت جاهدا على توثيق نصوص الكتاب        -٨
وذلك بالرجوع إلى مظانها وما لم أتمكن من الوصول إليه أشرت إلى من نقل          

  .لى ذلك سبيالإمن الكتب األخرى ما استطعت عنه 
 علقت على المواضع الغامضة التي رأيت أنها تحتاج إلى ذلـك            -٩

ع ذكر  اإلمكان معتمدا على اإليجاز بقدر المستطاع مبوبينت المراد منها حس
  . كل تعليقهدالمصادر عن
 في مواضع االختالف بين فقهاء المذاهب في الفروع ذكـرت           -١٠

 واعتمدت في ذلـك علـى       ،رأي كل مذهب من كتبه ودليله مع التوجيه غالبا        
  .النصوص فقط

ـ  وضحت معاني الكلمـات الغري     -١١ ة والمـصطلحات الفقهيـة     ب
ب االصطالحات الفقهيـة    واألصولية معتمدا على معاجم اللغة وقواميسها وكت      
  .والشروح والحواشي لكتب المذهب الشافعي وغيره

 قمت بترجمة موجز لإلعالم التي ورد ذكرها في الكتاب عـدا            -١٢
المشهورين منهم كالخلفاء األربعة واألئمة األربعة فإن شهرتهم بـين النـاس            

جم ليه من كتب التاريخ والترا    إ وأشير إلى ما رجعت      .تغني عن التعريف بهم   
  . والسير

  استنتاجات الدراسة
  . قسمت هذه الدراسة على قسمين قسم للدراسة وقسم للتحقيق

  : قسم الدراسة وجعله الباحث في ثالثة أبواب:أوال
  . في عصر اإلمام البغوي وحياته وسيرته:الباب األول
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  . في شيوخه وأقرانه وتالميذه:الباب الثاني
  . العلمية في آثار اإلمام البغوي:الباب الثالث

 فيحتوي على النص المحقق بعد ضبطه وتصويبه        ، التحقيقي :أما القسم الثاني  
  .وتصحيحه بما يبرزه في صورة دقيقة خالية من األخطاء

  :والعناصر الرئيسية التي أنطوى عليها متن التحقيق تتضح فيما يأتي
 وتشتمل على إثبات مشروعية البيع وتعريفه وذكر أنواعـه ومـا            : مقدمة -أ

  .يصح به
  . األبواب والفصول-ب

  .عينياب باب خيار المت-١
  . باب الربا-٢
  . باب بيع اللحم باللحم وبالحيوان-٣
  . باب ثمر الحائط يباع أصله-٤
  . باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار-٥
  . باب المزابنة والعرايا-٦
  . باب بيع الطعام قبل أن يستوفى-٧
  . باب بيع المصراة-٨
  .خراج بالضمان والرد بالعيوب باب ال-٩

  . باب بيع البراءة واالستبراء في البيع-١٠


