
 



 

  

  

  

  

  

  

  
  

� �

	�������אد����)2009(�����W)1235(����א���אع���دא��א����وא �

ISSN (Print): 2071-6028 

ISSN (Online): 2706-8722  

  

�����W��א"!��א�� و� �
www.jauis.uoanbar.edu.iq/ojs/  

�&%א�$#Wא �
issccoll@uoanbar.edu.iq 

W�!"אن�א��(� �
�L�

-,��א+�*.�L%0אق
د123�����א�%�א �

�4�!0!�م�א��$��
���0א+�*
6��!7�L�4����0א+�*
�8�L!��4א0!�م�א��$
6  
  

  

�������� �����	�
��  ��������� ��������� 



 

 
 

�ا������ �م����ا%$#"ر�  ���"&� ��'�� ، 
ٌ
��'�� َّ�+�, 

ٌ
�� َّ��-. 

ٌ
�� �ُ 

َّ
01 

ٌ
�+� �3-2ر ،

 =ِ�،�;ر:���أ,2اد��67ا 5َّ 4
َ
?�

ُ
@4�A 

َ
B 

ْ
DEث����م�ا�������ا 1#�Hِ��ا ��GEِ� �67ا �

ّ
� "4.  

  

Jا�K5�
ُ
�2H#4اد:�وا ��XY"Zا �VW0دار��67ا�2Uاع�ورQR )م،�2009=��('���أ

)1235)��=5 �(2009K�  ا 2و�6dاQREJ:�اJ��"ري �ا a,�b�B-W`�)م،�و_-
  

ISSN (Print): 2071-6028      ISSN (Online): 2706-8722 
  

���2pqف�'Jا�EِDr�`dم�ا�������4+"�إ���ى�ا ��+�67�Qt5uُ�vا �W5J"4�6x ُّE ا
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١.  
  رY¡ �ا E.�..............................................................�EzE1Wاس��A�1U,#2ا�����.د.�أ

�م�ا�������  �.�3-¤�3£�5¢،�&"����ا%$#"ر�/������ا �

٢.  
  ��EU2ا �EzE1W................................................................��1+51��2|�را§¦�.�د.م.أ

�م�ا���������Qا �0م�وا ���2ة،�&"����ا%$#"ر�/������ا �,�:¤-�3.  

٣.  
� ............�.......................................�,#2ا E_+|�_+2ي�©"67.د.�أ�,�EzE1W ا��ª�«  

�م�/��&"����ا%$#"ر،�.�����"رن �3-¤:��  ا������.�����ا �

٤.  
� �......................................................�أ_+�2,#2ا Eزاق���b.د.�أ�,�EzE1W ا��ª�«  

�م�ا������./��&"����ا%$#"ر،��3-¤:�,��2ة�����ا ��  
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� �...........................................................���V�t,#"س�,�دة.د.�أ�,�EzE1W ا��ª�« 

�م�ا�5r"$��/��&"����ا%$#"ر،�أ��ل�.���3-¤:��������ا ¯���4¢ �.  

٦.  
��....................................................�,#2ا £W"ح��E���2+1.د.�أ�,�EzE1W ا��ª�«  

�:¤-�3¢�5£3�،E«ا%ز����"&��/E-��/|U2 ل�ا�����أ��.  

٧.  
��............................................................����E+,�2+1+"6³.د.�أ�,�EzE1W ا��ª�«  

�:¤-�3��.��،��Rر"D ا����"&�/��� ÉD ا����  .ا��"رات�/وا 2را�"ت�ا��������

٨.  
��...............................................��1+�2,#2ا��+��2ا�¶��V.د.�أ�,�EzE1W ا��ª�«  

��/�/��&"����آل�ا #¡K،�أدU"ن�3-¤:� ÉD ا����  .ا%ردن�

٩.  
��.................................................�_"زم�,#2ا �»"ب�,"رف�.د.م.أ�,�EzE1W ا��ª�«  

�:¤-�3ºU2_�،ا%$#"ر���م�ا������/��&"�������ا ��.  

١٠.  
�ري��5.�د.م.أ$�����¼Ep�.........................................................���,�EzE1W ا��ª�«  

�:¤-�3�E0.�،vا%$#"رإ�������"&��/QY"� ا ¯¢���4ا�����.  
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�  �67ا 1#�ث���24َُّ
ُ
J2َّ ا��EDB� �X�13ا EDوط�ا ��+���ا½��3:��|���� 

 �ا�
	�أن����ن� -١
ُّ
����.

ً
 ���ا����������ا

��ا�
	�����ن ���أن -٢�� �َ ِ
ُ

َ% �أو�،"ِ

ُ
�-�ى �+*�ٍ� �)'���& �ِ �

ُ
 أ

ً
،�أم�0/.��

ً
�  .،��5اء���3َّ

 .ا<5=+���ا����م�ت�;��:���أ�)'���ن ��أن�ا�
	��)'� 89ط6ُ  - ٣

٤- �?�@	A�ا�%
�ت�BADE"�FGHن�اBA&Cن،�و��ُ�@IAHت،�إ��إذا�ا�L�M;N@�?�ا	ث�:�	��%
@:��

 �Sا�A�.�Q��+�R	��DE"�FGH�?@وا��ة�إ��

٥- ��%
 .+��0��Q[�ت�أو�\�]�ت�أو��IZQNت�89X'Yوا��أو�VWX��Aا��ا��TU�Mذات�ا�
	�ث�:@

����أن�W��`+�a8b�)Turnitin(�FGH	�T^;:_ا�
	�ث��� -٦X/:��
c"ل�=A5ا��'(��	
:��eHا�

)20%(�:eHس��
A�
��ا�c"�30(،�و%(،�?hت�و�I���A�ة�اih�Q�ا. 

٧-  ّ'kأو�_	h�Fkث�إ�	
�ِ �:;^�Tا��e+ َ
��	

�ل�ا���eHر�iA�mأن���]�� ُّ?	Xو�،�X�	A�ا��[�\�%

�e+ب�
5o[�]��دون����ن�ا�ا��Zaة�� ،�H �ة�أ��م،��FGHأن���:A*�وز�+
ً
�I�H� َّأن��@h[�]��+�ا�ا���

rs�m^�ورة��ل ����
���	
 ���& �،�ا�
َّ
aإ�I�rs�m����=t�uS�H�FGHن�BIv	Nا. 

٨- �T^;��	
�ِ �+e����wX�@Aا� َ
%�e�8B
��?�ا����rxا�A;�_�)'�اBQCن�-�،�ا�
	���S�Nع�ا�

ِ َ	 ُ+ �إFkا�
	����5%�ُ �ا��w��@A)'�ا-����I]h=Aل�و)'
ّ

vw�،���C�:�eH�
ً
=^h �@Xw��	
�ِ �+�eا� َ
%�

 ٍ8B
-� 
ُ
� 

َ
�ة���:A*�وز:�}[�eXّي �ِ �+�'(�،. 

٩- %5�
ُ
BIن�+=��Zت�: ِ

ّ
v	َ

ُ
Nو��ا�،���
��ا�i-oإ��ا�
	��ُ�& ��إ�Fkا��U�.�|} 

١٠- FGH� �ِ��
�ة�"��DEإر�5ل�ا���
	ِ� +�eا��0���U��اw��@A���i-oواNت��Z�=. 

١١-  ُ�~��M����

	���D�I_�ا�������X/���eH)200(��I�3�eH��X/:�������AW+ت��I�33(،�و(�

 �I�3ت،�و 
ُّ
 ���ن�اD�N_�ا<�B��aي�+��د��أن��FGHوا<���B�*a،�ا��������BAن����

ً
���e+�u��H�~AvNا


�رaoم�ا<�- ا��5 �ري��*�+���ا���������89�����3ا��a�c".  

�eاD�N_�ا< � -١٢ َّI^A 
َّ
��������
 .�ا<�B��a�����B��aي��QHان�ا�
	��وا�w5ا�

 .�M�ُ�uQH�~�ا�
������ر�hق�8B5ة�ذا:���ُ+�0/ة -١٣

١٤- ����
�م�ا�@�ُ 
ً
� َّ�M-�

ً
م���& ��\��0[ٌ��-��_��u،�و �إ��ارا َّ�@

ُ
Nا��	
�ا� �����u�hنَّ]�A��%I	AX

�اء��FGHا��@�ق�ا���X�vW��eX�-.��3+���)'���ل�cNو����ا�@����a�aاAHا� 

١٥-  
َّ
aوإ�،��*Nرأي�ا�%�I:رة���� &Nث�ا�	
 �I:��I%�رأي�أ���{|��R@h.ا�

 ��5اء،�ا�
	�ث�+�cداتا�H����+/�+�8B����*Nدة� -١٦
ُ
"  ِ �َ��	
 �ُ ���wأم�ا�

ْ
&� . 

�D4?I!ْ?0 B%BMوAط�Cא�AKD%�א
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 EUُوط�اED ا�E
ْ

D
َّ
B� ���2�

ُ
Jث�ا���³`��67ا 1# ِ

ّ
=

َ
 ا½��3:�ا £

 �إر�5لو +�TاN*��،��ا�L�;A~����ن  -١
ً
��a89وv�ث�إ�	
��ا�X���?X�L�eH�،ا��*N�V"89وv�>ا: 

issccoll@uoanbar.edu.iq 

٢-  ُ�T
M��	
 .+�WQدة�و��h�cIت،�ا����5ب�a8b)Word�(�FGH+`�ا�ُ�رد���ا�

٣ - � �اد���نHإ��	W��ا�FGH�Vmا���	Q�ا� :FGHأ�%W5٣(�وأQ�(� ، 
ً
�Q�I�� 

ً
،��)�٣Q(�و��cرا

ً
أ�^�

�+�T+�ا�Hة��،)A4(:�ا��ر�����wو �:�wت��	W��ا. 

٤- ����Av�ن�ا��:R;�:�)Simplified Arabic(�+�]�9ن�واI���،�5دoن�ا���و���،. 


	�ا��Wt���A	�ت��c�cm%����ن  -٥��FGH��	Q�ا�Vmا��:�:Fkوoا��	W��انا�QH��	
�ا��.��،�ا�

��ذ����،وإ��w|�=�Iو�QHا�w|��aا�
���Bن�أ�I5ء�U_D�+��	
+��Tوا<����B��aا������������BAن�ا�

����AWNت�ا�I���ا،�� َّw
ُ
C،�+�@Nا�� َّw

ُ
C���
Nأو�ا�،~��MNا�� َّw

ُ
C،�I:�Dا�� 

ً
 .ا��Nدر���.��Iوا-8Bا

٦-  ُ�~Av�FGH��	W��ا�Fkوoا�R@h�e+��	

�ر��0+���+*���:ا�aoم�ا�����ا<5=+���. 

�دأ�)١٨(�������wا��.���ا�
	���QHان����ن  -٧��X�"Ç�R5و��	W��ا�Fkوoا. 

٨-  
ُ
:~Avء��I5ن�أB���
�دأ�)١٦(������w،�و�QHا�w|��aا���X�"Ç�)Bold(�R5و��	W��ا�Fkوoا�،

.�	
 أ�QH�%W5ان�ا�

٩-  
ُ
:.���
 89ك�+B���h�cن��QHان�ا�
	��وا�w5ا�

١٠- �uI5ا��	:����
���)'�ذ��.Av�ُ~�إ��I%�ا��
�}�ة،�+�T+�ا�Hة�ا�+ 

١١-  
ُ
:~Avت��aا�Q��ا����وoا)� :،�+�@Nا����
Nأو�ا�،~��MNا�،�I:�D[�ا+�،�ا��در�ا��Nا�(

w������)د�)١٦� .ا��W	��و�X�"Ç�)Bold(�R5أ�

١٢-  
ُ
:~Avت��aا�Q��ا��X�a���ا�w������)دأ�)١٤���X�"Ç�)Bold(ن�BI���	W��ا. 

١٣-  ُ�~Av9ن�+��	
�)١٤(�������wا� ،T+�R
S��	W��ا� ، 
ُ
�ر\����د.��+89��h�cكو:��)١Q�(�

�Mc��� ولoا�R@h�%��ة��@h�e+9ن�Nا. 

١٤-  
ُ
:~Av��� �	
�ا� �)١٢(�����w\�ا+� ،� ��ا��W	��)'و:��ن �]cWa(���£�� �¦Éا�_)��%W5أ

 .ا�89���w��Wt�%	��T+�،-��ر�)١(�\ivا:���B5ن��Bن�ا�[�+��ر�����wن �FGHأن�،�ا�
	��+9ن

١٥- �:`+�a8b��،V"�I���ا�w5�������a@�آ�ص�ا��Q�ا����A6ُ 89ط����=U2Jا�b�Ê�)�EDB� ��z�ا =#

v:� .)٢ا��"�

��ا�������ا���وف��	c~�ا��Nدر�:�:�~����ن  -١٦ :
ً
��.��¡(� ....� �خ، �ح، �ج، �ث، �ت، �ب، ،�(أ،

�
ً
�I���:��I��+�.�@�: 

ً
�ام��;A5���?�c&A�ي�اi�ن �ا����u�h�w� ..)١(،�\ivا��T+��M@a�R@hا��

١٧- �eH��|��	Wtد��Hوز��*A��r¥�ث�ا�	

�ل�ا�@���+/�+�8B����*N٣٠(ا(��	Wt. 

 

�%AKD� אB%BM�D4N�@OوAط�Cא



 

  
  

�E
ْ

D
َّ
B ر�ا�����أ&'J�67ا�`a,:v@½ا��  ا =1

١- � �ا�
���Bن e+� F(�Acْ6ُ� �ا���اق 
��دا-%+ 
ً
��� �رُه:��أ�§� �وH �ون �cI-و� �.�+

�ا�ـد��Qٍر��Hا¨'�)125000( eH� ،)٢٥(�� Fkوoا� �	Wt� �زاد ��hن ،�	
�ا� e+� FGH��ذ�

�رُه:���ª�
�Wt	ٍ� �د��Qرٍ �)��C=C)3000آ�ف�ُ�^�ف�+ ِ%ّ3�eH�'¨ا�H. 

٢- � �ا�
���Bن e+� F(�Acْ6ُ� �ا���اق 
��-�رج+ 
ً
��� �وH �ون �cI-و� �.�+� �رُه:��دو�ر،

�رُه:��ذ���e+�FGا�
	�،��hن�زاد�WtH	��اoو��Fk)٢٥(،��eHا�ـ)$ 125(��ª�
ُ�^�ف�+

�C=C3(�دو�رات� $(�.�ٍ	Wt� ِ%ّ3�eH 

�ªا�
�����������Wا�»|�.��� -٣
َّ
�
�ُ oأ�0ر��%I	AXو�،�\���c���� 

َّ
 A	��h�3�%X.ا��0ر�ا�&

٤- � 
��ªا�iي�:�u��w	�ا�
����¬�~�إذاN8اء،���6ُد�اbDا��Fkإ�u��5إر���Um 
ّ
�c�e+�uُI

.R@h8اء�bDأ�0ر�ا��uُQ+�
ً
�+��;+��ِ��
 ا�

٥- �Thد���U�
ّ

�،�و��ُ�& ���	��uإ�
ْ

 
َّ

�ل�ا�&� .�3+���0ر�اo ��ُ�/ود�ا�
������Avب�

٦- � &���	
��ا��Uل��IvA5وط�ا� �ا���I���ا���QW�ة�-=ل�وا���e+��C=C:89اوح�+

Fkإ����cm)أ}[�)�٩- ٣�e+�¯Xور �:�ر�tب��A�� ل�
� .ا�& ��°�وف�و�	c~�ا�& �،�

٧-  َ/�ُ� ���
�ا� �(ود �DE&���Ac+(�u�	�� e+� ��a89وv�إ� ،� ?X�L� eH� ،���I%ا< :�%5

�e+��]�X/:�evIXو��*Nا�T��+� 
ً
 .أ�^�

  

 

�A�PBP6CH��%PPAKD� א



 

 
 الصفحة حبث يف الباحث البحث ت

1 

أثر السياق يف توجيه القراءات 
عند اإلمام الواحدي رمحه اهلل  واختيارها

تعاىل يف تفسريه البسيط، سورة البقرة 
 أمنوذجًا

 اهلل أمحد إيالف خري السيدة
 24-1 التفسري أ.م.د. ياسر إحسان رشيد

2 
دواعيه،  احلنابلةخالف األصل عند 

دراسة استقرائي َّة  وصوره، ومقاصده
 األستاذ املشارك الدكتور  حتليليَّة

 أريج بنت فهد عابد اجلابري
أصول 
 90-25 الفقه

املسائل اليت نقل الزركشي االتفاق عليها  3
 دراسة تطبيقية، يف مباحث املفهوم

 رغد هاشم إمساعيل
 أ.م.د. إمساعيل خليل فرحان 

أصول 
 122-91 الفقه

4 
 الفروق األصولية يف حاشية ابن عابدين

 «أمنوذجًا الفرق بني الظن وغلبة الظن»
 دراسة أصولية مقارنة

 م.م. مصطفى حممد حامد
 أ.م.د. قيصر محد عبد  

أصول 
 146-123 الفقه

5 

مظهر احلقائق اخلفية من البحر الرائق 
)املتوفى  الدين الرملي احلنفيلألمام خري 

إىل  الصالة من بداية كتابهـ(  1081سنة: 
 دراسة وحتقيق ،باب األذان

 السيد مصلح حسن علي
 198-147 الفقه حممد نبهان إبراهيم رحيم .أ.د

6 
ترجيحات البيهقي يف كتابه اخلالفيات، 
دراسة فقهية مقارنة، كتاب الوالء واملدبر 

 أمنوذجا

 احلميد محيد مجعةعبد السيد 
 224-199 الفقه أ.د. حممد عبيد جاسم

7 
التأصيل الشرعي ملبدأ تفريد العقوبة يف 

 القانون العراقي
أ.م.د. باقر جواد مشس الدين 

 270-225 الفقه الربيفكاني

8 

ترجيحات ابن الفرس األندلسي الفقهية 
يف كتابه أحكام القرآن )سورة املائدة( 

بالصيد دراسة مقارنة املسائل متعلقة 
 أمنوذجا

 السيد ثامر حسني علي  
 296-271 الفقه أ.م.د. باسم حممد عبيد

9 
االستثناُء يف اإلمياِن عند  اإلماِم البدِر 
الزَّركشيَّ يف كتاِبِه تشنيِف املسامِع جبمِع 

 اجلوامع

 السيدة مروة محيد صليب
 326-297 العقيدة اهلل أ.م.د. حسني علي عبد

 352-327 الفكر نزار عامر حسني .أ.م.د املعاصردور الدعاة يف اإلعالم  10
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 ملخص باللغة العربية
 السيد عبد احلميد محيد مجعة

 أ.د. حممد عبيد جاسم
دنا  على سيّ   الم  والسّ   الة  والصّ   ،المين الع    بّ لل ر    مد  الح  الّرحيم، و   ن  الّرحم    الل    م  س  ب  

ب حثي هذا    من    األّول    بحث  الم  ناولت  في  ت  فقد    عد:وب    ،حبه أجمعينوص    لهآمحمد وعلى  
بـالموس   كتابه    يهقيّ الب    ترجيحات  »وم  كتاب  الخالفيّ   في  والم  الو    ات  فقهية    ، دبرالء  دراسة 
-   دبروالم    الء  الو   ة  دراس  الثّاني تناولت     بحث  في الم  و   ،مام البيهقياإل  حياة    دراسة    ، «مقارنة

  ، والحنابلة  ،والشافعّية  ،لكّية والما  ،ةالحنفيّ )  :بذاه  م    بعة  وذلك على س    – دراسة فقهية مقارنة
  ، هاناقشت  م  ثّم    من  و   ،ة الفقهيّ   هم رائ  آ  رض  ع  ب  قمت    حيث  ،(ةوالظاهريّ   ، ةيديّ والزّ   ، ةماميّ واال

 . ها من   ح  اج  الرّ  أي  الرّ  وبيان  
 الكلمات المفتاحية: ترجيحات، البيهقي، الوالء 

THE MOST CORRECT OPINION OF AL-BAIHAQI IN HIS BOOK 
«AL-KHELAFIAT» A COMPARISON FIQHI STUDY CHAPTER OF 

LOYALTY AND A SLAVE WHO GAINS HIS FREEDOM AFTER 
THE DEATH OF HIS MASTER AS A MODEL  

Mr. Abdul-Hamid Hamid Jum'a  
Prof Dr. Muhammer Ubaid Jasem   

Summary:  

Praise be to God, Lord of the worlds, and blessings and peace be 

upon our master Muhammad, his family and all his companions. 

The second topic is a study of loyalty and the mastermind, a 

jurisprudential study of seven schools of thought, namely: [Hanafi, 

Maliki, Shafi’i, Hanbali, Imamate, Zaydi, and Dhahri], in terms of 

presenting their jurisprudential opinions, discussing them, and 

stating the most likely opinion in the discussion. 

Keywords: The most correct opinion, Al-Baihaqi, loyalty 
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 ةَمقّدامُل
ور لى النّ إ  لمات  من الظ    ه  فأخرج    ،معل  ي    لم    ما  بالقلم    نسان  م اإلذي علّ الّ   لل    مد  الح  

 وبعد:  ،أجمعين  ه  حب  دنا محمد وعلى أله وص  ى سيّ عل  سليم  التّ  الة وأتم  الصّ  وأفضل   ، بينالم  
  ين  الدّ   ول  ص  أ    نت  فبيّ   ،كانم  و    مان  ز    لكل    الحة  ص    أتت    ة  سالميّ اإل  الشريعة    فإنّ 

ها  ألنّ وذلك    ، عليها  ف  ان ويتعرّ نس  لوم التي يبحثها اإلالع    من أهم    ة  يّ الشرع   لوم  فالع    ،ه  وقواعد  
هو لوم؛ فة الع  عن بقيّ   ة  واضح    أهمية    له    ، حيث  الفقه    لم  ما ع  ال سيّ و   ،هالوم وأشرف  الع    صل  أ

  فكان القرآن    ،ان نس  ياة اإلفي ح    ة  ساسيّ األ  ة  وهو القضيّ   ،ةم الشرعيّ األحكا    استنباط    اس  أس  
الّنبوّية  والسّ   الكريم   الم    ّنة  التشريع  األساسّيان    صدران  هما    حابة  الص    راء  آ  ث مّ ومن    ،في 

تعا  -   ابعين التّ و  الل  عليهم  رضوان  آراء  بعد    ن  وم    -لى  الع    ء  جاّل األ  لماء  الع    هم    وم  ل  في 
  ، لجم  م    حوا كل  وأوض    ،خفيّ م    نوا كل  فبيّ   ،ينهذا الدّ   تعالى لخدمة    م الل  هيأه    ين  الذّ   ة  الشرعيّ 

  فة  على الصّ   ة  وا الشريع  وأبق    ،ظيمها الع  ة تراث  مّ فحفظوا لهذه األ    ،وض م   ما فيه غ  وا كلّ ر  سّ وف  
  ين  الدّ   ال  وا على إيص  رص  ح  ين  اء الذّ لم  ومن هؤالء الع    ،حسام  وت    سر  ي    ن  عليها م    التي أتت  

  بن    أحمد   ) مة  العاّل   مام  اإل  ت ه هودم  وأفنوا حياتهم في خ    ،لمالع    ودأبوا على نشر    ،عدهمن ب  لم  
 (. يهقي الب   ليّ ع   سين بن  الح  

 ة  في خدم    ب سيط    لي جهد    يكون   أن    رأيت    ، ةرعيّ الش    وم  لالع    ة  ثمر  هو   الفقه    لم  ع  وألّن  
في    يهقي  الب    ترجيحات  )  البحث الموسوم بـ  ختياري لهذا ا  خالل  من  وذلك    ،ظيمالع    لم  الع    هذا
 ( دراسة فقهية مقارنةدبر، والم   الوالء   ات كتاب  ه الخالفيّ كتاب

 : ماوه    بحثينعلى م   ة  الّدراس    هذهتقوم   

 يهقيّ الب   مام  اإل حياة  ل:َوَ األَبحثَ المَ 

 الء والمدبر الو   كتاب  الثاني:ََبحثَ المَ 
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 األول: املبحث 
 يهقّيمام الَبحياة اإل

 : األول املطلب
 هنيُتوُك ُهونسُب ُهمُسا

  راساني  وسى الخ  م    بن    الل  عبد    بن    ليّ ع    بن    سين  الح    بن    كر  أبو ب    د  أحم    مام  و اإله  
 .(1) عيّ الشاف   قيه  الف   ،يهقيّ الب   وجردي   الخسر

 الثاني:  طلُبامل
 ةلمّيالِع ُهونشأُت يهقّيالَب ماِماإل ُدوِلَم

يهق في  في قرية ب    ،انشعب    هر  ش    من  (  م994  /ـه384)  في سنة   يهقيّ الب    ام  م   اإلد  ل  و  
ها  نّ إلماء، حتى  بالع     اهتمام  شدّ أ  هتم  لم وت  بالع    دن التي تزخر  وهي من الم    ،نيسابورمدينة  

ه  راست  ود  ه  اهتمام    ل  وّ أ  ديث  لم  الح  ع    ولهذا فقد كان    ، اع  اس  و    ديث اشتهارا  الح    بعلم    اشتهرت  
 خذ  أ  ن  م  وكان م    ،لمالع    دأ في طلب   ب  حين    اما  ع    ر  ش  ع    ة  مس  الخ    ناهز  ي    عم ر ه    وكان    ،لومللع  
  بن    وعلي    ،مرع    العزيز بن  عبد    بن    ر  أبو نص    :يهق همب    في قرية    لم  م الع  ى منه  م وتلقّ عنه  
 .(2) لخإبراهيم ...إ بن   الل  عبد    بن   وعلي   ،مرع   بن   أحمد  

 : الثالث طلُبامل
 يهقّيالَب ماِماإل فاُتِص

  ،اهداز    عا  ر  و    كان  فقد     ،ن يانيّ بّ الرّ   تقياء  األ  لماء  الع    فات  بص    صف  يتّ   يهقي  الب    مام  اإل  كان  
نيسابور    هل  أ  به    صف  تّ بما ا  ا  أيض    صف  وأتّ   ،عالىت    لل    بادة  الع    كثير    وكان    ،سيربالي    قنع  ي  

 ،قلالع    ضوج  بن    يضا  أ   صف  وأتّ   ،هاصاب  في ن    األشياء    ووضع    ة  ك  ل  م  ال   ن  س  وح    الرئاسة    ة من  عامّ 
الغ    درة  الق  كذلك  و   ،ورلألم    ه  وتدبير    فكير  التّ   ة  قوّ و    ،هنالذّ   فاء  ص  و   الم    وص  على  اني  ع  في 

 .(3) واالستنباط
 

 

اللّ مّ أ  (1) انت  ا  الذي  فيها وهي إسب  قب  نشأ  التي  المدينة  فهو  بيهق  ليه  ومدينة   ،خسر وجرديوقرية    ،قرية 
 . 2/127:  معجم البلدان ، 116/ 5: نساباأل ،1/206: معجم المؤلفين: ينظر .خراسان

 . 1/125: معرفة السنن واآلثار ،فما بعدها18/164: عالم النبالءأسير : ينظر (2)
 . 11_ 4/8: طبقات الشافعية الكبرى : ينظر (3)
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 ابع: الرَّ طلُبامل
 يهقّيالَب ماِماإل سرُةُأ

نّ   ، يهقيّ الب    مام  اإل  ة  سر  أ    عن    الكاملة    فاصيل  التّ   ذكر  م ت  ول    صادر  لنا الم    م  ترج  م ت  ل   ما وا 
وأبو    ،أحمد  بن    عيد  وأبو س    ،أحمد  بن    إسماعيل  ):  وهم  يهقي  الب    مام  اإل  أوالد    بذكر    اكتفت  
ولم    ،ى الزبيديّ ض  رت  م    مام  اإل  الل  وأبي عبد     أبي سعيد  سب  ن    وقد أثبت    ، (أحمد  بن    الل  عبد  
  ، يهقيّ الب    اإلمام    أبناء    هؤالء    ، يهقيّ الب    من اإلمام    ع  م  س    ن  مّ م م  ه  دّ ع    ه  نّ  أالّ إ  ، ادرص  م الم  ه  ذكر  ت  
 .(1)(أحمد محمد بن   بن    الل   بيد  ع   سن  أبو الح  )هو: و  واحد  ف ه  أحفاد  ا أمّ 

 س: اخلاِم طلُبامل
 يهقّيالَب ماِماإل وفاُة

ى  قض    بعد أن    ، ـ(ه458)  ولى سنةمادى األمن ج    في العاشر    يهقي  الب    م  مااإل  يوفّ ت  
 في االشتغال   ه  س  ذي كرّ الّ   ظيم  الع    هد  الج  وبعد     ،لمالع    دمة  في خ    سنة    وسبعين    ا  ربعه أر  م  من ع  

 دفن  ي  و   ل ي نقل    له تابوت    ّهز  ج  و    ن  فّ وك    ل  س  فغ    ،يّ وفّ ثم ت    ،رضالم    ه  صاب  أ  إلى أن    بالّتصنيف،
 .(2)هم  عل  ونفعنا ب   واسعة   رحمة   الل   ه  رحم   ، بيهق  في مدينة  
 
 

  

 

 . 19/305: سير أعالم النبالء: ينظر (1)
 . 169/ 18: عالم النبالءأسير  ،1/538:  البلدانمعجم : ينظر (2)
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 : املبحث الثاني
 ربََّدوامُل الُءالَو

ََ:مهيدتَ 

 ، ربويأتي بمعنى الق    ،لكتهم   :أي  ا  فالن  يت  ولّ   :كقولك  ، ك  ل  هو الم  ََلغةَ:فيَالَ ََالءَ الوَ 
أي  :كقولك وليه  الصّ   ،قريبة  : بلدة  بمعنى  الع    ،احبويأتي    ، ليفوالح    ،اروالج    ،مكابن 

التوعّ   ،والشريك بمعنى  والتهديدويأتي  الهالك  بت  قر    :أي  ، الوالء عليك:  كقولك  ،د   ،من 
ويأتي    ،عاداةالم    واالة ضد  الم  و   ، ه  ع  تاب    : مر أيوالى لع  م    زيد    :كقولك  ، تابعةويأتي بمعنى الم  

رم  تب ع  ك    من    ه  غايت    بلغ    :أي  .رم  ع    تب  على ك    استولى زيد    : كقولك  ،الغاية  بلوغ  بمعنى  
(1). 

 .(2) قل"والع    رث  اإل  وجب  ي    ر  "تناص    ه:نّ بأ  الء  الو  ة  ف الحنفيّ عرّ ََفيَاالصطالحَ:ََالءَ الوَ 
  بفتح   -   الء  "الو    : هو  ةوعند المالكيّ   ،(3) واالة"والم    تق  الع    من    لة  اص  ح    ة  حكميّ   ابة  ر  "ق    و هو:أ

  اإلمارة    من  وأما   ،ربالق    وهو  الوالء    : ه  وأصل    ، تقوالع    سب  النّ   من    وهو  الوالية  من  - الواو
 عن   لكالم    زوال    هاسبب    "عصوبة  هو:وعند الشافعية    ،(4)بالوجهين"  وقيل  ،فبالكسر  قديموالتّ 
  كاح  النّ   أمر    ويلي   عتق، الم    بها  يرث  ف    ب، س  النّ   وبة  ص  ع    عن  متراخية    وهي  ة،ريّ بالح    قيق  الرّ 

الحنابلة   ،(5) عقل"وي    عليه  الةوالصّ    تعاطي   أو   تق،بالع    رعي  ش    كم  ح    ثبوت    "   :هو  وعند 
 . (6) به"ب  س  

َ
َ

 

 . 740/ 1: مختار الصحاح: ينظر (1)
 . 218/ 9: العناية شرح الهداية (2)
 . 33/ 2: حكامدرر الحكام شرح غرر األ (3)
 . 180/ 11:  الذخيرة للقرافي (4)
 . 6/468: مغني المحتاج (5)
 . 2/568: راداتشرح منتهى اإل ،442/ 5: المبدع في شرح المقنع (6)
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َريم:الكَ َرآنَ القَ َمنَ َالءَ الوَ َةَ شروعيَ مَ 
 . (1)ىي  ني مي  زي ري ٰى ين ىن. قال تعالى: 1

َة:بويَ النَ َةَ نَ السَ َمنَ َالءَ الوَ َةَ شروعيَ مَ 
  على   نبيعكها  :هاأهل    فقال  .هاتعتق    جارية    تشتري    أن    أرادت    ها أنّ "    عائشة    عن  .1

 .(2) "«قعت  أ    ن  م  ل    الوالء    مافإنّ   ذلك  كيمنع    ال »  :فقال    الل    لرسول    ذلك    فذكرت    ،لنا   هاوالء    أنّ 

َاعَ:جمَ َاإلمنَ َالءَ الوَ َةَ شروعيَ مَ 
 مل  والع    ، الءالو    ة  شروعيّ على م    ة  النبويّ   نة  والسّ   ،الكريم  من القرآن    وص  ص  النّ   ت  لّ د  

خالف  ن ي  ، من غير أ لى يومنا هذاإ  حابة والتابعين  صّ وال    بيّ النّ   صر  ع    به من  جار  
 .(3)في ذلكحد أ

َدبرَفيَاللغةَ:المَ 
  ،هوت  على م    ته  يّ رّ ح    ق  ذا علّ إ  بد على شيء  بر الع  د    :كقولك  ،برعن د  بد  الع    و عتق  ه  

ويأتي بمعنى    ،هوقاطع    ه  ذا هجر  إ  ا ،مر ع    زيد    أدبر    : كقولك  ،قاطعةن والم  جراويأتي بمعنى اله  
فإذا    ،وفاتي  بعد    ر  ح    أنت    :د لعبدهيّ وهو قول السّ   ،ذا هلكدبار إ  دبر زيد    :كقولك  ،الكاله  

 .(4)ارّ ح   العبد   صبح  أ وهلك   مات  
  

 

 . 5 اآلية ،حزابسورة األ (1)
الوالء لمن أعتق  ، صحيح مسلم  (2) إنما   اشترط   إذا  باب  ،صحيح البخاري  ، 4/213:  (3849) رقم  ب  ،باب 

 . 3/73:  (2169رقم ) ب ،تحل ال البيع في شروطا
 . 544/ 4: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ،19/283: نهاية المطلب: ينظر (3)
 .2/654: الصحاح وتاج اللغة ،265/ 11: العروستاج : ينظر (4)
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َفيَاالصطالحَ:َدبرَ المَ 
  عن   الكالم    وت  م    بعد    ملوك  الم    في  وقع  الم    تق  "الع     هو:دبر  الم    نّ إلى أ  ة  الحنفيّ   ذهب  

  ر  ح    نت  أ  : أو  ،يمنّ   بر  د    عن  ر  ح    أنت    : ه  د  سيّ   يقول    العبد    هو: "  ة وعند المالكيّ   ،(1) منه"  بر  د  
  ة  يّ رّ الح    قود  ع    من  "عقد    :و هوأ  دبير"الت    هكلّ   بذلك    ريد  ي    موتي  بعد    عتيق    أنت  :أو  ،موتي  بعد
  عتق   "تعليق    ة هو:وعند الشافعيّ   ،(2) نفسه"  على  ه  أوجب    ن  م    على  جب  وي    ه  التزم    نم    لزم  ي  

  بعد    العبد    "هو عتق    ة  وعند االماميّ   ،(3) تعالى"  الل   إلى  به   ب  يتقرّ   مما   وهو  ، هبموت    ه  عبد  
 .(5)ه"بعتق    ىوص  م   "عبد ة هووعند الظاهريّ  ،(4)وفاة المولى"

َة:بويَ النَ ََنةَ منَالسَ َدبيرَ التَ َةَ شروعيَ مَ 
 .(6)"دبرالم    بي  الن   باع  "  :قال   جابر   عن  .1

َجماعَ:اإلَمن َدبيرَ التَ َةَ شروعيَ مَ 
عن  ت  وي  التي ر   ثار  واآل ،دبيرالتّ  ة شروعيّ م   على ة  بويّ النّ  نة  الس   من   وص  ص  النّ  ت  لّ د  

  بيّ النّ   عصر  من  به   ار  ج    مل  والع    ،دبيرة التّ شروعيّ على م    ها تدل  كلّ     ابعينالتّ و   حابة  الص  
 (7)ذلك في حدأ  يخالف  نأ غير   من هذا يومنا لىإ. 

  

 

 . 178/ 7: المبسوط للسرخسي (1)
 . 187/ 3: المقدمات الممهدات ، 2/982:  هل المدينةأالكافي في فقه  (2)
 . 8/382: البيان في مذهب االمام الشافعي (3)
 . 1/102: شرائع االسالم (4)
 . 212/ 8: المحلى باالثار (5)
 . 83/ 3: ( 2230)رقم ب ،باب بيع المدبر ،صحيح البخاري (6)
شرح الزركشي على    ، 307/ 19:  نهاية المطلب  ،5/312:  الغرر البهية في شرح البهجة الوردية:  ينظر  (7)

 . 7/467:  مختصر الخرقي



 

 207 

  (6 ) 

َاقعتَ اإلَبجهةَ َالءَ وَ :َولىاألَسألةَ المَ 
 الكافر    جل  الر    م  سل  ن ي  بأ  ،افرك    ل  ج  مع ر    سلم  م    جل  ر    فق  يتّ   هو أن  و  ََسألةَ:المَ ََصورةَ 

بأن    ،واالةالم    بشرط   إ   ك  واليت    : له  يقول    وذلك  فعليه    ن  وا    ،له   ه  فميراث    مات    ن  على  جنى 
 .(1)واالةالم   والء   ورة  فهذه ص   ،عليه شترط  ما أ منه   فقبل   ،العاقلة

َسألة:فيَالمَ َزاعَ النَ َحلَ مَ َحريرَ تَ 
 ، (2)ثار الواردة في هذا الباباآل   عارض  ت    لى سبب  إ  يعود    سألة  النزاع في الم    بب  س  

  وي  على ما ر    ستند  فقد ا  ، باطل  المواالة    والء    نّ وأ  ،  االعتاقإال بجهة    ال والء    ه  قال: بأنّ   ن  فم  
  ها والء    أن    على   نبيعكها  هاأهل    فقال  هاتعتق    جارية    تشتري    أن  أرادت    ها "أنّ     عائشة  عن
ا  مّ وأ  ،(3)"« قأعت    ن لم    الوالء    مافإنّ   ذلك  ك  منع  ي    ال »  :فقال    الل  لرسول    ذلك  فذكرت  .  لنا
ستند على ما روي  ا  فقد  ، إن جنى  عنه ويعقل    فيرث    ،المواالة صحيح    والء    نّ بأقال:    ن  م  

 م  سل  ي    الشرك    أهل  من   جل  الرّ   في   نة  السّ   ما    الل  رسول    قال: "سألت      اري الدّ   تميم  عن
 ، (4)ه"مات  وم    بمحياه    اس  النّ   أولى  هو    الل  سول  ر    فقال    ؟سلمينالم    من  رجل  دي ي    على

 على قولين:   واالة  الم    ختلفوا في مشروعية والء  ا  الفقهاء   وعليه فإنّ 

 

 . 126/ 6: الدر المختار وحاشية ابن عابدين ، 9/228:  العناية شرح الهداية: ينظر (1)
 . 4/145: بداية المجتهد ،4/170: بدائع الصنائع: ينظر (2)
 سبق تخريجه. (3)
الترمذي  (4) الذي يسلم على يدي الرجل  ،سناده ضعيفإ  ،جامع  :  (2112)رقم  ب  ، باب ما جاء في ميراث 

3/613 . 
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  وهو قول    ،(1) يهقيّ الب    مام   اإلوهذا رأي    ،االعتاق   بجهة  الّ إ  ال والء  ََل:وَ َاألولَ القَ 
ة رحمهم  واالماميّ   ، لةوالحناب  ،ة  والشافعيّ   ، ة  المالكيّ   ذهب    ليه  وا      ن عليّ ع    يضا  أ  وقيل    ،زيد
 .(2)الل

َولَ:األَالقولَ َةَ دلأ
  على  هاك  بيع  ن    :هاأهل    فقال  ،هاعتق  ت    جارية    تشتري    أن    أرادت    ها أنّ "    ائشة  ع    عن    .1

 .(3) "«قأعت    ن  لم    الوالء    ما فإنّ   ذلك    ك  يمنع    ال »"  فقال     الل  لرسول    ذلك  فذكرت    ، لنا  ها والء    أن  

عتق ال  للم    يكون  ما  نّ إ  الوالء    نّ أ   ن  قد بيّ     بي  النّ   نّ ى إعل  الحديث    ل  د  :ََاللةالدَ ََجهَ وَ 
 .(4)عتق فقطمن الم   م  تقدّ م   بفعل   ما يكون  ن  سب إ فهو كالنّ  ،غير

 ال يكون    ء  الوال  نّ أعلى    ال يدل    فهو    ، عتقللم    الوالء    ن  أ    بي  النّ   ذكر  ََعليهَ:ََعترضا
صناف الثمانية المذكورة في تعالى في األ  دها الل  الزكاة قد حدّ   نّ أال ترى أ  ،عتقالم    لغير  

فالحديث    ، تعالى  ا الل  دهالتي حدّ   صناف  ها في غير األ راج  خإ  يجوز    ولكن    ،الكريمالقرآن  
 .(5) عتقلغير الم   الوالء   يكون   ن  ال ينافي أ
ابن    .2 ورثة  ،(6)حص  مس خس"  قال:    اس  عب    عن   مض  ،قال 

  األنصاري    هاجر  رث الم  ا قدموا المدينة يكان المهاجرون لمّ   :قال  ، (7)مظ  حط

 

 . 5/197: مختصر خالفيات البيهقي: ينظر (1)
: الحاوي الكبير  ،4/136:  االم للشافعي  ،2/204:  التلقين في الفقه المالكي  ،1/124:  ارشاد السالك:  ينظر  (2)

للحلي  ،1/93:  مختصر الخرقي  ،126/ 3:  االقناع في فقه االمام احمد  ،182  / 18 :  مختلف الشيعة 
8/58 . 

 .سبق تخريجه (3)
 . 7/509: معرفة السنن واالثار: ينظر (4)
 . 7/272: مشكل االثارشرح : ينظر (5)
 . 33 اآلية ،سورة النساء (6)
 . 33 اآلية ،سورة النساء (7)
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  ، (1)حص مس خس  :بينهم فلما نزلت      لألخوة التي آخى النبي    ة  ذوي رحم  دون  
إال النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب  ، (2)مظ  حط مض:  نسخت ثم قال

 .(3)"الميراث ويوصي له

 عقد    بآية    سخت  المواالة قد ن    ية  آ  نّ أ على      اس  عب    بن  ا  حديث    لّ د  ََاللة:الدَ ََجهَ وَ 
  : مور وهيأ  ال في ثالثة  إ  واقع    سخ  فالنّ   ،نسخ    ه  واالة ألنّ م    ء  ها والبعد    فال يوجد    ، يماناإل
في بعضها    ة  حكم  وم    ،جزئياتها  عض  في ب  منسوخة    ية  فاآل  ،(النصرو   ،فادةالرّ و   ،النصيحة)
 . (4)خراآل

 وكانت  بيع،  الرّ   سعد بنت    على أمّ   أقرأ    : "كنت  قال    صين  الح    ن داود بن  ع  .3
 مض   : ال تقرأ فقالت    مظ  حط مض  ، فقرأت  أبي بكر    جر  في ح    يتيمة  

حمن حين أبى اإلسالم، فحلف عبد الرّ   ه  وابن    في أبي بكر    ما نزلت  إنّ   مظ حط
زاد عبد العزيز: فما أسلم   ، الل أن يؤتيه نصيبه  ه نبي  ا أسلم أمر  أبو بكر أال يورثه، فلمّ 

 . (5) ل على اإلسالم بالسيف"م  حتى ح  
 حط  مض: "قال    ،رحمهم الل    جاهدم    عن  جل  ر    عن  الثوريّ   سفيان   عن .  4

  من   نصيبهم  يعطوهم  أن    اإلسالم  في  فأمروا  ةالجاهليّ   في  كان  حلف    :قال  ،مظ 
 .(6) "اثمير   وال صر  والنّ  والعقل   المشورة

 

 . 33 اآلية ،سورة النساء (1)
 . 33 سورة النساء اآلية (2)
 . 3/95:  (2292رقم )ب ،والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم :باب قول الل تعالى ،صحيح البخاري (3)
 . 4/468: البخاريفيض الباري شرح : ينظر (4)
 . 4/548:  (2923) رقم ب ،باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم ،سناده ضعيفإ ،بي داوودأسنن  (5)
 . 1/94: تفسير سفيان الثوري (6)
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 ، رث اإلبه    يثبت  ف    ،ه  عليه آثار    ب  وتترتّ   ،برعت   م  والء المواالة صحيح    نّ إََالثاني:القولََ
  ، اسعبّ   وابن    ،سعودم    وابن    ،بي طالبأ  بن    وعليّ   ، ابالخطّ   مر بن  ع    وهو قول    ، عنه  ويعقل  

 .(1) ة رحمهم الليديّ والزّ  ، ةالحنفيّ  ذهب   ليه  وا   ، مرع    وعبدالل بن  
َاني:الثَ َالقولَ َةَ دلَ أ
تعالى:  1 قال   .مض   حضخض  جض مص  خص حص مس خس 

   . (2)مق  حق مف خف حف جف مغ معجغ  جع مظ حط

  ن  أ   وجب    ركة  ت    وله    ، تعالى  الل    توفاه  ي  شخص    كل    نّ على أ  اآلية    ت  لّ د  ََاللةَ:الدَ ََجهَ وَ 
  ، اصروالنّ   ، الخالو  م أالع    وابن    ،ارج  ال عتق و ولى هو الم  م  وال  ،والي ميراثهوالي ي  م    له    يكون  

 .(3)رثمن اإل ما بقي   فيرثون   ،صبة الع   قيل  و  ، والحليف
 كثيرة    يراث  الم    سباب  أ  سالم فكانت  ل اإلوّ أفي    ما كان  إنّ مر  هذا األ  نّ إََعليهَ:ََعترضَ ا

سباب في  ه األ هذ  جميع    بنسخ    مر  األ  فجاء    ، بنيوالتّ   ، حالفوالتّ   ، صرةوالنّ   ،هد والتآخيكالع  
  سباب  أ  بعض    ية  اآلسخت هذه  فن    (4)جض  مص خص حص مس  بقوله تعالى رث  اإل
  .(5) التي لم يقرهارث اإل

 أهل    من  جل  الرّ   في  ة  نّ السّ   ما    الل  رسول    سألت  : "قال    اري الدّ   تميم   عن   .2
  بمحياه   الناس  أولى  هو    الل  رسول    فقال  ؟سلمينالم    من  رجل    يدي  على  سلم  ي    رك  الشّ 

 .(6)"ومماته
 

للسرخسي:  ينظر  (1) الفقهاء  ، 8/91:  المبسوط  الصنائع  ، 2/290:  تحفة  الجرار  ،170/ 4:  بدائع  :  السيل 
 . 5/197: مختصر خالفيات البيهقي ،1/680

 . 33 اآلية ،سورة النساء (2)
 . 1/531: فتح القدير للشوكاني: ينظر (3)
 . 6 اآلية ،حزابسورة األ (4)
 . 9/165: التفسير الكبير: ينظر (5)
 .سبق تخريجه (6)
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له  موالي    يكون    ه  نّ فإ  ، على يديه  جل  ر    سلم  ن أم    نّ على أ   الحديث  لّ د  ََاللة:الدَ ََجهَ وَ 
 .(1) يضاجنى أ  عنه إن   ويعقل   ، مات   إن   عنه   فيرث   ،ماتوالم  ،  في الحياة
 . (2) لالحتجاج   الح  ص   فهو غير   لم  الع   هل  أ فه  قد ضعّ  الحديث    إنّ َعليهَ:َعترضَ أ
  ؟بأس   بذلك    هل    ال  ج  ر    فوالى  أسلم    ل  ج  ر    عن  ئل  س    ه  "أنّ   : الل  رحمه    هريّ الز    عن  .3

 : قال  بسيّ الم    بن    عيد  س    عن   قتادة    وروى  ، ابالخطّ   بن    مر  ع    ذلك    أجاز    قد    به    بأس    ال  :قال
 .(3)ميراثه" م  له   حلّ و   ه  جرائر   نوام  ض   قوم   يدي  على أسلم   ن  م  

 الذمة  أهل  من   ل  ج  ر    في   أبي    "قضى :  قال  ، الل  رحمه    مرع    بن    العزيز    عبد    عن    .4
  على   أسلم    الذي   وأعطى  صف، النّ   ه  ابنت    فأعطى  ،ابنة    وترك    فمات    جل  ر    يدي   على  أسلم  
 .(4)صف"النّ  يديه  

َاجحَ:الرَ َالقولَ 
 اجح  واالة هو الرّ الم    الء  ة و بمشروعيّ   اني القائلين  الثّ   القول    صحاب  إليه أ  ما ذهب  

 لوّ رث له لخوجبوا اإلما أهم إنّ وألنّ   ،بذلك  والتابعين    ،حابةولفتوى الصّ   ،وا بهستدلّ ما ا  ة  لقوّ 
 واب.بالص    علم  تعالى أ  والل    ، هغير    به من    ولى فهو أحق   الم  إالّ   له فلم يكن    ت من وارثين  الميّ 

َدبرالمَ َبيعَ :َانيةالثَ َسألةَ المَ 

 يقول    كأن    ، تدبيرا  العبد    بيع    جل  الرّ   فاراد    ، عبدا    ل  ج  الرّ   يملك    ن  وهو أََسألةَ:المَ ََورةَ صَ 
  بين    على خالف    ، ر  ح    وحي فأنت  ر    ن  ق بض ت  أو إ   ،أن أموت  بعد    ر  ح    أنت    : بدللع    ل  ج  الرّ 
 .(5) بيعه  واز  في ج   قهاء  الف  

 

 . 7/280: شرح مشكل االثار: ينظر (1)
 . 14/412: معرفة السنن واالثار: ينظر (2)
 . 7/283: مشكل االثارشرح  (3)
 . 7/399:  مصنف ابن ابي شيبة (4)
 . 2/198: بستان االحبار: ينظر (5)
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َة:سألَ فيَالمَ َزاعَ النَ َحلَ مَ َحريرَ تَ 
اس  ضة القي  عار  م  و    ،للخاص  ام  الع    ة  عارض  م    لسبب    عود  ي    سألة  في الم    زاع  النّ   بب  س  

وي ند على ما ر  ست  فقد ا  ،ه  يع  ب    جوز  ي    دبر  الم    قال: إنّ   ن  فم    ،(1) ابفي هذا الب    ارد  الو    لألثر  
فقد   ،ه  يع  ب    جوز  ال ي    دبر  الم    نّ إقال:    ن  ا م  مّ أو   ،(2) دبر"الم      بيّ النّ   باع  "   :قال    ابر  ج  عن  

ختلفوا في  ا قد    قهاء  الف    نّ إوعليه ف  (3)ىق  يف  ىف يث  ىث  تعالى  ه  قول    موم  ع  ل  ستند  ا
 على قولين: دبر  الم    بيع   واز  ج  

َاأل  ،  ائشةع    ول  وهو ق    ،(4)يهقيّ الب    ام  م  اإل  وهذا رأي    ،دبرالم    يع  ب    جوز  ي  ََل:وَ القول
سحاق،  ،وسوطاو    ،جاهدم    : ابعينالتّ   ومن   عن    واية  ور    ،ةالشافعيّ   ليه ذهب  ثور، وا    وأبو   وا 

  ، ةاهريّ والظّ   ،شتريالم    ه  عتق  ي    ن  أ  ة بشرط  ماميّ واال  ،ين فقطدّ في ال  ة  ايو ور   ،طلقا  م    الحنابلة  
 .(5)رحمهم الل ة يديّ والزّ 

َلَ:وَ األَالقولَ َةَ دلَ أ
 . (6)ىي مي خي. قال تعالى: 1

ب    ية  اآل   ت  دلّ ََاللة:الدَ ََجهَ وَ  ي    لّ ك    يع  على جواز  ي  دبر ممّ الم    بد  والع    ،ملكما   ملك  ا 
 ليل  الدّ    ما قام  الّ إ  شيئا    لنا أن  ن حّرم    مكن  وال ي    ،وكمل   م  في كل    عام    ص  وهذا ن    ،ه  يع  ب    حّ فص  

 .(7)هحريم  على ت  
 

 . 4/172: بداية المجتهد: ينظر (1)
 سبق تخريجه. (2)
 . 1 اآلية ،سورة المائدة (3)
 . 5/200: مختصر خالفيات البيهقي: ينظر (4)
:  المغني البن قدامة   ، 2/376:  المهذب في فقه االمام الشافعي  ،16/15:  المجموع شرح المهذب:  ينظر  (5)

الشيعة  ،1/573:  المستوعب  ،419  /14 باالثار  ،8/69:  مختلف  الجرار  ،7/529:  المحلى  : السيل 
1/667 . 

 . 275 اآلية ،سورة البقرة (6)
 . 7/534: المحلى باالثار: ينظر (7)
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 .(1)"دبرالم    بي  النّ  باع  : " قال   جابر   عن   .2

 قياسا    د  يّ السّ   موت  ي    ن  أ  قبل    ه  بيع    جوز  ي    دبر  الم    على أنّ   الحديث    ل  د  ََاللةَ:الدَ ََجهَ وَ 
 .(2)دبرالم   يع  في ب   فكذلك   ، ه  يع  ب   صح  ي    ه  ن  فإ ،ه بد  ع   عتق  ى ب  ص  و   ن  على م  

دبر الم    اع  ما ب  نّ إ    بيّ النّ   نّ أل   ،بردالم    يع  ب    واز  على ج    فيه    اللة  ال د  ََعليه:ََعترضَ أ
ين فال  الد    جود  و  دم  ا في ع  مّ أ  ،اسالنّ   قوق  ح    وتسديد    ، ه  يع  ب    عليه فلزم    الذي كان    ين  لد  ا  ألجل  

على    ه  وقياس    ،امم اإلوافقة  لى م  إ  حتاج  فال ي    ،باحم    ه  نّ أ  يع  في الب     األصل  إنّ   ثمّ   ، ه  يع  ب    جوز  ي  
في    مر  فكذلك األ  ، هعن    جوع  الر    صح  ال ي    وت  الم    رض  في م    االعتاق    نّ أل  مكن  ال ي    ة  صيّ الو  
 .(3)دبرالم  

  من  جل  ر    ر  ب  د  »":  قولي      الل عبد    بن    ابر  ج    مع  س    ه  أنّ   دينار    بن    مروع    نع    .3
  جل  ر    فاشتراه    ي؟ منّ   ه  بتاع  ي    ن  م      الل  رسول    فقال    ه؟ غير    مال    له    يكن    لم    له    الما  غ    ار  األنص  

 . (4) "«بيرالزّ   ابن    إمارة    في   لأوّ   عام   مات    قبطيا    ا  المغ  :  جابر  قال    عب،ك    بن    ديّ ع    ني ب    من
َالثاني:  ، ان عفّ   بن    وعثمان    ،ابالخطّ   بن    مرع    قول  هو  و    ،دبرالم    يع  ب    جوز  ال ي  ََالقول

  بن   سعيدو   ، مرع   بن   اللوعبد   ،ثابت بن   وزيد ،سعودم   بن   اللوعبد   ،اسعبّ  بن   اللوعبد  
الب  والح    ، وشريح  ،والشعبيّ   ،واألوزاعيّ   ،سيبالم     ، والشعبيّ   ،وقتادة  ،جاهدوم    ،صريسن 

الثويّ   ،والنخعيّ   ، والزهريّ  ليه    ،وسفيان  الحنابلة    ، ةوالمالكيّ   ،ةالحنفيّ   ذهب    وا  ورواية عن 
 .(5) رحمهم الل

 

 .سبق تخريجه (1)
 . 141/ 11: مسلم شرح النووي على : ينظر (2)
 . 7/49: شرح صحيح البخاري البن بطال: ينظر (3)
 . 4/244:  (7516)رقم ب ،صحيح ولم يخرجاه ،المستدرك على الصحيحين للحاكم (4)
التلقين في الفقه    ،684/ 3:  الدر المختار  ، 4/120:  بدائع الصنائع  ، 7/179:  المبسوط للسرخسي:  ينظر  (5)

الجليل  ،2/207:  المالكي االمهات  ،9/429:  منح  الراجح من    ،1/533:  جامع  االنصاف في معرفة 
 . 5/200: مختصر خالفيات البيهقي ،316/ 12: الشرح الكبير ،7/437: الخالف
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َاني:الثَ َالقولَ َةَ دلَ أ
 . (1)ىق يف ىف يث ىث. قال تعالى: 1
 عام    نص    وهي    ،بها   فاء  والو   ،قودبالع    االلتزام    جوب  على و   ية  اآل ت  لّ د  ََاللة:الدَ ََجهَ وَ 
النّ  فرق    ،اسلجميع  الح    ال  نتعاقد    قود  الع    جميع  ول    ،بدوالع    رّ بين  كع    التي    ، يعب  ال  قود  بها 

 .( 2) هنقض   مكن  وال ي   ، به فاء  فيلزم الو   طاعة    قد  ما هو ع  إنّ  دبر  والم   ،وغيرها ،كاحوالن  
  من    ر  ح    وهو  ،وهب  ي    وال  باع  ي    ال  دبر  الم  »"  : قال    بيّ النّ   أنّ     مرع    ابن    ن ع    .2

 .(3) "«لثالث  
  يضا  أ  صح  وال ت    ،دبربيع الم    منع      بي  النّ   ن  ى أعل  ديث  الح    ظاهر    ل  د  ََاللة:الدَ ََجهَ وَ 

 . (4) هبت  ه  
فال   ،لالحتجاج  الح  ص    غير    فهو    العلم    هل  أ  فه  عّ ض    قد    الحديث    إنّ ََعليهَ:ََعترضَ أ

 .(5)ةج  الح    به   تقوم  
  ها ج  زوّ ي    وال   هاد  سيّ   ها يبيع    ال  دبرة  "الم  :    قالالل    ه  رحم    سيب الم    ابن    سعيد    عن  .3

 .(6) ها"بمنزلت   هاوولد   هاهب  ي   وال
َاجحَ:الرَ َالقولَ 

  اجح  هو الرّ   -  دبر الم    بيع    جواز    بعدم    القائلين    -اني  الثّ   القول    اب  صح  أ  إليه    ما ذهب  
  ين  د    عليه    كان    العبد    نّ أ  ألجل    ما كان  إنّ     عن جابر    ه  و و  ما ر    نّ وأل  ، وا بهما استدلّ   ة  لقوّ 
الذّ   باق    وعهد    عقد    ه  وألنّ   ، هيع  ب      بي  النّ   أجاز  ف ي  مّ في  أ  والل    ،به  الوفاء    لزم  ة    علم  تعالى 

 واب. بالص  
 

 

 . 1 اآلية ،سورة المائدة (1)
 . 3/286: احكام القرآن للجصاص: ينظر (2)
 .314/ 10:  (22091)رقم ب ،باب من قال ال يباع المدبر ،اسناده ضعيف ،السنن الكبرى للبيهقي (3)
 . 2/455: التيسير بشرح الجامع الصغير: ينظر (4)
 . 313/ 4: رشاد الساري لشرح صحيح البخاريإ: ينظر (5)
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 ةاخلامَت
  وأتم    الة  الصّ   ل  وأفض    ،ينل  رس  الم    نبياء  األ   رثة  و    ن  ي انيّ بّ الرّ   اء  لم  الع    عل  ذي ج  الّ   لل    الحمد  

 وبعد:  ،ين لى يوم الد  إ وااله   ن  ابه وم  وأصح   آله دنا محمد وعلى على سيّ  سليم  التّ 
 رجيحات  ت  » الموسومة بـ  ة  راس  هذه الدّ   إتمام    ه  وكرم    ه  وتعالى بمنّ   ه  بحان  س    الل    ر  سّ ي    فقد  

 فيه    قت  فّ و    ام  ف  ،«دراسة فقهية مقارنة  ،دبروالم    ات كتاب الوالء  الخالفيّ   ه  في كتاب    يهقي  الب  
وال   ،كالنالت    وعليه    ستعان  الم    والل    ،يطانلشّ انفسي و   فمن    فيه    ق  وما لم أوفّ   ،تعالى  الل    فمن  
 ظيم. الع   العلي    بالل  إالّ  وال قّوة   حول  

َإليها:َالتيَتوص لتَ َالنتائجَ 
 لد  و    ،يهقي  الب    علي    بن    سين  الح    بن    أحمد    مة  العاّل   مام  هو اإل  يهقي  الب    اإلمام    إنّ   -1
  إلى أن    غيروهو ص    لماء  والع    لم  الع    بمجالس    حق  لت  اوقد    ،بيهق  في مدينة    ـ(ه384)  في سنة  

بوفاته    العلم  ة  في خدم    ويلة  الطّ   حلة  هذه الرّ لتنتهي    ،ةرعيّ الشّ   نون  والف    لوم  الع    في جميع    ع  ر  ب  
 . ـ(ه458)  سنة ر حمه  الل  تعالى في

في    باق    ،يعالب    عقد  فهو ك    ،يع في الب    قد  الع  هشب  أ  ه  ألنّ   ، جائز    دبر  الم    يع  ب    إنّ   -2
 .   صلى الل عليه وسلمبيّ النّ  ه  أجاز   وقد   ،به    فاء  الو   يجب  و   ،ةمّ الذّ 

 ال  الم    بيت    نّ أل  ، ةرعيّ الشّ   ه  ثار  عليه آ  ب  وتترتّ   ،رعتب  م    حيح  ص    واالة  م  ال  الء  و    إنّ   -3
على    حابة ولفتوى الص    ، عضلب    م  ه  عض  ب   فيه أولياء    م  فه    ، سلمين  الم   لجميع    ما هو عام  إنّ 
 ه. لدي   ثة  ر  ها ال و  حين   ت  الميّ  نّ وأل ،ذلك واز  ج  
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 املصادر
 يم *القرآن الكر 

  (،هـ370ت)  الحنفي اصالجصّ  ازيالرّ  بكر أبو  علي بن أحمد:  القرآن أحكام .1
  ، 1ط  ،لبنان   ،بيروت  ،العلمية  الكتب  دار  علي،  محمد  السالم  عبد:  المحقق
 . م1994-هـ1415

  عبد  بن  بكر  أبى  بن  محمد  بن  أحمد:  البخاري  صحيح  لشرح  الساري  إرشاد .2
  ،(هـ923ت)  الدين   شهاب  العباس،   أبو  المصري،  القتيبي   القسطالني  الملك

 . هـ1323  ،7ط ،مصر  األميرية، الكبرى المطبعة
ش اد   .3  محمد   بن   الرحمن   عبد :  م ال ك   اإلم ام    فقه    ف ي  الم س ال ك    أ شر ف    إلى    الس ال ك  إر 

  ،(هـ732ت)  المالكي  الدين  شهاب  محمد،  أبو  أو  زيد  أبو  البغدادي،  عسكر  بن
 . 3ط ،مصر وأوالده، الحلبي البابي  مصطفى ومطبعة مكتبة شركة

  سالم  بن   موسى   بن  أحمد  بن  موسى:  حنبل  بن   أحمد  اإلمام  فقه  في   اإلقناع .4
  النجا  أبو الدين، شرف الصالحي،  ثم  المقدسي، الحجاوي سالم بن   عيسى بن
  المعرفة   دار  ، السبكي  موسى   محمد  اللطيف  عبد:  المحقق  ،(هـ968ت)

 . لبنان ،بيروت
 شافع  بن  عثمان  بن   العباس  بن   إدريس   بن  محمد  الل   عبد  أبو  الشافعي:  األم .5

  دار  ، (هـ204ت)  المكي  القرشي  المطلبي  مناف   عبد   بن   المطلب  عبد  بن
 . م1990-هـ 1410 ،بيروت ،المعرفة

  أبو  المروزي،  السمعاني  التميمي  منصور  بن  محمد  بن  الكريم  عبد:  األنساب .6
 .  (هـ562ت) سعد
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  بن   علي   الحسن  أبو  الدين  عالء:  الخالف  من   الراجح  معرفة  في   اإلنصاف .7
  التراث   إحياء   دار   ،(هـ885ت)  الحنبلي   الصالحي   الدمشقي  المرداوي  سليمان
 . 2ط  العربي،

  أحمد بن  محمد بن  أحمد بن  محمد الوليد  أبو: المقتصد ونهاية  المجتهد بداية  .8
  ، القاهرة  ،الحديث  دار  ،(هـ595ت)  الحفيد  رشد  بابن  الشهير  القرطبي  رشد  بن

 . م2004-هـ1425
  أحمد بن  مسعود بن بكر أبو  الدين،  عالء: الشرائع ترتيب  في الصنائع بدائع .9

 .  م1986-هـ1406 ،2ط  العلمية، الكتب دار ،(هـ587ت) الحنفي الكاساني 
  ابن  فيصل  بن  العزيز  عبد  بن  فيصل:  األوطار  نيل  مختصر  األحبار  بستان .10

  والتوزيع،  للنشر  إشبيليا  دار  ، (هـ1376ت)  النجدي  الحريملي  المبارك  حمد
 .  م1998- هـ1419 ،1ط  ،الرياض

  سالم  بن  الخير   أبي  بن   يحيى   الحسين  أبو:  الشافعي  اإلمام  مذهب  في   البيان .11
  دار  ،النوري  محمد  قاسم:  المحقق  (، هـ558ت)  الشافعي  اليمني  العمراني 
 .  م2000-هـ1421  ،1ط جدة، ،المنهاج

  الرّزاق   عبد  بن   محّمد  بن  محّمد:  المؤلف   القاموس  جواهر  من   العروس  تاج .12
بيدي  بمرتضى،  الملّقب  الفيض،  أبو  الحسيني،   الهداية،  دار  ،(هـ1205ت )  الز 

 .د.ت
  السمرقندي   الدين   عالء  بكر   أبو  أحمد،  أبي  بن  أحمد  بن  محمد:  الفقهاء  تحفة .13

-هـ 1414  ،2ط   ، لبنان  ،بيروت  العلمية،  الكتب  دار   ،(هـ540  نحو   ت)
 . م1994

  الل  عبد  أبو  الثوري  مسروق  بن  سعيد  بن  سفيان:  الثوري  سفيان  تفسير .14
 . ه1403 ،بيروت ،العلمية  الكتب دار ، (ه161ت)
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  الثعلبي   نصر  بن  علي   بن   الوهاب   عبد   محمد  أبو:  المالكي  ه الفق  في   التلقين .15
  ،الحسني  خبزة  بو  محمد  أويس  وبأ:  المحقق  (،هـ422ت)  المالكي  البغدادي

 . م2004-هـ1425  ، 1ط العلمية،  الكتب دار
  بن   الرؤوف  بعبد   المدعو  محمد  الدين   زين:  الصغير  الجامع  بشرح  التيسير  .16

  القاهري  المناوي  ثم  الحدادي  العابدين  زين  بن  علي  بن  العارفين  تاج
 . م1988- هـ1408 ، 3ط ، الرياض ،الشافعي اإلمام مكتبة ،(هـ1031ت)

 . المالكي الكردي الحاجب ابن: األمهات جامع .17
  ،الترمذي  عيسى  بن  محمد  عيسى  أبو:  «الترمذي  سنن»  الكبير  الجامع .18

 ، اإلسالمي  الغرب  دار  ، بيروت  ،الجيل  دار  ،معروف  عواد  بشار.  د:  المحقق
 . م1998 ،بيروت

  أبو :  المزني  مختصر  شرح  وهو  الشافعي  اإلمام  مذهب  فقه  في  الكبير  الحاوي .19
  الشهير  البغدادي،  البصري  حبيب  بن  محمد  بن  محمد  بن  علي  الحسن

  عادل  الشيخ  ،معوض  محمد   علي  الشيخ:  المحقق  (،هـ450ت)  بالماوردي
-هـ1419  ،1ط   لبنان،  ،بيروت  العلمية،   الكتب  دار   الموجود،  عبد  أحمد

 . م1999
  -  بمال  الشهير  علي   بن  فرامرز  بن  محمد:  األحكام  غرر  شرح  الحكام  درر .20

 . العربية الكتب  إحياء دار  ،(هـ885ت) خسرو -  المولى أو منال أو
  منصور:  اإلرادات  منتهى  بشرح  المعروف  المنتهى   لشرح  النهى   أولي  دقائق .21

  الحنبلى  البهوتى  إدريس  بن  حسن  ابن   الدين  صالح  بن  يونس   بن
 .م1993-هـ1414  ،1ط ،الكتب عالم  ،(هـ1051ت)
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  المالكي   الرحمن   عبد   بن  إدريس   بن   أحمد  الدين   شهاب  العباس   أبو :  الذخيرة .22
  ، اإلسالمي  الغرب  دار  حجي،  محمد:  المحقق(،  ه684ت)  بالقرافي  الشهير
 . م1994 ، 1ط ،بيروت

  عبد  بن   عمر   بن   أمين   محمد  عابدين،   ابن :  المختار  الدر  على  المحتار   رد .23
  ، 2ط  ،بيروت،  الفكر  دار   ،(هـ1252ت)  الحنفي  الدمشقي  عابدين  العزيز
 . م1992-هـ1412

  شداد  بن   بشير   بن   إسحاق  بن  األشعث  بن  سليمان  داود  أبو :  داود  أبي  سنن .24
تاني  األزدي  عمرو  بن س  م د   -   األرنؤوط   شع يب:  المحقق   ،هـ275:  ت  الس ج   مح 

 . م 2009 - هـ  1430 ، 1ط ، العالمية الرسالة دار  ،بللي قره كام ل
  بكر   أبو   الخراساني،   موسى  بن  علي  بن   الحسين  بن  أحمد:  الكبرى  السنن .25

  العلمية،  الكتب  دار  ،عطا  القادر  عبد  محمد:  المحقق  (،هـ458ت)  البيهقي
 .  م2003-هـ1424 ، 3ط ، لبنان ،بيروت

  بن  عثمان  بن   أحمد  بن  محمد  الل  عبد  أبو  الدين  شمس:  النبالء  أعالم  سير .26
 . م2006-هـ1427  ،القاهرة ،الحديث دار ،( هـ748ت) الذهبي  ق اي ماز

  عبد   بن   محمد  بن   علي  بن   محمد:  األزهار  حدائق   على   المتدفق   الجرار   السيل .27
 .1ط  ،حزم ابن  دار ،(هـ1250ت) اليمني  الشوكاني الل

  الحنبلي   المصري  الزركشي  الل  عبد  بن  محمد  الدين  شمس:  الزركشي  شرح .28
 . (هـ772ت)

  قدامة  بن  أحمد  بن  محمد  بن   الرحمن  عبد:  المقنع  متن   على  الكبير  الشرح .29
  الكتاب  دار  ،(هـ682ت)  الدين   شمس   الفرج،  أبو   الحنبلي،  الجماعيلي  المقدسي
 . والتوزيع للنشر العربي



 

 220 

  (6 ) 

  شرائع االسالم: المحقق الحلي ابو القاسم نجم الدين بن جعفر بن الحسين .30
 . م2004-ه1425 ، 11ط ،بيروت ئ،القار  دار ،الشيرازي صادق : تعليق

  التراث  إحياء  دار  ،(هـ676ت)  النووي   شرف  بن   يحيى  الدين  محيي  زكريا  أبو .31
 .هـ1392 ،2ط ،بيروت  ،العربي

  بن  خلف   بن   علي   الحسن  أبو  بطال  ابن :  بطال  البن  البخاري  صحيح  شرح .32
  ،الرشد  مكتبة  ،إبراهيم  بن   ياسر  تميم  أبو:  تحقيق  (، هـ449ت )  الملك  عبد

 . م2003-هـ1423  ، 2ط الرياض،  السعودية،
  أبو   سلمة   بن  عبدالملك  بن   سالمة   بن  محمد  بن   أحمد:  اآلثار  معاني   شرح .33

 ، بيروت  ، العلمية  الكتب  دار   ،النجار  زهري  محمد:  تحقيق  ،الطحاوي  جعفر
 . هـ1399 ،1ط

  الجوهري  حماد  بن  إسماعيل  نصر  أبو:  العربية  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح .34
  ،للماليين  العلم   دار  ،عطار  الغفور  عبد  أحمد:  تحقيق  ،(هـ393ت)  الفارابي 
 .م1987-هـ1407 ،بيروت

  عبد   أبو  البخاري،  المغيرة  بن  إبراهيم  بن  إسماعيل  بن   محمد:  البخاري  صحيح .35
  ، 1ط   ،النجاة  طوق   دار  ، الناصر  ناصر   بن   زهير  محمد:  المحقق  ،الل

 . هـ1422
  ،النيسابوري  القشيري  مسلم  بن  الحجاج  بن  مسلم  الحسين   أبو:  مسلم  صحيح .36

 .بيروت ،الجديدة األفاق دار ،بيروت الجيل دار
  السبكي   الدين   تقي  بن   الوهاب   عبد  الدين   تاج:  الكبرى  الشافعية  طبقات  .37

  ،الحلو  محمد  الفتاح  عبد.  د  ،الطناحي  محمد  محمود.  د:  المحقق  ،(هـ771ت)
 . هـ1413 ، 2ط ،والتوزيع والنشر للطباعة  هجر
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  الل  عبد  أبو  الدين  أكمل  محمود،  بن  محمد  بن  محمد:  الهداية  شرح  العناية .38
  ،(هـ786ت)  البابرتي  الرومي  الدين  جمال  الشيخ  ابن   الدين  شمس  الشيخ  ابن
 .الفكر دار

  زكريا   بن  أحمد  بن  محمد  بن   زكريا :  الوردية  البهجة  شرح  في   البهية  الغرر .39
 . الميمنية  المطبعة ،( هـ926ت) السنيكي يحيى   أبو الدين زين األنصاري،

  اليمني  الشوكاني   الل   عبد   بن   محمد  بن   علي   بن   محمد:  القدير  فتح .40
  ،1ط  ،بيروت  دمشق،  ، الطيب  الكلم  دار   كثير،  ابن   دار  ، (هـ1250ت)

 . هـ1414
  شاه  معظم  بن   شاه  أنور  محمد  أمالي :  البخاري  صحيح   على   الباري  فيض .41

  عالم  بدر  محمد:  المحقق  (،هـ1353ت)  الديوبندي  ثم  الهندي  الكشميري
 . م2005-هـ1426  ، 1ط ، لبنان ،بيروت  ،العلمية الكتب دار ، الميرتهي

  عبد   بن   محمد  بن  الل  عبد  بن  يوسف  عمر  أبو:  المدينة  أهل  فقه  في  الكافي .42
  ولد   أحيد  محمد  محمد:  المحقق   (،هـ463ت)  القرطبي  النمري  عاصم  بن  البر

-هـ1400  ، 2ط  الرياض،  الحديثة،   الرياض  مكتبة   ،الموريتاني  ماديك
 . م1980

  مفلح،  ابن  محمد  بن  الل  عبد  بن  محمد  بن  إبراهيم:  المقنع  شرح  في  المبدع .43
  ،لبنان  ،بيروت  العلمية،  الكتب  دار  ، (هـ884ت)  الدين   برهان   إسحاق،  أبو
 . م1997  -هـ1418 ،1ط

  ،(هـ483ت)  السرخسي  األئمة   شمس  سهل  أبي  بن  أحمد  بن  محمد:  المبسوط .44
 م. 1993-هـ1414 ،بيروت ،المعرفة دار

  النووي  شرف  بن  يحيى  الدين  محيي  زكريا  أبو:  المهذب  شرح  المجموع .45
 .الفكر دار ،(هـ676ت)
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  القرطبي   األندلسي  حزم  بن   سعيد   بن  أحمد  بن  علي  محمد  أبو :  باآلثار  المحلى .46
 .بيروت ،الفكر دار  ،(هـ456ت) الظاهري

  بن  محمد  بن  أحمد  بن  الراء   بسكون  ف رح  بن  أحمد:  البيهقي  خالفيات  مختصر .47
  ، (هـ699ت)  الشافعي  الدين   شهاب  العباس،  أبو  اإلشبيلى،   الل خمى  فرح

  ،الرياض  ،السعودية  ،الرشد  مكتبة  ، عقل  ذياب  الكريم  عبد  ذياب.  د:  المحقق
 . م1997-هـ1417 ،1ط

 مؤسسة   (،ه 711ت)  الحلي  يوسف  بن  الحسن  منصور  ابو:  الشيعة  مختلف .48
 . ه1372 ،1ط ،سالمياإل النشر

 محمد  بن  الل عبد بن محمد الحاكم الل عبد أبو: الصحيحين  على المستدرك .49
  بابن  المعروف  النيسابوري  الطهماني   الضبي   الحكم  بن   ن عيم  بن  حمدويه   بن

  ،العلمية  الكتب  دار  ،عطا  القادر  عبد  مصطفى:  تحقيق  (،هـ405ت)  البيع
 . م1990–هـ1411 ، 1ط ،بيروت

  الحنبلي   السامري  الل  عبد  بن   محمد  الدين  نصير  اإلمام  الشيخ :  المستوعب .50
  مكة  ، دهيش  بن  الل  عبد  بن   الملك  عبد   . د:  وتحقيق  دراسة  ،(هـ616ت)

 .م2003-هـ1442 ،المكرمة
  الصنعاني  اليماني الحميري نافع بن همام بن  الرزاق عبد بكر أبو : المصنف .51

  ، الهند  ،العلمي  المجلس  ،األعظمي   الرحمن   حبيب:  المحقق  ،(هـ211ت)
 . ه1403  ،2ط ،بيروت ،اإلسالمي المكتب

  يالدمشق  كحالة   الغني   عبد  بن   راغب   محمد  بن   رضا  بن  عمر:  المؤلفين  معجم .52
 .بيروت ، العربي التراث إحياء دار بيروت، ،المثنى مكتبة ،(هـ1408ت)

و ج ردي   موسى  بن  علي  بن  الحسين   بن  أحمد:  واآلثار  السنن  معرفة .53  الخ س ر 
  ،قلعجي  أمين  المعطي   عبد:  المحقق  (،هـ458ت)  البيهقي  بكر  أبو  الخراساني،
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 بيروت، ،  دمشق  ،قتيبة   دار   باكستان،  ، كراتشي  اإلسالمية  الدراسات  جامعة
 . م1991- هـ1412  ،1ط دمشق،  ،حلب ،الوعي  دار

  قدامة   بن  محمد  بن   أحمد  بن   الل   عبد  الدين   موفق  محمد  أبو:  المغني .54
 المقدسي   قدامة  بابن  الشهير   الحنبلي،  الدمشقي  ثم  المقدسي  الجماعيلي

 . هـ1405 ،1ط ،بيروت ،الفكر دار ،(هـ620ت)
  بن  الحسن  بن   عمر  بن  محمد  الل   عبد  أبو:  «الكبير  التفسير »  الغيب   مفاتيح  .55

  ،(هـ606ت)  الري   خطيب  الرازي  الدين   بفخر  الملقب  الرازي  التيمي  الحسين
 . هـ1420 ، 3ط ،بيروت  ،العربي التراث إحياء  دار

  (،هـ520ت)  القرطبي   رشد  بن   أحمد  بن   محمد  الوليد  أبو:  الممهدات  المقدمات .56
  ، 1ط  ،لبنان   ،بيروت  اإلسالمي،  الغرب  دار  ،حجي  محمد  الدكتور:  تحقيق
 . م1988-هـ1408

  عبد  أبو  عليش،  محمد  بن  أحمد  بن  محمد:  خليل  مختصر   شرح  الجليل  منح .57
 . م1989-هـ1409 ،بيروت ،الفكر دار ، (هـ1299ت ) المالكي الل

  القادر  عبد  بن  بكر  أبي  بن   محمد  الل  عبد   أبو   الدين  الصحاح: زين   مختار .58
  ، العصرية  المكتبة  ،محمد  الشيخ  يوسف:  المحقق  ،( هـ666ت)  الرازي   الحنفي
 . م1999-هـ1420 ،5ط  ،صيدا  ،بيروت  النموذجية، الدار

أبو .59 الخرقي:    الخرقي   الل  عبد  بن  الحسين   بن  عمر  القاسم  مختصر 
 .م1993-هـ1413 ،للتراث الصحابة  دار ،(هـ334ت)

 الحموي   الرومي  الل  عبد  بن  ياقوت  الل  عبد  أبو  الدين  معجم البلدان: شهاب .60
 . م1995 ، 2ط ،بيروت  صادر،  دار ،(هـ626ت)

  يوسف  بن  علي  بن  إبراهيم  اسحاق  أبو:  الشافعي  اإلمام  فقه  في  المهذب .61
 . العلمية  الكتب دار  ، (هـ476ت) الشيرازي 
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  أحمد  بن  محمد  الدين،  المنهاج: شمس  ألفاظ   معاني  معرفة  إلى   المحتاج  مغني .62
  هـ1415  ،1ط  ،العلمية  الكتب  دار  ،(هـ977ت)  الشافعي   الشربيني  الخطيب

 م. 1994 -
 محمد   بن  يوسف  بن  الل  عبد  بن  الملك  عبد:  المذهب  دراية   في  المطلب  نهاية .63

  حققه  (،هـ478ت) الحرمين بإمام الملقب الدين، ركن المعالي، أبو الجويني،
-هـ1428  ،1ط  ،المنهاج  دار  ،الّديب  محمود  العظيم  عبد  .د:  فهارسه  وصنع
 . م2007
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