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ملخص باللغة العربية

سيدنا
ّ السالم على
ّ  والحمد لل ر،الرحيم
ّ الصالة و
ّ  و،ب العالمين
ّ الرحمن
ّ بسم الل
األول من بحثي هذا
ّ  فقد تناولت في المبحث: وبعد،محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 دراسة فقهية،الخالفيات كتاب الوالء والمدبر
يهقي في كتابه
ّ
ّ الموسوم بـ«ترجيحات الب
-  وفي المبحث الثّاني تناولت دراسة الوالء والمدبر، دراسة حياة اإلمام البيهقي،»مقارنة
، والحنابلة،الشافعية
 و،لكية
ّ
ّ  والما،الحنفية
ّ ( :دراسة فقهية مقارنة– وذلك على سبعة مذاهب

،ثم مناقشتها
 حيث قمت بعرض آرائهم،) والظاهرّية،يدية
ّ  و،مامية
ّ
ّ الز
ّ واال
ّ  ومن،الفقهية
.الراجح منها
ّ الرأي
ّ وبيان
 الوالء، البيهقي، ترجيحات:الكلمات المفتاحية

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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املُقدّمَة

النور
الحمد لل الّذي علّم اإلنسان بالقلم ما لم يعلم ،فأخرجه من الظلمات إلى ّ

سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين ،وبعد:
الصالة وأتم التّسليم على ّ
المبين ،وأفضل ّ
الدين
فإن الشريعة اإل
فبينت أصول ّ
سالمية أتت صالحة لكل زمان ومكانّ ،
ّ
ّ

ألنها
وقواعده ،فالعلوم الشرعّية من أهم العلوم التي يبحثها اإلنسان
ويتعرف عليها ،وذلك ّ
ّ
بقية العلوم؛ فهو
سيما علم الفقه ،حيث له أهمية واضحة عن ّ
أصل العلوم وأشرفها ،وال ّ
ساسية في حياة اإلنسان ،فكان القرآن
عية ،وهو
القضية األ ّ
ّ
أساس استنباط األحكام الشر ّ

األساسيان في التشريع ،ومن ث ّم آراء الصحابة
بوية هما المصدران
السّنة ّ
ّ
الن ّ
الكريم و ّ
جالء في العلوم
والتّابعين  -رضوان الل تعالى عليهم  -ومن بعدهم آراء العلماء األ ّ
خفي ،وأوضحوا كل مجمل،
عية ال ّذين هيأهم الل تعالى لخدمة هذا ّ
الدينّ ،
الشر ّ
فبينوا كل م ّ

الصفة
وف ّسروا ك ّل ما فيه غموض ،فحفظوا لهذه األ ّمة تراثها العظيم ،وأبقوا الشريعة على ّ
الدين
التي أتت عليها من يسر وتسامح ،ومن هؤالء العلماء ال ّذين حرصوا على إيصال ّ
العالمة (أحمد بن
لمن بعدهم ،ودأبوا على نشر العلم ،وأفنوا حياتهم في خدمته هو اإلمام ّ

لي البيهقي).
الحسين بن ع ّ
عية ،رأيت أن يكون لي جهد بسيط في خدمة
ألن علم الفقه هو ثمرة العلوم الشر ّ
و ّ

هذا العلم العظيم ،وذلك من خالل اختياري لهذا البحث الموسوم بـ (ترجيحات البيهقي في
الخالفيات كتاب الوالء والمدبر ،دراسة فقهية مقارنة)
كتابه
ّ
الدراسة على مبحثين وهما:
تقوم هذه ّ

يهقي
المَبحثََاأل َولَ:حياة اإلمام الب ّ
المَبحثََالثانيَ:كتاب الوالء والمدبر
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املبحث األول:
املطلب األول:

حياة اإلمام البَيهقيّ
امسُهُ ونسبُهُ وكُنيتُه

لي بن عبدالل بن موسى الخراساني
هو اإلمام أحمد أبو بكر بن الحسين بن ع ّ
عي(.)1
يهقي ،الفقيه الشاف ّ
الخسر وجردي الب ّ

املَطلبُ الثاني:

مَولِدُ اإلمامِ البَيهقيّ ونشأتُهُ العِلميّة

يهقي في سنة (384هـ994 /م) من شهر شعبان ،في قرية بيهق في
ولد اإلمام الب ّ

شد اهتمام بالعلماء ،حتى إّنها
مدينة نيسابور ،وهي من المدن التي تزخر بالعلم وتهتم أ ّ
اشتهرت بعلم الحديث اشتها ار واسعا ،ولهذا فقد كان علم الحديث أ ّول اهتمامه ودراسته
للعلوم ،وكان عمره يناهز الخمسة عشر عاما حين بدأ في طلب العلم ،وكان ممن أخذ

عنهم وتلقّى منهم العلم في قرية بيهق هم :أبو نصر بن عبدالعزيز بن عمر ،وعلي بن
أحمد بن عمر ،وعلي بن عبدالل بن إبراهيم ...إلخ(.)2

املَطلبُ الثالث:

صِفاتُ اإلمامِ البَيهقيّ

انيين ،فقد كان ورعا زاهدا،
الرّب ّ
كان اإلمام البيهقي يتّصف بصفات العلماء األتقياء ّ

يقنع باليسير ،وكان كثير العبادة لل تعالى ،وأتّصف أيضا بما اتّصف به أهل نيسابور
عامة من الرئاسة وحسن الملكة ووضع األشياء في نصابها ،وأتّصف أيضا بنضوج العقل،
ّ

قوة التّفكير وتدبيره لألمور ،وكذلك القدرة على الغوص في المعاني
وصفاء ال ّذهن ،و ّ
واالستنباط(.)3
( )1أ ّما اللّقب الذي انتسب إليه فهو المدينة التي نشأ فيها وهي قرية بيهق ،وقرية خسر وجردي ،ومدينة
خراسان .ينظر :معجم المؤلفين ،206/1 :األنساب ،116/5 :معجم البلدان.127/2 :
( )2ينظر :سير أعالم النبالء164/18 :فما بعدها ،معرفة السنن واآلثار.125/1 :
( )3ينظر :طبقات الشافعية الكبرى.11_8/4 :
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املَطلبُ الرَّابع:

أُسرةُ اإلمامِ البَيهقيّ

يهقي ،واّنما
لم تترجم لنا المصادر ولم تذكر التّفاصيل الكاملة عن أسرة اإلمام الب ّ
اكتفت بذكر أوالد اإلمام البيهقي وهم( :إسماعيل بن أحمد ،وأبو سعيد بن أحمد ،وأبو
بيدي ،ولم
عبدالل بن أحمد) ،وقد أثبت نسب أبي سعيد وأبي عبدالل اإلمام مرتضى الز ّ
يهقي،
يهقي ،هؤالء أبناء اإلمام الب ّ
تذكرهم المصادر ،إ ّال أّنه ع ّدهم م ّمن سمع من اإلمام الب ّ

أما أحفاده فواحد وهو( :أبو الحسن عبيد الل بن محمد بن أحمد)(.)1
ّ

املَطلبُ اخلامِس:

وفاةُ اإلمامِ البَيهقيّ

توفّي اإلمام البيهقي في العاشر من جمادى األولى سنة (458هـ) ،بعد أن قضى
كرسه في االشتغال
من عمره أربعا وسبعين سنة في خدمة العلم ،وبعد الجهد العظيم الّذي ّ

بالتّصنيف ،إلى أن أصابه المرض ،ثم توفّ ّي ،فغسل وكفّن وجهّز له تابوت لينقل ويدفن
في مدينة بيهق ،رحمه الل رحمة واسعة ونفعنا بعلمه(.)2

( )1ينظر :سير أعالم النبالء.305/19 :
( )2ينظر :معجم البلدان ،538/1 :سير أعالم النبالء.169/18 :
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املبحث الثاني:
تَمهيد ََ:

الوَالءُ واملُدَبَّر

الوالءََفيَالَلغة ََ:هو الملك ،كقولك :ولّيت فالنا أي :ملكته ،ويأتي بمعنى القرب،
َ
الصاحب ،كابن العم ،والجار ،والحليف،
كقولك :بلدة وليه أي :قريبة ،ويأتي بمعنى ّ
التوعد والتهديد ،كقولك :الوالء عليك ،أي :قربت من الهالك،
والشريك ،ويأتي بمعنى
ّ

ويأتي بمعنى المتابعة ،كقولك :زيد موالى لعمر أي :تابعه ،والمواالة ضد المعاداة ،ويأتي
بمعنى بلوغ الغاية ،كقولك :استولى زيد على كتب عمر .أي :بلغ غايته من كتب عمر(.)1
الحنفية الوالء بأّنه" :تناصر يوجب اإلرث والعقل"(.)2
عرف
َ
ّ
الوالءََفيَاالصطالح َّ َ:

المالكية هو" :الوالء  -بفتح
حكمية حاصلة من العتق والمواالة"( ،)3وعند
أو هو" :قرابة
ّ
ّ
النسب والعتق ،وأصله :الوالء وهو القرب ،وأما من اإلمارة
الواو -من الوالية وهو من ّ

والتّقديم فبالكسر ،وقيل بالوجهين"( ،)4وعند الشافعية هو" :عصوبة سببها زوال الملك عن
النكاح
النسب ،فيرث بها المعتق ،ويلي أمر ّ
الرقيق بالحرّية ،وهي متراخية عن عصوبة ّ
ّ
الصالة عليه ويعقل"( ،)5وعند الحنابلة هو " :ثبوت حكم شرعي بالعتق ،أو تعاطي
و ّ

سببه"(.)6

َ
َ
( )1ينظر :مختار الصحاح.740/1 :
( )2العناية شرح الهداية.218/9 :
( )3درر الحكام شرح غرر األحكام.33/2 :
( )4الذخيرة للقرافي.180/11 :
( )5مغني المحتاج.468/6 :
( )6المبدع في شرح المقنع ،442/5 :شرح منتهى اإلرادات.568/2 :
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منَالقَرآنََالكَريمَ:
الءَ َ
الو َ
مَشروعيَةََ َ
 .1قال تعالى :ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ.)1(

منَالسَنَةََالنَبويَةَ:
الءَ َ
الو َ
مَشروعيَةََ َ
 .1عن عائشة

" ّأنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها .فقال أهلها :نبيعكها على

فإنما الوالء لمن أعتق»"(.)2
أن والءها لنا ،فذكرت ذلك لرسول الل  فقال« :ال يمنعك ذلك ّ
ّ

منَاإلجمَاع ََ:
الءَ َ
الو َ
مَشروعيَةََ َ

شروعية الوالء ،والعمل
النبوية على م
السنة
دلّت ّ
ّ
ّ
النصوص من القرآن الكريم ،و ّ
صحابة والتابعين  إلى يومنا هذا ،من غير أن يخالف
جار به من عصر ّ
بي  وال ّ
الن ّ
أحد في ذلك(.)3

المَدبرَفيَاللغةََ:
هو عتق العبد عن دبر ،كقولك :دبر العبد على شيء إذا علّق ح ّرّيته على موته،

مر ،إذا هجره وقاطعه ،ويأتي بمعنى
ويأتي بمعنى الهج ارن والمقاطعة ،كقولك :أدبر زيد ع ا
الس ّيد لعبده :أنت حر بعد وفاتي ،فإذا
الهالك ،كقولك :دبر زيد دبار إذا هلك ،وهو قول ّ

مات وهلك أصبح العبد ح ّار(.)4

( )1سورة األحزاب ،اآلية .5
( )2صحيح مسلم ،باب إنما الوالء لمن أعتق ،برقم ( ،213/4 :)3849صحيح البخاري ،باب إذا اشترط
شروطا في البيع ال تحل ،برقم (.73/3 :)2169
( )3ينظر :نهاية المطلب ،283/19 :شرح الزركشي على مختصر الخرقي.544/4 :
( )4ينظر :تاج العروس ،265/11 :الصحاح وتاج اللغة.654/2 :
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المَدبرََفيَاالصطالحََ:
الحنفية إلى أ ّن المدبر هو" :العتق الموقع في المملوك بعد موت المالك عن
ذهب
ّ

مني ،أو :أنت حر
دبر منه"( ،)1وعند
سيده :أنت حر عن دبر ّ
المالكية هو " :العبد يقول ّ
ّ
بعد موتي ،أو :أنت عتيق بعد موتي يريد بذلك كلّه التدبير" أو هو" :عقد من عقود الح ّرّية

الشافعية هو" :تعليق عتق
يلزم من التزمه ويجب على من أوجبه على نفسه"( ،)2وعند
ّ

االمامية "هو عتق العبد بعد
يتقرب به إلى الل تعالى"( ،)3وعند
ّ
عبده بموته ،وهو مما ّ
وفاة المولى"( ،)4وعند الظاهرّية هو "عبد موصى بعتقه"(.)5

دبيرَمنَالسَ َنةَالنَبويَةَ:
مَشروعيَةََالتَ َ

 .1عن جابر  قال" :باع النبي  المدبر"(.)6

دبيرَمنَاإلجماع ََ:
مَشروعيَةََالتَ َ
شروعية التّدبير ،واآلثار التي رويت عن
بوية على م
النصوص من السنة ّ
دلّت ّ
ّ
الن ّ

بي
الصحابة والتّابعين  كلّها تدل على م
شروعية التّدبير ،والعمل جار به من عصر ّ
ّ
الن ّ
 إلى يومنا هذا من غير أن يخالف أحد في ذلك(.)7

( )1المبسوط للسرخسي.178/7 :
( )2الكافي في فقه أهل المدينة ،982/2 :المقدمات الممهدات.187/3 :
( )3البيان في مذهب االمام الشافعي.382/8 :
( )4شرائع االسالم.102/1 :
( )5المحلى باالثار.212/8 :
( )6صحيح البخاري ،باب بيع المدبر ،برقم (.83/3 :)2230
( )7ينظر :الغرر البهية في شرح البهجة الوردية ،312/5 :نهاية المطلب ،307/19 :شرح الزركشي على
مختصر الخرقي.467/7 :
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بجهةَاإلعتَاقَ
الءَ َ
المَسألةََاألولىَ َ:و َ
صورةَ َالمَسألة ََ:وهو أن يتّفق رجل مسلم مع رجل كافر ،بأن يسلم الرجل الكافر
بشرط المواالة ،وذلك بأن يقول له :واليتك على إن مات فميراثه له ،وان جنى فعليه
العاقلة ،فقبل منه ما أشترط عليه ،فهذه صورة والء المواالة(.)1

تَحريرََمَحلََالنَزاعََفيَالمَسألةَ:
سبب النزاع في المسألة يعود إلى سبب تعارض اآلثار الواردة في هذا الباب(،)2
بأنه ال والء إال بجهة االعتاق ،وأ ّن والء المواالة باطل ،فقد استند على ما روي
فمن قالّ :
عن عائشة

"أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن والءها
ّ

فإنما الوالء لمن أعتق»"( ،)3وأ ّما
لنا .فذكرت ذلك لرسول الل  فقال« :ال يمنعك ذلك ّ

من قال :بأ ّن والء المواالة صحيح ،فيرث عنه ويعقل إن جنى ،فقد استند على ما روي

الرجل من أهل الشرك يسلم
عن تميم ّ
الداري  قال" :سألت رسول الل  ما ّ
السنة في ّ
الناس بمحياه ومماته"(،)4
على يدي رجل من المسلمين؟ فقال رسول الل  هو أولى ّ

فإن الفقهاء اختلفوا في مشروعية والء المواالة على قولين:
وعليه ّ

( )1ينظر :العناية شرح الهداية ،228/9 :الدر المختار وحاشية ابن عابدين.126/6 :
( )2ينظر :بدائع الصنائع ،170/4 :بداية المجتهد.145/4 :
( )3سبق تخريجه.
( )4جامع الترمذي ،إسناده ضعيف ،باب ما جاء في ميراث الذي يسلم على يدي الرجل ،برقم (:)2112
.613/3
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يهقي( ،)1وهو قول
القَولََاأل َولَ :ال والء إ ّال بجهة االعتاق ،وهذا رأي اإلمام الب ّ
االمامية رحمهم
الشافعية ،والحنابلة ،و
المالكية ،و
علي واليه ذهب
ّ
ّ
ّ
زيد ،وقيل أيضا عن ّ
الل(.)2

أدلةََالقولََاألول ََ:
 .1عن عائشة

" ّأنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها ،فقال أهلها :نبيعكها على

فإنما الوالء لمن أعتق»"(.)3
أن والءها لنا ،فذكرت ذلك لرسول الل  فقال "«ال يمنعك ذلك ّ

النبي  قد ّبين أ ّن الوالء إّنما يكون للمعتق ال
َوجهََالدَاللةَ:دل الحديث على إ ّن ّ

تقدم من المعتق فقط(.)4
كالنسب إنما يكون بفعل م ّ
غير ،فهو ّ

النبي  أن الوالء للمعتق ،فهو ال يدل على أ ّن الوالء ال يكون
اعترضَعليهََ:ذكر ّ

حددها الل تعالى في األصناف الثمانية المذكورة في
لغير المعتق ،أال ترى أ ّن الزكاة قد ّ

حددها الل تعالى ،فالحديث
القرآن الكريم ،ولكن يجوز إخراجها في غير األصناف التي ّ
ال ينافي أن يكون الوالء لغير المعتق(.)5
 .2عن ابن عباس

()6

قال" :ﲯ ﲰ ﲱ ، قال ورثة ،ﲷ

( )7
لما قدموا المدينة يرث المهاجر األنصاري
ﲸ ﲹ ، قال :كان المهاجرون ّ

( )1ينظر :مختصر خالفيات البيهقي.197/5 :
( )2ينظر :ارشاد السالك ،124/1 :التلقين في الفقه المالكي ،204/2 :االم للشافعي ،136/4 :الحاوي الكبير:
 ،182 /18االقناع في فقه االمام احمد ،126/3 :مختصر الخرقي ،93/1 :مختلف الشيعة للحلي:
.58/8
( )3سبق تخريجه.
( )4ينظر :معرفة السنن واالثار.509/7 :
( )5ينظر :شرح مشكل االثار.272/7 :
( )6سورة النساء ،اآلية .33
( )7سورة النساء ،اآلية .33
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دون ذوي رحمة لألخوة التي آخى النبي  بينهم فلما نزلت :ﲯ ﲰ ﲱ،)1(
نسخت ثم قال :ﲷ ﲸ ﲹ،)2(إال النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب
الميراث ويوصي له"(.)3
َوجهَ َالدَاللةَ :د ّل حديث ابن عباس

على أ ّن آية المواالة قد نسخت بآية عقد

فالنسخ واقع إال في ثالثة أمور وهي:
ألنه نسخّ ،
اإليمان ،فال يوجد بعدها والء مواالة ّ
الرفادة ،والنصر) ،فاآلية منسوخة في بعض جزئياتها ،ومحكمة في بعضها
(النصيحة ،و ّ
اآلخر(.)4

الربيع ،وكانت
 .3عن داود بن الحصين  قال" :كنت أق أر على ّأم سعد بنت ّ
ر ﲷ
يتيمة في حجر أبي بكر ،فقرأت ﲷ ﲸ ﲹ فقالت :ال تق أ
الرحمن حين أبى اإلسالم ،فحلف
ﲸ ﲹّ إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد ّ

فلما أسلم أمره نبي الل أن يؤتيه نصيبه ،زاد عبد العزيز :فما أسلم
أبو بكر أال يورثهّ ،
حتى حمل على اإلسالم بالسيف"(.)5
ي عن رجل عن مجاهد رحمهم الل ،قال" :ﲷ ﲸ
 .4عن سفيان الثور ّ

الجاهلية فأمروا في اإلسالم أن يعطوهم نصيبهم من
ﲹ ،قال :حلف كان في
ّ

النصر وال ميراث"(.)6
المشورة والعقل و ّ

( )1سورة النساء ،اآلية .33
( )2سورة النساء اآلية .33
( )3صحيح البخاري ،باب قول الل تعالى :والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ،برقم (.95/3 :)2292
( )4ينظر :فيض الباري شرح البخاري.468/4 :
( )5سنن أبي داوود ،إسناده ضعيف ،باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم ،برقم (.548/4 :)2923
( )6تفسير سفيان الثوري.94/1 :
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القولَالثانيَ:إ ّن والء المواالة صحيح معتبر ،وتترتّب عليه آثاره ،فيثبت به اإلرث،

عباس،
طاب،
ويعقل عنه ،وهو قول عمر بن الخ ّ
وعلي بن أبي طالب ،وابن مسعود ،وابن ّ
ّ
يدية رحمهم الل(.)1
وعبدالل بن عمر  ،واليه ذهب
الحنفية ،و ّ
الز ّ
ّ

أدلَةََالقولََالثَانيَ:

 .1قال تعالى :ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﲶ ﲷ

ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ.)2(
َوجهََالدَاللة ََ:دلّت اآلية على أ ّن كل شخص يتوفاه الل تعالى ،وله تركة وجب أن

الناصر،
يكون له موالي يوالي ميراثه ،والمولى هو المعتق والجار ،وابن العم أو الخال ،و ّ

والحليف ،وقيل العصبة ،فيرثون ما بقي من اإلرث(.)3

اعترضََعليه ََ:إ ّن هذا األمر ّإنما كان في أ ّول اإلسالم فكانت أسباب الميراث كثيرة

النصرة ،والتّحالف ،والتّبني ،فجاء األمر بنسخ جميع هذه األسباب في
كالعهد والتآخي ،و ّ
()4

اإلرث بقوله تعالى ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ

فنسخت هذه اآلية بعض أسباب

اإلرث التي لم يقرها(.)5
السّنة
 .2عن تميم ّ
الداري  قال" :سألت رسول الل  ما ّ

ال ّشرك يسلم على يدي رجل من المسلمين؟ فقال رسول الل  هو

الرجل من أهل
في ّ
أولى الناس بمحياه

ومماته"(.)6

( )1ينظر :المبسوط للسرخسي ،91/8 :تحفة الفقهاء ،290/2 :بدائع الصنائع ،170/4 :السيل الجرار:
 ،680/1مختصر خالفيات البيهقي.197/5 :
( )2سورة النساء ،اآلية .33
( )3ينظر :فتح القدير للشوكاني.531/1 :
( )4سورة األحزاب ،اآلية .6
( )5ينظر :التفسير الكبير.165/9 :
( )6سبق تخريجه.
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َوجهََالدَاللةَ:د ّل الحديث على أ ّن من أسلم رجل على يديه ،فإّنه يكون موالي له

في الحياة ،والممات ،فيرث عنه إن مات ،ويعقل عنه إن جنى أيضا(.)1

ضعفه أهل العلم فهو غير صالح لالحتجاج (.)2
أعترضََعليه َّ َ:
إن الحديث قد ّ

"أنه سئل عن رجل أسلم فوالى رجال هل بذلك بأس؟
ي رحمه اللّ :
 .3عن الزهر ّ
سيب قال:
قال :ال بأس به قد أجاز ذلك عمر بن الخ ّ
طاب ،وروى قتادة عن سعيد بن الم ّ
من أسلم على يدي قوم ضمنوا جرائره وح ّل لهم ميراثه"(.)3

 .4عن عبد العزيز بن عمر رحمه الل ،قال" :قضى أبي في رجل من أهل الذمة
النصف ،وأعطى الذي أسلم على
أسلم على يدي رجل فمات وترك ابنة ،فأعطى ابنته ّ
النصف"(.)4
يديه ّ

الراجحََ:
القولََ َ
الراجح
ما ذهب إليه أصحاب القول الثّاني القائلين
ّ
بمشروعية والء المواالة هو ّ

ألنهم ّإنما أوجبوا اإلرث له لخ ّلو
الصحابة ،والتابعين بذلك ،و ّ
لقوة ما استدلّوا به ،ولفتوى ّ
ّ
الميت من وارثين له فلم يكن ّإال المولى فهو أحق به من غيره ،والل تعالى أعلم بالصواب.
ّ

المَسألةََالثَانيةَ:بيعََالمَدبرَ

الرجل بيع العبد تدبي ار ،كأن يقول
الرجل عبدا ،فاراد ّ
صَورةََالمَسألة ََ:وهو أن يملك ّ

الرجل للعبد :أنت حر بعد أن أموت ،أو إن قبضت روحي فأنت حر ،على خالف بين
ّ
الفقهاء في جواز بيعه(.)5
( )1ينظر :شرح مشكل االثار.280/7 :
( )2ينظر :معرفة السنن واالثار.412/14 :
( )3شرح مشكل االثار.283/7 :
( )4مصنف ابن ابي شيبة.399/7 :
( )5ينظر :بستان االحبار.198/2 :
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تَحريرََمَحلََالنَزاعََفيَالمَسألَةَ:
النزاع في المسألة يعود لسبب معارضة العام للخاص ،ومعارضة القياس
سبب ّ
()1
إن المدبر يجوز بيعه ،فقد استند على ما روي
لألثر الوارد في هذا الباب  ،فمن قالّ :

بي  المدبر"( ،)2وأ ّما من قال :إ ّن المدبر ال يجوز بيعه ،فقد
عن جابر  قال" :باع ّ
الن ّ
استند لعموم قوله تعالى ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ )3(وعليه فإ ّن الفقهاء قد اختلفوا في

جواز بيع المدبر على قولين:

يهقي( ،)4وهو قول عائشة
القولَاأل َولَ:يجوز بيع المدبر ،وهذا رأي اإلمام الب ّ

،

الشافعية ،ورواية عن
ومن التّابعين :مجاهد ،وطاووس ،واسحاق ،وأبو ثور ،واليه ذهب
ّ
مامية بشرط أن يعتقه المشتري ،والظّاهرّية،
الحنابلة مطلقا ،ورواية في ال ّدين فقط ،واال ّ
يدية رحمهم الل(.)5
وّ
الز ّ

أدلَةََالقولََاأل َول ََ:
 .1قال تعالى :ﱗ ﱘ ﱙ.)6(
مما يملك
َوجهَ َالدَاللةَ :دلّت اآلية على جواز بيع ك ّل ما يملك ،والعبد المدبر ّ

الدليل
حرم شيئا إ ّال ما قام ّ
فص ّح بيعه ،وهذا نص عام في كل مملوك ،وال يمكن لنا أن ن ّ
على تحريمه(.)7
( )1ينظر :بداية المجتهد.172/4 :
( )2سبق تخريجه.
( )3سورة المائدة ،اآلية .1
( )4ينظر :مختصر خالفيات البيهقي.200/5 :
( )5ينظر :المجموع شرح المهذب ،15/16 :المهذب في فقه االمام الشافعي ،376/2 :المغني البن قدامة:
 ،419 /14المستوعب ،573/1 :مختلف الشيعة ،69/8 :المحلى باالثار ،529/7 :السيل الجرار:
.667/1
( )6سورة البقرة ،اآلية .275
( )7ينظر :المحلى باالثار.534/7 :
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النبي  المدبر"(.)1
 .2عن جابر  قال" :باع ّ

السّيد قياسا
َوجهَ َالدَاللة ََ :دل الحديث على ّ
أن المدبر يجوز بيعه قبل أن يموت ّ

على من وصى بعتق عبده ،فإنه يصح بيعه ،فكذلك في بيع المدبر(.)2

بي  إّنما باع المدبر
أعترضََعليهَ:ال داللة فيه على جواز بيع المدبر ،أل ّن ّ
الن ّ
الناس ،أ ّما في عدم وجود الدين فال
ألجل الدين الذي كان عليه فلزم بيعه ،وتسديد حقوق ّ

إن األصل في البيع أّنه مباح ،فال يحتاج إلى موافقة اإلمام ،وقياسه على
ثم ّ
يجوز بيعهّ ،
صية ال يمكن أل ّن االعتاق في مرض الموت ال يصح الرجوع عنه ،فكذلك األمر في
الو ّ
المدبر(.)3

 .3عن عمرو بن دينار ّأنه سمع جابر بن عبدالل

يقول«" :دبر رجل من

مني؟ فاشتراه رجل
األنصار غالما له لم يكن له مال غيره؟ فقال رسول الل  من يبتاعه ّ

الزبير»"(.)4
دي بن كعب ،قال جابر :غالما قبطيا مات عام ّأول في إمارة ابن ّ
من بني ع ّ
طاب ،وعثمان بن عفّان،
القولَالثانيَ:ال يجوز بيع المدبر ،وهو قول عمر بن الخ ّ
عباس ،وعبدالل بن مسعود ،وزيد بن ثابت ،وعبدالل بن عمر  ،وسعيد بن
وعبدالل بن ّ

الشعبي،
الشعبي ،وشريح ،والحسن البصري ،ومجاهد ،وقتادة ،و
اعي ،و
ّ
ّ
المسيب ،واألوز ّ
المالكية ،ورواية عن الحنابلة
الحنفية ،و
الثوي ،واليه ذهب
النخعي ،وسفيان
ي ،و
ّ
ّ
ّ
والزهر ّ
ّ
رحمهم الل(.)5
( )1سبق تخريجه.
( )2ينظر :شرح النووي على مسلم.141/11 :
( )3ينظر :شرح صحيح البخاري البن بطال.49/7 :
( )4المستدرك على الصحيحين للحاكم ،صحيح ولم يخرجاه ،برقم (.244/4 :)7516
( )5ينظر :المبسوط للسرخسي ،179/7 :بدائع الصنائع ،120/4 :الدر المختار ،684/3 :التلقين في الفقه
المالكي ،207/2 :منح الجليل ،429/9 :جامع االمهات ،533/1 :االنصاف في معرفة الراجح من
الخالف ،437/7 :الشرح الكبير ،316/12 :مختصر خالفيات البيهقي.200/5 :
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أدلَةََالقولََالثَانيَ:
 .1قال تعالى :ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ.)1(
َوجهََالدَاللةَ:دلّت اآلية على وجوب االلتزام بالعقود ،والوفاء بها ،وهي نص عام

الناس ،ال فرق بين الح ّر والعبد ،ولجميع العقود التي نتعاقد بها كعقود البيع،
لجميع ّ
والنكاح ،وغيرها ،والمدبر ّإنما هو عقد طاعة فيلزم الوفاء به ،وال يمكن نقضه(.)2
 .2عن ابن عمر

الثلث»"(.)3
هبته(.)4

بي  قال«" :المدبر ال يباع وال يوهب ،وهو حر من
أن ّ
ّ
الن ّ

النبي  منع بيع المدبر ،وال تصح أيضا
َوجهََالدَاللةَ:دل ظاهر الحديث على أن ّ

إن الحديث قد ض ّعفه أهل العلم فهو غير صالح لالحتجاج ،فال
أعترضَ َعليه َّ َ :
تقوم به الحجة(.)5

زوجها
 .3عن سعيد ابن المسيب رحمه الل قال " :المدبرة ال يبيعها ّ
سيدها وال ي ّ
وال يهبها وولدها بمنزلتها"(.)6

الراجحََ:
القولََ َ

الراجح
ما ذهب إليه أصحاب القول الثّاني  -القائلين بعدم جواز بيع المدبر  -هو ّ

لقوة ما استدلّوا به ،وأل ّن ما رووه عن جابر ّ إنما كان ألجل أ ّن العبد كان عليه دين
ّ
ألنه عقد وعهد باق في ال ّذ ّمة يلزم الوفاء به ،والل تعالى أعلم
النبي  بيعه ،و ّ
فأجاز ّ
بالصواب.

( )1سورة المائدة ،اآلية .1
( )2ينظر :احكام القرآن للجصاص.286/3 :
( )3السنن الكبرى للبيهقي ،اسناده ضعيف ،باب من قال ال يباع المدبر ،برقم (.314/10 :)22091
( )4ينظر :التيسير بشرح الجامع الصغير.455/2 :
( )5ينظر :إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري.313/4 :
( )6مصنف ابن أبي شيبة.77/5 :
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اخلامتَة

الصالة وأتم
الرّب ّ
انيين ورثة األنبياء المرسلين ،وأفضل ّ
الحمد لل الّذي جعل العلماء ّ

سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن وااله إلى يوم الدين ،وبعد:
التّسليم على ّ

الدراسة الموسومة بـ«ترجيحات
بمنه وكرمه إتمام هذه ّ
فقد ي ّسر الل سبحانه وتعالى ّ

الخالفيات كتاب الوالء والمدبر ،دراسة فقهية مقارنة» ،فما وفّقت فيه
البيهقي في كتابه
ّ

فمن الل تعالى ،وما لم أوفّق فيه فمن نفسي وال ّشيطان ،والل المستعان وعليه التكالن ،وال
قوة ّإال بالل العلي العظيم.
حول وال ّ

النتائجََالتيَتوصلتََإليهاَ:

العالمة أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ،ولد
إن اإلمام البيهقي هو اإلمام ّ
ّ -1

في سنة (384هـ) في مدينة بيهق ،وقد التحق بمجالس العلم والعلماء وهو صغير إلى أن
الرحلة الطّويلة في خدمة العلم بوفاته
برع في جميع العلوم والفنون ال ّشر ّ
عية ،لتنتهي هذه ّ
رحمه الل تعالى في سنة (458هـ).
ألنه أشبه العقد في البيع ،فهو كعقد البيع ،باق في
إن بيع المدبر جائزّ ،
ّ -2

بي صلى الل عليه وسلم.
ال ّذ ّمة ،ويجب الوفاء به ،وقد أجازه ّ
الن ّ
عية ،أل ّن بيت المال
إن والء المواالة صحيح معتبر ،وتترتّب عليه آثاره ال ّشر ّ
ّ -3

ّإنما هو عام لجميع المسلمين ،فهم فيه أولياء بعضهم لبعض ،ولفتوى الصحابة  على

الميت حينها ال ورثة لديه.
جواز ذلك ،وأل ّن ّ
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*القرآن الكريم
.1

املصادر

الجصاص الحنفي (ت370هـ)،
الرازي
ّ
أحكام القرآن :أحمد بن علي أبو بكر ّ
المحقق :عبد السالم محمد علي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط،1
1415هـ1994-م.

.2

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري :أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد
الملك القسطالني القتيبي المصري ،أبو العباس ،شهاب الدين (ت923هـ)،
المطبعة الكبرى األميرية ،مصر ،ط1323 ،7هـ.

.3

إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه اإلمام مالك :عبد الرحمن بن محمد
بن عسكر البغدادي ،أبو زيد أو أبو محمد ،شهاب الدين المالكي (ت732هـ)،
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده ،مصر ،ط.3

.4

اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل :موسى بن أحمد بن موسى بن سالم
بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي ،ثم الصالحي ،شرف الدين ،أبو النجا
(ت968هـ) ،المحقق :عبد اللطيف محمد موسى السبكي ،دار المعرفة
بيروت ،لبنان.

.5

األم :الشافعي أبو عبد الل محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع
بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت204هـ) ،دار
المعرفة ،بيروت1410 ،هـ1990-م.

.6

األنساب :عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي ،أبو
سعد (ت562هـ).
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اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف :عالء الدين أبو الحسن علي بن
سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (ت885هـ) ،دار إحياء التراث
العربي ،ط.2

.8

بداية المجتهد ونهاية المقتصد :أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد
بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (ت595هـ) ،دار الحديث ،القاهرة،
1425هـ2004-م.

.9

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :عالء الدين ،أبو بكر بن مسعود بن أحمد
الكاساني الحنفي (ت587هـ) ،دار الكتب العلمية ،ط1406 ،2هـ1986-م.

 .10بستان األحبار مختصر نيل األوطار :فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن
حمد المبارك الحريملي النجدي (ت1376هـ) ،دار إشبيليا للنشر والتوزيع،
الرياض ،ط1419 ،1هـ1998-م.
 .11البيان في مذهب اإلمام الشافعي :أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم
العمراني اليمني الشافعي (ت558هـ) ،المحقق :قاسم محمد النوري ،دار
المنهاج ،جدة ،ط1421 ،1هـ2000-م.
الرزاق
محمد بن عبد ّ
محمد بن ّ
 .12تاج العروس من جواهر القاموس المؤلفّ :
الحسيني ،أبو الفيض ،الملقّب بمرتضى ،الزبيدي (ت1205هـ) ،دار الهداية،
د.ت.

 .13تحفة الفقهاء :محمد بن أحمد بن أبي أحمد ،أبو بكر عالء الدين السمرقندي
(ت نحو 540هـ) ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط1414 ،2هـ-
1994م.
 .14تفسير سفيان الثوري :سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الل
(ت161ه) ،دار الكتب العلمية ،بيروت1403 ،ه.
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 .15التلقين في الفقه المالكي :أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي
البغدادي المالكي (ت422هـ) ،المحقق :أبو أويس محمد بو خبزة الحسني،
دار الكتب العلمية ،ط1425 ،1هـ2004-م.
 .16التيسير بشرح الجامع الصغير :زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن
تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري
(ت1031هـ) ،مكتبة اإلمام الشافعي ،الرياض ،ط1408 ،3هـ1988-م.
 .17جامع األمهات :ابن الحاجب الكردي المالكي.
 .18الجامع الكبير «سنن الترمذي» :أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي،
المحقق :د .بشار عواد معروف ،دار الجيل ،بيروت ،دار الغرب اإلسالمي،
بيروت1998 ،م.
 .19الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني :أبو
الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ،الشهير
بالماوردي (ت450هـ) ،المحقق :الشيخ علي محمد معوض ،الشيخ عادل
أحمد عبد الموجود ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط1419 ،1هـ-
1999م.
 .20درر الحكام شرح غرر األحكام :محمد بن فرامرز بن علي الشهير بمال -
أو منال أو المولى  -خسرو (ت885هـ) ،دار إحياء الكتب العربية.
 .21دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلرادات :منصور
بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى
(ت1051هـ) ،عالم الكتب ،ط1414 ،1هـ1993-م.
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 .22الذخيرة :أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي
الشهير بالقرافي (ت684ه) ،المحقق :محمد حجي ،دار الغرب اإلسالمي،
بيروت ،ط1994 ،1م.
 .23رد المحتار على الدر المختار :ابن عابدين ،محمد أمين بن عمر بن عبد
العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (ت1252هـ) ،دار الفكر ،بيروت ،ط،2
1412هـ1992-م.
 .24سنن أبي داود :أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد
بن عمرو األزدي السجستاني ت275 :هـ ،المحقق :شعيب األرنؤوط  -محمد
كامل قره بللي ،دار الرسالة العالمية ،ط 1430 ،1هـ  2009 -م.
 .25السنن الكبرى :أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني ،أبو بكر
البيهقي (ت458هـ) ،المحقق :محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية،
بيروت ،لبنان ،ط1424 ،3هـ2003-م.
 .26سير أعالم النبالء :شمس الدين أبو عبد الل محمد بن أحمد بن عثمان بن
قايماز الذهبي (ت748هـ) ،دار الحديث ،القاهرة1427 ،هـ2006-م.
 .27السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار :محمد بن علي بن محمد بن عبد
الل الشوكاني اليمني (ت1250هـ) ،دار ابن حزم ،ط.1
 .28شرح الزركشي :شمس الدين محمد بن عبد الل الزركشي المصري الحنبلي
(ت772هـ).
 .29الشرح الكبير على متن المقنع :عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة
المقدسي الجماعيلي الحنبلي ،أبو الفرج ،شمس الدين (ت682هـ) ،دار الكتاب
العربي للنشر والتوزيع.
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 .30شرائع االسالم :المحقق الحلي ابو القاسم نجم الدين بن جعفر بن الحسين
تعليق :صادق الشيرازي ،دار القارئ ،بيروت ،ط1425 ،11ه2004-م.
 .31أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت676هـ) ،دار إحياء التراث
العربي ،بيروت ،ط1392 ،2هـ.
 .32شرح صحيح البخاري البن بطال :ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن
عبد الملك (ت449هـ) ،تحقيق :أبو تميم ياسر بن إبراهيم ،مكتبة الرشد،
السعودية ،الرياض ،ط1423 ،2هـ2003-م.
 .33شرح معاني اآلثار :أحمد بن محمد بن سالمة بن عبدالملك بن سلمة أبو
جعفر الطحاوي ،تحقيق :محمد زهري النجار ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
ط1399 ،1هـ.
 .34الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية :أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري
الفارابي (ت393هـ) ،تحقيق :أحمد عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليين،
بيروت1407 ،هـ1987-م.
 .35صحيح البخاري :محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري ،أبو عبد
الل ،المحقق :محمد زهير بن ناصر الناصر ،دار طوق النجاة ،ط،1
1422هـ.
 .36صحيح مسلم :أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري،
دار الجيل بيروت ،دار األفاق الجديدة ،بيروت.
 .37طبقات الشافعية الكبرى :تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي
(ت771هـ) ،المحقق :د .محمود محمد الطناحي ،د .عبد الفتاح محمد الحلو،
هجر للطباعة والنشر والتوزيع ،ط1413 ،2هـ.
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 .38العناية شرح الهداية :محمد بن محمد بن محمود ،أكمل الدين أبو عبد الل
ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي (ت786هـ)،
دار الفكر.
 .39الغرر البهية في شرح البهجة الوردية :زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا
األنصاري ،زين الدين أبو يحيى السنيكي (ت926هـ) ،المطبعة الميمنية.
 .40فتح القدير :محمد بن علي بن محمد بن عبد الل الشوكاني اليمني
(ت1250هـ) ،دار ابن كثير ،دار الكلم الطيب ،دمشق ،بيروت ،ط،1
1414هـ.
 .41فيض الباري على صحيح البخاري :أمالي محمد أنور شاه بن معظم شاه
الكشميري الهندي ثم الديوبندي (ت1353هـ) ،المحقق :محمد بدر عالم
الميرتهي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط1426 ،1هـ2005-م.
 .42الكافي في فقه أهل المدينة :أبو عمر يوسف بن عبد الل بن محمد بن عبد
البر بن عاصم النمري القرطبي (ت463هـ) ،المحقق :محمد محمد أحيد ولد
ماديك الموريتاني ،مكتبة الرياض الحديثة ،الرياض ،ط1400 ،2هـ-
1980م.
 .43المبدع في شرح المقنع :إبراهيم بن محمد بن عبد الل بن محمد ابن مفلح،
أبو إسحاق ،برهان الدين (ت884هـ) ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان،
ط1418 ،1هـ1997 -م.
 .44المبسوط :محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي (ت483هـ)،
دار المعرفة ،بيروت1414 ،هـ1993-م.
 .45المجموع شرح المهذب :أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي
(ت676هـ) ،دار الفكر.
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 .46المحلى باآلثار :أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي
الظاهري (ت456هـ) ،دار الفكر ،بيروت.
 .47مختصر خالفيات البيهقي :أحمد بن فرح بسكون الراء بن أحمد بن محمد بن
فرح اللخمى اإلشبيلى ،أبو العباس ،شهاب الدين الشافعي (ت699هـ)،
المحقق :د .ذياب عبد الكريم ذياب عقل ،مكتبة الرشد ،السعودية ،الرياض،
ط1417 ،1هـ1997-م.
 .48مختلف الشيعة :ابو منصور الحسن بن يوسف الحلي (ت711ه) ،مؤسسة
النشر اإلسالمي ،ط1372 ،1ه.
 .49المستدرك على الصحيحين :أبو عبد الل الحاكم محمد بن عبد الل بن محمد
بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن
البيع (ت405هـ) ،تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية،
بيروت ،ط1411 ،1هـ–1990م.
 .50المستوعب :الشيخ اإلمام نصير الدين محمد بن عبد الل السامري الحنبلي
(ت616هـ) ،دراسة وتحقيق :د .عبد الملك بن عبد الل بن دهيش ،مكة
المكرمة1442 ،هـ2003-م.
 .51المصنف :أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني
(ت211هـ) ،المحقق :حبيب الرحمن األعظمي ،المجلس العلمي ،الهند،
المكتب اإلسالمي ،بيروت ،ط1403 ،2ه.
 .52معجم المؤلفين :عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشقي
(ت1408هـ) ،مكتبة المثنى ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت.
 .53معرفة السنن واآلثار :أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي
الخراساني ،أبو بكر البيهقي (ت458هـ) ،المحقق :عبد المعطي أمين قلعجي،
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جامعة الدراسات اإلسالمية كراتشي ،باكستان ،دار قتيبة ،دمشق ،بيروت،
دار الوعي ،حلب ،دمشق ،ط1412 ،1هـ1991-م.
 .54المغني :أبو محمد موفق الدين عبد الل بن أحمد بن محمد بن قدامة
الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي ،الشهير بابن قدامة المقدسي
(ت620هـ) ،دار الفكر ،بيروت ،ط1405 ،1هـ.
 .55مفاتيح الغيب «التفسير الكبير» :أبو عبد الل محمد بن عمر بن الحسن بن
الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (ت606هـ)،
دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،ط1420 ،3هـ.
 .56المقدمات الممهدات :أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت520هـ)،
تحقيق :الدكتور محمد حجي ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،لبنان ،ط،1
1408هـ1988-م.
 .57منح الجليل شرح مختصر خليل :محمد بن أحمد بن محمد عليش ،أبو عبد
الل المالكي (ت1299هـ) ،دار الفكر ،بيروت1409 ،هـ1989-م.
 .58مختار الصحاح :زين الدين أبو عبد الل محمد بن أبي بكر بن عبد القادر
الحنفي الرازي (ت666هـ) ،المحقق :يوسف الشيخ محمد ،المكتبة العصرية،
الدار النموذجية ،بيروت ،صيدا ،ط1420 ،5هـ1999-م.
 .59مختصر الخرقي :أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الل الخرقي
(ت334هـ) ،دار الصحابة للتراث1413 ،هـ1993-م.
 .60معجم البلدان :شهاب الدين أبو عبد الل ياقوت بن عبد الل الرومي الحموي
(ت626هـ) ،دار صادر ،بيروت ،ط1995 ،2م.
 .61المهذب في فقه اإلمام الشافعي :أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف
الشيرازي (ت476هـ) ،دار الكتب العلمية.
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 .62مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج :شمس الدين ،محمد بن أحمد
الخطيب الشربيني الشافعي (ت977هـ) ،دار الكتب العلمية ،ط1415 ،1هـ
 1994م. .63نهاية المطلب في دراية المذهب :عبد الملك بن عبد الل بن يوسف بن محمد
الجويني ،أبو المعالي ،ركن الدين ،الملقب بإمام الحرمين (ت478هـ) ،حققه
الديب ،دار المنهاج ،ط1428 ،1هـ-
وصنع فهارسه :د .عبد العظيم محمود ّ
2007م.
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