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Abstract: Abstract In this paper, the researcher has explained: The importance of 
the topic, reason for choosing this topic, the objective, previous studies and literature, 
and the methodology. The paper has two parts. The first speaks to: the author, 
manuscript, and relating the manuscript to the author; and the second part speaks to: 
investigating the manuscript, which consists of setting the manuscript and 
documenting it. The researcher then concludes with results, conclusions, and 
reference.  
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 المقدمة

 

الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على محمد خاتم النبيـين، وعلـى آلـه 

 وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فإنَّ علم الفقه علم شريف قدره، تمام بـدره، الـوحي أساسـه، والحجـج نرباسـه، 

رفع أركانه الصحابة والتـابعون، وأكمـل بنيانـه األئمـة المتبوعـون، فاهتـدى السـائرون 

ارون إلى ضوء نـاره، ولـم يـزل علمـ� نافعـ�، ونـورًا سـاطع�، كفـيالً بمنا ره، وعشا السَّ

بإسعاف المطالع، وتشنيف المسامع، هفـت إليـه األسـماع، وأقبـل عليـه األتبـاع، بـين 

ــه  ، كــلٌّ علــى قــدر علمــه ومدركــه، وبحســب مذهب ، ونــاظم وموشــيِّ جــامع ومحشــيِّ

فعــة فيمـا أحســب: كتـاب تســهيل المقالــة يف ، وإنَّ مــن كتـب هــذا العلـم النا)١(ومسـلكه

أحكام اإلقالة؛ للعالمـة المتفـنن: محمـد بـن أحمـد بـن عبـد البـاري األهـدل، والـذي 

وجدتــه جــديرًا بالدراســة والتحقيــق، فرغبــُت يف ذلــك، ســائالً المــولى القــدير العــون، 

 والسداد، والتوفيق.

 أهمية الموضوع:* 

ال مســلم�، أقــال اهللا عثرتــه يــوم مــن أقــ( :بقولــه  موضــوع البحــث تعلــق -١

 .)٢()القيامة

                                           
ح البـدر الطـالع؛ استفدهتا من مقدمة عبد اهللا بن علي المـزم يف تحقيقـه: إسـعاف المطـالع بشـر   )١(

 ).١/٤للرتمسي (

)، ١١/٤٠٥( )،٥٠٣٠ه ابــن حبــان يف صــحيحه، كتــاب البيــوع، بــاب اإلقالــة، بــرقم (جــأخر   )٢(

 =والبيهقي يف سننه الكربى، كتاب البيوع، باب من أقال المسلم إليه بعض السلم وقـبض بعضـ�،
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يف عدد من العقود كعقد البيع، واإلجارة، والحوالـة،  موضوع البحث دخول -٢

 والشفعة، والهبة، وغيرها على خالٍف يف ذلك.

 معاٌش يف الحاضر المعاصر. البحث موضوع أنَّ  -٣

 أسباب اختيار الموضوع:* 

 أهمية الموضوع.ما له من أهمية سبق بياهنا يف  -١

 القيمة العلمية للكتاب، وقد برزت من خالل ما يلي:  -٢

 اختصاصه بموضوع اإلقالة. -

 فيه فقه من سبقه يف المذهب الشافعي. هجمع مؤلف -

 المكانة العلمية العلية للمؤلف، كما سيأيت. -٣

 الرغبة يف خدمة الكتاب بإخراجه مطبوع�، حيث لم يسبق إخراجه من قبل. -٤

 أهداف الموضوع:* 

  يف المذهب الشافعي، واإلثراء العلمي من ذلك. التوسع -١

 الكتاب للمكتبة اإلسالمية بالصورة التي أرادها المؤلف. إخراج -٢

 الشخصية؛ بتنمية الملكة الفقهية من خالل دراسة هذا الكتاب وتحقيقه. الفائدة - ٣

 الدراسات السابقة:* 

مظــانِّ البحــوث والدراســات العلميــة وقــوائم بعــد البحــث والتتبــع والســؤال يف 

ــات للمواضــيع المســجلة يف الجامعــات،لم أجــد أنَّ هــذا المخطــوط قــد حظــي  البيان

                                           
 .)٦/٢٧(، )١٠٩١١برقم (=

)، والبوصـيري يف ٧/٤٣٨ن حزم يف المحلى ()، واب٢/٥٢وصححه: الحاكم يف المستدرك (  

 ).٣/١٨مصباح الزجاجة (
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 بالتحقيق أو اإلخراج أو التسجيل.

 تقسيمات البحث:* 

  وثبت المصادر:وخاتمة، انتظمت خطة هذا العمل يف مقدمة، وقسمين، 

  :وأهدافـه، هوأسـباب اختيـار الموضوع، وأهميمة فتشتمل على االفتتاح،المقدمة ،

 والدراسات السابقة، وتقسيمات البحث.

 يشتمل على مبحثين: ، وقسم الدراسة 

 :ترجمة المؤلف، وفيه أربعة مطالب:  المبحث األول 

 ووفاته. نشأته العلميةالمطلب األول: اسمه، ومذهبه، ومولده، و ، 

  تالمذته.أبرز شيوخه، وأبرز : الثاينالمطلب 

 مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه. ثالث:طلب الالم 

 آثاره العلمية.رابعالمطلب ال : 

  :كتاب تسهيل المقالة يف أحكام اإلقالة؛ لمحمد بـن أحمـد دراسة المبحث الثاين

  وفيه مطلبان: األهدل،

 الكتاب، وتوثيق نسبته لمؤلفه، وفيه فرعان:  المطلب األول: اسم 

 ب.الفرع األول: اسم الكتا -

 الفرع الثاين: توثيق نسبته لمؤلفه. -

 وفيه فرعان:المخطوط، ونموذج منه ةالمطلب الثاين: وصف نسخ ، 

 الفرع األول: وصف نسخة المخطوط. -

  الفرع الثاين: نموذج من المخطوط. -

  .القسم الثاين: قسم التحقيق: الكتاب كامالً من أوله حتى آخره 
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  منهج التحقيق:* 

سخة مكتبة الحرم المكي، وجعلتها يف المتن، وحافظت على اعتمدت على ن -١

  نصها.

ــإين أجع -٢ ــوط، ف ــأ يف المخط ــود خط ــد وج ــعن ــى ل ــير إل ــوفين، وأش ــين معك ه ب

  الصواب يف الحاشية.

أثبت رقم كل وجـه يف المـتن عنـد بدايتـه وجعــــلت الرتقيـــم بـين معكـوفين  -٣

 متتالي� لكل وجه.

 ل أقواسها المعتادة.جعلت اآليات القرآنية داخ -٤

 خرجت األحاديث الواردة يف المتن. -٥

 ترجمت لألعالم المذكورين يف المتن.  -٦

 عزوت النقول الواردة يف المتن إلى مصادرها ما أمكن. -٧

 علقت يف الحاشية بعض التعليقات. -٨

 الخاتمة.

 ثبت المصادر.

* * * 
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 المبحث األول

 ترجمة المؤلف

 

 مطالب: أربعةوفيه 

 :)١(، ووفاتهونشأته العلميةالمطلب األول: اسمه، ومذهبه، ومولده، * 

محمـد بـن أحمـد بـن عبـد البـاري بـن محمـد بـن عبـد البـاري بـن محمـد  اسمه:

 .)٢(األهدل

ســيوطي عصــره، تشــبيه� لــه بالســيوطي؛ التفاقهمــا يف تحقيــق المــذهب،  لقبــه:

 ووفرة التأليف.

 شافعي المذهب. مذهبه:

باليمن يف الخامس عشر من شـهر ذي القعـدة سـنة  )٣(المــَراِوعةولد بقرية  مولده:

                                           
ــة (  ) ١( ــلي اللوح ــن، الوش ــاء الحس ــر الثن ــر: نش ــن ١٣٢ينظ ــلمان ب ــك س ــة المل ــوط بمكتب ) مخط

)؛ ِهَجـر العلـم ٢/٢٢٥)؛ نيـل الـوطر، زبـاره (٧٦٩٨عبدالعزيز بجامعة الملك سـعود بـرقم (

)، األعالم للزركلي ١/٨٩سالمي، الحبشي ()؛ مصادر الفكر اإل١/٢٠١٥ومعاقلة، األكوع (

 ).٨/٢٧٣)، معجم المؤلفين لكحالة (٦/١٩(

ومعنـى األهـدل كمـا قــال بعـض العـارفين األدنــى « ):١/٦٧جـاء يف خالصـة األثـر للمحبــي (   )٢(

 .»األقرب..، من كمال التواضع...، وقال بعضهم: لقب باألهدل؛ ألنَّه على اإلله دل انتهى

ــ   )٣( ــاء يف مجم ــا (ج ــيمن وقبائله ــدان ال ــالث « ):٤/٧٠٤وع بل ــافة ث ــى مس ــدة، عل ــرقي الحدي ش

 . »ساعات

تبعــد عــن ثغــر الحديــدة شــرق� بنحــو عشــرين كيلــو « ):٢٠٠٢وجـاء يف ِهَجــر العلــم لألكــوع (  

 .»مرتًا..، كانت من معاقل العلم المشهور يف اليمن..، وأول من تديرها علي الملقب باألهدل
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 إحدى وأربعين ومائتين وألف.

نشـأ العالمــة محمـد بــن أحمـد بــن عبـد البــاري األهـدل يف قريــة  :نشـأته العلميــة

المراوعة، وفيها تعلم، وأخذ العلم عن أشياخها يف شتى العلوم، كمـا أخـذ العلـم عـن 

ئه فريضة الحج سنة ستين ومائتين وألف، ثم عاد واستقر أشياخ مكة يف عصره إبان أدا

 فتـاء؛ حتـى غـدت المراوعـةيف موطنه قرية المراوعة مشتغالً بالتأليف والتـدريس واإل

 .»بالعلم عامرة، ومساجدها بنشره نيرة، ومنازلها بتالوة القرآن واألذكار عاطرة«

مان وتسعين ومـائتين بقرية المراوعة باليمن يف شهر محرم سنة ث تويف  وفاته:

 وألف.

* * * 
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 :)١(تالمذتهأبرز المطلب الثاين: أبرز شيوخه، و* 

 أبرز شيوخه:

 ).١٢٦٣عبد اهللا بن إبراهيم األهدل (ت: -١

 ).١٢٧١عبد اهللا بن عبد الباري األهدل (ت:  -٢

 )..١٢٦٦محمد بن المساوي األهدل (ت:  -٣

 ).١٢٦٥عثمان بن حسن الدمياطي (ت:  -٤

 ).١٢٨١الرحمن بن عبد اهللا األهدل (ت: عبد  -٥

 أبرز تالمذته:

 ).١٣١٠محمد بن عبد اهللا األهدل (ت: -١

 ).١٣٢٦محمد بن عبد القادر األهدل (ت:  -٢

 ).١٣٣٥ِعلوي بن أحمد السقاف (ت:  -٣

* * * 

                                           
ــا  ) ١( ــر الثن ــر: نش ــة (ينظ ــلي اللوح ــن، الوش ــن ١٤٢ء الحس ــلمان ب ــك س ــة المل ــوط بمكتب ) مخط

)؛ مقدمـة ٢٢٥-١/٢٢٤)؛ نيل الـوطر، زبـاره (٧٦٩٨عبدالعزيز بجامعة الملك سعود برقم (

 ).١/٥الخصائص النبوية (
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 : مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه:ثالثالمطلب ال* 

الباري األهدل مكانة علمية علية، أساسـها: تبوأ العالمة محمد بن أحمد بن عبد 

اإلعــداد العلمــي المبكــر، والمشــاركة يف أداء حــق العلــم الشــرعي: تأليفــ� وتدريســ� 

 حتى انتفع به خلق كثر، ويشهد لذلك ما يلي: ،وإفتاء

يع العلوم، جم يف راسخ� إمام� – به ونفع  - كان« جاء يف نشر الثناء الحسن:

بلغ مداه إال أرباب الحجـى والفهـوم، متضـلع� يف علمـي المعقـول وطودًا شامخ� ال ي

  .)١(»والمنقول، متبحرًا يف علمي األصول والفروع

 .)٢(»العالمة، شيخ اإلسالم« وجاء يف نيل الوطر:

عـالٌم محقـق يف علـوم الحـديث والفقـه وعلـوم « وجاء يف ِهَجـر العلـم ومعاقلـه:

 .)٣(»فتاء والتأليفاشتغل بالتدريس واإل ..،العربية، له مشاركة قوية يف علوم أخرى

السيد، العالمة، الهمام، الحجة النحريـر..، « وجاء يف مقدمة الخصائص النبوية:

أفتى، ودرس..، اشتغل بالتأليف، فاجتمع له ما ينيف على المائة..، انتهت إليه رئاسـة 

اعة مواله، مصروفة الفتوى والتدريس يف الديار اليمنية..،كانت أوقاته كلها مشغولة بط

 .)٤(»فتاء، وتدريس، وتأليف، وقراءة قرآن، وأذكار، وهتجد، وفصل خصوماتإبين 

* * * 

                                           
مخطوط بمكتبة الملك سلمان بن عبد العزيز بجامعـة الملـك سـعود ) ١٣٢للوشلي اللوحة (   )١(

  ).٧٦٩٨برقم (

 ).٢/٢٢٤لزباره (   )٢(

 ). ٢٠١٥لألكوع (ص    )٣(

 ).١/٥ينظر: مقدمة الخصائص النبوية (   )٤(
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٧٣١ 

  :)١(: آثاره العلميةالرابعالمطلب * 

 اإلتقان يف االستئجار لقراءة القرآن. -١

 أجوبة على أسئلة يف التجويد. -٢

 إرشاد الراغبين شرح خطبه منهاج الطالبين. -٣

 وي الرأي السليم إلى سلوك المنهج القويم.إرشاد ذ -٤

 إرشاد من يهيم يف اسمي محمد وإبراهيم. -٥

 إعانة المحتاج إلى شرح المنهاج. -٦

 إعالم الغبي شرح نظم ابن عربي. -٧

 بتحقيق القول بإعادة وتر رمضان. اإلخوانإغاثة  -٨

 إفادة السادة العمد يف حل ألفاظ الزبد. -٩

 القراءة على الموتى ووصول الثواب. كامبأح الطالب إفادة -١٠

 اإلمعان يف مسألة األخ جمعان. -١١

 ثر فيمن اتفق له وألبيه صحبه سيد البشر.بغية أهل األ -١٢

 تصديق الكهان. من تحذير اإلخوان -١٣

                                           
ــة (  ) ١( ــلي اللوح ــن، الوش ــاء الحس ــر الثن ــر: نش ــن ١٣٩ينظ ــلمان ب ــك س ــة المل ــوط بمكتب ) مخط

)؛ ِهَجـر العلـم ١/٢٢٥)؛ نيـل الـوطر؛ زبـاره (٧٦٩٨عبدالعزيز بجامعة الملك سـعود بـرقم (

)؛ األعـــالم، ١/٨٩)؛ مصـــادر الفكـــر اإلســـالمي، الحبشـــي (٢٠١٥ومعاقلـــة، األكـــوع (ص

)؛ معجـم مـؤلفي مخطوطـات الحـرم ٨/٢٧٣)؛ معجـم المـؤلفين، كحالـة (٦/١٩الزركلي (

 )،٥٦/٩٠٧( )،٥٠/٢٥٧خزانــــــة الــــــرتاث ( )؛١/١٧٧المكــــــي، عبــــــد اهللا المعلمــــــي (

)٨٣/٨٦( )،٧٧/٨٧٦)، (٦٤/٦٢٦( )،٦٠/٦٥٥( )،٦٠/٢٤٤( )،٥٨/٢١٧.( 
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 تسديد السنان للمشتغلين بحكمة اليونان. -١٤

 تسهيل المقالة يف أحكام اإلقالة. -١٥

 يف تراجم األئمة األربعة.تعجيل المنفعة  -١٦

 فكار بحل مشكالت القول المختار.تلقيح األ -١٧

 تنقيح الفوائد على أبيات الشواهد. -١٨

تنقيح المقال بتحرير وتحبير يف حكم صـالة مـن جمـع تقـديم� وهـو يظنـه  -١٩

 جمع تأخير.

 توقيف النظار على حكم ما ثبت يف األرض الموقوفة من األشجار. -٢٠

 ؤال عما ذكره العلماء من أنَّ العرض ال يبقى زمانين.جواب س -٢١

 ما هذا بشر، كل أمٍر ذي بال).(جواب عن سؤال:  -٢٢

 الُخطب. -٢٣

 .خالصة المرسوم على مقدمة ابن آجروم -٢٤

 دفع الوصمة عمن ثبت له العصمة. -٢٥

 رسالة يف الحكم بالموجب والحكم بالصحة. -٢٦

 والمجذوب. رسالة يف الفرق بين المجنون -٢٧

 رسالة يف تقدير أروشات الجنايات. -٢٨

رسالة يف جواب سؤالين: عودة الشـمس بعـد الغـروب وعـودة الحيـاة بعـد  -٢٩

 الموت.

 رسالة يف حقوق األزواج. -٣٠

 على ابنه إبراهيم.  رسالة يف صالة النبي -٣١
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 رسالة فيما ورد من عتق الرقاب يف شهر رمضان. -٣٢

 ق بمداد العلماء ودم الشهداء.رسالة فيما يتعل -٣٣

 .رسالة فيمن أردفهم الرسول  -٣٤

 البخاري. اإلمامسلم القاري لصحيح  -٣٥

 سؤال عن الواو الحالية يف قوله: ونحن عصبة. -٣٦

 سؤال عن تعرف الولي على القاصر من بعد عزل القاضي. -٣٧

 سؤال وجواب حول من عطس أو تشجأ -٣٨

الجنتين دان وعن الدنانير والـدراهم الصـحيحة سؤاالن عن إعراب وجنى  -٣٩

 والمكسرة.

 شرح الخصائص الصغرى للسيوطي. -٤٠

 شرح على الجوهرة يف التوحيد. -٤١

 شرح على العقائد النسفية. -٤٢

 شرح على رسالة الشيخ حسين اإلبريقي. -٤٣

 شرح على منحة الوهاب نظم تحرير تنقيح اللباب. -٤٤

 شرح مفيد الحاسب. -٤٥

 شرح نظم احتماالت الدليل العشرة. -٤٦

 العروة الوثيقة بسرتة الطريقة. -٤٧

 الفائق يف صورة رسم الوثائق. -٤٨

 الفتاوى الحديثية. -٤٩

 الفتاوى الفقهية. -٥٠
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 .فتح الفتاح العليم بشرح بسم اهللا الرحمن الرحيم -٥١

 نموذج اللبيب يف خصائص الحبيب.أفتح الكريم القريب شرح  -٥٢

 .الملك العالم شرح إرشاد العوام إلى معرفه اإليمان واإلسالم حفت -٥٣

 فتح رب الربية على األسئلة المليبارية. -٥٤

 فتوى حول أرش جناية على عامل يف قعر بئر يف ساقي الزرع بالثور. -٥٥

فتوى عن حديث إنَّ األيمـان يـأرز إلـى المدينـة وعـن عـدم اخـتالف أرش  -٥٦

 الموضحة.

 ي الصبي إذا خان.فتوى عن وص -٥٧

 فتوى يف شراء ثمر أعلى رؤوس النخل. -٥٨

 كشف اللثام عن مخدرات قطر الندى لمؤلفه ابن هشام. -٥٩

 كشف الهم عن قّراء قاعدة مد عجوة ودرهم. -٦٠

 الكواكب الدرية على متممة اآلجرومية. -٦١

 المسلك الدقيق فيما يتعلق بحكم بيع الرقيق. -٦٢

 المنهل الروي. إلى المسلك الرضي -٦٣

 مفتاح الباب على فتح الوهاب. -٦٤

 منح الفتاح بأركان عقد النكاح. -٦٥

 المنهج األعدل يف ترجمة الشيخ علي األهدل. -٦٦

 منية أولي الرواية والروية فيمن اتفق له وألبيه صحبة خير الربية. -٦٧

 نزهة أرباب الفنون يف أفنان قد أفلح المؤمنون. -٦٨

 سالم.م شرح البيان واألعالم بمهمات أركان اإلنشر األعال -٦٩
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 نظم باب الحيض يف المنهاج. -٧٠

 النفحة العطرية على المقدمة اآلجرومية. -٧١

 هداية األرفع على المسائل األربع. -٧٢

 هداية العقول شرح ذريعة الوصول إلى علم األصول. -٧٣

* * * 
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 المبحث الثاين

 لمحمد بن أحمد األهدل؛ م اإلقالةتسهيل المقالة يف أحكادراسة كتاب 

 

 : انوفيه مطلب

  .الكتاب، وتوثيق نسبته لمؤلفه المطلب األول: تحقيق اسم* 

 وفيه فرعان:

 اسم الكتاب: تسهيل المقالة يف أحكام اإلقالة.الفرع األول: 

 :أمراننسبة الكتاب لمؤلفه ظاهرة؛ يدل عليها توثيق نسبته لمؤلفه:  الفرع الثاين:

تسـهيل « النص علـى ذلـك يف الوجـه األول مـن المخطـوط، إذ جـاء فيـه: األول:

بـن  المقالة يف أحكام اإلقالـة، تـأليف: شـيخنا اإلمـام العالمـة السـيد محمـد بـن أحمـد

 .)١(»الباري األهدل، نفعنا اهللا بعلومه، اللهم آمين، آمينعبد

 .)٢(إليه هذا الكتاب واللمؤلف نسبوا أنَّ عددًا ممن ترجم الثاين:

* * * 

                                           
  /أ].٢٦٠[   )١(

) مخطـوط بمكتبـة الملـك سـلمان بـن عبـد ١٣٩ينظر: نشر الثنـاء الحسـن، الوشـلي اللوحـة (   )٢(

ــرقم ( ــز بجامعــة الملــك ســعود ب ــاره (٧٦٩٨العزي ــوطر، زب ــل ال ــم ١/٢٢٥)؛ ني ــر العل )؛ ِهَج

 ).٢٠١٥ومعاقلة، األكوع (ص
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٧٣٧ 

 .: وصف نسخ المخطوط، ونموذج منهالثاينالمطلب * 

 وفيه فرعان:

 المخطوط:  ةوصف نسخ الفرع األول: -

اعتمدت يف تحقيق هذا الكتاب النفيس على نسخة واحدة لـم أجـد بعـد البحـث 

والتتبــع غيرهــا، وهــي نســخة مكتبــة الحــرم المكــي بمكــة المكرمــة، محفوظــة ضــمن 

 اناهتا على النحو التالي:)، وبي١٦٨١مجموع رقمه: (

) هبــا وجهـــان، ٢٦٣-٢٦٢-٢٦١أربعــة ألـــواح، األلــواح: ( عــدد ألواحهــا: -

سطرًا  ) هبا وجه واحد، وكل وجه به خمسة وعشرون٢٦٤-٢٦٠واللوحان: (

 تقريب�، وكل سطر به تسع كلمات تقريب�.

) إلـى اللـوح ٢٦٠موقع ألواح المخطوط من المجموع المذكور: من اللـوح ( -

)٢٦٤.( 

 ناسخها: مسفر بن مفرح الغامدي -

 تاريخ نسخها: لم يدون. -

ــ�  - ــا غالب ــود، وعناوينه ــت باألس ــح، كتب ــا واض ــة، خطه ــخة كامل ــفها: نس وص

 باألحمر.

* * * 
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 الفرع الثاين: نموذج من المخطوط: -

 اللوح األول من المخطوط
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٧٣٩ 

 :النصُّ المحقَّق

. حول وال قوة إال باهللا العلـي العظـيم وبه نستعين، وال، بسم اهللا الرحمن الرحيم

ه يف الدين، وشكًرا لك يا من هديتنا لشريعة سيد المرسلين،  حمًدا لك يا من وفَّق للتفقُّ

وإمام المتقين، وأشهد أن ال إلـه إال أنـت، شـهادًة يتـوفَّر هبـا اليقـين، ونشـهد أن سـيدنا 

ــين، صــلى اهللا وســل ــالحق المب ــده ورســوله المبعــوث ب ــه محمــًدا عب ــه وعلــى آل م علي

ة ذكر الذاكرين وسهو الغافلين، أما بعد: فإنَّ  ه ساءلني بعض األصـحاب، والتابعين، مدَّ

اق أولي األلباب، عـن مسـألٍة يف اإلقالـة، وأجبـُت عليـه بنقـول  العلماء األنجاب، الحذَّ

ُت ه وقع السؤال عن واقعة مهمة تتعلق باإلقالة، فراجعـمن كتب األئمة الشافعية، ثم إنَّ 

الجواب الذي كنت نقلته أوًال، فإذا هو عاٍر عنها، بل وعن غيرها مما يجهله أكثر أهـل 

العصر، فأردت أن أضع ورقاٍت قليلًة تشتمل على أحكام اإلقالة، وكـل مـا أذكـره فيهـا 

ر اهللا ذلك بعونه وكرمه، آمين. هي شيًئا، يسَّ  منقول عن أئمٍة، ال ُأبدي فيها من تفقُّ

* * * 
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 باٌب:

، كمـا يؤخـذ )٤(، بـل تجـري يف الهبـة)٣(، وليس من خصائص البيع)٢(جائزة )١(إلقالةا

يف  )٨(، لكـن ذكـر الرافعـي)٧(»الكايف«كما يف  )٦(، وتجري يف الحوالة)٥(يف باهبا» العزيز«من 

ــة ــا يف الحوال ــدم جرياهن ــٍل ع ــاء تعلي ــتطراًدا يف أثن ــيس اس ــل التفل ــمس )٩(أوائ ــال الش ، ق

تفقه ولم يطلع معـه علـى نقـل، إذ لـو اطلـع عليـه لكـان ينبِّـه عليـه : ولعله )١٠(الجوجري

                                           
 اإلقالة يف اللغة: رفع العقد، وفسخه.  ) ١(

 ).٢/٥٢١)؛ المصباح المنير، الفيومي (٢٦٤ي (ص ينظر: مختار الصحاح، الراز  

 ويف االصطالح: ما يقتضي رفع العقد المالي بوجه مخصوص.  

 ).  ٢/٢٤٢)، البهجة يف شرح التحفة، التسولي (٢/٧٤ينظر: أسنى المطالب، زكريا األنصاري (  

 ).٢/٢٤١ان ()، اإلقناع يف مسائل اإلجماع، ابن القط٨٨ينظر: مراتب اإلجماع، ابن حزم (ص  ) ٢(

 ).٣/٢٩٣)، التهذيب، البغوي (٧/٢٣٥ينظر: الحاوي، الماوردي (  ) ٣(

 ).٢/٤٨٥ينظر: أسنى المطالب، زكريا األنصاري (  ) ٤(

 ).٦/٣٢٨ينظر: الشرح الكبير، الرافعي (  ) ٥(

 ).٣/١٩٤ينظر: مغني المحتاج، الشربيني (  ) ٦(

 ) مخطوط بمكتبة شسرتبتي بدبلن بأيرلندا.٩٢ح رقم ينظر: الكايف يف نظم الوايف، الخوارزمي (اللو  ) ٧(

مـن كبـار الفقهـاء الشـافعية. ترجـع  أبو القاسم، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي:  ) ٨(

ولـد  نسبته إلى الصحابي رافع بن خديج. من مؤلفاته: الشـرح الكبير، وشرح مسـند الشـافعي.

)، ٨/٢٨١( ر: طبقات الشافعية الكـربى، السـبكيينظ هـ).٦٢٤وتويف سنة: ( هـ)،٥٥٧( :سنة

 ).٢/٧٥هبة (الطبقات الشافعية، ابن قاضي ُش 

 ).٥/٤ينظر: الشرح الكبير، الرافعي (  ) ٩(

أبو عبد اهللا، محمد بن عبد المنعم بن محمد الجوجري: كان عالم� فاضالً، بارع� يف العلـوم،   ) ١٠(

 =من مؤلفاته: تسهيل .هـ) ٨٢١سنة: ( - اطقرب دمي - عارف� بمذهب الشافعي. ولد بجوجر
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٧٤١ 

ويذكر مقابله كما هي عادته، ويدلُّ على ذلك تحرزه يف النقل، ويـدل علـى ذلـك عـدم 

 . )٢(، انتهى كالم الجوجري»الروضة«له يف  )١(ذكر النووي

 .)٣(وكالم المتأخرين صريح يف جرياهنا يف الحوالة، وهو المعتمد

ــ)٤( الصــداق، كمــا قالــه القاضــي حســينوتجــري يف ه مضــمون ضــمان ، إن قلنــا إنَّ

 .)٥(عقد

، ولمن كانت إفراز حقٍّ فال  .)٦(وكذا يف القسمة إن كان فيها ردٌّ

 .)٧(وتجري يف اإلجارة إال يف الحج

                                           
 المســالك يف شــرح عمــدة الســالك، وشــرح اإلرشــاد، وشــرح شــذور الــذهب، وتــويف ســنة:=

 ).٢/٢٠٠)؛ البدر الطالع، الشوكاين (٨/١٢٣هـ). ينظر: الضوء الالمع، السيوطي (٨٨٩(

ولـي  لغـوي.أبو زكريا، يحيى بن شـرف بـن مـري بـن حسـن النـووي: فقيـه، محـدث، حـافظ،    )١(

األربعـون النوويـة، وروضـة  :مؤلفاتـهمشيخة دار الحديث بعد شـهاب الـدين أبـي شـامة. مـن 

 :ســنة يف المحــرم -مــن أعمــال حــوران  -طــالبين، وهتــذيب األســماء واللغــات. ولــد بنــوى لا

 ؛)٨/٣٩٥( لسـبكيا ،ينظـر: طبقـات الشـافعية الكـربى هــ).٦٦٧( سـنة:، وفيها تـويف )٦٣١(

 ).٢/١٥٣ابن قاضي شهبة ( ،طبقات الشافعية

 ).٣/٦٧ينظر: الفتاوى الفقهية الكربى، ابن حجر الهيتمي (   )٢(

  .)٢/١٩٣ينظر: فتاوى الرملي، الرملي (   )٣(

وذي: مـن كبـار أصـحاب القفـال   )٤( قـال الرافعـي: كـان  .أبو علي، حسين بن محمد بـن أحمـد الَمـرورُّ

ــ).٤٦٢(: سـنة تـويفأقف على تاريخ والدته، و لمالتعليقة. من مؤلفاته: غواًصا يف الدقائق. ينظـر:  ه

 )١/٢٤٤هبة (ابن قاضي ُش  ،طبقات الشافعية ؛)٤/٣٥٦لسبكي (ا ،طبقات الشافعية الكربى

 ).٣/٢٧٧ينظر: حاشيتا قليوبي وعميرة، أحمد القليوبي وأحمد عميرة (   )٥(

 ).٤/٣٣٧اري ()؛ أسنى المطالب، زكريا األنص٨/٢١٣ينظر: التهذيب، البغوي (   )٦(

 ).٤/١٧٧)؛ تحفة المحتاج، ابن حجر الهيتمي (٣/١٢٨ينظر: فتاوى الرملي، الرملي (   )٧(
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 فرٌع:

مـن : «)٤(»صـحيحه«يف  )٣(؛ لخـرب ابـن حبـان)٢(ألجل ندمه )١(ويسنُّ متأكًدا إقالة نادم

: )٧(، وألبي داود)٦( »أقال اهللا عثرته يوم القيامة - نادًما :)٥(ويف رواية البيهقي-ًما أقال مسل

 .)٨(»أقال اهللا إليه نفسه يوم القيامة«

                                           
الندم: هو غم يصيب اإلنسـان، ويتمنـى أن مـا وقـع « ):٢٤٠جاء يف التعريفات للجرجاين (ص   )١(

 .»منه لم يقع

 ).٤/٣٩٢ر الهيتمي ()؛ تحفة المحتاج، البن حج٩/٢٥٩ينظر: كفاية النبيه، ابن الرفعة (   )٢(

أبــو حــاتم، محمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان التميمــي: اإلمــام، الحــافظ، الجليــل. أحــد    )٣(

المكثرين من التأليف، من مؤلفاته: المسند الصحيح، وروضة العقالء، والثقات.لم أقف على 

)، ٣/١٣١هــ). ينظـر: طبقـات الشـافعية الكـربى، السـبكي(٣٥٤(: تاريخ والدته، وتويف سـنة

 ).١/١٣١طبقات الشافعية، ابن قاضي ُشهبة (

  تقدم تخريجه يف مقدمة البحث.   )٤(

أبو بكر، أحمـد بـن الحسـين بـن علـي البيهقـي: فقيـه شـافعي. أول مـن جمـع نصـوص اإلمـام    )٥(

هــ)، ٣٨٤ولـد سـنة ( .الشافعي. مـن مؤلفاتـه: السـنن الكـربى، والسـنن الصـغرى، والخـالف

 هـ). ٤٥٨(: وتويف سنة

 ).١/٢٢٠)؛ طبقات الشافعية، ابن قاضي ُشهبة (٤/٨ينظر: طبقات الشافعية الكربى، السبكي (  

 تقدم تخريجه يف مقدمة البحث.   )٦(

سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بـن السجسـتاين: فقيـه، حـافظ، ناسـك. مـن مؤلفاتـه:    )٧(

هـــ). ينظــر: ٢٧٥( :ســنة هـــ)، وتــويف بالبصــرة٢٠٢( :الســنن، والمراســيل، والزهــد. ولــد ســنة

 .)١١/٣٥٥لمزي (ا ،هتذيب الكمال ؛)٨/٢٨٢ابن حبان ( الثقات،

وأخرجه هبذا اللفظ: عبد الرزاق يف المصنف، كتاب الصالة، بـاب  .أبي داود لم أجده يف كتب   )٨(

 ). ٢/٥٦(، )٢٤٦٩فضل من وصل الصف، والتوسع لمن دخل الصف، برقم (
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٧٤٣ 

 :فرعٌ 

ت مع غير البائع، وبغير الثمن األول  .)١(اإلقالة فسخ ال بيع، وإال لصحَّ

ق المتقايلين يف: أنَّ )٢(ويتفرع على كوهنا فسًخا الصرف قبـل التقـابض،  ه يجوز تفرُّ

د هبا شفعة، وتصح يف المبيع والـُمسَلم فيـه ولـو قبـل القـبض أو بعـد التلـف،  وال تتجدَّ

ي، فتصحُّ بعد العتق والوقف، وبعد انتقال الملـك إلـى غيـره،  والتلف الشرعي كالحسِّ

م. ٢٦٠فيرجع بالبدل على المشرتي /[  /ب] مثلي�ا يف المثلي، وقيمًة يف المتقوِّ

 .)٤(، فتصحُّ اإلقالة فيه؛ ألنَّه ال يزيد على التالف)٣(كالمهم اآلبق وشمل

* * * 

 

 

                                           
؛ )٣/٤٩٣)؛ التهـذيب، البغـوي (٣/١٤٠؛ الوسـيط، الغزالـي ()٣/٧ينظر: األم، للشـافعي (   )١(

 ).٣/٤٩٥)؛ روضة الطالبين، النووي (٤/٢٨٠الشرح الكبير، الرافعي (

  )؛ كفايـــة النبيـــه ٣/٤٩٤)؛ التهـــذيب، البغـــوي (٥/١٧٦ينظـــر: هنايـــة المطلـــب، الجـــويني (   )٢(

 ).٩/٢٦١البن الرفعة (

يقال للعبد آبق إال إذا كان ذهابه مـن غيـر « ):٣٤٦، ٢/٣٤٥جاء يف مغني المحتاج للشربيني (   )٣(

 .»خوف وال كد يف العمل وإال فهو هارب

 ).٣/١٥٦)؛ حاشية الجمل، (٢/٧٥ينظر: أسنى المطالب، زكريا األنصاري (   )٤(
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٧٤٤  

 فرٌع:

لفظهما قول العاقـدين: تقايلنـا، أو: تفاسـخنا، أو قـول أحـدهما لآلخـر: أقلتـك، 

 . )١(ونحوه، فيقبل اآلخر

بمـا إذا كـان  )٤)(٣(، وقيَّد ذلك السـبكي)٢(وال يشرتط لصحتها ذكر الثمن وال معرفته

ـه علـى أهنـا على أنَّـ )٥(معلوًما، ويؤيِّده نص الشافعي ه ال بـدَّ فيهـا مـن المقابـل، بعـد نصِّ

: ال يجوز الجهالة بالثمن على القول بأهنا بيٌع، قضيته الجـواز )٦(فسٌخ، لكن قول اإلمام

 .)٧(على القول بأهنا فسٌخ 

                                           
 ).٣٨٦ ،٨/٣٨٥)؛ الشرح الكبير، الرافعي (٣/٤٩٠ينظر: التهذيب، البغوي (  ) ١(

 .)٣/٤٩٦روضة الطالبين، النووي ()؛ ٣/٤٩١التهذيب، البغوي (ينظر:   ) ٢(

أبو نصر، عبد الوهاب بـن علـي بـن عبـد الكـايف السـبكي: فقيـه، أصـولي. ولـد بالقـاهرة سـنة:   ) ٣(

أخـذ العلـم عـن علمائها.انتهـت إليــه رئاسـة القضـاء بالشـام. مـن مؤلفاتـه: شــرح ، وهــ)٧٢٧(

  هـ).٧٧١( مختصر ابن الحاجب، وشرح منهاج البيضاوي. تويف بدمشق سنة:

 ).٣/٢٣٢الدرر الكامنة، ابن حجر( ؛)٣/١٠٤( ينظر: طبقات الشافعية، ابن قاضي ُشهبة  

 ).٢/٧٥ينظر: أسنى المطالب، زكريا األنصاري (  ) ٤(

 ).٣/٣٨ينظر: األم، الشافعي (  ) ٥(

أبو المعالي، عبـد الملـك بـن عبـد اهللا بـن يوسـف بـن محمـد الجـويني: أعلـم المتـأخرين مـن    )٦(

هــ)، ورحـل إلـى بغـداد، ٤١٩( سنة: -من نواحي نيسابور -اب الشافعي. ولد يف جوين أصح

فأفتى ودرس. من مؤلفاته: هناية المطلـب،  ،فمكة حيث جاور أربع سنين. وذهب إلى المدينة

 هـــ). ينظــر: طبقــات الشــافعية الكــربى، الســبكي٤٧٨( وغيــاث األمــم، والربهــان. تــويف ســنة:

 ).١/٢٥٥هبة (، ابن قاضي ُش طبقات الشافعية؛ )٥/١٦٥(

 ).٥/١٧٦ينظر: هناية المطلب، الجويني (   )٧(
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٧٤٥ 

صَّ مبنـيٌّ علـى . قـال: ولعـل الـن)٢(: وكالم اإلمام هو المعتمد)١(قال القاضي زكريا

 .)٣(أهنا بيٌع ال فسٌخ، وإن نصَّ قبله على أهنا فسٌخ 

وال يشرتط لصحتها العلم بالثمن على »: فتح الجواد«يف  )٤(وقال الشيخ ابن حجر

المعتمد، وال تصحُّ إال بذلك الثمن، فإن زاد فيه أو نقص عنه، أو شرط فيهـا أجـًال، أو 

رة وعكسه بطلت، وب قي العقد، وكذا تبطل إن تقـايال بعـد حـطِّ أخذ صحاًحا عن مكسَّ

 .)٥(الثمن أو بعضه، أو شرط رهنًا، أو ضاع الثمن

* * * 

                                           
وأعـالم  ،مفسـر، مـن حفـاظ الحـديث ،أبو يحيى، زكريا بن محمد بن أحمد األنصاري: قاضٍ    )١(

: تحفـة البـاري علـى ه). من مؤلفاتهـ٨٢٣( سنة: -شرق مصر -الفقه الشافعي. ولد يف سنيكة 

  هـ).٩٢٦( تويف سنة: لب، وشرح ألفية العراقي.صحيح البخاري، وأسنى المطا

  ).١/٢٥٢)؛ البدر الطالع، الشوكاين (٣/٢٣٤ينظر: الضوء الالمع، السخاوي (  

 ).٢/٧٥ينظر: أسنى المطالب، زكريا األنصاري (   )٢(

 ).٢/٧٥ينظر: أسنى المطالب، زكريا األنصاري (   )٣(

هــ). ٩٠٩لهيتمي: من فقهاء الشافعية. ولد سـنة (أبو العباس، أحمد بن محمد بن علي بن حجر ا   )٤(

الصـواعق المحرقـة علـى أهـل البـدع والضـالل والزندقـة، وتحفـة المحتـاج لشـرح  من مؤلفاتـه:

  هـ).٩٧٤( المنهاج، والخيرات الحسان يف مناقب أبي حنيفة النعمان. تويف سنة:

 .)١/٢٣٤)؛ األعالم، الزركلي (٢/١٦٦ينظر: خالصة األثر، المحبي (  

  ).٢/٦٣(ينظر: فتح الجواد، ابن حجر    )٥(

 ).٣/١٥٦( )؛ حاشية الجمل،٢/٧٥: أسنى المطالب، زكريا األنصاري (وينظر  
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 فرٌع:

 

ــوارث ــن ال ــة م ــحُّ اإلقال ــة  )٢()١(وتص ــورثهم حج ــن م ــج ع ــن يح ــتأجروا م ــو اس   ل

ــر لــم تصــحَّ اإلقالــة؛    اإلســالم الواجبــة، ولــم يكــن أوصــى هبــا، ثــم تقــايلوا مــع األجي

هم، ال ينــايف ذلـك؛ ألن الحـق فيـه عنــد اإلقالـة لمـورثهم ال لهــم، لوقـوع العقـد لمـورث

د)٣(بخالفـــه فيمـــا تقـــرر   : وتقييـــده بالواجبـــة يقتضـــي )٥(»التجريـــد«يف  )٤(، قـــال المــــزجَّ

ه لو مات قبل االستطاعة صحت المقايلة، وهو بعيٌد؛ لوقوعهـا عـن حجـة اإلسـالم، أنَّ 

 انتهى.

                                           
 ).٩/٢٦١)؛ كفاية النبيه، ابن الرفعة (٣/٤٩٢ينظر: التهذيب، البغوي (   )١(

من الوارث،  : وتصح اإلقالةبالتالي ويمكن تسديد النص كذا يف األصل، ويظهر أنَّ ثمة سقط.   )٢(

ووقع يف فتاوى ابن الصالح: أنَّ الورثة لـو اسـتأجروا مـن يحـج عـن مـورثهم حجـة اإلسـالم «

  .»الواجبة

 ).٦/٣٠٧ينظر: النجم الوهاج للدميري (  

 ).٢/٧٥ينظر: أسنى المطالب، زكريا األنصاري (   )٣(

ـد: قـاٍض، مـن   )٤( فقهـاء الشـافعية  أحمد بن عمر بن محمد المرادي المذحجي المعروف بالمزجَّ

بتهامــة الــيمن. ولــي قضــاء عــدن. مــن مؤلفاتــه: العبــاب المحــيط، وتجريــد الزوائــد وتقريــب 

 هـ). ٩٣٠( )، وتويف سنة:٨٤٧( الفوائد. ولد سنة:

 ).١/١٨٨)؛ األعالم، الزركلي (٤/١٤٣ينظر: ديوان اإلسالم، ابن الغزي (  

 جزأين، محفوظ بدار الكتب المصرية، لم أتوصل إليه، وهو مخطوط يف نسخة واحدة، تقع يف   )٥(

 ).٩برقم: (م/
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المسألة فيما إذا تربَّع الوارث باالستئجار  )٤()٣(: فرض ابن الصالح)٢()١(قال ابن زياد

من مال نفسه؛ ألنَّ التقايل حينئٍذ يؤدي إلى عود المال إلى ملك الوارث بعد تعّلق حق 

ا لـو أبـى  )٥(الميت به، [فلعلي] الوارث ال يستأجر ثانًيا من مال نفسه، فمنعنا التقايل. أمَّ

لوصيُّ من الرتكة علـى حسـب الوصـية، الميت بأن يحج عنه من مال نفسه، فاستأجر ا

فقد يقال بصحة التقايـل؛ النتفـاء المحـذور، لكـن ينبغـي أن يقـال: إنمـا يصـح التقايـل 

بالمصلحة، وذلك بأن يجد من هو أعلم وأعدل وأورع من األجير، ويشق باستئجاره، 

 فحينئٍذ أقطع بصحة التقايل، انتهى.

                                           
نسـبة إلـى المقاصـرة  - أبو الضياء، عبد الرحمن بن عبد الكريم بن إبراهيم، ابن زيـاد المقصـر   )١(

واشـتهر.  ،وأفتـى ،: فقيه شافعي، من أهل زبيد، مولدًا ووفـاة. تفقـه-من بطون عك بن عدنان 

  .)هـ٩٧٥: (). تويف سنةىمن مؤلفاته: (الفتاو

 ).٣/٣١١األعالم، الزركلي ( ؛)٤/٢١٣ينظر: ديوان اإلسالم، ابن الغزي (  

 ).٢٠٥ينظر: غاية تلخيص المراد، ابن زياد (ص   )٢(

أبو عمرو، عثمان بن عبد الـرحمن بـن موسـى المعـروف بـابن الصـالح: إمـام عصـره يف الفقـه   ) ٣(

مراد هو.كــان عارًفــا بالتفســير والحــديث وعلومــه. وإذا أطلــق الشــيخ يف (علــم الحــديث) فــال

 ولــد ســنة: واألصــول والنحــو، مــن مؤلفاتــه: مشــكل الوســيط، والفتــاوى، وعلــم الحــديث.

 هـ). ٦٤٣هـ)، وتويف سنة: (٥٧٧(

ـــذهبي (   ـــبالء، ال ـــالم الن ـــير أع ـــر: س ـــبكي ٢٣/١٤٠ينظ ـــربى، الس ـــافعية الك ـــات الش   )؛ طبق

)٨/٣٢٦ .( 

 .)٣٥٤، ١/٣٥٣ينظر: فتاوى ابن الصالح، ابن الصالح (   )٤(

 لعل الصواب: (فلعل).   )٥(
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/أ] مـن ٢٦١طوع، واستأجر الورثة /[: وبقي ما لو أوصى بحج ت)٢()١(قال الوائلي

؟ قـال: والتعليـل يف كـالم ابـن الصـالح بوقـوع  يحج، ثم تقايلوا مع األجير، هل يصـحُّ

 العقد لمورثهم يقتضي عدم الصحة، ال سيما والحج شديد التشبُّث واللزوم، انتهى.

 فائدة:

يس لـه أن يقايـل ناظر الوقف ل يف اإلجارة ما يقتضي أنَّ  )٤( )٣(»فتاوى الُبلقيني«ويف 

ه لـو وجـد مـن المستأجر للوقف، قال: الجواز أن ال يجـد مـن يسـتأجر، وهـو ُيفهـم أنَّـ

 ه يجوز اإلقالة.يستأجر واقتضته المصلحة؛ لكونه أكثر مالءًة من األول وأورع، أنَّ 

ا إن قلنا: بيٌع؛ فـالبيع لم يتعرض الرافعي والنووي لتعليق اإلقالة، وهو باطل؛ ألنَّ 

 . )٥(التعليق، أو فسٌخ فكذلك الفسوخ ال تقبلال يقبل 

                                           
مـن  - محمد بن أحمد بن محمد البكري الوائلي الشريشـي: فقيـه شـافعي. أصـله مـن شـريش   )١(

من مؤلفاته: شرح المنهاج، وزوائد الحاوي الصغير على  ولي قضاء حمص. -قرى األندلس 

  هـ).٧٧٩( :هـ)، وتويف بدمشق سنة٦٩٤( :ولد سنة المنهاج.

 ). ٦/٢٦٣ابن العماد (، )؛ شذرات الذهب١/٢٩٨ابن حجر ( ،الدرر الكامنة ينظر:  

 ).٢/١١٠ينظر: الفتاوى الفقهية الكربى، ابن حجر (   )٢(

أبو حفص، عمر بن رسالن بن ُنصير بن صالح البلقيني الشافعي: مجتهد، حافظ، متفنن. ولـد    )٣(

مؤلفاتــه: تصــحيح المنهــاج،  ولــي قضــاء الشــام. مــن هـــ).٧٢٤( يف بلِقينــة غــرب مصــر ســنة:

 هـ). ٨٠٥( والملمات برد المهمات، ومحاسن االصطالح. تويف بالقاهرة سنة:

 ).٦/٨٥)؛ الضوء الالمع، السيوطي (٤/٣٦ينظر: طبقات الشافعية، ابن قاضي ُشهبة (  

)٢/٦١٥(   )٤.( 

 ).١٣/٣٢٨)، (١٢/٣١٩ينظر: هناية المطلب، الجويني (   )٥(
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 دقيقة:

إذا تقايال وكان الثمن قـد انقطـع مـن أيـدي النـاس، فلـيس لـه إال قيمتـه، ولـو لـم 

 .)١(ينقطع ولكن نقصت قيمته فليس له إال ذلك النقد

* * * 

 :فرعٌ 

 تصحُّ اإلقالة يف بعض المبيع والمسَلم وغيرهما مما تجري فيه اإلقالة، كما تصحُّ 

ه ال يشـرتط ذكـر الـثمن وال يف كلِّه، وإن لزم عليه جهالـة الـثمن، بنـاء علـى المعتمـد أنَّـ

 .)٢(معرفته

، وكـذا )٣(ولو تقايال ثم اختلفا يف قدر الثمن، فالقول قول البائع بيمينه؛ ألنَّـه غـارم

 القول قوله بيمينه إذا احتاجا إلى معرفة الثمن لتقدير األرش الذي يرجـع بـه المشـرتي

 .)٤(على البائع عن العيب القديم

* * * 

 :نكتةٌ 

 .)٥(»التحفة«تصحُّ بلفظ البيع، كما يف  -وإن قلنا إهنا فسخ-اإلقالة 

* * * 

                                           
 ).٩/٧٠بيه، ابن الرفعة (ينظر: كفاية الن   )١(

 ).٧٥ ،٢/٧٤)؛ أسنى المطالب، زكريا األنصاري (٣/٤٩١ينظر: التهذيب للبغوي (   )٢(

  ).٢/٤٣)؛ أسنى المطالب، زكريا األنصاري (٥/٢٥٢ينظر: الحاوي الكبير، الماوردي (   )٣(

 ).٣/٤٩٩)؛ روضة الطالبين، النووي (٤/٣٨٩ينظر: الشرح الكبير، الرافعي (   )٤(

 ).٤/٤٠٢ينظر: تحفة المحتاج، ابن حجر الهيتمي (   )٥(
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 :فرعٌ 

، ويف ذلـك )١(وإذا شرط البائع اإلقالة يف العقد، أو مجلسـه وإن طـال، فسـد العقـد

 :)٢(يقول القائل

ـــزم يف عـــــــدة اإلقالـــــــــة   إن يلتـــ

 

ــــه * ــــد وإن أطالــــ ـــس العقـــ   ومجل

ــــد  ــــن وع ــــل وإن يك ــــالبيع باط   ف

 

  خـــارج هـــذين فبيعـــــــه انعقــــــد *

وإن لم يشرتط ذلك، بل صدر من المشرتي الوعد هبا إن جاءه بالثمن، فالعقد  

نافذ، وال يجرب المشرتي بعد ذلك على اإلقالة، بل إن شاء أقاله، وإن شاء امتنع، 

آيُة المنافِق (ا من الوعيد الوارد يف خلف الوعد، كحديث: وإقالته أفضل، خروًج 

َث َكَذَب، وإذا َوَعَد َأْخَلَف، وإذا اؤُتِمَن َخانَ     ، وكقوله تعالى:)٣()ثالٌث؛ إذا حدَّ

                                           

 )٦)(٥(والرتمذي ،)٤(، وال يجب عليه الوفاء بالوعد أخًذا من حديث أبي داود]٧٧[التوبة:

                                           
 ).٢/١٥٣ينظر: الفتاوى الفقهية الكربى، ابن حجر الهيتمي (   )١(

 لم أقف على قائلهما.  )٢(

، )٣٣أخرجه اإلمامان يف صحيحيهما: البخاري، كتاب اإليمان، بـاب عالمـة المنـافق، بـرقم (   )٣(

 ).١/٧٨(، )٥٨المنافق، برقم ( )، ومسلم، كتاب اإليمان، باب خصال١/١٦(

 ).٤/٢٩٩(، )٤٩٩٥كتاب األدب، باب الِعدة، برقم (   )٤(

أبو عيسى، محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الرتمذي: من أئمة علمـاء الحـديث وحفاظـه،    )٥(

من أهل ترمذ. تتلمذ على البخاري، وشاركه يف بعض شـيوخه. مـن مؤلفاتـه: الجـامع الكبيـر، 

 هـ). ٢٧٩(سنة:  برتمذ وتويفهـ)، ٢٠٩(: ية، والعلل. ولد سنةوالشمائل النبو

 ).٢٦/٢٥٠لمزي (ا ،هتذيب الكمال ؛)٩/١٥٣ابن حبان ( ،ثقاتالينظر:   

 ).٥/٢٠( ،)٢٦٣٣يمان، باب ما جاء يف عالمة المنافق، برقم (أبواب اإل   )٦(
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إذا وعَد الرجُل أخاُه ومِْن نيَّتِِه أْن َيِفَي له، فلم (بلفظ:  )١(/ب] عن زيد بن أرقم٢٦١/[

ه دلَّ بمنطوقه تركه، فإنَّ  ، ليس فيه من ُأجمع على)٢(، وإسناده حسن)َيِف، فال إثَم عليه

على عدم إثم من أوعد وأخلف من غير عزم على اإلخالف حالة الوعد، وبمفهومه 

ه يأثم إن كان عازًما على اإلخالف، وهو عالمة المنافق أعاذنا اهللا منه؛ ألنَّه من يظهر أنَّ 

ه، وهو خالف ما يبطن، فهو حال الشراء يظهر للبائع الرغبة يف ثواب اإلقالة متى جاء

 . )٣(ه متى وقع المبيع بيده ال يفلته أبًداعازم على أنَّ 

والحاصل أنَّا وإن اطلعنا علـى أنَّـه عـازم علـى عـدم الوفـاء، كـأن أقـرَّ مـثًال، وحكمنـا 

لناه منزلة المنافقين، ال يجرب عليها، قال الحـافظ ابـن حجـر    )٥(»فـتح البـاري«يف  )٤(بإثمه، ونزَّ

                                           
األنصـاري الخزرجـي: زيد بـن أرقـم بـن زيـد بـن قـيس أبو سعد وقيل أبو عامر وقيل غير لك،    )١(

جليل. شهد غزوة مؤتة وغيرها. نزل الكوفة وسكنها، وابتنـى هبـا داره.لـم أقـف علـى  بيٌّ اصح

   ،أسـد الغابـة ؛)٢/٥٣٥ابـن عبـد الـرب ( ،االسـتيعاب). ينظـر: ٦٨( سـنة: تاريخ والدته، وتويف

  ).٢/٥٨٩ابن حجر ( ،اإلصابة ؛)٢/٣٤٢ابن األثير (

 ).٩/٢٤٤متقين، الزبيدي (ينظر: إتحاف السادة ال   )٢(

 ).١/٥٩)؛ وابن مفلح يف اآلداب الشرعية (٥/٢٠وضعفه: الرتمذي يف سننه (  

 ).٣١٧ينظر: األذكار، النووي (ص   )٣(

أبو الفضل، أحمد بن علي بن محمد الكناين العسقالين: مـن أئمـة العلـم والتـاريخ. أصـله مـن    )٤(

 هتادهتـا الملـوك وكتبهـا األكـابر. مـن مؤلفاتـه:انتشرت مؤلفاته يف حياته، و .عسقالن بفلسطين

، )٧٧٣( بمصـر سـنة: ولـدالدرر الكامنة يف أعيان المئة الثامنة، ولسان الميـزان. و ،فتح الباري

  ).٨٥٢( سنة:وفيها تويف 

  ).٢/١٩٦( ابن الغزي)؛ ديوان اإلسالم، ٧/٢٧٠ينظر: شذرات الذهب، ابن العماد (  

 ).٥/٢٢٢حجر العسقالين (ينظر: فتح الباري، ابن    )٥(
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ًصا: قال ا : لم ُيْرَو عن أحٍد من السـلف وجـوب الوفـاء بالِعـدة؛ )١(لابن بطَّ ما لفظه ملخَّ

 ه يجب منه ما كان بسبٍب، انتهى. أي: مطلًقا، وإنما نقل عن مالك أنَّ 

، وعمـا نقلـه )٤(عن عمر بن عبد العزيـز )٣(: ولعله غفل عما ذكره ابن عبد الرب)٢(قال

  .)٥(هو عن أصبغ

                                           
أبو الحسن، علي بن خلف بـن عبـد الملـك بـن بطـال: عـالم بالحـديث. مـن أهـل قرطبـة. مـن    )١(

). ينظـر: ٤٤٩: (وتـويف سـنة. لـم أقـف علـى تـاريخ والدتـه، البخـاري مؤلفاته: شـرح صـحيح

 ). ٣/٢٨٣)؛ شذرات الذهب، ابن العماد (٩/٧٤١تاريخ اإلسالم، الذهبي (

 ).٥/٢٢٢تح الباري، ابن حجر العسقالين (ينظر: ف   )٢(

بحاثة. ولي قضـاء  ،، مؤرخحافظيوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد الرب المالكي: أبو عمر،    )٣(

واالسـتيعاب.  ،لشبونة وشنرتين. من مؤلفاته: التمهيد لما يف الموطأ مـن أسـانيد، واالسـتذكار

 هـ). ٤٦٣هـ)، وتويف بشاطبة سنة:(٣٦٨( ولد بقرطبة سنة:

  ).٣/٣١٥شذرات الذهب، ابن العماد ( )،١٨/١٥٣سير أعالم النبالء، الذهبي (ينظر:   

عمـر بـن عبـد العزيـز بـن مـروان بـن الحكـم األمـوي القرشـي: الخليفـة الصـالح، أبو حفـص،    )٤(

ولد ونشأ بالمدينـة، وولـي إمارهتـا  موية بالشام.والملك العادل. من ملوك الدولة المروانية األُ 

 :هــ)، وتـويف سـنة٦١( :ولـد بالمدينـة سـنة وليد. ثم استوزره سليمان بن عبد الملك بالشام.لل

 هـ). ١٠١(

ثقات  ؛)٦/١٢٢ابن أبي حاتم ( ،الجرح والتعديل ؛)٦/١٧٤( لبخاريا ،ينظر: التاريخ الكبير  

 ).٥/١٥١ابن حبان (

ن بـن أبـان الليثـي: مجهـول. صبغ بن عبد العزيز الليثي. يروي عـن أبيـه عبـد العزيـز بـن مـرواأ   )٥(

ــن أبــي ،ينظــر: الجــرح والتعــديل ــن الجــوزي ، )؛ الضــعفاء والمرتوكــين٢/٣٢١حــاتم ( اب اب

  ).١٢٦(ص
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ر به، مندوب إليه عند الجميـع، ولـيس بفـرٍض؛ : إنجاز الوعد مأمو)٢)(١(قال المهلب

ال ُيضارب بما ُوعد به مع الغرماء، انتهـى. ونْقـُل اإلجمـاع يف الموعود التفاقهم على أنَّ 

ــرب ــد ال ــن عب ــال اب ــل، وق ــه قلي ــل ب ــن القائ ــهور، لك ــالف مش ــإن الخ ــردود، ف ــك م    ،)٣(ذل

 . )٦)(٥(العزيز: أجلُّ من قال به عمر بن عبد )٤(وابن العربي الفقيه المالكي

: إذا ارتبط الوعد بسبٍب وجب الوفاء به، فمـن قـال آلخـر: )٧(وعن بعض المالكية

                                           
المهلب بن أحمد ابن أبي صفرة أسيد بن عبد اهللا األسدي األندلسـي: أحـد األئمـة الفصـحاء،    )١(

ن بنـدار القزوينـي. أخذ عن أبي محمـد األصـيلي، وأبـي الحسـن علـي بـ ،الموصوفين بالذكاء

وروى عنه: أبو عمر بن الحذاء، ووصفه بقوة الفهم وبراعة الذهن. ولي قضاء المرية. لم أقف 

  هـ).٤٣٥( على تاريخ والدته. وتويف يف شوال سنة:

)؛ اإلحاطــة يف أخبـار غرناطــة، لسـان الــدين ابــن ٩/٥٥١ســير أعـالم النــبالء، الـذهبي ( ينظـر:  

 ). ٣/٢٣١الخطيب (

 ). ٥/٢٩٠ر: فتح الباري، ابن حجر العسقالين (ينظ   )٢(

 تقدمت ترجمته يف ذات الفرع.   )٣(

 مـن قـاٍض، المـالكي: اإلشـبيلي المعـافري محمـد بـن اهللا عبـد بـن العربي، محمد ابن بكر أبو   )٤(

 يف االجتهـاد رتبـة وبلغ األدب، يف وبرع المشرق، إلى ورحل إشبيلية، يف ولد .الحديث حفاظ

الرتمــذي،  شــرح يف األحــوذي القواصــم، وعارضــة مــن مــن مؤلفاتــه: العواصــم. الــدين علــوم

 هــ).٥٤٣هـ)، وتويف سنة: (٤٦٨أنس. ولد سنة: ( ابن موطأ شرح يف القرآن، والقبس وأحكام

  ).٤٦٨)؛ طبقات الحفاظ، السيوطي (ص ٢/٢٥٢ينظر: الديباج المذهب، ابن فرحون (

 تقدمت ترجمته يف ذات الفرع.   )٥(

 ).١٣/٢٥٧)؛ عمدة القاري، العيني (٥/٢٩٠ظر: فتح الباري، ابن حجر العسقالين (ين   )٦(

 ).١٥٥)؛ تحرير الكالم يف مسائل اإللتزام، الحطاب (ص٤/٢٥ينظر: الفروق، القرايف (   )٧(
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ج كذلك، وجب الوفاء به. ج ولك كذا، فتزوَّ  تزوَّ

للنووي: » األذكار«يف إشكاالت على   )٢(: وقرأت بخط [ولدي])١(قال الحافظ

  ى: اآلية والحديث، يعني باآلية قوله تعال لم يذكر جواًبا عن         

            :قال: والداللة )٣()آيُة المنافِق ثالٌث (، وحديث: ]٣[الصف ،

للوجوب منهما قوية، فكيف حملوه على كراهة التنزيه مع الوعيد الشديد؟! وينظر 

خالف، وإن كان هل يمكن أن يقال: يحرم اإلخالف، وال يجب الوفاء، أي: يأثم باإل

 .)٤(ال يلزمه وفاء ذلك، انتهى

ـا قلت: نعم؛ يمكن أن يقال: ال يجب، لكـن بمعنـى أنَّـ ه ال ُيجـرب علـى فعلـه، وأمَّ

بمعنى أنَّه ال يأثم على تركه فال يمكن مع القول بحرمة اإلخالف؛ ألنَّ اإلثم على فعل 

 )٦(ضــى ابــن األشــوع: وق)٥(الحــرام إثــم علــى تــرك الواجــب يف الحقيقــة، قــال البخــاري

 . )٧(/أ] الحسن البصري٢٦٢بالوعد، وفعله /[

                                           
 ). ٥/٢٩٠ينظر: فتح الباري، ابن حجر العسقالين (   )١(

 ).٥/٢٩٠باري (لعل الصواب: (والدي)، موافقة لما جاء يف فتح ال   )٢(

 تقدم تخريجه يف ذات الفرع.   )٣(

 ).٥/٢٩٠ينظر: فتح الباري، ابن حجر العسقالين (   )٤(

 ).٣/١٨٠ينظر: صحيح البخاري، البخاري (   )٥(

سعيد بن عمرو بن األشوع: قاضي الكوفة يف زمـان إمـارة خالـد القسـري. روى عـن الشـعبي.    )٦(

حذاء.لم أقف على تاريخ والدته ووفاته. ينظر: رجـال وروى عنه زكريا بن أبي زائدة وخالد ال

 ).٩/٣١٢)؛ لسان الميزان، ابن حجر (١/٢٤٧صحيح مسلم، ابن منجويه (

ا،    )٧( هو: الحسن بن أبي الحسن أبو سعيد البصري: خرج من المدينة ليالي صـفين ولـم يلـق عليـ�

 =وكـان مـن،  وقد أدرك بعض صفين. رأى الحسن عشرين ومائة من أصـحاب رسـول اهللا
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، وعـدَّ بعـض )١(فالحاصل أنَّ اهللا أمر بإنجاز الوعد، وحمله الجمهور على الندب

من كان ( :)٣(وجوب الوفاء بالوعد، أخًذا من قول أبي بكرٍ  من خصائصه  )٢(الشافعية

اللة يف سياقه على الخصوصية، وال على ، وال د)٤()ديٌن أو ِعدٌة فيأتني له عند النبي 

أولـى النـاس بمكـارم األخـالق، أدَّى أبـو  الوجوب، قال ابن بطال: لما كـان النبـي 

 .)٥(بكٍر مواعيده عنه، انتهى

                                           
ولـد لسـنتين بقيتـا مـن خالفـة  أفصح أهل البصرة لسـاًنا، وأجملهـم وجًهـا، وأكثـرهم عبـادة.=

 هـ). ١١٠( وتويف سنة:عمر. 

 ).٣/٤٠()؛ الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم ٢/٢٨٩التاريخ الكبير، البخاري ( ينظر:  

ــيم (ص   )١( ــن نج ــائر، اب ــباه والنظ ــر: األش ــرا٢٤٧ينظ ــروق، الق ــاري، ٤/٢٥يف ()؛ الف ــتح الب   )؛ ف

 ).١٥٣، ١١/١٥٢)؛ اإلنصاف، المرداوي (٤/٤٧٥ابن حجر العسقالين (

 ).٤/٤٧٥ينظر: فتح الباري، ابن حجر العسقالين (   )٢(

أبو بكر الصديق، عبد اهللا بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن كعب التيمي القرشي: أول الخلفـاء    )٣(

ولــد بمكــة، ونشــأ ســيدًا مــن ســادات  مــن الرجــال.  الراشــدين، وأول مــن آمــن برســول اهللا

كانــت لــه يف عـــصر النبــوة مواقــف عظيمــة، فشــهد  قــريش. كانــت العــرب تلقبــه بعــالم قــريش.

، وتـويف يف )سـنة ٥٠( :الحروب، واحتمل الشـدائد، وبـذل األمـوال. قيـل ولـد قبـل الهجـرة بــ

 وهو ابن ثالث وستين سنة. ، هـ)١٣( :المدينة سنة

  )؛ اإلصـابة، ٣/٣١٠)؛ أسـد الغابـة، ابـن األثيـر (٤/١٦١٤ستيعاب، ابـن عبـد الـرب (ينظر: اال  

 ).٤/١٦٩ابن حجر(

ــرقم    )٤( ــاب المغــازي، بــاب قصــة ُعمــان والبحــرين، ب أخرجــه اإلمــام البخــاري يف صــحيحه، كت

)٥/١٧٢(، )٤٣٨٣.( 

 ).٤/٤٧٥ينظر: فتح الباري، ابن حجر العسقالين (   )٥(
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 فصٌل:

وإذا اشرتى عينًا بدون ثمن مثلها، على أنَّ البائع متى جاءه بالثمن ردَّها إليه، مـن 

، وإذا عقد يفسده، فالبيع صحيح عنـد الشـافعي غير أن يقع منهم شرط يف صلب ال

جاء البائع بالثمن خيِّر المشرتي بين أن يقيله وأن ال يقيله، لكن يبقـى عليـه إثـم الغـش 

 .)١(ه ال يقيله لم يكن بائًعا عليه بذلك الثمنوالغرر، فإن البائع إن علم أنَّ 

 فوائد شريفة، وتحف ظريفة:

ه إذا جاءه بمثل الثمن ر المشرتي للبائع بعد العقد أنَّ أنَّه إذا نذ -عافاك اهللا -اعلم 

عند انسالخ شهر كذا نادًما، وطلب منه اإلقالة أقاله، ُنظر؛ إن جرى النذر المذكور قبل 

ــذر  ــالبيع والن ــد، ف ــزوم العق ــد ل ــرى بع ــدان، وإن ج ــذر فاس ــالبيع والن ــد، ف ــزوم العق ل

 .)٢(صحيحان، قاله ابن زياد

ه متى جاءه البـائع ومتى نذر المشرتي بعد لزوم البيع أنَّ »: فتاويه«وقال ابن حجر يف 

بقدر الثمن الذي اشرتى به فسخ عليه البيع، أو أن يقيله متى جاء طالبًا لإلقالة، لـم ينعقـد 

النذر على األوَجِه من خالٍف طويٍل وقع من متأخري الـيمن؛ ألنَّ مـا التزمـه لـيس بُقربـٍة 

اإلقالة فإهنا ال تكون سنة إال يف النادم، ومن َثـمَّ لـو علـق مطلًقا، أما الفسخ فواضح، وأما 

النذر بالندم كأن قـال: إذا نـدمت يف البيـع المـذكور وطلبـت منـي اإلقالـة فيـه، فللـه علـيَّ 

إقالتك فيه، فينعقد النذر حينئٍذ؛ ألنَّه التزم به قربـًة، فلزمـه. وكـذا لـو قـال: إذا نـدمَت فيـه 

 . )٣(ه التزم به قربًة، فلزمفسخه، فينعقد النذر أيًضا؛ ألنَّ  وطلبَت مني الفسخ فيه فعليَّ 

                                           
 ).٢/١٥٣لفقهية الكربى، ابن حجر الهيتمي (ينظر: الفتاوى ا   )١(

 ).٢٠٥ينظر: غاية تلخيص المراد، ابن زياد (ص   )٢(

 ).٢/١٥٣ينظر: الفتاوى الفقهية الكربى، ابن حجر الهيتمي (   )٣(
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وهبذا يعلم الجمع بين من أطلق اإلفتـاء بانعقـاد النـذر، نظـًرا إلـى أنَّ إقالـة النـادم 

ا بـأنَّ النـاذر ال يسـتقل بالفسـخ وإن طلـب خصـمه  سنة، ومن أطلق عدم انعقاده محتج�

ــه، /[ )١([إذا] ــربة ب ــإطالق اال٢٦٢الع ــًرا، /ب] ف ــاه آخ ــا ذكرن ــى م ــول عل ــاد محم نعق

، كما أفتـى بـه  وإطالق عدمه محمول على ما ذكرناه أوًال، ومتى علق النذر بصفٍة صحَّ

  ممـا يخالفـه ضـعيف، انتهـى كـالم  )٤)(٣(، ومـا يف كـالم البغـوي)٢(الشيخ تقي الدين الفتي

 .)٥(ابن حجر

 شاردٌة:

لمشـرتي، كـأن نفـد زاده، أو متى حصل على البائع مانع فمنعه من الوصول إلى ا

مرض ولم يجتمع به إال بعد أن مضى األجل الذي وقع عليه النذر، وبذل له الثمن، لم 

يسقط حقه من اإلقالة، فله المطالبة هبا عند زوال المـانع، ويجـاب إلـى ذلـك بـالطريق 

                                           
ولعــل الصــواب: (إذ) موافقــًة لمــا جــاء يف الفتــاوى الفقهيــة الكــربى، ابــن حجــر الهيتمــي    )١(

)٢/١٥٣.( 

 لم أقف عليه.    )٢(

الحسين بن مسعود بن محمد، المعروف بالفراء البغوي: كان بحرًا يف العلوم. أخـذ الفقـه عـن    )٣(

القاضي حسين بن محمـد. مـن مؤلفاتـه: التهـذيب، وشـرح السـنة، معـالم التنزيـل. ولـد سـنة: 

 هـ). ٥١٠هـ)، وتويف سنة: (٤٣٦(

ـــبالء، الـــذهبي (     ابـــن قاضـــي شـــهبة طبقـــات الشـــافعية،  ؛)١٩/٤٣٩ينظـــر: ســـير أعـــالم الن

)١/٢٨١.( 

 ).٨/١٥١ينظر: التهذيب للبغوي (   )٤(

 ).٢/١٥٣ينظر: الفتاوى الفقهية الكربى، ابن حجر الهيتمي (   )٥(
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 .)١(الشرعي

ف يف المبيـع ب بيـٍع، أو وحيث قلنا ببقاء االستحقاق، فيمتنع على المشرتي التصرُّ

 وقٍف، أو هبٍة ونحوها مما يزيل الملك؛ لتعلُّق حقِّ اإلقالة به.

، )٢(قال ابن زيـاد: وممـن أفتـى بـذلك شـيخنا شـيخ المـذهب البكـري الطنبـذاوي

 .)٣(وأفتيت به غير مرة، انتهى

 تتميم ومزيد تفهيم:

ظـه يف أنَّه ال يبطل النذر بموت أحد المتعاقدين، ولف» التحفة«الذي يقتضيه كالم 

ه ال : وأفتى بعضهم فيمن نذر آلخر بالسكنى بملكه، فمات المنذور له، أنَّـ)٤(باب النذر

يستحق وارثه شيًئا؛ لعدم شمول لفظ المنذور له، أو الناذر لم يبطل حـق المنـذور لـه، 

ووافقه جمع على الشق األول، فقالوا: لو استأجر داًرا، فنذر لفـالن كـل سـنة بكـذا مـا 

ثم مات المنذور له، لم يستحق ورثتـه ذلـك. وخـالف بعضـهم؛ ألنَّ  دامت تحت يده،

النذر حقٌّ ثبـت للمـورث، فثبـت للـوارث، وإذا ورث وارث الموصـى لـه الميـت قبـل 

 القبول فوارث المنذور له أولى، انتهى.

                                           
 ).٢٤٣، ٢/٢٤٢ينظر: الفتاوى القفهية الكربى، ابن حجر الهيتمي (   )١(

د أعيـان علمـاء أبو العباس، أحمد بن الطيب بن شمس الدين الطنبداوي البكري الشافعي: أح   )٢(

ولــد بعــد ســنة: زبيــد، وبــه تفقــه عبــد الــرحمن بــن زيــاد. مــن مؤلفاتــه: حاشــية علــى العبــاب. 

 هـ). ٩٤٨( تويف سنة:هـ)، و٨٧٠(

 ).٢٨٧)؛ تاريخ الشحر، بافقيه (ص٢٠٦ينظر: النور السافر، العيدروس (ص  

 ).٢٠٥ينظر: غاية تلخيص المراد، ابن زياد (ص   )٣(

 ).١٠/٩٧اج، ابن حجر الهيتمي (ينظر: تحفة المحت   )٤(
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بعد أن ساق هذه العبارة عن شيخه: وحاصل حكايـة  )٢(»فتاويه«يف  )١(قال األشخر

النذر بمـوت النـاذر، بـل يقـوم وارثـه مقامـه يف أداء الواجـب عليـه، الجزم بعدم بطالن 

وحكاية خالف المفتين يف بطالن النذر بموت المنـذور لـه، مـع الميـل إلـى عدمـه هـو 

 معتمدنا يف الفتوى أيًضا، انتهى.

ما لفظه ملخًصا: مسألة: نذر لفالن بعشر  )٤(محمد بن حسين القماط )٣(ويف فتاوى

له، فهـل يكـون لورثتـه؟ الجـواب: نعـم، يكـون إرًثـا لورثتـه مـن  المنذورشيء، فمات 

 بعده، إذ النذر الزم من جهة الناذر، وال يجوز الرجوع فيه.

 . )٦(ه ال يكون إرًثاأنَّ  )٥(/أ] الرداد٢٦٣وأجاب موسى ابن الزين /[

                                           
تفقـه يف ، وهــ)٩٤٥محمد بن أبي بكـر األشـخر، جمـال الـدين: فقيـه شـافعي يمنـي. ولـد سـنة: (   )١(

زبيد. من مؤلفاته: شرح هبجة المحافل وبغية األماثل، والفتاوى، ومنظومة يف أصول الفقه. تـويف 

  ).٦/٥٩عالم، الزركلي ()؛ األ٣٤٩هـ). ينظر: النور السافر، العيدروس (ص٩٩١( سنة:

) مخطوط بمكتبة الملـك سـلمان بجامعـة الملـك سـعود ٢١٦ينظر: فتاوى األشخر، اللوحة (   )٢(

 ).١٩١برقم (

 لم أقف عليه.   )٣(

هـ) بزبيـد، وأخـذ ٨٢٨أبو عبد اهللا، محمد بن حسين بن محمد القماط: قاٍض ومفٍت، ولد سنة: (   )٤(

لــدين بــن ناصــر. مــن مؤلفاتــه: عجائــب التنزيــل عــن شــيوخها، كموســى الضــجاعي، وجمــال ا

  ينظـر: شـذرات الـذهب،  .)ـهـ٩٠٤(: وغرائب التأويل، واختصار تاريخ ابـن خلكـان. تـويف سـنة

  ).٣٣)؛ تاريخ الشحر، بافقيه (ص١/٣٧)؛ النور السافر، الزبيدي (٨/٢١ابن العماد (

 : مـن الفقهـاء الفضـالء. ولـد سـنة:موسى بـن أحمـد بـن موسـى الـرداد، المعـروف بـابن الـزين اليمـاين   )٥(

من مؤلفاته: الكوكب الوقاد يف شـرح اإلرشـاد. تـويف  وأخذ عن الجمال محمد بن أبى بكر. ،هـ)٨٤٢(

 ).  ٢/٣١٣)؛ البدر الطالع، الشوكاين (١٠/١٧٦هـ). ينظر: الضوء الالمع، السيوطي (٩٢٣سنة: (

 =حفوظ نسخة من جزء منه بمركز الملكالم ؛الوقاد يف شرح اإلرشاد :لم أقف عليه. وشرحه   )٦(
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اسـتمرار المنـذور لـه بعـد  )٤(للزركشي )٣(»الخادم«و )٢(لإلسنوي )١(»المهمات«ويف 

الناذر، قال: وال يأيت هنا قول الطنبداوي ومن تبعه بـبطالن النـذر بمـوت النـاذر؛ موت 

ببطالنـه يف  )٥(ألن ذاك فيما لو رهن شيًئا ونذر بمنافعه، ثم مـات النـاذر، [وإنمـا حكـوا]

 الدائن، فالتأخير بعد طلب )٦(ذلك ألنَّ الدين يحل بموت المدين

قه بعضهم.حرام؛ ألنَّ ما علَّلوا به ال يأيت يف مس  ألتنا كما حقَّ

قلت: ونصوا على بطالن النذر بموت الناذر يف الوقف، فيما إذا نذر البطن األول 

 .)٧(مثًال بمنافع الموقوف يف مقابلة مال

                                           
 ) لم يتضمن سوى كتاب الصالة.٨٥٥فيصل للبحوث برقم (=

)٥/١٢٥(   )١.( 

أبو محمـد، عبـد الـرحيم بـن الحسـن بـن علـي اإلسـنوي الشـافعي: فقيـه أصـولي، مـن علمـاء    )٢(

لهدايـة المهمـات، ا ). ولي الحسبة ووكالة بيت المال. من مؤلفاته:ـه٧٢١العربية. ولد سنة: (

 هـ). ٧٧٢( إلى أوهام الكفاية، واألشباه والنظائر. تويف سنة:

 ). ٢/٩٢)؛ بغية الوعاة، السيوطي (٣/١٤٧ينظر: الدرر الكامنة، ابن حجر (  

 تحقيق: محمد عبد اهللا الدروبي. ،)٣١٢(ص    )٣(

ول. ولد يف مصـر أبو عبد اهللا، محمد بن هبادر بن عبد اهللا الزركشي: عالم بفقه الشافعية واألص   )٤(

تويف  من مؤلفاته: البحر المحيط، وخادم الرافعي والروضة، ولقطة العجالن. ).هـ٧٤٥( سنة:

  هـ).٧٩٤( سنة:

 ). ٦/٣٣٥)؛ شذرات الذهب، ابن العماد (٥/١٣٣ينظر: الدرر الكامنة، ابن حجر (  

 لعل الصواب: (حكموا).   )٥(

 ).٤/٧ينظر: مغني المحتاج، الخطيب الشربيني (   )٦(

 ). ١٣/١٠٤)؛ الشرح الكبير، الرافعي (٨/١١٥ينظر: هناية المطلب، الجويني (   )٧(
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 :فرعٌ 

ينفذ تصرف البائع يف المبيع بعـد اإلقالـة قبـل القـبض، إال إذا لـم يكـن المشـرتي 

وه)١(قبض الثمن، قاله المتولي  .)٢(، وأقرُّ

وال تنفسخ بتلٍف عند المشـرتي بعـد اإلقالـة، ولـو بإتالفـه أو إتـالف أجنبـي، بـل 

يضمنه؛ ألنَّه مقبوض بحكم العوض، كالمأخوذ قرًضـا وسـوًما، وتعتـرب قيمتـه إن كـان 

ًما بأقل قيمتي وقت العقد والقبض، قاله يف  . قال القاضي زكريا: وفيه )٣(»الروضة«متقوِّ

 .)٤(لتلفنظر، والوجه اعتبار يوم ا

 . )٥(وإن استعمله المشرتي بعد اإلقالة وقبل القبض لزمته األجرة

ردٌّ بعيـٍب حـدث بيـد المشـرتي قبلهـا، وعليـه  - أي: اإلقالـة -وليس للبائع فيهـا 

 .)٦(للبائع أرش العيب

                                           
: فقيـه منـاظر، عـالم باألصـول والفـروع. ولـد يأبو سعد، عبـد الـرحمن بـن مـأمون النيسـابور   )١(

. من مؤلفاته: دهـ)، وتعلم بمرو. تولى التدريس بالمدرسة النظامية ببغدا٤٢٦( بنيسابور سنة:

 هـ). ٤٧٨( سنة: بانة، للفوراين، والفرائض، وأصول الدين. تويفتتمة اإل

)؛ طبقــات الشــافعية، ابــن قاضــي ّشــهبة ٥/١٠٦( ينظــر: طبقــات الشــافعية الكــربى، الســبكي  

)١/٢٤٧.(  

 ).٣/١٥٦( ،ينظر: حاشية الجمل   )٢(

)٣/٤٩٥(   )٣.( 

 ).٢/٧٥ينظر: أسنى المطالب، زكريا األنصاري (   )٤(

 ).٣/١٥٦)؛ حاشية الجمل، (٢/٧٥ى المطالب، زكريا األنصاري (ينظر: أسن   )٥(

 المرجعان السابقان، نفس الصفحة.ينظر:    )٦(
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 :فرعٌ 

وللمشرتي حبس المبيع بعد اإلقالة السرتداد الثمن، سواء قلنا إهنا فسخ أم بيـع، 

ح به يف فقـال: وللمشـرتي حـبس المبيـع  )٢(»فتح الجواد«، وجزم به يف )١(»الروضة« صرَّ

 بعد اإلقالة السرتداد الثمن، انتهى.

، قـال: ألنَّـا إن قلنـا بيـٌع فللبـائع الحـبس، أو فسـٌخ )٤(عن القاضي )٣( ونقله السبكي

ار يف الخيـ )٥(»مجموعـه«فكالرد بالعيب، وله الحبس، وهذا يخالف ما نقله النـووي يف 

ه - )٦(عن الروياين ه ليس للواحد من العائدين بعد التفاسخ يف مـدة الخيـار من أنَّ  - وأقرَّ

الحبس، بل إذا طلب أحـدهما اآلخـر لـزم اآلخـر الـدفع إليـه، ثـم يـدفع مـا كـان بيـده، 

                                           
 ).٣/٤٩٦ينظر: روضة الطالبين، النووي (   )١(

)٢/٦٦(   )٢.( 

 ). ١/٢٩٦ينظر: األشباه والنظائر، السبكي (   )٣(

وذي: شــيخ الشــافع   )٤( ية بخرســان. مــن مؤلفاتــه: القاضــي حســين بــن محمــد بــن أحمــد الَمــرورُّ

  هـ).٤٦٢( سنة: وتويفلم أقف على تاريخ والدته، التعليقة. 

)؛ طبقــات الشــافعية الكــربى، الســبكي ١/٢٤٤ينظــر: طبقــات الشــافعية، ابــن قاضــي شــهبة (  

)٤/٣٥٦.( 

)٩/٢٢٤(   )٥.( 

عي. أبو المحاسن، عبـد الواحـد بـن إسـماعيل بـن أحمـد الرويـاين: أحـد أعـالم مـذهب الشـاف   )٦(

اشــتهر بحفــظ المــذهب حتــى يحكــى عنــه أنــه قــال: لــو احرتقــت كتــب الشــافعي ألمليتهــا مــن 

لم أقـف و(الحلية).  من مؤلفاته: (البحر) وهو من أوسع كتب المذهب، و(الفروق)، .حفظي

  هـ).٤٥٠(: ، وقد قتلته المالحدة بوطن أهله آمل سنةعلى تاريخ والدته

 ).١/٤٢٨)، طبقات الشافعية الكربى للسبكي (١٩/٢٦٠سير أعالم النبالء للذهبي ( ينظر:  
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بخالف اختالفهما يف البداءة يف البيع، فإنَّ لكلٍّ حبس ما بيـده حتـى يـدفع إليـه اآلخـر؛ 

ا رفع حكم العقد، وبقي التسليم بحكم اليد، وهي توجب الـرد، وهنـاك ألن الفسخ هن

 .)١(التسليم بالعقد، وهو يوجب التسليم من الجانبين، انتهى

النظـر عـن  )٢(ه ال حبس يف جميع الفسوخ. ويجاب بـأهنم [ال يقطعـوا]فُعلم منه أنَّ 

ليـه، بـل إلـى /ب] إ٢٦٣مالحظة القول بأهنا بيع يف بعض المسائل، وإن لم ينظروا /[

 .)٣(كوهنا فسًخا يف أكثرها

* * * 

                                           
   ).٩/٢٢٤ينظر: المجموع، النووي (   )١(

 كذا يف األصل.   )٢(

 ).٢/٧٥ينظر: أسنى المطالب، زكريا األنصاري (   )٣(
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 :خاتمةٌ 

أنا بفضله أعلى غرف الجنان  .ختم اهللا لنا باإليمان، وبوَّ

ولو تقايال وقد زرع المشرتي األرض، فعليه األجرة للمدة التي يبقى الـزرع فيهـا 

حوا به يف نظيره من باب بيع األصول والثمار  . )١(بعد الفسخ، كما صرَّ

: قياس قولهم لو باع أرًضـا مزروعـًة فرضـي هبـا المشـرتي، لزمـه إبقـاء وإن قلَت 

ه زرع ملك نفسه، فال يؤمر بالقلع قبل أوانه عند عـدم زرع المشرتي من غير أجرة؛ ألنَّ 

 .)٢(األجرة يف مسألتنا؛ ألن األرض حال الزرع كانت ملكه

، فلمـا قلُت: يفرق بين الصورتين بأنَّ ملك المشرتي حال الزرع كان غيـر  مسـتقرٍّ

ن البائع من القلع، وكون الملـك زال عنـه  زال هبا عيَّنا كونه وضع زرعه بحق، فلم يمكَّ

ة بقـاء الـزرع فيهـا، فكـان يف  ت عليـه أجرهتـا مـدَّ وصارت األرض ملًكا للبائع فلـم نفـوِّ

رنـاه،  غ كـلٍّ كمـا قرَّ إبقائه باألجرة جمٌع بين مصلحتي المشرتي والبـائع؛ لوجـود مسـوِّ

 .)٣(هللا أعلموا

سبحان ربك رب العزة عمـا يصـفون، وسـالم علـى المرسـلين، والحمـد هللا رب 

 العالمين.

تغمـده اهللا  )٤(تمت النسخة المباركة بقلم العبـد الفقيـر مسـفر بـن مفـرح الغامـدي

                                           
 ).٢/٢٧٠ينظر: الفتاوى الفقهية الكربى، ابن حجر الهيتمي (   )١(

 المرجع السابق، نفس الصفحة.ينظر:    )٢(

 المرجع السابق، نفس الصفحة.ظر: ين   )٣(

 لم أقف على ترجمته.   )٤(
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 برحمته، آمين.

وصلى اهللا علـى سـيدنا محمـٍد النبـي األمـي الطـاهر الزكـي، وعلـى آلـه وصـحبه 

  وسلم تسليًما.

 تمت

* * * 
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 الخاتمة

 

يف بحث: تسهيل المقالة يف أحكام اإلقالـة؛ للعالمـة أحمـد بـن  بعد هذا التطواف

 ، َأِزَف أوان قْيد النتائج، ورْقِم الخالصة: محمد بن عبد الباري األهدل

 :أوًال: النتائج

 أنَّ اإلقالة جائزة، وليست من خصائص البيع. -

، أنَّ اإلقالــة تجــري يف الهبــة، والح - والــة، والصــداق، والقســمة إن كــان فيهــا ردٌّ

 واإلجارة إال يف الحج.

 أنَّه يسنُّ متأكًدا إقالة نادم ألجل ندمه. -

ــثمن األول،  - ــر ال ــائع، وبغي ــر الب ت مــع غي ــع، وإال لصــحَّ ــة فســخ ال بي أن� اإلقال

ق المتقـايلين يف الصـرف قبـل التقـابض، وويتفرع على كوهنا فسـًخا: أنَّـ ال ه يجـوز تفـرُّ

د هبا شفعة، وتصح يف المبيع والـُمسَلم فيه ولو قبل القبض أو بعد التلف.  تتجدَّ

أنَّ لفظ اإلقالة قول العاقدين: تقايلنا، أو: تفاسـخنا، أو قـول أحـدهما لآلخـر:  -

 أقلتك، ونحوه.

 وال معرفته. ،ذكر الثمن :أنَّه ال يشرتط لصحتها -

 أنَّ اإلقالة تصحُّ من الوارث.  -

 بيٌع أو فسخ. تعليق اإلقالة باطل؛ سواء أقلنا أنَّ اإلقالة أنَّ  -

إذا تقايال وكان الثمن قد انقطع من أيدي النـاس، فلـيس لـه إال قيمتـه، ولـو لـم  -

 ينقطع ولكن نقصت قيمته فليس له إال ذلك النقد.

ا إذا تقايال ثم اختلفا يف قدر الثمن، فالقول قول البائع بيمينه؛ ألنَّـه غـارم، وكـذ -
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القول قوله بيمينه إذا احتاجا إلى معرفة الثمن لتقدير األرش الذي يرجـع بـه المشـرتي 

 على البائع عن العيب القديم.

 تصحُّ بلفظ البيع. - وإن قلنا إهنا فسخ -اإلقالة أنَّ  -

 ذا شرط البائع اإلقالة يف العقد، أو مجلسه وإن طال، فسد العقد.أنَّه إ -

ي للبائع بعد العقد أنَّه إذا جاءه بمثل الثمن عند انسالخ شهر إذا نذر المشرتأنَّه  -

كذا نادًما، وطلب منه اإلقالـة أقالـه، ُنظـر؛ إن جـرى النـذر المـذكور قبـل لـزوم العقـد، 

 فالبيع والنذر فاسدان، وإن جرى بعد لزوم العقد، فالبيع والنذر صحيحان.

إلى المشرتي، ولـم يجتمـع فمنعه من الوصول  متى حصل على البائع مانعٌ أنَّه  -

به إال بعد أن مضى األجل الذي وقع عليه النذر، وبذل لـه الـثمن، لـم يسـقط حقـه مـن 

 اإلقالة، فله المطالبة هبا عند زوال المانع، ويجاب إلى ذلك بالطريق الشرعي.

ــع أنَّ  - ــائع يف المبي ــرف الب ــذ تص ــن  ينف ــم يك ــبض، إال إذا ل ــل الق ــة قب ــد اإلقال بع

 لثمن.المشرتي قبض ا

 للمشرتي حبس المبيع بعد اإلقالة السرتداد الثمن، سواء قلنا إهنا فسخ أم بيع.أنَّ  - 

وقـد زرع المشـرتي األرض، فعليـه األجـرة للمـدة التـي يبقـى  ،لو تقـايالأهنما  -

 الزرع فيها بعد الفسخ.

 ثاني�: التوصيات:

 التوسع يف دراسة مسائل اإلقالة. -١

 الفقهية المختصة باألبواب الفقهية.العناية بتحقيق الكتب  -٢

 العناية بتحقيق كتاب المؤلف أحمد بن محمد بن عبد الباري األهدل. -٣

* * * 
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 ثبت المصادر

 

ــدي،  -  ــد الزبي ــن محم ــد ب ــف: محم ــدين، المؤل ــوم ال ــاء عل ــرح إحي ــين بش ــادة المتق ــاف الس إتح

 .م٢٠١٦سنة النشر:  هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: األولى،١٢٠٥(ت:

بلسـان الـدين ابـن  المشـهورالمؤلـف: محمـد بـن عبـد اهللا السـلماين  ،اإلحاطة يف أخبار غرناطة - 

 سـنة النشـر: الطبعـة: األولـى،بيـروت،  الناشـر: دار الكتـب العلميـة، ،هــ)٧٧٦: ت( ،الخطيب

 هــ.١٤٢٤

 ،هـــ)٣٥٤: ت( ،تيالمؤلــف: محمــد بــن حبــان الُبســ ،اإلحســان يف تقريــب صــحيح ابــن حبــان - 

 ،: شـعيب األرنـؤوطتحقيـق ،هــ) ٧٣٩: تترتيب: األمير عالء الدين علي بن بلبان الفارسـي (

 ـ.هـ١٤٠٨ سنة النشر: الطبعة: األولى، ،الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت

:شـعيب هــ)، تحقيق٧٦٣، (ت:المؤلف: عبد اهللا محمد بـن مفلـح المقدسـي ،اآلداب الشرعية - 

ــ ــاؤوط وعم ــاماألرن ــر:  ،ر القي ــالةالناش ــة الرس ــروت، مؤسس ــة، بي ــة: الثالث ــنة ،الطبع ــر: س  النش

 هـــ.١٤١٩

، تحقيـق: عبـد القـادر األرنـؤوط ،هــ)٦٧٦: ت( ،المؤلـف: يحيـى بـن شـرف النـووي ،األذكار - 

 ـ.هـ١٤١٤ سنة النشر: ،الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت

: ، تحقيـقهـ)٤٦٣: ت( ،ب المؤلف: يوسف بن عبد الرب لقرطبياالستيعاب يف معرفة األصحا - 

 هــ.١٤١٢ سنة النشر: الطبعة: األولى، ،الناشر: دار الجيل، بيروت ،علي محمد البجاوي

: ، تحقيـقهــ)٦٣٠: ت( ،المؤلف: علي بن أبي الكرم ابن األثيـر ،أسد الغابة يف معرفة الصحابة - 

الطبعـة:  ، بيـروت،الناشر: دار الكتب العلميـة ،ودعادل أحمد عبد الموجوعلي محمد معوض 

 .هـ١٤١٥سنة النشر:  ،األولى

   المؤلــف: زكريــا بــن محمــد بــن زكريــا األنصــاري، ،أســنى المطالــب يف شــرح روض الطالــب - 

 .: بدونوسنة النشر الناشر: دار الكتاب اإلسالمي الطبعة، هـ)٩٢٦: ت(
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 ،هــ)٧٧١: ت( ،د الوهـاب بـن تقـي الـدين السـبكيالمؤلـف: تـاج الـدين عبـ ،األشباه والنظائر - 

 ـ.ه١٤١١ ، سنة النشر:الطبعة: األولى ، بيروت،الناشر: دار الكتب العلمية

، هـــ)٨٥٢: ت( ،المؤلــف: أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقالين ،اإلصــابة يف تمييــز الصــحابة - 

 ،بيـروت ،لميـةالناشر: دار الكتب الع ،تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض

 .هـ١٤١٥ ، سنة النشر:الطبعة: األولى

 )، الناشـر: دار العلـم للماليـين،١٣٩٦:ت( األعالم، المؤلف: خير الدين بن محمود الزركلـي - 

 ، سنة النشر: بدون.١٥الطبعة:  بيروت،

ــاع يف مســائل اإلجمــاع -  ــن محمــد الحميــري، ،اإلقن ــ المعــروف المؤلــف: علــي ب   الحســن  يأبب

الناشـر: الفـاروق الحديثـة للطباعـة  ،:حسن فوزي الصـعيديتحقيقهـ) ٦٢٨: ت( ،نابن القطا

 ـ.هـ١٤٢٤ سنة النشر: الطبعة: األولى، ، القاهرة،والنشر

 ،بيروت، الناشر: دار المعرفة ،هـ)٢٠٤: ت( الشافعي،محمد بن إدريس  اإلمامالمؤلف:  ،األم - 

 هــ.١٤١٠ ، سنة النشر:الطبعة: بدون

ـــن علـــي الشـــوكاين ،الع بمحاســـن مـــن بعـــد القـــرن الســـابعالبـــدر الطـــ -    ، المؤلـــف: محمـــد ب

 ، الطبعة وسنة النشر: بدون.بيروت، الناشر: دار المعرفة ،هـ)١٢٥٠: ت(

بغية المسرتشدين يف تلخيص فتاوى بعض األئمة من العلماء المتأخرين مع ضم فوائد جمة من  - 

، حمن بن محمد بن حسـين بـن عمـر بـاعلويالمؤلف: عبد الر ،كتب شتى للعلماء المجتهدين

 ، الطبعة وسنة النشر: بدون.دار الفكر )، الناشر:هـ١٢٥١: (ت

ــة الوعــاة يف طبقــات اللغــويين والنحــاة -  ــي بكــر ،بغي ــن أب ــرحمن ب ــد ال    الســيوطي، المؤلــف: عب

، الطبعـة لبنـان ،الناشـر: المكتبـة العصـرية ،: محمـد أبـو الفضـل إبـراهيمتحقيق ،هـ)٩١١: ت(

 وسنة النشر: بدون.

هــ)، ١٢٥٨، (ت:البهجة يف شرح التحفة المؤلف: أبو الحسـن علـي بـن عبـد السـالم التسـولي - 

 ـ.هـ١٤١٨ ، سنة النشر:لبنان ،دار الكتب العلمية ، الناشر:تحقيق: محمد عبد القادر شاهين
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ن بـن َقاْيمـاز المؤلـف: محمـد بـن أحمـد بـن عثمـا ،تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير واألعالم - 

، الناشـر: دار الغـرب اإلسـالمي ،: الدكتور بشـار عـّواد معـروفتحقيق ،هـ)٧٤٨: ت( ،الذهبي

 م.٢٠٠٣ سنة النشر: الطبعة: األولى، بيروت،

تقريبـ�)،  ١٠٤٠تاريخ الشحر وأخبار القرن العاشر، المؤلـف محمـد عمـر طيـب بافقيـه، (ت:  - 

مكتبة اإلرشاد، صنعاء، الطبعـة: األولـى، سـنة النشـر: تحقيق: عبد اهللا محمد الحبشي، الناشر: 

 هــ.١٤١٩

دائـرة المعـارف  ناشر:ال ،هـ)٢٥٦: ت(البخاري، المؤلف: محمد بن إسماعيل  ،التاريخ الكبير - 

 حيدر باد، الطبعة وسنة النشر: بدون. العثمانية،

)، هــ٩٧٣، (ت:يالمؤلف: أحمد بن محمد بـن حجـر الهيتمـ ،تحفة المحتاج يف شرح المنهاج - 

: سـنة النشـر ،بـدون الطبعـة:، مصر ،الناشر: المكتبة التجارية الكربى ،لجنة من العلماءتحقيق: 

 هــ.١٣٥٧

 ،هــ)٧٤٢: ت( ،المؤلـف: يوسـف بـن عبـد الـرحمن المـزي ،هتذيب الكمال يف أسماء الرجـال - 

 سـنة النشـر: ولـى،الطبعـة: األ ،بيروت، الناشر: مؤسسة الرسالة ،: د. بشار عواد معروفتحقيق

 هــ.١٤٠٠

، هـ)٥١٦: ت( ،المؤلف: الحسين بن مسعود البغوي الشافعي ،التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي - 

الطبعـة:  ،الناشر: دار الكتب العلمية ،علي محمد معوضو: عادل أحمد عبد الموجود، تحقيق

 ـ.ه١٤١٨ سنة النشر: األولى،

: وزارة المعـارف للحكومـة تحقيـق ،هــ)٣٥٤: ت( ،سـتيالمؤلف: محمد بن حبان البُ  ،الثقات - 

، العالية الهندية تحت مراقبة: الدكتور محمد عبـد المعيـد خـان مـدير دائـرة المعـارف العثمانيـة

ــة ــارف العثماني ــرة المع ــر: دائ ــد ،الناش ــدكن الهن ــاد ال ــدر آب ــى، ،حي ــة: األول ــر: الطبع ــنة النش  س

 هـ.١٣٩٣

 )،صـحيح البخـاري( وسـننه وأيامـه ن أمور رسول اهللا الجامع المسند الصحيح المختصر م - 

الناشـر:  ،: محمـد زهيـر الناصـر)، تحقيـقهــ٢٥٦، (ت:المؤلف: محمد بن إسماعيل البخاري

 هـ.١٤٢٢ سنة النشر: الطبعة: األولى، ، بيروت،دار طوق النجاة
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شـر: دائـرة النا ،هــ)٣٢٧: ت(، المؤلف: عبد الرحمن بن محمـد بـن الـرازي ،الجرح والتعديل - 

 هـ.١٢٧١ سنة النشر: الطبعة: األولى، ،حيدر آباد الدكن، المعارف العثمانية

وأحمـد الربلسـي  )،هــ١٠٦٩، (ت:: أحمـد سـالمة القليـوبيانالمؤلفـ ،حاشيتا قليوبي وعميرة - 

 ـ.هـ١٤١٥، الطبعة: بدون، سنة النشر:بيروت، الناشر: دار الفكر)، هـ٩٥٧، (ت:عميرة

لمؤلـف: علـي بـن محمـد البغـدادي، الشـهير ، ايف فقـه مـذهب اإلمـام الشـافعي الحاوي الكبيـر - 

الناشـر:  ،عادل أحمد عبـد الموجـودو: علي محمد معوض ، تحقيقهـ)٤٥٠: ت( ،بالماوردي

 هـ.١٤١٩ سنة النشر: الطبعة: األولى، ،دار الكتب العلمية، بيروت

)، تحقيـق: عبـد اهللا هـ٧٧٢كشي، (ت:خادم الرافعي والروضة، المؤلف محمد بن عبد اهللا الزر - 

  بن محمد بن عبد اهللا الدروبي، رسالة ماجستير، كليـة الشـريعة والدراسـات اإلسـالمية، جامعـة 

 هــ.١٤٣٥أم القرى، 

المؤلف: محمد أمين بن فضل اهللا بن محـب الـدين  ،خالصة األثر يف أعيان القرن الحادي عشر - 

بيـروت، ، هــ) الناشـر: دار صـادر١١١١: تي (بن محمـد المحبـي الحمـوي األصـل، الدمشـق

 سنة النشر: بدون.الطبعة و

   ،المؤلـــف: أحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر العســـقالين ،الـــدرر الكامنـــة يف أعيـــان المائـــة الثامنـــة - 

، الناشـر: مجلـس دائـرة المعـارف العثمانيـة ،: محمـد عبـد المعيـد ضـانتحقيق ،هـ)٨٥٢: ت(

 ـ.ه١٣٩٢ :سنة النشر الطبعة: الثانية، الهند،

: سـيد تحقيـق ،هــ)١١٦٧: ت( ،المؤلف: محمد بـن عبـد الـرحمن بـن الغـزي ،ديوان اإلسالم - 

 هــ.١٤١١ سنة النشر: الطبعة: األولى،، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ،كسروي حسن

تحقيـق:  ،هــ)٦٧٦: ت( ،المؤلـف: يحيـى بـن شـرف النـووي ،روضة الطالبين وعمدة المفتـين - 

 ســنة النشــر: الطبعــة: الثالثــة،، دمشــق، الناشــر: المكتــب اإلســالمي، بيــروت ،شــاويشزهيــر ال

 ـ.ه١٤١٢

ــن الحســين البيهقــي ،ســنن البيهقــي الكــربى -  ــق: محمــد  )،٤٥٨، (ت:المؤلــف: أحمــد ب تحقي

 هـــ.١٤١٤سنة النشر: مكة المكرمة،  ،الناشر: مكتبة دار الباز ،القادر عطاعبد
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تحقيق: أحمد محمد شاكر  ،هـ)٢٧٩: تحمد بن عيسى الرتمذي، (المؤلف: م ،سنن الرتمذي - 

) وإبراهيم عطوة عوض المدرس يف األزهر الشـريف ٣) ومحمد فؤاد عبد الباقي (جـ ٢، ١(جـ 

سـنة  الطبعـة: الثانيـة، ،مصـر ي،الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصـطفى البـابي الحلبـ ،)٥، ٤(جـ 

 هــ.١٣٩٥ النشر:

)، هــ٧٤٨: ت( ،المؤلـف: محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن َقاْيمـاز الـذهبي ،سير أعالم النبالء - 

، الناشـر: مؤسسـة الرسـالة ،: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شـعيب األرنـاؤوطتحقيق

 ـ.ه١٤٠٥ سنة النشر: الطبعة: الثالثة، بيروت،

 )،هــ١٠٨٩العكـري، (ت:عبد الحـي بـن أحمـد  ، المؤلف:شذرات الذهب يف أخبار من ذهب - 

 ، دمشق، الطبعة: بدون،الناشر دار بن كثير ،محمود األرناؤوطوعبد القادر األرنؤوط،  :حقيقت

 ـ.هـ١٤٠٦ :سنة النشر

 :تحقيـقهــ)، ٥٧٩بـن الجـوزي، (ت:عبـد الـرحمن بـن علـي  ، المؤلـف:الضعفاء والمرتوكين - 

 هـ.١٤٠٦ :ة النشرسن ، بيروت، الطبعة: بدون،دار الكتب العلمية :الناشر ،اهللا القاضيعبد

 ،هـ)٩٠٢: ت( ،المؤلف: محمد بن عبد الرحمن السخاوي ،الضوء الالمع ألهل القرن التاسع - 

 ، الطبعة وسنة النشر: بدون.بيروت ،الناشر: منشورات دار مكتبة الحياة

   ،طبقــات الشـــافعية الكـــربى، المؤلـــف: تـــاج الـــدين عبـــد الوهـــاب بـــن تقـــي الـــدين الســـبكي - 

الناشر: هجـر  ،: د. محمود محمد الطناحي ود. عبد الفتاح محمد الحلوحقيق، تهـ)٧٧١: ت(

 هـ.١٤١٣ سنة النشر: الطبعة: الثانية، ،للطباعة والنشر والتوزيع

ابن قاضي المعروف ب طبقات الشافعية، المؤلف: أبو بكر بن أحمد بن محمد الشهبي الدمشقي - 

 ،بيـروت، : عـالم الكتـبالناشـر: ،يم خـان: د. الحـافظ عبـد العلـتحقيـق ،هــ)٨٥١: ت( ،هبةُش 

 هـ.١٤٠٧، سنة النشر: الطبعة: األولى

 المؤلف: عبد الكريم بن محمد بـن عبـد الكـريم ،العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير - 

الناشـر: دار  ،: علي محمد عوض وعادل أحمـد عبـد الموجـود)، تحقيقهـ٦٢٣: ت( الرافعي،

 ــ.ه١٤١٧ سنة النشر: لطبعة: األولى،ا، الكتب العلمية، بيروت
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ــاري -  ــرح صــحيح البخ ــاري ش ــدة الق ــ ،عم ــدين العين ــدر ال ــد ب ــن أحم ــود ب ــف: محم    ي،المؤل

 ، الطبعة وسنة النشر: بدون.بيروت، هـ) الناشر: دار إحياء الرتاث العربي٨٥٥: ت(

 ،هــ)٦٤٣: ت( ،المعروف بابن الصـالح المؤلف: عثمان بن عبد الرحمن ،فتاوى ابن الصالح - 

 الطبعـة: األولـى،، بيـروت، الناشر: مكتبة العلوم والحكم ،: د. موفق عبد اهللا عبد القادرتحقيق

 هــ.١٤٠٧ سنة النشر:

هــ)،خطوط بمكتبـة الملـك ٩٩١(ت: فتاوى األشـخر، المؤلف:محمـد بـن أبـي بكـر األشـخر، - 

 ).١٩١سلمان بجامعة الملك سعود برقم (

، دار الفكـر)، الناشـر: هــ٩٧٣، (ت:بـن حجـر الهيتمـيأحمد بـن علـي  الفتاوى الكربى الفقهية - 

  بيروت، الطبعة وسنة النشر: بدون.

، المؤلـــف: أحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر العســـقالين ،فـــتح البـــاري شـــرح صـــحيح البخـــاري - 

 .ـه١٣٧٩ الطبعة: بدون، سنة النشر: بيروت،، الناشر: دار المعرفة )،هـ٨٥٢(ت:

، أحمـد بـن محمـد بـن حجـر الهيتمـي رشاد على متن اإلرشاد، المؤلـف،فتح الجواد بشرح اإل - 

)، تحقيق: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن، الناشـر: دار الكتـب العلميـة، بيـروت، هـ٩٧٣(ت:

 هـــ.١٤٢٦سنة النشر: 

المؤلـف: سـليمان ، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب المعـروف بحاشـية الجمـل - 

، الناشـر: دار الفكـر ،هـ)١٢٠٤: تيلي األزهري، المعروف بالجمل (بن عمر بن منصور العج

 .: بدونوسنة النشر الطبعة بيروت،

)، هـــ٥٦٨، (ت:الخــوارزمي المؤلــف: محمــود بــن محمــد بــن العبــاس الكــايف يف نظــم الــوايف، - 

 ).٣٥٠٦برقم: (، مخطوط بمكتبة شسرتبتي بدبلن بأيرلندا

، هــ)٧١٠: ت( ،مؤلف: أحمد بـن محمـد المعـروف بـابن الرفعـةال ،كفاية النبيه يف شرح التنبيه - 

 الطبعـة: األولـى، ، بيـروت،الناشـر: دار الكتـب العلميـة ،: مجدي محمد سـرور باسـلومتحقيق

 م.٢٠٠٩ سنة النشر:

)، تحقيـق: هــ١٣٨٠: تمجموع بلدان اليمن وقبائلها، المؤلف: محمد بن أحمـد الحجـري، ( - 

 هـــ.١٤١٦اشر: دار الحكمة اليمانية، الطبعة: الثانية، سنة النشر: إسماعيل بن علي األكوع، الن
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، الناشر: دار الفكر، هـ)٦٧٦: ت( ،المؤلف: يحيى بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب - 

 بيروت، الطبعة وسنة النشر: بدون.

، الفكـر الناشر: دار ،هـ)٤٥٦: ت( ،المؤلف: علي بن أحمد بن حزم الظاهري ،المحلى باآلثار - 

 ، الطبعة وسنة النشر: بدون.بيروت

هــ) تحقيـق: يوسـف ٦٦٦: تمختار الصحاح، المؤلف: محمد بن أبي بكر الحنفـي الـرازي، ( - 

 هــ.١٤٢٠ ، الطبعة: بدون، سنة النشر:يروت، بالشيخ محمد، الناشر: المكتبة العصرية

: أبو محمد علي بن أحمد بـن المؤلف ،مراتب اإلجماع يف العبادات والمعامالت واالعتقادات - 

 ، الطبعة وسنة النشر: بدون.بيروت، الناشر: دار الكتب العلمية ،هـ)٤٥٦: تحزم الظاهري (

 ،هــ)٤٠٥: ت(، المؤلف: الحاكم محمد بن عبـد اهللا النيسـابوري ،المستدرك على الصحيحين - 

ــة  ــب العلمي ــا الناشــر: دار الكت ــادر عط ــد الق ــطفى عب ــق: مص ــروت ال -تحقي ــى، طبي ــة: األول بع

 هـ.١٤١١

ــدل عــن العــدل إلــى رســول اهللا  -   (صــحيح مســلم)، المســند الصــحيح المختصــر بنقــل الع

 ،: محمــد فــؤاد عبــد البــاقيتحقيــق ،هـــ)٢٦١: ت( ،المؤلــف: مســلم بــن الحجــاج النيســابوري

 .، الطبعة وسنة النشر: بدونبيروت، الناشر: دار إحياء الرتاث العربي

ــيمن، المؤلــف: عبــد اهللا محمــد الحبشــي،مصــادر الفكــر اإلســال -  الناشــر:  (معاصــر)، مي يف ال

 م.٢٠٠٤أبو ظبي، سنة النشر: ، المجمع الثقايف

هــ) ٨٤٠: ت(، المؤلـف: أحمـد بـن أبـي بكـر البوصـيري ،مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجـه - 

 سـنة النشـر: الطبعـة: الثانيـة، ،بيـروت، الناشـر: دار العربيـة ،: محمد المنتقى الكشـناويتحقيق

 هــ.١٤٠٣

: نحو ت( المصباح المنير يف غريب الشرح الكبير، المؤلف: أحمد بن محمد بن علي الفيومي، - 

 ، الطبعة وسنة النشر: بدون.بيروت، الناشر: المكتبة العلمية ،هـ)٧٧٠

بيـب الـرحمن : حتحقيـق ،هــ)٢١١: ت( ،المؤلف: عبد الرزاق بـن همـام الصـنعاين ،المصنف - 

 هــ.١٤٠٣ سنة النشر: الطبعة: الثانية، ،الهند، الناشر: المجلس العلمي ،األعظمي
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بيـروت، ،الناشـر: مكتبـة المثنـى هــ)،١٤٠٨(ت: معجم المؤلفين، المؤلف: عمر رضا كحالـة، - 

 سنة النشر: بدون.الطبعة و

 د الـرحمن المعلمـي،معجم مؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم المكي، المؤلف: عبـد اهللا بـن عبـ - 

ــة بالريــاض،  هـــ)،١٤٢٨(ت: ــة الملــك فهــد الوطني ســنة النشــر: الطبعــة: بــدون، الناشــر: مكتب

 هـ.١٤١٦

محمد بـن أحمـد الخطيـب الشـربيني  المؤلف: ،مغني المحتاج إلى معرفة معاين ألفاظ المنهاج - 

 ـ.هـ١٤١٥ النشر:سنة  الطبعة: األولى، ،الناشر: دار الكتب العلمية ،هـ)٩٧٧: ت( ،الشافعي

   ،المؤلـــف: جمـــال الـــدين عبـــد الـــرحيم اإلســـنوي ،المهمـــات يف شـــرح الروضـــة والرافعـــي - 

الـدار  ،اعتنى به: أبو الفضل الدمياطي، الناشـر: (مركـز الـرتاث الثقـايف المغربـي ،هـ)٧٧٢: ت(

 ـ.ه١٤٣٠ سنة النشر: الطبعة: األولى، ،البيضاء

مِيريالم ،النجم الوهاج يف شرح المنهاج -   ، تحقيـق:هــ)٨٠٨: ت( ؤلف: محمد بـن موسـى الـدَّ

 ـ.هـ١٤٢٥الطبعة: األولى، ، جدة ،الناشر: دار المنهاج ،لجنة علمية

رباب الفضل والكمال من أهل اليمن وذكر الحوادث الواقعـة يف أنشر الثناء الحسن على بعض  - 

ط بمكتبـة الملـك ، مخطـوهــ)١٣٥٦، (ت: هذا الزمن، المؤلف: إسماعيل بن محمـد الوشـلي

 ).٧٦٩٨سلمان بجامعة الملك سعود برقم (

، هــ)٤٧٨: ت( المؤلـف: عبـد الملـك بـن عبـد اهللا الجـويني، ،هناية المطلب يف دراية المـذهب - 

سـنة  الطبعـة: األولـى، ، ُجـدة،الناشـر: دار المنهـاج ،عبـد العظـيم محمـود الـّديب .د : أ.تحقيق

 ـ.هـ١٤٢٨ النشر:

 العيـدروس،عبـد القـادر بـن شـيخ بـن عبـد اهللا  :المؤلـف ،أخبار القرن العاشـرالنور السافر عن  - 

 هـــ.١٤٠٥ سنة النشر: األولى، ، بيروت، الطبعة:الناشر: دار الكتب العلمية ،هـ)١٠٣٨: ت(

نيــل الــوطر مــن تــراجم رجــال الــيمن يف القــرن الثالــث عشــر، جمعــه: محمــد بــن محمــد زبــاره  - 

سـنة و الـيمن، الطبعـة ناشر: مركـز الدراسـات واألبحـاث اليمنيـة،ال هـ)،١٣٨٠(ت:  الصنعاين،

 النشر: بدون.
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الناشـر: دار  م)،٢٠٠٨(ت: ِهجر العلم ومعاقله يف اليمن، المؤلف: إسماعيل بن علي األكـوع، - 

 هــ.١٤١٦بيروت، الطبعة: األولى، سنة النشر:  ،الفكر المعاصر

: ، تحقيـقهــ)٥٠٥: ت(، بـن محمـد الغزالـي المؤلف: أبـو حامـد محمـد ،الوسيط يف المذهب - 

سـنة  األولـى، الطبعـة: ،القاهرة ،الناشر: دار السالم ،أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

 هـ.١٤١٧ النشر:

* * * 
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alshshafieii, (t: 516 ah), Investigated by: adil 'ahmad eabd almawjud, waeali 
muhamad mueawad, Publisher: dar alkutub aleilmiat, Edition: 1st, Year: 1418 ah.  

 - althiqat. Author: muhamad bin hubban albsty (t: 354 ah) Investigated by: wizarat 
altarbiat waltaelim lilhukumat alhindiat aleulya bi'iishraf: Dr. muhamad eabd 
almaeid khan mudir almaerifat aleithmania. alqism, Publisher: 'iidarat almaerifat 
aleuthmaniat, haydar abad dikan alhind, Edition: 1st, Year: 1393 ah.  

 - almusanad alsahih (shih albkhary) Author: muhamad bin. 'iismaeil albkhari (t: 256 
ah), Investigated by: muhamad zahir alnnasir, Publisher: dar tuq alnajat, bayrut 
awlaan, Year: 1422 ah. 

 - aljarh waltaedil. Author: abd alruhmin bin muhamad bin alrrazi, (t: 327 ah), 
Publisher: almawsueat aleithmaniat, haydar abad, dikan, Edition: 1st, Year: 1271 
ah. 

 - hashitaan qilyubiun waeamirat. Authors: 'ahmad salamat alqilyubii (t: 1069 ah), 
wa'ahmad albrilisli 'amirat, (t: 957 ah), Publisher: dar alfikr, bayrut, Edition: 
bidun, Year: 1415 ah.  

 - alhawi alkabir fi faqih eaqidat al'imam alshshafieii. Author:: 'abu alhasan eali bin 
muhamad albighdadi, almashhur bimuaridi, (t: 450 h). al'iinjaz: alshaykh eali 
muhamad mueawad - alshaykh eadil 'ahmad eabd almawjud, alnashr: dar alkutub 
aleilmiu, bayrut, altbet: al'uwlaa, sanat alnashr: 1419 h. 
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 - khadim alrrafiei walruwdat. Author: muhamad bin eabd allh alzarkashi, (t: 772), 
thqyq: eabd allah bin muhamad bin eabd allh aldrubi, risalat majstyr, kuliyat 
alshryet waldirasat al'iislamiati, jamieatan 'am alqaraa, 1435 h. 

 - khulasat al'athar fi 'aeyan alqarn alhadi eshr. Author: muhamad 'amin bin fadal 
allah bin mahabi aldiyn bin muhamad almuhabiy alhumawii alhamwii, 
aldamashqii (t: 1111ah). Publisher: dar sadar, bayrut, Year: bidun.  

 - aldarar alkaminat fi 'aeyan almiayat alththamina. Author: 'ahmad bin eali bin hajar 
aleusqulanii, t: 852 ah, Investigated by: muhamad abd almaeid dihan, Publisher: 
majlis al'iidarat aleithmania. almaerifat, alhind, Edition: alththaniat, Year: 1392 
ah. 

 - diwan al'islam. Author: muhamad bin eabd alruhmin bin alghazi, (mharar: 1167 
ha), Investigated by: syd qasrawi hasan, Publisher: dar alkutub aleilmiu, bayrut, 
Edition: 1st. Year: 1411 ah. 

 - rawdat alttaliban warayiys baladiat almiftah Author: yahyaa bin sharaf alnawawi 
(t: 676 ah), Investigated by: zahir alshawish, Publisher: almaktab al'iislamiu, 
bayrut, dimashq, Edition: 3rd, Year: 1412 ah.  

 - sunan albyhqy alkubraa Author: 'ahmad bin alhusayn albyhqy (t: 458 ah) 
Investigated by: muhamad abd alqadir eata Publisher: dar albaz maktabat makat 
almukrmat. Year: 1414 ah. 

 - sunan altarmudhi. Author: muhamad bin eisaa altarmudhii, (t: 279 ah), 
Investigated by: 'ahmad muhamad shakir (aljuz' 1, 2), muhamad fuad eabd albaqi 
(aljuz' 3), 'iibrahim eutwat eiwad almdrs. fi al'azhar alsharif (aljuz' 4, 5), 
Publisher: sharikat almaktabat waltibaeat, mustafaa albabi alhalbii, misr, Edition: 
2nd, Year: 1395 ah.  

 - sayr 'aelam alnubla. Author: muhamad bin 'ahmad bin euthman bin qymz 
aldhahabiu (t: 748 ah) Investigated by: majmueat min almuhaqiqin bi'iishraf 
alshaykh shueayb al'arnawuwt Publisher: muasasat alrisala., bayrut, Edition: 3rd, 
Year: 1405 ah.  

 - shadharat aldhahab fi juld niuz. Author: abd alhayi bin 'ahmad aleakri, (t: 1089 
ah), Investigated by: abd alqadir al'arnawuwt, wamahmud al'arnawuwt, alnnashir 
dar bin kthyr., dimashq, Edition: bidun, Year: 1406 ah.  

 - aldaeif walmahmul Author: abd alruhmin bin eali bin aljawzii (t:579 ah) 
Investigated by: abdallah alqadi Publisher: dar alkutub alealamiat bayrwt. Edition: 
bidun Year: 1406 ah.  

 - aldaw' alllamie li'ahl alqarn alttasie. Auhor: muhamad bin eabd alrahmin 
alsskhawy (t: 902 ah), Publisher: manshurat, maktabat dar alhayat, bayrut, Year: 
bidun. 

 - tabaqat alshshafieiat alkubraa. Author: taj aldiyn abd alwahhab bin taqi aldiyn 
alsabki (t:771 ah), Edited by: Dr. mahmud muhamad altinahi and abd alfattah 
muhamad alhalw Publisher: hajar liltabaeat walnashr waltawzie Edition: 2nd Year: 
1413 ah.  
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 - tabaqat alshshafiat. Author: 'abu bakr bin 'ahmad bin muhamad alshahbi 
aldimashqii almaeruf biaibn qadi shahbaan, t: 851 ah, Investigated by: Dr. alhafiz 
abd alealim khan Publisher: ealam alkutub, bayrut, Edition: 1st, Year: 1407 ah 

 - aleaziz sharah alwajiz almaeruf bialsharah alkabir Author: abd alkarim bin 
muhamad bin abd alkarim alrrafiei (t: 623 ah) Investigated by: ali muhamad eiwad 
wa adil 'ahmad abd mawjud, Publisher: dar alkutub aleilmiu, bayrut, Edition: 1st, 
Year: 1417 ah. 

 - eumdat alqari sharah sahih albukhari. Author: mahmud bin 'ahmad badr aldiyn 
aleayni (t: 855 ah) Publisher: dar 'iihya' alturath alearabii, bayrut, Year: bidun.  

 - fatawaa abn alsilah Author: uthman bin abd alruhmin almulaqab biaibn alsaalih (t: 
643 ah), Investigated by: Dr. muafaq abdallh abd alqadir, Publisher: maktabat 
aleulum walhukm, bayrut, Edition: 1st, Year: 1407 ah.  

 - fatawaa al'ashkhar Author: muhamad bin 'abi bikr al'ashqur (t: 991 ah), khutut 
maktabat almalik salman, jamieat almalik sueud, raqm (191).  

 - alfatawaa alfaqhiat alkubraa 'ahmad bin ali bin hajar alhatmi (t: 973 ah), Publisher: 
dar alfikr, bayrut, Year: bidun.  

 - fath albari sharah sahih albakhari Author: 'ahmad bin ali bin hajar aleisqalani (t: 
852 ah) Publisher: dar almaerifat, bayrut, Edition: bidun Year: 1379 ah. 

 - fath aljiwad, min khilal sharah altawjih alaa lawhat aldalil, almualaf 'ahmad bin 
muhamad bin hajar alhatimi, (t: 973 ah), Investigated by: abd allatif hasan abd 
alrahmin, Publisher: dar alkutub alealamiat, bayrut, Year: 1426 ah. 

 - ftawhat alwahhab bitawdih sharah manhaj altullab almaeruf bihashiat aljamal. 
Author: sulayman bin umar bin mansur aleajili al'azharii, almaeruf bialjaml (t: 
1204 ah), Publisher: dar alfikr, bayrut, Edition: Not Available. 

 - alkafi fi 'anzimat alwafi. Author: mahmud bin muhamad bin aleibaas 
alkhuarizami, (t: 568 ah), makhtuatatan bimuktabat tshystrbiti, Dublin, Ireland, 
raqm (3506). 

 - kifayat alnabii fi sharah altanbih almwlf: 'ahmad bin muhamad almulaqab biaibn 
alrifae (t: 710 ah) Investigated by: majdi muhamad surur bisulum Publisher: dar 
alkutub aleilmi., bayrut, Edition: 1st, Year: 2009.  

 - majmue buldan alyaman waqabayiliha. Author: muhamad bin 'ahmad alhajiri, t: 
1380 ah, Investigated by: 'iismaeil bin ali aleukwat, Publisher: dar alhikmat 
alyamaniat, Edition: 2nd, Year: 1416 ah.  

 - almujmieat sharah almuhadhib Author: yahyaa bin sharaf alnawawi (t: 676 ah) 
Publisher: dar alfikr, bayrut, Year: bidun. 

 - almahali al'athar Author: ali bin 'ahmad bin hizm alzzahiri (t: 456 ah) Publisher: 
dar alfikr, bayrut, Year: bidun 

 - mukhtar alsahah Author: muhamad bin 'abi bikr alhanafi alrrazi (t: 666 ah). 
al'iinjaz: yusif alshaykh muhamad, Publisher: almaktabat alhadithat, bayrut, 
Edition: bidun, Year: 1420 ah.  

 - maratib al'iijmae fi aleibadat walmueamalat walaietiqadat. Author: 'abu muhamad 
ali bin 'ahmad bin hizm alzzahiri (t: 456 ah) Publisher: dar alkutub aleilmiu, 
bayrut, altibeat walnashru. Year: bidun. 
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 - almustadrak eali alsahihayn. Author: alhakim muhamad bin abdallh alnsabwry (t 
405: ah) Investigated by: mustafaa abd alqadir eata Publisher: dar alkutub aleilmi- 
bayrut al'awal, Year:1411 ah. 

 - almasanad alsahih almukhtasar binaql aleadl ean aleadl 'iilaa rasul allah salaa allah 
ealayh wasalam (shih muslma). Author: muslim bin alhujaj alnasaburiu (t: 261 
ah), Investigated by.: muhamad fuad abd albaqi, Publisher: dar yahyaa alturath 
alearabia, bayrut, Year: Not avilable.  

 - masadir alfikr al'iislamii fi alyaman. Author: abdallah muhamad alhabshi, (measr), 
Publisher: almuasasat althaqafiat, 'abu zabi, Year: 2004.  

 - misbah alzughlat fi zyadat bin majih Author: 'ahmad bin 'abi bikr albasiri (t: 840 
ah) Investigated by: muhamad almuntaqi alkashnawi, Publisher: dar alearab, 
bayrut, Edition: 2nd, Year: 1403 ah.  

 - almisbah almunir fi ghurayb alsharah alkabir. Author: 'ahmad bin muhamad bin 
eali alfyumi (t: 770 ah) Publisher: almuktabat aleilmiat, bayrut, Year: Not 
avilable. 

 - almusanaf. Author: abd alrazzaq bin humam alsunnani, (t: 211 ah), Investigated 
by: habib alrahmun al'aezamii, Publisher: almajlis aleilmiu, alhind, Edition: 2nd, 
Year: 1403 ah. 

 - maejam almualafina. Author: umar ridaan kihala (t: 1408 ah) publisher: maktabat 
almuthanaa, bayrut, Year: bidun. 

 - maejam mualifi maktabat alharam almakiyi Author: abd allah bin abd alrahmin 
almuelimii (t: 1428 ah) Publisher: maktabat almalik fahd alwataniat, alriyad, 
Edition: Not available, Year: 1416 ah. 

 - maghni almuhtaj 'iilaa maerifat maeani 'alfaz almunhaj. Author: muhamad bin 
'ahmad alkhatib alshirbini alshshafieii (t: 977 ah), Publisher: dar alktb. aleilmia, 
Edition: 1st, Year: 1415 ah. 

 - almuhammat fi sharah alruwdat walrrafei. Author: jamal aldiyn eabd alrahim 
al'iisnwi, (t: 772 ah), aietanaa bh: 'abu alfadl aldamiatii, alnashr: (mrakaz alturath 
althaqafiu almaghribiu, aldaar albayda', altbet: al'uwlaa, sanat alnshr: 1430 h.  

 - alnajm alwahaj fi sharah almunahaj. Author: muhamad bin musaa aldamirii (t: 808 
ah), Investigated by: allajnat aleilmiat, Publisher: dar almunhaj, jidat, Editions: 1st, 
1425 ah.  

 - nashr althana' alhasan ealaa bed 'arbab alfadl walkimal min 'ahl alyaman wadhakar 
alhawadith alwaqieat fi hadha alzaman. Author: 'iismaeil bin muhamad alwashali 
(t: 1356 ah), King Salman Library scripts’ (KSU) (7698).  

 - nihayat mutatalib maerifat alfikr llmwlf: eabd almalik bin eabdallah aljawinia (t: 
478 ah), Investigated by: Dr. abd alazim mahmud aldiyb, Publisher: dar almunhaj, 
jidat, Edition: 1st, Year: 1428 ah.  

 - alnuwr alsafir fi 'akhbar alqarn aleashir. Author: abd alqadir bin alshaykh bin 
eabdallah aleidrus, (t: 1038 ah) Publisher: dar alkutub aleilmii, bayrut, Edition: 1st 
Year: 1405 ah.  
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 - nil alwatr min tafsirat alrajul alyamanii fi alqarn alththalith eshr, aljamie: 
muhamad bin muhamad zibarat alsinanii, t: 1380 ah, Publisher: markaz aldirasat 
walbihwith alyamaniat, alyaman, Edition: bidun.  

 - hijr aleilm wamaeaqiluh fi alyaman. Author: 'iismaeil bin eali aleakwa (t: 2008), 
Publisher: dar alfikr almueasir, bayrut, Edition: 1st, Year: 1416 ah. 

 - alwasit fi aleaqidat Author: 'abu hamid muhamad bin muhamad alghazali (t: 505 
ah) Investigated by: 'ahmad mahmud 'iibrahim wa muhamad muhamad tamur 
Publisher: dar alsalam, alqahrt, Edition: 1st, Year: 1417 ah. 

* * * 

 


