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 تحقیق مخطوط

 القول األحرى في الطالق المعلق على نفقة العدة باإلبرا

)ھـ١١٦١ت(للشیخ محمد أمین بن السید حسن میرغني   

 من علماء مكة المكرمة في القرن الثاني عشر الھجري

 حصة بنت عبد العزیز السدیس

الدراسات اإلسالمیة ، جامعة أم القرى، المملكة العربیة قسم الشریعة ، كلیة الشریعة و

  .السعودیة

 dr.hessah.s@hotmail.com :البرید اإللكتروني 

 :ملخص البحث 

القول األحرى في الطالق المعلق على نفقة العدة (البحث ھو تحقیق مخطوط 

مسألة تناولتھا یبحث مسألة من الفتاوى الدقیقة، وھي تتعلق بالطالق المعلق، وال) باإلبرا

كتب الفقھ، من حیث الحكم، ولكن تنزیل األحكام على الوقائع ھو الذي تختلف فیھ 

الفتاوى، وھو ما قام بھ المؤلف الشیخ السید أمین بن السید حسن بن محمد أمین بن علي 

 :  المیرغني المكي الحنفي، ومسألة وقوع الطالق باإلبراء من المھر ونفقة العدة أقوال ھي

 .دم وقوع الطالق المعلق بذلك، وبوقوع البراءة من المھر فقطع -

ال یقع الطالق المعلق بھ وال یقع البراءة من المھر، لبطالن المعلق علیھ، وھو  -

 .البراءة من المھر، ونفقة العدة ببطالن جزئھ وھو البراءة من النفقة

 .وقوع الطالق لصحة البراءة من المھر ونفقة العدة -

  .و ما رجحھ صاحب المخطوط، واستدل لھ وناظر علیھواألخیر ھ

 . الطالق المعلق ، اإلبراء ، نفقة العدة ، المھر ، الخلع :الكلمات االفتتاحیة 
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Abstract:  

And halting the sale, which is a legal arrangement, a letter, a 
letter, a letter, a message, a message, a message, a 
message, a message, a stop, a trademark, and a trademark, 
and the author swallowed the author Mr. Amin bin Al-Sayed 
Hassan bin Muhammad Amin bin Ali Al-Mirghani Al-Makki Al-
Hanafi, and the occurrence of divorce Withholding from the 
dowry and the maintenance of the waiting period, there are 
two statements: 

- The non-occurrence of the pending divorce, and the 
occurrence of innocence from the dowry only. 

- "The innocence ceases," and he suspended the innocence 
of the dowry, the maintenance of the waiting period, and he 
holds the innocence of the maintenance. 

- The occurrence of divorce for the validity of innocence from 
the dowry and the maintenance of the waiting period. 

And the last is what the owner of the manuscript suggested. 

Key words: Pending Divorce, Release, Waiting Period, 
Dowry, Divorce. 
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 المقدمة

نعوذ با� من شرور أنفسنا، ومن إن الحمد � نحمده ونستعینھ ونستغفره، و
سیئات أعمالنا، من یھده هللا فال مضل لھ، ومن یضلل فال ھادي لھ، وأشھد أن ال إلھ إال 

 .هللا وحده ال شریك لھ، وأشھد أن محمًدا عبده ورسولھ

ْســــِلُمونَ َیـــا َأیُّهَـــا الَّـــِذیَن آَمُنـــوْا اتَّقُـــوْا اللّـــَه َحـــقَّ تَُقاتِـــِه َوَال َتُمـــوُتنَّ إال َوَأنـــ آل [، ُتم مُّ

َیا َأیُّهَـا النَّـاُس اتَّقُـوْا َربَُّكـُم الَّـِذي َخَلَقُكـم مِّـن نَّْفـٍس َواِحـَدٍة َوَخلَـَق ِمْنهَـا َزْوَجهَـا ] ١٠٢: عمران

لّلــَه َكــاَن َعَلــْیُكْم َوَبــثَّ ِمْنُهَمــا ِرَجــاًال َكِثیــرًا َوِنَســاء َواتَُّقــوْا الّلــَه الَّــِذي َتَســاءُلوَن ِبــِه َواَألْرَحــاَم ِإنَّ ا

َیا َأیُّهَـا الَّـِذیَن آَمُنـوا اتَّقُـوا اللَّـَه َوُقولُـوا قَـْوًال َسـِدیدًا ُیْصـِلْح َلُكـْم َأْعَمـاَلُكْم ]. ١: النساء[، َرِقیباً 

 ]. ٧١، ٧٠: األحزاب[ ،َوَیْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمن ُیِطْع اللََّه َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوزًا َعِظیماً 

 .. أ د

فھذا المخطوط من وضع عالم جلیل من علماء الحرم المكي، ومكة المكرمة بلد 
من أقدم مدن العالم وأھمھا، اختارھا هللا سبحانھ وتعالى من بین بقاع األرض  هللا األمین

-موضعا لبیتھ الحرام لھدایة البشریة، ونسبھ إلى نفسھ، وأمر إبراھیم وولده إسماعیل 
وھي وسط . برفع قواعده وتطھیره للطائفین والعاكفین والركع السجود -لیھما السالمع

 } َوَكَذِلَك َأْوَحْیَنا ِإَلْیَك ُقْرآنًا َعَرِبّیًا ِلتُْنِذَر ُأمَّ اْلُقَرى َوَمْن َحْوَلَها{: العالم وسرة الدنیا، قال تعالى

َیا َأیَُّها الَِّذیَن {: ن، قال تعالىوھي البلد الطاھر ال یدخلھ المشركو]. ٧: سورة الشورى[

َفَسْوَف  آَمُنوا ِإنََّما اْلُمْشِرُكوَن َنَجٌس َفال َیْقَرُبوا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم َبْعَد َعاِمِهْم َهَذا َوإِْن ِخْفُتْم َعْیَلةً 

ومكة مأرز ] ٢٨: التوبةسورة . [}ُیْغِنیُكُم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه ِإْن َشاَء ِإنَّ اللََّه َعِلیٌم َحِكیمٌ 

إن اإلسالم بدأ غریباً : (قال ما عن النبي  ـ  اإلیمان كما روى عبد هللا بن عمر 
كما . (١))وسیعود غریباً كما كان، وھو یأرز بین المسجدین كما تأرز الحیة إلى حجرھا

                                      
أخرجھ مسلم في اإلیمان، باب بیان أن اإلسالم بدأ غریبا وسیعود غریبا وإنھ یأرز بین المسجدین،  )١( 

صحیح مسلم، شرح : أي مسجد مكة والمدینة، انظر: المسجدین: وقال النووي). ١٤٦ح - ١/١٣١(
 ).١/٣٧: (النھایة البن األثیر: أي ینضم ویجتمع بعضھ إلى بعض، انظر: ؛ ویأرز)٢/١٧٧(



تحقیق مخطوط القول األحري في الطالق المعلق علي نفقة العدة باإلبرا للشیخ محمد أمین بن السید 
  .من علماء مكة المكرمة في القرن الثاني عشر الھجري ) ھـ ١١٦١ت(حسن میرغني 

  

- ١١٠٤ - 

 

ھجرة بعد ال : (أنھا دار إسالم أبداً ال یتصور فیھا خالفھ، وھذا أحد التأویلین في قولھ 
  .(١))الفتح

وقد ترك لنا فقھاؤنا العظام تراثاً فقھیاً كبیراً یتعلق بالكثیر مما نحتاجھ من دقیق 
المسائل التي تمر علینا في حیاتنا، بل وافترضوا العدید من المسائل التي نحتاج إلیھا عند 

خطوطات النوازل وما أشبھ ذلك، وھذا كلھ مبثوث في كتب الفقھ، وبعضھ كان حبیس الم
التي لم تخرج إلى النور بعد، ومن ھذه المخطوطات ھذه الفتوى الدقیقة في مسألة من 

القول األحرى في الطالق المعلق على نفقة العدة (مسائل اإلبراء، والتي بعنوان 
، وھو من علماء مكة )ھـ١١٦١ت(، للشیخ محمد أمین بن السید حسن میرغني )(٢)باإلبرا

 .ي عشر الھجريالمكرمة في لقرن الثان

 :أسباب اختیار الموضوع وأھمیتھ*. 

قد شرفني هللا تعالى بسكنى مكة، فانبعثت مني الھمة لتحقیق المخطوطات . -
 . التي تعنى بالنواحي الفقھیة من مخطوطات علماء الحرم المكي

الرغبة في البحث في دقیق : ولعل من أھم أسباب اختیار المخطوط للتحقیق. -
لمتعلقة بأمور المرأة، والسیما أن الكالم على فقھ النساء كان مالزماً لي في مسائل الفقھ ا

دراستي العلیا في الماجستیر والدكتوراة، فالدخول في دقائق ھذه المسائل مع دراسة 
 .الخالف فیھا، مما دفعني إلى اختیار ھذا المخطوط لتحقیقھ

میة في مكة المكرمة كما أن تحقیق المخطوط یضفي بظاللھ على الحالة العل. -
 .في ھذه الفترة من الزمان، وما كان یدور في دقائق الفقھ في فتاوي علمائھا

فالمخطوط یبحث مسألة من  ،كما دفع إلى التحقیق أیضاً أھمیة ھذا المخطوط. -
الفتاوى الدقیقة، وھي تتعلق بالطالق المعلق، والمسألة تناولتھا كتب الفقھ، من حیث 

ل األحكام على الوقائع ھو الذي تختلف فیھ الفتاوى، والسیما تعلق ھذه الحكم، ولكن تنزی
المسألة بالتعلیق على ما یوجد شیئاً فشیئاً، وتعلقھا بالخلع ونحوه، ومن ھنا كان أھمیة ھذا 

 .المخطوط، و� الحمد

                                      
 -  ٣/١١٢٠(أخرجھ البخاري من حدیث ابن عباس في كتاب الجھاد، باب ال ھجرة بعد الفتح، ) ١( 

خیر ، وأخرجھ مسلم في اإلمارة، باب المبایعة بعد فتح مكة على اإلسالم والجھاد وال)٢٩١٢ح
، والھجرة تكون من دار الحرب ومكة )١٨٦٣ح - ٣/١٤٨٧(، )ال ھجرة بعد الفتح(وبیان معنى 

بأنھا تبقى دار السالم ال یتصور منھا الھجرة،  دار سالم وھذا یقتضي معجزة لرسول هللا 

 ).٤٥٥ص(المسجد الحرام في ضوء الكتاب والسنة لمحمد فرید الدین راشد، : انظر
 .، وإنما سھل الھمزة مراعاة للسجعة في العنوانأي باإلبراء) ٢( 
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 :الدراسات السابقة*. 

تھا، وإنما ھي لم أجد فیما اطلعت علیھ من أفرد رسالة لھذه المسألة، رغم أھمی
مبحوثة من خالل مسائل اإلبراء العام أو مسائل الطالق المعلق، أو الخلع في كتب الفقھ 

 .فحسب

 : خطة البحث*. 

 :تحصل لي العمل في تحقیق ھذا المخطوط من خالل الخطة التالیة

 .وتشتمل على أسباب اخیار الموضوع وأھمیتھ وعرض للخطة: المقدمة. -

 .ومؤلفھ التعریف بالمخطوط. -

 .األوضاع العامة في مكة في القرن الثاني عشر الھجري: المطلب األول

 .ترجمة المؤلف الشیخ محمد أمین بن السید حسن میرغني: المطلب الثاني

 .دراسة المخطوط: المطلب الثالث

 .قسم التحقیق. -

 .الفھارس .-

نور إضافة وهللا أسأل أن یوفق لالستفادة من ھذا المخطوط، ویكون إخراجھ لل
 .غلى المكتبة الفقھیة، وبا� التوفیق

 حصة السدیس. د                                                         
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 .التعريف باملخطوط ومؤلفه**. 

 اوع ا    ارن ا ر اري اطب اول

القرن الثاني الھجري، فلذا ھو أحد علماء مكة المكرمة في : حیث كان المؤلف
 .یحسن بیان إطاللة على األوضاع العامة في مكة في عصره باختصار

كانت في استقرار في الجملة، نظراً لمكانة مكة  فاألوضاع السیاسیة واألمنیة
الدینیة، ومنزلتھا في قلوب المسلمین في العالم أجمع  حرص حكام الدول المختلفة على 

اع سیاسة متمیزة في حكم البلد الحرام، وتأمینھا، وتأمین طرق مدار التاریخ على إتب
الوصول إلیھا، فكان استقرار األوضاع السیاسة في مكة، وتمتعھا باألمن الدائم مطلباً لكل 

ولم یكن السالطین . حاكم یرنو إلى كسب محبة المسلمین في شتى أقطار األرض
 .(١)العثمانیون بمنأى عن ذلك

تبعیتھ  (٢)تحت السیادة العثمانیة وإعالن شریف مكة بركاتفمنذ دخول الحجاز 
 .(٣)للسلطان العثماني سلیم األول

 .(٤)وقد اعترف العثمانیون بأشراف مكة أمراء للبلد الحرام تابعین للدولة العثمانیة         

ورأت الدولة أن یبقى األشراف على صالحیتھم التي كانوا علیھا في العصر 
لھم النفوذ داخل المناطق التابعة لھم، وتأمین قوافل الحج القادمة من  المملوكي، فیكون

 .(٥)مختلف بقاع العالم اإلسالمي

                                      
كانت الحجاز تابعة لمصر أیام الممالیك، بحكم وجود الخلیفة العباسي بھا والذي كلف السلطان المملوكي ) ١( 

قام باصطحاب ) م١٥١٧/ھـ٩٢٣(األمر والحكم على البالد، ولما دخل سلیم األول العثماني مصر عام 
 إلى استانبول حیث تم التنازل عن الخالفة، وتقلدھا السلطان سلیم العثماني، أول الخلیفة المتوكل على هللا

الحیاة : خلفاء العثمانیین، وقد دخلت الحجاز في تبعیة الدولة العثمانیة تلقائیاً بدخول مصر إلیھا، انظر
ـ ١٦٦ص(آمال رمضان عبد الحمید، " ھـ٩٢٣ـ  ٦٤٨"العلمیة في اإلسكندریة في العصر المملوكي 

١٦٨.( 
وبقي بھا ) م١٤٩٧/ھـ٩٠٣(ھو الشریف بركات بن محمد بن بركات الثاني، خلف والده في شرافة مكة عام ) ٢( 

، "دراسات في السیاسة والعلم واالجتماع والعمران"تاریخ مكة : ، انظر)م١٥٢٥/ھـ٩٣٢(حتى توفي عام 
 ).١/٦٠: (ألحمد السباعي

، كانت مدة حكمھ )م١٥١٢/ ھـ٩١٨(د الثاني، تولى الحكم بعد والده عام ھو السلطان سلیم األول ابن بایزی) ٣( 
ست سنوات قضاھا في فتوحات خارجیة في مناطق أوروبا، إضافة إلى استیالئھ على الشام ومصر وبسط 

: ، انظر)م١٥٢٠/ھـ٩٢٦(نفوذه على الحجاز، كما تم في عھده العدید من التنظیمات الداخلیة توفي عام 
 ).٧٨ص: (ة العلیة العثمانیة، محمد فرید بك المحاميتاریخ الدول

شؤون الحرمین الشریفین في العھد العثماني في ضوء الوثائق التركیة العثمانیة؛ محمد عبد اللطیف ھریدي؛ ) ٤( 
 ).٢٥ص(

 ؛ الدولة العثمانیة والمشرق العربي، لمحمد)١٠١ص(الدولة العثمانیة وشبھ جزیرة العرب، لمحمد حراز، ) ٥( 
 ).٣٤ص(أنیس، 



  
    ثانيالجزء الم ٢٠٢١عشرون لسنة وال عدد الثالثال   دقھلیة  - الشریعة والقانون بتفھنا األشرافمجلة كلیة 

       

- ١١٠٧ - 

 

، ممن لم تطل مدد تولیھم، إال أن المیرغني عدداً من السالطینوقد عاصر 
إلى عام ) م١٧٠٣/ھـ١١١٥(أطولھم مدة كان السلطان أحمد الثالث الذي تولى من عام 

وتوفي المیرغني في عھد السلطان محمود األول الذي تولى من . (١))م١٧٣٠/ ھـ١١٤٣(
كما عاصر من أشراف مكة ). م١٧٥٤/ ھـ١١٦٨(إلى عام ) م١٧٣٠/ ھـ١١٤٣(عام 

 .(٢)األشراف من ذوي زید وذوي عون وذوي بركات

ولقد كان تأمین طرق الحجیج مطلباً عاماً قبل مجيء العثمانیین، فقد كانت 
الحجیج في بعض الفترات الزمنیة مشكلة كبرى لدى حكام الدولة الھجمات على قوافل 

) م١٥١٦/ ھـ٩٢٢(قبل موتھ عام  (٣)اإلسالمیة، حتى أن السلطان المملوكي الغوري
إن كان درب الحجاز أماناً من فساد األعراب فیخرج : (أوصى نائبھ بوصایا جاء فیھا

 .(٤))حد من الحاج ھذه السنةالحاج من القاھرة، وإن كان الدرب مخوفاً فال یسافر أ

ومع استمرار مكة آمنة مطمئنة، إال أن ثمة أمور كانت تعكر ھذا األمن وألبست 
 : مكة لباس الخوف بسببھا، في عھد الشیخ المیرغني، ومنھا

فعلى سبیل المثال قام : ـ النزاع على السلطة بین أمراء األشراف وشریف مكة
عند دخولھ مكة لوالیتھ للمرة الرابعة عام  البدو المرافقون للشریف سعد بن زید

  .(٥)بنھب البیوت وسلبھا) م١٧٠٤/ ھـ١١١٦(

                                      
 ). ٤١٣، ١٤٢ص(تاریخ الدولة العلیة العثمانیة، ) ١( 
/ ھـ٩٣١(یلتقي األشراف في النسب عند بركات الثاني بن محمد والذي تولى الشرافة حتى عام ) ٢( 

وخلف ابنھ محمد أبو نمي والذي بقي في الشرافة إحدى وستین سنة وتوفي عام ) م١٥٢٤
فة في أبنائھ وأحفاده، فقد خلف أبو نمي ثالثة من الولد الحسین واستمرت الشرا) م١٥٨٤/ ھـ٩٩٢(

والحسن وبركات الثالث، وتولى الشرافة من ولد الحسین عشرون نفساً أخرھم عبد المطلب بن 
ذوي (غالب من أبناء زید بن محمد بن حسین بن محمد بن أبي نمي، ویقال لھم في آخر العصر 

تولى الشرافة من أبنائھ خمس عشرة نفساً أخرھم علي بن ، وأما الحسن بن أبي نمي فقد )زید
الحسین آخر أشراف الحجاز وھو من أبناء عون بن محسن بن عبد هللا بن حسین بن عبد هللا بن 

، وتولى الشرافة من ذوي عون سبعة )ذوي عون(، ویقال لھم في آخر العصر )حسن بن أبي نمي
رافة في الحجاز، أما بركات الثالث بن محمد بن أبي أنفس بعد عبد المطلب بن غالب وبھم تمت الش

) ذوي بركات(نمي فقد تولى من نسلھ أربعة أشراف فقط في خالل حقبة الشرافة بمكة، ویقال لھم 
التاریخ : ، انظر)ھـ١١٣٦ھــ إلى ١١١٥(وأخرھم بركات بن یحیى والذي تولى الشرافة من 

 ).٨/٢٤١(اإلسالمي، لمحمود شاكر، 
م، كان ١٥٠١/ ھـ٩٠٦ھو قانصوة بن عبد هللا الشركسي المملوكي، تسلطن عام : ن الغوريالسلطا) ٣( 

م، في معركة مرج دابق مع العثمانیین، ١٥١٦/ھـ٩٢٢على درجة من العلم والثقافة، توفي عام 
 ).١٦ـ ١٢ص(واقعة السلطان الغوري مع السلطان سلیم العثماني، ابن زنبل الرمال، : انظر

 ).٦٥ص(ھور في وقائع الدھور، البن إیاس الحنفي، بدائع الز) ٤( 
 ).٥/٢٩١(منائح الكرم في أخبار مكة والبیت ووالة الحرم للسنجاري، ) ٥( 
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فعلى سبیل المثال استغل األعراب الفتن  :ـ ھجمات األعراب والبدو على مكة 
بن سعید االدائرة بین حكام مكة وتصارعھم على الحكم حین نشب قتال بین شریف مكة 

، استغلھ األعراب، وعلى )م١٧٠٧/ ھـ١١١٧(عام  بن محمدعبد الكریم سعد والشریف 
الفور قاموا بالھجوم على مكة وقتلوا ونھبوا األھالي، حتى خلت الشوارع من الناس 

 .(١)وتعطلت جمیع الطرقات والجھات

وتذكر المصادر التاریخیة أنھ قد نشب قتال بین أمیر  :ـ الفتنة بین أمراء الحج
وتراشق ) م١٧٠٦/ ھـ١١١٨(وم عرفة عام الحج المصري وأمیر الحج الشامي ی

الطرفان إطالق النار بسبب تقدم المحمل الشامي على المحمل المصري عند النفر من 
 .(٢)عرفات على غیر ما جرى بھ القانون والعادة

في مكة في عھد المیرغني، فلم تزل مكة دعوة نبي هللا  األحوال االقتصادیةأما 
تِي بَِواٍد َغْیِر {اقیة على مر األیام إبراھیم علیھ الصالة والسالم ب یَّ َنا إِنِّي أَْسَكْنُت ِمْن ُذرِّ َربَّ

اِس َتْھِوي إِلَْیِھْم  الَة َفاْجَعلْ أَْفئَِدًة ِمَن النَّ َنا لُِیقِیُموا الصَّ ِم َربَّ ِذي َزْرٍع ِعْنَد َبْیتَِك اْلُمَحرَّ
َمَراِت لََعلَُّھْم َیْشُكرُ  َوإِْذ َقالَ {: وقال تعالى] ٣٧: سورة إبراھیم. [}ونَ َواْرُزْقُھْم ِمَن الثَّ

ِ َواْلَیْومِ  َمَراِت َمْن آَمَن ِمْنُھْم بِا�َّ  إِْبَراِھیُم َربِّ اْجَعلْ َھَذا َبلَداً آِمناً َواْرُزْق أَْھلَُھ ِمَن الثَّ
هُ إِلَى عَ  ُعُھ َقلِیالً ُثمَّ أَْضَطرُّ اِر َوبِْئَس اْلَمِصیرُ اْآلِخِر َقالَ َوَمْن َكَفَر َفأَُمتِّ سورة [ }َذاِب النَّ

فمكة من أكثر بلدان العالم أمناً ورزقاً وخیراً وبركة، وقد لمس ذلك كل ]. ١٢٦: البقرة
 .(٣))ال أحد یعوزه خبز یومھ وال أحد یخشى األعداء: (من سكنھا، ففي مكة

ة السكانیة في مكة، في القرن الثاني عشر، نجد أن البنی األحوال االجتماعیةوعن 
لمدینة مكة تتكون في معظمھا من األشراف والقبائل العربیة الموجودة في منطقة الحجاز 

، (٤)وبقیة مناطق شبھ الجزیرة العربیة، إضافة إلى الوافدین من الدول العربیة واإلسالمیة
فع الذین قدموا إلیھا لعدة دوافع منھا الدینیة وذلك ألداء مناسك الحج أو العمرة، أو دوا

سیاسیة نتیجة لقوى االستعمار التي اجتاحت أجزاء من العالم العربي واإلسالمي مما 
 اضطر معھ الكثیر من المسلمین إلى الھجرة إلى مكة خوفاً على أنفسھم من الحروب

، ثم استوطنوا في مكة، وكان لھذا الخلیط من (٥)والفتن والقتل، أو لدوافع اقتصادیة
ه على العادات والتقالید، بل وألوان البشرة ومالمحھا، وال سیما أثر (٦)القومیات المختلفة

أن تعداد الوافدین إلى مكة في كثیر من الفترات لم یكن قلیالً، بل ربما فاق أحیاناً عدد 

                                      
 ).٤١٠ص(تاریخ مكة، : ؛ السباعي)١٧٢ص(اتحاف فضالء الزمن، : الطبري) ١( 
 )١٦٠ص(خالصة الكالم، ) ٢( 
 ).١٨٧ص(رحالت في شبة جزیرة العرب، بوركھارت، ) ٣( 
 ).١٨٨ص(الحیاة االجتماعیة في مكة، البن دھیش، ) ٤( 
 ).٤١ص(الرحلة الحجازیة، البتنوني، ) ٥( 
 ).١٤٥ص(الحج قبل مائة سنة، ریزفان ) ٦( 
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األھالي المكیین، ومع مرور الزمن أصبحوا من أھلھا وأثروا في عاداتھا وتقالیدھا بقدر 
إن مجموعة األجناس والجالیات أثرت : (، یقول السباعيما انصھروا ھم فیھا وتأثروا بھا

في تكوین طابع مكة حتى إذا استقام ذلك الطابع، استطاع أن یدمغ جمیع القاطنین 
والمجاورین بدمغة واحدة یبدو أثرھا في أكثر تقالیدھم وعاداتھم ولغتھم وطریقة 

ع الحنیف، فھم یعرفون ، والتي لم تخرج عن األطر اإلسالمیة وتوجیھات الشر(١))حیاتھم
حقوق الجار، ویقدمون المساعدة لھ، ویحترم الصغیر فیھم الكبیر، ویتمسكون بالروابط 

 .(٢)األسریة، ویكرمون الضیف ویرحبون بالغریب

الكوارث الطبیعیة كالسیول واألوبئة إال أنھ تخلل ذلك أیضاً فترات ظھرت فیھا 
كیین والحجاج على حد سواء، وألحقت بحیاة المفقد أودت السیول : والقحط والغالء

ھطلت ) م١٧٤٠/ھـ١١٥٣(الضرر الفادح بالمنشئات خاصة المسجد الحرام، ففي عام 
على مكة أمطار غزیرة أحدثت أضراراً كبیرة، إذ سالت على إثرھا سیول جارفة، ھدمت 
العدید من المنشآت ودخلت الحرم الشریف ووصلت إلى باب الكعبة، وتعذر بسببھا على 
الناس الوصول إلى الحرم وأداء صالة الجمعة، ومن استطاع الوصول لم یتعد النفر ما 

  .(٣)بین خمسة إلى ستة أشخاص أقاموا الصالة عند باب الزیادة

وفي أثناء موسم الحج ھطلت أمطار غزیرة بمنى ) م١٧٤٦/ھـ١١٥٩(وفي عام 
 .(٤)طفالطمست الكثیر من الناس بما فیھم األسیول ومكة أدت إلى حدوث 

، بل ربما كانت أیضاً في ولم تكن الكوارث منحصرة في األوبئة واألمراض
الناجم عن األمراض أو قلة الوارد من التجارة نتیجة ھجمات العربان، أو غیر الغالء 

اشتد الغالء وتضاعفت أثمان األقوات ) ھـ١٧٠٣/ ھـ١١١٥(ذلك من األسباب، ففي سنة 
وفي ھذه السنة جعل : (السنجاري ھذا الغالء بقولھكاألرز والسمن وغیرھما، ویصف 

الغالء یزداد في كل یوم وساعة، وأطال بالناس التعب وفقد كل شيء، فلما كان شھر 
صفر اشتد الحال بالناس ووصل الحب اإلردب إلى عشرین أحمر، ونفذ كل شيء واألمر 

رز إلى قرش لایر، ال یزاد إال شدة، إلى أن وصلت كیلة الحب المكي إلى نصف لایر واأل
وانتھى األمر إلى األطراف فساوى سعر الطائف سعر مكة، وعدم السمن، ولحقت 

 .(٥))شدة

                                      
 .١٩٣، ص٢تاریخ مكة، ج: السباعي) ١( 
مكة في القرن الرابع عشر : ؛ محمد رفیع١٨٦رحالت في شبھ جزیرة العرب، ص: بوركھارت) ٢( 

 .٢٢٥الھجري، ص
 ).٢/٦٢٣(تحصیل المرام، الصباغ ) ٣( 
 ).١٩٤ص(خالصة الكالم، ) ٤( 
 .٢٩٠، ص٥منائح الكرم، ج: السنجاري) ٥( 
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ب اطا ر ن دن ا ند أ ف اؤا ر 

، ومنھم (١)یذكر السادة المراغنة، نسبتھم إلى النبي  :اسمھ ونسبھ*. 
فرقون بمصر والسودان، ومن ھذا البیت نشأ الشیخ السید الموجودون منھم بمكة، أو المت

أمین بن السید حسن بن محمد أمین بن علي المیرغني المكي الحنفي عم العالمة السید 
 .(٢))ال أخوه كما زعمھ بعضھم(عبد هللا المیرغني المحجوب 

وصف الشیخ محمد أمین المیرغني بأنھ كان من العلماء العاملین والجھابذة 
اء المحققین، وأنھ كان على جانب عظیم من التقوى والزھد والورع والصالح الفقھ

 .وشرف التواضع والمجد

أخذ الشیخ محمد أمین العلم عن كبار العلماء في مكة منھم والده  :طلبھ للعلم*. 
عبد : محدث الحجاز: ومنھم.. السید حسن میرغني، وروى عن مشایخ الوقت وأخذ منھم

 .، وكان من أخص تالمیذه(٣)يهللا بن سالم البصر

                                      
، /https://www.dorar.net/firq: مشایخ الختمیة: انظر موقع الدرر السنیة، دراسة بعنوان) ١( 

 .وللشیخ علوي السقاف تعلیق على ھذه النسبة فراجعھ في ھذه الدراسة
: عبد هللا بن إبراھیم بن حسن بن محمد أمین، أبو السیادة عفیف الدین میرغني: ھوالمحجوب  (٢) 

انتقل بأسرتھ الى الطائف سنة . متصوف حنفي من أھل مكة: المكّي الطائفي الملقب بالمحجوب
في العقائد والفقھ، والمعجم الوجیز من " فرائض وواجبات اإلسالم: ھـ، وصنف كتبا، منھا١١٦٦

الدرة الیتیمة في بعض "و" الفروع الجوھریة في األئمة االثني عشریة"و" حادیث النبي العزیزأ
: ، انظر ترجمتھ في)ھـ١٢٠٧(، توفي عام "ولھ نظم ضعیف في دیوانین". فضائل السیدة العظیمة

وفیھا كتب من تصنیفھ كتب ) ١٨٠، ٧٥، ٧٤(؛ مخطوطات الظاھریة )١/٤٨٦(ھدیة العارفین 
 ).٦٤/ ٤(ھـ، كما في األعالم للزركلي  ١١٦٨ آخرھا سنة

. فقیھ شافعّي، من العلماء بالحدیث: عبد هللا بن سالم بن محمد بن سالم بن عیسى البصري المكيّ ) ٣( 
االمداد "، و"الضیاء الساري على صحیح البخاري"لھ ). م١٧٢١/ھـ١١٣٤(توفي بمكة سنة 

حققھ العربي الدائز وھو مطبوع، - ابنھ سالم، وھو ثبت روایاتھ، جمعھ " بمعرفة علّو اإلسناد
؛ ١/٨٤عجائب اآلثار، : الجبرتي. -ھـ١٤٢٧، ١الفریاطي، دار التوحید للنشر الریاض، ط

 ).١/١٣٦(فھرس الفھارس، : ؛ الكتاني)١/٤٨٠(ھدیة العارفین، : البغدادي
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، (٢)، والفقیھ تاج الدین الدھان(١)ومنھم مفتي مكة وقاضیھا الفقیھ تاج الدین القلعي
وكان أكثر اشتغالھ بالفقھ والحدیث، ووصف بأنھ الفقیھ المحدث الذي برع في . وغیرھم

 .علوم الحدیث، بل وكل علوم الدین، وأجاد وأفاد مما حصلھ على ید العلماء

اشتغل المیرغني بالتألیف، ولھ التصانیف العدیدة المفیدة  :مؤلفاتھ. *
 .(٣)والتحریرات النافعة منھا حاشیة على شرح الزیلعي

كشف القناع عن تحریر : ، ولھ رسالة سماھا(٤)وحاشیة على الدر المختار
الصاغ، ورسالة إزالة الوھم في جواز الصوم عند العجز عن الدم، وصفت بأنھا فریدة 

القول األحرى في وقوع الطالق المعلق على نفقة العدة : في بابھا نافعة لطالبھا، ورسالة
، راداً بھا على العالمة المرشدي القائل بعدم وقوع ذلك وقد وافق المترجم على (٥)باإلبرا

                                      
، مفتي مكة )م١٧٣٦/ ھـ١١٤٩ت(الحنفي تاج الدین محمد بن عبد المحسن بن سالم القلعي  :ھو) ١( 

أحد العلماء : (وقاضیھا، الخطیب واإلمام بالمسجد الحرام، وصفتھ األقالم التي تناولت ترجمتھ بأنھ
أخذ العلوم عن حسن ؛ )األعالم قدوة المحققین وعمدة المسندین، كان إماماً جلیالً فقیھاً محدثاً 

وروى عن غیرھم أمثال عیسى  العجیمي وعبد هللا بن سالم البصري، فكانت جل مرویاتھ عنھما،
الثعالبي، وقد أھلتھ مكانتھ العلمیة وإجازة شیوخھ لھ في أن یعقد حلقات درسھ بالمسجد الحرام 

البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن (فدرس كتب األمھات الست في الحدیث 
دثي علماء مكة وغیرھم من ، وكان إذا ختم كتاباً منھا جمع رسالة في خاتمتھ، كعادات مح)ماجھ

مختصر نشر النور المتقدمین، تولى قضاء مكة، وإفتاءھا ثالث مرات توفي رحمھ هللا بمكة، 
 ).٢/١٩٦(؛ إفادة األنام، غازي )١٤٨ص(والزھر، العامودي والكاظمي 

ي، فقد ، وھو من تالمذة حسن العجیمتاج الدین بن أحمد بن إبراھیم بن عثمان الدھان الحنفي المكي (٢) 
الزمھ وأخذ عنھ علوماً كثیرة في التفسیر والحدیث والفقھ والنحو، ومن وفائھ لشیخھ أخرج لھ 

، تولى "كفایة المستطلع ونھایة المتطلع في مرویات العجیمي: "أسانید في ثالثین كراسة، أسماھا
من الطلبة، ترك الدھان التدریس بالمسجد الحرام، فكان إماماً في الفقھ، استفاد من علمھ الكثیر 

مختصر نشر النور والزھر، للعامودي  :مجموعة من المؤلفات القیمة، انظر ترجمتھ في
 ).٥٠٤ص(؛ فھرس الفھارس، للكتاني )١٤٧ص (والكاظمي، 

: وكنز الدقائق، ھو كتاب في فروع الحنفیة، للشیخ اإلمام أبي البركات: شرح الزیلعي على الكنز) ٣( 
بذكر ما عم ) الوافي: (، لخص فیھ)ھـ٧١٠ت(بحافظ الدین النسفي : فعبد هللا بن أحمد المعرو

: اإلمام فخر الدین أبو محمد: وقوعھ حاویا لمسائل الفتاوى والواقعات، واعتنى بھ الفقھاء فشرحھ
: ، انظر)تبیین الحقائق لما فیھ ما اكتنز من الدقائق: (، وسماه)ھـ٧٤٣ت(عثمان بن علي الزیلعي 

 ).٢/١٥١٦(كشف الظنون 
الدر المختار شرح تنویر االبصار في فروع الحنفیة لعالء الدین محمد بن على بن محمد : الدر ھو) ٤( 

إیضاح المكنون في الذیل على : ، انظر)ھـ١٠٨٨ت(بن عبدالرحیم الحصكفي الحنفي مفتى الشام 
 ).١/٤٤٧(كشف الظنون 

 .وھي محل التحقیق ھنا) ٥( 
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ولھ .ما ھنالك سائر علماء مكة وفقھائھا في فتواھم وكذلك افردوا لھا رسائل مستقلة
 .، وصفت بأنھا فریدة فیما تحتویھ من درر(١)ب تقریب التھذیبحاشیة على كتا

ه ودفن بالحوطة الشھیرة بحوطة المراغنة ١١٦١توفى في شعبان  : وفاتھ*. 
 .(٢)بالمعال المقابلة لقبور الطبریین بمكة المكرمة

ولم نطلع على عمر الشیخ وقت وفاتھ، لكن مع كون أعمار األمة المحمدیة بین 

وأقلھم من یجوز . أعمار أمتي ما بین الستین إلى السبعین ( ین لقولھ الستین والسبع
والعادة أن من یطول عمره ینص المترجمون لھ على ذلك، فنتوقع أن الشیخ . (٣))ذلك

 .المیرغني یكون توفي على ھذا العمر، وهللا أعلم

                                      
صرات وتھذیبات كتاب الكمال في معرفة الرجال، في تراجم رجال ھو من مخت: تقریب التھذیب) ١( 

، حیث ھذبھ الحافظ المزي )ھـ٦٠٠ت(الكتب الستة، وغیرھا، للحافظ عبد الغني المقدسي 
تھذیب (في كتاب ) ھـ٨٥٢ت(في تھذیب الكمال، ثم اختصره الحافظ ابن حجر ) ھـ٧٤٢ت(

 ).٢/١٥١٠(الظنون  كشف: ، ثم اختصره في تقریب التھیب، انظر)التھذیب
 https://www.khatmiya.com/vb/showthread.php?t=235: انظر ترجمتھ في) ٢( 

https://www.facebook.com/1456002037970671/posts/18059932763048
77/. 

أخرجھ الترمذي في الزھد باب ما جاء في فناء أعمار ھذه األمة ما بین الستین إلى السبعین ) ٣( 
، وقال حدیث حسن غریب، وقد روي من غیر وجھ عن أبي ھریرة، )٢٣٣١ح - ٤/٥٦٦(

، واللفظ لھ، وقال )٤٢٣٦ح - ٢/١٤١٥(وأخرجھ ابن ماجھ في كتاب الزھد باب األمل واألجل 
 .حسن صحیح: الشیخ األلباني
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 درا اطوط اطب اث

  ًمؤلّفتسمیة المخطوط وصحة نسبتُھ لل: أوال: 

القول األحرى في الطالق : (عنوان المخطوط كما جاء على صفحة الغالف
 .، وھكذا جاءت تسمیتھ في ترجمة المؤلف كما سبق)المعلق على نفقة العدة باإلبرا

والمخطوط صحیح النسبة إلى المیرغني كما سبق في ترجمتھ، ثم قد كتب اسمھ 
أمین بن السید حسن میرغني رحمھ هللا  لموالنا السید محمد: (تحت العنوان في المخطوط

 .، وعادة المصنفین وضع أسماءھم على كتبھم كذلك)آمین

  ًموضوع المخطوط، وقیمتھ العلمیة: ثانیا: 

المخطوط یبحث قضیة فقھیة تتعلق بالطالق والخلع وإبراء الزوج من ما یلزمھ 
، وحتى نعلم قیمتھ العلمیة؛ تجاھھا، والصورة التي یقع فیھا اإلبراء من المھر ونفقة العدة

 .فیجدر بنا التعرف على المسألة عن قرب

 :التعریف بمفردات العنوان*. 

، وفیما )القول األحرى في الطالق المعلق على نفقة العدة باإلبرا( :العنوان ھو
 :یلي الترف على مفرداتھ

طلب ما ھو أْحَرى : األجدر، فالتََّحِري في األشیاء ونحوھا :األحرى. -
ى أن یفعل كذا : باالستعمال في غالب الظن، أي أجدر وأخلق واشتقاقھ من قولك ھو َحرَّ

ى كذا أي یتوخاه ویقصده وقولھ تعالى  فأولئك تحروا {أي جدیر وأخلق وفالن َیَتَحرَّ
 .(١)أي توخوا وعمدوا} رشدا

   :الطالق المعلق، والخلع والطالق بعوض. -

  .(٢)إزالة ملك النكاح: والتخلیة، وفي الشرعھو في اللغة إزالة القید  :الطالق

: یكون على زمن أو على فعل، فیعلق الطالق على وقت، كقولھ: وتعلیق الطالق
أن : األول: أو أن یعلق الطالق على، فعل، وھو على نوعین. إن جاء یوم كذا فأنت طالق

: والثاني. أنت طالقنحن ذاھبون إلى بلد كذا، فإذا دخلنا البلد ف: یقصد بھ الطالق، كقولھ
 .(٣)ال تخرجي من الدار، فإن خرجت فأنت طالق: أن یقصد بھ المنع من الفعل، كقولھ

                                      
 ).١/١٦٧(مختار الصحاح ) ١( 
 ).١٤١: ص(التعریفات ) ٢( 
 ).٢٩٢: ص(معجم لغة الفقھاء ) ٣( 
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اإلزالُة واستعمل في إزالة الزوجیة : بالفتح مصدٌر وبالضم اسٌم لغةً  :والخلع
إزالُة ملك النكاح المتوقفة قبولُھا بلفظ الخلع أو ما في : بالضم وفي غیرھا بالفتح، وشرعاً 

إزالة ملك : فھو. (٢)فالخلع طالق الرجل زوجتھ على مال تبذلھ لھ. (١)عناه كالمبأرأةم
 .(٣)النكاح بأخذ المال

لكن اختلف العلماء في كونھ طالقاً أو فسخاً، فإذا كان طالقاً، فھو طالق بعوض، 
إن كان الطالق بعوض فال تصح الرجعة؛ ألن الطالق حینئذ بائن الفتداء المرأة نفسھا "و

من الزوج بما قدمتھ لھ من عوض مالي ینھي ھذه العالقة مثل الخلع والطالق على 
إن كان الطالق بعوض أو في غیر مدخول بھا لم یقع بھا إال الطلقة "وأیضاً . (٤)"مال

 .(٥)"التي باشرھا بھا ألنھ ال یملك رجعتھا

: وإذا قالت" :ما قالھ ابن قدامة: وینبني على االختالف بین اللفظین مسائل، ومنھا
الخلع طالق؛ استحق األلف ألنھ : خلعتك ینوي بھ الطالق أو قلنا: طلقني بألف فقال

لیس بطالق؛ لم یستحق العوض ألنھا استدعت فرقة : طلقھا، وإن لم ینو الطالق وقلنا
تنقص عدد طالقھ فلم یجبھا إلیھ، ویكون كالخلع بغیر عوض، ویحتمل أن ال یقع بھا 

 .ذل خلعھا بعوض فلم یحصل؛ فلم یقعشيء، ألنھ إنما ب

 :الخلع فسخ ففیھ وجھان: طلقتك بألف وقلنا: اخلعني بألف فقال: وإن قالت

لھ األلف ألن الطالق بعوض نوع من الخلع وألنھا استدعت فرقة ال  :أحدھما
  . ینقص عدد طالقھا فأتى بفرقة تنقص عدد طالقھا وھذا زیادة

طلقني ثالثا بألف : یجبھا إلى ما سألت وإن قالت ال یستحق شیئا ألنھ لم :والثاني
فطلقھا واحدة وقعت رجعیة وال شيء لھ ألنھ لم یجبھا إلى ما سألت فإنھا استدعت فرقة 

 .(٦)تحرم بھا قبل زوج آخر فلم یجبھا إلیھ

وإذا قلنا إن الخلع طالقاً، فھو طالق بعوض، ویأخذ أحكامھ إال أن الحنفیة 
لى مال ھو في أحكامھ كالخلع عند الحنفیة؛ ألن كل واحد الطالق ع"یفرقون، فإن 

منھما طالق بعوض فیعتبر في أحدھما ما یعتبر في اآلخر إال أنھما یختلفان من ثالثة 
 :أوجھ

                                      
 ).٨٩: ص(تعریفات الفقھیة ال) ١( 
 ).١٩٩: ص(معجم لغة الفقھاء ) ٢( 
 ).١٠١: ص(التعریفات ) ٣( 
 ).٢٢/١٠٨(الموسوعة الفقھیة الكویتیة ) ٤( 
 ).٨/٣٢٩(المغني في فقھ اإلمام أحمد ) ٥( 
 ).٣/٩٥(الكافي في فقھ ابن حنبل ) ٦( 
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یسقط بالخلع في رأي أبي حنیفة كل الحقوق الواجبة ألحد الزوجین على  :أحدھا
نفقة دة أثناء الزواج، لكن ال تسقط المتجم والنفقة الماضیةاآلخر بسبب الزواج، كالمھر، 

ألنھا لم تكن واجبة قبل الخلع فال یتصور إسقاطھا بھ، بخالف الطالق على مال  العدة
 .شيء من حقوق الزوجین، ویجب بھ المال المتفق علیھ فقط ال یسقط بھفإنھ 

إذا بطل العوض في الخلع مثل أن یخالع المسلم على خمر أو خنزیر أو  :الثاني
فال شيء للزوج، والفرقة بائنة، بخالف الطالق فإن العوض إذا بطل فیھ وقع رجعیا میتة 

في غیر الطلقة الثالثة؛ ألن الخلع كنایة، أما الطالق على مال فھو صریح، والبینونة إنما 
تثبت بتسمیة العوض إذا صحت التسمیة، فإذا لم تصح التحقت بالعدم فبقي صریح 

 .الطالق فیكون رجعیا

الطالق على مال، طالق بائن، ینقص بھ عدد الطلقات بال خالف، وأما  :الثالث
الخلع فالفقھاء مختلفون في كونھ طالقا ینقص بھ عدد الطلقات، أو فسخا ال ینقص بھ 

 .(١)عددھا

بالتحریك والجمع نفقات ونفاق، ما ینفق من الدراھم وغیرھا، فھي ما  :النفقة .-
َفقة(٢)لبقاءیجب من المال لتأمین الضروریات ل اسم من اإلنفاق وھي عبارةٌ عن : ، فالنَّ
 .(٣)اإلدرار على الشيء بما بھ یقوم بقاؤه

بكسر العین وتشدید الدال المفتوحة، ما تمكثھ المرأة بعد طالقھا، أو  :والعدة. -
ھي تربص یلزم المرأة عند زوال النكاح : أي. (٤)وفاة زوجھا، لمعرفة براءة رحمھا

 .(٥)تھالمتأكد أو شبھ

أي النفقة التي تكون للمرأة وقت عدتھا، وقد تناول العلماء مسألة  :ونفقة العدة. -
وأما نفقة العدة؛ فألنھا لم تكن واجبة قبل الخلع، فال : إسقاطھا وقت الخلع، قال الكاساني

یتصور إسقاطھا بالخلع بخالف النفقة الماضیة؛ ألنھا كانت واجبة قبل الخلع بفرض 
 .(٦)التراضي فكان الخلع إسقاطا بعد الوجوب فصحالقاضي أو ب

فأما الباء والراء : "یدور حول التباعد والسالمة، قال ابن فارس :واإلبراء لغة. -
التباُعد ِمن : واألصل اآلَخر.. أحدھما الَخْلق،: والھمزة فأصالن إلیھما ترجع فُروع الباب

الم قم،الشيء وُمزاَیلَُتھ، من ذلك الُبْرُء وھو السَّ ومن ذلك الَبراءة من الَعیِب .. ة من السُّ

                                      
 ).١٩/٢٣٥(وسوعة الفقھیة الكویتیة ؛ الم)٢/٥٦١(؛ حاشیة ابن عابدین )٢/٢٦٨(تبیین الحقائق ) ١( 
 ).٤٨٥: ص(معجم لغة الفقھاء ) ٢( 
 ).٢٣١: ص(التعریفات الفقھیة ) ٣( 
 ).٣٠٦: ص(معجم لغة الفقھاء ) ٤( 
 ).١٤٨: ص(التعریفات ) ٥( 
 ).٧/٢٣٩(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ) ٦( 
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وباَرأَِت . وباَرْأت الّرُجَل، أي برْئُت إلیھ وَبِرَئ إليَّ . والمكروه، وال یقال منھ إال َبِرَئ َیْبَرأُ 
 .(١)المرأةُ صاِحَبھا على المفارقة

اإلبراء من الذنب، أو االحالل من التبعة في  :واإلبراء في اصطالح الفقھاء. -
وتقاربت أقوال المذاھب في تحدید اإلبراء . (٢)دیون، فھو إسقاط الحق الثابت في الذمةال

ھل ھو إسقاط : اصطالحاً، مع االتفاق أنھ تبرأ بھ الذمة، لكن وقع االختالف في تكییفھ
وانبنى على االختالف في النظرة الفقھیة ھذه االفتقار إلى . محض، أو ھو نقل الملك

 .القبول وعدمھ

اْإلِْبَراَء َھْل ُھَو إِْسَقاٌط : "الشافعیةلنووي وھو یبین حقیقة اإلبراء عند قال ا
ِتِھ، ُثمَّ إَِذا َملََكُھ َسَقَط؟ وقال القرافي في نظرة . (٣)"َكاْإلِْعَتاِق؟ أَْم َتْملِیُك اْلَمْدُیوِن َما ِفي ِذمَّ

اُس فِي اْإلِْبَراِء َھلْ : "لإلبراء المالكیة ُھَو إِْسَقاٌط َفَال َیْفَتِقُر إِلَى اْلَقُبوِل أَْو َنْقُل  َواْخَتلََف النَّ
ُھ اُْخُتلَِف ِفي اْإلِْبَراِء َفِقیلَ : "وفي الشرح الكبیر للدردیر. (٤)"ِمْلٍك َفَیْفَتقُِر إِلَْیھِ  : َوَحاِصلُُھ أَنَّ

اِجُح، ُھ َنْقٌل لِْلِمْلِك َفَیُكوُن ِمْن َقبِیِل اْلِھَبِة َوُھَو الرَّ ِل َیْحَتاُج  إنَّ ُھ إْسَقاٌط لِْلَحقِّ َفَعلَى اْألَوَّ َوِقیَل إنَّ
ُھَما ِمْن َقبِیِل اْإلِْسَقاِط َوَال َتْحَتاُج اْلَمْرأَةُ َواْلعَ  َالِق َواْلِعْتِق َفإِنَّ ْبُد ِفیِھَما لَِقُبوٍل ُدوَن الثَّاِني َكالطَّ

ةِ  یَّ  .(٥)"لَِقُبوِل اْلِعْصَمِة َواْلُحرِّ

قل للملك، أو إسقاط للحق، لكن التعبیر عن اإلبراء بالتملیك لم یرتضھ فاإلبراء ن
كتملیك األعیان ولھذا ال یفتقر الى  ولیس بتملیكاالبراء إسقاط حق : "، فعندھمالحنابلة

 .(٦)"قبول

عندھم اإلبراء ھو إسقاط الحق ولیس التملیك، لكن لھم اھتمام بتقسیم  والحنفیة
ا اإلبراء إلى خاص وعام، فاإلبراء الخاص كما في مجلة اإلبراء وأنواعھ؛ فقد قسمو

ھو إبراء أحد آخر من دعوى متعلقة بخصوص مادة، ): ١٥٣٧م (األحكام العدلیة 
): ١٥٣٨م (كدعوى الطلب من دار، أو ضیعة، أو جھة أخرى، واإلبراء العام في المجلة 

عبارة عن ): ١٥٣٦م (لة ھو إبراء أحد آخر من كافة الدعاوى، وإبراء االستیفاء في المج
وما . وھو نوع من االقرار. اعتراف أحد بقبض واستیفاء حقھ الذي ھو في ذمة اآلخر

ھو أن یبرئ أحد اآلخر ): ١٥٣٦م (یتعلق بمسألتنا ھو إبراء االسقاط، وفي المجلة 
 .(٧)بإسقاط تمام حقھ الذي ھو عند اآلخر، أو بحط مقدار منھ عن ذمتھ

                                      
 ).١/٢٣٦(معجم مقاییس اللغة البن فارس ) ١( 
 ).١/٣٨(الفقھاء معجم لغة ) ٢( 
 ).٢٥٠/ ٤(روضة الطالبین وعمدة المفتین ) ٣( 
 ).٢٤١/ ٦(الذخیرة للقرافي ) ٤( 
 ).٩٩/ ٤(الشرح الكبیر للشیخ الدردیر وحاشیة الدسوقي ) ٥( 
 ).٨/٦٢(الشرح الكبیر على متن المقنع ) ٦( 
 ).١/٣٥(القاموس الفقھي ) ٧( 
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ي القبول فقط، بمعنى لو قبل المبَرأ إلیھ براءة الطرف والخالف المتقدم ھو ف
اآلخر فإنھ یصح، ویكون اإلسقاط عند من قال إنھ إسقاط بمجرد ذلك، وعند من قال إنھ 

 .نقل الملك، یرى أنھ ینتقل الحق، ومن ثم بالقبول یتم إسقاطھ

 :المسألة الفقھیة التي تعالجھا الفتوى*. 

: ن المسألة الفقھیة التي عالجھا المخطوط، وھيوبعد عرض مفردات العنوان یتبی
لو أن زوجان اتفقا على الطالق بعوض وھو إبراء الزوج عن كل ما یجب علیھ تجاه 

 زوجتھ بما في ذلك نفقة العدة، فما الحكم؟

أن األصل في التعلیق بشرط؛ وقوع المعلق علیھ إذا تحقق  :وحرف المسألة
 .یقع إال بالشرطین معاً شرطھ، لكن إذا علق على شرطین، فال 

إن كان على شرط كائن بالفعل فھو في حكم المنجز، وإن كان تعلیق اإلبراء لكن 
إن كان لي : وإن كان على شرط مالئم كقولھ. على الموت فھو كاإلضافة لما بعد الموت

 . إن مت فأنت بريء، فھذا جائز اتفاقا: علیك دین، أو

فللفقھاء في حكم اإلبراء المعلق علیھ  وأما التعلیق على شرط من غیر ما سبق
 :آراء

وھذا مذھب الحنفیة . عدم الجواز ولو كان الشرط متعارفا علیھ :أحدھا
، والتعلیق التملیكوالشافعیة، والروایة المنصوصة عن أحمد، لما في اإلبراء من معنى 
 .مشروع في اإلسقاطات المحضة ال في التملیكات، فإنھا ال تقبل التعلیق

جواز التعلیق إذا كان الشرط متعارفا علیھ، وعدم الجواز في عكسھ،  :نيالثا
 .وھو رأي لبعض الحنفیة

جواز التعلیق مطلقا، وھو مذھب المالكیة وروایة عن أحمد، وذلك لما  :الثالث
 .(١)اإلسقاطفي اإلبراء من معنى 

 .وھو ما تقدم بحثھ في تكییف اإلبراء

 : من المھر ونفقة العدة أقوالوفي مسألة وقوع الطالق باإلبراء 

 .عدم وقوع الطالق المعلق بذلك، وبوقوع البراءة من المھر فقط. -

ال یقع الطالق المعلق بھ وال یقع البراءة من المھر، لبطالن المعلق علیھ، وھو . -
 .البراءة من المھر، ونفقة العدة ببطالن جزئھ وھو البراءة من النفقة

 .اءة من المھر ونفقة العدةوقوع الطالق لصحة البر. -

                                      
 ).١٦٥/ ١(الموسوعة الفقھیة الكویتیة ) ١( 
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 .واألخیر ھو ما رجحھ صاحب المخطوط

  ًوصف المخطوط ومنھج التحقیق، ونماذج مصورة من المخطوط: ثالثا. 

وقد وضع للكتاب نسخة وحیدة وفریدة، مكتوبة بخط نسخ واضح بالمداد األسود، 
شدي، حیث ذكره ، وھو العام الذي توفي فیھ الشیخ المر)ھـ١٠٣٧(الشیخ فتواه بعد عام 

موالنا : للعالمة المحقق والنحریر المدقق: (في نقض قتواه بما یشیر إلى وفاتھ، حیث قال
رحمھ هللا تعالى رحمة األبرار، وأحلھ دار  شرف المدرسین الشیخ عبد الرحمن المرشدي

 .(١))القرار

قع وبالتالي یكون عمر الشیخ المیرغني وقتھا فوق األربعین على ما قررتھ في تو
عمره وقت وفاتھ رحمھ هللا، وبعد األربعین ھو سن االكتمال، قھو العمر الذي یتخطى 
فیھ الطالب مرحلة بدایة الطلب، وینضج فیھ العالم في فتواه، وھو من أسباب تمیز الفتوى 

 .وهللا أعلم

، ورقم )٢٠٥٠(ونسخة المخطوط محفوظة بمكتبة الحرم المكي تحت رقم عام 
 : ، وقد كتب على الغالف)٤٩٢(سم، برقم ) ١٦×٢٢(قاس ، وبم)٥٦٨٦(تصویر 

القول األحرى في وقوع الطالق المعلق على نفقة العدة باإلبرا، لموالنا السید (
 )محمد أمین بن السید حسن میرغني، رحمھ هللا تعالى آمین

في ذلك  (٢)ویلیھا رسالتان للشیخ إبراھیم البیري: (بخط مختلفوكتب تحتھا 
 .(٣))أیضاً 

                                      
 ].أ/١[لوحة ) ١( 
أحد أكابر فقھاء الحنفیة وعلمائھم .إبراھیم بن حسین بن أحمد بن محمد بن أحمد بن بیرى : ھو) ٢( 

ودفن بالمعالة أخذ عن عمھ العالمة محمد بن بیرى، ) ھـ١٠٩٩ت(المشھورین توفي بمكة المكرمة 
، وأخذ الحدیث على ابن وشیخ اإلسالم عبد الرحمن المرشدي، وقرأ العربیة على علي بن الجمال

  :عالن، كما أجازه كثیر من العلماء ولھ رسائل كثیرة تنیف على سبعین، انظر ترجمتھ في
 http://forum.makkawi.com/archive/index.php/t-75984.html. 

في آخر المخطوط، رسالتان، ولم یكتب علیھا اسم المفتي وال الناسخ، وبخط مختلف عن خط ) ٣( 
یس فیھا زیادة علم عن فتوى الشیخ میرغني، وفیھا لمز بقوة على من أفتى بعدم المخطوط، ول
ثم أخبرني السائل عن بعض من ال یعول على قولھ؛ وصفھ هللا تعالى بالمقت (: الطالق، بقولھ

 .، وال یظن بالبیري أنھ یتكلم ھكذا في شیخھ المرشدي، فا� أعلم)والنظم في العلماء
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مما من هللا تعالى بھ بالشراء الشرعي على عبده :  (وكتب على یسار العنوان
، وكرر توثیق ھذا الشراء في آخر الفتوى )(١)أحقر العباد عبد هللا بن محمد صالح میرداد

 .حیث كتب بلفظھ في طرة المخطوط الیمنى) أ/٤لوحة (

مدت في والمخطوط علیھ ترقیم حدیث باللون األزرق لكل صفحة وقد اعت
 .التوثیق على اللوحات، ولیس على الصفحات

ومن الواضح أن المخطوط تم ترمیمھ بلصق أوراقھ البالیة على أوراق حدیثة، 
 .استطاعت أن تبقي المخطوط في حالة جیدة

سطراً ) ٢٥(مصوراً، وبمتوسط ) A٤(والمخطوط مكتوب على ورق من حجم 
وبخط نسخ . واحد، وكتب بمداد أسودكلمات في السطر ال) ١٠(في الصفحة، وبمتوسط 

 .وھو قلیل جداً . مقروء في أغلب المواضع ماعدا ما تأثر منھ بقع حبر، أو العوامل البیئیة

حیث كتب في یسار الصفحة : وكتب الناسخ اسمھ أول المخطط على الغالف
في ، و)ھذه الرسالة من نسخ عبد الحمن بن حسن أبو بكر الفتني عفا هللا عنھ: (باألعلى

وكان الفراغ من كتابة ھذه الرسالة : (آخر المخطوط، أعاد ذلك مع تاریخ النسخ، فقال
على ید الفقیر ) ھـ١١٧٢(في شھر جمادى األولى من سنة ) ٢١(یوم األربعاء المبارك 

، وقد وضع الناسخ العناوین على ُطَرِر )(٢)الحقیر عبد الرحمن بن حسن محمد الفتني
، وكأن ھذه العناوین من وضعھ ال من وضع المؤلف، وقد )قف: (الكتاب، یسبقھا لفظة

 . أثبتھا في المتن بین قوسین وتحتھا خط تمییزاً لھا عن باقي الفتوى

 : منھج المؤلف في فتواه. -

أما عن منھج المؤلف في فتواه، فقد استمر المؤلف على أسلوب واحد في صوغ 
 ھو الشیخ المرشدي رحمھ هللا، حیثوالجمل والعبارات، مع عبارات التبجیل للمخالف، 

موالنا شرف المدرسین الشیخ عبد الرحمن : للعالمة المحقق والنحریر المدقق: (قال عنھ

                                      
، حفظ القرآن الكریم وصلى بھ إماماً )م١٨٥٤/ھـ١٢٧١ت(د صالح میرداد الحنفي عبد هللا بن محم) ١( 

التراویح بالمسجد الحرام، حفظ مجموعة من المتون  اشتغل بطلب العلوم فجد واجتھد، أجازوه 
مشایخھ بمرویاتھم وبالتدریس بالمسجد الحرام، تولى مشیخة الخطباء واألئمة بالمسجد الحرام عام 

مختصر نشر النور : وظل فیھا إلى أن حانت وفاتھ، انظر ترجمتھ في) م١٨٤٧/ھـ١٢٦٤(
) ھـ١٣٣٤ھـ  ـ ١١١٥(الحیاة العلمیة في مكة : ، وانظر)٣١٩ص(والزھر، العامودي والكاظمي، 

 ).٣٥ص(، أمال رمضان عبد الحمید صدیق، )م١٩١٥م ـ ١٧٠٣(ـ 
ن علي القاھري الشافعي الشھیر بالنمرسي لعلھ عبد الرحمن بن حسن الفتني من تالمیذ الشیخ عید ب) ٢( 

، ولعلھ الذي أخذ عنھ )٢٧٣/ ٣(، كما في سلك الدرر في أعیان القرن الثاني عشر )ھـ١١٤٠ت(
؛ ھدیة )٢/٥٥(نزھة الفكر، للحضراوي ، كما في )ھـ١٢١٨ت(طاھر بن محمد سعید سنبل الحنفي 

ما یفسر دقة الكتابة من الناحیة  ، وعلیھ فھو من المشتغلین بالعلم، وھو)٢/٣٥٤(العارفین، 
 .العلمیة، وهللا أعلم
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لكن بعض جوابھ مخالفاً . المرشدي، رحمھ هللا تعالى رحمة األبرار، وأحلھ دار القرار
في حین وجدت  .اھـ) للنقل الصریح، وبعضھ إذا تؤمل فیھ وحقق؛ ُرئِي بأنھ غیر صحیح

ثم أخبرني السائل عن بعض من ال یعول (فتوى في آخر المخطوط وفیھا قول المفتي 
 .، ولعلھ ال یقصده فا� أعلم.اھـ) على قولھ؛ وصفھ هللا تعالى بالمقت والنظم في العلماء

وینقل المؤلف أحیاناً نصوصاً كاملة من بعض المصادر، ویعقبھا بكلمة انتھى، 
وھذه صورة كثیرا ما تقع، : "وقال في الفتح من آخر باب الخلع(المثال فیقول على سبیل 

أبرأتك من كل حق یكون : قال أبرئیني من كل حق یكون للنساء على الرجال، فقالت
" طلقتك؛ وھى مدخول بھا؛ یقع بائنا ألنھ بعوض: للنساء على الرجال، فقال في فوره

 .(١)انتھى

المصادر التي نقل منھا، فأنت ال تجد بین  التزم المؤلف األمانة في النقل من
النص الذي نقلھ والنص المنقول عنھ كبیَر فرق، بل كل ما تجده ھو ما یوجد من الفروق 
بین نسخة وأخرى من الكتاب الواحد، من سقط لفظة، أو زیادة لفظة أخرى، أو تقدیم 

 .كلمة على أخرى، وھذا شيء مألوف

عت، فمن خالل تتبع ما دونھ الشیخ نجد أنھ نقل أما مصادر المؤلف فقد تعددت وتنو
وصاحب الغنیة، وعن  ،من كتب الحنفیة عن فتاوى قاضیخان، وفتح القدیر البن الھمام

رسالة الطالق المعلق لزین بن نجیم، وعن المحیط البرھاني البن مازة، والنھر شرح 
هللا، والثانیة فتوى  الكنز البن نجیم، وذكر فتوتین واحدة للعالمة القاضي علي بن جار

 .الشیخ إبراھیم بیري

 منھج التحقیق . -

لكن قابلتھا . اعتبرُت الُّنسخة المكیة أصالً في التحقیِق، فھي النسخة الوحیدة - 1
 بما ینقلھ من كتب الحنفیة 

اقِة، وكتابتھ باإلمالء الحدیث، فكثیرا ما  - ٢ عملُت على ضبط النَّصَّ قْدر الطَّ
 . ، ونحو ذلك)المبارأة(أي ) المباراة: (مز، كأن یقولیسھل المؤلف الھ

عملُت على وضِع عالمات التَّرقیم، بوضعھا بیَن أجزاء الكالم المكتوب،  - ٣
ماً واِضحاً، خالیاً ِمن الَّلْبِس والغموض،  لتمییز بعضھ وتنظیمھ، وجعلھ ُمتسلسالً مقسَّ

ط، والفواصل، واألقواِس، فھي وإظھار النقول ِمن حیُث بدایة الفقرات، ووضع النُّق
 .ضوابط كتابیِّة ال یستغني عنھا باحث أو محقَّق

                                      
 ].أ/٢[لوحة ) ١( 
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قمُت بترقیم اآلیات الكریمات، وتخریج األحادیث، والترجمة لألعالم،  - ٤
وتوضیح الغریب، وحیث قمت في الدراسة بشرح مفردات العنوان بإسھاب، فقد استغنیت 

  .بذلك عن بیان غریبھ في موضعھ من المخطوط

جوع إلى المصادر التي اقتبس منھا  - ٥ قمُت بعزو النُّصوص، وذلك بالرُّ
 . المؤلف من المطبوع

 . قمت بوضع رقم نھایة الورقة داخل النص وبین معكوفتین – ٦
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- ١١٢٢ - 

 

  

 :نماذج مصورة من المخطوط - .

  

 

  

 صفحة الغالف للمخطوط
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  صورة بدایة الفتوى
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 نھایة الفتوى 
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 ققالنص احمل 

 ).رب یسر وأعن یا كریم(بسم هللا الرحمن الرحیم 

الحمد � الذي أظھر بفضلھ غوامض األحكام، وفضل بكرمھ ما شرعھ لنا من 
الخالل والحرام، أحمده سبحانھ وتعالى على نعمھ الجمة، وأشكره شكر عبد معترف 

منھالً  بتوالي النعمة، والصالة والسالم على أفضل من نطق بالضاد، وجعلت شریعتھ
، محمد المبعوث من خیر البشر، والمختار من ساللة عدنان، ومضر، (١)للوارد والصاد

وعلى آلھ وأصحابھ النجوم الزواھر، الذین من اقتضى بھم فقد أخذ بحظ وافر، وعلى 
 .التابعین لھم بإحسان على مر العصور واألزمان

حسن میرغني محمد أمین بن السید  السنيفیقول الفقیر الراجي عفو ربھ 
الحسیني، أحسن هللا إلیھ ووفقھ لكل فعل جمیل لدیھ، رأیت سؤاالً، وجواباً في الطالق 

موالنا شرف المدرسین الشیخ عبد الرحمن : المدقق (٢)للعالمة المحقق والنحریر
 .، رحمھ هللا تعالى رحمة األبرار، وأحلھ دار القرار(٣)المرشدي

ح، وبعضھ إذا تؤمل فیھ وحقق؛ ُرِئي بأنھ لكن بعض جوابھ مخالفاً للنقل الصری
 .غیر صحیح

 .فأحببت أن أبین ما فیھ لیزول باإلشكال، ویتضح الحال

القول األحرى في وقوع الطالق المعلق على نفقة العدة : "وقد سمیت ھذه العجالة
 ."(٤)باإلبرا

 .(٥))صورة السؤال والجواب من موالنا المرشدي نفع هللا بھ: قف(

 :السؤال، والجوابوھذه صورة 

  

                                      
 .مقابلة للوارد لكان أولى، لكنھ جعلھا مراعاة للسجعة" الصادر: "كذا باألصل، ولو قال) ١( 

 ).١/٦٨٨(مختار الصحاح : بوزن الِمسكین العالم الُمتقن، انظر: النِّْحِریرُ  (٢) 
، مفتي الحرم المكّي، وأحد الشعراء العلماء في المرشديعیسى العمري بن عبد الرحمن : ھو) ٣( 

زھر الروض المقتطف ونھر الحوض "ولي إمامة المسجد الحرام وخطابتھ، من كتبھ . الحجاز
: المحبي: انظر ترجمتھ في. ھـ١٠٣٧، توفي سنة "الترصیف في فن التصریف"، "المرتشف

 ).٣/٣٢١(م، األعال: ؛ الزركلي)٢/٣٦٩(خالصة األثر، 
سبق في الدراسة التعریف بمفردات العنوان لغة واصطالحاً بإسھاب، واستغنیت بذلك عن بیان ) ٤( 

 .غریبھ في موضعھ من المخطوط
، ثم )قف: (ھذه من العناوین التي في المخطوط، وھي موجودة على طرة الكتاب، ویمیزھا بقولھ) ٥( 

 .یكتبھ، وقد وضعتھا بخط مسطر لتمییزھا
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- ١١٢٦ - 

 

  

سئل موالنا العالمة المذكور عما یقع كثیراً من الناس عند التشاجر مع زوجاتھم وطلبھن 
: أبرأتك من المھر ونفقة العدة، وقول الزوج: للطالق، وطلبھن لإلبراء من قول المرأة

، طالقك بصحة براءتك؛ ھل یقع طالق وبراءة من المھر ونفقة العدة معاً، أم من أحدھما
 أم ال یقع واحد منھما؟

  .(١)بعدم وقوع الطالق المعلق بذلك، وبوقوع البراءة من المھر فقط: فأجاب

ووافقني بعض حنفیة العصر، وتوقف في ذلك بعضھم محتجاً بأن شیخنا : قال
رحمھ هللا كان یفتي  (٢)علي بن جار هللا بن ظھیرة القرشي الحنفي: المرحوم القاضي

 .لبراءة من المھر ونفقة العدةبوقوع الطالق لصحة ا

 ) القاضي علي بن جار هللا شیخ الشیخ عبد الرحمن المرشدي(

ویسقط الخلع والمبارأة كل : "واحتج لذلك بعضھم بقول علمائنا في باب الخلع
: ، وقول شراح ھذه العبارة"حق لكل واحد من الزوجین على اآلخر، مما یتعلق بالنكاح

 .(٣)انتھى" سقط بالتسمیةوأما نفقة العدة؛ فإنما ت"

إن ذلك بمعزل عما نحن فیھ، فطلب مني البیان والبینة، فأجبت سؤالھ : فقلت لھ
 .(٤)خشیة من االنتظام في سلك من سئل علماً فكتمھ

إن المعلق بشیئین ینتفي بانتفاء أحدھما : ومھدت قبل الخوض في ذلك مقدمة ھي
، (٦)یوماً فیوماً، وأن اإلبراء عن المعدوم باطل، ونفقة العدة إنما تجب بالطالق (٥)ال محالة

                                      
 ].أ/١[نھایة لوحة ) ١( 
د بن أَبى اْلیمن القرشي المخزومي الظھیري الحنفي مفتى على بن َجار هللا ھو القاضي ) ٢(  بن ُمَحمَّ

ة الشھیر ِباْبن ظھیرة وبیتھم َبیت علم َوفضل بالحجاز، كان اْلُمْفتي والخطیب ِباْلحرم المكي في  َمكَّ
شتغل ِبِھ على جَماَعة من اْلِكَبار، ِمْنُھم الشَّْیخ عبد عصره، َوقد طعن في السن، واعتنى ِباْلعلِم فا

ْحَمن المرشدي َوأَُخوهُ قاضى اْلقَُضاة شَھاب الّدین أَْحمد واالمام عبد اْلَقاِدر الطبري  . الرَّ
خالصة : َوقد َجاوز التسعین، انظر ترجمتھ في) ھـ١٠١٠(وقد كف َبَصره في آخر عمره َوتوفى سنة 

 ).٣/١٥٠(لقرن الحادي عشر األثر في أعیان ا
؛ البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق )٣٩٢/ ١(درر الحكام شرح غرر األحكام : انظر) ٣( 

 ).٤٥١/ ٣) (رد المحتار(؛ الدر المختار وحاشیة ابن عابدین )٩٣/ ٤(وتكملة الطوري 

م علماً ألجمُھ هللا یوم من كت: (قال ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  یشیر إلى حدیث عبد هللا بن عمرو ) ٤( 
) ١/١٨٢(، والحاكم في المستدرك )٩٥ح – ١/٢٩٧(، أخرجھ ابن حبان )القیامة بلجام من نار

 .حسن صحیح: وصححھ ووافقھ الذھبي، وقال الشیخ األلباني
/ ٢(؛ النھر الفائق شرح كنز الدقائق )٣٦٤/ ٣) (رد المحتار(الدر المختار وحاشیة ابن عابدین ) ٥( 

 ).١/١٤٨(لفروق ؛ ا)٣٩٨



  
    ثانيالجزء الم ٢٠٢١عشرون لسنة وال عدد الثالثال   دقھلیة  - الشریعة والقانون بتفھنا األشرافمجلة كلیة 

       

- ١١٢٧ - 

 

، فالمعلق بھ كذلك؛ إذا تقرر ھذا؛ فال یقع الطالق المعلق بصحة البراءة ونفقة (١)باطل
العدة النتفاء علتھ بانتفاء جزئھ، وھو صحة البراءة عن نفقة العدة ألنھا في حال التعلیق 

 .معدومة، وقد علمت بطالن اإلبراء من المعدوم

بالعبارة المذكورة في باب الخلع، وال بما قال شراحھا، ألن المراد وال اغترار 
بالمبارأة المذكورة ھنا نوع من الخلع، وھو خلع بلفظ المبارأة وصفتھا كما قالھ 

برئت من النكاح الذي : وغیرھما أن یقول الرجل المرأتھ (٣)وشارح المجمع (٢)الحدادي
مجلسھا، فیقع الخلع بما ذكر، ویلزمھا المال بیني وبینك على كذا، فتقبل المرأة ذلك في 

 .(٤)المبارء علیھ؛ فإن كان ذلك على المھر ونفقة العدة؛ سقطت أیضاً تبعاً لھ

إذا علمت ھذا؛ ظھر لك أن ما نحن فیھ لیس من ذلك في شيء، وإنما ھو تعلیق 
ونفقة  ،(٥)محض، وال یقع الطالق المعلق بھ لبطالن المعلق علیھ، وھو البراءة من المھر

العدة ببطالن جزئھ وھو البراءة من النفقة إذ مراد الزوج بذلك صحة البراءة عن الشیئین 
المھر ونفقة العدة، وقد علمت بطالنھ بالنسبة إلى الثاني؛ فال یقع والحالة ھذه علیھ طالق، 

 .وهللا أعلم

ظھر وإنما أطلت الكالم في ھذا المقام لیتضح بھ ما خفي على بعض األفھام، وی
 . ، وهللا أعلم(٦)الفرق بین التعلیق باإلبراء والمبارأة ویزول الشك في ذلك والمماراة

وھو خیر المعین . انتھى جواب العالمة المذكورة فأقول مستمداً من هللا التوفیق
 .والرفیق

                                      
 ).٤٥٤/ ٣(؛ حاشیة ابن عابدین )٢٧٧/ ٥(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ) ١( 
استقر في زبید وتوفي بھا عام . فقیھ حنفي یماني: الزبیديالحدادي أبو بكر بن علي بن محمد : ھو) ٢( 

بالیمن مثلھا، لھ في مذھب أبي حنفیة مصنفات جلیلة لم یصنف أحد من العلماء الحنفیة ). ھـ٨٠٠(
ثماني مجلدات، في شرح مختصر ) السراج الوھاج(مجلدا، منھا  ٢٠كثرة وإفادة تبلغ كتبھ نحو 

مجلدان، في شرح مختصر القدوري أیضا، وغیرھا، انظر ترجمتھ ) الجوھرة النیرة(القدوري، و
 )٢/٦٧(؛ األعالم للزركلي )١/١٤٧(، موسوعة األعالم )١/١٦٦(البدر الطالع : في

أي شارح مجمع البحرین، وھو الشیخ عز الدین عبد اللطیف بن عبد العزیز بن أمین الدین بن ) ٣( 
مبارق االزھار في شرح مشارق "لھ . ، فقیھ حنفي، من المبرزینبابن الملكفرشتا المشھور 

شرح مجمع البحرین "لمحمد ابن أبي بكر الرازي، و" شرح تحفة الملوك"في الحدیث، و" االنوار
؛ وانفرد )١٠٧ص(الفوائد البھیة :  انظر ترجمتھ في ). ھـ٨٨٥ت(وغیر ذلك، " لساعاتيالبن ا

إال أن " تقریبا: "ھـ وقال ٨٨٥فجعل وفاتھ في وفیات سنة ) ٧/٣٤٢(ابن العماد في شذرات الذھب 
 ).٤/٥٩(ھـ؛ األعالم للزركلي ٨٠١جعل وفاتھ سنة ) ١/٦١٧(صاحب ھدیة العارفین 

 ).٢/٦١(على مختصر القدوري للحدادي الجوھرة النیرة ) ٤( 
 ].ب/١[نھایة لوحة ) ٥( 

فال تمار فیھم إال مراء {: جادلھ ومنھ: بضم ففتح من ماراه مراء: أي الجدال، فالمماراة: المماراة (٦) 
 ).١/٤٦٠(، معجم لغة الفقھاء }ظاھرا 
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 .)تعقیب على كالم العالمة موالنا السید أمین ونقول المذھب: قف(

البراءة من المھر وعم وقوع الطالق؛ فھو مخالف  أما ما ذكره المجیب من وقوع
، (٥)، وصاحب الغنیة(٤)القدیر في فتح (٣)، وابن الھمام(٢)في فتـــاواه (١)لما ذكره قاضیخان

 .، وغیرھم(٥)الغنیة

                                      
من كبار فقھاء  ھو حسن بن منصور بن محمود األوزجیندي المشھور بقاضیخان،: قاضیخان (١) 

بلدة بنواحي أصبھان قرب : وأوزجند، الحنفیة في المشرق، وفتاواه متداولة دائرة في كتب الحنفیة
، انظر )ھـ٥٩٢(، توفي )شرح الجامع الصغیر(؛ و)األمالي(و) الفتاوي: (فرغانة، من تصانیفھ

 ).٦٤ص (؛ الفوائد البھیة )١/٢٠٥(الجواھر المضیة : ترجمتھ في
فتاوى مشھورة مقبولة معمول بھا متداولة بین أیدي العلماء والفقھاء وكانت : ھي: قاضیخانفتاوى  (٢) 

جملة من المسائل التي : ھي نصب عین من تصدر للحكم واإلفتاء، وذكر قاضیخان في ھذا الكتاب
على ترتیب الكتب : یغلب وقوعھا وتمس الحاجة إلیھا وتدور علیھا واقعات األمة وترتیبھا

بین لكل فرعا أصال، وفیما كثرت فیھ األقاویل من المتأخرین اقتصر منھ على قول أو  المعروفة
افتتح بإمالئھ یوم : فھرسا مفصال، قیل: قولین، وقدم ما ھو األظھر كما قال في خطبتھ، ووضع لھ

، واشتغل بھ الحنفیة ترتیباً، واختصاراً، )ھـ٥٧٨(األربعاء وقت الظھر العاشر من محرم سنة 
 ).٢/١٢٢٧(كشف الظنون  :انظر

محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید ابن مسعود، السیواسي ثم االسكندري، كمال : ھوابن الھمام  (٣) 
عارف بالتفسیر والفرائض والفقھ والحساب . إمام، من علماء الحنفیة: الدین، المعروف بابن الھمام

ثم كان شیخ . وجاور بالحرمین. مدة وأقام بحلب. واللغة، ولد باإلسكندریة، ونبغ في القاھرة
أھم ). ھـ٨٦١(وكان معظما عند الملوك، توفي بالقاھرة عام . الشیوخ بالخانقاه الشیخونیة بمصر

؛ الجواھر المضیة )١٨٠ص(الفوائد البھیة : في فقھ الحنفیة، انظر ترجمتھ في) فتح القدیر(كتبھ 
 ).٦/٢٥٥(؛ األعالم للزركلي )٢/٨٦(
فتح القدیر : (مجلدین، وسماه: الوكالة في: كتاب ابن الھمام شرح فیھ الھدایة إلى كتاب: فتح القدیر (٤) 

تسع عشر سنة على وجھ : ھـ، عند الشروع في إقرائھ بعد قراءتھ٨٢٩سنة : ، ابتدأه)للعاجز الفقیر
، ثم )ھـ ٧٧٣ت(بقارئ الھدایة : اإلتقان والتحقیق على الشیخ اإلمام سراج الدین الكتاني المعروف

إلى آخر ) ھـ٩٨٨ت(بقاضي زاده المفتي : أحمد بن قورد المعروف: المولى شمس الدین: أكملھ
حاشیة علي ) فتح القدیر(، وعلى )نتائج األفكار في كشف الرموز واألسرار: (الكتاب، وسماه

في ) ھـ٩٥٦ت (مجلدین، كما لخصھ إبراھیم بن محمد الحلبي : القاري نزیل مكة المكرمة في
في الفروع لشیخ اإلسالم برھان الدین علي ابن أبي بكر المرغیاني الحنفي ) الھدایة(وكتاب  مجلد،

كالشرح لمختصر (، ولكنھ في الحقیقة )بدایة المبتدي(شرح على متن لھ سماه : ، وھو)ھـ٥٩٣ت (
 ).٢/٢٠٢٢(كشف الظنون : انظر. لمحمد) للجامع الصغیر(و) القدوري

، وھو محمود بن أحمد بن مسعود بن عبد الرحمن القونوي، أبو الثناء، يالقونوصاحب الغنیة ھو ) ٥( 
. ولي قضاءھا. من أھل دمشق. لھ مشاركة في العلوم العقلیة. قاض، من فقھاء الحنفیة: جمال الدین

مشرق االنوار (في شرح المغني في االصول، ثالث مجلدات، و) المنتھى(و: من كتبھ) ھـ ٧٧٧ت(
؛ الجواھر )٢٠٧ص(، انظر ترجمتھ في الفوائد البھیة )لغنیة في الفتاوىا(و) في مشكل االثار

 ).٢/١٣٥٧(؛ كشف الظنون )٧/١٦٢(؛ األعالم للزركلي )٢/١٥٦(المضیة 
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أبریني من : الزوج: مدخولة سألت طالقھا، فقال" :قال قاضیخان في باب الخلع
حق یكون للنساء على الرجال، فقال أبرأتك من كل : كل حق لك عليَّ حتى أطلقك؛ فقالت

یقع واحدة بائنة ألنھ طلقھا عوضاً عن اإلبراء : طلقتك واحدة، قالوا: الزوج في فوره ذلك
 .(١)طلقتك: قال في مقابلة اإلبراء. انتھى" ظاھراً 

وھذه صورة كثیرا ما تقع، قال أبرئیني من : "وقال في الفتح من آخر باب الخلع
أبرأتك من كل حق یكون للنساء على الرجال، : الرجال، فقالت كل حق یكون للنساء على

 .(٢)انتھى" طلقتك؛ وھى مدخول بھا؛ یقع بائنا ألنھ بعوض: فقال في فوره

قالت المسرحة لزوجھا تزوجني : "وفي الغنیة من باب مسائل اإلبراء بالطالق
بشرط التزوج  فقال لھا ھبي لي المھر الذي لك علي فأتزوجك فأبرأتھ مطلقا غیر معلق

یبرأ إذا تزوجھا وإال فال ألنھ إبراء معلق داللة، وقیل ال یبرأ وإن تزوجھا ألن ھذا 
 .(٣)انتھى" اإلبراء على سبیل الرشوة فال یصح

على  (٥)في رسالتھ في الطالق المعلق (٤)وقال العالمة الشیخ زین بن نجیم
أبرئیني من كل : طلبت الطالق قال لھا حین: وغیرھا (٦)وفي البزازیة: "اإلبراء ما نصھ

أبرأتك من كل حق للنساء على الرجال، فطلقھا في : حق لك علي حتى أطلقك؛ فقالت
 .(٧)انتھى" فوره، وھي مدخولة؛ یقع بائناً 

 .(١)انتھى. بأنھ یقع بعوض، وھو اإلبراء داللة (٨)وعللھ في التجنیس

                                      
 ).٢٤٣/ ٤(؛ شرح فتح القدیر )٤٤٤/ ٣) (رد المحتار(الدر المختار وحاشیة ابن عابدین ) ١( 
 ).٤/٢٤٣(شرح فتح القدیر ) ٢( 
) رد المحتار(؛ الدر المختار وحاشیة ابن عابدین )٦/١٩٩(الرائق شرح كنز الدقائق  البحر: انظر) ٣( 

)٢٤٥/ ٥.( 
. مصري. فقیھ حنفي، من العلماء: ھو زین الدین بن إبراھیم بن محمد، الشھیر بابن نجیم: ابن نجیم (٤) 

فقھ، ) الدقائق البحر الرائق في شرح كنز(في أصول الفقھ و) االشباه والنظائر(لھ تصانیف، منھا 
رسالة، في مسائل  ٤١) الرسائل الزینیة(ثمانیة أجزاء، منھا سبعة لھ والثامن تكملة الطوري، و

، األعالم )١٣٤ص(الفوائد البھیة : انظر ترجمتھ في) ھـ٩٧٠(توفي عام ) الفتاوى الزینیة(فقھیة، و
 ).٣/٦٤(للزركلي 

 ].أ/٢[نھایة لوحة ) ٥( 
فقھ الحنفي وھي الفتاوى البّزازیة، لحافظ الدین محمد بن شھاب الدین كتاب في ال: البزازیة (٦) 

زبدة : كتاب جامع لخص فیھ: ه، وھو ٨٢٧المعروف بابن البزاز الكردري الحنفي، المتوفى سنة 
أن علیھ : مسائل الفتاوى والواقعات من الكتب المختلفة ورجح ما ساعده الدلیل،  وذكر األئمة 

 ).١/٢٤٢(لظنون كشف ا: انظر. التعویل
 ).٤٤٤/ ٣) (رد المحتار(الدر المختار وحاشیة ابن عابدین ) ٧( 
علي بن أبي : الفتاوى، لإلمام برھان الدین: وھو ألھل الفتوى غیر عتید فيالتجنیس والمزید :  ھو) ٨( 

، صاحب الھدایة، وھو لبیان ما استنبطھ المتأخرون ولم ینص )ھـ٥٩٣ت(بكر المرغیناني الحنفي، 
 ).١/٣٧٢( -؛ ھدیة العارفین )١/٣٥٢(كشف الظنون . لیھ المتقدمون إال ما شذ عنھم في الروایة ع
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راءة من المھر، كیف فھذه النصوص دالة على أن اإلبراء لم یقع؛ فال تقع الب
وغرض المرأة من اإلبراء؛ وھو قول الرجل أبرئیني من كل حق لك علي حتى أطلقك؛ 
فھي إنما رضیت بإسقاط مھرھا عوضاً عن طالقھا؛ فإذا لم یقع الطالق ال تصح البراءة 

 .منھ، وهللا أعلم

 ).على أن اإلبراء عن النفقة وھو باطل إذا لم یكن في مقابلة شيء: قف(

ا ما ذكره معلقاً على اإلبراء عن نفقة العدة وھي معدومة لكونھا تجب یوماً وأم
فیوماً، وأن اإلبراء عن المعدوم مطلقاً ال في مقابلة شيء، أما إذا كان في مقابلة الطالق؛ 
فھو صحیح واإلبراء عن نفقة العدة في السؤال المذكور إنما كان في مقابلة الطالق فھو 

فقة العدة في السؤال المذكور إنما كان في مقابلة الطالق داللة، صحیح، واإلبراء عن ن
أكبرھا : (٢)فكان إبراء بعوض، واإلبراء بالعوض عن المعدوم صحیح، قال في المحیط

في الفصل الثاني من النفقات بعد أن ذكر أن شرط البراءة عن نفقة العدة في الخلع 
 .(٣)صحیح

 ):شرط البراءة عن نفقة العدة صحیح: قف(

بین ھذا وبینھا إذا أبرأت المرأة زوجھا عن النفقة  - (٤)أي محمد–ثم فرق : قال
في الذمة، فإنھ ال یصح ذلك باالتفاق، وإذا شرط في عقد  (٥)قبل أن تصیر النفقة دیناً 

 .الخلع براءة الزوج عن النفقة صح

والفرق ھو أن اإلبراء إذا شرط في الخلع كان إبراء بعوض، واإلبراء بعوض 
یكون استیفاء لما وقعت البراءة عنھ ألن العوض قائم مقام ما وقع البراءة عنھ، 
واالستیفاء قبل الوجوب جائز؛ فإنھا إذا أخذت نفقة شھر جملة جاز؛ فأما في غیر الخلع؛ 

                                                                                                   
 ).٤٥٤/ ٣) (رد المحتار(أي یقع طالقاً بعوض، كما في الدر المختار وحاشیة ابن عابدین ) ١( 
مود بن تاج مح: في الفقھ النعماني، وھو للشیخ اإلمام العالمة برھان الدینالمحیط البرھاني أي ) ٢( 

البخاري الحنفي، بن مازة عبد العزیز بن عمر : أحمد بن الصدر الشھید برھان األئمة: الدین
؛ )٢/١٦١٩(، كشف الظنون )الذخیرة: (، طبع في تسع مجلدات ثم اختصره وسماه)ھـ٦١٦ت(

 ).٢/١٦١(ھدیة العارفین 
 ).٣٤٢/ ٣(المحیط البرھاني في الفقھ النعماني ) ٣( 
: محمد بن الحسن بن فرقد، من موالي بني شیبان، أبو عبد هللا: ، وھوالشیبانيبن الحسن  محمدھو ) ٤( 

أصلھ من قریة حرستة، في غوطة دمشق، . إمام بالفقھ واالصول، وھو الذي نشر علم أبي حنیفة
ونشأ بالكوفة، فسمع من أبي حنیفة وغلب علیھ مذھبھ وعرف بھ وانتقل إلى بغداد، . وولد بواسط

عام . ولما خرج الرشید إلى خراسان صحبھ، فمات في الري. الرشید القضاء بالرقة ثم عزلھ فواله
) الزیادات(في فروع الفقھ، و) المبسوط(، لھ كتب كثیرة في الفقھ واالصول، منھا )ھـ١٨٩(
، انظر ترجمتھ في الفوائد البھیة )الحجة على أھل المدینة(و) الجامع الصغیر(و) الجامع الكبیر(و
 ).٦/٨٠(؛ األعالم للزركلي )٢/٤٢(؛ الجواھر المضیة )١٦٣ص(

 ].ب/٢[نھایة لوحة ) ٥( 
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فاإلبراء إنما یحصل بغیر عوض، فیكون إسقاطاً محضاً وإسقاط الشيء قبل الوجوب ال 
 .(١)انتھى. یصح باالتفاق

ھذا  التعلیل یشمل الطالق على نفقة العدة أیضاً، وإال فأي فرق بین الخلع على ف
 نفقة العدة، وبین الطالق علیھا؟ حیث صحت البراءة عنھا في الخلع دون الطالق؟

 .فإن نفقة العدة معدومة في الخلع علیھا أیضاً 

طل، اإلبراء عن المعدوم با: والمجیب عن السؤال المذكور قائل بھ، وقد قال
فینبغي على كالمھ أنھ ال یصح الخلع على نفقة العدة، وھو خالف ما قرره، وما قالھ 
علماؤنا، فما الطریق لصحة البراءة عنھا في الخلع واإلطالق إال ما ذكر في المحیط، ال 
یقال إن ھذا الحكم مخصوص بالخلع فال یتعدى إلى الطالق بدلیل نصھ علیھ في المحیط 

قولھ في الفرق واإلبراء بعوض یكون استیفاء ینادي أن حكم : نقولدون الطالق، ألنا 
 .الطالق كذلك

فأما في غیر الخلع؛ فاإلبراء إنما یحصل بغیر عوض؛ دلَّ أن مراده : وكذا قولھ
اإلبراء المحض الخالي عن العوض، فالمقابلة في كالم المحیط إنما ھو بین اإلبراء 

اإلبراء عن نفقة العدة في مقابلة الطالق إبراء بعوض، والبراء بغیر عوض، وال شك أن 
على لفظ  (٢)بعوض، فكان حكمھ حكم الخلع في ھذا الحكم، وإنما اقتصر صاحب المحیط

الخلع تبعاً لما ذكره محمد رحمھ هللا تعالى في الكتاب؛ فإنھ صور المسألة فیھ، فأراد 
براءة عنھا إال في مقابلة صاحب المحیط أن یفرق بین ھذه المسألة وبین ما إذا وقعت ال

شيء حیث صحت البراءة عنھا في األول، ولم تصح في الثاني؛ ال أن ھذا الحكم مقتصر 
 .على لفظ الخلع فقط

: وھذا ال شك فیھ وال خفاء، ولذا قال قاضیخان في فتاواه في آخر باب الخلع
 .صریح فیما قلناه ، فھذا(٣)انتھى، ومثلھ في الخالصة. وال تقع البراءة بالشرط في قولھم"

                                      
 ).٥٥٨، ٥٥٧/ ٣(المحیط البرھاني في الفقھ النعماني ) ١( 
أبو المعالي برھان الدین محمود بن أحمد بن عبد : ، وصاحب المحیط ھو اإلمام]أ/٣[نھایة لوحة ) ٢( 

 ).ھـ٦١٦: المتوفى(لحنفي البخاري ا بن َماَزةَ العزیز بن عمر 
،  وھو )ھـ٥٤٢ت (للشیخ اإلمام طاھر بن أحمد بن عبد الرشید البخاري خالصة الفتاوي : ھو) ٣( 

كتاب مشھور معتمد عند الحنفیة، وھو جامع للروایة خالیاً عن الزوائد مع بیان مواضع المسائل 
 ابتلي بالفتوى وكتب فھرست الفصول واألجناس على رأس كل كتاب لیكون عونا لمن 

البحر الرائق شرح كنز : ، وانظر)١/٧١٨(كشف الظنون : وللزیلعي المحدث تخریج أحادیثھ، انظر 
 ).٩٤/ ٤(الدقائق ومنحة الخالق 
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 )في ھذه المسألة بوقوع )١(افتاء القاضي بنجار: قف(

وقد أفتى العالمة القاضي علي بن جار هللا في جواب السؤال المذكور بوقوع 
 .الطالق، وصحة البراءة من المھر ونفقة العدة، كما نقلھ عنھ المجیب سابقاً 

إنھ ال یقع : قال وخالف بعض أھل التحقیق في جواب السؤال المذكور حیث
الطالق وال البراءة من المھر ونفقة العدة بشرط الطالق داللة، وإذا كانت معلقة لم تبرأ 
ذمتھ قبل وقوع الطالق، وقد علق الطالق على براءة منھ بمعنى سقوط ما أبرأتھ عن 
ذمتھ، والحال أنھ لم یسقط فلم یقع الطالق أیضاً لعدم وجود الشرط، وألنھا طلبت منھ 

فكان مخالفاً لما " طالق: "قاً منجزاً في مقابلة إبراء بھا، وقد أتى الزوج معلقاً بقولھطال
 .طلبتھ فال یقع الطالق وال البراءة لتوقفھا علیھ

ھذا ما قالھ ذلك المحقق من االستدالل على عدم وقوع الطالق والبراءة؛ وأقول 
عن كون العقد سبباً لترتب في ھذا االستدالل نظر ألن الصحة في عرف الفقھاء عبارة 

الصحة في قول  (٢)ثمراتھ المطلوبة علیھ شرعاً، أو كون الشيء موافقاً للشرع فتحمل
: طالقك بصحة براءتك على ما علیھ عرف الفقھاء، إذ المراد بصحة براءتك: الرجل

اإلبراء ال البراءة؛ فإطالق الرجل البراءة على  (٣)]تطلب بھ[صحة إبرائك، ألن المرأة 
، فالصحة وعدمھا راجعة إلى ما تملكھ (٤)اإلبراء من باب إطالق اسم المسبب على السبب

المرأة دون ما ال تملكھ، ألنھ یثبت بال اختیار منھا، فتعین أن یكون الطالق معلقاً على 
 .(٥)صحة إبرائھا شرعاً ال على سقوط ما أبرأتھ عن ذمتھ فال دور

صحة ھو المتبادر من كالم الناس أیضاً، فإنھ وھذا الذي یقولھ الفقھاء في معنى ال
طالقك بصحة براءتك بعد صدور البراءة المعلقة من المرأة على : إذا قال الرجل منھم

الطالق؛ یرون أن كالمھم ھذا تام ال یحتاج إلى براءة أخرى من المرأة بعد ذلك لوقوع 
خالص الزوج عما علیھ من حقوق النكاح وبراءة  الطالق؛ ولو كان المراد من الصحة

یحتاج لوقوع الطالق إلى براءة أخرى تصدر من المرأة بعد  –كما قالھ بعضھم  -ذمتھ 

                                      
 ).بن جار هللا: (یقصد) ١( 
 ].ب/٣[نھایة لوحة ) ٢( 
 .كلمة غیر واضحة باألصل، واألقرب ما أثبتھ) ٣( 
مثل تسمیتھم المرض المھلك موتا إطالق اسم المسبب على السبب ة وھي العالقة المسببی: یقال لھا) ٤( 

ألن هللا تعالى جعل المرض الشدید في العادة سببا للموت، وكقول الرجل المرأتھ اعتدي واستبرئي 
رحمك یرید بھ الطالق ألنھما مسببان عنھ ومنھ أمطرت السماء نباتا فذكر النبات وأرید بھ الغیث 

؛ البحر المحیط في أصول الفقھ )١/٤٠٦(اإلبھاج في شرح المنھاج : انظر. لنباتألن الغیث سبب ل
)١/٥٥٤.( 
ھو توقف الشيء على ما یتوقف علیھ ویسمى الدور المصرح كما یتوقف أ على ب : الدور (٥) 

 -  ١/١٤٠(التعریفات : انظر.. وبالعكس، فھو احتیاج كل واحد في وجوده أو تصوره لآلخر
 ).١/٢١١(الفقھاء  ؛ معجم لغة)٦٩٥ت
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إیقاع الطالق من الزوج، لكون الطالق معلقاً على خالص ذمتھ، وھي لم تخلص قبل 
 .الطالق، وھذا خالف ما ھو عند الناس

صحة والفساد في وقوع اإلبراء الصادر من المرأة وما یقولھ الفقھاء في معنى ال
إطالقك : ویتردون فیھما یتحاشوا من وقوع الطالق مجانا ال في مقابلة شيء، فیقولوا

بصحة براءتك أي طالقك؛ واقع بشرط صحة إبرائك لي خوفاً من أن یقع الطالق منھم 
 .وإن لم تصح البراءة

، وقد أتى الزوج بھ معلقاً، فیكون (١)وألنھا طلبت منھ طالقاً منجزاً " :وأما قولھ
أن الطالق في ھذه الصورة منجز؛ ألنھ معلق صورة ال حقیقة، : ، فالجواب"مخالفاً 

 .(٢)والتعلیق صورة تنجیز، قال في البحر من باب التعلیق

 )شرط صحة التعلیق: قف(

وشرط صحة التعلیق كون الشرط صور، وما على خطر الوجود، فخرج ما كان 
وإن : "(٣)زاد في النھر. انتھى. أنت طالق إن كانت السماء فوقنا فھو تنجیز: كقولھ محققاً 

كان ھذا حجراً، مشیراً إلیھ، أو إن كنت تبصرین أو تسمعین، وھي تبصر وتسمع، أي 
 .(٤)"فإن ھذا كلھ تنجیز، وإن كان تعلیقاً صورة

في ذكر ما  واإلبراء عن الدین: (٥)وذكر في النھر أیضاً في شرح قول الكنز
قال المدیون دفعت إلى : في البزازیة: "یبطل بالشرط الفاسد وال یصح تعلیقھ ما نصھ

 .(٦)انتھى. إن كنت دفعت إلیھ فقد أبرأتك؛ صح، ألنھ تعلیق بأمر دین: فالن، فقال

 )قول إن صحت براءتك: قف(

اد إن صحت براءتك؛ فأنت طالق تعلیقاً صورة، ألن المر: وإنما كان قول الرجل
 .الصحة التي ھي في عرف الفقھاء كما تقدم: بالصحة في كالم الزوج

                                      
معجم لغة الفقھاء : انظر. أنت طالق: أن یطلقھا طالقا منجزا بصیغة الجزم كقولھ: الطالق المنجز (١) 

)١/٢٩٢.( 
 ].أ/٤[نھایة لوحة ) ٢( 

ت (النھر الفائق شرح كنز الدقائق، تألیف سراج الدین عمر بن إبراھیم بن نجیم الحنفي : أي (٣) 
 ).ھـ١٠٠٥

) رد المحتار(؛ الدر المختار وحاشیة ابن عابدین )٣٢٥/ ٣(برھاني في الفقھ النعماني المحیط ال) ٤( 
)٣٣٦/ ٣.( 
: عبد هللا بن أحمد المعروف : ھو كنز الدقائق في فروع الحنفیة، للشیخ اإلمام أبي البركات: الكنز (٥) 

سائل الفتاوى الوافي بذكر ما عم وقوعھ حاویا لم: لخص فیھ) ھـ٧١٠ت(بحافظ الدین النسفي، 
 ).٢/١٥١٦(كشف الظنون : انظر. والواقعات، وقد اعتنى بھ الفقھاء

 ).٥٢٣/ ٣(النھر الفائق شرح كنز الدقائق ) ٦( 
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والشك أن الصحة بھذا المعنى متحققة في إبرائھا قبیل وقوع الطالق من الزوج، 
 .وإذا كان صحة اإلبراء ثابتة قبلھ؛ كان الطالق معلقاً على شيء موجود، فكان تنجیزاً 

 ).في السؤال المذكورالبراءة من المھر ونفقة العدة صحیحة : قف(

فقد ظھر من ھذا كلھ أن البراءة من المھر ونفقة العدة صحیحة، والطالق واقع 
في السؤال المذكور كما كان یفتي بھ العالمة القاضي علي بن جار هللا، وكما أفتى بھ 

 .، وهللا أعلم(٢)في رسالتھ (١)الشیخ إبراھیم بیري

ك بصحة براءة خالص من طالق: أردت في قولي: إذا قال الزوج: قف(
 ).الذمة عما أبراء

طالقك بصحة براءتك خالص : أردت بالصحة في قولھ: بقي ما إذا قال الزوج
 .ذمتھ عما أبرأتھ عنھ، فال شك في عدم وقوع الطالق والبراءة

أما عدم وقوع الطالق؛ فلكونھ معلقاً على خالص ذمتھ، وھي لم تخلص قبل 
راءة من المھر، ونفقة العدة فلكونھما معلقین على الطالق الطالق، وال وجد عدم وقوع الب

یصدق الرجل على ذلك، إذا أشھد قبل تعلیقھ الطالق  (٣)داللة، ولم یوجد الطالق لكن إنما
أنھ یرید بصحة البراءة المعلق علیھا الطالق خالص ذمتھ عما أبرأتھ عنھ، أما إذا لم 

                                      
 .تقدمت ترجمتھ) ١( 
، والرسالة األولى جاءت )ویلیھا رسالتان للشیخ إبراھیم البیري: (جاء في صفحة الغالف للمخطوط) ٢( 

بسم هللا الرحمن الرحیم، الحمد : في نصف صفحة، وبدایة األولىفي نحو صفحة ونصف، والثانیة 
� الذي أرشد للصواب، والصالة والسالم على من أوتي الحكمة وفصل الخطاب، وعلى آلھ 

فقد تكرر السؤال عن الطالق المعلق بصحة البراءة من نفقة العدة .. وأحابھ األقطاب، وبعد
طالق على الزوجة، وحصول البراءة للزوج من نفقة والمھر، ومؤنة السكنى، فأجبت بوقوع ال

العدة، والمھر ومؤنة السكنى معتمداً في ذلك على المنقول في كتب المذھب، وفد افتى بذلك أیضاً 
موالنا الشیخ محمد جار هللا بن ظھیرة، وابنھ العالمة خاتمة المتأخرین بمكة القاضي علي، 

بعض من ال یعول على قولھ؛ وصفھ هللا تعالى بالمقت  رحمھما هللا تعالى، ثم أخبرني السائل عن
، وبدایة ...)والنظم في العلماء بأن الطالق غیر واقع، ألن البراءة عن نفقة العدة غیر صحیحة

الحمد � الذي أرشد من شاء لقول الصواب، والصالة والسالم على من أوتي الحكمة : (الثانیة
اب، وبعد؛ فھذه رسالة مشتملة على جواب سؤال سئلت وفصل الخطاب، وعلى آلھ وأصحابھ األقط
ما قولكم فیمن علق طالق زوجتھ بالبراءة من النفقة : عنھ في أواخر شھر ربیع األول، صورتھ

بالعدة، والمھر، ومؤنة السكنى، فأبرأتھ عن ذلك، فھل البراءة صحیحة؟ فأجبتھ بأن البراءة من نفقة 
ال یصح البراءة منھا من غیر خالف، فلم یقتنع السائل بذلك العدة صحیحة كالمھر، وأما السكنى ف

حیث إن بعض من یدعي العلم أخبره بأن البراءة من النفقة ال تصح ألنھا ال تجب إال یوماً 
ولم یذكر أول الفتوى وال آخرھا أنھا للشیخ البیري، وال یظن بھ یتكلم في شیخھ . إلخ..)فیوم

 .المرشدي بھذه العبارات فا� أعلم
 ].ب/٤[نھایة لوحة ) ٣( 
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تبادر من الصحة، وفیھ نوع تھمة لكونھ ُیشھد قبل ذلك فال یصدق ألنھ أراد خالف الم
تخفیفاً علیھ، وھذا ما ظھر للفقیر المعترف بالعجز والتقصیر فما القصد إال ظھور الحق 

 .واالتباع ال ارتكاب المجادلة والنزاع، فا� یعصمنا من الزلل في القول والعمل

 .ن إلى یوم الدینوصلى هللا على سیدنا محمد خاتم المرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعی   

في شھر جمادى األولى ) ٢١(وكان الفراغ من كتابة ھذه الرسالة یوم األربعاء المبارك 
 (٢)عفا هللا (١)على ید الفقیر الحقیر عبد الرحمن بن حسن محمد الفتني) ھـ١١٧٢(من سنة 

 .(٣)آمین. ووالدیھ والمسلمین

                                      
 .تقدم التعریف بھ في دراسة المخطوط) ١( 
 ).عنھ(، ولعلھ سقط كلمة )عفا هللا: (كذا باألصل) ٢( 
مما من هللا تعالى بھ بالشراء الشرعي على عبده أحقر العباد عبد : (كتب في طرة المخطوط الیمنى) ٣( 

 .راسة، وتقدمت ترجمتھ في الد)هللا بن محمد صالح میرداد



تحقیق مخطوط القول األحري في الطالق المعلق علي نفقة العدة باإلبرا للشیخ محمد أمین بن السید 
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 فھرس المصادر والمراجع

ى منھاج الوصول إلى علم األصول للبیضاوي، اإلبھاج في شرح المنھاج، عل.١
بیروت، الطبعة  –دار الكتب العلمیة : تألیف علي بن عبد الكافي السبكي، نشر

 .جماعة من العلماء: ھـ، تحقیق١٤٠٤األولى ، 

محمد بن علي بن فضل : اتحاف فضالء الزمن، بتاریخ والیة بني الحسن، تألیف.٢
: القاھرة، دار الكتاب الجامعيمحسن محمد حسن سلیم، : للطبري تحقیق

 .م١٩٩٦

خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي : األعالم، تألیف.٣
أیار  -الخامسة عشر : دار العلم للمالیین، الطبعة : ، نشر)ھـ١٣٩٦ت (الدمشقي 

 .م٢٠٠٢مایو / 

ن الدین زی: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، تألیف.٤
دار : ، نشر)ھـ٩٧٠ت (بن إبراھیم بن نجیم ، المعروف بابن نجیم المصري 

 .المعرفة، بیروت

 البحر المحیط في أصول الفقھ،  .٥

أبو عبد هللا بدر الدین محمد بن عبد هللا بن : البحر المحیط في أصول الفقھ، تألیف.٦
بیروت، / ناندار الكتب العلمیة، لب: ، نشر)ھـ٧٩٤: المتوفى(بھادر الزركشي 

. د: م، تحقیق ضبط نصوصھ وخرج أحادیثھ وعلق علیھ٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١.ط
 .محمد محمد تامر، مربوط مع طبعة وزارة األوقاف الكویتیة باعتناء العاني

بدائع الزھور في وقائع الدھور، أبو البركات محمد بن أحمد بن إیاس الحنفي، .٧
: الكتب العربیة، القاھرة، دار إحیاء ١محمد مصطفى،  ط: تحقیق
 .م١٩٦٣/ھـ١٣٨٣

: ، نشر)ھـ٥٨٧ت(عالء الدین الكاساني : بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، تألیف.٨
 .م١٩٨٢دار الكتاب العربي بیروت، 

 ھـ ١٤١١: اإلسالمي ، المكتب ، بیروت ٣، محمود شاكر ط التاریخ اإلسالمي.٩
 .م١٩٩١/

: بیروت، دار الجیل: لمحاميتاریخ الدولة العلیة العثمانیة، محمد فرید بك ا.١٠
 .م١٩٧٧/ھـ١٣٩٧
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أحمد : ، تألیف"دراسات في السیاسة والعلم واالجتماع والعمران"تاریخ مكة .١١
 . ھـ١٣٨٣: السباعي، مكة، دار مكة للطباعة والنشر؛ مطابع دار قریش

، تألیف.١٢ ْلبِيِّ عثمان بن علي بن : تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّ
: ، والحاشیة)ھـ ٧٤٣: المتوفى(ارعي، فخر الدین الزیلعي الحنفي محجن الب

ْلبِيُّ  شھاب الدین أحمد بن محمد بن أحمد بن یونس بن إسماعیل بن یونس الشِّ
. بوالق، القاھرة، ط - المطبعة الكبرى األمیریة : ، نشر)ھـ ١٠٢١: المتوفى(

 .ھـ ١٣١٣األولى، 

لمشاعر العظام ومكة والحرم ووالتھا تحصیل المرام في أخبار البیت الحرام وا.١٣
عبد الملك بن : محمد بن أحمد بن سالم بن محمد الصباغ تحقیق: الفخام، تألیف

 .م٢٠٠٤/ ھـ١٤٢٤: ، مكة، مكتبة األسدي١عبد هللا بن دھیش، ط

: إبراھیم األبیاري، نشر: التعریفات، علي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقیق.١٤
 .ھـ١٤٠٥، الطبعة األولى ، بیروت –دار الكتاب العربي 

دار : محمد عمیم اإلحسان المجددي البركتي، نشر: التعریفات الفقھیة تألیف.١٥
. ، ط)م١٩٨٦ - ھـ ١٤٠٧إعادة صف للطبعة القدیمة في باكستان (الكتب العلمیة 

 .م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤األولى، 

هللا عبد القادر بن محمد بن نصر : الجواھر المضیة، في طبقات الحنفیة، تألیف.١٦
میر محمد : ، نشر)ھـ٧٧٥: المتوفى(القرشي، أبو محمد، محیي الدین الحنفي 

  .كراتشي –كتب خانھ 

أبو بكر بن علي بن محمد : الجوھرة النیرة على مختصر القدوري، تألیف.١٧
ِبیِدّي الیمني الحنفي  المطبعة : ، نشر)ھـ٨٠٠: المتوفى(الحدادي العبادي الزَّ

 .ـھ١٣٢٢األولى، . الخیریة، ط

ابن عابدین، محمد : رد المحتار على الدر المختار، تألیف= حاشیة ابن عابدین .١٨
، )ھـ١٢٥٢: المتوفى(أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي 

 .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الثانیة، . ط -بیروت -دار الفكر: نشر

العزیز  الحج قبل مائة سنة، یغیم ریزفان، الرحلة السریة للضابط الروسي عبد.١٩
، دار التقریب بین المذاھب اإلسالمیة، بیروت، ٣. دولتشین إلى مكة، ط

 . م١٩٩٣/ ھـ١٤١٤
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- ١١٣٨ - 

 

 

، بحث عبد اللطیف بن "٢٠"الحیاة االجتماعیة في مكة المكرمة في مطلع القرن .٢٠
دھیش ضمن كتاب الحیاة االجتماعیة في الوالیات العربیة أثناء العھد العثماني، 

یل التمیمي، منشورات مركز الدراسات والبحوث العثمانیة، عبد الجل: جمع وتقدیم
 .م١٩٨٨زغوان، 

، آلمال "ھـ٩٢٣ـ  ٦٤٨"الحیاة العلمیة في اإلسكندریة في العصر المملوكي .٢١
 .ھـ١٤٢٣: ، القاھرة، مطبعة العمرانیة١رمضان عبد الحمید ط

 بن محمد أمین بن فضل هللا: خالصة األثر في أعیان القرن الحادي عشر، تألیف.٢٢
دار : ، نشر)ھـ١١١١ت(محب الدین بن محمد المحبي الحموي األصل، الدمشقي 

 .بیروت –صادر 

أحمد : ھـ، تألیف١٣٠١خالصة الكالم، في بیان أمراء البیت الحرام حتى عام .٢٣
 .ھـ١٣٠٥: ، القاھرة، المطبعة الخیریة١زیني دحالن ط

علي الشھیر بمال  محمد بن فرامرز بن: درر الحكام شرح غرر األحكام، تألیف.٢٤
دار إحیاء الكتب : ، نشر)ھـ٨٨٥: المتوفى(خسرو  -أو منال أو المولى  -

 .بدون طبعة وبدون تاریخ، ومعھ حاشیة الشرنباللي. العربیة، ط

، القاھرة، مكتبة األنجلو ١الدولة العثمانیة والمشرق العربي، محمد أنیس ط.٢٥
 .المصریة

 .م١٩٧٠: ، القاھرة١حمد رجب حراز طالدولة العثمانیة وشبھ جزیرة العرب، م.٢٦

محمد : شھاب الدین أحمد بن إدریس القرافي، تحقیق: الذخیرة للقرافي، تألیف.٢٧
 .م، بیروت١٩٩٤دار الغرب، : حجي، نشر

رحالت في شبة جزیرة العرب، جون لویس بوركھارت؛ ترجمة عبد العزیز بن .٢٨
: سسة الرسالة، بیروت، مؤ١صالح الھالبي وعبدالرحمن عبد هللا الشیخ، ط

 .م١٩٩٢/ھـ١٤١٣

: ، القاھرة، مطبعة الجمالیة٢محمد لبیب البتنوني، ط: الرحلة الحجازیة، تألیف.٢٩
 .ھـ١٣٢٩

روضة الطالبین وعمدة المفتین ألبي زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي .٣٠
 .ھـ، بیروت١٤٠٥المكتب اإلسالمي، : ، نشر)ھـ٦٧٦ت (

عشر، محمد خلیل المرادي بغداد، مكتبة  سلك الدرر في أعیان القرن الثاني.٣١
 .المثنى
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الجامع الصحیح لإلمام محمد بن عیسى أبو عیسى الترمذي = سنن الترمذي .٣٢
أحمد محمد شاكر : بیروت، تحقیق –دار إحیاء التراث العربي : السلمي، نشر

 .وآخرین

عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري : شذرات الذھب في أخبار من ذھب، تألیف.٣٣
: عبد القادر األرنؤوط، محمود األرناؤوط، نشر: ، تحقیق)ھـ١٠٨٩ت(حنبلي، ال

 .ھـ، دمشق١٤٠٦دار بن كثیر، 

عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة : الشرح الكبیر على متن المقنع، تألیف.٣٤
: ، نشر)ھـ٦٨٢: المتوفى(المقدسي الجماعیلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدین 

محمد رشید رضا : للنشر والتوزیع، أشرف على طباعتھدار الكتاب العربي 
 .صاحب المنار

محمد بن أحمد بن عرفة : الشرح الكبیر للشیخ الدردیر وحاشیة الدسوقي، تألیف.٣٥
بدون طبعة وبدون . دار الفكر، ط: ، نشر)ھـ١٢٣٠: المتوفى(الدسوقي المالكي 

 .تاریخ

واحد السیواسي ـ سنة الوفاة كمال الدین محمد بن عبد ال: شرح فتح القدیر، تألیف.٣٦
 .دار الفكر، بیروت: ھـ، نشر٦٨١

المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، تألیف أبي زكریا = شرح مسلم للنووي .٣٧
بیروت،  –دار إحیاء التراث العربي : یحیى بن شرف بن مري النووي، نشر

 .ھـ١٣٩٢الطبعة الثانیة، 

ضوء الوثائق التركیة العثمانیة شؤون الحرمین الشریفین في العھد العثماني في .٣٨
 .م١٩٨٩/ھـ١٤١٠: القاھرة، دار الزھراء ١محمد عبد اللطیف ھریدي ط

صحیح ابن حبان لإلمام محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، .٣٩
علي بن بلبان بن : ، ترتیب )ھـ٣٥٤ت (التمیمي، أبي حاتم، الدارمي، الُبستي 

مؤسسة : ، نشر)ھـ٧٣٩ت (ارسي، المنعوت باألمیرعبد هللا، عالء الدین الف
 .الرسالة

الجامع الصحیح المختصر، لإلمام محمد بن إسماعیل أبي = صحیح البخاري .٤٠
بیروت، الطبعة الثالثة ،  –دار ابن كثیر ، الیمامة : عبدهللا البخاري الجعفي، نشر

كلیة  مصطفى دیب البغا أستاذ الحدیث وعلومھ في.د: م، تحقیق١٩٨٧ – ١٤٠٧
 .جامعة دمشق -الشریعة 

: صحیح مسلم، لإلمام مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوري، نشر.٤١
 .محمد فؤاد عبد الباقي: بیروت، تحقیق –دار إحیاء التراث العربي 
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أبو العباس شھاب الدین أحمد : أنوار البروق في أنواء الفروق، تألیف= الفروق .٤٢
: ، نشر)ھـ٦٨٤: المتوفى(لمالكي الشھیر بالقرافي بن إدریس بن عبد الرحمن ا

 .بدون طبعة وبدون تاریخ. عالم الكتب، ط

فھرس الفھارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشیخات والسلسالت، وضع عبد .٤٣
 . الحي بن عبد الكبیر الكتاني، دار الغرب اإلسالمي، بعنایة إحسان عباس

أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي  :الفوائد البھیة في تراجم الحنفیة، تألیف.٤٤
 الھندي

محمد بدر الدین أبو فراس النعساني، : عنى بتصحیحھ وتعلیق بعض الزوائد علیھ.٤٥
لصاحبھا محمد  -طبع بمطبعة دار السعادة بجوار محافظة مصر : نشر

ھـ، على نفقة أحمد ناجي الجمالي، ومحمد أمین  ١٣٢٤األولى، . إسماعیل، ط
 .وأخیھالخانجي الكتبي 

. دار الفكر:سعدي أبو جیب، الناشر :  :القاموس الفقھي لغة واصطالحا، تألیف.٤٦
 .م ١٩٨٨= ھـ  ١٤٠٨م الطبعة الثانیة  ١٩٩٣سوریة، تصویر  –دمشق 

أبو محمد موفق الدین عبد هللا بن أحمد بن : الكافي في فقھ اإلمام أحمد، تألیف.٤٧
لحنبلي، الشھیر بابن قدامة محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي ا

 - ھـ  ١٤١٤األولى، . دار الكتب العلمیة، ط: ، نشر)ھـ٦٢٠: المتوفى(المقدسي 
 .م١٩٩٤

مصطفى بن عبد هللا كاتب : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، تألیف.٤٨
: المتوفى(جلبي القسطنطیني المشھور باسم حاجي خلیفة أو الحاج خلیفة 

وصورتھا عدة دور لبنانیة، بنفس ترقیم (بغداد  -مثنى مكتبة ال: ، نشر)ھـ١٠٦٧
دار إحیاء التراث العربي، ودار العلوم الحدیثة، ودار الكتب : صفحاتھا، مثل

 .م١٩٤١: ، تاریخ النشر)العلمیة

أبو المعالي : ، تألیفالمحیط البرھاني في الفقھ النعماني فقھ اإلمام أبي حنیفة .٤٩
عبد العزیز بن عمر بن َماَزَة البخاري الحنفي  برھان الدین محمود بن أحمد بن

دار الكتب العلمیة، : عبد الكریم سامي الجندي، نشر: ، تحقیق)ھـ٦١٦: المتوفى(
 .م٢٠٠٤ -ھـ  ١٤٢٤األولى، . لبنان، ط –بیروت 

محمود : مختار الصحاح، تألیف محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، تحقیق.٥٠
 – ١٤١٥بیروت، الطبعة طبعة جدیدة ،  –شرون مكتبة لبنان نا: خاطر، نشر

 .م١٩٩٥
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مختصر نشر النور والزھر في تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر إلى القرن .٥١
محمد سعید العامودي وأحمد علي الكاظمي، : الرابع عشر، اختصار وترتیب

، جدة، ٢م؛  ط١٩٧٨/ھـ١٣٩٨: ، الطائف، مطبوعات نادي الطائف األدبي١ط
 .م١٩٨٦/ھـ١٤٠٦ة، عالم المعرف

المستدرك على الصحیحین، لإلمام محمد بن عبدهللا أبي عبدهللا الحاكم .٥٢
 – ١٤١١بیروت، الطبعة األولى ،  –دار الكتب العلمیة : النیسابوري، نشر

 .مصطفى عبد القادر عطا: م، تحقیق١٩٩٠

رسالة (المسجد الحرام في ضوء الكتاب والسنة للباحث محمد فرید الدین راشد، .٥٣
ماجستیر غیر منشورة، كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة، جامعة أم القرى، 

 )م١٩٧٩/ھـ١٣٩٩: مكة

دار : حامد صادق قنیبي، نشر -محمد رواس قلعجي : معجم لغة الفقھاء، تألیف.٥٤
 .م١٩٨٨ -ھـ  ١٤٠٨الثانیة، . النفائس للطباعة والنشر والتوزیع، ط

أبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، : معجم مقاییس اللغة البن فارس، تألیف.٥٥
 .م١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩: دار الفكر، طبعة: عبد السالم محمد ھارون، نشر: المحقق

عبد هللا بن أحمد بن قدامة : المغني في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل الشیباني، تألیف.٥٦
 .ھـ١٤٠٥بیروت، الطبعة األولى ،  –دار الفكر : المقدسي أبو محمد، نشر

، مكة، منشورات ١رن الرابع عشر الھجري، لمحمد عمر رفیع، طمكة في الق.٥٧
 .م١٩٨١/ھـ١٤٠١: نادي مكة الثقافي

منائح الكرم في أخبار مكة والبیت ووالة الحرم علي بن تاج الدین بن تقي الدین .٥٨
: السنجاري، تحقیق ملك محمد خیاط، مكة، مركز إحیاء التراث اإلسالمي

 .م١٩٩٨/ھـ١٤١٩

موقع وزارة األوقاف : راجم موجزة لألعالم، تألیفموسوعة األعالم، ت.٥٩
 .المصریة

 -وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة : الموسوعة الفقھیة الكویتیة، صادر عن .٦٠
 الكویت

نزھة الفكر، فیما مضى من الحوادث والعبر في تراجم رجال القرن الثاني عشر .٦١
المصري،  محمد: والثالث عشر، تألیف أحمد بن محمد للحضراوي، تحقیق

 .م١٩٩٦: دمشق، وزارة الثقافة
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النھایة في غریب الحدیث واألثر، ألبي السعادات المبارك بن محمد ابن األثیر .٦٢
طاھر : م، تحقیق١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩بیروت ،  - المكتبة العلمیة : الجزري، نشر
 .محمود محمد الطناحي - أحمد الزاوى 

ن عمر بن إبراھیم بن نجیم سراج الدی: النھر الفائق شرح كنز الدقائق، تألیف.٦٣
. دار الكتب العلمیة، ط: أحمد عزو عنایة، نشر: ، المحقق)ھـ١٠٠٥ت (الحنفي 
 .م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٢األولى، 

إسماعیل بن محمد : ھدیة العارفین في أسماء المؤلفین وآثار المصنفین، تألیف.٦٤
ایة طبع بعن: ، نشر)ھـ١٣٩٩: المتوفى(أمین بن میر سلیم الباباني البغدادي 

م، أعادت طبعھ ١٩٥١وكالة المعارف الجلیلة في مطبعتھا البھیة استانبول 
 .لبنان –دار إحیاء التراث العربي بیروت : باألوفست

واقعة السلطان الغوري مع السلطان سلیم العثماني، ابن زنبل الرمال تحقیق عبد .٦٥
 .م١٩٦٢: القاھرة، الھیئة المصریة العامة للكتاب(المنعم عامر، 

 : كتبات اإللكترونیةالم

 ٣.٦٤المكتبة الشاملة اإلصدار .٦٦

 : المواقع اإللكترونیة

 ، موقع الدرر السنیة.٦٧

 https://www.dorar.net/firq / ،  

 : موقع مكاوي.٦٨

 http://forum.makkawi.com/archive/index.php/t-75984.html. 

 :  مقال بالفیسبوك.٦٩

https://www.facebook.com/1456002037970671/posts/
١٨٠٥٩٩٣٢٧٦٣٠٤٨٧٧./ 

 :  موقع الختمیة.٧٠

https://www.khatmiya.com/vb/showthread.php?t =٢٣٥  
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