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ــى الــه وصــحبه  الحمــد هللا رب العــالمین والصــالة والســالم علــى ســیدنا محمــد وعل
 :وبعد... وسلم

خالل دراستنا وبحثنـا للمسـائل المتعلقـة بـین الحـرة واالمـة فـي النكـاح فـي بحثنـا من 
 تبین لنا االتي.هذا 

 ان للحرة المهر ولألمة العقر.  -١
 ان المهر هو حق للمرأة اذا كانت حرة واذا كانت أمة فهو لسیدها. -٢
 الحرة تنكح على االمة وال تنكح االمة على الحرة.  -٣
 قد واحد بطل نكاح االمة وصح نكاح الحرة.اذا اجتمعت حرة وامة في ع -٤
ان للحر زواج امة واحدة فقـط، اذا خـاف الوقـوع فـي الزنـا وال یسـتطیع دفـع  -٥

 الحرة، وله أن یتزوج اربعًا اذا كن حرائر كما هو معلوم. تكالیف
 ان للحرة الثلثین من القسمة ولألمة الثلث. -٦
ت امــة فهـو مــن ان عـزل الـزوج عــن زوجتـه الحــرة هـو مـن حقهــا، واذا كانـ -٧

 حق سیدها.
اذا كان الزوج موسرا كانت تكالیف الخدم علیـه اذا كانـت زوجتـه حـرة، واذا  -٨

كان معسرا ال یجب علیه توفیر الخادم، اما اذا كانـت زوجتـه امـة ال یكـون 
 علیه توفیر خدم لها.

ـــرًا ، أمـــا اذا كانـــت  -٩ ـــین نســـائه اذا كـــن حرائ ـــرع ب ـــه یق اذا أراد أن یســـافر فان
 انه ال یسافر بها.معهن أمة ف

ـــه امـــة فانـــه ال  -١٠ مـــن المعلـــوم أن الحـــر یحصـــن بـــالحرة ، واذا كانـــت زوجت
  یحص بها.
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Abstract 
Jurisprudential Differences between Free Woman and 

Bondwoman 
in Some Marital Issues. 

 
Praise and thanks are due to Almighty Allah and peace be upon 

his prophet Mohammed. According to the present study, the 
concluded points are as follows: 

1. The dowry is given to a free woman, while a bondwoman is 
given the release. 

2. The dowry is given to the free woman herself, but in the case of 
the bondwoman, the dowry is given to her master. 

3. A free man can marry the free woman after the bondwoman, but 
he cannot do the opposite.  

4. The contract of marriage is illegitimate if it is contracted with 
both bondwoman and free woman; hence the marriage of the 
bondwoman is not legitimate, but of the free woman is 
legitimate. 

5. The free man can marry one bondwoman if he is aware of 
committing adultery; he cannot the free woman's dowry. He can 
marry four free women as it is adhered to.  

6. The free woman has the two thirds of the portion; while the 
bondwoman has only one third.  

7. The free woman has the right to oust her spouse; the 
bondwoman does not have this right.  

8. If the man is well-to-do, he should pay the cost of servicesــ in 
the case of the free woman, if he is poor, providing services is 
not obligatory. He is not obliged to purvey servants in the case 
of the bondwoman.  

9. When the spouse intends to travel, he should choose one free 
woman, by lottery, to travel with him. The bondwoman must not 
travel anyway. 

10. It is a fact that the free man is chastened with the free woman. 
However, he is not chastened with the bondwoman.  
  Keyword : Differences , juisprudence , fuck
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@Úflá‘æa@
والصالة والسالم على سیدنا محمد سید األولین ، الحمد هللا رب العالمین

 :وبعد ...ومن سار على نهجه إلى یوم الدین، هوعلى اله وصحب، واآلخرین
فقد شرعنا في الكتابة في بیان األحكام الفقهیة المتعلقة بالحرة واالمة في باب 

ولكن ، ألننا على حد علمنا لم یطرق هكذا عنوان في بحث مستقل، األحوال الشخصیة
في بحث؛  عند جمعنا لتلك المسائل وجدنا مسائل كثیرة في هذا الباب یصعب حصرها

لذا اقتصرنا على المسائل الفقهیة المتعلقة بالحرة واالمة في النكاح فقمنا بتقسیم البحث 
 . إلى مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة

ویتضمن . والفرق بینهما في المهر، التعریف بالحرة واالمة :المبحث األولأما 
 ثالثة مطالب:

 . حاًاملطلب األول: التعريف باحلرة واآلمة لغة واصطال
 . املطلب الثاين: بيان مهر املثل هلما

 . املطلب الثالث: حق متلك املهر هلما
 ویتضمن ثالثة مطالب:. الفرق بین الحرة واالمة في الوطء :المبحث الثانيواما 

 . املطلب األول: نكاح األمة على احلرة
 . املطلب الثاين: عدد الزوجات من احلرائر واإلماء للزوج

 . : القسمة بينهما يف املبيتاملطلب الثالث
 . املطلب الرابع: حق العزل عند اجلماع بينهما

ویتضمن ثالثة . الحقوق المتعلقة بالنكاح بین الحرة واالمة :والمبحث الثالث
 مطالب:

 . املطلب االول: توفري اخلدم هلما
 . املطلب الثاين: حق السفر بينهما

 . املطلب الثالث: حتصني الرجل �ما
 . خاتمة فذكرنا فیها أهم ما توصلنا إلیه في بحثا هذاأما ال

 . وصلى اهللا على سیدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
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fiÎ˛a@szjæaZ@
˛aÎ@Òã®bi@—Ìã»n€aÚfl@LãËæa@¿@b‡Ë‰Ói@÷ã–€aÎ@

fiÎ˛a@k‹�æa@
@—Ìã»n€aaÎ@Òã®bi˛@Úfl�by˝�ñaÎ@ÚÃ€@

�ÚÃ€@Òã®a ُكأنها َأحرقت بالنار، ة سوداسم ألرض ذات حجارة نخر ، بالضم : الحرة ،

كأنها ، حجارة سود نخرة التي ألبستها، الغلیظة، الصلبة، وقیل الحرة من االرضین

 .)١(مةوالحرة ضد األ، جمعها حراتو ، مطرت

by˝�ña : ً٢(هي الكریمة من النساء نسبًا وحسبا(. 

˛aÚfl@ÚÃ€٣(ةِ رَّ وهي خالف الحُ ، وأمٌ ، والجمع إماءٌ ، : بفتح األلف والمیم(. 

زین الدین أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي  ینظر: مختار الصحاح: )١(

 ،الدار النموذجیة، بیروت ،هـ)، تحقیق: یوسف الشیخ محمد، المكتبة العصریة٦٦٦ تالرازي (

، لسان العرب: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، ١/١٦٧ :م١٩٩٩-هـ١٤٢٠، ٥صیدا، ط

، ١بیروت، ط ،هـ)، دار صادر٧١١ تجمال الدین ابن منظور األنصاري الرویفعى اإلفریقي (

 . »حرر«مادة  ٤/١٧٧ :هـ١٤١٤

ینظر: طلبة الطلبة في االصطالحات الفقهیة، عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعیل، أبو  )٢(

 :هـ١٣١١هـ)، المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد، ٥٣٧ ت( حفص، نجم الدین النسفي

 تشمس الدین محمد بن عبد اهللا الزركشي المصري الحنبلي ( ، شرح الزركشي:١/١٩

، حاشیة الروض المربع شرح زاد ٢/٤٦٨ :م١٩٩٣-ه١٤١٣، ١هـ)، دار العبیكان، ط٧٧٢

، ١هـ)، ط١٣٩٢ تلنجدي (المستقنع:عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي ا

 .١١/٤٥٠ :هـ١٣٩٧

ینظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة: أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري الفارابي  )٣(

-هـ١٤٠٧، ٤بیروت، ط ،هـ)، تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للمالیین٣٩٣ ت(

 . ٧/١٢١ :م١٩٨٧
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by˝�ña :سارى الحرب من في أ أخذتوالتي ، هي المرأة المملوكة بملك الیمین

 .)١(أمةمتولدة من  أو، المیدان في المعركة

Ô„br€a@k‹�æaZ@@
b‡:@›ræa@ãËfl@ÊbÓi@

@ ã–€afiÎ˛a�by˝�ñaÎ@ÚÃ€@ãËæa@—Ìã»m@Z@N@
by˝�ñaÎ@ÚÃ€@ È–Ìã»m@ Z@

داقمهر: لغةال ففي وَیْمُهرها ، َوَقْد َمَهَر المرَأة َیْمَهرها، ْلَجْمُع ُمهورَوا، : الَمْهُر: الصَّ

وامهرها: زوجها من غیره على ، او امهرها: اعطاها مهرا، جعل لها مهراً ، َمْهرًا وَأمهرها

 .)٢(مهر

 .)٣(ما قام مقامه أو، : هو العوض الواجب في عقد النكاحاصطالحاً
ZÈmbÓ‡èfl@

 للمهر عدة مسمیات وهي:

 .)٤(s t u v... :لقوله تعالى، لةالصداق والنح .١

إبراهیم بن أحمد، أبو محمد بهاء الدین المقدسي عبد الرحمن بن  ینظر: العدة شرح العمدة: )١(

، القاموس الفقهي لغة ١/١٩ :م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤هـ)، دار الحدیث، القاهرة، ٦٢٤ ت(

 :م١٩٨٨، ١٤٠٨، ٢سوریة، ط ،دمشق ،واصطالحا: الدكتور سعدي أبو حبیب، دار الفكر

١/٢٧ . 

 . »مهر« مادة ٥/١٨٤ ینظر: لسان العرب: )٢(

أبو محمد  ، الكافي في فقه اإلمام أحمد:٢/٤٢٢ كشي على مختصر الخرقي:شرح الزر  ینظر: )٣(

دار الكتب العلمیة، ، هـ)٦٢٠ تمة المقدسي (اموفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قد

مة، أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد ا، المغني البن قد٣/٩٧ :م١٩٩٤-هـ١٤١٤، ١ط

 مكتبة القاهرة. ، هـ)٦٢٠ تمة المقدسي (ابن محمد بن قد

 .٤، اآلیة النساءسورة  )٤(
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 ? < = > ; :لقوله تعالى: ، والفريضة األجر .٢

@...)١(. 
وما العالئق ؟ قال ما ، رسول اهللا قالوا یا، العالئق أدوا( لقوله ، العالئق .٣

، العالئق: هي المهر ،)٢()أراكولو بقضیب من ، هلونألتراضى علیه ا
 . واألراك: عود السواك

َداق: بكساحل�باء .٤ أنكحها فقدها «كقول الشاعر: ، )٣(ر الحاء وهو َعِطّیة الصَّ

 . )٤(وكان الحباء من أدم، جنب... ياألراقم ف

 .٢٤، اآلیة النساءسورة  )١(
سنن الدارقطني: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن  )٢(

هـ)، حققه وضبط نصه وعلق علیه: شعیب االرنؤوط، حسن عبد ٣٨٥ تالبغدادي الدارقطني (
، ١لبنان، ط ،اللطیف حرز اهللا، أحمد برهوم، مؤسسة الرسالة، بیروت المنعم شلبي، عبد

السنن الكبرى: أحمد بن الحسین بن و  ،) باب المهر٣٦٠٠رقم (ب ٤/٣٥٧ :م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤
هـ)، المحقق: محمد عبد ٤٥٨ تعلي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو بكر البیهقي (

رقم  ٧/٣٩ :م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤، ٣، طنلبنا ،وتالقادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیر 
التلخیص الحبیر في تخریج حدیث ضعیف. ینظر:  ،باب ما یجوز ان یكون مهراً ، )١٤٣٧٥(

 تبن حجر العسقالني ( أحادیث الرافعي الكبیر: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد
كتاب الصداق،  )١٥٥٠رقم ( ٣/٤٠٣ :م١٩٨٩-هـ١٤١٩، ١هـ)، دار الكتب العلمیة، ط٨٥٢

البدر المنیر في تخریج األحادیث واألثار الواقعة في الشرح الكبیر: ابن الملقن سراج الدین أبو 
هـ)، المحقق: مصطفى أبو الغیط ٨٠٤ تحفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (

، ١ة، طالسعودی، الریاض ،وعبد اهللا بن سلیمان ویاسر بن كمال، دار الهجرة للنشر والتوزیع
 كتاب الصداق.  )،٣رقم (، ٧/٦٧٦ :م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥

ینظر: غریب الحدیث: أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراهیم بن الخطاب البستي المعروف  )٣(
هـ)، المحقق: عبد الكریم إبراهیم الغرباوي، وخرج أحادیثه: عبد القیوم عبد ٣٨٨ تبالخطابي (

 . ١/٥٦٧ :م١٩٨٢-هـ١٤٠٢رب النبي، دار الفكر، 
الشاعر هو المهلهل بن ربیعة، األراقم: هم جشم ومالك والحارث ومعاویة وثعلبة وعمرو،  )٤(

والحباء المهر، یرید أنهم لم یكونوا أرباب نعم فیمهروها اإلبل، وجعلهم دباغین لألدم وهو 
)، هـ٢٧٦ تالجلد. ینظر: الشعر والشعراء: أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة الدینوري (

، الكامل في اللغة واألدب: محمد بن یزید المبرد، أبو ١/٢٩٠ :هـ١٤٢٣دار الحدیث، القاهرة، 
، ٣القاهرة، ط ،هـ)، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهیم، دار الفكر العربي٢٨٥ تالعباس (

 . ٣/٦٨ :م١٩٩٧-هـ١٤١٧
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ÈnÓ«Îãìfl@ZÔ„br€a@ ã–€a@N@

فبذلك ثبت مشروعیة ، وبه یتحقق التمییز بین النكاح والسفاح، المهر واجب للمرأة

 :تيأالمهر بما ی

 :القرآن الكرمي 

 = > ; : 3 4 5 6 7 89 :قوله تعالى  .١

> ? @)ن النبي محمد أو  ،)١  لم یسوغ نكاحًا بدون

 . صالً أمهر 

 .)٢( s t u v...قوله تعالى:  .٢

 .)٣( 4 5 6 7 8 9 :... قوله تعالى: .٣

 .)٤( * + , -...قوله تعالى:  .٤

 .)٥( ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã...قوله تعالى:  .٥

 . ٢٤، اآلیة النساءسورة  )١(

 . ٤، اآلیة النساءسورة  )٢(

 . ٢١ ، اآلیةنساءالسورة  )٣(

 . ٢٠ ، اآلیةالنساءسورة  )٤(

 . ١٠ ، اآلیةالممتحنة) سورة ٥(
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 :السنة النبوية 
: ا َتَزوََّج َعِليٌّ َفاِطَمَة َقاَل َلُه َرُسوُل اللَِّه َقاَل: َلمَّ ، روي عن ابن عباس ما .١

 .)١(»َأْیَن ِدْرُعَك اْلُحَطِمیَّةُ؟«َقاَل: ، َقاَل: َما ِعْنِدي َشْيءٌ ، »َأْعِطَها َشْیًئا«

َداِق َأْیَسُرهُ : «قوله  .٢  .)٢(»َخْیُر الصَّ
s€br€a@ ã–€aZ@Zb‡:@ãËæa@äaá‘fl@

والبلد ، والعصر، والزوجة، ترك للزوج وٕانما، المهرألكثر  اً لم یحدد الشرع مقدار 

كان ذلك المقدار هو ، اتفق الزوجان على مقدار معین فإذا ،الذي یعیشان فیه تقدیره

 . أمة أمسواء كانت الزوجة حرة ، المهر

 :یأتيكما و في ذلك  قوالناقل المهر فللعلماء  أما

بي داود: سنن أبي داود: أبو داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن أسنن  )١(

هـ)، المحقق: محمد محیي الدین عبد الحمید، المكتبة ٢٧٥ تعمرو األزدي السِِّجْستاني (

باب في الرجل یدخل بامرأته قبل ان ینقدها  )،٢١٢٥رقم ( ٢/٢٤٠ :بیروت ،العصریة، صیدا

شیئًا، المجتبى من السنن، السنن الصغرى للنسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي 

 ،هـ)، تحقیق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات اإلسالمیة٣٠٣ تالخراساني، النسائي (

حدیث صحیح. )، باب (تحلة الخلوة)، ٣٣٥٧رقم ( ٦/١٢٩ م:١٩٨٦–هـ١٤٠٦، ٢حلب، ط

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: أبو الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان الهیثمي  ینظر:

 :م١٩٩٤-هـ١٤١٤هـ)، المحقق: حسام الدین القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، ٨٠٧ ت(

 باب (الصداق .  )،٧٤٩٥رقم ( ٤/٢٨٢

ى الصحیحین: أبو عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا بن محمد بن حمدویه بن المستدرك عل) ٢(

هـ)، تحقیق: ٤٠٥ تُنعیم بن الحكم الضبي الطهماني النیسابوري المعروف بابن البیع (

رقم  ٢/١٩٨ م:١٩٩٠–هـ١٤١١، ١بیروت، ط ،مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة

باب (النكاح ینعقد من غیر مهر)،  )،١٤٣٣٢رقم ( ٧/٣٧٩ :)، السنن الكبرى للبیهقي٢٧٤٢(

كشف الخفاء ومزیل اإللباس: إسماعیل بن محمد بن عبد الهادي حدیث صحیح. ینظر: 

هـ)، تحقیق: عبد الحمید بن أحمد بن ١١٦٢ تالجراحي العجلوني الدمشقي، أبو الفداء (

 ).١٢٣٧رقم ( ١/٤٤٥ :م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠، ١یوسف بن هنداوي، المكتبة العصریة، ط
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 وعمرو بن ، )٢(طاءوع، )١(الحسن، وهو قول :ألقلهال حد  :األولالقول 

 ، )٦(واالوزاعي، )٥(والثوري، )٤(لیلى أبيوابن ، )٣(دینار

هو الحسن بن أبي الحسن یسار األنصاري موالهم البصري. ثقة فقیه فاضل مشهور. مات  )١(

 . ٦٩ :سنة عشرة ومائة وقد قارب التسعین، ینظر: تقریب التهذیب

هو عطاء بن أبي رباح القرشي موالهم المكي ثقة فقیه فاضل لكنه كثیر اإلرسال. مات سنة  )٢(

ل إنه تغیر بأخره ولم یكن ذلك منه، ینظر: تاریخ دمشق: أبو القاسم علي أربع عشرة ومائة. وقی

مة اهـ)، تحقیق: عمرو بن غر ٥٧١ تبن الحسن بن هبة اهللا المعروف بابن عساكر (

 . ١/٥٠ :م١٩٩٥-هـ١٤١٥العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، 

، مات سنة ست وعشرین ومائة، ینظر: هو المكي، أبو محمد األثرم الجمحي موالهم، ثقة ثبت )٣(

تاریخ ابن معین: أبو زكریا یحیى بن معین بن عون بن زیاد بن بسطام بن عبد الرحمن المري 

دمشق،  ،هـ)، تحقیق: محمد كامل القصار، مجمع اللغة العربیة٢٣٣ تبالوالء، البغدادي (

 . ٢/٤١ :م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥، ١ط

لقتبي الباهلي، یلقب بابن ابي لیلى، صاحب اْلَبْصِرّي َسِمَع نافعا یحیى ْبن ُموَسى َأُبو ُموَسى ا )٤(

روى َعْنهُ یحیى القطان واْبن مهدي وعلى ْبن نصر، یعد ِفي اْلَبْصِرّیین، ینظر: التاریخ الكبیر: 

ائرة المعارف دهـ)، ٢٥٦ تمحمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري، أبو عبد اهللا (

 . ٨/٣٠٧د.ت: الدكن،  ،در آبادالعثمانیة، حی

هو سفیان بن سعید بن مسروق الثوري الكوفي أحد الثقات األثبات. وربما دلس مات سنة  )٥(

إحدى وستین وله أربع وستون، ینظر: طبقات خلیفة بن خیاط: أبو عمرو خلیفة بن خیاط بن 

الفكر للطباعة  هـ)، المحقق: د سهیل زكار، دار٢٤٠ تخلیفة الشیباني العصفري البصري (

 . ١/٣٥ :م١٩٩٣-هـ١٤١٤والنشر والتوزیع، 

واسمه عبد الرحمن بن عمرو. واألوزاع بطن من همدان، وكان ثقة مأموًنا صدوًقا فاضًال  )٦(

خیًرا، كثیر الحدیث والعلم والفقه حجة، سمع من یحیى بن أبي كثیر وغیره من مشایخ أهل 

في آخر خالفة أبي جعفر وهو ابن سبعین سنة،  مة، وبها مات سنة سبع وخمسین ومائةاالیم

 . ٧/٣٣٩ینظر: الطبقات الكبرى: 
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 . )٣(ثور وأبو، )٢(وٕاسحاق، احمد واإلمام، والشافعي، )١(واللیث

 وابن، ومالك، بو حنیفةأوبهذا قال ، قل المهرألن هناك حدًا أ :القول الثاين

 . وسعید بن جبیر، والنخعي، شبرمة

 . یأتيوكما ، اقل مقدارهولكنهم اختلفوا في 

 .)٤(بدلیل قطع ید السارق، فقال أبو حنیفة: اقله عشرة دراهم .١

 .)٥(وقال مالك: اقله ربع دینار .٢

هو اللیث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث المصري ثقة ثبت فقیه إمام مشهور،  )١(

 . ٢٨٧ :مات سنة خمس وسبعین ومائة، ینظر: تقریب التهذیب

ْن َعَطاِء ْبِن َیَساٍر، َوَغْیرِِه، ینظر: الطبقات الكبرى: إْسَحاُق ابن َأِبي َحِكیم، َوَقْد َرَوى عَ  )٢(

١/٣١٢ . 

َعْمرو بن قیس اْلِكْنِدّي اْلِحمِصي كنیته َأُبو َثْور، یروي َعن َعْبد اهللا ْبن عمر َرَوى َعْنهُ  )٣(

مولده سنة َأْرَبِعیَن سنة  اْألَْوَزاِعّي، َوأهل الشَّام، َماَت سنة َأْرَبِعیَن َوِماَئة َوُهَو بن ماَئة سنة، َوَكانَ 

اْلَجَماَعة، ینظر: الثقات: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التمیمي، أبو 

 م:١٩٧٣- ه ١٣٩٣، ١هـ)، وزارة المعارف الهندیة، ط٣٥٤ تحاتم، الدارمي، الُبستي (

٥/١٨٠ . 

ْلبِ  )٤( ، عثمان بن علي بن محجن البارعي، ینظر: تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّ يِّ

هـ)، الحاشیة: شهاب الدین أحمد بن محمد بن أحمد بن  ٧٤٣ تفخر الدین الزیلعي الحنفي (

بوالق، القاهرة،  ،هـ)، المطبعة الكبرى األمیریة١٠٢١ تیونس بن إسماعیل بن یونس الشِّْلِبيُّ (

مد بن یوسف بن أبي القاسم بن ، التاج واإلكلیل لمختصر خلیل: مح٢/١٢٦ :هـ١٣١٣، ١ط

، ١هـ)، دار الكتب العلمیة، ط٨٩٧ تیوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد اهللا المواق المالكي (

 . ٥/٤٣٣ :م١٩٩٤-هـ١٤١٦

، فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب اإلمام مالك: محمد ٥/٤٣٣ینظر: التاج واإلكلیل:  )٥(

 . ١/٤٠٥ د.ت:هـ)، دار المعرفة، ١٢٩٩ تالمالكي ( بن أحمد بن محمد علیش، أبو عبد اهللا
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 .)٢(: اقله خمسة دراهم)١(وقال ابن شبرمة .٣

 .)٤(وفي روایة عشرون، اقله أربعون درهماً : )٣(وقال النخعي .٤

هو عبد اهللا بن شبرمة بن الطفیل بن حسان الضبي الكوفي القاضي تابعي ثقة فقیه. توفي  )١(

بِّّي ١٤٤سنة  ُد ْبُن َخَلِف ْبِن َحیَّاَن ْبِن َصَدَقَة الضَّ هـ، ینظر: أخبار القضاة لوكیع: َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ

العزیز مصطفى المراغي،  عبد هـ)، حققه وخّرج أحادیثه:٣٠٦ تالُمَلقَّب بِـ"َوِكیع" ( الَبْغَداِدّي،

. وتهذیب األسماء للنووي: تهذیب ٣/٣٦ :م١٩٤٧-هـ١٣٦٦، ١المكتبة التجاریة الكبرى، ط

هـ)، دار الكتب ٦٧٦ تاألسماء واللغات: أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي (

، سیر أعالم النبالء: شمس الدین أبو عبد اهللا محمد ١/٢٧١ ت:ان، د. لبن ،العلمیة، بیروت

م، ٢٠٠٦-هـ١٤٢٧القاهرة،  ،هـ)، دار الحدیث٧٤٨ تبن أحمد بن عثمان بن َقاْیماز الذهبي (

٦/٣٤٧ . 

ینظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زین الدین بن إبراهیم بن محمد، المعروف بابن نجیم  )٢(

ـ)، وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسین بن علي الطوري ه٩٧٠ تالمصري (

، شرح فتح ٣/١٥٢ ت:، د. ٢هـ)، دار الكتاب اإلسالمي، ط١١٣٨الحنفي القادري (ت بعد 

هـ)، دار ٨٦١ تالقدیر: كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي المعروف بابن الهمام (

 . ٣/٣٢٧ ت:الفكر، د.

ي، بخاري المولد. أبو عبد اهللا القاضي. صدوق یخطئ كثیرًا، تغیر حفظه بعد النخعي الكوف )٣(

تولیه قضاء الكوفة. مات فیها سنة سبع وسبعین ومائة أو بعدها، ینظر: الطبقات الكبرى: أبو 

 تعبد اهللا محمد بن سعد بن منیع الهاشمي بالوالء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد (

 هـ:١٤٠٨، ٢المدینة المنورة، ط ،اد محمد منصور، مكتبة العلوم والحكمهـ)، المحقق: زی٢٣٠

، وتقریب التهذیب: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني ٦/٣٧٩

  .١٤٥ م:١٩٨٦–هـ١٤٠٦، ١سوریا، ط ،مة، دار الرشیداهـ) تحقیق: محمد عو ٨٥٢ ت(

 . ٣/٣٢٧ینظر: شرح فتح القدیر:  )٤(
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 .)٢(قله خمسون درهماً أ: )١(وقال سعید بن جبیر .٥

 ومناقشتها:  لةاألد
يتأمن المنقول ما ی وأدلتهم: األولالقول  أدلة: 

 .)٣( . / 0 1 2 3 4 5... :قوله تعالى .١

فلم یقدر ، : عاّم في كل محلَّل لنا من النساء أن نبتغیها بأموالناوجه الداللة

 .)٤(إطالقهفیعمل به على ، الشرع بشيء

َفَقاَلْت: ِإنََّها َقْد َوَهَبْت ، اْمَرَأةٌ  النَِّبيَّ َقاَل: َأَتِت ، ما روي َعْن َسْهِل ْبِن َسْعدٍ  .٢

َفَقاَل َرُجٌل: ، »َما ِلي ِفي النَِّساِء ِمْن َحاَجةٍ «َفَقاَل: ، َنْفَسَها ِللَِّه َوِلَرُسوِلِه 

 َأْعِطَها َوَلْو َخاَتًما ِمنْ «َقاَل: ، َقاَل: َال َأِجدُ ، »َأْعِطَها َثْوًبا«َقاَل: ، َزوِّْجِنیَها

َفَقْد «َقاَل: ، َقاَل: َكَذا َوَكَذا» َما َمَعَك ِمَن الُقْرآِن؟«َفَقاَل: ، َفاْعَتلَّ َلهُ ، »َحِدیدٍ 

 .)٥(»َزوَّْجتَُكَها ِبَما َمَعَك ِمَن الُقْرآنِ 

ي ثقة ثبت فقیه. وروایته عن عائشة وأبي موسى، ونحوهما مرسلة، قتله الحجاج سنة كوف )١(

 . ١٢٠ :خمس وتسعین، ولم یكمل الخمسین، ینظر: تقریب التهذیب

 تینظر: النتف في الفتاوى: أبو الحسن علي بن الحسین بن محمد السُّْغدي، حنفي ( )٢(

 ،عمان ،مؤسسة الرسالة، اهي، دار الفرقانهـ)، تحقیق: المحامي الدكتور صالح الدین الن٤٦١

 . ١/٢٩٥ م:١٩٨٤ –هـ١٤٠٤، ٢لبنان، ط ،بیروت، األردن

 . ٢٤، اآلیة النساءسورة  )٣(

ینظر: جامع البیان في تأویل القرآن، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب اآلملي، أبو  )٤(

-هـ١٤٢٠، ١الرسالة، طهـ)، تحقیق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة ٣١٠ تجعفر الطبري (

 .٨/١٧٣ :م ٢٠٠٠

صحیح البخاري: محمد بن إسماعیل أبو عبداهللا البخاري الجعفي، تحقیق: محمد زهیر بن  )٥(

)، َباٌب: َخْیُرُكْم َمْن ٥٠٢٩رقم ( ٦/١٩٢ :هـ١٤٢٢، ١ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط

 َتَعلََّم الُقْرآَن َوَعلََّمهُ. 
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، ِفي َهَذا َدِلیل على َأن أقل الَصَداق َال َتْقِدیر َلُه ؛ ِألَن النَِّبّي  :وجه الداللة

ثُمَّ َقاَل: ، َوإِن قلَّ ، َوَهَذا یدل على َجَواز أيِّ َشْيء َكاَن من الَمال، »َشْیئاالتمس «َقاَل: 

  .)١(َوَال قیَمة لخاتم اْلَحِدید ِإال اْلَقِلیل التافه، »َوَلو َخاتًما من َحِدید«

تقطع  الذي التي اتخذوها للمقدار المحدد األدلةاعتمدوا ، القول الثاني أدلة أما

 . )٢(رقید السا بسببه

 األولالقول  أصحاب إلیههو ما ذهب ، راجحاً  والذي یبدو لنا: القول الراجح

وما ، العرف في كل بلد یقتضیههو على ما  وٕانما، المهر ألقلال حد  بأنه، (الجمهور)

ان یحددوا ولو ب، الزوجینعلى اتفاق  األمرترك هذا  إذا: ألنه؛ یتفق علیه الزوجان

 مؤنةوتیسیر للزوج في ، لهما تخفیففیه ف، جاء في الحدیث كما، مهرلل اً بسیط شیئاً 

 . واهللا اعلم، المهر

  :فیكون التقسیم كاآلتي، لم یذكر المهر إذا أما 

 ،على من یقارن من مثیالتهاأي ، ر المثلفلها مه، كانت الزوجة حرة إذا .١

 . أقوالوللفقهاء في ذلك ثالثة 

یي السنة، أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي ینظر: شرح السنة، مح )١(

 ،محمد زهیر الشاویش، المكتب اإلسالمي، هـ)، تحقیق: شعیب األرنؤوط٥١٦ تالشافعي (

)، باب الصداق، الزیادات على ٢٣٠١رقم ( ٩/١١٧ :م١٩٨٣-هـ١٤٠٣، ٢دمشق، بیروت، ط

هـ)، تحقیق: الدكتور ٣٢٤ تد النیسابوري (كتاب المزني، أبو بكر، عبد اهللا بن محمد بن زیا

، ١خالد بن هایف بن عریج المطیري، دار أضواء السلف، الریاض، دار الكوثر، الكویت، ط

 ). ٥٥٢رقم ( ١/٥٣٢ :م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦

، المغني: ١٦/١٣٣، المجموع: ٥/٤٣٣، التاج واالكلیل: ٢/١٢٦تبیین الحقائق:  ینظر: )٢(

٨/٢٣ . 
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وبنات ، وعماتها، كأخواتها، أبیهامن جهة  یعتبر مهر المثل بمثیالتها: األولالقول 

وقول ، وقول للشافعیة، والمالكیة، الحنفیة. وهو قول الجمهور، وان نزلن، أعمامها

 .)١(للحنابلة

وهو قول ، ونحو ذلك، كالخاالت أمهاوقوم ، : یعتبر مهر المثل بأمهاالقول الثاين

  .)٢(وقول للحنابلة، لیلى أبيابن 

فتقارن بالنساء من ، لم ینكحن أو أبیهانعدمت النساء من جهة ا إذا: القول الثالث

  .)٣(وهو قول للشافعیة، أمهاجهة 

 ومناقشتها:  األدلة
 واإلنسان، قیمة جنسه إلىتعرف بالرجوع  إنماقیمة الشيء  نإ :األولالقول  أدلة

، رشیةو بنتها ق أمةقد تكون  األم أنترى  أال، أمهقوم  إلىوال ینسب ، أبیه إلىینسب 

هـ)، دار ٤٨٣ تمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي (ینظر: المبسوط،  )١(

، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، عالء الدین، ٤/٦٦ :م١٩٩٣-هـ١٤١٤بیروت،  ،المعرفة

، ٢هـ)، دار الكتب العلمیة، ط٥٨٧ تأبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (

الك المعروف بحاشیة الصاوي على ، بلغة السالك ألقرب المس٣/١٦٨ :م١٩٨٦-هـ١٤٠٦

الشرح الصغیر (الشرح الصغیر هو شرح الشیخ الدردیر لكتابه المسمى أقرب المسالك ِلَمْذَهِب 

َماِم َماِلٍك)، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهیر بالصاوي المالكي ( هـ)، ١٢٤١ تاإلِْ

 . ٨/٢٣، المغني: ١٦/١٣٣، المجموع: ٥/١٢٤ ت:دار المعارف، د. 

ینظر: المحیط البرهاني، أبو المعالي برهان الدین محمود بن أحمد بن عبد العزیز بن عمر بن  )٢(

هـ)، تحقیق: عبد الكریم سامي الجندي، دار الكتب العلمیة، ٦١٦ تَماَزَة البخاري الحنفي (

، الكافي في فقه االمام احمد بن حنبل: ١٠/٦٩١ :م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤، ١لبنان، ط ،بیروت

٣/٨٩ . 

ینظر: نهایة الزین في إرشاد المبتدئین، محمد بن عمر نووي الجاوي البنتني إقلیما، التناري  )٣(

 . ١/٣١٦ ت:، د.١بیروت، ط ،هـ)، دار الفكر١٣١٦ تبلدا (
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ال من ، أبیهافمن هذا یعتبر مهر مثلها من جهة نساء قوم ، أبیهاقوم  إلىفهي تنسب 

 . )١(أمهاجهة قوم 

فیعتبر ، فإذا كان حال المهر هكذا، ن المهر قیمة بضع النساءإ :القول الثاين أدلة

وبنات ، كالخاالت أمهامن جهة  اقرأنهافي مهر المثل قیاس هذه المرأة على 

  .)٢(خاالتها

وهي عدم ، لضرورة حصلت األملجهة ، مهر المثل إلحاق نإ :القول الثالث أدلة

فهنا تقارن هذه ، عدم نكاحهن أو، ؛ بسبب انعدامهنأبیهامن جهة  أقرانهامعرفة مهر 

 .)٣(اقرب إلیها من غیرهن ألنهن؛ أمهاالزوجة بمثیالتها من جهة 

هو اعتبار ، راجحاً  هنرافالذي ، العلماء ألقوال األدلة: بعد عرض القول الراجح

وهو ما ، وٕان نزلن، أعمامهاوبنات ، وعماتها، كأخواتها أبیهاالمهر بمثیالتها من جهة 

وقیمة ، هو قیمة البضع، مهر المثل كما وضحنا قبل قلیل ن:؛ ألذهب إلیه الجمهور

؛  اأبیههن مثیالتها من جهة ، ونضیر المرأة، نضیره إلىالشيء إنما تُعرف بالرجوع 

 . اقرب النساء إلیها نسبًا واهللا اعلم ألنهن

، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، ٥/٤٥١، التاج واالكلیل: ٤/٦٦ینظر: المبسوط:  )١(

هـ)، دار الكتاب ٩٢٦ تاري، زین الدین أبو یحیى السنیكي (زكریا بن محمد بن زكریا األنص

، اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل، موسى بن أحمد بن موسى ٣/٢١٠ ت:اإلسالمي، د.

هـ)، تحقیق: عبد اللطیف محمد ٩٦٨ تبن سالم بن عیسى بن سالم الحجاوي المقدسي، (

 . ٢/٨٥ ت:لبنان، د. ،موسى السبكي، دار المعرفة بیروت

 . ٨/٦٦، المغني: ٢/١٦ینظر: تبیین الحقائق:  )٢(

 . ١/١١٦ینظر: نهایة الزین:  )٣(
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  .)١(فلها العقر أمةإذا كانت الزوجة  أما .٢

في مقدار العقر  أقوالوللعلماء  ،)٢(یطلق إال للحرائر ن تسمیة مهر المثل الأل

  :كما یأتي مةلأل

، وهو قول الحنفیة، على قدر الرغبة فیها مةاألمقدار مهر مثل  :األولالقول 

  .)٣(والحنابلة، والشافعیة، كیةوالمال

 . )٤(وهو قول االوزاعي، هو ثلث قیمتها مةاألمهر مثل  :القول الثاين

. ینظر: التعریفات: وقیل: هو مهر مثلهاجرة الوطء لو كان الزنا حالًال، أالعقر: هو مقدار  )١(

، هـ)، دار الكتب العلمیة بیروت٨١٦ تعلي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني (

 . ١/١٩٦ :م١٩٨٣-هـ١٤٠٣ ،١لبنان، ط

ینظر: مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر، عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان المدعو  )٢(

، ١/٥٤٠ ت:هـ)، دار إحیاء التراث العربي، د.١٠٧٨ تبشیخي زاده، یعرف بداماد أفندي (

الكتب هـ)، دار ١٧٩ تالكتاب: المدونة، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني (

، األم، الشافعي أبو عبد اهللا محمد بن إدریس بن ٨/١٦٨ :م١٩٩٤-هـ١٤١٥، ١العلمیة، ط

 تبن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ع العباس بن عثمان بن شاف

، مسائل اإلمام أحمد روایة أبي ٦/٢٦٥ :م١٩٩٠-هـ١٤١٠بیروت،  ،هـ)، دار المعرفة٢٠٤

اود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو األزدي داود السجستاني، أبو د

هـ)، تحقیق: أبي معاذ طارق بن عوض اهللا بن محمد، الناشر: مكتبة ابن ٢٧٥ تالسِِّجْستاني (

 . ٤/١٧٩١ :م١٩٩٩-هـ١٤٢٠، ١تیمیة، مصر، ط

أحمد بن عرفة ، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، محمد بن ٣/١٨٦ینظر: البحر الرائق:  )٣(

، ٣/٢١٠، اسنى المطالب: ٨/٨١٠ ت:هـ)، دار الفكر، د.١٢٣٠ تالدسوقي المالكي (

مطالب أولي النهى، مصطفى بن سعد بن عبده السیوطي شهرة، الرحیبانى مولدا ثم الدمشقي 

 . ٥/٢٢٤ :م١٩٩٤-هـ١٤١٥، ٢هـ)، المكتب اإلسالمي، ط١٢٤٣ تالحنبلي (

 . ٣/١٨٦ینظر: البحر الرائق:  )٤(
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ونصف عشرها ، عشر قیمتها إن كانت بكراً  مةاألمهر مثل  أنوهو  :القول الثالث

ولم اعثر ، في المصادر الفقهیة األقوالُذكرت هذه ، )١(وهذا قول البعض، إن كانت ثیباً 

 . منهم أليل على دلی

k‹�æa@s€br€aZ@
b‡:@ãËæa@Ÿ‹∏@’y@

التصرف فیه  ألحدوال یحق ، خالف بین الفقهاء على أن مهر الحرة حق لها ال

 : في هذه المسألة فللفقهاء قوالن مةاألبالنسبة لمهر  أما، )٢(إال بإذنها

 . ٣/١٨٦ینظر: البحر الرائق:  )١(

نحو  تینظر: تحفة الفقهاء، محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر عالء الدین السمرقندي ( )٢(

، المدونة ٢/١٢٧ :م١٩٩٤-هـ١٤١٤، ٢لبنان، ط ،هـ)، دار الكتب العلمیة، بیروت٥٤٠

بن حبیب البصري ، الحاوي الكبیر، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد ٢/١٧٤الكبرى: 

هـ)، تحقیق: علي محمد معوض، عادل أحمد عبد ٤٥٠ تالبغدادي، الشهیر بالماوردي (

، نهایة المطلب ٩/٢٣٧ :م١٩٩٩-هـ١٤١٩، ١لبنان، ط ،الموجود، دار الكتب العلمیة، بیروت

في درایة المذهب، عبد الملك بن عبد اهللا بن یوسف بن محمد الجویني، أبو المعالي، ركن 

هـ)، تحقیق عبد العظیم محمود الّدیب، دار المنهاج، ٤٧٨ تالملقب بإمام الحرمین ( الدین،

، كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن یونس بن ٢/٢٦٣ :م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨، ١ط

 ت:هـ)، دار الكتب العلمیة، د.١٠٥١ تصالح الدین ابن حسن بن إدریس البهوتى الحنبلى (

٥/٢٥ . 
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 مأسواء وجب بالعقد ، فهو للمولى مةاألانه كل ما وجب من مهر  :األولالقول 

 أو، )١(قّنة مةاألوسواء كانت ، غیر مسمى أموسواء كان المهر مسمى ، بالدخول

 .فالمهر لها، والمعتق بعضها، )٤(إال المكاتبة، )٣(الولد أمأو ، )٢(مدبرة

. )٥(احد قولي الحنفیةو ، والحنابلة، والشافعیة، من المالكیة :وهو قول الجمهور

حتى لو كان ، المولى إلىثم ینتقل ، أوالا یثبت له مةاألوهو أن مهر  :القول الثاني

 . )٦(وهو القول الثاني للحنفیة، علیها َدین قضي من المهر
  :األدلة

، أحمد الزیات، عجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة (إبراهیم مصطفىالُقَنن: ینظر: الم )١(
 . ٧٦٣/ ٢ ت:محمد النجار)، دار الدعوة، د.، حامد عبد القادر

والمدبرة: التَّْدِبیُر َأن ُیعتق الرجل عبده عن ُدُبٍر وهو َأن یعتق بعد موته فیقول َأنت حر بعد  )٢(
 . »دبر«مادة  ٤/٢٦٨لعرب: موتي وهو ُمَدبٌَّر، ینظر: لسان ا

 أم الولد: هي األمة إذا ولدت من سیدها، ینظر: القوانین الفقهیة: القوانین الفقهیة، أبو القاسم )٣(
 . ٢٥٢: هـ)٧٤١ تمحمد بن أحمد بن محمد بن عبد اهللا، ابن جزي الكلبي الغرناطي (

َله مال مقابل حریته، ینظر:  المكاتب: هو العبد الذي یحصل بینه وبین سیده اتفاق بأن یدفع )٤(
البنایة شرح الهدایة، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى 

 :م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠، ١بیروت، لبنان، ط ،هـ)، دار الكتب العلمیة٨٥٥ تبدر الدین العینى (
١/١٩٧ . 

هندیة، لجنة علماء برئاسة نظام ، الفتاوى ال٣/٢٠٥، البحر الرائق: ٢/٢٣٧ینظر: البدائع:  )٥(
، إْرَشاُد السَّاِلك إلَى َأشَرِف الَمَساِلِك ِفي فقِه ١/٣٣٢ :هـ١٣١٠، ٢الدین البلخي، دار الفكر، ط

اإلَماِم َماِلك، عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي، أبو زید أو أبو محمد، شهاب الدین 
، التاج ١/١٣١ :٣ي وأوالده، مصر، طهـ)، مكتبة مصطفى البابي الحلب٧٣٢ تالمالكي (
، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن علي بن حجر ٥/٤٢٠واالكلیل: 

 :م١٩٨٣-هـ١٣٥٧مصطفى محمد،  الهیتمي، المكتبة التجاریة الكبرى بمصر لصاحبها
، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، عالء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان ٢٤/١٤٢

 ت:، د.٢هـ)، دار إحیاء التراث العربي، ط٨٨٥ تالمرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (
٣/١١ . 

، رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدین، محمد أمین بن ٣/٢٠٥ینظر: البحر الرائق:  )٦(
، ٢بیروت، ط، هـ)، دار الفكر١٢٥٢ تعمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي (

 . ٣/١٨١ :م١٩٩٢-هـ١٤١٢
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إن المهر وجب عوضًا عن المتعة وهي  :وقالوا، من المعقول :األولالقول  أدلة

وٕان كانت ، )١(فعوضها یكون للمولى كأالرش، واألعیان باألجزاءمنافع البضع ملحقة 

كاالجرة بخالف المكاتبة ؛ الن ، فبدلها یكون للمولى أیضاً ، على حقیقة المنفعة مبقاة

 ، )٢(أیضافكان المهر لها ، هناك االرش واالجرة لها

ان فائدة وجوبه لها انه لو كان علیها َدین  :وقالوا، أیضابالمعقول  :القول الثاين أدلة

 . )٣(استوفى منه ویقضي دینها

 وهو ما، یكون لسیدها مباشرةً  مةاألراه راجحًا بأن مهر : والذي نالقول الراجح

فهذا لیس ، وعندما أِذن لها بالزواج، أصالمملوكة  ألنهاوذلك ؛ ؛ ذهب إلیه الجمهور

 . واهللا أعلم، یثبت للسیدفما یأتیها من مال عن البضع ، معناه بان یتنازل عن حٍق له
وهو قول ، فالزيادة للموىل، الزوج يف مهرها مث زاد، مث اعتقها، إذا زوج املالك أمته :فائدة

فالزيادة ، وكذلك لو باعها مث زاده، الزيادة هلا أن، يوسف وهو قول احلنابلة أبووقال ، حممد

 . )٤(للمشتري

االرش: دیة الجراحات، والجمع: أُروش وٕاراش، وهو اسم للواجب على ما دون النفس، ینظر:  )١(

هـ)، ١٧٠ تالعین، أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي البصري (

، غریب ١١٦/ ٦ :تحقیق: د مهدي المخزومي، د إبراهیم السامرائي، دار ومكتبة الهالل

هـ)، تحقیق: د. ٢٢٤ تدیث، أبو ُعبید القاسم بن سّالم بن عبد اهللا الهروي البغدادي (الح

-هـ١٣٨٤، ١الدكن، ط ،محمد عبد المعید خان، مطبعة دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد

 . ١/١٩ :م١٩٦٤

 . ٢/٢٣٧ینظر: البدائع:  )٢(

 . ١/٣٣٢ینظر: حاشیة رد المحتار:  )٣(

، المحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، عبد ١/٣٣٢الهندیة: ینظر: الفتاوى  )٤(

 تالسالم بن عبد اهللا بن الخضر بن محمد، ابن تیمیة الحراني، أبو البركات، مجد الدین (

 . ٢/٣٣ :م١٩٨٤-هـ١٤٠٤ ،٢الریاض، ط ،هـ)، مكتبة المعارف٦٥٢
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ولكن حصل خالف في نكاح  مةاألتُنكح على  خالف بین الفقهاء في أن الحرة ال

 : وللفقهاء في هذه المسألة قوالن، على الحرة مةاأل

وهو قول ، لم ترَض  أمرضیت الحرة ، على الحرة مطلقاً  مةاألتُنكح  : الاألولالقول 

 مةاألإذا نكح الرجل  :قالوا الحنفیة اال ان، والحنابلة، والشافعیة، الحنفیة من، الجمهور

 . )١(فاسد مةاألحرة فنكاح على ال

، وأن للحرة الخیار في مفارقة الزوج، على الحرة جائز مةاألنكاح  أن :القول الثاين

 . )٢(وهو قول المالكیة

 : ومناقشتها األدلة
 : یلي من المنقول ما :األولالقول  أدلة

هـ)، ١٨٩ تن الحسن بن فرقد الشیباني (ینظر: الحجة على أهل المدینة، أبو عبد اهللا محمد ب )١(

، ٣/٢٥٥ هـ:١٤٠٣، ٣بیروت، ط ،تحقیق، مهدي حسن الكیالني القادري، عالم الكتب

 . ٨/١٤٤، االنصاف: ٩/١٣٩، الحاوي الكبیر: ٢/١٢٧، تحفة الفقهاء: ٤/١٩٥المبسوط: 

  .٢/٧٧ینظر: المدونة:  )٢(
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 َعْن َعِليٍّ ، َعْبِد اللَّهِ  َعْن َعبَّاِد ْبنِ ، َعِن اْلِمْنَهالِ ، فیما روي َعِن اْبِن َأِبي َلْیَلى ،

 . )١(»مةَال تُْنَكُح اْلُحرَُّة َعَلى اْأل  و، َعَلى اْلُحرَّةِ  مةَال تُْنَكُح اْأل «َقاَل: 

َوَال ، َوُهَو َیِجُد َطْوًال ِلُحرَّةٍ  أمةَوذلك انه َال َیْنَبِغي ِلُحرٍّ َأْن َیَتَزوََّج  :وجه الداللة

وهذا نص صریح في منع ، )٢(ِإالَّ َأْن َیْخَشى اْلَعَنتَ ، ِجْد َطْوًال ِلُحرَّةٍ ِإَذا َلْم یَ  أمةَیَتَزوََّج 

 . مةزواج الحرة على األ
  :يتأعقول ما يمن امل

، هو إدخال على الحرة من ال یساویها في القسم، على الحرة مةاألإن نكاح  .١

 . وهذا ال یجوز، ونقصان الحال، وٕالحاق الشین وذلك ُیشعر باالستهانة

د اهللا بن محمد بن إبراهیم بن عثمان بن مصنف ابن أبي شیبة، أبو بكر بن أبي شیبة، عب )١(

، ١الریاض، ط ،هـ)، تحقیق: كمال یوسف الحوت، مكتبة الرشد٢٣٥ تخواستي العبسي (

اسناده باب: (َمْن َكرَِه َأْن َیَتَزوََّج اْألمة َعَلى اْلُحرَِّة)،  )،١٦٠٧٤رقم ( ٤٦٧/ ٣ هـ:١٤٠٩

أبو حفص عمر بن علي بن أحمد البدر المنیر، ابن الملقن سراج الدین  صحیح. ینظر:

هـ)، تحقیق: مصطفى أبو الغیط وعبد اهللا بن سلیمان ویاسر بن ٨٠٤ تالشافعي المصري (

رقم (  ٨/٤١ :م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، ١السعودیة، ط، الریاض ،كمال، دار الهجرة للنشر والتوزیع

 .)، باب: (ما یحرم من النكاح) ٦

عبد الباقي بن یوسف الزرقاني المصري األزهري،  ینظر: شرح الزرقاني على موطأ، محمد بن )٢(

 :م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، ١القاهرة، ط ،ف سعد، مكتبة الثقافة الدینیةؤو تحقیق: طه عبد الر 

. اْلَعَنت: عنت، وأعنته یعنته إعناتا، وهو العسف، َأو اْلحمل على اْلَمْكُروه، ویعني ٣/٢٢١

، مجمل اللغة، أحمد بن ١/٤٠٣اللغة:  الفجور، والزنا، والوقوع في أمر شاق. ینظر: جمهرة

هـ)، تحقیق: زهیر عبد المحسن ٣٩٥ تفارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین (

، المطلع على ألفاظ ١/٦٣١ :م١٩٨٦-هـ١٤٠٦، ٢بیروت، ط ،سلطان، مؤسسة الرسالة

، هـ)٧٠٩ تالمقنع، محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، أبو عبد اهللا، شمس الدین (

-هـ١٤٢٣، ١تحقیق: محمود األرناؤوط، ویاسین محمود الخطیب، مكتبة السوادي للتوزیع، ط

 .١/٦١ م:٢٠٠٣
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نكاحهن  یتضمنثبت بطریق الضرورة لما  مةاألفي جواز نكاح  األصلن إ .٢

 . الحر رقاقإمن 

 . )١(إن القول بالرأي في مقابلة النص غیر معتبر .٣

هو بحق الحر ال ، على الحرة مةاألالمنع من زواج  نإ :قالوا :أدلة القول الثاين

فدل ان ، والجمع موجود، بقي نكاحها بعد الحرة مةاألتقدم نكاح  إذابدلیل انه ، للجمع

وذلك ینعدم ، ناقة الحال في فراشها إدخالوهو انه یغّصها ، المنع لحق الحرة

 . )٢(برضاها

لیست من المحلالت مضمونة  ألنهابل ، المنع لیس لحقها أن، وقد رد الحنفیة

فان الحل برقها ینتصف كما ینتصف ، وهي من المحلالت منفردة عن الحرة، الحرة إلى

وهي لیست من ، الحرة إلىفهذا حال ضمها ، فاذا تزوجها على الحرة، رجلبرق ال

ولهذا الیجوز نكاحها على ، وهذا المعنى الیزول برضاها، المحلالت في هذه الحالة

 . )٣(الحرة

 إلیهوهو ما ذهب ، على الحرة مةاألالتنكح  بأنه، والذي نراه راجحاً  :القول الراجح

 . واهللا اعلم، النقلیة والعقلیة تهمادلقوة ل. األولالقول  أصحاب
 . وفائدة، ناويتفرع عن هذه املسألة فرع

 . ٩/١٩٣، الحاوي الكبیر: ٣/٢٣٦، العنایة شرح الهدایة: ٢/٢٦٦ینظر: البدائع:  )١(

 . ٢/٧٧ینظر: المدونة:  )٢(

 . ٢/١٢٧، تحفة الفقهاء: ٤/١٩٧ینظر: المبسوط:  )٣(
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 : فللفقهاء في هذه المسألة قوالن، وحرة يف عقد واحد أمةتزوج الرجل إذا 

كاح صح ن، اجتمعت مع الحرة في عقد واحد إذا مةاألبطالن نكاح  :األولالقول 

وٕاحدى ، عند الشافعیة واألظهر، والمشهور عند المالكیة، وهو قول الحنفیة، الحرة

 . )١(الروایتین عند الحنابلة

وهو قول ، إذا اجتمعتا في وقت واحد، مةجواز نكاح الحرة واأل :القول الثاين

 . )٢(أخرىفي روایة  والحنابلة، للمالكیة

، الكتاب: البیان والتحصیل، أبو الولید محمد بن أحمد بن ١/٥٨ینظر: النتف في الفتاوى:  )١(

 ،هـ)، تحقیق: د محمد حجي وآخرون، دار الغرب اإلسالمي، بیروت٥٢٠ ترشد القرطبي (

، نهایة المطلب في درایة المذهب، عبد الملك بن ٩/١١٨ :م١٩٨٨-هـ١٤٠٨، ٢لبنان، ط

 تد الجویني، أبو المعالي، ركن الدین، الملقب بإمام الحرمین (عبد اهللا بن یوسف بن محم

 :م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨، ١هـ)، تحقیق: عبد العظیم محمود الّدیب، دار المنهاج، ط٤٧٨

، الكافي في فقه أهل المدینة، أبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن ٤/٢٦٦، المغني: ١٢/٢٦٥

)، المحقق: محمد محمد أحید ولد هـ٤٦٣ تمحمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (

، ٢مادیك الموریتاني، مكتبة الریاض الحدیثة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ط

 .٢/١٥٤٤ :م١٩٨٠-هـ١٤٠٠

مة المقدسي اینظر: الشرح الكبیر على متن المقنع، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قد )٢(

هـ)، دار الكتاب العربي للنشر والتوزیع، ٦٨٢ تالجماعیلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدین (

، الكافي في فقه اهل ٧/٥١٨ ت:محمد رشید رضا صاحب المنار، د. أشرف على طباعته:

 . ٢/٥٤٤المدینة: 
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وهو قول ، ذا اجتمعتا في عقد واحدإ مةفساد نكاح الحرة واأل :القول الثالث

 .لیلى أبيقول ابن وقول للشافعیة و  ،)٢(من المالكیة )١(سحنون

 : األدلة
 : یأتياستدلوا بما ، األولالقول  أدلة

، فیعتبر حالة االجتماع بحال االنفراد، إن كل واحدة منهما مدخول علیها .١

جائز فكذا حالة  حالة االنفراد مةاألفیجوز نكاح الحرة ؛ الن نكاحها على 

 ال، علیها إدخال؛ الن نكاحها على الحرة  مةاألویبطل نكاح ، االجتماع

في عقد  أختینبخالف ما إذا تزوج ، فكذا عند االجتماع، یجوز حالة االنفراد

والجمع حصل بهما فیبطل ، األختینواحد؛ الن المحّرم هناك هو الجمع بین 

ترى انه  أال، على الحرة ال الجمع مةاأل إدخال :هو، وهنا المحرم، نكاحهما

 . )٣(متقدم على نكاح الحرة جاز نكاح الحرة مةاأللو كان نكاح 

 . وهو َطول الحرة، مةاألشرط نكاح  مكذلك انعدا .٢

، التأخر أوترى انه یصح التقدم  أال، مةاألمن نكاح  أقوىنكاح الحرة  أن .٣

، مستویتان نهماإف األختینبخالف ، ولكنه یندفع به، والضعیف الیدفع القوي

، الحرة إلىمن المحرمات مضمومة  مةاألوان ، باألخرىفیندفع نكاح واحدة 

سحنون بن سعید التنوخى، یكنى أبا سعد، قاضى إفریقیة، ولد فى رمضان سنة ستین ومائة،  )١(

التاسع من رجب سنة أربعین ومائتین، عن ثمانین أو إحدى وستین ومائة. توفى یوم الثالثاء 

سنة، ینظر: تاریخ ابن یونس المصري، عبد الرحمن بن أحمد بن یونس الصدفي، أبو سعید 

 . ٢/٩٠ :هـ١٤٢١، ١هـ)، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط٣٤٧ ت(

 ، مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل: شمس الدین أبو عبد اهللا٥/١١٨ینظر: المبسوط:  )٢(

 تمحمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعیني المالكي (

، الحاوي ١٢/٢٦٥، نهایة المطلب: ٣/٤٧٣ :م١٩٩٢-هـ١٤١٢، ٣هـ)، دار الفكر، ط٩٥٤

 . ٩/٢٤٠الكبیر: 

 . ٢/٢٦٨ینظر: المغني:  )٣(
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فجاز في المحللة ، التي هي من المحلالت فصار جامعًا بین محرمة ومحللة

 . )١(دون المحرمة

فجاز ، في العقد إفرادهاانه كل واحدة منهما یجوز ، من المعقول :القول الثاين أدلة

 . )٢(فجاز الجمع بینهما، نكاحها من الحر یجوز مةاألما ؛ والن الجمع بینه

ومعنى ، جمعاً  مةبالجمع بین الحرة واأل أتىلفظ العقد  نإ :قالوا :القول الثالث أدلة

بعضها دون البعض  ال یستثنى، امعة لهماجوالعبارة ال، بالعبارة إالالعقد ال یتأدى 

 . )٣(ففساد بعضها فساد للكل، األخر

بینما یصح ، إن كان بطالن العقد بسبب جمعه بلفظ واحد :على هذا القول ویرد

والحرة متمیزة ، وهذا غیر صحیح ؛ الن العقد إنما ینعقد باللفظ ال بالصورة، وما یفسد

فلهذا ال ، مةاألوان نكاح الحرة قائم بنفسه ال تعلق له بنكاح ، مةاألفي لفظ العقد عن 

 . )٤(یفسد بفساد غیرها

اجتمعت مع الحرة  إذا، مةاألهو بطالن نكاح ، راجحاً  نراهوالذي  :الراجحالقول 

 . األولالقول  أصحاب إلیهوهو ما ذهب ، نكاح الحرة وصح، بعقد واحد

 . واهللا اعلم، وذلك لما تقدم من تعلیل عقلي لقولهم
 ã–€a@Ô„br€aZ@@áj»€a@Åbÿ„˛aÚfl@Òã®a@Û‹«@N@

  :فللفقهاء في هذه المسألة قوالن، رةعلى ح أمةيتزوج  أنالعبد  أرادإذا 

وقول ، وهو قول الحنفیة، على الحرة مةاألال یجوز للعبد نكاح  :األولالقول 

 . )٥(لحنابلةا

 . ٥/١١٨ینظر: المبسوط:  )١(

 . ٧/٥١٧تن المقنع: ینظر: الشرح الكبیر على م )٢(

 . ١٢/٢٦٥ینظر: نهایة المطلب:  )٣(

 ینظر: المصدر السابق.  )٤(

 . ٧/٥١٨، الشرح الكبیر على متن المقنع: ٢/٢٦٦ینظر: البدائع:  )٥(
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 . )١(والشافعیة، وهو قول المالكیة، على الحرة مةاألیجوز للعبد نكاح  :القول الثاين

 : األدلة
َعْن َسِعیِد ْبِن ، َعْن َیْحَیى ْبِن َسِعیدٍ بما روي ، واستدلوا بالمنقول :األولالقول  أدلة

َفِإْن َطاَعِت ، َعَلى اْلُحرَِّة ِإالَّ َأْن َتَشاَء اْلُحرَّةُ  مةَال تُْنَكُح اْأل «اْلُمَسیِِّب َأنَُّه َكاَن َیُقوُل: 

 أمةیتزوج  أنفلم یكن له ، مالك لبضع حرة ألنهو ، )٣)(٢(»اْلُحرَُّة َفَلَها الثُّلَُثاِن ِمَن اْلَقْسمِ 

 . )٤(كالحر

مساویة للعبد فلم یشترط لصحة  مةاألبأن ، واستدلوا بالمعقول :القول الثاين أدلة

الشترط عدم القدرة ، لو اشترط عدم الحرة وألنهكالحر مع الحر ؛ ، نكاحها عدم الحرة

 . )٥(كما في حق الحر، علیها

وهو ما ، على الحرة مةاألیجوز للعبد نكاح  بأنه، والذي نراه راجحاً  :القول الراجح

وان ما روي ، من نسائه وٕانها، مساویة له ألنهاوذلك؛ ؛ القول الثاني أصحاب إلیهذهب 

 . واهللا اعلم، عن سعید بن المسیب هو في حق الحر ال العبد

على حرة معتدة من طالق  أمةيف زواج احلر من ، لقد حصل خالف يف املذهب احلنفي :فائدة

جبواز  :يوسف وحممد أبو اإلماموقال ، عدم جواز هذا النكاح :حنيفة أيب اإلمام فقول، ثالث أوبائن 
 . ذلك النكاح

في عدة الحرة نكاح علیها من وجه ؛ الن  مةاألنكاح  أن :حنيفة أيب اإلمامدليل 

والثابت من وجه ملحق كالثابت ، فكان النكاح قائمًا من وجه، بعض آثار النكاح قائم

 . األختفي عدة  األختكنكاح ، لحرمات احتیاطًا فیحرممن كل وجه في باب ا

 . ٨/١٤٤، االنصاف: ٩/١٦٦، الحاوي الكبیر: ٢/١٣٣ینظر: المدونة:  )١(

 . ٣/٧٧ینظر: المحیط البرهاني:  )٢(

  .)، وقد سبق تخریجه٢٩رقم ( ٢/٥٣٦موطأ مالك:  )٣(

 . ٣/٢٢١ینظر: شرح الزرقاني على موطأ مالك:  )٤(

 . ٧/٥١٨، الشرح الكبیر: ٢/١٣٣ینظر: المدونة:  )٥(
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 :المحرم هو وٕانما، مةالمحّرم لیس هو الجمع بین الحرة واأل أن :دليل الصاحبني

وقد حصل ، ثم تزوج حرة جاز، أمةتزوج  إذاانه  :بدلیل، على الحرة مةاألزواج 

 . )١(صحیحاً  مةاألفكان نكاح ، الحرة لم تحل له بعد أنوهنا ، الجمع

Ô„br€a@k‹�æaZ@
@ãˆaã®a@Âfl@pbuÎç€a@Üá«ıbfl�aÎ@xÎç‹€N@

الزوج  أراد إذا؛ ولكن من الحرائر أربعایتزوج  أنللحر  اإلسالمیةعة یأباحت الشر 

فقد حصل اختالف بین الفقهاء في جواز  »اإلماء«یتزوج من غیر الحرائر  أنالحر 

  :أقواللهم في هذه المسألة ثالثة و  :ومنهم من تركه مطلقاً ، فمنهم من قیده، هذا النكاح

وزواجه من أمة واحدة ، واحدة أمةمن  أكثریحل للحر أن یتزوج  : الاألولالقول 

  :هما بشرطین

 . عدم القدرة على نكاح الحرة . أ

، والحنابلة، والشافعیة، ل الجمهور من المالكیةو وهو ق، »الزنا«خوف العنت   . ب

 . )٣(اء وعط، )٢(والزهري ، وهو مروي عن ابن عباس

 . ٢/١٦٦ینظر: البدائع:  )١(

الزهري: هو محمد بن مسلم بن عبید اهللا بن عبد اهللا بن شهاب الزهري، وكنیته أبو بكر الفقیه  )٢(

وقیل قبل ذلك بسنة أو سنتین، ینظر: الطبقات  ،هـ١٢٥على جاللته مات سنة  الحافظ، متفق

 . ٢/٢٠٧الكبرى: 

، حاشیة العدوي على ٤/٣٩٠، البیان والتحصیل: ٢/٥٤٤ینظر: الكافي في فقه اهل المدینة:  )٣(

شرح كفایة الطالب الرباني، أبو الحسن، علي بن أحمد بن مكرم الصعیدي العدوي (نسبة إلى 

هـ)، تحقیق: یوسف الشیخ محمد البقاعي، دار ١١٨٩ تعدي، بالقرب من منفلوط) (بني 

 . ٧/١٣٦، المغني: ٢/٦٥م: ١٩٩٤-هـ١٤١٤بیروت،  ،الفكر
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یتزوج  أنكما یحل له ، أراد إن اإلماءمن  أربعایتزوج  أنیحل للحر  :القول الثاين

 .)٢)(١(ومجاهد، وهو قول الحنفیة، من الحرائر اً أربع

وان كان قادرًا ، خوفًا من الوقوع في الزنا مةاألیتزوج  أنیحل للحر  :القول الثالث

وهو المشهور عن ابن ، ي ضعیفةمالك وه لإلماموهو روایة ، على نكاح الحرة

 . )٥(والثوري، )٤(وقتادة، )٣(القاسم

هو مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المخزومي، موالهم المكي، ثقة إمام في التفسیر وفي العلم،  )١(

وثمانون، ینظر: تقریب التهذیب، أبو  مات سنة إحدى، أو اثنتین، أو أربع ومائة، وله ثالث

هـ)، تحقیق: محمد ٨٥٢ تالفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني (

 . ٥/٢٩٢ م:١٩٨٦-هـ١٤٠٦، ١سوریا، ط ،مة، دار الرشیداعو 

، درر الحكام شرح غرر األحكام، محمد بن فرامرز بن علي الشهیر ٥/١١٠ینظر: المبسوط:  )٢(

 . ١/٣٣٢: تهـ)، دار إحیاء الكتب العربیة، د.٨٨٥ تأو المولى خسرو ( بمال أو منال

هـ، ١٨٣ابن القاسم بن دینار السلمي، أبو معاویة ابن أبي خازم الواسطي، ثقة ثبت، مات سنة  )٣(

 . ١/١١٤ینظر: الطبقات الكبرى: 

رة ومائة. مة السدوسي، وكان أعمى أكمه، ولد سنة ستین ومات سنة سبع عشاقتادة بن دع )٤(

قال معمر: قلت للزهري: أقتادة أعلم أن مكحول؟ قال ال بل قتادة، ما كان عند مكحول إال 

شيء یسیر. وقال معمر: لم أر من هؤالء أفقه من الزهري وحماد وقتادة، ینظر: طبقات 

هـ)، هذبهُ: محمد بن مكرم ابن منظور ٤٧٦ تالفقهاء، أبو اسحاق إبراهیم بن علي الشیرازي (

 م:١٩٧٠، ١لبنان، ط ،هـ)، تحقیق: إحسان عباس، دار الرائد العربي، بیروت٧١١ ت(

١/٨٩ . 

هـ)، دار ٥٢٠ تینظر: المقدمات الممهدات، أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ( )٥(

، الذخیرة، أبو العباس شهاب الدین أحمد ١/٤٦٦ :م١٩٨٨-هـ١٤٠٨، ١الغرب اإلسالمي، ط

هـ)، تحقیق: محمد حجي ٦٨٤ ترحمن المالكي الشهیر بالقرافي (بن إدریس بن عبد ال

 . ١٠/٢٤٣ :م١٩٩٤، ١بیروت، ط ،وآخرون، دار الغرب اإلسالمي
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  :ومناقشتها األدلة
  :األولالقول  أدلة

 . )١(R S T U V..: بالمنقول من قوله تعالى  .١

یتزوج من  أنالحر له الحق  أنعلى  اً ظاهر  دلیالً  اآلیةفي هذه  أن :وجه الداللة

حتى وان كان یخاف ، اإلماءوان ترك زواج ، كان ال یستطیع نكاح الحرة إذا اإلماء

 . )٣)(٢(¬ ® ¯ °... :لقوله تعالى، العنت فهو خیر له

یوجد  ال اآلیةففي هذه ، )٤(Z [ \ ] ... :بقوله تعالى :ورد علیه

 .)٥(واإلماءفي النساء الحرائر  مةاهي ع وٕانما، تحدید لزواج الحر بالحرائر فقط

عدم القدرة على نكاح  –الضرورة  ألجل مةاأل للحر نكاح أبیح إنما قالوا: .٢

فال ، الواحدة مةاألوهذه الضرورة ترتفع بنكاح  –الحرة خوف الوقوع في الزنا 

كتناول المشرف على الهالك من المیتة بقدر ، منها أكثریتزوج  أنیجوز له 

 . )٦(محرمة علیه إنهاله تناول هذا القدر من المیتة مع  فأبیح، ما یسد رمقه

 . )٧(Z [ \ ] ...من المعقول قوله تعالى:  :القول الثاين لةأد

 . ٢٥، اآلیة النساءسورة  )١(

 .٢٥، اآلیة النساء) سورة ٢(

 تینظر: تفسیر مجاهد، أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي ( )٣(

قیق: الدكتور محمد عبد السالم أبو النیل، دار الفكر اإلسالمي الحدیثة، مصر، هـ)، تح١٠٤

، التفسیر الكبیر، أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن بن ١/٢٧٣ :م١٩٨٩-هـ١٤١٠، ١ط

هـ)، دار إحیاء التراث ٦٠٦ تالحسین التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري (

 . ١٠/٤٥ :هـ١٤٢٠، ٣بیروت، ط ،العربي

 . ٣، اآلیة النساءسورة  )٤(

 . ١/٣٣٢، درر الحكام: ٥/١٠ینظر: المبسوط:  )٥(

 . ٣/٢٤٥ینظر: الكافي:  )٦(

 . ٣، اآلیة النساءسورة  )٧(
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بلفظ  أتت وٕانما، اإلماءلم تقید الزواج بالحرائر دون  اآلیةهذه  إن :وجه الداللة

 . ) واإلماءمطلق ( النساء یستوي فیها الحرائر 

خوف «الضرورة  ألجل مةلألزواج الحر  أبیح إنما، من المعقول :القول الثالث أدلة

 . )١(مةلألبنكاحه  إالفال ترتفع ، فوجدت هذه الضرورة »الوقوع في الزنا

فشرط في نكاحها عدم ، )٢(R S T U V.. :بقوله تعالى :ورد علیه

وترك ، مةباألعلى نكاح الحرة الیجوز له الزواج  قادراكان  فإذا، القدرة على نكاح الحرة

له ذلك فستكون ذریته  أبیح فإذا، فیه ولدهیتزوج زواجًا ُیرُق  أنیكره للحر  ألنهالحرة ؛ 

 . )٣(ارقاءً 

تحقق الشرطان  إذا، الواحدة فقط مةاألنكاح ذي نراه راجحًا وال :القول الراجح

یؤید قول  األدلةظاهر  الن؛ الجمهور إلیهوهو ما ذهب ، »وعدم الطول، خوف العنت«

خوفًا من توجه الرجال في الزواج؛ ولكن  واإلماءبعدم الفرق بین الحرائر ، الحنفیة

فیترجح قول ، وترك الحرائر بدون زواج، المملوكاتبالزواج من النساء  األحرار

فیتزوج ، في الزواج هو للحرة؛ ولكن إذا حصلت ضرورة في ذلك األصلالجمهور؛ الن 

 . واهللا اعلم، واحدة فقط لرفع تلك الضرورة أمة

 . ١٠/٣٣٢ینظر: الذخیرة:  )١(

 . ٢٥، اآلیة النساءسورة  )٢(

 . ١/٣٣٢، درر الحكام: ٥/١٠ینظر: المبسوط:  )٣(
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ولكن حصل الخالف ، سمة في المبیت ثابتة بین الحرائر وال خالف في ذلكالق 

وللفقهاء في هذه المسألة ، إذا كانتا تحت رجل واحد، مةاألفي القسمة بین الحرة و 

  :نقوال

، لیلة مةولألقسم للحرة لیلتین ، تحت رجل واحد أمةو إذا اجتمعت حرة  :األولالقول 

 . )١(احمد لإلمامروایة و ، والشافعیة، وهو قول الحنفیة

لیلة  مةواأل، فیكون للحرة لیلة، تحت رجل واحد أمةو إذا اجتمعت حرة  :القول الثاين

، واللیث، احمد لإلماموالقول الثاني ، وهو قول المالكیة، -التسویة بینهما في المبیت–

  .)٣)(٢(سلیمان وأبي

  :األدلة
  :األولالقول  أدلة

 مةولأل، وللحرة الثلثان من القسم، الحرة على مةاألتنكح  : (القوله  .١

  .)٤(الثلث)

ِبیِدّي الیمني الحنفي (ینظر: الجوهر  )١(  تة النیرة، أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّ

ولي النهى: أ، مطالب ٩/٥١١، البیان: ٢/٢٦ :هـ١٣٢٢، ١هـ)، المطبعة الخیریة، ط٨٠٠

٥/٢٦٦ . 

داود بن علي بن خلف األصفهاني، ولد سنة اثنتین ومائتین، ومات سنة سبعین ومائتین، وأخذ  )٢(

عن إسحاق بن راهویه وأبي ثور، وكان زاهدًا متقلًال، قال أبو العباس: أحمد بن یحیى العلم 

ثعلب، كان داود عقله أكثر من علمه، من المتعصبین للشافعي، وصنف كتابین في فضائله 

والثناء علیه، وانتهت إلیه ریاسة العلم ببغداد، وأصله من أصفهان، ومولده بالكوفة، ومنشؤه 

 . ١/٩٢بها في الشونیزیة، ینظر: طبقات الفقهاء:  ببغداد، وقبره

 . ٥/٢٦٦، مطالب اولي النهى: ٤/٩ینظر: مواهب الجلیل:  )٣(

 سبق تخریجه.  )٤(
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ِغیَرَة الَِّتي َال ُتَسلَُّم إَلْیِه َال ، وهو ِبَأنَّ اْلِقْسَم ِبَقْدِر الثََّواءِ  :وجه الداللة ِبَدِلیِل َأنَّ الصَّ

ِفي اللَّْیِل ُدوَن  مةَهاًرا َواْأل َفَلمَّا َكاَنْت اْلُحرَُّة َیْثِوي ِعْنَدَها َلْیًال َونَ ، َحظَّ َلَها ِمْن اْلِقْسمِ 

 . )١(َوَجَب َأْن َیُكوَن َحظُّ اْلُحرَِّة ِمْن اْلِقْسِم َأْكَثَر ، النََّهارِ 

  :من املعقول .٢

تكون قسمتها في  أنلذلك یتوجب ، هو نصف عدة الحرة، مةاألعدة  نإ . أ

 . )٢(المبیت نصف قسمة الحرة

فانه ، بخالف النفقة والكسوة، مةوكذلك الحرة حقها في المبیت أكثر من األ . ب

 . )٣(مقدر بالحاجة

ِإَذا َكاَن ِعْنَد الرَُّجِل «َقاَل:  َعِن النَِّبيِّ ، : ما روي َعْن َأِبي ُهَرْیَرةَ القول الثاين أدلة

 . )٤(»َوِشقُُّه َساِقطٌ  أمةاْمَرَأَتاِن َفَلْم َیْعِدْل َبْیَنهَُما َجاَء َیْوَم الِقیَ 

 . ٣/٢٢١: أینظر: شرح الزرقاني على الموط )١(

 . ٢/٣٣٢ینظر: البدائع:  )٢(

 . ٥/٢٠١ینظر: كشاف القناع:  )٣(

 ترة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عیسى (سنن الترمذي، محمد بن عیسى بن َسوْ  )٤(

 ،هـ)، تحقیق أحمد محمد شاكر واخرون، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي٢٧٩

)، َباُب َما َجاَء ِفي التَّْسِوَیِة َبْیَن ١١٤١رقم ( ٣/٤٣٩ :م١٩٧٥-هـ١٣٩٥، ٢مصر، ط

َراِئِر، صحیح ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن ح بان بن معاذ بن َمْعبَد، التمیمي، الضَّ

هـ)، تحقیق: شعیب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت، ٣٥٤ تأبو حاتم، الدارمي، الُبستي (

باب (ِذْكُر َوْصِف ُعُقوَبِة َمْن َلْم َیْعِدْل َبْیَن  )٤٢٠٧رقم ( ١٠/٧ :م١٩٨٨-هـ١٤٠٨، ١ط

ْنَیا)، وقال صحیح على شرط الش یخین، نصب الرایة ألحادیث الهدایة: جمال اْمَرَأَتْیِه ِفي الدُّ

مة، اهـ)، تحقیق: محمد عو ٧٦٢ تالدین أبو محمد عبد اهللا بن یوسف بن محمد الزیلعي (

السعودیة،  ،جدة ،دار القبلة للثقافة اإلسالمیة، لبنان، بیروت ،مؤسسة الریان للطباعة والنشر

 . ٣/٢١٤ :م١٩٩٧-هـ١٤١٨، ١ط
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ْوَجاِت َوَیْحُرُم َعَلْیِه اْلَمْیُل َعلَ  :وجه الداللة ْوِج التَّْسِوَیُة َبْیَن الزَّ ى َأنَُّه َیِجُب َعَلى الزَّ

 . )١(والمجمع بینهما، واإلماءفي النساء شامل للحرائر  فاإلطالق، ِإَلى ِإْحَداُهنَّ 

 وهو ما، الثلث من القسم مةولأل، للحرة ثلثین أن: والذي نراه راجحًا القول الراجح

، مةحق القسم للحرة واأل إطالقالنص صریح في الن ؛ األولالقول  أصحاب إلیهذهب 

 . واهللا اعلم، مةاألهو للحرة دون ، المذهب الثاني أصحابوان ما استدل به 

سيدها؛ الن  إذنبغري ، �به لبعض ضرائرها أو، حتلل الزوج من قسمها أن مةولأل :فائدة

 . )٢(احلق هلا فيه دون سيدها

æa…iaã€a@k‹�Z@
b‡Ë‰Ói@ b‡ßa@á‰«@fiç»€a@’y@

وحصل الخالف في حق العزل إذا ، تستأذن في العزل ال مةاأل أنخالف في  ال 

 :فللفقهاء يف هذه املسألة قوالن :كانت الزوجة حرة إذا. الغیر أمة أو، حرةكانت 

وهو قول ، برضاها إالیعزل عن الزوجة الحرة  أنیحق للزوج  ال :األولالقول 

، وعلي، وعمر، بكر أبيوقول الصحابة ، والحنابلة، وقول للشافعیة، والمالكیة، حنفیةال

 . )٣(وابن مسعود، وابن عمر

سنن أبي داود، ومعه حاشیة ابن القیم: تهذیب سنن أبي داود،  ینظر: عون المعبود شرح )١(
محمد أشرف بن أمیر بن علي بن حیدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصدیقي، العظیم 

 )٢١٣٣رقم ( ٦/١٢١ :هـ١٤١٥، ٢بیروت، ط ،هـ)، دار الكتب العلمیة١٣٢٩ تآبادي (
 (َباب ِفي اْلَقْسِم َبْیَن النَِّساِء). 

 . ٩/٥١١البیان:  ینظر: )٢(
ینظر: تحفة الملوك، زین الدین أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي  )٣(

 هـ:١٤١٧، ١بیروت، ط ،هـ)، تحقیق: د. عبد اهللا نذیر أحمد، دار البشائر اإلسالمیة٦٦٦ ت(
الموصلي البلدحي،  ، الكتاب: االختیار لتعلیل المختار، عبد اهللا بن محمود بن مودود١/٢٣٣

القاهرة (وصورتها دار الكتب  ،هـ)، مطبعة الحلبي٦٨٣ تمجد الدین أبو الفضل الحنفي (
، التاج ٣/٤٧٦، مواهب الجلیل: ٣/١١١ :م١٩٣٧-هـ١٣٥٦بیروت، وغیرها)،  -العلمیة 

 . ٧/٢٩٨، المغني: ٣/١٨٦، اسنى المطالب: ١/٢٣٣واالكلیل: 
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وهو القول الثاني ، یعزل عن الحرة بغیر رضا منها أنیحق للزوج  :القول الثاين

 . )١(للشافعیة

  :األدلة
  :األولالقول  أدلة

َأمَّا َأَثُر اْبِن  ،اٍس (ُتْسَتْأَذُن اْلُحرَُّة ِفي اْلَعْزِل)ما روي عن اْبِن َمْسُعوُد َواْبُن َعبَّ  .١

َمْسُعوٍد َفَرَواُه اْبُن َأِبي َشْیَبَة ِمْن َطِریِق َیْحَیى ْبِن َأِبي َكِثیٍر َعْن َسوَّاٍر اْلُكوِفيِّ 

 . )٢()مة(ُتْسَتْأَمُر اْلُحرَُّة َوُیْعَزُل َعْن اْأل  :َعْنُه َقالَ 

ْذِن ِمَن اْلُحرَّةِ  هذا االثر ُدلُّ یَ  :وجه الداللة َفِإْن َكاَنْت  مةوَأمَّا اْأل ، َعَلى اْعِتَباِر اإلِْ

 . )٣(َزْوَجًة َفُحْكُمَها ُحْكُم اْلُحرَِّة 

َأْن ُیْعَزَل َعِن  َنَهى َرُسوُل اللَِّه (َقاَل: ، ما روي َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب ب .٢

 . )٤()اْلُحرَِّة ِإالَّ ِبِإْذِنَها

المنهاج، شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة  ینظر: نهایة المحتاج إلى شرح )١(

 . ٧/١١٣ :م١٩٨٤-هـ١٤٠٤هـ)، دار الفكر، بیروت، ١٠٠٤ تشهاب الدین الرملي (

حدیث مرفوعا البن عباس، مصنف ابن ابي شیبة، أبو بكر بن أبي شیبة، عبد اهللا بن محمد  )٢(

قیق: كمال یوسف الحوت، مكتبة هـ)، تح٢٣٥ تبن إبراهیم بن عثمان بن خواستي العبسي (

كتاب النكاح: باب من قال یعزل عن  )١٦٦١٤( رقم ٣/٥١١ هـ:١٤٠٩، ١الریاض، ط ،الرشد

األمة ویستأذن الحرة، سنن ابن ماجه: ابن ماجة أبو عبد اهللا محمد بن یزید القزویني، وماجة 

فیصل  ،لكتب العربیةهـ)، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء ا٢٧٣ تاسم أبیه یزید (

) كتاب النكاح: باب العزل، التلخیص ١٩٢٨حدیث ( ١/٦٢٠ ، د.ت:عیسى البابي الحلبي

 ). ١٥٤٧رقم ( ٣/٤٠٠الحبیر: 

ینظر: تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي، أبو العال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم ) ٣(

 . ٤/٢٤٤ :تبیروت، د. ،هـ)، دار الكتب العلمیة١٣٥٣ ت( يالمباركفور 

 . ٤/٢٥١نصب الرایة: حدیث ضعیف. باب العزل،  )١٩٢٨رقم ( ١/٦٢٠سنن ابن ماجه:  )٤(
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اْلِجَماَع ِمْن َحقَِّها َوَلَها اْلُمَطاَلَبُة ِبِه َوَلْیَس  ان هذا االثر یدل على ان :وجه الداللة

 .)١(اْلِجَماُع اْلَمْعُروُف ِإالَّ َما َال َیْلَحُقُه عزل 

، ولها في الوطء حق، سبب لحصول الولد، إنزالالوطء الذي یكون فیه  نإ .٣

وان كان العزل ، سببا لضیاع حقها فكأنه، تعزل عنها فان الولد یفو  وٕاذا

، ولما روي َعِن اْبِن ُمَحْیِریزٍ ، رضیت بفوات حقها ألنهاال یكره ؛ ، برضاها

، َفَسَأَلُه َأُبو ِصْرَمةَ ، َأنَُّه َقاَل: َدَخْلُت َأَنا َوَأُبو ِصْرَمَة َعَلى َأِبي َسِعیٍد اْلُخْدِريِّ 

َال (الخ َفَقاَل ... َیْذُكُر اْلَعْزَل؟، ِمْعَت َرُسوَل اِهللا َهْل سَ ، َفَقاَل: َیا َأَبا َسِعیدٍ 

ِإالَّ ، أمةَما َكَتَب اُهللا َخْلَق َنَسَمٍة ِهَي َكاِئَنٌة ِإَلى َیْوِم اْلِقیَ ، َعَلْیُكْم َأْن َال َتْفَعُلوا

 . )٢()َسَتُكونُ 

لما أخبروه أنهم ، مَعَلْیِه السَّال، فیه دلیل أن العزل غیر مكروه؛ ألنه :وجه الداللة

وقال: (ما علیكم أال تفعلوا فإنما هو ، وال نهاهم عنه، یفعلون ذلك لم ینكره علیهم

ووصل اهللا من الماء إلى ، لم یمنعه عزل، أي فإن اهللا إذا قدر یكون الولد، القدر)

فأعلمهم أن . وٕان لم یقدر كونه لم یكن باإلفضاء، الرحم شیًئا وٕان قل یكون منه الولد

علم اهللا  فيوأن العزل ال یمنع الولد إذا سبق ، إلفضاء ال یكون منه ولد إال بقدر اهللا

 . )٣(أنه كائن

 . ٩/٣٠٨ینظر: فتح الباري:  )١(

هـ)، تحقیق: محمد ٢٦١ تصحیح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري ( )٢(

َباُب ُحْكِم  )١٤٣٨رقم ( ٢/١٠٦١ ت:بیروت، د. ،فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي

 اْلَعْزِل. 

هـ)، ٤٤٩ تشرح صحیح البخاري، ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ( )٣(

 :م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣، ٢السعودیة، الریاض، ط ،تحقیق: أبو تمیم یاسر بن إبراهیم، مكتبة الرشد

٧/٦٢ . 
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فقد حث النبي محمد ، وقطع اللذة عن الموطوءة، تقلیل للنسل ن في العزلإ .٤

  َفِإنِّي أباهي ، (تناكحوا َتَواَلُدوا تكثروا :فانه قال، الولد أسبابعلى تعاطي

 . )١()مةاْوم اْلِقیَ بكم اْألَُمم یَ 

ولكنه َیُدلُّ َعَلى َأنَّ ِلَما َیْحُصُل ِبِه ، َوَهِذا اْلَحِدیُث َوإِْن َكاَن ِفیه َضْعفٌ  :وجه الداللة

، َلِكْن ِفي َحقِّ َمْن َیَتَأتَّى ِمْنُه النَّْسُل َكَما َتَقدَّمَ ، اْلَمْقُصوُد ِمَن التَّْرِغیِب ِفي التَّْزِویِج َأْصًال 

 . )٢(ُه َأْعَلمُ َواللَّ 
 : القول الثاين أدلة

َعْن َأِبي َسِعیٍد ، َعْن َعَطاِء ْبِن َیِزیَد اللَّْیِثيِّ ، َعِن الزُّْهِريِّ ، ما روي َعْن َمْعَمرٍ  .١

َقاُلوا: » َأْو ِإنَُّكْم َلَتْفَعُلوَن؟«َعِن اْلَعْزِل َفَقاَل:  َقاُل: ُسِئَل َرُسوُل اللَِّه ، اْلُخْدِريِّ 

َفِإنَّ اللََّه َلْم َیْقِض َنْفًسا َأْن َیْخُلَقَها ِإالَّ ، َفَال َعَلْیُكْم َأْن َال َتْفَعُلوا(َقاَل:  .َنَعمْ 

 . )٣()َوِهَي َكاِئَنةٌ 

حمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج ضعیف: فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، زین الدین م )١(

هـ)، المكتبة ١٠٣١ تالعارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي القاهري (

 . ٣/٢٥٢)، التلخیص الحبیر: ٦٢٣٣رقم (  ٣/٢٦٩ هـ:١٣٥٦، ١مصر، ط ،التجاریة الكبرى

عسقالني ینظر: فتح الباري شرح صحیح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل ال )٢(

بیروت، رقم كتبه وأبوابه وأحادیثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه  ،الشافعي، دار المعرفة

 . ٩/١١١ هـ:١٣٧٩وصححه وأشرف على طبعه: محب الدین الخطیب، 

 تمصنف عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمیري الیماني الصنعاني ( )٣(

 هـ:١٤٠٣، ٢بیروت، ط ،ب الرحمن األعظمي، المكتب اإلسالميهـ)، تحقیق: حبی٢١١

(باب العزل)، مسند اإلمام أحمد بن حنبل، أبو عبد اهللا أحمد بن  )١٢٥٧٦رقم ( ٧/١٤٦

عادل  ،هـ)، تحقیق: شعیب األرنؤوط٢٤١ تمحمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشیباني (

حدیث )، ١١٥٤٥رقم ( ١٨/١٠٤ :م٢٠٠١-هـ١٤٢١، ١مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط

كنز العمال، عالء الدین علي بن حسام الدین ابن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي صحیح 

 ،هـ)، تحقیق: بكري حیاني٩٧٥ تالبرهانفوري ثم المدني فالمكي الشهیر بالمتقي الهندي (

 ). ٤٤٩٢٤(برقم  ١٦/٣٥٩ :م١٩٨١-هـ١٤٠١، ٥صفوة السقا، مؤسسة الرسالة، ط

                                        



@

@Åbÿ‰€a@›ˆbèfl@ù»i@¿@Úfl˛aÎ@Òã®a@µi@ÚÓË‘–€a@÷äaÏ–€a 

 
 

٢٢٧ 

szj€a@·”ä@V 

@

ÚÓfl˝é�a@‚Ï‹»‹€@äbj„˛a@Ú»flbu@Ú‹™@

َأنه َلو َقاَل: وِطئت ، َوِلَهَذا، َوِفیه: دَالَلة على َأن اْلَوَلد یكون َمَع اْلَعْزل :وجه الداللة

 . )١(َصحوعزلت لحقه اْلَوَلد على اْألَ

، َقاَل َعْمٌرو: َأْخَبَرِني َعَطاءٌ ، َحدََّثَنا ُسْفَیانُ ، روي عن َعِليُّ ْبُن َعْبِد اللَّهِ  ما .٢

 . )٢(»ُكنَّا َنْعِزُل َوالُقْرآُن َیْنِزلُ «َقاَل: ، َسِمَع َجاِبًرا َرِضَي اللَُّه َعْنهُ 

 . )٣(ْزللقد اْستدلَّ ِبَهَذا الَحِدیث على َجَواز اْلعَ  :وجه الداللة

، )٤(بدلیل أن العنین، أن حق الزوجة الحرة في اإلیالج ال في اإلنزال .٣

 . )٦(فال معنى العتبار ابنها، ها ولم ینزل سقط حقهافی )٥(إذا أولج، والمولى

وهو ، برضاها إالوالذي نراه راجحًا هو عدم العزل عن الزوجة الحرة  :القول الراجح

تنازلت هي  فإذا، ؛ والن الولد هو حق من حقوقهامأدلتهلقوة ؛ الجمهور إلیهما ذهب 

 . واهللا اعلم، بهذا الحق فال باس

 : أقوالفللفقهاء يف هذه املسألة ثالثة ، الغري أمةكانت الزوجة  إذا أما

ینظر: عمدة القاري شرح صحیح البخاري، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن  )١(

 :بیروت ،هـ)، دار إحیاء التراث العربي٨٥٥ تحسین الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى (

١٢/٤٩ . 

 باب العزل.  )،٥٢٠٨رقم ( ٧/٣٣صحیح البخاري:  )٢(

 . ٢٠/١٩٥ینظر: عمدة القاري شرح صحیح البخاري:  )٣(

العنین: بالكسر، من ال یقدر على الجماع لمرض أو كبر سن، أو یصل إلى الثیب دون  )٤(

هـ)، ٤٥٨ تالبكر، ینظر: المخصص، أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي (

 :م١٩٩٦-هـ١٤١٧، ١بیروت، ط ،تحقیق: خلیل إبراهم جفال، دار إحیاء التراث العربي

١/٥٠٠ . 

ن أولج، وهو إدخال ذكر الرجل في فرج االنثى، ومنه قولهم: یجب الغسل باالیالج، االیالج: م )٥(

 . ٩٩ینظر: معجم لغة الفقهاء: 

 . ٣/١٨٦ینظر: اسنى المطالب:  )٦(
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وهو ، في ذلك للمولى اإلذنویكون ، یكره العزل عنها من غیر رضا :األولالقول 

 . )١(احمد واإلمام، ومالك، قول الحنفیة

وهو قول ، في ذلك لها اإلذنویكون ، یكره العزل عنها من غیر رضا :القول الثاين

 . )٢(ومحمد، یوسف أبي

وهو ، وال من قبل موالها، ال من قبلها، العزل عنها بدون رضا یجوز :القول الثالث

 . )٣(قول الشافعیة

  :األدلة
 . ى ال لهاوالولد یكون للمول، العزل تفویت للولد نإ :األولالقول  أدلة

فال یجوز ، والعزل یوجب نقصان في ذلك، قضاء الشهوة حقها نإ :القول الثاين أدلة

ذانه في فال یجب استئ، ال حق له في الوطءفالمولى ، بغیر رضاه اإلنسانحق  إبطال

 . كیفیته

یكون مملوكا  أنوالزوج الیرید ، العزل تفویت لحصول الولد نإ :القول الثالث أدلة

 . )٤(خوف الرق على ولده، مةاألمن مملوكة  أو

وهذا ما ، المولى بإذنیكون العزل عنها  أنهو ، والذي نراه راجحا :القول الراجح

فال بد من  إلیهومردودها ، غیره أمةهي  نهاوذلك أل؛ األولالقول  أصحاب إلیهذهب 

 . واهللا اعلم، بها اإلنزالفي  إذنه

 . ٣/٨٤، الكافي: ٥/١٣٣، التاج واالكلیل: ٤/٣٧٢ینظر: الهدایة:  )١(

 . ٢/٣٣١ینظر: البدائع:  )٢(

 . ٧/١١٣، نهایة المحتاج: ٣/١٦٨ینظر: اسنى المطالب:  )٣(

 ینظر: المصادر السابقة.  )٤(
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s€br€a@szjæaZ@
@ù»ibi@Ú‘‹»næa@÷Ï‘®a˛aÎ@Òã®a@µi@Åbÿ‰€Úfl@
@k‹�æafiÎ˛aZ@

œÏmãÄÓ@b‡:@‚á©a@
وكانت هذه الزوجة قبل زواجها لها خادم ، الزوج زوجة حرة ةاذا كان تحت عصم

 : یأتيكما و ، معسرا أو، یكون موسرا أن إمافان الزوج ال یخلو ، یقوم بخدمتها

اذا  لخادمنفقة ا أن األربعةالمذاهب  أصحابخالف بین  ال :كان موسرا إذا .١

 . )١(تجب على الزوج كان واحداً 

البیت حتى  بأمورویقوم ، من یقوم بخدمتها إلىالمرأة الحرة تحتاج  ان :الدليل

منفعة  ألنها؛ مطالبها فكانت خدمة الزوجة من، تكون الزوجة متفرغة لحاجبات الزوج

 . )٢(فوجب علیه دفع تكالیف من یقوم بتلك الخدمة، تعود للزوج

لك اختالف بین الفقهاء على فحصل في ذ، من خادم أكثران للزوجة ك إذا أما

 : قولین

، مالك واإلمام، یوسف يأبوهو قول ، یجب على الزوج نفقة خادمین :األولالقول 

 . )٣(فیجب ذلك أوالدكان للزوجة  اما ابو حنیفة فقال: إذا، ثور وأبي

خادم یقوم ، خادمین إلىوذلك الن الزوجة الحرة تحتاج ، من المعقول :الدليل

 . الزوجة خارج البیت إلیهاالتي تحتاج  باألموروخادم یقوم ، البیتیة باألمور

 . ٢/٣٧٧، المبدع: ٦/١١٨، المجموع: ١/٣٤٥، المدونة: ٣/٥٣٥ینظر: المحیط البرهاني:  )١(

 ینظر: المصادر السابقة.  )٢(

، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، أبو الولید محمد بن أحمد ٣/٥٣٥ینظر: المحیط البرهاني:  )٣(

القاهرة،  ،هـ)، دار الحدیث٥٩٥ ت( »ابن رشد الحفید«مد بن أحمد بن رشد القرطبي بن مح

 . ٣/٧٧ :م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥

                                        



@

@Åbÿ‰€a@›ˆbèfl@ù»i@¿@Úfl˛aÎ@Òã®a@µi@ÚÓË‘–€a@÷äaÏ–€a 

 
 

٢٣٠ 

szj€a@·”ä@V 

@

ÚÓfl˝é�a@‚Ï‹»‹€@äbj„˛a@Ú»flbu@Ú‹™@

الن االوالد یحتاجون الى من یقوم ن المعقول م :حنيفة أيب اإلمامدليل قول  أما

 . نج والبیت واالوالد فكان لها خادمابأمورهم والزوجة ال تستطیع تلبیة حاجیات الزو 

 أبي اإلماموهو قول ، من خادم واحد أكثریجب على الزوج نفقة  ال :القول الثاين

 . )١(والحنابلة، والشافعیة، ومحمد، حنیفة

الخادم ترتفع بالخادم الواحد فال یجبر على  إلىحاجة الزوجة  نإ :الدليل

 . )٢(خادمین

من خادم  أكثرانه ال یجب على الزوج توفیر ، : والذي نراه راجحاالقول الراجح

 . واهللا اعلم، من ذلك ألكثرفال داعي ، الن الخادم الواحد یرفع حاجیات الزوجة؛ احدو 

  :نفللفقهاء في هذه المسألة قوال، كان الزوج معسرا إذا أما .٢

وهو ، ال یجب على الزوج تكالیف الخادم الذي یقوم بخدمة الزوجة :األولالقول 

 . )٣(احمد واإلمام، مالك واإلمام، حنیفة أبي اإلمامقول 

وهو قول ، یجب على الزوج دفع تكالیف من یقوم بخدمة الزوجة :القول الثاين

فیتحمل ، كان لها خادم قبل الزواج إذااحمد قال:  اإلمام أن إال، والشافعیة، محمد

 . )٤(ال یجبر على توفیر خادم لها، لم یكن لها خادم وٕاذا، الزوج تكالیفه

 . ٥/٤٦٣، كشاف القناع: ٥/٩٤، االم: ٤/٢٤ینظر: البدائع:  )١(

 . ٣/٥٣٥ینظر: المحیط البرهاني:  )٢(

ابن ضویان، إبراهیم  ، منار السبیل في شرح الدلیل:١/٣٤٦، المدونة: ٤/٢٤ینظر: البدائع:  )٣(

 ١٤٠٩، ٧هـ)، تحقیق: زهیر الشاویش، المكتب اإلسالمي، ط١٣٥٣ تبن محمد بن سالم (

 . ٢/٢٠١ :م١٩٨٩-هـ

بعد  تمة محمد الزهري الغمراوي (الینظر: الكتاب: السراج الوهاج على متن المنهاج، الع )٤(

 . ٣/٥٣٧محیط البرهاني: ، ال١/٤٦٧ ت:بیروت، د. ،هـ)، دار المعرفة للطباعة والنشر١٣٣٧
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 : األدلة
فان الزوجة ، الزوج لما كان معسرا أنوهو ، ن المعقولم :األولالقول  أصحاب أدلة

فانعدم هذا ، تكتفي بنفسها في الخدمة؛ الن توفیر الخدم هو من الترفیه على الزوجة

 . الترفیه بانعدام المال للزوج

من یساعدها في خدمة البیت  إلىالزوجة محتاجة  نإ :القول الثاين أصحاب أدلة

 . )١(معسرا أوفال فرق بین كون الزوج موسرا  ،فكان لها ذلك الخادم، والزوج

وهو ما ، والذي نراه راجحا هو عدم توفیر الخدم في هذه الحالة :القول الراجح

فكان ، كاهل الزوج بدفع تكالیف الخدمة إثقال ألنه؛ األولالقول  أصحاب إلیهذهب 

  واهللا اعلم، زوجته فیما تحتاجهللزوج مساعدة 

 : لها اختالف بین الفقهاء على قولین مففي توفیر الخد :ةأمكانت الزوجة  إذا أما

، وهو قول الحنفیة، مةاألال یجب على الزوج توفیر الخدم للزوجة  :األولالقول 

 . )٢(والحنابلة والشافعیة، وقول للمالكیة

وهو ، كما یكون للحرة، مةاألیجب على الزوج توفیر الخدم للزوجة  :القول الثاين

 . )٣(الكیةالمشهور عند الم

  :األدلة
، فال تستحق توفیر الخدم، هي خادمة بنفسها مةاألالزوجة  نإ :األولالقول  أدلة

 . فال یجب على الزوج دفع التكالیف

فوجب توفیر الخدم ، في الخدمة البیتیة سواء مةن الحرة واألإ :القول الثاين أدلة

 . )٤(كما یكون للحرة مةلأل

 ینظر: المصادر السابقة.  )١(

  ٥/١٥٨، كشاف القناع: ٥/٩٧، االم: ٣/٧٧، بدایة المجتهد: ١/٤٨٧ینظر: مجمع االنهر:  )٢(

 . ٣/٧٧ینظر: بدایة المجتهد:  )٣(

 ینظر: المصادر السابقة.  )٤(
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هو انه ال یجب على الزوج دفع تكالیف ، ا راجحاوالذي یبدو لن :القول الراجح

مرتبة  أعلىالزوجة الحرة هي  الن؛ الجمهور إلیهوهو ما ذهب ، مةاألخدمة الزوجة 

 . واهللا اعلم، مةاألفوجب توفیر الخدم للزوجة الحرة دون ، مةاألمن الزوجة 

Ô„br€a@k‹�æaZ@
b‡Ë‰Ói@ã–è€a@’y@

، بإحداهنیسافر  أن وأراد، ه عدة زوجاتوكانت تحت، كان ینوي سفرا إذاالزوج  

عن طریق ، هذه الزوجات إحدىفقد حصل اختالف بین الفقهاء في اصطحاب 

  :في هذه المسألة أقوالوللفقهاء ثالثة ، عن طریق القرعة بینهن أو، اختیاره

، نسائه من سفره فانه یقرع بینهما إحدىالزوج اصطحاب  أراد إذا :األولالقول 

وقول ، عند الحنفیة األولى، وهو قول الجمهور، القرعة سافرت معه ومن خرجت لها

 . )١(والحنابلة، والشافعیة، للمالكیة

ه یختار من یشاء فان، نسائه في سفره إحدىالزوج اصطحاب  أراد إذا :القول الثاين

 . )٢(وهو ظاهر المدونة، والمالكیة، لحنفیةوهو قول ل، منهن

فانه یقرع بینهن في ، نسائه في سفره إحدىاصطحاب  الزوج أراد إذا :القول الثالث

 . )٣(وهو قول للحنابلة. وباقي السفر یختار من یشاء منهن، سفر الحج والغزو

 : األدلة
 َكاَن َرُسوُل اللَِّه (َقاَلْت: ، َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعْنَها ما روي عن: األولالقول  أدلة

َوَكاَن َیْقِسُم ِلُكلِّ اْمَرَأٍة ، َفَأیَّتُُهنَّ َخَرَج َسْهُمَها َخَرَج ِبَها َمَعهُ ، ْیَن ِنَساِئهِ ِإَذا َأَراَد َسَفًرا َأْقَرَع بَ 

ل، محمد بن أحمد بن ، منح الجلیل شرح مختصر خلی٥/٢٥٣ینظر: البنایة شرح الهدایة:  )١(

 :م١٩٨٩-هـ١٤٠٩بیروت،  ،هـ)، دار الفكر١٢٩٩ تمحمد علیش، أبو عبد اهللا المالكي (

 . ٦/٤٨٨، حاشیة الروض المربع: ٩/٥٩١، الحاوي الكبیر: ٣/١٥٢

 . ٢/١٩٠، المدونة: ٥/٢١٩ینظر: المبسوط:  )٢(

 . ٢/٥٦٣ینظر: الكافي:  )٣(
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َغْیَر َأنَّ َسْوَدَة ِبْنَت َزْمَعَة َوَهَبْت َیْوَمَها َوَلْیَلَتَها ِلَعاِئَشَة َزْوِج النَِّبيِّ ، ِمْنُهنَّ َیْوَمَها َوَلْیَلَتَها

 ، َِلَك ِرَضا َرُسوِل اللَِّه َتْبَتِغي ِبذ()١( . 

قسم وهذا یدل أن ال، وذلك أن القسمة تجب بینهن كما تجب النفقة :وجه الداللة

 . )٢(القسم سواء فيقد جومعت والكبیرة البالغ  و الصغیرة التي، بینهن فریضة

ونفیا لتهمة المیل ، كان تطییبا لقلوب نسائه، بان فعل النبي : وقد رد عليه

 . )٣(اهنإلحد

 : یأتياستدلوا بما  :القول الثاين أدلة

 أنترى  أال، سفره أوالزوجة ال حق لها في القرعة عند خروج الزوج  نإ .١

، فلیس علیه التسویة، یسافر وال یصطحب واحدة منهن أنالزوج له الحق في 

 .)٤(بینهن عند السفر

 أو، لثقل جسمها إما، األخرىدون  بإحداهنالسفر  تقتضيالمصلحة  نإ .٢

 . )٥(؛ ولكن من غیر میل لها أوالدهالكثرة 

فكان فیه اختیار ، جر وفضیلةأهو سفر ، سفر الحج والغزو نإ :القول الثالث أدلة

 إلحداهن األجرحتى ال یكون سببا في جعل ، نسائه في سفره عن طریق القرعة إحدى

 . )٦(األخرىدون 

(َباُب ِهَبِة الَمْرَأِة ِلَغْیِر َزْوِجَها َوِعْتِقَها، ِإَذا َكاَن َلَها َزْوٌج  )٢٥٩٣رقم ( ٣/١٥٩صحیح البخاري:  )١(

رقم  ٤/٢١٢٩ َفُهَو َجاِئٌز، ِإَذا َلْم َتُكْن َسِفیَهًة، َفِإَذا َكاَنْت َسِفیَهًة َلْم َیُجْز)، صحیح مسلم:

ْفِك َوَقُبوِل َتْوَبِة اْلَقاِذِف). )٢٧٧٠(   (َباٌب ِفي َحِدیِث اإلِْ

 . ٧/٣٣٣: يینظر: شرح صحیح البخار  )٢(

 . ٢/٣٣٣ینظر: البدائع:  )٣(

 . ٤/٧، شرح مختصر خلیل: ٣/١٨٧ینظر: تحفة الفقهاء:  )٤(

 . ٤/٧ینظر: شرح مختصر خلیل:  )٥(

 . ٢/١٩٠ینظر: المدونة:  )٦(
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وهذا ما ذهب ، رع بین زوجاتهیق أن، سفرا أراد إذاالزوج  أنوهو  :القول الراجح

 . واهللا اعلم، فهو صریح وواضح، قدموذلك لحدیث السیدة عائشة المت؛ الجمهور إلیه

فانه یبدأ ، ورجع من سفره، مع من خرجت علیها القرعة سافر الزوج إذا :فائدة

، )١(وقول للحنابلة، والشافعیة، والمالكیة، وهو قول الحنفیة، القسم بین نسائه من جدید

اختار  إذاالزوج  نإ :وقالوا، بعدم مكث الزوج مدة طویلة في بلد السفر ولكن قیدوها

التي قضاها معها في مدة السفر  األیاموعلیه قضاء ، فانه یأثم، نسائه وسافر بها إحدى

 . )٢(وان كانت قصیرة

فذهب الشافعیة ، أمةكانت الزوجة  إذا أما. إذا كانت الزوجة حرةهذا كله 

 . )٣(مطلقا مةباألیسافر  بان الزوج ال :القول إلى ،والحنابلة

 ولهذا ال، وحق للزوج في اللیل، هي حق للسید في النهار مةاأل أنودليلهم يف ذلك 

 . )٤(المتزوجة بأمتهیسافر  أنیجوز 

 . ٧/٣١٥، المغني: ٥/٢٠٧، االم: ٤/٧، شرح مختصر خلیل: ٥/٢٥٣ینظر: البنایة:  )١(

 . ٧/٣١٥ینظر: المغني:  )٢(

 . ٣/٩١، الكافي: ٩/٥٩٣ینظر: الحاوي الكبیر:  )٣(

 . ١١/١٤٦ینظر: نهایة المطلب:  )٤(
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s€br€a@k‹�æaZ@
b‡Ëi@›uã€a@µó•@

محصنا بهذه الزوج یكون  أنفانه ال اختالف بین الفقهاء ، اذا تزوج الرجل بالحرة

فهل تكون  أمةتزوج  إذا أما، -علیه الحد وهو الرجم  أقیمزنا  إذاانه  أي –الزوجة 

  :للفقهاء في هذه المسألة قوالن، -تحصنه  أي - كالحرة

أن الزوج إذا تزوج أمة فإنها ال تحصنه ؛ الن الحر ال تحصنه إال  :األولالقول 

 . )١(والحنابلة، والشافعیة، حرة وهو قول الجمهور من الحنفیة

وهو قول ، أن الزوج إذا تزوج أمة فإنها تحصنه كما تحصنه الحرة :القول الثاين

 . )٢(المالكیة

 . یأتياستدلوا بما  :األولالقول  أدلة

فإذا كان یحصن ، إال بالحرة، وال بالنصرانیة، إن المؤمن ال یحصن بالیهودیة .١

من االحكام علیها نصف ما ففي كثیر ، فما الذي یفرقها عن الحرة إذن، بها

 . وغیرها كثیر، كحد الزنا وستر العورة، على الحرة

 . )٣(إن األمة إذا زنت وهي متزوجة ال ترجم .٢

  :القول الثاين أدلة

 . )٤(! " #... قوله تعالى: .١

ال یحلُّ نكاح من أتى الفاحشة من  :(وقد دللنا على فساد قول من قال: وجه الداللة

بما أغنى عن إعادته في ، في موضع غیر هذا، الكتاب للمؤمنین نساء المؤمنین وأهل

كن قد أتین ، فنكاح حرائر المسلمین وأهل الكتاب حالل للمؤمنین، هذا الموضع

بعد أن تكون بموضع ال یخاُف ، ذمیًة كانت أو حربّیةً ، بفاحشة أو لم یأتین بفاحشة

 . ١٢/٥٠٣، نهایة المطلب: ١/٤٢٦، مسائل االمام احمد: ٤/١٢٤ینظر: الحجة:  )١(

 . ١٢/٧٦ینظر: الذخیرة:  )٢(

 . ٤/١٦٣٣ینظر: مسائل االمام احمد:  )٣(

 . ٣٢اآلیة  ،النورسورة  )٤(
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هذه اآلیة یرى علماء التفسیر  فان في، )١(الناكح فیه على ولده أن ُیْجبر على الكفر)

 . بأنها إحصان للزوج الحر، رحمهم اهللا

إن اهللا تعالى جعل الزواج من األمة كالزواج من الحرة فتجري في الزواج من  .٢

 . )٢(فیكون كالزواج من الحرة، والصداق، والردة، األمة العدة

الن . مهورالج إلیهوهو ما ذهب ، مةاألالزوج ال تحصنه  أنوهو  :القول الراجح

في  مةاألال تساویه ، وكذلك الزوج الحر، لحقوق الحرة غیر مساویة مةاألحقوق 

 . واهللا اعلم، لم ترجم مةاألزنت  وٕاذا، التحصین

 . ٩/٥٨٩ینظر: تفسیر الطبري:  )١(

 . ٢/٢٠٤ینظر: المدونة:  )٢(
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Ú∏b©a@@
 . بعد ان انتهینا من بحثنا في بعض مسائل الحرة واالمة في النكاح تبین لنا االتي

 . ان للحرة المهر ولألمة العقر .١

 . هو حق للمرأة اذا كانت حرة واذا كانت أمة فهو لسیدها ان المهر .٢

 . الحرة تنكح على االمة وال تنكح االمة على الحرة .٣

 . اذا اجتمعت حرة وامة في عقد واحد بطل نكاح االمة وصح نكاح الحرة .٤

اذا خاف الوقوع في الزنا وال یستطیع دفع ، ان للحر زواج امة واحدة فقط .٥

 . زوج اربعًا اذا كن حرائر كما هو معلوموله أن یت، الحرة تكالیف

 . ان للحرة الثلثین من القسمة ولألمة الثلث .٦

واذا كانت امة فهو من حق ، ان عزل الزوج عن زوجته الحرة هو من حقها .٧

 . سیدها

واذا ، اذا كان الزوج موسرا كانت تكالیف الخدم علیه اذا كانت زوجته حرة .٨

اما اذا كانت زوجته امة ال یكون  ،كان معسرا ال یجب علیه توفیر الخادم

 . علیه توفیر خدم لها

أما اذا كانت معهن ، اذا أراد أن یسافر فانه یقرع بین نسائه اذا كن حرائراً  .٩

 . أمة فانه ال یسافر بها

واذا كانت زوجته امة فانه ال یحص ، من المعلوم أن الحر یحصن بالحرة .١٠

 . بها
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…uaãæaÎ@äÜbóæaN 
عبد اهللا بن محمود بن مودود الموصلي ، ل المختاراالختیار لتعلی .١

 ،مطبعة الحلبي، هـ)٦٨٣ تمجد الدین أبو الفضل الحنفي (، البلدحي

-هـ١٣٥٦، وغیرها)، بیروت ،القاهرة (وصورتها دار الكتب العلمیة

 . م١٩٣٧

ن عبد الرحمن ب، إْرَشاُد السَّاِلك إلَى َأشَرِف الَمَساِلِك ِفي فقِه اإلَماِم َماِلك .٢

شهاب الدین المالكي ، أبو زید أو أبو محمد، محمد بن عسكر البغدادي

 . ٣ط، مصر، مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، هـ)٧٣٢ت (

زكریا بن محمد بن زكریا ، أسنى المطالب في شرح روض الطالب .٣

دار الكتاب ، هـ)٩٢٦ت زین الدین أبو یحیى السنیكي (، األنصاري

 . ت.د، اإلسالمي

موسى بن أحمد بن موسى بن سالم ، اع في فقه اإلمام أحمد بن حنبلاإلقن .٤

تحقیق: عبد اللطیف ، هـ)٩٦٨ت ( بن عیسى بن سالم الحجاوي المقدسي

 . ت.د، لبنان ،دار المعرفة بیروت، محمد موسى السبكي

األم: الشافعي أبو عبد اهللا محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن  .٥

ت عبد مناف المطلبي القرشي المكي (شافع بن عبد المطلب بن 

 . م١٩٩٠-هـ١٤١٠، بیروت ،دار المعرفة، هـ)٢٠٤

عالء الدین أبو الحسن علي بن ، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف .٦

دار إحیاء ، هـ)٨٨٥ت سلیمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (

 . ت.د، ٢ط، التراث العربي

المعروف ، ین الدین بن إبراهیم بن محمدز  :البحر الرائق شرح كنز الدقائق .٧

وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد ، هـ)٩٧٠ت بابن نجیم المصري (

دار ، هـ)١١٣٨بن حسین بن علي الطوري الحنفي القادري (ت بعد 

 . ت.د، ٢ط، الكتاب اإلسالمي
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أبو بكر بن مسعود بن ، عالء الدین، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع .٨

-هـ١٤٠٦، ٢ط، دار الكتب العلمیة، هـ)٥٨٧ت اساني الحنفي (أحمد الك

 . م١٩٨٦

أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن ، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد .٩

دار ، هـ)٥٩٥ت أحمد بن رشد القرطبي الشهیر بابن رشد الحفید (

 . م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، القاهرة ،الحدیث

حفص عمر بن علي بن أحمد  ابن الملقن سراج الدین أبو، البدر المنیر .١٠

تحقیق: مصطفى أبو الغیط وعبد اهللا بن ، هـ)٨٠٤ تالشافعي المصري (

، السعودیة، الریاض ،دار الهجرة للنشر والتوزیع، سلیمان ویاسر بن كمال

 . م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، ١ط

ابن  :البدر المنیر في تخریج األحادیث واألثار الواقعة في الشرح الكبیر .١١

ن أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري الملقن سراج الدی

المحقق: مصطفى أبو الغیط وعبد اهللا بن سلیمان ویاسر بن ، هـ)٨٠٤ ت(

-هـ١٤٢٥، ١ط، السعودیة، الریاض ،دار الهجرة للنشر والتوزیع، كمال

 . م٢٠٠٤

بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح  .١٢

هو شرح الشیخ الدردیر لكتابه المسمى أقرب  الصغیر (الشرح الصغیر

َماِم َماِلٍك) ، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، المسالك ِلَمْذَهِب اإلِْ

 . ت.د، دار المعارف، هـ)١٢٤١ تالشهیر بالصاوي المالكي (

أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن ، البنایة شرح الهدایة .١٣

دار الكتب ، هـ)٨٥٥ تالدین العینى (حسین الغیتابى الحنفى بدر 

 . م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠، ١ط، لبنان، بیروت ،العلمیة
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 تالبیان والتحصیل: أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ( .١٤

 ،بیروت، دار الغرب اإلسالمي، تحقیق: د محمد حجي وآخرون، هـ)٥٢٠

 . م١٩٨٨-هـ١٤٠٨، ٢ط، لبنان

ن یوسف بن أبي القاسم بن یوسف التاج واإلكلیل لمختصر خلیل: محمد ب .١٥

دار الكتب ، هـ)٨٩٧ تأبو عبد اهللا المواق المالكي (، العبدري الغرناطي

 . م١٩٩٤-هـ١٤١٦، ١ط، العلمیة

تاریخ دمشق: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اهللا المعروف بابن  .١٦

دار الفكر ، تحقیق: عمرو بن غرامة العمروي، هـ)٥٧١ تعساكر (

 . م١٩٩٥-هـ١٤١٥، والتوزیع للطباعة والنشر

أبو عبد ، التاریخ الكبیر: محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري .١٧

 . ت.د، الدكن –حیدر آباد ، ائرة المعارف العثمانیةد، هـ)٢٥٦ تاهللا (

أبو زكریا یحیى بن معین بن عون بن زیاد بن بسطام بن  :تاریخ ابن معین .١٨

تحقیق: محمد كامل ، هـ)٢٣٣ تلبغدادي (ا، عبد الرحمن المري بالوالء

 . م١٩٨٥-هـ١٤٠٥، ١ط، دمشق ،مجمع اللغة العربیة، القصار

أبو ، عبد الرحمن بن أحمد بن یونس الصدفي، تاریخ ابن یونس المصري .١٩

 . هـ١٤٢١، ١ط، بیروت، دار الكتب العلمیة، هـ)٣٤٧ تسعید (

ْلِبيِّ  .٢٠ عثمان بن علي بن  ،تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّ

الحاشیة: شهاب ، هـ)٧٤٣ تفخر الدین الزیلعي الحنفي (، محجن البارعي

ْلِبيُّ  الدین أحمد بن محمد بن أحمد بن یونس بن إسماعیل بن یونس الشِّ

 . هـ١٣١٣، ١ط، القاهرة، بوالق ،المطبعة الكبرى األمیریة، هـ) ١٠٢١ ت(

محمد عبد الرحمن بن عبد  أبو العال، تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي .٢١

 . ت.د، بیروت ،دار الكتب العلمیة، هـ)١٣٥٣ تالرحیم المباركفورى (
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أبو بكر عالء الدین ، محمد بن أحمد بن أبي أحمد :تحفة الفقهاء .٢٢

، ٢ط، لبنان ،بیروت، دار الكتب العلمیة، هـ)٥٤٠نحو  تالسمرقندي (

 . م١٩٩٤-هـ١٤١٤

بن محمد بن علي بن حجر  أحمد، تحفة المحتاج في شرح المنهاج .٢٣

، المكتبة التجاریة الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، الهیتمي

 . م١٩٨٣-هـ١٣٥٧

زین الدین أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ، تحفة الملوك .٢٤

دار البشائر ، عبد اهللا نذیر أحمد. تحقیق: د، هـ)٦٦٦ تالحنفي الرازي (

 . ـه١٤١٧، ١ط، بیروت ،اإلسالمیة

، هـ)٨١٦ تعلي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني ( التعریفات: .٢٥

 . م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣، ١ط، لبنان، دار الكتب العلمیة بیروت

أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي ، التفسیر الكبیر .٢٦

دار إحیاء ، هـ)٦٠٦ تالرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري (

 . هـ١٤٢٠، ٣ط، بیروت ،العربيالتراث 

أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي ، تفسیر مجاهد .٢٧

دار ، تحقیق: الدكتور محمد عبد السالم أبو النیل، هـ)١٠٤ تالمخزومي (

 . م١٩٨٩-هـ١٤١٠، ١ط، مصر، الفكر اإلسالمي الحدیثة

حجر أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن  :تقریب التهذیب .٢٨

، ١ط، سوریا ،دار الرشید، هـ) تحقیق: محمد عوامة٨٥٢ تالعسقالني (

 . م١٩٨٦–هـ١٤٠٦

أبو الفضل أحمد بن  :،التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر .٢٩

دار الكتب ، هـ)٨٥٢ تعلي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني (

 . م١٩٨٩-هـ١٤١٩، ١ط، العلمیة
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هذیب األسماء واللغات: أبو زكریا محیي الدین تهذیب األسماء للنووي: ت .٣٠

، لبنان ،بیروت، دار الكتب العلمیة، هـ)٦٧٦ تیحیى بن شرف النووي (

 . ت.د

، التمیمي، الثقات: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبدَ  .٣١

، ١ط، وزارة المعارف الهندیة، هـ)٣٥٤ تالُبستي (، الدارمي، أبو حاتم

  .م١٩٧٣- ه١٣٩٣

محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب ، جامع البیان في تأویل القرآن .٣٢

، تحقیق: أحمد محمد شاكر، هـ)٣١٠ تأبو جعفر الطبري ( اآلملي

 . م ٢٠٠٠-هـ١٤٢٠، ١ط، مؤسسة الرسالة

، هـ)٣٢١ تأبو بكر محمد بن الحسن بن درید األزدي (، جمهرة اللغة .٣٣

 . م١٩٨٧، ١ط، بیروت ،للمالییندار العلم ، تحقیق: رمزي منیر بعلبكي

أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَِّبیِدّي ، الجوهرة النیرة .٣٤

 . هـ١٣٢٢، ١ط، المطبعة الخیریة، هـ)٨٠٠ تالیمني الحنفي (

حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي  .٣٥

 . ت.د، دار الفكر، هـ)١٢٣٠ تالمالكي (

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم  الروض المربع شرح زاد المستقنع:حاشیة  .٣٦

 . هـ١٣٩٧، ١ط، هـ)١٣٩٢ تالعاصمي الحنبلي النجدي (

أبو الحسن، علي بن ، حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني .٣٧

بالقرب من ، أحمد بن مكرم الصعیدي العدوي (نسبة إلى بني عدي

 ـدار الفكر، الشیخ محمد البقاعيتحقیق: یوسف ، هـ)١١٨٩ تمنفلوط) (

 . م١٩٩٤-هـ١٤١٤، بیروت

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري ، الحاوي الكبیر .٣٨

، تحقیق: علي محمد معوض، هـ)٤٥٠ تالشهیر بالماوردي (، البغدادي
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، ١ط، لبنان ،بیروت، دار الكتب العلمیة، عادل أحمد عبد الموجود

 . م١٩٩٩-هـ١٤١٩

أبو عبد اهللا محمد بن الحسن بن فرقد الشیباني ، ى أهل المدینةالحجة عل .٣٩

 ،عالم الكتب، مهدي حسن الكیالني القادري، تحقیق، هـ)١٨٩ ت(

 . هـ١٤٠٣، ٣ط، بیروت

محمد بن فرامرز بن علي الشهیر بمال أو ، درر الحكام شرح غرر األحكام .٤٠

 . ت.د ،دار إحیاء الكتب العربیة، هـ)٨٨٥ تمنال أو المولى خسرو (

أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي ، الذخیرة .٤١

دار الغرب ، تحقیق: محمد حجي وآخرون، هـ)٦٨٤ تالشهیر بالقرافي (

 . م١٩٩٤، ١ط، بیروت ،اإلسالمي

محمد أمین بن عمر بن عبد ، ابن عابدین، رد المحتار على الدر المختار .٤٢

، ٢ط، بیروت، دار الفكر، هـ)١٢٥٢ تي (العزیز عابدین الدمشقي الحنف

 . م١٩٩٢-هـ١٤١٢

عبد اهللا بن محمد بن زیاد ، أبو بكر، الزیادات على كتاب المزني .٤٣

تحقیق: الدكتور خالد بن هایف بن عریج ، هـ)٣٢٤ تالنیسابوري (

، ١ط، الكویت، دار الكوثر، الریاض، دار أضواء السلف، المطیري

 . م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦

بعد  تالعالمة محمد الزهري الغمراوي (، على متن المنهاجالسراج الوهاج  .٤٤

 . ت.د، بیروت ،دار المعرفة للطباعة والنشر، هـ)١٣٣٧

، محمد بن عیسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، سنن الترمذي .٤٥

، تحقیق أحمد محمد شاكر واخرون، هـ)٢٧٩ تأبو عیسى (، الترمذي

-هـ١٣٩٥، ٢ط، مصر ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي

 . م١٩٧٥
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سنن الدارقطني: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود  .٤٦

حققه وضبط نصه ، هـ)٣٨٥ تبن النعمان بن دینار البغدادي الدارقطني (

عبد اللطیف حرز ، حسن عبد المنعم شلبي، وعلق علیه: شعیب االرنؤوط

-ه١٤٢٤، ١ط، نلبنا ،بیروت، مؤسسة الرسالة، أحمد برهوم، اهللا

 . م٢٠٠٤

سنن أبي داود: أبو داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق  :سنن ابي داود .٤٧

المحقق: ، هـ)٢٧٥ تبن بشیر بن شداد بن عمرو األزدي السِِّجْستاني (

 . بیروت –صیدا ، المكتبة العصریة، محمد محیي الدین عبد الحمید

ب بن علي السنن الصغرى للنسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعی .٤٨

مكتب ، تحقیق: عبد الفتاح أبو غدة، هـ)٣٠٣ تالنسائي (، الخراساني

 . م١٩٨٦–هـ١٤٠٦، ٢ط، حلب ،المطبوعات اإلسالمیة

السنن الكبرى: أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي  .٤٩

المحقق: محمد عبد القادر ، هـ)٤٥٨ تأبو بكر البیهقي (، الخراساني

 . م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، ٣ط، نلبنا ،بیروت، لمیةدار الكتب الع، عطا

 تابن ماجة أبو عبد اهللا محمد بن یزید القزویني ( :سنن ابن ماجه .٥٠

فیصل  ،دار إحیاء الكتب العربیة، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، هـ)٢٧٣

 . عیسى البابي الحلبي

شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن  سیر أعالم النبالء: .٥١

 . م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧، القاهرة ،دار الحدیث، هـ)٧٤٨ تاْیماز الذهبي (قَ 

محمد بن عبد الباقي بن یوسف الزرقاني ، شرح الزرقاني على موطأ .٥٢

 ،مكتبة الثقافة الدینیة، ف سعدؤو تحقیق: طه عبد الر ، المصري األزهري

 . م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، ١ط، القاهرة

 زركشي المصري الحنبليشمس الدین محمد بن عبد اهللا ال شرح الزركشي: .٥٣

 . م١٩٩٣-هـ١٤١٣، ١ط، دار العبیكان، هـ)٧٧٢ ت(
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أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن ، محیي السنة، شرح السنة .٥٤

محمد زهیر ، تحقیق: شعیب األرنؤوط، هـ)٥١٦ تالفراء البغوي الشافعي (

 . م١٩٨٣-هـ١٤٠٣، ٢ط، بیروت، دمشق ،المكتب اإلسالمي، الشاویش

ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ، البخاريشرح صحیح  .٥٥

، السعودیة ،مكتبة الرشد، تحقیق: أبو تمیم یاسر بن إبراهیم، هـ)٤٤٩ ت(

 . م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣، ٢ط، الریاض

كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي المعروف  شرح فتح القدیر: .٥٦

 . تهـ)، دار الفكر، د.٨٦١ت بابن الهمام (

عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة ، لكبیر على متن المقنعالشرح ا .٥٧

دار ، هـ)٦٨٢ تشمس الدین (، أبو الفرج، المقدسي الجماعیلي الحنبلي

أشرف على طباعته: محمد رشید رضا ، الكتاب العربي للنشر والتوزیع

 . ت.د، صاحب المنار

 تنوري (أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة الدی :الشعر والشعراء .٥٨

 . هـ ١٤٢٣، القاهرة، دار الحدیث، هـ)٢٧٦

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة: أبو نصر إسماعیل بن حماد  .٥٩

دار ، تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار، هـ)٣٩٣ تالجوهري الفارابي (

 . م١٩٨٧- هـ١٤٠٧، ٤ط، بیروت ـالعلم للمالیین

تحقیق: ، الجعفي صحیح البخاري: محمد بن إسماعیل أبو عبداهللا البخاري .٦٠

 . هـ١٤٢٢، ١ط، دار طوق النجاة، محمد زهیر بن ناصر الناصر

، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبدَ ، صحیح ابن حبان .٦١

، شعیب األرنؤوط :تحقیق، هـ)٣٥٤ تالُبستي ( الدارمي أبو حاتم التمیمي

 . م١٩٨٨-هـ١٤٠٨، ١ط، بیروت، مؤسسة الرسالة
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ن خیاط: أبو عمرو خلیفة بن خیاط بن خلیفة الشیباني طبقات خلیفة ب  .٦٢

دار الفكر ، المحقق: د سهیل زكار، هـ)٢٤٠ تالعصفري البصري (

 . م١٩٩٣-هـ١٤١٤، للطباعة والنشر والتوزیع

 تمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري (، صحیح مسلم .٦٣

 ،ث العربيدار إحیاء الترا، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، هـ)٢٦١

 . ت.د، بیروت

هذبُه: ، هـ)٤٧٦ تأبو اسحاق إبراهیم بن علي الشیرازي (، طبقات الفقهاء .٦٤

دار ، تحقیق: إحسان عباس، هـ)٧١١ تمحمد بن مكرم ابن منظور (

 . م١٩٧٠، ١ط، لبنان ،بیروت، الرائد العربي

، الطبقات الكبرى: أبو عبد اهللا محمد بن سعد بن منیع الهاشمي بالوالء .٦٥

المحقق: زیاد محمد ، هـ)٢٣٠ تالبغدادي المعروف بابن سعد (، بصريال

 . هـ١٤٠٨، ٢ط، المدینة المنورة ،مكتبة العلوم والحكم، منصور

عمر بن محمد بن أحمد بن ، طلبة الطلبة في االصطالحات الفقهیة .٦٦

، المطبعة العامرة، هـ)٥٣٧ تنجم الدین النسفي (، أبو حفص، إسماعیل

 . هـ١٣١١، دادمكتبة المثنى ببغ

أبو محمد بهاء الدین ، عبد الرحمن بن إبراهیم بن أحمد العدة شرح العمدة: .٦٧

 . م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، القاهرة، دار الحدیث، هـ)٦٢٤ تالمقدسي (

أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى ، عمدة القاري شرح صحیح البخاري .٦٨

دار ، )هـ٨٥٥ (ت بن أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى

 . بیروت ،إحیاء التراث العربي

ومعه حاشیة ابن القیم: تهذیب سنن ، عون المعبود شرح سنن أبي داود .٦٩

، أبو عبد الرحمن، محمد أشرف بن أمیر بن علي بن حیدر، أبي داود

 ،دار الكتب العلمیة، هـ)١٣٢٩ تالعظیم آبادي (، الصدیقي، شرف الحق

 . هـ١٤١٥، ٢ط، بیروت
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الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي العین: أبو عبد  .٧٠

، د إبراهیم السامرائي، تحقیق: د مهدي المخزومي، هـ)١٧٠ تالبصري (

 . دار ومكتبة الهالل

أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراهیم بن الخطاب البستي  :غریب الحدیث .٧١

وي، المحقق: عبد الكریم إبراهیم الغربا، هـ)٣٨٨ تالمعروف بالخطابي (

 . ت.د، دار الفكر، وخرج أحادیثه: عبد القیوم عبد رب النبي

غریب الحدیث: أبو ُعبید القاسم بن سّالم بن عبد اهللا الهروي البغدادي  .٧٢

مطبعة دائرة المعارف ، محمد عبد المعید خان. تحقیق: د، هـ)٢٢٤ ت(

 . م١٩٦٤-هـ١٣٨٤، ١ط، الدكن ،حیدر آباد، العثمانیة

، ٢ط، دار الفكر، نة علماء برئاسة نظام الدین البلخيلج، الفتاوى الهندیة .٧٣

 . هـ١٣١٠

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل ، فتح الباري شرح صحیح البخاري .٧٤

رقم كتبه وأبوابه وأحادیثه: ، بیروت ،دار المعرفة، العسقالني الشافعي

قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب ، محمد فؤاد عبد الباقي

 . ت.د ،الدین الخطیب

محمد بن أحمد بن  :فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب اإلمام مالك .٧٥

 . ت.د، دار المعرفة، هـ)١٢٩٩ تأبو عبد اهللا المالكي (، محمد علیش

زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف ، شرح الجامع الصغیرفیض القدیر  .٧٦

القاهري  بن تاج العارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي

 . ه١٣٥٦، ١ط، مصر ،المكتبة التجاریة الكبرى، هـ)١٠٣١ ت(

. دار الفكر، القاموس الفقهي لغة واصطالحا: الدكتور سعدي أبو حبیب .٧٧

 . م١٩٨٨-هـ١٤٠٨، ٢ط، سوریة –دمشق 

أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن ، القوانین الفقهیة القوانین الفقهیة: .٧٨

 . هـ)٧٤١ تلغرناطي (ابن جزي الكلبي ا، عبد اهللا
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الكافي في فقه اإلمام أحمد:أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن  .٧٩

الشهیر بابن قدامة المقدسي  محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي الحنبلي

 . م١٩٩٤-هـ١٤١٤، ١ط، دار الكتب العلمیة، هـ)٦٢٠ ت(

محمد بن أبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن ، الكافي في فقه أهل المدینة .٨٠

المحقق: محمد محمد ، هـ)٤٦٣ تعبد البر بن عاصم النمري القرطبي (

المملكة ، الریاض، مكتبة الریاض الحدیثة، أحید ولد مادیك الموریتاني

 . م١٩٨٠-هـ١٤٠٠، ٢ط، العربیة السعودیة

، هـ)٢٨٥ تأبو العباس (، الكامل في اللغة واألدب: محمد بن یزید المبرد .٨١

، ٣ط، القاهرة ،دار الفكر العربي، لفضل إبراهیمالمحقق: محمد أبو ا

 . م١٩٩٧-هـ١٤١٧

منصور بن یونس بن صالح الدین ابن ، كشاف القناع عن متن اإلقناع .٨٢

، دار الكتب العلمیة، هـ)١٠٥١ تحسن بن إدریس البهوتى الحنبلى (

 . ت.د

كشف الخفاء ومزیل اإللباس: إسماعیل بن محمد بن عبد الهادي الجراحي  .٨٣

تحقیق: عبد الحمید بن ، هـ)١١٦٢ تأبو الفداء (، ني الدمشقيالعجلو 

 . م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠، ١ط، المكتبة العصریة، أحمد بن یوسف بن هنداوي

عالء الدین علي بن حسام الدین ابن قاضي خان القادري ، كنز العمال .٨٤

 تالشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشهیر بالمتقي الهندي (

، ٥ط، مؤسسة الرسالة، صفوة السقا ،حقیق: بكري حیانيت، هـ)٩٧٥

 . م١٩٨١-هـ١٤٠١

جمال الدین ابن ، أبو الفضل، محمد بن مكرم بن على، لسان العرب .٨٥

، بیروت، دارصادر، هـ)٧١١ تمنظور األنصاري الرویفعى اإلفریقي (

 . هـ١٤١٤، ١ط
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 تمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي (، المبسوط .٨٦

 . م١٩٩٣-هـ١٤١٤، ط. د، بیروت ،دار المعرفة، )هـ٤٨٣

عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان ، مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر .٨٧

دار إحیاء ، هـ)١٠٧٨ تالمدعو بشیخي زاده، یعرف بداماد أفندي (

 . ت.د، التراث العربي

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: أبو الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن  .٨٨

مكتبة ، المحقق: حسام الدین القدسي، هـ)٨٠٧ تان الهیثمي (سلیم

 . م١٩٩٤-هـ١٤١٤، القاهرة، القدسي

عبد السالم بن عبد ، المحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل .٨٩

مجد الدین ، أبو البركات، ابن تیمیة الحراني، اهللا بن الخضر بن محمد

 . م١٩٨٤-هـ١٤٠٤ ،٢ط، الریاض ،مكتبة المعارف، هـ)٦٥٢ ت(

أبو المعالي برهان الدین محمود بن أحمد بن عبد العزیز ، المحیط البرهاني .٩٠

تحقیق: عبد الكریم سامي ، هـ)٦١٦ تبن عمر بن َماَزَة البخاري الحنفي (

 . م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤، ١ط، لبنان ،بیروت، دار الكتب العلمیة، الجندي

ي بكر بن عبد القادر زین الدین أبو عبد اهللا محمد بن أب مختار الصحاح: .٩١

المكتبة ، تحقیق: یوسف الشیخ محمد، هـ)٦٦٦ تالحنفي الرازي (

 . م١٩٩٩-هـ١٤٢٠، ٥ط، صیدا ،بیروت، الدار النموذجیة ،العصریة

، هـ)٤٥٨ تأبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي (، المخصص .٩٢

، ١ط، بیروت ،دار إحیاء التراث العربي، تحقیق: خلیل إبراهم جفال

 . م١٩٩٦-هـ١٤١٧

، هـ)١٧٩ تمالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني ( المدونة: .٩٣

 . م١٩٩٤-هـ١٤١٥، ١ط، دار الكتب العلمیة

أبو داود سلیمان بن ، مسائل اإلمام أحمد روایة أبي داود السجستاني .٩٤

 تاألشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو األزدي السِِّجْستاني (
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مكتبة ابن ، أبي معاذ طارق بن عوض اهللا بن محمد تحقیق:، هـ)٢٧٥

 . م١٩٩٩-هـ١٤٢٠، ١ط، مصر، تیمیة

المستدرك على الصحیحین: أبو عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا بن  .٩٥

محمد بن حمدویه بن ُنعیم بن الحكم الضبي الطهماني النیسابوري 

دار ، تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا، هـ)٤٠٥ تالمعروف بابن البیع (

 . م١٩٩٠–هـ١٤١١، ١ط، بیروت ،الكتب العلمیة

أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن ، مسند اإلمام أحمد بن حنبل .٩٦

عادل  ،تحقیق: شعیب األرنؤوط، هـ)٢٤١ تهالل بن أسد الشیباني (

 . م٢٠٠١-هـ١٤٢١، ١ط، مؤسسة الرسالة، وآخرون، مرشد

عبد اهللا بن محمد بن  ،أبو بكر بن أبي شیبة، مصنف ابن أبي شیبة .٩٧

تحقیق: كمال یوسف ، هـ)٢٣٥ تإبراهیم بن عثمان بن خواستي العبسي (

 . هـ١٤٠٩، ١ط، الریاض ،مكتبة الرشد، الحوت

أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمیري ، مصنف عبد الرزاق .٩٨

، تحقیق: حبیب الرحمن األعظمي، هـ)٢١١ تالیماني الصنعاني (

 . هـ١٤٠٣، ٢ط، بیروت ،المكتب اإلسالمي

، مطالب أولي النهى: مصطفى بن سعد بن عبده السیوطي شهرة .٩٩

، المكتب اإلسالمي، هـ)١٢٤٣ تالرحیبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي (

 . م١٩٩٤-هـ١٤١٥، ٢ط

أبو ، محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، المطلع على ألفاظ المقنع .١٠٠

ویاسین ، تحقیق: محمود األرناؤوط، هـ)٧٠٩ تشمس الدین (، عبد اهللا

 . م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣، ١ط، مكتبة السوادي للتوزیع، محمود الخطیب

، أبو إبراهیم إسحاق بن إبراهیم بن الحسین الفارابي، معجم دیوان األدب .١٠١

مؤسسة دار الشعب ، تحقیق: دكتور أحمد مختار عمر، هـ)٣٥٠ ت(

 . م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، القاهرة، للصحافة والطباعة والنشر
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أحمد  ،إبراهیم مصطفى، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، المعجم الوسیط .١٠٢

 . ت.د، دار الدعوة، محمد النجار ،حامد عبد القادر ،الزیات

أبو ، أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، مجم مقاییس اللغة .١٠٣

مؤسسة ، تحقیق: زهیر عبد المحسن سلطان، هـ)٣٩٥ تالحسین (

 . م١٩٨٦-هـ١٤٠٦، ٢ط، بیروت ،الرسالة

أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن ، المغني البن قدامة .١٠٤

الشهیر بابن قدامة ، قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي

 . ت.د، مكتبة القاهرة، هـ)٦٢٠ تالمقدسي (

 تأبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (، المقدمات الممهدات .١٠٥

 . م١٩٨٨-هـ١٤٠٨، ١ط، دار الغرب اإلسالمي، هـ)٥٢٠

 تإبراهیم بن محمد بن سالم (، ابن ضویان :منار السبیل في شرح الدلیل .١٠٦

-هـ١٤٠٩، ٧ط، المكتب اإلسالمي، تحقیق: زهیر الشاویش، هـ)١٣٥٣

 . م١٩٨٩

أبو ، محمد بن أحمد بن محمد علیش، منح الجلیل شرح مختصر خلیل .١٠٧

 . م١٩٨٩-هـ١٤٠٩، بیروت ،دار الفكر ،هـ)١٢٩٩ تعبد اهللا المالكي (

شمس الدین أبو عبد اهللا محمد  :مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل .١٠٨

المعروف بالحطاب ، بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي

 . م١٩٩٢-هـ١٤١٢، ٣ط، دار الفكر، هـ)٩٥٤ تالرُّعیني المالكي (

حنفي ، حمد السُّْغديالنتف في الفتاوى: أبو الحسن علي بن الحسین بن م .١٠٩

 ،دار الفرقان، تحقیق: المحامي الدكتور صالح الدین الناهي، هـ)٤٦١ ت(

 . م١٩٨٤–ه١٤٠٤، ٢ط، لبنان ،بیروت ،عمان األردن ،مؤسسة الرسالة

جمال الدین أبو محمد عبد اهللا بن یوسف  :نصب الرایة ألحادیث الهدایة .١١٠

مؤسسة الریان  ،تحقیق: محمد عوامة، هـ)٧٦٢ تبن محمد الزیلعي (
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 ،جدة ،دار القبلة للثقافة اإلسالمیة ،لبنان، بیروت ،للطباعة والنشر

 . م١٩٩٧-هـ١٤١٨، ١ط، السعودیة

محمد بن عمر نووي الجاوي البنتني ، نهایة الزین في إرشاد المبتدئین .١١١

 . ت.د، ١ط، بیروت ،دار الفكر، هـ)١٣١٦ تالتناري بلدا (، إقلیما

شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد ، لمنهاجنهایة المحتاج إلى شرح ا .١١٢

، بیروت، دار الفكر، هـ)١٠٠٤ تبن حمزة شهاب الدین الرملي (

 . م١٩٨٤-هـ١٤٠٤

نهایة المطلب في درایة المذهب: عبد الملك بن عبد اهللا بن یوسف بن  .١١٣

 تالملقب بإمام الحرمین (، ركن الدین، أبو المعالي، محمد الجویني

، ١ط، دار المنهاج، عبد العظیم محمود الّدیب .د.تحقیق أ، هـ)٤٧٨

 . م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨

 

 




