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 باللغة العربيةملخص 
 جاسمالدكتور أمحد عبيد 

إتحاف البريات بالوقوف على الطالق بالبراءات للشيخ عبد مخطوط )
على المذهب اإلمام محمد بن إدريس الشافعي فيها مسائل   المعطي السماوي(

فقهية متنوعة بخصوص الطالق وهي عبارة عن سؤال وجواب هو االسلوب 
حوله يجتمعون  وطالبهالمتبع في المجالس العلمية الذي يكون فيها الشيخ 

حياته  دراسة المؤلفو فيسألونه ويجيبهم وقد تضمنت هذه الدراسة على: مقدمة 
 ثم النص محققا. دراسة المخطوط ثم وفاتهومؤلفاته و 

 اتحاف ، البريات ، الطالقالكلمات المفتاحية: 
 

Dr. Ahmad U. Jassem 

Summary  

Manuscript (Ethaf Al-Barrayat Bilwoqof Ala Al-Talaq 

Bilbara'at by Sheikh Abdul Muti Al-Samlawi), In the doctrine 

of Imam Muhammad bin Idris al-Shafi'i, there are various 

doctrinal issues concerning divorce, which is a question and 

answer which is the method used in the scientific councils in 

which the Sheikh and his students gather around him and ask 

him and answer them. On: Introduction and study of the 

author's life, his writings and his death, then the study of the 

manuscript, then the text. 
Keywords: Masterpiece, people, divorce 

 
 
 



 

 
422 

 ISSN: 2071-6028 7البحث رقم 

 
 املقدمة

 والسالم على المبعوث رحمة للناس أجمعين الحمد هلل رب العالمين والصالة
 حل وبيانمشكلة  جوهرها لكلوقد شملت في  اإلسالميةلقد جاءت الشريعة  وبعد.

الزواج والطالق  أحكامالخاصة بها من  واألحكامكل ما هو معلوم لإلنسان 
بالحق  اإلسالميةجاءت الشريعة  ،اإلسالميوالمعامالت وغيرها وما ورد في الفقه 

وعدم التسرع  األحكاماستخدام العقل الراجح في اتخاذ بعض  اإلنسانالمبين وعلى 
تعالى كما بغض الحالل عند اهلل ألنه كما هو معروف أ، والسيما موضوع الطالق
في هذا  (1)اهلل الطالق( إلىبغض الحالل أ)  اهلل جاء في حديث رسول

للشيخ عبد المعطي  بالبراءاتإتحاف ْالبرياَت بالوقوف على الطالق )المخطوط 
فيها مسائل فقهية  دريس الشافعيإمحمد بن  اإلماملى المذهب ع (السماوي

المتبع في  وهي عبارة عن سؤال وجواب هو االسلوب الطالق متنوعة بخصوص
محبيه يجتمعون حوله  المجالس العلمية الذي يكون فيها الشيخ بين مريديه أو

ن النقص والخطأ من جبلة البشر إالكمال والسداد ف ال ادعيفيسألونه ويجيبهم 
وأشتمل هذا المقام بقول الخطابي رحمه اهلل فأما سائر ما تكلمنا عليه مما 

بان ال نزكيه وان ال نوكد فان أحق  أمثالناعن  وأخذناه إفهامنااستدركنا بمبلغ 
به وكل من عثر منه على حرف أو معنى يجب تغييره فنحن نناشده اهلل في الثقة 

أن  إالضعيف ال يسلم من الخطأ  اإلنسانحق النصيحة فيه فان  وأداء إصالحه
 .(4)نه جواد وهابإفي دركه يعصمه اهلل بتوفيقه ونحن نسأل اهلل ذلك ونرغب اليه 

                                                           

 .(12842)رقم ب 7/237 :للبيهقي ،السنن الكبرى (1)
 . 1/24 :البي سليمان الخطابي تحقيق عبد الكريم الغرباوي ،غريب الحديث (4)



 

 
422 

 ISSN: 2071-6028 7البحث رقم 

ضوع المقدمة وقد ذكرت فيها أهمية المو على: وقد تضمنت هذه الدراسة 
 .المؤلف والمخطوطفي حياة  األول: دراسةالقسم  لى دراسةإوالسبب الذي دفعني 

 المؤلف: أوال: دراسة
 األزهريالقادري  )*(عبد المعطى بن سالم بن عمر الشبلي :ونسبه اسمه - أ

 مدن مصرسمال هي احدى  نسبه الىالسمالوي  الشافعي لقبهالمصري 
 .أديبو  متكلم أصوليو  فقيهو محدث  هو

  مؤلفاته: - ب
المخطوط  هذا-الطالق  أحكام مسائلمعرفة المشتاق في  ترغيب .1

 .ذلك في األنترنيت وفق ما وجدنامحقق 
المطبعة العامرة  محققه ةالزينبيالسنية في شرح القصيدة  البهجة .4

  ميالدية القاهرة. 1411والمطبعة المحمودية التجارية  الشرقية القاهرة
 .وسيلة المريد لبيان التجويد .3
  .لقط المسائل الفقهية .2
  .المفتين لرد جواد السائلين منبهة .2
  .م العقد على المذاهب األربعفي حك المربع .2
  العول.القول في حل مسائل  أحكام .7
  الخواطر.روائج العواطر بما شرح  .8
  .التوحيدشرح جوهرة  .4

  .بشرح دالئل الخيراتالكرب والمهمات  تفريج .11
  واألواخر. األوائلتنزية النواظر في مأثر سيد  .11
  .االستئناس في تأويل منام الناس .14
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  شجار النهرالزهر من جوانب أ اقتطاف .13
ويسمى اتحاف الظريف بشرح اتحاف الكيس بنوادر مصطلح الحديث  .12

  الشريف.فوائد مصطلح الحديث 
  اليمين.المحصلين بمسائل عقد النكاح وحل  فرج .12
  والخالن بشرح شعب االيمان األصحاب إفادة .12
  المحررة الكامنة في الفاظ الجوهاألسرار  كشف .17
  رمضان.المنان بفضائل  انعام .18
  .الوردية لشرح قصيدة الزينبية التفاحة .14
 .(1)العبد السلوك الطريقة وأخذ العهد مرشد .02

الحادي  م وهو من أبناء أواخر القرن1712- ـه1147توفي  فاته:و  - ت
 .عشر للهجرة

 : مخطوطال دراسة –ثانيا 
للشيخ  رياَت بالوقوف على الطالق بالبراءاتْالب تحافا :اسم الكتاب -1

 .عبد المعطي السمالوي
 

                                                           

، 1/141البغدادي: ،وهدية العارفين ،2/177 :عمر كحالة ،ينظر في ترجمته: معجم المؤلفين (1)
 ،1/244: سامي الكتب والفنونأ ىكشف الظنون عل ،2/217 :الدين الزركلي خير ،عالمألا

وما -4/411، 1/32 :البغدادي ،يضاح المكنونإ ،1121-1121 :سركيس ،معجم المطبوعات
 ،7/312 ،22-3/34 :فهرس الكتب المصرية ،وما بعدها-4/412 :زهريةألفهرس ا ،بعدها

 :المكتبة البلدية فهرس األدب ،112 :الكشاف ،وما بعدها 414- 7/417 :فهرس الخديوية
14. 
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  :لتعريف بنسخ المخطوطا -4
 ورقة. 12عدد اللقطات )األوراق(:  :النسخة األولى

( عام 2184المصورة ورقمها: المكتبة األزهرية خاص ) مصدر
(43884.) 

( 1ص)( يبدأ المخطوط من 1ورقة عدد الملفات المرفقة ) 14عدد األوراق 
( صفحة عدد األسطر في الصفحة الواحدة 14( اي يقع في )14وحتى )ص

 ( تسعة عشر سطرا عدد الكلمات في السطر الواحد تتراوح بين ثمان الى14)
تسع كلمات نوع الحبر اسود والنسخة كاملة وعلى هوامشها وحواشيها تعليقات وقد 

وهي محفوظة في مكتبة مخطوطات  ( أ )أصال ورمزت لها برمز  هاأعتمد
  األزهر الشريف

( مكتبة جامعة القاهرة عدد األسطر 41222مخطوط برقم ) :النسخة الثانية
له غالف فقط زمن النسخ  الحبر اسود والخط نسخ عادي وليس ( نوع12)

هجرية من شهر ربيع األول واسم الناسخ حسن ابن سالم في أخر الصفحة 1474
  ()بلها برمز  المصرية( ورمزتوختم بيضاوي كتب بداخله )مكتبة الجامعة 

 مصدر المخطوط موقع مخطوطات األزهر الشريف
   :www.alazharonline. /hthpعنوان موقع مخطوطات مكتبة االزهر.

 التحقيق:في  منهجي ثالثا:
 بنسخ المخطوط على النسخة األصل التي رمزت لها بحرف  قمت .1

 وبينت سبب جعلها هي األصل في مكان وصفها. ( ) أ
( على النسخة )بقابلت النسخة الثانية التي رمزت بها بحرف  .4

 واشرت في الهامش الى أي اختالف في الكلمات او االلفاظ.األصل. 

http://www.alazharonline/
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في صلب المتن ثم اشير  حالة اتفاق النسخ على الخطأ اصححه في .3
واضع الكلمة المصححة بين  .منيان التصحيح في الهامش 

 . [ ] معقوفتين
 ول مرة.ألكل علم ذكره المؤلف في المخطوط عند ذكره  ترجمت .2
على  الكلمات التي اراها غامضة معتمدا   وأقمت ببيان المصطلحات  .2

 كتب االختصاص لكل مصطلح.
رجاع كل اآلراء او النصوص التي ذكر المؤلف في المخطوط إقمت ب .2

 فن.معتمدٌا على الكتب القديمة في كل 
 عالمات الترقيم التي تتفق مع منهج االمالء المعاصر. التزمت .7
 بالتعريف بها.لمصطلحات التي قمت وا لألعالم فهرسا   عملت .8
ثم جعلت في آخر المطاف قائمة بالمصادر والمراجع التي اعتمدتها  .4

 في دراسة وتحقيق هذا المخطوط.
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 :مصورة من نسخ المخطوط نماذجرابعا: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 واجهة المخطوط
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  ( الورقة األولى من المخطوط ) أ
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 األخيرة من المخطوط ) أ (الورقة 
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وكره الفرقة  (3)وأبغض الطالق (4)وحث عليه (1)الحمد هلل الذي أحب النكاح
 :وبعد (2)عليه المرتبة

هذه  فيقول العبد الفقير إلى اهلل تعالى عبد المعطي سالم السمالوي الشافعي
والطالق من الجانبين  (2)المقدمة في صيغ الطالق المرتبة على طلب البراءة

. أسال اهلل النفع بها إن بالبراءاتوسميتها إتحاف البريات بالوقوف على الطالق 
 :ية أبوابثمان شاء اهلل ورتبتها على

  

                                                           

الدر  :ينظر ،النكاح: عقد يفيد حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي (1)
 .3/44 :، وفتح القدير4/428 :المختار ورد المحتار

 .3اآلية ، سورة النساء ،ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  کفي قوله تعالى:  (4)
الطالق: رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه ينظر: الدر (3) 

 .3/474 :، ومغني المحتاج7/442 :، والمغني4/327 :والشرح الكبير ،3/442 :المختار
 .434اآليةسورة البقرة،  ،ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ہہ  ہلقوله تعالى:  (2)
هو إسقاط الشخص حقا له في ذمة آخر أو قبله. فإذا لم يكن الحق في ذمة شخص وال البراء:  (2)

تجاهه، كحق الشفعة وحق السكنى الموصى به، فتركه ال يعتبر إبراء، بل هو إسقاط محض. 
 .3/322 :، وفتح القدير4/123 :ينظر: بداية المجتهد
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أو أنت  ،فأنت طالق (1)إذا قال إن ابرأتيني من صداقك :األولىالصيغة 
وهي  ،وهما يعلمان بالقدر المبرأ منه ،فأبرأته ،أو تكوني طالقا ،بال فاءطالق 
وابن قاسم  (2)نص عليه الرملي الكبير كما (3)بائناوقع الطالق  ،(4)رشيدة

  .(2)وغيرهما (2)العبادي

                                                           

المصباح  المهر الذي يدفع للمرأة والجمع مهورة مثل بعل وبعولة وفحل وفحولة. ينظر: :الصداق (1)
 .2/322 :واصطالحا : هو ما وجب بنكاح أو وطء. ينظر: مغني المحتاج ،4/284: المنير

 .بالغة بلغت الحلم ،رشيدة( 4)
الطالق البائن هو: رفع قيد النكاح في الحال. والطالق البائن على قسمين: بائن بينونة صغرى،  (3)

وبينونة كبرى. فأما البائن بينونة صغرى فيكون بالطلقة البائنة الواحدة، وبالطلقتين البائنتين، فإذا 
بائنا أم رجعيا  كان الطالق ثالثا، كانت البينونة به كبرى مطلقا، سواء كان أصل كل من الثالث

باالتفاق. فإذا طلق زوجته طلقة بائنة واحدة أو اثنتين جاز له العود إليها في العدة وبعدها، ولكن 
نما بعقد جديد. فإذا طلقها ثالثا كانت البينونة كبرى، ولم يحل له العود إليها  ليس بالرجعة، وا 

ت أو فرقة، وتنقضي عدتها، حتى تنقضي عدتها وتتزوج من غيره ويدخل بها، ثم تبين منه بمو 
 :، وحاشية الدسوقي3/443 :فإن حصل ذلك حل له العود إليها بعقد جديد ينظر: ابن عابدين

 .7/217 :، والمغني3/342 :، ومغني المحتاج4/382
الرملي الكبير: محمد بن أحمد بن حمزة، شمس الدين الرملّي: فقيه الديار المصرية في عصره، ( 2)

ى. يقال له: الشافعّي الصغير. نسبته إلى الرملة )من قرى المنوفية بمصر( ومرجعها في الفتو 
ومولده ووفاته بالقاهرة. ولي إفتاء الشافعية. وجمع فتاوى أبيه. وصّنف شروحا وحواشي كثيرة، 
منها )عمدة الرابح( شرح على هدية الناصح في فقه الشافعية، و )غاية البيان في شرح زبد ابن 

المرام( في شرح شروط اإلمامة لوالده، و)نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج(  رسالن( و )غاية
 .2/432 :، األعالم3/324: ينظر: خالصة األثر

له عدة  ،فقيه شافعي ،ابن قاسم العبادي هو احمد بن قاسم الصباغ شهاب الدين العبادي( 2)
سنة توفي  ،الكبير خذ بعض العلوم من ابن حجر الرمليأ ،مصنفات معتمدة عند المتأخرين

 .1/148 :ينظر: األعالم ،هـ442
 :، وحاشية البجيرمي4/232 :للشربيني ،، واإلقناع3/312 :( البحر الرائق شرح كنز الدقائق2)

3/282. 



 

 
422 

 ISSN: 2071-6028 7البحث رقم 

مردود له  (4)من وقوعه هنا رجعيا   (1)شيخ اإلسالم وما وقع في فتاوى
في هذه أنه أن أطلق الحكم  (2)والرملي وعبارة اآلخر. إال ابن حجر (3)الشبراملسي

                                                           

شيخ اإلسالم عند الشافعية والمقصود به )زكريا بن محمد بن احمد بن زكريا األنصاري السنيكي ( 1)
القاهري األزهري الشافعي زين الدين أبو يحيى عالم في  ،ة مصر(نسبه إلى سنيكه بلدة من شرقي

ولد  الفقه والفرائض والتفسير والقراءات والتجويد والحديث والتصوف والنحو والتصريف والمنطق.
ذي الحجة سنة  2وتوفي بها في  ،القضاء ىثم تحول إلى القاهرة وتول ،بسنيكه ونشأ بها

أسني المطالب شرح روض الطالب،  :مصنفات كثيرة منهاله  ولقب بشيخ اإلسالم. ،ه442
ينظر:  ،فتح الوهاب بشرح الطالبو شرح المنهج، و الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، و 

يضاح و  ،وما بعدها-21ص :كشف الظنونو  ،8/132 :شذرات الذهبو  ،3/81 :األعالم ا 
 . 1/283 :معجم المطبوعاتو  ،4/424 :البدر الطالعو  ،4/122 ،وما بعدها-1/111 :المكنون

الطالق الرجعي: وهو ما يجوز معه للزوج رد زوجته في عدتها من غير استئناف عقد. فإذا طلق  (4)
الزوج زوجته رجعيا حل له العود إليها في العدة بالرجعة، دون عقد جديد، فإذا مضت العدة عاد 

 إليها بعقد جديد فقط.
القاهري الشافعي  ،علي بن علي نور الدين )نسبه إلى شبراملسي بالغربية في مصر( :الشبراملسي( 3)

ولد  ،تعلم بالجامع األزهر ،فقيه أصولي عالم في بعض العلوم ،نور الدين ،أبو الضياء ،المذهب
حاشية في نهاية  :له مؤلفات كثيرة منها ،هـ1187سنة شوال  18في توفي و  ،هـ447سنة 

 ،حاشية شرح ابن قاسم للورقات إلمام الحرمين في أصول الفقهو  ،شافعيالمحتاج في فقه ال
 ،131-2/144 :األعالمو  ،1847 :حاشية شرح الشمائل البن حجر، ينظر: كشف الظنونو 
يضاح المكنونو   .122-7/123 :معجم المؤلفينو  ،1/721 :هدية العارفينو  ،4/22 :ا 

شهاب الدين أبو ، الهيثمي األنصاريابن حجر احمد بن محمد بن محمد بنعلي بن حجر ( 2)
سنة ولد في محلة ابن الهيثم من أقاليم الغربية بمصر  ،نواع العلومأتلقى  ،فقيه شافعي ،العباس
والمنهاج  ،تحفة لمحتاج لشرح المنهاج :ه. له مؤلفات كثيرة منها473وتوفي بمكة سنة  ،ه414

البدر و  ،374-8/371 :ينظر: شذرات الذهب ،القويم شرح الحضرمية، والفتاوى البن حجر
فهرس مخطوطات و ، 1/443 :عالم للزركليألاو ، 4/124 :معجم المؤلفينو ، 1/114 :الطالع

 .وما بعدها-2/21 :الظاهرية
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ذلك لم المرأة الجواب وأطلقت  غيره،ينو شيئا معينا  من صداق أو  قوله ولمالزوج 
لعدم حصول الصيغة المعلق عليها وهي االبراء نقله الشرف  الطالق أصال  يقع 

 . (4)القفال وفتاوى عن األنوار(1)العربي
فلو وقع لطالق رجعيا   ةأبالبر التطليق على مجرد تلفظها نعم لو أراد الزوج 
الزوجة وتصادقا على ذلك وكانت  (3)[ونوت]منه  المبرأنوى شيئا  معينا  أي في 

 دة حكم بالبينونة أنتهى ملخصا . رشي
وهي سفيهة أو رشيدة ولم تعلم قدر  فأبرأتهفأنت طالق  أبرأتينيولو قال أن 

 طالق أصال  كما نص على البراءة فالعلى  (2)[أكرهت]منه أو تعلمه أو  أالمبر 
 .(2)ذلك الرملي وغيره 

                                                           

 ،أبو الفتح بن الحسين بن محمد المعروف بالشريف العمري ،الشرف العربي )الشريف العمري(( 1)
 ،نيسابور على الزياديبو  ،تفقه بمرو على القفال ، الخطابسيدنا عمر بن ذرية وهو من 

هـ، ينظر: سير 222وفي سنة ت ،وصنف كتبُا كثيرة ،ودرس في حياتهما وتفقه به خلق كثير
 .2/321 :طبقات الشافعية للسبكيو  ،17/223 :إعالم النبالء

وكان إماما  ،فقيه محدث ،أبو بكر ي،محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشافعي الشاش :القفال( 4)
 ،شرح الرسالة للشافعيو  ،كتاب في أصول الفقه :من تصانيفه الكثيرة ،برع في حياة أبيه ،حافظا

 ،2/411 :ينظر: وفيات األعيان :والفتاوى ،كتاب محاسن الشريعةو  ،التقريب في ست مجلداتو 
 ،4/484 :غاتتهذيب األسماء واللو  ،7/422: نسابواال ،12/483 :سير إعالم النبالءو 
 .4/28 :هدية العارفينو ، 184-4/172 :طبقات الشافعية للسبكيو 

 . (نوت)والصحيح ما أثبتناه  (ونوية)في األصل ( 3)
 .في األصل )كرهت( والصحيح ما أثبتناه )أكرهت(( 2)
 .3/313 :فتاوى الرملي( 2)
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 ،نت طالقأ :ن أبرأتيني فأنت طالق فقالت أبرأتك فقالإ :قال لزوجته ولو
قاله الشمس وقع الطالق رجعيا واالبراء باطل وهما ال يعلمان القدر المبرأ منه 

 :احتماالنففي المسألة  :: إن كذا فأنت طالق فأعطتهةولو قال لسفيه .(1)الرملي
 .(4)نتهىا التملك،لعدم وجود المعلق عليه وهو الوقوع،  أرجحهما: عدم

 .نقال  عن ابن حجر (3)زيادي
 ،لم يقع الطالق ،فقالت أبرأتك، فأنت طالقأبرأتيني ن إ للسفيهة:ولو قال 

 .(2)بن حجرا ،(2)عن شيخه البلقيني(2)كما نقله الولي العراقي
                                                           

رباه  ،محمد بن شهاب الدين الرملي ،هو الرملي الصغير، و الشمس الرملي هو االبن وليس األب( 1)
كان عنده من الفقه  وما ،اخذ عن والده العلم ،والده فأحسن تربيته على زيادة التوفيق من اهلل

 ،كان مرجعا ألهل مصر في تحرير الفتوى ،والحديث والتفسير واألصول والنحو والمعاني والبيان
الطبقات ، ينظر: هـ1211سنة جمادى األولى  3في وتوفي  ،درس في الجامع األزهر الشريف

 .118-117 :الصغرى الشعراني
 .3/411 :فتاوى الرملي( 4)
انتهت إليه  ،نسبه إلى محله زياد بالبحيرة ،الزيادي علي بن يحيى نور الدين الزيادي المصري( 3)

ى شرح له حاشية عل ،الشهاب الرملي وولده الشمس :من اجل مشايخه ،رياسة الشافعية بمصر
 .3/142 :ينظر: خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر ،هـ1142وفي سنة ت ،المنهج

سنة ولد  ،هو وأبوه من تالميذ اإلمام االسنوي ،ابن اإلمام زين الدين العراقي، الولي العراقي( 2)
 :له مصنفات أشهرها ،هـ842سنة وتوفي  ،هـ842 ةتولي قضاء الديار المصرية سنو  ،هـ744

تعقبات على الرافعي، و  ،شرح سنن أبي داودو  ،البيان والتوضيح عمن اخرج له في الصحيح
 .1/332 :الضوء الالمعو  ،1/74 :البدر الطالعو  ،2/781 :ينظر: النجوم الزاهرة

هو سراج الدين أبو حفص عمر بن رسالن بن نصير بن صالح بن عبد الخالق الكناني  البلقيني( 2)
 ،يني، محدث أصولي مفسر متكلم يلقب شيخ اإلسالمقاألصل البل ،القاهري الشافعي العسقالني

من  ،ه812 ي سنةتوف ،بالقاهرة أونش ،لقين من البالد الغربية بمصربه ب742سنة ولد 
 :معجم العارفينينظر: ومعرفة الملمات برد المهمات،  ،ترجمان شعب اإليمان :تصانيفه

 .وما بعدها 1/484 :كشف الظنونو  ،2/82 :الضوء الالمعو ، 744 :هدية العارفينو  ،1/482
 .2/377 :فتاوى ابن حجر الهيثمي( 2)
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أو قال لها:  فأبرأته،برأتيني من صداقك فأنت طالق أن إ (1)ولو قال لألمة
 ،يقع جزما   األول البراء  صحيحا  في أراد إ : فإنطالقأن أعطيتيني كذا فأنت 

  (4)المثل اإلعطاء بمهرلوجود صورة  ،ويقع في الثاني، لعدم حصول البراءة
المثل، ورجعنا لمهر  أفسدناهياه إبالذي أعطته  (3)ألنه لما تعلق حق السيد

  (2)حجر.ابن  قاله
ونحو  (7)والمتعة (2) العدة (2) ن ابرأتيني من صداقك ومن نفقةإولو قال 

من نفقة العدة ذلك مما يجب في الحال فأنت طالق، فتقول أبرأتك من صداقي و 
براء عن الصداق وعن نفقة العدة وهي علقه بصيغتين باإل ألنه طالق،فال يقع به 

أراد مجرد  نعم لو، طالق فالفالبراءة منها غير صحيحة  غير واجبة في الحال
اقك إن أبرأتيني من صد :ولو قال لها .التلفظ بالبراءة وقع رجعيا  عند ابن حجر

                                                           

يا َأَمَة اهلل، كما تقول: يا عبَد اأَلَمُة: جارية، امرأٌة مملوكة عكسها ُحرَّة اأَلَمُة: الخادمة وتقول:  (1)
 .اهلل

( مهر المثل: هو المال الذي يطلب في الزواج لمثل الزوجة عادة. ويقّدر مهر المثل بالنظر (4
ألقرباء المرأة بالنسب من جهة أبيها. فيراعي في المرأة المطلوب مهر مثلها أقرب َمن تنتسب 

 .2/81 :مذهب اإلمام الشافعي إليه من نساء العصبة. ينظر: الفقه المنهجي على
 .( السَّيُِّد: المْوَلى ذو العبيد والخدِم، وكلُّ من افُتِرَضْت طاعتهُ (3
 .2/132 :الفتاوى الفقهية الكبرى البن حجر( 2)

النفقة: اسم من اإلنفاق وما ينفق من الدراهم ونحوها والزاد وما يفرض للزوجة على زوجها من  (2)
 .4/424 :والسكنى والحضانة ونحوها. ينظر: المعجم الوسيطمال للطعام والكساء 

( عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها مدة حددها الشرع تقضيها المرأة دون زواج بعد طالقها أو (2
 .4/287 :وفاة زوجها عنها. ينظر: المعجم الوسيط

ها ويستوي فيها المسلم ( المتعة: هي اسم للمال الذي يجب على الرجل دفعه المرأته بمفارقته إيا(7
 .3/414 :والذمي والحر ينظر: اسنى المطالب
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ن كانا عالمين بالصداق فأن ، وقع رجعيا  وا  فأبرأته ،رجعية فأنت طالق طلقة  
ولو قال  (1).ابن حجر التصريح بقوله رجعية سلخ التعليق عن شائبة المعارضة

ن إلزوجته متى أبرأتيني من القدر الفالني فأنت طالق، فقالت أبرأتك منه بشرط 
تزوجت رجعت في ذلك فهل البراءة على الوجه المذكور صحيحة ويقع الطالق أو 

الجواب: هي باطلة والطالق المعلق عليها غير صحيح قاله الشمس الرملي  ؟ ال  
ك فأنت طالق فأبرأته من حقها عليه وقوله ولو قال أن أبرأتيني من حق .انتهي

ووجهه أنها لما أبرأت من جميع حقها  (4)وهي تعلم منه مقدارا  وقع الطالق رجعيا  
علقه فقد وجد المعلق عليه لصدق مطلق  وهي تعلم بعضه صحت البراءة فيما

فأبرأته وهي ، ن أبرأتيني من صداقك مثالإقال  وهذا بخالف مالو، البراءة عليه
ألن الطالق معلق على شيء مخصوص ولم يوجد كله فال ، تعلم بعضه فال يقع

من بعض  أويبر  (3)ن أكلت الرغيف فأنت طالق فأكلت بعضهإكما لو قال  ،طالق
 . ابن حجر (2) [عندالحق الذي علمت ]

ن أبرأته في مجلس التواجب إولو قال أن أبرأتيني من صداقك فأنت طالق ف
 يعلمان الصداق وهي مطلقة التصرف شرعا  وقع  نوته وهماوصرحت بصداقها أو 

 
 

 
 
 

                                                           

 .2/131 :الفتاوى الفقهية الكبرى البن حجر( 1)
 .17/11 :المجموع شرح المهذب (4)
 في نسخه )ب( فأكلت بعضه ورمت البعض.( 3)
 .( أ ) ةعند ساقطه في نسخ( 2)
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  .(1)الطالق بائنا كما نقله الشيخان
 ،(2)أنه يقع رجعيا (3)وحكى عن فتاوي القاضي حسين ،(4)وعن فتاوى الفقال

نما لكن تعقب بان الذي في فتاوي القاضي حسين ليس فيه التصريح  بالصداق وا 

                                                           

لفظ يراد به شيخا المذهب اإلمام الرافعي واإلمام النووي توجد هذه العبارة في كتب  :الشيخان( 1)
 المتأخرين بعد وفاتهما.

الرافعي: هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسين بن الحسن الرافعي القزويني و 
فتح العزيز على كتاب الوجيز  :له تصانيف كثيرة منها ،الشافعي توفي بقزوين في ذي العقدة ودفن بها

شرح مسند الشافعي. ينظر: و  ،شرح المحرر وسماه )الوضوح وكالهما في فروع الفقه الشافعي(و  ،للغزالي
  .4/111 :طبقات الشافعيةو  ،183-13/184 :النبالءأعالم سير و  ،2/3 :معجم المؤلفين

زام النووي الدمشقي الشافعي اإلمام النووي: هو يحيى بن شرف بن حسن بن محمد بن جمعه بن حو 
 ،فقيه ومحدث محرر المذهب ومهذبه ومنقحه ومرتبه ولد بنوى من اعمال خوران ،)محي الدين أبو زكريا(

 ،األربعون النووية في الحديثها: له تصانيف مشهورة من ،ودفن فيها ،هـ277 ةرجب سن 12توفي في و 
ان في آداب يوالتب ،وتهذيب األسماء واللغات ،وروضة الطالبين وعمدة المفتين في فروع الفقه الشافعي

حاشية و  ،211 :طبقات الحفاظو  ،13/414 :ورياض الصالحين، ينظر: معجم المؤلفين ،نآحملة القر 
 .1/142 :البيجرمي

 .7/237 :روضة الطالبين وعمدة المفتين( 4)
هو الحسين بن محمد بن احمد المروزي الشافعي المعروف بالقاضي )أبو  :القاضي حسين( 3)

ذا أطلق  ،وهو فقيه أصولي ،وهو شيخ الشافعية بخرسان ونسبة إلى مرو المروذ ،علي( وا 
ومن تصانيفه  ،علي المروزي )القاضي حسين( ان القاضي في كتبهم يراد به أبو سانياالخر 

التعليق و  ،فروع ابن الحداد في الفقهو  ،وع الفقه الشافعيتلخيص التهذيب للبغوي في فر  :الكثيرة
تهذيب و  ،18/421 :سير إعالم النبالءو  ،1/432 :والفتاوي، ينظر: طبقات الفقهاء ،الكبير

 .122-1/122 :األسماء واللغات
ظن صحته وقع  جاء في تعقيب إن علم الزوج عدم صحة تعليق االبراء وقع الطالق رجعيا او( 2)

عقب قولهما بوقوعه رجعيا وال يبعد ان يقال بائنا بمهر المثل وهذا مأخوذ من قول الشيخين 
طمعا في شيء في الطالق بالبراءة فيكون فاسد كالخمر اي فيقع بائنا بمهر المثل إذا ال فرق 

فتاوي  .يكبين ذلك وبين قولها ان طلقتني فلك ألف فان كان في ذلك تعليق فهذا تعليق للتمل
 .3/411 :الرملي
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فقط وهذا ظاهر في وقوعه رجعيا  إذا لم ينو شيئا معينا  ولم توافقه  ن أبرأتينيفيه إ
 .(1)حجرا  عند ابن المرأة عليه كما تقدم أنف

وقع  فأبرأتهنك الذي عليه فأنت طالق برأت فالنا  من ديأن إ ولو قال الزوج 
عوضه على  الخلع أن يعود نفع ألن شرط، (4)ألنه ليس بخلع ،الطالق رجعيا  

تيني من صداقك فأنت طالق ولم يكن لها أبر أولو قال ان  (3)ابن حجر الزوج عند
ه وأحواله عليه فتلفظت بالبراءة لم يقع ئبراإعليه في نفس األمر صداق لتقدم أداء 

 ال أن يريد التعليق على التلفظ فيقع رجعيا  هذا هوإلعدم حصول الصفة ، الطالق

                                                           

 .2/138 :( الفتاوى الفقهية الكبرى(1
( الُخلع مدلول شرعي يعني إزالة ملك النِّكاح؛ أي: الطالق، سواء كان من الزوجة أو ِمن وليِّها أو 4)

ممَّن َينوب عنها، ومعناه أن ُتخالع المرأة زوجها وُتطلَّق منه في مقابل ِعَوض تدفعه لتفتدي 
 نفسها به، وقد يكون هذا الِعَوض في شكل نقدي أو عيني. 

فته الحنابلة بأنه: فراق الزوج لزوجته بِعَوض يأخذه منها أو تعريف الُخلع عند الف قهاء: قد عرَّ
ممَّن ينوب عنها. وقد عرفته الشافعية بأنه: ُفرقة بين الزوجين بِعَوض مقصود راجع لجهة الزوج 

من زوجة ثابت بن قيس حيث  وقد حدث هذا في عهد رسول اهلل بلفظ من ألفاظ الطالق. 
ت إليه زوجها فقالت يا رسول اهلل ما اعبث عليه في خلق وال دين ولكن وشك جاءت إلى النبي

أتردين عليه حديقة قالت نعم فقالت اقبل الحديقة  اكره الكفر في اإلسالم فقال رسول اهلل 
من المرأة ان تطلب من زوجها خالفها أو خلع في غير  وطلقها تطليقه وقد حذر رسول اهلل 

نة عن ثوبان عن النبي قال )أيما امرأة سألت زوجها طالقها في غير بأس فحرام عليه رائحة الج
لسان و  ،4/318: التاج واالكليلو  ،4/243 :سنن الترمذي ،بأس فحرام عليه رائحة الجنة(

 .4/1434 :العرب
نما انتفع به األجنبي ( 3) في نسخة )ب( ان يعود بضع عوضه على الزوج وليس كذلك ما نحن فيه وا 

: الفتاوي الفقهية الكبرى البن حجرينظر: شيخان عن القفال عند ابن حجر، وهذه نقلها ال
2/144. 



 

 
424 

 ISSN: 2071-6028 7البحث رقم 

ن علم الزوجان المبرأ إوأعلم أن التعليق بالبراءة خلع بعوض  (1)المعتمد ابن حجر
ال رف في مجلس التواجب الذي قررناه منه وحصلت البراءة من مطلقة التص أوال  وا 

ن جهلها ا  ن جهلها الزوجان أو الزوجة فقط فال طالق و إثم ينظر  ،فتعليق بصفة
على (4)ه عبارة األنوارهذا حاصل المعتمد خالفا  لما تقتضي ،الزوج فقط وقع رجعيا  

 .(3)تملكين بها نفسك وعلى االختالف في القدر المبراء منه طالق طلقة   نتإقوله 
ختلفا في القدر نفسك فأبرأته ثم ان ابرأتيني فأنت طالق طلقة تملكين بها إولو قال 

وقالت من دينار واحد فهل القول قولها (2)جميع حقوقكابرأتيني من  منه فقال المبرأ
 ؟وهل يقع الطالق بائنا  أو رجعيا  قوله. أو 

خطيب ، ويقع الطالق بائنا انتهى. والجواب أن القول قولها بيمينها في ذلك 
 (2)في الفتاوي

أكثر درهم ثم بعد سنة أو  في ذمته عشرين دينارا  ومائتي (2)ولو أصدقها
رشيدة وهما عالمان بقدره  وهي، فأبرأته ن أبرأتني من صداقها فهي طالقإقال لها 

 ،فأجاب الشهاب الرملي عنه بأنه ال يقع عليه الطالق ال؟هل يقع الطالق أم 

                                                           

 .2/342 :الفتاوى الفقهية الكبرى عند ابن حجر( 1)
 .2/211 :نهاية المحتاج حاشية الشبراملسي( 4)

 . 2/121 :الفتاوى الفقهية الكبرىو ، 8/217 :( العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير(3
 .في نسخة )ب( حقوقها والصحيح ما اثبتناه( 2)
 .3/244 :حاشية البجيرمي على الخطيب( 2)
 .في نسخة )ب( عمن أصدقها زوجها( 2)
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لق حق المستحقين بالمال الزكاة لتعمن قدر  ألم يبر  (1)إذ ،لعدم وجود صفته
 .(4)كالمهتعلق شركة انتهى المذكور 

ن كان الصداق ا  وفي فتاوي الشمس الرملي يحسب الحول من وقت العقد و 
خراجه قبل حلوله وقبضه انتهى إمؤجال  بموجب الزكاة فيه وان لم يلزمها 

 .(3)كالمه
تيني فأنت طالق فقالت أبرأك اهلل فهذه كناية في قال لها إن أبرأ :خامتة

في البراءة كطلقك اهلل  البراءة عند الوالي العراقي وغيرهما، واألصح أنه صريح
بخالف باعك اهلل فكناية في البيع لكن هل يقع هنا الطالق  صريح في الطالق،

المعلق على براءتها، قال الوالي العراقي ال يقع لعدم وجود الصفة أي وهي قولها 
أبرأتك ألن التعليق على اللفظ خاصة وال يوجد وال يقوم مقامه ما يؤدي معناه 

  (2)انتهى ابن حجر
ن لم يعلما إم الزوجان بالمبراء منه فتقدم كله مفروض إذا عل جميع ما :تنبيه

نفال طالق أصال  وكذا لو علمه الزوج وحده  علمته المرأة وحدها وقع  فقط وا 
المعلق عليها وال يكون بائنا ألنه يشترط للبينونة في  الطالق رجعيا  لوجود الصفة

 .(2)التعليقات علم الزوجين معا  بما علق الطالق على المبرأ منه عند ابن حجر

                                                           

 .في نسخة )ب( إن( 1)
 .3/317 :فتاوى الرملي( 4)

 .3/412 :( فتاوى الرملي(3
 .2/132 :الفتاوى الكبرى البن حجر( 2)
 .2/132 :الفتاوى الكبرى البن حجر( 2)
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ن أبرأتيني من صداقك طلقتك فأبرأته ا :قال (1)وهي ما لو الثانية:الصيغة  
مثل قوله أطلقك فال يقع به  وعدا ،براة صحيحة فلم يطلقها فهل يكون قوله طلقتك 

 ؟مثل قوله فأنت طالق حتى يقع به الطالقطالق أو تعليقا 
بقوله أطلقك أنها طالق عند حصول اإلبراء  القائلن قصد إ (4)فالجواب 

 قصده،وقع عليها طلقة إال إذا قصد أكثر من ذلك فيقع عليها ما 
ن لم يقع به شيء قاله    .(3)الرمليوا 
براء إن قصد القائل بقوله طلقتك أنها طالق عند حصول اإلوقال الخطيب:  

ن  عليها ما قصده،كثر من واحدة فيقع إال إذا قصد أوقع عليها به طلقة واحدة  وا 
ن لم يقصد الفور لم يقع  قصد به أن يطلقها على الفور وقع عليها الطالق وا 

 .(2)عند اليأس من تطليقها انتهى كالمه عليها الطالق إال
الطالق ان طلبت الطالق طلقتك فقالت له طلقني على ولو قال لزوجته 

ذا وقع الطالق هل يكون بائنا أو  ؟ الفسكت فهل يقع بذلك الطالق أو    رجعيا ؟وا 
أنه إن لم يقصد بلفظه المذكور تعليق طالقها على طلبها له لم  والجواب: 

ثم إن قصد أن يطلقها بعد طلبها فورا  ومضى بعد ذلك  طلبها،يقع شيء بمجرد 
ن لم يقصد  .زمن أمكنه أن يطلقها فيه ولم يطلقها طلقت عند  فورا  لم تطلقوا 

                                                           

في نسخة )ب( سئل الرملي ممن قال ان ابرأتيني من صداقك طلقتك وعد مثل قوله أطلقك أو ( 1)
 .تعليقا مثل قوله .. فأنت طالق

)ب( فأجاب إن قصد القائل بقوله طلقتك أنها طالق عند حصول االبراء وقع عليها  في نسخة( 4)
ال لم يقع به شيء وفي فتاوي  طلقة واحدة اال إذا اراد أكثر من ذلك فيقع عليها ما قصده وا 

 .الخطيب ما نصه
 .3/414 :فتاوى الرملي( (3
 .2/222 :مغني المحتاج( 2)
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بها ن كانت مدخوال  يث وقع الطالق المذكور فهو رجعي إوح ،من طالقهايأسه 
 .(1)قاله الشهاب الرملي ولم يكمل بالواقع عدا طالقها، انتهى

فقال أنت  فأبرأته،ن أبرأتيني فأنت طالق إوهي: ما لو قال  الصيغة الثالثة
منه فأبرأته  المبراء يعلمان القدرلو قال إن أبرأتيني طلقتك وهما  (4)طالق، وأما

 بائنا ؟أو  الطالق رجعيا  فقال لها أنت طالق فهل يقع 
ن كانا ال يعلمان القدر  لمبراء منه وقع الطالق ا الجواب: عن األول وا 

  .(3)قاله الشمس الرملي باطل،رجعيا  واالبراء 
وتطليق قاله  (2)والجواب عن الثاني أنه يقع الطالق بائنا  ألنه ابراء له

 .(2)الرملي
ن الها  وزوجته فقالالرملي المذكور عمن تشاجر هو  سئل أيضا  وقد  

به النساء  أك اهلل من الحق والمستحق وما تدعيفقالت له أبر  طلقتك،أبرأتيني 
المبراء  فقال حينئذ أنت طالق ثالثا  والحال أنهما ال يعلمان القدر الرجال،على 

 ه الطالق أم ال ؟ منه كان كذلك وطلق ظانا  صحة البراءة هل يقع علي
 

                                                           

 .3/414 :فتاوي الرملي( 1)
منه  )ب( وسئل الرملي عمن قال للزوجته إذا ابرأتيني طلقتك وهما يعلمان القدر المبراء ةفي نسخ( 4)

بأنه يقع عليه بائنا ألنه فأبرأته فقال لها: أنت طالق فهل عليه الطالق رجعيا أم بائنا فأجاب 
 .اقتداء وتطليق

 .3/411 :( فتاوي الرملي(3
 .ابتداء والصحيح ما أثبتناه(  أ ) ةفي نسخ( 2)
 .3/413 :فتاوى الرملي ،االبنالشمس الرملي  (2)
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ن منع ا  فأجاب بأنه يقع عليه الطالق الثالث وال يمنع منه ظنه المذكور و 
 .(1)المسألة أنتهى كالمه غير هذهمن وقوع الطالق المنجز في 

الثالث فلم يطابق قوله األول  فقوله يقع عليه الطالق الثالث أي ألنه نجز
البراءة فلو صحت البراءة وقعت طلقتك الذي يقع به طلقة رجعية لعدم صحة 

 .الطلقة بائنة وال يلحقه الثالث المنجز
قول له أبرأتك ت: لها أبرأتيني من صداقك فالمنجز يقولوصورة الطالق  

تك ابتداء فيقول لها أنت طالق أبرأأو تقول له  ،المبراء منه وهما ال يعلمان القدر
 ،ها فال يقع الطالق الثالثثالث ظانا  صحة البراءة ناويا  تعليق الطالق علي

هذا على شيخنا عرض  من الوقوع وقد وينفعه ظنه المذكور ألن غلبة الظن مانعة
 .واهلل أعلم (3)فارتضاه  (4)البرماوي

  

                                                           

 .3/412 :فتاوي الرملي( 1)
إبراهيم بن محمد شهاب الدين بن خالد برهان الدين البرماوي األزهري األنصاري  :البرماوي( 4)

األحمدي الملقب بالشمس الدين البرماوي ولد في قرى برما التابعة حاليا لمركز طنطا بمحافظة 
درس على الشيخ الشمس الشوبري والبابلي والشبراملسي )تلميذ  ،هـ1112وفي سنة ت ،الغربية
وله مؤلفات في الحديث  ،القليوبي ةوالزم دروس الشيخ ابن العباس احمد بن سالم ،ش(الخرا

 ،28-1/27 :األعالمينظر: وهو ثاني من ولي مشيخة األزهر.  ،والفقه والتصوف والمواريث
 .2/344 :النجوم الزاهرةو 

 .3/314 :فتاوي الرملي( 3)
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وهذا خالف ما لو طلقها من غير طلب لبرأتها طامعا  في صحتها من غير 
  (1)قاله السيوطي كماللطالق فإنه يقع عليه الطالق بعدم التعليق  أن يقصد تعليقا  

أنه قال: ينبغي أن لو قال أردت أنت طالق  (4)نعم سيأتي عن ابن قاسم
فال يقع أن لم تصح سواء  سألها البراءة أو  ثالثا  أن صحت البراءة أن يقبل للقرينة

إن وهبني رجل قال لزوجته  (2)وفي فتاوي ابن الصالح (3)برأته ابتداء وهو ظاهر

                                                           

بكر بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد  الجالل السيوطي هو عبد الرحمن بن ابي :السيوطي( 1)
في صعيد  ةنسبه إلى أسيوط مدين ،أبو الفضل( ،األصل الطولوني المصري الشافعي )جالل الدين

ولد في  ،عالم موسوعي في الحديث والتفسير واللغة والتاريخ والفقه وغيرها من العلوم األخرى ،مصر
الدر المنثور في التفسير  :ؤلف من مؤلفاته الكثيرةم 211وهي  ،رجب في القاهرة فألف أكثر كتبه

 ،خبار مصر والقاهرةأالجامع الصغير في الحديث، وحسن المحاضرة في و  ،المزهر في اللغةو بالمأثور، 
تمام الدراية لقراء الغاية  :معجم المؤلفينو  ،71-2/22 :الضوء الالمع. ينظر: كتاب األشباه والنظائرو  ،وا 

 .8/21شذرات الذهب و  ،114-411 :ؤلفات للسيوطيأسماء مو  ،2/148-131
توفي  ،أحمد بن قاسم الصّباغ العّبادي ثم المصري الشافعّي األزهري، شهاب الدين: فاضل من أهل مصر( (4

له حاشية على شرح جمع الجوامع في أصول الفقه سماها )اآليات البينات( و)شرح الورقات  ،هـ444سنة 
و)حاشية( على شرح المنهج، منها خمسة أجزاء، في الظاهرية بدمشق. ينظر: تراجم  ،إلمام الحرمين(

 هـ،442وفيه: وفاته سنة  ،8/232وشذرات الذهب  ،28، 4/7 :األعيان للبوريني والمكتبة األزهرية
 .84- 74 :الفقه الشافعيّ و بالمدينة عائدا من الحج ومخطوطات الظاهرية، 

 .7/227 :تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي( 3)
هو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردي الشهرزودي الموصلي  :ابن الصالح( 2)

كان إماما في الفقه  ،الشرخاني الشافعي المعروف بابن الصالح ويلقب )تقي الدين أبو عمرو(
والنحو ورعا زاهدا مالزما لطريقة السلف الصالح عارف  والحديث عارفا بالتفسير واألصول

ثم ارتحل الى  ،شهرزور وتفقه على والدهبولد بشرخان وقيل ولد  ،بالرجال وبعض العلوم األخرى
شرح  :من تصانيفه الكثيرة ،ثم رحل الى خراسان لطلب العلم ،وصل ودخل بغداد وطاف البالدمال

ينظر: وعلوم الحديث بمقدمة ابن الصالح،  ،الفتاوىو  ،مشكل الوسيط للغزالي بالفقه الشافعي
، 1/443 :وفيات االعيانو  ،4/138 :طبقات الشافعيو ، 422-13/423 :النبالءأعالم سير 

 .2/322 :النجوم الزاهرةو  ،8/344 :طبقات السبكيو 



 

 
428 

 ISSN: 2071-6028 7البحث رقم 

ن اهلل قد وهبك، فقال لها أنت طالق ثالثا  فهل إ، فقالت له : أطلقكاهلل مهرك فأنا 
ق الثالث ويبراء الزوج من المهر إن فأجاب بأنه يقع الطال. يقع الطالق أوال

ن لم ترد فان ا ،أرادت باللفظ المذكور ذلك الزوج  نضم إلى عدم ارادتها إرادةوا 
وقوله بعدم وقوع الطالق  (1)، أنتهىإيقاع الطالق في مقابلته فال يقع حينئذ

وعبارة ابن  (4)المنجز في كالمه لم يطابق المعلق الكبير ألنقاله الرملي  ،ضعيف
ن اهلل قد إ، فقالت ن وهبتيني صداقك طلقتكإأنه قال  الصالح (3)حجر عن ابن

وهبك فطلق طلقة وبريء منه أن كانت أرادت بلفظها المذكور البراءة. وأن لم 
اع الطالق فأن أنضم إيق عدم إرادتها إرادة الزوج الى فأن أنضم تردها به لم يبراء
 .(2)أنتهى كالمه ،تها لم يقعفي مقابلة براء

وظاهر قول ابن الصالح فطلق أنه طلق طلقة واحدة مع قول ابن حجر 
وقوعه رجعيا  أم  ،البراءة ه اهلل( في قولها وهبك اهلل مريدة  على جوابه لم يبين )رحم

فعلم منه أنه طلق طلقة  ،(2)والظاهر أنه يقع رجعيا  ،أنتهى كالم ابن حجر ،بائنا  
فقالت أبرأتك  ،ن أبرأتيني فأنت طالقإثم قال الرملي المذكور لو قال لها .واحدة

ك اهلل قاصدة بذلك أبرأتك. فقال لها أنت طالق ثالثا  ظانا  صحة البراءة فلم أبر أو 
  ها.ولسفهتصح لنحو جهلها بالمبراء منه 

                                                           

 .4/224 :فتاوي ابن الصالح( 1)
 .3/312 :فتاوي الرملي( 4)
 .( بن أ في نسخة )( 3)
 .2/212 :البن حجر، فتاوى الفقهية( ال2)
 .2/131 :البن حجر ،الفتاوى الفقهية( 2)
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نعم يصح ما ذكر منها إذا قصد بقوله  الثالث.فأجاب يقع عليه الطالق  
قال أنت  بإبرائها ثماألول فأنت طالق الثالث ثم أن ظن وقوع الطالق الثالث 

  (1)طالق ثالثا قاصدا  به االخبار عن األول الواقع عليه فأنه ال يقع عليه طالق
ن أبرأتيني إوفي فتاوي الرملي الكبير ما نصه سئل عمن قال لزوجته: 

فقال لها: أنت طالق فهل يقع  أبرأتك،فقالت له: أبرأك اهلل تعني بذلك  طلقتك،
 عليه الطالق أم ال ؟ 
عند حصول اإلبراء بقوله طلقتك أنها طالق،  قصد القائلفأجاب بأنه أن 

ال لم ، ثر من واحدة فيقع عليها ما قصدهوقع عليه طلقة واحدة إال إذا قصد أك وا 
بما صورته ما قولكم رضي  (3)وسئل شيخ اإلسالم محمد الطبالوي (4)يقع شيء 

فقال ألخيها: أن أبرأتني أختك طلقتها، ، اهلل عنكم في رجل تشاجر هو وزوجته
ال، فقال لها أنت تستحق النساء على الرج أبرأتك من جميع ما قالت الزوجة:ف

  صحت البراءة فهل نإ وقصد بذلك،طالق 
  ؟ةأو ال يقع وال تلزم البراء (2)والحالة هذه يقع الطالق وتلزم البراءة  

                                                           

 .3/312 :فتاوي الرملي( 1)
 .3/414 :فتاوي الرملي( 4)
هو محمد بن سالم بن علي الطبالوي )نسبه إلى طبلية من قرى المنوفية  :محمد الطبالوي( 3)

احتراز من  ،بالطبالوي الكبيرلقب )ناصر الدين( ويلقب أيضا يالشافعي األزهري  ،بمصر(
ولم  ،مفسر مقري فقيه أصولي محدث متكلم صوفي طبيب ،منصور الطبالوي الصغير سبطه

وهي منظومة في فقه الشافعية من  ،وله شرحان على البهجة الوردية ،يكن في مصر أحفظ منه
ي الفقه شرح الحاوي الصغير للقزويني فو  ،بداية القاري في ختم صحيح البخاري :تصانيفه

يضاح و  ،11/17 :معجم المؤلفين ، ينظر:ومرشده المشتغلين في أحكام النون الساكنة والتنوين ا 
 .4/427 :هدية العارفينو  ،1/128 :المكنون

 في نسخة )ب( يقول أفتونا مأجورين أثابكم اهلل الجنة وال توجد أو ال يقع وتلزم البراءة.( 2)
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طامعا  في صحتها ولم  اءةحيث أوقع الطالق في مقابلة البر (1)فأجاب
وهذه المسألة فال يقع عليه الطالق المذكور.  ،ء منهللجهل بالقدر المبر  (4)تصح

  (2)يفتي بما قلناه  (3)وكان الشيخ الوالد قديما  وحديثا  مشهورة بالنزاع 
طلق وهو  تصح لماووجهه ظاهر وهو أنما طلق طامعا  في صحتها ولو لم 

من أنه لو قال السيد  (2)قياس ما رجحه النووي )رحمه اهلل تعالى( في باب الكناية
حيث ال  (2)زيوفا  للمكاتب وقد أتي بنجوم الكناية أنت حر ظانا  سالمتها فبانت 

وقد ظهر (8)ظن سالمتها وطمع صحتها قال أنت حر على (7)ألنه أنما، يعتق
ما ذكر أولى من  (4)بل ما نحن فيه من عدم وقوع الطالق والحالة بخالفه،الحال 

                                                           

 .الهادي للصوابفأجاب في نسخة )ب( الحمد هلل ( 1)
 .في نسخة )ب( ولم تصح )للقدر(( 4)
 .الرملي األب –الشيخ الوالد ( 3)
 .3/412 :فتاوي الرملي( 2)
( في باب الكناية منه واألصح كناية، والكناية )في علم البيان( لفظ اريد به الزم مع في نسخة )ب( 2)

 «كنى» المعجم الوجيز مادةينظر: . جواز إرادة المعنى األصل لعدم وجود قرينه مانعه من ارادته
223. 

، زيوفا فهو الزيف: من وصف الدراهم، يقال: زافت عليه دراهمه أي صارت مردودة لغش فيها( 2)
 :زائف وهي زائفة ويقال قطعة من النقود زائفة وحجة زائفة فيها زيف. ينظر: لسان العرب

4/124. 
 .في نسخة )ب( إنما ساقطة( 7)
 .وطمع في صحتهافي نسخة )ب( ( 8)
 .في نسخة )ب( والحال( 4)
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الشارع إلى العتق كل التشوف ومع ذلك قلنا بعدم العتق  (1)مسألة الكناية لتشوف
  (4) وال يشكل ذلك عليك قول البهجة

 (2)وكذا عبارة الروضة (2)ء فطلق قدر رجعين طلقتني بريإ (3)وأنت
  ،ال تصح فوقع الطالق رجعيا  إن البراءة معلقة على الطالق وهي ف ،الموافقة لذلك

ال الطالق البراءة معلقة على الطالق  (2)نإف ذلك، وما نحن فيه عكس
  .وال يقال الجامع بينهما عدم صحة البراءة على البراءة،معلق 

ا نقول الفرق نألن ،فيخلص لنا وقوع الطالق رجعيا  أو بائنا  كما في السؤال
بعد ذلك أنت  (8)فقوله الصحيحة،البراءة ( 7)ظاهر وهو تقديم تعليق الطالق على

بدليل أنه إنما  ،نظره في التقديم عنه (11)لم يقطع ،ذلك التعليقل (4)طالق مالحظا  
أبرأتك، فهو طامع في صحتها ولم تصح  (14)الطالق المذكور بعد قولها (11)نجز

  .(12)أنتهى كالمه (13)البراءة المعلق عليها فلم يقع الطالق واهلل أعلم
                                                           

َلْيِه  )ب( لتشوق في نسخة( 1) والصحيح ما أثبتنا. ومعنى )تشوف( الشَّْيء بدا من علو وتزين َوله َواِ 
 .1/211 :المعجم الوسيط تطلع َوُيَقال تشوف اْلَخَبر وأمرا طمح َلُه ينظر:

حمد بن أحمد بن زكريا األنصاري، زين الدين الغرر البهية في شرح البهجة الوردية: زكريا بن م( 4)
 .هـ( في الفقه الشافعي442 تأبو يحيى السنيكي )

 في نسخة )ب( فأنت. ( 3)
 .2/432( الغرر البهية في شرح البهجة الوردية: (2
 .7/212 :روضة الطالبين وعمدة المفتينينظر:  ،كتاب الروضة للنووي( 2)
 .في نسخة )ب( فأن قلت( 2)
 .نسخة )ب( ليفي ( 7)
 )ب( قوله.  في نسخة( 8)
 .)ب( مالحظ في نسخة( 4)
 .)ب( لم يقع في نسخة( 11)
 )ب( نجد.  في نسخة( 11)
 .)ب( بعد قولها له في نسخة( 14)
 .)ب( واهلل اعلم بالصواب واليه المرجع والمآب في نسخة( 13)
 .17/11 :المجموع شرح المهذب( 12)
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من حقك علي  ن أبرأتينيإولو قال  (1) :المنهج وعبارة ابن قاسم على
 :ء منهت طالق، والحالة أنها تجهل المبر طلقتك، فقالت له أبرأتك، فقال: أن

إن البراءة فاسدة ن قوله أ :واستدل له (4)فحاصل ما أفتي به شيخنا البرلسي 
ن قصد بقوله أنت إوأما الطالق ف أي للجهل بالمبرء منه على البراءة الفاسدة،

صدور البراءة الدالة على رغبته في فراقه وقع رجعيا  طالق المكافأة واالنتقام ألجل 
ن كانت البراءة صحيحة لم يقع دت إال. وان قال خاطبتها بالطالق وأر وال م

حتها وقع الطالق لعدم وجود المعلق عليه وهو صحة البراءة حتى لو فرض ص
را  فيما وكذا ظاه ،  ويقبل قوله في هذه اإلرادة باطنا ،ء منهارجعيا  من الحقوق المبر 

ن لم ،يظهر للقرينة نما ظن نفوذ (2)يرد شيئا  من هذا (3)وا  البراءة وصحتها  (2)وا 
الطالق ونجزه ألجل ظنه المذكور وطمعه في صحة البراءة من غير  (2)[فأوقع]

ووافق  (7)نتهىا ،صحتها وقع الطالق وال مال عليها أن يقصد تعليقا  للطالق على
  .(8)علي ذلك الرملي

                                                           

 .7/227 :قاسم العباديتحفة المنهاج على حاشية ابن ( 1)
البرلسي شهاب الدين أحمد الشافعي ابن عميرة البرلسي، محقق فقيه أصولي انتهت اليه رئاسة ( 4)

، مصنفاته صاحب عميرة وحاشية على جمع الجوامع للسبكي ،ه427 وفي سنةت ،المذهب
 .8/312 :شذرات الذهبو  ،13/8 :معجم المؤلفين ينظر:

 .ساقطة)ب( وان لم  في نسخة( 3)
 .)ب( هذه نسخةفي ( 2)
 .في نسخة )ب( تعود( 2)
 .) أ ( فأن وقع في نسخة( 2)
 .3/312 :حاشية عميرة( 7)
 .2/348 :حاشية الشبراملسي –نهاية المحتاج ( 8)
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 ن قال لزوجته: إن أبرأتيني طلقتك،فتاوي الشمس الرملي، سئل فيموفي 
حيث كانا  رجعيا ؟فقال: أنت طالق فهل يقع الطالق بائنا  أو  أبرأتك،فقالت 

ذا كانا يعلمانه تصح البراءة على ،أحدهمايجهالن القدر أو  هذا الحكم وال  (1)وا 
ذا قال لها: إن أبرأتيني  (4)يصح ويقع الطالق بائنا بمهر المثل في ذمته لها وا 

؟ لتعليقها (3)فهل تصح هذه البراءة أيضا  أو ال تصح أبرأتك،فقالت:  فأنت طالق،
ذا قلتم ال  ذا  ال؟فهل يقع الطالق لعدم صحة البراءة المعلق عليها أم  تصح،وا  وا 

 بائنا ؟رجعيا  أو  (2)يقع فهل يقع قلتم
أنت طالق وأبرأته من مجهول بقوله طلقتك معنى  (2)فأجاب: متى لم يقصد 

ن أبرأتيني فأنت إما لو قال أو  رجعيا ،فيقع الطالق  (2)لهما أو ألحدهما كان مبتدأ
والبراءة غير محجور عليها وقع بائنا بالمسمى  طالق فأبرأته من معلوم وهي غير

نما   .(7)انتهى ،المعلق الطالق معلقة، وا 
طلقتك، فقالت له: أبرأتك، وذلك من قدر مجهول، فقال  ن أبرأتينيإولو قال 

 :لها طمعا  في صحة ذلك أنت طالق
ن قصد تعليق الطالق إففي المسألة خالف في عدم الوقوع والصحيح أنه  
ال فال يقع به  وقع،المبرء منه  ن كانت رشيدة وتعلم القدرأبراءة شرعية ب بإبرائها وا 

                                                           

 .هل هذا الحكم أو ال يصح)ب(  في نسخة( 1)
 .في ذمتها له)ب(  في نسخة( 4)
 .أم ال)ب(  في نسخة( 3)
 .يقع فهل يرجع)ب(  في نسخة( 2)
 .متى لن يقصد)ب(  في نسخة( 2)
 .مبتدئا)ب(  في نسخه( 2)
 .2/342 :نهاية المحتاج الى شرح المنهاج( 7)
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خبار عن المعلق بالمعلق وقصد بالمنجز اإلع الطالق وقو  ، ثم أن ظنشيء
ن لم تعين  أبرأتك،فقالت له  طالق،يقع ولو قال أن أبرأتيني فأنت  فإنهوطابقه  وا 

ألنه كالم منجز مجزوم  ك أو أنت طالق وقع الطالق رجعيا ،شيئا  فقال بعده طلقت
  . لهلم يتعرضوا  (1)لكن قال الزركشي العراقي،كذا أفتي به الوالي  به.

ن كان  رجعيا ،يقع الثاني  يقع،ن كان يعلم أن األول لم إوالتحقيق أنه  وا 
 . (4)جاهال  فاحتماالن ثالثها ال يقع عند ابن حجر

تك إن صحت براءوهي قول الزوجة أبرأك اهلل ، فيقول لها:  الصيغة الرابعة
فقالت له: أبرأك اهلل والبراءة  اءتك صح طالقك،ن صحت بر إفأنت طالق: أو 

ن يقال أن كانت البراءة معلومة والمرأة إ والجواب عن األول: :لومة بينهمامع
ال فال برائها وأبرأته إن علق طالقها على إن الثاني وع ،رشيدة وقع الطالق بائنا وا 

ال فال  .(3)قاله الشمس الرملي ،براءة صحيحة وقع الطالق وا 
طالق فيقع ولو قالت للزوج أبرأتك من صداقي فطلقني فيقول لها أنت 

 ،وهو بالخيار في الطالق ،ئبل لو لم يقل طلقتك بر  ،الطالق رجعيا ويبرأ الزوج
ن شاء لم يطلق  .(2)وا 

                                                           

سنة محمد بن بهادر بن عبد اهلل الشافعي المصري أصله من األتراك ويلقب أبو عبد اهلل ولد ( 1)
له مصنفات كثيرة في مختلف  والزم االسنوي والبلقيني ،هـ في مصر742سنة هـ وتوفي 722

شذرات  . ينظر:العلوم ومنها البرهان في علوم القران والتفسير إعالم الساجد في أحكام المساجد
 .14/132 ة:النجوم الزاهر و  ،2/332 :الذهب

 .2/133 :وهو ابن حجر في الفتاوي الكبرى ،فاحتماالن ثالثها ال يقع( 4)
 .3/413 :فتاوي الرملي( 3)
 .)ب( وان شاء طلق وان شاء لم يطلق في نسخة( 2)



 

 
472 

 ISSN: 2071-6028 7البحث رقم 

إن صحت وكذا لو قال  (4)]و[ (1)صرح به القاضي حسين والخوارزمي
لو  نعم ،تك فأنت طالق فتبرأ ويقع الطالق رجعيا  ألنه مجرد تعليق على صفةبراء

وصدقها الزوج على ذلك وقع بائنا  طالق عوضا  عن القالت أردت اإلبراء 
. قال السيد نفقها ابن حجر. ولو قالت للزوج أن طلقتني فأنت برىء من (3)كذلك

طالق فيقع الطالق  صداقي أو أبرأتك من صداقي أو أبرأتك منه ، فيقول لها: أنت
ثم  (2)شيخانوبهذا جزم ال، ألن تعليق اإلبراء ال يصح ،ء من شيءر يبرجعيا ، وال 

 .بحث أنه ال يبعد وقوعه بائنا  بمهر المثل وبه صرح القاضي حسين في فتاويه
 تحصل في هذه المسألة ثالثة مذاهب:والم

 . (2)يبرأأن يقع رجعيا  وال  :وبه الفتوى عند الشيخين األول:
 .(7)هو المعتمد (2)قال السبكي ،بمهر المثلأنه يقع بائنا   الثاني:

                                                           

الترجمان. الحنفي ويلقب  –الخوارزمي: هو محمد بن محمود بن محمد بن حسن الخوارزمي ( 1)
بالخطيب )أبو المؤيد( ولد بخوارزم وحج وعاد من طريق مصر فدمشق ونزل بغداد، فدرس بها 

وهو األديب الفقيه وصلى عليه أبا حامد الشافعي وهو غير ابن  ،هـ348 ةإلى إن توفي سن
معجم و  ،17/28 :عالم النبالءأسير ينظر: سريج البغدادي الخوارزمي األصل الملقب بالنقال. 

 . 1281 :كشف الظنونو  ،7/318 :اإلعالمو  ،1/448 :البلدان
 .2/137حسين. ينظر: الفتاوى الكبرى البن حجر  )ب( صرح الخوارزمي والقاضي في نسخة( 4)
 .2/144 :( الفتاوى الفقهية الكبرى3)
 .11/381: العزيز شرح الوجيزو ، 7/212 :( روضة الطالبين2)
 .8/222: العزيز شرح الوجيزو ، 7/244 :( روضة الطالبين2)
الحسن علي بن عبد الكافي بن علي  ذكر الشبكي والصحيح هو السبكي تقي الدين ابو( 2)

ه وتفقه في 283سنة األنصاري الخزرجي السبكي ولد في سبك من اعمال الشرقية في مصر 
صغره واخذ التفسير على علم الدين العراقي والحديث على الحافظ الدمياطي وفقيه ومحدث 

ه 722سنة ومفسر وأصولي ومتكلم ونحوي وهو شيخ اإلسالم وقاضي القضاة وتوفي في مصر 
 :بداية والنهاية، وال2/122 :طبقات السبكيينظر:  .وله مصنفات كثيرة منها تكلمه شرح المنهاج

14/424. 
 .2/433 :الغرر البهية( 7)
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عليك بالطالق أو بشرط  ولو قالت أبرأتك عن صداقي:  بالمسمى: والثالث
، بانت منه وبرىء هو فطلقها في مجلس التواجب تطلقني، أن على الطالق أو

من الصداق . ولو قال قبلت فكذلك، ألنها أبرأته في مقابلة الطالق ، فقبول 
 البراءة التزام للطالق كذا نقله السبكي عن الخوارزمي .

فيقول : أبرأتك منه ني من صداقك وأنا أطلقك فتقول لهولو قال الزوج أبرئي 
تك فأنت إن صحت براءتك أو ءتك أو ببراأنت طالق أو طالقك بصحة براء

 .طالق
نها نجزت (1)المتبادر   إلى الفهم أن الزوج وعدها بالطالق إذا أبرأته، وا 

ختار الزوج البراءة، بحيث لو ااءة، فقد صحت البراءة من غير أن تقابل بها البر 
ن صحت إ رجعية   ، فتطلق بقوله السابق طلقة  الطالق أن ال يطلق لم يجبر على

فأنت طالق، ألنه شرط وصفا  تك ، وذلك ظاهر في قوله إن صحت براءالبراءة
 ؟تك أو ببراءتك، فقد سئل البلقيني عن ذلك اءوأما قوله طالقك بصحة بر  وعرفا .

حيث صحت البراءة  كذلك،ن أراد به التعليق كان الحكم إأنه فأجاب بما حاصله 
وان لم تصح البراءة لم يقع به شيئا   أبدا ،وال يكون خلعا   ،وقع الطالق رجعيا  

تها المذكورة مع قطع النظر اء ئالطالق في مقابلة بر  (4) ن أراد به تنجيزا  و  ،أصال  
ة أو لم تصح ، ألنه حينئذ نجز ولم تعليق وقع رجعيا  أيضا  صحت البراءعن ال

                                                           

نها نجزته البراءة بحيث لو أختار الزوج ( 1) المتبادر إلى الفهم أن الزوج وعدها بالطالق إذا أبرأته وا 
أن ال يطلق لم يجب على الطالق فتطلق بقوله السابق. طلقه رجعية أن صحت البراءة وذلك 

  وصفا  وعرفا . ظاهر في قوله أن صحت برأتك فأنت طالق ألنه شرط
هو نجزأ الشيء نجزأ تم وقض يقال نجز العمل وال  –والصحيح تنجيز  –)ب( تنجيذ ة في نسخ( 4)

 «نجز»المعجم الوجيز مادة ينظر:  أنجز حر ما وعد. ،نجز الشيء أتمه وقضاه في المثل
 .213ص
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ن أطلق ولم يقصد تعليقا  وال ا  تك، و قوله ببراءتك أو بصحة براء (1)[ فيلغوا ]يعلق
عند ابن  التعليق، وهذا هو المعتمد في المسألةعلى (4)فالظاهر حمله ،تنجيزا
  .(3)حجر

أن تقع  يقع كثيرا   :على الرملي ما نصه (2)وفي حواشي شيخنا الشبراملسي
تك اءن صحت بر إمشاجرة بين الرجل وزوجته، فتقول له :أبرأتك، فيقول لها : 

ن أبرأته من معلوم وهي رشيدة وقع الطالق إ :فأنت طالق ، والذي يظهر فيه
ألنه لم يأخذ عوضا   ،ال بائنا   ،ة وقد وجدتجعيا  لتعليقه على مجرد صحة البراءر 

  .(2)نتهىا (2)(قبل وقوعه )في مقابلة الطالق لصحة البراءة
 (7)ن أبرأتيني فأنتإويؤيد هذا ما أفتى به شيخ اإلسالم في قول السائل 

ء منه مجهوال  فال براءة وال وقوع ان كان المبر و  ،طالق فأبرأته من وقوعه رجعيا  
 (8)السيوطي قالت له زوجته أئت وفي فتاوى ملسي رحمه اهلل تعالى()شيخنا الشبرا

فقالت أبرأتك فقال أنت طالق ثالثا ، فقال له بشاهد ألبرئك وطلقني فأتى لها به 
الجواب إن كانت تعلم القدر الذي لها  :ن شاء اهلل ، فقال أن شاء اهلل إقل  (4)آخر

                                                           

 .في نسخة )ب( فيلغوا ساقطة( 1)
 .في نسخة )ب( جمله( 4)
 .2/132 :البن حجرالفتاوي الكبرى ( 3)
 .من ابن حجر إلى شيخنا الشبراملسي ساقطة من )ب(( 2)
 .ساقطة من )ب(قبل وقوعه عبارة ( 2)
 .2/241 :حاشية الشبراملسي –نهاية المحتاج ( 2)
 .)ب( فأنت فأنت في نسخة( 7)
 .في نسخة )ب( أنت شاهد ألبريك فطلقني( 8)
 .اهللفي نسخة )ب( فقال لها أخر قال إن شاء ( 4)
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ال لم تصح ، وأما الطالق ف إنه نجزه ولم يعلقه على البراءة، عليه صحت البراءة وا 
، ن شاء اهللإوال ينفعه قوله بعد ذلك والظاهر وقوعه صحت البراءة أم ال، 

  .(1)نتهىا
ن صحت البراءة أن تقبل إوأقول ينبغي أنه لو قال أردت أنت طالق ثالثا  

وجهه أن شرط التعليق أن لم تصح ، وقوله وال ينفعه الخ،  ناللقرينة فال يقع 
 .من ابن قاسم وابن حجر نتهى، إولم يوجد ذلك هنا ،وقبل فراغ الكالم ،يقصده

أبرأتيني طلقتك، ن إعن رجل قال لزوجته  ئلَ سُ لرملي مفتي وفي فتاوي الشمس ا
ت طالق فقال لها طمعا  في صحة ذلك أن مجهول،الت له أبرأتك وذلك عن قدر فق

ذا قلتم بعدم الوقوع ف هل يقع عليه الطالق أم ال؟ به أحد من المتقدمين  هل أفتىوا 
به من المتأخرين ليكون ذلك زيادة في  ؟ ومن الذي أفتىفقط (4)أو المتأخرين

إذا أوقع الزوج الطالق في نظير  (2)فأجاب المفتي المذكور (3)تطمين قلب المقلد
في ضمن  ونقله في الخادم (2)وهو منقول عن البغوي ،البراءة المجهولة ال يقع

                                                           

 .1/184 :فتاوي الحاوي للسيوطي( 1)
يقصد بذلك متقدمي ومتأخري الشافعية والمتقدمين منهم ابوثور والكرابيسي والمديني والمزني ( 4)

 .والمتأخرين منهم الرافعي والنووي وزكريا األنصاري
 .في نسخة )ب( زيادة كلمة )كذلك( بعد المقلد يقصد مقلد المذهب الشافعي( 3)
 .المفتي المذكور ساقطة من )ب(( 2)
والبغوي: هو الحسين بن مسعود بن محمد  .في نسخه )ب( النبوي والصحيح هو البغوي( 2)

المعروف بابن الغراء البغوي الشافعي )أبو محمد( والملقب محيي السنة فقيه ومحدث وهو إمام 
هـ مصنفات كثيرة ومنها 212 ةفي التغيير توفي في مرو الروز من مدن خراسان في شوال سن

شمائل النبي المختار الجمع  –مصابيح السنة التهذيب في فروع الفقه الشافعي  معالم التنزيل،
معجم و  ،14/234 :سير أعالم النبالءو  ،4137 :بين الصحيحين ينظر: طبقات الشافعية

 .2/21 :المؤلفين
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وجماعة في  الشيخ جمال الدين القادري أدركناه وهو منفروع ذكرها جازما  وعن 
  أنتهي كالمه. طبقته

وأجاب عن هذا العالمة الشمس الرملي بقوله المعول عليه في هذه المسألة 
 ها وقع أن أبر إأنه قصد تعليق الطالق  (1)وأفتي به أستاذنا أرفع اهلل درجته

ال (4)ن وجدت شروطه الشرعيةإ ثم أن ظن وقوع الطالق  بشيء،فال يقع  وا 
أي  ،هأي المنجز االخبار عن األول وطابق (3)الثاني بلفظه به أي بالمعلق وقصد

ال وقع ،ول واحدة مثال  والثاني واحدة لم يقعأن كان األب ن لم يقصد أأي ب ،وا 
  .(2)األول أو زاد عليهعن  اإلخبار

 طالق،وهي ما لو أبرأته فقال لها تكوني طالقا  أو أنت  الخامسة:الصيغة 
 ؟وسكت أو تكلم بكالم أجنبي، فقالت قل بالثالث أو أنت طالق إال أن يشاء اهلل

أنه كناية تحتاج لنية فقد قال الجالل السيوطي حين سئل  ،والجواب عن األول
في الحال أراد وقوع الطالق  عنها ما نصه الظاهر ان هذا اللفظ كناية، فان

                                                           

 .استأذنا يلقب بذلك هو ابن حجر( 1)
 شروط اإلبراء، وهي: الشروط الشرعية:( 4)

أن يكون المبرئ من أهل التبرع فيما أبرأ منه، فال يصّح من الولي عن الصبي، ألنه ليس  -1
 من أهل التبرع بماله.

أن يكون عاما  بما أبرأ منه، فال يصح أن يقول، أبرأتك من جزء الدَّْين، وكذلك ال يصح لو  -4
 قال: من ربع الدين وهو يجهل قدره.

 يكون اإلبراء عن دين، فإذا كان الصلح عن عين فال يصّح بلفظ اإلبراء. أن -3
ذا جرى بلفظ الصلح اشترط فيه القبول كباقي  -2 أن يكون معلقا  على شرط وال مؤقتا  بزمن. وا 

 أنواع الصلح. إذا لم يؤدي المبرأ بقية الدين:
 .النافي أ ( في نسخة )( 3)
 .3/313 :فتاوي الرملي( 2)
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ال فهو ال يقع به شيء  ق عليهالتعليق احتاج إلى ذكر المعلطلقت، أو  انتهى وا 
 .(4)ونص على ذلك ابن قاسم في حواشيه على ابن حجر .(1)كالمه

ال فالإويبراء الزوج مما عليه  وهذا بخالف ما : ن كانت البراءة صحيحة وا 
به شيخ اإلسالم والشهاب نه يقع كما أفتى إلو علق الطالق بالصيغة المذكورة ف

  .ابن حجر
فقالت  طالقا ،كوني ن أبرأتيني تإ قال لزوجته:عن رجل  (3)فقد سئل األول 

فأجاب  ؟ :تصح البراءة ويقع الطالق أو ال ومستحقي فهلك اهلل من حقي أبرأ له:
ن نوت بقولها أبرأك اهلل إنعم  راءة في ذلك وال يقع عليه الطالق،بأنه ال تصح الب

 (2)ء منه صحت البراءة ووقع عليها الطالقالمبر  اءة وعلمت هي والزوج القدرالبر 
فمات بالليل  ثالثا ،عمن قال يوم يموت ولدك تكون طالقا  (2)وسئل الثاني

  أوال؟فهل يقع عليه الطالق 
فأجاب: بأنه ال يقع عليه الطالق المذكور إال أن أراد باليوم الوقت فأنه 

في بيتي تكن أمك  (8)عن من قال لولده أن قيلت(7)الثالث وسئل (2)ديتجوز به عن
وما المراد  ومطالقا  فقال بعض اليوم فهل يحنث وهل يشترط أن يقيل أكثر الي

                                                           

 .1/144 :وي للسيوطيالحا( 1)
 .7/222 :تحفة المحتاج( 4)
 .يقصد بها شيخ االسالم زكريا األنصاري –األول ( 3)
 .3/412 :فتاوي الرملي( 2)
 .األب –الثاني هو الشهاب الرملي ( 2)
 .3/427 :فتاوي الرملي( 2)
 .الثالث المقصود به ابن حجر( 7)
 .)ب( قلت والصحيح قيلت بمعنى القيلولة وفي نسخه( 8)
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: قال النووي إلى آخر ما ذكره في بيان حقيقة القيلولة فأجاب بالقيلولة؟ فأجاب
اهر نصفه تقريبا  قال به علم أن القيلولة هي النوم نصف النهار والمراد كما هو ظ

فمتى نام الولد في بيت أبيه قبيل الظهر في يوم  الظهر،وهو قبيل  تحديدا ،ال 
بالقيلولة وقت آخر أدير األمر عليه  (1)نعم أن نوى فال،الحلف أو غيره حنث وأال 

عدم الوقوع بذلك وعزوها لبعض هو ال في غير محلها فال حول  (4)انتهى. فدعوى
 نتهي. شوبري اوال قوة إال باهلل 

أن تقع عليه طلقته واحدة وال يلحقه الثالث المنفصل  الثاني:والجواب عن 
والجواب عن الثاني  (2)وغيره (3)بكالم أجنبي وأن قل كما نص علي ذلك القليوبي

وأسمع نفسه بها، وان لم يسمع نفسه ونواها  (2)[بالحلف] إذا كانت المشيئة متصلة
قبل الفراغ من الحلف وقصد بها اليمين فال يقع عليه الطالق ما لم تكذبه الزوجة 

 أو البينة فيحتاج إلى بينة. كما نص على ذلك الرملي وغيره . 

                                                           

 .( نوي أ في نسخة )( 1)
 .( فدعوي أ في نسخة )( 4)
المقصود القليوبي هو صاحب حاشية القليوبي وعميده وهو احمد بن سالمه أبو العباس شهاب ( 3)

في  هـ فقيه متأدب من أهل قليوب1124 وفي سنةالدين القليوبي تلميذ شمس الدين الرملي ت
مصر وله مصنفاته كثيرة وحواشي شروح ورسائل ومنها حاشية القليوبي وعميد وكتاب في ترجمة 

 ،4/38 :معجم المؤلفينينظر: جماعة من أهل البيت سماه )تحفه الراغب تذكره القليوبي(، 
 .11-2/11 :طبقات للشافعية للسبكيو  ،1/432 :للسيوطي ،حسن المحاضرةو 

 .4/422 :حاشية قليوبي( 2)
 .مكتوب بالخلف والصحيح هو الحلف أي اليمين( 2)
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ولو طلق ثالثا  فشهد اثنان أنه قال أن شاء اهلل فعن الخوارزمي من أنه 
ال فال يعتمدهما أن كان  في حالة غضب ألنه في هذه الحالة يقول ما ال يعلم وا 

  ألن العلم ال يترك بالظن قاله الزركشي وفيه نظر
وهي ما لو قالت له :أبرأك اهلل طلقني، فقال طالق دون الصيغة السادسة: 

أنت أوهي ، والجواب: أنه البد من ذكر المبتدأ و الخبر فقد قال العالمة ابن 
الطالق من تلفظه بحيث يسمع نفسه، فلو أتي به سرا  بحيث ال قاسم البد في 

مع نحو  يسمع لم يؤثر، ومن ذكر المفعول نحو طلقت، والمبتدأ، أو نحو النداء
ن نوطالق، فلو اسقط ذلك فال وقوع و  كما اقتضاه كالمهم وصرح به القفال  ا 

كما قال امرأتي فهو  وغيره ، في طلقت معتال بأنه لم تجر للمرأة ذكرا  وال داللة
 . (1)ال يقع انتهي كالمه ونوى طالق

وعلي الطالق من  الَجّصاصأو  (4)وهي قوله على السخامالصيغة السابعة: 
فقالت أبرأتك والجواب عن األول ، دراعي وفرسي أن أبرأتيني ما ابقيك علي ذمتي

وهو قوله على السخام والجصاص أنه ال يقع عليه الطالق ولو نواه كما نص 
على ذلك شيخنا الشبراملسي )رحمه اهلل تعالى(، والجواب عن الثاني: أنه كناية ال 

االتيان بقوله من دراعي  بنيته قبل تمام اللفظ أن عزم على يقع الطالق بها إال
ال فهي صريحة فيقع الطالق عليه قبل  وسيفي وما أشبه ذلك قبل تمام اللفظ ، وا 

                                                           

كأن قال  –ونص العبارة في مغني المحتاج ولو حذف المفعول طلقت أو المبتدأ وحرف النداء ( 1)
 . 2/227 :طالق

 .علّي السخام ال أفعل كذا فليس صريحا  وال كناية ؛ ألن لفظ السخام ال يحتمل الطالق (4)
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سواء كما نص على ذلك العالمة  ،اتيانه بنحو من ذراعي والعامي والعالم في ذلك
 .(4)في تجريده (1)الخطيب
لدين وهي ما لو قال أن أبرأتيني وأخرت مالك علٌي من ا الصيغة الثامنة : 

سنة فأنت طالق ، فقالت له أبرأتك وأخرت ديني إلى سنة وهي عالمة بما  الى
ن أراد بقوله وأخرت الدين تأخيرا  يصير به مؤجال  لم يقع فينظر فا  :أبرأت منه
ن أراد بالتأخير الرضىألنه محال شرعا  و  .الطالق به فقد وجدت الصيغة فيقع  ا 

خير بالفعل فال يقع أراد به التأ ، وانالن الصفات عوض معلوم لها ،الطالق بائنا
يقع  ن أطلقت فهلأت فورا  ، وا  ن إبر إويكون بائنا   ،الطالق إال بعد مضي السنة

  ؟في الحال أم بعد مضي السنة أو ال يقع أصال  
 
 

                                                           

الشافعي وهو شمس الدين محمد بن احمد الخطيب )الخطيب الشربيني(  المقصود بالخطيب هو( 1)
الشربيني الشافعي القاهري الفقيه والمفسر والمتكلم والنحوي ولد في شربيني بمحافظة الدقهلية 

هـ فلم يكتب حرفا في 477سنة واليها ينسب ثم انتقل إلى القاهرة واستوطنها حتى توفي فيها 
عرفه معاني ألفاظ المنهاج إال بعد إن يذهب إلى زيارة مسجد رسول كتابه مغني المحتاج إلى م

 –مغني المحتاج  ويصلي ركعتين بنيه االستخارة في الروضة الشريفة ومن تصانيفه اهلل 
اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع في منهاج الطالبين للنووي في الفقه الشافعي وله شرح شواهد 

 :الدين وغير من الكتب الكثيرة ينظر: شذرات الذهب شرح التنبيه وشرح منهاج –القطر 
 :معجم المطبوعات، و 4/1134 :كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونو  ،11/221-224
1/1118. 

 . للخطيب الشربيني وهو كتاب ةالتجريد 2/233 :نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي( 4)
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 والذي يقتضيه كالمال يقع في الحال، أنه  (1)ذرعيالذي يقتضيه كالم األ
، وفي فتاوي : وهو المتبادر إلى الفهمقال السيد ،في الحال أنه يقع ابن الصالح

ألنه سئل عن رجل أشهد علي نفسه أنه متى أبرأته  (4)السراج البلقيني ما يشهد له
زوجته من صداقها وأقرت أنها ال تستحق عليه كسوة وال نفقة وال حقا  من حقوق 

 ؟طالقا  نه فالنة سنة من غير رجوع أكانت الزوجية وتبرعت باإلنفاق على ابنتها م
عند وظاهر ان هذا  ،فأجاب بأنه يقع الطالق بمجرد شهادتها على ذلك 
أو أرادته اإلشهاد بذلك فان أراد بالتبرع الزامها لذلك وأنه يلزمها شرعا   إطالقه

  .(3)ابن حجر فيبعد عند
 والمآبواهلل أعلم بالصواب واليه المرجع 

 توفيقهوعونه وحسن تمت بحمد اهلل 
 علمواهلل أ

 
 

                                                           

هو احمد بن حمدان بن احمد بن عبد الواحد بن عبد الغني بن محمد بن محمد بن سالم  االذرعي( 1)
االذرعي ثم الدمشقي الحلبي الشافعي ) شهاب الدين أبو العباس ( فقيه ولد باذرعات الشام من 
تصانيفه قوت المنهاج في عشر مجلدات التوسط والفتح بين الروضة والشرح في عشرين مجلد 

مختصر الحاوي الصغير للقزويني تعليقات على المهمات  –في شرح المنهاج غنيه المحتاج 
 :الدرر الكامنة، و 1/411 :معجم المؤلفين . ينظر:على الروضة وكلهما فروع الفقه الشافعي

 :كشف الظنونو  ،11/412 ة:النجوم الزاهر و  ،474-2/478 :شذرات الذهبو  ،1/142-148
427-431-1321. 

 .7/217 حواشي الشرواني والعبادي –تحفة المحتاج في شرح المنهاج ( 4)
 .2/171 :الفتاوي الفقهية الكبرى البن حجر( 3)
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 واملراجع املصادر 
: زكريا بن محمد بن زكريا اسنى المطالب في شرح روض الطالب .1

 .هـ(442 تاألنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي )
: أبي سعيد عبد الكريم بن محمد ابن منصور التميمي السمعاني، األنساب .4

 . م1448، 1ط ،بيروت ،دار الفكر ،تحقيق: عبد اهلل عمر البارودي
غدادي إسماعيل باشا بن محمد بن أمين بن مير سليم للب: إيضاح المكنون .3

 .بيروت ،دار رجاء التراث العربي ،البغدادي
أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن  بداية المجتهد ونهاية المقتصد .2

دار  ،هـ(242أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد )ت 
 .القاهرة ،الحديث

 ،مكتبة المعارف ،إسماعيل بن عمر بن كثير القريشي :البداية والنهاية .2
  .بيروت

: العالمة محمد بن علي البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع .2
  .بيروت ،دار المعرفة ،الشوكاني

: محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري التاج واإلكليل لمختصر خليل .7
 هـ.1348، 4ط ،بيروت ،أبو عبد اهلل، دار الفكر

 .: أحمد بن محمد بن علي بن حجرحفة المحتاج في شرح المنهاجت .8
: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي تهذيب األسماء واللغات .4

  .لبنان ،دار الكتب العلمية، بيروت ،هـ(272 ت)
 ،: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعيتهذيب التهذيب .11

 م.1482-هـ1212، 1، طبيروت ،دار الفكر
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سليمان  حاشية البجيرمي على شرح منهج الطالب )التجريد لنفع العبيد(: .11
 .تركيا –ديار بكر  ،بن عمر بن محمد البجيرمي، المكتبة اإلسالمية

 فقه أبو حنيفة حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير األبصار .14
عميرة_  : أحمد سالمة القليوبي وأحمد البرلسيحاشيتا قليوبي وعميرة .13

 حاشية عميرة شهاب الدين أحمد البرلسي الملقب بعميرة 
 جالل الدين السيوطي  ،حسن المحاضرة في إخبار ملوك مصر والقاهرة .12
 ،: أبو نعيم أحمد بن عبد اهلل األصبهانيحلية األولياء وطبقات األصفياء .12

 هـ.1212 ،2، طبيروت ،دار الكتاب العربي
 دار صادر بيروت  ،: المحبيالحادي عشرخالصة األثر في أعيان القرن  .12
: الحافظ شهاب الدين أبي الفضل الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة .17

مجلس  ،مراقبة محمد عبدو أحمد بن علي بن محمد العسقالني، تحقيق 
 .م1474-هـ1344، 4ط ،الهند ،يدر ابادح ،دائرة المعارف العثمانية

زكريا محيي الدين يحيى بن شرف  : أبوروضة الطالبين وعمدة المفتين .18
  .بيروت –دار الفكر  ،هـ(272 تالنووي )

: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني، أبو بكر السنن الكبرى .14
دار الكتب  ،المحقق: محمد عبد القادر عطا ،هـ(228البيهقي )ت 
  .لبنان ،العلمية، بيروت

قا يماز الذهبي أبو عبد  : محمد بن أحمد بن عثمان بنسير أعالم النبالء .41
 ،مؤسسة الرسالة ،اهلل، تحقيق: شعيب األرناؤوط ، محمد نعيم العرقسوسي

 هـ.1213، 4ط ،بيروت
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: عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري شذرات الذهب في أخبار من ذهب .41
 ،دار بن كثير ،تحقيق عبد القادر األرنؤوط، محمود األرناؤوط ،الحنبلي
 .هـ1212، 1ط ،دمشق

: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن الضوء الالمع ألهل القرن التاسع .44
 بيروت.  ،السخاوي، منشورات دار مكتبة الحياة

: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي أبو الفضل، دار طبقات الحفاظ .43
  هـ.1213 ،1، طبيروت ،الكتب العلمية

علي بن : تاج الدين بن طبقات الشافعية الكبرى طبقات الشافعية الكبرى .42
عبد الكافي السبكي، تحقيق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح 

 .هـ1213 ،4، طهجر للطباعة والنشر والتوزيع ،محمد الحلو
 الطبقات الصغرى للشعراني  .52
: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق، تحقيق: طبقات الفقهاء .42

  .بيروت ،دار القلم ،خليل الميس
تحقيق : سليمان  ،: أحمد بن محمد ألدنه وين للداوديطبقات المفسري .47

 -هـ1217، 1، طالسعودية ،مكتبة العلوم والحكم ،بن صالح الخزي
  .م1447

عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل، أبو حفص، نجم الدين  طلبة الطلبة .48
  .ببغداد ،المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ،هـ(237النسفي )المتوفى: 

: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا في شرح البهجة الورديةالغرر البهية  .44
  (.هـ442 تاألنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي )
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أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي  غريب الحديث .31
المحقق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي،  ،هـ(388المعروف بالخطابي )ت: 
 عبد رب النبي  وخرج أحاديثه: عبد القيوم

: عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين فتاوى ابن الصالح .31
 هـ( 223المعروف بابن الصالح )المتوفى: 

:كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن  فتح القدير .34
 الهمام

)هو شرح للمؤلف على كتابه هو منهج  فتح الوهاب بشرح منهج الطالب .33
اختصره المؤلف من منهاج الطالبين للنووي(: زكريا بن الطالب الذي 

 محمد
.للبغدادي إسماعيل باشا بن محمد بن أمين  فهرس مخطوطات الظاهرية .32

  .بيروت ،دار رجاء التراث العربي ،بن مير سليم البغدادي
مصطفى بن عبد اهلل  :كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .32

 –هـ1213 ،بيروت ،تب العلميةدار الك ،القسطنطيني الرومي الحنفي
 م.1444

 ،: محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري، دار صادرلسان العرب .32
 .1طبيروت، 

 : أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النوويالمجموع شرح المهذب .37
 .دار الفكر ،هـ(272 ت)

: أبو محمد عبد اهلل بن أسعد بن علي بن مرآة الجنان وعبرة اليقظان .38
  .م1443-هـ1213 ،القاهرة ،سليمان اليافعي، دار الكتاب اإلسالمي

 .أحمد بن محمد بن علي الفيومي المصباح المنير في غريب الشرح الكبير .34
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 ،ياقوت بن عبد اهلل الحموي أبو عبد اهلل، دار الفكر معجم البلدان: .21
 .بيروت

المطبوعة في هو تماثل األسماء الكتب  ةبمعجم المطبوعات العربية والمعر  .21
مكتبة أية اهلل العظمى  ،يوسف اليان هرتب ،األقطار الشرقية والغربية

 .المرعشي النجفي
 ،الرجاء التراث العربي ،مكتبة المثنى ،عمر كحالة :معجم المؤلفين .24

 .بيروت
  .مصر ،وزارة التربية والتعليم ،مجمع اللغة العربية :المعجم الوجيز .23
 .: شمس الدينالمحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج مغني .22
: جمال الدين أبي المحاسن يوسف النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة .22

 .مصر ،وزارة الثقافة واإلرشاد القومي ،بن تغري بردى األتابكي
أبو الفضل العسقالني  نفاس الدرر في ترجمة شيخ اإلسالم ابن حجر .22

  .الشافعي
: شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد اج إلى شرح المنهاجنهاية المحت .27

  .دار الفكر، بيروت ،هـ(1112بن حمزة شهاب الدين الرملي )ت 
 هدية العارفين أسماء المؤلفين واثار المصنفين  .84
: أبو العباس شمس الدين أحمد بن وفيات األعيان و إنباء أبناء الزمان .24

 .لبنان –سان عباس دار الثقافة محمد بن أبي بكر بن خلكان، تحقيق: إح
 

 


