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 المقدمة :

ضل الصالة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى الحمد هلل رب العالمين وأف
 آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن سار على هديهم ونهجهم إلى يوم الدين .

 أما بعد ..
فإن األمة اإلسالمية غنية بتراثها العلمي الذي يعد مفخرة لها على مر 

افتها العصور واألزمان كما إنه ركن من أركان نهضتها وثمرة من ثمار حياتها وثق
 وعنوانًا من عناوين عزتها ومجدها .

وما ذلك إال بفضل هللا تعالى على هذه األمة إذ جعل ديننا يصلح لكل زمان 
ومكان وبفقه األولويات نستطيع أن نرتب األحكام وننظم األفعال من خالل تقديم 
األولى فاألولى والراجح على المرجوح من غير إفراط وال تفريط للحفاظ على وحدة 

 األمة والوصول بها إلى بر األمان .
 –َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم  –وعدم األخذ بفقه األولويات الذي لم يهمله الرسول 

وال أصحابه الكرام أدى إلى تكالب أعداء هذه األمة عليها من خالل تفعيل 
الخالفات الناتجة عن الفهم غير الصحيح لهذا الدين لذا أصبح من الضروري 

يل فقه األولويات للخروج بهذه األمة من تلك الخالفات والفتن التي عجت بها تفع
 في هذا الزمان .

واألولويات الفقهية في األحوال الشخصية صرح من ذلك البنيان الذي به ومن 
 خالله تنطلق األمة إلى تحقيق أهداف اإلسالم .

البن تيمية ة ولتلك األهمية أخترت أن يكون موضوع بحثي )األولويات الفقهي
 في كتاب مجموع الفتاوى في األحوال الشخصية( .

علمًا أن أطروحتي التي حصلت بها على درجة الدكتوراه في الفقه اإلسالمي 
من الجامعة اإلسالمية في بغداد كانت بعنوان )فقه األولويات عند اإلمام ابن تيمية 

بهذا البحث والبحوث من خالل كتابه مجموع الفتاوى في باب العبادات( ، فأردت 
أن أكمل فقه األولويات عند ابن تيمية في كتابه مجموع  –إن شاء هللا  –القادمة 

 الفتاوى في باب المعامالت .
 وبعد التوكل على هللا أخذت أبحث في هذا المجال من الفقه .
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 هذا وقد جاء بحثي في مقدمة وتمهيد وثالث مباحث وخاتمة .
 عنوان الموضوع وسبب اختياري له ومنهجي فيه . أما المقدمة فقد بينت فيها

 أما التمهيد فكان بعنوان : ابن تيمية وفقه األولويات .
وأما المبحث األول : فكان بعنوان : أولويات ابن تيمية في النكاح ، وفيه 

 ثالث مسائل .
وأما المبحث الثاني : فكان بعنوان : أولويات ابن تيمية في الطالق ، وفيه 

 ائل .أربع مس
وأما المبحث الثالث : فكان بعنوان : أولويات ابن تيمية في النفقة والوصية 

 والشهادة ، وفيه ثالث مسائل .
وأما منهجي في عرض المسائل فإني أبدأ أواًل بذكر عنوان المسألة ثم أذكر 
الخالف مقدمًا قول ابن تيمية واألولوية التي اعتمد عليها ومن وافقه وأدلتهم ، ثم 

ومن منهجي أني  ر قول من خالفهم وأدلتهم ثم أرجح معتمدًا على قوة الدليل .أذك
ترجمت للمصدر عندما يعرض لي أول مرة في الهامش زيادة على أني ترجمت 

 للمصادر ترجمة كاملة في آخر بحثي .
 أما الخاتمة فقد ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها .

لمي فإن أصبت فمن هللا وله الحمد وإن وأخيرًا أقول هذا مبلغ جهدي وع
أخطأت فمن نفسي ، ورحم هللا من دلني على خطئي ألتجنبه ، والحمد هلل الذي 
بنعمته تتم الصالحات وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

 تسليمًا كثيرًا .
 
 

 لباحثا                                                                
 
 
 
 تمهيد :ال
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 فقه األولوياتو  تيمية ابن
 

 يجند والفكرينة والمعنوينة المادينة الناحينة منن اإلسالمية األمة حياة إلى الناظر
 كنل فني الشنرع أحكنام تتعطنل ال حتنى ، األولويات بفقه األخذ إلى ماسة بحاجة أنها

 ، ورهجنننذ منننن اإلسنننالم يستأصنننل أن يريننند شرسننناً  عننندواً  تواجنننه وألنهنننا ، الننننواحي
 لإلسنالم عمينق فهنم إلى تحتاج ، ودقيقة خطرة مرحلة األمة بها تمر التي فالمرحلة

 إفنراط غينر منن اإلسنالمية الشنريعة ضوابط ظل في ، حولنا يدور لما كامل ووعي ،
 . تفريط وال

 : تمهيد ما يأتيال هذا ويتضمن
 أواًل : التعريف بابن تيمية .

ها واالعتمننناد علنننى المصنننلحة ومقاصننند ثانينننًا : حقيقنننة األولوينننات ومشنننروعيت
 الشريعة عند األخذ بها .

 
 أواًل : التعريف بابن تيمية

 : ووالدته ووفاته وكنيته ولقبه اسمه -1
 الندين مجند بنن الحلنيم عبند الندين شنهاب بن العباس أبو الدين تقي أحمد هو

 مندمح بنن الخضنر القاسنم أبني بنن هللا عبند محمند أبني بن السالم عبد البركات أبي
 بشني  المعنروف دمشنق نزينل الحرانني تيمينة بنن هللا عبند بنن علني بنن الخضنر بنن

 .(1)تيمية ابن اإلسالم
 بحنران( هنن661) وسنتمائة وسنتين إحندى سنة األول ربيع من العاشر في ولد

 .(2)سنوات بخمس بغداد سقوط بعد
 القعندة ذي منن العشنرين فني ، اإلثننين ليلنة بدمشنق القلعنة سنجن فني توفيو 
 . الحاضر وقتنا في يزار مقام وله. (3)(هن728) وسبعمائة وعشرين ثمان سنة

واالعتماد على المصلحة ومقاصد الشنريعة  ومشروعيتها األولوياتحقيقة  -2
 عند األخذ بها .

 : واصطالحاً  لغةً  ، األولويات تعريف - أ
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 أفعننل مننن صننناعي مصنندر وهنني ، أْوَلِويَّننة ةمفننرد جمننع:  اللغننة فنني وينناتاألول -1
 بنه اأَلَحنق   أي بالشنيء اأَلْوَلى:  الفراهيدي أحمد بن الخليل قال. (4)(َأْوَلى) فضيلالت
 . (5)غيره من

 اأَلْوَلننى فكلمنة إذن. (6)وأجنندر بنه أحننرى  أي بكنذا أولننى فنالن:  األصننمعي وقنال
 . المعنى متقاربة كلمات وهي ، واألجدر واألحرى  األحق بمعنى تأتي

 األحكنام منن بالعندل مرتبتنه فني شنيء كنل وضع هي:  االصطالح في أما -2
 فننال ، صننحيحة شننرعية معننايير علننى بننناء فنناألولى األولننى يقنندم ثننم واألعمننال والقننيم
 وال ، الراجح على المرجوح وال ، األهم على المهم وال ، المهم على المهم غير يقدم

 وال ، التنأخير حقنه منا وينخخر ، التقنديم حقنه منا يقندم بنل ، الفاضنل على المفضول
 بالقسننطاس موضننعه فنني شننيء كننل يوضننع بننل ، الخطيننر يهننون  وال الصننغير يكبننر

 .(7)المستقيم
 : مشروعيتها دليل -ب
 ، مشننروعيتها علننى دليننل وهننو آيننات بعنندة الكننريم القننرآن فنني األولننى لفنن  ورد

 : يأتي وكما ، هامنعلى ذكر واحدة  صرتقوسأ
 ِبُكل ِ  ّللاََّ  ِإنَّ  ّللاَِّ  ِكَتاِب  ِفي ِبَبْعض   َأْوَلى َبْعُضُهمْ  اأْلَْرَحاِم َوُأوُلوا: ) تعالى قوله

 .(8)(َعِليم   َشْيء  
 من الميراث في القرابة أولوية على الكريمة اآلية نصت:  الداللة وجه

 .(9)بالقرابة وورثوا بالحلف الوراثة فتركت الحلفالمخاخاة واإلسالم والهجرة و 
 باألولويات األخذ عند الشريعة ومقاصد المصلحة على تيمية ابن اعتماد -ج
 : واصطالحاً  لغةً  المصلحة تعريف -1
 .(10)المجتمع أو للفرد الخير يحقق ما هي:  لغةً  المصلحة -أ
 .(11)مضرة دفع أو منفعة جلب بأنها:  عرفت األصوليين إصطالح وفي -ب
 باألولوينات األخنذ فني تيمينة ابنن فقنه من تطبيقية وأمثلة المصلحة أقسام -2
 : المصلحة أساس على
 : المصلحة أقسام -أ

 :(12)أقسام ثالثة لىع للناس أهميتها باعتبار المصلحة تنقسم
 . والتحسينية والحاجية الضرورية المصالح وهي

 وعمنننت الحيننناة نظنننام اختنننل اختلنننت إذا التننني وهننني:  الضنننرورية المصنننالح -1
 ( .العقلو  والمال والعرض والنفس الدين حف ) هي الضروريات وهذه ، الفوضى
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 . الضيق ورفع والسعة لليسر إليها يحتاج ما وهي:  الحاجية المصالح -2
 اآلداب وتجمنننل العنننادات يحسنننن بمنننا األخنننذ وهننني:  التحسنننينية المصنننالح -3
 . المروءات وتقتضيه
 :المصلحة أساس على باألولويات األخذ في تيمية ابن فقه من لامث -ب

 تيميننة ابننن سننمعت:  قننال تيميننة بنننا تالمينذ أحنند وهننو الجوزيننة قننيم ابننن حكنى
 فنأنكر الخمنر يشنربون  مننهم بقوم التتار زمن في أصحابي وبعض أنا مررت:  يقول
 وعنن هللا ذكنر عنن تصند ألنهنا الخمنر هللا حنرم إنمنا لنه فقلنت معني كنان منن عليهم

 األمنننوال وأخنننذ الذرينننة وسنننبي النفنننوس قتنننل عنننن الخمنننر تصننندهم وهنننخالء الصنننالة
 .(13)فدعهم

 
 ألولبحث االم

 ي النكاحف تيمية ابن اإلمام أولويات
 : سائلم ثالث وفيه

 األولى المسألة
 اليمين بملك الوثنيات وطء أولوية

 قولين على وطئهن جواز في الفقهاء واختلف ،(14)اتمشركمن ال يااالسب وهن
: 

 لم إذا اليمين بملك الوثنيات وطء جواز ، تيمية ابن اإلمام رأي:  األول القول
 أولى النكاح فيها يحرم ال صورة في عاماً  يكون  فإلن: ) قال إذ ، حامل تكن

 .(15)(وأحرى 
 وأبي دينار بن وعمرو وطاوس وعطاء المسيب بن سعيد عن مروي  وهو

 .(16)ثور
 : واستدلوا

 .(17)(َأْيَماُنُكمْ  َمَلَكْت  َما ِإالَّ  النِ َساءِ  ِمنَ  َواْلُمْحَصَناتُ : ) تعالى بقوله  -1
 إذا وغيرهن الوثنيات وطئ حل في القرآني النص معمو :  الداللة وجه
 .(18)عدتهن انقضت
 حامل توطأ ال: )(19)أوطاس سبايا في – َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى – قوله  -2

 .(20)(حيضة تحيض حتى حمل ذات غير وال تضع حتى
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 كن أوطاس سبايا ألن الوثنيات وطء جواز على داللة فيه:  الداللة وجه
 .(21)قدامة ابن ذلك كرذ كما وثنيات
 من – َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى – النبي عصر في الصحابة سبايا أكثر كان  -3

 – النبي أمرهم وال تحريمهن يرون  يكونوا فلم أوثان عبدة وهم العرب كفار
 .(22)باجتنابهن - َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى
 .(23)الوطء قبل أسلمن يكن أن يحتمل أوطاس سبايا بأن:  واعترض
 وال نص من تحريمهن على دليل يقم ولم الحل األصل:  تيمية ابن قال -4

 .(24)األصل على وطئهن أصل فيبقى قياس وال إجماع
 وتكون  يسلمن حتى اليمين بملك الوثنيات وطء جواز عدم:  الثاني القول

 ريةوالظاه أحمد واإلمام والشافعية والحنفية مالك اإلمام قول وهو ، حامل غير
 .(25)والزيدية

 : واستدلوا
 .(26)(اْلُمْخِمَناِت  َفَتَياِتُكمُ  ِمنْ : ) تعالى بقوله  -1

 . المخمنة غير وطء جواز عدم:  الداللة وجه
 .(27)(ُيْخِمنَّ  َحتَّى اْلُمْشِرَكاتِ  َتْنِكُحوا َوال: ) تعالى بقوله  -2

 .نيخم حتى الوثنيات وطء جواز عدم على واضحة داللة فيه:  الداللة وجه
 بملك الوطء ال النكاح عن النهي هو بالنصوص المراد أن:  واعترض

 .(28)اليمين
 ما هو رجحانه لي يبدو فالذي وأدلتهم الفقهاء أقوال عرض بعد:  الترجيح

 ، اليمين بملك الوثنيات وطء بجواز القائلون  وهم األول القول أصحاب إليه ذهب
 – الرسول مهُ ينهَ  ولم وثنيات اسباي للصحابة وكان ذلك عن ينهى نص وجود لعدم
 على تدل الثاني القول أصحاب أدلة وألن ، وطئهن عن – َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى
 . أعلم وهللا ، اليمين بملك الوطء على تدل وال المخمنات غير زواج عن النهي

 الثانية المسألة
 الزانية نكاح في االستبراء أولوية

 : أقوال أربعة على الزانية نكاح في الفقهاء
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 إذ رحمها استبراء بعد إال الزانية نكاح يحل ال ، تيمية ابن رأي:  األول القول
 بل المطلقة عدة عليها ليس مطلقة ليست لكونها المختلعة كانت إذا: ) قال

 مروي  وهو. (29)(أولى والزانية بشبهة فالموطخة عدة االستبراء ويسمى االستبراء
 اإلمام عن ورواية ، حنيفة أبي عن الروايتين وإحدى والمالكية يوسف أبي عن
 .(30)واالمامية والزيدية أحمد

 : واستدلوا
 األخر واليوم باهلل يخمن المرئ   يحل ال: )- َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى – بقوله -1

 .(31)(غيره زرع ماءه يسقي أن

 َصلَّى – لالرسو عن – َعْنهُ  هللاُ  َرِضيَ  – الخدري  سعيد أبي عن روي  بما -2
 .(32)(تضع حتى حامل توطأ ال: ) قال – َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ 

 وجدها أصابها فلما امرأة تزوج رجالً  أن المسيب بن سعيد عن روي  بما -3
 وجعل بينهما ففرق  – َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى – النبي إلى ذلك فرفع حبلى
 .(33)مائة وجلدها الصداق لها

 هللاُ  َصلَّى – الرسول نهي في أن النصوص دلت:  حاديثاأل من الداللة وجه
 بين هقوتفري،  حملها تضع حتى جديد نكاح في الحامل وطء عن – َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ 
 صحة عدم على واضحة داللة فيه،  عليها الحد ةوأقاموبينها  حامالً  تزوج من
 . رحمها استبراء بعد إال الزانية نكاح

 الشافعية عند رواية وهو ، عدة غير من الزانية احنك يحل:  الثاني القول
 .(34)حنيفة أبي لإلمام األخرى  والرواية

 : واستدلوا
 .(35)تحمل لو كما النكاح يحرم فلم النسب به يلحق ال وطء بأنه

 حامالً  تكون  أن الحتمال العدة بعد إال الزانية نكاح يحل ال بأنه:  واعترض
 .(36)محرم اوهذ األنساب اختالط إلى ذلك فيخدي

 . رحمها وُيستبرأ تتوب أن بعد إال الزانية نكاح يحل ال:  الثالث القول
 أحمد اإلمام عن الثانية والرواية ، عبيد وأبي وإسحاق قتادة عن مروي  وهو
 .(37)والظاهرية
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 : واستدلوا
مَ  ُمْشِرك   َأوْ  َزان   ِإالَّ  َيْنِكُحَها ال َوالزَّاِنَيةُ : ) تعالى بقوله  -1  َعَلى َذِلكَ  َوُحرِ 

 .(38)(اْلُمْخِمِنينَ 

 فعل في استمرت التي بالزانية المقصود أن النص من يفهم:  الداللة وجه
 َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى – لقوله ذلك زال وآمنت تابت فإذا مخمنة وليست بتُ تَ  ولم الزنى
 مع يتنافى الفعل ذلك وألن. (39)(له ذنب ال كمن الذنب من التائب: ) - َوَسلَّمَ 

 . اإليمان
 ِمنَ  َلُكمْ  َطابَ  َما َفاْنِكُحوا: ) تعالى قوله (40)نسخها اآلية بأن:  واعترض

 .(41)(النِ َساءِ 
 علينا حرم مما الزانية ونكاح ، عليها برهان ال النس  دعوى  أنب:  وأجيب

 .(42)العموم ذلك من مستثنى فهو
 وكان ، بمكة األسارى  يحمل كان الغنوي  مرثد أبي بن مرثد أن روى  بما  -2

 – النبي إلى جئت:  قال صديقته وكانت ، عناق لها يقال بغي بمكة
 – َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى – هللا رسول يا فقلت – َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى
 ِإالَّ  َيْنِكحُ  ال الزَّاِني: )(43)تعالى قوله فنزل عني فسكت قال عناق أنكح
 فدعاني قال. (44)(ُمْشِرك   َأوْ  َزان   ِإالَّ  َيْنِكُحَها ال الزَّاِنَيةُ وَ  ُمْشِرَكةً  َأوْ  َزاِنَيةً 
 ( .تنكحها  ال) وقال علي فقرأها

 وابن عائشة قول وهو ، مطلقاً  الزاني من الزانية نكاح يحل ال:  الرابع القول
 .(45)- َعْنُهمْ  هللاُ  َرِضيَ  – عازب بن والبراء مسعود

 : واستدلوا
 .(46)...( َزاِنَيةً  ِإالَّ  َيْنِكحُ  ال لزَّاِنيا: ) تعالى بقوله  -1

 اسم إطالق في القرآني النص لعموم للزاني تحل ال الزانية:  الداللة وجه
 . الزواج بعد من عليهم الزنى

 فتحل الزاني لغير تحل ألنها اإلطالق على التحريم يصح ال بأنه:  واعترض
 .(47)كغيره له

 : الترجيح
 إليه ذهب ما هو رجحانه لي يبدو فالذي وأدلتهم الفقهاء أقوال عرض بعد
 يستبرأ أن بعد إال الزانية نكاح صحة بعدم القائلون  وهم ، األول القول أصحاب



مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية 

 2009لسنة  األولاجمللد الثالث العدد   ISSN:2071-6028 119  

 عدم منها المقصود ليس ، والرابع والثالث الثاني القول أصحاب أدلة وألن ، رحمها
 هي وإنما ، نهام الزواج أراد من عند ، رحمها استبرأ إذا ، الزانية من الزواج صحة
 الحامل بين – َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى – النبي وتفريق.  الزنى من وللترهيب للزجر
 ولما ، رحمها استبراء لعدم دليل ، بذلك يعلم ال وهو ، واطأها من وبين ، الزنى من
 استبرأ إذا الزانية من الزواج يجوز ذلك على وبناءً .  لألنساب اختالط من ذلك في
 . أعلم وهللا ، المحرم الفعل ذلك عن وتنتهي تتوب قد ألنها ، حمهار 

 الثالثة المسألة
 المتعة زواج على السفاح اسم إطالق أولوية

 الرجل يتزوج أن وهو ، المتعة نكاح معنى بيان من الخالف عرض قبل البد
جُتك:  يقول أن مثل الزمن من مدة المرأة  قضاءان إلى أو سنة أو شهراً  ابنتي زوَّ

 .(48)الموسم
 : قولين على ذلك في الفقهاء واختلف
 السفاح باسم أولى وأنه المتعة زواج حرمة ، تيمية ابن رأي:  األول القول

 المتعة السفاح باسم أولى يكن ألم معها غرض له يكن لم فإذا: ) قال إذ
 .(49)(المحرمة

 هللاُ  يَ َرِض  – الزبير وابن مسعود وابن عمر وابن وعلي عمر عن مروي  وهو
 ، والتابعين الصحابة من العلماء جمهور قول وهو ، والليث واألوزاعي – َعْنُهمْ 
 .(50)والزيدية والظاهرية والحنابلة والشافعية والحنفية المالكية ذهب وإليه

 : واستدلوا
:  فقال المتعة حرم – َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى – هللا رسول أن صح بما  -1

 حرمها قد هللا وإن أال االستمتاع في لكم أذنت كنت إني الناس أيها يا)
 .(51)(القيامة يوم إلى

 – هللا رسول أن – َعْنهُ  هللاُ  َرِضيَ  – طالب أبي بن علي عن صح بما  -2
 لحوم وعن خيبر يوم النساء متعة عن نهى – َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى
 .(52)األهلية الحمر
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 نكاح حرمة على واضحة داللة األحاديث لتد:  األحاديث من الداللة وجه
 .وتوارث ولعان وظهار طالق من النكاح أحكام من لخلوها القيامة يوم إلى المتعة

 في المتعة كانت إنما:  قال – َعْنهُ  هللاُ  َرِضيَ  – عباس ابن عن روي  بما -3
 ما بقدر المرأة فيتزوج معرفة بها له ليس البلدة يقدم الرجل كان اإلسالم أول
 ِإالَّ ) اآلية هذه نزلت حتى شأنه له وتصلح ، متاعه له فتحف  يقيم أنه رى ي

 – َعْنهُ  هللاُ  َرِضيَ  – عباس ابن قال. (53)(َأْيَماُنُهمْ  َمَلَكْت  َما َأوْ  َأْزَواِجِهمْ  َعَلى
 .(54)حرام سواهما فرج فكل

 وأبي وجابر عباس ابن عن مروي  وهو ، المتعة نكاح جواز:  الثاني القول
 ذهب وإليه ، جريج وابن وطاوس وعطاء – َعْنُهمْ  هللاُ  َرِضيَ  – الخدري  يدسع

 . سفاحاً  عليها يطلقون  ال أنهم يعني وهذا ،(55)اإلمامية
 : واستدلوا

 َوال َفِريَضةً  ُأُجوَرُهنَّ  َفآُتوُهنَّ  ِمْنُهنَّ  ِبهِ  اْسَتْمَتْعُتمْ  َفَما: ) تعالى بقوله  -1
 َعِليماً  َكانَ  ّللاََّ  ِإنَّ  اْلَفِريَضةِ  َبْعدِ  ِمنْ  ِبهِ  اَضْيُتمْ َترَ  ِفيَما َعَلْيُكمْ  ُجَناحَ 
 .(56)(َحِكيماً 
 . المتعة زواج جواز على يدل اآلية ظاهر:  الداللة وجه

 بنكاح بهن الدخول هو الكريمة اآلية في باالستمتاع المراد بأن:  واعترض
 واآلية ، وشاهدين بولي إال الزواج يصح وال المهور هو باألجور والمراد ، صحيح
- َعْنهُ  هللاُ  َرِضيَ  – مسعود ابن ذلك ذكر كما والميراث والعدة الطالق بآية منسوخة

(57). 
 عهد على كانتا متعتان:  قال – َعْنهُ  هللاُ  َرِضيَ  – عمر ابن أن روي  بما  -2

 متعة عليهما وأعاقب عنهما فأنهى – َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى – هللا رسول
 .(58)الحج ومتعة لنساءا

 تحريم عن األخبار قصد إنما أنه فالظاهر عنه صح إن األثر بأن:  واعترض
 كان عما ينهى أن يجوز ال إذ عنها ونهيه لها – َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى – النبي
 .(59)إباحته على وبقي أباحه – َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى – النبي
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 خطب الخالفة ولي لما – َعْنهُ  هللاُ  َرِضيَ  – عمر أن روي  ما ذلك يخيد ومما
 ثم ثالثاً  المتعة في لنا أذن – َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى – هللا رسول إن:  فقال الناس
 . (60)بالحجارة رجمته إال يتمتع أحداً  أعلم ال وهللا ، حرمها

 والقول قوله عن رجوعال عنه روي  فقد – َعْنهُ  هللاُ  َرِضيَ  – عباس ابن وأما
 في كثرتَ أ لقد عباس البن قلت:  قال جبير بن سعيد عن روي  كما ، بالتحريم
 : الشاعر فيها قال حتى المتعة

 عباسِ  ابنِ  تيافُ  في لكَ  لهَ  صاحِ  يا       معاً  ننابِ  نواءُ الثَّ  طنالَ  وقد أقولُ 
 ناسِ النَّ  مصدرِ  تنىحَ  ثواكَ مَ  تكونُ        آنسةً  األطرافِ  خصةِ رُ  في لكَ  هلْ 
 هللا رسول إذن فأما الخنزير ولحم والدم كالميتة المتعة إن:  وقال خطيباً  فقام

 .(61)نسخه ثبت فقد فيها
 

 : الترجيح
 إليه ذهب ما هو رجحانه لي يبدو فالذي وأدلتهم الفقهاء أقوال عرض بعد
 بالسفاح هاتسميت واألولى ، المتعة زواج بتحريم القائلون  وهم األول القول أصحاب

 في اختالط من فيه ولما وتوارث ولعان وظهار طالق من النكاح أحكام من لخلوه ،
 زواج جواز على واضحة داللة فيها ليس الثاني القول أصحاب أدلة وإن ، األنساب
 قد المتعة بزواج يقولون  كانوا الذين - عنه هللا رضي – الصحابة أما ، المتعة
 باألحاديث المتعة زواج تحريم لديهم ثبت ماعند التحريم إلى رجوعهم ثبت

 على الناس أحرص وهم – َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى – الرسول عن الواردة الصحيحة
 . أعلم وهللا ، به استدلوا ما ولقوة ، بها القيام

 
 
 

 الثاني بحثالم
 أولويات ابن تيمية في الطالق

 وفيه أربع مسائل :
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 األولى المسألة
 السكران طالق طالنب أولوية

 :قولين على يقع، ال أم طالقه يقع هل طلق إذا السكران في الفقهاء اختلف
:  قال إذ طالقه يقع ال طلق إذا السكران أن تيمية ابن رأي:  األول القول

 عن مروي  وهو. (62)(وأحرى  أولى عقوده فبطالن عقله لعدم عبادته بطلت من كل)
 العزيز عبد بن وعمر وطاوس – َعْنهُ  هللاُ  يَ َرِض  – عوف بن الرحمن وعبد عثمان
 بن هللا وعبد وربيعة األنصاري  سعيد بن ويحيى بكر أبي بن محمد بن والقاسم
 ، قول في والشافعية الحنفية بعض ذهب وإليه ، ثور وأبي وإسحاق والليث الحسن
 .(63)واإلمامية الظاهرية ذهب وإليه ، أحمد اإلمام عن رواية وهو

 : واستدلوا
الةَ  َتْقَرُبوا ال آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َها َيا: ) تعالى بقوله  -1  َحتَّى ُسَكاَرى  َوَأْنُتمْ  الصَّ

 .(64)(َتُقوُلونَ  َما َتْعَلُموا

 به معتد غير قوله جعل تعالى هللا ألن السكران طالق يقع ال:  الداللة وجه
 تعالى هللا حقوق  من هي التي الصالة في ذلك كان فإذا ، يقول ما يعلم ال وألنه
 . باآلخرين إضراراً  فيه ألن بطالقه يعتد فال

 أنه يقتضي والنهي السكر مع الصالة عن نهي فيه النص بأن:  واعترض
 .(65)طالقه فيصح مكلف

 في وألن سكره حال مكلفاً  يعتبر ال كالمجنون  السكران أن:  يجاب أن ويمكن
 . الطالق ريدت ال تكون  قد التي الزوجة على ضرراً  طالقه وقوع

 سكران وال لمجنون  ليس: ) قال – َعْنهُ  هللاُ  َرِضيَ  – علي عن روي  بما -2
 .(66)(طالق
 يحصل ولم ، الصحابة بين خالف محل السكران طالق أنب:  واعترض

 .(67)اآلخر البعض على ملزمة بحجة ليس الصحابة بعض وقول ، فيه إجماع  
 َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى – هللا رسول عند أقر حين ماعز قصة في جاء ما -3

 ؟ جنون  أبه: ) قال – َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى – هللا رسول أن:  وفيها بالزنى –
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 ريح منه يجد فلم فشمه رجل فقام خمراً  أشرب:  فقال بمجنون  ليس أنه فأخبر
 .(68)..( خمر

 سكران هو هل – مَ َوَسلَّ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى – الرسول قول أن:  الداللة وجه
 . السكران طالق وقوع عدم على يدل وهذا بالسكر إقراره أسقاط قصد

 ووقوع بالشبهات تدرأ التي هللا حدود من حد في كان هذا أن:  واعترض
 . بالشبهات تدرأ التي الحدود من ليس الطالق

 هللاُ  َرِضنيَ  – ومعاوينة عمنر قنول وهنو ، السنكران طنالق وقنوع:  الثناني القول
 ، وجنابر وقتنادة وعطاء المسيب بن وسعيد سيرين وابن والحسن والنخعي – اْنُهمَ عَ 

 عننن األخننرى  والروايننة ، الشننافعية عننند والننراجح الحنفيننة وأكثننر المالكيننة ذهننب وإليننه
 .(69)الزيدية مذهب وهو ، أحمد اإلمام

 : واستدلوا
نننالةَ  َتْقَرُبنننوا ال: )...  تعنننالى بقولنننه  -1  َمنننا َتْعَلُمنننوا َحتَّنننى ى ُسنننَكارَ  َوَأْننننُتمْ  الصَّ

 .(70)(َتُقوُلونَ 

 والنهننني ، الصنننالة إتينننان عنننن للسنننكران نهننني   اآلينننة فننني أن:  الداللنننة وجنننه
 .(71)والمعامالت العقود من وغيره الطالق منه يصح والمكلف مكلف أنه يقتضي

 مننه يلنزم النذي السكر أصل عن هو اآلية في المذكور النهي أن:  واعترض
( تقولنون  منا تعلمنوا حتى) اآلية آخر في تعالى وقوله الحال ذهه على الصالة قربان
 .(72)مكلفاً  يكون  فكيف كذلك كان ومن ، يعلم ال ما يقول قد السكران أن على دليل

 َعَلْينهِ  هللاُ  َصنلَّى – النبني أن – َعْننهُ  هللاُ  َرِضنيَ  – هرينرة أبني عن روي  بما -2
 علننننى والمغلننننوب هالمعتننننو  طننننالق إال جننننائز طننننالق كننننل: ) قننننال –َوَسننننلَّمَ 
 .(73)(عقله
 فني السنكران – َوَسنلَّمَ  َعَلْينهِ  هللاُ  َصلَّى – الرسول استثنى حيث:  الداللة وجه

 .(74)بسكره معتوه ألنه طالقه وقوع
 ما هو رجحانه لي يبدو فالذي وأدلتهم الفقهاء أقوال عرض بعد:  الترجيح

 قوله ألن ، السكران قطال  وقوع بعدم القائلون  وهم األول القول أصحاب إليه ذهب
 طالقه إيقاع في وألن سكره حال التكليف عنه سقط كالمجنون  فهو به يعتد ال
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 من الطالق وقوع على تدل الثاني القول أصحاب أدلة وألن ، بالزوجة إضرار
 . أعلم وهللا به استدلوا ما ولقوة كذلك ليس والسكران المكلف

 
 الثانية المسألة

 قبالطال  الحلف في األولوية
 هل ، كذا أفعل ال بالطالق يقول كمن بالطالق حلف فيمن الفقهاء اختلف

 : قولين على ؟ ويكفرها اً يمين يكون  أم طالقه يقع
 الحالف اختار إذا إال الكفارة وعليه يمين أنه تيمية ابن رأي:  األول القول

 ،(75)(ىأول بالطالق فالحالف العتق يلزمه ال بالعتق الحالف إن: ) يقول إذ الطالق
 .(76)الظاهرية قول وهو

 : واستدلوا
 .(77)(َأْيَماِنُكمْ  َتِحلَّةَ  َلُكمْ  ّللاَُّ  َفَرَض  َقدْ : ) تعالى بقوله  -1

 أم بنالطالق أكاننت سنواء يمنين كنل فني القرآنني الننص عمنوم:  الداللنة وجه
 . بغيره

 . عليه كفارة وال طالقه يقع:  الثاني القول
 .(78)والحنابلة والشافعية والحنفية كيةالمال من الفقهاء جمهور قول وهو

 : واستدلوا
 .(79)(شروطهم عند المسلمون ) – َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى – بقوله  -1

 . به الوفاء عليه فوجب الطالق إيقاع شرط قد:  الداللة وجه
 أو بنناهلل فليحلننف حالفنناً  كننان مننن: ) - َوَسننلَّمَ  َعَلْيننهِ  هللاُ  َصننلَّى – قولننه  -2

 .(80)(ليصمت
 فيقنع عننه يكفر يمين ليس بالطالق الحالف أن ذلك من يفهم:  الداللة وجه

 . الطالق به
 ما هو رجحانه لي يبدو فالذي وأدلتهم الفقهاء أقوال عرض بعد:  الترجيح

 حتى به حلف الذي طالق بوقوع القائلون  وهم الثاني القول أصحاب إليه ذهب
 تعالى هللا إلى الحالل أبغض وألن ، عالىت هللا بغير الحلف عن له رادعاً  ذلك يكون 
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 حلف من على الكفارة تجب أنه على تدل األول القول أصحاب أدلة وألن الطالق
 . أعلم وهللا ، عنها يكفر يميناً  يعتبر فال بالطالق الحالف أما ، بها وحنث يمين

 
 الثالثة المسألة

 العبد طالق صحة في األولوية
 : أقوال ثالثة على ، وقوعه عدم أو العبد طالق وقوع في الفقهاء
 طالقه يقع طلق إذا العبد أن ، - هللا رحمه – تيمية ابن رأي:  األول القول

 .(81)العبد طالق وقوع األولى:  قال إذ
 بن سعيد قال وبه – َعْنهُ  هللاُ  َرِضيَ  – وزيد وعثمان عمر عن مروي  وهو
 أنهم إال أحمد واإلمام الشافعيةو  الحنفية ذهب وإليه ، المنذر وابن وإسحاق المسيب

 .(82)أمة أم حرة زوجته كانت سواء اثنتان العبد طالق قالوا
 : واستدلوا

 َصلَّى – هللا رسول قال قالت – َعْنُها هللاُ  َرِضيَ  – عائشة عن روي  بما  -1
 زوجاً  تنكح حتى له تحل فال اثنتان العبد طالق: ) - َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ 

 .(83)(غيره
 . وصحته العبد طالق وقوع على داللة الحديث في:  الداللة وجه
 – عباس ابن قول وهو ، سيده بيد والطالق طالق للعبد ليس:  الثاني القول

 .(84)واإلمامية مالك اإلمام ذهب وإليه ، والشعبي وعطاء – َعْنهُ  هللاُ  َرِضيَ 
 : واستدلوا

 .(85)(َشْيء   َعَلى َيْقِدرُ  ال ْمُلوكاً مَ  َعْبداً  َمَثالً  ّللاَُّ  َضَربَ : ) تعالى بقوله  -1

 العبد طالق: ) يقول كان – َعْنهُ  هللاُ  َرِضيَ  – عباس ابن عن روي  بما -2
 .(86)(جاز طلق إن سيده بيد
 بإذن إال نكاح وال طالق على يقدر ال العبد أن:  واألثر اآلية من الداللة وجه

 . مملوك ألنه مواله
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 أهمله لما والحر العبد طالق بين يفرق  نأ أراد لو تعالى هللا أن:  واعترض
 بيد الطالق يكون  ولذلك – َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى – النبي لسان على لنا ولبينه
 .(87)غيره بيد ال الناكح

 .(88)الظاهرية قول وهو ، سواء التطليق في والعبد الحر أن:  الثالث القول
 : يأتي وكما الطالق آيات بعموم واستدلوا

ِتِهنَّ  َفَطلِ ُقوُهنَّ  النِ َساءَ  َطلَّْقُتمُ  ِإَذا: ) تعالى ولهبق  -1  .(89)(ِلِعدَّ

 َأنْ  َقْبلِ  ِمنْ  َطلَّْقُتُموُهنَّ  ُثمَّ  اْلُمْخِمَناتِ  َنَكْحُتمُ  ِإَذا: ) تعالى قوله  -2
وُهنَّ   .(90)(َتَمس 

 حراً  أو عبداً  أكان سواء ناكح كل بين الطالق في المساواة:  الداللة وجه
 . الطالق في وغيره العبد بين تفرق  لم نهاأل 

 َصلَّى – النبي أتى: ) قال – َعْنهُ  هللاُ  َرِضيَ  – عباس ابن عن روي  بما  -3
 يريد وهو أمته زوجني سيدي هللا رسول يا:  فقال رجل – َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ 
 – لَّمَ َوسَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى – هللا رسول فصعد:  قال وبينها بيني يفرق  أن

 أن يريد ثم أمته عبده يزوج أحدكم بال ما الناس أيها يا:  فقال المنبر
 .(91)(بالساق أخذ لمن الطالق إنما بينهما يفرق 

 . العبد بيد الطالق أن في نص الحديث هذا:  الداللة وجه
 ما هو رجحانه لي يبدو فالذي وأدلتهم الفقهاء أقوال عرض بعد:  الترجيح

 وذلك طالقه يقع طلق إذا العبد أن القائلون  وهم ، األول قولال أصحاب إليه ذهب
 صراحة تدل ال الثاني القول أصحاب أدلة وألن غيره بيد ال الناكح بيد الطالق ألن
 فهي الثالث القول أصحاب أدلة أما ، سيده بإذن إال العبد طالق وقوع عدم على
وبما أن العبد  األول ولالق أصحاب ألدلة مخيدة فجاءت العبد طالق وقوع على تدل

أدنى من الحر وجعله الشرع نصف الحر في كثير من األحكام فله طلقتان وليس 
 . أعلم وهللا ، ثالث

 
 الرابعة المسألة

 بالشك الطالق وقوع أولوية
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 : قولين على ، بالشك الطالق وقوع في الفقهاء
:  قال إذ شكبال الطالق يقع ال – هللا رحمه – تيمية ابن رأي:  األول القول

 .(92)(النكاح استيفاء فاألولى الطالق وقوع في الشك أوقع من)
 .(93)واإلمامية وأحمد الشافعي واإلمام الحنفية عن مروي  وهو

 : واستدلوا
 أنه – َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى – النبي عن زيد بن هللا عبد عن روي  بما  -1

 ينصرف ال: ) فقال لصالةا في الشيء يجد أنه إليه يخيل الرجل عن ُسِئل
 .(94)(ريحاً  يجد أو صوتاً  يسمع حتى

 الصالة بترك يأذن لم – َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى – النبي كان إذا:  الداللة وجه
 . بالشك الطالق يقع ال أولى باب فمن بالحدث شك لمن

 .(95)مالك اإلمام قول وهو ، بالشك الطالق يقع:  الثاني القول
 : واستدل
 منه خرجت قد يمينه ألن امرأته عليه طلقت الطالق في الشك وقع لما بأنه

 .(96)حانث فهو بالطالق ويمينه بار فيها أنه يتيقن ال وهو
 .(97)بالشك يزول فال بيقين ثابت النكاح أن:  واعترض
 : الترجيح

 إليه ذهب ما هو رجحانه لي يبدو فالذي وأدلتهم الفقهاء أقوال عرض بعد
 من الطالق وألن ، بالشك الطالق وقوع بعدم القائلون  وهم األول لالقو أصحاب
 ، وضياعها عوائل هدم إلى تخدي قد تفرقة فيه لما فيها التثبت يجب التي األمور
 . أعلم وهللا

 
 
 

 
 المبحث الثالث

 والشهادة الوصيةو  النفقة في تيمية ابن اإلمام أولويات
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 : مسائل ثالث وفيه
 الثالثة المسألة

 الزوجة على النفقة في التوسط يةأولو 
 ولكن ،(98)زوجها على للزوجة النفقة وجوب في الفقهاء بين خالف ال
 : قولين على النفقة مقدار في اختلفوا

 موسراً  كان فإن الزوج بحال معتبرة النفقة أن تيمية ابن رأي:  األول القول
 فعليه متوسطاً  كان نوإ المعسرين نفقة فعليه معسراً  كان وإن الموسرين نفقة فعليه
 الشافعية قول وهو. (99)(والمشقة للعسر أولى وهنا: ) قال إذ المتوسطين نفقة

 .(100)والزيدية والظاهرية والحنابلة
 : واستدلوا

 َفْلُيْنِفقْ  ِرْزُقهُ  َعَلْيهِ  ُقِدرَ  َوَمنْ  َسَعِتهِ  ِمنْ  َسَعة   ُذو ِلُيْنِفقْ : ) تعالى بقوله  -1
 ُعْسر   َبْعدَ  ّللاَُّ  َسَيْجَعلُ  آَتاَها َما ِإالَّ  َنْفساً  ّللاَُّ  ُيَكلِ فُ  ال ّللاَُّ  آَتاهُ  ِممَّا
 .(101)(ُيْسراً 

 َصلَّى – هللا رسول يا قلت:  قال أبيه عن معاوية بن حكيم عن روي  ما  -2
 طعمت إذا تطعمها أن: ) قال عليه أحدنا زوجة حق ما – َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ 

 .(102)(اكتسيت إذا وتكسوها
 وكسوتهن رزقهن عليكم ولهن: ) – َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى – قوله  -3

 .(103)(بالمعروف
 َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى – الرسول عليه الذي أن:  واألحاديث اآلية من الداللة وجه

 . بالمعروف عليها ينفق وإنما للزوجة معينة نفقة فرض عدم وأصحابه – َوَسلَّمَ 
 .(104)للمعروف ترك فيه للزوجة الكفاية من بأقل النفقة بأن:  واعترض
 وهو ، كفايتها قدر على فينفق النفقة في الزوجة حال يعتبر:  الثاني القول

 .(105)والحنفية المالكية قول
 

 : واستدلوا
 .(106)(ِباْلَمْعُروفِ  َوِكْسَوُتُهنَّ  ِرْزُقُهنَّ  َلهُ  اْلَمْوُلودِ  َوَعَلى: ) تعالى بقوله  -1
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 فقالت – َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى – هللا رسول إلى جاءت هنداً  أن روي  بما -2
 ما النفقة من يعطيني وليس شحيح رجل سفيان أبا إن هللا رسول يا

 .(107)(بالمعروف وولدك يكفيك ما خذي: ) فقال وولدي يكفيني
 مقدرة وهي زوجها على لها النفقة وجوب:  والحديث اآلية من الداللة وجه
 المراد ألن ، إياه يعطها لم إذا علمه غير من بنفسها ذلك تأخذ أن اوله بكفايتها

 .(108)الكفاية هو بالمعروف
 لم ولذلك ، وإعساره الزوج بيسار يختلف الناس عند المعروف أن:  واعترض

 قيدها وإنما مطلقاً  يكفيك ما خذي لهند – َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى – يقل
 .(109)بالمعروف

 ما هو رجحانه لي يبدو فالذي وأدلتهم الفقهاء أقوال عرض عدب:  الترجيح
 حال بحسب تكون  للزوجة النفقة أن القائلون  وهم األول القول أصحاب إليه ذهب
 المعسرين نفقة فعليه معسراً  كان وإن الموسرين نفقة فعليه موسراً  كان فإن الزوج

 عليه تجب معسراً  كان اإذ الزوج أن على تدل ال الثاني القول أصحاب أدلة وألن ،
 أبي مال من تأخذ أن لهند – َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى – الرسول وإذن الموسرين نفقة

 نفقة عليهم ينفق ولم موسراً  كان سفيان أبا ألن ، وولدها يكفيها ما سفيان
 . أعلم وهللا ، به استدلوا ما ولقوة ، الموسرين

 

 ثانيةال لمسألةا
 الوارثين غير ألقاربل الوصية أولوية

 إذا يرثون  ال الذين ألقاربه الوصية يجعل أن األفضل أن الفقهاء بين خالف ال
 على ، مستحبة أم واجبة هي هل لألقارب الوصية في واختلفوا ،(110)فقراء كانوا
 : قولين

 إذ مستحبة يرثون  ال الذي لألقارب الوصية ، تيمية ابن رأي:  األول القول
 أكثر قول وهو. (111)(أولى لهم الوصية كانت يرثون  ال أقارب ميتلل كان لو: ) قال
 ابن عن مروي  وهو ، وصيته صتح قرابته لغير أوصى إذا قالوا ولذلك ، العلم أهل

 بن وسليمان – َعْنُهمْ  هللاُ  َرِضيَ  – وعائشة هللا عبد بن وسالم عمر وابن عباس
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 ، العالية وأبي والنخعي اردين بن وعمرو والشعبي واألوزاعي والثوري  وعطاء يسار
 .(112)والزيدية والحنابلة والشافعية والحنفية المالكية ذهب وإليه

 : واستدلوا
 عند له أعبد ستة أعتق رجالً  أن حصين بن عمران عن روي  بما  -1

 فقال – َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى – النبي ذلك فبلغ غيرهم مال له يكن لم موته
 وأرق  اثنين فأعتق بينهم أقرع ثم أجزاء ثالثة فجزأهم دعاهم ثم شديداً  قوالً 
 .(113)أربعة

 ثلث في للمعتق – َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى – النبي إجازة أن:  الداللة وجه
 . بذلك أولى أقاربه أن على يدل قرابته لغير التركة

 والحسن المسيب ابن قول وهو ، واجبة لألقارب الوصية أن:  الثاني القول
 زيد بن وجابر يعلى بن الملك وعبد والضحاك وطاوس معاوية بن وإياس البصري 
 .(114)والظاهرية ومسروق  وقتادة

 : واستدلوا
 اْلَوِصيَّةُ  َخْيراً  َتَركَ  ِإنْ  اْلَمْوتُ  َأَحَدُكمُ  َحَضرَ  ِإَذا َعَلْيُكمْ  ُكِتبَ : ) تعالى بقوله  -1

اً  ِباْلَمْعُروفِ  َواأْلَْقَرِبينَ  ِلْلَواِلَدْينِ   .(115)(اْلُمتَِّقينَ  َعَلى َحق 
 .يرثون  ال الذين لألقارب الوصية وجوب على يدل النص ظاهر:  الداللة وجه

 اسنتحقاق فني كالورثنة الوصنية اسنتحقاق فني يرثنون  ال النذين القرابة أن  -2
 .(116)كله المال

 ما هو رجحانه لي يبدو فالذي وأدلتهم الفقهاء أقوال عرض بعد:  الترجيح
 ال الذين لألقارب الوصية باستحباب القائلون  وهم األول القول صحابأ إليه ذهب
 َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى – النبي وفعل غيرهم من بالمعروف أولى األقربون  ألن ، يرثون 
 وجوب على واضحة داللة فيها ليس الثاني القول أصحاب أدلة وألن – َوَسلَّمَ 

 . أعلم وهللا ، ذلك استحباب إلى أشارت وإنما ، يرثون  ال الذين لألقارب الوصية
 لثةالثا المسألة

 الرضاع في المرأة شهادة قبول أولوية
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. (117)النسب من يحرم ما منه يحرم الرضاع أن في الفقهاء بين خالف ال
 خمسة على ، الرضاع على النساء شهادة به يثبت الذي العدد في اختلفوا لكنهم
 : أقوال

 النكاح حرم الرضاع على واحدة امرأة شهدت إذا تيمية ابن رأي:  األول القول
 .(118)مرضية المرأة كانت إذا

 عبد بن وسعيد ذئب أبي وابن واألوزاعي والزهري  طاوس عن مروي  وهو
 .(119)رواية في أحمد واإلمام العزيز

 : واستدلوا
 يحيى أم تزوجت قال – َعْنهُ  هللاُ  َرِضيَ  – الحارث بن عقبة عن روي  بما  -1

 – النبي فأتيت أرضعتكما قد فقالت سوداء أمة ءتفجا إهاب أبي ابن
 .(120)(ذلك زعمت وقد وكيف: ) فقال ذلك فذكرت – َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى

 واحدة امرأة شهدت إذا بينهما يفرق  أنه على داللة الحديث في:  الداللة وجه
 . الرضاع على

 ذلك على يترتب الم الرضاع في واحدة امرأة شهادة يكفي ال بأنه:  واعترض
 .مضار من

 – َعْنهُ  هللاُ  َرِضيَ  – عثمان زمن في أبيات أهل بين فرق  الزهري  قال بما  -2
 . الرضاع في امرأة بشهادة

 واحدة امرأة بشهادة والمرأة الرجل بين تفرق  القضاة كانت:  الشعبي وقال -3
 .(121)الرضاع في
 ، شهادتها مع حلفتست أنها إال الواحدة المرأة شهادة تقبل:  الثاني القول

 رواية في أحمد واالمام وإسحاق – َعْنهُ  هللاُ  َرِضيَ  – عباس ابن عن مروي  وهو
 .(122)أخرى 

 
 : واستدلوا

 أنها زعمت امرأة في قال – َعْنهُ  هللاُ  َرِضيَ  – عباس ابن عن روي  بما
 إن وقال ، امرأته وفارق  استحلفت مرضية كانت إن:  فقال وأهله رجالً  أرضعت



مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية 

 2009لسنة  األولاجمللد الثالث العدد   ISSN:2071-6028 132  

 على عقوبة برص يصيبها يعني ، ثدياها تبيض حتى الحول يحل لم ذبةكا كانت
 .(123)كذبها

 الحكم:  قول وهو ، الرضاع في امرأتين شهادة إال تقبل ال:  الثالث القول
 .(124)أحمد اإلمام عن أخرى  ورواية مالك واإلمام

 : واستدلوا
 أال أولى اءفالنس رجلين شهادة إال يقبل وال ، النساء من أكمل الرجال أن بما

 .(125)اثنين شهادة إال تقبل
 عطاء قول وهو ، النساء من أربع بشهادة إال بينهما يفرق  ال:  الرابع القول

 .(126)الشافعي واإلمام وقتادة
 : واستدلوا

 .(127)الشهادة في واحد كرجل امرأتين كل بأن  -1

 .(128)كالوالدة فقط النساء شهادة فيه فتقبل النساء تبعورا يتعلق وألنه  -2
 روي  ، وامرأتين رجل أو رجلين بشهادة إال بينهما يفرق  ال:  الخامس قولال

 .(129)والزيدية والحنفية – َعْنهُ  هللاُ  َرِضيَ  – عمر عن القول هذا
 : واستدلوا
 َفَرُجل   َرُجَلْينِ  َيُكوَنا َلمْ  َفِإنْ  ِرَجاِلُكمْ  ِمنْ  َشِهيَدْينِ  َواْسَتْشِهُدوا: ) تعالى بقوله
 .(130)(َواْمَرَأَتانِ 

 واألمر وامرأتان رجل أو رجلين الشهود يكون  بأن أمر اآلية في:  الداللة وجه
 . الوجوب يقتضي

 ما هو رجحانه لي يبدو فالذي وأدلتهم الفقهاء أقوال عرض بعد:  الترجيح
 في واحدة امرأة شهادة تقبل القائلون  وهم ، الثاني القول أصحاب إليه ذهب

 ال التي النساء خصوصيات من ذلك ألن ، هادتهاش مع تستحلف أنها إال الرضاع
 ، واحدة شهادة – َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى – الرسول ولقبول ، سواها عليها يطلع
 . أعلم وهللا - بعدالتها رضي قد أنه ويبدو

 
 النتائج وأهم الخاتمة

 
 . بعده من نبي ال من على والسالم والصالة حمده حق هلل الحمد
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 .. بعد أما
 فيما أدرج نتائج استخلصت فقد المتواضع البحث هذا كتابة أكملت أن بعد

 : أهمها يأتي
 الشرع أحكام تتعطل ال حتى األولويات بفقه لألخذ اإلسالمية األمة حاجة  -1

 . أعدائها على الفرصة تفويت وألجل

 . ومكان زمان لكل ديننا صالح دليل األولويات بفقه األخذ إن  -2

 باألولويات األخذ عند الشريعة ومقاصد المصلحة على يةتيم ابن اعتماد  -3
 . وجماعتها األمة وحدة على حفاظ من فيه لما

 . رحمها يستبرئ  أن بعد إال الزانية نكاح صحة عدم  -4

 . تعالى هللا بغير الحلف عن له ردعاً  به الحالف طالق يقع  -5

 . بالسفاح تسميتها واألولى المتعة زواج حرمة  -6

 الحمد أن دعوانا وآخر الكريم لوجهه خالصاً  هذا عملي يكون  أن أرجو وأخيراً 
 . أجمعين وصحبه آله وعلى محمد سيدنا على والسالم والصالة العالمين رب هلل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم . -
 .  العربي الفكر دار ، زهرة أبو محمد للشي :  تيمية ابن -1
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بننن الحسننين بننن القاسننم بننن إبننراهيم بننن األحكننام فنني الحننالل والحننرام : يحيننى  -2
 هن( .298إسماعيل بن إبراهيم المتوفى سنة )

أحكننام القننرآن : لإلمننام أبنني بكننر أحمنند بننن علنني الننرازي الجصنناص الحنفنني ،  -3
 لبنان . –بيروت  -1ط –هن( ، دار الكتاب العربي 370المتوفى سنة )

 أصول الفقه اإلسالمي : الدكتور وهبه الزحيلي . -4

ه اإلسنالمي فني نسنيجه الجديند : لألسنتاذ الندكتور مصنطفى إبنراهيم أصول الفقن -5
 –طبنننع فننني شنننركة الخنسننناء للطباعنننة المحننندودة  –م 1999 -5الزلمننني ، ط

 بغداد .

أعنالم المنوقعين عننن رب العنالمين : لشنمس النندين أبني عبند هللا محمنند بنن قننيم  -6
هننن( ، تحقيننق : بشننير محمنند عيننون ، مكتبننة دار 751 -هننن 691الجوزيننة )
 م .2000 -هن 1421 -1البيان ، ط

هن( ، نشر دار الكتاب اإلسالمي 475إكمال الكمال : البن ماكوال المتوفى سنة ) -7
 ، القاهرة .

هنن( 204األم : لإلمام أبي عبد هللا محمد بن إدريس الشنافعي ، المتنوفى سننة ) -8
 -هننننن 1403 -2م وط1980 -هننننن 1400 -1ط –بيننننروت  –، دار الفكننننر 

 م .1983

لرائق شرح كنز الدقائق : للشي  زين الندين إبنراهيم بنن محمند المعنروف البحر ا -9
هنن( ، تحقينق : الشني  زكرينا 970بابن نجيم المصري الحنفني المتنوفى سننة )
 هن .1418 -1عميرات ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط

بدائع الصننائع فني ترتينب الشنرائع : لإلمنام عنالء الندين أبني بكنر بنن مسنعود  -11
هننن( ، المكتبننة الحبيبيننة ، باكسننتان ، 587الحنفنني المتننوفى سنننة ) الكاشنناني

 م .1989 -هن 1409 -1ط

بداية المجتهد ونهاية المقتصد : لإلمام أبي الوليد محمند بنن أحمند بنن محمند  -11
 -هننن 1379 -3هننن( ، ط595ابننن أحمنند بننن رشنند القرطبنني المتننوفى سنننة )

 م .1960
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ماعيل بننن كثيننر الدمشننقي المتننوفى البدايننة والنهايننة : للحنناف  أبنني الفننداء إسنن -12
هننن( ، تحقيننق : علنني شننيري ، نشننر دار إحينناء التننراث العربنني ، 774سنننة )

 هن.1408 -1بيروت ، ط

تحفة الفقهاء : للشي  عنالء الندين أبني منصنور محمند بنن أحمند السنمرقندي  -13
 -2ط –بينننروت  –هنننن( ، دار الكتنننب العلمينننة 539الحنفننني المتنننوفى سننننة )

 هن .1414

حفاظ : للحاف  أبي عبد هللا شنمس الندين محمند بنن أحمند بنن عثمنان تذكرة ال -14
هننن( ، مكتبننة الحننرم المكنني بعنايننة وزارة معننارف 748الننذهبي المتننوفى سنننة )

 الحكومة العالية الهندية .

تهذيب الكمنال فني أسنماء الرجنال : للحناف  جمنال الندين أبني الحجناج يوسنف  -15
شار عنواد معنروف ، مخسسنة هن( ، تحقيق : د. ب742المزي المتوفى سنة )

 هن .1406 -4ط –بيروت  –الرسالة 

الجامع ألحكام القرآن : لإلمام أبي عبد هللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبني  -16
 هن.1405 –مصر  –هن( ، دار إحياء التراث العربي 671المتوفى سنة )

حاشنننية الدسنننوقي علنننى الشنننرح الكبينننر : لإلمنننام شنننمس الننندين محمننند عرفنننة  -17
هننن( ، دار إحينناء الكتننب العربيننة ، عيسننى 1203المتننوفى سنننة ) الدسننوقي

 البابي الحلبي ، القاهرة .

حاشية رد المحتنار : للشني  محمند أمنين الشنهير بنابن عابندين المتنوفى سننة  -18
 هن .1415هن( ، دار الفكر ، بيروت ، 1232)

الخنننالف : للشننني  أبننني جعفنننر محمننند بنننن الحسنننن الطوسننني المتنننوفى سننننة  -19
قينننق : سنننيد علننني الخراسننناني ، وسنننيد جنننواد شهرسنننتاني ، هنننن( ، تح460)

وشننني  محمننند مهننندي نجنننف ، مخسسنننة النشنننر اإلسنننالمي التابعنننة لجماعنننة 
 هن .1417 -1المدرسين بقم ، طهران ، ط

روضننة الطننالبين وعمنندة المفتننين : للشنني  محينني النندين يحيننى بننن شننرف بننن  -21
منند عبنند هننن( ، تحقيننق : الشنني  عننادل أح676مننري النننووي المتننوفى سنننة )

 الموجود ، والشي  علي محمد معوض ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
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سبل السالم شنرح بلنوا المنرام منن أدلنة األحكنام : لإلمنام محمند بنن إسنماعيل  -21
هنن( ، تحقينق : إبنراهيم عمنر 1182األمير اليمني الصنعاني المتوفى سننة )

 م.2000 -2ط –العراق  –، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل 
سنن أبني داود : للحناف  أبني داود سنليمان بنن األشنعث السجسنتاني المتنوفى  -22

 –بينننروت  –هنننن( ، تحقينننق : سنننعيد محمننند اللحنننام ، دار الفكنننر 275سننننة )
 م .1990 -هن 1410 -1ط

سنن ابن ماجه : للحاف  أبي عبد هللا محمند بنن يزيند القزوينني المتنوفى سننة  -23
 بد الباقي ، دار الفكر ، بيروت .هن( ، تحقيق : محمد فخاد ع275)

سننن الترمنذي : لإلمننام أبني عيسنى محمنند بنن عيسنى الترمننذي المتنوفى سنننة  -24
 –بيننروت  –هننن( ، تحقيننق : عبنند الوهنناب عبنند اللطيننف ، دار الفكننر 279)

 هن .1403

هننن( ، 255سننن النندارمي : لإلمننام عبنند هللا بننن بهننرام النندارمي المتننوفى سنننة ) -25
 ، بدون طبعة وتاري  . مطبعة االعتدال ، دمشق

السنن الكبرى : لإلمام أبي بكر أحمند بنن الحسنين بنن علني البيهقني المتنوفى  -26
 بدون طبعة وتأري  . –هن( ، دار الفكر ، بيروت 458سنة )

سنن النسنائي : لإلمنام أبني عبند النرحمن أحمند بنن شنعيب بنن علني بنن بحنر  -27
 م .1930 -هن 1348 -1النسائي ، دار الفكر ، بيروت ، ط

سير أعالم النبالء : لإلمام شنمس الندين محمند بنن أحمند بنن عثمنان النذهبي  -28
هننن( ، تحقيننق : شننعيب األرننناسوط ، وحسننين األسنند ، 748المتننوفى سنننة )
 هن .1413 -9ط –بيروت  –مخسسة الرسالة 

شننرائع االسننالم فنني مسننائل الحننالل والحننرام : للشنني  أبنني القاسننم نجننم النندين  -29
يننا يحيننى بننن الحسننن الحلنني المتننوفى سنننة جعفننر بننن الحسننن بننن أبنني زكر 

 هن .1409 -2ط –قم  –هن( ، مطبعة أمير 676)

هنن( ، 840شرح األزهار : لإلمام أحمد بن يحيى بن المرتضنى المتنوفى سننة ) -31
 هن .1400 –صنعاء  –دار غمضان 
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شننرح معنناني اآلثننار : للمخلنننف عبنند الملننك بنننن سننلمة األزدي المتننوفى سننننة  -31
 -3د زهنننري النجنننار ، دار الكتنننب العلمينننة ، طهنننن( ، تحقينننق : محمننن321)

 م .1996 -هن 1416

شننرح مسننند أبنني حنيفننة : للشنني  خليننل المننيس المعننروف مننال علنني القننارئ  -32
 بيروت . –هن ، مطبعة دار الكتب العلمية 1014المتوفى سنة 

الصننحاح تنناج اللغننة وصننحاح العربيننة : للشنني  إسننماعيل بننن حمنناد الجننوهري  -33
، تحقيننق : أحمنند عبنند الغفننور عطننار ، دار العلننم هننن( 393المتننوفى سنننة )

 هن .1407،  4للماليين ، بيروت ، ط
صننحيح البخنناري : لإلمننام أبنني عبنند هللا محمنند بننن إسننماعيل بننن إبننراهيم بننن  -34

 –دار الطباعنة العنامرة  –بينروت  –المغيرة بن بردزينه البخناري ، دار الفكنر 
 هن .1401 –استانبول 

حسننين مسننلم بننن الحجنناج النيسننابوري المتننوفى صننحيح مسننلم : لإلمننام أبنني ال -35
 بدون طبعة وتاري  . –بيروت  –هن( ، دار الفكر 261سنة )

هنن( ، تحقينق الندكتور 175العين : للخليل بن أحمد الفراهيدي المتوفى سننة ) -36
 –: مهنندي المخزومنني والنندكتور إبننراهيم السننامرائي ، دار الحريننة للطباعننة 

 . 1985 –بغداد 

عند اإلمام ابن تيمية من خالل كتابنه مجمنوع الفتناوى فني بناب فقه األولويات  -37
 –العبننادات : أطروحننة دكتننوراه مقدمننة إلننى مجلننس كليننة الشننريعة والقننانون 

 م .2008الجامعة اإلسالمية ، 

فتح الباري شرح صحيح البخاري : لإلمام شهاب الدين بن حجنر العسنقالني ،  -38
 . 2ط –بيروت  –دار المعرفة 

 بيروت . –سيد سابق ، دار الكتاب العربي فقه السنة : ل -39

في فقه األولويات : دراسة جديندة فني ضنوء القنرآن والسننة : للندكتور يوسنف  -41
 م .1996 -هن 1416 -2ط –القرضاوي ، نشر مكتبة وهب ، القاهرة 
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كتننب ورسننائل وفتنناوى الشنني  أحمنند عبنند الحلننيم بننن تيميننة المتننوفى سنننة  -41
مد قاسنم العاصنمي النجندي الحنبلني هن( : تحقيق : عبد الرحمن مح728)

 ، نشر مكتبة ابن تيمية .
كنز العمال من سنن األقوال واألفعال : للعالمة عالء الدين علني المتقني بنن  -42

هننن( ، تحقيننق : الشنني  بكننري 975حسننام النندين الهننندي المتننوفى سنننة )
 حياني ، والشي  صفوة السقا ، مخسسة الرسالة ، بيروت .

مال الدين محمد بن مكنرم بنن منظنور المتنوفى سننة لسان العرب : للشي  ج -43
 هن.1405 -1ط –بيروت  –هن( ، دار إحياء التراث العربي 711)

المبسننوط : للشنني  شننمس النندين أبنني بكننر محمنند بننن أبنني سننهل السرخسنني  -44
 –هننن( ، تحقيننق : جمننع مننن األفاضننل ، دار المعرفننة 483المتننوفى سنننة )

 هن .1406 –بيروت 

ي جعفنننر محمننند بنننن الحسنننن بنننن علننني الطوسننني المبسنننوط للطوسننني : ألبننن -45
هن ، تحقيق : محمد شقي الكشفى ، المطبعنة الحيدرينة 460المتوفى سنة 

 طهران . –

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : للحاف  نور الدين علني بنن أبني بكنر الهيثمني  -46
 -هنننن 1408 –بيننروت  –هننن( ، دار الكتننب العلميننة 808المتننوفى سنننة )

 م .1988

المهننذب : لإلمننام أبنني زكريننا محينني النندين بننن شننرف النننووي المجمننوع شننرح  -47
 هن( ، دار الفكر ، بيروت .676المتوفى سنة )

هنن( : 728مجموع فتاوى شي  اإلسالم تقي الدين ابن تيمية المتنوفى سننة ) -48
 لبنان . –بيروت  – 3874ص ب  –دار القلم 

نة المحلننى : لإلمننام محمنند علنني بننن أحمنند بننن حننزم األندلسنني المتننوفى سنن -49
 بيروت . –هن( ، تحقيق : الشي  أحمد محمد شاكر ، دار الفكر 456)

هنن( 264مختصر المزني : للشي  إسماعيل بن يحيى المزني المتوفى سنة ) -51
 بيروت . –، دار المعرفة 
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هنن( ، 179المدونة الكبرى : لإلمام مالك بن أننس األصنبحي المتنوفى سننة ) -51
 مطبعة السعادة ، مصر .

حيحين : لإلمننام أبنني عبنند هللا محمنند بننن محمنند الحنناكم المسننتدرك علننى الصنن -52
هن( ، تحقيق : د. يوسف المرعشلي ، دار 405النيسابوري المتوفى سنة )

 هن .1406 –بيروت  –المعرفة 

المستصفى منن علنم األصنول : لإلمنام أبني حامند محمند بنن محمند الغنزال ،  -53
 هن .1322 –مصر  –المطبعة األميرية 

 حمد بن حنبل ، دار صادر ، بيروت .مسند أحمد : لإلمام أ -54

المصباح المنير في غرينب الشنرح الكبينر للرافعني : للشني  أحمند بنن محمند  -55
هننن( ، تحقيننق : مصننطفى السننقا ، 770ابننن علنني الفيننومي المتننوفى سنننة )

 مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده ، القاهرة .

بنن أبني شنيبة مصنف ابن أبي شيبة : للحاف  أبني بكنر عبند هللا بنن محمند  -56
هن( ، تحقيق : سعيد محمد اللحام ، دار الفكنر 235الكوفي المتوفى سنة )

 هن .1409 -1ط –بيروت  –

مصنننف عبنند الننرزاق : للحنناف  أبنني بكننر عبنند الننرزاق بننن همننام الصنننعاني  -57
هنننن( ، تحقينننق : الشننني  حبينننب النننرحمن األعظمننني ، 211المتنننوفى سننننة )
 م .1970 -هن 1390 -1ط -الهند  –المجلس العلمي 

المعجننم العربنني األساسنني : تننأليف جماعننة مننن اللغننويين العننرب ، المنظمننة  -58
 . 1988العربية للتربية والثقافة والعلوم ، 

المعجم الكبير : للحاف  أبني القاسنم سنليمان بنن أحمند الطبرانني ، تحقينق :  -59
حمدي عبد المجيد السلفي ، دار إحياء التنراث العربني ، مكتبنة ابنن تيمينة 

 . 2ط –هرة القا –

المغني : ألبي محمند عبند هللا بنن أحمند بنن محمند بنن قدامنة المتنوفى سننة  -61
 .ماء ، دار الكتاب العربي ، بيروتهن( ، تحقيق : جماعة من العل620)
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مغننني المحتنناج إلننى معرفننة معنناني ألفنناظ المنهنناج : للشنني  محمنند الخطيننب  -61
 –بينروت  –ي هنن( ، دار إحيناء التنراث العربن977الشربيني المتوفى سنة )

 م .1958 -هن 1377

مننن فقننه األولويننات فنني اإلسننالم : للنندكتور مجنندي الهاللنني ، دار التوزيننع  -62
 م .1994 -هن 1414 -1ط –والنشر اإلسالمي 

نصننب الرايننة ألحاديننث الهدايننة : لإلمننام جمننال النندين الزيلعنني المتننوفى سنننة  -63
لقناهرة ا –هن( ، تحقيق : أيمن صالح شنعبان ، مطبعنة دار الحنديث 762)
 م .1995 -هن 1415 -1ط –

نهج البالغة : وهو ما جمعه الشريف الرضي من كالم أمينر المنخمنين علني  -64
 بن أبي طالب  

نيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخينار : لإلمنام المجتهند  -65
هنن( ، نشنر دار 1255محمد بن علي بن محمند الشنوكاني المتنوفى سننة )

 القاهرة . –الحديث 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الهوامش
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 الحفنناظ تننذكرةو  ، 56/ 3:  القنناهرة – اإلسننالمية الكتننب دار نشننر ، منناكوال ابننن ، الكمننال إكمننال:  ينظننر (1)

 ، كثيننر البننن والنهايننة البدايننة ، 1496/ 4:  المكنني الحننرم مكتبننة –( هننن748) سنننة المتننوفى للننذهبي
 ابننن ، 280/ 13:  هننن1408 – 1ط – بيننروت – العربنني التننراث إحينناء دار نشننر ، شننيري  علنني تحقيننق
، وأطروحتني للندكتوراه : فقنه األولوينات عنند  17ص:  العربني الفكنر دار ، زهنرة أبنو محمند للشني  تيمية

 . 8تيمية من خالل كتابه مجموع الفتاوى في باب العبادات : ص اإلمام ابن 

 تحقينق ،( هنن748) سنة المتوفى للذهبي النبالء أعالم سير ، 56/ 3:  ماكوال البن الكمال إكمال:  ينظر (2)
 تننذكرة 291/ 23:  هننن1413 – 9ط – بيننروت – الرسننالة ،مخسسننة األسنند وحسننين األرنننخوط شننعيب: 

، وأطروحتني للندكتوراه : فقنه األولوينات  280/ 13:  كثينر البنن والنهاينة البداية ، 1496/ 4:  الحفاظ
 . 8عند اإلمام ابن تيمية من خالل كتابه مجموع الفتاوى في باب العبادات : ص 

 الحجنناج أبنني النندين جمننال للحنناف :  الرجننال أسننماء فنني الكمننال تهننذيب ، 56/ 3:  الكمننال إكمننال:  ينظننر (3)
 – بينروت – الرسنالة مخسسنة ، معنروف عنواد بشار. د:  تحقيق ،( هن742) سنة توفىالم المزي  يوسف

 . 156/ 14:  والنهاية البداية ، 1497/ 4:  الحفاظ تذكرة ، 467/ 1:  هن1406 -4ط

 والثقافنة للتربينة العربينة المنظمنة ، العنرب اللغنويين منن جماعنة تنأليف ، األساسني العربي المعجم : ينظر (4)
، وأطروحتنني للنندكتوراه : فقننه األولويننات عننند اإلمننام ابننن تيميننة مننن خننالل  120ص:  1988 ، والعلننوم

 . 19كتابه مجموع الفتاوى في باب العبادات : ص

 المخزومنني مهنندي النندكتور:  تحقيننق( هننن175) المتننوفى ، الفراهينندي أحمنند بننن للخليننل ، العننين : ينظننر (5)
 .370/ 8:  1985 – بغداد – للطباعة الحرية دار ، السامرائي إبراهيم والدكتور

( هنن393) سننة المتنوفى الجوهري  حماد بن إسماعيل للشي  ، العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح:  ينظر (6)
-2530/ 6:  هننن1407 -4ط – بيننروت ، للماليننين العلننم دار ، عطننار الغفننور عبنند أحمنند:  تحقيننق ،

 – بيننروت – العربنني التننراث إحينناء دار ،( هننن711) سنننة المتننوفى منظننور البننن العننرب لسننانو  ، 2531
 . 411/ 15:  هن1405 -1ط

 نشننر ، القرضناوي  يوسننف للندكتور:  والسنننة القنرآن ضننوء فني جدينندة دراسنة:  األولويننات فقنه فنني:  ينظنر (7)
، وأطروحتي للدكتوراه : فقنه األولوينات عنند  9ص:  م1996 - هن1416 -2ط – القاهرة ، وهب مكتبة

 . 20مية من خالل كتابه مجموع الفتاوى في باب العبادات : صاإلمام ابن تي

 . (75) آية:  األنفال سورة (8)

 سنننة المتننوفى القرطبنني األنصنناري  أحمنند بننن محمنند هللا عبنند أبنني لإلمننام:  القننرآن ألحكننام الجننامع:  ينظننر (9)
 .123/ 14:  .هن1405 – مصر – العربي التراث إحياء دار ،( هن671)

 ، وأوالده الحلبي البابي مصطفى مطبعة ، السقا مصطفى:  تحقيق ، فيوميلل ، المنير مصباحال:  ينظر (10)
 . 370/ 1:  القاهرة

 الفقنننه أصنننولو  ، 174ص:  هنننن1322 – مصنننر ، األميرينننة المطبعنننة ، للغزالننني المستصنننفى:  ينظنننر (11)
ولويننات عننند اإلمننام ابننن ، وأطروحتنني للنندكتوراه : فقننه األ  756/ 2:  الزحيلنني وهبننه للنندكتور ، اإلسننالمي

 . 28تيمية من خالل كتابه مجموع الفتاوى في باب العبادات : ص
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-754/ 2:  الزحيلنني وهبننه ، اإلسننالمي الفقننه أصننول ، 175-174ص:  للغزالنني المستصننفى:  ينظننر (12)

 -5ط ، الزلمنني إبننراهيم مصننطفى النندكتور لألسننتاذ:  الجدينند نسننيجه فنني اإلسننالمي الفقننه أصننول ، 755
 .121-120ص:  بغداد – المحدودة للطباعة الخنساء شركة في طبع – م1999

 -1ط – البينننان مكتبنننة ، عنننون  محمننند بشنننير:  تحقينننق ، الجوزينننة قنننيم البنننن المنننوقعين أعنننالم:  ينظنننر (13)
 التوزينع دار ، الهاللي مجدي للدكتور:  اإلسالم في األولويات فقه من ، 15/ 2:  م2000 - هن1421
، وأطروحتي للندكتوراه : فقنه األولوينات عنند  153ص:  م1994 - هن1414 -1ط – اإلسالمي والنشر

 . 32اإلمام ابن تيمية من خالل كتابه مجموع الفتاوى في باب العبادات : ص

بداية المجتهد ونهاية المقتصد : لإلمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد ابنن أحمند بنن رشند :  ينظر( 14)
 . 36/ 2:  م1960 -هن 1379 -3هن( ، ط595القرطبي المتوفى سنة )

 ب ص – القلنم دار( : هنن728) سننة المتنوفى تيمية ابن الدين تقي اإلسالم شي  فتاوى  مجموع:  ينظر( 15)
 . 79/ 4:  لبنان – بيروت – 3874

 شنرف بنن الندين محيني زكرينا أبني لإلمنام:  المهنذب شنرح المجمنوعو  ، 36/ 2:  المجتهند بداية:  ينظر( 16)
 بنن هللا عبند محمند ألبني:  المغننيو  ، 328/ 19:  بيروت ، الفكر دار ،( هن676) سنة المتوفى ووي الن

 ، العربني الكتناب دار ، العلمناء منن جماعنة:  تحقيق ،( هن620) سنة المتوفى قدامة بن محمد بن أحمد
 . 507/ 7:  بيروت

 ( .24) آية:  النساء سورة( 17)

 . 120/ 5:  للقرطبي القرآن ألحكام الجامع:  ينظر( 18)

 ينظنر ، - َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى – للنبي وقعة به كانت مكة من مراحل ثالث على موضع هي:  أوطاس( 19)
 سنننة المتننوفى الحنفنني السننمرقندي أحمنند بننن محمنند منصننور أبنني النندين عننالء للشنني :  الفقهنناء تحفننة: 
 . 112/ 2:  هن1414 -2ط – بيروت – العلمية الكتب دار ،( هن539)

 هللا عبند لإلمنام:  الندارمي سنننو  ، 28/ 3:  بينروت ، صادر دار ، حنبل بن أحمد لإلمام:  أحمد مسند (20)
 ، 171/ 2:  وتاري  طبعة بدون  ، دمشق ، االعتدال مطبعة ،( هن255) سنة المتوفى الدارمي بهرام بن
 محمند هللا عبند أبني لإلمنام:  صنحيحينال علنى المستدركو  ، 2157 برقم 478/ 1:  سننه في داود وأبو
 – المعرفنة دار ، المرعشنلي يوسنف. د:  تحقينق ،( هنن405) سننة المتنوفى النيسنابوري  الحاكم محمد بن

 . يخرجاه ولم مسلم شرط على صحيح حديث 195/ 2:  هن1406 – بيروت

 . 508/ 7:  المغني:  ينظر( 21)

 . السابق المصدر:  ينظر( 22)

 نجننيم بننابن المعننروف محمنند بننن إبننراهيم النندين زيننن للشنني :  النندقائق كنننز شننرح الرائننق البحننر:  ينظننر( 23)
 ، بينروت ، العلمية الكتب دار ، عميرات زكريا الشي :  تحقيق ،( هن970) سنة المتوفى الحنفي المصري 

 . 182/ 3:  هن1418 -1ط

 . 79/ 4:  الفتاوى  مجموع:  ينظر( 24)

 سنننة المتننوفى األصننبحي أنننس بننن مالننك لإلمننام:  الكبننرى  المدونننةو  ، 182/ 3:  الرائننق البحننر:  ينظننر( 25)
 الشنافعي إدرينس بنن محمند هللا عبد أبي لإلمام:  األمو  ، 306/ 2:  مصر ، السعادة مطبعة ،( هن179)
 - هنننن1403 -2وط م1980 - هنننن1400 -1ط – بينننروت – الفكنننر دار ،( هنننن204) سننننة المتنننوفى ،
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 األندلسني حنزم بنن أحمند بنن علي محمد لإلمام:  المحلىو  ، 507/ 7:  والمغني ، 159/ 5:  م1983
 سنبلو  ، 445/ 9:  بينروت – الفكنر دار ، شناكر محمند أحمد الشي :  تحقيق ،( هن456) سنة المتوفى
 المتنوفى الصننعاني اليمنني األمينر إسنماعيل بنن محمند لإلمنام:  األحكام أدلة من المرام بلوا شرح السالم
 – العننراق – الموصننل جامعننة ، والنشننر للطباعننة الكتننب دار ، عمننر إبننراهيم:  تحقيننق ،( هننن1182) سنننة
 . 57/ 4:  م2000 -2ط

 ( .25) آية:  النساء سورة( 26)

 ( .221) آية:  البقرة سورة( 27)

 . 79/ 4:  الفتاوى  مجموع:  ينظر( 28)

 . 64/ 2:  الفتاوى  مجموع:  ينظر( 29)

 محمند الندين شنمس لإلمنام:  الكبينر الشنرح علنى الدسنوقي حاشنيةو  ، 188/ 3:  الرائنق البحنر:  ينظر( 30)
:  القناهرة ، الحلبني البنابي عيسنى ، العربينة الكتنب إحياء دار ،( هن1203) سنة المتوفى الدسوقي عرفة
 بن أحمد لإلمام:  األزهار شرحو  ، 515/ 7:  قدامة البن والمغني ، 242/ 16:  والمجموع ، 220/ 2

 الخنالفو  ، 478/ 2:  هن1400 – صنعاء – غمضان دار ،( هن840) سنة المتوفى المرتضى بن يحيى
 ، الخراسناني علي سيد:  تحقيق ،( هن460) سنة المتوفى الطوسي الحسن بن محمد جعفر أبي للشي : 

 المدرسنين لجماعة التابعة اإلسالمي النشر مخسسة ، نجف مهدي محمد وشي  ، شهرستاني جواد وسيد
 . 301/ 4:  هن1417 -1ط ، طهران ، بقم

 . 2158 برقم 478/ 1:  سننه في داود وأبي ، 108/ 4:  مسنده في أحمد اإلمام أخرجه( 31)

/ 1:  سنننه فني داود وأبني ، 171/ 2:  سنننه فني والدارمي ، 62/ 3:  مسنده في أحمد اإلمام أخرجه( 32)
 ولننم مسننلم شننرط علننى يحصننح حننديث هننذا 195/ 2:  المسننتدرك فنني الحنناكم وقننال ، 2157 بننرقم 478
 . يخرجاه

 سننة المتنوفى البيهقني علني بنن الحسنين بنن أحمند بكنر أبني لإلمنام:  الكبنرى  السنن في البيهقي أخرجه( 33)
 أحمند وذكنره ، مرسنل حنديث هنذا وقنال 157/ 7:  وتأري  طبعة بدون  – بيروت ، الفكر دار ،( هن458)
 ،( هنن321) سننة المتنوفى األزدي سنلمة بنن ملنكال لعبند:  اآلثنار معناني شنرح فني مسنلمة بنن محمد بن

  م1996 - هنننننننننننن1416 -3ط ، العلمينننننننننننة الكتنننننننننننب دار ، النجنننننننننننار زهنننننننننننري  محمننننننننننند:  تحقينننننننننننق
 :3 /151 . 

 . 515/ 7:  والمغني ، 242/ 16:  والمجموع ، 192/ 3:  الصنائع بدائع:  ينظر( 34)

 . السابقة المصادر( 35)

 . 516/ 7:  المغني:  ينظر( 36)

 . 474/ 9:  والمحلى ، 516/ 7:  المغني : ينظر( 37)

 ( .3) آية:  النور سورة( 38)

 ، 154/ 10:  الكبننرى  سننننه فنني والبيهقنني ، 4250 بننرقم 1420/ 2:  سننننه فنني ماجننه ابننن أخرجننه( 39)
 المتوفى الهيثمي بكر أبي بن علي الدين نور للحاف :  الفوائد ومنبع الزوائد مجمع في الهيثمي وصححه

 . 200/ 10:  م1988 - هن1408 – بيروت – العلمية الكتب دار ،( هن808) سنة

 . 188/ 3:  الرائق البحر:  ينظر( 40)
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 ( .3) آية:  النساء سورة( 41)

 . 476/ 9:  المحلى( 42)

 حننديث هننذا وقننال 10/ 5:  سننننه فنني والترمننذي ، 2051 بننرقم 455/ 1:  سننننه فنني داود أبننو أخرجننه( 43)
 دار ، النسنائي بحنر بنن علني بنن شنعيب بنن أحمند النرحمن عبد أبي ماماإل:  سننه في والنسائي ، حسن
 هننذا 166/ 2:  المسننتدرك فنني الحنناكم وقننال ، 66/ 6:  م1930 - هننن1348 -1ط ، بيننروت ، الفكننر
 . يخرجاه ولم اإلسناد صحيح حديث

 ( .3) آية:  النور سورة( 44)

 سننة المتنوفى الكنوفي شنيبة أبني بن محمد بن هللا عبد بكر أبي للحاف :  شيبة أبي ابن مصنف:  ينظر( 45)
 والسننن ، 751/ 4:  هنن1409 -1ط – بينروت – الفكنر دار ، اللحام محمد سعيد:  تحقيق ،( هن235)

 . 475/ 9:  والمحلى ، 518/ 7:  والمغني ، 156/ 7:  للبيهقي الكبرى 

 ( .3) آية:  النور سورة( 46)

 . 518/ 7:  المغني:  ينظر( 47)

 . 571/ 7:  قدامة البن المغني:  ينظر( 48)

 . 222/ 3:  الفتاوى  مجموع:  ينظر( 49)

( هنن483) سننة المتنوفى السرخسي سهل أبي بن محمد بكر أبي الدين شمس للشي :  المبسوط:  ينظر( 50)
/ 2:  الكبنرى  والمدوننة ، 152/ 5:  هنن1406 – بينروت – المعرفنة دار ، األفاضنل من جمع:  تحقيق ،

 ، 571/ 7:  قدامننننة البننننن والمغننننني ، 249/ 16:  والمجمننننوع ، 71/ 2:  لمجتهنننندا وبدايننننة ، 196
 بننن إبننراهيم بننن القاسننم بننن الحسننين بننن يحيننى:  والحننرام الحننالل فنني األحكننام و ، 519/ 9:  والمحلننى
 . 51/ 1:  (هن298) سنة المتوفى إبراهيم بن إسماعيل

 ،( هنن261) سننة المتوفى النيسابوري  الحجاج بن مسلم الحسين أبي اإلمام:  صحيحه في مسلم أخرجه( 51)
 . 132/ 4:  وتاري  طبعة بدون  – بيروت – الفكر دار

 بردزينه بنن المغينرة بنن إبنراهيم بنن إسماعيل بن محمد هللا عبد أبي اإلمام:  صحيحه في البخاري  أخرجه( 52)
 فنني ومسننلم ، 78/ 5:  هننن1401 – اسننتانبول – العننامرة الطباعننة دار – بيننروت – الفكننر دار ، البخنناري 
 . 135/ 4:  صحيحه

 ،( هننن279) سنننة المتننوفى الترمننذي عيسننى بننن محمنند عيسننى أبنني لإلمننام:  سننننه فنني الترمننذي أخرجننه( 53)
 ، 1131 بنننرقم 295/ 2:  هنننن1403 – بينننروت – الفكنننر دار ، اللطينننف عبننند الوهننناب عبننند:  تحقينننق

 اإلمننام:  البنناري  فننتح فنني حجننر ابننن فهوضننع ، 10782 بننرقم 320/ 10:  الكبيننر المعجننم فنني والطبراننني
 سنننورة منننن واآلينننة ، 140/ 9:  2ط – بينننروت – المعرفنننة دار ، العسنننقالني حجنننر بنننن الننندين شنننهاب
 ( .6: ) المخمنين

 . 1321/ 2:  األوطار ونيل ، 250/ 16:  المجموع:  ينظر( 54)

 الحنالل مسائل في االسالم ائعشر و  ، 571/ 7:  قدامة البن والمغني ، 71/ 2:  المجتهد بداية:  ينظر( 55)
 المتنوفى الحلني الحسنن بنن يحينى زكرينا أبي بن الحسن بن جعفر الدين نجم القاسم أبي للشي :  والحرام
 .528/ 2:  هن1409 -2ط – قم – أمير مطبعة ،( هن676) سنة

 ( .24) آية:  النساء سورة( 56)

 ألحكننام والجننامع ، 351/ 1:  الحسننين نبنن ليحيننى واألحكننام ، 152/ 5:  للسرخسنني المبسننوط:  ينظننر( 57)
 . 130/ 5:  القرآن
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 بنن المتقني علني الندين عنالء العالمنة:  واألفعنال األقنوال سننن منن العمنال كننز فني الهنندي المتقي ذكره( 58)

 ، السننقا صننفوة والشنني  ، حينناني بكننري  الشنني :  تحقيننق ،( هننن975) سنننة المتننوفى الهننندي النندين حسننام
 .251/ 12:  البالغة نهج في الحديد أبي وابن ، 521/ 16:  تبيرو  ، الرسالة مخسسة

 . 573-572/ 7:  قدامة البن المغني:  ينظر( 59)

 ،( هنن275) سننة المتنوفى القزوينني يزيند بنن محمند هللا عبند أبني الحناف :  سنننه فني ماجه ابن أخرجه( 60)
 سننننه فنني والبيهقنني ، 1963 بننرقم 631/ 1:  بيننروت ، الفكننر دار ، البنناقي عبنند فننخاد محمنند:  تحقيننق
 عننالء العالمننة:  واألفعننال األقننوال سنننن مننن العمننال كنننز فنني الهننندي المتقنني وذكننره ، 206/ 7:  الكبننرى 
 حيناني بكنري  الشي :  تحقيق=  =  ،( هن975) سنة المتوفى الهندي الدين حسام بن المتقي علي الدين

 . 45714 برقم 519/ 16:  بيروت ، الرسالة مخسسة ، السقا صفوة والشي  ،

 وأخرجننننه ، 572/ 7:  والمغننننني ، 250/ 6:  المجمننننوع ، 152/ 5:  للسرخسنننني المبسننننوط:  ينظننننر( 61)
 جمنال اإلمنام:  الهداينة ألحادينث الراينة نصنب فني الزيلعني وذكنره ، 205/ 7:  الكبنرى  سنننه في البيهقي
 – القناهرة – الحنديث دار عنةمطب ، شنعبان صنالح أيمن:  تحقيق ،( هن762) سنة المتوفى الزيلعي الدين

 . 140/ 9:  الباري  فتح في حجر وابن ، 338/ 3:  م1995 - هن1415 -1ط

 . 128/ 2:  الفتاوى  مجموع:  ينظر( 62)

/ 10:  والمحلنننى ، 256/ 8:  والمغنننني ، 63/ 17:  والمجمنننوع ، 431/ 3:  الرائنننق البحنننر:  ينظنننر( 63)
 . 480/ 4:  للطوسي والخالف ، 209

 ( .43) آية:  لنساءا سورة( 64)

 . 24/ 7:  األوطار نيل:  ينظر( 65)

 . 477ص:  حنيفة أبي مسند شرح في علي مال ذكره( 66)

 . 24/ 7:  األوطار نيل:  ينظر( 67)

 . 119/ 5:  صحيحه في مسلم أخرجه( 68)

/ 17 : والمجمننوع ، 270/ 5:  واألم ، 24/ 3:  الكبنرى  والمدوننة ، 195/ 2:  الفقهنناء تحفنة:  ينظنر( 69)
 . 181/ 3:  السالم وسبل ، 383/ 2:  األزهار وشرح ، 255/ 8:  والمغني ، 63

 ( .43) آية:  النساء سورة( 70)

 . 181/ 3:  السالم سبل:  ينظر( 71)

 . 23/ 7:  األوطار نيل:  ينظر( 72)

 . 427/ 3:  الراية نصب في والزيلعي ، وضعفه 1203 برقم 331/ 2:  سننه في الترمذي أخرجه( 73)

 . 321/ 9:  حجر البن الباري  فتح:  ينظر( 74)

 . 13/ 3:  الفتاوى  مجموع:  ينظر( 75)

 . 211/ 10:  المحلى:  ينظر( 76)

 ( .2) آية:  التحريم سورة( 77)

 الطنالبين روضنةو  ، 77/ 7:  واألم ، 8/ 3:  الكبرى  والمدونة ، 326/ 3:  المحتار رد حاشية:  ينظر( 78)
:  تحقينق ،( هن676) سنة المتوفى النووي  مري  بن شرف بن يحيى الدين حييم للشي :  المفتين وعمدة
 304/ 5:  بينروت ، العلمينة الكتنب دار ، معوض محمد علي والشي  ، الموجود عبد أحمد عادل الشي 

 . 334/ 8:  والمغني ،

 . 52/ 3:  صحيحه في البخاري  أخرجه( 79)

 . 162/ 3:  نفسه المصدر( 80)

 . 473/ 4:  الفتاوى  مجموع:  ينظر( 81)
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 مغنننننيو  ، 274/ 5:  واألم ، 51/ 2:  المجتهنننند بدايننننة ، 126/ 5:  للسرخسنننني المبسننننوط:  ينظننننر( 82)

 دار ،( هن977) سنة المتوفى الشربيني الخطيب محمد للشي :  المنهاج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج
 . 444/ 8:  مغنيوال ، 294/ 3:  م1958 - هن1377 – بيروت – العربي التراث إحياء

 فيننه وقننال 329/ 3:  الرايننة نصننب فنني الزيلعنني وذكننره ، 370/ 7:  الكبننرى  سننننه فنني البيهقنني أخرجننه( 83)
 . ضعيف وهو أسلم بن مظاهر

 الشننيعة ومختلننف ، 26/ 7:  األوطننار ونيننل ، 274/ 5:  واألم ، 183/ 2:  الكبننرى  المدونننة:  ينظننر( 84)
 . 267/ 7:  للحلي

 ( .75) آية:  النحل سورة( 85)

( هن211) سنة المتوفى الصنعاني همام بن الرزاق عبد بكر أبي الحاف :  مصنفه في الرزاق عبد أخرجه( 86)
:  م1970 - هنن1390 -1ط - الهنند – العلمني المجلنس ، األعظمني النرحمن حبينب الشي :  تحقيق ،
 . 678/ 9:  العمال كنز في الهندي والمتقي ، 238/ 7

 . 230/ 10:  المحلى:  ينظر( 87)

 . 206/ 3:  السالم وسبل ، 230/ 10:  والمحلى ، 51/ 2:  المجتهد بداية:  ينظر( 88)

 ( .1) آية:  الطالق سورة( 89)

 ( .49) آية:  األحزاب سورة( 90)

 وضنعفه ، 360/ 7:  الكبنرى  سننه في والبيهقي ، 2081 برقم 672/ 1:  سننه في ماجه ابن أخرجه( 91)
 . 334/ 4:  وائدالز  مجمع في الهيثمي

 . 479/ 4:  الفتاوى  مجموع:  ينظر( 92)

 والمبسننوط ، 412/ 8:  والمغننني ، 134/ 17:  والمجمننوع ، 107/ 6:  للسرخسنني المبسننوط:  ينظننر( 93)
 . 18/ 5:  للطوسي

 . 190/ 1:  صحيحه في ومسلم ، 43/ 1:  صحيحه في البخاري  أخرجه( 94)

 . 5/ 3:  الكبرى  المدونة:  ينظر( 95)

 . السابق المصدر:  ينظر( 96)

 . 412/ 8:  قدامة البن المغني:  ينظر( 97)

 . 229/ 9:  المغني:  ينظر( 98)

 . 492/ 4:  الفتاوى  مجموع:  ينظر( 99)

:  السننالم وسننبل ، 89-88/ 10:  والمحلننى ، 230/ 9:  والمغننني ، 250/ 18:  المجمننوع:  ينظننر( 100)
3 /221 . 

 ( .7) آية:  الطالق سورة( 101)

 فني والبيهقني ، 2142 برقم 475/ 1:  سننه في داود وأبو ، 3/ 5:  مسنده في أحمد اإلمام أخرجه (102)
 . 305/ 7:  الكبرى  سننه

 سننننه فنني والبيهقنني ، 427/ 1:  سننننه فنني داود وأبننو ، 1025/ 2:  سننننه فنني ماجننه ابننن أخرجننه( 103)
 . كالم وفيه زيد بن يعل فيه 266/ 3:  الزوائد مجمع في الهيثمي وقال ، 8/ 5:  الكبرى 

 . 232/ 9: المغني:  ينظر( 104)

 والمغني ، 258/ 2:  الكبرى  والمدونة ، 293/ 4:  الرائق والبحر ، 23/ 4:  الصنائع بدائع:  ينظر( 105)
 :9 /230 . 

 ( .233) آية:  البقرة سورة( 106)
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 . 129/ 5:  صحيحه في ومسلم ، 36/ 3:  صحيحة في البخاري  أخرجه( 107)

 . 171/ 18:  القرآن ألحكام الجامع:  ينظر( 108)

 . 251/ 18:  المجموع:  ينظر( 109)

 . 418/ 6:  قدامة البن المغني:  ينظر( 110)

 . 432/ 3:  الفتاوى  مجموع:  ينظر( 111)

 ، 418/ 6:  قدامنة البنن والمغنني ، 62/ 3:  المحتناج ومغنني ، 331/ 7:  الصننائع بندائع:  ينظر( 112)
 . 262/ 2:  القرآن ألحكام والجامع ، 470/ 4:  األزهار وشرح

 1375 بننرقم 409/ 2:  سننننه فنني والترمننذي ، 3958 بننرقم 240/ 2:  سننننه فنني داود أبننو أخرجننه( 113)
 . 266/ 6:  الكبرى  سننه في والبيهقي ، وحسنه

 ألحكننام والجننامع ، 314/ 9:  والمحلننى ، 418/ 6:  والمغننني ، 272/ 2:  المجتهنند بدايننة:  ينظننر( 114)
 . 262/ 2:  القرآن

 ( .180) آية:  البقرة سورة( 115)

 . 418/ 6:  المغني:  ينظر( 116)

 . 28/ 2:  المجتهد بداية:  ينظر( 117)

 . 154/ 4:  الفتاوى  مجموع:  ينظر( 118)

:  بينروت – العربني الكتناب دار ، سنابق لسنيد:  السننة فقنهو  ، 222/ 9:  قدامة البن المغني:  ينظر( 119)
 . 483/ 7:  زاقالر  عبد ومصنف ، 81/ 2

 . 153/ 3:  صحيحه في البخاري  أخرجه( 120)

 . 223/ 9:  قدامة البن المغني:  ينظر( 121)

 . 222/ 9:  قدامة البن المغني:  ينظر( 122)

 . 336/ 8:  مصنفه في الرزاق عبد وذكره ، 177/ 10:  الكبرى  سننه في البيهقي أخرجه( 123)

 . 222/ 9:  والمغني ، 32/ 2:  المجتهد يةوبدا ، 411/ 2:  الكبرى  المدونة:  ينظر( 124)

 . 222/ 9:  قدامة البن المغني:  ينظر( 125)

 يحيننى بننن إسننماعيل للشنني :  المزننني مختصننرو  ، 36/ 5:  واألم ، 32/ 2:  المجتهنند بدايننة:  ينظننر( 126)
 . 223/ 9:  المغني ، 229ص:  بيروت – المعرفة دار ،( هن264) سنة المتوفى المزني

 . السابقة المصادر( 127)

 . 224/ 9:  المغني ، 14/ 4:  الصنائع بدائع:  ينظر( 128)

/ 9:  قدامنننة البنننن والمغنننني ، 14/ 4:  الصننننائع وبننندائع ، 138/ 5:  للسرخسننني المبسنننوط:  ينظنننر( 129)
 . 218/ 3:  السالم وسبل ، 81/ 2:  السنة وفقه ، 223

 ( .282) آية:  البقرة سورة( 130)
 


