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َاتَوأَستَقْصيهاََ،
تَأَذْك َُرَالْمقَال َ
َول ََوَذَهب َ
وأَنْسبهَاَإِلَ َىَقَائليهاَوأَعزِيهاََ،لَخفْتَ
خصلَتَي َنَِ:إِحداهمَاَََ:خصل ََةَأَحاذرهاَ
ف َيَمصنَّفَات َيَوأَتَّقيهاَ،وتَعافُّهَاَنَفْسيَالْأَبِيَّ َةَُ
وتَجتَوِيهاَ،وهيَسردَفَص َلَمنقُولََ،عنَكَلَامَِالْمتَقَدِّمنيَ
ُولَ.وهذََاَعند َيَيتَنزَّلَُمنزِلَةََالاختزا َلَِوالانْتحالََِ،
مق َ
َاتَالْأَفَاضلَِ،
والتَّشيِيعَِبِعلُومَِالْأَوائلَِ،والْإِغَارَةَعلَىَمصنَّف َ
وح َقَعَلَ َىَك َُلَمنَتَتَقَاضَاهَقَرِحيتُهَتَأْليفًاََ،وجمعًاََ،
ونَكتَاب َِهَأَمرًَاَلََاَيلْفَ َىَفيَمجموعَ،
وتَرصيفًاَ،أ ََنَيجعلََمضْم َ
فَفيَتَصنيفٍََ،ثُ َمََّإ َِنَلَمَيج َِدَبدًَّاَمنَ
وغَرضًَاَلََاَيصاد َ
ذكْرِهاَأَتَ َىَبِهَف َيَمعرِضَِالتَّذَرُّعَِوالتَّطَلُّ َعَِإِلَ َىَماَه َوَ
َ َََ.
ودَوالْمعمودَ ..َ،
الْمقْص َ

لل َ
اإلمامَاجلويينَرمحهَا َ
(غياثَاألُممََ )َ 164:
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غة
ِ
البحوث في العلوم اإلسالمية بالل ِ
أسست الجلة سنة ()2009م ،ورقم اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد:
( )1235لسنة ()2009م ،وحصلت على التصنيف املعياري الدولي املرقم:
ISSN (Print): 2071-6028
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تهدف الجلة إلى نشر العلوم اإلسالمية بما يسهم في ُّ
الرقي باملستوى العلمي
ِ
للتخصصات الشرعية ،وذلك عن طريق نشر البحوث العلمية األصيلة واملتميزة في
العلوم اإلسالمية بجميع فروعها ،ال سيما البحوث التي تعالج املشاكل ،وتضع
الحلول ملستجدات العصر ،كل ذلك وفق رؤية إسالمية نقية.
استقطبت الجلة الباحثين من العراق وخارجه ،وهي مستمرة بإصداراتها التي
ً
ترفد الباحثين واملؤسسات بالدراسات والبحوث التي ت ُّ
عد ل ِبنة مهمة في املكتبة
اإلسالمية ،وهي متوفرة على موقع الجلة ،وموقع الجالت األكاديمية العلمية
العراقية.

هيئة التحرير

رئيس التحرير
األستاذ الدكتور
فراس حييى عبد اجلليل

مدير التحرير
األستاذ املساعد الدكتور
حممد حمسن راضي

أعضاء هيئة التحرير
 .1أ.د .عبد الرمحن محدي شايف
 .2أ.د .أمحد عبد الرزاق خلف
 .3أ.د .صهيب عباس عودة
 .4أ.د .عبدالفتاح حممد خضر
 .5أ.د .حممد عمر مساعي
 .6أ.د .حممد عبداحلميد اخلطيب
 .7أ.م.د .حازم عبد الوهاب عارف
 .8أ.م.د .خليل نوري مسيهر

النشْر العِلْمِيَّة
شُرُ ْوطُ َّ
البد في البحوث املقدمة للنشر من تحقق الشروط العلمية اآلتية:
ً
 .1أن يكون البحث باللغة العربية حصرا.
ُ
ُ
ُ
للنشر في مجلة أخرى.
ل
ب
ق
أو
،
ر
ش
ن
 .2أن ل يكون البحث قد
ِ
ِ
ِ
ُ .3يشترط في البحث أن يكون في أحد تخصصات العلوم اإلسالمية.
 .4ل تقبل بحوث تحقيق املخطوطات ،إل إذا اعتمدت على نسختين اثنتين،
ول ُيقبل التحقيق على نسخة واحدة إل بتحقق ضوابط معينة.
 .5ل تقبل البحوث ذات الطابع التعريفي أو الترويجي ملنظمات أو هيئات أو
جهات معينة.
 .6تخضع البحوث للفحص ببرنامج ( )Turnitinعلى أن ل تزيد نسبة
الستالل في البحث عن ،)%20 ( :ونسبة القتباس عن ،)%30 ( :وفق
التعليمات النافذة.
 .7تخضع البحوث إلى فحص أولي من ِقبل هيئة التحرير ،ويحق لها أن
تعتذر عن قبول البحث من دون بيان األسباب ،على أن ل تتجاوز مدة
ً
ً
نظر الهيئة أسبوعا ،علما أن موافقة الهيئة ل تعني بالضرورة قبول
البحث للنشر ،إنما تعني صالحية عرضه على املحكمين.
 .8يخضع البحث للتقويم من ِقبل خبيرين اثنين في التخصص العلمي
الدقيق ملوضوع البحث ،وفي حال اختالفهما في التقييم ُيرسل البحث إلى
ُ
ً
ُمح ِكم ثالث ،فضال عن تقويم البحث من ِقبل خبير لغ ِوي ،في مدة ل
تتجاوز :شهرين.
ُ
ُ
 .9ترسل مالحظات املح ِكمين إلى الباحث ،ول ُينشر البحث إل بعد األخذ بها.
بحث بعد التقييم واألخذ
 .10على
الباحث إرسال نسخة جديدة من ال ِ
ِ
باملالحظات.

ُ .11يطالب الباحث بملخص للبحث ل يزيد عن ( )200كلمة ،وكلمات
مفتاحية ل تزيد عن ( )3كلمات ،وباللغتين العربية واإلنجليزية ،على أن
ً
يكون امللخص اإلنكليزي مصادقا عليه من املكتب الستشاري بجامعة
األنبار -كلية التربية للعلوم اإلنسانية.
 .12يتضمن امللخص اإلنكليزي عنوان البحث واسم الباحث باللغة اإلنكليزية.
ُ .13يطالب الباحث بإرفاق سيرة ذاتية ُموجزة عنه.
ً
ً
ُ
ُ .14يقدم الباحث إقرارا خطيا يتعهد فيه بأن البحث املقدم للنشر هو جهد
خالص له ،ويتحمل املسؤولية القانونية كاملة في حال العتداء على
الحقوق الفكرية لآلخرين.
 .15البحوث املنشورة ل تمثل رأي املجلة ،وإنما تمثل رأي أصحابها فقط.
ُ
 .16املجلة غير ملزمة بإعادة مسودات البحوث ،سواء ن ِشر البحث أم لم
ُينشر.

النشْر الفَنِّيَّة
شُرُ ْوطُ َّ
ّ
يراعى في البحوث املقدمة للنشر الشروط الف ِنية اآلتية:
.1
.2
.3
.4
.5

.6

.7
.8

ً
يكون التخاطب مع املجلة ،وإرسال البحوث إلكترونيا ،عن طريق بريد
املجلة اإللكترونيissccoll@uoanbar.edu.iq :
ُيطبع البحث ببرنامج ُ
الورد ( )Wordعلى الحاسوب ،وبمسافات منفردة.
ً
ً
يكون إعداد الصفحة على النحو اآلتي :أعلى وأسفل (2سم) ،يمينا ويسارا
ً
(2سم) أيضا ،وحجم الورقة ،)B5( :مع مراعاة ترقيم الصفحات.
تكون الكتابة بخط ،)Simplified Arabic( :للمتن والهامش ،وباللون
األسود.
يكون تسلسل صفحات كتابة البحث على النحو اآلتي :الصفحة األولى:
عنوان البحث الرئيس ،أسماء الباحثين وعنواناتهم وإيميالتهم ،بعد ذلك
ُ
ملخص البحث باللغتين العربية واإلنكليزية مع الكلمات املفتاحية ،ثم
ً
ُ
ُ
املقدمة ،ثم املباحث أو املطالب ،ثم الخاتمة ،واخيرا قائمة املصادر
واملراجع.
ُيكتب على الصفحة األولى فقط من البحث عبارة( :مجلة جامعة األنبار
للعلوم اإلسالمية) أعلى يمين الصفحة ،ويكون تحتها خط بحجم)12( :
أسود غامق ( )Boldمن يمين الصفحة إلى يسارها.
يكون عنوان البحث الرئيس بالحجم ( )18أسود غامق وسط الصفحة
األولى.
ُ
تكتب أسماء الباحثين وعنواناتهم ،بالحجم ( )16أسود غامق ()Bold
وسط الصفحة األولى ،أسفل عنوان البحث.

.9
.10
.11
.12
.13
.14

.15
.16

.17

ُ
تترك مسافة بين عنوان البحث واسم الباحث.
ُيكتب إيميل الباحث تحت اسمه مباشرة ،مع مراعاة الدقة في ذلك.
ُ
تكتب العنوانات األولية( :املقدمة ،املباحث أو املطالب ،الخاتمة،
الهوامش ،املصادر) بالحجم ( )16أسود غامق ( )Boldوسط الصفحة.
ُ
تكتب العنوانات الثانوية بالحجم ( )14أسود غامق ( )Boldيمين
الصفحة.
ُ
ُيكتب متن البحث بالحجم ( ،)14مع ضبط الصفحة ،وتترك مسافة
بادئة قدرها (1سم) للسطر األول فقط لكل فقرة من املتن.
ُ
تكتب هوامش البحث بالحجم ( ،)12وتكون في الصفحة نفسها (حواش ي
سفلية) أسفل متن البحث ،على أن يكون رقم الهامش بين قوسين هكذا:
( ،)1مع خيار الترقيم لكل صفحة على حدة.
ُيشترط كتابة النصوص القرآنية بالرسم العثماني ،ببرنامج( :مصحف
املدينة النبوية للنشر الحاسوبي).
ً
يكون ترتيب املصادر بحسب الحروف العربية هجائيا( :أ ،ب ،ت ،ث ،ج،
ً
ً
ح ،خ ،) .... ،مرقمة ترقيما تلقائيا باستخدام التنسيق الذي يكون فيه
الرقم مع نقطة فقط ،هكذا (.).1
املجلة غير ملزمة بقبول البحوث التي يتجاوز عدد صفحاتها عن ()30
صفحة ،سوى صفحات :العنوان وامللخص واملصادر.

النشْــر
ُأجُــ ْور َّ
أجور النشر في الجلة على النحو اآلتي:
ً
ُ .1يستوفى من الباحثين داخل العراق مبلغا قدر ُه :مائة وخمسة وعشرون
ألف ( )125000دينار عراقي ،عن الـ( )25صفحة األولى من البحث ،فإن
زاد على ذلك ُيضاف مبلغ قدر ُه :ألفان وخمسمائة ( )2500دينار عراقي عن
كل صفحة.
ِ
ً
ُ .2يستوفى من الباحثين خارج العراق مبلغا قدر ُه :مائة وخمسة وعشرون
دولر ،)$ 125( ،عن الـ( )25صفحة األولى من البحث ،فإن زاد على ذلك
ُ
ُ
كل صفحة.
يضاف مبلغ قدره :ثالثة دولرات ( )$ 3عن ِ
ُ .3يبلغ الباحث بالكلفة النهائية ألجور النشر لتسديدها ،ويتحمل أجور
التحويل كافة.

 .4إذا سحب الباحث بحثه بعد إرساله إلى الخبراءُ ،يعاد املبلغ الذي تم
ً
مخصوما ُ
تسل ُ
منه أجور الخبراء فقط.
الباحث
مه من
ِ
 .5ل ُيزود الباحث بكتاب قبول النشر ،ول ُينشر بحثه إل بعد دفع األجور
كاملة.
 .6ينشر البحث بعد استكمال الشروط العلمية والفنية خالل مدة تتراوح
من ثالثة إلى تسعة ( )9-3أشهر من تاريخ صدور كتاب قبول النشر،
وبحسب ظروف النشر.
ُ .7يزود الباحث بنسخة (مستلة) إلكترونية من بحثه ،ترسل عن طريق
ً
اإليميل ،ويمكن تزيلها من موقع املجلة أيضا.


ت
1
2

3
4
5
6
7
8

9

10

البحث

التَّذييل بأمساء اهلل تعاىل وصفاته
مناسباته وداللته سورة األنفال أمنوذجًا
توجيه املتشابه اللفظي يف تفسري ابن
جزي الكليب الغرناطي يف تفسريه
التسهيل لعلوم التنزيل سورة إبراهيم
أمنوذجًا «دراسة مقارنة»
مرويات الصحابة والتابعني رضي اهلل
عنهم يف سورة طه مجعا ودراسة
أوجه التشابه بني قصيت يوسف وموسى
عليهما السالم -دراسة موضوعية مقارنة
حكم زيادة الثقة عند الشيخ أمحد شاكر
يف كتاب الباعث احلثيث «دراسة حديثة
مقارنة»
مناذج من الرواة الذين قال فيهم حييى
بن معني لفظة (شيخ) يف تارخيه برواية
الدارمي «دراسة حديثية مقارنة»
مرويات عمرة بنت عبد الرمحن
األنصارية يف كتاب الشهادات يف الكتب
التسعة «دراسة حتليلية»
االستدالالت األصولية بآية
ﱡﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ

ﱜﱝ ﱞﱠ دراسة تأصيلية
كتاب أدب القاضي من كتاب الرعاية يف
جتريد مسائل اهلداية تأليف العالمة أبي
املليح مشس الدين حممد بن فخر الدين
عثمان بن موسى بن علي بن األقرب
احلنفي احلليب (ت774 :هـ) حتقيق (من
أول كتاب أدب القاضي إىل آخر فص ٌل يف
القضاء باإلرث)
شرط الفقر يف الوصية الواجبة
«دراسة مقارنة»

الباحث

حبث يف اجلزء الصفحة

أ.د .إبراهيم بن عبد اهلل بن
إبراهيم الزهراني

تفسري

األول

42-1

السيد ليث باسل صادق
أ.د .فراس حييى عبداجلليل

تفسري

األول

84-43

السيدة مأرب مصدق رزيك
أ .م .د .زبن عجيمي إبراهيم

تفسري

األول

132-85

م.د .أمحد خملف عبد

تفسري

األول

178-133

السيد علي حممد سليمان
أ.د .إدريس عسكر حسن

حديث

األول

218-179

السيدة كوثر عبد الستار
أ.م.د .ثامر عبد اهلل داود

حديث

األول

250-219

حديث

األول

284-251

األستاذ املساعد الدكتور
جعفر بن عبد الرمحن بن
مجيل قصاص

أصول
فقه

األول

314-285

السيد أمحد مخيس محاد
أ.د .جميد صاحل ابراهيم

فقه

األول

360-315

أ.م.د مقبل أمحد أمحد
أ.م د .عبد اهلل علي حمسن

فقه

األول

416-361

السيدة سجى علي خلف

أ.م.د .حازم عبد الوهاب عارف

ت
11

12

13

14

15

16
17
18
19
20

الباحث

البحث
اختيارات زين الدين املنجا بن عثمان
التنوخي (ت695:هـ) يف كتابه املمتع يف السيد إبراهيم مرعي شهاب
أ.م.د .عبداهلل داود خلف
شرح املقنع يف مسائل متعلقة باملفوضة
دراسة فقهية مقارنة
كتاب هدية الناصح وحزب الفالح الناجح
يف معرفة الطريق الواضح لشهاب الدين
السيد بشري فوزي محدان
أبي العباس أمحد بن حممد الزاهد
أ.م.د .نعمان سرحان عطية
(ت819هـ) من مجلة شروط وجوب الصالة
إىل نهاية مجلة األركان «دراسة وحتقيق»
ترجيحات اإلمام البيهقي يف كتابه
السيد قيس فيصل إبراهيم
«اخلالفيات» باب يف اجلناية متعلقة
أ.م .د .عمر نوري نصار
بالقَسامة وكفارة القتل والسحر «دراسة
فقهية مقارنة»
ترجيحات البيهقي يف كتابه اخلالفيات
السيدة جنلة مجال عبد اجمليد
(يف باب صالة الكسوف واخلسوف) «دراسة
أ.م.د .فائز حممد مجعة
فقهية مقارنة»
كتاب الطهارة من كتاب الرِّعايةِ يف جتري ِد
مسائ ِل اهلدايةِ تأليف العالمة أبي املليح
السيد نصيف جاسم حممد
مشس الدين حممد بن فخر الدين عثمان
أ.م.د حممود مشس الدين
بن موسى بن علي بن االقرب احلنفي
عبد األمري
احلليب (ت774هـ)من أول كتاب الطهارة
اىل آخر فصل اآلبار دراسة وحتقيق
ترجيحات البيهقي يف كتابه اخلالفيات يف
السيد عبداهلل حممد سعود
باب ما يصح به النكاح دراسة فقهية
أ.م.د .حممد فاضل إبراهيم
مقارنة
ترجيحات البيهقي يف كتابه اخلالفيات يف
معنى اإلقراء ومدته للمرأة اليت تباعد السيدة عذراء محيد فريح
أ.م.د أمين عبد القادر عبداحلليم
حيضها دراسة فقهية مقارنة
النبوات والسمعيات عند نعمان خري الدين السيدة أمساء حممد حسن
أ.م.د هادي عبيد حسن
اآللوسي (عرض ونقد) الروح أمنوذجاً
البعد التعبدي يف التشريع اإلسالمي
أ.م.د .صايل أمحد أمارة
وأثره يف ضمان احلقوق وأداء الواجبات
آراء معروف الرصايف الدينية حول
السيدة ندى عايد سعد
القرآن الكريم يف كتابه «الشخصية
أ.م.د .نزار عامر حسني
احملمدية» ،دراسة فكرية نقدية

حبث يف اجلزء

الصفحة

فقه

األول

450-417

فقه

األول

484-451

فقه

األول

518-485

فقه

الثاني 550-519

فقه

الثاني 608-551

فقه

الثاني

654-609

فقه

الثاني

690-655

عقيدة

الثاني

730-691

فكر

الثاني

772-731

فكر

الثاني

800-773

اختيارات زين الدين
المنجا بن عثمان التنوخي
(ت695:هـ) في كتابه
الممتع في شرح المقنع في مسائل
متعلقة بالمفوضة
دراسة فقهية مقارنة
السيد
إبراهيم مرعي شهاب
جامعة األنبار
كلية العلوم اإلسالمية
brhmalfhdawy@gmail.com
األستاذ المساعد الدكتور
عبداهلل داود خلف
جامعة األنبار
كلية العلوم اإلسالمية

11

11
السيد إبراهيم مرعي شهاب
 عبداهلل داود خلف.د.م.أ

ملخص باللغة العربية

 وعلى آله، والصالة والسالم على نبينا وسيدنا محمد خاتم النبيين،الحمد هلل رب العالمين
 لقد تناولت في هذا البحث اختيارات. والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين،وصحبه أجمعين
 وهو العالمة زين، انتهت إليه رئاسة المذهب في الشام في زمانه،عالم من علماء الحنابلة
 في مسائل متعلقة، في كتابه الممتع في شرح المقنع،الدين المنجا بن عثمان التنوخي
 وبحقوقها من حيث صداقها في األحوال التي تتعرض لها من موت زوجها قبل،بالمفوضة
 وهذا، وكذلك في حال وقوع الطالق عليها قبل الدخول وبعده،الدخول وقبل تسمية الصداق
. وبيان ما تستحقه في تلك األحوال،كله يهدف الى ضمان حقوق الزوجة
 دراسة فقهية، المفوضة، اختيارات:الكلمات المفتاحية
CHOICES OF ZAIN AL-DIN AL-MANJA BIN OTHMAN
AL-TANUKHI (D. 695 AH) IN HIS BOOK AL-MUMTI’ FI SHARH
AL-MUQNI’ IN ISSUES RELATED TO THE COMMISSIONER
A COMPARATIVE JURISPRUDENTIAL STUDY
Mr. Ibrahim Mari Shihab
Asst. Prof. Dr. Abdullah Daoud Khalaf

Summary:
Praise be to God, Lord of the worlds, and peace and blessings be upon our
prophet and our Master Muhammad, the seal of the prophets, and upon his
family and companions as a whole, and those who follow them with charity
until the Day of Judgments. This research has dealt with the choices of
Hanbali scholars, to whom the presidency of the school of thought in the
Levant ended in his time ,and he is the scholar Zain Al-Din Al-Munja ibn
Othman Al-Tanukhi, in his interesting book on Explanation of Al-Muqni,on
issues related to the commissioner, an her rights in tems of her friendship in
the situations to which she is exposed from the death of her husband before
consummation ,and before calling him the dowry ,as well as in the event of
divorce occurring on her before and after consummation, and all this aims
to guarantee the rights of the wife and to explain what she deserves in those
cases.
Keywords: choices, delegated, jurisprudence study
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املقدمة

الحمد هلل رب العالمين ،وأفضل الصالة ،وأتم التسليم على خاتم األنبياء،

الغر الميامين ،ومن
والمرسلين ،سيدنا محمد ،وعلى آله الطيبين الطاهرين ،واصحابه ُ
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ...وبعد:

إن الشريعة اإلسالمية خاتمة الشرائع ،وهي صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان،
شملت كل جوانب الحياة؛ لذلك كان تعلم احكامها ،والتفقه بالدين اإلسالمي ،له األهمية
الكبرى؛ لكونه يرتبط بحياة الناس ،وينظم عالقتهم ببعضهم البعض ،فأعطت الشريعة
كل ذي ٍّ
حق حقه ،ومن تلك الحقوق حق الزوجة في الصداق ،وضمانه لها في حال لم
أن ابحث بعض المسائل المتعلقة بها،
ُيفرض لها ،وهي التي تُعرف بالمفوضة ،فرتأيت ْ
ودراستها دراس فقهية مقارنة ،عن طريق دراسة اختيارات العالمة زين الدين المنجا بن

عثمان التنوخي رحمه اهلل تعالى في كتابه الممتع في شرح المقنع ،وقد قسمت البحث
إلى مقدمة وأربعة مطالب  ،اسأل اهلل العظيم ان يوفقنا لما هو خير لنا في ديننا ،ودنيانا،
وآخرتنا.
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املطلب األول:

التعريف باملفوضة

المفوضة في اللغة :مأخوذ من التفويض ،الذي هو التسليم ،أي تفويض أمر
الصداق إلى الولي أو الزوج ،وترك المنازعة في تقديره ،والمفوضة بكسر الواو ،هي
المفوضة بفتح الواو ،هي المرأة التي
المرأة التي زوجت نفسها من غير تسمية صداق ،و َّ
زوجها وليها من رجل من غير تسمية صداق(.)1

أن ال
أما المفوضة في االصطالح" :هي التي ُن ِكحت بال ذكر مهر أو على ْ

مهر لها"(.)2

( )1ينظر :طلبة الطلبة :ص ،45والمصباح المنير.483/2 :
( )2التعريفات :للجرجاني :ص.289
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املطلب الثاني:
حكم صداق املفوضة إذا مات عنها زوجها قبل الدخول

المرأة التي زوجت نفسها ،أو زوجها وليها بغير تسمية صداقُ ،يطلق عليه نكاح
()1

التفويض ،وهو جائز شرعاً ،وال خالف بين الفقهاء في ذلك ؛ لقوله تعالى :ﲑ ﲒ
ﲝﲟﲠﲡ ﲢ
ﲞ
ﲓﲔﲕﲖ ﲗﲘﲙﲚﲛﲜ

ﲧ ﲩ ﲪ ﲫ.)2(
ﲨ
ﲣﲤﲥﲦ
ِ
سم لها المهر ،ومعلوم أن
المطلقة التي لم ُي َّ
فاآلية قد بينت أن م ْن أحوال ُ
الطالق ال يكون إال بعد النكاح ،فدل ذلك على جواز نكاح التفويض(.)3

فأما إذا ُع ِقد النكاح ،ومات الزوج قبل تسمية الصداق ،وقد دخل بها ،فإنه يثبت

لها مهر المثل من نسائها ،وهذا مما ال نزاع فيه بين الفقهاء رحمهم اهلل تعالى(.)4

أما إذا مات الزوج عن زوجته قبل الدخول بها ،ولم ُيسم لها مه اًر ،فهنا اختلف

الفقهاء رحمهم اهلل تعالى في ثبوت الصداق لها على قولين:

القول األول :تستحق المفوضة مهر المثل من نسائها ،وممن قال به القول:
الحنفية ،والشافعية في قول ،والحنابلة في رواية هي المذهب ،والظاهرية(.)5
وهو القول الذي اختاره زين الدين المنجا رحمه اهلل تعالى(.)6
( )1ينظر :بدائع الصنائع ،274/2 :وبداية المجتهد ،51/3 :ومغني المحتاج ،367/4 :والشرح الكبير:
.257/2
( )2سورة البقرة ،اآلية .236
( )3ينظر :الجامع ألحكام القرآن :للقرطبي.197/3 :
( )4ينظر :اإلقناع في مسائل اإلجماع :البن القطان.22/2 :
( )5ينظر :المبسوط للسرخسي ،62/5 :والتهذيب في فقه اإلمام الشافعي ،506/5 :وعجالة المحتاج:
 ،1301/3والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين ،12/2 :واإلنصاف ،266/21 :والمحلى.481/9 :
( )6ينظر :الممتع في شرح المقنع.693/3 :
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القول الثاني :المفوضة إذا مات عنها زوجها ولم يدخل بها ،فال صداق لها.
وممن قال به :المالكية ،والشافعية في الصحيح من المذهب ،والحنابلة في
رواية ،والزيدية ،واإلمامية (.)1

األدلة ومناقشتها
أدلة أصحاب القول األول ومناقشتها:
استدلوا بالقرآن
ﱠﱢﱣﱤ
ﱡ
 -1قال تعالى :ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ

ﱪ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ.)2(
ﱫ
ﱥﱦﱧﱨﱩ
وجه الداللة :أمر اهلل  بإعطاء النساء مهورهن بما فُرض لهن أو تقديره إذا
كان المهر غير مسمى ،ويكون تقدير مهورهن بما يساويها من مثيالتها من نسائه(.)3
 -2قوله تعالى :ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ
ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ

ﲽ ﲾ  ...اآلية(.)4
وجه الداللة :دلت اآلية أن الزواج من غير صداق ،هو من خصوصياته ،
وما ُخص به  ال يجوز على غيره ،فال ينعقد نكاح غيره إال موجباً للمهر(.)5
( )1ينظر :المدونة ،163/2 :وروضة المستبين ،754/1 :والحاوي الكبير ،459/9 :وبداية المحتاج:
 ،154/3والمغني ،149/10 :والمبدع ،223/6 :والروض النضير ،15/4 :والخالف للطوسي:
.378/4
( )2سورة النساء ،اآلية .24
( )3ينظر :تفسير المنار ،لمحمد رشيد رضا.358/2 :
( )4سورة األحزاب ،اآلية .50
( )5ينظر :مفاتيح الغيب :للرازي ،176/25 :والمبسوط :للسرخسي.63/5 :
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لذلك أقول :ال يمكن القول بعدم وجوب الصداق للمفوضة التي مات عنها
زوجها ،ولم ُيسم لها شيئاً ،فيكون لها مهر المثل من نسائها؛ كي ال يكون نكاحها بال

صداق.

واستدلوا بالسنة:

روى عن عبداهلل بن مسعود  ،إنه ُسئِل عن رجل تزوج من امرأة ،ولم يفرض
لها صداقاً ،ولم يدخل بها حتى مات ،قال ابن مسعود  :لها مثل صداق نسائها ،ال
وكس ،وال شطط( ،)1ولها العدة ولها الميراث ،فقال معقل بن سنان األشجعي( :قضى
رسول اهلل  في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت ،ففرح ابن مسعود .)2()
وجه الداللة :دل الحديث على ثبوت مهر المثل لمن مات عنها زوجها ،ولم ُيسم

لها صداقاً ،ولم يدخل بها ،وذلك بتقدير مهر المثل من نسائها( ،)3وهذا الحديث نص
في محل النزاع(.)4
واعترض على هذا االستدالل :بأن هذه الرواية فيها من الضعف يؤدي إلى عدم
ثبوتها ،وذلك من خالل عدة أمور:

( )1الوكس :النقص ،فالمراد بقوله :ال وكس أي ال نقص في صداقها ،الشطط :الجور ومجاوزة الحد ،فيكون
المراد بقوله :ال شطط هو ال جور وزيادة على مهر المثل ،ينظر :النهاية في غريب الحديث واألثر:
.219/5
( )2أ خرجه أبو داود في سننه واللفظ له ،كتاب النكاح ،باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات،451/3 :
برقم ( ،)2114والترمذي في سننه ،أبواب النكاح ،باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل
أن يفرض لها ،441/2 :برقم ( .)1145وقال عنه الترمذي" :حديث ابن مسعود حسن صحيح" ،سنن
الترمذي.442/2 :
( )3ينظر :شرح مصابيح السنة للبغوي ،ابن الملك.592/3 :
( )4ينظر :المغني :البن قدامة.149/10 :
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()1

أعلوا الحديث بالضعف؛ بسبب االضطراب

أ-

في طرقه؛ ألن الحديث

يروى تارة عن معقل بن سنان ،وتارة معقل بن يسار ،وتارة عن أناس من
أشجع ،وهم مجهولون ال ُيعرف َم ْن هم ،فدل ذلك على اضطراب طرق
الحديث(.)2

ب -إن اإلمام علي بن أبي طالب  انكر هذه الرواية عندما أُخبِر بقصة
بروع بنت واشق ،فقال( :ال تُصدق األعراب على رسول اهلل  ،)3()لذلك

كان  ال يقبل شهادة األعراب عن رسول اهلل .)4(

ت -إن الحديث ضعيف؛ ألن علماء المدينة لم يعرفوا هذا الحديث عندما ورد
إليهم من أهل الكوفة؛ لذلك لم يقبلوه(.)5
وأجيب على هذا االعتراض :ما ُذكر من استدراكات لتضعيف حديث بن مسعود
 يجاب عليها باآلتي:
أ -إن االضطراب في طرق الحديث ال يقدح فيه؛ ألنه تردد بين رواية
أن
صحابي ،وصحابي آخر ،وهو ال يستوجب الطعن في الراوي؛ الحتمال ْ
يكون ٌّ
كل من الصحابيين قد قاما ،وتكلما بشهادتهما بقضاء النبي .

( )1االضطراب في الحديث :أ ن يرد مختلفا عن واحد من عدة طرق ،فيختلف راويه فيه ،فيرويه مرة على
وجه ،ومرة على وجه مختلف عن اآلخر ،ينظر :شرح ألفية العراقي في علوم الحديث :ابن العيني:
ص.134
( )2ينظر :االستذكار :البن عبد البر ،425/5 :والروض النضير.15/4 :
( )3أ خرجه عبد الرزاق في مصنفه ،كتاب النكاح ،باب الذي يتزوج فال يدخل وال يفرض حتى يموت:
 ،293/6برقم (.)10894
( )4ينظر :سبل السالم.221/2 :
( )5ينظر :الحاوي الكبير ،480/9 :سبل السالم.221/2 :
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وأما رواية عن رجل بني أشجع ،أو بعض بني أشجع ،فقد فُسرت بأنه معقل بن
سنان ؛ ألنه ِمن بني أشجع ،أو أنه حدث ذلك بحضور أناس من بني أشجع فشهدوا
لعبد اهلل بن مسعود  بأن قضاءه موافق لقضاء النبي .)1(
ب -أما ما ورد عن اإلمام علي بن أبي طالب  برده شهادة األعراب عن
رسول اهلل  ،فهو مما أُثِر عنه في تحريه عن الحديث عن طريق تحليف

الراوي ،وهو مما تفرد به إال األحاديث التي يرويها أبو بكر الصديق 
فيقبلها منه بال تحليف(.)2
وأما بخصوص شهادة األعرابي أقول :إن شهادة األعرابي مقبولة ،والدليل على
ذلك ما روي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما ،قال :جاء أعرابي إلى النبي  ،فقال:
أبصرت الهالل الليلة ،فقال ( :أتشهد أن ال إله إال اهلل ،وأن محمداً رسول اهلل) ،قال:
نعم ،قال ( :قُ ْم يا بالل فأذ ْن في الناس أن يصوموا غداً)( ،)3فدل هذا الحديث على
قبول شهادة األعرابي في فرض من فروض اإلسالم ،وهو الصوم ،فكيف ال تقبل
شهادته في قضاء قضاه النبي ؟
ت -أما تضعيف حديث ابن مسعود  بعدم قبول علماء المدينة به ،فليس على
إطالقه؛ ألنه إخبار بأن الحديث عند وروده من الكوفة لم يعرفه علماء
المدينة ،فهذا ليس بقادح فيه سيما أن الحديث من رواية العدل ،فضال عن

( )1ينظر :نيل األوطار :للشوكاني.205/6 :
( )2ينظر :الحاوي الكبير ،481/9 :ومرقاة المفاتيح.2102/5 :
( )3أ خرجه أبو داود في سننه ،كتاب :الصوم ،باب :في شهادة الواحد على رؤية هالل رمضان،28/4 :
برقم ( ،)2340والترمذي في سننه ،أبواب الصوم ،باب :ما جاء في الصوم والشهادة ،67/3 :برقم
( ،)691وقال ابن الملقن عن هذا الحديث" :هذا الحديث صحيح" ،البدر المنير في تخريج األحاديث
واآلثار الواقعة في الشرح الكبير.646/5 :
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ذلك فإن هذه الحادثة من القضايا التي قضى بها رسول اهلل  في القبائل
التي انتشر أهلها في الكوفة؛ لذلك عند رواية هذا الحديث لم يعرفه أهل
المدينة(.)1
استدلوا بالمعقول :أن المفوضة التي لم تقبض صداقها يجوز لها أن تمنع نفسها
عن زوجها لحين استيفائها لمهرها منه أو تسميته ،فدل ذلك على إن المهر استحقاقها
قبل الدخول سواء قبل الموت أم بعده(.)2

أدلة أصحاب القول الثاني ومناقشتها:
استدلوا بالقياس:
أ-إن المرأة إذا طُلقت قبل الدخول ال يثبت لها الصداق ،فكذلك إذا مات عنها
زوجها قبل الدخول بها ،وقبل تسمية الصداق لها ،بجامع أن ُكالً منهما
حدثت الفرقة فيهما قبل الدخول ،وقبل تسمية الصداق(.)3

واعترض على هذا االستدالل :بأن هذا القياس قياس مع الفارق ال يصح ،ألن
الطالق يقطع النكاح ،ويزيله قبل إتمامه ،وأما الموت فإنه فيه يتم النكاح ،فيكتمل
الصداق به؛ لذلك وجبت العدة بموت الزوج قبل الدخول ،ولم تجب بالطالق(.)4
ب -إن الصداق عوض للمرأة ،ولما لم ُيقبض هذا الصداق ،ولم ُيسم ،ال
تستحقه المفوضة بموت زوجها ،قياساً على البيع في حال لم ُيقبض

المبيع ،ولم ُيسم له عوضاً(.)5

( )1ينظر :الحاوي الكبير :للماوردي ،481/9 :وسبل السالم :للصنعاني.221/2 :
( )2ينظر :شرح مختصر الطحاوي :للجصاص.411/4 :
( )3ينظر :والحاوي الكبير ،480/9 :والمغني ،149/10 :والمبدع.223/6 :
( )4ينظر :المغني ،149/10 :والممتع في شرح المقنع.693/3 :
( )5ينظر :بداية المجتهد.52/3 :
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الترجيح:
بعد عرض أقوال الفقهاء رحمهم اهلل تعالى ،وبيان أدلتهم ومناقشتها ،يترجح لي
واهلل تعالى أعلم -ما ذهب إليه أصحاب القول األول ،وهو الذي اختاره زين الدينالمنجا رحمه اهلل تعالى ،والذي ينص على استحقاق المفوضة لمهر المثل إذا مات عنها
زوجها قبل الدخول بها ،ولم يسم لها صداق ،وترجيح هذا القول لعدة أسباب:
 -1قوة األدلة التي استدلوا بها ،منها حديث ابن مسعود  ،فقد صححه علماء
نص في محل النزاع ،والعمل به أولى من العمل بالقياس
الحديث ،وهو ٌّ
الذي استدل به أصحاب القول الثاني؛ ألنه ال اجتهاد مع النص.
 -2إن القول بإعطائها مهر المثل فيه إنصاف للمرأة بإعطائها لحقها ،وقد
ﲖﲘﲙﲚﲛ
ﲗ
أوجبه اهلل تعالى للزوجة بقوله :ﲓ ﲔ ﲕ
( )1
تم بعقد صحيح ،فقد
ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ، فما دام النكاح قد َّ

وجب للزوجة مهرها ،وا ْن لم ُيسم لها.

( )1سورة النساء ،اآلية .4
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املطلب الثالث:

حكم صداق املفوضة إذا طُلِّقت قبل الدخول

ال خالف بين الفقهاء رحمهم اهلل تعالى في وجوب نصف الصداق المسمى
للمرأة إذا طُلقت قبل الدخول بها ،وقد فُ ِرض لها صداق(.)1

وأما المفوضة إذا طُلقت قبل الدخول بها ،ولم ُيفرض لها صداق ،فقد اختلف

الفقهاء رحمهم اهلل تعالى فيما يجب لها على ثالثة أقوال:

القول األول :المفوضة إذا طُلقت قبل الدخول ،ولم يفرض لها زوجها صداقاً،
تجب لها المتعة(.)2
وممن قال بهذا القول :الحنفية ،والشافعي في الجديد ،والحنابلة في رواية على
الصحيح في المذهب ،والزيدية ،والظاهرية ،واإلمامية(.)3
وهذا القول هو الذي اختاره زين الدين المنجا رحمه اهلل تعالى(.)4

( )1ينظر :مراتب اإلجماع :البن حزم :ص.70
ويستعان على تمشية
( )2المتعة :بضم الميم وكسرها في اللغة مأخوذة من المتاع ،وهي كل ما ينتفع بهُ ،

األحوال ،ينظر :المصباح المنير ،562/2 :أما المتعة في الشرع :فهي "كل ما يجب للمنكوحة التي
طلقت قبل الدخول بها ،ولم يكن سمي لها زوجها مه اًر" ،طلبة الطلبة :ص ،45وقد اختلف الفقهاء
رحمهم اهلل تعالى في تقدير المتعة ،فذهب الحنفية إلى أن المتعة مقدرة بثالثة أثواب درع وخمار وملحفة
والشافعية جعلوا تقديرها للحاكم ،وفي القديم جعلوا المتعة بقدر خادم أو بقيمة ثالثين درهما ،والحنابلة
قدروا المتعة بخادم وكسوة يجوز الصالة بها ،واإلمامية قدروا المتعة على الموسر بخادم ،واألوسط
يثوب أو مقنعة ،وعلى المقتر خاتم وما أشبه .ينظر :المبسوط ،62/6 :والحاوي الكبير،477/9 :

والمبدع ،224/6 :والخالف :للطوسي.375/4 :
( )3ينظر :المبسوط :للسرخسي ،61/6 :والتهذيب في فقه اإلمام الشافعي ،505/5 :واألنصاف،270/21 :
والبحر الزخار ،118/3 :والمحلى ،245/10 :وشرائع اإلسالم.564/1 :
( )4ينظر :الممتع في شرح المقنع.694/3 :
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فرض لها صداق،
القول الثاني :أن المفوضة إذا طُلقت قبل الدخول بها ،ولم ُي َ

فال تستحق شيئا ،ولكن تُستحب لها المتعة.

وممن قال بهذا القول :المالكية ،والشافعي في القديم(.)1

القول الثالث :المفوضة إذا طُلقت قبل الدخول بها ،ولم يفرض لها زوجها
صداقاً ،فإنها تستحق نصف مهر المثل ،وقال به الحنابلة في رواية(.)2

األدلة ومناقشتها:
أدلة أصحاب القول األول ومناقشتها
 -1قوله تعالى :ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ

ﲧ ﲩ ﲪ ﲫ.)3(
ﲨ
ﲝﲟﲠﲡ ﲢﲣﲤﲥﲦ
ﲞ
وجه الداللة :أن قوله :ﲟ أمر ،واألمر بأصله بفيد الوجوب ،وال
ُيصرف عن الوجوب إال بقرينة(.)4

واعترض على هذا االستدالل :إن قوله تعالى :ﲟ وا ْن كان أم اًر ،لكنه

ال يقتضي الوجوب؛ ألنه اقترن بقرينة صرفته عن الوجوب إلى الندب ،وهي تخصيصه
بقوله تعالى :ﲩ ﲪ ﲫ ،فإن اهلل  يعرف المحسن ِم ْن غير المحسن ،وفي

اآلية علق سبحانه وتعالى حكم المتعة للمطلقة على اإلحسان ،وما تعلق به ليس
بواجب ،وذلك يدل على االستحباب(.)5

( )1ينظر :الجامع لمسائل المدونة ،238/9 :ومغني المحتاج.398/4 :
( )2ينظر :المغني ،139/10 :واإلنصاف.270/21 :
( )3سورة البقرة ،اآلية .236
( )4ينظر :أحكام القرآن :للجصاص ،137/2 :ومفاتيح الغيب ،476/6 :والخالف :للطوسي.374/4 :
( )5ينظر :أحكام القرآن :البن العربي.433/1 :
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وأُجيب على هذا االعتراض :إن كلمة حقاً في اآلية ُّ
تدل على الوجوب ،وأما
التعبير بالمحسنين فإنه ال يدل على صرف األمر إلى الندب ،وانما المراد بالمحسنين،
هم المؤمنون ،والمؤمن هو الذي يتبع الشرع ،وينقاد ألحكامه ،فذكر المحسنين إنما هو
للتأكيد على تمام اإلحسان ،ومثل ذلك ورد كثي اًر في القرآن منه قوله تعالى عن القرآن:
ﱈ ﱊ ﱋ ،)1(فليس المراد بتخصيص كون القرآن هدى
ﱆ ﱉ
ﱃ ﱄ ﱅ ﱇ
للمتقين فقط ،بل تُبين اآلية أن الذي يهتدي بالقرآن قد نال تمام التقوى(.)2

واعترض أيضاً :يدل على إن حكم المتعة في اآلية لالستحباب ،أن اهلل سبحانه

وتعالى قَرن بين الموسر ،والم ِ
عسر ،وأن المتعة تكون على حسب حال الرجل ،فتكون
َ
ُ
على الموسر أكثر من المعسر ،وبذلك تكون غير مقدرة بمقدار ،إذ لو كانت واجبة

ِ
ٍ
بمقدر؛
لكانت ُمقدرة معلومة مثل الواجبات في األموال؛ وألنه لم ُي َر واجباً في مال ليس ُ
لذا لما كانت المتعة غير مقدرة فتكون مستحبة(.)3
وأجيب على هذا االعتراض :إن ترك تحديد المتعة ليس فيه إسقاط لوجوبها؛

ألنه ورد الكثير ِم ْن الواجبات في القرآن لم تُحدد ِمثل النفقات ،كما في قولة تعالى:

ﲫ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ...اآلية(،)4
ﲬ
 ...ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ
ومعلوم أن النفقة على األهل واجبة ،ولكنها ليست ُمقدرة ،بل ذكر  النفقة بال تحديد
ﱩ ﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱ
ﱪ
مثل المتعة ،كما في قوله  :ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ

ﱺ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ،)5(وبذلك ثبت وجود واجبات
ﱻ
ﱲﱴﱵﱶﱷ ﱸﱹ
ﱳ
( )1سورة البقرة ،اآلية .2
( )2ينظر :أحكام القرآن :للجصاص.137/2 :
( )3ينظر :االستذكار :البن عبد البر ،121/6 :وشرح صحيح البخاري :البن بطال.525/7 :
( )4سورة البقرة ،اآلية .233
( )5سورة الطالق ،اآلية .7
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غير ُمقدرة ،فكذلك المتعة للمطلقة(.)1
 -2قوله تعالى :ﱹ ﱺ ﱻﱼ ﱽ ﱾ ﱿ.)2(
وجه الداللة :إن اهلل  أضاف المتعة للمطلقات بحرف الالم التي تُسمى الم
التمليك ،وفيه داللة على استحقاق المطلقات للمتعة ،فيكون داال على الوجوب ،وليس
للندب(.)3
استدلوا بالقياس :إن المرأة إذا طُلقت قبل الدخول ،وقد ُسمي لها صداق ،فإنه

المسمى ،فكذلك المفوضة تجب لها المتعة إذا طُلقت قبل
يجب لها نصف الصداق ُ

الدخول ،وقبل تسمية الصداق لها ،عوضاً عن بدل الصداق؛ كي ال يخلو العقد
الصحيح من صداق ،والذي يجمع بينهما أنهما قد تعلق حكمه بطالق قبل الدخول،

أن ُيسمى لها شيئاً بعد الطالق(.)4
فوجب ْ

استدلوا بالمعقول :وجبت المتعة للمطلقة؛ ألن عقدها عقد نكاح صحيح وقع فيه

طالق ،وهذا يقتضي عوضاً؛ كي ال ُيعرى عقدها الصحيح عن ذكر الصداق(.)5

أدلة أصحاب القول الثاني ومناقشتها:
استدلوا بالقرآن

بقوله تعالى :ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ

ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ...اآلية(.)6
فرض لها صداق،
وجه الداللة :مفهوم اآلية أن المطلقة قبل الدخول بها ،ولم ُي َ
( )1ينظر :التوضيح لشرح الجامع الصحيح :البن الملقن.599/25 :
( )2سورة البقرة ،اآلية .241
( )3ينظر :تفسير الخازن ،249/1 :والمبسوط :للسرخسي ،61/6 :والخالف :للطوسي.375/4 :
( )4ينظر :شرح مختصر الطحاوي :للجصاص.408/4 :
( )5ينظر :بحر المذهب ،457/9 :والمغني ،139/10 :والمبدع.224/6 :
( )6سورة البقرة ،اآلية .237
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المطلق ال صداق وال متعة(.)1
لم يجب على ُ
واعترض على هذا االستدالل :بأن المرأة إذا طُلقت ،قد لحقها االبتذال بهذا
الطالق ،وقلت الرغبة في نكاحها ،وبما إن المفوضة لم ُيسم لها صداق ،وقذ طُلقت قبل
الدخول بها ،فتجب لها المتعة عوضاً عما ِ
لحقها من االبتذال(.)2
استدلوا بالقياس :إن َّ
كل امرأة إذا ماتت لم تجب لها المتعة ،وانما يجب لها

نصف الصداق المسمى ،فكذلك إذا طُلقت قبل الدخول ،وقبل التسمية ،ال تجب لها
المتعة؛ الن التفريق بالطالق نوع من البينونة ،فال تجب المتعة به كما في الموت(.)3
واعترض على هذا االستدالل :إن عقد نكاح المرأة إذا ماتت ال يخلوا من بدل؛
لذلك نجده خال من المتعة لوجود البدل ،وهذا بخالف المفوضة المطلقة ،تثبت لها
المتعة في حال طالقها قبل الدخول وتسمية الصداق؛ لكي ال يخلو نكاحها من بدل(.)4
استدلوا بالمعقول :إن الزوج إذا سمى صداقاً لزوجته ،وطلقها قبل الدخول بها،
سقط عنه نصف ما سمى ،وال يجب عليه شيء آخر؛ ألن ما سمى كان واجباً قبل أن
إن دل فإنما ُّ
يدل إن الطالق له
يسقط نصفه ،فال يجب غيره كالمتعة أو غيرها ،وهذا ْ
تأثير باإلسقاط ،وليس بإيجاب المتعة أو غيرها(.)5

( )1ينظر :التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب.193/4 :
( )2ينظر :تكملة المجموع.387/16 :
( )3ينظر :اإل شراف على نكت مسائل الخالف :للقاضي عبدالوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي:
.715/2
( )4ينظر :بحر المذهب :للروياني.456/9 :
( )5ينظر :اإلشراف على نكت مسائل الخالف.715/2 :
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أدلة أصحاب القول الثالث ومناقشتها:
استدلوا بأن المفوضة إذا طُلقت قبل الدخول ،والتسمية يجب لها نصف مهر
سم لها صداق ،يجب لها مهر المثل ،وبما
المثل؛ ألنها إذا طُلقت بعد الدخول ،ولم ُي َّ
إنها طُلقت قبل الدخول ،لذا يجب لها نصف مهر المثل ،وهو مثل ما إذا سمى لها

صداقاً محرماً ،فإنه يثبت لها نصف صداق مثلها قبل الدخول بها(.)1

واعترض على هذا االستدالل:

بأن قوله تعالى :ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ

ﲝﲟﲠﲡ ﲢﲣﲤﲥﲦ
ﲞ
ﲗﲘﲙﲚﲛﲜ

ﲧ ﲩ ﲪ ﲫ ،)2(ظاهره أوجب للمطلقة التي طلقها زوجها قبل الدخول،
ﲨ
وقبل تسمية الصداق ،لها المتعة ،وأما التي ُسمي لها صداق ،وطُلقت قبل الدخول
فيجب لها نصف الصداق المفروض(.)3

الترجيح:

بعد عرض أقوال الفقهاء رحمهم اهلل تعالى ،وبيان أدلتهم التي استدلوا بها،

ومناقشتها ،يترجح لي واهلل تعالى أعلم ،ما ذهب إليه أصحاب القول األول ،وهو الذي
اختاره زين الدين المنجا رحمه اهلل تعالى ،والذي ينص على وجوب المتعة للمفوضة إذا
طُلقت قبل الدخول ،وقبل تسمية الصداق؛ وسبب ترجيح هذا القول يرجع لسببين:
 -1قوة األدلة التي استدلوا بها ،وسالمتها من الرد واالعتراض.

 -2إن القول بوجوب المتعة ،فيه مراعاة لحق المرأة المطلقة ،وتعويضها عما
الخطاب عنها؛ بسبب طالقها ،فبإيجاب
يلحقها من ابتذال ،واعراض ُ
المتعة يتحقق مقصد القاعدة الفقهية ال ضرر وال ضرار.

( )1ينظر :المغني ،139/10 :والمبدع.224/6 :
( )2سورة البقرة ،اآلية .236
( )3ينظر :شرح الزركشي على مختصر الخرقي.306/5 :

433

11

املطلب الرابع:
حكم متعة الطالق للمفوضة إذا طلقت بعد الدخول

فرض فيه صداق ،ال يجوز الدخول بالزوجة حتى يفرض
أن كل عقد نكاح لم ُي َ
فإن حصل الدخول بالزوجة ،ولم يفرض لها صداقاً ،وجب
لها صداقاً صحيحاً معلوماًْ ،
لها مهر المثل من نسائها ،وهذا مما ال خالف فيه بين الفقهاء رحمهم اهلل تعالى()1؛

والسبب في استقرار مهر المثل لها؛ لكي ال يخلو الدخول بها من صداق؛ ألن الدخول
في نكاح ٍ
خال من الصداق من خصائص النبي )2(؛ وألن الزوجة المسمى لها صداقاً،
يستقر لها صداقها المسمى بالدخول بها ،فكذلك في المفوضة المدخول بها قبل تسمية
الصداق ،يجب لها مهر المثل من نسائها؛ ألنهما مشتركان في المعنى الذي أوجب
استقرار الصداق ،وهو الدخول(.)3
وبعد استقرار مهر المثل للمفوضة إذا طُلقت بعد الدخول بها ،اختلف الفقهاء
رحمهم اهلل تعالى ،في استحقاقها لمتعة الطالق على قولين:
القول األول :المفوضة إذا طُلقت بعد الدخول بها ،ال تجب لها متعة الطالق.
وممن قال به :الحنفية ،والمالكية ،والشافعي في القديم ،والحنابلة في أصح
الروايتين ،والزيدية ،واإلمامية( ،)4وهذا القول هو الذي اختاره زين الدين المنجا رحمه اهلل
تعالى(.)5

( )1ينظر :اإلقناع في مسائل اإلجماع :البن القطان.22/2 :
( )2ينظر :الشرح الكبير ،278/21 :وكشاف القناع.158/5 :
( )3ينظر :الممتع في شرح المقنع ،694/3 :وكشاف القناع.158/5 :
( )4ينظر :المبسوط :للسرخسي ،61/6 :والمدونة ،238/2 :والمجموع ،387/16 :بداية المحتاج،165/3 :
واالنصاف ،278/21 :والبحر الزخار ،118/3 :وشرائع اإلسالم.564/1 :
( )5ينظر :الممتع في شرح المقنع.695/3 :
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القول الثاني :المفوضة إذا طُلقت بعد الدخول بها تجب لها متعة الطالق مع
صداق المثل.
وممن قال بهذا القول :الشافعي في الجديد ،والحنابلة في رواية ،والظاهرية(.)1

األدلة ومناقشتها
أدلة أصحاب القول األول ومناقشتها:
استدلوا بالقرآن:

قوله تعالى :ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ

ﲧﲩﲪ
ﲨ
ﲝﲟﲠﲡ ﲢﲣﲤﲥﲦ
ﲞ
ﲛﲜ
ﲫ ﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴ ﲵﲶﲷﲸﲹ
ﳇ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌﳍ
ﳈ
ﳂﳄﳅﳆ
ﳃ
ﲺﲻﲼﲽﲾ ﲿﳀﳁ

ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ.)2(

وجه الداللة من وجهين:

األول :دلت اآليتان على اختصاص ِقسم من المطلقات بالمتعة ،وهي المطلقة
غير المدخول بهاَ ،ولم ُي َفرض لها صداق ،وقسم وجب لها نصف الصداق المفروض
لها إذا طُلقت قبل الدخول ،وبذلك تكون المفوضة المدخول بها إذا طُلقت يجب لها مهر
المثل من نسائها ،وال تجب لها المتعة؛ الختصاص كل قسم بما ُوصف به من حكم(.)3
الثاني :إن اهلل تعالى أمر بالمتعة للمطلَّقة بشرطين ،وهما عدم تسمية المهر،

المطلَّقة قد
وعدم الدخول بالزوجة؛ لذلك ال تجب المتعة عند فقدان الشرطين ،وهذه ُ
طُلقت بعد الدخول ،وقد وجب لها مهر المثل من نسائها؛ وألجل ذلك ال تجب لها متعة
( )1ينظر :العزيز ،330/8 :والمغني ،140/10 :والمبدع ،224/6 :والمحلى.245/10 :
( )2سورة البقرة :من اآلية .237-236
( )3ينظر :مفاتيح الغيب :للرازي ،474/6 :والشرح الكبير.279/21 :
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الطالق لفقد الشرطين(.)1
استدلوا بالقياس :المفوضة المدخول بها بعد طالقها قد استحقت من زوجها مهر
أن تقرر به مهر المثل فال حاجة إلى فرض
المثل ،وال تجب لها المتعة؛ ألن النكاح بعد ْ

المتعة أو غيرها ،فكما إن المطلقة غير المدخول بها بعد تسمية المهر يجب لها نصف
المسمى ،وال تجتمع معه المتعة ،فكذلك في المفوضة إذا طُلقت بعد الدخول ال تجتمع
المتعة مع مهر المثل الواجب لها من باب أولى(.)2
استدلوا بالمعقول :إن متعة الطالق ،إنما تجب َخلَفَاً عن الصداق ،والمفوضة
إذا طُلقَت بعد الدخول يجب لها مهر المثل ،وال تجب لها المتعة؛ ألن المتعة َخلف عن
المهر ،فال تجتمع معه(.)3

أدلة أصحاب القول الثاني ومناقشتها:
استدلوا من القرآن
ﱻ ﱽ ﱾ ﱿ.)4(
ﱼ
 -1قوله تعالى :ﱹ ﱺ
وجه الداللة :اآلية على عمومها أوجبت المتاع ل ُكل ُمطلَّقة سواء كانت ُمطلَّقة
ُسمي لها صداق أم لم ُيسم ،أو ُمطلَّقة مدخوالً بها أو غير مدخول(.)5

واعترض على هذا االستدالل من وجهين:

أن ينتفع به،
األول :أن المراد من لفظ المتاع في اآلية ،هو كل ما يمكن ْ

أن ُينتفع به ،ولذلك
فالمطلَّقة بعد الدخول لها مهر المثل ،وهو متاعها الذي يمكن ْ
ُ
( )1ينظر :بحر المذهب :للروياني.522/9 :
( )2ينظر :المبسوط :للسرخسي62/6 :
( )3ينظر :المبسوط ،62/6 :وكفاية النبيه ،313/13 :وكشاف القناع.158/5 :
( )4سورة البقرة ،اآلية .241
( )5ينظر :تفسير ابن كثير ،641/1 :وبحر المذهب ،522/9 :والشرح الكبير.279/21 :
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وجبت المتعة للمطلقة غير المدخول بها ولم ُيفرض لها صداق؛ لعدم وجود الصداق
الذي تنتفع به(.)1

الثاني:

إن المراد بالمتاع هو نفقة العدة ،والدليل على ذلك قوله تعالى :ﱛ

ﱦﱨ
ﱧ
ﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥ

ﱳ ﱵ ﱶ ﱷ،)2(
ﱴ
ﱩ ﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲ
حيث قدر المتاع بالحول في عدة المتوفى عنها زوجها ،ثم ُع ِطفت على آية:

ﱻ ﱽ ﱾ ﱿ ،فبينت اآلية أن المتاع هو النفقة للتي
ﱼ
ﱹ ﱺ
توفى عنها زوجها وبذلك يكون المراد بالمتاع للمطلقة هو نفقة العدة(.)3
-2قوله تعالى :ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ

ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ.)4(
وجه الداللة :دلت اآلية على إيجاب المتعة للزوجة المدخول بها في حال
طالقها؛ ألن في اآلية خطاب للنبي  بخصوص زوجاته المدخول بهن ،وقد سمى
لهُن صداقاً(.)5

واعترض على هذا االستدالل :بأن األمر بالمتعة لزوجات النبي ُ يحمل على

التطوع منه  ،أي من باب االستحباب ،وليس على سبيل الوجوب( ،)6أو تُحمل هذه

( )1ينظر :أحكام القرآن :البن العربي.433/1 :
( )2سورة البقرة ،اآلية .240
( )3ينظر :التجريد :للقدوري ،4723/9 :والبحر الزخار.119/3 :
( )4سورة األحزاب ،اآلية .28
( )5ينظر :مفاتيح الغيب :للرازي  ،476/6وتفسير ابن كثير.641/1 :
( )6ينظر :اللباب في علوم الكتاب.246/4 :
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المتعة على نفقة العدة في حال طُلقت الزوجة(.)1

استدلوا األثر:

 -1عن ابن عمر  قال( :لكل ُمطلَّقة متعة إال التي طلَّقها قبل الدخول ،وقد
فرض لها مه اًر)(.)2
وجه الداللة :دل األثر أن لجميع المطلقات عموماً متعة الطالق ،ومن تلك

المطلقات المفوضة التي طُلقت بعد الدخول(.)3
 -2عن سويد بن غفلة قال :كانت عائشة الخثعمية عند الحسن بن علي بن
لتهنِك
أبي طالب  فلما أُصيب ٌّ
علي  ،وبويع الحسن بالخالفة ،قالتْ :
علي ،وتُظهرين الشماتة ،اذهبي
بالخالفة يا أمير المؤمنين ،فقالُ :يقتل ٌّ
()4

فانتي طالق ثالثاً ،قال :فتلفعت

نساجها( ،)5وقعدت حتى انقضت

عدتها ،وبعث إليها عشرة آالف متعة ،وبقية بقيت لها من صداقها،
فقالت :متاع قليل من حبيب مفارق ،فلما بلغه قولها بكى وقال :لوال اني
سمعت جدي ،أو حدثني أبي انه سمع جدي يقول( :أيما رجل طلق امرأته
ثالثاً مبهمة ،أو ثالثاً عند األقراء لم ِ
تحل له حتى تنكح زوجاً غيره)،

لراجعتها(.)6
( )1ينظر :سبل السالم :للصنعاني.225/2 :
( )2أخرجه مالك في الموطأ ،كتاب :الطالق ،باب :ما جاء في متعة الطالق ،633/1 :برقم ( ،)1644وهذا
األثر صحيح ،ينظر :ما صح من آثار الصحابة في الفقه.1048/3 :
( )3ينظر :المهيأ في كشف أسرار الموطأ :لعثمان بن سعيد الكماخي.121/3 :
( )4التلفع :هو التغطية ،أي تغطية الجسد بالثوب ،وااللتحاف به حتى يغطيه ،ينظر :لسان العرب.3/8 :
( )5النساج :هو نوع من أنواع المالحف التي تنسج ،ينظر :النهاية في غريب الحديث واألثر.432/2 :
( )6أ خرجه الطبراني في المعجم الكبير ،باب عن سويد بن غفلة عن الحسن بن علي ،91/3 :برقم:
( ،)757وقال عنه الهيثمي ":رواه الطبراني وفي رجاله ضعف وقد وثقوا" ،مجمع الزوائد.339/4 :
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وجه الداللة :دل األثر على إن كل طالق البد من إعطاء المطلقة المدخول بها
المتعة مع الصداق.
والذي يبدو أن المتعة التي أعطاها لها الحسن بن علي _ ،_ليست على
سبيل اإليجاب ،بل تُحمل على االستحباب؛ وذلك لما ُع ِرف عنه بكرمه وجوده الكبير،
حيث كان ُي ِ
كرم المرأة التي ُيطلقها ،ويجود عليها من سخائه( ،)1فهو قد أعطاها بقية
صداقها الواجب لها ،وزاد عليه من العطاء على سبيل االستحباب ولتطييب نفسها.

استدلوا بالمعقول :إن وجوب مهر المثل للمفوضة المطلقة بعد الدخول إنما
استحقته بما حصل لها من الدخول ،وأما وجوب المتعة لها فبما لحق بها من االبتذال
بسبب هذا العقد الذي طُلقت به؛ فيكون وجوب المتعة بمقابلة االبتذال؛ والن مهر المثل
يثبت للمرأة إذا وطئت بشبهة أو نكاح فاسد ،فتثبت المتعة لها لرد االعتبار لها ودفع
الضيق الذي يلحق بها بسبب الطالق(.)2
واعترض على هذا االستدالل :إن ما حصلت عليه من وجوب مهر المثل لها،
هو بدل يقابل االبتذال بعد حصول الطالق بين الزوج والزوجة ،كي ال يخلو النكاح من
مهر ،لذا وجب مهر المثل ،وال تجب المتعة؛ كي ال يجب بدالن في العقد (.)3

الترجيح:
بعد عرض أقوال الفقهاء رحمهم اهلل تعالى ،وبيان ألدلتهم ومناقشتها يترجح لي
ما ذهب إليه أصحاب القول األول ،وهو اختيار زين الدين المنجا رحمه اهلل تعالى،
والذي ينص بعدم إ يجاب المتعة للمفوضة إذا طلقت بعد الدخول؛ ألنه وجب لها مهر
( )1ينظر :سير أعالم النبالء.253/3 :
( )2ينظر :كفاية النبيه ،314/13 :وبحر المذهب ،53/9 :والمجموع ،387/16 :والمسائل الفقهية:
.129/2
( )3ينظر :التجريد ،للقدوري.4725/9 :
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المثل ،وسبب ترجيح هذا القول هو أن المفوضة المدخول بها بعد طالقها قد وجب لها
مهر المثل من نسائها؛ وألن إيجاب المتعة بكون بمقام إيجاب بدل ثاني ،وال يجتمع
بدالن؛ لذلك يقال أن المتعة مستحبة ،فإذا كان الزوج لديه القدرة المادية بحيث يمكنه
المطلق لو كان فقي اًر ،فيكون
دفع ما أراده من المتعة لمطلقته على وجه االستحباب؛ وأن ُ
إيجاب المتعة عليه مع مهر المثل فيه الحاق الضرر عليه ،والعسر ...واهلل تعالى أعلم.
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اخلامتة

الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ،والصالة والسالم على نبينا محمد ،وعلى
أن أعانني اهلل سبحانه وتعالى على تكملة هذا البحث ،سأذكر
آله وصحبه وسلم ،بعد ْ
أهم النتائج التي توصلت إليها:

 -1إن نكاح التفويض هو عقد نكاح بال ذكر للصداق ،وال إسقاطه ،وهو عقد
جائز.
 -2إن المفوضة تستحق مهر المثل إذا مات عنها زوجها قبل الدخول ،وقبل
تسمية الصداق.
 -3إن المفوضة تجب لها متعة الطالق إذا طُلقت قبل الدخول وقبل تسمية
الصداق.
 -4إن المفوضة تستحق مهر المثل ،إذا طُلقت بعد الدخول ،وال تجب لها
متعة الطالق.
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بعد القرآن الكريم

املصادر واملراجع

 -1أحك ا ا ا ااام الق ا ا ا ارآن :أحم ا ا ا ااد ب ا ا ا اان عل ا ا ا ااي الجص ا ا ا اااص الحنف ا ا ا ااي (ت370ه)،
تحقيا ا ا ا ااق :محما ا ا ا ااد صا ا ا ا ااادق القمحا ا ا ا اااوي ،دار إحيا ا ا ا اااء الت ا ا ا ا اراث العربا ا ا ا ااي،
بيروت1405 ،ه.
 -2أحكا ا ااام القا ا ارآن :محما ا ااد با ا اان عبا ا ااد اهلل با ا اان العربا ا ااي (ت543ه) ،تحقيا ا ااق:
محما ا ااد عبا ا ااد القا ا ااادر عطا ا ااا ،دار الكتا ا ااب العلميا ا ااة ،بيا ا ااروت لبنا ا ااان ،ط،3
1424ها2003-م.
 -3االسا ا ا ااتذكار الجا ا ا ااامع لما ا ا ااذاهب فقها ا ا اااء علما ا ا اااء األقطا ا ا ااار :يوسا ا ا ااف با ا ا اان
عبا ا ااداهلل با ا اان محما ا ااد با ا اان عبا ا ااد البا ا اار (ت463ه) ،تحقيا ا ااق :سا ا ااالم محما ا ااد
عط ا ا ا ا ااا ،ومحم ا ا ا ا ااد عل ا ا ا ا ااي مع ا ا ا ا ااوض ،دار الكت ا ا ا ا ااب العلمي ا ا ا ا ااة ،بي ا ا ا ا ااروت،
1421ها2000-م.
 -4اإلشا اراف علا ااى نكا اات مسا ااائل الخا ااالف :القاضا ااي عبا ااد الوها اااب با اان علا ااي
ب ا ا ا اان نص ا ا ا اار البغ ا ا ا اادادي الم ا ا ا ااالكي (ت422ه) ،تحقي ا ا ا ااق :الحبي ا ا ا ااب ب ا ا ا اان
طاهر ،دار ابن حزم ،ط1420 ،1ها1990-م.
 -5اإلقنا ا ا اااع فا ا ا ااي مسا ا ا ااائل اإلجما ا ا اااع :أبا ا ا ااو الحسا ا ا اان ابا ا ا اان القطا ا ا ااان الفاسا ا ا ااي
(ت 628ه) ،تحقيا ا ااق حسا ا اان با ا اان فا ا ااوزي الصا ا ااعيدي ،الفا ا اااروق للطباعا ا ااة،
ط1424 ،1ها2004-م.
 -6اإل نصا ا اااف فا ا ااي معرفا ا ااة الا ا اراجح ما ا اان الخا ا ااالف :عا ا ااالء الا ا اادين علا ا ااي با ا اان
سا ا ا االيمان الما ا ا اارداوي (ت885ه) ،د .عبا ا ا ااداهلل عبدالمحسا ا ا اان التركا ا ا ااي ود.
عبا اادالفتاح محما ااد الحلا ااو ،هج ا ار للطباعا ااة والنشا اار ،القا اااهرة مصا اار ،ط،1
1415ها1995-م.
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 -7البحا اار الزخا ااار الجا ااامع لما ااذاهب علما اااء األمصا ااار :أحما ااد با اان يحيا ااى با اان
المرتضا ا ا ا ا ا ا ااى (ت840ه) ،دار الحكم ا ا ا ا ا ا ا ااة اليماني ا ا ا ا ا ا ا ااة ،ص ا ا ا ا ا ا ا اانعاء ،ط،1
1366ها1947-م.
 -8بح ا اار الم ا ااذهب ف ا ااي ف ا ااروع الم ا ااذهب الش ا ااافعي :عبدالواح ا ااد ب ا اان إس ا ااماعيل
الرويا ا ا ا اااني (ت502ه) ،تحقيا ا ا ا ااق طا ا ا ا ااارق فتحا ا ا ا ااي السا ا ا ا اايد ،دار الكتا ا ا ا ااب
العلمية ،ط2009 ،1م.
 -9بدايا ااة المجتها ااد ونهايا ااة المقتصا ااد :محما ااد با اان احما ااد با اان محما ااد با اان رشا ااد
القرطبي (ت595ه) ،دار الحديث ،القاهرة1425 ،ها2004-م.
 -10بداي ا ا ااة المحت ا ا اااج ف ا ا ااي ش ا ا اارح المنه ا ا اااج :محم ا ا ااد ب ا ا اان أب ا ا ااي بك ا ا اار األس ا ا اادي
الش ا ا ا ا ا ا ااافعي (ت874ه) ،دار المنه ا ا ا ا ا ا اااج ،ج ا ا ا ا ا ا اادة ،المملك ا ا ا ا ا ا ااة العربي ا ا ا ا ا ا ااة
السعودية ،ط1432 ،1ها2011-م.
 -11ب ا اادائع الص ا اانائع ف ا ااي ترتي ا ااب الشا ا ارائع :أب ا ااو بك ا اار ب ا اان مس ا ااعود الكاس ا اااني
(ت587ه) ،دار الكتب العلمية ،ط1406 ،2ها1986-م.
 -12البا اادر المنيا اار فا ااي تخا اريج األحاديا ااث واآلثا ااار الواقعا ااة فا ااي الشا اارح الكبيا اار:
ابا ا اان الملقا ا اان عما ا اار با ا اان علا ا ااي الشا ا ااافعي المصا ا ااري (ت804ه) ،تحقيا ا ااق
مصا ا ا ااطفى أبا ا ا ااو الغا ا ا اايط وآخا ا ا اارون ،دار الهج ا ا ا ارة ،الريا ا ا اااض ،السا ا ا ااعودية،
ط1425 ،1ها2004-م.
 -13التجري ا ااد :أحم ا ااد ب ا اان محم ا ااد ب ا اان احم ا ااد الق ا اادوري (ت428ه) ،تحقي ا ااق د.
محم ا ا ااد احم ا ا ااد سا ا ا اراح ود .عل ا ا ااي جمع ا ا ااة محم ا ا ااد ،دار الس ا ا ااالم ،الق ا ا اااهرة،
ط1427 ،2ها2006-م.
 -14التعريف ا ا ااات :عل ا ا ااي ب ا ا اان محم ا ا ااد ب ا ا اان عل ا ا ااي الجرج ا ا اااني (ت816ه) ،دار
الكتب العلمية ،بيروت لبنان ،ط1403 ،1ها1983-م.
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 -15تفس ا ا ااير القا ا ا ارآن العظ ا ا اايم :أ ب ا ا ااو الف ا ا ااداء إس ا ا ااماعيل ب ا ا اان عم ا ا اار ب ا ا اان كثي ا ا اار
(ت774ه) ،تحقيا ا ا ااق :س ا ا ا ااامي با ا ا اان محم ا ا ا ااد سا ا ا ااالمة ،دار طيب ا ا ا ااة ،ط،2
1420ها1999 -م.
 -16تفس ا ااير المن ا ااار :محم ا ااد رش ا اايد ب ا اان عل ا ااي رض ا ااا ب ا اان محم ا ااد ش ا اامس ال ا اادين
القلموني ،طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب1990 ،م.
 -17التها ااذيب فا ااي فقا ااه اإلما ااام الشا ااافعي :الحسا ااين با اان مسا ااعود با اان محما ااد با اان
الف ا اراء البغ ا ااوي (ت516ه) ،تحقي ا ااق :ع ا ااادل احم ا ااد عب ا ااد الموج ا ااود وعل ا ااي
محمد معوض ،دار الكتب العلمية ،ط1418 ،1ها1997-م.
 -18التوضا ا اايح فا ا ااي شا ا اارح مختصا ا اار ابا ا اان الحاجا ا ااب :خليا ا اال با ا اان إسا ا ااحاق با ا اان
موس ا ااى الم ا ااالكي (ت776ه) ،تحقي ا ااق احم ا ااد عب ا ااد الك ا اريم نجي ا ااب ،مرك ا ااز
نجيبويه للمخطوطات ،ط1414 ،1ها1994-م.
 -19التوضا اايح لشا اارح الجا ااامع الصا ااحيح :ابا اان الملقا اان س ا اراج الا اادين عما اار با اان
علا ا ا ا ا ا ااي الشا ا ا ا ا ا ااافعي (ت804ه) ،تحقيا ا ا ا ا ا ااق دار الفا ا ا ا ا ا ااالح للبحا ا ا ا ا ا ااث ،دار
النوادر ،دمشق ،سوريا ،ط1429 ،1ها2008-م.
 -20الج ا ا ااامع ألحك ا ا ااام القا ا ا ارآن :ش ا ا اامس ال ا ا اادين محم ا ا ااد ب ا ا اان احم ا ا ااد القرطب ا ا ااي
(ت671ه) ،تحقي ا ا ا ا ااق هش ا ا ا ا ااام س ا ا ا ا اامير البخ ا ا ا ا اااري ،دار ع ا ا ا ا ااالم الكت ا ا ا ا ااب،
الرياض السعودية1423 ،ها2003-م.
 -21الج ا ا ااامع لمس ا ا ااائل المدون ا ا ااة :محم ا ا ااد ب ا ا اان عب ا ا ااداهلل ب ا ا اان ي ا ا ااونس التميم ا ا ااي
الصا ا ا ااقلي (ت451ه ا ا ا ا) ،تحقيا ا ا ااق مجموعا ا ا ااة با ا ا اااحثين ورسا ا ا ااائل دكتا ا ا ااوراه،
إحيا ا ا ا ا اااء التا ا ا ا ا اراث اإلسا ا ا ا ا ااالمي ،جامعا ا ا ا ا ااة أم القا ا ا ا ا اارى ،ط1431 ،1ه ا ا ا ا ا ا-
2013م.
 -22الحا اااوي الكبيا اار فا ااي فقا ااه ما ااذهب الشا ااافعي :أبا ااو الحسا اان علا ااي با اان محما ااد
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الم ا ا اااوردي (ت450ه) ،تحقي ا ا ااق عل ا ا ااي محم ا ا ااد مع ا ا ااوض وع ا ا ااادل احم ا ا ااد
عبا ا ااد الموجا ا ااود ،دار الكتا ا ااب العلميا ا ااة ،بيا ا ااروت ،لبنا ا ااان ،ط1419 ،1ه ا ا ا-
1999م.
 -23الخ ا ا ا ااالف :أب ا ا ا ااو جعف ا ا ا اار محم ا ا ا ااد ب ا ا ا اان الحس ا ا ا ااين الطوس ا ا ا ااي (ت460ه)،
تحقي ا ااق الس ا اايد عل ا ااي الخرس ا اااني ،وجا ا اواد الشهرس ا ااتاني وآخ ا اارون ،مطبع ا ااة
مؤسسة النشر اإلسالمي1414 ،ه.
 -24الا ا ااروض النضا ا ااير شا ا اارح مجما ا ااوع الفقا ا ااه الكبيا ا اار :حسا ا ااين با ا اان احما ا ااد با ا اان
الحسين السباغي الصنعاني (ت1221ه) ،دار الجيل.
 -25روضا ااة المسا ااتبين فا ااي شا اارح كتا اااب التلقا ااين :عبا ااد العزيا ااز با اان إبا اراهيم با اان
احم ا ا ااد القرش ا ا ااي (ت673ه) ،تحقيا ا ا ااق :عب ا ا ااد الطيا ا ا ااف زك ا ا ااا  ،دار ابا ا ا اان
حزم ،ط1431 ،1ها2010-م.
 -26سا اابل السا ااالم شا اارح بلا ااو الما ارام ما اان أدلا ااة األحكا ااام :محما ااد با اان إسا ااماعيل
بن صالح بن محمد الصنعاني (1182ه) ،دار الحديث.
 -27سا ا ا ا اانن أ با ا ا ا ااي داود :أبا ا ا ا ااو داود سا ا ا ا االيمان با ا ا ا اان األشا ا ا ا ااعث با ا ا ا اان إسا ا ا ا ااحاق
السجس ا ا ااتاني (ت275ه) ،تحقي ا ا ااق :ش ا ا ااعيب األرن ا ا اااؤوط ،ومحم ا ا ااد كام ا ا اال
قره بالي ،دار الرسالة العالمية ،ط1430 ،1ها2009-م.
 -28سا ا اانن الترما ا ااذي :محما ا ااد با ا اان عيسا ا ااى با ا اان سا ا ااورة با ا اان موسا ا ااى الضا ا ااحاك
الترم ا ا ااذي (ت279ه) ،تحقي ا ا ااق :د .بش ا ا ااار ع ا ا اواد مع ا ا ااروف ،دار الغ ا ا اارب
اإلسالمي ،بيروت1998 ،م.
 -29سا ااير أعا ااالم النا اابالء :شا اامس الا اادين أبا ااي عبا ااد اهلل محما ااد با اان احما ااد با اان
عثم ا ا ا ا ااان ال ا ا ا ا ااذهبي (ت748ه) ،مؤسس ا ا ا ا ااة الرس ا ا ا ا ااالة ،ط1405 ،3ه ا ا ا ا ا ا-
1985م.
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 -30شا ا ارائع اإلسا ا ااالم فا ا ااي مسا ا ااائل الحا ا ااالل والحا ا ارام :نجا ا اام الا ا اادين جعفا ا اار با ا اان
الحس ا ا ا ا ا اان الحل ا ا ا ا ا ااي (ت676ه) ،تحقي ا ا ا ا ا ااق الس ا ا ا ا ا اايد ص ا ا ا ا ا ااادق الحس ا ا ا ا ا اايني
الشيرازي ،دار القارئ ،بيروت لبنان ،ط1425 ،1ها2004-م.
 -31شا اارح الزركشا ااي علا ااى مختصا اار الخرقا ااي :شا اامس الا اادين محما ااد يا اان عبا ااد
اهلل الزركش ا ا ااي المص ا ا ااري (ت772ها ا ا ا) ،دار العبيك ا ا ااان ،ط1413 ،1ها ا ا ا-
1993م.
 -32ش اارح ألفيا ااة الع ارقا ااي فا ااي عل ااوم الحا ااديث :عبا ااد الا اارحمن ب اان أبا ااي بكا اار با اان
محم ا ااد اب ا اان العين ا ااي الحنف ا ااي (ت893ه) ،تحقي ا اق :د .ش ا ااادي ب ا اان محم ا ااد
آل النعمان ،مركز النعمان ،اليمن ،ط1432 ،1ها2011-م.
 -33الشا اارح الكبيا اار علا ااى المقنا ااع :أبا ااو الفا اارج عبا اادالرحمن با اان محما ااد المقدسا ااي
(ت682ه) ،تحقيا ا ا ااق :د .عبا ا ا ااداهلل با ا ا اان عبا ا ا ااد المحسا ا ا اان ود .عبا ا ا اادالفتاح
محما ا ا ااد الحلا ا ا ااو ،هجا ا ا اار للطباعا ا ا ااة ،القا ا ا اااهرة ،مصا ا ا اار ،ط1415 ،1ها ا ا ا ا-
1995م.
 -34ش ا اارح ص ا ااحيح البخ ا اااري :اب ا اان بط ا ااال عل ا ااي ب ا اان خل ا ااف ب ا اان عب ا ااد المل ا ااك
(ت449ه)  ،تحقي ا ااق تم ا اايم ياس ا اار ب ا اان إبا ا اراهيم ،مكتب ا ااة الرش ا ااد ،الري ا اااض
السعودية ،ط1424 ،2ها2003-م.
 -35ش ا ا اارح مختص ا ا اار الطح ا ا اااوي :أحم ا ا ااد ب ا ا اان عل ا ا ااي الجص ا ا اااص (ت370ه)،
تحقي ا ا ا ا ااق عص ا ا ا ا اامت اهلل عناي ا ا ا ا اات اهلل محم ا ا ا ا ااد وآخ ا ا ا ا اارون ،دار البش ا ا ا ا ااائر
اإلسالمية ،ط1431 ،1ها2010-م.
 -36ش ا اارح مص ا ااابيح الس ا اانة :محم ا ااد ب ا اان ع ازل ا اادين ب ا اان عب ا ااداللطيف الكرم ا اااني
المش ا ا ا ااهور ب ا ا ا ااابن المل ا ا ا ااك (ت854ه) ،نش ا ا ا اار إدارة الثقاف ا ا ا ااة اإلس ا ا ا ااالمية،
ط1433 ،1ها2012-م.
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 -37طلب ا ااة الطلب ا ااة ف ا ااي االص ا ااطالحات الفقهي ا ااة :عم ا اار ب ا اان محم ا ااد ب ا اان احم ا ااد
النسا ا ا ا ا اافي (ت537ه) ،المطبعا ا ا ا ا ااة العا ا ا ا ا ااامرة مكتبا ا ا ا ا ااة المثنا ا ا ا ا ااى ،بغا ا ا ا ا ااداد،
1311ه.
 -38عجال ا ااة المحت ا اااج إل ا ااى توجي ا ااه المنه ا اااج :اب ا اان الملق ا اان س ا اراج ال ا اادين عم ا اار
با اان علا ااي (ت804ها ا ا) ،تحقيا ااق ع ازلا اادين با اان عبا ااد الك ا اريم البا اادراني ،دار
الكتاب ،األردن1420 ،ها2001-م.
 -39العزيا ا ااز شا ا اارح الا ا ااوجيز :عبا ا ااد الك ا ا اريم با ا اان محما ا ااد الرافعا ا ااي (ت623ه)،
تحقي ا ااق عل ا ااي محم ا ااد ع ا ااوض ،وع ا ااادل احم ا ااد عب ا ااد الموج ا ااود ،دار الكت ا ااب
العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط1417 ،1ها1997-م.
 -40كشا اااف القنا اااع عا اان ما ااتن اإلقنا اااع :منصا ااور با اان يا ااونس البها ااوتي الحنبلا ااي
(ت1051ه) ،دار الكتب العلمية.
 -41كفاي ا ااة النبي ا ااه ف ا ااي ش ا اارح التنبي ا ااه :أحم ا ااد ب ا اان محم ا ااد ب ا اان عل ا ااي األنص ا اااري
(ت710ه) ،تحقيا ا ا ا ااق مجا ا ا ا اادي محما ا ا ا ااد سا ا ا ا اارور ،دار الكتا ا ا ا ااب العلميا ا ا ا ااة،
ط2009 ،1م.
 -42اللبا ا اااب فا ا ااي علا ا ااوم الكتا ا اااب :سا ا اراج الا ا اادين عما ا اار با ا اان علا ا ااي با ا اان عا ا ااادل
الحنبلا ا ااي ،تحقيا ا ااق عا ا ااادل احما ا ااد عبا ا ااد الموجا ا ااود وعلا ا ااي محما ا ااد معا ا ااوض،
دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط1419 ،1ها1998-م.
 -43لسا ا ااان العا ا اارب :محما ا ااد با ا اان مكا ا اارم با ا اان علا ا ااي ابا ا اان منظا ا ااور (ت711ه)،
دار صادر ،بيروت ،ط1414 ،3ه.
 -44م ا ا ااا ص ا ا ااح م ا ا اان آث ا ا ااار الص ا ا ااحابة ف ا ا ااي الفق ا ا ااه ،زكري ا ا ااا ب ا ا اان غ ا ا ااالم ق ا ا ااادر
الباكس ا ا ا ا ااتاني ،دار الخا ا ا ا ا اراز ،ج ا ا ا ا اادة ،دار ابا ا ا ا ا اان ح ا ا ا ا اازم ،بيا ا ا ا ا ااروت ،ط،1
1420ها2000-م.
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 -45المبا ا اادع فا ا ااي شا ا اارح المقنا ا ااع :إبا ا اراهيم با ا اان محما ا ااد با ا اان عبا ا ااداهلل با ا اان مفلا ا ااح
(ت884ه) ،تحقي ا ا ا ا ااق :د .عب ا ا ا ا ااداهلل ب ا ا ا ا اان عبدالمحس ا ا ا ا اان ود .عب ا ا ا ا اادالفتاح
محمد الحلو ،هجر للطباعة ،القاهرة ،مصر ،ط.1
 -46المبسا ا ا ااوط :محم ا ا ا ااد با ا ا اان احم ا ا ا ااد السرخسا ا ا ااي (ت483ه) ،دار المعرف ا ا ا ااة،
بيروت1414 ،ها1993-م.
 -47مجما ا ا ا ااع الزوائا ا ا ا ااد ومنبا ا ا ا ااع الفوائا ا ا ا ااد :علا ا ا ا ااي با ا ا ا اان أبا ا ا ا ااي بكا ا ا ا اار الهيثما ا ا ا ااي
(ت807ه) ،تحقيا ا ااق حسا ا ااام الا ا اادين القدسا ا ااي ،مكتبا ا ااة القدسا ا ااي ،القا ا اااهرة،
1414ها1994-م.
 -48المجم ا ا ا ااوع ش ا ا ا اارح المه ا ا ا ااذب :زكري ا ا ا ااا ب ا ا ا اان يحي ا ا ا ااى ب ا ا ا اان ش ا ا ا اارف الن ا ا ا ااووي
(ت676ه) ،مع تكملة السبكي والمطيعي ،دار الفكر.
 -49المحل ا ااى :أب ا ااو محم ا ااد عل ا ااي ب ا اان احما ا ااد ب ا اان س ا ااعيد اب ا اان ح ا اازم الظا ا اااهري
(ت456ه) ،تحقيا ا ااق محما ا ااد منيا ا اار الدمشا ا ااقي ،المطبعا ا ااة المنيريا ا ااة ،ط،1
1351ه.
 -50المدون ا ااة :المؤل ا ااف :مال ا ااك ب ا اان ان ا ااس ب ا اان مال ا ااك األص ا اابحي (ت179ه)،
دار الكتب العلمية ،ط1415 ،1ها1994-م.
 -51م ارت ا ا ااب اإلجم ا ا اااع :أب ا ا ااو محم ا ا ااد عل ا ا ااي ب ا ا اان احم ا ا ااد ب ا ا اان ح ا ا اازم الظ ا ا اااهري
(ت456ه) ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
 -52مرقا ا اااة المفا ا اااتيح شا ا اارح مشا ا ااكاة المصا ا ااابيح :نا ا ااور الا ا اادين الما ا ااال اله ا ا ااروي
الق ا ا ا اااري (ت1014ه) ،دار الفك ا ا ا اار ،بي ا ا ا ااروت لبن ا ا ا ااان ،ط1422 ،1ها ا ا ا ا-
2002م.
 -53المسا ااائل الفقهيا ااة ما اان كتا اااب الا ااروايتين والا ااوجهتين :أب ا او يعلا ااى احما ااد با اان
الحسا ااين با اان محما ااد با اان خلا ااف (ت458ه) ،تحقيا ااق د .عبا ااد الك ا اريم با اان
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محمد المالحم ،مكتبة العارف الرياض ،ط1405 ،1ها1985-م.
 -54المصا ااباح المنيا اار فا ااي غريا ااب الشا اارح الكبيا اار :أحما ااد با اان محما ااد با اان علا ااي
الفيومي (ت770ه) ،المكتبة العلمية ،بيروت.
 -55مص اانف عب ااد ال اارزاق :أب ااو بك اار عبا اادالرزاق ب اان هم ااام ب اان ن ااافع الحميا ااري
الص ا اانعاني (ت ا اات211ه) ،تحقي ا ااق حبي ا ااب ال ا اارحمن األعظم ا ااي ،المجل ا ااس
العلمي ،الهند ،ط1403 ،2ه.
 -56المعج ا ا اام الكبي ا ا اار :س ا ا االيمان ب ا ا اان احم ا ا ااد ب ا ا اان أي ا ا ااوب ب ا ا اان مطي ا ا اار اللخم ا ا ااي
الشا ا ا ااامي الطب ارنا ا ا ااي (ت360ه) ،تحقيا ا ا ااق :حما ا ا اادي با ا ا اان عبا ا ا ااد الحميا ا ا ااد
السلفي ،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة ،ط.2
 -57مغن ا ااي المحت ا اااج إل ا ااى معرف ا ااة مع ا اااني ألف ا اااظ المنه ا اااج :محم ا ااد ب ا اان احم ا ااد
الخطي ا ا ا ا ا ا ا ا ااب الش ا ا ا ا ا ا ا ا اربيني (ت977ه) ،دار الكت ا ا ا ا ا ا ا ا ااب العلمي ا ا ا ا ا ا ا ا ااة ،ط،1
1415ها1994-م.
 -58المغنا ا ااي :موفا ا ااق الا ا اادين با ا اان عبا ا ااداهلل با ا اان احما ا ااد المقدسا ا ااي (ت620ه)،
تحقي ا ااق د .عب ا ااداهلل ب ا اان عبدالمحس ا اان ود .عب ا اادالفتاح محم ا ااد الحل ا ااو ،ع ا ااالم
الكتب ،الرياض ،السعودية ،ط1417 ،3ها1997-م.
 -59مف ا اااتيح الغي ا ااب :فخ ا اار ال ا اادين محم ا ااد ب ا اان عم ا اار الا ا ارازي (ت606ه) ،دار
إحياء التراث العربي ،بيروت ،ط1420 ،3ه.
 -60الممتا ا ااع فا ا ااي شا ا اارح المقنا ا ااع :زيا ا اان الا ا اادين المنجا ا ااا با ا اان عثما ا ااان التنا ا ااوخي
(ت695ه) ،تحقي ا ااق :د .عب ا ااد المل ا ااك ب ا اان عب ا ااد اهلل ب ا اان ده ا ااي  ،مكتب ا ااة
األسدي ،مكة المكرمة ،ط1424 ،3ها2003-م.
 -61المهيا ا ا ااأ فا ا ا ااي كشا ا ا ااف أس ا ا ا ارار الموط ا ا ا ااأ :عثما ا ا ااان با ا ا اان سا ا ا ااعيد الكم ا ا ا اااخي
(ت1171ه) ،تحقي ا ا ااق احم ا ا ااد عل ا ا ااي ،دار الح ا ا ااديث ،الق ا ا اااهرة ،جمهوري ا ا ااة
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مصر العربية2005 ،م.
 -62موطا ااأ اإلما ااام مالا ااك بروايا ااة أبا ااي مصا ااعب الزها ااري :مال ا اك با اان انا ااس با اان
مالا ا ا ا ااك با ا ا ا اان عا ا ا ا ااامر األصا ا ا ا اابحي (ت179ه) ،تحقيا ا ا ا ااق :بشا ا ا ا ااار ع ا ا ا ا اواد
معروف ،محمود خليل ،مؤسسة الرسالة1412 ،ه.
 -63النهايا ااة فا ااي غريا ااب الحا ااديث واألثا اار :أبا ااو السا ااعادات المبا ااارك با اان محما ااد
الجا ا اازري ،تحقي ا ا ااق :طا ا اااهر احم ا ا ااد ال ا ا ازاوي ،ومحما ا ااود محم ا ا ااد الض ا ا اااحي،
المكتبة العلمية ،بيروت1399 ،ها1979-م.
 -64نيا ا ا اال األوطا ا ا ااار شا ا ا اارح منتقا ا ا ااى األخبا ا ا ااار :محما ا ا ااد با ا ا اان علا ا ا ااي الشا ا ا ااوكاني
(ت1250ه) ،تحقي ا ا ا ا ااق عص ا ا ا ا ااام الا ا ا ا ا اادين الص ا ا ا ا اابابطي ،دار الحا ا ا ا ا ااديث،
مصر ،ط1413 ،1ها1993-م.
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