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ََو أَس تَقْص يه اَ،ََالْم قَالَات َََأَذْكُر َََذَه ب ت َََلَو َو َ

ََلَخ فْت ََو أَع زِيه اَ،ََقَائ ل يه اََإِلََىََو أَنْس ب ه َا

ََأَح اذ ر ه اََخ ص لَة َََََ:إِح د اه م َا:ََخ ص لَتَي نَِ

ََالْأَبِيَّةَََُنَفْس يََو تَع افُّه َاََو أَتَّق يه ا،ََم ص نَّفَات َيََف َي

ََالْم تَقَدِّم ني ََكَلَامََِع ن َم ن قُول َ،ََفَص ل َََس ر د ََو ه ي ََو تَج تَوِيه ا،

ََو ال انْت ح الَِ،ََال اخ ت ز الَََِم ن زِلَةَََي تَن زَّلََُع ن د َيََو ه ذََاََ.م قُول َ

ََالْأَفَاض لِ،ََم ص نَّفَات َََع لَىَو الْإِغَار ة َََالْأَو ائ لِ،ََبِع لُومََِو التَّش يِيعِ

ََو ج م عًاَ،ََتَأْل يفًاَ،ََقَرحِي تُه ََتَتَقَاضَاه ََم ن ََكُل ََََىع لَََو ح ق َ

ََم ج م وع ،ََف يََي لْفََىََلََاَأَم رًَاََك تَابِه َََم ضْم ون َََي ج ع لَََأَن َََو تَر ص يفًا،

ََم ن ََب دًَّاََي جِد َََلَم ََإِن َََثُمَََّتَص ن يفٍَ،ََف يََي ص اد ف َََلََاَو غَر ضًَا

ََه و َََم اََإِلََىََو التَّطَلُّعَََِالتَّذَرُّعََِم ع رِضََِف َيََبِه ََأَتََىََذ كْرِه ا

َََََو الْم ع م ود ،َ..َ.ََالْم قْص ود َ

َاإلمامَاجلويينَرمحهَالَل

ََ(164)غياث َاألُممَ:
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 ارَبْنة اأَلَعاِمَجة لََّجَم

 يف سطور ةالميَّم اإلْسْوُلللُع
 

للعلوم اإلسالمية األنبار   ،  مجلة جامعة 
 
 علمي    مجلة

 
 فصلي    ة

 
 م    ة

 
 حك

 
تصدر  ،  مة

اإلسالمية العلوم  كلية  ب  /عن  األنبار،  الس  جامعة  في  أعداد   نِة،  أربعة 
 
عن

 
بت  ى 

 
 ن

 
  ر ش

غِة العربيِة في العلوم اإلسالمية البحوث 
ّ
 . بالل

 

سست ال 
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سهم في  العلوم اإلسالمية بما  إلى نشِر  الجلة  تهدف   قي باملستوى العلمي ي  الرُّ

في    البحوث العلمية األصيلة واملتميزةللتخصصات الشرعية، وذلك عن طريق نشر  

اإلسالمية   فروعهابالعلوم  وتضع  جميع  املشاكل،  تعالج  التي  البحوث  سيما  ال   ،

 إسالمية نقية. الحلول ملستجدات العصر، كل ذلك وفق رؤية  
 

تها التي ابإصدار  مستمرة الجلة الباحثين من العراق وخارجه، وهي  استقطبت

واملؤسسات  ترفد املكتبة    الباحثين  في  مهمة   
ً
ة

 
ِبن

 
ل عدُّ 

 
ت التي  والبحوث  بالدراسات 

على  اإلسالمية متوفرة  وهي  الجلة،  الجالتموقع  وموقع    العلمية   كاديمية األ  ، 

 . العراقية
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 ُشُرْوُط النَّْشر الِعْلِميَّة
 

د    في البحوث الب 
 
 تحقق الشروط العلمية اآلتية:  من مة للنشر قد  امل

  البحثأن يكون  .1
 
. بالل

ً
 غة العربية حصرا

ِشر   قد البحث يكون  ل  أن .2
ُ
ِبل   أو  ،ن

ُ
خرى  مجلة   في للنشرِ  ق

ُ
 .أ

 . اإلسالمية  العلومات خصصت حدأ  في كون ي أن البحث في شترطيُ  .3

ل تقبل بحوث تحقيق املخطوطات، إل إذا اعتمدت على نسختين اثنتين،  .4

 ضوابط معينة. بتحقق  ول ُيقبل التحقيق على نسخة واحدة إل 

 أو   هيئات  أو   ملنظمات  جيي تروال  أو   تعريفيال  الطابع  ذات  البحوث  تقبل  ل  .5

 . معينة جهات

لل .6 البحوث    نسبة   تزيد   ل   أن  على  (Turnitin)  برنامجب  فحصتخضع 

القتباس عن:  (%20  ):  عن   البحث  في  الستالل  وفق   ،(%30  ) ، ونسبة 

 . النافذة التعليمات

أولي   .7 فحص  إلى  البحوث  قِ   تخضع  أن ب  من  لها  ويحق   التحرير،  هيئة  ل 

من   البحث  قبول  األسبابتعتذر عن  بيان  مدة دون  تتجاوز  ل  أن  على   ،

أسبوع الهيئة   نظر 
ً
 ،  ا

ً
 قبول   بالضرورة  تعني  ل   الهيئة  موافقة  أن    علما

 . املحكمين على عرضه صالحية تعني ماإن   للنشر، البحث

 العلمي  التخصص  في   اثنين  خبيرين  لب  قِ   منللتقويم    البحثيخضع   .8

 إلىالبحث    رسليُ   التقييم  في  اختالفهما  حال  وفي،  البحث  ملوضوع  الدقيق

ِ ح  ُم 
 
ت  ثالث،  مك عن   

ً
   خبير    ل ب  قِ   من  البحث  ميقو فضال

ُ
 ل

 
ل ي  وِ غ مدة  في   ،

 . تتجاوز: شهرين 

رسل .9
ُ
مين مالحظات ت ِ

 
ك ح 

ُ
 بها.  بعد األخذ إل  البحث ُينشر  إلى الباحث، ول  امل

ال  جديدة  نسخة  إرسال   الباحِث   على .10 واألخذ   تقييمال  بعد  بحِث من 

 . الحظات املب



 

 

وكلمات كلمة  (200)عن    يزيد  ل   للبحث  بملخص  الباحث  طالبيُ  .11  ،

تزيد عن   و   (3)مفتاحية ل   كلمات، 
 
 أن   على  واإلنجليزية،  العربية  غتينبالل

مصادق اإلنكليزي  امللخص   يكون 
ً
من    ا بجامعة عليه  الستشاري  املكتب 

 . نسانية كلية التربية للعلوم اإل -األنبار

ن ي .12  اإل  امللخصتضم 
 
 . ةاإلنكليزيغة نكليزي عنوان البحث واسم الباحث بالل

 .عنه ُيطالب الباحث بإرفاق سيرة ذاتية ُموجزة .13

الباحث  يُ  .14  قدم 
ً
ا  خطي 

ً
 فيه  يتعهد    إقرارا

ُ
امل البحث   هو جهد  للنشر  م  قد  بأن  

و  له،  حالا يتحمل  خالص  في  كاملة  القانونية  على   ملسؤولية  العتداء 

 الحقوق الفكرية لآلخرين.

 ما تمثل رأي أصحابها فقط.البحوث املنشورة ل تمثل رأي املجلة، وإن   .15

بإعادة   .16 ملزمة  غير     سواء،  البحوث  مسوداتاملجلة 
ُ
 لم   أم  البحث  ر  ِش ن

 يُ 
 
 . شرن
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 الَفنِّيَّةُشُرْوُط النَّْشر 
 

ر  ر الشروط اي 
 

ش
 
قدمة للن

 
يةعى في البحوث امل ِ

ّ
ن
 
 اآلتية: الف

املجلة،    التخاطب  يكون  .1    إرسالو مع 
ً
إلكترونيا بريد البحوث  طريق  عن   ،

 issccoll@uoanbar.edu.iq:    اإللكتروني ملجلةا 

 .منفردة وبمسافات، الحاسوبعلى ( Word)برنامج الُورد ب البحث طبعيُ  .2

 ،  (سم2)  وأسفل  أعلى:  النحو اآلتي  على  الصفحة  إعداديكون   .3
ً
   يمينا

ً
 ويسارا

، و  (سم2)
ً
 .الصفحات ميترقمع مراعاة  ،(B5): الورقة حجمأيضا

الكتابة   .4 والهامش(Simplified Arabic)   :بخط تكون  للمتن  وباللون ،   ،

 . األسود

األولى:  :  اآلتي  النحو   على  لبحثا   كتابة صفحات    تسلسل  يكون  .5 الصفحة 

بعد ذلك   ، وإيميالتهم  وعنواناتهم  الباحثين  أسماء  الرئيس،  البحث  عنوان

املفتاحية  واإلنكليزية   العربية  باللغتين  البحث  ملخص الكلمات  م    ،مع 
ُ
ث

م     املقدمة،
ُ
م     املطالب،  أو   املباحثث

ُ
   الخاتمة،ث

ً
 املصادر   قائمة  واخيرا

 . واملراجع

 األنبار   جامعة  مجلة)  :عبارة  البحث  من  فقط  األولى  الصفحة  على  كتبيُ  .6

 (12)  بحجم:  خط  تحتها  ويكون   الصفحة،  يمين  أعلى  (اإلسالمية  للعلوم

 .هايسار  إلى الصفحة يمين من (Bold) غامق سودأ 

  الصفحة  وسط  غامق  سودأ  (18)  بالحجم  الرئيس  البحث  عنوان  يكون  .7

 . األولى

8.  
ُ
 ( Bold)  غامق  سودأ  (16)  بالحجم،  وعنواناتهم   الباحثين  أسماء  كتبت

 ، أسفل  عنوان البحث.األولى الصفحة وسط
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9.  
ُ
 ترك مسافة بين عنوان البحث واسم الباحث.ت

 مباشرة، مع مراعاة الدقة في ذلك.ُيكتب إيميل الباحث تحت اسمه  .10

11.  
ُ
)األولية  العنوانات  كتبت  الخاتمة،   املطالب،  أو   املباحث  املقدمة،: 

 . الصفحة  وسط (Bold)  غامق أسود (16) بالحجم( املصادر الهوامش،

12.  
ُ
 يمين  (Bold)  غامق  سودأ  (14)  بالحجم  الثانوية  العنوانات  كتبت

 . الصفحة

 ،  الصفحة  ضبط   مع،  (14)  بالحجم  البحث  متن  كتبيُ  .13
ُ
  مسافة   تركوت

 .املتن من فقرة لكل فقط األول  للسطر  (سم1) قدرها بادئة

14.  
ُ
)حواش ي نفسها    الصفحة  فيوتكون  ،  (12)  حجمالالبحث بهوامش    كتبت

  هكذا:   قوسين  بين  الهامش  رقم  يكون على أن  ،  البحث  متنأسفل    سفلية(

 .حدة على الترقيم لكل صفحة، مع خيار (1)

ببرنامج:   .15 العثماني،  بالرسم  القرآنية  النصوص  كتابة  )مصحف ُيشترط 

 .(النبوية للنشر الحاسوبياملدينة 

:    العربية  الحروف  بحسب  املصادر   ترتيب  يكون  .16
ً
)أ، ب، ت، ث، ج، هجائيا

)  .... خ،    ،  ح، 
ً
ترقيما  تلقائيمرقمة 

ً
 فيه   يكون   الذي   التنسيق   باستخدام  ا

 ..(1)، هكذا فقط نقطة مع الرقم

عن   .17 صفحاتها  عدد  يتجاوز  التي  البحوث  بقبول  ملزمة  غير   (30)املجلة 

 صفحة، سوى صفحات: العنوان وامللخص واملصادر.

 

 

 

 

 

 



 

 رــر  النَّْشْوــُجُأ

ر 
 

ش
 
 النحو اآلتي:على في الجلة   أجور الن

الباحثين   .1 من  توفى  العراق  ُيس   مبلغداخل 
ً
وعشرون قدرُه:    ا وخمسة  مائة 

الـ دينار  عراقي  (125000)ألف   من البحث، فإن صفحة األولى    (25) ، عن 

عراقي عن   دينار    (2500)ُيضاف مبلغ قدرُه: ألفان وخمسمائة    ذلكعلى  زاد  

ِ صفحة  
 .كل 

الباحثين   .2 من  توفى  العراق  ُيس   مبلغخارج 
ً
وعشرون   ا وخمسة  مائة  قدرُه: 

 ذلكلى  من البحث، فإن زاد عصفحة األولى    (25) ، عن الـ ($  125)  دولر،

.  ($ 3) ثالثة دولراتُيضاف مبلغ قدرُه:  ِ صفحة 
 عن كل 

النهائية   .3 بالكلفة  الباحث  غ 
 
أجور أل ُيبل ويتحمل  لتسديدها،  شر 

 
الن جور 

 تحويل كافة. ال

تم   هبحثالباحث  سحب  إذا   .4 الذي  املبلغ  ُيعاد  الخبراء،  إلى  إرساله  بعد 

 ت
 
 منُه أجور الخبراء فقط. سل

ً
 مُه من الباحِث مخصوما

بعد دفع   .5  
 

إل ُينشر بحثه  ر، ول 
 

ش
 
الن بكتاب قبول  الباحث  ُيزود  جور األ ل 

 . كاملة

 تتراوح   مدة  خالل  والفنية  العلمية  الشروط  استكمال  بعد  البحث  ينشر  .6

 النشر،   قبول   كتاب  صدور   تاريخ  من  أشهر (  9-3)تسعة    إلى  ثالثة  من

 .النشر ظروف وبحسب

الباحث  ُيز   .7 ) ود  بحثه  (مستلةبنسخة  من  طريق ،  إلكترونية  عن  ترسل 

  موقع املجلة، ويمكن تزيلها من يميلاإل 
ً
 . أيضا
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 الصفحة اجلزء حبث يف الباحث البحث ت

1 
التَّذييل بأمساء اهلل تعاىل وصفاته 

 مناسباته وداللته سورة األنفال أمنوذًجا
أ.د. إبراهيم بن عبد اهلل بن 

 42-1 األول تفسري إبراهيم الزهراني

2 

توجيه املتشابه اللفظي يف تفسري ابن 
جزي الكليب الغرناطي يف تفسريه 

التسهيل لعلوم التنزيل سورة إبراهيم 
 «دراسة مقارنة»أمنوذجًا 

 السيد ليث باسل صادق
 84-43 األول تفسري أ.د. فراس حييى عبداجلليل

مرويات الصحابة والتابعني رضي اهلل  3
 ودراسةعنهم يف سورة طه مجعا 

 السيدة مأرب مصدق رزيك
 132-85 األول تفسري أ. م. د. زبن عجيمي إبراهيم

يوسف وموسى  أوجه التشابه بني قصيت 4
 178-133 األول تفسري م.د. أمحد خملف عبد دراسة موضوعية مقارنة- عليهما السالم

5 
حكم زيادة الثقة عند الشيخ أمحد شاكر 

دراسة حديثة » يف كتاب الباعث احلثيث
 «مقارنة

السيد علي حممد سليمان 
 218-179 األول حديث إدريس عسكر حسن أ.د.

6 
مناذج من الرواة الذين قال فيهم حييى 
بن معني لفظة )شيخ( يف تارخيه برواية 

 «دراسة حديثية مقارنة»الدارمي 

 السيدة كوثر عبد الستار 
 250-219 األول حديث ثامر عبد اهلل داود أ.م.د.

7 
مرويات عمرة بنت عبد الرمحن 

األنصارية يف كتاب الشهادات يف الكتب 
 «دراسة حتليلية»التسعة  

السيدة سجى علي خلف 
 284-251 األول حديث أ.م.د. حازم عبد الوهاب عارف

8 
 ةاالستدالالت األصولية بآي

  ٰذ يي ىي مي خي حي جيُّ
 دراسة تأصيلية ٌَّّ ٰرٰى

األستاذ املساعد الدكتور 
جعفر بن عبد الرمحن بن 

 مجيل قصاص

أصول 
 314-285 األول فقه

9 

كتاب أدب القاضي من كتاب الرعاية يف 
تأليف العالمة أبي  جتريد مسائل اهلداية

املليح مشس الدين حممد بن فخر الدين 
عثمان بن موسى بن علي بن األقرب 

)من هـ( حتقيق 774احلنفي احلليب )ت: 
أول كتاب أدب القاضي إىل آخر فصٌل يف 

 القضاء باإلرث(

 السيد أمحد مخيس محاد
 360-315 األول فقه أ.د. جميد صاحل ابراهيم

  شرط الفقر يف الوصية الواجبة 10
 «دراسة مقارنة»

 أ.م.د مقبل أمحد أمحد
 416-361 األول فقه أ.م د. عبد اهلل علي حمسن
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اختيارات زين الدين املنجا بن عثمان 
( يف كتابه املمتع يف ـه695التنوخي )ت:

شرح املقنع يف مسائل متعلقة باملفوضة 
 دراسة فقهية مقارنة

 السيد إبراهيم مرعي شهاب
 450-417 األول فقه أ.م.د. عبداهلل داود خلف

12 

كتاب هدية الناصح وحزب الفالح الناجح 
يف معرفة  الطريق الواضح لشهاب الدين 

أبي العباس أمحد بن حممد الزاهد 
هـ( من مجلة شروط وجوب الصالة 819)ت

 «دراسة وحتقيق»إىل نهاية مجلة األركان 

السيد  بشري فوزي محدان  
 484-451 األول فقه أ.م.د. نعمان سرحان عطية

13 
ترجيحات اإلمام البيهقي يف كتابه 

باب يف اجلناية متعلقة  «اخلالفيات»
دراسة » بالَقسامة وكفارة القتل والسحر

 «فقهية مقارنة

السيد قيس فيصل إبراهيم  
 518-485 األول فقه أ.م. د. عمر نوري نصار

14 
 ترجيحات البيهقي يف كتابه اخلالفيات

دراسة » )يف باب صالة الكسوف واخلسوف(
 «فقهية مقارنة

السيدة جنلة مجال عبد اجمليد 
 550-519 الثاني فقه أ.م.د. فائز حممد مجعة

15 

كتاب الطهارة من كتاب الرِّعايِة يف جتريِد 
أبي املليح  تأليف العالمة مسائِل اهلدايِة

مشس الدين حممد بن فخر الدين عثمان 
بن موسى بن علي بن االقرب احلنفي 

هـ(من أول كتاب الطهارة 774احلليب )ت
 دراسة وحتقيق اىل آخر فصل اآلبار

السيد نصيف جاسم حممد 
أ.م.د حممود مشس الدين 

 عبد األمري
 608-551 الثاني فقه

16 
اخلالفيات يف ترجيحات البيهقي يف كتابه 

باب ما يصح به النكاح دراسة فقهية 
 مقارنة

السيد عبداهلل حممد سعود  
 654-609 الثاني فقه أ.م.د. حممد فاضل إبراهيم

17 
ترجيحات البيهقي يف كتابه اخلالفيات يف 
معنى اإلقراء ومدته للمرأة اليت تباعد 

 حيضها دراسة فقهية مقارنة

السيدة عذراء محيد فريح 
 690-655 الثاني فقه أ.م.د أمين عبد القادر عبداحلليم

النبوات والسمعيات عند نعمان خري الدين   18
 اآللوسي )عرض ونقد( الروح أمنوذجًا

السيدة أمساء حممد حسن  
 730-691 الثاني عقيدة أ.م.د هادي عبيد حسن

 اإلسالميالبعد التعبدي يف التشريع  19
 772-731 الثاني فكر صايل أمحد أمارةأ.م.د.  وأداء الواجباتاحلقوق  يف ضمانوأثره 

20 
آراء معروف الرصايف الدينية حول 

يف كتابه »الشخصية  القرآن الكريم
 احملمدية«، دراسة فكرية نقدية

السيدة ندى عايد سعد 
 800-773 الثاني فكر نزار عامر حسني أ.م.د.
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 باللغة العربية ملخص
 السيد إبراهيم مرعي شهاب  

  عبداهلل داود خلف أ.م.د. 

آله  وعلى  النبيين،  خاتم  محمد  وسيدنا  نبينا  على  والسالم  والصالة  العالمين،  رب  هلل  الحمد 
هذا البحث اختيارات في    ت لقد تناول  وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

الشام في   المذهب في  إليه رئاسة  انتهت  الحنابلة،  العالمة زين  عالم من علماء  زمانه، وهو 
التنوخي عثمان  بن  المنجا  متعلقة  ،  الدين  مسائل  في  المقنع،  شرح  في  الممتع  كتابه  في 

لها من موت زوجها قبل   بالمفوضة، تتعرض  التي  وبحقوقها من حيث صداقها في األحوال 
  ، وهذا وكذلك في حال وقوع الطالق عليها قبل الدخول وبعده،  الدخول وقبل تسمية الصداق

  .كله يهدف الى ضمان حقوق الزوجة، وبيان ما تستحقه في تلك األحوال
 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

الصالة وأفضل  العالمين،  رب  هلل  األنبياء،    وأتم  ،  الحمد  خاتم  على  التسليم 
الميامين، ومن   الُغر   الطاهرين، واصحابه  الطي بين  آله  والمرسلين، سيدنا محمد، وعلى 

 : وبعد.. تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
إن  الشريعة اإلسالمية خاتمة الشرائع، وهي صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان،  

ها، والتفقه بالدين اإلسالمي، له األهمية  شملت كل جوانب الحياة؛ لذلك كان تعل م احكام
الناس، و  لكونه يرتبط بحياة  الشريعة  ي الكبرى؛  البعض، فأعطت  ببعضهم  نظم عالقتهم 

كل ذي حقٍّ حقه، ومن تلك الحقوق حق الزوجة في الصداق، وضمانه لها في حال لم  
علقة بها،  ُيفرض لها، وهي التي ُتعرف بالمفوضة، فرتأيت أْن ابحث بعض المسائل المت

ودراستها دراس فقهية مقارنة، عن طريق دراسة اختيارات العالمة زين الدين المنجا بن  
المقنع،  الممتع في شرح  التنوخي رحمه اهلل تعالى في كتابه  البحث    عثمان  وقد قسمت 

، اسأل اهلل العظيم ان يوفقنا لما هو خير لنا في ديننا، ودنيانا،  وأربعة مطالب مقدمةإلى  
 ا. وآخرتن
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 املطلب األول: 
 التعريف باملفوضة

اللغة:   في  التفويضالمفوضة  من  التسليم،  مأخوذ  هو  أمر الذي  تفويض  أي   ،
تقديره، في  المنازعة  وترك  الزوج،  أو  الولي  إلى  الواووالمفو    الصداق  بكسر  ، هي  ضة 

المرأة التي  والمفوَّضة بفتح الواو، هي  من غير تسمية صداق،    المرأة التي زوجت نفسها
 .(1) تسمية صداق زوجها وليها من رجل من غير

في االصطالح:  أما   أو على  المفوضة  ُنِكحت بال ذكر  مهر  التي  أْن ال "هي 
 .(2)مهر لها"

  

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

أو زو جها وليها بغير تسمية صداق، ُيطلق عليه نكاح  نفسها،المرأة التي زو جت  
 زي ري:  ؛ لقوله تعالى(1)ذلكالتفويض، وهو جائز شرعًا، وال خالف بين الفقهاء في  

 حت   جت هب مب خبحب جب هئ مئ  خئ حئ جئ  يي  ىي  ني مي

 . (2)جخ  مح جح مجحج مث هت  مت خت
مِ  أن   بين ت  قد  الُمطل قة    نْ فاآلية  ومعلو   التيأحوال  المهر،  لها  ُيسمَّ  أن     ملم 

 .(3)الطالق ال يكون إال  بعد النكاح، فدل  ذلك على جواز نكاح التفويض
فأما إذا ُعِقد النكاح، ومات الزوج قبل تسمية الصداق، وقد دخل بها، فإنه يثبت 

 .( 4) لها مهر المثل من نسائها، وهذا مما ال نزاع فيه بين الفقهاء رحمهم اهلل تعالى
ما إذا مات الزوج عن زوجته قبل الدخول بها، ولم ُيسم  لها مهرًا، فهنا اختلف  أ

 الفقهاء رحمهم اهلل تعالى في ثبوت الصداق لها على قولين: 
األول:   القول: القول  به  قال  وممن  نسائها،  من  المثل  مهر  المفوضة  تستحق 

 .(5) الظاهريةالحنفية، والشافعية في قول، والحنابلة في رواية هي المذهب، و 
 .(6)وهو القول الذي اختاره زين الدين المنجا رحمه اهلل تعالى

 
الصنائع:  ينظر:  (1) المجتهد:،  2/274  بدائع  الكبير:،  4/367  المحتاج:ومغني  ،  3/51  وبداية   والشرح 

2/257 . 
 . 236ية اآل ،سورة البقرة (2)
 . 3/197 ينظر: الجامع ألحكام القرآن: للقرطبي: (3)
 . 2/22 جماع: البن القطان:قناع في مسائل اإلينظر: اإل (4)
للسرخسي:   (5) المبسوط  اإل ،  5/62  ينظر:  فقه  في  الشافعي:والتهذيب   المحتاج:وعجالة  ،  5/506  مام 

 . 9/481  والمحلى:، 266/ 21 نصاف:إلوا،  2/12 والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين:، 3/1301
 . 3/693 ينظر: الممتع في شرح المقنع: (6)
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 فال صداق لها.  بها،المفوضة إذا مات عنها زوجها ولم يدخل القول الثاني: 
في  والحنابلة  المذهب،  من  الصحيح  في  والشافعية  المالكية،  به:  قال  وممن 

 .(1) واإلماميةرواية، والزيدية، 
 األدلة ومناقشتها 

 أدلة أصحاب القول األول ومناقشتها: 
 استدلوا بالقرآن 

  رئ  ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي  قال تعالى: -1

 . (2)رت  يب ىب نب مب زبرب يئ ىئ نئ مئ زئ
بإعطاء النساء مهورهن  بما ُفرض لهن أو تقديره إذا   أمر اهلل    وجه الداللة:

كان المهر غير مسم ى، ويكون تقدير مهورهن  بما يساويها من مثيالتها من نسائه
(3). 

  حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت  :تعالى   قوله -2

 جغ مع  جع مظ  حط مض خض حض مصجض خص حص مس خس

 .(4)اآلية ... جف مغ
، دل ت اآلية أن  الزواج من غير صداق، هو من خصوصياته    وجه الداللة:

 .(5)موجبًا للمهر ال  إال يجوز على غيره، فال ينعقد نكاح غيره  ُخص  به وما 
 

المستبين:  ،  163/ 2المدونة:    ينظر:  (1) الكبير:،  1/754وروضة  المحتاج: ،  9/459  والحاوي   وبداية 
النضير:  ،  6/223  والمبدع:،  10/149والمغني:  ،  3/154 للطوسي:،  15/ 4والروض   والخالف 
4/378 . 

 . 24ية اآل ،سورة النساء (2)
 . 358/ 2 ينظر: تفسير المنار، لمحمد رشيد رضا: (3)
 . 50ية اآل ،سورة األحزاب (4)
 . 5/63 والمبسوط: للسرخسي:، 25/176 ينظر: مفاتيح الغيب: للرازي: (5)
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أقول:   عنها لذلك  مات  التي  للمفوضة  الصداق  وجوب  بعدم  القول  يمكن  ال 
نسائها؛ كي ال يكون نكاحها بال  زوجها، ولم ُيسم  لها شيئًا، فيكون لها مهر المثل من  

 صداق. 
 :  استدلوا بالسنةو 

إن ه ُسِئل عن رجل تزو ج من امرأة، ولم يفرض   ،روى عن عبداهلل بن مسعود  
: لها مثل صداق نسائها، ال  لها صداقًا، ولم يدخل بها حتى مات، قال ابن مسعود  

الميراث، فقال معقل بن سنان األ(1)وكس، وال شطط العدة ولها  قضى  )  : شجعي، ولها 
 .)(2)في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت، ففرح ابن مسعود  رسول اهلل 

دل  الحديث على ثبوت مهر المثل لمن مات عنها زوجها، ولم ُيسم   وجه الداللة:
، وهذا الحديث نص  (3)نسائهالها صداقًا، ولم يدخل بها، وذلك بتقدير مهر المثل من  

 .(4) النزاعفي محل 
أن  هذه الرواية فيها من الضعف يؤدي إلى عدم ب   عترض على هذا االستدالل:او 

 أمور: ، وذلك من خالل عدة اثبوته

 
أي ال نقص في صداقها، الشطط: الجور ومجاوزة الحد، فيكون    فالمراد بقوله: ال وكسالوكس: النقص،    (1)

 ثر: هو ال جور وزيادة على مهر المثل، ينظر: النهاية في غريب الحديث واأل  ال شطط  المراد بقوله:
5/219 . 

،  3/451  حتى مات:خرجه أبو داود في سننه واللفظ له، كتاب النكاح، باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا  أ  (2)
والترمذي في سننه، أبواب النكاح، باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل ،  (2114)  برقم

وقال عنه الترمذي: "حديث ابن مسعود حسن صحيح"، سنن    . (1145)   رقم ب،  2/441  ن يفرض لها:أ
 . 2/442 الترمذي:

 . 592/ 3ابن الملك:  ،ينظر: شرح مصابيح السنة للبغوي (3)
 . 10/149 ينظر: المغني: البن قدامة: (4)
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بسبب   -أ بالضعف؛  الحديث  الحديث    (1) االضطرابأعل وا  ألن   طرقه؛  في 
يروى تارة عن معقل بن سنان، وتارة معقل بن يسار، وتارة عن أناس من  

ذلك على اضطراب طرق  أشجع فدل   َمْن هم،  ُيعرف  ، وهم مجهولون ال 
 .(2)الحديث

ا -ب بن  إلإن   علي  طالب  أ مام  بقصة    انكر  بي  ُأخِبر  عندما  الرواية  هذه 
، لذلك (3) (عراب على رسول اهلل  ُتصد ق األ  ال) روع بنت واشق، فقال:  ب

عراب عن رسول اهلل ال يقبل شهادة األ كان 
(4). 

؛ ألن  علماء المدينة لم يعرفوا هذا الحديث عندما ورد  ضعيف   إن الحديث -ت
 .(5)هل الكوفة؛ لذلك لم يقبلوهأإليهم من 

ما ُذكر من استدراكات لتضعيف حديث بن مسعود    وأجيب على هذا االعتراض:
 عليها باآلتي:   يجاب 

رواية   -أ بين  تردد  ألنه  فيه؛  يقدح  ال  الحديث  طرق  في  االضطراب  إن  
أْن    الحتمال صحابي، وصحابي آخر، وهو ال يستوجب الطعن في الراوي؛  

 . يكون كلٌّ من الصحابيين قد قاما، وتكل ما بشهادتهما بقضاء النبي 
 

 
ن يرد مختلفا عن واحد من عدة طرق، فيختلف راويه فيه، فيرويه مرة على أاالضطراب في الحديث:    (1)

اآل على وجه مختلف عن  ينظر: شرح  وجه، ومرة  العيني: أخر،  ابن  الحديث:  علوم  في  العراقي   لفية 
 . 134ص

 . 4/15  والروض النضير:،  5/425 االستذكار: البن عبد البر:ينظر:  (2)
يموت: أ  (3) حتى  يفرض  وال  يدخل  فال  يتزوج  الذي  باب  النكاح،  كتاب  مصنفه،  في  الرزاق  عبد    خرجه 

 (. 10894)  رقمب، 6/293
 . 2/221  ينظر: سبل السالم: (4)
 . 221/ 2 سبل السالم:، 9/480 ينظر: الحاوي الكبير: (5)
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، أو بعض بني أشجع، فقد ُفس رت بأنه معقل بن  أشجعوأما رواية عن رجل بني  
ألنه ِمن بني أشجع، أو أنه حدث ذلك بحضور أناس من بني أشجع فشهدوا   ؛سنان  
النبي  قضاءبأن قضاءه موافق ل اهلل بن مسعود  لعبد

 (1). 
اإلأ -ب عن  ورد  ما  طالب  ما  أبي  بن  علي  األ  مام  شهادة  عن  برد ه  عراب 

ر عنه في تحريه عن الحديث عن طريق تحليف  فهو مما ُأثِ   ،رسول اهلل  
به    الراوي، وهو تفر د  التياأل  ال  إمما  الصديق    حاديث  بكر  أبو    يرويها 

 . (2) فيقبلها منه بال تحليف
والدليل على    مقبولة، عرابي  شهادة األ  ن  إ  عرابي أقول:بخصوص شهادة األ أما  و 

فقال:   ،قال: جاء أعرابي إلى النبي    ، ذلك ما روي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما
، قال:  (أن ال إله إال اهلل، وأن  محمدًا رسول اهلل  أتشهد):  أبصرت الهالل الليلة، فقال  

فدل  هذا الحديث على    ،(3)(ُقْم يا بالل فأذ ْن في الناس أن يصوموا غداً )  :نعم، قال  
األ شهادة  من  قبول  فرض  في  الصوم،  اإلسالم،  فروض عرابي  تقبل    وهو  ال  فكيف 

 ؟ شهادته في قضاء قضاه النبي 
فليس على   ،بعدم قبول علماء المدينة به حديث ابن مسعود  تضعيفأما  -ت

بأن    ألنه   ؛طالقهإ علماء    إخبار  يعرفه  لم  الكوفة  من  وروده  عند  الحديث 
  فضال عن المدينة، فهذا ليس بقادح فيه سيما أن الحديث من رواية العدل،  

 
 . 6/205 وطار: للشوكاني:نيل األينظر:  (1)
 . 5/2102 ومرقاة المفاتيح:، 9/481 ينظر: الحاوي الكبير: (2)
الواحد على رؤية هالل رمضان: أ  (3) أبو داود في سننه، كتاب: الصوم، باب: في شهادة  ،  4/28  خرجه 

الصوم  ،  (2340)  برقم في  جاء  ما  باب:  الصوم،  أبواب  سننه،  في   برقم،  67/ 3  والشهادة:والترمذي 
حاديث وقال ابن الملقن عن هذا الحديث: "هذا الحديث صحيح"، البدر المنير في تخريج األ،  ( 691)

 . 5/646 ثار الواقعة في الشرح الكبير:واآل
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  في القبائل  هذه الحادثة من القضايا التي قضى بها رسول اهلل  فإن  ذلك  
أهلها  التي   يعرفه    الكوفة؛  في انتشر  لم  الحديث  هذا  رواية  عند  هل  ألذلك 
 .(1) المدينة

ن تمنع نفسها  أ ن  المفوضة التي لم تقبض صداقها يجوز لها  أ   استدلوا بالمعقول:
و تسميته، فدل  ذلك على إن المهر استحقاقها أعن زوجها لحين استيفائها لمهرها منه  

 .(2)م بعدهأقبل الدخول سواء قبل الموت 
 أدلة أصحاب القول الثاني ومناقشتها:  

 استدلوا بالقياس: 
المرأة إذا ُطل قت قبل الدخول ال يثبت لها الصداق، فكذلك إذا مات عنها    ن  إ-أ

منهما    ً ُكال  أن   بجامع  لها،  الصداق  تسمية  وقبل  بها،  الدخول  قبل  زوجها 
 .(3)حدثت الفرقة فيهما قبل الدخول، وقبل تسمية الصداق

، ألن     ن  بأعترض على هذا االستدالل:  او  هذا القياس قياس مع الفارق ال يصح 
فيكتمل   النكاح،  يتم  فيه  فإنه  الموت  وأما  إتمامه،  قبل  ويزيله  النكاح،  يقطع  الطالق 

 .(4) الصداق به؛ لذلك وجبت العدة بموت الزوج قبل الدخول، ولم تجب بالطالق
ال   -ب ُيسم ،  ولم  الصداق،  هذا  ُيقبض  لم  ولما  للمرأة،  عوض  الصداق  إن  

ُيقبض   لم  حال  في  البيع  على  قياسًا  زوجها،  بموت  المفوضة  تستحقه 
 .(5)المبيع، ولم ُيسم  له عوضاً 

 
 . 2/221 للصنعاني:: وسبل السالم، 9/481 ينظر: الحاوي الكبير: للماوردي: (1)
 . 4/411  الطحاوي: للجصاص:ينظر: شرح مختصر  (2)
 . 6/223 والمبدع:، 10/149 والمغني:، 9/480 ينظر: والحاوي الكبير: (3)
 . 3/693 والممتع في شرح المقنع:،  10/149 ينظر: المغني: (4)
 . 3/52 ينظر: بداية المجتهد: (5)
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 :الترجيح
لي دلتهم ومناقشتها، يترجح  أقوال الفقهاء رحمهم اهلل تعالى، وبيان  أبعد عرض  

تعالى  - إليه    -علمأواهلل  ذهب  الدين  أما  زين  اختاره  الذي  وهو  األول،  القول  صحاب 
المنجا 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: 
علماء    هقد صححف  ،منها حديث ابن مسعود    بها،األدلة التي استدلوا  قوة   -1

وهو   فيالحديث،  به    نصٌّ  والعمل  النزاع،  بالقياس  أمحل  العمل  من  ولى 
 نه ال اجتهاد مع النص.  الذي استدل به أصحاب القول الثاني؛ أل 

القول   -2 للمرأة    بإعطائهاإن   إنصاف  فيه  المثل  و   بإعطائهامهر    قدلحقها، 
 هئ  مئ  خئ  حئ جئيي ىي ني مي  وجبه اهلل تعالى للزوجة بقوله:أ

فقد   (1)جت هب  مب خب حب جب بعقد صحيح،  تمَّ  قد  النكاح  دام  فما   ،
ْن لم ُيسم  لها. ، وجب للزوجة مهرها  وا 

  

 
 . 4ية اآل ،سورة النساء (1)
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 : الثالثاملطلب 
 حكم صداق املفوضة إذا ُطلِّقت قبل الدخول

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

اختلف   فقد  لها صداق،  ُيفرض  بها، ولم  الدخول  ُطل قت قبل  إذا  المفوضة  وأما 
 قوال:أالفقهاء رحمهم اهلل تعالى فيما يجب لها على ثالثة 

األول:   لها زوجها صداقًا، القول  يفرض  الدخول، ولم  قبل  ُطل قت  إذا  المفوضة 
 .(2) تجب لها المتعة

في الجديد، والحنابلة في رواية على    وممن قال بهذا القول: الحنفية، والشافعي
 .(3)مامية الصحيح في المذهب، والزيدية، والظاهرية، واإل

 .(4) وهذا القول هو الذي اختاره زين الدين المنجا رحمه اهلل تعالى
 

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

المنير:  األحوال، المصباح  التي    ،2/562  ينظر:  للمنكوحة  الشرع: فهي "كل ما يجب  المتعة في  أما 
بها الدخول  قبل  يكن سمي،  طلقت  مهرًا"  ولم  زوجها  الطلبة: ،  لها  الفقهاء  وقد  ،  45ص  طلبة  اختلف 

رحمهم اهلل تعالى في تقدير المتعة، فذهب الحنفية إلى أن المتعة مقدرة بثالثة أثواب درع وخمار وملحفة 
القديم جعلوا المتعة بقدر خادم أو بقيمة ثالثين درهما، والحنابلة  والشافعية جعلوا تقديرها للحاكم، وفي 

بها الصالة  يجوز  وكسوة  بخادم  المتعة  واألوسط  واإل،  قدروا  بخادم،  الموسر  على  المتعة  قدروا  مامية 
أشبه. وما  خاتم  المقتر  وعلى  مقنعة،  أو  المبسوط:  يثوب  الكبير:،  62/ 6  ينظر:  ،  477/ 9  والحاوي 

 . 4/375 والخالف: للطوسي:، 6/224 والمبدع:
،  21/270 واألنصاف:،  505/ 5  والتهذيب في فقه اإلمام الشافعي:،  6/61 ينظر: المبسوط: للسرخسي:  (3)

 . 1/564  وشرائع اإلسالم:، 245/ 10 والمحلى:، 118/ 3 والبحر الزخار:
 . 3/694 ينظر: الممتع في شرح المقنع: (4)
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ن  المفوضة إذا ُطل قت قبل الدخول بها، ولم ُيفَرض لها صداق، أالقول الثاني:  
 ُتستحب لها المتعة. ولكن   فال تستحق شيئا،

 .(1) القديموممن قال بهذا القول: المالكية، والشافعي في 
الثالث:   زوجها القول  لها  يفرض  ولم  بها،  الدخول  قبل  ُطل قت  إذا  المفوضة 

 .(2) روايةقال به الحنابلة في ، و صداقًا، فإنها تستحق نصف مهر المثل
 : األدلة ومناقشتها 

 ومناقشتها أدلة أصحاب القول األول  
 جب هئ مئ خئ  حئ جئ   يي ىي ني  مي زي ري  قوله تعالى:  -1

 . (3)جخ  مح جح مجحج مث هت  مت خت حت  جت هب مب خبحب
الداللة: قوله:    وجه  وال   مبأن  الوجوب،  بفيد  بأصله  واألمر  أمر، 

 .(4) ُيصرف عن الوجوب إال  بقرينة
ْن كان    مبن  قوله تعالى:  إ   واعترض على هذا االستدالل: لكن ه    أمرًا، وا 

ال يقتضي الوجوب؛ ألن ه اقترن بقرينة صرفته عن الوجوب إلى الندب، وهي تخصيصه  
يعرف المحسن ِمْن غير المحسن، وفي    ، فإن  اهلل  جخ  مح جحبقوله تعالى:  

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

 
 . 398/ 4 ومغني المحتاج:، 9/238 ينظر: الجامع لمسائل المدونة: (1)
 . 21/270 واإلنصاف:،  10/139 ينظر: المغني: (2)
 . 236ية اآل ،سورة البقرة (3)
 . 4/374  والخالف: للطوسي:،  6/476 ومفاتيح الغيب:، 2/137 ينظر: أحكام القرآن: للجصاص: (4)
 . 1/433 حكام القرآن: البن العربي:أينظر:  (5)
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االعتراض: هذا  على  وأما    وُأجيب  الوجوب،  على  تدلُّ  اآلية  في  حق ًا  كلمة  إن  
ن ما المراد بالمحسنين،  ألا  ال يدل  على صرف   فإنه   التعبير بالمحسنين  مر إلى الندب، وا 

، فذكر المحسنين إن ما هو  ألحكامههم المؤمنون، والمؤمن هو الذي يتبع الشرع، وينقاد  
قوله تعالى عن القرآن:    حسان، ومثل ذلك ورد كثيرًا في القرآن منهللتأكيد على تمام اإل

جن يم ىممم خمحم  جم يل ىل(1)،    كون بتخصيص  المراد  هدىفليس   القرآن 
 . (2) للمتقين  فقط، بل تُبي ن اآلية أن  الذي يهتدي بالقرآن قد نال تمام التقوى

المتعة في اآلية لالستحباب، أن  اهلل سبحانه   إن  حكميدل  على    يضًا:أعترض  او 
وأن  المتعة تكون على حسب حال الرجل، فتكون   والُمعِسر،وتعالى َقَرن  بين الموسر،  

الموسر   واجبة  أعلى  كانت  لو  إذ  بمقدار،  مقد رة  غير  تكون  وبذلك  المعسر،  من  كثر 
َر واجبًا في ماٍل ليس بُمقد ر؛  ِمثل الواجبات في األموال؛ وألن ه لم يُ   ُمقد رة معلومةلكانت  

لذا لم ا كانت المتعة غير مقد رة فتكون مستحبة
(3). 

االعتراض:أو  هذا  على  لوجوبها؛  إ  جيب  إسقاط  فيه  ليس  المتعة  تحديد  ترك  ن  
تعالى:   ألنه قولة  في  كما  النفقات،  ِمثل  ُتحدد  لم  القرآن  في  الواجبات  ِمْن  الكثير    ورد 
...  حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث...  (4)اآلية ،  

النفقة بال تحديد    بل ذكر  ،  أن  النفقة على األهل واجبة، ولكن ها ليست ُمقد رةومعلوم  
 زت رت يب ىب نب مب زب  ربيئ ىئ نئ مئ زئ  :مثل المتعة، كما في قوله  

ثبت وجود واجبات  وبذلك    ، (5)اك يق ىق يف ىف يثىث نث مث  زث رث يت ىت نتمت
 

 .2ية اآل ،سورة البقرة (1)
 . 2/137 ينظر: أحكام القرآن: للجصاص: (2)
 . 7/525 البخاري: البن بطال:وشرح صحيح ، 6/121 ينظر: االستذكار: البن عبد البر: (3)
 . 233ية اآل ،سورة البقرة (4)
 . 7ية اآل ،سورة الطالق (5)
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 .(1)غير ُمقد رة، فكذلك المتعة للمطلقة

  . (2)يق ىق يف ىفيث  ىث نثقوله تعالى:  -2
أضاف المتعة للمطل قات بحرف الالم التي ُتسم ى الم   ن  اهلل  إ  وجه الداللة:

التمليك، وفيه داللة على استحقاق المطلقات للمتعة، فيكون داال على الوجوب، وليس  
 .(3)للندب

بالقياس: ن  المرأة إذا ُطل قت قبل الدخول، وقد ُسم ي لها صداق، فإن ه إ  استدلوا 
الُمسم ى الصداق  نصف  لها  قبل ،  يجب  ُطل قت  إذا  المتعة  لها  تجب  المفوضة  فكذلك 

العقد   يخلو  ال  كي  الصداق؛  بدل  عن  عوضًا  لها،  الصداق  تسمية  وقبل  الدخول، 
الدخول،  قبل  بطالق  حكمه  تعل ق  قد  أن هما  بينهما  يجمع  والذي  من صداق،  الصحيح 

 .(4) فوجب أْن ُيسم ى لها شيئًا بعد الطالق
فيه   صحيح وقعن عقدها عقد نكاح  المتعة للمطلقة؛ ألوجبت    استدلوا بالمعقول:

 .(5) طالق، وهذا يقتضي عوضًا؛ كي ال ُيعر ى عقدها الصحيح عن ذكر الصداق
 دلة أصحاب القول الثاني ومناقشتها: أ

 حض  جض مص خص حص مس خس حس جس قوله تعالى:  باستدلوا بالقرآن  

 .(6) اآلية ...مظ حط مض خض
مفهوم اآلية أن  المطلقة قبل الدخول بها، ولم ُيفَرض لها صداق،   وجه الداللة: 

 
 . 599/ 25  ينظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح: البن الملقن: (1)
 . 241ية اآل ،سورة البقرة (2)
 . 375/ 4 للطوسي: : والخالف ، 61/ 6 والمبسوط: للسرخسي:، 249/ 1 ينظر: تفسير الخازن: (3)
 . 4/408  ينظر: شرح مختصر الطحاوي: للجصاص: (4)
 . 6/224  والمبدع:،  10/139 والمغني:، 9/457 ينظر: بحر المذهب: (5)
 . 237ية اآل ،سورة البقرة (6)
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 .(1)لم يجب على الُمطل ق ال صداق وال متعة
االستدالل:او  هذا  على  ُطل قت  عترض  إذا  المرأة  بهذا ،  بأن   االبتذال  لحقها  قد 
وقل ت الرغبة في نكاحها، وبما إن  المفوضة لم ُيسم  لها صداق، وقذ ُطل قت قبل    الطالق،

 .(2) الدخول بها، فتجب لها المتعة عوضًا عم ا لِحقها من االبتذال
بالقياس: لها  إ  استدلوا  يجب  نما  وا  المتعة،  لها  تجب  لم  ماتت  إذا  امرأة  كلَّ  ن  

ال قبل  ُطل قت  إذا  فكذلك  المسمى،  الصداق  لها  نصف  تجب  ال  التسمية،  وقبل  دخول، 
 . (3)المتعة؛ الن التفريق بالطالق نوع من البينونة، فال تجب المتعة به كما في الموت

ال يخلوا من بدل؛   المرأة إذا ماتتإن  عقد نكاح    واعترض على هذا االستدالل:
المفوضة   بخالف  وهذا  البدل،  لوجود  المتعة  من  خال  نجده  لها    المطلقة، لذلك  تثبت 

 .(4)بدلالمتعة في حال طالقها قبل الدخول وتسمية الصداق؛ لكي ال يخلو نكاحها من 
إن  الزوج إذا سم ى صداقًا لزوجته، وطل قها قبل الدخول بها،    استدلوا بالمعقول:

ن ما سم ى كان واجبًا قبل أن  وال يجب عليه شيء آخر؛ أل  سم ى،سقط عنه نصف ما  
و غيرها، وهذا إْن دل  فإنما يدلُّ إن الطالق له  أيسقط نصفه، فال يجب غيره كالمتعة  
 .(5) و غيرهاأتأثير باإلسقاط، وليس بإيجاب المتعة 

  

 
 . 4/193 ينظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب: (1)
 . 16/387 ينظر: تكملة المجموع: (2)
المالكي:ينظر: اإل  (3) البغدادي  للقاضي عبدالوهاب بن علي بن نصر  الخالف:    شراف على نكت مسائل 

2/715 . 
 . 9/456 ينظر: بحر المذهب: للروياني: (4)
 . 2/715شراف على نكت مسائل الخالف:  ينظر: اإل (5)
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 أدلة أصحاب القول الثالث ومناقشتها: 
مهر  نصف  لها  يجب  والتسمية  الدخول،  قبل  ُطل قت  إذا  المفوضة  بأن   استدلوا 

المثل، وبما    إذا   ألنهاالمثل؛   لها مهر  لها صداق، يجب  ُيسمَّ  الدخول، ولم  ُطل قت بعد 
لها  إذا سم ى  ما  مثل  المثل، وهو  لها نصف مهر  يجب  لذا  الدخول،  قبل  ُطل قت  إنها 

 .(1)نصف صداق مثلها قبل الدخول بها صداقًا محرمًا، فإنه يثبت لها
  يي  ىي ني مي زي ريبأن  قوله تعالى:    عترض على هذا االستدالل:او 

 مث  هت  مت خت حت  جت هب  مب خبحب جب  هئ مئ خئ حئ جئ

وجب للمطلقة التي طلقها زوجها قبل الدخول، أ، ظاهره   (2)جخ  مح جح مجحج
و  المتعة،  لها  الصداق،  تسمية  لها  أوقبل  ُسم ي  التي  الدخول   صداق، ما  قبل  وُطل قت 
 .(3) فيجب لها نصف الصداق المفروض

 :  الترجيح
عرض   وبيان  أبعد  تعالى،  اهلل  رحمهم  الفقهاء  بها،  أقوال  استدلوا  التي  دلتهم 

ما ذهب إليه أصحاب القول األول، وهو الذي   ،علمأواهلل تعالى    لي  ومناقشتها، يترجح
اختاره زين الدين المنجا رحمه اهلل تعالى، والذي ينص  على وجوب المتعة للمفوضة إذا  

 ُطل قت قبل الدخول، وقبل تسمية الصداق؛ وسبب ترجيح هذا القول يرجع لسببين:   
 قوة األدلة التي استدلوا بها، وسالمتها من الرد واالعتراض. -1
إن  القول بوجوب المتعة، فيه مراعاة لحق  المرأة المطل قة، وتعويضها عم ا   -2

فبإيجاب   طالقها،  بسبب  عنها؛  الُخط اب  عراض  وا  ابتذال،  من  يلحقها 
 المتعة يتحقق مقصد القاعدة الفقهية ال ضرر وال ضرار. 

 

 
 . 6/224 والمبدع:،  10/139 ينظر: المغني: (1)
 . 236ية اآل ،سورة البقرة (2)
 . 306/ 5 الزركشي على مختصر الخرقي: ينظر: شرح  (3)
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 : الرابع املطلب
 حكم متعة الطالق للمفوضة إذا طلقت بعد الدخول

عقد نكاح لم ُيفَرض فيه صداق، ال يجوز الدخول بالزوجة حتى يفرض ن  كل   أ
وجب  ،  ولم يفرض لها صداقاً ،  لها صداقًا صحيحًا معلومًا، فإْن حصل الدخول بالزوجة

تعالى اهلل  الفقهاء رحمهم  بين  فيه  نسائها، وهذا مما ال خالف  المثل من  ؛  (1)لها مهر 
ن الدخول  يخلو الدخول بها من صداق؛ أل لكي ال  ؛والسبب في استقرار مهر المثل لها

في نكاح خاٍل من الصداق من خصائص النبي  
ن الزوجة المسمى لها صداقًا، ؛ وأل(2)

يستقر لها صداقها المسمى بالدخول بها، فكذلك في المفوضة المدخول بها قبل تسمية  
نسائها؛   من  المثل  مهر  لها  يجب  أوجب أل الصداق،  الذي  المعنى  في  مشتركان  نهما 

 .(3) استقرار الصداق، وهو الدخول
ا  بعد  ُطل قت  إذا  للمفوضة  المثل  استقرار مهر  الفقهاء  وبعد  اختلف  بها،  لدخول 
 رحمهم اهلل تعالى، في استحقاقها لمتعة الطالق على قولين: 

 المفوضة إذا ُطل قت بعد الدخول بها، ال تجب لها متعة الطالق. القول األول: 
به:   قال  أصح    الحنفية،وممن  في  والحنابلة  القديم،  في  والشافعي  والمالكية، 

وهذا القول هو الذي اختاره زين الدين المنجا رحمه اهلل ،  (4)واإلماميةالروايتين، والزيدية،  
 .(5) تعالى

 
 

 . 2/22 جماع: البن القطان:قناع في مسائل اإلينظر: اإل (1)
 . 5/158 وكشاف القناع:، 278/ 21ينظر: الشرح الكبير:  (2)
 . 5/158 وكشاف القناع:، 3/694 ينظر: الممتع في شرح المقنع: (3)
،  3/165  بداية المحتاج:،  16/387  والمجموع:،  2/238 والمدونة:،  6/61 ينظر: المبسوط: للسرخسي:  (4)

 . 1/564 وشرائع اإلسالم: ، 3/118 والبحر الزخار:،  21/278 واالنصاف:
 . 3/695 ينظر: الممتع في شرح المقنع: (5)
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الثاني:   الطالق مع القول  لها متعة  بها تجب  الدخول  بعد  ُطل قت  إذا  المفوضة 
 صداق المثل. 

 .(1)وممن قال بهذا القول: الشافعي في الجديد، والحنابلة في رواية، والظاهرية
 ومناقشتها األدلة 

 دلة أصحاب القول األول ومناقشتها: أ
 مئ  خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري  قوله تعالى:استدلوا بالقرآن:  

 مح  جح مجحج مث  هت  مت خت حت  جت هب  مب خبحب جب  هئ

 مظ  حط مض خض حض  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ

 هلمل  خل حل جل  مكلك خك حك جك مقحق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع

 . (2)جن  مم خم حم جم
 وجه الداللة من وجهين: 

اآليتان على اختصاص ِقسم من المطلقات بالمتعة، وهي المطل قة دل ت  األول:  
بهَا، ولم ُيفَرض لها صداق المفروض  غير المدخول  ، وقسم وجب لها نصف الصداق 

لها مهر    ُطل قت يجب لها إذا ُطل قت قبل الدخول، وبذلك تكون المفوضة المدخول بها إذا  
 . (3) من حكم ُوصف بهكل قسم بما  المثل من نسائها، وال تجب لها المتعة؛ الختصاص

المهر، الثاني:   تسمية  عدم  وهما  بشرطين،  للمطلَّقة  بالمتعة  أمر  تعالى  اهلل  إن  
قد   الُمطلَّقة  وهذه  الشرطين،  فقدان  عند  المتعة  تجب  ال  لذلك  بالزوجة؛  الدخول  وعدم 

لها متعة  ُطل قت بعد الدخول، وقد وجب لها مهر المثل من نسائها؛ وألجل ذلك ال تجب  

 
 . 245/ 10  والمحلى:، 6/224 والمبدع:، 10/140 والمغني:،  8/330 ينظر: العزيز: (1)
 . 237-236سورة البقرة: من اآلية  (2)
 . 21/279 والشرح الكبير:،  6/474 ينظر: مفاتيح الغيب: للرازي: (3)
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 .(1)الشرطينالطالق لفقد 
المفوضة المدخول بها بعد طالقها قد استحقت من زوجها مهر  استدلوا بالقياس:

ن النكاح بعد أْن تقرر به مهر المثل فال حاجة إلى فرض وال تجب لها المتعة؛ أل المثل،
ير المدخول بها بعد تسمية المهر يجب لها نصف  غ المتعة أو غيرها، فكما إن  المطلقة  
فكذلك في المفوضة إذا ُطل قت بعد الدخول ال تجتمع    المسمى، وال تجتمع معه المتعة،

 .(2) أولى المتعة مع مهر المثل الواجب لها من باب
بالمعقول: والمفوضة إ  استدلوا  الصداق،  َخَلَفًا عن  تجب  إن ما  الطالق،  متعة  ن  

ن المتعة َخلف عن  ألإذا ُطل َقت بعد الدخول يجب لها مهر المثل، وال تجب لها المتعة؛  
 .(3)المهر، فال تجتمع معه

 دلة أصحاب القول الثاني ومناقشتها: أ
 استدلوا من القرآن

 . (4)يق ىق يف ىفيث ىث نث قوله تعالى: -1
الداللة: لُكل  ُمطلَّقة سواء كانت ُمطلَّقة    وجه  المتاع  اآلية على عمومها أوجبت 

 . (5)أو ُمطلَّقة مدخواًل بها أو غير مدخول، ُسم ي لها صداق أم لم ُيسم  
 عترض على هذا االستدالل من وجهين: او 

اآلية، أ  األول: في  المتاع  لفظ  من  المراد  ما    ن   كل  به،هو  ينتفع  أْن   يمكن 
الدخول بعد  به،  فالُمطلَّقة  ُينتفع  أْن  يمكن  الذي  متاعها  وهو  المثل،  مهر  ولذلك   لها 

 
 . 9/522 للروياني:: ينظر: بحر المذهب (1)
   6/62 ينظر: المبسوط: للسرخسي: (2)
 . 5/158 وكشاف القناع:، 313/ 13 وكفاية النبيه:، 6/62 ينظر: المبسوط: (3)
 . 241ية اآل ،سورة البقرة (4)
 . 21/279 والشرح الكبير:، 9/522 وبحر المذهب:، 1/641 تفسير ابن كثير:ينظر:  (5)
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للمطلقة غير المتعة  الصداق    وجبت  لعدم وجود  لها صداق؛  ُيفرض  ولم  بها  المدخول 
 .(1) الذي تنتفع به
 ٰذ إن المراد بالمتاع هو نفقة العدة، والدليل على ذلك قوله تعالى:    الثاني:

 ىئ  نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ٰى ٰر

،  (2)زث رث  يت ىتنت  مت زت  رت يب ىب نب مب  زب رب  يئ
زوجها، عنها  المتوفى  عدة  في  بالحول  المتاع  قدر  آية:    حيث  على  ُعِطفت  ثم  

يق  ىق يف ىفيث  ىث نث،    فبي نت اآلية أن  المتاع هو النفقة للتي
 .(3)وبذلك يكون المراد بالمتاع للمطلقة هو نفقة العدة توفى عنها زوجها

تعالى:-2  مت  خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ  قوله 

 . (4)جح مج  حج  مث هت
الداللة: حال   وجه  في  بها  المدخول  للزوجة  المتعة  إيجاب  على  اآلية  دل ت 

أل للنبي  طالقها؛  اآلية خطاب  في  سم ى   بخصوص   ن  وقد   ، بهن  المدخول  زوجاته 
 .(5)صداقاً لُهن  

ُيحمل على    النبي  مر بالمتعة لزوجات  بأن  األ  عترض على هذا االستدالل:او 
، أو ُتحمل هذه (6) أي من باب االستحباب، وليس على سبيل الوجوب  ،التطوع منه  

 
 . 1/433 ينظر: أحكام القرآن: البن العربي: (1)
 . 240ية اآل ،سورة البقرة (2)
 . 3/119  والبحر الزخار:، 9/4723  ينظر: التجريد: للقدوري: (3)
 . 28ية اآل ،سورة األحزاب (4)
 . 1/641 وتفسير ابن كثير:، 6/476 للرازيينظر: مفاتيح الغيب:  (5)
 . 4/246 ينظر: اللباب في علوم الكتاب: (6)



 

 438 

11 

 .(1)المتعة على نفقة العدة في حال ُطل قت الزوجة
 :األثر استدلوا

لكل ُمطلَّقة متعة إال  التي طلَّقها قبل الدخول، وقد  )قال:    عن ابن عمر   -1
 .(2)(فرض لها مهراً 

الداللة: تلك   وجه  ومن  الطالق،  متعة  عمومًا  المطلقات  لجميع  أن   األثر  دل  
 .(3)المطلقات المفوضة التي ُطل قت بعد الدخول

عن سويد بن غفلة قال: كانت عائشة الخثعمية عند الحسن بن علي بن   -2
، وبويع الحسن بالخالفة، قالت: لتْهِنك    فلما ُأصيب عليٌّ   بي طالب  أ

الشماتة،  أا  يبالخالفة   وُتظهرين   ، عليٌّ ُيقتل  فقال:  المؤمنين،  ذهبي  امير 
فتلفعت قال:  ثالثًا،  طالق  انقضت  (5) نساجها  (4)فانتي  حتى  وقعدت   ،

عشرة   إليها  وبعث  صداقها، الآعدتها،  من  لها  بقيت  وبقية  متعة،  ف 
فقالت: متاع قليل من حبيب مفارق، فلما بلغه قولها بكى وقال: لوال اني  

يما رجل طل ق امرأته  أ)و حدثني أبي انه سمع جدي يقول:  أسمعت جدي،  
األ عند  ثالثًا  أو  مبهمة،  غيرهثالثًا  زوجًا  تنكح  حتى  له  تِحل   لم  ،  (قراء 

 .(6)لراجعتها
 

 . 2/225 ينظر: سبل السالم: للصنعاني: (1)
وهذا  ، (1644)  برقم، 1/633 أخرجه مالك في الموطأ، كتاب: الطالق، باب: ما جاء في متعة الطالق: (2)

 . 1048/ 3 الفقه:ينظر: ما صح من آثار الصحابة في ، األثر صحيح
 . 3/121 سرار الموطأ: لعثمان بن سعيد الكماخي:أينظر: المهيأ في كشف  (3)
 . 8/3 أي تغطية الجسد بالثوب، وااللتحاف به حتى يغطيه، ينظر: لسان العرب:، التلفع: هو التغطية (4)
 . 2/432 ثر:ألالنساج: هو نوع من أنواع المالحف التي تنسج، ينظر: النهاية في غريب الحديث وا (5)
علي:أ  (6) بن  الحسن  عن  غفلة  بن  سويد  عن  باب  الكبير،  المعجم  في  الطبراني    برقم: ،  3/91  خرجه 

 . 339/ 4 مجمع الزوائد:، وقال عنه الهيثمي:" رواه الطبراني وفي رجاله ضعف وقد وثقوا"، ( 757)
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دل  األثر على إن  كل طالق البد من إعطاء المطلقة المدخول بها   لة:وجه الدال
 المتعة مع الصداق. 
يبدو أعطاها    والذي  التي  المتعة  الحسنأن   _   لها  علي  على    _، بن  ليست 

بل ُتحمل على االستحباب؛ وذلك لما ُعِرف عنه بكرمه وجوده الكبير،    ،يجابسبيل اإل 
عليها من سخائه ُيطل قها، ويجود  التي  المرأة  ُيكِرم  كان  بقية  (1)حيث  أعطاها  قد  فهو   ،

 صداقها الواجب لها، وزاد عليه من العطاء على سبيل االستحباب ولتطييب نفسها. 
بالمعقول:   إنما  إاستدلوا  الدخول  بعد  المطلقة  للمفوضة  المثل  مهر  وجوب  ن  

استحقته بما حصل لها من الدخول، وأما وجوب المتعة لها فبما لحق بها من االبتذال  
الذي ُطل قت به؛ فيكون وجوب المتعة بمقابلة االبتذال؛ والن مهر المثل  بسبب هذا العقد  

المتعة لها لرد االعتبار لها ودفع  إذا وطئت بشبهة أو نكاح فاسد، فتثبت  يثبت للمرأة 
 .(2) الضيق الذي يلحق بها بسبب الطالق

ن  ما حصلت عليه من وجوب مهر المثل لها،  إ  عترض على هذا االستدالل:او 
يخلو النكاح من    ال  كي ل يقابل االبتذال بعد حصول الطالق بين الزوج والزوجة،  هو بد

 .(3) العقدمهر، لذا وجب مهر المثل، وال تجب المتعة؛ كي ال يجب بدالن في 
 :الترجيح

 لي  دلتهم ومناقشتها يترجحأل قوال الفقهاء رحمهم اهلل تعالى، وبيان  أبعد عرض  
ذهب   تعالى،  إما  اهلل  رحمه  المنجا  الدين  زين  اختيار  وهو  األول،  القول  أصحاب  ليه 

يجاب المتعة للمفوضة إذا طلقت بعد الدخول؛ ألنه وجب لها مهر إوالذي ينص بعدم  
 

 . 3/253 ينظر: سير أعالم النبالء: (1)
النبيه:  (2) كفاية  المذهب:،  314/ 13  ينظر:  الفقهية:،  16/387  والمجموع:،  9/53  وبحر    والمسائل 

2/129 . 
 . 9/4725  للقدوري: ،ينظر: التجريد (3)
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المثل، وسبب ترجيح هذا القول هو أن المفوضة المدخول بها بعد طالقها قد وجب لها  
وأل نسائها؛  من  المثل  المتعإن   مهر  بمقام  يجاب  بكون  يجتمع  إ ة  وال  ثاني،  بدل  يجاب 

بدالن؛ لذلك يقال أن المتعة مستحبة، فإذا كان الزوج لديه القدرة المادية بحيث يمكنه  
فيكون  ، ن الُمطل ق لو كان فقيراً أدفع ما أراده من المتعة لمطلقته على وجه االستحباب؛ و 

 . علمأواهلل تعالى ..  ، والعسر.ع مهر المثل فيه الحاق الضرر عليهميجاب المتعة عليه إ
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 اخلامتة
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، والصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى  

وصحبه وسلم، بعد أْن أعانني اهلل سبحانه وتعالى على تكملة هذا البحث، سأذكر   آله
 أهم النتائج التي توصلت إليها: 

لصداق، وال إسقاطه، وهو عقد  لإن  نكاح التفويض هو عقد نكاح بال ذكر   -1
    .جائز

إن  المفوضة تستحق مهر المثل إذا مات عنها زوجها قبل الدخول، وقبل  -2
 الصداق. تسمية 

تسمية   -3 الدخول وقبل  قبل  ُطل قت  إذا  الطالق  لها متعة  المفوضة تجب  إن  
 الصداق. 

لها  -4 تجب  وال  الدخول،  بعد  ُطل قت  إذا  المثل،  مهر  تستحق  المفوضة  إن  
 متعة الطالق. 
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 املصادر واملراجع
 بعد القرآن الكريم 

 ،ه(370)ت الحنفااااااااايأحماااااااااد بااااااااان علاااااااااي الجصااااااااااص  حكاااااااااام القااااااااارآن:أ -1
حياااااااااااء التااااااااااراث العربااااااااااي، إتحقيااااااااااق: محمااااااااااد صااااااااااادق القمحاااااااااااوي، دار 

 ه.1405، بيروت
ه(، تحقيااااااق: 543حكااااااام القاااااارآن: محمااااااد باااااان عبااااااد اهلل باااااان العربااااااي )تأ -2

 ،3محمااااااد عبااااااد القااااااادر عطااااااا، دار الكتااااااب العلميااااااة، بيااااااروت لبنااااااان، ط
 .م2003-ها1424

يوسااااااااف باااااااان  :االسااااااااتذكار الجااااااااامع لمااااااااذاهب فقهاااااااااء علماااااااااء األقطااااااااار -3
، تحقيااااااق: سااااااالم محمااااااد ه(463)ت باااااان محمااااااد باااااان عبااااااد الباااااارعبااااااداهلل 

دار الكتاااااااااااب العلمياااااااااااة، بياااااااااااروت،  عطاااااااااااا، ومحماااااااااااد علاااااااااااي معاااااااااااوض،
 م.2000-ها1421

لقاضااااي عبااااد الوهاااااب باااان علااااي اشااااراف علااااى نكاااات مسااااائل الخااااالف: اإل -4
ه(، تحقياااااااااق: الحبياااااااااب بااااااااان 422بااااااااان نصااااااااار البغااااااااادادي الماااااااااالكي )ت

 .م1990-ها1420 ،1طاهر، دار ابن حزم، ط
أبااااااااو الحساااااااان اباااااااان القطااااااااان الفاسااااااااي  جماااااااااع:قناااااااااع فااااااااي مسااااااااائل اإلاإل -5

ه(، تحقيااااااق حساااااان باااااان فااااااوزي الصااااااعيدي، الفاااااااروق للطباعااااااة، 628)ت
 .م2004-ها1424، 1ط

نصاااااااف فااااااي معرفااااااة الااااااراجح ماااااان الخااااااالف: عااااااالء الاااااادين علااااااي باااااان اإل -6
 .عبااااااااداهلل عبدالمحساااااااان التركااااااااي ود .د ه(،885سااااااااليمان الماااااااارداوي )ت

، 1ر للطباعااااة والنشاااار، القاااااهرة مصاااار، طعباااادالفتاح محمااااد الحلااااو، هجاااا 
 .م1995-ها1415
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مصااااار: أحمااااد باااان يحيااااى باااان البحاااار الزخااااار الجااااامع لمااااذاهب علماااااء األ -7
، 1ه(، دار الحكماااااااااااااااااة اليمانياااااااااااااااااة، صااااااااااااااااانعاء، ط840المرتضااااااااااااااااى )ت

 .م1947-ها1366
عبدالواحاااااد بااااان إساااااماعيل  بحااااار الماااااذهب فاااااي فاااااروع الماااااذهب الشاااااافعي: -8

ه(، تحقيااااااااااق طااااااااااارق فتحااااااااااي الساااااااااايد، دار الكتااااااااااب 502)ت الروياااااااااااني
 م.2009 ،1العلمية، ط

بدايااااة المجتهااااد ونهايااااة المقتصااااد: محمااااد باااان احمااااد باااان محمااااد باااان رشااااد  -9
 م.2004-ها1425القاهرة،  الحديث،دار  (،ه595القرطبي )ت

سااااااادي ألباااااااي بكااااااار اأبداياااااااة المحتااااااااج فاااااااي شااااااارح المنهااااااااج: محماااااااد بااااااان  -10
المملكاااااااااااااااة العربياااااااااااااااة  ،جااااااااااااااادةه(، دار المنهااااااااااااااااج، 874الشاااااااااااااااافعي )ت

 م.2011-ها1432، 1ط السعودية،
باااااو بكااااار بااااان مساااااعود الكاسااااااني أ بااااادائع الصااااانائع فاااااي ترتياااااب الشااااارائع: -11

 .م1986-ها1406، 2ه(، دار الكتب العلمية، ط587)ت
: ثااااار الواقعااااة فااااي الشاااارح الكبياااارواآل األحاديااااثالباااادر المنياااار فااااي تخااااريج  -12

، تحقيااااااق ه(804)ت اباااااان الملقاااااان عماااااار باااااان علااااااي الشااااااافعي المصااااااري
السااااااااعودية،  ،دار الهجاااااااارة، الرياااااااااض مصااااااااطفى أبااااااااو الغاااااااايط وآخاااااااارون،

 م.2004-ها1425، 1ط
ه(، تحقياااااق د. 428)ت التجرياااااد: أحماااااد بااااان محماااااد بااااان احماااااد القااااادوري -13

محماااااااد احماااااااد ساااااااراح ود. علاااااااي جمعاااااااة محماااااااد، دار الساااااااالم، القااااااااهرة، 
 .م2006-ها1427 ،2ط

دار  ه(،816التعريفاااااااات: علاااااااي بااااااان محماااااااد بااااااان علاااااااي الجرجااااااااني )ت -14
 .م1983-ها1403، 1الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط
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باااااااو الفاااااااداء إساااااااماعيل بااااااان عمااااااار بااااااان كثيااااااار أتفساااااااير القااااااارآن العظااااااايم:  -15
، 2دار طيباااااااااة، ط ساااااااااامي باااااااان محماااااااااد سااااااااالمة، :قيااااااااقتح ه(،774)ت

 .م1999 -ها1420
تفساااااير المناااااار: محماااااد رشااااايد بااااان علاااااي رضاااااا بااااان محماااااد شااااامس الااااادين  -16

 م.1990القلموني، طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
الحسااااين باااان مسااااعود باااان محمااااد باااان  مااااام الشااااافعي:التهااااذيب فااااي فقااااه اإل -17

وعلاااااي  دعباااااد الموجاااااو عاااااادل احماااااد  :، تحقياااااقه(516)ت الفاااااراء البغاااااوي
 .م1997-ها1418 ،1دار الكتب العلمية، ط محمد معوض،

خلياااااال باااااان إسااااااحاق باااااان الحاجااااااب: التوضاااااايح فااااااي شاااااارح مختصاااااار اباااااان  -18
مركاااااز  نجياااااب،، تحقياااااق احماااااد عباااااد الكاااااريم ه(776)ت موساااااى الماااااالكي

 .م1994-ها1414 ،1نجيبويه للمخطوطات، ط
سااااراج الاااادين عماااار باااان  التوضاااايح لشاااارح الجااااامع الصااااحيح: اباااان الملقاااان -19

دار  تحقيااااااااااااااق دار الفااااااااااااااالح للبحااااااااااااااث، ه(،804الشااااااااااااااافعي )ت علااااااااااااااي
 .م2008-ها1429، 1ط سوريا،، دمشق النوادر،

الجاااااااامع ألحكاااااااام القااااااارآن: شااااااامس الااااااادين محماااااااد بااااااان احماااااااد القرطباااااااي  -20
 الكتاااااااااااب،دار عاااااااااااالم البخااااااااااااري، تحقياااااااااااق هشاااااااااااام سااااااااااامير  (،ه671)ت

 .م2003-ها1423 السعودية،الرياض 
محماااااااد بااااااان عباااااااداهلل بااااااان ياااااااونس التميماااااااي  ناااااااة:لمساااااااائل المدو الجاااااااامع  -21

 تحقيااااااااق مجموعااااااااة باااااااااحثين ورسااااااااائل دكتااااااااوراه، ،(هااااااااا451ت) الصااااااااقلي
-هااااااااااااا1431، 1ط م القاااااااااااارى،أجامعااااااااااااة  حياااااااااااااء التااااااااااااراث اإلسااااااااااااالمي،إ

 م.2013
الحساااان علااااي باااان محمااااد  : أبااااوالحاااااوي الكبياااار فااااي فقااااه مااااذهب الشااااافعي -22
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وعاااااااادل احماااااااد ، تحقياااااااق علاااااااي محماااااااد معاااااااوض ه(450)ت المااااااااوردي
-هااااااا1419 ،1لبنااااااان، ط ،دار الكتااااااب العلميااااااة، بيااااااروت عبااااااد الموجااااااود،

 .م1999
، ه(460)ت لطوسااااااااايا أباااااااااو جعفااااااااار محماااااااااد بااااااااان الحساااااااااينالخاااااااااالف:  -23

مطبعاااااة  خااااارون،آو  تحقياااااق السااااايد علاااااي الخرسااااااني، وجاااااواد الشهرساااااتاني
 ه.1414 ،مؤسسة النشر اإلسالمي

الااااااروض النضااااااير شاااااارح مجمااااااوع الفقااااااه الكبياااااار: حسااااااين باااااان احمااااااد باااااان  -24
 .ه(، دار الجيل1221الحسين السباغي الصنعاني )ت

عبااااد العزيااااز باااان إبااااراهيم باااان : روضااااة المسااااتبين فااااي شاااارح كتاااااب التلقااااين -25
اباااااااان  دار عباااااااد الطيااااااااف زكاااااااا ، :، تحقيااااااااقه(673)ت احماااااااد القرشاااااااي

 .م2010-ها1431، 1ط حزم،
محمااااد باااان إسااااماعيل : الماااارام ماااان أدلااااة األحكااااامساااابل السااااالم شاااارح بلااااو   -26

 دار الحديث. ه(،1182) بن صالح بن محمد الصنعاني
بااااااااااي داود: أبااااااااااو داود سااااااااااليمان باااااااااان األشااااااااااعث باااااااااان إسااااااااااحاق أساااااااااانن  -27

ومحماااااااد كامااااااال  رنااااااااؤوط،األه(، تحقياااااااق: شاااااااعيب 275السجساااااااتاني )ت
 م.2009-ها1430، 1ط قره بالي، دار الرسالة العالمية،

باااااان عيسااااااى باااااان سااااااورة باااااان موسااااااى الضااااااحاك ساااااانن الترمااااااذي: محمااااااد  -28
دار الغااااااارب  ، تحقياااااااق: د. بشاااااااار عاااااااواد معاااااااروف،ه(279)ت الترماااااااذي

 .م1998 ،اإلسالمي، بيروت
محمااااد باااان احمااااد باااان  عبااااد اهللبااااي أشاااامس الاااادين الناااابالء: عااااالم أسااااير  -29

-هاااااااااااا1405، 3ط الرساااااااااااالة،، مؤسساااااااااااة ه(748ت) عثماااااااااااان الاااااااااااذهبي
 .م1985
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نجاااااام الاااااادين جعفاااااار باااااان : الحااااااالل والحاااااارامشاااااارائع اإلسااااااالم فااااااي مسااااااائل  -30
تحقياااااااااااااق السااااااااااااايد صاااااااااااااادق الحسااااااااااااايني  ه(،676)ت الحسااااااااااااان الحلاااااااااااااي

 .م2004-ها1425، 1ط لبنان،بيروت  القارئ،دار  الشيرازي،
شاااامس الاااادين محمااااد ياااان عبااااد : شاااارح الزركشااااي علااااى مختصاااار الخرقااااي -31

-هاااااااا1413 ،1دار العبيكاااااااان، ط (،هاااااااا772اهلل الزركشاااااااي المصاااااااري )ت
 .م1993

بااااي بكاااار باااان أعبااااد الاااارحمن بااان : لفيااااة العراقااااي فااااي علاااوم الحااااديثأشااارح  -32
شاااااادي بااااان محماااااد  د. :ق(، تحقيااااا ه893ابااااان العيناااااي الحنفاااااي )ت محماااااد

 .م2011-ها1432 ،1مركز النعمان، اليمن، ط آل النعمان،
 الفاااارج عباااادالرحمن باااان محمااااد المقدسااااي بااااوأ: الشاااارح الكبياااار علااااى المقنااااع -33

المحساااااااان ود. عباااااااادالفتاح  د. عبااااااااداهلل باااااااان عبااااااااد تحقيااااااااق: ،ه(682)ت
-هااااااااا1415 ،1هجاااااااار للطباعااااااااة، القاااااااااهرة، مصاااااااار، ط محمااااااااد الحلااااااااو،

 .م1995
 ابااااان بطاااااال علاااااي بااااان خلاااااف بااااان عباااااد الملاااااك: شااااارح صاااااحيح البخااااااري -34

، تحقياااااق تمااااايم ياسااااار بااااان إباااااراهيم، مكتباااااة الرشاااااد، الريااااااض ه(449)ت
 .م2003-ها1424 ،2السعودية، ط

 ،ه(370)ت بااااااان علاااااااي الجصااااااااص شااااااارح مختصااااااار الطحااااااااوي: أحماااااااد -35
دار البشاااااااااااائر  خااااااااااارون،آتحقياااااااااااق عصااااااااااامت اهلل عنايااااااااااات اهلل محماااااااااااد و 

 .م2010-ها1431 ،1اإلسالمية، ط
شااااارح مصاااااابيح السااااانة: محماااااد بااااان عزالااااادين بااااان عباااااداللطيف الكرمااااااني  -36

نشااااااااار إدارة الثقافاااااااااة اإلساااااااااالمية، ، ه(854المشاااااااااهور باااااااااابن الملاااااااااك )ت
 .م2012-ها1433 ،1ط
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الحات الفقهياااااة: عمااااار بااااان محماااااد بااااان احماااااد طلباااااة الطلباااااة فاااااي االصاااااط -37
 ،المطبعااااااااااااة العااااااااااااامرة مكتبااااااااااااة المثنااااااااااااى، بغااااااااااااداد ،ه(537)ت النساااااااااااافي
 ه.1311

ساااااراج الااااادين عمااااار  ابااااان الملقااااانلاااااى توجياااااه المنهااااااج: إعجالاااااة المحتااااااج  -38
دار  الباااادراني، معبااااد الكااااري، تحقيااااق عزالاااادين باااان (هااااا804)تباااان علااااي 

 .م2001-ها1420، األردن الكتاب،
، ه(623)ت الااااااوجيز: عبااااااد الكااااااريم باااااان محمااااااد الرافعاااااايالعزيااااااز شاااااارح  -39

تحقياااااق علاااااي محماااااد عاااااوض، وعاااااادل احماااااد عباااااد الموجاااااود، دار الكتاااااب 
 .م1997-ها1417 ،1لبنان، ط ،العلمية، بيروت

 باااان يااااونس البهااااوتي الحنبلااااي قناااااع: منصااااوراإلكشاااااف القناااااع عاااان مااااتن  -40
 دار الكتب العلمية. ،ه(1051)ت

نصااااااري التنبياااااه: أحماااااد بااااان محماااااد بااااان علاااااي األكفاياااااة النبياااااه فاااااي شااااارح  -41
دار الكتااااااااااب العلميااااااااااة،  ، تحقيااااااااااق مجاااااااااادي محمااااااااااد ساااااااااارور،ه(710)ت
 .م2009 ،1ط

سااااااراج الاااااادين عماااااار باااااان علااااااي باااااان عااااااادل  :اللباااااااب فااااااي علااااااوم الكتاااااااب -42
 الحنبلااااااي، تحقيااااااق عااااااادل احمااااااد عبااااااد الموجااااااود وعلااااااي محمااااااد معااااااوض،

 .م1998-ها1419 ،1ط لبنان، ،دار الكتب العلمية، بيروت
، ه(711)ت لسااااااان العاااااارب: محمااااااد باااااان مكاااااارم باااااان علااااااي اباااااان منظااااااور -43

 ه.1414، 3دار صادر، بيروت، ط
ماااااااا صاااااااح  مااااااان آثاااااااار الصاااااااحابة فاااااااي الفقاااااااه، زكرياااااااا بااااااان غاااااااالم قاااااااادر  -44

 ،1دار الخااااااااااااراز، جااااااااااادة، دار اباااااااااااان حااااااااااازم، بيااااااااااااروت، ط الباكساااااااااااتاني،
 .م2000-ها1420



 

 448 

11 

إبااااااراهيم باااااان محمااااااد باااااان عبااااااداهلل باااااان مفلااااااح : المباااااادع فااااااي شاااااارح المقنااااااع -45
د. عباااااااااااداهلل بااااااااااان عبدالمحسااااااااااان ود. عبااااااااااادالفتاح  تحقياااااااااااق: ،ه(884)ت

 .1، طرالقاهرة، مص هجر للطباعة، ،محمد الحلو
، دار المعرفاااااااااة، ه(483)ت المبسااااااااوط: محماااااااااد باااااااان احماااااااااد السرخسااااااااي -46

 .م1993-ها1414 ،بيروت
 الهيثماااااااااايبااااااااااي بكاااااااااار أعلااااااااااي باااااااااان  :مجمااااااااااع الزوائااااااااااد ومنبااااااااااع الفوائااااااااااد -47

 ،القاااااااهرة ،تحقيااااااق حسااااااام الاااااادين القدسااااااي، مكتبااااااة القدسااااااي ،ه(807)ت
 .م1994-ها1414

 المجماااااااااوع شااااااااارح المهاااااااااذب: زكرياااااااااا بااااااااان يحياااااااااى بااااااااان شااااااااارف الناااااااااووي -48
 دار الفكر.مع تكملة السبكي والمطيعي،  ،ه(676)ت

محماااااد علاااااي بااااان احمااااااد بااااان ساااااعيد ابااااان حااااازم الظاااااااهري  باااااوأالمحلاااااى:  -49
، 1المطبعااااااة المنيريااااااة، ط ه(، تحقيااااااق محمااااااد منياااااار الدمشااااااقي،456)ت

 .ه1351
 ه(،179صااااابحي )تمالاااااك بااااان اناااااس بااااان مالاااااك األ : المؤلاااااف:المدوناااااة -50

 .م1994-ها1415، 1دار الكتب العلمية، ط
 محماااااااد علاااااااي بااااااان احماااااااد بااااااان حااااااازم الظااااااااهري أباااااااوجمااااااااع: مراتاااااااب اإل -51

 دار الكتب العلمية، بيروت. ،ه(456)ت
مرقاااااااة المفاااااااتيح شاااااارح مشااااااكاة المصااااااابيح: نااااااور الاااااادين المااااااال الهاااااااروي  -52

-هاااااااااا1422، 1دار الفكااااااااار، بياااااااااروت لبناااااااااان، ط ،ه(1014)ت القااااااااااري
 .م2002

يعلااااى احمااااد باااان  وباااا أالمسااااائل الفقهيااااة ماااان كتاااااب الااااروايتين والااااوجهتين:  -53
باااان  م. عبااااد الكااااريتحقيااااق د ،ه(458)ت الحسااااين باااان محمااااد باااان خلااااف
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 م.1985-ها1405 ،1مكتبة العارف الرياض، ط محمد المالحم،
أحمااااد باااان محمااااد باااان علااااي  :المصااااباح المنياااار فااااي غريااااب الشاااارح الكبياااار -54

 المكتبة العلمية، بيروت. ،ه(770)ت الفيومي
هماااام بااان ناااافع الحميااااري  بكااار عباااادالرزاق بااان أباااو مصااانف عباااد الااارزاق: -55

المجلاااااس  عظماااااي،تحقياااااق حبياااااب الااااارحمن األ ه(،211)تااااات الصااااانعاني
 ه.1403، 2الهند، ط، العلمي

المعجااااااام الكبيااااااار: ساااااااليمان بااااااان احماااااااد بااااااان أياااااااوب بااااااان مطيااااااار اللخماااااااي  -56
ه(، تحقيااااااااق: حماااااااادي باااااااان عبااااااااد الحميااااااااد 360الشااااااااامي الطبرانااااااااي )ت

 .2السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط
محماااااد بااااان احماااااد  لفااااااظ المنهااااااج:ألاااااى معرفاااااة معااااااني إمغناااااي المحتااااااج  -57

 ،1، دار الكتاااااااااااااااااااب العلمياااااااااااااااااااة، طه(977)ت الخطياااااااااااااااااااب الشاااااااااااااااااااربيني
 .م1994-ها1415

ه(، 620موفااااااق الاااااادين باااااان عبااااااداهلل باااااان احمااااااد المقدسااااااي )ت المغنااااااي: -58
عاااااالم  تحقياااااق د. عباااااداهلل بااااان عبدالمحسااااان ود. عبااااادالفتاح محماااااد الحلاااااو،

 .م1997-ها1417، 3ية، طالكتب، الرياض، السعود
دار  ،ه(606)ت فخااااار الااااادين محماااااد بااااان عمااااار الااااارازي: مفااااااتيح الغياااااب -59

 ه.1420، 3بيروت، ط حياء التراث العربي،إ
 باااااان عثمااااااان التنااااااوخي زياااااان الاااااادين المنجااااااا: الممتااااااع فااااااي شاااااارح المقنااااااع -60

كتباااااة م ، تحقياااااق: د. عباااااد الملاااااك بااااان عباااااد اهلل بااااان دهاااااي ،ه(695)ت
 .م2003-ها1424 ،3المكرمة، طسدي، مكة األ

ساااااااارار الموطاااااااااأ: عثمااااااااان باااااااان سااااااااعيد الكمااااااااااخي أالمهيااااااااأ فااااااااي كشااااااااف  -61
جمهورياااااااة  ،دار الحاااااااديث، القااااااااهرة ه(، تحقياااااااق احماااااااد علاااااااي،1171)ت



 

 450 

11 

 .م2005مصر العربية، 
باااان انااااس باااان  كبااااي مصااااعب الزهااااري: مالاااا أمااااام مالااااك بروايااااة موطااااأ اإل -62

عااااااااااواد تحقيااااااااااق: بشااااااااااار  ه(،179صاااااااااابحي )تمالااااااااااك باااااااااان عااااااااااامر األ
 .ه1412محمود خليل، مؤسسة الرسالة،  معروف،

السااااعادات المبااااارك باااان محمااااد  بااااوأ: ثاااارالنهايااااة فااااي غريااااب الحااااديث واأل -63
الجاااااازري، تحقياااااااق: طاااااااهر احماااااااد الااااااازاوي، ومحمااااااود محماااااااد الضااااااااحي، 

 .م1979-ها1399المكتبة العلمية، بيروت، 
 الشااااااااوكانيبااااااااار: محمااااااااد باااااااان علااااااااي خوطااااااااار شاااااااارح منتقااااااااى األنياااااااال األ -64

 الحااااااااااااديث،دار الصااااااااااابابطي، تحقياااااااااااق عصاااااااااااام الاااااااااااادين  ،(ه1250)ت
 .م1993-ها1413 ،1ط مصر،
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