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 مهخص انثحث
الحمد هلل رب العالميف كأفضؿ الصالة كأتـ التسميـ عمى سيدنا محمد المبعكث رحمة 

اإلماـ الجميؿ ابف لقد بحثت في آراء  لمعالميف كعمى آلو كصحبو أجمعيف كبعد.
نو مف طبقة  سممكف المالكي فكجدت أف اإلماـ كاف حجة ثقة بيف عمماء عصره كا 

منيا إف  كلو آراء في مسائؿ متعددة كقد أجاد فييا, في مذىب المالكية, المجتيديف
 إفككذلؾ  شفقة كالرحمة فال يجكز تزكيجيا مف غير رضاىا,ال إلىاليتيمة تحتاج 

ال يجكز لمزكج أف يأخذ ك د التعنيس يككف رضاىا بمجرد الصمت, البكر إذا لـ تبمغ ح
ما أعطى لمزكجة, سكاء كاف الذم أعطاه ماال أك عينا, إذا لـ تشترط عميو الزكجة. 
ال يجكز لمزكج أف ييدد زكجتو أك يخكفيا مف أجؿ أف تنفؽ عميو, أك تكسكه, كذلؾ 

, بأف تجعؿ أمر طالقيا يجكز لمزكجة أف تطمؽ نفسيا إف اشترطت ذلؾ عمى الزكج
إف الخمع عمى ماؿ, يقع طمقة كاحدة بائنة, ككذلؾ جكاز طالؽ العبد كخمعو  ,بيدىا

ال يجكز عضؿ الزكجة كاإلضرار بيا, كال يجكز لمزكج  ,دكف التكقؼ عمى إذف سيده
إف , أف يشترط عمى زكجتو, أف تنفؽ عمى كلده الصغير كترضعو أكثر مف عاميف

قة, تنتيي بكضع الحمؿ, كال يجكز لزكجة المفقكد كالغائب أف عدة الحامؿ كالمطم
مؤنة إرجاع المطمقة إلى  ,تطمب الطالؽ إال بعد مضي مدة ال يعيش المفقكد لمثميا

بمدىا تككف عمى الزكج ككذلؾ ال يجكز لمزكج أف يمنع زكجتو مف زيارة أىميا, إال إذا 
كف الزكجة مع أقارب الزكج, جكاز س ,كاف في زيارة أىميا ضرر العالقة الزكجية

ككذلؾ جكاز سكف كلد الزكج أك الزكجة الصغير معيما, إذا كاف مف غير الزكج أك 
يجكز لمزكج استرجاع النفقة التي أنفقيا عمى زكجتو المبتكتة, مف أجؿ  ,الزكجة

إذا ادعى الزكج أنو معسر, فإنو يصدؽ كال يفرؽ بينو كبيف  ,الحمؿ كتبيف عدـ حمميا
 مف مالو, إذا كاف لو ماؿ.  ككذلؾ تككف نفقة زكجة الغائب كالمفقكد كاألسيرزكجتو, 

ألىـ النتائج التي تكصمت إلييا كأرجك مف اهلل تعالى أف أككف قد كفقت  ممخصىذا  
بعممي ىذا مرضاة هلل تعالى كإلعالء شريعتو, فإف أؾ قد كفقت فممو الحمد كالمنة, 

ف أؾي قد قصرت فأرجك مف اهلل أف  يغفر ذنبي كيعفك عف ىفكتي, كاهلل المكفؽ كا 
 كاليادم إلى سكاء السبيؿ. 
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Abstract 
     I have searched in Emam Ibn Salmoon Al-Maliki’s opinions 
and formed that he was an authoritative source among scholars 
in his time. He was one of the diligent followers of Al-Maliki 
school. He had certain  peculiar opinions in various issues and 
problems  where he was outstanding. Among these issues were 
that the orphan girl needs mercy and kindness; she shouldn’t be 
married against her will, that silence is the sign of acceptance of 
the virgin lady when asked for her hand unless she becomes 
spinster, that the husband shouldn’t take what he has given to 
his wife as dowry, whether in cash money or in species if she 
does not condition that the husband should not threaten his wife 
or frighten her so as to pay him money or clothes, that the wife 
is allowed to divorce herself if she has condition that on her 
husband (as having the divorce decision), that repudiation for 
money is considered one irrevocable divorce, that a slave can be 
divorced or repudiated without a permission from his master, 
that the wife should not be maltreated or misbehaved, that the 
husband is not allowed to put a condition on his wife to spend 
on his young child or breast feed him for more then two years, 
that the waiting period for the divorced and pregnant women 
ends with delivery, that the wife of a lost or absent man is not 
allowed to ask for divorced unless a period for which the lost 
cannot live has lasped, that the expenses of giving back home 
the divorced women should be paid by the husband, that the 
husband should not  prevent his wife from visiting her kids, 
except when such a visit might damage her relation with her 
husband, that it is permissible for the wife to live with her 
husband’s relatives, that it is permissible for the young son of 
the husband or the wife to live with them if he was not a child of 
both, that it is permissible for the husband to refund what he 
paid for his divorced wife during her pregnancy if it turned out 
that she was not pregnant, that if the husband claims that he is 
unable to spend on his wife, his claim should be sound and he 
should not be separated from his wife and that the expenses of 
the lost, absent or prisoned should be paid from his money, 
should he have any.     

 Keyword : Impact , compromised , corner
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 املقذمح
الحمد هلل رب العالميف كأفضؿ الصالة كأتـ التسميـ عمى سيدنا محمد كعمى آلو 

 .كصحبو أجمعيف
 ..كبعد

ف الخير ا  ة, تزخر بالعمـ كالعمماء عمى مدل العصكر كاألزماف, ك فإف امتنا اإلسالمي
كؿ الخير في أمة الحبيب محمد عميو أفضؿ الصالة, كأتـ التسميـ, كمف حقنا نفخر 
نحف الباحثيف, بيؤالء الرجاؿ, الذيف ضحكا بالغالي كالنفيس مف أجؿ أف يستخرجكا 

 أبكاب الفقو المختمفة.األحكاـ الشرعية, لمختمؼ الكقائع كالمستجدات في 
ككاف مف ىؤالء الرجاؿ اإلماـ ابف سممكف المالكي ىذا الفقيو الجميؿ, الذم بسط 
المسائؿ الفقيية في المذىب المالكي, فكاف مف العمماء األجالء, الذيف يستحقكف أف 

 نقؼ عند آرائيـ كاجتياداتيـ, التي قدمكىا لألمة اإلسالمية.
أربعة مباحث كخاتمة, جعمت في المبحث األكؿ كقد قسمت بحثي, إلى مقدمة ك 

دراسة مكجزة عف حياة اإلماـ الجميؿ ابف سممكف المالكي, ككذلؾ التعرؼ عمى كتاب 
كضكعية, كجعمت في المبحث التاج كاإلكميؿ, الذم نقؿ آراء ذلؾ اإلماـ بكؿ دقة كم

, كالعدة الخمع آراؤه في النكاح كالطالؽ, كجعمت في المبحث الثالث,في  آراؤه الثاني,
بأحكاـ النفقة كالمفقكد, كجعمت في الخاتمة أىـ آراؤه كجعمت في المبحث الرابع, 

 النتائج التي تكصمت إلييا مف خالؿ ىذا البحث. 
 أحاديثاعتمدت في تحصيؿ مسائؿ بحثي, مف القرآف الكريـ, ك  منيجي في البحث 

كآراء الفقياء مف مختمؼ  الصحابة, كالتابعيف,آثار النبي صمى اهلل عميو كسمـ, ك 
عمى الكتب المعتمدة لكؿ مذىب, كما يرد عمييا مف اعتمدت المذاىب اإلسالمية, ك 

نقاش كاعتراض, إف كجد كالجكاب عنو إف أمكف ألخمص ما قاـ الدليؿ عمى رجحانو, 
متجردا عف النزاعات ال أتعصب لمذىب كال أحابي رأيا ممت حيث تقتضي قكة الدليؿ 

 محة. كتقتضيو المص
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جعمت اآليات القرآنية بيف قكسيف مزىريف كجعمت أقكاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ 
قد  بيف قكسيف مزدكجيف كأقكاؿ الصحابة كالتابعيف كالفقياء بيف قكسيف. فإف أؾي 

ف أسأؿ اهلل تعالى أف يتجاكز ك قصرت فعمي تقصيرم.  كفقت فممو الحمد كالمنة كا 
 السبيؿعني إنو اليادم إلى سكاء 

 الباحث 

 املثحث األول0 دراسح مىجزج عه حياتو انشخصيح وانعهميح وفيو مطهثان

 املطهة األول0 حياتو انشخصيح وفيو فرعان
 وكنيتو ولقبو اسمو – الفرع األول 

 اسمو أوال:
كذكر في مكسكعة  (ُ)بد اهلل بف عمي بف سممكف الكنانيبف عمي بف ع سممكف  

كاألكؿ أصح ألف أغمب  (9)بف عمي بف عبداهلل بف سممكفاألعالـ أف اسمو عبد اهلل 
 كتب التراجـ ذكرت بأف اسمو سممكف بف عمي.

 كنيتو ثانيا: 
قاؿ ابف فرحكف في  اختمؼ عمماء التراجـ في كنية اإلماـ ابف سممكف رحمو اهلل

كقاؿ السمماني في اإلحاطة كالزركمي في  (ّ))أبك القاسـ(الديباج المذىب كاف يكنى
 (ْ)محمد( ااألعالـ يكنى )أب

 وػػػػػػػػكالذم أراه راجحا, ىك ما ذىب إليو ابف فرحكف ألف أغمب كتب التراجـ صرحت ب
 لقبو ثالثا:
 اإلماـ )رحمو اهلل( إلى:  لقب يرجع 

                                                 

 .ُِٓ/ُلديباج المذىب البف فرحكف ا ,ُٕٔ/ُ ( تاريخ قضاة األندلس(ُ
 . َِٖ/ُ( مكسكعة األعالـ ِ)

 . ُِٓ/ُ( الديباج المذىب البف فرحكف (ّ
 . َُٔ/ْ, األعالـ لمزركميُِٓاإلحاطة  لمسمماني/ (ْ)

 : 2071- 6028



   

 
 

89 

 

 جمهح جامعح األوثار نهعهىو اإلسالميح 

 

 و 3102كاوىن انثاوي  –انعذد انراتع عشر  –اجملهذ انراتع 

 ألتي عثذاهلل انعثذري املىاق )دراسح مقاروح( يف كتاب "انتاج واالكهيم"  املانكي سهمىن اته نإلماو انفقهيح اآلراء
 )اننكاح، انطالق، اخلهع، انعذج، املفقىد، اننفقح(  

ينتسب  النسبةكناني بكسر أكليا كفتح النكف كبعد األلؼ نكف ثانية ىذه  -الكناني: 
إلييا الكثير مف القبائؿ منيـ قريش قبيمة النبي صمى اهلل عميو كسمـ فقريش بطف مف 

 .(ُ)بف خزيمة بف مدركة بف إلياس بف مضر بف نزار  كنانة إلى بطكف كنانة نسبة
 والدتو ووفاتو الفرع الثاني :

 والدتو :أوال
اإلماـ )رحمو اهلل( بغرناطة في كانت كالدة لـ يختمؼ عمماء التراجـ في مكاف كالدتو  

 (ِ)َ قٖٖٔصفر عاـ 

 وفاتو :ثانيا
تكفي في األعالـ  يكمسي في تأريخ قضاة األندلس, كالزر قاؿ أبك الحسف األندل

كذكر في مكسكعة  ٕٕٔ)رحمو اهلل( ليمة االثنيف الثالث عشر لجمادل األكلى عاـ 
ألف أغمب كتب التراجـ التي ذكرت سنة  (ّ)كاألكؿ أصح ُْٕاألعالـ أنو تكفي عاـ

 .ٕٕٔكفاتو ذكر فييا أنو تكفي عاـ 

 وفيو مخسح فروع املطهة انثاوي0 حياتو انعهميح

 مكانتو العممية وأقوال العمماء فيو -: الفرع األول 
 تكثيقو,ب قالكا لإلماـ ابف سممكف )رحمو اهلل( مكانة عممية سامية بيف العمماء الذيف

بعض العمماء لنتعرؼ مف خالليا عمى مكانة ىذا العمـ مف أعالـ سأذكر أقكاؿ ك 
 َاإلسالـ

 )فقييا جميال, فاضال, أصيالن, بصيرا بعقد الشركط  كاف ابف سممكف :قاؿ ابف فرحكف

                                                 

التعريؼ باألنساب  ,ٔٔ/ُاألنساب لمصحارم ,ُُُ/ّ( ينظر: المباب في تيذيب األنساب: (ُ
 .ٔ/ُكالتنكيو بذكم األحساب

 . َِٖ/ُمكسكعة اإلعالـ ,َُٔ/ْاإلعالـ لمزركمي ,ُٕٔ/ُ( ينظر: تاريخ قضاة األندلس: (ِ
 . َِٖ/ُ, مكسكعة األعالـَُٔ/ْ, األعالـ لمزركمئُٕ/ُ( ينظر: تاريخ قضاة األندلس: (ّ
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ضعفاء, متغاضيا مكصكفا بالفضؿ كالعدؿ, مترفقا بال)في قضائو,  كقاؿ: (كاألحكاـ
  .(ُ)عف زالت الفقياء(

, مضطمع باألحكاـ, السمماني: )قديـ العدالة, متعدد الكاليةعبداهلل  أبكعنو كقاؿ 
 .(ِ)عارؼ بالشركط(

 (ّ)كقاؿ عنو محمد بف مخمكؼ التكنسي)كاف كحيد عصره كفريد دىره عمما كفضال(
 شيوخو - الفرع الثاني 

 مـ كىذه نبذة عف أىـ شيكخو كىـ:لإلماـ ابف سممكف )رحمو اهلل( شيكخ تمقى عنيـ الع
)أبك محمد بف ىاركف الطائي, كالشيخ أبك جعفر أحمد بف عيسى بف عياش المالقي, 
كالشيخ األديب أبك الحكـ ابف المرحؿ, كالعدؿ أبك بكر بف إسحاؽ التجيبي, كالقاضي 
أبك العباس بف الغماز, كالفرضي أبك إسحاؽ التممساني, كأبك الحسف بف عبد الباقي 

أبك سمطاف جابر بف محمد بف قاسـ ك  خالسي,بف الصكاؼ, كالمحدث أبك محمد ال
بف حياف القيسي, كالكزير أبك محمد بف سماؾ, كالشيخ المدرس بالديار المصرية أبك 
محمد الدمياطي, كالمقرئ الراكية أبك عبد اهلل بف عياش, كأبك الحسف بف مضاء, 

 كالمقرئ أبك بكركالمحدث أبك عبد اهلل بف النجار, كأبك زكريا بف عبد اهلل بف محرز, 
 الحسف بف عبدالكريـ بف صدقة السفاقشي, كالشيخ زيف الديف أبك عبد اهلل محمد بف

, كالحسف بف القرشي العكني, كأبك القاسـ األيسر الجذامي, كشياب الديف األبرقكسي
 (ْ)(فضيمو
 : مؤلفاتو.الفرع الثالث     
 مؤلفات منيا لإلمام ابن سممون   

وىو   -العقد المنظم لمحكام، فيما يجري عمى أيدييم من العقود واألحكام   -ُ
نسخة  دجتك  ككذلؾ  ( 3311مخطوط موجود بدار مخطوطات الرباط بالرقم )

                                                 

 . ُِٓ/ُالديباج المذىب البف فرحكف ((ُ
 . ِّٕ/ ْاإلحاطة في أخبار غرناطة:  ((ِ
 . ُِْشجرة النكر الزكية البف مخمكؼ   ((ّ

 . ُِْشجرة النكر الزكية البف مخمكؼ , ِّٕ/ ْاإلحاطة في أخبار غرناطة: ( (ْ
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مخطكطة مف الكتاب في مركز اإليماف اإلسباني كمسجؿ عمييا أنيا نسخت 
  كرقةُّٕىػ, كقد نسخيا محمد بف محجكب كعدد أكراقيا  ُُِٔسنة 

قد طبع ىذا الكتاب بعدة طبعات منيا طبعة المكتبة األزىرية لمتراث, عاـ  -ِ
 ـ َََِ

بيركت  -بيامش التبصرة البف فرحكف مطبعة دار الكتب العمميةطبع كذلؾ  -ّ
 قَُُّ

الشافي في تحرير ما وقع من الخالف بين التبصرة والكافي في فروع  -ْ
 ( كلـ أقؼ عمى ىذا الكتاب طبع أـ ال زاؿ مخطكطا. 9)المالكية

 .الفرع الرابع : مكانتو بين طبقات الفقياء في مذىبو 
بعد أف اطمعت عمى آراء كتحقيقات اإلماـ ابف سممكف, التي ذكرت في مصنفات  

عنو مما يؤكد عمى عمك مكانتو العممية, مما جعمتو يتبكأ مكانة  المالكية ككثرة النقكؿ
متميزة بيف فقياء مذىبو كتبيف لي أنو مف طبقة المجتيديف في المذىب, الذيف 

كال يجتيدكف إال في المسائؿ التي ال ركاية فييا عف إماـ  ,يتقيدكف بأصكؿ مذىبو
يندرج تحت الطبقة الثالثة, كىذا النكع مف المجتيديف عده ابف عابديف أنو ,مذىبيـ

 (ِ)عند تقسيمو لطبقات المجتيديف
 نبذه عن كتاب التاج واإلكميل -: الفرع الخامس  
كتاب قيـ معتمد في الفقو المالكي, كقد شرح مؤلفو كتاب  كتاب التاج كاإلكميؿ 

مختصر خميؿ كقد نقؿ مؤلؼ الكتاب خالؼ عمماء المالكية داخؿ المذىب كترجيح 
قاؿ مؤلؼ الكتاب العبدرم: استخرجت نصكص مختصر خميؿ أقابؿ مسائؿ  بعضيا

يستعاف بيا عمى فيمو كتككف شاىدة عمى نقمو كأتخير مف النصكص ما يككف أقرب 
 .(ّ)اشتير لمفيـ, كأكجز مف المفظ كال أزيد عمى ما

                                                 

 َِٖ/ُ,مكسكعة اإلعالـ َُٔ/ْاإلعالـ لمزركمي ( ينظر:ُ)
 ٕٕ/ُينظر الدر المختار كحاشية ابف عابديف  (ِ)

 ٗ/ُ ينظر مقدمة كتاب التاج كاإلكميؿ( (ّ
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 مؤلف الكتاب:  - أ
كسؼ أبك عبد ألؼ كتاب التاج كاإلكميؿ اإلماـ محمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ بف ي

 -ىػ ٕٖٗاهلل العبدرم, األندلسي, الغرناطي, المالكي الشيير بالمكاؽ, المتكفى عاـ 
 .(ُ)ـ قاؿ عنو عمر بف رضا كحالو في كتابو معجـ المؤلفيف: فقيو حجةُُِْ

 آثار المؤلف:  -ب    
 لممؤلؼ أثار عدة فضال عف كتاب التاج كاإلكميؿ منيا

 المختصر في فركع المالكية -ُ
 .(ِ)الميتديف في مقامات الديف سنف -ِ

 طبعات الكتاب:  -ج   
طبع الكتاب بطبعات عدة فبعضيا طبع مع كتاب مكاىب الجميؿ, لشمس الديف أبي 
عبد اهلل محمد ابف محمد بف عبد الرحمف الطرابمسي المغربي, المعركؼ بالحطاب 

 ىػ(ْٓٗالرُّعيني المالكي )المتكفى: 
المنفردة ألنيا طبعة  بيركت - دار الكتب العممية كبعضيا منفرد كقد اعتمدت نسخة

 م4991-هـ4141كقد طبعت عاـ جديدة كمنقحة

 آراؤه يف اننكاح وانطالق وفيو مطهثان املثحث انثاوي0

 املطهة األول0 آراؤه يف اننكاح وفيو مخس مسائم
 تزويج اليتيمة بدون رضاىا المسألة األولى:

أك  كانت صغيرة اختمؼ الفقياء فيمف مات كلييا أيجكز تزكيجيا مف دكف رضاىا 
 .عمى ثالثة أقكاؿ ,كبيرة

  سكاء كانت صغيرة أـ كبيرة ال يجكز تزكيج اليتيمة مف غير رضاىا :القول األول

                                                 

, صمة الخمؼ بمكصكؿ السمؼ لمحمد ُّّ/ُِمعجـ المؤلفيف محمد رضا كحالة ينظر  ((ُ
 . َُٖ/ُالسكسي 

 . ُّّ/ُِمعجـ المؤلفيف محمد رضا كحالة ينظر  (ِ)
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كىك مركم عف عمر بف عبد العزيز كالزىرم كشريح  (9)مذىب اإلماـ ابف سممكفكىك 
ليو ذىب الحنفية, كالحنابمة كالمالكية في  , كالشافعيةفي ركاية القاضي كابف سيريف كا 

  (ِ)ركاية
  -والحجة ليم:  

ٍيرىةى  .ُ ٍف أىًبي ىيرى مَّـى:  رضي اهلل عنو ))عى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى قىاؿى
ٍف » مىتىٍت فىييكى ًإٍذنييىا, كىاً  كىازى اليىًتيمىةي تيٍستىٍأمىري ًفي نىٍفًسيىا, فىًإٍف صى أىبىٍت فىالى جى

مىٍييىا  ( 9)قاؿ الترمذم حديث حسف (9)«عى
مَّى .ِ : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى : ) )تيٍستىٍأمىري اٍليىًتيمىةي  عف أىًبي ميكسىى قىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى اهللي عى

ـٍ تيٍكره((ًفي نىٍفًسيىا, فىًإٍف سىكىتىٍت فىقىٍد أىًذنى  ٍف أىبىٍت لى ٍت, كىاً 
حيح لغيره )حديث ص (9)

 ( ٔ)كرجالو رجاؿ الصحيحيف(
ىذاف الحديثاف صريحاف في عدـ جكاز تزكيج اليتيمة بدكف رضاىا وجو الداللة: 
 ف تككف اليتيمة صغيرة أك كبيرة.أكلـ يفرقا بيف 

)أف مزكج اليتيمة قاصر الشفقة عمييا كلقصكر الشفقة ال تثبت كاليتو في  .ّ
لى التصرؼ في الماؿ في الصغر أكثر مف حاجتيا في إالماؿ كحاجتيا 

يثبت لمكلي كالية التصرؼ في ماليا مع الحاجة التصرؼ في النفس فإذا لـ 
  (ٕ)إلى ذلؾ ال يثبت لو كالية التصرؼ في نفسيا مف باب أكلى(

ليو ذىب المالكية في الركاية األػػػػػػػػػػػػػال تزكج اليتيم :القول الثاني  رل ػػػػػػػػػػخة حتى تبمغ كا 

                                                 

 . ّّٖ/ْالتاج كاإلكميؿ (ُ)
, المجمكع ّّٖ/ْ, التاج كاالكميؿِّٗ/ّ, المدكنة اكبرلْْٗ/ٓ( ينظر المبسكط لمسرخسي(ِ

 . ُٗٔ/ُٔلمنككم
 َّٓ/ْ,مسند البزارُِّ/ِ, سنف أبي داكد ٕٖ/ٔ,سنف النسائيَْٗ/ّسنف الترمذم (ّ)
 . َْٗ/ّ( سنف الترمذم(ْ
 عف سعيد بف المسيب ُُٖ/ُ,سنف سعيد بف منصكرِٕٕ/ِّمسند اإلماـ أحمد (ٓ)
 . ِٕٕ/ِّمسند اإلماـ أحمد (ٔ)
 . ْْٗ/ٓالمبسكط لمسرخسي  (ٕ)
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 .(9)كالشافعية في الركاية األخرل
 والحجة ليم:

ف التي لـ تبمغ ال إذف ال بالغا ألإ)أف اليتيمة إذا شككرت في نفسيا أنيا ال تككف 
    (ِ)ليا(
عمي  كىك مركم عف رضاىا يجكز تزكيج اليتيمة قبؿ البمكغ كبدكف :الثالث القول 

طاء كطاككس كقتادة بو قاؿ عك  رضي اهلل عنيـ كابف عمر كزيد بف ثابت كأـ سممو
 (ّ)كزاعي كركاية عف بعض أصحاب مالؾ كابف شبرمة كاأل

 -والحجة ليم:  
دى  يما أخرجو الطحاكم في مشكؿ الحديث بسنده )عف ًزيد أىب -ُ : ادىاكي ألكدم قىاؿى

ًربىًة  ٍدنىا ىىذىا ًفي خى ؿو فىقىاليكا: كىجى ًميّْ ٍبًف أىًبي طىاًلبو بىٍعدى اٍلعىٍصًر ًإٍذ أيًتيى ًبرىجي كيٍنتي ًعٍندى عى
ا  ؾى مىا ىىذىا مى ٍيحى : كى ًميّّ , فىقىاؿى لىوي عى يىا ًبالدَّـً بى قىًميصي اًريىةه, قىًد اٍختىضى مىعىوي جى ميرىادو كى

؟ قىاؿى  نىٍعتى يىًتيمىةن ًفي ًحٍجًرم, كىًىيى صى : أىٍصمىحى المَّوي أىًميرى اٍلميٍؤًمًنيفى كىانىًت اٍبنىةى عىمّْي كى
ًشيتي ًإٍف ًىيى أىٍدرىكىٍت مىٍدرىؾى  اؿه, فىخى لىٍيسى ًلي مى اًؿ, كىأىنىا رىجيؿه قىٍد كىًبٍرتي كى ًنيَّةه ًمفى اٍلمى غى

كٍَّجتي  كٍَّجًتًو, فىقىاًئؿه ًمفى اٍلقىٍكـً ًعٍندىهي النّْسىاًء أىٍف تىٍرغىبى عىنّْي فىتىزى يىا, كىىىيى تىٍبًكي. فىقىاؿى لىيىا تىزى
ٍذ ًبيىًد  : خي كٍَّجتيوي. فىقىاؿى ـٍ تىزى . فىقىالىٍت: نىعى قىاًئؿه يىقيكؿي لىيىا: قيكًلي الى , كى ـٍ يىقيكؿي لىيىا: قيكًلي نىعى

 ) اٍمرىأىًتؾى
(ْ)  

كىى كصية مف ابنو كالناس يكمئذ متكافركف  )زكج عركة بف الزبير ابنة أخيو -ِ
 (ٓ)كعركة مف ىك(

ىذاف األثراف صريحاف بجكاز تزكيج اليتيمة مف غير رضاىا كلـ وجو الداللة: 
 يفرؽ بيف الصغيرة كالكبيرة.

                                                 

 . ُٗٔ/ُٔالمجمكع لمنككم ,ِّٗ/ّالمدكنة الكبرل لإلماـ مالؾ (ُ)
 . ُٗٔ/ُٔالمجمكع ,ِّٗ/ّالمدكنة الكبرل لإلماـ مالؾ (ِ) 
 . ُُِ/ٕ, الجكىر النقي َْٓ/ٓينظر االستذكار البف عبد البر (ّ)
 ُُِ/ٕالجكىر النقي ,ْٗٓ/ٓكنز العماؿ ,ِْْ/ُْ( شرح مشكؿ اآلثار لمطحاكم(ْ
 . َْٓ/ٓ( االستذكار البف عبد البر(ٓ
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باآلثار الكاردة عف سيدنا عمي كسيدنا عركة, لك سممنا  اعترض عمى استدالليم
ؿ عمى أف جكاز التزكيج مف غير الرضا, فيذا ليس في األثريف ما يد فإنو بصحتيا

ال ما أجاز سيدنا : لك قالت, نعـ: سيدنا عمي خيرىا كىي التي اختارت عندما قالت
, عمي ذلؾ النكاح, كحتى األثر عف سيدنا عركة ليس فيو ما يدؿ عمى عدـ الرضا

 فعمى ىذا ليس في اآلثار التي استدؿ بو أصحاب القكؿ الثاني حجة.
 - الترجيح:

الذم يبدك لي رجحانو ما ذىب إليو أصحاب القكؿ فبعد عرض آراء الفقياء كأدلتيـ 
 ,ف اليتيمة تحتاج إلى الشفقةفإاألكؿ كذلؾ لقكة ما استدلكا بو مف ناحية ككذلؾ 

لربما  ,ف بعض األكلياء الذيف آؿ إلييـ رعاية اليتيمةأل ,كالرحمة أكثر مف غيرىا
الذم يكلي كؿ رعاية كاىتماـ  أك الجد, بقدر األب ,ليس عندىـ مف الشفقة كالرحمة

اليتيمة في أمر  تستشارأف مف أجؿ ذلؾ كمو البد مف  أك حفيدتو, كحناف البنتو
  .ليا كاهلل أعمـ االفرصة كاممة حتى تختار زكجن  ئياعطاا  سماع رأييا ك  ك نكاحيا 

 المسألة الثانية: حكم النطق في القبول في النكاح 
بيف العمماء بعدـ اشتراط النطؽ قبكؿ النكاح, فسككت المخطكبة فيو  لـ أجد خالفا 

ليو ذىب جميكر العمماء مف   (ُ)داللة عمى قبكؿ النكاح كىك مذىب ابف سممكف كا 
   (9)الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة كالزيدية كاإلمامية

 -والحجة ليم:  
اًئشىةى ركتو  الذم ما صح عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ في الحديث  -ُ السيدة عى

: يىا رىسيكؿى المًَّو, تستأمر النّْسىاءي ًفي أب ٍنيىا, قىالىٍت: )قيٍمتي اعيف؟( ضرىًضيى المَّوي عى
 : : فىًإفَّ الًبٍكرى تستأمر فىتىٍستىٍحًيي فىتىسكت قىاؿى « نىعىـٍ »قىاؿى   (ّ)«سيكىاتييىا ًإٍذنييىا(: »)قيٍمتي

                                                 

 . ٔ/ ٓ( ينظر التاج كاالكميؿ(ُ
, ُْٗ/ٔالمحمى ,َْ/ٕ, المغني البف قدامةُٓٔ/ُٔالمجمكع  ,ّْ/ٔ( المبسكط لمسرخسي (ِ

 .ُّ/ُٓ, مستدرؾ الكسائؿ لمطبرسيُِٕ/ِالسيؿ الجرار
 .  ُِ/ٗ( صحيح البخارم(ّ
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 (ُ)))كأذنيا صماتيا( عباسكفي الباب عند مسمـ عف ابف 
ٍيرىةى  -ِ  مَّـى: "رضي اهلل عنو عىٍف أىًبي ىيرى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى     , قىاؿى
( : : يىا رىسيكؿى اهلًل, ًإفَّ اٍلًبٍكرى تىٍستىًحي قىاؿى ", ًقيؿى         )اٍلًبٍكري تستأمر, كىالثَّيّْبي تيشىاكىري
اىىا(()سيكيكتييىا رً )  (ّ))حديث صحيح, رجالو ثقات رجاؿ الشيخيف(. (ِ)ضى
ىذاف الحديثاف بينا الداللة في أف البكر تستأمر كأذنيا سككتيا, أما وجو الداللة:  

الثيب فالبد أف تشاكر, فيذا الحديث دليؿ عمى أنو ال يكتفي بسككت الثيب فإف 
 .كال يحصؿ ذلؾ إال بالنطؽ ةالمشاكرة عمى كزف مفاعم

 وثبت زوال بكارتيا اختمفوا في العانس التي لم تتزوج وتقدم بيا العمر إال أنيم 
 عمى قولين.

أف مف لك زالت بكارة المرأة بالتعنيس كغيره فيي بمنزلة الثيب, فال بد القول األول: 
  (9)مذىب اإلماـ ابف سممكف كىك يككف رضاىا بالكالـ

بكارتيا أصبحت كالثيب التي يشترط أف قياسا عمى الثيب ألنيا بزكاؿ  :وحجتو 
 يككف رضاىا بالكالـ

 ؛طكؿ التعنيس يكتفي بسككتيابإف المرأة التي زالت بكارتيا,  -القول الثاني:  
ليو ذىب الحنفية كالحنابمة كالظاىرية كالمالكية كالشافعية  ألنيا مازالت عمى بكارتيا كا 

  (ٔ)استحب كليس كاجبن ستئمار لمبكر مكقاؿ الحنابمة اال (ٓ)مامية إلاك 
 -والحجة ليم:  
اًئشىةى ركتو  ما صح عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ في الحديث الذم -ُ  السيدة عى

                                                 

 . َُّٕ/ِ( صحيح مسمـ(ُ
  .   ّّ/ُِ( مسند اإلماـ أحمد(ِ
 .( المصدر نفسو  (ّ
 . ٓٗ/ٓينظر: التاج كاإلكميؿ ( (ْ
المقنع  ,ِّٔ/ُكفاية األخيار ,ّْٗ/ ُ, الثمر الداني ُِ/ٓ( ينظر المبسكط لمسر خسي (ٓ

 . ِْْٖ/ّ,  دعائـ االسالـّْٕ/ٖ, المحمى البف حـزُّٖ/ُٓفي فقو اإلماـ أحمد
 .  ُّٖ/ُٓينظر المقنع في فقو اإلماـ أحمد(ٔ) 

Type text hereype text here
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ٍنيىا, قىالىتٍ  : يىا رىسيكؿى المًَّو, ييٍستىٍأمىري النّْسىاءي ًفي أبضاعيف) رىًضيى المَّوي عى : قيٍمتي ؟ قىاؿى
: « نىعىـٍ » : فىًإفَّ الًبٍكرى تستأمر فىتىٍستىٍحًيي فىتىسكت قىاؿى  (9)« سيكىاتييىا ًإٍذنييىا»قيٍمتي

زالت بكرا ما ذنيا سككتيا كالعانس نص باستئمار البكر كا   ىذا وجو الداللة: 
كصفة البكارة مالزمة ليا فال يجكز إجبارىا عمى الكالـ عند القبكؿ في النكاح كال 

, ككذلؾ إف الثيب ال تطمؽ إال عمى مف تزكجت كحصؿ الدخكؿ امؿ معاممة الثيبتع
 الحقيقي ثـ طمقت أك تكفي عنيا زكجيا فيي قد ألفت الرجاؿ.

)العادة بيف الناس أنيـ يشترطكف البكارة في السرائر يريدكف صفة العذرة فميذا  -ِ 
  (ِ)رة كىما قائماف(. ثبت حؽ الرد فأما ىذا الحكـ تعمؽ بالحياء أك بصفة البكا

ف زالت بكارتيا بطكؿ الٌتعنيس  -ّ  أٌف العانس تعامؿ كالبكر في دكاـ الجبر عمييا كا 
لبقائيا عمى حيائيا؛ ألٌنيا لـ تمارس الٌرجاؿ بالكطء في محٌؿ البكارة فيي عمى 

  (ّ)حيائيا.
إليو ذىب  الذم يبدك لي رجحانو مافبعد عرض أقكاؿ الفقياء كأدلتيـ الترجيح: 

يكتفي بسككتيا  في أف المرأة التي زالت بكارتيا بسبب العنكسة لثانيأصحاب القكؿ ا
بقائيا عمى حيائيا؛ ألٌنيا لـ تمارس ألف صفة البكارة الزالت مالزمة ليا ككذلؾ 

 كاهلل أعمـ. تشبو األبكار مف حيث القبكؿ كعدمو الٌرجاؿ بالكطء في محٌؿ البكارة فيي
اختمف فيو الفقياء ، ما ىو عمر المرأة التي تعد فيو عانسا بعد ىذا بقي أن نعرف

   أقوال ثالثة  عمى
ليو ذىب اإلماـ مالؾ (9)سممكف ىك مذىب ابفأربعكف سنة ك : القول األول في  كا 
  (ٓ)القكؿ الراجح

                                                 

 .سبؽ تخريجو  (ُ) 
 . ُِ/ ٓالمبسكط لمسر خسي  (ِ)
 . ُّ/ُّالمكسكعة الفقيية الككيتية (ّ)

 . ّّّ/ٓينظر التاج كاالكميؿ ((ْ
 . ّْٗ/ُالثمر الداني ((ٓ
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ليو  ني:القول الثا سف التعنيس بقاء المرأة زمانا بعد أف تبمغ حد التزكيج كلـ تتزكج كا 
 كلـ يحددكه بعمر معيف (ُ)ذىب الشافعية 

اًلؾو : الث القول الث ٍف مى أىٍف تىٍقعيدى عىٍف اٍلمىًحيًض ركاية عى
(ِ) 

 المسألة الثالثة: حكم تزويج المرأة من غير إذنيا 
عمى أف تزكيج األب ابنتو الصغيرة  (3)ابف سممكفمف بينيـ اإلماـ أجمع أىؿ العمـ ك  

بنتو مف غير رضاىا جائز إذا زكجيا مف كؼء ككذلؾ أجمعكا عمى أف نكاح األب ا
  (ْ)الثيب مف غير رضاىا ال يجكز

مف غير  , سكاء كانت بكرأ أـ ثيبأاختمفكا فيما إذا زكجيا مف غير كؼء إال أنيـ 
ختمؼ الفقياء في ذلؾ عمى ايعد الزكاج باطال  أ ليا ك لـ ترض المرأة بو زكجاإذنيا 
 : قكليف

 (9)بف سممكفامذىب اإلماـ  كىك خطأ السنة كتكقؼ عمى رضاىاأ القول األول: 
ليو ذىب الحنفية كالمالكية كالحنابمة   (ٔ)ألمامية اكالظاىرية كالزبدية ك في ركاية  كا 

  -والحجة ليم:  
ٍيرىةى  يحديث أىبي ما صح عف رسكؿ اهلل  مف    -ُ , أىفَّ رىسيكؿى اهلًل رضي اهلل عنو ىيرى

 : مَّـى قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى تَّى»صى ـي حى تَّى تأمرػػػػتس الى تيٍنكىحي اأٍلىيّْ  , كىالى تيٍنكىحي اٍلًبٍكري حى
 

                                                 

 . ٓٓ/ِ( ينظر كفاية األخيار(ُ
 . ّّّ/ٓ( ينظر التاج كاالكميؿ(ِ
 . ّّّ/ ٓينظر التاج كاالكميؿ ((ّ
, ُِّ/ ِ, الشرح الكبير لدرديرُِٗ/ٔالرائؽ, البحر ٕٕ/ُينظر: اإلجماع البف المنذر ( (ْ

, شرائع اإلسالـ ِِٗ/ِ, السيؿ الجرارّّ/ٗ, المحمى البف حـز ّٓ/ٖالمبدع شرح المقنع
 . ٖٓ/ْلمحمي
 . ّّّ/ ٓينظر التاج كاالكميؿ( (ٓ
, المحمى البف ّٓ/ٖ, المبدع شرح المقنعُِّ/ ِ, الشرح الكبير لدرديرُِٗ/ٔالبحر الرائؽ ((ٔ

 . ٖٓ/ْ, شرائع اإلسالـ لمحميِِٗ/ِالسيؿ الجرار ,ّّ/ٗالبف حـز 
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كىٍيؼى ًإذٍ «تيٍستىٍأذىفى  : , قىاليكا: يىا رىسيكؿى اهلًل, كى ((»نييىا؟ قىاؿى  (ُ)أىٍف تىٍسكيتى
مَّـى  -ِ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى اءىٍت فىتىاةه ًإلىى رىسيكًؿ اهلًل صى عىٍف ابف بريدة عف أبيو: جى

عىؿى  فىقىالىٍت: يىا رىسيكؿى اهلًل, ًإفَّ أىًبي ًسيسىتىوي " فىجى ًني اٍبفى أىًخيًو يىٍرفىعي ًبي خى كَّجى زى
نى  ا صى ٍزتي مى ـى النّْسىاءي اأٍلىٍمرى ًإلىٍييىا " قىالىٍت: فىًإنّْي قىٍد أىجى ٍدتي أىٍف تىٍعمى لىًكٍف أىرى عى أىًبي كى

قاؿ محمد فؤاد عبد الباقي حديث صحيح,  (ِ) أىٍف لىٍيسى ًلٍْلبىاًء ًمفى اأٍلىٍمًر شىٍيءه 
 (ّ) رضي اهلل عنيا عائشةكقد ركم نحكه عف السيدة 

ي أف تككف راضية, فمف ىذاف الحديثاف يدالف عمى أف المرأة البد وجو الداللة: 
كخاصة إذا  اأك ثيب انيا تستأذف كالنكاح يتكقؼ عمى رضاىا, سكاء كانت بكر أالزكج ك 

 كاف الزكج غير كؼء. 
النكاح باطؿ إذا كاف الزكج غير كؼء كرضيو األكلياء ككرىتو القول الثاني: 

 الزكجة 
كقاؿ اإلماـ الزىرم يفسخ  (ْ)الركاية الثانية كالحنابمة في ذىب الشافعية ىك مك 

 (ٓ)النكاح
 -والحجة ليم:  

ُ-   : مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى كّْجيييفَّ »قكؿ النًَّبيُّ صى الى تيٍنًكحيكا النّْسىاءى ًإالَّ اأٍلىٍكفىاءى, كىالى ييزى
ـى ًإالَّ اأٍلىٍكًليىاءي, كىالى مى   .(ٔ)«ٍيرى ديكفى عىشىرىًة دىرىاًى

 
 

                                                 

, مسند اإلماـ َِٔ/ُ, سنف ابف ماجةٖٔ/ٔ, سنف النسائيْْ/ُّ( صحيح البخارمُ)
 . ّْٗ/ُْأحمد

 . َِٔ/ُ, سنف ابف ماجةّْٗ/ُْ( مسند اإلماـ أحمدِ)
 . َِٔ/ُسنف ابف ماجة  ( ينظرّ)

 . ّٔٔ/ٗ( ينظر الحاكم لمماكردم(ْ
 .ِّٗ/ّلإلماـ مالؾ ( ينظر المدكنة(ٓ
 . ْٕ/ّ, السنف الصغرل لمبييقي ّٖٓ/ْ, سنف الدار قطنئ/ُ( المعجـ الكسط لمطبراني(ٔ
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 نو)) ألمنعف فركج ذكات األحساب إال مف ػػػػػػػػػػيدنا عمر رضي اهلل عػػػػػػػػػكؿ سػػػػػػػػػػػق -ِ
 . (9األكفاء(()
في أف األكلياء ىـ الذيف يزكجكف النساء كال  نص ظاىر ىذاوجو الداللة: 

 الزكاج باطؿ.فيزكجكىف إال مف األكفاء فإذا زكجيا مف غير الكؼء 
 عنو قاؿ في إسناده مبشر بف عبيدبأف ىذا الحديث ضعيؼ السند ألف  اعترض

  (ِ)متركؾ الحديث كأحاديثو ال يتابع عمييا  :الدار قطني
مبشر بف عبيد, في عداد مف يضع قكلو  :اإلماـ أحمدكقد نقؿ البييقي عف  

 فعمى ىذا ال يبقى في الحديث حجة. (ّ) َالحديث
 الترجيح: 

ما ذىب إليو أصحاب القكؿ  الذم يبدك لي رجحانوفبعد عرض أقكاؿ الفقياء كأدلتيـ 
يتكقؼ عقد النكاح  كمف غير كفئ, في أف المرأة إذا زكجت مف غير إذنيا ,األكؿ

ذا فسختو انفسخ كال تجبر عمى القبكؿ  ,عمى إجازتيا إف رضيت مضى عقد الزكاج كا 
 ف األحاديث دلت عمى ذلؾ ككذلؾ بعض اآلثار عف الصحابة كاهلل أعمـ.أل, بو

  (4)المسألة الرابعة: حكم الزواج بشرط فاسد 
مىى أىٍف الى ًميرىاثى  إذا تزكج الرجؿ المرأة عمى شرط يفسد النّْكىاحى ًمٍثؿ يىا عى كَّجى أىٍف يىتىزى

, ًشٍبوي ذىًلؾى مىى أىٍف الى نىفىقىةى لىيىا كى ًؽ ًبيىًدىىا أىٍك عى مىى أف الطَّالى ا أىٍك عى يبطؿ ذلؾ أ بىٍينىييمى
 ختمؼ فيو الفقياء عمى ثالثة أقكاؿ.ا النكاح ؟

كؿ دخال كاف ذلؾ قبؿ بكؿ حاؿ سكاء ال يصحفاسد  بشرط النكاح -القول األول: 
ليو ذىب الشافعية في القكؿ األكؿ (9)مذىب اإلماـ ابف سممكفأـ بعده كىك   .كا 

 
                                                 

 . ُّٓ/ٔمصنؼ عبد الرزاؽ  ,ْٔٔ/ّ( مصنؼ ابف أبي شيبةُ)
 . ّٖٓ/ْ( ينظر سنف الدار قطني(ِ
 . ْٕ/ّ( ينظر السنف الصغرل لمبييقي (ّ
فأركانو سميمة  ,راجعا إلى أكصاؼ العقد ال إلى أركانوالشرط الفاسد ىك ما كاف الخمؿ فيو  (ْ)

 كما في مجيكلية  ثمف المبيع ينظر : كشؼ األسرار كلكف الخمؿ طرأ عمى بعض أكصافو,
 . ٔٔالكجيز في أصكؿ الفقو لعبد الكريـ زيداف ص ,ِٖٓ/ُلمبزدكم

 . ُٖ/ٓ( ينظر التاج كاإلكميؿ ٓ)
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 .( ُ)مامية في القكؿ األكؿ, كأشيب مف المالكية اإلك كابف حـز الظاىرم,  
 -ليم: الحجة 

)ما باؿ رجاؿ يشترطكف اهلل صمى اهلل عمي كسمـ أنو قاؿ)ما صح عف رسكؿ  -ُ
ف كاف  شركطا ليست في كتاب اهلل ما كاف مف شرط ليس في كتاب اهلل فيك باطؿ كا 

نما الكالء لمف أعتؽ((مائة شرط قضاء اهلل أحؽ كشرط اهلل    (ِ)أكثؽ كا 
أف كؿ شرط  , عميو كسمـصمى اهلل في ىذا الحديث يبيف رسكؿ اهللوجو الداللة:  

باطؿ, سرل البطالف  شرط كجؿ فيك باطؿ, كالعقد إذا تخممو  يخالؼ كتاب اهلل عز
ألف كما معمكـ أف جميكر العمماء ال يفرقكف بيف العقد الفاسد  إلى جميع أجزائو

 .كالباطؿ بخالؼ الحنفية
, أًلىفَّ ذىًلؾى مىٍقصيكدي ) -2 ًليّْ الًَّذم يككف العقد بىاًطالن اٍلكى ارى كى ًة فىصى ٍكجى اٍلعىٍقًد ًمٍف ًجيىًة الزَّ

ٍكًج(.ىيكى مىٍقصيكدي الٍ  عىٍقًد ًمٍف ًجيىًة الزَّ
(ّ)  

ليو  سكاء كاف قبؿ الدخكؿ أك بعده, النكاح جائز كالشرط فاسد -القول الثاني:  كا 
 مامية في القكؿكاإل, كالحنابمة, األخر ذىب الحنفية, كالمالكية, كالشافعية في القكؿ ا

 ( ْ)األخر
 -والحجة ليم:  
ما ركم عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ ))الصمح جائز بيف المسمميف  -ُ

إال صمحا حـر حالال أك أحؿ حراما كالمسممكف عمى شركطيـ إال شرطا حـر 
 ( ٓ)حؿ حراما((أحالال أك 

                                                 

, ٖٔ/ٗ, المحمى البف حـزَٖٓ/ ٗالحاكم لمماكردم, ُْٔ/ ْ( ينظر: البياف كالتحصيؿ (ُ
 . ِٓٔ/ِالجامع لمشرائع

 .كىك جزء مف حديث طكيؿ  ُِْ/ْ, صحيح مسمـّٕ/ّ( صحيح البخارم (ِ
 . َٖٓ/ ٗ( ينظر الحاكم لمماكردم(ّ
, َٖٓ/ٗ, الحاكم لمماكردمْْٔمكاىب الجميؿ ,,ُِّ/ّ( ينظر الحجة عمى أىؿ المدينة(ْ

 . ِٓٔ/ِالجامع لمشرائع, ّٕٕ/ْشرح منتيى اإلرادات 
 . ّْٔ/ّ( سنف الترمذم(ٓ
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بيف المسمميف معتبرة  ف الشركطعمى أىذا الحديث كاضح الداللة  -وجو الداللة: 
 كجائزة, إال إذا كاف الشرط مخالفا ألصكؿ الشريعة اإلسالمية كثكابتيا فيككف حراما.

ضعفو اإلماـ  , قاؿ ابف حجراعترض عمى استدالليـ بيذا الحديث أنو ضعيؼ
  (ُ)ضعيؼ كاه  عنو حديث كقاؿ ,الذىبي

 (ِ)كأجيب بأف ىذا الحديث قاؿ عنو الترمذم حديث حسف صحيح 
إف كاف الشرط يخؿ بمقتضى العقد كىك الكطء, بطؿ العقد كالشرط أما إذا كاف   -ِ

مىى  ا أىٍك عى مىى أىٍف الى ًميرىاثى بىٍينىييمى يىا عى كَّجى ال يخؿ بمقتضى العقد ًمٍثؿي أىٍف يىتىزى
مىى أىٍف الى نىفىقىةى لىيىا فيفسد الشرط كيبقى العقد عمى صحتو,  ًؽ ًبيىًدىىا أىٍك عى فإف الطَّالى

 صحح الشرط انقمب العقد كالشرط صحيحاف. 
ف دخؿ بيا فنكاحو جائز ,إف لـ يدخؿ بيا انفسخ النكاح -القول الثالث:   ,كا 

ليو ذىب المالكية في القكؿ الثالث   (ّ)كالشرط باطؿ كا 
بأف الشرط الفاسد يناقض المقصكد مف العقد ألف األصؿ فيو أف تبنى تبادؿ  وحجتيم: 

 .(ْ)بعده المنفعة الدائمة ال عمى مصمحة شخصية مف طرؼ كاحد ىذا قبؿ الدخكؿ أك
, أىرىأىٍيتـي رجال لك ؟مف أيف جئتـ بالتفريؽ قبؿ الدخكؿ كبعده, عترض عمى استدالليـا

مىيٍ  ثيكفى تزكج اٍمرىأىة عمى أف يٍنفؽ عى نما نىفىقىة مثميىا ثىالى يىا ًفي كؿ شير مائىة ًدٍرىىـ كا 
كط يٍفسد النّْكىاح ألفسد ؟ درىما أيفسد النّْكىاح ًبيىذىا الشٍَّرط  لىك كىافى شىٍيء مف ىىًذه الشُّري كى

اءى ًفي ىىذىا  ٍرأىة عمى غير مير, فقد جى كَّج الرجؿ اٍلمى ثر عىف عمر بف أالنّْكىاح أف يتىزى
ب رىًضي اهلل عىنوي يركيًو أىؿ اٍلعرىاؽ كأىؿ اٍلحجاز, أف عمر رىًضي اهلل عىنوي اٍلخطا

)أجاز النّْكىاح كىجعؿ لىيىا صدىاؽ مثميىا مف نسائيا الى ككس كىالى شطط(
فىمىك كىافى  (ٓ)

                                                 

 . ّٖٗ/ّ( ينظر التمخيص الحبير(ُ
 . ِٓٔ/ّ( ينظر سنف الترمذم (ِ
 . ُْٔ/ ْ, البياف كالتحصيؿ ُِْ/ِينظر الشرح الكبير لدردير (ّ)
 . ُِْ/ِ( ينظر الشرح الكبير لدردير(ْ
 . ُٔٓ/ُٖ( مصنؼ ابف أبي شيبةٓ)
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كَّج مف غير صدىاؽ لىًكف النّْكىاح ًفي ذىًلؾ , شىٍيء مف ىىًذه يٍفسد النّْكىاح ألفسده أف يتىزى كى
اًئز كىالٌشرط بىاًطؿ سكاء دخؿ بيا أ  .(ُ)لـ يدخؿ ـ جى

ليو إالذم يبدك لي رجحانو ما ذىب فبعد عرض أقكاؿ العمماء كأدلتيـ  -الترجيح: 
صحح الشرط انقمب  فإف أصحاب القكؿ الثاني في أف العقد صحيح كالشرط باطؿ

صححت  فإف ألف ىذه الشركط ليست مخمة بعقد الزكاج بدرجة كبيرة,؛ العقد صحيحا
 زاؿ الغمكض كانقمب العقد صحيحا كاهلل أعمـ. 

 : حكم الزيادة في المهر بعد العقد.المسألة الخامسة 

 ؟إذا زاد الرجؿ في صداؽ المرأة بعد العقد, فيؿ الذم زاد يدخؿ ضمف صداؽ الزكجة
, ؟ى أك كاليبة بخالؼ الذم قبؿ العقدكىؿ الذم زاده الزكج بعد العقد يككف كالمسمٌ 

 ختمؼ الفقياء في ذلؾ عمى قكليف.ا
كىك ف الزيادة بعد العقد تككف كالمسمى في العقد أك كاليبة إ -ألول: ا القول

ليو ذىب أبك حنيفة كمحمد كأبك يكسؼ كالمالكية  (9)مذىب اإلماـ ابف سممكف كا 
 .(1)كالحنابمة

  -حجتيم: و 
ٺ  ٺ  ٺ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   ڀ  ڀ  ڀڀ  ٹ   چ   قوله

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  

ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ  چ  ڇ       ڇ   

 99النساء:  چڇ  ڇ  
ال بأس بأف يزيد الزكج أنو في ىذه اآلية الكريمة يخبرنا اهلل سبحانو وجو الداللة: 

 .فتككف داخمة ضمف المير المسمى المرأة بعدما فرض ليا فريضة

                                                 

 .ُُِ/ّأىؿ المدينة  ( ينظر الحجة عمىُ)
 . َُٓ/ٓ( التاج كاإلكميؿ(ِ
 . ِٔٔ/ٕ, المغني البف قدامةْٓٓ/ِ, الشرح الصغيرّْْ/ِ( فتح القدير(ّ
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ليو ذىب  -القول الثاني:   إف زاد ليا في المير بعد العقد فال تمزمو تمؾ الزيادة كا 
 (ُ)اإلماـ زفر مف الحنفية 

 وحجتو: 
 (ِ)ال تمحؽ بأصؿ العقد  ةإنيا ىبة مبتدأ 

الذم يبدك لي رجحانو, ما ذىب إليو فبعد عرض أقكاؿ الفقياء كأدلتيـ  -الترجيح: 
زيادة  ةف الزكج إذا زاد لمزكجة في المير بعد العقد, أيأأصحاب القكؿ األكؿ في 

ف الزكجة لـ تشترط عمى ف يأخذ ما أعطى ألأعيف, ال يحؽ لو  كانت سكاء ماؿ, أك
 الزكج أف يزيدىا لكف ىك الذم تبرع فتككف كاليبة كاهلل أعمـ.

 حكم  رجوع الزوج عمى زوجتو بيداياه المسألة السادسة: 
قبؿ الدخكؿ أك  ,أك غير ذلؾ قبؿ العقد أك بعده اأك ثيابن  اإذا أىدل الزكج لزكجتو حميِّ 
ختمؼ الفقياء ا ؟ فيؿ يحؽ لمزكج أف يأخذ تمؾ اليدايا, بعده ثـ فارؽ الزكج زكجتو
 في ذلؾ عمى ثالثة أقكاؿ.

لمير سكاء بعد العقد أك قبمو كال ف اليدية ال تدخؿ ضمف اأ -القول األول: 
 ابف مذىب اإلماـ كىك يستحؽ الزكج منو شيئا كتممكو الزكجة بمجرد الدفع إلييا

 (ْ)مالكية كلمشافعية لم كىك قكؿ (ّ)سممكف
  -والحجة ليم:  
رضي اهلل  ما صح عف النبي صمى اهلل عميو في الحديث الذم يركيو ابف عباس -ُ

))ليس لنا مثؿ السكء العائد في ىبتو  عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ عنو
 (ٓ) كالكمب يرجع في قيئو((

                                                 

 . ِّٗ/ّ, العناية شرح اليدايةّْْ/ِ( ينظر: فتح القدير(ُ
 . ( المصادر السابقة(ِ
 . َُِ/ٓينظر التاج كاإلكميؿ ((ّ
 . ٖٖ/ْ, إعانة الطالبيفَُِ/ٓينظر التاج كاإلكميؿ (ْ)
 . ُُ/ِالجمع بيف الصحيحيفٖٗ/ُاألدب المفرد لمبخارم (ٓ)
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ف الذم يعكد في أفي الحديث يبيف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  -: وجو الداللة
 ثـ يعكد في قيئو كاليدايا التي تعطى لمزكجة مف جممة ذلؾ. يقيءاليدية أك اليبة كالكمب 

ف اليدية ليس مما يتفؽ عميو كأنيا لـ تشترط في العقد فيي تبرع مف الزكج أ -ِ
ف الناس قد تعارفكا أف اليبة ال ينبغي أف ألنيا عرفا فأصبحت كالشرط أل ؛ككذلؾ

 (ُ)يعكد صاحبيا إلى أخذىا 
كأما إذا , إذا كانت اليدية قبؿ العقد أك أثناءه تحسب مف المير -القول الثاني: 

ليو ذىب المالكيةكانت بعد   في القكؿ الثاني العقد ال تدخؿ ضمف المير كا 
 (ِ)كالحنابمة

أف اليدية مشركطة ببقاء عقد النكاح كتمامو كداللة الحاؿ تدؿ  -والحجة ليم:  
 (ّ)إال ليذا السبب  لزكج لـ ييدً اعمى ذلؾ ف

يدية ال تستحؽ الزكجة إال المسمى مف المير كال تمـز الزكج ال -القول الثالث: 
ليو ذىب ف شرطت سكاء بعد العقد أك قبمو كا  اإلماـ أبك يكسؼ كمحمد بف  كا 

  (ْ)الحسف
أف الزكج أعطى اليدية لمزكجة إلتماـ النكاح كطيب خاطر ليا, والحجة ليم:  

ليا إال النصيب المفركض في  فمتى ما أخمت الزكجة بشركط عقد النكاح لـ يبؽى 
 المير المسمى.ف الكريـ كالسنة النبكية كىك آالقر 

 الترجيح: 
الذم يبدك لي رجحانو ما ذىػب إليػو أصػحاب القػكؿ فبعد عرض أقكاؿ الفقياء كأدلتيـ 

ف يأخػذ منيػا شػيئا سػكاء قبػؿ أاألكؿ بأف اليدايا التي ييدييا الزكج لزكجتػو ال يحػؽ لػو 
 ف اليديػػػة مػػػا جػػػادت بػػػو نفسػػػو عػػػف طيػػػب خػػػاطر كاهلل سػػػبحانو يقػػػكؿالعقػػػد أك بعػػػده أل

                                                 

 . َُِ/ٓينظر التاج كاالكميؿ (ُ)
 . َُٓ/ُٕ, شرح زاد الحمدََُ/ُٕ, كشاؼ القناعَُِ/ٓينظر التاج كاإلكميؿ (ِ)
 . َُٓ/ُٕينظر شرح زاد الحمد (ّ)
 . ْٖٗ/ُالعمماء لمطحاكمينظر مختصر اختالؼ  (ْ)



   

 
 

999 

 

 جمهح جامعح األوثار نهعهىو اإلسالميح 

 

 و 3102كاوىن انثاوي  –انعذد انراتع عشر  –اجملهذ انراتع 

 ألتي عثذاهلل انعثذري املىاق )دراسح مقاروح( يف كتاب "انتاج واالكهيم"  املانكي سهمىن اته نإلماو انفقهيح اآلراء
 )اننكاح، انطالق، اخلهع، انعذج، املفقىد، اننفقح(  

إنكػػػػػار  كلشػػػػػدة ِّٕالبقررررر  :  چىئ  ىئ  ی  یی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ                      چ
النبػػي صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ عمػػى الػػذم يرجػػع بيبتػػو كشػػبيو بالكمػػب ككفػػى بػػذلؾ عبػػرة 

 كاهلل أعمـ. كزجرا.
 المسألة السابعة: شروط الزوج عمى زوجتو 

تتنازؿ لو عف بعض إف اشترط الزكج عمى زكجتو, أف تعطيو بعض ماليا أك 
 يجكز ذلؾ الشرط؟أ صداقيا,

مف مف ماليا أك مف صداقيا  ,جكاز إعطاء الزكجة زكجياال أعمـ خالفا بيف الفقياء 
ليو ذىب  (ُ)مذىب ابف سممكفكىك أم عف طيب نفس, , ف يشترط عميياأدكف  كا 

 (ِ)جميكر الفقياء 
 -: والحجة ليم 
ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے      ڻ   ۀ  ۀ  ہہچ        قوله تعالى -3

 9النساء:  چۓ         ۓ

ٍسعيكد -ِ  ٍينىب, اٍمرىأىة اٍبًف مى رضي  ما صح عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أف زى
: اهلل عنوو  , فىقىاؿى ٍينىبي سيكؿى المًَّو, ىىًذًه زى : يىا رى مىٍيًو, فىًقيؿى اءىٍت تىٍستىٍأًذفي عى أىمُّ », جى
يىاًنًب؟ : فىقً « الزَّ , قىاؿى : اٍمرىأىةي اٍبًف مىٍسعيكدو , اٍئذىنيكا لىيىا»يؿى ـٍ فىأيًذفى لىيىا, قىالىٍت: يىا نىًبيَّ « نىعى

ـى  دَّؽى ًبًو, فىزىعى ٍدتي أىٍف أىتىصى ًميّّ ًلي, فىأىرى كىافى ًعٍنًدم حي دىقىًة, كى المًَّو, ًإنَّؾى أىمىٍرتى اليىٍكـى ًبالصَّ
لى  كى : أىنَّوي كى ٍسعيكدو : اٍبفي مى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى , فىقىاؿى النًَّبيُّ صى ـٍ مىٍيًي دٍَّقتي ًبًو عى ٍف تىصى ؽُّ مى دىهي أىحى

مىٍيًيـٍ » دٍَّقًت ًبًو عى ٍف تىصى ؽُّ مى لىديًؾ أىحى كى ًؾ كى ٍكجي , زى ٍسعيكدو دىؽى اٍبفي مى  (ّ)«صى
تنفؽ ف أأنو يجكز لمزكجة عمى اآلية كالحديث كاضحا الداللة  -وجو الداللة:  

 عمى زكجيا مف ماليا إذا كاف مف طيب نفس ال أف تجبر عمى اإلنفاؽ عميو.
                                                 

 . ُٖ/ٓينظر التاج كاإلكميؿ  ((ُ
, المغني البف ُِِ/ّ, األـ لمشافعيِِْ/ٓ, البياف كالتحصيؿَِٗ/ِينظر: بدائع الصنائع( (ِ

 . ُّٗ/ُ, كسائؿ الشيعةٕٔ/ّ, نيؿ األكطارّّٔ, المحمى البف حـزٔٔ/ٔقدامة
 . َُِ/ِ( صحيح البخارم(ّ
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يما لك اشترط الزكج عمى زكجتو أف تكسكه أك تعطيو شيئا أك تنفؽ فلكنيـ اختمفكا 
ختمؼ الفقياء في ذلؾ عمى ا ؟زكجة أف تفي بومعميو ىؿ ىذا الشرط صحيح كىؿ ل

 :قكليف 
مىٍيًو  -القول األول:  دىاًؽ عى ٍكًج تىٍثبيتي لىوي ًبثيبيكًت الصَّ تككف ىىًذًه اٍلًكٍسكىةي عىًطيَّةن ًلمزَّ

ٍنوي فىالى بيدَّ  تىٍسقيطي ًبسيقيكًطًو عى ًة ًمٍقدىاًر أىقىؿَّ  مف كى مىى ًقيمى دىاًؽ ًزيىادىةه عى أىٍف يىكيكفى ًفي الصَّ
دىاًؽ   (ِ)ف أحمدكىك ركاية ع (9)مذىب اإلماـ ابف سممكفكىك الصَّ

 -: والحجة ليم 
 حديث زكجة عبد اهلل بف مسعكد المتقدـ -ُ 

هلل بف مسعكد اشترط عمييا ا ىذا الحديث لـ يفرؽ في أف سيدنا عبد وجو الداللة:
 أك لـ يشترط

 ما ركم عف أبى ىريرة رضي اهلل عنو أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ -ِ
 (ْ)حديث صحيح  (ّ)بيف المسمميف(()المسممكف عمى شركطيـ كالصمح جائز )

ف يكفكا أف يجب يأف المسمم عمىىذا الحديث كاضح الداللة -وجو الداللة: 
بالشركط التي قطعكىا عمى أنفسيـ كالزكجة مف عمـك المسمميف إال إذا كاف الشرط 

 ضر في المرأة فال يجب ذلؾ الشرط.مما ي
ليو ذىب اإلماـ الشعبي كاإلػػػػػػػػػػذه الشركط فاسػػػػػػػػى -القول الثاني:   ماـ الزىرم دة كا 

 . (ٓ)كالحنفية كالمالكية كالشافعية كركاية عف أحمد
 

                                                 

 . ُُِ/ٓينظر التاج كاإلكميؿ ((ُ
 . ِّٔ/ٔينظر: حاشية الركض المربع (ِ)
 . َّْ/ّسنف أبي داكد ّٕ/ّالمستدرؾ عمى الصحيحيف  (ّ)
 . المصادر السابقة (ْ)
, المغني البف ُِِ/ّ, األـ لمشافعيِٕٓ/ٓ, البياف كالتحصيؿَُٓ/ّينظر: بدائع الصنائع (ٓ)
 ٔٔ/ٔقدامة
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 -والحجة ليم: 
: }َوآُتوا النَِّساَء َصُدَقاِتِينَّ ِنْحَمًة َفِإْن ِطْبَن َلُكْم َعْن َشْيٍء ِمْنُو َنْفًسا -قولو تعالى 

 [ 4َىِنيًئا َمِريًئا{ ]النساء:  َفُكُموهُ 
ا  -وجو الداللة:  عىؿ اهلل سبحانو كتعالى ًفي إيتىاًئًيفَّ مى في ىذه اآلية الكريمة جى

اًؿ  ـٍ ًمٍف الرّْجى ٍيًرًى ـٍ إلىى غى مىى أىٍزكىاًجًيفَّ يىٍدفىعيكنىوي إلىٍيًيفَّ دىٍفعىيي ةو عى فىرىضى لىييفَّ ًمٍف فىًريضى
اًؿ أىكٍ  ؿَّ ًلمرّْجى ؽّّ ًبكىٍجوو كىحى ـٍ حى مىٍيًي ؿَّ  تؿي مىا طىابى ًممٍَّف كىجىبى لىوي عى ٍنوي نىٍفسنا كىمىا حى ـٍ عى ًنسىاؤيىي
ٍنوي نىٍفسنا ـٍ عى ـٍ , لىييـٍ مىا طىابى اأٍلىٍجنىًبيُّكفى ًمٍف أىٍمكىاًلًي ٍنوي نىٍفسنا لى ـٍ عى ـٍ أًلىٍزكىاًجًي مىا طىابيكا ىي كى

ـٍ كىاأٍلىٍجنىًبيّْيفى كىغىيٍ  ٍكـً أىٍزكىاًجًي ـٍ كىحي ٍكًمًي ٍؽ بىٍيفى حي بىوي ًمٍف دىٍفًع ييفىرّْ ا أىٍكجى ـٍ ًفيمى ًر أىٍزكىاًجًي
ـى ًمٍف أىٍمكىاؿً  رَّ ـى ًمٍف أىٍمكىاًلًيفَّ مىا حى رَّ ٍنوي نىٍفسنا ًمٍف أىٍمكىاًلًيفَّ كىحى ا ًطٍبفى عى ؿَّ مى , كىأىحى قيكًقًيفَّ  حي

ا ذىكىٍرت  اأٍلىٍجنىًبيّْيفى ًفيمى
(ُ) 

كألنو يعتبر  ,تجب بالعقد اف حقكقن إف ىذه الشركط منافية لمقتضى العقد كألنيا تتضم
 چھ        ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  چ  كأكؿ الماؿ في الباطؿ قاؿ تعالى اظممن 

 .999البق  : 
 -الترجيح: 

الذم يبدك لي رجحانو ما ذىب إليو أصحاب فبعد عرض أقكاؿ الفقياء كأدلتيـ  
تكسكه أك غيرىا مف ف تنفؽ عميو أك أف الزكج إذا اشترط عمى الزكجة أ القكؿ الثاني

فال تجكز ىذه الشركط كتككف  ,الشركط كخكفيا أك ىددىا بالزكاج عمييا كغير ذلؾ
ـٍ عىٍف شىٍيءو ًمٍنوي نىٍفسنا فاسدة أل ف اهلل سبحانو كتعالى بيف ذلؾ حيف قاؿ )فىًإٍف ًطٍبفى لىكي

ًريئنا( ]النساء:   -كاهلل أعمـ -سفاألخذ ينبغي أف يككف عف طيب نف [ْفىكيميكهي ىىًنيئنا مى
 
 
 

                                                 

 ُِِ/ّينظر األـ لمشافعي (ُ)
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 راؤه يف انطالق وفيو أرتعح مسائماملطهة انثاوي0 آ 
 المسألة األولى: تطميق الزوجة نفسيا

 يؿ يجكز لمزكجة أف تطمؽ نفسيا ؟فإذا أضر الزكج بزكجتو  
أف الزكجة يجكز ليا أف تطمؽ نفسيا إذا أضر الزكج ال أعمـ خالفا بيف الفقياء في  

بف امذىب  كىك يفكضيا الزكج كيجعؿ أمر طالقيا بيدىاف ألكف شريطة  ,بيا
 (ِ) وعميو اتفاق الفقياء( 9)سممكف

 -والحجة ليم:  
 (ّ))أف الزكج رد إلييا طالؽ نفسيا كما يرد إلى ككيمو طالقيا(

قىٍطعي  كعند تفسيرىـ لمضرر الذم يجكز لمزكجة أف تطمؽ نفسيا عند حصكلو,  
ٍربنا ميٍؤًلمنا  ٍربييىا ضى مىٍييىا كىضى يثىاري اٍمرىأىةو عى ٍنيىا كىاً  تىٍحًكيؿي كىٍجًيًو ًفي اٍلًفرىاًش عى ٍنيىا كى ًمًو عى كىالى

ةً  مىى تىٍرًؾ الصَّالى تىٍأًديبييىا عى مَّاـً كىالنَّزىاىىًة كى ٍنعييىا ًمٍف اٍلحى ًر مى رى لىٍيسى ًمٍف الضَّ  (4) كى

 المسألة الثانية: تمميك الزوجة أمر نفسيا 
 إذا مٌمؾى الزكج زكجتو أمر نفسيا بعد الدخكؿ فطمقت نفسيا ىؿ يقع ذلؾ الطالؽ؟

ذا كقع ىؿ يقع كاحدة أـ ثالثة  ختمؼ الفقياء في ذلؾ عمى أربعة أقكاؿ.ا ؟كا 
كىك  (9)مذىب اإلماـ ابف سممكف كىك يقع طمقة كاحدة رجعية -القول األول: 

 اؿ ابف سممكف ىك ػػػػػػػػػكق (ٔ) ركاية عف الحنفية كعف اإلماـ مالؾ كالشافعي كابف القاسـ

                                                 

 . ِٓٔ/ٓكاإلكميؿ( ينظر التاج (ُ
, ِٕٗ/ٖمختصر المزني ,,ُٔ/ْ, مكاىب الجميؿّْٔ/ُالنتؼ في الفتاكل لمسعدم( ينظر: (ِ

 . ُُُ/ُمختصر الخرقي
 . ِٕٗ/ٖ( مختصر المزني(ّ
 . ُٕ/ْ( ينظر مكاىب الجميؿ (ْ
 . ِٖٕ/ٓالتاج كاإلكميؿ ينظر ((ٓ
, األـ ْْٓ/ُالتحفة, البيجة شرح َِٓ/ُينظر الجامع الصغير كشرحو النافع ((ٔ

 . ُٔٔ/ٕلمشافعي
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 .(ُ)نةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؼ السػػػػػػػػػػػبخ
 والحجة ليم: 

ًميٍّ سيدنا ما ركم عىٍف   -ُ : رضي اهلل عنو عى عىؿى أىٍمرى اٍمرىأىًتًو ًبيىًدىىا, قىاؿى )ًفي رىجيؿو جى
تَّى تىتىكىمَّـى  ىيكى  ( لىيىا حى تَّى يىتىكىمَّـى : ىيكى ًبيىًدًه حى , قىاؿى عىؿى أىٍمرى اٍمرىأىًتًو ًبيىًد رىجيؿو أىٍك جى

(ِ) 
 زكجتو نفس أف الزكج إذا جعؿ أمر عمىىذا األثر كاضح الداللة وجو الداللة: 

 بيدىا كأرادت أف تطمؽ فميا ذلؾ.
ؽ, كالفراؽ ال يككف إال بطالؽ, فإذا قالت إف الزكج ممكيا في أف تقيـ أك تفار  (-ِ 

 (ّ)اخترت نفسي عممنا أنيا أرادت لطالؽ(
ف تطمؽ, فمو الرجكع, أيقع طمقة كاحدة, كلكف إذا رجع الزكج قبؿ  -القول الثاني: 

ليو ذىب الحنابمة  (ْ)كا 
 -والحجة ليم:  

نما ىذا باب  التككيؿ فمو إف الطالؽ ىك تمميؾ مف حؽ الزكج ال يممكو غيره أبدا كا 
 (ٓ)فسخت الككالة أك كطء زكجتو فيذا يدؿ عمى الرجكع.: أف يرجع فإذا قاؿ
ليو ذىب اإلماـ مالؾ في القكؿ الثاني ك  -القول الثالث:  بف أبي ليمى ايقع ثالثا كا 

 (ٔ)كابف الماجشكف مف المالكية
 -والحجة ليم:  
يا, فيقع ثالثا قاؿ ابف فسيقع ثالثا ألف الزكج ممكيا أمر الطالؽ كىي اختارت أمر ن 

 (ٕ)كال يسأؿ الزكج عف شيء, كقاؿ اإلماـ مالؾ إال إذا ينا كرىا الزكج. أبي ليمى
                                                 

 . ِٖٕ/ٓ( ينظر: التاج كاإلكميؿ(ُ
 . ِٔٓ/ٔ, مصنؼ عبد الرزاؽ ّٔ/ٓالمصنؼ البف أبي شيبة (ِ)
 . ّٖٖ/ِّ( شرح مختصر الخميؿ(ّ
 . ّٔ/ُٔ( ينظر: شرح زاد المستنقع(ْ
 . ( ينظر المصدر السابؽ(ٓ
 . ُٔٔ/ٕ, األـ لمشافعيْْٓ/ُ( ينظر: البيجة شرح التحفة(ٔ
 دريف السابقيف .ينظر المص( (ٕ
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ليو ذىب الحنفية في القكؿ الثاني -القول الرابع:   (ُ)يقع فسخا ال طالقا, كا 
ف الفرقة إذا كانت مف جية المرأة ال تككف طالقا, كيستكم إذا كاف أ -: والحجة ليم

 (ِ)حرا أك عبدا, ألف المرأة ال تممؾ حؽ الطالؽالزكج 
 -الترجيح: 

الذم يبدك لي رجحانو, ما ذىب إليو أصحاب فبعد عرض أقكاؿ الفقياء كأدلتيـ 
ف المرأة القكؿ الرابع, إذا مٌمؾى الزكج الزكجة أمر نفسيا, فإنو يككف فسخا ال طالقا أل

عمو اهلل سبحانو بيده, فال ال تممؾ حؽ الطالؽ, إذ الطالؽ ىك حؽ خالص لمرجؿ ج
 يحؽ لممرأة أف تطمؽ نفسيا كاهلل أعمـ

 المسألة الثالثة: حكم الطالق عمى مال 
زكج , فطمقيا الأك دينارو  لك قالت الزكجة لزكجيا طمقني تطميقة كاحدة كلؾ ألؼ درىـو 

ختمؼ الفقياء ا, ؟يستحؽ الزكج األلؼ أـ ال يستحؽأ, ؟ثالثا ىؿ يقع ثالثا أـ كاحدة
 في ذلؾ عمى ثالثة أقكاؿ.

 (9)مذىب ابف سممكف كىك ال يستحؽ شيئا كيككف فسخا ال طالقا, -: القول األول
ليو ذىب الحنابمة في ركاية (9)سممكف  (ْ)كا 

  -: والحجة ليم
يستحؽ الزكج شيئا ألنيا استدعت منو فسخا, فمـ يجبيا إليو كأكقع طالقا ما طمبتو  ال

نما فسخكال بذلت فيو عكضا, فعمى ىذا ال يقع   ( ٓ)الطالؽ كا 
ليو ذىب المالكية كالشافعية  -: القول الثاني  يقع ثالثا كيستحؽ الزكج األلؼ كا 

 

                                                 

 . ٗٗ/ٓينظر: المبسكط لمسرخسي (ُ)
 . ينظر المصدر السابؽ (ِ)
 . ِٖٗ/ٓينظر: التاج كاإلكميؿ  (ّ)
 . َِٗ-َِٖ/ُٔ( المغني البف قدامةٕ)

 . َِٗ-َِٖ/ُٔ( ينظر: المغني البف قدامة(ٓ
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ليو ذىب أبك يكسؼ كمحمد صاحبا أب  (ُ)حنيفة  يكركاية ثانية عف الحنابمة كا 
 -والحجة ليم: 

إف الزكج يستحؽ األلؼ ألف الزكجة تحقؽ غرضيا كالزيادة, كالجعالة كحذفيا لمعمـ  
أنو أكقع ما استدعتو ك مف كالمو بأف الطالؽ إليو فمـ تضر الزيادة فيو عمى ما سألتو 

 (ِ)كزيادة الف الثالث كاحدة كاثنتاف
ليو ذىب اإلماـ أب -القول الثالث:   (ّ)ك حنيفة تقع ثالثا كالزكج ال يستحؽ شيئا كا 

 (ْ)كفي ركاية عف أبي حنيفة يتكقؼ عمى رضاىا إف قبمت جاز
  -والحجة لو: 

ف تحريميا ال يرتفع إال بزكج ف الثالث مخالفة لمكاحدة ألنو ال يستحؽ شيئا ألأ
صابة, كقد ال تريد ذلؾ كال تبذؿ العكض فيو, فمـ يكف ذلؾ إيقاعا لما استدعتو بؿ  كا 

 (ٓ) بو عكضا ىك إيقاع مبتدأ فمـ يستحؽ
ليو ذىب اإلمامية  -: القول الرابع كلـ أعثر ألصحاب  (ٔ)كقعت كاحدة كلو ألؼ كا 

 ألصحاب ىذا القكؿ عمى دليؿ.
 -الترجيح: 

الذم يبدك لي رجحانو, ما ذىب إليو أصحاب فبعد عرض أقكاؿ الفقياء كأدلتيـ, 
ف الزكج ىك الذم يممؾ القكؿ الثاني, بأف الطالؽ يقع ثالثا كيستحؽ الزكج األلؼ, أل

                                                 

معرفة الراجح مف , اإلنصاؼ في ّْ/ُٕ, المجمكع لمنككمَّ/ْ( ينظر: منح الجميؿ(ُ
 . ُّٖ/ٓ, الجكىرة النيرةُٖ/ُٓالخالؼ

, المغني البف َِٔ/ٕ, تحفة المحتاج بشرح المنياجّٗٓ/ِ( ينظر الشرح الكبير لدرد ير (ِ
 . َِٗ-َِٖ/ُٔقدامة
 .  ُٔٓ/ِ( ينظر: اختالؼ األئمة لمشيباني(ّ
 . ْٔٓ/ٕ( ينظر: بدائع الصنائع(ْ
 . ( المصدر السابؽ(ٓ
 . ٖٔ/ٓع اإلسالـ( ينظر: شرائ(ٔ
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ف الزكجة الطالؽ كىك الذم أكقعو فيمزمو ما أكقع مف الطالؽ كيستحؽ األلؼ, أل
 ىي التي بذلتو لو كأرادت الطالؽ منو, كاهلل أعمـ.

 المسألة الرابعة: مؤنة إرجاع المطمقة إلى بمدىا  
ا إلى يمزمو مؤنة إرجاعيأ إذا طمؽ الزكج زكجتو في السفر أك في بمد غير بمدىا

ف مؤنة إرجاع المطمقة في السفر, إذا كانت ال أعمـ خالفا بيف العمماء في ا ,بمدىا
فعميو أف يرجعيا إلى  ,ثالثا ككانت حامال ككذلؾ مؤنتيا مف طالؽ رجعي عمى الزكج

 (ِ)العمماء كعميو إجماع (9)مذىب ابف سممكفكىك بمدىا 
 والحجة ليم: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ     ڀڀ  چ  قكلو تعالى -ُ

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  

 9الطالق:  چڄ       ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ
في ىذه اآلية الكريمة بيف اهلل سبحانو كتعالى أف مؤنة المطمقة ثالثا إذا وجو الداللة: 

فقتيا إف طمقيا في السفر كانت حامال عمى الزكج حتى تضع حمميا فمف باب أكلى ن
 تككف عمى الزكج أيضا حتى يرجعيا إلى بمدىا.

إف نفقة المطمقة الرجعية ككسكتيا ك مسكنيا عمى الزكج ألنيا الزالت بعصمتو  -ِ 
{ ]البقرة:  دًّْىفَّ ؽُّ ًبرى بيعيكلىتيييفَّ أىحى [ كألنيا زكجة ِِٖكيستطيع ردىا لقكلو تعالى: }كى

 (ّ)و ما قبؿ الطالؽيمحقيا طالقو كظياره أشب
 

 
 

                                                 

 . ٔٓٓ/ٓ( التاج كاإلكميؿ (ُ
 . ِٖ/ُ( ينظر: اإلجماع البف المنذر(ِ
, ْْٕ/ِ, السيؿ الجرارِّْ/ّ, المحمى البف حـز ُٖٔ/ٖ( ينظر: المبدع شرح المقنع(ّ

 . ُٔ/ْدعائـ االسالـ
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 آراؤه يف اخلهع وانعذج املثحث انثانث0

 وفيو  مطهثان0 

 وفيو أرتع مسائم (0)املطهة األول0 آراؤه يف اخلهع
 المسألة األولى: حكم  الخمع

 عمى ثالثة أقكاؿ.؟ ختمؼ الفقياء في حكـ الخمع ىؿ ىك طالؽ أـ فسخ ا
كىك مركم  (9)اإلماـ ابف سممكفمذىب كىك  الخمع طمقة بائنة  -القول األول: 

عف سعيد بف المسيب كالحسف كعطاء كقبيصة بف ذؤيب كشريح كمجاىد كأبي سممو 
ليو ذىببف عبد الرحمف كالنخعي كالشعبي كالزىرم كمكحكؿ كاألكزاعي  الحنفية  كا 

 .(ّ)ماميةدية كاإليكالمالكية كالشافعية كركاية عف الحنابمة كالظاىرية كالز 
 -والحجة ليم:  
ہ  ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ﮲   چ  قكلو تعالى -ُ 

﮳  ﮴   ﮵  ﮶  ﮷       ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼   ﮽﮾  ﮿  ﯀  ﯁            

 چ                     ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  

 998البق  : 
ف الفداء المذككر في اآلية الكريمة إنما يككف إذا خرجت بو أ -: وجو الداللة

ذا كانت لو الرجعة عمييا فيي تحت حكمو, فال  الزكجة عف قبضة الزكج كسمطانو, كا 

                                                 

الخمع: بضـ الخاء كسككف الالـ مف خمع, طالؽ الرجؿ زكجتو عمى ماؿ تبذلو لو ينظر  (ُ)
 . ُٗٗ/ُمعجـ لغة الفقياء

 . ِٕٖ/ٓينظر: التاج كاإلكميؿ ((ِ
, ّٗٓ/ِلكافي في فقو المدينة, أْ/ّ, المباب شرح الكتابٗٓ/ِينظر: الجكىرة النيرة (ّ)
, السيؿ ِِٔ/ّالمحمى البف حـز, ِّٓ/ٕالبف قدامة , المغنيِْ/ّالمطالب اسنى
 . ّٕ/ٔ, االستبصار لمطكسئّٖ/ِالجرار
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يتحقؽ القصد مف مشركعية الخمع, كىك إزالة الضرر عف الزكجة, كعميو فالذم يقع 
 (ُ) بالخمع طمقة بائنة

ي صمى اهلل عميو كسمـ جعؿ الخمع تطميقة ما ركم عف ابف عباس )أف النب -ِ 
  (ِ)بائنة(

, عمى استدالليـ بحديث ابف عباس, أف ىذا الحديث ضعيؼ ضعفو اعترض
اإلماـ أحمد كابف معيف كالبخارم كشعبو بف الحجاج ككيؼ يصح ىذا كمذىب 

 كما سيأتي (ّ) ابف عباس خالفو
ابىةً  -: أجيب امًَّة الصَّحى ًكمى ريجيكعي ابف عباس إلىى قىٍكًؿ عى قىٍد ري

(ْ) 
)أنيا كانت تحت  رضي اهلل عنياما ركم عف حبيبة بنت سيؿ األنصارية  -ّ

كأف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  رضي اهلل عنو ثابت بف قيس بف شماس
رسكؿ  خرج إلى صالة الصبح فكجد حبيبة بنت سيؿ عمى بابو في الغمس فقاؿ

بف قيس  ػ ااهلل )صمى اهلل عميو كسمـ(: )ما شأنؾ ؟( فقالت: ال أنا كال ثابت 
جاء ثابت قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: )ىذه حبيية بنت سيؿ قد  فمما

كؿ ما أعطاني عندم تذكر( قالت حبيبة: يا رسكؿ اهلل  ذكرت ما شاء اهلل أف
ت بف قيس: )خذ منيا( فأخذ منيا فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ لثاب

 (ٔ)إسناده صحيح  (ٓ)كجمست في أىميا( 
ف الخمع أ في ىذيف الحديثيف يبيف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ -وجو الداللة: 

كفي ا, بائنن  اتطميقة بائنة ففي الحديث األكؿ المفظ صريح في جعؿ الخمع طالقن 
الحديث الثاني عندما أذف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ لحبيبة رضي اهلل عنيا أف 

                                                 

 . َٔ/ِ( ينظر فقو اإلماـ كاألكزاعي لمدكتكر عبدا هلل الجبكرم(ُ
 . ّٔ/ْ, سنف الدار قطنيِٖٓ/ِسنف البييقي (ِ)
 . ُّٔ/ٕينظر: السنف الكبرل لمبييقي (ّ)
 . ُُٕ/ٔ( ينظر: المبسكط لمسرخسي(ْ
 . ّٗٔ/ّ, سنف النسائيَُُ/َُصحيح ابف حباف (ٓ)
 . َُُ/َُ, صحيح ابف حبافِْٕ/ِٔفتح البارم (ٔ)
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ف الزكج أخذ العكض عمى أتجمس في بيتيا فيك داللة عمى أف الخمع طالؽ بائف ك 
 إرساؿ ما يممؾ كأف المرأة لك لـ تممؾ نفسيا بيذا الخمع لـ يكف لدفع الماؿ معنى. 

, كالفرقة التي يممؾ الزكج إيقاعيا ىي الطالؽ دكف )أنيا بذلت العكض لمفرقة -ْ
الفسخ فكجب أف يككف طالقا كألنو أتى بكناية الطالؽ قاصدا فراقيا فكاف طالقا 

إنا إذا قمنا ىك طمقة فخالعيا مرة حسبت طمقة فينقص بيا عدد طالقو, , كغير الخمع
تنكح زكجا غيره كالفرقة التي  تىف خالعيا ثالثا طمقت ثالثا فال تحؿ لو مف بعد حا  ك 

 (ُ)(يممؾ
ليو ذىب ابف عباس  -: القول الثاني  رضي اهلل عنيما الخمع فسخ ال طالؽ كا 

سحاؽ كأب  (ِ)ثكر كالركاية عف الحنابمة ككعكرمة كا 
 -والحجة ليم: 

ے  ۓ  ۓ ﮲      ہ  ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھےچ   قكلو تعالى 

﮳  ﮴   ﮵  ﮶  ﮷       ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼   ﮽﮾  ﮿  ﯀  ﯁        

                         ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  

 998البق  :  چۇ  ۆ  
في قكلو تعالى )الطالؽ مرتاف  رضي اهلل عنيما  قاؿ ابف عباس -وجو الداللة:  
فاف طمقيا فال تحؿ لو مف  -ثـ قاؿ  -فال جناح عمييما فيما افتدت بو  –ثـ قاؿ  -

بعد حتى تنكح زكجا غيره( فذكر تطميقتيف كالخمع كتطميقة بعدىا فمك كاف الخمع 
طالقا لكاف أربعا كألنيا فرقة خمت عف صريح الطالؽ كنيتو فكانت فسخا كسائر 

  (ّ)الفسكخ 

                                                 

 . ِّّ/ٕالمغني البف قدامة (ُ)
 . ِّٗ/ٕينظر: المغني البف قدامة  (ِ)
 . ( ينظر المصدر نفسو (ّ
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منسكخ ال يحؿ لو أف يأخذ منيا شيئا عمى حاؿ مف  الخمع -القول الثالث: 
ليو ذىب اإلماـ المزني  (3)األحكاؿ كا 

 -والحجة لو:  
                         ڭ   ڭ     چ : وجل قولو عز -3

ٱ  ٻ  ٻ  چ   وجل  منسوخ بقوله عز 998البق  :  چڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  

ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ    ٺ  

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    چ     إلى قوله تعالى 99النساء:  چٺ  ٿ  ٿ  

   99النساء:  چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  

 عترض عمى استداللو ىذا بأمور: ا 
تىٍيًف, إنَّمىا ىما ًفي " : ياأول  دىاًقيىا أىمَّا اآليىتىاًف فىمىٍيسىتىا ًبميتىعىاًرضى ـي أىٍخًذ شىٍيءو ًمٍف صى تىٍحًري

بيٍيتىاننا  ا ميًبيننا كى ٍمًع أىٍصال. -كىىىذىا ال شىؾَّ ًفيًو  -إٍثمن ٍف اٍلخي ا نىٍييه عى لىٍيسى ًفيًيمى  كى
 چڻ   ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ  ﮲  ٹ ٹ     چ 

    .النساء

ٍمعً  ـي اٍلخي ٍك ًفي اآليىًة األيٍخرىل: حي ا كىافى  كى مى ًبًطيًب النٍَّفًس ًمٍنيىا فىمىٍيسى إٍثمنا كىال عيٍدكىاننا, كى
, بىٍؿ  ,يصح ىىكىذىا فىال يىًحؿُّ اٍلقىٍكؿي ًبًو, كىال : ًفيًو نىاًسخه أىٍك مىٍنسيكخه إال ًبنىصٍّ أىٍف ييقىاؿى

ا ًلأليٍخرىل  ًؿ  -اٍلفىٍرضي األىٍخذي ًبًكال اآليىتىٍيًف ال تىٍرؾي إٍحدىاىيمى مىى اٍلعىمى كفى عى نىٍحفي قىاًدري كى
ا  ا ًمٍف األيٍخرىل. -ًبًيمى ًبأىٍف نىٍستىٍثًنيى إٍحدىاىيمى

(ِ) 
لثابتة في أمر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ثابت بف ىذا خالؼ السنة اا: يثاني

 .قيس بف شماس أف يأخذ مف زكجتو ما أعطاىا كيخمي سبيميا

                                                 

 . ٕٔ/ٔاالستذكار البف عبد البر َِٗ/ٖ( ينظر: مختصر المزني(ُ
 . َٗٓ/ٗ( ينظر المحمى البف حـز(ِ
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إف قكلو تعالى )فال تأخذكا منو شيئا( عمى أنو بغير رضاىا كعمى كره منيا ا: يثالث
ضرار بيا   (ُ) كا 

) )َأيَُّما اْمَرَأٍة َسَأَلْت َزْوَجَيا الطَّالَق  -صمى اهلل عميو وسمم  -َقاَل َرُسوُل المَِّو  -2
 ه رجاؿ إسناد حديث صحيح,  (2)ِمْن َغْيِر َما َبْأٍس َفَحَراٌم َعَمْيَيا َراِئَحُة اْلَجنَِّة((

 (1)ثقات رجاؿ الصحيح
اهلل عميو كسمـ إذا سألت الزكجة كجو الداللة في ىذا الحديث يبيف رسكؿ اهلل صمى 

 فحراـ عمييا رائحة الجنة.، زكجيا الطالؽ بغير سبب
ا ب و: عترض عمى استداللا  ٍمًع, ألىنَّوي إنَّمى ٍنًع ًمٍف اٍلخي ةى ًفيًو ًفي اٍلمى أف الحديث ال حيجَّ

ٍيًر بىٍأسو  مىى السَّاًئمىًة الطَّالؽ ًمٍف غى ـي كىىىكىذىا نىقيك  ,ًفيًو اٍلكىًعيدي عى لىٍيسى ًفي اٍلبىٍأًس أىٍعظى ؿي كى
ةً  ٍكجى ديكدى المًَّو ًفي الزَّ اؼى أىال ييًقيـى حي  (ْ)ًمٍف أىٍف ييخى

 الترجيح: 
 الذم يبدك لي رجحانو ما ذىب إليو أصحاب القكؿفبعد عرض أقكاؿ الفقياء كأدلتيـ 

استدلكا بو, األكؿ, في أف الخمع إذا كاف عمى ماؿ فإنو يقع طمقة بائنة, كذلؾ لقكة ما 
ككذلؾ لثبكت ذلؾ عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ في حديث ثابت بف قيس بف 

, الذم أمر زكجتو أف تجمس في بيتيا بعد أف فدت نفسيا رضي اهلل عنو شماس
 كاهلل أعمـ., بماؿ

 المسألة الثانية: خمع  المولى عميو 
جكاز خمع مف كاف في كالية كالسفيو,  لـ أجد خالفا بيف العمماء في       

ليو  (9)مذىب ابف سممكفك ػػػػػػػػػػػػػػػػكى بغير إذف كليو كيمزمو إذا أكقعو  كالمكصى عميو  كا 
 
 
 

                                                 

 . ٕٔ/ٔينظر االستذكار البف عبد البر( (ُ
 . ِٔ/ّٕ, مسند اإلماـ أحمدْٖٓ/ّ, سنف الترمذمِٖٔ/ِ( سنف أبي داكد(ِ
 . ِٔ/ّٕ( ينظر: مسند اإلماـ أحمد(ّ
 . َٗٓ/ٗ( ينظر المحمى البف حـز (ْ
 . َِٖ/ٓينظر التاج كاإلكميؿ ((ٓ
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 و 3102كاوىن انثاوي  –انعذد انراتع عشر  –اجملهذ انراتع 

 ألتي عثذاهلل انعثذري املىاق )دراسح مقاروح( يف كتاب "انتاج واالكهيم"  املانكي سهمىن اته نإلماو انفقهيح اآلراء
 )اننكاح، انطالق، اخلهع، انعذج، املفقىد، اننفقح(  

 -كلكنيـ اختمفكا في جكاز خمع العبد عمى ثالثة أقكاؿ:  (ُ)الفقياءذىب جميكر 
ليو ذىب الحنفية  (9)مذىب اإلماـ ابف سممكفكىك  جكاز الخمع -: القول األول كا 

ف مف جاز طالقو جاز خمعو قياسا عمى الطالؽ أل (ّ)كالشافعية كالحنابمة كالظاىرية
 (ْ)صح خمعو بعكض ,عكض كمف صح طالقو مف غير

 -: والحجة ليم 
بَّاسو   -ُ ًف اٍبًف عى مَّـى رضي اهلل عنيما ما ركم عى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : أىتىى النًَّبيَّ صى , قىاؿى

ًني أىمىتىوي, كىىيكى ييًريدي أىٍف ييفىرّْؽى بىٍيًني  كَّجى : يىا رىسيكؿى المًَّو, ًإفَّ سىيًّْدم زى , فىقىاؿى رىجيؿه
مَّـى اٍلًمٍنبى  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ًعدى رىسيكؿي المًَّو صى : فىصى بىٍينىيىا, قىاؿى : ))يىا أىيُّيىا كى , فىقىاؿى رى

ؽي ًلمى  ا الطَّالى ا, ًإنَّمى ٍبدىهي أىمىتىوي, ثيَـّ ييًريدي أىٍف ييفىرّْؽى بىٍينىييمى كّْجي عى ـٍ ييزى ًدكي ا بىاؿي أىحى , مى ٍف النَّاسي
ذى ًبالسَّاًؽ((  كسيأتي الحكـ عمى الحديث مف خالؿ اعتراض أصحاب القكؿ الثاني (ٓ)أىخى

 الثاني
ف الذم أفي ىذا الحديث يبيف رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كسمـ(  -وجو الداللة: 

خذ بالساؽ ال سيده فصح طالقو أيممؾ الطالؽ الذم أخذ بالساؽ كالعبد ىك الذم 
 كخمعو

 ديث ػػػػػػػػػػذا الحػػػػػػػػػػػػػػػػػف ىبأباس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػديث ابف عػػػػ: بحتدالليمــــــــــــــــترض عمى اســـــــــعا
 . (ٔ)ضعيؼ لضعؼ ابف لييعة

                                                 

, المغني ُِْ/ٓمشافعيإالـ ل ,,ُٔٗ/ّ, تبيف الحقائؽُِٔ/ٓينظر المبسكط لمسرخسي (ُ) 
 . َُْ/ ٓ, االستبصار لمطكسيَِٓ/ٗ, المحمىّْٓ/ٕالبف قدامة

 . َِٖ/ٓينظر: التاج كاإلكميؿ  ((ِ
, َِٓ/ٗ, المغني البف قدامةُِْ/ٓ, األـ لمشافعئُٗ/ّتبيف الحقائؽ ينظر: ((ّ

 . َِٓ/ٗالمحمى
 . ْٗٓ/ِ, الكافي في فقو المدينةُٓ/ُٕ( ينظر المجمكع شرح الميذب(ْ
, السنف ََّ/ُُ, المعجـ الكبير لمطبرانئٕ/ٓ, سنف الدار قطنئِٕ/ُ( سنف ابف ماجة(ٓ

 . ٖٔ/ٕالكبرل لمبييقي 
 . ِٕٔ/ُ( ينظر سنف ابف ماجة (ٔ
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 جمهح جامعح األوثار نهعهىو اإلسالميح 

 

 و 3102كاوىن انثاوي  –انعذد انراتع عشر  –اجملهذ انراتع 

 ألتي عثذاهلل انعثذري املىاق )دراسح مقاروح( يف كتاب "انتاج واالكهيم"  املانكي سهمىن اته نإلماو انفقهيح اآلراء
 )اننكاح، انطالق، اخلهع، انعذج، املفقىد، اننفقح(  

 
 (ُ): بأف الحديث حسنو السيكطيأجيب
)إف ممؾ النكاح مف خصائص اآلدمية كالعبد دخؿ في ممؾ المكلى مف حيث  -ِ

 (ِ)المالية دكف اآلدمية(
ليو ذىب ابف عباس  -: القول الثاني طالؽ كخمع المممكؾ ليس بشيء كال يقعا كا 

 (ّ)كاإلمامية
 -ليم:  والحجة 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ    ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ : قكلو تعالى 

 99النحل:  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎڎ   ڈ  ڈ  ژ    ژ 
 كجياف:  ىذه اآلية  قاؿ الماكردم في تفسيره, في -: وجو الداللة

ف كاف باقيان معو.أحدىما:    أنو ال يممؾ ما لـ يؤذف كا 
ف كاف مالكان لو.أف الثاني:    (ْ)لسيده انتزاعو مف يده كا 

عمى استدالليـ: إنما ىك في ماعدا الطالؽ مف األمكاؿ المخكلة لألحرار ال  اعترض
ف تزكيج سيده إياه يبيح لو فرج زكجتو كيككف مالكا لو قادرا عميو بضاع ألفي األ

 (ٓ)دكف مكاله.
ليو ذىب اإلماـ مالؾ -: القول الثالث  (ٔ)يتكقؼ الطالؽ كالخمع عمى إذف سيده, كا 

 (ٔ)مالؾ
 كلكف , بإذف سيده ال يجكز لسيده أف يطمؽ أك يخالع عنو إف تزكج -والحجة لو: 

                                                 

 . ِٗٓ/ُ( ينظر: البياف كالتعريؼ في أسباب كركد الحديث(ُ
 . ُٔٗ/ّ( ينظر: تبيف الحقائؽ(ِ
 . ُّٔ/ُالمعتصر شرح المختصر, ُِٔ/ٔ( ينظر: االستذكار البف عبد البر(ّ
 . َِّ/ّينظر تفسير الماكردم النكت كالعيكف (ْ)
 . ُّٔ/ُينظر: المعتصر شرح المختصر  (ٓ)
 . ُُِ/ِينظر المدكنة الكبرل  (ٔ)
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 جمهح جامعح األوثار نهعهىو اإلسالميح 

 

 و 3102كاوىن انثاوي  –انعذد انراتع عشر  –اجملهذ انراتع 

 ألتي عثذاهلل انعثذري املىاق )دراسح مقاروح( يف كتاب "انتاج واالكهيم"  املانكي سهمىن اته نإلماو انفقهيح اآلراء
 )اننكاح، انطالق، اخلهع، انعذج، املفقىد، اننفقح(  

 . (ُ)إف تزكج بدكف إذف سيده صار الطالؽ كالخمع بيد سيده
ف الحجر عمى العبد في بأاعترض عمى قكؿ اإلماـ مالؾ باشتراط إذف سيده 

  (ِ) اال استيالك اف في الخمع كسباالستيالؾ ال في الكسب أل
 -الترجيح: 

الذم يبدك لي رجحانو ما ذىب إليو أصحاب القكؿ فبعد عرض أقكاؿ الفقياء كأدلتيـ 
األكؿ في جكاز طالؽ كخمع العبد دكف التكقؼ عمى إذف سيده ألف الزكج ممؾ 

ح كالطالؽ كالخمع مستقمة كاهلل بضاع فجاز لو أف يخالع كيطمؽ كذمتو في النكااأل
 أعمـ. 

 المسألة الثالثة: عضل الزوجة واإلضرار بيا
نو يحـر عمى الزكج اإلساءة إلى الزكجة كعضميا أعمى  لـ أجد خالفا بيف العمماء 

كاإلضرار بيا, حتى تضجر كتخمع نفسيا, فالخمع باطؿ كالعكض مردكد, إال أف 
لو عضميا, حتى تفتدم نفسيا حفاظا عمى تأتي بفاحشة مبينة كىي الزنا فيجكز 

 كىك مركم عف ابف عباس (9)كىك مذىب اإلماـ ابف سممكف, فراشو مف ماء غيره
, كعطاء, كمجاىد, كالشعبي, كالنخعي, كالقاسـ بف محمد, كعركة رضي اهلل عنيما

ليو ذىب الحنفية, كاإلماـ مالؾ,  كعمرك بف شعيب, كالزىرم, كالثكرم, كقتادة كا 
   (ْ)عي, كأحمد, كالظاىرية كاإلمامية.كالشاف

 -والحجة ليم: 
 ہ  ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  چ   :قكلو تعالى -ُ

                                                 

 .ُُِ/ِينظر المدكنة الكبرل  (ُ)
 . ٖٔ/َُينظر الحاكم لمماكردم (ِ)
 . ِْٗ/ٓالتاج كاإلكميؿ ينظر ((ّ
, الكافي ٕٔ/ٔ, اإلستذكار البف عبد البرّٖ/ْ, البحر الرائؽْْٔ/ٓالعناية شرح اليداية ((ْ

, المغني البف ٔ/ُٕ, المجمكع لمنككمٔ/َُ, الحاكم لمما كردم ّٗٓ/ِفي فقو المدينة
 .ّْٕ/ُُٓ, كسائؿ الشيعةٗٓ/ٗف حـز, المحمى البُّٕ/ُٔقدامة
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 جمهح جامعح األوثار نهعهىو اإلسالميح 

 

 و 3102كاوىن انثاوي  –انعذد انراتع عشر  –اجملهذ انراتع 

 ألتي عثذاهلل انعثذري املىاق )دراسح مقاروح( يف كتاب "انتاج واالكهيم"  املانكي سهمىن اته نإلماو انفقهيح اآلراء
 )اننكاح، انطالق، اخلهع، انعذج، املفقىد، اننفقح(  

﮲   ﮳  ﮴   ﮵  ﮶  ﮷       ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼   ﮽﮾  ﮿  ﯀  ﯁      

                           ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   

 998البق  :  چۇ  ۇ 

مىى تىٍحًريـً أىٍخًذ  كبأقاؿ  -وجو الداللة:  امَّةي أىٍىًؿ اٍلًعٍمـً عى حياف في تفسيره: )أىٍجمىعى عى
فىسىادي اٍلًعٍشرىًة ًمٍف ًقبىًميىا(  اًليىا ًإالَّ أىٍف يىكيكفى النُّشيكزي كى مى
(ُ) 

ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳﮴  ﮵    چ    :قكلو تعالى -ِ

﮿﯀  ﯁    ﮶    ﮷  ﮸   ﮹    ﮺  ﮻   ﮼  ﮽  ﮾    

                            

 98النساء:  چ
ىذا الخطاب لألزكاج كانكا يحبسكف النساء مف غير حاجة كرغبة  -وجو الداللة: 

 (ِ)حتى يرثكا منيف أك يختمعف بميكرىف.
ألنو عكض أكرىف عمى بذلو بغير حؽ فمـ يستحقو الزكج كالثمف في البيع  -ّ

 (ّ)كاإلجارة
  (ْ) أكحشيا باالستبداؿ فال يزيد كحشتيا بأخذ الماؿ()إنو  -ْ

 المسألة الرابعة: الخمع عمى شرط 
, ىؿ أكثر مف عاميف إف خالع الزكج زكجتو عمى شرط رضاعة كلده كالنفقة عميو

 -ختمؼ الفقياء في ذلؾ عمى قكليف: ا يجكز ذلؾ الخمع ؟
 كلكف ينصرؼ , ف عاميف جازػػػػػػػػػػػػػإف شرط النفقة كالرضاع أكثر م -القول األول: 

                                                 

 . ْْٕ/ِ( ينظر: تفسير البحر المحيط(ُ
 . ٔٔ/ِأنكار التنزيؿ لمبيضاكم( ينظر (ِ
 . ُّٕ/ُٔ( ينظر المغني البف قدامة(ّ
 . ْٔ/ٓ( ينظر: العناية شرح اليداية(ْ
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 جمهح جامعح األوثار نهعهىو اإلسالميح 

 

 و 3102كاوىن انثاوي  –انعذد انراتع عشر  –اجملهذ انراتع 

 ألتي عثذاهلل انعثذري املىاق )دراسح مقاروح( يف كتاب "انتاج واالكهيم"  املانكي سهمىن اته نإلماو انفقهيح اآلراء
 )اننكاح، انطالق، اخلهع، انعذج، املفقىد، اننفقح(  

ليو ذىب الحنابمة, (9) مذىب اإلماـ ابف سممكفكىك إلى العاميف   (ِ)كا 
 -والحجة ليم: 

قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو  رضي اهلل عنو ما ركم عف عمي بف أبي طالب
طالؽ إال  ال رضاع بعد الفطاـ كال يتـ بعد حمـ كال صمت يكـ إلى الميؿ كال( (كسمـ

 ( ّ)بعد نكاح((
في ىذا الحديث يبيف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أف ال  -وجو الداللة: 

ڃ  ڃ  ڃ  چ : رضاع بعد الفطاـ كالفطاـ يككف في حكليف قاؿ تعالى

 چڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ  ڎ

 (ْ)فيحمؿ المطمؽ مف كالـ اآلدمي عؿ ذلؾ ،99لقمان: 
 عترض عمى استدالليم في الحديث من وجيين ا 

 (ٓ): إف في إسناده مطرؼ بف مازف كىك ضعيؼأوال
 (ٔ)مكقكفا عف عمي ابف أبي طالب )رضي اهلل عنو( ركم : إف ىذا الحديث ثانيا

 : بأف الحديث ركم مرفكعا مف طرؽ أخرل منيا ما أخرجو الدارقطني كالبييقي أجيب
مرفكعا: )ال يحـر مف الرضاع إال ما كاف في رضي اهلل عنو عف ابف عباس 

 (ٕ) الحكليف(
البييقي عف جابر مرفكعا: )ال رضاع بعد فصاؿ كال يتـ بعد ك كأخرج الطيالسي  

 (ٖ)احتالـ( 
                                                 

 . ِٗٔ/ٓينظر: التاج كاإلكميؿ ((ُ
 . َِِ/ٓ, كشاؼ القناعّّٓ/ٕ(  ينظر: المغني البف قدامة(ِ
 . ٕٔ/ِ, المعجـ الصغيرُْٔ/ٔ, مصنؼ عبد الرزاؽ ْٕٓ/ٗ( مجمع الزكائد(ّ
 . ّّٓ/ٕينظر المغني البف قدامة( (ْ
 . َْٖ/ْ( ينظر: مجمع الفكائد(ٓ
 . ّٔٓ/ِ( ينظر: السنف الصغرل لمبييقي(ٔ
 . ُٗٓ/ْ, سنف الدار قطنيِِّ/ّ( سنف البييقي الكبرل(ٕ
 . ِّْ/ُ, مسند الطيالسيُّٗ/ٕ( سنف البييقي الكبرل(ٖ
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 جمهح جامعح األوثار نهعهىو اإلسالميح 

 

 و 3102كاوىن انثاوي  –انعذد انراتع عشر  –اجملهذ انراتع 

 ألتي عثذاهلل انعثذري املىاق )دراسح مقاروح( يف كتاب "انتاج واالكهيم"  املانكي سهمىن اته نإلماو انفقهيح اآلراء
 )اننكاح، انطالق، اخلهع، انعذج، املفقىد، اننفقح(  

ال يجكز أف يشترط الزكج عمى زكجتو أف تنفؽ عمى كلده كترضعو  -القول الثاني:
ليو ذىب الحنفية كالمالكية كالشا  (ُ)فعية أكثر مف حكليف كا 

 -:والحجة ليم
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ    ڦ      چ  قكلو تعالى -9

 9الطالق:  چڄ  ڄ            ڄ   
في ىذه اآلية الكريمة يبيف اهلل سبحانو كتعالى جكاز أف يجعؿ ليا  -وجو الداللة: 
 (ِ)جعال في الخمع

﮴﮵  چ  قكلو تعالى -9 ﮲   ﮳     ھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ  ۓ 

﮶   ﮷      ﮸  ﮹   ﮺  ﮻﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁       

                         ڭ  ڭ  

ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  

البق  :  چجب  حب  خب   مب  ىبيب  جت  حت  خت  مت  ىت  يت   جث  مث  

999 

كالدات يرضعف في ىذه اآلية الكريمة يبيف سبحانو كتعالى أف ال -وجو الداللة: 
 ى الزكجة فيككف باطال.فيو تعد عمفأكالدىف حكليف كامميف, فما زاد عمى الحكليف 

 -الترجيح:  
الذم يبدك لي رجحانو ما ذىب إليو أصحاب القكؿ فبعد عرض أقكاؿ الفقياء كأدلتيـ 

الثاني في عدـ الجكاز, فيما إذا خالع الزكج زكجتو كاشترط عمييا أف تنفؽ عمى كلده 
ف اآليات أعمييا, ك  اف في اشتراط ىذا األجؿ ضررن ترضعو أكثر مف عاميف, أل أك

كاألخبار عف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ قد بينت أف الرضاعة تككف لمدة عاميف, 
 تككف الزيادة باطمة كاهلل أعمـ. فعمى ىذا

                                                 

 . ِٖٔ/ٓكاإلكميؿ  , التاجَٕ/َُ, الحاكم لمماكردمُْٗ/ّ( ينظر: بدائع الصنائع(ُ
 . ُْٗ/ّينظر: بدائع الصنائع لمكاساني (ِ)
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 جمهح جامعح األوثار نهعهىو اإلسالميح 

 

 و 3102كاوىن انثاوي  –انعذد انراتع عشر  –اجملهذ انراتع 

 ألتي عثذاهلل انعثذري املىاق )دراسح مقاروح( يف كتاب "انتاج واالكهيم"  املانكي سهمىن اته نإلماو انفقهيح اآلراء
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 املطهة اخلامس0  آراؤه يف انعذج
 عدة الحامل المسألة األولى:

 -في عدة الحامؿ المتكفى عنيا زكجيا أك المطمقة عمى قكليف:  ختمؼ أىؿ العمـا
 كىك أف الحامؿ أجميا أف تضع حمميا كلك بعد الكفاة بكقت يسيرالقول األول: 

ليو ذىب األئمة  (ُ)مذىب ابف سممكف كىك مركم عف جميكر الصحابة كالتابعيف كا 
)كأجمعكا عمى أف : )المنذر كابف قدامة اإلجماع عميو فقاال ابفكحكى  األربعة

 (ِ)( (زكجيا إذا كانت حامالن كضع حممياالمتكفى عنيا 
ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ قكلو تعالى  -والحجة ليم: 

ۉ  ې  ې   ې  ې   ىى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ   ۇئ  

   9الطالق: چۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     
اآلية دالة عمى أف كؿ حامؿ أجميا كضع الحمؿ كمعمكـ عند  -: وجو الداللة

جميكر المفسريف أف آية الطالؽ متأخرة عف آية البقرة, ففي صحيح البخارم ما يؤيد 
يىا  ٍكجي ٍنيىا زى فَّى عى ٍسعيكدو ًفي الميتىكى : كىٍيؼى كىافى قىٍكؿي اٍبًف مى اًلؾى ٍبفى عىٍكؼو قيٍمتي ذلؾ عف مى

اًمؿه؟ فىقى  مىٍييىا التٍَّغًميظى, كىالى تىٍجعىميكفى لىيىا كىٍىيى حى : )أىتىٍجعىميكفى عى : قىاؿى اٍبفي مىٍسعيكدو اؿى
لىٍت سيكرىةي النّْسىاًء القيٍصرىل ةى, لىنىزى كبو قاؿ جميكر الصحابة  (ُ) (ّ)بىٍعدى الطُّكلىى  الرٍُّخصى

 .)رضي اهلل عنيـ( 
                                                 

 . ْٖٔ/ٓينظر: التاج كاإلكميؿ  ((ُ
, األـ ْٗٓ/ُِشرح مختصر خميؿ  ,,ُْٗ/ٕتبيف الحقائؽُٕٓ/ٖينظر: المحيط البرىاني( (ِ

, المغني البف ِٖ/ُ, اإلجماع البف المنذرِِٔ/ُْ, مغني المحتاجّّٓ/ٓلمشافعي
 . ّٕٔ/ ّ, المحمى البف حـز ُْْ/ُؿ الجرار , السيُْٗ/ٕقدامة
( )القصرل( كىي سكرة الطالؽ كفييا }كأكالت األحماؿ أجميف أف يضعف حمميف..{ / الطالؽ (ّ
/ )الطكلى( أطكؿ سكر القرآف كىي البقرة التي فييا }يتربصف بأنفسيف أربعة أشير كعشرا{  ْ

, سنف أبي َّ/ٔم تعميؽ مصطفى البغاكمراده إنما يؤخذ بما نزؿ أخيرا[ ينظر صحيح البخار 
 . ْٓٔ/ُ, سنف ابف ماجة ِّٗ/ِداكد
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كؽو قىاؿى قاؿ -ِ ٍنتيوي ًإفَّ اآٍليىةى الًَّتي ًفي بف مىٍسعيكدو ا عىٍف مىٍسري عى مىٍف شىاءى بىاىىٍمتيوي أىٍك الى )كى
لىٍت بىٍعدى اآٍليىًة الًَّتي  ٍممىييفَّ نىزى ٍعفى حى ميييفَّ أىٍف يىضى اًؿ أىجى تي اأٍلىٍحمى سيكرىًة النّْسىاًء اٍلقيٍصرىل كىأيكالى

ـٍ كى  فٍَّكفى ًمٍنكي ا اآٍليىةى(ًفي سيكرىًة اٍلبىقىرىًة كىالًَّذيفى ييتىكى كفى أىٍزكىاجن يىذىري
(ِ) 

ٍيرىةى,  -ّ , اٍجتىمىعىا ًعٍندى أىًبي ىيرى ًف, كىاٍبفى عىبَّاسو ٍبًد الرٍَّحمى مىمىةى ٍبفى عى ما صح )أىفَّ أىبىا سى
: ًعدَّتييىا  بَّاسو , فىقىاؿى اٍبفي عى ٍكًجيىا ًبمىيىاؿو فىاًة زى ٍرأىةى تيٍنفىسي بىٍعدى كى ا يىٍذكيرىاًف اٍلمى آًخري كىىيمى

ٍيرىةى: أىنىا  : فىقىاؿى أىبيك ىيرى , قىاؿى اًف ذىًلؾى عىالى يىتىنىازىعى مٍَّت, فىجى مىمىةى: قىٍد حى قىاؿى أىبيك سى مىٍيًف, كى اأٍلىجى
مىمىةى  -مىعى اٍبًف أىًخي  مىمىةى,  -يىٍعًني أىبىا سى , ًإلىى أيْـّ سى بَّاسو ٍيبنا مىٍكلىى اٍبًف عى فىبىعىثيكا كيرى

ةى قىالىٍت: يىٍسأىلييىا عى  مىمى , أىفَّ أيَـّ سى ـٍ ـٍ فىأىٍخبىرىىي اءىىي , فىجى ًإفَّ سيبىٍيعىةى اأٍلىٍسمىًميَّةى نيًفسىٍت »ٍف ذىًلؾى
, فىأىمىرىىىا أى  مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍت ذىًلؾى ًلرىسيكًؿ اهلًل صى نَّيىا ذىكىرى , كىاً  ٍكًجيىا ًبمىيىاؿو فىاًة زى ٍف بىٍعدى كى

كَّج(  متفؽ عميو (ّ)تىتىزى
في ىذا الحديث يبيف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أف سبيعة  -وجو الداللة: 

األسممية, استشارتو في أمر نكاحيا فرخص ليا النبي صمى اهلل عميو كسمـ بعد لياؿ 
 كضع حمميا, أف تتزكج فيذا يدؿ عمى أف الحامؿ المتكفى عنياك مف كفاة زكجيا, 

 زكجيا, تنقضي بعد أف تضع حمميا.
الزكجة الحامؿ المتكفى عنيا زكجيا تعتد بأبعد األجميف إمَّا  -القول الثاني: 

ليو ذىب سيدنا عمي ابف أبي طالب, كسيدنا  ٍمًؿ أىٍك ًبأىٍربىعىةى أىٍشييرو كىعىٍشرنا كا  ٍضًع اٍلحى  ًبكى
 (ْ)يةػػػػػػػػػػػػامػػػػباس, كاإلمػػػػػػػػػػػػػػػػابف ع

بٍَّصفى قىٍكًلًو تىعىالىى:  -والحجة ليم:  ا يىتىرى كفى أىٍزكىاجن يىذىري ـٍ كى فٍَّكفى ًمٍنكي }كىاىلًَّذيفى ييتىكى
فىاآٍليىةي اٍلكىًريمىةي ًفييىا عيميكـه كىخيصيكصه ًمٍف  ِّْالبقرة ًبأىٍنفيًسًيفَّ أىٍربىعىةى أىٍشييرو كىعىٍشرنا{

ٍنيىاكىٍجوو؛ أًلنيىا, عىامَّةه تىٍشمىؿ ا فَّى عى ةن ًفي  ٍلميتىكى اصَّ اًئالن كىخى اًمالن كىانىٍت أىٍك حى يىا حى ٍكجي زى
                                                                                                                                            

 . ( المصادر السابقة(ُ
 . ُْٔ/ُ, شرح سنف ابف ماجة لمسيكطيّٓ/َِ( التمييد البف عبد البر(ِ
 . ُُِِ/ِ, صحيح مسمـُٓٓ/ٔ( صحيح البخارم(ّ
الكسائؿ , مستدرؾ ُُٓ/ّ, بداية المجتيدُّ/ٔينظر: المبسكط لمسرخسي ((ْ

 . ُٔٗ/ُٔلميرزالطبرسي
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َأَجُمُينَّ َأْن َيَضْعَن  َوُأواَلُت اأْلْحَمالكقىٍكلو تىعىالىى: } }أىٍربىعىةى أىٍشييرو كىعىٍشرنا{اٍلميدًَّة 
} َمل اْلُمَتَوفَّى َعْنَيا ِفيَيا ُعُموٌم َوُخُصوٌص َأْيًضا، أِلنََّيا َتشْ  4الطالق  َحْمَمُينَّ

ا أىٍكلىى ًمفى التٍَّرًجيًح  ٍمعي بىٍيفى اآٍليىتىٍيًف كىاٍلعىمىؿ ًبًيمى ٍمؿ, كىاٍلجى ٍضًع اٍلحى ةن ًفي كى اصَّ كىغىٍيرىىىا كىخى
ًممىٍت ًبميٍقتىضىى اآلٍ  مىٍيًف فىقىٍد عى ى اأٍلجى يىتىٍيًف, ًباتّْفىاًؽ أىٍىؿ اأٍلصيكؿ؛ أًلنيىا ًإذىا اٍعتىدٍَّت ًبأىٍقصى

ٍيًف مىعنا  فىاًة, فىًإٍعمىاؿ النَّصَّ كىًت اٍلعىمىؿ ًبآيىًة ًعدًَّة اٍلكى ٍمؿ فىقىٍد تىرى ٍضًع اٍلحى ًف اٍعتىدٍَّت ًبكى كىاً 
ا  ًدًىمى ٍيره ًمٍف ًإٍىمىاؿ أىحى خى
(ُ) 

 -الترجيح: 
الذم يبدك لي رجحانو ما ذىب إليو أصحاب القكؿ فبعد عرض أقكاؿ الفقياء كأدلتيـ 

األكؿ, في أف المرأة الحامؿ المتكفى عنيا زكجيا أك المطمقة, عدتيا تنتيي بكضع 
ية الطالؽ نزلت بعد آالحمؿ, كذلؾ لقكة ما استدلكا بو ككذلؾ لثبكت األخبار أف 

التي يتكفى  ؿلغير لحام اسكرة البقرة, فخصصتيا بالنسبة لمحامؿ كبقي الحكـ سارين 
 كاهلل أعمـ. ,عنيا زكجيا أربعة أشير كعشرا

 املثحث انراتع0 آراؤه يف اننفقح واملفقىد 

  -وفيو أحذ عشر مطهثا0  

 تسع مسائم املطهة األول0 آراؤه يف اننفقح وفيو
 سكن الزوج في بيت زوجتو  المسألة األولى:

لمفقياء في جكاز ذلؾ,  اإذا لـ يكف لمزكج مسكف كسكف في بيت زكجتو ال أعمـ خالفن 
 اجرة السكف أثناء العدة لك كاف المسكف عائدن أكلكف لك طمقيا فيؿ لمزكجة أف تطالبو ب

 ؟ليا

                                                 

 . ُُٓ/ّ, بداية المجتيد ُّ/ٔ( ينظر المبسكط لمسرخسي(ُ
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ؿ ك كىك ق (9)مذىب اإلماـ ابف سممكف كىك ليا أف تطالبو في أجرة المسكف, قالكا 
 .(ِ)عامة الفقياء مف الحنفية, كالمالكية, كالشافعية, كالحنابمة 

 والحجة ليم: 
ألنو ممـز بنفقة  ؛إف سكف الزكجة في بيت الئؽ بيا ىك مسؤكلية الزكج -ُ

 .(ّ)السكنى
ـٍ تىكيػػٍف طىمىبىتٍػػوي ًفػػي   -ِ لىػػ ػػًة ًبًمٍمػػؾو أىٍك ًكػػرىاءو كى ٍكجى ٍسػػكىًف الزَّ ٍكًج ًفػػي مى )إذىا كىػػافى سيػػٍكنىى الػػزَّ

ٍكجي فىمىيىا أىٍف تىٍطميبىوي ًباٍلًكرىاًء ًلٍمًعدًَّة أًلى  مىةن ثيَـّ طىمَّقىيىا الزَّ ٍكًجيًَّة ًبًكرىاًئًو ميكىارى اًؿ الزَّ ػا حى نَّييمى
ًؽ خى  مييىا أىٍف تيكىاًرمىوي ًفي اٍلميٍستىٍقبىًؿ, كىالى شىػٍيءى لىيىػا ًبالطَّالى ًة فىالى يىٍمزى مى ا عىٍف اٍلميكىارى رىجى

فىاةو.( إٍف كىانىٍت ًفي ًعدًَّة كى
(ْ) 

  المسألة  الثانية: كسوة الزوجة ومتاعيا 
 أف كسكة الزكجة ىي كاجبة عمى الزكج ككذلؾ متاع البيت  لـ أجد خالفا بيف الفقياء,

كعميو اتفاؽ  (5)مذىب ابف سممكف كىك يككف عمى الزكج, كما يككف لمثميا مف النساء
 ( ٔ)الفقياء

 والحجة ليم: 
ھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴﮵  ﮶   ﮷        چ قكلو تعالى   

﮸  ﮹   ﮺  ﮻﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁                 

                                                 

 . ُُٓ/ٓ( ينظر: التاج كاالكميؿ(ُ
, ٓٓٓ/ُُ, الحاكم الكبير لمماكردمَِٓ/ْ, المدكنة الكبرلَُٔ/ُّينظر رد المحتار ((ِ

 . ِٕٗ/ُٕالمغني البف قدامة
 . ٓٓٓ/ُُ( ينظر الحاكم الكبير لمماكردم(ّ
 . ُُٓ/ٓ( التاج كاإلكميؿ (ْ
 . ْٕٓ/ٓ( ينظر: التاج كالكميؿ(ٓ
, الحاكم الكبير ْْٔ/ٕ, مكاىب الجميؿْٕٓ/ْالعناية شرح اليداية ينظر: ((ٔ

, المبسكط ُْْ/ِ, السيؿ الجرارُْ/ّالمحمى ,ِِٓ/ُِ, المغني البف قدامةَْٖ/ُٕلمماكردم
 . ُُ/ٖلمطكسي
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    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ   ٴۇ             

ۋ  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىبيب  جت  حت  خت  مت  ىت  يت   

 999البق  :  چجث  مث  ىث   

ٍكًج ؛ ًلقىػػػٍكًؿ المَّػػػًو تىعىػػػالىى ))أوجـــو الداللـــة:  مىػػػى الػػػزَّ قَّةه عى ػػػًة ميٍسػػػتىحى ٍكجى مىػػػى ك ف ًكٍسػػػكىة الزَّ عى
كً  ٍكليػػكًد لىػػوي ًرٍزقيييػػفَّ كى ػػرّْ اٍلمى ػػا الى تىقيػػكـي اأٍلىٍبػػدىافي ًفػػي دىٍفػػًع اٍلحى كًؼ(( كىأًلىفَّ المّْبىػػاسى ًممَّ تيييفَّ ًبػػاٍلمىٍعري ٍسػػكى

ٍكًج مىٍجرى  مىى الزَّ رىل ًفي اٍسًتٍحقىاًقًو عى بىًت عمى الزكجكىاٍلبىٍرًد ًإالَّ ًبًو, فىجى , فكىجى ل اٍلقيكتى
(ُ) . 

 الزوجة ألىميا وزيارة أىميا ليا المسألة الثالثة : زيارة 
إذا تزكجت المرأة كأصبحت في بيت زكجيا ىػؿ يحػؽ لزكجيػا منعيػا مػف زيػارة كالػدييا 

ذا منعيػػػا  ختمػػػؼ الفقيػػػاء فػػػي ذلػػػؾ عمػػػى ايػػػؿ يجػػػكز ليػػػا أف تخػػػرج مػػػف غيػػػر إذنػػػو؟ فكا 
 قكليف.

 لػو أف يمنعيػا إذا كػاف ىنػاؾ ضػػرر مػف زيارتيػا, كيمزميػا طاعتػو, فػػالالقـول األول: 
إلمػػاـ ابػػف اأف يمنعيػػا مػػف كالميمػػا كىػػك مػػذىب  تخػػرج إلييمػػا إال بإذنػػو, لكػػف لػػيس لػػو

ليو ذىب الحنفية في ركاية كالشافعية في ركاية ك الحنابمة (ِ)فسممك  (ّ)كا 

 والحجة ليم: 
ک  ک     ڍ   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑچ قكلػػو تعػػالى  -ُ

 99يوسف:  چک  ک  گ  گ  گ   گ        ڳ  ڳ     ڳ   ڳ   ڱ  ڱ  
في ىذه اآلية الكريمة كصؼ اهلل سبحانو كتعالى أف الزكج سيد كالسيد وجو الداللة: 

 لو منع الزكجة مف الخركج إال بإذنو

                                                 

 . ُٕٗ/ُُ( ينظر الحاكم لمماكردم(ُ
 . ْٖٓ/ٓينظر: التاج كاألكميؿ ((ِ
 . ُِٗ/ُٔ, المغني البف قدامةُٕٔ/ُّ, مغني المحتاجُِٔ/ٔالمحيط البرىاني (ّ)
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مػػا جػػاء فػػي الصػػحيحيف فػػي قصػػة اإلفػػؾ, كقػػكؿ عائشػػة رضػػي اهلل عنيػػا لمنبػػي  -ِ 
 (ُ) عميو كسمـ: ))أتأذف لي أف آتي أبكم((.صمى اهلل 

قاؿ العراقػي فػي "طػرح التثريػب " كقكليػا: } أتػأذف لػي أف آتػي أبػكم: { فيػو أف الزكجػة 
ال تذىب إلى بيت أبكييا إال بػإذف زكجيػا, بخػالؼ ذىابيػا لحاجػة اإلنسػاف فػال تحتػاج 

   (ِ)فيو إلى إذنو, كما كقع في ىذا الحديث
ليػػو ذىػػب الحنفيػػة القــول الثــاني:  يحػػؽ لمزكجػػة زيػػارة أىميػػا كلػػك بػػدكف إذف زكجيػػا كا 

 (ْ)كقاؿ الحنفية في كؿ جمعة مرة  (ّ)كالمالكية كركاية عف الشافعية كاإلمامية 
 والحجة ليم: 

 ف ذلؾ إال ػػػػف األكلى لمزكج أف يسمح لزكجتو بزيارة كالدييا كمحارميا, كأال يمنعيا ما 
أحػدىـ, لمػا فػي منعيػا مػف قطيعػة الػرحـ, كربمػا حمميػا عػدـ عند تحقؽ الضرر بزيػارة 

دخػػػػاؿ  إذنػػػو عمػػػى مخالفتػػػو, كلمػػػا فػػػي زيػػػارة أىميػػػا كأرحاميػػػا مػػػف تطييػػػب خاطرىػػػا, كا 
 (ٓ)السركر عمييا, كعمى أكالدىا, ككؿ ذلؾ يعكد بالنفع عمى الزكج كاألسرة.

مػػا ذىػػب إليػػو الػػذم يبػػدك لػي رجحانػػو, فبعػػد عػػرض أقػكاؿ الفقيػػاء كأدلػػتيـ, التــرجيح: 
أصػحاب القػػكؿ الثػاني, فػػي عػدـ جػػكاز منػع الرجػػؿ لممػرأة مػػف زيػارة أىميػػا, إذا لػـ يكػػف 
ضرر في الزيارة عمى الحياة الزكجية كاستمرارىا, ككذلؾ إف الزكجة مأمكرة بأف تصؿ 

 لتي أكجب اهلل كصميا كاهلل أعمـ.رحميا, كفي منعيا قطع الرحـ ا
مػػزكج مػػنعيـ مػػف لف لػػك أراد أىميػػا زيارتيػػا ىػػؿ يحػػؽ ىػػذا فػػي زيػػارة الزكجػػة ألىميػػا كلكػػ 

أف لمزكج منع أىؿ الزكجة مف زيارة زكجتو, إذا كاف فػي ( 9)سممكف ابفزيارتيا مذىب 
                                                 

 . ُُٓ/ٖ, صحيح مسمـُْٕٕ/ْصحيح البخارم (ُ)
 . ْٓ/ٖينظر: طرح التثريب (ِ)
 , حاشية قميكبي كعميرةْٕٓ/ٓ, التاج كاإلكميؿُٗٓ/ّينظر: الدر المختار لمحصفكي (ّ)
 . ُْٕ/ُٔالكافي لمكميني, ُْٓ/ٕ

 . ُٗٓ/ّينظر: الدر المختار لمحصفكي (ْ)
 . ُِٔ/ٔ, المحيط البرىانيِْْ/ٔينظر الركض المربع (ٓ)
 . ْٖٓ/ٓينظر: التاج كاإلكميؿ ((ٔ



   

 
 

999 

 

 جمهح جامعح األوثار نهعهىو اإلسالميح 

 

 و 3102كاوىن انثاوي  –انعذد انراتع عشر  –اجملهذ انراتع 

 ألتي عثذاهلل انعثذري املىاق )دراسح مقاروح( يف كتاب "انتاج واالكهيم"  املانكي سهمىن اته نإلماو انفقهيح اآلراء
 )اننكاح، انطالق، اخلهع، انعذج، املفقىد، اننفقح(  

كلكػػف إف كانػػا صػػالحيف, كلػػيس فػػي ة, زيػػارتيـ ليػػا ضػػرر عمػػى الػػزكج, كالحيػػاة الزكجيػػ
 (ُ)الفقياء. كعميو اتفاؽ فال يجكز لو منعيـ  زيارتيـ ضرر

 والحجة ليم: 
أف المنزؿ ممكو, فمو أف يمنع مف الدخكؿ فيو مف يشاء, كىػذا ألنيػـ متػى دخمػكا فػي  )

و فيػػؤدم إلػػى اإلضػػرار بػػالزكج, كلكػػف ال يمػػنعيـ مػػف ئػػذافػػي إ منزلػػو يتكممػػكف بمػػا ىػػك 
النظػر إلييػا, كمػف تعاىػدىا كالػػتكمـ معيػا فيقفػكف عمػى بػػاب الػدار كالمػرأة داخػؿ الػػدار, 

نػو حػراـ كىػذا فػي حػؽ األبػكيف كمػف ألنو لك منعي ـ عف ذلؾ كاف ذلػؾ قطيعػة الػرحـ كا 
 (ِ)رحـ محـر مف المرأة, كمف ال يتيمو الزكج فيجكز ليـ زيارتيا.(  اكاف ذ

 : سكن الزوجة مع أقرباء الزوج ةالرابع سألةالم

أف الزكج لك اشترط عمى الزكجػة فػي العقػد أف يسػكنيا لـ أجد خالفا بيف الفقياء في   
كلكػػػف لػػػك تسػػػبب  مػػػع أقربائػػػو ككافقػػػت الزكجػػػة فمػػػيس ليػػػا أف تمتنػػػع مػػػف السػػػكنى معيػػػـ

أقربػػاء الػػزكج مػػف أمػػو كأبيػػو كغيػػرىـ مػػف األقربػػاء الػػذيف تسػػكف معيػػـ الزكجػػة بضػػرر 
ليو ذىػب جميػكر  (9)بف سممكفامذىب كىك فميا االمتناع عف السكف معو,  ,لمزكجة كا 
 (ْ)الفقياء 

 والحجة ليم: 
اًئزه بىٍيفى ))رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أنو قاؿ ما ركم عف -3  ٍمحي جى الصُّ

, ًإالَّ  ـٍ كًطًي مىى شيري ا, كىالميٍسًمميكفى عى رىامن ؿَّ حى , أىٍك أىحى الن الى ـى حى رَّ ا حى ٍمحن , ًإالَّ صي الميٍسًمًميفى
ا رىامن ؿَّ حى , أىٍك أىحى الن الى ـى حى رَّ ًديثه حى  ((  قاؿ الترمذمشىٍرطنا حى ًحيحه ىىذىا حى   (ٓ)سىفه صى

                                                 

, كشاؼ َِِ/ِ, فتح الكىابَُْ/ْ, الذخيرة لمقرافئُِ/ٔينظر: المحيط البرىاني( (ُ
 . ُِٖ/ُٕالقناع
 . ُِٗ/ٔ( المحيط البرىاني (ِ
 . ِٕٖ/ٔينظر: التاج كاإلكميؿ ((ّ
, ُِٓ/ِالشرح الكبير لدردير ,,ّٔٓ/ٕ, تبيف الحقائؽُُّ/َُ( ينظر: البحر الرائؽ (ْ

 . ُٓٗ/ُ, شرح أخصر المختصراتُّٓ/ٗالحاكم لمماكردم
 . ِٔٔ/ّسنف الترمذم ((ٓ
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إف المرأة تتضرر بمشاركة غيرىػا فػي بيػت الزكجيػة الخػاص بيػا كال تػأمف عمػى  -ِ
متاعيػػػا كلربمػػػا ذلػػػؾ يمنعيمػػػا مػػػف المعاشػػػرة الزكجيػػػة ككػػػذلؾ فيػػػو ضػػػرر عمييػػػا 

 (ُ)الطالعيـ عمى حاليا
 : سكن ولد الزوج والزوجةة الخامس سألةالم

لػػـ أجػػد خالفػػا بػػيف الفقيػػاء فػػيـ إذا كػػاف لمزكجػػة أك الػػزكج كلػػد كأراد اف يسػػكنو        
ال بأس بذلؾ إف عمـ الزكج قبػؿ العقػد كلكػف إف لػـ يعمػـ قالكا  الزكج أك الزكجة معيما,

             بػػػػػػػػو قبػػػػػػػػؿ العقػػػػػػػػد أك الػػػػػػػػدخكؿ فمػػػػػػػػو أف ال يسػػػػػػػػكنو معػػػػػػػػو, ككػػػػػػػػذلؾ إف كػػػػػػػػاف لمػػػػػػػػزكج 
     كلػػػػػد صػػػػػغير مػػػػػف غيرىػػػػػا كأراد أف يسػػػػػكنو مػػػػػع الزكجػػػػػة إف قبمػػػػػت الزكجػػػػػة فػػػػػال بػػػػػأس 

مىػى  ,كلكف إف أبت ذلؾ يىٍكفيمىػوي أيٍجبًػرى عى نىوي لىوي كى إٍف كىافى لىوي مىٍف يىٍدفىعيوي إلىٍيًو ًمٍف أىٍىًمًو ًليىٍحضي
مىػػػػى بىقىائًػػػػوً  ٍت عى الَّ أيٍجبًػػػػرى ليػػػػو ذىػػػػب جميػػػػكرك  (9)بػػػػف سػػػػممكفا كىػػػػك مػػػػذىب  إٍخرىاًجػػػػًو كىاً   ا 

 (ّ)الفقياء
 والحجة ليم: 

ػػا ًمػػٍف   : " مى , يىقيػػكؿي ػػمَّـى سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى اهللي عى سيػػكؿى اهلًل صى ػػًمٍعتي رى ػػمىمىةى, أىنَّيىػػا قىالىػػٍت: سى ػػٍف أيْـّ سى عى
{ ]البقػػرة:  نَّػػا ًإلىٍيػػًو رىاًجعيػػكفى ػػرىهي اهللي: }ًإنَّػػا ًلمَّػػًو كىاً  ػػا أىمى [, ُٔٓميٍسػػًمـو تيًصػػيبيوي ميًصػػيبىةه, فىيىقيػػكؿي مى

َـّ ٍأجً  ٍيػػػرنا ًمٍنيىػػػا ", ٍرنًػػػي المييػػػ ٍيػػػرنا ًمٍنيىػػػا, ًإالَّ أىٍخمىػػػؼى اهللي لىػػػوي خى ًفػػػي ميًصػػػيبىًتي, كىأىٍخًمػػػٍؼ ًلػػػي خى
رى  ؿي بىٍيػتو ىىػاجى ػمىمىةى؟ أىكَّ ٍيػره ًمػٍف أىبًػي سى : أىمُّ اٍلميٍسػًمًميفى خى مىمىةى, قيٍمػتي قىالىٍت: فىمىمَّا مىاتى أىبيك سى

مىٍيػػًو  ػػمَّى اهللي عى سيػػكًؿ اهلًل صى ػػمَّى ًإلىػػى رى سيػػكؿى اهلًل صى َـّ ًإنّْػػي قيٍمتييىػػا, فىػػأىٍخمىؼى اهللي ًلػػي رى , ثيػػ ػػمَّـى سى كى
اًطػػػبى ٍبػػفى أىبًػػػي  ػػمَّـى حى سى مىٍيػػػًو كى ػػمَّى اهللي عى سيػػكؿي اهلًل صى ػػؿى ًإلىػػػيَّ رى , قىالىػػػٍت: أىٍرسى ػػمَّـى سى مىٍيػػًو كى اهللي عى

: ًإفَّ ًلػػػي ًبٍنتنػػػا كىأىنىػػػ : بىٍمتىعىػػػةى يىٍخطيبينًػػػي لىػػػوي, فىقيٍمػػػتي , فىقىػػػاؿى ييػػػكره ػػػا اٍبنىتييىػػػا فىنىػػػٍدعيك اهللى أىٍف »ا غى أىمَّ
ٍنيىا, كىأىٍدعيك اهللى أىٍف يىٍذىىبى ًباٍلغىٍيرىةً   (ْ)«ييٍغًنيىيىا عى

                                                 

 . ُّٔ/ُّ( ينظر رد المحتار(ُ
 . َٓٓ/ٓينظر: التاج كاإلكميؿ ((ِ

, اإلقناع ّْٔ/ٗ, ركضة الطالبيفُِٔ/ٓ, الجكىرة النيرةٕٕ/ِبداية المبتدلء(ّ) 
 . ِْٕ/ِ, الدرارم المضية ُِٔ/ُ, الركض المربعِٓٓـُلمشربيني

 . ُّٔ/ِ( صحيح مسمـ (ْ
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ػا بًػي أىٍف الى تىكيػكفى   : يىا رىسيكؿى اهلًل, مى قىالىًتًو, قيٍمتي كفي ركاية اإلماـ أحمد )فىمىمَّا فىرىغى ًمٍف مى
ػٍيئنا ييعىػذّْبيًني اهللي بًػًو,  ًبؾى الرٍَّغبىةي  اؼي أىٍف تىرىل ًمنّْي شى لىًكنّْي اٍمرىأىةه ًفيَّ غىٍيرىةه شىًديدىةه فىأىخى , كى ًفيَّ

, كى  ٍمػػتي ًفػػي السّْػػفّْ :كىأىنىػػا اٍمػػرىأىةه قىػػٍد دىخى , فىقىػػاؿى ػػٍرًت ًمػػفى السّْػػفّْ فىقىػػٍد  أىنىػػا ذىاتي ًعيىػػاؿو ػػا ذىكى ػػا مى كىأىمَّ
ػػابىًني ًمٍثػػؿي الَّػػ ػػا ًعيىاليػػًؾ ًعيىػػاًلي ", قىالىػػٍت: أىصى ػػٍرًت ًمػػفى اٍلًعيىػػاًؿ فىًإنَّمى ػػا ذىكى ػػا مى ػػابىًؾ, كىأىمَّ ًذم أىصى

مىٍيػػػػًو  ػػػػمَّى اهللي عى سيػػػػكؿي اهلًل صى يىػػػػا رى كَّجى , فىتىزى ػػػػمَّـى سى مىٍيػػػػًو كى ػػػػمَّى اهللي عى سيػػػػكًؿ اهلًل صى ػػػػمٍَّمتي ًلرى فىقىػػػػٍد سى
مىمىةى: فىقىدٍ  , فىقىالىٍت أيُـّ سى مَّـى سى مىٍيػًو  كى ػمَّى اهللي عى ٍيػرنا ًمٍنػوي رىسيػكؿى اهلًل صى ػمىمىةى خى أىٍبدىلىًني اهللي بًػأىًبي سى

ػػػػمَّـ(  سى كى
رجالػػػػو رجػػػػاؿ الثقػػػػات إال المطمػػػػب كىػػػػك عبػػػػد اهلل بػػػػف حنطػػػػب ركايتػػػػو عػػػػف  (ُ)

 ِ)) الصحابة مرسمة
فػي ىػذا الحػديث بػيف رسػكؿ اهلل صػمى اهلل عميػو كسػمـ أف كلػد الزكجػػة : وجـو الداللـة

ف بأس بالزكج أف يسكنو معو كيرعاه ككذلؾ كلد الزكج مػف غبرىػا أل غير الزكج ال مف
ػػ صػػالحن  افػػي رعايتػػو كتربيتػػو سػػكاء مػػف الػػزكج أك الزكجػػة تقكيمن لػػذلؾ الربيػػب حتػػى ال  اكا 

و كبتػػالي ينشػػأ غيػػر صػػالح نتيجػػة االبتعػػاد عػػف رعايػػة األب يػػينشػػأ بعيػػدا عػػف أمػػو أك أب
خػػر فمنػػا فػػي عميػػو بػػأف نبعػػده عػػف اآل كالكالػػديف ال نقسػػ أك األـ فالكلػػد عنػػدما فقػػد أحػػد

 عندما قاؿ ))فإنما عيالؾ عيالي((رسكؿ اهلل أسكة حسنو 
 : استرجاع النفقةةالسادسسألة الم

جػػػؿ حمميػػػا ثػػػـ بعػػػد ذلػػػؾ تبػػػيف أف أنفػػػؽ الػػػزكج عمػػػى زكجتػػػو المطمقػػػة البػػػائف مػػػف أإذا 
تكف حامال فيؿ ترجع الزكجة ما أخذت مف النفقة لمػزكج, أـ ال يحػؽ لمػزكج  ـالزكجة ل

 اختمؼ الفقياء في ذلؾ عمى قكليف. مطالبة الزكجة بما أنفؽ عمييا لحمميا ؟
القكؿ األكؿ: يرجع الزكج عمى الزكجة بما أنفؽ عمييا مػف يػـك ادعػت الحمػؿ إلػى يػـك 

ليػػػو ذىػػػب  (9)سػػػممكفذىب اإلمػػػاـ ابػػػف كىػػػك مػػػ ظيػػػكر أنيػػػا ليسػػػت بحامػػػؿ,  الحنفيػػػة,كا 

                                                 

 . ِِٔ/ِٔ( مسند اإلماـ أحمد(ُ
 . ( المصدر السابؽ (ِ
 . ٓٓٓ/ٓينظر: التاج كاإلكميؿ ((ّ
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 و 3102كاوىن انثاوي  –انعذد انراتع عشر  –اجملهذ انراتع 

 ألتي عثذاهلل انعثذري املىاق )دراسح مقاروح( يف كتاب "انتاج واالكهيم"  املانكي سهمىن اته نإلماو انفقهيح اآلراء
 )اننكاح، انطالق، اخلهع، انعذج، املفقىد، اننفقح(  

كقػػػاؿ الحنابمػػػة كمػػػف ادعػػػت  (ُ)المالكيػػػة, كالشػػػافعية, كركايػػػة عػػػف الحنابمػػػة, كالظاىريػػػةك 
 (ِ)حمال كجب إنفاؽ ثالثة أشير فإف مضت كلـ يبف رجع عمييا بما أنفؽ

 الحجة ليم: 
پ  پ     ڀڀ  ڀ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   ٱ چ قكلو تعالى -ُ

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ   ڀ        

 9الطالق:  چڤ  ڦڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ٱ ڄ  ڄ  
, يجػب ابائننػ افي ىػذه اآليػة يبػيف اهلل سػبحانو كتعػالى أف المطمقػة طالقنػ: وجو الداللة

عمػػػى الػػػزكج أف ينفػػػؽ عمييػػػا, حتػػػى تضػػػع حمميػػػا, كلكػػػف إف لػػػـ تػػػؾ حػػػامال, فمفيػػػـك 
نفػػؽ عمييػػا أف ادعػػت الحمػؿ ك إعمػػى الػزكج النفقػػة عمييػا, فػػ المخالفػة مػػف اآليػة ال يجػػب

 الزكج ثـ تبيف أنيا لـ تؾ حامال, فيي ممزمة باسترجاع النفقة لمزكج.
 دـ الحمؿ فال تستحؽ ػػػػػػػػػػػػػػػػميا, فإذا تبيف عػػػػػػػإف الزكج أنفؽ عمى زكجتو البائف لحم-ِ

 (ّ)الزكجة تمؾ النفقة      
 دينػا مػا عنيػا ثػـ تبػيف أنيػا بريئػة منػو ىالػديف, بحيػث لػك قضػقياس النفقة عمى  -ّ

 ( ْ)لزميا أف ترجع الديف لمزكج
ليػػػو ذىػػػب الحنابمػػػة فػػػي غيػػػر القـــول الثـــاني:  ال يرجػػػع عمػػػى الزكجػػػة بمػػػا أخػػػذت, كا 

 (ٓ)المذىب
 عثر ليذه الركاية عمى دليؿأكلـ 

                                                 

, َُِ/ٔمذىب لمغزالي, الكسيط في الّٔٔ/ٓ, البياف كالتحصيؿِٖٕ/ٗالرائؽ( ينظر البحر (ُ
 . َِٕ/ٗ, المحمى باالثارُُٕ/ْالمقنعالمبدع شرح 

 . َْْ/ُ( ينظر الركض المربع(ِ
 . ّٓ/ِٓ( ينظر شرح زاد المستنقع لمحمد(ّ
 . ِّٔ/ُٗ, كشاؼ القناعّْٗ/ُْ( ينظر اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ(ْ
 . ُُٕ/ْظر: المبدع شرح المقنع( ين(ٓ
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الػػذم يبػػدك لػػي رجحانػػو مػػا ذىػػب إليػػو فبعػػد عػػرض أقػػكاؿ الفقيػػاء كأدلػػتيـ, التــرجيح: 
أصحاب القكؿ األكؿ بأف الزكج يرجػع عمػى الزكجػة بمػا أنفػؽ, ألف الػزكج عنػدما أنفػؽ 
عمى زكجتو المبتكتة عمى أساس أنيا حامؿ, فإذا تبػيف أنيػا ليسػت بحامػؿ كىػي كانػت 

لػـ أخذت منػو مػف نفقػة الحمػؿ, ألنػو غيػر ممػـز بالنفقػة عمييػا مػا  تعمـ, ترجع لمزكج ما
 تؾ حامال, كاهلل أعمـ

 : كسوة الزوجة ألجل الحملةالسابع سألةالم

, ثػػـ تبػػػيف بعػػد ذلػػػؾ أف زكجتػػو ليسػػػت إذا اشػػترل الػػػزكج لزكجتػػو كسػػػكة, لككنيػػا حػػػامال
 ختمؼ الفقياء في ذلؾ عمى قكليف.ابحامؿ فيؿ يجكز لمزكج المطالبة بالكسكة؟ 

إف كػاف مضػى عمػى شػرائو ليػا ثالثػة أشػير فمػا فػكؽ فمػيس لػو أخػذىا القول األول: 
ف كاف أقؿ مف ذلؾ فيي لمزكج,   (ُ)ذىب اإلماـ ابف سممكفكىك م كال شيء لو, كا 

   .عمى دليؿ لو كلـ أعثر
     لػػػػيس لمػػػػزكج أخػػػػذ شػػػػيء مػػػػف الكسػػػػكة التػػػػي أعطاىػػػػا لمزكجػػػػة سػػػػكاء : القــــول الثــــاني

ليو ذىػػػػػػػير حامػػػػػػػػػػػأك غ ؿػػػػػػػػػػيف أنيا حامػػػػػػػػتب  ف الحنفية ػػػػػػػػػػػػػم ب جميكر الفقياءػػػػػػػؿ كا 
 .(ِ)ابمةػػػػػػػافعية كالحنػػػػػػػػػػالكية كالشػػػػػػػػػػػػػػكالم

 والحجة ليم: 
ھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ  ۓ ﮲   ﮳  ﮴﮵  ﮶   ﮷      ﮸     چ قولو تعـالى 

 211البقرة   چ     ﮹   ﮺  ﮻﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁  
في ىذه اآلية يبيف اهلل سبحانو كتعالى أف كسكة الزكجة تككف عمى وجو الداللة: 

الزكج كلـ يفرؽ بيف المبتكتة كغير المبتكتة كلكف خصصت ىذه اآلية بقكلو تعالى 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ     ڀڀ  ڀ  ڀ      {بقكلو تعالى

                                                 

 . ٓٓٓ/ٓ( ينظر: التاج كاإلكميؿ (ُ
, المجمكع ْْ/ِ, بداية المجتيد كنياية المقتصدِِِ/ ُُ( ينظر: البحر الرائؽ(ِ

, ُِِ/ّ, المحمى البف حـزُْْ/ِ, السيؿ الجرارِّٗ/ُٕ, المغني البف قدامةِٖٓ/ُٖلمنككم
 . ِ/ٖالمبسكط لمطكسى
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ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ

فعمى ىذا تككف كسكة , 9الطالق:  چڤ  ڦڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ 
مف ضمف النفقة التي ذكرىا اهلل سبحانو كتعالى في  المطمقة البائف إذا كانت حامال

ىذه اآلية كىي كاجبة عمى الزكج, كال يجكز لو أف يطالبيا باسترجاعيا ألف ىذا ليس 
ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴      چ     ٹ ٹ  .لطباع السميمةمما يألفو الرجاؿ كتألفو ا

﮵  ﮶  ﮷       ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼   ﮽﮾  ﮿  ﯀  ﯁            

                     ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  

 998البق  :  چۇ
لىييفَّ ػػػػػػػػػػػػػػو قػػػػػػف النبي صمى اهلل عميو كسمـ أنػػػػػػػػػػػػما صح ع -ّ ـٍ ًرٍزقيييفَّ  اؿ ))كى مىٍيكي   عى

كًؼ(( تيييفَّ ًباٍلمىٍعري ًكٍسكى كى
(9) 

ًتًيفَّ : الـػػػػػػػػػػػػػالة كالسػػػػػػػػػػػػكلو عميو الصػػػػػػػػػػػػػػػق ـٍ أىٍف تيٍحًسنيكا ًإلىٍيًيفَّ ًفي ًكٍسكى مىٍيكي قُّييفَّ عى  ) )كىحى
ًحيحه. سىفه صى ًديثه حى ((. حى طىعىاًمًيفَّ كى
(ِ) 

ــة:   ف يبػػيف رسػػكؿ اهلل صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ, أف مػػف يف الحػػديثيفػػي ىػػذوجــو الدالل
حػػؽ الزكجػػػة عمػػػى الػػػزكج أف يكسػػػكىا كيطعميػػػا, كعنػػػدما يكسػػػكىا كيطعميػػػا, ال يبتغػػػي 
الػػزكج أف ترجػػع لػػو الزكجػػة بمػػا أنفػػؽ عمييػػا, ألف الػػزكج حينمػػا أنفػػؽ ال يرجػػك, عكضػػا 

 ة التي كسا بيا زكجتو.مف الزكجة, فال يجكز لو المطالبة بالكسك 
ــرجيح:  الػػذم يبػػدك لػػي رجحانػػو مػػا ذىػػب إليػػو فبعػػد عػػرض أقػػكاؿ الفقيػػاء كأدلػػتيـ الت

أصػػحاب القػػكؿ الثػػاني, أف الػػزكج ممػػـز بالنفقػػة عمػػى الزكجػػة, كالنفقػػة تشػػمؿ, الممػػبس, 
ألف ؛ كالمأكػػؿ, كالمسػػػكف, كغيػػػر ذلػػػؾ, كال يجػػػكز لػػػو المطالبػػػة بمػػػا أنفػػػؽ عمػػػى الزكجػػػة

اف عند الزكج, ككاجػب عميػو حفظيػا, كرعايتيػا, كصػيانتيا, مػف كػؿ مػا الزكجة ىي عك 
 يصيبيا كاهلل أعمـ.

                                                 

 . كىك جزء مف حديث طكيؿ ٖٖٔ/ِ( صحيح مسمـ(ُ
كىك جزء مف  ْٗٓ/ُ, سنف ابف ماجةِْٔ/ٖ, السنف الكبرل لمنسائيْٖٓ/ِ( سنف الترمذم(ِ

 . حديث طكيؿ
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 : نفقة ما مضى للحاملةالثامن سألةالم

إذا طمؽ الػزكج زكجتػو ثػـ تبػيف بعػد مضػي مػدة أف الزكجػة كانػت حػامال فيػؿ تحتسػب 
 ؟ ليا النفقة مف يـك العمـ بحمميا أـ مف بداية الحمؿ

مػػػذىب  كىػػػك قػػػة مػػػف بدايػػػة الحمػػػؿ كعمػػػى الػػػزكج نفقػػػة مػػػا مضػػػىتحتسػػػب لمزكجػػػة النف 
  (ِ)الفقياء كعميو اتفاؽ (9)اإلماـ ابف سممكف
 والحجة ليم: 

 األحاديث المذككرة آنفا في المسألة السابقة. عمـك آيات النفقة.
 عاء الزوج أنه معسر: اد  ةالتاسع سألةالم

لػػو أجػػؿ حتػػى ينفػػؽ عمػػى  إذا ادعػػى الػػزكج أنػػو معسػػر فيػػؿ يصػػدؽ الػػزكج ؟ أـ يضػػرب
 ختمؼ الفقياء في ذلؾ عمى قكليف.ا ؟زكجتو

ال يفػػرض عميػػو فػػرض المعسػػر كلػػيس عميػػو شػػيء كىػػك مػػذىب اإلمػػاـ القــول األول: 
ليو ذىب الحنفية كالشافعية كاإلمامية (9)ابف سممكف  (ْ)كا 

 الحجة ليم:  
ڌ    ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌچ قكلػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػالى  -ُ

 9الطالق:  چڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  
فػػي ىػػذه اآليػػة الكريمػػة يبػػيف اهلل سػػبحانو كتعػػالى أف الػػزكج ينفػػؽ عمػػى وجــو الداللــة: 

قػػػدر اسػػػتطاعتو كعمػػػى الزكجػػػة أف ال تكمػػػؼ الػػػزكج فػػػكؽ طاقتػػػو, ألف الػػػزكج قػػػد يكػػػكف 
عػػالى يفػتح عميػو أبػكاب رزقػػو ضػعيؼ الحػاؿ غيػر قػادر عمػػى النفقػة, كلربمػا سػبحانو كت

 كيرزقو مف حيث ال يحتسب.
                                                 

 . ٔٓٓ/ٓ( ينظر التاج كاإلكميؿ (ُ
المبدع شرح , ِّّ/ُ, مختصر المزنيْٗٓ/ُ, البيجة شرح التحفةٓٓ/ُٗ( المحيط البرىاني(ِ

 . ُٗٔ/ٖالمقنع
 . ٓٔٓ/ ٓكاإلكميؿينظر: التاج  ((ّ
الميذب    ِِ/ُُ, البياف في مذىب اإلماـ الشافعيُّ/ ِِ( ينظر:  المحيط البرىاني(ْ

 . َْٓ/ّلطرابمسي
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إف ادعػػػى الػػػزكج أنػػػو معسػػػر صػػػدؽ, كذلػػػؾ ألف األصػػػؿ فػػػي اآلدمػػػي العسػػػرة   -ِ
 (ُ)كالمدعي عميو يدعي أمرا عارضا كىك الغنى, فمـ يقبؿ منو إال ببينة 

يؤجػػؿ الػػزكج لعػػدـ النفقػػة شػػيرا, فػػإذا انقضػػى الشػػير, يطمقيػػا الحػػاكـ القــول الثــاني: 
ليػػػو ذىػػػب اإلمػػػاـ عمػػػر بػػػف عبػػػد  طمقػػػة رجعيػػػة, فػػػإف أيسػػػر فػػػي العػػػدة فمػػػو إرجاعيػػػا, كا 
 (ِ)العزيز, كاإلماـ سعيد بف المسيب كاإلماـ مالؾ 

 ما ركم عف أبي الزناد قاؿ )خاصمت امرأة زكجيا إلى عمر بف عبد والحجة ليم: 
, فػدعاه عمػر العزيز كأنا حاضر في إمرتو عمى المدينة, فذكرت لو أنو ال ينفػؽ عمييػا

ال فرقػت بينػؾ كبينيػا. قػاؿ أبػك الزنػاد كقػاؿ عمػر اضػربكا لػو أجػال  فقاؿ: أنفػؽ عمييػا كا 
شػػيرا أك شػػيريف, فػػإف لػػـ ينفػػؽ عمييػػا إلػػى ذلػػؾ فرقػػت بينيمػػا. قػػاؿ أبػػك الزنػػاد قػػاؿ لػػي 
عمػػر: سػػؿ لػػي سػػعيد بػػف المسػػيب عػػف أمرىمػػا, قػػاؿ: فسػػألتو فقػػاؿ: يضػػرب لػػو أجػػؿ, 

ا كقػػت لػػو عمػػر, قػػاؿ سػػعيد فػػإف لػػـ ينفػػؽ عمييػػا إلػػى ذلػػؾ فكقػػت مػػف األجػػؿ نحػػكا ممػػ
األجؿ فرؽ بينيمػا, قػاؿ فأحببػت أف أرجػع إلػى عمػر مػف ذلػؾ بالثقػة, فقمػت لػو: يػا أبػا 

  (ّ)محمد: أسنة ىذه؟ فقاؿ سعيد كأقبؿ بكجيو كالمغضب سنة سنة نعـ سنة(. 
حَّ عىٍف سىػًعيًد ٍبػًف اٍلميسىػيًّْب ركايتػاف أحػدىا ييٍجبىػري  اعترض عمى ىذا االستدالؿ أنو قىٍد صى

قىًتيىػػا, كاألخػػرل  مىػػى ميفىارى ػػػافى  -عى ػػا كى ػػا السُّػػنَّةي, كىأىيُّييمى ػػا ميٍختىًمفىػػاًف, فىأىيُّييمى ػػا, كىىيمى ييفىػػرَّؽي بىٍينىييمى
ؼى السُّنًَّة, ري ًخالى سيػكًؿ المَّػًو  السُّنَّة, فىاآٍلخى ـٍ يىقيػٍؿ سىػًعيده: إنَّيىػا سيػنَّةي رى لىػ , كى ػمَّى  -بًػالى شىػؾٍّ صى

ػػمَّـى  سى مىٍيػػًو كى ػػا أىرىادى  -المَّػػوي عى نَّمى ػػةى ًفيػػًو, كىاً  تَّػػى لىػػٍك قىالىػػوي لىكىػػافى ميٍرسىػػالن الى حيجَّ  -بًػػالى شىػػؾٍّ  -كىحى
ةي كىا  -أىنَّوي سينَّةه ًمٍف ديكًنًو  مىٍيًو الصَّالى ـي عى لسَّالى

(ْ) 
ــرجيح:  الػػذم يبػػدك لػػي رجحانػػو مػػا ذىػػب إليػػو فبعػػد عػػرض أقػػكاؿ الفقيػػاء كأدلػػتيـ الت

ف الػػزكج إذا ادعػػى اإلعسػػار صػػدؽ كلػػـ يفػػرؽ بينػػو كبػػيف أأصػػحاب القػػكؿ األكؿ, فػػي 
زكجتػػو, ألف مػػا يػػدرينا لعػػؿ اهلل سػػبحانو كتعػػالى يحػػدث بعػػد ذلػػؾ أمػػرا كالػػزكج إذا كػػاف 

                                                 

 . ّْٖ/ٕ( ينظر البحر الرائؽ(ُ
 . ُِٗ/ٗ, المحمى البف حـز ُْٖ/ّ( ينظر: المدكنة (ِ
 . ُِٗ/ٗ, المحمى البف حـزُْٖ/ِ( المدكنة لإلماـ مالؾ (ّ
 . ِٕٓ/ٗمى( ينظر المح(ْ
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ٹ  د يكػػكف مػػف األغنيػػاء فالػػدنيا حاليػػا ال يسػػتقيـ عمػػى حػػاؿفقيػػرا اليػػـك لربمػػا يػػـك غػػ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  چ    ٹ

فعمػى الزكجػة أف تصػبر عمػى زكجيػا  ,99النور:  چڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
 لعؿ اهلل يؤتيو مف فضمو, كاهلل خير الرازقيف.

 املطهة انثاوي0 آراؤه يف أحكاو املفقىد وفيو مسأنتان
 المسألة األولى:  النفقة عمى زوجة المفقود واألسير والغائب

إذا غاب الزكج أك فقد أك كقع في األسر كتػرؾ مػاال فيػؿ ينفػؽ عمػى زكجتػو منػو أـ ال 
 ينفؽ عمييا مف ذلؾ الماؿ حتى يعكد؟

    (9)مذىب اإلماـ ابف سممكفكىك  ينفؽ عمى الزكجة مف ماؿ المفقكد كاألسير كالغائب
 ( ِ)العمماء كعميو اتفاؽ

 والحجة ليم: 
ألف حػػؽ زكجتػػو ثابػػت فػػي ذلػػؾ المػػاؿ, باعتبػػار ممكػػو فإنيػػا تسػػتحؽ النفقػػة فػػي ممكػػو 

  (ّ)كاستصحاب الحاؿ معتبر في إبقاء ما كاف 
 : الحكم بموت المفقود وتقسيم مالهسألة الثانيةالم

إف أرادت  نقطع خبره فما ىي المدة التي تنتظرىػا الزكجػةاامرأتو ك  غاب الرجؿ عف أذا
أف تػػنكح غيػػره ككػػذلؾ مػػا ىػػي المػػدة التػػي يحكػػـ بمكتػػو كتقسػػيـ أمكالػػو, قػػاؿ الفقيػػاء إذا 
غػػاب الػػزكج غيبػػة غيػػر منقطعػػة كيعػػرؼ حالػػو كيأتييػػا كتابػػو فمػػيس المرأتػػو أف تتػػزكج, 

 (ْ)فقد نقؿ ابف قدامة اإلجماع عمى ذلؾ

                                                 

 . ٓٔٓ/ٓ( ينظر: التاج كاإلكميؿُ)
 ََْ/ٖ, ركضة الطالبيفِّ/ِ, المدكنةٖٗ/ْ, المبسكطَْٔ/ُُينظر: البحر الرائؽ ((ِ

 . ٗٔٓ/ٓمطالب أكلي النيى
 . ٖٗ/ْينظر المبسكط  (ّ)
 . ُِّ/ُٕ ( ينظر: المغني البف قدامة(ْ
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كلكف لك غاب غيبػة ظاىرىػا السػالمة كالسػفر كالتجػارة كطمػب العمػـ كالسػياحة أك فقػد  
فػػػي قتػػػاؿ كلػػػـ يعػػػرؼ حالػػػو فمػػػا ىػػػي المػػػدة التػػػي يمكػػػف لمزكجػػػة أف تتػػػربص بيػػػا حتػػػى 

 ختمؼ الفقياء في ذلؾ عمى ثالثة أقكاؿ.ا ؟تستطيع أف تتزكج
فػػإذا انقضػػى األجػػؿ تتػػربص الزكجػػة سػػنة إذا فقػػد فػػي القتػػاؿ كغيػػره  -: القــول األول

الذم ىك السػنة كلػـ تثبػت حياتػو كال مكتػو اعتػدت زكجتػو ككرثػو كرثتػو األحيػاء إذ ذاؾ 
كىػك  (ُ)بػف سػممكف امػذىب كىػك كتنقطع النفقػة عػف الزكجػة كغيرىػا ممػف تمزمػو نفقتػو 

 (ِ)مركم عف اإلماـ سعيد في القتاؿ فقط
  -والحجة ليم: 

الغالب عمى األصؿ, أال ترل أنو ال يحكـ لو بالحكـ المذككر إال إذا ثبػت أنػو ترجيح  
فػػي المعتػػرؾ بػػيف الصػػفيف, كشػػيدكا عمػػى ذلػػؾ شػػيكد أنيػػـ عػػاينكه فػػي القتػػاؿ,  عػػكيف 

ىنالػػػؾ بػػػيف الصػػػفيف كفقػػػد ىنالػػػؾ كعمػػػي أثػػػره, فػػػال نعمػػػـ حياتػػػو مػػػف كفاتػػػو حتػػػى اآلف 
كلػـ تعمػـ حياتػو بعػد األجػؿ كالبحػث عنػو  كبذلؾ قيدكا شيادتيـ في كػذا, فػإذا ثبػت ىػذا

 ( ّ)فإف الغالب عميو المكت فرجح عمى األصؿ الذم ىك الحياة
ال تزكؿ الزكجية ما لـ يثبت مكتو بمضػي مػدة ال يعػيش مثمػو, إف  -: القول الثاني

ليػو ذىػب ابػف شػبرمة كابػف أبػى ليمػى ا  فقد في قتاؿ كغيره, ركم ذلؾ عػف سػيدنا عمػي ك 
ليػػو ذىػػب أبػػك حنيفػػة كالشػػافعي فػػي الجديػػد  كقالبػػة كالنخعػػي كأبػػ ككالثػػكرم, كأبػػ عبيػػد كا 

 . (ْ)كأحمد كابف المنذر كابف حـز الظاىرم
 
 
 

                                                 

 . َٔٓ/ٓكاإلكميؿ, التاج ُْٔ/ُ( ينظر: البيجة في شرح التحفة(ُ
 . َٔٓ/ٓ, التاج كاإلكميؿُْٔ/ُ( ينظر: البيجة في شرح التحفة(ِ
 .َٔٓ/ٓ, التاج كاإلكميؿُْٔ/ُالبيجة في شرح التحفةينظر: ( (ّ
, المغني البف ٖٕ/ْ, األـ لمشافعيّْ/ُُ, المبسكطْٗ/ْ( ينظر: الحجة عمى أىؿ المدينة(ْ

 . ّٕ/ُ, اإلقناع البف المنذرُِّ/ُقدامة
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 -والحجة ليم: 
ٍفقيكًد: )ًىػيى اٍمػرىأىةه اٍبتيًميىػٍت فىٍمتىٍصػًبٍر  -ُ ًميِّا, قىاؿى ًفي اٍمرىأىًة اٍلمى كىـً ٍبًف عيتىٍيبىةى, أىفَّ عى عىًف اٍلحى

تَّى  ؽه(حى , أىٍك طىالى يىٍأًتيىيىا مىٍكته
(ُ) 

)أنَّػػػوي قػػػاؿ فػػػي امػػػرأًة -ألسػػػدم, عػػػٍف عمػػػيو رضػػػيى المَّػػػوي عنػػػوي: االمَّػػػًو  مػػػا ركاه عبػػػدي  -ِ
كَّجي  تَّػى يىًصػؿى أىٍف  كفػي ركايػة ابػف أبػي شػيبة عػف اإلمػاـ عمػي( ِ)(المفقكًد: أنَّيىا ال تىتىزى )حى

) يىميكتى
(ّ) 

ىذاف األثراف يدالف عمػى أف زكجػة المفقػكد لػيس ليػا إال الصػبر أك  -: وجو الداللة
 الخبر اليقيف بمكت أك طالؽ, فال يحؽ ليا أف تتزكج ما لـ يأتيا الخبر اليقيف.

تتػػػػربص أربػػػػع سػػػػنيف كتعتػػػػد لمكفػػػػاة أربعػػػػة أشػػػػير كعشػػػػرا كتحػػػػؿ  -القــــول الثالــــث: 
ليو ذىب اإلماـ مالؾ,    (ْ)كالشافعي في القديـ لألزكاج, كىك مركم عف سيدنا عمر كا 

 (ٓ)كىك مركم عف الحنابمة إذا فقد في الحرب 
  -والحجة ليم: 

: )تىتىػػرىبَّصي ركل الثَّػػٍكًرمُّ  -ُ ػػرى قىػػاؿى ػػٍف عيمى ػػيًّْب, عى ػػًف اٍبػػًف اٍلميسى , عى ػػًعيدو ػػٍف يىٍحيىػػى ٍبػػًف سى , عى
ٍفقيكًد أىٍربىعى  ( اٍمرىأىةي اٍلمى    (ٔ)ًسًنيفى

فَّػافى ما ركاه الزىرم عىٍف  -ِ ػافى ٍبػفى عى طَّػاًب, كىعيٍثمى ػرى ٍبػفى اٍلخى سىًعيًد ٍبًف اٍلميسىيًّْب, أىفَّ عيمى
ٍشػػػرنا( تىٍعتىػػػدُّ أىٍربىعىػػػةى أىٍشػػػييرو كىعى , كى ٍفقيػػػكًد: )تىػػػرىبَّصي أىٍربىػػػعى ًسػػػًنيفى قىػػػاالى ًفػػػي اٍمػػػرىأىًة اٍلمى
كركايػػػة  (ٕ)

 (ٖ)البييقي )ثـ تنكح(

                                                 

, ُّّ/ٔ, االستذكار البف عبد البرَٗ/ٕ, مصنؼ عبد الرزاؽُّٗ/ّالسنف الكبرل لمبييقي( (ُ
 . ِٕٔ/ّالمحمى البف حـز

 . ّٔ/ِ( مسند اإلماـ الشافعي(ِ
 . ُِٓ/ّ( مصنؼ ابف أبي شيبة(ّ
 . ٕٓ/ّ, بداية المجتيد كنياية المقتصدِٖ/ٖينظر: الحاكم لمماكردم (ْ)
 . ُِّ/ُٕينظر: المغني البف قدامة (ٓ)
 . ُِٓ/ّ, مصنؼ ابف أبي شيبةٖٖ/ٕمصنؼ عبد الرزاؽ (ٔ)
 . ُِٓ/ّمصنؼ ابف أبي شيبة (ٕ)
 . ِّٕ/ٕسنف البييقي الكبرل (ٖ)
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ىذاف األثراف كاضحا الداللػة عمػى أف المػرأة تتػربص أربػع سػنيف ثػـ  -: وجو الداللة
 تعتد عدة الكفاة ثـ بعد ذلؾ تحؿ لألزكاج.

ًميٍّ ا  حَّ ريجيكعي عيمىرى إلىى قىٍكًؿ عى  (ُ)عترض عمى استدالليـ ىذا, أىنَّوي قىٍد صى
 -: الترجيح

يو أصػحاب القػكؿ ذىب إل الذم يبدكا لي رجحانو مافبعد عرض أقكاؿ الفقياء كأدلتيـ 
الثالػػث فػػي أف المػػرأة تنتظػػر أربػػع سػػنيف ثػػـ تتػػزكج كذلػػؾ ألف الػػذم أراه أف مػػدة األربػػع 

كخصكصػػػا كنحػػػف بعصػػػر , سػػػنيف كافيػػػة لبيػػػاف حػػػاؿ الػػػزكج ىػػػؿ ىػػػك حػػػي أـ متػػػكفى
 التصاالت الحديثة كاالنترنت كسرعة نشر الخبر كاهلل أعمـ.االسرعة كالتكنكلكجيا ك 

عمـى الورثـة فقـد، اختمـف أموالـو الزوجة أما متـى تقسـم ىذا الحكم يتعمق في حق  
 الفقياء في حكم األموال عمى أربعة أقوال. 

: تتػػربص الزكجػػة سػػػنة إذا فقػػد فػػي القتػػاؿ كغيػػػره فػػإذا انقضػػى األجػػػؿ القــول األول 
 الذم ىك السنة كلـ تثبت حياتو كال مكتو اعتدت زكجتو ككرثو كرثتو األحياء إذ ذاؾ 

كلػػـ . (ِ)بػػف سػػممكفامػػذىب  كىػػك الزكجػػة كغيرىػػا ممػػف تمزمػػو نفقتػػو كتنقطػػع النفقػػة عػػف
 أعثر لو عمى دليؿ

ال يعػيش مثمػو مػف أقرانػو  ال يقسـ مالو بيف كرثتو حتى يبمغ مف العمػر مػا -القول الثاني: 
 (ّ)ليو ذىب أبك حنيفة كاإلماـ مالؾ كالشافعي كابف المنذرا  أم تحقيقا أك تعميرا ك 

 -والحجة ليم: 
نمػػا صػػرنا إلػػى  ال يقسػػـ مالػػو حتػػى تعمػػـ كفاتػػو ألف األصػػؿ البقػػاء فػػال يػػزكؿ بالشػػؾ كا 

 (ْ)إباحة التزكيج المرأتو إلجماع الصحابة كألف المرأة بحاجة إلى النكاح

                                                 

 . َّٔ/ُينظر الجكىرة النيرة (ُ)
 .َٔٓ/ٓ, التاج كاإلكميؿُْٔ/ُ( ينظر: البيجة في شرح التحفة(ِ
, المغني ٕٔ/ُٔ, المجمكع لمنككمّْ/ِ, بداية المجتيدٖٓٓ/ِلينظر: النتؼ في الفتاك  (ّ)

 . ُْْ/ٗالبنقدامة
 . ُْْ/ٗالمغني البف قدامة :( ينظر(ْ
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ليػو ذىػب اإلمػاـ أبػك  -: القول الثالث تقسـ أمكالو بعد مضي مائة عاـ مف مكلػده كا 
 (ُ)يكسؼ مف الحنفية

 -والحجة لو: 
سػػػكس فػػػاف المكلػػػكد إذا كػػػاف ابػػػف عشػػػر سػػػنيف يػػػدكر حػػػكؿ أبكيػػػو ىكػػػذا )بطريػػػؽ المح 

كعقػػد عشػػرا فػػاف كػػاف ابػػف عشػػريف سػػنة فيػػك بػػيف الصػػبا كالشػػباب ىكػػذا كعقػػد عشػػريف 
فاف كاف ابف ثالثيف سنة يستكم ىكػذا كعقػد ثالثػيف فػإذا كػاف ابػف أربعػيف تحمػؿ عميػو 

شػػغاؿ ثقػػاؿ كاألكثػػر األثقػػاؿ ىكػػذا كعقػػد أربعػػيف فػػإذا كػػاف ابػػف خمسػػيف ينحنػػي مػػف األ
ىكذا كعقد خمسيف فإذا كاف ابف ستيف ينقػبض لمشػيخكخة ىكػذا كعقػد سػتيف فػإذا كػاف 
ابػػف سػػبعيف يتككػػأ عمػػى عصػػا ىكػػذا كعقػػد سػػبعيف فػػإذا كػػاف ابػػف ثمػػانيف يسػػتمقى ىكػػذا 
كعقد ثمانيف فإذا كاف ابف تسعيف تنضـ أمعاؤه ىكػذا كعقػد تسػعيف فػإذا كػاف ابػف مائػة 

 (ِ)الدنيا إلى العقبى(.سنة يتحكؿ مف 
ــى اســتداللو: ا ىػػذا القػػكؿ غيػػر صػػحيح, فقػػد كػػاف محمػػد بػػف سػػممة يفتػػى فػػي عتــر ض عم

 (ّ)نو عاش مائة  كسبع سنيفإيكسؼ حتى تبيف لو خطؤه في نفسو ف يالمفقكد, بقكؿ أب
ليػو ذىػب يتقسػـ أمكالػو بعػد مضػي مائػة كعشػر  -القول الرابع:  ف عامػا مػف مكلػده كا 
   (ْ)مف الحنفيةالحسف بف زياد 

  -الحجة لو: 
نيـ يقكلكف ال يجػكز أف يعػيش أحػد أكثػر مػف إ)يرجع إلى قكؿ أىؿ الطبائع كالنجـك ف 

 . (ٓ)ىذه المدة(
 
 

                                                 

 . ٖٔ/ْ( ينظر: المبسكط لمسرخسي(ُ
 . ّٔ/ُُ( ينظر: المبسكط لمسرخسي(ِ
 .ّٔ/ُُ( ينظر: المبسكط لمسرخسي(ّ
 .ِّٗ/ٖ, العناية شرح اليدايةّْٔ/ُّ( ينظر: فتح القدير(ْ
 . ( المصادر السابقة(ٓ
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ليو ذىب الحنابمة -القول الخامس:   (ُ)يقسـ مالو مف يـك اعتدت زكجتو لمكفاة كا 
جماع الصحابة  -والحجة ليم:   ينبغي أف يقسـ مالو كمف قامت البينة بمكتو, كا 

فػػي التػػزكيج يقػػػاس عميػػو, ألنػػو فػػػي معنػػاه, ككػػػذلؾ تػػأخير القسػػمة فيػػػو ضػػرر بالكرثػػػة 
كتعطيػػػػػؿ لمنػػػػػافع المػػػػػاؿ كربمػػػػػا تمػػػػػؼ أك قمػػػػػت قيمتػػػػػو فيػػػػػك فػػػػػي معنػػػػػى ضػػػػػرر تػػػػػأخير 

 (ِ)التزكيج.
 -الترجيح:  

يبدك لي رجحانو ما ذىػب إليػو أصػحاب القػكؿ الذم فبعد عرض أقكاؿ الفقياء كأدلتيـ 
األكؿ فػػي أف المػػػدة التػػػي يحكػػػـ بػػػو بمػػػكت الػػزكج مػػػف حيػػػث تقسػػػيـ أمكالػػػو ىػػػي بمػػػكت 
أقرانػػو أك بمػػدة يتػػيقف الػػزكج أف ال يعػػش مثميػػا كمػػع ىػػذا ينبغػػي أف نعػػرؼ أف األقػػكاؿ 
كأدلتيػػػا إنمػػػا ىػػػي اجتيػػػادات مػػػف الفقيػػػاء لػػػيس فييػػػا نػػػص صػػػريح كمػػػا أجمػػػؿ مػػػا قالػػػو 

)كػػػػؿ ىػػػػذه : لمػػػػاكردم فػػػػي الحػػػػاكم بعػػػػد أف عػػػػرض أقػػػػكاؿ الفقيػػػػاء فػػػػي ىػػػػذه المسػػػػألةا
 (ّ)المذاىب في التحديد فاسػدة لجػكاز الزيػادة عمييػا فمػـ يجػز أف نحكػـ فيػو إال بػاليقيف(

 -كاهلل أعمـ -

 اخلامتح
 لوآسمـ عمى سيدنا محمد, كعمى أصمي ك أالذم ال يحمد عمى مكركه سكاه, ك  هلل الحمد

كصحبو كمف كااله, إلى يـك الحشر يكـ نمقاه, بعد أف خضت في غمار ىذا البحث, 
آف لمرحمة أف تنتيي, كآف لمسيرة ىذا البحث أف تتكقؼ, فكاف البد أف نضع 

 نختصر فييا ما قدمنا مف مسائؿ فقيية, فأقكؿ خالصة,

                                                 

 . ُْْ/ٗ( ينظر: المغني البف قدامة(ُ
 . ينظر: المصدر السابؽ (ِ)
 ِٖ/ٖالحاكم لمماكردم (ّ)
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 .مف الثقاة بف سممكف عند العمماء, كأنو كافااإلماـ  ةأثبت البحث مكان -ُ
إف اليتيمة تحتاج إلى الشفقة كالرحمة, فال يجكز تزكيجيا مف غير رضاىا,  -ِ

ككذلؾ إف البكر إذا لـ تبمغ حد التعنيس يككف رضاىا, مجرد الصمت, ككذلؾ 
 النكاح يتكقؼ عمى

 إجازتيا, إذا زكجيا كلييا مف غير إذنيا. 
ال أك عينا, ال يجكز لمزكج أف يأخذ ما أعطى لمزكجة, سكاء كاف الذم أعطاه ما-ّ

 إذا لـ تشترط عميو الزكجة.
ال يجكز لمزكج أف ييدد زكجتو أك يخكفيا مف أجؿ أف تنفؽ عميو, أك تكسكه,  -ْ

كذلؾ يجكز لمزكجة أف تطمؽ نفسيا إف اشترطت ذلؾ عمى الزكج, بأف تجعؿ أمر 
 طالقيا بيدىا.

د كخمعو دكف إف الخمع عمى ماؿ, يقع طمقة كاحدة بائنة, ككذلؾ جكاز طالؽ العب -ٓ
 التكقؼ عمى إذف سيده.

 ال يجكز عضؿ الزكجة كاإلضرار بيا, كال يجكز لمزكج أف يشترط عمى زكجتو,  -ٓ
 أف تنفؽ عمى كلده الصغير كترضعو أكثر مف عاميف.

ال يجكز لزكجة المفقكد كالغائب ك إف عدة الحامؿ كالمطمقة, تنتيي بكضع الحمؿ,  -ٕ
  يعيش المفقكد لمثميا.أف تطمب الطالؽ إال بعد مضي مدة ال

يجكز لمزكج أف يمنع  مؤنة إرجاع المطمقة إلى بمدىا تككف عمى الزكج ككذلؾ ال -ٖ
 زكجتو مف زيارة أىميا, إال إذا كاف في زيارة أىميا ضرر العالقة الزكجية.

جكاز سكف الزكجة مع أقارب الزكج, ككذلؾ جكاز سكف كلد الزكج أك الزكجة  -ٗ
 كاف مف غير الزكج أك الزكجة.الصغير معيما, إذا 

يجكز لمزكج استرجاع النفقة التي أنفقيا عمى زكجتو المبتكتة, مف أجؿ الحمؿ  -َُ
 كتبيف عدـ حمميا. 

إذا ادعى الزكج أنو معسر, فإنو يصدؽ كال يفرؽ بينو كبيف زكجتو, ككذلؾ  -ُُ
 مالو, إذا كاف لو ماؿ. مف تككف نفقة زكجة الغائب كالمفقكد كاألسير 
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ىذا عرض بإيجاز ألىـ النتائج التي تكصمت إلييا كأرجك مف اهلل تعالى أف  
أككف قد كفقت بعممي ىذا مرضاة هلل تعالى كإلعالء شريعتو, فإف أؾ قد 
ف أؾي قد قصرت فأرجك مف اهلل أف يغفر ذنبي  كفقت فممو الحمد كالمنة, كا 

 كيعفك عف ىفكتي, كاهلل المكفؽ كاليادم إلى سكاء السبيؿ. 
 واملراجع املصادر

ىػ( دار المعرفػة / َِْعبد اهلل.)ت  ياألـ لإلماـ محمد بف إدريس الشافعي أب .ُ
   بيركت.

بكػػر بػػف السػػيد محمػػد شػػطا الػػدمياطي: دار الفكػػر لمطباعػػة  كإعانػػة الطػػالبيف أبػػ .ِ
 بيركت. –كالنشر 

اإلحاطػػػػة فػػػػي أخبػػػػار غرناطػػػػة, أبػػػػك عبػػػػد اهلل محمػػػػد بػػػػف عبػػػػد اهلل بػػػػف سػػػػعيد  .ّ
 .قُِْْ, ُق(, دار الكتب العممية, بيركت, طٕٕٔ السمماني, )ت

اخػػػػتالؼ األئمػػػػة العممػػػػاء, ليحيػػػػى بػػػػف )ىيبىٍيػػػػرىة بػػػػف( محمػػػػد بػػػػف ىبيػػػػرة الػػػػذىمي  .ْ
ىػػ(, تحقيػؽ: السػيد يكسػؼ َٔٓالمظفر, عكف الػديف )المتػكفى:  يالشيبانٌي, أب

لبنػػػػػاف / بيػػػػػركت, الطبعػػػػػة: األكلػػػػػى,  -أحمػػػػػد, الناشػػػػػر: دار الكتػػػػػب العمميػػػػػة 
 ـ.ََِِ -ىػ ُِّْ

اإلجمػػػػاع: ألبػػػػي بكػػػػر محمػػػػد بػػػػف إبػػػػراىيـ بػػػػف المنػػػػذر النيسػػػػابكرم )المتػػػػكفى:  .ٓ
 ىػ(ُّٗ

لمنشػػر كالتكزيػػع, الطبعػػة: تحقيػػؽ: فػػؤاد عبػػد المػػنعـ أحمػػد, الناشػػر: دار المسػػمـ 
 مػ. ََِْىػ/ ُِْٓالطبعة األكلى 

محمػػد بػػف إسػػماعيؿ بػػف إبػػراىيـ بػػف المغيػػرة البخػػارم, أبػػك عبػػد لاألدب المفػػرد,  .ٔ
 ,ىػػ(, حققػو كقابمػػو عمػى أصػكلو: سػػمير بػف أمػيف الزىيػػرم,ِٔٓاهلل )المتػكفى: 
ىػػ  ُُْٗلمعارؼ لمنشر كالتكزيػع, الريػاض, الطبعػة: األكلػى, االناشر: مكتبة 

 ـ.ُٖٗٗ -
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 و 3102كاوىن انثاوي  –انعذد انراتع عشر  –اجملهذ انراتع 

 ألتي عثذاهلل انعثذري املىاق )دراسح مقاروح( يف كتاب "انتاج واالكهيم"  املانكي سهمىن اته نإلماو انفقهيح اآلراء
 )اننكاح، انطالق، اخلهع، انعذج، املفقىد، اننفقح(  

فيمػػػا اختمػػػؼ مػػػف األخبػػػار لشػػػيخ الطائفػػػة أبػػػي جعفػػػر بػػػف الحسػػػف  االستبصػػػار .ٕ
ق(تحقيػػػػؽ السػػػػيد حسػػػػف المكسػػػػكم الخراسػػػػاني, دار الكتػػػػب َْٔالطكسػػػػي )ت

 قَُّٗاإلسالمية طيراف 
ألبػػي عمػػر يكسػػؼ بػػف عبػػد اهلل بػػف محمػػد بػػف عبػػد البػػر بػػف عاصػػـ  االسػػتذكار .ٖ

, تحقيػػؽ: سػػالـ محمػػد عطػػا, محمػػد عمػػي ىػػػ(ّْٔالنمػػرم القرطبػػي )المتػػكفى: 
 – ُُِْبيػػػركت, الطبعػػػة: األكلػػػى,  –معػػػكض, الناشػػػر: دار الكتػػػب العمميػػػة 

َََِ 
زكريػػػػػا بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف زكريػػػػػا ل  أسػػػػػنى المطالػػػػػب فػػػػػي شػػػػػرح ركض الطالػػػػػب, .ٗ

ىػػػػ( الناشػػػر: دار ِٔٗاألنصػػػارم, زيػػػف الػػػديف أبػػػك يحيػػػى السػػػنيكي )المتػػػكفى: 
 بعة كبدكف تاريخ.الكتاب اإلسالمي, الطبعة: بدكف ط

اإلقنػاع فػػي فقػػو اإلمػػاـ أحمػػد بػػف حنبػػؿ, لمكسػػى بػػف أحمػػد بػػف مكسػػى بػػف سػػالـ  .َُ
النجػا  يبف عيسى بف سالـ الحجاكم المقدسي, ثػـ الصػالحي, شػرؼ الػديف, أبػ

لسػبكي, الناشػر: دار اىػ(, المحقؽ: عبد المطيؼ محمد مكسى ٖٔٗ)المتكفى: 
 لبناف –المعرفة بيركت 

ر, ألبػػػػي بكػػػػر محمػػػػد بػػػػف إبػػػػراىيـ بػػػػف المنػػػػذر النيسػػػػابكرم اإلقنػػػػاع البػػػػف المنػػػػذ .ُُ
ىػ(تحقيؽ: الػدكتكر عبػد اهلل بػف عبػد العزيػز الجبػرييف, الناشػر: ُّٗ)المتكفى: 

 ىػ. َُْٖ)بدكف(, الطبعة: األكلى, 
لشػػمس الػػديف, محمػػد بػػف أحمػػد الخطيػػب   اإلقنػػاع فػػي حػػؿ ألفػػاظ أبػػي شػػجاع, .ُِ

 -ىػػػ(, تحقيػػؽ: مكتػػب البحػػكث كالدراسػػات ٕٕٗالشػػربيني الشػػافعي )المتػػكفى: 
 بيركت –دار الفكر, الناشر: دار الفكر 

اإلنصػػاؼ فػػي معرفػػة الػػراجح مػػف الخػػالؼ لعػػالء الػػديف أبػػي الحسػػف عمػػي بػػف  .ُّ
التػػػراث  ىػػػػ( تحقيػػػؽ محمػػػد حامػػػد ألفقػػػي دار إحيػػػاءٖٖٓسػػػميماف المػػػرداكم )ت 

 العربي
 ق(. ُُٓأنساب العرب أبك منذر بف مسمـ بف إبراىيـ الصحارم )ت -ُْ
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 و 3102كاوىن انثاوي  –انعذد انراتع عشر  –اجملهذ انراتع 

 ألتي عثذاهلل انعثذري املىاق )دراسح مقاروح( يف كتاب "انتاج واالكهيم"  املانكي سهمىن اته نإلماو انفقهيح اآلراء
 )اننكاح، انطالق، اخلهع، انعذج، املفقىد، اننفقح(  

لناصػػر الػػديف أبػػك سػػعيد عبػػد اهلل بػػف عمػػر بػػف  أنػػكار التنزيػػؿ كأسػػرار التأكيػػؿ, -ُٓ
ىػػػػػ(, تحقيػػػػؽ: محمػػػػد عبػػػػد الػػػػرحمف ٖٓٔمحمػػػػد الشػػػػيرازم البيضػػػػاكم )المتػػػػكفى: 

 -بيػػػركت, الطبعػػػة: األكلػػػى  –المرعشػػػمي, الناشػػػر: دار إحيػػػاء التػػػراث العربػػػي 
 ىػ. ُُْٖ

البحػػر الرائػػؽ شػػرح كنػػز الػػدقائؽ, لػػزيف الػػديف بػػف إبػػراىيـ بػػف محمػػد, المعػػركؼ  -ُٔ
ىػػ(, كفػي آخػره: تكممػة البحػر الرائػؽ لمحمػد َٕٗبابف نجيـ المصرم )المتػكفى: 

ىػػػ(, كبالحاشػػية:  ُُّٖلطػػكرم الحنفػػي القػػادرم )ت بعػػد ابػػف حسػػيف بػػف عمػػي 
 -بػػديف, الناشػػر: دار الكتػػاب اإلسػػالمي, الطبعػػة: الثانيػػة منحػػة الخػػالؽ البػػف عا

 بدكف تاريخ.
البحر المحيط فػي التفسػير, ألبػي حيػاف محمػد بػف يكسػؼ بػف عمػي بػف يكسػؼ  -ُٕ

ىػػػػػ(, تحقيػػػػؽ: صػػػػدقي محمػػػػد ْٕٓبػػػػف حيػػػػاف أثيػػػػر الػػػػديف األندلسػػػػي )المتػػػػكفى: 
 ىػ. َُِْبيركت:  –جميؿ, الناشر: دار الفكر 

الشػػرائع لعػػالء الػػديف بػػف مسػػعكد الكاسػػاني الممقػػب بػػدائع الصػػنائع فػػي ترتيػػب  -ُٖ
 ىػ( الناشر دار الكتاب العربي بيركت الطبعة الثانية. ٕٖٓبممؾ الممكؾ )ت

حمػد بػف ألإلماـ القاضػي أبػي الكليػد محمػد بػف  ,بداية المجتيد كنياية المقتصد -ُٗ
ىػػػ( تحقيػػؽ الشػػيخ عمػػي  ٓٗٓحمػػد بػػف رشػػد القرطبػػي األندلسػػي )تأمحمػػد بػػف 
شػػيخ عػػادؿ احمػػد عبػػد المكجػػكد منشػػكرات عمػػي بيضػػكف دار الكتػػب معػػكض, ال

 ـ.ََِّ -ىػ ُِْْبيركت الطبعة الثالثة  –العممية 
بػػػػػراىيـ بػػػػػف محمػػػػػد سػػػػػباب كركد الحػػػػػديث الشػػػػػريؼ, إلأالبيػػػػػاف كالتعريػػػػػؼ فػػػػػي  -َِ

 ق.ََُْ, ُالحسيني, المكتبة العممية, ط
ة, ألبػػي الكليػػد البيػػاف كالتحصػػيؿ كالشػػرح كالتكجيػػو كالتعميػػؿ لمسػػائؿ المسػػتخرج -ُِ

ىػػػ(, حققػػو: د محمػػد حجػػي َِٓمحمػػد بػػف أحمػػد بػػف رشػػد القرطبػػي )المتػػكفى: 
لبنػػػػاف, الطبعػػػػة: الثانيػػػػة,  –كآخػػػػركف, الناشػػػػر: دار الغػػػػرب اإلسػػػػالمي, بيػػػػركت 

 .ـ ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖ
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التػػاج كاإلكميػػؿ لمختصػػر خميػػؿ, لمحمػػد بػػف يكسػػؼ بػػف أبػػي القاسػػـ بػػف يكسػػؼ  -ِِ
ىػػػ(, الناشػػر: ٕٖٗ المػػكاؽ المػػالكي )المتػػكفى: عبػػد اهلل يالعبػػدرم الغرنػػاطي, أبػػ

 .ُْٗٗ-ىػُُْٔدار الكتب العممية, الطبعة: األكلى, 
ندلسػػػي, الحسػػػف عمػػػي بػػػف عبػػػداهلل بػػػف محمػػػد األ ألبػػػينػػػدلس, األ ةتػػػاريخ قضػػػا -ِّ

حياء التػراث العربػي فػي دار االفػاؽ الجديػدة, بيػركت إق( تحقيؽ: لجنة ِٕٗ)ت
 .ـُّٖٗ-قَُّْ, ٓلبناف, ط–
عثمػػػػاف بػػػػف عمػػػػي الزيمعػػػػي, دار الكتػػػػػاب لالحقػػػػائؽ شػػػػرح كنػػػػز الػػػػدقائؽ  فييػػػػتب -ِْ

 اإلسالمي, بيركت.
حمػد بػف محمػد بػف عمػي بػف حجػر الييتمػي, ألتحفة المحتاج في شرح المنياج  -ِٓ

ركجعت كصػححت: عمػى عػدة نسػخ بمعرفػة لجنػة مػف العممػاء, الناشػر: المكتبػة 
دكف طبعػػة, عػػاـ التجاريػػة الكبػػرل بمصػػر لصػػاحبيا مصػػطفى محمػػد, الطبعػػة: بػػ

   ـ ُّٖٗ -ىػ  ُّٕٓالنشر: 
ألحمػػػػد بػػػػف محمػػػػد بػػػػف إبػػػػراىيـ  التعريػػػػؼ باألنسػػػػاب كالتنكيػػػػو بػػػػذكم األحسػػػػاب: -ِٔ

 ق(ََٔشياب الديف أبك الحجاج األشعرم الشافعي)ت
مخػػيص الحبيػػر فػػي أحاديػػث الرافعػػي الكبيػػر, ألحمػػد بػػف عمػػي بػػف حجػػر أبػػي ت -ِٕ

 المدني. الفضؿ العسقالني / تحقيؽ السيد عبد اهلل ىاشـ 
التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد ألبػي عمػرك يكسػؼ بػف عبػد البػر  -ِٖ

حمػػػػد العمػػػػكم, كمحمػػػػد عبػػػػد الكبيػػػػر أىػػػػػ( تحقيػػػػؽ مصػػػػطفى بػػػػف ّْٔلنمػػػػرم )تا
 المغرب. -البكرم الناشر كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية 

السػميع اآلبػي الثمر الداني شرح رسالة ابف أبي زيد القيركاني, لصالح بف عبػد  -ِٗ
 بيركت. –ىػ(, الناشر: المكتبة الثقافية ُّّٓاألزىرم )المتكفى: 

الجػػػامع الصػػػحيح سػػػنف الترمػػػذم لمحمػػػد بػػػف عيسػػػى الترمػػػذم السػػػممي. تحقيػػػؽ  -َّ
 بيركت -ف دار إحياء التراث العربييحمد محمد شاكر كآخر أ
الجػامع المسػند الصػحيح المختصػػر مػف أمػكر رسػػكؿ اهلل صػمى اهلل عميػو كسػػمـ  -ُّ

اهلل البخػػػارم  عبػػد يسػػننو كأيامػػػو ح صػػحيح البخػػػارم, لمحمػػد بػػػف إسػػماعيؿ أبػػػك 



   

 
 

999 

 

 جمهح جامعح األوثار نهعهىو اإلسالميح 

 

 و 3102كاوىن انثاوي  –انعذد انراتع عشر  –اجملهذ انراتع 
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الجعفػػي, المحقػػؽ: محمػػد زىيػػر بػػف ناصػػر الناصػػر, الناشػػر: دار طػػكؽ النجػػػاة 
)مصكرة عف السمطانية بإضافة ترقيـ محمد فؤاد عبػد البػاقي(, الطبعػة: األكلػى, 

ُِِْ. 
شػػػػراؼ الشػػػػيخ  ق(تحقيػػػػؽٖٗٔالجػػػػامع لمشػػػػرائع: ليحيػػػػى بػػػػف سػػػػعيد الحمػػػػي)ت -ِّ كا 

 ق.َُْٓقـ  -سبحاني, الناشر مؤسسة سيد الشيداء المطبعة العممية
الجػػػػامع الصػػػػغير كشػػػػرحو النػػػػافع الكبيػػػػر, ألبػػػػي عبػػػػد اهلل محمػػػػد بػػػػف الحسػػػػف  -ّّ

, مكػػػاف َُْٔ(, تحقيػػػؽ الناشػػػر عػػػالـ الكتػػػب, سػػػنة النشػػػر ُٖٗالشػػػيباني, )ت
 النشر بيركت.

لحميػدم, دار النشػر / افتكح محمد بف لالجمع بيف الصحيحيف البخارم كمسمـ  -ّْ
 ـ, الطبعة الثانية.ََِِ -ىػ ُِّْ -لبناف/ بيركت  -دار ابف حـز 

عالء الديف بف عمي بف عثماف المارديني, تحقيؽ مجمػس دائػرة لالجكىر النقي,  -ّٓ
 ق ُّْْ, ُالمعارؼ النظامية اليند/ حيدر اباد, ط

ر المزنػػػي, الحػػػاكم الكبيػػػر فػػػي فقػػػو مػػػذىب اإلمػػػاـ الشػػػافعي كىػػػك شػػػرح مختصػػػ -ّٔ
ألبػػي الحسػػف عمػػي بػػف محمػػد بػػف محمػػد بػػف حبيػػب البصػػرم البغػػدادم, الشػػيير 

الشػػػيخ  -ىػػػػ(, تحقيػػػؽ الشػػػيخ عمػػػي محمػػػد معػػػكض َْٓبالمػػػاكردم )المتػػػكفى: 
لبنػػػػػاف,  –عػػػػػادؿ أحمػػػػػد عبػػػػػد المكجػػػػػكد, الناشػػػػػر: دار الكتػػػػػب العمميػػػػػة, بيػػػػػركت 

 ـ. ُٗٗٗ-ىػ  ُُْٗالطبعة: األكلى, 
بػػي عبػػد اهلل محمػػد بػػف الحسػػف بػػف فرقػػد الشػػيباني أل الحجػػة عمػػى أىػػؿ المدينػػة -ّٕ

ىػػػػػ(, تحقيػػػػؽ: ميػػػػدم حسػػػػف الكيالنػػػػي القػػػػادرم, الناشػػػػر: عػػػػالـ ُٖٗ)المتػػػػكفى: 
 ق.َُّْ –بيركت, الطبعة: الثالثة  –الكتب 

حاشػػية الػػركض المربػػع شػػرح زاد المسػػتنقع, لعبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد بػػف قاسػػـ  -ّٖ
الناشػػػػػر: )بػػػػػدكف ناشػػػػػر(, ىػػػػػػ(, ُِّٗالعاصػػػػػمي الحنبمػػػػػي النجػػػػػدم )المتػػػػػكفى: 

 ىػ. ُّٕٗ -الطبعة: األكلى 
حاشػيتا قميػكبي كعميػرة ألحمػػد سػالمة القميػكبي كأحمػػد البرلسػي عميػرة, الناشػػر:  -ّٗ

 ـ.ُٓٗٗ-ىػُُْٓبيركت, بدكف طبعة,  –دار الفكر 
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رد المحتػػار عمػػى الػػدر المختػػار البػػف عابػػديف, محمػػد أمػػيف بػػف عمػػر بػػف عبػػد  -َْ
-ىػػػػ(, الناشػػػر: دار الفكػػػػرُِِٓ)المتػػػكفى: العزيػػػز عابػػػديف الدمشػػػقي الحنفػػػي 

 .ُِٗٗ -ىػ ُُِْبيركت, الطبعة: الثانية, 
الػػػػدرارم المضػػػػية شػػػػرح الػػػػدرر البييػػػػة لمحمػػػػد بػػػػف عمػػػػي بػػػػف محمػػػػد الشػػػػككاني  -ُْ

 -ىػػػ َُْٕة األكلػػى عػػىػػػ(, الناشػػر دار الكتػػب العمميػػة, الطبَُِٓ)المتػػكفى: 
ُٖٕٗ. 

ق( ّّٔالتميمػػػػي المغربػػػػي )دعػػػػائـ اإلسػػػػالـ لنعمػػػػاف بػػػػف محمػػػػد بػػػػف منصػػػػكر  -ِْ
 ـ.ُّٔٗ -قُّّٖتحقيؽ: اصؼ بف عمي فيضي, الناشر دار المعارؼ 

بػراىيـ بػف عمػي بػف محمػد, إلالديباج المذىب في معرفة أعياف عمماء المػذىب  -ّْ
ىػ(الناشر: دار الكتػب العمميػة ٕٗٗابف فرحكف, برىاف الديف اليعمرم )المتكفى: 

 .بيركت –
دقػائؽ أكلػػي النيػى لشػػرح المنتيػى المعػػركؼ بشػرح منتيػػى اإلرادات, لمنصػػكر   -ْْ

بػػػف يػػػكنس بػػػف صػػػالح الػػػديف بػػػف حسػػػف بػػػف إدريػػػس البيػػػكتى الحنبمػػػي )المتػػػكفى 
 ـ.ُّٗٗ -ىػ ُُْْىػ(, الناشر: عالـ الكتب, الطبعة: األكلى, َُُٓ

ي الذخيرة, ألبي العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف المالك -ْٓ
: محمد حجي, ُّ, ٖ, ُىػ(, تحقيؽ: جزء ْٖٔالشيير بالقرافي )المتكفى: 

 : سعيد أعراب.ٔ, ِجزء 
ألبػػػي زكريػػػا محيػػػي الػػػديف يحيػػػى بػػػف شػػػرؼ  ركضػػػة الطػػػالبيف كعمػػػدة المفتػػػيف -ْٔ

تحقيػػػػػػػؽ: زىيػػػػػػػر الشػػػػػػػاكيش, الناشػػػػػػػر: المكتػػػػػػػب , ىػػػػػػػػ(ٕٔٔالنػػػػػػػككم )المتػػػػػػػكفى: 
 .ُُٗٗىػ / ُُِْ, عماف, الطبعة: الثالثة -دمشؽ -اإلسالمي, بيركت

زدم, تحقيػػػػؽ سػػػػنف أبػػػػي داكد لسػػػػميماف بػػػػف األشػػػػعث أبػػػػي داكد السجسػػػػتاني األ -ْٕ
 -محمػػػػد محػػػػي الػػػػديف عبػػػػد الحميػػػػد, تعميقػػػػات كمػػػػاؿ يكسػػػػؼ الحػػػػكت دار الفكػػػػر

 بيركت. 
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سػػػػػنف البييقػػػػػي الكبػػػػػرل ألحمػػػػػد بػػػػػف الحسػػػػػف بػػػػػف عمػػػػػي بػػػػػف مكسػػػػػى أبػػػػػي بكػػػػػر  -ْٖ
ر مكتبػػػة دار ألبػػػاز, ىػػػػ( تحقيػػػؽ محمػػػد عبػػػد القػػػادر عطػػػا, الناشػػػْٖٓالبييقػػػي)ت

 ـ.ُْٗٗ -ىػ ُُْْمكة المكرمة 
ىػػػػ( تحقيػػػؽ د. سػػػعيد بػػػف عبػػػد اهلل بػػػف عبػػػد ِِٕسػػػنف سػػػعيد بػػػف منصػػػكر )ت  -ْٗ

 الرياض. –العزيز آؿ حميد, دار العصيمي 
سػػنف ابػػف ماجػػو لمحمػػد بػػف يزيػػد أبػػي عبػػد اهلل القزكينػػي تحقيػػؽ كتعميػػؽ محمػػد  -َٓ

 بيركت. -فؤاد عبد الباقي, دار الفكر
الحسػػػف الػػػدارقطني البغػػػدادم, تحقيػػػؽ:  يلعمػػػي بػػػف عمػػػر أبػػػ  رقطنيسػػػنف الػػػدا -ُٓ

 – ُّٖٔبيػػركت,  -السػيد عبػػد اهلل ىاشػـ يمػػاني المػدني, الناشػػر: دار المعرفػة 
ُٗٔٔ. 

ٍكًجردم  -ِٓ ٍسػرى السنف الصغرل لمبييقي, ألحمد بف الحسيف بف عمػي بػف مكسػى الخي
المعطػػي أمػػيف  ىػػػ(, تحقيػػؽ: عبػػدْٖٓبكػػر البييقػػي )المتػػكفى:  يالخراسػػاني, أبػػ

  قمعجػػي, دار النشػػر: جامعػػة الدراسػػات اإلسػػالمية, كراتشػػي ػ باكسػػتاف, الطبعػػة
 ـ.ُٖٗٗ -ىػ َُُْاألكلى, 

السػػػػيؿ الجػػػػرار المتػػػػدفؽ عمػػػػى حػػػػدائؽ األزىػػػػار, لمحمػػػػد بػػػػف عمػػػػي بػػػػف محمػػػػد  -ّٓ
بيػػركت,  –دار الكتػػب العمميػػة  رالشػػككاني, تحقيػػؽ: محمػػكد إبػػراىيـ زايػػد, الناشػػ

 .َُْٓالطبعة األكلى, 
لمحمػػد بػػف محمػػد بػػف عمػػر بػػف عمػػي  شػػجرة النػػكر الزكيػػة فػػي طبقػػات المالكيػػة: -ْٓ

 ق( المطبعة السمفيةَُّٔبف سالـ بف مخمكؼ التكنسي)ت
شرائع اإلسالـ في مسائؿ الحالؿ كالحراـ: )لممحقؽ الحمي( أبي القاسـ نجـ  -ٓٓ

ىػ( إخراج كتعميؽ كتحقيؽ عبد الحسيف ٕٔٔلي )تالديف جعفر بف الحسف اليذ
 قـ. -محمد عمي بقاؿ, دار التفسير 

« مصباح الزجاجة» -ُشركح,  ّشرح سنف ابف ماجو, مجمكع مف  -ٔٓ
لمجددم المحمد عبد الغني « إنجاح الحاجة-ِىػ(,  ُُٗلمسيكطي )ت 
« ما يميؽ مف حؿ المغات كشرح المشكالت» -ّىػ(,  ُِٔٗالحنفي )ت 
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ىػ(, الناشر: قديمي  ُُّٓلحسف بف عبد الرحمف الحنفي الكنككىي )لفخر ا
  كراتشي. –كتب خانة 

 بيركت. –محمد بف عبد اهلل الخرشي دار الفكر لشرح مختصر الخميؿ  -ٕٓ
دار أحياء  (َُُِ)ت الشرح الكبير: ألبي البركات سيدم أحمد الدردير -ٖٓ

 بيركت. -الكتب العممية
د بػف محمػد بػف سػالمة بػف عبػد الممػؾ بػف شرح مشكؿ اآلثار, ألبي جعفر أحمػ -ٗٓ

ىػػػػػػ(, ُِّسػػػػػممة االزدم الحجػػػػػرم المصػػػػػرم المعػػػػػركؼ بالطحػػػػػاكم )المتػػػػػكفى: 
 ُُْٓ -تحقيػػؽ: شػػعيب األرنػػؤكط, الناشػػر: مؤسسػػة الرسػػالة, الطبعػػة: األكلػػى 

 .ُْْٗىػ, 
صػػحيح مسػػمـ. لمسػػمـ بػػف الحجػػاج أبػػي الحسػػيف القشػػيرم النيسػػابكرم, تحقيػػؽ  -َٔ

 بيركت. -ي دار إحياء التراث العربي محمد فؤاد عبد الباق
حمػػد أبػػك حػػاتـ التميمػػي, تحقيػػؽ شػػعيب أمحمػػد بػػف حبػػاف لصػػحيح ابػػف حبػػاف  -ُٔ

 ـ.ُّٗٗ -ىػ ُُْْبيركت  –األرنؤكط, مؤسسة الرسالة 
صػػػمة الخمػػػؼ بمكصػػػكؿ السػػػمؼ, لمحمػػػد بػػػف سػػػميماف بػػػف الفاسػػػي بػػػف طػػػاىر  -ِٔ

حقيػػػؽ محمػػػد ( تَُْٗالركدانػػػي السكسػػػي المكػػػي شػػػمس الػػػديف أبػػػك عبػػػداهلل )ت
 ـ.ُٖٖٗ -قَُْٖالطبعة األكلى ,بيركت -الحجي دار الغرب اإلسالمي

طػػرح التثريػػب فػػي شػػرح التقريػػب )المقصػػكد بالتقريػػب: تقريػػب األسػػانيد كترتيػػب  -ّٔ
المسػانيد( ألبػػي الفضػػؿ زيػػف الػديف عبػػد الػػرحيـ بػػف الحسػيف بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف 

ىػػػػ(, أكممػػػو ابنػػػو: أحمػػػد بػػػف عبػػػد َٖٔأبػػػي بكػػػر بػػػف إبػػػراىيـ العراقػػػي )المتػػػكفى: 
رعػػو كلػػي الػػديف, ابػػف الػػرحيـ بػػف الحسػػيف الكػػردم الرازيػػاني ثػػـ المصػػرم, أبػػك ز 

كصػكرتيا دكر  -ىػ(, الناشر: الطبعػة المصػرية القديمػة ِٖٔالعراقي )المتكفى: 
عػػػدة منيػػػا )دار إحيػػػاء التػػػراث العربػػػي, كمؤسسػػػة التػػػاريخ العربػػػي, كدار الفكػػػر 

 العربي(.
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عبػػد اهلل  يالعنايػػة شػػرح اليدايػػة, لمحمػػد بػػف محمػػد بػػف محمػػكد, أكمػػؿ الػػديف أبػػ -ْٔ
ابػػػف الشػػػيخ شػػػمس الػػػديف ابػػػف الشػػػيخ جمػػػاؿ الػػػديف الركمػػػي البػػػابرتي )المتػػػكفى: 

 بيركت. -ىػ(, الناشر: دار الفكرٖٕٔ
فػػػتح البػػػارم شػػػرح صػػػحيح البخػػػارم ألحمػػػد بػػػف عمػػػي أبػػػي الفضػػػؿ العسػػػقالني  -ٓٔ

 بيركت. –حمد بف عمي ابف حجر العسقالني دار المعرفة أالشافعي, تحقيؽ 
 بيركت. –ديف بف عبد الكاحد )ابف اليماـ( دار الفكر فتح القدير كماؿ ال -ٔٔ
ىػػػ( دار ُُِٓحمػػد بػػف غنػػيـ بػػف سػػالـ النفػػراكم المػػالكي )تألالفكاكػػو الػػدكاني  -ٕٔ

 .ىػُُْٓبيركت  –الفكر 
زكريػا بػف محمػد بػف زكريػا األنصػارم, زيػف ل فتح الكىاب بشرح منيج الطػالب, -ٖٔ

ح لممؤلػػؼ عمػػى كتابػػو ىػػػ(, ] ىػػك شػػر ِٔٗالػػديف أبػػك يحيػػى السػػنيكي )المتػػكفى: 
مػػنيج الطػػالب. كمػػنيج الطػػالب ىػػذا ىػػك مختصػػر اختصػػره المؤلػػؼ مػػف منيػػاج 

 ىػ(.ٕٔٔالطالبيف لمنككم )المتكفى: 
الكػػافي فػػي فقػػو اإلمػػاـ أحمػػد: ألبػػي محمػػد مكفػػؽ الػػديف عبػػد اهلل بػػف أحمػػد بػػف  -ٗٔ

محمػػد بػػف قدامػػة المقدسػػي ثػػـ الدمشػػقي الحنبمػػي, الشػػيير بػػابف قدامػػة المقدسػػي 
 -ىػػ  ُُْْىػ(, الناشر: دار الكتػب العمميػة, الطبعػة: األكلػى, َِٔكفى: )المت

 ـ ُْٗٗ
(, ِّٗألبػػػي جعفػػػر محمػػػد بػػػف يعقػػػكب بػػػف إسػػػحاؽ الكمينػػػي الػػػرازم)ت الكػػػافي -َٕ

طيػػراف الطبعػػة  –تصػػحيح كتعميػػؽ, عمػػي أكبػػر الغفػػارم, دار الكتػػب اإلسػػالمية 
 ق(. ُّٖٖاألكلى )

حقيػػؽ ىػػالؿ مصػػمحي, مصػػطفى كشػػاؼ القنػػاع لمنصػػكر بػػف يػػكنس البيػػكتى, ت -ُٕ
 بيركت. -ىالؿ. دار الفكر 

كشػػؼ األسػػرار شػػرح أصػػػكؿ البػػزدكم لعبػػد العزيػػز بػػػف أحمػػد بػػف محمػػد عػػػالء  -ِٕ
 ق( دار الكتاب اإلسالمي.َّٕالديف البخارم الحنفي)ت

كفاية األخيار في حػؿ غايػة االختصػار, ألبػي بكػر بػف محمػد بػف عبػد المػؤمف  -ّٕ
ىػػ(, ِٖٗتقي الديف الشافعي )المتػكفى:  بف حريز بف معمى الحسيني الحصني,
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 ألتي عثذاهلل انعثذري املىاق )دراسح مقاروح( يف كتاب "انتاج واالكهيم"  املانكي سهمىن اته نإلماو انفقهيح اآلراء
 )اننكاح، انطالق، اخلهع، انعذج، املفقىد، اننفقح(  

 –تحقيؽ: عمػي عبػد الحميػد بمطجػي كمحمػد كىبػي سػميماف, الناشػر: دار الخيػر 
 .ُْٗٗدمشؽ, الطبعة األكلى, 

كنػػز العمػػاؿ فػػي سػػنف األقػػكاؿ كاألفعػػاؿ, لمعالمػػة عػػالء الػػديف عمػػي المتقػػي بػػف  -ْٕ
ر غريبػػػو , ضػػػبطو كفسػػػٕٓٗحسػػػاـ الػػػديف الينػػػدم البرىػػػاف فػػػكرم المتػػػكفى سػػػنو 

كصػػػححو ككضػػػع فيارسػػػو كمفتاحػػػو الشػػػيخ بكػػػرم حيػػػاني, الشػػػيخ صػػػفكة السػػػقا, 
 بيركت. -مؤسسة الرسالة

الحسػف عمػي بػف أبػي الكػـر محمػد بػف محمػد  يبألالمباب في تيذيب األنساب,  -ٕٓ
 ـَُٖٗ -ىػ ََُْ -بيركت  -الشيباني الجزرم, دار صادر 

لدمشػقي الميػداني الحنفػي لمشػيخ عبػد الغنػي الغنيمػي ا ,المباب في شرح الكتػاب -ٕٔ
حد عمماء القػرف الثالػث عشػر, عمػى المختصػر المشػتير باسػـ الكتػاب لمقػدكرم أ

 بيركت. –ىػ دار الكتب العممية ِْٖت 
( ّْٖحمػػػد السػػػر خسػػػي )تأشػػػمس األئمػػػة أبػػػي بكػػػر محمػػػد بػػػف ل ,المبسػػػكط -ٕٕ

طبعػػػة جديػػػدة كمحققػػػة, اعتنػػػى بيػػػا األسػػػتاذ سػػػمير مصػػػطفى ربػػػاب, دار إحيػػػاء 
 ـ.ََِِ -ىػ ُِِْبيركت الطبعة األكلى  –العربي التراث 

المبػػدع فػػي شػػرح المقنػػع, إلبػػراىيـ بػػف محمػػد بػػف عبػػد اهلل بػػف محمػػد ابػػف مفمػػح,  -ٖٕ
ىػػػػ(, الناشػػػر: دار الكتػػػب العمميػػػة, ْٖٖإسػػػحاؽ, برىػػػاف الػػػديف )المتػػػكفى:  يأبػػػ

 ـ.  ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٖلبناف, الطبعة: األكلى,  –بيركت 
عبػد اهلل أحمػد بػف حنبػؿ الشػيباني, ألبػي القاسػـ عمػى مػذىب أبػي  يمتف الخرقػ -ٕٗ

ىػػػػػػ(, الناشػػػػػر: دار ّّْعمػػػػػر بػػػػػف الحسػػػػػيف بػػػػػف عبػػػػػد اهلل ألخرقػػػػػي )المتػػػػػكفى: 
 .ُّٗٗ-ىػُُّْالصحابة لمتراث, الطبعة: 

المجتبػػى مػػف السػػنف ح السػػنف الصػػغرل لمنسػػائي, ألبػػي عبػػد الػػرحمف أحمػػد بػػف  -َٖ
, تحقيػػؽ: عبػػد الفتػػاح ىػػػ(َّّشػػعيب بػػف عمػػي الخراسػػاني, النسػػائي )المتػػكفى: 

حمػػػػب, الطبعػػػػة: الثانيػػػػة,  –أبػػػػك غػػػػدة, الناشػػػػر مكتػػػػب المطبكعػػػػات اإلسػػػػالمية 
َُْٔ – ُٖٗٔ  . 
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نػكر الػديف عمػي بػف أبػي بكػر الييتمػي, دار الفكػر لمجمع الزكائد كمنبع الفكائػد  -ُٖ
 ـ. ُِٖٗ -ىػ َُِْبيركت  –
محيػػي لسػػبكي كالمطيعػػي((, ألبػػي زكريػػا االمجمػػكع شػػرح الميػػذب ))مػػع تكممػػة  -ِٖ

 بيركت. -ىػ(, الناشر: دار الفكرٕٔٔالديف يحيى بف شرؼ النككم )المتكفى: 
حمػػػػد بػػػػف سػػػػعيد بػػػػف حػػػػـز الظػػػػاىرم أالمحمػػػػى باآلثػػػػار ألبػػػػي محمػػػػد عمػػػػي بػػػػف  -ّٖ

حمػػػد محمػػػد شػػػاكر, منشػػػكرات المكتػػػب التجػػػارم أ( ىػػػػ تحقيػػػؽ األسػػػتاذ ْٔٓ)ت
 بيركت.  -لمطباعة كالنشر كالتكزيع 

حمػػػػد بػػػػف عبػػػػد العزيػػػػز أالنعمػػػػاني, لمحمػػػػكد بػػػػف المحػػػػيط البرىػػػػاني فػػػػي الفقػػػػو  -ْٖ
 -قُِْْالبخػػػػارم, تحقيػػػػؽ عبػػػػدالكريـ سػػػػامي الجنػػػػدم, دار الكتػػػػب العمميػػػػة, 

 ـ ََِْ
بػػػي بكػػػر احمػػػد بػػػف عمػػػي الجصػػػاص ألمختصػػػر اخػػػتالؼ العممػػػاء لمطحػػػاكم,  -ٖٓ

 .ُحمد, دار البشائر االسالمية طأعبداهلل نذير  -الرازم, دراسة كتحقيؽ د
 -نػس األصػبحي الناشػر دار الكتػب العمميػة أمالؾ بػف إلماـ ل ,المدكنة الكبرل -ٖٔ

 بيركت. 
ق(, تحقيػػػػػؽ َُِّلنػػػػػكرم الطبرسػػػػػي )تامسػػػػػتدرؾ الكسػػػػػائؿ: لميػػػػػرزا حسػػػػػيف  -ٕٖ

 ق َُْٖالطبعة األكلى / -مؤسسة آؿ البيت إلحياء التراث
اهلل الشػػػيباني األحاديػػػث مذيمػػػة  حمػػػد ألحمػػػد بػػػف حنبػػػؿ أبػػػي عبػػػدأمسػػػند اإلمػػػاـ  -ٖٖ

 القاىرة. -نؤكط عمييا. الناشر دار قرطبة بأحكاـ شعيب األر 
مسند البزار ألبي بكػر أحمػد بػف عمػرك بػف عبػد الخػالؽ بػف خػالد بػف عبيػد اهلل  -ٖٗ

ىػػ(, تحقيػؽ: محفػكظ الػرحمف زيػف اهلل, ِِٗالعتكي المعركؼ بالبزار )المتػكفى: 
إلػػػى  َُ(, كعػػػادؿ بػػػف سػػػعد )حقػػػؽ األجػػػزاء مػػػف ٗإلػػػى  ُ)حقػػػؽ األجػػػزاء مػػػف 

(, الناشػػر: مكتبػػة العمػػـك ُٖالخػػالؽ الشػػافعي )حقػػؽ الجػػزء  (, كصػػبرم عبػػدُٕ
 ـ(.ََِٗـ, كانتيت ُٖٖٗالمدينة المنكرة, الطبعة: األكلى, )بدأت  -كالحكـ 

داكد الفارسػػػػػي البصػػػػػرم  يمسػػػػػند أبػػػػػي داكد الطياليسػػػػػي لسػػػػػميماف بػػػػػف داكد أبػػػػػ -َٗ
 بيركت. –الطياليسي, الناشر: دار المعرفة 
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ألبػػي بكػػر عبػػد اهلل بػػف محمػػد بػػف أبػػي شػػيبة المصػػنؼ فػػي األحاديػػث كاألخبػػار  -ُٗ
 -ىػػػػػ( تحقيػػػػؽ كمػػػػاؿ يكسػػػػؼ الحػػػػكت, الناشػػػػر مكتبػػػػة الراشػػػػد ِّٓالكػػػػكفي )ت

 ـ.ُٖٗٗ -ىػ َُْٗالرياض الطبعة األكلى 
مصػنؼ عبػػد الػػرزاؽ ألبػػي بكػػر عبػػد الػػرزاؽ بػػف ىمػػاـ الصػػنعاني تحقيػػؽ حبيػػب  -ِٗ

 -ىػػػػػ َُّْبيػػػػركت الطبعػػػػة الثانيػػػػة  –عظمػػػػي المكتػػػػب اإلسػػػػالمي الػػػػرحمف األ
 ـ.ُّٖٗ

مصػػػطفى بػػػف سػػػعد بػػػف عبػػػده ل مطالػػػب أكلػػػي النيػػػى فػػػي شػػػرح غايػػػة المنتيػػػى, -ّٗ
ىػػػػ(, ُِّْالسػػػيكطي شػػػيرة, الرحيبػػػانى مكلػػػدا ثػػػـ الدمشػػػقي الحنبمػػػي )المتػػػكفى: 

 ـ,.ُْٗٗ -ىػ ُُْٓالناشر: المكتب اإلسالمي, الطبعة: الثانية, 
 يشػػامي, أبػػالمعجػػـ األكسػػط لسػػميماف بػػف أحمػػد بػػف أيػػكب بػػف مطيػػر المخمػػي ال -ْٗ

ىػ(, المحقؽ: طارؽ بػف عػكض اهلل بػف محمػد , َّٔالقاسـ الطبراني )المتكفى: 
  .القاىرة –عبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني, الناشر: دار الحرميف 

المعجػػػـ الصػػػغير لمطبرانػػػي لمحػػػافظ أبػػػي القاسػػػـ سػػػميماف بػػػف أحمػػػد بػػػف أيػػػكب,  -ٓٗ
 لبناف. –العممية بيركت , دار الكتب  ى َّٔالمخمي الطبراني المتكفي سنة 

حمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف قدامػػػو المقدسػػػي ألمكفػػػؽ الػػػديف أبػػػي عبػػػد اهلل بػػػف  ,المغنػػػي -ٔٗ
ىػ( كيميػو الشػرح الكبيػر تحقيػؽ الػدكتكر محمػد شػرؼ َِٔالدمشقي الحنبمي ت )

الػػػديف خطػػػاب كالػػػدكتكر السػػػيد محمػػػد السػػػيد كاألسػػػتاذ سػػػيد إبػػػراىيـ صػػػادؽ دار 
 القاىرة  -الحديث 

لػػى معرفػػػة معػػاني ألفػػػاظ المنيػػاج عمػػػى مػػتف منيػػػاج الطػػػالبيف مغنػػي المحتػػػاج إ -ٕٗ
لإلماـ أبي زكريا يحيػى بػف شػرؼ الػديف النػككم تعميقػات الشػيخ جػكبمي الشػافعي 
إشػراؼ صػػدقي محمػػد جميػػؿ العطػػار دار الفكػر لمطباعػػة كالنشػػر الطبعػػة األكلػػى 

 ـ.ََِٓ -ىػ ُِْٓ
الػديف المقدسػي, دار حمػد بػف حنبػؿ, ألبػي قدامػو مكفػؽ أالمقنع في فقػو اإلمػاـ  -ٖٗ

 ََِٓالكتب العممية, بيركت, 
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شػػػراؼ الشػػػيخ ُْٖالميػػػذب لمقاضػػػي ابػػػف البػػػراح الطرابمسػػػي)ت -ٗٗ ق(, تحقيػػػؽ كا 
 ق.َُْٔ-قـ  -سبحاني, الناشر جامعة المدرسيف

عبػد اهلل محمػد بػف  يمكاىب الجميؿ في شػرح مختصػر خميػؿ, لشػمس الػديف أبػ -ََُ
ركؼ بالحطػػػاب الرُّعينػػػي المػػػالكي محمػػػد بػػػف عبػػػد الػػػرحمف الطرابمسػػػي المغربػػػي, المعػػػ

 .ـُِٗٗ -ىػ ُُِْىػ(الناشر: دار الفكر, الطبعة: الثالثة, ْٓٗ)المتكفى: 
مػػدكتكر عبػػد اهلل محمػػد لمكسػػكعة فقػػو اإلمػػاـ األكزاعػػي أكؿ تػػدكيف لفقػػو اإلمػػاـ,  -َُُ

 ـ. ََُِ -ىػ ُُِْبيركت  –الجبكرم, دار الفكر 
 ارة األكقاؼ المصرية.مكسكعة األعالـ تراجـ مكجزة لألعالـ مكقع كز  -َُِ
كخػػرج  نػس أبػي عبػػد اهلل األصػبحي صػػحح كرقػـأمكطػأ اإلمػاـ مالػػؾ لمالػؾ بػػف  -َُّ

 بيركت. –أحاديثو محمد فؤاد عبد الباقي الناشر المكتبة الثقافية 
النتػػؼ فػػي الفتػػاكل, ألبػػي الحسػػف عمػػي بػػف الحسػػيف السػػغدم, المحقػػؽ: صػػالح  -َُْ

 .ُْٖٗ -ىػ َُْْطبع: بيركت, تاريخ ال -مؤسسة الرسالة الديف الناىي,
النكػػت كالعيػػكف: ألبػػي الحسػػف عمػػي بػػف محمػػد بػػف محمػػد بػػف حبيػػب البصػػرم  -َُٓ

ىػػػػػ(, تحقيػػػػؽ: السػػػػيد ابػػػػف عبػػػػد َْٓالبغػػػػدادم, الشػػػػيير بالمػػػػاكردم )المتػػػػكفى: 
 بيركت / لبناف. -المقصكد بف عبد الرحيـ, الناشر: دار الكتب العممية 

نيػػؿ األكطػػار مػػف أحاديػػث سػػيد األخيػػار شػػرح منتقػػى األخبػػار لمحمػػد بػػف عمػػي  -َُٔ
 إدارة الطباعة الميزرية.  -بف محمد الشككاني, تعميقات محمد منير الدمشقي 

لعػػػػاممي اكسػػػػائؿ الشػػػػيعة إلػػػػى تحصػػػػيؿ مسػػػػائؿ الشػػػػريعة: لمحمػػػػد بػػػػف الحسػػػػف  -َُٕ
 قـ. -قُِّٕق( تحقيؽ مؤسسة آؿ البيت إلحياء التراث َُُْ)ت

حامد محمد بف محمد الغزالػي,  ييط في المذىب: لحجة اإلسالـ اإلماـ أبالكس -َُٖ
 ىػ, دار النشر / دار السالـ. َٓٓالمتكفى 
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 جمهح جامعح األوثار نهعهىو اإلسالميح 

 

 و 3102كاوىن انثاوي  –انعذد انراتع عشر  –اجملهذ انراتع 

 ألتي عثذاهلل انعثذري املىاق )دراسح مقاروح( يف كتاب "انتاج واالكهيم"  املانكي سهمىن اته نإلماو انفقهيح اآلراء
 )اننكاح، انطالق، اخلهع، انعذج، املفقىد، اننفقح(  

 

 

 

  




