
 

 

 

  

  

  
  

  المسائل التي خالف فيها الظاهرية الجمهور 

  واختارها شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 أنموذجا) األحوال الشخصية  ( 
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املسائل التي خالف فيها الظاهرية اجلمهور واختارها شيخ اإلسالم ابن   :موضوع البحث

 أنموذجا).األحوال الشخصية  تيمية (

عرض ومجع املسائل التي خالف فيها الظاهرية اجلمهور واختارها شيخ   :هدف الدراسة 

  والرتجيح فيام بينها.  تها، مناقش ل قول واإلسالم ابن تيمية، وتأصيلها، وبيان أدلة ك

وتضمنت نبذه عن الفقه اإلسالمي وأمهيته؛ ثم مشكلة البحث، وأسباب اختيار   املقدمة:

ابقة للبحث، ومنهج الدراسة ثم خطة  املوضوع، وأسئلة البحث، والدراسات الس

  . البحث

يمية  ابن تظاهري وتضمنا: ترمجة علمية لكل من ابن حزم ال  ويشتمل عىل مبحثني  :التمهيد

ته، وطلبه للعلم، وشيوخه، وتالميذه، ومنزلته  من حيث: (اسمه، ونسبه، ومولده، ونشأ

  العلمية ورتبته االجتهادية، ومؤلفاته، ثم وفاته) 

  خطة البحث:  

تيمية يف النكاح، وفيه  التي خالف فيها الظاهرية اجلمهور واختارها ابن  األول: املسائلالفصل 

  مبحثان:

  ية.الزاننكاح األول: املبحث 

  املبحث الثاين: النكاح عىل رشط فاسد.

  الطالق، وفيه الفصل الثاين: املسائل التي خالف فيها الظاهرية اجلمهور واختارها ابن تيمية يف 

  مبحثان:

  املبحث األول: وجوب املتعة للمطلقة.

  السكران.املبحث الثاين: طالق 

،  الرجعة اختارها ابن تيمية يف هور واجلم لظاهرية الفصل الثالث: املسائل التي خالف فيها ا
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٢٢٤٢ 

  اإلشهاد يف الرجعة.مبحثا واحدا يف  وفيه 

الرضاع،   الفصل الرابع: املسائل التي خالف فيها الظاهرية اجلمهور واختارها ابن تيمية يف

  وفيه مبحثان:

  ملحرمات.املبحث األول: عدد الرضعات ا

  .املبحث الثاين: الرضاع بعد متام احلولني

  ىل خالصة البحث وأهم النتائج والتوصيات. مل عوتشت ِمتة:اَخلا

  واشتملت عىل: قائمة املصادر واملراجع، فهرس املوضوعات. الَفهاِرس الِعلميّة:

التحلييل؛ لتوضيح  ثم املنهج الوصفي  يعتمد الباحث عىل املنهج االستقرائي؛ منهج البحث:

  . وحتليل آراء العلامء يف املسألة حمل البحث

 ث:  البح  نتائجأبرز 

  . اإلسالمكان ابن حزم أمجع أهل األندلس قاطبة يف عرصه لعلوم  - ١

 ،  يرى ابن حزم وابن تيمية عدم جواز إجبار األب البنته البكر البالغة عىل النكاح - ٢

  حتى تتوب.كام أنه ال حيل للزانية أن تنكح أحداً، 

  ات. متفرقرضعات  يرى ابن حزم وابن تيمية أنه ال حيرم من الرضاع إال مخس  - ٣

  .هب ابن حزم إىل أن رضاع الكبري حمرم مطلقا، وقال به ابن تيمية عند احلاجة ذ

الزواج   -الظاهرية  - ابن تيمية  -ابن حزم  - اختالف يف الرأي  - الكلامت املفتاحية: قضايا 

  الكبري  إرضاع  -رأة مطلقة من ام
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 ا اا    رء وار ا  ا ا  

The Issues about which al-Ẓāhiriyyah Disagreed with the 

Mainstream Scholars, Selected by Ibn Taymiyyah: 

A Sample form Personal Status Jurisprudence 

By: Dr. Mahā’ Salim Ibrahim Assuwaidā’ 

Assistant Professor of Comparative Islamic Jurisprudence at the Department 

of Islamic Culture, Hail University 

maha.2233@hotmail.com 

Abstract 

Research Objective: compiling and presenting all the the issues about 

which al-Ẓāhiriyyah differed with the mainstream scholars, and were chosen 

by Ibn Taymiyyah.  These issues have been analyzed, explored and their 

evidences are discussed, giving preference to chosen rulings. 

 

Research plan:  

1. Section One: the issues about which al-Ẓāhiriyyah differed with the  

the mainstream scholars, and were chosen by Ibn Taymiyyah 

regarding marriage. 

2. Section Two: the issues on which al-Ẓāhiriyyah differed with the 

mainstream scholars, and which were chosen by Ibn Taymiyyah 

regarding divorce. 

3. Section Three: the issues about which al-Ẓāhirīyyah differed with the 

mainstream scholars, and which were chosen by Ibn Taymiyyah 

regarding remarrying one's divorced woman; it includes a subsection 

on testimony. 

4. Section Four: the issues about which al-Ẓāhirīyyah differed with the 

mainstream scholars, and were chosen by Ibn Taymiyyah regarding 

breast feeding. 
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٢٢٤٤ 

5. Conclusion: summarization of the study, its major findings, and 

recommendations. 

6. Indexes: a list of bibliography and works cited; a table of contents. 

 

Research Methodology: the researcher relies on the inductive method, then 

the descriptive analytical method, in an attempt to elucidate and analyze the 

opinions of scholars on the issue under discussion. 

 

Major Findings of the Paper: 

1. During his time, Ibn Hazm was the supreme authority on Islamic sciences 

in all Andalusia. 

2. Ibn Hazm and Ibn Taymiyyah are of the opinion that a father is not 

permitted to force his adult virgin daughter into marriage. To them, a 

woman who has committed adultery is not allowed to marry until she has 

already repented3. Ibn Hazm and Ibn Taymiyyah are of the opinion that it 

takes five separate instances of breastfeeding to establish a relationship of 

spouse by nursing, 

4. Ibn Hazm ruled that breastfeeding of an adult is absolutely prohibited, 

whereas Ibn Taymiyyah allowed it when needed. 

 

Key words: Issues – Difference in opinion – Ibn Hazm – Ibn Taymiyyah – 

Ẓahiriyah – Remarrying one's divorced woman 
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 ا اا    رء وار ا  ا ا  

ا  

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني، نبينا حممد  

  وعىل آله وصحبه أمجعني. أما بعد؛

إذ الفقه اإلسالمي هو الذي ينظم أعامل املكلفني يف شتى مرافق   عظيمة؛فإن لعلم الفقه مكانة 

خادمة له وهي كلها   اهقهم ومعبودهم، والعلوم بشتى فروعحياهتم ويربطهم بخال

ا، يتجه نحو هدف واحد، هو تنظيم أفعال   مرتابطة متكاملة تكون بمجموعها بناًء مرتاص�

  خالقهم ومعبودهم، وهي الغاية التي خلق من أجلها اإلنسان قالاملكلفني وربطهم ب

  .)١( َّيئ	ىئ	نئ	مئ	زئ	رئ	ّٰ	ُّ  تعاىل:

ع عىل تفاصيله،  اله واإلملام به واالطوم عىل أساس علم الفقفحياة املسلم كلها تق

  والسري عىل اخلطوط التي رسمها العلامء.

لفروع الفقهية املبني عىل  مدى اختالف الفقهاء يف ا واملُطالع ألبواب الفقه املختلفة يظهر له 

فيها  املسائل التي خالف "ضوابط وقواعد ثابتة مستقرة عندهم، ويف هذه الدراسة نتناول 

  . "ابن تيمية مجعا ودراسة يف األحوال الشخصية )٢(  واختارها الظاهرية مجهور الفقهاء 

 

 .٥٦: ٥١القرآن. الذاريات.    )١( 

، اخ  )٢(   ُه: َعَىل َصـاِحبِ  وخاَرهُ ، اًرا، فهو ُخمتاريوِخ  تياًرا وِخريةً ، اْخَرتْ َ ًة وَخـريَّ ِه َخـْرياً وِخـَريَ

ْمُع أَْخياٌر وِخيَـاٌر.  ٌة، َواْجلَ َ ٌة وَخريِّ ، وامرأَة َخْريَ ٌ له؛ َوَرُجٌل َخْريٌ وَخريِّ ـء، َواْختَـاَرُه: انتقـاهَفضَّ  وخـار اليشَّ

جضخصحص	مس	خس	حس	جس	ُّ تعاىل:  واصطفاه، لقوله  ي] أ٦٨صـص: [الق، َّ	خض	حض	مص

نظر: ييل: بأن االختيار هو ترجيح اليشء وختصيصه وتقديمه عىل غريه.  وقاهللا.  ليس هلم أن خيتاروا عىل

، عوض مرعـب،املحقـق: حممـد٢٢٤/ ٧هتذيب اللغة، حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصـور

مكـرم بـن  مد بنحم عرب،الان لس ،م ٢٠٠١ىل، الطبعة: األو، بريوت –النارش: دار إحياء الرتاث العريب 

 =–ار صادر د، لنارش: ٢٦٦/ ٤ اإلفريقيمجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى  عىل، أبو الفضل،
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٢٢٤٦ 

 :ا   

تكمن مشكلة البحث يف دقة البحث؛ حيث استقراء املسائل التي خالف فيها الظاهرية  

  مجهور الفقهاء واختارها ابن تيمية مجعا ودراسة يف األحوال الشخصية. 

ر اب اع: أ  

  دة أسباب؛ أمهها: دفعني إىل دراسة هذا املوضوع ع

 تيمية يفالظاهرية مجهور الفقهاء واختارها ابن املسائل التي خالف فيها احلاجة إلظهار  -١

 األحوال الشخصية.

املسائل التي خالف فيها الظاهرية مجهور الفقهاء واختارها ابن تيمية يف   حماولة مجع وتأصيل -٢

  .األحوال الشخصية

  

  

  

 
حمّمد بـن حمّمـد بـن عبـد الـرّزاق احلسـيني، أبـو  تاج العروس،، هـ ١٤١٤ -الطبعة: الثالثة ، بريوت= 

بيـدي  كشـاف  ، النـارش: دار اهلدايـة، حققـنيملا ،جمموعـة مـن٢٤٢ / ١١الفيض، امللّقب بمرتىض، الزَّ

حممد بن عيل ابن القايض حممد حامد بـن حمّمـد صـابر الفـاروقي احلنفـي  حات الفنون والعلوم،اصطال

الرتمجة ، نقل النص الفاريس إىل العربية: د. عبد اهللا اخلالدي، ،حتقيق: د. عيل دحروج١٣٣/ ١التهانوي 

  .م ١٩٩٦ - الطبعة: األوىل، بريوت –ان نارشون ة لبنتبكالنارش: م، ينايناألجنبية: د. جورج ز

املختـار وغـريه بالبـال ويكـون إرادة  هو إرادة اليشء بدالً من غريه وال يكون مع خطور 

مل خيطر بالبال غريه، وأصل االختيار اخلري، فاملختار هو املريـد خلـري الشـيئني يف احلقيقـة أو خـري  للفعل

 إجلاء واضطرار. غري ن ملشيئني عند نفسه ا

، أبو هالل احلسن بن عبد اهللا بن سـهل بـن سـعيد بـن حييـى بـن مهـران اللغوية،معجم الفروق ينظر: 

النارش: مؤسسة النرشـ ، املحقق: الشيخ بيت اهللا بيات، ومؤسسة النرش اإلسالمي، ٢٨ / العسكري ص

  .هـ١٤١٢لطبعة: األوىل، ا، اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بـ «قم»
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 ا اا    رء وار ا  ا ا  

أ:ا   

  ام ييل:وتربز أسئلة البحث يف في

 واختارها ابن تيمية يف النكاح.خالف فيها الظاهرية اجلمهور  ما هي املسائل التي -١

 ما هي املسائل التي خالف فيها الظاهرية اجلمهور واختارها ابن تيمية يف الطالق؟ -٢

 الرجعة؟ ية يف يمت ما هي املسائل التي خالف فيها الظاهرية اجلمهور واختارها ابن -٣

 ع؟اجلمهور واختارها ابن تيمية يف الرضاخالف فيها الظاهرية ما هي املسائل التي  -٤

:ت اراا  

بالبحث والتنقيب مل أقف عىل دراسة سابقة حول موضوع املسائل التي خالف فيها  

  الظاهرية مجهور الفقهاء واختارها ابن تيمية يف األحوال الشخصية.

  :  ارا

املنهج الوصفي التحلييل؛ لتوضيح وحتليل   م؛ ث)١(  االستقرائييعتمد الباحث عىل املنهج 

  .)٢(  البحثآراء العلامء يف املسألة حمل 

  وأما اجلانب اإلجرائي: 

  دراسة املسألة دراسة مقارنة معتمدا عىل كتب املذاهب املعتربة، وذلك من خالل ما ييل:  - ١

  .املسألة  بيان - أ

 

زئيات والفرعيات وحتليلهـا السـتخراج األصـول والكليـات تقراء اجلهو انتقال الباحث من مرحلة اس  )١(  

واملبادئ العامة، والوصول إىل رؤيـة سـليمة وأحكـام صـحيحة ونتـائج صـائبة، وبالتـايل الوصـول إىل 

 .مقرتحات ونتائج وحلول مقبولة ـفي نظر الباحث

  ت.-ط، د-د، ٦٤يدة، عبد الوهاب أبو سليامن ص / غة جدياصبة البحث العلمي ينظر: كتا

 .م ١٩٨٦ القاهرة، – الكتب عامل ١٠ط ،٩٦ص مريس وسعد ألمحد "تطور الفكر الرتبوي   )٢( 
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  ادرات

ا 

٢٢٤٨ 

   املسألة.سالم والظاهرية يفاإل خ شي عرض قول  -ب

  الفقهاء األربعة من مظاهنا يف كتب األئمة. أقوال  ذكر -ج

  .بيان أدلة كل قول -د

  مناقشات األدلة.  -هـ

  الرتجيح.    -و

  اسم السورة ورقم اآلية.  بذكر القرآنية  اآليات أعزو - ٢

تخرجيه  بي تف أقوم بتخريج األحاديث فإن كان احلديث يف الصحيحني أو يف أحدمها، أك - ٣

لالتفاق عىل قبول حديثهام، أما إن ورد احلديُث يف  مها؛ دون غريمنهام، أو من أحدمها، 

  غريمها من كتب احلديث األخرى، نقلُت خالصة احلكم وبيان درجته. 

ىل أسم الكتاب واجلزء والصفحة، وبالنسبة ملعلومات الكتاب  إ عند ذكر املرجع أشري  - ٤

ل بياناته كاملة « جدت»، وأضعها  وبيانات النرش إن وملؤلف، واملحقق، ام اسفإين أسجِّ

  رس املصادر واملراجع.يف فه 

ة االستفادة من البحث يف الرسالة عىل   - ٥ ل مهمِّ أضع فهارس فنية يف آخر الرسالة، تسهِّ

  النحو اآليت: 

  فهرس األحاديث.  - ب                     فهرس اآليات القرآنية. - أ

    فهرس املصطلحات. - د                                          فهرس اآلثار.  -ج

  الم. فهرس األع  -هـ

  

  



 

 

   

  

  ادرات

ا 

٢٢٤٩ 

 ا اا    رء وار ا  ا ا  

:رات ا  

  فصول، وخامتة، ثم فهرس املراجع واملصادر هيد وأربعة وتشتمل عىل مت

  التمهيد ويشتمل عىل مبحثني: 

  ، وفيه سبعة مطالب:ابن حزم الظاهرياملبحث األول: 

  .ومولده: اسمه، ونسبه، املطلب األول

  للعلم.: نشأته، وطلبه  لثاينلب اطملا

  شيوخه.: املطلب الثالث

  تالميذه.: لرابعلب ااملط

  االجتهادية.: منزلته العلمية ورتبته امساملطلب اخل

  . مؤلفاته : املطلب السادس

  وفاته.: املطلب السابع

  ، وفيه سبعة مطالب:اهللا تيمية رمحه شيخ اإلسالم ابن  :  ثايناملبحث ال

  ومولده. ونسبه، مه،اس :املطلب األول

  للعلم.: نشأته، وطلبه  املطلب الثاين

  شيوخه.: ثالثال  املطلب 

  تالميذه.: لرابعاملطلب ا

  االجتهادية.: منزلته العلمية ورتبته املطلب اخلامس

  . مؤلفاته : املطلب السادس

  وفاته.: املطلب السابع

ن تيمية يف النكاح، وفيه  اب رهاالتي خالف فيها الظاهرية اجلمهور واختا األول: املسائلالفصل 



 

 

 

  نوا اد ا

   

  

  ادرات
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٢٢٥٠ 

  مبحثان:

  ة.املبحث األول: نكاح الزاني

  .نكاح عىل رشط فاسداملبحث الثاين: ال

  الطالق، وفيه الفصل الثاين: املسائل التي خالف فيها الظاهرية اجلمهور واختارها ابن تيمية يف 

  مبحثان:

  املبحث األول: وجوب املتعة للمطلقة.

  ان.سكراملبحث الثاين: طالق ال 

،  الرجعة  اختارها ابن تيمية يف ف فيها الظاهرية اجلمهور والفصل الثالث: املسائل التي خال 

  اإلشهاد يف الرجعة.مبحثا واحدا يف  وفيه 

الرضاع،   الفصل الرابع: املسائل التي خالف فيها الظاهرية اجلمهور واختارها ابن تيمية يف

  وفيه مبحثان:

  ات.حرماملبحث األول: عدد الرضعات امل

  م احلولني.املبحث الثاين: الرضاع بعد متا 

  لتوصيات.  أهم النتائج وامل عىل وتشت اخلامتة،

 

  

  

  



 

 

   

  

  ادرات

ا 

٢٢٥١ 

 ا اا    رء وار ا  ا ا  

و ا :  

  ، و  :ا  ايا اول: 

  : ا، وم، وه .ا اول

ما ا.  وط ،م :  

ا ا : .  

اا ه .ا :  

ا اا  :ا ور . د  

  .: ا ادس

ا ا. و :  

ا ام :ا ر   ا ا :  و ،  

  : ا، وم، وه .ا اول

ما ا وط ،م : .  

ا ا :.   

اا ه .ا :  

   اد.  ور : ا اا

  .: ا ادس

ا ا. و :  

  
  

  
  
  

  



 

 

 

  نوا اد ا

   

  

  ادرات

ا 

٢٢٥٢ 

ا  
  

  

  ا  ايا اول: 

 وفيه سبعة مطالب:

  وه.: ا وم ا اول

  :ا  - أ

معدان بن سفيان بن   غالب بن صالح بن خلف بنعيل بن أمحد بن سعيد بن حزم بن  وه

  .)١(  يزيد

  م:   -ب

  .)٢(  األندليسثم  األصل،الفاريس  حممد،أبو 

  ه:  -ج

  .)١(  هـ٣٨٤بقرطبة يف سنة ولد ابن حزم  

 

   شـمس الـدين أبـو عبـد اهللا حممـد بـن أمحـد بـن عـثامن بـن َقـاْيامز الـذهبي ،ينظر: سري أعالم النـبالء )١(  

أبو بكر بن قات الشافعية، طب ،م ٢٠٠٦-هـ١٤٢٧ الطبعة:، رةالقاه -ديثدار احل لنارش:ا ، ١٨٠/ ١٨

 املحقـق:،   ٢٤٥   ، ، صأمحد بن حممد بن عمر األسدي الشهبي الدمشقي، تقي الدين ابن قايض شهبة

طبقـات ،  ه ١٤٠٧األوىل،  الطبعـة:، بـريوت –عـامل الكتـب  دار النرشـ:، د. احلافظ عبد العليم خـان

،  ٦٠٦/ ٢ لـدين املعـروف بـابن الصـالح ، أبو عمـرو، تقـي اعبد الرمحن ن بنثامع، فقهاء الشافعيةال

 .م ١٩٩٢األوىل،  الطبعة:، بريوت –دار البشائر اإلسالمية  النارش:، حميي الدين عيل نجيب املحقق:

ين صـالح الـد، يـاتالوايف بالوفـ ،٢٤٥   طبقات الشافعية، ص ،١٨٠/  ١٨  ينظر: سري أعالم النبالء  )٢(

دار  النـارش:، أمحد األرناؤوط وتركـي مصـطفى املحقق: ،٩٣ / ٢٠الصفدي بن أيبك بن عبد اهللا ل ليخ

عبـد الـرمحن بـن أيب بكـر، ، طبقـات احلفـاظ ،م ٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠عام النرش:، بريوت –إحياء الرتاث 

 .١٤٠٣األوىل،  عة:الطب، بريوت –دار الكتب العلمية  النارش: ،٤٣٥ص:   جالل الدين السيوطي 



 

 

   

  

  ادرات

ا 

٢٢٥٣ 

 ا اا    رء وار ا  ا ا  

ما ا وط م :.  

وكان والده من كرباء أهل   ورفاهية،م تنعيف  - رمحه اهللا  - نشأ اإلمام ابن حزم 

قد مهر أوًال يف   وكان شبيبته،وكذلك وزر أبو حممد يف  العامرية،يف الدولة قرطبة عمل الوزارة 

  . )٢( فأثرت فيه تأثًريا كبًريا  الفلسفة،ويف املنطق وأجزاء  والشعر،األدب واألخبار 

 اا :.  

 اجلنة، وجه  بن مسعود بن حييى منهم ،املشايخ من عدد عند – عنه  اهللا ريض –سمع         

ن حممد بن اجلسور، ب أمحد  عمر  أيب ومن ،عنده شيخ أعىل  فهو  ،أصبغ بن قاسم حبصا

وحممد بن سعيد بن نبات،  القايض،ومحام بن أمحد  القايض،ويونس بن عبد اهللا بن مغيث 

 عثامن،حممد بن وعبد اهللا بن  خالد،بن  هللا د اوعبد الرمحن بن عب التميمي،وعبد اهللا بن ربيع 

 ن قاسمب د بن قاسم عبد اهللا بن يوسف بن نامي ، وأمحالطلمنكي ، وحممد  أمحد بن وأيب عمر 

 )٣(بن أصبغ ، وغريهم

 ااه: ا .  

ووالد القايض أيب   احلميدي،وأبو عبد اهللا  الفضل،تتلمذ عىل يديه ابنه أبو رافع 

 

 .٦٠٦ / ٢الشافعية طبقات الفقهاء  .٢٤٥  طبقات الشافعية ص  ،١٨٠/  ١٨  الء ينظر: سري أعالم النب    )١( 

شمس الدين أبو عبـد اهللا حممـد بـن أمحـد بـن عـثامن بـن َقـاْيامز  ينظر: ميزان االعتدال يف نقد الرجال، )٢(  

، لبنـان –وت والنرشـ، بـري، باعـةلطفة لعردار امل رش:النا، عيل حممد البجاوي حتقيق: ،٢٠٦/  ٢ الذهبي

 ،١٩١ / ١  الـذهب  شـذرات ،١٨١/  ١٨  سري أعالم النبالء ، م  ١٩٦٣ -هـ  ١٣٨٢األوىل،  الطبعة:

 . ٩٤/ ٢٠ الوايف بالوفيات 

ــهبة،     )٣(  ــايض شـ ــن قـ ــافعية، ابـ ــات الشـ ــذهبي  ،٢٠٥ص ينظـــر: طبقـ ــبالء، الـ ــالم النـ ــري أعـ   سـ

  ٢٠٠/  ١٨. 



 

 

 

  نوا اد ا

   

  

  ادرات

ا 

٢٢٥٤ 

  .)١(باإلجازةمن روى عنه مروياته  وهو آخر حممد،وأبو احلسن رشيح بن   ،يبعرالبكر بن 

 ااا  :ور  .دا  

وأوسعهم معرفة مع توسعه يف   اإلسالم،كان ابن حزم أمجع أهل األندلس قاطبة لعلوم        

رمحه  -كان  خبار، فقد ألاو سري واملعرفة بال  والشعر، ووفور حظه من البالغة  اللسان،علم 

الفقه، له مصنفاته حافظا للحديث و النظم،وحيسن  النقل،يد وجي  مجة،بعلوم  ينهض  -اهللا

  . )٢( م، أثنى عليه الكثري من العلامءلوقد زهد يف الرئاسة ولزم منزله مكب�ا عىل الع املفيدة،

  

 دساا :.  

  : أشهرها  من جليلة  عظيمة  فاٌت مصن -  اهللا رمحه  –ابن حزم  لإلمام

  ورقة.مخسة عرش ألف   م كتاب اخلصالإىل فه اإليصال - ١

  جملدان.اإلسالم مل رشائع اخلصال احلافظ جل - ٢

  جملد.يف الفقه   "املجىل   - ٣

  جملدات .  واآلثار ثاميناملحىل يف رشح املجىل باحلجج  - ٤

  ورقة.مائة وعرشون  "حجة الوداع  - ٥

  لد. جم ايض قسمة اخلمس يف الرد عىل إسامعيل الق - ٦

 

ــري    )١(  ــانظـ ــافع: طبقـ ــايةت الشـ ــن قـ ــهبة، ، ابـ ــذهبي  ،٢٠٥ صيض شـ ــبالء، الـ ــالم النـ ــري أعـ   سـ

 .٩٣ / ٢٠بالوفيات الوايف  ،٢٠٠/  ١٨  

عبد احلـي بـن أمحـد بـن حممـد ابـن العـامد  ،، شذرات الذهب  ٢٠١/  ١٨  ينظر: سري أعالم النبالء   )٢(  

د القــادر عـب  ثـه:ديخــرج أحا ،اؤوطرـن حممـود األ حققـه:،  ١٩١/  ١   الَعكـري احلنـبيل، أبـو الفــالح

ـ  ١٤٠٦األوىل،  الطبعـة:، بـريوت –دار ابن كثري، دمشـق  النارش:، األرناؤوط طبقـات ، م  ١٩٨٦ -ـه

 . ٤٣٥ص:  احلفاظ للسيوطي 



 

 

   

  

  ادرات

ا 

٢٢٥٥ 

 ا اا    رء وار ا  ا ا  

  .   )١( ابن حزم رمحه اهللا املصنفات التي صنفها وغري ذلك من الكتب و

 اا :.و  

)،   فكان  ٤٥٦األحد لليلتني بقيتا من شعبان ، سنة(عشية يوم  - رمحه اهللا  -ويف ابن حزم ت

 . )٢( عمره إحدى وسبعني سنة وأشهرا ، رمحه اهللا

 

 ا:ما  ا ا  ر ا  
  

   لب:طام  سبعة وفيه 

  وه.: ا، وم، ا اول

  ا:  - أ

بن أيب القاسم، واسمه اخلرض  عبد السالم بن عبد اهللا  هو أمحد بن عبد احلليم بن

بن حممد بن عيل بن عبد اهللا احلراين ثم الدمشقي الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن الشيخ  

يكنى بأيب   - رمحه اهللا  - ية، كان الدين املعروف بابن تيم د جم شهاب الدين ابن الشيخ

  .   )٣( العباس

 

 النـارش: ، ٤٥/  ٤  خري الدين بن حممود بن حممد بن عيل بن فارس، الزركيل الدمشقي ، ينظر: األعالم  )١(  

إبراهيم بن حممد بن  ،املقصد االرشد ،م  ٢٠٠٢أيار / مايو  -عرش امسة خلا طبعة:ال، نياليدار العلم للم

د عبـد الـرمحن بـن سـليامن  املحقـق:،  ٢١٣/ ٢   اهللا بن حممد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدينعبد 

ـ ١٤١٠األوىل،  الطبعة:، السعودية –الرياض  -مكتبة الرشد  النارش:، العثيمني بقـات ط، م ١٩٩٠ -ـه

 . ٤٣٥ص:  يوطي لسفاظ لاحل

 .  ٤٦/  ٤  ، األعالم، الزركيل   ٢٠١/  ١٨  ينظر: سري أعالم النبالء     )٢( 

  الدين خليـل بـن أيبـك الصـفدي صالحالنرص ، أعيان العرص وأعوان  ١٧/ ٧ ينظر: الوايف بالوفيات  )٣(  



 

 

 

  نوا اد ا

   

  

  ادرات

ا 

٢٢٥٦ 

 .)١(  »اإلسالمقب «شيخ بل -رمحه اهللا -واشتهر ابن تيمية 

  م: - ب

  .)٢(  تيمية هو النمريي احلراين الدمشقي احلنبيل، أبو العباس، تقي الدين ابن 

  ه:  -ج

  .)١( م١٢٦٣ ـ ه٦٦١يف حران سنة    -ه اهللا رمح -ولد ابن تيمية  

 

كتور حممـود ، الدعدمودكتور حممد ، الالدكتور عيل أبو زيد، الدكتور نبيل أبو عشمة املحقق: ، ١٤٥/ ٢

لبنـان، دار الفكـر،  -دار الفكـر املعـارص، بـريوت  النـارش:، مازن عبد القادر املبارك قدم له:، سامل حممد

حممـد بـن  ،ذيل التقييد يف رواة السنن واألسانيد ،م  ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٨األوىل،  الطبعة:، سوريا –دمشق 

، كـامل يوسـف احلـوت املحقـق:،  ٣٢٥/ ١  ايسلـف اي ملكي احلسنطيب اأمحد بن عيل، تقي الدين، أبو ال

ـ/ ١٤١٠األوىل،  الطبعـة:، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان النارش: الـدرر الكامنـة البـن  ، م ١٩٩٠ـه

مراقبة / حممـد  املحقق: ، ١٦٨/ ١   أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين ،حجر

ـ/ ١٣٩٢الثانيـة،  الطبعـة:، صيدر اباد/ اهلند -نية عارف العثامامل رةدائ جملس ارش:الن، عبد املعيد ضان ـه

  .م ١٩٧٢

حممد ابن أمحد بـن جماهـد القييسـ الدمشـقي الشـافعي،  بن بكر أيباهللا حممد بن عبد ، ينظر: الرد الوافر  )١(  

 –ي مالاإلـس  املكتـب :لنارش زهري الشاويش املحقق:،  ٢٢  ص: شمس الدين، الشهري بابن نارص الدين

، ذيـل طبقـات  ٧٤/ ١ ، فـوات الوفيـات  ٢٧/ ١ سري أعالم النبالء ، ١٣٩٣األوىل،  الطبعة:، بريوت

   زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن، الَسالمي، البغدادي، ثم الدمشقي، احلنـبيل ،احلنابلة

 الطبعـة:، الريـاض –عبيكـان لا مكتبـة النـارش:، مـنيد عبد الرمحن بن سليامن العثي املحقق:،  ٤٩٣/ ٤

  .م  ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٥األوىل، 

، ذيـل التقييـد يف رواة السـنن  ١٤٥/ ٢النرصـ أعيـان العرصـ وأعـوان  ،١٧/ ٧بالوفيات ينظر: الوايف  )٢(  

 . ١٦٨/ ١ الدرر الكامنة البن حجر   ٣٢٥/ ١ واألسانيد  



 

 

   

  

  ادرات

ا 

٢٢٥٧ 

 ا اا    رء وار ا  ا ا  

ما ا وط ،م :.  

اد يف امللبس واملأكل، وكان  نشأ شيخ اإلسالم ـ رمحه اهللا ـ يف تصون تام وعفاف واقتص

ا ناسكا صواما قواما، ذاكرا هللا ـ تعاىل ـ يف كل أمر وعىل كل حال، صاحلا برا بوالديه تقيا ورع

ه وأوامر  ـ  تعاىل  ـ اهللا دحدو عند  وفاقا والقضايا،  لحوااأل سائر يف  - تعاىل–رجاًعا إىل اهللا 

نفسه تشبع من العلم، وال تروي من ونواهيه، أمًرا باملعروف، ناهيًا عن املنكر، ال تكاد 

  .)٢( البحثاالشتغال، وال تكل من من  ال متلاملطالعة، 

  ومل وكان شيخ اإلسالم منذ صغره حريصا عىل الطلب، جمًدا عىل التحصيل والدأب، 

رابه من اللعب والبطالة، إذ كان ال يؤثر عىل  غره يعني بام يعنى به أتن ـ رمحه اهللا ـ وقت صكي

  .)٣(  العلمالعلم لذة أي لذة، وال يؤثر أن يضيع منه حلظة يف غري االشتغال ب

آل تيميَّة ذاكرًة واِعيًَة، لكن خرقت العادة مع اإلمام ابن   -سبحانه  -ولقد وَهب اهللا 

االجتِهاديَّة يف العلوم اإلسالميَّة التي  النسيان، وإنَّ املكانة  ُعِرَف عنه احلفظ وبطء ث ي؛ حتيميَّة 

لََّفه عىل أهل زمانه؛ إلمامته  اإلسالم ابن تيميَّة يف عرصه، والتأثري العميق الذي خأحَرَزها شيُخ 

ره ونبوغه يف العلوم  يف ذلك َيرِجع  ربألكإنام كان الفضل ا -يف التفسري واحلديث مًعا، وتبحُّ

 

، الدرر الكامنـة البـن حجـر   ١١/ ٧  يات وفبال ، الوايف ١٤٥/ ٢ ينظر: أعيان العرص وأعوان النرص   )١(   

 .  ٣٢٥/ ١ ، ذيل التقييد يف رواة السنن واألسانيد ١٦٨/ ١

  .١٦٨/ ١حجر الكامنة البن  الدرر ١١/ ٧بالوفيات الوايف  ،١٤٥/ ٢النرص ينظر: أعيان العرص وأعوان    )٢( 

اهللا حممد بن أمحد بن عثامن بـن  بدن أبو عيس الدشم ،م تاريخ اإلسال  ، ٤٢/ ١٨بالوفيات الوايف ينظر:     )٣( 

 املحقق: الدكتور بشار عّواد معروف ، ١٠٤/ ٥١  َقاْيامز الذهبي

قطـب الـدين أبـو الفـتح ، ذيـل مـرآة الزمـان ،م  ٢٠٠٣الطبعة: األوىل، ، النارش: دار الغرب اإلسالمي

بعـة: الثانيـة، لطا، اهرةلـق ي، اسالمالنارش: دار الكتاب اإل ، ١٨٦، ١٨٥/ ٤  موسى بن حممد اليونيني

  . ١٤٥/ ٢ أعيان العرص وأعوان النرص  ،م  ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٣



 

 

 

  نوا اد ا

   

  

  ادرات

ا 

٢٢٥٨ 

  .)١(  هباه ِرط، وكلُّ ذلك نعمٌة أكَرَمه اهللا هبا، وموهبٌة اختصَّ رته النادرة، وذكائه املف إىل ذاك 

ا ا :.  

  عىل كثري من املشايخ منهم: -رمحه اهللا -أخذ شيخ اإلسالم العلم  

سنة  توىف ملا شقي القاسم بن أيب بكر بن القاسم بن غنيمة أمني الدين االربيل الدم - ١

  .)٢( هـ٦٨٠

  شيخ اإلسالم كبري الشافعية تاج الدين الفزاري املرصي ثم الدمشقي، ولد سنة أربع - ٢

  .)٣( هـ٦٩٠ون وست مائة، توىف سنة  عرشو

لكركي، املرشف.  عيل بن بلبان، املحدث عالء الدين، أبو القاسم املقديس، النارصي ا - ٣

  .)٤( هـ٦٨٤املتوىف سنة 

ري احلاج عامد الدين أبو املحاسن  فرج الرئيس األجل أملا  أيبيوسف بن أيب نرص بن  - ٤

 

 .  ١٤٥/ ٢النرص أعيان العرص وأعوان  ،٤٢/ ١٨بالوفيات ينظر: الوايف     )١( 

 ، ١٧١/ ٤    شمس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثامن بن َقـاْيامز الـذهبي ،احلفاظينظر: تذكرة     )٢( 

ـ١٤١٩الطبعـة: األوىل، ، لبنان-العلمية بريوتب دار الكت: ارشالن ذيـل التقييـد يف رواة  ،م ١٩٩٨ -ـه

،  ٢٦٨ / ٢   حممد بن أمحد بن عيل، تقي الدين، أبـو الطيـب املكـي احلسـني الفـايس ،السنن واألسانيد

ــوت ــف احل ــق: كــامل يوس ــان، املحق ــريوت، لبن ــة، ب ــب العلمي ــارش: دار الكت ــة: ، الن ، األوىلالطبع

  .م ١٩٩٠هـ/ ١٤١٠

 شمس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عـثامن بـن َقـاْيامز الـذهبي ،ينظر: املعجم املختص باملحدثني    )٣( 

 ١٤٠٨الطبعـة: األوىل، ، النارش: مكتبة الصديق، الطائف، حتقيق: د. حممد احلبيب اهليلة،  ١٣٥ ص: 

 .م  ١٩٨٨ -هـ 

 .  ١٦٦/ ٢٠ فيات لو باالوايف ، ٥٢٣/ ١٥ ينظر: تاريخ اإلسالم     )٤( 



 

 

   

  

  ادرات

ا 

٢٢٥٩ 

 ا اا    رء وار ا  ا ا  

  .)١( هـ٦٩٩ة بن السفاري، توىف سنالوتار ويعرف باالدمشقي ابن 

شمس الدين أبو عبد اهللا حممد ابن الشيخ املسند أيب عبد اهللا حممد ابن الشيخ املسند   - ٥

  أيب اليرس توىف سنة  نبام وس أمحد بن عبد الدائالعامل أيب العبا اإلمام الكبري أيب بكر ابن 

  .)٢(  هـ٧٧٥

  .وغري ذلك كثري ممن أخذ عنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

 ااه.: ا  

يلقن العلم  -رمحه اهللا -يف العلم وأصبح عاملا فاضالً، آخذ- رمحه اهللا-ملا برع إمامنا

  فقد تكفل ربنا كذل هو قبل ذلك، وهذه هي سنة اهللا كام بينا قبل يتلقنه كام كان 

ممُّ  : تعاىليشاء هو سبحانه فقال دينه إىل أن  بحفظ -وعال- من	رن	يلام 	زن

  .)٣(َّنن

يعرف أن شيخ اإلسالم قد   - رمحه اهللا-يمية إلسالم ابن تلسرية شيخ ا واملتتبع

  تتلمذ عليه مجع كثري من التالميذ، منهم: 

ا التنوخي الدمشقي  جنامل رشف الدين أبو عبد اهللا حممد بن املنجا بن عثامن بن أسعد بن  - ١

 .)٤(  هـ٧٢٤توىف سنة امل

 

 . ١١/ ٧ بالوفيات ، الوايف  ١٤٥/ ٢ ، أعيان العرص وأعوان النرص  ٣٣/ ١ الوافر ينظر: ينظر: الرد     )١( 

   ٢٨ص: الوافر ينظر: الرد     )٢( 

  .٩ آية:سورة احلجرات     )٣( 

الضوء الالمع ألهـل  ،١٨ / ٦امنة الثئة االدرر الكامنة يف أعيان امل ،٤٥٩ / ٤احلنابلة ذيل طبقات ينظر:  )٤(  

شمس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن بن حممـد بـن أيب بكـر بـن عـثامن بـن حممـد ، القرن التاسع



 

 

 

  نوا اد ا

   

  

  ادرات

ا 

٢٢٦٠ 

سنة  املزي املتوىف ن يوسف بن عيل الرمحن بمجال الدين أبو احلجاج يوسف بن الزكي عبد - ٢

 .)١( هـ٧٤٢

 .)٢( هـ٧٤٤عبد اهلادي املتوىف سنة  شمس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن - ٣

ي  بن عبد اهللا الدمشق زامقايشمس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثامن بن  - ٤

 .)٣( هـ٧٤٨  ملتوىف سنة الذهبي، ا

بابن القيم اجلوزية،  ملشهور شمس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن أبو زيد ا - ٥

 .)٤( هـ٧٥١املتوىف سنة 

ا ا ور ،ا  :.دا  

  استحضاًرا وأشد  ،فيه  ه طرشو الجتامع االجتهادُ  له  ُحقَّ  ممن – اهللا رمحه  –كان 

نة نصب عينيه وعىل طرف لسانه بعبارة رشيقة وعني  الس كانت فلقد وعزوها، للمتون

ن ال يشق غباره يف معرفة  ة، وكان آية من آيات اهللا يف التفسري والتوسع فيه وكامفتوح

ا  حرً ب نكاو الئم،قواًال باحلق ال يأخذه يف اهللا لومة  املخالفني، وكان أصول الدين وأقوال 

 

 .بريوت –منشورات دار مكتبة احلياة  :النارش ،٢٠٢ / ٢ السخاوي

 / ٢ذهبي اـل َقـاْيامز  بـن عـثامنن شمس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد ب ،معجم الشيوخ الكبريينظر:   )١(  

اململكـة العربيـة  -النـارش: مكتبـة الصـديق، الطـائف ، املحقق: الدكتور حممـد احلبيـب اهليلـة ،٣٩٠

أعيـان العرصـ وأعـوان  ،٣٥٣ / ٤الوفيـات فوات  ،م  ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨الطبعة: األوىل، ، السعودية

    ٦٤٤ / ٥النرص 

  .٣٦٠ / ٢األرشد املقصد  ،١١٥ / ٥ لةاحلنابقات طب ذيل ،٢١٥ ص: باملحدثنياملعجم املختص ينظر:   )٢( 

  .٣١٥ / ٣الوفيات فوات  ،٤ / ١احلفاظ تذكرة  ،٩٧ص: باملحدثني املعجم املختص ينظر:    )٣( 

املحقـق: سـيد  ،٥٢/ ٤  الغزي شمس الدين أبو املعايل حممد بن عبد الرمحن بن  ،ينظر: ديوان اإلسالم   )٤(  

  .م ١٩٩٠ -هـ  ١٤١١الطبعة: األوىل، ، لبنان –ت ولعلمية، بريب االكت النارش: دار، سنرسوي حك 



 

 

   

  

  ادرات

ا 

٢٢٦١ 

 ا اا    رء وار ا  ا ا  

الة والصوم معظًام للرشائع ظاهًرا وباطنًا ،  حل له ، وكان حمافظًا عىل الصيف العلم ال سا

  .  )١( هللامن الصفات احلميدة التي اتصف هبا شيخ اإلسالم رمحه ا وغري ذلك

  : .ا ادس

 :)٢(  منهامؤلفات كثرية  - رمحه اهللا - اإلسالملشيخ 

  جمموع الفتاوى. - ١

  ى. ربلكى االفتاو - ٢

  ل والنقل.درء تعارض العق - ٣

  النبوية.منهاج السنة  - ٤

  اقتضاء الرصاط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم.  - ٥

اا  :.و  

  . )٣(  هـ)٧٢٨ العرشين من ذي القعدة سنة (توىف يف ليلة االثنني 

 

 

  

 

اُر، ي  )١(   نظر: األعالم العلية يف مناقب ابن تيمية، عمُر بُن عيلِّ بِن موسى بِن خليٍل البغـداديُّ األزجـيُّ البـزَّ

، وتبـري –تـب اإلسـالمي : املكالنـارش، املحقـق: زهـري الشـاويش ،١٠٧ص رساُج الديِن أبو حفٍص 

 . ٤٨/  ١الكامنة، الدرر  ،١٤٠٠، ثةلطبعة: الثالا

، ذيل التقييد يف  ١٤٥/ ٢ النرص أعيان العرص وأعوان    ١٢/ ٧بالوفيات  الوايف    ،٥٠  / ١٥اإلسالم ينظر: تاريخ     )٢( 

 .  ١٦٨/ ١ حجر ، الدرر الكامنة البن  ٣٢٦/ ١ واألسانيد رواة السنن 

 . ٢٩٠ ، و املناقب العلية، ص ١٥٠/  ١  عالم، للزركيلاأل ،  ٤٧/  ١ الكامنة، رر ر: الدينظ    )٣( 



 

 

 

  نوا اد ا

   

  

  ادرات

ا 

٢٢٦٢ 

  

  

  

  

اولا   

 ا  اا  ا ر  

  ن:، و اح  ا  وار 

.امح اول: ما ا  

.   حا :ما ا  

  

  

 

 

 
  

  



 

 

   

  

  ادرات

ا 

٢٢٦٣ 

 ا اا    رء وار ا  ا ا  

  ا اول

  اا   ر اا   

 ا رواحا    

  .مح اام: ا اول

  املسألة:صورة 

وقد ثبت ذلك عليها بحكم   زانية،أهنا كانت  ه ل نيبت كح امرأة، فلو أن رجًال أراد أن ين

  ال؟ ومل تظهر توبتها، فهل حيل له نكاحها واحلالة هذه أم  قضائي،

ا  ا وال عفيفً ا، ال زانيً وال حيل للزانية أن تنكح أحدً " : -اهللا رمحه –قال اإلمام ابن حزم 

م أن يتزوج  سلملا  حيل للزاينحل هلا الزواج من عفيف حينئذ. والحتى تتوب، فإذا تابت 

ة حتى يتوب، فإذا تاب حل له نكاح العفيفة ــــــة وال عفيف ـــــة ال زاني ـــــلمـــمس

  .)١( "مة حينئذ املسل

  وهذا تتوب؛ حتى -الزانية  يعني–ال حتل " : -اهللا  رمحه –وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

  .)٢( "عليه الكتاب والسنة واالعتبار  دل الذي  هو

  

 

النـارش: ،  ٦٣/ ٩   أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهري ،املحىل باآلثار   )١(

 ت.-ط، د-، دبريوت –دار الفكر 

مـع امللـك جم ، ١١٣/ ٣٢  ينحلرااد احلليم بن تيمية أمحد بن عبتقي الدين أبو العباس ، جمموع الفتاوى   )٢(

عـام النرشـ: ، الطبعـة الثالثـة، ة العربيـة السـعوديةفهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة النبوية، اململك

 .م ١٩٩٥هـ/ ١٤١٦



 

 

 

  نوا اد ا

   

  

  ادرات

ا 

٢٢٦٤ 

  : اعر حمل النزريحت

  وقد   استربأهاال حيرم عىل الزاين نكاح املرأة التي زنى هبا إذا  ه ىل أناتفق الفقهاء ع

  نكاح املرأة الزانية التي مل تظهر توبة عىل  هم اختلفوا يف لكن، و)١( التوبة أظهرا 

  قولني:

 ل:منه؛ وبه قا ولو مل تظهر التوبة  لزانية الزاين وكذا العفيف لنكاح  حيرم  ال  

  ،)٢(  نفية حلا

 

 ، ١٩٩/ ٢   رساج الـدين عمـر بـن إبـراهيم بـن نجـيم احلنفـي ،الدقائق كنز رشح الفائق النهرينظر:    )١(

ـ ١٤٢٢: األوىل، العلميـة الطبعـةب ارش: دار الكـت الـن  ،: أمحد عـزو عنايـةاملحقق  التـاج ، م ٢٠٠٢ -ـه

حممد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسـف العبـدري الغرنـاطي، أبـو عبـد اهللا ، خليل ملخترص واإلكليل

 املطلـب ةهناـي ، م ١٩٩٤-هـ١٤١٦الطبعة: األوىل، ، النارش: دار الكتب العلمية ، ٤٢/ ٥  املواق املالكي

بن عبد اهللا بن يوسف بن حممد اجلويني، أبـو املعـايل، ركـن الـدين، امللقـب ك عبد املل ،ذهبامل ةدراي يف

، النارش: دار املنهـاج، حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم حممود الّديب ، ٢١٩/ ١٢  بإمام احلرمني

لكتـامي لـك اامل ديل بن حممـد بـن عـب ع ،ل اإلمجاعاإلقناع يف مسائ ،م ٢٠٠٧-هـ١٤٢٨الطبعة: األوىل، 

النـارش: الفـاروق ، املحقق: حسن فوزي الصـعيدي ، ١١/ ٢   ريي الفايس، أبو احلسن ابن القطانماحل

املحقـق:  ،املقنـع متن عىل الكبري الرشح، م  ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٤الطبعة: األوىل، ، احلديثة للطباعة والنرش

ـ  ١٤٢٤األوىل،  بعـة:الط ،ة للطباعة والنرشفاروق احلديثالنارش: ال، حسن فوزي الصعيدي  ٢٠٠٤ -ـه

 . ٥٠٣/ ٧  م 

/ ٥   عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي ،ينظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع   )٢(

ح كنز تبيني احلقائق رش ،م ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦الطبعة: الثانية، ، النارش: دار الكتب العلمية،  ٢٥٣

النارش: املطبعة   ، ١١٤/ ٢   ر الدين الزيلعي احلنفيفخجن البارعي، بن حم عثامن بن عيل ،الدقائق

حممد بن حممد بن  ، العناية رشح اهلداية، هـ ١٣١٣الطبعة: األوىل، ، بوالق، القاهرة -الكربى األمريية 

 /٣  مي البابريتال الدين الرولدين ابن الشيخ مجحممود، أكمل الدين أبو عبد اهللا ابن الشيخ شمس ا



 

 

   

  

  ادرات

ا 

٢٢٦٥ 

 ا اا    رء وار ا  ا ا  

  .)٢(  والشافعية ، )١(  واملالكية  

 

صدر الدين عّيل بن عّيل ابن أيب ، التنبيه عىل مشكالت اهلدايةن، -ط، د-، دالفكرر النارش: دا ، ٢٤٦

أنور صالح أبو  -  ٣، ٢، ١جـ  حتقيق ودراسة: عبد احلكيم بن حممد شاكر  ، ١١٩٧/ ٣  العز احلنفي

ة الرشد تبالنارش: مك، ةنورملمية باملدينة ااجلامعة اإلسال -رسالة ماجستري أصل الكتاب:،  ٥، ٤جـ  زيد 

أبو  ،البناية رشح اهلداية، م  ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤الطبعة: األوىل، ، اململكة العربية السعودية -نارشون 

: النارش ، ٦١/ ٥  بدر الدين العينى احلنفيحممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتابى 

درر احلكام رشح غرر   ،م  ٢٠٠٠ - هـ  ١٤٢٠ىل، األو الطبعة:، لبنانبريوت،  - لمية دار الكتب الع

النارش: دار ،  ٣٣٢/ ١   خرسو -أو منال أو املوىل  -حممد بن فرامرز بن عيل الشهري بمال  ،األحكام 

 ت. -ط، د-، دإحياء الكتب العربية

 لكتـباالنـارش: دار  ، ١٧٣/ ٢  ملـدينمالك بن أنس بـن مالـك بـن عـامر األصـبحي ا، ينظر: املدونة   )١(

عبـد   أيب زيـد أبو حممد عبـد اهللا بـن ، النوادر والزيادات ،م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥ة: األوىل، بعالط، العلمية

وىل، الطبعـة: األ، النارش: دار الغرب اإلسـالمي، بـريوت ، ٥٠٦/ ٤  الرمحن النفزي، القريواين، املالكي

 ، ٣٣٤/ ٩  لتميمـي الصـقيلنس اوبـد اهللا بـن ـي بو بكـر حممـد بـن عأ ،اجلامع ملسائل املدونة، م  ١٩٩٩

جامعـة  -النارش: معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسـالمي ، جمموعة باحثني يف رسائل دكتوراه

الطبعـة: ، ة والنرش والتوزيعتوزيع: دار الفكر للطباع سلسلة الرسائل اجلامعية املوىص بطبعها أم القرى 

بن عياض بن عمـرون اليحصـبي  سىعياض بن مو ،ةستنبطامل م، التنبيهات ٢٠١٣ -هـ  ١٤٣٤األوىل، 

النـارش: دار ، حتقيق: الدكتور حممد الوثيق، الدكتور عبـد النعـيم محيتـي ،٦٣٢/ ٢   السبتي، أبو الفضل

 .م  ٢٠١١ -هـ  ١٤٣٢الطبعة: األوىل، ، لبنان –ابن حزم، بريوت 

ع بن عبد املطلب بن عبـد افبن عثامن بن ش لعباس ن إدريس بن او عبد اهللا حممد بالشافعي أب ،ينظر: األم    )٢(

ســـنة النرشـــ: ط، -، دبـــريوت –النـــارش: دار املعرفـــة  ، ١٣/ ٥  منــاف املطلبـــي القـــريش املكـــي

يـب البرصـي البغـدادي، أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد بـن حب ،احلاوي الكبري ،م ١٩٩٠هـ/ ١٤١٠

، أمحـد عبـد املوجـودل الشـيخ عـاد -ض مد معـوالشيخ عيل حماملحقق:  ، ١٨٩/ ٩   الشهري باملاوردي

ـ  ١٤١٩لطبعـة: األوىل، ا ،لبنـان –النارش: دار الكتب العلميـة، بـريوت   ،بحـر املـذهب ،م  ١٩٩٩-ـه



 

 

 

  نوا اد ا

   

  

  ادرات

ا 

٢٢٦٦ 

، )١( احلنابلة وبه قال:  ؛حيرم نكاح املرأة الزانية مطلًقا حتى تظهر التوبة  

  .)٣(  تيمية ، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن )٢(  والظاهرية 

 األدلة:

والسنة،  ، ابكتل هبوا إليه باأصحاب القول األول عىل ما ذ ل: استد

  : واألثر

  

 

النـارش: دار ، املحقـق: طـارق فتحـي السـيد،  ١٨٦/ ٩  الروياين، أبو املحاسن عبد الواحد بن إسامعيل

 .م  ٢٠٠٩، الطبعة: األوىل، يةالكتب العلم

أبو حممد موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلامعييل املقديس ثـم الدمشـقي  ،ينظر: املغني    )١(

 ،ح الكبري عىل املقنـعالرشط، -، د النارش: مكتبة القاهرة،  ١٤١/ ٧   احلنبيل، الشهري بابن قدامة املقديس

حتقيـق: الـدكتور  ، ٣٣٧/ ٢٠   قـديسامة املمحد بن قدالرمحن بن حممد بن أشمس الدين أبو الفرج عبد 

النـارش: هجـر للطباعـة والنرشـ ، الـدكتور عبـد الفتـاح حممـد احللـو -عبد اهللا بن عبد املحسن الرتكي 

ـ  ١٤١٥بعـة: األوىل، الط، مجهورية مرصـ العربيـة -والتوزيع واإلعالن، القاهرة  املـنح  ، م  ١٩٩٥ -ـه

لدين ابن حسن بن إدريـس البهـوتى ا يونس بن صالح صور بنمن، أمحد برشح مفردات اإلمام  الشافيات

النارش: دار كنوز إشـبيليا للنرشـ والتوزيـع، ، املحقق: أ. د. عبد اهللا بن حممد املُطَلق ، ٥٧٤/ ٢    احلنبيل

منصـور بـن  ،اداترشح منتهـى اإلر ، م  ٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧بعة: األوىل، الط، اململكة العربية السعودية

الطبعـة: ، النارش: عامل الكتـب ، ٦٦٠/ ٢   س البهوتى احلنبىلريابن حسن بن إدالدين بن صالح  يونس

/ ٢  ابن ضويان، إبراهيم بن حممـد بـن سـامل ،منار السبيل يف رشح الدليل ،م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤األوىل، 

 .م ١٩٨٩-هـ ١٤٠٩السابعة  الطبعة:، النارش: املكتب اإلسالمي، املحقق: زهري الشاويش،  ١٦٨

 . ٦٣/ ٩ ر ثا: املحىل باآلينظر   )٢(

 . ١١٣/ ٣٢ ينظر: جمموع الفتاوى    )٣(



 

 

   

  

  ادرات

ا 

٢٢٦٧ 

 ا اا    رء وار ا  ا ا  

  : دليل الكتاب -أوًال 

جيُّ  :قال تعاىل- مهىهيه ىنينجه خي	من  .)١( َّمي	حي

  :وجه الداللة 

  فهي داخلة يف عموم النساء التي   ؛ية حتريم نكاح املرأة الزانيف اآلية داللة عىل عدم 

  .)٢(  قبلها املحرماتأحل اهللا، فيام وراء من ذكر من 

  :املناقشة 

	رت	ىئيئربزبمبنبىبيبُّ عاىل: ت له قوالعموم خصصه نوقش بأن هذا 

  .)٤()٣( َّنثىثيث	مثزث	رثىتيت	نت	مت	زت

  : السنة دليل  -ثانيًا

َراُم  َقاَل: « - َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّمَ - وَل اهللاَِّأَنَّ َرُس  ،-عنها  اهللا ريض–َعْن َعائَِشَة  - ُم اْحلَ َال ُحيَرِّ

َالَل»   .)٥( اْحلَ

 

 .٢٤اآلية: سورة: النساء،    )١(

اهلدايـة البنايـة رشح  ،٢٤٦ / ٣اهلدايـة العنايـة رشح  ،٢٥٣ / ٥الرشائع ينظر: بدائع الصنائع يف ترتيب    )٢(

بحــر  ،١٣/ ٥للشـافعي م األ ،٦٣٢ / ٢املسـتنبطة التنبيهــات  ،٥٠٦ / ٤والزيـادات النـوادر  ،٦١ / ٥

 .١٨٦ / ٩املذهب 

 .٣اآلية: سورة: النور،    )٣(

  الرشـــح الكبـــري عـــىل املقنـــع  ،١٤١ / ٧قدامـــة املغنـــي البـــن  ،٦٣ / ٩باآلثـــار ينظـــر: املحـــىل    )٤(

ــوع  ،٣٣٧/ ٢٠  ــاوى جممـ ــافيا ،١١٣ / ٣٢الفتـ ــد املـــنح الشـ ــام أمحـ ــردات اإلمـ ــح مفـ   ت برشـ

 .١٦٨ / ٢الدليل يف رشح ل منار السبي ،٦٦٠ / ٢ اإلراداترشح منتهى  ،٥٧٤/ ٢ 

 ،٤٨٠٣بــرقم  ١٠٤ / ٥األوسـط والطــرباين يف  ،٣٦٧٨بـرقم  ٤٠٠ / ٤ســننه أخرجـه الـدارقطني يف    )٥(



 

 

 

  نوا اد ا

   

  

  ادرات

ا 

٢٢٦٨ 

  :وجه الداللة 

  ؛نكاحها من يمنع ما أحل اهللا تعاىل  زانية ال ال ل فعما خبث من ن يف احلديث داللة عىل أ

  .)١(  غريهسواء أكان الناكح هلا عفيًفا أم 

  :املناقشة 

  .)٢( اد وال تقوم به حجة عىل ما ذكرتمديث ضعيف اإلسننوقش بأن هذا احل

  : دليل األثر - ثالثًا

ُل  ملَْْرأَةِ، ُثمَّ ُيِريُد نَِكاَح ابِ  ُجِل َيْزِين َعْن َعطَاٍء َقاَل: َكاَن اْبُن َعبَّاٍس َيُقوُل ِيف الرَّ  - َها َقاَل: «أَوَّ

  .)٣( نَِكاٌح»أَْمِرَها ِسَفاٌح، َوآِخُرُه 

  

  

 

يف إسناده  :١٣٧/ ٣الوسطى حكامه وقال عبد احلق يف أ ،١٣٩٦٥برقم  ٢٧٤ / ٧الكربى والبيهقي يف 

 يث.سحاق بن حممد بن أيب فروة، وهو مرتوك احلدإ

ام درر احلـك  ،١١٩٧ / ٣اهلداية التنبيه عىل مشكالت  ،١١٤ / ٢الدقائق احلقائق رشح كنز  نيينظر: تبي   )١(

 . ١٨٩/ ٩ ، احلاوي الكبري  ٣٣٤ / ٩املدونة اجلامع ملسائل  ،٣٣٢ / ١األحكام رشح غرر 

  نـــع  املق، الرشـــح الكبـــري عـــىل ١٤١ / ٧قدامـــة املغنـــي البـــن  ،٦٣ / ٩باآلثـــار ينظـــر: املحـــىل    )٢(

  ، املـــنح الشـــافيات برشـــح مفـــردات اإلمـــام أمحـــد  ١١٣/ ٣٢ جممـــوع الفتـــاوى ،  ٣٣٧/ ٢٠ 

ــدليل  ٦٦٠/ ٢ ، رشح منتهــــــــى اإلرادات  ٥٧٤/ ٢  ــار الســــــــبيل يف رشح الــــــ   ، منــــــ

 ١٦٨/ ٢ . 

  ، وســـعيد بـــن منصـــور يف ســـننه  ١٢٧٨٥ بـــرقم   ٢٠٢/ ٧ عبـــد الـــرزاق يف مصـــنفه  أخرجـــه   )٣(

/ ٤ ، والدارقطني يف سننه  ١٦٧٩٦ برقم   ٥٢٩/ ٣  مصنفه يف وابن أيب شيبة،  ٨٨٨ برقم    ٢٥٨/  ١ 

 ، وإسناده صحيح ورجاله ثقات. ١٣٨٧٨ برقم   ٢٥١/ ٧  ، والبيهقي يف الكربى   ٣٦٨١  برقم    ٤٠٢



 

 

   

  

  ادرات

ا 

٢٢٦٩ 

 ا اا    رء وار ا  ا ا  

  :وجه الداللة 

  .)١( األثر داللة عىل إباحة نكاح املرأة الزانية مطلًقا، سواء أظهرت توبة من الزنا، أم ال يف

  املناقشة:

يف الرواية   ؛ وقد رصح به لتوبةا هاارما كان بعد إظهنوقش بأن هذا حممول رضورة عىل 

ُجِل َيْزِين بِاملَْ خرى َعْن ِعْكرِ األ ُه َمَة، أَنَّ اْبَن َعبَّاٍس َقاَل: ِيف الرَّ ْرأَةِ، ُثمَّ َينَْكُحَها إَِذا َتاَبا َفإِنَّ

لُُه َحَراٌم، َوآِخرُ  َينْكُِحَها، لُُه ِسَفاٌح، َوآِخُرُه نَِكاٌح، أَوَّ   . )٣()٢( ُه َحَالٌل»«أَوَّ

  عىل ما ذهبوا إليه بالكتاب، والسنة، واملعقول:  القول الثاين استدل أصحاب 

  : دليل الكتاب -أوًال 

زت	يبىئيئربزبمبنبىبُّ ى: ـلاـال تع ـق - 	مث	زثرث	يت	ىت	نت	مت	رت

  .)٤( َّىث	نث

  

 

 ة اهلداـي البناية رشح  ، ٢٤٦/ ٣ العناية رشح اهلداية ،  ٢٥٣/ ٥ بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ينظر:    )١(

، بحر  ١٣/ ٥ ، األم للشافعي  ٦٣٢/ ٢ ، التنبيهات املستنبطة  ٥٠٦/ ٤ ادر والزيادات نو، ال ٦١/ ٥

 .  ١٨٦/ ٩ املذهب 

 وإسناده رجاله كلهم ثقات.  ١٢٧٨٧ برقم   ٢٠٢/ ٧ أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه    )٢(

ــر: املحــىل ب   )٣(    املقنــع عــىلالرشــح الكبــري ،  ١٤١/ ٧ دامــة ، املغنــي البــن ق ٦٣/ ٩ اآلثــار ينظ

  ، املـــنح الشـــافيات برشـــح مفـــردات اإلمـــام أمحـــد  ١١٣/ ٣٢ ، جممـــوع الفتـــاوى  ٣٣٧/ ٢٠ 

 . ١٦٨/ ٢ ، منار السبيل يف رشح الدليل  ٦٦٠/ ٢ ، رشح منتهى اإلرادات  ٥٧٤/ ٢ 

 . ٣ سورة: النور، اآلية:    )٤(



 

 

 

  نوا اد ا

   

  

  ادرات

ا 

٢٢٧٠ 

  :وجه الداللة 

ا  نهالتوبة، فتمحو عحرمة نكاح العفيف للزانية مطلًقا حتى تظهر يف اآلية داللة عىل 

  .)١( اح العفيف هلاذلك االسم الذي منع من نك

  :املناقشة 

	ىل	خلملُّ : ىلهذه اآلية منسوخة بام بعدها من قوله تعانوقش بأن: 

فدخل يف عموم اإلباحة نكاح الزانية وإن مل تظهر   ،)٢( َّجمحمخم	يل

  .)٣(التوبة 

  :اجلواب

ني يقطع  يقب ال نة: هذا منسوخ إهذه دعوى بال برهان، وال جيوز أن يقال يف قرآن، أو س 

  وإنام الفرض استعامل النصوص كلها؛ فمعنى قوله تعاىل:  به، ال بظن ال يصح

	يث	ىثُّ ىل: ا، وقوله تع)٤( َّملىليلجمحمخمخلُّ 

إال ما حرم عليكم من األقارب وغريهن، هذا ما ال شك فيه،   )٥( َّيقاك	ىفيفىق

ك ش  الب ى من ذلك العمومونكاح الزانية ونكاح الزاين ملؤمنة مما حرم علينا، فهو مستثن

 
ــري عــىل املقنــع ،  ١٤١/ ٧ دامــة البــن قغنــي ، امل ٦٣/ ٩ ر: املحــىل باآلثــار ينـظـ    )١(   الرشــح الكب

  ، املـــنح الشـــافيات برشـــح مفـــردات اإلمـــام أمحـــد  ١١٣/ ٣٢ ، جممـــوع الفتـــاوى  ٣٣٧/ ٢٠ 

 . ١٦٨/ ٢ يف رشح الدليل ، منار السبيل  ٦٦٠/ ٢ ، رشح منتهى اإلرادات  ٥٧٤/ ٢ 

 . ٣٢ سورة: النور، اآلية:    )٢(

 ، البناية رشح اهلدايـة  ٢٤٦/ ٣ ، العناية رشح اهلداية  ٢٥٣ / ٥ ب الرشائع  ترتيينظر: بدائع الصنائع يف   )٣(

، بحر  ١٣/ ٥ ، األم للشافعي  ٦٣٢/ ٢ ، التنبيهات املستنبطة  ٥٠٦/ ٤ ، النوادر والزيادات  ٦١/ ٥

 .  ١٨٦/ ٩ هب املذ

 . ٣٢ سورة: النور، اآلية:    )٤(

 . ٣ ، اآلية: النساء سورة:   )٥(



 

 

   

  

  ادرات

ا 

٢٢٧١ 

 ا اا    رء وار ا  ا ا  

  .)١(من النساء كاستثناء سائر ما حرم علينا

  : دليل السنة  -ثانيًا

َة   أَنَّهُ  -ريض اهللا عنه -ِويَّ نَ الْغَ َعْن َمْرَثَد ْبَن أَِيب َمْرَثٍد  - َة، َوَكاَن بَِمكَّ َكاَن َحيِْمُل اْألََساَرى بَِمكَّ

ا: َعنَاُق َوَكاَنْت َصدِ   َعَليِْه َوَسلََّم َفُقْلُت: َيا   إَِىل النَّبِيِّ َصىلَّ اهللاُُت ئْ جِ  يَقتَُه، َقاَل:َبِغيٌّ ُيَقاُل َهلَ

	مت	زت	رت	يبُّ َكَت َعنِّي، َفنََزلَْت: : َفَس َقاَل  َرُسوَل اهللاَِّ، أَْنكُِح َعنَاَق؟

  .)٢( ] َفَدَعاِين َفَقَرأََها َعَيلَّ َوَقاَل: «َال َتنْكِْحَها»٣[النور:  َّنتىتيت

  

  

  :ة وجه الدالل

  .)٣(حتى تظهر التوبة  حتريم نكاح العفيف للزانية مطلًقا  عىل ة ليف احلديث دال

  :دليل املعقول - ثالثًا

  ملعقول؛ حيث قالوا إن: إليه با  اما ذهبواستدل أصحاب هذا القول عىل 

 

  ، رشح منتهـــى اإلرادات  ١١٣/ ٣٢ ، جممـــوع الفتـــاوى  ١٤١/ ٧ امـــة قداملغنـــي البـــن  ينظـــر:   )١(

 . ١٦٨/ ٢ ، منار السبيل يف رشح الدليل  ٦٦٠/ ٢ 

اِين َال َيـنْكُِح إِالَّ َزانِيَـةً أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب النكاح، باب    )٢(  بـرقم   ٢٢٠/ ٢  ِيف َقْولِِه َتَعـاَىل الـزَّ

،  ٣١٧٧ بــرقم   ٣٢٨/ ٥ واب التفسـري، بـاب ومــن سـورة النـور أبــ مـذي يف سـننه، والرت ، ٢٠٥١

، وقـال أبـو عيسـى: هـذا  ٣٢٢٨ برقم   ٦٦/ ٦ والنسائي يف سننه، كتاب النكاح، باب تزويج الزانية 

 غريب.حديث حسن 

برشـح مفـردات  شـافياتال، املـنح  ٣٣٧ / ٢٠ نـع الرشح الكبري عىل املق ،٦٣ / ٩باآلثار ينظر: املحىل    )٣(

 . ١٦٨/ ٢ ، منار السبيل يف رشح الدليل  ٥٧٤/ ٢ مام أمحد اإل



 

 

 

  نوا اد ا

   

  

  ادرات

ا 

٢٢٧٢ 

  .)١( ا من غريه، وتفسد فراشه املرأة الزانية إذا كانت مقيمة عىل الزنا مل يأمن أن تلحق به ولدً  -

  جيح: رتال

ول، ومناقشة ما أمكن مناقشته، فإنه ء يف املسألة وبيان أدلة كل قالفقهال واأقبعد عرض 

يحرم نكاح املرأة الزانية مطلًقا حتى  ، من أهنيناثل اأن القول الراجح هو  - أعلمواهللا–يتبني يل 

  وذلك لآليت:     تظهر التوبة؛ 

  قوة ما استدل به أصحاب هذا القول.  - ١

  هلم.لفني  املخاضعف أدلة  - ٢

  املخالفني هلم.  دلة ألم تهمناقش - ٣

 م.ة اخلصوم ألدلتهجواهبم عن مناقش - ٤
 

ما ا :   حا.  

  املسألة:صورة 

وهي التي ختالف مقتىض    نكح امرأة بعقد نكاح يشتمل عىل رشوط فاسدةرجًال  ن لو أ

ط  و لرشمن ا، وغري ذلك أال جيامعها؛ كأن تشرتط أن يطلق امرأته األخرى، أو عىل العقد

  لنكاح وتبطل تلك الرشوط أم ال يصح من أصله؟ ح عقد االفاسدة يف العقد، فهل يص

  فاسد، رشط  عىل أو  فاسد، صداق  عىل عقد نكاح  لكو":  -اهللا رمحه –قال اإلمام ابن حزم 

و عىل  أ مخر،  عىل  أو  كذلك، أجل  إىل  بعضه  أو  مسمى،  غري  أو  مسمى  أجل إىل  يؤجل أن  مثل

 

  الرشـــح الكبـــري عـــىل املقنـــع  ،١٤١ / ٧قدامـــة املغنـــي البـــن  ،٦٣ / ٩باآلثـــار ينظـــر: املحـــىل    )١(

  أمحـــد ، املـــنح الشـــافيات برشـــح مفـــردات اإلمـــام  ١١٣/ ٣٢ ، جممـــوع الفتـــاوى  ٣٣٧/ ٢٠ 

 . ١٦٨/ ٢ منار السبيل يف رشح الدليل ،  ٦٦٠/ ٢ ادات ى اإلرح منته، رش ٥٧٤/ ٢ 



 

 

   

  

  ادرات

ا 

٢٢٧٣ 

 ا اا    رء وار ا  ا ا  

أو عىل أن ال ينكح عليها، أو أن غريه،  أو عىل يشء بعينه يف ملك ه،لكم حيل ، أو عىل ما خنزير

ال يغيب مدة أكثر من كذا،  ن دارها، أو أنععن بلدها، أو ال يترسى عليها، أو أن ال يرحلها 

ح فاسد  فهو نكا - أو عىل أن يعتق أم ولده فالنة، أو عىل أن ينفق عىل ولدها، أو نحو ذلك 

  .)١( "ه نفقة، وال صداق وال عدةجيب في  ألوالد، وال يتوارثان والا له ت  ولد خ أبًدا وإن مفسو

: األنكحة  هذه  مثل فساد  عىل  األدلة  ذكر بعد - اهللا  رمحه –وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

  .  )٢( "األنكحة  هذه فساد  الصحابة  وإمجاع بالنصوص فتبني"

  حترير حمل النزاع: 

ذكر لكل   ام ذكرنا يف عقدة واحدة جائز إذاك قلفأد النكاح ألربع اتفق الفقهاء عىل أن عق

العقد رشوًطا   ؛ ولكنهم اختلفوا فيام إذا رشط يف)٣( متفرقة واحدة منهن صداقها ويف عقد 

  ىل أن ال مهر هلا، أو أن يأتيها هناًرا دون الليل، أو ما شابه؛ عىل قولني: فاسدة، كأن يتزوجها ع

، )٤(وجه افعية يف دة مطلًقا؛ وبه قال: الشاسلفا لرشوطالنكاح با : يبطل عقدالقول األول

 

 . ٨٦ / ٩باآلثار املحىل    )١(

 . ١٥٩ / ٣٢الفتاوى جمموع    )٢(

 ،٦٣ص:    ن سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظـاهريأبو حممد عيل بن أمحد ب ،ينظر: مراتب اإلمجاع   )٣(

 . ١٠/ ٢ مجاع اإلناع يف مسائل اإلق ،ت-ط، د-، دبريوت –لمية دار الكتب الع النارش:

فتح العزيز برشح الوجيز = الرشح  ،وقد حكى هذا الوجه: احلناطي من الشافعية. وينظر: العزيز رشح الوجيز   )٤(

مــد عبد الكريم بن حم املؤلف: ،٢٥٣ / ٨ الغزايلوجيز يف الفقه الشافعي أليب حامد الكبري [وهو رشح لكتاب ال

أبو زكريا حميي الدين  ،روضة الطالبني وعمدة املفتني  ط،-،ددار الفكر  :رشالنا  ،هـ٦٢٣:  ملتوىفاالقزويني  ي  الرافع

، عامن -دمشق -مي، بريوتاملكتب اإلسال  النارش:، زهري الشاويش حتقيق:،  ٢٦٥/ ٧   حييى بن رشف النووي

 .م١٩٩١هـ / ١٤١٢الثالثة،  الطبعة:



 

 

 

  نوا اد ا

   

  

  ادرات

ا 

٢٢٧٤ 

  . )٣(  تيمية ابن ، وهو اختيار شيخ اإلسالم )٢(  والظاهرية ، )١( رواية واحلنابلة يف 

: تبطل مثل تلك الرشوط الفاسدة املذكورة يف عقد النكاح، ويصح دوهنا؛ وبه القول الثاين

  ، )٥(  واملالكية ، )٤(  احلنفية ء من قال: مجهور الفقها

 

حممد بـن مفلـح بـن حممـد بـن  ،الفروعح الفروع وتصحي ، ٤٢١ / ٢٠ ىل املقنع الكبري عينظر: الرشح    )١(

عبـد اهللا بـن  املحقق: ، ٢٦٦/ ٨   مفرج، أبو عبد اهللا، شمس الدين املقديس الرامينى ثم الصاحلي احلنبيل

ـ  ١٤٢٤األوىل  الطبعـة:، مؤسسـة الرسـالة النارش:، ن الرتكيعبد املحس ـ ٢٠٠٣ -ـه يف اإلنصـاف  ،ـم

 الء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن بن أمحد املَـْرداوي ع ، ٤٢٣ -٤٢١/ ٢٠ الف الراجح من اخل معرفة

، حممـد احللـوالدكتور عبـد الفتـاح  -الدكتور عبد اهللا بن عبد املحسن الرتكي  حتقيق:،  هـ ٨٨٥املتوىف: 

، األوىل الطبعـة:، ربيـةمرصـ الع مجهوريـة -التوزيع واإلعـالن، القـاهرة هجر للطباعة والنرش و النارش:

 .م  ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥

 . ٨٦ / ٩باآلثار ينظر: املحىل    )٢(

 . ١٦٣ -١٥٩/ ٣٢ ينظر: جمموع الفتاوى    )٣(

 –دار املعرفـة  النـارش: ،٤٣ / ٥ الرسخـيس  حممد بن أمحد بن أيب سـهل شـمس األئمـة، ينظر: املبسوط   )٤(

/ ٢ ئع ايف ترتيـب الـرش  لصـنائعبـدائع ا ،م ١٩٩٣ - هـ١٤١٤ تاريخ النرش: بدون طبعة الطبعة: بريوت

أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتـابى احلنفـى بـدر  ،، البناية رشح اهلداية ٢٧٧

ـ  ١٤٢٠األوىل،  الطبعـة:، بـريوت، لبنـان -دار الكتب العلمية  النارش: ، ٦٦/ ٥   ، الدين العينى   -ـه

،  ٢٥١/ ٣   ملعـروف بـابن اهلـامم ا واحـد السـيوايسعبـد الل الدين حممد بن كام ،فتح القدير ، م  ٢٠٠٠

 ن.-ط، د-د، دار الفكر النارش:

ن مـن اشـرتط أال يـأيت ويف مذهب املالكية تفصيل يف الرشوط التي تكون يف عقد النكاح؛ فـإن عنـدهم أ   )٥(

إذا مل  ط أنـهو وقـع النكـاح عـىل رشا أو ليًال فقط فسخ النكاح قبل الدخول ال بعده، وـل زوجته إال هنار

املذكور أو قبله، فـإن  صداق لوقت كذا فال نكاح فيفسخ قبل الدخول فقط إن جاء به يف الوقتاليأت ب

املقصود من النكاح؟ كأن وقع عـىل رشط أن  وقالوا: كل ما وقع عىل رشط يناقض  مل يأت به فسخ أبدا.

هـا عليهـا أو قتأو رشط أن نف رضهتـا،ط أن يؤثر عليهـا ال يقسم بينها وبني رضهتا يف املبيت، أو عىل رش



 

 

   

  

  ادرات

ا 

٢٢٧٥ 

 ا اا    رء وار ا  ا ا  

  . )٢(  أخرىيف رواية   ، واحلنابلة )١(  املذهبعية يف الصحيح من افلشوا

  األدلة:

  واملعقول: ،استدل أصحاب القول األول عىل ما ذهبوا إليه بالسنة 

  :دليل السنة  -أوًال 

ًال مَ عَ َل اَل: «َمْن َعمِ َعَليِْه َوَسلََّم قَ  اهللاُ  َصىلَّ  اهللاِ  َرُسوَل  أَنَّ  ، -عنها اهللا  ريض –َعْن َعائَِشَة  - 

 

أن ينفق عىل ولـدها مـن غـريه أو عـىل أمهـا أو  عىل أبيها، أو أن ال مرياث بينهام، أو رشطت عىل الزوج

يدها، أو رشطت زوجة الصـغري أو السـفيه أو العبـد أن نفقتهـا عـىل أختها، أو رشطت عليه أن أمرها ب

 ه بمهر املثل، ويلغى الرشط.عددخول، ويثبت بقبل الح يفسخ يف اجلميع الويل أو السيد فإن النكا

،  ٣٠٩/ ٤ ، البيـان والتحصـيل  ٥٤٨/ ٤ نـوادر والزيـادات وينظر يف تفصيل هذه املسائل عنـدهم: ال

خليل بـن إسـحاق بـن موسـى، ضـياء الـدين اجلنـدي املـالكي ، ابن احلاجب التوضيح يف رشح خمترص

ملخطوطات وخدمـة امركز نجيبويه  :رشالنا، يم نجيبد الكرد. أمحد بن عب قق:املح ، ٥٧٦/ ٣  املرصي

قاسـم بـن  ،رشح ابن ناجي التنوخي عـىل مـتن الرسـالة، م ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩األوىل،  الطبعة:، الرتاث

دار الكتب العلميـة،  النارش:، أمحد فريد املزيدي أعتنى به:،  ١٤/ ٢   خي القريواينعيسى بن ناجي التنو

،  ٨١/ ٥ خليـل = =التاج واإلكليـل ملختـرص  ، م  ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨ىل، األو :الطبعة، لبنان –ت بريو

-ط، د-، ددار الفكـر النـارش: ،  ٢٣٧/ ٢   حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي ،شية الدسوقيحا

 .ت

ة الطـالبني وـض ر ،٢٥٣ / ٨الـوجيز العزيـز رشح  ،٣٨٩ / ٩الشـافعي ينظر: البيان يف مـذهب اإلمـام    )١(

الدين أبو حفص عمر بن عـيل ابن امللقن رساج  ،ة املحتاج يف رشح املنهاجف، حت ٢٦٥/ ٧  املفتنيوعمدة 

 عبد اهللا بن سعاف اللحياين املحقق: ، ٣٨٧/ ٧  بن أمحد الشافعي املرصي

 . ٢٤٥ / ٤املنهج حاشية اجلمل عىل رشح  ١٤٠٦األوىل،  الطبعة:، مكة املكرمة -دار حراء  النارش:

ــر:    )٢( ــيينظـ ــن  املغنـ ــة البـ ــدع يف رشح  ،٩٤ / ٧قدامـ ــع املبـ ــى اإلرادات  ،١٥٥ / ٦املقنـ   رشح منتهـ

 .٩٨ / ٥اإلقناع كشاف القناع عن متن  ،٦٦٩/ ٢ 



 

 

 

  نوا اد ا

   

  

  ادرات

ا 

٢٢٧٦ 

  .)١(  َردٌّ» لَيَْس َعَليِْه أَْمُرَنا َفُهوَ 

  وجه الداللة:

مل ترد يف كتاب وال سنة،  يف احلديث داللة عىل أن عقد النكاح إن تضمن رشوًطا فاسدة

يبطل رأًسا  أال يؤتيها صداقها وما إىل ذلك، فإنه العقد وخالفت إمجاع املسلمني؛ كأن يرشط 

  . )٢(  الفاسدةوط بتلك الرش

  :دليل املعقول -انيً ثا

  :)٣( ول؛ وذلك من ثالثة أوجه ىل ما ذهبوا إليه باملعقاستدل أصحاب هذا القول ع

اح عقد عىل أن ال  ال يصح، فإنه ال يصح، فكل نك أن كل ما عقدت صحته بصحة ما - ١

  صحة له فليست زوجة.صحة له إال بصحة الرشوط املذكورة فال صحة له فإذ ال 

اسد وهذا  بذلك مع الرشط املحرم الفمه: فإما أن يقال زوولته إذا قيل بصح كاحالن - ٢

د مل للعاقد بعق ا ذلك إلزامً خالف النص واإلمجاع، وإما أن يقال به مع إبطال الرشط فيكون 

الشارع كان كذلك فالنكاح املرشوط فيه رشط فاسد مل يلزم  به، وإذا يرض به وال ألزمه اهللا 

 

 / ٣مـردود كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا عىل صلح جـور فالصـلح  ،أخرجه البخاري يف صحيحه   )١(

حمـدثات د م الباطلـة، وراألحكـاه، كتاب األقضية، باب نقـض  صحيحومسلم يف ،٢٦٩٧برقم  ١٨٤

 .١٧١٨برقم  ١٣٤٣ / ٣األمور 

 ،٢٦٦/ ٨الفـروع وتصـحيح الفروع  ،١٦٣ -١٥٩ / ٣٢الفتاوى جمموع  ،٨٦ / ٩باآلثار ينظر: املحىل  )٢(

 . ٤٢٣ -٤٢١ / اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف 

ــار  ينظــر: املحــىل   )٣(   ني فتــ بني وعمــدة املالطــال ، روضــة ٢٥٣/ ٨ ، العزيــز رشح الــوجيز  ٨٦ / ٩باآلث

، الفـروع  ١٦٣ -١٥٩/ ٣٢ ، جممـوع الفتـاوى  ٤٢١/ ٢٠ ري عـىل املقنـع ، الرشح الكـب  ٢٦٥/ ٧ 

 .  ٤٢٣ -٤٢١/ ٢٠ ، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف  ٢٦٦ / ٨ وتصحيح الفروع 



 

 

   

  

  ادرات

ا 

٢٢٧٧ 

 ا اا    رء وار ا  ا ا  

ام مل ه بلتزم أن يعقده جمرًدا عن الرشط. فإلزاما هوال دون ذلك الرشط وصاحبه أن يعقده ب

  ال جيوز. له وذلك  ويلتزمه هو وال ألزمه به الشارع إلزام للناس بام مل يلزمهم اهللا به وال رس

أن الرشوط يف النكاح أوكد منها يف البيع، فلام كان البيع ال جيوز إال بالرتايض،   - ٣

  إالحرى، والعقد الفاسد مل يرض به العاقد األو وىل رتايض بطريق األفالنكاح ال جيوز إال بال

عىل تلك الصفة فإلزامه بدون تلك الصفة إلزام بعقد مل يرض به وهو خالف النصوص  

  هلذا مل جيوز أن يلزم يف البيع بام مل يرض به.ألصول؛ واو

  املناقشة:

لبيع  ا يف ط الفارق؛ فإن الرشالبيع بالرشوط الفاسدة قياس مع أن القياس عىل بطالن عقد 

  .)١(  كذلك النكاحبمنزلة القامر ألن مقابلتها بامل، وال

  : أدلة القول الثاين

  يه باألثر، واملعقول: لاستدل أصحاب القول الثاين عىل ما ذهبوا إ

  : دليل األثر -أوًال 

ُه اهللاَُّ َتَعاَىل - َعْن إْبَراِهيم النََّخِعيّ  - طٍ  - َرِمحَ لنَِّكاَح َهيِْدُمُه إِالَّ  ا إِنَّ ِيف نَِكاٍح فَ  قال: «ُكلُّ َرشْ

  .)٢(الطََّالَق»

  

 
 / ٥ اهلدايـةة رشح البناي ،٢٧٧ / ٢الرشائع بدائع الصنائع يف ترتيب  ،٤٣ / ٥للرسخيس ينظر: املبسوط    )١(

 / ٨الـوجيز العزيـز رشح  ،٣٨٩ / ٩الشافعي البيان يف مذهب اإلمام  ،٢٣٧ / ٢الدسوقي حاشية  ،٦٦

 .١٥٥ / ٦املقنع املبدع يف رشح  ،٩٤ / ٧قدامة املغني البن  ،٢٥٣

ــرزاق    )٢( ــد الـ ــه عبـ ــنفه يف أخرجـ ــرقم  ٢٢٥ / ٦مصـ ــور يف  ،١٠٦٠٢بـ ــن منصـ ــعيد بـ ــننه وسـ   سـ

 .وإسناده رجاله كلهم ثقات ،١٦٥٦٩برقم  ٥٠٩ / ٣مصنفه  بن أيب شيبة يفوا ،٦٧٢برقم  ٢١٤/ ١ 



 

 

 

  نوا اد ا

   

  

  ادرات

ا 

٢٢٧٨ 

  وجه الداللة:

 النكاح كرشط املنع من  يف يف األثر داللة عىل أن الرشوط الفاسدة التي يشرتطها العاقدان 

  .)١(  ويصحطلها هو  ، وإنام يب الصداق وغريه ال تبطل عقد النكاح رأًسا

  :  دليل املعقول -ثانيًا

  :)٢(  أوجه ؛ وذلك من ثالثة ذهبوا إليه باملعقول ما  ل عىلب هذا القوأصحا استدل

  أوىل. أن فساد الرشط ال يؤثر يف النكاح؛ ألن فساد العوض ال يؤثر فيه، ففساد الرشط - ١

أن مثل هذه الرشوط تعود إىل معنى زائد يف العقد، ال يشرتط ذكره، وال يرض اجلهل به، - ٢

  فلم يبطله.

  ينعقد مع الرشط الفاسد، كالعتاق.  نجاز أاجلهل بالعوض، فأن النكاح يصح مع - ٣

  املناقشة:

ايض،  رتمنها يف البيع، فلام كان البيع ال جيوز إال بال  قش بأن: الرشوط يف النكاح أوكد ون

 

 / ٥اهلدايـة البناية رشح  ،٢٧٧ / ٢الرشائع بدائع الصنائع يف ترتيب  ،٤٣ / ٥للرسخيس ينظر: املبسوط    )١(

 .٢٥١ / ٣القدير تح ف ،٦٦

 رشح اهلدايـة ة ـي ، البنا ٢٧٧ / ٢ ، بدائع الصنائع يف ترتيب الرشـائع  ٤٣ / ٥ ينظر: املبسوط للرسخيس    )٢(

ــدير  ٦٦/ ٥ ــتح القــ ــادات  ٢٥١/ ٣ ، فــ ــوادر والزيــ ــيل  ٥٤٨/ ٤ ، النــ ــان والتحصــ   ، البيــ

ي التنـوخي عـىل مـتن ، رشح ابـن نـاج ٥٧٦/ ٣ ، التوضيح يف رشح خمترص ابن احلاجـب  ٣٠٩/ ٤ 

 ، البيـان يف ٢٣٧/ ٢ ، حاشـية الدسـوقي  ٨١/ ٥ ملخترصـ خليـل ، التاج واإلكليل  ١٤/ ٢ الرسالة 

 بني وعمـدة املفتـني ، روضـة الطـال ٢٥٣/ ٨ ، العزيز رشح الوجيز  ٣٨٩/ ٩ ذهب اإلمام الشافعي م

، املغني  ٢٤٥/ ٤ ح املنهج ، حاشية اجلمل عىل رش ٣٨٧/ ٧ ، حتفة املحتاج يف رشح املنهاج  ٢٦٥/ ٧

كشـاف  ، ٦٦٩/ ٢ رادات ، رشح منتهـى اإل ١٥٥/ ٦ بـدع يف رشح املقنـع ، امل ٩٤/ ٧ البن قدامـة 

 . ٩٨/ ٥ القناع عن متن اإلقناع 



 

 

   

  

  ادرات

ا 

٢٢٧٩ 

 ا اا    رء وار ا  ا ا  

واألحرى، والعقد الفاسد مل يرض به العاقد إال   فالنكاح ال جيوز إال بالرتايض بطريق األوىل 

بعقد مل يرض به وهو خالف النصوص   إلزام بدون تلك الصفة عىل تلك الصفة فإلزامه 

  .  )١(مل يرض به  ا مل جيوز أن يلزم يف البيع بامواألصول؛ وهلذ

  اجلواب:

قياس مع الفارق؛ فإن الرشط يف البيع  البيع بالرشوط الفاسدة  د أن القياس عىل بطالن عق

  .)٢( بمنزلة القامر ألن مقابلتها بامل، وال كذلك النكاح

  ح: جيالرت

ما أمكن مناقشته، فإنه  سألة وبيان أدلة كل قول، ومناقشة فقهاء يف امللاقوال بعد عرض أ

 الفاسدة الرشوط تلك مثل تبطل ه نأ من الثاين، هو  الراجح القول أن  - أعلم واهللا– يتبني يل 

  :     لآليت  وذلك دوهنا؛ العقد  ويصح النكاح، عقد يف املذكورة

  القول. قوة ما استدل به أصحاب هذا  - ١

  فني هلم.لااملخ ضعف أدلة  - ٢

  مناقشتهم ألدلة املخالفني هلم.  - ٣

 ألدلتهم.عن مناقشة اخلصوم م واهبج

 

ــري عــىل املقنــع  ٢٥٣/ ٨ ، العزيــز رشح الــوجيز  ٨٦ / ٩ ينظــر: املحــىل باآلثــار    )١(   ، الرشــح الكب

 .  ١٦٣ -١٥٩/ ٣٢  ، جمموع الفتاوى ٤٢١/ ٢٠ 

 اهلدايـة  ح، البنايـة رش ٢٧٧/ ٢ ، بدائع الصنائع يف ترتيـب الرشـائع  ٤٣ / ٥للرسخيس ينظر: املبسوط    )٢(

، العزيـز رشح  ٣٨٩/ ٩ شـافعي ، البيـان يف مـذهب اإلمـام ال ٢٣٧/ ٢ ، حاشية الدسـوقي  ٦٦/ ٥

ــوجيز  ــة  ٢٥٣/ ٨ الــــ ــي البــــــن قدامــــ ــدع يف رش ٩٤/ ٧ ، املغنــــ   ح املقنــــــع ، املبــــ

 ١٥٥/ ٦ . 



 

 

 

  نوا اد ا

   

  

  ادرات

ا 

٢٢٨٠ 

 

 

 

 

 

ما ا  

ا ا   ر اا   

   ا رواق، ون: ا  

. ب اول: وا ا  

  ان. ام: طق اا

 

 

 

 

 

 
  



 

 

   

  

  ادرات

ا 

٢٢٨١ 

 ا اا    رء وار ا  ا ا  

  م اا

ا ا   ر اا   

   ا رقواا 

    .ب ا و: ا اول

  صورة املسألة:

د النكاح، فهل جيب هلذه  يف عقض هلا صداًقا رهبا والتي ف  لو أن رجًال طلق امرأته املدخول

  ال؟ أم   املطلقه يف مال الزوج املرأة املطلقة متعة تستحق

  - ثالثا أو  اثنتني أو واحدة مطلق كل عىل فرض املتعة ": -اهللا رمحه –قال اإلمام ابن حزم 

عها، ت: أن يم-رض هلا صداقها أو مل يفرض هلا شيئا ف - وطئها أو مل يطأها  - و آخر ثالث أ

  .  )١( "أحب أم كره - ذلك وكذلك املفتدية أيضا وجيربه احلاكم عىل 

  األخرى الرواية  وهو أصح؛  الثالث فالقول  " : -اهللا رمحه –ة تيميم ابن وقال شيخ اإلسال

  . )٢(" دل عليه ظاهر القرآن وعمومه كام متعة؛ هلا  مطلقة  كل أن:  أمحد عن

  حترير حمل النزاع: 

لقت قبل الدخول ومل يفرض هلا  عة مرشوعة للمطلقة التي طتاتفق الفقهاء عىل أن امل

  أقوال:  ا سواها من املطلقات عىل أربعة ا ملوجوهب اختلفوا يف كنهم، ول)٣( صداًقا

 

 . ٣/ ١٠ املحىل باآلثار    )١(

 . ٢٧/ ٣٢ جمموع الفتاوى    )٢(

 القـايض أبـو ،اإلرشاف عىل نكـت مسـائل اخلـالف ،٣٠٢ / ٢الرشائع ب يف ترتي بدائع الصنائعينظر:    )٣(

النـارش: دار ، املحقق: احلبيب بن طاهر ،٧١٥ / ٢املالكي، حممد عبد الوهاب بن عيل بن نرص البغدادي 



 

 

 

  نوا اد ا

   

  

  ادرات

ا 

٢٢٨٢ 

أم ال، وسواء أسمى هلا   ا: جتب املتعة لكل مطلقة سواء أكانت مدخول هبالقول األول

، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن  )٢(  والظاهرية ، )١(  رواية صداًقا أم ال؛ وبه قال: احلنابلة يف 

  .  )٣( تيمية 

صداًقا، أما التي  غري مدخول هبا، إذا مل يسم هلا ة الللمطلقملتعة إال جتب ا: ال القول الثاين

ذا من مل يدخل هبا وقد سمي هلا؛ وبه قال: وكدخل هبا وسمى هلا، فإن هلا ما سمى دون املتعة، 

  ، والشافعية عىل )٤(  احلنفية 

 

ي البـن املغن ،٤٧٢ / ٩الشافعي لبيان يف مذهب اإلمام ا ،م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠األوىل،  الطبعة:، ابن حزم 

 .٢٤٠ / ٧قدامة 

القايض أبو يعىل، حممد بن احلسني بـن حممـد بـن  ،نيينظر: املسائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجه   )١(

 الالحم  املحقق: د. عبد الكريم بن حممد ، ١٢٩/ ٢   خلف املعروف بـ ابن الفراء

ـ ١٤٠٥ الطبعـة: األوىل ، ف، الريـاضالنارش: مكتبة املعـار ،  ٢٤٠/ ٧  قدامـة املغنـي البـن ، م ١٩٨٥ -ـه

 . ٢٢٤/ ٦ ح املقنع ، املبدع يف رش ٣٥٠/ ٨ الفروع وتصحيح الفروع 

 . ٣/ ١٠ ينظر: املحىل باآلثار    )٢(

 . ٢٧/ ٣٢ ينظر: جمموع الفتاوى    )٣(

حقـق: امل ، ٤٧٢١/ ٩ بن محدان أبو احلسني القـدوري حممد بن أمحد بن جعفر  أمحد بن، ينظر: التجريد   )٤(

النارش: دار السـالم ، مجعة حممدأ. د حممد أمحد رساج ... أ. د عيل ، ة واالقتصاديةاسات الفقهيرمركز الد

ـ  ١٤٢٧الطبعة: الثانية، ، القاهرة – ، بـدائع الصـنائع يف  ٦١/ ٦ ط للرسخيسـ املبسـو ، م  ٢٠٠٦ -ـه

حي، جمـد وصيل البلدملود بن مودود اعبد اهللا بن حمم ،، االختيار لتعليل املختار ٣٠٢/ ٢ ترتيب الرشائع 

 -وصورهتا دار الكتـب العلميـة  القاهرة  -: مطبعة احللبي النارش ، ١٠٢/ ٣   الدين أبو الفضل احلنفي

ـ  ١٣٥٦تاريخ النرش: ،  بريوت، وغريها ،  ١٤٠/ ٢ نـز الـدقائق تبيـني احلقـائق رشح ك  م  ١٩٣٧ -ـه

بِيـِدّي لادي العبـادي اأبو بكر بن عيل بن حممد احلـد، جلوهرة النريةا النـارش: ،  ١٤/ ٢  اليمنـي احلنفـيزَّ

 .ه١٣٢٢الطبعة: األوىل، ، املطبعة اخلريية



 

 

   

  

  ادرات

ا 

٢٢٨٣ 

 ا اا    رء وار ا  ا ا  

  .)٢(  املذهب، واحلنابلة يف رواية أخرى هي األصح يف )١(  القديم 

وقد سمى هلا صداًقا فإنه جيب  إال لغري املدخول هبا  طلقة لكل م : جتب املتعة الثالقول الث

  .)٣(  اجلديدهلا نصف الصداق؛ وبه قال: الشافعية عىل 

ل: ا: ال جتب املتعة أصًال يف كل أحوال الطالق، بل هي مستحبة؛ وبه قالقول الرابع

  . )٤( املالكية 

 

ــري    )١( ــاوي الكب ــر: احل ــذهب  ٥٤٨/ ٩ ينظ ــر امل ــافعي ، الب ٥٢٣/ ٩ ، بح ــام الش ــذهب اإلم ــان يف م   ي

دار  ، ٣٨٧/ ١٦  أبو زكريا حميـي الـدين حييـى بـن رشف النـووي، املجموع رشح املهذب،  ٤٧٢/ ٩ 

صاري، أبو العباس، نجم الـدين، املعـروف أمحد بن حممد بن عيل األن ،كفاية النبيه يف رشح التنبيه لفكر،ا

طبعـة: ال، النـارش: دار الكتـب العلميـة، باسـلوم  املحقق: جمدي حممـد رسور،  ٣١٣/ ١٣   بابن الرفعة

 .٢٠٠٩األوىل، م 

لدين عبد اهللا بن أمحـد بـن حممـد بـن قدامـة اجلامعـييل افق بو حممد موأ ،ينظر: الكايف يف فقه اإلمام أمحد   )٢(

 طبعـة:ال، دار الكتب العلمية النارش: ، ٧٢/ ٣   الدمشقي احلنبيل، الشهري بابن قدامة املقديس املقديس ثم 

ـ  ١٤١٤األوىل،  ، رشح الزركيشــ عـىل خمترصــ  ٢٧٨/ ٢١ كبـري عــىل املقنـع الرشــح ال ،م  ١٩٩٤ -ـه

، يكـاندار العب النـارش: ، ٣٠٧/ ٥  عبـد اهللا الزركيشـ املرصـي احلنـبيل نالدين حممد ب شمس ،اخلرقي

ــة: ـــ  ١٤١٣األوىل،  الطبعــ ـ ــالف  ،م  ١٩٩٣ -ـه ــن اخلــ ــراجح مــ ــة الــ ــاف يف معرفــ   اإلنصــ

 ٢٧٨/ ٢١ . 

ــري    )٣( ــاوي الكب ــر: احل ــر ٥٤٨/ ٩ ينظ ــذهب  ، بح ــافعي  ٥٢٣/ ٩ امل ــام الش ــذهب اإلم ــان يف م   ، البي

بـن عـيل أمحـد بـن حممـد ، ، كفاية النبيه يف رشح التنبيـه ٣٨٧/ ١٦ ملهذب ااملجموع رشح  ، ٤٧٢/ ٩ 

رسور ي حممـد جمـد املحقـق:،  ٣١٣/ ١٣ ، األنصاري، أبو العباس، نجم الدين، املعروف بابن الرفعـة

 .٢٠٠٩وىل، م األ الطبعة:، ميةدار الكتب العل النارش:، باسلوم 

ب  ،نسأمام مالك بن ينظر: التفريع يف فقه اإل   )٤( عبيد اهللا بن احلسـني بـن احلسـن أبـو القاسـم ابـن اَجلـالَّ

 الطبعـة:، لبنان –دار الكتب العلمية، بريوت  النارش:، سيد كرسوي حسن املحقق: ، ٤٠٥/ ١   ملالكيا



 

 

 

  نوا اد ا

   

  

  ادرات

ا 

٢٢٨٤ 

  األدلة:

  :أدلة القول األول

  ليه بالكتاب، واألثر: وا إا ذهبمقول األول عىل استدل أصحاب ال

  : دليل الكتاب -أوًال 

يثُّ قال تعاىل:  - ١ يقىفنثىث ىق   .)١( َّيف

  وجه الداللة:

ب لكل مطلقة سواء فروض هلا، أو غري مفروض هلا،  عىل أن املتعة جتيف اآلية داللة 

  مدخول هبا، ومل يقيد إطالق هذه اآلية بيشء فوجب أن يعم كلري مدخول هبا، أو غ

  .)٢(ة مطلق

جتحتُّ  اىل:عال تق -٢ هب خبمب جبحب مت	هئ 	هت	خت

 

ـــ  ١٤٢٨األوىل،  ـــــ ــىل ،م  ٢٠٠٧ -ـه ــ اإلرشاف عــــــ ــائل اـخلـــــ ــت مســــــ   الف  نكــــــ

حممد بن أمحد بن حممد بن أمحـد بـن رشـد القرطبـي  دأبو الولي ،صد، بداية املجتهد وهناية املقت ٧١٥/ ٢ 

ـ ١٤٢٥ تاريخ النرشـ:ط، -، دالقاهرة –دار احلديث  النارش: ، ١١٦/ ٣   د احلفيدالشهري بابن رش   -ـه

العباس شهاب الدين أمحد بن  أبو ،، الذخرية ٧٦٦/ ١  روضة املستبني يف رشح كتاب التلقني ،م  ٢٠٠٤

 ،بـريوت -دار الغـرب اإلسـالمي النـارش:،  ٤٤٨/ ٤  لشـهري بـالقرايفارمحن املالكي إدريس بن عبد ال

 .  ٢٤٤/ ٤ لتوضيح يف رشح خمترص ابن احلاجب ا ، م  ١٩٩٤األوىل،  الطبعة:

 . ٢٤١ بقرة، اآلية: سورة: ال   )١(

ي البـن ـن ، املغ ١٢٩/ ٢ سائل الفقهية من كتاب الروايتني والـوجهني ، امل ٣/ ١٠ ينظر: املحىل باآلثار    )٢(

، املبـدع يف رشح  ٣٥٠/ ٨ ح الفـروع ، الفروع وتصـحي ٢٧/ ٣٢ ، جمموع الفتاوى  ٢٤٠/ ٧ قدامة 

 . ٢٢٤/ ٦ املقنع 



 

 

   

  

  ادرات

ا 

٢٢٨٥ 

 ا اا    رء وار ا  ا ا  

جح	حج	مث  . )١(َّمج

  وجه الداللة:

املدخول هبا وقد سمي هلا  يف اآلية داللة ظاهرة عىل أن املتعة واجبة أيًضا لكل مطلقة حتى 

قها بال سمى لكل منهن صداوقد دخل بأزواجه  - وسلم عليه  اهللا  صىل –صداق؛ فإن النبي 

  .)٢(نزاع

  : دليل األثر -ثانيًا

َقٍة ُمتَْعٌة»اَل قَ  َبةَ َعْن أَِيب قَِال  - ١   .)٣( : «لُِكلِّ ُمطَلَّ

ا َيْقِيض ِهبَ  - ٢ ، َقاُل: «ُمتَْعتَاِن إِْحَداُمهَ ْهِريِّ ْلطَاُن، َواْألُْخَرى َحقٌّ ِمَن املُْتَِّقَني،  َعِن الزُّ ا السُّ

ُه ُيْؤَخُذ بِاملُْتْ ْن َيْفِرَض وَ أَ لََّق َقبَْل َمْن طَ  هُ َيْدُخَل، َفإِنَّ َعَليِْه، َوَمْن َطلََّق َبْعَدَما  اَق دَ َص َال  َعِة ِألَنَّ

  .)٤( َيْدُخُل َوَيْفِرُض، َفاملُْتَْعُة َحقٌّ َعَليِْه»

  لة:وجه الدال

بعده،  يف األثرين داللة عىل وجوب املتعة لكل مطلقة سواء أكانت طلقت قبل الدخول أم 

  .  )٥(وسواء سمى هلا صداق أم مل يسم

 

 . ٢٨ سورة األحزاب، اآلية:    )١(

ن ، املغنـي الـب  ١٢٩/ ٢ اب الروايتني والوجهني من كت ، املسائل الفقهية ٣/ ١٠ ينظر: املحىل باآلثار     )٢(

املبـدع يف رشح ،  ٣٥٠/ ٨ ، الفروع وتصـحيح الفـروع  ٢٧/ ٣٢ ، جمموع الفتاوى  ٢٤٠/ ٧ قدامة 

 .  ٢٢٤/ ٦ املقنع 

 ، وإسناده صحيح ورجاله ثقات. ١٢٢٤٠ برقم   ٧٠/ ٧ أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه     )٣(

 جاله ثقات.، وإسناده صحيح ور ١٢٢٤٣ برقم   ٧٠/ ٧ صنفه م أخرجه عبد الرزاق يف    )٤(

، املغنـي البـن  ١٢٩/ ٢ لروايتني والـوجهني ، املسائل الفقهية من كتاب ا ٣ / ١٠باآلثار ينظر: املحىل     )٥(



 

 

 

  نوا اد ا

   

  

  ادرات

ا 

٢٢٨٦ 

  : لثاينأدلة القول ا 

  ما ذهبوا إليه بالكتاب، واملعقول:  الثاين عىل لقولب احاأص استدل 

  : دليل الكتاب -أوًال 

ــاىل:  - ــال تعــــ 	خبحب	ريزيمينيىيييجئحئخئمئهئجبُّ قــــ

	جحمحجخمخجسحسمجمبهبجتحتختمتهتمثحج

 .)١(َّ..خسمسحصخصمصجضحضخضمضحطمظ

  وجه الداللة:

ية  والتي مل يسم هلا صداق، ويف الثان غري املدخول هبا صيف اآلية األوىل دليل عىل أن املتعة خت

بل الدخول بعد أن سمي هلا الصداق فليس هلا سوى نصف ما سمي  قت قمن طلدليل عىل أن 

  .)٢( ا من الصداق، وال متعة هلاهل

  املناقشة:

وإنام   ،مل يقل يف أول اآلية التي نزعوا هبا: أنه ال متعة لغريها - تبارك وتعاىل-: اهللا نوقش بأن

يف قوله تعاىل:  طالق اإل ا عىلإجياب املتعة هلغاية ما فيه أنه أثبت هلا نصف املسمى، فكان 

 

، املبـدع يف رشح  ٣٥٠/ ٨ روع وتصـحيح الفـروع ، الف ٢٧/ ٣٢ ، جمموع الفتاوى  ٢٤٠/ ٧ قدامة 

  . ٢٢٤/ ٦ املقنع 

 .٢٣٧ -٢٣٦اآلية: ة: البقرة، رسو   )١(

  وهرة النـــرية ، اـجلــ  ١٠٢/ ٣ ، االختيـــار لتعليـــل املختـــار  ٦١/ ٦ خيســـ ط للرسوينظـــر: املبـســ    )٢(

/ ٣ فقه اإلمام أمحد ، الكايف يف  ٣٨٧/ ١٦ ، املجموع رشح املهذب  ٥٢٣/ ٩ ، بحر املذهب  ١٤/ ٢ 

 .  ٣٠٧/ ٥ ، رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي  ٧٢



 

 

   

  

  ادرات

ا 

٢٢٨٧ 

 ا اا    رء وار ا  ا ا  

يثُّ  ىث يقىفنث   .)١( َّ..يفىق

  :دليل املعقول -ثانيًا

  :)٢( ثة أوجه ؛ وذلك من ثال إليه باملعقولاستدل أصحاب هذا لقول عىل ما ذهبوا  

ل الدخول إذا كان هلا مهر  بأنه نكاح مل خيل من عوض فلم جيب فيه متعة؛ كاملطلقة ق- ١

  مسمى.

جيب هلا متعة، إذا استحقت مجيع   أال هر فأوىل امل ت نصفمتعة إذا استحق أنه ملا مل جيب هلا- ٢

  املهر.

إىل عوض فلم جيمع هلا   أن استحقاق املتعة؛ لئال تصري مبتذلة بغري عوض، وقد صارت- ٣

  بني عوضني. 

  :)٣(  وجهنيوذلك من   املناقشة:

، يف مقابلة الوطءمن االبتذال بالعقد والطالق، واملهر جعلت ملا حلقها  أن املتعة إنام- ١

 

 . ٢٤١ سورة: البقرة، اآلية:    )١(

 ائع يف ترتيب الرشـائع ، بدائع الصن ٦١/ ٦ ، املبسوط للرسخيس  ٤٧٢١/ ٩  د للقدورييينظر: التجر   )٢(

ــار  ٣٠٢/ ٢ ــل املختــ ــار لتعليــ ــائق رشح  ١٠٢/ ٣ ، االختيــ ــني احلقــ ــدقائق ، تبيــ ــز الــ   كنــ

، البيـان يف  ٥٢٣/ ٩ ، بحـر املـذهب  ٥٤٨/ ٩ ، احلاوي الكبـري  ١٤/ ٢ ، اجلوهرة النرية  ١٤٠/ ٢ 

 ه يف رشح التنبيـه ، كفايـة النبـي  ٣٨٧/ ١٦ ، املجموع رشح املهـذب  ٤٧٢/ ٩ افعي شذهب اإلمام الم

ــد  ٣١٣/ ١٣ ــام أمحــ ــه اإلمــ ــايف يف فقــ ــىل امل ٧٢/ ٣ ، الكــ ــري عــ ــح الكبــ ــع ، الرشــ   قنــ

 معرفة الراجح مـن اخلـالف ف يف ، اإلنصا ٣٠٧/ ٥ ، رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي  ٢٧٨/ ٢١ 

٢٧٨/ ٢١ . 

ــر: املغ   )٣( ــة ي البــن ـنـ ينظ ــروع وت ،٢٧ / ٣٢الفتــاوى جممــوع  ،٢٤٠ / ٧قدام   صــحيح الفــروع الف

  .٢٢٤ / ٦املقنع املبدع يف رشح  ،٣٥٠/ ٨ 



 

 

 

  نوا اد ا

   

  

  ادرات

ا 

٢٢٨٨ 

  ال موجود، فكان هلا املتعة.بتذواال

النكاح الفاسد يف استحقاق العوض؛ بدليل أهنا يف النكاح   أن النكاح الصحيح أغلظ من- ٢

حقه يف النكاح الفاسد  الصحيح تستحق بالطالق فيه قبل الدخول من العوض ما ال تست 

  نكاحيف ال ر ما ال تستحقه بعد الدخول من املتعة مع مه جب أن تستحق بالطالق فيه وف

  الفاسد.

  : أدلة القول الثالث

  الثالث عىل ما ذهبوا إليه بالكتاب، واألثر، واملعقول:استدل أصحاب القول 

  : دليل الكتاب -أوًال 

يثُّ قال تعاىل:  - ١ ىث يقىفنث   .)١( َّ..يفىق

		مض	خض	مصجضحض	جسحسخسمسحصخصُّ قال تعاىل: -٢

 .)٢( َّ..حطمظ

  الداللة:ه جو

واحدة خصت من   طلقة سوى متعة لكل مطلقة، يف اآليتني داللة ظاهرة عىل وجوب امل

  .)٣( طلقت قبل الدخول وقد سمي هلا صداق العموم يف اآلية األوىل، وهي التي 

  

 

 .٢٤١اآلية: سورة: البقرة،    )١(

 . ٢٣٧ - ٢٣٦اآلية: ة: البقرة، رسو     )٢(

   ياإلمام الشافعالبيان يف مذهب  ،٥٢٣ / ٩املذهب بحر  ،٥٤٨ / ٩الكبري ينظر: احلاوي    )٣(

 . ٣١٣ / ١٣التنبيه كفاية النبيه يف رشح  ، ٣٨٧ / ١٦املهذب املجموع رشح  ،٤٧٢/ ٩ 



 

 

   

  

  ادرات

ا 

٢٢٨٩ 

 ا اا    رء وار ا  ا ا  

  املناقشة:

يف اآلية األوىل، جامع لكل مطلقة مفروض هلا، أو غري  املتعة للمطقة  نوقش بأن: إجياب

وا  نزع تييف أول اآلية ال -عز وجل-دخول هبا، أو غري مدخول هبا، ومل يقل ممفروض هلا، 

  .)١( ال متعة لغريهاا: أنه هب

  : األثردليل  -ثانيًا

َقٍة ُمتَْعٌة، إِالَّ  - ا    الَّتِي ُتطَلَُّق َقبَْل أَْن ُيْدَخَل ِهبَا، َوَقْد ُفِرَض َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: «لُِكلِّ ُمطَلَّ َهلَ

َدا َفَلَها ا»نِْصُف الصَّ   .)٢( ِق، َوَال ُمتَْعَة َهلَ

  وجه الداللة:

ن التي طلقت قبل الدخول وبعد  أن املتعة جتب لكل مطلقة، دو لة ظاهرة عىل دال ألثر ا يف

  .)٣( تسمية الصداق يف عقد النكاح

  املناقشة:

  نوقش بام نوقش به استدالهلم السابق.   

  :دليل املعقول - ثالثًا

 

املبدع يف رشح  ، ٢٧ / ٣٢الفتاوى جمموع  ، ٢٤٠ / ٧قدامة بن املغني ال ،٣ / ١٠باآلثار ينظر: املحىل    )١(

   .٢٢٤ / ٦املقنع 

    ،١٢٢٢٤برقم  ٦٨ / ٧ه مصنفوعبد الرزاق يف  ، ٥٧٣ / ٢املوطأ مالك يف أخرجه    )٢(

  ،١٨٦٩٩برقم  ١٤٠ / ٤مصنفه وابن أيب شيبة يف  ، ١٧٧٣برقم  ٢٧ / ٢سننه  وسعيد بن منصور يف

 .وإسناده صحيح، ورجاله كلهم ثقات ،١٤٤٩١برقم  ٤١٩ / ٧الكربى يف والبيهقي 

 . ٣١٣  / ١٣بيه  التننبيه يف رشح  كفاية ال ،٣٨٧ / ١٦املهذب ح املجموع رش ،٥٢٣ / ٩املذهب    ينظر: بحر   )٣(



 

 

 

  نوا اد ا

   

  

  ادرات

ا 

٢٢٩٠ 

  :)١( أوجه  ليه باملعقول؛ وذلك من ثالثة قول عىل ما ذهبوا إلاستدل أصحاب هذا ا 

يشء من املهر فجاز أن جتب هلا املتعة كاملطلقة قبل الفرض، وقبل  يسقط به مل  ق ه طالأن -١

  الدخول.

فاقتىض أن يستحق يف  دخول بدليل استحقاقه بوطئ الشبهة أن استكامل املهر يف مقابلة ال - ٢

  ه بدل وهو املتعة.بمقابلة العقد الذي ابتذلت 

بدليل أهنا يف النكاح  العوض  حقاق يف است النكاح الفاسد  أن النكاح الصحيح أغلظ من -٣

الصحيح تستحق بالطالق فيه قبل الدخول من العوض ما ال تستحقه يف النكاح الفاسد  

ن تستحق بالطالق فيه بعد الدخول من املتعة مع مهر ما ال تستحقه يف النكاح  فوجب أ

  .دالفاس

  :أدلة القول الرابع

  عقول:ب، وامللكتاليه باعىل ما ذهبوا إ استدل أصحاب القول الرابع

  : دليل الكتاب -أوًال 

  .)٢( َّ..يفىقيقىفنثىثيثُّ قال تعاىل:  - ١

	مثحج	هت	حتختمت	مبهبجتُّ ى: ــال عـال تـق - ٢

  .)٣( َّجحمحجخمج

 

التنبيه  يف رشح كفاية النبيه  ،٤٧٢ / ٩الشافعي البيان يف مذهب اإلمام  ،٥٤٨ / ٩الكبري ينظر: احلاوي    )١(

٣١٣/ ١٣ . 

 . ٢٤١ سورة: البقرة، اآلية:    )٢(

 . ٢٣٦  ة: البقرة، اآلية:رسو   )٣(



 

 

   

  

  ادرات

ا 

٢٢٩١ 

 ا اا    رء وار ا  ا ا  

  وجه الداللة:

  ا؛ فإن ظاهر قوله تعاىل: داللة عىل عدم وجوب املتعة للمطلقات عمومً  اآليتنييف 

من باب  أهنال عىل سنني واملتقني دالوجوب إال أنه ملا خصصه باملحَّجعمعجغُّ 

  .)١(اإلحسان

  املناقشة:

ة  قن احلقي؛ أل"حق عليه "من قولنا  نوقش بأن: ليس يف ألفاظ اإلجياب كلمة أوكد  

د، وما ذكره كام  يكلمة إلزام، وإثبات، فاجلمع بينهام يقتيض التأك "عىل "تقتيض الثبوت، و

ل: غريمها، ثم نقوسن، واملحقي، وف فيه املتيلزمنا يلزمه؛ ألن املندوب إليه أيضا ال خيتل

 أخرب أن ال ترى أنه سبحانه وتعاىلاإلجياب عىل املحسن، واملتقي ال ينفي اإلجياب عىل غريمها أ

  .)٢( متقني، ثم مل ينف أن يكون هدى للناس كلهم؛ فكذا هذاالقرآن هدى لل

  :دليل املعقول -ثانيًا

  :  )٣(عة أوجه ن أربلك ميه باملعقول؛ وذاستدل أصحاب هذا القول عىل ما ذهبوا إل

 

ــع يف ف    )١( ــام مالــك بــن أنــس ينظــر: التفري ــىل ٤٠٥/ ١ قــه اإلم   الف خلــ ا نكــت مســائل ، اإلرشاف ع

ــد  ٧١٥/ ٢  ــة املقتص ــد وهناي ــة املجته ــاب  ١١٦/ ٣ ، بداي ــتبني يف رشح كت ــة املس ــني ، روض   التلق

 .  ٢٤٤/ ٤ ، التوضيح يف رشح خمترص ابن احلاجب  ٤٤٨/ ٤ ، الذخرية للقرايف  ٧٦٦/ ١ 

،  ١٤٠ / ٢ نـز الـدقائق ، تبيـني احلقـائق رشح ك  ٣٠٢/ ٢ رتيـب الرشـائع ينظر: بدائع الصـنائع يف ت    )٢(

/ ١٦ ح املهـذب ، املجمـوع رش ٤٧٢/ ٩ ، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي  ٥٤٨/ ٩ احلاوي الكبري 

 . ٢٧٨/ ٢١ ، الرشح الكبري عىل املقنع  ٣٨٧

ــام مالــ    )٣( ــه اإلم ــع يف فق ــس ك بــن ينظــر: التفري ــالف ، اإلرشاف  ٤٠٥/ ١ أن ــائل اخل ــت مس ــىل نك   ع

ــة املج ٧١٥/ ٢  ــة ا، بداي ــد وهناي ــد ملته ــني  ١١٦/ ٣ قتص ــاب التلق ــتبني يف رشح كت ــة املس   ، روض



 

 

 

  نوا اد ا

   

  

  ادرات

ا 

٢٢٩٢ 

أن الطالق تأثريه اإلسقاط ال اإلجياب، بدليل أنه إذا سمى مهًرا ثم طلق سقط نصفه  - ١

 هيلزمه يشء آخر، فلم جيب به يشء ألن ما كان واجبًا قبله قد سقط فهو عن أن جيب ب  ومل

  خر مل يكن واجبًا أبعد.يشء آ

  وت.كامللم جيب به متعة أن الطالق نوع من البينونة ف - ٢

لو ماتت مل يكن هلا متعة، كذلك إذا طلقت، أصله إذا طلقت قبل   أن كل امرأة - ٣

  الدخول وقد سمي هلا. 

  تعة عطية غري معترب هبا عىل وجه، فلم تكن واجبة كاهلبة والصدقة.ن املأ -٤

  : )١(نوقش من وجهني املناقشة:

هلا بغري خالف؛ ال متعة نها، ىف عفارق؛ فإن املتوأن القياس عىل املتوىف عنها قياس مع ال - ١

  ألن اآلية مل تتناوهلا، وال هي معنى املنصوص عليه. 

  ة إال ما خص بدليل. بالنص عموًما يف كل مطلق أن وجوب املتعة قد ثبت - ٢

  الرتجيح: 

، ومناقشة ما أمكن مناقشته، فإنه املسألة وبيان أدلة كل قول بعد عرض أقوال الفقهاء يف

اجح هو األول، من أنه املتعة جتب لكل مطلقة سواء أكانت  الر قوللا أن  -لم عأ واهللا –بني يل يت

  داًقا أم ال؛ وذلك لآليت:     مدخوًال هبا أم ال، وسواء أسمى هلا ص

  قوة ما استدل به أصحاب هذا القول. - ١

  م. املخالفني هل ضعف أدلة  - ٢

 

 .  ٢٤٤/ ٤ ، التوضيح يف رشح خمترص ابن احلاجب  ٤٤٨/ ٤ ، الذخرية للقرايف  ٧٦٦/ ١ 

ــري    )١( ــاوي الكب ــر: احل ــذهب ٥٤٨/ ٩ ينظ ــر امل ــذهب ٥٢٣/ ٩  ، بح ــان يف م ــافعي  ، البي ــام الش   اإلم

 . ٣١٣/ ١٣ كفاية النبيه يف رشح التنبيه  ، ٣٨٧/ ١٦ هذب ، املجموع رشح امل ٤٧٢/ ٩ 



 

 

   

  

  ادرات

ا 

٢٢٩٣ 

 ا اا    رء وار ا  ا ا  

  مناقشتهم ألدلة املخالفني هلم. - ٣

   ة. ناقشلتهم من املسالمة أد -٤

ا مان: اق اط.  

  صورة املسألة:

ــو  ــه وه ــق امرأت ــم طل ــه، ث ــه ب ــى زال عقل ــكًرا حت ــًال رشب مس ــو أن رج ــك ل ــىل تل ع

  احلالة، فهل يقع طالقه أم ال؟

 فقــد مــن وكــذلك الزم، غــري ســكرانلا وطــالق ": -اهللا رمحــه –قال اإلمــام ابــن حــزم 

  .)١("اخلمر بغري عقله 

ــيخ ــالم وقــال ش ــن تي اإلس ــة اب ــذه": -اهللا ه رمحــ – مي ــا املســألة  ه ــوالن فيه ــامء، ق  للعل

  ع بــه طــالق إذا يـقـ  وال الســكران، يمــني تنعقــد فــال طالقــه، يقــع ال أنــه  أصــحهام

  .)٢("طلق

  حترير حمل النزاع: 

ــيس بســكران وال مكــرهعاتفــق الفقهــاء عــىل أن طــالق املســلم ال ــذي ل ــالغ ال    اقــل الب

به تزوجها زواجا صحيحا، جائٌز إذا لفظ ي قد الت مريض، لزوجته  وال غضبان وال حمجور وال

ــن ألفــ  ــظ م ــالق بلف ــت الط ــه يف وق ــذ وأوقع ــه حينئ ــارا ل ــاح خمت ــد النك ــالق بع   اظ الط

  وا يف وقـــوع طـــالق الســـكران عـــىل ؛ ولكـــنهم اختلـفــ )٣( الطـــالق عـــىل ســـنة 

 

 . ٤٧١/ ٩ املحىل باآلثار    )١(

 . ١٠٢/ ٣٣ ع الفتاوى جممو   )٢(

 . ٧١ص:  ينظر: مراتب اإلمجاع    )٣(



 

 

 

  نوا اد ا

   

  

  ادرات

ا 

٢٢٩٤ 

  :قولني

وبه  له؛صياًنا خمتاًرا : يقع طالق السكران الذي اعتدى عىل عقله بالسكر عالقول األول

  .)٤( ، واحلنابلة يف رواية )٣( ، والشافعية يف اجلديد)٢( ، واملالكية يف املشهور)١(قال: احلنفية 

 

د.  املحقـق:،  ١٤/ ٥  ص احلنفـيالـرازي اجلصـابكـر  أمحد بن عيل أبو ،ينظر: رشح خمترص الطحاوي   )١(

، د زينب حممد حسن فالتة -د حممد عبيد اهللا خان  -أ. د. سائد بكداش  - يت اهللا حممدعصمت اهللا عنا

ودار  -دار البشـائر اإلسـالمية  النـارش:، أ. د. سـائد بكـداش اعة وراجعه وصـححه:أعد الكتاب للطب

 ، املبسـوط للرسخيسـ  ٤٩٣٠/ ١٠ ريد للقدوري التج ، م  ٢٠١٠ -ـ ه ١٤٣١األوىل  الطبعة:، الرساج

 -١٩٤/ ٢ ، تبيـني احلقـائق رشح كنـز الـدقائق  ٩٩/ ٣ الصنائع يف ترتيب الرشـائع  ع، بدائ ١٧٦ / ٦

   ر بن عبـد العزيـز عابـدين الدمشـقي احلنفـيابن عابدين، حممد أمني بن عم ،شية ابن عابدين، حا ١٩٦

 .م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الثانية،  طبعة:ال، بريوت-ر الفكردا النارش:،  ٢٣٩/ ٣

عيل ، ، التبرصة ٧٠١/ ١٠ ، اجلامع ملسائل املدونة  ٧٤٨/ ٢  كت مسائل اخلالف ن  اإلرشاف عىل ينظر:    )٢(

الدكتور أمحد عبد الكـريم  دراسة وحتقيق: ، ٢٦٦٤/ ٦  لربعي، أبو احلسن، املعروف باللخميبن حممد ا

عقـد  ،م  ٢٠١١ -هـ  ١٤٣٢األوىل،  الطبعة:، اإلسالمية، قطرألوقاف والشؤون وزارة ا النارش:، نجيب

نـزار اجلـذامي  أبو حممد جالل الدين عبد اهللا بن نجم بن شاس بن ،واهر الثمينة يف مذهب عامل املدينةجلا

ي، دار الغـرب اإلسـالم النارش:، أ. د. محيد بن حممد حلمر دراسة وحتقيق: ، ٥٠٨/ ٢   السعدي املالكي

ـ  ١٤٢٣األوىل،  الطبعـة:، نلبنا –بريوت   -٣٠٨/ ٥ رصـ خليـل تخواإلكليـل مل التـاج ،م  ٢٠٠٣ -ـه

د بن حممـد بـن عبـد الـرمحن شمس الدين أبو عبد اهللا حمم ،، مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل ٣٠٩

عيني املـالكي ثـة، الثال الطبعـة:، دار الفكـر النـارش:،  ٤٣/ ٤   الطرابليس املغريب، املعروف باحلطاب الرُّ

 .م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢

/ ١٠ ، البيان يف مـذهب اإلمـام الشـافعي  ١٠٩/ ١٠ بحر املذهب  ، ٢٣٦/ ١٠ بري ينظر: احلاوي الك   )٣(

 . ٦٢/ ١٧ ، املجموع رشح املهذب  ٥٦٤/ ٨ ، العزيز رشح الوجيز  ٦٩

ــوجهني    )٤( ــروايتني وال ــاب ال ــن كت ــة م ــائل الفقهي ــري ، الرشــ  ١٥٧/ ٢ ينظــر: املس ــىلح الكب ــع ع    املقن



 

 

   

  

  ادرات

ا 

٢٢٩٥ 

 ا اا    رء وار ا  ا ا  

  ة ، واملالكية يف رواي)١( بعض احلنفية  : ال يقع طالق السكران مطلًقا؛ وبه قال:ثاينالقول ال

تيار  اخهو ، و)٥( ، والظاهرية )٤( ، واحلنابلة يف رواية أخرى )٣( ، والشافعية يف القديم)٢(شاذة

  .  )٦(اإلسالم ابن تيمية  شيخ

  األدلة:

  :أدلة القول األول

  واملعقول: يه بالكتاب، والسنة، واألثر، استدل أصحاب القول األول عىل ما ذهبوا إل 

  : دليل الكتاب -أوًال 

ىيُّ قال تعاىل:  - ني مئ	جئحئييمي خب	خئ جبحب  .)٧( َّهئ

 

 . ٢٩٥/ ٦ ، املبدع يف رشح املقنع  ١٤٠/ ٢٢ 

ــائع   )١( ــنائع يف ترتيــب الرش ــاوي، وأيب احلســن الكرخــي مــنهم. وينظــر: بــدائع الص    وهــو قــول: الطح

 . ١٩٦ -١٩٤/ ٢ ، تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق  ٩٩/ ٣ 

، التـاج  ٥٠٨/ ٢ ب عـامل املدينـة يف مـذه ، عقـد اجلـواهر الثمينـة ٢٦٦٤/ ٦  ينظر: التبرصة للخمي   )٢(

 . ٣٠٩ -٣٠٨ / ٥ خترص خليل واإلكليل مل

/ ١٠ ذهب اإلمـام الشـافعي ، البيان يف ـم  ١٠٩/ ١٠ ، بحر املذهب  ٢٣٦/ ١٠ ينظر: احلاوي الكبري    )٣(

 . ٦٢/ ١٧ ، املجموع رشح املهذب  ٥٦٤/ ٨ ، العزيز رشح الوجيز  ٦٩

ل يف يب، منـار الـس  ٣٨٢/ ٥ ، رشح الزركيش عـىل خمترصـ اخلرقـي  ٣٧٩ / ٧ ينظر: املغني البن قدامة    )٤(

 .  ٢٣٢/ ٢ رشح الدليل 

 . ٤٧١/ ٩ ينظر: املحىل باآلثار    )٥(

 . ١٠٢/ ٣٣ الفتاوى  ينظر: جمموع   )٦(

 . ٤٣ سورة: النساء، اآلية:    )٧(



 

 

 

  نوا اد ا

   

  

  ادرات

ا 

٢٢٩٦ 

  وجه الداللة:

حالة سكره؛ وذلك أن اهللا هناه   يف يف تكل مكلف وخماطب بال يف اآلية داللة عىل أن السكران 

املغمى  ة، وعىل هذا يصح وقوع الطالق منه بخالف النائم وحالة سكره أن يقرب الصال

  .)١(عليه 

  املناقشة:

قول، ومثل هذا ال حيل أن يلزم شيئًا  يبل يقال إن: يف اآلية ترصيح بأن السكران ال يعلم ما 

  . )٢( طب، إذا ليس من ذوي األلباب خماغري ريه، ألنه وال غ الًقا،من األحكام، ال ط

  : دليل السنة  -ثانيًا

َق َصىلَّ اهللاَُّ َعَليِْه َوَسلََّم: «ُكلُّ َطَالٍق َجائٌِز، إِالَّ َطَال  َعْن أَِيب ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاَِّ  -

  .)٣(املَْعتُوهِ املَْغُلوِب َعَىل َعْقلِِه»

  ة:وجه الدالل

  .)٤(، وهو مأخوذ به حتى يف حالة سكرهأن طالق السكران واقععىل  لة يف احلديث دال

 
 ، حاشية ابن عابدين  ٩٩/ ٣ ائع ، بدائع الصنائع يف ترتيب الرش ٤٩٣٠/ ١٠  ينظر: التجريد للقدوري   )١(

،  ٥٠٨/ ٢ ، عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينـة  ٧٠١/ ١٠ ملدونة ا جلامع ملسائل، ا ٢٣٩/ ٣

/ ٨ ، العزيـز رشح الـوجيز  ١٠٩/ ١٠ ، بحر املـذهب  ٤٣/ ٤ يف رشح خمترص خليل  مواهب اجلليل

 .  ١٤٠/ ٢٢ رشح الكبري عىل املقنع ، ال ٥٦٤

 . ٤٧٢/ ٩ املحىل باآلثار ينظر:    )٢(

 ١١٩١ برقم    ٤٨٨/ ٣ ننه، أبواب الطالق واللعان، باب ما جاء يف طالق املعتوه س   ه الرتمذي يفأخرج    )٣(

أبو عيسى: هذا حديث ال نعرفه مرفوعا إال من حديث عطاء بن عجالن، وعطـاء بـن عجـالن ، وقال 

 هب احلديث.ضعيف ذا

قــائق رشح كنــز حلا، تبيــني  ١٧٦/ ٦ ، املبسوط للرسخيس  ١٤/ ٥ ص طحاوي للجصاينظر: رشح خمترص ال   )٤(

،  ٢٦٦٤/ ٦ ة للخمــي ، التبرصــ  ٧٤٨/ ٢ ، اإلرشاف عىل نكت مسائل اخلــالف  ١٩٦ -١٩٤/ ٢ الدقائق 



 

 

   

  

  ادرات

ا 

٢٢٩٧ 

 ا اا    رء وار ا  ا ا  

  املناقشة:

، فمثله ال تقوم به حجة، ثم عظيم ما فيه يق يصحنوقش بأن هذا احلديث ال يثبت من طر

  .)١(عىل من هذى، واهلاذي ال حد عليه  من املناقضة، ألن فيه إجياب احلد

  : دليل األثر - ثالثًا

  َسكِرَ  إَِذا  «َنَراهُ : َقاَل  - عنه  اهللا  ريض – َعِيلٌّ  َقاَل : قال - عنهام اهللا ريض–َعْن ابن عباس  -

ي َثَامنَِني» ،ىَوإِْن َهِذَي اْفَرتَ  ،َهِذيَ    .)٢( َوَعَىل املُْْفَرتِ

  وجه الداللة:

ه علفجيف سكره من اقرتاف لالفرتاء وغريه، السكران مؤاخذ بام فعل  يف األثر داللة عىل أن

  .)٣(مثله  طالقه  يقع أن  فوجب  كالصاحي، - وسلم  عليه  اهللا  ىلص – أصحاب النبي 

 

 البيان يف مذهب اإلمام الشافعي  ، ٢٣٦/ ١٠ ، احلاوي الكبري   ٣٠٩  -٣٠٨/  ٥ التاج واإلكليل ملخترص خليل  

 . ٢٩٥/ ٦ ع نقع يف رشح امل، املبد ٦٢/ ١٧ جموع رشح املهذب ، امل ٦٩/ ١٠

 ، الدراية يف ختريج أحاديث اهلدايـة  ١١٠/ ٣ ، الكايف يف فقه اإلمام أمحد  ٤٧٢/ ٩ ينظر: املحىل باآلثار    )١(

٦٩/ ٢  ، 

 / ٥أنـس عـن لني خلرب قتادة اخلمر، ذكر اختالف ألفاظ الناقأخرجه النسائي يف الكربى، كتاب احلد يف    )٢(

 نظر.ويف صحته  :١٤٢ / ٤احلبري لتلخيص اظ يف ال احلافوق ،٥٢٦٩برقم  ١٣٧

، اإلرشاف  ١٩٦ -١٩٤/ ٢ تبيني احلقـائق رشح كنـز الـدقائق ،  ١٧٦/ ٦ ينظر: املبسوط للرسخيس    )٣(

 كليـل ملخترصـ خليـل ، التـاج واإل ٢٦٦٤/ ٦ للخمي ، التبرصة  ٧٤٨/ ٢ عىل نكت مسائل اخلالف 

، املجموع  ٦٩/ ١٠ يف مذهب اإلمام الشافعي  ن، البيا ٢٣٦ / ١٠ ، احلاوي الكبري  ٣٠٩ -٣٠٨/ ٥

 . ٢٩٥/ ٦ ح املقنع ، املبدع يف رش ٦٢/ ١٧ رشح املهذب 



 

 

 

  نوا اد ا

   

  

  ادرات

ا 

٢٢٩٨ 

  املناقشة:

  تقوم ال فمثله  ،-عنه  اهللا ريض –أيب طالب   بننوقش بأن هذا األثر ال يثبت بحال عن عيل

  .)١( احلجة  به 

  :لدليل املعقو -رابًعا

  :)٢(  وجهنين استدل أصحاب هذا القول عىل ما ذهبوا إليه باملعقول؛ وذلك م

كلف غري مكره صادف ملكه، فوجب أن يقع، كطالق الصاحي، للطالق من م اعه إيقأن -١

  قة، وهبذا فارق املجنون.يقطع بالرسبالقتل، وويدل عىل تكليفه أنه يقتل 

قوبة عليه وزجًرا له عن ارتكاب املعصية عأن عقله زال بسبب هو معصية، فينزل قائام  - ٢

أن  لقصاص وأهنام ال جيبان عىل غري العاقل دلاحلد وايه لا أو قتل جيب علو قذف إنسانً  وهلذا

ل بسبب هو معصية للزجر  ا إذا زاائم تقديرً عقله جعل قائًام وقد يعطى للزائل حقيقة حكم الق

ملورث حيًا زجًرا للقاتل وعقوبة عليه اوالردع؛ كمن قتل مورثه أنه حيرم املرياث وجيعل 

  بب هو معصية. زال بس ما  ألنه نج والدواء بخالف ما إذا زال بالب

 

 . ١٤٢/ ٤ ، التلخيص احلبري  ٤٧٢/ ٩ ينظر: املحىل باآلثار    )١(

، املبسوط  ٤٩٣٠/ ١٠ وري ، التجريد للقد ١٤/ ٥ ينظر: رشح خمترص الطحاوي للجصاص    )٢(

 ، تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق  ٩٩/ ٣ بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع  ، ١٧٦/ ٦ خيس للرس

،   ٧٤٨/ ٢ ، اإلرشاف عىل نكت مسائل اخلالف  ٢٣٩/ ٣ ن ، حاشية ابن عابدي ١٩٦ -١٩٤/ ٢

جلواهر الثمينة يف مذهب عامل ، عقد ا ٢٦٦٤/ ٦ لخمي ، التبرصة ل ٧٠١/ ١٠ اجلامع ملسائل املدونة 

، مواهب اجلليل يف رشح خمترص  ٣٠٩ -٣٠٨/ ٥ ، التاج واإلكليل ملخترص خليل  ٥٠٨/ ٢ نة املدي

، البيان يف مذهب اإلمام  ١٠٩/ ١٠ ، بحر املذهب  ٢٣٦/ ١٠ ، احلاوي الكبري  ٤٣/ ٤ يل خل

، الرشح  ٦٢/ ١٧ املهذب ، املجموع رشح  ٥٦٤/ ٨ ، العزيز رشح الوجيز  ٦٩/ ١٠ الشافعي 

 .   ٢٩٥/ ٦ ، املبدع يف رشح املقنع  ١٤٠/ ٢٢ املقنع  عىل الكبري



 

 

   

  

  ادرات

ا 

٢٢٩٩ 

 ا اا    رء وار ا  ا ا  

  املناقشة:

بفعلها إال أن  نوقش بأن: هذا مردود بمن رضبت بطنها، فنفست، فعىل كوهنا عاصية 

ها باإلمجاع، وكذا من رضب رأسه فجن، يسقط التكليف كذلك، فوجب أن الصالة تسقط عن

  . )١( كذلك يؤاخذ من أزال عقله برشب مخر وغريه يف طالقه ال

  : لة القول الثايندأ

  ل الثاين عىل ما ذهبوا إليه بالكتاب، والسنة، واألثر، واملعقول:حاب القواستدل أص 

  : لكتابدليل ا -أوًال 

مئهئجبحبخبُّ عاىل: قال ت -   .)٢( َّمينيىيييجئحئخئ

  وجه الداللة:

  ري  ما يقول، ومن أخرب اهللا تعاىل أنه ال يد يف اآلية داللة عىل أن السكران ال يعلم

ا ليس من ال طالًقا، وال غريه، ألنه غري خماطب، إذ األحكام،من  ل أن يلزم شيئاما يقول فال حي

  .)٣(  األلبابذوي 

  : السنة دليل  -ثانيًا

فَِع الَْقَلُم َعْن َثَالَثٍة: ، َعِن النَّبِيِّ َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلََّم َقاَل: «رُ -عنه  اهللا ريض– َعْن َعِيلٍّ  -

بِ َعنِ ، وَ ْستَيِْقظَ َعِن النَّائِِم َحتَّى يَ    .)٤( لَِم، َوَعِن املَْْجنُوِن َحتَّى َيْعِقَل»يِّ َحتَّى َحيْتَ  الصَّ

 

 .١٤٠/ ٢٢الرشح الكبري عىل املقنع  ،٣٧٩ / ٧قدامة املغني البن  ،٤٧٥ / ٩باآلثار ينظر: املحىل    )١(

 . ٤٣ سورة: النساء، اآلية:    )٢(

 .  ١٠٢/ ٣٣ فتاوى ، جمموع ال ٤٧٢/ ٩ باآلثار  ينظر: املحىل   )٣(

 بـرقم   ١٤١/ ٤ نه، كتاب احلدود، بـاب فثـي املجنـون يرسـق أو يصـيب حـًدا نأبو داود يف س جه أخر   )٤(

 بـرقم   ٣٢/ ٤ دود، باب مـا جـاء فـيمن ال جيـب عليـه احلـد ، والرتمذي يف سننه، أبواب احل ٤٤٠٣



 

 

 

  نوا اد ا

   

  

  ادرات

ا 

٢٣٠٠ 

  الداللة:وجه 

عقله كاملجنون ويف حكمه السكران، ال يقع،  أن طالق املغلوب عىل يف احلديث داللة عىل 

  .)١(وهو غري مؤاخذ به 

  : دليل األثر - ثالثًا

ْكَراِن، َواملَْْجنُوِن»اَل: «َكاقَ  َعْن ُعثَْامَن،َعْن أََباَن ْبِن ُعثَْامَن،  -   .)٢( َن َال ُجيِيُز َطَالَق السَّ

  الداللة:وجه 

  .)٣( هو كاملجنون حكًام م وقوع طالق السكران بحال، ويف األثر داللة ظاهرة عىل عد

  : دليل املعقول -رابًعا

  :)٤( هنيب هذا القول عىل ما ذهبوا إليه باملعقول؛ وذلك من وجأصحا لاستد

 

، وابـن  ٧٣٠٣ بـرقم   ٤٨٧/ ٦ لرجم، املجنونة تصـيب احلـد ، والنسائي يف الكربى، كتاب ا ١٤٢٣

ل أبـو ، وقا ٢٠٤٢ برقم   ٦٥٩/ ١ الطالق، باب طالق املعتوه والصغري والنائم  يف سننه، كتابجه ما

 لوجه. عيسى: حديث حسن غريب من هذا ا

عزيـز رشح ، ال ١٠٩/ ١٠ ، بحـر املـذهب  ٣٠٩ -٣٠٨/ ٥ ينظر: التـاج واإلكليـل ملخترصـ خليـل    )١(

ــوجيز  ــ  ٥٦٤/ ٨ الـ ــة ، املغـن ــن قدامـ ــىل  رشح،  ٣٧٩/ ٧ ي البـ ــ عـ ــي خمالزركيشـ ــ اخلرقـ   ترصـ

 . ٤٧٢/ ٩ ، املحىل باآلثار  ٣٨٢/ ٥ 

 بـرقم   ٧٧/ ٤ بـن أيب شـيبة يف مصـنفه ، وا ١٢٣٠٨ بـرقم   ٨٤/ ٧ رزاق يف مصـنفه أخرجه عبـد اـل    )٢(

 ، وإسناده رجاله كلهم ثقات. ١٧٩٧٣

   وع رشح املهــذبجـمـ ، امل ٥٦٤/ ٨ الــوجيز ، العزيــز رشح  ٢٣٦/ ١٠ حلــاوي الكبــري ينظــر: ا   )٣(

 . ٤٧٢/ ٩ ، املحىل باآلثار  ٣٧٩/ ٧ ، املغني البن قدامة  ٦٢/ ١٧ 

/ ١٠ ، البيان يف مـذهب اإلمـام الشـافعي  ١٠٩/ ١٠ ذهب ، بحر امل ٢٣٦/ ١٠ ينظر: احلاوي الكبري    )٤(

 ٣٧٩/ ٧ غني البن قدامة ، امل ٦٢/ ١٧ ، املجموع رشح املهذب  ٥٦٤/ ٨ ، العزيز رشح الوجيز  ٦٩

ل يف رشح ، منـار السـبي ٣٨٢/ ٥ ، رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقـي  ١٠٢/ ٣٣ فتاوى ل، جمموع ا

 . ٤٧٢/ ٩ ، املحىل باآلثار  ٢٣٢/ ٢ الدليل 



 

 

   

  

  ادرات

ا 

٢٣٠١ 

 ا اا    رء وار ا  ا ا  

ن اخلطاب بأمر أو هني، وال يتوجه ذلك إىل  كليف؛ إذ هو عبارة عل رشط للتلعقأن ا - ١

جاز له  عصية أو غريها؛ بدليل أن من كرس ساقيه ال يفهمه، وال فرق بني زوال الرشط بم من

سه طنها، فنفست، سقطت عنها الصالة، ولو رضب رأبأن يصيل قاعًدا، ولو رضبت املرأة 

  تكليف.فجن، سقط ال

أشبه  والنائم حكًام، وألنه مفقود اإلرادة، فقد   لعقل، فأشبه املجنون،ان زائل اسكرأن ال  -٢

  املكره كذلك. 

  الرتجيح: 

هاء يف املسألة وبيان أدلة كل قول، ومناقشة ما أمكن مناقشته، فإنه قوال الفقبعد عرض أ

 لًقا؛ط م نالسكرا طالق  يقع ال أنه  من الثاين،  هو الراجح  القول  أن  - أعلم واهللا– يل ني يتب

  :      لآليت لكوذ

  أصحاب هذا القول.  قوة ما استدل به  - ١

  ضعف أدلة املخالفني هلم.  - ٢

  ملخالفني هلم.مناقشتهم ألدلة ا - ٣

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  نوا اد ا

   

  

  ادرات

ا 

٢٣٠٢ 

 

 

 

 

 

ا ا  

ر واا ا   ا را   ا 

ا   

   و وا  د ا.ا   

  

  

  

  

 



 

 

   

  

  ادرات

ا 

٢٣٠٣ 

 ا اا    رء وار ا  ا ا  

 

 :دا ا .  

  صورة املسألة:

أن   طلق امرأته طالًقا رجعيًا، ثم بدا له أن يراجعها يف العدة، فهل جيب عليه لو أن رجًال 

  يشهد عىل الرجعة أم ال؟ 

مراجًعا هلا حتى يلفظ   إن وطئها مل يكن بذلكــــف ": -اهللا رمحه –ام ابن حزم ـال اإلمــق

  .)١( "يشهد فليس مراجعالك قبل متام عدهتا، فإن راجع ومل ذها بيعلمعة ويشهد، و بالرج

إلشهاد يف الرجعة؛ لئال ينكر  با أمر واهللا": -اهللا  رمحه –وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

طالق ال رجعة  ا؛ ومل يأمر باإلشهاد عىليض إىل إقامته معها حرامً الزوج ويدوم مع امرأته فيف

  .   )٢( "العدة فيظهر الطالق  عقيبسان يرسحها بإح  معه ألنه حينئذ

  حمل النزاع: حترير 

أن يشهد عىل رجعة الفقهاء عىل أنه يستحب للرجل الذي طلق زوجته طالًقا رجعيًا،  أمجع

  فيها عىل   د ؛ ولكنهم اختلفوا يف وجوب اإلشها)٣(  يراجعهاامرأته إن أراد أن 

  قولني:

وبه قال مجهور الفقهاء من:  ب؛مستحهو  رجعة، وإنام: ال جيب اإلشهاد يف ال القول األول

 

 . ١٧/ ١٠ املحىل باآلثار    )١(

 . ١٢٩/ ٣٢ جمموع الفتاوى    )٢(

 . ٤١ / ٢ ئل اإلمجاع ، اإلقناع يف مسا ٧٥ص:  ينظر: مراتب اإلمجاع    )٣(



 

 

 

  نوا اد ا

   

  

  ادرات

ا 

٢٣٠٤ 

  . )٤( رواية  ، واحلنابلة يف )٣( ، والشافعية يف األصح املنصوص)٢(، واملالكية يف املشهور)١( احلنفية 

 ،)٥(قول يقابل املشهور قال: املالكية يف  : جيب اإلشهاد يف الرجعة مطلًقا؛ وبه القول الثاين

  ،)٧( ثانية يف املذهبة رواييف   ، واحلنابلة )٦( والشافعية يف قول آخر عندهم

 

ني احلقائق رشح كنز ، تبي ١٤٨/ ٣ ، االختيار لتعليل املختار  ١٩ / ٦للرسخيس ظر: املبسوط ني   )١(

، البناية رشح اهلداية  ٥١/ ٢ ، اجلوهرة النرية  ١٦١/ ٤ ، العناية رشح اهلداية  ٢٥٢/ ٢ الدقائق 

٤٥٨/ ٥ .   

روضـة  ،١٠٤ / ٣املقتصـد يـة جتهـد وهناداية املب ،٧٥٨ / ٢اخلالف ينظر: اإلرشاف عىل نكت مسائل    )٢(

 . ١٥٥ص:  لقوانني الفقهية ، ا ٨٣١/ ٢ املستبني يف رشح كتاب التلقني 

ام ، البيـان يف مـذهب اإلـم  ١٨٦/ ١٠ بحـر املـذهب  ،٣٥٣ / ١٤املذهب ينظر: هناية املطلب يف دراية    )٣(

 . ٢٦٩/ ١٧ ، املجموع رشح املهذب  ٢٤٩/ ١٠ الشافعي 

/  ٢٣ بري عىل املقنع ، الرشح الك ٥٢٢ / ٧قدامة املغني البن  ،١٤٨ / ٣أمحد اإلمام يف فقه لكايف ينظر: ا   )٤(

 .  ٤١٥/ ٦  ، املبدع يف رشح املقنع  ٤٤٧/ ٥ ، رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي ٨٣

ر حممد وحتقيق: الدكت ،٥٤٨/ ١   أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطبي ،مهداتينظر: املقدمات امل   )٥(

مناهج  ،م  ١٩٨٨ - هـ  ١٤٠٨وىل، الطبعة: األ، لبنان –ار الغرب اإلسالمي، بريوت النارش: د، حجي

 .  ٨٣١/ ٢ ، روضة املستبني يف رشح كتاب التلقني  ١٠٩ / ٤التحصيل 

/ ٩ رشح الـوجيز  ز، العزي ١١٤/ ٦ التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي  ،٣١٩ / ١٠الكبري ينظر: احلاوي    )٦(

 . ١٠/ ٨ ح املنهاج هاج يف رش، النجم الو ١٧٤

 / ٢٣املقنع الرشح الكبري عىل  ،٥٢٢ / ٧قدامة املغني البن  ،١٤٨ / ٣أمحد قه اإلمام ينظر: الكايف يف ف   )٧(

 . ٤١٥/ ٦، املبدع يف رشح املقنع  ٤٤٧ / ٥ رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي  ،٨٣



 

 

   

  

  ادرات

ا 

٢٣٠٥ 

 ا اا    رء وار ا  ا ا  

  . )٢( ، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية )١( والظاهرية  

  األدلة:

  ل:أدلة القول األو

  األول عىل ما ذهبوا إليه بالسنة، واألثر، واملعقول:اب القول استدل أصح

  :دليل السنة  -أوًال 

ُه َطلََّق  - َحائٌِض َعَىل َعْهِد َرُسوِل اهللاَِّ َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه  َي َوهِ ،  اْمَرأََتهُ َعْن َعبِْد اهللاَِّ ْبِن ُعَمَر، أَنَّ

طَّاِب َرُس َوَسلََّم، فَ   َصىلَّ  َقاَل َرُسوُل اهللاَِّوَل اهللاَِّ َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلََّم َعْن َذلَِك، فَ َسأََل ُعَمُر ْبُن اْخلَ

  .)٣( .»اِجْعَها.َليِْه َوَسلََّم: «ُمْرُه َفْلُريَ اهللاُ عَ 

  الداللة:ه وج

يف احلديث داللة عىل عدم اشرتاط اإلشهاد عىل الرجعة لصحتها؛ فلو كان ذلك واجبًا،  

  وقت عن تأخريه جاز وملا  ، -عنه  اهللا  ريض –لعمر  - هللا عليه وسلما  صىل–لبينه النبي 

  .)٤(احلاجة 

 

 .١٧ / ١٠باآلثار حىل ينظر: امل   )١(

 .١٢٩ / ٣٢فتاوى النظر: جمموع ي   )٢(

ومسلم يف صحيحه، كتاب   ، ٥٢٥١برقم  ٤١ / ٧باب صحيحه، كتاب الطالق، أخرجه البخاري يف    )٣(

برجعتها ف وقع الطالق، ويؤمر الطالق، باب حتريم طالق احلائض بغري رضاها، وأنه لو خال

 .   ١٤٧١   برقم  ١٠٩٣/ ٢

 ،٤٥٨ ٥اهلدايـة ح البنايـة رش ،١٦١ / ٤اهلدايـة  عناية رشحال ،١٤٨ / ٣املختار لتعليل  ختيارينظر: اال   )٤(

بن عبـد اأبو القاسم، حممد بن أمحد بن حممد  ،، القوانني الفقهية ١٠٤/ ٣ بداية املجتهد وهناية املقتصد 



 

 

 

  نوا اد ا

   

  

  ادرات

ا 

٢٣٠٦ 

  : دليل األثر -ثانيًا

ِف ْبِن َعبِْد اهللاَِّ  - خِّ َعْن ُمطَرِّ ، ُسئَِل َعْن َرُجٍل ُيطَلُِّق أَنَّ ، ريِ ْبِن الشِّ َصْنيِ اْمَرأََتُه،  ِعْمَراَن ْبَن اْحلُ

اَجْعَت  ْريِ ُسنٍَّة، َورَ : «َطلَّْقَت بِغَ َعَىل َطَالقَِها، َوَال َعَىل َرْجَعتَِها، َفَقاَل ِعْمَرانُ ُثمَّ َيَقُع ِهبَا َوَملْ ُيْشِهْد 

  .)١(َعَىل َرْجَعتَِها»ا، وَ هَ قِ ْد َعَىل َطَال بَِغْريِ ُسنٍَّة، أَْشهِ 

  وجه الداللة:

تحبة، والتي ال  يف األثر داللة عىل أن اإلشهاد عىل الرجعة غري واجب، بل هو من السنة املس 

ه بعد فعله الرجعة يكذلك، ملا كان لإلشهاد عليتوقف صحة الرجعة عىل فعله، إذ لو كان 

  .)٢(فائدة

  : دليل املعقول - ثالثًا

  :)٣(املعقول؛ وذلك من أربعة أوجه ل عىل ما ذهبوا إليه بالقوذا ب هاستدل أصحا 

 

ملجموع رشح ، ا ١٨٦/ ١٠ ذهب بحر امل ت،-ط، د-د، ١٥٥ص:    ، ابن جزي الكلبي الغرناطياهللا

 . ٤٤٧/ ٥ يش عىل خمترص اخلرقي ، رشح الزرك  ٥٢٢/ ٧ قدامة املغني البن  ، ٢٦٩/ ١٧ املهذب 

وابن  ، ٢١٨٦ برقم   ٢٥٧/ ٢ أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب الطالق، باب الرجل يراجع وال يشهد    )١(

 ابن امللقن يف حتفة املحتـاج قال ، و ٢٠٢٥ رقم ب  ٦٥٢/ ١ ماجه يف سننه، كتاب الطالق، باب الرجعة 

 ده جيد.: إسنا ٤٠٢ / ٢

/ ٢ ، اجلوهرة النرية  ٢٥٢/ ٢ ، تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق  ١٩/ ٦ وط للرسخيس ينظر: املبس   )٢(

  ٨٣١/ ٢ ، روضة املستبني يف رشح كتاب التلقني   ٧٥٨/ ٢ ، اإلرشاف عىل نكت مسائل اخلالف  ٥١

  ، الكايف يف  ٢٤٩/ ١٠ شافعي اإلمام الذهب ، البيان يف م  ٣٥٣/ ١٤ ملذهب ا املطلب يف دراية، هناية 

 .  ٤١٥/ ٦ ، املبدع يف رشح املقنع   ٨٣/ ٢٣ ، الرشح الكبري عىل املقنع  ١٤٨/ ٣ فقه اإلمام أمحد 

قـائق رشح كنـز ، تبيـني احل ١٤٨/ ٣ ، االختيـار لتعليـل املختـار  ١٩/ ٦ يسـ ينظر: املبسـوط للرسخ   )٣(

/ ٥ ، البناية رشح اهلدايـة  ٥١/ ٢ ، اجلوهرة النرية  ١٦١/ ٤  داية، العناية رشح اهل ٢٥٢/ ٢ قائق الد



 

 

   

  

  ادرات

ا 

٢٣٠٧ 

 ا اا    رء وار ا  ا ا  

لام مل جتب الشهادة يف البيع فكان  من الرجعة العتبار القبول فيه دوهنا، ف أن البيع أوكد -١

   جتب يف الرجعة من باب أوىل. بأن ال

ا  فيه تربيع  والقبول ملفيها رشوط النكاح يف غري الشهادة من الويل ا مل يعتربأهنا مل -٢

  الشهادة.

  الزوج.  أهنا ال تفتقر إىل قبول، فلم تفتقر إىل شهادة، كسائر حقوق  - ٣

  ال يشرتط فيه اإلشهاد، كالبيع. أن كل ما ال يشرتط فيه الويل  -٤

  : أدلة القول الثاين

  ملعقول:  ما ذهبوا إليه بالكتاب، واىلاستدل أصحاب القول الثاين ع

  : تابدليل الك -أوًال 

	يترثزثمثنثىث	ىتمتنترتزتُّ : عاىلقال ت -

  .)١(َّ..يقيثىفيفىق

  

 

ــالف  ٤٥٨ ــائل اخلـ ــت مسـ ــىل نكـ ــد  ٧٥٨/ ٢ ، اإلرشاف عـ ــة املقتصـ ــد وهنايـ ــة املجتهـ   ، بدايـ

، هنايـة  ١٥٥ص:  ، القـوانني الفقهيـة  ٨٣١/ ٢ ستبني يف رشح كتـاب التلقـني ، روضة امل ١٠٤/ ٣ 

 ذهب اإلمـام الشـافعي ، البيـان يف ـم  ١٨٦/ ١٠ ب حر املـذه، ب ٣٥٣/ ١٤ ملطلب يف دراية املذهب ا

ــذب  ٢٤٩/ ١٠ ــوع رشح املهـــ ــد  ٢٦٩/ ١٧ ، املجمـــ ــام أمحـــ ــه اإلمـــ ــايف يف فقـــ   ، الكـــ

 ، رشح الزركيشـ عـىل ٨٣/ ٢٣ ، الرشح الكبري عـىل املقنـع  ٥٢٢/ ٧ ، املغني البن قدامة  ١٤٨/ ٣ 

 . ٤١٥/ ٦ ، املبدع يف رشح املقنع  ٤٤٧ / ٥ خمترص اخلرقي 

 .٢اآلية: سورة: الطالق،    )١(



 

 

 

  نوا اد ا

   

  

  ادرات

ا 

٢٣٠٨ 

  وجه الداللة:

فكان  األمر باإلشهاد عىل الرجعة، واألمر يقتيض الوجوب،يف اآلية داللة ظاهرة عىل 

  .)١(دونه اإلشهاد عىل الرجعة واجبًا ال تصح الرجعة ب

  املناقشة:

  جتب يف ملا الرجعة، ثم ملآلية املذكورة معطوف عىل كال الطالق وإلشهاد يف اانوقش بأن: 

أوىل، فعىل هذا تكون  دهافكان بأن ال جتب يف الرجعة لبع - وهو أقرب املذكورين-الطالق 

  .)٢(يأت هبا صحت الرجعة الشهادة عليها ندًبا إن مل  

  :دليل املعقول -ثانيًا

  : وا إليه باملعقول؛ حيث قالوا إهناباستدل أصحاب هذا القول عىل ما ذه

  . )٣( يها، كالنكاحهادة فلشا مقصود، فوجبت استباحة بضع -

 

الكايف يف فقه   ،١٧٤/ ٩العزيز رشح الوجيز    ،٣١٩  / ١٠الكبري  احلاوي  ،١٠٩ / ٤التحصيل ينظر: مناهج    )١(

   .٤١٥ / ٦املقنع   رشح املبدع يف  ،٨٣ / ٢٣املقنع الرشح الكبري عىل    ،١٤٨  / ٣أمحد اإلمام  

/  ٢ ، اجلوهرة النرية  ٢٥٢/ ٢ لدقائق رشح كنز ا تبيني احلقائق،  ١٩/ ٦ نظر: املبسوط للرسخيس ي   )٢(

،   ٨٣١/ ٢ ، روضة املستبني يف رشح كتاب التلقني  ٧٥٨/ ٢ ، اإلرشاف عىل نكت مسائل اخلالف  ٥١

و املعايل، ركن  أب يني، بن يوسف بن حممد اجلوعبد امللك بن عبد اهللا ،طلب يف دراية املذهبهناية امل

، حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم حممود الّديب ، ٣٥٣/ ١٤   إمام احلرمنيالدين، امللقب ب

،   ٢٤٩/ ١٠ البيان يف مذهب اإلمام الشافعي  ،م ٢٠٠٧-هـ١٤٢٨الطبعة: األوىل، ، النارش: دار املنهاج

 .٤١٥/ ٦ ، املبدع يف رشح املقنع  ٨٣/ ٢٣ املقنع ، الرشح الكبري عىل  ١٤٨/ ٣الكايف يف فقه اإلمام أمحد

، التهـذيب يف  ٨٣١/ ٢ ، روضة املستبني يف رشح كتـاب التلقـني  ٥٤٨/ ١ املقدمات املمهدات  ينظر:   )٣(

  بـن مسـعود بـن حممـد بـن الفـراء البغـوي الشـافعيحميي السنة، أبو حممد احلسني  ،فقه اإلمام الشافعي



 

 

   

  

  ادرات

ا 

٢٣٠٩ 

 ا اا    رء وار ا  ا ا  

  املناقشة:

يف  نوقش بأن: الرجعة رفع حتريم طرأ عىل النكاح ال يفتقر إىل رىض املرأة، أشبه التكفري  

  .)١(الظهار؛ فكام أنه ال يشهد فيه، فكذلك ال يشهد يف الرجعة 

  الرتجيح: 

فإنه قشته، نام ناقشة ما أمكنالفقهاء يف املسألة وبيان أدلة كل قول، ومأقوال  ضبعد عر

ن القول الراجح هو األول، من أنه ال جيب اإلشهاد يف الرجعة، وإنام  أ - أعلم واهللا –يتبني يل 

  يت:      هو مستحب؛ وذلك لآل

  قوة ما استدل به أصحاب هذا القول. - ١

  ضعف أدلة املخالفني هلم.  - ٢

 تهم ألدلة املخالفني هلم.ناقشم - ٣

 

 

 

الطبعـة:  ،ميـةار الكتـب العلالنـارش: د، بد املوجود، عيل حممد معوضمحد عاملحقق: عادل أ ، ١١٤/ ٦

كامل الدين، حممد بن موسـى بـن عيسـى  ،النجم الوهاج يف رشح املنهاج ،م  ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨األوىل، 

ِمريي أبو البقاء الشافع بن عيل  الطبعـة:، حقق: جلنة علميـةامل،  جدة النارش: دار املنهاج  ، ١٠/ ٨   يالدَّ

ــن قدامــ  ،م ٢٠٠٤ -ـهــ ١٤٢٥ىل، األو ــي ح ا، رش ٥٢٢/ ٧ ة املغنــي الب ــىل خمترصــ اخلرق  لزركيشــ ع

٤٤٧/ ٥  . 

 ،٥١/ ٢النـرية اجلـوهرة  ،٢٥٢ / ٢الدقائق تبيني احلقائق رشح كنز  ،١٩ / ٦للرسخيس ينظر: املبسوط    )١(

هنايـة  ،٨٣١/ ٢التلقـني  روضة املستبني يف رشح كتاب ،٧٥٨ / ٢اخلالف اإلرشاف عىل نكت مسائل 

ام ، الكايف يف فقه اإلم ٢٤٩/ ١٠  مذهب اإلمام الشافعي البيان يف ،٣٥٣ / ١٤املذهب املطلب يف دراية 

 . ٤١٥/ ٦ قنع ، املبدع يف رشح امل ٨٣/ ٢٣، الرشح الكبري عىل املقنع  ١٤٨/ ٣ أمحد 



 

 

 

  نوا اد ا

   

  

  ادرات

ا 

٢٣١٠ 

 

 

 

 

اا ا  

 ا ا ر واا ا    ا ر 

  ، و ن:اع

  ا اول: د ات ات.

  .ع   اا ام: ا

 

 

 

 

 

 

  



 

 

   

  

  ادرات

ا 

٢٣١١ 

 ا اا    رء وار ا  ا ا  

اا ا  

 ا رر واا ا   ا ا  

  عا 

 

اا د ا: ول تتا.  

  املسألة: رةوص

لو أن امرأة أرضعت صبيًا يف املهد رضعة واحدة، فهل حترم بذلك عليه وتصري أًما له من  

  الرضاع، أم ال؟ 

كل  تقطع رضعات، مخس إال  الرضاع من حيرم وال" : -اهللا رمحه –قال اإلمام ابن حزم 

 ع، تقط ني مصة ورضعة بو مخس ما أ  -لك  أو مخس مصات مفرتقات كذ - رضعة من األخرى 

هذا إذا كانت املصة تغني شيئا من دفع اجلوع، وإال فليست شيئا  - األخرى  حدة من كل وا

  .)١( "وال حترم شيئا 

  مذهب يف مشهور نزاع فيها املسألة  هذه": -اهللا رمحه –وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ن والصحيح أيًضا فيك ... وهو يف رضعات شافعي. وأمحد يف املشهور عنه ال حيرم إال مخسال

  .)٢( "مل حيرم فيحتاج إىل مخس رضعات ما دون ذلك 

  حترير حمل النزاع: 

الفقهاء عىل أن املرأة العاقلة احلية الغري سكرى إن أرضعت صبيًا عرش رضعات   أمجع

صبي  كل رضعتني منها، فتمت العرش قبل أن يستكمل المفرتقات افرتاًقا ترك الرضاع فيام بني 

 

 . ١٨٩/ ١٠ املحىل باآلثار    )١(

 . ٤٢/ ٣٤ ينظر: جمموع الفتاوى    )٢(



 

 

 

  نوا اد ا

   

  

  ادرات

ا 

٢٣١٢ 

ثدهيا فهو ابنها، ووطؤها ووطء ما ولدت تصه بفيه من م من حني والدته، يولني قمرينيح

؛ ولكنهم اختلفوا يف عدد الرضعات التي حيصل هبا  )١(  منه حرام عليه، وعىل من تناسل 

  التحريم عىل ثالثة أقوال:

 ،)٢(  الشافعية رضعات؛ وبه قال:  بالرضاع إال بخمس : ال حيصل التحريم القول األول

، وهو اختيار شيخ  )٤( ، وابن حزم الظاهري)٣( من املذهب ح الصحي رواية، وهو يف واحلنابلة 

  . )٥( اإلسالم ابن تيمية 

: ال حيصل التحريم بالرضاع إال بثالث رضعات؛ وبه قال: احلنابلة يف رواية القول الثاين

  .   )٦( أخرى

برضعة  ن به، وإن كاحريم : قليل الرضاع وكثريه سواء يف حصول حكم التالقول الثالث

 

 . ١٤/ ٢  مسائل اإلمجاعيف  اإلقناع ،٦٧: صاإلمجاع ينظر: مراتب    )١(

ــاوي    )٢( ــر: احلـ ــري ينظـ ــر  ،٣٦١ / ١١الكبـ ــذهب بحـ ــافعي  ،٣٩٨ / ١١املـ ــه الشـ ــذيب يف فقـ   التهـ

، املجمـوع رشح  ٥٦١/ ٩ ، العزيـز رشح الـوجيز  ١٤٥/ ١١ هب الشـافعي البيان يف مذ ،٢٩١/ ٦ 

 . ٢١٣/ ١٨ املهذب 

، رشح الزركيشـ عـىل  ٢٣٢/ ٢٤ ملقنع الكبري عىل ا ، الرشح ٢٢٠/ ٣ لكايف يف فقه اإلمام أمحد ينظر: ا   )٣(

 . ٢٣١/ ٢٤ اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ،  ٥٨٤/ ٥ اخلرقي 

 . ١٨٩/ ١٠ حىل باآلثار ينظر: امل   )٤(

 . ٤٢/ ٣٤ الفتاوى ينظر: جمموع    )٥(

أمحـد، أبـو  بن إبراهيم بـند الرمحن عب، ، العدة رشح العمدة ١٧٢ -١٧١/ ٨ دامة ينظر: املغني البن ق   )٦(

ـ ١٤٢٤تـاريخ النرشـ: ط، -، دالنـارش: دار احلـديث، القـاهرة ، ٤٠٧ص:   حممد هباء الدين املقديس ـه

، اإلنصـاف يف معرفـة  ٥٨٤/ ٥ اخلرقي ، رشح الزركيش عىل  ٢٨١/ ٩ روع، البن مفلح الف ،م  ٢٠٠٣

 . ٢٣١/ ٢٤ اخلالف  الراجح من



 

 

   

  

  ادرات

ا 

٢٣١٣ 

 ا اا    رء وار ا  ا ا  

  .)٣( ، واحلنابلة يف رواية ثالثة )٢( ، واملالكية )١(مجهور الفقهاء من احلنفية ل: اق واحدة؛ وبه 

  األدلة:

  :أدلة القول األول

  استدل أصحاب القول األول عىل ما ذهبوا إليه بالسنة:

َا َقالَْت: «كَ -عنها اهللا  ريض–َعْن َعائَِشَة  - ١   اٍت عَ َض ْرآِن: َعْرشُ رَ قُ  ِمَن الْ ْنِزَل اَن فِيَام أُ ، أَهنَّ

َ َرُسوُل اهللاِ َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلََّم، وَ  ْمَن، ُثمَّ ُنِسْخَن، بَِخْمٍس َمْعُلوَماٍت، َفتُُويفِّ ُهنَّ َمْعُلوَماٍت ُحيَرِّ

  .)٤( فِيَام ُيْقَرأُ ِمَن الُْقْرآِن»

ُم  ِه َوَسلَّمَ اهللاُ َعَليْ  َصىلَّ  اهللاِ  وُل ُس رَ  َل َقا: َقالَْت  ، -عنها اهللا  ريض –ائَِشةَ ْن عَ عَ  - ٢ رِّ : «َال ُحتَ

تَاِن» ُة َواملَْصَّ   .)٥(املَْصَّ

  وجه الداللة:

 

  ، بـــدائع الصـــنائع  ١٣٤/ ٥ بســـوط، للرسخيســـ ، امل ٥٣٤٧/ ١٠ للقـــدوري ينظـــر: التجريـــد،    )١(

 . ٢١٢/ ٣ ، حاشية ابن عابدين  ٤٣٨/ ٣ ، العناية رشح اهلداية  ٧/ ٤ 

، التبرصـة،  ٤٠٣/ ٩ ، اجلـامع ملسـائل املدونـة  ٨٠٣/ ٢ ينظر: اإلرشاف عىل نكت مسـائل اخلـالف    )٢(

بن سامل ابن   أو غنيم  أمحد بن غانم  ،فواكه الدواين، ال ٦٠ -٥٩/ ٣ ، بداية املجتهد  ٢١٤٢/ ٥ لخمي ل

 دار الفكر النارش:،  ٥٤/ ٢  مهنا، شهاب الدين النفراوي األزهري املالكي

   .م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ تاريخ النرش: ط،-د

يشـ عـىل ، رشح الزرك  ٢٣٢/ ٢٤ عىل املقنع ري ، الرشح الكب ٢٢٠/ ٣ ر: الكايف يف فقه اإلمام أمحد ينظ   )٣(

 . ٢٣١/ ٢٤ ، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف  ٥٨٤/ ٥ رقي اخل

 .  ١٤٥٢برقم  ١٠٧٥ / ٢رضعات أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس    )٤(

 . ١٤٥٠ قمبر ١٠٧٣ / ٢واملصتني يف صحيحه، كتاب الرضاع، باب يف املصة  أخرجه مسلم   )٥(



 

 

 

  نوا اد ا

   

  

  ادرات

ا 

٢٣١٤ 

يف احلديثني داللة ظاهرة عىل أن قليل الرضاع ال يثبت به حكم التحريم، وإنام يعترب فيه  

  . )١( مخس رضعات فام فوق 

  املناقشة:

وجهني:   نن وهو خطأ من القرآم إثبات لذلكديث نوقش بأن: يف االستدالل هبذا احل

ا: أنكم أثبتم القرآن بخرب الواحد، والقرآن ال يثبت إال بأخبار التواتر واالستفاضة. أحدمه 

م والثاين: أنه لو كان من القرآن لكان مثبتا يف املصحف متلو يف املحاريب، وذلك غري جائز فل 

  . )٢( جيز أن يكون من القرآن

  :)٣( أوجه الثة من ث اجلواب:

الوة ورسًام واألحكام تثبت بأخبار اآلحاد سواء  آن حكام ال ترتناه من الق أنا أثب  -١

  "فصيام ثالثة أيام متتابعات  " أضيفت إىل السنة، أو إىل القرآن كام أثبتوا بقراءة ابن مسعود 

  كمه.فإن استفاض نقله ثبت باالستفاضة تالوته وح  حكم التتابع، وإن مل يكتبوا تالوته 

وده باالستفاضة واآلحاد سواء يف إثبات  كم، فكان ورحلالوة ثابت اسوخ التمنأن هذا  - ٢

  حكمه وسقوط تالوته؛ كام وقع يف الرجم؛ إذ نسخت تالوته، وبقي حكمه.

ضافت عائشة ذلك  أن العرش نسخن باخلمس، إنام مها مجيعا بالسنة إال بالقرآن وإنام أ - ٣

 

 / ١٨املهـذب املجمـوع رشح  ،١٤٥ / ١١الشـافعي ذهب البيان يف ـم  ،٣٩٨ / ١١املذهب ر ينظر: بح   )١(

 .  ٢٣١/ ٢٤ لراجح من اخلالف ، اإلنصاف يف معرفة ا ٢٣٢ / ٢٤املقنع الرشح الكبري عىل  ،٢١٣

اف عـىل نكـت مسـائل ، اإلرش ٤٣٨/ ٣ ، العنايـة رشح اهلدايـة  ١٣٤/ ٥ املبسوط، للرسخيس  ظر:ين   )٢(

 . ٢٣٢/ ٢٤ قنع الكبري عىل امل، الرشح  ٨٠٣/ ٢ اخلالف 

 ٥٦١/ ٩ يز ، العزيز رشح الوج ٢٩١/ ٦ ، التهذيب يف فقه الشافعي  ٣٦١/ ١١ ينظر: احلاوي الكبري    )٣(

 . ٥٨٤/ ٥ ، رشح الزركيش عىل اخلرقي  ٢٢٠/ ٣ د ، الكايف يف فقه اإلمام أمح



 

 

   

  

  ادرات

ا 

٢٣١٥ 

 ا اا    رء وار ا  ا ا  

  نة.لسباب العمل ن وجوإىل القرآن ملا يف القرآن م

  : يناأدلة القول الث

  استدل أصحاب القول الثاين عىل ما ذهبوا إليه بالسنة، واملعقول:  

  :دليل السنة  -أوًال 

َوَسلََّم، َوُهَو ِيف َبيْتِي،   َعْن أُمِّ الَْفْضِل، َقالَْت: َدَخَل أَْعَراِيبٌّ َعَىل َنبِيِّ اهللاِ َصىلَّ اهللاُ َعَليْهِ  -

َ  اْمَرأٌَة، َفتَ ، إِينِّ َكاَنْت ِيل بِيَّ اهللاَِيا نَ َفَقاَل:  ْجُت َعَليَْها أُْخَرى، َفَزَعَمِت اْمَرأَِيت اْألُوَىل أَهنَّ ا َزوَّ

، َفَقاَل َنبِيُّ اهللاِ َصىلَّ اهللاُ ْدَثى َرْضَعًة أَْو َرْضَعتَْنيِ ُم  أَْرَضَعِت اْمَرأَِيت اْحلُ رِّ  َعَليِْه َوَسلََّم: «َال ُحتَ

  .)١(ْمَالَجتَاِن»اْإلِ َالَجُة وَ مْ اْإلِ 

  وجه الداللة:

اخلطاب   يف احلديث داللة عىل أن التحريم بالرضاع إنام حيصل بثالث رضعات، فإن دليل

  .)٢( عليه فيه قد دل 

  املناقشة:

لتحريم إنام يكون  ا  بأن ؛ -عنها اهللا  ريض –نوقش بأنه: قد ثبت النص بحديث عائشة 

  . )٣(  طاباخل ل باخلمس، وهو أقوى من دلي

 

 . ١٤٥١ رقم ب  ١٠٧٤/ ٢  ع، باب يف املصة واملصتنيصحيحه، كتاب الرضام يف أخرجه مسل   )١(

 / ٩مفلـح الفـروع، البـن  ،٤٠٧: صالعمـدة العـدة رشح  ،١٧٢ -١٧١ / ٨قدامة املغني البن ينظر:    )٢(

 . ٢٣١ / ٢٤اخلالف اإلنصاف يف معرفة الراجح من  ،٥٨٤ / ٥اخلرقي رشح الزركيش عىل  ،٢٨١

 ٥٦١/ ٩ ز رشح الوجيز ، العزي ٢٩١ / ٦ ، التهذيب يف فقه الشافعي  ٣٦١ / ١١ بري احلاوي الكينظر:    )٣(

 . ٥٨٤/ ٥ ، رشح الزركيش عىل اخلرقي  ٢٢٠/ ٣ ، الكايف يف فقه اإلمام أمحد 



 

 

 

  نوا اد ا

   

  

  ادرات

ا 

٢٣١٦ 

  :دليل املعقول -انيً ثا

  تدل أصحاب هذا القول عىل ما ذهبوا إليه باملعقول؛ حيث قالوا إن: سا

  .  )١( الثالثالعدد والتكرار، يعترب فيه ما يعترب فيه  -

  املناقشة:

  .)٢(نوقش بأن: هذا قياس يف مقابل النص، فال اعتبار به 

  : لة القول الثالثدأ

  واملعقول: ،إليه بالكتاب، والسنة   واعىل ما ذهبثالث استدل أصحاب القول ال

  : دليل الكتاب -أوًال 

مكىكُّ قال تعاىل:  - لك اك يق  . َّىق

  وجه الداللة:

يف اآلية داللة عىل أن املعترب يف التحريم إنام هو الرضاع، قل ذلك أو كثر، فبمجرد حصوله 

  .  )٣(اآلية  حيصل به التحريم املذكور يف

 

، رشح الزركيشـ عـىل  ٢٨١/ ٩ ، الفـروع، البـن مفلـح  ٢٣٢/ ٢٤ ر: الرشح الكبري عـىل املقنـع ينظ   )١(

 . ٢٣١/ ٢٤ معرفة الراجح من اخلالف نصاف يف ، اإل ٥٨٤/ ٥ اخلرقي 

 ٥٦١/ ٩ ، العزيز رشح الوجيز  ٢٩١/ ٦ ، التهذيب يف فقه الشافعي  ٣٦١/ ١١ احلاوي الكبري  ينظر:   )٢(

 . ٥٨٤/ ٥ لزركيش عىل اخلرقي ، رشح ا ٢٢٠/ ٣ اإلمام أمحد ، الكايف يف فقه 

ائل ، اإلرشاف عـىل نكـت مـس  ٤٣٨/ ٣ ايـة رشح اهلدايـة ، العن ١٣٤/ ٥ ينظر: املبسوط، للرسخيس    )٣(

 ، الرشح الكبري عىل املقنع  ٥٤/ ٢ ، الفواكه الدواين  ٢١٤٢/ ٥ ، التبرصة، للخمي  ٨٠٣ / ٢ اخلالف 

 . ٢٣١/ ٢٤ يف معرفة الراجح من اخلالف  ، اإلنصاف ٢٣٢/ ٢٤



 

 

   

  

  ادرات

ا 

٢٣١٧ 

 ا اا    رء وار ا  ا ا  

  املناقشة:

  أن من ،-عنها  اهللا ريض– ىل ما قيده حديث عائشة ع هنا حممول اآلية نوقش بأن: إطالق 

  .)١( س رضعاتبخم نسخن ثم رضعات، بعرش حيصل  كان إنام  التحريم

  : دليل السنة  -ثانيًا

: «الَ  َزةَ اهللاُ َعَليِْه َوَسلََّم ِيف بِنِْت َمحْ َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْهَام، َقاَل: َقاَل النَّبِيُّ َصىلَّ  -

ُرُم ِمنَ َحتِ  َضاَعِة»ا لُّ ِيل، َحيْ ُرُم ِمَن النََّسِب، ِهَي بِنُْت أَِخي ِمَن الرَّ َضاِع َما َحيْ   .)٢(لرَّ

  وجه الداللة:

ديث داللة ظاهرة عىل أن املعترب يف حتريم الرضاع إنام هو ما اعترب يف التحريم  يف احل

  .)٣( لك حتريم الرضاعكذه العدد، ف عى فينسب والرحم، فكام أن حتريم النسب ال يرابال

  اقشة:نملا

  نوقش بام نوقش به استدالهلم السابق.  

 

 ٥٦١/ ٩ عزيز رشح الوجيز ، ال ٢٩١ / ٦ ، التهذيب يف فقه الشافعي  ٣٦١/ ١١ ينظر: احلاوي الكبري    )١(

ــايف ــا ، الكــــ ــه اإلمــــ ــد يف فقــــ ــي  ٢٢٠/ ٣ م أمحــــ ــىل اخلرقــــ ــ عــــ   ، رشح الزركيشــــ

 ٥٨٤/ ٥ . 

املسـتفيض،  لشـهادة عـىل األنسـاب، والرضـاعأخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الشهادات، باب ا   )٢(

يم ابنة األخ من باب حتر ، ومسلم يف صحيحه، كتاب الرضاع، ٢٦٤٥ برقم   ١٧٠/ ٣ القديم  واملوت

 . ١٤٤٧ برقم   ١٠٧١/ ٢ الرضاعة 

ــدوري    )٣( ــد، للقـ ــر: التجريـ ــنائع  ٥٣٤٧/ ١٠ ينظـ ــدائع الصـ ــدين  ٧/ ٤ ، بـ ــن عابـ ــية ابـ   ، حاشـ

 ، الكايف يف فقه اإلمام أمحـد  ٦٠ -٥٩/ ٣ ية املجتهد ، بدا ٤٠٣/ ٩ سائل املدونة ، اجلامع مل ٢١٢/ ٣ 

 . ٥٨٤/ ٥ خلرقي ا ، رشح الزركيش عىل ٢٢٠/ ٣



 

 

 

  نوا اد ا

   

  

  ادرات

ا 

٢٣١٨ 

  : دليل املعقول - ثالثًا

  :)١( ذهبوا إليه باملعقول؛ وذلك من ثالثة أوجه استدل أصحاب هذا القول عىل ما 

  فيه العدد كالوطء، وعقد النكاح.  أن ما وقع به التحريم املؤبد مل يعترب  - ١

  العدد كحد اخلمر. فوجب أن ال يعترب فيه  بيتعلق بالرشحكم   أنه  - ٢

عدد  أن الواصل إىل اجلوف يتعلق به الفطر تارة وحتريم الرضاع أخرى، فلام مل يتعرب ال -٣

  يف الفطر مل يعترب يف الرضاع.

  املناقشة:

  . )٢( أن هذا قياس يف مقابل النص، فال اعتبار به 

  الرتجيح: 

أمكن مناقشته، فإنه  ادلة كل قول، ومناقشة مأ سألة وبيان املبعد عرض أقوال الفقهاء يف

  إال بالرضاع  التحريم  حيصل  ال  أنه  من األول، هو الراجح  القول أن - أعلم واهللا –يتبني يل 

  :        لآليت وذلك رضعات؛ بخمس

  قوة ما استدل به أصحاب هذا القول. - ١

  م. فني هللة املخالضعف أد - ٢

  ني هلم.خالفمناقشتهم ألدلة امل - ٣

 

، اإلرشاف عـىل نكـت مسـائل  ٤٣٨/ ٣ ، العنايـة رشح اهلدايـة  ١٣٤/ ٥ لرسخيس ينظر: املبسوط، ل   )١(

 ح الكبري عىل املقنع ، الرش ٥٤/ ٢ فواكه الدواين ، ال ٢١٤٢/ ٥ ، التبرصة، للخمي  ٨٠٣/ ٢ اخلالف 

 . ٢٣١/ ٢٤ ، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف  ٢٣٢/ ٢٤

 ٥٦١/ ٩ ، العزيز رشح الوجيز  ٢٩١/ ٦ الشافعي تهذيب يف فقه ، ال ٣٦١/ ١١ نظر: احلاوي الكبري ي   )٢(

 . ٥٨٤/ ٥ رقي ، رشح الزركيش عىل اخل ٢٢٠/ ٣ ، الكايف يف فقه اإلمام أمحد 



 

 

   

  

  ادرات

ا 

٢٣١٩ 

 ا اا    رء وار ا  ا ا  

 ألدلتهم.   مم عن مناقشة اخلصوواهبج -٤

ما ا :ا   عا.  

  صورة املسألة:

لو أن امرأة أرضعت صبيًا بعد العامني أو كبًريا، تريد بذلك حتريمه عليها وفروعها  

  وأصوهلا، فهل يصح ذلك أم ال؟ 

  حيرم كام  حيرم -خ شي أنه  ولو - رم حم الكبري  ورضاع": -اهللا  رمحه –زم ام ابن حقال اإلم

  .)١( "فرق  وال  صغريلا رضاع

  إن فيجوز - الكبري رضاع يعني– األول وأما": -اهللا رمحه –وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

  . )٢( "متوجه  قول وهذا لغريها،  جيوز  ال ما للحاجة  جيوز  وقد حمرم،  ذا  جعله  إىل  احتيج

  حمل النزاع: حترير 

ت صبيًا عرش رضعات  عية الغري سكرى إن أرضحلة العاقلة ا ملرأالفقهاء عىل أن ا أمجع

كل رضعتني منها، فتمت العرش قبل أن يستكمل الصبي  مفرتقات افرتاًقا ترك الرضاع فيام بني 

  حولني قمريني من حني والدته، يمتصه بفيه من ثدهيا فهو ابنها، ووطؤها ووطء 

  لو أرضعته بعد احلولني  يام اختلفوا ف نهم ؛ ولك )٣( م عليه، وعىل من تناسل منه ا دت حرما ول

  عىل مخسة أقوال:

 

 . ٢٠٢ / ١٠باآلثار املحىل    )١(

 . ٦٠ / ٣٤الفتاوى موع جم   )٢(

 . ١٤/ ٢ قناع يف مسائل اإلمجاع اإل ، ٦٧ :صاإلمجاع ينظر: مراتب    )٣(



 

 

 

  نوا اد ا

   

  

  ادرات

ا 

٢٣٢٠ 

: ال حيرم من الرضاع إال ما كان يف احلولني فحسب؛ وبه قال: أبو يوسف  القول األول

  . )٤( ، واحلنابلة )٣(، والشافعية )٢( ، واملالكية يف رواية )١( وحممد من احلنفية 

  .)٥(: أبو حنيفة لًرا؛ وبه قا شه: ال حيرم من الرضاع إال ما كان يف ثالثنيالقول الثاين

  .)٦( : ال حيرم من الرضاع إال ما كان يف ثالثة أعوام؛ وبه قال: زفر من احلنفية الثالث القول

: ال حيرم من الرضاع إال ما كان يف احلولني أو قريبًا منهام، كأيام معدودة أو  القول الرابع

 

، اجلـوهرة  ١٨٢/ ٢ ، تبيني احلقائق رشح كنـز الـدقائق  ٦/ ٤ دائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ينظر: ب   )١(

عبد الرمحن بن حممد ، ، جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر ٢٦٠ / ٥ البناية رشح اهلداية  ، ٢٧/ ٢ النرية 

ط، -، داء الرتاث العـريبدار إحي :نارشال،  ٣٧٥/ ١  عرف بداماد أفندياده, ييخي زبن سليامن املدعو بش

 ت.-د

/ ٥ ، التبرصـة للخمـي  ٩٤٦ص:  ، املعونة عىل مذهب عامل املدينـة  ٧٥/ ٥ ينظر: النوادر والزيادات    )٢(

 . ٥٠٣/ ٢ ، حاشية الدسوقي  ٥٩١/ ٢ ، عقد اجلواهر الثمينة  ٢١٤٦

/ ١١ ذهب اإلمـام الشـافعي يف ـم  ، البيان ٤٠٠/ ١١ ، بحر املذهب  ٣٦٧/ ١١ بري ي الكينظر: احلاو   )٣(

 . ٢١٢/ ١٨ ، املجموع رشح املهذب  ٥٦٠/ ٩ ، العزيز رشح الوجيز  ١٤٢

ص:  ، العـدة رشح العمـدة  ٢٢٠/ ٣ ، الكايف يف فقه اإلمـام أمحـد  ١٧٧/ ٨ ملغني البن قدامة ينظر: ا   )٤(

املبـدع يف رشح  ، ٢٨١/ ٩ روع ، الفـروع وتصـحيح الـف  ٢٢٧/ ٢٤ املقنع عىل  ، الرشح الكبري ٤٠٧

 . ٤٤٥/ ٥ ، كشاف القناع عن متن اإلقناع  ١٢٣/ ٧ املقنع 

/ ٣ ، العنايـة رشح اهلدايـة  ١١٨/ ٣ ختـار ، االختيـار لتعليـل امل ١٣٦ / ٥للرسخيس ينظر: املبسوط    )٥(

  نجـيم املرصـيبن حممـد، املعـروف بـابن ين بن إبراهيم الد زين ،، البحر الرائق رشح كنز الدقائق ٤٤١

 . ٢٠٩/ ٣ حاشية ابن عابدين  ت،-د –الطبعة: الثانية ، النارش: دار الكتاب اإلسالمي ، ٢٣٨/ ٣

اجلـوهرة  ،١٨٢ / ٢الـدقائق تبيـني احلقـائق رشح كنـز  ،٦ / ٤الرشـائع دائع الصنائع يف ترتيب ينظر: ب   )٦(

ــرية    بحــــر ى األرشح ملتـقـــ  ، جممـــع األهنــــر يف ٢٦٠/ ٥ ايــــة رشح اهلدايــــة ، البن ٢٧/ ٢ النـ

 ٣٧٥/ ١ . 



 

 

   

  

  ادرات

ا 

٢٣٢١ 

 ا اا    رء وار ا  ا ا  

  .)١( رين؛ وبه قال: املالكية يف رواية أخرىشهًرا أو شه 

، )٢(به قال: الظاهرية وإن كان شيًخا كبًريا؛ و ،حيرم من الرضاع مطلًقا :ل اخلامسقوال

  . )٣( وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية 

  األدلة:

  :أدلة القول األول

  استدل أصحاب القول األول عىل ما ذهبوا إليه بالكتاب، والسنة، واألثر: 

  : دليل الكتاب -أوًال 

  .)٤( َّمتهبجتحتختمبمئهئجبحبخبُّ قال تعاىل:  - ١

  .)٥( َّ..ىبيبرت.. ُّ ىل: ل تعااق - ٢

  

 

قـدمات ، امل ٤٠٦/ ٩ ، اجلـامع ملسـائل املدونـة  ٨٠٤/ ٢ ينظر: اإلرشاف عىل نكت مسـائل اخلـالف    )١(

  حممد بن حممد ابن عرفة الورغمي التونيس املالكي، أبو عبـد اهللا ،، املخترص الفقهي ٤٩٣ / ١ املمهدات 

: مؤسسـة خلـف أمحـد اخلبتـور لألعـامل النـارش، د خـريد. حافظ عبد الرمحن حمـم املحقق: .  ٤٩٥/ ٤

 .م  ٢٠١٤ -هـ  ١٤٣٥الطبعة: األوىل، ، اخلريية

 . ٢٠٢/ ١٠ ر ينظر: املحىل باآلثا   )٢(

. إليهـا احلاجـة غري دون وحدها بالرضورات احلكم  هلذا -اهللا رمحه–وقد سبق ذكر تقييد شيخ اإلسالم    )٣(

 . ٦٠/ ٣٤ لفتاوى ا جمموع: وينظر

 . ٢٣٣ بقرة، اآلية: سورة: ال   )٤(

 . ١٤ سورة: لقامن، اآلية:    )٥(



 

 

 

  نوا اد ا

   

  

  ادرات

ا 

٢٣٢٢ 

  وجه الداللة:

يف اآليتني داللة ظاهرة عىل أن مدة الرضاع املقدرة رشًعا ما كان يف احلولني، فاقتىض أن  

يكون حكمه يف الرشع بعد احلولني خمالًفا حلكمه يف احلولني، وحكمه يف الرشع هو 

  .)١(يمالتحر 

  : دليل السنة  -ثانيًا

َعَيلَّ النَّبِيُّ َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلََّم َوِعنِْدي َرُجٌل، َدَخَل  : َعنَْها، َقالَْت هللاَُّ َرِيضَ ا ئَِشةَ َعْن َعا - ١

َضاَعِة، َقاَل: «َيا َعائَِشُة، اْنظُْرَن  ، َقاَل: «َيا َعائَِشُة َمْن َهَذا؟»، ُقْلُت: أَِخي ِمَن الرَّ َمْن إِْخَواُنُكنَّ

َض  َام الرَّ   .)٢( اَعِة»َج  ِمَن املَ اَعةُ َفإِنَّ

َضاَعِة إِالَّ َما  مِّ َسلَ َعْن أُ  -٢ ُم ِمَن الرِّ رِّ َمَة َقالَْت: َقاَل َرُسوُل اهللاَِّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَليِْه َوَسلََّم: «َال ُحيَ

  .)٣( ِم»َفتََق األَْمَعاَء ِيف الثَّْدِي، َوَكاَن َقبَْل الِفطَا 

  

 

 ، النـوادر والزيـادات  ٢٦٠/ ٥ ايـة ، البناية رشح اهلد ١٨٢/ ٢ ينظر: تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق    )١(

 ، ٤٠٠/ ١١ ، بحـر املـذهب  ٥٠٣ / ٢ ، حاشـية الدسـوقي  ٢١٤٦/ ٥  ، التبرصة للخمـي ٧٥/ ٥

،  ٤٠٧ص:  ، العــدة رشح العمــدة  ١٧٧/ ٨ ، املغنــي البــن قدامــة  ٥٦٠/ ٩ الــوجيز العزيــز رشح 

 . ٤٤٥ / ٥ عن متن اإلقناع  ، كشاف القناع ٢٨١/ ٩ الفروع وتصحيح الفروع 

ع املسـتفيض، الشـهادة عـىل األنسـاب، والرضـاأخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الشهادات، باب    )٢(

يف صحيحه، كتاب  الرضاع، باب إنام الرضـاعة مـن  ، ومسلم  ٢٦٤٧ برقم   ١٧٠/ ٣ واملوت القديم 

 . ١٤٥٥ برقم   ١٠٧٨/ ٢ املجاعة 

 اب ما جاء أن الرضاعة ال حترم إال يف الصـغر دون احلـولني نه، أبواب الرضاع، بأخرجه الرتمذي يف سن   )٣(

/ ٥ لني فطام قبـل احلـوة بعد الي يف الكربى، كتاب النكاح، الرضاع، والنسائ ١١٥٢ برقم   ٤٥٠/ ٣

 ، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ٥٤٤١ برقم   ٢٠١



 

 

   

  

  ادرات

ا 

٢٣٢٣ 

 ا اا    رء وار ا  ا ا  

  وجه الداللة:

بل الفطام املقدر رشًعا  ما كان ق ضاع الذي حيرم إنام هو الرة عىل أن ة ظاهريف احلديثني دالل

  .)١(باحلولني، فأما ما كان بعد ذلك فال حكم له 

  : دليل األثر - ثالثًا

ُه َكاَن َيُقوُل: «َال َرَضاَع َبْعَد   ،-عنهام  اهللا ريض–َعِن اْبِن َعبَّاٍس  - »أَنَّ   .)٢( َحْولَْنيِ َكاِمَلْنيِ

  لة:وجه الدال

  .)٣( إنام يكون بام يف احلولني فحسببالرضاع  التحريمظاهرة عىل أن  لة ألثر دالا يف

  :دليل املعقول -رابًعا

 

، جممـع األهنـر يف رشح ملتقـى  ٢٧/ ٢ لنرية ، اجلوهرة ا ٦/ ٤ ع ينظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائ   )١(

،  ٥٩١/ ٢ ، عقـد اجلـواهر الثمينـة  ٩٤٦ص:  ينـة عونة عـىل مـذهب عـامل املد، امل ٣٧٥/ ١ األبحر 

 ، املجمـوع رشح املهـذب  ١٤٢/ ١١ ، البيان يف مـذهب اإلمـام الشـافعي  ٣٦٧/ ١١ كبري احلاوي ال

، املبـدع يف  ٢٢٧/ ٢٤ ، الرشـح الكبـري عـىل املقنـع  ٢٢٠/ ٣ اإلمام أمحد ، الكايف يف فقه  ٢١٢/ ١٨

 . ١٢٣/ ٧ رشح املقنع 

  ور يف ســـننه وســـعيد بـــن منـصــ  ، ١٣٩٠٣ بـــرقم   ٤٦٥/ ٧ د الـــرزاق يف مصـــنفه أخرجـــه عـبــ    )٢(

 / ٥ ، والدارقطني يف سننه  ١٧٠٥٣ برقم   ٥٥٠/ ٣ ، وابن أيب شيبة يف مصنفه   ٩٨٠ برقم    ٢٨٠/  ١ 

 ثقات.، وإسناده صحيح ورجاله  ١٥٦٦٦ برقم   ٧٦١/ ٧  والبيهقي يف الكربى ،  ٤٣٦٣  برقم    ٣٠٦

 ، النـوادر والزيـادات  ٢٦٠/ ٥ ايـة ناية رشح اهلدلب، ا ١٨٢/ ٢ ني احلقائق رشح كنز الدقائق ينظر: تبي   )٣(

،  ٤٠٠/ ١١ ، بحـر املـذهب  ٥٠٣/ ٢ ، حاشـية الدسـوقي  ٢١٤٦/ ٥ ، التبرصة للخمـي  ٧٥/ ٥

،  ٤٠٧ص:   ، العــدة رشح العمــدة ١٧٧/ ٨ ، املغنــي البــن قدامــة  ٥٦٠/ ٩ ح الــوجيز العزيــز رش

 .  ٤٤٥ / ٥ ن اإلقناع مت، كشاف القناع عن  ٢٨١/ ٩ تصحيح الفروع الفروع و



 

 

 

  نوا اد ا

   

  

  ادرات

ا 

٢٣٢٤ 

  :)١( استدل أصحاب هذا القول عىل ما ذهبوا إليه باملعقول؛ وذلك من وجهني

ن ال يثبت حكمه يف أوله  أن هذا حول ال يثبت حكم الرضاع يف آخره فوجب أ - ١

  ا. كًس اين عوالثطردا، كاحلول الرابع 

  الكامل قطع عىل التامم كاحلول يف الزكاة.باحلول ومل يبلغ به  أن احلد إذا علق  - ٢

  :  أدلة القول الثاين

  املعقول: استدل أصحاب القول الثاين عىل ما ذهبوا إليه بالكتاب، و

  : دليل الكتاب -أوًال 

  .)٢( َّىنحنخنمنُّ قال تعاىل:  -

  وجه الداللة:

املذكور مدة لكل واحدة  عافة يقتيض أن يكون مجيإلضاهر هذه ا أن ظيف اآلية داللة عىل 

مدة احلبل ال تكون أكثر من سنتني فبقي مدة الفصال عىل  منهام إال أن الدليل قد قام عىل أن 

 

وهرة ، اـجل  ١٨٢/ ٢ ، تبيني احلقائق رشح كنـز الـدقائق  ٦/ ٤ ينظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع    )١(

ــرية    ، جممـــع األهنــــر يف رشح ملتقــــى األبحــــر  ٢٦٠/ ٥ ، البنايــــة رشح اهلدايــــة  ٢٧/ ٢ النـ

 ، التبرصة للخمـي  ٩٤٦ ص:  املدينة ، املعونة عىل مذهب عامل ٧٥/ ٥ والزيادات  ، النوادر ٣٧٥/ ١ 

 ٣٦٧/  ١١ ، احلاوي الكبري   ٥٠٣/ ٢  ، حاشية الدسوقي   ٥٩١/  ٢ ، عقد اجلواهر الثمينة   ٢١٤٦/ ٥

ــذه ــافعي  ٤٠٠/ ١١ ب ، بحــــــــر املــــــ ــام الشــــــ ــان يف مــــــــذهب اإلمــــــ   ، البيــــــ

 ن قدامـة ، املغني الب ٢١٢/ ١٨ املجموع رشح املهذب ،  ٥٦٠/ ٩ الوجيز ، العزيز رشح  ١٤٢/ ١١ 

، الرشـح الكبـري عـىل  ٤٠٧ص:  ، العدة رشح العمدة  ٢٢٠/ ٣ ، الكايف يف فقه اإلمام أمحد  ١٧٧/ ٨

، كشـاف  ١٢٣/ ٧ ، املبـدع يف رشح املقنـع  ٢٨١/ ٩ روع ، الفروع وتصحيح الـف  ٢٢٧/ ٢٤ املقنع 

 . ٤٤٥/ ٥ قناع القناع عن متن اإل

 .  ١٥ سورة: األحقاف، اآلية:    )٢(



 

 

   

  

  ادرات

ا 

٢٣٢٥ 

 ا اا    رء وار ا  ا ا  

  .)١(ظاهره

  املناقشة:

موع االثنني مًعا؛ احلمل والرضع  نوقش بأن: هذا مردود بأن املدة املذكورة هي حمصلة جم

  .)٢( عىل أن الباقي هو الفصال مل ستة أشهر فدل قل احلأن أ وقد ثبت فطام، حتى ال

  :  دليل املعقول -ثانيًا

  :)٣( استدل أصحاب هذا القول عىل ما ذهبوا إليه باملعقول؛ وذلك من وجهني

  حلولني.أن هذه مدة يعتد فيها بالرضاع فوجب أن يثبت فيها التحريم كا - ١

ة واحدة عوالفطام ال حيصل يف ساده يغذيه بع حلولني اللبن كام يغذي الصبي قبل ا  - ٢

يادة عىل احلولني بمدة، لكن يفطم درجة فدرجة حتى ينسى اللبن ويتعود الطعام، فال بد من ز 

الزيادة بأدنى مدة احلبل، وذلك ستة أشهر اعتبارا لالنتهاء  وإذا وجبت الزيادة قدرنا تلك 

  بتداء.باال

 

حممـد ، ، العنايـة رشح اهلدايـة ١١٨/ ٣ ، االختيار لتعليل املختار  ١٣٦/ ٥ للرسخيس  : املبسوطينظر   )١(

ابن الشيخ شمس الـدين ابـن الشـيخ مجـال الـدين الرومـي  الدين أبو عبد اهللا بن حممد بن حممود، أكمل

حاشية ،  ٢٣٨/ ٣ ئق البحر الرائق رشح كنز الدقا ت،-ط، د-، دكرنارش: دار الفال ، ٤٤١/ ٣  البابريت

 . ٢٠٩/ ٣ ابن عابدين

والزيادات النوادر  ،٢٦٠ / ٥اهلداية البناية رشح  ،١٨٢ / ٢الدقائق ينظر: تبيني احلقائق رشح كنز    )٢(

العزيز  ،٤٠٠ / ١١املذهب بحر  ، ٥٠٣ / ٢الدسوقي حاشية  ، ٢١٤٦ / ٥للخمي التبرصة  ، ٧٥/ ٥

الفروع  ،٤٠٧: صلعمدة االعدة رشح  ، ١٧٧ / ٨قدامة املغني البن  ، ٥٦٠ / ٩الوجيز رشح 

 .  ٤٤٥/ ٥ كشاف القناع عن متن اإلقناع   ،٢٨١ / ٩الفروع وتصحيح 

/ ٣ ، العنايـة رشح اهلدايـة  ١١٨/ ٣ لتعليـل املختـار ، االختيـار  ١٣٦/ ٥ وط للرسخيس ينظر: املبس   )٣(

 . ٢٠٩/ ٣ بن عابدين ، حاشية ا ٢٣٨/ ٣ ، البحر الرائق رشح كنز الدقائق  ٤٤١



 

 

 

  نوا اد ا

   

  

  ادرات

ا 

٢٣٢٦ 

  املناقشة:

احلول األول يتغذى فيه   اسد بالشهر السابع بعد وف لني مردود  احلونوقش بأن: القياس عىل 

يف احلولني أنه ملا وقع التحريم بالرضاع يف آخره وقع باللبن، وال يقع به التحريم ثم املعنى 

  .)١(  أوله وخالف الثالثبالرضاع يف 

  : أدلة القول الثالث

ين؛ غري  لثاول اب القأصحا ه بوا إليه بام استدل بالثالث عىل ما ذه استدل أصحاب القول

له، وتقدر مدة الفطام بحول؛ ألنه : ملا وجب اعتبار بعض احلول وجب اعتبار كه ا إنأهنم قالو

  .)٢( حسن لالختبار والتحول به من حال إىل حال

  املناقشة:

  نوقش استدالهلم بام نوقش به أصحاب القول الثاين. 

  :   عول الرابأدلة الق

  :)٣(  وجهنين باملعقول؛ وذلك م ليه وا إا ذهبعىل م استدل أصحاب القول الرابع

 

والزيادات ادر النو ،٢٦٠ / ٥اهلداية البناية رشح  ،١٨٢ / ٢الدقائق ظر: تبيني احلقائق رشح كنز ين   )١(

، العزيز  ٤٠٠/ ١١ بحر املذهب  ،٥٠٣ / ٢الدسوقي ية حاش  ، ٢١٤٦ / ٥للخمي التبرصة  ، ٧٥/ ٥

الفروع  ، ٤٠٧ص:  عدة رشح العمدة ، ال ١٧٧/ ٨ ، املغني البن قدامة  ٥٦٠/ ٩ ح الوجيز رش

 .   ٤٤٥/ ٥ ، كشاف القناع عن متن اإلقناع    ٢٨١/ ٩ ح الفروع وتصحي

، اجلـوهرة  ١٨٢ / ٢الـدقائق ، تبيني احلقـائق رشح كنـز  ٦ / ٤الرشائع ترتيب  ر: بدائع الصنائع يفينظ   )٢(

 . ٣٧٥/ ١ ملتقى األبحر  ، جممع األهنر يف رشح ٢٦٠/ ٥ ، البناية رشح اهلداية  ٢٧/ ٢ النرية 

، املقـدمات  ٤٠٦ / ٩املدونـة اجلـامع ملسـائل  ،٨٠٤ / ٢اخلـالف رشاف عـىل نكـت مسـائل ينظر: اإل   )٣(

 .  ٤٩٥/ ٤ ، املخترص الفقهي البن عرفة  ٤٩٣/ ١ هدات املم



 

 

   

  

  ادرات

ا 

٢٣٢٧ 

 ا اا    رء وار ا  ا ا  

أن ما قارب اليشء له حكمه؛ ومعلوم أن الطفل ال يستغني بالطعام بعد يوم أو يومني   - ١

  من فطامه، فكان ذلك كرضاعه يف احلولني. 

  أنه إرضاع مع املجاعة إليه؛ فكان كاحلولني.  - ٢

  املناقشة:

  .)١(كاةز ال  التامم كاحلول يفىل ع عقط لكامل به ا  لغنوقش بأن احلد إذا علق باحلول ومل يب

  :أدلة القول اخلامس

  استدل أصحاب القول اخلامس عىل ما ذهبوا إليه بالكتاب، والسنة، واألثر:

  : دليل الكتاب -أوًال 

ىكُّ قال تعاىل: - مك لك اك يق   .)٢( َّ..ىق

  وجه الداللة:

أم  لني يف احلو اصغريً  الرضيعما لو  لتحريم بالرضاع عام يشمليف اآلية داللة عىل أن ا

  .)٣( وة أو الشيخوخة تبعدمها ولو إىل الف

  املناقشة:

 

والزيـادات ر النـواد ،٢٦٠ / ٥اهلدايـة البنايـة رشح  ،١٨٢ / ٢الـدقائق ز ينظر: تبيني احلقائق رشح كـن    )١(

،  ٤٠٠/ ١١ ، بحـر املــذهب  ٥٠٣/ ٢ ، حاشـية الدســوقي  ٢١٤٦/ ٥ خمــي ، التبرصـة لل ٧٥/ ٥

،  ٤٠٧ص:  ، العــدة رشح العمــدة  ١٧٧/ ٨ ، املغنــي البــن قدامــة  ٥٦٠/ ٩ رشح الــوجيز  زالعزيــ 

 .  ٤٤٥ / ٥كشاف القناع عن متن اإلقناع  ، ٢٨١/ ٩ الفروع وتصحيح الفروع 

 . ٢٣ لنساء، اآلية: سورة: ا   )٢(

 . ٦٠/ ٣٤ ، جمموع الفتاوى  ٢٠٢/ ١٠ ار املحىل باآلث ينظر:   )٣(



 

 

 

  نوا اد ا

   

  

  ادرات

ا 

٢٣٢٨ 

  

	مئهئُّ نوقش بأن: عموم اآلية هنا خمصوص بسابقتها الوارد يف قوله تعاىل: 

خب	جب متمبحب جتحتخت   . )١( َّهب

  : دليل السنة  -ثانيًا

هللاُ َعَليِْه   ا يِّ َصىلَّ النَّبِ  ُسَهيٍْل إَِىل ْت َسْهَلُة بِنُْت َجاءَ : َقالَْت  ،-عنها اهللا  ريض –َعْن َعائَِشَة  -

 ُحَذْيَفَة ِمْن ُدُخوِل َساِملٍ َوُهَو َحلِيُفُه، َفَقاَل َفَقالَْت: َيا َرُسوَل اهللاِ، إِينِّ أََرى ِيف َوْجِه أَِيب  ،َوَسلَّمَ 

َم َرُسوُل ، َف  َكبِريٌ َو َرُجٌل ْرِضُعُه؟ َوهُ الَْت: َوَكيَْف أُ النَّبِيُّ َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلََّم: «أَْرِضِعيِه»، قَ  تَبَسَّ

ُه َرُجٌل َكبٌِري»َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلََّم َوَقاَل: «َقْد َعلِْمُت أَ  اهللاِ   .)٢( نَّ

  وجه الداللة:

يف احلديث داللة ظاهرة عىل أن حكم التحريم بالرضاع يشمل الصغري والكبري عىل حد  

  . )٣( لني أو غري ذلكوال يقترص عىل احلو سواء،

  

   :اقشة نامل

دون غريه من سائر األمة؛  ت لسامل موىل أيب حذيفة وحده،نهذه الرخصة إنام كا بأن نوقش

 ِمنَ  ُرْخَصةً  َكاَنْت  لََعلََّها  َنْدِري  َما «َواهللاَِّ : -عنهام  اهللا  ريض–ويد عليه ما قالته أم سلمة لعائشة 

 

 . ٢٣٣ اآلية:  بقرة،سورة: ال   )١(

 .١٤٥٣ برقم  ١٠٧٦ / ٢الكبري ، باب رضاعة الرضاعةأخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب    )٢(

 . ٦٠/ ٣٤ ، جمموع الفتاوى  ٢٠٢ / ١٠باآلثار املحىل ينظر:    )٣(



 

 

   

  

  ادرات

ا 

٢٣٢٩ 

 ا اا    رء وار ا  ا ا  

  . )٢)(١(  »اسِ نَّ ال ُدوَن َم لَِساِملٍ  َعَليِْه َوَسلَّ اهللاُ  َصىلَّ  النَّبِيِّ 

    :دليل األثر - ثالثًا

، َعْن َعائَِشَة  - َبْريِ َا : -عنها اهللا  ريض –َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّ   َتأُْمرُ  َفَكاَنْت  بَِذلَِك  َتأُْخذَ  َكاَنْت  «أَهنَّ

َليَْها، َوإِْن َكاَن  عَ ْدُخَل َويَ   َيَراَهاائَِشُة أَنْ  َمْن أََحبَّْت عَ ُيْرِضْعنَ  أَنْ  إِْخَوِهتَا َوَبنَاِت  أََخَواِهتَا َبنَاِت 

  .)٣( بًِريا َمخَْس َرَضَعاٍت، ُثمَّ َيْدُخُل َعَليَْها»كَ 

    وجه الداللة:

يف األثر داللة ظاهرة عىل أن حكم التحريم بالرضاع يشمل الصغري والكبري عىل حد  

  . )٤( ذلكسواء، وال يقترص عىل احلولني أو غري 

  املناقشة:

  سابق.م الالهلدوقش به استنوقش بام ن

  

 

وصـححه األلبـاين يف  ،٢٠٦١بـرقم  ٢٢٣ / ٢بـه حـرم  كاح، باب فـيمنأخرجه أبو داود يف سننه، الن   )١(

 . ١٧٩٩ برقم   ٣٠٢ -٣٠١ / ٦ أيب داود  صحيح

 ، النـوادر والزيـادات  ٢٦٠/ ٥ رشح اهلدايـة  ، البنايـة ١٨٢ / ٢الدقائق ينظر: تبيني احلقائق رشح كنز    )٢(

،  ٤٠٠ / ١١ حـر املـذهب ، ب ٥٠٣/ ٢ ، حاشـية الدسـوقي  ٢١٤٦/ ٥ ، التبرصة للخمـي  ٧٥/ ٥

،  ٤٠٧ص:  ، العــدة رشح العمــدة  ١٧٧/ ٨ قدامــة  ، املغنــي البــن ٥٦٠/ ٩ العزيــز رشح الــوجيز 

 .  ٤٤٥/ ٥ قناع ، كشاف القناع عن متن اإل ٢٨١/ ٩ الفروع وتصحيح الفروع 

أللبـاين يف ، وصـححه ا ٢٠٦١ بـرقم   ٢٢٣/ ٢ أخرجه أبو داود يف سننه، النكاح، باب فيمن حرم بـه    )٣(

 . ١٧٩٩ برقم   ٣٠٢ -٣٠١/ ٦ داود  يح أيبصح

 . ٦٠/ ٣٤ ، جمموع الفتاوى  ٢٠٢ / ١٠باآلثار ظر: املحىل ين   )٤(



 

 

 

  نوا اد ا

   

  

  ادرات

ا 

٢٣٣٠ 

  الرتجيح: 

سألة وبيان أدلة كل قول، ومناقشة ما أمكن مناقشته، فإنه الفقهاء يف امل بعد عرض أقوال

   الرضاع من حيرم  ال  أنه  من األول، هو الراجح  القول أن  - أعلم واهللا–يتبني يل 

  :       إال ما كان يف احلولني فحسب؛ وذلك لآليت

    الفني هلم.دلة املخأ ضعف  - ٢         .ولصحاب هذا الققوة ما استدل به أ-١

  . سالمة أدلتهم من املناقشة  - ٤                      م ألدلة املخالفني هلم.اقشتهنم-٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

   

  

  ادرات

ا 

٢٣٣١ 

 ا اا    رء وار ا  ا ا  

 

ا  

أشكر اهللا تعاىل عىل متام هذه الدراسة   وبعد فإيناحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، 

  -افقه شيخ اإلسالم ابن تيمية اء، وقد وهور الفقهمج بن حزملف فيها احول املسائل التي خا

  الشخصية، وقد خلصت الدراسة إىل عدد من النتائج والتوصيات. يف األحوال  - رمحه اهللا

  النتائج:   -أوًال 

  يف علوم عدة.  -رمحه اهللا - بروع اإلمام ابن حزم  .١

مع  عرفة عهم موسوأ  م، سالاإلكان ابن حزم أمجع أهل األندلس قاطبة يف عرصه لعلوم  .٢

  ه يف علم اللسان. توسع

  م رمحه اهللا. تعدد مؤلفات ابن حز  .٣

  عىل طلبه للعلم منذ صغره.  -رمحه اهللا   -تيمية سالم ابن إلحرص شيخ ا .٤

  رشوط الستجامعه  العلم يف  املجتهدين  رتبة  - اهللا  رمحه  –بلغ شيخ اإلسالم ابن تيمية  .٥

 .املجتهد

 لومة الئم. خذه يف اهللا باحلق ال يأ قواًال  -اهللا  ه رمح  –كان شيخ اإلسالم ابن تيمية   .٦

 محه اهللا. ر ابن تيمية شيخ اإلسالم كثرة مؤلفات    .٧

 يرى ابن حزم وابن تيمية عدم جواز إجبار األب البنته البكر البالغة عىل النكاح.   .٨

حتى  ذهب ابن حزم وابن تيمية إىل أنه ال حيل للزانية أن تنكح أحًدا، ال زانيًا وال عفيًفا   .٩

 عفيف.  الزواج منت حل هلا تابإذا تتوب، ف

 مفسد للنكاح.  د أن النكاح عىل رشط فاس  قال ابن حزم وابن تيمية   .١٠

 يقول ابن حزم وابن تيمية بوجوب املتعة للمطلقة مطلقا.  .١١

 يرى ابن حزم وابن تيمية عدم وقوع طالق السكران.  .١٢



 

 

 

  نوا اد ا

   

  

  ادرات

ا 

٢٣٣٢ 

 وجوب اإلشهاد يف الرجعة. تيمية إىلذهب ابن حزم وابن   .١٣

 رم من الرضاع إال مخس رضعات متفرقات.ال حي أنه   ن تيمية حزم وابيرى ابن   .١٤

 به ابن تيمية عند احلاجة.الكبري حمرم مطلقا، وقال  ب ابن حزم إىل أن رضاعهذ  .١٥

  التوصيات:  -ثانيا

  االهتامم بدراسة فقه ابن حزم وابن تيمية رمحهم اهللا.  - ١

  أبواب الفقه.ئر  استكامل هذه احللقة من حلقات العلم عىل سا - ٢

  ول منه وغري املقبول.اخلالف بني الفقهاء، وبيان املقب سة عن أسباب مزيد درا - ٣

  



 

 

   

  

  ادرات

ا 

٢٣٣٣ 

 ا اا    رء وار ا  ا ا  

 

اس ا 
  

عبد اهللا بن حممود بن مودود املوصيل البلدحي، جمد الدين أبو الفضل  االختيار لتعليل املختار،  -١

صول الدين  أدرس بكلية ية وماحلنفاحلنفي عليها تعليقات: الشيخ حممود أبو دقيقة (من علامء 

بريوت، وغريها)،  -هتا دار الكتب العلمية القاهرة (وصور - ارش: مطبعة احللبي ابقا)، النس

 .م١٩٣٧ - هـ١٣٥٦تاريخ النرش: 

أسنى املطالب يف رشح روض الطالب، زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري، زين الدين أبو حييى   -٢

 إلسالمي. تاب ا ر الكهـ)، دا ٩٢٦السنيكي (املتوىف: 

ي دب بن عيل بن نرص البغدا اخلالف، القايض أبو حممد عبد الوهانكت مسائل رشاف عىل إلا  -٣

 م.  ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠دار ابن حزم  ١هـ) حتقيق: احلبيب بن طاهر، ط٤٢٢املالكي (

إعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني أبو بكر (املشهور بالبكري) عثامن بن حممد شطا  -٤

 -  هـ١٤١٨كر للطباعة والنرش والتوريع  دار الف ١ط هـ)١٣١٠ىف: وي الشافعي (املتالدمياط

 م.١٩٩٧

) هـ١٣٩٦حممود بن حممد بن عيل بن فارس، الزركيل الدمشقي (املتوىف:  الدين بن رياألعالم، خ -٥

 م.٢٠٠٢دار العلم للماليني أيار / مايو  ١٥ط 

عيل أبو  قق: الدكتورحأيبك الصفدي،املأعيان العرص وأعوان النرص، صالح الدين خليل بن  -٦

دم له: مازن مود سامل حممد، ق موعد، الدكتور حمر حممد د، الدكتور نبيل أبو عشمة، الدكتوزي

 سوريا، –لبنان، دار الفكر، دمشق  - ، بريوت عبد القادر املبارك، النارش: دار الفكر املعارص

 م.  ١٩٩٨ - هـ١٤١٨ األوىل،: الطبعة

ي املرص ، املعروف بابن نجيمحممد ن إبراهيم بنزين الدين ب ،ح كنز الدقائقالبحر الرائق رش -٧

 بن عيل الطوري احلنفي القادري ملة البحر الرائق ملحمد بن حسنيكهـ)، ويف آخره: ت٩٧٠(



 

 

 

  نوا اد ا

   

  

  ادرات

ا 

٢٣٣٤ 

 : دار الكتاب اإلسالمي. ٢ط

فتحي ) حتقيق: طارق هـ٥٠٢بحر املذهب، الروياين، أبو املحاسن عبد الواحد بن إسامعيل (ت  -٨

 م. ٢٠٠٩ية علمال دار الكتب ١لسيد، طا 

ن رشد  محد بن رشد القرطبي الشهري بابأأمحد بن حممد بن مد بن ليد حمبداية املجتهد، أبو الو -٩

 .م٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥ القاهرة –هـ) دار احلديث ٥٩٥احلفيد (املتوىف: 

ي الكاساين احلنف بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد -١٠

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ر الكتب العلمية دا  ٢هـ) ط٥٨٧(املتوىف: 

حييى بن أيب اخلري بن سامل العمراين اليمني الشافعي، أبو احلسني  مالبيان يف مذهب اإلما -١١

 . هـ١٤٢١ جدة –: دار املنهاج ١هـ) ت: قاسم حممد النوري، ط٥٥٨الشافعي (املتويف 

وآخرون، د حممد حجي رطبي، حققه: د بن رشد القليد حممد بن أمح البيان والتحصيل،  أبو الو -١٢

 م. ١٩٨٨ - هـ١٤٠٨ الثانية،: الطبعة لبنان، – وتالغرب اإلسالمي، بري النارش: دار

التاج واإلكليل، ملحمد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد اهللا  -١٣

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٦الكتب العلمية  دار ١هـ) ط٨٩٧املواق املالكي (املتوىف: 

) دراسة هـ٤٧٨ملتوىف: ا ي (سن، املعروف باللخمحممد الربعي، أبو احلالتبرصة للخمي عيل بن  -١٤

 هـ١٤٣٢وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر  ١وحتقيق: الدكتور أمحد عبد الكريم نجيب، ط

 م.٢٠١١ -

عي احلنفي الدين الزيل جن البارعي، فخرتبيني احلقائق رشح كنز الدقائق، عثامن بن عيل بن حم -١٥

 بن إسامعيل بن يونس بن أمحد نب  حممد بن أمحد الدين بشها حاشية ومعه–) هـ٧٤٣املتويف: (

، يونس ْلبِيُّ  ..هـ١٣١٣ القاهرة بوالق، - األمريية الكربى املطبعة ١ط  الشِّ

ز املحقق: مرك، ريأمحد بن حممد بن أمحد بن جعفر بن محدان أبو احلسني القدوالتجريد،  -١٦



 

 

   

  

  ادرات

ا 

٢٣٣٥ 

 ا اا    رء وار ا  ا ا  

 –دار السالم  ٢ط. أ. د عيل مجعة حممد، قتصادية، أ. د حممد أمحد رساج ..فقهية وااللا الدراسات 

 م. ٢٠٠٦ - هـ١٤٢٧ القاهرة،

 .م١٩٨٦ القاهرة، – الكتب عامل ١٠ط ،)٩٦ص( مريس وسعد ألمحد "تطور الفكر الرتبوي -١٧

 - هـ ١٤٢٤تب العلمية دار الك ١كتي طالتعريفات الفقهية، حممد عميم اإلحسان املجدديالرب -١٨

 م. ٢٠٠٣

ب اآلميل، أبو جعفر الطربي، حتقيق: لبن يزيد بن كثري بن غا تفسري الطربي، حممد بن جرير  -١٩

 بن عبد املحسن الرتكي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بدار الدكتور عبد اهللا

 -هـ ١٤٢٢اإلعالن والتوزيع ور للطباعة والنرشدار هج ١هجر الدكتور عبد السند حسن ياممة، ط

 م.٢٠٠١

ن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي شمس  ب د عبد اهللا حممد بن أمحتفسري القرطبي، أبو  -٢٠

 هـ١٣٨٤ القاهرة –املرصية دار الكتب  ٢ن القرطبي، حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، طالدي

 م. ١٩٦٤ -

كي لباقالين املالايض أبو بكر ا القاسم، الق نحممد بن جعفر بالتقريب، حممد بن الطيب بن  -٢١

 م.١٩٩٨ - هـ١٤١٨مؤسسة الرسالة  ٢ط ميد بن عيل أبو زنيد) حتقيق: د. عبد احلهـ٤٠٣(املتوىف: 

 )هـ٧٩٢التنبيه عىل مشكالت اهلداية، صدر الدين عّيل بن عّيل ابن أيب العز احلنفي (املتوىف  -٢٢

تبة مك ١) ط٥، ٤جـ الح أبو زيد (أنور ص -) ٣ ،٢، ١شاكر (جـ  حتقيق: عبد احلكيم بن حممد

 م. ٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤سعودية للعربية ا اململكة ا  -ون الرشد نارش

جواهر العقود شمس الدين حممد بن أمحد بن عيل بن عبد اخلالق، املنهاجي األسيوطي ثم  -٢٣

 ١عدين،  طسلاحلميد حممد ا  ها وخرج أحاديثها: مسعد عبدهـ) حقق٨٨٠القاهري الشافعي (املتوىف: 

 .م١٩٩٦ - هـ١٤١٧نان لب –مية بريوت ار الكتب العلد

بِيِدّي    خمترص القدوري، ىلاجلوهرة النرية ع -٢٤ أبو بكر بن عيل بن حممد احلدادي العبادي الزَّ



 

 

 

  نوا اد ا

   

  

  ادرات

ا 

٢٣٣٦ 

 هـ.١٣٢٢النارش: املطبعة اخلريية، الطبعة: األوىل، ، اليمني احلنفي

ِمّي ا بن عمر البُ  دملسليامن بن حم حاشية البجريمي عىل رشح املنهج، -٢٥ ملرصي الشافعي َجْريَ

 م. ١٩٥٠ - ـه١٣٦٩احللبي هـ) مطبعة ١٢٢١توىف: (امل

حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، ملحمد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي (املتويف  -٢٦

 هـ)، دار الفكر. ١٢٣٠

(املتوىف:  ياحلنبيل النجد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصميحاشية الروض املربع، عبد  -٢٧

 .هـ١٣٩٧ ١هـ) ط١٣٩٢

  قرب املسالك أبو العباس الصغري = بلغة السالك ألحاشية الصاوي عىل الرشح  -٢٨

   ت).-ط) (د- املعارف (د هـ) دار١٢٤١أمحد بن حممد اخللويت، الشهري بالصاوي املالكي (املتوىف: 

ي العدوي يدصعال د بن مكرمعيل بن أمح ،ة الطالب، أليب احلسنحاشية العدوي عىل كفاي -٢٩

 - هـ١٤١٤ بريوت –البقاعي، ط دار الفكر هـ) حتقيق: يوسف الشيخ حممد ١١٨٩املتويف: (

 .م١٩٩٤

احلاوي الكبري أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن حبيب البرصي البغدادي، الشهري باملاوردي  -٣٠

ب دار الكت ١ط ودمحد عبد املوجالشيخ عادل أ -يخ عيل حممد معوض هـ) حتقيق: الش٤٥٠(املتويف: 

 م. ١٩٩٩- هـ١٤١٩ لبنان –وت العلمية، بري

حممد بن عيل بن حممد اِحلْصني املعروف بعالء األبصار وجامع البحار  رالدر املختار رشح تنوي -٣١

دار الكتب العلمية  ١هـ) حتقيق: عبد املنعم خليل إبراهيم ط١٠٨٨احلنفي (املتوىف:  الدين احلصكفي

 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣

 رحممد بن أمحد بن حجبن  ئة الثامنة، أليب الفضل أمحد بن عيلن املا أعياة  يفمنكاالدرر ال -٣٢

 ه. ١٣٩٢صيدراباد/ اهلند، (الثانية) سنة  -لس دائرة املعارف العثامنية العسقالين، طبعة جم



 

 

   

  

  ادرات

ا 

٢٣٣٧ 

 ا اا    رء وار ا  ا ا  

و الطيب ذيل التقييد يف رواة السنن واألسانيد، املؤلف: حممد بن أمحد بن عيل، تقي الدين، أب -٣٣

نان، بالعلمية، بريوت، ل لكتبيوسف احلوت، النارش: دار ا  ، املحقق: كاملسني الفايسحلا  املكي

 م.١٩٩٠هـ/١٤١٠، الطبعة: األوىل

هـ) حتقيق: زهري ٦٧٦روضة الطالبني، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي (املتوىف:  -٣٤

  م.١٩٩١هـ / ١٤١٢عامن  -دمشق -املكتب اإلسالمي، بريوت ٣الشاويش، ط

  عبد العزيز بن   ارس،كتاب التلقني أبو حممد، وأبو ف بني يف رشحروضة املست -٣٥

) حتقيق: عبد اللطيف هـ٦٧٣م بن أمحد القريش التميمي التونيس املعروف بابن بزيزة (املتوىف: اهيرإب

 . م ٢٠١٠ - هـ١٤٣١دار ابن حزم  ١زكاغ، ط

ي (املتوىف: ن يزيد القزوينهللا حممد ب ا  بدأبو ع -يزيد  وماجة اسم أبيه - سنن ابن ماجة ابن ماجة  -٣٦

 .م١٩٨٩/ـه١٤٠٩ بريوت – ار الفكرط)  د-(دهـ)٢٧٣

سنن أيب داود أبو داود سليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي  -٣٧

ِجْستاين (املتوىف:  د كاِمل قره بليل ط -يب األرنؤوط هـ) حتقيق: شعَ ٢٧٥السِّ  دار الرسالة ١حمَمَّ

 م.٢٠٠٩ - هـ١٤٣٠املية لعا 

اك، الرتمذي، أبو عيسى (املتوىف: حَسْورة بن موسى بن الض سنن الرتمذي، حممد بن عيسى بن -٣٨

 .م١٩٩٨ بريوت –عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي هـ) حتقيق: بشار ٢٧٩

  عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن   سنن الدارقطني، أبو احلسن عيل بن -٣٩

وط، حسن عبد املنعم هـ) حتقيق: شعيب االرنؤ٣٨٥ي (املتوىف: قطندادي الداربغالبن دينار امن النع

 - هـ١٤٢٤ لبنان –مؤسسة الرسالة، بريوت  ١، عبد اللطيف حرز اهللا، أمحد برهوم طيشلب

 م.٢٠٠٤

ْوِجردي اخلراساين، أبو بكر البيهالسنن الكربى، أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى  -٤٠ قي اُخلْرسَ

 ـه١٤٢٤ لبنات –، بريوت ةيدار الكتب العلم ٣ر عطا، طحممد عبد القادهـ) حتقيق: ٤٥٨(املتوىف: 



 

 

 

  نوا اد ا

   

  

  ادرات

ا 

٢٣٣٨ 

 م.٢٠٠٣ -

سري أعالم النبالء، شمس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثامن بن َقاْيامز الذهبي  ت:  -٤١

 سالة. : مؤسسة الر٣شعيب األرناؤوط، ط

حلنبيل، أبو عامد الَعكري ا مد ابن الحم بناحلي بن أمحد شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، عبد  -٤٢

 هـ١٤٠٦ بريوت –شق دار ابن كثري، دم ١األرناؤوط، ط دـ) حتقيق: حمموه١٠٨٩: (املتوىف الفالح

 م. ١٩٨٦ -

حققه: حممود هـ) ١٠٨٩شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، البن العامد احلنبيل (املتويف  -٤٣

 هـ .١٤٠٦مشق دار ابن كثري د ١األرناؤوط، ط 

بيل نهللا الزركيش املرصي احل، شمس الدين حممد بن عبد ا  خمترص اخلرقيالزركيش عىلح رش -٤٤

 م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٣دار العبيكان  ١هـ) ط٧٧٢(املتوىف: 

د بن قدامة الرشح الكبري عىل متن املقنع شمس الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن حممد بن أمح -٤٥

الدكتور عبد الفتاح  -بن عبد املحسن الرتكي  د اهللاور عب) حتقيق: الدكتهـ٦٨٢املقديس (املتوىف: 

 حممد احللو

الدسوقي،حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، خ الدردير وحاشية يالرشح الكبري للش -٤٦

 .رشح كنز الدقائق وحاشية الشلبي ت).-ط)(د-النارش: دار الفكر، (د

أبو عبد اهللا، دار الفكر للطباعة  اهللا اخلريش املالكيرشح خمترص خليل للخريش، حممد بن عبد  -٤٧

 . بريوت –

رايب (املتويف: فاالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نرص إسامعيل بن محاد اجلوهري ال -٤٨

 .هـ١٤٠٧ بريوت –: دار العلم للماليني ٤هـ) ت: أمحد عبد الغفور عطار، ط٣٩٣

  قيق: حممد  البخاري اجلعفي، حتالبخاري، حممد بن إسامعيل أبو عبداهللاصحيح  -٤٩



 

 

   

  

  ادرات

ا 

٢٣٣٩ 

 ا اا    رء وار ا  ا ا  

النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد  دار طوق ١زهري بن نارص النارص، ط

 .هـ١٤٢٢الباقي) 

هـ) حتقيق: ٢٦١صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري (املتوىف:  -٥٠

 بريوت. - عبد الباقي. دار إحياء الرتاث العريب حممد فؤاد

 - هـ ١٤١٥مجهورية مرص العربية  -اهرة لطباعة والنرش والتوزيع واإلعالن، القهجر ل ١ط -٥١

 م.١٩٩٥

 –طبقات احلفاظ، عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي، النارش: دار الكتب العلمية  -٥٢

 .هـ١٤٠٣ األوىل،: الطبعة بريوت،

  كي، ت: ب بن تقي الدين السبطبقات الشافعية الكربى، تاج الدين عبد الوها -٥٣

 : هجر للطباعة والنرش والتوزيع.٢حممد احللو، ط د. حممود حممد الطناحي د. عبد الفتاح

طبقات الشافعيني، أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش البرصي ثم الدمشقي  ت: د.  -٥٤

 زينهم حممد عزب، ط: مكتبة الثقافة الدينية.أمحد عمر هاشم، د. حممد 

ف بابن الصالح (املتوىف: ن بن عبد الرمحن، أبو عمرو، تقي الدين املعروطبقات الفقهاء، عثام -٥٥

 . م١٩٩٢ بريوت –دار البشائر اإلسالمية ١هـ) حتقيق: حميي الدين عيل نجيب، ط٦٤٣

ل الدين عبد اهللا بن نجم بن شاس بن  عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة  أبو حممد جال  -٥٦

دار  ١بن حممد حلمر، ط هـ) دراسة وحتقيق: أ. د. محيد٦١٦ي (املتوىف: ذامي السعدي املالكنزار اجل

 م.٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣ لبنان –الغرب اإلسالمي، بريوت 

العنايــة رشح اهلدايــة، حممــد بــن حممــد بــن حممــود، أكمــل الــدين أبــو عبــد اهللا ابــن الشــيخ  -٥٧

 الفكر.ار هـ)، ط د٧٨٦املتويف البابريت ( دين ابن الشيخ مجال الدين الروميشمس ال

ملالكي أبو حممد عبد الوهاب بن عيل بن نرص الثعلبي عيون املسائل للقايض عبد الوهاب ا  -٥٨



 

 

 

  نوا اد ا

   

  

  ادرات

ا 

٢٣٤٠ 

د إبراهيم بورويبة، ط٤٢٢البغدادي املالكي (املتوىف:  دار ابن حزم  ١هـ) دراسة وحتقيق: عيل حممَّ

 م.٢٠٠٩ - هـ١٤٣٠ لبنان –رش والتوزيع، بريوت للطباعة والن

ا األنصاري، زين الدين أبو بهجة الوردية زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريلالغرر البهية رشح ا  -٥٩

 هـ)  املطبعة امليمنية. ٩٢٦حييى السنيكي (املتوىف: 

هـ) ٨٦١وىف: فتح القدير، كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس املعروف بابن اهلامم (املت -٦٠

 دار الفكر.

غا، الدكتور ُمصطفى اِخلْن، الدكتور ُمصطفى البُ  هب اإلمام الشافعي،الفقه املنهجي عىل مذ -٦١

بجي ط  م. ١٩٩٢ - هـ١٤١٣دار القلم للطباعة والنرش والتوزيع، دمشق  ٤عيل الّرشْ

م القاموس املحيط، جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادى، ت: حممد نعي -٦٢

  والتوزيع،  سالة للطباعة والنرش: مؤسسة الر٨هـ)، ط٨١٧العرقُسويس (املتويف 

 .هـ١٤٢٦ لبنان –بريوت 

الفقهية، أبو القاسم، حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا، ابن جزي الكلبي الغرناطي  القوانني -٦٣

 هـ). ٧٤١(املتوىف: 

الكايف يف فقه أهل املدينة، أليب عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري  -٦٤

مكتبة الرياض ٢طقيق: حممد حممد أحيد ولد ماديك املوريتاين، هـ) حت٤٦٣(املتوىف: القرطبي 

 م.١٩٨٠هـ/١٤٠٠احلديثة، الرياض، اململكة العربية السعودية 

ن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتياحلنبىل (املتوىف: كشاف القناع، منصور بن يونس ب -٦٥

 هـ) دار الكتب العلمية.١٠٥١

ن املحاميل حممد بن أمحد بن القاسم الضبي، أبو احلسن اب ه الشافعي، أمحد بناللباب يف الفق -٦٦

نورة، دار البخارى، املدينة امل ١هـ) حتقيق: عبد الكريم بن صنيتان العمري ط٤١٥الشافعّي (املتوىف: 

 هـ. ١٤١٦اململكة العربية السعودية 



 

 

   

  

  ادرات

ا 

٢٣٤١ 

 ا اا    رء وار ا  ا ا  

امليداين  يم الغنيمي الدمشقياللباب يف رشح الكتاب عبد الغني بن طالب بن محادة بن إبراه -٦٧

صله، وضبطه، وعلق حواشيه: حممد حميي الدين عبد احلميد  هـ) حققه، وف١٢٩٨احلنفي (املتوىف: 

 ).ت-د( لبنان –ط) املكتبة العلمية، بريوت -(د

ان العرب، حممد بن مكرم بن عىل، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري لس -٦٨

 . هـ١٤١٤ بريوت –ادر ص: دار ٣هـ)، ط٧١١ الرويفعياإلفريقى (املتويف

راهيم بن حممد بن عبد اهللا بن حممد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين املبدع رشح املقنع، إب -٦٩

 م.١٩٩٧ - هـ١٤١٨ لبنان –علمية، بريوت دار الكتب ال ١هـ) ط٨٨٤(املتوىف: 

 –فة رهـ) دار املع٤٨٣: املبسوط، حممد بن أمحد بن أيب سهل شمس األئمة الرسخيس (املتوىف -٧٠

 . م١٩٩٣ - هـ١٤١٤ بريوت

يعرف  ،رشح ملتقى األبحر  عبد الرمحن بن حممد بن سليامن املدعو بشيخي زاده جممع األهنر يف  -٧١

  ط) دار إحياء الرتاث العريب -هـ) (د١٠٧٨أفندي (املتوىف:  بداماد

 ت).-(د

هليثمي (املتوىف: ا أيب بكر بن سليامن جممع الزوائد ومنبع الفوائد أبو احلسن نور الدين عيل بن  -٧٢

 هـ)٨٠٧

هـ) دار ٦٧٦، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي (املتوىف: املجموع رشح املهذب -٧٣

 .الفكر

) ٦/١٧٦اآلثار، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهري (املحىل ب -٧٤

 .بريوت –ط: دار الفكر 

العزيز بن عمر   و املعايل برهان الدين حممود بن أمحد بن عبدبالفقه النعامين، أ املحيط الربهاين يف -٧٥

كتب دار ال ١مي اجلندي طهـ) حتقيق: عبد الكريم سا٦١٦بن َماَزَة البخاري احلنفي (املتوىف: 

 م.٢٠٠٤ - هـ١٤٢٤ لبنان –العلمية، بريوت 



 

 

 

  نوا اد ا

   

  

  ادرات

ا 

٢٣٤٢ 

أبو عبد اهللا  ي التونيس املالكي،املخترص الفقهي البن عرفة، ملحمد بن حممد ابن عرفة الورغم -٧٦

لألعامل  د اخلبتورمؤسسة خلف أمح ١افظ عبد الرمحن حممد خري، ط) املحقق: د. حهـ٨٠٣(املتوىف: 

 م.٢٠١٤ -هـ ١٤٣٥اخلريية 

خمترص القدوري يف الفقه احلنفي، أمحد بن حممد بن أمحد بن جعفر بن محدان أبو احلسني  -٧٧

 لكتب العلمية. ا : دار ١مد عويضة، ط) ت: كامل حممد حم٣٠٤القدوري (ص: 

ن ُنعيم بن  د اهللا احلاكم حممد بن عبد اهللا بن حممد بن محدويه ب مستدرك عىل الصحيحني، أبو عب -٧٨

هـ) حتقيق: مصطفى عبد القادر ٤٠٥احلكم الضبيالطهامين النيسابوري املعروف بابن البيع (املتوىف: 

 .م١٩٩٠ – هـ١٤١١ بريوت –دار الكتب العلمية  ١عطا ط

هـ) ٢٤١أسد الشيباين (املتوىف: عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن  ومسند أمحد أب -٧٩

 .م١٩٩٥ - هـ١٤١٦ القاهرة –دار احلديث  ١ر، طحتقيق: أمحد حممد شاك

املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، أمحد بن حممد بن عيل الفيومي ثم احلموي، أبو العباس  -٨٠

 ط.- ، دبريوت – املكتبة العلمية

نافع احلمريي اليامين الصنعاين (املتوىف:  عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن مهام بن فمصن -٨١

اهلند يطلب من: املكتب اإلسالمي  -املجلس العلمي ٢هـ) حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي، ط٢١١

 .هـ١٤٠٣ بريوت –

الطرباين  اسمالشامي، أبو القاملعجم األوسط، لسليامن بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي  -٨٢

ط) -عبد املحسن بن إبراهيم احلسيني (د ،وض اهللا بن حممد هـ) حتقيق: طارق بن ع٣٦٠(املتوىف: 

 .ت) القاهرة-دار احلرمني (د

املعجم الصغري للطرباين سليامن بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم  -٨٣

دار عامر  ،املكتب اإلسالمي  ١ج أمرير طااحلمد شكور حممود هـ) حتقيق: حم٣٦٠الطرباين (املتوىف: 

   . م١٩٨٥ – هـ١٤٠٥عامن  ،وت بري -



 

 

   

  

  ادرات

ا 

٢٣٤٣ 

 ا اا    رء وار ا  ا ا  

 ١هـ) ط٩٧٧مغني املحتاج شمس الدين، ملحمد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي (املتوىف:  -٨٤

 م. ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥دار الكتب العلمية 

دامة اجلامعييل املقديس ق بن ن أمحد بن حممد املغني البن قدامة، أبو حممد موفق الدين عبد اهللا ب  -٨٥

 هـ.١٣٨٨هـ) النارش: مكتبة القاهرة ٦٢٠الشهري بابن قدامة املقديس (املتويف:  ثم الدمشقي احلنبيل،

هـ) حتقيق: ٥٢٠املقدمات املمهدات بو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطبي (املتوىف:  -٨٦

 م.١٩٨٨ -ـ ه١٤٠٨ لبنان –بريوت ي، دار الغرب اإلسالم ١الدكتور حممد حجي، ط

ى بن عثامن بن أسعد ابن املنجى التنوخي  املمتع يف رشح املقنع ت ابن دهيش -٨٧ زين الدين املُنَجَّ

مكتبة األسدي   ٣) دراسة وحتقيق: عبد امللك بن عبد اهللا بن دهيش طهـ٦٩٥ - ٦٣١احلنبيل (

  .م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤

هـ) اعتنى به: أبو ٦٣٣بعد  الرجراجي (املتوىف:مناهج التحصيل، أبو احلسن عيل بن سعيد  -٨٨

 .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨دار ابن حزم  ١أمحد بن عّيل، ط -الفضل الّدمَياطي 

منح اجلليل رشح خمترص خليل حممد بن أمحد بن حممد عليش، أبو عبد اهللا املالكي (املتوىف:  -٨٩

 هـ)١٢٩٩

شريازي لم بن عيل بن يوسف ا إبراهي إسحاقم الشافعي للشريازي، أليب املهذب يف فقه اإلما -٩٠

 هـ) دار الكتب العلمية ٤٧٦(املتوىف: 

  ميزان االعتدال يف نقد الرجال، شمس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن   -٩١

 لبنان. -: دار املعرفة للطباعة والنرش، بريوت ١: عيل حممد البجاوي، طالذهبي ت عثامن بن َقاْيامز

ن محزة شهاب الدين الرميل (املتوىف: ب ن أيب العباس أمحدهناية املحتاج، شمس الدين حممد ب -٩٢

 م.١٩٨٤هـ/١٤٠٤ -) ط األخرية دار الفكر، بريوت هـ١٠٠٤

  بن إبراهيم بن نجيم احلنفي  النهر الفائق رشح كنز الدقائق رساج الدين عمر -٩٣



 

 

 

  نوا اد ا

   

  

  ادرات

ا 

٢٣٤٤ 

 م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢دار الكتب العلمية  ١هـ) حتقيق: أمحد عزو عناية ط١٠٠٥(ت 

هـ) حتقيق: ١٢٥٠ مد بن عبد اهللا الشوكاين اليمني (املتوىف:حم ر، حممد بن عيل بن نيل األوطا -٩٤

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣دار احلديث، مرص  ١عصام الدين الصبابطي، ط

عىل مذهب اإلمام أمحد، حمفوظ بن أمحد بن احلسن، أبو اخلطاب الكلوذاين، املحقق:  اهلداية -٩٥

 . م٢٠٠٤/  هـ١٤٢٥توزيع، الؤسسة غراس للنرش وم ١ماهر ياسني الفحل، ط -عبد اللطيف مهيم 

بداية، عيل بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين املرغيناين، أبو احلسن برهان اهلداية يف رشح ال -٩٦

 .لبنان –بريوت  -هـ) حتقيق: طالل يوسف، دار احياء الرتاث العريب ٥٩٣(املتوىف: الدين 

هـ) ، حتقيق: ٧٦٤(املتوىف:  ديبن عبد اهللا الصف الوايف بالوفيات، لصالح الدين خليل بن أيبك -٩٧

 -هـ١٤٢٠:النرش ،عام بريوت –وتركي مصطفى، النارش: دار إحياء الرتاث  أمحد األرناؤوط

 . م٢٠٠٠

هـ) حتقيق: أمحد ٥٠٥ط يف املذهب، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس (املتوىف: الوسي -٩٨

 .هـ١٤١٧ القاهرة –السالم دار  ١حممد حممد تامر ط ،حممود إبراهيم 

أليب العباس شمس الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم بن   "وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان -٩٩

  م.١٩٩٤بريوت،  -بيل، حتقيق: إحسان عباس/ ط: دار صادرأيب بكر ابن خلكان الربمكي اإلر

 

 


