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 ححح

 
وقمغم آًمف وصحبف  , ٚملمد إٟمبٞم٤مء واعمرؾَم الم قمغم ؾمٞم  واًمس   الةُ واًمّم   , اًمٕم٤معملم احلٛمد هلل رب  

  .أمجٕملم

 , وسمٕمد

 وحمؾ   , هل٤م أن اًمٗم٘مف ُمٜمٝم٤م سمٛمٙم٤من قمٔمٞمؿ ٤مرسٍ ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م ُم  ومال خيٗمك قمغم يمؾ دارسٍ 

: إذ سمف  طم٤مه٤مه٤م ورَ وقمٚمٞمف ُمدارُ  , ٜم٤مه٤مومٝمق صمٛمرة اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م وضَم  , قمغم ؾم٤مئر اًمٕمٚمقم ٍف نِم ُمُ 

ف ومْمٚمف ىمقًمُ ُم٤م يذيمر ذم سمٞم٤من ُمٜمزًمتف و وأذُف  , وًمف يديـ اخل٤مص واًمٕم٤مم , ٕمرف احلالل واحلراميُ 

"يـذم اًمد   فُ ٝمْ ٘م  ٗمَ ػما يُ سمف ظَم  اهللُ دِ رِ يُ  ـْ ُمَ " : 
(ٔ)

. 

 , طمٗمظ اًمٗمروع واعمس٤مئؾ ٓ جمردُ  , ٙم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦موطم٘مٞم٘م٦م اًمٗم٘مف هق آؾمتٜمب٤مط وطمّمقل اعمٚمَ 

 .إٓ أن إول هق اعم٘مّمد واًمٖم٤مي٦م , وم٤محلٗمظ وإن يم٤من ُمٓمٚمقسم٤م

 , اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م قمٚمؿُ  ع اعمداركَ قؾم  ُم٤م يزيد ذم اعمٚمٙم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ويُ  وُمـ أضمؾ  

ُمٜمف قمغم ُمآظمذه  ٚمعُ ويٓم   , اًمٗم٘مف واؾمتحْم٤مره ذم ومٝمؿِ  فُ تٗم٘م  ر اعمُ تٛمٝم  ٝم٤م يَ درؾِم  ٝم٤م وشمرضمٞمِح ثِ ومب٢مداُم٦م سمح

 .وأرساره

وسم٘مدر اإلطم٤مـم٦م هب٤م  , اًمٜمٗمع قمٔمٞمٛم٦مُ  , ذم اًمٗم٘مف ٦مٌ ٝمٛم  هذه اًم٘مقاقمد ُمُ ":ىم٤مل اإلُم٤مم اًم٘مراذم 

 , ٙمِمػاًمٗمتقى وشمُ  ح ُمٜم٤مه٩ُم تِْم وشمَ  , ٕمرفاًمٗم٘مف ويُ  وئمٝمر روٟمُؼ  , ف وينمفٞماًمٗم٘م ؿ ىمدرُ يٕمٔمُ 

ومٞمٝم٤م ُمـ  وطم٤مز اًم٘مّم٥َم  , قمغم اجلذع ز اًم٘م٤مرُح وسمرَ  , اًمٗمْمالءُ  َؾ وشمٗم٤مَض  اًمٕمٚمامءُ  َس ومٞمٝم٤م شمٜم٤مومَ 

."عسمرَ 
(ٕ)

  

                                 
؛ ( ٔٚ)برقم , باب من يرد اهلل بو خّبا يفقو يف الدين , كتاب العلم , أخرجو البخاري  .متفق عليو  (ٔ)

 (.ٖٚٓٔ)برقم , باب النهي عن اؼبسألة , كتاب الزكاة , ومسلم 
 .ٖ/ٔ: الفروؽ   (ٕ)



٤م دا ُمدًمقِٓت ؿ ضمٞم  ٝم  ٗمَ وشمَ  ك هذه اًم٘مقاقمدَ واًمٓم٤مًم٥م إذا شمٚم٘م  ":وىم٤مل اًمِمٞمخ ُمّمٓمٗمك اًمزرىم٤م 

ف قمغم آوم٤مق نِم ىمٛم٦م ُمـ اًمٗم٘مف شمُ ر ذم ظمت٤مم دراؾمتف هل٤م يم٠مٟمام وىمػ ومقق يِمٕمُ  , وُمدى شمٓمبٞم٘مٝم٤م

ذم مجٞمع  ف اًمتٓمبٞم٘مٞم٦مَ ويرى اُمتداداشمِ  , وقمٛمٚمٞم٤مً  ٤مً اًمٗم٘مٝمل ٟمٔمري إـمراف ُمـ اًمٗمٙمرِ  ٦مِ ُمؽماُمٞم

"اجلٝم٤مت
(ٔ)

 . 

 , قمغم ىمقاقمده وأصقًمف اًم٘م٤مئؿَ  , ٜم٤مؾمب٤مشمفف وُمآظمذه وُمُ سمؾ إن اًمراؾمخ ذم قمٚمؿ اًمٗم٘مف وُمداريمِ 

"ءج قمغم اًم٘مقاقمد ومٚمٞمس سمٌمر  ن يمؾ وم٘مف مل خُي إ":اًم٘مراذم ـ سمّمح٦م ىمقل يتٞم٘م  
(ٕ)

. 

 

 :أٌٓٚٞ اهض٘ابط اهفقٔٚٞ

 هق اًمبداي٦م , قمغم طمس٥م اًمقاىمٕم٤مت , إن شمدويـ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ُمـ ظمالل وم٘مف اًمٗمروع

 ن قمٚمامءُ ودو   , وهٙمذا سمدأ اًمتدويـ ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل , اًمٓمبٞمٕمٞم٦م ًمٙمؾ ٟمٔم٤مم ذم أول ٟمِم٠مشمف

 قهاؾمتٜمبٓم أو , فوأصح٤مسمُ   م٤م ىم٣م سمف اًمرؾمقُل  , اًمقىم٤مئعًمقن ُم٤م شمراُمك إًمٞمٝمؿ ُمـ اًمنميٕم٦م إو  

 .ٚمؾ أطمٙم٤مُمٝم٤موقمرومقه ُمـ ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م وقمِ  , ُمـ ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م ودٓٓت٤م

 ,كُمِمؽمَ  يرسمٓمٝم٤م راسمطٌ  , ٤م أو ادحدتاظمتٚمٗم٧م أسمقاهُب  ؾمقاء , إطمٙم٤ممهذه وىمد يم٤من يمثػم ُمـ 

َم ُمـ اعمس٤مئؾ واًمقىم٤مئع ومٞمام ٓ ُي  امقمـ صٞمٖم٦م ىم٤مقمدي٦م وأصبح طم٤ميمِ  هذا اًمراسمط ضخ  تَ 

 . وم٧م سمٕمد ذًمؽ سم٤مًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦مرِ هذه اًمّمٞمٖم٦م اًم٘م٤مقمدي٦م قمُ . واجلزئٞم٤مت

ٜمٓمبؼ قمغم ومروع ُمـ أسمقاب خمتٚمٗم٦م واًمث٤مين قمغم يإن اظمتٚمٗم٧م ذم أن إول و , وهذه وشمٚمؽ

ٚمٞمٝم٤م ضمزئٞم٤مت ج قمتخر  شمًمٙمٜمٝمام يِمؽميم٤من ذم أن يمال ُمٜمٝمام ىمْمٞم٦م يمٚمٞم٦م  , ومروع ُمـ سم٤مب واطمد

 .يمثػمة

 :وومقائده٤م  يمهٞم٦م اًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦مٕ سمٞم٤منٌ وومٞمام يكم 

                                 
 .ٔٔص: شرح القواعد الققهية لوالده أضبد الزرقاء  الشيخ مصطفى الزرقا على مقدمة  (ٔ)
 .٘٘/ٔ: الذخّبة   (ٕ)



ذم اًمتٜم٤مىمض  اًمقىمقعَ  اًمٗم٘مٞمفَ  ٥ُم ٜم  يمٚمٞم٦م ُي  إن ختري٩م إطمٙم٤مم اًمٗمرقمٞم٦م اؾمتٜم٤مدا إمم ضقاسمطَ  .1

ف اًمٕمٚمامء إمم أن ختري٩م وىمد ٟمب  . ٥م قمغم اًمتخري٩م ُمـ اعمٜم٤مؾمب٤مت اجلزئٞم٦مشم  اًمذي ىمد يؽَم 

١مدي إمم شمٜم٤مىمض أطمٙم٤مم اًمٗمروع اجلزئٞم٦م دون اًمْمقاسمط اًمٙمٚمٞم٦م يُ  اًمٗمروع قمغم اعمٜم٤مؾمب٤مت

 .واظمتالومٝم٤م

ُمـ اًمٗمروع وُمداريمٝم٤م ىمد أومرغ صامم  ثرٍ ٙمْ ستَ ويمؿ ُمـ ُمُ ... ": ي٘مقل اًمسبٙمل 

"...وص٤مر طمػماٟم٤م قمٚمٞمف شمٚمؽ اعمداركُ  ٓم٧ْم تخب  ومَ  , همٗمؾ قمـ ىم٤مقمدة يمٚمٞم٦م , ذهٜمف ومٞمٝم٤م
(ٔ)

. 

 , ف وادم٤مه٤مشمف اعمختٚمٗم٦مرا قمـ ُمذه٥م يمؾ إُم٤مم ووم٘مٝمِ شمّمق  ع قمغم اًمٗم٘مف ٚمِ ل اعمٓم  ٕمٓمِ يمام أهن٤م شمُ  .2

واًمٗمروق ذم اعمذاه٥م إظمرى: وذًمؽ أن  فِ بَ اًمِم   فِ وضُم ف ُمـ ومٝمؿ ُمس٤مئٚمف وإدراك أَ ٜمِ وتٙم  

. سم٤مب واطمد اًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م ختتٚمػ ُمـ ُمذه٥م إمم ُمذه٥م ٓظمتّم٤مصٝم٤م سمٛمس٤مئؾِ 

وهٙمذا ذم , ُمثال  اًمِم٤مومٕمل ومْمقاسمط اًمٓمٝم٤مرة ذم اعمذه٥م اعم٤مًمٙمل ختتٚمػ قمٜمٝم٤م ذم اعمذه٥م

 .سم٘مٞم٦م اعمذاه٥م

 بلم  ّم٤مغ سمٕمب٤مرة ؾمٝمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م شمُ وضبط اعمس٤مئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م : ٕهن٤م شمُ  ؾ طمٗمظَ سٝم  صمؿ هل شمُ  .3

اؾمتٖمٜمك قمـ طمٗمظ أيمثر  , اًمٗم٘مف سم٘مقاقمده طَ بَ ـ َض وُمَ ":يمام ىم٤مل اًم٘مراذم  , قاه٤متَ حُم 

"ٟٓمدراضمٝم٤م ذم اًمٙمٚمٞم٤مت , اجلزئٞم٤مت
(ٕ)

. 

 , ف ُمـ اإلطم٤مـم٦م سم٠مطمٙم٤مم اًمنمع وومروقمفٜمُ ٙم  وم٘مٝمٞم٦م تُ  ف ُمٚمٙم٦مً تٗم٘م  اعمُ  ذم ّب  رَ وأظمػما هل شمُ  .4

  .ودمٕمٚمف ىم٤مدرا قمغم ختري٩م أطمٙم٤مم اعمس٤مئؾ اًمتل ٓ ٟمص ومٞمٝم٤م وشمٜمٔمػمه٤م

 قمٚمٞمف ٞمرس  شمَ  , ودراي٦مً  إصقل ومٝمامً  ؿَ ٙمَ طْم وُمـ أَ ": ىم٤مل اإلُم٤مم اًمرسظمز 

"ختريٝم٤م
(ٖ)

.  

ـ   إؿمب٤مهِ  ـ  اقمٚمؿ أن ومَ ":  وىم٤مل اًمسٞمقـمل   ع قمغم طم٘م٤مئِؼ ٚمَ ٓم  سمف يُ  , قمٔمٞمؿ واًمٜمٔم٤مئر وم

                                 
 .ٕٖٓ/ٕ: األشباه والنظائر  (ٔ)
 .ٖ/ٔ: الفروؽ   (ٕ)
 .ٚٛٔ/ٖ:اؼببسوط   (ٖ)



در قمغم ٘متَ ويُ  , ذم ومٝمٛمف واؾمتحْم٤مره رُ ٝمَ ٛمْ ستَ ويُ  , وُمآظمذه وأرساره , يمفاًمٗم٘مف وُمدارِ 

 واحلقادِث  , أطمٙم٤مم اعمس٤مئؾ اًمتل ًمٞمس٧م سمٛمسٓمقرة وُمٕمروم٦مِ  , ٤مق واًمتخري٩مإلحلا

"اًمزُم٤من واًمقىم٤مئع اًمتل ٓ شمٜم٘ميض قمغم ُمر  
(ٔ)

. 

 

 :أسباب االختٚاس
 :ومٞمام يكم رُ ٔمٝمَ يَ  , إمم ُم٤م ؾمبؼ ُمـ أيمهٞمتف إض٤موم٦مً  , هذا اعمقضقع قمغم اظمتٞم٤مرِ  اًمب٤مقم٨ُم 

٦م ٓ يزال سمح٤مضم٦م ُم٤مؾم   –ل ومٞمف ُمـ ضمٝمقد ذِ إمم ضم٤مٟم٥م ُم٤م سمُ  -اًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م  قمٚمؿِ  يمقنُ  .1

 .فف وشمٓمبٞم٘مِ إمم اًمٕمٜم٤مي٦م سمف وشم٠مصٞمٚمِ 

ًمٙمـ  , ظمرضم٧م إمم ؾم٤مطم٦م اًمقضمقد٘م٧م وأُ ٘م  ٦م ىمد طُم ٞم  اصمِ ٥م ىمقاقمد اًمٗم٘مف اًمؽُم تُ أن اًمٙمثػم ُمـ يمُ  .2

ٗم٤مت أقمالم اًمٗم٘مف ١مًم  ٟم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م أو ُمُ و  اًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُمـ ظمالل اعمدَ  جم٤مل اؾمتخالصِ 

إًمٞمف أيدي  مل تتد   , ٙمراٝمروا سم٤مًمت٘مٕمٞمد واًمت٠مصٞمؾ ٓ يزال جم٤مٓ سمِ اإلؾمالُمل اًمذيـ اؿمتَ 

أصمٜم٤مء اًم٘مراءة اًمٕم٤مُم٦م سمحث٤م  وم٘مد وىمٗم٧ُم . وظم٤مص٦م ذم اعمذه٥م احلٜمٗمل , اًمب٤مطمثلم إٓ ىمٚمٞمال

ومٛمـ  , ت٥م ذم جم٤مل اًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦مقمـ ُمقضقع ًمرؾم٤مًم٦م اعم٤مضمستػم قمغم سمٕمض ُم٤م يمُ 

 :ذًمؽ

اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م قمٜمد اًم٘مراذم ذم اًمتٛمٚمٞمٙم٤مت اعم٤مًمٞم٦م ُمـ يمت٤مسمٞمف اًمٗمروق "

  , "واًمذظمػمة

 , (ن يم٤مُمالوىمد اؾمتقوم٤مه اًمب٤مطمثق)"اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط قمٜمد اسمـ ىمداُم٦م ذم اعمٖمٜمل"و

  , "اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م قمٜمد ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم وم٘مف إرسة"و

   , "اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م قمٜمد اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم اًمٕمب٤مدات"و

   , "اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م ذم يمت٤مب إم ًمٚمِم٤مومٕمل"و

  . "اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م قمٜمد اسمـ طمزم ذم اعمحغم"و

                                 
 .ٙص: األشباه والنظائر  (ٔ)



 امً ٚمَ ُمـ يمت٥م احلٜمٗمٞم٦م أو قمَ  دُم٧م يمت٤مسم٤مً قمغم رؾم٤مًم٦م ظَم  , أصمٜم٤مء هذا اًمبح٨م يمٚمف ,  أقمثرومل       

ؾمقى ُم٤م  ,اًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمٜمبث٦م ذم صمٜم٤مي٤م اًمتٕمٚمٞمؾ أو اًمت٠مصٞمؾ  ُمـ أقمالُمٝمؿ سم٤مؾمتخراج

 "اًمتحرير ذح اجل٤مُمع اًمٙمبػم"اؾمتخٚمّمف اًمديمتقر قمكم اًمٜمدوي طمٗمٔمف اهلل ُمـ يمت٤مب 

 قمنم ٦مسم٠من قمدد اًمْمقاسمط اًمتل اؾمتخٚمّمٝم٤م ٓ شمزيد قمـ ؾمت ٚمامً قمِ  , جلامل اًمديـ احلّمػمي

ىمد يم٤مٟم٧م  , وهق أىمدم اعمذاه٥م إرسمٕم٦م اًمٙمؼمى , أن اعمذه٥م احلٜمٗمل"ُمع  , هذا. ض٤مسمٓم٤م

 إمم صٞم٤مهم٦م شمٚمؽ اعمب٤مدئ اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمٚمٞم٦م ذم صٞمغ ىمقاقمد ٚمٞم٤م ُمـ وم٘مٝم٤مئف أؾمبَؼ اًمٕمُ  اًمٓمب٘م٤مُت 

"٥م إظمرى ُم٤م ؿم٤مؤوا ُمٜمٝم٤موقمٜمٝمؿ ٟم٘مؾ رضم٤مل اعمذاه , وآطمتج٤مج هب٤م ,
(ٔ)

 . 

ًمإلُم٤مم حمٛمد ظمػم دًمٞمؾ  "إصؾ"ًمإلُم٤مم أّب يقؾمػ ويمت٤مب  "اخلراج"ويمت٤مب 

.قمغم ذًمؽ
(ٕ)

 

ًمؼمه٤من اًمديـ قمكم سمـ أّب سمٙمر  "اهلداي٦م ذح سمداي٦م اعمبتدي"دومٕمٜمل ٓظمتٞم٤مر يمت٤مب  أُم٤م اًمذي

 : أخلّمٝم٤م ومٞمام يكم  , قمدة ٠مؾمب٤مٌب وم , ُمـ سملم ؾم٤مئر يمت٥م احلٜمٗمٞم٦م( هـ593ت )اعمرهمٞمٜم٤مين 

طم٤مومٔم٤م  , وم٘مٞمٝم٤م , يم٤من إُم٤مُم٤م ":ىم٤مل ومٞمف اًمٚمٙمٜمقي  , ؿ ُمٙم٤مٟم٦م اعم١مًمػ ذم اعمذه٥مٔمَ قمِ : أوٓ

 ,قم٤مورِ  , زاهدا , ٘م٤مُمدىم   , ٟمٔم٤مرا , ٘م٤محم٘م  , ت٘مٜم٤م ُمُ  , ض٤مسمٓم٤م ًمٚمٗمٜمقن , ضم٤مُمٕم٤م ًمٚمٕمٚمقم , حمدصم٤م

 , ف ذم اًمٕمٚمؿ وإدبُمثٚمَ  مل شمر اًمٕمٞمقنُ  , ؿم٤مقمرا , أديب٤م , أصقًمٞم٤م , ُم٤مهرا,  وم٤مضال , سم٤مرقم٤م

"ذم اعمذه٥م وًمف اًمٞمد اًمب٤مؾمٓم٦م ذم اخلالف واًمب٤مع اعمٛمتد  
(ٖ)

. 

وهؿ ـمب٘م٦م اعمجتٝمديـ ذم اعمس٤مئؾ  , صمؿ هق ُمـ اًمٓمب٘م٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ وم٘مٝم٤مء إصح٤مب

 :ىم٤مل اًمٚمٙمٜمقي . ظم٤من وٟمحقه اًمتل ٓ رواي٦م ومٞمٝم٤م قمـ ص٤مطم٥م اعمذه٥م يم٤مإلُم٤مم ىم٤ميض

ومٝمق أطمؼ سم٤مٓضمتٝم٤مد ذم  , اعمس٤مئؾ ؿم٠من أي ؿم٠من وًمف ذم ٟم٘مد اًمدٓئؾ واؾمتخراج"

                                 
 .ٖٚص:واعد الققهية لوالده أضبد الزرقا مقدمة الشيخ مصطفى الزرقاء على شرح الق  (ٔ)
  .ٜٛ-ٜٗص :القواعد الفقهية للدكتور الندوي   (ٕ)
 .ٖٕٓص :الفوائد البهية   (ٖ)



"ه ُمـ اعمجتٝمديـ ذم اعمذه٥م إمم اًمٕم٘مؾ اًمسٚمٞمؿ أىمرُب وقمد   , اعمذه٥م
(ٔ)

. 

وذًمؽ ٕن . "٤مُمع اًمّمٖمػماجل"سمٛمث٤مسم٦م ذح وشم٠مصٞمؾ عمس٤مئؾ  "اهلداي٦م"ٕمتؼم يمت٤مب ي  :صم٤مٟمٞم٤م

ّٕب احلسلم  "خمتٍم اًم٘مدوري"ُمست٘مك ُمـ  , "سمداي٦م اعمبتدي" : أي , "اهلداي٦م"ُمتـ 

 "اًمّمٖمػم اجل٤مُمعُ "و .ًمإلُم٤مم حمٛمد سمـ احلسـ اًمِمٞمب٤مين "اجل٤مُمع اًمّمٖمػم"ُمـ اًم٘مدوري و

ل أطمد اعمراضمع إؾم٤مؾمٞم٦م وقمامد اًمٜم٘مؾ اعمٕمق   , ُمـ يمت٥م فم٤مهر اًمرواي٦م -يمام هق ُمٕمٚمقم  –

 . قمٚمٞمف ذم اعمذه٥م احلٜمٗمل

ف يمت٤مب آظمر ذم ٗمٞم٦م ُمـ اًمٕمٜم٤مي٦م وآهتامم ُم٤م مل يٜمٚمْ ٟم٤مل هذا اًمٙمت٤مب قمٜمد وم٘مٝم٤مء احلٜم :صم٤مًمث٤م

ًمف درؾم٤م وشمدريس٤م ذم احلٚم٘م٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م واعمدارس ؾمقاء ومٞمام يتٕمٚمؼ سمتداوُ  , اعمذه٥م

ح ًمنمووم٢من ا , ختري٤مأو ُم٤م يتٕمٚمؼ سمخدُمتف ذطم٤م وشمٕمٚمٞم٘م٤م و , واعمٕم٤مهد واجل٤مُمٕم٤مت

شمزيد قمغم اخلٛمسلم "اهلداي٦م"واحلقار قمغم 
(ٕ)

اًمٕمٞمٜمل  اًمٕمٚمامء أُمث٤مُل  طمف ُمـ ومحقلَذ  , 

ذم  "اًمِم٤مُمؾ"وأُمػم يم٤مشم٥م إشم٘م٤مين ص٤مطم٥م  , "قمٛمدة اًم٘م٤مري"ص٤مطم٥م ( هـ855ت )

 وُمـ اعمت٠مظمريـ( هـ861ت )امم قمٍمه اًمٙمامل اسمـ اهلُ  ُؼ وطمِمك قمٚمٞمف حم٘م   , أصقل اًمٗم٘مف

ٟمّم٥م "ذم  اًمزيٚمٕمل   اإلُم٤مم فج أطم٤مديثَ وظمر   , (هـ1334ت )قمبد احلل اًمٚمٙمٜمقي  اًمٕمالُم٦م

وًم٘مد . "اًمدراي٦م"ذم ( هـ852ت )ّمف احل٤مومظ اسمـ طمجر وخل   , (هـ762ت )"اًمراي٦م 

ذم اًمٗم٘مف ُمـ اعمذاه٥م إرسمٕم٦م ُمثؾ  دم يمت٤مٌب مل خُي ":إذ ىم٤مل  ق اًمٕمالُم٦م اًمبٜمقري صدَ 

٤مظ صملم واحلٗم  ذم اًمٗم٘مف ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء واعمحد   ٗمؼ قمغم ذح يمت٤مٍب ومل يت   , "اهلداي٦م"يمت٤مب 

 ل اًم٘مقمِ وٟم٤مهٞمؽ هبذا اإلىمب٤مل اًمٕمٔمٞمؿ وشمٚم٘م   , "اهلداي٦م"ُم٤م اشمٗم٘مقا قمغم يمت٤مب  َؾ ٜملم ُمثاعمت٘مِ 

"إي٤مه سم٤مًم٘مبقل
(ٖ)

. 

 "اًمبٜم٤مي٦م"ىم٤مل اًمٕمٞمٜمل ذم  , سم٤مًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م اقمتٜم٤مءُمـ أيمثر اعمتقن  "اهلداي٦م"يمت٤مب  : راسمٕم٤م

                                 
 .ٖٕٓص :  الفوائد البهية  (ٔ)
  ٜٕٔٗ/ٖ: جامع الشروح واغبواشي   (ٕ)
 .ٕٔ/ٔ: نصب الراية مقدمة   (ٖ)



 "اهلداي٦م"ص٤مطم٥م : أي ) وإٟمام ىم٤مل ": إلطمدى اعمس٤مئؾ "اهلداي٦م"ؿم٤مرطم٤م شمٕمٚمٞمؾ ص٤مطم٥م 

"ج ُمٜمف اعمس٤مئؾ تخر  يَ  يذيمر أصال ضم٤مُمٕم٤مً  ب هذا اًمٙمت٤مب أنْ أْ ف ُمـ دَ رِ ٤م قمُ هذا عمِ ( 
(ٔ). 

 ذم ضبط اعمس٤مئؾ سم٤مًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُمسٚمؽ اًمتٕمٚمٞمؾ هم٤مًمب٤م "اهلداي٦م"وىمد ؾمٚمؽ ص٤مطم٥م 

وٓؿمؽ أن  ,ؾ اًمرواي٤مت أو إىمقال قمٜمد شمقضمٞمٝمٝم٤م أو شمرضمٞمحٝم٤م سمْمقاسمط ٕمٚم  طمٞم٨م يُ  ,

 .هذه اًمْمقاسمط صمروة صمٛمٞمٜم٦م ًمٚمؽماث اًمٗم٘مٝمل

 

 :خطٞ اهبحح 

 : وشمٗمّمٞمؾ اخلٓم٦م يمام يكم . وظم٤مت٦م , وىمسٛملم  , وىمد اؿمتٛمؾ هذا اًمبح٨م قمغم ُم٘مدُم٦م 

 .ذيمرت ومٞمٝم٤م أيمهٞم٦م اعمقضقع وأؾمب٤مب اظمتٞم٤مره: اعم٘مدُم٦م 

   ىمسؿ اًمدراؾم٦م: اًم٘مسؿ إول

 :وومٞمف ومّمالن

  "اهلداي٦م"اعمرهمٞمٜم٤مين ويمت٤مسمف : اًمٗمّمؾ إول

 :وومٞمف ُمبحث٤من

 شمرمج٦م اعم١مًمػ : اعمبح٨م إول   

 : وومٞمف ُمٓم٤مًم٥م 

 اؾمٛمف وٟمسبف وًم٘مبف ويمٜمٞمتف: اعمٓمٚم٥م إول    

 ده وٟمِم٠مشمف وأرسشمف ُمقًمِ : اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين    

 ف ومٞمفف ًمٚمٕمٚمؿ ورطمٚمتُ ـمٚمبُ : اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م    

 ؿمٞمقخ اإلُم٤مم اعمرهمٞمٜم٤مين: اعمٓمٚم٥م اًمراسمع    

 شمالُمٞمذ اإلُم٤مم اعمرهمٞمٜم٤مين: اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس    

                                 
 .ٙٗ/ٙ: البناية   (ٔ)



  ف ذم اعمذه٥مُمٙم٤مٟمتُ : اعمٓمٚم٥م اًمس٤مدس    

 صمٜم٤مء اًمٕمٚمامء قمٚمٞمف: اعمٓمٚم٥م اًمس٤مسمع    

 ه اًمٕمٚمٛمٞم٦مآصم٤مرُ :  ث٤مُمـاعمٓمٚم٥م اًم   

  اًمٕمٚمامء طمقهل٤م  وضمٝمقدِ  "اهلداي٦م"ة قمـ ٟمبذَ : اعمبح٨م اًمث٤مين   

 :وومٞمف ُمٓم٤مًم٥م 

 اًمٙمت٤مب وُمْمٛمقٟمف اؾمؿُ : اعمٓمٚم٥م إول   

 "اهلداي٦م"ٞم٦م يمت٤مب أيمه  : ٤مين اعمٓمٚم٥م اًمث  

 "اهلداي٦م" ٗم٦م طمقَل ت٥م اعمّمٜم  اًمٙمُ : اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م     

  

  اًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م وإؾمٝم٤ممُ : اًمٗمّمؾ اًمث٤مين 
ِ
  احلٜمٗمٞم٦م ومٞمٝم٤م قمٚمامء

 :وومٞمف ُمب٤مطم٨م

 ٚم٦م سمفاًمّم   ذاِت  شمٕمريػ اًمْم٤مسمط وإًمٗم٤مظِ : اعمبح٨م إول  

 : وومٞمف ُمٓم٤مًم٥م  

اًمٗم٘مٝمل واًمٗمرُق سمٞمٜمف وسملم شمٕمريُػ اًمْم٤مسمط : اعمٓمٚم٥م إول 

 اًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م

 إصقل اًمٗم٘مٝمٞم٦م: اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين 

 اًمٙمٚم ٞم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م: اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م 

 اًمت٘م٤مؾمٞمؿ اًمٗم٘مٝمٞم٦م: اعمٓمٚم٥م اًمراسمع 

 اعمداِرك اًمٗم٘مٝمٞم٦م: اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس 

ُمـ قمٚمؿ اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط ذم  شم٤مرخيٞم٦م عمح٤مٌت : اعمبح٨م اًمث٤مين 

 اعمذه٥م احلٜمٗمل

 اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُمـ ظماللُمٜمٝم٩م اعمرهمٞمٜم٤مين ذم اًمْمقاسمط : اعمبح٨م اًمث٤مًم٨م 

 "اهلداي٦م"يمت٤مب 



 : وومٞمف ُمٓمٚمب٤من 

 واًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م "اهلداي٦م"يمت٤مب : اعمٓمٚم٥م إول   

ُمٜمٝم٩م اعمرهمٞمٜم٤مين ذم ُمٕم٤مجل٦م ؾِمامٌت سم٤مرزة ذم : اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين 

 ُمقضقع اًمْمقاسمط 

   

 ة ذم وم٘مف إرس اًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م: اًم٘مسؿ اًمث٤مين

 : وومٞمف ومّمقل 

 ضقاسمط يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح: اًمٗمّمؾ إول  

 :وومٞمف ُمب٤مطم٨م  

 يمت٤مب اًمٜمٙم٤محذم ُم٘مدُم٦م : اعمبح٨م إول   

 : وومٞمف ض٤مسمٓم٤من    

ّٓ ِض وُ  يمؾ ًمٗمظٍ : اًمْم٤مسمط إول   يّمح ع ًمتٛمٚمٞمؽ اًمٕملم طم٤م

 .وُم٤م ًمٞمس يمذًمؽ ٓ يّمح سمف , سمف اًمٜمٙم٤مُح 

 ح أن يٙمقن ىم٤مسمال ًمٚمٕم٘مدـ يّمٚمُ يمؾ ُمَ : اًمْم٤مسمط اًمث٤مين 

٤م ويمؾ ُمـ يّمٚمح أن يٙمقن وًمٞمّ  , سمٜمٗمسف يٜمٕم٘مد اًمٜمٙم٤مح سمِمٝم٤مدشمف

 .ذم اًمٜمٙم٤مح يّمٚمح أن يٙمقن ؿم٤مهدا ومٞمف

 ُم٤مت سم٤مب ذم اعمحر  : عمبح٨م اًمث٤مين ا  

 : وومٞمف صمالصم٦م ضقاسمط    

ض٧م رِ يمؾ اُمرأشملم شمٙمقٟم٤من سمحٞم٨م ًمق ومُ : اًمْم٤مسمط إول 

وم٤مجلٛمع سمٞمٜمٝمام  , ذيمرا مل يؾ ًمألظمرى( أيتٝمام يم٤مٟم٧م)إطمدايمه٤م 

 .رامٌ طم

ذم  اًمٜمٙم٤مِح  ة ُمـ اًمٜمٙم٤مح شمٕمٛمؾ قمٛمَؾ د  اًمٕمِ : اًمْم٤مسمط اًمث٤مين 

 .اًمتحريؿ



 .ؾ سم٤مًمنموط اًمٗم٤مؾمدةاًمٜمٙم٤مح ٓ يبٓمُ : اًمْم٤مسمط اًمث٤مًم٨م 

 سم٤مب إوًمٞم٤مء وإيمٗم٤مء : اعمبح٨م اًمث٤مًم٨م    

 : وومٞمف ض٤مسمٓم٤من  

 .٦مٟمٔمري   ٟمٙم٤مِح اإلِ  وٓي٦مُ : اًمْم٤مسمط إول  

 .ومْمقزم همػمُ  واطمدٌ  اًمٜمٙم٤مِح   ـمرذَم يتقمم  : اًمْم٤مسمط اًمث٤مين  

 سم٤مب اعمٝمر  : اعمبح٨م اًمراسمع 

 : وومٞمف أرسمٕم٦م ضقاسمط  

 .اعمرأة طمؼ   وسم٘م٤مءً  اًمنمعِ  وضمقسم٤م طمؼ   اعمٝمرُ : اًمْم٤مسمط إول  

 .اعمثؾ ٥م إصكم ذم سم٤مب اًمٜمٙم٤مح ُمٝمرُ اعمقضَم : اًمْم٤مسمط اًمث٤مين  

ٝم٤م أو ُمٜمٗمٕم٦م يٛمٙمـ شمسٚمٞمٛمُ  ُم٤م هق ُم٤مٌل : اًمْم٤مسمط اًمث٤مًم٨م 

 .وُم٤م ٓ ٓ يقز , ج قمٚمٞمٝم٤م تزو  ذقم٤م يقز اًم

 ل ُم٤م ٓ يّمٚمح ُمٝمرا صح اًمٕم٘مدُ ٛم  ُمتك ؾُم : اًمْم٤مسمط اًمراسمع 

 .اعمثؾ ٥م ُمٝمرُ ووضَم  , ومٞمف 

 ٟمٙم٤مح أهؾ اًمذُم٦م: اعمبح٨م اخل٤مُمس    

 : وومٞمف صمالصم٦م ضقاسمط     

اعمسٚمٛملم ومٝمق  ذم طمؼ   صحٞمٍح  يمؾ ٟمٙم٤مٍح : اًمْم٤مسمط إول 

 .ؼ سملم أهؾ اًمٙمٗمرإذا دح٘م   صحٞمٌح 

ف ذـمِ  دِ ٘مْ م سملم اعمسٚمٛملم ًمٗمَ طمرُ  يمؾ ٟمٙم٤مٍح : اًمْم٤مسمط اًمث٤مين 

وٓ  , (أّب طمٜمٞمٗم٦م) يقز ذم طم٘مٝمؿ إذا اقمت٘مدوه قمٜمد اإلُم٤مم

 .ون قمٚمٞمف سمٕمد اإلؾمالم٘مر  يُ 

م حلرُم٦م اعمحؾ ي٘مع ضم٤مئزا طمرُ  يمؾ ٟمٙم٤مٍح : اًمْم٤مسمط اًمث٤مًم٨م 

 (.رون قمٚمٞمف إذا أؾمٚمٛمقا٘مَ ًمٙمـ ٓ يُ )

 



 يمت٤مب اًمرض٤مع  : اًمٗمّمؾ اًمث٤مين 

 :ومٞمف صمالصم٦م ضقاسمط و 

 .س٥مم ُمـ اًمٜم  م ُمـ اًمرض٤مع ُم٤م يرُ يرُ : اًمْم٤مسمط إول  

ـُ : اًمْم٤مسمط اًمث٤مين    .ؼ سمف اًمتحريؿُ يتٕمٚم   اًمٗمحؾِ  ًمب

 (.ذم اًمرض٤مع)اًمتحريؿ  ي ُمٜم٤مطُ اًمتٖمذ  : اًمْم٤مسمط اًمث٤مًم٨م  

 

 يمت٤مب اًمٓمالق: اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م 

 : وومٞمف ُمب٤مطم٨م  

 يمت٤مب اًمٓمالق   ذم ُم٘مدُم٦م: اعمبح٨م إول  

 :سمٓم٤م ٤موومٞمف أطمد قمنم ض  

 واإلسم٤مطم٦مُ  , ذم اًمٓمالق احلٔمر  إصُؾ : اًمْم٤مسمط إول 

 .احل٤مضم٦م سمٕم٤مرضِ 

 .إذا يم٤من قم٤مىمال سم٤مًمٖم٤م يمؾ زوٍج  ي٘مع ـمالُق : اًمْم٤مسمط اًمث٤مين 

يمام  اًمٓمالُق  ي٘معُ  اًمٓمالق ُمتك صح   إي٘م٤معُ : اًمْم٤مسمط اًمث٤مًم٨م 

 .فأوىمٕمَ 

 ف ؾمب٥ٌم قم٤معم٤م سم٠مٟم د اًمسب٥َم إذا ىمَّم  اًمزوُج : اًمْم٤مسمط اًمراسمع 

إٓ إن أراد ُم٤م  , ده رِ أراده أو مل يُ  , ف قمٚمٞمف طمٙمٛمَ  ٥م اًمنمعُ رشم  

 .يتٛمٚمف

 .أُ ٓ يتجز   اًمٓمالُق : اًمْم٤مسمط اخل٤مُمس 

 .اًمٜمٙم٤مح اًمٓمالق ُم٤م يٙمقن ومٞمف ىمٞمدُ  حمؾ  : اًمْم٤مسمط اًمس٤مدس 

 ن سم٤مًمٕمدد يم٤من اًمقىمقعُ رِ اًمقصػ ُمتك ىمُ : اًمْم٤مسمط اًمس٤مسمع 

 .يمر اًمٕمددسمذِ 

سمام ٓ  ػ اًمٓمالُق ِص أٟمف إذا وُ إصؾ : اًمْم٤مسمط اًمث٤مُمـ 



وإن يم٤من يقصػ سمف  , وي٘مع رضمٕمٞم٤م  يقصػ سمف يٚمٖمق اًمقصُػ 

أو يٜمبئ ومٞم٘مع  , ذم أصمره ومٞم٘مع سمف رضمٕمٞم٤م  ئ قمـ زي٤مدةٍ ٜمبِ وم٢مُم٤م أن ٓ يُ 

 .سمف سم٤مئٜم٤م

ف سمٌمء يٙمقن سم٤مئٜم٤م قمٜمد ب  ُمتك ؿُم  اًمٓمالُق : اًمْم٤مسمط اًمت٤مؾمع 

وقمٜمد ص٤مطمبٞمف إن  ,ف سمف رء يم٤من اعمِمب   أّي  ,( أّب طمٜمٞمٗم٦م) اإلُم٤مم

وقمٜمد زومر إن  , ؿ ومٙمذًمؽ وإن مل يٙمـ قمٔمٞمام ذم ذاشمف ٔمَ ٝمف سم٤مًمٕمِ ؿمب  

 .وإٓ ومال , ف سمف قمٔمٞمام ذم ذاشمف أو ؿمديدا ومٙمذًمؽ يم٤من اعمِمب  

 .ذم احل٤مل ذم اعم٤ميض إي٘م٤معٌ  اًمٓمالِق  إي٘م٤معُ : اًمْم٤مسمط اًمٕم٤مذ 

 ,  ذم ٟمٗمس إُمر هق اًمٜمٞم٦م اعمٕملم  : اًمْم٤مسمط احل٤مدي قمنم 

 .وم٢من مل شمٙمـ ومدقمقاه ُم٤م أراد , احل٤مل  إمم اًم٘م٤ميض دًٓم٦مُ  ٦مبوسم٤مًمٜمس

 سم٤مب شمٗمقيض اًمٓمالق  : اعمبح٨م اًمث٤مين    

 : وومٞمف صمالصم٦م ضقاسمط     

يّمٚمح ًمإلي٘م٤مع ُمٜمف يّمٚمح  يمؾ ًمٗمظٍ : اًمْم٤مسمط إول 

 .ظم٤مص٦م "آظمتٞم٤مر"إٓ ًمٗمظ  , وُم٤م ٓ ومال  , ًمٚمجقاب ُمٜمٝم٤م 

ومٞمف ُمٕمٜمك  ٌؽ اًمٓمالق إًمٞمٝم٤م تٚمٞم شمٗمقيُض : اًمْم٤مسمط اًمث٤مين 

 .اًمتٕمٚمٞمؼ

ٗم٦م إن يم٤مٟم٧م ذم اًمقصػ ٓ يبٓمؾ اعمخ٤مًمَ : اًمْم٤مسمط اًمث٤مًم٨م 

اًمذي سمف اعمخ٤مًمٗم٦م وي٘مع قمغم اًمقضمف  سمؾ يبٓمؾ اًمقصُػ  , بااجلق

 .سمخالف ُم٤م إذا يم٤مٟم٧م ذم إصؾ طمٞم٨م يبٓمؾ ,ض سمف ق  اًمذي ومُ 

 يامن اًمٓمالق  سم٤مب أَ : اعمبح٨م اًمث٤مًم٨م    

سمٌمء ٓ  الَق ؼ اًمٓمإصؾ أٟمف ُمتك قمٚم  : وومٞمف ض٤مسمط 

ؼ وُمتك قمٚم   , ؼ سم٢مظمب٤مره٤م قمٜمف ػ قمٚمٞمف إٓ ُمـ ضمٝمتٝم٤م يتٕمٚم  يقىمَ 

 .ٜم٦م٤م إٓ سمبٞمّ ؾ ىمقهلُ ٘مبَ ه٤م ٓ يُ ػ قمٚمٞمف ُمـ ضمٝم٦م همػمِ سمٌمء يقىمَ 



 سم٤مب ـمالق اعمريض  : اعمبح٨م اًمراسمع    

ث ُمٜمف ُم٤م داُم٧م شمرِ  اًمٗم٤مر   إصؾ ومٞمف أن اُمرأةَ : وومٞمف ض٤مسمط 

 .يرصمٝم٤م اًمٗم٤مر   وزوُج  , ذم اًمٕمدة 

 

 سم٤مب اًمرضمٕم٦م :  راسمعاًمٗمّمؾ اًم

 .قمٜمدٟم٤م اًمٜمٙم٤مِح  إصؾ ومٞمف أن اًمرضمٕم٦م اؾمتداُم٦مُ : وومٞمف ض٤مسمط  

 

  سم٤مب اإليالء :  ٤مُمساًمٗمّمؾ اخل

إٓ سمٌمء  رٍ أؿمٝمُ  أرسمٕم٦مَ  اعمقزم ُمـ ٓ يٛمٙمٜمف اًم٘مرسم٤منُ : وومٞمف ض٤مسمط 

 .يٚمزُمف

 

 سم٤مب اخلٚمع :  س٤مدساًمٗمّمؾ اًم

 : وومٞمف صمالصم٦م ضقاسمط  

ٚمؽ اًمزوج ف ذم ُمِ دظمقًمِ  ْمع ذم طم٤ملِ إصؾ أن اًمبُ : اًمْم٤مسمط إول 

 .ُم٤مٓ وذم طم٤مل ظمروضمف ُمـ ُمٚمؽ اًمزوج ٓ يٕمد   , ُم٤مٓ  د  ٕمَ يُ 

يمؾ ُم٤م ضم٤مز أن يٙمقن ُمٝمرا ذم اًمٜمٙم٤مح ضم٤مز أن : اًمْم٤مسمط اًمث٤مين 

 .وٓ يٜمٕمٙمس , يٙمقن سمدٓ ذم اخلٚمع 

ُمـ  وُمٕم٤موض٦مٌ  ,اًمزوج  ٥مُمـ ضم٤مٟم اخلٚمع يٛملمٌ : اًمْم٤مسمط اًمث٤مًم٨م 

 .لمُمـ اجل٤مٟمبَ  هق يٛملمٌ  : وقمٜمديمه٤م ,  (أّب طمٜمٞمٗم٦م) ضم٤مٟمبٝم٤م قمٜمد اإلُم٤مم

 

 سم٤مب اًمٔمٝم٤مر:  س٤مسمعاًمٗمّمؾ اًم

 : وومٞمف ض٤مسمٓم٤من  

ُمـ  ٤مف إًمٞمف اًمٓمالُق اعمسٚمؿ ُم٤م يَْم  ٝم٤مر شمِمبٞمفُ اًمٔم  : اًمْم٤مسمط إول 



 .ف قمغم اًمت٠مسمٞمدُمِ حمرَ  ْمقِ ُمـ قمُ  م إًمٞمف اًمٜمٔمرُ اًمزوضم٦م سمام يرُ 

ُم٘مروٟم٤م سم٤مًمٜمٞم٦م  ق  اًمر   ؼ يم٤مُمَؾ أن يٙمقن اعمٕمتَ  إصؾ: اًمْم٤مسمط اًمث٤مين 

 .لٍ ك ُمـ اعمٜم٤مومع سمال سمدَ بتٖمَ ُم٤م يُ  وضمٜمسِ 

 

 سم٤مب اًمٚمٕم٤من:  ث٤مُمـاًمٗمّمؾ اًم

 : وومٞمف ض٤مسمٓم٤من  

 داٌت ُم١ميم   إصؾ أن اًمٚمٕم٤من قمٜمدٟم٤م ؿمٝم٤مداٌت : اًمْم٤مسمط إول 

 ,ف ذم طم٘مفاًم٘مذْ  طمد   ُم٘م٤ممَ  ٦مٌ ىم٤مئٛم,  ٥م سم٤مًمٚمٕمـ واًمٖمَْم  يامن ُم٘مروٟم٦مٌ سم٤مَٕ 

 .اًمزٟم٤م ذم طم٘مٝم٤م م طمد  ُم٘م٤مو

 , ٕم٤من إذا ؾم٘مط عمٕمٜمك ُمـ ضمٝمتف إصؾ ومٞمف أن اًمٚم  : اًمْم٤مسمط اًمث٤مين 

وًمق ؾم٘مط  , وٓ ًمٕم٤من  وإٓ ومال طمد   ,  وم٢من يم٤من اًم٘مذف صحٞمح٤م طُمد  

وًمق ؾم٘مط ُمـ ضمٝمتٝمام ومٝمق  , وٓ ًمٕم٤من  عمٕمٜمك ُمـ ضمٝمتٝم٤م ومال طمد  

 .يم٤مٕول

 

 سم٤مب اًمٕمٜملم:  ت٤مؾمعاًمٗمّمؾ اًم

 .قمٜمدٟم٤م اًمٜمٙم٤مح ٓ يتٛمؾ اًمٗمسَخ : واطمد وومٞمف ض٤مسمط  

 

 سم٤مب اًمٕمدة:  ٕم٤مذاًمٗمّمؾ اًم

 :وومٞمف ض٤مسمٓم٤من 

ف ًم٦م إٟمام هق ًمتٕمر  ٤مؼ اًمٕمدة ذم اًمنمع سم٤مٕصدح٘م  : اًمْم٤مسمط إول 

 .ْمعاًمٜمٙم٤مح واًمبُ  ؿ وإلفمٝم٤مر ظمٓمرِ طمِ اًمر   ومراغِ 

 .اًمٜمٙم٤مَح  اًمٓمالق اًمرضمٕمل ٓ يزيُؾ : اًمْم٤مسمط اًمث٤مين 

 



 بقت اًمٜمس٥م سم٤مب صم:  ٤مدي قمنماًمٗمّمؾ احل

 : وومٞمف ض٤مسمٓم٤من  

ه٤م أؿمٝمر وأيمثرُ  ُمدة احلٛمؾ ؾمت٦مُ  إصؾ أن أىمؾ  : اًمْم٤مسمط إول 

وهق  , سم٤مٕىمؾ رةٌ ومٞمف ومٝمل ُم٘مد   ب٤مح اًمقطءُ ومٗمل يمؾ ُمقضع يُ  , ؾمٜمت٤من

ـمالق  أو إي٘م٤معُ  , سم٤مًمِمؽ ضمٕم٦مٍ رَ  إٓ أن يٚمزم إصمب٤مُت  , إوىم٤مت أىمرُب 

ومحٞمٜمئذ يستٜمد اًمٕمٚمقق إمم أسمٕمد  , ُم٤مل سم٤مًمِمؽ أو اؾمتح٘م٤مُق  , سم٤مًمِمؽ

 ,وهق ُم٤م ىمبؾ اًمٓمالق : ٕن هذه إؿمٞم٤مء ٓ شمثب٧م سم٤مًمِمؽ , إوىم٤مت

ويٙمقن اًمٕمٚمقق  , دة احلٛمؾ ؾمٜمت٤منومٞمف ومٛمُ  وذم يمؾ ُمقضع ٓ يب٤مح اًمقطءُ 

قمغم  ه ُمبٜمل  وأُمرُ  , ٤مت اًمٜمس٥مبُمستٜمدا إمم أسمٕمد إوىم٤مت ًمٚمح٤مضم٦م إمم إصم

 .آطمتٞم٤مط

٦م ؼمة ذم صمبقت اًمٜمس٥م سمّمح  دٟم٤م أن اًمٕمِ إصؾ قمٜم: اًمْم٤مسمط اًمث٤مين 

 .ـ ُمـ اًمقطءٓ سم٤مًمتٛمٙم   , اًمزوج ُمـ أهٚمف اًمٗمراش ويمقنِ 

 

 ْم٤مٟم٦م اًمقًمد سم٤مب طَم :  ث٤مين قمنماًمٗمّمؾ اًم

 : وومٞمف ض٤مسمٓم٤من  

 .ٗم٘م٦مُمبٜمك احلْم٤مٟم٦م قمغم اًمِم  : اًمْم٤مسمط إول  

 .ٝم٤متُم  ؾ إُ بَ ُمـ ىمِ  وٓي٦م احلْم٤مٟم٦م ُمستٗم٤مدةٌ : اًمْم٤مسمط اًمث٤مين  

 

 سم٤مب اًمٜمٗم٘م٦م:  ًم٨م قمنماًمث٤ماًمٗمّمؾ 

 :وومٞمف صمالصم٦م ضقاسمط  

 .آطمتب٤مس ٗم٘م٦م ضمزاءُ اًمٜم  : اًمْم٤مسمط إول  

 .ٗم٤مي٦ماًمٜمٗم٘م٦م دم٥م سمٓمريؼ اًمٙمِ : اًمْم٤مسمط اًمث٤مين  

 .ٚم٦مٌ اًمٜمٗم٘م٦م ِص : اًمْم٤مسمط اًمث٤مًم٨م  



 وأظمػما 

 .اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقصٞم٤مت صمؿ اًمٗمٝم٤مرس وومٞمف أهؿ   , اخل٤مت٦م 

 
 :ًِٔجٛ يف اهبحح

 : اًمت٤مزم  ذم هذا اًمبح٨م اعمٜمٝم٩َم  اًمتزُم٧ُم 

اًمِم٤مُمٚم٦م ًمألسمقاب  , "اهلداي٦م"ذم يمت٤مب   اًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُمـ أسمقاب وم٘مف إرسة اؾمتخراُج  .1

 , اًمٕمدة , اًمٚمٕم٤من , اًمٔمٝم٤مر , اإليالء , اخلٚمع , اًمرضمٕم٦م , اًمٓمالق , اًمرض٤مع , اًمٜمٙم٤مح:  اًمت٤مًمٞم٦م

 .  اًمٜمٗم٘م٦م , اًمٜمس٥م , احلْم٤مٟم٦م

ُم٤م ٘مد  ُمُ  , طمس٥م ُم٤م ئمٝمر زم "اهلداي٦م"سم٢ميراد مجٞمع اًمْمقاسمط ذم وم٘مف إرسة ُمـ يمت٤مب  آًمتزامُ  .2

ـ ذوطمف ر ومٛمِ وم٢من شمٕمذ   , ح ض٤مسمٓم٤مقمغم همػمه إن صٚمُ  "اهلداي٦م"ذم ذًمؽ ًمٗمظ ص٤مطم٥م 

ٝم٤مت ُمّم٤مدر اًمٗم٘مف احلٜمٗمل ,  وطمقاؿمٞمف وخمتٍماشمف  ٞم٤م ذم ذًمؽ أقمؿ  تقظم  ُمُ  ,صمؿ همػِمه٤م ُمـ ُأُم 

 .ٙمٛمٝم٤مٝم٤م وأطماًمّمٞمغ وأؿمٛمٚمَ 

 .إمم اًمّمٞم٤مهم٤مت اعمختٚمٗم٦م ًمٚمْم٤مسمط اًمقاطمد -ذم احل٤مؿمٞم٦م  -اإلؿم٤مرُة  .3

ب٤م إي٤مه٤م قمغم شم٤مريخ ووم٤مة ُم١مًمٗمٞمٝم٤م, شمقصمٞمؼ اًمْمقاسمط ُمـ ُمدوٟم٤مت اًمٗم٘مف احلٜمٗمل  .4  . ُُمرشم 

 .ُُمستٕمٞمٜم٤م ذم ذًمؽ سمٙمت٥م اًمٗم٘مف , ْمح سمف ُمٕمٜم٤مهذح اًمْم٤مسمط سمام يت   .5

ُمع ذيمر رىمؿ ,  ُم٤م أُمٙمٜمٜمل ذًمؽ  , ُمـ إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمٜم٘مٚمٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م  اًمْم٤مسمط دٜمَ ستَ ذيمر ُمُ  .6

ُمٙمتٗمٞم٤م سم٤مًمٙمت٥م اًمست٦م إن وضمدت , أي٤مت وقمزِوه٤م إمم ؾُمقِره٤م وختري٩ِم إطم٤مدي٨م وأصم٤مر  

  .وسم٤مًمرضمقع إمم اعمٕم٤مضمؿ واعمس٤مٟمٞمد إن مل شمقضمد, ومٞمٝم٤م  

ًمٙمٜمٜمل طم٤موًم٧ُم , وردشمف ُمـ ومروع ومل أًمتزم قمددا ُُمٕمٞم ٜم٤ًم عم٤م أ,  ٙمؾ ض٤مسمطًم اًمٗمروعإيراد  .7

  .ضمٝمدي أن ٓ شمِ٘مؾ  قمـ مخس٦م

 .شمقصمٞمؼ اًمٗمروع ُمـ أُمٝم٤مت ُمّم٤مدر اًمٗم٘مف احلٜمٗمل .8



إمم ُمس٤مئؾ  اًمٗم٘مف وأُمٝم٤مت ُمّم٤مدر  أيْم٤م دا ذم ذًمؽُمستٜمِ  -إن وضمدت –ذيمر اعمستثٜمٞم٤مت  .9

 .اًمٗم٘مف احلٜمٗمل

 .ضمدإن وُ  , اإلؿم٤مرة إمم اخلالف ذم اعمذه٥م  .13

 .إن رأي٧م أن اعم٘م٤مم ي٘متيض ذًمؽ , واًمتٜمبٞمٝم٤مت سمبٕمض اًمْمقاسمطإحل٤مق سمٕمض اًمٗمقائد  .11

 .اًمتٕمريػ اعمقضَمز سم٤مُٕم٤ميمـ واًمبٚمدان وإقمالم اًمقاردة ذم اًمبح٨م .12

ؾ اًمقصقل إمم حمتقي٤مت اًمبح٨م .13  .قمٛمؾ ومٝم٤مرس ومٜمٞم٦م شُمسٝم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : وؾقف ؾصالن 

 

 "اهلداية"اإلمام ادرؽقـاين وـتابف : افػصؾ إول 

 

  فاافضقابط افػؼفقة وإشفام ظؾامء احلـػقة ؾق: افػصؾ افثاين 

 اهقشٍ األٗي

 قسم الدراسة
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 : وفيو مبحثان 
 ترمجة اإلمام ادرؽقـاين : ادبحث إول 

 

 "اهلداية"كبذة ظـ ـتاب : ادبحث افثاين 

 اهفصى األٗي

 "اهلذاٙٞ"اإلًاَ املشغِٚاُٛ ٗكتابٕ 



 
 

 

 

 

 

 
 :وفيو المطالب التالية 

 اشؿف وكسبف : ادطؾب إول 

 مقفده وكشلتف وأهتف: ادطؾب افثاين 

 تف ؾقفضؾبف فؾعؾؿ ورحال: ادطؾب افثافث 

 صققخ اإلمام ادرؽقـاين: ادطؾب افرابع 

 تالمقذ اإلمام ادرؽقـاين: ادطؾب اخلامس 

 مؽاكتف دم ادذهب: افسادس ادطؾب 

 ثـاء افعؾامء ظؾقف: ادطؾب افسابع 

 آثاره افعؾؿقة: ادطؾب افثامـ 

  

 املبحح األٗي

 تشمجٞ اإلًاَ املشغِٚاُٛ



 : ( )امسٕ ُٗشبٕ: املطوب األٗي
 ٤ميِن  رهمَ اًمٗمَ , اجلٚمٞمؾ  سمـ أّب سمٙمر سمـ قمبدِ  هق قمكم   

(ٕ)
 ٤ميِن  ٞمٜمَ رهمِ اعمَ ,  

(ٖ)
اإلؾمالم  ؿمٞمُخ , ـ أسمق احلَس ,  

 "اهلداي٦م"اعمِمٝمقر سمّم٤مطم٥م , اًمديـ  سمره٤منُ , 
(ٗ)

. 

يؼ أن ٟمسبف يٜمتٝمل إمم أّب سمٙمر اًمّمد   "اهلداي٦م"وذيمر اًمٚمٙمٜمقي ذم ُم٘مدُمتف قمغم 
(٘)

ف ومٚمٕمٚم  ,  

 .وىمػ قمٚمٞمف

 
 :  ً٘هذٖ ُٗظأتٕ ٗأسشتٕ: املطوب اهجاُٛ 

إطمدى  ؾمٜم٦مَ  , اًمث٤مُمـ ُمـ رضم٥م , صالة اًمٕمٍم ُمـ يقم اإلصمٜملم قم٘مٞم٥َم  "اهلداي٦م"ًمد ص٤مطم٥م وُ 

 قمنمة ومخسامئ٦م ُمـ اهلجرة اًمٜمبقي٦م
(ٙ)

. 

 .ه ُٕمف وأوٓده وطمٗمٞمدهقمـ أسمٞمف وضمد  , ذم ذيمر أومراد أرسشمف  , اًمؽماضمؿ   يمت٥ُم  دْ زِ ومل شمَ 

 فُم  ه ُٕ وم٠مُم٤م أسمقه وضمد   
(ٚ)

طمٞم٨م  , صمر ذم طمٞم٤مشمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م وشمرسمٞمتف اًمديٜمٞم٦مإَ  وم٘مد يم٤من هلام أيمؼمُ ,  

                                 
 : ترصبة اإلماـ اؼبرغيناين يف : انظر  (ٔ)

؛ ومفتاح السعادة  ٕٚٓ-ٕٙٓ /ص :؛ وتاج الَباجم  ٕٚٙ/ٕ: اعبواىر اؼبضية و  ؛ ٕٖٕ/ٕٔ: أعبلـ النببلء سّب   
 .ٕ/ٖ: مقدمة اؽبداية مع اؽبداية للكنوي و  ؛ ٕٖٕ-ٖٕٓ/ص:والفوائد البهية  ؛ ٖٕٛ/ٕ: 

وبعد األلف نوف ؛ مدينة وكورة واسعة دبا وراء النهر متاطبة , بالفتح مث السكوف وغْب معجمة : نسبة إذل فرغانة  (ٕ)
 ٖٕ٘/ٗ: معجم البلداف : انظر . سيحوفمن ببلد اؼبشرؽ وراء هنر جيحوف و وىي وراء الشاش , لببلد تركستاف 

 .ٖٚٙ/ٗ: ؛ واألنساب 
نوف آخره نوف أخرى ؛ بلدة دبا الياء ساكنة و غْب معجمة مكسورة و السكوف و بالفتح مث ب: ْرِغين اف نسبة إذل م   (ٖ)

:  ؛ واألنساب ٛٓٔ/٘: معجم البلداف : انظر . وتسمى اآلف مرغيبلف اغبديثة, وراء النهر من أشهر ببلد فرغانة 
 . ٕٕ٘/ص:؛ وبلداف اػببلفة الشرقية  ٜٕ٘/٘

,  ٕٙٓ/ص :؛ وتاج الَباجم  ٕٚٙ/ٕ: اعبواىر اؼبضية ؛ و  ٖٔٔ/ٖٕ,  ٕٖٕ/ٕٔ: أعبلـ النببلء سّب : انظر  (ٗ)
  .ٖٕٓ/ص :والفوائد البهية ؛  ٖٕٛ/ٕ: ومفتاح السعادة ؛  ٖٔٙ

 .ٕ/ٖ: مقدمة اؽبداية للكنوي : انظر  (٘)
 .ٕ/ٖ:  اؼبرجع السابق (ٙ)
 .ٖٖ/ص: انظر ,  "اؽبداية"رصبتهما يف مشايخ صاحب ستأيت ت  (ٔ)



ويم٤مٟم٤م ُمـ ُمِم٤مخيف إَُول, قرة ؿمب٤مسمف ٤مه قمغم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ذم سم٤ميمُ وطمث  , ٤م ًمف اًمٜمِم٠مة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ئَ هٞم  
(ٔ)

. 

٦م اًمٕمٚمامء اعمتبحريـ ذم  اًمٗم٘مف ٚم  ُمـ ضمِ  , قمٛمر سمـ طمبٞم٥م أسمق طمٗمص اًم٘م٤ميض , ويم٤من ضمده ُٕمف

واعمث٤مسمرة وآضمتٝم٤مد  د  وأوص٤مه سم٤مجلِ , ر بٙم  ُمُ  قمٛمرٜمف ُمس٤مئؾ اًمٗم٘مف واخلالف ذم ٚم٘م  وسمدأ يُ , واخلالف 

وأن يٙمقن ذا يمه٦م قم٤مًمٞم٦م ,ذم اًمٓمٚم٥م 
(ٕ)

. 

 : دي أوم٤مدين ضَم :  "اهلداي٦م"ىم٤مل ص٤مطم٥م 

 يأْ ورَ  ٝمدٍ ذم اًمٗم٘مف ذا ضُم  ـْ ف          ويمُ ٘مَ واومْ  ٚمؿَ اًمٕمِ  ل  ٜمَ ي٤م سمُ  ؿْ ٕمٚم  شمَ 

ايرَ إمم وَ  ٤منِ ـاًمزُم ر  ـك ُمـاه          قمٚمرَ شمَ  ٞم ٤ملٍ ؾ ظَم ثْ ُمِ  ُؽ وٓ شمَ 
(ٖ)

 

,  ل  قضمِ ٟمُ رْ ه اًمز  ٟم٘مؾ قمٜمف شمٚمٛمٞمذُ . قمـ اًمٓمٚم٥م ٗمؽُمْ ومل يَ ومث٤مسمر واضمتٝمد , ه ضمد   ومٞمف وصٞم٦مُ  رْت وىمد أصم  

"حّمٞمؾذم اًمت   زم اًمٗمؽمةُ  ٘معْ  مل شمَ ٤مئل سم٠مين  يمَ ُذِ  همٚمب٧ُم إٟمام ": ىم٤مل 
(ٗ)

 . 

وحمٛمد , وقمٛمر ,  امد اًمديـقمِ : أسمٜم٤مء  صمالصم٦مَ  "اهلداي٦م" ػ ص٤مطم٥ُم وم٘مد ظمٚم  , وأُم٤م أوٓده 
(٘)

  ,

 .ضمقاٝمقا وقمٚمٞمف ختر  يمٚمٝمؿ قمٜمده شمٗم٘م  

وم٢مٟمف شمٗم٘مف ,  "ّمقل اًمٕمامدي٦ماًمٗمُ "ػ ُم١مًم  , أسمق اًمٗمتح قمبد اًمرطمٞمؿ سمـ قمامد اًمديـ  , وأُم٤م طمٗمٞمده

 . ومت٤مءع ذم اًمٗم٘مف وأومتك وص٤مر ُمرضمققم٤م إًمٞمف ذم اإلطمتك سمرَ  - "اهلداي٦م"ص٤مطم٥ِم  - قمغم أسمٞمف

 ٗم٤مً ؾمٚم اًمٗم٘مفَ  وشمقارصم٧ْم , ٝم٤م قمٜم٤ميتَ  اًمٕمٚمؿَ  وًم٧ْم أَ ,  "اهلداي٦م" ومٝمذه هل أرسة اعمرهمٞمٜم٤مين ص٤مطم٥ِم 

 .مقمٍمهؿ سم٤مًمٗمْمؾ واًمت٘مد   هلؿ أهُؾ  ىمد أىمر  , قمـ ظمٚمػ 

 
                                 

 .ٜٕٙ/ٕ: ؛ واعبواىر اؼبضية  ٜٓ/ص :تعليم اؼبتعلم طريق التعلم : انظر  (ٕ)
 . ٘ٗٙ-ٗٗٙ/ٕ: اعبواىر اؼبضية : انظر   (ٕ)
 .٘ٗٙ/ٕ: اعبواىر اؼبضية : انظر   (ٖ)
 .ٕٖٕ/ص: ؛ والفوائد البهية  ٔٓٔ/ص :تعليم اؼبتعلم طريق التعلم : انظر   (ٗ)
 .ٓ٘/ ص: انظر ,  "دايةاؽب"ستأيت تراصبهم بالتفصيل يف تبلمذة صاحب   (٘)



 : تٕ فٕٚ طوبٕ هوعوٍ ٗسحال: املطوب اهجاهح 

ف إمم ذًمؽ أرسشمُ  ًمف اًمسبٞمَؾ  دْت وىمد ُمٝم  , سمدأ اإلُم٤مم اعمرهمٞمٜم٤مين ـمٚمبف ًمٚمٕمٚمؿ ذم وىم٧م ُمبٙمر 

 .اًمٕمٚمٛمٞم٦م

ـ أسمٞمفقم ك اًمٕمٚمؿَ ومتٚم٘م  
(ٔ)

وقمٜمف قمبد اًم٘م٤مدر , ٟم٘مؾ شمٚمٛمٞمذه اًمزرٟمقضمل  .ذم سمٚمده وهق صٖمػم 

هٙمذا يم٤من يٗمٕمؾ أّب: وي٘مقل , اًمدرس قمغم يقم إرسمٕم٤مء  ػ سمداي٦مَ قىمِ اًم٘مرر أٟمف يم٤من يُ 
(ٕ)

. 

ٕم٤مت إؿمٕم٤مر ذم ٟمٕمقُم٦م ؿمب٤مسمف ُمع وصٞمتف ًمف ٘مٓم  ذا ُمـ ُمُ بْ اخلالف وٟمَ  ف ُمس٤مئَؾ ه ُٕم  ٛمف ضمد  وقمٚم  

 .د واعمث٤مسمرة وآضمتٝم٤مدسم٤مجلِ 

 . وىمرأ قمٚمٞمف أؿمٞم٤مء ُمـ اًمٗم٘مف واخلالف, سمـ إًمٞم٤مس  اعمٕم٤مزم زي٤مدِ ه اظمتٚمػ إمم أّب وسمٕمد ووم٤مة ضمد  

, طمتك شمٗم٘مف قمٚمٞمف , صمؿ ٓزم اإلُم٤مم حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ احلسـ إمم ؾمٜم٦م مخس وصمالصملم ومخسامئ٦م 

س ُمـ أٟمقاره ىمتبِ وأَ , ح٤مره ُمـ سمِ  ُف همؽمِ أَ  ْل ومٚمؿ أزَ , ؾمٜمل  داصم٦مِ قمٚمٞمف ذم سمدء أُمري وطَم  ىمرأُت ": ىم٤مل

ـمري٘م٦م "و,  "اًمزي٤مدات"و,  "اجل٤مُمٕملم": قمٚمٞمف  ٘م٧ُم ٚم  ومٕمَ ,  ومخسامئ٦م إمم ؾمٜم٦م مخس وصمالصملم

وإظمب٤مر وأصم٤مر , ٤مف ًمٚمخّم   "أدب اًم٘م٤ميض" ويمت٤مَب , اًمٙمت٥م اعمبسقـم٦م  وُمٕمٔمؿَ ,  "اخلالف

"اعمسٜمدة اًمتل اؿمتٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م اًمٙمت٤مب
(ٖ)

. 

ورواه , ًمإلُم٤مم اًمؽمُمذي قمغم ضٞم٤مء اًمديـ ص٤مقمد سمـ أؾمٕمد اعمرهمٞمٜم٤مين  "اجل٤مُمع"صمؿ ىمرأ يمت٤مب 

 .أيْم٤م قمـ أّب اعمح٤مؾمـ احلسـ سمـ قمكم سمـ قمبد اًمٕمزيز اعمرهمٞمٜم٤مين سم٤مإلضم٤مزة

واإلُم٤مم أسمق اًمٗمْمؾ ومْمؾ اهلل سمـ , دي ٜمْ قاىمَ قمثامن سمـ إسمراهٞمؿ اخلَ : ومـ أضم٤مزه ُمـ قمٚمامء سمٚمده 

 .سمـ أمحد سمـ قمبد اهلل اخلَٓمِٞمبل واإلُم٤مم حمٛمد, ٤مين قرىمَ ٗمُ ؿْم قمٛمران إَ 

اًمرطم٤مل إمم اًمبالد إظمرى ومٞمام  م قمغم ؿمد  قمزَ , وعم٤م ومرغ ُمـ آؾمتٗم٤مدة ُمـ ُمِم٤مهػم قمٚمامء سمٚمده 

 .ًمٜمٝمٛمتف إرواًء ًمٖمٚمٞمٚمف وشمسٙمٞمٜم٤مً , وراء اًمٜمٝمر 

                                 
 .وتبلميذه يف مبحث مستقل" اؽبداية"ستأيت تراجم اؼبذكورين يف ىذا اؼببحث من مشايخ صاحب   (ٔ)
 .ٜٕٙ/ٕ: ؛ واعبواىر اؼبضية  ٜٓ/ص: تعليم اؼبتعلم طريق التعلم : انظر   (ٕ)
 .ٕٖٓ/ٖ: اعبواىر اؼبضية : انظر   (ٖ)



ٗمل َس سمـ حمٛمد سمـ أمحد اًمٜم   اًمديـ قمٛمرَ  اعمحدث ٟمجؿَ  وًم٘مل هب٤م اًمٕمالُم٦مَ ,  شؿرؿـدومس٤مومر إمم 

قمغم ٟمجؿ  : أي) قمٚمٞمف  وىمرأُت  ": "اهلداي٦م"ىم٤مل ص٤مطم٥م . واسمٜمف أسم٤م اًمٚمٞم٨م أمحد سمـ قمٛمر اًمٜمسٗمل

٤مف سم٘مراءة اًمِمٞمخ فمٝمػم ًمٚمخّم   "اعمستٜمدات"ُمٜمف يمت٤مب  وؾمٛمٕم٧ُم , شمّم٤مٟمٞمٗمف  سمٕمَض ( اًمديـ قمٛمر 

 ."اًمديـ حمٛمد سمـ قمثامن

, ُم٤م وراء اًمٜمٝمر ذم زُم٤مٟمف ؿمٞمخ اعمذه٥م ذم ,  ٤مِّب  ٞمجَ بِ ؾْم وًم٘مل سمسٛمرىمٜمد أيْم٤م قمكم سمـ حمٛمد اإلِ 

 . ف قمٚمٞمفوشمٗم٘م  

ُمـ ومقائد  وطمّمٚم٧ُم , ُمدة ُمديدة ( إمم اإلؾمبٞمج٤مّب  : أي) إًمٞمف  اظمتٚمٗم٧ُم ": تف خَ ٞمِ ِْم ىم٤مل ذم ُمَ 

,  "اعمبسقط" وسمٕمَض ,  "اًمزي٤مدات"ومٞمف  ٚمِؼ ُمـ ومَ  ٗم٧ُم وشمٚم٘م  ,  واومٞم٤مً  اًمدرس وحم٤مومؾ اًمٜمٔمر ٟمّم٤مسم٤مً 

سم٤مإلـمالق ومٜمل وذ  ,  "اجل٤مُمع"وسمٕمض 
(ٔ)

ومٞمف  غَ ويمت٥م زم سمذًمؽ يمت٤مسم٤م سم٤مًمَ , ذم اإلومت٤مء  

ـْ , ٥م ـمٜمَ وأَ  (ٕ) "زم اإلضم٤مزة ُمٜمف ْؼ ٗمِ يت   ومل يٙم
. 

 ,اًمت٘مك سم٤مًمّمدر اًمِمٝمٞمد طمس٤مم اًمديـ قمٛمر سمـ قمبد اًمٕمزيز سمـ ُم٤مزه بخارىوذم رطمٚمتف إمم 

 . ُمف ذم دروؾمف اخل٤مص٦م٘مد  ُمف هم٤مي٦م اإليمرام ويُ ٙمرِ ويم٤من يُ , وأظمذ ُمٜمف اًمٗم٘مف وإصقل 

ُمـ همزير ومقائده ذم  واىمتبس٧ُم , ر واًمٗم٘مف ل اًمٜمٔمَ ٚمٛمَ ُمـ ومٚمؼ ومٞمف ُمـ قمِ  ٗم٧ُم شمٚم٘م  ": ىم٤مل اعمرهمٞمٜم٤مين 

, ويٕمٚمٜمل ذم ظمقاص شمالُمذشمف ذم إؾمب٤مق اخل٤مص٦م , ٙمرُمٜمل هم٤مي٦م اإليمرام ويم٤من يُ , حم٤مومؾ اًمٜمٔمر 

 "ٗمؼ زم اإلضم٤مزة ُمٜمف ذم اًمرواي٦مًمٙمـ مل يت  
(ٖ)

. 

وم٢مٟمف أضم٤مزه , أمحد سمـ قمبد اًمٕمزيز سمـ ُم٤مزه , اًمِمٝمٞمد وم٤مؾمتدرك هذا اًمٗمقات ُمـ أظمل اًمّمدر 

 .ويمتبٝم٤م ًمف سمخط يده, خ٤مرى رواي٦م ُمسٛمققم٤مشمف وُمستج٤مزاشمف ُمِم٤مومٝم٦م سمبُ 

ُمـ ـمريؼ ؿمٛمس إئٛم٦م  " اًمٙمبػمػَم اًمس  "ُمٜمف يمت٤مب  "اهلداي٦م"ؾ ًمّم٤مطم٥م وُمـ مجٚم٦م ُم٤م طمَّم  

                                 
 .باإلذف : أي  (ٔ)
؛  ٖٕٗ-ٖٖٕ/ص: وطبقات اغبنفية ؛  ٖٕٔ-ٕٕٔ : الَباجم ؛ وتاج ٕٜ٘-ٜٔ٘/ٕ: اعبواىر اؼبضية : انظر  (ٕ)

 .ٜٕٓ/ص :والفوائد البهية ؛  ٖٔ٘ٔ رقم: والطبقات السنية 
 . ٕٕٛ-ٕٕٚ/ص: ؛ وطبقات اغبنفية  ٜٓ٘ٙ-ٜٗٙ/ٕ: اعبواىر اؼبضية : انظر  (ٖ)



اًمرسظمز
(ٔ)

. 

اًمديـ أمحد سمـ قمبد اًمرؿمٞمد اًمبخ٤مري امِ قَ واًمت٘مك ذم هذه اًمرطمٚم٦م أيْم٤م سم٘مِ 
(ٕ)

وأّب قمٛمر قمثامن ,  

ديٜمْ ٞمٙمَ سمـ قمكم اًمبِ 
(ٖ)

وسم٠مّب قمبد اهلل حمٛمد سمـ قمبد اًمرمحـ اًمبخ٤مري ,   وروى قمٜمٝمام طمديث٤م واطمدا 

 سمخط يده ٓمٚم٘م٦مً ُمُ  ُم٤م صح ُمـ ُمسٛمققم٤مشمف وُمستج٤مزاشمف وُمّمٜمٗم٤مشمف إضم٤مزةً  مجٞمعِ  وأضم٤مزه رواي٦مَ , 
(ٗ)

 

ازي اًمبخ٤مري رَ  حمٛمد سمـ حمٛمقد سمـ قمكم اًمٓم  يِض وأّب اًمر  , ٚمؽ وسمٛمحٛمد سمـ قمٛمر سمـ قمبد اعم, 

وؾمٛمع ُمٜمٝمام وأضم٤مزاه
(٘)

. 

 : ُمٜمٝمؿ , وم٠مظمذ هب٤م قمـ مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء ,  ورْ مَ واردحؾ إمم 

وأضم٤مز ًمف سم٘مٞمتف ؾمٜم٦م مخس  "صحٞمح اًمبخ٤مري"ىمرأ قمٚمٞمف أيمثر , ٜمل ٞمٝمَ ٛمِ ِْم حمٛمد سمـ قمبد اهلل اًمٙمُ 

وأرسمٕملم ومخسامئ٦م
(ٙ)

. 

 اعمرهمٞمٜم٤مين مجٞمعَ  وىمد أضم٤مز اإلُم٤ممَ , قظمل ؾُم قضٞم٤مء اًمديـ حمٛمد سمـ احلسلم اًمٜم  : وُمٜمٝمؿ 

ًمإلُم٤مم ُمسٚمؿ "اجل٤مُمع اًمّمحٞمح"ُمٜمٝم٤م يمت٤مب, ُمسٛمققم٤مشمف 
(ٚ)

. 

 

 

وىمد يمت٥م , ل ُمِ زْ ارَ قَ اعمٕمروف أسمقه سم٤مسمـ اًمقزير اخلَ , حمٛمد سمـ احلسـ سمـ ُمسٕمقد : وُمٜمٝمؿ 

ذح "ُمـ مجٚمتٝم٤م يمت٤مب , وُمستج٤مزاشمف  جلٛمٞمع ُمسٛمققم٤مشمف سمخط يده إضم٤مزةً  "اهلداي٦م"ًمّم٤مطم٥م 

                                 
 .ٚٗ/ص: ؛ والفوائد البهية ٜٕٕ-ٕٕٛ/ص: ؛ وطبقات اغبنفية  ٜٓٔ-ٜٛٔ: اعبواىر اؼبضية : انظر  (ٔ)
 .ٚٗ/ص: ؛ والفوائد البهية  ٕٕ٘/ص: ؛ وطبقات اغبنفية  ٜٛٔ-ٛٛٔ/ٔ: اعبواىر اؼبضية : انظر  (ٕ)
 .ٜٗٔ/ص: ؛ والفوائد البهية  ٖٕٙ/ص: ؛ وطبقات اغبنفية  ٕٔ٘-ٕٓ٘/ٕ: اعبواىر اؼبضية : انظر   (ٖ)
 . ٜٕٛ-ٕٛٛ/ص: ؛ والفوائد البهية  ٕ٘ٗ-ٕٗٗ: تاج الَباجم و ؛  ٕٗٔ/ٖ: اعبواىر اؼبضية : انظر  (ٗ)
 .ٕٚٛ-ٕٙٛ/ٖ: اعبواىر اؼبضية : انظر  (٘)
؛ ٕ٘ٔ-ٕٗٔ/ٙ: وطبقات السبكي ؛  ٕٔ٘/ٕٓ: ؛ وسّب أعبلـ النببلء  ٖٖٔٔ/ٗ: تذكرة اغبفاظ : انظر  (ٙ)

 .ٗ٘ٔ/ٗ: ؛ وشذرات الذىب  ٕ٘ٔ/ٖ: ؛ واعبواىر اؼبضية  ٖ٘ٓ/٘: والنجـو الزاىرة 
 .ٕٗٚ-ٖٕٚ/ص :؛ والفوائد البهية  ٜٔٛٔرقم : ؛ والطبقات السنية  ٚٗٔ-ٙٗٔ/ٖ: اعبواىر اؼبضية : انظر  (ٚ)



ًمٚمٓمح٤موي "أصم٤مر
(ٔ)

. 

ُمٜمٝم٤م يمت٤مب , أضم٤مز ًمف مجٞمع ُمسٛمققم٤مشمف , ل جِ ٜمْ قؿَم بُ حمٛمد سمـ أّب سمٙمر سمـ قمبد اهلل اًم: وُمٜمٝمؿ 

ًمٕمكم اًمقاطمدي "اًمتٗمسػم اًمقؾمٞمط"
(ٕ)

. 

سمـ د أّب اًمؼميم٤مت قمبد اهلل سمـ حمٛمد واًمت٘مك ومٞمٝم٤م سم٤مًمٕم٤ممل اعمسٜمَ ,  كقسابقرواردحؾ أيْم٤م إمم 

اًمٗمْمؾ اًمٜمٞمس٤مسمقري
(ٖ)

قمـ  طمديث٤م قمـ أّب ُم٤مًمؽ إؿمجٕمل  "اهلداي٦م"روى قمٜمف ص٤مطم٥م ,  

د اهلل ويمٗمر سمام ُيٕمَبد ُمـ دوٟمف  ": ي٘مقل  أسمٞمف أٟمف ؾمٛمع رؾمقل اهلل  , ف ف ودُمُ طمُرم ُم٤مًمُ , ُمـ وطم 

"ف قمغم اهللوطمس٤مسمُ 
(ٗ)

. 

ن ُم٤م دُ ٝم٤م ذم ُمُ وهل يمٚم  , يمت٥م اًمؽماضمؿ  وىمٗم٧م قمٚمٞمٝم٤م ذمهذه رطمالت اإلُم٤مم اعمرهمٞمٜم٤مين اًمتل 

ٕداء ومريْم٦م احل٩م  بقت اهلل احلرامج ُمـ هذا اعمحٞمط إٓ ذم رطمٚمتف إمم وًمٕمٚمف مل خيرُ , وراء اًمٜمٝمر 

 . وذًمؽ ؾمٜم٦م أرسمع وأرسمٕملم ومخسامئ٦م ُمـ اهلجرة اًمٜمبقي٦م, وزي٤مرة اعمسجد اًمٜمبقي 

ف إمم ُمٙم٦م اوم٘مَ ومرَ , ل خِ ٚمْ ١مُمـ  اًمبَ واضمتٛمع سمف ذم هذا اًمسٗمر اعمب٤مرك أسمق طمٗمص قمٛمر سمـ قمبد اعم

, وشمٜم٤مفمرا ذم اعمس٤مئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م   أطم٤مدي٨َم  "اهلداي٦م"وىمرأ قمٚمٞمف ص٤مطم٥م , ان دَ صمؿ إمم يمَه , واعمديٜم٦م 

 : امً إضم٤مزشَمف ًمإلُم٤مم ٟمجؿ اًمديـ قمٛمر اًمٜمسٗمل ٟمٔمْ  "اهلداي٦م"وأضم٤مز ص٤مطم٥َم 

 فْ ـسمنِمـمِ  َأضَمزُت هلؿ ِرواي٦َم ُُمستَج٤مِزي            وَُمسُٛمققِمل وجَمُٛمققِمل

 فْ ـٓم  ـخَ ـق طَمٗمٍص سمِ ـف أسمـ٤مشمِبُ ـويم    وَمال شَمَدقُمقا ُدقَم٤مِئل سَمْٕمد َُمقِِت           
(٘)

 

 

  

                                 
 .ٜٜ٘ٔرقم : ؛ والطبقات السنية  ٖٖٔ/ٗ: اعبواىر اؼبضية : انظر  (ٔ)
 .ٜٜٓٔرقم : ؛ والطبقات السنية  ٜٜ/ٖ: اعبواىر اؼبضية : انظر  (ٕ)
رقم : ؛ والطبقات السنية  ٕٖٗ-ٖٔٗ/ٕ: ؛ واعبواىر اؼبضية  ٕٕٛ-ٕٕٚ/ٕٓ: سّب أعبلـ النببلء :انظر  (ٖ)

ٜٕٔٓ . 
 (.ٖٛ)باب األمر بقتاؿ الناس حٌب يقولوا ال إلو إال اهلل , اغبديث رواه مسلم يف كتاب اإلدياف من صحيحو   (ٗ)
 .ٖٔٙٔ: ؛ والطبقات السنية  ٖ٘ٙ-ٕ٘ٙ/ٕ: اعبواىر اؼبضية : انظر  (٘)



 : طٚ٘خ اإلًاَ املشغِٚاُٛ : املطوب اهشابع 

"ُمِمٞمخ٦م اًمٗم٘مٝم٤مء"ه٤م وؾمام  ,  ٦مً خَ ٞمِ ِْم ف ُمَ ًمٜمٗمِس  "اهلداي٦م" ع ص٤مطم٥ُم مجَ 
(ٔ)

ػ قمٚمٞمٝم٤م وىمد وىمَ . 

ؼ ُمٜمٝم٤م ومقائدوقمٚم  , ويمتبٝم٤م ًمٜمٗمسف , اًم٘مرر 
(ٕ)

ؿمٞمقظمف  ومبٚمغ قمددُ , اًمؽماضمؿ  ف إًمٞمٝم٤م أصمٜم٤مءَ وٟمب  ,  

يمٚمٝمؿ ُمـ ُمِم٤مهػم قمٚمامء احلٜمٗمٞم٦م,  اصمٜملم وصمالصملم ؿمٞمخ٤مً 
(ٖ)

. 

زة ًمٙمؾ ؿمٞمخ ُمع شمرمج٦م ُمقضَم , ه سمدءا سم٠مسمٞمف صمؿ ضمد  , قمغم طمروف اعمٕمجؿ  هلؿ ب٤موؾم٠مذيمرهؿ ُمرشم  

: 

      :وىو أبو بكر بن عبد الجليل  , ه د  وال   .1

ق ي٘مٗمُ  "اهلداي٦م" ويم٤من ص٤مطم٥ُم , اًمدرس قمغم يقم إرسمٕم٤مء  قىمػ سمداي٦مَ ويم٤من يُ , س قمٜمده درَ 

هٙمذا يم٤من يٗمٕمؾ أّب: وي٘مقل , ه أصمرَ 
(ٗ)

.  

ي   , ل م ك ي   بيب بن  ح   بن   مر  ع  : و م  ه ل  جد   .2 :اإلمام , القاضي , ص  فْ أبو ح   , الزَّر ْند ر ام ش 
  

ـ  واعمتبح  , ٦م اًمٕمٚمامء ٚم  يم٤من ُمـ ضمِ  اًمٜمٔمر ذم دىم٤مئؼ اًمٗمتقى  ص٤مطم٥ِم , اًمٗم٘مف واخلالف  ريـ ذم وم

   .واًم٘مْم٤مي٤م

إرسار قمغم اًم٘م٤ميض اإلُم٤مم أمحد  ل ُمس٤مئَؾ ُم  ي هذا ُٕ ؼ ضمد  قمٚم   ":  "اهلداي٦م"ىم٤مل ص٤مطم٥م 

    ."ويم٤من ُمـ يمب٤مر أصح٤مسمف, وزين اسمـ قمبد اًمٕمزيز اًمز  

س إئٛم٦م حمٛمد سمـ أّب ؾمٝمؾ سمٕمد ووم٤مشمف قمغم اإلُم٤مم اًمزاهد ؿمٛم صمؿ درس اًمٗم٘مفَ ": ىم٤مل 

 َ   ."ِز ظْم اًمرس 

اًمّمدر اإلُم٤مم اًمٙمبػم  ِم٤مريم٦مَ ف أٟمف ُرِزق ذم شمٕمٚمٞمٛمف ُمُ ومْم٤مئٚمِ  ُمٜم٤مىمبف وأضمؾ   ومْمؾِ ـ أَ وُمِ ": ىم٤مل 

                                 
  . ٖٕٓ/ص :؛ والفوائد البهية  ٕٚٓ: ؛ وتاج الَباجم  ٕٛٙ/ٕ: اعبواىر اؼبضية   (ٔ)
 .ٕٛٙ/ٕ: اعبواىر اؼبضية   (ٕ)
 .ٔٚ/ص: ما ينبغي بو العناية   (ٖ)
 .ٕٖٕ/ص: ؛ والفوائد البهية  ٜٕٙ/ٕ: واعبواىر اؼبضية ؛  ٜٓ/ص: طريق التعلم  تعليم اؼبتعلم  (ٗ)



"سمره٤من إئٛم٦م
(ٔ)

 . 

  : وام الدين ب بق  الملقَّ  , اإلمام , أحمد بن عبد الرشيد بن الحسين البخاري .3

       ."اخلالص٦م"واًمد ـم٤مهر اإلُم٤مم ص٤مطم٥م 

    .فف قمٚمٞمف اسمٜمُ ٗم٘م  شمأظمذ اًمٕمٚمؿ قمـ أسمٞمف و

(ٕ)"ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم"ًمف 
. 

أخو الصدر  , تاج الدين , الصدر السعيد , أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه .4
       :المعروف والده ببرىان الئمة  , الشهيد

سمٙمر سمـ حمٛمد وقمغم ؿمٛمس إئٛم٦م , شمٗم٘مف قمغم أسمٞمف سمره٤من اًمديـ اًمٙمبػم قمبد اًمٕمزيز 

َرْٟمَجِرّي    .اًمز 

(ٖ) وهمػميمه٤م,  "اهلداي٦م"وص٤مطم٥م ,  "اًمذظمػمة"وشمٗم٘مف قمٚمٞمف اسمٜمف حمٛمقد ص٤مطم٥م 
.  

ابن شيخ اإلسالم أبي حفص عمر  , أبو الليث , أحمد بن عمر بن محمد بن أحمد .5
  :النسفي

  .ُمـ أهؾ ؾمٛمرىمٜمد, ف سم٤معمجد ٕمرَ يُ 

ـَ , واقمٔم٤م يم٤مُمال , يم٤من وم٘مٞمٝم٤م وم٤مضال    .قٓ ًمألصدىم٤مءوُص , اًمّمٛم٧م  طمس

ٕمف أسمقه ُمـ مج٤مقم٦م ُمـ , ه وهمػمِ , ٟمجؿ اًمديـ قمٛمر اًمٜمسٗمل  اإلُم٤ممِ , ف قمغم واًمده شمٗم٘م   وؾمٛم 

  .رسم٤مء اًمقارديـ قمٚمٞمٝمؿ سمسٛمرىمٜمدواًمٖمُ , اًمسٛمرىمٜمديلم 

اًمٜمقازل , واًمٗمت٤موى , وأداب , واحلدي٨م , واًمتٗمسػم , صٜم ػ اًمتّم٤مٟمٞمػ احلس٤من ذم اًمٗم٘مف 

                                 
؛ والتعليقات السنية  ٕٔٔ, ٕٕٔ/ص: ؛ وطبقات اغبنفية البن اغبنائي  ٗٗٙ-ٖٗٙ/ٕ :اعبواىر اؼبضية : انظر   (ٔ)

 . ٖٕٔ/ص:على الفوائد البهية 
؛ وكشف  ٚٗ/ص: ؛ والفوائد البهية  ٕٕ٘/ص: ؛ وطبقات اغبنفية  ٜٛٔ-ٛٛٔ/ٔ: اعبواىر اؼبضية : انظر   (ٕ)

 .ٕٙ٘/ٔ: الظنوف 
؛  ٜٕٕ: ؛ والطبقات السنية  ٜٕٕ-ٕٕٛ/ص :؛ وطبقات اغبنفية  ٜٓٔ-ٜٛٔ: اعبواىر اؼبضية : انظر   (ٖ)

 .ٚٗ/ص: والفوائد البهية 



  .وهمػمه٤م, 

  : ف شمٗمٞمض ودُمققمُ , د وأٟمَِم , ٔمف قمْ سمبٖمداد ذم جمٚمس وَ  ع اًمٜم٤مَس ود   ٤م طم٩م  وعم

َ ي٤م قمَ       ةَ ٤مدَ ٝمَ اًمِم   كَ ٞمدِ قطمِ ل سمتَ ٜمِ بْ هَ                 ٤مدةِ ٝمَ واًمِم   ٥ِم ٞمْ اًمٖمَ  ٤ممِل

   ةِ ٤مدَ ٝمَ قمغم اًمِم   ٤مةً ومَ وَ  َؽ ٜمْ ُمِ      ِّب قْ ل وًمَ تِ سمَ رْ ذم همُ  ُل ٠مَ ؾْم أَ   

اًمس٤مسمع واًمٕمنميـ ُمـ مج٤مدى  , ؾ يقم اإلصمٜملمتِ وم٘مُ , قمغم اًم٘م٤مومٚم٦م  ع اًمٓمريُؼ ٓمِ وم٘مُ , وظمرج 

ُمـ ٟمقاطمل  "يمقف"سم٘مري٦م , ؾمٜم٦م اصمٜمتلم ومخسلم ومخسامئ٦م ُمـ اهلجرة اًمٜمبقي٦م , إومم 

ٓم٤ممْس سمِ 
(ٔ)

. 

ان ي   .6   :  ع ر ف بالح ك يم , أبو بكر بن حاتم الر ْشد 
ف ؾمٛمٕمتُ . سم٘مٞم٦م اعمِم٤ميخ سمرؿمدانيم٤من ُمـ ": وىم٤مل, ذم ُمٕمجؿ ؿمٞمقظمف  "اهلداي٦م"ذيمره ص٤مطم٥م 

  : ُيٜمِِْمد 

  ٤مَدعُ ـام شَمروُم خُمَ ـف ومٞمـوَرأيتَ   ِديٕم٦مٍ ـريُؿ َأشمٞمَتف سمِخَ ـوإذا اًمٙم   

"إن  اًمٙمريَؿ سمِٜمٗمِسف َيَتَخ٤مَدعُ   وَم٤مقْمَٚمْؿ سم٠مٟم ؽ مل خُت٤َمِدْع ضَم٤مِهالً   
(ٕ)

 

  :الخطيب  , الزاىد , اإلمام , أبو بكر بن زياد الم ْرغ ين ان ي   .7
يمره ذ .ويم٤من جمتٝمدا ذم اًمٕمب٤مدة ,اجلٛمٕم٦م إًمٞمف ؾمٜملم يمثػمة  يم٤مٟم٧م إىم٤مُم٦مُ , ٓم٥م سمٛمرهمٞمٜم٤من ُمدة ظم

ذم ُمٕمجؿ ؿمٞمقظمف "اهلداي٦م"ص٤مطم٥م 
(ٖ)

.  

   :ظهير الدين  , أبو المحاسن , الحسن بن علي بن عبد العزيز المرغيناني .8
  .وشمّمٜمٞمٗم٤م ٟمنم اًمٕمٚمؿ إُمالءً , حمدصم٤م  , يم٤من وم٘مٞمٝم٤م  

ف قمغم سمره٤من اًمديـ اًمٙمبػم قمبد اًمٕمزيز سمـ قمٛمر سمـ ُم٤مزه  وؿمٛمس إئٛم٦م حمٛمقد  , شَمٗم٘م 

                                 
معجم . بلدة كبّبة بقومس على جادة الطريق إذل نيسابور بعد دامغاف دبرحلتْب, بالكسر مث السكوف :  بسطاـ (ٔ)

 . ٖٔ٘/ٔ:؛ واألنساب  ٕٔٗ/ٔ: البلداف 
 .٘٘/ص:والفوائد البهية ؛  ٕٚ: ؛ والطبقات السنية  ٕٕٛ-ٕٕٚ/ٔ: اعبواىر اؼبضية : ظر وان  
 .ٕٓٔٛرقم : ؛ والطبقات السنية  ٙٓٔ/ٗ: اعبواىر اؼبضية : انظر   (ٕ)
 .ٜٕٔٛرقم : ؛ والطبقات السنية  ٚٓٔ-ٙٓٔ/ٗ: اعبواىر اؼبضية : انظر   (ٖ)



وهؿ شمٗم٘مٝمقا قمغم ؿمٛمس ,  ٤ميِن َِم وزيمل اًمديـ اخلٓمٞم٥م ُمسٕمقد سمـ احلسـ اًمٙمَ , ي دِ ٜمْ وزضَم إَ 

ظْمِزّ  َ   .إئٛم٦م اًمرس 

, ف ٝملم قمٚمٞموهق آظمر اعمتٗم٘م  ,  "اخلالص٦م"اًمديـ ص٤مطم٥م  وشمٗم٘مف قمٚمٞمف اسمـ أظمتف اومتخ٤مرُ 

ومخر اًمديـ احلسـ سمـ و,  "اًمٗمت٤موى اًمٔمٝمػمي٦م"اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد ص٤مطم٥م  وفمٝمػمُ 

   .ظم٤من ي اعمٕمروف سم٘م٤ميضدِ ٜمْ وزضَم ُمٜمّمقر إَ 

  .ًمإلُم٤مم اًمؽمُمذي سم٤مإلضم٤مزة "اجل٤مُمع"يمت٤مب  "اهلداي٦م" وروى قمٜمف ص٤مطم٥ُم 

  .وهمػم ذًمؽ,  "اًمٗمقائد"و "اًمٗمت٤موى"و,  "إىمْمٞم٦م واًمنموط"ػ يمت٤مب صٜم  

   : ُمـ ؿمٕمره 

واًمٕم٤معمُِقن وإِْن ُم٤مشُمقا وم٠َمطْمٞم٤مءُ  اجل٤َمِهٚمقن وَمَٛمْقشَمك ىمْبؾ َُمقِتِؿُ   
(ٔ)

  

   :ظهير الدين  , أبو المعالي , زياد بن إلياس .9
   .شمٚمٛمٞمذ اإلُم٤مم أّب احلسـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ احلسلم اًمبزدوي

  .يم٤من ُمـ يمب٤مر اعمِم٤ميخ سمٗمرهم٤مٟم٦م

ـَ ,  ضمقاداً , اضٕم٤م ويم٤من ُمع همزارة اًمٕمٚمؿ ووومقر اًمٗمْمؾ ُمتق . ٗم٤م ٕصح٤مسمفالـمِ ُمُ , ؼ اخلٚمُ  طمس

قمٚمٞمف أؿمٞم٤مء ُمـ اًمٗم٘مف  وىمرأُت , ي إًمٞمف سمٕمد ووم٤مة ضمد   اظمتٚمٗم٧ُم ":  "اهلداي٦م"ىم٤مل ص٤مطم٥م  

"واخلالف
(ٕ)

 . 

   :القاضي  , سعيد بن يوسف الحنفي .13
  .خٟمزيؾ سمٚمْ 

احلسلم سمـ وأّب سمٙمر حمٛمد سمـ , ؾمٛمع احلدي٨م سمبخ٤مرى ُمـ قمبد اًمٕمزيز سمـ قمٛمر اًم٘م٤ميض 

واًم٘م٤ميض سمٙمر سمـ , واإلُم٤مم أّب اعمٕملم ُمٞمٛمقن سمـ حمٛمد اعمٙمحقزم اًمٜمسٗمل , ُمٜمّمقر اًمٜمسٗمل 

 .يرِ جَ ٟمْ رَ حمٛمد سمـ قمكم سمـ اًمٗمْمؾ اًمز  

                                 
 . ٛٓٔ-ٚٓٔ/ص: ؛ والفوائد البهية  ٗٚ/ٕ: اعبواىر اؼبضية : انظر   (ٔ)
 .ٚٛٛرقم : ؛ والطبقات السنية  ٕٕٗ-ٖٕٕ/ص: ؛ وطبقات اغبنفية  ٖٕٔ/ٕ: اعبواىر اؼبضية : انظر   (ٕ)



وًمف ُمٜمف إضم٤مزة ُمٓمٚم٘م٦م, ذم ُمِمٞمختف  "اهلداي٦م" ذيمره ص٤مطم٥ُم 
(ٔ)

.  

ء الدين ب بضياالملقَّ  , المرغيناني كْ د بن إسحاق بن محمد بن أمير  سع  د بن أ  صاع   .11
:   

  .ه ُمـ ُمِم٤ميخ أصح٤مب أّب طمٜمٞمٗم٦م سمٛمرهمٞمٜم٤منيم٤من أسمقه وضمد  

 .اًمقرعو, اًمزهد و, اإلُمالء و, واًمتدريس , واًمٗمتقى , اًمٗمْمؾ و, ويم٤من ُمـ سمٞم٧م اًمٕمٚمؿ 

ذم ُمِمٞمختف "اهلداي٦م"ذيمره ص٤مطم٥م 
(ٕ)

.  

انْ ق اى ي   .12    :المرغيناني  , ( )عبد اهلل بن أبي الفتح الخ 
, واًمٕمب٤مدة , واًمزهد , ووصٗمف سم٤مإلُم٤مُم٦م , وذيمره ذم ُمِمٞمختف ,  "اهلداي٦م"روى قمٜمف ص٤مطم٥م 

وأٟمف ضم٤موز اعم٤مئ٦م ؾمٜم٦م, واًمٙمراُم٦م 
(ٗ)

. 

المل قَّب بصفي , و البركات أب , الف ر او ي   , عبد اهلل بن محمد بن الفضل الصاعدي .13
  :الدين

ـٌ , صدوق , صم٘م٦م , وم٤مضؾ , إُم٤مم  ويمت٥م  ,وط ًمف سم٤مع ـمقيؾ ذم اًمنم  , طمسـ إظمالق , دي 

  .ٓ يري أطمد جمراه ذم هذا اًمٗمـ, ت ال  جِ اًمس  

٤مُمل ه ُٕم  ـ ضمد  ؾمٛمع ُمِ  ام , ف ـم٤مهر اًمِمح  وقمثامن سمـ حمٛمد , وحمٛمد سمـ قمبٞمد اهلل اًمٍم 

ووم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م , ػمازي وأّب سمٙمر سمـ ظمٚمػ اًمِم  , اج وأّب ٟمٍم حمٛمد سمـ ؾمٝمؾ اًمرس  , اعمحٛمل 

ىم٤مق  ة, اًمد    .وقمد 

ـُ طمد   , د اًمٓمقد واعم١مي  , اًمرطمٞمؿ وًمد اًمسٛمٕم٤مين  وقمبدُ , ٛمٕم٤مين واًمس  , ر قمس٤ميم ث قمٜمف اسم

                                 
 .ٜٔٚرقم : ؛ والطبقات السنية  ٕٕٙ-ٕٕ٘/ٕ: اعبواىر اؼبضية : انظر   (ٔ)
 .ٜٔٚرقم : لسنية ؛ والطبقات ا ٜٕ٘/ٕ,   ٕٖٚ, ٖٔٛ/ٔ: اعبواىر اؼبضية : انظر   (ٕ)
ة بقعوىي , ىذه النسبة إذل خانقاه  ,ويف آخرىا اؽباء , وفتح القاؼ , والنوف بينهما , بفتح اػباء اؼبعجمة   (ٖ)

 .ٖٖٔ/ٕ: األنساب . يسكنها أىل اػبّب والصوفية
 .ٕٗٓٔرقم : ؛ والطبقات السنية  ٖٕٖ/ٕ: اعبواىر اؼبضية : انظر   (ٗ)



  .ومج٤مقم٦م, وُمٜمّمقر سمـ قمبد اعمٜمٕمؿ اًمُٗمَراِوّي طمٗمٞمده 

ُم٤مت سمٜمٞمس٤مسمقر ذم ذي اًم٘مٕمدة ؾمٜم٦م شمسع وأرسمٕملم ومخسامئ٦م ُمـ اهلجرة اًمٜمبقي٦م
(ٔ)

 . 

   :الستاذ  , ( )عثمان بن إبراىيم بن علي الخ و اق  ْند ي   .14
   .ومرهم٤مٟم٦مأطمد ُمِم٤ميخ 

   .شمٗم٘مف سمبخ٤مرى قمغم سمره٤من إئٛم٦م قمبد اًمٕمزيز سمـ قمٛمر

وذيمره ذم ُمِمٞمختف, أؿمٞم٤مء ُمـ اًمٗم٘مف وهمػمه  "اهلداي٦م" ىمرأ قمٚمٞمف ص٤مطم٥ُم 
(ٖ)

.  

   :البخاري  , الب ْيك ْند ي   , أبو عمرو , عثمان بن علي بن محمد بن علي .15
  .وواًمده ُمـ سمٞمٙمٜمد, هق ُمـ أهؾ سمخ٤مرى 

 ُمتقاضٕم٤مً , اجل٤مٟم٥م  ؾمٚمٞمؿَ , اًمٕمب٤مدة واخلػم  يمثػمَ , قمٗمٞمٗم٤م , ورقم٤م , زاهدا , وم٤مضال , يم٤من إُم٤مُم٤م 

  .ىم٤مٟمٕم٤م سم٤مًمٞمسػم, اًمٜمٗمس  هَ ٟمزِ , 

وؾمٛمع أسم٤م سمٙمر حمٛمد سمـ , شمٗم٘مف قمغم اإلُم٤مم أّب سمٙمر حمٛمد سمـ أمحد سمـ أّب ؾمٝمؾ اًمرسظمز 

ر قمبد اًمٙمريؿ د سم٤مًمرواي٦م قمـ أّب وشمٗمر  , اعمٕمروف سمَِبْٙمر ظُمَقاَهْر َزاَده , احلسـ اًمبخ٤مري  اعمٔمٗم 

   .إٟمدىمل

 "اهلداي٦م"وص٤مطم٥م , اسمٜمف أسمق اعمٔمٗمر قمبد اًمرطمٞمؿ اًمسٛمٕم٤مين و, روى قمٜمف أسمق ؾمٕمد اًمسٛمٕم٤مين 

  .وذيمره ذم ُمِمٞمختف, 

(ٗ) ف أُمؿٌ ٕمَ وؿمٞم  , شمقذم ذم شم٤مؾمع ؿمٝمر ؿمقال ؾمٜم٦م اصمٜمتلم ومخسلم ومخسامئ٦م 
. 

                                 
رقم : ؛ والطبقات السنية  ٕٖٗ-ٖٔٗ/ٕ: ؛ واعبواىر اؼبضية  ٕٕٛ-ٕٕٚ/ٕٓ: سّب أعبلـ النببلء :انظر   (ٔ)

ٜٕٔٓ . 
. ويف آخرىا الداؿ, مث النوف الساكنة , بينهما الواو واأللف , والقاؼ اؼبفتوحة , بضم اػباء اؼبعجمة :  ياػبُو اقػ ْند  (ٕ)

 .ٕٔٗ/ٕ:األنساب . نةىذه النسبة إذل خواقند بلدة من ببلد فرغا
 . ٗٓٗٔرقم : ؛ والطبقات السنية  ٖٕٓ-ٜٕٕ: ؛ وطبقات اغبنفية  ٘ٔ٘/ٕ: اعبواىر اؼبضية : انظر   (ٖ)
؛ والنجـو  ٕٙٔ/ٗ: ؛ وشذرات الذىب ٖٖٚ-ٖٖٙ/ٕٓ: ؛ وسّب أعبلـ النببلء  ٜٗٔ/ٗ: العرب : انظر   (ٗ)

رقم : والطبقات السنية ؛  ٖٕٙ/ص: ؛ وطبقات اغبنفية  ٕٔ٘-ٕٓ٘/ٕ: اعبواىر اؼبضية ؛ و  ٕٖٚ/٘: الزاىرة 



 :بشيخ اإلسالم  المعروف, علي بن محمد بن إسماعيل اإلسبيجابي السمرقندي  .16
سمٛمذه٥م  ومل يٙمـ ومٞمام وراء اًمٜمٝمر ذم زُم٤مٟمف أطمٗمظَ , م سمف وص٤مر اعمٗمتل واعم٘مد  , ؾمٙمـ ؾمٛمرىمٜمد 

  .أّب طمٜمٞمٗم٦م ُمٜمف

ص٤مطم٥م , اًمسٛمٕم٤مين : ُمٜمٝمؿ , ويم٤من ًمف شمالُمٞمذ يمثػمون , قم٤مش ـمقيال ذم ٟمنم اًمٕمٚمؿ 

  ."اهلداي٦م"واعمرهمٞمٜم٤مين ص٤مطم٥م ,  "إٟمس٤مب"

اًمث٤مًم٨م واًمٕمنميـ ُمـ ذي اًم٘مٕمدة ؾمٜم٦م مخس وصمالصملم ومخسامئ٦م , صمٜملم  سمسٛمرىمٜمد يقم اإلقذم  شمُ 

  .ُمـ اهلجرة اًمٜمبقي٦م

"ذح خمتٍم اًمٓمح٤موي"وًمف 
(ٔ)

. 

, حسام الدين , أبو محمد , برىان الئمة , عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه  .17
   :المعروف بالصدر الشهيد 

  .واًمبحر اسمـ اًمبحر, اإلُم٤مم اسمـ اإلُم٤مم 

, يم٤من ُمـ يمب٤مر إئٛم٦م وأقمٞم٤من اًمٗم٘مٝم٤مء , اعمؼمز ذم اعمٕم٘مقل واعمٜم٘مقل , روع وإصقل إُم٤مم اًمٗم

  .ًمف اًمٞمد اًمٓمقمم ذم اخلالف واعمذه٥م

 ,د زُم٤مٟمف واضمتٝمد وسم٤مًمغ إمم أن ص٤مر أوطَم , ف قمغم أسمٞمف سمره٤من اًمديـ اًمٙمبػم قمبد اًمٕمزيز شمٗم٘مّ 

س اًمٗم٘مٝم٤مء , ٤مفمر اًمٕمٚمامء ٟمو , ء ذم طمٞم٤مة أسمٞمف سمخراؾم٤منووم٤مق اًمٗمْمال, وىمٝمر اخلّمقم , ودر 

وُمـ  ه إمم ُم٤م وراء اًمٜمٝمر طمتك ص٤مر اًمسٚمٓم٤منُ صمؿ ارشمٗمع أُمرُ , واعمخ٤مًمػ  ُؼ سمٗمْمٚمف اعمقاومِ  وأىمر  

  .ٛمقٟمفٕمٔم  دوٟمف يُ 

وشمٗم٘مف قمٚمٞمف اًمٕمالُم٦م أسمق حمٛمد قمٛمر سمـ حمٛمد اسمـ قمٛمر ,  "اعمحٞمط اًمرضقي" ص٤مطم٥ِم  وهق أؾمت٤مذُ 

  .اًمُٕمَ٘مٞمكِمّ 

                                                                                               
  .ٜٗٔ/ص: ؛ والفوائد البهية  ٘ٔٗٔ

-ٖٖٕ/ص: ؛ وطبقات اغبنفية  ٖٕٔ-ٕٕٔ/ص : ؛ وتاج الَباجم ٕٜ٘-ٜٔ٘/ٕ: اعبواىر اؼبضية : انظر   (ٔ)
والفوائد ؛  ٜٚٙ/ٔ: ؛ وىدية العارفْب  ٕٚٙٔ/ٔ: ؛ وكشف الطنوف  ٖٔ٘ٔرقم : والطبقات السنية ؛  ٖٕٗ
 .ٜٕٓ/ص: البهية 



وىمٕم٦م ىمٓمقانىُمتِؾ قمغم أيدي اًمٙمٗمرة ذم 
(ٔ)

  .هـ536سمسٛمرىمٜمد ؾمٜم٦م  

 "ذح أدب اًم٘مْم٤مء"و,  "اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى"و,  "اًمٗمت٤موى اًمّمٖمرى": ًمف ُمـ اعم١مًمٗم٤مت 

وهمػم ذًمؽ,  "اعمٜمت٘مك"و,  "اًمقاىمٕم٤مت"و,  "ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم"و, ٤مف ًمٚمخّم  
(ٕ)

. 

, شيخ اإلسالم, أبو حفص , الب  ْلخي , عمر بن عبد المؤمن بن يوسف الك ْجواري  .18
  :لملقب بصفي الدين ا

صمؿ , ؾمٜم٦م أرسمع وأرسمٕملم ومخسامئ٦م , سمف ذم ؾمٗمريمه٤م إمم احل٩م  "اهلداي٦م"اضمتٛمع اإلُم٤مم ص٤مطم٥م 

وٟم٤مفمره ذم , أطم٤مدي٨م  "اهلداي٦م"وىمرأ قمٚمٞمف ص٤مطم٥م , صمؿ إمم يمهذان , راوم٘مف إمم ُمٙم٦م واعمديٜم٦م 

  .ُمس٤مئؾ

هـ559ُم٤مت ؾمٜم٦م 
(ٖ)

. 

: أبو حفص , نجم الدين , الزاىد , اإلمام , عمر بن محمد بن أحمد النَّس ف ي   .19
إئٛم٦م  أطمدَ , ٟمحقي٤م , طم٤مومٔم٤م , وم٘مٞمٝم٤م , حمدصم٤م , ُمٗمرسا , ُمتٙمٚمام , أصقًمٞم٤م , يم٤من إُم٤مُم٤م  

  .اعمِمٝمقريـ سم٤محلٗمظ اًمقاومر واًم٘مبقل اًمت٤مم قمٜمد اخل٤مص واًمٕم٤مم

وؾمٛمع أسم٤م حمٛمد إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد , أظمذ اًمٗم٘مف قمـ صدر اإلؾمالم أّب اًمٞمرس حمٛمد اًمبزدوي 

  . وأسم٤م قمكم احلسـ سمـ قمبد اعمٚمؽ اًمٜمسٗمل, اًمٜم قطِمل اًمٜمسٗمل 

ي احلدي٨م قمـ مخسامئ٦م روِ أٟم٤م أَ : ؾمٛمٕم٧م ٟمجؿ اًمديـ قمٛمر ي٘مقل ":  "اهلداي٦م"ىم٤مل ص٤مطم٥م 

  ."ومخسلم ؿمٞمخ٤مً 

وىمرأ قمٚمٞمف ص٤مطم٥ُم , محد سمـ قمٛمر اعمٕمروف سم٤معمجد اًمٜمسٗمل شمٗم٘مف قمٚمٞمف اسمٜمف أسمق اًمٚمٞم٨م أ

                                 
. وكانت هبا مقتلة عظيمة للمسلمْب, هبا اعبامع واؼبنرب , قرية كبّبة على طبسة فراسخ من ظبرقند : قطواف   (ٔ)

 . ٖ٘ٚ/ٗ: ؛ ومعجم البلداف  ٕ٘٘/ٗ: األنساب 
؛  ٓ٘ٙ-ٜٗٙ/ٕ: اعبواىر اؼبضية و  ؛ ٜٕٙ-ٕٛٙ/٘: والنجـو الزاىرة  ؛ ٜٚ/ٕٓ: سّب أعبلـ النببلء : انظر   (ٕ)

 ؛ ٜٕٙٔرقم : ؛ والطبقات السنية  ٕٕٛ-ٕٕٚ/ص: ؛ وطبقات اغبنفية  ٕٛٔ-ٕٚٔ/ص: وتاج الَباجم 
: والفوائد البهية ؛  ٖٛٚ/ٔ: ؛ وىدية العارفْب  ٕٗٔ/ٕ: ؛ وإيضاح اؼبكنوف  ٕٚٚ/ٕ: ومفتاح السعادة 

 .ٕٕٗ/ص
 .ٖٔٙٔ: ؛ والطبقات السنية  ٖ٘ٙ-ٕ٘ٙ/ٕ: اعبواىر اؼبضية : انظر   (ٖ)



  .سمٕمض شمّم٤مٟمٞمٗمف "اهلداي٦م"

وًمف ,  "اًمتٞمسػم ذم اًمتٗمسػم"وأضمؾ شمّمٜمٞمٗم٤مشمف , واًمٗم٘مف , ًمف شمّمٜمٞمٗم٤مت ضمٚمٞمٚم٦م ذم اًمتٗمسػم 

َٚمَب٦م"وًمف ,  "اجل٤مُمع اًمّمٖمػم"ذم ٟمٔمؿ  "اعمٜمٔمقُم٦م" ذم ذح اعمّمٓمٚمح٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م  "ـمِْٚمَب٦ُم اًمٓم 

  ."د ذم قمٚمامء ؾمٛمرىمٜمدٜمْ اًم٘مَ "وًمف يمت٤مب , ٞم٦م قمغم ُمذه٥م احلٜمٗم

  .إٟمف صٜمػ ىمريب٤م ُمـ ُم٤مئ٦م ُمّمٜمػ: ىمٞمؾ 

ىمد , ُمت٘مٜم٤م , أديب٤م , ُمٗمرسا , حمدصم٤م , وم٤مضال , يم٤من وم٘مٞمٝم٤م ": وىم٤مل , ذيمره اسمـ اًمٜمج٤مر وم٠مـم٤مل 

  ."واًمنموط, واحلدي٨م , صٜمػ يمتب٤م ذم اًمتٗمسػم 

شمقذم ؾمٜم٦م ؾمبع وصمالصملم ومخسامئ٦م سمسٛمرىمٜمد
(ٔ)

. 

  :ضياء اإلسالم , أبو شجاع , عبد اهلل الب ْسط ام ي عمر بن  .23
ـٌ  هق جمٛمقعٌ : ىم٤مل اًمسٛمٕم٤مين  , واقمظ ,  ُمٗمرس  , ث حمد  ,  ُمٜم٤مفمرٌ , ُمٗم٧ٍم ,  ُمٚمٞمح٦مٌ  ومجٚم٦مٌ ,  طمس

ـَ , طم٤مؾم٥م , ؿم٤مقمر , أدي٥م   ُم٠مُمقنَ , إظمالق  ُمٚمٞمَح , اًمسػمة  وُمع ومْم٤مئٚمف يم٤من طمس

اإلؿم٤مرة ذم  ُمٚمٞمَح , اًمِٕمب٤مرة  ومّمٞمَح , اًمِٕمنمة  ًمٓمٞمَػ , اًمٔم٤مهر واًمب٤مـمـ  ٟمٔمٞمَػ , اًمّمحب٦م 

  .ٓ ُيٕمَرف أمجع ُمٜمف ًمٚمٗمْم٤مئؾ ُمع اًمقرع اًمت٤مم... يمثػم اًمٜمٙم٧م واًمٗمقائد , وقمٔمف 

  .قمغم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ واحلدي٨م ُم٘متبس٤م ُمـ يمؾ أطمد  اًمسـ طمريّم٤مً ؼَم ويم٤من قمغم يمِ 

وأسم٤م ضمٕمٗمر , ين وإسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد اإلصٗمٝم٤م, ؾمٛمع أسم٤مه وأسم٤م اًم٘م٤مؾمؿ أمحد سمـ حمٛمد اخلٚمٞمكم 

  .حمٛمد سمـ احلسلم اًمسٛمٜمج٤مين

واًمت٤مج اًمٙمٜمدي , وأسمق اًمٗمرج اسمـ اجلقزي , وأسمق اعمٔمٗمر اسمـ اًمسٛمٕم٤مين , روى قمٜمف اًمسٛمٕم٤مين 

  .ومج٤مقم٦م, 

  .هق ُمـ يمؼماء ُمِم٤ميخ سمٚمخ: وىم٤مل , ذيمره اًمٕمالُم٦م اعمرهمٞمٜم٤مين ذم ُمِمٞمختف 

                                 
 ٕٛٙ/ٖ: ؛ ومرآة اعبناف  ٕٓٔ/ٗ: ؛ والعرب  ٕٖٚ/ٗ: ؛ ولساف اؼبيزاف  ٕٙٔ/ٕٓ: سّب أعبلـ النببلء : انظر   (ٔ)

؛ وطبقات ٕٕٓ-ٜٕٔ: ؛ وتاج الَباجم  ٓٙٙ-ٚ٘ٙ/ٕ: اعبواىر اؼبضية ؛ و  ٘ٔٔ/ٗ: وشذرات الذىب  ؛
وىدية  ؛ٕٛٔ-ٕٚٔ/ٔ: ومفتاح السعادة ؛  ٘ٗٙٔرقم : السنية ؛ والطبقات  ٕٕٚ-ٕٕٙ/ص: اغبنفية 
 .ٕٗٗ-ٖٕٗ/ص: والفوائد البهية ٚٔٔ, ٕ٘/ٔ: ؛ وإيضاح اؼبكنوف  ٖٛٚ/ٔ: العارفْب 



   .٤مشمٚمؽ اًمدي٤مر وُمسٜمده َث ويم٤من حمد  , هـ 562شمقذم سمبٚمخ ؾمٜم٦م 

ُم٤م رأي٧م ذم ُمِم٤ميخ أصح٤مسمٜم٤م ُمثؾ أّب ؿمج٤مع قم٘مال وقمٚمام ": ىم٤مل قمكم سمـ حمٛمقيف اًمٗم٘مٞمف 

"اً دّ ٓمٗم٤م وضمِ وًمُ 
(ٔ)

. 

  : ( )ال ْشف وْرق ان ي  , أبو الفضل , فضل اهلل بن عمران  .21

  .اًمزاهد, اإلُم٤مم 

وأضم٤مز زم ُم٤م ًمف ومٞمف طمؼ اًمرواي٦م : ُمـ ُمسٛمقع , ىمدم قمٚمٞمٜم٤م َُمْرهِمٞمٜم٤َمن :  "اهلداي٦م"ىم٤مل ص٤مطم٥م 

ويمت٥م سمخط يده, وجُم٤مز إضم٤مزة ُمٓمٚم٘م٦م 
(ٖ)

. 

   :المرغيناني , أبو المعالي , قيس بن محمد بن إسحاق بن محمد بن أميرك  .22
  .وم٤مضال, إُم٤مُم٤م , يم٤من أُمػما : وىم٤مل ,  "إٟمس٤مب"ذيمره أسمق ؾمٕمد ذم 

  .س هب٤مأىم٤مم سمسٛمرىمٜمد ودر  

  .ؾمٛمع حمٛمقد سمـ قمبد اهلل اجلرضم٤مين

   .روى قمٜمف أسمق طمٗمص قمٛمر سمـ حمٛمد اًمٜمسٗمل

  .ذم ؿمقال ؾمٜم٦م ؾمبع وقمنميـ ومخسامئ٦م,  وهق ص٤مئؿٌ , شمقذم ذم ضم٤مُمع ؾمٛمرىمٜمد 

(ٗ) "ىمريب٦م سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمف ىمراسم٦مٌ ":  "اهلداي٦م"ىم٤مل ص٤مطم٥م 
. 

   : الج ادك ي  ,  ( )محمد بن أحمد بن عبد اهلل الخ ط يب ي   .23
  .اًمزاهد, اخلٓمٞم٥م , اإلُم٤مم 

                                 
 ؛ ٕٓ٘-ٕٛٗ/ٚ: ؛ وطبقات السبكي  ٜٚٔ-ٛٚٔ/ٗ: ؛ والعرب ٕ٘ٗ/ٕٓ: سّب أعبلـ النببلء : انظر   (ٔ)

 ؛ٖٖٓ/ٛ: ؛ ومرآة الزماف  ٕٖ٘/ٔ:  ؛ واألنساب ٕٙٓ/ٗ: ؛ وشذرات الذىب  ٖٙٚ/٘: والنجـو الزاىرة 
؛ ٗٙٗٔ/ٕ,  ٛٗ/ٔ: ؛ وكشف الظنوف  ٕ٘ٙٔرقم : ؛ والطبقات السنية  ٘ٙٙ-ٗٙٙ/ٕ: اعبواىر اؼبضية و 

 .ٕ٘ٗ-ٕٗٗ/ص: والفوائد البهية  ؛ ٗٛٚ/ٔ:  وىدية العارفْب
 .ٜٛٔ/ٔ: معجم البلداف :  انظر. فيما حيسب ياقوت, أشفورقاف من قرى مروالروذ والطالقاف   (ٕ)
 . ٜٛٙٔرقم : ؛ والطبقات السنية  ٕٜٙ-ٜٔٙ/ٕ: اعبواىر اؼبضية : انظر   (ٖ)
 .ٖٙٚٔرقم : ؛ والطبقات السنية  ٖٔٚ-ٕٔٚ/ٕ: اعبواىر اؼبضية و ؛  ٕٓٙ/٘: األنساب : انظر   (ٗ)
قاؿ . ىذه النسبة إذل اػبطيب, ء موحدة وبا, وبعدىا ياء , وكسر الطاء اؼبهملة , بفتح اػباء اؼبوحدة :  طييباػب  (٘)



دانؿْم ف سمرُ رأيتُ :  "اهلداي٦م"ىم٤مل ص٤مطم٥م : ىم٤مل اًم٘مرر 
(ٔ)

قمٚمٞمف  وىمرأُت , ُمٝم٤م قمٚمٞمٜم٤م ىمدِ ,  

  .وأضم٤مز زم,  أطم٤مدي٨َم 

.ذم ُمِمٞمختف "اهلداي٦م"ذيمره ص٤مطم٥م 
(ٕ)

 

ي  , الخطيب , أبو طاىر , محمد بن أبي بكر بن عبد اهلل  .24   :( )الب وش ْنج 
  .اًمزاهد, اإلُم٤مم 

 ُمسٛمققم٤مشمف ُمِم٤مومٝم٦مً  مجٞمعِ  أضم٤مز زم رواي٦مَ ": وىم٤مل , ذم ُمِمٞمختف  "اهلداي٦م"ص٤مطم٥م  ذيمره

  ."ويمت٥م سمخط يده, سمٛمرو 

ًمٕمكم اًمقاطمدي "اًمتٗمسػم اًمقؾمٞمط"يمت٤مب : ًمف  هز٤موُمـ مجٚم٦م ُم٤م أضم
 (ٗ)

. 

  :المعروف أبوه بابن الوزير, محمد بن الحسن بن مسعود بن الحسن  .25
قم٤مُم٦م جلٛمٞمع ُمسٛمققم٤مشمف  وىمد أضم٤مزه سمٛمرو إضم٤مزةً . ذم ُمِمٞمختف "اهلداي٦م"ذيمره ص٤مطم٥م 

ًمٚمٓمح٤موي "ذح أصم٤مر"ُمـ مجٚمتٝم٤م , وُمستج٤مزاشمف 
(٘)

. 

 : الملقَّب بضياء الدين , ( )محمد بن الحسين بن ناصر بن عبد العزيز النَّوس وخي .26
 "ٝم٤مءدحٗم٦م اًمٗم٘م"ػ ُمّمٜم  , شمٗم٘مف قمغم اإلُم٤مم قمالء اًمديـ أّب سمٙمر حمٛمد سمـ أمحد اًمسٛمرىمٜمدي 

                                                                                               
: ؛ واعبواىر اؼبضية  ٖ٘ٛ/ٕ: األنساب ". إليو كاف يتوذل اػبطابة أجداد اؼبنتسب أحدا منولعل : "السمعاين 

ٗ/ٜٖٔ. 
ولعلو اؼبقصود ؛ ألف التاء قريبة من , رِشتاف : ( ٘ٗ/ٖ)واؼبذكور يف معجم البلداف , ىكذا يف كتب الَباجم   (ٔ)

من قرى : وآخره نوف , وبعد الشْب تاء مثناة من فوقها , بكسر الراء : ورِشتاف . الداؿ عند النقل إذل لغة أخرى
 . ومرغيناف من قرى فرغانة دبا وراء النهر, مرغيناف 

 .ٗٔٛٔم رق: ؛ والطبقات السنية  ٖٚ/ٖ: اعبواىر اؼبضية : انظر   (ٕ)
وىي , نسبة إذل بوشنج , وسكوف النوف يف آخرىا اعبيم , وفتح الشْب اؼبعجمة , بضم الباء اؼبوحدة : البوشنجي   (ٖ)

 .ٖٔٗ/ٔ: األنساب . قريبة من ىراة يف خراساف بلدة
 .ٜٜٓٔرقم : ؛ والطبقات السنية  ٜٜ/ٖ: اعبواىر اؼبضية : انظر   (ٗ)
 .ٜٜ٘ٔرقم : ؛ والطبقات السنية  ٖٖٔ/ٗ: اعبواىر اؼبضية : انظر   (٘)
نِيِجّي ( ٖٕٚ/ص) وذكر اللكنوي يف الفوائد البهية , بلدة من ببلد فرغانة , نسبة إذل نوسوخ   (ٙ) نسبة إذل , أنو بػ ْند 

 .بلدة من ببلد فرغانة أيضا, بفتح الباء اؼبنقوطة اؼبوحدة , بندنيج 



د إئٛم٦م أّب سمٙمر حمٛمد سمـ قمبد اهلل وقمغم جَمْ ,  "اًمبدائع" اًمٙم٤مؾم٤مين ص٤مطم٥ِم  ؿمٞمِخ 

ظَمْٙمتِّل  ْ   .اًمرس 

عمسٚمؿ "اًمّمحٞمح"وؾمٛمع ُمٜمف يمت٤مب ,  "اهلداي٦م"وشمٗم٘مف قمٚمٞمف ص٤مطم٥م 
 (ٔ)

. 

ي  , محمد بن سليمان   .27   :نصر الدين , شيخ اإلسالم ,  ( )أبو عبد اهلل ال وش 
  . "اهلداي٦م"أؾمت٤مذ ص٤مطم٥م , أطمد اًمزه٤مد 

."سمخٓمف, وسم٠مؾم٤مٟمٞمد ُمسٛمققم٤مشمف , يمت٥م إًمٞمٜم٤م سم٤مإلضم٤مزة : وىم٤مل , ذيمره ذم ُمِمٞمختف 
(ٖ)

 

, الملقب بالزاىد , البخاري , أبو عبد اهلل , محمد بن عبد الرحمن بن أحمد  .28
   :العالء

را , ُمٗمتٞم٤م , وم٤مضال , يم٤من وم٘مٞمٝم٤م ": ىم٤مل اًمسٛمٕم٤مين  ـَ , ام ُمتٙمٚم  , أصقًمٞم٤م , ُمذيم  اًمٙمالم ذم  طمس

  ."اًمققمظ واًمتٗمسػم

َيْٖمَذُُمقيِنّ  ث قمٜمف, شمٗم٘مف قمغم أّب ٟمٍم أمحد سمـ قمبد اًمرمحـ اًمر    .وطمد 

  .إٟمف صٜمػ ذم اًمتٗمسػم يمت٤مسم٤م أيمثر ُمـ أًمػ ضمزء: ىمٞمؾ 

  ."اهلداي٦م"وهق ُمـ ُمِم٤ميخ ص٤مطم٥م 

.ؾمٜم٦م ؾم٧م وأرسمٕملم ومخسامئ٦م, شمقذم ًمٞمٚم٦م اًمث٤مين قمنم ُمـ مج٤مدى أظمرة 
(ٗ)

 

  :أبو الفتح, المروزي  , الك ْشم يه ن ي  , الخطيب , محمد بن عبد اهلل بن أبي بكر  .29
, اًمقاًمد ويم٤من ُمثَؾ , ره ي وص٤مهَ د  شمٗم٘مف قمغم ضَم , ُمرو ذم قمٍمه  يم٤من ؿمٞمَخ ": ىم٤مل أسمق ؾمٕمد 

  ."ُم٤م ًمٚمٖمرسم٤مءرِ ٙمْ ُمُ , ؾمخٞم٤م , قم٤معم٤م , ويم٤من طمسـ اًمسػمة 

                                 
 .ٜٔٛٔرقم : ؛ والطبقات السنية  ٕٗٚ-ٖٕٚ/ص:لفوائد البهية ؛ وا ٚٗٔ-ٙٗٔ/ٖ: اعبواىر اؼبضية : انظر   (ٔ)
: األنساب . معروفة, ىذه نسبة إذل أوش من ببلد فرعانة , والشْب اؼبعجمة اؼبكسورة , بضم األلف : األوشي   (ٕ)

ٔ/ٕٕٛ. 
 . ٕٙٔٓرقم : ؛ والطبقات السنية  ٘ٙٔ-ٗٙٔ/ٖ: اعبواىر اؼبضية : انظر   (ٖ)
؛  ٖٕٚٓرقم : ؛ ؛ والطبقات السنية  ٕ٘ٗ-ٕٗٗ/ص: تاج الَباجم و  ؛ ٕٗٔ/ٖ: اعبواىر اؼبضية : انظر   (ٗ)

 .ٜٕٛ-ٕٛٛ/ص: ؛ والفوائد البهية  ٜٔ/ٕ: ؛ وىدية العارفْب   ٛ٘ٗ-ٗ٘ٗ/ٔ: وكشف الظنوف 



ر أّب اخلػم حمٛمد سمـ أّب سم٘مراءة أّب ضمٕمٗمر ا  "صحٞمح اًمبخ٤مري"ؾمٛمع  هلٛمداين قمغم اعمٕمٛم 

وؾمٛمع أيْم٤م ُمـ اإلُم٤مم أّب اعمٔمٗمر اسمـ , قمٛمران اًمّمٗم٤مر ذم ؾمٜم٦م إطمدى وؾمبٕملم وأرسمٕمامئ٦م 

.وُمـ هب٦م اهلل سمـ قمبد اًمقارث, وُمـ أّب اًمٗمْمؾ حمٛمد سمـ أمحد اعمٞمٝمٜمل اًمٕم٤مرف , اًمسٛمٕم٤مين 

  

وقمبد اًمرطمٞمؿ , سمٜم٧م أمحد اًمٖم٤مزي  وذيٗم٦مُ , ف أسمق قمبد اًمرمحـ حمٛمد سمـ حمٛمد روى قمٜمف اسمٜمُ 

  .وآظمرون, سمـ أّب ؾمٕمد اًمسٛمٕم٤مين 

  .ُمرشملم "اًمّمحٞمح"ؾمٛمٕم٧م ُمٜمف : قمبد اًمرطمٞمؿ : ىم٤مل 

  ."صحٞمح اًمبخ٤مري" أيمثرَ  "اهلداي٦م"وىمرأ قمٚمٞمف ص٤مطم٥م 

.هـ548ُم٤مت ذم اًمث٤مًم٨م واًمٕمنميـ ُمـ مج٤مدى إومم ؾمٜم٦م 
(ٔ)

  

  :  الم ْست ْمل ي,  أبو ثابت, محمد بن عمر بن عبد الملك الصَّفَّار  .33

ـَ , يم٤من وم٘مٞمٝم٤م  ويم٤من يستٛمكم ّٕب اًمٗمْمؾ سمٙمر سمـ حمٛمد سمـ قمكم , إُمر  مجٞمَؾ , اًمسػمة  طمس

َرْٟمَجِرّي    .اًمز 

  .وُمـ اًم٘م٤ميض أّب قمكم احلسـ سمـ قمكم اًمٜمسٗمل, ؾمٛمع احلدي٨م ُمٜمف 

 .وىمد ذيمره ذم ُمِمٞمختف. أضم٤مز ًمفومـ ؾمٛمع ُمٜمف و,  "اهلداي٦م"وهق أطمد ؿمٞمقخ ص٤مطم٥م 

.ذم ؿمٝمر رُمْم٤من ؾمٜم٦م أرسمع ومخسلم ومخسامئ٦م شمقذم
(ٕ)

  

  :  منهاج الشريعة, إمام الئمة على اإلطالق , محمد بن محمد بن الحسن  .31

وٓ ,  امً ٚمْ ُمٜمف قمِ  وٓ أوومرَ ,  ُمٜمف ومْمالً  زَ قمٞمٜمل أهمرَ  رَ مل شمَ ": وىم٤مل ,  "اهلداي٦م" شمٗم٘مف قمٚمٞمف ص٤مطم٥ُم 

وص٤مر أوطمد , إٓ سمرز قمغم أىمراٟمف  ْٚمِٛمْذ ًمف أطمدٌ مل ُيتَ ,  ُمٜمف سمريم٦مً  وٓ أقمؿ  , درا ُمٜمف َص  وؾمعَ أَ 

  ."زُم٤مٟمف

                                 
ومرآة اعبناف ؛  ٕ٘ٔ-ٕٗٔ/ٙ: وطبقات السبكي ؛  ٕٔ٘/ٕٓ: وسّب أعبلـ النببلء  ؛ ٖٖٔ/ٗ: العرب : انظر   (ٔ)

 .؛ ٕ٘ٚٓرقم : ؛ والطبقات السنية ٕ٘ٔ/ٖ: ؛ واعبواىر اؼبضية  ٖ٘ٓ/٘: ؛ والنجـو الزاىرة  ٕٜٕ-ٜٕٔ/ٖ: 
 . ٕٜٕٔرقم : ؛ والطبقات السنية  ٕٚٛ-ٕٙٛ/ٖ: اعبواىر اؼبضية : انظر   (ٕ)



  : أٟمِمدين  أؾمت٤مذي حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ احلسـ ": صمؿ ىم٤مل 

يـَؽ سم٢مىِمْ ـقمٚمٞم   ْ شمَ    إمم اهلَْجِر َُمْسَٚمٙم٤م شمٙمقُن إذا داُم٧ْم   ٤مـ٤مرِة إهِن  ـالِل اًمز  َر ـَأمَل

"ِدي إذا هق َأُْمَسٙم٤مـ٠َمُل سم٤مَٕيـوُيْس   ٤مـ٠َمُم داِئبـْٓمَر ُيْس ـَأن  اًم٘مَ 
(ٔ)

 

  : س د يد الدين, الطَّراز ي  , العالمة أبو الرضا , محمد بن محمود بن علي  .32

   .ويم٤من وم٤مضال ُمَٞم زا, هق أطمد ُمِم٤ميخ سمخ٤مرى 

  .وؾمٛمع سمٙمر سمـ حمٛمد اًمزرٟمجري وهمػمه, شمٗم٘مف هب٤م قمغم قمبد اًمٕمزيز سمـ قمٛمر سمـ ُم٤مزه 

  .ُم٤مت ذم طمدود ؾمبٕملم ومخسامئ٦م

.ؿ ؿمٞمقظمفجذم ُمٕم "اهلداي٦م"ذيمره ص٤مطم٥م 
(ٕ)

 

  

                                 
 .ٖٚٓ/ص: ئد البهية ؛ والفوا ٕٕٕٗرقم : ؛ والطبقات السنية  ٕٖٓ-ٜٖٔ/ٖ: اعبواىر اؼبضية : انظر   (ٔ)
رقم  :؛ والطبقات السنية ٖٗٙ-ٖٖٙ/ٖ: ة اعبواىر اؼبضيو  ؛ ٘ٛٔ-ٗٛٔ/ٗ: طبقات الشافعية الكربى : انظر   (ٕ)

ٕٖٔٙ. 



 : تالًٚز اإلًاَ املشغِٚاُٛ : املطوب اخلاًص 

ذم  يمثػم مـ ص٤مر هلؿ ؿم٠منٌ  ج قمغم يديف ظمٚمٌؼ وختر  ,  همٗمػمٌ  ضمؿ   "اهلداي٦م"ف قمغم ص٤مطم٥م ًم٘مد شمٗم٘م  

اعمذه٥م درؾم٤م وإومت٤مء ومٞمام سمٕمد
(ٔ)

ف ذم اًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ ٓ سمد وأن يٙمثر ـ يم٤من ُمثٚمَ ومٛمَ ,  وَ وٓ همرْ . 

ـ  ,  يمثػم اًمزطم٤مم دائامً  ُب ذْ وم٤معمٜمٝمؾ اًمٕمَ , ـم٤مًمبقه   يبٚمغ ٗمٜم٤م إٓ سم٤مًم٘مٚمٞمؾ ُمٜمٝمؿسٕمِ اًمؽماضمؿ مل شمُ  يمت٥َم  ًمٙم

 .أطمد قمنم ـم٤مًمب٤م

 :قمغم طمروف اعمٕمجؿ سمدءا سم٠مسمٜم٤مئف ذًمؽ ة ُمرشمب٤م زَ وؾم٠مذيمرهؿ ُمع شمرمج٦م ُمقضَم 

ابن صاحب ,  ي  ان  ين  المرغ   , ي  ان  رغ  ين بن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الف  ماد الد  ع   .1
   :"الهداية"

ع إًمٞمف ذم وسمرع ذم اًمٗم٘مف طمتك ص٤مر ُيرضَم , شمٗم٘مف قمغم أسمٞمف وقمغم اًم٘م٤ميض فمٝمػم اًمديـ اًمبخ٤مري 

  .اًمٗمت٤موى

"أدب اًم٘م٤ميض"ًمف يمت٤مب 
 (ٕ)

.   

اًمٙمت٥م  أطمدِ ,  "اًمٗمّمقل اًمٕمامدي٦م"ػ ُم١مًم  , ه قمبد اًمرطمٞمؿ أسمق اًمٗمتح وشمٗم٘مف قمٚمٞمف وًمدُ 

اعمِمٝمقرة اعمٕمتؼمة ذم اًمٗم٘مف احلٜمٗمل
 (ٖ)

. 

 

 , أبو حفص , يان  رغ  الف   , يان  ين  عمر بن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغ   .2
   :ين ظام الد  ب بن  الملقَّ 

                                 
 . ٖٕٔ/ص: وائد البهية ف؛ وال ٕٛٙ/ٕ: اعبواىر اؼبضية : انظر   (ٔ)
 .ٖٕٛ/ص: الفوائد البهية : انظر   (ٕ)
 . ٓٙٔ-ٜ٘ٔ/ص: ؛ والفوائد البهية  ٓٙ٘/ٔ: ؛ وىدية العارفْب  ٕٚٔ/ٕ: كشف الظنوف : انظر   (ٖ)



  .وص٤مر ُمرضمققم٤م إًمٞمف ذم اإلومت٤مء, ومتك ع ذم اًمٗم٘مف وأَ شمٗم٘مف قمغم أسمٞمف طمتك سمرَ 

"اًمٗمقائد"و "ضمقاهر اًمٗم٘مف": ُمـ آصم٤مره 
 (ٔ)

. 

أبو  , ينجالل الد   , يان  رغ  الف   , يان  ين  محمد بن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغ   .3
   :الفتح

  .وهُمذي سم٤مًمٕمٚمؿ وإدب, وشمٗم٘مف قمٚمٞمف , ٟمِم٠م ذم طمجر أسمٞمف 

قمٍمه ًمف سم٤مًمٗمْمؾ واًمت٘مدم أهُؾ  وأىمر  , اٟمتٝم٧م إًمٞمف رئ٤مؾم٦م اعمذه٥م ذم قمٍمه 
 (ٕ)

. 

ي   .4     : برىان اإلسالم الزَّْرن وج 
."ؿٚم  ٕمَ اًمتَ  ؿ ـمريَؼ ٚم  ٞمؿ اعمتٕمَ ٕمٚمِ شمَ "ص٤مطم٥م يمت٤مب 

(ٖ)
  

ة ُمقاضعوٟم٘مؾ قمٜمف ذم قمد  , ف سمره٤من اًمديـ اعمرهمٞمٜم٤مين ذم هذا اًمٙمت٤مب ؿمٞمخِ  ذيمرَ  وىمد أيمثرَ 
(ٗ)

. 

   :اإلمام  , القاضي , عمر بن محمود بن محمد .5
  ."اهلداي٦م" ص٤مطم٥ِم  أطمد أصح٤مب اإلُم٤ممِ 

"درد ُمدة ٥م قمغم وفم٤مئِػ افمَ ووَ , دان ًمٚمتٗم٘مف قمكّم ؿْم رُ  ىمِدم ُمـ":  "اهلداي٦م"ىم٤مل ص٤مطم٥م 
 

(٘)
. 

                                 
؛ وىدية  ٓٗٙٔرقم : ؛ والطبقات السنية  ٕٚ٘/ص: ؛ وطبقات اغبنفية  ٚ٘ٙ/ٕ: اعبواىر اؼبضية : انظر   (ٔ)

 .ٖٕٗ/ص: ؛ والفوائد البهية  ٖٖٓٔ/ٕ,   ٘ٔٙ/ٔ: ؛ وكشف الظنوف  ٕٛٚ/ٔ: العارفْب 
؛ والفوائد  ٖٕٚٔرقم : ؛ والطبقات السنية  ٕٚ٘/ص: ؛ وطبقات اغبنفية  ٕٚٚ/ٖ: اعبواىر اؼبضية : انظر   (ٕ)

 .ٜٜٕ/ص: البهية 
 .ٕٖٕ-ٖٕٔ,  ٖٜ/ص: ؛ والفوائد البهية  ٜٕٙ,  ٙٗٔ/ٕ: اعبواىر اؼبضية : انظر   (ٖ)
 .ٛٓٔ,  ٜٓ,  ٚٛ,  ٗٚ,  ٘ٙ,  ٗٙ : التالية من الكتاب اؼبذكور انظر على سبيل اؼبثاؿ الصفحات  (ٗ)
 .ٔٙٙٔرقم : ؛ والطبقات السنية  ٔٚٙ/ٕ: اعبواىر اؼبضية : انظر   (٘)



  : الد ى ْست ان ي   , مام فخر الديناإل,  أبو الفضائل , ر بن نصرحبَّ الم   .6
  .شمٗم٘مف قمغم سمره٤من اًمديـ اعمرهمٞمٜم٤مين

ُم٤مت ؾمٜم٦م مخس وؾمتامئ٦م ُمـ اهلجرة اًمٜمبقي٦م
 (ٔ)

. 

المنعوت شمس  , الب  ر ات ق ْين ي   , الك ْرد ر ي   , الع م اد ي   , محمد بن عبد الستار بن محمد .7
  :أبو الو ْجد  , ينالد  

   .إًمٞمف ُمـ أوم٤مق واعمقومقدَ , إئٛم٦م قمغم اإلـمالق  يم٤من أؾمت٤مذَ 

  .قمـ ُم١مًمٗمف "اهلداي٦م"وهق راوي 

ِزّي  ,  "اعمُٖمِرب"ص٤مطم٥م , ىمرأ سمُخَقاَرْزم قمغم اًمِمٞمخ سمره٤من اًمديـ ٟم٤مس سمـ أّب اعمٙم٤مرم اعمُٓمر 

وشمٗم٘مف سمسٛمرىمٜمد قمغم ؿمٞمخ اإلؾمالم سمره٤من اًمديـ اعمرهمٞمٜم٤مين , رطَمؾ إمم ُم٤م وراء اًمٜمٝمر  صمؿ

  .وؾمٛمع احلدي٨م ُمٜمٝمام, واًمِمٞمخ جمد اًمديـ اعمَِٝم٤مِد اًمسٛمرىمٜمدي ,  "اهلداي٦م"ص٤مطم٥م 

واًمِمٞمخ ذف , وشمٗم٘مف سمبخ٤مرى قمغم اًمٕمالُم٦م سمدر اًمديـ قمٛمر سمـ قمبد اًمٙمريؿ اًمَقْرؾَمِٙمّل 

َرْٟمَجِرّي , اًمَٕمِ٘مٞمكِمّ اًمديـ أّب حمٛمد قمٛمر  , واًم٘م٤ميض قمامد اًمديـ أّب اًمٕمالء قمٛمر سمـ سمٙمر اًمز 

واًمِمٞمخ ٟمقر اًمديـ أمحد سمـ حمٛمد , واًمزاهد زيـ اًمديـ أّب اًم٘م٤مؾمؿ أمحد سمـ حمٛمد اًمٕمت ٤مّب 

٤مسمقين اًمبخ٤مريلم  ٥م اًمديـ حمٛمد سمـ ٓمْ واًمِمٞمخ ىمُ , ظم٤من  واإلُم٤مم ومخر اًمديـ ىم٤ميض, اًمّم 

ظْمِزّ  َ َٚمِٗمّل  ,حمٛمد اًمرس  .وهمػمهؿ, واًمِمٞمخ ؿمٛمس اًمديـ أّب اًمٗمْمؾ إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد اًمس 

  

اًمٗم٘مف سمٕمد  أصقلِ  وَأطْمَٞم٤م قمٚمؿَ , وسمَرع ذم ُمٕمروم٦م اعمذاه٥م , ؾمٛمع احلدي٨م واًمتٗمسػم ُمٜمٝمؿ 

سُمقِدّ    .وؿمٛمس إئٛم٦م اًمرسظمز, اٟمدراؾمف ُمـ زُمـ اًم٘م٤ميض أّب زيد اًمد 

قُمِرف , ي رِ دَ رْ اًمديـ حمٛمقد سمـ حمٛمد اًمٙمَ اًمٕمالُم٦م سمدر : ُمٜمٝمؿ , شمٗم٘مف قمٚمٞمف ظمٚمؼ يمثػم 

ر , وهق اسمـ أظمتف , سمُخَقاَهْرَزاَده  وؿمٞمخ اًمِمٞمقخ ؾمٞمػ اًمديـ أسمق اعمٕم٤مزم ؾمٕمٞمد سمـ اعمٓمٝم 

ير, اًمب٤مظَمْرِزّي  اُُمٌِمّ اًمَّض    .اًمِمٞمخ محٞمد اًمديـ قمكم سمـ حمٛمد اًمر 

                                 
 . ٕٛٓٗرقم : ؛ والطبقات السنية  ٕٔٗ/ٖ: اعبواىر اؼبضية : انظر   (ٔ)



م , ُم٤مت سمبخ٤مرى يقم اجلٛمٕم٦م    .ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وؾمتامئ٦م, شم٤مؾمع اعمحر 

بٝم٤م قمغم ؾمت٦م ومّمقل , اإلُم٤مم اًمٖمزازم  "ُمٜمخقل"رؾم٤مًم٦م ذم اًمرد قمغم  ًمف وشمٕم٘م٥م ومٞمٝم٤م قمغم , رشم 

اًمٖمزازم ىمقٓ ىمقٓ
 (ٔ)

 . 

  :  السمرقندي , القاضي , محمد بن علي بن عثمان .8

  .فُم  و حمٛمد سمـ أّب سمٙمر ُٕ رْ وهق ضمد  ىم٤ميض ُمَ 

  .وىمرأ قمٚمٞمف,  "اهلداي٦م"شمٗم٘مف قمغم ص٤مطم٥م 

ُمِم٤مرا إًمٞمف, ًمٚمرواي٦م طم٤مومٔم٤م , ويم٤من ُمٗمتٞم٤م 
 (ٕ)

. 

   : ( )نيوش  ر  ت   سْ ال,  مجد الدين , محمد بن محمود بن حسين .9
  .ويم٤من ذم قمٍمه ُمـ اعمجتٝمديـ, م قمٚمٞمف سمؾ شم٘مد  , ٘م٦م أسمٞمف يم٤من ذم ـمبَ 

اًمديـ اًمِمٝمٞمد  د ٟم٤مِس ٜمَ وقمـ اًمس  ,  "اهلداي٦م"وقمـ أؾمت٤مذ أسمٞمف ص٤مطم٥م , أظمذ قمـ أسمٞمف 

   .وقمـ فمٝمػم اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد اًمبخ٤مري, اًمسٛمرىمٜمدي 

اظمت٤مر ومٞمٝم٤م ُمس٤مئؾ , قمغم صمالصملم ومّمال  "اًمٗمّمقل"يمت٤مب : ُمٜمٝم٤م , ًمف شمّم٤مٟمٞمػ ُم٘مبقًم٦م 

  ."ضم٤مُمع أطمٙم٤مم اًمّمٖم٤مر"ويمت٤مب , ه٤م قمغم اًم٘مْم٤مة اًم٘مْم٤مء واًمدقم٤موى وُم٤م يٙمثر دورُ 

شمقذم ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمالصملم وؾمتامئ٦م
 (ٗ)

 . 

,  وبرىان الدين , ينب بجالل الد  الملقَّ  , شيخ اإلسالم , بن حسين محمود .13
   :ين  وش  ر  ست   ال  

                                 
-ٕٚٙ: ؛ وتاج الَباجم  ٖٕٓ-ٕٕٛ/ٖ: اعبواىر اؼبضية و  ؛ ٖٔٔ-ٕٔٔ/ٖٕ: سّب أعبلـ النببلء : انظر   (ٔ)

؛  ٜٕ٘ٓرقم : ؛ والطبقات السنية  ٕٗ٘-ٖٕ٘/ص: ؛ وطبقات اغبنفية  ٖٔ٘/ٙ: ؛ والنجـو الزاىرة  ٕٛٙ
 .ٜٕٔ-ٜٕٓ/ص: ؛ والفوائد البهية  ٕٕٔ/ٕ: وىدية العارفْب 

 .ٕٙ٘ٔرقم : ؛ والطبقات السنية  ٕ٘ٙ/ٖ: اعبواىر اؼبضية : انظر   (ٕ)
بوقبكت : وتسمى ىذه اؼبدينة أيضا , يف إقليم أشروشنة يف شرؽ ظبرقند  قعمدينة عظيمة ت: نسبة إذل اسَبوشنة   (ٖ)

 .ٛٔ٘-ٚٔ٘ :بلداف اػببلفة الشرقية : انظر . اغبالية"أراتية"وموضعها يطابق مدينة , وبنوجكت , وبنجكت , 
: بهية ال د؛ والفوائ ٖٔٔ/ٕ: ؛ وىدية العارفْب  ٕٙٙٔ/ٕ: ؛ وكشف الظنوف  ٜٕٚ/ص:تاج الَباجم : انظر   (ٗ)

 .ٕٖٚ/ص



  .د اًمٗم٘مٞمف حمٛمد سمـ حمٛمقد اًمس٤مسمؼهق واًمِ 

"اهلداي٦م"شمٗم٘مف قمغم ص٤مطم٥م 
 (ٔ)

. 

   :برىان الدين  , يخ  لْ محمود بن أبي الخير أسعد الب    .11
   .ٜم٦مٓمْ اعمِمٝمقر سم٤مًمذيم٤مء واًمٗمِ , اًمٕم٤ممل , اإلُم٤مم , اًمِمٞمخ 

  .واحلدي٨م, اًمٗم٘مف و, ٖم٦م واًمٚم  , ُمٜمف سم٤مًمٜمحق  مل يٙمـ ذم زُم٤مٟمف أقمٚمؿَ 

وأظمذ احلدي٨م قمـ اًمِمٞمخ ,  "اهلداي٦م"شمٗم٘مف قمغم اًمِمٞمخ سمره٤من اًمديـ اعمرهمٞمٜم٤مين ص٤مطم٥م 

ٖم٤مين   ."اعمِم٤مرق" ص٤مطم٥ِم  , طمسـ سمـ حمٛمد اًمّم 

   .د وم٤مطمتٗمك سمف اعمٚمقك وإُمراءٜمْ م اهلِ ىمدِ 

ُم٤مت ؾمٜم٦م ؾمبع وصمامٟملم وؾمتامئ٦م
 (ٕ)

. 

  

                                 
 .ٖٔٗ/ص: والفوائد البهية : انظر   (ٔ)
 .ٕٚٔ,  ٚٔٔ/ٔ: اإلعبلـ دبن يف تاريخ اؽبند من األعبلـ للشيخ عبد اغبي اغبسِب : انظر   (ٕ)



 : ًلاُتٕ يف املزٓب : املطوب اهشادض 

زيـ اًمث  اَل قمْ اإلُم٤مم اعمرهمٞمٜم٤مين أطمد إَ  ه أمحد سمـ ؾمٚمٞمامن . ٘م٤مت ُمـ وم٘مٝم٤مء احلٜمٗمٞم٦مم اعمؼم  وىمد قمد 

وُمل اعمٕمروف سم٤مسمـ يمامل سم٤مؿم٤م  ُمـ  -إمم ـمب٘م٤مت  شم٘مسٞمٛمف ًمٗم٘مٝم٤مء اعمذه٥م قمٜمد -( هـ943ت )اًمر 

اًم٘م٤مدريـ قمغم شمٗمْمٞمؾ سمٕمض اًمرواي٤مت قمغم , اًمؽمضمٞمح  أصح٤مِب  وهل ـمب٘م٦مُ , اًمٓمب٘م٦م اخل٤مُمس٦م 

 .وأرومؼ ًمٚمٜم٤مس, وهذا أوومؼ ًمٚم٘مٞم٤مس , هذا أصح رواي٦م : ومٞم٘مقًمقن , سمٕمض سمرأهيؿ 

 :ٝمؿ ف يمتبُ تْ ف هذا سملم قمٚمامء اعمذه٥م وشمداوًمَ وىمد ؿم٤مع شم٘مسٞمٛمُ 

ـُ ومٜم٘مَ  هوأىمر   "ـمب٘م٤مت احلٜمٗمٞم٦م"ذم ( هـ979ت )احلٜم٤مئل  ٚمف اسم
(ٔ)

 .  

 "اًمٓمب٘م٤مت اًمسٜمٞم٦م"ذم ( هـ1335ت )ده اعمقمم شم٘مل اًمديـ سمـ قمبد اًم٘م٤مدر اًمتٛمٞمٛمل ورَ صمؿ أَ 

 "وهق شم٘مسٞمؿ طمسـ ضمدا": وىم٤مل , سمحروومف 
(ٕ)

 . 

َواومِض": ذم يمت٤مسمف ( هـ1314ت )صمؿ ذيمره قمكم اًم٘م٤مري  ًا ًمف "ؿَمؿ  اًمَٕمَقاِرض ذم ذم  اًمر  ُمِ٘مر 
(ٖ)

 

. 

قم٘مقد رؾمؿ "ٟمّم٤م ذم ذح ُمٜمٔمقُمتف اعمسامة ( هـ1252ت )صمؿ أقم٤مده اًمٕمالُم٦م اسمـ قم٤مسمديـ 

(ٗ) ه ومٞمٝماموأىمر   "اًمدر اعمخت٤مر"وذم ُم٘مدُم٦م طم٤مؿمٞمتف قمغم  "اعمٗمتل
. 

 :ـ اًمٜم٘مد ٚمؿ ُمِ ْس هذا اًمت٘مسٞمؿ مل يَ  أن   همػمَ 

ت ) ٤ميِن ضَم رْ اًمديـ ه٤مرون سمـ هب٤مء اًمديـ اعمَ  وم٠مول ُمـ اقمؽمض قمغم هذا اًمت٘مسٞمؿ اًمِمٞمخ ؿمٝم٤مُب 

 : "اهلداي٦م"وىم٤مل ذم ؿم٠من ص٤مطم٥م , وم٤مٟمت٘مده سمتامُمف  , ( هـ 1336

, ُمـ أصح٤مب اًمؽمضمٞمح  "اهلداي٦م" وص٤مطم٥َم  ضمٕمؾ اًم٘مدوري  ( اسمـ يمامل سم٤مؿم٤م:  أي)صمؿ إٟمف "

 لوه, ذم اعمس٤مئؾ اًمتل ٓ رواي٦م ومٞمٝم٤م قمـ أصح٤مب اعمذه٥م  : أي)وىم٤ميض ظم٤من ُمـ اعمجتٝمديـ 

                                 
 .ٜٚ-ٖٜ/ص: طبقات اغبنفية : انظر   (ٔ)
 .ٕٔ/ٔ: الطبقات السنية : انظر   (ٕ)
 . ٙٛٔ-ٖٛٔ/ص: شم العوارض يف ذـ الروافض   (ٖ)
 .ٓ٘-ٗٗ/ص: ؛ وشرح عقود رسم اؼبفٍب  ٕٙ٘-ٖٕ٘/ٔ: حاشية ابن عابدين : انظر   (ٗ)



ف ويمقٟمِ ,  م اًم٘مدوري قمغم ؿمٛمس إئٛم٦م زُم٤مٟم٤مً ُمع شم٘مد  ( يمامل سم٤مؿم٤م اًمٓمب٘م٦م اًمث٤مًمث٦م ذم شم٘مسٞمؿ اسمـ

(يٙمقن أقمغم)ومٙمٞمػ ٓ , ُمٜمف سم٤مقم٤م  ب٤م وأـمقَل ٕمْ أقمغم ُمٜمف يمَ 
(ٔ)

وأُم٤م ص٤مطم٥م ! ُمـ ىم٤ميض ظم٤من ؟ 

 وٟمسٞم٩ُم , ف وىمتِ  وومريدُ , ره هْ ذم دَ  واعمٕم٘مقد قمٚمٞمف اخلٜم٤مِسُ , إًمٞمف ذم قمٍمه  ومٝمق اعمِم٤مرُ  "اهلداي٦م"

يم٤مإلُم٤مم ومخر , م قمٍمه سم٤مًمٗمْمؾ واًمت٘مد   ًمف أهُؾ  أٟمف أىمر  : وهمػمه  "اجلقاهر" وىمد ذيمر ذم, ه وطمدِ 

إٟمف وم٤مق قمغم أىمراٟمف طمتك :  وىم٤مًمقا, يمه٤م وهمػمِ , واإلُم٤مم زيـ اًمديـ اًمٕمت ٤مّب , اًمديـ ىم٤ميض ظم٤من 

ف قمـ ىم٤ميض ظم٤من سمٛمراشم٥مومٙمٞمػ يٜمزل ؿم٠مٟمُ , وأذقمٜمقا ًمف سمف , قمغم ؿمٞمقظمف ذم اًمٗم٘مف 
(ٕ)

؟ سمؾ هق  

"ٕسمقاسمف وأًمزمُ , ذم أؾمب٤مسمف  وأصمب٧ُم , ُمٜمف سم٤مٓضمتٝم٤مد  أطمؼ  
(ٖ)

. 

سمٕمد أن  "اًمٜم٤مومع اًمٙمبػم"وم٘م٤مل ذم , ( هـ1334ت )اًمٚمٙمٜمقي   وشم٤مسمع اعمرضم٤مين  قمغم هذا اإلُم٤ممُ 

ـ ؿمتك ُمِ  ٤مراً ٔمَ ٟمْ إٓ أن ومٞمف أَ , ويمذا ذيمره ُمـ ضم٤مء سمٕمده ُم٘مٚم دا ًمف ": ٟم٘مؾ شم٘مسٞمؿ اسمـ يمامل سم٤مؿم٤م 

صمؿ رسد ذم  "اعمرضم٤مين احلٜمٗمل  ىمد أسمداه٤م اًمٗم٤مضُؾ , ًمٓمب٘م٦م إقمغم ذم إدٟمك ذم ا ـْ ُمَ  إدظم٤ملِ  ضمٝم٦مِ 

اعمرضم٤مين اعمذيمقرة أقماله قمب٤مرةَ  هذا اًمت٘مسٞمؿِ  ٥ِم شمٕم٘م  
(ٗ)

. 

أن هذه  ؿْ ٕمٚمَ وًمٞمُ ":  "قمٛمدة اًمرقم٤مي٦م"اعمسامة سمـ "ذح اًمقىم٤مي٦م"وىم٤مل ذم ُم٘مدُم٦م طم٤مؿمٞمتف قمغم 

س٦م  ُمسب ٕم٦مً  , اًم٘مسٛم٦م ًمٙمـ ذم اٟمدراج اًمٗم٘مٝم٤مء اعمذيمقريـ , وإن يم٤مٟم٧م صحٞمح٦م , يم٤مٟم٧م أو خمٛم 

ُمـ  دح٧م ذًمؽ اًم٘مسؿ ٟمٔمراً  ىمسؿٍ  اًمذيـ أدرضمٝمؿ أصح٤مب اًمت٘مسٞمامت سمحس٥م زقمٛمٝمؿ ذم ىمسؿٍ 

 إن مل يٙمـ أضمؾ   "اهلداي٦م"وص٤مطم٥ُم , ظم٤من  ـ ىم٤ميضُمِ  أن ؿم٠من اًم٘مدوري أضمؾ  : ُمٜمٝم٤م ... وضمقه 

 "اهلداي٦م" ظم٤من ذم اعمرشمب٦م اًمث٤مًمث٦م وطمط  اًم٘مدوري وص٤مطم٥ِم  ىم٤ميض ُؾ ٕمْ ومجَ , ُمٜمف ومٚمٞمس سم٠مدٟمك ُمٜمف 

 "ًمٞمس م٤م يٜمبٖمل
(٘)

. 

                                 
 .زيادة قدَّرُُتا لتصحيح الكبلـ  (ٔ)
 .يف الطبقة اػبامسة" اؽبداية"وصاحب , خاف يف الطبقة الثالثة  حيث جعل قاضي  (ٕ)
 .ٖٙ/ص: رضية العشاء وإف دل يغب الشفق ناظورة اغبق يف ف  (ٖ)
 .ٜ-ٛ: النافع الكبّب ؼبن يطالع اعبامع الكبّب : انظر   (ٗ)
 .ٜ-ٛ/ٔ: مقدمة عمدة الرعاية على شرح الوقاية   (٘)



ـُ يمامل ( "اهلداي٦م"ص٤مطم٥َم  : أي)ذيمره ":  "٦م قمغم اًمٗمقائد اًمبٝمٞم٦مٞم  اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت اًمسٜمِ "وىم٤مل ذم  اسم

اًم٘م٤مدريـ قمغم شمٗمْمٞمؾ سمٕمض اًمرواي٤مت قمغم سمٕمض سمرأهيؿ , سم٤مؿم٤م ُمـ ـمب٘م٦م أصح٤مب اًمؽمضمٞمح 

٥م سم٠من ؿم٠مٟمف ًمٞمس أَ , اًمٜمجٞمح  وًمف ذم ٟم٘مد اًمدٓئؾ واؾمتخراج اعمس٤مئؾ , ظم٤من  ُمـ ىم٤ميض ونَ دْ وشمُٕم٘م 

ه ُمـ اعمجتٝمديـ ذم اعمذه٥م إمم اًمٕم٘مؾ , سم٤مٓضمتٝم٤مد ذم اعمذه٥م  ومٝمق أطمؼ  , ؿم٠من  أي   ؿم٠منٌ  وقمد 

(ٔ) "اًمسٚمٞمؿ أىمرُب 
 . 

اًمٚمٙمٜمقي ذم  يمالمَ  "رد اعمحت٤مر"قمغم  "شم٘مريراشمف"ذم  اًمراومٕمل  اًمِمٞمخ حمٛمد رؿمٞمد صمؿ ٟم٘مؾ 

د ًمفيم٤معم١مي   "اًمٜم٤مومع اًمٙمبػم"
(ٕ)

. 

, د ارِ ـ اعمقَ ٤مس ُمِ بَ د سم٤مٓىمتِ رِ اقَ اًمِم   ٤مُص ٜمَ واىمتِ ":  "اهلداي٦م" اًمٕمٞمٜمل قمغم ىمقل ص٤مطم٥ِم  وذم شمٕمٚمٞمؼ

ُمرشمب٦م  "اهلداي٦م"ُيسَتَِمػ  ُمٜمف سُمٚمقُغ ص٤مطم٥ِم ُم٤م  "ضم٤مل٦م اًمر  ٕمَ ٜمْ ـ َص ٤مل ُمِ ثَ ُمْ سم٤مَٕ  ٤مرُ بَ وآقمتِ 

ر ١مصمَ د قمـ اًمسٚمػ ومل يُ إمم أٟمف ىم٤مدر قمغم آؾمتٜمب٤مط ومٞمام مل يرِ  وومٞمف إؿم٤مرةٌ ":  ىم٤مل . آضمتٝم٤مد

 "قمغم ُمٜم٤مط احلٙمؿ قمٜمٝمؿ ُمٓمٚم٘م٤م
(ٖ)

. 

صم٦م ُمـ حم٘م٘مل اعمت٠مظمريـ وضمٞمف  أن هذا اًمتٕم٘مٞم٥م اًمذي اشمٗمؼ قمٚمٞمف صمالر يتبلم  قْ  واًمٖمَ ؼْم وسمٕمد اًمس  

ُمف ذم سمٗمْمٚمف وشم٘مد   "اهلداي٦م"ه ُمـ ُمٕم٤مسي ص٤مطم٥م ظم٤من وهمػمِ  وم٢من ؿمٝم٤مدة اإلُم٤مم ىم٤ميض,  اً ضِمدّ 

إن مل  درضم٦مً ٓ ي٘مؾ قمٜمٝمؿ ُمٜمٝمؿ سم٠مٟمف  اقمؽماٌف ,  "اهلداي٦م" ٓ ؾمٞمام سمٕمد شم٠مًمٞمٗمف يمت٤مَب , اًمٕمٚمؿ واًمٗم٘مف 

 .يٙمـ أقمغم ُمٜمٝمؿ

ـُ  , وهنؿ سمٓمب٘م٤مٍت ف دُ ٚمُ ٕمْ ومجَ  واهلل أقمٚمؿ . ًمف قمـ درضمتف سمال ؿمؽ طمط   , يمامل سم٤مؿم٤م يمام ومٕمؾ اسم

 .قابسم٤مًمّم  

  

                                 
 . ٖٕٓص   (ٔ)
 .ٕٙ٘-ٖٕ٘/ٔ: تقريرات الرافعي على ىامش حاشية ابن عابدين : انظر   (ٕ)
 .ٕٗ/ٔ: البناية : انظر  (ٖ)



 : ثِاء اهعوٌاء عوٕٚ : املطوب اهشابع 

ومـ ضم٤مء , وشمالُمذشمف , وُمٕم٤مسيف , ُمـ ؿمٞمقظمف , ومحقل  قمٚمامءُ  "اهلداي٦م"أصمٜمك قمغم ص٤مطم٥م 

روا ُمآصمرَ , بقا ذم ُمدطمف ٝمَ ؾْم وأَ , بقا ذم وصٗمف ٜمَ ـمْ وم٠مَ , سمٕمده   وىمد يم٤من , ف دوا ومْم٤مئٚمَ ٞم  وؿَم , ه وؿمٝم 

ـِ وحلُ ,  يمر طم٘مٞم٘م٤مً اًمذ   جلٛمٞمؾِ   .٘م٤مً ٞماًمقصػ ظمٚمِ  س

 :ومٛمـ ؿمٞمقظمف اًمذيـ أذقمٜمقا ًمف 

: "اهلداي٦م"ىم٤مل ص٤مطم٥م , ( هـ535ت ) ٤مِّب ٞمجَ ؾمبِ ؿمٞمخ اإلؾمالم قمكم سمـ حمٛمد اإلِ  .1

ومٜمل " غ ومٞمف سم٤مًمَ , ويمت٥م زم سمذًمؽ يمت٤مسم٤م , سم٤مإلـمالق ذم اإلومت٤مء ,  , وذ 

"وأـمٜم٥م
(ٔ)

. 

ىم٤مل ص٤مطم٥م , ( هـ536ت )واًمّمدر اًمِمٝمٞمد قمٛمر سمـ قمبداًمٕمزيز سمـ ُم٤مزه  .2

شمالُمذشمف ذم إؾمب٤مق  ويٕمٚمٜمل ذم ظمقاص  , اإليمرام  ويم٤من ُيٙمِرُمٜمل هم٤مي٦مَ ": "اهلداي٦م"

وٓ ؿمؽ أن ُمثؾ هذه اًمٕمٜم٤مي٦م اًمزائدة ُمـ اًمِمٞمخ ًمتٚمٛمٞمذه ٓ يٙمقن إٓ ,  "اخل٤مص٦م

 .ٍق ًمٜمب٤مه٦م ومٞمف وشمٗمق  

 : ف ُمِ واقمؽمومقا سمٗمْمٚمف وشم٘مد  , اًمٕمٍم  ومـ قم٤مسه ُمـ يمب٤مر اًمٗم٘مٝم٤مء وأقمٞم٤منِ 

(هـ592ت )ظم٤من  ومخر اًمديـ ىم٤ميضاًمٗم٘مٞمف اعمِمٝمقر اإلُم٤مم 
(ٕ)

  ,  

(هـ586ت )واإلُم٤مم زيـ اًمديـ اًمٕمت ٤مّب 
(ٖ)

 ,  

(هـ616ت )سمره٤من اًمديـ حمٛمقد سمـ أمحد سمـ قمبد اًمٕمزيز  "اًمذظمػمة"و "اعمحٞمط"ص٤مطم٥م و
(ٗ)

 

,  

                                 
 .ٕٜ٘/ٕ: اعبواىر اؼبضية : انظر   (ٔ)
 .ٖٕٔ/ص: الفوائد البهية و  ؛ ٕٚٙ/ٕ: ىر اؼبضية اعبوا: انظر   (ٕ)
 .اؼبراجع السابقة  (ٖ)
 . ٖٕٔ/ص: الفوائد البهية : انظر   (ٗ)



(هـ619ت )اًم٘م٤ميض فمٝمػم اًمديـ اًمبخ٤مري  "ػمي٦مٝماًمٗمت٤موى اًمٔم"وص٤مطم٥م 
(ٔ)

  . 

 : هبذه إسمٞم٤مت , عم ٤م أراد آٟمٍمف قمٜمف , ه قمٛمر سمـ حمٛمقد اًم٘م٤ميض ويمت٥م إًمٞمف شمٚمٛمٞمذُ 

غَم ـ٤مًمٞم٥َم اًمٕمُ ـأؾم وطم٤مزَ   إٟم٤مَم مجٞمَٕمٝم٤م ٤مَق ـذي ومـأي٤م ذا اًم   

 دِ ـواعمََح٤مُمِ 

وأٟم٧َم مجٞمُع اًمٜم ٤مِس ذم صَمقِب    ٤مـوأٟم٧َم قَمِديُؿ اعمِْثِؾ ِٓزًم٧َم سم٤مىِمٞم   

  واطِمدِ 

ْٞمَتٜمـوأٟم٧َم اًم  ًمُٕمالوأٟم٧َم اًمذي قمٚم ٛمَتٜمل ؾُمَقَر ا    ثَؾ ـل ُمـذي رسم 

  دِ ـواًمِ 

٤م يمبػَم ـؽ إِذٌن يٜمْ ومٝمؾ ُمِ   ُد اْردِح٤مٓ ُمـ َذراَك رضورةً ـُأري   

  دِ ـ٤مضمِ ـإَُمَ 

قَن ـَأْن يٙم قُم٤مً ـد  يـومال سمُ   ري٥ِم سمبٚمدةٍ ـوم٢مْن ـم٤مل إًِمب٤مُث اًمٖمَ    

دِ ـ٤مئـسمٕم
(ٕ)

 

 : وأُم٤م اعمثٜمقن قمٚمٞمف مـ ضم٤مء سمٕمده 

سم٠مٟمف يم٤من يٕمرف صمامٟمٞم٦م ( هـ672ت )سمـ ُم٤مًمؽ اًمٜمحقي اًمديـ وم٘مد وصٗمف اًمٕمالُم٦م مج٤مل  .1

قمٚمقم
 (ٖ)

. 

أسمق , سمره٤من اًمديـ , قم٤ممل ُم٤م وراء اًمٜمٝمر ": وم٘م٤مل ,( هـ748ت )ووصٗمف اإلُم٤مم اًمذهبل  .2

 ,ٞم٦م اًمٕمٚمؿ وقمِ ويم٤من ُمـ أَ ... , احلٜمٗمل , احلسـ قمكم سمـ أّب سمٙمر سمـ قمبد اجلٚمٞمؾ اعمرهمٞمٜم٤مين 

" شمٕم٤ممم رمحف اهلل
 (ٔ)

. 

                                 
: ؛ والفوائد البهية ٕٕ٘/ٕ :؛ ومفتاح السعادة  ٕٖٕ/ص: ؛ وتاج الَباجم  ٘٘/ٖ: اعبواىر اؼبضية : انظر   (ٔ)

 .ٖٕٔ/ص
 .ٔٚٙ/ٕ: اعبواىر اؼبضية : انظر  (ٕ)
 . ٕٛٙ/ٕ: اعبواىر اؼبضية : انظر   (ٖ)



وهق قمكم سمـ أّب سمٙمر سمـ قمبد "( : هـ775ت )وىم٤مل احل٤مومظ قمبد اًم٘م٤مدر اًم٘مرر احلٜمٗمل  .3

, ؼاعمح٘م  , اًمٕمالُم٦م , اعمرهمٞمٜم٤مين , سمره٤من اًمديـ , ؿمٞمخ اإلؾمالم , اجلٚمٞمؾ اًمٗمرهم٤مين 

"مقمٍمه سم٤مًمٗمْمؾ واًمت٘مد   ًمف أهُؾ  أىمر  ,  "اهلداي٦م"ص٤مطم٥م 
 (ٕ)

. 

 "اًمٕمٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م"ص٤مطم٥ُم ( هـ786ت )ووصٗمف اإلُم٤مم أيمٛمؾ اًمديـ اًمب٤مسمرِت  .4

 رؿِم ُمُ , اهلل قمغم إٟم٤مم  ٦مُ طمج  , اإلؾمالم  ُمِم٤ميِخ  ؿمٞمُخ ": سم٘مقًمف 
ِ
رت اًمدهر ُم٤م شمٙمر   د قمٚمامء

" "اهلداي٦م"ص٤مطم٥م , اعمخّمقص سم٤مًمٕمٜم٤مي٦م ,  اًمٚمٞم٤مزم وإي٤مم
(ٖ)

.  

"ومتح اًم٘مدير"ذم ( هـ861ت )م سمٛمثؾ هذه اًمٙمٚمامت ذيمره اًمٙمامل اسمـ اهلامو
(ٗ)

. 

إذا , يم٤مء اًمذ   طَ ٗمرِ ُمُ , اًمٜمٔمػم  قمديؿَ , ؾم٤م ذم اًمبح٨م ويم٤من وم٤مرِ ": ذم وصٗمف  وىم٤مل اًمٙمٗمقي .5

, ؾ ُمـ أىمٓم٤مر إرض إمم سملم يديف ٛمَ واًمٗمت٤موى دُح , إًمٞمف  يم٤من هق اعمِم٤مرَ  طمَّض ذم جمٚمسٍ 

 "ًمٞمس ًمٖمػمه اًمٕمٚمقم آصم٤مرٌ ًمف ذم , ف قمٚمٞمف ؾ إًمٞمف ُمـ اًمبالد ًمٚمتٗم٘م  رطَم ويم٤من اًمٓمٚمب٦م شمَ 
(٘)

. 

سمِٞمدّي احلٜمٗمل  .6 ُمرهمٞمٜم٤من ":  "شم٤مج اًمٕمروس"ذم ( هـ 1235)وىم٤مل اًمسٞمد حمٛمد ُمرشم٣م اًمز 

ُمٜمف اإلُم٤مم سمره٤من اًمديـ أسمق , ٤مٟم٦م رهمَ ُم٤م ي٘مرب ُمـ ومَ , سمام وراء اًمٜمٝمر , سمٙمرس اًمٖملم , 

ذم وم٘مف  "ٗم٤مي٦ماًمٙم"و "اهلداي٦م"ُم١مًمػ , احلسـ قمكم سمـ أّب سمٙمر سمـ قمبد اجلٚمٞمؾ اعمرهمٜمٞم٤مين 

وشمٗم٘مف , وٟمنم اعمذه٥م , وأذقمـ ًمف اًمِمٞمقخ , ًمف اًمزُم٤من  وراَق , ًمف إىمران  أىمر  . احلٜمٗمٞم٦م

 "ع احلدي٨موؾمٛمِ , قمٚمٞمف اجلٛمٝمقر 
(ٙ)

. 

                                                                                               
  .ٕٖٕ/ٕٔ: سّب أعبلـ النببلء   (ٔ)
 .ٕٚٙ/ٕ: اعبواىر اؼبضية   (ٕ)
 .ٕ/ٔ: العناية مع فتح القدير   (ٖ)
 .ٙ/ٔفتح القدير : انظر   (ٗ)
 .ٕٓ/ٔ: واؼبزيد نقبل عن مقدمة ؿبقق التجنيس ,  ٕٔٓص : كتائب أعبلـ األخيار    (٘)
 . ٕٛٔ/ٜ: تاج العروس   (ٙ)



, حمدصم٤م , طم٤مومٔم٤م , وم٘مٞمٝم٤م , سم٠مٟمف يم٤من إُم٤مُم٤م ( هـ 1334ت )ووصٗمف اًمٕمالُم٦م اًمٚمٙمٜمقي  .7

قم٤م ورِ , زاهدا , ٘م٤م دىم  ُمُ , ٤مرا ٟمٔم  , ٤م حم٘م٘م  , ٜم٤م ت٘مِ ُمُ , ض٤مسمٓم٤م ًمٚمٗمٜمقن , ؾم٤مُمٕم٤م ًمٚمٕمٚمقم , ُمٗمرسا 

ف ذم اًمٗم٘مف وإدب ُمثٚمَ  مل شمر اًمٕمٞمقنُ , ؿم٤مقمرا , أديب٤م , أصقًمٞم٤م , ُم٤مهرا , وم٤مضال , قم٤م سم٤مرِ , 

وًمف اًمٞمد اًمب٤مؾمٓم٦م ذم اخلالف واًمب٤مع اعمٛمتد ذم اعمذه٥م, 
(ٔ)

.  

ه ص٤مطم٥م  ب٤م اسمـ يمامل سم٤مؿم٤م ذم قمد  صح٤مب اًمؽمضمٞمح ُمـ ـمب٘م٦م أ "اهلداي٦م"وىم٤مل أيْم٤م ُمٕم٘م 

وًمف ذم ٟم٘مد , ظم٤من  ُمـ ىم٤ميض ف ًمٞمس سم٠مدونَ ؿم٠مٟمُ ": دون ـمب٘م٦م اعمجتٝمديـ ذم اعمذه٥م 

ه , سم٤مٓضمتٝم٤مد ذم اعمذه٥م  ومٝمق أطمؼ  , ؿم٠من  أي   اًمدٓئؾ واؾمتخراج اعمس٤مئؾ ؿم٠منٌ  وقمد 

 "ُمـ اعمجتٝمديـ ذم اعمذه٥م إمم اًمٕم٘مؾ اًمسٚمٞمؿ أىمرُب 
(ٕ)

. 

ض٤م قمغم شم٘مسٞمؿ ٕمؽمِ ُمُ  "قرة احلؼٟم٤مفمُ "٤مًمتف ذم رؾم( هـ1336ت )وىم٤مل اًمٗم٤مضؾ اعمرضم٤مين  .8

, ومٝمق اعمِم٤مر إًمٞمف ذم قمٍمه ,  "اهلداي٦م"وأُم٤م ص٤مطم٥م ": اسمـ يمامل سم٤مؿم٤م ًمٗم٘مٝم٤مء اعمذه٥م 

ومٙمٞمػ يٜمزل ؿم٠مٟمف ... وٟمسٞم٩م وطمده , وومريد وىمتف , واعمٕم٘مقد قمٚمٞمف اخلٜم٤مس ذم دهره 

 وأًمزمُ , ذم أؾمب٤مسمف  أصمب٧ُم و, ُمٜمف سم٤مٓضمتٝم٤مد  ظم٤من سمٛمراشم٥م ؟ سمؾ هق أطمؼ   قمـ ىم٤ميض

 "ٕسمقاسمف
(ٖ)

. 

َريْمكم ىم٤مئال  .9 قمكم سمـ أّب سمٙمر سمـ قمبد اجلٚمٞمؾ اًمٗمرهم٤مين ": ووصٗمف اًمٕمالُم٦م ظمػم اًمديـ اًمز 

يم٤من طم٤مومٔم٤م , ٟمسبتف إمم ُمرهمٞمٜم٤من ُمـ ٟمقاطمل ومرهم٤مٟم٦م, وم٘مٝم٤مء احلٜمٗمٞم٦م  رِ ُمـ أيم٤مسمِ , اعمرهمٜمٞم٤مين 

"أديب٤م, ٘م٤م حم٘م  , ا ُمٗمرس  , 
(ٗ)

 . 

                                 
 .ٖٕٓ/ص: الفوائد البهية : انظر   (ٔ)
 .ٖٕٓ/ص: التعليقات السنية على الفوائد البهية   (ٕ)
 .ٖٙ/ص:ناظورة اغبق   (ٖ)
 ***: معجم اؼبؤلفْب   (ٗ)



قمكم سمـ أّب سمٙمر سمـ قمبد اجلٚمٞمؾ اًمٗمرهم٤مين اعمرهمٞمٜم٤مين ": سم٘مقًمف ووصٗمف قمٛمر رض٤م يمح٤مًم٦م  .13

 كٌ ِم٤مرِ ُمُ ,  ُمٗمرس  , طم٤مومظ , ث حمد  ,  يِض رَ ومَ , وم٘مٞمف , أسمق احلسـ , سمره٤من اًمديـ , احلٜمٗمل , 

(ٔ) "ذم أٟمقاع اًمٕمٚمقم
. 

 

 : آثاسٖ اهعوٌٚٞ : املطوب اهجاًّ 

يمٚمٝم٤م ٟم٤مومٕم٦م , ٜمتٗمع هب٤م سمٕمد ُمقشمف قمٚمٛمٞم٦م يُ  ػ اإلُم٤مم اعمرهمٞمٜم٤مين ًمألضمٞم٤مل اًمالطم٘م٦م صمروةً ىمد ظمٚم  

 . أصٞمٚم٦م ذم اعمذه٥م احلٜمٗمل عَ ُمراضمِ  ٕمد  ُمٗمٞمدة شمُ 

وم٢مٟمف مل يزل ُمرضمٕم٤م ,  "اهلداي٦م"ٓؾمٞمام , يمؾ شمّم٤مٟمٞمٗمف ُم٘مبقًم٦م ُمٕمتٛمدة ": ىم٤مل اًمٚمٙمٜمقي 

"ًمٚمٗم٘مٝم٤مء راً ٜمٔم  وُمُ , ًمٚمٗمْمالء 
(ٕ)

. 

وُمـ ":  "اًمبداي٦م"ذم شم٘مدُمتف قمغم , اعمدرس سم٤مٕزهر  , وىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمقد إسمراهٞمؿ يمرؾمقن  

وىمد ـمقى اهلل ًمف اًمٗم٘مف , اعم٘مٓمقع سمف أن اعمرهمٞمٜم٤مين ُمـ أقمالم احلٜمٗمٞم٦م اًمذيـ ُيِم٤مر إًمٞمٝمؿ سم٤مًمبٜم٤من  

 قدةِ وضَم , ده ذم ُم١مًمٗم٤مشمف يٛمع اًمٕمٚمؿ اًمٙمثػم ذم اًم٘مقل اًمقضمٞمز ُمع وضقح اًمٕمب٤مرة  ومتجِ , ٤م  ٞمّ ـمَ 

قمغم هذه إدًم٦م   واًمرد  , ٝم٤م تِ وأدًم   ٗم٦مِ واعمخ٤مًمِ , هل٤م  ٘م٦م وآؾمتدٓلِ سم٤معمذاه٥م اعمقاومِ  واإلعم٤ممِ , اًمرصػ 

رأٟم٤م ًمف وُم٤م ىمَ , ًمف ُمـ ضمٝم٦م اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ   وآؾمتدَٓل  قمٜمف وم٠مطمسـ اًمدوم٤معَ , اٟمتّم٤مرا عمذهبف  , 

وُمٕمٜم٤مه فم٤مهرا ذم , ه  ٞمؽ قمـ يمثػمِ ٖمٜمِ ف يُ ٚمُ اًمٙمالم ُم٤م يم٤من ىمٚمٞم ظمػمُ : )اجل٤مطمظ  ٟم٤م ىمقَل رْ ىمقٓ إٓ ذيمَ 

"(ًمٗمٔمف
(ٖ)

. 

 : ٗم٤مشمف اًمتل اشمٗم٘م٧م قمٚمٞمٝم٤م أصح٤مب اًمؽماضمؿ هل ُم١مًم   وأؿمٝمرُ 

                                 
 .٘ٗ/ٚ: معجم اؼبؤلفْب   (ٔ)
 .ٕٖٕ/ص: الفوائد البهية   (ٕ)
 .ؼ/ص: مقدمة البداية : انظر  (ٖ)



          :بداية المبتدي  .1

ٕمف إمم أن يٛمع اًمٕمٚمؿ اًمٙمثػم ًمف قمغم شم٠مًمٞمٗمف هق شمٓمٚم   يم٤من اًمب٤مقم٨ُم ,   "اهلداي٦م"هق ُمتـ يمت٤مسمف  

مجع ومٞمف  .ذم اعمٕم٤مين ىم٦مٍ ذم إؾمٚمقب ورِ  ذم اًمٕمب٤مرة وضمقدةٍ  ذم اًم٘مقل اًمقضمٞمز ُمع وضقٍح 

ّٕب احلسلم  "اعمختٍم"و, ًمإلُم٤مم حمٛمد سمـ احلسـ اًمِمٞمب٤مين  "اجل٤مُمع اًمّمٖمػم"ُمس٤مئؾ 

"اجل٤مُمع اًمّمٖمػم"واظمت٤مر ومٞمف شمرشمٞم٥م , اًم٘مدوري 
(ٔ)

. 

يم٤من خيٓمر سمب٤مزم قمٜمد اسمتداء ":  "اًمبداي٦م"ىم٤مل ذم ظمٓمب٦م     

وطمٞم٨م وىمع , اًمرؾمؿ  يمبػمُ  ,احلجؿ  صٖمػمُ , ومٞمف ُمـ يمؾ ٟمقع , ذم اًمٗم٘مف  طم٤مزم أن يٙمقن يمت٤مٌب 

ذم  يمت٤مٍب  أمجَؾ , اعمٜمسقب إمم اًم٘مدوري  "اعمختٍم"وضمدت , آشمٗم٤مق سمتٓمقاف اًمٓمرق 

ـِ  اجل٤مُمع "بقن اًمّمٖمػم واًمٙمبػم ذم طمٗمظ رهم  اًمدهر يُ  ؼماءَ ورأي٧م يمُ , وإقمج٤مب  إي٤مزٍ  أطمس

, إًمٞمف  دقم٧م اًمَّضورةُ  إٓ ُم٤م, ومٞمف قمٜمٝمام  وٓ أدم٤موزَ , أن أمجع سمٞمٜمٝمام  ومٝمٛمٛم٧ُم ,  "اًمّمٖمػم

"يمٗم٤مي٦م اعمٜمتٝمل"طمف ؾمٛمٞمتف سمـنْم ًمِ  ٘م٧ُم وم  وًمق وُ ,  "سمداي٦م اعمبتدي"ٞمتف وؾمٛم  
(ٕ)

 . 

 .وىو مطبوع متداوؿ     

          :كفاية المنتهي  .2

ذطم٤م , سمققمده   ووم٤مءً ,   "اًمبداي٦م"ذح طمتك ,    "اهلداي٦م"ؾ ص٤مطم٥م ضَم اهلل ذم أَ  أُمد   

     ."يمٗم٤مي٦م اعمٜمتٝمل"وؾمامه , ٓ ذم ٟمحق صمامٟملم جمٚمدا ٓمق  ُمُ 

ٝم٤م أن أذطَم  "سمداي٦م اعمبتدي"ذم ُمبدأ  اًمققمدُ  ى قمكم  َ  روىمد ضَم ":  "اهلداي٦م"ىم٤مل ذم ُم٘مدُم٦م  

غ سمٕمض , ومٞمف  ومنمقم٧ُم ,  "يمٗم٤مي٦م اعمٜمتٝمل"ٛمف سمـرؾُم ذطم٤م أَ , سمتقومٞمؼ اهلل شمٕم٤ممم ,  واًمققمد ُيسق 

أن  وظمِمٞم٧ُم , ُمـ اإلـمٜم٤مب  ومٞمف ٟمبذاً  شمبٞمٜم٧ُم , اًمٗمراغ  ئ قمٜمف اشمٙم٤مءَ وطملم أيم٤مد أشمٙمِ , اعمس٤مغ 

"ر ٕضمٚمف اًمٙمت٤مبجَ هُي 
(ٖ)

وهق        .        

                                 
؛ وىدية  ٕٕٛ-ٕٕٚ/ٔ: نوف ظ؛ وكشف ال ٖٕٛ/ٕ: ؛ ومفتاح السعادة  ٕٓٚ/ص: تاج الَباجم : انظر   (ٔ)

 .ٕ/ٖ: اؽبداية للكنوي  ؛ ومقدمة ٖٕٔ/ص:الفوائد البهية و  ؛ ٕٓٚ/ٔ: العارفْب 
 .ؽ/ص: انظر مقدمة البداية  (ٕ)
 .٘ٔ-ٗٔ/ٔ: اؽبداية   (ٖ)



       .سمؾ ذم طمٙمؿ اعمٗم٘مقد, قمزيز اًمقضمقد  يمت٤مٌب 

"وُمٍم, واًمِم٤مم  ,  مل يقضمد ذم دي٤مر اًمٕمراق , وهق يمت٤مب ُمٕمدوم  ": ىم٤مل اًمٕمٞمٜمل   
(ٔ)

. 

 "إٟمف وُمِ٘مد ذم وىمٕم٦م اًمتت٤مر ومل يقضمد": وىم٤مل قمكم اًم٘م٤مري     
(ٕ)

. 

هل           :الهداية  .3

وؾمٞم٠مِت احلدي٨م قمٜمف ذم . "اهلداي٦م"ص٤مطم٥م : ومّم٤مر ي٘م٤مل ًمف , وهب٤م اؿمُتِٝمر , أؿمٝمر شمقاًمٞمٗمف 

 .إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم سمف ُمبح٨م ظم٤مص

        :التجنيس والمزيد  .4

,  "وهق ٕهؾ اًمٗمتقى ظمػم قمتٞمد, اًمتجٜمٞمس واعمزيد ": يمام ئمٝمر م٤م ؾمامه سمف ُم١مًمٗمف , اًمٙمت٤مب  

اًمتل اؾمتٜمبٓمٝم٤م , وم٘مٝمٞم٦م ُمتٜمققم٦م ذم ومروع ُمذه٥م اإلُم٤مم أّب طمٜمٞمٗم٦م  أطمٙم٤ممٍ  قمـ جمٛمققم٦مِ  قمب٤مرةٌ 

  .قمٜمٝمؿ ذم اًمرواي٦م إٓ ُم٤م ؿمذ  , قمٚمٞمٝم٤م اعمت٘مدُمقن  ومل يٜمص  , اعمت٠مظمرون 

٦م عم٤م سمدأ سمجٛمٕمف ؿمٞمُخف اًمّمدر اًمِمٝمٞمد طمس٤مم ٛم  ٦م اًمٙمت٤مب أن شم٠مًمٞمٗمف هذا شمتِ ذيمر اعم١مًمػ ذم ظمٓمب

, ًمٚمسٛمرىمٜمدي  "اًمٜمقازل"يمـ, ُمـ يمت٥م اعمت٠مظمريـ ( هـ536ت )اًمديـ قمٛمر سمـ قمبد اًمٕمزيز 

ومت٤موى أئٛم٦م "و,  "ومت٤موى اسمـ اًمٗمْمؾ"و,  "واىمٕم٤مت اًمٜم٤مـمٗمل"و, ًمف  "قمٞمقن اعمس٤مئؾ"و

  ."ؾمٛمرىمٜمد

وم٘م٤مم اًمتٚمٛمٞمذ اًمرؿمٞمد سمره٤من اًمديـ اعمرهمٞمٜم٤مين سم٢مت٤مُمف ودحسلم , ف تٛم  ىمبؾ أن يُ  ومُتقذم ؿمٞمخف 

همري٥م "و, ًمٚمٜم٤مـمٗمل  "إضمٜم٤مس"يمـ, ُمزيدا إًمٞمف ُمـ يمت٥م ُمِم٤مخيف وؿمٞمقخ ُمِم٤مخيف , ٟمٔم٤مُمف 

ًمٚمّمدر  "اًمٗمت٤موى اًمّمٖمرى"و, ٟمجؿ اًمديـ اًمٜمسٗمل  "ومت٤موى"و, ّٕب ؿمج٤مع  "اًمرواي٦م

وهمػم ذًمؽ, اًمِمٝمٞمد 
(ٖ)

ومل         .

سمؾ ىم٤مم سمتٜمٔمٞمٛمٝم٤م شمٜمٔمٞمام ضمٞمدا ُمع سمٞم٤من احلج٩م , رهمٞمٜم٤مين سمجٛمع إىمقال ومحس٥م اعم يٙمتِػ 

                                 
 .ٛٙٔ/ٜ: البناية  (ٔ)
: وكشف الظنوف؛  ٖٕٛ/ٕ: ؛ ومفتاح السعادة  ٕٚٓ/ص: ؛ وتاج الَباجم  ٕٛٙ/ٕ: اعبواىر اؼبضية : انظر   (ٕ)

ٔ/ٕٖ٘. 
 .ٕٜ-ٜٛ/ٔ: التجنيس واؼبزيد : انظر   (ٖ)



 وأىمقاًمف اًمسديدة اًمتل أسمرزْت , هذا إمم ضم٤مٟم٥م آراءه اخل٤مص٦م , وإدًم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م واًمٜم٘مٚمٞم٦م 

ؿمخّمٞمتف اًمٗم٘مٝمٞم٦م سمؽمضمٞمٍح ُمٕمٚم ٍؾ  ًمبٕمض إىمقال قمغم إظمر
 (ٔ)

.   

ومٙم٤من سمذًمؽ , ًمٗم٘مف وأقمٞم٤من ذم قمٚمؿ اًمٗمت٤موى ذم ا دةٌ قمٛمِ وم٤مًمٙمت٤مب ظمالص٦م ضمٝمد قمٚمامء هؿ أَ  

ُمٕملم ٕهؾ اًمٗمتقى وًمٙمؾ ُمـ أراد أن يٙمِمػ ظمب٤مي٤م اعمس٤مئؾ ظمػمَ 
(ٕ)

. 

 .ؾ رسمع اًمٙمت٤مب شم٘مريب٤مٛمث  ُمٜمف يُ  بع ضمزءٌ وىمد ـمُ     

       :ع دَّة الناسك في ع دَّة  من المناسك  .5

"اهلداي٦م"ذيمره اعمرهمٞمٜم٤مين ذم يمت٤مب احل٩م ُمـ   
(ٖ)

.  

اعمرهمٞمٜم٤مين يمب٘مٞم٦م شمّم٤مٟمٞمٗمف ُمـ اًمٙمت٥م اعم٘مبقًم٦م واعمٕمتؼمة ذم اعمذه٥موُمٜم٤مؾمؽ  
 (ٗ)

.  

 . وهق ُمٗم٘مقد

ىم٤مل ذم        :كتاب الفرائض أو فرائض العثماني  .6

٥م ٚم٘م  هذا جمٛمقع يُ ": ومٞمٝم٤م سمٕمد احلٛمد ( "اهلداي٦م"ص٤مطم٥م : أي )ىم٤مل ": يمِمػ اًمٔمٜمقن 

,  قمـ ذيمر اًمرد  ( اًمِمٞمخ اًمٕمثامين: أي )وأقمرض , ويم٤من اعمتـ ًمٚمِمٞمخ اًمٕمثامين  ....  "سم٤مًمٕمثامين

ر سمٕمد وذيمَ ,  اعمرهمٞمٜم٤مين  ( ذًمؽ)وم٠مصٚمح , وُم٤م قمداه٤م ُمـ شمٗمريٕم٤مت إطمٙم٤مم , وذوي إرطم٤مم 

ّمحٞمح ٓ ٓطمتٞم٤مضمف إمم شم, شمقاضٕم٤م , ًمف  وذًمؽ إيمراُم٤مً , ة يمت٥م ُمـ قمد   وومقائدَ  اٟمتٝم٤مئف زوائدَ 

ويمثرة ومْمٚمف وىمدرشمف قمغم شمّمٜمٞمػ يمت٤مب ُمـ , وقمدم ُمثٚمف , ُمع همزارة قمٚمٛمف , ه يمت٤مب همػمِ 

                                 
 .ٖٖ٘-ٕٖ٘/ٔ: ؛ وكشف الطنوف  ٖ٘-ٕ٘/ٔ:  التجنيس واؼبزيد ة ؿبققدممق: انظر   (ٔ)
وكشف الظنوف  ؛ ٖٕٙ/ٕ: ؛ ومفتاح السعادة  ٕٕٗ/ص: ؛ وطبقات اغبنفية  ٕٙٓ/ص: تاج الَباجم : انظر   (ٕ)

 .ٖٕٓ/ص: والفوائد البهية ؛  ٘ٗ/ٚ :؛ ومعجم اؼبؤلفْب  ٕٓٚ/ٔ: ؛ وىدية العارفْب  ٖٖ٘-ٕٖ٘/ٔ: 
(ٖ)  ٔ/ٕٙٗ. 
: ؛ وكشف الظنوف  ٖٕٛ/ٕ: ومفتاح السعادة ؛  ٕٕٗ/ص: ؛ وطبقات اغبنفية  ٕٚٓ/ص: انظر  تاج الَباجم   (ٗ)

 .ٖٕٔ/ص:والفوائد البهية ؛  ٕٓٚ/ٔ: ؛ وىدية العارفْب ٖٓٛٔ,  ٖٓٔٔ/ٕ



  . "قمٜمده

ذح اًمِمٞمخ ُمٜمٝم٤مج اًمديـ إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٚمٞمامن اًمرساي: ذيمر ُمـ ذوح اًمٙمت٤مب و       
(ٔ)

. 

        : مختارات النوازل  .7
 .مجع ومٞمف جمٛمققم٦م ُمـ ومت٤موى اًمٜمقازل  

 .وىمد طم٘مؼ ىمسؿ اًمٕمب٤مدات ُمٜمف ذم اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ,وٓيزال اًمٙمت٤مب خمٓمقـم٤م  

          :الفقهاء  ة  خ  ي  شْ م   .8

وىمد وىمػ قمٚمٞمٝم٤م ,  "ُمِمٞمخ٦م اًمٗم٘مٝم٤مء": ه٤م وؾمام  , ًمٜمٗمسف ُمِمٞمخ٦م  "اهلداي٦م"مجع ص٤مطم٥م  

 "اهلداي٦م"ف ذم أصمٜم٤مء اًمؽماضمؿ إمم ُمـ ذيمره ص٤مطم٥م وٟمب  , ؼ ُمٜمٝم٤م ومقائد وقمٚم  , ويمتبٝم٤م , اًم٘مرر 

ذم ُمِمٞمختف
 (ٕ)

. 

 : وذُكر من تصانيفو أيضا 
ًمإلُم٤مم حمٛمد شرح الجامع الكبير. 1

(ٖ)
 . 

 .الزياداتيمت٤مب . 2

وذيمره اًمٚمٙمٜمقي سم٤مؾمؿ ٟمنم اعمذه٥م.  نشر المذاىب. 3
 (ٗ)

. 

  :  المزيد في فروع الحنفية. 4

(٘)"هدي٦م اًمٕم٤مروملم"و "يمِمػ اًمٔمٜمقن"هٙمذا ذيمره ذم 
إٟمف ذم ": وىم٤مل ذم   اًمٙمِمػ . 

                                 
وىدية  ؛ ٕٔ٘ٔ-ٕٓ٘ٔ/ٕ: كشف الظنوف و ؛  ٖٕٛ/ٕ: ؛ ومفتاح السعادة  ٕٚٓ/ص :تاج الَباجم : انظر   (ٔ)

 .ٕٓٚ/ٔ: العارفْب
 .ٕٚٓ: لَباجم ؛ وتاج ا ٕٛٙ/ٕ: اعبواىر اؼبضية : انظر   (ٕ)
 .ٙٗ-٘ٗ/ٚ: ؛ ومعجم اؼبؤلفْب  ٕٓٚ/ٔ: ؛ وىدية العارفْب  ٜٙ٘/ٕ: كشف الظنوف : انظر   (ٖ)
 . ٕٓٚ/ٔ: ؛ وىدية العارفْب  ٖٕٔ/ص: ؛ والفوائد البهية  ٖٜ٘ٔ/ٕ: كشف الظنوف : انظر   (ٗ)
 . ٕٓٚ/ٔ: ؛ وىدية العارفْب  ٓٙٙٔ/ٕ: كشف الطنوف : انظر   (٘)



"اًمتح٘مٞمؼ واعمزيد": وذيمره اعمال قمكم اًم٘م٤مري سم٤مؾمؿ . "ومروع احلٜمٗمٞم٦م
(ٔ)

وم٤معمحتٛمؾ أن  ,  

 .واهلل أقمٚمؿ,  "اًمتجٜمٞمس واعمزيد"يٙمقن هذا اًمٙمت٤مب هق يمت٤مب 

  :  كتاب المنتقى. 5

وشم٤مسمٕمف اًمٚمٙمٜمقي, ه اًمٙمٗمقي ُمـ شمّم٤مٟمٞمػ اإلُم٤مم اعمرهمٞمٜم٤مين قمد  
(ٕ)

ىم٤مل اًمِمٞمخ قمبد . 

يذيمرون هذا اًمٙمت٤مب ذم شمّم٤مٟمٞمػ اإلُم٤مم أهؾ اًمؽماضمؿ ٓ ":  اًمرؿمٞمد اًمٜمٕمامين 

ـ  ,  "يمٗم٤مي٦م اعمٜمتٝمل"وإٟمام يذيمرون ذم شمّم٤مٟمٞمٗمف , اعمرهمٞمٜم٤مين  أن أيدي  وم٤مًمٖم٤مًم٥م قمغم اًمٔم

"ومّم٤مر يمٗم٤مي٦ُم اعمٜمتٝمل يمت٤مَب اعمٜمت٘مك, سمف  ٤مخ ىمد شمالقمب٧ْم س  اًمٜم  
(ٖ)

واهلل ,  وهق حمتٛمؾ. 

 .أقمٚمؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 .ٔ٘/ٔ: ب نقبل عن مقدمة ؿبقق التنبية على مشكبلت اؽبداية  ٛٙ: شبار اعبنية األ: انظر   (ٔ)
 .ٖٕٔ/ص: الفوائد البهية : انظر   (ٕ)
 . ٚٓٔ/ص: ما ينبغي بو العناية   (ٖ)



 

 

 

 

 

 

 

 
 : وفيو ثالثة مطالب 

 
 اشؿ افؽتاب ومضؿقكف: ادطؾب إول  

 

 أمهقة افؽتاب وثـاء افعؾامء ظؾقف: ادطؾب افثاين 

 

 "اهلداية"افؽتب ادصـػة حقل ـتاب : ادطؾب افثافث 
 

  

 املبحح اهجاُٛ

 "اهلذاٙٞ"بزٝ عّ كتاب ُ



 :اسٍ اهلتاب ًٗضٌُٕ٘ : املطوب األٗي 

ه سمف ُم١مًمٗمفيمام ؾماّم ,"اهلداي٦م" يمت٤مُب ,  ٗمر اًمٕمٔمٞمؿهذا اًمس  
(ٔ)

واظمتّم٤مر ًمٙمت٤مب ذم ,  عمتـ ذٌح ,  

ضم٤مُمٕم٤م ٕٟمقاع ,  ػ يمت٤مسم٤م ذم اًمٗم٘مفّمٜم  ر سمب٤مل اعم١مًمػ ذم أول إُمر أن يُ وذًمؽ أٟمف ظمٓمَ . وىم٧م واطمد

 .يمبػما ذم اًمرؾمؿ,  صٖمػما ذم احلجؿ,  اعمس٤مئؾ

 : ًم٦م إذ ذاك يمت٤مسم٤من ويم٤من ُمـ ُمتقن اعمذه٥م اعمِمتٝمرة اعمتداوَ 

ت )ًمإلُم٤مم أّب احلسلم أمحد سمـ حمٛمد اًم٘مدوري اًمبٖمدادي  "اًم٘مدوريخمتٍم ": أطمديمه٤م 

,  ر قمٚمٞمف آقمتامد ذم اعمذه٥ميمثُ ,  وهق ُمتـ ُمتلم ُمٕمتؼم. "اًمٙمت٤مب"وُيٕمرف أيْم٤م سمـ,  (هـ428

ـِ وطُم ,  ؾمٚمقبإُ  وؾمٝمقًم٦مِ ,  اًمٕمب٤مرة وؾمالؾم٦مِ ,  ٗمظاًمٚم   ز سمقضقِح يتٛمٞم    .اإلي٤مز س

وٟم٤مومع ,  ضم٤مُمع صٖمػم,  وهمٞم٨م ُم٤مـمر,  زاظمر يم٠مٟمف سمحرٌ ": وصٗمف قمبد احلٛمٞمد اًمٚمٙمٜمقي سم٘مقًمف 

ـُ ,  يمبػم وص٤مر ُمتداوٓ ,  اًم٘مبقل ـم٤مرت قمٚمٞمف ري٤مُح ,  ٝم٤م وم٤مئدةوأقمٛم  ,  اًمٗم٘مف وأومْمٚمٝم٤م ُمتقنِ  أطمس

 "...يم٤مًمِمٛمس قمغم راسمٕم٦م اًمٜمٝم٤مر,  طمتك اؿمتٝمر ذم إُمّم٤مر وإقمّم٤مر,  سملم اًمٕمٚمامء واًمٗمحقل

(ٕ)
. 

وهق (. هـ189ت ) ًمإلُم٤مم حمٛمد سمـ احلسـ اًمِمٞمب٤مين  "اجل٤مُمع اًمّمٖمػم": وصم٤مٟمٞمٝمام 

أًمٗمف اإلُم٤مم حمٛمد سمٕمد . اًمتل هل أؾم٤مس اعمذه٥م احلٜمٗمل,  اًمٙمت٤مب اًمث٤مين ُمـ يمت٥م فم٤مهر اًمرواي٦م

واإلُم٤مم أسمق يقؾمػ ُمع . ومجع ومٞمف ُم٤م رواه ًمف اًم٘م٤ميض أسمق يقؾمػ قمـ أّب طمٜمٞمٗم٦م,  "إصؾ"

وٓ ذم ؾمٗمر يٗم٤مرق هذا اًمٙمت٤مب ٓ ذم طمٍَّض  ضمالًم٦م ىمدره يم٤من ٓ
(ٖ)

. 

,  هق أصؾ ضمٚمٞمؾ ذم اًمٗم٘مف ": وم٘م٤مًمقا ,  رآمِ وأصمٜمقا قمٚمٞمف صمٜم٤مء قمَ ,  وم٤مئ٘م٦م احلٜمٗمٞم٦م قمٜم٤مي٦مً  أوٓه قمٚمامءُ 

                                 
 .٘ٔ/ٔ: اؽبداية : انظر   (ٔ)
؛  ٜٓٛٔ/ٖ :؛ وجامع الشروح واغبواشي  ٖٔٙٔ/ٕ: كشف الظنوف و  ؛ ٕٛٗ/ٔ: اعبواىر اؼبضية : انظر   (ٕ)

 .٘ٙٗ-ٗٙٗ/ٕ: واؼبذىب اغبنفي ألضبد نقيب 
 .ٗ/ٖ: مقدمة اؽبداية للكنوي : انظر   (ٖ)



اًمٜمقازل  وأٟمقاعِ ,  ٝم٤مت ُمس٤مئؾ أصح٤مسمٜم٤م وقمٞمقهن٤مُم  يِمتٛمؾ قمغم أُ ,  ويمت٤مب ومٞمف ٟمٗمع يمبػم وظمػم يمثػم

ُمـ طمقى ُمٕم٤مٟمٞمف ,  ـ طمٗمٔمف ومٝمق أطمٗمظ أصح٤مسمٜم٤موُمَ ,  أصح٤مسمٜم٤م أومٝمؿُ ٛمف ومٝمق ـ ومٝمِ ُمَ ,  ٤موومٜمقهِن 

ويم٤من أهال ًمٚمٗمتقى ,  ُمـ مجٚم٦م اًمٗمْمالء د  وقمُ ,  ٞم٦م اًمٗم٘مٝم٤مءٚمْ ووقمك ُمب٤مٟمٞمف ص٤مر ُمـ قمِ 

"واًم٘مْم٤مء
(ٔ)

. 

ومجٛمع ُمس٤مئٚمٝمام ذم ,  قمغم هذيـ اًمٙمت٤مسملم عمٙم٤مٟمتٝمام قمٜمد اًمٕمٚمامء "اهلداي٦م"ومقىمع اظمتٞم٤مر ص٤مطم٥م 

  ."اجل٤مُمع اًمّمٖمػم"خمت٤مرا ومٞمف شمرشمٞم٥م ,  "بتديسمداي٦م اعم"يمت٤مب ؾمامه 

يمٗم٤مي٦م "وؾمامه ,  داطمف ذطم٤م ـمقيال ذم ٟمحق صمامٟملم جمٚم  ومنَم ,  هذا اًمٙمت٤مب ؼ ًمنمِح صمؿ ُووم  

,  جر ٕضمٚمف اًمٙمت٤مبوظمٌم أن هُي ,   ًمف ومٞمف اإلـمٜم٤مبوعم٤م يم٤مد أن يٗمرغ ُمٜمف شمبلم  ,  "اعمٜمتٝمل

ر أصقل اعمس٤مئؾ وذيمَ ,  ومٞمف سملم اًمرواي٦م واًمدراي٦م مجع,  "اهلداي٦م"وم٤مظمتٍمه سمٙمت٤مسمف هذا اًمذي ؾمامه 

 .ك اًمزوائد ذم يمؾ سم٤مبوشمرَ 

 ومٞمف  مجعُ أَ ,  "اهلداي٦م"سمـ ُمقؾمقمٍ  آظمرَ  ٜم٤من اًمٕمٜم٤مي٦م إمم ذٍح قمِ  ومٍموم٧ُم ": ىم٤مل ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف 

ٞمقن اًمرواي٦مسمتقومٞمؼ اهلل شمٕم٤ممم سملم قمُ 
(ٕ)

وُمتقن اًمدراي٦م 
(ٖ)

ض٤م ٕمرِ ُمُ ,  شم٤مريم٤م ًمٚمزوائد ذم يمؾ سم٤مب,  

طمتك إن ,  يٜمسح٥م قمٚمٞمٝم٤م ومّمقٌل  ُمع ُم٤م أٟمف يِمتٛمؾ قمغم أصقلٍ ,  هذا اًمٜمقع ُمـ اإلؾمٝم٤مب قمـ

ي٘متٍم ,  وُمـ أقمجٚمف اًمقىم٧م قمٜمف,  اًمقىمقف يرهم٥م ذم إـمقل وإيمؼم ف إمم ُمزيدِ تُ يمِه   ٧ْم ٛمَ ُمـ ؾَم 

ـ  ,  ٤مس ومٞمام يٕمِم٘مقن ُمذاه٥موًمٚمٜم  ,  قمغم إصٖمر وإىمٍم "يمٚمف ظمػمٌ  واًمٗم
(ٗ)

. 

,  ز اًمٚمٗمظ وهق ذح ُمقضَم ,   "اًمٙمٗم٤مي٦م"واظمتّم٤مر ًمـ "اًمبداي٦م"ٌح ًمـذ "اهلداي٦م"ومٙمت٤مب 

ُمع اًمتٕمري٩م قمغم ذيمر ,  ٝم٤م ٕطمٙم٤مم اعمس٤مئؾ اعمذهبٞم٦م وأدًمتِ  ضم٤مُمعٌ ,  طمسـ اًمسبؽ ,  اعمٕمٜمك  واضُح 

                                 
 .ٗ٘ٗ/ٕ: ؛ واؼبذىب اغبنفي  ٕٖ/ص: ؛ والنافع الكبّب  ٔٙ٘/ٔ: كشف الظنوف : انظر   (ٔ)
 .٘ٔ/ٔ: حاشية اللكنوي على اؽبداية : انظر . الروايات اؼبختارة:  أي  (ٕ)
قوِّيةالدالئ: أي   (ٖ)

ُ
 .٘ٔ/ٔ: حاشية اللكنوي على اؽبداية : انظر . ل العقلية اؼب

 .٘ٔ/ٔ: اؽبداية : انظر   (ٗ)



ؾمٚمٞمؿ همزير وذوٍق  ومٞمف قمغم قمٚمؿٍ  دل  . آراء اعمخ٤مًمٗملم وٟم٘مد أدًمتٝمؿ 
(ٔ)

 . 

  

                                 
 .ؽ/ص: مقدمة بداية اؼببتدي   (ٔ)



 : ٗثِاء اهعوٌاء عوٕٚ " اهلذاٙٞ"أٌٓٚٞ كتاب : املطوب اهجاُٛ 

أن  وٓ ؿمؽ  ,  هؿ سمفؤيمت٤مب هق اهتامم اًمٕمٚمامء واقمتٜم٤م ستدل سمف قمغم أيمهٞم٦م أي  إن أىمقى ُم٤م يُ 

ٓ يقضمد ًمف  وُمـ اًمٕمٚمامء واًمٗمْمالء اقمتٜم٤مءً ,  ل ُمـ اخلقاص واًمٕمقام ىمبقٓىمد ًم٘مِ  "اهلداي٦م"يمت٤مب 

  .ُمثٞمٌؾ  - ومٞمام أقمٚمؿُ  -

 : ٔم٤مهر ذًمؽ آقمتٜم٤مء ـ ُمَ ومٛمِ 

وم٤مومتتح يمثػم ُمـ ,  وىمراءةً  وإضم٤مزةً  وشمداوًمقه رواي٦مً ,  أهنؿ رووه سم٤مًمسٜمد قمـ ُم١مًمٗمف .1

اًمنماح يم٤مًمب٤مسمرِت
(ٔ)

واًمٕمٞمٜمل ,
(ٕ)

واسمـ اهلامم ,
(ٖ)

ؿ سمذيمر هؿ ذوطم٤مِت وهمػمِ  ,

م ذم شمرمج٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ قمبد اًمست٤مر وىمد شم٘مد  . "اهلداي٦م"أؾم٤مٟمٞمدهؿ إمم ص٤مطم٥م 

   .أٟمف راوي اًمٙمت٤مب قمـ ُم١مًمٗمف "ي٦ماهلدا"ص٤مطم٥م  شمٚمٛمٞمذِ ,  ريدَ رْ اًمٙمَ 

٥م اإلُم٤مم رساج اًمديـ قمٛمر سمـ قمكم سمـ ضف ًمف رْ ًمٙمثرة ىمراءشمف وقمَ  "ىم٤مرئ اهلداي٦م"وًُم٘م 

قمغم ُمِم٤مخيف
(ٗ)

ُمع أٟمف ,  طمٗمٔمقه قمـ فمٝمر اًم٘مٚم٥م,  ٔم٦مطمٗمَ  "اهلداي٦م"ٙمت٤مب سمؾ يم٤من ًمِ ,  

    . ًمٞمس سمّمٖمػم احلجؿ

"قًمف قمغم احلٗمظوطمٗمٔمف سمٕمْمٝمؿ ُمع ـمُ ": ىم٤مل اسمـ أّب اًمٕمز 
(٘)

.    

(هـ675ت )اًمِمٞمخ ؿمٝم٤مب اًمديـ حمٛمقد سمـ أّب سمٙمر سمـ قمبد اًم٘م٤مهر :  ٛمٛمـ طمٗمٔمف وم
 

(ٙ)
ضف قمغم رَ طمٗمٔمف ذم صٖمره وقمَ ,  (هـ744ت )واإلُم٤مم حمٛمد سمـ احلسـ احلٚمبل ,  

مج٤مقم٦م
(ٚ)

. 

                                 
 .ٕ/ٔ: العناية : انظر   (ٔ)
 .ٕٗ/ٔ: البناية : انظر  (ٕ)
 .ٚ-٘/ٔ: فتح القدير : انظر   (ٖ)
  .ٖٖٕٓ/ٕ: كشف الظنوف : انظر   (ٗ)
  .ٖٕٚ/ٔ: التنبيو على مشكبلت اؽبداية   (٘)
  .ٖٚٔ/ٖ: اعبواىر اؼبضية : نظر ا  (ٙ)
  .ٚ٘ٗ-ٙ٘ٗ/ٖ: اعبواىر اؼبضية : انظر   (ٚ)



ذم احلٚم٘م٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م واعمدارس واعمٕم٤مهد واجل٤مُمٕم٤مت  وشمدريس٤مً  أهنؿ شمداوًمقه درؾم٤مً  .2

  .ُمـ قمٍم اعم١مًمػ إمم يقُمٜم٤م هذا

 قمٛمدةَ ( "اهلداي٦م"يمت٤مب : أي )ص٤مر ":  "اًمبٜم٤مي٦م"ىم٤مل اًمٕمٞمٜمل ذم ظمٓمب٦م يمت٤مسمف 

ومٚمؿ يزاًمقا ُمِمتٖمٚملم سمف ذم ,  اعمّمدريـ ذم جم٤مًمسٝمؿ وومخرَ ,  اعمدرؾملم ذم ُمدارؾمٝمؿ

"ويتدارؾمقٟمف ذم يمؾ ُمٙم٤من,  يمؾ زُم٤من
(ٔ)

.  

,  ٓ قمغم ٟمٓم٤مق واؾمع ذم أوؾم٤مط احلٜمٗمٞم٦مإمم أن ُمتداوَ  "اهلداي٦م"سمؾ وٓ يزال يمت٤مب 

  .ظم٤مص٦م ذم سمالد اهلٜمد وإومٖم٤من وُم٤م ضم٤موره٤م ُمـ دول روؾمٞم٤م اعمحررة وشمريمٞم٤م

ـ ومٝمق أؿمٝمر قمٜمدهؿ ُمِ ,  وٓ ؾمٞمام قمٚمامء إومٖم٤من واهلٜمد":  ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمبٜمقري 

"ؿٚمَ ٟم٤مر قمغم قمَ 
(ٕ)

. 

ُم٤م  ٜملم ُمثَؾ ٤مظ اعمت٘مِ صملم واحلٗم  ذم اًمٗم٘مف ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء واعمحد   يمت٤مٍب  ؼ قمغم ذِح ٗمِ أٟمف مل يت   .3

  ."اهلداي٦م"اشمٗم٘مقا قمغم يمت٤مب 

,  واًمتٕمٚمٞم٘م٤مت قمٚمٞمٝم٤م "اهلداي٦م"ُمـ ذوح   "يمِمػ اًمٔمٜمقن"وىمد ذيمر ص٤مطم٥م 

  .ستلم ذطم٤ماًمواًمتخ٤مري٩م ٕطم٤مديثٝم٤م ىمدرا يمبػما ي٤موز 

احلقار واًمنموح إًمٞمف سمٕمد  اًمتح٘مٞمؼ وضؿ  ٟم٤م ذم ذْ ظَم ًمق أَ و":   ىم٤مل اًمبٜمقري 

اطمف ـ ذ  ومٛمِ ...يسػم ر اعمذيمقر ىمدرا همػمَ دْ ٟم٤م قمغم اًم٘مَ دْ ًمزِ  "اًمٙمِمػ"قمٝمد ص٤مطم٥م 

ام قَ وىمِ , لٞمٜمِ ُمثؾ احل٤مومظ اًمٕمَ ,  اًمٕمٍم وأقمٞم٤من اًم٘مقم المُ قمْ صملم أَ اعمحد  وُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء 

ضمٞمف ُمـ ـ خمر  وُمِ ,  ٞمقاداًمس  امم واسمـ اهلُ ,  يـ اًمٙم٤ميملام اًمد  قَ وىمِ ,  ٤مين٘مَ شمْ يـ إَ اًمد  

واًم٘م٤مؾمؿ سمـ ,  واسمـ طمجر,  واًم٘مرر,  يٚمٕملواًمز  ,  اعم٤مرديٜمل ٤مظ ُمثُؾ ٝم٤مسمذة احلٗم  ضَم 

أُمث٤مل ه١مٓء إقمٞم٤من ذم ؿم٤مرطمٞمف  وذوم٤مً  ومٙمٗمك ًمٙمت٤مسمف ومْمالً ,  ٤م احلٜمٗملٖمَ قسمَ ٚمُ ٓمْ ىمَ 

                                 
 .ٕٕ/ٔ: البناية   (ٔ)
  .ٙٔ/ٔ: مقدمتو على نصب الراية   (ٕ)



  !ومٝمؾ هذه اعمزي٦م شُمس٤مضَمؾ أو دُم٤مَرى؟,  وخمرضمٞمف

"امنٍ يَ  ديدِ قل احلَ ّم٘مُ ُمَ  وٓ يمؾ    ٦مٜمَ ٞمْ ثَ ٜم٤من سمُ اًمبِ  قِب ُْم خَم  وُم٤م يمؾ   
(ٔ)

 

ٕمتؼم ُمـ اعمّم٤مدر إؾم٤مؾمٞم٦م واعمراضمع اًمالزُم٦م ًمٚمٛم١مًمٗملم سمٕمده ذم يُ  "اهلداي٦م"أن يمت٤مب  .4

 "اًمتبٞملم"ومٝمذا اًمزيٚمٕمل ذم , اًمٗم٘مف احلٜمٗمل 
(ٕ)

"اًمبحر"واسمـ ٟمجٞمؿ ذم ,  
 (ٖ) 

واسمـ , 

 "طم٤مؿمٞمتف"قم٤مسمديـ ذم 
(ٗ)

ف واقمتٛمدوا ختريَ , اإلطم٤مٓت قمٚمٞمف وهمػمهؿ ىمد أيمثروا , 

ف عمذاه٥م أئٛم٦م اعمذه٥موٟم٘مٚمَ , ه ًمٚمدٓئؾ وشم٘مريرَ , ًمٚمٛمس٤مئؾ 
(٘)

.  

وم٢مٟمف مل يزل ,  "اهلداي٦م"ٓ ؾمٞمام يمت٤مب , شمّم٤مٟمٞمٗمف ُم٘مبقًم٦م ُمٕمتٛمدة  يمؾ  ": ىم٤مل اًمٚمٙمٜمقي 

"ٕم٤م ًمٚمٗمْمالء وُُمٜمٔم را ًمٚمٗم٘مٝم٤مءضمِ رْ ُمَ 
(ٙ)

.       

ىم٤مل اًمبدر اًمٕمٞمٜمل ذم ظمٓمب٦م , ل ذم اًمٗمتقى أٟمف ُمـ يمت٥م اعمذه٥م اًمتل قمٚمٞمٝم٤م اعمٕمق   .5

ِمتٛمال ُمُ ... ٙمقٟمف ًمِ ( ُمـ اًم٘مبقل "اهلداي٦م"ُم٤م ًم٘مل يمت٤مب  : أي) وذًمؽ ": ذطمف 

(ٚ) "ىقمغم خمت٤مر اًمٗمتق
.  

(ٛ)"ءقمٚمٞمف ذم احلٙمؿ واإلومت٤م( إصح٤مب: أي )يٕمتٛمدون ":وىم٤مل اسمـ أّب اًمٕمز 
 .

اًمٗمتقى قمغم ُمذه٥م  وىمد صدر سمف ـم٤مش يمؼمي زاده قمٜمد ذيمر اًمٙمت٥م اعمٕمتؼمة ذم

٦مٞماحلٜمٗم
(ٜ)

. 

                                 
  .ٙٔ/ٔ:  مقدمتو على نصب الراية  (ٔ)
 .ٕٗٛ/ٖ,  ٜٖٔ/ٕ,  ٕٔٓ/ٔ: انظر على سبيل اؼبثاؿ  (ٕ)
 .ٕٙ٘/ٖ, ٙٛٔ/ٕ,  ٖٖ٘/ٔ: انظر  (ٖ)
 .ٚٗٔ/ٗ,  ٖٚٔ/ٕ,  ٖٓ٘/ٔ: انظر  (ٗ)
  .ٖٕٛ-ٖٕٚ/ٔ: التنبيو على مشكبلت اؽبداية  : انظر  (٘)
  .ٕٖٕ/ص: الفوائد البهية    (ٙ)
 .ٕٕ/ٔ: البناية   (ٚ)
  .ٖٕٚ/ٔ: التنبيو على مشكبلت اؽبداية    (ٛ)
  .ٛ٘٘/ٕ: مفتاح السعادة : انظر    (ٜ)



,  واًمؽميمٞم٦م,  واًمٗم٤مرؾمٞم٦م,  إردوي٦م: ُمٜمٝم٤م ,  أٟمف شمرضمؿ سمٙم٤مُمٚمف إمم ؿمتك اًمٚمٖم٤مت .6

سمؾ قمٚمٞمٝم٤م ذم إردوي٦م واًمٗم٤مرؾمٞم٦م ,  أظمرى ورسمام إمم ًمٖم٤مٍت ,  واإلٟمجٚمٞمزي٦م,  واًمبٜمٖم٤مًمٞم٦م

,  ُمـ هذا اًمٙمت٤مب اًمٗمْمٞمؾ ك ًمٚمجٛمٞمع آؾمتٗم٤مدةُ طمتك يتسٜم  ,  شمبٚمغ جمٚمدات ذوٌح 

ظم٤مص٦م ـمٚمب٦م اعمدارس واعمٕم٤مهد
(ٔ)

. 

7.  
ٍ
يمٞمػ وىمد َوضمد ىمبقٓ ,  ف ًمٙمت٤مب آظمرُمثٚمُ  ُمـ قمٚمامء اعمذه٥م ىمؾ   سم٤مًمغٍ  أٟمف طُمٔمل سمثٜم٤مء

ف أذقمٜمقا ًمف وأىمراٟمَ  "اهلداي٦م"ُمِم٤ميخ ص٤مطم٥م  ومذيمر اًم٘مرر أن  ,  ُمٜمذ قمٝمد ُم١مًمٗمف

."يمٗم٤مي٦م اعمٜمتٝمل"و "اهلداي٦م"ٓ ؾمٞمام سمٕمد شمّمٜمٞمٗمف ًمٙمت٤مب ,  يمٚمٝمؿ
(ٕ)

  

 :قمامد اًمديـ  "اهلداي٦م"اسمـ ص٤مطم٥م  ومٞمفوىم٤مل 

 كٛمَ ق اًمٕمِ ٚمُ ٞمف وَيْ ٔمِ إمم طم٤مومِ   ىدَ ي اهلُ دِ هَي  "اهلداي٦م"يمت٤مب "

"كٜمَ  اعمُ ََم ىمْ ٤مل أَ ف ٟمَ ٤مًمَ ٟمَ  ـْ ومٛمَ   كجَ ف ي٤م ذا احلِ ٔمْ ف واطمٗمَ ُمْ زِ وماَل 
(ٖ)

 

 : وىم٤مل اًمب٤مسمرِت ذم اومتت٤مح ذطمف 

,  راي٦مف قمغم أصقل اًمد  قائِ ٓطمتِ ,  ًمٚمٝمداي٦م ٦مٌ ٜم  عمئِ  "اهلداي٦م"وم٢من يمت٤مب ,  أُم٤م سمٕمد"

 ٧ْم ٚمَ وظَم ,  ٨م اإلؾمٝم٤مببْ ف ُمـ ظُم أًمٗم٤مفمِ  ُمٕم٤مدنُ  ٚمّم٧ْم ظَم ,  واي٦مواٟمٓمقائف قمغم ُمتقن اًمر  

ـ ب٤م ُمِ ريم  وز اإلسمريز ُمُ ؼُم سمِ  زَ ومؼمَ ,  رج اإلـمٜم٤مبوهَبْ ,  ي٤مزػ اإلِ يْ ُمٕم٤مٟمٞمف قمـ زَ  ٘مقدُ ٟمُ 

وذم اًمٕم٘مقل ,  فتُ ىم  وذم إومٙم٤مر رِ ,  فذم اعمٗم٤مصؾ قمذوسمتُ  ٧ْم ِم  تَ ,  ُمٕمٜمك وضمٞمز

"فشمُ د  طمِ 
(ٗ)

. 

 : ووصٗمف اسمـ أّب اًمٕمز ذم ظمٓمب٦م يمت٤مسمف سم٘مقًمف 

                                 
مقدمة التجنيس واؼبزيد : وانظر  ؛ٜ٘ٔ, ٙٚٔ, ٕٗٔ, ٖٚٔ, ٕٖٔ, ٖٔٔ/ص: ما ينبغي بو العناية : انظر   (ٔ)

  .ٖٗ/ٔ: للمحقق 
  .ٕٛٙ/ٕ: اعبواىر اؼبضية : انظر   (ٕ)
  .ٖ/ٖ: مقدمة اؽبداية للكنوي   (ٖ)
  .ٕ/ٔ: العناية   (ٗ)



قمغم ُمذه٥م اإلُم٤مم أّب  "اًمبداي٦م"ذح  "اهلداي٦م" يمت٤مَب  وم٢مين عم٤م رأي٧ُم ,  أُم٤م سمٕمد"

ه٤م وأيمثرِ ,  ه٤م ٟمٗمٕم٤مً همرزِ ـ أَ وُمِ  , ٗم٦م ذم ُمذهبفاًمٙمت٥م اعمّمٜم   ُمـ أضمؾ  ,  طمٜمٞمٗم٦م 

ىمد ذطمف ,  يٕمتٛمدون قمٚمٞمٝم٤م ذم احلٙمؿ واإلومت٤مء,  ه٤م سملم إصح٤مبوأؿمٝمرِ ,  ومقائدَ 

وطمٗمٔمف سمٕمْمٝمؿ ُمع ,  قا ُمٜمٝم٤م اًمدروَس وأًم٘مَ ,  ويمتبقا قمٚمٞمف احلقار,  ُمٜمٝمؿ مج٤مقم٦مٌ 

"...ٟم٘مٚمف ًمٚمٛمذه٥م ـمقًمف قمغم احلٗمظ : وُم٤م ذاك إٓ حلسـ ًمٗمٔمف وصح٦مِ 
(ٔ)

. 

 : وىم٤مل اًمبدر اًمٕمٞمٜمل وأـم٤مل 

,  سمف ومْمالء اخلٚمػ رْت وشمٗم٤مظَم ,  اًمسٚمػ سمف قمٚمامءُ  ٧ْم جَ ىمد شمب٤مهَ  "اهلداي٦م"إن يمت٤مب "

ومٚمؿ ,  اعمّمدريـ ذم جم٤مًمسٝمؿ وومخرَ ,  عمدرؾملم ذم ُمدارؾمٝمؿا طمتك ص٤مر قمٛمدةَ 

وذًمؽ ًمٙمقٟمف طم٤موي٤م ,  ويتدارؾمقٟمف ذم يمؾ ُمٙم٤من,  يزاًمقا ُمِمتٖمٚملم سمف ذم يمؾ زُم٤من

وواومٞم٤م ,  ال قمغم خمت٤مر اًمٗمتقىِمتٛمِ وُمُ ,  احل٘م٤مئؼ زِ ُمْ وضم٤مُمٕم٤م ًمرَ ,  ىم٤مئؼًمٙمٜمز اًمد  

 وؿم٤مومٞم٤م ذم أضمقسم٦م اًمقاىمٕم٤مت,  ويم٤مومٞم٤م ذم إطم٤مـم٦م احل٤مدصم٤مت,  أرسار احل٤مويسمخالص٦م 

 وُم٤مؿمٞم٤م قمغم أصقل ُمبٜمٞم٦م,  همريب٦مٍ  ال قمغم ومقائدَ ٗمّم  ُمُ و,  قمجٞمب٦مٍ  ال قمغم ىمقاقمدَ ص  ُم١مَ , 

وشمريمٞم٥م ,  وشمرشمٞم٥م أٟمٞمٍؼ ,  ودٓئؾ يمثػمة,  همزيرةٍ  وُمس٤مئَؾ ,  وومّمقل رصٞمٜم٦م, 

 "طم٘مٞمؼ
(ٕ)

. 

  : وم٘م٤مل وأصمٜمك قمٚمٞمف ـم٤مش يمؼمي زاده 

,  اإلـمٜم٤مب( "يمٗم٤مي٦م اعمٜمتٝمل"ذم  : أي)ومٞمف ( اهلداي٦م"ص٤مطم٥م : أي ) وعم٤م شمبلم  "

سم٤مًمٖم٤م ,  واومٞم٤م,  ٟم٤مومٕم٤م,  ًمٓمٞمٗم٤م,  جر ٕضمٚمف اًمٙمت٤مب ذطمف ذطم٤م خمتٍماوظمٌم أن هُي 

وسم٤مجلٛمٚم٦م هق ,  "اهلداي٦م"ه وؾمام  ,  ذم احلسـ واًمت٘مرير واًمتحرير واًمْمبط واإلشم٘م٤من

ـ وُمِ ,  "اًمزُم٤من سمث٤مٟمٞمف ؾ قملمُ مل يٙمتحِ  وم٤مظمرٌ  يمت٤مٌب ":  "اًمقىم٤مي٦م"يمام ىم٤مل ص٤مطم٥م 

وطمسـ اإلي٤مز ذم اًمتحرير وىمع ؾمٝمال  ف أٟمف ُمع اؿمتامًمف اًمدىم٤مئَؼ ًمٓم٤مئػ أطمقاًمِ 

                                 
  .ٖٕٛ-ٖٕٚ/ٔ: التنبيو على مشكبلت اؽبداية   (ٔ)
 .ٕٕ/ٔ: البناية   (ٕ)



ذم  غ أطمدٌ وإومم أن ٓ يب٤مًمِ ,  متٜمع ومٝمق سم٤محل٘مٞم٘م٦م ؾمٝمٌؾ ,  سمٔم٤مهره قمغم يمؾ ـم٤مًم٥م

"فوم٢من اًمسٙمقت قمـ ُمدطمف ُمدطُم ,  وصٗمف
(ٔ)

. 

 : وىم٤مل اًمٗم٤مضؾ اًمٚمٙمٜمقي 

ويمؾ شمّم٤مٟمٞمٗمف ُم٘مبقًمف ,  "خمت٤مرات اًمٜمقازل"ُمع ذطمٝم٤م و "اهلداي٦م" ىمد ـم٤مًمٕم٧ُم "

را ٔم  ٜمِ وُمُ ,  ضمٕم٤م ًمٚمٗمْمالءرْ وم٢مٟمف مل يزل ُمَ ,  "اهلداي٦م"ٓ ؾمٞمام يمت٤مب ,  ُمٕمتٛمدة

"ًمٚمٗم٘مٝم٤مء
(ٕ)

. 

 :  ظم٤مت٦م اعمحدصملم اًمِمٞمخ أٟمقر ؿم٤مه اًمٙمِمٛمػمي ,  وىم٤مل إُم٤مم اًمٕمٍم

ذم شمٚمخٞمص يمالم  "اهلداي٦م" سمٛمث٤مسم٦م يمت٤مِب  ه٥م إرسمٕم٦م يمت٤مٌب ا٤مر اعمذٗمَ ؾْم ًمٞمس ذم أَ "

ـِ ,  اًم٘مقم  رٌ رَ ٝم٤م دُ يمٚم   سمٙمٚمامٍت ,  ٟمٗمسٍ  فِ ت ذم شمٗم٘م  ٝمام  ًمٚمٛمُ  واجلٛمعِ ,  شمٕمبػمه اًمرائؼ وطمس

 ."رروهمُ 

إدب ئمٝمر ذم إومّم٤مح اًمتٕمبػم إدّب ذم همقاُمض  اإلٟمِم٤مء وومْمُؾ  سمراقم٦مُ ": وىم٤مل 

 قمب٤مرات احلدائؼ وإزه٤مر ذم ومّم٤مطم٦مِ  ًمٞمس٧م اعمزي٦مُ ,  اعمس٤مئؾ إسمح٤مث وُمِمٙمالِت 

 ."ويم٤مشم٥م ؿم٤مقمرٍ  ىمف يمؾ  ـمرَ  وم٢مٟمف سم٤مٌب ,  وظمرير إهن٤مر اًمٜمس٤مئؿِ  وذيمرِ , 

,  "ومتح اًم٘مدير"هؾ شم٘مدر قمغم أن شم١مًمػ يمت٤مسم٤م ُمثؾ : ؾم٠مًمٜمل سمٕمض اًمٗمْمالء ": وىم٤مل 

؟ "اهلداي٦م"وُمثؾ :  ىم٤مل,  ٟمٕمؿ: ٦م واًمتحرير ؟ ىمٚم٧م ذم اًمدىم  ,  "اهلداي٦م"وهق ذح 

 ."ة أؾمٓمروًمق قمد  ,  يمال: ىمٚم٧م 

ر اًمد  "ُمثؾ ص٤مطم٥م  وم٘مٞمفٍ  ذم وم٘مٝمف أًمُػ  "اهلداي٦م" ص٤مطم٥ِم  ٓ يدرك ؿم٠موَ ": وىم٤مل 

وقمٚمؿ ص٤مطم٥م ,  اًمّمدر قمٚمٛمف قمٚمؿُ ,  اًمٜمٗمس وم٘مٞمفُ  "اهلداي٦م"وم٢من ص٤مطم٥م ,  "اعمخت٤مر

 ."سمٞمٜمٝمام ًمبٕمٞمدٌ  وإن اًمبقنَ ,  ٗم٤مرؾْم ػ وإَ حُ اًمّم   قمٚمؿُ  "اعمخت٤مر اًمدر  "

                                 
  .ٖٕٛ/ٕ: مفتاح السعادة   (ٔ)
  .ٕٖٕ/ص: الفوائد البهية  (ٕ)



, اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز: إن يمت٥م إدب اًمٕمرّب ذم اعمسٚمٛملم صمالصم٦م : ق ُمـ ىم٤مل وصدَ ": وىم٤مل 

""اهلداي٦م"ويمت٤مب ,  وصحٞمح اًمبخ٤مري
(ٔ)

. 

 امِت ٚمِ ٘م٤م قمغم يمَ ُمٕمٚم  ,  قري ٜمّ اًمٕمالُم٦م اًمسٞمد يقؾمػ اًمبِ ,  ث اًمٕمٍمه حمد  وىم٤مل شمٚمٛمٞمذُ 

 : ف ؿمٞمخِ 

ذم ُمٜمزًم٦م هذا ,  إُم٤مم اًمٕمٍم,  إؾمت٤مذ اإلُم٤مموٟم٤مهٞمؽ هبذه اًمٙمٚمامت ُمـ هذا "

,  ُمـ ومٙمرة دىمٞم٘م٦م ص٤مئب٦م سمؾ ظمرضم٧ْم ,  وإـمراء وإهن٤م ًمٞمس٧م جم٤مزوم٦مً ,  اًمٙمت٤مب اجلٚمٞمؾ

ر دح٘مٞم٘مف ًمٚم٘مقم اًمتل رَ دُ  مَ وم٘مد  ,  ٕم٥مدة اًمٕمٜم٤مء واًمت  ٙم٤مسمَ هم٤مص٧م ذم َدَرك اًمٙمت٤مب سمٛمُ 

"ه٦م ُمـ اًمدهررْ أظمرضمٝم٤م قمـ َدَريمف سمٕمد سمُ 
(ٕ)

. 

 

 

 :  "اهلداي٦م"ذم اًمثٜم٤مء قمغم يمت٤مب  ىم٤مل اًمِمٞمخ قمبد اًمٗمت٤مح أسمقهمدة و

ًمإلُم٤مم سمره٤من  "اهلداي٦م"يمت٤مب  ُمـ ُمس٤مئؾِ ( "اًمقىم٤مي٦م"يمت٤مَب : أي )وىمد اؾمتخٚمّمف "

,  إًمٞمٜم٤م دح٘مٞم٘م٤م وتحٞمّم٤م يمت٥م احلٜمٗمٞم٦م اًمتل وصٚم٧ْم  اًمذي هق أضمؾ  ,  اًمديـ اعمرهمٞمٜم٤مين

"ٞمّم٤مٜم٤م ختري٤م وشمٚمخٝم٤م ذم ٟم٘مؾ ُمذاه٥م أئٛمتِ وأدىم  
(ٖ)

. 

                                 
 

 .٘ٔ-ٗٔ/ٔ: مقدمة البنوري على نصب الراية  ((ٔ
 .٘ٔ/ٔ:  مقدمة البنوري على نصب الراية  (ٕ)
  .ٗٔ/ٔ: مقدمتو على فتح باب العناية   (ٖ)



 " : اهلذاٙٞ"اهلتب املصِفٞ ح٘ي : املطوب اهجاهح 

ظُمدُم٧م ظمدُم٦م وىمد ًم٘مل قمٜمد اًمٕمٚمامء ىمبقٓ  "اهلداي٦م"أن يمت٤مب  بؼ قمـ اًمِمٞمخ اًمبٜمقري ؾَم 

ج ٕطم٤مديثٝم٤م,  هل٤م وحُمش   ومام سملم ؿم٤مرٍح ,  ذم يمت٥م اًمٗم٘مف قضمد هل٤م ُمثٞمٌؾ أن يُ  ىمؾ     وُمٕمٚم ؼ قمٚمٞمٝم٤م وخُمر 

ٍ وُمُ ,   إًمٞمٝم٤م وخمتٍم هل٤م وُُمْمٞمػ,  ب أؾمامءه٤م بلم  ـ اًمٕمسػم ضمدا حم٤موًم٦م ومٛمِ . أوه٤مُمٝم٤م وُُمٝمذ 

اًمتل ٓ شمٙم٤مد شمٜمحٍم يمام ىم٤مل ـم٤مش يمؼمى زاده,  اؾمت٘مّم٤مء شمٚمؽ إقمامل اجلٚمٞمٚم٦م
(ٔ)

يمٞمػ وىمد ,  

ذوطمف قمغم اًمستلم ذطم٤م أرسمك قمددُ 
(ٕ)

 . 

 :وأؿمٝمر شمٚمؽ اًمنموح واحلقار وهمػمه٤م  وؾم٠مذيمر ومٞمام يكم ُمـ أهؿ  

 : شروح الهداية: أوال 

 :قمغم وومٞم٤مت أصح٤مهب٤م  ب٦مً ُمرشم  ,  ذوح شمسٕم٦ماىمتٍمت ومٞمٝم٤م قمغم 

 : ( )الفوائد الفقهية . 
اُُمٌم ٞمد اًمديـ سمـ حمٛمد سمـ قمكم اًمَّض  ًمإلُم٤مم مَح   (.هـ 666)ير اًمبخ٤مري اًمر 

 . هق أول ُمـ ذطمف: ىمٞمؾ 

وىمد وىمع ذم ضمزأيـ
(ٗ)

. 

 

 : ( ) نهاية الكفاية في دراية الهداية . 
 (.هـ 673)قّب بٞمد اهلل اعمحبُ ر اًمنميٕم٦م إول قمُ دْ ًمت٤مج اًمنميٕم٦م حمٛمقد سمـ َص 

                                 
 .ٕٙٗ/ٕ: مفتاح السعادة : انظر  (ٔ)
 .ٖٕٔٗ-ٜٖٕٗ/ٖ: ؛ وجامع الشروح واغبواشي  ٖٕٚٓ-ٕٖٕٓ/ٕ: كشف الظنوف  : انظر  (ٕ)
؛ وىدية  ٕٔٔ/ص: ؛ والفوائد البهية  ٖٖٕٓ-ٕٖٕٓ/ٕ: ؛ وكشف الظنوف  ٕ٘ٔ/ص: تاج الَباجم : انظر  (ٖ)

 .ٚٚ/ٔ: العارفْب
 .ٖٖٕٓ-ٕٖٕٓ/ٕ: كشف الظنوف : انظر  (ٗ)
: وكشف الظنوف  ؛ ٕٚٙ/ٕ: ؛ ومفتاح السعادة  ٕٓٙ/ص: ؛ وطبقات اغبنفية  ٜٕٔ/ص: تاج الَباجم : انظر  (٘)

:  واغبواشي ؛ وجامع الشروح ٛٛٔ-٘ٛٔ/ص: ؛ والفوائد البهية  ٚٛٚ/ٔ: ؛ وىدية العارفْب  ٖٖٕٓ/ٕ
ٖ/ٕٖٜ٘. 



 ."اهلداي٦م"ذطمف ُمـ أىمدم اًمنموح قمغم 

وهق خمٓمقط مل يٓمبع
(ٔ)

. 

 :( )الغاية شرح الهداية  . 
 (.هـ 713)وضمل ًمٚمِمٞمخ اًم٘م٤ميض ؿمٛمس اًمديـ أّب اًمٕمب٤مس أمحد سمـ إسمراهٞمؿ اًمرس  

 .اعمٜمٞم٦م دون شمٙمٛمٞمٚمفوصؾ ومٞمف إمم يمت٤مب إيامن ومح٤مًم٧م 

يري   اعمرشمد ُمـ يمت٤مب اإليامن إمم سم٤مب( هـ 867)وىمد يمٛمٚمف اًم٘م٤ميض ؾمٕمد اًمديـ حمٛمد اًمد 

وؾمٚمؽ ومٞمف ُمسٚمؽ اًمرسوضمل ذم اشمس٤مع اًمٜم٘مؾ, 
(ٖ)

. 

أـم٤مل اعم١مًمػ ومٞمف ,  ٝم٤مقمبِ وْ وأَ ,  وأوؾمٕمٝم٤م,  "اهلداي٦م"ذوح  ُمـ أضمؾ   "اًمٖم٤مي٦م"يٕمتؼم و

وطمِم٤مه ُمـ اًمٗمرائد ًم١مًم١ما ,  ٝم٤مٚمِ ٚمَ قمغم إطم٤مدي٨م وقمِ وشمٙمٚمؿ ومٞمف ,  ع وم٠موقمكومجَ ,  اًمٜمَٗمس

واعمذه٥م احلٜمٗمل ,  ٚمٛمذاه٥م إرسمٕم٦م قم٤مُم٦مً ًمقمـ ُمقؾمققم٦م وم٘مٝمٞم٦م  واًمٙمت٤مب قمب٤مرةٌ ,  ٟمثػما

قمغم أٟمف ُمـ اًمٙمت٥م  م٤م يدل  وهذا , ذم يمت٥م وم٘مٝم٤مء اعمذه٥م  قمٜمفر اًمٜم٘مؾ وىمد يمثُ ,  ظم٤مص٦م

 اعمٕمتؼمة اعمٕمتٛمدة
(ٗ)

. 

"ومٞمف اعمس٤مئؾ سم٤مًمدٓئؾ اًمٜم٘مٚمٞم٦م واًمِمقاهد اًمٕم٘مٚمٞم٦م دأي  ": ىم٤مل ومٞمف قمكم اًم٘م٤مري 
(٘)

. 

 طم٤مومؾ ووصٗمف اسمـ طمجر سم٠مٟمف ذٌح 
(ٙ)

. 

وهق خمٓمقط
(ٚ)

. 

                                 
: انظر: تلف مكتبات العادل نسخ يف ـبـ فقو حنفي ؛ ولو -ٙ٘ٓلو نسخة يف مكتبة اغبـر اؼبكي الشريف برقم  (ٔ)

 .ٜٖٕ٘/ٖ: ؛ وجامع الشروح  ٕٙ٘/ٔٔ: الفهرس الشامل للَباث اؼبخطوط 
 .ٕٚٙ/ٕ: ؛ ومفتاح السعادة  ٚٓٔ/ص: ؛ وتاج الَباجم  ٖٕٔ/ٔ: اعبواىر اؼبضية : انظر  (ٕ)
 .ٖٙٔ/ص: ؛ والفوائد البهية  ٖٖٕٓ/ٕ: كشف الظنوف ؛   ٛ٘ٔ/ٔ: حسن احملاضرة : انظر  (ٖ)
 .ٖٙ-ٖ٘/ص: للسروجي " أدب القضاء"مقدمة ؿبقق : انظر  (ٗ)
 .ٕٖ/ص: الفوائد البهية : انظر  (٘)
 .ٗٓٔ/ٔ: الدرر الكامنة : انظر  (ٙ)
؛ ومعجم ـبطوطات  ٕٜٖٓ/ٙ: الفهرس الشامل للَباث اؼبخطوط : انظر , لو عدة نسخ يف مكتبات تركيا (ٚ)

 .٘ٛ/ٔ: استانبوؿ 



 :( )النهاية شرح الهداية  .4
 (.هـ 713)٤مىمل ٜمَ ٖمْ س٤مم اًمديـ طمسلم سمـ قمكم اًمس  ًمإلُم٤مم طُم 

اؿمتٝمر اعم١مًمػ سمف طمتك قُمرف سمِم٤مرح  .هق ذح خمتٍم ُمٗمٞمد وُمٕمتؼم ذم اعمذه٥م

"اهلداي٦م"
(ٕ)

. 

ىمد اطمتقى قمغم ُمس٤مئؾ يمثػمة , ٝم٤م وأؿمٛمٚمُ  "اهلداي٦م"ذوح  وصٗمف اًمٚمٙمٜمقي سم٠مٟمف أسمسطُ 

 وومروع ًمٓمٞمٗم٦م
(ٖ)

. 

 ُم٤م وسملم  ,  ذطم٤م واومٞم٤م "اهلداي٦م"إن اًمسٖمٜم٤مىمل ذح ": وم٘م٤مل ,  وىمد أصمٜمك قمٚمٞمف اًمب٤مسمرِت

ه ,  ٞم٤مأؿمٙمؾ ُمٜمف سمٞم٤مٟم٤م ؿم٤مومِ  غم ُم٤م هق واؿمتامًمف قم,  ًمقىمققمف ذم هن٤مي٦م اًمتح٘مٞمؼ "اًمٜمٝم٤مي٦م"وؾمام 

"...اًمٖم٤مي٦م ذم اًمتدىمٞمؼ
(ٗ)

. 

"ظمالص٦م اًمٜمٝم٤مي٦م"ّمف مج٤مل اًمديـ اًمدُمِم٘مل وؾمامه خل  
(٘)

. 

وهق خمٓمقط
(ٙ)

. 

 :(7)معراج الدراية إلى شرح الهداية  . 
 (.هـ 749)يـ حمٛمد سمـ حمٛمد اًمبخ٤مري اًمٙم٤ميمل قام اًمد  ًمٚمِمٞمخ اإلُم٤مم ىمِ 

 .هـ 745ومرغ ُمـ شم٠مًمٞمٗمف ؾمٜم٦م 

                                 
 .ٖٗٔ/ٔ: ؛ وىدية العارفْب  ٕٛٚ/ص: ؛ وطبقات اغبنفية  ٗٔٔ/ٕ: اعبواىر السنية : انظر  (ٔ)
 . ٛ٘ٚرقم  :؛ والطبقات السنية  ٕٖٕٓ/ٕ: كشف الظنوف : انظر  (ٕ)
 .ٚٓٔ/ص: الفوائد البهية : انظر  (ٖ)
 .ٕ/ٔ: العناية : انظر   (ٗ)
 .ٛٗٔ/ص: ما ينبغي بو العناية : انظر  (٘)
: ؛ وجامع الشروح  ٖٕٙ/ٔٔ: الفهرس الشامل لَباث اؼبخطوط : انظر , كثّبة يف مكتبات تركيا وغّبىالو نسخ   (ٙ)

ٖ/ٕٖٜٙ. 
: ؛ ومعجم اؼبؤلفْب  ٘٘ٔ/ٗ: ؛ وىدية العارفْب  ٖٙٓ/ص: الفوائد البهية و ؛  ٕٛٙ/ٕ: مفتاح السعادة : انظر  (ٚ)

 .ٜٖٕٚ/ٖ: ؛ وجامع الشروح  ٕٛٔ/ٔٔ



اًمتل اٟمت٘م٤مه٤م ُمـ ومقائد اعمِم٤ميخ واًمِم٤مرطملم ًمٞمٙمقن ذًمؽ اعمجٛمقع  ذيمر ومٞمف أٟمف مجع اًمٗمرائدَ 

واجلديد ,  واعمخت٤مر,  سملم ومٞمف أىمقال إئٛم٦م إرسمٕم٦م ُمـ اًمّمحٞمح وإصح,  يم٤مًمنمح

ٝمؿٙمِ تس   ووضمفَ ,  واًم٘مديؿ
(ٔ)

. 

وهق خمٓمقط
(ٕ)

. 

 : ( ) غاية البيان ونادرة القران . 
 (.هـ 758)٘م٤مين شمْ إَ يـ أُمػم يم٤مشم٥م سمـ أُمػم قمٛمر قام اًمد  ًمإلُم٤مم ىمِ 

وقمنميـ  ة اًمنمح ؾمت٤مُمد   ويم٤من مجٞمعُ , هـ  747وظمتٛمف سمدُمِمؼ ؾمٜم٦م ,  يمت٥م أيمثره سمبٖمداد

 .ؾمٜم٦م وؾمبٕم٦م أؿمٝمر

ذم هذا اًمنمح ًمٗمٔم٤م وُمٕمٜمك "اهلداي٦م"ِمٙمالت ُمُ  ؾ  ذط قمغم ٟمٗمسف أن ُيِ 
(ٗ)

. 

وهق خمٓمقط
(٘)

. 

 :( )الكفاية شرح الهداية  .7
 (.هـ 767)ٓين رْ ُمل اًمٙمِ زْ ارَ قَ اخلَ ًمٚمسٞمد ضمالل اًمديـ سمـ ؿمٛمس اًمديـ 

 .احل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م مجع ومٞمف اًمٗمقائد اًمتل تس  

( "اهلداي٦م": أي )يمه٤م ُمـ أطمسـ ذوطمٝم٤م ": اًمٕمٜم٤مي٦م "ومٞمف وذم  ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمبٜمقري 

"وم٘مٝم٤م
(ٚ)

. 

                                 
 .ٖٖٕٓ/ٕ:  كشف الظنوف: انظر   (ٔ)
: ؛ ومعجم ـبطوطات استانبوؿ  ٓٙ/ٓٔ: الفهرس الشامل : انظر , لو نسخ كثّبة جدا يف مكتبات تركيا وغّبىا (ٕ)

ٖ/ٖٔ٘ٔ. 
وطبقات اغبنفية ؛  ٚ٘ٔ/ٔ: ؛ وحسن احملاضرة  ٓٗٔ/ص: ؛ وتاج الَباجم  ٕٖ٘/ٓٔ: والنجـو الزاىرة : انظر  (ٖ)

 .ٚٛ/ص: الفوائد البهية  ؛ ٕٚٙ/ٕ: ومفتاح السعادة ؛  ٕٙٔ/ص: 
 .ٖٖٕٓ/ٕ: كشف الظنوف : انظر  (ٗ)
 .ٖٕٙ,ٖٕ٘برقم جبامعة أـ القرى  منو نسخة ناقصة يف معهد البحوث العلمية (٘)
؛  وجامع  ٚٓٔ, ٓٓٔ/ص: والفوائد البهية  ؛ ٖٕٗٓ/ٕ: كشف الظنوف ؛ و  ٕٚٙ/ٕ: مفتاح السعادة : انظر  (ٙ)

 .ٜٖٕٛ/ٖ: الشروح 
 .ٙٔ/ٔ: راية مقدمة نصب ال (ٚ)



 .وهق ُمٓمبقع ُمتداول

 

 :( )العناية في شرح الهداية  .8
 (.هـ 786)ًمإلُم٤مم أيمٛمؾ اًمديـ حمٛمقد سمـ حمٛمقد اًمب٤مسمرِت 

 "ًمروُمٞم٦موهق ذح ضمٚمٞمؾ ُمٕمتؼم ذم اًمبالد ا"
(ٕ)

. 

وهمػمه٤م ُمـ ذوح ( هـ 714)ٖمٜم٤مىمل ًمٚمس   "اًمٜمٝم٤مي٦م"وىمد مجع اعم١مًمػ ذم ذطمف ُمـ 

سمف ُم٘مدُم٤مت  تؿ  وأؿم٤مر إمم ُم٤م شمَ ,  "اهلداي٦م"أًمٗم٤مظ  ت٤مج إًمٞمٝم٤م ذم طمؾ  ُم٤م رأى أٟمف ُي  "اهلداي٦م"

دا ومٞمف ُمب٤مطم٨م مل ئمٗمر هب٤م ذم يمت٥م قرِ ُمُ ,  جمتٝمدا ذم شمٜم٘مٞمحف وتذيبف,  اًمدًمٞمؾ وشمرشمٞمبف

أظمرى
(ٖ)

. 

 :وقمغم اًمنمح اعمذيمقر طم٤مؿمٞمت٤من 

مجٕمٝم٤م شمٚمٛمٞمذه اعمقمم قمبد اًمرمحـ ,  (هـ 945)طم٤مؿمٞم٦م ًمٚمٛمح٘مؼ ؾمٕمد اهلل سمـ قمٞمسك اعمٗمتل 

ًم٦م ؾمقى اًمتٍموم٤مت ٠مطم٤موي٤م قمغم صمالصم٦م آٓف ُمس,  "اًمٕمٜم٤مي٦م"و "اهلداي٦م"ُمـ هقاُمش 

 .٤مماعمتٕمٚم٘م٦م سمرومع اإلهي٤مم ودومع إوه

(هـ 1366)وطم٤مؿمٞم٦م ًمٚمِمٞمخ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمدروري اعمٍمي 
(ٗ)

. 

 
 
 

 :( )البناية في شرح الهداية  .9

                                 
: ؛ والفوائد البهية  ٜٕٙ/ٕ: ؛ ومفتاح السعادة  ٜٜٕ/ص: ؛ وطبقات اغبنفية  ٕٚٚ/ص: تاج الَباجم : انظر  (ٔ)

 .ٕٖٓ/ص
 .ٖٕ٘ٓ/ٕ: كشف الظنوف   (ٕ)
 .ٖ٘٘/ٕ: ؛ واؼبذىب اغبنفي  ٕ/ٔ: العناية : انظر  (ٖ)
 .ٖٕ٘ٓ/ٕ: كشف الظنوف : انظر  (ٗ)



 (.هـ 855)ًمٚم٘م٤ميض سمدر اًمديـ حمٛمقد سمـ أمحد اعمٕمروف سم٤مًمٕمٞمٜمل 

ٚم٦م إٓ ٕمَْم وٓ ُمُ ,  مل يؽمك يمٚمٛم٦م إٓ ذطمٝم٤م,  "اهلداي٦م"ًم٦م قمغم ف ُمـ اًمنموح اعمٓمق  ذطُم 

 ايمٞم٥م وإقمراَب وئمٝمر اًمؽم,   اًمٚمٖم٤متلم  بويُ ,  ح اعمس٤مئؾقض  ويُ ,  يسقق اًمدٓئؾ. ومتحٝم٤م

ؿ ذم روات٤م ويتٙمٚم  ,  ع ذم آؾمتدٓل سم٤مٕطم٤مدي٨م وأصم٤مر وختريٝم٤مويتقؾم  ,  اًمٙمٚمامت

 يمؾ ُم٤م ٤مل طمتك يبلم  ف اًمسٞم  ٓ يّمٓمؼم ىمٚمٛمُ ,  قمٚمامء إُمّم٤مر ح ُمذاه٥َم ٜم٘م  ويُ ,  وأؾم٤مٟمٞمده٤م

اًمرضم٤مليت٤مج إًمٞمف اًمٓم٤مًمبقن واًمٗمحقل ُمـ 
(ٕ)

. 

ًمٖمقاُمض اًمٙمت٤مب صمؿ مجٕم٤م  وهق ُمـ أٟمٗمع اًمنموح طمالا ":  ىم٤مل ومٞمف اًمِمٞمخ اًمبٜمقري 

"سملم أسمح٤مث اًمٗم٘مف وأسمح٤مث احلدي٨م
(ٖ)

. 

 .وهق ُمِمٝمقر ُمٓمبقع ُمتداول

 

 :الحواشي على الهداية : ثانيا 
 :وهل يمام يكم ,  ُمـ أيمهٝم٤م وأؿمٝمره٤م صمالصم٦م

 :حاشية على الهداية  . 
 (.هـ 691)حمٛمد قمٛمر سمـ حمٛمد سمـ قمٛمر اخلب٤مزي ًمإلُم٤مم ضمالل اًمديـ أّب 

"اهلداي٦م"وهل طم٤مؿمٞم٦م ُمِمٝمقرة وٟم٤مومٕم٦م قمغم يمت٤مب 
(ٗ)

. 

ُم٤م زاًم٧م خمٓمقـم٦م
(٘)

. 

                                                                                               
: ؛ وىدية العارفْب ٖٓٗ/ص: الفوائد البهية و  ؛ ٛ٘ٔ/ٔ: ؛ وحسن احملاضرة  ٕ٘ٚ/ٕ: بغية الوعاة  :انظر  (ٔ)

ٕ/ٜٗٓ. 
 .ٕٔ/ٔ" : البناية"مقدمة ؿبقق : انظر  (ٕ)
 .ٙٔ/ٔ: مقدمة نصب الراية  (ٖ)
: الظنوف وكشف ؛  ٜٕٙ/ٕ: ؛ ومفتاح السعادة  ٕٕٓ/ص: ؛ وتاج الَباجم  ٛٙٙ/ٕ: اعبواىر اؼبضية : انظر  (ٗ)

 .ٚٛٚ/ٔ: ؛ وىدية العارفْب  ٖٖٕٓ/ٕ
ويف مكتبات تركيا وغّبىا ,  ؼ/ٖٙٓ٘ؽبا نسخة مصورة يف جامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود بالرياض برقم : انظر  (٘)

: ؛ وجامع الشروح واغبواشي  ٕٙٔ/ٖ: الفهرس الشامل للَباث اؼبخطوط : انظر ,  نسخ أخرى عديدة



 :( )فتح القدير للعاجز الفقير  . 
ٞمقاد اعمٕمروف ًمإلُم٤مم يمامل اًمديـ حمٛمد سمـ قمبد اًمقاطمد سمـ قمبد احلٛمٞمد اًمسٙمٜمدري اًمس  

 (.هـ 861)م سم٤مسمـ اهلاُم

,  أًمٗمف اسمـ اهلامم قمٜمد شمدريسف ًمف. "اهلداي٦م"ؾ قمغم يمت٤مب شمٕمٚمٞمؼ ُمٗمّم  وهق قمب٤مرة قمـ 

ف ُمـ سمٕمده إمم آظمر وم٠مت  ,  وصؾ ومٞمف إمم يمت٤مب اًمقيم٤مًم٦م وم٤مظمؽمُمتف اعمٜمٞم٦م وطم٤مًم٧م دون إيمامًمف

ذم ( هـ 988)اًمٙمت٤مب اعمقمم ؿمٛمس اًمديـ أمحد سمـ حمٛمقد اعمٕمروف سم٘م٤ميض زاده اًمروُمل 

 ."اًمرُمقز وإرسارٟمت٤مئ٩م إومٙم٤مر ذم يمِمػ "شمٙمٛمٚم٦م 

 ذيمر ومٞمف اعم١مًمػ أىمقاَل ,  "اهلداي٦م"ُمـ أدق احلقار واًمنموح قمغم  "ومتح اًم٘مدير"ويٕمتؼم 

سم٤مإلض٤موم٦م إمم ,  ُمع اًمٕمٜم٤مي٦م اًمٗم٤مئ٘م٦م سم٤مٓؾمتدٓل اًمٜم٘مكم واًمٕم٘مكم,  هؿوم٘مٝم٤مء اعمذاه٥م وهمػمِ 

,  قهمفيمٕم٥م اعم١مًمػ وٟمب ٚمق  م٤م يدل قمغم قمُ ,  واًمٗمقائد اًمٚمٖمقي٦م,  ذيمر اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م

واًمٚمٖم٦م,  وإصقل,  واًمٗم٘مف,  ف اًمٓمقيؾ ذم قمٚمقم احلدي٨موسم٤مقمِ ,  وصم٘م٤مسم٦م ٟمٔمره
(ٕ)

. 

,  ؾمٚمؽ ومٞمف اعم١مًمػ ُمسٚمؽ اإلٟمّم٤مف,  وصٗمف اًمٚمٙمٜمقي سم٠مٟمف يمت٤مب ُمِمتٛمؾ قمغم ومقائد

٥م اعمذهبل وآقمتس٤مفب٤م اًمتٕمّم  تجٜم  ُمُ 
(ٖ)

. 

ووصٗمف اًمتٛمٞمٛمل سم٠مٟمف ذح ٓ ٟمٔمػم ًمف
(ٗ)

. 

وقمغم اًمٙمت٤مب اعمذيمقر طمقاشٍ 
(٘)

 :ُمٜمٝم٤م ,  

 ,(هـ 1341)ًمٚمٛمال قمكم اًم٘م٤مري  طم٤مؿمٞم٦مٌ 

                                                                                               
ٖ/ٕٖٜ٘. 

 /ٕ: ؛ ومفتاح السعادة  ٕٔٓ/ٕ: ؛ والبدر الطالع  ٛ٘ٔ/ٔ: وحسن احملاضرة  ؛ ٛٙٔ/ٔ: وعاة بغية ال: انظر  (ٔ)
 .ٛٗٔ/ٔ: وىدية العارفْب ؛  ٕٔٚ

 .ٓٙ٘/ٕ: اؼبذىب اغبنفي : انظر  (ٕ)
 .ٜٕٛ-ٜٕٚ/ص: الفوائد البهية: انظر  (ٖ)
 .ٜٔ/ٔ: نقبل عن رد احملتار  (ٗ)
, ٖٖٔ/ص: ؛ و ما ينبغي بو العناية  ٕٕٓٗ/ٖ: لشروح واغبواشي ؛ وجامع ا ٖٕٗٓ/ٕ: كشف الظنوف : انظر  (٘)

ٔٙٚ ,ٔٛٗ. 



وصؾ ومٞمف إمم يمت٤مب ,  (هـ 1138)ّٕب احلسـ حمٛمد سمـ قمبد اهل٤مدي اًمسٜمدي  وطم٤مؿمٞم٦مٌ 

 ,اًمٜمٙم٤مح

وصؾ ومٞمٝم٤م ,  (هـ 1352)ًمٚمٕمالُم٦م أٟمقر ؿم٤مه سمـ ُمٕمٔم ؿ ؿم٤مه احلسٞمٜمل اًمٙمِمٛمػمي  وطم٤مؿمٞم٦مٌ 

 .إمم يمت٤مب يمت٤مب احل٩م

,  سمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ احلٚمبل صمؿ اًم٘مسٓمٜمٓمٞمٜملواظمتٍم اًمٙمت٤مب اعمذيمقر اًمِمٞمخ إ

واٟمت٘مده قمٚمٞمف ذم سمٕمض اعمقاضع اٟمت٘م٤مدات ٓ سم٠مس هب٤م
(ٔ)

. 

 

 :( )حاشية على الهداية  . 
 (.هـ 1334)ًمٚمٕمالُم٦م أّب احلسٜم٤مت قمبد احلل سمـ قمبد احلٚمٞمؿ اًمٚمٙمٜمقي 

 "اهلداي٦م"اىمتبس ومٞمٝم٤م ُمـ ذوح ,  هل طم٤مؿمٞم٦م ُمِمٝمقرة ُمتداوًم٦م ذم أوؾم٤مط احلٜمٗمٞم٦م

 "طم٤مؿمٞم٦م إًمف داد"و,  "ومتح اًم٘مدير"و,  "اًمٙمٗم٤مي٦م"و,  "اًمٕمٜم٤مي٦م"و,  "اًمبٜم٤مي٦م"يمـوطمقاؿمٞمف 

 .وهمػمه٤م "طم٤مؿمٞم٦م ُمال قمبد اًمٖمٗمقر"و, 

ف ومٞمٝم٤م سمٙمت٤مب صد   ال ُمـ آداب ص٤مطم٥م وذيمر مُجَ ,  فوص٤مطمبِ  "اهلداي٦م"ره٤م سمٛم٘مدُم٦م قمر 

ف إمم سمٕمض وٟمب  ,  اًمقاردة أؾمامؤهؿ ذم اًمٙمت٤مبوشمرضمؿ ًمألقمالم ,  ذم يمت٤مسمف "اهلداي٦م"

 ."اهلداي٦م"اعمس٤محم٤مت اًمتل وىمٕم٧م ذم 

 .اعمت٠مظمريـ ذم اًمتدريس وآؾمتٗم٤مدة وطم٤مؿمٞمتف قمٛمدةُ 

 " :الهداية"كتب تخريج أحاديث   : ثالثا
 طم٤مهل٤م وسمٞم٤من "اهلداي٦م"اؾمتدل هب٤م ص٤مطم٥م  ُمـ اًمٕمٚمامء سمتخري٩م إطم٤مدي٨م اًمتل ًم٘مد قُمٜمل مجعٌ 

 :ومٛمـ مجٚم٦م ُم٤م أًمٗمقا ذم ذًمؽ ,  وضٕمٗم٤م ٦مصح

                                 
 .ٖٔٔ/ص: ما ينبغي بو العناية : انظر  (ٔ)
 .ٔ٘ٔ/ص: ما ينبغي بو العناية : انظر  (ٕ)



 :( )التنبيو على أحاديث الهداية والخالصة  . 
 (.هـ 636)اعمروزي ,  ًمٚمِمٞمخ قمالء اًمديـ حمٛمقد سمـ قمبٞمد اهلل سمـ ص٤مقمد احل٤مرصمل

وم٢من اعم١مًمػ يٕمتؼم ُمـ ُمٕم٤مسي ,  "اهلداي٦م"وًمٕمؾ هذا اًمٙمت٤مب ُمـ أىمدم ُم٤م أًمػ قمغم 

ُمـ ُمٙم٤مٟم٦م قمٜمد اًمٕمٚمامء ذم قمٍم  "اهلداي٦م"يمت٤مب ف دًمٞمؾ قمغم ُم٤م اطمتٚم   وهق ظمػمُ . اعمرهمٞمٜم٤مين

 .ُم١مًمٗمف

 :( )الكفاية في معرفة أحاديث الهداية  . 
 (.هـ 753)ًمإلُم٤مم قمالء اًمديـ قمكم سمـ قمثامن سمـ إسمراهٞمؿ اعم٤مرديٜمل اًمِمٝمػم سم٤مسمـ اًمؽميمامين 

ومٙمٛمٚمف ُمـ سمٕمده اسمٜمف ,  مل يٙمٛمٚمف,  ذح همػم هذا "اهلداي٦م"وًمف قمغم . وىمع شم٠مًمٞمٗمف ذم جمٚمديـ

(هـ 769)٤مل اًمديـ قمبد اهلل مج
(ٖ)

. 

وختريف هذا ٓ يزال خمٓمقـم٤م
(ٗ)

. 

 :( )نصب الراية لتخريج أحاديث الهداية  . 
 (.هـ 762)يٚمٕمل يـ قمبد اهلل سمـ يقؾمػ اًمز  ًمٚمح٤مومظ مج٤مل اًمد  

ذيمره ومٞمف ُمـ إطم٤مدي٨م  واؾمتققم٥م ُم٤م,  "اهلداي٦م"ج احل٤مومظ اًمزيٚمٕمل أطم٤مدي٨م ظمر  

 وأورد ذم يمؾ سم٤مب أدًم٦مَ ,  إؿم٤مرةً  "اهلداي٦م"أؿم٤مر إًمٞمف ص٤مطم٥م وُم٤م ,  وأصم٤مر ذم إصؾ

 ٥ٍم يٙمل ُم٤م وضمده ُمـ همػم اقمؽماض وٓ شمٕم٘م  ,  اإلٟمّم٤مف ذم ذًمؽ وهق يمثػمُ ,  اعمخ٤مًمٗملم

 .ف ىمبقٓ قمٜمد قمٚمامء اعمذاه٥مد يمت٤مسمُ ًمذًمؽ وضَم ,  ذم اًمٖم٤مًم٥م

                                 
 .ٕٖٗ/ص: ؛ والفوائد البهية  ٜٖٕٓ/ٕ: ؛ وكشف الظنوف  ٗٗٗ/ٖ: اعبواىر اؼبضية : انظر  (ٔ)
 . ٛٛٔ/ص: ؛ والرسالة اؼبستطرفة  ٕٓٚ/ٔ: ؛ وىدية العارفْب  ٖٕ٘ٓ/ٕ: كشف الظنوف : انظر  (ٕ)
 .ٖٕ٘ٓ/ٕ: كشف الطنوف : انظر  (ٖ)
 .ٕٕٔٗ/ٖ: جامع الشروح واغبواشي : انظر , لو نسخ يف مكتبات سوريا (ٗ)
: والفوائد البهية ؛  ٖٚٓ/ٕ:  ؛ ؛ ومعجم اؼبؤلفْب ٖٕٓ/ٔ: ؛ وحسن احملاضرة  ٜ٘/ٖ: الدرر الكامنة : انظر  (٘)

 .ٛٛٔ/ص: ؛ والرسالة اؼبستطرفة  ٖٛٚ/ص



ي٩م ٟمّم٥م اًمراي٦م ًمتخر"وم٢من يمت٤مب ":  "ٟمّم٥م اًمراي٦م"وىم٤مل اًمٙمقصمري ذم شم٘مدُمتف قمغم 

 -ًمإلُم٤مم احل٤مومظ اًمٗم٘مٞمف اًمٜم٤مىمد اًمِمٞمخ قمبد اهلل سمـ يقؾمػ اًمزيٚمٕمل    "أطم٤مدي٨م اهلداي٦م 

,  ًمف ذم اؾمت٘مّم٤مء أطم٤مدي٨م إطمٙم٤مم ٓ ٟمٔمػمَ  يمت٤مٌب  -أقمغم اهلل ؾمبح٤مٟمف ُمٜمزًمتف ذم اجلٜم٦م 

قل وٓ يُ ,  قىمف قمـ اًمتٜم٘مٞم٥م قم٤مئؼٕمُ وٓ يَ ,   ؾم٤مقم٦م قمـ اًمبح٨مطمٞم٨م يم٤من ُم١مًمٗمف ٓ يٗمؽُم 

 ده ذم إظمذ قمـ أىمراٟمف وقمٛمـ هق دوٟمف يمؼمُ زهِ وٓ يُ ,  ؾؾ وٓ شمٙم٤مؾُم شمقايمُ ف ِّم حْ دون ومَ 

 تفقمغم ٟمِمدان ـمِْٚمبتف أيٜمام وضمد ض٤مًم   هن٤مرَ  ًمٞمَؾ  أُب سمؾ ـمري٘متف اًمد  ,  ف ذم اًمٕمٚمؿاًمٜمٗمس وؾمٕمتُ 

٤مظ ٗم  ال ًمٙمت٤مسمف ُمـ اعمٜمزًم٦م ذم ىمٚمقب احلُ وهذا اإلظمالص اًمٕمٔمٞمؿ وهذا اًمبح٨م اًمب٤مًمغ ضمٕمَ , 

ٕم٤م ًمب٤مطم٨م ٓمٛمَ ُمَ  عْ إٟمف مل يدَ : ٘م٤مل يُ  واحلؼ  ,  ُمـ يمت٥م اًمتخري٩م يمت٤مٍب  زًم٦مُ س٤مُمٞمف ُمٜمُم٤مٓ شمُ 

ُم٤م يٛمٙمـ ًمٓمقائػ اًمٗم٘مٝم٤مء أن يتٛمسٙمقا  رَ يمْ سمؾ اؾمتقرم ذم إسمقاب ذِ ,  وراء سمحثف وشمٜم٘مٞمبف

ـمب٘متف وُمـ  ام هيتدي إمم مجٞمع ُمّم٤مدره٤م أهُؾ ىمٚم   سمف قمغم اظمتالف ُمذاهبٝمؿ ُمـ أطم٤مدي٨َم 

ًمقضمقد يمثػم ُمٜمٝم٤م ,  د ٟمٗمسف إضمٝم٤مده وؾمٕمك ؾمٕمٞمفضمٝمَ إٓ ُمـ أَ ,  سمٕمده ُمـ حمدصمل اًمٓمقائػ

ُم٘متٍم قمغم  ف همػمَ ّمقم شمدويٜمَ اخلُ  ن أدًم٦مَ دو  ٜمّمػ إٟمّم٤مومف ومٞمُ ـ يَ ُمَ  سمؾ ىمؾ  ,  ٤مذم همػم ُمٔم٤مهن  

 .... ٗم٦مَّم أطم٤مدي٨م ـم٤مئٗم٦م دون ـم٤مئٗم٦م ُمع سمٞم٤من ُم٤م هل٤م وُم٤م قمٚمٞمٝم٤م سمٖم٤مي٦م اًمٜم  

, اًمبدر اًمزريمٌم وٟمؽ يمت٥َم ومدُ  , قمٚمٞمف ٦مً اًمتخ٤مري٩م سمٕمده قم٤مًمَ  وًمذًمؽ أصبح٧م أصح٤مُب 

 .... وهمػمهؿ,  واسمـ طمجر,  ـواسمـ اعمٚم٘م  

ُم٤م اؾمتدل سمف أئٛم٦م اعمذاه٥م ُمـ أطم٤مدي٨م  اًمزيٚمٕمل هذا يد ومٞمف احلٜمٗمل صٗمقةَ  ويمت٤مُب 

 ,إطمٙم٤مم

ـُ ُم٤م ظمر   ويٚم٘مك اعم٤مًمٙمل ومٞمف ٟم٘م٤موةَ   وظمالص٦مَ ,  "آؾمتذيم٤مر"و "اًمتٛمٝمٞمد"قمبد اًمؼم ذم  ضمف اسم

 ,ذم يمتبف ذم أطم٤مدي٨م إطمٙم٤مم احلؼ   ُم٤م سمسٓمف قمبدُ 

,  وهمػميمه٤م "اعمٕمروم٦م"و "اًمسٜمـ"ضمف اًمبٞمٝم٘مل ذم ُم٤م ظمر   واًمِم٤مومٕمل يرى ومٞمف همرسمٚم٦مَ 

ٜمف اسمـ ُم٤م سمٞم   واؾمتٕمراَض ,  "ذح ُمسٚمؿ"و "اعمجٛمقع"ُم٤م ذيمره اًمٜمقوي ذم  وتحٞمَص 

 ,"ذح اًمٕمٛمدة"و "اإلُم٤مم"و "اإلعم٤مم"دىمٞمؼ اًمٕمٞمد ذم 



شمٜم٘مٞمح "ٓسمـ اجلقزي و "يمت٤مب اًمتح٘مٞمؼ"اًمٜم٘مد ذم  ويمذًمؽ احلٜمبكم يالىمل ومٞمف وضمقهَ 

 ,ذًمؽ ُمـ اًمٙمت٥م اعم١مًمٗم٦م ذم أطم٤مدي٨م إطمٙم٤مم ٓسمـ قمبد اهل٤مدي وهمػمِ  "اًمتح٘مٞمؼ

ومٞمف ؾمقى ُم٤م ذم اًمّمح٤مح واًمسٜمـ واعمس٤مٟمٞمد وأصم٤مر واعمٕم٤مضمؿ ُمـ أدًم٦م  سمؾ يد اًمب٤مطم٨ُم 

 - ٟمٔمر اًمٗم٘مٞمف يمت٤مب ذم أهؿ   -ذم إسمقاب ُمـ ُمّمٜمػ اسمـ أّب ؿمٞمب٦م  إطمٙم٤مم أطم٤مدي٨َم 

ُمع اؾمتٞمٗم٤مء ,  يمه٤م م٤م ًمٞمس سمٛمتٜم٤مول يد يمؾ سم٤مطم٨م اًمٞمقمػ قمبد اًمرزاق وٟمحقِ وُمّمٜم  

,  وُمـ يمت٥م اًمٕمٚمؾ اعمٕمرووم٦م,  اًمٙمالم ذم يمؾ طمدي٨م ُمـ أىمقال أئٛم٦م اجلرح واًمتٕمديؾ

"ك سملم يمت٥م اًمتخ٤مري٩م ٔمٛمَ قمُ  وهذا ُم٤م ضمٕمؾ هلذا اًمٙمت٤مب ُمٞمزةً 
(ٔ)

. 

 .واًمٙمت٤مب ُمٓمبقع ُمتداول

 :( )العناية في تخريج أحاديث الهداية  .4
 (.هـ 775)ًمٚمِمٞمخ حمٞمل اًمديـ قمبد اًم٘م٤مدر سمـ حمٛمد سمـ أّب اًمقوم٤مء اًم٘مرر 

إًمٞمف  عم٤م محٚم٧ُم ": وم٘م٤مل ,  ذم شمرمج٦م ؿمٞمخف قمالء اًمديـ اسمـ اًمؽميمامين ؾمب٥م شمسٛمٞمتف وىمد ذيمر

ٕمروم٦م اًمٙمٗم٤مي٦م ذم ُم"ف ٞمتُ ويمٜم٧م ؾمٛم  ,  "اهلداي٦م"يمت٤مّب اًمذي وضٕمتف قمغم أطم٤مدي٨م  

خمتٍمي  وم٢مين ؾمٛمٞم٧ُم ,  هذا آؾمؿ ُمٜمل رسىم٧َم ": ب٤م زم وم٘م٤مل ُمداقمِ ,  "أطم٤مدي٨م اهلداي٦م

ْ ,  احلٛمد هلل اعمتٙمٗمؾ سم٤مًمٙمٗم٤مي٦م: ذم أول اخلٓمب٦م  وذيمرُت ,  "اًمٙمٗم٤مي٦م"سمـ "اهلداي٦م"ًمـ ومٖمػم 

اًمٕمٜم٤مي٦م ذم ُمٕمروم٦م "ك يمت٤مّب سمـومسٛم  ,  ٞمف إٓ أٟم٧مسٛم  ُم٤م يُ ! ي٤م ؾمٞمدي : وم٘مٚم٧م . هذا آؾمؿ

"أطم٤مدي٨م اهلداي٦م
(ٖ)

. 

وهق خمٓمقط
(ٗ)

. 

 :( )الدراية في منتخب تخريج أحاديث الهداية  . 
                                 

 .ٜٚ-ٚٚ/ص: فقو أىل العراؽ وحديثهم : انظر  (ٔ)
والفوائد ؛  ٖٕٗٓ/ٕ: ؛ وكشف الظنوف  ٜٚٔ-ٜٙٔ/ص: ؛ وتاج الَباجم  ٖٛ٘/ٕ: اعبواىر اؼبضية : انظر  (ٕ)

 .ٛٛٔ/ص: ؛ والرسالة اؼبستطرفة ٜٙٔ/ص: البهية 
 .ٖٛ٘/ٕ: واىر اؼبضية اعب (ٖ)
 .ٕٕٔٗ/ٖ: جامع الشروح واغبواشي : انظر , لو نسخ عدة يف مكتبات العادل (ٗ)



 (.هـ 852)ًمٚمح٤مومظ أّب اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمس٘مالين 

رأى أٟمف يٛمٙمـ آؾمتٖمٜم٤مء ,  إصؾ سم٠مؿمٞم٤مء ُمـ ُم٘م٤مصدِ  وأظمؾ  ,  اًمزيٚمٕمل ص ومٞمف يمت٤مَب خل  

قمٜمٝم٤م
(ٕ)

. 

 اًمٜم٘مقل اًمتل ُم٤م يم٤من ُيرى شمريمٝم٤م ررِ اه ذًمؽ إمم شمرك يمثػم ُمـ همُ وىمد أد  
(ٖ)

. 

 .واًمٙمت٤مب ُمٓمبقع

 

 :(4)منية اللمعي فيما فات الزيلعي  . 
 (.هـ 879)ًمإلُم٤مم زيـ اًمديـ ىم٤مؾمؿ سمـ ىمٓمٚمقسمٖم٤م احلٜمٗمل 

 .ذم ختريف اًمزيٚمٕمل   ٗمف اؾمتدرايم٤م عم٤م وم٤متأًم  

 اًمِمٞمخلمطمٞم٨م اؾمتدرك أؿمٞم٤مء ه٤مُم٦م قمغم ,  ومٞمٝم٤م ٤مواؾمٕم ٤مالقماـم   وىمد أسمدى اعم١مًمػ 

واطمد اًمزيٚمٕمل واسمـ طمجر ذم آنٍ 
(٘)

. 

 .وهق ُمٓمبقع ذم ضمزء ًمٓمٞمػ

 " :الهداية"مختصرات : رابعا 
 :ومٛمـ شمٚمؽ اعمختٍمات ,  "اهلداي٦م"ىم٤مم سمٕمض اًمٕمٚمامء سم٤مظمتّم٤مر يمت٤مب 

 :( )ساللة الهداية  . 
 (.هـ 652)ًمٚمِمٞمخ إسمراهٞمؿ سمـ أمحد سمـ سمريم٦م اعمقصكم 

                                                                                               
: البدر الطالعو  ؛ ٚ٘ٔ/ٔ: ؛ وحسن احملاضرة  ٕٓٚ/ٚ: شذرات الذىب ؛ و  ٕٜٔ/ٖ: الدرر الكامنة : انظر  (ٔ)

 .ٛٛٔ/ص: والرسالة اؼبستطرفة  ؛ ٕٓ/ٕ: ومعجم اؼبؤلفْب  ؛ ٕٜ, ٚٛ/ٔ
 .ٗٔ/ٔ: مقدمة الدراية مع اؽبداية : انظر  (ٕ)
 .ٔٔ/ٔ: مقدمة نصب الراية : انظر  (ٖ)
 .ٖٓٛ/ٔ: ؛ وىدية العارفْب  ٘ٛٔٔ/ٕ: ؛ وكشف الظنوف  ٙٗ, ٘ٗ/ٕ: البدر الطالع : انظر  (ٗ)
 .ٙ/ص: مقدمة ؿبقق منية األؼبعي : انظر  (٘)
 .ٖٕٛٓ, ٜٜ٘/ٕ: ؛ وكشف الظنوف  ٛرقم : ؛ والطبقات السنية  ٙٙ/ٔ: اعبواىر اؼبضية : انظر  (ٙ)



 .وؾمامه هبذا آؾمؿ,  "اهلداي٦م"اظمتٍم 

 

 الوقاية .2
(ٔ)

: 

 (.هـ 673)ًمإلُم٤مم سمره٤من اًمديـ حمٛمقد سمـ أمحد سمـ قمبٞمد اهلل اعمحبقّب 

ـُ تْ وضمٕمٚمف ُمَ ,  "اهلداي٦م"ُمـ يمت٤مب  "اًمقىم٤مي٦م"اٟمتخ٥م  اًمنميٕم٦م  ف صدرُ اسمٜمِ  ٜم٤م ًمٞمحٗمٔمف اسم

 ."اهلداي٦م"ُمس٤مئؾ  ؾ قمٚمٞمف اؾمتحْم٤مرُ سٝمُ ٞمَ وًمِ ,  ( هـ 774)

ـَ ,  وىم٤مم احلٗمٞمد اًمٜمجٞم٥م ذح "وهق اعمٕمروف سمـ,  ٓه أو  جلد   "اًمقىم٤مي٦م" ومنمح ُمت

"اًمٜم٘م٤مي٦م"صمؿ اظمتٍم اعمتـ وؾمامه ,  ًمّمدر اًمنميٕم٦م "اًمقىم٤مي٦م
(ٕ)

. 

 , ؾ إمم اهلل شمٕم٤ممم سم٠مىمقى اًمذريٕم٦مقؾم  وم٢من اًمٕمبد اعمتَ ,  وسمٕمد":  "اًمٜم٘م٤مي٦م"ىم٤مل ذم ظمٓمبتف قمغم 

 ٤ميِن اًمرسم  ي وُمقٓي اًمٕم٤ممل د  ػ ضَم ىمد أًم   : ي٘مقل... بٞمد اهلل سمـ ُمسٕمقد سمـ شم٤مج اًمنميٕم٦م قمُ 

ٕضمؾ  , اجلزاء ضمزاه اهلل قمٜمل وقمـ ؾم٤مئر اعمسٚمٛملم ظمػمَ  , حمٛمقد سمـ صدر اًمنميٕم٦م...

اًمزُم٤من  ؾ قملمُ حِ مل شمٙمتَ  وهق يمت٤مٌب ,  "وىم٤مي٦م اًمرواي٦م ذم ُمس٤مئؾ اهلداي٦م" طمٗمٔمل يمت٤مَب 

سمٕمض  ؿِ يمِهَ  ىمّمقرَ  ٤م وضمدت   عم  صمؿ إين  ,  ضم٤مزة أًمٗم٤مفمف ُمع ضبط ُمٕم٤مٟمٞم٦مذم وِ ,  سمث٤مٟمٞم٦م

 ـ أطم٥م  ومٛمَ ,  ُمٜمف د  ِمتٛمال قمغم ُم٤م ٓ سمُ ُمُ  , ُمٜمف هذا اعمختٍَم  ذُت لم قمـ طمٗمٔمف اخت  ٚماعمحّم  

ف إمم ٍِم ومٚمٞمُ  وُمـ أقمجٚمف اًمقىم٧ُم ,  "اًمقىم٤مي٦م"ومٕمٚمٞمف سمحٗمظ  "اهلداي٦م"اؾمتحْم٤مر ُمس٤مئؾ 

"إٟمف وزم اهلداي٦م,  اًمٕمٜم٤مي٦م طمٗمظ هذا اعمختٍم قمٜم٤منَ 
(ٖ)

. 

قمٜمد اًمٕمٚمامء ,  "اًمٜم٘م٤مي٦م"وذطمف وُمتـ  "اًمقىم٤مي٦م"ُمتـ ,  وىمد طُمٔمٞم٧م هذه اًمٙمت٥م اًمثالصم٦م

ػ قمغم هذه اًمٙمت٥م اًمثالصم٦م ًم  ُم٤م أُ  وأرسمك جمٛمقعُ . "اهلداي٦م" يم٠مصٚمٝم٤م يمت٤مِب ,  ٘مبقل قمٔمٞمؿسم

وهمػم ذًمؽ ؿٍ وٟمٔمْ ,  وشمٕمٚمٞمؼ,  وطم٤مؿمٞم٦مٍ ,  ٍح ُم٤م سملم ْذ ,  قمغم اعم٤مئ٦م
(ٗ)

. 

                                 
 .ٖٖٕٓ/ٕ: ؛ وكشف الظنوف  ٜٕٔ/ص: ؛ وتاج الَباجم  ٜٖٙ/ٗ: اعبواىر اؼبضية : انظر  (ٔ)
 .ٖٕٓ/ص: تاج الَباجم : انظر  (ٕ)
 .ٖ-ٕ/ص: مًب النقاية : انظر  (ٖ)
 .ٕٛٓ٘-ٕٜٕٗ/ٖ: جامع الشروح اغبواشي : انظر  (ٗ)



 .ٝم٤م ُمٓمبققم٦ميمٚم   واعمتٜم٤من واًمنمُح 

 :( )الرعاية في تجريد مسائل الهداية  . 
 774)اعمٙمٜمك سم٠مّب اعمٚمٞمح ,  ربىمْ اعمٕمروف سم٤مسمـ إَ ,  ًمٚمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمثامن سمـ ُمقؾمك

 (.هـ

 :( )ة أصحاب البداية والنهاية في تجريد مسائل الهداية دَّ ع   .4
 1333)ًمٚمٛمقمم قمّم٤مم اًمديـ أمحد سمـ ُمّمٚمح اًمديـ اًمروُمل اًمِمٝمػم سمٓم٤مش يمؼمى زاده 

 (.هـ

, ده٤م قمـ إدًم٦م إٓ ٟم٤مدراوضمر  ,  "اهلداي٦م"ُمـ  ه٤موضمقدِ  وأؿم٤مر إمم ُمقاضعِ  ع اعمس٤مئَؾ مجَ 

"اهلداي٦م"أًمٗم٤مظ  اعمحت٤مج إًمٞمٝم٤م ذم طمؾ   وأورد سمٕمض اًمنموِح 
(ٖ)

. 

 
 :الزوائد : خامسا 

 :ُمـ أؿمٝمره٤م 

 :(4)زوائد الهداية على القدوري 
 (.هـ 695)قد اعمِمٝمقر سم٤مسمـ اًمس  ,  ًمإلُم٤مم قمكم سمـ ٟمٍم سمـ قمٛمر ٟمقر اًمديـ

ٚمٞمٝم٤م قم اًمٗمروع اًمتل اؿمتٛمؾ يمرَ ذِ ـ ٛم  وهق قمٜمدي يتَْم ,  فف سمخٓم  رأيتُ ": اًم٘مرر ىم٤مل قمبد اًم٘م٤مدر 

 ."خمتٍم اًم٘مدوري"قمام شمْمٛمٜمف  زائداً  "اهلداي٦م"يمت٤مب 

 

                                 
: ؛ ومعجم اؼبؤلفْب  ٚٙٔ/ٕ: ؛ وىدية العارفْب  ٖٕٛ/ٕ: ؛ وكشف الظنوف  ٕٛٙ/ص: تاج الَباجم : انظر  (ٔ)

ٔ/ٕٛٛ.  
 .ٖٕٛٓ/ٕ: كشف الظنوف : انظر  (ٕ)
 .ٖٕٛٓ/ٕ:  اؼبرجع السابق (ٖ)
 .ٖٕٙٓ/ٕ: ؛ وكشف الظنوف  ٕٙٔ/ص: ؛ وتاج الَباجم  ٕٓٙ-ٜٔٙ/ٕ: اعبواىر اؼبضية : انظر  (ٗ)



 " :الهداية"أوىام : سادسا 
 :ُمٜمٝم٤م ,  ُمـ إوه٤مم "اهلداي٦م"شمّمدى سمٕمض اًمٕمٚمامء جلٛمع ُم٤م وىمع ذم يمت٤مب 

 :( )كتاب أوىام الهداية  . 
 (.هـ 775)اًم٘م٤مدر حمٛمد سمـ حمٛمد اًم٘مرر ًمإلُم٤مم قمبد 

 :( )التنبيو على مشكالت الهداية  . 
 (.هـ 792)ًمٚمٕمالُم٦م صدر اًمديـ قمكم سمـ قمكم سمـ أّب اًمٕمز احلٜمٗمل 

قمغم سمٕمض  "اهلداي٦م"ذيمر اعم١مًمػ ذم ؾمب٥م شم٠مًمٞمٗمف هلذا اًمٙمت٤مب أٟمف قمثر ذم ُمٓم٤مًمٕمتف ًمٙمت٤مب 

أو , فأو طمٙمٛمَ ,  "اهلداي٦م"طم٥م ص٤م ًمٗمظَ  ص  ُمٜمٝم٤م ُم٤م خيُ ,  إوه٤مم واعمقاضع اعمِمٙمٚم٦م

٤م رأى ُمـ إىمب٤مل اًمٕمٚمامء واًمٓمٚمب٦م قمٚمٞمف ده٤م سم٤مًمت٠مًمٞمػ عمِ ٗمرِ ف قمٚمٞمٝم٤م ويُ ٜمب  أن يُ  طم٥م  وم٠مَ ,  فشمٕمٚمٞمٚمَ 

وذطم٤م وشمٕمٚمٞم٘م٤م,  درؾم٤م وشمدريس٤م
(ٖ)

. 

اقمؽماض٤مت  قاوٟم٤مىمِم,  وٟمٔمروا ومٞمف,  سمٕمده ُمـ قمٚمامء احلٜمٗمٞم٦م ـْ وىمد وىمػ قمغم يمت٤مسمف هذا ُمَ 

وىم٤مؾمؿ ,  "ومتح اًم٘مدير"امم ذم يم٤مًمٙمامل اسمـ اهلُ ,  قمٜمٝم٤م قاوأضم٤مسم "اهلداي٦م"اسمـ أّب اًمٕمز قمغم 

سمـ ىمٓمٚمقسمٖم٤م ذم شم٠مًمٞمػ ُمست٘مؾ
(ٗ)

. 

 .بع ذم مخس جمٚمداتؼ اًمٙمت٤مب وـمُ ٘م  وىمد طُم 

 

 

 : تهذيبال: سابعا 
 :هتذيب إشامء افقاؿعة دم اهلداية واخلالصة 

                                 
 .ٜٙٔ/ص : ؛ والفوائد البهية   ٜٚٓٔ/ٕ: كشف الظنوف : انظر  (ٔ)
 .ٖٖٔ/ٗ: ؛ واألعبلـ  ٓٛٗ/ٕ: ؛ ومعجم اؼبؤلفْب  ٕٙٚ/ٔ: ىدية العارفْب : انظر  (ٕ)
 .ٖٕٛ-ٖٕٚ/ٔ: التنبيو على مشكبلت اؽبداية : انظر  (ٖ)
 .ٕٕٗ-ٕٕٓ/ٔ: مقدمة ؿبقق التنبيو : انظر  (ٗ)



 (.هـ 775)حمٛمد اًم٘مرر ًمٚمِمٞمخ قمبد اًم٘م٤مدر حمٛمد سمـ 

ظمالص٦م "و "اهلداي٦م"ذم يمت٤مّب  أؾمامؤهؿ إقمالم اًمقاردة ؿَ شمراضُم  شمٜم٤مول ومٞمف اًمِمٞمُخ 

ُم٦م ومّمال ذم أيمهٞم٦م ذيمر إقمالمد ومٞمف سمٕمد اعم٘مد  وقم٘مَ ,   "اًمدٓئؾ ذم شمٜم٘مٞمح اعمس٤مئؾ
(ٔ)

. 

 .واًمٙمت٤مب ُمٓمبقع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 .ٗ/ص: اء مقدمة ؿبقق ُتذيب األظب: انظر  (ٔ)



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 : وؾقف مباحث 

 تعريػ افضابط وإفػاظ ذات افصؾة بف: ادبحث إول 

دحات تار خيقة مـ ظؾؿ افػقاظد وافضقابط افػؼفقة : ادبحث افثاين 

 دم ادذهب احلـػل

 مـ خاللمـفج ادرؽقـاين دم افضقابط افػؼفقة : ادبحث افثافث 

 "اهلداية"ـتاب 

 
 
 

 
 

 اهفصى اهجاُٛ

عوٌاء اهض٘ابط اهفقٔٚٞ ٗإسٔاَ 

 احلِفٚٞ فٚٔا



 
 

 

 

 

 

 : وؾقف ادطافب افتافقة 

افػؼفل وافػرق بقـف تعريػ افضابط : ادطؾب إول 

 افػؼفقة وبغ افؼاظدة

 

 إصقل افػؼفقة: ادطؾب افثاين 

 

 افؽؾقات افػؼفقة: ادطؾب افثافث 

 

 افتؼاشقؿ افػؼفقة: ادطؾب افرابع 

 

  اددارك افػؼفقة: اخلامس ادطؾب 

 املبحح األٗي

 تعشٙف اهضابط 

 ٗاألهفاظ رات اهصوٞ بٕ



 :تعشٙف اهضابط اهفقٔٛ : املطوب األٗي 

 :  فغةً  اًمْم٤مسمطُ 

 ٌؾ ورضُم ,  مٌ طم٤مزِ : أي ,  طٌ سمِ ٤مؾ َض ضُم واًمر  , م زْ ٔمف سمحَ إذا طمٗمِ  ءَ اًمٌم   طَ بَ ـ َض ُمِ , وم٤مقمؾ  اؾمؿُ 

 .ؿمديدٌ  ىمقي  : أي , وَضَبٜمَْٓمك  طٌ ض٤مسمِ 

فشم٘م٤مٟمُ ء وإِ اًمٌم   إطمٙم٤ممُ :  طُ بْ واًمْم  
(ٔ)

 . 

  : دم آصطالحوأُم٤م 

زه ٛمٞم  ع شمٕمريػ ظم٤مص ًمٚمْم٤مسمط اًمٗم٘مٝمل يُ ْض وَ قمغم  ريـ ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء اعمت٠مظم   أيمثرِ  رأُي  وم٘مد اؾمت٘مر  

 .ؾ اًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م٘م٤مسمِ ؼ إمم ُم٤م يُ ـمٚمِ ف ُمتك أُ ٞمٜمٍمف ًمٗمٔمُ وم, قمـ همػمه ُمـ اعمّمٓمٚمح٤مت 

: يم٘مقًمٜم٤م ,  ٓ خيتص  وُمٜمٝم٤م ُم٤م ": ىم٤مل اًمٕمالُم٦م شم٤مج اًمديـ اًمسبٙمل سمٕمد أن ذيمر شمٕمريػ اًم٘م٤مقمدة 

, ومٝمل قمغم اًمٗمقر  ٝم٤م ُمٕمّمٞم٦مٌ ؾمببُ  ٤مرةٍ يمٗم   يمؾ  : يم٘مقًمٜم٤م ,  ُمٜمٝم٤م ُم٤م خيتص  و, اًمٞم٘ملم ٓ يزول سم٤مًمِمؽ 

"ك ض٤مسمٓم٤مسٛم  ٦م أن يُ ٤مهِب ِمتر ُمُ قَ ؿ ُص ٔمْ د سمف ٟمَ ِّم وىمُ  ومٞمام اظمتص سمب٤مٍب  واًمٖم٤مًم٥ُم 
(ٕ)

. 

م٤م اؿمتٛمؾ قمٚمٞمف ":  "قإؿمب٤مه واًمٜمٔم٤مئر ذم اًمٜمح"وىم٤مل اًمسٞمقـمل ذم اًمٗمـ اًمث٤مين ُمـ يمت٤مسمف 

٥م قمغم إسمقاب ٓظمتّم٤مص يمؾ رشم  وهق ُمُ , ذم اًمْمقاسمط وآؾمتثٜم٤مءات واًمت٘مسٞمامت ... اًمٙمت٤مب 

وهذا هق أطمد اًمٗمروق سملم اًمْم٤مسمط واًم٘م٤مقمدة : ٕن اًم٘م٤مقمدة دمٛمع ومروقم٤م ُمـ , ض٤مسمط سمب٤مسمف 

"واطمد سم٤مٍب  واًمْم٤مسمط يٛمع ومروعَ , أسمقاب ؿمتك 
(ٖ)

. 

ـُ وُم٤مل إمم هذا اًمتٗمريؼ سملم  اًمٗمرق سملم ": وم٘م٤مل , ٟمجٞمؿ احلٜمٗمل أيْم٤م  اًم٘م٤مقمدة واًمْم٤مسمط اسم

, اًمْم٤مسمط يٛمٕمٝم٤م ُمـ سم٤مب واطمد و, ؿمتك  أسمقاٍب  أن اًم٘م٤مقمدة دمٛمع ومروعَ : اًمْم٤مسمط واًم٘م٤مقمدة 

"هذا هق إصؾ
(ٗ)

. 

ف اًم٘م٤مقمدة ,  "ٞم٤متٚم  اًمٙمُ "وضمٜمح إًمٞمف أسمق اًمب٘م٤مء ذم  واًمْم٤مسمط يٛمع ومروقم٤م ": وم٘م٤مل سمٕمد أن قمر 

                                 
 . ٖٚ٘/ٕ: ؼبصباح اؼبنّب ؛ وا ٜٖٖ/ٔٔ: ؛ وُتذيب اللغة  ٖٓٗ/ٚ: لساف العرب : انظر  (ٔ)
 .ٔٔ/ٔ: لسبكي مقدمة األشباه والنظائر ل (ٕ)

 .ٚ/ٔ: األشباه والنظائر يف النحو  (ٖ)
 .ٕٜٔ/ص: األشباه والنظائر البن قبيم  (ٗ)



."ُمـ سم٤مب واطمد
(ٔ)

 

واًم٘م٤مقمدة ٓ ختتص سمب٤مب ": سم٘مقًمف  "ذح اجلالل اعمحكم"قمغم  "طم٤مؿمٞمتف"ف إًمٞمف اًمبٜم٤مين ذم وٟمب  

"سمخالف اًمْم٤مسمط
(ٕ)

. 

, ُمـ شمٓمرق إًمٞمف ُمـ اًمب٤مطمثلم اعمٕم٤مسيـ  وؾم٤مر قمغم هذا آدم٤مه ذم شمٕمريػ اًمْم٤مسمط أهمٚم٥ُم 

٘م٦م قمغم ومروع ُمـ سم٤مبٜمٓمبِ ٦م وم٘مٝمٞم٦م ُمُ ٚمٞم  ىمْمٞم٦م يمُ : وا قمٜمف سم٠مٟمف وقمؼم  , وارشمْمقه شمٕمريٗم٤م خمت٤مرا 
(ٖ)

. 

وواوم٘مٝمؿ  عمت٠مظمريـسمٕمض اسم٤مًمتٜمبٞمف هٜم٤م أن هذا آصٓمالح ًمٚمْم٤مسمط اًمذي اشمٗمؼ قمٚمٞمف  وضمديرٌ 

وم٢من اًمٜم٤مفمر ذم . اعمت٘مدُملم اقمتب٤مر ًمدى يمثػم ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء مل يٙمـ ُمقضعَ  قمٚمٞمف مجع ُمـ اعمٕم٤مسيـ

 :قمديدة  يمت٥م اًمٗم٘مف يد عمّمٓمٚمح اًمْم٤مسمط قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء إـمالىم٤مٍت 

,  ( )"اًمتحرير"امم ذم يم٤مسمـ اهلُ , وم٤م ًمٚم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م رادِ ُمـ ضمٕمؾ اًمْم٤مسمط ُمُ  ومٛمٜمٝمؿ .1

يمِمػ اخلٓم٤مير قمـ إؿمب٤مه "ٚمز ذم وقمبد اًمٖمٜمل اًمٜم٤مسمُ ,  ( )"اعمّمب٤مح اعمٜمػم"واًمٗمٞمقُمل ذم 

 .( ) "اًمٜمٔم٤مئر

ب٦م يمؾ ذيمر ًمٞمس َّم اًمٕمَ :  ض٤مسمطٌ ": يم٘مقل اًمسبٙمل , وُمٜمٝمؿ ُمـ أـمٚم٘مف قمغم شمٕمريػ اًمٌمء   .2

 .( ) "اعمٞم٧م أٟمثكسمٞمٜمف وسملم 

يم٘مقل , ؼ ُمٕمٜمك ُمـ اعمٕم٤مين قمغم دح٘م   وُمٜمٝمؿ ُمـ أـمٚم٘مف قمغم اعم٘مٞم٤مس اًمذي يٙمقن قمالُم٦مً  .3

                                 
 .ٛٗ/ص:  فصل القاؼ القسم الرابع: كليات أيب البقاء  (ٔ)

 .ٖٙ٘/ٕ: حاشية البناين على شرح اعببلؿ احمللي  (ٕ)
؛ والوجيز يف إيضاح قواعد الفقو الكلية  ٜٚ/ٔ: القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية يف فقو األسرة : انظر  (ٖ)

ْذى ب للعبلئي  ٕٗ/ص: للبورنو 
 
ذِىب يف قواعد اؼب

ُ
ؿبققي ؛ ومقدمة  ٕٖ/ص: ؛ ومقدمة ؿبقق اجملموع اؼب

؛ والقواعد ٛٓٔ/ٔ: ق كتاب القواعد للمقرِّي ؛ ومقدمة ربقي ٓٔ/ٔ: اء يف الفرؽ واالستثناء للبكري ستغناال
 . ٔٙ/ص: الفقهية للباحسْب 

 . ٜٕ/ٔ: التحرير بشرح التقرير والتحبّب : انظر  (ٗ)
 . ٓٔ٘/ٕ: اؼبصباح اؼبنّب : انظر  (٘)
 .ٚٗ/ص : نقبل عن القواعد الفقهية للندوي (ٙ)

 . ٖٗٓ/ٕ:  للسبكي األشباه والنظائر (ٚ)



 .( ) ": ...رة ذم اًمتخٗمٞمػ هق اعم١مصم   ٦مِ اعمِم٘م   ض٤مسمطُ ": اًم٘مراذم 

اًمٜم٤مس ذم :  ض٤مسمطٌ ": يم٘مقل اًمسٞمقـمل , وُمٜمٝمؿ ُمـ أـمٚم٘مف قمغم شم٘م٤مؾمٞمؿ اًمٌمء أو أىمس٤مُمف  .4

 .( ) "...ف سمح٤مل إول ُمـ ٓ دمقز إُم٤مُمتُ :  اإلُم٤مُم٦م  أىمس٤ممٌ 

: ض٤مسمط ": يم٘مقهلؿ , ؾ ىم٤مقمدة وٓ ض٤مسمٓم٤م ث  وُمٜمٝمؿ ُمـ أـمٚم٘مف قمغم أطمٙم٤مم وم٘مٝمٞم٦م قم٤مدي٦م ٓ تُ  .5

قمغم , وورؤي٦م اهلالل , واعمسح , واًمٗمٓمر , ذم اجلَُٛمع : اًم٘مٍم ذم همػم اًمّمالة  ٕمتؼم ُمس٤موم٦مُ شمُ 

وشمزوي٩م احل٤ميمؿ , احل٩م ُم٤مؿمٞم٤م ووضمقب , وطم٤مرضي اعمسجد احلرام , حف اًمراومٕمل ُم٤م صح  

 .( ) "اًمٖم٤مئ٥م ٦مُمقًمٞم

وإن اٟمدرضم٧م دح٧م ُمٗمٝمقم , وهل , اًمْم٤مسمط قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء  ومٝمذه سمٕمض ُم٤م ُأـمٚمؼ قمٚمٞمف ُمّمٓمٚمُح 

إٓ أهن٤م ظم٤مرضم٦م قمـ ُمتٜم٤مول ُم٤م اظمت٤مره سمٕمض , س واحلبْ  ٍْم اًمْم٤مسمط اًمٚمٖمقي اًمدال قمغم احلَ 

 ضم٤مُمعٍ  ىمد دومع هذا سمٕمْمٝمؿ إمم وضع شمٕمريٍػ و. اعمت٠مظمريـ وأيمثر اعمٕم٤مسيـ ذم شمٕمريػ اًمْم٤مسمط 

تِم٤مهب٦م ذم ُمقضقع را ُمُ قَ ُم٤م اٟمتٔمؿ ُص : ومف سم٠مٟمف ومٕمر  , ق قمغم مجٞمع هذه اإلـمالىم٤مت ًمٚمْم٤مسمط يّمدُ 

ر١مصم  ُمُ  ومٞمٝم٤م إمم ُمٕمٜمك ضم٤مُمعٍ  ٧ٍم ٚمتٗمَ ُمُ  همػمَ , واطمد 
(ٗ)

. 

وسمِرَئ٧م ؾم٤مطم٦ُم اًمٗم٘مٝم٤مء , وم٤مٟمدرج دح٧م هذا اًمتٕمريػ مجٞمُع ُم٤م ؾمبؼ ُمـ إـمالىم٤مت اًمْم٤مسمط 

ح هذا اًمتٕمريػ إظمػم . اعمت٠مظمريـ ُمـ ٟمسب٦م اخلٓم٠م إًمٞمٝمؿ ذم شمٚمؽ اإلـمالىم٤مت و ًمٕمٚمف هبذا يؽمضم 

 .واهلل أقمٚمؿ سم٤مًمّمقاب. قمغم اًمتٕمريػ إول اعمخت٤مر قمٜمد أيمثر اعمٕم٤مسيـ 

 
 : اهفشق بني اهضابط اهفقٔٛ ٗاهقاعذٝ اهفقٔٚٞ 

 :اًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م ذم أُمريـ ُمع - شمٕمريٗمف اعمخت٤مر قمٜمد اعمٕم٤مسيـ قمغم سمٜم٤مء -يِمؽمك اًمْم٤مسمط 

 .ٞم٦م وم٘مٝمٞم٦مٚم  ْمٞم٦م يمُ ىمأن يمال ُمٜمٝمام : أوٓ 

                                 
 . ٜٔٔ/ٔ: الفروؽ  (ٔ)
 .ٓٗٗ/ص:  للسيوطي األشباه والنظائر (ٕ)
 .ٕٓٗ/ص: األشباه والنظائر للسيوطي  (ٖ)

 .ٚٙ/ص: القواعد الفقهية للباحسْب  (ٗ)



 .ؼ قمغم قمدد ُمـ اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦مٜمٓمبِ أن يمال ُمٜمٝمام يَ : صم٤مٟمٞمٝمام 

 : وشمٗمؽمق اًم٘م٤مقمدة واًمْم٤مسمط ذم أُمقر 

واًمْم٤مسمط يٛمع , ومروقم٤م ُمـ أسمقاب خمتٚمٗم٦م  أن اًم٘م٤مقمدة شمِمٛمُؾ , ٛمدة اًمٗمرق سمٞمٜمٝمام وهق قمُ : إول 

 .ومروقم٤م ُمـ سم٤مب واطمد

ُمـ اًمْمقاسمط ُمـ طمٞم٨م مجع اًمٗمروع وؿمٛمقل اعمٕم٤مين وأؿمٛمُؾ  أن اًم٘مقاقمد أقمؿ  : اًمث٤مين 
(ٔ)

. 

, وي٘مع ذًمؽ ومٞمٝم٤م يمثػما , ىم٤مسمٚم٦م ًمالؾمتثٜم٤مءات , قمغم ؿمٛمقهل٤م وقمٛمقُمٝم٤م  سمٜم٤مءً , أن اًم٘مقاقمد : اًمث٤مًم٨م 

(ٕ) ومٞمٝم٤م تقد اعمستثٜمٞم٤موم٢مٟمف يٜمدر وضم, سمخالف اًمْمقاسمط 
. 

وإن اظمتٚمٗم٧م اًمتٓمبٞم٘م٤مت , قمغم ُمْمٛمقهن٤م سملم اعمذاه٥م  ٤مً ٗم٘مت  شمٙمقن ُمُ , اًم٘م٤مقمدة ذم اًمٖم٤مًم٥م : اًمراسمع 

 سمؾ ُمٜمف ُم٤م ىمد يٙمقن وضمٝم٦م ٟمٔمرٍ  –إٓ ُم٤م ٟمدر قمٛمقُمف  –سمٞمٜمام اًمْم٤مسمط خيتص سمٛمذه٥م ُمٕملم , 

ٗمف ومٞمف أظمرون ُمـ ٟمٗمس اعمذه٥م٤مًمِ ًمٗم٘مٞمف واطمد ذم اعمذه٥م خُي 
(ٖ)

. 

 : األص٘ي اهفقٔٚٞ : املطوب اهجاُٛ 

 :إصؾ دم افؾغة 

٤مئطاحلَ  ف قمغم أؾم٤مسِ ُمٜمف إـمالىمُ و, ء اًمٌم   ُؾ ٗمَ ؾْم أَ 
(ٗ)

. 

 ودم آصطالح
(٘)

 : 

 : ة قمد   قمغم ُمٕم٤منٍ  ٓمٚمؼ إصُؾ يُ 

: اًمب٘مرة ) ڇڱ  ڱ  ڇ : إصؾ ذم وضمقب اًمّمالة ىمقًمف شمٕم٤ممم : يم٘مقهلؿ : اًمدًمٞمؾ  .1

43) . 

                                 
 .ٔ٘/ص: القواعد الفقهية للندوي : انظر  (ٔ)
 . ٔ٘/ص: للندوي القواعد الفقهية : انظر  (ٕ)
 .ٙٙ/ص: تأسيس النظر : انظر  (ٖ)
 .ٚٗٗ/ٕٚ: تاج العروس : انظر  (ٗ)
-ٜٓٔ/ص: ؛ والقواعد والضوابط اؼبستخلصة من التحرير  ٗٚ-ٖٚ/ص: القواعد الفقهية للباحسْب : انظر  (٘)

ٔٔٓ. 



 .( ) إصؾ ذم اًمٙمالم احل٘مٞم٘م٦م: يم٘مقهلؿ : اًمراضمح  .2

 و   اًمٗمرض ذم أَ ػم  إصؾ قمٜمد أّب طمٜمٞمٗم٦م أن ُم٤م همَ : يم٘مقهلؿ : اًم٘م٤مقمدة  .3
 .( )ه ذم آظمرهػم  ف همَ ًمِ

 .٦مإصؾ سمراءة اًمذُم  : يم٘مقهلؿ : ٥م حَ ّْم اعمستَ  .4

 .اخلٛمر أصؾ اًمٜمبٞمذ ذم احلرُم٦م: يم٘مقهلؿ , ؾ اًمٗمرع ذم سم٤مب اًم٘مٞم٤مس ٘م٤مسمِ وهق ُم٤م يُ : اعم٘مٞمس قمٚمٞمف  .5

ـ  , ذم يمت٥م اًمٗم٘مف وإصقل  آؾمتٕمامٓت ًمألصؾ ؿم٤مئٕم٦مٌ وهذه  إصقًمٞملم ذم اًمٖم٤مًم٥م  وًمٙم

 .أو اًم٘م٤مقمدة اًمراضمَح : دون سمف ذم اًمٖم٤مًم٥م اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ي٘مُّم  وقمٚمامءُ , اًمدًمٞمؾ : قن سم٤مٕصؾ ٕمٜمُ يَ 

, ُمـ اًم٘م٤مقمدة واًمْم٤مسمط ْمح أن إصؾ ذم اصٓمالح اًمٕمٚمامء أقمؿ  ؾ اعمٕم٤مين اعمذيمقرة يت  وسمت٠مُم  

ك سٛم  يُ  , ؾمقاء أيم٤مٟم٧م ُمـ سم٤مب واطمد أو ُمـ أسمقاب ُمتٕمددة, وم٘مٝمٞم٦م  ٜمك قمٚمٞمف ُمس٤مئُؾ بتَ ومٙمؾ ُم٤م شمُ 

 .أصال

"ٜم٦مإُملم ُمع اًمٞمٛملم ُمـ همػم سمٞم   إصؾ أن اًم٘مقل ىمقُل ": ُمث٤مل ذًمؽ ذم اًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م 
(ٖ)

. 

ظمرى ذم ز سمٜم٤مء إطمدايمه٤م قمغم إُ صالشملم ٓ يق إصؾ أن يمؾ  ": وُمث٤مًمف ذم اًمْم٤مسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م 

"إُم٤مُمف طمؼ اعمٜمٗمرد ٓ يقز سمٜم٤مء إطمدايمه٤م قمغم إظمرى ذم طمؼ  
(ٗ)

. 

يمؾ ض٤مسمط : ٘م٤مل ٛمٙمـ أن يُ يمام يُ ,  وٓ قمٙمَس ,  يمؾ ىم٤مقمدة أصٌؾ : ٛمٙمـ أن ي٘م٤مل وقمغم هذا يُ 

ٞم٦م وم٘مٝمٞم٦م دمٛمع ومروقم٤م ُمـ سم٤مب اًمْم٤مسمط سم٠مٟمف ىمْمٞم٦م يمٚم  وهذا إن وُمرس  ,  وٓ قمٙمَس , أصؾ 
(٘)

. 

 
  

                                 
 .ٚٚ/ص: األشباه والنظائر  (ٔ)
 .ٔٔ/ص: تأسيس النظر  (ٕ)
 .ٗٙٔ/ص: تأسيس النظر رسالة أيب اغبسن الكرخي مع  (ٖ)
 .ٗٗٔ/ص: تأسيس النظر  (ٗ)
 :؛ والقواعد والضوابط اؼبستخلصة من كتاب التحرير  ٘ٚ-ٗٚ/ص: القواعد الفقهية للباحسْب : انظر  (٘)

 .ٓٔٔ/ص



 : اهلوٚات اهفقٔٚٞ : املطوب اهجاهح 

ٖمراق تٞمدة ًمالؾمأىمقى أًمٗم٤مظ اًمٕمٛمقم اعمٗمِ  ُِمـ ,"يمؾ"ٞم٦م ٟمسب٦م إمم يمٚمٛم٦م يمٚم   مجعُ  : ٞم٤متٚم  اًمٙمُ 

ضمزئٞم٤مت ُم٤م دظمٚم٧م قمٚمٞمف واؾمتٞمٕم٤مِب 
(ٔ)

. 

  : دم آصطالحوأُم٤م 

"يمؾ"سمٙمٚمٛم٦م  ةرد  َّم ىمْمٞم٦م وم٘مٝمٞم٦م ُمُ ": قاط سم٠مهن٤م ومٝم٤م اًمديمتقر حمٛمد اًمّم  وم٘مد قمر  
(ٕ)

. 

ن يمت٥م إإذ , ٝم٤م ظم٤مص٤م ًمٙمـ يٖمٚم٥م ومٞمٝم٤م أن يٙمقن ُمقضققمُ , وم٤مًمٙمٚمٞم٤مت ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اًمٙمٚمٞم٦م 

 ."يمؾ"ض يمثػما ُمـ إطمٙم٤مم اجلزئٞم٦م سمّمٞمٖم٦م اًمٗم٘مف شمٕمرِ 

اًمتل , اًمِمٛمقل وآشمس٤مع  ىمٚمٞمؾ ُمـ اًمٙمٚمٞم٤مت ذاِت  همػمِ  وٓ يٛمٜمع هذا ُمـ وضمقد قمددٍ 

إذا دارت ,  أو اًمْمقاسمطِ , أسمقاب إذا اؿمتٛمٚم٧م قمغم ومروع ُمـ ,  اًم٘مقاقمدِ  سح٥م قمٚمٞمٝم٤م ُمٗمٝمقمُ يٜم

 اعمٜمٓمقي٦م دحتٝم٤م قمغم سم٤مب واطمد اعمس٤مئُؾ 
(ٖ)

. 

 : ومٛمـ أُمثٚم٦م اًمٙمٚمٞم٤مت اًمتل هل ىمقاقمد 

"ف سملم اًمٜم٤مس ذم خم٤مـمب٤متؿقمغم ُم٤م هق اعمتٕم٤مرَ  حمٛمقٌل  يمؾ ًمٗمظٍ "
(ٗ)

. 

"سمٛمٕمّمٞم٦م ٓ يقز اإلىمدام قمٚمٞمٝم٤م ؾ إًمٞمٝم٤م إَٓص يقيمؾ ـم٤مقم٦م ٓ "
(٘)

. 

 

 : وُمـ أُمثٚم٦م اًمٙمٚمٞم٤مت اًمتل هل ضقاسمط 

(ٔ) "سمح يٗمسده ٓظمتالل ُم٘مّمقدهذم اًمر   قضم٥م ضمٝم٤مًم٦مً يُ  يمؾ ذطٍ "
. 

                                 
: ؛ وتلقيح الفهـو يف تنقيح صيغ العمـو للعبلئي  ٖ٘ٗ/ٔ: العقد اؼبنظـو يف اػبصوص والعمـو للقرايف : انظر  (ٔ)

 .وما بعدىا ٚٚ/ص: ؛ والقواعد الفقهية للباحسْب  ٗٙ/ٖ: ؛ والبحر احمليط للزركشي  ٕٓٔ/ص
رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف الفقو جبامعة أـ , القواعد والضوابط الفقهية عند ابن القيم يف العبادات  (ٕ)

 .القرى
 .ٜٚ-ٛٚ/ص:  للباحسْب الفقهيةوما بعدىا ؛ والقواعد  ٖ٘/ص: القواعد الفقهية للندوي : انظر  (ٖ)
 .ٜٚ/ٛٔ: اؼببسوط  (ٗ)
 .ٕٕٔ/ٖٔ: اؼبصدر السابق  (٘)



(ٕ) "اًمثٛمـ ذم قم٤مدة اًمتج٤مر ومٝمق قمٞم٥م يمؾ ُم٤م أوضم٥م ٟم٘مّم٤منَ "
. 

  

                                                                                               
 .ٕٛ٘/ٖ: اؽبداية  (ٔ)
 .ٓٗ/ٖ: اؼبصدر السابق  (ٕ)



 : اهتقاسٍٚ اهفقٔٚٞ : املطوب اهشابع 

 :  دم افؾغةاًمت٘م٤مؾمٞمؿ 

أه, شم٘مسٞمؿ  مجعُ  ؿ اًمٌمَء إذا ضمز  وهق ُمّمدر ىمس 
(ٔ)

. 

 : دم آصطالح وأُم٤م 

ٛمٞمز سمحٞم٨م يٛمٙمـ أن يُ , ٞمف اؾمؿ اًمٙمكم ٚمق قم٘مقن اًمت٘مسٞمؿ قمغم دحٚمٞمؾ ُم٤م يّمدُ ٓمٚمِ وم٢من اعمٜم٤مـم٘م٦م يُ 

سمٕمض أضمزائ٦م قمـ سمٕمض
(ٕ)

. 

ذوـم٤م صمالصم٦م  صحٞمٍح  ؾ إمم شم٘مسٞمؿٍ ًمٚمتقص   ويذيمر اعمٜم٤مـم٘م٦مُ 
(ٖ)

 :هل , 
اًمت٘مسٞمؿ  أؾم٤مُس د اًمت٘مسٞمؿ : ومٛمتك شمٕمد   ك أؾم٤مَس سٛم  يمقن اًم٘مسٛم٦م قمغم أؾم٤مس واطمد يُ  .1

وم٢من إول قمغم , ٕمل ضْم م ورَ ر  يمت٘مسٞمؿ اًمٓمالق إمم حُم , إٟمقاع ذم اًم٘مسٛم٦م  ٚم٧ْم شمداظَم 

 .واًمث٤مين قمغم أؾم٤مس إُمٙم٤من اًمرضمٕم٦م وقمدُمف, أؾم٤مس ُمقاوم٘م٦م ُمٜمٝم٤مج اًمِم٤مرع وخم٤مًمٗمتف 

, ذة يمؾ ُم٤م شم٘مسٛمف ستٜمٗمِ سٛم٦م ُمُ ٘مسم٠من شمٙمقن اًم, ؿ ٕومراد اعم٘مس   يمقن أومراد إىمس٤مم ُمتس٤موي٦مً  .2

 .يٛمٙمـ أن يدظمؾ ومٞمف اًم٘مسٛم٦م رءٌ  ٓ يب٘مك ظم٤مرَج سمحٞم٨م 

اع قسم٠من يٙمقن ُم٤م يتٗمرع قمـ اجلٜمس ُمـ إٟم, اشمّم٤مل طمٚم٘م٤مت اًمسٚمسٚم٦م ذم اًم٘مسٛم٦م  .3

 .ُمٜمف ؽمك طمٚم٘م٦مٌ إقمغم إمم إؾمٗمؾ دون أن شمُ  ـُمتسٚمسال ُمتّمال ُم

إٓ أٟمف ًمٞمس م٤م يٜمٓمبؼ قمٚمٞمف , وإن يم٤من صحٞمح٤م ؾمٚمٞمام ذم ذاشمف  وم٤مًمت٘مسٞمؿ اعمستقذم هلذه اًمنموط

: ٕهن٤م ًمٞمس٧م ىمْم٤مي٤م  -قمغم شمٕمريٗمف اعمخت٤مر قمٜمد اعمٕم٤مسيـ  سمٜم٤مء -ُمّمٓمٚمح اًم٘م٤مقمدة أو اًمْم٤مسمط 

 .يمٚمٞم٦م ُمب٤مذة

: وم٘م٤مل , ُمـ أدظمؾ اًمت٘م٤مؾمٞمؿ ذم اًم٘مقاقمد  واٟمت٘مد صٜمٞمعَ ,  اًمسبٙمل  ف إمم هذا إُمروىمد ٟمب  

                                 
 . ٖٓ٘/ٕ: ؛ واؼبصباح اؼبنّب  ٛٚٗ/ ٕٔ: لساف العرب : انظر  (ٔ)
 .٘ٛ/ص: الفقهية للباحسْب نقبل عن القواعد ,  ٜٜٔ/ص: أسسو ومباحثو , اؼبنطق الصوري : انظر  (ٕ)
 .ٚٛ-ٙٛ/ص: القواعد الفقهية للباحسْب : انظر  (ٖ)



د اًمذهـ دظمؾ ذم اًم٘مقاقمد شم٘م٤مؾمٞمؿ شم٘مع ذم اًمٗمروع يذيمره٤م أصح٤مسمٜم٤م طمٞم٨م يؽمد  ـ اًمٜم٤مس ُمـ يوُمِ "

, ر اًم٘مقاقمد يمْ وأوًمئؽ مل يٙمـ ىمّمدهؿ ذِ , ؼ هل٤م سم٤مًم٘مقاقمد رأؾم٤م وٓ شمٕمٚم  , ومٝمل ذات أىمس٤مم يمثػمة , 

"دظمؾ ذًمؽ ذم اًم٘مقاقمدقم قمغم ُمـ يُ إٟمام اًمٚم  , قمٚمٞمٝمؿ  ومال ًمقمَ , سمؾ هذا اًمٜمقع سمخّمقصف 
(ٔ)

. 

وٓ ,  ومال اًم٘م٤مقمدة شم٘مسٞمؿٌ , ن سملم ُمٕمٜمك اًم٘مقاقمد وسملم ُمٕمٜمك اًمت٘م٤مؾمٞمؿ شمب٤ميـ وقمغم هذا وم٢م

أُم٤م قمغم اعمٕمٜمك , ريد سمف ُم٤م هق اعمخت٤مر قمٜمد اعمٕم٤مسيـ إذا أُ , ويمذًمؽ اًمْمقاسمط , اًمت٘مسٞمؿ ىم٤مقمدة 

ُمـ اًمْمقاسمط وم٢من اًمت٘م٤مؾمٞمؿ شُمٕمد   إقمؿ  
(ٕ)

. 

  
  

                                 
 .ٖٙٓ/ٕ: األشباه والنظائر للسبكي  (ٔ)
 .ٛٛ/ص: القواعد الفقهية للباحسْب  (ٕ)



 : ( )املذاسن اهفقٔٚٞ : املطوب اخلاًص 

 :  فغةاعمدارك 

إدرايم٤م : أي , دريم٤م ف ُمُ ريمتُ دْ أَ : شم٘مقل , وُمٙم٤من  زُم٤منٍ  ويٙمقن ُمّمدرا واؾمؿَ , مجع ُُمْدَرك  

, إًمٞمف  اًمٌمء واًمقصقَل  وأصؾ اعم٤مدة يٕمٜمل حلقَق , ف زُمٜمُ وف أي ُمقضع إدرايمِ , دريمف وهذا ُمُ , 

ومٞمٝم٤م أىمَم اًمٕمٚمؿِ  وسمٚمقغُ , ٝم٤م ومٝمٛمُ : اعمٕم٤مين  وإدراكُ 
(ٕ)

. 

 : هق ,  ودم آصطالح

"احلٙمؿ ومٞمٝم٤م هق ُمٜم٤مطُ  اعمٕمٜمك اجل٤مُمع سملم ومروعٍ "
(ٖ)

. 

وىمد , سمؾ هق ُمٕمٜمك ىمد ي٘مقم هبام ,  أن اعمدرك ًمٞمس ىمسٞمام ًمٚم٘م٤مقمدة أو اًمْم٤مسمط وُمـ هذا يتبلم  

, اعمِم٘م٦م دمٚم٥م اًمتٞمسػم : وم٘م٤مقمدة , ًمٙمـ يٙمثر ذم اًم٘مقاقمد أن شمٙمقن ُمدريم٤م أيْم٤م , ػ قمٜمٝمام يتخٚم  

ده٤م قمـ اعمدارك يمام يٖمٚم٥م ذم اًمْمقاسمط دمر  , ٦م ٞم٦م هق اعمِم٘م  ذم أن ُمدرك اًمتٞمسػمات اًمنمقم واضٌح 

"ؼ سملم أهؾ اًمٙمٗمريمؾ ٟمٙم٤مح صحٞمح سملم اعمسٚمٛملم ومٝمق صحٞمح إذا دح٘م  ": يم٘مقهلؿ , 
(ٗ)

وىمد ,  

"اًمٜمٗم٘م٦م ضمزاء آطمتب٤مس": ٟمحق , يٙمقن ذم اًمْم٤مسمط ُم٤م يقطمل سمٛمدريمف 
(٘)

ن سم٠من طمٙمؿ وم٢مٟمف ُم١مذِ , 

 .آطمتب٤مساًمٜمٗم٘م٦م يدور وضمقدا وقمدُم٤م ُمع 

 

 

 

 

                                 
 .ٕٚ-ٛٙ/ص: القواعد الفقهية للباحسْب : انظر  (ٔ)
 .ٕٜٔ/ٔ:؛ واؼبصباح اؼبنّب  ٕٖ٘/ص: معجم مقاييس اللغة  (ٕ)
 .ٜٙ/ص: واعد الفقهية للباحسْب الق (ٖ)
 .ٖٕٛ/ٖ: فتح القدير  (ٗ)
 .ٖٚٗ/ٕ: اؽبداية  (٘)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اهجاُٛ املبحح
 

ٌٞ حملاٌت وٍ اهق٘اعذ عّ ِع تاسخيٚ

ّٚ  ٞ يف املزٓبٗاهض٘ابط اهفقٔ

 ِفٛاحَل



 لمحات تاريخية عن علم القواعد والضوابط الفقهية في المذهب
 : ( )الحنفي

قم٤مًمٞم٦م ويٛمؾ أيمهٞم٦م سم٤مًمٖم٦م ذم أ ُمٙم٤مٟم٦م إٟمف ُمـ اعمٕمٚمقم أن قمٚمؿ اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م يتبق  

 .دائرة اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م

 – اًمٜمبل  طمٞم٨م يم٤مٟم٧م أطم٤مدي٨ُم  , ل هلذا اًمٕمٚمؿ شمرضمع إمم قمٍم اًمتنميعوَ ذور إُ وإن اًمبُ 

ث٤مسم٦م اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٕم٤مُم٦م اًمتل ذم يمثػم ُمـ إطمٙم٤مم سمٛمَ  –ؿ ٚمِ اًمذي أٟمٓم٘مف اهلل سمجقاُمع اًمٙمَ 

 .شمٜمٓمقي قمغم ومروع وم٘مٝمٞم٦م يمثػمة

 , ٝمؿ أدٟم٤مهؿتِ ٕمك سمذُم  ْس يَ  , هؿ٤مؤُ ُمَ دِ  ٤موم٠مُ تٙمَ اعم١مُمٜمقن شمَ ":  ف ىمقًمُ  , اجل٤مُمٕم٦م ٚمؿِ ًمٙمَ ومٛمـ شمٚمؽ ا

"ـ ؾمقاهؿقمغم ُمَ  وهؿ يدٌ  ,وُيػم قمٚمٞمٝمؿ أىمّم٤مهؿ 
 (ٕ)

.  

ـُ واًمد   , ُمردودةٌ واعمِٜمَْح٦م ,  اة١مد  ي٦م ُمُ اًمٕم٤مرِ  ":  ف ويمذًمؽ ىمقًمُ   "مهم٤مرِ  قمٞمؿُ واًمز   , ٘ميِض  ُمَ  ي
(ٖ)

. 

 , ٙمثػم ُمـ إطمٙم٤مم ويمقهنام ُمـ ضمقاُمع اًمٙمٚمؿًمسمام ومٞمٝمام ُمـ ؿمٛمقل  , وم٢من هذيـ احلديثلم

ذم يمت٤مسمف   ( هـ388)وىمد أوُم٠م إمم ذًمؽ اإلُم٤مم اخلٓم٤مّب  , الن ضم٤مٟمب٤م ُمـ اًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦مٛمث  يُ 

ٜم٤من ٝمام يتْمٛم  ٦م أًمٗم٤مفمِ ٗم  ومٝمذان احلديث٤من قمغم ظِم ": سمٕمد أن ذيمر احلديثلم سم٘مقًمف  "همري٥م احلدي٨م"

                                 
القواعد والضوابط "و, " القواعد الفقهية: " ي حفظو اهللتب الدكتور علي الندو ستفاد من كُ ما يف ىذا اؼببحث مُ  ل  جُ   (ٔ)

ز التاريخ الشامل من أبر   ؿُ أوَّ  حفظو اهلل ولعل الشيخ". صبهرة القواعد الفقهية يف اؼبعامبلت اؼبالية"و, " اؼبستخلصة من التحرير
: فقاؿ , رقا رضبو اهلل وقد أجاد يف ذلك وأفاد كما شهد بذلك العبلمة مصطفى الز , العصور  رىا خبلؿ  لنشأة القواعد وتطو  

ما ديكن معو القوؿ بأنو قد غطى كل ما , فيها من اعبهد العلمي الكبّب الناطق دبا بذؿ صاحبها من عناء وتتبع  فوجدتُ "
سوى ما يتعلق بتفريع الفروع الفقهية , حيتاج إليو الباحث من اؼبعلومات عن ىذه القواعد تغطية دل تَبؾ ؾباؿ زيادة ؼبستزيد

 , رغم كل ما سبقها من كتابات يف ىذا اؼبوضوع , مة باعبدةالقيِّ  وبذلك اتسمت ىذه الرسالةُ ... ا ال يقف عند حدعليها فب
 ". جيد فيو الباحث ما يريد أف يراه يف ىذا الشأف, غنيا يف موضوعو فكانت نتاجا علميا جديدا مُ 

ترتيب جديد ؼبا وجدتو يف الكتب  وإمنا ينحصر عملي ىنا يف. ٕٔ ص :للندوي " القواعد الفقهية"انظر مقدمة الشيخ الزرقا على 
 .مكتفيا يف ذلك كلو دبا خيص اؼبذىب اغبنفي,  يسّبة اداتمع زي, اؼبذكورة للدكتور علي الندوي 

, بألفاظ متقاربة ( ٖٕٛٙ)وابن ماجو يف سننو أيضا ( ٖ٘ٚٗ)والنسائي يف اجملتىب ( ٕٔ٘ٚ)رواه أبو داود يف السنن   (ٕ)
 .فظ اؼبذكور أليب داودوالل

 .حسن صحيح: وقاؿ , ( ٕٕٓٔ)والَبمذي يف اعبامع ( ٖ٘ٙ٘)رواه أبو داود يف السنن   (ٖ)



"س وإُمقالإٟمٗمُ  ٦م أطمٙم٤ممِ قم٤مُم  
(ٔ)

. 

ر ؾمٙمَ ُم٤م أَ ":اًمسٜمـ  اًمذي رواه أهُؾ  سمٕمد ذيمره احلدي٨َم  ( هـ728)وىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

"ف طمرامٌ ه وم٘مٚمٞمٚمُ يمثػمُ 
(ٕ)

ك ُم٤م همٓم   سمام أوشمٞمف ُمـ ضمقاُمع اًمٙمٚمؿ يمؾ   اهلل  مجع رؾمقُل ": ف ُم٤م ٟمّم   , 

"وٓ شم٠مصمػم ًمٙمقٟمف ُم٠ميمقٓ أو ُمنموسم٤م , وٟمقع ق سملم ٟمقعٍ ٗمر  ومل يُ  ,  ؾمٙمروأَ  اًمٕم٘مَؾ 
(ٖ)

. 

 .ذم سم٤مب اعمسٙمرات ودحريٛمٝم٤م وضٕمف رؾمقل اهلل  , ؿحمٙمَ  ومٝمذا ض٤مسمطٌ 

رة ئمٝمر ضمٚمٞم٤م أهن٤م طم٤مومٚم٦م سمٛمثؾ هذه اجلقاُمع اًمتل ٓ ختٚمق قمـ يمقهن٤م ٜم٦م اعمٓمٝم  ع ُمّم٤مدر اًمس  وسمتتب  

 .ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل أيمهٞم٦م وؿم٠منٍ  أو ضقاسمط وم٘مٝمٞم٦م ذاِت  ىمقاقمدَ 

٘مؾ قمٜمٝمؿ واضح٦ًم ُمٚمٛمقؾم٦ًم سم٤مًمت٠مُمؾ ومٞمام ٟمُ  , ٟمت٘مٚم٧م هذه اًمٔم٤مهرة إمم اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملمصمؿ ا

"قمٚمٞمف ح ومال ضامنَ سمْ ؿ اًمر  ـ ىم٤مؾَم ُمَ ": يم٘مقل قمكم  , ُمـ آصم٤مر وأىمقال
(ٗ)

اًمذي ُيٕمد  ض٤مسمٓم٤م  , 

 .اًمنميم٦م واعمْم٤مرسم٦م ذمرائٕم٤م ذم جم٤مل اًمٗم٘مف اعم٤مزم 

قمٜمدٟم٤م  ُمـ أىمر  ": أٟمف يم٤من ي٘مقل ( هـ137)ُٟمَٕمٞمؿ ويمذًمؽ ُم٤م رواه اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد قمـ ظَمػْم سمـ 

"سمٌمء أًمزُمٜم٤مه إي٤مه
(٘)

 .ٕمبؽم أصال ضم٤مُمٕم٤م عمس٤مئؾ سم٤مب اإلىمراروىمقًمف هذا يُ . 

ٞمف اًمٞمقم سٛم  سم٤مرزة قمغم أن اًمبذرة إومم عم٤م ٟمُ  ومٝمذه اعمروي٤مت وأصم٤مر وإىمقال أُم٤مراٌت 

ه٤م ق  ظمذت ذم سمداي٦م ٟمٛمُ نميع صمؿ أَ ضٕم٧م ذم قمٍم اًمرؾم٤مًم٦م واًمتسم٤مًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م ىمد وُ 

 .إمم قمٍم اًمت٤مسمٕملم

س٤مع اًمٗم٘مف صمؿ ازدهرت شمٚمؽ اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط ؿمٞمئ٤م ومِمٞمئ٤م ذم اًم٘مرون اعمتالطم٘م٦م ُمع اشم  

 ."اًمٕمٚمؿ"قمـ اًمٗمٜمقن إظمرى واصٓمبٖم٧م سمّمبٖم٦م  إمم أن اٟمٗمّمٚم٧ْم  , فحِ وشمٗمت  

                                 
 .٘ٙ-ٗٙ/ٔ: غريب اغبديث   (ٔ)
 .حسن غريب: وقاؿ , ( ٘ٙٛٔ)والَبمذي يف اعبامع ( ٖٔٛٙ)رواه أبو داود يف السنن   (ٕ)
 .ٕٖٗ-ٖٔٗ/ٕٛ: ؾبموع فتاوى شيخ اإلسبلـ   (ٖ)
 .ٖٔٔ٘ٔ رقم : يف اؼبصنَّف عبد الرزاؽ رواه  (ٗ)
 .ٖٕٔ/ٖ: أخبار القضاة   (٘)



قمؼم شم٤مريخ اًمتنميع  , سمف هذا اًمٕمٚمؿ وسمٕمد إيراد هذه اعم٘مدُم٤مت أٟمت٘مؾ إمم اؾمتٕمراض ُم٤م ُمر  

ذم قمٍم أئٛم٦م آضمتٝم٤مد  ئفسمدءا سمٜمِمق , ر ذم اعمذه٥م احلٜمٗمل ظم٤مص٦مُمـ ُمراطمؾ اًمتٓمق   , اإلؾمالُمل

ِمػما ذم ُمُ  , ٦م إطمٙم٤مم اًمٕمدًمٞم٦م ذم أواظمر اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م قمنم اهلجريوظمتام سم٤مؾمت٘مراره سمقضع جمٚم  

 
ِ
 .ؿ اعمٕمٜمٞم٦م سمذًمؽٟم٤متدو  ُمّم٤مدرهؿ وُمُ  وأسمرزِ  ذًمؽ إمم أهؿ   أصمٜم٤مء

ه٤م سم٤مًمتتبع هب٤م قمٚمؿ اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط ذم اعمذه٥م احلٜمٗمل يٛمٙمـ طمٍُم  إن اعمراطمؾ اًمتل ُمر  

 :وآؾمت٘مراء ذم صمالث ُمراطمؾ 

 : ًشحوٞ اهِظ٘ء ٗاهتلّ٘ٙ : املشحوٞ األٗىل 
ـتاب وًمٕمؾ  , ٕول وهٚم٦م ذم يمت٥م أئٛم٦م اًم٘مرن اًمث٤مين اهلجري ه اعمرطمٚم٦مهذ آصم٤مرُ  ْت سمدَ 

بؼ ذم ّم٥م اًمس  طم٤مز ىمَ ىمد ( هـ182)ًمإلُم٤مم اًم٘م٤ميض أّب يقؾمػ يٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ  "اخلراج"

وم٢مٟمف أىمدم ُمّمدر وم٘مٝمل شمٚمٛمح ومٞمف قمب٤مرات رؿمٞم٘م٦م ُمٜمسجٛم٦م ُمع اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط  , هذا اعمْمامر

 .اًمٗم٘مٝمٞم٦م

  :وومٞمام يكم أورد ـمروم٤م ُمـ اًمْمقاسمط اعمذيمقرة ذم هذا اًمٙمت٤مب 
  ."َظِؿ اجُلرِم وِصَغِرهافتَّعزيُر إػ اإلماِم ظذ ؿْدِر ظِ ".1

وىمد اظمتٚمػ أصح٤مسمٜم٤م ذم اًمتٕمزير : ىم٤مل ": ٘مقل قمٜمد شمٕمرضف عمس٤مئؾ شمتٕمٚمؼ سم٤مًمتٕمزير ي 

غ سم٤مًمتٕمزير مخس٦م سمٚمُ أَ : وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ  , غ سمف أدٟمك احلدود أرسمٕملم ؾمقـم٤مبٚمَ ٓ يُ : سمٕمْمٝمؿ 

ويم٤من أطمسـ ُم٤م رأيٜم٤م  , أسمٚمغ سمف أيمثر : وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ  , راحلُ  وؾمبٕملم ؾمقـم٤م أٟم٘مص ُمـ طمد  

"...أن اًمتٕمزير إمم اإلُم٤مم قمغم قمٔمؿ اجلرم وصٖمره , واهلل أقمٚمؿ , ذم ذًمؽ 
(ٔ)

.  

 ؾ اخلالف اًم٘م٤مئؿ سملم وم٘مٝم٤مء ذًمؽ اًمٕمٍم ذم ُمقضقع اًمتٕمزير ٟمح٤م اإلُم٤ممُ ومٝمٜم٤م سمٕمد أن ؾمج   

وضع أصال ذم هذا اًمب٤مب سمتٗمقيض إُمر إمم رأي  فوهق أٟم , أسمق يقؾمػ ُمٜمحك ىمقيام

 .ر اًمتٕمزير ذم ضقء اعمالسمس٤مت اعمحٞمٓم٦م سم٤مجلرم وص٤مطمبفسمحٞم٨م يسقغ ًمف أن ي٘مد   , احل٤ميمؿ

                                 
 .ٜٕٖ/ص: كتاب اػبراج    (ٔ)



دؿة  ـؾ  ".ٕ وشبقُؾ ما ُيمخذ مـ أهؾ , ما ُأخذ مـ ادسؾؿغ ِمـ افُعؼ ؾسبقُؾف شبقُؾ افصَّ

ة مجقعا وأهِؾ احلرب  شبقُؾ اخلَراج "افذمَّ
( )

.   
 .ُمّم٤مرف اًمٕمنم واخلراجوىمد ضبط ذم هذه اًمٕمب٤مرة 

"ما َؿتؾ بغر شالٍح ؾفق ِصْبف افَعْؿد ـؾ  ".3
( )

.   

 .ذم اًمٗمرق سملم ىمتؾ اخلٓم٠م وؿمبف اًمٕمٛمد ُمٝمام ض٤مسمٓم٤م ٜم٤مر هُ وىمد ىمر  

يمت٥م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ احلسـ  ُم٤م وصؾ إًمٞمٜم٤م ُمـ شمٚمؽ اعمّم٤مدر سمٕمُض  ويمذًمؽ ُمـ أىمدمِ 

 , ًمٚمٛمس٤مئؾف أصقٓ وضقاسمط ذم صمٜم٤مي٤م شمٕمٚمٞمٚمِ  "إصؾ"وم٢مٟمف ذيمر ذم يمت٤مسمف  , (هـ189)اًمِمٞمب٤مين 

 .دا سمذًمؽ اًمسبٞمؾ إمم ُمٜمٝم٩م اًمت٘مٕمٞمد اًمذي وضمد  ذم اًم٘مرون اعمت٠مظمرةٝم  ُم 

 :  ىم٤مل  , وُيٚمَٛمح ذًمؽ سم٤مدي٤م ومٞمام يكم ُمـ آىمتب٤مؾم٤مت

 , ـ سمٞمت٤م ُمـ ؿمٕمر ُمـ سمٞمقت أهؾ اًمب٤مدي٦مومسٙمَ  , ًمف وٓ ٟمٞم٦مَ  , ـ سمٞمت٤مٓ يسٙمُ  وإذا طمٚمػ اًمرضمُؾ "

 وإٟمام ي٘مع هذا قمغم ُمٕم٤مين , إذا يم٤من ُمـ أهؾ إُمّم٤مر مل يٜم٨م احل٤مًمُػ  , أو ظمٞمٛم٦م , أو ومسٓم٤مـم٤م

"٨مؿمٕمر طَمٜم و ًمق يم٤من ُمـ أهؾ اًمب٤مدي٦م ومسٙمـ سمٞم٧َم . يمالم اًمٜم٤مس
(ٖ)

 . 

 مل يٜم٨م : ٕن اًمٚمحؿ ٓ  , وم٠ميمؾ ؾمٛمٙم٤م , ومل يٙمـ ًمف ٟمٞم٦مٌ  , وإذا طمٚمػ اًمرضمؾ ٓ ي٠ميمؾ حلام"

"واًمٞمٛملم إٟمام شم٘مع قمغم ُمٕم٤مين يمالم اًمٜم٤مس , ٓمٚمؼ قمغم اًمسٛمؽ قمروم٤ميُ 
(ٗ)

. 

 ُمبٜمٞم٦مٌ  إيامنُ ": ٦م قمغم اًمْم٤مسمط اعمِمٝمقر ع اًم٘م٤مرئ قمغم أهن٤م ُمبٜمٞم  ٚمِ وم٤مًمٜمٔمرة اًمٕم٤مسمرة ذم اعمس٠مًمتلم شُمٓمْ 

(٘) "قمغم اًمٕمرف
. 

                                 
 .ٕٗٚ/ص:  كتاب اػبراج   (ٔ)
 .ٖٔٔ/ص:  كتاب اػبراج   (ٕ)
 .ٕٛ٘/ٖ: كتاب األصل    (ٖ)
 .ٕٓٛ/ٖ:  كتاب األصل   (ٗ)
 .ٖٔٗ/ٔ: ترتيب الآلرل : انظر   (٘)



 .صمؿ يٕم٘م٥م ذًمؽ سمذيمر إصؾ اجل٤مُمع هل٤م , اًمبدء سمذيمر اًمٗمروع وأطمٞم٤مٟم٤م ٟمراه يسٚمؽ ـمريَؼ 

 : س٦م ُمـ يمت٤مسمف اعمذيمقر ب٤مرت اعم٘متبَ ويتْمح ذًمؽ هبذه اًمٕم

٥م ًمف هب٦م أو قمغم أن ف ىمرض٤م أو هيَ ِض ٘مرِ قمغم أن يُ  , وإذا ؿمؽمى اًمرضمؾ ُمـ اًمرضمؾ سمٞمٕم٤م" .1

ف يمذا ويمذا سمٙمذا ويمذا ُمـ ق قمٚمٞمف سمّمدىم٦م أو قمغم أن يبٞمٕمَ ف قمٓمٞم٦م أو قمغم  أن يتّمد  ٕمٓمٞمَ يُ 

 .ومٝمذا يمٚمف وم٤مؾمد: اًمثٛمـ 

 .ٓ يقز اًمبٞمع ذم رء ُمـ ذًمؽ , وأهيام اؿمؽمط هذا قمغم ص٤مطمبف ومٝمق وم٤مؾمد

ـٌ  د ؾقف افبقعُ َس ـؾ رء ؾَ و "ْت ما بؾغَ  ف بافغةً فؼقؿتِ  ؾادشسي إذا اشتفؾؽف وام
( )

. 

: تٝمـ هل  أي  بلم  ومل يُ  , أو أيمثر ُمـ ذًمؽ ُمٜمٝم٤م ؿم٤مةً  د  ام قمغم أن يرُ ٜمَ وإذا اؿمؽمى اًمرضمؾ همَ " .2

 .ٓ يقز وم٤مًمبٞمع قمغم هذا وم٤مؾمدٌ 

 .ومٝمذا سم٤مـمؾ ٓ يقز ,ُمسامة  ُمٜمٝم٤م ؿم٤مة همػمَ  اؿمؽمط أن ي٠مظمذَ ويمذًمؽ ًمق يم٤من اًمب٤مئع 

وم٤مًمبٞمع قمغم هذا وم٤مؾمد  ,ٟمخال واؿمؽمط ُمٜمٝم٤م ٟمخٚم٦م أو ٟمخٚمتلم جمٝمقًمتلم  ويمذًمؽ إذا سم٤مع اًمرضمُؾ 

 .ٓ يقز

إذا مل ,  ومٝمذا أيْم٤م سم٤مـمؾ ٓ يقز: أو صمقسم٤من  زم ُمٜمٝم٤م صمقٌب : صمؿ ىم٤مل  ز  ل سمَ دْ ويمذًمؽ ًمق سم٤مع قمِ 

 .وم٤مًمبٞمع قمغم هذا وم٤مؾمد ٓ يقز , سمٕمٞمٜمف ٕمرف اًمذي اؾمتثٜمكيُ 

"ؾقف د افبقعُ ػُس ؾنكف يَ  دم بقعٍ  قلٍ رء جمفُ  ـؾ  ويمذًمؽ 
( )

. 

واًمث ١مًُمقل" .3
(ٖ)

ـَ إذا يم٤من يُ ( ذم اًمٕمبد : أي)  وم٢مذا يم٤من ٓ يٜم٘مّمف ومٚمٞمس . قمٞم٥ٌم  ٜم٘مص اًمثٛم

واخل٤مل أيْم٤م واًمَبَجر. سمٕمٞم٥م
(ٗ)

 ....قمٞم٥م 

                                 
 .ٜ٘-ٜٗ/٘: كتاب األصل    (ٔ)
 .ٜٚ-ٜٙ/٘: كتاب األصل    (ٕ)
: انظر. ثآليل: وصبعو ,  ومنو متشقق ذو شظايا , فمنو منكوس , بثر صغّب صلب مستدير على صور شٌب: الثؤلوؿ   (ٖ)

 .ٛٗٔ/ٕٛ: تاج العروس
 .٘ٓٔ/ٓٔ: تاج العروس : انظر . الذي خرجت سرتو وارتفعت وصلبت: األجبر   (ٗ)



وَمر واًمذ 
(ٔ)

وم٤مطمِم٤م يٜم٘مص  , إٓ أن يٙمقن ذًمؽ ؿمٞمئ٤م ٓ يٙمقن ذم اًمٜم٤مس , ذم اًمٖمالم ًمٞمس سمٕمٞم٥م 

 .ومٞمٙمقن قمٞمب٤م , اًمثٛمـ

 .ؾم٤م يم٤من أو همػمهرِض  , واًمسـ اًمس٤مىمٓم٦م قمٞم٥م , اًمسقداء قمٞم٥ٌم  ـ  واًمس  

 ...واًمٔمٗمر إؾمقد إذا يم٤من يٜم٘مص اًمثٛمـ ومٝمق قمٞم٥م

"وافبؼر ؾفقظقب , واإلبؾ , وافدواب   , ص دم افثؿـ مـ افرؿقؼـؼِ رء يُ  وـؾ  
( )

. 

 .وشمٜمٓمقي قمغم ُمس٤مئؾ أسمقاب اًمبٞمقع , ذم ُمٗمٝمقُمٝم٤م ضقاسمطُ  , ٝم٤مذم صٞمٖمِ  ومٝمذه اًمٕمب٤مرت يمٚمٞم٤مٌت 

ومٕمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل ٟمجده ذم  , "احلجة ظذ أهؾ ادديـة"وىمد ضمرى قمغم هذا اعمٜمقال ذم يمت٤مب 

 : ومٞم٘مقل  , ٝمامصمؿ ذم اخلت٤مم يْمع هل٤م أصال ُمُ  , سم٤مب اًمبٞمقع يتٓمرق إمم ُمس٤مئؾ يمثػمة

ـُ  ـؾ  " وـؾ رء ٓ  , ف مؽروهٌ مـ افقجقه ؾؼاؤه وبقعُ  بف ظذ وجفٍ  ف وآكتػاعُ ه أـؾُ رِ رء 

"ببقعف بلس بآكتػاع بف ؾال بلَس 
( )

. 

ذم  , إومم ًمٕمٚمؿ اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط  أن واضع اًمٚمبٜم٦مِ وُمـ هذا اًمٕمرض اًمقضمٞمز يتبلم  

ة اإلُم٤مم أّب طمٜمٞمٗم٦م ص٤مطم٥م هق اإلُم٤مم أسمق يقؾمػ أظمص شمالُمذ , اعمذه٥م احلٜمٗمل وهمػمه قمٛمقُم٤م

 .   هُمذه٥م اإلُم٤مم أّب طمٜمٞمٗم٦م وٟم٤مُذ  نُ دو  حمٛمد ُمُ  ويٚمٞمف اإلُم٤مم , اعمذه٥م

 
 :ًشحوٞ اهٌِ٘ ٗاهتذّٗٙ : املشحوٞ اهجاُٚٞ 

 , زاٞم  ه٤م شمٓمقرا ُم رِ ُمـ ُمراطمؾ ازده٤مر اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م وشمٓمق   ٕمتؼم هذه اعمرطمٚم٦مُ شمُ 

٧م ذم يمت٥م اًمٗم٘مف ُمٙم٤مٟم٦م واطمتٚم   , وٟم٤مًم٧م ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء اهتامُم٤م سم٤مًمٖم٤م , ٝم٤مٞم٤مهمتُ وم٘مد ُأطمٙمِٛم٧م ِص 

يمام ؾمٞم٠مِت  , سمتآًمٞمػ سم٤مقمتب٤مره٤م ومٜم٤م ُمست٘مال ومردْت سمؾ أُ  , واضح٦م ُمٚمٛمقؾم٦م شمٕمٚمٞمال وشم٠مصٞمال

 .شمٗمّمٞمٚمف

                                 
 .ٖٖٚ/ٔٔ: اج العروس ت : انظر. ىو رائحة اإلبط اؼبنتنن: ر الذف  (ٔ)
 .ٚٚٔ-ٗٚٔ: األصل  كتاب   (ٕ)
 . ٕٚٚ-ٔٚٚ/ٕ: دينة اغبجة على أىل اؼب  (ٖ)



يرضمع إمم ؾمببلم  ,ذم هذه اعمرطمٚم٦م  , وراء هذا اًمتٓمقر وًمٕمؾ اًمداومع هلذا آهتامم واًمٕم٤مُمَؾ 

 : لم رئٞمَس 

ت اعمذاه٥م واؾمت٘مر   , اًمت٘مٚمٞمد ذم اًم٘مرن اًمراسمع  اهلجري فم٤مهرةُ  أٟمف عم٤م سمرزْت :  أوهلام

ًمؽ ُمع وضمقد اًمثروة اًمٗم٘مٝمٞم٦م ذذم  ٛمؿُ اهلِ  ْت وشم٘م٤مَس  , آضمتٝم٤مد اعمٓمٚمؼ واضٛمحؾ   ,إرسمٕم٦م

واًمتل اؿمتٛمٚم٧م قمغم أطمٙم٤مم اضمتٝم٤مدي٦م ُمٕمٚم ٚم٦م وومروع  , اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل ظمٚمٗمٝم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء  إوائؾ

قا ُمـ سمٕمدهؿ إٓ أن خيرضمقا ُمـ وم٘مف اعمذاه٥م أطمٙم٤مُم٤م ًمٚمذيـ أشمَ  مل يبَؼ  , رةتٜم٤مصمِ ُمُ  وومت٤موى يمثػمة

وأن يّمقٟمقا شمٚمؽ اًمٗمروع اعمتٜم٤مصمرة ُمـ اًمْمٞم٤مع  , ٚمؾ٦م قمغم شمٚمؽ اًمٕمِ بٜمٞم  ًمألطمداث اجلديدة ُمَ 

 . ٙمٛمٝم٤مر قمٚمٞمٝم٤م ودَح ٞمٓمِ َس ىمقاقمد وضقاسمط شمُ  ووضعِ  , سؼت  ٛمٕمٝم٤م ذم ىم٤مًم٥م ُمُ ٧م سمجَ واًمتِمت  

ـُ وىمد أؿم٤مر إمم  وعم٤م ص٤مر ": وم٘م٤مل  , "ُم٘مدُمتف"ذم  ٚمدون ظَم  سمٕمض ذًمؽ اًمٕمالُم٦م اسم

 إمم آضمتٝم٤مد واًم٘مٞم٤مس ـ هلؿ ؾمبٞمٌؾ ٙمُ ومل يَ  , ٚمام خمّمقص٤م قمٜمد أهؾ ُمذهبفيمؾ إُم٤مم قمِ  ُمذه٥ُم 

وشمٗمري٘مٝم٤م قمٜمد آؿمتب٤مه سمٕمد آؾمتٜم٤مد إمم إصقل  , وم٤مطمت٤مضمقا إمم شمٜمٔمػم اعمس٤مئؾ ذم اإلحل٤مق ,

"...ٝمؿ رة ُمـ ُمذاه٥م إُم٤مُماعم٘مر  
(ٔ)

. 

أن اومتت٤مح هذه اعمرطمٚم٦م اؾمُت٘مبِؾ سمٓمب٘م٦م اًمٗم٘مٝم٤مء اعمجتٝمديـ ذم اعمس٤مئؾ اًمتل ٓ رواي٦م : ثاكقفام 

 , (هـ371ت )واجلّم٤مص  , (هـ321ت)يم٤مإلُم٤مم اًمٓمح٤موي  , ومٞمٝم٤م قمـ ص٤مطم٥م اعمذه٥م

 448) واحلٚمقاين , (هـ 483)واًمرسظمز , (هـ 428)واًم٘مدوري  , (هـ  343)واًمٙمرظمل

 . وهمػمهؿ( هـ593 ) "اهلداي٦م"وص٤مطم٥م  , (هـ 592)ظم٤من وىم٤ميض  ,(هـ

 : يـ سمخدُم٦م اًمٗم٘مف احلٜمٗمل سم٠مُمرَ  وىمد اُمت٤مزت هذه اًمٓمب٘م٦مُ 

اؾمتخالص اًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م اًمتل يم٤من يٚمتزُمٝم٤م إئٛم٦م ُمـ اًمٗمروع اعم٠مصمقرة : أحدمها  

اًمذي  واقمتؼموه٤م إصَؾ  , تٚمٗم٦مؽ خُم قمغم ُمس٤مًمِ  , وم٢مهنؿ مجٕمقه٤م ذم ىمقاقمد وضقاسمط ,قمٜمٝمؿ

 .ويم٤من ُم٘مٞم٤مس آؾمتخراج اًمسٚمٞمؿ ًمألطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م , يم٤من قمغم أؾم٤مؾمف آؾمتٜمب٤مط

                                 
 . ٜٗٗ/ص: ابن خلدوف  مقدمة  (ٔ)



ومٞمٝم٤م قمـ أئٛم٦م اعمذه٥م قمغم طمس٥م  اؾمتٜمب٤مط إطمٙم٤مم ذم اعمس٤مئؾ اًمتل ٓ ٟمص  : ثاكقفام  

(ٔ) أصقل ىمرروه٤م وُم٘مت٣م ىمقاقمد سمسٓمقه٤م
. 

لم اًمسببَ  هذه اعمرطمٚم٦م ٟمتٞمج٦مَ ر اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م ذم امت اًمٔم٤مهرة عمدى شمٓمق  وُمـ اًمس  

ع إؾم٤مًمٞم٥م واظمتالف اعمس٤مًمؽ ذم إيراد ٗم٤مت ذًمؽ اًمٕمٍم ُمـ شمٜمق  د ذم ُم١مًم  ِم٤مهَ اعمذيمقريـ ُم٤م يُ 

 .ٝم٤م سم٤مًمٗمروع اعمتٗمرقم٦م قمٚمٞمٝم٤مٓمِ سمْ اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط ورَ 

  :لم أؾم٤مؾمٞملم إمم ىمسٛمَ  , ع وآؾمت٘مراءسم٤مًمتتب   , وشمٜم٘مسؿ شمٚمؽ إؾم٤مًمٞم٥م
 : مسلك التعليل  ( 

وهق ذيمر  , ُمسٚمؽ اًمتٕمٚمٞمؾ روزُ ٥م اًمزُمـ سمُ ٕم٤مىمُ اًمتٗم٤مريع ُمع شمَ  اًمٗم٘مف ويمثرةِ  ٛمق  امر ٟمُ صمِ يم٤من ُمـ 

. ذم صمٜم٤مي٤م شمٕمٚمٞمؾ اعمس٤مئؾ , ضم٤مُمٕم٦م ٕطمٙم٤مم وم٘مٝمٞم٦م ؾٍ ٚمَ اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمتل شمٙمقن قمب٤مرة قمـ قمِ 

شمقضمٞمٝم٤م ًمٚمٛمس٤مئؾ  , ؿ اعمّم٤مدر اًمٗم٘مٝمٞم٦مٕمٔمَ وىمد اطمتٗمؾ اًمٗم٘مٝم٤مء سمتٕمٚمٞمؾ اًمٗمروع سم٤مٕصقل ذم ُمُ 

ػمه ذم مجٞمع ُمراطمؾ ٥م ؾَم ٟمِم٠م هذا اعمسٚمؽ ُمع ٟمِمقء اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ووايمَ . ضمٞمح٤م ًمألىمقالوشمر

   .وص٤مر ُمـ أيمؼم اًمٕمقاُمؾ وإؾمب٤مب اًمتل أصمرى هب٤م اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل , رهشمٓمق  

اعمّم٤مدر اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمتل  ُمـ أولِ  ٗم٤مت اإلُم٤مم حمٛمد وىمد ؾمبؼ ذم اعمرطمٚم٦م إومم أن ُم١مًم  

واختذه يمثػم  , إٓ أٟمف ذم هذة اعمرطمٚم٦م أصبح ُمٜمٝمج٤م ُمت بٕم٤م , سمٕمٚمؾ ضم٤مُمٕم٦مال اًمٗمروع ُمٕمٚم   ٧ْم قمرَض 

 .ُمـ اعمّم٤مدر اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُمسٚمٙم٤م ذم رسمط اًمٗمروع سم٠مصقهل٤م

 , ؾ فم٤مهرة اًمتٕمٚمٞمؾث  ػ ذم هذه اعمرطمٚم٦م ُمـ ُمّم٤مدر اًمٗم٘مف احلٜمٗمل اًمتل تُ وومٞمام يكم أؾمقق ُم٤م ُأًم  

 :وشمْمبط اًمٗمروع سمٕمٚمؾ ضم٤مُمٕم٦م 

   : ( هـ321)ام أيب جعػر افطحاوي فإلم "ذح مشؽؾ أثار".1

                                 
 .ٕٗٗ: أبو حنيفة للشيخ أيب زىرة : انظر   (ٔ)



ٕمف ُمـ ىم٤م قمغم قمٚمامء قمٍمه ذم جم٤مل اًمتٕمٚمٞمؾ ًمتْمٚم  يم٤من اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي ُمتٗمق  

ز ومٞمف ب٤م إٓ أٟمف ريم  ّْم ف هذا وإن يم٤من ُمّمدرا طمديثٞم٤م ظَم ويمت٤مسمُ  , اًمدراي٦م سمج٤مٟم٥م اًمرواي٦م

 :ومٛمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ . قمغم اؾمتٜمب٤مط إصقل ُمـ اًمٜمّمقص

 "ُمٕمٝم٤م ٓ ضامنَ  أُم٤مٟم٦مٍ  يدُ " .1
(ٔ)

. 

ٚملم  قم٘مقدُ " .2  "إمم آُمرهيؿ ُمْم٤موم٤مٌت ... اعمقيم 
(ٕ)

. 

 "ف إذا يم٤من وم٤مئت٤مىمٞمٛمتِ  وضم٥م رد   , ه إذا يم٤من طمٞم٤مُم٤م وضم٥م رد  " .3
(ٖ)

. 

 

  

  ( :هـ373)فإلمام أيب بؽر افرازي اجلصاص  "خمتك اختالف افػؼفاء".2

 , وآؾمتٜمت٤مجٜملم ُمـ آؾمتٜمب٤مط اإلُم٤مم اجلّم٤مص ُمـ اًمٕمٚمامء اًمٜم٤مسمٖملم اعمتٛمٙم  

  .ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اؾمتٜمب٤مط إصقل ٛمت٤مزيويمت٤مسمف هذا اعمتٕمٚمؼ سمٕمٚمؿ اخلالف 

     : وُمـ اًمْمقاسمط اعمستٗم٤مدة ُمـ يمت٤مسمف  

 "فسمٞمٕمُ  ف ٓ يؾ  ُمٜمٕمُ  ؾ  ُم٤م ٓ َيِ ". 1  
(ٗ)

.     

 "ًمف ُمـ اًمثٛمـ ٓ طمّم٦مَ  اًمٕمٞم٥ُم ". 2  
(٘)

.     

 "ٜم٦ميم٤مًمبٞم   طمج٦م يثب٧م هب٤م احلؼ   اإلىمرارُ ". 3  
(ٙ)

. 

    ( : هـ 428)فإلمام افؼدوري  "افتجريد" .3

                                 
 .ٖٙٔ/ٕٔ: شرح مشكل اآلثار   (ٔ)
 .ٜٗٗ/ٗٔ:  شرح مشكل اآلثار  (ٕ)
 .ٕٖٗ/ٔٔ:  شرح مشكل اآلثار  (ٖ)
 . ٓٗٔ/ٖ: ـبتصر اختبلؼ الفقهاء   (ٗ)
 .ٚٗٔ/ٖ:  ـبتصر اختبلؼ الفقهاء  (٘)
 . ٖٖٗ/ٖ:  ـبتصر اختبلؼ الفقهاء  (ٙ)



ذم  قم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مقًمإلُم٤مم اًم٘مدوري ُمـ أيمؼم اعمقؾم "اًمتجريد" يمت٤مُب  ٕمد  يُ  

 اضمتٝمد ص٤مطمبف ذم سمٞم٤من ُمذه٥م. ظم٤مص٦موسملم احلٜمٗمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م  , اًمٗم٘مف اعم٘م٤مرن قم٤مُم٦م

ُمع اؾمت٘مّم٤مء  , ُم٤م ضمرى ومٞمف آظمتالف سمٞمٜمٝمام ذم اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م ذم أهؿ   اًمٗمري٘ملم

ٓم٦م ُمٜمٓم٘مٞم٦م وسم٠مؾمٚمقب ومؼ ظُم وِ  , ام ُمٜم٤مومح٦مح٤م قمـ أدًم٦م احلٜمٗمٞم٦م أي  ٜم٤مومِ ُمُ  , أدًم٦م اًمٓمروملم

ٝمٝم٤م اًمٕمٚمُؾ ويم٤من ُمـ ضٛمـ ُم٤م رضم  . قمٚمٛمل ه٤مدئ رصلم  ح سمف سمٕمض اعمس٤مئؾ أو وضم 

 .سؿ سمٓم٤مسمع اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمطواًمتل شمت   , اجل٤مُمٕم٦م اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م سملم اًمٗمري٘ملم

 :ُمٜمٝم٤م وومٞمام يكم أؾمقق ٟمبذا 

أو اعمٗمٓمر  , واعمس٤مومر , يم٤معمريض , ف اًمٗمدي٦مُ ُمْ ٚمزَ شممل  يمؾ ُُمْٗمٓمِر ًمزُمف اًم٘مْم٤مءُ " .1

"اًمٜمٞم٦م دا أو شمركَ تٕمٛم  ـ أيمؾ ُمُ يمٛمَ  , ٥م قمٚمٞمف ومدي٦مٌ ومال دمِ  , ًمٖمػم قمذر
(ٔ)

. 

: ز ظمرص٤م : أصٚمف يمه٤م سم٤مٕظمرى جم٤مزوم٦م مل يُ اطمدإلم ٓ يقز سمٞمع ٞمٜمَ يمؾ قمَ " .2

"احلٜمٓم٦م سم٤محلٜمٓم٦م
(ٕ)

. 

 , يم٤مًم٘مز , ه سمٖمػمهٕمرف ىمدرُ ؿ ومٞمف إذا مل يُ ٚمَ ـ سمٛمثٚمف ٓ يقز اًمس  ْمٛمَ ُم٤م ٓ يُ " .3

"واجلقهر , واًمٜمبؾ
(ٖ)

. 

غدي  "افـتػ دم افػتاوى".4  ( : هـ 461)فإلمام أيب احلسـ افس 

ٓمٝم٤م سمْ واطمد ذم ذيمر اعمس٤مئؾ ُمع رَ  ٍؼ بدئف إمم ُمٜمتٝم٤مه يري قمغم ٟمَس هذا اًمٙمت٤مب ُمـ ُمَ 

ٟمامذج اجلٝمقد اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل شمٜمٝمض دًمٞمال قمغم  ـوهق ُمِ  , ؾ ضم٤مُمٕم٦م وضقاسمط ُمٝمٛم٦مٚمَ سمٕمِ 

ازده٤مر اًمت٠مًمٞمػ ذم اًم٘مرن اخل٤مُمس اهلجري واهتامم اًمٕمٚمامء سمِم٠من اًم٘مقاقمد 

    .واًمْمقاسمط

 : ومٛمـ أُمثٚم٦م اًمْمقاسمط اعمذيمقرة ذم اًمٙمت٤مب 

                                 
 .٘ٓ٘ٔ/ٖ: التجريد   (ٔ)
 .ٕٕٔٗ/٘:  التجريد  (ٕ)
 .ٕ٘ٚٙ/٘:  التجريد  (ٖ)



 "ف اًمزيم٤مةُ ُم٤م اؿمؽماه ًمٚمتج٤مرة ومٗمل ىمٞمٛمتِ " .1
(ٔ)

. 

اعمثؾ سمدٓ ُمـ إضمر اعمسٛمك أو  اعمثؾ أو ىمٞمٛم٦مُ  ٥م ومٞمف أضمرُ د وضَم ومَس  دٍ ٘مْ يمؾ قمَ " .2

 "ُمـ ذًمؽ أىمؾ   إٓ أن شمٙمقن اًمتسٛمٞم٦مُ  , اًم٘مٞمٛم٦م اعمسامة
(ٕ)

. 

 "فف وارت٤مٟمُ ف ضم٤مز رهٜمُ ُم٤م ضم٤مز سمٞمٕمُ " .3
(ٖ)

. 

 ( :هـ 483)فإلمام افنخز  "ادبسقط".5

ط اًمٗمروع اعمتٜم٤مصمرة سمْ ذم جم٤مل اًمتٕمٚمٞمؾ وذم رَ  ًمف همب٤مرٌ  ِمؼ  اإلُم٤مم اًمرسظمز مـ ٓ يُ 

 .ة سم٘مقاقمد وضقاسمط ذم صقر قمٚمؾ ضم٤مُمٕم٦مق  ف قمٛمقُم٤م حمُِم تبُ ويمُ  , سم٠مصقهل٤م

 : "اعمبسقط"ف ُمـ يمت٤مب ومٛمام اؾمتخرضمتُ 

(ٗ) "سمف زضمرا ؼ اًمٙمٗم٤مرةُ ى سمف شمتٕمٚم  تداوَ ى سمف أو يُ ؾ سمام ُيتٖمذ  ٓمر ُمتك طمَّم اًمٗمِ " .1
. 

م اًمذي ًمٞمس ومٝمق سمٛمٜمزًم٦م اعمحرِ  ؾ  ٕمف اعمحٍَم ىمبؾ أن يِ يمؾ رء صٜمَ " .2

 "سمٛمحٍَم 
(٘)

. 

ـ يّمٚمح أن يٙمقن ىم٤مسمال ًمٚمٕم٘مد سمٜمٗمسف يٜمٕم٘مد قمٜمدٟم٤م أن يمؾ ُمَ  صمؿ إصؾ" .3

ويمؾ ُمـ يّمٚمح أن يٙمقن وًمٞم٤م ذم ٟمٙم٤مح يّمٚمح أن يٙمقن  , سمِمٝم٤مدشمف اًمٜمٙم٤مُح 

 "ؿم٤مهدا ذم ذًمؽ اًمٜمٙم٤مح
(ٙ)

. 

 ( : هـ 587)فإلمام ظالء افديـ افؽاشاين  "بدائع افصـائع".6

وىمد أؿم٤مر إمم . ط اًمٗمروع سم٠مصقهل٤مىمقيؿ ذم رسمْ  ؾم٤مر ذم يمت٤مسمف اًم٘مٞمؿ هذا قمغم هن٩ٍم 

اًمٖمرض إصكم واعم٘مّمقد اًمٙمكم ُمـ ": هذا آدم٤مه ذم وم٤مدح٦م اًمٙمت٤مب سم٘مقًمف 

                                 
 .ٔٛٛ/ٕ :النتف يف الفتاوى   (ٔ)
 .ٜٛٛ/ٕ:  النتف يف الفتاوى  (ٕ)
 .ٜٗٛ/ٕ:  النتف يف الفتاوى  (ٖ)
 .ٗٚ/ٖ: اؼببسوط   (ٗ)
 .ٖٔٔ/ٗ:  اؼببسوط  (٘)
 .ٖٔ/٘:  اؼببسوط  (ٙ)



اًمقصقل إمم اعمٓمٚمقب قمغم  ؾمبٞمؾِ  اًمتّمٜمٞمػ ذم يمؾ ومـ ُمـ ومٜمقن اًمٕمٚمؿ هق شمٞمسػمُ 

إٓ سمؽمشمٞم٥م شم٘متْمٞمف  ؿ هذا اعمرادُ ٚمتئِ وٓ يَ  , تبسلم٘مف إمم أومٝم٤مم اعماًمٓم٤مًمبلم وشم٘مريبُ 

وختريٝم٤م  , ح قمـ أىمس٤مم اعمس٤مئؾ وومّمقهل٤موهق اًمتّمٗم   , وشمقضمبف احلٙمٛم٦مُ  قم٦مُ اًمّمٜم٤م

ر ومتٙمثُ  , طمٗمٔم٤م وأيرَس  , ضبٓم٤م وأؾمٝمَؾ  , امومٝمْ  ًمٞمٙمقن أرسعَ  , قمغم ىمقاقمده٤م وأصقهل٤م

" اًمٗم٤مئدةُ 
(ٔ)

. 

 : سم٤مٓىمتب٤مس اًمت٤مزم  ػ اعمّمٜم   ح ُمرادُ ِْم ويت  

ذـم٤م  يٙمقن اًمتت٤مسمعُ ... اًمٗمٕمؾع ٕضمؾ ر ومٞمف سم٤مًمتت٤مسمُ ١مُمَ يُ  أن يمؾ صقمٍ : إصؾ "

 ومٞمف ط اًمتت٤مسمعُ س٘مُ ١مُمر ومٞمف سم٤مًمتت٤مسمع ٕضمؾ اًمقىم٧م يَ يُ  ويمؾ صقمٍ  , ومٞمف طمٞم٨م دار اًمٗمٕمُؾ 

 .ووضم٥م اًم٘مْم٤مء , وإن يم٤من سم٘مل اًمٗمٕمؾ

ًمٙمٜمف إن  , ٕم٤متت٤مسمِ ٚمزُمف أن يّمقم ؿمٕمب٤من ُمُ يَ  , ؿمٕمب٤من هلل قمكم صقمُ : وم٢من ُمـ ىم٤مل 

 ىم٤م : ٕن اًمتت٤مسمع هٜم٤م عمٙم٤من اًمقىم٧مإن ؿم٤مء ُمتٗمر   , وم٤مت رء ُمٜمف ي٘ميض إن ؿم٤مء ُمتت٤مسمٕم٤م

 .ط سمس٘مقـمفومٞمس٘مُ  ,

ٚمزُمف أن يّمقم ُمتت٤مسمٕم٤م ٓ خيرج قمـ يَ  , ؿمٝمرا ُمتت٤مسمٕم٤م  صقمَ أن أَ  هلل قمكم  : وًمق ىم٤مل 

: ٕن اًمتت٤مسمع ُذيِمر  وًمق أومٓمر يقُم٤م ذم وؾمط اًمِمٝمر يٚمزُمف آؾمت٘مب٤مُل  , ٟمذره إٓ سمف

(ٕ) "ومال يس٘مط قمٜمف أسمدا , سمٕمٞمٜمف ؾ اًمّمقمْص هق وَ  ومٙم٤من اًمنمطُ  , ًمٚمّمقم
. 

 ( : هـ 592)خان  فإلمام ؾخر افديـ ؿايض "افػتاوى اخلاكقة".7

ٝم٤م تْ وشمداوًمَ  , هذا اًمٙمت٤مب ُمـ يمت٥م اًمٗمتقى اًمتل ٟم٤مًم٧م أؾمٛمك ُمٙم٤مٟم٦م ذم اإلومت٤مء 

 .أيدي اًمٗم٘مٝم٤مء

٦م دمري قمغم ىمٚمؿ اعم١مًمػ أصمٜم٤مء شمٕمٚمٞمٚمف ٝمٛم  وىمد ازدان هذا اًمٙمت٤مب سم٘مقاقمد ُمُ  

 : ُمٜمٝم٤م  , ًمألطمٙم٤مم

                                 
 .ٗٙ/ٔ: بدائع الصنائع   (ٔ)
 .ٕٕٔ/ٕ:  بدائع الصنائع  (ٕ)



 "اًمٜمٙم٤مح ذم احلرة ٚمَؽ ٦م يٗمٞمد ُمِ ىمب٦م ذم إُمَ اًمر   ٗمٞمد ُمٚمَؽ يمؾ ُم٤م يُ " .1
(ٔ)

. 

(ٕ) "ح صمٛمٜم٤م ذم اًمبٞم٤مقم٤متذم اإلضم٤مرات يّمٚمُ  ضمرةً ح أُ ُم٤م يّمٚمُ " .2
. 

ـُ اًمر  " .3 (ٖ) "ٓ يٜمت٘مض سم٤مًمٕمذر ه
. 

 ( : هـ 593)فإلمام برهان افديـ ادرؽقـاين :  "اهلداية".8

الُمٗمّم   "اهلداي٦م  "ؾمٞم٠مِت احلدي٨م قمـ أؾمٚمقب ص٤مطم٥م 
(ٗ)

. 

 : مسلك التأصيل  ( 
ىم٤مم اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمٛمؾ  , ٝم٤م ذم اًمٙمت٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦مب٧م قمروىمُ ِمٕم  شمَ واًم٘مٞم٤مؾمٞم٦م اجل٤مُمٕم٦م  اًمٕمٚمُؾ  رِت ْم٤مومَ عم٤م شمَ 

ٝم٤م ُمـ ُمٓم٤موي اعمّم٤مدر اًمٗم٘مٝمٞم٦م ؿ هذه اًمٕمٚمؾ ذم يمت٥م وأسمقاب ظم٤مص٦م سمٕمد اٟمتزاقمِ ٔمْ وهق ٟمَ  , ضمديد

 .ُمع ـمبٞمٕم٦م اًمت٘مٕمٞمد ًمْمبط اعمس٤مئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمتٜم٤مصمرة ُػ ٝم٤م ذم صٞم٤مهم٤مت شم٠مشمٚمِ ٙمِ بْ وؾَم 

 :ض اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط قمغم هذا اعمسٚمؽ ـمري٘ملم رْ وىمد ٟمح٤م اًمٗم٘مٝم٤مء ذم قمَ 

 : تدويـ افؼقاظد وافضقابط دم ممفػات مستؼؾة : ادسؾؽ إول 

طمٞم٨م  , ُمٔم٤مهر شمٓمقير قمٚمؿ اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط ذم هذه اعمرطمٚم٦م ـ أسمرزِ هذا ُمِ  ٕمد  ويُ 

أن وم٘مٝم٤مء اعمذه٥م  , عوئمٝمر سم٤مًمتتب   د ًمف اًمت٤مريُخ ِمٝمَ وم٤م يَ . سم٤مًمت٠مًمٞمػ ٕول ُمرة دومرِ أُ 

ذم قمٚمؿ  , ػ وصؾ إًمٞمٜم٤مل ُم١مًم  وم٢من أو   , ْمامرـ همػمهؿ ذم هذا اعمِ ُمِ  احلٜمٗمل يم٤مٟمقا أؾمبَؼ 

ى ذم روَ يُ  ظمؼمٍ  وأىمدمُ . ( هـ 343)هق رؾم٤مًم٦م اإلُم٤مم أّب احلسـ اًمٙمرظمل  , اًم٘مقاقمد

أن اإلُم٤مم :  اًمسٞمقـمل ُم٤ممُم٤م رواه اإل,  سمّمٞم٤مهمتٝم٤م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ّمقهم٦مً ُمَ  , ٦ممجع اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم

ىمقاقمد ُمذه٥م اإلُم٤مم  ىمد مجع أهؿ   , ُمـ وم٘مٝم٤مء اًم٘مرن اًمراسمع اهلجري , ٤مسأسم٤م ـم٤مهر اًمدسم  

                                 
 .ٕٖٔ/ٔ: الفتاوى اػبانية   (ٔ)
 .ٛٔٔ/ٕ:  الفتاوى اػبانية  (ٕ)
 .ٕٓٔ/ٕ:  الفتاوى اػبانية  (ٖ)

 .ٖ٘ٔص : انظر  ( (ٗ



 ر شمٚمَؽ ٙمر  ويم٤من يُ  , رضيرا ويم٤من أسمق ـم٤مهر  ,أّب طمٜمٞمٗم٦م ذم ؾمبع قمنمة ىم٤مقمدة يمٚمٞم٦م

 ف اًمٜم٤مساًم٘مقاقمد يمؾ ًمٞمٚم٦م سمٛمسجده سمٕمد اٟمٍما
(ٔ)

. 

 .اخلٛمس اًمٙمؼمى اًم٘مقاقمدُ  , ٤مسوُمـ مجٚم٦م شمٚمؽ اًم٘مقاقمد اًمتل مجٕمٝم٤م أسمق ـم٤مهر اًمدسم   

 : ط ذم اعمذه٥م احلٜمٗمل ٛمَ ٟم٤مت قمغم هذا اًمٜم  ـ اعمدو  ومٛمِ 

 ( :هـ 343) "أصقل افؽرخل" .1

ُمّم٤مدر اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م سمؾ  َل اإلُم٤مم أّب احلسـ اًمٙمرظمل أو   رؾم٤مًم٦مُ  ٕمد  شمُ 

ف قمغم ُمدى اًم٘مرون اًمذي ؿُمٞم د أؾم٤مؾُم  , ح هذا اًمٕمٚمؿإومم ذم َسْ  بٜم٦مُ اًمٚم  

 .ٚم٦م ًمٚمٛم١مًمٗملم ومٞمفتقاِص سمجٝمقد ُمُ 

ذم هذه اًمرؾم٤مًم٦م ؾمت٤م وصمالصملم  اًمتل ذيمره٤م اًمٙمرظمل   اًم٘مقاقمدُ  ٧ْم سمٚمٖمَ 

 ."إصؾ"يمٚمٝم٤م سمٕمٜمقان  ,ىم٤مقمدة

لم ذم اعمٜم٤مزقم٦م دون ٛمَ ّْم اخلَ  قم٤موى ُم٘مّمقدُ  ذم اًمد  ٕمتؼَم إصؾ أٟمف يُ " .1

(ٕ) "اًمٔم٤مهر
. 

(ٖ) "ٜم٦مـ همػم سمٞم  ُملم ُمع اًمٞمٛملم ُمِ إَ  إصؾ أن اًم٘مقل ىمقُل " .2
. 

 إُم٤م سم٠مظمذٍ : ٥م ذم اًمذُم٦م إٓ سم٠مطمد أُمريـ امٟم٤مت ٓ دمِ إصؾ أن اًمْم  " .3

 "أو سمنمطٍ 
(ٗ)

. 

 ( : هـ 433)فإلمام أيب زيد افدبقد  "تلشقس افـظر" .2

ذم سمداي٦م اًم٘مرن اخل٤مُمس  ـ أٟمٗمس ُم٤م أٟمتجف اًمٗم٘مٝم٤مءُ ُيٕمد  هذا اًمٙمت٤مب ُمِ 

 , ٜمِم٠م اخلالف سملم اًمٗم٘مٝم٤مءُمَ  وُمقضقع اًمٙمت٤مب ذم ذاشمف سمٞم٤من رِس  . اهلجري

                                 
 .ٚ/ٔ: األشباه والنظائر للسيوطي : انظر ( ٔ)
 .ٕٙٔ: رسالة اإلماـ أيب اغبسن الكرخي   (ٕ)
 .ٗٙٔ:  رسالة اإلماـ أيب اغبسن الكرخي  (ٖ)
 .٘ٙٔ:  رسالة اإلماـ أيب اغبسن الكرخي  (ٗ)



يمت٤مب ذم اًم٘مقاقمد  ن ىمبؾ أن يٙمقن أوَل ل يمت٤مب فمٝمر ذم اًمٗم٘مف اعمقازَ ومٝمق أو  

 .واًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م

ر وم٤م إذا شمدسم  ذم يمت٤مّب هذا أطمرُ  مجٕم٧ُم ": ي٘مقل اعم١مًمػ ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف 

ح قمٜمد اًمتٜم٤مـمُ  ارَ وُمدَ  عِ اًمتٜم٤مزُ  ف حم٤مل  قمرَ  , ٚمٝم٤م٤م وشم٠مُم  اًمٜم٤مفمر ومٞمٝم

"اًمتخ٤مصؿ
(ٔ)

. 

وإٟمام  , مجع اًم٘مقاقمد اعم١مًمػ جمردَ  أٟمف مل يٙمـ همرُض  هذه اًمٕمب٤مرةُ  شُمبلم  

 ومذيمر سمٕمَض  , إمم سمٞم٤من ُمٜم٤مط اخلالف سملم اًمٗم٘مٝم٤مء أورده٤م سم٤مقمتب٤مره٤م وؾمٞمٚم٦مً 

وأؿم٤مر إمم ُم٤م ٟمِم٠م  , وضقاسمطَ  ٝمؿ ُمـ أصقلٍ ُمذاهبَ  س قمٚمٞمف اًمٗم٘مٝم٤مءُ ؾم  ُم٤م أَ 

 .قمـ شمٚمؽ إصقل اعمختٚمٗم٦م ُمـ اظمتالف ذم اًمٗمروع 

 :ُمٜمٝم٤م , وصمامٟملم ىم٤مقمدة وىمد اؿمتٛمؾ اًمٙمت٤مب قمغم ؾم٧م  

امن اًمس٤مسمؼ ويستٜمد ؽ سم٤مًمْم  ٚمَ قٟم٤مت تُ إصؾ قمٜمدٟم٤م أن اعمْمٛمُ " .1

"اًمْمامن ٚمؽ ومٞمٝم٤م إمم وىم٧م وضمقِب اعمِ 
(ٕ)

. 

إمم ضمقومف ذم طم٤مل ٓ  ـ وصؾ اًمٖمذاءُ ُمَ  إصؾ قمٜمد أصح٤مسمٜم٤م أن  " .2

"يقصػ سم٤مًمٜمسٞم٤من ًمّمقُمف يم٤من قمٚمٞمف اًم٘مْم٤مءُ 
(ٖ)

. 

د ومل وج ومل شمت٠مسم  ؾ اًمز  بَ رىم٦م ضم٤مءت ُمـ ىمِ إصؾ قمٜمدٟم٤م أن يمؾ ومُ " .3

"سم٤مئٜم٦م اًمٜمٙم٤مح ُمـ إصؾ ومٝمل شمٓمٚمٞم٘م٦مٌ  ـ ومسَخ شمتْمٛم  
(ٗ)

. 

 ( : هـ 973)ٓبـ كجقؿ  "إصباه وافـظائر" .3

                                 
 .٘: تأسيس النظر   (ٔ)
 .٘ٔٔ:  تأسيس النظر  (ٕ)
 .ٕ٘ٔ:  تأسيس النظر  (ٖ)
 .ٕٛٔ:  تأسيس النظر  (ٗ)



وهق  , دح٧م قمٜمقان إؿمب٤مه واًمٜمٔم٤مئر هق ُمـ أؿمٝمر اعم١مًمٗم٤مت ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م

ـٌ   وىمد ضم٤مء ظمٓمقةً  , فوظمّم٤مئِّم  , فٞمتِ وِص  , ًمٙمت٤مب اًمسٞمقـمل ذم اؾمٛمف ىمري

وهلذا  ,اًمت٠مًمٞمػ ذم هذا اعمقضقع ذم اًمٗم٘مف احلٜمٗمل ػ ؾمػمُ ضمديدة سمٕمد أن شمقىم  

اًمٕمٚمامء قمٚمٞمف درؾم٤م وشمدريس٤م وذطم٤م وشمٕمٚمٞم٘م٤م أيم٥م  
(ٔ)

. 

٘مٝم٤م واًمْمقاسمط ُمـ يمت٥م وم٘مٝم٤مء احلٜمٗمٞم٦م اعمت٘مدُملم وٟمس   اًم٘مقاقمدَ  ُػ اٟمت٘مك اعم١مًم  

 : ؿ اًمٙمت٤مب قمغم ومٜمقنٍ وىمس   , ٓمٝم٤م سمٗمروع وم٘مٝمٞم٦م يمثػمةشمٜمٞمس٘م٤م ضمديدا ورسمَ 

ـ   ومخص     . ذيمر ومٞمٝم٤م مخس٤م وقمنميـ ىم٤مقمدة , إول ًمٚم٘مقاقمد اًمٙمٚمٞم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٗم

اًمٗمقائد "وهل شمٜم٘مٞمح ُم٤م ذيمر ذم يمت٤مسمف  , وضمٕمؾ اًمٗمـ اًمث٤مين ًمٚمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م

 .وهق ُمٓمبقع. "اًمزيٜمٞم٦م ذم وم٘مف احلٜمٗمٞم٦م

 , ذات ُمس٤مس سم٤مًمٗم٘مف يم٤مًٕمٖم٤مز ع ذم اًمٗمٜمقن إظمرى ُمب٤مطم٨َم ووَض  

ومتٜم٤مول يمال  , واعمراؾمالت اًمٗم٘مٝمٞم٦م , واحلٙم٤مي٤مت , واًمٗمروق , واعمٓم٤مرطم٤مت

 .ُمٜمٝم٤م سم٢مي٤مز

 :وُمـ أُمثٚم٦م اًمْمقاسمط اًمتل ذيمره٤م ذم اًمٗمـ اًمث٤مين 

دحريام وم٢مهن٤م  ُمٙمروهٍ  أو ومٕمؾِ  ُمع شمرك واضم٥ٍم  ي٧ْم د  يمؾ صالة أُ " .1

"ج ٓ شُمٕم٤مدوم٢من ظمرَ  , شُمٕم٤مد وضمقسم٤م ذم اًمقىم٧م
(ٕ)

. 

ر ومٗمٞمف ُم٘مر   يمؾ ُمٕمّمٞم٦م ًمٞمس ومٞمٝم٤م طمد  : وض٤مسمط اًمتٕمزير " .2

"اًمتٕمزير
(ٖ)

. 

                                 
: القواعد الفقهية للندوي : انظر . ما بْب شرح للكتاب واستدراؾ عليو , وقد أرىب عددىا على طبس وعشرين  (ٔ)

ٗٚٔ-ٗٚ٘. 
 .ٜٙٔ-ٜ٘ٔ: األشباه والنظائر   (ٕ)
 .ٕٚٔ:  األشباه والنظائر  (ٖ)



وم٢من يم٤من ُمٗمٞمدا اقمتؼمه  , فد قمغم ويمٞمٚمِ ؾ إذا ىمٞم  إصؾ أن اعمقيم  " .3

وم٢من ,  وإن يم٤من ٟم٤مومٕم٤م ُمـ وضمف ض٤مرا ُمـ وضمف , وإٓ ٓ , ُمٓمٚم٘م٤م

" وإٓ ٓؼِم ده سم٤مًمٜمٗمل اقمتُ يم  أ
(ٔ)

. 

 : فؾشقخ كاطر زاده  "ؾؽ إمايلافميل دم ِش  ترتقُب " .4

ػ ذم ُمقضقع اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط ًم  هذا اًمٙمت٤مب ُمـ أوؾمع وأمجع ُم٤م أُ  ًمٕمؾ  

اىمتٜمّمٝم٤م  , ىم٤مقمدة 266ه اًمٗم٘مٝمٞم٦م قمغم اعمذه٥م احلٜمٗمل طمٞم٨م سمٚمٖم٧م ىمقاقمدُ 

أن  ىمؾ   سمٛمٜمٝم٩م ومريدٍ  ز اًمٙمت٤مُب وىمد تٞم  . ُمـ ظمب٤مي٤م اعمّم٤مدر اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُػ اعم١مًم  

جٞم٦م اًم٘مقاقمد اًمتل يذيمره٤م وٓ ؾمٞمام ذم اقمتٜم٤مئف سم٢مصمب٤مت طُم  , يقضمد ًمف ٟمٔمػم

. ٝم٤م قمٜمٝم٤مٗمِ ٦م ختٚم  قمٚم   وسمٞم٤منِ  , ٗمٝم٤م قمـ اًم٘م٤مقمدةؿ ختٚم  ع اعمس٤مئؾ اًمتل ىمد ُيتقه  سمتتب  

 اعمس٤مئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م  ذَ يٛمع ومٞمف ُمآظِم  ر سمت٠مًمٞمػ يمت٤مٍب ُأُمِ ٗمف اًمِمٞمخ قمٜمدُم٤م ًم  أَ 

ؾ اعمس٤مئؾ اًمتل يستٗمتك قمٜمٝم٤م هبذه ٕمٚم  اًمتل شمرضمع إًمٞمٝم٤م : ًمٙمل يُ  واًم٘مقاقمدَ 

ُمّمدرا  ٕمد  واًمٙمت٤مب يُ . ذم ىمٚمقب اعمستٗمٞمديـ ومٞمحّمؾ اـمٛمئٜم٤منٌ  , اًم٘مقاقمد

ُمب٤مذ  ُمّمدرا همػمَ  ؿ  وُمـ صمَ  , (هـ 1176ت )أصٞمال ّٕب ؾمٕمٞمد اخل٤مدُمل 

 .ًم٘مقاقمد جمٚم٦م إطمٙم٤مم اًمٕمدًمٞم٦م

 : ومٛمـ اًمْمقاسمط اًمتل ذيمره٤م ذم اًمٙمت٤مب 

 "وذم اعمْم٤مرسم٦م اًمٕمٛمقم , ذم اًمقيم٤مًم٦م اخلّمقص إصُؾ " .1
(ٕ)

. 

(ٖ) "ٓ قمغم إهمراض , رفقمغم إًمٗم٤مظ واًمٕمُ  ٦مٌ إيامن ُمبٜمٞم  " .2
. 

 "ّمؾ إًمٞمف اًمثٛمـاًمٞمد ُم٤م مل يت   زيؾ ُمٚمَؽ اًمبٞمع ٓ يُ " .3
(ٗ)

. 

 ( :هـ 1176)ٕيب شعقد اخلادمل  "احلؼائؼجمامع " .5

                                 
 .ٜٕٗ:  األشباه والنظائر  (ٔ)
 .ٜٖٖ/ٔ: ترتيب الآلرل   (ٕ)
 .ٖٔٗ/ٔ:  ترتيب الآلرل  (ٖ)
 .٘٘ٗ/ٔ: ترتيب الآلرل   (ٗ)



ظمتٛمف سمخ٤مت٦م مجع ومٞمٝم٤م جمٛمققم٦م ُمـ اًم٘مقاقمد  , ز ذم أصقل اًمٗم٘مفريم  هق ُمتـ ُمُ 

ُمٝم٤م اعم١مًمػ وىمد   , ٓسمـ ٟمجٞمؿ "إؿمب٤مه"اؾمتٗم٤مد يمثػما ُمٜمٝم٤م ُمـ  , اًمٗم٘مٝمٞم٦م

ومبٚمٖم٧م شم٘مريب٤م أرسمٕم٤م  , بٝم٤م قمغم طمروف اعمٕمجؿوىمد رشم   , دوٟمام ذح أو شمٕمٚمٞمؼ

 .ومخسلم وُم٤مئ٦م ىم٤مقمدة

ؼ قمغم اًمٙمت٤مب طمٞم٨م قمٚم  ( هـ 1215)وىمد أطمسـ اًمٕمالُم٦م يُمقَزل طَمّم٤مري 

 , ٜمٝم٤م سم٤مُٕمثٚم٦م واًمٜمٔم٤مئرومتٜم٤مول ومٞمف اًم٘مقاقمد اعمذيمقرة سم٤مًمنمح وزي   , اعمذيمقر

 ."ُمٜم٤مومع اًمدىم٤مئؼ ذح جم٤مُمع احل٘م٤مئؼ"وؾمامه 

 : ومٛمـ شمٚمؽ اًم٘مقاقمد 

"ٚمؽ اًمٖمػم سم٤مـمؾُمِ ف ذم إُمر سم٤مًمتٍم  " .1
(ٔ)

. 

"احل٘مقق ٓ يقز سم٤مٟٓمٗمراد سمٞمعُ " .2
(ٕ)

. 

"يقن شُم٘م٣م سم٠مُمث٤مهل٤ماًمد  " .3
(ٖ)

. 

 

 : تلصقؾ ادسائؾ دم ؾقاتح إبقاب افػؼفقة : ادسؾؽ افثاين 

قُمٜمل سمٕمض ُمّم٤مدر اًمٗم٘مف ذم هذه اعمرطمٚم٦م سمذيمر إصقل ُمـ اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط ذم 

ًمبٞم٤من آرشمب٤مط  , ُم٤م يتٗمرع قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ُمس٤مئؾ ذًمؽ اًمب٤مب صمؿ ذيمرِ  , يمؾ سم٤مب ٝمؾ  ستَ ُمُ 

 .ري اًم٘م٤مئؿ سملم اًمٗمروع وإصقلاجلذَ 

 , ٛمطسمت٠مصٞمؾ اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل قمغم هذا اًمٜم   "اجل٤مُمع اًمٙمبػم" ذوُح  ْت وىمد اُمت٤مزَ 

درضم٧م قمغم هذا اعمٜمٝم٩م ذم اًمت٠مصٞمؾ وومٞمام يكم أؾمقق ٟمامذج ُمـ قمدة ذوٍح 
(ٗ)

ُم٘متٍما  , 

 : قمغم ُمث٤مل واطمد ُمـ يمؾ يمت٤مب 

                                 
 .ٖٖٔ/ص: ئق اؾبامع اغبقائق مع منافع الدق  (ٔ)
 .ٖٗٔ/ص:  ؾبامع اغبقائق  (ٕ)
 .ٕٖٓ/ص:  ؾبامع اغبقائق  (ٖ)
القواعد والضوابط الفقهية اؼبستخلصة من كتاب "صبيع ما سأذكره ىنا مأخوذ من كتاب الدكتور علي الندوي   (ٗ)



 ( : هـ 373) فإلمام أيب بؽر اجلصاص افرازي  "ذح اجلامع افؽبر" .1

ٜمقال ُمـ ذاح ف قمغم هذا اعمِ ٩م ذطَم ُمـ ٟمَس  ٤مص ُمـ أىمدمِ اإلُم٤مم اجلّم  

وم٢من اًمٜم٤مفمر ذم . اد إوائؾ ذم إسمداع هذا إؾمٚمقبو  ٕمتؼم ُمـ اًمر  يُ  , "اجل٤مُمع"

ٛمٝم٤م ُمـ ُمبدأ اًمنمح إمم ٔمر قمغم اخلٓم٦م اًمتل رؾَم د اًمٜم  سمٛمجر   ذطمف هذا ي٘مُػ 

رى آصم٤مر اًمتٕمٚمٞمؾ ييمام  , ٚمٛمس فم٤مهرة اًمت٠مصٞمؾ ذم ومقاشمح إسمقابوي,  ُمٜمتٝم٤مه

 .ذم صمٜم٤مي٤م اًمسٓمقر سم٤مدي٦مً 

 : ف هذا ُمـ اًمٜمص اعم٘متٓمػ أِت ٚمٛمح ُمٜمٝمجُ ويُ 

 , ُمٕمروٍف  فسمٕمٞمٜم قمغم قمبدٍ  ج اُمرأةً وًمق أن رضمال شمزو  : ىم٤مل حمٛمد : ُمسئٚم٦م "

اًمزوج  ىمقَل  يم٤من اًم٘مقُل  , وم٤مظمتٚمٗم٤م ذم ىمٞمٛم٦م اًمٕمبد , صمؿ ُم٤مت اًمٕمبد ذم يد اًمزوج

 .ُمع يٛمٞمٜمف

قد قمٚمٞمف أهنام ُمتك اشمٗم٘م٤م قمغم اعمٕم٘مُ : إصؾ ذم هذه اعمس٤مئؾ : ىم٤مل أسمقسمٙمر 

اًمزوج وؾم٘مط اقمتب٤مر  ىمقَل  يم٤من اًم٘مقُل  , واظمتٚمٗم٤م ذم صٗمتف أو ىمٞمٛمتف , سمٕمٞمٜمف

وضم٥م اقمتب٤مر ُمٝمر اعمثؾ قمغم ىمقل  , ٘مقد قمٚمٞمفوُمتك اظمتٚمٗم٤م ذم اعمٕم , اعمثؾ ُمٝمرِ 

اًمزوج :  أُم٤م إذا اشمٗم٘م٤م قمغم صٗمتف أو ىمٞمٛمتف وم٢مٟمام يم٤من اًم٘مقل ىمقَل . أّب طمٜمٞمٗم٦م

ويمؾ ُمـ طمّمؾ قمٚمٞمف . ٗمؼ قمٚمٞمف ص٤مر ُمْمٛمقٟم٤م قمٚمٞمف سم٤مًمٕم٘مدك اعمت  ٕن اعمسٛم  

وم٤مًم٘مقل ومٞمف ىمقًمف : وذًمؽ ٕن آظمتالف ذم صٗم٦م  , سمٕم٘مد أو ىمبض ضامنٌ 

 ."...اعمسٛمك سمٕمٞمٜمف أو ىمٞمٛمتف ٓ يٛمٜمع صح٦م اًمتسٛمٞم٦م

فإلشبقجايب "ذح اجلامع افؽبر" .2
( )

 ( :هـ483) 

ٞم٤م قمٚمٞمف ذم ِْم ٘مْ إصؾ ومٞمف أن ُمـ ص٤مر ُمَ : اًمدقمقى واًمبٞمٜم٤مت  سم٤مُب ": ىم٤مل 

                                                                                               

 .فلّباجع كتابو من أراد االستزادة , وقد ػبصت ما ذكره الشيخ حفظو اهلل , ٕٚٔ-ٕ٘ٔص " : التحرير
 ,ناظر األئمة , مث رحل إذل ظبرقند , ببلدهتبحر يف الفقو ب , من أىارل إسبيجاب , أبو نصر , ىو أضبد بن منصور  (ٔ)

انظر . "اعبامع الكبّب"و "ـبتصر الطحاوي"وىو أحد شراح . وطار صيتو يف عصره , وتوذل منصب التدريس والقضاء
 .٘ٚ/ص: الفوائد البهية : 



 ػمُ إول سم٤مًمث٤مين هم وٟم٘مُض اًم٘مْم٤مء,  ًمٚمتٜم٤مذم سمٞمٜمٝمام , طم٤مدصم٦م ٓ يّمػم ُم٘مْمٞم٤م ًمف

 ."ومال يٜم٘مض سم٤مضمتٝم٤مد ُمثٚمف , مٙمـ : ٕٟمف ىمْم٤مء ُأُميض سم٤مٓضمتٝم٤مد

 فإلمام ُخَقاَهْر زاده "ذح اجلامع افؽبر" .3
( )

 ( : هـ 483) 

ـ اإليالء ذم اًمقىم٧م اًمذي ٓ ُيدَرى أيٙمقن أم ٓ يٙمقن ُمِ  سم٤مٌب ": ىم٤مل 

ؼ أن اعمٕمٚم  : وهق  , ه همػم ُمرةذيمرُ  إصؾ ذم ُمس٤مئؾ هذا اًمب٤مب ُم٤م ُمر  ...: 

احل٤مًمػ ُم٤م  وأٟمف ُيراقمك ذوطُ  , سم٤مًمنمط قمٜمد وضمقد اًمنمط ُيٕمؾ يم٤معمرؾَمؾ

 ."أُمٙمـ

ٓبـ مازة ادؾؼب بزهان افديـ "ذح اجلامع افؽبر" .4
( )

 ( : هـ 536) 

ٜمٞم٧م سم٤مًمتٕمٚمٞمؾ واًمت٠مصٞمؾ أيمثر ُمـ هق ُمـ اًمنموح اًمقضمٞمزة اًمتل قمُ 

 ."اجل٤مُمع اًمٙمبػم"اًمتٜمٔمػم واًمتٛمثٞمؾ عمس٤مئؾ 

: ٝم٤مدة ُم٤م يقز ومٞمٝم٤م وُم٤م ٓ يقز ذم اعمقاري٨م وهمػمه٤م اًمِم   سم٤مُب ": ىم٤مل 

أو  , أو دومع قمـ ٟمٗمسف َُمْٖمَرُم٤م , ـ ضمر  سمِمٝم٤مدشمف إمم ٟمٗمسف َُمْٖمٜماَمإصؾ أن ُمَ 

 ."...ٓ شُم٘مبؾ , ومٞمف أو هق ظمّمؿٌ  , ُمـ ضمٝمتف ُم٤م شمؿ   ع ذم ٟم٘مضِ َذ 

( ) فؾؽرماين "كؽت اجلامع افؽبر" .5
 ( : هـ 543) 

                                 
ى عن منصور رو . اؼبعروؼ ببكر خواىرزاده , الُقديدي , البخاري , أبو بكر , ىو ؿبمد بن اغبسْب بن ؿبمد  (ٔ)

: انظر " . وشرح اعبامع الكبّب" التجنيس يف الفقو"و" اؼببسوط: "ولو . وكاف شيخ اؼبذىب دبا وراء النهر. الكاغدي
 .ٕٓٚ/ص: الفوائد البهية 

من أىل  , أحد جهابذة اؼبذىب , اؼبعروؼ بالصدر الشهيد , حساـ الدين , أبو ؿبمد , ىو عمر بن عبد العزيز  (ٕ)
 , للخصاؼ من أقـو الكتب يف موضوعو "شرح أدب القاضي: "لو . استشهد بسمرقند ودفن يف خبارى , خراساف

 .ٜٖٔ/ٔ: اعبواىر اؼبضية : انظر ". شرح اعبامعْب"و
ماـ اؼبذىب إفتفقو وبرع حٌب صار ,  وقدـ مرو , ولد بكرماف , أبو الفضل , ىو عبد الرضبن بن ؿبمد بن أمّبويو  (ٖ)

شرح اعبامع "و , "اإليضاح يف شرح التجريد"و" التجريد: "من كتبو . و اإلماـ أبو سعد السمعاينروى عن. خبراساف
 .ٚ٘ٔ-ٙ٘ٔ/ص: الفوائد البهية : انظر . ىػ ٖٗ٘تويف دبرو سنة ". الكبّب



٥م سم٤مًمسب٥م اعمقضمِ  إصؾ ومٞمف أٟمف ُمتك أىمر  : ـ اإلىمرار أيْم٤م ُمِ  سم٤مٌب  :ىم٤مل 

وُمتك أٟمٙمر اًمسب٥م  , ق إٓ سمحج٦مّمد  ٓ يُ  , ٓمفس٘مِ ك ُم٤م يُ قمواد  ,  امنًمٚمْم  

 ."فىمقًمَ  أصال يم٤من اًم٘مقُل 

 

 

فإلمام ظالء افديـ إُْشَؿـْدي افسؿرؿـدي "ذح اجلامع افؽبر" .6
( )

 

 ( : هـ 552)

 أصُؾ : ع سمٕمد اًمٗمٕمؾ ذم اًمٞمٛملم سم٤محلٞمض واًمذي ي٘مَ ٜم٨م احلِ  سم٤مُب ": ىم٤مل 

سمّمٗم٦م ي٘مع ُمع وضمقد ذًمؽ  ُمقصقٍف  الق اعمْم٤مف إمم وىم٧ٍم أن اًمٓم  : اًمب٤مب 

 . "...ر قمـ اًمنمطؼ سم٤مًمنمط يت٠مظم  واًمٓمالق اعمٕمٚم   , اًمقصػ

فإلمام افعتايب "ذح اجلامع افؽبر" .7
( )

 ( : هـ 586) 

سمٜم٤مه قمغم : بٓمٚمف أم ٓ يبٓمٚمف ومٞمُ  , قمغم ٟمٗمسف ٥م اًمرضمُؾ قضمِ ُم٤م يُ  سم٤مُب  ": ىم٤مل 

ٓ يٛمٜمع ... ٤مرة واحل٩م  ًمف ُمـ ضمٝم٦م اًمٕمب٤مد يم٤مًمٙمٗم   ٥َم ٓم٤مًمِ ـ ٓ ُمُ يْ أن يمؾ دَ 

واعم٤مل ُمتك اؾمُتحؼ سمجٝم٦م . ٛمٜمعٓم٤مًم٥م يَ يـ ًمف ُمُ ويمؾ دَ  , اًمزيم٤مة وضمقَب 

 ."اًمزيم٤مة سمٓمؾ ومٞمف اًمٜمذر

 ( : هـ 616)فإلمام ظبد ادطؾب اهلاصؿل احلؾبل  "ذح اجلامع افؽبر" .8

                                 
. فرساف الكبلـكاف إماما مناظرا بارعا من . أبو الفتح , اؼبعروؼ بالعبلء العادل   , ىو ؿبمد بن عبد اغبميد بن اغبسْب  (ٔ)

" ـبتلف الرواية يف الفقو: "من كتبو . وحدث هبا عن اإلماـ الصدر الشهيد ابن مازه , ورد بغداد وتفوؽ على أىلها
 .ٛ٘/ٚ: ؛ واألعبلـ للزكلي  ٕٛٔ/ٖ: الوايف بالوفيات : انظر ". بذؿ النظر يف أصوؿ الفقو"و

كاف من .ؿبلة ببخارى , العتَّايب نسبة إذل العتابية , زين الدين , أبو نصر أو أبو القاسم , ىو أضبد بن ؿبمد بن عمر  (ٕ)
" الفتاوى العتابية"اؼبعروؼ بػ" جوامع الفقو: "من كتبو . الزمو مشس األئمة الكردري. العلماء اؼبتبحرين الزاىدين

 .ٜٜٕ-ٜٕٛ/ٔ: اعبواىر اؼبضية : انظر ". شرح الزيادات"و" شرح اعبامعْب"و



إصؾ : ه م٤م ي٘مع قمغم اًمٕم٤مم واخل٤مص امع وهمػمِ ػ ذم اجلِ ٚمْ احلَ  سم٤مُب : ٤مل ىم

طم٤مت ُمـ إًمٗم٤مظ دُحٛمَ  اًمالومظ   ومٞمف ٟمٞم٦مُ ٕمتؼَم وٓ شمُ  , ؾ قمغم فمقاهره٤مأن اعمٍم 

وهل ُمٕمٚمقُم٦م  , ذم سف اًمٚمٗمظ إمم همػم فم٤مهره : ٕن اًمٜمٞم٦م ًمتٕمٞملم اعمراد

 ."اعمراد

افديـ احلصريجلامل  "افتحرير ذح اجلامع افؽبر" .9
( )

 ( : هـ 636) 

اإلىم٤مًم٦م : ٕن اًمب٘م٤مء  ىم٤مًم٦م ٓ يٛمٜمع سم٘م٤مءَ اإلِ  إن ُم٤م ٓ يٛمٜمع اسمتداءَ ": ىم٤مل 

"ًمٗمقات اعمحؾ وُم٤م يٛمٜمع آسمتداء يٛمٜمع اًمب٘م٤مءَ  , ُمـ اًمثبقت أؾمٝمُؾ 
(ٕ)

. 

 

يم٤مًمسٛمرىمٜمدي ذم  , وم٘مٝم٤مء آظمرون أيْم٤م "اجل٤مُمع اًمٙمبػم"اح ٩م ُذ  وىمد ؾم٤مر قمغم هَنْ 

. "ذح اًمزي٤مدات"وىم٤ميض ظم٤من ذم  , "ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم"ردري ذم واًمٙمَ  ,"اًمتحٗم٦م"

 : ُمـ هذه اعمّم٤مدر اًمثالصم٦م َج ؾ ٟمامذِ ؾمج  واؾمتٙمامٓ عمسػمة اعمقضقع أُ 

 ( : هـ 539)فإلمام أيب بؽر حمؿد بـ أمحد افسؿرؿـدي  "حتػة افػؼفاء" .1

ًمٗم٘مٝمٞم٦م ت٥م اًمِمبٞمٝم٦م سمف ُمـ اعمتقن اذم إـم٤مر اًمٙمُ  –ـ ظمّم٤مئص هذا اًمٙمت٤مب ُمِ 

شمتٜم٤مؾم٥م  , ٝم٤م ضقاسمطُمٕمٔمٛمُ  , ف سم٠مصقلٍ اومتتح سمٕمض أسمقاسمِ  أن اعم١مًمػ  –اعمٕمتؼمة 

 .ُمع ُمقضققم٤مت٤م

 : ُمـ شمٚمؽ إصقل اًمٗم٘مٝمٞم٦م  وومٞمام يكم ـمرٌف 

لم : ٕن واًم٘مٞمٛم٦م دون اًمٕمَ   ذم سم٤مب اًمتج٤مرة ُمٕمٜمك اعم٤مًمٞم٦مِ أن اعمٕمتؼَم :  اًمب٤مب  أصُؾ "

امء ذم ُم٤مل اًمتج٤مرة واًمٜم   , احل٤مضم٦م ؾمب٥م وضمقب اًمزيم٤مة هق اعم٤مل اًمٜم٤مُمل اًمٗم٤مضؾ قمـ

 ٞمٛم٧ْم ىمِ وم٠مُ  , ر اقمتب٤مرهوذًمؽ ُمـ طمٞم٨م اعم٤مًمٞم٦م إٓ أن طم٘مٞم٘م٦م اًمٜمامء م٤م يتٕمذ   , سم٤مٓؾمؽمسم٤مح

                                 
تفقو على . انتهت إليو رئاسة اؼبذىب يف زمانو. كاف إماما فاضبل. أبو احملامد , ىو ؿبمود بن أضبد بن عبد السيد  (ٔ)

: انظر ". شرح السّبالكبّب"و" شرحاف للجامع الكبّب: "من تصانيفو . وكاف من أخص تبلمذتو , اإلماـ قاضيخاف
 .ٖٖٙ/ص: الفوائد البهية 

 .ٖ٘ٛ/ص: تخلصة من التحرير القواعد والضوابط اؼبس  (ٕ)



ومٛمتك  , فُم٘م٤مُمَ  ,اًمذي هق زُم٤من اًمٜمامء  ,ُمع احلقل  , اًمتل هل ؾمب٥م اًمٜمامء , اًمتج٤مرةُ 

 .٦م شم٘مديراال قمـ احل٤مضموم٤مِض  , يٙمقن ٟم٤مُمٞم٤م , قمغم ُم٤مل اًمتج٤مرة طم٤مل احلقُل 

يم٤مئٜم٤م ُم٤م يم٤من ُمـ اًمٕمروض  , اًمتج٤مرة يمؾ ُم٤م يم٤من ُمـ أُمقالِ : إذا صمب٧م هذا ومٜم٘مقل 

اًمذه٥م أو  إذا سمٚمغ ٟمّم٤مَب  يم٤مةُ دم٥م ومٞمف اًمز   , واعمقزون وهمػمه٤م , واعمٙمٞمؾ , واًمٕم٘م٤مر

"هنِم قمُ  وهق رسمعُ  , وطم٤مل قمٚمٞمف احلقُل  , اًمٗمْم٦م
(ٔ)

. 

افَؽرَدريفإلمام ظبد افغػقر  "ذح اجلامع افصغر" .2
( )

 ( :هـ 562) 

رار ذوح اجل٤مُمع اًمت٠مصٞمؾ قمغم همِ  ذم هذا اًمٙمت٤مب ُمسٚمَؽ  ؾمٚمؽ اًمِم٤مرح 

اح  , اًمٙمبػم  .أظمريـ "اجل٤مُمع اًمّمٖمػم"وىمد سمذ  سمف ذ 

ة قمـ ضقاسمطوُمٕمٔمؿ إصقل اعمدرضم٦م ذم هذا اًمنمح ُمُ   : ُمـ أُمثٚمتٝم٤م  , ٕمؼم 

قضم٥م ٟم٘مّم٤مٟم٤م ذم ُم٤م يُ :  اًمرد  ٥م ٞم٥م اًمذي يقضمِ إصؾ ومٞمف أن اًمٕمَ : ٞمقب سم٤مب اًمٕمُ "

ه قمغم اًمقضمف اًمذي يٛمٙمـ رد   أن يٙمقن سمح٤ملٍ  وأن ذط اًمرد   , اعم٤مًمٞم٦م ذم قم٤مدة اًمتج٤مر

إمم اخلّمقُم٦م  ُمِم٤مهدا ومال طم٤مضم٦مَ  راً ُمْ وأن اًمٕمٞم٥م ُمتك يم٤من أَ  , ظمرج ُمـ ُمٚمؽ اًمب٤مئع

ـ سمثبقشمف ومال  , اًمزائدةث ُمثٚمف يم٤مإلصبع وإن يم٤من قمٞمب٤م ٓ يدُ  , ذم إصمب٤مشمف : ٕٟمف ُمتٞم٘م 

وإن يم٤من يدث ُمثٚمف  , ـ سمثبقشمفطم٤مضم٦م إمم إصمب٤مت يمقٟمف قمٜمد اًمب٤مئع : ٕٟمف ُمتٞم٘م  

ٜم٦م قمغم اعمِمؽمي : ٕٟمف وم٤مًمبٞم   , وم٤مظمتٚمٗم٤م ذم يمقٟمف قمٜمد اًمب٤مئع , يم٤مًمُ٘مروح وإُمراض

 "...اًمٞمٛملم قمغم اًمب٤مئع : ٕٟمف ُمٜمٙمرو , قمٞمفيد  
(ٖ)

. 

  ( :هـ 592)فإلمام ؿايض خان  "ذح افزيادات" .3

                                 
 .ٕٕٗ/ٔ: ربفة الفقهاء    (ٔ)
تفقو على اإلماـ أيب  . أبو اؼبفاخر , تاج الدين , شرؼ القضاة , ىو عبد الغفور أو عبد الغفار بن لقماف بن ؿبمد  (ٕ)

شرح : "مؤلفاتو من . وتويف هبا , ء حلب لنور الدين ؿبمود بن زنكياضتوذل ق. وكاف غاية يف الزىد. اينالفضل الكرم
: والنافع الكبّب  , ٖٗٗ/ٖ: اعبواىر اؼبضية : انظر ". حّبة الفقهاء"و" شرح اعبامعْب"و , لشيخو الكرماين" التجريد

 .ٖٚ/ص
 .أ ٕٗٓ:  لوحة  (ٖ)



. اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط قمٜم٤مي٦م يمبػمة ذم هذا اًمٙمت٤مب ظم٤من  ىم٤ميض أومم اإلُم٤ممُ 

 , إسمقاب واًمٗمّمقل ذم ذطمف هذا سمذيمر اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط ٕمٔمؿَ وىمد اومتتح ُمُ 

ـ  ذم قمَ   .٤مر ذم رسمط اًمٗمروع سم٠مصقهل٤مٝمد ضمب  وىم٤مم سمجُ  , ضٝم٤مرْ واومت

 :ُمـ ٟمامذج ذًمؽ 

وهق : واطمد  إٟمف يٜمبٜمل قمغم أصؾٍ ": ىمقًمف ذم اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م ُمـ يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة 

واجلٛمع  , اًمٖمسؾ ٓ يقز : ٕن اعمسح سمدُل  ػ  أن اجلٛمع سملم اًمٖمسؾ واعمسح قمغم اخلُ 

ضمٚملم أو همسؾ سمٕمض اًمرضمؾ ٓ وم٢مذا همَس . ل حم٤مٌل سملم اًمبدل واعمبدَ  ؾ إطمدى اًمر 

"لي إمم اجلٛمع سملم اًمبدل واعمبدَ ١مد  يمٞمال يُ  , يٛمسح قمغم إظمرى
(ٔ)

. 

سمف هذا اًمٕمٚمؿ  وُم٤م ُمر   ,  واشمْمح ُمدى اهتامم اًمٗم٘مٝم٤مء سم٤مًم٘مقاقمد واًمْمقاسمطىمد شمبلم  وهبذا يٙمقن 

 .ر وشمدويـ ذم هذه اعمرطمٚم٦مُمـ شمٓمق  

اًمتٕمٚمٞمؾ  ْل أؾم٤مد سملم ُمسٚمٙمَ  إمم أٟمف ًمٞمس هٜم٤مك ومرٌق  ت٤مم هذا اًمٗمّمؾ دمدر اإلؿم٤مرةُ وذم ظِم 

يمهٞم٦م : وم٢من اعمسٚمؽ وإٟمام اًمٗمرق ُمـ طمٞم٨م اًمٔم٤مهر وإ , واًمت٠مصٞمؾ ُمـ طمٞم٨م اعمْمٛمقن واعمٕمٜمك

ة ويمس٤مه طُمٚم ٦م ىمِمٞمب٦م سمقضع اًمٗمروع ُم٘مروٟم٦مً  اعمقضقعَ  ٥َم اًمث٤مين أيمَس  . سم٠مصقهل٤م ذم ـم٤مىم٦م واطمدة ضِمد 

  .واهلل أقمٚمؿ
 : ًشحوٞ اهشس٘خ ٗاهتِشٚق : املشحوٞ اهجاهجٞ 

ذم أول  ْت  وآؾمت٘مراء أن اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م دارَ ًم٘مد قُمٚمؿ م٤م ُم٣م ُمـ اًمت٘مّص  

صمؿ شمٜم٤مىمٚمٝم٤م شمالُمٞمذهؿ واًمٗم٘مٝم٤مء  , ُملم ُمـ يمب٤مر اًمت٤مسمٕملم وأئٛم٦م آضمتٝم٤مدٟمِم٠مت٤م قمغم أًمسٜم٦م اعمت٘مد  

ويزيدون ومٞمٝم٤م ويٜم٘مّمقن ُمٜمٝم٤م إمم أن  , حقهن٤مٜم٘م  ومٞمٝم٤م ويُ  وهؿ ُيٕمِٛمٚمقن اًمٗمٙمرَ  , اًمذيـ شمبٕمقهؿ

 .ٝم٤مُمٕم٤معمُ  ٝم٤م واشمْمح٧ْم ضمرى شمدويٜمُ 

٦م ذم ٜمبث  ىم٦م وُمُ ٧م ُمتٗمر  فمٚم   –قد اعمتت٤مسمٕم٦م اًمٙمثػمة همؿ ُمـ شمٚمؽ اجلٝمقمغم اًمر   –ًمٙمـ اًم٘مقاقمد 

 , واًمتٓمبٞمؼ , واًمتبقي٥م , آؾمت٘مرار ُمـ طمٞم٨م اًمّمٞم٤مهم٦م ه٤م ت٤ممَ أُمرُ  ومل يست٘مر   , ُمدوٟم٤مت خمتٚمٗم٦م

                                 
 .ٖ٘ٔ/ٔ: شرح الزيادات   (ٔ)



جمٚم٦م "وذًمؽ سمقضع  , وآقمتامد قمٚمٞمٝم٤م ذم اإلـم٤مر اًمتنميٕمل إٓ ذم اعم٤ميض اًم٘مري٥م , واًمِمٝمرة

ٚمٓم٤من ذم اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م قمغم أيدي جلٜم٦م ُمـ ومحقل اًمٕمٚمامء ذم قمٝمد اًمس   "إطمٙم٤مم اًمٕمدًمٞم٦م

 , ؿؾ هب٤م ذم اعمح٤ميمِ ٕمٛمَ ًمٞمُ  , اًمٖم٤مزي قمبد اًمٕمزيز ظم٤من اًمٕمثامين ذم أواظمر اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م قمنم اهلجري

 .اًمٕمثامٟمٞم٦م ٝم٤م اًمدوًم٦مُ ؼ قمغم مجٞمع إىمٓم٤مر اًمتل يم٤مٟم٧م شمٔمٚم  ٓمب  وًمٞمُ 

شمِمتٛمؾ قمغم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م  , ٝم٤م سمقضع ُم٘مدُم٦م عمقاد اعمجٚم٦مج قمٛمٚمَ تق  أن شمُ  وىمد رأت اًمٚمجٜم٦مُ 

ٚم٧م ومٞمٝم٤م شمٚمؽ اعمستخٚمَ  ّم٦م واعمٜمت٘م٤مة ُمـ اعمّم٤مدر اًمٗم٘مٝمٞم٦م واعمراضمع اعمذهبٞم٦م اعمٕمتؼمة اًمتل ؾُمج 

 .ًمٚمخ٤مدُمل "جم٤مُمع احل٘م٤مئؼ"و , ٓسمـ ٟمجٞمؿ "إؿمب٤مه واًمٜمٔم٤مئر"ـيم , اًم٘مقاقمد

٘ملم ُمـ إٓ أن اعمح٘م  ": وم٘م٤مًم٧م  , ف واًمٖمرض ُمـ وضع اًم٘مقاقمدقمغم اهلدَ  ٚمجٜم٦مُ اًم ٧ْم وٟمّم  

 , وضم٤مُمع عمس٤مئؾ يمثػمة يمؾ ُمٜمٝم٤م ض٤مسمطٌ  , ٞم٦مٍ ٚم  اًمٗم٘مٝمٞم٦م إمم ىمقاقمد يمُ  اًمٗم٘مٝم٤مء ىمد أرضمٕمقا اعمس٤مئَؾ 

سم٤مدئ ٝم٤م ذم ٛمِ إلصمب٤مت اعمس٤مئؾ وشمٗمٝم   ذ أدًم٦مً تخَ شمُ  , ذم اًمٙمت٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُمٕمتؼمةٌ  ٛم٦مٌ وشمٚمؽ اًم٘مقاقمد ُمسٚم  

 ع شمسعٌ ومٚمذا مُجِ  , ره٤م ذم إذه٤منسم٤معمس٤مئؾ ويٙمقن وؾمٞمٚم٦م ًمت٘مر   ٤مَس ٥م آؾمتئٜمقضمِ يمُره٤م يُ ومذِ  , إُمر

 "...وشمسٕمقن ىم٤مقمدة وم٘مٝمٞم٦م
(ٔ)

. 

ذم  , اًمّمدر إقمٔمؿ , إمم حمٛمد أُملم قم٤مزم سم٤مؿم٤م ف اًمٚمجٜم٦مُ تْ ُمَ وم٤م ضم٤مء ذم ٟمص اًمت٘مرير اًمذي ىمد  

 : هـ 1286همرة حمرم 

ف ُمـ ؾ شمٓمبٞم٘مُ ر ُم٤م طمَّم قَ ًمُّم  ٗم٤مت طم٤موي٦مٍ اًمٗمت٤موى هل قمب٤مرة قمـ ُم١مًم   وذم اًمقاىمع وم٢من يمت٥م"

وهبذه اًم٘مقاقمد يٛمٙمـ ... اًمزُم٤من  وأومتٞم٧م سمف اًمٗمت٤موى قمغم ُمر   , احلقادث قمغم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م

قمغم ذًمؽ مل شمٙمت٥م  وسمٜم٤مءً  , ُمٕم٤مُمالشمف قمغم اًمنمع اًمنميػ أو ذم إىمؾ اًمت٘مري٥م ًمإلٟمس٤من شمٓمبٞمُؼ 

(ٕ) "سمؾ أدرضمٜم٤مه٤م ذم اعم٘مدُم٦م , بدح٧م قمٜمقان يمت٤مب أو سم٤م
 . 

سمؾ  , ضٝم٤مرْ ػ هذه اًم٘مقاقمد ومل شمراِع اًمتٜم٤مؾم٥م ذم قمَ ّمٜم  ظ أن جلٜم٦م اعمجٚم٦م مل شمُ وُمـ اعمالطَم 

                                 
 .ٙٛ/ص: ؾبلة األحكاـ العدلية   (ٔ)
 .ٛٚ/ص:  ؾبلة األحكاـ العدلية  (ٕ)



ٚم٦م ذم اعمٕمٜمك سم٦م أو اعمتداظِم اعمت٘م٤مرِ  ومٞمف اًم٘مقاقمدُ  دْت ىم٧م وشمب٤مقمَ شمٗمر   , ٥مُمرشم   ٤م رسدا همػمَ ْت رسدَ 

واعمقضقع
(ٔ)

. 

شمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م اعمذاه٥م  , اًمٚمجٜم٦م ذم اعم٘مدُم٦م هل ىمقاقمد وم٘مٝمٞم٦م قم٤مُم٦مؿ اًم٘مقاقمد اًمتل أوردت٤م ٕمٔمَ وُمُ 

 ـ هذه اًم٘مقاقمد قمددٌ ٛمْ ِض  ْت وىمد وردَ  , ُمع اظمتالف ذم اًمتٓمبٞمؼ ذم سمٕمْمٝم٤م , اًمٗم٘مٝمٞم٦م إرسمٕم٦م

 .يسػم ُمـ اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م اًمتل ؿم٤مع اؾمتٕمامهل٤م ذم يمت٥م اًمٗم٘مف

سمؾ ضم٤مءت  , واعمٕم٤مُمالت اًمنمقمٞم٦م اًم٘مْم٤مء اعمجٚم٦م ذم طمٞمٜمٝم٤م ومراهم٤م يمبػما ذم قم٤مملَ  ْت وىمد ؾمد  

دة ُمتٜم٤مصمرة ذم بد  ٧م اعمس٤مئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُمُ ٟمد أن يم٤مٕمْ ومبَ  , ُمقؾمققم٦م وم٘مٝمٞم٦م ذم أطمٙم٤مم اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م

دة وخمتٚمٗم٦م ذم اعمقضقع اًمقاطمد ويم٤مٟم٧م اًمٗمت٤موى واًمٜمّمقص اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُمتٕمد   , يمت٥م اًمٗم٘مف اًمٕمديدة

٦م ذم ُمقاد ّم٤مهمَ ُمُ  , قمغم اعمخت٤مر واًمراضمح ذم اعمذه٥م احلٜمٗمل , ؽ واطمدٚمْ ذم ؾِم  ٛم٦مً ٜمٔم  فمٝمرت ُمُ , 

شم٘مع ذم ؾمت٦م  , سمٚمٖم٧م واطمدا ومخسلم وصمامٟمامئ٦م وأًمػ ُم٤مدة , رار ُمقاد اًم٘مقاٟملم اًمقضٕمٞم٦مقمغم همِ 

 :ث٤مسم٦م ضقاسمط وم٘مٝمٞم٦م ـ شمٚمؽ اعمقاد سمٛمَ ُمِ  يمثػمٌ  , قمنم يمت٤مسم٤م

ف ضم٤مز سمٞمٕمُ  ُم٤م يمؾ   – 219: اعم٤مدة ": ىم٤مل ذم اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م ُمـ يمت٤مب اًمبٞمقع  .1

ال ـمْ واؾمتثٜمك ُمٜمٝم٤م يمذا رِ  , ًمق سم٤مع ؿمجرةً : ال ُمثَ  , دا ضم٤مز اؾمتثٜم٤مؤه ُمـ اًمبٞمعٜمٗمرِ ُمُ 

"اًمبٞمعُ  صح   , قمغم أٟمف ًمف
(ٕ)

. 

ٚملم ػ سم٤مظمتالف اعمستٕمٛمِ ُم٤م خيتٚمِ  يمؾ   – 427: اعم٤مدة ": وىم٤مل ذم يمت٤مب اإلضم٤مرات  .2

 .هًمق اؾمتٙمرى أطمٌد ًمريمقسمف داسم٦ًم ًمٞمس ًمف أن ُيريِمبٝم٤م همػمَ : ُمثال  , ٞمدٞم ومٞمف اًمت٘مٕمتؼَم يُ 

 , ٚملم وم٤مًمت٘مٞمٞمد ومٞمف ًمٖمقٌ ويمؾ ُم٤م ٓ خيتٚمػ سم٤مظمتالف اعمستٕمٛمِ  – 428: اعم٤مدة 

                                 
وقد قاـ الشيخ مصطفى الزرقا رضبو اهلل بتصنيف القواعد تصنيفا . ٜٙ٘-ٜ٘٘/ٕ: اؼبدخل الفقهي العاـ : انظر   (ٔ)

 .موضوعيا من جديد يف اعبزء الثاين من ىذا الكتاب
 .ٚٔٔ/ص: ؾبلة األحكاـ العدلية    (ٕ)



"ه ومٞمٝم٤مـ همػمَ ٝم٤م ًمف أن ُيسٙمِ ٜمَ سٙمُ ًمق اؾمت٠مضمر دارا قمغم أن يَ : ُمثال 
(ٔ)

. 

سمٜم٤مء ,  يم٤مًم٘مبقل ذم اًمبٞمعض ذم اهلب٦م بْ اًم٘مَ   - 841: اعم٤مدة ": وىم٤مل ذم سم٤مب اهلب٦م  .ٖ

سمدون أن  اعمقهقَب  ًمف ذم جمٚمس اهلب٦م اعم٤مَل  بض اعمقهقُب إذا ىمَ  اهلب٦مُ  ؿ  شمتِ : قمٚمٞمف

"أو اتب٧ُم  ٚم٧ُم ىمبِ : ي٘مقل
(ٕ)

. 

م ىمدَ ـ أَ ومٛمِ  , وذطمقا ذم ضٛمٜمف هذه اًم٘مقاقمد , ُمـ اًمٗمْمالء سمنمح اعمجٚم٦م ٜمل مج٤مقم٦مٌ وىمد قمُ 

 , ًمٚمٛمٗمتل ؾمٕمقد أومٜمدي اًمؽميمل "إطمٙم٤مم اًمٕمدًمٞم٦مُمرآة جمٚم٦م "ك اعمسٛم   اًمنمُح : شمٚمؽ اًمنموح 

 .٠مظمذ  ُمع ذح واضح وضمٞمزصحٞمح ًمٚمٛمَ  ز سمبٞم٤منٍ يتٛمٞم  

اًمتداول ذم  اًمنمح اعمذيمقر يمثػمَ  وىمد فمؾ   , بٜم٤مين اًمٜمٍماينصمؿ شماله ذح ؾمٚمٞمؿ ُرؾْمتؿ سم٤مز اًمٚم  

 .أيدي رضم٤مل اًم٘م٤مٟمقن ذم اًمبالد اًمٕمرسمٞم٦م

 "٤مم ذح جمٚم٦م إطمٙم٤ممٙم  ر احلُ رَ دُ "ح اعمسٛمك سمـٝم٤م ومٝمق اًمنمذوح اعمجٚم٦م وأضمٚم   أُم٤م أيمؼمُ 

واٍف ًمألطمٙم٤مم  ؿ سمبٞم٤من اعمّم٤مدر اًمٗم٘مٝمٞم٦م وشمٗمسػمٍ ِس وهق ذح يت   , ًمٚمٕمالُم٦م قمكم طمٞمدر 

سمف قمـ اًمؽميمل اعمح٤مُمل إؾمت٤مذ ومٝمٛمل احلسٞمٜمل ,اًمٗم٘مٝمٞم٦م  .قمر 

٤مب طمٝم٤م ُمـ أول يمتَذ ( هـ 1326)وهٜم٤مك ذح آظمر ًمٚمٛمجٚم٦م وضٕمف اًمٕمالُم٦م ظم٤مًمد إشم٤مد 

ومنمح . وم٤مظمؽمُمتف اعمٜمٞم٦م , ُمـ اعمجٚم٦م( 1733)اًمبٞمقع شم٤مريم٤م اًم٘مقاقمد إمم أن وصؾ إمم اعم٤مدة 

ف ذم ذح اًم٘مقاقمد وىمد فمٝمرت سمراقمتُ . ف اًمٕمالُم٦م حمٛمد ـم٤مهر إشم٤مدٚمُ جْ ؾ ُم٤م وم٤مشمف ٟمِ اًم٘مقاقمد وأيمٛمَ 

 .س ىمراءشمفيمام يتْمح ذًمؽ عمـ ُم٤مرَ  , ض شمٕم٘مٞمب٤مشمف قمغم اًمنموح اًمس٤مسم٘م٦مٕمٓ ؾمٞمام ذم سم

وهق  , (هـ 1374)ُمـ أضمقد اًمنموح احلديث٦م ذح اًمٕمالُم٦م اعمح٤مؾمٜمل اًمدُمِم٘مل  ًمٕمؾ  و 

 .ذح ًمٓمٞمػ ذم أؾمٚمقب ؾمٝمؾ رؿمٞمؼ

                                 
 .ٖٙٔ:  ؾبلة األحكاـ العدلية  (ٔ)
 .ٕٕ٘:  ؾبلة األحكاـ العدلية  (ٕ)



 "اعمجٚم٦م"هٜم٤مك ذوح ُمست٘مٚم٦م سم٘مقاقمد  "اعمجٚم٦م"وسمج٤مٟم٥م شمٚمؽ إقمامل اًمٙمثػمة اعمتت٤مًمٞم٦م قمغم 

ذح "ٕمٜمقان سم( هـ 1334)ٞمٜمل ٜمٓمِ سٓمَ ٤مر اًم٘مُ ُمٜمٝم٤م ذح اًمِمٞمخ قمبد اًمست   , دون ؾم٤مئر ُمقاده٤م

 , (هـ 1357)ٝم٤م سمٞم٤مٟم٤م ذح اًمٕمالُم٦م أمحد اًمزرىم٤م احلٚمبل ٝم٤م ؿم٠مٟم٤م وأىمقُمُ وأقمٔمٛمُ  , "اًم٘مقاقمد اًمٙمٚمٞم٦م

ُمـ اًمٗمروع واًم٘مٞمقد  د ًمف صٚم٦مً ُم٤م وضَم  أن يٛمع ذم هذا اًمٙمت٤مب يمؾ   وم٘مد طم٤مول اًمِم٤مرح 

 ف سم٠مـمراف اًمٗم٘مفسمحٞم٨م ي٠مظمذ دارؾُم  , واعمستثٜمٞم٤مت
(ٔ)

. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 .ٕٛٔ-ٔٛٔ: قواعد الفقهية للندوي ال  (ٔ)



 

 

 

 

 

 

 

 

 : وؾقف مطؾبان 

  

 وافضقابط افػؼفقة "اهلداية"ـتاب : ادطؾب إول   

 

دم  "اهلداية"بارزة دم مـفج صاحب  امٌت ِش : ادطؾب افثاين 

 معاجلة مقوقع افضقابط افػؼفقة

 

  

 املبحح اهجاهح

اهفقٕٔٚ اهض٘ابط  ًِٔح املشغِٚاُٛ يف

 "اهلذاٙٞ"كتاب  ًّ خالي



 : والضوابط الفقهية  " الهداية"كتاب  : المطلب األول  
ؿ شمٚمؽ ٔمْ وٟمَ  , ط اًمٗمروع اعمتٜم٤مصمرة سم٠مصقهل٤مسمْ اعمتقن ُمـ طمٞم٨م رَ  ىمقمِ ُمـ أَ  "اهلداي٦م"ٕمتؼم يمت٤مب يُ 

 .ُمِمؽميم٦م ضم٤مُمٕم٦م ؾٍ ٚمَ ٝم٤م دح٧م قمِ ٚمؽ واطمد طمس٥م اٟمدراضمِ اًمٗمروع ذم ؾِم 

قمغم ُم٤م ُمر   , "اهلداي٦م" وم٘مد يم٤من ص٤مطم٥ُم 
(ٔ)

وهل ـمب٘م٦م  , ُمـ اًمٓمب٘م٦م اًمث٤مًمث٦م ًمٗم٘مٝم٤مء اعمذه٥م , 

يمام ىم٤مل اًمِمٞمخ أسمق  , وهذه اًمٓمب٘م٦م. ومٞمٝم٤م قمـ ص٤مطم٥م اعمذه٥م اعمجتٝمديـ ذم اعمس٤مئؾ اًمتل ٓ رواي٦مَ 

 , ومٞمف واًمؽمضمٞمِح  , هٛمق  ؾمس ًمٜمُ اًمٗم٘مٝمل ًمٚمٛمذه٥م احلٜمٗمل سمقضع إُ  اًمٙمٞم٤منَ  زْت ُمٞم   , هرةزَ 

 .شمْمٕمٞمػ أظمرسمٕمْمٝم٤م و وشمّمحٞمِح  , سملم أراء واعم٘م٤ميس٦مِ 

َن قمٛمٚمُ   : يـ ٜمٍَم ٝمؿ ذم احل٘مٞم٘م٦م ُمـ قمُ وشمٙمق 

ُمـ اًمٗمروع اعم٠مصمقرة قمٜمٝمؿ  اًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م اًمتل يم٤من يٚمتزُمٝم٤م إئٛم٦مُ  اؾمتخالُص : أطمديمه٤م 

ويم٤من  , ه٤م إصؾ اًمذي يم٤من قمغم أؾم٤مؾمف آؾمتٜمب٤مطُ واقمتب٤مرُ  , ومجٕمٝم٤م ذم ىمقاقمد وضقاسمط

 .آؾمتخراج اًمسٚمٞمؿ ًمألطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م واًمسٜمـ اًم٘مقيؿ ًمالضمتٝم٤مد ُم٘مٞم٤مَس 

.قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمبٜم٤مء قمغم شمٚمؽ اًم٘مقاقمد ص  ٜمَ إطمٙم٤مم اًمتل مل يُ  اؾمتٜمب٤مطُ : صم٤مٟمٞمٝمام 
(ٕ)

 

قمغم ىمقاقمد وم٘مٝمٞم٦م  , ف ُمـ ـمب٘م٦م اعمجتٝمديـ ذم اعمس٤مئؾوص٤مطمبُ  , "اهلداي٦م" يمت٤مِب  ومٙم٤من اؿمتامُل 

 , ٓمب٦م يمت٤مسمفف ذم ظُم ح سمذًمؽ هق ٟمٗمُس يمٞمػ وىمد س  . ٤مٕمتقىم  ة أُمرا ُمُ وضقاسمط ُمذهبٞم٦م ُمٕمتؼَم 

 :  وم٘م٤مل

ومٞمف سمتقومٞمؼ اهلل شمٕم٤ممم سملم  عُ أمجَ  , "اهلداي٦م"سمـ ُمقؾمقمٍ  آظمرَ  اًمٕمٜم٤مي٦م إمم ذٍح  ٜم٤منَ قمِ  ومٍموم٧ُم "

 ض٤م قمـ هذا اًمٜمقع ُمـ اإلؾمٝم٤مبٕمرِ ُمُ  , شم٤مريم٤م ًمٚمزوائد ذم يمؾ سم٤مب , قمٞمقن اًمرواي٦م وُمتقن اًمدراي٦م

"...ٌ  ظؾقفا ؾصقل تـسحُب  مع ما أكف يشتؿؾ ظذ أصقلٍ  ,
(ٖ)

. 

                                 
 .ٛ٘-ٙ٘ص : انظر  (  (ٔ
 .ٓٓ٘-ٜٛٗص : يخ أيب زىرة للش , أبو حنيفة حياتو وعصره :انظر   (ٕ)
 .٘ٔ/ٔ: اؽبداية   (ٖ)



 : سم٘مقًمف  ؼ قمغم هذه اًمٗم٘مرة إظمػمة اًمب٤مسمرِت  وقمٚم  

 , دُمتفظِم  م اًمٙمت٤مب طمؼ  ٚمع قمغم ذًمؽ ُمـ ظمدَ يٓم   , ضمزاه اهلل قمـ اًمٓمٚمب٦م ظمػما , وهق يمام ىم٤مل"

 وومٞمف ٟمٗمعٌ  , ُم٘مت٣م اًمٕم٘مد٤مًمػ يمؾ ذط خُي : ف ذم ومس٤مد اًمبٞمع سم٤مًمنمط ىمقًمُ  , ومٛمام فمٝمر ُمـ ذًمؽ

ذم يمؾ ىمٞمد  وم٢من   , د اًمبٞمعٗمِس يُ  , وهق ُمـ أهؾ آؾمتح٘م٤مق , يـ أو ًمٚمٛمٕم٘مقد قمٚمٞمفٕطمد اعمتٕم٤مىمدَ 

"٘مفقاومِ عم٤م يُ  ٕم٤مً ومَجْ  , هْم٤مد  ُمٜمف اطمؽمازا قمام يُ 
(ٔ)

. 

 : "اهلداي٦م"ذم ظمت٤مم يمت٤مب اعمٕم٤مىمؾ ُمـ  "اهلداي٦م"وىم٤مل ص٤مطم٥م 

اًم٘م٤مشمؾ  طم٤مُل : ٘م٤مل ج قمٚمٞمف أن يُ ر  اًمذي خُي  وإصُؾ  , ُمتٗمرىم٦مً  ذيمره٤م حمٛمدٌ  , ة ُمس٤مئؾد  ه٤م هٜم٤م قمِ "

  , ٙمامل طُم إذا شمبد  
ٍ
ىم٣م هب٤م  , لف قمـ إو  مل شمٜمت٘مؾ ضمٜم٤ميتُ  , طم٤مدث أُمرٍ  سمسب٥ِم  وم٤مٟمت٘مؾ وٓؤه إمم وٓء

ومٞمام ورد قمٚمٞمف ُمـ اًمٜمٔم٤مئر  ٛمٙمٜمف اًمتخري٩ُم ال يُ ت٠مُم  ُمُ  ؿ هذا إصَؾ طمٙمَ ـ أَ ومٛمَ ...أو مل ي٘مض

"وإضداد
(ٕ)

. 

ز ؼمِ وم٢مهن٤م شمُ  , ستٗم٤مد ُمٜمٝم٤م شمٜمبٞمٝمف اًمٓم٤مًمبلم إمم أيمهٞم٦م ضبط اًمٗمروع سم٤مٕصقلومٝمذه اًمٕمب٤مرة يمام يُ 

 .سمقضقح ُمدى اهتامم اعم١مًمػ سمت٠مصٞمؾ اعمس٤مئؾ قمغم ىمقاقمد وضقاسمط

 : وم٠مؿم٤مر إًمٞمف سم٘مقًمف  ,  وىمد عمس اهتامُمف هذا اًمٕمٞمٜمل  

ر أصال هذا اًمٙمت٤مب أن يذيمُ  دأِب  ـف ُمِ رِ هذا عم٤م قمُ (  "اهلداي٦م"ص٤مطم٥م : أي ) و إٟمام ىم٤مل "

"ج ُمٜمف اعمس٤مئؾتخر  ضم٤مُمٕم٤م يَ 
(ٖ)

 . 

ًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ذم اًمؽماث ذم صدد سمٞم٤من قمدد ا , ف اهللٔموىم٤مل اًمديمتقر قمكم اًمٜمدوي طمٗم

 : اًمٗم٘مٝمل

                                 

 .ٚ/ٔ: العناية   (ٔ)
 .ٗ٘ٙ-ٖ٘ٙ/ٗ: اؽبداية  (ٕ)
 .ٙٗ/ٙ: البناية   (ٖ)



"ًمإلُم٤مم اعمرهمٞمٜم٤مين قمغم أرسمع ُم٤مئ٦م ىم٤مقمدة "اهلداي٦م"اطمتقى يمت٤مب "
(ٔ)

. 

 , يمبػمة ُمـ اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م صمروةً  ؿ  يُْم  "اهلداي٦م" ُمـ هذه اًمٜم٘مقل أن يمت٤مب ويتبلم  

ًمٙمـ  , "ظم٤من ومت٤موى ىم٤ميض"و , "اًمبدائع"يمـ , ٗم٤مت قمٍمهوهق ذم ذًمؽ ؿمبٞمف سمٖمػمه ُمـ ُم١مًم  

وآضمتٜم٤مب  , قمـ همػمه م٤م ُأًمػ قمغم هذا اًمٜمٛمط سم٤مإلي٤مز اًمب٤مًمغ ذم اًمٕمب٤مرة "اهلداي٦م" يٛمت٤مز يمت٤مُب 

اجل٤مُمع "ُمع يمقٟمف ذطم٤م عمس٤مئؾ  , ضم٤مزشمفعمتقن ًمقِ ؼ سم٤محلِ طمتك أُ  , قمـ اإلؾمٝم٤مب واإلـم٤مًم٦م

 . "خمتٍم اًم٘مدوري"و "اًمّمٖمػم

ف ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف إمم مجٕمف سملم شم٠مصٞمؾ اعمس٤مئؾ وإي٤مز ٟمٗمُس  "اهلداي٦م" وىمد أوُم٠م ص٤مطم٥ُم 

 : إذ ىم٤مل  ,اًمٕمب٤مرة

ُمع ُم٤م أٟمف يِمتٛمؾ قمغم  , ض٤م قمـ هذا اًمٜمقع ُمـ اإلؾمٝم٤مبٕمرِ ُمُ  , يم٤م ًمٚمزوائد ذم يمؾ سم٤مبشم٤مرِ  "

"...قل شمٜمسح٥م قمٚمٞمٝم٤م ومّمقلأص
(ٕ)

. 

قا قمٚمٞمف وم٠ميمب   , اًمٕمٚمامء وىمد أيمسبف هذا اإلي٤مز اًمب٤مهر ذم شمٕمٚمٞمؾ اعمس٤مئؾ وشم٠مصٞمٚمٝم٤م إقمج٤مَب 

 .وذطم٤م وختري٤م , درؾم٤م وشمدريس٤م

 ب٨ِم أًمٗم٤مفمف ُمـ ظُم  ُمٕم٤مدنُ  ٧ْم َّم ظمٚمُ ":  "اًمٕمٜم٤مي٦م"ىم٤مل اإلُم٤مم اًمب٤مسمرِت ذم ظمٓمب٦م 

ومٚمذًمؽ شمّمدى  , ف ذم ُمٙم٤مُمٜمٝم٤مواؾمتؽمت ًمٓم٤مئٗمُ  , ٤مُمٕم٤مدهِن ه ذم ضمقاهرُ  ٧ْم ٞمَ ام ظمٗمِ سم  ومرُ ...اإلؾمٝم٤مب

إلسمراز ذًمؽ  , ؾم٘مك اهلل صمراه وضمٕمؾ اجلٜم٦م ُمثقاه , يـ اًمسٖمٜم٤مىمل٦م واًمد  اعمٚم   س٤ممُ طُم ...اًمِمٞمخ اإلُم٤مم

"... ُم٤م أؿمٙمؾ ومٞمف سمٞم٤مٟم٤م ؿم٤مومٞم٤مسملم  و , ومنمطمف ذطم٤م واومٞم٤م , واًمتٜم٘مػم قمام هٜم٤مًمؽ
(ٖ)

. 

 
  

                                 

 .ٕٔٔ/ص: القواعد والضوابط اؼبستخلصة من التحرير   (ٔ)
 .٘ٔ/ٔ: اؽبداية  (ٕ)
 .ٕ/ٔ: العناية  (ٖ)



في  " الهداية" في منهج صاحِب   زةِسماٌت بارِ : المطلب الثاني  
 :  موضوع الضوابط  معالجة

يف عرض " اؽبداية" صاحبِ  م هبا منهجُ سِ مات البارزة الٍب يتَّ ىنا إذل السِّ  ذبدر اإلشارةُ 
 :  الضوابط الفقهية 

 : ًشوم اهتعوٚى  . 
هذيمرُ  يمام ُمر   , "اهلداي٦م" يمت٤مُب 

(ٔ)
ُمراطمؾ ٗم٧م ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ ًم  ُمـ اًمٙمت٥م اًمتل أُ  , 

 ٧ْم رطمٚم٦م ؾمٚمٙمَ وىمد ؾمبؼ أن ُم١مًمٗم٤مت هذه اعم. ر قمٚمؿ اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦مشمٓمق  

ُمـ  ُيٕمد   "اهلداي٦م"وأن يمت٤مب  , يـ ذم ضبط اعمس٤مئؾ سم٤مًم٘مقاقمد واًمْمقاسمطزَ ٞمّ تٛملم ُمُ ُمسٚمٙمَ 

وهق ذيمر اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط ذم صمٜم٤مي٤م شمٕمٚمٞمؾ اعمس٤مئؾ  , ػ قمغم ُمسٚمؽ اًمتٕمٚمٞمؾًم  ضٛمـ ُم٤م أُ 

 .د ُُمٕمٚم ٚم٦م ًمٚمٛمس٠مًم٦مسمحٞم٨م إهن٤م شمرِ 

  يمت٤مُب ٕمتؼَم سمؾ يُ  , اًمتٕمٚمٞمؾ سمٙمؾ وضقح ز فم٤مهرةَ ؼمِ شمُ  "اهلداي٦م"رة ذم يمت٤مب قم٤مسمِ  وإن ٟمٔمرةً 

ٚمؾ ضم٤مُمٕم٦م ُمِمؽميم٦م سملم ومروع وم٘مٝمٞم٦م ُمـ أىمقم اعمتقن ُمـ طمٞم٨م شمٕمٚمٞمؾ اعمس٤مئؾ سمٕمِ  "اهلداي٦م"

 ٛم٧ْم طمٙمِ وم٢مذا أُ  , فاحلٙمؿ وُمٜم٤مـمِ  ذم يمثػم ُمـ إطم٤ميلم قمـ ُم٠مظمذِ  ٚمُؾ ٜمبئ شمٚمؽ اًمٕمِ وشمُ  , خمتٚمٗم٦م

 . ٞم٧م سم٤مًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦مٛم  وؾُم  , إصقل واًمْمقاسمط ٝم٤م ايمتسب٧م صبٖم٦مَ صٞم٤مهمتُ 

 :أِت  اعمث٤مُل  ويزيد هذا ضمالءً 

ويمذا ... ضم٤مئز ذم اعمٙمٞمالت واعمقزوٟم٤مت( اًمسٚمؿ : أي)وهق ": ٚمؿ ذم سم٤مب اًمس   ىم٤مل 

ُمٜمٝم٤م ًمؽمشمٗمع  د  وٓ سمُ  , ٜمٕم٦مواًمّم   , واًمّمٗم٦م , عٜمقسمذيمر اًم , ٝم٤مذم اعمزروقم٤مت : ٕٟمف يٛمٙمـ ضبٓمُ 

  , صح٦م اًمسٚمؿ ومٞمتح٘مؼ ذطُ  اجلٝم٤مًم٦مُ 

 ب ُمٕمٚمقمٌ اعمت٘م٤مرِ  ي  ٞمض : ٕن اًمٕمددِ واًمبَ  قزِ ويمذا ذم اعمٕمدودات اًمتل ٓ شمتٗم٤موت يم٤مجلَ 

 ...اًمتسٚمٞمؿ اًمقصػ ُم٘مدورُ  ُمْمبقطُ 

                                 
 .ٕٖٔص : انظر  ( (ٔ



إذ  : ًمٚمتٗم٤موت ومٞمٝم٤م ,وٓ ذم أـمراومف يم٤مًمرؤوس وإيم٤مرع ... وٓيقز اًمسٚمؿ ذم احلٞمقان 

 , هل٤م ذقم٤م رَ ٘مد  هق قمددي ُمتٗم٤موت ٓ ُمُ 

إٓ إذا  , ٦م ضُمَرزا ًمٚمتٗم٤موتبَ ـمِ وٓ ذم اًمر   , ٥م طُمْزُم٤موٓ ذم احلٓمَ  , وٓ ذم اجلٚمقد قمددا

ومحٞمٜمئذ يقز إذا يم٤من قمغم  , راعأو ذِ  , ؼْم سمف احلزُم٦م أٟمف ؿِم  د  ُم٤م يُِم   ًمف ـمقَل بلم  ف ذًمؽ سم٠من يُ رِ قمُ 

 ...ٓ يتٗم٤موت وضمفٍ 

 اًم٘مدر ُمْمبقطُ  سم٤م ُمٕمٚمقُم٤م : ٕٟمف ُمٕمٚمقمُ ذم اًمسٛمؽ اعم٤مًمح وزٟم٤م ُمٕمٚمقُم٤م ورَضْ ويقز اًمسٚمؿ 

 ...وٓ يقز اًمسٚمؿ ومٞمف قمددا ًمٚمتٗم٤موت... اًمتسٚمٞمؿ اًمقصػ ُم٘مدورُ 

 ُم٘مدورِ   ـمقٓ وقمرض٤م ورىمٕم٦م : ٕٟمف أؾمٚمؿ ذم ُمٕمٚمقمٍ ويقز اًمسٚمؿ ذم اًمثٞم٤مب إذا سملم  

 , طمرير ٓ سمد ُمـ سمٞم٤من وزٟمف أيْم٤م : ٕٟمف ُم٘مّمقد ومٞمف وإن يم٤من صمقَب  , اًمتسٚمٞمؿ قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤م

وذم  , شم٤م وم٤مطمِم٤مه٤م شمتٗم٤موت شمٗم٤موُ وٓ ذم اخلرز : ٕن آطم٤مدَ  , وٓ يقز اًمسٚمؿ ذم اجلقاهر

 , ؿ سم٤مًمقزنٕمٚمَ ب٤مع سم٤مًمقزن يقز اًمسٚمؿ : ٕٟمف م٤م يُ صٖم٤مر اًمٚم١مًم١م اًمتل شمُ 

ٓ ؾمٞمام إذا  , ُم٤م : ٕٟمف قمددي ُمت٘م٤مرببٜم٤م ُمٕمٚمقٚمْ ك ُمَ ر إذا ؾمٛم  بِـ وأضُم وٓ سم٠مس سم٤مًمسٚمؿ ذم اًمٚم  

 , ك اعمٚمبـؾمٛم  

ٗميض إمم ومٞمف : ٕٟمف ٓ يُ  ه ضم٤مز اًمسٚمؿُ ُم٘مدارِ  صٗمتف أو ُمٕمروم٦مُ  ـ ضبطُ ٙمَ ُمْ ويمؾ ُم٤م أَ : ىم٤مل 

وسمدون  , ـيْ ه ٓ يقز اًمسٚمؿ ومٞمف : ٕٟمف دَ ف ُم٘مدارُ ٕمرَ وٓ يُ  , ط صٗمتفْمبَ وُم٤م ٓ يُ  , اعمٜم٤مزقم٦م

 "إمم اعمٜم٤مزقم٦م ٗميِض شمُ  اًمقصػ يب٘مك جمٝمقٓ ضمٝم٤مًم٦مً 
(ٔ)

. 

ٚمٝم٤م سمام وقمٚم   , سمذيمر ومروع ُم٤م يقز ومٞمف اًمسٚمؿ وُم٤م ٓ يقز "اهلداي٦م"ومٝمٜم٤م اؾمتٓمرد ص٤مطم٥م 

 .ه٤مشمٚمؽ اًمٗمروع وُم٠مظمذُ  ُمٜمف ُمٜم٤مطُ  ستِمػ  يُ 

ؿ ومٞمف اعمسٚمَ  وقُمِرف ُمـ شمٕمٚمٞمٚمف هذا أن ذط صح٦م اًمسٚمؿ يمقنُ ": ىم٤مل ذم ومتح اًم٘مدير 

"إومْم٤مء إمم اعمٜم٤مزقم٦مف ُمـ همػم ـ شمسٚمٞمٛمُ ٛمٙمِ يُ  ُمْمبقـم٤م قمغم وضمفٍ 
(ٕ)

. 

                                 

 .ٓٓٔ-ٕٜ/ٖ: اؽبداية   (ٔ)
 .ٕٚٓ/ٙ: فتح القدير   (ٕ)



شمٚمؽ اًمٕمٚمؾ ذم صٞم٤مهم٦م ُمريمزة طمتك أظمذت صبٖم٦م اًمْم٤مسمط  "اهلداي٦م" صمؿ ص٤مغ ص٤مطم٥ُم 

 .ًمٚمٗمروع اعمت٘مدُم٦م اًمٙمكم اجل٤مُمعِ 

ذم شمٕمٚمٞمؾ اًمٗمروع اعمختٚمٗم٦م سمٕمٚم٦م ُمِمؽميم٦م  "اهلداي٦م"وًمٕمٚمف يتْمح هبذا أؾمٚمقُب ص٤مطم٥م 

 .ضم٤مُمع وض٤مسمط يمكم هم٤مًمب٤م قمـ أصؾٍ , طمٙم٤مم اًمّمٞم٤مهم٦م سمٕمد إِ , ػ ٙمِِم شمَ 

 " : اهلذاٙٞ"غ ض٘ابط َِٚص .2
 , ٝم٤م ًمٗمروع ُمتٕمددةقمغم قمٛمقم ُمٕمٜم٤مه٤م واشمس٤مقمِ  , ٤مُمـ ظمّم٤مئص اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط أهن  

 .ٛم٦مٙمَ زة وصٞم٤مهم٦م حُم سمٕمب٤مرة ُمقضَم  , ُمـ أول ٟمِمقئٝم٤م , زشمتٛمٞم  

واًمْمقاسمط ػ قمغم ُمسٚمؽ اًمت٠مصٞمؾ ُمـ وم٘مٝم٤مء احلٜمٗمٞم٦م سمّمٞمغ اًم٘مقاقمد ًم  ُمـ أَ  ويم٤مٟم٧م قمٜم٤مي٦مُ 

سمؾ ًمٕمؾ يمت٤مب  , "اهلداي٦م"ـ ضٛمٜمف يمت٤مب اًمذي ُمِ  , مـ أًمػ قمغم ُمسٚمؽ اًمتٕمٚمٞمؾ أيمثرَ 

ؼ دىم  ومٞمف أن يُ  ومٞمحت٤مج اًمب٤مطم٨ُم . زة ًمٚمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م٤م سم٤مًمّمٞم٤مهم٦م اعمريم  ف طمٔم  ُمـ أىمٚم   "اهلداي٦م"

قمٚمٞمٝم٤م  ـ سمذًمؽ ُمـ اؾمتخراج اًمْمقاسمط اًمتلٙم  ٞمتٛمَ اًمٜمٔمر ذم اًمتٕم٤مًمٞمؾ اعمِمؽميم٦م ًمٗمروع خمتٚمٗم٦م ًمِ 

 . جوشمتخر   شمدور اعمس٤مئُؾ 

ٝم٤م ُم٘م٤مرٟم٤م صٞم٤مهمتَ  "اهلداي٦م" ذا ُمـ اًمْمقاسمط اًمتل أورده٤م ص٤مطم٥ُم بَ وومٞمام يكم أؾمقق ٟمَ 

  :ر ظَم ٗم٤مت إُ سم٤مًمّمٞم٤مهم٤مت اعمذيمقرة ذم اعم١مًم  
 ف اًمٓمالُق ب  صمؿ إصؾ قمٜمد أّب طمٜمٞمٗم٦م ومحف اهلل أٟمف ُمتك ؿُم  ":  "اهلداي٦م"ىم٤مل ذم  .1

 أن   عم٤م ُمر  , ذيمر أو مل يُ  ؿُ ٔمَ ر اًمٕمِ يمِ ذُ  , سمف فُ رء يم٤من اعمِمب   أي   , سمٌمء ي٘مع سم٤مئٜم٤م

يٙمقن سم٤مئٜم٤م  ٔمؿَ يمر اًمٕمِ إن ذَ  : قمٜمد أّب يقؾمػ و,  وصػ اًمتِمبٞمف ي٘متيض زي٤مدةَ 

ف سمف : ٕن اًمتِمبٞمف ىمد يٙمقن ذم اًمتقطمٞمد قمغم رء يم٤من اعمِمب   أّي  , إٓ ومالو

ف سمف م٤م إن يم٤من اعمِمب   : ومرقمٜمد زُ و,  ٔمؿ ومٚمٚمزي٤مدة ٓ حم٤مًم٦ماًمٕمِ  يمرُ أُم٤م ذِ  , اًمتجريد



حمٛمد ُمع أّب : ىمٞمؾ و,  قصػ سم٤مًمٕمٔمؿ قمٜمد اًمٜم٤مس ي٘مع سم٤مئٜم٤م و إٓ ومٝمق رضمٕمليُ 

"ُمع أّب يقؾمػ  : وىمٞمؾ , طمٜمٞمٗم٦م
(ٔ)

. 

ف سمٌمء يٙمقن سم٤مئٜم٤م قمٜمد اإلُم٤مم ب  اًمٓمالق ُمتك ؿُم  ":  "ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم"وًمٗمٔمف ذم 

ـ ٔمؿ ومٙمذًمؽ وإن مل يٙمُ ٝمف سم٤مًمٕمِ إن ؿمب   : و قمٜمد ص٤مطمبٞمف , ف سمفأي رء يم٤من اعمِمب  

و  , ف سمف قمٔمٞمام ذم ذاشمف أو ؿمديدا ومٙمذًمؽإن يم٤من اعمِمب   : ومرو قمٜمد زُ  , قمٔمٞمام ذم ذاشمف

"إٓ ومال
( )

. 

اًمزوج إٓ أن  إن اظمتٚمٗم٤م ذم وضمقد اًمنمط وم٤مًم٘مقل ىمقُل و ":  "اهلداي٦م"وىم٤مل ذم  .2

 ٤م ذم طمؼ  ـ ضمٝمتٝم٤م وم٤مًم٘مقل ىمقهلُ إٓ ُمِ ؿ ٕمٚمَ وم٢من يم٤من اًمنمط ٓ يُ ... ٜم٦مَ اًمبٞم   ٘مٞمؿ اعمرأةُ شمُ 

"ٟمٗمسٝم٤م 
(ٖ)

.    

ػ قمٚمٞمف إٓ قىمَ ؼ اًمٓمالق سمٌمء ٓ يُ إصؾ أٟمف ُمتك قمٚم   ": سمٚمٗمظ  "اًمبدائع"وذيمره ذم 

ػ قمٚمٞمف ُمـ ضمٝم٦م همػمه٤م قىمَ ؼ سمٌمء يُ ُمتك قمٚم  و,  ؼ سم٢مظمب٤مره٤م قمٜمفُمـ ضمٝمتٝم٤م يتٕمٚم  

"ٜم٦مٞم  بَ ٤م إٓ سمِ ٘مبؾ ىمقهلُ ٓ يُ 
(ٗ)

. 

 , م قمغم ُم٤م ٟمذيمرُمت٘مق   ْمع ذم طم٤مًم٦م اخلروج همػمُ ٚمؽ اًمبُ أُم٤م ُمِ ":  "اهلداي٦م"و ىم٤مل ذم  .3

"مْمع ذم طم٤مًم٦م اًمدظمقل ُمت٘مق  ٕن اًمبُ  , سمخالف اًمٜمٙم٤مح
(٘)

. 

ْمع ذم طم٤مل دظمقًمف إصؾ أن اًمبُ  ": سمٚمٗمظ  "أصقل اجل٤مُمع اًمٙمبػم"وص٤مهمف ذم 

"ٕمد ُم٤مٓٚمؽ اًمزوج ٓ يُ و ذم طم٤مل ظمروضمف ُمـ ُمِ  , ذم ُمٚمؽ اًمزوج ُيٕمد  ُم٤مٓ
(ٙ)

. 

 

                                 

 .ٖٔٚ/ٕ: اؽبداية   (ٔ)
 .أ ٕٓٔلوحة  : شرح اعبامع الصغّب للتاج الكردري (ٕ)
 .ٕٖٛ/ٕ: اؽبداية   (ٖ)
 .ٕٗٓ/ٖ: بدائع الصنائع   (ٗ)
 .٘ٓٗ/ٕ: اؽبداية   (٘)
 .ٗٔٔ: أصوؿ اعبامع الكبّب   (ٙ)



 : ( )أسو٘ب اهقٚاض املِطقٛ  .3
اًمٗمروع سم٤مًمْمقاسمط قمغم ـمريؼ  رسمطُ  "اهلداي٦م"ص٤مطم٥م  هب٤م ُمٜمٝم٩ُم  ؿُ ِس ت  امت اًمتل يَ ُمـ اًمس  

وهل  , ؼمىٙمُ وم٢مطمدايمه٤م اًم:  أُم٤م اعم٘مدُمت٤من. وٟمٞمتج٦م اعمِمتٛمؾ قمغم ُم٘مدُمتلم , اًم٘مٞم٤مس اعمٜمٓم٘مل

 .فوهل اًمٗمرع اعمٓمٚمقب طمٙمٛمُ  , ٖمرىُّم إظمرى اًمو , اًمْم٤مسمط

 : ويتْمح ذًمؽ سم٤معمث٤مل أِت  

 ف ًمٞمٙمقن أطمدُ ف أو أظمتَ ج سمٜمتَ ضمف اعمتزو  زو  ج اًمرضمُؾ سمٜمَتف قمغم أن يُ وإذا زو  ":  ىم٤مل 

ك ٕٟمف ؾمٛم  ... ُمثٚمٝم٤م  وًمٙمؾ واطمدة ُمٜمٝمام ُمٝمرُ  , ض٤م قمـ أظمر وم٤مًمٕم٘مدان ضم٤مئزانقَ يـ قمِ اًمٕم٘مدَ 

"ك اخلٛمر أو اخلٜمزيريمام إذا ؾمٛم   , اعمثؾ وي٥م ُمٝمرُ  اًمٕم٘مدُ  ومٞمّمح   , داىم٤مُم٤م ٓ يّمٚمح َص 
(ٕ)

. 

اًمٕم٘مديـ  ضمف اعمتزوج سمٜمتف أو أظمتف ًمٞمٙمقن أطمدُ زو  إذا زوج اًمرضمُؾ سمٜمَتف قمغم أن يُ ": وم٘مقًمف 

 .فوهق اًمٗمرع اعمٓمٚمقب طمٙمٛمُ  , ٖمرى اًم٘مٞم٤مسُص  "قمقض٤م قمـ أظمر

ؼمى يمُ  , "اعمثؾ اًمٕم٘مد وي٥م ُمٝمرُ  ك ُم٤م ٓ يّمٚمح صداىم٤م يّمح  ؾمٛم   "ُمتك : وشمٕمٚمٞمٚمف سم٠مٟمف 

 .وهق اًمْم٤مسمط اجل٤مُمع ذم شمسٛمٞم٦م ُم٤م ٓ يّمٚمح صداىم٤م , اًم٘مٞم٤مس

وهق  , اًم٘مٞم٤مس ٟمتٞمج٦مُ  , "وم٤مًمٕم٘مدان ضم٤مئزان وًمٙمؾ واطمدة ُمٜمٝمام ُمٝمر ُمثٚمٝم٤م": وىمقًمف 

 .احلٙمؿ اعمٓمٚمقب

 , اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م وأصقهل٤م ذم ؿمٙمؾ ىمٞم٤مس ُمٜمٓم٘مل "اهلداي٦م"وهٙمذا يرؾمؿ ص٤مطم٥م 

 . عاًمتخري٩م واًمتٗمري ب ًمٚمٓم٤مًمبلم ـمريَؼ ٘مر  ويُ 

ومت٤مرة  , رار واطمدف قمغم همِ ومل يٕمٚمْ  , ذم هذا إؾمٚمقب اًمبديع "اهلداي٦م" ـ ص٤مطم٥ُم وىمد شمٗمٜم  

(فٖمرى اًم٘مٞم٤مس وٟمتٞمجتُ ُص )وٓ يذيمر اًمٗمروع ( ؼمى اًم٘مٞم٤مسيمُ )يٙمتٗمل سمذيمر اًمْم٤مسمط 
(ٖ)

 , 

                                 

 .نبهِب إذل ىذا األسلوب شيخنا األستاذ احملقق ؿبمد أمْب األوركزئي رضبو اهلل  (ٔ)
 .ٕٖٚ/ٕ: اؽبداية   (ٕ)
 .ٖٙٚص : ؛ وضابط يف فسخ النكاح  ٕٕٛص : وضابط يف ؿبل الطبلؽ  ؛ ٕٕٗص : ضابط يف لنب الفحل  :انظر   (ٖ)



ر اًمٗمروع وٓ يذيمر اًمْم٤مسمطذيمُ وشم٤مرة يَ 
(ٔ)

وشم٤مرة يذيمريمه٤م مجٞمٕم٤م , 
(ٕ)

. 

 :تفاٗت ًشاتب اهض٘ابط  .4
 . ذم درضم٦م واطمدة ُمـ طمٞم٨م ُمٙم٤مٟمتٝم٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م "اهلداي٦م" ًمٞمس٧م ضقاسمطُ 

ٞمٓم٧م هب٤م إطمٙم٤ممُ ذقمٞم٦م ٟمِ  ٚمؾٍ ِمػم إمم قمِ اعمٕم٤مين شمُ  ٦مَ وم٘مٝمٞم٦م ُمٝمٛم٦م مج   وم٢من ُمٜمٝم٤م ضقاسمطَ  
(ٖ)

 , 

وقمٞم٧م ذم اًمتنميعطمٙمٞمٛم٦م رُ  أو ُم٘م٤مصدَ 
(ٗ)

. 

 اًمقاىمعَ  ًمٙمٜمٝم٤م ٓ تس   , ٙمرض اًمٗمِ رو  اعمس٤مئؾ إمم إذه٤من وشمُ  سمٕمَض  ُب ٘مر  شمُ  وُمٜمٝم٤م أصقٌل 

ٝم٤مستبٕمد وىمققمُ يمثػما ٟٓمٓمقائٝم٤م قمغم ُمس٤مئؾ ومرضٞم٦م يُ 
(٘)

. 

صمؿ دمد هذه إصقل شمتٗم٤موت ذم درضمتٝم٤م ُمـ طمٞم٨م اشمٗم٤مق أئٛم٦م اعمذه٥م قمٚمٞمٝم٤م أو 

 .اظمتالومٝمؿ ومٞمٝم٤م

 

 

 

 

 

 

 

                                 

:  ؛ وضابط يف ثبوت النسب  ٖٙٔص : وضابط يف اؼبخالفة يف التفويض  ؛ ٙٚٔص : ضابط الشاىد يف النكاح  :انظر   (ٔ)
 .ٖٙٛص 

؛ وضابط يف أحكاـ العدة  ٕٙ٘ص : ؛ وضابط يف الطبلؽ  ٜٗٔص : ضابط يف الشروط الفاسدة يف النكاح : انظر   (ٕ)
 .ٕٖٛص : من طبلؽ رجعي 

 .ٜٖٚص : ؛ وضابط يف العدة  ٖٙٗص : ؛ وضابط يف اػبلع  ٕٛٗص : يف الرضاع ابط موجب اغبرمة ض:  انظر   (ٖ)
 .ٜٜٖص : ؛ وضابط يف نفقة الزوجة  ٕٕٔص : ؛ وضابط يف اؼبهر  ٜٜٔص : يف الوالية يف النكاح بط اض: انظر   (ٗ)
 .ٕٛٛص : ؛ وضابط يف الطبلؽ اؼبقروف بالعدد  ٕٛٚص  :يف ذبزي الطبلؽ ضابط : انظر  (٘)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : وؾقف ؾصقل 

 ـتاب افـؽاح: افػصؾ إول    

 ـتاب افرواع : افػصؾ افثاين 

 ـتاب افطالق: افػصؾ افثافث 

 اهقشٍ اهجاُٛ 

ض٘ابط فقٕ األسشٝ ًّ كتاب 

 "اهلذاٙٞ"
 



 

   افرجعةباب : افػصؾ افرابع 

 إليالء ا باب: افػصؾ اخلامس 

 باب اخلؾع : افػصؾ افسادس 

 باب افظفار : افػصؾ افسابع 

 باب افؾعان : افػصؾ افثامـ 

 باب افعـغ : افػصؾ افتاشع 

 باب افعدة : افػصؾ افعاذ 

 باب ثبقت افـسب : افػصؾ احلادي ظؼ 

  حضاكة افقفدباب : افػصؾ افثاين ظؼ  

 افـػؼةباب : افػصؾ افثافث ظؼ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 : وؾقف مباحث 

 ـتاب افـؽاح مؼدمة: ادبحث إول 

 باب دم ادحرمات : دبحث افثاين ا 

 باب إوفقاء وإـػاء : افثافث ادبحث 

 باب ادفر : ادبحث افرابع 

 كؽاح أهؾ افذمة: ادبحث اخلامس   

 اهفصى األٗي 

 كتاب اهِلاح



 

 

 

 

 

 

 

 

 : وؾقف وابطان 

ّٓ ع ًمتٛمٚمٞمؽ اًمٕمَ ِض وُ  يمؾ ًمٗمظٍ : اًمْم٤مسمط إول  ,  سمف اًمٜمٙم٤مُح   يّمُح لم طم٤م

 .وُم٤م ًمٞمس يمذًمؽ ٓ يّمح سمف

 

د ال ًمٚمٕم٘مد سمٜمٗمسف يٜمٕم٘مِ ح أن يٙمقن ىم٤مسمِ ـ يّمٚمُ يمؾ ُمَ : اًمْم٤مسمط اًمث٤مين 

٤م ذم اًمٜمٙم٤مح يّمٚمح أن ح أن يٙمقن وًمٞمّ ويمؾ ُمـ يّمٚمُ ,  سمِمٝم٤مدشمف اًمٜمٙم٤مُح 

 .يٙمقن ؿم٤مهدا ومٞمف

 

 املبحح األٗي 

 كتاب اهِلاح ًقذًٞ



  كنايات النكاحفي  : األول  ضابط  ال
َّٓ يصح  تؿؾقؽ افعَ ع فِ ِو وُ  ـؾ فػظٍ  بف ما فقس ـذفؽ ٓ يصح  و , بف افـؽاح غ حا

( )
. 

 

 :اهضابطت٘ضٚح 

يمٜم٤مي٦مو سيٌح : إًمٗم٤مظ اًمتل يٜمٕم٘مد هب٤م اًمٜمٙم٤مح ٟمققم٤من
(ٕ)

. 

 .ذم اٟمٕم٘م٤مد اًمٜمٙم٤مح سمف هذا ٓ ظمالَف و , ذقم٤موروم٤م اًمٜمٙم٤مح قمُ واًمتزوي٩م  وم٤مًمٍميح ًمٗمظُ 

 :  ومٕمغم أرسمٕم٦م أىمس٤مم , هل جم٤مل هذا اًمْم٤مسمطو , أُم٤م اًمٙمٜم٤مي٦مو

 , اعمذه٥م سمؾ اخلالف ظم٤مرَج  , سمف قمٜمد احلٜمٗمٞم٦ماًمٜمٙم٤مح اٟمٕم٘م٤مد ٓ ظمالف ذم  ىمسؿٌ  .1

 . ٕمؾاجلُ واًمتٛمٚمٞمؽ واًمّمدىم٦م وب٦م يم٠مًمٗم٤مظ اهلِ 

 ٚمؿاًمس  و ,اًمنماءو , يم٠مًمٗم٤مظ اًمبٞمع , آٟمٕم٘م٤مد اًمّمحٞمُح و , ومٞمف ظمالف ذم اعمذه٥م ىمسؿٌ  .2

 . ٚمحاًمّم  و , اًمٍمفو ,

اعمٓمٚم٘م٦م أو اعمْم٤موم٦م إمم ُم٤م  اًمقصٞم٦مو, يم٤مإلضم٤مرة  , قمدُمف اًمّمحٞمُح و , ومٞمف ظمالف ىمسؿٌ  .3

 .سمٕمد اعمقت

 , اًمرهـو , اإلقم٤مرةو , اإلطماللو , ٓ ظمالف ذم قمدم آٟمٕم٘م٤مد سمف يم٤مإلسم٤مطم٦م ىمسؿٌ  .4

ٚمعاخلُ و , اإلىم٤مًم٦مو , عاًمتٛمت  و
(ٖ)

. 

                                 
 . ٛ/ٕ: اللفظ مأخوذ من عمدة الرعاية يف حل شرح الوقاية   (ٔ)
ألف التمليك سبب ....الصدقةو التمليك و اؽببة و التزويج و ينعقد النكاح بلفظ النكاح و (: "ٖ٘ٓ/ٕ)قاؿ يف اؽبداية و   

 .خلا..."السببية طريق اجملازو  , ىو الثابت بالنكاحو  , ؼبلك اؼبتعة يف ؿبلها بواسطة ملك الرقبة
كل ما يفيد ملك الرقبة يف األمة يفيد : روي عن أيب حنيفة رضبو اهلل تعاذل أنو قاؿ(: "ٕٖٔ/ٔ)قاؿ يف اػبانية و 

األشباه و ؛  ٚٓٔ/ٖ: ؛ وفتح القدير  ٙٔ/ٙ:والبناية ؛  ٜٛ/ٕ: تبيْب اغبقائق : انظر و ." ملك النكاح يف اغبرة
 .ٕ٘ٓ/ص: النظائر البن قبيم 

ص : معجم لغة الفقهاء : انظر . ويتعْب اؼبراد منها بالنية, كل لفظ احتمل النكاح وغّبه : واؼبراد بالكناية ىنا  (ٕ)
ٖٛ٘. 

: حاشية ابن عابدين و ؛  ٙٔ-٘ٔ/ٙ: البناية و ؛  ٛٓٔ-٘ٓٔ/ٖ: فتح القدير و ؛  ٜ٘/٘: اؼببسوط : انظر   (ٖ)



 , اًمراسمع ج سمف اًم٘مسؿُ خيرُ و , اًمث٤مينو َل يِمٛمؾ اًم٘مسٛملم إو   "ضع ًمتٛمٚمٞمؽ اًمٕملموُ " : وم٘مقًمف

ُم٤م يٗمٞمد تٚمٞمؽ اعمٜمٗمٕم٦م  خيرج سمف أيْم٤مو,  اًمقديٕم٦موهق ُم٤م ٓ يٗمٞمد اًمتٛمٚمٞمؽ أصال يم٤مًمرهـ و

 . اإلقم٤مرةويم٤مإلضم٤مرة 

 . : ٕٟمف يٗمٞمد تٚمٞمؽ اًمبٕمض دون اًمٙمؾ ومال يٜمٕم٘مد سم٤مًمنميم٦م , اًمٙم٤مُمٚم٦م : "اًمٕملم"ـاعمراد سمو

ٓا " : ىمقًمفو يم٤مٟم٧م  سم٠منْ  , دة سم٤محل٤ملإلظمراج ُم٤م يٗمٞمد اعمٚمؽ ًمٙمـ ُمآٓ يم٤مًمقصٞم٦م همػم اعم٘مٞم   "طم٤م

٘م٦م أو ُمْم٤موم٦م إمم ُم٤م سمٕمد اعمقتٓمٚمَ ُمُ 
(ٔ)

. 

 , ٥مقضمِ اًم٘م٤مسمؾ ًمٚمٛمُ  أو شمّمديِؼ ( يمذيمر اعمٝمر) ـ ىمريٜم٦مٍ ٞم٦م ُمِ ذم يمٜم٤مي٤مت اًمٜمٙم٤مح ُمع اًمٜم   د  ٓ سمُ صمؿ 

قمغم قمدم إرادة اًمٜمٙم٤مح مل يٜمٕم٘مد سمف اًم٘مريٜم٦مُ  وم٢من ىم٤مُم٧ِم  , ٝمؿ سمفأو إقمالُمِ  ٝمقد اعمرادَ اًمِم   ومٝمؿِ و
(ٕ)

. 

 

 : أدهٞ اهضابط 

آصم٤مر اًمّمح٤مسم٦م واًمسٜم٦م وقا سم٤مًمٙمت٤مب وم٤مؾمتدًم  ,  احلٜمٗمٞم٦م ذم إيراد إدًم٦م هلذا اًمْم٤مسمط يمت٥ُم  ب٧ْم أـمٜمَ 

 .اًم٘مقاقمد واعمٕمٜمك و

 : أما افؽتاب

ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ    ۅ ڇ   :وم٘مقًمف شمٕم٤ممم  

ڳ  ڱ    ڱ      ڇ :ُمٕمٓمقوم٤م قمغم ىمقًمف شمٕم٤ممم,  (53:إطمزاب)ڇۅ ۉ ۉ ې

 .(53: إطمزاب ) ڇڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ 

 , ًمف قمٜمد اؾمتٜمٙم٤مطمف إي٤مه٤م طمالٌل  ٝم٤م ًمٚمٜمبل ٟمٗمَس  ٧ْم اعم١مُمٜم٦م اًمتل وهبَ أظمؼم اهلل شمٕم٤ممم أن اعمرأة 

طمتك ي٘مقم  , هق إصؾهذا  , يٙمقن ُمنموقم٤م ذم طمؼ أُمتف اًمٜمبل  ُم٤م يم٤من ُمنموقم٤م ذم طمؼ  و

                                                                                               
ٛ/٘ٙ-٘ٚ. 

 .ٜ٘-ٛ٘/ٛ: حاشية ابن عابدين : انظر   (ٔ)
 .ٗٙ/ٛ:  حاشية ابن عابدين؛ و  ٘ٓٔ/ٖ: القدير فتح : انظر   (ٕ)



 ڇۉې ۉ ۅ ۅڇ : ىمقًمف شمٕم٤مممو ,هٜم٤م ٜمتٍػ هق ُمُ و , اخلّمقص دًمٞمُؾ 

سمؾ إمم ؾم٘مقط  , إمم ًمٗمظ اهلب٦م: ٕٟمف ٓ يرضمع ٚمخّمقصٞم٦مٓ يّمٚمح دًمٞمال ًم,  (53: إطمزاب )

 :  يدل  قمغم ذًمؽ ُم٤م يكم , اعمٝمر

ف سم٤مًمتٕمٚمٞمؾ سمٜمٗمل احلرجإقم٘م٤مسمُ  .1
(ٔ)

 ,وم٢من احلرج ًمٞمس ذم شمرك ًمٗمظ اًمٜمٙم٤مح إمم همػمه , 

 . ظمّمقص٤م سم٤مًمٜمسب٦م إمم أومّمح اًمٕمرب

هـرَ ك أضمقف سمٕمد اعم١مشمَ وىمققمُ  .2
(ٕ)

 , هـاعم١مشمك ُمٝمقرَ   ٜم٤م ًمؽ إزواَج ٚمْ أطمٚمَ : ومّم٤مر احل٤مصؾ , 

 , ُمـ دون اعم١مُمٜملم ًمؽ هذه اخلّمٚم٦مُ  ظم٤مًمّم٦مً  , ُمٝمرا ذْ ؿ شم٠مظُم ٝم٤م ًمؽ ومٚمَ ٟمٗمَس  ٧ْم هبَ وَ اًمتل و

همػمهوٛمٜم٤م ُم٤م ومرضٜم٤م قمٚمٞمٝمؿ ذم أزواضمٝمؿ ُمـ اعمٝمر ؿ وم٘مد قمٚمِ أُم٤م هُ 
(ٖ)

. 

ًمٗمظ ُم٘م٤ممَ  ٓ سم٢مىم٤مُم٦م ًمٗمظٍ  , سمٜمٗمل اعمٝمر ٦م دحّمُؾ ٜم  اعمِ و , آُمتٜم٤من ف خمرَج ظمروضُم  .3
(ٗ)

. 

 

 : ـة أما افس  و

ُم٤م : وم٘م٤مل ,  إهن٤م ىمد وَهب٧ْم ٟمٗمَسٝم٤م هلل ورؾمقًمِف : وم٘م٤مًم٧ْم ,  اُمرأًة أشم٧ْم اًمٜمبل  ام ُروي أن وم

ضْمٜمِٞمٝم٤م : وم٘م٤مل رضمٌؾ , زم ذم اًمٜمس٤مء ُمـ طم٤مضم٦ٍم  ٝم٤م ٙمَ تُ ٙمْ ُمٚم  وم٘مد , اْذَه٥م ":  إمم أن ىم٤مل ًمف ... , زو 

رآنام ُمٕمؽ ُمـ اًم٘مُ سمِ 
(٘)

". 

 .(ٙ)"هلب٦مومٞمف ضمقاُز قم٘مِد اًمٜمٙم٤مح سمٚمٗمظ ا: "ىم٤مل ذم قُمٛمدة اًم٘م٤مري 

                                 

 .ٓ٘:  األحزاب ڇ ۇئ     ۇئ  ۆئ  ۆئڇ : ذلك قولو تعاذل و   (ٔ)

 ڇڳ  ڱ    ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ ڇ : يف قولو تعاذل  : أي  (ٕ)
 .ٓ٘:  األحزاب

 .ٙٓٔ/ٖ: فتح القدير : انظر   (ٖ)

: اإليضاح يف شرح اإلصبلح البن كماؿ باشا و ؛  ٙٛٗ/ٕ: بدائع الصنائع و ؛  ٜٚ/ٕ: تبيْب اغبقائق : انظر   (ٗ)
ٔ/ٕٛٛ. 

باب , كتاب النكاح اغبديث أخرجو البخاري يف  و . ٙ/ٕ: تح باب العناية وف؛  ٜٚ/ٕ: قائق تبيْب اغب: انظر   (٘)
 (.ٜٜٚٗ)حديث رقم , تزويج اؼبعسر 

 .٘ٗ/ٕٓ: عمدة القاري   (ٙ)



 

 : افصحابة  أما آثارُ و

ـَ  رأي٧ُم : ىم٤مل , إؿمجٕمل  ومام َروى  ٥م هَ ومس٠مًمف قمـ رضمؾ وَ  ضمٌؾ ضم٤مءه رَ  , ح ومرطم٦مً ُمسٕمقد ومرِ  اسم

وقمٚمٞمٝم٤م  , يم٤مُمال هل٤م اًمّمداُق : وم٘م٤مل , ٗمرض هل٤م اًمّمداَق هب٤م ومل يُ  َؾ يدظُم  ومامت ىمبؾ أنْ  , ف ًمرضمؾاسمٜمتَ 

 ع سمٜم٧ِم روَ ىم٣م سمف ذم سمِ  رؾمقل اهلل  ؾمٛمٕم٧ُم : ٜم٤منؾ سمـ ؾِم ٕم٘مِ وم٘م٤مل ُمَ  , وهل٤م اعمػماث , ةد  اًمٕمِ 

ـُ ُمسٕمقد) حومٗمرِ . واؿمؼ ٝم٤مح ُمثٚمَ ُم٤م ومرِ  ومرطم٦مً  (اسم
(ٔ)

 . 

 .وهق ُِمـ يمٜم٤مي٤مت اًمٜمٙم٤مح, ٚمٗمظ اهلب٦م سم٤مًمٜمٙم٤مح اعمٜمٕم٘مد سم ٟمف اقمتد  ومٞمف أ اًمِم٤مهدُ و

 

 : ما ادعـكوأ

ٚمؽ اًمٞمٛملميمٛمِ  اًمتٛمٚمٞمؽوومٞمٜمٕم٘مد سم٤مهلب٦م  , ستب٤مح سمف اًمقطءُ ؽ يُ ٚمْ وم٤مؾمتدًمقا سم٠من اًمٜمٙم٤مح ُمِ 
(ٕ)

. 

ُمـ  ٦م ـمريٌؼ اًمسببٞم  و , ٚمؽ اًمرىمب٦م ذم حمؾ ي٘مبٚمٝم٤معمٚمؽ اعمتٕم٦م سمقاؾمٓم٦م ُمِ  وسم٠من اًمتٛمٚمٞمؽ ؾمب٥ٌم 

٥ماعمسب   يٙمقن ُمـ سم٤مب إـمالق اًمسب٥م قمغمو آؾمتٕم٤مرةُ  ٧ْم ومّمح   , ق اعمج٤مزـمرُ 
(ٖ)

اًمٚمٖم٦م  أهُؾ و , 

٧م ٜمبُ ٕٟمف يَ  امءً ك ؾَم سٛم  ب٤مت يُ وم٤مًمٜم   , ًمٖمػمه ًمالشمّم٤مل سمٞمٜمٝمام ُمـ طمٞم٨م اًمسببٞم٦م يستٕمػمون اًمٚمٗمظَ 

ٜم٤م ٟمٓم٠م اًمسامء طمتك أشمٞمٜم٤ميمؿًمْ ُم٤م زِ : وم٢مهنؿ ي٘مقًمقن  , رسمسب٥م اعمٓمَ 
(ٗ)

. 

 

 :أما افؼقاظد و

اعمب٤مينوٓ سم٤مًٕمٗم٤مظ  , اعمٕم٤مينوذم اًمٕم٘مقد سم٤معم٘م٤مصد  ؼمةُ اًمٕمِ : وم٤مؾمتدًمقا سم٤مًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م 
(٘)

 . 

 .اعمٕمٜمك دون اًمٚمٗمظومُٞمٕمتؼم ومٞمف , واًمٜمٙم٤مح ُمـ اًمُٕم٘مقد 

 

                                 
 (. ٕٓ٘٘)واألثر رواه النسائي يف السنن الكربى. ٙ/ٕ: فتح باب العناية و ؛  ٓٙ/٘: اؼببسوط   (ٔ)
 .ٓٙ/٘: اؼببسوط : انظر   (ٕ)
 .ٜٚ/ٕ: التبيْب و ؛  ٛٔ-ٚٔ/ٙ: البناية و ؛  ٖ٘ٓ/ٕ: اؽبداية و ؛  ٓٙ/٘: اؼببسوط : انظر   (ٖ)
 .ٓٙ/ٕ: اؼببسوط   (ٗ)
: شرح اجمللة لؤلتاسي : انظر , القاعدة يف اجمللةو . ٕٙ/ٛ: حاشية ابن عابدين و ؛  ٕٜ/ٖ: البحر الرائق : انظر   (٘)

ٔ/ٔٙ. 



 :فشٗع اهضابط 

 :ُمٜمٝم٤م  , يمثػمة شمتٗمرع قمغم هذا اًمْم٤مسمط ضمزئٞم٤مٌت 

 ٧ُم بْ وهَ و ,سمٜمٗمز قمٚمٞمؽ ٧ُم ىمْ شمّمد  : قمغم وضمف اًمٜمٙم٤مح  , ًمرضمؾ قمٜمد اًمِمٝمقد إذا ىم٤مًم٧م اعمرأةُ  .1

  .يم٤من ٟمٙم٤مطم٤م , ٧ُم ٚمْ ىمبِ : ومٞم٘مقل اًمرضمؾ  ,ٟمٗمز ُمٜمؽ 

: وم٘م٤مًم٧م  , ٜملُمِ  ؽٙمل ٟمٗمَس ُمٚم  : أو ىم٤مل هل٤م اًمرضمؾ   , ٟمٗمز ُمٜمؽ ٧ُم ٙمْ ُمٚم  : يمذا ًمق ىم٤مًم٧م و 

  .يٙمقن ٟمٙم٤مطم٤م , ٙم٧ُم ُمٚم  

يٙمقن ٟمٙم٤مطم٤م ذم  , ٚم٧ُم أو ىمبِ  اؿمؽمي٧ُم : وم٘م٤مل  , سمٙمذا ٜمَؽ ٧م ٟمٗمز ُمِ ٕمْ سمِ :  ًمق ىم٤مًم٧ْم و 

  .اًمّمحٞمح

ف سمِمٝم٤مدة اًمِمٝمقد يٙمقن ٟمٙم٤مطم٤ماسمٜمتَ  يمذا ًمق سم٤مع إُب و 
(ٔ)

. 

أو  , َؽ ودقمتُ أو أَ  , ؽتُ ْض رَ ىمْ أو أَ  , ؽٚمتُ ٚمَ طْم أو أَ  , ؽرشمُ قمَ أو أَ  , ٟمٗمز ٧ُم حْ سمَ أَ  : ًمق ىم٤مًم٧مو .2

اًمٜمٙم٤مح يثب٧م سمف ؿمبٝم٦مُ و , ٓ يٙمقن ٟمٙم٤مطم٤م , ىمبٚم٧ُم : وم٘م٤مل , ؽهٜمتُ رَ 
(ٕ)

  . 

سمف  صح   –طملم اًمٗماّل ويمام هق ؿم٤مئع قمٜمد إقمراب  –سمٜمتل سمٙمذا  َؽ أقمٓمٞمتُ  : ًمق ىم٤مل .3

اًمٕم٘مد
(ٖ)

 . 

 , ؽ ًمٜمٗمزب٤م اسمٜمتَ ظم٤مـمِ  َؽ ضمئتُ : ي٘مع يمثػما أٟمف ي٘مقل و ": ذم طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ أيْم٤م و .4

دون  د اًمٕم٘مدَ اًمٜمٙم٤مح إذا ىمَّم  ح  ومٞمٜمبٖمل أن يِّم  , خَؽ ٓمبَ هل ضم٤مري٦م ذم ُمَ : ومٞم٘مقل أسمقه٤م 

".اًمققمد
(ٗ)

 

ٓ يٙمقن  , ىمبٚم٧ُم : وم٘م٤مل اًمرضمؾ  , ٜمَؽ ٟمٗمز ُمِ  وهب٧ُم : وم٘م٤مًم٧م  , اًمزٟم٤م ًمق ـمٚم٥م ُمـ اُمرأةٍ  .5

إٓ إذا أراد  , ىمبٚم٧ُم : وم٘م٤مل  , ؽُمَ خدِ ٝم٤م ًمؽ ًمتَ وهبتُ : أّب اًمبٜم٧م  ىمقُل ذًمؽ يمو , ٟمٙم٤مطم٤م

                                 
 .ٕٖٔ/ٔ: الفتاوى اػبانية   (ٔ)
 .ٕٖٔ/ٔ: الفتاوى اػبانية   (ٕ)

 .ٕٙ/ٛ: حاشية ابن عابدين : انظر  (ٖ)
 .ٕٙ/ٛ: حاشية ابن عابدين   (ٗ)



اًمٜمٙم٤مح
(ٔ)

اًمّمقرشملم ًم٘مٞم٤مم اًم٘مريٜم٦م قمغم قمدم إرادة  ه٤مشملم اًمٜمٙم٤مح ذم إٟمام ٓ يّمح  و. 

 .اًمٜمٙم٤مح

 

 :  فائذٝ

 , د سمف اًمٜمٙم٤مح يٜمٕم٘مد سمف اًمِمبٝم٦ميمؾ ًمٗمظ ٓ يٜمٕم٘مِ : هق و , آظمر يتٗمرع قمـ هذا اًمْم٤مسمط  ض٤مسمطٌ 

اعمثؾ إن دظمؾ هب٤م ُمٝمرِ وك ُمـ اعمسٛم   ٥م هل٤م إىمؾ  يِ و , ط سمف احلد  ومٞمس٘مُ 
(ٕ)

. 

ف ذم ٟمذيمروياًمٗم٘مٝم٤مء  ُمع أن , ومل أذيمره ُمـ ضٛمـ ضقاسمط اًمٜمٙم٤مح ض٤م هٜم٤مف قمرَ إٟمام ذيمرشمُ و

 .سم٠مسمقاب اًمٜمٙم٤مح ٤مسم٠مسمقاب احلدود ُمٜمٝم ٕن ومروقمف أًمّمُؼ  , يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح

                                 
 .ٕٜ/ٖ: البحر الرائق   (ٔ)

: الدر اؼبختار و ؛  ٕٖٔ/ٔ: الفتاوى اػبانية و ؛  ٘ٗٗ/ٔ: جامع الرموز : انظر و  ؛ ٛٓٔ/ٖ: فتح القدير   (ٕ)
ٛ/ٙ٘. 



 الشاهد في النكاحفي  : الثاني  ضابط  ال
ح أن يصؾُ ـ ـؾ مَ و , د افـؽاح بشفادتفال فؾعؼد بـػسف يـعؼِ ؿابِ  ح أن يؽقنَ ـ يصؾُ ـؾ مَ 

ح أن يؽقن صاهدا ؾقفدم افـؽاح يصؾُ  اً قّ يؽقن وفِ 
( )

. 

 

 :تعوٚوٕٗت٘ضٚح اهضابط 

 ح  ٘مقد سم٤مؿمؽماط اإلؿمٝم٤مد ًمِّم اًمٕمُ   ؾم٤مئرِ لْم ـ سمَ اًمٜمٙم٤مح ُمِ  ص  ظُم 
اًمسالم و اًمّمالة  ف قمٚمٞمفًم٘مقًمِ  , فتِ

"سمقزم وؿم٤مِهَدْي قَمْدلإٓ  ٓ ٟمٙم٤مَح ": 
(ٕ)

 ٕن   ,اًمٜمٙم٤محد قمٚمٞمف اعمحؾ اًمذي ورَ  رِ ظمٓمَ  فمٝم٤مرِ إلِ و,  

 , ٤مهقاهِن وٝم٤م ىم  ر سمرِ ِمٕمِ رة يُ ست٘مذَ ُمُ  ٤م ًمٗمْمٚم٦مٍ ّمبّ ٤م ُمَ صػمورَت وة ر  ٚمؽ اًمٜمٙم٤مح قمغم احلُ ُمِ  ورودَ 

 ٤مهلقاهِن  ٦مً ًماًمقصقل إًمٞمٝم٤م إزا ٚمؽ قمٚمٞمٝم٤م شمْمٞمٞم٘م٤م ًمٓمريِؼ ًمقرود اعمِ  اًمِمٝم٤مدةُ  ـم٧ْم ومنُمِ 
(ٖ)

. 

 اإلؾمالمَ و , (اًمٕم٘مؾواًمبٚمقغ  : أي) اًمتٙمٚمٞمػ و ي٦مَ ذم ؿمٝمقد اًمٜمٙم٤مح احلر   ىمد اؿمؽمط احلٜمٗمٞم٦مُ و

: ذًمؽ رضمققم٤م إمم أصؾ قمٜمدهؿ و , يمقرةاًمذ   ٓ وصَػ واًم٦م دَ ٕمتؼموا ومٞمٝم٤م اًمٕمَ يومل  , ؿٍ سٚمِ ُمُ  ذم وًمدٍ 

ـ ومٙمؾ ُمـ هق ُمِ  , كعم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ٟمٗمقذ اًم٘مقل قمغم اًمٖمػم ؿم٤مء أو أسمَ  , ٓي٦مـ سم٤مب اًمقِ ٝم٤مدة ُمِ أن اًمِم  

                                 
 .ٖٔ/٘: اؼببسوط  : انظرو ؛  ٛ/ٕ: اللفظ مأخوذ من فتح باب العناية   (ٔ)

 ".فيكوف من أىل الشهادة  , من أىل الوالية( الفاسق : أي)ألنو و ( : " ٖٙٓ/ٕ)قاؿ يف اؽبداية و 
 ".لنكاح لنفسو ينعقد النكاح حبضورهاألصل عندنا أف كل من ملك قبوؿ ا( : "ٜٕٔ/ٔ)قاؿ يف اإليضاح و 
الدر اؼبختار و ؛ ٘ٙ/ٕ: وىرة النّبة اعبو ؛  ٘ٓٙ/ٔ: خبلصة الدالئل يف تنقيح اؼبسائل غبساـ الدين الرازي : انظر و 

 .ٜ/ٕ: عمدة الرعاية و ؛  ٖٛ/ٛ: 
 . عائشة رضي اهلل عنهامن حديث ( ٘ٚٓٗ)أخرجو ابن حباف يف صحيحو   (ٕ)
بأف عقد النكاح ؼبا اشتمل على إثبات ( ٗٔٔ/ٖ)وأوضحو يف فتح القدير , ىكذا عللو ,  ٗٔٔ/ٖ: الكفاية   (ٖ)

على وجو يقصرىا على نفسو الستيفاء , وىو بضع أنثى ليست فبلوكة لو , اؼبلك للزوج على ؿبل ذي خطر 
ب اشَباط حضور سامعْب عاقلْب يف ىذا العقد إظهارا لتعظيمو ناس, وكاف ىذا من جبلئل النعم , حاجاتو منها 

: إال أنو قد يقاؿ , فهذه التعاليل وإف كشفت عن بعض اؼبقاصد الٍب روعيت يف النكاح . ليقع يف ؿبفل من احملافل
غببيب كما أفادين بو مشريف الدكتور أضبد ا, إف تعليل اشَباط الشهود باالحتياط يف األنساب  أقوى فبا ذكروه 

 .واهلل أعلم, حفظو اهلل 



ٝم٤مدةـ أهؾ اًمِم  ٓي٦م ومٝمق ُمِ اًمقِ  أهؾِ 
(ٔ)

. 

 مل شمّمح  ( ٓ ُمتٕمدي٦موٓ ىم٤مسة ) أصال  هلؿ وٓي٦مٌ  ـْ ٤م مل شمٙمُ اعمجٜمقن عم  واًمّمٖمػم و وم٤مًمٕمبدُ 

 . ؿؿمٝم٤مدُت 

ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڇ : شمٕم٤ممم ًمف قمغم اعمسٚمؿ ًم٘مقًمف  ٓ وٓي٦مَ  , يمذًمؽ اًمٙم٤مومرُ و

 .(141: اًمٜمس٤مء ) ڇڄ  ڃ  

يـهق إؾمالم اًمِم٤مهدَ و , هلذا زادوا ذم أٟمٙمح٦م  اعمسٚمٛملم ذـم٤م آظمرو
(ٕ)

. 

أُم٤م  . قمغم إصؾ اعمذيمقر اًمذيمقرة ذم ؿمٝمقد اًمٜمٙم٤مح سمٜم٤مءً  وصِػ واًمٕمداًم٦م  ىمد أًمٖمقا اقمتب٤مرَ و

قمبده وج ٟمٗمسف زو  ٕن ًمف أن يُ  , ومألن اًمٗم٤مؾمؼ ُمـ أهؾ اًمقٓي٦م اًم٘م٤مسة سمال ظمالف , اًمٕمداًم٦م

ؾ اًمتحٛم  ـ  ُمِ اّل ٕن يمُ  , ٝم٤مإن مل يٙمـ ُمـ أهؾ أدائِ وؾ اًمِمٝم٤مدة ومٞمٙمقن ُمـ أهؾ دحٛم   , أُمتفو

 .ومٞمف واًمقٓي٦م اًم٘م٤مسة ٓ إًمزامَ 

وم٢من إئٛم٦م سمٕمد  , اًمسٚمٓمٜم٦موـ أن يٙمقن أهال ًمإلُم٤مُم٦م ف ُمِ رج ص٤مطمبَ أيْم٤م اًمٗمسؼ ٓ خُي و

١مدي ُم٤م يُ  ـ أن يٙمقن إُم٤مُم٤م سمٗمسٍؼ وم٤مًم٘مقل سمخروضمف  ُمِ  , ُم٤م ظمٚمق قمـ اًمٗمسؼ اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ ىمؾ  

اًم٘مْم٤مء يٙمقن  دَ ف أهال ًمٚم٘مْم٤مء : ٕن شم٘مٚم  ـ رضورة يمقٟمف أهال ًمإلُم٤مُم٦م يمقٟمُ ُمِ و , إمم ومس٤مد قمٔمٞمؿ

ُمـ رضورة يمقٟمف أهال ًمٚم٘مْم٤مء يمقٟمف أهال ًمٚمِمٝم٤مدةو , ُمـ اإلُم٤مم
(ٖ)

 . 

 ڇک  ک  ک  ک  گ  گ   ڇ : أُم٤م وصػ اًمذيمقرة ومٚمٕمٛمقم ىمقًمف شمٕم٤مممو

                                 
 .ٕٔٔ/ٖ: العناية و ؛  ٖٙٓ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٔ)
 .ٖٙٓ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٕ)
وقد  .ٛ/ٕ: فتح باب العناية و ؛  ٕٔٔ/ٖ: الكفاية و ؛  ٕٔٔ/ٖ: فتح القدير و ؛  ٖٙٓ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٖ)

ولعل األظهر ما ذىب إليو , خالف اغبنفيُة اعبمهور  يف جعل العدالة شرط أولوية القضاء دوف شرط الصحة 
: فتح باب العناية : وانظر للمذاىب . ال سيما يف وقتنا اغباضر, اعبمهور من جعل العدالة شرط صحة القضاء 

: ؛ وشرح منتهى اإلرادات  ٕٓ٘/ٗ: تاج ؛ ومغِب احمل ٜٖٔ-ٖٛٔ/ٚ: ؛ واػبرشي على ـبتصر خليل  ٙٓٔ/ ٖ
ٖ/ٜٕٗ. 



إداء : واًمْمبط ودة هق اعمِم٤مهَ و ,بٜمك قمٚمٞمف أهٚمٞم٦م اًمِمٝم٤مدة ُمقضمقدٕن ُم٤م يُ و ,( 282:اًمب٘مرة )

اًمٜمس٤مء ذم و , سم٤مًمث٤مًم٨م يّمؾ اًمٕمٚمؿ ًمٚم٘م٤ميضو , سم٤مًمث٤مين يب٘مكو , ًمٚمِم٤مهد ؾ اًمٕمٚمؿُ ل يُّم سم٤مٕو  إذ 

اًمْمبط سمزي٤مدة  ٟم٘مّم٤منُ و , ُم٦م ًمألُم٦مٚمزِ هل ُمُ و , هـ ذم إظمب٤مرؾ إظمب٤مرُ ٘مبَ هلذا يُ و , ذًمؽ يم٤مًمرضم٤مل

يثب٧م ُمع اًمٜمٙم٤مح م٤م و , بٝم٦مسمٕمد ذًمؽ إٓ اًمِم   ومٚمؿ يبَؼ  , إظمرى إًمٞمٝم٤م اًمٜمسٞم٤من اٟمجؼم سمْمؿ  

اًمِمبٝم٤مت
(ٔ)

 . 

 

 :فشٗع اهضابط

 : اًمٗمروع اعمٜمدرضم٦م دح٧م هذا اًمْم٤مسمط ومٞمام يكم سمٕمُض 

ٕهنام و , ٘مبالن هذا اًمٕم٘مد سم٠مٟمٗمسٝماماًمّمبٞملم : ٕهنام ٓ يَ وٓ يٜمٕم٘مد اًمٜمٙم٤مح سمِمٝم٤مدة اًمٕمبديـ  .1

ح٤من ًمٚمقٓي٦م ذم هذا اًمٕم٘مدٓ يّمٚمُ 
(ٕ)

٥م يم٤مًمٕمبداعمٙم٤مشمَ ور اعمدسم  و , 
(ٖ)

. 

ىم٤مسمٚم٦م وب٦م ًمٚمٜمٙم٤مح ح أن شمٙمقن ُمقضمِ اُمرأشملم : ٕن اعمرأة شمّمٚمُ ويٜمٕم٘مد اًمٜمٙم٤مح سمِمٝم٤مدة رضمؾ  .2

ًمف
(ٗ)

. 

ومٙم٤مٟم٤م ُمـ أهؾ اًمِمٝم٤مدة , لم : ٕهنام ُمـ أهؾ اًمقٓي٦مسمِمٝم٤مدة وم٤مؾم٘مَ  يٜمٕم٘مد اًمٜمٙم٤مُح  .3
(٘)

. 

ومٙم٤مٟم٤م ُمـ أهؾ  , : ٕهنام ُمـ أهؾ اًمقٓي٦م فذْ يـ ذم اًم٘مَ يٜمٕم٘مد اًمٜمٙم٤مح سمِمٝم٤مدة اعمحدودَ  .4

إٟمام اًمٗم٤مئ٧م صمٛمرة إداء سم٤مًمٜمٝملو , الاًمِمٝم٤مدة دحٛم  
(ٙ)

يمام ذم ؿمٝم٤مدة  , سمٗمقاشمفب٤ممَم ٓ يُ و , جلريٛمتف 

ىمديـ٤مل اًمٕماسمٜمَ واًمٕمٛمٞم٤من 
(ٚ)

. 

                                 
 .ٜٗٗ/ٙ: فتح القدير و ؛  ٖٙٓ/ٖ: اؽبداية : انظر   (ٔ)
 .ٖٙٓ/ٕ: اؽبداية : انظر و ؛  ٕٖ/٘: اؼببسوط   (ٕ)
 .ٔٔٔ/ٖ: فتح القدير   (ٖ)
 .ٖٖ-ٕٖ/٘: اؼببسوط   (ٗ)

 .ٖٖٔ/ٔ: الفتاوى اػبانية و ؛  ٖٙٓ/ٕ: انظر اؽبداية   (٘)

 . ٗ: النور  ڇ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڇ : ىو قولو تعاذل و   (ٙ)
 .ٖٚٓ-ٖٙٓ/ٕ: اؽبداية   (ٚ)



أّب يقؾمػ وسمِمٝم٤مدة ٟمٍماٟمٞملم ضم٤مز اًمٜمٙم٤مح ذم ىمقل أّب طمٜمٞمٗم٦م  ٟمٍماٟمٞم٦مً  ًمق شمزوج ُمسٚمؿٌ و .5

ح أن يٙمقن ؿم٤مهدا قمٚمٞمٝم٤مـ يّمٚمُ ُمَ د قمٚمٞمٝم٤م ؿمٝمَ رمحٝمام اهلل : ٕن اًمرضمؾ ىمد أَ 
(ٔ)

. 

 

 

 

 
 

 : تِبٕٚ 

 : هٝمٜم٤م شمٜمبٞمف 

ذًمؽ أن و , ُم٤م اٟمدرج دح٧م هذا اًمْم٤مسمط هق ُمـ طمٙمؿ اٟمٕم٘م٤مد اًمٜمٙم٤مح مجٞمعُ 

ـ يٜمٕم٘مد ٛمَ آٟمٕم٘م٤مد يٙمقن سمِ  ومحٙمؿُ  , طمٙمؿ إفمٝم٤مروطمٙمؿ اٟمٕم٘م٤مد : اًمٜمٙم٤مح ًمف طمٙمامن  

ه١مٓء ُمـ و , ٓ قمغم ىمبقهل٤مؾ اًمِمٝم٤مدة قمغم دحٛم   ٕن آٟمٕم٘م٤مد ُمقىمقٌف  , اًمٜمٙم٤مح سمحَّضشمف

ـ ومال ي٘مبؾ ومٞمف إٓ ؿمٝم٤مدة ُمَ  , دطمٙمؿ اإلفمٝم٤مر إٟمام يٙمقن قمٜمد اًمتج٤مطُم و , ؾأهؾ اًمتحٛم  

 , إقمٛمٞملمو , ومٚمذا اٟمٕم٘مد سمحْمقر اًمٗم٤مؾم٘ملم , ف ذم ؾم٤مئر إطمٙم٤مم٘مبؾ ؿمٝم٤مدشمُ شمُ 

 ًم٘م٤ميض٘مبؾ أداؤهؿ قمٜمد اإن مل يُ و , اسمٜمل اًمٕم٤مىمديـو , إن مل يتقسم٤مويـ ذم اًم٘مذف اعمحدودَ و

يـيم٤مٟمٕم٘م٤مده سمحَّضة اًمٕمدو   ,
(ٕ)

 . 

 

 

 

                                 
ال بثبوت  , أف الشهادة إمنا شرطت يف النكاح ؼبا فيو من إثبات ملك اؼبتعة عليها تعظيما عبزء اآلدمي: بيانو   (ٔ)

. مي شهادة على مثلو لواليتو عليوللذو  , غّبهو ملك اؼبهر ؽبا عليو ؛ ألف وجوب اؼباؿ ال تشَبط فيو الشهادة كالبيع 
حاشية ابن و ؛  ٗٔٔ/ٕ: فتح القدير و ؛  ٗٔٔ/ٕ: العناية و ؛  ٖٙٓ/ٕ: اؽبداية و ؛  ٕٖ/٘: اؼببسوط : انظر 

 .ٕٛ/ٛ: عابدين 
 .ٓٛ/ٛ: حاشية ابن عابدين و ؛  ٘ٙ/ٕ: اعبوىرة النّبة و ؛  ٜٙ-ٜ٘/ٖ: البحر الرائق : انظر   (ٕ)



 

 

 

 

 

 

 : وؾقف ثالثة وقابط 

 

إطمدايمه٤م  ض٧ْم رِ لم شمٙمقٟم٤من سمحٞم٨م ًمق ومُ يمؾ اُمرأشمَ : اًمْم٤مسمط إول 

 .سمٞمٜمٝمام طمرامٌ  وم٤مجلٛمعُ , ظمرىًمألُ  ؾ  دَحِ ذيمرا مل ( أيتٝمام يم٤مٟم٧م)

 .ذم اًمتحريؿ اًمٜمٙم٤مِح  ؾ قمٛمَؾ ُمـ اًمٜمٙم٤مح شمٕمٛمَ  ةُ د  اًمٕمِ : اًمْم٤مسمط اًمث٤مين 

 .ؾ سم٤مًمنموط اًمٗم٤مؾمدةاًمٜمٙم٤مح ٓ يبٓمُ : اًمْم٤مسمط اًمث٤مًم٨م 

 

 

 

 

 

 

 املبحح اهجاُٛ 

 باب يف احملشًات



  حارمالم    اتِ بينهما من ذو    م على الرجل الجمع  فيمن يحر  : األول  ضابط  ال
ـَ ( أيتفام ـاكت)إحدامها  وْت رِ ؾُ قـؾ امرأتغ تؽقكان بحقث ف  , خرىفلُ  ؾَّ را مل حَتِ ذ

بقـفام حرامٌ  ؾاجلؿعُ 
( )

. 

 

 : ت٘ضٚح اهضابط 

 ,  ٤مرمات اعمحَ ٛمتف ُمـ ذوَ ّْم م قمغم اًمرضمؾ أن يٛمع سمٞمٜمٝمام ذم قمِ ـ يرُ ُمَ  مجٞمعَ  شمٜم٤مول هذا اًمْم٤مسمطُ 

 ةٍ قمد  وأ سمٞمٜمٝمام سمٜمٙم٤مٍح  ؾمقاء طمّمؾ اجلٛمعُ و , ض٤معسم٤مًمر  وسمٞمٜمٝمام سم٤مًمٜمس٥م أ ؾمقاء صمبت٧م اعمحرُمٞم٦مُ 

 . وـمئ٤م يٛملمٍ  سمٛمٚمِؽ وأ

م ر  ُي  , ُمـ ـمالق سم٤مئـوًمق   , شمفد  قمِ وأن يمقن اعمرأة ذم ٟمٙم٤مح رضمؾ أ: ًمٚمْم٤مسمط وم٤معمٕمٜمك اإلمج٤مزم 

٤م طمدايمُه إِ  ٧ْم َض رِ ومُ ًمق  سمحٞم٨م  اعمرأشملم سملم إذا يم٤مٟم٧م اًمٕمالىم٦مُ  , ٙم٤مً ٚمْ ٝم٤م ُمِ وـمئَ واُمرأة أظمرى  قمٚمٞمف ٟمٙم٤مَح 

 ُمٚمَؽ وإظمرى ٟمٙم٤مطم٤م  م وطءَ حر  ٚمؽ يٛملم ومٞمُ إطمدايمه٤م سمٛمِ  أُم٤م وطءُ و , ًمف إظمرى ؾ  را مل دَحِ ذيمَ 

يٛملم
(ٕ)

ذم إومم سمٛمجرد اًمٕم٘مد  ٧مطمتك صمبت ,اعمرىمقىم٦م ذم اقمتب٤مر اجلٛمعوق سملم اعمٜمٙمقطم٦م ر  إٟمام ومُ و. 

راؿم٤م ًمٚمزوج يثب٧م سمٜمٗمس : ٕن يمقهن٤م ومِ  عم٤م أن اعمٜمٙمقطم٦م ُمقـمقءة طمٙمام , ذم اًمث٤مٟمٞم٦م سم٤مًمقطء طم٘مٞم٘م٦مو

د راؿم٤م سمٛمجر  سمخالف إُم٦م وم٢مهن٤م ٓ شمّمػم ومِ  , اًمقًمدو٘مّمد سمف اًمقطء ٕن ُمٚمؽ اًمٜمٙم٤مح  يُ و , اًمٜمٙم٤مح

اًمقطء  ذم طم٘مٝم٤م طم٘مٞم٘م٦مُ ؼِم وم٤مقمتُ  , اعمٚمؽ
(ٖ)

. 

                                 
  .ٖٔ/ٕ: الرعاية فظ ماخوذ من عمدة الل  (ٔ)

 " .بل دل جيز لو أف يتزوج باألخرىال جيمع بْب امرأتْب لو كانت إحدامها رجو ( : " ٜٖٓ/ٕ)قاؿ يف اؽبداية و 
ح األصل أف كل امرأتْب لو صورنا إحدامها من أي جانب ذكرا دل جيز النكا و ( : "ٕٚٚ/ٔ)قاؿ يف الفتاوى اؽبندية و 

 .ٖ٘ٙ/ٔ: الفتاوى اػبانية : انظر و , " همامع بينبينهما برضاع أو نسب دل جيز اعب
 ٜٖٓ/ٕ: اؽبداية : انظر , حٌب إذا نكحها ال يطأ واحدة حٌب حيـر على نفسو األخرى , ـ نكاحها لكن ال حيرِّ و   (ٕ)

جامع و ؛  ٓ٘: النقاية و ؛  ٖٔ/ٕ: شرح الوقاية مع عمدة الرعاية و ؛  ٙٗ/ٙ: البناية و ؛  ٕٙٔ/ٖ: فتح القدير و ؛ 
 .ٙٔ/ٕ: فتح باب العناية و ؛  ٘٘ٗ/ٔ: الرموز 

 .ٖٓٔ/ٛ: حاشية ابن عابدين و ؛  ٕٓٔ/ٖ: البحر الرائق و ؛  ٖٗ٘-ٕٗ٘/ٕ: بدائع الصنائع : انظر   (ٖ)



أن وهق  ,ـ اجل٤مٟمبلم مجٞمٕم٤مُمِ  اجلٛمع صم٤مسمت٦مً  أن شمٙمقن طمرُم٦مُ  "ض٧م ذيمرا رِ أيتٝمام ومُ  ": اعمراد سم٘مقًمف و

وم٢مذا  , رضمال ًمٙم٤من ٓ يقز ًمف ٟمٙم٤مح إظمرى رْت د  ىمُ ًمق  يٙمقن يمؾ واطمدة ُمٜمٝمام أيتٝمام يم٤مٟم٧م سمحٞم٨م 

  ذه٥م زومرُ و. ـ ضمٝم٦م واطمدة ضم٤مز اجلٛمع سمٞمٜمٝمام قمٜمد إئٛم٦م اًمثالصم٦ماجلٛمع إٓ ُمِ  طمرُم٦مُ  ٧ْم مل شمثبُ 

ًمتحريؿ اجلٛمع إمم أن صمبقت احلرُم٦م ُمـ ضم٤مٟم٥م واطمد يم٤مٍف 
(ٔ)

. 

وم٢مٟمف  , ٤مدَت زوج أُم٦م صمؿ ؾمٞم  شمًمق  ؿ  أٟمف تقه  أي أسمدا : إلظمراج ُم٤م ىمد يُ  "مل دحؾ ًمف  ": اعمراد سم٘مقًمف و

دة ومرض٧م اًمسٞم  وًمق   , اًمٕم٘مد قمغم ؾمٞمدشمف را ٓ يّمح ًمف إيرادُ ذيمَ  ض٧م إُم٦مُ رِ ُمع أٟمف إذا ومُ  , يقز

 , ًمٙمـ هذه احلرُم٦م ُمـ اجل٤مٟمبلم ُم١مىمت٦م إمم زوال ُمٚمؽ اًمٞمٛملم , را ٓ يؾ ًمف إيراد اًمٕم٘مد قمغم أُمتفذيمَ 

 ؾ  احلِ  مِ قمغم أن اعمراد سمٕمدَ  اعمذيمقرة سم٘مٞمد إسمدي٦م سمٜم٤مءً اطمتٞم٩م إمم إظمراج هذه اًمّمقرة ُمـ اًم٘م٤مقمدة و

اًمقطء ٓ يت٤مج ذم إظمراضمٝم٤م إمم ىمٞمد إسمدي٦م : وم٢مٟمف  ؾ  طمِ  ريد سمف قمدمُ أُ ًمق أُم٤م  , اًمٕم٘مد إيرادِ  ؾ  طمِ  قمدمُ 

لمومٚمؿ شمٙمـ احلرُم٦م صم٤مسمت٦م ُمـ اجل٤مٟمبَ  , ؾ ًمف وطء أُمتفرا يِ ذيمَ  ض٧م اًمسٞمدةُ رِ ومُ ًمق  
(ٕ)

. 

ـمئ٤م سمٛمٚمؽ يٛملموَ و ةً د  قمِ واجلٛمع ٟمٙم٤مطم٤م  : أي , "وم٤مجلٛمع سمٞمٜمٝمام طمرام  " :اعمراد سم٘مقًمف و
(ٖ)

 . 

 : ومقضمقه اجلٛمع قمغم هذا مخس٦مٌ 

 . سم٠من يٕم٘مد قمٚمٞمٝمام , أن يٛمع سمٞمٜمٝمام ٟمٙم٤مطم٤م -1

 .ام أُمتلمسم٠من يِمؽمهَي  , أن يٛمع سمٞمٜمٝمام سمٛمٚمؽ يٛملم وـمئ٤م -2

 .وـمئ٤م إظمرى سمٛمٚمؽ يٛملمٍ و أن يٛمع سمٞمٜمٝمام إطمدايمه٤م سمٜمٙم٤مٍح  -3

 .ُمٜمف ةٌ إظمرى ُمٕمتد  و ذم ٟمٙم٤مطمفٝمام إطمدايمه٤م ٜميٛمع سمٞمأن  -4

إظمرى ُمٕمتدة ُمٜمفو فيٛمٞمٜم ُمٚمِؽ ذم أن يٛمع سمٞمٜمٝمام إطمدايمه٤م  -5
(ٗ)

. 

 

                                 
 .٘ٗ/ٙ: البناية و ؛  ٜٖٓ/ٕ: اؽبداية و ؛  ٓٗ٘/ٕ: بدائع الصنائع   (ٔ)

عمدة ؛ و ٖٔٔ-ٖٓٔ/ٛ: وحاشية ابن عابدين ؛  ٘ٓٔ/ٖ: منحة اػبالق و ؛  ٘ٓٔ/ٖ: البحر الرائق : انظر   (ٕ)
 .ٖٔ/ٕ: الرعاية 

 .ٖٓٔ/ٛ: حاشية ابن عابدين   (ٖ)
 .ٖٗ٘-ٕٗ٘/ٕ: بدائع الصنائع : انظر   (ٗ)



 :أدهٞ اهضابط

 :إدًم٦م قمغم اقمتب٤مر إصؾ اعمذيمقر يمام يكم 

٦ُم قمغم سمٜم٧ِم أظمٞمٝم٤م ٓ و , ٝم٤متِ قمغم قمٛم   ح اعمرأةُ ٜمٙمَ ٓ شمُ  ":   ىمقًمف  .1  قمغموٓ اعمرأُة , اًمٕمٛم 

"ظمتٝم٤مأُ  ٧مسمٜم قمغم اخل٤مًم٦مُ ٓو , ظم٤مًمتٝم٤م
(ٔ)

 .  

"ٙمؿؿ ذًمؽ ىمٓمٕمتؿ أرطم٤مُمَ إٟمٙمؿ إن ومٕمٚمتُ  ": ىم٤مل  , ذم رواي٦م قمٜمد اًمٓمؼماينو
 (ٕ)

. 

أن  هنك رؾمقل اهلل : ىم٤مل  , داود ذم ُمراؾمٞمٚمف قمـ قمٞمسك سمـ ـمٚمح٦مقروى أسمو

"اًم٘مٓمٞمٕم٦م قمغم ىمريبتٝم٤م خم٤موم٦مَ  شمٜمٙمح اعمرأةُ 
 (ٖ)

. 

أظمؼم و , ٝم٤م ٓ يقزظمتِ أُ  صمؿ سمٜم٧َم  ظم٤مًم٦مً وأ , أظمٞمٝم٤م صمؿ سمٜم٧َم  ٦مً ج قمٛم  ـ شمزو  وم٠مظمؼم أن ُمَ 

 وم٢مٟمف ٓ يقز أيْم٤م ٓ صمؿ اخل٤مًم٦مَ أو   ظم٧ِم إُ  سمٜم٧َم وأ , ٦مَ ؿ اًمٕمٛم  ٓ صمُ إخ أو   ج سمٜم٧َم أٟمف إذا شمزو  

 .سم٠مطمد اًمٓمروملم دون أظمر اجلٛمع خمتّم٦مٌ  ؾ أن طمرُم٦مَ ِمٙمِ ًمئال يُ  ,

 طمرُم٦م اجلٛمعوهق  , اعمذيمقر احلٙمؿِ ي شمٕمد   صمؿ شمٕمٚمٞمؾ اًمٜمٝمل سمخقف اًم٘مٓمٞمٕم٦م أوضم٥َم 

اعمذيمقر ٜمف إصُؾ ُم٤م شمْمٛم  وهق  , ٝم٤مض وصٚمُ ٗمرُ إمم يمؾ ىمراسم٦م يَ  ,
(ٗ)

ذًمؽ أن اجلٛمع سملم و , 

ٓ وخيتٚمٗم٤من وشملم يتٜم٤مزقم٤من ٕن اًمَّض    : ؿطمِ اًمر   ًم٘مٓمٞمٕم٦مِ  م ذم اًمٜمٙم٤مح ؾمب٥ُم  اعمحرَ اَِت ذوَ 

 , طمرامٌ وهق  , ٗميض إمم ىمٓمع اًمرطمؿذًمؽ يُ و , اًمٕم٤مدةورف ُمٕمٚمقم سم٤مًمٕمُ  هذا أُمرٌ و , ي٠مشمٚمٗم٤من

١مدي إًمٞمفم طمتك ٓ يُ ومٞمحرُ  , اًمٜمٙم٤مح ؾمب٥ٌم و
(٘)

. 

                                 
  (ٕ٘ٙٓ)حديث رقم , باب ما يكره أف جيمع بينهن من النساء , كتاب النكاح ,  رواه أبو داود  (ٔ)

 (ٕٙٔٔ) حديث رقم, باب ما جاء ال تنكح اؼبرأة على عمتها , لنكاح كتاب ا, يف سننو أيضا  الَبمذياإلماـ و  
 . حسن صحيح : قاؿ و , 

 .من حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما( ٖٜٔٔٔ)أخرجو الطرباين يف اؼبعجم الكبّب   (ٕ)

 (.ٕٛٓ)مراسيل أيب داود   (ٖ)

  .٘ٗ/ٙ: البناية و ؛  ٕ٘ٔ/ٖ: فتح القدير و ؛  ٜٖ٘/ٕ: بدائع الصنائع   (ٗ)
البناية و ؛  ٕ٘ٔ/ٖ: فتح القدير و ؛  ٜٖ٘/ٕ: بدائع الصنائع و ؛  ٜٖٓ/ٕ: ؛ اؽبداية  ٜٙٔ/ٗ: اؼببسوط :انظر   (٘)

 :ٙ/ٗٙ . 



ؾ را مل َيِ إطمدايمه٤م ذيمَ  ؾ ُمقضعَ ٕمِ يمؾ اُمرأشملم إذا ضُم : ىم٤مل  , ٕمبلطمريز قمـ اًمِم  ق أسمى رو ُم٤م .2

قمـ أصح٤مب : ـ هذا ؟ وم٘م٤مل قمٛم  :  وم٘مٚم٧ُم  , ٝمام سم٤مـمؾٜمج سم٤مٕظمرى وم٤مجلٛمع سمٞمًمف أن يتزو  

د  حمٛم 
(ٔ)

. 

ئ ف قمـ رضمؾ ًمف أُمت٤من أظمت٤من وـمِ ؾم٠مًمتُ : ىم٤مل  ,قمـ إي٤مس سمـ قم٤مُمر قمـ قمكم  يورُ  ُم٤م .3

   . "طمتك خيرضمٝم٤م قمـ ُمٚمٙمف , ٓ ": ىم٤مل  , صمؿ أراد أن يٓم٠م إظمرى , إطمدايمه٤م

ضمٝم٤م صمؿ شمٓم٠م إظمرى: وم٢من ٟم٤مؾم٤م ي٘مقًمقن : ىمٚم٧ُم  ": وزاد ذم آؾمتذيم٤مر  وم٘م٤مل قمكم , صمؿ شُمزو 

َٕ  ع إًمٞمؽشمرضمِ  ٧مأًمٞمس , ُم٤مت قمٜمٝم٤م وٝم٤م أ٘مٝم٤م زوضُم إن ـمٚم   أرأي٧َم  :  "ًمؽ  ٝم٤م أؾمٚمؿُ ٘مَ ن شمٕمتِ ؟ 

ـ م قمٚمٞمؽ ُمِ ؽ ُم٤م يرُ يٛمٞمٜمُ  ٧ْم م قمٚمٞمؽ م٤م ُمٚمٙمَ إٟمف يرُ ": وم٘م٤مل  , صمؿ أظمذ سمٞمدي : ىم٤مل ,

"د احلرائر إٓ اًمٕمدَ 
(ٕ)

. 

 .اًمٞمٛملم وـمئ٤م اجلٛمع سملم إظمتلم سمٛمٚمِؽ  ضمقازِ  ومٞمف قمدمُ و

ًمٗم٤مـمٛم٦م  قمكٍم  سمٜم٧ِم  سملم زيٜم٥َم  : أي , قمكٍم  اُمرأةِ و قمكٍم  سملم اسمٜم٦مِ  اهلل سمـ ضمٕمٗمر  ع قمبدُ مجَ و .4

أمجٕملم ًمٞمغم سمٜم٧م ُمسٕمقدٍ و
(ٖ)

 . 

ـ ضمٝم٦م ُمِ  ـ أن طمرُم٦م اجلٛمع إذا يم٤مٟم٧م صم٤مسمت٦مً اًمثالصم٦م ُمِ  عم٤م ذه٥م إًمٞمف إئٛم٦مُ  ومٞمف دًمٞمٌؾ و

 ج هبذه اًمبٜم٧مرا ضم٤مز ًمف أن يتزو  رت ذيمَ ق  ُص ًمق ة إب إٔن اُمر , واطمدة وم٘مط ضم٤مز اجلٛمعُ 

ر ومَ قمغم زُ  ٦مٌ طمج  وهق  ,
(ٗ)

. 

                                 
 (.ٜٖٕٛٓ)رواه ابن عبد الرب يف االستذكار منقطعا و ؛  ٘ٗ/ٙ: انظر البناية   (ٔ)

؛ وقاؿ يف إعبلء السنن ( ٖٕٗٔٗ: )وابن عبد الرب يف االستذكار ( ٚٓ٘ٙٔ)رواه ابن أيب شيبة يف مصنفو   (ٕ)
 .رجاؿ ابن أيب شيبة كلهم ؿبتج هبم( : ٕٗ/ٔٔ)

: ووصلو ابن سعد يف الطبقات  ؛ما حيـر و باب ما حيل من النساء , كتاب النكاح , تعليقا البخاري  ذكره  (ٖ)
وابن عبد ,   (ٜٖ٘ٙٔ)وعبد الرزاؽ يف اؼبصنف أيضا , (  ٔٚٙٙٔ)ورواه ابن أيب شيبة يف اؼبصنف . ٘ٙٗ/ٛ

 ( .ٜٖٕٚٔ)الرب يف االستذكار 
 .ٜٕ-ٕٛ/ٔٔ: إعبلء السنن و ؛  ٚٗ/ٙ: البناية و ؛  ٕٙٔ/ٖ: فتح القدير : انظر   (ٗ)



"س٥مم ُمـ اًمٜم  ض٤مع ُم٤م يرُ ـ اًمر  م ُمِ يرُ  ":  ىمقًمف و .5
(ٔ)

يدل قمغم أن اعمحرُمٞم٦م سمسب٥م  , 

اًمرض٤مع ذم هذا يم٤مًمتل سمسب٥م اًمٜمس٥م
(ٕ)

. 

 

 : فشٗع اهضابط 

 : يمثػمة  ج قمغم هذا إصؾ اًمٙمكم ومروعٌ يتخر  

 قمٛم  واجلٛمع سملم اعمرأة  طمرُم٦مُ  .1
ٕن يمؾ واطمدة  : اسمٜم٦م أظمتٝم٤م واسمٜم٦م أظمٞمٝم٤م أ وٝم٤م أظم٤مًمتِ وٝم٤م أتِ

م قمٚمٞمف ٟمٙم٤مح را يرُ ذيمَ  ومرض٧م اعمرأةُ ًمق  ٕٟمف  , م قمٚمٞمف إظمرىرض٧م ذيمرا طمرُ ومُ ًمق  ُمٜمٝمام 

 قمٛم  
أظمٞمف سمٜم٧ِم  م قمٚمٞمف ٟمٙم٤مُح را يرُ ذيمَ  ٦مُ رض٧م اًمٕمٛم  ومُ وًمق   , فتِ

(ٖ)
. 

لم تاصمٜمٝم٤م اًمتل ٓ يقز اجلٛمع سملم حم٤مرُمِ  اِت ذوَ  يمذا مجٞمعُ و , فشمِ طمرُم٦م اًمتزوج سم٠مظم٧م ُمٕمتد   .2

ُمٜمٝمـ
(ٗ)

. 

قًمد ومٞمُ  , رأظَم  ـ رضمٚملم أم  ُمِ  ج يمٌؾ ذًمؽ أن يتزو  و , لمظم٤مًمتَ ولم تَ طمرُم٦م اجلٛمع سملم قمٛم   .3

 ج يمؾ ُمـ رضمٚملم سمٜم٧َم يتزو   وأ , ًمألظمرى ٦مً ومٞمٙمقن يمؾ ُمـ اًمبٜمتلم قمٛم   , ًمٙمؾ ُمٜمٝمام سمٜم٧ٌم 

سمٞمٜمٝمام ومٞمٛمتٜمع اجلٛمعُ  , ًمألظمرى ومٙمؾ ُمـ اًمبٜمتلم ظم٤مًم٦مٌ  , قًمد هلام سمٜمت٤منيُ و , رأظَم 
(٘)

. 

ٝم٤م ُمـ أظمتِ  اسمٜم٦مِ و اُمرأةٍ وأ , تٝم٤مٕهن٤م قمٛم   : هل٤م ُمـ اًمرض٤مع أخٍ  اسمٜم٦مِ و طمرُم٦م اجلٛمع سملم اُمرأةٍ  .4

ٝم٤م ُمـ اًمرض٤معٕهن٤م ظم٤مًمتُ  : اًمرض٤مع
(ٙ)

. 

يم٤من قوم٢مٟمف ًم , اخل٤مًم٦م سمٜم٧ِم واخل٤مل  سملم سمٜم٧ِم و , ٦ماًمٕمٛم   سمٜم٧ِم و ضمقاز اجلٛمع سملم سمٜم٧م اًمٕمؿ   .5

را يؾ ًمف ٟمٙم٤مح إظمرىإطمدايمه٤م ذيمَ 
(ٔ)

 . 

                                 
 (.ٕٕٓ٘)باب الشهادة على األنساب والرضاع اؼبستفيض ,  كتاب الشهادات, أخرجو البخاري   (ٔ)
 . ٙٗ/ٙ: البناية و ؛  ٕٙٔ/ٖ: فتح القدير و ؛  ٜٖٓ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٕ)

 .٘ٗ/ٙ: البناية و ؛  ٕ٘ٔ/ٖ: فتح القدير و ؛  ٜٖٓ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٖ)
 .ٜٕٚ/ٔ: الفتاوى اؽبندية   (ٗ)
 .ٖٓٔ/ٛ: ؛ حاشية ابن عابدين  ٗٓٔ/ٖ: البحر الرائق و ؛  ٕ٘ٔ/ٖ: فتح القدير : انظر   (٘)
 .ٕٙٔ/ٖ: فتح القدير : انظر   (ٙ)



را ضم٤مز ًمف ذيمَ  رض٧م اعمرأةُ ومُ  قٕٟمف ًم : ُمـ ىمبؾ  ٤ميم٤من هل زوٍج  سمٜم٧ِم و ضمقاز اجلٛمع سملم اُمرأةٍ  .6

ٓ وسمٜم٧م زوضمٝم٤م وسملم هذه اعمرأة  ٕٟمف ٓ ىمراسم٦مَ  , (ُمـ همػمه٤م)ج سمبٜم٧م اًمزوج أن يتزو  

اًمزوج  ٕن اسمٜم٦مَ  : زومر  ذم اعمس٠مًم٦م ظمالُف و , أضمٜمبل يمبٜم٧م رضمؾٍ  ومتّمػم اًمبٜم٧ُم  , رض٤مع

قمٜمده  احلرُم٦م ُمـ ضم٤مٟم٥م واطمد يم٤مٍف و , أسمٞمف را ٓ يقز ًمف اًمتزوج سم٤مُمرأةِ رت ذيمَ د  ىمُ قًم

ًمتحريؿ اجلٛمع
(ٕ)

. 

وم٢مذا وـمئ إطمدايمه٤م ًمٞمس ًمف وطء إظمرى سمٕمد ذًمؽ  , ُمٚمؽ أظمتلم ًمف أن يٓم٠م إطمدايمه٤مقًم .7

ُمٜمٝمام طمتك اطمدة وًمف وطء  ؾ  صمؿ ٓ َيِ  , ؿئٝم٤م أصمِ وـمِ  نْ وم٢مِ  , ج إومم قمغم ٟمٗمسفم ومرْ ر  ُم٤م مل ُي 

م إظمرى سمسب٥ٍم ر  ُي 
(ٖ)

. 

 :فائذٝ 

 : ىم٤مل  , "خمتٍمه"ذم  أؿم٤مر إًمٞمف اًمٓمح٤موي  م٤م يتٕمٚمؼ سمام ؾمبؼ ض٤مسمطٌ 

"أص٤مهب٤م طمالٓ قطمراُم٤م ومٝمل ذم مجٞمع ُم٤م ذيمرٟم٤م يمٝمل ًم ُمـ أص٤مب اُمرأةً  ؾ  يمُ و "
(ٗ)

. 

وم٢من اًمزٟم٤م  , يمقرة سملم أن يٙمقن اًمقطء طمالٓ أوطمراُم٤مذأراد أٟمف ٓ ومرق ذم صمبقت احلرُم٦م اعم

اعمّم٤مهرة أيْم٤م قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م ٥م طمرُم٦مَ قضمِ يُ 
(٘)

. 

                                                                                               
 .٘ٗ-ٗٗ/ٙ: البناية : انظر   (ٔ)
 .ٚٗ/ٙ: البناية و ؛  ٕٙٔ/ٖ: فتح القدير و ؛  ٜٖٓ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٕ)
 .  ٖٓٔ-ٕٓٔ/ٕ: البحر الرائق  و؛  ٖٗ٘-ٕٗ٘/ٕ: بدائع الصنائع : انظر .  كبومهاو كبيع أو ىبة  (ٖ)

 .ٚٚٔ: ـبتصر الطحاوي   (ٗ)
 .٘ٓٔ/ٖ: البحر الرائق : انظر   (٘)



 في عمل العدة  : الثاني  ضابط  ال
 دم افتحريؿ افـؽاِح  ؾ ظؿَؾ ة مـ افـؽاح تعؿَ دَّ افعِ 

( )
. 

 

 : (2)ٗتعوٚوٕ اهضابط ت٘ضٚح

 ـ ـمالٍق يم٤مٟم٧م ُمِ  ؾمقاءٌ , اًمٜمٙم٤مح  ىمٞم٤ممِ  طمٙمؿُ  ٤مة هلد  إمم أن اًمٕمِ  طمٜمٞمٗم٦م قذه٥م اإلُم٤مم أسم

سمٗمسخ وأ , سم٤مًمقطء ذم ؿمبٝم٦موأ , يم٤مٟم٧م سم٤مًمدظمقل ذم ٟمٙم٤مح وم٤مؾمد وأ , صمالٍث  وأ , سم٤مئـ وأ , لضمٕمِ رَ 

 .ذًمؽ همػمِ وأ , ٟمٙم٤مح

  ـ وضمفٍ ُمِ  ومٜمٙم٤مح اعمٕمتدة ىم٤مئؿٌ 
ِ
 , ٙمٜمكاًمس  و , سمٕمض أطمٙم٤مم اًمٜمٙم٤مح يم٤مًمٜمٗم٘م٦م سمدًمٞمؾ سم٘م٤مء

راشاًمٗمِ و
(ٖ)

ذم  إطمٙم٤مم شمب٘مك ُم٤م داُم٧ْم  هيمؾ هذو , آظمر ج سمزوٍج اًمتزو  و , اعمٜمع قمـ اخلروجو , 

 صم٤مسمت٤م طم٤مل اًمٕمدة مل يٙمـ اًمٜمٙم٤مُح  قومٚم , اًمٜمٙم٤مح ب٦م قمغمٓ ظمالف ذم أن هذه إؿمٞم٤مء ُمؽمشم  و , دةاًمٕمِ 

 . سم٤مـمؾوهق  , ٚمتفقمـ قمِ  ػ احلٙمؿُ تخٚم  ًم , ُمـ وضمفقًمو

 إم   ٘م٧ْم حلِ وم٘مد أُ  , ُم٤مت اطمتٞم٤مـم٤مؼ سم٤مًمث٤مسم٧م ُمـ يمؾ وضمف ذم سم٤مب اعمحر  ٚمحَ يُ  صمؿ اًمث٤مسم٧م ُمـ وضمفٍ 

 , ـ وضمفُمِ  ٘م٧م اعمٜمٙمقطم٦مُ حلِ أُ و , اسم٦مـ يمؾ وضمف سم٤مًم٘مرَ ُمِ  اًمبٜم٧ِم و سم٤مًمرض٤مقم٦م سم٤مٕم   ـ وضمفٍ ُمِ  اًمبٜم٧ُم و

 .ومٙمذا هذا , سم٤معمٜمٙمقطم٦م ُمـ يمؾ وضمف ذم طمرُم٦م اًمٜمٙم٤مح , هل اعمٕمتدةو

                                 
 . ٕٓٛ/ص: اللفظ ماخوذ من شرح اعبامع الصغّب للصدر الشهيد   (ٔ)

باؽ من وجو لبقاء ( اؼبعتدة من طبلؽ بائن ) أليب حنيفة رضبو اهلل أف نكاح اغبرة و ( : "ٖٔٔ/ٕ)قاؿ يف اؽبداية و 
 . ..."أحكامو 

 ." كل منع ثبت بسبب النكاح يبقى ببقاء العدة ( : "ٚٔٔ/٘)قاؿ يف اؼببسوط و 
 ".  فالعدة سبنع منو... األصل أف ما دينع صلب النكاح ( : ٔٗ٘/ٕ)لبدائع قاؿ يف او 
 .ب ٛٓٔ: لوحة رقم : شرح اعبامع الصغّب للتاج الكردي : انظر و 

: بدائع الصنائع و ؛  ٖٔٔ/ٕ: اؽبداية و ؛  ٖٜٔ-ٕٜٔ/ٕ: ـبتلف الرواية و ؛  ٖٕٓ/ٗ: اؼببسوط : انظر   (ٕ)
: األحكاـ الشرعية يف األحواؿ الشخصية و ؛  ٔٔٙ/ٔ: صة الدالئل خبلو ؛ ٕٖٔ/ٖ: فتح القدير  و؛  ٔٗ٘/ٕ
ٔ/ٔٓٛ. 

 .ٕٖٔ/ٖ: فتح القدير : انظر . ؽبذا يثبت النسب إذا ولدت إذل سنتْبو   (ٖ)



أن وهق  , آظمر ر وضمفٌ ْم٤مف إمم ُم٤م ُذيمِ سملم ذوات اعمح٤مرم يُ  ومٞمام إذا أوم٣م اًمٜمٙم٤مح إمم اجلٛمعِ و

ٗميض إهن٤م شمُ و , ث اًمْمٖمٞمٜم٦مقرِ ٕٟمف يُ  , ٞم٤م إل ىمٓمٞمٕم٦م اًمرطمؿٗمِْم م ًمٙمقٟمف ُمُ ر  اًمٓمالق إٟمام طُم اجلٛمع ىمبؾ 

إمم اًم٘مٓمٞمٕم٦م يمام ؾمبؼ شمٗمّمٞمٚمف ذم اًمْم٤مسمط اًمس٤مسمؼ
(ٔ)

, ؿ اًمٜمٕمٛم٦م ٕمٔمَ ٕن ُمُ  : هٝمٜم٤م أؿمد   اًمْمٖمٞمٜم٦مُ و , 

اًمث٤مٟمٞم٦م يّمػم  سمٜمٙم٤مِح و , اعمٕمتدة ىمد زال ذم طمؼ   , ؾمب٥م اىمتْم٤مء اًمِمٝمقةهق ؾ اًمذي ٚمؽ احلِ ُمِ وهق 

 ومٙم٤مٟم٧م اًمْمٖمٞمٜم٦مُ  , ًمٚمح٤مل ُمـ إزواج شمب٘مك هل حمروُم٦م احلظ  و , ٝم٤مشم٘مقم ُم٘م٤مُمَ و , ذًمؽ هل٤م مجٞمعُ 

ُمـ  رءٌ  ٕن هٜم٤مك مل يبَؼ  , سمخالف ُم٤م سمٕمد اٟم٘مْم٤مء اًمٕمدة , ومٙم٤مٟم٧م أدقمك إمم اًم٘مٓمٞمٕم٦م , أؿمد  

 كم سمفْس ٝم٤م ُمـ اًمث٤مين ومتَ ومتستقذم طمٔم   , اًمقصقل إمم زوج آظمر ومٙم٤من هل٤م ؾمبٞمُؾ  , اًمزوج إول قمالئِؼ 

 .ُمٜمف ذم طم٤مل ىمٞم٤مم اًمٕمدة شمٙمقن أىمؾ  وأ , ٝم٤م اًمْمٖمٞمٜم٦مُ ٚمح٘مُ ومال شمَ  ,

 
 

 :(2)أدهٞ اهضابط 

 :ًمٚمْم٤مسمط سمآصم٤مر اًمّمح٤مسم٦م  ل  دِ اؾمتُ 

 , ٝم٤مج أظمتَ ٤م طمتك شمزو  ُت قمد   ضِ ٜم٘مَ ومٚمؿ شمَ  , فؼ اُمرأشمَ ئؾ قمـ رضمؾ ـمٚم  أٟمف ؾُم روي قمـ قمكم  .1

ُمـ ومرضمٝم٤م سمام اؾمتحؾ   ضمٕمؾ هل٤م اًمّمداَق وق سمٞمٜمٝمام ومٗمر  
(ٖ)

. 

ق سمٞمٜمف : عمروان  وم٘م٤مل اسمـ قمب٤مس , صُمؿ شمزوج أظمَتٝم٤م , ُروي أن رضمال ـمٚم ؼ اُمرأة  .2 ومر 

 ؼاًمتل ـمٚم   طمتك شمٜم٘ميض قمدةُ , وسمٞمٜمٝم٤م 
(ٗ)

. 

 

 : فشٗع اهضابط 

                                 
 .٘ٛٔص : انظر  ( ٔ)
 .ٕٖٔ/ٖ: فتح القدير و ؛  ٕٕٓ/ٗ: سوط اؼبب: انظر   (ٕ)
 (.ٛٔٓٚٔ)رواه ابن أيب شيبة يف اؼبصنف   (ٖ)
 (.ٛٙ٘ٓٔ)وعبد الرزاؽ يف اؼبصنف أيضا , (  ٜٔٓٚٔ)رواه ابن أيب شيبة يف اؼبصنف   (ٗ)



٤مُت ج سم٠مظمتٝم٤م طمتك شمٜم٘ميض قمد  ز ًمف أن يتزو  مل يُ  , ف ـمالىم٤م سم٤مئٜم٤ماُمرأشمَ  ؼ اًمرضمُؾ إذا ـمٚم   .1
(ٔ)

 , 

حمرم ُمٜمف ؿٍ طمِ رَ  يمذًمؽ يمؾ اُمرأة هل ذاُت و
(ٕ)

. 

ُمٜمف شمٕمتد   اخل٤مُمس٦مُ وج أرسمٕم٤م ُمـ إضمٜمبٞم٤مت يمذًمؽ ٓ يقز ًمٚمرضمؾ أن يتزو  و .2
(ٖ)

. 

ٕن اًمٕمدة شمٕمٛمؾ قمٛمؾ اًمٜمٙم٤مح ذم  : مل يز , ُمـ ـمالق سم٤مئـ ةٍ د  قمغم طمرة ذم قمِ  ج أُم٦مً شمزو  قًمو .3

ومٙمذًمؽ اعمٕمتدة , إُم٦م قمغم احلرة اعمٜمٙمقطم٦م ٓ يقز ُج شمزو  و , اًمتحريؿ
(ٗ)

. 

 , قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمدةُ  ٧ْم ضمبَ و , ٝم٤مقمٜمد سمٚمقهمِ  خ٧ْم ومٗمَس  , هل صٖمػمةوف ٔظمر أظمتَ  ج اًمرضمُؾ زو  قًمو .4

ذم اًمٕمدة ظم٤مًمتٝم٤م ُم٤م داُم٧ْم وٝم٤م أتِ د قمغم قمٛم  ٓ يقز ًمٚمزوج أن يٕم٘مِ و
(٘)

 . 

ٓ يقز , صمؿ أراد أن يتزوج سم٠مظمتٝم٤م ذم اًمٕمدة , ومحّمٚم٧م اًمٗمرىم٦مُ  , فظم٤مًمع اًمرضمؾ اُمرأشمَ قًمو .5
(ٙ)

. 

يقز
(ٙ)

. 

                                 
: بدائع الصنائع و ؛  ٕٖٔ/ٕ: اؽبداية و ؛  ٚٔٔ/٘,   ٖٕٓ/ٗ: اؼببسوط : انظر و ؛  ٖٖ٘ص : ـبتصر القدوري  (ٔ)

ٕ/٘ٗٔ. 
 .ٔٗ٘/ٕ: بدائع الصنائع : انظر   (ٕ)
 .ٔٗ٘/ٕ: بدائع الصنائع و ؛  ٕٖٔ/ٕ: اؽبداية و ؛  ٖٕٓ/ٗ: اؼببسوط : انظر   (ٖ)
نكاح األمة على  عن دحبجة أف النهي ور , خالفو صاحباه يف ىذه اعبزئية خاصة و , ىذا عند أيب حنيفة رضبو اهلل  (ٗ)

 فتزوج يف, صار كما إذا حلف أف ال يتزوج عليها امرأة و , دل يوجد و , فيقتضي قياـ نكاح اغبرة مطلقا , اغبرة 
فينزؿ منزلة الباقي من كل , حنيفة أف نكاح اغبرة باؽ من وجو وجهة نظر أيبو . كذا ىذا, ال حينث ؛  عدُتا امرأة

؛ ألف غرضو من اليمْب عدـ اشَباؾ غّبه إياىا يف  خببلؼ مسألة اليمْب, كنكاح األخت يف عدة األخت , وجو 
اؼببسوط و ؛  ٕٓٛ/ص: للصدر الشهيد اعبامع الصغّب مع شرحو : انظر . ذا ال يتحقق يف العدةو , النفقة و القسم 

: اؽبداية ؛ و  ٕٗٛ/ٕ: ـبتلف الرواية و ؛ ب  ٛٓٔلوحة : وشرح اعبامع الصغّب للتاج الكردري ؛  ٚٔٔ/٘: 
 .ٔٗ٘/ٕ: وبدائع الصنائع ؛  ٖٔٔ/ٕ

 .ٜٓٔ/ٔ: األحكاـ الشرعية يف األحواؿ الشخصية مع شرحة حملمد األبياين : انظر  (٘)
 .ٛٓٔ/ٔ :اؼبرجع السابق   (ٙ)



 الشروط الف اسدة في النكاح    في: الضابط الثالث  
افـؽاح ٓ يبطؾ بافؼوط افػاشدة

( )
 . 

 

 :(2)ت٘ضٚح اهضابط 

ٓ  , ُم٘مت٣م اًمٕم٘مدُمـ ُم٤م ًمٞمس  اؿمؽماطُ وهق  , ذم اًمٜمٙم٤مح أن اًمنمط اًمٗم٤مؾمد:  اعمراد سم٤مًمْم٤مسمط 

 .هق سمؾ َيبُٓمؾ  , ُيبٓمِؾ اًمٜمٙم٤مَح 

 : قمغم ىمسٛملم  ي٘متْمٞمف اًمٕم٘مدُ  ٘مقد ذم اؿمؽماط ُم٤م ٓأن اًمٕمُ : سمٞم٤مٟمف 

 .ٟمحقهوٞمع بيم٤مًم د اًمٕم٘مدَ ٗمِس ُم٤م يُ : ُمٜمٝم٤م 

 .إصؾ يم٤مًمٜمٙم٤مح ح  يِّم و ؾ ومٞمف اًمنمطُ ُم٤م يبٓمُ : ُمٜمٝم٤م و

م اًمبٞمعَ هيدِ  اًمنمطُ و , م اًمنمطَ اًمٜمٙم٤مح هيدِ :  ىم٤مل اًمٜمخٕمل 
(ٖ)

. 

 

 :فشٗع اهضابط 

ُم٦مٍ حُم  ىمراسم٦مٍ  وأ رض٤معٍ ًمف ًمِ  ؾ  إطمدايمه٤م ٓ دحِ  , واطمد ج اُمرأشملم ذم قم٘مدـ شمزو  ُمَ  .1  اظمتالِف  وأ ر 

ُم٦م سمٓمؾ ٟمٙم٤مُح و , اعمحٚم ٚم٦م صح ٟمٙم٤مُح  , يـدِ  قمبد ذم و ر  سمخالف ُم٤م إذا مجع سملم طُم  , اعمحر 

 , وم٤مؾمد ذم سمٞمع اًمٕمبد طمٞم٨م ٓ يّمح ذم اًمٕمبد : ٕن ىمبقل اًمٕم٘مد ذم احلر ذطٌ  , اًمبٞمع

سم٤مًمنموط اًمٗم٤مؾمدةاًمٜمٙم٤مح ٓ يبٓمؾ و , ُم٦ماعمحر   ؾ خيص  هذا اعمبٓمِ و , ومٞمبٓمٚمف
(ٗ)

. 

                                 
؛  ٖٙٔ/ٕ: تبيْب اغبقائق و ؛  ٘ٙ٘/ٕ: بدائع الصنائع و ؛  ٜٛ/٘: اؼببسوط : انظر و .  ٖٖٔ/ٕ: اؽبداية   (ٔ)

 .ٖ٘ٙ/ٔ: خبلصة الدالئل و 
 .ٕٗ/ٕ: فتح باب العناية و ؛  ٖ٘/ٗ,   ٕ٘ٔ/ٖ: فتح القدير : انظر   (ٕ)
( ٕٓٙٓٔ)وىو عند عبد الرزاؽ يف اؼبصنف , ودل أجده هبذا اللفظ (. ٕٗ/ٕ)ىكذا أورده يف فتح باب العناية   (ٖ)

إال , وكل شرط يف بيع فالبيع يهدمو , إال الطبلؽ , كل شرط يف نكاح فالنكاح يهدمو  : "عن إبراىيم بلفظ 
 ".العتاؽ

-ٖٕ/ٕ: وفتح باب العناية؛  ٘ٔٔ/ٖ: البحر الرائق و  ؛ ٖ٘ٔ/ٖ: فتح القدير و ؛  ٖٖٔ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٗ)
ٕٗ. 



 اعمثؾ : ٕن اعمٝمر واضم٥ٌم  وضم٥م هل٤م ُمٝمرُ و , هل٤م صح اًمٜمٙم٤مح إذا شمزوضمٝم٤م سمنمط أن ٓ ُمٝمرَ  .2

سمخالف اًمبٞمع : ٕن  , د اًمٜمٙم٤محسمف ٓ يٗمُس و , ف ذـم٤م وم٤مؾمداقمدُمِ  ومٙم٤من ذطُ  , ذقم٤م

دون ريمٜمف ؿ  ف ومال يتِ اًمثٛمـ ريمٜمُ 
(ٔ)

. 

ٓ يتزوج قمٚمٞمٝم٤م  نْ يم٠مَ  , ٝم٤مك ؿمٞمئ٤م يٜمٗمٕمُ ُمع اعمسٛم   ط هل٤مَذ وـ ُمٝمر ُمثٚمٝم٤م ُمِ  ضمٝم٤م سم٠مىمؾ  إذا شمزو   .3

, وم٤مؾمدا  ةِ رَ اعمس٤مومَ وإن يم٤من ذُط قمدِم اًمتزوج واًمٜمٙم٤مح  صح   , ضمٝم٤م ُمـ سمٚمده٤مرِ ٓ خُي  وأ

اعمب٤مح : ٕن اًمٜمٙم٤مح ٓ يبٓمؾ سم٤مًمنموط اًمٗم٤مؾمدة وًمٙمقٟمف ُمٜمٕم٤م ُمـ إُمر اعمنموع أ
(ٕ)

. 

يمذا و , ُمثٚمٝم٤م يم٤من هل٤م ُمٝمرُ و , صح اًمٜمٙم٤مح , امنسٚمِ يمه٤م ُمُ و , ظمٜمزيروشمزوضمٝم٤م قمغم مخر أ قًم .4

اًمٜمٙم٤مح ٓ يبٓمؾ و , ٟمحقهوذم يمؾ شمسٛمٞم٦م وم٤مؾمدة ذم اعمٝمر : ٕهنام ذـم٤م ىمبقل اخلٛمر 

سم٤مًمنموط اًمٗم٤مؾمدة
(ٖ)

. 

ٟمٙم٤مح اًمِمٖم٤مر  .5
(ٗ)

ُمثٚمٝم٤م  ًمٙمؾ واطمدة ُمٜمٝمام ُمٝمرُ و , صحٞمح 
(٘)

ط ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م و:  ذًمؽ ٕٟمف ُذِ

ومب٘مل هذا  , (سمْمع إظمرى وهق ) داىم٤م يٙمقن َص ح أن ْمع يمؾ واطمدة ُمٜمٝمام ُم٤م ٓ يّمٚمُ سمُ 

اًمٜمٙم٤مح ٓ يبٓمؾ سم٤مًمنموط اًمٗم٤مؾمدةو , ذـم٤م وم٤مؾمدا
(ٙ)

. 

                                 
 .ٖٙٔ/ٕ: تبيْب اغبقائق و ؛  ٕ٘ٓ/ٖ: فتح القدير و ؛  ٕٖٗ-ٖٕٖ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٔ)
 .ٓٙ/ٕ: فتح باب العناية و ؛  ٖٕٔ/ٖ: العناية و ؛  ٘ٙ٘/ٕ: بدائع الصنائع و ؛  ٜٕٖ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٕ)
 . ٘ٙ٘/ٕ: بدائع الصنائع و ؛  ٕٖٚ/ٕ: اؽبداية و ؛  ٜٛ/٘: اؼببسوط : انظر   (ٖ)
انظر . ىو أف يزوج الرجل بنتو أو أختو آخر على أف يزوجو اآلخر بنتو أو أختو ليكوف بضع كل صداقا لؤلخرىو   (ٗ)

 .ٕٖٚ/ٕ: حاشية اللكنوي على اؽبداية : 

متعلق النهي : " يث من النهي عن الشغار قاؿ ابن اؽبماـ رضبو اهلل ؾبيبا عما يرد على ىذا فبا جاء يف اغبد  (٘)
ما و كبن قائلوف بنفي ىذه اؼباىية و , كوف البضع صداقا و مأخوذ يف مفهومو خلوه عن الصداؽ و , مسمى الشغار 

فينعقد  موجبا , فيبقى نكاح ظبي فيو ما ال يصلح مهرا , فبل نثبت النكاح كذلك بل نبطلو , يصدؽ عليها شرعا 
بل اقتضت , ما أثبتناه دل يتعلق بو و , فما ىو متعلق النهي دل نثبتو , ر يى فيو طبر أو خنز كاؼبسم, ؼبهر اؼبثل 

فظهر أنا , تسمية ما ال يصلح مهرا و أعِب ما يفيد االنعقاد دبهر اؼبثل عند عدـ تسمية اؼبهر , العمومات صحتو 
 .ٕٕٕ/ٖ :فتح القدير ". دل نوجب البضع مهرا و قائلوف دبوجب اؼبنقوؿ حيث نفيناه 

: الكفاية و ؛ ٕٕٕ/ٖ: والعناية ؛  ٘ٙ٘/ٕ: بدائع الصنائع و ؛  ٕٖٚ/ٕ: اؽبداية و ؛  ٘ٓٔ/٘: اؼببسوط : انظر   (ٙ)



 

 :استجِاء ًّ اهضابط 

أن يتزوج اُمرأًة سمِمٝم٤مدة ؿم٤مهديـ إمم وهق  , ٧ماعم١مىم   يستثٜمك ُمـ قمٛمقم هذا اًمْم٤مسمط اًمٜمٙم٤مُح 

 , اًمتقىمٞم٧موهق  , ذـم٤م وم٤مؾمدا ط ومٞمفَذ و , َذيَمر اًمٜمٙم٤مَح : ٘مت٣م اًمْم٤مسمط أن ي٘م٤مل ومٛمُ . قمنمة أي٤مم

 .هبذا ىم٤مل زومر و , صحود اًمٜمٙم٤مح شم٠مسم  و , ومبٓمؾ اًمنمطُ  , اًمٗم٤مؾمدة اًمٜمٙم٤مح ٓ يبٓمٚمف اًمنموطُ و

 قمٜمٝم٤م سمٚمٗمظ اًمٜمٙم٤مح اعمتٕم٦م إٓ أٟمف قمؼم  هق : ٕن هذا  ٧م سم٤مـمٌؾ اًمٜمٙم٤مح اعم١مىم  : ىم٤مل إئٛم٦م اًمثالصم٦م و

وم٢مهن٤م طمقاًم٦م   , يم٤مًمٙمٗم٤مًم٦م سمنمط سمراءة إصٞمؾ , ذم اًمٕم٘مقد ًمٚمٛمٕم٤مين ٓ إًمٗم٤مظ اًمٕمؼمةُ و , اًمتزوي٩مو

 .أمجٕملمسم٢ممج٤مع اًمّمح٤مسم٦م  ُمٜمسقظم٦مٌ  اعمتٕم٦مُ و , ٝم٤مقضمد ًمٗمٔمُ إن مل يُ و ًمقضمقد احلقاًم٦م طم٘مٞم٘م٦مً  ُمٕمٜمًك 

 , ٧مر اًمٜمٙم٤مح اعم١مىم  سمؾ ذيمَ  , ومٛمٛمٜمقعٌ  "صمؿ أدظمؾ قمٚمٞمف ذـم٤م وم٤مؾمدا , ذيمر اًمٜمٙم٤مح": أُم٤م ىمقًمف و

يبٓمؾ اًمنمطويّمح اًمٜمٙم٤مح : ومال ي٘م٤مل  , اعمتٕم٦م ٧م ٟمٙم٤مُح اعم١مىم   اًمٜمٙم٤مُح و
(ٔ)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               
 .ٕٗ/ٕ: فتح باب العناية و ؛  ٕٕٕ/ٖ: 

 .ٖٛ/ٕ: اعبوىرة النّبة و ؛  ٛ٘٘/ٕ: بدائع الصنائع و ؛  ٖٖٔ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٔ)



 

 

 

 

 

 

 

 

 : وؾقف وابطان 

 

 .٦مٌ ٟمٔمري   ٟمٙم٤مِح اإلِ  وٓي٦مُ : اًمْم٤مسمط إول 

  

 .ومْمقزم همػمُ  واطمدٌ   اًمٜمٙم٤مٍح رذَم  ـمَ يتقمم  : اًمْم٤مسمط اًمث٤مين 

 

 

 

 

 املبحح اهجاهح 

 باب األٗهٚاء ٗاألكفاء



 في الوالية في النكاح  : األول  ضابط  ال
ةكؽاح كظريَّ اإلِ  وٓيةُ 

( )
. 

 

  :ت٘ضٚح اهضابط ٗتعوٚوٕ 

 : اًمقٓي٦م ذم اًمٜمٙم٤مح ٟمققم٤من 

 , ب٤مصمٞم   ورا يم٤مٟم٧م أٙمْ سمِ  , ٚم٦مٖم٦م اًمٕم٤مىمِ اًمقٓي٦م قمغم اًمب٤مًمِ  لوه ,واؾمتحب٤مب  ٍب ٟمدْ  وٓي٦مُ : إول 

روضم٤م ُمـ ظمالف اًمِم٤مومٕمل ظُم وىم٤مطم٦م ٥م إمم اًمقَ ٜمَس ٓ شمُ طمتك ٝم٤م ه٤م إمم وًمٞم  أُمرِ  هل٤م شمٗمقيُض  ستح٥م  ومٞمُ 

. 

اًمقٓي٦م قمغم اًمّمٖمػمة سمٙمرا يم٤مٟم٧م وهق  , ك وٓي٦م إضمب٤مرسٛم  شمُ و ,واؾمتبداد  ؿٍ تْ طَم  وٓي٦مُ : اًمث٤مين و

سمتٜمٗمٞمذ اًمٕم٘مد  د  ستبِ يَ و , ذم ٟمٙم٤مح ه١مٓء ذطٌ  وم٤مًمقزم   , اعمرىمقىم٦موويمذا اعمٕمتقه٦م  , صمٞمب٤م وأ

قمٚمٞمٝمؿ
(ٕ)

. 

ض  شم٘متيضأن ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م  ُيبلم  اًمْم٤مسمطُ  . اًمقٓي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م هذههق ُمقرد اًمْم٤مسمط و أن شُمٗمق 

هلذا اًمٜمٔمر وم٢من إؾمب٤مب إرسمٕم٦م  رقم٤مي٦مً و , اعمقمم قمٚمٞمف ه ذم طمؼ  ٟمٔمرُ  ؿ  ـ ىمد شمَ ضمب٤مر إمم ُمَ اإلِ  وٓي٦مُ 

ٕمٗم٤م قمغم َض و ىمقةً  تٗم٤موُت شمَ  (  اإلُم٤مُم٦مواًمقٓدة واًم٘مراسم٦م واعمٚمؽ  : هلو)   اًمقٓي٦مُ  ٧ُم اًمتل هب٤م شمثبُ 

 .عمّم٤مًمح اعمقمم قمٚمٞمف ـ ٟمٔمرٍ ـ ُمِ طمس٥م ُم٤م شمتْمٛم  

ظمت٤من إَ  اظمتٞم٤مرِ و , ػءـ دحّمٞمؾ اًمٙمُ راد عم٘م٤مصده ُمِ ٤م يم٤من يُ أن قم٘مد اًمٜمٙم٤مح عم  : سمٞم٤من ذًمؽ 

أن  اىمت٣م هذا اًمٕم٘مدُ  , ـ ت٤مم اًمٜمٔمرهل٤م ُمِ  د  يم٤مٟم٧م هذه إؿمٞم٤مء ٓ سمُ و , اعمٝمر شم٘مديرِ و , اًمٕمرائسو

ٗمل سمدًمٞمؾ اًمٜمٔمر قمـ طم٘مٞم٘متف : ٕن صمؿ ايمتُ  , اعمقمم قمٚمٞمف ه ذم طمؼ  ٟمٔمرُ  ـ يٚمٞمف مـ ىمد شمؿ  يٙمقن ُمَ 

                                 
  . "أف ىذه الوالية نظرية : نا ل( : " ٜٖٔ/ٕ)قاؿ يف اؽبداية   (ٔ)

 ".والية اإلنكاح والية نظر ( : " ٜٚٗ/ٕ)قاؿ يف بدائع الصنائع و 
؛ ٛٛٔ/ٛ: الدر اؼبختار . وما ال فبل , أف كل من تصرؼ يف مالو تصرؼ يف نفسو: ىو  أصل ىذا التقسيمو   (ٕ)

 .ٚٔٔ/٘: البحر الرائق : انظر و 



 .قمغم احل٘مٞم٘م٦م ومٞمف ر اًمقىمقُف سم٤مـمـ يتٕمذ   اًمٜمٔمر أُمرٌ 

 . ذم طمؼ اعمٛمٚمقك اًمٜمٔمرِ وإمم اًمِمٗم٘م٦م  ٚمؽ داعٍ : ٕن اعمِ  اعمٚمُؽ  :  ومدًمٞمؾ اًمٜمٔمر ذم اًمرىمٞمؼ

 .اًمداقمٞم٦م ًمٚمِمٗم٘م٦م ُمع ت٤مم اًمرأي اًم٘مراسم٦مُ  : هقذم همػمه و

يٜمٔمر ًمٚمّمٖمػمة ومقق  , اجلد : ٕن إب واومر اًمِمٗم٘م٦موإب  ٤م ىمراسم٦مُ وم٠مىمرهُب :  صمؿ اًم٘مراسم٦م ُمراشم٥ُم 

ف قمغم اعم٤مل ؿ وٓيتَ د قمٛم  ىماًمرأي : سمدًمٞمؾ أن اًمنمع  شم٤مم  هق  ُمع وومقر اًمِمٗم٘م٦م و , ُم٤م يٜمٔمر ًمٜمٗمسف

طمتك  , اعمقمم قمٚمٞمفُم٦م ذم طمؼ ٚمزِ ضمٕمٚمتٝم٤م ُمُ  ف هبذه اخلّم٤مل ىمقةً وٓيتُ  ٧ْم وم٤ميمتسبَ  , اًمٜمٗمس مجٞمٕم٤مو

 .ذم هذا يمٚمف يم٤مٕب اجلد  و. اخلٞم٤مر فيسٚمب

ًمٙمـ  , إموب٤مت اجلد ُمـ اًمٕمَّم وطم٤مصؾ ذم همػم إب وهق  , اًم٘مراسم٦م يكم هذه اعمرشمب٦م ُمٓمٚمُؼ و

ىمد أفمٝمر و. ٟم٘مّم٤من اًمرأي ذم إمو , : ًم٘مّمقر اًمِمٗم٘م٦م ذم اًمٕمّمب٤مت يمه٤م ٟم٘مٌص ؾ إمم ٟمٔمرِ ختٚم  

ومٙم٤مٟم٧م هلؿ  , ه ذم اًمٜمٗمسومقضم٥م إفمٝم٤مرُ  , ٦م ه١مٓء ذم اعم٤ملاًمِم٤مرع هذا اًمٜم٘مّم٤من طمٞم٨م ُمٜمع وٓي

 .هلذا صمب٧م ًمٚمٛمقمم قمٚمٞمف ذم قم٘مد ه١مٓء اخلٞم٤مر سمٕمد اًمبٚمقغو , اًمتٜمٗمٞمد دون وٓي٦م اإلًمزام وٓي٦مُ 

 . اخلٞم٤مر ذم قم٘مده أومم قمـ ه١مٓء يم٤من إصمب٤مُت  وٓي٦م اًم٘م٤ميض عم٤م يم٤مٟم٧م ُمت٠مظمرةً و

 

 

 

 : فشٗع اهضابط 

 : ُمـ ومروع اًمْم٤مسمط 



ٓ ٟمٔمر ذم و , ًمٚمٜمٔمر ٧ُم : ٕن وٓي٦م اًمٜمٙم٤مح إٟمام يثبُ  ٓ جمٜمقنٍ وٓ صٖمػم و ٕمبدٍ ًمِ  وٓي٦مَ ٓ  .1

 ػء : ٓؿمتٖم٤مل اًمٕمبد سمخدُم٦م ُمقٓهًمٕمجز يمؾ ُمٜمٝمؿ قمـ دحّمٞمؾ اًمٙمُ  , اًمتٗمقيض إمم ه١مٓء

ه قمٜمد اًمّمبلٍَم ىمِ و , ًمٕمدم اًمٕم٘مؾ قمٜمد اعمجٜمقنو ,
(ٔ)

. 

اخل٤مل ويم٤مٕظم٧م  , اًمّمٖم٤مر قمٜمد قمدم اًمٕمّمب٤مت يقز ًمٖمػم اًمٕمّمب٤مت ُمـ إىم٤مرب شمزوي٩ُم  .2

ومّم٤مر يم٤مًمٕمّمب٦م , قمغم اًمٜمٔمر : ٕن ؿمٗم٘م٦م اًم٘مراسم٦م طم٤مُمٚم٦مٌ 
(ٕ)

. 

ج : ٕن هذه اًمقٓي٦م زو  ُمٜمف أن يُ  أسمٕمدُ هق ضم٤مز عمـ  , ُمٜم٘مٓمٕم٦م إىمرب همٞمب٦مً  إذا هم٤مب اًمقزم   .3

ٕمدض إمم إسمٗمق  ومٞمُ  , ٜمتٗمع سمرأيفإمم ُمـ ٓ يُ  ًمٞمس ُمـ اًمٜمٔمر اًمتٗمقيُض و , ٟمٔمري٦م
(ٖ)

. 

 ضمٝمام همػمُ إن زو  و , هلام سمٕمد سمٚمقهمٝمام اجلد ومال ظمٞم٤مرَ وضمٝمام إب أاًمّمٖمػمة إن زو  واًمّمٖمػم  .4

إن ؿم٤مء ومسخ : و , إن ؿم٤مء أىم٤مم قمغم اًمٜمٙم٤مح , غُمٜمٝمام اخلٞم٤مر إذا سمٚمَ  ٙمؾ واطمدٍ اجلد ومٚمِ وإب 

ًمٜم٘مّم٤مهن٤م و , أصؾ اًمقٓي٦م ٧ُم ثبُ ي٠مصؾ اًمِمٗم٘م٦م ومبِ  , اجلد ىم٤مسةٌ وإب  ٕن ؿمٗم٘م٦م همػمِ 

اًمٚمزوم شمتٛمٞمام ًمٚمٜمٔمر ذم طم٘مٝمام وٓي٦مُ  ٧ْم اٟمتٗمَ 
(ٗ)

. 

 , فزاد ذم ُمٝمر اُمرأشمِ وف اًمّمٖمػم اسمٜمَ  وأ , ـ ُمٝمر ُمثٚمٝم٤مص ُمِ ٟم٘م  وف اًمّمٖمػمة اسمٜمتَ  إذا زوج إُب  .5

قمدُمف ذم هذا اًمٕم٘مد واجلد : ٕن اًمٜمٔمر وٓ يقز ذًمؽ ًمٖمػم إب و , ذًمؽ قمٚمٞمٝمامز ضم٤م

يمؾ اًمَّضر سمسقء اًمٕمنمة  وم٤مًمَّضرُ  , سم٤مـمـ سمؾ سم٤مقمتب٤مر أُمرٍ  , تفٚم  ىمِ وًمٞمس٤م ُمـ ضمٝم٦م يمثرة اعم٤مل 

اًمٜمٔمر يمؾ اًمٜمٔمر ذم ضده ُمـ ُمقاوم٘م٦م إظمالق و , رأظَم  إدظم٤مل يمؾ ُمٜمٝمام اعمٙمروه قمغمو

 , همػم ُم٘مّمقد  ومٞمف اعم٤مل ؾمٝمٌؾ  أُمرُ و , اعمٕم٤مذة سم٤معمٕمروف ذم هذا اًمٕم٘مدوسـ اًمّمحب٦م طُم و

                                 
األحكاـ الشرعية يف األحواؿ الشخصية و ؛  ٖٛٔ/ٕ: حاشية اللكنوي على اؽبداية و ؛  ٖٛٔ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٔ)

 :ٔ/ٔٔٛ. 
 .ٕٕٙ/ٔ: خبلصة الدالئل و ؛  ٜٖٔ-ٖٛٔ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٕ)
ىذا ألف التفويض إذل األقرب ليس و ( : " ٗٛٔ-ٖٛٔ/ٖ)قاؿ يف فتح القدير و ؛  ٜٖٔ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٖ)

فحيث  ,ىي الشفقة الباعثة على زيادة إتقاف الرأي للموليةو  , يف األقربية زيادة مظنة للحكمةبل ألف  , لكونو أقرب
 ".فاتت مصلحتهاو ال ينتفع برأيو أصبل سلبت إذل األبعد ؛ إذ لو أبقينا والية األقرب أبطلنا حقها 

 .ٙ٘ٛ/ٕ: ـبتلف الرواية و ؛  ٖٚٔ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٗ)



وهق  , هٜم٤م دًمٞمؾ اًمٜمٔمر ىم٤مئؿٌ و , قمٚمٞمف ؼ احلٙمؿُ ٕمٚم  ومٞمُ  , فٕمتؼم دًمٞمٚمُ وم٢مذا يم٤من اًمٜمٔمر أُمرا سم٤مـمٜم٤م يُ 

اجلد وسمخالف همػم إب  , اًم٘مراسم٦م اًمداقمٞم٦م إمم وومقر اًمِمٗم٘م٦م ُمع يمامل اًمرأي فم٤مهرا ىمرُب 

يدل قمغم اؿمتامًمف قمغم اعمّمٚمح٦م اًمب٤مـمٜم٦م  دًمٞمؾٍ  قمدمِ وُمـ اًمٕمّمب٤مت ًم٘مّمقر اًمِمٗم٘م٦م ومٞمٝمؿ 

٦م اًمتل شمزيد قمغم اًمَّضر اًمٔم٤مهراخلٗمٞم  
(ٔ)

 . 

 

                                 
 , الزيادة عن مهر اؼبثل بأكثر فبا يتغابن الناس فيو ليس من النظر يف شيء و أف اغبط ذىب الصاحباف إذل و   (ٔ)

: انظر . فمنشأ االختبلؼ ربقق النظر من عدمو بعد االتفاؽ على األصل اؼبذكور. بفوات النظر يبطل العقدو 
 .ٜٙٔ-ٜ٘ٔ/ٖ: فتح القدير و ؛  ٕٔ٘-ٔٔ٘/ٕ: بدائع الصنائع و ؛  ٕٕٖ/ٕ: اؽبداية 



 في انعق اد النكاح بعاقد واحد: الثاني  ابط  ضال
قيلُض ؾَ  ؽرُ   افـؽاح واحٌد دَم  ضرَ تقػَّ يَ 

( )
. 

  

 :ت٘ضٚح اهضابط ٗتعوٚوٕ 

 : ًمٚمٜمٙم٤مح قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م إُم٤م أن يٙمقن قزم  اعمتَ 

  , ـ يٕم٘مد ًمٜمٗمسفُمَ وهق  , أصٞمال  

 , ُمـ يٕم٘مد عمقًمٞمفوهق  , ٤موًمٞمّ وأ

 , ذ ذم اًمٗمقرومٜمٙم٤مح ه١مٓء يٜمٗمُ  , ٚمفُمـ يٕم٘مد عمقيم  وهق  , ويمٞمالوأ

  .ه سمٖمػم إذٟمفؾ قمـ همػمِ ي٘مبَ و٥م اًمٜمٙم٤مح أقضمِ ـ يُ ُمَ وهق  , قًمٞم٤مُْم ومَ وأ

ص٤مر ووم٢مذا أضم٤مزه اؾمتٜمد إمم أول اًمٕم٘مد  , قمغم اإلضم٤مزة مـ قم٘مد قمٜمف اًمٗمْمقزم ُمقىمقٌف  ٟمٙم٤مُح و

 :  لم قمٜمدهؿ أصٚمَ وىمد سمٜمقا ذًمؽ قمغم ,  ن ومٞمفيم٠مٟمف أذِ 

اٟمٕم٘مد ُمقىمقوم٤م قمغم ( قمغم اإلُمْم٤مء  أي ىم٤مدرٌ ) ٞمز ًمف جُم وـ ومْمقزم ر ُمِ أن يمؾ قم٘مد صدَ : إول 

 . اإلضم٤مزة

أن اإلضم٤مزة اًمالطم٘م٦م يم٤مًمقيم٤مًم٦م اًمس٤مسم٘م٦م: اًمث٤مين و
(ٕ)

 . 

 , (واًم٘مبقل يمٚمٞمٝماماإلي٤مب : أي )  اًمٜمٙم٤مح ذَم يـ ـمرَ اعمذيمقرِ   أطمدُ ومٛمج٤مل اًمْم٤مسمط ومٞمام إذا شمقمم  

ؾمقاء  , ُمـ اجل٤مٟمبلم واطمد إذا يم٤مٟم٧م ًمف وٓي٦مٌ  احلٜمٗمٞم٦م قمغم أن اًمٜمٙم٤مح يٜمٕم٘مد سمٕم٤مىمدٍ  ع وم٘مٝم٤مءُ وم٘مد أمجَ 

اظمتٚمٗمقا ذم اًمقاطمد و , ٞمٚم٦م يم٤مًمث٤مسمت٦م سم٤مًمقيم٤مًم٦مدظِم  وأ , يم٤مًمث٤مسمت٦م سم٤معمٚمؽ واًم٘مراسم٦م ف أصٚمٞم٦مً يم٤مٟم٧م وٓيتُ 

                                 
  .(ٕ٘/ص)لفظ مأخوذ من النقاية ال  (ٔ)

الواحد ال يصلح فضوليا من ( : "ٖٕٖ/ٕ)قاؿ و  , "الواحد يتوذل طريف النكاح ( : "ٖ٘ٓ/ٕ)قاؿ يف اؽبداية و 
 ...."اعبانبْب أو فضوليا من جانب 

 (.ٖٖٓ-ٜٕٖ/ٛ: )الدر اؼبختار : انظر و 
أو  , ال وكالةو من يتصرؼ لغّبه بغّب والية : الفضورل يف اصطبلح الفقهاء و ؛  ٛٗ/ٕ: فتح باب العناية : انظر   (ٕ)

 .ٚٗٔ/ٖ: البحر الرائق  : انظر . ليس أىبل لوو يتصرؼ لنفسو 



ـ ُمِ  قًمو اًمٓمروملم اًمقاطمد اًمٗمْمقزم ٓ يتقمم   : حمٛمد رمحٝمام اهللوومٕمٜمد  أّب طمٜمٞمٗم٦م  , اًمٗمْمقزم

 ظمالوم٤م ّٕب يقؾمػ , سمٙمالُملم وؿ سمٙمالم واطمد أشمٙمٚم  قًمو , ضم٤مٟم٥م واطمدٍ 
(ٔ)

. 

 : سٛم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م قمنمة اًمٓمروملم سم٤مًم٘مِ تقزم  طم٤مصؾ ُمُ و

 . ٞمؾ ُمـ اجل٤مٟمبلمإِص وهق  , ه٤م ُمستحٞمٌؾ واطمدُ 

 :  هل أن يٙمقن اًمقاطمدو , ٟم٤مومذة سم٤مٓشمٗم٤مق مخس٦مٌ و

  , لموًمٞم٤م ُمـ اجل٤مٟمبَ 

  , لمويمٞمال ُمـ اجل٤مٟمبَ  وأ

  , ويمٞمال ُمـ ضم٤مٟم٥م وًمٞم٤م ُمـ ضم٤مٟم٥م وأ

 , أصٞمال ُمـ ضم٤مٟم٥م ويمٞمال ُمـ ضم٤مٟم٥م وأ

 , وًمٞم٤م ُمـ ضم٤مٟم٥موأصٞمال ُمـ ضم٤مٟم٥م  وأ

 :  هل أن يٙمقن اًمقاطمدو , رقَ أرسمع ُص  اخلالومٞم٦مُ و

 , لمومْمقًمٞم٤م ُمـ اجل٤مٟمبَ 

 , ومْمقًمٞم٤م ُمـ ضم٤مٟم٥م ويمٞمال ُمـ ضم٤مٟم٥موأ

 , ومْمقًمٞم٤م ُمـ ضم٤مٟم٥م أصٞمال ُمـ ضم٤مٟم٥موأ

 .وًمٞم٤م ُمـ ضم٤مٟم٥مومْمقًمٞم٤م ُمـ ضم٤مٟم٥م وأ

ػيتقىم  : قمٜمده و , ػ هذا اًمٜمٙم٤مح سمؾ يبٓمؾٓ يتقىم  : ومٕمٜمديمه٤م  
(ٕ)

. 

حمٛمد وومٕمٜمد أّب طمٜمٞمٗم٦م  ؟ هؿمٓمرُ  وأ شم٤مم قم٘مدٌ  هؾ هق ُمٜمِم٠م اخلالف أن ُم٤م ي٘مقم سم٤مًمٗمْمقزمو

 .ػشم٤مم ومٞمتقىم   قم٘مدٌ  : وقمٜمد أّب يقؾمػ  , اًمٕم٘مد ومٞمبٓمؾ ؿمٓمرُ  : رمحٝمام اهلل

                                 
ألف اللفظ  , ال حيتاج إذل الشطر اآلخرو  , مث كل من يتوذل طريف العقد إذا أتى بأحد شطري اإلجياب يكفيو  (ٔ)

: فتح باب العناية و ؛  ٓ٘ٔ/ٖ: البحر الرائق و ؛  ٜٚٔ/ٖ: فتح القدير : انظر . الواحد يقع دليبل من اعبانبْب
 .ٜٕٖ/ٛ: حاشية ابن عابدين و ؛  ٜٗ/ٕ

 ٜٜٕ/ٔ: الفتاوى اؽبندية و ؛  ٓ٘ٔ/ٖ: البحر الرائق و ؛  ٜٗٔ/ ٙ: البناية و  ؛ ٛٛٗ/ٕ: بدائع الصنائع : انظر   (ٕ)
 .ٖٖٓ-ٜٕٖ/ٛ: ن حاشية ابن عابديو ؛  ٜٗ/ٕ: فتح باب العناية و ؛ 



: ٕن اًمٙمالم  وم٢مذا يم٤من ومْمقًمٞم٤م يتقىمػ , ُمـ اجل٤مٟمبلم يٜمٗمذ أن اًمقاطمد إذا يم٤من ُم٠مُمقرا: ًمف 

ٕن اإلضم٤مزة  : ومٙمذا سم٤مقمتب٤مر اإلضم٤مزة اٟمتٝم٤مء , سم٤مقمتب٤مر اإلذن اسمتداء , شم٤مم ذم اًمٜمٙم٤مح اًمقاطمد قم٘مدٌ 

هل و , اُمرأِت قمغم يمذا ظم٤مًمٕم٧ُم  : وم٢من اًمزوج إذا ىم٤مل , ص٤مر يم٤مخلٚمعو , اًمالطم٘م٦م يم٤مًمقيم٤مًم٦م اًمس٤مسم٘م٦م

 .ضم٤مز سم٤مٓشمٗم٤مق , ٝم٤مذم جمٚمس قمٚمٛمِ  ٚم٧ْم وم٘مبِ  ومبٚمٖمٝم٤م اخلؼمُ  , هم٤مئب٦م

يٙمقن سمٕمد ت٤مم  َػ ومال يتقىمػ قمغم ُم٤م وراء اعمجٚمس : ٕن اًمتقىم   , اًمٕم٘مد أن هذا ؿمٓمرُ : هلام و

ٕن اًمٚمٗمظ اًمقاطمد و , ىمديـ٤مٕٟمف يٜمت٘مؾ يمالُمف إمم اًمٕم : سمخالف اعم٠مُمقر ُمـ اجل٤مٟمبلم , ريمـ اًمٕم٘مد

ًمٗمظ  : أي)أُم٤م هذا  , يبٓمؾ سم٘مٞم٤مُمف قمـ اعمجٚمسو , هلذا ٓ يّمح رضمققمفو , ُمٜمف قم٘مد شم٤مم

سمخالف اخلٚمع و , يبٓمؾ سم٘مٞم٤مُمف قمـ اعمجٚمسو , سمدًمٞمؾ أٟمف يّمح رضمققمف , ومِمٓمر اًمٕم٘مد( اًمٗمْمقزم

هلذا ٓ يّمح رضمققمفو , ُمـ اًمزوج : ٕٟمف يٛملم
(ٔ)

. 

 

 : أدهٞ اهضابط 

 .وآصم٤مر اًمّمح٤مسم٦ماًمسٜم٦م واؾمتدًمقا هلذا اًمْم٤مسمط سم٤مًم٘مرآن 

 

 : أما افؼرآن 

  .(3: اًمٜمس٤مء ) ڇڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ڇ : وم٘مقًمف شمٕم٤ممم  .1

قمغم أن ًمٚمقزم أن يزوج وًمٞمتف ُمـ ٟمٗمسف دًمٞمٌؾ ٝمق وم , ذم إٟمٙم٤مح اًمٞمت٤مُمك: أي 
(ٕ)

. 

: اًمٜمس٤مء ) ڇۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ     ڇ : ىمقًمف شمٕم٤ممم و .2

127).  

ٝم٤م سم٠مدٟمك ُمـ ومػميد أن يٜمٙمحَ  , مج٤ملوُم٤مل  جر وًمٞمٝم٤م شمٙمقن ذاَت ذم يتٞمٛم٦م ذم طمِ  ٧ْم زًمَ ٟم

                                 
 .ٜٗٔ/ٙ: البناية و ؛  ٜٗٔ/ٖ: البحر الرائق و ؛  ٖٕٖ/ٕ: اؽبداية و ؛  ٚ٘ٛ/ٕ: ـبتلف الرواية : انظر   (ٔ)

 .ٜٗ/ٕ: فتح باب العناية و ؛  ٗٙ/ٕ: أحكاـ القرآف للجصاص : انظر   (ٕ)



ؿ وطمده سمف مل يٙمـ مل ي٘مُ  قه : إذ ًمقمغم أن اًمقزم ي٘مقم سمٜمٙم٤مح وًمٞمتف وطمدَ  ومٞمدل   , ٝم٤مصداىمِ 

ٓ يتح٘مؼ عم٤م ومٞمف ُمـ إحل٤مق اًمٕمت٤مب سم٠مُمرٍ  , ًمٚمٕمت٤مب ُمٕمٜمك
(ٔ)

. 

    .( 32: اًمٜمقر )  ڇٱ  ٻ  ٻ  ڇ : قمٛمقم ىمقًمف شمٕم٤ممم و .3

ُمـ  وه أُمـ همػمِ  طمٞم٨م أُمر ؾمبح٤مٟمف سم٤مإلٟمٙم٤مح ُمٓمٚم٘م٤م ُمـ همػم ومّمؾ سملم اإلٟمٙم٤مح

فٟمٗمِس 
(ٕ)

. 

 

 

 

ـةوأما افس  
( )

  : 

 , شحْ بٞمد اهلل سمـ ضَم أهن٤م يم٤مٟم٧م دح٧م قمُ :  طمبٞمب٦م  روة قمـ أم  داود قمـ قمُ  قومام روى أسم .1

 , رهؿدِ  آِٓف  ه٤م قمٜمف أرسمٕم٦مَ أُمٝمرَ و ,  اًمٜمبل   ج٤مِر  ضمٝم٤م اًمٜم  ومزو   , ومامت سم٠مرض احلبِم٦م

 ؾ اًمٜمبل  وم٘مبِ  , طمبٞمؾٝم٤م سمنُمَ سمٕمثَ و
(ٗ)

. 

وهبذا ُيسَتدل قمغم أن اًمٜمٙم٤مح إذا شمقٓه ومْمقزم  يٜمٕمِ٘مد ":  "سمذل اعمجٝمقد"ىم٤مل ذم 

"ؾذ وإٓ سمٓمَ ٟمٗمَ  وم٢من ىمبِؾ أوىمبَٚم٧ْم , اٟمٕم٘م٤مدا ُمقىمقوم٤م 
(٘)

. 

                                 
 .ٜٛٗ/ٕ: بدائع الصنائع و ؛  ٗٙ/ٕ: أحكاـ القرآف للجصاص : انظر   (ٔ)
 .ٜٛٗ/ٕ: بدائع الصنائع : انظر   (ٕ)
 .ٓ٘/ٕ: فتح باب العناية : انظر   (ٖ)
برقم , كتاب النكاح , ؛ واغباكم يف اؼبستدرؾ  (ٕٚٓٔ) برقم, باب الصداؽ , كتاب النكاح , رواه أبو داود   (ٗ)

  .ووافقو الذىيب, ىذا حديث صحيح على شرط الشيخْب ودل خيرجاه : وقاؿ , ( ٕٔٗٚ)
 .ٛٔ/ٛ: اجملهود يف حل سنن أيب داود بذؿ   (٘)  



 , "؟ومالٟم٦م ضمَؽ زو  أشمرىض أن أُ ": رضمؾ ىم٤مل ًمِ  أٟمف ٘مب٦م سمـ قم٤مُمر ُم٤م رواه أيْم٤م قمـ قمُ و .2

يمه٤م ج أطمدَ ومزو   , ٟمٕمؿ: ىم٤مًم٧م  , "؟ ومالٟم٤م ضمِؽ زو   أن أُ لْم أشمرَض ": ًمٚمٛمرأة ىم٤مل و , ٟمٕمؿ: ىم٤مل 

ويم٤من مـ ؿمٝمد احلديبٞم٦م , فص٤مطمبَ 
(ٔ)

. 

 

أما آثار افصحابةو
( )

  : 

: طمٙمٞمؿ سمٜم٧م ىم٤مرظ  م  ىم٤مل ُٕ  ,   أن قمبد اًمرمحـ سمـ قمقف ومام روى اًمبخ٤مري   .1

ده سمٚمٗمظ واطمدومٕم٘مَ ,  ِؽ تُ زوضمشمَ  ىمد :ىم٤مل , ٟمٕمؿ : ؟ ىم٤مًم٧م  زم  إِ  كِ أدمٕمٚملم أُمرَ 
(ٖ)

. 

 , اًمقيم٤مًم٦م هق و , ُمٜمٝم٤م أدمٕمٚملم أُمرِك إزم ؟ شمٗمقيٌض : ف ىمقًمُ ":  "اًمٕمٛمدة"ىم٤مل ذم 

ٗمٝمؿ ُمٜمف ُم٤م ذم اًمب٤مب أٟمف يُ  هم٤مي٦مُ  , ٝم٤مٗمٝمؿ أٟمف وًمٞم  وٓ يُ  , ٗمٝمؿ ُمٜمف إٓ أٟمف ويمٞمؾوٓ يُ 

"هذا احلٙمؿ ًمٞمس إٓ ضمقازُ 
(ٗ)

. 

ـُ قمؿ  : ىمٚم٧م ًمٕمٓم٤مء : ىم٤مل , وُم٤م روي قمـ اسمـ ضمري٩م  .2 ٓ رضمَؾ هل٤م , هل٤م  اُمرأٌة ظمٓمبٝم٤م اسم

ال ضُم رَ  رْ ت٠مُمُ ًمِ  أو, وأين ُأؿمِٝمديمؿ أين ىمد ٟمٙمحُتف, أن  ومالٟم٤م ظمٓمبٝم٤م  ومٚمُتِمِٝمدْ : ىم٤مل , ه همػمُ 

ُمـ قمِمػمت٤م
(٘)

. 

ض إُمرَ  , قمِمػمت٤م : ف ىمقًمُ ":  "دةٛمْ اًمٕمُ "ىم٤مل ذم   وٕمد أسمْ إمم اًمقزم إَ  يٕمٜمل شُمٗمق 

"إلؿمٝم٤مد٤مٙمتٗمل سمشم وأ , ـ أىمرسم٤مئٝم٤مدحٙمؿ رضمال ُمِ 
(ٙ)

. 

 

                                 
ىذا حديث صحيح على شرط : وقاؿ  , ( ٜٕٓٚ)واغباكم يف اؼبستدرؾ ( ٕٚٔٔ)رواه أبو داود يف سننو   (ٔ)

 . ووافقو الذىيب ,دل خيرجاه و الشيخْب 
 .ٓ٘/ٕ: فتح باب العناية : انظر   (ٕ)

ووصلو ابن سعد يف الطبقات الكربى  ؛ورل ىو اػباطب باب إذا كاف ال ,كتاب النكاح   , تعليقاالبخاري ذكره   (ٖ)
 .يف ترصبة أـ حكيم( ٕٚٗ/ٛ)

 .ٕ٘ٔ-ٕٗٔ/ٕٓ: عمدة القاري ( ٗ)
 (.ٔٓ٘ٓٔ)رواه عبد الرزاؽ يف اؼبصنف   (٘)
 .ٕ٘ٔ/ٕٓ: عمدة القاري (  ٙ)



 :فشٗع اهضابط 

ُمـ اًمٗمروع اعمٜمدرضم٦م دح٧م هذا اًمْم٤مسمط ومٞمام إذا يم٤من اًمقاطمد اعمتقزم ـمرذم اًمٜمٙم٤مح همػم 

ومْمقزم
(ٔ)

 : 

ـَ إذا زو   اجلد   .1 أظمٞمف  ج سمٜم٧َم إذا زو   إُخ و , ف اًمّمٖمػمةٜم٧م اسمٜمِ ـ سمِ ُمِ  ف اًمّمٖمػمَ اسمٜمِ  ج اسم

 .ُمـ اجل٤مٟمبلم ـ اسمـ أظمٞمف اًمّمٖمػم ضم٤مز : ٕٟمف وزم  ُمِ  اًمّمٖمػمةَ 

ر ضم٤مز : ٕٟمف يمه٤م سم٤مٔظَم ج أطمدَ ومزو   , سمف أيْم٤م ف اُمرأةٌ ٚمتْ ويم  وسم٤مًمتزوي٩م  ٚمف رضمٌؾ ـ ويم  ُمَ  .2

 .ـ اجل٤مٟمبلمُمِ  ويمٞمٌؾ 

 .ُمـ ضم٤مٟم٥م وزم  وـ ضم٤مٟم٥م ُمِ  ضمف ضم٤مز : ٕٟمف ويمٞمٌؾ ف ومزو  ضمف اسمٜمتَ زو  يُ  سم٠منْ  ٚمف رضمٌؾ ـ ويم  ُمَ  .3

ٞمؾ أِص وضمٝم٤م ضم٤مز : ٕٟمف ويمٞمؾ ُمـ ضم٤مٟم٥م ومتزو   , ـ ٟمٗمسفضمٝم٤م ُمِ زو  يُ  أنْ  ف اُمرأةٌ ٚمتْ ُمـ ويم   .4

 .ُمـ ضم٤مٟم٥م

 .وزم ُمـ ضم٤مٟم٥موٞمؾ ُمـ ضم٤مٟم٥م ـ ٟمٗمسف ضم٤مز : ٕٟمف أِص ُمِ  ف اًمّمٖمػمةَ قمٛم   ج سمٜم٧َم ُمـ زو   .5

 وًمقُمـ ضم٤مٟم٥م, وم٤م يٜمدرج دح٧م هذا اًمْم٤مسمط ومٞمام إذا يم٤من اعمتقزم ًمٚمٓمروملم ومْمقًمٞم٤م 
(ٕ)

  : 

 , (ؾم٤مسمؼ ُمٜمٝم٤م  يٕمٜمك اًمٖم٤مئب٦م ُمـ همػم إذنٍ )  ومالٟم٦مً  زوضم٧ُم  ىمد شمَ وا أين  ؿمٝمدُ ا: ـ ىم٤مل ُمَ  .1

ُم٤م و , ٕٟمف ومْمقزم ُمـ ضم٤مٟم٥م أصٞمؾ ُمـ ضم٤مٟم٥م : سم٤مـمٌؾ ٝمق وم , ْت وم٠مضم٤مزَ  , ٝم٤م اخلؼمُ ومبٚمٖمَ 

 , ذم اعمجٚمس ؾ قمٜمٝم٤م آظمرُ ىمبِ  وم٢منْ  , ػ قمغم ُم٤م وراء اعمجٚمسومال يتقىم   , اًمٕم٘مد ي٘مقم سمف ؿمٓمرُ 

 , هذا قمٜمديمه٤مو , ػ قمغم إذهن٤مشمقىم  وسمٕم٤مىمديـ  : ٕن اًمٕم٘مد شمؿ   ضم٤مز , ومبٚمٖمٝم٤م وم٠مضم٤مزْت 

 .ؾ أطمدٌ إن مل ي٘مبَ ويقز إذا أضم٤مز اًمٖم٤مئ٥م : يقؾمػ ومٞمٝمام قىم٤مل أسمو

                                 
 .ٜٗ/ٕ: باب العناية فتح و ؛  ٓ٘ٔ/ٖ: البحر الرائق و ؛  ٜٗٔ/ٙ: البناية و ؛  ٛٛٗ/ٕ: بدائع الصنائع : انظر   (ٔ)
 .ٛٗٔ/ٙ: البناية و ؛  ٕٓٓ-ٜٜٔ/ٖ: فتح القدير و ؛  ٖٕٖ-ٕٕٖ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٕ)



ؾ ُمٜمف ومْمقزم آظمر إن ىمبِ , ( ومْمقًمٞم٤م ُمـ اجل٤مٟمبلم), ومالٟم٦م ُمـ ومالن  ضم٧ُم زو  : ىم٤مل  رضمٌؾ  .2

 . وإٓ ومٕمغم اخلالف, شمقىمػ اشمٗم٤مىم٤م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 : وؾقف أربعة وقابط 

 .سم٘م٤مءً  اعمرأةِ  وضمقسم٤م وطمؼ   اًمنمعِ  اعمٝمر طمؼ  : اًمْم٤مسمط إول 

 .اعمثؾ ٥م إصكم ذم سم٤مب اًمٜمٙم٤مح ُمٝمرُ اعمقضَم : اًمْم٤مسمط اًمث٤مين 

ٝم٤م ذقم٤م يقز أو ُمٜمٗمٕم٦م يٛمٙمـ شمسٚمٞمٛمُ  ُم٤م هق ُم٤مٌل : اًمْم٤مسمط اًمث٤مًم٨م 

 .وُم٤م ٓ ٓ يقز, قمٚمٞمٝم٤م  ُج اًمتزو  

, ومٞمف  ح ُمٝمرا صح اًمٕم٘مدُ ل ُم٤م ٓ يّمٚمُ ٛم  ُمتك ؾُم : اًمْم٤مسمط اًمراسمع 

 .اعمثؾ ٥م ُمٝمرُ ووضَم 

 

 

 املبحح اهشابع

 باب املٔش



 في المهر  : األول  ضابط  ال
بؼاءً  ادرأةِ  حؼ  و , افؼع وجقبا ادفر حؼ  

( )
. 

 

 : (2)ت٘ضٚح اهضابط

ه ذم طم٤مًم٦م أظمذِ  ٧م ًمٚمٛمرأة طمؼ  يثبُ و , اًمنمع طمؼ   أن وضمقب اعمٝمر اسمتداءً : ُمٕمٜمك اًمْم٤مسمط 

 .اًمب٘م٤مء

 : ذم اعمٝمر طم٘مقىم٤م صمالصم٦م  سمٞم٤من ذًمؽ أن  و

  . (أىمؾ اعمٝمر  : أي) ُمـ قمنمة دراهؿ  أن ٓ يٙمقن أىمؾ  وهق : طمؼ اًمنمع 

  . ٝم٤مُمثٚمِ  ُمـ ُمٝمرِ  أىمؾ   أن ٓ يٙمقنَ وهق : طمؼ إوًمٞم٤مء و

 . ٚمٙم٤م هل٤مُمِ  أن يٙمقنَ و , ُمثٚمٝم٤م قمغم اًمٕمنمة إمم ُمٝمرِ  أن يزيدَ وهق : طمؼ اعمرأة و

 ٚمؽ اعمرأةُ صمؿ تَ  , سم٤مًمٕم٘مد ف اسمتداءً ر وضمقسمُ سمؾ يت٘مر   , سم٤مإلؾم٘م٤مطط اًمنمع ٓ يس٘مُ  وم٤مًمث٤مسم٧م سمحؼ  

 .قمٜمف سم٘م٤مءً  اإلسمراءَ 

 

 : أدهٞ اهضابط 

 .اًمنميٕم٦م  وُم٘م٤مصدِ  اعمٕم٘مقلِ وٜم٦م اًمس  و هلذا اًمْم٤مسمط سم٤مًمٙمت٤مِب  ل  دِ اؾمتُ 

 :  أما افؽتاب

                                 
 .ب ٜٓٔلوحة : اللفظ مأخوذ من شرح اعبامع الصغّب للتاج الكردري   (ٔ)

 ".البقاءمنا يصّب حقا ؽبا يف حالة إو ... أف اؼبهر وجوبا حق الشرع : لنا و ( : " ٕٖٗ/ٕ)قاؿ يف اؽبداية و 
 .ٖٙ٘/ٕ: بدائع الصنائع : انظر و 

 .ٕٔٔ/ٖ: الكفاية و ؛  ٜٙٔ/ٙ: البناية و ؛  ٜٕٔ, ٕٔٔ, ٕٛٓ/ٖ: فتح القدير : انظر   (ٕ)



د ىمٞم   (24:اًمٜمس٤مء ) ڇٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ       ٿ  ڇ : وم٘مقًمف شمٕم٤ممم  .1

وم٢مذا  , سم٤معمٝمر ض٦مٍ ٤موَ ٕمَ ُمُ  وم٤مًمٜمٙم٤مح قم٘مدُ  , ٥م إقمقاَض اًمب٤مء يّمحَ  طمرُف و , سم٤معم٤مل اإلطمالَل 

ب٤م ًمٚمٛمٝمرقضمِ اٟمٕم٘مد صحٞمح٤م يم٤من ُمُ 
(ٔ)

. 

  .( 53: إطمزاب )  ڇۉې ۉ ۅ ۅڇ: ىمقًمف شمٕم٤ممم و .2

ذم اًمٜمٙم٤مح سمٖمػم ُمٝمر أٟمف ذم طمؼ همػمه ٓ يٜمٕم٘مد إٓ  ؿ ُمـ ظمّمقصٞم٦م اًمٜمبل ٚمِ قمُ 

ب٤م ًمٚمٛمٝمرقضمِ ُمُ 
(ٕ)

. 

 .(53: إطمزاب )  ڇې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ڇ : ىمقًمف شمٕم٤ممم و .3

صداقوؿم٤مهديـ وٜمٙمح اُمرأة إٓ سمقزم ض أن ٓ يُ ومرَ : ىم٤مل ىمت٤مدة ذم شمٗمسػم هذة أي٦م 
(ٖ)

. 

 

 : وأما افسـة

ـُ ؾُم : ىم٤مل  , ٘مٛم٦مٚمْ طمدي٨م قمَ  ُمـ,  اًمسٜمـ إرسمٕم٦م ومام روى أصح٤مُب  ُمسٕمقد قمـ رضمؾ  ئؾ اسم

صداق  هل٤م ُمثُؾ :  وم٘م٤مل اسمـ ُمسٕمقد , ؾ هب٤م طمتك ُم٤متمل يدظُم وض هل٤م صداىم٤م ٗمرِ مل يُ وج اُمرأة شمزو  

ؾ سمـ ؾمٜم٤من إؿمجٕمل ٕم٘مِ وم٘م٤مم ُمَ  , (ٓ زي٤مدة وٓ ٟم٘مص  :أي)  ,طٓمَ ٓ ؿَم و َس يمْ ٓ وَ  , ٟمس٤مئٝم٤م

ـُ ومٗمرِ  , ىمْمٞم٧َم  ُم٤م ُمثَؾ  –ُمٜم٤م  اُمرأةٍ  –ع سمٜم٧م واؿمؼ روَ ذم سمِ  اهلل   رؾمقُل ىم٣َم : وم٘م٤مل   ح هب٤م اسم

ُمسٕمقد
(ٗ)

 . 

 

                                 
 .ٛٙٔ/ٙ: البناية و ؛  ٕ٘ٓ/ٖ: فتح القدير و ؛  ٖٙ/٘: اؼببسوط : انظر   (ٔ)
 .ٛٙٔ/ٙ: البناية و ؛  ٖٙ/٘: اؼببسوط : انظر   (ٕ)
 .ٛٙٔ/ٙ: البناية و ؛  ٓٛٗ/ٖ: قرآف للجصاص أحكاـ ال: انظر   (ٖ)
باب , كتاب النكاح ,  داودو اغبديث أخرجو أبو . ٙ٘/ٕ: فتح باب العناية و ؛  ٕ٘ٓ/ٖ: فتح القدير : انظر   (ٗ)

باب الرجل يتزوج اؼبرأة , كتاب النكاح , الَبمذي و  ؛ (ٕٗٔٔ) برقم, فيمن تزوج ودل يسم صداقا حٌب مات 
باب إباحة التزوج , كتاب النكاح , والنسائي ؛ حسن صحيح: قاؿ و ( ٘ٗٔٔ)برقم , ا فيموت قبل أف يفرض ؽب

 .(ٖٖٗ٘)برقم , بغّب صداؽ 



 : وأما ادعـك

اُمتٜمع وم٤مًم٘م٤ميض يؼمه ًمق  طمتك  , ُمـ اًمزوج ي٥م قمٚمٞمف اًمٗمرُض  اًمٗمرَض  ٧ْم وم٢مهن٤م إذا ـم٤مًمبَ  .1

 هذا دًمٞمؾ اًمقضمقب ىمبؾ اًمٗمرضو , ف ذم اًمٗمرضمل يٗمٕمؾ ٟم٤مب اًم٘م٤ميض ُمٜم٤مسمَ وًمق  , قمغم ذًمؽ

شم٘مدير ُم٤م ًمٞمس سمقاضم٥م ُمـ اعمح٤مل وضمقُب و , ٕن اًمٗمرض شم٘مدير ,
(ٔ)

. 

س اعمبدل إٓ سمبدل واضم٥مبَ ُي وٓ  , ٓؾمتٞمٗم٤مء اعمٝمرٝم٤م س ٟمٗمَس إهن٤م دحبِ و .2
(ٕ)

. 

 

وأما ادؼاصد
( )

 : 

قمغم اًمٜمٙم٤مح  هل٤م إٓ سم٤مًمدوامِ  ٓ طمّمقَل  سمؾ عم٘م٤مصدَ  , ع ًمٕمٞمٜمفنَم وم٢من ُمٚمؽ اًمٜمٙم٤مح مل يُ  .1

لم ُمـ عم٤م يري سملم اًمزوضَم  , ٓ يدوم إٓ سمقضمقب اعمٝمر سمٜمٗمس اًمٕم٘مدو , قمٚمٞمف اًم٘مرارِ و

سمٜمٗمس  ٥م اعمٝمرُ مل يِ ٚمق  وم , اخلِمقٟم٦موقمغم اًمٓمالق ُمـ اًمقطمِم٦م  إؾمب٤مب اًمتل دحٛمؾ اًمزوَج 

قمٚمٞمف  ٕٟمف ٓ يِمؼ   , قمـ إزاًم٦م هذا اعمٚمؽ سم٠مدٟمك ظمِمقٟم٦م دحدث سمٞمٜمٝمام  اًمزوُج ب٤مزِم اًمٕم٘مد ٓ يُ 

 .اعمٓمٚمقسم٦م ُمـ اًمٜمٙم٤مح ومال دحّمؾ اعم٘م٤مصدُ  , اعمٝمر ًمزومَ  ْػ ف عم٤م مل خيَ إزاًمتُ 

ٓ دحّمؾ اعمقاوم٘م٦م إٓ إذا يم٤مٟم٧م و , إٓ سم٤معمقاوم٘م٦مه ٓ دحّمؾ ُم٘م٤مصدَ واًمٜمٙم٤مح  ٕن ُمّم٤مًمَح و .2

ًمف  ة إٓ سم٤مٟمسداد ـمريؼ اًمقصقل إًمٞمٝم٤م إٓ سماملٍ ز  ٓ قمِ و , ٙمرُم٦م قمٜمد اًمزوجُمُ  قمزيزةً  اعمرأةُ 

 ُم٤م يتٞمرس  و , فومٞمٕمز سمف إُمس٤ميمُ  , ذم إقملم ز  ف يٕمِ إص٤مسمتِ  قمٜمده : ٕن ُم٤م ض٤مق ـمريُؼ  ظمٓمرٌ 

ٝم٤م ُمتك ه٤مٟم٧م ذم أقملم اًمزوج يٚمح٘مُ و , فإُمس٤ميمُ  ومٞمٝمقن , إص٤مسمتف هيقن ذم إقملم ـمريُؼ 

 .ومال دحّمؾ ُم٘م٤مصد اًمٜمٙم٤مح , ومال شم٘مع اعمقاوم٘م٦مُ  , اًمقطمِم٦م

ر ِمٕمِ ة شمُ ر  أطمٙم٤مم اعمٚمؽ ذم احلُ و , إُم٤م ذم اعمتٕم٦مو , ٚمؽ صم٤مسم٧م ذم ضم٤مٟمبٝم٤م إُم٤م ذم ٟمٗمسٝم٤مٕن اعمِ و .3

 .ُمـ طمٞم٨م اعمٕمٜمك ل   اًمذ  ًمٞمٜمجؼِم  ًمف ظمٓمرٌ  ف ُم٤مٌل ٚمَ ٘م٤مسمِ أن يُ و ومال سمد   , اهلقانو ل  سم٤مًمذ  

                                 
 .ٔٙ٘/ٕ: بدائع الصنائع و ؛  ٖٙ/٘: اؼببسوط : انظر   (ٔ)
 .ٔٙ٘/ٕ: بدائع الصنائع و ؛  ٖٙ/٘: اؼببسوط : انظر   (ٕ)
 .ٔٙ٘-ٓٙ٘/ٕ: بدائع الصنائع : انظر   (ٖ)



 

 :فشٗع اهضابط 

 : ُمٜمٝم٤م  , يٜمدرج دح٧م هذا اًمْم٤مسمط ومروع يمثػمة

ُمثٚمٝم٤م  هل٤م ُمٝمرُ و اًمٜمٙم٤مُح  صح   , هل٤م ضمٝم٤م قمغم أن ٓ ُمٝمرَ شمزو  أو  , هل٤م ُمٝمرا سؿ  مل يُ وضمٝم٤م ن شمزو  إِ  .1

 ٝم٤م ذم طم٤مًم٦م اًمب٘م٤مءإٟمام يّمػم طم٘م  و , ُم٤مت قمٜمٝم٤م : ٕن اعمٝمر وضمقسم٤م طمؼ اًمنمعأو إن دظمؾ هب٤م 

اإلسمراء دون اًمٜمٗمل ومتٛمٚمؽ اعمرأةُ  ,
(ٔ)

. 

يالىمٞمف ذم طم٤مًم٦م  احلط  و , ٝم٤م سم٘م٤مء: ٕن اعمٝمر طم٘م   احلط   ٧م قمٜمف ُمـ ُمٝمره٤م صح  إن طمٓم   .2

اًمب٘م٤مء
(ٕ)

. 

آقمؽماض  -ه ٓ همػمِ و أٍب  -ًمٞمس ٕوًمٞم٤مئٝم٤م و , ب٦مُ اهلِ  ٧ْم زوضمٝم٤م صح  ه٤م ًمِ ُمٝمرَ  ٧ْم إذا وهبَ  .3

طم٘مٝم٤م ظم٤مًمّم٦م سم٘م٤مءً  اعمٝمرُ و , ٝم٤مُمٚمٙمَ  ٧ْم : ٕهن٤م وهبَ  قمٚمٞمٝم٤م
(ٖ)

. 

ىمد ص٤مر و , : ٕن ومس٤مد هذه اًمتسٛمٞم٦م حلؼ اًمنمع ـ قمنمة ومٚمٝم٤م اًمٕمنمةُ ُمِ  ك هل٤م أىمؾ  ؾمٛم  ًمق   .4

هذا  , وم٘مد رضٞم٧م سم٤مًمٕمنمة ًمرض٤مه٤م سمام دوهن٤م ,ع إمم طم٘مٝم٤م وم٠مُم٤م ُم٤م يرضمِ  , ٤م سم٤مًمٕمنمةٞمّ ٘مِْم ُمَ 

 , هل٤م ُمٝمر اعمثؾ : ٕن ومس٤مد اًمتسٛمٞم٦م يمٕمدم اًمتسٛمٞم٦م:  ىم٤مل زومر و , قمٜمد إئٛم٦م اًمثالصم٦م

ومٙمذا هٜم٤م , اعمثؾ ذم قمدم اًمتسٛمٞم٦م ي٥م ُمٝمرُ و
(ٗ)

. 

هل٤م ُمٝمر ُمثٚمٝم٤م : ٕن اًمٜمٙم٤مح ٓ يٙمقن سمدون وصح اًمٜمٙم٤مح  , ح ُمٝمراك ُم٤م ٓ يّمٚمُ إن ؾمٛم   .5

اعمٝمر
(٘)

. 

                                 
؛  ٚ٘ٔ/ٖ: والبحر الرائق ؛  ب  ٜٓٔلوحة : شرح اعبامع الصغّب للتاج الكردري و ؛  ٕٖٗ/ٕ: اؽبداية : انظر  (ٔ)

 .ٕٖٓ/ٔ: الفتاوى اؽبندية و 
 .ٖٖٔ/ٔ: الفتاوى اؽبندية و ؛  ٔٙٔ/ٖ: البحر الرائق و ؛  ٕٖ٘/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٕ)
 .ٜٚ/ٕ: اعبوىرة النّبة : انظر   (ٖ)
 .ٗ٘ٔ/ٖ: البحر الرائق و ؛  ٕٖٗ/ٕ: اؽبداية و ؛  ٕٛ-ٔٛ/٘: وط اؼببس: انظر   (ٗ)

 ضياشرح الزيادات لق: انظر و . ٕٕٕص : انظر , اؼبهر اؼبسمى سيأيت توضيح ما ال يصلح مهرا يف ضابط   (٘)



 في مهر المثل  : الثاني  ضابط  ال
ادثؾ دم باب افـؽاح مفرُ  ب إصع  ادقَج 

( )
. 

 

 : ت٘ضٚح اهضابط ٗتعوٚوٕ 

اشمٗمؼ أئٛم٦م احلٜمٗمٞم٦م قمغم أن اًمقاضم٥م إصكم ذم سم٤مب اًمٜمٙم٤مح ُمٝمر اعمثؾ
(ٕ)

 يمام أٟمف ذم اًمبٞمقعِ  , 

 , اًمٕمدلهق ومٙم٤من  , ف ُمـ يمؾ وضمفاًمٌمء ُمثٚمُ  ىمٞمٛم٦مُ و , اًمبْمع ذًمؽ ٕن ُمٝمر اعمثؾ ىمٞمٛم٦مُ و:  اًم٘مٞمٛم٦مُ 

 , ٤مر إي٤مهُب إن شمٕمذ  و , هل ٧ْم رت وضمبَ شم٘مر  و اًمتسٛمٞم٦مُ  ٧ْم وم٢مذا صح  . عمٝمر اعمثؾ إٟمام اًمتسٛمٞم٦م شم٘مديرٌ و

ُمٝمر وهق  , ض إصكم ذم هذا اًمب٤مبقَ وم٤معمّمػم إمم اًمٕمِ  , ذًمؽ همػمِ أو  اظمتالٍف أو ومٞمٝم٤م  ًمٗمس٤مدٍ 

اعمثؾ
(ٖ)

. 

 

 : فشٗع اهضابط 

 : ُمٜمٝم٤م  , ج قمغم هذا إصؾ يمٚمٞم٤مت يمثػمةر  خُي 

                                                                                               
 . ٕٕٕ/ٖ: العناية و ؛ أ  ٓٔٔلوحة : شرح اعبامع الصغّب للكردري و ؛  ٕٖٚ/ٕ: اؽبداية  و؛  ٖٔٛ/ٕ: اف خ

 .ٖٖ٘, ٖٖٓ/ٕ: اؽبداية   (ٔ)
  , "األصل يف النكاح و مهر اؼبثل ى( : " ٛٛٔ/ٙ)قاؿ يف البناية و  

ص : وشرح اعبامع الصغّب للصدر الشهيد؛  ٘ٓٙ, ٘ٙ٘/ٕ: بدائع الصنائع و ؛  ٜٔ/٘: اؼببسوط : انظر و 
: البحر الرائق و ؛  ٖٕٗ/ٖ: فتح القدير و ؛ أ  ٓٔٔلوحة : شرح اعبامع الصغّب للتاج الكردري و ؛  ٕٙٛ

 .ٕٛٗ/ٛ: حاشية ابن عابدين و ؛  ٜ٘/ٕ: فتح باب العناية و ؛  ٗٚٔ/ٖ
حاشية ابن عابدين و ( ٗٚٔ/ٖ)البحر الرائق و ( ٖٕٗ/ٖ)حاشية سعدي أفندي و ( ٖٕٗ/ٖ)ما ذكر يف العناية و   (ٕ)

تردد فيو ابن فقد  , عند صاحبيو بالعكسو  , اؼبسمى خلف عنوو من أف مهر اؼبثل أصل عند اإلماـ ( ٕٛٗ/ٛ)
 (.ٗٚٔ/ٖ)رده ابن عابدين يف منحة اػبالق و ( ٖٕٗ/ٖ)اؽبماـ يف فتح القدير 

 .ٕٗ٘,ٖٕٗ/ٖ: فتح القدير و ؛  ٘ٓٙ, ٘ٙ٘, ٗٙ٘/ٕ: بدائع الصنائع و ؛  ٖٖٓ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٖ)



هل٤م ُمٝمر و اًمٜمٙم٤مح صح   , هل٤م قمغم أن ٓ ُمٝمرَ  ضمٝم٤مشمزو  أو هل٤م ُمٝمرا  سؿ  مل يُ وٝم٤م ضَم إذا شمزو   .1

ُمثٚمٝم٤م
(ٔ)

. 

صح اًمٕم٘مدوػم إمم ُمٝمر اعمثؾ ِص  , ح صداىم٤مك ٓ يّمٚمُ إذا يم٤من اعمسٛم   .2
(ٕ)

. 

ع إمم ُمٝمر اعمثؾضَم رآظمتالف ُمتك وىمع سملم اًمزوضملم ذم اعمٝمر يُ  .3
(ٖ)

وم٢من وىمع آظمتالف ذم  , 

 , أًمػ : وم٘م٤مل اًمزوُج  ,ُم٘مداره٤م إن اظمتٚمٗم٤م ذمو , اعمثؾ سم٤مإلمج٤مع ٥م ُمٝمرُ أصؾ اًمتسٛمٞم٦م وضَم 

ومٞمٙمقن  , ُمثٚمٝم٤م ؿ ُمٝمرُ ٙم  حمٛمد رمحٝمام اهلل ُي وأّب طمٜمٞمٗم٦م  ومٗمل ىمقلِ  , أًمٗم٤من : ىم٤مًم٧م اعمرأةو

يقؾمػ  قوىم٤مل أسم , اًمزوج ومٞمام زاد قمغم ُمٝمر اعمثؾ ىمقَل و , ٝم٤مُمثٚمِ  ُمٝمرِ  ٤م إمم ت٤ممِ اًم٘مقل ىمقهلَ 

ٝمؿ ذم ُمٜمِم٠م اخلالف اظمتالومُ . ضمدا رٍ اًمزوج إٓ أن ي٠مِت سمٌمء ُمستٜمٙمَ  اًم٘مقل ىمقُل :  

اعمثؾ إٟمام يٙمقن قمٜمد  ُمٝمرِ  إن وضمقَب : يقؾمػ ي٘مقل  قوم٠مسم , صح٦م اًمتسٛمٞم٦م ُمـ ومس٤مده٤م

 ُمٝمرِ  وضمقَب  ذًمؽ ُم٤مٟمعٌ و , وهٜم٤م ُمع اظمتالومٝمام اشمٗم٘م٤م قمغم أصؾ اعمسٛمك , قمدم اًمتسٛمٞم٦م

ع اًمؼماءة شم٘م ٓ , اعمثؾ ُمٝمرُ وهق  , ٥ٌم ًمّمح٦م اًمٜمٙم٤مح ذم اًمنمع ُمقضَم : ويمه٤م ي٘مقٓن , اعمثؾ

٥م إمم اعمقضَم  ومٕمٜمد آظمتالف ذم اعمسٛمك ي٥م اعمّمػمُ  , قمٜمف إٓ سمتسٛمٞم٦م صحٞمح٦م

إصكم
(ٗ)

. 

 , اعمثؾ ؿ اًم٘م٤ميض ُمٝمرَ طمٙم   , ُس يمَ و أَ يمه٤م أطمدُ و , هذا اًمٕمبدأو شمزوضمٝم٤م قمغم هذا اًمٕمبد ًمق   .4

 ومٚمٝم٤م إويمُس ف دوٟمَ أو إويمس  إن يم٤من ُمثَؾ و , ف ومٚمٝم٤م إرومعُ ومقىمَ أو ومع رْ إَ  وم٢من يم٤من ُمثَؾ 

اعمثؾ ن يم٤من سمٞمٜمٝمام ومٚمٝم٤م ُمٝمرُ إو ,
(٘)

  . 

                                 
 .ٙ٘ٔ/ٖ: البحر الرائق و ؛  ٖٖٔ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٔ)
 . ٕٕٕ/ٖ: العناية و ؛  ٕٖٚ/ٕ: اؽبداية : انظر . يتىذا جزء من الضابط اآلو   (ٕ)
 .ٖٖٚ-ٖٖ٘/ٕ: اؽبداية : انظر و ؛   ٕ٘ٔ/ص: أصوؿ اغبامع الكبّب للملك اؼبعظم عيسى بن سيف الدين   (ٖ)

حاشية ابن و ؛  ٜٙٔ/ٖ: البحر الرائق و ؛  ٘ٓٙ/ٕ: بدائع الصنائع و ؛  ٖٖ٘/ٕ: اؽبداية و ؛  ٘ٙ/٘: اؼببسوط   (ٗ)
 .ٜٗٗ-ٖٜٗ/ٛ: عابدين 

 .ٕٛٗ/ٛ: حاشية ابن عابدين و ؛  ٗٚٔ/ٖ: البحر الرئق و ؛  ٖٖٓ/ٕ: اؽبداية : انظر   (٘)



 ؾ ُمٝمرُ ٜمد ومقات اًمنمط يٙمٛم  ومٕمِ  ُمرهمقٍب  ُمثٚمٝم٤م سمنمطٍ  ٘مّم٤من ُمٝمرِ سمٜمُ  ٞم٧ْم اعمرأة ُمتك رِض  .5

٥م إصكمُمثٚمٝم٤م : ٕٟمف اعمقضَم 
(ٔ)

. 

 

 : تِبٕٚ 

قمٜمد  ومٚمٝم٤م اًمٕمنمةُ  , (أىمؾ اعمٝمر  : أي) ل أىمؾ ُمـ قمنمة ٛم  ؾُم ًمق ستثٜمك ُمـ هذا اًمْم٤مسمط ُم٤م يُ 

: ٕن شمسٛمٞم٦م ُم٤م ٓ يّمٚمح  ىمقل زومر وهق  , اعمثؾ اًم٘مٞم٤مس أن يٙمقن هل٤م ُمٝمرُ و. إئٛم٦م اًمثالصم٦م

 الؾمتحس٤منًمرك ومٙمذًمؽ هٜم٤م إٓ أن هذا اًم٘مٞم٤مس شمُ  , اعمثؾ قمدم اًمتسٛمٞم٦م ومٞمف ُمٝمرُ و , ُمٝمرا يمٕمدُمٝم٤م

  : ًمالؾمتحس٤من وضمٝم٤منو ,

ٝمق وم , فٚم  ُم٤م ٓ يتجزأ يمٙمُ  سمٕمضِ  سٛمٞم٦مُ شمو , أ ذقم٤متجز  ة ذم يمقهن٤م صداىم٤م ٓ شمَ أن اًمٕمنَم :يمه٤م أطمدُ 

 سمٕمضِ  ومٙمذا شمسٛمٞم٦مُ  , ي٘مع ـمٚم٘م٦مٌ ود طمٞم٨م يٜمٕم٘مِ  , شمٓمٚمٞم٘م٦م ؼ ٟمّمَػ ـمٚم  أو ٝم٤م ج ٟمّمٗمَ شمزو  ًمق يمام 

 .ةاًمٕمنَم 

ٞم٧م سمام دون اًمٕمنمة وم٘مد وم٢مذا رِض  , اعمرأة ُم٤م زاد قمٚمٞمٝم٤م طمؼ  و , اًمنمع أن اًمٕمنمة طمؼ  : صم٤مٟمٞمٝمام و

  , دون ُم٤م ًمٞمس هل٤م , ةُم٤م زاد قمغم اًمٕمنَم وهق  , ُمٜمف ومٞمام هل٤م اإلؾم٘م٤مطُ ؾ ومٞمٕمٛمَ  , لمـ احل٘م  ُمِ  ٧ْم أؾم٘مٓمَ 

٥مُمٜمف سمال ُمقضمِ  وم٢مي٤مب اًمزائدِ  , ة ىمْم٤مء حل٘مفاًمٕمنَم  ومٞمج٥م شمٙمٛمٞمُؾ  , اًمنمع طمؼ  وهق  ,
(ٕ)

. 

 

 

 

 

                                 
 .ٕٖٕ/ٖ: وفتح القدير؛  ٔٛٗ/ٔ: جامع الرموز و ؛  ٖٓٛ/ٕ: شرح الزيادات و ؛  ٜٕٖ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٔ)

 .ٕٛٓ/ٖ: العناية و ؛  ٕٛٓ/ٖ: فتح القدير و ؛  ٕٖٗ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٕ)



 ى  سم  في المهر الم  : الضابط الثالث والرابع  
ما ٓ ٓ جيقزو , ظؾقفا جفا ذظا جيقز افتزو  ـ تسؾقؿُ ؿؽِ يُ  مـػعةٌ أو  ماٌل هق ما  .1

( )
 . 

ل ما ٓ يصؾُ  .2 ادثؾ ب مفرُ وَج و , ؾقف افعؼُد  ح مفرا صحَّ متك ُشؿ 
( )

. 

 

 : (3)ت٘ضٚح اهضابط 

 , نمع سمدون اعمٝمروم٘مد ؾمبؼ أن اًمٜمٙم٤مح مل يُ  , صح٦م اًمتسٛمٞم٦م ذم ذوطِ  د هذا اًمْم٤مسمطُ ورَ 

إن يم٤من و , اعمثؾ ٥م ُمٝمرُ ك وضَم سٛم  ُمُ  وم٢من يم٤من همػمَ  , سٛمكُمُ  همػمَ أو ك سٛم  إُم٤م أن يٙمقن ُمُ  اعمٝمرُ و

 : هل و , اًمّمح٦م ومٞمف ذوطُ  رْت سٛمك وضم٥م اعمسٛمك إذا شمقوم  ُمُ 

  .ُم٤مك ُم٤مٓ ُمت٘مق  اعمسٛم   أن يٙمقنَ  .1

شمزيد قمغم ُمٝمر اعمثؾ أن ٓ يٙمقن جمٝمقٓ ضمٝم٤مًم٦مً  .2
(ٗ)

 . 

 : ذم اًمٜمٙم٤مح اًمٗم٤مؾمد طمتك ٓ يٚمزم اعمسٛمك اًمتسٛمٞم٦مُ  ح  ومال شمِّم  , أن يٙمقن اًمٜمٙم٤مح صحٞمح٤م .3

 .ٕن ذًمؽ ًمٞمس سمٜمٙم٤مح

 .ُمٝمر اعمثؾوهق  , ع إمم إصؾضمريُ  اًمتسٛمٞم٦ُم ًمٗم٘مد ذٍط ُمـ ذوط اًمّمح٦م وم٢مذا ومسدت

 

 : أدهٞ اهضابط 

 : اؾمتدًمقا قمغم اؿمؽماط يمقن اعمسٛمك ُم٤مٓ ُمت٘مقُم٤م سمام يكم 

                                 
 (.ٕٕٗ/ٖ)اللفظ مأخوذ من فتح القدير   (ٔ)
: انظر و ". جيب مهر اؼبثل و فيصح العقد  , أنو ظبى ما ال يصلح صداقا: لنا و ( : " ٕٖٚ/ٕ)قاؿ يف اؽبداية   (ٕ)

 .ٗٙ٘/ٕ: بدائع الصنائع و ؛  ٖٗٚ/ٔ: الفتاوى اػبانية و ؛  ٜٖٚ/ٕ: خاف  شرح الزيادات لقاضي
 .ٖٗٚ/ٔ: الفتاوى اػبانية و ؛  ٕٖٓ/ٔ: الفتاوى اؽبندية و ؛  ٘ٙ٘-ٗٙ٘/ٕ: بدائع الصنائع : انظر   (ٖ)

كل جهالة يف اؼبسمى إذا كانت دوف جهالة مهر اؼبثل فذلك ال دينع صحة ( : " ٛٙ/٘)قاؿ يف اؼببسوط   (ٗ)
يم قواعد عم: انظر . على التوسع أف أمر النكاح مبِب "الكبّب شرح السّب"راجع إذل ما قاؿ يف و ى". التسمية  
 .٘ٓٔ/ص: اإلحساف 



.  (24: اًمٜمس٤مء ) ڇٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ       ٿ  ڇ : ىمقًمف شمٕم٤ممم  .1

ومال شمّمح شمسٛمٞمتف ُمٝمرا , ومام ٓ يٙمقن ُم٤مٓ ٓ يٙمقن ُمٝمرا , ط أن يٙمقن اعمٝمر ُم٤مَٓذ 
(ٔ)

. 

    .(237: اًمب٘مرة )  ڇى  ى  ائ  ڇ : ىمقًمف شمٕم٤ممم و .2

ال اعمٗمروض حمتٛمِ  ومٞم٘متيض يمقنَ  , ر سمتٜمّمٞمػ اعمٗمروض ذم اًمٓمالق ىمبؾ اًمدظمقلأُمَ 

اعم٤ملوهق  , ًمٚمتٜمّمٞمػ
(ٕ)

. 

ٜمع قض تَ اعمٕم٤موض٤مت أن ضمٝم٤مًم٦م اًمٕمِ سم٠من إصؾ ذم : ك اجلٝم٤مًم٦م ذم اعمسٛم   قمدمِ  ٚمقا اؿمؽماطَ قمٚم  و

ُمـ  ؾ رضٌب تحٛم  إٓ أٟمف يُ  , ٞم٦م إمم اعمٜم٤مزقم٦مٗمِْم ًمٙمقهن٤م ُمُ  , اإلضم٤مرةويمام ذم اًمبٞمع  , شمسٛمٞمتف صح٦مَ 

ُمٝمر ر سم٤مجلٝم٤مًم٦م ذم ُم٘مد  وهق  , ٦م٦م قمغم اعمس٤محَم بٜمٞم  اجلٝم٤مًم٦م ذم اعمٝمر سم٤مإلمج٤مع ًمٙمقن أُمقر اًمٜمٙم٤مح ُمَ 

ع ٛمٜمَ ٓ يَ وؾ تحٛم  ـ ذًمؽ يُ ُمِ  أىمؾ  أو اعمثؾ  ُمٝمرِ  ضمٝم٤مًم٦مِ  ثَؾ ُم ك ُمٝمراً ومٙمؾ ضمٝم٤مًم٦م ذم اعمسٛم  . اعمثؾ

ومٞمٝم٤م قمغم  يمؾ ضمٝم٤مًم٦م شمزيد قمؾ ضمٝم٤مًم٦م ُمٝمر اعمثؾ يب٘مك إُمرُ و , اًمتسٛمٞم٦م اؾمتدٓٓ سمٛمٝمر اعمثؾ صح٦مَ 

اًمتسٛمٞم٦م يمام ذم ؾم٤مئر إقمقاض ومٞمٛمٜمع صح٦مَ  , إصؾ
(ٖ)

 . 

 

 : فشٗع اهضابط 

 : م٤م يتٗمرع قمغم هذا اًمْم٤مسمط 

ُم٤م سماملٍ ُم٤م يم٤من ُمُ  شمسٛمٞم٦م يمؾ   .1  , ٟمٕم٤ممإَ و , قهراتاعمجَ و , روضاًمٕمُ و , ٘م٤مراتُمـ اًمٕمَ  ٘مق 

 , أرضف زراقم٦مِ و ,تفداسم   ريمقِب و , قمبٞمده ظمدُم٦مِ و , هٙمٜمك دارِ يمُس  , قمٞم٤منإَ  ؾم٤مئرِ  ُمٜم٤مومعِ و

ذًمؽ قِ ٟمحو
(ٗ)

ج قمٚمٞمٝم٤ميقز اًمتزو  وومتّمح هذه اًمتسٛمٞم٦م  . ُمٕمٚمقُم٦م ةً ُمد   
(ٔ)

. 

                                 
: فتح القدير و ؛  ٘ٗٔ/ٕ: تبيْب اغبقائق و ؛  ٜٖٚ/ٕ: شرح الزيادات و ؛  ٗٙ٘/ٕ: بدائع الصنائع : انظر   (ٔ)

ٖ/ٕٕ٘. 
 .ٛٙٔ/ٖ: البحر الرائق و ؛  ٙٗٔ/ٕ: تبيْب اغبقائق و ؛  ٗٙ٘/ٕ: بدائع الصنائع : انظر   (ٕ)
 .ٕٚ٘/ٕ: بدائع الصنائع و ؛  ٛٙ/٘: اؼببسوط : انظر   (ٖ)
 ٖٕٕ/ٖ: فتح القدير : انظر . التحقت باألمواؿ يف سائر العقودو ألف ىذه اؼبنافع أمواؿ أ  (ٗ)



اًمدار : واحلٞمقان ويم٤مًمثقب , اجلٜمس  ؾمقاء يم٤من جمٝمقَل : وم٤مطمِم٦م  شمسٛمٞم٦م اعمجٝمقل ضمٝم٤مًم٦مً  .2

 , همػميمه٤مواحلامر واحلٞمقان دحتف اًمٗمرس و , احلريروٓمـ اًم٘مُ و٤من ٕن اًمثقب دحتف اًمٙمت  

يمثرة اعمراومؼ واًمْمٞمؼ واًمسٕم٦م واعمح٤مل واًمدار دحتٝم٤م ُم٤م خيتٚمػ اظمتالوم٤م وم٤مطمِم٤م سم٤مًمبٚمدان و

قمغم أو  , فُم٤م يٙمسبف همالُمُ أو  , ضمٝم٤م قمغم دراهؿَ شمزو  ًمق  يمام  , راًم٘مدَ  يم٤من جمٝمقَل أو  , ٚمتٝم٤مىمِ و

ـِ أو  , فضمف ٟمخٚمُ رِ ُم٤م خُي  ومتٗمسد  , ُمـ ُمٝمر اعمثؾ ومٝمذه اجلٝم٤مًم٦م أومحُش  , ٛمفهمٜمَ  قمغم ُم٤م ذم سمٓم

إمم ُمٝمر اعمثؾ يٙمقن اعمّمػمُ و اًمتسٛمٞم٦مُ 
(ٕ)

. 

ومتٗمسد احلرام وشمٕمٚمٞمؿ احلالل أو ضمٝم٤م قمغم شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن شمزو  ًمق  يمام : شمسٛمٞم٦م ُم٤م ًمٞمس سمامل  .3

اعمثؾ ٥م ُمٝمرُ وضَم و , سمؾ قمب٤مدة , ك ًمٞمس سمامل: ٕن اعمسٛم   اًمتسٛمٞم٦مُ 
(ٖ)

ضمٝم٤م شمزو  ًمق  يمذًمؽ و .

ـِ أو ظمرى أُ  قمغم ـمالق اُمرأةٍ أو قمـ اًم٘مّم٤مص  قٗمْ قمغم اًمٕمَ  ٓ  , ًمف قمٚمٞمٝم٤م سمٞمعٍ  قمغم شم٠مضمٞمؾ صمٛم

شمّمح : ٕن اعمسٛمك ذم هذا يمٚمف ًمٞمس سمامل
(ٗ)

. 

وم٢من اًمتسٛمٞم٦م ٓ شمّمح : ٕن اًمٕمتؼ ًمٞمس  , ٝم٤م صداىمٝم٤مت٘مَ ؾ قمِ ضمٕمَ و ؼ أُم٦مً أقمتَ ًمق  يمذًمؽ و  

ٝم٤م ًمٚمٛمقممقمٚمٞمٝم٤م ىمٞمٛمتُ و , ؼَم ٓ دُم  ٧ْم سمَ إن أَ و , اعمثؾ ف ومٚمٝم٤م ُمٝمرُ ضمتْ وم٢من شمزو   , سمامل
(٘)

.  

 ضمف أظمرُ زو  قمغم أن يُ  رَ ف آظَم اسمٜمتَ  ج اًمرضمُؾ زو  أن يُ وهق  , ٖم٤مراًمِم   ج ٟمٙم٤مُح ر  قمغم هذا خُي و  

ًمٙمؾ و , وم٤مًمٕم٘مدان ضم٤مئزان. إظمرى يمؾ واطمدة ُمٜمٝمام صداَق  ْمعُ سمُ  يٙمقنو , فأظمتَ أو ف اسمٜمتَ 

                                                                                               
األحكاـ الشرعية يف و ؛  ٛٙٔ/ٖ: البحر الرائق و ؛  ٖٕٕ/ٖ: فتح القدير و ؛  ٚٙ٘/ٕ: بدائع الصنائع : انظر   (ٔ)

 .ٜٔٔ/ٔ: األحواؿ الشخصية

 ٕٔٔ/ٖ: وفتح القدير؛ أ  ٓٔٔلوحة : اعبامع الصغّب للتاج الكردري  شرحو ؛  ٖٛ-ٕٛ/٘: اؼببسوط : انظر   (ٕ)
 . ٚٚٔ/ٖ: البحر الرائق و ؛  ٗٛٔ/ٙ: البناية و ؛ 

البحر الرائق و ؛ أ  ٓٔٔلوحة : شرح اعبامع الصغّب للكردري و ؛  ٗٙ٘/ٕ: بدائع الصنائع و ؛  ٕٖٚ/ٕ: اؽبداية   (ٖ)
 :ٖ/ٔٙٛ. 

 .ٚ٘ٔ/ٖ: ائقالبحر الر و ؛  ٙٛٔ/ٙ: البناية و ؛  ٘ٙ٘/ٕ: بدائع الصنائع و ؛  ٜٖٚ/ٔ: الفتاوى اػبانية : انظر   (ٗ)

حيث  , سلم بأـ اؼبؤمنْب صفية رضي اهلل عنهاو استدؿ بتزوج النيب صلى اهلل عليو  , خبلفا أليب يوسف رضبو اهلل (٘)
كما مر يف   , سلم دوف غّبهو للنيب صلى اهلل عليو أجيب بأف التزوج ببل مهر جائز و  , جعل عتقها صداقها

فتح : انظر و  .ٔٚٔ/ص: انظر,  يف الضابط األوؿ ڇۉې ۉ ۅ ۅڇ: االستدالؿ بقولو تعاذل 
 .ٛٙٔ/ٖ: البحر الرائق و ؛  ٕٕ٘/ٖ: القدير 



وضم٥م اًمرضمقع إمم إصؾ و ومٗمسدت اًمتسٛمٞم٦مُ  , : ٕن اًمبْمع ًمٞمس سمامل اعمثؾ َُ ُمٜمٝمام ُمٝمر

ُمٝمر اعمثؾوهق 
(ٔ)

. 

 وم٢مٟمف يبٓمؾ , ظمٜمزيرأو قمغم مخر  ُمسٚمٛم٦مً  ج ُمسٚمؿٌ يمام إذا شمزو  :  مٍ شمسٛمٞم٦م ُم٤مل همػم ُمت٘مق   .4

اعمثؾي٥م ُمٝمر و , اًمتسٛمٞم٦مُ 
(ٕ)

. 

هق وم٢مذا  ,يمام إذا شمزوضمٝم٤م قمغم هذا اًمٕمبد: اإلؿم٤مرة إمم ُم٤م ٓ يّمٚمح وح ُمٝمرا شمسٛمٞم٦م ُم٤م يّمٚمُ  .5

 , مخرهق وم٢مذا  , ؾ  ُمـ اخلَ  ن  قمغم هذا اًمد  أو  , وم٢مذا هل ُمٞمت٦م , قمغم هذا اًمِم٤مةأو  , ر  طُم 

اعمثؾ هل٤م ُمٝمرُ وذم مجٞمع ذًمؽ  وم٤مًمتسٛمٞم٦م وم٤مؾمدةٌ 
(ٖ)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
: انظر و  .ٜٙٔ/ص: انظر ,  سلم عن الشغارو قد مر اعبواب عما قد يرد على ىذا من هنيو صلى اهلل عليو و   (ٔ)

 . ٕٕٕ/ٖ: الكفاية و ؛  ٗٛٔ/ٙ: البناية و ؛  ٙٙ٘-٘ٙ٘/ٕ: بدائع الصنائع 
: البناية و ؛ أ  ٓٔٔلوحة : شرح اعبامع الصغّب و  ؛ ٘ٙ٘/ٕ: بدائع الصنائع و ؛  ٖٖٔ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٕ)

ٙ/ٔٛٗ. 
يف الشاة و  ,كاف عبداو اغبر قيمتو لعليو يف و تصح التسمية يف الكل : يوسف و قاؿ أبو  , اؼبذكور قوؿ أيب حنيفة  (ٖ)

أبا و اؼبيتة و فوافق اإلماـ يف اغبر  , ؿبمد فرؽو  , يف اػبمر مثل ذلك الدف من خل وسطو  , كانت ذكيةو قيمتها ل
: البحر الرائق و ؛  ٛٙ٘-ٚٙ٘/ٕ: بدائع الصنائع و ؛  ٕٖٖ-ٖٖٔ/ٕ: اؽبداية : انظر . يوسف يف اػبمر

ٖ/ٔٚٛ. 



 

 

 

 

 

 

 

 : وؾقف ثالثة وقابط  

 

إذا  اعمسٚمٛملم ومٝمق صحٞمٌح  ذم طمؼ   صحٞمٍح  يمؾ ٟمٙم٤مٍح : اًمْم٤مسمط إول 

 .ٗمراًمٙمُ  ؼ سملم أهؾِ دح٘م  

ف يقز ذم د ذـمِ ٘مْ م سملم اعمسٚمٛملم ًمٗمَ طمرُ  يمؾ ٟمٙم٤مٍح : اًمْم٤مسمط اًمث٤مين 

ون قمٚمٞمف سمٕمد ٘مر  وٓ يُ ,  (أّب طمٜمٞمٗم٦م) ٝمؿ إذا اقمت٘مدوه قمٜمد اإلُم٤ممطم٘م  

 .اإلؾمالم

قمٜمد )زا ي٘مع ضم٤مئ م حلرُم٦م اعمحؾ  طمرُ  يمؾ ٟمٙم٤مٍح : اًمْم٤مسمط اًمث٤مًم٨م 

 (.ون قمٚمٞمفًمٙمـ ٓ ي٘مر  اإلُم٤مم أّب طمٜمٞمٗم٦م 

 املبحح اخلاًص 

 ُلاح أٓى اهزًٞ 



 في نكاح أهل الذمة  : ثالثة    بطضوا
افؽػر ؼ بغ أهؾِ إذا حتؼَّ  ادسؾؿغ ؾفق صحقٌح  صحقح دم حؼ   ـؾ كؽاٍح  .1

( )
. 

أيب ) فـؿ إذا اظتؼـدوه ظــد اإلمـامف جيقز دم حؼ  د ذضِ ؼْ ػَ ادسؾؿغ فِ م بغ ـؾ كؽاح حرُ  .2

ون ظؾقف بعد اإلشالمو  , (حـقػة ُيَؼرَّ
( )

. 

ون ظؾقف و , ظـد اإلمام) ؾ يؼع جائزا م حلرمة ادَح ـؾ كؽاح حرُ  .3 (فؽـ ٓ ُيَؼرَّ
( )

. 

 

 :(ٗ)ت٘ضٚح اهض٘ابط 

 , اجلـقاز ع ذائـطَ سمـ٠من اؾمـتجٛمَ  , اعمسٚمٛملمأن يمؾ ٟمٙم٤مح  ضم٤مز سملم : شمقضٞمح اًمْم٤مسمط إول 

ر آقمت٘مـ٤مديـ قمـغم تٔمـ٤مومُ ًمِ  , سمّمحتف ٥م احلٙمؿُ ومؼ اًمنمع اًمٕم٤مم وضَم ومحٞم٨م وىمع ُمـ اًمٙمٗم٤مر قمغم وِ 

 .ًمٕمٛمقم اًمرؾم٤مًم٦مو صحتف 

 , ُمــ ذوط صـح٦م اًمٜمٙمـ٤مح ذطٍ  ٘مـدُ ومَ  "٘مد ذـمفٗمَ ًمِ ": وم٤معمراد سم٘مقًمف : أُم٤م اًمْم٤مسمط اًمث٤مين و 

 . ُمـ يم٤مومر ةٍ د  ة ذم قمِ أو أن شمٙمقن اعمرأ يمٕمدم ؿمٝمقدٍ 

                                 
 .ٖٕٛ/ٖ: القدير اللفظ مأخوذ من فتح  (ٔ)
 ٕٕٕ/ٖ: البحر الرائق و  ؛  ٜٓٔ/ٗ: احمليط الربىاين و  ؛  ٖٙٔ/ٕ: بدائع الصنائع و  ؛  ٖٛ/٘اؼببسوط : انظر و   

 .ٕٔٙ/ٛ: الدر اؼبختار و  ؛ 
 . ٙٔٙ-ٕٔٙ/ٛ: اللفظ مأخوذ من الدر اؼبختار   (ٕ)

  ,ا حقا للشرع ؛ ألهنم ال خياطبوف حبقوقوأليب حنيفة أف اغبرمة ال ديكن إثباُتو  ( : " ٖ٘ٗ/ٕ)قاؿ يف اؽبداية و 
 ..."ال وجو إذل إجياب العدة حقا للزوج ؛ ألنو ال يعتقدهو 
: البحر الرائق و  ؛  ٜٓٔ/ٗ: احمليط الربىاين و  ؛  ٖٔٙ/ٕ: بدائع الصنائع و  ؛  ٖٛ/٘: اؼببسوط : انظر و  

ٖ/ٕٕٕ. 
 . ٚٔٙ-ٙٔٙ/ٛ: اللفظ مأخوذ من الدر اؼبختار   (ٖ)
حكم الصحة يف الصحيح إال أف احملرمية تنايف ( نكاح احملاـر : أي)عنده لو و  ( : " ٖ٘ٗ/ٕ)اؽبداية قاؿ يف و   

 ".فُيفرَّؽ , بقاء النكاح
 .ٕٕٕ/ٖ: البحر الرائق و  ؛  ٜٓٔ/ٗ: احمليط الربىاين : انظر و   
 ؛  ٖٕٛ/ٖو  ٕٓٙ-ٜٕ٘/ٖ: فتح القدير و  ؛  ٜٕ٘/ٖ: العناية و  ؛  ٖٔٙ/ٕ: بدائع الصنائع : انظر   (ٗ)

 .ٚٔٙ/ٛ: حاشية ابن عابدين و  ؛  ٖٕٕ-ٕٕٕ/ٖ: البحر الرائق و 



يمـ٤مٟمقا و  , ُمــ ذوط صـح٦م اًمٜمٙمـ٤مح ومٛمذه٥م اإلُم٤مم أٟمف إذا وُم٘مد ذم ٟمٙم٤مح أهؾ اًمذُمـ٦م ذطٌ 

ون ٘مـر  ٚمٛمقا أو راومٕمـقا إًمٞمٜمـ٤م ومـ٢مهنؿ يُ ؾْم إن أَ و  , ُم٤م يديٜمقنو يمقن ؽمَ وم٢مهنؿ يُ  , ذًمؽ ون ضمقازَ ديٕمت٘م

ُمــ  أؾمـٝمُؾ  اًمب٘مـ٤مءُ و  , اًمٜمٙمـ٤مح اعمراومٕمـ٦م سم٘مـ٤مءَ و وٟمف : ٕن سمٕمد اإلؾمـالم دُ د  ٓ ُي و قمغم ٟمٙم٤مطمٝمؿ 

 .ًمف سمخالف آسمتداء ط اعمٝمرُ ِمؽمَ ٓ يُ و  , ٥م اًمِمٝمقد ًمب٘م٤مء اًمٜمٙم٤محهلذا ٓ يِ و  , آسمتداء

د ذم طمؼ أهؾ اًمذُمـ٦م : ٕن اًمٜمٙمـ٤مح ُمــ اعمسٚمٛملم ومَس  يمؾ ٟمٙم٤مح ومسد ذم طمؼ  :  ىم٤مل زومر و 

 .بقن سم٤معمٕم٤مُمالتاًمٙمٗم٤مر خم٤مـمَ و , ُمالت٤مسم٤مب اعمٕم

حمٛمد رمحٝمام اهلل ومٞمام يم٤من خمتٚمٗم٤م ومٞمـف يم٤مًمِمـٝمقد ذم اًمٜمٙمـ٤مح و  أّب يقؾمػ لماًمّم٤مطمبَ  ُمذه٥ُم و 

ع اًمذُم٦م اًمتزُمـقا سمٕم٘مـدهؿ اعمجَٛمـ زومر : ٕن أهَؾ  ومٞمام يم٤من جُمَٛمٕم٤م قمٚمٞمف ُمذه٥ُم  و  , اإلُم٤مم ُمذه٥ُم 

 .مل يٚمتزُمقا مجٞمع آظمتالوم٤متو تٜم٤م ٚم  قمٚمٞمف ذم ُمِ 

ذًمؽ يمـ٠من و  , هق اًمزوضم٦مو  , اًمٕم٘مد حمؾ   :ومٞمف  "رُم٦م اعمحؾطُم "أُم٤م اًمْم٤مسمط اًمث٤مًم٨م وم٤معمراد سمـو 

 دة أو سمـلم مخـسِ ْ٘مـلم ذم قمَ سمـلم أظمَتـ ل  اًمـذُم   عَ أو يٙمقن مَجـ اًمثالِث  ٘م٦مَ ٓمٚم  م أو ُمُ ٤مرِ ـ اعمحَ شمٙمقن ُمِ 

 .سقةٟمِ 

ٜمـ٤مذم شمُ  إٓ أن هـذه اًمٕمـقارَض  , قٟمـفديٜمُ اًمّمح٦م إن يم٤مٟمقا يَ  هذا اًمٜمٙم٤مح ًمف طمٙمؿُ : ومٕمٜمد اإلُم٤مم 

 .ٝمامٕمتِ راومَ يمه٤م أو سمٛمُ سم٢مؾمالم أطمدِ ق ٗمر  ومٞمُ  , ٘م٤مءاًمبَ  طم٤مًم٦مَ 

 .م أو ُمراومٕم٦م أطمديمه٤مسم٤مإلؾمال ُض ي٥م اًمتٕمر  و  , اًمٜمٙم٤مح سم٤مـمؾ: ٞمف قمٜمد ص٤مطمبَ و 

 .ُم٤م يديٜمقنو ٝمؿ اشمٗم٤مىم٤م : ًمألُمر سمؽميمِ  ومال شمٗمريَؼ  ٓ اإلؾمالمُ و  ؾ اعمراومٕم٦مُ أُم٤م إذا مل دحُّم و 

 

 : أدهٞ اهض٘ابط 

 .اعمٕم٘مقلو اًمسٜم٦م و اؾمتدًمقا قمغم صح٦م أٟمٙمح٦م اًمٙمٗم٤مر اعمستقومٞم٦م ًمٚمنموط سم٤مًمٙمت٤مب 

 : أما افؽتاب

 .(4: اعمسد )  ڇڱ   ڱ  ڱ  ڇ : وم٘مقًمف شمٕم٤ممم 



ـو  , سم٤مًمٜمٙمـ٤مح ًمٖمـ٦مً ورومـ٤م قمُ  ىم٤مضـٞم٦مٌ  ومٝمذه اإلض٤موم٦مُ  هلـذا  ٝم٤م اهلل شمٕمـ٤ممم ذم يمت٤مسمـف ُمٗمٞمـدةً ىمـد ىمّم 

اعمٕمٜمك
(ٔ)

. 
 

 : أما افسـةو

"ـ ؾمٗم٤محج ُمِ ظمرَ مل أُ و ُمـ ٟمٙم٤مح  ظمرضم٧ُم  ":  وم٘مقًمف 
(ٕ)

. 

 اًمٜمٙم٤مح عم٤م اومتخر سمف  ٓ صح٦مُ ومٚمق
(ٖ)

. 
 

  : أما ادعؼقلو

قمغم ُم٤م ىمٞمـؾ  قذم  يتقاردون اإلؾمالم إمم أن شمُ  اًمٜم٤مُس و ف دقمقشمُ  ْت ـ طملم فمٝمرَ ومٝمق أٟمف ُمِ 

 صحٞمح  سمٓمريٍؼ ٝمؿ دوا أٟمٙمحتَ ضمد   سمٞم٧ٍم  أن أهَؾ  ؾ ىمط  ٜم٘مَ مل يُ و  , قمـ ؾمبٕملم أًمػ ُمسٚمؿ همػم اًمٜمس٤مء

سمٜم٘مٚمف اًمٕم٤مدةُ  ٧ْم ًمق يم٤من ًم٘مَْم و  , ٓ ضٕمٞمػو
(ٗ)

. 

 :اإلمج٤مع و اًمث٤مًم٨م سم٤مًمسٜم٦م و اؾمتدًمقا ًمٚمْم٤مسمط اًمث٤مين و

 : أما افسـة

تٝم اظمؽَمْ  ": لم ظمتَ ؿ قمغم أُ وز طملم أؾمٚمَ ػْم ؾمٚمؿ ًمٗمَ و وم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف  .1 "ؿِمئ٧َم ام أي 
(٘)

. 

" أُمِسْؽ أرسمٕم٤م ووم٤مِرْق ؾم٤مئَرهـ" : وىمد أؾمٚمؿ قمغم قمنٍم , ٓسمـ همٞمالن  ىمقًمف و  .2
(ٙ)

. 

                                 
حاشية ابن و  ؛  ٕٚ/ٕ: فتح باب العناية و  ؛  ٕٕٕ/ٖ: البحر الرائق و  ؛  ٖٕٛ/ٖ: فتح القدير : انظر   (ٔ)

 .ٖٔٙ/ٛ: عابدين 
من ( ٕٙ٘-ٕ٘٘/ٕ)وقد أكثر ابن كثّب يف البداية والنهاية  , (ٗٚٔ/ٔ)رواه هبذا اللفظ البيهقي يف الدالئل   (ٕ)

:  ٜٗٔٔرقم ( ٖٖٗ-ٜٕٖ/ٙ)وقاؿ األلباين يف إرواء الغليل . وجوَّد بعض األسانيد , ذكر شواىد ىذا اػبرب
 ". وخبلصتو أف اغبديث من قسم اغبسن لغّبه عندي ؛ ألنو صحيح اإلسناد عن أيب جعفر الباقر مرسبل

 .ٖٔٙ/ٛ: حاشية ابن عابدين و  ؛  ٕٚ/ٕ: فتح باب العناية و  ؛  ٕٕ؛  ٖٕٛ/ٖ: القدير فتح : انظر   (ٖ)
 .ٖٕٛ/ٖ: فتح القدير : انظر   (ٗ)
 (.ٜٕٔٔ) برقم, باب الرجل يسلم وعنده أختاف , كتاب النكاح , رواه الَبمذي   (٘)
 ,م وعنده أكثر من أربع نسوة باب من يسل, كتاب النكاح ,  رواه هبذا اللفظ البيهقي يف السنن الكربى  (ٙ)

باب ما جاء يف الرجل يسلم , كتاب النكاح والَبمذي   ؛ ( ٜٓٙٗ)برقم ورواه أضبد يف اؼبسند  ؛( ٔٛٔ/ٚ)
, باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة , كتاب النكاح وابن ماجو   , ( ٕٛٔٔ)برقم ,  وعنده عشر نسوة

 .بنحوه( ٖٜ٘ٔ)برقم



صـحٞمح٤م  اًمٜمٙم٤مح يم٤من لم يدل قمغم أنظمتَ إطمدى إُ  سم٤مظمتٞم٤مرِ  ؾمٚمؿ ومػموزَ و وم٠مُمُره صغم اهلل قمٚمٞمف 

  ك أرسمٕمـ٦مٍ ٤مٓسمــ همـٞمالن سم٢مُمسـ  هيمـذًمؽ أُمـرُ و  ,: ٕٟمف ٓ ومِراق إٓ سمٕمد ٟمٙمـ٤مح  ىمبؾ اإلؾمالم

ُمٗم٤مرىم٦م اًمب٘مٞم٦مو
(ٔ)

 . 

 

  : أما اإلمجاعو

ٜم٤م هذا مل يِمتٖمؾ أطمد ُمٜمٝمؿ سمـذًمؽ اًم٘مْم٤مة ُمـ وىم٧م اًمٗمتقطم٤مت إمم يقُمِ و ومٝمق أن اًمقٓة        

اإلمج٤مع حمؾ   ومحؾ   , ٤مذتؿ ًمذًمؽبُمع قمٚمٛمٝمؿ سمٛمُ 
(ٕ)

. 

 

 : ابط ٘فشٗع اهض

 : ُمـ ومروع اًمْم٤مسمط 

ديٜمقن ذًمؽهؿ يَ و  , سمٖمػم ؿمٝمقد ل ذُمٞم٦مً ُم  ج اًمذ  إذا شمزو   .1
(ٖ)

طمتك ًمق أؾمٚمام  , ضم٤مئز قومٝم , 

ان قمغم ذًمؽ قمٜمد إئٛم٦م اًمثالصم٦م  ًمٙمـ ـمٚمب٤م ُمـ اًم٘م٤ميض طمٙمؿَ و سٚمام يمذًمؽ إذا مل يُ و  , ُي٘مر 

        .ق سمٞمٜمٝمامٗمر  وم٤مًم٘م٤ميض ٓ يُ , ؽ يمه٤م  ذًماإلؾمالم أو ـمٚم٥م أطمدُ 

ض هلؿ ىمبؾ اإلؾمالم أو اعمراومٕم٦م إمم احلٙم٤مم : تٕمر  إٓ أٟمف ٓ يَ  , اًمٜمٙم٤مح وم٤مؾمد: ومر ىم٤مل زُ و

ٓم٤مسم٤مت قم٤مُم٦مٕن اخلِ 
(ٗ)

ض هلؿ ًمذُمتٝمؿ إقمراض٤م ٓ شم٘مريراتٕمر  إٟمام ٓ يُ و  , ومتٚمزُمٝمؿ , 
(٘)

, 

وضم٥م اًمتٗمريُؼ  , احلرُم٦م ىم٤مئٛم٦مو  , وم٢مذا شمراومٕمقا أو أؾمٚمٛمقا
(ٙ)

.        

بقن ٤مـمَ هؿ ٓ خُي و  , عاًمنم ؿمٝم٤مد قمغم اًمٜمٙم٤مح ُمـ طمؼ  ن اإلِ أ: وضمف ىمقل إئٛم٦م اًمثالصم٦م و

                                 
 .ٖٕٛ/ٖ: دير فتح الق: انظر   (ٔ)
 .ٖٕٛ/ٖ: فتح القدير : انظر   (ٕ)
. فيجب التجديد , ألنو وقع باطبل , دل يكن جائزا عندىم يفرؽ بينهما اتفاقاقيد بكوهنم يدينوف ذلك ؛ ألنو لو   (ٖ)

 .ٖٕٕ/ٖ: البحر الرائق : انظر 
من ( ٘ٚٓٗ)حباف يف صحيحو أخرجو ابن  ".ال نكاح إال بورل وشاىدي عدؿ: " كقولو صلى اهلل عليو وسلم    (ٗ)

 .حديث عائشة رضي اهلل عنها

 .ٕٕٛ/ٖ: قالو يف العناية . عبادة الصنم إعراضا ال تقريراو  كما تركناىم    (٘)
 .ٜٗ: اؼبائدة  ڇۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ڇ : عمبل بقولو تعاذل   (ٙ)



مل يٚمتزُمقا و  , ػ ومٞمفٕن اًمٜمٙم٤مح سمٖمػم ؿمٝمقد خمتٚمَ و  , ُمـ هذا سمح٘مقق اًمنمع سمام هق أهؿ  

أطمٙم٤مُمٜم٤م سمجٛمٞمع آظمتالوم٤مت
(ٔ)

. 

ة ُمــ ُمسـٚمؿ يمـ٤من اًمٜمٙمـ٤مح د  اًمٕمِ  ٧ْم وم٢من وضمبَ  , اًمٖمػم ةُ هل ُمٕمتد  و  , إذا شمزوج اًمذُمل سم٤مُمرأة .2

ض هلـؿ ىمبـؾ تٕمـر  يُ و  , دةإن يم٤مٟمقا يديٜمقن ضمـقاز اًمٜمٙمـ٤مح ذم طمـ٤مل اًمِٕمـو وم٤مؾمدا سم٤مإلمج٤مع

ومال يّمح ٟمٙم٤مح هده  , هق يٕمت٘مدهو  , طم٘م٤م ًمٚمٛمسٚمؿ ٧ْم دة وضمبَ اعمراومٕم٦م : ٕن اًمٕمِ و اإلؾمالم 

  .اًمٙمت٤مسمٞم٦م ومٞمٝم٤م

ومـام داُمـقا قمـغم  , هؿ يديٜمقن ضمقاز اًمٜمٙم٤مح ذم طم٤مل اًمٕمدةو  , دة ُمـ يم٤مومراًمٕمِ  ٧ْم إن وضمبَ و      

قمٜمـد  ضمـ٤مئزٌ و  , زومـرو لم قمٜمد اًمّم٤مطمبَ  ًمٙمـ اًمٜمٙم٤مح وم٤مؾمدٌ  , ض هلؿ سم٤مإلمج٤معتٕمر  اًمٙمٗمر ٓ يُ 

ضمف و     .ق سمٞمٜمٝمام أصاليٗمر  ٓ ُ : قمٜمدهو,  ق قمٜمدهؿ إن أؾمٚمام أو شمراومٕم٤مٗمر  ومٞمُ  , اإلُم٤مم

ومٙمـ٤من سمـ٤مـمال ذم طم٘مٝمـؿ  , ع قمغم سمٓمالٟمف ومٞمام سملم اعمسـٚمٛملمة جمٛمَ د  أن اًمٜمٙم٤مح ذم اًمٕمِ : ىمقهلؿ 

ؾمـٚمٛمقا وضمـ٥م احلٙمـؿ أذا شمراومٕمـقا أو ومـ٢م , إٓ أٟم٤م ٓ ٟمتٕمرض هلؿ عمٙم٤من قم٘مد اًمذُم٦م , أيْم٤م

وضمـــف ىمـــقل                  .ومٞمٝمؿ سمام هق طمٙمؿ اإلؾمالم

ٓ و  , اًمزوج ؼ  دة ٓ دم٥م قمٜمده ُمـ اًمذُمل : ٕن وضمقهب٤م حلؼ اًمنمع أو حِلَ أن اًمٕمِ : اإلُم٤مم 

ٓ حلؼ اًمزوج : ٕٟمف ٓ يٕمت٘مـد و  , بقن سمذًمؽٕهنؿ ٓ خي٤مـمَ  , يٛمٙمـ إي٤مهب٤م حلؼ اًمنمع هٜم٤م

دة يم٤من اًمٜمٙمح صحٞمح٤موم٢مذا مل دم٥م اًمٕمِ  , ذًمؽ
(ٕ)

. 

                                 
احمليط الربىاين و  ؛  ٗٔٙ-ٖٔٙ/ٕ: بدائع الصنائع و  ؛  ٖ٘ٗ-ٖٗٗ/ٕ: اؽبداية و  ؛  ٖٛ/٘: اؼببسوط : انظر   (ٔ)

 .ٖٕٕ-ٕٕٕ/ٖ: البحر الرائق و  ؛ ٜٓٔ/ٗ: 
احمليط الربىاين و  ؛  ٗٔٙ/ٕ: بدائع الصنائع و  ؛  ٖ٘ٗ-ٖٗٗ/ٕ: اؽبداية و  ؛  ٜٖ-ٖٛ/٘: اؼببسوط : انظر   (ٕ)

 :ٗ/ٜٔٓ . 



ومام داُمقا قمغم اًمٙمٗمر أو مل  , لمأو سم٠مظمتَ  , ج سمخٛمس ٟمسقةأو شمزو   , فُمَ إذا شمزوج اًمذُمل حم٤مرِ  .3

همػم أن قمغم ىمقل أّب يقؾمػ  , ض هلؿ سم٤مٓشمٗم٤مق إذا يم٤مٟمقا يديٜمقن ذًمؽتٕمر  يرومٕمقا إًمٞمٜم٤م ٓ يُ 

اًمٙمٗمر هذا اًمٜمٙم٤مح ي٘مع وم٤مؾمدا طم٤مًم٦مَ : وحمٛمد رمحٝمام اهلل شمٕم٤ممم 
(ٔ)

. 

أُم٤م قمغم اًمّمحٞمحو    
(ٕ)

وم٢مٟمف ي٘مع ضم٤مئزا:  ُمـ ىمقل أّب طمٜمٞمٗم٦م  
(ٖ)

.  

ًمق  ٞمف طمتكقمٜمد ص٤مطمبَ و  , ق سمٞمٜمٝمام قمٜمد اإلُم٤مم سم٢مؾمالم أطمديمه٤م أو شمراومٕمٝمام ُمٕم٤مٗمر  يُ و  

وضمف         .قٗمر  يمه٤م يُ شمراومع أطمدُ 

 , ع قمغم سمٓمالهن٤مهذه إٟمٙمح٦م جمٛمَ و  , ع قمٚمٞمف قمٜمدٟم٤مأن أهؾ اًمذُم٦م اًمتزُمقا اعمجٛمَ : ىمقهلام 

وضمف ىمقل و         .ٙمٛمٝم٤مطمومٞمٚمزُمٝمؿ 

  , ٝمؿبُ وم٤مًمنمع ٓ خي٤مـمِ  , ُمـ أن احلرُم٦م إُم٤م أن شمٙمقن ًمٚمنمع أو ًمٚمزوج ُم٤م ُمر  : اإلُم٤مم 

ومٙم٤من صحٞمح٤م , اًمزوج ٓ يٕمت٘مد احلرُم٦مو
(ٗ)

 . 

ح ُمٝمـرا ذم ٟمٙمـ٤مح أهـؾ اًمذُمـ٦م : ٕٟمـف عمـ٤م ضمـ٤مز ح ُمٝمرا ذم ٟمٙم٤مح اعمسٚمٛملم وم٢مٟمف يّمٚمُ صٚمُ ُم٤م  .4

ح ُمٝمـرا ذم ٟمٙمـ٤مح اعمسـٚمٛملم ٓ يّمـٚمح ُم٤م ٓ يّمٚمُ و  , ٜم٤م قمٚمٞمف ومٜمٙم٤مطمٝمؿ أومم سم٤مجلقازٟمٙم٤مطُم 

ة ٤مٝمؿ سمٛمٜمزًمـ٦م اًمِمـم ذم طم٘م  اخلٜمزير : ٕن ذًمؽ ُم٤مل ُمت٘مق  و ُمٝمرا ذم ٟمٙم٤مطمٝمؿ أيْم٤م إٓ اخلٛمر 

ومٚمــــق  .ٙمقن ُمٝمرا ذم طم٘مٝمؿ ذم طمٙمؿ اإلؾمالمي ومٞمجقز أن,  اعمسٚمٛملمؼ طمؾ ذم اخلَ و

ٓ و صـح ذًمـؽ  , ذًمؽ ذم ديٜمٝمؿ ضم٤مئزو  , ج ذُمل ذُمٞم٦م قمغم ُمٞمت٦م أو قمغم أن ٓ ُمٝمر هل٤مشمزو  

  , ٘مٝمـ٤م أو ُمـ٤مت قمٜمٝمـ٤مـمٚم   , ؾ هب٤مؾمقاء دظمؾ هب٤م أو مل يدظُم  , رء هل٤م ذم ىمقل أّب طمٜمٞمٗم٦م 

د أّب قمٜمــــــو        .أؾمٚمام أو أؾمٚمؿ أطمديمه٤مو

                                 
إذا دخل هبا يسقط و   , ال جيري اإلرث بينهماو   , حٌب لو طلبت الفاضي النفقة فالقاضي ال يقضي ؽبا  (ٔ)

 .ٜٔٔ/ٗ: احمليط الربىاين : انظر . قذفو فاذؼ ال حيدو  حٌب لو أسلم بعد ذلك  , إحصانو
 .ٕ٘ٛ/ٖ: العناية : انظر . أف لو حكم الفساد عنده: ايخ العراؽ احَباز عن قوؿ مش  (ٕ)
 .ٜٔٔ/ٗ: يط الربىاين احمل: انظر . ال يسقط إحصانو مٌب دخل هباو   , ؽبذا يقضي القاضي بالنفقةو    (ٖ)
: يط الربىايناحملو  ؛  ٙٔٙ-٘ٔٙ/ٕ: بدائع الصنائع و  ؛  ٖ٘ٗ/ٕ: اؽبداية و  ؛  ٜٖ/٘: اؼببسوط : انظر   (ٗ)

 .ٖٕٕ/ٖ: البحر الرائق و  ؛  ٕٙٛ/ٖ: فتح القدير و  ؛  ٜٔٔ/ٗ



٘مٝم٤م سمٕمد اًمدظمقل هبـ٤م أو ىمبـؾ اخلٚمـقة صمؿ إن ـمٚم   , ُمثٚمٝم٤م هل٤م ُمٝمرُ : حمٛمد رمحٝمام اهلل و يقؾمػ 

يم٤معمسٚمٛم٦م , هل٤م اعمتٕم٦مو  , اعمثؾ ؾم٘مط ُمٝمرُ 
(ٔ)

 . 

 ق سمٞمٜمٝمامٗمر  قمٚمٞمٝم٤م يم٘مٞم٤مُمف قمٚمٞمٝم٤م ىمبؾ اًمٓمالق يُ  ٕمٝم٤م صمؿ ىم٤ممَ ف صمالصم٤م أو ظم٤مًمَ ؼ اًمذُمل اُمرأشمَ ًمق ـمٚم   .5

ٚمع : ٕهنؿ يٕمت٘مدون أن اًمٓمالق سم٤مخلُ ووإن مل يؽماومٕم٤م : ٕن اًمٕم٘مد سمٓمؾ سم٤مًمٓمٚم٘م٤مت اًمثالث  ,

ومٙم٤من إىمراره قمـغم ىمٞم٤مُمـف قمٚمٞمٝمـ٤م سمٕمـد  , إن يم٤مٟمقا ٓ يٕمت٘مدوٟمف حمّمقَر اًمٕمددوٚمؽ زيؾ ًمٚمٛمِ ُمُ 

هذا ٓ يقزو  , ذًمؽ إىمرارا قمغم اًمزٟم٤م
(ٕ)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
: واحمليط الربىاين ؛  ٚٔٙ-ٙٔٙ/ٕ: بدائع الصنائع و  ؛  ٖٖٛ/ٕ: اؽبداية و  ؛  ٔٗ/٘: اؼببسوط : انظر   (ٔ)

 .ٜٕ٘/ٖ: فتح القدير و  ؛  ٕٜٔ/ٗ

: فتح القدير و  ؛  ٕٜٔ/ٗ: اؼبيط الربىاين و  ؛  ٙٔٙ/ٕ: بدائع الصنائع و  ؛  ٔٗ/٘: اؼببسوط : انظر   (ٕ)
ٖ/ٕٛٙ. 



 

 

 

 

 

 :ثالثة وقابط  وؾقف

 

 .س٥مم ُمـ اًمٜم  ض٤مع ُم٤م يرُ ـ اًمر  م ُمِ يرُ : اًمْم٤مسمط إول  

ـُ : اًمْم٤مسمط اًمث٤مين    .ؼ سمف اًمتحريؿُ يتٕمٚم   اًمٗمحؾِ  ًمب

 (.ذم اًمرض٤مع) اًمتحريؿِ  ٜم٤مطُ ي ُمَ ذ  اًمتٖمَ : اًمْم٤مسمط اًمث٤مًم٨م  

 

 

 

 

 

 

 اهفصى اهجاُٛ 

 كتاب اهشضاع



 في الرضاع  : األول  ضابط  ال
سبم مـ افـَّ واع ما حيرُ م مـ افرَّ حيرُ 

( )
. 

 

 :ت٘ضٚح اهضابط 

هلذا اقمتٛمده يم٤موم٦م و , طمدي٨م ٟمبقي هق ٟمص  و , ذم سم٤مب اًمرض٤مع هذا اًمْم٤مسمط هق اًمٕمٛمدةُ 

إن طمّمؾ اخلالف سمٕمد و ,  سمحرُم٦م اًمٜمس٥مٕمتؼَم رُم٦م سمسب٥م اًمرض٤مع شمُ اشمٗم٘مقا قمغم أن احلُ و , اًمٕمٚمامء

سمسب٥م م م سمسب٥م اًمرض٤مع ُم٤م يرُ ف قمغم أصقل احلٜمٗمٞم٦م أٟمف يرُ شمقضٞمحُ و. ذًمؽ ذم سمٕمض اًمٗمروع

ًمق ىمٚمٞمالو(  لماحلقًمذم  : أي) ذم ُمدشمف  اًمرض٤معُ  طمّمؾصٝمري٦م إذا و اًمٜمس٥م ىمراسم٦مً 
(ٕ)

اعمٕمٜمك ذم و. 

ومجرى اًمٜمامء ُمـ أصؾ ,  اًمزي٤مدةوذم اًمٜمامء  ـ أصٌؾ اًمٚمبَ و , ذم اًمتٙمقيـ أن اعم٤مء أصٌؾ : ذًمؽ 

سم٤مٕصؾ  اًمقصُػ ؼ حلِ وم٠مُ  , ت٤مط ذم إصمب٤مت٤مرُم٤مت م٤م ُي احلُ و , ـ إصؾُمِ  رى اًمقصِػ ـ جمياًمتٙمق

ذم طمؼ احلرُم٦م اطمتٞم٤مـم٤م
(ٖ)

. 

 

 : أدهٞ اهضابط 

 .اًمسٜم٦م و٤مًمٙمت٤مب سم ًمٚمْم٤مسمط ل  دِ اؾمتُ 

 

  : أما افؽتاب

 ڇک  ک    ک    ک  گ  گ ڇ : وم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

 .(23: اًمٜمس٤مء ) ڇڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڇ  :ُمٕمٓمقوم٤م قمغم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

                                 
 .ٖٔ٘/ٕ: اؽبداية   (ٔ)

 . ٖٕٛ/ٖ: البحر الرائق و ؛  ٜٖٚ/ٖ: بدائع الصنائع : انظر و 
 .ٖٕٛ/ٖ: البحر الرائق و ؛  ٖٓ٘/ٕ: انظر اؽبداية . ه سواء يف اغبرمة عند اغبنفيةكثّب و ألف قليل الرضاع   (ٕ)
 .ٖٜ/ٗ: احمليط الربىاين : انظر   (ٖ)



ٕم٦م ة سملم سمٜم٤مت اعمرِض ظمق  ٧م إُ أصمبَ و , ُمٝم٤م قمٚمٞمفطمر  واًمرضٞمع  ٦م أم  ٕمَ اعمرِض   اهللُ كؾمٛم  

أظم٧مواحلرُم٦م سمٞمٜمٝمام ُمٓمٚم٘م٤م ُمـ همػم ومّمؾ سملم أظم٧م وضٞمع اًمر  و
(ٔ)

. 

 

  : أما افسـةو

"م ُمـ اًمٜمس٥م م ُمـ اًمرض٤مع ُم٤م يرُ يرُ  ": دي٨م اعمِمٝمقر ٤محلوم
(ٕ)

. 

  

 : فشٗع اهضابط 

ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ ٟمّم٤م  ق اًمسبع اًمذيـ ذيمرهؿ اهلل رَ م سمسب٥م اًم٘مراسم٦م ُمـ اًمٗمِ يمؾ ُمـ يرُ  .1

أو دًٓم٦م
(ٖ)

 . م سمسب٥م اًمرض٤معيرُ   

    . م سمسب٥م اًمرض٤معم سمسب٥م اعمّم٤مهرة يرُ يمؾ ُمـ يرُ  .2

            إٓ , ٝم٤م ُمـ زوج آظمر ُمـ اًمرض٤مع يمام ذم اًمٜمس٥مسمٜمتُ وزوضمتف  ومٞمحرم قمغم اًمرضمؾ أم   

م إٓ سم٤مًمدظمقل ٓ دحرُ  اًمبٜم٧ُم و , م سمٜمٗمس اًمٕم٘مد قمغم اًمبٜم٧م إذا يم٤من صحٞمح٤مدحرُ  م  أن إُ 

        .سم٤مٕم يمام ذم اًمٜمس٥م

إن وسمٜم٤مت أسمٜم٤مئٝم٤م وسمٜم٤مت٤م  سمٜم٤مِت  وأ , نإن قمٚمقَ وٝم٤م أُم  وف ُمـ أسمٞمٝم٤م زوضمتِ  اُت يمذا ضمد  و 

       .ُمـ اًمرض٤مع يمام ذم اًمٜمس٥م , ـٚمْ ؾمٗمَ 

ـِ  يمذا طمٚمٞمٚم٦مُ و  وأب أسمٞمف وإن قمغم أب اًمرض٤مع  , إن ؾمٗمؾواسمـ اسمـ اًمرض٤مع واًمرض٤مع  اسم

        . ذم اًمٜمس٥مقمال يمام

                                 
 .ٜٖٙ/ٖ: بدائع الصنائع : انظر   (ٔ)
 .ٕٚٛص : انظر , سبق زبرجيو   (ٕ)
ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڇ : ىو قولو تعاذل و   (ٖ)

 ,تولإف علوف بدالو أمو و حرمة اعبدات من قبل أبيو و فحرمة األـ بنص الكتاب . ٖٕ: النساء  ڇ ڑ  ڑ
 , اػباالت بالنصو العمات و حرمة األخوات و  , ة النصلإف سفلن بدالو بنات البنات و حرمة البنات بالنص و 
؛  ٜٖٙ/ٖ , ٖٓ٘/ٕ: بدائع الصنائع : انظر . أـ أو ألب أو ألـو إطبلؽ االسم يشمل ما لو كاف ألب و 
 . ٕٚٚ/ٔ: الفتاوى اؽبندية و ؛  ٖٔ٘/ٕ: اؽبداية و 



إن ؾمٗمؾ واسمـ اسمٜمف وقمغم اسمـ اًمرض٤مع , إن قمال وأب أسمٞمف وأب اًمرض٤مع  يمذا ُمٜمٙمقطم٦مُ و 

يمام ذم اًمٜمس٥م
(ٔ)

. 

أظمت٤م ُمـ ولم أو أظم٤م واطمدة ص٤مرا أظمقيـ أو أظمتَ  يمؾ اصمٜملم اضمتٛمٕم٤م قمغم صمدي اُمرأةٍ  .3

ومٚمق    .ظمر وٓ سمقًمده يمام ذم اًمٜمس٥م ٤ٔمج سمومال يقز ٕطمديمه٤م أن يتزو   , اًمرض٤مقم٦م

ًمق و   . ج صٖمػمة وم٠مرضٕمتٝم٤م أُمف طمرُم٧م قمٚمٞمف : ٕهن٤م شمّمػم أظمتفشمزو  

٥م طمرُمت٤م قمٚمٞمف : ٕهنام ص٤مرشم٤م أضمٜمبٞم٦م ُمٕم٤م أو قمغم اًمتٕم٤مىمُ  ٝمام اُمرأةٌ لم وم٠مرضٕمتْ ج صٖمػمشمَ شمزو  

اًمرض٤مع اًمٓم٤مرئ قمغم اًمٜمٙم٤مح سمٛمٜمزًم٦م اًمس٤مسمؼ و , م اجلٛمع سمٞمٜمٝمام يمام ذم اًمٜمس٥مومٞمحرُ  , أظمتلم

م اجلٛمع يمام ذم اًمٜمس٥مج إطمدايمه٤م أيتٝمام ؿم٤مء : ٕن اعمحر  زو  يقز أن يتو , قمٚمٞمف
(ٕ)

. 

يقز أن يتزوج اًمرضمؾ سم٠مظم٧م أظمٞمف ُمـ اًمرض٤مع : ٕٟمف يقزًمف أن يتزوج سم٠مظم٧م أظمٞمف ُمـ  .4

ومٞمجقز ًمٕمٛمرو أن يتزوج ُمـ أظم٧م زيد  , ذًمؽ ُمثؾ أن يرضع زيد ُمـ أم قمٛمروواًمٜمس٥م : 

يمام ذم اًمٜمس٥م , إن يم٤من زيد أظم٤مه ُمـ اًمرض٤معو , ٟمسب٤م
(ٖ)

. 

يقز و , ج أم اًمرضٞمع ُمـ اًمٜمس٥م : ٕن اًمرضٞمع اسمٜمفٕم٦م أن يتزو  يقز ًمزوج اعمرِض  .5

          .ف ُمـ اًمٜمس٥ماسمٜمِ  يتزوج أم   ًمإلٟمس٤من أن

 , يقز ًمف أن يتزوج اعمرضٕم٦م : ٕهن٤م أم اسمٜمف ُمـ اًمرض٤مع , يمذا أب اًمرضٞمع ُمـ اًمٜمس٥مو

ومٝمل يم٠مم اسمٜمف ُمـ اًمٜمس٥م
(ٗ)

 . 

 

 : ين ًّ اهضابط ِجًا اسُت

                                 
 .ٕٚٚ/ٔ: الفتاوى اؽبندية و ؛  ٜٜٖ/ٖ: بدائع الصنائع : انطر   (ٔ)
اعبوىرة و ؛  ٜٔٗ/ٔ: الفتاوى اػبانية و ؛  ٓٔٗ, ٜٖٙ/ٖ: بدائع الصنائع و ؛  ٖٖ٘, ٖٔ٘/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٕ)

 .ٜٗ/ٕ: النّبة 
 .ٖٚٓ/ٙ: البناية و ؛  ٖٔ٘/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٖ)
 .ٓٓٗ/ٖ: بدائع الصنائع : انظر   (ٗ)



 ةقرا قمد  احلٜمٗمٞم٦م ُمـ قمٛمقم هذا اًمْم٤مسمط ُص  اؾمتثٜمك وم٘مٝم٤مءُ 
(ٔ)

 :ُمٜمٝم٤م  , 

ُمع أٟمف ٓ يقز ًمف أن يتزوج سم٠مم أظمتف ُمـ  , وم٢مٟمف يقز ًمف أن يتزوضمٝم٤م , أم إظم٧م ُمـ اًمرض٤مع

 : صقر  ذًمؽ أن ذم  أم إظم٧م ُمـ اًمرض٤مع صمالَث و. اًمٜمس٥م

أظمرى  هل٤م أم  و , ٤معضُمـ اًمر أظم٧ٌم  يٙمقن ٕطمدٍ سم٠من  , إُم٤م أن يٙمقن يمؾ ُمٜمٝمام ُمـ اًمرض٤مع

  , ه٤مٝم٤م وطمدَ تْ أرضٕمَ 

  , ٟمسبٞم٦م هل٤م أم  و , وم٘مط ُمـ اًمرض٤مع سم٠من شمٙمقن إظم٧ُم  , اًمث٤مين ٟمسبٞم٤موض٤مقمٞم٤م ل رَ يٙمقن إو   وأ

  .٤معضُمـ اًمر م  هل٤م أ ٟمسبٞم٦مً  سم٠من شمٙمقن إظم٧ُم ,  أو اًمٕمٙمس

ٟمسبٞم٦م : ٕن أُمٝم٤م  ٟمسبٞم٦م هل٤م أم   سمخالف أظم٧ٍم  , ٕخ إظم٧م ٕم ذم مجٞمع هذه اًمّمقر أضمٜمبٞم٦مٌ ٤موم

 .إب أو شمٙمقن ُمقـمقءةَ  , ف أيْم٤مإُم٤م أن شمٙمقن أُم  

اًمبٜم٧م إمم  ةُ ضمد  وآسمـ  ةُ ضمد  و , اًمبٜم٧ِم وآسمـ  أظم٧ُم و إخِ  ف أم  ُمثؾ أم إظم٧م ذم هذا يمٚم  و

 . آظمر ُم٤م ذيمروه

اجلزئٞم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م و , سمٕمٚم٦م اجلزئٞم٦مد صمبت٧م ىميمر سم٤مًمٜمس٥م رُم٦م ُمـ ذُ ٥م هلذا آؾمتثٜم٤مء أن طُم اعمقضمِ و

ر ذم إصقلعم٤م  : اٟمتٗمك اًمتحريؿ ؼ شمٚمؽ اًمٕمٚم٦مُ وم٢مذا مل شمتح٘م   , هل قمٚم٦م صمبقت احلرُم٦م سم٤مًمرض٤مع  شم٘مر 

وم٢مٟمف ذم سمٕمض اًمّمقر يسقغ  , يمام ذم أظم٧م إخ ٟمسب٤م , قمدُم٤موقدا ضمأن دوران احلٙمؿ ُمع اًمٕمٚم٦م و

وم٢مٟمف يقز  , ًمؽ إخ أظم٧م ٟمسب٤م ُمـ إمًمذو , يمام إذا يم٤من ًمف أخ ٕب ٟمسب٤م , ًمف أن يتزوضمٝم٤م

ومٙمذًمؽ عم٤م  , ومال دحريؿ , ٓ ضمزئٞم٦م سمٞمٜمٝمامو , ٕظمٞمف ٕب أن يتزوضمٝم٤م : ٕهن٤م أضمٜمبٞم٦م سم٤مًمٜمسب٦م إًمٞمف

طمٞمٜمئذ ٓ شمٙمقن و , سمقاؾمٓم٦م اًمرض٤مع ذم سمٕمض اًمّمقر اٟمتٗمك اًمتحريؿ ومٞمٝم٤م أيْم٤م ُم٧م اجلزئٞم٦مُ قمدِ 

ٕٟمف ٓ يِمٛمٚمٝم٤م أصال , شمٚمؽ اعمس٤مئؾ ُمستثٜم٤مة ُمـ قمٛمقم احلدي٨م
(ٕ)

. 

                                 
 .ٕٔٗ/ٖ: البحر الرائق : انظر . شبانْب صورةو أوصلها ابن قبيم يف البحر الرائق إذل إحدى   (ٔ)
؛  ٖٔٔ-ٖٓٔ/ٖ: فتح القدير و ؛  ٚٓٗ, ٓٓٗ, ٜٜٖ/ٖ: بدائع الصنائع و ؛  ٖٖ٘/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٕ)

 .ٕٜٗ/ٕ: األحكاـ الشرعية يف األحواؿ الشخصية و ؛  ٕٔٗ-ٜٖٕ/ٖ: البحر الرائق و 



 في لبن الفحل  : الثاني  ضابط  ال
ـُ  ؼ بف افتحريؿؾ يتعؾَّ ْح افػَ  فب

( )
. 

 

 :ت٘ضٚح اهضابط 

ـ بَ أن اًمٚم   : ومٛمٕمٜمك اًمْم٤مسمط , فـ سم٤مب إض٤موم٦م اًمٌمء إمم ؾمببِ ُمِ  "ًمبـ اًمٗمحؾ"ذم ىمقًمف  اإلض٤موم٦مُ 

ـ أرضٕمتف سملم ُمَ  ؼ سمف اًمتحريؿُ يتٕمٚم   ,ٍد ؾمٞم   وأ زوٍج  , اًمذي ٟمزل ُمـ اعمرأة سمسب٥م وٓدت٤م ُمـ رضمؾ

ومٞمّمػم هق أسم٤م ًمٚمرضٞمع , سملم ذًمؽ اًمرضمؾو
(ٕ)

. 

 

 : (3)أدهٞ اهضابط

 .اعمٕم٘مقلوآصم٤مر اًمّمح٤مسم٦م واؾمتدل ًمٚمْم٤مسمط سم٤مًمسٜم٦م 

 :أما افسـة 

"م ُمـ اًمٜمس٥م م ُمـ اًمرض٤مع ُم٤م يرُ يرُ  ":  وم٘مقًمف  .1
(ٗ)

.    

ٕن ؾمب٥م طمّمقل اًمٚمبـ ُم٤مؤيمه٤م مجٞمٕم٤م , د ُمٜمٝمام مجٞمٕم٤مضمِ اإلرض٤مع وُ و
(٘)

. 

 وم٠مسمٞم٧ُم  , وم٤مؾمت٠مذن قمكم   , ـ اًمرض٤مقم٦مل ُمِ ضم٤مء قمٛم  : ىم٤مًم٧م  , اعم١مُمٜملم  أم   ُم٤م روشمف قم٤مئِم٦مُ و .2

وم٠مذين  , ِؽ إٟمام هق قمٛم  : وم٘م٤مل  , ف قمـ ذًمؽومس٠مًمتُ  , ًمف طمتك أؾمت٠مذن رؾمقل اهلل  أن آذنَ 

 وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  , ٜمل اًمرضمُؾ ٕمْ رِض مل يُ و إٟمام أرضٕمتٜمل اعمرأةُ ! اهلل  ي٤م رؾمقَل : وم٘مٚم٧م  , ًمف

                                 
 .ٖٔ٘/ٕ: اؽبداية   (ٔ)
حاشية اللكنوي على اؽبداية و ؛  ٕٕٗ/ٖ: البحر الرائق و ؛  ٖٖٔ/ٖ: العناية و ؛  ٖٖٔ/ٖ: فتح القدير : انظر    (ٕ)

 :ٕ/ٖ٘ٔ. 

 .ٜٖٛ-ٜٖٚ/ٖ: الصنائع بدائع و ؛  ٜٗ/ٗ: احمليط الربىاين : انظر   (ٖ)

 .ٕٚٛص : انظر , سبق زبرجيو   (ٗ)
 .ٜٖ٘/ٖ: بدائع الصنائع : انظر   (٘)



قمٚمٞمٜم٤م  بيم٤من ذًمؽ سمٕمد أن رُضِ و ,  ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦مُ  ,قمٚمٞمِؽ  ٩ْم ٚمِ ٞمَ ٚمْ ومَ  , ِؽ إٟمف قمٛم  : 

احلج٤مُب 
(ٔ)

ـ اًمٗمحؾُمـ اًمرض٤مقم٦م ٓ يٙمقن إٓ ُمـ ًمبَ  اًمٕمؿ  و  . 
(ٕ)

. 

 ٕم٧ْم إهن٤م ؾمٛمِ و , يم٤من قمٜمده٤م أن رؾمقل اهلل : أظمؼمت٤م  أن قم٤مئِم٦م  ُم٤م روت قمٛمرةُ و .3

هذا ! ي٤م رؾمقل اهلل  : وم٘مٚم٧ُم :  ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦مُ  , ّم٦مٗمْ ؾ يست٠مذن ذم سمٞم٧م طَم رضُم  صقَت 

ي٤م رؾمقل : وم٘مٚم٧م  , طمٗمّم٦م ُمـ اًمرض٤مقم٦م ٕمؿ  ًمِ  , راه ومالٟم٤مأُ : وم٘م٤مل  , رضمؾ يست٠مذن ذم سمٞمتؽ

إن  ,ٟمٕمؿ": ؟ وم٘م٤مل  ؾ قمكم  أيم٤من يدظُم  , ل ُمـ اًمرض٤مقم٦مٕمٛم  ًمِ  , طمٞم٤م ًمق يم٤من ومالنٌ ! اهلل 

" م اًمقٓدةُ ر  م ُم٤م دُح ر  ض٤مقم٦م دُح اًمر  
(ٖ)

. 

 

 : أما أثار و

 , أظمٞمؽ ٓ اُمرأةُ و , ٞمَؽ سمِ أَ  ف اُمرأةُ تْ ٕمَ ـ أرَض ُمِ  ْح ٙمِ ٜمْ ٓ شمَ  ": ٟمف ىم٤مل أ  وي قمـ قمكم  ومام رُ  .1

"ؽ اسمٜمِ  ٓ اُمرأةُ و
(ٗ)

. 

ُم٤مت رُ هذه احلُ و , اًمث٤مًمث٦م يم٤مًمبٜم٧م ًمالسمـو , اًمث٤مٟمٞم٦م يم٤مًمبٜم٧م ٕخو , ومم يم٤مٕظم٧م ٕبوم٤مُٕ   

 .سمف اًمتحريؿ ؼـ اًمٗمحؾ يتٕمٚم  قمغم أن ًمبَ  ومدل   , ٕم٦مـ ـمريؼ زوج اعمرِض ُمِ  ٧ْم أشمَ  ٤مٝميمٚم  

وم٠مرضٕم٧م هذه  , اُمرأةوئؾ قمـ رضمؾ ًمف اُمرأشم٤من أو ضم٤مري٦م أٟمف ؾُم  قمـ اسمـ قمب٤مس و .2

٘م٤مح اًمٚم   , ٓ ": ؟ وم٘م٤مل  ج اجل٤مري٦مح ًمٚمٖمالم أن يتزو  هؾ يّمٚمُ  , هذه ضم٤مري٦موهمالُم٤م 

" واطمدٌ 
(٘)

. 

                                 
؛ ( ٜٔٗٗ)برقم , باب ما حيل من الدخوؿ والنظر إذل النساء يف الرضاع , كتاب النكاح ,أخرجو البخاري   (ٔ)

 .واللفظ للبخاري ,( ٘ٗٗٔ)برقم , باب ربرمي الرضاعة من ماء الفحل , كتاب الرضاع , مسلم اإلماـ و 
 .ٜ٘-ٜٗ/ٗ: احمليط الربىاين   (ٕ)

 ؛ (ٖٕٓ٘)برقم , باب الشهادة على األنساب والرضاع اؼبستفيض , كتاب الشهادات , أخرجو البخاري   (ٖ)
 (.ٗٗٗٔ)برقم , باب حيـر من الرضاع ما حيـر من الوالدة , كتاب الرضاع , مسلم و 

وابن  ؛ (ٖ٘ٗ/ٚ) باب حيـر من الرضاع ما حيـر من الوالدة, كتاب الرضاع ,  رواه البيهقي يف السنن الكربى  (ٗ)
 (.ٕٖٗٚٔ)أيب شيبة يف اؼبصنف 

 (.ٜٗٔٔ)رواه الَبمذي يف السنن  (٘)



 

 : أما ادعؼقل و

٧م ٜمبِ ٕٟمف يُ  , اًمبٕمْمٞم٦مورُم٦م ٕضمؾ اجلزئٞم٦م ٥م احلُ قضمِ ام يُ إٟم  و , م هق اًمٚمبـإن اعمحر  :  وم٘مقهلؿ

 , اعمرأة مجٞمٕم٤مواًمرضمؾ  ف ُم٤مءَ ٟمزوًمُ وـ بَ طمّمقل اًمٚم   عم٤م يم٤من ؾمب٥ُم و ,  اًمٕمٔمؿَ ٜمنِم يُ و اًمٚمحؿَ 

طم٘مٞم٘م٦م اجلزئٞم٦م ذم  اجلزئٞم٦م ُم٘م٤ممَ  ٘م٤مم ؾمب٥ُم يُ  , اًمٚمحؿ سمقاؾمٓم٦م ٟمب٤مِت  ٧م اجلزئٞم٦مُ بـ شمثبُ سم٤مرشمْم٤مع اًمٚم  و

سم٤مب احلرُم٤مت اطمتٞم٤مـم٤م
(ٔ)

. 

 

 :فشٗع اهضابط 

ٓ إلظمقشمف : ٕهنؿ و , ٕم٦م : ٕٟمف أسمقه٤مزوج اعمرِض ًمِ  ؾ  وم٢مهن٤م ٓ دحِ  اًمرضٞمع إذا يم٤مٟم٧م صبٞم٦مً  .1

 , ٓ ٕوٓدهو , إب ٓ ٕقمامُمف : ٕهنؿ أقماممُ و , ٓ ٔسم٤مئف : ٕهنؿ أضمداده٤مو , أقمامُمٝم٤م

 ٦مَ ٞم  بِ ٓ ٕسمٜم٤مء أوٓده : ٕن اًمَّم و , : ٕهنؿ إظمقت٤م ٕسمٞمٝم٤م ـ همػم اعمرضٕم٦مإن يم٤مٟمقا ُمِ و

ٝمؿتُ قمٛم  
(ٕ)

. 

 ؾ  ٓ يِ و , أموص٤مرا أظمقيـ ٕب  لْمِ ٞم  صبِ  ٧ْم وم٠مرضٕمَ  , ُمٜمف ْت ًمدَ ومقَ  اُمرأةٌ  إن يم٤من ًمرضمؾٍ  .2

لماًمرضٞمٕم ئٝم٤م أطمدُ وـمِ  ٓ ًمٚمزوج اُمرأةٌ و , ئٝم٤م اًمزوُج وـمِ  هلذيـ اًمرضٞمٕملم اُمرأةٌ 
(ٖ)

. 

وم٘مد  , يمؾ واطمدة ُمٜمٝمام صٖمػما أضمٜمبٞم٤م ٧ْم أرضٕمَ وت٤م ُمٜمف اُمرأشم٤من ومحٛمٚمَ إذا يم٤من ًمرضمؾ  .3

يمه٤م أٟمثك ومال يقز اًمٜمٙم٤مح سمٞمٜمٝمام : ٕن وم٢من يم٤من أطمدُ  , ص٤مرا أظمقيـ ٕب ُمـ اًمرض٤مقم٦م

                                 
 .ٜٖٛ/ٖ: بدائع الصنائع و ؛  ٖٔ٘/ٕ: اؽبداية :  انظر   (ٔ)
 .ٕٕٗ/ٖ: البحر الرائق و ؛  ٖٖٔ/ٖ: فتح القدير و ؛  ٜٖٚ/ٖ: بدائع الصنائع : انظر   (ٕ)
 .ٕٕٗ/ٖ: البحر الرائق و ؛  ٖٖٔ/ٖ: الكفاية : انظر   (ٖ)



لم ٓ يقز ًمرضمؾ أن يٛمع سمٞمٜمٝمام : ٞمَ ٟمثَ إن يم٤مٟم٤م أُ و , اًمزوج أظمقه٤م ٕسمٞمٝم٤م ُمـ اًمرض٤مقم٦م

ٕهنام أظمت٤من ٕب ُمـ اًمرض٤مقم٦م
(ٔ)

. 

 وم٢مهن٤م رسمٞمب٦مٌ  , وم٠مرضٕم٧م صبٞم٦مً  , ر ىمبٚمفـ ٔظَم ًمبَ  هل ذاُت و , سمرضمؾ اُمرأةٌ  ٧ْم ضَم شمزو   ًمق .4

ًمف  ًمق يم٤من اًمرضٞمع صبٞم٤م طمؾ  و , ضمٝم٤م سم٠مسمٜم٤مء اًمث٤مينشمزو   ؾ  ومٞمحِ  , ًمألول سمٜم٧ٌم  , ًمٚمث٤مين

ت ُمـ اًمث٤مين اٟم٘مٓمع وم٢مذا وًمدَ  , د ُمـ اًمث٤مينهذا ُم٤م مل شمٚمِ  , اًمتزوج سمبٜم٤مشمف ُمـ همػم اعمرضٕم٦م

ـُ  إن و   .سمف صبٞم٤م يم٤من وًمدا ًمٚمث٤مين ٧ْم وم٢مذا أرضٕمَ  , ص٤مر ًمٚمث٤مينوإول  ًمب

ـُ  عَ ُمـ اًمث٤مين ىمبؾ أن شمَْم  ٧ْم ٚمَ سمٕمد ُم٤م محَ  ٧ْم أرضٕمَ  ًمف  سمف وًمدٌ  اًمرضٞمعُ وُمـ إول  وم٤مًمٚمب

٧م ومتثبُ  , هلام وًمدٌ هق  قمٜمد حمٛمد و , ظم٤مص٦م ٧م ُمٜمف احلرُم٦مُ ومتثبُ  , قمٜمد أّب طمٜمٞمٗم٦م 

 ة يمزي٤مدة٤مرَ ٚمؿ أن اًمٚمبـ ُمـ اًمث٤مين سم٠مُمَ إن قمُ :  ىم٤مل أسمق يقؾمػ و , ُمـ اًمزوضملم احلرُم٦مُ 

إول إٓ ومٝمق وًمدٌ و , ومٝمق ًمٚمث٤مين ,
(ٕ)

. 

يم٤من اًمرض٤مع ُمـ  , صبٞم٤م ٧ْم وم٠مرضٕمَ  , ـٌ ل هل٤م ًمبَ صمؿ ٟمزَ  , د ُمٜمف ىمط  مل شمٚمِ وج سم٤مُمرأة شمزو   رضمٌؾ  .5

يمذا ًمق و , ـ همػمه٤مهذا اًمرضمؾ ُمِ  م قمغم اًمّمبل أوٓدُ طمتك ٓ يرُ  , اعمرأة دون زوضمٝم٤م

ـٌ  ْت ًمدَ وَ  هل٤م وم٠مرضٕم٧م سمف  صمؿ در   , ٝم٤مًمبٜمُ  ػ  وم٠مرضٕم٧م سمف صمؿ ضَم  , ُمـ اًمزوج ومٜمزل هل٤م ًمب

ـَ  َج ـ همػمه٤م اًمتزو  اعمرضٕم٦م ُمِ  زوِج  ًمدِ قَ ًمِ  وم٢من  , صبٞم٦م   هبذه اًمّمبٞم٦م : ٕن هذا ًمٞمس ًمب

 اًمٜمسب٦مُ  ٧ْم وم٢مذا اٟمتٗم٧م اٟمتٗمَ  , ٕن ٟمسبتف إًمٞمف سمسب٥م اًمقٓدة ُمٜمفو , اًمٗمحؾ ًمٞمٙمقن هق أسم٤مه٤م

ٙمراًمبِ  ـِ بَ ومٙم٤من يمٚمَ  ,
(ٖ)

. 

 

 : ًشأهٞ هنب اهفحى اهزاُٛ  فائذٝ يف

                                 
 .ٕٕٗ/ٖ: البحر الرائق و ؛  ٖٖٔ/ٖ: الكفاية و ؛  ٖٖٔ/ٖ: فتح القدير و ؛  ٜٖٚ/ٖ: بدائع الصنائع : انظر   (ٔ)
الفتاوى و ؛  ٖٕٗ-ٕٕٗ/ٖ: البحر الرائق و ؛  ٖٖٔ/ٖ: فتح القدير و ؛  ٜٓٗ/ٖ/ بدائع الصنائع : انظر   (ٕ)

 .ٖٖٗ/ٔ: اؽبندية 
: البحر الرائق و ؛  ٖٖٔ/ٖ: فتح القدير و ؛  ٜٔٗ/ٔ: الفتاوى اػبانية و ؛  ٜ٘/ٗ: احمليط الربىاين : انظر   (ٖ)

 . ٖٖٗ/ٔ: ؛ والفتاوى اؽبندية  ٖٕٗ/ٖ



ـ اًمذي ٟمزل سمسب٥م اًمزٟم٤م سم٤مًمٚمبَ  ٧ْم أرضٕمَ وـ زٟم٤م ُمِ  ْت ـ وًمدَ اعمذه٥م قمغم أن ُمَ  اشمٗمؼ ُمِم٤ميُخ 

دت ُمـ ًمِ يمام ذم اًمّمبٞم٦م اًمتل وُ  , أظمقاًمفوؾ ٕقمامُمف دحِ وم قمغم اًمزاين دحرُ  شمٚمؽ اًمّمبٞم٦م وم٢من صبٞم٦مً 

ـ ومروقمف سمٜم٤مء قمغم اظمتالومٝمؿ ذم أن ًمبَ وأصقل اًمزاين  صمؿ اظمتٚمٗمقا ذم إصمب٤مت احلرُم٦م ذم طمؼ   , اًمزاين

 ؟ ذم إصمب٤مت اًمتحريؿ اًمزٟم٤م هؾ هق يم٤محلالل أم ٓ

 , ًمٞمس يم٤محلالل : ـ ىم٤ملُمَ و , ومروقمفوُمٝم٤م قمغم أصقًمف طمر   , اللًمبـ اًمزٟم٤م يم٤محل:  لومٛمـ ىم٤م

قمغم ىم٤مقمدة  سمٜم٤مءً  , ثب٧م احلرُم٦م إٓ ُمـ ضم٤مٟم٥م إميُ مل وهب٤م  َج ف اًمتزو  ومروقمِ وز ٕصقل اًمزاين ضمق  

ُمـ ٓ يثب٧م ٟمسبف ُمٜمف ٓ و , ـ اًمقاـمئ صمب٧م ُمٜمف اًمرض٤معف ُمِ أن يمؾ ُمـ صمب٧م ٟمسبُ : رت قمٜمدهؿ شم٘مر  

ح ذم اعمذه٥ماعمرضم  ود أي اًمث٤مين هذا هق اعمٕمتٛمَ اًمر  و , يثب٧م ُمٜمف اًمرض٤مع
(ٔ)

. 

 

 

                                 
اعبوىرة النّبة و ؛  ٖٕٗ-ٕٗٗ/ٖ: البحر الرائق و ؛  ٖٗٔ/ٖ: فتح القدير و ؛  ٜٜٖ/ٖ: بدائع الصنائع : انظر   (ٔ)

 :ٕ/ٜٖ. 



 الرضاع    موِجب الحرمة في  في: الثالث  ابط  ضال
(دم افرواع ) افتحريؿ  ي مـاطُ افتغذ  

( )
. 

 

 : ت٘ضٚح اهضابط 

طمٞم٨م  , (طمّمقل اًمٖمذاء سم٤مًمٚمبـ : أي ) ي ذم سم٤مب اًمرض٤مع سمٛمٕمٜمك اًمتٖمذ   احلرُم٦مَ  ؼ اًمنمعُ قمٚم  

 , اعمج٤مقم٦م ؾمد  وإُمٕم٤مء  ِؼ تْ ومَ وؿ ٔمْ اًمٕمَ  ٟمِم٤مرِ إِ واًمٚمحؿ  ٟمب٤مِت ٕمْمٞم٦م اًمث٤مسمت٦م سم٢مِ باًموإمم اجلزئٞم٦م  ٟمف ؾمب٥ٌم إ

ـُ  , سمف إطم٤مدي٨ُم  ٧ْم قمغم ُم٤م ٟمٓم٘مَ  اعم٤مء يّمػم  يمام أن   , ـ اًمرضٞمع وصٗم٤مً ْم٤م ُمِ ٕمْ ٕم٦م سمَ اعمرِض  ومٞمّمػم ًمب

قمغم ُم٤م  ,اعمّم٤مهرةوُم٦م يمام ذم اًمٜمس٥م هل اعمحر   اًمبٕمْمٞم٦مُ و , ـ اًمرضٞمع ذم أصؾ اًمتٙمقيـسمٕمْم٤م ُمِ 

وىمد أىم٤مم اًمِم٤مرع اًمتٖمذي سم٤مًمرض٤مع ُم٘م٤مم اًمبٕمْمٞم٦م سمٜم٤مء قمغم أن إصؾ اعم٘مرر ُمـ أن إطمٙم٤مم  ,ُمر

يم٤مًمتح٘مؼ ُمـ , دون إُمقر اًمب٤مـمٜم٦م اخلٗمٞم٦م , يمٗمٕمؾ آرشمْم٤مع , إٟمام شمتٕمٚمؼ سم٤مًمٔم٤مهر اعمٜمْمبط 

وىمقع اًمبٕمْمٞم٦م سم٤مًمٗمٕمؾ
(ٕ)

 . 

 

 :  (3)أدهٞ اهضابط

  .وأصم٤مراؾمتدل ًمٚمْم٤مسمط سم٤مًمسٜم٦م 

 : أما افسـة

 اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ وقمٜمدي رضمٌؾ  دظمؾ رؾمقُل  :ىم٤مًم٧م ,  قمـ قم٤مئِم٦م  ومام ُروي .1

إٟمف  ! ي٤م رؾمقل اهلل:  وم٘مٚم٧ُم  : ىم٤مًم٧ْم  , ذم وضمٝمف اًمٖمْم٥َم  ذًمؽ قمٚمٞمف ورأي٧ُم  وم٤مؿمتد   , دٌ ىم٤مقمِ 

                                 
 (. ٖٙٔ/ٖ) اللفظ مأخوذ من فتح القدير  (ٔ)

 ."واإلنباتذلك يف اللنب ؼبعُب اإلنشاء و  , شبهة اعبزئيةو أف السبب ى: لنا و ( : " ٖٖ٘/ٕ)قاؿ يف اؽبداية و 
 ".فأما احملـر يف الرضاع فمعُب النشوء ( : " ٖٖ٘/ٕ)قاؿ يف و 
 .ٕ٘ٗ/ٖ: البحر الرائق و ؛  ٜٓٗ , ٛٓٗ , ٜٖٚ/ٖ: بدائع الصنائع :  انظرو 

 ٕٖ٘-ٖٔ٘/ٕ: اؽبداية و ؛  ٖٜ/ٗ: احمليط الربىاين و ؛  ٜٛ-ٚٛ: كتاب النكاح من األسرار للدبوسي : انظر  (ٕ)
 .ٖٛٔ, ٖٙٔ, ٖٚٓ/ٖ: فتح القدير و ؛  ٜٓٗ-ٚٓٗ/ٖ: بدائع الصنائع و ؛ 

 .ٜٕ٘/ٙ: البناية و ؛  ٖٛٔ, ٖٓٔ/ٖ: فتح القدير و ؛  ٔٓٗ-ٓٓٗ/ٖ: بدائع الصنائع   (ٖ)



وم٢مٟمام اًمرض٤مقم٦م ُمـ  , ُمـ اًمرض٤مقم٦م ـ  ن إظمقشمٙمُ رْ اٟمٔمُ " : وم٘م٤مل : ىم٤مًم٧م , أظمل ُمـ اًمرض٤مقم٦م

 "اعمج٤مقم٦م
(ٔ)

. 

." اًمٕمٔمؿَ وأٟمنَم  ٧م اًمٚمحؿَ ُم٤م أٟمبَ  إٓ اًمرض٤مع ٓ يُرم ُمـ":  ىمقًمف و .2
(ٕ)

 

." ؼ إُمٕم٤مءَ ُم٤م ومتَ  إٓ ض٤معَ رَ ٓ  ":  ىمقًمف و .3
(ٖ)

 

 

 : أثار أماو

, ومٛمَّمّمُتف , إن اُمرأِت وِرم صمدهُي٤م : وم٘م٤مل , ضم٤مء أسم٤م ُمقؾمك إؿمٕمري  وي أن رضمال ام رُ وم 

د قمٚمٞمف أسمق ُمقؾمك , ومدظمؾ ذم طمٚم٘مل رٌء ُمٜمف ؾمبَ٘مٜمل  ـَ ُمسٕمقد , ومِمد  : وم٘م٤مل , وم٠مشمك قمبَد اهلل سم

د قمكم  , أسم٤م ُمقؾمك  , ٟمٕمؿ : ؾم٠مًم٧َم أطمدا همػمي ؟ ىم٤مل  أرضٞمٌع هذا : وم٘م٤مل , وم٠مشمك أسم٤م ُمقؾمك , ومِمد 

ؼم سملم أفمٝمريمؿٓ شمس٠مًمقين قمـ رء ُم٤م دام هذا احلِ  : ُمقؾمك ؟ وم٘م٤مل أسمق 
(ٗ)

. 

 

 :فشٗع اهضابط 

ؼ سمف اًمتحريؿ : ٕن احلرُم٦م ة اًمرض٤مع شمٕمٚم  د  إذا طمّمؾ ذم ُمُ , ه ؾمقاء اًمرض٤مع ويمثػمُ  ىمٚمٞمُؾ  .1

, ُمبٓمـ  ف أُمرٌ ًمٙمٜم  , اًمٚمحؿ  وإٟمب٤مِت  ؿٔمْ اًمٕمَ  ِمقرِ وإن يم٤مٟم٧م ًمِمبٝم٦م اًمبٕمْمٞم٦م اًمث٤مسمت٦م سمٜمُ 

ٚمف ْص م سم٠مَ ر  ومقضم٥م أن ُي ,  سم٘مدره ٜمنِم ٧م ويُ ٜمبِ واًم٘مٚمٞمؾ يُ , سمٗمٕمؾ اإلرض٤مع  ؼ احلٙمؿُ ومتٕمٚم  

وىمدره
(٘)

. 

                                 
 (.٘٘ٗٔ)الصحيح  أخرجو مسلم يف  (ٔ)
 (.ٕٚٔ/ٗ)رواه الدارقطِب يف سننو   (ٕ)

ورواه الَبمذي  , من حديث عبد اهلل بن الزبّب رضي اهلل عنو ( ٜٙٗٔ)رواه هبذا اللفظ ابن ماجو يف السنن   (ٖ)
 . بنحوه من حديث أـ سلمة رضي اهلل عنها( ٕ٘ٔٔ)

 (.ٖٚٔ/ٗ)والدارقطِب يف السنن ( ٕٚٙٔ)رواه اإلماـ مالك يف اؼبوطأ   (ٗ)

 .ٖٚٓ/ٖ: فتح القدير و ؛  ٙٓٗ/ٖ: بدائع الصنائع و ؛  ٖٓ٘/ٕ: اؽبداية : انظر   (٘)



احل٤مصؾ )سم٤مقمتب٤مر اًمٜمِمقء  : ٕن احلرُم٦مَ  ؿٌ ة اًمرض٤مع مل يتٕمٚمؼ سم٤مًمرض٤مع دحريد  ُمُ  ٧ْم إذا ُمَْم  .2

إذ اًمٙمبػم ٓ يؽمسمك سم٤مًمٚمبـ ًمقضمقد شمٖمذيتف سمٖمػمه , ذًمؽ يٙمقن ذم اعمدةو( يسم٤مًمتٖمذ  
(ٔ)

. 

ٓ و , م ذم اًمرض٤مع ُمٕمٜمك اًمٜمِمقءؼ سمف اًمتحريؿ : ٕن اعمحر  سم٤مًمٚمبـ مل يتٕمٚم   ـ اًمّمبل  إذا اطمت٘مَ  .3

ومال  , إًمٞمٝم٤م ُؾ ٓ شمِّم  احل٘مٜم٦مُ و , ٕمدةع اًمٖمذاء هق اعمِ ٕن ُمقِض  : يقضمد ذًمؽ ذم آطمت٘م٤من

قضم٥م احلرُم٦م ومال شمُ  , اجلقع اٟمدوم٤معُ واًمٕمٔمؿ  قرُ ٟمِمواًمٚمحؿ  يّمؾ سمف ٟمب٤مُت 
(ٕ)

. 

ـٌ  .4  ,ـ قمغم اًمتح٘مٞمؼؼ سمف اًمتحريؿ : ٕٟمف ًمٞمس سمٚمبَ وم٠مرضع سمف صبٞم٤م مل يتٕمٚم   إذا ٟمزل ًمٚمرضمؾ ًمب

ر م٤م يتّمقر ُمٜمف اًمقٓدةتّمق  هذا ٕن اًمٚمبـ إٟمام يُ و , اًمٜمٛمقوؼ سمف اًمٜمِمقء ومال يتٕمٚم  
(ٖ)

. 

ـَ إذا ِذ  .5  , اًمبٝم٤مئؿوسملم أدُمل  ؼ سمف اًمتحريؿ : ٕٟمف ٓ ضمزئٞم٦مَ ؿم٤مة مل يتٕمٚم   ب صبٞم٤من ًمب

سم٤مقمتب٤مره٤م احلرُم٦مُ و
 (ٗ)

. 

ـٌ إذا ٟمزل ًمٚمبِ  .6 ؼ سمف اًمتحريؿسمف صبٞم٤م شمٕمٚم   ٧ْم وم٠مرضٕمّ  ٙمر ًمب
(٘)

ومٞمثب٧م سمف  , : ٕٟمف ؾمب٥م اًمٜمِمقء 

اًمبٕمْمٞم٦م سمف ؿمبٝم٦مُ 
(ٙ)

. 

ـُ إذا طُم  .7 ؼ سمف اًمتحريؿ : ٕن ؾمب٥م طمرُم٦م اًمرض٤مع ر اًمّمبل شمٕمٚم  وضمِ اعمرأة سمٕمد ُمقت٤م وم٠مُ  ٚم٥م ًمب

ٓ خيتٚمػ سم٤معمقت  وهق, وذًمؽ ذم اًمٚمبـ عمٕمٜمك اإلٟمِم٤مء واإلٟمب٤مت , هق ؿمبٝم٦م اجلزئٞم٦م 

واحلٞم٤مة
(ٚ)

. 

                                 
 .ٜٖٕ/ٖ: البحر الرائق و ؛  ٖٔٓ/ٙ: البناية و ؛  ٔٓٗ/ٖ: بدائع الصنائع و  ؛ ٖٔ٘-ٖٓ٘/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٔ)
 .ٕٙٗ/ٖ: البحر الرائق و ؛  ٜٖٔ/ٖ: فتح القدير و ؛  ٛٓٗ/ٖ: بدائع الصنائع و ؛  ٕٖ٘/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٕ)

 .ٕٙٗ/ٖ: البحر الرائق و ؛  ٜ٘/ٕ: اعبوىرة النّبة و ؛  ٖٖ٘/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٖ)
 .ٕٙٗ/ٖ: البحر الرائق و ؛  ٙٓٗ/ٖ: بدائع الصنائع و ؛  ٖٖ٘/ٕ: ؽبداية : انظر   (ٗ)

 , فنزؿ ؽبا لنب فأرضعت بو صبيا , دل تبلغ تسع سنْبو أما ل , بشرط أف تكوف البكر بلغت تسع سنْب فأكثر  (٘)
 .ٕ٘ٗ/ٖ: البحر الرائق : انظر. دل يتعلق بو التحرمي

 .ٕ٘ٗ/ٖ: البحر الرائق و ؛  ٜ٘/ٕ: اعبوىرة النّبة و ؛  ٕٖ٘/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٙ)
: والبحر الرائق؛  ٚٓٗ-ٙٓٗ/ٖ: بدائع الصنائع و ؛  ٕٖ٘/ٕ: اؽبداية و ؛  ٜٔ٘/ٕ: ـبتلف الرواية : انظر  (ٚ)

ٖ/ٕٗ٘. 



ـُ  .8 م ذم ىمقهلؿ مجٞمٕم٤م : ٕٟمف شمٖمػم  تْ وم٢من ُمس   , سم٤مًمٓمٕم٤مم  إن اظمتٚمط اًمٚمب  ف اًمٜم٤مر طمتك ٟمْم٩م مل ُير 

: ٕن ٧م احلرُم٦ماًمٓمٕم٤مم مل شمثبُ  قوم٢من يم٤من اًمٖم٤مًم٥م ه , ف اًمٜم٤مرإن مل تس  و , خبْ قمـ ـمبٕمف سم٤مًمٓم  

إن و , ٧م سمف احلرُم٦مومال شمثبُ  , يهق اًمتٖمذ  و , أزال ُمٕمٜم٤مهواًمٚمبـ  ٥م ىمقةَ ٥م ؾمٚمَ ٚمَ هماًمٓمٕم٤مم إذا 

.يثب٧م: حمٛمد وقمٜمد أّب يقؾمػ و , يم٤من اًمٚمبـ هم٤مًمب٤م ٓ يثب٧م سمف احلرُم٦م ذم ىمقل أّب طمٜمٞمٗم٦م

   

ه ومٞمج٥م اقمتب٤مرُ  , ذم اًمنمع اعمٖمٚمقب سم٤مًمٕمدم أصٌؾ  إحل٤مَق وًم٥م ٤ماًمٖم أن اقمتب٤مرَ : وضمف ىمقهلام   

ـُ  طٚميمام إذا يم٤من اظمت , ُم٤م أُمٙمـ  .ؼ سمف اًمتحريؿ اشمٗم٤مىم٤مٓ يتٕمٚم  سم٤معم٤مء طمٞم٨م اًمٚمب

 ٕٟمف يرق   , اًمٚمبـ ُمـ اًمٚمبـ وم٢مٟمف يسٚم٥م ىمقةَ  إن يم٤من أىمؾ  وأن اًمٓمٕم٤مم : ّٕب طمٜمٞمٗم٦م و  

ومٙم٤من  , سمف ذم شمٖمذي٦م اًمّمبل ومال شم٘مع اًمٙمٗم٤مي٦مُ  , اًمبٍم يْمٕمػ سمحٞم٨م ئمٝمر ذًمؽ ذم طمس  و

ـُ  وإن يم٤من هم٤مًمب٤م صقرة , ُمٖمٚمقسم٤م ُمٕمٜمك اًمٚمب
(ٔ)

. 

إن وم ر  وم٢من يم٤من اًمٚمبـ هم٤مًمب٤م ُي  , هـ يٕمتؼم اًمٖم٤مًم٥مسم٤معم٤مء أو اًمدواء أو اًمد  تٚمط اًمٚمبـ ظموإن ا .9

ٕن اعمٖمٚمقب يم٤معمٕمدوم ُمع اًمٖم٤مًم٥م :ه هم٤مًمب٤م ومال يم٤من همػمُ 
 (ٕ)

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 .ٕ٘ٗ/ٖ: البحر الرائق و ؛  ٛٓٗ/ٖ: بدائع الصنائع و ؛  ٕٖ٘/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٔ)

: فتح باب العناية و ؛  ٕ٘ٗ/ٖ: البحر الرائق و ؛  ٛٓٗ/ٖ: بدائع الصنائع و ؛  ٕٖ٘/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٕ)
ٕ/ٛٙ. 



 

 

 

 

 

 

 : وؾقف مباحث 

 

 يمت٤مب اًمٓمالق ُم٘مدُم٦م :اعمبح٨م إول  

 سم٤مب شمٗمقيض اًمٓمالق: اعمبح٨م اًمث٤مين 

 سم٤مب أيامن اًمٓمالق: اعمبح٨م اًمث٤مًم٨م 

 سم٤مب ـمالق اعمريض: عمبح٨م اًمراسمع ا

 

 اهفصى اهجاهح

 كتاب اهطالق



 

 

 

 

 :بطا اوؾقف أحد ظؼ و

 .سمٕم٤مرض احل٤مضم٦م واإلسم٤مطم٦مُ , إصؾ ذم اًمٓمالق احلٔمر : اًمْم٤مسمط إول 

 .إذا يم٤من قم٤مىمال سم٤مًمٖم٤م زوٍج  يمؾ   ي٘مع ـمالُق : اًمْم٤مسمط اًمث٤مين 

 .يمام أوىمٕمف اًمٓمالُق  ي٘معُ  ُمتك صح   إي٘م٤مع اًمٓمالِق : اًمث٤مًم٨م اًمْم٤مسمط 

ف طمٙمٛمَ  عُ ٥م اًمنمرشم   قم٤معم٤م سم٠مٟمف ؾمب٥ٌم  اًمزوج إذا ىمّمد اًمسب٥َم : اًمْم٤مسمط اًمراسمع 

 .إٓ إن أراد ُم٤م يتٛمٚمف, ه دْ رِ أراده أو مل يُ , قمٚمٞمف 

 .أٓ يتجز   اًمٓمالُق : اًمْم٤مسمط اخل٤مُمس 

 .اًمٜمٙم٤مح ف ىمٞمدُ ُم٤م يٙمقن ومٞم اًمٓمالِق  حمؾ  : اًمْم٤مسمط اًمس٤مدس 

 .اًمٕمدد يمرِ سمذِ  دد يم٤من اًمقىمقعُ ن سم٤مًمٕمَ رِ اًمقصػ ُمتك ىمُ : اًمْم٤مسمط اًمس٤مسمع 

ػ سمف يٚمٖمق سمام ٓ يقَص  ػ اًمٓمالُق ِص إصؾ أٟمف إذا وُ : اًمْم٤مسمط اًمث٤مُمـ 

ئ قمـ زي٤مدة ذم أصمره ٜمبِ ػ سمف وم٢مُم٤م أن ٓ يُ وإن يم٤من يقَص , وي٘مع رضمٕمٞم٤م  اًمقصُػ 

 .أو يٜمبئ ومٞم٘مع سمف سم٤مئٜم٤م, ومٞم٘مع سمف رضمٕمٞم٤م 

رء  أّي , ف سمٌمء يٙمقن سم٤مئٜم٤م قمٜمد اإلُم٤مم ب  اًمٓمالق ُمتك ؿُم : اًمْم٤مسمط اًمت٤مؾمع 

 املبحح األٗي

 كتاب اهطالق ًقذًٞ



وإن مل يٙمـ قمٔمٞمام  ؿ ومٙمذًمؽٔمَ ٝمف سم٤مًمٕمِ إن ؿمب   : وقمٜمد ص٤مطمبٞمف, ف سمف يم٤من اعمِمب  

وإٓ , ف سمف قمٔمٞمام ذم ذاشمف أو ؿمديدا ومٙمذًمؽ إن يم٤من اعمِمب   : وقمٜمد زومر, ذم ذاشمف 

 .ومال

 .ذم احل٤مل ذم اعم٤ميض إي٘م٤معٌ  اًمٓمالِق  إي٘م٤معُ : اًمْم٤مسمط اًمٕم٤مذ 

٦م إمم اًم٘م٤ميض بوسم٤مًمٜمس,  ذم ٟمٗمس إُمر هق اًمٜمٞم٦م اعمٕملم  : اًمْم٤مسمط احل٤مدي قمنم 

 .وم٢من مل شمٙمـ ومدقمقاه ُم٤م أراد, احل٤مل  دًٓم٦مُ 

  



 في الطالق: األول  ابط  ضال
ض احلاجةبعارِ  اإلباحةُ و , دم افطالق احلظر إصُؾ 

( )
. 

 

 :ت٘ضٚح اهضابط 

ذًمؽ أن و , بٞمحفيُ  ضٍ إٓ ًمٕم٤مرِ ( ُمٙمروه : أي) ًمٚمْم٤مسمط أن اًمٓمالق حمٔمقرٌ اعمٕمٜمك اإلمج٤مزم 

: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم  , اًمدٟمٞمقي٦موسمف ُمـ اعمّم٤مًمح اًمديٜمٞم٦م  ٧ْم ٘مَ ُمـ اهلل قمغم قمب٤مده عم٤م شمٕمٚم   ًمٜمٙم٤مح ٟمٕمٛم٦مٌ ا

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڇ

 .(21:اًمروم ) ڇ  ڳ

 ةِ هلذه اعمقد   ىمٓمعٌ و , اًمٜمٕمٛم٦م ومٗمٞمف يمٗمرانُ  وم٢من يم٤من سمال ؾمب٥ٍم  , هلذه اًمٜمٕمٛم٦م اًمٓمالق إزاًم٦مٌ و

ومٞمٙمقن مح٘م٤م  , أوٓده٤موٝم٤م سم٠مهٚمِ واإليذاء هب٤م  إظمالُص و , اًمدٟمٞم٤مويـ اًمد   اًمتل هب٤م ُمّم٤مًمُح  اًمرمح٦مِ و

 .ومٙم٤من حمٔمقرا ُمـ هذه اجلٝم٦م , رأي ؾمٗم٤مه٦مَ و

أو  , ٚم٘م٦مُم٤مُم٦م ظِم أو دَ  , يب٦مرِ  وأ , يمٙمؼَِمٍ  , ىمد يٕمرض ًمٚمزوضملم ُم٤م ٓ يب٘مك ُمٕمف شمٚمؽ اعمقدةُ و

إىم٤مُم٦م طمدود  ب٦م قمدمَ اًمبٖمْم٤مء اعمقضمِ  أو قمروضِ  , أظمالق ـِ أو شمب٤ميُ  , ب٤معـمِ  رِ أو شمٜم٤مومُ  , شم٠مدي٥م إرادةِ 

شمزول واعمنموقمٞم٦م  ومب٤محل٤مضم٦م شمتٛمحض ضمٝم٦مُ . ان إمم رومع هذا اًم٘مٞمدومٞمْمٓمر   , همػم ذًمؽواهلل شمٕم٤ممم 

 . ضمٝم٦م احلٔمر

 ڇ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڇ : ىم٤مل شمٕم٤ممم  , قم٤مد احلٔمر دُم٧م احل٤مضم٦مُ وم٢من قمُ 

ومال شمٓمٚمبقا اًمٗمراق : أي , (34: اًمٜمس٤مء )
(ٕ)

. 

                                 
 .أ ٛٔٔلوحة : امع الصغّب للتاج الكردري اللفظ مأخوذ من شرح اعب  (ٔ)

احمليط : انظر و " . واإلباحة للحاجة إذل اػببلص ...األصل يف الطبلؽ اغبظر ( : " ٖ٘٘/ٕ)قاؿ يف اؽبداية و 
: منحة اػبالق و ؛  ٕ٘٘/ٖ: البحر الرائق و ؛  ٜٖٖ/ٔ: اإليضاح يف شرح اإلصبلح و ؛  ٖٓٛ/ٗالربىاين 

 .ٖٜ/ٜ: حاشية ابن عابدين و ؛  ٜٔ/ٜ: الدر اؼبختار و ؛  ٕٗ٘/ٖ
: منحة اػبالق و ؛  ٕ٘-ٕٗ٘/ٖ: البحر الرائق و ؛  ٕٖٚ/ٖ: فتح القدير و ؛  ٖٔٓ/٘: اؼببسوط : انظر   (ٕ)



ػ قمغم طم٘مٞم٘متٝم٤م خلٗم٤مئٝم٤م أٟم٤مط اًمِم٤مرع احلٙمؿ سم٤محِلؾ قىمَ صمؿ عم٤م يم٤مٟم٧م هذه احل٤مضم٦م أُمرا سم٤مـمٜم٤م ٓ يُ 

اًمرهمب٦م ومٞمٝم٤م  يماملِ  ذًمؽ أن ُي٘مِدم قمغم اًمٓمالق ذم زُم٤منِ و , اًمٜمدم احل٤مضم٦م قمدمُ  دًمٞمُؾ و , قمغم دًمٞمٚمٝم٤م

اعمٕمٜمك  اًمٔم٤مهر ُم٘م٤ممَ  ُمتك ىم٤مم اًمسب٥ُم و , ٝم٤م طمٞمٜمئذ إٓ ًمٚمح٤مضم٦مراىمَ وم٢مٟمف ٓ خيت٤مر ومِ  , ـمبٕم٤م أو ذقم٤م

قمدُم٤مواًمب٤مـمـ دار احلٙمؿ ُمٕمف وضمقدا 
(ٔ)

 . 

د قمـ ومحٞم٨م دمر   , ُمنموع ُمـ ضمٝم٦مو , ؾ ُمـ جمٛمقع هذا أن اًمٓمالق حمٔمقر ُمـ ضمٝم٦مومتحّم  

 .ٔمراحل٤مضم٦م اعمبٞمح٦م يب٘مك قمغم أصٚمف ُمـ احل

 

 :  (2)أدهٞ اهضابط

 .اًم٘مٞم٤مسواًمسٜم٦م و ف ُمـ اًمٙمت٤مِب إسم٤مطمتِ واًمٓمالق  يمراه٦مِ  ومٞمام يكم أدًم٦مُ 

 :هلو , ًمٖمػم طم٤مضم٦م ٝم٤م اًمٓمالُق أُم٤م أدًم٦م اًمٙمراه٦م ومٛمحٛمٚمُ 

."إًمٞمف ُمـ اًمٓمالق ؿمٞمئ٤م أسمٖمَض  اهللُ  ُم٤م أطمؾ   ":  ىمقًمف  .1
(ٖ)

 

".شُمرْح رائح٦َم اجلٜم ٦مُمـ همػم سم٠مٍس مل ـ زوضمٝم٤م اظمتٚمٕم٧م ُمِ  ام اُمرأةٍ أي   ":  ىمقًمف و .2
(ٗ)

 

وهل يمام  , ٛمؾ اعمٓمٚمؼقمٚمٞمٝم٤م دُح و , د سم٤محل٤مضم٦مٝم٤م ُم٘مٞم  سمٕمُْم و ٌؼ ٝم٤م ُمٓمٚمَ أُم٤م أدًم٦م اإلسم٤مطم٦م ومبٕمُْم و

 : يكم

 :مـ افؽتاب 

                                                                                               
 .ٖٜ/ٜ: حاشية ابن عابدين و ؛  ٕٗ٘/ٖ

: العناية و ؛  ٕٖٛ, ٕٖٖ/ٖ: فتح القدير و ؛  ٖٙ٘-ٖ٘٘/ٕ: اؽبداية و ؛  ٛ, ٗ/٘: اؼببسوط : انظر   (ٔ)
 .ٖٛٗ/ٔ: الفتاوى اؽبنديةو ؛  ٕٖٛ/ٖ

: األحكاـ الشرعية يف األحواؿ الشخصية و ؛  ٕٖٚ-ٕٖٙ/ٖ: فتح القدير و ؛  ٖ-ٕ/٘: اؼببسوط : انظر   (ٕ)
٘/ٕ٘ٓ-٘ٓٗ . 

وضعفو األلباين يف إرواء الغليل , ( ٕٚٚٔ)برقم , باب كراىية الطبلؽ , كتاب الطبلؽ ,  رواه أبو داود مرسبل  (ٖ)
 (.ٕٓٓٔ)و( ٕٔ٘: )

 .حديث حسن: وقاؿ ,  (ٙٛٔٔ)برقم , باب ما جاء يف اؼبختلعات , كتاب الطبلؽ , رواه الَبمذي   (ٗ)



 .(236: اًمب٘مرة ) ڇڻ  ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ    ڇ : ىمقًمف شمٕم٤ممم  .1

 (.1: اًمٓمالق ) ڇپ  پڇ : ىمقًمف شمٕم٤ممم  .2

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍڇ : ىمقًمف شمٕم٤ممم  .3

   .(135: اًمٜمس٤مء ) ڇ ڈ  ڈ         ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک

 .د قمـ اًمٗمراق سم٘مدر آؾمتٓم٤مقم٦مرض اًمتب٤مقمُ ٖمٔمٝمر ضمٚمٞم٤م أن اًماًمت٠مُمؾ ذم أي٦م يُ 

 :ومـ افسـة 

اُم٦م وم٢مهن٤م صق  , ٝم٤م ٕمَ راضمِ طمتك ٟمزل قمٚمٞمف اًمقطمل ي٠مُمره أن يُ   طمٗمّم٦مَ  اهلل  ؼ رؾمقُل ـمٚم   .1

ىمقاُم٦م
(ٔ)

. 

 .هقاجلقازُ  وأىمؾ  ُم٤م يثُب٧م ُمـ ومِٕمِؾ اًمرؾمقل  

وم٘م٤مل صٚمقات ,  سٍ ُٓمِ  يدَ  د  إن اُمرأِت ٓ شمرُ : وىم٤مل  وي أن رضمال ضم٤مء إمم اًمٜمبل وُم٤م رُ  .2

"ن ذَ ٝم٤م إِ ٙمْ ُمِس أَ ": وم٘م٤مل , ٝم٤م طمب  إين أُ : وم٘م٤مل , ٝم٤م ٘مْ ـمٚم  : اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف 
(ٕ)

. 

 .وأدٟمك إُمر اإلسم٤مطم٦م, سمتٓمٚمٞمؼ اُمرأشمف  وم٠مَُمَره 

 : ومـ افؼقاس 

                                 
أـ اؼبؤمنْب حفصة بنت عمر بن اػبطاب باب ذكر مناقب , كتاب معرفة الصحابة , رواه اغباكم يف اؼبستدرؾ   (ٔ)

 .ووافقو الذىيب, صحيح على شرط الشيخْب : وقاؿ ,  (ٖ٘ٚٙ)برقم , رضي اهلل عنهما 
رجاؿ ىذا اغبديث ؿبتج : وقاؿ اؼبنذري , ( ٖ٘ٙٗ)برقم , باب ما جاء يف اػبلع , كتاب الطبلؽ , رواه النسائي  (ٕ)

فاألقرب : قاؿ رضبو اهلل, ال ترد يد المس : قواؿ العلماء يف اؼبراد بقولو وقاؿ الصنعاين بعد ذكر أ. هبم يف الصحيحْب
وكثّب من النساء والرجاؿ ,  ال أهنا تأيت الفاحشة , اؼبراد أهنا سهلة األخبلؽ ليس فيها نفور وحشمة عن األجانب

: انظر . األجانب لكاف قاذفًا ؽباوقاع من ولو أراد بو أهنا ال سبنع نفسها عن ال, هبذه اؼبثابة مع البعد من الفاحشة 
 .ٖ٘ٗ/ٖ: سبل السبلـ 

 



ومٞمف يمٗمران و , ومٝمق ُمب٤مح ُمـ هذا اًمقضمف , هلذا اًمرق ذم اًمٓمالق إزاًم٦مٌ و , ق  أن اًمٜمٙم٤مح رِ 

 ,ؼ قمٜمد ُمقاوم٘م٦م إظمالقصمؿ ُمٕمٜمك اًمٜمٕمٛم٦م إٟمام يتح٘م   , ض ُمـ هذا اًمقضمفهق ُمبٖمَ و , اًمٜمٕمٛم٦م

ومٙم٤من اًمٓمالق ُمنموقم٤م  , ُٓمتداد اعمٜم٤مزقم٤مت اًمٜمٙم٤مح ؾمب٥ٌم  وم٠مُم٤م قمٜمد قمدم اعمقاوم٘م٦م وم٤مؾمتداُم٦مُ 

 .ٝمدة اًمٜمٙم٤مح قمٜمد قمدم ُمقاوم٘م٦م إظمالق قمـ قمُ ُمب٤مطم٤م ًمٚمتٗمّص  

 

 : فشٗع اهضابط 

ـُ : ىم٤مًمقا  .1  ,ومٞمف ٓ مج٤معَ  رٍ ٝمْ ذم ـمُ  رضمٕمٞم٦مً  ٝم٤م واطمدةً ٘مَ ٓمٚم  راء أن يُ ىمْ اًمٓمالق ذم ذوات إَ  أطمس

اًمٓمالق ذم ـمٝمر و , اًمٜمدم اطمتاملِ  ٙم٤منِ اًمٙمراه٦م عموذًمؽ ٕن  , ٤مدُت قمِ  ٝم٤م طمتك شمٜم٘ميَض يؽميمَ و

 ,يمامل اًمرهمب٦م قمغم قمدم اًمٜمدم : ٕن اًمٓمٝمر اًمذي ٓ مج٤مع ومٞمف زُم٤منُ  ٓ مج٤مع ومٞمف دًمٞمٌؾ 

عم٤م طمّمؾ و , ة طم٤مضمتف إمم اًمٓمالقف ذم زُم٤من يمامل اًمرهمب٦م إٓ ًمِمد  ؼ اُمرأشمَ ٓمٚم  اًمٗمحؾ ٓ يُ و

 ٕٟمف ٓ يرشمٗمع هب٤م احلؾ اًمذي هق ٟمٕمٛم٦مٌ آىمتّم٤مر قمٚمٞمٝم٤م أطمسـ : : ه سم٤مًمقاطمدة ىمٞمؾ ُم٘مّمقدُ 

ًمق حل٘مف اًمٜمدم ومٞمام سمٕمد ٛمٙمٜمف اًمتداركُ يُ و
(ٔ)

. 

ـُ اًمٓمالق : ىم٤مًمقا و .2  ٘مٝم٤م صمالصم٤م ذم صمالصم٦م أـمٝم٤مر ٓٓمٚم  رء أن يُ اًم٘مُ  ة اًمتل هل ذاُت ذم احلر   احلس

٤م ف قمغم ٟمٗمسف عمٟمٙم٤مح اُمرأشمِ  سم٤مِب  ؿِ ْس إمم طَم  ٦مً ُم٤مؾم   ذًمؽ أٟمف ىمد شمٙمقن احل٤مضم٦مُ و , مج٤مع ومٞمٝم٤م

إظمالق اعمتب٤ميٜم٦م  ًمرؾمقخِ  وأ , ٟمٞم٤مدُ ويٜم٤م فمٝمر ًمف أن ٟمٙم٤مطمٝم٤م ًمٞمس سمسب٥م اعمّمٚمح٦م ًمف دِ 

ٓم٤مم اًمٜمٗمس قمٜمٝم٤م قمغم وضمف ٓ يٕم٘م٥م ومٞمحت٤مج إمم ومِ  , ٝم٤مٗمٞمد رضمٕمتُ ومال شمُ  , ُمقضمب٤مت اعمٜم٤مومرةو

إقمٓم٤مء هذه احل٤مضم٦م ُم٘متْم٤مه٤م قمغم اًمقضمف  ـمريُؼ و , حلسـ اًمٔم٤مهر ح  ٚمِ اًمٜمٗمس شمُ و , اًمٜمدم

وم٢من مل ي٘مدر شمدارك  , ٕم٤مجلٝم٤م قمٚمٞمفيُ وف قمغم اًمّمؼم ب ٟمٗمَس جر  ؼ واطمدة ًمٞمُ ٓمٚم  اعمذيمقر أن يُ 

ن وم٢من ىمدر أسم٤مهن٤م سم٤مًمث٤مًمث٦م سمٕمد تر   , ع أظمرى ذم اًمٓمٝمر أظمر يمذًمؽإن ىمدر أوىمَ و , سم٤مًمرضمٕم٦م

ومٙم٤من  ,  ٟمدم يٚمح٘مف فم٤مهرا أو هم٤مًمب٤ماًمٜمٙم٤مح قمٚمٞمف ُمـ همػم ؿ سم٤مُب ومٞمٜمحِس  , اًمٜمٗمس قمغم اًمٗمٓم٤مم
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ؼ سمدًمٞمؾ احل٤مطم٦م ٓ قمغم أن احلٙمؿ شمٕمٚم   , ومٙم٤من ُمب٤مطم٤م , اًمث٤مًمث٦م ـمالىم٤م حل٤مضم٦مواًمث٤مٟمٞم٦م  إي٘م٤معُ 

 اًمٓمٝمر اخل٤مزم قمـ اجلامع ُم٘م٤ممَ  ٘م٤ممُ ومٞمُ  , ػ قمٚمٞمف إٓ سمدًمٞمؾقىمَ ًمٙمقهن٤م أُمرا سم٤مـمٜم٤م ٓ يُ  , طم٘مٞم٘متٝم٤م

قمٚمٞمف ومٞمبٜمك احلٙمؿُ  , د احل٤مضم٦مدمد   اًمٓمٝمر دًمٞمَؾ  ومٙم٤من شمٙمرارُ  , احل٤مضم٦م إمم اًمٓمالق
(ٔ)

. 

 ,واطمدة رضمٕمٞم٦م ذم طم٤مًم٦م احلٞمض هب٤م ـمٚم٘م٦مً  ؼ اعمدظمقَل ٓمٚم  ـ ـمالق اًمبدقم٦م أن يُ ُمِ : ىم٤مًمقا و .3

هق اإلىمدام قمغم اًمٓمالق و , احل٤مضم٦م إًمٞمف ؼ إسم٤مطم٦م اًمٓمالق دًمٞمُؾ ك ذم دح٘م  راقمَ ذًمؽ ٕن اعمُ و

 ومٚمام اٟمتٗم٧م ضمٝم٦مُ . اًمنمقمٞم٦مبٞمٕمٞم٦م واًمٜمٗمرة اًمٓم وزُم٤من احلٞمض زُم٤منُ  , ذم زُم٤من يمامل اًمرهمب٦م

هذا ذم        .اإلسم٤مطم٦م قم٤مد أصؾ احلٔمر

ٝم٤م ذم طم٤مًم٦م ومٓمالىمُ  , ٝم٤مىمْ ذُ رة ُم٤م مل يَ اعمدظمقل هب٤م وم٤مًمرهمب٦م ومٞمٝم٤م ُمتقوم   وم٠مُم٤م همػمُ  , اعمدظمقل هب٤م

٘مٝم٤م ذم طم٤مًم٦م احلٞمض واًمٓمٝمر مجٞمٕم٤مٓمٚم  ومج٤مز أن يُ  , ؼ احل٤مضم٦ماحلٞمض ي٘مقم دًمٞمال قمغم دح٘م  
(ٕ)

. 

 ةً ٝم٤م ومٞمف : إذ سم٤مجلامع ُمر  هب٤م ذم ـمٝمر ضم٤مُمٕمَ  ؼ اعمدظمقَل ٓمٚم  ـ ـمالق اًمبدقم٦م أيْم٤م أن يُ ُمِ : وىم٤مًمقا  .4

ومٙم٤من حمٔمقرا , ٘مٝم٤م ًمٕمدم اًمرهمب٦م ٓ ًمٚمح٤مضم٦موم٤مًمٔم٤مهر أٟمف ـمٚم   ,  اًمرهمب٦مذم اًمٓمٝمر شمٗمؽُم 
(ٖ)

. 

ؾمقاء  , اًمثالث أو اًمثٜمتلم ذم ـمٝمر واطمد ٓ مج٤مع ومٞمف ـ ـمالق اًمبدقم٦م أيْم٤م إي٘م٤معُ ُمِ : ىم٤مًمقا و .5

أو قمغم اًمتٗم٤مريؼ واطمدا سمٕمد واطمد سمٕمد  , واطمدة سم٠من أوىمع اًمثالث مجٚم٦مً  , عٛمْ يم٤من قمغم اجلَ 

إٟمام إسم٤مطم٦م اإلي٘م٤مع و , ذًمؽ أن إصؾ ذم اًمٓمالق احلٔمرو. أن يم٤من اًمٙمؾ ذم ـمٝمر واطمد

ومٞمٕمقد قمغم ُمقضققمف  ,  اًمدٟمٞم٤مويـ ًمٚمح٤مضم٦م إمم اخلالص ُمـ اعمٗم٤مؾمد اًمتل ىمد شمٕمرض ذم اًمد  

                                 
 . ٜٕٖ-ٕٖٛ/ٖ: ؛ وفتح القدير  ٕٗٔ/ٖ: بدائع الصنائع و ؛  ٖ٘٘/ٕ: اؽبداية و ؛  ٗ/٘: اؼببسوط : انظر   (ٔ)
فلم يكن الطبلؽ فيو دليل  , يقيسها على اؼبدخوؿ هبا جبامع أنو وقت النفرةو ى , فيو خبلؼ زفر رضبو اهللو   (ٕ)

حديث ابن و  , أف الرغبة يف غّب اؼبدخوؿ هبا صادقة ال تقل باغبيض : ىوو  , جوابو بالفرؽو  , فبل يباح , اغباجة
فتلك العدة الٍب أمر اهلل تعاذل : " سلم و بدليل قولو صلى اهلل عليو  , عمر رضي اهلل عنهما خاص باؼبدخوؿ هبا

 .العدة ليست إال للمدخوؿ هباو " أف يطلق ؽبا النساء 
 .ٖٖٖ/ٖ: فتح القدير و ؛  ٜٗٔ/ٖ: بدائع الصنائع و ؛  ٖٙ٘/ٕ: اؽبداية و ؛  ٚ/٘: اؼببسوط : انظر 

: كنوي على اؽبداية حاشية اللو ؛  ٖٖٖ/ٖ: فتح القدير و ؛  ٖٙ٘/ٕ: اؽبداية و ؛  ٚ/٘: اؼببسوط : انظر   (ٖ)
ٕ/ٖ٘ٙ. 



سمٞمح قمٜمد إٟمام أُ و , ومال طم٤مضم٦م إمم مجع اًمثالث , ؾ سم٤مًمقاطمدةاخلالص يُّم و , سم٤مًمٜم٘مض

سم٤مُٕمـ ُمـ  أيْم٤م وم٢من إسم٤مطم٦م اإلي٘م٤مع ُمنموطٌ و , طمٙمام د احل٤مضم٦مِ اظمتالف إـمٝم٤مر ًمتجد  

 , اًمتالذم ٕٟمف ىمٓمع قمغم ٟمٗمسف سم٤مَب  , هلذا اعمٕمٜمك شمٗمقي٧ٌم  ذم إي٘م٤مع اًمثالث مجٚم٦مً و , اًمٜمدم

ومب٘مل قمغم أصؾ احلٔمر
(ٔ)

. 

ٙمره : ٕٟمف ٓ طم٤مضم٦م إمم إصمب٤مت اًمرواي٦م أٟمف يُ  رُ ومٔم٤مهِ , اظمتٚمٗم٧م اًمرواي٦م ذم اًمقاطمدة اًمب٤مئٜم٦م  .6

   .اًمتدارك قمٜمد قمدم اظمتٞم٤مر اعمرأة اًمرضمٕم٦م  قمغم ٟمٗمسف سم٤مَب  د  وٕٟمف يُس , صٗم٦م اًمبٞمٜمقٟم٦م 

ٗم٤مرق اًمرضمٕمل إٓ ذم صٗم٦م يُ  اًمٓمالق اًمب٤مئـ ٓٙمره : ٕن أٟمف ٓ يُ  "اًمزي٤مدات" ورواي٦مُ 

 يمام أن اًمٓمٚم٘م٦م اًمقاطمدة ىمبؾ اًمدظمقل سم٤مئٜم٦مٌ , ٜم٦م ٜم٤مذم صٗم٦م اًمس  وصٗم٦م اًمبٞمٜمقٟم٦م ٓ شمُ , ٟم٦م اًمبٞمٜمق

ـٌ , ٜم٦م وإهن٤م ؾُم  ٜم٦موأٟمف ؾُم  ويمذا اخلٚمع ذم ـمٝمر ٓ مج٤مع ومٞمف سم٤مئ
(ٕ)

. 

اجلامع : أُم٤م احل٤مُمؾ  اًمّمٖمػمة يقز قم٘مٞم٥َم ور ُمـ أيس٦م إؿمٝمُ  ذواِت واحل٤مُمؾ  ـمالُق  .7

 ٧ْم ٚمَ ٕٟمف اشمٗمؼ أهن٤م ىمد طمبَ  , ٕمٚمؼًمٙمقٟمف همػم ُمُ  , اًمرهمب٦م ذم اًمقطء زُم٤من احلبؾ زُم٤منُ  ن  ومأِلَ 

ٕهن٤م  , أو عمٙم٤من وًمده ُمٜمٝم٤م , ومػمهم٥م ومٞمٝم٤م ًمذًمؽ , ومب٘مل آُمٜم٤م ُمـ همػمه , أؾمخٓمف وف أأطمب  

٘مٝم٤م ُمع ومٛمتك ـمٚم   , ٗميض إمم اًمقطءاعمحب٦م يُ  زي٤مدةُ و , هبذا يزداد اعمحب٦مو , وًمده أم   ْت ص٤مرَ 

أُم٤م    .سمٞمح ًمفوم٠مُ  , هذا دًمٞمؾ احل٤مضم٦مو , أٟمف ٓ يٜمدمف سم٤محلبؾ وم٤مًمٔم٤مهر قمٚمٛمِ 

ضمد ومٞمف اجلامع ذم ذوات إىمراء ٓطمتامل أيس٦م ومألن يمراه٦م اًمٓمالق اًمذي وُ واًمّمٖمػمة 

اًمّمٖمر وٕن اإلي٤مس  , اًمّمٖمػمةوهذا اعمٕمٜمك ٓ يقضمد ذم أيس٦م و , أن دحبؾ سم٤مجلامع ومٞمٜمدم
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إذ قد حيتاج اإلنساف إذل  , ارؽفبأف القياس على الطبلؽ قبل الدخوؿ مع ال "الزيادات"أجيب عن رواية و   (ٕ)

جة بالطبلؽ الرجعي ؛ ألف الطبلؽ قبل الدخوؿ ال يتصور إيقاعو إال ال ديكن دفع اغباو  , الطبلؽ قبل الدخوؿ
ال يتصور إيقاعو إال و كذلك اػبلع ؛ ألنو تقع اغباجة إذل اػبلع و  , فكاف مسنونا , فكاف طبلقا غباجة , بائنا

  .بصفة اإلبانة
: البحر الرائق و ؛  ٖٖٖ-ٕٖٖ/ٖ: فتح القدير و ؛  ٕ٘ٔ/ٖ: بدائع الصنائع و ؛  ٕٖ٘/ٕ: اؽبداية : انظر 

 . ٔٓٔ/ٜ: حاشية ابن عابدين و ؛  ٕٙ٘/ٖ



 ومٚمام ضم٤مز اإلي٘م٤مع صمٛم٦م قم٘مٞم٥َم  , ات إىمراءاحلٞمْم٦م ذم ذو ذم اًمدًٓم٦م قمغم سمراءة اًمرطمؿ ومقَق 

 سم٤مجلامع يمام ذه٥م إًمٞمف إن يم٤مٟم٧م شمٗمؽُم واًمرهمب٦م و , اجلامع أومم احلٞمْم٦م ومألن يقز هٜم٤م قم٘مٞم٥َم 

  زومر 
ٍ
 , ن اًمقًمد١مَ ؼ ومرارا ُمـ ُمُ ٕمٚمِ همػم ُمُ  ًمٙمٜمٝم٤م شمٙمثر ُمـ وضمف آظمر : ٕٟمف يرهم٥م ذم وطء

احل٤مضم٦م ومٙم٤من ُمب٤مطم٤م اًمٓمالق ومٞمف دًمٞمُؾ و , اًمرهمب٦م ومٙم٤من اًمزُم٤من زُم٤منَ 
(ٔ)

 . 
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 .ٖٙ٘/ٕ: حاشية اللكنوي و ؛  ٖٖٚ



 من ال يقع  و فيمن يقع طالقه  : الثاني  ضابط  ال
غاال بافِ إذا ـان ظاؿِ  زوٍج  ـؾ   يؼع ضالُق 

( )
. 

  

 : ت٘ضٚح اهضابط 

 .ذائٓمفوسمٞم٤من حمؾ اًمٓمالق  وارٌد ذم اًمْم٤مسمط

أو طمٙمام  , ف طم٘مٞم٘م٦م يم٤معمٜمٙمقطم٦مؾمقاء يم٤مٟم٧م زوضمتَ  , وم٢مٟمف اًمزوضم٦م , فيمر اًمزوج إمم حمٚم  ؿمػم سمذِ وم٠مُ 

يم٤معمٕمتدة
(ٕ)

 . 

هق شمٙمٚمٞمػ اًمزوجو , اًمبٚمقغ إمم ذائٓمفوؿمػم سمذيمر اًمٕم٘مؾ أُ و
(ٖ)

. 

 

 : (4)أدهٞ اهضابط 

 .واعمٕم٘مقل وآصم٤مر اًمّمح٤مسم٦م اؾمتدل ًمٚمْم٤مسمط ُمـ اًمسٜم٦م

 :أما افسـة 

"٤مق ذ سم٤مًمس  إٟمام اًمٓمالق عمـ أظَم  ":  ٘مقًمف وم 
(٘)

 . 

 :وأما آثار افصحابة 

"اًمّمبل  ٓ يقز ـمالُق  ":  وي قمـ اسمـ قمب٤مس ام رُ وم .1
(ٙ)

 . 

                                 
؛  ٖٔٗ/ٔ: اإليضاح شرح اإلصبلح و ؛  ٛ٘ٔ/ٖ: بدائع الصنائع : انظر و  , (ٖٛ٘/ٕ)اللفظ لصاحب اؽبداية  (ٔ)

 .ٙٔٔ/ٜ: الدر اؼبختار  ,  ٖٕٙ/ٖ: البحر الرائق و 
ؤبدة كخيار البلوغ أو أو غّب م,  كل عدة من فسخ بعروض حرمة مؤبدة كتقبيل ابن الزوج: يستثُب من ذلك و  (ٕ)

 .ٕٖٙ/ٖ: فتح القدير : انظر . عدـ الكفاءة

الدر  ,  ٖٕٙ/ٖ: البحر الرائق و ؛  ٖٔٗ/ٔ: يضاح شرح اإلصبلح اإلو ؛  ٛ٘ٔ/ٖ: بدائع الصنائع : انظر  (ٖ)
 .ٙٔٔ/ٜ: اؼبختار 

؛  ٖٕٙ/ٖ: البحر الرائق و ؛  ٜٗٔ/ٕ: تبيْب اغبقائق و ؛  ٖٔٗ-ٕٖٗ/ٙ: البناية و ؛  ٖٛ٘/ٕ: اؽبداية : انظر  (ٗ)
 .ٜٛ-ٛٛ/ٕ: فتح باب العناية و 

 .(ٕٔٗٓ)؛ وحسنو األلباين يف اإلرواء  (ٕٔٛٓ), باب طبلؽ العبد , كتاب الطبلؽ , رواه ابن ماجو   (٘)
 (.ٖٜ٘ٚٔ)رواه ابن أيب شيبة يف اؼبصنف   (ٙ)



"اعمٕمتقه إٓ ـمالَق  ضم٤مئزٌ  ـمالٍق  يمؾ   ": صحٞمح  سم٢مؾمٜم٤مدٍ   قمـ قمكم   ُم٤م ُرويو .2
(ٔ)

. 

 

 : وأما ادعؼقل 

 .٥م اًم٘مقل سمقىمققمفومقضَم  , ف قمـ وٓي٦م ذقمٞم٦مْم٤موم٤م إمم حمٚم  ـ أهٚمف ُمُ ر ُمِ ألٟمف صدَ وم .1

 .فٓ يٙمقن أهال ًمٚمتٍم   اًمٕم٤مضمزُ و , زٌ قم٤مضمِ  اًمبٚمقغِ واًمٕم٘مؾ  ٕن اعمقصقف سمْمد  و .2

 

 : فشٗع اهضابط 

 : م٤م يتٗمرع قمغم هذا اًمْم٤مسمط 

قمغم أصؾ احلري٦م  ب٘مًك ٕن اًمٕمبد ُمُ و,  قمبده : ٕٟمف ًمٞمس سمزوج  قمغم اُمرأةِ اعمقمَم  ٓ ي٘مع ـمالُق  .1

إًمٞمف دون اعمقمم ومٞمٙمقن اإلؾم٘م٤مطُ  , ذم ُمٚمؽ اًمٜمٙم٤مح
(ٕ)

. 

اًمٜم٤مئؿواعمجٜمقن واًمّمبل  ٓ ي٘مع ـمالُق  .2
(ٖ)

ٓ قم٘مؾ و , ز٦م اًمتٍمف سم٤مًمٕم٘مؾ اعمٛمٞم  : ٕن أهٚمٞم   

 , ل ُمٜمفأُم٤م اًمّمبل ومألن اعمراد سم٤مًمٕم٘مؾ هق اعمٕمتدِ و , أُم٤م اعمجٜمقن ومٔم٤مهرٌ  . اعمجٜمقنوًمٚمّمبل 

ف ًمٞمس سمٛمٕمتدل ىمبؾ ًمٙمٜم   , إؾمالم اًمّمبل اًمٕم٤مىمؾ طمتك صح   , إن اشمّمػ سم٤مًمٕم٘مؾواًمّمبل و

ف اًمتٍم   ذطُ و , ؿٓظمتٞم٤مر ذم اًمتٙمٚم  ا اًمٜم٤مئؿ قمديؿُ و , ةٕمتؼم ومٞمام ًمف ومٞمف ُمَّض  ومال يُ  , اًمبٚمقغ

آظمتٞم٤مر ومٞمف
(ٗ)

. 

                                 
 (.٘ٔٗٔٔ)رواه عبد الرزاؽ يف اؼبصنف  (ٔ)
 .ٖٓ٘/ٖ: العناية و ؛  ٖٓ٘/ٖ: فتح القدير : انظر   (ٕ)
 .ٕٛٙ/ٖ: ر الرائق البح: انظر . طلقتك يف النـو: صورتو يف النائم أف يقوؿ المرأتو بعد ما استيقظ و   (ٖ)

-٘ٗٔ/ٜ: حاشية ابن عابدين و ؛  ٕٛٙ/ٖ: البحر الرائق و ؛  ٖ٘ٗ/ٖ :العناية و ؛  ٖٛ٘/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٗ)
ٔٗٙ. 



اًمالقم٥م سمفواهل٤مزل  ي٘مع ـمالُق  .3
(ٔ)

اًمٙم٤مومر : ًمّمدوره ُمـ ويمذًمؽ ي٘مع ـمالق اعمريض و , 

أهٚمف ذم حمٚمف
(ٕ)

. 

ى قمـ ومال يٕمرَ  , اًمٓمالق ذم ُمٜمٙمقطمتف ذم طم٤مل أهٚمٞمتف د إي٘م٤معَ ه : ٕٟمف ىمَّم ي٘مع ـمالق اعمٙمرَ و .4

 هذا آي٦مُ و , اماظمت٤مر أهقهَن ويـ ف اًمنم  هذا ٕٟمف قمرَ و , سم٤مًمٓم٤مئعىمْمٞمتف دومٕم٤م حل٤مضمتف اقمتب٤مرا 

يم٤مهل٤مزل , سمف خمؾ   ذًمؽ همػمُ و , ٙمٛمفسمحُ  راضٍ  أٟمف همػمُ  إٓ , وآظمتٞم٤مراًم٘مّمد 
(ٖ)

. 

ذم طم٤مل ؾمٙمره  بف اًمنمعُ عم٤م ظم٤مـمَ  ": سم٠مٟمف  "ومتح اًم٘مدير"ٚمف ذم قمٚم  و , ـمالق اًمسٙمران واىمعٌ و .5

اًمٕم٘مؾ شمِمديدا قمٚمٞمف ذم إطمٙم٤مم  أٟمف اقمتؼمه يم٘م٤مئؿِ  ومٜم٤مومرقمل قمرَ  اًمٜمٝمل سمحٙمؿٍ وسم٤مُٕمر 

 , ومٞمف حمٔمقر هق خمت٤مرٌ  ٥م ذم زوال قم٘مٚمف سمسب٥ٍم ف شمسب  ٥م يمقٟمَ ٜم٤مؾِم ٜم٤م أن ذًمؽ يُ ٚمْ قم٘مَ و , اًمٗمرقمٞم٦م

لم ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م قمغم هذا اشمٗمؼ ومت٤موى ُمِم٤ميخ اعمذهبَ و , اقمتؼمٟم٤م أىمقاًمفوٟم٤م قمٚمٞمف رْ وم٠مدَ 

"احلِمٞمش ف سم٠ميمؾ ـ هم٤مب قم٘مٚمُ احلٜمٗمٞم٦م سمقىمقع ـمالق ُمَ و
(ٗ)

. 

 

 

                                 
 ".العتاؽ و الطبلؽ و النكاح : ىزؽبن جد و ثبلث جدىن جد ( : " ٜٕٗٔ)كما يدؿ لو حديث أيب داود    (ٔ)
 .ٖٚٔ, ٕ٘ٔ/ٜ: حاشية ابن عابدين و ؛  ٖٕٙ/ٖ: الرائق  البحرو ؛  ٓٙٔ/ٖ: بدائع الصنائع : انظر   (ٕ)
نفي ؽبم بعهدىم : " السبلـ و حيث قاؿ عليو الصبلة  , أبيو حْب حلفهما اؼبشركوف يدؿ عليوو حديث حذيفة و   (ٖ)

فعلم أف ال تأثّب لئلكراه  , كرىا سواءو فبْب أف اليمْب طوعا  ,( ٚٛٚٔ)صحيح مسلم  , "نستعْب اهلل عليهم و 
 . يف نفي اغبكم اؼبتعلق دبجرد اللفظ عن اختيار

؛ ٕٗٙ/ٖ: والبحر الرائق ؛  ٖٗٗ/ٖ: فتح القدير و ؛  ٓٙٔ/ٖ: بدائع الصنائع و ؛  ٖٛ٘/ٕ: اؽبداية : انظر 
 . ٙٔٔ/ٜ: حاشية ابن عابدين و 

البحر و ؛  ٜ٘ٔ-ٛ٘ٔ/ٖ: لصنائع بدائع او ؛  ٜٖ٘-ٖٛ٘/ٕ: اؽبداية : انظر و .  ٖٙٗ-ٖ٘ٗ/ٖ: انظر   (ٗ)
وقد نص الشافعية على أف من شرب دواء أو شرابا غّب  .ٕٙٔ/ٜ: حاشية ابن عابدين و ؛  ٕٙٙ/ٖ: الرائق 

: انظر . فإف شربو لغّب حاجة فحكمو حكم السكراف باػبمر والنبيذ يف وقوع الطبلؽ وكبوه, اػبمر والنبيذ فسكر 
 .ٖٙ/ ٚٔ: اجملموع شرح اؼبهذب 



 في إيق اع الطالق  : الثالث  ضابط  ال
ـام أوؿعف يؼع افطالُق  افطالق متك صحَّ  إيؼاعُ 

( )
. 

 

 : (2)تعوٚوٕ ٗت٘ضٚح اهضابط 

قمغم  ٙمٛمف مـ ًمف وٓي٦مٌ ىم٤مسمؾ حلُ  يمٜمف ُمـ أهٚمف ُمْم٤موم٤م إمم حمؾ  رُ  صح٦م اًمٓمالق شمٕمتٛمد صدورَ 

 .اعمحؾ

إُم٤م أن و , إُم٤م أن يٙمقن سم٤مًمٍميح أو سم٤مًمٙمٜم٤مي٦م:  ًمٗمظ اًمٓمالق ٓ خيٚمقو , فيمـ اًمٓمالق ًمٗمٔمُ ومرُ 

 .٘م٤م سمنمطال أو ُمْم٤موم٤م إمم وىم٧م أو ُمٕمٚم  يٙمقن ُمرؾَم 

 : ف ذم أُمريـ ٖمُ ٞمَ  ِص شمٜمحٍِم و , اعمراد ًمٖمٚمب٦م آؾمتٕمامل وم٤مًمٍميح ُم٤م يم٤من فم٤مهرَ 

يمٓم٤مًمؼ  , اًم٘م٤مفواًمالم واًمٓم٤مء  : هلو , ف اًمٓمالق إصٚمٞم٦مٚم٦م قمغم أطمرُ إًمٗم٤مظ اعمِمتٛمِ  .1

 . ؽ٘متُ ـمٚم  و

ـ ٓ يستٕمٛمٚمف إٓ ذم يمحرام قمٜمد ُمَ  , روم٤م إٓ ذم اًمٓمالقؾ قمُ ستٕمٛمَ إًمٗم٤مظ اًمتل ٓ شمُ  .2

 .اًمٓمالق

إمم  اإلؿم٤مرةُ و , إظمرس إؿم٤مرةُ و , ٞمٜم٦ماعمستبِ  اعمرؾمقُم٦مُ  اًمٚمٗمظ اًمٍميح اًمٙمت٤مسم٦مُ  ي٘مقم ُم٘م٤ممَ و

 .ظ اًمٓمالقٗمسمٚم اًمٕمدد سم٤مٕص٤مسمع ُمّمحقسم٦مً 

ٓ وض قَ ٕمِ ُم٘مرون سم هب٤م همػمَ  اعمرأة اعمدظمقلِ ضٞمػ إمم إذا أُ  ,ـمالٌق رضمٕمل  ي٘مع سم٤مًمٍميحو

                                 
 .ب ٜٔٔلوحة : اللفظ مأخوذ من شرح اعبامع الصغّب للتاج الكردري   (ٔ)

بقورل و  , طالق واحدة أردت بقورل:  قاؿو  , أنت طالق الطبلؽ : لو قاؿو ( : " ٖٔٙ/ٕ)قاؿ يف اؽبداية و 
 ".يصدؽ ؛ ألف كل واحد منهما صاحل لئليقاع  , الطبلؽ أخرى

 ٜٜٔ,  ٗٚٔ,  ٚٙٔ,  ٔٙٔ/ٖ: ائع الصنائع أ ؛ وبد ٕٔٔ-ب ٕٓٔ: لوحة رقم : ردري شرح الك: انظر   (ٕ)
الفتاوى و ؛  ٕٖٗ-ٕٖٔو ٖٙٚ-ٜٖٙ/ٖ: البحر الرائق و ؛  ٜٜٖ-ٜٖٚ , ٖٔ٘-ٖٓ٘/ٖ: فتح القدير و ؛ 

 , ٕ٘ٔ/ٜ: وحاشية ابن عابدين؛  ٜٚٔ/ٕ: حاشية الشيخ أضبد شليب على تبيْب اغبقائق و ؛  ٖٛٗ/ٔ: اؽبندية 
 . ٔٔٙو ٗ٘٘-ٔ٘٘/ٕ: الشرعية يف األحواؿ الشخصية  األحكاـو ؛  ٕٗٗ , ٖ٘ٓ , ٖٙٔ-ٔٙٔ



 .ٟمقى أو مل يٜمق ,ٓ ُمقصقوم٤م سمّمٗم٦م شمٜمبئ قمـ اًمبٞمٜمقٟم٦م و , ٓ إؿم٤مرةودد اًمثالث ٓ ٟمّم٤م سمٕمَ 

 , وىمع سم٤مئٜم٤م , اًمخ... ٟمف سمٕمقض ُمدظمقٓ هب٤م أو ىمرَ  يم٤مٟم٧م اعمرأةُ  نْ يمر سم٠مَ ػ ؿمٞمئ٤م م٤م ذُ وم٢من ظم٤مًمَ 

 .ؼمى طمس٥م ُم٤م ٟمقىٖمرى أو يمُ ُص  سمٞمٜمقٟم٦مً 

 اًمٓمالق هب٤م ىمْم٤مءً  ػ وىمقعُ يتقىم  و , ههمػمَ واعمراد ٓطمتامًمف اًمٓمالق  ٙمٜم٤مي٦م ومام يم٤من ُمستؽِمَ أُم٤م اًمو

 : قمغم أُمريـ

 .فٟمٞم٦م اًمزوج إي٘م٤مقمَ  .1

 .القـم٥م أو ُمذايمرة ـ همَْم دًٓم٦م احل٤مل ُمِ  .2

 .إن ٟمقى اًمثالث وىمٕمـو , ٜم٦مسم٤مئِ  ي٘مع سم٤مًمٙمٜم٤مي٤مت واطمدةٌ و

 .ٞم٤م أو سمدقمٞم٤مٜم  ؾُم  ي٘مع ُمـ ؾم٤مقمتف ؾمقاء يم٤منو , زاعمٜمج   قؾ ومٝمأُم٤م اعمرؾَم و

ومال ي٘مع إٓ سمقضمقد  , فأو ُم٤م ؿم٤ميمٚمَ , أٟم٧م ـم٤مًمؼ همدا : يمام إذا ىم٤مل  , أُم٤م اعمْم٤مف إمم وىم٧مو

 .اًمقىم٧م

ومال ي٘مع إٓ سمقضمقد  , اًمدار ـم٤مًمؼ إن دظمٚم٧ِم  أٟم٧ِم : أن ي٘مقل  ُمثَؾ  , ؼ سم٤مًمنمطأُم٤م اعمٕمٚم  و

 .ِمؽمط ومٞمفُمع ذوط شمُ  , اًمنمط

شمٗمّمٞمٚمف ىمد ُمر  و , اًمٕم٤مىمؾ اًمب٤مًمغ : إي٘م٤مع اًمٓمالق أهُؾ و
(ٔ)

. 

 

ف ذم ض٤مسمط ُمست٘مؾؾمٞم٠مِت شمٗمّمٞمٚمُ و , هق اعمٜمٙمقطم٦مو , ُم٤م يٙمقن ومٞمف اًم٘مٞمد: ف حمٚم  و
(ٕ)

. 

 .اعم٤مًمؽ ذنِ ٚمؽ اًمٜمٙم٤مح أو إِ ٧م سمٛمِ اًمقٓي٦م قمغم اًمٓمالق شمثبُ و

 .سمدوٟمف ذم اًمب٤مئـواًمٗمرىم٦م سم٤مٟم٘مْم٤مء اًمٕمدة ذم اًمرضمٕمل  ىمقعُ واًمٓمالق  طمٙمؿُ و

 : فشٗع اهضابط 

 :اًمْم٤مسمط ُمـ ومروع هذا 

                                 
 .ٕٗٙص : انظر ( ٔ)
 .ٕٕٛص : انظر   (ٕ)



إن ٟمقى إيمثر أو و , رضمٕمٞم٦م شم٘مع سمف واطمدةٌ  , ِؽ ٘متُ ٘م٦م أو ـمٚم  ؼ أو ُمٓمٚم  ـم٤مًمِ  أٟم٧ِم : ًمق ىم٤مل  .1

اإلسم٤مٟم٦م أو مل يٜمق ؿمٞمئ٤م
(ٔ)

. 

ٗمٝم٤م سم٤مًمٓمالق ذم وىمع قمٚمٞمٝم٤م اًمٓمالق سمٓمٚمقع اًمٗمجر : ٕٟمف وَص , ؼ همدا ـم٤مًمِ  أٟم٧ِم : ًمق ىم٤مل و .2

ذًمؽ سمقىمققمف ذم أول ضمزء ُمٜمفو , مجٞمع اًمٖمد
(ٕ)

. 

 أٟم٧ِم  : يمذًمؽ ًمق ىم٤ملو , مل ي٘مع رءٌ  ضمٝم٤م اًمٞمقمَ ىمد شمزو  و , ؼ أُمسـم٤مًمِ  أٟم٧ِم : ًمق ىم٤مل و .3

 ؽ مل ي٘مع رء : ٕٟمف أؾمٜمده إمم طم٤مًم٦م ُمٕمٝمقدة ُمٜم٤مومٞم٦م عم٤مًمٙمٞم٦م اًمٓمالقضَم ـم٤مًمؼ ىمبؾ أن أشمزو  

ومٞمٚمٖمق ,
(ٖ)

. 

ر قمـ إن صدَ ويمـ ػ قمغم إضم٤مزشمف : ٕن اًمر  همػمه وىمَ  ؾ اًمب٤مًمغ زوضم٦مَ ؼ اًمٕم٤مىمِ ًمق ـمٚم  و .4

ر قمـ وٓي٦مْم٤موم٤م إمم اعمحؾ ًمٙمـ مل يّمدُ إهؾ ُمُ 
(ٗ)

. 

َ  ِؽ هبتُ وَ و ِؽ وم٤مرىمتُ و ِؽ طمتُ رس  : أو ىم٤مل هل٤م  , ـٌ سم٤مئِ و٦م سمت  و٦م ٞم  ٚمِ أٟم٧م ظَم : ًمق ىم٤مل هل٤م  .5  ,ِؽ هٚمِ ِٕ

 , ٟمقى هب٤م اًمٓمالقو , ٖمل إزواَج اسمتَ ول ٕمِ شم٘مٜم  وي ؽِم اؾمتَ وىمقُمل وبل اذهَ :  أو ىم٤مل هل٤م

اًمثالث يم٤من صمالصم٤مإن ٟمقى هب٤م و , يم٤مٟم٧م واطمدة سم٤مئٜم٦م
(٘)

. 

                                 
 .ٜٖ٘/ٕ: اؽبداية و ؛  ٖٛٗ/ٔ: الفتاوى اؽبندية : انظر   (ٔ)

 .ٖٗٙ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٕ)
 .ٖ٘ٙ-ٖٗٙ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٖ)

 .ب ٕٔٔلوحة : شرح الكردري على اعبامع الصغّب: انظر   (ٗ)
 .ٖٗٚ/ٕ: اؽبداية : انظر   (٘)



 في النية في الطالق  : الرابع  ضابط  ال
 , ف ظؾقفحؽؿَ  ب افؼعُ رتَّ  ا بلكف شبٌب ظادِ ( فػظ افطالق : أي)د افسبب افزوج إذا ؿَص 

فن أراد ما حيتؿؾُ إٓ إِ  , دهرِ ه أو مل يُ أرادَ 
( )

. 

 

 :  (2)ت٘ضٚح اهضابط

اعمراد سمحٞم٨م  ٜم٤م طمتك ص٤مر ُمٙمِمقَف ُمٜمف فمٝمقرا سمٞم   اًمٓمالق قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م ُم٤م فمٝمر اعمرادُ  سيُح 

 .ِؽ ـم٤مًمؼ أو ُمٓمٚم٘م٦م أو ـمٚم٘متُ  أٟم٧ِم : يم٘مقًمف  , د اًمسامعاًمس٤مُمع سمٛمجر   ؼ إمم ومٝمؿِ يسبِ 

: قمٚمٞمٝم٤م ْػ ومل يتقىم  إمم اًمٜمٞم٦م  اًمٍميُح  همٚمب٦م آؾمتٕمامل ذم اًمٓمالق مل يٗمت٘مرِ وومٚمقضقح اعمراد سمف 

 .ومٞمف هب٤ممَ ٓ إِ هذا و , ؿشمٕمٞملم اعمبٝمَ  ٝم٤م ذمٕن اًمٜمٞم٦م قمٛمٚمُ 

ؼ قمٜمدٟم٤م أن اًمٓمالق اًمٍميح يتٕمٚم   إصُؾ  ": ـ ىمقًمف ُمِ  "شم٠مؾمٞمس اًمٜمٔمر"ِمػم ُم٤م ذم إمم هذا يُ و

 "...سمٚمٗمٔمف ٓ سمٛمٕمٜم٤مه احلٙمؿُ 

 , ًمقىمقع اًمٗمرىم٦م سمٞمٜمٝمام ؿ أن اًمٚمٗمظ ؾمب٥ٌم هق يٕمٚمَ و , ًمٗمظ اًمٓمالق إًمٞمٝم٤م د إض٤موم٦مَ وم٤مًمزوج إذا ىمَّم 

 :ـ إطمدى صمالث طم٤مٓت قمف ومال ختٚمق ٟمٞمتُ 

  .ٓ يٙمقن ٟمقى ؿمٞمئ٤مأن  (1

 . أن يٙمقن ٟمقى اًمٓمالق (2

ػ ُمتقىم   ىمْم٤مء : ٕن سيح اًمٓمالق همػمُ و ف دي٤مٟم٦مً ومٗمل ه٤مشملم اًمّمقرشملم ي٘مع ـمالىمُ  

 . قمغم اًمٜمٞم٦م أصال

 : ف هٜم٤م أيْم٤م ٓ ختٚمق قمـ إطمدى صمالث طم٤مٓت ومٜمٞمتُ  , اًمٓمالق أن يٙمقن ٟمقى همػمَ  (3

                                 
  .تشّب إليو ٖٓٙ-ٜٖ٘/ٕ: فروع اؽبداية و  , بتصرؼ يسّب ٕٖ٘/ٖ: اللفظ مأخوذ من فتح القدير   (ٔ)

 .ٖٙٔ/ٜ: حاشية ابن عابدين: وانظر
: فتح القدير و ؛  ٜٚٔ/ٕ: تبيْب اغبقائق و ؛  ٔٙٔ/ٖ: ؛ بدائع الصنائع  ٜٕٔ: تأسيس النظر : انظر   (ٕ)

 .ٗٙٔ-ٖٙٔ/ٜ: حاشية ابن عابدين و ؛  ٕٖ٘-ٖٔ٘/ٖ



 .ىمْم٤مءوومٞم٘مع دي٤مٟم٦م  , أن يٙمقن ٟمقى ُم٤م ٓ يتٛمٚمف اًمٚمٗمظُ  .1

 .ومٞم٘مع ىمْم٤مء ٓ دي٤مٟم٦م, قمٚمٞمف  شمدل   ٦مٍ ًمٙمـ سمال ىمريٜم أن يٙمقن ٟمقى ُم٤م يتٛمٚمف اًمٔم٤مهرُ  .2

 .ٓ ىمْم٤مءوومال ي٘مع دي٤مٟم٦م  , ُمع ىمريٜم٦م أن يٙمقن ٟمقى ُم٤م يتٛمٚمف اًمٔم٤مهرُ  .3

سمدًٓم٦م  ٓ قمؼمةَ وومال ي٘مع اًمٓمالق هب٤م دي٤مٟم٦م إٓ سم٤مًمٜمٞم٦م  , يمراًمٙمٜم٤مي٤مت يم٤مًمٍميح ذم مجٞمع ُم٤م ذُ و

احل٤مل
(ٔ)

. 

 

  :أدهٞ اهضابط 

 .وإصمرل ًمٚمْم٤مسمط سم٤مًمٙمت٤مب دِ اؾمتُ 

 : أما افؽتاب

 (225:اًمب٘مرة ) ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  ڇ : وم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

 : اًمٙمريٛم٦م سم٠مُمريـ  ت أي٦مُ وُمرس  

ٓمف ذم ٖمٚمَ وم٢مًمٖم٤مؤه ًمِ  , فسمحٙمٛمِ  ًمٚمسب٥م قم٤مملٌ  دٌ ُمع أٟمف ىم٤مِص  , ف يمام ىم٤ملئمٜم   ػ قمغم أُمرٍ أن يٚمِ  .1

ـ    .اعمحٚمقف قمٚمٞمف فم

ف طمٙمٛمِ  ومرومعُ  , اهللوسمغم و , اهللوٓ : ـ يم , إمم اًمٞمٛملم سمال ىمّمدٍ أن يري قمغم ًمس٤مٟمف  .2

 .ـ اًمٙمٗم٤مرة ًمٕمدم ىمّمده إًمٞمفاًمدٟمٞمقي ُمِ 

إذ ٓ  , د ٘مَّم قمغم إؾمب٤مب اًمتل مل شمُ  بقا إطمٙم٤ممَ رشم  ًمٕمب٤مده أن ٓ يُ  ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ومٝمذا شمنميعٌ 

وم٢مصمب٤مت . فٓ طمٙمٛمِ وًمف إمم اًمٚمٗمظ  سملم اًمٜم٤مئؿ قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم ُمـ طمٞم٨م إٟمف ٓ ىمّمدَ وسمٞمٜمف  ومرَق 

اًمنمع م٤م يٜمبق قمٜمف ىمقاقمدُ  , ٓ سمحٙمٛمفوسم٤مًمٚمٗمظ  راضٍ  هق همػمُ و , احلٙمؿ قمٚمٞمف ذقم٤م
(ٕ)

. 

 

                                 
". فاألصل يف صبيع ألفاظ الكنايات أف ال يقع الطبلؽ هبا إال بالنية ( : " ٕٚٗ/ٗ)قاؿ يف احمليط الربىاين   (ٔ)

 .ٕٕٖ/ٖ: البحر الرائق : انظر و 
 .ٕٖ٘/ٖ: فتح القدير : انظر   (ٕ)



 : وأما إثر

 أن اُمرأةً : ومام رواه ويمٞمع قمـ اسمـ أّب ًمٞمغم قمـ احلٙمؿ سمـ قمٞمٞمٜم٦م قمـ ظمٞمثٛم٦م سمـ قمبد اًمرمحـ 

, ٞمؽ سمفؾمٛم  ُم٤م أُ  ه٤مِت : وم٘م٤مل ,  ؿمٞمئ٤م ُم٤م ىمٚم٧َم : وم٘م٤مًم٧م  , ه٤م اًمٔمبٞم٦مَ ومسام   , ٜمكٛم  ؾَم : ًمزوضمٝم٤م  ٧مىم٤مًم

زوضمل  إن  : وم٘م٤مًم٧م ًمف  , ومج٤مءت إمم قمٛمرَ  , ؼ٦م ـم٤مًمِ ٞم  ظمٚمِ  وم٠مٟم٧ِم : ىم٤مل  , ٦م ـم٤مًمؼٜمل ظمٚمٞم  ؾمٛم  : وم٘م٤مًم٧م

ٝم٤مع رأؾَم أوضمِ وه٤م سمٞمدِ  ذْ ظُم : ىم٤مل و , ٝم٤مرأؾَم  ع قمٛمرُ وم٠موضَم  , ٦مّم  اًم٘مِ  ٝم٤م وم٘مص  ومج٤مء زوضُم  , ٘مٜملـمٚم  
(ٔ)

. 

 

 :فشٗع اهضابط 

 : م٤م يتٗمرع قمغم هذا اًمْم٤مسمط 

ؼ ٓ شمٓمٚمُ  , وٓ يٜمقي ـمالىم٤م, ؼ ـم٤مًمِ  أٟم٧ِم : وي٘مقل , اًمٓمالق سمحَّضة زوضمتف  ر ُمس٤مئَؾ ًمق يمر   .1

ؿ يٙمت٥م ٟم٤مىمال ويمذًمؽ ذم ُمتٕمٚم  , ًمٗمظ اًمٓمالق إًمٞمٝم٤م  ٕٟمف مل ي٘مّمد إض٤موم٦مَ , دي٤مٟم٦م وٓ ىمْم٤مء 

ٓ ي٘مع , ظ سم٘مّمد اًمٙمت٤مسم٦م سم٤مًمتٚمٗم  ن اًمٙمت٤مسم٦م ٥م ىمرَ ام يمتَ ويمٚم  , ؼ اُمرأِت ـم٤مًمِ : ُمـ يمت٤مب رضمؾ 

قمٚمٞمف
(ٕ)

. 

ٓ ي٘مع أصال قمغم ُم٤م أومتك سمف سمٕمض  , سمٛمٕمٜم٤مه قم٤مملٍ  ظ سمف همػمَ اًمٓمالق ومتٚمٗم   ف ًمٗمظَ ٜمتْ ًمق ًم٘م  و .2

قمٜمد أظمريـ ي٘مع ىمْم٤مء وم٘مطو , اعمِم٤ميخ
(ٖ)

. 

وم٢مٟمف ي٘مع ىمْم٤مء وم٘مط , ؼأٟم٧م ـم٤مًمِ  : ُمثال إمم , طم٤مئٌض  أٟم٧ِم : ـ ىمقل ؼ ًمس٤مٟمف ُمِ ًمق ؾمبَ  .3
(ٗ)

. 

ف ٥م اًمنمع طمٙمٛمَ ومرشم   , د اًمسب٥م قم٤معم٤م سم٠مٟمف ؾمب٥مدي٤مٟم٦م : ٕٟمف ىمَّم واهل٤مزل ي٘مع ـمالىمف ىمْم٤مء  .4

قمٚمٞمف
(ٔ)

. 

                                 
 .ودل أجد من خرجو( ٖٖ٘/ٖ) يف فتح القدير أورده ابن اؽبماـ هبذا السند   (ٔ)
 .ٖٙٔ/ٜ: حاشية ابن عابدين و ؛  ٖٔ٘/ٖ: فتح القدير : انظر   (ٕ)
 .ٗٙٔ/ٜ: حاشية ابن عابدين و ؛  ٕٖ٘/ٖ: فتح القدير : انظر   (ٖ)
 .ٗٙٔ/ٜ: حاشية ابن عابدين و ؛  ٕٖ٘/ٖ: فتح القدير : انظر   (ٗ)



 , ق دي٤مٟم٦م ٓ ىمْم٤مءّمد  يُ  , صم٤مقؼ قمـ وِ أهن٤م ـم٤مًمِ  أردت  : صمؿ ىم٤مل  , ؼأٟم٧م ـم٤مًمِ : ًمق ىم٤مل هل٤م  .5

ي٘ميض قمٚمٞمف وف اًم٘م٤ميض ىمُ ّمد  ٓ يُ و , فف ًمٗمٔمُ ى ُم٤م يتٛمٚمُ ٗمتٞمف اعمٗمتل سمٕمدم اًمقىمقع : ٕٟمف ٟمقَ ومٞمُ 

اًمٔم٤مهر سمال ىمريٜم٦م سم٤مًمقىمقع : ٕٟمف ظمالُف 
(ٕ)

. 

 ق ذم اًم٘مْم٤مء وٓ ّمد  مل يُ , ـ اًمٕمٛمؾ أردت أهن٤م ـم٤مًمؼ ُمِ : وىم٤مل  , ؼأٟم٧م ـم٤مًمِ : وًمق ىم٤مل  .6

وم٘مد , سم٤مًمٕمٛمؾ  دةً وهل ًمٞمس٧م ُم٘مٞم  , ومٞمام سمٞمٜمف وسملم اهلل شمٕم٤ممم : ٕن اًمٓمالق ًمرومع اًم٘مٞمد 

ق أصالّمد  ومال يُ , ف أصال ف ًمٗمٔمُ ٟمقى ُم٤م ٓ يتٛمٚمُ 
(ٖ)

. 

٘م٦م ٓ شمٙمقن ُمٓمٚم  و , وىمع قمٚمٞمٝم٤م اًمٓمالق : ٕٟمف وصٗمٝم٤م سمٙمقهن٤م ُمٓمٚم٘م٦م , ٘م٦مي٤م ُمٓمٚم  : ًمق ىم٤مل و .7

اًمٔم٤مهر :  ق ذم اًم٘مْم٤مء : ٕٟمف ظمالُف ّمد  ٓ يُ  , ؿتْ سمف اًمِم   أردُت : وم٢من ىم٤مل  , إٓ سم٤مًمتٓمٚمٞمؼ

ىمف ومال يّمد   , ومٙم٤من قمدوٓ قمـ اًمٔم٤مهر , أن ٓ يٙمقن وصٗم٤م وصٌػ  قٕٟمف ٟمقى ومٞمام ه

ًمق يم٤من هل٤م و     .راد سمٛمثٚمف اًمِمتؿسملم اهلل شمٕم٤ممم : ٕٟمف ىمد يُ وق ومٞمام سمٞمٜمف ّمد  يُ واًم٘م٤ميض 

ف : ٕٟمف ـ ذم اًم٘مْم٤مء : ٕٟمف ٟمقى ُم٤م يتٛمٚمف ًمٗمٔمُ ي  دُ ,  ذًمؽ اًمٓمالَق  قمٜمٞم٧ُم : وم٘م٤مل  , زوج ىمبٚمف

ىمد و , ف٘متَ ن ُمٓمٚم  ىمد شمٙمقو , ٝم٤م ُمـ همػم اإلض٤موم٦م إمم ٟمٗمسف٘م٦م ذم ٟمٗمِس ٝم٤م سمٙمقهن٤م ُمٓمٚم  وصٗمَ 

 هل٤م إذا مل يٙمـو , ق ذم اًم٘مْم٤مءد  ومُّم  , ٝم٤محمٚم   ٧ْم وم٤مًمٜمٞم٦م ص٤مدومَ  , زوضمٝم٤م إول شمٙمقن ُمٓمٚم٘م٦مَ 

ًمف ٘م٦مً إمم يمقهن٤م ُمٓمٚم   وم٤مٟمٍمف اًمقصُػ  , ههمػمِ  ٘م٦مَ ف ٓ يتٛمؾ أن شمٙمقن ُمٓمٚمّ ىمبٚمَ  زوٌج 
(ٗ)

. 

ؽ ىمد ٘متُ ىمد ـمٚم  : أو ىم٤مل  , ـم٤مًمؼ أٟم٧م ـم٤مًمؼ أٟم٧ِم : أو ىم٤مل  , ؼؼ ـم٤مًمِ ـم٤مًمِ  أٟم٧ِم : ًمق ىم٤مل و .8

ُمدظمقٓ هب٤م : ٕٟمف  ي٘مع صمٜمت٤من إذا يم٤مٟم٧م اعمرأةُ  , ؽ٘متُ ؼ ىمد ـمٚم  أٟم٧م ـم٤مًمِ : أو ىم٤مل  , ِؽ ـمٚم٘متُ 

  . اعمحؾ ىم٤مسمؾ ًمٚمقىمقعو , ظمؼماوًمٙمقٟمف ُمبتدأ  , شم٤مم ذيمر مجٚمتلم يمؾ واطمدة ُمٜمٝمام إي٘م٤معٌ 

                                                                                               
 .ٗٙٔ/ٜ: شية ابن عابدين حاو ؛  ٕٖ٘/ٖ: فتح القدير : انظر   (ٔ)
  .ٗٙٔ/ٜ: حاشية ابن عابدين و ؛  ٔٙٔ/ٖ: بدائع الصنائع و ؛  ٜٖ٘/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٕ)
؛ ٕٙٔ/ٖ: وبدائع الصنائع ؛  ٖٓٙ-ٜٖ٘/ٕ: اؽبداية : انظر . أنو يدين ؛ ألنو يستعمل للتخلص: عنو و   (ٖ)

 .ٙٙٔ/:ٜ: حاشية ابن عابدين و ؛  ٕٖ٘/ٖ: فتح القدير و 
 . ٛٙٔ-ٚٙٔ/ٜ: حاشية ابن عابدين و ؛  ٖٖ٘/ٖ: فتح القدير و ؛  ٕٙٔ/ٖ: بدائع الصنائع : انظر   (ٗ)



اًم٘مْم٤مء : ٕن هذه إظمب٤مر ذم ق ذم ّمد  قمـ إول مل يُ  سم٤مًمث٤مين اإلظمب٤مرَ  قمٜمٞم٧ُم : ًمق ىم٤مل و 

ٝم٤م قمـ اإلظمب٤مر يٙمقن قمدوٓ قمـ ومٍمومُ  , ؾ ذم إٟمِم٤مء اًمٓمالقستٕمٛمَ اًمنمع شمُ واًمٚمٖم٦م  رِف قمُ 

 ٝم٤م صٞمٖم٦مُ سملم اهلل شمٕم٤ممم : ٕن صٞمٖمتَ وق ومٞمام سمٞمٜمف ّمد  يُ و , ق ذم اًم٘مْم٤مءّمد  ومال يُ  , اًمٔم٤مهر

 .اإلظمب٤مر

:  ىمٚم٧ُم : أو ىم٤مل  , ٝم٤م٘متُ ـمٚم  : ؟ وم٘م٤مل  ُم٤م ىمٚم٧َم : وم٘م٤مل ًمف رضمؾ  , ـم٤مًمؼ أٟم٧ِم : ًمق ىم٤مل ُٓمرأشمف و  

ف اٟمٍمف إمم اإلظمب٤مر سم٘مريٜم٦م ٕن يمالُمَ  , ومٝمل واطمدة ذم اًم٘مْم٤مء , ؼـم٤مًمِ  أٟم٧ِم 

آؾمتخب٤مر
(ٔ)

. 

صمؿ ٟم٤مداه٤م سمف ٓ شمٓمٚمؼ : ٕٟمف مل ي٘مّمد إض٤موم٦م اًمسب٥م إًمٞمٝم٤م , ٘م٤مه٤م ـم٤مًمِ ًمق ؾمام  و .9
(ٕ)

. 

يم٤من ـمالىم٤م ذم اًم٘مْم٤مء , هق يم٤مذبو , أُمس ِؽ ٘متُ ـمٚم  : ًمق ىم٤مل و .13
(ٖ)

. 

اُمرأشمف و , ٝم٤م أو وًمده٤مٝم٤م أو أظمتِ أُم  وٝم٤م إمم أسمٞمٝم٤م مل يٜمسبٝم٤م أو ٟمسبَ و , ـم٤مًمؼ ومالٟم٦مٌ : ًمق ىم٤مل و .11

ق ذم اًم٘مْم٤مءّمد  ٓ يُ  , قمٜمٞم٧م أظمرى أضمٜمبٞم٦مً : وم٘م٤مل  , اًمٜمس٥موسمذًمؽ آؾمؿ 
(ٗ)

 . 

 , ٞمب٦مُ اعمجِ  ٧ْم ٘مَ ـمٚمُ  , ـم٤مًمؼ أٟم٧ِم : وم٘م٤مل  , ٛمرةُ وم٠مضم٤مسمتف قمَ !  ي٤م زيٜم٥ُم : ًمق ىم٤مل إلطمدى ٟمس٤مئف و .12

أُم٤م و , هذا ذم اًم٘مْم٤مء , شمٚمؽ سم٤مإلىمراروهذه سم٤مإلؿم٤مرة  , ٤م٘متَ ـمٚمُ  , زيٜم٥َم  أردُت : ًمق ىم٤مل و

سملم اهلل شمٕم٤ممم وم٢مٟمام ي٘مع قمغم اًمتل ىمّمده٤موومٞمام سمٞمٜمف 
(٘)

. 

 

 : تِبٕٚ 

                                 
 .ٖٙٔ-ٕٙٔ/ٖ: بدائع الصنائع : انظر   (ٔ)
 .ٕٖ٘/ٖ: فتح القدير : انظر   (ٕ)
 .ٕٖ٘/ٖ: فتح القدير : انظر   (ٖ)
 .ٖٖ٘/ٖ: فتح القدير : انظر   (ٗ)
 .ٖٖ٘/ٖ: القدير  فتحو ؛  ٕٔٔ/ٙ: اؼببسوط : انظر   (٘)



 : لم يتٕمٚم٘م٤من سم٤مًمٗمروع اعمذيمقرة هٜم٤م إمم ض٤مسمٓمَ  دمدر اإلؿم٤مرةُ 

ذم اإلظمب٤مر  ق ُمع اًمٞمٛملم : ٕٟمف أُملمٌ ّمد  قمغم ٟمٗمل اًمٜمٞم٦م إٟمام يُ ق ومٞمف اًمزوج ّمد  يمؾ ُمقضع يُ  .1

إُملم ُمع اًمٞمٛملم اًم٘مقل ىمقُل و , قمام ذم ضٛمػمه
(ٔ)

. 

ٓ  , د سمف قمٜمده٤م قمدٌل أو ؿمٝمِ  إذا ؾمٛمٕمتف ُمٜمف اعمرأةُ ( ذم اًمٓمالق ) يمؾ ُم٤م ٓ يديٜمف اًم٘م٤ميض  .2

ف ُمٜمف إٓ اًمٔم٤مهرديٜمف : ٕهن٤م يم٤مًم٘م٤ميض ٓ شمٕمرِ يسٕمٝم٤م أن شمَ 
(ٕ)

 . 

هؾ ي٘مع ؟  , ىمٚم٧ُم يمذا: إن ىم٤مل  , ط اًمٜمٞم٦م يٜمٔمر اعمٗمتل إمم ؾم١مال اًمس٤مئؾِمؽَم ذم يمؾ ُمقضع شمُ  .3

ض ٓؿمؽماط ٓ يتٕمر  و , واطمدة: يمؿ ي٘مع ؟ ي٘مقل : إن ىم٤مل و , إن ٟمقي٧َم  , ٟمٕمؿ: ي٘مقل 

اًمٜمٞم٦م
(ٖ)

. 

 

                                 
 .ٖ٘ٚ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٔ)
 ٕٚٚ-ٕٙٚ/ٖ: البحر الرائق و ؛  ٖٗ٘-ٕٖ٘/ٖ: الكفاية و ؛  ٖٖ٘, ٛٓٗ, ٖٔٗ/ٖ: فتح القدير : انظر   (ٕ)

حيلفو اغباكم : قلت حملمد بن سلمة : قاؿ أبو نصر ( : " ٕٕٖ/ٖ)يف البحر و . ٚٙٔ/ٜ: حاشية ابن عابدين و ؛ 
 , إال رافعتو إذل القاضيو , فإذا حلفتو فحلف فهي امرأتو  , يكتفى بتحليفها إياه يف منزلو: قاؿ  ؟ أـ ىي ربلفو

 ".إف نكل عن اليمْب عنده فرؽ بينهما و 
 .ٕٕٖ/ٖ: البحر الرائق : انظر   (ٖ)



 ي الطالق  في تجز  : الخامس  ضابط  ال
ف ـرِ ـذِ  أجزَّ ما ٓ يتَ  بعضِ  ـرُ ذِ و ) أجزَّ افطالق ٓ يتَ  (ـؾ 

( )
. 

 

 : (2)تعوٚوٕٗت٘ضٚح اهضابط 

ف اًمقاطمد  ٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن ٟمّمٗمُ  يم٤مُمٚم٦م : ٕن اعمحؾ   زء اًمٓمٚم٘م٦م شمٓمٚمٞم٘م٦مٌ ضُم  أن  : اعمراد سم٤مًمْم٤مسمط 

ذيمر : قمٛمال سم٘م٤مقمدة  , فيمر يمٚم  ف يمذِ سمٕمِْم  يمرُ ُم٤م يم٤من يمذًمؽ ومذِ و , ف طمراُم٤مٟمّمٗمُ وقمغم اًمِمٞمقع طمالٓ 

 .سمٕمض ُم٤م ٓ يتجزأ يمذيمر يمٚمف

ْ و ًمذا اقمتؼم و , ومف قمـ اإلًمٖم٤مء ُم٤م أُمٙمـشمٍم  ون يمالم اًمٕم٤مىمؾ قْ إمم َص  ع ٟم٤مفمرٌ ذًمؽ أن اًمنم 

يمر يمٚمف شمّمحٞمح٤م يم٤من يمذِ   مل يٙمـ ًمٚمٓمالق ضمزءٌ ومٚمام   , يمٚم ف قمـ سمٕمض اًم٘مّم٤مص قمٗمقا قمٜمف قَ اًمٕمٗم

 .يم٤مًمٕمٗمق

ؾ سم٠من ٛمَ أو هُي  , ٕمؾ يمٓمٚم٘م٦م يم٤مُمٚم٦م شمّمحٞمح٤م ًمٚمٙمالمإُم٤م أن ُي : سملم أُمريـ  ومجزء اًمٓمٚم٘م٦م دائرٌ 

ـ   , ٚمٖمكيُ   .ح إولومؽمضم   , رفاًمٙمالم أومم ُمـ إيمه٤مًمف قمغم ُم٤م قمُ  إقمامَل  ًمٙم

 

 

 

 : فشٗع اهضابط 

 : ُمـ ومروع اًمْم٤مسمط 

                                 
مع شرح اعباو ؛  ٚ٘ٔ/ٖ: بدائع الصنائع و ؛  ٜٓ/ٙ: اؼببسوط : انظر و  .(ٕٖٙ/ٕ)اللفظ لصاحب اؽبداية   (ٔ)

 .ٕٕٛ/ٖ: البحر الرائق و ؛  أ ٕٓٔلوحة : الصغّب للتاج الكردري 
؛  ٜٛٔ: النظائر البن قبيم و األشباه و ؛  ٕٕٛ/ٖ: البحر الرائق و ؛  ٖٜ: تأسيس النظر للدبوسي : انظر   (ٕ)

 . ٖٙ:اؼبادة  ٘ٙٔ/ٔ: شرح اجمللة ػبالد األتاسي و 



 أو ٟمّمَػ  , شمٓمٚمٞم٘م٦م ٚم٨َم أو صمُ  , شمٓمٚمٞم٘م٦م سمعَ أو رُ  , شمٓمٚمٞم٘م٦م ًمؼ سمٕمَض ٤مـم أٟم٧ِم : ًمق ىم٤مل هل٤م  .1

يم٤مُمٚم٦م ـ أًمػ ضمزء ُمـ شمٓمٚمٞم٘م٦م ي٘مع شمٓمٚمٞم٘م٦مٌ زأ ُمِ أو ضُم  , شمٓمٚمٞم٘م٦م
(ٔ)

. 

 :  ٜمس ُمس٤مئُؾ صمؿ ُمـ هذا اجلِ 

واطمدة : ٕن ٟمّمٗمل شمٓمٚمٞم٘م٦م  ي٘مع ـمٚم٘م٦مٌ  , ـم٤مًمؼ ٟمّمٗمل شمٓمٚمٞم٘م٦مٍ  أٟم٧ِم : أن ي٘مقل هل٤م  .1

 .يٙمقن دريمه٤م واطمدا يمٜمّمٗمل درهؿٍ  , واطمدة شمٙمقن شمٓمٚمٞم٘م٦مً 

 ي٘مع شمٓمٚمٞم٘مت٤من : ٕن صمالصم٦مَ  , شمٓمٚمٞم٘م٦م أٟمّم٤مِف  ًمؼ صمالصم٦مَ ٤مـم أٟم٧ِم : أن ي٘مقل هل٤م  .2

 .ٟمّمٗم٤مو أٟم٧م ـم٤مًمؼ شمٓمٚمٞم٘م٦مً : ومٞمّمػم يم٠مٟمف ىم٤مل هل٤م  , ّمٌػ ٟمِ و شمٓمٚمٞم٘م٦مٌ  أٟمّم٤مٍف 

ومٝمل واطمدة : ٕن ٟمّمػ شمٓمٚمٞم٘متلم  , شمٓمٚمٞم٘متلم ـم٤مًمؼ ٟمّمَػ  أٟم٧ِم : أن ي٘مقل هل٤م  .3

 .أٟم٧م ـم٤مًمؼ شمٓمٚمٞم٘م٦مً : ومّم٤مر يم٠مٟمف ىم٤مل هل٤م  , شمٓمٚمٞم٘م٦مٌ 

ٟمّمٗمل  شم٘مع شمٓمٚمٞم٘مت٤من : ٕن ٟمّمَػ  , أٟم٧م ـم٤مًمؼ ٟمّمٗمل شمٓمٚمٞم٘متلم: أن ي٘مقل هل٤م  .4

ـم٤مًمؼ  أٟم٧ِم : يم٠مٟمف ىم٤مل و , شمٓمٚمٞم٘مت٤من ومٞمٙمقن ٟمّمٗمل شمٓمٚمٞم٘م٦مٍ  , يم٤مُمٚم٦م شمٓمٚمٞم٘م٦مٌ  شمٓمٚمٞم٘م٦مٍ 

 .شمٓمٚمٞم٘مت٤من

شمٓمٚمٞم٘م٤مت : ٕن  ي٘مع صمالُث  , شمٓمٚمٞم٘متلم أٟمّم٤مِف  ـم٤مًمؼ صمالصم٦مَ  أٟم٧ِم : أن ي٘مقل هل٤م  .5

 شمٓمٚمٞم٘متلم يٙمقن صمالَث  ومثالث أٟمّم٤مِف  , هق شمٓمٚمٞم٘م٦مو , اًمتٓمٚمٞم٘متلم ٟمّمٌػ 

 .رضورةً  شمٓمٚمٞم٘م٤مٍت 

شم٘مع شمٓمٚمٞم٘مت٤من : ٕن ٟمّمػ , ٞم٘م٤مت شمٓمٚم صمالِث  ٟمّمَػ  ـم٤مًمٌؼ  أٟم٧ِم : أن ي٘مقل هل٤م  .6

 .ٟمّمٗم٤مو أٟم٧م ـم٤مًمؼ شمٓمٚمٞم٘م٦مً : ومٙم٠مٟمف وم٤مل هل٤م  , ٟمّمػو اًمثالث شمٓمٚمٞم٘م٦مٌ 

                                 
 .ٚ٘ٔ/ٖ: بدائع الصنائع و ؛  ٕٖٙ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٔ)



صمالصم٤م : ٕن اًمثالث  ٧ْم ـمٚم٘مَ ,  شمٓمٚمٞم٘م٤مٍت  أٟم٧م ـم٤مًمؼ ٟمّمٗمل صمالِث : أن ي٘مقل هل٤م  .7

 ن شمٙمقن  صمالَث ٤مشمٟمّمػ ُمر  ون ٤مـمٚم٘متو , ّمػٟمِ و ذًمؽ ـمٚم٘م٦مٌ و , ّمٌػ ٟم شمٓمٚمٞم٘م٤مٍت 

شمٓمٚمٞم٘م٤مت
(ٔ)

 . 

 ي٘مع صمالُث  , شمٓمٚمٞم٘م٦م دَس ؾُم وشمٓمٚمٞم٘م٦م  ٚم٨َم صمُ وشمٓمٚمٞم٘م٦م  أٟم٧م ـم٤مًمؼ ٟمّمَػ  :ًمق ىم٤مل هل٤م  .2

 شمٓمٚمٞم٘م٦مٍ  ٚم٨َم ٕم٤م صمُ قىمِ ومٞمّمػم ُمُ  , وممإُ  همػمَ  رت يم٤مٟم٧م اًمث٤مٟمٞم٦مُ ر  شمٓمٚمٞم٘م٤مت : ٕن اًمٜمٙمرة إذا يمُ 

ي٘مع واطمدة  , ٝم٤مدؾَم ؾُم وٝم٤م ٚمثَ صمُ وشمٓمٚمٞم٘م٦م  ٟمّمَػ : ًمق ىم٤مل و , أظمرى شمٓمٚمٞم٘م٦مٍ  دَس ؾُم وظمرى أُ 

ٕم٧م ىمٕم٦م واًمقاطمدة اعمقىمَ و , ٕم٦مدس إمم اًمقاطمدة اعمقىمَ اًمس  وٚم٨م اًمث  و : ٕٟمف أض٤مف اًمٜمّمَػ 

  ر إي٘م٤معُ تّمق  ومال يُ  , سمجٛمٞمع أضمزائٝم٤م
ٍ
ة أظمرىُمـ أضمزائٝم٤م ُمر   رء

(ٕ)
. 

اًمٓمٚم٘م٦م اًمقاطمدة  : ٕن   واطمدةً  واطمدةٍ  يمؾ   ٧ْم ـمٚم٘مَ  شمٓمٚمٞم٘م٦مٌ  ـ  سمٞمٜمٙمُ : ًمف  رسمع ٟمسقةٍ ًمق ىم٤مل َٕ و .3

يمذا إذا و , يم٤مُمٚم٦م سمع اًمتٓمٚمٞم٘م٦م شمٓمٚمٞم٘م٦مٌ رُ و , سمُٕمٝم٤مأص٤مب يمؾ  واطمدة رُ  قمغم أرسمعٍ  ٧ْم سٛمَ إذا ىمُ 

مجٞمٕم٤م ومٞم٘مع ذم  ـ  إٓ إذا ٟمقى أن يمؾ شمٓمٚمٞم٘م٦م سمٞمٜمٝمُ  , أو أرسمع شمٓمٚمٞم٘مت٤من أو صمالٌث  ـ  سمٞمٜمٙمُ : ىم٤مل 

: ٕٟمف ٟمقى ُم٤م يتٛمٚمف  ذم اًمثالث صمالٌث و , اًمتٓمٚمٞم٘متلم قمغم يمؾ واطمد ُمٜمٝمام شمٓمٚمٞم٘مت٤من

 .قّمد  ومٞمُ  , د قمغم ٟمٗمسفٕٟمف ؿمد   , ٝمؿ ومٞمفهق همػم ُمت  و , فيمالُمُ 

يمذا ُم٤م زاد و , شمٓمٚمٞم٘متلم ـمٚم٘م٧م يمؾ   , ٦م ًمفٓ ٟمٞم  و , شمٓمٚمٞم٘م٤مت مخُس  ـ  سمٞمٜمٙمُ : ًمق ىم٤مل و

 .صمالصم٤م سع ـمٚم٘م٧م يمؾ  شمِ : وم٢من زاد قمغم اًمثامن وم٘م٤مل  , إمم صمامن

 "اإلذاك" ًمٗمظُ و "سملم" ومٚمٗمظُ  , ذم صمالث شمٓمٚمٞم٘م٤مت ـ  ٙمُ أذيمتُ : يمذا ًمق ىم٤مل و

  ,ؾمقاءٌ 

ي٘مع  , ٝم٤مذم ـمالىمِ  َؽ أذيمتُ : ظمرى صمؿ ىم٤مل ُٕ  , ًمف صمالصم٤م ؼ اُمرأةً سمخالف ُم٤م ًمق ـمٚم  

ٟمّمٗملم  ـ  سمٞمٜمٝمُ  اًمثالُث  ؿُ ومٞمٜم٘مِس  , رء ؼ وىمقعُ سبِ : ٕن هٜم٤مك مل يَ  قمغم إظمرى صمالٌث 

                                 
-ٖٚٔ/ٗ: احمليط الربىاين و ؛  ٕٖٙ/ٕ: اؽبداية و ؛  ٜٕ٘-ٜٕٗ: شرح اعبامع الصغّب للصدر الشهيد : انظر   (ٔ)

 .ٖٕٛ-ٕٕٛ/ٖ: البحر الرائق و ؛  ٚ٘ٔ/ٖ: بدائع الصنائع و ؛  ٛٔٗ

 .ٕٖٙ/ٖ: فتح القدير و ؛  ٛٔٗ/ٗ: احمليط الربىاين و  ,  ٜٖٔ/ٜ: اؼببسوط : انظر   (ٕ)



أوىمع  ع ؿمٞمئ٤م م٤مومال يٛمٙمٜمف أن يرومَ  , وممقمغم إُ  ع اًمثالَث هذا ىمد أوىمَ و , واطمدة ىمسٛم٦مً 

قمٚمٞمٝم٤م سم٢مي٘م٤مع اًمثالِث  ي اًمث٤مٟمٞم٦مَ إٟمام يٛمٙمٜمف أن يسق  و , قمٚمٞمٝم٤م سم٢مذاك اًمث٤مٟمٞم٦م
(ٔ)

. 

 

                                 
 .ٖٖٙ/ٖ: فتح القدير و ؛  ٜٔٗ/ٗ: احمليط الربىاين و ؛  ٚ٘ٔ/ٖ: بدائع الصنائع و ؛  ٜٔ/ٙ: اؼببسوط : انظر   (ٔ)



 في محل الطالق  : السادس  ضابط  ال
افـؽاح افطالق ما يؽقن ؾقف ؿقُد  حمؾ  

( )
. 

 

 : ت٘ضٚح اهضابط 

اعمرأة : ٕهن٤م ذم يمقهن٤م  ف مجٚم٦مُ حمٚم  و , فف إمم حمٚم  ـ ذوط صح٦م اًمٓمالق قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م إض٤مومتُ ُمِ 

ط إض٤مومتُ  , أاًمٓمالق ٓ شمتجز   حمؾ    كِ دُ ـم٤مًمؼ أو ضمَس  أٟم٧ِم :  سم٠من ي٘مقَل  , ٝم٤م طم٘مٞم٘م٦مً ٚمتِ ف إمم مُج وم٤مؿمؽُمِ

قمغم طمس٥م  , زإم٤م أو دمق  ْض  سمف قمـ اجلٛمٚم٦م وَ ٕمؼم  ْمٞمٗمف إُم٤م إمم ُم٤م يُ سم٠من يُ  , ٙمامً أو طُم  , ـم٤مًمؼ

 إُم٤م إمم ضُم و , ٤مًمؼـم ِؽ رىمبتُ : يم٠من ي٘مقل  , ف قمٜمد يمؾ ىمقماعمتٕم٤مرَ 
ٍ
 وم٤متُمٜمٝم٤م هق حمؾ ًمٚمتٍم   ؿم٤مئعٍ  زء

إٓ سمف ؾ  ًمٚمٙمُ  ٕٟمف ٓ وضمقدَ  , ٚم٨م أو اًمٜمّمػيم٤مًمث   ,
(ٕ)

. 

 

 : أدهٞ اهضابط 

 .اؾمتدل ًمٚمْم٤مسمط سم٤مًمٙمت٤مب واعمٕم٘مقل

 : أما افؽتاب

 .(1 : اًمٓمالق)  ڇپ  پ ڇ : شمٕم٤ممم وم٘مقًمف 

 إُمرُ و , جلٛمٞمع أضمزائٝم٤م اؾمؿٌ  اعمرأةُ و , اعمرأة مجعُ  واًمٜمس٤مءُ  , شمٕم٤ممم سمتٓمٚمٞمؼ اًمٜمس٤مء أُمر اهللُ

ًمتٓمٚمٞمؼ   سمف قمـ مجٞمع اًمبدن : ٕٟمف شمركٌ ٞم٤م قمـ شمٓمٚمٞمؼ ضمزء ُمٜمٝم٤م ٓ يٕمؼم  ٛمٚم٦م يٙمقن هَنْ سمتٓمٚمٞمؼ اجلُ 

ذقم٤م ومال يّمح   , اعمٜمٝمل ٓ يٙمقن ُمنموقم٤مو , فيمِ قمـ شمرْ  إُمر سم٤مًمٗمٕمؾ هنٌل و , مجٚم٦م اًمبدن
(ٖ)

. 

                                 
 ".ألف ؿبل الطبلؽ ما يكوف فيو القيد( : " ٖٔٙ/ٕ)قاؿ يف اؽبداية   (ٔ)

 .ٗٓٔ/ٕ: اعبوىرة النّبة و ؛  ٖٔٙ/ٖ: الكفاية و ؛  ٖٓٙ/ٖ: فتح القدير : انظر و 

: ؛ شرح اعبامع الصغّب للتاج الكردري  ٕٕٙ-ٕٕ٘/ٖ: بدائع الصنائع و ؛  ٜٓ-ٜٛ/ٙ: ط اؼببسو : انظر   (ٕ)
  .ٕٕٛ-ٕٔٛ/ٖ: البحر الرائق و ؛  ٖٔٙ-ٜٖ٘/ٖ: دير وفتح الق؛  ب ٕٓٔلوحة 

 .ٕٕٙ-ٕٕ٘/ٖ: بدائع الصنائع : انظر   (ٖ)



 

 : أما ادعؼقلو

ٛمٚمتٝم٤م : ٕهن٤م سمجُ  هق اعمرأةُ و , ف ُم٤م ومٞمف اًم٘مٞمدومٞمٙمقن حمٚم   , ٞمدع اًم٘مَ ومْ رَ ع ًمِ ِض ن اًمٓمالق وُ ألوم .1

 اًمٓمالق دُ قمٚمٞمٝم٤م يرِ و , قمـ اًمرضم٤ملودة سم٤مًمٜمٙم٤مح قمـ اخلروج هل اعم٘مٞم  و , اًمٜمٙم٤مح هل حمؾ  

يمام  , عبَ  هب٤م قمـ اجلٛمٚم٦م وم٢مٟمام يٙمقن سمٓمريؼ اًمت  ٝم٤م اًمتل ٓ شمٕمؼم  أـمراومِ و٦م أضمزائٝم٤م وم٠مُم٤م حمٚمٞم   ,

يب٘مك سمٕمد و , عصبَ إن مل يٙمـ هل٤م إِ واًمٓمالق و اًمٜمٙم٤مُح  هلذا صح  و , اًمرىمب٦م ذاءً  ٚمؽذم ُمِ 

وم٠مُم٤م سمذيمر اًمتبع ٓ  , ُمذيمقرا ر إصؾ يّمػم اًمتبعُ ذيمْ ومبِ  عٌ إذا صمب٧م أٟمف شمبَ و .ومقات اإلصبع

 , ف إًمٞمف ُم٘مّمقداإذا يم٤من شمبٕم٤م ٓ يّمػم حمال إلض٤موم٦م اًمتٍم  و , ُمذيمقرا يّمػم إصُؾ 

إن يم٤من و ,  سمف قمـ اًمٙمؾُم٤م ؿم٤مهبف ومب٤مقمتب٤مر يمقٟمف يٕمؼم  وف سم٤مإلض٤موم٦م إمم اًمرأس أُم٤م وىمققمُ و

أو هذا  , ـم٤مًمؼ اًمرأس ُمٜمِؽ : طمتك ًمق ىم٤مل , ٓ سم٤مقمتب٤مر ٟمٗمسف ُم٘متٍما , زسمٓمريؼ اًمتجق  

 .ٓ ي٘مع , ـم٤مًمؼ اًمٕمْمقُ 

وم٢مذا  , وم٤مت إًمٞمفإلض٤موم٦م ؾم٤مئر اًمتٍم   هق حمؾ  و , أُم٤م اجلزء اًمِم٤مئع ومٚمٞمس سمتبعو

يذم اًمٙمؾ سم٤مقمتب٤مر أن اًمٓمالق ٓ ي٘مبؾ اًمتجز   ٧م احلٙمؿُ ٝم٤م صمبَ إمم حمٚم   اإلض٤موم٦مُ  ٧ْم صح  
(ٔ)

. 

ؼ سم٤مٕضمزاء ٓ يتٕمٚم  و , ٓم٤مٌب ظِم  اعمٜمعُ و , قمـ اًمرضم٤مل مٜمققم٦مً  ْت ٕن اعمرأة سم٤مًمٜمٙم٤مح ص٤مرَ و .2

إن مل يٙمـ هل٤م يدٌ وهلذا ضم٤مز اًمٜمٙم٤مح و , ػك اًمٕم٤مىمؾ اعمٙمٚم  سٛم  اخل٤مرضمٞم٦م سمؾ سمٛمُ 
(ٕ)

. 

 

 : اهضابط فشٗع 

أو  , ـم٤مًمؼ ِؽ سمدٟمُ  : ومٚمق ىم٤مل , اًمٓمالق إًمٞمف  سمف قمـ مجٞمع اًمبدن يّمح إض٤موم٦مُ ٕمؼم  يمؾ ضمزء يُ  .1

 , أو رأؾمؽ ـم٤مًمؼ , وطمؽ ـم٤مًمؼأو رُ  , ـم٤مًمؼ ِؽ ٜم٘مُ أو قمُ  , ـم٤مًمؼ ِؽ أو رىمبتُ  , ـم٤مًمؼ دكِ ضمَس 

                                 
: فتح القديرو  ؛ ٕٖٙ/ٙ: البناية و ؛  ٕٕٙ-ٕٕ٘/ٖ: بدائع الصنائع و ؛  ٜٓ-ٜٛ/ٙ: اؼببسوط : انظر   (ٔ)

 .ٜٛٔ-ٓٛٔ/ٜ: حاشية ابن عابدين و ؛  ٕٕٛ-ٕٔٛ/ٖ: البحر الرائق و ؛  ٖٔٙ-ٜٖ٘/ٖ
 .ٖٓٙ/ٖ: فتح القدير : انظر  (ٕ)



ومٙم٤من  ,  سمف قمـ مجٞمع اًمبدنٕمؼم  وىمع اًمٓمالق : ٕٟمف يُ  , أو ومرضمؽ ـم٤مًمؼ , أو وضمٝمؽ ـم٤مًمؼ

فإمم حمٚم   ض٤موم٦مً إ
(ٔ)

. 

 , أو اًمقضمف , ؼأو اًمٕمٜمُ  , ع يده قمغم اًمرأسأو وَض  , أو اًمقضمفُ  , ـم٤مًمؼ ُمٜمِؽ  اًمرىمب٦مُ  : إذا ىم٤مل .2

قمـ اًمٙمؾ سمؾ  مل ي٘مع ذم إصح : ٕٟمف مل يٕمٚمف قمب٤مرةً  , هذا اًمٕمْمق ـم٤مًمؼ: ىم٤مل و

اًمبٕمض
(ٕ)

. 

أو  , ومٚمق أض٤مومف إمم اًمٞمد , اًمٓمالق إًمٞمف  سمف قمـ مجٞمع اًمبدن ٓ يّمح إض٤موم٦مُ ٕمؼم  يمؾ ضمزء ٓ يُ  .3

 , أو اًمبٓمـ , ٝمرأو اًمٔم   , ذأو اًمٗمخِ  , أو اًمس٤مق , أو إٟمػ , ٕمرأو اًمِم   , سمرأو اًمد   , اًمرضمؾ

 , أو اًمريؼ , ٗمرأو اًمٔم   , ـأو اًمس   , ديأو اًمث   , درأو اًمّم   , أو اًمٗمؿ , ذنأو إُ  , س٤منأو اًمٚم  

ق ٓ ي٘مع اًمٓمالقأو اًمٕمرَ 
(ٖ)

 . سمف قمـ اجلٛمٚم٦م قمٜمد اًمٕمرب: ٕٟمف ٓ يٕمؼم   

 كِ يدُ : ومٚمق ىم٤مل  , ـ أقمْم٤مء قمـ اجلٛمٚم٦م وىمع سمف اًمٓمالقذم اًمٗمرع اًمس٤مسمؼ ُمِ  سمام ُمر    ىمقمٌ ًمق قمؼم   .4

راد سمف احلٛمٚم٦م سمٓمريؼ وىمع اًمٓمالق : ٕٟمف ىمد يُ  , قمـ مجٞمع اًمبدن أراد سمف اًمٕمب٤مرةَ و , ـم٤مًمؼ

زاًمتجق  
(ٗ)

.  

                                 

ٹ   ڇ :قولو تعاذلو  , ٖ: اجملادلة   ڇڈ  ڈ  ڇ : أما غّبمها فلقولو تعاذل و  , البدف فظاىرو أما اعبسد   (ٔ)

فبلف رأس : قوؿ العرب و  , ٕٚ: الرضبن   ڇڌ   ڌ  ڎ  ڇ : قولو تعاذل و  , ٗ: الشعراء  ڇٹ  ٹ  ٹ
 .النفسو كلها مرادا هبا الذات أ  , ىلك روحوو  , القـو

؛  ٜٖ٘/ٖ: فتح القدير و ؛  ٕٕ٘/ٖ: بدائع الصنائع و ؛  ٖٔٙ/ٕ: ؛ واؽبداية  ٖٓٗ/ٗ: احمليط الربىاين : انظر 
 .ٕٛٔ-ٓٛٔ/ٜ: حاشية ابن عابدين و ؛  ٖٓٙ/ٔ: الفتاوى اؽبندية و ؛  ٕٔٛ/ٖ: البحر الرائق و 

الفتاوى و ؛  ٕٔٛ/ٖ: البحر الرائق و ؛  ٖٔٙ-ٖٓٙ/ٖ: فتح القدير و ؛  ٗٓٗ/ٗ: احمليط الربىاين : انظر   (ٕ)
 .ٚٛٔ/ٜ: حاشية ابن عابدين و ؛  ٖٓٙ/ٔ: اؽبندية 

 فأوقعو بو ,  يعرب بو عن اغبملة بْب ما يستمتع بو كاليدفإنو فرؽ فيما ال , لئلماـ زفر رضبو اهلل تفصيل يف ذلكو   (ٖ)
فلم يوقعو بو ؛ ألف األصل عنده أف ما كاف مستمتعا بو بعقد النكاح يكوف  , بْب ما ال يستمتع بو كالسنو  ,

جامع و ؛  ٕٖٙ-ٖٔٙ/ٕ: اؽبداية و ؛  ٖٓٗ/ٗ: احمليط الربىاين : انظر. فيكوف ؿببل للطبلؽ , ؿببل غبكم النكاح
 .ٖٓٙ/ٔ: الفتاوى اؽبندية و ؛  ٖٔٙ-ٖٓٙ/ٖ: فتح القدير و ؛  ٘ٔ٘/ٔ: الرموز 

-ٖٔٙ/ٕ: اؽبداية و ؛  ٖٓٗ/ٗ: احمليط الربىاين : انظر و . ٔ: اؼبسد  ڇڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڇ  :قاؿ تعاذل   (ٗ)
 .ٖٔٙ-ٖٓٙ/ٖ: فتح القدير و ؛  ٕٖٙ



: ٘م٤مل وم٢مٟمف يُ  , ٝمر أنُمِمتَ  ٌف رْ رادا هب٤م اًمٙمؾ قمُ ىمـ ُمُ إـمالق اًمذ   ":  "رد اعمحت٤مر"ىم٤مل ذم 

"يم٤مًمرأس  ومٞمٜمبٖمل أن شمٙمقنَ  , ىمـ ؾمٚمٞمٛم٦مً هذه اًمذ   ٧ْم خػم ُم٤م داُمَ ٓ أزال سمِ 
(ٔ)

 ,  

اًمرضمؾ سم٤مًمٚمس٤من اًمؽميمل وت٤مط ذم أُمر اًمٓمالق إذا ُأضٞمػ إمم اًمٞمد ي٥م أن ُي  ": ىم٤مل أيْم٤م و  

"اًمذات و هبام قمـ اجلٛمٚم٦م : وم٢مهنام ومٞمف يٕمؼم  
(ٕ)

. 

أو  , ؽ ـم٤مًمؼأو صمٚمثُ  , ـم٤مًمؼ ِؽ ٟمّمٗمُ : ٟمحق أن ي٘مقل  إن أض٤مف اًمٓمالق إمم ضمزء ؿم٤مئعٍ و .5

ًمس٤مئر  ي٘مع اًمٓمالق : ٕن اجلزء اًمِم٤مئع حمؾ   , ًمػ ضمزء ُمٜمؽأو ضمزء ُمـ أَ  , سمٕمؽ ـم٤مًمؼرُ 

 , اًمٓمالق ى ذم طمؼ  إٓ أٟمف ٓ يتجز   , ومٞمٙمقن حمال ًمٚمٓمالق , ههمػمِ واًمتٍموم٤مت يم٤مًمبٞمع 

ورة٧م ذم اًمٙمؾ رضومٞمثبُ 
(ٖ)

. 

 إن ٟمقى ـمالىم٤م : ٕن اًمٓمالق إلزاًم٦م اًم٘مٞمدوومٚمٞمس سمٌمء  , ـم٤مًمؼ أٟم٤م ُمٜمِؽ : ـ ىم٤مل ُٓمرأشمف ُمَ  .6

هق ومٞمٝم٤م دون اًمزوجو ,
(ٗ)

. 

 

 : تِبٕٚ 

 : هٝمٜم٤م شمٜمبٞمٝم٤من 

 

٥م ُمـ أؾمب٤مب احلرُم٦م  سمف قمـ اجلٛمٚم٦م وم٢مٟمف يري ذم يمؾ ؾمبَ ٕمؼم  ُم٤م ٓ يُ  يمر ُمـ أطمٙم٤ممِ ُم٤م ذُ  .1

قمٜمد إئٛم٦م  ٝم٤م ٓ يّمح  ؼ إصبٕمَ أو أقمتَ  , أو آمم , ومٚمق فم٤مهر , ت٤مقاًمٕمِ واإليالء وٝم٤مر يم٤مًمٔم  

ُم٤م يم٤من و , قمـ اًم٘مّم٤مص يمذا اًمٕمٗمقُ و , قمٜمد زومر  ّمح  سمو , ٞمفبَ طموص٤ماًمثالصم٦م أّب طمٜمٞمٗم٦م 

                                 
(ٔ)  ٜ/ٔٛٛ. 

(ٕ)  ٜ/ٜٔٛ. 
: حاشية ابن عابدين و ؛  ٖٓٙ/ٔ: الفتاوى اؽبندية و ؛  ٕٕٛ/ٖ: البحر الرائق و  ؛ ٖٔٙ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٖ)

ٜ/ٔٛٗ-ٔٛ٘. 

 .ٖٙٙ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٗ)



 اًمذي ٓ ٓ إمم اجلزء اعمٕملم  وف إمم اجلزء اًمِم٤مئع إض٤مومتُ  يم٤مًمٜمٙم٤مح ٓ يؾ   ؾ  ُمـ أؾمب٤مب احلِ 

 سمف قمـ اًمٙمؾ سمال ظمالفيٕمؼم  
(ٔ)

. 

ٛمٚم٦م  هب٤م قمـ اجل أو ٓ يٕمؼم  ٕمؼم  إًمٗم٤مظ اًمتل يُ طمٙمؿ ض٤مسمٓم٤م ذم  "اًمبحر اًمرائؼ"يمر ذم ذَ و .2

ي٘مع  سيٌح :  إن هذه إًمٗم٤مظ صمالصم٦مٌ : ف وم٘م٤مل ُم٤م طم٤مصٚمُ  , سم٤مقمتب٤مر يمقهن٤م سي٤م أو يمٜم٤مي٦م

ٓ ي٘مع  , ٓ يمٜم٤مي٦موُم٤م ًمٞمس سي٤م و , ٞم٦م يم٤مًمٞمدٓ ي٘مع إٓ سم٤مًمٜم   يمٜم٤مي٦مٌ و , ٦م يم٤مًمرىمب٦مٞم  ىمْم٤مء سمال ٟمِ 

قاًمٕمرَ و , داًمٙمبِ و , ٗمراًمٔم  و , ٕمراًمِم  و , إن ٟمقى يم٤مًمريؼوسمف 
(ٕ)

 . 

                                 
قاؿ يف . ٜٓٔ-ٜٛٔ/ٜ: حاشية ابن عابدين و ؛  ٕٕٛ/ٖ: البحر الرائق و ؛  ٖٔٙ/ٖ: فتح القدير : انظر   (ٔ)

 ".كاف مظاىرا بوما صح إضافة الطبلؽ إليو  ( : "ٚٓٔ/ٗ)البحر الرائق 
 .ٛٛٔ/ٜ: حاشية ابن عابدين : انظر و . ٕٕٛ/ٖ  (ٕ)



 في الطالق المقرون بالعدد  : السابع  ابط  ضال
ددر افعَ ـْ بذِ  د ـان افقؿقعُ َد ن بافعَ رِ افقصػ متك ؿُ 

( )
. 

 

 : (2)تعوٚوٕ ٗت٘ضٚح اهضابط 

هن٤م إن ىمرَ و , اًمٓمالق سم٤مًمٕمدد ي٘مع اًمٓمالق هب٤م ٘مرن صٞمٖم٦مُ أٟمف إذا مل يُ : طم٤مصؾ اعمراد سم٤مًمْم٤مسمط 

ػ اًمٙمالم يتقىم   رَ أن صدْ : ر ذم إصقل د ي٘مع اًمٓمالق سمذًمؽ اًمٕمدد ٓ سمٜمٗمس اًمّمٞمٖم٦م : عم٤م شم٘مر  سمٕمدَ 

ٌ قمغم ُم٤م سمٕمده إذا يم٤من ذم آظمره ُمُ   .ًمف ٖمػم 

ن سم٤مًمقاطمدةرِ ُمتك ىمُ ,  أٟم٧م ـم٤مًمؼ:  وم٘مقًمف , اًمٓمالُق : ذم اًمْم٤مسمط  "اًمقصػ"ـوم٤معمراد سم
(ٖ)

أو  

 .سم٤مًمثٜمتلم أو سم٤مًمثالث يم٤من يمالُم٤م واطمدا ذم اإلي٘م٤مع

: ه شم٘مديرُ  , حمذوف ُمقصقف سم٤مًمٕمدد يمر اًمٕمدد ُمّمدرٌ ذًمؽ ٕن اًمقاىمع ذم احل٘مٞم٘م٦م قمٜمد ذِ و

 .واطمدة ـم٤مًمؼ شمٓمٚمٞم٘م٦مً  أٟم٧ِم 

 .قمٚمٞمف , قمٜمد ذيمر اًمٕمدد , ٝم٤ماعمقضققم٦م إلٟمِم٤مء اًمٓمالق ُمتقىمٗم٤م طمٙمٛمُ  ومتّمػم اًمّمٞمٖم٦مُ 

 

 

 : فشٗع اهضابط 

 : ُمـ اًمٗمروع اعمٜمدرضم٦م دح٧م هذا اًمْم٤مسمط 

                                 
الدر و ؛ ٖٖٓ/ٖ: البحر الرائق و ؛  ٚٓٓٔ/ٕ: ـبتلف الرواية : انظر و ؛  ٖٚٙ/ٕ: اللفظ لصاحب اؽبداية   (ٔ)

 ".مٌب قرف الطبلؽ بالعدد كاف الوقوع بالعدد : " لفظ اغباشية و . ٜٕٚ/ٜ: اؼبختار مع اغباشية 
حاشية و ؛  ٖٗٔ/ٖ: البحر الرائق و ؛  ٖٔٛ/ٖ: فتح القدير و ؛  ٖٔٛ/ٖ: العناية و ؛  ٖٚٙ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٕ)

 .ٖٚٙ/ٕ: حاشية اللكنوي على اؽبداية و ؛  ٕٛٙ, ٜٕٚ/ٜ: ابن عابدين 

: اية والكف؛  ٖٔٛ/ٖ: العناية : انظر . إطبلؽ اسم العدد على الواحدة بطريق التجوز ؛ ألهنا أصل العددو   (ٖ)
 .ٜٕٚ/ٜ: حاشية ابن عابدين و ؛  ٖٖٓ/ٖ: البحر الرائق و ؛   ٖٓٛ/ٖ



ٖم٤م ًمقيم٤من اًمقىمقع سم٤مًمقصػ ًمٚمَ و , ؼ صمالصم٤مشمٓمٚمُ  , ـم٤مًمؼ صمالصم٤م أٟم٧ِم : ًمق ىم٤مل ًمٖمػم اعمدظمقل هب٤م  .1

حمال ًمقىمقع اًمزائد َؼ بْ ومٚمؿ شمَ  , ةد  ٓ إمم قمِ  "ـم٤مًمؼ"ـسم ٧ْم اًمثالث : ٕهن٤م طمٞمٜمئذ سم٤مٟمَ  ذيمرُ 
(ٔ)

. 

ًمق يم٤من اًمقىمقع سم٤مًمقصػ يم٤من و , مل ي٘مع رء , أٟم٧م ـم٤مًمؼ واطمدة إن ؿم٤مء اهلل: ًمق ىم٤مل  .2

ومٚمؿ يٕمٛمؾ , اعمستثٜمك ُمٜمفوال سملم آؾمتثٜم٤مء وم٤مِص  , واطمدة : فىمقًمُ 
(ٕ)

. 

 ,أٟم٧م ـم٤مًمؼ: ف ٝم٤م ىمقًمُ ومّم٤مدومَ  , أٟم٧م ـم٤مًمؼ صمالصم٤م: أو ىم٤مل  , أٟم٧م ـم٤مًمؼ واطمدة: ًمق ىم٤مل هل٤م  .3

هل مل شمٙمـ حمال و , دٕن اًمقىمقع سم٤مًمٕمدَ  : ٓ ي٘مع , هل ُمٞمت٦مود ص٤مدومٝم٤م اًمٕمدَ و , هل طمٞم٦مو

قمٜمد وىمقع اًمٕمدد
(ٖ)

ُمٜمٝم٤م ث اًمزوُج يرِ و٧م اعمٝمر سمتامُمف ومٞمثبُ  , 
(ٗ)

. 

د صمالصم٤م : ٕن اًمٕمدَ  واطمدةٍ  ـمٚم٘م٧م يمؾ  , هذه صمالصم٤م وهذه وـم٤مًمؼ  أٟم٧ِم : ٤مئف َس ًمق ىم٤مل ًمٜمِ  .4

ٓ يمٞمال يٚمٖمق٘م٤م سم٤مإلي٘م٤مع أو  اعمذيمقر آظمرا يّمػم ُمٚمحَ 
(٘)

. 

ومٚمٞمس سمٌمء : ٕن اًمقاىمع هق , ( اًمِمؽ   قمغم)أٟم٧م ـم٤مًمؼ واطمدة أو ٓ : ًمق ىم٤مل ُٓمرأشمف  .5

هذا    .ذم اإلي٘م٤مع ٓ ي٘مع رء سم٤مًمِمؽ  و , ومٞمف ىمد أدظمؾ اًمِمؽ  و , داًمٕمدَ 

شمٓمٚمؼ  :ٓأّب يقؾمػ أو  وقمغم ىمقل حمٛمد  و ,وأّب يقؾمػ آظمرا قمٜمد اإلُم٤مُملم أّب طمٜمٞمٗم٦م 

                                 
: حاشية ابن عابدين و ؛  ٖٖٓ/ٖ: البحر الرائق و ؛  ٖٓٛ/ٖ: الكفاية و ؛  ٖٓٛ/ٖ: فتح القدير : انظر   (ٔ)

ٜ/ٕٜٚ . 
؛  ٖٖٓ/ٖ: والبحر الرائق ؛  ٖٓٛ/ٖ: فتح القدير و ؛  ٖٓٓص : شرح اعبامع الصغّب للصدر الشهيد : انظر   (ٕ)

 .ٜٕٚ/ٜ: حاشية ابن عابدين و 
كانت مطلقة جيب نصف اؼبسمى و  شبرة ذلك تظهر يف غّب اؼبدخوؿ هبا حٌب لو ( : " ٖٔٛ/ٖ)قاؿ يف الكفاية   (ٖ)

قاؿ يف الدر اؼبختار و ". يظهر أيضا يف حق من حلف ال يطلق امرأتو و  , لو دل تكن مطلقة جيب صبيع اؼبسمىو 
لو مات الزوج أو أخذ أحد فمو قبل ذكر العدد وقع واحدة عمبل بالصيغة ؛ ألف الوقوع بلفظو و : "  (ٕٔٛ/ٜ)

 ".ال بقصده 
 ٕٓٔلوحة : شرح اعبامع الصغّب للتاج الكردري و ؛  ٖٓٓ ص :شرح اعبامع الصغّب للصدر الشهيد : انظر   (ٗ)

: حاشية ابن عابدين و ؛  ٖٖٓ/ٖ: ائق البحر الر و ؛  ٖٔٛ-ٖٓٛ/ٖ: الكفاية و ؛  ٖٔٛ/ٖ: ؛ فتح القدير ب 
ٜ/ٕٜٚ-ٕٛٓ. 

 .ٖٗٔ/ٖ: البحر الرائق : انظر   (٘)



 أٟم٧ِم : ف سم٘مل ىمقًمُ وؾ ذًمؽ ومبٓمَ  ,واطمدة : ذم ىمقًمف  ؾ اًمِمؽ  رضمٕمٞم٦م : ٕٟمف أدظَم  واطمدةً 

ـم٤مًمؼ
(ٔ)

 . 

 

 : تِبٕٚ 

 : هٝمٜم٤م شمٜمبٞمٝم٤من 

اًمٗمؿ إُمس٤مكُ وس اًمٜمٗمَ  اٟم٘مٓم٤معُ  ":  "اًمدر اعمخت٤مر"قمغم  "احل٤مؿمٞم٦م"ىم٤مل ذم  .1
(ٕ)

ٓ ي٘مٓمع آشمّم٤مل  

داء يمذا اًمٜم  و , دهقمدَ وسملم اًمٓمالق 
(ٖ)

 , وم٤مؿمٝمدوا:  يمذا قمٓمُػ و , ب٦م: ٕٟمف ًمتٕمٞملم اعمخ٤مـمَ 

سم٤مًمٗم٤مء 
(ٗ)

"يمالُم٤م واطمدا  ومّم٤مر اًمٙمؾ   , ىمبٚمٝم٤مؼ ُم٤م سمٕمده٤م سمام : ٕهن٤م شمٕمٚم  
(٘)

. 

ومٞمٙمقن  , يمريمه٤م ُمع اًمقصػقمٜمد ذِ  اًمّمٗم٦مُ و ُمـ إطمٙم٤مم اعمّمدرُ  د ومٞمام ُمر  ؼ سم٤مًمٕمدَ يٚمحَ  .2

       .قع اًمٓمالق هبام ٓ سم٤مًمقصػوىم

ًمق يم٤من اًمقىمقع و , ٓ ي٘مع , إن ؿم٤مء اهلل : ّمال٦م صمؿ ىم٤مل ُمت  ـم٤مًمؼ أًمبت   أٟم٧ِم : ومٚمق ىم٤مل 

  .عسم٤مؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ًمقىمَ 

, ٜم٦م أو سم٤مئـ ًمٚمس  : ىمبؾ ىمقًمف  ٧ْم ومامشمَ  , أو أٟم٧م ـم٤مًمؼ سم٤مئـ , ٜم٦مأٟم٧م ـم٤مًمؼ ًمٚمس  : ًمق ىم٤مل و

إٟمف ٓ و , قمغم ذيمر اًمّمٗم٦م ػ اإلي٘م٤معُ ومٞمتقىم   , ٓ ي٘مع رء : ٕٟمف صٗم٦م ًمإلي٘م٤مع ٓ ًمٚمتٓمٚمٞم٘م٦م

ر سمٕمد اعمقتتّمق  يُ 
(ٙ)

. 

 

                                 
 .ٚٓٓٔ/ٕ: ـبتلف الرواية و ؛  ٕٖٙ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٔ)
حاشية : انظر . على الفور فثبلث, ثبلثا : مث قاؿ  , انقطع النفس أو أخذ إنساف فموو أنت طالق : قاؿ و فل  (ٕ)

 .ٜٕٚ/ٜ: ابن عابدين 

 .ٜٕٚ/ٜ: حاشية ابن عابدين : انظر . وقعن , أنت طالق يا فاطمة ثبلثا: فلو قاؿ لغّب اؼبدخولة   (ٖ)
: حاشية ابن عابدين : انظر . فواحدة, اشهدوا و : لو قاؿ و  , فثبلث , أنت طالق فاشهدوا ثبلثا: فلو قاؿ   (ٗ)

ٜ/ٕٜٚ. 

 .ٜٕٚ/ٜ: حاشية ابن عابدين   (٘)

 .ٜٕٚ/ٜ: عابدين  حاشية ابن: انظر   (ٙ)



 

 

 

 

 

 



 في وصف صريح الطالق: الثامن  ضابط  ال
إن ـان و , يؼع رجعقاو قصػ بف يؾغق افقصُػ بام ٓ يُ  افطالُق صػ إصؾ أكف إذا وُ 

ئ ؾقؼع بف بائـاـبِ أو يُ  , ه ؾقؼع بف رجعقادم أثرِ  ئ ظـ زيادةٍ ـبِ ا أن ٓ يُ يقصػ بف ؾنمَّ 
( )

. 

 

 :(2)تعوٚوٕ ٗت٘ضٚح اهضابط 

صػ وم٢من وُ  , سمف واطمدا رضمٕمٞم٤م إصؾ ذم سيح اًمٓمالق أن يٙمقن اًمقاىمعُ  أن  : ف طم٤مصٚمُ 

 .صػ سمٖمػم ذًمؽ سم٘مل قمغم إصؾإن وُ و , ٥م اًمبٞمٜمقٟم٦مٜمبئ قمـ اًمزي٤مدة أوضَم سمام يُ  اًمٍميُح 

 , ذًمؽ سمٙمقٟمف سم٤مئٜم٤مو , رهسم٤مقمتب٤مر أصمَ  قٜمبئ قمـ اًمزي٤مدة إٟمام هذًمؽ ٕن وصػ اًمٓمالق سمام يُ و

 .فف ًمٗمٔمُ ف : ٕٟمف ٟمقى ُم٤م يتٛمٚمُ ٟمٞمتُ  ٧ْم صح   وم٢مذا ٟمقى اًمٖمٚمٞمٔم٦مَ  , همٚمٞمٔم٦موظمٗمٞمٗم٦م : ٟمققم٤من  اًمبٞمٜمقٟم٦مُ و

 

 :فشٗع اهضابط 

 : م٤م يتٗمرع قمغم هذا اًمْم٤مسمط 

ومٝمل  , ـم٤مًمؼ ُم٤م ٓ يقز قمٚمٞمؽ ُمـ اًمٓمالق أو ُم٤م ٓ ي٘مع قمٚمٞمؽ ُمـ اًمٓمالق أٟم٧ِم : ق ىم٤مل ًم .1

ُمقصقف  قمٚمٞمٝم٤م ـمالٌق  وم٢مٟمف ًمٞمس ومٞمام يٛمٚمٙمف اًمزوُج  , يمالُمف ًمٖمقٌ  رَ واطمدة رضمٕمٞم٦م : ٕن آظِم 

 , زن قمٚمٞمؽأو صمالصم٤م ٓ َيُ  , قمٚمٞمِؽ ـ ٕمْ أٟم٧م ـم٤مًمؼ صمالصم٤م ٓ ي٘مَ : يمذًمؽ ًمق ىم٤مل و , يمرسمام ذُ 

لم  ومٝمل ـم٤مًمؼ صمالصم٤م عم٤م سمُ 
(ٖ)

. 

                                 
 (.ٜٖٔ-ٜٖٓ/ٖ)اللفظ مأخوذ من فتح القدير بتصرؼ يسّب   (ٔ)

 ". الشدة كاف بائنا و إذا وصف الطبلؽ بضرب من الزيادة و ( : " ٜٖٙ/ٕ)قاؿ يف اؽبداية و 
 .ٕٖٚ/ٔ: الفتاوى اؽبندية و ؛  ٕٕٔ/ٕ: تبيْب اغبقائق : انظر و 

 .ٛٓٔ/ٕ: فتح باب العناية و ؛  ٕٖٔ/ٖ: البحر الرائق و ؛  ٖٓٚ/ٔ: اؽبداية : انظر   (ٕ)

؛  ٖٓٔ/ٕ: ؛ واعبوىرة النّبة ٜٖٓ/ٖ: ؛ وفتح القدير  ٕٕٔ/ٕ/ ؛ وتبيْب اغبقائق  ٖٗٔ-ٕٗٔ/ٙ: اؼببسوط : انظر   (ٖ)
 .ٕٖٚ/ٔ: والفتاوى اؽبندية 



: ٕن اؿمؽماط  سم٤مـمؾ واًمٓمالق واىمعٌ  وم٤مخلٞم٤مرُ  , أٟم٤م سم٤مخلٞم٤مر صمالصم٦م أي٤مموأٟم٧م ـم٤مًمؼ : ًمق ىم٤مل و .2

سمٕمد  تٛمؾ اًمٗمسَخ يٓ  اًمٓمالُق و , ٓ ًمٚمٛمٜمع قمـ اًمقىمقع , خ سمٕمد اًمقىمقعْس اخلٞم٤مر إٟمام هق ًمٚمٗمَ 

اخلٞم٤مر ومٞمف ومٞمٚمٖمق ذطُ  , وىمققمف
(ٔ)

. 

ـَ : ًمق ىم٤مل هل٤م و .3 ف ي٘مع سمف ف أو أومْمٚمَ ف أو أقمدًمَ ف أو أمجٚمَ اًمٓمالق أو أؾمٜم   أٟم٧م ـم٤مًمؼ أطمس

رضمٕمٞم٤م
(ٕ)

. 

 اًمِمٞمٓم٤من أو ه أو ـمالَق اًمٓمالق أو أؿمد   ٦م أو أومحَش ًمبت  أأٟم٧م ـم٤مًمؼ سم٤مئـ أو : وًمق ىم٤مل  .4

اًمبدقم٦مِ 
(ٖ)

ؿمديدة أو قمريْم٦م أو ـمقيٚم٦م أو شمٓمٚمٞم٘م٦مً  
(ٗ)

 ,  سم٤مئٜم٦م إن مل يٜمق صمالصم٤م ومٝمل واطمدةٌ ,  

يٙمقن و٘مع صمٜمت٤من يظمرى أُ  , سم٤مئـ: سم٘مقًمف و واطمدةً  , أٟم٧م ـم٤مًمؼ: ًمق ٟمقى سم٘مقًمف و

سم٤مئٜم٤م
(٘)

. 

اًمٓمالق أٟم٧م ـم٤مًمؼ أىمبَح : ًمق ىم٤مل و .5
(ٙ)

أو  , هأو أذ   , فأو أهمٚمٔمَ  , هأو أؾمقأَ  , فأو أظمبثَ  , 

مل يٜمق ؿمٞمئ٤م أو ٟمقى واطمدة يم٤مٟم٧م واطمدة و , فأو أقمٔمٛمَ  , فأو أقمرَض  , هأو أيمؼمَ  , فأـمقًمَ 

                                 
؛ ٖٓٔ/ٕ: ؛ واعبوىرة النّبة ٜٖٓ/ٖ :؛ وفتح القدير  ٕٕٔ/ٕ/ ؛ وتبيْب اغبقائق  ٖٗٔ-ٕٗٔ/ٙ: اؼببسوط : انظر   (ٔ)

 .ٕٖٚ/ٔ: والفتاوى اؽبندية 
أهنا لو كانت من ذوات األقراء وقعت تطليقة للحاؿ إف كانت : دبعُب , يكوف طالقا للسنة يف وقت السنة " أسنو"ويف   (ٕ)

قع هبا تطليقو فإذا حاضت وطهرت و , وإف كانت حائضا أو يف طهر جامعها فيو دل تقع الساعة , طاىرا من غّب صباع 
 . وىكذا, وإف نوى الثبلث وقع عند كل طهر دل جيامعها تطليقة , واحدة 
: ؛ والبحر الرائق ٜٖٔ-ٜٖٓ/ٖ: دير؛ وفتح الق ٘ٗٔ/ٖ: ؛ وبدائع الصنائع  ٕٔٓ-ٕٓٓ: ـبتصر الطحاوي : انظر 

 . ٕٖٚ/ٔ: ؛ والفتاوى اؽبندية  ٕٖٔ/ٖ
أنو ال يكوف بائنا إال بالنية ؛ ألف البدعة قد تكوف من حيث , الق للبدعة أنت ط: وعن أيب يوسف رضبو اهلل يف قولو   (ٖ)

وكذلك عن ؿبمد رضبو اهلل أنو يكوف رجعيا ؛ ألنو ؼبا احتمل ربقق ىذا , فبل بد من النية , اإليقاع يف حالة اغبيض 
 . فبل تثبت البينونة بالشك, الوصف بالطبلؽ يف حالة اغبيض دخل الشك فيو 

 . ٖٓٚ/ٕ: داية اؽب: انظر 

اؽبداية : انظر . فيلغو, وعن أيب يوسف رضبو اهلل أف ىذه األوصاؼ الثبلثة يقع بو رجعية ؛ ألف ىذا الوصف ال يليق بو   (ٗ)
 .ٖٓٔ/ٕ: ؛ واعبوىرة النّبة  ٖٔٚ/ٕ:

 .ٙٚٔ-٘ٚٔ/ٖ: بدائع الصنائع و ؛  ٖٔٚ-ٖٓٚ/ٕ: اؽبداية : انظر   (٘)
حيتمل و ية عىو الكراىة الشر و ي عأقبح الطبلؽ أنو رحعي ؛ ألنو حيتمل القبح الشر  عن أيب يوسف رضبو اهلل يفو   (ٙ)

فبل تثبت البينونة فيو  , ىو أف يطلقها يف وقت يكره الطبلؽ فيو طبعاو  , ىو الكراىة الطبيعيةو القبح الطبعي 



هق و , : ٕن اًمٓمالق إٟمام يقصػ هبذه إؿمٞم٤مء سم٤مقمتب٤مر أصمره إن ٟمقى صمالصم٤م ومثالٌث و , سم٤مئٜم٦م

إن مل يٜمق و , فام ٟمقى صح٧م ٟمٞمتُ وم٠مهي   , همٚمٞمٔم٦موهل ُمتٜمققم٦م إمم ظمٗمٞمٗم٦م و , اًمبٞمٜمقٟم٦م ذم احل٤مل

ـ سمفؿمٞمئ٤م يثب٧م إدٟمك ًمٚمتٞم٘م  
(ٔ)

. 

 

 

 

 

  

                                                                                               
 . ٙٚٔ/ٖ: بدائع الصنائع : انظر . بالشك

؛  ٖٓٔ/ٕ: اعبوىرة النّبة و ؛  ٜٖٛ/ٖ: فتح القدير و ؛  ٜٖٛ/ٖ: اية العنو ؛  ٕٕٔ/ٕ: اغبقائق  تبيْب: انظر   (ٔ)
 .ٕٖٚ/ٔ: الفتاوى اؽبندية و 



 في تشبيه صريح الطالق  : التاسع  ضابط  ال
إن  : قفظـد صاحبَ و , ف بفرء ـان ادشبَّ  ـا ظـد اإلمام أي  ف بقء يؽقن بائِ ب  افطالق متك ُص 

ف بف ظظقام دم ذاتف أو إن ـان ادشبَّ  : ؾرظـد زُ و , إن مل يؽـ ظظقام دم ذاتفو ؿ ؾؽذفؽظَ فف بافعِ صبَّ 

 إٓ ؾالو , ؽفصديدا ؾؽذ
( )

. 

 

 : (2)تعوٚوٕ ٗت٘ضٚح اهضابط 

 .ؾ سيح اًمٓمالق سم٤مئٜم٤مٕمْ ر ذم اجلٛمٚم٦م ذم ضَم ١مصم  اشمٗمؼ أئٛم٦م احلٜمٗمٞم٦م قمغم أن اًمتِمبٞمف ُمُ 

اؿمؽمط أسمق و , وم٤ميمتٗمك اإلُم٤مم أسمق طمٜمٞمٗم٦م سمٛمٓمٚمؼ اًمتِمبٞمف , ف سمفتٚمٗمقا ذم ذوط اعمِمب  ظمصمؿ ا

ف سمف م٤م أن يٙمقن اعمِمب   ٓ سمد  : ومر ىم٤مل زُ و , ف سمفئ قمٜمف ُمع اعمِمب  ٜمبِ ٔمؿ أو ُم٤م يُ اًمٕمِ  يمرَ يقؾمػ  ذِ 

وىمٞمؾ ُمع  , ىمٞمؾ ُمع أّب طمٜمٞمٗم٦م , بف ُمْمٓمرِ وم٘مقًمُ  د أُم٤م حمٛم  و. ٔمؿ قمٜمد اًمٜم٤مسيقصػ سم٤مًمٕمِ 

 .ت٥م قمغم يمقٟمف ُمع أّب يقؾمػأيمثر اًمٙمُ و , أّب يقؾمػ

ف اًمٓمالق سمٌمء ُمـ إؿمٞم٤مء ي٘مع أن اًمرضمؾ ُمتك ؿمب  : وم٤معمٕمٜمك اإلمج٤مزم ًمٚمْم٤مسمط قمغم هذا 

ٔمؿ أو مل يذيمر : ٕن ر اًمٕمِ ذيمَ  , ف سمفأي رء يم٤من اعمِمب   , اًمٓمالق سم٤مئٜم٤م قمٜمد اإلُم٤مم أّب طمٜمٞمٗم٦م 

 .اًمقصػ شمقضم٥م اًمبٞمٜمقٟم٦م زي٤مدةُ و , وصػ اًمتِمبٞمف ي٘متيض زي٤مدةَ 

ف سمف قمٔمٞمام ذم ًمق يم٤من اعمِمب  و إٓ ومالو, ؿ ذم اًمتِمبٞمف يٙمقن سم٤مئٜم٤م ٔمَ ر اًمٕمِ إن ذيمَ  : لمقمٜمد اًمّم٤مطمبَ و

                                 
 .أ ٕٓٔلوحة : اللفظ مأخوذ من شرح اعبامع الصغّب للتاج الكردري   (ٔ)

مث األصل عند أيب حنيفة وضبو اهلل أنو مٌب شبو الطبلؽ بشيء يقع بائنا أي شيء  ( : " ٖٔٚ/ٕ)قاؿ يف اؽبداية و 
إف  : عند أيب يوسف رضبو اهللو  , ؼبا مر أف التشبيو يقتضي زيادة وصف, ذكر العظم أو دل يذكر  , كاف اؼبشبو بو

أما  , اؼبشبو بو ؛ ألف التشبيو قد يكوف يف التوحيد على التجريد وإال فبل أي شيء كافذكر العظم يكوف بائنا 
إال فهو و  , اؼبشبو بو فبا يوصف بالعظم عند الناس يقع بائناإف كاف : عند زفر و  , ذكر العظم فللزيادة ال ؿبالة

 ".قيل مع أيب يوسف و  , ؿبمد مع أيب حنيفة: قيل و  , رجعي
الفتاوى و ؛  ٖٓٔ-ٕٓٔ/ٕ: اعبوىرة النّبة و ؛  ٕٕٔ/ٕ: تبيْب اغبقائق و ؛  ٕٔٗ/ٗ: احمليط الربىاين : انظر و 

 . ٖٔٚ/ٔ: اؽبندية 

: البناية و ؛  ٕٔٗ/ٗ: اغبيط الربىاين و ؛  ٙٚٔ-٘ٚٔ/ٖ: بدائع الصنائع و ؛  ٖٔٚ-ٖٓٚ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٕ)
 .ٖٓٔ-ٕٓٔ/ٕ: اعبوىرة النّبة و ؛  ٜٖٔ/ٖ: فتح القدير و ؛  ٖٓٗ/ٙ



اًمٕمٔمؿ  يمرُ أُم٤م ذِ  , ـ وصػ اًمٕمٔمؿذاشمف : ٕن اًمتِمبٞمف ىمد يٙمقن ذم اًمتقطمٞمد قمغم اًمتجريد ُمِ 

 .ذًمؽ سم٤مًمبٞمٜمقٟم٦مو , ومٚمٚمزي٤مدة ٓ حم٤مًم٦م

 إٓ ومٝمق رضمٕملو , ف سمف م٤م يقصػ سم٤مًمٕمٔمؿ قمٜمد اًمٜم٤مس ي٘مع سم٤مئٜم٤مإن يم٤من اعمِمب  :  ومر قمٜمد زُ و

 .ر اًمٕمٔمؿ أو مل يذيمرؾمقاء ذيمَ  ,

 

 : اهضابط فشٗع 

 : سمٞم٤من هذا اًمْم٤مسمط ذم ُمس٤مئؾ 

دل ومٕمٜمد أّب يقؾمػ رْ ؿ اخلَ ٔمَ قمِ : أو ىم٤مل  , ؿِس ٛمْ ؿ اًمس  ٔمَ قمِ  ـم٤مًمؼ ُمثَؾ  أٟم٧ِم : إذا ىم٤مل هل٤م  .1

رضمٕمٞم٦م ذم  ي٘مع واطمدةٌ : ومر قمٜمد زُ و , رايمْ ؿ ذِ ٔمسم٤مقمتب٤مر اًمٕمِ  , سم٤مئٜم٦م ي٘مع شمٓمٚمٞم٘م٦مٌ : دحمٛم  و

قمٜمديمه٤م : ٕن  اإلسمرة ي٘مع واطمدةٌ  رأسِ  ُمثَؾ : ًمق ىم٤مل و , كر اعمسٛم  ٖمَ اعمس٠مًمتلم اقمتب٤مرا ًمِّم 

 .أٟمف صٖمػمورضمٕمٞم٦م : ٕٟمف ًمٞمس ًمف طمدة  ٛم٦م ي٘مع واطمدةٌ ِس ٛمْ اًمس   ُمثَؾ : وًمق ىم٤مل  , ةد  ًمف طمِ 

رضمٕمٞم٦م ذم اعمس٠مًمتلم مجٞمٕم٤م : ٕٟمف م٤م ٓ يقصػ سم٤مًمٕمٔمؿ  ي٘مع واطمدةٌ  : ومرقمٜمد زُ و

 .اًمِمدةو

 , رضمٕمٞم٦م ي٘مع شمٓمٚمٞم٘م٦مٌ : قمٜمديمه٤م  ,ب٤مل اب أو اجلِ إؾم٤مـملم أو اًمؽم   ُمثَؾ : ًمق ىم٤مل و

 .ي٘مع واطمدة سم٤مئٜم٦م : ومرقمٜمد زُ و

 .سم٤مئٜم٦م ذم هذه اًمٗمّمقل يمٚمٝم٤م : ًمقضمقد ُمٓمٚمؼ اًمتِمبٞمف ي٘مع شمٓمٚمٞم٘م٦مٌ : قمٜمد أّب طمٜمٞمٗم٦م و

يمر ذِ و , ومٝمق سم٤مئـ قمٜمد اًمٙمؾ : ًمٚمتِمبٞمف قمٜمد اإلُم٤مم , ؾؿ اجلبَ ٔمَ قمِ  ُمثَؾ : ًمق ىم٤مل و

ومرف سمف قمٔمٞمام قمٜمد زاعمِمب   يمقنِ و , اًمٕمٔمؿ قمٜمديمه٤م
(ٔ)

. 

                                 
؛  ٜٖٔ/ٖ: فتح القدير و ؛  ٗٓٗ/ٙ: البناية و  ؛ ٕٔٗ/ٗ: احمليط الربىاين و ؛  ٖٔٚ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٔ)

 .ٖٔٚ/ٔ: لفتاوى اؽبندية او ؛  ٖٓٔ/ٕ: اعبوىرة النّبة و 



إن أراد :  قمٜمديمه٤مو , يم٤من سم٤مئٜم٤م ًمٚمزي٤مدة قمٜمد أّب طمٜمٞمٗم٦م  , ٚم٩مـم٤مًمؼ يم٤مًمث   أٟم٧ِم : ًمق ىم٤مل و .2

ـٌ إن أراد سمف سمردَ و , ف ومرضمٕملسمف سمٞم٤مَض   ه ومب٤مئ
(ٔ)

. 

أو مل شمٙمـ ًمف  إن ٟمقى واطمدةً و , وم٢من ٟمقى صمالصم٤م ومثالٌث  , ٍػ ًمْ ـم٤مًمؼ يم٠مَ  أٟم٧ِم : إذا ىم٤مل هل٤م  .3

د ىم٤مل حمٛم  و , أّب يقؾمػ رمحٝمام اهلل أظمروومٝمل واطمدة سم٤مئٜم٦م ذم ىمقل أّب طمٜمٞمٗم٦م  , ٟمٞم٦مٌ 

 .ـ ذم اًم٘مْم٤مءدي  وٓ يُ  , هل صمالث:   

 ومّم٤مر يمام ًمق ٟمص   , د : ٕن إًمػ قمددُمـ طمٞم٨م اًمٕمدَ  أن هذا شمِمبٞمفٌ : وضمف ىمقًمف 

 .ًمق ىم٤مل ذًمؽ يم٤من صمالصم٤م ومٙمذا هذاو , أٟم٧م ـم٤مًمؼ يمٕمدد أًمػ: قمغم اًمٕمدد وم٘م٤مل 

يتٛمؾ اًمتِمبٞمف ُمـ طمٞم٨م ود ـ طمٞم٨م اًمٕمدَ د يتٛمؾ اًمتِمبٞمف ُمِ أن اًمتِمبٞمف سم٤مًمٕمدَ : هلام و

 , ٦مد إٓ سم٤مًمٜمٞم  ال هلام ومال يثب٧م اًمٕمدَ إذا يم٤من حمتٛمِ و , ؾٍ ضُم رَ  ِػ ًمْ هق يم٠مَ : ي٘م٤مل  , ةاًمِمد  وة اًم٘مق  

ـاعمتٞم٘م  ؾ قمغم إدٟمك ٕٟمف ٛمَ ٦م ُي م اًمٜمٞم  قمٜمد قمدَ و , فوم٢مذا ٟمقاه وم٘مد ٟمقى ُم٤م يتٛمٚمف يمالُمُ 
(ٕ)

. 

 ًمِ  , د يمذاقمدَ  ـم٤مًمؼ ُمثَؾ  أٟم٧ِم : ل هل٤م ٤مإذا ىم .4
ٍ
ُم٤م أؿمبف و , اًم٘مٛمروٛمس د ًمف يم٤مًمِم  ٓ قمدَ  ٌمء

ي٘مع واطمدة : وقمٜمد أّب يقؾمػ  , ومٝمل واطمدة سم٤مئٜم٦م ذم ىمقل أّب طمٜمٞمٗم٦م  , ذًمؽ

 , أٟم٧م ـم٤مًمؼ: ف ل ىمقًمُ سم٘مِ و , اًمٕمدد د ُم٤م ٓ قمدد ًمف ًمٖمك ذيمرُ ٝمف سمٕمدَ رضمٕمٞم٦م : ٕٟمف عم٤م ؿمب  

رضمٕمٞم٦م اًمقاىمع سمف واطمدةٌ و
(ٖ)

. 

 ر إفمٝم٤مرُ وم٢من شمٕمذ   , ـ اًمزي٤مدة سمٌمءُمِ  َّضٍب ػ اًمٓمالق سمِ أٟمف وَص :  ّٕب طمٜمٞمٗم٦م و

 .ه٤مه٤م ُمـ طمٞم٨م وصػ اًمبٞمٜمقٟم٦م وضم٥م إفمٝم٤مرُ ـ إفمٝم٤مرُ أُمٙمَ ود اًمزي٤مدة ُمـ طمٞم٨م اًمٕمدَ 

اإلصمب٤مت وٗمل اًمٜم   أو جمٝمقلِ  , لر سمٓمـ يمٗم  ٕمْ اًمٜمٗمل يمٕمدد ؿَم  د ُمٕمٚمقمِ ٝمف سمٕمدَ ًمق ؿمب  و

ٕم٤م قىمِ رضمٕمٞم٦م : ٕٟمف ٓ يٙمقن سمذيمر قمدده ُمُ  ه شم٘مع واطمدةٌ ٟمحقِ وٕمر إسمٚمٞمس د ؿَم يمٕمدَ 

                                 
 .ٕٕٔ/ٕ: تبيْب اغبقائق : انظر   (ٔ)
اعبوىرة و ؛  ٔٔٗ-ٕٔٗ/ٗ: احمليط الربىاين و ؛  ٚٚٔ-ٙٚٔ/ٖ: بدائع الصنائع و ؛  ٖٔٚ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٕ)

 .ٖٓٔ/ٕ: النّبة 
: انظر. حنيفة رضبو اهلل و قوؿ أيبأنو يقع بو واحدة بائنة كما ى: روي عن أيب يوسف رضبو اهلل رواية أخرى و   (ٖ)

 .ٔٔٗ/ٗ: احمليط الربىاين 



اًمٕمدد
(ٔ)

. 

ومٝمل واطمدة سم٤مئٜم٦م إن مل يٜمق صمالصم٤م : ٕن اًمٌمء ىمد يٛمٚم١م  , اًمبٞم٧م ـم٤مًمؼ ُمؾءَ  أٟم٧ِم : ًمق ىم٤مل و .5

ٝم٤م ُمِ قمدَ  دقمٜمو , تفٟمٞم   ٧ْم ام ٟمقى صح  وم٠مهي   , ىمد يٛمٚم١مه ًمٙمثرشمفو , ٛمف ذم ٟمٗمسفٔمَ ًمٕمِ  اًمبٞم٧َم 

 ٧م إىمؾ  يثبُ 
(ٕ)

. 

 

                                 
-ٕٓٗ/ٙ: البناية و ؛  ٜٖٓ/ٖ: فتح القدير و ؛  ٔٔٗ/ٗ: احمليط الربىاين و ؛  ٚٚٔ/ٖ: بدائع الصنائع : انظر  (ٔ)

 .ٖٓٚ/ٔ: الفتاوى اؽبندية و ؛  ٖٔٔ/ٖ: البحر الرائق و ؛  ٖٓٗ

 .ٕٖٔ/ٖ: البحر الرائق و ؛  ٜٖٓ/ٖ: فتح القدير و ؛  ٖٓٚ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٕ)



 في إضافة الطالق إلى الزمان الماضي: العاشر  ضابط  ال
 .1دم احلال افطالق دم ادايض إيؼاعٌ  إيؼاعُ 

 

 :تعوٚوٕ ٗت٘ضٚح اهضابط 

ي٘مع و ؾ اإلض٤موم٦مُ شمقضٞمح اًمْم٤مسمط أن اًمزوج إذا أض٤مف اًمٓمالق إمم اًمزُم٤من اعم٤ميض وم٢مٟمف شمبٓمُ 

 , ؾمعقمـ اًمقُ  اًمٓمالق اعمقضمقد ًمٚمح٤مل إمم اًمزُم٤من اعم٤ميض حم٤مل ظم٤مرٌج  ًمٚمح٤مل : ٕن إؾمٜم٤مدَ  اًمٓمالُق 

ِمؽمط ًمقىمقع اًمٓمالق ذم احل٤مل أن يٙمقن اًمزوج ذم اًمقىم٧م إٓ أٟمف يُ  , ًمٚمح٤مل ومٞم٘متٍم اإلٟمِم٤مءُ 

سم٠من شمٙمقن اعمرأة ذم ُمٚمٙمف ذم ذًمؽ اًمقىم٧م,  ٙم٤م ًمٚمٓمالقاًمذي أض٤مف إًمٞمف اًمٓمالق ذم اعم٤ميض ُم٤مًمِ 
 
, 

ٞم٦م ٜم٤مومِ ٚمٙمف ذم ذًمؽ اًمقىم٧م ٓ ي٘مع رء : ٕٟمف أؾمٜمده إمم طم٤مًم٦م ُمٕمٝمقدة ُمُ ُمِ ذم  وم٢من مل شمٙمـ اعمرأةُ 

ٚمف إظمب٤مرا قمـ قمدم اًمٜمٙم٤مح أو قمـ ٕمْ يمالُمف سمجَ  ٕٟمف يٛمٙمـ شمّمحٞمُح و , ومٞمٚمٖمق , عم٤مًمٙمٞم٦م اًمٓمالق

ؾ إٟمِم٤مءٕمَ ف إظمب٤مرا ٓ ُي إذا أُمٙمـ دح٘مٞم٘مُ و , سمتٓمٚمٞمؼ همػمه٤م ُمـ إزواج ٘م٦مً يمقهن٤م ُمٓمٚم  
(ٕ)

. 

 : فشٗع اهضابط 

: ٕٟمف ٓ يٛمٙمـ  ي٘مع اًمس٤مقم٦مَ  , ُمـ أُمس َل ضمٝم٤م أو  ىمد شمزو  و , ـم٤مًمؼ أُمس أٟم٧ِم : ىم٤مل هل٤م  إذا .1

ذم احل٤مل ذم اعم٤ميض إٟمِم٤مءٌ  اإلٟمِم٤مءُ و , ومٙم٤من إٟمِم٤مء , ف إظمب٤مراشمّمحٞمحُ 
(ٖ)

. 

 ي٘مع واطمدةٌ ,  أو سمٕمده٤م واطمدةٌ  واطمدةٍ  ـم٤مًمؼ واطمدة ىمبَؾ  أٟم٧ِم : ًمق ىم٤مل ًمٖمػم اعمدظمقل هب٤م  .2

ٝم٤م ىمبٚمَ  وأ ةٍ واطمد سمٕمدَ  ـم٤مًمؼ واطمدةً  أٟم٧ِم : ذم و , ةد  ًمٕمدم اًمٕمِ  اًمث٤مٟمٞم٦مُ ٘مٝم٤م ٓ شمٚمحَ و , سم٤مئٜم٦م

صمٜمت٤من , واطمدةٌ 
(ٔ)

.   

                                 
؛ وحاشية  ٖٚٔ-ٖٙٔ/ٖ: ؛ والبحر الرائق  ٜٖٗ/ٖ: العناية : وانظر (. ٕٖٚ/ٕ)اللفظ مأخوذ من اؽبداية  (ٔ)

 .ٕٕٛ/ٜ: ابن عابدين 
: حاشية اللكنوي على اؽبداية و ؛  ٕٓٔ-ٜٕٓ/ٖ: بدائع الصنائع و ؛  ٖ٘ٙ-ٖٗٙ/ٕ: اؽبداية : انظر  (ٕ)

ٖ/ٖٙٗ. 
 .ٕٓٔ-ٜٕٓ/ٖ: بدائع الصنائع و ؛  ٖ٘ٙ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٖ)



 ذم أو سم٤مًمث٤مين اىمؽمٟم٤م : ٕن اإلي٘م٤معَ  , ل ًمٖم٤م اًمث٤مينع اًمٓمالق سم٤مٕو  أٟمف ُمتك أوىمَ  إصُؾ و 

        .ذم احل٤مل اعم٤ميض إي٘م٤معٌ 

ٝم٤م سم٠مهن٤م ىمبؾ اًمث٤مٟمٞم٦م أو هل اًمقاىمٕم٦م : ًمقصٗمِ ,  واطمدةٌ ه٤م أو سمٕمدَ  واطمدةٍ  ىمبَؾ : ومم ذم ىمقًمف وم٤مُٕ  

رة ذم اًمّمقرشملم ُمت٠مظم   ومتٙمقن اًمث٤مٟمٞم٦مُ  , ٤م ىمبؾ اًمث٤مٟمٞم٦مهق ُمٕمٜمك يمقهِن و , سمٕمده٤م سم٠من اًمث٤مٟمٞم٦مَ 

      .سم٤مئٜم٦م وىمع قمٚمٞمٝم٤م واطمدةٌ و , ٧ْم ومٚمٖمَ 

ٝم٤م : ٕن ىمبٚمَ  اًمث٤مٟمٞم٦م وم٤مىمت٣م إي٘م٤معَ  , وممًمألُ  صٗم٦مً  ٦مَ ؾ اًمبٕمدي  ضمٕمَ ,  واطمدةٍ  واطمدة سمٕمدَ  : ذمو 

 .ومت٘مع صمٜمت٤من, ومٞم٘مؽمٟم٤من ,  اعم٤ميض ذم احل٤مل ُٓمتٜم٤مع آؾمتٜم٤مد إمم ذم اعم٤ميض إي٘م٤معٌ  اإلي٘م٤معَ 

ٝم٤م ىمبؾ وم٤مىمت٣م إي٘م٤مقمَ  , ًمٚمث٤مٟمٞم٦م ٦م صٗم٦مً ٞم  ؾ اًم٘مبٚمِ : ٕٟمف ضمٕمَ  ٝم٤م واطمدةٌ واطمدة ىمبٚمَ  : يمذا ذمو 

ومٞم٘مؽمٟم٤من , إول
(ٕ)

. 

  

                                                                                               
 أف الظرؼ حيث ذكر بْب شيئْب إف أضيف إذل ظاىر كاف صفة لؤلوؿ: الضابط : " قاؿ ابن عابدين رضبو اهلل   (ٔ)

كجاءين زيد قبلو عمرو أو بعده عمرو   , إف أضيف إذل ضمّب األوؿ كاف صفة للثاينو  , كجاءين زيد قبل عمرو  ,
واحدة قبل واحدة أوقع األوذل قبل الثانية فبانت : ففي ...  , اػبرب وصف للمبتدأو  , ألنو حينئذ خرب عن الثاين؛ 
فهذا أوذل  , لو دل يصفها هبا دل تقعو  , يف بعدىا ثانية كذلك ؛ ألنو وصف الثانية بالبعديةو  , فبل يقع الثانية , هبا
 .ٕٖٚ/ٕ: داية اؽب: انظر و ؛  ٕٕٛ/ٜ: حاشية ابن عابدين ". 

؛  ٖٚٔ-ٖٙٔ/ٖ: البحر الرائق و ؛  ٜٖٗ/ٖ: فتح القدير و ؛  ٜٖٗ/ٖ: العناية و ؛  ٕٖٚ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٕ)
 .ٖٕٛ-ٕٕٛ/ٜ: حاشية ابن عابدين و 



 في طالق الكناية  : الحادي عشر  ابط  ضال
 , احلال بافـسبة إػ افؼايض دٓفةُ و , ةُ هق افـقَّ  إمرِ  دم كػسِ ( فؾؿراد بؾػظ افؽـاية ) ادُعغ  

 ؾدظقاه ما أراد ـْ ؾنن مل تؽَ 
( )

. 

 

 :(2)تعوٚوٕٗت٘ضٚح اهضابط 

يمؾ ًمٗمظ يتٛمؾ اًمٓمالق إذا و , ههمػمَ و اطمتٛمؾ اًمٓمالَق و اعمرادِ  ـمالق اًمٙمٜم٤مي٦م ُم٤م يم٤من ُمستؽِمَ 

 هٜم٤مك إذا يم٤مٟم٧م ًمٙمـ , قمـ ُم٘مّمقده ومٞمف  اًمزوُج ستٗمرَس م أن يُ ومٚمزِ . يم٤من ـمالىم٤م ى سمف اًمٓمالَق ٟمقَ 

ىمف ذم إٟمٙم٤مر ّمد  ٓ يُ ووم٢من اًم٘م٤ميض يٕمتؼمه٤م  ُمـ إي٘م٤مع اًمٓمالق وٟمحِقه هفم٤مهرة شمٗمٞمد ُم٘مّمقدَ  طم٤مًم٦مٌ 

ُم٘مت٣م  ق إذا ٟمقى ظمالَف ّمد  اهلل شمٕم٤ممم ومٞمُ  سملموأُم٤م ومٞمام سمٞمٜمف و , ُم٘متْم٤مه٤م سمٕمد فمٝمقره ذم اًم٘مْم٤مء

 .فم٤مهر احل٤مل

ؼمة ٓ قمِ و, ٦م إٓ سم٤مًمٜمٞم   دي٤مٟم٦مً  أن أًمٗم٤مظ اًمٙمٜم٤مي٦م ٓ ي٘مع هب٤م اًمٓمالُق : وم٤معمراد سم٤مًمْم٤مسمط قمغم هذا 

 ذم اًم٘مْم٤مء -دت ضمِ إن وُ  -احل٤مل   دًٓم٦مُ ٕمتؼَم إٟمام شمُ و , سمدًٓم٦م احل٤مل
(ٖ)

ًمف  قضمد ىم٤مًم٘مقُل وم٢من مل شمُ  , 

 .ٛمٞمٜمفٞمَ سمِ 

                                 
 .ٜٖٛ/ٖ: اللفظ مأخوذ من فتح القدير   (ٔ)

 ".الطبلؽ هبا إال بالنية  األصل يف صبيع ألفاظ الكنايات أال يقع( : " ٕٚٗ/ٗ)قاؿ يف احمليط الربىاين و 

؛  ٓٓٗ-ٜٖٚ/ٖ: فتح القدير و ؛  ٕٛٗ-ٕٚٗ/ٗ: احمليط الربىاين و ؛  ٓٚٔ/ٖ: بدائع الصنائع : انظر   (ٕ)
: حاشية ابن عابدين و ؛  ٜٚٔ/ٕ: حاشية اعبليب على تبيْب اغبقائق و ؛  ٕٖٙ, ٕٕٖ/ٖ: البحر الرائق و 

ٜ/ٖٓٛ-ٖٕٕ. 
أف و فل , النية باطنةو إمنا ال يصدؽ مع الداللة يف نفي النية قضاء ألف الداللة أقوى من النية لكوهنا ظاىرة و   (ٖ)

إظهار اؼبزح و ال يعترب احتماؿ اعبد و دل جيز قتلو و اللعب و اغباؿ يدؿ على اؼبزح و قصد إنسانا و رجبل سل سيفو 
 ,معينة للجهة ظاىراو اغبالة الظاىرة مغنية عن النية  فكانت , لو دؿ اغباؿ على اعبد جاز قتلو دفعاو  , للتمكن

قاؿ و  , أنت طالق: كما إذا قاؿ,  فقد أراد بطبلف حكم الظاىر فبل يصدؽ قضاء, دل أرد بو الطبلؽ : فإذا قاؿ 
كتعيْب غالب نقد البلد عن إطبلؽ الثمن مع اختبلؼ   , على ىذا أحكاـ صبةو  , نويت بو الطبلؽ عن وثاؽ: 

فتح القدير و ؛  ٕ٘ٔ/ٕ: تبيْب اغبقائق : انظر . صرؼ مطلق النية يف اغبج إذل حجة اإلسبلـ للضرورةو  , النقود
 .ٕٕٖ/ٜ: الدر اؼبختار و ؛  ٜٖٚ/ٖ: 



 . اعمٗمٞمدة عم٘مّمقده اًمٔم٤مهرةُ  احل٤مًم٦مُ : احل٤مل  صمؿ اعمراد سمدًٓم٦مِ 

 : إطمقال صمالصم٦م و

 .ح ًمٚمٓمالقيمام شمّمٚمُ  , ؿتْ اًمِم  و اًمس٥م  و , اًمتبٕمٞمدو ح ًمٚمرد  شمّمٚمُ و: ٥م اًمٖمَْم  طم٤مًم٦مُ  .1

 ح ًمٚمرد  شمّمٚمُ و , أضمٜمبل   أو ؾم١ماُل  ؾم١ماهل٤م اًمٓمالَق  هل طم٤مُل و: اًمٓمالق  رةِ ُمذايمَ  طم٤مًم٦مُ  .2

    .ؿتْ ح ًمٚمٓمالق دون اًمِم  يمام شمّمٚمُ  أيْم٤م اًمتبٕمٞمدو

 .ر ذم ه٤مشملم احل٤مًمتلم١مصم  إٟمام شمُ  اًمدًٓم٦مُ و 

ق و , ض٤ماًمر   هل طم٤مًم٦مُ و , رةاعمذايمَ و٥م ي اًمٖمَْم ٞمدَ أي قمـ ىمَ : ٘م٦م ُمٓمٚمَ  طم٤مًم٦مٌ  .3 ومٞمٝم٤م ُيّمد 

 .سمفٙمذ  يُ  رَ دي٤مٟم٦م : ٕٟمف ٓ فم٤مهِ و ٝم٤م ىمْم٤مءً اًمٓمالق ذم إًمٗم٤مظ يمٚم   قِ مل أٟمْ  :اًمزوج ذم ىمقًمف 

 .ُمٜمف إضم٤مسمتف ًمف ذم ؾم١ماهل٤م اًمٓمالَق : أي  , ًمٚمجقابح ٝم٤م شمّمٚمُ يمٚم  , صمالصم٦م أىمس٤مم  اًمٙمٜم٤مي٤مُت و

 أيْم٤م تٛمؾ اًمرد  ي:  ُمٜمٝم٤م ىمسؿٌ و
(ٔ)

 .ؾم١ماهل٤م إضم٤مسم٦مِ  قمدمَ : أي  , 

ؿ هل٤م تْ اًمِم  و يتٛمؾ اًمس٥م  :  ىمسؿٌ و
(ٕ)

دون اًمرد 
(ٖ)

. 

ًمٚمجقاب ُض سمؾ يتٛمح   ٓ اًمس٥م  و ٓ يتٛمؾ اًمرد  :  ىمسؿٌ و
(ٗ)

. 

                                 
ألنو و أ , فيكوف ردا , من ىذا اؼبكاف لينقطع الشر: أي  , قوميو اذىيب و اخرجي : ردا كقولو و فيصلح جوابا   (ٔ)

أو لئبل ينظر إليك  , بالطبلؽ يألنك حرمت عل: أي  , استَبيو زبمري و كذلك تقنعي  و  , طلقها فيكوف جوابا
: حاشية ابن عابدين و :  ٕٖ٘/ٖ: البحر الرائق : انظر . على الثاين ردو فهو على األوؿ جواب . أجنيب

ٜ/ٖٔٔ. 
 .ٖٙٔ/ٜ: حاشية ابن عابدين : انظر . حيتمل اعبواب أيضاو   (ٕ)
 شتمو سب  : على الثاينو  , جواب : فهو على األوؿ , خالية إما عن النكاح أو عن اػبّب: أي  , خلية: كبو   (ٖ)

حاشية ابن عابدين : انظر . منفصلة أو منقطعة إما عن قيد النكاح أو حسن اػبلق: أي , بائنو  , بتةو  , بريةو  ,
 :ٜ/ٖٕٔ-ٖٔٙ   . 

طالق تطليقة : أي  , أنت واحدةو  , اعتدي عن حيضك أو ما صدر منك من القبائح: كبو  , التطليق: أي   (ٗ)
أرسلتك : أي,  سرحتكو  , أنت حرة ؛ لرباءتك من الرؽ أو من رؽ النكاحو  , واحدة أو يف قومك مدحا أو ذما

-ٖٚٔ/ٜ: عابدين  حاشية ابن: انظر . فارقتك ؛ ألين طلقتك أو يف ىذا اؼبنزؿو  , ؛ ألين طلقتك أو غباجة رل



عم٤م أن يمؾ واطمد ُمـ إًمٗم٤مظ يتٛمؾ  , إطمقال اًمثالثػ قمغم اًمٜمٞم٦م ذم ل يتقىم  سؿ إو  وم٤مًم٘مِ 

ق ذم ذًمؽ ىمْم٤مءّمد  يُ و , تفل قمـ ٟمٞم  س٠مَ ومٞمُ  , يمه٤مقمغم أطمدِ  ٓ شمدل   احل٤مُل و , ههمػمَ واًمٓمالق 
(ٔ)

. 

ي٘مع ذم و , إٓ ٓوإن ٟمقى وىمع  , ٥ماًمٖمَْم وض٤م ػ قمٚمٞمٝم٤م ذم طم٤مًم٦م اًمر  اًمث٤مين يتقىم   اًم٘مسؿُ و

 .طم٤مًم٦م اعمذايمرة سمال ٟمٞم٦م

 . اًمرض٤م ومٔم٤مهر طم٤مًم٦مُ  ٤مأُم

هذه إًمٗم٤مظ و , ح ًمٚمٓمالقؿ يمام شمّمٚمُ تْ اًمِم  و ح ًمٚمس٥م  ومألهن٤م شمّمٚمُ  , اًمٖمْم٥م أُم٤م طم٤مًم٦مُ و

ه وم٘مد قمٜمك ُم٤م وم٢مذا قمٜمك سمف همػمَ  , همػمهوال ًمٚمٓمالق ومّم٤مر احل٤مل ذم ٟمٗمسف حمتٛمِ  , دحتٛمؾ ذًمؽ أيْم٤م

 .ق ذم اًم٘مْم٤مءّمد  ومٞمُ  سمف اًمٔم٤مهرُ ٙمذ  ٓ يُ و , فيتٛمٚمف يمالُمُ 

اًمٓمالق  ح ضم٤مٟم٥ُم ومؽمضم   , تؿاًمِم  و ح ًمٚمٓمالق دون اًمس٥م  ٤م شمّمٚمُ هن  ومألَ  , اعمذايمرة أُم٤م طم٤مًم٦مُ و

ْ ّمد  ومال يُ  , فم٤مهرا  .سمال ٟمٞم٦م ومٚمذا وىمع هب٤م ىمْم٤مءً  , ف قمٜمفق ذم اًمٍم 

رة سمال اعمذايمَ و٥م ي٘مع ذم طم٤مًم٦م اًمٖمَْم و , اًمرض٤م وم٘مط ػ قمٚمٞمٝم٤م ذم طم٤مًم٦مِ اًمث٤مًم٨م يتقىم   اًم٘مسؿُ و

  .٦مٟمِٞم  

 .هرأُم٤م طم٤مًم٦م اًمرض٤م ومٔم٤م

 اًمس٥م  و , اًمتبٕمٞمدو اًمرد   أُم٤م طم٤مًم٦م اًمٖمْم٥م : ومألن هذه إًمٗم٤مظ عم٤م زال قمٜمٝم٤م اطمتامُل و

 ح ضم٤مٟم٥ُم ومؽمضم   , قمغم إرادة اًمٓمالق داًم٦مً  احل٤مُل  ٜم٧ْم اًمٖمْم٥م شمٕمٞم   يـ اطمتٛمٚمٝمام طم٤مُل ؿ اًمٚمذ  تْ اًمِم  و

ػ قمغم سمال شمقىم   وىمع هب٤م ىمْم٤مءً و , ٤مهرٔمف قمـ اًمق ذم اًمٍم  ّمد  ومال يُ  , اًمٓمالق ذم يمالُمف فم٤مهرا

 .اًمٜمٞم٦م

ه ذم اًم٘مسؿ اًمث٤مينذيمرُ  ومٚمام ُمر   , أُم٤م طم٤مًم٦م اعمذايمرةو
(ٕ)

. 

                                                                                               
ٖٔٛ. 

انظر  .فإف نكل فرؽ بينهما , فإف أىب رفعتو للحاكم , يكفي ربليفها يف منزلوو  , القوؿ لو بيمينو يف عدـ النيةو   (ٔ)
 .ٕٖٓ/ٜ: الدر اؼبختار : 

 :بقولو ( ٕٖٔ/ٜ) "حاشيتو"قد نظم ىذا كلو ابن عابدين رضبو اهلل يف و   (ٕ)



 

 

 : فشٗع اهضابط 

 : ُمـ ومروع هذا اًمْم٤مسمط 

 ؟  اُمرأةٌ  هؾ ًمَؽ : وم٘مٞمؾ : ؾ ئِ أو ؾُم , ؽ وضمِ زَ ُم٤م أٟم٤م سمِ : أو ىم٤مل هل٤م , زم سم٤مُمرأة  ًمس٧ِم : ف ًمقىم٤مل ُٓمرأشمِ  .1

, ٥م مجٞمٕم٤م وٓ ي٘مع اًمٓمالق ض٤م واًمٖمَْم ق ذم اًمر  ّمد  يُ ,  َب أردت  سمف اًمٙمذِ : وم٢من ىم٤مل , ٓ : وم٘م٤مل 

ي٘مع ذم ىمقل أّب طمٜمٞمٗم٦م , اًمٓمالق  ٟمقي٧ُم : وإن ىم٤مل 
(ٔ)

. 

 , ِؽ طمتُ أو رس   , زم قمٚمٞمِؽ  أو ٓ ؾمٚمٓم٤منَ  , ِؽ أو سم٤ميٜمتُ  , ِؽ وم٤مرىمتُ : ُمذايمرة اًمٓمالق  ىم٤مل ذم طم٤مًم٦مِ  ًمق .2

ق ىمْم٤مءّمد  ٓ يُ , اًمٓمالق  مل أٟمقِ : وإن ىم٤مل , ي٘مع اًمٓمالق  , ِؽ بتُ أو ؾمٞم  
(ٕ)

. 

أي ,  خػمٍ ح سمِ أومٚمَ : شم٘مقل اًمٕمرب , بل اذهَ  : ٕٟمف سمٛمٕمٜمك, ي٘مع  يريد اًمٓمالَق , ل حِ اومٚمَ : ًمق ىم٤مل هل٤م  .3

ذه٥م سمخػم: 
(ٔ)

. 

                                                                                               
 حػبا صلػة سػريػة بػيػخل  كبو اخرجي قومي اذىيب ردا يصح           

 و دوما لـزػد لػصػفاألوؿ القػتم             اعتدي جوابا قد حو استربئي و 
 ا فقط ػالثالث يف الرضو ال لذكر  الرضا انضبط           و ي يف الغضب ػالثانو 

 
 :رظبها يف شباؾ لزيادة إيضاح هبذه الصورة و 

 اغباالت
 :جواب و رد 

 قوميو اخرجي 
 :جواب و سب 
 بريةو خلية 

 :جواب فقط 
 استربئيو اعتدي 

 تلـز النية تلـز النية تلـز النية رضا
 يقع ببل نية تلـز النية تلـز النية غضب
 يقع ببل نية يقع ببل نية تلـز النية مذاكرة

 
فبل يقع بو , فيكوف كذبا , ال يقع الطبلؽ وإف نوى ؛ ألنو إخبار عن انتفاء الزوجية مع قيامها : وقاؿ صاحباه   (ٔ)

لست رل بامرأة : فإنو يقوؿ , أف ىذه األلفاظ ربتمل الطبلؽ : وأليب حنيفة , دل أتزوجك : الطبلؽ كما إذا قاؿ
خببلؼ دل أتزوجك؛ ألنو نفي فعل , ؽ كاف طبلقا وكل لفظ حيتمل الطبلؽ إذا نوى بو الطبل, ألين طلقتك 

 .التزوج أصبل وأنو ال حيتمل الطبلؽ
 .ٖ٘ٚ/ٔ: ؛ والفتاوى اؽبندية  ٖٓٗ/ٖ: ؛ وفتح القدير  ٔٚٔ/ٖ: بدائع الصنائع : انظر 

 .٘ٓٗ/ٔ: الفتاوى اػبانية   (ٕ)



 ٦ماخلٜمزير ي٘مع سم٤مًمٜمٞم   يم٤معمٞمت٦م واخلٛمر وحلؿِ  قمكم   أٟم٧ِم : ًمق ىم٤مل هل٤م  .4
(ٕ)

. 

 ٓ ٟمٙم٤مَح , ضمل شمزو  , قُمل ىمُ , بل اذهَ , ضمل اظمرُ , ي ؽِم اؾمتَ , ٕمل شم٘مٜم  ,  زم قمٚمٞمِؽ  ٓ ؾمبٞمَؾ : ًمق ىم٤مل  .5

 د اإلٟمس٤منُ بٕمَ ٥م يَ ًمٖمَْم ا وطم٤مًم٦مُ , ر ًمإلسمٕم٤مد ذيمَ إًمٗم٤مظ شمُ  ه٥م : ٕن هذـ ذم اًمٖمَْم دي  يُ  , زم قمٚمٞمِؽ 

قمغم :  يتٛمؾ  , زم قمٚمٞمِؽ  ٓ ؾمبٞمَؾ  : وهذا ٕن, ويمذا ذم طم٤مل ُمذايمرة اًمٓمالق , قمـ اًمزوضم٦م ومٞمف 

وهق يذيمر ًمالُمتٜم٤مع قمـ اًمٓمالق,  ـمالىمِؽ 
(ٖ)

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               
 .ٖٛٔ/ٖ: لفائق يف غريب اغبديث ا: ؛ وانظر  ٕٖٙ/ٖ: ؛ والبحر الرائق  ٕٚٔ/ٖ: بدائع الصنائع : انظر   (ٔ)
 .ٖٓٗ/ٖ: فتح القدير : انظر   (ٕ)
 .ٖٓٗ/ٖ: فتح القدير : انظر   (ٖ)



 

 

 

 

 

 : وؾقف ثالثة وقابط 

وُم٤م ٓ , ُمٜمٝم٤م  ح ًمٚمجقاِب ُمٜمف يّمٚمُ  ح ًمإلي٘م٤معِ يّمٚمُ  يمؾ ًمٗمظٍ : اًمْم٤مسمط إول 

 .ظم٤مص٦م "آظمتٞم٤مر"إٓ ًمٗمظ , ومال 

 .ومٞمف ُمٕمٜمك اًمتٕمٚمٞمؼ إًمٞمٝم٤م تٚمٞمٌؽ  اًمٓمالِق  شمٗمقيُض : اًمْم٤مسمط اًمث٤مين 

سمؾ يبٓمؾ  , باإن يم٤مٟم٧م ذم اًمقصػ ٓ يبٓمؾ اجلق ٗم٦مُ اعمخ٤مًمَ : اًمْم٤مسمط اًمث٤مًم٨م 

سمخالف ُم٤م إذا , ض سمف ق  وي٘مع قمغم اًمقضمف اًمذي ومَ  اًمقصػ اًمذي سمف اعمخ٤مًمٗم٦مُ 

 .يم٤مٟم٧م ذم إصؾ طمٞم٨م يبٓمؾ

 

 

 

 

 

 املبحح اهجاُٛ

 باب تف٘ٙض اهطالق



 ما ال يصلح  و ضة  ح جوابا من المفو  فيما يصل  : الضابط األول  
 "آختقار" إٓ فػظَ  , ؾال ٓ ماو , ح فؾجقاب مـفامـف يصؾُ  فػظ يصؾح فإليؼاعِ  ـؾ  

ةخاصَّ 
( )

. 

 

 : تعوٚوٕ ٗت٘ضٚح اهضابط 

: ٘م٤مل أو يُ  , سمذًمؽ ي٘مع اًمٓمالق اعمرأةُ  ٧ْم شمقضٞمحف أن يمؾ ًمٗمظ يٙمقن ُمـ اًمزوج ـمالىم٤م إذا أضم٤مسمَ 

أٟم٤م : ومٗمل ىمقهل٤م  , ي٘مع سمف اًمٓمالق اًمزوُج ده إًمٞمف ده إمم ُم٤م ًمق أؾمٜمَ سٜمِ ي٘مع سمٙمؾ ًمٗمظ شمُ  2ض٦مـمالق اعمٗمق  

د اًمٓمالق إًمٞمٝم٤م ضمقاسم٤م : ٕٟمف ًمق أؾمٜمَ  ح  ٝم٤م ومٞمِّم إمم ٟمٗمِس  اًمٓمالَق  ْت أؾمٜمدَ  , ٟمٗمز ٘م٧ُم ـم٤مًمؼ أو ـمٚم  

هق ًمق و , اًمٓمالق إًمٞمف ْت دل ـم٤مًمؼ : ٕهن٤م أؾمٜمَ ٜم  ُمِ  أو أٟم٧َم  َؽ ٘متُ ـمٚم  : ٤م ًمٚمزوج سمخالف ىمقهلِ  , ي٘مع

 .ح ًمٚمجقاب ُمٜمٝم٤مومحٞم٨م مل يٙمـ ص٤محل٤م ًمإلي٘م٤مع ُمٜمف مل يّمٚمُ  , ف مل ي٘معه إمم ٟمٗمِس أؾمٜمدَ 

ف ف يٛمٚمؽ تٚمٞمٙمَ ٙمف سمٜمٗمِس ومام يٛمٚمِ  , اًمٓمالق ُمٜمٝم٤م أن اًمتٗمقيض ُمـ اًمزوج تٚمٞمُؽ : وضمف ذًمؽ و

 .هذا هق إصؾ , ُم٤م ٓ ومالو, ه ـ همػمِ ُمِ 

ُمـ ح ضمقاسم٤م يّمٚمُ وح ـمالىم٤م ُمـ اًمزوج وم٢مٟمف ٓ يّمٚمُ  , ظم٤مص٦م "آظمتٞم٤مر" ثٜمل ُمٜمف ًمٗمظُ ىمد اؾمتُ و

إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦مود ومٞمف ُمـ اًمٜمّمقص ٤م ورَ عمِ  , إصؾ اعمذيمقر اعمرأة ذم اجلٛمٚم٦م قمغم ظمالِف 
(ٖ)

. 

                                 
 . ٜٖٙ/ٜ: اللفظ مأخوذ من الدر اؼبختار   (ٔ)

والقياس أف ال يقع هبذا اللفظ وإف نوى الزوج الطبلؽ ؛ ألنو ال ديلك اإليقاع هبذا ( : " ٖٙٚ/ٕ)وقاؿ يف اؽبداية 
؛ والبحر ٖ٘ٗ/ٔ: ؛ والفتاوى اػبانية  ٙٛٔ/ٖ: الصنائع  عبدائ: وانظر ". فبل ديلك التفويض إذل غّبه  ,اللفظ 
 .ٖٖٗ/ٖ: الرائق 

اؼبرأة الٍب ترؾ الزوج ؽبا أمر , بفتح الواو , ضة واؼبفوَّ . رده إليو: أي , فوض إليو األمر : يقاؿ , من التفويض  (ٕ)
 .ٜٖٔص : ؛ ومعجم لغة الفقهاء  ٛ٘ٔص : أنيس الفقهاء : انظر . رد أمر طبلقها إليها: أي , طبلقها 

 : أما النصوص فمن الكتاب والسنة   (ٖ)
ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ            ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ڇ : قاؿ تعاذل  .ٔ

﮷   ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼                ﮽  ﮾  ﮿   ﯀   ﯁                       



ػ قمغم اًمٜمٞم٦م سمٕمد ُم٤م يّمٚمح سمال  شمقىم   : "ح ًمإلي٘م٤مع ُمـ اًمزوجيمؾ ُم٤م صٚمُ ": ُمـ ىمقهلؿ  صمؿ اعمرادُ 

٥م اًمٖمَْم  ػ قمغم اًمٜمٞم٦م ذم طم٤مًم٦ماًمٓمالق اًمتل شمتقىم   هبذا يمٜم٤مي٤مُت  ٧ْم ومخرضَم  , ُمٜمف ٝم٤م اًمٓمالقبِ ـمٚمَ 

اعمذايمرة ٓطمتامهل٤م اًمرد  و
(ٔ)

: ه٤م سمٞمده٤م ومٚمق ىم٤مًم٧م سمٕمد ُم٤م ص٤مر أُمرُ  , ف هب٤م مل ي٘معتْ طمتك ًمق أضم٤مسمَ  , 

 ًمإلي٘م٤مع سمٕمد ومال شمتٕملم   , : ٕٟمف ُمـ اًمٙمٜم٤مي٤مت اًمتل دحتٛمؾ اًمرد   ٓ شمٓمٚمؼ , ٟمٗمز سم٠مهكم ٧ُم ٘مْ أحلَ 

١ماهل٤م اًمٓمالق إٓ سم٤مًمٜمٞم٦مؾُم 
(ٕ)

. 

 : فشٗع اهضابط 

 :هذا اًمْم٤مسمط م٤م يتٗمرع قمغم 

يٙمقن ضمقاسم٤م : ٕن اًمزوج  , ٟمٗمز ُم٧ُم أو طمر   , ٟمٗمز ٧ُم ٜمْ أو أسمَ  , ٟمٗمز ٘م٧ُم ـمٚم  : إذا ىم٤مًم٧م  .1

 ًمق أشمك هبذه إًمٗم٤مظ يم٤من ـمالىم٤م
(ٖ)

. 

: يٙمقن ضمقاسم٤م أيْم٤م : ٕن اًمزوج ًمق ىم٤مل هل٤م , طمرامٌ  أو أٟم٤م قمٚمٞمَؽ  , ـٌ سم٤مئِ  أٟم٤م ُمٜمَؽ : إذا ىم٤مًم٧م  .2

 يم٤من ـمالىم٤م, طمرام  ُمٜمل سم٤مئـ أو أٟم٧م قمكم   أٟم٧ِم 
(ٗ)

. 

                                                                                               

والنيب  , بتخيّب نسائو بْب الفراؽ والبقاء على النكاح  حيث أمر اهلل نبيو  , (ٜٕ-ٕٛ: األحزاب ) ڇ   
 .ولو دل تقع الفرقة بو دل بكن لؤلمر بالتخيّب معُب , خّبىن على ذلك  

بتخيّب أزواجو  ؼبا أمر رسوؿ اهلل : " أهنا قالت  عن عائشة ( ٛٓ٘ٗ)ويف صحيح البخاري  .ٕ
بل أختار ( : " ٛٚٗٔ)ويف صحيح مسلم " فإين أريد اهلل ورسولو والدار اآلخرة : " إذل أف قالت ..." بدأ يب 

 ".اهلل ورسولو والدار اآلخرة 

فإنو قد روي عن صباعة من الصحابة مثل عمر وعثماف وعلي وعبد  اهلل بن مسعود وعبد اهلل بن  , وأما اإلصباع
؛  ٕٔٔ/ٙ: اؼببسوط : انظر . أف اؼبخّبة إذا اختارت نفسها يف ؾبلسها وقع الطبلؽ ائشة عمر وجابر وع
 .ٛٛٔ/ٖ: وبدائع الصنائع 

  ٕٖٔ/ٜ: حاشية ابن عابدين : انظر .  اذىيب واخرجي وقومي: كقولو    (ٔ)
وحاشية ابن ؛  ٖٖٗ/ٖ: ؛ والبحر الرائق  ٛٛٔ-ٙٛٔ/ٖ: ؛ وبدائع الصنائع  ٕٗٔ/ٙ: اؼببسوط : انظر   (ٕ)

 .ٖٖٗ/ٖ: ؛ ومنحة اػبالق  ٜٖٚ-ٜٖٙ/ٜ: عابدين 
 . ٜٖٛ/ٔ: ؛ والفتاوى اؽبندية  ٙٛٔ/ٖ: بدائع الصنائع : انظر   (ٖ)
 .ٜٖٛ/ٔ: ؛ والفتاوى اؽبندية  ٙٛٔ/ٖ: بدائع الصنائع : انظر   (ٗ)



ومٝمق ,  قمٚمٞمَؽ  : مل شم٘مؾو , أٟم٤م طمرامٌ : أو ىم٤مًم٧م  , َؽ ٜمْ ُمِ  : مل شم٘مؾو , أٟم٤م سم٤مئـ: ًمق ىم٤مًم٧م و .3

يم٤من  , ُمٜمل أو قمكم  : مل ي٘مؾ و , طمرام سم٤مئـ أو أٟم٧ِم  أٟم٧ِم : ٕن اًمزوج ًمق ىم٤مل هل٤م  ضمقاب :

 ـمالىم٤م
(ٔ)

. 

ت احلرُم٦م يّمٚمح ضمقاسم٤م : ٕهن٤م أؾمٜمدَ  , ٜمل سم٤مئـُمِ  أو أٟم٧َم ,  طمرامٌ  قمكم   أٟم٧َم : ٝم٤م ٤م ًمزوضمِ ىمقهلُ و .4

ديمه٤م إًمٞمف ي٘معهق ًمق أؾمٜمَ و  , إمم اًمزوج اًمبٞمٜمقٟم٦مَ و
(ٕ)

  .ف سمفتْ ومٙمذا ًمق أضم٤مسمَ  , 

مل و , طمرامٌ  أٟم٧َم : أو ىم٤مًم٧م ًمزوضمٝم٤م  , ٜملُمِ  : ؾمل شم٘مُ و , سم٤مئـ أٟم٧َم : ًمق ىم٤مًم٧م ًمزوضمٝم٤م و

 مل يٙمـ ـمالىم٤م , أٟم٤م سم٤مئـ أو طمرام: ىم٤مل هل٤م قومٝمق سم٤مـمؾ : ٕن اًمزوج ًم , قمكم   : شم٘مؾ
(ٖ)

. 

ذًمؽ و , إن مل يٙمـ هذا اًمٚمٗمظ ُمـ اًمزوج ـمالىم٤مو يم٤من ضمقاسم٤م , ٟمٗمز اظمؽمُت  : ًمق ىم٤مًم٧مو .5

 هٛمقم اًمْم٤مسمط عم٤م ؾمبؼ ذيمرُ اؾمتثٜم٤مء هلذا اًمٚمٗمظ ُمـ قمُ 
(ٗ)

 .     

                                 
 . ٜٖٔ/ٔ: ية ؛ والفتاوى اؽبند ٖ٘ٗ/ٔ: ؛ والفتاوى اػبانية  ٙٛٔ/ٖ: بدائع الصنائع : انظر   (ٔ)

 .بائن حراـ أو أنا منكِ  أنا عليكِ : بأف يقوؿ   (ٕ)

 .ٜٖٙ/ٜ: ؛ وحاشية ابن عابدين  ٜٖٔ/ٔ: ؛ والفتاوى اؽبندية  ٙٛٔ/ٖ: بدائع الصنائع : انظر   (ٖ)
 .ٛٛٔ/ٖ: ؛ وبدائع الصنائع  ٖٙٚ/ٕ:اؽبداية : انظر   (ٗ)



 في تفويض الطالق إلى المرأة  : الثاني  ابط  ضال
ؾقف معـك افتعؾقؼ إفقفا متؾقٌؽ  افطالِق  تػقيُض 

( )
. 

 

 :(2)ت٘ضٚح اهضابط 

ٓ  وم٤م ُمِ ؽ شمٍم  ـ ُمٚمَ يمؾ ُمَ   ,  فف ًمٞمٗمٕمٚمَ ه ُم٘م٤مُمَ همػمَ  ٘مٞمؿَ ًمف أن يُ و ,  ه سمٜمٗمسفـ اًمتٍموم٤مت ًمف أن يتق

أن و ف سمٜمٗمسف ٕمَ قىمِ ومٙم٤من ًمف أن يُ ,  ال إلي٘م٤مع اًمٓمالقهْ زوضمتف ُمتك يم٤من أَ  ؽ ـمالَق اًمزوج يٛمٚمِ و

إُم٤م أن و ,  اًمٓمالق قمٚمٞمٝم٤م إُم٤م أن يٙمقن اًمزوضم٦م اعمراد إي٘م٤معُ  هذا اًمٖمػمُ و, قمٜمف  قىمٕمفه ًمٞمُ همػمَ  ٞم٥َم ٜمِ يُ 

 سم٤مقمتب٤مره٤م قم٤مُمٚم٦مً ,  شمٗمقيْم٤م ٞم٧م هذه اإلٟم٤مسم٦مُ ٛم  ؾُم  اًمزوضم٦مَ  ذًمؽ اًمٖمػم وم٢من يم٤من,  ٤ميٙمقن أضمٜمبٞمّ 

 .سم٤مقمتب٤مره قم٤مُمال ًمٖمػمه,  ٞم٧م شمقيمٞمالٛم  إن يم٤من أضمٜمبٞم٤م ؾُم و,  ٝم٤مًمٜمٗمِس 

اًمنمقمل قمغم  اإلىمدارُ  : اًمتٛمٚمٞمؽ هقو ,  تٚمٞمؽ اًمٗمٕمؾ ُمٜمٝم٤م : ومتٗمقيض اًمٓمالق إمم اعمرأة هق

 : اًمتٛمٚمٞمٙم٤مت ُمـ طمٞم٨م  ـ اًمتٛمٚمٞمؽ ؾم٤مئرَ ُمِ  ىمد ظم٤مًمػ هذا اًمٜمقعُ و,  ف اسمتداءً ٟمٗمس اًمتٍم  

 .اإلضم٤مرةو ؼم سمتٛمٚمٞمؽ اعمٜم٤مومع يم٤مًمٕم٤مري٦م وم٤مقمتُ ,  ٓ قملم إن اًمتٛمٚمٞمؽ هٜم٤م هق تٚمٞمؽ ومٕمؾٍ  .1

  .ػ قمغم اًم٘مبقلٓ يتقىم  و ه سم٤معُمَٛمٚم ؽ وطمدَ  ؿ  إن ت٤مم اًمتٛمٚمٞمؽ هٜم٤م يتِ  .2

إن يم٤من ُمـ اًمزوج إٓ أن اًمقىمقع و إن هذا اًمتٛمٚمٞمؽ ومٞمف ُمٕمٜمك اًمتٕمٚمٞمؼ : ٕن اإلي٘م٤مع  .3

هلذا و,  ـم٤مًمؼ وم٠مٟم٧ِم  ِؽ ٟمٗمَس  ٘م٧ِم إن ـمٚم  : ف ىم٤مل ومٙم٠مٟم  ,  ـ ىمبؾ اًمزوجإمم ُمٕمٜمك ُمِ  ُمْم٤مٌف 

 .قمغم ضمٝم٦م اًمتٕمٚمٞمؼ أطمٙم٤ممٌ و٥م قمغم ضمٝم٦م اًمتٛمٚمٞمؽ شمؽمشم   ٧م ًمٚمتٗمقيض أطمٙم٤ممٌ يثبُ 

 

                                 
 ".سبليك فيو معُب التعليق ( تفويض الطبلؽ إليها  : أي) ألف ىذا ( : " ٜٖٚ/ٕ)قاؿ يف اؽبداية   (ٔ)

 أصل آخر أف األمر بالطبلؽ يف حق اؼبرأة اؼبأمورة بطبلؽ نفسها سبليك و  ( : " ٓٚٔ/٘)قاؿ يف احمليط الربىاين و 
 ...".تفويض حٌب يقتصر على اجمللسو 

 .ٓٛٔ/ٖ: ع بدائع الصنائو  ؛ ب  ٕٙٔلوحة : شرح اعبامع الصغّب للتاج الكردري : انظر و   
: والبحر الرائق ؛  ٕ٘ٗ/ٖ: الكفاية و ؛  ٔٔٗ, ٕٔٗ, ٕ٘ٗ/ٖ: فتح القدير و  ؛  ٕٗٗ/ٖ: العناية : انظر   (ٕ)

 .ٖٚٙ/ٕ: األحواؿ الشخصية و  ؛  ٖ٘ٙ/ٜ: حاشية ابن عابدين و  ؛  ٖٖٙ-ٖٖ٘/ٖ



 : ( )أدهٞ اهضابط 

صمالصم٦م ُمـ  سمقضمقهٍ , ٓ شمقيمٞمال  , شمٗمقيض اًمٓمالق إمم اًمزوضم٦م تٚمٞمٙم٤م ؾ وم٘مٝم٤مء احلٜمٗمٞم٦م يمقنَ قمٚم  

 : اعمٕم٘مقل 

,  هبذه اًمّمٗم٦م اعمرأةُ و , اظمتٞم٤مرهوه شمدسمػمِ وف سمرأيف هق اًمذي يتٍم   ف قمـ ُمٚمٍؽ أن اعمتٍم   :أحدها 

 .اًمٓمالق إًمٞمٝم٤م تٚمٞمٙم٤م ومٙم٤من شمٗمقيُض ,  قمـ ُمٚمؽ وم٦مً ومٙم٤مٟم٧م ُمتٍم  

هق اًمذي  اعمتٍمف قمـ شمقيمٞمؾٍ و , ف ًمٜمٗمسفف قمـ ُمٚمؽ هق اًمذي يتٍم  أن اعمتٍم   :افثاين و 

ومٙم٤مٟم٧م ,  ٞمد اًمٖمػم قمـ ٟمٗمسٝم٤مًمٜمٗمسٝم٤م : ٕهن٤م سم٤مًمتٓمٚمٞمؼ شمرومع ىمَ  اعمرأة قم٤مُمٚم٦مٌ و , يتٍمف ًمٖمػمه

 .ٚمؽقمـ ُمِ  وم٦مً ُمتٍم  

ٕمؾ شمقيمٞمال : ٕن اإلٟمس٤من ٓ يّمٚمح ٓ يٛمٙمـ أن ُي  , ؽ٘مل ٟمٗمَس ـمٚم  : أن ىمقًمف ُٓمرأشمف  :افثافث و 

يٛمٙمـ أن و ,  ذم طمؼ شمٓمٚمٞمؼ ٟمٗمسٝم٤م يمٞمٚم٦مً وٕمؾ ومٚمؿ يٛمٙمـ أن دُم ,  أن يٙمقن ويمٞمال ذم طمؼ ٟمٗمسف

 .ف قمغم اًمتٛمٚمٞمؽ محٚمُ ومتٕملم  ,  ٕمؾ ُم٤مًمٙم٦م ًمٚمٓمالق سمتٛمٚمٞمؽ اًمزوجدُم 

 

 

 : فشٗع اهضابط 

 :ُمـ ومروع اًمْم٤مسمط 

 ٝم٤م سمف : ٕٟمف تٚمٞمُؽ ؼ ي٘متٍم قمغم جمٚمس قمٚمٛمِ اعمٓمٚمَ ٓم٤مب شمٗمقيض اًمٓمالق إًمٞمٝم٤م ذم اخلِ  .1

ٕن ؾم٤مقم٤مت  : ىمٍم ـم٤مل اعمجٚمس أو,  واًمتٛمٚمٞمؽ ي٘متيض ضمقاسم٤م ذم اعمجٚمس,  اًمٗمٕمؾ ُمٜمٝم٤م

 اعمجٚمس اًمقاطمد يمس٤مقم٦م واطمدة
(ٕ)

.     

                                 
 .ٕٔٗ-ٔٔٗ/ٖ: فتح القدير و  ؛  ٜٗٔ/ٖ: بدائع الصنائع : انظر   (ٔ)

يف الرجل  جابر و  ابن مسعود و  عثماف وعليو بلغنا عن عمر : "  ا ما ذكره اإلماـ ؿبمد ذا أيضيدؿ ؽب  (ٕ)
كتاب اآلثار : انظر   " .إذا قامت من ؾبلسها فبل خيار ؽباف , أف ؽبا اػبيار ما دامت يف ؾبلسها ذلك: خيّب امرأتو 

 .ٕٗٓ-ٕٕٓ/ص: 



: أو ىم٤مل  , اًمٓمالق يٜمقي سمذًمؽ شمٗمقيَض , سمٞمدك  كِ اظمت٤مري أو أُمرُ : ومٚمق ىم٤مل اًمزوج 

ٝم٤م  جمٚمَس ٖمػم  ُم٤م مل شمُ ,  ٝم٤م ذم جمٚمس قمٚمٛمٝم٤م سمف وإن ـم٤ملؼ ٟمٗمَس ٓمٚم  ومٚمٝم٤م أن شمُ , ؽ٘مل ٟمٗمَس ـمٚم  

ذًمؽ سمٓمؾ  ٧ْم وم٢من ومٕمٚمَ , قمغم اإلقمراض ٙمام سم٠من شمٕمٛمؾ ُم٤م يدل  أو طُم  , سم٤مًم٘مٞم٤مم ُمثال طم٘مٞم٘م٦مً 

 ه٤مظمٞم٤مرُ 
(ٔ)

. 

سمٚمقغ اخلؼم وومٞم٘مػ قمغم جمٚمس قمٚمٛمٝم٤م ,  إمم ُم٤م وراء اعمجٚمس إذا يم٤مٟم٧م هم٤مئب٦م يب٘مك اإلي٤مُب  .2

ػ قمغم ُم٤م وراء اعمجٚمسومٞمتقىم  ,  ومٞمف ُمٕمٜمك اًمتٕمٚمٞمؼ تٚمٞمٌؽ إًمٞمٝم٤م : ٕن هذا 
(ٕ)

. 

 : ٕن اًمتٕمٚمٞمؼ طمٞمٜمئذ سم٤مٍق  هل ضم٤مًمس٦م وم٤مخلٞم٤مرُ وطمتك ًمق ىم٤مم , اًمزوج ٕمتؼم جمٚمُس ٓ يُ  .3

 

ُمـ ضم٤مٟمبف يٛملمٍ  َف ًمٙمقٟمف شمٍم  ,  ذم طم٘مف ٓزمٌ 
(ٖ)

. 

ؾ اعمرأة قمام ضمٕمَ  ٓ هنَل و , ُمـ ضم٤مٟم٥م اًمزوج طمتك ٓ يٛمٚمؽ اًمرضمقع قمٜمف اًمتٗمقيض ٓزمٌ  .4

ف ُمـ ه ؿمٞمئ٤م وم٘مد زاًم٧م وٓيتُ ؽ همػمَ ُمـ ُمٚم  و , ٙمٝم٤م اًمٓمالقذًمؽ : ٕٟمف ُمٚم   ٓ ومسَخ و , إًمٞمٝم٤م

اًمٗمسخو ف سم٤مًمرضمقع واًمٜمٝمل ومال يٛمٚمؽ إسمٓم٤مًمَ ,  اعمٚمؽ
(ٗ)

ٕن هذا اًمٜمقع ُمـ اًمتٛمٚمٞمؽ ومٞمف و , 

 اًمٗمسَخ وومال يتٛمؾ اًمرضمقع قمٜمف ,  ٓزم ٌف اًمٞمٛملم شمٍم  و , يٛملمٌ  اًمتٕمٚمٞمُؼ و,  ُمٕمٜمك اًمتٕمٚمٞمؼ

 ٘م٦ميمس٤مئر اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت اعمٓمٚمَ 
(٘)

 . 

                                                                                               
 ".سكوت غّبىم و  فيكوف إصباعا سكوتيا من قوؿ اؼبذكورين ( : " ٓٔٗ/ٖ)علق عليو يف فتح القدير و  

ب  ٕٙٔلوحة : للتاج الكردري  شرح اعبامع الصغّبو  ؛  ٔٛٔ/ٖ: بدائع الصنائع و  ؛  ٖٙٚ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٔ)
 .ٖ٘ٙ-ٖٔٙ/ٜ: الدر اؼبختار مع اغباشية و  ؛  ٔٔٗ/ٖ: فتح القدير و  ؛ 

 .ٕ٘ٗ/ٖ: الكفاية و  ؛  ٕ٘ٗ-ٕٗٗ/ٖ: فتح القدير و  ؛  ٖٔٛ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٕ)
عن اجمللس قبل قبوؿ اآلخر بطل البيع ؛ ألنو سبليك ؿبض  ـفأيهما قا , حيث يعترب ؾبلسهما صبيعا , خببلؼ البيع  (ٖ)

: بدائع الصنائع و  ؛  ٜٖٚ/ٕ: اية اؽبد: انظر . ؽبذا لو رجع عن كبلمو قبل قبوؿ اآلخر جازو   , ال يشوبو التعليق
 .ٕ٘ٗ/ٖ: العناية و  ؛ ٓٛٔ/ٖ

بدائع . فاحتمل الرجوع عنو , بل ىو أحد ركِب البيع , خببلؼ البيع ؛ فإف اإلجياب من البائع ليس بتمليك  (ٗ)
 .ٓٛٔ/ٖ: الصنائع 

 ؛  ٓٛٔ/ٖ: بدائع الصنائع و  ؛  ٜٖٚ/ٕ: اؽبداية : انظر . فإنو ليس فيو معُب التعليق رأسا , خببلؼ البيع  (٘)



أُمرك : ومٚمق ىم٤مل  , ٧ماًمتٕمٚمٞمؼ يتقىم  و , ذم اًمتٗمقيض : ٕن ومٞمف ُمٕمٜمك اًمتٕمٚمٞمؼ يّمح اًمتقىمٞم٧ُم  .5

ك سمٞمدك ؿمٝمرا أو مجٕم٦مأُمرُ : يمذا ًمق ىم٤مل و,  صح,  م ومالنٌ سمٞمدك يقم ي٘مدُ 
(ٔ)

 . 

 

                                                                                               
 .ٖٔٔ-ٕٔٔ/ٕ: فتح باب العناية و   ب ؛ ٕٙٔ: شرح اعبامع الصغّب للتاج الكردري و 

 .ٖٕٗ, ٕ٘ٗ/ٖ: فتح القدير و  ؛  ٜٖٚ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٔ)



 في المخالفة في التفويض  : الثالث  ابط  ضال
يؼع و ؾ افقصػ افذي بف ادخافػةبؾ يبطُ  , ػة إن ـاكت دم افقصػ ٓ يبطؾ اجلقاُب ادخافَ 

بخالف ما إذا ـاكت دم إصؾ حقث يبطؾ , ض بفظذ افقجف افذي ؾقَّ 
( )

. 

 

 : (2)تعوٚوٕ ٗ ت٘ضٚح اهضابط 

 :ٓ خيٚمق احل٤مل ُمـ أطمد أُمريـ ,  ًمزوضمتف سمٍميح ًمٗمظ اًمٓمالق اًمٓمالَق  ض اًمزوُج ٗمق  قمٜمدُم٤م يُ 

 .ف ٓشمٗم٤مىمٝمام قمٚمٞمفتْ ومٞم٘مع ُم٤م أوىمٕمَ ,  ض إًمٞمٝم٤مُم٤م ومق   ع اًمزوضم٦مُ قىمِ أن شمُ : إول 

ٗم٦م ذم وم٢من يم٤مٟم٧م اعمخ٤مًمَ ,  د أو ذم ٟمقع اًمٓمالقخت٤مًمػ ذم اًمٕمدَ  نْ وم٢مُم٤م أَ ,  ػ ذم ذًمؽ٤مًمِ أن خُت : اًمث٤مين 

 .ٝم٤مخيّم   اًمّمقر هل٤م طمٙمؿٌ ـ هذه يمؾ ُمِ و,  أو سم٠ميمثرَ  وم٢مُم٤م أن يٙمقن سم٠مىمؾ  ,  داًمٕمدَ 

وىمع ,  أىمؾ   ٘م٧ْم ض إًمٞمٝم٤م اًمثالث ومٓمٚم  يمام إذا ومق  ,  سم٠مىمؾ   ٗم٦مُ يم٤مٟم٧م اعمخ٤مًمَ و دذم اًمٕمدَ  ٗم٧ْم وم٢من ظم٤مًمَ 

يم٤مًمزوج ٟمٗمسف :  , اًمقاطمدة رضورةً  ؽ إي٘م٤معَ ٙم٧م إي٘م٤مع اًمثالث ومتٛمٚمِ ف اشمٗم٤مىم٤م : ٕهن٤م ُمٚمَ تْ ُم٤م أوىمٕمَ 

  ؽ ؿمٞمئ٤م ُمٚمؽ يمؾ  ـ ُمٚمَ ٕن ُمَ 
ٍ
 .فُمـ أضمزائِ  ضمزء

 ٓ ي٘مع رء:  ومٕمٜمد اإلُم٤مم,  ٘م٧م أيمثرومٓمٚم   ض إًمٞمٝم٤م واطمدةً سم٠من ومق  ,  ٗم٦م سم٠ميمثرإن يم٤مٟم٧م اعمخ٤مًمَ و 

 . شم٘مع اًمقاطمدةُ : ٞمف قمٜمد ص٤مطمبَ و , 

ومٞم٘مع ,  زي٤مدةو ٗم٦م ُمٜمٝم٤م هٜم٤م إٟمام هل ذم اًمقصػ : ٕهن٤م أشم٧م سمام ُمٚمٙم٧م أن اعمخ٤مًمَ : وضمف ىمقهلام 

 .شمٚمٖمق اًمزي٤مدةوُم٤م تٚمٙمف 

,  ض إًمٞمٝم٤مسمٖمػم ُم٤م ومق   ٧ْم أن اعمخ٤مًمٗم٦م إٟمام هل ذم إصؾ : ٕهن٤م أشمَ :  وضمف ىمقل أّب طمٜمٞمٗم٦م و 

                                 
 .ٕٖٗ/ٖ: اللفظ مأخوذ من فتح القدير   (ٔ)

 .اخل "...يبقى األصلو  فيلغو الوصف . ..زيادة وصف و  ألهنا أتت باألصل ( : " ٕٖٛ/ٕ)قاؿ يف اؽبداية و  
 .ٖٖٙ/ٖ: البحر الرائق : انظر و  

: وفتح القدير ؛  ٕٕٚ/ٕ: تبيْب اغبقائق و  ؛  ٜٚٔ-ٜٙٔ/ٖ: بدائع الصنائع و  ؛  ٕٖٛ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٕ)
 .ٙٗٙ-٘ٗٙ/ٕ: األحكاـ الشرعية يف األحواؿ الشخصية و  ؛  ٖٔٗ/ٖ: الكفاية و  ؛  ٕٖٗ-ٖٔٗ/ٖ



اًمقاطمد و ,٥م جمتٛمعٌ ٕن اًمثالث اؾمؿ ُمريم   : اًمقاطمد ًمٗمٔم٤م هذا ٕن اًمثالث همػمُ و , ومٙم٤مٟم٧م ُمبتدأة

يمذا اظمتٚمٗم٤م ذم و, ًمثبقت احلرُم٦م اًمٖمٚمٞمٔم٦م سم٤مًمثالث دون اًمقاطمدة يمذا طمٙمامً و , ٓ شمريمٞم٥م ومٞمف ومردٌ 

عم٤م ُمر  ,  ٕن وىم٧م وىمقع اًمثالث سمٕمد اًمٗمراع قمـ ىمقهل٤م صمالصم٤م : وىم٧م اًمقىمقع
(ٔ)

ُمـ أن اًمقصػ إذا  

اًمقىمقع  وىم٧ِم و  احلٙمؿِ و سمٞمٜمٝمام ذم اًمٚمٗمظِ  رةُ اعمٖم٤ميَ  ٧ْم وم٢مذا صمبتَ ,  سمذيمر اًمٕمدد يم٤من اًمقىمقعُ  رن سم٤مًمٕمددِ ىمُ 

 .ومٞمٚمٖمق,  ض إًمٞمٝم٤مقمام ومق   ض٦مً ٕمرِ شمٙمقن ُمُ 

وىمع ُم٤م أُمر سمف ,  سم٤مًمرضمٕمل وم٠موىمٕم٧م سم٤مئٜم٤م أو سم٤مًمٕمٙمسه٤م سم٠من أُمرَ ,  ذم ٟمقع اًمٓمالق ٧ْم إن ظم٤مًمٗمَ و 

ض إًمٞمٝم٤م اعمٗمق    صٗم٦مَ ٕن اًمزوج عم٤م قملم   : ٗم٦م ومٞمفيٚمٖمق ُم٤م وصٗم٧م سمف ًمٙمقهن٤م خم٤مًمِ و , اشمٗم٤مىم٤م اًمزوُج 

 ومذيمره٤م إي٤مه ُمقاوم٘م٤م أو خم٤مًمٗم٤م ٓ قمؼمة سمف,  فيمر وصٗمِ ٝم٤م سمٕمد ذًمؽ إمم أصؾ اإلي٘م٤مع ٓ إمم ذِ ومح٤مضمتُ 

قمٜمد ؾمٙمقت٤م ي٘مع و ,  ومذيمره٤م يمسٙمقت٤م قمٜمف,  ٕن اًمقىمقع سم٢مي٘م٤مقمٝم٤م ًمٞمس إٓ سمٜم٤مء قمغم اًمتٗمقيض :

 .ضقمغم اًمقصػ اعمٗمق  

 

 

 : شٗع اهضابط ف

 : ُمـ ومروع هذا اًمْم٤مسمط 

ذم ىمقهلؿ مجٞمٕم٤م :  ومٝمل واطمدةٌ ,  ٘م٧م ٟمٗمسٝم٤م واطمدةومٓمٚم   , صمالصم٤م ِؽ ٘مل ٟمٗمَس ـمٚم  : ًمق ىم٤مل هل٤م  .1

ومتٛمٚمؽ إي٘م٤مع اًمقاطمدة رضورة ,  اًمثالث ٙم٧م إي٘م٤معَ ٕهن٤م ُمٚمَ  ذًمؽو , ٗم٦م أصالًمٕمدم اعمخ٤مًمَ 

 ًمٙمؾ أضمزائٝم٤م : ٕن ُم٤مًمؽ اًمٙمؾ ُم٤مًمٌؽ 
(ٕ)

. 

                                 
 .ٕٛٛص : ر انظ( ٔ)

: الفتاوى اؽبندية و  ؛  ٕٕٚ/ٕ: تبيْب اغبقائق و  ؛  ٜٙٔ/ٖ: بدائع الصنائع و  ؛  ٕٖٛ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٕ)
ٔ/ٕٗٓ. 



: ّب طمٜمٞمٗم٦مذم ىمقل أ مل ي٘مع رءٌ  , ٘م٧م ٟمٗمسٝم٤م صمالصم٤مومٓمٚم  ,  واطمدة ِؽ ٘مل ٟمٗمَس ـمٚم  : ًمق ىم٤مل هل٤م  .2

خ٤مًمٗم٦م ي٘مع واطمدة : ٕن اعم: ٞمف قمٜمد ص٤مطمبَ و , ومٞمبٓمؾ,  ٕن اعمخ٤مًمٗم٦م قمٜمده ذم إصؾ هٜم٤م

يب٘مك إصؾوومٞمٚمٖمق اًمقصػ ,  قمٜمديمه٤م ذم اًمقصػ
(ٔ)

. 

 :قمٜمده,  ومٝمق قمغم اخلالف اًمس٤مسمؼ, ٝم٤م أًمٗم٤م ٘م٧م ٟمٗمَس ومٓمٚم  ,  صمالصم٤م ِؽ ٘مل ٟمٗمَس ـمٚم  : ًمق ىم٤مل هل٤م  .3

شم٘مع اًمثالث : قمٜمديمه٤مو , ٓ ي٘مع رء
(ٕ)

. 

 ُمٚمُؽ واطمدة أَ ٘مل ٟمٗمسؽ ـمٚم  : أو ىم٤مل هل٤م ,  ٟمٗمز ٧ُم سمٜمْ أَ : وم٘م٤مًم٧م ,  ِؽ ٘مل ٟمٗمَس ـمٚم  : ًمق ىم٤مل هل٤م  .4

 سم٤مٕصؾ ٧ْم شم٘مع رضمٕمٞم٦م : ٕهن٤م أشمَ  , ة سم٤مئٜم٦مدٟمٗمز واطم ٘م٧ُم ـمٚم  : وم٘م٤مًم٧م ,  ومٞمٝم٤م اًمرضمٕم٦مَ 

يب٘مك إصؾوومٞمٚمٖمق اًمقصػ ,  زي٤مدة وصػو
(ٖ)

. 

ٕن اًمزوج عم٤م  : رضمٕمٞم٦م ًمٖمقا: يم٤من ىمقهل٤م و , ٘م٧م رضمٕمٞم٦م شم٘مع سم٤مئٜم٦مسم٤مئـ ومٓمٚم   ه٤م سمٓمالٍق ُمرَ ًمق أَ  .5

ومّم٤مر ,  ٝم٤م سمٕمد ذًمؽ إمم أصؾ اإلي٘م٤مع دون شمٕمٞملم اًمقصػض إًمٞمٝم٤م ومح٤مضمتُ  صٗم٦م اعمٗمق  قملم  

 ٜمٝم٤م اًمزوُج ومٞم٘مع سم٤مًمّمٗم٦م اًمتل قمٞم  ,  يم٠مهن٤م اىمتٍمت قمغم إصؾ
(ٗ)

. 

 

 

 

 

 

 

                                 
: ؛ الفتاوى اؽبندية  ٕٕٚ/ٕ: تبيْب اغبقائق و  ؛  ٜٚٔ-ٜٙٔ: بدائع الصنائع و  ؛  ٕٖٛ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٔ)

ٔ/ٕٗٓ. 
 .ٕٖٗ/ٖ: فتح القدير : انظر   (ٕ)
 .ٕٕٛ/ٕ: تبيْب اغبقائق و  ؛  ٜٙٔ/ٖ: بدائع الصنائع و  ؛  ٕٖٛ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٖ)

 .ٕٖٗ/ٖ: فتح القدير و  ؛  ٕٕٛ/ٕ: تبيْب اغبقائق و  ؛  ٕٖٛ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٗ)



 

 

 

 

 

 

 

ػ قمٚمٞمف إٓ سمٌمء ٓ يقىمَ  ؼ اًمٓمالَق إصؾ أٟمف ُمتك قمٚم  : وومٞمف ض٤مسمط 

ػ قمٚمٞمف ُمـ ؼ سمٌمء يقىمَ وُمتك قمٚم  , ه٤م قمٜمف ؼ سم٢مظمب٤مرِ ُمـ ضمٝمتٝم٤م يتٕمٚم  

 .ٜم٦م٤م إٓ سمبٞم  ؾ ىمقهلُ ٘مبَ ه٤م ٓ يُ همػمِ  ضمٝم٦مِ 

 

 

 

 

 

 

 املبحح اهجاهح

 باب أمياْ اهطالق



 : ضابط في تعليق الطالق  
 , ؼ بنخبارها ظـفػ ظؾقف إٓ مـ جفتفا يتعؾَّ ؼ افطالق بقء ٓ يقؿَ إصؾ أكف متك ظؾَّ 

 ـةبق  ا إٓ بِ ؾ ؿقهلُ ؼبَ ػ ظؾقف مـ جفة ؽرها ٓ يُ ؼ بقء يقؿَ متك ظؾَّ و
( )

. 

 

 :(2)تعوٚوٕ ٗ ت٘ضٚح اهضابط 

 :ؼ قمٚمٞمف ُمـ أطمد أُمريـ اًمٓمالق قمغم رء ومال خيٚمق اعمٕمٚم   ؼ اًمزوُج إذا قمٚم  

 .ُمثال ومالنٍ  يمدظمقهل٤م دارَ ,  ف ُمـ همػم اًمزوضملمأن تٙمـ ُمٕمرومتُ : إول 

 .ٝم٤ميمحٞمِْم  , ف إٓ ُمٜمٝم٤مأن ٓ تٙمـ ُمٕمرومتُ : اًمث٤مين 

 ,  ؼوم٢من اشمٗم٘م٤م وىمع اًمٓمالق اعمٕمٚم  ,  وضمقده أو خيتٚمٗم٤موم٢مُم٤م أن يتٗمؼ اًمزوضم٤من قمغم , قمغم يمؾ  و 

إن يم٤مٟم٧م و , هومٞم٘مع أيْم٤م : ٕن ًمف إٟمِم٤مءَ ,  ه هق اًمزوجقمل وضمقدِ إن اظمتٚمٗم٤م وم٢مُم٤م أن يٙمقن ُمد  و

ٜم٦م سمٞم   ٧ْم يٙمقن اًم٘مقل ًمٚمزوج إٓ إذا أىم٤مُمَ : ام يٛمٙمـ ُمٕمرومتف ُمـ همػميمه٤م ومٗمٞم,  اًمقىمقع قمٞم٦مَ اًمزوضم٦م ُمد  

ؽ ـ يتٛمس  ُمَ  ىمقُل  اًم٘مقُل و , دا ًمفؿم٤مهِ  ومٙم٤من اًمٔم٤مهرُ ,  اًمنمط هق قمدمُ و , ؽ سم٤مٕصؾتٛمس  : ٕٟمف ُمُ 

وم٢من ,  رىمقل اعمٜمٙمِ  اًم٘مقُل و , قمٞمفهل شمد  و , اعمٚمؽ زواَل واًمٓمالق  وىمقعَ  رٌ ٕٟمف ُمٜمٙمِ و,  سم٤مٕصؾ

أُم٤م ومٞمام ٓ و , ٘مبؾومتُ ,  ٦مج  دقمقاه٤م سم٤محلُ  رْت ىمد ٟمق  و , قمٞم٦مٚم٧م : ٕهن٤م ُمد  بِ ٜم٦م قمغم دقمقاه٤م ىمُ سمٞم   ٧ْم أىم٤مُمَ 

ٕمٚمؿ إذ ٓ يُ ,  ذم طمؼ ٟمٗمسٝم٤م ُمٞمٜم٦مٌ ٝم٤م ظم٤مص٦م : ٕهن٤م أَ هل٤م ذم طم٘م   يٙمقن اًم٘مقُل : يٛمٙمـ ُمٕمرومتف إٓ ُمٜمٝم٤م 

 :  يمٞمال ي٘مع ذم احلرامؼِم ومٞمج٥م قمٚمٞمٝم٤م أن خُت ,  ذقمل ٥م قمٚمٞمف طمٙمؿٌ ىمد شمرشم  و,  ذًمؽ إٓ ُمـ ضمٝمتٝم٤م

ة إذا أظمؼمت د  اًمٕمِ  ٤م ذم طمؼ  ؾ ىمقهلُ بِ هلذا ىمُ و , زوضمٝم٤م قمـ احلرام واضمب٦مو ٟمٗمسٝم٤م  إذ صٞم٤مٟم٦مُ 

                                 
 .ٕٗٓ/ٖ: اللفظ مأخوذ من بدائع الصنائع   (ٔ)

فإف كاف ... إف اختلفا يف وجود الشرط فالقوؿ قوؿ الزوج إال أف تقيم اؼبرأة البينةو  ( : " ٖٙٛ/ٕ)قاؿ يف اؽبداية و  
 ".الشرط ال يعلم إال من جهتها فالقوؿ قوؽبا يف حق نفسها 

 .ٕٕٗ/ٔ: الفتاوى اؽبندية و ؛  ٜٕٓ: النظائر و  األشباه: انظر و  
األحكاـ الشرعية و ؛  ٕ٘ٗ-ٔ٘ٗ/ٖ: الكفاية و ؛  ٔ٘ٗ/ٖ: فتح القدير و ؛  ٖٚٛ-ٖٙٛ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٕ)

 .ٜٕٙ-ٕٛٙ/ٕ: يف األحواؿ الشخصية 



وـمئٝم٤م  طمرُم٦مِ  ذم طمؼ  و,  ف ذم اًمرضمٕم٦مطمتك يبٓمؾ طم٘م  ,  سم٤مٟم٘مْم٤مئٝم٤م سم٤محلٞمض ذم ُمدة يٜم٘ميض ذم ُمثٚمٝم٤م

 .اًمقطء إذا أظمؼمت سم٤مٟم٘مٓم٤مع اًمدم ؾ  طمِ و , إذا أظمؼمت سمرؤي٦م اًمدم

ذًمؽ و ٘مٞم٘م٦م : ؿ سمقضمقد اًمنمط طمٕمٚمَ ٤م طمتك يُ ؾ ىمقهلُ ٘مبَ ومال يُ ,  ٤مِت يمَّض  ,  ه٤مهمػمِ  أُم٤م ذم طمؼ  و 

 ٝم٤م٤م ذم طم٘م  ٘مبؾ ىمقهلُ ومال يُ ,  ٛم٦مٌ ٝمَ سمؾ ُمت  ,  دة ذم طم٘مٝم٤مٕهن٤م ؿم٤مهِ 
(ٔ)

 . 

 

 : فشٗع اهضابط 

 : م٤م يتٗمرع قمغم هذا اًمْم٤مسمط 

ي٘مع ,  سمٖمضأو أُ  طم٥م  أُ : وم٘م٤مًم٧م ,  ـم٤مًمؼ ْمٞمٜمل وم٠مٟم٧ِم بٖمِ ٞمٜمل أو شمُ ب  دُح  إن يمٜم٧ِم : إذا ىم٤مل هل٤م  .1

ؼ ومٞمتٕمٚم  ,  ػ قمٚمٞمف إٓ ُمـ ضمٝمتٝم٤مقىمَ ٓ يُ  سم٠مُمرٍ  ٘مف: ٕٟمف قمٚم   هب٤م اًمزوُج إن يمذ  و, اًمٓمالق

, ـم٤مًمؼ إي٤مي وم٠مٟم٧ِم  ِؽ ٖمِْم تؽ أو سمُ ٞمٜمل قمـ حمب  إن أظمؼمشمِ : ٟمف ىم٤مل هل٤م يم٠مَ ,  سم٢مظمب٤مره٤م قمٜمف

 ٤مومٞمٙمقن اًم٘مقل ىمقهلَ 
(ٕ)

. 

 ٛم٧ُم أو يمٚم   دظمٚم٧ُم : وم٘م٤مًم٧م ,  ـم٤مًمؼ ومالٟم٤م وم٠مٟم٧ِم  ٛم٧ِم أو إن يمٚم   اًمدارَ  دظمٚم٧ِم  إنْ : إذا ىم٤مل هل٤م  .2

 اُمرأشم٤منو ِمٝمد قمغم ذًمؽ رضمالن أو رضمؾ أو يَ ,  ٝم٤م اًمزوُج ىمْ ّمد  ق ُم٤م مل يُ ٓ ي٘مع اًمٓمال, 
(ٖ)

. 

 ىمٝم٤م اًمزوُج إن صد  ,  ْم٧ُم طمِ : وم٘م٤مًم٧م ,  ُمٕمِؽ  ومالٟم٦مٌ ـم٤مًمؼ و وم٠مٟم٧ِم  ْم٧ِم إذا طمِ : ًمق ىم٤مل هل٤م و  .3

: ٕهن٤م وٓ ي٘مع قمغم ص٤مطمبتٝم٤مهب٤م ي٘مع اًمٓمالق قمٚمٞمٝم٤م إن يمذ  و , ي٘مع اًمٓمالق قمٚمٞمٝمام مجٞمٕم٤م

                                 
كأحد الورثة إذا أقر بدين لرجل على اؼبيت يقتصر على , ال بعد يف قبوؿ قوؿ اإلنساف يف حق نفسو ال غّبهو    (ٔ)

ال يرجع و  فإنو يؤمر بتسليمو إليو , دل يصدقو البائعو  ق اؼبشَبي إذا أقر بالبيع ؼبستحو  , نصيبو إال أف يصدقو الباقوف
: األحكاـ الشرعية و ؛  ٕ٘ٗ-ٔ٘ٗ/ٖ: فتح القدير و ؛  ٕ٘ٓ/ٖ:  بدائع الصنائع: انظر . بالثمن على البائع

ٕ/ٕٜٙ. 
: األحكاـ الشرعية و ؛  ٜٓٔ/ٕ: اعبوىرة النّبة و  ؛ ٕٗٓ/ٖ: بدائع الصنائع و ؛  ٖٚٛ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٕ)

ٕ/ٕٜٙ. 
األحكاـ الشرعية و  ؛ ٕٕٗ/ٔ: الفتاوى اؽبندية و  ؛ ٜٓٔ/ٕ: اعبوىرة النّبة و ؛  ٕ٘ٓ/ٖ: بدائع الصنائع : انظر   (ٖ)

 :ٕ/ٕٙٛ. 



 .ٝم٤م ذم طم٘مٝم٤م ٓ ذم طمؼ ص٤مطمبتٝم٤مومثب٧م طمٞمُْم , ذم طمؼ ٟمٗمسٝم٤م ٓ ذم طمؼ همػمه٤م  أُمٞمٜم٦مٌ 

  

ظمرى ـم٤مًمؼوم٤مُمرأِت إُ  ْم٧ِم إذا طمِ : يمذا ًمق ىم٤مل و 
(ٔ)

. 

 ًمف وم٤مًم٘مقُل ,  دظمٚم٧ِم : ىم٤مل و , ؾمل أدظُم : وم٘م٤مًم٧م , ـم٤مًمؼ وم٠مٟم٧ِم  كم اًمٞمقمَ إن مل شمدظُم : ًمق ىم٤مل هل٤م  .4

.راًم٘مقل ىمقل اعمٜمٙمِ و , راًمٙمقٟمف ُمٜمٙمِ ,  هق قمدم اًمدظمقلو, سم٤مٕصؾ ٙم٦مً إن يم٤مٟم٧م ُمتٛمس  و, 

   

: ىم٤مل و, ٤مُمٕمٜململ ُي : وم٘م٤مًم٧م ,  ـم٤مًمؼ وم٠مٟم٧ِم  ذم طمٞمْمتِؽ  ِؽ ٕمْ ضم٤مُمِ إن مل أُ : يمذا ًمق ىم٤مل و 

ف ذم احلٞمض : ٕٟمف طمرُمتِ و اجلامع قمدمِ : يـ ٙم٦م سمٔم٤مهرَ ُمع أهن٤م ُمتٛمس  ,  وم٤مًم٘مقل ًمف,  ومٕمٚم٧ُم 

رُمٜمٙمِ 
(ٕ)

. 

 ىمٝم٤م اًمزوُج ّمد  ٓ ي٘مع اًمٓمالق ُم٤م مل يُ ,  وًمدُت : وم٘م٤مًم٧م , ـم٤مًمؼ إذا وًمدِت وم٠مٟم٧ِم : ًمق ىم٤مل هل٤م  .5

ي٘مع : ىم٤مل ص٤مطمب٤مه و , واُمرأشم٤من ذم ىمقل أّب طمٜمٞمٗم٦م  ِمٝمد قمغم اًمقٓدة رضمٌؾ أو يَ 

 اًمٓمالق سمِمٝم٤مدة اًم٘م٤مسمٚم٦م سم٤مًمقٓدة
(ٖ)

. 

 

 

 

 

 

 

                                 
: الفتاوى اؽبندية و  ؛ ٜٓٔ/ٕ: اعبوىرة النّبة و  ؛ ٕ٘ٓ/ٖ: بدائع الصنائع و  ؛ ٖٚٛ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٔ)

ٔ/ٕٕٗ. 
 .ٔ٘ٗ/ٖ: فتح القدير : انظر   (ٕ)
 .ٕٕٗ/ٔ: الفتاوى اؽبندية و  ؛  ٜٓٔ/ٕ: اعبوىرة النّبة و  ؛  ٕ٘ٓ/ٖ: بدائع الصنائع : انظر   (ٖ)



 

 

 

 

 

 

, ة دَّ دم افعِ  ْت مـف ما دامَ  ُث ترِ  افػار   إصؾ ؾقف أن امرأةَ : وؾقف وابط 

 .فاثُ يرِ  ةافػار   وزوُج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املبحح اهشابع

 باب طالق املشٙض



 : ضابط في طالق المريض  
 فاثُ ة يرِ افػارَّ  زوُج و , ةدَّ دم افعِ  ْت مـف ما دامَ  ُث ترِ  إصؾ ؾقف أن امرأة افػار  

( )
. 

 

 : (2)ت٘ضٚح اهضابط 

, ٤م هم٤مًمب ومٞمٝم٤م اهلالكُ  ٤مفخُي  ف أو طم٤مًم٦مٍ ُمقشمِ  ف ذم ُمرضِ ـ أسم٤من اُمرأشمَ ُمَ : ذم اًمْم٤مسمط  "اًمٗم٤مر"اعمراد سمـ

هل ذم و ,ًمق سمسب٥م آظمروسمف ذم ذًمؽ احل٤مل أو اعمرض  ّمؾ اعمقُت اشم  و , سم٤م ُمـ شمقريثٝم٤م ُمـ ُم٤مًمفهرَ 

 .اًمٕمدة

 , ومٞمٝم٤م هم٤مًمب٤م ٤مف قمٚمٞمٝم٤م اهلالكُ رىم٦م ذم ُمرضٝم٤م أو طم٤مًم٦م خُي اًمٗمُ  ؾمب٥َم  ْت هل ُمـ سم٤مَذ  : "ةاًمٗم٤مر  "و

 .دةُم٤مشم٧م ذم اًمٕمِ و , ُمٜمٝم٤مٝم٤م زوضُم  َث هرسم٤م ُمـ أن يرِ 

ؿ أٟمف ُمٝمٚمؽ يٕمتؼم ٕمٚمَ وم٢من مل يُ  , هق يزداد إمم اعمقتو , ؽ هم٤مًمب٤مٝمٚمِ ٚمؿ أٟمف ُمُ  ُم٤م قمُ اعمرض اعمٕمتؼَم و

 .فٝم٤م قمـ إىم٤مُم٦م ُمّم٤محلٝم٤م داظمٚمَ ذم طم٘م  و , اًمبٞم٧م ُمّم٤محلف ظم٤مرَج  قمـ إىم٤مُم٦مِ  جزُ ف اًمٕمَ ذم طم٘م  

ومٞمف  ويمؾ ُم٤م شمٙمقن اًمسالُم٦مُ  , اعمقت هم٤مًمب٤م ومٝمق ذم طمٙمؿ ُمرضِ  يمؾ ُم٤م يٙمقن ومٞمف اهلالكُ و

ٕم٦م ذم اعمسبَ  اًمٜم٤مزُل و٥م ذم اًمسٗمٞمٜم٦م وم٤مًمرايمِ  , ٤مف اهلالك ُمٜمف ومٝمق ذم طمٙمؿ اًمّمح٦مًمٙمـ ىمد خُي  ٦مهم٤مًمب

أُم٤م إذا اٟمٙمرست اًمسٗمٞمٜم٦م أو شمالـمٛم٧م . اًمّمحٞمح ف طمٙمؿُ طمٙمٛمُ  أو رضمؿٍ  ًم٘مّم٤مصٍ  اعمحبقُس و

 , اعمريض ف طمٙمؿَ ص٤مر طمٙمٛمُ  , ؾ٘متَ م ًمٞمُ د  أو ىمُ ,  عٍ ؾمبُ  ؿِ ع ذم ومَ أو وىمَ  , ت اًمري٤محاؿمتد  و إُمقاُج 

ف يمحٙمؿ اعمريض ص٤مر طمٙمٛمُ  , ؾ٘متَ مل يُ وقمٞمد إمم اًمسجـ أو أُ  أو شمريمف اًمسبعُ  ـ اعمقُج ًمق ؾمٙمَ و

 . فف ُمـ مجٞمع ُم٤مًمِ وم٤مشمِ شمٍم   يٜمٗمذ مجٞمعُ  , اًمذي سمرأ ُمـ ُمرضف

                                 
 .ب ٕٛٔلوحة : اللفظ مأخوذ من شرح اعبامع الصغّب للتاج الكردري   (ٔ)

 ..."وأصلو ما بينا أف امرأة الفار ترث( : " ٕٜٖ/ٕ)وقاؿ يف اؽبداية 
نها عواألصل فيو أف من أباف امرأتو يف مرض موتو بغّب رضاىا وىي فبن ترثو مث مات ( : " ٕ/ٗ)العناية  وقاؿ يف

 ".وىي يف العدة ورثتو 
: لرائق؛ والبحر ا ٕٙٗ/ٕ: ؛ وتبيْب اغبقائق  ٜٖٗ-ٖٛٗ/ٖ: ؛ وبدائع الصنائع  ٕٜٖ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٕ)

 .ٓٛ٘-ٛٙ٘/ٜ: الدر اؼبختار مع اغباشية ؛ و  ٖٙٗ/ٔ: ؛ والفتاوى اؽبندية   ٚٗ-ٙٗ/ٗ



 ٦مٍ ًم٤مطم ٕم٤م ذمُمٜمف أو واىمِ  ٥م قمٚمٞمف اعمقُت ض٤م يٖمٚمُ رَ أن ُمـ يم٤من ُمريْم٤م ُمَ : وم٤معمراد سم٤مًمْم٤مسمط قمغم هذا 

ف تْ ورصمَ  ,هق يمذًمؽورىم٦م ؾمب٥م ُمـ أؾمب٤مب اًمٗمُ  ف سم٠مي  أسم٤من اُمرأشمَ و , هم٤مًمب٤م ِمك ُمٜمٝم٤م اهلالكُ رة خُي ظمٓمِ 

 , هُيرد  قمٚمٞمف ىمّمدُ و , اًمزواج سم٤مىمٞم٤م ؾ قم٘مدُ جٕمَ ومٞمُ  ,  ه٤مرسم٤م ُمـ إرصمٝم٤مإن ُم٤مت ذم قمدت٤م : ٕٟمف يٕمتؼَم 

 , اًمٗمرىم٦م ٝم٤م ؾمبب٤م ُمـ أؾمب٤مِب هاليمِ  ذم ُمرضٝم٤م أو طم٤مًم٦م ظمقِف  اعمرأةُ  ْت يمذًمؽ إذا سم٤مَذ و , صمفومؽمِ 

 .ورصمٝم٤م اًمزوُج  , ُم٤مشم٧م ذم اًمٕمدةو

 :  ُمٜمف ذوطٌ  اعمرأة اإلرَث  اؾمتح٘م٤مِق واًمٗمرار ُمـ اًمزوج  ِؼ دح٘م  ذم صمؿ إٟمف يِمؽمط 

ًمٞمس وراءه ؾمقء و , ث : ٕٟمف ُمْمٓمر ذم إي٘م٤مقمفيمره ٓ شمرِ ومٚمق أُ  , ـم٤مئٕم٤م اًمٓمالَق  عَ قىمِ أن يُ  .1

 قمٚمٞمف رد  طمتك يُ  ىمّمدٍ 
(ٔ)

. 

ٝم٤م ٓ شمرث : ٕهن٤م رضٞم٧م اًمٗمرىم٦م أو ذـمِ  سمسب٥ِم  ٞم٧ْم وم٢من رِض  , سمٖمػم رض٤م ُمٜمٝم٤م أن شمٙمقنَ  .2

 وم٢مذا رضٞم٧م سم٢مؾم٘م٤مط طم٘مٝم٤م مل شمبَؼ  , حل٘مٝم٤م صمب٧م ٟمٔمرا هل٤م صٞم٤مٟم٦مً  اًمتقري٨ُم و , ٝم٤مٓمالن طم٘م  سمبُ 

 .ًمٚمٜمٔمر ٦مً ٘م  ُمستحِ 

سمذًمؽ اعمرض أو  سمٛمٕمٜمك أن يتّمؾ اعمقُت  , اعمرض أو شمٚمؽ احل٤مًم٦م  ذم ٟمٗمسِ  أن يٛمقَت  .3

يم٤مًم٘متؾ وهمػمه : ٕن طم٘مٝم٤م ٓ يتٕمٚمؼ , آظمر  سمٕمد ذًمؽ سمسب٥ٍم  سمتٚمؽ احل٤مًم٦م وإن وىمع اعمقُت 

:  اًمٗمرارُ  َؼ وم٢مذا ُم٤مت ومٞمف وًمق سمسب٥م آظمر دح٘م  ,  سمامًمف إٓ سم٤معمرض اًمذي اشمّمؾ سمف اعمقت

 آظمر أن   ُم٤مت ذم ُمرضف سمسب٥ٍم   إنْ ومال يتبلم  , ُمـ ؾمب٥م  ٕن اعمقت ىمد يٙمقن ًمف أيمثرُ 

, ٘م٤م ُمتح٘م   ومٞمٙمقن اًمٗمرارُ , ٝم٤م مل يٙمـ صم٤مسمت٤م ذم ُم٤مًمف ف وأن طم٘م  ُمقشمِ  ف مل يٙمـ ؾمب٥َم ُمرَض 

قمٜمف شمٚمؽ  أو زاًم٧ْم  , اًمزوج سمٕمد أن ـمٚم٘مٝم٤م ذم اعمرض  ئسمرِ   وم٠مُم٤م إن . فٝم٤م سمحٙمٛمِ وإرصمُ 

ًمٕمدم دح٘مؼ اًمٗمرار طمٞم٨م  ٓ شمرصمف : , دة٦م أو طم٤مدصم٦م أظمرى وهل ذم اًمٕمِ ٚم  صمؿ ُم٤مت سمٕمِ  , احل٤مًم٦مُ 

  .اعمقت سمٛمرضفمل يتّمؾ 

                                 
فلو كاف حببس أو قيد يصّب فارا , ىذا إذا كاف اإلكراه بوعيد تلف ( : " ٚٚ٘/ٜ)قاؿ يف حاشية ابن عابدين   (ٔ)

 .ٖٙٗ/ٔ: الفتاوى اؽبندية : وانظر ". 
 



ومٚمق ُم٤مت سمٕمد اٟم٘مْم٤مئٝم٤م ٓ شمرث : ٕن ؾمب٥م اإلرث يٛمٙمـ , دة ذم اًمٕمِ  أن يٛمقت واعمرأةُ  .4

لم وإمم شمقري٨م صمامين ٟمسقة ي إمم شمقريثٝم٤م ُمـ زوضَم ١مد  ٕٟمف يُ , ه ذم اًمٕمدة ٓ سمٕمده٤م اقمتب٤مرُ 

ٓ إمم ؼ هب٤م ٓ شمرث : ٕهن٤م شمٓمٚم   ُمدظمقلٍ  وهلذا إذا يم٤مٟم٧م همػمَ ,  واطمدٍ  ؾٍ أو أيمثر ُمـ رضُم 

 .قمدة

 وم٢من يم٤مٟم٧م همػم ُمستح٘م٦م يمام إذا يم٤مٟم٧م رىمٞم٘م٦مً  , اًمٓمالق ٦م ًمٚمٛمػماث وىم٧َم ٘م  أن شمٙمقن ُمستحِ  .5

ه احلرُم٤من ُمـ اإلرث ًمٕمدم ىمّمدِ  , ٓ شمرث, ؾمٚمٛم٧م ىمبؾ ُمقشمف ت٘م٧م أو أَ أو يمت٤مسمٞم٦م صمؿ قمُ 

 .اًمديـ ذم اًمث٤مين اظمتالُف وذم إول  هق اًمرق  و , ًمقضمقد اعم٤مٟمع ُمٜمٝم٤م

قمٜمد اإلسم٤مٟم٦م  دت إهٚمٞم٦مُ ضمِ ومٚمق وُ  , ُمـ وىم٧م اإلسم٤مٟم٦م إمم وىم٧م اعمقتٝم٤م أهٚمٞمتُ  ر  أن شمستٛمِ  .6

 هل ُمسٚمٛم٦مٌ ويمام إذا أسم٤مهن٤م  , ًمٙمٜمٝم٤م اٟم٘مٓمٕم٧م أصمٜم٤مء اًمزُمـ اًمٗم٤مصؾ سمٞمٜمٝمام ٓ شمرثواعمقت و

ت٤م أؾم٘مٓم٧م رد  ٓ شمستحؼ اإلرث : ٕهن٤م سمِ  , هل ذم اًمٕمدةوُم٤مت وأؾمٚمٛم٧م وت وم٤مرشمد  

 .ٓ يٕمقد إذ اًمس٤مىمط : ومال يٕمقد سم٤مإلؾمالم , طم٘مٝم٤م

 

 :( )أدهٞ اهضابط 

 .ًمْم٤مسمط سمآصم٤مر اًمّمح٤مسم٦م واعمٕم٘مقل اؾمتدل هلذا ا 

  : أما أثار

ـِ  ٞمٞمٜم٦مَ قمُ  اًمبٜملم سمٜم٧َم  ٕمبل أن أم  ام روى اًمِم  وم .1 ٤من اري يم٤مٟم٧م دح٧م قمثامن سمـ قمٗم  زَ ـ اًمٗمَ ّْم طمِ  سم

: وم٘م٤مل  , أظمؼمشمف سمذًمؽو تؾسمٕمد ُم٤م ىمُ   ومج٤مءت إمم قمكم   , قِس ٝم٤م سمٕمد ُم٤م طُم ومٗم٤مرىمَ  , 

صمٝم٤م ُمٜمفور  و , ٝم٤مف قمغم اعمقت وم٤مرىمَ َذ يمٝم٤م طمتك إذا أَ شمرَ 
(ٕ)

. 

                                 
-ٖ/ٗ: ؛ والعناية  ٕٙٗ/ٕ: ؛ وتبيْب اغبقائق  ٖٙٗ-ٖ٘ٗ/ٖ: ؛ وبدائع الصنائع  ٘٘ٔ/ٙ: اؼببسوط : انظر  (ٔ)

 . ٖ/ٗ: ؛ وفتح القدير  ٗ

 (.ٕٜٗٓٔ)رواه ابن أيب شيبة يف اؼبصنف   (ٕ)



ر اًمتٓمٚمٞم٘م٤مت اًمثالث ذم  آظِم ٤مرَض ف تُ ؼ اُمرأشمَ ـمٚم   وي أن قمبد اًمرمحـ سمـ قمقف ُم٤م رُ و .2

ٜم٦ماًمس   ًمٙمٜمل أردُت و , فٛمتُ ُم٤م ات  : ىم٤مل و ,  صمٝم٤م قمثامنُ ومقر   , ُمرضف
(ٔ)

. 

 
 

 : أما ادعؼقلو

 , سم٤مًمٓمالق هذا اًمسب٥ِم  د إسمٓم٤مَل ىمَّم  اًمزوُج و , ٝم٤م ذم ُمرض ُمقشمفإرصمِ  ومٝمق أن اًمزوضمٞم٦م ؾمب٥ُم 

دة دومٕم٤م ًمٚمَّضر قمٜمٝم٤م اٟم٘مْم٤مء اًمٕمِ  اًمٓمالق إمم زُم٤منِ  ه سمت٠مظمػم قمٛمؾِ قمٚمٞمف ىمّمدُ  د  ومػُم 
(ٕ)

: ٕن  

طمرُم٦م و , وزاًمؼُم وطمرُم٦م اخلروج وج رُم٦م اًمتزو  يمحُ  , ذم طمؼ سمٕمض إطمٙم٤مم دة سم٤مٍق اًمٜمٙم٤مح ذم اًمٕمِ 

 .ومج٤مز أن يب٘مك ذم طمؼ إرصمٝم٤م ُمٜمف دومٕم٤م ًمٚمَّضر قمٜمٝم٤م , طمرُم٦م ٟمٙم٤مح أرسمٕم٦م ؾمقاه٤مو , ٟمٙم٤مح إظم٧م

 :فشٗع اهضابط 

 : ُمـ ومروع اًمْم٤مسمط 

هل ذم وصمؿ ُم٤مت قمٜمٝم٤م  , هل مـ شمرصمفو , رض٤مه٤م ف سمٖمػمِ ف ذم ُمرض ُمقشمِ اُمرأشمَ  ُمـ أسم٤منَ  .1

هقمٚمٞمف ىمّمدُ  د  ومػُم  , د إسمٓم٤مل طم٘مٝم٤م ومرارا ُمٜمفاًمٕمدة ورصمتف : ٕٟمف ىمَّم 
(ٖ)

. 

 , صمالصم٤م ِؽ ٘مل ٟمٗمَس ـمٚم  : أو ىم٤مل هل٤م  , ٝم٤مٟمٗمَس  ْت وم٤مظمت٤مرَ  , اظمت٤مري: ىم٤مل هل٤م ذم ُمرضف إذا و .2

ُمـ زوضمٝم٤م صمؿ ُم٤مت  ٧ْم أو اظمتٚمٕمَ  , ؾومٗمٕمَ  , ٘مٜمل صمالصم٤مـمٚم   : أو ىم٤مًم٧م ًمزوضمٝم٤م , ٚم٧ْم ومٗمٕمَ 

 اومٚمؿ يٙمـ اًمزوج وم٤مر   , ٞم٧م سم٢مسمٓم٤مل طم٘مٝم٤مهل ذم اًمٕمدة وم٢مهن٤م ٓ شمرث : ٕهن٤م رِض و اًمزوُج 

طمٞم٨م شمرصمف : ٕن  , ٘مٝم٤م صمالصم٤مومٓمٚم   , ٘مٜمل ًمٚمرضمٕم٦مـمٚم  : سمخالف ُم٤م ًمق ىم٤مًم٧م ًمزوضمٝم٤م  ,

 سمبٓمالن طم٘مٝم٤م ـ سمس١ماهل٤م راضٞم٦مً ومٚمؿ شمٙمُ  , زيؾ اًمٜمٙم٤محاًمٓمالق اًمرضمٕمل ٓ يُ 
(ٗ)

. 

                                 
 (.ٖٛٔٔ)رواه اإلماـ مالك يف اؼبوطأ  (ٔ)
تبيْب : انظر . قصد القاتل حٌب بطل إرثو من اؼبقتوؿ دَّ وكما رُ , كما ُردت تربعات اؼبريض يف حق الغرمي والوارث    (ٕ)

 .ٕٙٗ/ٕ: اغبقائق 

 .ٕٙٗ/ٔ: ؛ والفتاوى اؽبندية  ٙٗ/ٗ: ؛ والبحر الرائق  ٕ/ٗ: ؛ والعناية  ٜٖٓ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٖ)
؛ ٖٙٔ/٘: ؛ واحمليط الربىاين  ٖٓ٘/ٖ: ؛ وبدائع الصنائع  ٜٖٔ/ٕ: ؛ واؽبداية  ٓٙٔ/ٙ: اؼببسوط : انظر   (ٗ)

 .ٚٗ/ٗ: والبحر الرائق 



ى ي٘مقَ ويم٤من يذه٥م ويلء و , ىم٤مم ُمـ ُمرضفوُمريض صمؿ صح  قهو٘مٝم٤م صمالصم٤م إذا ـمٚم  و .3

ف قمٜمد صمْ مل شمرِ  , ومٕم٤مد إمم طم٤مًمتف اًمتل يم٤من قمٚمٞمٝم٤م صمؿ ُم٤مت , سصمؿ ٟمٙمَ  , قمغم اًمّمالة ىم٤مئام

 .إئٛم٦م اًمثالصم٦م

هل ذم وىمد ُم٤مت و , د اًمٗمرار طملم أوىمع ذم اعمرضشمرصمف : ٕٟمف ىمَّم :  ىم٤مل زومر و 

 .دةاًمٕمِ 

ٕٟمف يٜمٕمدم سمف ُمرض  : رء ومٝمق سمٛمٜمزًم٦م اًمّمح٦مبف سمُ إذا شمٕم٘م   أن اعمرَض : وضمف ىمقل اجلٛمٝمقر  

 ومال يّمػم اًمزوج وم٤مرا , ؼ سمامًمفهل٤م يتٕمٚم   طمؼ    أٟمف ٓومتبلم   , اعمقت
(ٔ)

. 

اعمرأة وم٤مظمت٤مرت  ْت ػم  ظُم و , وهق ُمريض ُم٣م إضمُؾ و , هق ُمريضولم ٜم  ؾ اًمٕمِ ضم  ًمق أُ و .4

سمس٘مقط طم٘مٝم٤م  ومّم٤مرت راضٞم٦مً  , رىم٦م وىمٕم٧م سم٤مظمتٞم٤مره٤مٓ ُمػماث هل٤م : ٕن اًمٗمُ  , ٟمٗمسٝم٤م

 ص ُمٜمف طمتك يٛمقت اًمزوج ومتتخٚم  ا ُمٜمف سم٠من شمّمؼِم د  د سمُ يم٤مٟم٧م دمِ و , طملم اظمت٤مرت اًمٗمرىم٦م

(ٕ)
. 

 : ث ذم صمالث طم٤مٓت ذم ُمرضف شمرِ  د اًمنمطُ ضمِ وُ و تٝم٤م سمنمطٍ ؼ سمٞمٜمقٟمَ إن قمٚم   .5

إن دظمٚم٧ُم : يمام إذا ىم٤مل هل٤م  د  يم٤من ومٕمال ًمف ُمٜمف سمُ  ؾمقاءٌ  , ؼ سمٗمٕمٚمفأن يٙمقن قمٚم  : إومم  

ـم٤مًمؼ : ٕٟمف  وم٠مٟم٧ِم  اًمٔمٝمرَ ٞم٧ُم إن صٚم  : ًمف ُمٜمف يمام إذا ىم٤مل  أو ٓ سمد   , ـم٤مًمؼ اًمدار وم٠مٟم٧ِم 

 د  ومػُم  , إُم٤م سم٤مًمتٕمٚمٞمؼ أو سمٛمب٤مذة اًمنمط ذم اعمرض , ا ًمقضمقد ىمّمد اإلسمٓم٤مليّمػم وم٤مر  

 .ف دومٕم٤م ًمٚمَّضر قمٜمٝم٤مومُ شمٍم  

اعمٗمروض٦م  اًمّمالةِ وب اًمنم  وؾ يمْ يم٤مَٕ  , هل٤م ُمٜمف ٓ سمد  وؼ سمٗمٕمٚمٝم٤م أن يٙمقن قمٚم  : اًمث٤مٟمٞم٦م  

                                 
ق شرعا باإلبانة حاؿ حكم الشرعي اػباص إمنا يتحقالفرار اؼبستلـز لل يعُب( : "ٔٔ/ٗ)وقاؿ يف فتح القدير   (ٔ)

ثر لكن الفرار إمنا يؤ , ىو بطبلقو فار : أو نقوؿ , وقد ظهر خبلفو ,  وال يتعلق إال يف مرض موتو, تعلق حقها 
: لصنائع ؛ وبدائع ا ٜٖٔ/ٕ: اؽبداية : وانظر ".فانتفى شرط عمل العلة ,  يف اغبكم بشرط ثبوت تعلق حقها

 .ٕٙٗ/ٔ: ؛ والفتاوى اؽبندية  ٖٗ٘/ٖ
 .ٖٙٔ/٘: ؛ واحمليط الربىاين  ٖٓ٘/ٖ: ؛ وبدائع الصنائع  ٘ٙٔ/ٙاؼببسوط ؛: انظر   (ٕ)



وم٢مهن٤م  , اىمتْم٤مء اًمديقن ُمـ همريٛمٝم٤موأسمقهي٤م  يمالمِ و٦م اإلؾمالم طمج  واًمّمقم اعمٗمروض و

 .د أّب يقؾمػ رمحٝمام اهلل ظمالوم٤م عمحٛم  وشمرث ذم ىمقل أّب طمٜمٞمٗم٦م 

ومال يّمػم  , اًمبٓمالن ٓ ذطُ وٝم٤م سمٓمالن طم٘م   أٟمف مل يقضمد ُمـ اًمزوج ُمب٤مذةُ : وضمف ىمقًمف  

 .اوم٤مر  

يمام ذم , ًمف  ٤م آًم٦مٌ ف يم٠مهن  إًمٞم ومٞمٜمت٘مؾ اًمٗمٕمُؾ  , ٠مه٤م إمم اعمب٤مذةجلَ أن اًمزوج أَ : وضمف ىمقهلام و 

 .اإليمراه

ومال ُمػماث هل٤م : ٕهن٤م ,  دارٍ  يمٙمالم زيد أو دظمقلِ ,  د  م٤م هل٤م ُمٜمف سمُ  أُم٤م إن يم٤من اًمٗمٕمُؾ  

 .راضٞم٦م سمذًمؽ

ؼ ذم طم٤مًم٦م ًمٙمـ قمٚم   , ؾماموي ٕمؾ أضمٜمبل أو أُمرٍ يمٗمِ  , ؼ سمٖمػميمه٤مأن يٙمقن قمٚم  : اًمث٤مًمث٦م  

ومٚمٝم٤م  , ـم٤مًمؼ اًمِمٝمر وم٠مٟم٧ِم  أو إذا ضم٤مء رأُس ار اًمد   إذا دظمؾ ومالنٌ : سم٠من ىم٤مل  , اعمرض

 ؼ طم٘مٝم٤م سمامًمفاًمتٕمٚمٞمؼ ذم طم٤مل شمٕمٚم   ؼ ُمٜمف سمٛمب٤مذةِ د إمم اًمٗمرار ىمد دح٘م  ّْم اعمػماث : ٕن اًم٘مَ 

(ٔ)
. 

 ُمـ ُمرضف وىمع اًمٓمالُق  صمؿ صح   , ـم٤مًمؼ إذا صحح٧ُم وم٠مٟم٧ِم : إذا ىم٤مل ُٓمرأشمف ذم ُمرضف  .3

ُم٤مت : ٕٟمف طملم أوىمع وهل٤م إن ُمرض سمٕمد ذًمؽ  ٓ ُمػماَث و , قمٚمٞمٝم٤م ًمقضمقد اًمنمط

ومال يٙمقن هق ىم٤مصدا اًمٗمرار , ذم ُم٤مًمف هل٤م طمؼ   ـْ اًمٓمالق قمٚمٞمٝم٤م مل يٙمُ 
(ٕ)

. 

 صمؿ ُم٤مت ومج٠مة سمٖمػم ُمرض , ـم٤مًمؼ صمالصم٤م ىمبؾ ُمقِت سمِمٝمر أٟم٧ِم : هق صحٞمح وإذا ىم٤مل هل٤م و .4

 ا ف وم٤مر  ومٞمّمػم سم , ر اعمقت ومٞمام أوىمع قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمٓمالقومٚمٝم٤م اعمػماث : ٕٟمف ذيمَ  ,

 إذا ُم٤مت ىمبؾ اٟم٘مْم٤مء اًمٕمدة , إمم طم٤مًم٦م اًمّمح٦م إن اؾمتٜمد اًمقىمقعُ و , ُمـ ُمػماصمٝم٤م
(ٔ)

. 

                                 
؛ واحمليط  ٕٖ٘-ٖٓ٘/ٖ: ؛ وبدائع الصنائع  ٖٜٖ-ٕٜٖ/ٕ: ؛ واؽبداية  ٛ٘ٔ-ٚ٘ٔ/ٙ: اؼببسوط : انظر   (ٔ)

 .٘ٙٗ/ٔ: ؛ والفتاوى اؽبندية  ٕ٘-ٔ٘/ٗ: ؛ والبحر الرائق  ٙٙٔ-٘ٙٔ/٘: الربىاين 
 . ٜ٘ٔ/ٙ: اؼببسوط : انظر   (ٕ)



 داـم٤مًمؼ صمالصم٤م همَ  أٟم٧ِم : هق ُمريض و زوضُمٝم٤م اعمسٚمؿُ  وم٘م٤مل هل٤م , يمت٤مسمٞم٦م ةٌ ر  طُم  إذا يم٤مٟم٧م اُمرأةٌ  .5

مل  ه ومال ُمػماث هل٤م ُمٜمف : ٕٟمف طملم شمٙمٚمؿ اًمزوج سم٤مًمٓمالقىمبؾ اًمٖمد أو سمٕمدَ  ٚمٛم٧ْم ؾْم صمؿ أَ  ,

 هب٤م سم٢مض٤موم٦مِ  مل ي٘مّمد اإلرضارَ و , ز اًمثالث مل شمرثطمتك ًمق ٟمج   , ذم ُم٤مًمف يٙمـ هل٤م طمؼ  

  .اومٚمؿ يٙمـ وم٤مر   , سٚمؿ ىمبؾ جملء اًمٖمدٕمٚمؿ أهن٤م شمُ اًمٓمالق إمم اًمٖمد : ٕٟمف ُم٤م يم٤من يَ 

د اإلرضار هب٤م ا : ٕٟمف ىمَّم يم٤من وم٤مر   , ـم٤مًمؼ صمالصم٤م وم٠مٟم٧ِم  إذا أؾمٚمٛم٧ِم : إذا ىم٤مل هل٤م و

هق ُم٤م سمٕمد اإلؾمالمو , ٝم٤م سمامًمفطم٘م   ِؼ شمٕمٚم   ًمٓمالق إمم وىم٧ِم طملم أض٤مف ا
(ٕ)

. 

 ُمٜمف : ٕن ؾمب٥َم  ومٚمٝم٤م اعمػماُث  , ق سمٞمٜمٝمام صمؿ ُم٤متر  ومُ و , ٝم٤مٓقمٜمَ وف اُمرأشمَ  ف اعمريُض إذا ىمذَ و .6

 ا ُمـ رومع قم٤مرِ د  د سمُ هل ٓ دمِ و , ٝم٤م سمامًمفؼ طم٘م  ف إي٤مه٤م سمٕمد شمٕمٚم  هق ىمذومُ و , اًمٗمرىم٦م ُمـ اًمزوج

ؼ اًمٓمالق سمس٘مقط طم٘مٝم٤م سمٛمٜمزًم٦م ُم٤م ًمق قمٚم   ومال شمّمػم سمذًمؽ راضٞم٦مً  , ٟمٗمسٝم٤مٟم٤م قمـ اًمز  

ٓ سمد هل٤م ُمٜمفوٝم٤م سمٗمٕمٚمِ 
(ٖ)

. 

 دةذم اًمٕمِ  ٧ْم صمؿ ُم٤مشمَ  , هل ُمريْم٦موٝم٤م وم٤مظمت٤مرت ٟمٗمَس  , ُوِه٥م هل٤م ُم٤مٌل و ت٘م٧ْم قمُ  ر  دح٧م طُم  أُم٦مٌ  .7

 طمتك مل شمٙمـ ـمالىم٤م, رىم٦م ُمٜمٝم٤م ٝم٤م : ٕن اًمٗمُ ورصمٝم٤م زوضُم  ,
(ٗ)

. 

ٝم٤م ومامشم٧م ذم ٝم٤م ذم ُمرِض ٟمٗمَس  وم٤مظمت٤مرْت , ٝم٤م ئٝم٤م زوضُم وـمِ و ٖم٧ْم أظمقه٤م ومبٚمَ ضمٝم٤م زو   صٖمػمةٌ  .8

 ٝم٤م : ٕن اًمٗمرىم٦م ُمٜمٝم٤مصمٝم٤م زوضُم ورِ  , اًمٕمدة
(٘)

. 

 

 

                                                                                               
 .ٓٙٔ/ٙ: اؼببسوط : انظر   (ٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٗ: ؛ والبحر الرائق  ٔٙٔ/ٙ: اؼببسوط : انظر   (ٕ)
 ٖ٘/ٗ: ؛ والبحر الرائق  ٖٔ٘-ٖٓ٘/ٖ: ؛ وبدائع الصنائع  ٜٖٗ/ٕ: ؛ واؽبداية  ٗٙٔ/ٙ: اؼببسوط : انظر   (ٖ)

 .ٗٙٗ/ٔ: ؛ والفتاوى اؽبندية 
 .ٙٙٗ/ٔ: ؛ والفتاوى اؽبندية  ٜ/ٗ: الكفاية : انظر   (ٗ)
 .ٜ/ٗ: الكفاية : انظر   (٘)



 

 

 

 

 

 .ظـدكا افـؽاِح  جعة اشتدامةُ إصؾ ؾقف أن افرَّ : وؾقف وابط 

 

 

 

 :جعة  ضابط في الر  

 شابعاهفصى اه

 باب اهشجعٞ



افـؽاح ظـدكا جعة اشتدامةُ إصؾ ؾقف أن افرَّ 
( )

. 

 

 : (2)ت٘ضٚح اهضابط 

 , ف ُمـ اًمزوالُمٜمٕمِ و , ٓؾمتداُم٦م اعمٚمؽ اًم٘م٤مئؿ سم٤مًمٜمٙم٤مح أن اًمرضمٕم٦م ؾمب٥ٌم : اعمراد سم٤مًمْم٤مسمط 

 . ُم٤م داُم٧م اعمرأة ذم اًمٕمدة( هق اًمٓمالقو)ًمزوال اعمٚمؽ  اًمسب٥م اعمٜمٕم٘مدِ  ومسِخ و

 .ُمـ وضمف ًمقو , ضمديد ٟمٙم٤مٍح  اطمؽمازا قمـ ضمٕمٚمف إٟمِم٤مءَ ,  "اؾمتداُم٦م" : إٟمام ىمٞمؾو

 

 : (3)أدهٞ اهضابط 

 .اعمٕم٘مقلواؾمتدل ًمٚمْم٤مسمط سم٤مًمٙمت٤مب 

  : أما افؽتاب

(.228: اًمب٘مرة ) ڇ ک  ک  ک   گ  گ  گ     گ  ڳڇ : وم٘مقًمف شمٕم٤ممم  .1

 ه اهللُؾمام   , ٘م٤متإمم اعمٓمٚم   اًمْمٛمػم راضمعٌ و , ٝمـأزواضُم  , "سمٕمقًمتٝمـ": اعمراد سم٘مقًمف    

قمغم أن اًمزوضمٞم٦م  ومدل   , زوضم٤م إٓ سمٕمد ىمٞم٤مم اًمزوضمٞم٦مٓ يٙمقن و , ٝم٤م سمٕمد اًمٓمالقشمٕم٤ممم زوضَم 

ىم٤مئٛم٦م سمٕمد اًمٓمالق
(ٗ)

. 

: اًمب٘مرة ) ڇ ہ  ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھڇ : ف شمٕم٤ممم ىمقًمُ و .2

229  ) 

                                 
 .ب ٖٓٔلوحة : اللفظ مأخوذ من شرح اعبامع الصغّب للتاج الكردري   (ٔ)

 ...".ألف الرجعة استدامة اؼبلك ( : "ٕٜٖ/ٕ)قاؿ يف اؽبداية و 
  .ٕ٘ٛ/ٖ: بدائع الصنائع و ؛  ٜٔ/ٙ: اؼببسوط : انظر و  
 .ٔٔٙ-ٓٔٙ/ٜ: حاشية ابن عابدين و  ؛ ٖٕٛ, ٕ٘ٛ/ٖ: بدائع الصنائع : انظر   (ٕ)
 .٘ٔ/ٗ: الكفاية و ؛  ٗٔ/ٗ: فتح القدير و ؛  ٖٕٛ/ٖ: بدائع الصنائع و ؛  ٕٓ-ٜٔ/ٙ: اؼببسوط : انظر   (ٖ)

 .ٖٕٛ/ٖ: بدائع الصنائع : انظر   (ٗ)



: اًمب٘مرة ) ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ ڇ : ىمقًمف شمٕم٤ممم و .3

231)  

 ٓ إقم٤مدةُ  , اًم٘م٤مئؿ قمغم ىمٞم٤مم اًمٜمٙم٤مح : ٕن اإلُمس٤مك اؾمتداُم٦مُ  ذم أيتلم دًمٞمٌؾ  و

اًمزائؾ
(ٔ)

. 

 

 : وأما ادعؼقل

آقمتٞم٤مض ٓ  ٚمُؽ ُمِ و , ٚمع سمٕمد اًمٓمالق اًمرضمٕمل إمج٤مقم٤مسم٤مخلُ  ؽ آقمتٞم٤مَض ومٝمق أٟمف يٛمٚمِ  .1

 
ِ
وم٤مت اًمتل يم٤من يٛمٚمؽ اًمتٍم   يمذًمؽ يٛمٚمؽ قمٚمٞمٝم٤م ؾم٤مئرَ و , اعمٚمؽ أصؾِ  يٙمقن إٓ سمٕمد سم٘م٤مء

ذًمؽ قمغم سم٘م٤مء اعمٚمؽ ُمٓمٚم٘م٤م ومدل   , اًمٚمٕم٤منواإليالء وٝم٤مر هق اًمٔم  و , قمٚمٞمٝم٤م ىمبؾ اًمٓمالق
(ٕ)

. 

٤م إذهِن وسمؾ اطمت٤مج إمم رض٤م اعمرأة  , سمف اًمزوج مل يستبد  , ًمق ُمـ وضمف و , ٕٟمف ًمق يم٤من إٟمِم٤مءً و .2

ـ يقضمبف قمٜمد ُمَ  اًمقزم  و اًمِمٝمقدِ و
(ٖ)

. 

 

 : فشٗع اهضابط 

 :م٤م يتٗمرع قمغم هذا اًمْم٤مسمط 

اعمٚمؽ يزول سمٕمد و , اًمرضمٕم٦م سمٕمد اٟم٘مْم٤مء اًمٕمدة : ٕن اًمرضمٕم٦م اؾمتداُم٦م اعمٚمؽ ح  ٓ شمِّم  .1

 ر آؾمتداُم٦مُ ق  ّمتومال شمُ  , اٟم٘مْم٤مء اًمٕمدة
(ٗ)

. 

 إن دظمٚم٧ِم : يم٠من ي٘مقل  , ٝم٤م إمم وىم٧م ذم اعمست٘مبؾأو إض٤مومتُ  ٓ يّمح شمٕمٚمٞمؼ اًمرضمٕم٦م سمنمطٍ  .2

 , عمٚمؽ اًمٜمٙم٤مح : ٕن اًمرضمٕم٦م اؾمتداُم٦مٌ  ِؽ وم٘مد راضمٕمتُ  إذا ضم٤مء همدٌ  أو,  ِؽ اًمدار وم٘مد راضمٕمتُ 

يم٠مصؾ اًمٜمٙم٤مح , إمم وىم٧م ذم اعمست٘مبؾ اإلض٤موم٦مَ وسمنمط  ومال يتٛمؾ اًمتٕمٚمٞمَؼ 
(ٔ)

. 

                                 
 .ٗٔ/ٗ: فتح القدير : انظر   (ٔ)
 .ٕٗٛ-ٖٕٛ/ٖ: ؛ وبدائع الصنائع  ٖٗ/ٙ: اؼببسوط : انظر   (ٕ)
 .ٜٕ/ٗ: فتح القدير : انظر   (ٖ)
 .ٛٙٗ/ٔ: الفتاوى اؽبندية و ؛  ٜٕٛ/ٖ: بدائع الصنائع : انظر   (ٗ)



اخلٞم٤مر يمام ٓ  ومال يتٛمؾ ذطَ  , اًمٜمٙم٤مح ذم اًمرضمٕم٦م ٓ يّمح : ٕهن٤م اؾمتب٘م٤مءُ  ط اخلٞم٤مرَ إذا َذ  .3

اًمٜمٙم٤مح يتٛمٚمف إٟمِم٤مءُ 
(ٕ)

. 

 مجٞمعِ و , اًمٚمٛمس سمِمٝمقةواًمت٘مبٞمؾ وسم٤مًمٜمٙم٤مح يم٤مًمقطء  ٕمٝم٤م سمٙمؾ ومٕمؾ خيتص  راضمِ ًمٚمزوج أن يُ  .4

هق ىم٤مئؿ ُمـ يمؾ وضمفو , ٥م طمرُم٦م اعمّم٤مهرة : ٕن اًمرضمٕم٦م اؾمتداُم٦م اًمٜمٙم٤محقضمِ ُم٤م يُ 
(ٖ)

. 

: ٕهن٤م اؾمتداُم٦م   اًمرضمٕم٦مُ  ٧ْم ِمٝمد صح  وم٢من مل يُ  , يـد قمغم اًمرضمٕم٦م ؿم٤مهدَ ِمٝمِ أن يُ  ستح٥م  يُ  .5

 ستح٥م ًمزي٤مدة إٓ أهن٤م شمُ  , ًمٞمس٧م ذـم٤م ومٞمف ذم طم٤مًم٦م اًمب٘م٤مء اًمِمٝم٤مدةُ و , اًمٜمٙم٤مح

ومٞمف اًمتٜم٤ميمرُ  آطمتٞم٤مط يمٞمال يرَي 
(ٗ)

. 

ومٙم٤مٟم٧م  , ًمٞمس٧م سم٢مٟمِم٤مءو , ًمق مل ُيْٕمٚمِٛمٝم٤م سم٤مًمرضمٕم٦م ضم٤مز : ٕن اًمرضمٕم٦م قمٜمدٟم٤م اؾمتداُم٦م اًم٘م٤مئؿ .6

ػ قمغم قمٚمؿ ف اإلٟمس٤من ذم ظم٤مًمص طم٘مف ٓ يتقىم  شمٍم  و , وم٤م ذم ظم٤مًمص طم٘مفاًمرضمٕم٦م شمٍم  

اًمٖمػم
(٘)

. 

يم٤مًمٜمٙم٤مح , اخلٓم٠مواًمٚمٕم٥م واهلزل وشمّمح اًمرضمٕم٦م ُمع اإليمراه و .7
(ٙ)

 . 

 

                                                                                               
؛  ٓٚٗ/ٔ: الفتاوى اؽبندية و ؛  ٗ٘/ٗ: البحر الرائق و ؛  ٕٜٕ/ٖ: بدائع الصنائع و ؛  ٕٕ/ٙ: اؼببسوط : انظر   (ٔ)

 .ٕٔٙ/ٜ: حاشية ابن عابدين و 
 .ٓٚٗ/ٔ: الفتاوى اؽبندية و ؛  ٕٗ٘/ٖ: بدائع الصنائع : انظر   (ٕ)
: فتح القدير و ؛  ٜٖ٘/ٕ: اؽبداية : انظر . إال أنو يكره لو الرجعة بغّب القوؿ ؛ ألنو ـبالف للسنة بَبكو اإلشهاد  (ٖ)

 . ٜٙٗ/ٔ: الفتاوى اؽبندية و ؛  ٕٓٔ/ٕ: اعبوىرة النّبة و ؛  ٙٔ/ٗ
 . ٜٖ٘/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٗ)
دل يعلمها بالرجعة فمن اعبائز أهنا تتزوج عند و جعها مستحب ؛ ألنو إذا راو لكن اإلعبلـ يف الرجعة مندوب إليو   (٘)

فاستحب لو أف  ,فكاف ترؾ اإلعبلـ فيو تسببا إذل عقد حراـ  , مضي ثبلث حيض ظنا منها أف عدُتا قد انقضت
 .ٛٔ/ٗ: الكفاية و ؛  ٕٙٛ/ٖ: بدائع الصنائع و ؛  ٖٕ/ٙ: اؼببسوط : انظر . يراجعها

 .ٕٔٙ/ٜ: حاشية ابن عابدين و ؛  ٓٚٗ/ٔ: الفتاوى اؽبندية و ؛  ٜٕ٘-ٜٕٗ/ٖ: بدائع الصنائع : انظر   (ٙ)



 

 

 

 

 

 إٓ بقء رٍ أصفُ  أربعةَ  ـف افؼربانُ ؿؽِ ٓ يُ  ـْ ادقيل مَ : وؾقف وابط 

 .مفيؾزَ   

 

 

 

 

 

 

 

 :ضابط في المولي  

 اًصاهفصى اخل

  اإلٙالء باب



 ؾزمفر إٓ بقء يَ أصفُ  أربعةَ  ؿؽـف افؼربانُ ـ ٓ يُ ادقيل مَ 
( )

. 

 

 : (2)تعوٚوٕ ٗت٘ضٚح اهضابط 

 ڇڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ ڇ :ىم٤مل شمٕم٤ممم , ف آٓي٤ممجٕمُ و,   اًمٞمٛملم:  ًمٖم٦مً  اإليالءُ 

 .(22: اًمٜمقر )

ُم٤م  ر ومّم٤مقمدا سم٤مهلل أو سمتٕمٚمٞمِؼ هق اًمٞمٛملم قمغم شمرك ىمرسم٤من اًمزوضم٦م أرسمٕم٦م أؿمٝمُ : ذم اًمنمع و

 .ف قمغم اًم٘مرسم٤منيستِم٘م  

 .هق احلٚمػ اعمذيمقر: ف ريمٜمُ و

 : ف ـمُ وذو

 . ذًمؽ سم٤مًمزوضمٞم٦مو , اعمرأة ٞم٦مُ حمٚم   .1

 .٤مرة قمٜمديمه٤ماًمٙمٗم   أهٚمٞم٦مِ و , اًمٓمالق قمٜمد اإلُم٤مم ذًمؽ سم٠مهٚمٞم٦مِ و , احل٤مًمػ ٦مُ هٚمٞم  أَ و .2

 .اًمٜم٘مص قمـ أرسمٕم٦م أؿمٝمر قمدمُ  .3

 :طمٙمؿ اإليالء ؿمٞمئ٤من و

اًمٙمٗم٤مرة إن يم٤من اإليالء  ًمزومُ  ومحٙمُٛمف , ة اإليالءد  سم٠من ي٘مرهب٤م ذم ُمُ  , ٜم٨ميتٕمٚمؼ سم٤محلِ : أطمديمه٤م 

إن : يم٠من ي٘مقل  , إن يم٤من اإليالء شمٕمٚمٞم٘م٤م سمنمط ٚمف ضمزاءً ُم٤م ضمٕمَ  ًمزومُ و , سم٤مؾمؿ ُمـ أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم

 .ر  ومٕمبدي طُم  ِؽ ىمرسمتُ 

 .وىمقع شمٓمٚمٞم٘م٦م سم٤مئٜم٦م ومحٙمٛمف , ة اإليالءد  ُمُ  ٧ْم سم٠من مل ي٘مرهب٤م طمتك  ُمَْم  , يتٕمٚمؼ سم٤مًمؼِم : اًمث٤مين و

                                 
 . ٕٓٗ/ٕ: اؽبداية   (ٔ)

 ".مث األصل أف اإليبلء كل ديْب سبنع صباع الزوجة يف اؼبدة إال حبق يلزمو( : " ٚٛص )قاؿ يف أصوؿ اعبامع الكبّب و 
 .ٚ/ٓٔ: الدر اؼبختار و ؛  ٕٙ٘/ٖ: بدائع الصنائع : انظر و 

حاشية و ؛  ٓٗ, ٛٗ/ٗ: فتح القدير و ؛  ٕٓٓ/٘: احمليط الربىاين و ؛  ٕٙ٘, ٕٔٙ, ٕٚٚ/ٖ: بدائع الصنائع  (ٕ)
 .ٕٔ-٘/ٓٔ: ابن عابدين 



هق وضمقب اًمٙمٗم٤مرة سمقضمقد اعمحٚمقف و , ٜم٨ماحلِ  ؿِ ٙمْ طُم  يامن ذم طمؼ  إَ  ؼ ؾم٤مئرَ قاومِ وم٤مإليالء يُ 

 , ؼ إن يم٤من اإليالء شمٕمٚمٞم٘م٤م سمنمطاجلزاء اعمٕمٚم   ًمزومُ و , إن يم٤من اإليالء سم٤مهلل , هق اًم٘مرسم٤منو , قمٚمٞمف

ذم اإليالء و , ٚمزُمف سم٤مًمؼم رءٌ وم٢من ذم ؾم٤مئر اإليامن ٓ يَ  , يامن ذم طمؼ طمٙمؿ اًمؼِم إَ  خي٤مًمػ ؾم٤مئرَ و

أؿمٝمر  أرسمٕم٦مُ  ٧ْم إذا ُمَْم :  يم٠مٟمف ىم٤مل اإليالء ذم طمٙمؿ اًمؼِم  ص٤مر شم٘مديرُ و , سم٤مئٜم٦م سم٤مًمؼم شمٓمٚمٞم٘م٦مٌ  يٚمزُمف

 .سم٤مئٜم٦م ـم٤مًمؼ شمٓمٚمٞم٘م٦مً  وم٠مٟم٧ِم  مل أىمرسمِؽ و

 ُمف سمسب٥م اًمٞمٛملم رءٌ ف ذم اعمدة ًمزِ ب زوضمتَ ـ إذا ىمرَ أن اعمقزم ُمَ : وم٤معمراد سم٤مًمْم٤مسمط قمغم هذا 

 . ٜم٨ماهلل شمٕم٤ممم سم٤محلِ  ؽ اؾمؿَ : ٕٟمف هتَ  اًمٙمٗم٤مرةُ  فتْ وم٢من يم٤مٟم٧م اًمٞمٛملم سم٤مهلل ًمزُمَ  , قمٚمٞمف يِمؼ  

ف قمغم شم٘مدير وضمقده : ٕٟمف يم٤مًمٞمٛملم ذم سمف أو طمٙمٛمُ  اجلزاء ًمزُمف اعمحٚمقُف وط إن يم٤من سم٤مًمنم  و

 .اًمنمط ى هبذه إؿمٞم٤مء قمغم اُمتٜم٤مع ُمب٤مذةِ أن احل٤مًمػ يت٘مق  

 

 : فشٗع اهضابط 

 : ومروع ٤م يتٗمرع قمغم هذا اًمْم٤مسمط ُمـ م

قًمٞم٤م ًمٚمح٤ملإٓ يقُم٤م مل يٙمـ ُمُ  ؾمٜم٦مً  ِؽ ٓ أىمرسمُ  واهلل: ًمق ىم٤مل  .1
(ٔ)

, : ٕٟمف اؾمتثٜمك يقُم٤م ُمٜمّٙمرا  

أرسمٕم٦م أؿمٝمر ُمـ  يض  ُمُ  ٜمف ىمرسم٤مهن٤م ىمبَؾ ٛمٙمِ ومٞمُ ,  ق قمغم يمؾ يقم ُمـ أي٤مم اًمسٜم٦م طم٘مٞم٘م٦مً ومٞمّمدُ 

 
ٍ
أؿمٝمر  وىمد سم٘مل ُمـ اًمسٜم٦م أرسمٕم٦مُ , وم٢من ىمرهب٤م ذم يقم ومل ي٘مرهب٤م سمٕمده , يٚمزُمف  همػم رء

 أؿمٝمر ٓ يّمػم ُمقًمٞم٤م أرسمٕم٦مُ  وإن مل يبَؼ , وم٠ميمثر ص٤مر ُمقًمٞم٤م سمٖمروب ؿمٛمس ذًمؽ اًمٞمقم 
(ٕ)

. 

                                 
ذلك ألنو صرؼ االستثناء إذل اليـو األخّب قياسا على اإلجارة يف قولو و  , صار موليا للحاؿ: قاؿ زفر رضبو اهلل و   (ٔ)

 بأف اإلجارة تبطل باعبهالة: أجيب و  , حيث ينصرؼ إذل اليـو األخّب إصباعا , ماأجرتك ىذه الدابة سنة إال يو : 
انظر . فبل حاجة إذل ترؾ اغبقيقة , فإهنا ال تبطل باعبهالة , خببلؼ اليمْب , فوجب صرفو إذل األخّب احَبازا عنو ,

 .ٕ٘ٙ/ٕ: تبيْب اغبقائق و ؛  ٕٓٗ/ٕ: اؽبداية و ؛  ٜٖٓٔ-ٖٛٓٔ/ٕ: ؿبتلف الرواية : 
: وتبيْب اغبقائق؛  ٕٓٗ/ٕ: اؽبداية و ؛  ٜٖٓٔ-ٖٛٓٔ/ٕ: ـبتلف الرواية و ؛  ٕٙ-ٕ٘/ٚ: اؼببسوط : انظر   (ٕ)

 .ٖٓ-ٕٚ/ٓٔ: الدر اؼبختار مع اغباشية و ؛  ٓٚ/ٗ: البحر الرائق و ؛  ٕ٘ٙ/ٕ



مل يٙمـ ُمقًمٞم٤م : ٕٟمف يٛمٙمٜمف  , اُمرأشمف هب٤مو , ؾ اًمٙمقوم٦مَ واهلل ٓ أدظُم : هق سم٤مًمبٍمة و ,وًمق ىم٤مل  .2

 اًم٘مرسم٤من ُمـ همػم رء يٚمزُمف سم٤مإلظمراج ُمـ اًمٙمقوم٦م
(ٔ)

. 

أو قمٛمرة أو  طم٩م   إن ىمرسمتؽ ومٕمكم  : سم٠من ي٘مقل  , أو صدىم٦م , أو صقم , ػ سمح٩م  ًمق طمٚمَ و .3

 ٜم٨م يٚمزُمف: ٕٟمف ٓ يٛمٙمٜمف اًم٘مرسم٤من إٓ سمحِ  قلٍ أو صٞم٤مم ومٝمق ُمُ  صدىم٦مٌ 
(ٕ)

. 

يض إرسمٕم٦م وم٢من يم٤من ذًمؽ اًمِمٝمر يٛميض ىمبؾ ُمُ  , يمذا صقم ؿمٝمرِ  إن ىمرسمتؽ ومٕمكم  : ًمق ىم٤مل و .4

إن يم٤من ٓ و , اعمدة سمٖمػم رء يٚمزُمفذم   يٛمٙمٜمف اًمقطءُ إؿمٝمر مل يٙمـ ُمقًمٞم٤م : ٕٟمف إذا ُم٣َم 

: ٕٟمف ٓ يٛمٙمٜمف وـم١مه٤م ذم اعمدة إٓ سمّمٞم٤مم  يٛميض ىمبؾ ُميض إرسمٕم٦م إؿمٝمر ومٝمق ُمقلٍ 

 يٚمزُمف
(ٖ)

. 

 .ُمقًمٞم٤م قمٜمديمه٤م ظمالوم٤م ّٕب يقؾمػص٤مر  , رؽ ومٕمبدي هذا طُم إن ىمرسمتُ : ًمق ىم٤مل و .5

هٝمٜم٤م و , ٜم٨م يٚمزُمفأن اعمقزم ُمـ ٓ يٛمٙمٜمف ىمرسم٤من اُمرأشمف ذم اعمدة إٓ سمحِ : وضمف ىمقًمف 

 ومال يٚمزُمف رء , ىمبؾ اًم٘مرسم٤من صمؿ ي٘مرهب٤م اًمٕمبدَ  سم٠من يبٞمعَ  , يٛمٙمٜمف اًم٘مرسم٤من ُمـ همػم رء يٚمزُمف

 .ومال يٙمقن ُمقًمٞم٤م ,

 , اًمٕم٤مدةورف ُم٤مٟمٕم٤م ذم اًمٕمُ  ٕمد  يُ وـ ىمرسم٤مهن٤م سمام يّمٚمح ُم٤مٟمٕم٤م ف ُمِ ع ٟمٗمَس أٟمف ُمٜمَ : ضمف ىمقهلام وو 

ومٙم٤من احلٜم٨م قمٜمد اًم٘مرسم٤من ٓزُم٤م قمغم اقمتب٤مر  , ر سم٘م٤مؤهاًمٔم٤مهِ و , اًمبٞمع ُمقهقمو , ومٙم٤من ُمقًمٞم٤م

 احل٤مل فم٤مهرا أو هم٤مًمب٤م
(ٗ)

. 

 

                                 
 .ٖٓ/ٓٔ: حاشية ابن عابدين و ؛  ٕ٘ٙ/ٕ: تبيْب اغبقائق و ؛  ٕٓٗ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٔ)
؛ ٕٚٔ-ٕٙٔ/ٕ: واعبوىرة النّبة ؛  ٔ٘/ٗ: ؛ فتح القدير  ٖٓٗ/ٕ: اؽبداية و ؛  ٕٗ/ٚ: اؼببسوط : انظر   (ٕ)

 .ٚٔ/ٓٔ: حاشية ابن عابدينو 

 .ٕٕٙ/ٖ: بدائع الصنائع : انظر   (ٖ)
: وحاشية ابن عابدين؛  ٕٚٔ/ٕ: اعبوىرة النّبة و ؛  ٕٕٙ/ٖ: ع الصنائع ئبداو ؛  ٖٓٗ/:ٕ: اؽبداية : انظر   (ٗ)

ٔٓ/ٔٚ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 : وؾقف ثالثة وقابط 

 ٚمؽ اًمزوِج ف ذم ُمِ قًمِ دظُم  ْمع ذم طم٤ملِ إصؾ أن اًمبُ : اًمْم٤مسمط إول 

 .د ُم٤مٕٓمَ ف ُمـ ُمٚمؽ اًمزوج ٓ يُ ظمروضمِ  وذم طم٤ملِ , ُم٤مٓ    ٕمد  يُ 

يمؾ ُم٤م ضم٤مز أن يٙمقن ُمٝمرا ذم اًمٜمٙم٤مح ضم٤مز أن يٙمقن : اًمث٤مين اًمْم٤مسمط 

 .وٓ يٜمٕمٙمس, سمدٓ ذم اخلٚمع 

ُمـ  ض٦مٌ ٕم٤موَ وُمُ , اًمزوج  ٥ِم ُمـ ضم٤مٟم اخلٚمع يٛملمٌ : ْم٤مسمط اًمث٤مًم٨م اًم

 .لمُمـ اجل٤مٟمبَ  هق يٛملمٌ : وقمٜمديمه٤م ,  (أّب طمٜمٞمٗم٦م) ٝم٤م قمٜمد اإلُم٤ممضم٤مٟمبِ 

  

 شادضاهفصى اه

 باب اخلوع



 في الخلع  : األول  ضابط  ال
دم حال خروجف مـ مؾؽ و , دخقفف دم مؾؽ افزوج ُيعد  مآً ضع دم حال إصؾ أن افبُ 

 مآً  عد  افزوج ٓ يُ 
( )

. 

 

 : (2)تعوٚوٕ ٗت٘ضٚح اهضابط 

 ,صمبقت اعمٚمؽ سم٤مًمٜمٙم٤مح: أي  , ُم٤م طم٤مًم٦م اًمدظمقلق  ْمع ُمت٘ماعمراد سم٤مًمْم٤مسمط أن اًمِم٤مرع ضمٕمؾ اًمبُ 

 , اخلروج ُم٤م طم٤مًم٦مَ يٕمٚمف ُمت٘مق   ملو , هل ُمٝمر اعمثؾو , فًمزُم٧م ىمٞمٛمتُ  سمدًمٞمؾ أهنام ًمق ؾمٙمت٤م قمـ اعمٝمر

 .ذم اًمٓمالق إمج٤مقم٤م سمدًمٞمؾ أٟمف ٓ يٚمزُمف رءٌ  , ؾم٘مقط اعمٚمؽ: أي 

 : ىم٤مل ذم ومتح اًم٘مدير 

ف ٙمُ ع تٚم  نَم ومٚمؿ يُ  , أن اًمبْمع ذيٌػ : م قمٜمد اًمدظمقل دون اخلروج اًمٗم٘مف ذم ًمزوم اًمت٘مق  و "

ص اًمبْمع ًمٚمتخٚم   يّمؾ سمف ذُف : أي  , ف ذٌف وم٠مُم٤م اإلؾم٘م٤مط ومٜمٗمُس  , نمومفض إفمٝم٤مرا ًمِ قَ إٓ سمٕمِ 

 "هق طم٤مصؾ هٜم٤م سمدوٟمفو , ضومال طم٤مضم٦م إمم إي٤مب اعم٤مل : إذ مل ي٥م إٓ هلذا اًمٖمرَ  , ُمـ اعمٛمٚمقيمٞم٦م

(ٖ)
. 

 

 : فشٗع اهضابط 

 : ُمـ ومروع هذا اًمْم٤مسمط 

                                 
 .ٗٔٔ: اللفظ مأخوذ من أصوؿ اعبامع الكبّب   (ٔ)

ألف  , خببلؼ النكاح , أما ملك البضع يف حالة اػبروج غّب متقـو على ما نذكر( : "٘ٓٗ/ٕ)قاؿ يف اؽبداية و 
 ".البضع يف حالة الدخوؿ متقـو

 . ٗٛ-ٖٛ/ٗ: البحر الرائق و ؛  ٕٖٕ/ٖ: بدائع الصنائع : انظر و 
 .٘ٙ-ٗٙ/ٗ: فتح القدير و ؛  ٕٖٕ/ٖ: بدائع الصنائع و ؛  ٘ٓٗ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٕ)

(ٖ)  ٗ/ٙ٘. 



ز قمٚمٞمٝم٤م ٤م مل يُ سمامهلِ  , هل صٖمػمةو , فُمـ ظمٚمع اسمٜمتَ  .1
(ٔ)

: ٕن وٓي٦م إب ٟمٔمري٦م
(ٕ)

 ٓ ٟمٔمرَ و , 

وم٢مقمٓم٤مء اعمت٘مقم ُمـ ُم٤مهل٤م  , ماخلٚمع ُمت٘مق   سمدُل و , مُمت٘مق   ْمع طم٤مًم٦م اخلروج همػمُ هل٤م ومٞمف : إذ اًمبُ 

هق ٓ يٛمٚمٙمفو , ع سمامهل٤مسمٕمقض همػم ُمت٘مقم ٓ يقز : ٕٟمف ذم ُمٕمٜمك اًمتؼم  
(ٖ)

. 

م ذم ُم٤مل آسمـ : ٕٟمف أقمٓمك اعمت٘مق   ًمزم اعمٝمرُ و , ف اًمّمٖمػم سمٛمٝمر اعمثؾ ضم٤مز قمٚمٞمفج اسمٜمَ ًمق زو   .2

 ُمـ ُم٤مًمف سمٛمت٘مقم
(ٗ)

. 

ل بد  ع : ٕهن٤م شمُ اًمؽميم٦م : ٕن اخلٚمع ُمٜمٝم٤م سمٛمٜمزًم٦م اًمتؼم   ٚم٨ِم  ُمـ صمُ يٕمتؼَم  ًمق اظمتٚمٕم٧م اعمريْم٦مُ  .3

ومٚمؿ يٙمـ هل٤م ذًمؽ إٓ  , هق اًمبْمع طم٤مًم٦م اخلروجو , اًمقرصم٦م سمام ًمٞمس سمامل ؼ سمف طمؼ  يتٕمٚم   ُم٤مًٓ 

 ُمـ اًمثٚم٨م
(٘)

. 

ًمٙمقٟمف ُم٘م٤مسمٚم٦م اعمت٘مقم سم٤معمت٘مقم , اعم٤مل سمٛمٝمر اعمثؾ ُمـ مجٞمع ٟمٙم٤مح اعمريض يٕمتؼَم  .4
(ٙ)

. 

همػم وذم اخلٚمع : ٕن ُمٚمؽ اًمبْمع ُمت٘مقم صمبقشم٤م  ًٓ ُم٤م ضم٤مز أن يٙمقن ُمٝمرا ضم٤مز أن يٙمقن سمدَ  .5

ُم٤م يّمٚمح قمقض٤م ًمٚمٛمت٘مقم أومم أن يّمٚمح ًمٖمػم اعمت٘مقمو , ُمت٘مقم ؾم٘مقـم٤م
(ٚ)

. 

                                 
 .ٜٛ/ٗ: البحر الرائق : انظر . يقع الطبلؽو ال يلزمها اؼباؿ : أي   (ٔ)
 .ٜٜٔص : انظر . وقد سبق بياف معُب كوف والية األب نظرية  (ٕ)
البحر الرائق و ؛  ٛٚ/ٗ: فتح القدير و ؛  ٛٚ/ٗ: العناية و ؛  ٓٛ/٘:  احمليط الربىاين , ٛٓٗ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٖ)

 :ٗ/ٜٛ. 
 .ٛٚ/ٗ: فتح القدير و ؛  ٛٓٗ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٗ)
 .ٜٗٔ/ٚ: البناية و ؛  ٛٚ/ٗ: فتح القدير و ؛  ٖٜ/٘: احمليط الربىاين و ؛  ٙٓٗ-٘ٓٗ/ٕ: اؽبداية : انظر   (٘)
 .ٜٗٔ/ٚ: البناية و ؛  ٜٕٙ-ٕٛٙ/ٕ: تبيْب اغبقائق و ؛  ٜٓٗ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٙ)
 .ٜٕٙ/ٕ: تبيْب اغبقائق و ؛  ٖٕٔ/ٖ: بدائع الصنائع و ؛  ٚٓٗ-ٙٓٗ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٚ)



 في بدل الخلع  : الثاني  ضابط  ال
ٓ يـعؽسو , ؾعٓ دم اخلُ دم افـؽاح جاز أن يؽقن بَد  مفراً  ـؾ ما جاز أن يؽقنَ 

( )
. 

 

 : (2)تعوٚوٕ ٗت٘ضٚح اهضابط 

مٚمع : ٕن ُم٤م يّمٚمح قمقض٤م ًمٚمٛمت٘مق  ًمٚمخُ  ح سمدًٓ ح ُمٝمرا صٚمُ أن يمؾ ُم٤م صٚمُ : اعمراد سم٤مًمْم٤مسمط 
(ٖ)

 

 أومم أن يّمٚمح قمقض٤م ًمٖمػم اعمت٘مقم
(ٗ)

 .ف ُمٝمراُم٤م ضم٤مز سمدٓ ًمٚمخٚمع ضم٤مز يمقٟمُ  ًمٞمس يمؾ  و , 

اومؽمىم٤م ذم أن اعمٝمر و , ض قمـ ُمٚمؽ اًمٜمٙم٤محقَ اخلٚمع اؾمتقي٤م ذم أن يمال ُمٜمٝمام قمِ وأن اعمٝمر : سمٞم٤مٟمف 

أن ُمبٜم٤مه : يؽمشم٥م قمغم يمقن اخلٚمع ؾم٘مقـم٤م و. ٘م٤مسمٚمف ؾم٘مقـم٤ماخلٚمع يُ و , اًمٜمٙم٤مح صمبقشم٤م ؾ ُمٚمَؽ ٘م٤مسمِ يُ 

يمام  , ٙمٚمٞم٦مه قمـ اًمٕمقض سم٤مًمظمٚمق  و , فومج٤مز شمٕمٚمٞم٘مُ  , قمـ همػم ُمت٘مقم ٦م : ٕٟمف اقمتٞم٤مٌض قمغم اعمس٤محَم 

 .اجلٝم٤مًم٦م كِ ٝمقل اعمستدرَ جإمم إضمؾ اعم اًمت٠مضمٞمُؾ و ضم٤مز ومٞمف اًمٕمقض اعمجٝمقُل 

م ُمت٘مق   ُم٤ملٍ  هق شمسٛمٞم٦مُ و , ِمؽمط ذم اًمٜمٙم٤محك ومٞمف سمنمط مل يُ اعمسٛم   وضمقُب  هلذا اظمتص  و

ضمد هذا وم٢من وُ . ِم٦مُمتٗم٤مطمِ  همػمَ  ىمٚمٞمٚم٦م أو يمثػمةً  ضمٝم٤مًم٦مً  أو جمٝمقلٍ  اخلٚمع ُمٕمٚمقمٍ  وىم٧َم  ُمقضمقدٍ 

ك أو ُمٝمر ف سم٤مًمٜمٙم٤مح ُمـ اعمسٛم  تْ ُم٤م اؾمتح٘م   ًمٙمـ ي٥م قمٚمٞمٝم٤م رد   , ٥مإٓ مل يِ ووضم٥م اًمبدل  اًمنمطُ 

 ٧م ذم اخلٚمع ُم٤مٓ ُمت٘مقُم٤م ُمٕمدوُم٤م وىم٧م اخلٚمع أو جمٝمقٓ ضمٝم٤مًم٦م وم٤مطمِم٦ماعمثؾ إن ؾمٛم  
(٘)

ذًمؽ و. 

ًمف  ُمت٘مقم ض٤مُمٜم٦مً  ُم٤ملٍ  شمسٚمٞمؿَ  ُم٦مً ٚمتزِ ُمُ  ْت ومّم٤مرَ  , ف سم٤مًمتسٛمٞم٦مشمْ وم٘مد همر   , ُم٤مٓ ُمت٘مقُم٤م ٧ْم ٕهن٤م عم٤م ؾمٛم  

ر قمٚمٞمف اًمقصقل إًمٞمف ىمد شمٕمذ  و , ُم٤مل ُمت٘مقم قسمزوال ُمٚمٙمف إٓ سمٕمقض ه اًمزوج مل يرَض و , ذًمؽ

                                 
 .٘ٙ/ٗ: اللفظ مأخوذ من العناية   (ٔ)

 ".ما جاز أف يكوف مهرا جاز أف يكوف بدال يف اػبلعو ( : "٘ٓٗ/ٕ)قاؿ يف اؽبداية و 
 .ٖٛ/ٗ: البحر الرائق و ؛  ٖٕٔ/ٖ: لصنائع بدائع ا: انظر و 

تبيْب و ؛  ٕٚ-ٓٚ/٘: احمليط الربىاين و ؛  ٖٖٕ-ٖٕٔ/ٖ: بدائع الصنائع و ؛  ٙٓٗ-٘ٓٗ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٕ)
 . ٛٙ-ٙٙ/ٗ: فتح القدير و ؛  ٜٕٙ/ٕ: اغبقائق 

 .ىو البضع حالة الدخوؿو   (ٖ)
 .ىو البضع حالة اػبروجو   (ٗ)
 .ٕٖٕ/ٖ: بدائع الصنائع : انظر  .ما جيري ؾبراىاو كجهالة اعبنس   (٘)



ْمع ٓ إمم ىمٞمٛم٦م اًمبُ و , هذه إؿمٞم٤مء جلٝم٤مًمتٝم٤م ذم ٟمٗمسٝم٤م ٓ ؾمبٞمؾ إمم اًمرضمقع إمم ىمٞمٛم٦مِ و , فًمٕمدُمِ 

قمغم اًمزوج  م سمف اًمبْمعُ ق  ومقضم٥م اًمرضمقع إمم ُم٤م ىمُ  , ْمع قمٜمد اخلروج قمـ اعمٚمؽًمٚمبُ  ٕٟمف ٓ ىمٞمٛم٦مَ 

 .ذًمؽ ُم٤م أقمٓم٤مه٤م ُمـ اعمٝمرو , قمٜمد اًمدظمقل

ؼ شم٘مع اًمٗمرىم٦م : ٕن اإلي٘م٤مع ُمٕمٚم  و , ومال رء قمٚمٞمٝم٤م أصال , ُم٤مٓ ُمت٘مقُم٤م ذم اخلٚمع وم٢من مل شمسؿ  

ًمف ةً ؿمٞمئ٤م ُمت٘مقُم٤م ًمتّمػم هم٤مر   ٓ ي٥م قمٚمٞمٝم٤م رء : ٕهن٤م مل شمسؿ  و , ضمدىمد وُ و , سم٤مًم٘مبقل
(ٔ)

ٓ و , 

 .اعمثؾ ومٞمف همػم ُمت٘مقم طمٞم٨م ي٥م ُمٝمرُ  سمخالف اًمٜمٙم٤مح سماملٍ  , ف٥م قمٚمٞمٝم٤م ىمٞمٛمتُ تجِ ُمت٘مقم ًمِ اًمبْمع 

 

 :فشٗع اهضابط 

 : ُمـ ومروع هذا اًمْم٤مسمط 

 قمنمةُ  اعمٝمرِ  ح ُمٝمرا : ٕن أىمؾ  ٓ يّمٚمُ و , ضم٤مز ؿَ ُمـ قمنمة دراهِ  ف قمغم أىمؾ  تْ ًمق ظم٤مًمٕمَ  .1

دراهؿ
(ٕ)

. 

أو  ,امرأو ُم٤م ذم ٟمخٞمٚمٝم٤م ُمـ صمِ  , أو ُم٤م ذم سمٞمتٝم٤م ُمـ ُمت٤مع , ه٤م ُمـ ُم٤ملًمق اظمتٚمٕم٧م قمغم ُم٤م ذم يدِ  .2

 ٧ْم وم٢من يم٤من هٜم٤مك ُم٤م ؾمٛم   , ـٛمٝم٤م ُمـ ًمبَ أو ُم٤م ذم رضوع همٜمَ  , ُم٤م ذم سمٓمقن همٜمٛمٝم٤م ُمـ وًمد

سمٕم٘مد اًمٜمٙم٤مح : ٕهن٤م همرشمف  ٧ْم ُم٤م اؾمتح٘م   إن مل يٙمـ هٜم٤مك رء ًمزُمٝم٤م رد  و , ومٝمق ًمٚمزوج

 ومٞمج٥م ُمٝمرُ  , ح قمقض٤م ذم اًمٜمٙم٤محوم٢من هذه إؿمٞم٤مء ٓ شمّمٚمُ  , سمخالف اًمٜمٙم٤مح , سم٤مًمتسٛمٞم٦م

اعمثؾ
(ٖ)

. 

ٓ رء ًمف قمٚمٞمٝم٤م : و أو ظمٜمزير وىمٕم٧م اًمٗمرىم٦مُ , أو مخر  , دم أو , إذا اظمتٚمٕم٧م ُمٜمف قمغم ُمٞمت٦مو .3

 , ك ًمٞمس٧م ُمت٘مقُم٦م ذم طمؼ اعمسٚمٛملماعمسٛم  و , ضمد ومٞم٘معىمد وُ و , ؼ سم٤مًم٘مبقلٕن اإلي٘م٤مع ُمٕمٚم  

                                 
 .ٔٚ/٘: احمليط الربىاين : انظر . الرجوع عليها بالغرر يكوفو   (ٔ)

 .ٜٕٙ/ٕ: تبيْب اغبقائق و ؛  ٙٙ-٘ٙ/ٗ: فتح القدير : انظر   (ٕ)
: احمليط الربىاين و ؛  ٖٖٕ-ٕٖٕ/ٕ: بدائع الصنائع و ؛  ٙٓٗ/ٕ: اؽبداية و ؛  ٚٛٔ-ٙٛٔ/ٙ: اؼببسوط : انظر   (ٖ)

٘/ٚٔ . 



 , ومال يٚمزُمٝم٤م رءٌ  ,  سم٤مًمٗمرىم٦م سمٖمػم قمقضٕمٝم٤م قمٚمٞمف وم٘مد ريِض وم٢مذا ظم٤مًم , ومٚمؿ يّمٚمح قمقض٤م

اعمثؾ سمخالف اًمٜمٙم٤مح طمٞم٨م ي٥م ُمٝمرُ 
(ٔ)

. 

أو سمام دحٛمؾ  , ج قمٚمٞمفأو سمام شمتزو   , فصمُ أو سمام شمرِ  , ُمـ ُم٤ملٍ  ٥م اًمٕم٤ممَ إن اظمتٚمٕم٧م ُمٜمف سمام شمٙمتِس  .4

 وىمٕم٧م اًمٗمرىم٦م , اًمزوُج ؾ وم٘مبِ  , ٝم٤م اًمٕم٤ممَ ر ٟمخٞمٚمُ ثٛمِ أو ُم٤م يُ  , ؾست٘مبَ ٝم٤م ومٞمام يُ ٝم٤م أو همٜمٛمُ ضم٤مريتُ 

 , قمغم ظمٓمر اًمقضمقد ٧م أم ٓ : ٕٟمف ُمٕمدومٌ د ُم٤م ؾمٛم  ضمِ ٧م ُمـ اعمٝمر وُ قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م اؾمتح٘م  و

 , اًم٘مدروٗم٦م اًمّم  واجلٜمس  أو ٕٟمف جمٝمقُل  , ه ذم رء ُمـ اًمٕم٘مقداعمٕمدوم ٓ يّمح ذيمرُ و

اعم٘مبقض ومٚمزُمٝم٤م رد   , ومتٗم٤مطمِم٧م اجلٝم٤مًم٦مُ 
(ٕ)

. 

أهيام  , فًمف ظم٤مدم واطمد وؾمط أو ىمٞمٛمتُ و , ف ومٝمق ضم٤مئزإن اظمتٚمٕم٧م ُمٜمف قمغم ظم٤مدم سمٖمػم قمٞمٜمِ  .5

  قمغم اًم٘مبقل يمام ذم اًمّمداقضمؼِم أشم٧م سمف أُ 
(ٖ)

. 

 

  

                                 
: احمليط الربىاين و ؛  ٕٖٕ-ٖٕٔ/ٖ: بدائع الصنائع و ؛  ٘ٓٗ/ٕ: اؽبداية و  ؛ ٜٔٔ/ٙ: اؼببسوط : انظر   (ٔ)

٘/ٚٓ-ٚٔ. 

 .ٔٚ/٘: احمليط الربىاين و ؛  ٖٖٕ/ٖ: ؛ بدائع الصنائع  ٜٛٔ-ٛٛٔ/ٙ: اؼببسوط : انظر   (ٕ)
 .ٖٔٔ/ٕ: النّبة اعبوىرة و ؛  ٛٛٔ/ٙ: اؼببسوط : انظر   (ٖ)



 في صفة الخلع  : الثالث  ضابط  ال
 : ظـدمهاو ,( أيب حـقػة) مـ جاكبفا ظـد اإلمام وةٌ معاوَ و , مـ جاكب افزوج اخلؾع يؿغٌ 

 غمـ اجلاكبَ  هق يؿغٌ 
( )

. 

 

 : (2)تعوٚوٕٗت٘ضٚح اهضابط 

ف شمٕمٚمٞمؼ اًمٓمالق ص٤مطمب٤مه قمغم أن اخلٚمع ُمـ ضم٤مٟم٥م اًمزوج يٛملم : إذ طم٤مصٚمُ واشمٗمؼ اإلُم٤مم 

 . اًمٞمٛملم اقمك ومٞمف أطمٙم٤ممُ ومػُم  , سم٘مبقهل٤م اعم٤مَل 

أن : سمٛمٕمٜمك  , اًمزوج يٛملمِ  ٚمف اًمّم٤مطمب٤من ذطَ ومجٕمَ  , صمؿ اظمتٚمٗمقا ذم اخلٚمع ُمـ ضم٤مٟم٥م اعمرأة

 . يٛملم اًمزوج ت٤ممِ  اعم٤مل ذطُ  ىمبقل اعمرأة اًمتزامَ 

 ومػماقمك ومٞمف أطمٙم٤ممُ  , سمٕمقض ُم٤ملٍ  ض٦م : ٕٟمف تٚمٞمُؽ هق ُمـ ضم٤مٟمبٝم٤م ُمٕم٤موَ : ىم٤مل اإلُم٤مم و

 .ٟمحقهوُمٕم٤موض٦م اعم٤مل يم٤مًمبٞمع 

يٛمٞمٜمف ٓ   يمقٟمف ذطَ ":لم سم٠من جمٞمب٤م قمـ ىمقل اًمّم٤مطمبَ  , امم ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اإلُم٤ممُ ح اسمـ اهلُ رضم  و

 يٙمقن ٟمٗمس اًمبٞمع ذطَ  , ر  هذا ومٕمبدي طُم  َؽ إن سمٕمتُ : ف ذم ٟمٗمسف : أٓ شمرى أٟمف ًمق ىم٤مل ؾ طم٘مٞم٘متَ بٓمِ يُ 

 , حلٙمٛمٝم٤م ُمـ وضمقب اًمتسٚمٞمؿ ُم٦مً ُمستٚمزِ  ف ُمٕم٤موض٦مً ؾ سمف يمقٟمُ مل يبٓمُ و , ٕمتؼ سمقضمقدهيٛمٞمٜمف طمتك يُ 

 "سم٤مخلٞم٤مروسم٤مًمٕمٞم٥م  اًمرد  و
(ٖ)

 . 

 

                                 
 .ٛ٘/ٗ: اللفظ مأخوذ من فتح القدير   (ٔ)

أف اػبلع يف جانبها دبنزلة : أليب حنيفة و  , شرطها امن جانبهو  , ألنو يف جانبو ديْب( : "ٛٓٗ/ٕ)قاؿ يف اؽبداية و 
 ..."البيع

 . ٕٕٛ/ٖ: بدائع الصنائع و ؛  ٓٚٗ-ٜٙٗ/ٕ: خاف  الزيادات لقاضي شرح: وانظر 
: فتح باب العناية و ؛  ٜٔٔ/ٚ: البناية و ؛  ٗٚ/ٗ: العناية و ؛  ٔٚ/ٗ: فتح القدير و ؛  ٛٓٗ/ٕ: داية اؽب: انظر   (ٕ)

 .ٓٚ-ٙٙ/ٓٔ: الدر اؼبختار مع حاشية ابن عابدين و ؛  ٙٗٔ/ٕ
 .ٗٚ/ٗ: فتح القدير   (ٖ)



 : فشٗع اهضابط 

 :ُم٤م يتٕمٚمؼ سمج٤مٟم٥م اًمزوج ُمـ ومروع هذا اًمْم٤مسمط

أو  , قمغم يمذا ِؽ م زيد وم٘مد ظم٤مًمٕمتُ إذا ىمدِ : ُمثؾ , وىم٧مف إمم إض٤مومتُ وف سمنمط يّمح ًمف شمٕمٚمٞم٘مُ  .1

 واًم٘مبقل إًمٞمٝم٤م سمٕمد ىمدوم زيد و , قمغم يمذا ِؽ وم٘مد ظم٤مًمٕمتُ  إذا ضم٤مء همدٌ 
ِ
اًمقىم٧م : ٕهن٤م  جملء

 ٤م ىمبؾ ذًمؽ ًمٖمقاومٙم٤من ىمبقهلُ  , اًمقىم٧موؼ قمٜمد وضمقد اًمنمط شمٓمٚمَ 
(ٔ)

. 

ٓ يٛمٚمؽ  , أًمػ درهؿ ؽ قمغمظم٤مًمٕمتُ : ومٚمق ىم٤مل  , هق سم٤مخلٚمع ف قمٜمف إذا اسمتدأَ ٓ يّمح رضمققمُ  .2

اعمرأة قمـ اًم٘مبقل ٓ هنَل و , فيمذا ٓ يٛمٚمؽ ومسخَ و , قمٜمف اًمرضمقعَ 
(ٕ)

. 

ػ قمغم اًمبٚمقغ إًمٞمٝم٤م يتقىم  و , ؾ سم٘مٞم٤مُمف قمٜمف ىمبؾ ىمبقهل٤مومال يبٓمُ  , ف قمغم اعمجٚمس إي٤مسمُ ٓ ي٘متٍِم  .3

 إن يم٤مٟم٧م هم٤مئب٦م
(ٖ)

. 

 ,قمغم أين سم٤مخلٞم٤مر صمالصم٦م أي٤مم ـم٤مًمؼ قمغم أًمٍػ  أٟم٧ِم : ومٚمق ىم٤مل اًمزوج  , اخلٞم٤مر ًمٞمس ًمف ذطُ  .4

 , ذم ىمقهلؿ مجٞمٕم٤م وم٤مخلٞم٤مر سم٤مـمٌؾ  , اخلٞم٤مروقمغم طمٙمٛمف ُمـ اًمتزام اعم٤مل  اًمٓمالَق  ٚم٧ْم وم٘مبِ 

ٓ و , : ٕن اخلٚمع ُمـ ضم٤مٟم٥م اًمزوج يٛملم يٚمزُمٝم٤م اعم٤مُل و ىمبقهل٤م ذًمؽ ي٘مع اًمٓمالُق  دِ ومبٛمجر  

 يامنذم إَ  ظمٞم٤مرَ 
(ٗ)

. 

قمغم ىمقل اإلُم٤مم سم٠من اخلٚمع ُمـ ضم٤مٟمبٝم٤م ) ُمـ ومروع هذا اًمْم٤مسمط  اعمرأةؼ سمج٤مٟم٥م ُم٤م يتٕمٚم  و

 : ( ُمٕم٤موض٦م

: ٕن اًمبٞمع ٓ ي٘مبؾ ذًمؽ ٝم٤م اخلٚمعَ ٓ إض٤مومتُ وٝم٤م ٓ يّمح شمٕمٚمٞم٘مُ  .1
(٘)

. 

                                 
 .ٚٙ/ٓٔ: حاشية ابن عابدين و ؛  ٕٕٛ/ٖ: ؛ بدائع الصنائع  ٔٚٗ/ٕ: شرح الزيادات : انظر   (ٔ)
 .ٚٙ/ٓٔ: حاشية ابن عابدين و ؛  ٕٕٛ/ٖ: بدائع الصنائع و ؛  ٛٓٗ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٕ)
 .ٚٙ/ٓٔ: حاشية ابن عابدين و ؛  ٕٕٛ/ٖ: بدائع الصنائع : انظر   (ٖ)
 .ٖٚ/ٗ: فتح القدير و ؛  ٕٕٛ/ٖ: بدائع الصنائع و ؛  ٛٓٗ/ٕاؽبداية : انظر   (ٗ)
 .ٛٙ/ٓٔ: حاشية ابن عابدين و ؛  ٕٕٛ/ٖ: بدائع الصنائع : انظر   (٘)



 ٟمٗمز ُمٜمَؽ  اظمتٚمٕم٧ُم : سم٠من ىم٤مًم٧م  , ٝم٤م ىمبؾ ىمبقل اًمزوج إذا يم٤من آسمتداء ُمٜمٝم٤ميّمح رضمققمُ  .2

ًمبٞمعيم٤م , ع قمٜمف ىمبؾ ىمبقل اًمزوجومٚمٝم٤م أن شمرضمِ  , سمٙمذا
(ٔ)

. 

٤م قمغم ػ إي٤مهُب ومال يتقىم   , أةأيْم٤م إن يم٤مٟم٧م هل اعمبتدِ  فسم٘مٞم٤مُمو , ٝم٤م قمـ اعمجٚمسيبٓمؾ سم٘مٞم٤مُمِ  .3

ؾ مل يّمحىمبِ وف طمتك ًمق سمٚمٖمَ  , ُم٤م وراءه ًمق يم٤من هم٤مئب٤م
(ٕ)

 ٜمل صمالصم٤م ومٚمَؽ ٘متَ إن ـمٚم  : وم٢مذا ىم٤مًم٧م . 

 ًمف إن ومٕمٚمف سمٕمده ومال رءَ و , ف إًمُػ وم٢من ومٕمؾ ذم اعمجٚمس ومٚمَ  , أًمٌػ  قمكم  
(ٖ)

. 

ٚم٧م وم٘مبِ  , أي٤مم سم٤مخلٞم٤مر صمالصم٦مَ  قمغم يمذا قمغم أٟمِؽ  ِؽ ظم٤مًمٕمتُ : سم٠من ىم٤مل  , اخلٞم٤مر هل٤م صح ذطُ  .4

 , وضم٥م اعم٤ملوة وىمع اًمٓمالق د  اظمت٤مرت ذم اعمُ  قطمتك ًم , اإلُم٤مم أّب طمٜمٞمٗم٦مقمٜمد ضم٤مز اًمنمطُ 

د سمٛمجر   وم٤مًمٓمالق واىمعٌ  , اخلٞم٤مر سم٤مـمؾ ذطُ  : قمٜمديمه٤مو , ٓ ي٥مو , ت ٓ ي٘معإن رد  و

 فومٙمذا ذـمُ  , ٓ ي٘مبؾ اًمٗمسَخ  اًمٞمٛملمُ و , يٛمٞمٜمف قمٚمٞمٝم٤م اعم٤مل : ٕن ىمبقهل٤م ذطُ وىمبقهل٤م 
(ٗ)

. 

سمخالف اًمٓمالق , ض٦مٝم٤م سمٛمٕمٜم٤مه : ٕٟمف ُمٕم٤موَ ِمؽمط ذم ىمبقهل٤م قمٚمٛمُ يُ  .5
(٘)

هلذا ٓ يّمح و , 

 وم٢من اًمٕمٚمؿ سم٤معمٕمٜمك ذطٌ  , ٕمٚمؿ ُمٕمٜم٤مهشمهل ٓ و , ُمٜمَؽ  اظمتٕمٚم٧ُم : ٜمٝم٤م سم٤مًمٕمرسمٞم٦م اخلٚمع إذا ًم٘م  

 ذم صح٦م اعمٕم٤موض٤مت
(ٙ)

. 

 

 

 

                                 
 .ٛٙ/ٓٔ: حاشية ابن عابدين و ؛  ٛٓٗ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٔ)
 .ٜٙ-ٛٙ/ٓٔ: حاشية ابن عابدين و ؛  ٛٓٗ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٕ)
 .ٗٚ/ٗ: فتح القدير   (ٖ)
: ابن عابدين  حاشيةو ؛  ٖٚ/ٗ: فتح القدير و ؛  ٕٕٛ/ٖ: بدائع الصنائع و ؛  ٚٓٗ/ٕ: اؽبداية : انظر : انظر   (ٗ)

ٔٓ/ٙٛ . 
 .ٓٚ/ٓٔ:حاشية ابن عابدين  (٘)
 .ٕٙٔ/ٕ: عمدة الرعاية و ؛  ٗٛ-ٖٛ/ٗ: فتح القدير : انظر   (ٙ)



 

 

 

 

 

 

 : وؾقف وابطان 

 

ُمـ  إًمٞمف اًمٓمالُق  ْم٤مُف ؿ ُم٤م يُ اعمسٚمِ  ٝم٤مر شمِمبٞمفُ اًمٔم  : اًمْم٤مسمط إول 

 .ف قمغم اًمت٠مسمٞمدُمِ حمرَ  ْمقِ ُمـ قمُ  م إًمٞمف اًمٜمٔمرُ اًمزوضم٦م سمام يرُ 

 ُم٘مروٟم٤م سم٤مًمٜمٞم٦م وضمٜمسِ  اًمرق   َؾ ؼ يم٤مُمِ إصؾ أن يٙمقن اعمٕمتَ : اًمْم٤مسمط اًمث٤مين 

 .ٖمك ُمـ اعمٜم٤مومع سمال سمدلٍ بتَ ُم٤م يُ 

 

 

 

 

 اهشابعاهفصى 

 باب اهظٔاس



 في الظهار  : األول  ط  ضابال
رمف ضق حَم م إفقف افـظر مـ ظُ مـ افزوجة بام حيرُ  ضاف إفقف افطالُق ؿ ما يُ ادسؾِ  فار تشبقفُ افظ  

 ظذ افتلبقد
( )

. 

 

 : (2)تعوٚوٕ ٗت٘ضٚح اهضابط 

 .أريم٤مٟمف يمرِ ذِ وورد اًمْم٤مسمط ذم سمٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م اًمٔمٝم٤مر اًمنمقمل 

يمام ًمق  , اًمْمٛمٜمل  و , لُم  ٝمر أُ يمٔمَ  قمكم   أٟم٧ِم : يم٘مقًمف  , اًمٍميح ؾ اًمتِمبٞمفَ ؿمٛمَ  "شمِمبٞمف": وم٘مقًمف 

 .يٜمقي ذًمؽ , ُمثؾ ومالٟم٦م أٟم٧م قمكم  : وم٘م٤مل  , ٝم٤مر ُمٜمٝم٤م زوضُم رضمؾ فم٤مهَ  يم٤مٟم٧م اُمرأةُ 

 .ُمثال ٧م سمٞمقم أو ؿمٝمرٍ اعم١مىم  و , ًمق سمٛمِمٞمئتٝم٤موؼ ؿمٛمؾ اعمٕمٚم  و

 .إن ٟمقىو وم٢مٟمف سم٤مـمٌؾ  , سمال شمِمبٞمفٍ , ل ُم  أُ  أٟم٧ِم : اطمؽمز سمف قمـ ٟمحق و

اًمٜم٤مئؿ واعمجٜمقن وومال يّمح فمٝم٤مر اًمّمبل  , اًمب٤مًمغَ  –ًمق طمٙمام و – اًمٕم٤مىمَؾ :  "اعمسٚمؿ"أراد سمـو

 .: ٕهنؿ قم٘مالء طمٙمام ئاعمخٓمِ وه اعمٙمرَ ويّمح ُمـ اًمسٙمران و , ٟمحقهو

 .وم٢مٟمف ٓ يّمح فمٝم٤مره : ٕٟمف ًمٞمس ُمـ أهؾ اًمٙمٗم٤مرة , لاطمؽمز سمف قمـ اًمذُم  و

٤م أو ضمزءا ؿم٤مئٕم٤م ُمٜمٝم٤م أو ذاَت  رَ يٕمٜمل أن يذيمُ  "ُمـ اًمزوضم٦م ْم٤مف إًمٞمف اًمٓمالُق ُم٤م يُ ": ىمقًمف و

 .را سمفاًمٓمالق إًمٞمف يم٤من ُمٔم٤مهِ  إض٤موم٦مُ  ومام صح   ,  سمف قمـ يمٚمٝم٤مقمْمقا يٕمؼم  

 , اًمرضمؾوإًمٞمف يم٤مًمٞمد  اًمٜمٔمرُ  ؾ  يِ  سمف قمْمقٌ ج ظمرَ  "رُمفحَم  ُمـ قمْمق م إًمٞمف اًمٜمٔمرُ سمام يرُ ": ىمقًمف و

                                 
فهذا القيد مستفاد من فتح باب العناية , على التأبيد : إال قولو ,  ٛٗٔ-ٚٗٔ/ٕ:  النقايةاللفظ مأخوذ من   (ٔ)

 .ٛٗٔ/ٕ: بشرح النقاية 
 ".ألف الظهار ليس إال تشبية احمللَّلة باحملرَّمة ( : " ٓٔٗ/ٕ)قاؿ يف اؽبداية و 
 .ٓٗٔ-ٖٛٔ/ٓٔ: الدر اؼبختار و ؛  ٕٓٔ/ٗ: البحر الرائق و ؛  ٘ٛ/ٗ: فتح القدير : انظر و 

-ٖٛٔ/ٓٔ: الدر اؼبختار مع اغباشية و ؛  ٚٓٔ-ٕٓٔ/ٗ: البحر الرائق و ؛  ٜٖٙ/ٖ: بدائع الصنائع : انظر   (ٕ)
ٔٗٔ. 



 .ومال يٙمقن فمٝم٤مرا

 .أو رض٤مع رةٍ أو ُمّم٤مهَ  دا سمٜمس٥ٍم ُم٦م قمٚمٞمف ُم١مسم  اعمحر   "قمغم اًمت٠مسمٞمد": أراد سم٘مقًمف و

 : احل٤مصؾ أن هٜم٤م أرسمٕم٦م أريم٤من و

 .وهق اًمزوج اًمٕم٤مىمؾ اًمب٤مًمغ اعمسٚمؿ: اعمِمب ف  .1

 .ؿم٤مئع ُمٜمٝم٤م قمـ يمٚمٝم٤م أو ضمزءٌ   سمفُمٜمٝم٤م يٕمؼم   هل اعمٜمٙمقطم٦م أو قمْمقٌ و: اعمِمب ٝم٦م  .2

 .ُم٦م قمٚمٞمف شم٠مسمٞمداهق قمْمق ٓ يؾ اًمٜمٔمر إًمٞمف ُمـ حمر  و: اعمِمب ف سمف  .3

 . ٦م قمغم اًمتِمبٞمفهل اًمداًم  و: ِمبٞمف تأداة اًم .4

 

 : فشٗع اهضابط 

 : ُمـ ومروقمف 

ر : ٕن اًمٔمٝم٤مر أو يمٗمرضمٝم٤م ومٝمق ُمٔم٤مهِ , ذه٤م أو يمٗمخِ  , لُم  يمبٓمـ أُ  قمكم   أٟم٧ِم : إذا ىم٤مل هل٤م  .1

ٓ يقز اًمٜمٔمر إًمٞمف ؼ ذم قمْمقٍ هذا اعمٕمٜمك يتح٘م  و , ُم٦مٚم٦م سم٤معمحر  شمِمبٞمف اعمحٚم  ًمٞمس إٓ 
(ٔ)

. 

ومٝمق , أو صمٚمثؽ  , ّمٗمؽأو ٟمِ  , أو رىمبتؽ , أو ومرضمؽ , لُم  يمٔمٝمر أُ  قمكم   ِؽ رأؾُم : إذا ىم٤مل هل٤م  .2

 , ى يم٤مًمٓمالقذم اًمِم٤مئع صمؿ يتٕمد   ٧م احلٙمؿُ ٞمثبُ وم ,  هب٤م قمـ مجٞمع اًمبدنٕمؼم  : ٕٟمف يُ  رُمٔم٤مهِ 

 , ٗمركأو فمُ  ,ؽٜم  أو ؾِم  , ٕمركأو ؿَم  , ضمٚمؽيمٔمٝمر أُمل أو رِ  قمكم   كِ يدُ : سمخالف ُم٤م ًمق ىم٤مل 

 طمٞم٨م ٓ يّمػم ُمٔم٤مهرا
(ٕ)

. 

                                 
؛ ٜٛ/ٗ: وفتح القدير ؛  ٜٖٙ/ٖ: بدائع الصنائع و ؛  ٓٔٗ/ٕ:اؽبداية و ؛  ٕٕٛ, ٕٕٙ/ٙ: اؼببسوط : انظر   (ٔ)

 .ٚٓٔ-ٙٓٔ/ٗ: البحر الرائق و 
-ٙٓٔ/ٗ: البحر الرائق و ؛  ٜٛ/ٗ: فتح القدير و ؛  ٜٖٙ/ٖ: بدائع الصنائع و ؛  ٓٔٗ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٕ)

ٔٓٚ. 



 أو أم   , ل ُمـ اًمرض٤مقم٦مُم  أو أُ  , أو ظم٤مًمتل , تلظمتل أو قمٛم  يمٔمٝمر أُ  قمكم   أٟم٧ِم : ًمق ىم٤مل هل٤م و .3

 د يم٤مٕمرا : ٕهنـ ذم اًمتحريؿ اعم١مسم  يم٤من ُمٔم٤مهِ , زوضمتل 
(ٔ)

. 

 ,ت٦م سمٙمقن اُمرأشمف ذم قمّمٛمتفرا : ٕن طمرُمتٝم٤م ُم١مىم  ف ٓ يٙمقن ُمٔم٤مهِ ظم٧م اُمرأشمِ ٝمٝم٤م سم٠مُ ًمق ؿمب   .4

 اعمجقؾمٞم٦مو , اًمٖمػم ُمٜمٙمقطم٦مُ و , ٘م٦م صمالصم٤ميمذا اعمٓمٚم  و
(ٕ)

 ةاعمرشمد  و ,
(ٖ)

. 

ًمق ىم٤مل و , ؾمقاء يم٤مٟم٧م ُمدظمقٓ هب٤م أو ٓ , رايم٤من ُمٔم٤مهِ  , ِؽ ُم  يمٔمٝمر أُ  قمكم   أٟم٧ِم : ًمق ىم٤مل هل٤م  .5

إٓ ومال : ٕن ٟمٗمس اًمٕم٘مد قمغم اًمبٜم٧م و , راإن يم٤مٟم٧م ُمدظمقٓ هب٤م يم٤من ُمٔم٤مهِ  , سمٜمتِؽ يمٔمٝمر : 

م قمغم اًمت٠مسمٞمد إذا اُمرأشمف وم٢مٟمام دحرُ  أُم٤م سمٜم٧ُم و , ُم٦م قمٚمٞمف قمغم اًمت٠مسمٞمدومٙم٤مٟم٧م حمر   , ًمألم مٌ حمر  

 ٝم٤مُم  دظمؾ سم٠مُ 
(ٗ)

. 

                                 
 .ٖ٘ٔ/ٕ: اعبوىرة النّبة و ؛  ٜٖٙ/ٖ: بدائع الصنائع و ؛  ٓٔٗ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٔ)
 .ٕٓٔ/ٗ: البحر الرائق : انظر . ألف حرمتها مؤقتة بإسبلمها أو صّبورُتا من أىل الكتاب  (ٕ)
: والبحر الرائق؛  ٖٗ٘/ٔ: الفتاوى اػبانية و ؛  ٖٓٚ/ٖ: بدائع الصنائع : انظر . ألف حرمتها مؤقتة بإسبلمها  (ٖ)

ٗ/ٖٔٓ. 
: الفتاوى اؽبندية و ؛  ٖ٘ٔ/ٕ: اعبوىرة النّبة و ؛  ٖٗ٘/ٔ: الفتاوى اػبانية و ؛  ٜٖٙ/ٖ: بدائع الصنائع : انظر   (ٗ)

ٔ/٘ٓٙ. 



وما  ارة الظهار  في تخريج ما يجوز به اإلعتاق عن كف   : الثاني  ابط  الض
 يجوز  ال

 لٍ ك مـ ادـاؾع بال بَد بتغَ ما يُ  جـسِ ومؼروكا بافـقة  افرق   ؼ ـامَؾ إصؾ أن يؽقن ادعتَ 
( )

. 

 

 : (2)تعوٚوٕ ٗت٘ضٚح اهضابط 

 .٤مرة اًمٔمٝم٤مرٝم٤م قمـ يمٗم  ب٦م اًمتل يقز إقمت٤مىمُ قرد هذا اًمْم٤مسمط ذم ذوط اًمرىمَ ُمَ 

 رىمب٦مٍ  سمف دحريرُ  ٟمحقه : ٕن اعم٠مُمقرَ ور ُمـ وضمف يم٤معمدسم   ر  قمام هق طُم  اطمؽمازٌ  "يم٤مُمؾ اًمرق": وم٘مقًمف 

 ُمـ وضمفٍ  احلر  و , ٤مٓمٚم٘مُمُ  اًمرىمب٦م ُمرىمقىم٦مً  ومٞم٘متيض يمقنَ  , قمـ اًمرق   ختٚمٞمٌص  اًمتحريرُ و , ٓمٚم٘م٤مُمُ 

 .ومال يٙمقن آشمٞم٤م سم٤مًمقاضم٥م , رىمب٦م ُمٓمٚم٘م٦م ه دحريرَ ومال يٙمقن دحريرُ  , اًمرق ٟم٤مىمُص 

 , ٟم٦م ًمٚمٗمٕمؾاًمٜمٞم٦م ُم٘م٤مرِ  يمقنُ واًمٜمٞم٦م قمـ يمٗم٤مرة اًمٔمٝم٤مر  ومٞمف اؿمؽماطُ  "ُم٘مروٟم٤م سم٤مًمٜمٞم٦م": ىمقًمف و

 .ذًمؽ سم٤مًمٜمٞم٦مو , ومال سمد ُمـ اًمتٕمٞملم , هيتٛمؾ همػمَ وذًمؽ ٕن اًمٗمٕمؾ يتٛمؾ اًمتٙمٗمػم و

ف ذم سمٕمض إي٘م٤مقمِ و ٟم٦م ًمٚمٗمٕمؾ : ومألن اؿمؽماط اًمٜمٞم٦م ًمتٕمٞملم اعمحؾ  اؿمؽماط اعم٘م٤مرَ  أُم٤م وضمفُ و

 .ًمٚمٗمٕمؾ ؼ ذًمؽ إٓ إذا يم٤مٟم٧م ُم٘م٤مرٟم٦مًمـ يتح٘م  و , اًمقضمقه

 ذًمؽ سم٠من ٓ يٙمقنو , اًمذات ُمٕمٜم٤مه أن شمٙمقن يم٤مُمٚم٦مَ  "ضمٜمس ُم٤م يبتٖمك ُمـ اعمٜم٤مومع": ىمقًمف و

 ت٤مٝم٤م وم٤مئِ أقمْم٤مئِ  ُمـ أضمٜم٤مس ُمٜم٤مومعِ  ضمٜمٌس 
(ٖ)

ُمٓمٚمؼ اًمرىمب٦م ي٘متيض و , ُمٓمٚم٘م٦م : ٕن اًمقاضم٥م رىمب٦مٌ  

رىمب٦م  رَ ومال يٙمقن اعمقضمقد دحري , ُمـ وضمف ه٤مًمٙم٦مٌ  اعمٜم٤مومعِ  ضمٜمسِ  اًمٗم٤مئت٦مُ و , ٝم٤م ُمـ يمؾ وضمفىمٞم٤مُمَ 

                                 
 .ٜٙ/ٗالعناية :  انظر و . ٜٚ-ٜٙ/ٗ: اللفظ مأخوذ من فتح القدير   (ٔ)
؛  ٜٙ/ٗ: ة العنايو ؛  ٕ٘٘, ٕٚ٘, ٕٛٙ, ٕٓٚ, ٕٔٚ/ٗ: بدائع الصنائع و  ؛ ٕ/ٚ: اؼببسوط : انظر   (ٕ)

 .ٚٙٔ-٘ٙٔ/ٓٔ: حاشية ابن عابدين و 

حيث اعترب  , ال ما يفوت بو الزينة خببلؼ الدياتو العيب و دل يعتربوا االختبلؿ و  , قد اعتربوا فوات جنس اؼبنفعةو   (ٖ)
لفرؽ او  ,جوزوا ىنا عتق مقطوعهما إذا كاف السمع باقياو  , فألزموا بقطع األذنْب الشاخصتْب سباـ الدية , فيو الكل

زائد على ما يطلب من و  ,فباعتبار فواتو يصّب اغبر ىالكا من وجو , بْب البابْب أف كماؿ الزينة مقصودة يف اغبر
 . فباعتبار فواتو ال يصّب اؼبرقوؽ ىالكا من وجو , اؼبماليك

 . ٔٔٔ-ٓٔٔ/ٗ: البحر الرائق و ؛  ٜٚ/ٗ: قديرفتح ال: انظر 



 .ومال يقز قمـ اًمٙمٗم٤مرة , ُمٓمٚم٘م٦م

اعم٘مّمقد ذم و , ذم اًمرىمٞمؼ أن شمٙمقن اعمٜمٗمٕم٦م ُم٘مّمقدةً  "بتٖمك ُمـ اعمٜم٤مومعُم٤م يُ ": اعمراد سم٘مقًمف و

ٕهن٤م همػم  , ٟمحقهو ُمٜمٗمٕم٦م اًمٜمسؾ ذم اخلّص   ومال َيِرُد ومقاُت  , ٟمثكأُ  ويم٤من أ راً ذيمَ  اًمرىمٞمؼ آؾمتخدامُ 

 .ُم٘مّمقدة ومٞمف

وم٢من يم٤من سمٕمقض ٓ يقز : ٕن  , ضقَ سمٖمػم قمِ  ُمٕمٜم٤مه أن يٙمقن اإلقمت٤مُق  "سمال سمدل": ىمقًمف و

 ,ف قمـ ُمٚمٙمفقمٚمٞمف إظمراضُم  ؼ  ٓ يُِم  وم٢مذا ىم٤مسمٚمف قمقٌض  , اًمٙمٗم٤مرة قمب٤مرة قمام يٙمقن ؿم٤مىم٤م قمغم اًمبدن

 .٤مرةٕم٧م ًمف هذه اًمٙمٗم  ِض ؼ ُم٤م وُ ومال يتح٘م   , ُمٕمٜمك ٕن اًمزائؾ إمم قمقض ىم٤مئؿٌ و

 

 :فشٗع اهضابط 

 : م٤م يتٗمرع قمغم هذا اًمْم٤مسمط 

 ف يٜمقي سمف اًمٕمتؼ قمـ يمٗم٤مرة اًمٔمٝم٤مر أضمزأه : ٕن اًمٜمٞم٦م ىم٤مرٟم٧م اإلقمت٤مقإن اؿمؽمى أسم٤مه أو اسمٜمَ  .1

 وم٘م٤مرٟم٧م اًمٜمٞم٦مُ  , ٕمتؼ سم٤مًم٘مبقلٚمف : ٕٟمف يُ ٥م ًمف أو أوىص ًمف سمف وم٘مبِ يمذًمؽ إذا وهَ و , ومج٤مز ,

 , ٜمٕمف رأؾم٤متؼ صمب٧م ُمـ همػم ُص ز : ٕن اًمٕمإن ورصمف ٟم٤موي٤م قمـ اًمٙمٗم٤مرة مل يُ و , اإلقمت٤مق ومٕمَؾ 

 ومال يقز , اًمٜمٞم٦م اًمٗمٕمؾ ومٚمؿ يقضمد ىمرانُ 
(ٔ)

. 

وم٤مؿمؽماه ٟم٤موي٤م قمـ اًمٙمٗم٤مرة مل يز : ٕن اًمٕمتؼ  , رطُم  ؽ وم٠مٟم٧َم إن اؿمؽميتُ : إذا ىم٤مل ًمٕمبد اًمٖمػم  .2

ومالٟم٤م ومٝمق  إن اؿمؽمي٧ُم : طمتك ًمق ىم٤مل  , ٞم٦مٜمٟمف اًم٘م٤مرِ مل شمُ و , قمٜمد اًمنماء يثب٧م سم٤مًمٙمالم اًمس٤مسمؼ

اإلقمت٤مق ران اًمٜمٞم٦م يمالمَ ٝم٤مري يزيف : ًم٘مِ يمٗم٤مرة فمِ ر قمـ طُم 
(ٕ)

. 

 ومٙم٤من اًمرق   , اًمقًمد قمـ اًمٙمٗم٤مرة : ٓؾمتح٘م٤مىمٝمام احلري٦م سمجٝم٦م أم  ور اعمدسم   زئ دحريرُ ٓ ُي  .3

ٝمام ًمذا ٓ يقز تٚمٞمٙمُ و , د يمامل اًمرق يم٤مًمبٞمعاإلقمت٤مق قمـ اًمٙمٗم٤مرة يٕمتٛمِ و , ومٞمٝمام ٟم٤مىمّم٤م

 همػميمه٤مواهلب٦م وسم٤مًمبٞمع 
(ٔ)

. 

                                 
 .ٕٔٔ/ٗ: البحر الرائق و ؛  ٕٚ٘/ٗ: بدائع الصنائع و ؛  ٖٔٗ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٔ)
 .ٜٙٔ/٘: احمليط الربىاين و ؛  ٕٚ٘/ٗ: بدائع الصنائع و ؛  ٓٔ/ٚ: اؼببسوط : انظر   (ٕ)



رضمؾ واطمدة ُمـ وواطمدة  يدٍ  أو ُم٘مٓمقعَ  , اًمٞمديـ أو اًمرضمٚملم أقمتؼ قمبدا ُم٘مٓمقعَ إذا  .4

 أو ُم٘مٓمقعَ  , يـاًمٞمدَ  أو أؿمؾ   , ٜم٤مُمِ دا أو زَ ٘مٕمَ ؼ ُمٗمٚمقضم٤م أو ُمُ اًمِم   أو ي٤مسمَس  , ضم٤مٟم٥م واطمد

أو أقمٛمك أو  , صمالصم٦م أص٤مسمع ُمـ يمؾ يد ؾمقى اإلهب٤مُملم أو ُم٘مٓمقعَ  , اإلهب٤مُملم ُمـ اًمٞمديـ

ٓ يقز قمـ يمٗم٤مرة اًمٔمٝم٤مر ًمٗمقات ضمٜمس  أو أظمرَس  , و ُمٕمتقه٤م ُمٖمٚمقسم٤مأ , اًمٕمٞمٜملم ُمٗم٘مقدَ 

 : هلو .ُمـ أضمٜم٤مس اعمٜمٗمٕم٦م

اإلهب٤مُملم ىمٓمعِ و , ٝمامٚمِ ٚمَ ؿَم واًمبٓمش سم٘مٓمع اًمٞمديـ  ُمٜمٗمٕم٦مُ  
(ٕ)

صمالصم٦م أص٤مسمع ُمـ  ىمٓمعِ و , 

 يمؾ يد
(ٖ)

 , 

 , اًمٗم٤مًم٩مواًمزُم٤مٟم٦م و , رضمؾ ُمـ ضم٤مٟم٥موسم٘مٓمع يد  و , اعمٌم سم٘مٓمع اًمرضمٚملم ُمٜمٗمٕم٦مُ و

    

    ,لم ؼء اًمٕمٞمٜمَ ٜمٔمر سم٤مًمٕمٛمك وومَ ُمٜمٗمٕم٦م اًمو   

         , رساًمٙمالم سم٤مخلَ  ُمٜمٗمٕم٦مُ و 

اًمٕم٘مؾ سم٤مجلٜمقن ُمٜمٗمٕم٦مُ و 
(ٗ)

. 

 , يد واطمدة أو رضمؾ واطمدة ُم٘مٓمقعِ و , لمإطمدى اًمٕمٞمٜمَ  ُمٗم٘مقدِ و , إقمقر يقز إقمت٤مُق و .5

 لم ُمـ يمؾ يد ؾمقىاإلصبٕمَ  ُم٘مٓمقعِ و , يد واطمدة أؿمؾ  و , رضمؾ ُمـ ظمالفويد  ُم٘مٓمقعِ و

وُم٤م يٛمٜمع ُمـ اجلامع : ٕن اًم٘مرٟم٤مء وإُم٦م اًمرشم٘م٤مء و , اخلٜمثكواخلّص ولم ٜم  اًمٕمِ و , اإلهب٤مُملم

ٕن ُمٜمٗمٕم٦م اًمقطء ذم اًمٕمبد و , ُم٤مٟمع همػمُ  آظمتالُل و , ٦م اجلٜمس ذم هذه إقمْم٤مء ىم٤مئٛم٦مٌ ٗمٕمُمٜم

  .بتٖمكومٚمٞمس ُمـ ضمٜمس ُم٤م يُ , ُم٘مّمقدة  أو إُم٦م همػمُ 

                                                                                               
: الدر اؼبختار مع اغباشية و ؛  ٔٔٔ/ٗ: البحر الرائق و ؛  ٕٛٙ/ٗ: بدائع الصنائع و ؛  ٕٔٗ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٔ)

ٔٓ/ٔٙٛ. 
: بدائع الصنائع و ؛  ٕٔٗ/ٕ: اؽبداية : انظر . فكاف كقطع اليدين , هبامْب يذىب بقوة اليدألف قطع اإل  (ٕ)

ٗ/ٕٚٓ. 

 .ٕٓٚ/ٗ: بدائع الصنائع : انظر . ألف منفعة البطش تفوت بو  (ٖ)
الدر اؼبختار مع و ؛  ٔٔٔ-ٓٔٔ/ٗ: البحر الرائق و ؛  ٕٓٚ/ٗ: بدائع الصنائع و ؛  ٕٔٗ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٗ)

 . ٛٙٔ-ٚٙٔ/ٓٔ: شية اغبا



ّم٦م ن اًمِم٤مظِم ذُ إٟمام إُ و , ٛمع ىم٤مئٛم٦مُمٜمٗمٕم٦م اًمس  لم يقز : ٕن ذٟمَ يمذًمؽ  ُم٘مٓمقع إُ و

ٕمر اًمرأس يمذا إذا ذه٥م ؿَم و , ىم٤مئٛم٦م اًمِمؿ   ٟمػ إذا يم٤مٟم٧م ُمٜمٗمٕم٦مُ يمذا ُم٘مٓمقع إَ و , ًمٚمزيٜم٦م

يمؾ : يمذا ُم٘مٓمقع اًمِمٗمتلم إذا يم٤من ي٘مدر قمغم إَ و , ٕمر ًمٚمزيٜم٦ملم : ٕن اًمِم  احل٤مضمبَ واًمٚمحٞم٦م و

ومٗم٤مشم٧م  , ن : ٕٟمف ٓ ي٘مدر قمغم إيمؾسمخالف ؾم٤مىمط إؾمٜم٤مو , ٕن ُمٜمٗمٕم٦م اجلٜمس ىم٤مئٛم٦م

اجلٜمس ُمٜمٗمٕم٦مُ 
(ٔ)

. 

 سمبدل ؼ قمبده قمغم ُم٤مل قمـ يمٗم٤مرشمف ٓ يقز : ٕٟمف قمتٌؼ إذا أقمتَ  .6
(ٕ)

. 

ه قمـ اًمٙمٗم٤مرة : ٕٟمف زِ ه مل ُي ًمٞمس ًمف ُم٤مل همػمُ و , ًمق أقمتؼ قمبدا ذم ُمرض ُمقشمف قمـ اًمٙمٗم٤مرةو .7

زومٚمؿ يُ  , سمٖمػم سمدلسمٕمْمف ودل بَ ف سمِ ومٞمّمػم سمٕمُْم  , سٕمك ذم صمٚمثفيَ وف ؼ صمٚمثُ يٕمتَ 
(ٖ)

 . 

 

 

  

                                 
: الدر اؼبختار مع اغباشية و ؛  ٕٓٚ/ٗ: بدائع الصنائع و ؛  ٕٔٗ/ٕ: اؽبداية و ؛  ٘/ٚ: اؼببسوط : انظر   (ٔ)

ٔٓ/ٔٙ٘. 
 .ٜٙ/ٗ: العناية و ؛  ٕٔٚ/ٗ: ؛ بدائع الصنائع  ٕٔ/ٚ: اؼببسوط : انظر   (ٕ)
 .ٕٔٚ/ٗ: بدائع الصنائع : انظر   (ٖ)



 

 

 

 

 

 

 

 : وؾقف وابطان 

يامن سم٤مَٕ  داٌت ُم١ميم   ٕم٤من قمٜمدٟم٤م ؿمٝم٤مداٌت إصؾ أن اًمٚم  : اًمْم٤مسمط إول 

اًمزٟم٤م  طمد   ُم٘م٤ممَ و, ف ف ذم طم٘م  ذْ اًم٘مَ  طمد   ُم٘م٤ممَ  ىم٤مئٛم٦مٌ ,  سم٤مًمٚمٕمـ واًمٖمْم٥ِم  ُم٘مروٟم٦مٌ 

 .ٝم٤مذم طم٘م  

وم٢من يم٤من , إصؾ ومٞمف أن اًمٚمٕم٤من إذا ؾم٘مط عمٕمٜمك ُمـ ضمٝمتف : اًمْم٤مسمط اًمث٤مين 

وًمق ؾم٘مط عمٕمٜمك ُمـ ضمٝمتٝم٤م ,  وٓ ًمٕم٤منَ  وإٓ ومال طمد  ,  صحٞمح٤م طُمد   اًم٘مذُف 

 .وًمق ؾم٘مط ُمـ ضمٝمتٝمام ومٝمق يم٤مٕول, وٓ ًمٕم٤من  ومال طمد  

 

 

 اهجاًّاهفصى 

 باب اهوعاْ



 في اللعان  : األول  ابط  ضال
َـّ  عان ظـدكا صفاداٌت إصؾ أن افؾ    ؿائؿةٌ  , بافغَض وبافؾعـ  مؼروكةٌ  , يامنبإَ  داٌت مم

 فاافزكا دم حؼ   حد   مؼامَ و , فافؼذف دم حؼ   حد   مؼامَ 
( )

. 

 

 :(2)ت٘ضٚح اهضابط 

 : ُمقرد اًمْم٤مسمط ذم سمٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م اًمٚمٕم٤من قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م 

قمغم  دل  و , يمـ اًمٚمٕم٤منًمرُ  هذا سمٞم٤منٌ و , اقمتب٤مرا سمِمٝمقد اًمزٟم٤م أرسمٕم٦مٌ  : أي "ؿمٝم٤مدات": وم٘مقًمف 

ٓ أهٚمٞم٦م  , إداء قمغم اعمسٚمؿ أهٚمٞم٦مُ : اعمراد سم٤مٕهٚمٞم٦م و , ُمٜمٝمام اؿمؽماط أهٚمٞم٦م اًمِمٝم٤مدة ذم طمؼ يمؾ  

 .ؾاًمتحٛم  

ي٤مت هب٤م : ٕن ًمٗمٔمَ : أي ,  "يامندات سم٤مَٕ ُم١ميم  ": ىمقًمف و  ًمذا يم٤من ٓ سمد  و , سم٤مهلل دُ ؿمٝمَ أَ : ف ُم٘مق 

سمٕمْمٝمؿ  ٚم٧م ؿمٝم٤مدةُ بِ إن ىمُ و , : ٕٟمف اًمٙم٤مومرُ  ظمرج هبذا اًم٘مٞمدِ و , ُمع أهٚمٞم٦م اًمِمٝم٤مدة ُمـ أهٚمٞم٦م اًمٞمٛملم

 .٤مرةهق اًمٙمٗم  و , هؾ طمٙمؿ اًمٞمٛملمقمغم سمٕمض إٓ أٟمف ًمٞمس سم٠مَ 

٤م ؿمٝم٤مداُت و , ف سم٤مًمٚمٕمـ سمٕمد اًمراسمٕم٦مُم٘مروٟم٦م ؿمٝم٤مداشمُ : أي  , "اًمٖمْم٥موُم٘مروٟم٦م سم٤مًمٚمٕمـ ": ىمقًمف و

 يُ  ـ  سم٤مًمٖمْم٥م : ٕهنُ 
 .هل٤م أردعَ  ومٙم٤من اًمٖمْم٥ُم  , اًمٚمٕمـ رنَ ٙمثِ

ف قمغم ف ىم٤مئٛم٦م ُم٘م٤مم طمد اًم٘مذف ذم طم٘م  ؿمٝم٤مداشمُ : أي  "اًم٘مذف ذم طم٘مف طمد   ُم٘م٤ممَ ىم٤مئٛم٦م ": ىمقًمف و

 .شم٘مدير يمذسمف

اًمزٟم٤م ذم طم٘مٝم٤م قمغم شم٘مدير  طمد   ؿمٝم٤مدات٤م ىم٤مئٛم٦م ُم٘م٤ممَ  : أي "اًمزٟم٤م ذم طم٘مٝم٤م طمد   ُم٘م٤ممَ و ": ىمقًمف و

                                 
 :فتح باب العناية و ؛  ٕٕٔ/ٗ: البحر الرائق و ؛  ٖٗٛ/ٖ: بدائع الصنائع : انظر و . ٙٔٗ/ٕ: اؽبداية   (ٔ)

ٕ/ٔ٘ٗ-ٔ٘٘. 
-ٖٜٔ/ٓٔ: الدر اؼبختار مع اغباشية و ؛  ٖٕٔ-ٕٕٔ/ٗ: البحر الرائق و ؛  ٕٕٔ/٘: احمليط الربىاين : انظر   (ٕ)

ٜٔ٘. 



 .صدىمف

 , فذْ اًم٘مَ  طمد  أهنام إذا شمالقمٜم٤م ؾم٘مط قمٜمف : يـ لم ُم٘م٤مم احلد  وضمف ىمٞم٤مم اًمِمٝم٤مدات ُمـ اجل٤مٟمبَ و

: ٕن إهالك احلد  سمؾ أؿمد   , قمٜمٝم٤م طمد اًمزٟم٤م : ٕن آؾمتِمٝم٤مد سم٤مهلل ُُمٝمٚمِؽ إذا يم٤من يم٤مذسم٤م يم٤محلدو

 . رة أؿمد  أظِم  ٕمذاُب ًمَ و , وي  ظمرَ ي قمغم اؾمؿ اهلل شمٕم٤ممم أُ اًمتجر   إهالكَ و , ٟمٞمقي  دُ 

 

 : أدهٞ اهضابط 

  .اعمٕم٘مقلواًمسٜم٦م واؾمتدًمقا سم٤مًمٙمت٤مب 

 : أما افؽتاب

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴      ﮵   ﮶  ﮷   ﮸  ﮹  ڇ  :وم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

 .(6: اًمٜمقر )  ڇ ﮺

 :آؾمتدٓل سم٤مٔي٦م اًمٙمريٛم٦م ُمـ وضمٝملم 

ٝمؿ ؿمٝمداء : ٕٟمف اؾمتثٜم٤مهؿ ُمـ اًمِمٝمداء سم٘مقًمف قن أزواضَم ك اًمذيـ يرُمُ أٟمف شمٕم٤ممم ؾمٛم  : أطمديمه٤م 

 .اعمستثٜمك ُمـ ضمٜمس اعمستثٜمك ُمٜمفو , (6: اًمٜمقر )   ڇۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴      ﮵   ڇ: شمٕم٤ممم 

 ڇ﮶  ﮷   ﮸  ﮹  ﮺ ڇ:  سم٘مقًمف  , ٟمّم٤م ك اًمٚمٕم٤من ؿمٝم٤مدةً أٟمف ؾمٛم  : اًمث٤مين و

 اًمٜمقر)ڇائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئڇ :وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ضم٤مٟمبٝم٤م , (6: اًمٜمقر )

8).  

اًمت٠مؾمٞمس و , لملم ذم ُمٕمٜمٞمَ ؾ سم٤مًمٚمٗمٔمَ ٛمِ هبذا قمُ و , دة سم٤مًمٞمٛملماًمريمـ هق اًمِمٝم٤مدة اعم١ميم  : وم٘مٚمٜم٤م 

 أومم ُمـ اًمت٠ميمٞمد
(ٔ)

. 

                                 
؛  ٕٔٔ/ٗ: العناية و ؛  ٖٕ٘/ٚ: البناية و ؛  ٖ٘ٛ-ٖٗٛ/ٖ: بدائع الصنائع و ؛  ٚٔٗ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٔ)

فبا تفرع عن , التأسيس أوذل من التأكيد : وقوؽبم  .٘٘ٔ/ٕ: فتح باب العناية و ؛  ٖٔٔ/ٗ: فتح القدير و 



 

  : أما افسـةو

واًمٞمٝمقدي٦م دح٧م , اعمسٚمؿ  ٧َم ٍماٟمٞم٦م دحاًمٜم  : ٜم٦م سمٞمٜمٝمؿ أرسمٕم٦م ُمـ اًمٜمس٤مء ٓ ُمالقمَ ":  ف وم٘مقًمُ 

راعمٛمٚمقيم٦م دح٧م احلُ و,  ة دح٧م اعمٛمٚمقكر  احلُ و ,اعمسٚمؿ 
 (ٔ)

". 

ٓ ًمٕم٤من سملم أهؾ اًمٙمٗمر ": أٟمف ىم٤مل  ٜم٤م قمـ رؾمقل اهلل سمٚمٖمَ ":  ىم٤مل حمٛمد سمـ احلسـ و

اُمرأشمفوٓسملم اًمٕمبد و , أهؾ اإلؾمالمو
(ٕ)

". 

 قمغم اؿمؽماط أهٚمٞم٦م اًمِمٝم٤مدة ومٞمٝمام هذا ٟمص  و
(ٖ)

. 

 

 : وأما ادعؼقل

 قح إلي٤مب احلٙمؿ ومٞمٝمام هاًمذي يّمٚمُ و , لمرومَ ومٝمق أن احل٤مضم٦م هٜم٤م إمم إي٤مب احلٙمؿ ذم اًمٓم  

اًمت٠ميمٞمد و , ٝمٛم٦م : ٕٟمف يِمٝمد ًمٜمٗمسفدة سم٤مًمٞمٛملم ٟمٗمٞم٤م ًمٚمت  إٓ أهن٤م ُم١ميم   , اًمِمٝم٤مدة دون اًمٞمٛملم

 . ضمف قمـ أن يٙمقن ؿمٝم٤مدةرِ سم٤مًمٞمٛملم ٓ خُت 

يم٤مٟم٧م يم٤مذسم٦م:  ق٥م ذم ضم٤مٟمبٝم٤م ًمسم٤مًمٖمَْم و , ر اًمِم٤مرع اًمريمـ ذم ضم٤مٟمبف سم٤مًمٚمٕمـ ًمق يم٤من يم٤مذسم٤مىمر  و

 ,طمد اًم٘مذف ومٙم٤من اًمٚمٕمـ ذم ضم٤مٟمبف ىم٤مئام ُم٘م٤ممَ  , ؿ ذًمؽاًم٘م٤ميض ٓ يٕمٚمَ و , يمه٤مٕن اًمّم٤مدق أطمدُ 

 ص٤مر ىم٤مئام ُم٘م٤مم طمد اًمزٟم٤م ذم ضم٤مٟمبٝم٤م اًمٖمْم٥ُم و
(ٗ)

. 

 

                                                                                               
 وضبلْب بْب التأسيس والتأكيد تعإذا دار اللفظ أف : ومعناه , إعماؿ الكبلـ أوذل من إمهالو : القاعدة اؼبشهورة 

انظر . فالتعْب ظاىر, ومٌب أمكن اإلعماؿ ال يعدؿ عنو , والتأكيد إمهاؿ , خّب وإعماؿ لو  على التأسيس ؛ ألنو
 .أ ٜ٘ٔلوحة , اعبزء األوؿ : التحقيق الباىر شرح األشباه والنظائر : 

نصب : وفيو عثماف بن عطاء ضعيف ؛ انظر , ( ٕٔٚٓ)برقم , باب اللعاف , كتاب الطبلؽ , رواه ابن ماجو   (ٔ)
 .ٕٛٗ/ٖ:  الراية

ودل أجده فيما بْب يدي , ودل يعقب عليو بشيء , ( ٘٘ٔ/ٕ)ىكذا ذكره اؼببل علي القاري يف فتح باب العناية   (ٕ)
 .من مؤلفات اإلماـ ؿبمد رضبو اهلل تعاذل

 .٘٘ٔ/ٕ: فتح باب العناية : انظر   (ٖ)
 . ٘٘ٔ/ٕ: العناية فتح باب و ؛  ٖٕ٘/ٚ: البناية و ؛  ٕٕٔ/٘: احمليط الربىاين : انظر   (ٗ)



 : فشٗع اهضابط 

 , دة سم٤مًمٞمٛملم أن يٙمقن اعمتالقمٜم٤من ُمـ أهؾ اًمِمٝم٤مدةُم١ميم   يتٗمرع قمغم يمقن اًمٚمٕم٤من ؿمٝم٤مدةً 

 : اقمك ومٞمف ومػُم 

ومال  , اًمٞمٛملمواعمجٜمقن ًمٞمس٤م ُمـ أهؾ اًمِمٝم٤مدة واًمبٚمقغ ومٞمٝمام : ٕن اًمّمبل واقمتب٤مر اًمٕم٘مؾ  .1

 .يٙمقٟم٤من ُمـ أهؾ اًمٚمٕم٤من سم٤مإلمج٤مع

 .ومال يٙمقن ُمـ أهؾ اًمٚمٕم٤من , اقمتب٤مر احلري٦م : ٕن اعمٛمٚمقك ًمٞمس ُمـ أهؾ اًمِمٝم٤مدة .2

ُمسٚمؿ وم٤مًمٙم٤مومر ًمٞمس ُمـ أهؾ اًمِمٝم٤مدة قمغم واقمتب٤مر اإلؾمالم : ٕن اًمٚمٕم٤من إذا يم٤من سملم يم٤مومر  .3

هق و ,أهؾ طمٙمٛمٝم٤م يـ ومٚمٞمس٤م ُمـ أهؾ اًمٞمٛملم : ٕهنام ًمٞمس٤م ُمـإن يم٤من سملم يم٤مومرَ و , اعمسٚمؿ

 .ـ أهؾ اًمٚمٕم٤منـ ٓ يٙمقن ُمـ أهؾ اًمٞمٛملم ٓ يٙمقن ُمِ ُمَ و , اًمٙمٗم٤مرة

 ٝم٤مدةاًمِم   ًمٗمظُ  فك ُمٜمس ٓ ؿمٝم٤مدة ًمف : ٕٟمف ٓ يت٠مشم  اقمتب٤مر اًمٜمٓمؼ : ٕن إظمرَ  .4
(ٔ)

. 

 : ؾمقاء يم٤من سم٤مًمٜمسب٦م إًمٞمف أو إًمٞمٝم٤م  ع قمغم يمقن اًمٚمٕم٤من ىم٤مئام ُم٘م٤مم احلد  يتٗمر  و

 ,اعم٤مَل  ِت طمتك ًمق ص٤محلٝم٤م قمغم اًمؽمك رد   , قمغم ُم٤مل اًمّمٚمَح واإلسمراء و أٟمف ٓ يتٛمؾ اًمٕمٗمقَ  .1

 ذم ضم٤مٟمبٝم٤م ىم٤مئؿ ُم٘م٤ممَ واًم٘مذف  طمد   ُم٘م٤ممَ  ب٦م سمٕمد اًمٕمٗمق : ٕٟمف ذم ضم٤مٟم٥م اًمزوج ىم٤مئؿٌ هل٤م اعمٓم٤مًمَ و

اًمّمٚمحواإلسمراء ويمؾ واطمد ُمٜمٝمام ٓ يتٛمؾ اًمٕمٗمق و , طمد اًمزٟم٤م
(ٕ)

. 

لم سم٤مًمٚمٕم٤من ٓ يّمح اًمتقيمٞمؾ : ٕٟمف اًمزوضَم  أطمدُ  ؾطمتك ًمق ويم   , أٟمف ٓ دمري ومٞمف اًمٜمٞم٤مسم٦مُ  .2

ومال يتٛمؾ اًمٜمٞم٤مسم٦م يمس٤مئر احلدود , سمٛمٜمزًم٦م احلد  
(ٖ)

. 

                                 
كاف و  كل قذؼ ال يوجب اغبد ل( : "ٖٙٛ/ٖ)ديكن زبريج ىذه الفروع على ضابط آخر ذكره يف البدائع و   (ٔ)

 ".القاذؼ أجنبيا ال يوجب اللعاف إذا كاف القاذؼ زوجا
 .ٖٕٔ/ٗ: البحر الرائق و ؛  ٖ٘ٛ/ٖ: بدائع الصنائع و ؛  ٜٔٗ, ٚٔٗ/ٕ :داية واؽب؛  ٕٗ/ٚ: اؼببسوط : انظر و 

 . ٖٕٔ/ٗ: البحر الرائق و ؛  ٜٖٚ/ٖ: بدائع الصنائع : انظر   (ٕ)

 .ٖٕٔ/ٗ: البحر الرائق و ؛  ٜٖٚ/ٖ: بدائع الصنائع : انظر   (ٖ)



ٙمقن قمٗمٞمٗم٦م قمـ اًمزٟم٤م : ٕٟمف ىم٤مئؿ ذم طم٘مف شمسم٠من  , ٝم٤مومُ ىم٤مذِ  د  أٟمف ٓ سمد أن شمٙمقن هل مـ ُي  .3

 ومال سمد ُمـ إطمّم٤مهن٤م , ُم٘م٤مم طمد اًم٘مذف
(ٔ)

. 

                                 
 .ٖٕٔ/ٗ: البحر الرائق و ؛  ٚٔٗ/ٕ: اؽبداية : انظر    (ٔ)



 في سقوط اللعان: الثاني  ضابط  ال
إٓ ؾال و , ؾنن ـان افؼذف صحقحا ُحدَّ  , عان إذا شؼط دعـك مـ جفتفإصؾ ؾقف أن افؾ  

فق شؼط مـ جفتفام ؾفق و , عانٓ فِ و فق شؼط دعـك مـ جفتفا ؾال حدَّ و , ٓ فعانو حدَّ 

لـإوَّ 
( )

. 

 

 : (2)تعوٚوٕ ٗت٘ضٚح اهضابط 

ُمـ ذائط  ات ذطٍ ًمٚمٕم٤من أصال ًمٗمقَ ب٤م ُمقرد اًمْم٤مسمط ذم سمٞم٤من ُم٤م إذا مل يٜمٕم٘مد اًم٘مذف ُمقضمِ 

 ؟ ومٝمؾ ي٥م احلد أم ٓ , اًمقضمقب

 ٥م إصكم ًمٚم٘مذف هق احلد  ذًمؽ ٕن اعمقضَم و
(ٖ)

أن  فف اُمرأشمَ ؾ ًمٚمزوج إذا ىمذَ ٕمِ إٟمام ضُم و , 

سمنمط أن يٙمقن ُمـ أهؾ اًمِمٝم٤مدة  , سم٤مًمٚمٕم٤من ط احلد  س٘مِ يُ 
(ٗ)

وم٢من مل يٙمـ ُمـ أهٚمٝم٤م قم٤مد احلٙمؿ  , 

ُمـ أهٚمٝم٤م إٓ أهن٤م ٓ  هل أو, هل ًمٞمس٧م ُمـ أهٚمٝم٤م وإن يم٤من هق ُمـ أهٚمٝم٤م و , هق احلدوإصكم 

 اإلطمّم٤منُ  احلد   قمٚمٞمف : ٕن ذطَ  ومال طمد   , ٜم٦مٝم٤م ًمٙمقهن٤م همػم حمَّم ىم٤مذومُ  د  ُي 
(٘)

ٓ ًمٕم٤من سمٞمٜمٝمام : و ,

 .اًمِمٝم٤مدة أهٚمٞم٦مُ و ٕن ذط اًمٚمٕم٤من اإلطمّم٤منُ 

                                 
 .ٖٛٔ/ٕ: اللفظ مأخوذ من عمدة الرعاية على شرح الوقاية   (ٔ)

امتناع اللعاف و ... فيصار إذل اؼبوجب األصلي , ألنو تعذر اللعاف ؼبعُب من جهتو( : " ٚٔٗ/ٕ)قاؿ يف اؽبداية و 
 ".ؼبعُب من جهتها فيسقط اغبد

إف كاف من جانب الزوج فعليو  ,مٌب سقط اللعاف ؼبعُب الشهادة ينظر ( : " ٘ٔ٘/ٔ)قاؿ يف الفتاوى اؽبندية و 
 ".ف ال لعاو إف كاف من جانب اؼبرأة فبل حد و  , اغبد

 .ٕٙٓ/ ٓٔ: الدر اؼبختار و ؛  ٕ٘ٔ/ٗ: البحر الرائق و ؛  ٖٚٛ/ٖ: بدائع الصنائع : انظر و 
حاشية ابن و ؛  ٕٙٔ-ٕ٘ٔ/ٗ: البحر الرائق و ؛  ٙٔٔ/ٗ: فتح القدير و ؛  ٛٔٗ-ٚٔٗ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٕ)

 .ٕٛٓ-ٕٙٓ/ٓٔ: عابدين 

 .ٚٔٗ/ٕ: اؽبداية : انظر (. ٗ: النور )اآلية ...         ڇڑ  ڑ  ک     ڇ : لقولو تعاذل   (ٖ)

﮺  ڇ: ألف لفظة الناسخ   (ٗ) ﮵    ﮶  ﮷   ﮸  ﮹  ﮴       ﮳    ڇ ۓ  ۓ  ﮲ 
 .ٙٔٔ/ٗ: فتح القدير : انظر . تفيد ذلك( ٙ: النور )

 .ٕٚٓ/ٓٔ: حاشية ابن عابدين : انظر . ىو كوهنا مسلمة حرة بالغة عاقلة عفيفةو   (٘)



 .ٟمحقهوف أو يمٗمره ًمرىم   , ح ؿم٤مهداإذا مل يّمٚمُ : ُمٕمٜم٤مه  "إذا ؾم٘مط عمٕمٜمك ُمـ ضمٝمتف": وم٘مقًمف 

 .سم٠من يم٤من سم٤مًمٖم٤م قم٤مىمال ٟم٤مـم٘م٤م , ُمٜمف : أي "صحٞمح٤م وم٢من يم٤من اًم٘مذُف ": ىمقًمف و

 .سم٠من مل يٙمـ اًمزوج يمذًمؽ , إن مل يٙمـ اًم٘مذف صحٞمح٤مو: أي  "إٓو": ىمقًمف و

ًمٕمدم  احلد   ٟمٗمُل و , : ٕن اًمٙمالم ومٞمام إذا ؾم٘مط اًمٚمٕم٤من شم٠ميمٞمدٌ  ٟمٗمُل  "ٓ ًمٕم٤منو ومال طمد  ": ىمقًمف و

 .قمدم اًمتٍميح ذم إظمرسواعمجٜمقن واًمتٙمٚمٞمػ ذم اًمّمبل 

 .إُم٤م ًمٕمدم إطمّم٤مهن٤مو , إُم٤م ًمٕمدم أهٚمٞمتٝم٤م ًمٚمِمٝم٤مدة: أي  "ًمق ؾم٘مط عمٕمٜمك ُمـ ضمٝمتٝم٤م": ىمقًمف و

: أن اًمتٕمزير ذم هذه اًمّمقرة واضم٥ٌم إٓ  اًمٚمٕم٤من :ويٜمٗمل احلد  ىمٞمدٌ  "ٓ ًمٕم٤منَ و ومال طمد  ": ىمقًمف و

 .ومٞمج٥م طمسام هلذا اًمب٤مب , هب٤م لمَ أحلؼ اًمِم  وذاه٤م إٟٓمف 

 .سم٠من مل يٙمقٟم٤م ُمـ أهؾ اًمِمٝم٤مدة ًمٙمٜمٝم٤م مـ يد ىم٤مذومٝم٤م "ًمق ؾم٘مط ُمـ ضمٝمتٝمام": ىمقًمف و

 .ومٙم٤من اًمس٘مقط عمٕمٜمك ُمـ ضمٝمتف , قمٚمٞمف احلد : ٕن اًمبداي٦م سمف: أي  "يم٤مٕول": ىمقًمف و

 

 : فشٗع اهضابط 

 : ج قمغم هذا إصؾ ُمـ اًمٗمروع ر  م٤م خُي 

ا أو يم٤مومرا إذا يم٤من اًمزوج قمبد .1
(ٔ)

ومٕمٚمٞمف  , هل قمٗمٞمٗم٦مو , فف اُمرأشمَ ىمذَ و , أو حمدودا ذم ىمذف 

ىمد ؾم٘مط اًمٚمٕم٤من عمٕمٜمك ُمـ ضمٝمتفو , ٝم٤م صحٞمٌح : ٕن ىمذومَ  احلد  
(ٕ)

. 

                                 
. فقذفها بالزنا قبل عرض اإلسبلـ عليو , فأسلمت اؼبرأة , بأف كاف الزوجاف كافرين: صورة كوف الزوج كافرا و   (ٔ)

 .ٕ٘ٔ/ٗ: البحر الرائق و ؛  ٕٗٔ/ٕ: اعبوىرة النّبة : انظر 

 .ٕٗٔ/ٕ: اعبوىرة النّبة و ؛  ٖٚٛ/ٖ: بدائع الصنائع و ؛  ٚٔٗ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٕ)



 وإن يم٤من اًمزوج ُمـ أهؾ اًمِمٝم٤مدة .2
(ٔ)

أو  , أو حمدودة ذم ىمذف , أو يم٤مومرة , ٦موهل أُمَ  , 

 يم٤مٟم٧م مـ ٓ يد وم٤مذومٝم٤م
(ٕ)

قمٚمٞمف ذم ىمذومٝم٤م وٓ ًمٕم٤من : ٕن اًم٘مذف ىمد صح ُمـ  ومال طمد   , 

 .ٜم٦مٓ حمَّم ف عمٕمٜمك ُمـ ضمٝمتٝم٤م : ٕهن٤م ًمٞمس٧م ُمـ أهؾ اًمِمٝم٤مدة وبُ وإٟمام ؾم٘مط ُمقضَم  , ضمٝمتف

 وًمد أو ظمرؾم٤مء ٦م أو أم  برة أو ُمٙم٤مشمَ ويمذا إذا يم٤مٟم٧م ُمدسم  
(ٖ)

. 

ٓ ًمٕم٤من : ٕن ىمذف وىم٤مذومٝم٤م ومال طمد  د  ُي  ـف ماُمرأشمُ و , ًمق يم٤من اًمزوج صبٞم٤م أو جمٜمقٟم٤م .3

 اعمجٜمقن ًمٞمس سمّمحٞمحواًمّمبل 
(ٗ)

. 

 , قمٚمٞمف : ٕن اُمتٜم٤مع اًمٚمٕم٤من عمٕمٜمك ُمـ ضمٝمتف يـ ذم ىمذف وم٢مٟمف ي٥م احلد  حمدودَ  ٤مإذا يم٤مٟم .4

 هق يمقٟمف ًمٞمس ُمـ أهؾ اًمِمٝم٤مدةو 
(٘)

 .     

   

ًمق و , هل حمدودة ذم ىمذف يد : ٕن ىمذف اًمٕمٗمٞمٗم٦مو , يمذا إذا يم٤من هق قمبداو

 ًمٚمحد ُمٓمٚم٘م٤م٥م ُمقضمِ  ,حمدودة
(ٙ)

. 

 , فف ٟمٗمَس يمذاسمُ هق إِ و , : ٕن ؾم٘مقط اًمٚمٕم٤من عمٕمٜمك ُمـ ضم٤مٟمبف د  ف ُي ٟمٗمَس  ب اًمزوُج يمذَ إذا أَ  .5

ٝم٤م ٟمٗمَس  اعمرأةُ  ٧ْم خيالف ُم٤م ًمق أيمذسمَ  , ومٞمج٥م احلد   , سم٤مًمغ قم٤مىمؾٍ  اًم٘مذف صحٞمح : ٕٟمف ىمذُف و

                                 
 .ٕٗٔ/ٕ: اعبوىرة النّبة : انظر . ود يف قذؼبأف كاف حرا عاقبل بالغا مسلما غّب ؿبد  (ٔ)
 .ٕٗٔ/ٕ: اعبوىرة النّبة : انظر . بأف كانت صبية أو ؾبنونة أو زانية  (ٕ)
: البحر الرائق و ؛  ٕٗٔ/ٕ: اعبوىرة النّبة و ؛  ٖٚٛ/ٖ: بدائع الصنائع و ؛  ٛٔٗ-ٚٔٗ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٖ)

 .ٕٚٓ/ٓٔ: حاشية ابن عابدين و ؛  ٕٙٔ-ٕ٘ٔ/ٗ
 .ٕٗٔ/ٕ: اعبوىرة النّبة و ؛  ٖٚٛ/ٖ: بدائع الصنائع : انظر   (ٗ)
 : أجيب ؟ للحد ا درء القذؼ يف ؿبدودة وىي أيضا جانبها اعترب ىبل:  قيل فإف( : "ٚٔٔ/ٗ)قاؿ يف العناية   (٘)

 دل وإذا , مقتضيو قياـ مع اغبكم بو ينتفي عما عبارة ألنو ؛ اؼبقتضى وجد إذا مانعا يعترب إمنا الشيء عن اؼبانع بأف
 نفسو يف والقذؼ , اؼبانع يعترب فبل , اللعاف وىو , للحكم مقتضيا قذفو ينعقد دل للشهادة أىبل الزوج يكن

 أىليتها عدـ ظهر فإذا , لو مقتضيا قذفو ينعقد فإنو جانبو من األىلية وجد إذا ما خببلؼ , فيحد لحدل موجبٌ 
 لبطبلنو لعاف وال اللعاف انعقد بل لو ينعقد دل ألنو ؛ اغبد جيب فبل , اؼبقتضى بطل قذؼ يف ؿبدودة بكوهنا
 . "باؼبانع

 .ٕٙٔ/ٗ: البحر الرائق و ؛  ٕٗٔ/ٕ: اعبوىرة النّبة و ؛  ٚٔٗ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٙ)



اًمٚمٕم٤من عمٕمٜمك  ٓ ًمٕم٤من : ٕن ؾم٘مقطو اًمزوج ذم اًم٘مذف طمٞم٨م ٓ طمد   ٧ْم ىمَ صد  وذم اإلٟمٙم٤مر 

 ٝم٤مهق إيمذاهب٤م ٟمٗمَس و , ُمـ ضم٤مٟمبٝم٤م
(ٔ)

. 

 

 

 

  

                                 
 .ٖٓٔ/ٗ: البحر الرائق و ؛  ٖٚٛ/ٖ: بدائع الصنائع : انظر   (ٔ)

ما دل تفصح عن اإلقرار و  , كبلـ ؿبتمل, ص د ؽ : إمنا ال جيب عليها اغبد بتصديق الزوج يف القذؼ ؛ ألف قوؽبا و 
 .ٚ٘/ٚ: اؼببسوط : انظر . بالزنا ال يلزمها اغبد



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ظـدكا ؾ افػسَخ ْؼبَ ٓ يَ  افـؽاُح : وؾقف وابط 

 

 

 

 

 اهتاسعاهفصى 

 باب اهعِني



 :ضابط في فسخ النكاح  
 ظـدكا افـؽاح ٓ يؼبؾ افػسَخ 

( )
. 

 

 : (2)ت٘ضٚح اهضابط 

. اٟمت٘مض : , أي واًمٕمزَم واًمٜمٙم٤مَح, وم٤مٟمٗمسخوَمَسْخ٧ُم اًمبٞمع : ي٘م٤مل , اًمٗمسخ هق اًمٜم٘مض  

اٟمحالل قم٘مد اًمزوضمٞم٦م سمٖمػم ـمالق: واعمراد سمف هٜم٤م 
(ٖ)

.  

ٓ يتٛمؾ ,  ذ اًمت٤مم اًمالزمهق اًمّمحٞمح اًمٜم٤مومِ و , ؼأن اًمٜمٙم٤مح اعمٓمٚمَ : ٤معمراد سم٤مًمْم٤مسمط وم 

 .سم٠مي  ؾمب٥م ُمـ إؾمب٤مب اًمتل يتٕم٤مـم٤مه٤م اًمزوضم٤من , داّْم ىمَ  ٜم٘مَض اًم

 .خٗمَس وم٢مٟمف يُ  , اًمٗم٤مؾمدج ظمرَ ,  اًمّمحٞمح٘مٞمد ومب

ومٝمق  , قمغم إذٟمف ه ُمقىمقٌف وم٢من ٟمٗمقذَ  , ن اًمسٞمدذْ يمٜمٙم٤مح اًمٕمبد سمال إِ  , ج اعمقىمقفرَ ظموسم٤مًمٜم٤مومذ 

 .ًمٚمٗمسخ ٌؾ هق ىم٤مسمِ و , إن يم٤من صحٞمح٤موهمػم ٟم٤مومذ 

 .ىمبؾ اًمتامم وم٢مٟمف ومسٌخ  , اًمٕمتؼواًمبٚمقغ  ظمٞم٤مرِ وسمٕمدم اًمٙمٗم٤مءة  سم٤مًمت٤مم اًمالزم ظمرج اًمٗمسُخ و

إسم٤مء و , يم٤مرشمداد أطمديمه٤م , ًمالطمؽماز قمـ اٟمٗمس٤مظمف سمخروضمٝمام قمـ أهٚمٞم٦م اًمٜمٙم٤محد سم٤مًم٘مّمد ىمٞم  و

هٜم٤م مل  وم٢من اًمٗمسَخ  , اسمـ اًمزوج شم٘مبٞمؾِ و , لم أظمرأطمد اًمزوضَم  ُمٚمِؽ و , قؾمٞم٦م قمـ اإلؾمالماعمجُ 

 .ُم٤م ًمٖمػمهٕم٤م ٓزِ سمؾ يم٤من شم٤مسمِ  , يٙمـ ُم٘مّمقدا سمٜمٗمسف

 

 : فشٗع اهضابط 

 : م٤م يٜمدرج دح٧م هذا اًمْم٤مسمط 

                                 
 ٕ٘ٓ: النظائر و األشباه و ؛  ٕٕٚ/ٖ: بدائع الصنائع و ؛  ٜ٘/٘: اؼببسوط : انظر و .  ٕٔٗ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٔ)

 .ٜٔ/ٚ: تكملة رد احملتار و ؛  ٕ٘ٔ/ٕ: حاشية الشليب على تبيْب اغبقائق و ؛ 
 .ٕٓ/ٚ: تكملة رد احملتار و ؛  ٕ٘ٔ/ٕ: حاشية الشليب و ؛  ٖٓٔ/ٗ: فتح القدير : انظر   (ٕ)
 .ٕٜص : ؛ ومعجم لغة الفقهاء  ٜٖٔمادة فسخ ص :  القاموس احمليط: انظر ( ٖ)



ٓ يتٛمؾ اًمٗمسخ سمٕمد  ضم٤مز اًمٜمٙم٤مح : ٕن اًمٜمٙم٤مح قم٘مدٌ و ج سمنمط اخلٞم٤مر سمٓمؾ اًمنمطُ ًمق شمزو   .1

 فاخلٞم٤مر ومٞمف ٓ يٛمٜمع ت٤مُمَ  اؿمؽماطُ و , ت٤مُمف
(ٔ)

يم٤مًمٓمالق ,
(ٕ)

. 

 ,ًمف إذا رآه٤م : ٕن اًمٜمٙم٤مح ٓ يتٛمؾ اًمٗمسخ سمٕمد اًمٚمزوم ه٤م ٓ ظمٞم٤مرَ مل يرَ و ج اُمرأةً ًمق شمزو   .2

 ًمٚمزوم اًمٜمٙم٤مح اًمٜمٙم٤مح قمـ ظمٞم٤مر اًمرؤي٦م ًمٞمس سمنمطٍ  ظمٚمق  و
(ٖ)

. 

 ٌؾ ُم٤مئِ  ؼ  هل٤م ؿِم  , قه٤مءب٤م قمجقزا ؿَم ومقضمده٤م صمٞم   , ٦م مجٞمٚم٦مٙمر ؿم٤مسم  ضمٝم٤م سمنمط أهن٤م سمِ ًمق شمزو   .3

ه ذم اٟمٕمدام ٞم٥م شم٠مصمػمُ : ٕن وضمقد اًمٕمَ  ٧م ًمف اخلٞم٤مرُ وم٢مٟمف ٓ يثبُ  , ٕم٤مب ؾم٤مئؾًمُ وزائؾ  قم٘مٌؾ و

 قمدم اًمرؤي٦مود ُمع اهلزل هلذا يٜمٕم٘مِ و , اًمرض٤م د ت٤ممَ ٕمتٛمِ ٓ يَ ف اًمٜمٙم٤مح ًمزوُمُ و , ت٤مم اًمرض٤م سمف

 خٗمَس م ومال يُ إذا ًمزِ و ,
(ٗ)

. 

 اًمٜمٙم٤مح ٓ يٜمٗمسخ سم٤مهلالك ىمبؾ اًمتسٚمٞمؿ سمخالف اًمبٞمع : ٕن اًمٜمٙم٤مح ٓ ي٘مبؾ اًمٗمسخ .4
(٘)

. 

 اًمٜمٙم٤مح ٓ يتٛمؾ اًمٗمسَخ و , اًمٜمٙم٤مح : ٕٟمف يٙمقن سمٕمد ت٤ممِ  ًمٞمس سمٗمسٍخ وشمٓمٚمٞم٘م٦م سم٤مئٜم٦م  اخلٚمعُ  .5

 سمٕمد ت٤مُمف
(ٙ)

. 

 

  

                                 
 من ضرورةو  ,  إمنا يعدـ الرضا بلزومو كما يف البيعو  , انعقاد أصل السبب أصبلىذا ألف شرط اػبيار ال دينع و   (ٔ)

 .ٜ٘/٘: اؼببسوط : انظر . حا اللزـوانعقاد النكاح صحي
 .ٓٗٙ/ٕ: بدائع الصنائع و ؛  ٜ٘/٘: اؼببسوط : انظر   (ٕ)
 .ٓٗٙ/ٕ: بدائع الصنائع : انظر   (ٖ)
 .ٖ٘ٔ/ٗ: الكفاية و ؛  ٖٗٔ-ٖٖٔ/ٗ:  فتح القديرو ؛  ٜٛ-ٜٚ/٘: اؼببسوط : انظر   (ٗ)
 .ٖٕ/ٖ: تبيْب اغبقائق و ؛  ٖٚٔ/ٙ: اؼببسوط : انظر   (٘)
 .ٖٕ/ٖ: تبيْب اغبقائق و ؛  ٖٚٔ/ٙ:  اؼببسوط : انظر   (ٙ)



 

 

 

 

 

 

 

 :وؾقف وابطان 

 

ومراغ  ِف إٟمام هق ًمتٕمر   ًم٦مِ ٤مة ذم اًمنمع سم٤مٕصد  ؼ اًمٕمِ دح٘م  : اًمْم٤مسمط إول 

 .ْمعاًمٜمٙم٤مح واًمبُ  رِ ؿ وإلفمٝم٤مر ظمٓمَ طمِ اًمر  

 

 .زيؾ اًمٜمٙم٤مَح ٓ يُ  اًمرضمٕمل   اًمٓمالُق : اًمْم٤مسمط اًمث٤مين 

 

 

 

 اهعاطشاهفصى 

 باب اهعذٝ



 



 العدةفي  : األول  ابط  ضال
ف ؾراغِ ة دم افؼع بإَ دَّ ؼ افعِ حتؼ   افـؽاح  رِ إلطفار خطَ وؿ حِ افرَّ  صافة إكام هق فَتعر 

ضعافبُ و
( )

. 

 

 : (2)تعوٚوٕ ٗت٘ضٚح اهضابط 

 .ف إطمّم٤مءً أطمّمٞمتُ  اًمٌمءَ  قمددُت  ,  اإلطمّم٤مء: ة ذم اًمٚمٖم٦م د  اًمٕمِ 

ؿمبٝمتف وقمٜمد زوال اًمٜمٙم٤مح أ يٚمزم اعمرأةَ  ٌص شمرسم  : ذم اًمنمع و
(ٖ)

. 

 .احلٛمؾ ضعِ قمدة وَ و , رقمدة إؿمٝمُ و , قمدة إىمراء: هل قمغم صمالصم٦م أٟمقاع و

ًمئال  , اًمرطمؿ قمـ اًمِمٖمؾ سم٤مًمقًمد ف سمراءةِ قم٧م ًمتٕمر  وضع احلٛمؾ إٟمام ُذ وومٕمدة إىمراء 

يْمٞمع اًمقًمدُ و ف إٟمس٤مُب ِمتبِ ومتَ  , ههمػمِ  ه زرعَ اًمث٤مين ؾم٤مىمٞم٤م ُم٤مءَ  يّمػم اًمزوُج 
(ٗ)

. 

ؾمػ قمٚمٞمف : إذ اًمٜمٙم٤مح يم٤من ٟمٕمٛم٦م حلؼ اًمٜمٙم٤مح سم٢مفمٝم٤مر إَ  ىمْم٤مءً  ٧ْم ؿمٝمر وضمبَ قمدة إو

اًمٙمسقة وٝم٤م سم٤مًمٜمٗم٘م٦م إيٗم٤مئِ و ٝم٤مقمٗم٤مومِ وٝم٤م صٞم٤مٟمتِ  وم٢من اًمزوج يم٤من ؾمب٥َم  , قمٔمٞمٛم٦م ذم طمؼ اعمرأة

 .ه٤مًم٘مدرِ  شمٕمريٗم٤مً وزن سمٗمقت اًمٜمٕمٛم٦م ًمٚمحُ  إفمٝم٤مراً  ةُ د  قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمِ  ٧ْم ومقضمبَ  , اعمسٙمـو

ىمد يٜمٗمرد اًمث٤مين يمام ذم صقر و , إىمراء يمام ذم ُمقاضع وضمقِب  , ىمد يتٛمع اًمسبب٤منو

 .رإؿمٝمُ 

 

                                 
 .ٖ٘ٔ/ٗ: اللفظ مأخوذ من فتح القدير   (ٔ)

  ." ألف العدة وجبت للتعرؼ عن براءة الرحم يف الفرقة الطارئة على النكاح( : "ٕٕٗ/ٕ)قاؿ يف اؽبداية و 
 ".لقضاء حق النكاح... مقدرة بوضع اغبمل يف أوالت األضباؿ ( العدة  : أي) ألهنا و ( : "ٕ٘ٗ-ٕٗٗ/ٕ)قاؿ و 
 .ٔ٘ٔ, ٜٖٔ/ٗ: الرائق البحر و ؛  ٖٖٓ, ٖٔٓ/ٖ: بدائع الصنائع و ؛  ٖٔ/ٙ: اؼببسوط : انظر و 

 .ٜٖٔ-ٖٛٔ/ٗ: البحر الرائق و ؛  ٙٗٔ-ٖ٘ٔ/ٗ: فتح القدير و ؛  ٖٗٓ-ٕٖٓ/ٖ: بدائع الصنائع : انظر   (ٕ)
 .ٕٜٔص : والتعريفات  ؛ ٜ/ٜ, ع د د : مادة : تاج العروس : انظر  (ٖ)
أخرجو أبو داود يف  ."ماءه زرع غّبهاليـو اآلخر أف يسقي و ال حيل المرئ يؤمن باهلل : "السبلـ و قاؿ عليو الصبلة   (ٗ)

 (. ٕٛ٘ٔ)السنن 



 : فشٗع اهضابط 

 : م٤م يتٗمرع قمغم هذا اًمْم٤مسمط 

 , سمراءة اًمرطمؿ غمف قمٝمر : ٕن اًمٕمدة وضمب٧م ًمٚمتٕمر  أن آقمتداد يٙمقن سم٤محلٞمض ٓ سم٤مًمٓم   .1

 ومؿِ  ٕٟمف هق اًمذي يٗمٞمد اٟمسدادَ  , ٝمرف سم٤مًمذات ًمؼماءة اًمرطمؿ ٓ اًمٓم  احلٞمض هق اعمٕمر  و

 ض قم٤مدةً سمف مل دحِ  إذ ًمق اٟمسد   : اًمرطمؿ سم٤محلبؾ
(ٔ)

. 

اعمقت : ٕهن٤م إٟمام وض ذم اًمٗمرىم٦م ٞمَ طمِ  اعمقـمقءة سمِمبٝم٦م صمالُث وقمدة اعمٜمٙمقطم٦م ٟمٙم٤مطم٤م وم٤مؾمدا  .2

  غمف قموضمب٧م ومٞمٝمام ًمٚمتٕمر  
ِ
فاحلٞمض هق اعمٕمر  و , اًمٜمٙم٤مح طمؼ   سمراءة اًمرطمؿ ٓ ًم٘مْم٤مء

(ٕ)
. 

ضم٧م ٘م٦م إذا شمزو  يم٤معمٓمٚم   , ؾمقاء يم٤مٟمت٤م ُمـ ضمٜمس واطمد , شم٤من إذا وضمبت٤م وم٢مهنام شمتداظمالناًمٕمد   .3

يم٤مٟمت٤م ُمـ  وأ , شمتداظمالنوقمٚمٞمٝم٤م قمدة أظمرى  ٧ْم صمؿ شمت٤مريم٤م وضمبَ  ئٝم٤م اًمزوُج ذم قمدت٤م ومقـمِ 

سمام رأشمف ُمـ احلٞمض  شمٕمتد  وأيْم٤م  ٧ْم ـمئ٧م سمِمبٝم٦م شمداظمٚمَ ٝم٤م إذا وُ لم يم٤معمتقرم قمٜمٝم٤م زوضُم ضمٜمَس 

ىمد طمّمؾ و , اًمرطمؿسمراءة  غمف قمذم إؿمٝمر ُمـ قمدة اًمقطء : ٕن اعم٘مّمقد اًمتٕمر  

ومتتداظمالن , سم٤مًمقاطمدة
(ٖ)

. 

طمتك ًمق  , رتىمٚم ٧م أو يمثُ  , احلٛمؾ ةِ ُمد   ه٤م سم٘مٞم٦مُ ُم٘مدارُ  أو ُمقٍت  ة احلبؾ ُمـ ـمالٍق د  قمِ  .4

سمف اًمٕمدة : ٕن اعم٘مّمقد ُمـ اًمٕمدة ُمـ ذوات إىمراء  ٧ْم قمغم رسيره اٟم٘مَْم  ٧ُم اعمٞم  و ْت وًمدَ 

ومٙم٤من  , اعمدة يض  ُمُ  احلٛمؾ ذم اًمدًٓم٦م قمغم اًمؼماءة ومقَق  وضعُ و , سمؼماءة اًمرطمؿ اًمٕمٚمؿُ 

 اٟم٘مْم٤مء اًمٕمدة سمف أومم
(ٗ)

. 

                                 
 .ٜٖٔ/ٗ: فتح القدير و ؛  ٖٚٓ/ٖ: بدائع الصنائع و ؛  ٕٕٗ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٔ)
 .ٜٖٔ, ٔ٘ٔ/ٗ: البحر الرائق و ؛  ٖٖٓ-ٕٖٓ/ٖ: بدائع الصنائع و ؛  ٕٗٗ-ٖٕٗ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٕ)
 .ٖٓٓ/ٖ: الصنائع بدائع و ؛  ٕ٘ٗ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٖ)
 .ٖٖٔ-ٕٖٔ/ٖ: بدائع الصنائع : انظر   (ٗ)



قم٧م سمراءة اًمرطمؿ : ٕهن٤م ُذ  غمف قماًمٜمٙم٤مح ٓ ًمٚمتٕمر   قم٧م ًم٘مْم٤مء طمؼ  قمدة اًمقوم٤مة ُذِ  .5

 زن سمٗمقت ٟمٕمٛم٦م اًمٜمٙم٤محذًمؽ إفمٝم٤مرا ًمٚمحُ و , وم٦مر ُمع وضمقد إىمراء اعمٕمر  سم٤مٕؿمٝمُ 
(ٔ)

. 

 

 

                                 
 .ٓ٘ٔ/:ٗ: العناية و ؛  ٖٗٓ/ٖ: بدائع الصنائع و ؛  ٕ٘ٗ-ٕٗٗ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٔ)



 رجعيفي أحكام العدة من طالق  : الثاني  ضابط  ال
زيؾ افـؽاحافطالق افرجعل ٓ يُ 

( )
. 

 

 : (2)ت٘ضٚح اهضابط 

اعمٚمؽ ومٚمٞمس سمحٙمؿ  أُم٤م زواُل  , د اًمٓمالققمدَ  احلٙمؿ إصكم ًمٚمٓمالق اًمرضمٕمل هق ٟم٘مّم٤منُ 

٥م قمغم هذا شمرشم  و , إٟمام يثب٧م ذم اًمث٤مين سمٕمد اٟم٘مْم٤مء اًمٕمدةو , طمتك ٓ يثب٧م ًمٚمح٤مل , ًمف ٓزمٍ  أصكم  

 .ذم إطمٙم٤مم ؾمقاءٌ  رضمٕمٍل  ُمـ ـمالٍق  ةَ اعمٕمتد  وأن اعمٜمٙمقطم٦م 

 

 :(3)أدهٞ اهضابط 

 ڇ ک  ک  ک   گ  گ  گ     گ  ڳڇ : اًمدًمٞمؾ قمغم هذا اًمْم٤مسمط هق ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 .( 228: اًمب٘مرة )

 اًمٓمالق اعمرادو , ٘م٤متاًمْمٛمػم راضمع إمم اعمٓمٚم  و , ٝمـأزواضُم : أي  "سمٕمقًمتٝمـو": وم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

ٝم٤م سمٕمد ه زوضَم أن اهلل شمٕم٤ممم ؾمام  : آؾمتدٓل  ومقضمفُ  , يمر اًمرضمٕم٦مذم أي٦م هق اًمرضمٕمل سمدًمٞمؾ ذِ 

 .قمغم أن اًمزوضمٞم٦م ىم٤مئٛم٦م سمٕمد اًمٓمالق ومدل   , ٓ يٙمقن زوضم٤م إٓ سمٕمد ىمٞم٤مم اًمزوضمٞم٦مو , اًمٓمالق

 

 : فشٗع اهضابط 

 : ُمـ ومروقمف 

 وي٘مع قمٚمٞمٝم٤م اًمٓمالق , ٘م٦م ومٞمفشمدظمؾ هذه اعمٓمٚم   , يمؾ اُمرأة زم ـم٤مًمؼ: ًمق ىم٤مل  .1
(ٔ)

. 

                                 
 .ٜٖٔ/ٕ: اؽبداية   (ٔ)

 .أ ٖ٘ٔو, ب  ٖٗٔ: لوحة : شرح اعبامع الصغّب للتاج الكردري و ؛  ٖٛٔ/ٖ: بدائع الصنائع : انظر و 
 .ٜٙ٘/ٕ: األحكاـ الشرعية يف األحواؿ الشخصية و ؛  ٖٕٛ/ٖ: بدائع الصنائع : انظر   (ٕ)
 .ٕ٘/ٗ: فتح القدير و ؛  ٖٕٛ/ٖ: بدائع الصنائع : انظر   (ٖ)



ؾمقاء يم٤من اًمٓمالق  , رُ صمف أظَم دة ُمـ ـمالق رضمٕمل ورِ ذم قمِ  اعمرأةُ واًمزوضملم  إن ُم٤مت أطمدُ  .2

ومٙم٤مٟم٧م  ,زيؾ اًمٜمٙم٤محذم طم٤مل اعمرض أو ذم طم٤مل اًمّمح٦م : ٕن اًمٓمالق اًمرضمٕمل ُمٜمف ٓ يُ 

ُمـ يمؾ وضمف  اًمٜمٙم٤مح اًم٘م٤مئؿُ و , ُمـ يمؾ وضمف ة ىم٤مئٛم٦مً سمٕمد اًمٓمالق ىمبؾ اٟم٘مْم٤مء اًمٕمد   اًمزوضمٞم٦مُ 

يمه٤م ىمبؾ اًمٓمالقيمام ًمق ُم٤مت أطمدُ  , لمرث ُمـ اجل٤مٟمبَ ٓؾمتح٘م٤مق اإلِ  ؾمب٥ٌم 
(ٕ)

. 

ٝم٤م ُمـ همػم طمتك يٛمٚمؽ ُمراضمٕمتَ  م اًمقطء : ٕن اًمزوضمٞم٦م ىم٤مئٛم٦مٌ ر  اًمٓمالق اًمرضمٕمل ٓ ُي  .3

 رض٤مه٤م
(ٖ)

. 

ًمٚمزوج : إذ اًمٜمٙم٤مح  ـ ًمٚمزوج : ٕهن٤م طمالٌل تزي  شمَ وف ٘م٦م اًمرضمٕمٞم٦م أن شمتِمق  ًمٚمٛمٓمٚم   ستح٥م  يُ  .4

 ومٞمٙمقن ُمنموقم٤م , قمٚمٞمف ٌؾ ـ طم٤مُمِ اًمتزي  و , ٦مصمؿ اًمرضمٕم٦م ُمستحب    , ىم٤مئؿ سمٞمٜمٝمام
(ٗ)

. 

يمذا ذم اًمٔمٝم٤مر : و , ـ ُمقًمٞم٤مإن آمم ُمـ اًمب٤مئٜم٦م مل يٙمُ و , ٞم٤مقًمِ ٘م٦م اًمرضمٕمٞم٦م يم٤من ُمُ ًمق آمم ُمـ اعمٓمٚم   .5

اإليالء ُمـ شمٙمقن ُمـ ٟمس٤مئف سم٤مًمٜمص حمؾ  و , ذم إومم دون اًمث٤مٟمٞم٦م ٕن اًمزوضمٞم٦م ىم٤مئٛم٦مٌ 
(٘)

, 

ٞم٦مٚم  حًمٗمقات اعم ة اإليالء ؾم٘مط اإليالءُ ىمبؾ اٟم٘مْم٤مء ُمد   ةُ اًمٕمد   ٧ْم ومٚمق اٟم٘مَْم 
(ٙ)

. 

دون احلد ٥م قمٚمٞمف اًمٚمٕم٤منُ ف اًمرضمٕمٞم٦م وضَم ٘متَ ُمٓمٚم   ف اًمزوُج إذا ىمذَ  .6
(ٚ)

. 

ة احلرائر : ٕن اًمٓمالق اًمرضمٕمل ٤م إمم قمد  ُت ٘م٧م رضمٕمٞم٤م صمؿ ُأقمت٘م٧م اٟمت٘مٚم٧م قمد  ٦م إذا ـُمٚم  إُمَ  .7

 , قمدة احلرائر ومتٕمتد   , هل زوضمتفو , ة وضمب٧م قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمدةر  ومٝمذه طُم  , زيؾ اًمزوضمٞم٦مٓ يُ 

 ٤م ًمزوال اًمٜمٙم٤مح سم٤مًمبٞمٜمقٟم٦مُت ٘م٧م سم٤مئٜم٤م مل شمٜمت٘مؾ قمد  إن ـمٚم  و
(ٔ)

. 

                                                                                               
 .ٕٛ/ٗ: فتح القدير و ؛  ٕٛ/ٗ: العناية : انظر   (ٔ)
 .ٕٛ/ٗ: فتح القدير و ؛  ٖٗٗ/ٖ: بدائع الصنائع و ؛  ٜٖٗ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٕ)
 .ٕٙٛ/ٖ: بدائع الصنائع و ؛  ٜٜٖ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٖ)
 .ٕٗٛ/ٖ: بدائع الصنائع و ؛  ٜٜٖ-ٜٖٛ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٗ)
 .(ٕٕٙ: البقرة )  ڇ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹڇ  :ىو قولو تعاذل و   (٘)

 .ٕٕٖ/ٔ: النتف يف الفتاوى و ؛  ٖٕٛ/ٖ: بدائع الصنائع ؛ و  ٖٓٗ.ٔٔٗ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٙ)

 .ٖٕٖ/ٔ: النتف يف الفتاوى و ؛  ٖٕٛ/ٖ: بدائع الصنائع : انظر   (ٚ)



 قمٜمٝم٤م اعمتقرم   ةَ ٤م قمد  ُت ص٤مرت قمد   , ت٤م ُمـ ـمالق رضمٕملاعمرأة ذم قمد  و , ًمق ُم٤مت اًمزوج .8

 ٝم٤مزوضُم 
(ٕ)

. 

 اًمسٙمٜمك ُم٤م داُم٧م ذم اًمٕمدة سمال ظمالف : ٕن ُمٚمؽ اًمٜمٙم٤مح ىم٤مئؿو ٘م٦م اًمرضمٕمٞم٦م اًمٜمٗم٘م٦مُ ًمٚمٛمٓمٚم   .9

 سمٕمد اًمٓمالق يم٤محلؾ ىمبٚمف ؾ  ومٙم٤من احلِ  ,
(ٖ)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               
 .ٖٛٔ, ٜٖٔ/ٖ: بدائع الصنائع و ؛  ٕٗٗ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٔ)
 .ٖٕٖ/ٔ: النتف يف الفتاوى : انظر   (ٕ)
 .ٖٕٖ/ٔ: النتف يف الفتاوى و ؛  ٕٖٖ/ٖ: بدائع الصنائع : انظر   (ٖ)



  

 

 

 

 

 : وؾقف وابطان 

, ه٤م ؾمٜمت٤منوأيمثرُ  رٍ أؿمٝمُ  احلٛمؾ ؾمت٦مُ  ةِ ُمد   إصؾ أن أىمؾ  : اًمْم٤مسمط إول 

,  إوىم٤مِت  وهق أىمرُب ,  سم٤مٕىمؾ   رةٌ ومٞمف ومٝمل ُم٘مد   اًمقطءُ ب٤مح يُ  ومٗمل يمؾ ُمقضعٍ 

 أو اؾمتح٘م٤مُق ,  سم٤مًمِمؽ ـمالٍق  أو إي٘م٤معُ ,  سم٤مًمِمؽ   رضمٕم٦مٍ  إٓ أن يٚمزم إصمب٤مُت 

وهق ُم٤م ىمبؾ اًمٓمالق ,  إوىم٤مت إمم أسمٕمدِ  د اًمٕمٚمقُق ومحٞمٜمئذ يستٜمِ ,  سم٤مًمِمؽ ُم٤ملٍ 

ومٞمف  ًمقطءُ ب٤مح اوذم يمؾ ُمقضع ٓ يُ ,  : ٕن هذه إؿمٞم٤مء ٓ شمثب٧م سم٤مًمِمؽ

إوىم٤مت ًمٚمح٤مضم٦م إمم  دا إمم أسمٕمدِ ستٜمِ ويٙمقن اًمٕمٚمقق ُمُ ,  ة احلٛمؾ ؾمٜمت٤مند  ومٛمُ 

 .قمغم آطمتٞم٤مط ه ُمبٜمل  وأُمرُ , ٤مت اًمٜمس٥مبإصم

راش اًمٗمِ  ٦مِ ذم صمبقت اًمٜمس٥م سمّمح   ؼمةَ إصؾ قمٜمدٟم٤م أن اًمٕمِ : اًمْم٤مسمط اًمث٤مين 

 .ُمـ اًمقطء ـِ ٓ سم٤مًمتٛمٙم  ,  ُمـ أهٚمف اًمزوِج  ويمقنِ 

 

 احلادٜ عظشاهفصى 

 باب ثب٘ت اهِشب



 



 : ثبوت النسب  ضابطان في  
باح افقطء ؾقف ؾفل ع يُ ؾػل ـؾ مقِو  , ها شـتانأـثرُ ور أصفُ  ة احلؿؾ شتةُ دَّ مُ  إصؾ أن أؿؾَّ  .1

ضالق  أو إيؼاعُ  , رجعة بافشؽ   إثباُت  ن يؾزمَ أإٓ  , إوؿات هق أؿرُب و , رة بإؿؾ  ؼدَّ مُ 

 هق ما ؿبَؾ و , إوؿات إػ أبعدِ  د افعؾقُق ستـِ يَ  ؾحقـئذٍ  , مال بافشؽ   أو اشتحؼاُق  , بافشؽ  

ة احلؿؾ ؾقف ؾؿدَّ  باح افقطءُ ع ٓ يُ دم ـؾ مقِو و , ت بافشؽ  افطالق : ٕن هذه إصقاء ٓ تثبُ 

 ه مبـل  أمرُ و , إوؿات فؾحاجة إػ إثبات افـسب دا إػ أبعدِ ستـِ ؾقق مُ يؽقن افعُ و , شـتان

ظذ آحتقاط
( )

. 

ـ ٓ بافتؿؽ  , افزوج مـ أهؾف  ـقنِ وراش ة افػِ حَّ بقت افـسب بِص زة دم ثُ إصؾ ظـدكا أن افعِ  .2

 مـ افقطء
( )

. 

 

 :(3)ني ت٘ضٚح اهضابَط

ر ٘مد  ة احلٛمؾ شمُ را سملم اًمزوضملم ومٛمد  ُمتّمق  وٜم٤م أن اًمٕمٚمقق ُمتك يم٤من مٙمِ  : لاعمراد سم٤مًمْم٤مسمط إو  

٥م قمغم إٓ إذا شمرشم   , احل٤مدث إمم إىمرب أوىم٤مشمف هق ؾمت٦م أؿمٝمر : ٕن إصؾ إض٤موم٦مُ و , ىمؾ  سم٤مَٕ 

وهق  , ر احلٛمؾ سم٤مٕسمٕمدي٘مد  و , مر ي٘مد  وم٢من اًمٔم٤مهِ  , رآظَم  رٍ فم٤مهِ  ٦مُ اًمٕمٛمؾ هبذا إصؾ ُمٕم٤مرَض 

ٓ وُمتك مل يٙمـ اًمٕمٚمقق مٙمٜم٤م و , أىمقى ُمٜمف اًمٔم٤مهرُ و , اًمسٜمت٤من : ٕن ُمبٜمك اًمٕمٚمقق قمغم اخلٗم٤مء

 , ًمٚمح٤مضم٦م إمم إصمب٤مت اًمٜمس٥م , هق اًمسٜمت٤منو , ةر سم٠ميمثر اعمد  ضٞمػ إمم إىمؾ وم٢مٟمف ي٘مد  را إذا أُ ُمتّمق  

 .ت٤مط ذم إصمب٤مشمفم٤م ُي  قهو

                                 
 .ٓٚٔ/ٗ: غاية البياف شرح اؽبداية نقبل عن البحر الرائق  لؤلتقاين صاحباللفظ   (ٔ)

 .ٖٖٚ/ٖ: ائع الصنائع دبو ؛  ٖٖٗ/ٖ: اؽبداية : انظر و 
 .ٕٕٔ: اللفظ مأخوذ من تأسيس النظر   (ٕ)

ألف النسب يثبت : "قاؿ فيو أيضا و ". سبللنَّ  ـٌ ملزِ ( قياـ الفراش  : أي) ىو و ( : "ٕٖٗ/ٕ)قاؿ يف اؽبداية و 
 ".ائمبالفراش الق

 .ٜٕٛ/ٕ: األحكاـ الشرعية و ؛  ٕٚٔ-ٔٚٔ/ٗ: فتح القدير و ؛  ٙٚٔ/ٗ ,  ٕٖٔ/ٖ: العناية : انظر   (ٖ)



راش ُمع يمقن اًمزوج مـ ٦م اًمٗمِ ح  ػ قمغم ِص أن صمبقت اًمٜمس٥م يتقىم   : اعمراد سم٤مًمْم٤مسمط اًمث٤مينو

 . ـ ُمـ اًمقطءٓ يِمؽمط اًمتٛمٙم  و , ر ُمٜمف اًمٕمٚمققتّمق  يُ 

 هق صػمورةُ : أو  , هدُ يمؾ وًمد شمٚمِ  ٟمس٥ُم ٧م ُمٜمف عم٤مء اًمزوج سمحٞم٨م يثبُ  هق شمٕملم  اعمرأةِ : اًمٗمراش و

 .ف ُمٜمفًمق ضم٤مءت سمقًمد صمب٧م ٟمسبُ  اعمرأة سمح٤ملٍ 

 ُمـ طملم اًمٕم٘مد ًمست٦م أؿمٝمر وم٠ميمثرَ  ْت صمؿ وًمدَ  , يم٤من اًمٕم٘مد صحٞمح٤مو , سم٤مُمرأة ج رضمٌؾ وم٢مذا شمزو  

د ضمِ ؾمقاء وُ و , ؾؾ سم٤مًمزوضم٦م أو مل يدظُم ؾمقاء دظَم و , قم٤مه أو ٓؾمقاء اد   , ف ُمـ اًمزوجصمب٧م ٟمسبُ  ,

راش ذًمؽ ٕن اًمٗمِ و , سمٞمٜمٝمام اعمس٤موم٦مُ  ِت دَ ًمق سمٕمُ ويـ اًمزوج واًمزوضم٦م ذم سمٚمد واطمد أو ذم سمٚمدَ 

ف سمقًمد ٓ يثب٧م ضم٤مءت اُمرأشمُ و , ًمٙمـ ًمق يم٤من اًمزوج صبٞم٤م , اجلٜملم نِ ة اًمٙم٤مومٞم٦م ًمتٙمق  ُمقضمقد ذم اعمد  

 .ر ُمٜمف اًمٕمٚمققف : ٕٟمف ٓ يتّمق  ٟمسبُ 

 

 : ني أدهٞ اهضابَط

 : ه٤م أيمثرِ وة احلٛمؾ ُمد   أُم٤م أدًم٦م أىمؾ  

وم٘م٤مل اسمـ  ,مجٝم٤مسمرَ  ومَٝمؿ  قمثامنُ  , ًمست٦م أؿمٝمر ْت ومقًمدَ  , ج اُمرأةوي أن رضمال شمزو  ومام رُ  .1

ڀ  ڇ :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم  , ٙمؿتْ ٛمَ ٙمؿ سمٙمت٤مب اهلل خلَّم تْ أُم٤م إهن٤م ًمق ظم٤مصٛمَ :  قمب٤مس 

ًم٘مامن )  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڇ : ىم٤مل و , (15:إطم٘م٤مف) ڇ ڀ  ٺ  ٺ

أصمب٧م اًمٜمس٥م ُمـ وقمٜمٝم٤م  احلد    أ قمثامنُ ومدرَ  , أؿمٝمر ًمٚمحٛمؾ إٓ ؾمت٦مُ  ومٚمؿ يبَؼ  , (14:

 اًمزوج
(ٔ)

. 

ؽ ُمـ هذا اًمتٛمس  وضمف و. ُمـ ؾمت٦م أؿمٝمر قمغم أٟمف ٓ يٙمقن أىمؾ   يدل   احلد   ف قمغم إىم٤مُم٦مِ وم٢مىمداُمُ  

 ومٙم٤من إمج٤مقم٤م , ًمف ُمع قمدم خم٤مًمٗم٦م أطمدٍ  رء قمثامن احلد  دَ هق احلدي٨م 
(ٕ)

. 

                                 
 .ٖٚٗٗٔ: رواه عبد الرزاؽ يف اؼبصنف   (ٔ)

 ٚٛٔ/ٕ: فتح باب العناية و ؛  ٔٛٔ/ٗ: فتح القدير و ؛  ٖٖ٘/ٖ: بدائع الصنائع و ؛  ٖٖٗ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٕ)
. 



ل ذم احلٛمؾ قمغم ؾمٜمتلم ىمدر ُم٤م يتحق   زيد اعمرأةُ ُم٤م شمَ  ": أهن٤م ىم٤مًم٧م  وي قمـ قم٤مئِم٦م ُم٤م رُ و .2

"لٖمزَ قد اعمِ قم ؾ  فمِ 
(ٔ)

. 

ٓ  : ٕن هذا سم٤مٌب  اًمٔم٤مهر أهن٤م ىم٤مًم٧م ذًمؽ ؾمامقم٤م قمـ رؾمقل اهلل و ": ىم٤مل ذم اًمبدائع  

ـ  ٓ يُ و , آضمتٝم٤مدوك سم٤مًمرأي درَ يُ   ومتٕملم   , ختٛمٞمٜم٤موهب٤م أهن٤م ىم٤مًم٧م ذًمؽ ضمزاوم٤م  ٔم

"اًمسامع
(ٕ)

. 

ؼ اًمٗمراش ُمٓمٚمَ و , "راشاًمقًمد ًمٚمٗمِ  ":  ف ىمقًمُ : يدل قمغم اقمتب٤مر اًمٗمراش ًمثبقت اًمٜمس٥م و

 يٜمٍمف إمم اًمّمحٞمح
(ٖ)

. 

 :ني فشٗع اهضابَط

 : م٤م يتٗمرع قمغم اًمْم٤مسمٓملم 

ف ٧م ٟمسبُ ضمٝم٤م مل يثبُ ر ُمٜمذ يقم شمزو  ُمـ ؾمت٦م أؿمٝمُ  سمقًمد ٕىمؾ   ْت ُمرأة ومج٤مءَ ا ج اًمرضمُؾ إذا شمزو   .1

إن ضم٤مءت سمف و , اًمٜمٙم٤مح ف ُمـ قمٚمقق ىمبَؾ ومٚمزم يمقٟمُ  , رأؿمٝمُ  ٦مُ ة احلٛمؾ ؾمت  ُمد   ُمٜمف : ٕن أىمؾ  

تامم يمذا إذا ضم٤مءت سمف ًمِ و , ٧مؾمقاء اقمؽمف سمف اًمزوج أو ؾمٙمَ  ُمٜمٝم٤م صمب٧م اًمٜمس٥ُم  ٕيمثرَ 

ت٤مط اًمٜمس٥م ُي و , اًمٜمٙم٤مح ؼ اإلٟمزاُل ومقاومَ  , ئ٤م هل٤مضمٝم٤م واـمِ اًمست٦م سمال زي٤مدة : ٓطمتامل أٟمف شمزو  

فذم إصمب٤مشمِ 
(ٗ)

. 

ت٤م: سم٤مٟم٘مْم٤مء قمد   ر  ٘مِ ٘م٦م اًمرضمٕمٞم٦م إذا ضم٤مءت سمف ًمسٜمتلم أو أيمثر ُم٤م مل شمُ وًمد اعمٓمٚم   يثب٧م ٟمس٥ُم  .2

جلقاز وزٟم٤مه٤م محال حل٤مهل٤م قمغم اًمّمالح دة اًمرضمٕمل ٟٓمتٗم٤مء احلٙمؿ سمِ ٓطمتامل اًمٕمٚمقق ذم قمِ 

                                 
فإف ظل اؼبغزؿ حالة الدوراف أسرع زواال من , والغرض تقليل اؼبدة , ظل عود اؼبغزؿ حالة الدوراف بقدر : أي   (ٔ)

يف  البيهقيو ( ٜٕٚ)يف السنن  اغبديث أخرجو الدارقطِبو  .ٖٖٗ/ٖ: حاشية اللكنوي على اؽبداية . سائر الظبلؿ
 .(ٖٗٗ/ٚ)السنن الكربى 

 .ٚٛٔ/ٕ: وفتح باب العناية ؛  ٔٛٔ/ٗ: فتح القدير و ؛  ٖٖ٘/ٖ: بدائع الصنائع و ؛  ٖٖٗ/ٕ: اؽبداية : انظر و 

 .ٖٖٗ/ٖ: اؽبداية : وانظر ,  ٖٖ٘/ٖ: بدائع الصنائع   (ٕ)

 .ٖٔٗ/ٖ: بدائع الصنائع : انظر   (ٖ)
 .ٛٚٔ/ٗ: فتح القدير و ؛  ٕٖٗ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٗ)



سمف  إن ضم٤مءتو , دةسم٤مًمقطء ذم اًمٕمِ  سم٤مًمرضمٕم٦م اًمٙم٤مئٜم٦مِ  شمٙمقن زوضم٦مً و , ٝمراًمٓم   ةَ متد   أن شمٙمقنَ 

ًمقضمقد اًمٕمٚمقق ذم  , فصمب٧م ٟمسبُ و , دةٝم٤م سم٤مٟم٘مْم٤مء اًمٕمِ ُمـ زوضمِ  ٧ْم لم سم٤مٟمَ ُمـ ؾمٜمتَ  ٕىمؾ  

: ٕٟمف يتٛمؾ اًمٕمٚمقق ىمبؾ اًمٜمٙم٤مح ويتٛمؾ  ومال يّمػم ُمراضمٕم٤م سم٤مًمِمؽ   , دةاًمٜمٙم٤مح أو ذم اًمٕمِ 

اًمٔم٤مهر و , آظمر ضف فم٤مهرٌ ٕم٤مرِ إوىم٤مت إٟمام يٙمقن إذا مل يُ  احل٤مدث إمم أىمرِب  إطم٤مًم٦مُ و , هسمٕمدَ 

 ُمـ إض٤موم٦مِ  أرضمُح  سمف اًمٕم٤مدةُ  ٧ْم ُم٤م ىمَْم و , ّمٛم٦م ٓ ذم اًمٕمدة : ٕٟمف هق اعمٕمت٤مداًمقطء ذم اًمٕمِ 

 اًمٕم٤مدة ومٞمٝم٤م أيْم٤م خم٤مًمٗم٦مِ وٜم٦م ذم اًمرضمٕم٦م ٗم٦م اًمس  ٤مًمَ احل٤مدث إمم اًمزُمـ اًم٘مري٥م ُمع ُم٤م ومٞمف ُمـ خُم 

(ٔ)
 . 

ٝم٤م ُمـ وىم٧م ُمـ ؾمٜمتلم إمم ت٤مُمِ  ف ٕىمؾ  شمْ اًمٓمالق اًمب٤مئـ إذا وًمدَ  ةِ وًمد ُمٕمتد   يثب٧م ٟمس٥ُم و .3

محال ُٕمقر و , اطمتٞم٤مـم٤م ومٞمثب٧م اًمٜمس٥ُم  , اًمٓمالق احلٛمؾ يم٤من ىمبَؾ  : ٕٟمف يقز يمقنُ  اًمٓمالق

      . اًمسدادواعمسٚمٛملم قمغم اًمّمالح 

 , دة احلٛمؾ ؾمٜمت٤منُمُ  ت سمف ٕيمثر ُمـ ؾمٜمتلم مل يٚمزُمف إن أٟمٙمره : ٕن أيمثرَ إن ضم٤مءَ و

ومٞمٙمقن طم٤مدصم٤م سمٕمد اًمٓمالق
(ٕ)

 قمٜمد دقمقاه م اًمٜمس٥َم ف : ٕٟمف اًمتزَ ٞمَ قمِ ومال يٙمقن ُمٜمف إٓ أن يد   , 

٧مومٞمثبُ  , ت٤مط ذم إصمب٤مشمفاًمٜمس٧م ُي و , دةبٝم٦م ذم اًمٕمِ ئٝم٤م سمُِم سم٠من وـمِ : ذقمل  ًمف وضمفٌ و ,
(ٖ)

. 

هذا قمٜمد  , ُمـ ؾمٜمتلم ُمـ وىم٧م اعمقت اعمقت إذا ضم٤مءت سمف ٕىمؾ   ةِ ُمٕمتد   يثب٧م ٟمس٥م وًمدِ و .4

ىم٤مل و         .إئٛم٦م اًمثالصم٦م

٧م اًمٜمس٥مر ٓ يثبُ دة اًمقوم٤مة ًمست٦م أؿمٝمُ إذا ضم٤مءت سمف سمٕمد اٟم٘مْم٤مء قمِ :  ومر زُ 
(ٗ)

: ٕن 

                                 
 .ٓٚٔ/ٗ: البحر الرائق و ؛  ٕٚٔ/ٖ: فتح القدير و ؛  ٖٖٚ/ٖ: بدائع الصنائع و ؛  ٖٓٗ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٔ)
فيجب أف ترد نفقة ستة أشهر ضببل على  , ؿبمدو حيكم بانقضاء عدُتا قبل والدُتا بستة أشهر عند أيب حنيفة و   (ٕ)

 , لستة أشهرفقد أخذت ماال ال تستحقو يف ىذه ا , أقل مدة اغبمل ستة أشهرو  , أنو من غّبه بنكاح صحيح
 .ٔٚٔ/ٗ: البحر الرائق : انظر . فَبده

-ٓٚٔ/ٗ: البحر الرائق و ؛  ٖٚٔ/ٗ: العناية و ؛  ٖٖٚ-ٖٖٙ/ٖ: بدائع الصنائع و ؛  ٖٓٗ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٖ)
ٔٚٔ. 

عشرة أياـ ال يثبت و مث جاءت بو لعشرة أشهر ( عشر و أربعة أشهر ) يعُب إذا دل تدع اغبمل يف مدة العدة   (ٗ)
 .ٜٖٖ/ٖ: بدائع الصنائع : انظر . النسب



 ٧ْم وم٢مذا ُمَْم  , فقمدُمُ  إصُؾ و , ت٤م سم٤مًمِمٝمقر قمٜمد قمدم احلٛمؾد  ؿ سم٤مٟم٘مْم٤مء قمِ اًمنمع طمٙمَ 

صمؿ ضم٤مءت  , ت سم٤مٟم٘مْم٤مء اًمٕمدةومّم٤مر يم٠مهن٤م أىمر   , دت٤مٙمؿ سم٤مٟم٘مْم٤مء قمِ ُي  قمنٌم ور أؿمٝمُ  أرسمٕم٦مُ 

ىمقل  وضمفُ و   .طمٞم٨م ٓ يثب٧م اًمٜمس٥م , ر ومّم٤مقمداأؿمٝمُ  ٦مِ ٕمد ؾمت  سم سمقًمدٍ 

 : إئٛم٦م اًمثالصم٦م 
ِ
ٙمؿ ومال ُي  , احلٛمؾ هل وضعُ و , ظمرىأُ  قمدت٤م ضمٝم٦مً  أن ٟٓم٘مْم٤مء

 أن شمٙمقن طم٤مُمال جلقازِ  , سم٤مٟم٘مْم٤مئٝم٤م ٘مر  ر ُم٤م مل شمُ ؿمٝمُ سم٤مٟٓم٘مْم٤مء سم٤مَٕ 
(ٔ)

. 

ُمـ ؾمت٦م  سمقًمد ٕىمؾ  ت٤م صمؿ ضم٤مءت سم٤مٟم٘مْم٤مء قمد   -أي  ُمٕمتدة يم٤مٟم٧م  - ةُ إذا قمؽموم٧م اعمٕمتد   .5

ًمق ضم٤مءت و , ومٞمبٓمؾ اإلىمرارُ  , ٤م سمٞم٘ملمٍ ر يمذهُب ف : ٕٟمف فمٝمَ أؿمٝمر ُمـ وىم٧م اإلىمرار يثب٧م ٟمسبُ 

ذقم٤م ذم إظمب٤مرهـ قمـ  سمف ًمست٦م أؿمٝمر أو أيمثر ُمـ وىم٧م اإلىمرار مل يثب٧م : ٕهنـ أُمٞمٜم٤مٌت 

 ؼ اخلالُف م إمم أن يتح٘م  ًمزِ  ْت وم٢مذا أظمؼمَ  , دتـقمِ 
(ٕ)

. 

 , ُمٜمذ ؾمت٦م أؿمٝمر: ىم٤مًم٧م و , ِؽ ُمٜمذ أرسمٕم٦مضمتُ شمزو  :  وم٘م٤مل اًمزوُج  , إن وًمدت صمؿ اظمتٚمٗم٤م .6

 , ـ ؾمٗم٤محٓ ُمِ  ـ ٟمٙم٤مٍح د فم٤مهرا ُمِ وم٢مهن٤م شمٚمِ  , هل٤م ف : ٕن اًمٔم٤مهر ؿم٤مهدٌ هق اسمٜمُ و , ٤موم٤مًم٘مقل ىمقهلُ 

إمم أىمرب  -أي اًمٜمٙم٤مح  –احل٤مدث  هق إض٤موم٦مُ  , د ًمفم قمغم اًمٔم٤مهر اًمذي يِمٝمَ هق ُم٘مد  و

 ٧م ًمف ًمقضمقب آطمتٞم٤مطم اعمثبِ د  ض فم٤مهران ذم صمبقت ٟمس٥م ىمُ إوىم٤مت : ٕٟمف إذا شمٕم٤مرَ 
(ٖ)

. 

ضمٝم٤م ًمزُمف شمزو   ٝم٤م ومقًمدت ًمست٦م أؿمٝمر ُمـ يقمِ ضَم ومتزو   , ٝم٤م ومٝمل ـم٤مًمؼإن ٟمٙمحتُ : ـ ىم٤مل ُمَ و .7

ًمست٦م أؿمٝمر ُمـ وىم٧م اًمٜمٙم٤مح وم٘مد وًمدت  ْت ف : ٕهن٤م عم٤م وًمدَ ف اطمتٞم٤مـم٤م : ٕهن٤م ومراؿُم ٟمسبُ 

ذم صمبقت  ؼمةُ اًمٕمِ و , ٝم٤م وىم٧م اًمٜمٙم٤محومٙم٤من اًمٕمٚمقق ىمبٚمَ  , ُمٜمٝمام ُمـ وىم٧م اًمٓمالق ٕىمؾ  

سم٠من  , اًمٕم٘مدر طم٤مًم٦م قمغم أن اًمقطء ُمتّمق   , ـ ُمـ اًمقطء٦م اًمٗمراش ٓ سم٤مًمتٛمٙم  ّمح  اًمٜمس٥م سمِ 

.اًمٕم٘مد مُ ٕمٚمؿ شم٘مد  ٟم٦م إذا مل يُ ؾ قمغم اعم٘م٤مرَ حٛمَ ومٞمُ  , ئٝم٤م ومٞمٝم٤مومقـمِ  , ال ذم اًمٕم٘مد ذم ًمٞمٚم٦م ُمٕمٞمٜم٦مويم  

   

                                 
 .ٖٚٔ/ٗ: البحر الرائق و ؛  ٜٖٖ/ٕ: بدائع الصنائع و ؛  ٖٔٗ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٔ)
 .ٖٚٔ-ٕٚٔ/ٗ: البحر الرائق و ؛  ٘ٚٔ/ٗ: فتح القدير و ؛  ٖٔٗ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٕ)
 .ٙٚٔ/ٗ: ائق ؛ والبحر الر  ٜٚٔ/ٗ: فتح القدير و ؛  ٕٖٗ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٖ)



  أن اًمٕمٚمقق يم٤من ؾم٤مسم٘م٤م قمغم اًمٜمٙم٤مح٧م : ٕٟمف شمبلم  ُمٜمف مل يثبُ  ًمق وًمدشمف ٕىمؾ  و 
(ٔ)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
؛ ٜٙٔ/ٗ: والبحر الرائق ؛  ٖٖٙ/ٖ: بدائع الصنائع و ؛  ٖٓٗ/ٕ: اؽبداية و ؛  ٖٕٔ: تأسيس النظر : انظر   (ٔ)

 .ٖٓٗ/ٓٔ: حاشية ابن عابدين و ؛  ٜٖ-ٖٛ/ٖ: حاشية الشليب مع تبْب اغبقائق و 



 

 

 

 

 

 : وؾقف وابطان 

 

 .ٗم٘م٦مْم٤مٟم٦م قمغم اًمِم  ُمبٜمك احلَ : اًمْم٤مسمط إول 

 

 .ٝم٤متُم  ؾ إُ بَ ُمـ ىمِ  ستٗم٤مدةٌ ْم٤مٟم٦م ُمُ احلَ  ٓي٦مُ وِ : اًمْم٤مسمط اًمث٤مين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهجاُٛ عظشاهفصى 

 باب حضاُٞ اه٘هذ



 : في الحضانة  بطان  ضا
 ػؼةضاكة ظذ افشَّ مبـك احلَ  .1

( )
. 

 فاتمَّ بؾ إُ مـ ؿِ  احلضاكة مستػادةٌ  وٓيةُ  .2
( )

. 

 

 : (3)تعوٚؤٌا ٗت٘ضٚح اهضابطني 

ومت٤مرة  , ف إمم ُمـ يٛمسٙمفاطمتٞم٤مضمِ وه قمـ اًم٘مٞم٤مم سمٛمّم٤محلف اًمّمٖمػم ًمٕمجزِ  احلْم٤مٟم٦م ذم إصؾ طمؼ  

 , ٘مف اًمَّضرُ إمم ُمـ ي٘مقم سمامًمف طمتك ٓ يٚمحَ  شم٤مرةً و , سمدٟمف ذم طمْم٤مٟمتف يت٤مج إمم ُمـ ي٘مقم سمٛمٜمٗمٕم٦مِ 

 .أسمٍمو ٤مإمم ُمـ هق أىمقم هب احل٤مضمتلم واطمد ُمـ ؾ يمؾ  ومُجٕمِ 

ذم  أىمقمُ و : ٕهنؿ أسمٍُم  طمٞم٨م وضم٥م قمٚمٞمٝمام اًمٜمٗم٘م٦مُ  اجلد  ووم٤مًمقٓي٦م ذم اعم٤مل ضُمٕمٚم٧م إمم إب 

 .قمٚمٞمٝم٤م ُمع اًمِمٗم٘م٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ومٙم٤مٟمقا أىمدرَ  , ٥م ُمـ اًمٜمس٤مءْس اًمٙمَ واًمتج٤مرة 

اًمّمبٞم٤من ُمـ اًمرضم٤مل  ظأىمقم قمغم طمٗمو أسمٍُم  ـ  احلْم٤مٟم٦م ضُمٕمٚم٧م إمم اًمٜمس٤مء : ٕهنُ  وٓي٦مُ و

 .ٝمـ ًمٚمبٞمقتُمالزُمتِ وٝمـ ٗم٘متِ ًمزي٤مدة ؿَم 

ٓ و قمٚمٞمف اًمؽمسمٞم٦م ٓ يّمؼِم واًمّمٖمػم ذم احلٗمظ  احلْم٤مٟم٦م قمغم اًمِمٗم٘م٦م : ٕن طمؼ   ٜمل أُمرُ إٟمام سمُ و

: ٕهنـ أؿمٗمؼ  هلذا يم٤من إصؾ ومٞمٝم٤م اًمٜمس٤مءُ و , اًمٜم٤مس سمف ـ يم٤من أؿمٗمَؼ ُمَ  اًمرقم٤مي٦م إٓ يرقم٤مه طمؼ  

 , رم ُمٜمف ًمقومقر اًمِمٗم٘م٦م ومٞمٝمـرطمؿ حَم  ٜمٝمـ ذاُت ُمِ  ص  ظُم و , أهدى إمم شمرسمٞم٦م اًمّمٖم٤مروأرومؼ و

 .ًمٚمِمٗم٘م٦م أوومرَ وذم اًمقٓي٦م  ومٙم٤مٟم٧م أدظمَؾ  , ٓداإم : ٕن هل٤م وِ  ؼم ذم ذوات اًمرطمؿ ىمراسم٦مُ اقمتُ و

 

                                 
 .ٚ٘ٗ/ٖ: اللفظ مأخوذ من بدائع الصنائع   (ٔ)

 ".فيكوف الدفع إليها أوذل ,  أقدر على اغبضانةو ألف األـ أشفق و ( : "ٖٗٗ/ٕ)قاؿ يف اؽبداية و 
 .٘ٛٔ/ٗ: العناية : انظر و 

 .ٕٛٔ/ٗ: البحر الرائق و ؛  ٚ٘ٗ/ٖ: بدائع الصنائع : انظر و ؛  ٖٗٗ/ٕ: اؽبداية   (ٕ)
 .ٓٛٔ/ٗ: البحر الرائق و ؛  ٚٗ-ٙٗ/ٖ: تبيْب اغبقائق و ؛  ٚ٘ٗ-ٙ٘ٗ/ٖ: بدائع الصنائع : انظر   (ٖ)



 : ( )أدهٞ اهضابطني 

 :ل يدل ًمٚمْم٤مسمط إو  

إن اسمٜمل هذا يم٤من ! ي٤م رؾمقل اهلل : وم٘م٤مًم٧م  ضم٤مءت إمم رؾمقل اهلل  ُم٤م روي أن اُمرأةً  .1

وم٘م٤مل  , ؿ أسمقه أٟمف يٜمتزقمف ُمٜملزقمَ و , ٘م٤مءل ًمف ؾِم يدصمَ و , جري ًمف طمقاءطمِ و , قم٤مءسمٓمٜمل ًمف وِ 

"سمف ُم٤م مل شمٜمٙمحل أطمؼ   أٟم٧ِم ": قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم 
(ٕ)

. 

وم٠مراد أن  , جره٤م قم٤مصؿذم طمِ وصمؿ أشمك قمٚمٞمٝم٤م  , ؿقم٤مِص  ؼ أم  ُم٤م روي قمـ قمٛمر أٟمف ـمٚم  و .2

وم٘م٤مل  ,وم٤مٟمٓمٚم٘م٤م إمم أّب سمٙمر اًمّمديؼ  , ومتج٤مذسم٤مه سمٞمٜمٝمام طمتك سمٙمك اًمٖمالمُ  , ي٠مظمذه ُمٜمٝم٤م

 ًمٜمٗمسف ومٞمخت٤مرَ  اًمّمبل   ٥م  ِِم طمتك يَ  ًمف ُمٜمَؽ  يٝم٤م ظمػمٌ رِ و وطِمجُره٤م ٝم٤مسحُ ُمِ : ًمف
(ٖ)

. 

 ُم٤م ذًمؽ إٓ ٕهن٤م أؿمٗمُؼ و , م  إُ إمم  ٕمٚم٧ْم ْم٤مٟم٦م ضُم أن احلِ : وضمف آؾمتدٓل ُمـ اًمروايتلم 

ومٙم٤من  , ًمٚم٘مٞم٤مم سمخدُمتف وأومرغُ  , قل إقمّم٤مرؾ اعمِم٤مق سمسب٥م اًمقًمد قمغم ـمُ أىمدر قمغم دحٛم  وأرومؼ و

 .ًمٚمّمبل أٟمٔمرَ وومٙم٤من طمسٜم٤م  , ُمٜمٗمٕم٦م ًمٚمّمٖمػم ذم شمٗمقيض احلْم٤مٟم٦م إًمٞمٝمـ زي٤مدةُ 

 : ًمٚمْم٤مسمط اًمث٤مين  يدل  و

وم٤مظمتّمؿ  , ه٤موم٠مظمذَ  , اسمـ قمٛمل: ىم٤مًم٧م وسمف  ٧ْم ٙمَ تس   قمٚمٞم٤م  ْت محزة عم٤م رأَ  وي أن سمٜم٧َم ُم٤م رُ 

سمٜم٧م قمٛمل : وىم٤مل ضمٕمٗمر  , لسمٜم٧م قمٛم  :   وم٘م٤مل قمكم   , صم٦م سمـ طم٤مرِ  زيدُ و ٕمٗمرُ ضَم و ومٞمٝم٤م قمكم  

 , ي٤م رؾمقل اهلل سملم محزةَ وآظمٞم٧َم سمٞمٜمل  , ظملسمٜم٧م أَ : ىم٤مل زيد سمـ طم٤مرصم٦م و , ٝم٤م قمٜمديظم٤مًمتُ و

 "اخل٤مًم٦م واًمدة": ىم٤مل و , خل٤مًمتٝم٤مؾمٚمؿ هب٤م ووم٘م٣م رؾمقل اهلل ص٤ممم اهلل قمٚمٞمف 
(ٗ)

. 

ٝم٤مت أومم سمحؼ ُم  قمغم أن ىمراسم٦م إُ  ومدل   , هل شمدزم سم٤مٕمو , سم٤مخل٤مًم٦م اهلل  ح رؾمقُل رضم  

 .احلْم٤مٟم٦م ُمـ همػمه٤م

                                 
 .ٙٛٔ-٘ٛٔ/ٗ: فتح القدير و ؛  ٚٗ-ٙٗ/ٖ: تبيْب اغبقائق و ؛  ٛ٘ٗ-ٚ٘ٗ/ٖ: بدائع الصنائع : انظر   (ٔ)
ووافقو , صحيح ودل خيرجاه : وقاؿ , ( ٖٕٓٛ)واغباكم يف اؼبستدرؾ ,  (ٕٕٙٚ)بو داود يف السنن أرواه   (ٕ)

 .الذىيب
 (.ٖٕٜٔٔ) يف اؼبصنف رواه ابن أيب شيبة  (ٖ)
 .(ٜٕٓٔ)وصححو األلباين يف اإلرواء ,  (ٓٚٚ)ؼبسند رواه أضبد يف ا  (ٗ)



 

 :فشٗع اهضابطني 

 :ُمـ ومروع اًمْم٤مسمٓملم 

 أهدى إمم شمرسمٞم٦م اًمّمٖم٤مروأرومؼ و أؿمٗمُؼ  ـ  إصؾ ذم احلْم٤مٟم٦م اًمٜمس٤مء : ٕهنُ  .1
(ٔ)

. 

 , أىمدر قمغم احلْم٤مٟم٦موسم٤مًمقًمد : ٕن إم أؿمٗمؼ  أطمؼ   م  سملم اًمزوضملم وم٤مُٕ  رىم٦مُ اًمٗمُ  ٧ْم وىمٕمَ إذا  .2

 ومٙم٤من اًمدومع إًمٞمٝم٤م أٟمٔمرَ 
(ٕ)

. 

دزم إًمٞمف سم٘مراسم٦م إم أومم مـ يدزم إًمٞمف سم٘مراسم٦م إب : ٕن هذه ـ يُ ومٙمؾ ُمَ  وم٢من مل شمٙمـ ًمف أم   .3

إظم٧م و , إم أومم ُمـ أم إب وم٠مم   , بؾ إُمٝم٤مت ًمقومقر ؿمٗم٘متٝمـستٗم٤مدة ُمـ ىمِ ٦م ُمُ ياًمقٓ

 شمرضمٞمح٤م ًم٘مراسم٦م إم , تأومم ُمـ اًمٕمام   اخل٤مُٓت و , أومم ُمـ إظم٧م ٕب ٕم  
(ٖ)

. 

هذه وٓي٦م و , ٝم٤متُم  قات : ٕهن٤م ُمـ إُ ظَم إب أومم ُمـ إَ  م  إم وم٠مُ  وم٢من مل شمٙمـ أم   .4

 ًمٚمّمبل أؿمٗمَؼ وذم اًمقٓي٦م  ومٙم٤مٟم٧م أدظمَؾ  , ٓدإن هل٤م وِ و , إُمقُم٦م
(ٗ)

. 

ٝم٤م : ٕن طمؼ أضمٜمبل ُمـ اًمّمٖمػم ؾم٘مط طم٘م   ضم٧م سمزوٍج يمؾ ُمـ هل٤م طمؼ احلْم٤مٟم٦م إذا شمزو   .5

ٕٟمف  , ؾ إضمٜمبلبَ ُمـ ىمِ  ٦مُ اعمذًم  و ٘مف اجلٗم٤مءُ اًمّمٖمػم يٚمحَ و , احلْم٤مٟم٦م صمب٧م ٟمٔمرا ًمٚمّمٖمػم

 ر سمفومٞمتَّض   , ُي٘مؽم  قمٚمٞمف اًمٜمٗم٘م٦مَ و , فػمشمِ ْمف ًمٖمَ بٖمِ يُ 
(٘)

رطمؿ  ذيضم٧م سمِ شمزو   قسمخالف ُم٤م ًم , 

أو  , اًمّمبل ضم٧م سمجد  ة إذا شمزو  يم٤مجلد   , ٝم٤م ذم احلْم٤مٟم٦مرم ُمـ اًمّمبل وم٢مٟمف ٓ يس٘مط طم٘م  حَم 

                                 
 .ٙ٘ٗ/ٖ: بدائع الصنائع : انظر   (ٔ)
 .ٔٛٔ/ٗ: البحر الرائق و ؛  ٚ٘ٗ/ٖ :بدائع الصنائع و ؛  ٖٗٗ/ٕ: اؽبداية و ؛  ٔٚٔ/ٙ: اؼببسوط : انظر   (ٕ)
 .٘ٛٔ/ٗ: العناية و ؛  ٚ٘ٗ/ٖ: بدائع الصنائع و ؛  ٖ٘ٗ-ٖٗٗ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٖ)
 .ٕٛٔ/ٗ: البحر الرائق و ؛  ٙٛٔ/ٗ: العناية و ؛  ٚ٘ٗ/ٖ: بدائع الصنائع و ؛  ٖٗٗ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٗ)
تكوف و  ,  يعود حقهاو  , لو مات عنها زوجها أو أباهنا عاد حقها يف اغبضانة ؛ ألف اؼبانع قد زاؿ فيزوؿ اؼبنعو   (٘)

 .ٛ٘ٗ/ٖ: بدائع الصنائع : انظر . ىي أوذل فبن ىي أبعد منها



هق و , ُمٜمٝمام ًمقضمقد اعم٤مٟمع ُمـ ذًمؽ اًمّمبل : ٕٟمف ٓ يٚمح٘مف اجلٗم٤مءُ  ضم٧م سمٕمؿ  إم إذا شمزو  

 اًم٘مراسم٦م اًمب٤مقمث٦م قمغم اًمِمٗم٘م٦م
(ٔ)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 .ٖٛٔ/ٗ: البحر الرائق و ؛  ٙٛٔ/ٗ: العناية و ؛  ٛ٘ٗ/ٖ: بدائع الصنائع و ؛  ٖ٘ٗ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٔ)



 

 

 

 

 :وؾقف ثالثة وقابط  

 

 .ب٤مسآطمتِ  ضمزاءُ  ٗم٘م٦مُ اًمٜم  : اًمْم٤مسمط إول  

 .ٗم٤مي٦م٥م سمٓمريؼ اًمٙمِ دمِ  اًمٜمٗم٘م٦مُ : اًمْم٤مسمط اًمث٤مين  

 .٦مٌ ٚمَ اًمٜمٗم٘م٦م ِص : اًمْم٤مسمط اًمث٤مًم٨م  

 

 

 

 

 اهجاهح عظشاهفصى 

 باب اهِفقٞ



 الزوجة  في النفقة  : األول  ضابط  ال
 آحتباس افـػؼة جزاءُ 

( )
. 

 

 : (2)ت٘ضٚح اهضابط 

٧ْم هٚمٙمَ ُم٤مشم٧م و  , ٦م ٟمٗمقىم٤ماًمداسم   ٧ْم ٟمٗم٘مَ  , هق اهلالكو , ٦م ُمـ اًمٜمٗمققِمت٘م  اًمٜمٗم٘م٦م ُمُ 
(ٖ)

. 

 .كٙمٜمَ اًمس  و سقةَ اًمٙمِ و اًمٓمٕم٤ممَ  ٧ْم ومِمٛمٚمَ  , قمغم اًمٌمء سمام سمف سم٘م٤مؤه درارُ اإلِ : ع هل ذم اًمنم  و

 ؾمب٤مٍب ٠ماًمٖمػم قمغم اًمٖمػم سم ٥م ٟمٗم٘م٦مُ إٟمام دمِ و , فٟمٗمِس  ذم ُم٤ملِ  إصؾ ذم ٟمٗم٘م٦م اإلٟمس٤من أن يٙمقنَ و

 .ٚمؽُمِ و , ىمراسم٦مو , زوضمٞم٦م: صمالصم٦م 

اًمزوضم٦م  ومٜمٗم٘م٦مُ  , اًمث٤مسم٧م سم٤مًمٜمٙم٤مح ًمٚمزوج قمٚمٞمٝم٤م احلبُس  قسب٥م اؾمتح٘م٤مق اًمٜمٗم٘م٦م سم٤مًمزوضمٞم٦م هوم

 .ٙماميم٤من آطمتب٤مس أو طُم  طم٘مٞم٘م٦مً  , قمدُم٤م ُمع آطمتب٤مسوشمدور وضمقدا 

 , ٤م سم٤مًمٜمٙم٤مح ذم إي٤مب اًمٜمٗم٘م٦م ُم٤م يٜمتٗمع سمف اًمزوج اٟمتٗم٤مقم٤م ُم٘مّمقدا ُمستح٘م  آطمتب٤مس اعمٕمتؼَم و

 . ةاًمقًمد ذم اعمٕمتد   صٞم٤مٟم٦مُ و , واقمل ذم اعمٜمٙمقطم٦ماًمدوامع هق اجلِ و

ومام دام  , ض٤م قمـ اطمتب٤مؾمف إي٤مه٤مقَ قمغم اًمزوج قمِ  ٧ْم أن ٟمٗم٘م٦م اًمزوضم٦م إٟمام وضمبَ : وم٤معمراد سم٤مًمْم٤مسمط 

وم٢من يم٤من عمٕمٜمك ُمـ ضمٝمتف  , ُمتك وم٤مت آطمتب٤مُس و , قمٚمٞمف ىم٤مئام يم٤مٟم٧م اًمٜمٗم٘م٦م واضمب٦مً  آطمتب٤مُس 

إن يم٤من ومقات آطمتب٤مس و , ومُٞمجٕمؾ سم٤مىمٞم٤م شم٘مديرا , وم٤مئ٧ٍم  الُمٜمف يمَ  ومٙمذًمؽ : ٕن ومقت آطمتب٤مسِ 

ؾيمٕمدم اؾمتٞمٗم٤مئٝم٤م ُمٝمرَ )هل٤م  وم٢من يم٤من سمحؼ   : عمٕمٜمك ُمـ ضمٝمتٝم٤م يمخٞم٤مر )ب٤مح ُمُ  أو سمسب٥ٍم ( ه٤م اعمٕمج 

دا وم٤مًمٗمقات ُمـ ٝم٤م ُمتٕمٛم  ٝم٤م طم٘م  ٕٟمف ًمق ُمٜمٕمَ و , ٝم٤مسمح٘م   ومٙمذًمؽ أيْم٤م : ٕهن٤م هل٤م اعمٓم٤مًمب٦مُ ( اًمبٚمقغ

ُمٜمف يمٞمٗمام يم٤من ُيٕمؾ سم٤مىمٞم٤م  اًمٗمقاُت و , وم٤مًمٗمقات ُمٜمف ُمٕمٜمك دٌ يٙمـ ًمف شمٕمٛم   إن ملو , ضمٝمتف طم٘مٞم٘م٦م

                                 
 .ٛٛٔ/ٗ: ؛ والبحر الرائق  ٛٔٗ/ٖ: ؛ وبدائع الصنائع  ٙٛٔ/٘: اؼببسوط : وانظر . ٖٚٗ/ٕ: اؽبداية   (ٔ)
 .ٕ٘ٔ ,  ٜٜٔ-ٜٛٔ , ٖٜٔ/ٗ: ؛ وفتح القدير  ٜٔٗ-ٛٔٗ/ٖ: بدائع الصنائع : انظر   (ٕ)
 .ٜ٘ٔص , نفق : مادة : القاموس احمليط : انظر ( ٖ)



 , ٝم٤م سمٖمػم طمؼ  ومال ٟمٗم٘م٦م هل٤م : ٕهن٤م طم٤مسمس٦م ٟمٗمَس  هل٤م سمؾ يم٤من سمٛمٕمّمٞم٦مٍ  إن مل يٙمـ سمحؼ  و , شم٘مديرا

 .زةومٙم٤مٟم٧م يم٤مًمٜم٤مؿِم 

 

 : ( )أدهٞ اهضابط 

 :سم٢مزاء آطمتب٤مس هق اًم٘م٤مقمدة  اًمدًمٞمؾ قمغم يمقن اًمٜمٗم٘م٦م واضمب٦مً 

ذم  يم٤مًم٘م٤ميض واًمٕم٤مُمؾِ  , ف قمٚمٞمفُم٘مّمقد ًمٖمػمه يم٤مٟم٧م ٟمٗم٘متُ  ـ يم٤من حمبقؾم٤م سمحؼ  ُمَ  يمؾ  

 قمدو   اعم٘م٤مشمٚم٦م إذا ىم٤مُمقا سمدومعِ و , اعمْم٤مرسم٦م ب إذا ؾم٤مومر سماملِ اعمْم٤مرِ و , ازماًمقَ و , اعمٗمتلو ,اًمّمدىم٤مت

 .اعمسٚمٛملم

إيٗم٤مًء حلؼ اًمزوج ُمـ آؾمتٛمت٤مع و , صٞم٤مٟم٦ًم ًمٚمٛمٞم٤مه قمـ آؿمتب٤مه ومٙمذًمؽ اًمٜمس٤مء حمبقؾم٤مٌت 

ومٙم٤مٟم٧م  , ٝم٤م قم٤مئدا إًمٞمفطمبِس  ومٙم٤من ٟمٗمعُ . إصالطم٤ًم ُٕمر ُمٕمٞمِمتف وُمّم٤محلفو , ىمْم٤مء اًمِمٝمقةو

امناج سم٤مًمْم  اخلرَ ":  ىمد ىم٤مل و. ٝم٤م قمٚمٞمفيمٗم٤ميتُ 
(ٕ)

". 

 

 

 : فشٗع اهضابط 

 :ـ اجلزئٞم٤مت ومٛمِ  , ٞم٤متٚم  يمُ و يتٗمرع قمغم هذا اًمْم٤مسمط ضمزئٞم٤مٌت 

ُمٜمزًمف  ٝم٤م إممٟمٗمَس  ٧ْم إذا أؾمٚمٛمَ , يم٤مٟم٧م أو يم٤مومرة  ُمسٚمٛم٦مً , ًمٚمزوضم٦م قمغم زوضمٝم٤م  اًمٜمٗم٘م٦م واضمب٦مٌ  .1

ويمؾ ُمـ يم٤من , آطمتب٤مس  ٙمٜم٤مه٤م : ٕن اًمٜمٗم٘م٦م ضمزاءُ سقت٤م وؾُم ٝم٤م ويمِ ومٞمج٥م قمٚمٞمف ٟمٗم٘متُ , 

 ف قمٚمٞمفًمٖمػمه يم٤مٟم٧م ٟمٗم٘متُ  حمبقؾم٤م سمحؼ ُم٘مّمقدٍ 
(ٖ)

 . 

                                 
 .ٖٜٔ/ٗ: ؛ وفتح القدير  ٛٔٗ/ٖ: ؛ وبدائع الصنائع  ٕٚٗ/ٕ: ؛ واؽبداية  ٔٛٔ/٘: اؼببسوط : انظر   (ٔ)

, والَبمذي ؛ ( ٜٖٓ٘) برقم, فيمن اشَبى عبدا فاستعملو مث وجد بو عيبا  باب, كتاب اإلجارة ,  رواه أبو داود  (ٕ)
 .حسن صحيح: وقاؿ , ( ٕ٘ٛٔ)برقم , باب فيمن يشَبى العبد ويستغلو مث جيد بو عيبا , كتاب البيوع 

 .ٛٛٔ/ٗ: ؛ و البحر الرائق  ٕٕٗ/ٖ: ؛ و بدائع الصنائع  ٖٚٗ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٖ)



 ومٚمٝم٤م اًمٜمٗم٘م٦م : ٕٟمف ُمٜمعٌ  , ؾيم٤مؾمتٞمٗم٤مء ُمٝمره٤م اعمٕمج   , هل٤م ٝم٤م سمحؼ  ـ شمسٚمٞمؿ ٟمٗمِس ُمِ  ٧ْم إن اُمتٜمٕمَ  .2

 جٕمؾ يمال وم٤مئ٧ٍم ومٞمُ  , آطمتب٤مس سمٛمٕمٜمك ُمـ ضمٝمتف ومٙم٤من ومقُت  , سمحؼ
(ٔ)

 . 

ىمد أووم٤مه٤م ول ُمٕمف إمم ُمٜمزًمف أن شمتحق   ٧ْم أو أسمَ  , ٝم٤مقمـ زوضمِ  ب٧ْم سم٠من شمٖمٞم   , ْت إن ٟمِمزَ و .3

 ْت وم٢مذا قم٤مدَ  , هل٤م طمتك شمٕمقد إمم ُمٜمزًمف : ٕن ومقت آطمتب٤مس ُمٜمٝم٤م ومال ٟمٗم٘م٦مَ   , ه٤مُمٝمرَ 

طمٞم٨م ٓ شمس٘مط  , سمخالف ُم٤م إذا اُمتٜمٕم٧م ُمـ اًمتٛمٙملم ذم سمٞم٧م اًمزوج , وضمب٧م اًمٜمٗم٘م٦مُ 

 ه٤مر قمغم اًمقطء يُمرْ اًمزوج ي٘مدِ و , ٕن آطمتب٤مس ىم٤مئؿ , اًمٜمٗم٘م٦م
(ٕ)

. 

هل٤م : ٕن اُمتٜم٤مع آؾمتٛمت٤مع عمٕمٜمك  ٝم٤م ومال ٟمٗم٘م٦مَ ٤مُمع ُمثٚمُ ِمتٝم٤مة ٓ ُي ُمُ  همػمَ  إن يم٤مٟم٧م صٖمػمةً و .4

هق و , اٟمتٗم٤مقم٤م ُم٘مّمقدا سم٤مًمٜمٙم٤مح يٜمتٗمع سمف اًمزوُج   ذم إي٤مب اًمٜمٗم٘م٦م اطمتب٤مٌس : ٕن اعمٕمتؼَم  ومٞمٝم٤م

 ومال ي٥م رءٌ  , قضمدمل يُ و , أو اًمدواقمل اجلامعُ 
(ٖ)

 . 

ؼ ومٚمٝم٤م اًمٜمٗم٘م٦م : ٕن اًمتسٚمٞمؿ دح٘م   ر قمغم اًمقطء وهل يمبػمةٌ وإن يم٤من اًمزوج صٖمػما ٓ ي٘مدِ  .5

حمبقؾم٤م  ويمذًمؽ ًمق يم٤من اًمزوج, لم ٜم  ومّم٤مر يم٤معمجبقب واًمٕمِ , وإٟمام اًمٕمجز ُمـ ىمبٚمف , ومٞمٝم٤م 

 ومٚمٝم٤م اًمٜمٗم٘م٦م ضم٤م ًمٚمح٩م  أو ظم٤مرِ , يـ ذم دَ 
(ٗ)

.      

إن مل و , ٚم٦مـمَ احلبس ُمٜمٝم٤م سم٤معماُم  يـ ومال ٟمٗم٘م٦م هل٤م : ٕن ومقاَت س٧م هل ذم دَ أُم٤م إذا طُمبِ و

ه٤م ومذه٥م هب٤مرْ يمُ  بٝم٤م رضمٌؾ يمذا إذا همَّم و , ومٚمٞمس ُمٜمف , زةسم٠من يم٤مٟم٧م قم٤مضمِ  , يٙمـ ُمٜمٝم٤م
(٘)

, 

رم ٧م ُمع حَم يمذا إذا طمج  و
(ٙ)

ر ُمٕمٝم٤م اًمزوج دم٥م ًمق ؾم٤مومَ و , : ٕن ومقات آطمتب٤مس ُمٜمٝم٤م 

                                 
 .ٜٗٔ/ٗ: البحر الرائق ؛ و  ٕٕٗ/ٖ: ؛ وبدائع الصنائع  ٖٚٗ/ٕ: اؽبداية ؛ و  ٙٛٔ/٘: وط اؼببس: انظر   (ٔ)
-ٜٗٔ/ٗ: البحر الرائق ؛ و  ٖٕٗ/ٖ: ؛ وبدائع الصنائع  ٖٚٗ/ٕ: ؛ واؽبداية  ٙٛٔ/٘: اؼببسوط : انظر   (ٕ)

ٜٔ٘. 
 .ٜٙٔ/ٗ: والبحر الرائق ؛  ٖٕٗ/ٖ: ؛ وبدائع الصنائع  ٖٛٗ/ٕ: اؽبداية ؛ و  ٚٛٔ/ ٘: اؼببسوط : انظر   (ٖ)
 .ٖٕٗ/ٖ: ؛ وبدائع الصنائع  ٖٛٗ/ٕ: اؽبداية و ؛  ٚٛٔ/٘: اؼببسوط : انظر   (ٗ)
انظر . والفتوى على ظاىر الرواية , أف ؽبا النفقة يف الصورتْب ؛ ألنو ال منع من جهتها: وعن أيب يوسف رضبو اهلل   (٘)

 .ٖٛٗ/ٕ: اؽبداية مع حاشية اللكنوي : 
ولكن ربب عليو نفقة اغبضر دوف السفر  , أف ؽبا النفقة ؛ ألف إقامة الفرض عذر: يوسف رضبو اهلل  وعن أيب  (ٙ)

 .ٖٛٗ/ٕ: اؽبداية : انظر . ألهنا ىي اؼبستحقة عليو



 ًم٘مٞم٤مُمف قمٚمٞمٝم٤م سم٤مٓشمٗم٤مق : ٕن آطمتب٤مس ىم٤مئؿٌ  اًمٜمٗم٘م٦مُ 
(ٔ)

. 

ُمٜمٝم٤م ذم  ٓ ومٕمَؾ و , ٥م ىم٤مئؿٌ ض٧م ذم سمٞم٧م اًمزوج ومٚمٝم٤م اًمٜمٗم٘م٦م : ٕن آطمتب٤مس اعمقضمِ إن ُمرِ و .6

شم٦م ٝم٤مو , س هب٤مست٠مٟمِ وم٢مٟمف يَ  , ُمع أٟمف ٓ يٗمقت ُم٤م هق اعم٘مّمقد , اعمرض ًمتّمػم سمف ُُمَٗمق   , َيٛمس 

 ف احلٞمضوم٠مؿمبَ  , سمٕم٤مرضٍ  عُ اعم٤مٟمِ و , دحٗمظ اًمبٞم٧َم و
(ٕ)

. 

إن مل و , ؼ آطمتب٤مسأه٤م ُمقٓه٤م ُمٕمف ُمٜمزٓ ومٕمٚمٞمف اًمٜمٗم٘م٦م : ٕٟمف دح٘م  ج طمٌر أُم٦ًم ومبق  إن شمزو  و .7

َ اًمتبقئ٦م أن خُي و , ٟمٗم٘م٦م هل٤م : ًمٕمدم آطمتب٤مسءه٤م ومال بق  يُ  ٓ وسمٞمٜمف ذم ُمٜمزًمف وسمٞمٜمٝم٤م  كم 

سمخدُم٦م  : ٕهن٤م إن يم٤مٟم٧م ُمِمٖمقًم٦مً  ًمق اؾمتخدُمٝم٤م سمٕمد اًمتبقئ٦م ؾم٘مٓم٧م اًمٜمٗم٘م٦مُ و , ُمٝم٤ميستخدِ 

 إًمٞمف ٛم٦مً ٓ ُمسٚم  واعمقمم مل شمٙمـ حمبقؾم٦م قمٜمد اًمزوج 
(ٖ)

. 

 , اًمتسٚمٞمؿ ُمقضمقدو , احلبس ىم٤مئؿ : ٕن طمؼ   ر ُمٜمٝم٤م ومٚمٝم٤م اًمٜمٗم٘م٦مُ ًمق آمم ُمٜمٝم٤م أو فم٤مهَ و .8

سمقاؾمٓم٦م شم٘مديؿ اًمٙمٗم٤مرة ذم و , آؾمتٛمت٤مع سمٖمػم واؾمٓم٦م ذم اإليالءوٜمف ُمـ اًمقطء ًمتٛمٙم  

ٝم٤مراًمٔم  
(ٗ)

. 

 , اًمّمحٞمح يٜمف : ٕن اًمسب٥م هق اًمٕم٘مدُ ف ذم دِ تْ إن ظم٤مًمٗمَ واًمزوضم٦م قمغم اًمزوج  دم٥م ٟمٗم٘م٦مُ و .9

٥م قمٚمٞمف شمرشم  و , اًمٙم٤مومرةوسملم اعمسٚمؿ  ىمد صح اًمٕم٘مدُ و , اًمٜمٗم٘م٦م سم٢مزاء آطمتب٤مس اًمث٤مسم٧مو

 ومقضمب٧م اًمٜمٗم٘م٦م , آطمتب٤مس
(٘)

. 

اًمنمع : وم٢من  اًمزوج سمؾ حلؼ   ٝم٤م : ٕن اطمتب٤مؾمٝم٤م ًمٞمس حلؼ  ضُم  قمٜمٝم٤م زوًمٚمٛمتقرم   ٓ ٟمٗم٘م٦مَ و .13

طمتك  , راقمك ومٞمفف قمـ سمراءة اًمرطمؿ ُمُ هلذا مل يٙمـ ُمٕمٜمك اًمتٕمر  و , ُمٜمٝم٤م ص قمب٤مدةٌ اًمؽمسم  

 ٝم٤م قمٚمٞمفومال دم٥م ٟمٗم٘متُ  , ن احلٞمضر دو٤م سم٤مٕؿمٝمُ ُت يم٤مٟم٧م قمد  
(ٔ)

. 

                                 
 .ٜٚٔ-ٜٙٔ/ٗ: البحر الرائق ؛ و  ٕ٘ٗ-ٕٗٗ/ٖ: بدائع الصنائع ؛ و  ٖٛٗ/ ٕ: اؽبداية : انظر   (ٔ)

 .ٜٚٔ/ٗ: ؛ والبحر الرائق  ٖٕٗ/ٖ: ؛ وبدائع الصنائع  ٖٛٗ/ٕ: واؽبداية ؛  ٕٜٔ/٘: اؼببسوط : انظر   (ٕ)
 .ٜٕٓ/ٖ: ؛ والبحر الرائق  ٕٙٗ/ٖ/ٖ: ؛ وبدائع الصنائع  ٔٗٗ/ٕ: ؛ واؽبداية  ٕٜٔ/٘: اؼببسوط : انظر   (ٖ)
 . ٕ٘ٗ/ٖ: بدائع الصنائع : انظر   (ٗ)
 .ٕٕٙ/ٗ: والبحر الرائق  ؛ ٕٚٗ/ٖ: ؛ وبدائع الصنائع  ٘ٗٗ/ٕ: اؽبداية : انظر   (٘)



٥م اًمٜمٗم٘م٦م دة ُمٜمف : ٕن ُم٤م سمف شمستقضمِ ٓ ذم اًمٕمِ واًمقطء سمِمبٝم٦م وٓ ٟمٗم٘م٦م ذم اًمٜمٙم٤مح اًمٗم٤مؾمد و .11

وم٢من اًمٜمٙم٤مح  , ٝم٤م ًمٚمزوج ًمٚم٘مٞم٤مم سمٛمّم٤محلفاحلبس سمتسٚمٞمٛمٝم٤م ٟمٗمَس  هق طمؼ  و , ُمٕمدوم هٜم٤م

اًمٜمٙم٤مح اًمٗم٤مؾمد شمسٚمٞمام ذم طمؼ ٚمقة ذم ٕمؾ اخلَ هلذا مل دُم و , اًمٗم٤مؾمد يٛمٜمٕمٝم٤م ُمـ ذًمؽ ذقم٤م

 ومٙمذا ٓ شمستقضم٥م اًمٜمٗم٘م٦م ذم اًمتسٚمٞمؿ سم٤مًمٜمٙم٤مح اًمٗم٤مؾمد , وضمقب اعمٝمر
(ٕ)

. 

 : ٞم٤مت ٚم  م٤م يتٗمرع قمغم هذا اًمْم٤مسمط ُمـ اًمٙمُ و

اًمٜمٗم٘م٦م إذا  ٥م ؾم٘مقطَ قضمِ بؾ اًمزوج وم٢مهن٤م ٓ شمُ ـ ىمِ ُمِ  ٧ْم وىمٕمَ  -أو ومسخ٤م  يم٤من ـمالىم٤م –رىم٦م يمؾ ومُ  (1

اًمٕمدة  ةَ د  ُمُ  ومتج٥م قمٚمٞمف اًمٜمٗم٘م٦مُ  , أم ٓ رىم٦م سمٛمٕمّمٞم٦مٍ ؾمقاء يم٤مٟم٧م اًمٗمُ  , ُمدظمقٓ هب٤م يم٤مٟم٧م اعمرأةُ 

 ُم٘مّمقد سم٤مًمٜمٙم٤مح آطمتب٤مس ىم٤مئؿ ذم طمؼ طمٙمؿٍ و , إن ـم٤مًم٧م : ٕن اًمٜمٗم٘م٦م ضمزاء آطمتب٤مسو

 ٙمٜمك سم٤مإلمج٤معهلذا يم٤من هل٤م اًمس  و , ومتج٥م اًمٜمٗم٘م٦م , ًمّمٞم٤مٟم٦م اًمقًمد ة واضمب٦مٌ د  إذ اًمٕمِ  , هق اًمقًمدو ,

 الٟم٧م طم٤مُمِ ومّم٤مر يمام إذا يم٤م ,
(ٖ)

:اًمٜمٗم٘م٦م ًمٚمٛمرأة ذم اعمس٤مئؾ أشمٞم٦م  يٜمبٜمك قمغم هذا وضمقُب و. 

  

ال يم٤مٟم٧م اعمرأة طم٤مُمِ  , ؼمىٖمرى أو يمُ ُص  ؾمقاء يم٤من اًمٓمالق رضمٕمٞم٤م أو سم٤مئٜم٤م سمٞمٜمقٟم٦مً  , ٘م٦ماعمٓمٚم   .1

 الأو طم٤مئِ 
(ٗ)

. 

ق سملم اًمزوضملم سم٤مًمٚم  : ٜم٦م اعمالقمَ  .2  داُم٧م ومٞمٝم٤مهل٤م اًمٜمٗم٘م٦م ُم٤م و , دةٕم٤من وضمب٧م قمٚمٞمف اًمٕمِ وم٢مذا وُمر 

(٘)
.  

                                                                                               
 .ٕٚٔ/ٗ: ؛ والبحر الرائق  ٖٖٗ/ٖ؛ وبدائع الصنائع ؾ  ٖٗٗ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٔ)
 .ٔٛٗ-ٓٛٗ/ٓٔ: ؛ وحاشية ابن عابدين  ٜٔٗ/ٖ: ؛ وبدائع الصنائع  ٖٜٔ/٘: اؼببسوط : انظر   (ٕ)
: الشرعية يف األحواؿ الشخصية حكاـ؛ واأل ٕ٘ٔ/ٗ: فتح القدير ؛ و  ٜٔٗ/ ٖ: بدائع الصنائع : انظر   (ٖ)

ٕ/ٜٚٚ . 

 .ٗٔٛ/ٕ: ؛ واألحكاـ الشرعية  ٜٔٗ/ٖ: ؛ وبدائع الصنائع  ٖٗٗ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٗ)
 .ٗٔٛ/ٕ: ؛ واألحكاـ الشرعية  ٕ٘ٔ/ٗ: فتح القدير : انظر   (٘)



 , ُمتٝم٤م اًمٕمدةُ ًمزِ و , اًمب٤مئـ ٚم٧م وىمع اًمٓمالُق ىمبِ و ٝم٤م قمغم ُم٤ملٍ ٝم٤م زوضُم وم٢مذا ظم٤مًمٕمَ : ٕم٦م اعمختٚمَ  .3

 هل٤م اًمٜمٗم٘م٦م ُم٤م داُم٧م ذم اًمٕمدةو
(ٔ)

. 

 ٝم٤م قمٚمٞمف ُم٤م داُم٧م ومٞمٝم٤ميم٤مٟم٧م ٟمٗم٘متُ و , ُمتٝم٤م اًمٕمدةسم٤مإليالء ًمزِ  إذا سم٤مٟم٧م اعمرأةُ : ٦م سم٤مإليالء اعمب٤مٟمَ   .4

(ٕ)
. 

قمٜمد و , اجلد اًمّمٖمػمَ وج همػُم إب وم٢مذا زو  : اظمت٤مر اًمٗمسخ سم٤مًمبٚمقغ اعمب٤مٟم٦م ُمـ زوٍج  .5

ُم٤م  ومتج٥م هل٤م اًمٜمٗم٘م٦مُ  , ةُ د  اًمٕمِ  ُم٧م اعمرأةَ ًمزِ و , اٟمٗمسخ , سمٚمقهمف اظمت٤مر ومسخ هذا اًمٕم٘مد

 دةُم٧م ذم اًمٕمِ اد
(ٖ)

. 

اعمسٚمٛم٦م  زوُج  اًمٙم٤مومر أو ارشمد   اُمرأةُ  ٧ْم وم٢من أؾمٚمٛمَ : شمف د  رِ  واعمب٤مٟم٦م سم٢مسم٤مئف قمـ اإلؾمالم أ  .6

 ًمزُمتف اًمٜمٗم٘م٦مو , سمٞمٜمٝمام ؿ وىمٕم٧م اًمٗمرىم٦مُ سٚمِ ومٚمؿ يُ  ض قمٚمٞمف اإلؾمالمُ رِ ومٕمُ 
(ٗ)

. 

يمام ًمق زٟمك سم٠مم  , رةاعمّم٤مهَ  ٝم٤م ُم٤م يقضم٥م طمرُم٦مَ صقهل٤م أو ومروقمِ اعمب٤مٟم٦م سمٗمٕمؾ اًمزوج سم٠مُ  .7

دة قمٜمد أّب ١مسم  ُمُ  ف طمرُم٦مً ُم٧م قمٚمٞمف زوضمتُ أو عمس إطمدايمه٤م سمِمٝمقة طمرُ  , ٝم٤ماُمرأشمف أو سمٜمتِ 

 ضمب٧م هل٤م اًمٜمٗم٘م٦موُم٤م داُم٧م ومٞمٝم٤م و , ًمزُمتٝم٤م اًمٕمدةُ و , أصح٤مسمفوطمٜمٞمٗم٦م 
(٘)

. 

٥م ؾم٘مقط اًمٜمٗم٘م٦م: قضمِ ٓ شمُ  , هل٤م سمؾ سمحؼ   , رىم٦م وىمٕم٧م ُمـ ىمبؾ اًمزوضم٦م سمال ُمٕمّمٞم٦م ُمٜمٝم٤ميمؾ ومُ  (2

٦م ذم هذا اعمٜمع , إن يم٤من ُمـ ضمٝمتٝم٤موٕن ومقات آطمتب٤مس هٜم٤م  ٘م   ٝم٤مومال شمس٘مط ٟمٗم٘متُ  , إٓ أهن٤م حُمِ

ٕن ؾمب٥م اًمٗمقات و , ؾ صداىمٝم٤مقمٜمف ًمٕمدم اؾمتٞمٗم٤مئٝم٤م ُمٕمج  ٝم٤م بس٧م ٟمٗمَس ص٤مر يمام ًمق طَم و ,

إن مل و , (رىم٦م سمٕمدم اًمٙمٗم٤مءةيمام ذم اًمٗمُ )ٙمام أو طُم  , (ٜم٦ميمام ذم اًمٕمِ )ُمـ ضمٝم٦م اًمزوج طم٘مٞم٘م٦م  آٍت 

  .ومٞمف دٌ يٙمـ ًمف شمٕمٛم  

                                 
 .ٗٔٛ/ٕ: األحكاـ الشرعية : انظر   (ٔ)

 .ٗٔٛ/ٕ: الشرعية ؛ واألحكاـ  ٕ٘ٔ/ٗ: فتح القدير : انظر   (ٕ)
 .٘ٔٛ/ٕ: ؛ واألحكاـ الشرعية  ٜٔٗ/ٖ: بدائع الصنائع : انظر   (ٖ)

 .٘ٔٛ/ٕ: ؛ واألحكاـ الشرعية  ٕ٘ٔ/ٗ: ؛ وفتح القدير  ٖٖٗ/ٖ: بدائع الصنائع : انظر   (ٗ)
 .٘ٔٛ/ٕ: ؛ واألحكاـ الشرعية  ٜٔٗ/ٕ: بدائع الصنائع : انظر   (٘)



 : يٜمبٜمل قمغم ذًمؽ وضمقب اًمٜمٗم٘م٦م ذم إطمقال أشمٞم٦م و

اعمثؾ  ع ُمٝمرَ دومَ و , ػءاجلد سمٙمُ وإب  ج اًمّمٖمػمَة همػمُ وم٢مذا زو  : رىم٦م سمخٞم٤مر اًمبٚمقغ اًمٗمُ  .1

دة ًمزُمتٝم٤م اًمٕمِ وٝم٤م قمٜمد اًمبٚمقغ ومسخ اًم٘م٤ميض اًمٕم٘مد ومٚمق اظمت٤مرت ٟمٗمَس  , وم٤مًمٕم٘مد صحٞمح

 .ُم٤م داُم٧م ومٞمٝم٤م وضمب٧م هل٤م اًمٜمٗم٘م٦مُ و

 ػء ومٗمسخ٧م اًمٕم٘مدَ يمُ  ٝم٤م همػمُ  ًمٚمٛمرأة سمٕمد اًمٕم٘مد أن زوضَم ومٚمق شمبلم  : اًمٗمرىم٦م سمٕمدم اًمٙمٗم٤مءة  .2

 .٦موضمب٧م قمٚمٞمف اًمٜمٗم٘موًمزُمتٝم٤م اًمٕمدة 

ٙمٜمكاًمس  وومٚمٝم٤م اًمٜمٗم٘م٦م  لم إذا اظمت٤مرت اًمٗمرىم٦مَ ٜم  اُمرأة اًمٕمِ : ٜم٦م اًمزوج اعمب٤مٟم٦م سمٕمِ  .3
(ٔ)

. 

ٝم٤م س٦م ٟمٗمَس اًمٜمٗم٘م٦م : ٕهن٤م طم٤مسمِ  ٥م ؾم٘مقطَ قضمِ يمؾ ومرىم٦م ضم٤مءت ُمـ ىمبؾ اعمرأة سمٛمٕمّمٞم٦م وم٢مهن٤م شمُ  (3

 ٝم٤مومتس٘مط ٟمٗم٘متُ  , زةيم٤مًمٜم٤مؿِم  , سمٖمػم طمؼ
(ٕ)

. 

 : يٜمبٜمل قمغم ذًمؽ ؾم٘مقط اًمٜمٗم٘م٦م ذم إطمقال أشمٞم٦م و 

 . دةًمق ذم اًمٕمِ و , هل٤م ومال ٟمٗم٘م٦مَ  ْت إذا ارشمد   .1

ف ٚم٧م أسم٤مه أو اسمٜمَ سم٠من ىمب   , رةرُم٦م اعمّم٤مهَ طُم  ٥مقضمف ُم٤م يُ صقل زوضمٝم٤م أو ومروقمِ سم٠مُ  ٧ْم إذا ومٕمٚمَ  .2

 , ٝم٤مومتس٘مط ٟمٗم٘متُ  , دة١مسم  ٝم٤م : ٕهن٤م دَحُرم قمغم زوضمٝم٤م طمرُم٦م ُمُ ف ُمـ ٟمٗمِس ٜمتْ أو ُمٙم   , سمِمٝمقة

 إن يم٤مٟم٧م ذم اًمٕمدةو
(ٖ)

. 

 

 

                                 
: ؛ واألحكاـ الشرعية  ٜٛٔ/ٗ: فتح القدير ؛ و  ٜٔٗ/ٖ: بدائع الصنائع ؛ و  ٗٗٗ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٔ)

ٕ/ٛٔٙ. 
أما السكُب فبل تسقط ؛ ألف القرار يف البيت مستحق  , والنفقة الساقطة يف ىذه الصورة ىي الطعاـ والكسوة  (ٕ)

فتح : انظر . فُتج ازى بسقوطها ؼبعصيتها , وأما النفقة فواجبة ؽبا , فبل يسقط دبعصيتها , فهو حق اهلل , عليها
 .ٕ٘ٔ/ٗ: القدير 

 .ٚٔٛ-ٙٔٛ/ٕ: األحكاـ الشرعية و ؛  ٜٔٗ/ٖ: ؛ وبدائع الصنائع  ٗٗٗ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٖ)



 

 



 في بيان مقدار النفقة الواجبة  : الثاني  ضابط  ال
 افـػؼة جتب بطريؼ افؽػاية

( )
. 

 

 :(2)ت٘ضٚح اهضابط 

ومٞمج٥م هل٤م ذم ٟمٗم٘متٝم٤م ُم٤م يٙمٗمل حلقائجٝم٤م  , رة سم٤مًمٙمٗم٤مي٦مأن ٟمٗم٘م٦م اًمزوضم٦م ُم٘مد  : اعمراد سم٤مًمْم٤مسمط 

 .دون اإلرسافوومقق اًمت٘متػم  : أي , سم٤معمٕمروفسٙمـ ُمَ وٚمبس ُمَ وٓمٕمؿ ُمـ ُمَ 

 إذا يم٤مٟم٧م قمغم اًمزوج اعمٕمرِس  وم٤مًمقاضم٥ُم  , صمؿ آقمتب٤مر ذم ُمٕمروم٦م اًمٙمٗم٤مي٦م سمح٤مل اًمزوضملم مجٞمٕم٤م

هـ اًمد  واإلدام وٕمٓمٞمٝم٤م أدٟمك ُم٤م يٙمٗمٞمٝم٤م ُمـ اًمٓمٕم٤مم ومٞمُ  , أدٟمك اًمٙمٗم٤مي٦م , ة أيْم٤مٕمرِس هل ُمُ 

لم يٜمٗمؼ ٓمَ تقؾم  إن يم٤مٟم٤م ُمُ و , اًمِمتقي٦موسقة أدٟمك ُم٤م يٙمٗمٞمٝم٤م ُمـ اًمّمٞمٗمٞم٦م ـ اًمٙمِ ُمِ و , سم٤معمٕمروف

ٜمٗمؼ  يُ ٞم لمٜمِ إن يم٤مٟم٤م همَ و , ُمـ ذًمؽ سم٤معمٕمروف عَ ُمـ اًمٙمسقة أرومَ و , ُمـ ذًمؽ سم٤معمٕمروف قمٚمٞمٝم٤م أوؾمعَ 

إن اظمتٚمٗم٤م ذم اًمٞمس٤مر و , ُمـ ذًمؽ يمٚمف سم٤معمٕمروف ُمـ اًمٙمسقة أرومعَ و , ُمـ ذًمؽ يمٚمف قمٚمٞمٝم٤م أوؾمعَ 

 .ومقق ٟمٗم٘م٦م اإلقمس٤مرودون ٟمٗم٘م٦م اًمٞمس٤مر  : أي , ُمـ اًمٙمٗم٤مي٦م طُ اضم٥م اًمقؾَم اإلقمس٤مر وم٤مًمقو

 

 

 

 :(3)أدهٞ اهضابط 

 .اعمٕم٘مقلواًمسٜم٦م ورة سم٤مًمٙمٗم٤مي٦م سم٤مًمٙمت٤مب قمغم أن اًمٜمٗم٘م٦م ُم٘مد   ااؾمتدًمق

                                 
 .ٜٓٔ/ٗ: ؛ والبحر الرائق  ٜٕٗ/ٖ: بدائع الصنائع ؛ و  ٔٛٔ/٘: اؼببسوط : انظر و .  ٖٚٗ/ٕ: اؽبداية   (ٔ)
 .ٜٓٔ/ٗ: البحر الرائق و ؛  ٖٔٗ-ٜٕٗ/ٖ: ؛ وبدائع الصنائع  ٔٛٔ/٘:  اؼببسوط: انظر   (ٕ)
 .ٜٗٔ/ٗ: فتح القدير ؛ و  ٜٕٖ/ٖ: صنائع البدائع ؛ و  ٖٚٗ/ٕ: ؛ واؽبداية  ٔٛٔ/٘: اؼببسوط : انظر   (ٖ)



 : أما افؽتاب

 .(233: اًمب٘مرة ) ڇ ۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈڇ : شمٕم٤ممم ف وم٘مقًمُ 

 ,اًمٕم٤مدةورف ف ذم اًمٕمُ اإلٟمس٤من يمٗم٤ميتُ  رزُق و , سم٤مؾمؿ اًمرزقٝم٤م أوضمبَ وُمـ اًمت٘مدير  أـمٚمؼ اًمٜمٗم٘م٦مَ 

 .باعمْم٤مرِ ويمرزق اًم٘م٤ميض 

 

 : ـةوأما افس  

 , ٞمٌح ؿمحِ  إن أسم٤م ؾمٗمٞم٤من رضمٌؾ ! ي٤م رؾمقل اهلل : ىم٤مًم٧م  أّب ؾمٗمٞم٤من  د اُمرأةَ ٜمْ وي أن هِ ومام رُ 

 كِ وًمدَ و أّب ؾمٗمٞم٤من ُم٤م يٙمٗمٞمِؽ  ـ ُم٤ملِ ي ُمِ ذِ ظُم ":  وم٘م٤مل  , وًمديوٕمٓمٞمٜمك ُم٤م يٙمٗمٞمٜمك إٟمف ٓ يُ و

"سم٤معمٕمروف
(ٔ)

. 

٥م ُم٤م يِ و , رة سم٤مًمٙمٗم٤مي٦مأن ٟمٗم٘م٦م اًمزوضم٦م ُم٘مد   ومدل   , اًمسالم قمغم اًمٙمٗم٤مي٦موقمٚمٞمف اًمّمالة  ٟمص  

 .ر ذقم٤مسم٤مًمٙمٗم٤مي٦م ٓ يت٘مد  

 

 : أما ادعؼقلو
ومٙم٤من  , فقمـ اًمٙمس٥م حل٘م   اًمزوج مٜمققم٦مً  سمحؼ   ومٝمق أن اًمٜمٗم٘م٦م وضمب٧م ًمٚمزوضم٦م ًمٙمقهن٤م حمبقؾم٦مً 

 .باعمْم٤مرِ و٤ميض ٘ماًمٙمٗم٤مي٦م يمٜمٗم٘م٦م اًم٤م سمٓمريؼ وضمقهُب 

 :فشٗع اهضابط 

 : ُمـ ومروع اًمْم٤مسمط 

 ,اًمٞمس٤مر يـ دم٥م ٟمٗم٘م٦مُ وم٢مذا يم٤مٟم٤م ُمقرِس  , ام مجٞمٕم٤م ومٞمٝم٤م طم٤مهلُ سمؾ يٕمتؼَم  , ًمٞمس ذم اًمٜمٗم٘م٦م شم٘مديرٌ  .1

 ومٜمٗم٘متٝم٤م دون ٟمٗم٘م٦مِ  قرِسٌ اًمزوج ُمُ و إن يم٤مٟم٧م ُمٕمرسةً و , اإلقمس٤مر يـ ومٜمٗم٘م٦مُ ُمٕمرِسَ  ٤مإن يم٤مٟمو

ُم٤م وضم٥م و , ي٦م٤م٥م سمٓمريؼ اًمٙمٗمذًمؽ ٕن اًمٜمٗم٘م٦م دمِ وومقق ٟمٗم٘م٦م اعمٕمرسات : واعمقرسات 

                                 
 (.ٗٔٚٔ)ومسلم فيو أيضا ( ٜٗٓ٘)أخرجو البخاري يف الصحيح   (ٔ)



خيتٚمػ و , ؿأطمقاهلُ واًمٜم٤مس  ب٤معُ ٕهن٤م م٤م خيتٚمػ ومٞمٝم٤م ـمِ و , ر ذقم٤م ذم ٟمٗمسفت٘مد  ٓ يُ  يمٗم٤مي٦مً 

يمه٤موم٤مًمت٘مدير ىمد يٙمقن إرضارا سم٠مطمدِ  , سم٤مظمتالف إوىم٤مت أيْم٤م
(ٔ)

. 

سم٤معمٕمروف ومٞمام يٗمرض ذم يمؾ   اًمٙمٗم٤مي٦مَ اًمٜمٗم٘م٦م وم٢من اًم٘م٤ميض يٕمتؼِم  َض رْ ومَ  إذا ـمٚمب٧م اعمرأةُ و .2

يٜمٔمر ُم٤م يٙمٗمٞمٝم٤م سمحس٥م ور اًمبٚمد ٕمْ ومٞمٜمٔمر ذم ؾِم  , اإلقمس٤مروسم٤مقمتب٤مر احل٤مل ُمـ اًمٞمس٤مر ووىم٧م 

م إصٜم٤مف سم٤مًمدراهؿ صمؿ ي٘مد  و , رف شمٚمؽ اًمبٚمدةقمُ   ر اًمدراهؿ سم٤مقمتب٤مر طم٤مهلامُي٘مق 
(ٕ)

 . 

ٝم٤م م : ٕن يمٗم٤ميتَ ظم٤مدُمٝم٤م إن يم٤من هل٤م ظم٤مدِ  ٟمٗم٘م٦مُ  , اإذا يم٤من ُمقرس , ض قمغم اًمزوجٗمرَ شمُ و .3

هل٤م ُمٜمف إذ ٓ سمد   , ـ ت٤مُمٝم٤مهذا ُمِ و , قمٚمٞمف واضمب٦مٌ 
(ٖ)

. 

 إٓ أن ختت٤مر ذًمؽ :  , ُمـ أهٚمف دة ًمٞمس ومٞمٝم٤م أطمدٌ ٗمرَ ٝم٤م ذم دار ُمُ ٜمَ سٙمِ قمغم اًمزوج أن يُ و .4

 يم٤مًمٜمٗم٘م٦م , ٥م هل٤مومتجِ  , ٙمٜمك ُمـ يمٗم٤ميتٝم٤مٕن اًمس  
(ٗ)

. 

هذا ٓ و , ٞم٦م ؿمٞمئ٤م : ٕن اًمٜمٗم٘م٦م ُمنموقم٦م ًمٚمٙمٗم٤مي٦ماًمذُم  و٦م ٛم٦م قمغم إُمَ اعمسٚمِ  ةر  زاد احلُ ٓ شمُ  .5

 ي٦ماحلر  و ٓ سم٤مظمتالف احل٤مل ذم اًمرق  ويـ خيتٚمػ سم٤مظمتالف اًمد  
(٘)

. 

                                 
 .ٜٓٔ/ٗ: البحر الرائق ؛ و  ٖٓٗ/ٖ: ؛ وبدائع الصنائع  ٖٚٗ/ٕ: اؽبداية ؛ و  ٕٛٔ/٘: اؼببسوط : انظر   (ٔ)
 .ٜٓٔ/ٗ: ؛ والبحر الرائق  ٜ٘ٔ/ٗ: فتح القدير ؛ و  ٔٛٔ/٘: اؼببسوط : انظر   (ٕ)
 .ٖٔٗ/ٖ: ؛ وبدائع الصنائع  ٜٖٗ/ٕ: ؛ واؽبداية  ٔٛٔ/٘: اؼببسوط : انظر   (ٖ)
 .ٕٗٗ/ٕ: اؽبداية : انظر   (ٗ)
 .ٜٓٔ/٘: اؼببسوط : انظر   (٘)



 الزوجة واألق ارب  نفقة  في  : الثالث  ضابط  ال
 ةٌ ؾَ افـػؼة ِص 

( )
. 

 

 (2):ت٘ضٚح اهضابط 

 ؼ  ستحَ شمُ و , دمري جمرى اًمّمٚم٦م , سمسب٥م اًم٘مراسم٦م وؾمقاء يم٤مٟم٧م سمسب٥م اًمزوضمٞم٦م أ , اًمٜمٗم٘م٦م

 .التاًمّم   اؾمتح٘م٤مَق 

 .ْم٦محَم  ٚم٦مً ومٙم٤مٟم٧م ِص  , ٦م احل٤مضم٦م٥م سمٕمٚم  وم٢مهن٤م دمِ  , إىم٤مرب وم٠مُم٤م ٟمٗم٘م٦مُ 

سمؾ سم٢مزاء  , ْم٦م : ٕهن٤م ٓ دم٥م عمٙم٤من احل٤مضم٦مٚم٦م حَم وم٢مهن٤م ًمٞمس٧م سمِّم  , اًمزوضم٤مت أُم٤م ٟمٗم٘م٦مُ و

 و , ؾمتٞمٗم٤مء طم٘مف ُمـ آؾمتٛمت٤معـ اًمزوج ُٓمِ  ـ طمٞم٨م إٟمف اطمتب٤مٌس ومٛمِ  , آطمتب٤مس
ِ
 , اًمِمٝمقة ىمْم٤مء

 أُمقرٍ وُمـ طمٞم٨م إٟمف إلىم٤مُم٦م طمؼ اًمنمع و , قٌض ٝمل قمِ وم , آؾمتئٜم٤مسِ و , اعمٕمٞمِم٦م أُمرِ  إصالِح و

اًمقًمد ًمٞم٘مٞمؿ  دحّمٞمؾِ و , اًمٜمس٥م طمٗمظِ و , ف ُمـ اعمٗم٤مؾمددحّمٞمٜمِ و , رَ أظَم  يم٢مقمٗم٤مف يمؾ   يم٦مٍ ِمؽمَ ُمُ 

 .اعمٗمتلويمرزق اًم٘م٤ميض  , ٦مٚمَ ٝمل ِص وم , اًمتٙم٤مًمٞمػ اًمنمقمٞم٦م

 .٦م ُمـ وضمفٚمَ ِص وـ وضمف ض٤م ُمِ قَ اًمزوضم٤مت قمِ  ومٙم٤مٟم٧م ٟمٗم٘م٦مُ 

 

 :أدهٞ اهضابط 

 .ًمٚمْم٤مسمط ُمـ اًمٙمت٤مب واعمٕم٘مقل  ل  دِ اؾمتُ 

 :أما افؽتاب 

 (.233: اًمب٘مرة )  ڇ ۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈڇ : وم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

 يمرزق اًم٘م٤ميض , ٚم٦مًمٚمّم   اًمرزق اؾمؿٌ و , زىم٤مه٤م اهلل شمٕم٤ممم رِ ؾمام  
(ٖ)

. 

                                 
 .ٓٗٗ/ٕ: اؽبداية   (ٔ)

 .ٖٕٓ/ٗ: البحر الرائق ؛ و  ٖٗٗ/٘: بدائع الصنائع ؛ و  ٗٛٔ/٘: اؼببسوط : و انظر 
 .ٕٗٓ/ٗ: فتح القدير ؛ و  ٖٖٗ-ٕٖٗ/ٖ: بدائع الصنائع : انظر   (ٕ)
 .ٖٖٗ/ٖ: بدائع الصنائع : انظر   (ٖ)



 

 : وأما ادعؼقل

إُم٤م و , هل آؾمتٛمت٤معو , ٦ماعمتٕمَ  ن يم٤مٟم٧م قمـ ٟمٗمسِ أ٤م وم٢مُم   , قض٤م طم٘مٞم٘م٦مً ومٝمق أن اًمٜمٗم٘م٦م ًمق يم٤من قمِ 

ؽ ل : ٕن اًمزوج ُمٚمَ و  إمم إَ  ٓ ؾمبٞمَؾ  , هل آظمتّم٤مص هب٤مو , قض٤م قمـ ُمٚمؽ اعمتٕم٦مأن يم٤مٟم٧م قمِ 

ـ ُمَ و , ًمف مٚمقيم٦مٍ  ٟمٗمسف سم٤مؾمتٞمٗم٤مء ُمٜم٤مومعَ وم٤م ذم ُمٚمؽ ومٙم٤من هق سم٤مٓؾمتٛمت٤مع ُمتٍم   , ٝم٤م سم٤مًمٕم٘مدتٕمتَ ُمُ 

ؾ قسمِ ٓ وضمف ًمٚمث٤مين : ٕن ُمٚمؽ اعمتٕم٦م ىمد ىمُ و , ًمٖمػمه قٌض ف ذم ُمٚمؽ ٟمٗمسف ٓ يٚمزُمف قمِ شمٍم  

ض اًمٜمٗم٘م٦مُ  ٧ْم ومخٚمَ  , رَ آظَم  قضٍ ؾ سمٕمِ ٘م٤مسمَ ومال يُ  , هق اعمٝمرو , ةً سمٕمقض ُمر   ض٤م قَ ومال يٙمقن قمِ  ,قمـ ُُمٕمق 

 ؿمبٝم٦م اًمّمٚم٦مو , ٞم٨م إهن٤م ضمزاء آطمتب٤مسضٞم٦م ُمـ طمقَ اًمٕمِ  بٝم٦مُ سمؾ ومٞمٝم٤م ؿُم  , طم٘مٞم٘م٦م
(ٔ)

. 

 

 :فشٗع اهضابط 

 : م٤م يتخرج قمغم هذا اًمْم٤مسمط ُمـ اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م 

 ٦م اًمزوج إٓ إذا شمراَض ُم  يٜم٤م ذم ذِ ٓ شمّمػم دَ  اًمٜمٗم٘م٦مُ  .1
ٍ
وم٢من مل  , أو ىم٣م اًم٘م٤ميض سمٌمء ٞم٤م قمغم رء

 ٚم٦مٌ اعمٓم٤مًمب٦م : ٕن اًمٜمٗم٘م٦م ِص ؼ اًمزوج قمٚمٞمٝم٤م ومٚمٞمس هل٤م ٜمٗمِ مل يُ و ةٌ د  ُمْم٧م ُمُ ويـ هذَ  قضمد أطمدُ يُ 

ب٦م ٓ يم٤مهلِ  , ه٤مدُ ١ميم  إًمٞمٝم٤م ُم٤م يُ  د سمٜمٗمس اًمٕم٘مد ُم٤م مل يٜمْمؿ  الت ٓ شمت٠ميم  اًمّم  و , قضًمٞمس٧م سمٕمِ و

ومٞمج٥م  , ْمعوم٢مٟمف قمقض اًمبُ  , سمخالف اعمٝمر , وهق اًم٘مبُض  , دسمٛم١ميم   ومٞمٝم٤م إٓ ٥م اعمٚمَؽ قضمِ شمُ 

 
ٍ
 ٓ شمراضٍ و سمال ىمْم٤مء

(ٕ)
. 

ٓ شمرضمع  , ٝم٤مُمـ ُم٤مل ٟمٗمِس  ٧ْم أو أٟمٗم٘مَ  , ض أو اًمؽمايضرْ اًمٗمَ إذا اؾمتداٟم٧م قمغم اًمزوج ىمبؾ  .2

ا : ذم اإلٟمٗم٤مق ؾمقاء يم٤من اًمزوج هم٤مئب٤م أو طم٤مرِض  قم٦مً سمؾ شمٙمقن ُمتٓمق   , سمذًمؽ قمغم اًمزوج

 إًمزامَ  ومٙم٤مٟم٧م آؾمتداٟم٦مُ  , يٜم٤ميٜم٤م ذم ذُم٦م اًمزوج ًمٕمدم ذط صػمورت٤م دَ  دَ ٕهن٤م مل شمٍِم 

 ح  ومٚمؿ يِّم  , إُمر ـ ًمف وٓي٦مُ ُمَ  ه أو أُمرِ يـ قمغم اًمزوج سمٖمػم أُمرِ اًمد  
(ٖ)

. 

                                 
 .ٖٖٗ/ٖ: الصنائع ؛ و بدائع  ٗٛٔ/٘: اؼببسوط : انظر   (ٔ)
 .ٖٕٓ/ٗ: ؛ و البحر الرائق  ٕٖٗ/ٖ: ؛ وبدائع الصنائع  ٓٗٗ/ٕ: ؛ واؽبداية  ٗٛٔ/٘: اؼببسوط : انظر   (ٕ)
 .ٕ٘ٓ-ٖٕٓ/ٗ: البحر الرائق ؛ و  ٖٗٗ/ٖ: بدائع الصنائع : نظر ا  (ٖ)



 ُم٤م ًمٞمس سمقاضم٥ٍم  ض أو اًمؽمايض ٓ يّمح اإلسمراء : ٕٟمف إسمراءُ رْ اًمٗمَ  ٝم٤م ىمبَؾ زوضَم  ْت ًمق أسمرأَ و  

    .عٌ ُم٤م ًمٞمس سمقاضم٥م متٜمِ  إؾم٘م٤مطُ و , إؾم٘م٤مط اإلسمراءُ و ,

صمؿ ـمٚمب٧م ُمـ اًم٘م٤ميض ُم٤م يٙمٗمٞمٝم٤م  , ذًمؽ ٓ يٙمٗمٞمٝم٤مو , ٝم٤م قمغم ٟمٗم٘م٦مٍ ضَم ويمذا ًمق ص٤محل٧م زو  

ىمبؾ اًمقضمقب  احلط  و , ٧م ُم٤م ًمٞمس سمقاضم٥مهل٤م ُم٤م يٙمٗمٞمٝم٤م : ٕهن٤م طمٓم   ُض وم٢من اًم٘م٤ميض يٗمرِ 

 يم٤مإلسمراء سم٤مـمٌؾ 
(ٔ)

. 

ٝم٤م طمتك ٕمٓمِ ر مل يُ ومٛمْم٧م أؿمٝمُ  , ؿمٝمر ُمٕمٚمقُم٦م يمؾ   ض هل٤م اًم٘م٤ميض قمغم اًمزوج ٟمٗم٘م٦مً إذا ومرَ  .3

الت ٓ اًمّم   اؾمتح٘م٤مَق  ستحؼ  شمُ ذ سمٌمء ُمٜمٝم٤م : ٕن اًمٜم٘م٘م٦م ١مظَم مل يُ  , ُم٤مت أو ُم٤مشم٧م

يم٤مهلب٦م  , شمس٘مط سم٤معمقت ىمبؾ اًم٘مبضو , سم٤مًم٘مبض ؿ  تِ الت شمَ اًمّم  و , ض٤متاعمٕم٤موَ  اؾمتح٘م٤مَق 

 شمبٓمؾ سم٤معمقت ىمبؾ اًم٘مبض
(ٕ)

. 

ُمٜمٝم٤م سمٌمء قمٜمد أّب  عْ يض اعمدة مل يسؽمضمِ ٜم٦م صمؿ ُم٤مت أو ُم٤مشم٧م ىمبؾ ُمُ اًمس   ٝم٤م ٟمٗم٘م٦مَ ٗمَ إن أؾمٚمَ و .4

ل ُم٤م سم٘مِ و , ُم٤م ُم٣م ٥م هل٤م ٟمٗم٘م٦مُ تَس ُي :  د ىم٤مل حمٛم  و , أّب يقؾمػ رمحٝمام اهللوطمٜمٞمٗم٦م 

    .ٙم٤مف إن يم٤من ُمستٝمٚمَ وىمٞمٛمتُ , ٤مئام ًمٚمزوج إن يم٤من ىم

ؾ ىمد سمٓمَ و , ف قمٚمٞمف سم٤مٓطمتب٤مسقض٤م قمام شمستح٘م  قمِ  ٧ْم أهن٤م اؾمتٕمجٚمَ : وضمف ىمقًمف 

 قمٓم٤مء اعم٘م٤مشمٚم٦مويمرزق اًم٘م٤ميض  , سم٘مدره قُض ومٞمبٓمؾ اًمٕمِ  , سم٤معمقت آؾمتح٘م٤مُق 
(ٖ)

.  

آؾمؽمداد ذم  طمؼ  و , ىمد اشمّمؾ هب٤م اًم٘مبضو , ٚم٦مأن اًمٜمٗم٘م٦م ِص : ام ىمقهلِ  وضمفُ و

 يم٤مًمرضمقع ذم اهلب٦م , اًمّمالت يٜم٘مٓمع سم٤معمقت
(ٗ)

. 

                                 
: البحر الرائق؛ و  ٕ٘ٓ/ٗ: ؛ وفتح القدير  ٖٗٗ/ٖ: ؛ وبدائع الصنائع  ٙٛٔ-٘ٛٔ/٘: اؼببسوط : انظر   (ٔ)

ٗ/ٕٖٓ-ٕٓ٘. 
 .ٕ٘ٓ/ٗ: البحر الرائق ؛ و  ٓٗٗ/ٕ: ؛ واؽبداية  ٜ٘ٔ/٘: اؼببسوط : انظر   (ٕ)
كذلك اؼبقاتلة إذا أحرزوا و ,  أي إذا أخذ القاضي رزؽ مدة مث مات قبل سباـ اؼبدة يرد فيما بقي حبساب ذلك  (ٖ)

 .ٓٗٗ/ٕ: حاشية اللكنوي على اؽبداية : انظر . قي من اؼبدةرزقهم مدة مث ماتوا قبل سباـ اؼبدة يسَبد منهم فيما ب
 .ٕٚٓ/ٗ: البحر الرائق ؛ و  ٓٗٗ/ٕ: ؛ واؽبداية  ٜ٘ٔ/٘: اؼببسوط : انظر   (ٗ)



أو يم٤من  , وم٘مػمة سم٤مًمٖم٦مً  أو يم٤مٟم٧م اُمرأةً  , رم إذا يم٤من صٖمػما وم٘مػماؿ حَم اًمٜمٗم٘م٦م ًمٙمؾ ذي رطمِ و .5

اًمّمٚم٦م ذم اًم٘مراسم٦م و , ٚم٦ماًمٜمٗم٘م٦م ِص ؼم قمٚمٞمٝم٤م : ٕن واضمب٦ٌم ُي  , ٜم٤م أو أقمٛمكٖم٤م وم٘مػما زُمِ را سم٤مًمِ ذيمَ 

 رمؿ حَم ؾ أن يٙمقن ذا رطمِ اًمٗم٤مِص و , دون اًمبٕمٞمدة اًم٘مريب٦م واضمب٦مٌ 
(ٔ)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 .ٓٗٗ/ٖ: ؛ وبدائع الصنائع  ٙٗٗ/ٕ: ؛ واؽبداية  ٕٕٗ-ٖٕٕ/٘: اؼببسوط : انظر   (ٔ)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امةاخل



 الخاتمة
 

 .احلٛمد هلل ويمٗمك وؾمالم قمغم قمب٤مده اًمذي اصٓمٗمك

 , أُم٤م سمٕمد 

اًمبح٨م  اإًمٞمف ُمـ اًمٜمت٤مئ٩م ُمـ ظمالل هذ ٚم٧ُم ُم٤م شمقص   أذيمر ومٞمٝم٤م أهؿ  , ومٝمذه ظم٤مت٦م اًمبح٨م 

 .اًمتقصٞم٤مت وسمٕمَض 

 : ه٤م اًمٜمت٤مئ٩م وأسمرزِ  ومٛمـ أهؿ  

ُع ْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م سمحٞم٨م شمٜمتٔمؿ اًمٗمروذم ضقء اًم٘مقاقمد واًم فاًمٗم٘مف وضمزئٞم٤مشمِ  إن دراؾم٦مَ  .1

ُ  سٍؼ ذم ؾمٚمؽ واطمد ُمت   اعمتٜم٤مصمرةُ   اعمٜم٤مط وضمٝم٦مُ  ُمرة ُمـ هذه اًمٗمروع وطمدةُ ذم يمؾ زُ  وشمتبلم 

إىمقم ًمؽمؾمٞمخ ُمدارك اًمٗم٘مف  هل اًمٜمٝم٩ُم ,  ْت ٤م أو ادحدَ ُمقضققم٤مُت  ٧ْم اظمتٚمٗمَ , آرشمب٤مط 

 .هذم ومٝمؿ اًمٗم٘مف واؾمتحْم٤مرِ  فُ ر اعمتٗم٘م  واًمذي سمف يتٛمٝم  , وُمآظمذه ذم إذه٤من 

طم٤مزوا ىمّم٥م اًمسبؼ ذم هذا هؿ اًمذيـ  –سمدءا سم٠مئٛمتٝمؿ  –إن وم٘مٝم٤مء اعمذه٥م احلٜمٗمل  .2

ؿ ذم رسمط اًمٗم٘مف سم٘مقاقمده وضقاسمٓمف شمٕمٚمٞمال ٗم٤مِت ُم١مًم   يِمٝمد ًمذًمؽ ُمٜمٝم٩ُم , اعمْمامر 

 .وشم٠مصٞمال

ؾ ٚمَ  ُمـ أىمقم اعمتقن ُمـ طمٞم٨م شمٕمٚمٞمؾ اعمس٤مئؾ سمٕمِ ٕمتؼَم ًمإلُم٤مم اعمرهمٞمٜم٤مين يُ  "اهلداي٦م"إن يمت٤مب  .3

, قمـ ُم٠مظمذ احلٙمؿ وُمٜم٤مـمف  ئ شمٚمؽ اًمٕمٚمُؾ ٜمبِ شمُ , ضم٤مُمٕم٦م ُمِمؽميم٦م سملم ومروع وم٘مٝمٞم٦م خمتٚمٗم٦م 

 .اًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م سمٕمد إطمٙم٤مم اًمّمٞم٤مهم٦م صبٖم٦مَ  وشمٙمتس٥ُم 

وذم , قمغم ضقاسمط وم٘مٝمٞم٦م ٓ شمتقاومر ذم يمت٥م اًم٘مقاقمد اعمتدواًم٦م  "اهلداي٦م" اؿمتٛمؾ يمت٤مُب  .4

 مل دحَظ هب٤م اًمٙمت٥ُم  رسمام وضقاسمط ٘مقاقمدَ سمومٞمٝم٤م  ُمٚمٞمئ٦مقمغم أن اعمّم٤مدر اًمٗم٘مٝمٞم٦م  ذًمؽ دًٓم٦مٌ 

 .اعمتخّمّم٦م هبذا اعمقضقع

 :اًمبح٨م  وأُم٤م شمقصٞم٤مُت 



ؾمٞمٝمؿ أن يٕمٚمقا قمٚمؿ اًم٘مقاقمد ـمٚمب٦م اًمٕمٚمؿ وُمدر  ؾملم ًمٚمٗم٘مف ُمـ ارِ وم٢مين أويص اًمد .1

رسمط اًمٗمروع  وأن يسٚمٙمقا ذم درس اًمٗم٘مف وشمدريسف ُمٜمٝم٩َم , قمٜم٤ميتٝمؿ  واًمْمقاسمط حمؾ  

ع سمذًمؽ ًمتتقؾم  , ُمٜم٤مط إطمٙم٤مم وُمآظمذه٤م  ختري٩ِم أن يريمزوا قمغم ٝم٤م وٚمِ ٚمَ سم٠مصقهل٤م وقمِ 

 .ن اعمٚمٙم٤مُت وشمتٙمق   اعمداركُ 

ًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط أن خيت٤مروا ُمـ يمت٥م اًمٗم٘مف ُم٤م ُمقضقع ا اًمبح٨م ذم أويص اًمراهمبلم ذم .2

ٕمتٜمك سمدرؾمف وشمدريسف ذم احلٚم٘م٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م : ًمُٞمٜمتَٗمع سمجٝمقدهؿ قمغم ٟمٓم٤مق أوؾمع يُ 

 .د اًمسبٞمؾ إمم دراؾم٦م اًمٗم٘مف قمغم ـمريؼ سمٜم٤مء اًمٗمروع قمغم إصقلٛمٝم  وًمٞمُ 

ُمذ ُأًم ػ ُم٤م  ق ُمـ اًم٘مبقلزِ اًمذي رُ , ًمإلُم٤مم اعمرهمٞمٜم٤مين  "اهلداي٦م"وم٢من يمت٤مب , وأظمػما  .3

, ؾملم ذم اعمدراس واعمٕم٤مهد واجل٤مُمٕم٤مت اعمدر   سمؾ ص٤مر قمٛمدةَ , ُمرضمٕم٤م ًمٚمٗمْمالء  ضمٕمٚمف

ف ىمد اقمتٜمك ظم٤مص٦م وأن ص٤مطمبَ , ستٙمٛمؾ ومٞمف هذه اعمسػمة اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٜم٤مومٕم٦م عمثٚمف أن يُ  ومح٘مٞمٌؼ 

 .ومٞمف هبذا اجل٤مٟم٥م اقمتٜم٤مء سم٤مًمٖم٤م

, وُمـ شمبٕمٝمؿ  ف وصحبف أمجٕملم, وقمغم آًم وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم ؾمٞمدٟم٤م وٟمبٞمٜم٤م حمٛمد

 . , وآظمر دقمقاٟم٤م أن احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم سم٢مطمس٤من إمم يقم اًمديـ

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ومٝمرس أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م 

 ومٝمرس إطم٤مدي٨م وأصم٤مر 

 ومٝمرس اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م 

 ىم٤مئٛم٦م اعمّم٤مدر واعمراضمع 

 ومٝمرس اعمقضققم٤مت 

 

 الفهارس
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 سورة الروم

 ڇ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڇ

  256 ................................................................... (21:أي٦م )
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 سورة الرحمن
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 فهرس األحاديث واآلثار
 

 238 ............................................................. أدمٕمٚملم أُمَرِك إزِم  ؟

ضمَؽ ومالٟم٦م ؟  237 ..................................................... أشمرىض أن ُأزو 

تٝمام ؿِمئ٧َم   231 ............................................................... اظمؽَمْ أي 

ْٙمُتَٙمٝم٤م سماِم ُمٕمؽ ُمـ , اْذَه٥م   172 ....................................... اًمُ٘مرآنوم٘مد ُمٚم 

, واًمٞمٝمقدي٦م دح٧م اعمسٚمؿ , اًمٜم ٍماٟمٞم٦م دح٧َم اعمسٚمؿ : أرسمٕم٦م ُمـ اًمٜمس٤مء ٓ ُمالقَمٜم٦م سمٞمٜمٝمؿ 

ة دح٧م اعمٛمٚمقك   368 .......................................... واعمٛمٚمقيم٦م دح٧م احلُر, واحلُر 

 339 ..... أُمر اهلل ٟمبٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمتخٞمػم ٟمس٤مئف سملم اًمٗمراق واًمب٘م٤مء قمغم اًمٜمٙم٤مح

ـُ قمؿ  هل٤م   238 ...................................... رضمَؾ هل٤م همػُمهٓ , اُمرأٌة ظمٓمبٝم٤م اسم

 231 ................................................... أُمِسْؽ أرسمٕم٤م ووم٤مِرْق ؾم٤مئَرهـ

 259 ................................................................... َأُمِسْٙمٝم٤م إَِذن

م اًمقٓدةُ  م ُم٤م دُحر  ض٤مقم٦م دُحر   243 ............................................... إن اًمر 

 395 ....................................................... أٟم٧ِم أطمؼ  سمف ُم٤م مل شمٜمٙمحل

ـ  ُمـ اًمرض٤مقم٦م   249 ....................... وم٢مٟمام اًمرض٤مقم٦م ُمـ اعمج٤مقم٦م, اٟمُٔمْرن إظمقشمُٙم

 185 .......................................... إٟمٙمؿ إن ومٕمٚمُتؿ ذًمؽ ىمٓمٕمتؿ أرطم٤مَُمٙمؿ

٤مق إٟمام اًمٓمالق  264 .................................................... عمـ أظَمذ سم٤مًمس 

ِؽ   243 ........................................................ وَمْٚمَٞمِٚم٩ْم قمٚمٞمِؽ , إٟمف قمٛم 

 186 ............ إٟمف يُرم قمٚمٞمؽ م٤م ُمٚمَٙم٧ْم يٛمٞمٜمُؽ ُم٤م يُرم قمٚمٞمؽ ُِمـ احلرائر إٓ اًمٕمَدد

 258 ................... أي ام اُمرأٍة اظمتٚمٕم٧م ُِمـ زوضمٝم٤م ُمـ همػم سم٠مٍس مل شُمرْح رائح٦َم اجلٜم ٦م

صمٝم٤م ُمٜمف, شمَريمٝم٤م طمتك إذا َأَذف قمغم اعمقت وم٤مرىَمٝم٤م   329 ........................... وور 



 237 .......... شمزوي٩م اًمٜمج٤مر أم طمبٞمب٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ُمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 186 ..................... مَجع قمبُد اهلل سمـ ضمٕمٗمر ريض اهلل قمٜمف سملم اسمٜم٦ِم قمكٍم واُمرأِة قمكٍم 

 386 .................................................................... اخل٤مًم٦م واًمدة

 439 ........................... ظُمِذي ُِمـ ُم٤مِل أّب ؾمٗمٞم٤من ُم٤م يٙمٗمٞمِؽ ووًمَدِك سم٤معمٕمروف

امن  433 ................................................................ اخلَراج سم٤مًمْم 

 233 ......................................... ُأظمَرج ُِمـ ؾمٗم٤مح ظمرضم٧ُم ُمـ ٟمٙم٤مح  ومل

 258 ..................... ـمٚم ؼ رؾمقُل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمٗمّم٦َم ريض اهلل قمٜمٝم٤م 

 329 ........................................ ـمٚمؼ قمبد اًمرمحـ سمـ قمقف اُمرأشمف ت٤مرض

اة  ـُ َُم٘ميِض  , واعمِٜمَْح٦م ُمردودٌة , اًمٕم٤مِري٦م ُُم١مد  ي قمٞمُؿ هم٤مِرم, واًمد   118 ................. واًمز 

ج سم٤مٕظمرى  يمؾ اُمرأشملم إذا ضُمِٕمؾ ُمقضَع إطمدايمه٤م ذيَمرا مل َيِؾ ًمف وم٤مجلٛمع سمٞمٜمٝمام ,  أن يتزو 

 186 ............................................................................... سم٤مـمؾ

 265 ............................................... يمؾ  ـمالٍق ضم٤مئٌز إٓ ـمالَق اعمٕمتقه

 249 ............................... ٓ شمس٠مًمقين قمـ رء ُم٤م دام هذا احِلؼم سملم أفمٝمريمؿ

تِٝم٤م  ٦ُم قمغم سمٜم٧ِم أظمٞمٝم٤م , ٓ شُمٜمَٙمح اعمرأُة قمغم قمٛم  وٓاخل٤مًم٦ُم , وٓ اعمرأُة قمغم ظم٤مًمتٝم٤م , وٓ اًمٕمٛم 

 184 ..................................................................... قمغم سمٜم٧م ُأظمتٝم٤م

 243 ............. وٓ اُمرأُة اسمٜمِؽ, وٓ اُمرأُة أظمٞمؽ , شَمٜمْٙمِْح ُِمـ أرَضَٕمْتف اُمرأُة َأسمِٞمَؽ  ٓ

 249 .................................................... ٓ َرض٤مَع إٓ ُم٤م ومَتؼ إُمٕم٤مءَ 

 368 ................... وٓسملم اًمٕمبد واُمرأشمف, ٓ ًمٕم٤من سملم أهؾ اًمٙمٗمر وأهؾ اإلؾمالم 

 265 .......................................................... ٓ يقز ـمالُق اًمّمبل

 249 ............................ ٓ يُرم ُمـ اًمرض٤مع إٓ ُم٤م أٟمَب٧م اًمٚمحَؿ وأٟمنَم اًمٕمٔمؿَ 

 379 ................. ٓ يؾ ُٓمرئ ي١مُمـ سم٤مهلل واًمٞمقم أظمر أن يس٘مل ُم٤مءه زرع همػمه

 244 ................................................................... اًمٚم ٘م٤مح واطمدٌ 

ة , هل٤م اًمّمداُق يم٤مُمال   172 ................................. وهل٤م اعمػماث, وقمٚمٞمٝم٤م اًمِٕمد 



 213 ..................................... ٓ َويْمَس وٓ ؿَمَٓمط, هل٤م ُمثُؾ صداق ٟمس٤مئٝم٤م 

ٛمُتف  ٜم٦م, ُم٤م ات   329 ................................................. وًمٙمٜمل أردُت اًمس 

 257 ......................................... ُمـ اًمٓمالقُم٤م أطمؾ  اهللُ ؿمٞمئ٤م أسمٖمَض إًمٞمف 

 118 ..................................................... ُم٤م َأؾمَٙمر يمثػُمه وم٘مٚمٞمُٚمف طمرامٌ 

ل فمِؾ  قمقد اعمِٖمَزل  388 ................ ُم٤م شَمزيد اعمرأُة ذم احلٛمؾ قمغم ؾمٜمتلم ىمدر ُم٤م يتحق 

 395 ................... ُِمسُحٝم٤م وريٝم٤م ظمػٌم ًمف ُمٜمَؽ طمتك َيِِم٥م  اًمّمبل  ومٞمخت٤مر ًمٜمٗمسف

 119 ................................................. ُمـ أىمر  قمٜمدٟم٤م سمٌمء أًمزُمٜم٤مه إي٤مه

سْمح ومال ضامَن   119 ................................................. قمٚمٞمفَُمـ ىم٤مؾَمؿ اًمر 

د اهلل ويمٗمر سمام ُيٕمَبد ُمـ دوٟمف   31 .......... وطمس٤مسُمف قمغم اهلل, طمُرم ُم٤مًُمف ودُُمف , ُمـ وطم 

يـ ْٝمُف ذم اًمد  ـْ ُيِرِد اهللُ سمف ظَمػما ُيَٗم٘م   2 ................................................. َُم

تِٝمؿ أدٟم٤مهؿ , اعم١مُمٜمقن شَمتَٙم٤موم٠ُم ِدَُم٤مُؤهؿ  وهؿ يٌد قمغم َُمـ , وُيػم قمٚمٞمٝمؿ أىمّم٤مهؿ , َيْسٕمك سمذُم 

 117 ............................................................................. ؾمقاهؿ

 388 ................................................................. ًمٚمِٗمراشاًمقًمد 

ض٤مع ُم٤م يُرم ُمـ اًمٜم س٥م  242,  238,  187 ............................. يُرم ُِمـ اًمر 

 

 

 

 

 

 



 فهرس القىاعد والضىابط الفقهية
 

 386 ............................ إصؾ أن أىمؾ ُمدة احلٛمؾ ؾمت٦م أؿمٝمر وأيمثره٤م ؾمٜمت٤من

ظمروضمف ُمـ ُمٚمؽ  و ذم طم٤مل, إصؾ أن اًمبْمع ذم طم٤مل دظمقًمف ذم ُمٚمؽ اًمزوج يٕمد ُم٤مٓ

 346 .............................................................. اًمزوج ٓ يٕمد ُم٤مٓ

امٟم٤مت ٓ دِم٥م ذم اًمذُم٦م إٓ سم٠مطمد أُمريـ إصؾ   134 ...... إُم٤م سم٠مظمٍذ أو سمنمطٍ : أن اًمْم 

 113 ............................ إصؾ أن اًم٘مقل ىمقُل إُملم ُمع اًمٞمٛملم ُمـ همػم سمٞم ٜم٦م

 134 ............................ إصؾ أن اًم٘مقل ىمقُل إَُملم ُمع اًمٞمٛملم ُِمـ همػم سمٞم ٜم٦م

٦م ىم٤مئٛم, ُم٘مروٟم٦م سم٤مًمٚمٕمـ و اًمٖمْم٥م, إصؾ أن اًمٚمٕم٤من قمٜمدٟم٤م ؿمٝم٤مدات ُم١ميمدات سم٤مٕيامن

 366 .............................. و ُم٘م٤مم طمد اًمزٟم٤م ذم طم٘مٝم٤م, ذم طم٘مفُم٘م٤مم طمد اًم٘مذف 

طم٤مت  143 .............. دُحَٛمؾ قمغم فمقاهره٤م وٓ شُمٕمتؼَم ومٞمف ٟمٞم٦ُم اًمالومظ إصؾ أن اعمٍم 

وأٟمف ُيراقمك ذوُط احل٤مًمػ , إصؾ أن اعمٕمٚم ؼ سم٤مًمنمط قمٜمد وضمقد اًمنمط ُيٕمؾ يم٤معمرؾَمؾ 

 141 ....................................................................... ُم٤م أُمٙمـ

ؾ إذا ىمٞم د قمغم ويمٞمٚمِف  وإن يم٤من , وإٓ ٓ , وم٢من يم٤من ُمٗمٞمدا اقمتؼمه ُمٓمٚم٘م٤م , إصؾ أن اعمقيم 



ده سم٤مًمٜمٗمل اقمُتؼِم وإٓ ٓ, ٟم٤مومٕم٤م ُمـ وضمف ض٤مرا ُمـ وضمف   137 .................... وم٢من أيم 

إصؾ أن يمؾ  صالشملم ٓ يقز سمٜم٤مء إطمدايمه٤م قمغم إظُمرى ذم طمؼ اعمٜمٗمرد ٓ يقز سمٜم٤مء 

 113 .............................................. طمؼ  إُم٤مُمفإطمدايمه٤م قمغم إظمرى ذم 

يٙمقن اًمتت٤مسمُع ذـم٤م ومٞمف طمٞم٨م دار  ع ٕضمؾ اًمٗمٕمؾأن يمؾ صقٍم ُي١مَُمر ومٞمف سم٤مًمتت٤مسمُ  إصؾ

, ويمؾ صقٍم ُي١مُمر ومٞمف سم٤مًمتت٤مسمع ٕضمؾ اًمقىم٧م َيسُ٘مط اًمتت٤مسمُع ومٞمف وإن يم٤من سم٘مل اًمٗمٕمؾ , اًمٗمٕمُؾ 

 131 ................................................................ ووضم٥م اًم٘مْم٤مء

أو َذع ذم ٟم٘مِض ُم٤م , ٗمسف َُمْٖمَرُم٤م أو دومع قمـ ٟم, إصؾ أن َُمـ ضمر  سمِمٝم٤مدشمف إمم ٟمٗمسف َُمْٖمٜماَم 

 142 ........................................ ٓ شُم٘مبؾ, أو هق ظمّمٌؿ ومٞمف , شمؿ  ُمـ ضمٝمتف 

و إن يم٤من , إصؾ أٟمف إذا وصػ اًمٓمالق سمام ٓ يقصػ سمف يٚمٖمق اًمقصػ و ي٘مع رضمٕمٞم٤م

 292 .. أو يٜمبئ ومٞم٘مع سمف سم٤مئٜم٤م, سمف رضمٕمٞم٤ميقصػ سمف وم٢مُم٤م أن ٓ يٜمبئ قمـ زي٤مدة ذم أصمره ومٞم٘مع 

,  ق سمٌمء ٓ يقىمػ قمٚمٞمف ُمـ إٓ ُمـ ضمٝمتٝم٤م يتٕمٚمؼ سم٢مظمب٤مره٤م قمٜمفإصؾ أٟمف ُمتك قمٚمؼ اًمٓمال

 321 .............. ٦م همػمه٤م ٓ ي٘مبؾ ىمقهل٤م إٓ سمبٞمٜم٦مو ُمتك قمٚمؼ سمٌمء يقىمػ قمٚمٞمف ُمـ ضمٝم

قم٤موى ُم٘مّمقُد اخلَّْمَٛملم ذم اعمٜم٤مزقم٦م دون اًمٔم٤مهر  134 .......... إصؾ أٟمف ُيٕمتؼَم ذم اًمد 

يم٤من اًم٘مقُل , ذم صٗمتف أو ىمٞمٛمتف واظمتٚمٗم٤م , إصؾ أهنام ُمتك اشمٗم٘م٤م قمغم اعمٕمُ٘مقد قمٚمٞمف سمٕمٞمٜمف 

وضم٥م اقمتب٤مر ُمٝمر , وُمتك اظمتٚمٗم٤م ذم اعمٕم٘مقد قمٚمٞمف , ىمقَل اًمزوج وؾم٘مط اقمتب٤مر ُمٝمِر اعمثؾ 



 143 ........................................................................... اعمثؾ 

إصؾ قمٜمد أصح٤مسمٜم٤م أن  َُمـ وصؾ اًمٖمذاُء إمم ضمقومف ذم طم٤مل ٓ يقصػ سم٤مًمٜمسٞم٤من ًمّمقُمف 

 135 ............................................................... يم٤من قمٚمٞمف اًم٘مْم٤مءُ 

ٓ سم٤مًمتٛمٙمـ , سمّمح٦م اًمٗمراش و يمقن اًمزوج ُمـ أهٚمف إصؾ قمٜمدٟم٤م أن اًمٕمؼمة ذم صمبقت اًمٜمس٥م

 386 ....................................................................... ًمقطءُمـ ا

امن اًمس٤مسمؼ ويستٜمد اعمِٚمؽ ومٞمٝم٤م إمم وىم٧م وضمقِب  إصؾ قمٜمدٟم٤م أن اعمْمُٛمقٟم٤مت ُتَٚمؽ سم٤مًمْم 

 135 .........................................................................اًمْمامن

ـ ومسَخ اًمٜمٙم٤مح ُمـ  وج ومل شمت٠مسم د ومل شمتْمٛم  إصؾ قمٜمدٟم٤م أن يمؾ وُمرىم٦م ضم٤مءت ُمـ ىِمَبؾ اًمز 

 136 ........................................................ ٤مئٜم٦مإصؾ ومٝمل شمٓمٚمٞم٘م٦ٌم سم

ويمؾ , إصؾ قمٜمدٟم٤م أن يمؾ َُمـ يّمٚمح أن يٙمقن ىم٤مسمال ًمٚمٕم٘مد سمٜمٗمسف يٜمٕم٘مد اًمٜمٙم٤مُح سمِمٝم٤مدشمف 

 133 .................... فُمـ يّمٚمح أن يٙمقن وًمٞم٤م ذم ٟمٙم٤مح يّمٚمح أن يٙمقن ؿم٤مهدا ومٞم

 256 ............................ اإلسم٤مطم٦م سمٕم٤مرض احل٤مضم٦مو , إصؾ ذم اًمٓمالق احلٔمر

 138 ............................ وذم اعمْم٤مرسم٦م اًمٕمٛمقم, إصُؾ ذم اًمقيم٤مًم٦م اخلّمقص 

ضمٜمس ُم٤م يبتٖمك أن يٙمقن اعمٕمتؼ يم٤مُمؾ اًمرق ُم٘مروٟم٤م سم٤مًمٜمٞم٦م و ذم قمتؼ اًمرىمب٦م ذم اًمٔمٝم٤مر إصؾ

 363 .............................................................. ُمـ اعمٜم٤مومع سمال سمدل



 336 .................................... اًمرضمٕم٦م اؾمتداُم٦م اًمٜمٙم٤مح قمٜمدٟم٤مإصؾ ومٞمف أن 

إٓ ومال و,  وم٢من يم٤من اًم٘مذف صحٞمح٤م طُمد  ,  فإصؾ ومٞمف أن اًمٚمٕم٤من إذا ؾم٘مط عمٕمٜمك ُمـ ضمٝمت

وًمق ؾم٘مط ُمـ ضمٝمتٝمام ومٝمق ,  ٓ ًمٕم٤منُمـ ضمٝمتٝم٤م ومال طمد وًمق ؾم٘مط عمٕمٜمك و,  ٓ ًمٕم٤منو طمد

 371 ........................................................................ يم٤مٕول

 326 ........ و زوج اًمٗم٤مر يرصمٝم٤م, اُم٧م ذم اًمٕمدةإصؾ ومٞمف أن اُمرأة اًمٗم٤مر شمرث ُمٜمف ُم٤م د

 141 .................  يّمػم ُم٘مْمٞم٤م ًمفإصؾ ومٞمف أن ُمـ ص٤مر َُمْ٘مِْمٞم٤م قمٚمٞمف ذم طم٤مدصم٦م ٓ

امن  ق إٓ سمحج٦م , ٤م ُيسِ٘مٓمف واد قمك ُم, إصؾ ومٞمف أٟمف ُمتك أىمر  سم٤مًمسب٥م اعمقضِم٥م ًمٚمْم  ٓ ُيّمد 

 142 ...................................... وُمتك أٟمٙمر اًمسب٥م أصال يم٤من اًم٘مقُل ىمقًَمف, 

 128 ............................................. اإلىمراُر طمج٦م يثب٧م هب٤م احلؼ  يم٤مًمبٞم ٜم٦م

ف ذم ُِمٚمؽ اًمٖمػم سم٤مـمؾ  139 ............................................ إُمر سم٤مًمتٍم 

 299 .......................................... اًمٓمالق ذم اعم٤ميض إي٘م٤مع ذم احل٤ملإي٘م٤مع 

 268 .................................. الق ُمتك صح ي٘مع اًمٓمالق يمام أوىمٕمفإي٘م٤مع اًمٓم

 138 ........................... ٓ قمغم إهمراض, ٞم ٦ٌم قمغم إًمٗم٤مظ واًمُٕمرف إيامن ُمبٜم

 139 ................................................... سمٞمُع احل٘مقق ٓ يقز سم٤مٟٓمٗمراد



 138 ................................... اًمبٞمع ٓ ُيزيؾ ُمٚمَؽ اًمٞمد ُم٤م مل يت ّمؾ إًمٞمف اًمثٛمـ

اًمبْمعدح٘مؼ اًمٕمدة ذم اًمنمع سم٤مٕص٤مًم٦م إٟمام هق ًمتٕمرف ومراغ اًمرطمؿ وإلفمٝم٤مر ظمٓمر اًمٜمٙم٤مح و

 ................................................................................ 379

 .....................................................................................  

 123 .................................. ِؿ اجلُرِم وِصَٖمِرهاًمت ٕمزيُر إمم اإلُم٤مِم قمغم ىمْدِر قِمٔمَ 

 248 ............................................ (ذم اًمرض٤مع)اًمتٖمذي ُمٜم٤مط اًمتحريؿ 

 312 ................................... ق إًمٞمٝم٤م تٚمٞمؽ ومٞمف ُمٕمٜمك اًمتٕمٚمٞمؼشمٗمقيض اًمٓمال

 146 .................................... اجلٛمع سملم اًمٖمسؾ واعمسح قمغم اخلُػ  ٓ يقز

و قمٜمديمه٤م هق يٛملم ُمـ , ٤ممو ُمٕم٤موض٦م ُمـ ضم٤مٟمبٝم٤م قمٜمد اإلُم, اخلٚمع يٛملم ُمـ ضم٤مٟم٥م اًمزوج

 352 ......................................................................... اجل٤مٟملم

يقن شُم٘م٣م  139 ........................................................... سم٠مُمث٤مهل٤م اًمد 

ـُ ٓ يٜمت٘مض سم٤مًمٕمذر ه  132 ........................................................ اًمر 

إٓ إن , اًمزوج إذا ىمّمد اًمسب٥م قم٤معم٤م سم٠مٟمف ؾمب٥م رشم٥م اًمنمع طمٙمٛمف قمٚمٞمف أراده أو مل يرده

 271 .................................................................. أراد ُم٤م يتٛمٚمف

 382 ................................................ اًمٓمالق اًمرضمٕمل ٓ يزيؾ اًمٜمٙم٤مح



واًمٓمالق اعمٕمٚم ؼ , اًمٓم الق اعمْم٤مف إمم وىم٧ٍم ُمقصقٍف سمّمٗم٦م ي٘مع ُمع وضمقد ذًمؽ اًمقصػ 

ر قمـ اًمنمط  143 ...................................................... سم٤مًمنمط يت٠مظم 

 278 ............................................................... اًمٓمالق ٓ يتجزأ

و قمٜمد ص٤مطمبٞمف إن , ِمبف سمفاًمٓمالق ُمتك ؿمبف سمٌمء يٙمقن سم٤مئٜم٤م قمٜمد اإلُم٤مم أي رء يم٤من اعم

و قمٜمد زومر رمحف اهلل إن يم٤من اعمِمبف سمف , و إن مل يٙمـ قمٔمٞمام ذم ذاشمف, ٤مًمٕمٔمؿ ومٙمذًمؽؿمبٝمف سم

 295 ........................................  ذاشمف أو ؿمديدا ومٙمذًمؽ و إٓ ومالقمٔمٞمام ذم

اًمٜمٔمر ُمـ قمْمق حمرُمف  ٔمٝم٤مر شمِمبٞمف اعمسٚمؿ ُم٤م يْم٤مف إًمٞمف اًمٓمالق ُمـ اًمزوضم٦م سمام يرم إًمٞمفاًم

 357 ..................................................................... قمغم اًمت٠مسمٞمد

 193 ................................ اًمٕمدة ُمـ اًمٜمٙم٤مح شمٕمٛمؾ قمٛمؾ اًمٜمٙم٤مح ذم اًمتحريؿ

ٚملم ُمْم٤موم٤مٌت إمم آُمرهيؿ  127 ............................................. قم٘مقُد اعمقيم 

 146 ............ ُم٤م ُيقضم٥م ٟم٘مّم٤مٟم٤م ذم اعم٤مًمٞم٦م ذم قم٤مدة اًمتج٤مر: اًمَٕمٞم٥م اًمذي يقضِم٥م اًمرد  

 128 ................................................... اًمٕمٞم٥ُم ٓ طمّم٦َم ًمف ُمـ اًمثٛمـ

ى سمف أو ُيتداَوى سمف شمتٕمٚم ؼ اًمٙمٗم٤مرُة سمف زضمرا  133 ............. اًمِٗمٓمر ُمتك طمَّمؾ سمام ُيتٖمذ 

 153 ................................................اًمَ٘مْبض ذم اهلب٦م يم٤مًم٘مبقل ذم اًمبٞمع 



, يؾ ًمألظمرى ذيمرا مل( أيتٝمام يم٤مٟم٧م)يمؾ اُمرأشملم شمٙمقٟم٤من سمحٞم٨م ًمق ومرض٧م إطمدايمه٤م 

 182 ............................................................. وم٤مجلٛمع سمٞمٜمٝمام طمرام

ويمؾ َديـ ًمف ُُمٓم٤مًم٥م َيٛمٜمع, ٓم٤مًم٥َِم ًمف ُمـ ضمٝم٦م اًمٕمب٤مد ٓ يٛمٜمع وضمقَب اًمزيم٤مة يمؾ َدْيـ ٓ ُمُ 

 ................................................................................ 143 

سمح يٗمسده ٓظمتالل ُم٘مّمقده  112 ..................... يمؾ ذٍط ُيقضم٥م ضمٝم٤مًم٦ًم ذم اًمر 

 133 ...... يمؾ رء صٜمَٕمف اعمحٍَم ىمبؾ أن يِؾ  ومٝمق سمٛمٜمزًم٦م اعمحِرم اًمذي ًمٞمس سمٛمحٍَم 

ـٌ ًم٘مٞمٛمتِف سم٤مًمٖم٦ًم ُم٤م سمٚمَٖم٧ْم يمؾ رء وَمَسد ومٞمف اًمبٞمُع وم٤معمِمؽمي إذا اؾمتٝمٚمٙمف   122 ...... ض٤مُم

ويمؾ رء ٓ , يمؾ  رء يُمِره أيمُٚمف وآٟمتٗم٤مُع سمف قمغم وضمٍف ُمـ اًمقضمقه ومنماؤه وسمٞمُٕمف ُمٙمروٌه 

 124 ................................................. سم٠مس سم٤مٟٓمتٗم٤مع سمف ومال سم٠مَس سمبٞمٕمف

 123 ...................................... يمؾ  رء جمُٝمقٍل ذم سمٞمٍع وم٢مٟمف َيٗمُسد اًمبٞمُع ومٞمف

 123 ...... واًمب٘مر ومٝمققمٞم٥م, واإلسمؾ ,  واًمدواب  , يمؾ  رء ُيٜمِ٘مص ذم اًمثٛمـ ُمـ اًمرىمٞمؼ 

ي٧ْم ُمع شمرك واضم٥ٍم أو ومٕمِؾ ُمٙمروٍه دحريام وم٢مهن٤م شُمٕم٤مد وضمقسم٤م ذم اًمقىم٧م  وم٢من , يمؾ صالة ُأد 

 137 ................................................................... ظمَرج ٓ شُمٕم٤مد

 111 ..................... يمؾ ـم٤مقم٦م ٓ يقَصؾ إًمٞمٝم٤م إٓ سمٛمٕمّمٞم٦م ٓ يقز اإلىمدام قمٚمٞمٝم٤م

, ر اعمسٛمك أو اًم٘مٞمٛم٦م اعمسامة يمؾ قَمْ٘مٍد ومَسد وضَم٥م ومٞمف أضمُر اعمثؾ أو ىمٞمٛم٦ُم اعمثؾ سمدٓ ُمـ إضم



 133 .............................................. إٓ أن شمٙمقن اًمتسٛمٞم٦ُم أىمؾ  ُمـ ذًمؽ

 129 ................... يمؾ قَمٞمٜملَم ٓ يقز سمٞمع إطمدايمه٤م سم٤مٕظمرى جم٤مزوم٦م مل ُيز ظمرص٤م 

 111 ..................... يمؾ ًمٗمٍظ حمٛمقٌل قمغم ُم٤م هق اعمتٕم٤مَرف سملم اًمٜم٤مس ذم خم٤مـمب٤متؿ

ٓ  يّمح  سمف اًمٜمٙم٤مح   169 يمذًمؽ ٓ يّمح  سمفوُم٤م ًمٞمس , يمؾ ًمٗمٍظ ُوِضع ًمِتٛمٚمٞمؽ اًمَٕملم طم٤م

٤مص٦مظم "آظمتٞم٤مر"إٓ ًمٗمظ , ٤م ٓ ومالو ُم, يمؾ ًمٗمظ يّمٚمح ًمإلي٘م٤مع ُمٜمف يّمٚمح ًمٚمجقاب ُمٜمٝم٤م

 338 

دىم٦م  ٦م , يمؾ  ُم٤م ُأظمذ ُمـ اعمسٚمٛملم ُِمـ اًمُٕمنم ومسبٞمُٚمف ؾمبٞمُؾ اًمّم  وؾمبٞمُؾ ُم٤م ُي١مظمذ ُمـ أهؾ اًمذُم 

 121 ............................................... مجٞمٕم٤م وأهِؾ احلرب  ؾمبٞمُؾ اخلَراج

 163 ....................... أو ُمٕمروم٦ُم ُم٘مداِره ضم٤مز اًمسٚمُؿ ومٞمف يمؾ ُم٤م َأُْمَٙمـ ضبُط صٗمتف

 112 ........................... يمؾ ُم٤م أوضم٥م ٟم٘مّم٤مَن اًمثٛمـ ذم قم٤مدة اًمتج٤مر ومٝمق قمٞم٥م

 348 ................ اخلٚمعيمؾ ُم٤م ضم٤مز أن يٙمقن ُمٝمرا ذم اًمٜمٙم٤مح ضم٤مز أن يٙمقن سمدٓ ذم 

 153 ...................................يمؾ  ُم٤م ضم٤مز سمٞمُٕمف ُُمٜمٗمِردا ضم٤مز اؾمتثٜم٤مؤه ُمـ اًمبٞمع

 121 .......................................... يمؾ  ُم٤م ىَمتؾ سمٖمػم ؾمالٍح ومٝمق ؿِمْبف اًمَٕمْٛمد

 153 .......................... ٓ خيتٚمػ سم٤مظمتالف اعمستٕمِٛمٚملم وم٤مًمت٘مٞمٞمد ومٞمف ًمٖمٌق  يمؾ ُم٤م

 153 ............................ يمؾ  ُم٤م خيتٚمِػ سم٤مظمتالف اعمستٕمِٛمٚملم ُيٕمتؼَم ومٞمف اًمت٘مٞمٞمد 



ىمب٦م ذم إَُم٦م يٗمٞمد ُِمٚمَؽ اًمٜمٙم٤مح ذم احلرة  132 ...................... يمؾ ُم٤م ُيٗمٞمد ُمٚمَؽ اًمر 

ر ومٗمٞمف اًمتٕمزير  137 ..................................... يمؾ ُمٕمّمٞم٦م ًمٞمس ومٞمٝم٤م طمد  ُم٘مر 

 129 .......................................... َزُْمف اًمٗمدي٦ُم يمؾ ُُمْٗمٓمِر ًمزُمف اًم٘مْم٤مُء مل شمٚم

و يمؾ ُمـ يّمٚمح أن , يمؾ ُمـ يّمٚمح أن يٙمقن ىم٤مسمال ًمٚمٕم٘مد سمٜمٗمسف يٜمٕم٘مد اًمٜمٙم٤مح سمِمٝم٤مدشمف

 176 ............................... .يٙمقن وًمٞم٤م ذم اًمٜمٙم٤مح يّمٚمح أن يٙمقن ؿم٤مهدا ومٞمف

ون يمؾ ٟمٙم٤مح طمرم سملم اعمسٚمٛملم ًمٕم٘مد ذـمف يقز ذم طم٘مٝمؿ إذا اقمت٘مدوه قمٜمد اإلُم ٤مم و ُيَ٘مر 

 228 .............................................................. قمٚمٞمف سمٕمد اإلؾمالم

 228 .......................................... طمرم حلرُم٦م اعمحؾ ي٘مع ضم٤مئزايمؾ ٟمٙم٤مح 

 228 ........... يمؾ ٟمٙم٤مح صحٞمح ذم طمؼ اعمسٚملم ومٝمق صحٞمح إذا دح٘مؼ سملم أهؾ اًمٙمٗمر

 242 ................................................... ٗمحؾ يتٕمٚمؼ سمف اًمتحريؿًمبـ اًم

 118 ..................................................... ُم٤م َأؾمَٙمر يمثػُمه وم٘مٚمٞمُٚمف طمرامٌ 

 129 ............................................. ُم٤م اؿمؽماه ًمٚمتج٤مرة ومٗمل ىمٞمٛمتِف اًمزيم٤مةُ 

 133 ................................................. ُم٤م ضم٤مز سمٞمُٕمف ضم٤مز رهٜمُف وارت٤مُٟمف

 128 ..................................................... ٓ يؾ  سمٞمُٕمف ُم٤م ٓ َيِؾ  ُمٜمُٕمف

َٚمؿ ومٞمف إذا مل ُيٕمرف ىمدُره سمٖمػمه   129 .................... ُم٤م ٓ ُيْمَٛمـ سمٛمثٚمف ٓ يقز اًمس 



 144 .....................................ُم٤م ٓ يٛمٜمع اسمتداَء اإِلىم٤مًم٦م ٓ يٛمٜمع سم٘م٤مَء اإلىم٤مًم٦م

 222 ... و ُم٤م ٓ ٓ يقز, ُم٤م هق ُم٤مل أو ُمٜمٗمٕم٦م يٛمٙمـ شمسٚمٞمٛمٝم٤م ذقم٤م يقز اًمتزوج قمٚمٞمٝم٤م

ه إذا يم٤من طمٞم٤م   127 .........................ىمٞمٛمتِف إذا يم٤من وم٤مئت٤موضم٥م رد  , ُم٤م وضم٥م رد 

 132 ........................... ُم٤م يّمُٚمح ُأضمرًة ذم اإلضم٤مرات يّمُٚمح صمٛمٜم٤م ذم اًمبٞم٤مقم٤مت

 394 ...................................................... ُمبٜمك احلْم٤مٟم٦م قمغم اًمِمٗم٘م٦م

 222 .................. و وضم٥م ُمٝمر اعمثؾ, ُمتك ؾمٛمل ُم٤م ٓ يّمٚمح ُمٝمرا صح اًمٕم٘مد ومٞمف

 282 ............................................ ؾ اًمٓمالق ُم٤م يٙمقن ومٞمف ىمٞمد اًمٜمٙم٤مححم

ىمع وو,  اًمقصػ اًمذي سمف اعمخ٤مًمٗم٦ماعمخ٤مًمٗم٦م إن يم٤مٟم٧م ذم اًمقصػ ٓ يبٓمؾ اجلقاب سمؾ يبٓمؾ 

 316 .......... ف ُم٤م إذا يم٤مٟم٧م ذم إصؾ طمٞم٨م يبٓمؾسمخال, قمغم اًمقضمف اًمذي ومقض سمف

 145 ........................... اعمٕمتؼَم ذم سم٤مب اًمتج٤مرة ُمٕمٜمك اعم٤مًمٞم٦ِم واًم٘مٞمٛم٦م دون اًمَٕملم

وم٢من مل شمٙمـ ومدقمقاه ُم٤م ,  حل٤ملو سم٤مًمٜمسب٦م إمم اًم٘م٤ميض دًٓم٦م ا,  ذم ٟمٗمس إُمر هق اًمٜمٞم٦م اعمُٕملم  

 331 ............................................................................ إراد

 119 ................................................. أىمر  قمٜمدٟم٤م سمٌمء أًمزُمٜم٤مه إي٤مهُمـ 

سْمح ومال ضامَن قمٚمٞمف  119 ................................................. َُمـ ىم٤مؾَمؿ اًمر 



 212 ......................................... اعمٝمر وضمقسم٤م طمؼ اًمنمع وسم٘م٤مء طمؼ اعمرأة

 218 ....................................... إصكم ذم سم٤مب اًمٜمٙم٤مح ُمٝمر اعمثؾ اعمقضم٥م

 341 .......................... ٘مرسم٤من أرسمٕم٦م أؿمٝمر إٓ سمٌمء يٚمزُمفاعمقزم ُمـ ٓ يٛمٙمٜمف اًم

 438 ...................................................... اًمٜمٗم٘م٦م دم٥م سمٓمريؼ اًمٙمٗم٤مي٦م

 399 ......................................................... آطمتب٤مساًمٜمٗم٘م٦م ضمزاء 

 412 .................................................................... اًمٜمٗم٘م٦م صٚم٦م

 194 .............................................. اًمٜمٙم٤مح ٓ يبٓمؾ سم٤مًمنموط اًمٗم٤مؾمدة

 376 .................................................. اًمٜمٙم٤مح ٓ يتٛمؾ اًمٗمسخ قمٜمدٟم٤م

 288 ............................... ٤مًمٕمدد يم٤من اًمقىمقع سمذيمر اًمٕمدداًمقصػ ُمتك ىمرن سم

 199 ........................................................... وٓي٦م اإلٟمٙم٤مح ٟمٔمري٦م

 394 ....................................... احلْم٤مٟم٦م ُمستٗم٤مدة ُمـ ىمبؾ إُمٝم٤مت وٓي٦م

 233 ........................................... تقمم ـمرذم اًمٜمٙم٤مح واطمد همػم ومْمقزمي

 237 ............................................ اًمرض٤مع ُم٤م يرم ُمـ اًمٜمس٥ميرم ُمـ 



 127 ......................................................... يُد أُم٤مٟم٦ٍم ٓ ضامَن ُمٕمٝم٤م

 264 ......................................... ـمالق يمؾ زوج إذا يم٤من قم٤مىمال سم٤مًمٖم٤مي٘مع 

 122 ........................................... اًمٞمٛملم إٟمام شم٘مع قمغم ُمٕم٤مين يمالم اًمٜم٤مس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قائمة املصادر واملراجع          

 

  آراؤه وؾؼفف  –حقاتف وظكه أبق حـقػة  .1

 .اًم٘م٤مهرة, دار اًمٗمٙمر اًمٕمرّب , حمٛمد أسمق زهرة 

  إحؽام افؼظقة دم إحقال افشخصقة .2

إؾمت٤مذ اًمديمتقر حمٛمد : دراؾم٦م ودح٘مٞمؼ , وذطمف عمحٛمد زيد اإلسمٞم٤مين , حمٛمد ىمدري سم٤مؿم٤م 

: اًمٓمبٕم٦م إومم , اًم٘م٤مهرة , دار اًمسالم , أمحد رساج وإؾمت٤مذ اًمديمتقر قمكم مجٕم٦م حمٛمد 

 .م2336-هـ 1427

  أحؽام افؼرآن  .3

قمبد اًمسالم حمٛمد قمكم : ضبط ٟمّمف وظمرج آي٤مشمف, قمكم اًمرازي اجلّم٤مص أسمق سمٙمر أمحد سمـ 

 .م2333 -هـ 1424: اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م , ًمبٜم٤من , سمػموت , دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م , ؿم٤مهلم 

  أخبار افؼضاة .4

 .ًمبٜم٤من, سمػموت , قم٤ممل اًمٙمت٥م , ويمٞمع سمـ طمٞم٤من 

  دم ختريج أحاديث مـار افسبقؾ  إرواء افغؾقؾ .5

: اًمٓمبٕم٦م, اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل , حمٛمد زهػم اًمِم٤مويش : إذاف , ًمب٤مين حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إ

 .هـ 1399

  آشتذـار .6

ج ف وظمرّ ؼ أصقًمَ وصمّ , اإلُم٤مم أّب قمٛمر يقؾمػ سمـ قمبد اهلل سمـ قمبد اًمؼم اًمٜمٛمري إٟمدًمز 

اًمٓمبٕم٦م إومم , ـمبٕم٦م ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م , ف ورىمٛمٝم٤م اًمديمتقر قمبد اعمٕمٓمل أُملم ىمٚمٕمجل ٟمّمقَص 



 .م1993,هـ 1414

  ـاء دم افػرق وآشتثـاء شتغآ .7

ُمريمز , اًمديمتقر ؾمٕمقد سمـ ُمسٕمد سمـ ُمس٤مقمد اًمثبٞمتل : دح٘مٞمؼ , حمٛمد سمـ أّب ؾمٚمٞمامن اًمبٙمري 

 .ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م , إطمٞم٤مء اًمؽماث اإلؾمالُمل سمج٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى 

  إصباه وافـظائر  .8

, ًمبٜم٤من , ت سمػمو, دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م , شم٤مج اًمديـ قمبد اًمقه٤مب سمـ قمكم سمـ قمبد اًمٙم٤مذم 

 .م 1991

  إصباه وافـظائر  .9

, حمٛمد ُمٓمٞمع احل٤مومظ: دح٘مٞمؼ وشم٘مديؿ , زيـ اًمديـ سمـ إسمراهٞمؿ اعمٕمروف سم٤مسمـ ٟمجٞمؿ احلٜمٗمل 

 .م1983 -هـ 1433: اًمٓمبٕم٦م إومم , دُمِمؼ , دار اًمٗمٙمر 

  إصباه وافـظائر  .13

 سمػموت , اًمٓمبٕم٦م إومم , دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م: قمبد اًمرمحـ سمـ أّب سمٙمر اًمسٞمقـمل , دار اًمٜمنم 

 .هـ 1433: 

  إصباه وافـظائر دم افـحق .11

, ذيم٦م اًمٓمب٤مقم٦م اًمٗمٜمٞم٦م, ـمٝمٕمبد اًمرؤوف ؾمٕمد : دح٘مٞمؼ , قمبد اًمرمحـ سمـ أّب سمٙمر اًمسٞمقـمل 

 .م1975-هـ1395, ُمٍم , اًم٘م٤مهرة 

   قل اجلامع افؽبرأص .12

: دح٘مٞمؼ, ٜمٗمل اًمديـ سمـ أّب سمٙمر احلاعمٚمؽ اعمٕمٔمؿ ذف اًمديـ أسمق ُمقؾمك قمٞمسك سمـ ؾمٞمػ 

 .م2337 -هـ 1428: اًمٓمبٕم٦م إومم , سمػموت, دار ص٤مدر , إًمٞم٤مس ىمبالن اًمؽميمل 

   إظالء افســ .13



إدارة اًم٘مرآن , حمٛمد شم٘مل اًمٕمثامين : طمّ٘م٘مف وقمّٚمؼ قمٚمٞمف , اًمِمٞمخ فمٗمر أمحد اًمٕمثامين اًمتٝم٤مٟمقي 

 .هـ 1418, سم٤ميمست٤من , يمراشمٌم , واًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م 

  إظالم  .14

ريمكم ,  دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم , سمػموتظمػم اًمديـ سمـ  اًمٓمبٕم٦م اًمس٤مدؾم٦م ,  حمٛمقد سمـ قمكم اًمز 

 .م2335: قمنم 

  (اخلقاضر وهبجة ادسامع وافـقاطر ةكزه)  اإلظالم بؿـ دم تاريخ اهلـد مـ إظالم .15

: اًمٓمبٕم٦م إومم , ًمبٜم٤من , سمػموت , دار اسمـ  طمزم ,  احلسٜمل سمـ ومخر اًمديـ قمبد احلل

 .م1999 -هـ 1423

  إكساب  .16

قمبـد اهلل قمٛمـر : ؾمٕمٞمد قمبد اًمٙمريؿ سمـ حمٛمد اسمــ ُمٜمّمـقر اًمتٛمٞمٛمـل اًمسـٛمٕم٤مين , دح٘مٞمـؼ  قأسم

  .م 1998 :  إومم ًمٓمبٕم٦مسمػموت , ا ,دار اًمٗمٙمر , اًمب٤مرودي 

  أكقس افػؼفاء دم تعريػات إفػاظ ادتداوفة بغ افػؼفاء .17

دار اًمقوم٤مء : اًمٜم٤مذ , ٙمبٞمز دح٘مٞمؼ اًمديمتقر أمحد سمـ قمبد اًمرزاق اًم, اًمِمٞمخ ىم٤مؾمؿ اًم٘مقٟمقي 

 .م1987 -هـ 1437: اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م , ضمدة , اًمسٕمقدي٦م , ًمٚمٜمنم واًمتقزيع 

  دم افذيؾ ظذ ـشػ افظـقن  إيضاح ادؽـقن .18

 .إؾمامقمٞمؾ سم٤مؿم٤م سمـ حمٛمد أُملم اًمبٖمدادي , ُمٙمتب٦م اعمثٜمك , سمٖمداد 

   اإليضاح دم ذح اإلصالح .19

اًمديمتقر قمبد اهلل داود ظمٚمػ : دح٘مٞمؼ ,  سم٤مؿم٤مسمـ يمامل ؿمٛمس اًمديـ أمحد سمـ ؾمٚمٞمامن 

, سمػموت , دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م , اعمحٛمدي واًمديمتقر حمٛمقد ؿمٛمس اًمديـ أُمػم اخلزاقمل 

 .م2337 -هـ 1428: اًمٓمبٕم٦م إومم , ًمبٜم٤من 



  ذح ــز افدؿائؼ  افبحر افرائؼ .23

 -هـ 1413: ٤مًمث٦م اًمٓمبٕم٦م اًمث, ًمبٜم٤من , سمػموت , دار اعمٕمروم٦م , زيـ اًمديـ اسمـ ٟمجٞمؿ احلٜمٗمل 

 .م1993

  افبحر ادحقط  .21

اًمِمٞمخ قمبد : ىم٤مم سمتحريره , سمدر اًمديـ حمٛمد سمـ هب٤مدر سمـ قمبد اهلل اًمِم٤مومٕمل :اؾمؿ اعم١مًمػ 

وزارة إوىم٤مف واًمِمئقن , اًمديمتقر قمٛمر ؾمٚمٞمامن إؿم٘مر : وراضمٕمف , اًم٘م٤مدر قمبد اهلل اًمٕم٤مين 

 .م1992 -هـ 1413: اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م , اًمٙمقي٧م , اإلؾمالُمٞم٦م 

  افبداية وافـفاية  .22

,  سمػموت ,ُمٙمتب٦م اعمٕم٤مرف , ؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًمدُمِم٘مل قمامد اًمديـ أسمق اًمٗمداء إ

 .ًمبٜم٤من

  دم ترتقب افؼائع  بدائع افصـائع .23

حمٛمد قمدٟم٤من ي٤مؾملم : طم٘م٘مٝم٤م وظمرج أطم٤مديثٝم٤م , قمالء اًمديـ أسمق سمٙمر سمـ ُمسٕمقد اًمٙم٤مؾم٤مين 

 .م2333 -هـ 1421: اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م , ًمبٜم٤من, سمػموت, ُم١مؾمس٦م اًمت٤مريخ اًمٕمرّب , درويش 

  افبدر افطافع بؿحاشـ مـ بعد افؼرن افسابع  .24

 .ًمبٜم٤من, سمػموت  ,دار اعمٕمروم٦م : اًمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ قمكم اًمِمقيم٤مين , دار اًمٜمنم 

  بذل ادجفقد دم حؾ شــ أيب داود .25

ٜمك سمف اقمت, ُمع شمٕمٚمٞم٘م٤مت اًمِمٞمخ زيمري٤م اًمٙم٤مٟمدهٚمقي , اًمِمٞمخ ظمٚمٞمؾ أمحد اًمسٝم٤مرٟمٗمقري  

, سمػموت, ـمبٕم٦م دار اًمبِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م . إؾمت٤مذ اًمديمتقر شم٘مل اًمديـ اًمٜمدوي : وقمٚمؼ قمٚمٞمف

 .م2336,هـ1427: اًمٓمبٕم٦م إومم , ًمبٜم٤من 

  بغقة افقظاة دم ضبؼات افؾغقيغ وافـحاة  .26



: صٞمدا , دح٘مٞمؼ / ًمبٜم٤من , اعمٙمتب٦م اًمٕمٍمي٦م : ضمالل اًمديـ قمبد اًمرمحـ اًمسٞمقـمل , دار اًمٜمنم 

 .أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿحمٛمد 

   بؾدان اخلالؾة افؼؿقة .27

سمِمـػم ومرٟمسـٞمس , ويمـقريمٞمس قمـّقاد , : إؾمت٤مذ يمل ًمسؽمٟم٩م , وٟم٘مٚمـف إمم اًمٕمرسمٞمـ٦م إؾمـت٤مذ 

 . هـ1435: اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ,  ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م , سمػموت

  دم ذح اهلداية  افبـاية .28

ُمقٟٓم٤م ومٞمض أمحد : صححف وطم٘م٘مف وقمٚمؼ قمٚمٞمف , سمدر اًمديـ أسمق حمٛمقد سمـ أمحد اًمٕمٞمٜمل 

 . سم٤ميمست٤من, ُمٚمت٤من , ُمٙمتب٦م طم٘م٤مٟمٞم٦م , اعمٚمت٤مين 

  تاج افساجؿ  .29

, حمٛمد ظمػم رُمْم٤من يقؾمػ : أسمق اًمٗمداء زيـ اًمديـ ىم٤مؾمؿ سمـ ىمٓمٚمقسمٖم٤م اًمسقدوين , دح٘مٞمؼ 

   .م1992 ,هـ1413 : , اًمٓمبٕم٦م  إومم ,ؾمقري٤م  ,دُمِمؼ  ,دار اًم٘مٚمؿ  

  تاج افعروس مـ جقاهر افؼامقس  .33

 .دار اهلداي٦م: دار اًمٜمنم ,  جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم: حمٛمد ُمرشم٣م احلسٞمٜمل اًمزسمٞمدي , دح٘مٞمؼ 

   تلشقس افـظر .31

ُمّمٓمٗمك حمٛمد :  دح٘مٞمؼ وشمّمحٞمح, أسمق زيد قمبٞمد اهلل قمٛمر اسمـ قمٞمسك اًمدسمقد احلٜمٗمل 

 .سمػموت , دار اسمـ زيدون , اًم٘مب٤مين اًمدُمِم٘مل 

  ذح ــز افدؿائؼ  تبقغ احلؼائؼ .32

ـمبٕم٦م سمقٓق , دار اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل : اًمٜم٤مذ, ومخر اًمديـ قمثامن سمـ قمكم اًمزيٚمٕمل احلٜمٗمل 

 .هـ 1313ؾمٜم٦م 



   افتجريد .33

اًمديمتقر حمٛمد : دراؾم٦م ودح٘مٞمؼ , أسمق احلسلم أمحد سمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر اًمبٖمدادي اًم٘مدوري 

 -هـ 1424: اًمٓمبٕم٦م إومم , اًم٘م٤مهرة , دار اًمسالم , أمحد رساج واًمديمتقر قمكم مجٕم٦م حمٛمد 

 .م2334

    افتجـقس وادزيد .34

اًمديمتقر : طم٘م٘مف وقمٚمؼ قمٚمٞمف ,  "٦ماهلداي"قمكم سمـ أّب سمٙمر سمـ قمبد اجلٚمٞمؾ اعمرهمٞمٜم٤مين ص٤مطم٥م 

اًمٓمبٕم٦م , سم٤ميمست٤من , يمراشمٌم  , إدراة اًم٘مرآن واًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م : اًمٜم٤مذ , حمٛمد أُملم ُمٙمل 

 .م2334 -هـ 1424: إومم 

  دم ظؾؿ إصقل اجلامع بغ اصطالحل احلـػقة وافشاؾعقة  افتحرير  .35

اعمٕمروف سم٤مًمٙمامل سمـ اهلامم , حمٛمد سمـ قمبد اًمقاطمد سمـ قمبد احلٛمٞمد اًمسٞمقاد اإلؾمٙمٜمدري 

دار , ع ُمع ذطمف شمٞمسػم اًمتحرير ًمٚمٕمالُم٦م حمٛمد أُملم اعمٕمروف سم٠مُمػم سم٤مدؿم٤مه قُمٓمب, احلٜمٗمل

 .اًمٗمٙمر

  ذح إصباه وافـظائر افتحؼقؼ افباهر .36

 .253رىمؿ , خمٓمقط سمٛمٙمتب٦م قم٤مرف طمٙمٛم٧م , حمٛمد هب٦م اهلل اًمت٤مضمل اًمبٕمكم 

  ترتقب افميل دم شؾؽ إمايل .37

ظم٤مًمد سمـ قمبد اًمٕمزيز سمـ ؾمٚمٞمامن آل : دراؾم٦م ودح٘مٞمؼ, حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن اًمِمٝمػم سمٜم٤مفمر زاده  

 .م2334 -هـ 1425: اًمٓمبٕم٦م إومم , اًمري٤مض , ُمٙمتب٦م اًمرؿمد ,  ؾمٚمٞمامن 

   افتعؾقؼات افسـقة ظذ افػقائد افبفقة .38

ٕرىمؿ سمـ أّب ذيم٦م دار ا, أمحد اًمزقمبل : اقمتٜمك سمف , أسمق احلسٜم٤مت حمٛمد قمبد احلل اًمٚمٙمٜمقي 

 .م1998, هـ 1418: اًمٓمبٕم٦م إومم , ًمبٜم٤من , سمػموت , إرىمؿ 



   تعؾقؿ ادتعؾؿ ضريؼ افتعؾؿ .39

اعمٙمت٥م , , اًمديمتقر اًمِمٞمخ ُمروان ىمب٤مين : دح٘مٞمؼ ودراؾم٦م , سمره٤من اإلؾمالم اًمزرٟمقضمل 

 .م1996 -هـ 1417: اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م , سمػموت , اإلؾمالُمل 

   ة ابـ ظابديـتؼريرات افراؾعل ظذ هامش حاصق .43

طمس٤مم اًمديمتقر : قمبد اًم٘م٤مدر سمـ ُمّمٓمٗمك اًمراومٕمل احلٜمٗمل , اعمٓمبقع ُمع رّد اعمحت٤مر , دح٘مٞمؼ 

 . هـ1421: اًمٓمبٕم٦م إومم  , اًمديـ سمـ حمٛمد ص٤مًمح ومرومقر,, دار اًمث٘م٤موم٦م , دُمِمؼ

  تؾؼقح افػفقم دم تـؼقح صقغ افعؿقم  .41

يمتقر قمبد اهلل سمـ حمٛمد سمـ طم٘م٘مف وقمٚمؼ قمٚمٞمف اًمد, احل٤مومظ ظمٚمٞمؾ سمـ يمٞمٙمٚمدي اًمٕمالئل 

 .م1983 -هـ 1433: اًمٓمبٕم٦م إومم , إؾمح٤مق آل اًمِمٞمخ 

   افتـبقف ظذ مشؽالت اهلداية .42

, قمبد احلٙمٞمؿ سمـ حمٛمد ؿم٤ميمر : دح٘مٞمؼ ودراؾم٦م , صدر اًمديـ قمكم سمـ قمكم سمـ أّب اًمٕمز احلٜمٗمل 

 .م2333 -هـ 1424: اًمٓمبٕم٦م إومم , اًمري٤مض , ُمٙمتب٦م اًمرؿمد 

   فقاؿعة دم اهلداية واخلالصةهتذيب إشامء ا .43

اقمتٜمك سمف , حمٞمل اًمديـ أسمق حمٛمد قمبد اًم٘م٤مدر سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ  أّب اًمقوم٤مء اًم٘مرر احلٜمٗمل 

ًمبٜم٤من , سمػموت , دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م , شمقزيع ُمٙمتب٦م قمب٤مس أمحد اًمب٤مز , أيٛمـ ص٤مًمح ؿمٕمب٤من : 

 .م1998 -هـ 1419: اًمٓمبٕم٦م إومم , 

  هتذيب افؾغة   .44

دار إطمٞم٤مء : حمٛمد قمقض ُمرقم٥م دار اًمٜمنم : , دح٘مٞمؼ  ٕزهريُمٜمّمقر حمٛمد سمـ أمحد اأسمق 

 .م 2331 : إومم: , اًمٓمبٕم٦م  ,سمػموت  ,اًمؽماث اًمٕمرّب  

   جامع افرمقز .45



, يمراشمٌم , اي٩م ايؿ ؾمٕمٞمد يمٛمبٜمل : اًمٜم٤مذ , ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد اخلراؾم٤مين اًم٘مٝم٤مؾمت٤مين 

 .سم٤ميمست٤من

   جامع افؼوح واحلقار .46

أسمق , اعمجٛمع اًمث٤مىم٤مذم , هٞمئ٦م أسمق فمبل ًمٚمث٘م٤موم٦م واًمؽماث, اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م , اهلل حمٛمد احلبٌم قمبد 

 .اإلُم٤مرات اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة, فمبل 

  صحقح افبخاري,  اجلامع افصحقح ادختك  .47

سمػموت , اًمٞمامُم٦م , دار اسمـ يمثػم : حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ أسمق قمبداهلل اًمبخ٤مري اجلٕمٗمل , دار اًمٜمنم 

 .ُمّمٓمٗمك دي٥م اًمبٖم٤م. د: اًمث٤مًمث٦م , دح٘مٞمؼ : , اًمٓمبٕم٦م  1987,  1437, 

  اجلامع افصحقح شــ افسمذي .48

, دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرّب : حمٛمد سمـ قمٞمسك أسمق قمٞمسك اًمؽمُمذي اًمسٚمٛمل , دار اًمٜمنم  

 .أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر وآظمرون: , دح٘مٞمؼ ,  , سمػموت 

  مجفرة افؼقاظد افػؼفقة دم ادعامالت ادافقة  .49

اًمٓمبٕم٦م إومم , اًمري٤مض , ذيم٦م اًمراضمحل اعمٍمومٞم٦م ًمالؾمتثامر , قمكم أمحد اًمٜمدوي اًمديمتقر 

 .م2333 -هـ  1421: 

  دم ضبؼات احلـػقة  اجلقاهر ادضقة  .53

: دح٘مٞمؼ, حمٞمل اًمديـ أسمق حمٛمد قمبد اًم٘م٤مدر سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ أّب اًمقوم٤مء اًم٘مرر احلٜمٗمل 

, ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م , م 1993,هـ1413ٟمٞم٦م اًمٓمبٕم٦م اًمث٤م, اًمديمتقر قمبد اًمٗمت٤مح حمٛمد احلٚمق 

 .اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسٕمقدي٦م, اًمري٤مض 

  ظذ خمتك افؼدوري  اجلقهرة افـرة .51

, يمراشمٌم , آرام سم٤مغ , ىمدُمل يمت٥م ظم٤مٟمف , أسمق سمٙمر سمـ قمكم سمـ حمٛمد احلدادي اًمٞمٛمٜمل 



 . سم٤ميمست٤من

  أو رد ادحتار ظذ افدر ادختار  اصقة ابـ ظابديـح .52

طم٘مؼ ٟمّمقصف وقمٚمؼ قمٚمٞمف صمٚم٦م ُمـ اًمب٤مطمثلم , ر اًمِمٝمػم سم٤مسمـ قم٤مسمديـ حمٛمد أُملم سمـ قمٛم

, دُمِمؼ, دار اًمث٘م٤موم٦م واًمؽماث , قر اًمديمتقر طمس٤مم اًمديـ سمـ حمٛمد ص٤مًمح اًمٗمروم: سم٢مذاف 

 .م2333, هـ 1421: اًمٓمبٕم٦م إومم , ؾمقري٦م 

  ظذ متـ مجع اجلقامع حاصقة افبـاين ظذ ذح اجلالل ادحع .53

: اًمٓمبٕم٦م إومم , ُمٓمبٕم٦م قمٞمسك اًمب٤مّب احلٚمبل وذيم٤مه , اهلل اًمبٜم٤مين قمبد اًمرمحـ سمـ ضم٤مد 

 .م1913-هـ1339

   حاصقة افشقخ أمحد صؾبل ظذ تبقغ احلؼائؼ .54

دار اًمٙمت٤مب : اًمٜم٤مذ , ُمٓمبقع قمغم ه٤مُمش شمبٞملم احل٘م٤مئؼ , ؿمٝم٤مب اًمديـ أمحد اًمِمٚمبل 

سمبقٓق ُمٍم ؾمٜم٦م شمّمقير ُمـ اًمٓمبٕم٦م إومم سم٤معمٓمبٕم٦م اًمٙمؼمى إُمػمي٦م , اإلؾمالُمل 

 .هـ 1313

  حاصقة افؾؽـقي ظذ اهلداية .55

, اردو سم٤مزار , اعمّمب٤مح , ُمٓمبقع هب٤مُمش اهلداي٦م , أسمق احلسٜم٤مت حمٛمد قمبد احلل اًمٚمٙمٜمقي 

 .سم٤ميمست٤من, ٓهقر 

  ظذ افعـاية  حاصقة شعدي أؾـدي .56

ُمٓمبقع قمغم ه٤مُمش ومتح , ؾمٕمد اهلل سمـ قمٞمسك اعمٗمتل اًمِمٝمػم سمسٕمدي ضمٚمبل وسمسٕمدي أومٜمدي 

 .دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرّب, اًم٘مدير 

  احلجة ظذ أهؾ ادديـة  .57

 رشم٥م أصقًمف وصححف وقمٚمؼ قمٚمٞمف. سمػموت, قم٤ممل اًمٙمت٥م  , اإلُم٤مم حمٛمد سمـ احلسـ اًمِمٞمب٤مين 



وقمٜمٞم٧م سمٜمنمه جلٜم٦م إطمٞم٤مء اعمٕم٤مرف , اًمٕمالُم٦م اًمسٞمد ُمٝمدي طمسـ اًمٙمٞمالين اًم٘م٤مدري  :

 .أّب اًمقوم٤مء إومٖم٤ميناًمٜمٕمامٟمٞم٦م سمحٞمدرآسم٤مد اًمديمـ دح٧م ُمراىمب٦م رئٞمسٝم٤م 

  حسـ ادحارضة دم أخبار مك وافؼاهرة  .58

, حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ : دح٘مٞمؼ  قمبد اًمرمحـ سمـ أسمق سمٙمر, ضمالل اًمديـ اًمسٞمقـمل ,

  .هـ 1387: اًمٓمبٕم٦م إومم 

  اخلرر ظذ خمتك شقدي خؾقؾ  .59

 .ًمبٜم٤من, سمػموت , دار اًمٗمٙمر , أسمق قمبد اهلل حمٛمد سمـ قمبد اهلل سمـ قمكم اخلرر اعم٤مًمٙمل 

   خالصة افدٓئؾ دم تـؼقح ادسائؾ .63

ُمٙمتب٦م , أسمق اًمٗمْمؾ اًمدُمٞم٤مـمل أمحد سمـ قمكم : دح٘مٞمؼ ,  اًمرازي قمكم سمـ ُمٙمل طمس٤مم اًمديـ

 .م2337 -هـ 1428: اًمٓمبٕم٦م إومم , اًمرؿمد 

  ذح تـقير إبصار  افدر ادختار .61

اًمديمتقر طمس٤مم اًمديـ ومرومقر : دح٧م إذاف , ُمٓمبقع ُمع رد اعمحت٤مر, قمالء اًمديـ احلّمٙمٗمل 

 .م2333 -هـ  1421: اًمٓمبٕم٦م إومم , ؾمقري٦م , دُمِمؼ , دار اًمث٘م٤موم٦م واًمؽماث , 

   افدراية دم ختريج أحاديث اهلداية .62

, ُمٓمبقع ُمع يمت٤مب اهلداي٦م , ؿمٝم٤مب اًمديـ أسمق اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمس٘مالين 

 .سم٤ميمست٤من, ٓهقر , اعمّمب٤مح : اًمٜم٤مذ 

  دم أظقان ادائة افثامـة  افدرر افؽامـة .63

: اًمٕمس٘مالين , دار اًمٜمنمسمـ طمجر اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد  قاحل٤مومظ ؿمٝم٤مب اًمديـ أسم

حمٛمد قمبد اعمٕمٞمد ض٤من, اًمٓمبٕم٦م : , دح٘مٞمؼ  , سم٤مد اهلٜمدآٞمدر طم, جمٚمس دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م 

 .م1972 - هـ1392: اًمث٤مٟمٞم٦م



  دٓئؾ افـبقة ومعرؾة أحقال أصحاب افؼيعة  .64

اًمديمتقر قمبد اعمٕمٓمل  : ؼ أصقًمف وظمرج طمديثفدىم, اإلُم٤مم أسمق سمٙمر أمحد سمـ احلسلم اًمبٞمٝم٘مل 

 .ًمبٜم٤من, سمػموت , دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م , ىمٚمٕمجل 

  افذخرة  .65

, دار اًمٖمرب : اًمٜم٤مذ, حمٛمد طمجل : دح٘مٞمؼ , ؿمٝم٤مب اًمديـ أمحد سمـ إدريس اًم٘مراذم 

 .ًمبٜم٤من, سمػموت ,  م1994

  ادرصد ظذ خزاكة ـتاب اخلراج افرتاج .66

, اًمديمتقر أمحد قمبٞمد اًمٙمبٞمز : دح٘مٞمؼ , قمبد اًمٕمزيز سمـ حمٛمد اًمرطمبل احلٜمٗمل اًمبٖمدادي 

 .م1973, سمٖمداد , ُمٓمبٕم٦م اإلرؿم٤مد 

  دم إصقل  رشافة أيب احلسـ افؽرخل .67

دار اسمـ , شم٠مؾمٞمس اًمٜمٔمر  ُمٓمبقع ُمع, أسمق احلسـ قمبٞمد اهلل سمـ احلسلم سمـ دٓل اًمٙمرظمل 

 .سمػموت, زيدون 

  فبقان مشفقر ـتب افسـة ادؼؾة  افرشافة ادستطرؾة .68

حمٛمد اعمٜمتٍم سمـ حمٛمد اًمزُمزُمل  : يمت٥م ُم٘مدُم٤مت٤م ووضع ومٝم٤مرؾمٝم٤م, حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر اًمٙمت٤مين 

: اًمٓمبٕم٦م اًمس٤مدؾم٦م , ًمبٜم٤من , سمػموت , دار اًمبِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م , سمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر اًمٙمت٤مين

 .م2333, هـ 1421

  شبؾ افسالم ذح بؾقغ ادرام .69

اعمٙمتب٦م اًمٕمٍمي٦م , اًم٘م٤ميض اًمِمٞمخ حمٛمد دازم سمٚمٓمف : دح٘مٞمؼ , اإلُم٤مم حمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمّمٜمٕم٤مين 

 .م2334 -هـ 1425, ًمبٜم٤من , سمػموت , 

  شــ ابـ ماجف  .73



دار اًمٗمٙمر : ار اًمٜمنم د , حمٛمد وم١ماد قمبد اًمب٤مىمل: حمٛمد سمـ يزيد أسمق قمبداهلل اًم٘مزويٜمل , دح٘مٞمؼ 

  .سمػموت, 

  شــ أيب داود  .71

 , حمٛمد حمٞمل اًمديـ قمبد احلٛمٞمد: دح٘مٞمؼ إزدي ,  ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م أسمق داود اًمسجست٤مين

 .دار اًمٗمٙمر: دار اًمٜمنم 

  شــ افدارؿطـل .72

 -1386, سمػموت , دار اعمٕمروم٦م : نم قمكم سمـ قمٛمر أسمق احلسـ اًمدارىمٓمٜمل اًمبٖمدادي , دار اًمٜم

 .اًمسٞمد قمبد اهلل ه٤مؿمؿ يامين اعمدين: , دح٘مٞمؼ  1966

   افســ افؽزى .73

 -هـ  1413, ًمبٜم٤من , سمػموت , دار اعمٕمروم٦م , أسمق سمٙمر أمحد سمـ احلسلم سمـ قمكم اًمبٞمٝم٘مل 

 .م 1992

  افســ افؽزى  .74

ؾمٞمد , قمبد اًمٖمٗم٤مر ؾمٚمٞمامن اًمبٜمداري .د: أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م أسمق قمبد اًمرمحـ اًمٜمس٤مئل , دح٘مٞمؼ 

: , اًمٓمبٕم٦م  م1991 - هـ1411, سمػموت , دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م : دار اًمٜمنم  , يمرسوي طمسـ

 .إومم 

  شر أظالم افـبالء .75

حمٛمد ٟمٕمٞمؿ , إرٟم٤مؤوط ؿمٕمٞم٥م : دح٘مٞمؼ  حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن سمـ ىم٤ميامز اًمذهبل ,

  .هـ 1413اًمٓمبٕم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م  , سمػموت,  ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م , اًمٕمرىمسقد

  صذرات افذهب دم أخبار مـ ذهب  .76

قمبد اًم٘م٤مدر إرٟم١موط, حمٛمقد : قمبد احلل سمـ أمحد سمـ حمٛمد اًمٕمٙمري احلٜمبكم , دح٘مٞمؼ 



 .هـ  1436: اًمٓمبٕم٦م إومم , دُمِمؼ , سمـ يمثػم  ادار  , إرٟم٤مؤوط

  ذح اجلامع افصغر  .77

اًمديمتقر صالح : دح٘مٞمؼ , اًمّمدر اًمِمٝمٞمد قمٛمر سمـ قمبد اًمٕمزيز سمـ ُم٤مزه اًمبخ٤مري احلٜمٗمل 

قمقاد مجٕم٦م قمبد اهلل اًمٙمبٞمز واًمديمتقر مخٞمس دطم٤مم قمكم ُمْمٕمـ اًمزوسمٕمل واًمديمتقر طم٤مشمؿ 

, سمػموت , دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م , شمقزيغ ُمٙمتب٦م قمب٤مس أمحد اًمب٤مز, قمبد اهلل ؿمقيش اًمٕمٞمس٤موي 

 .م2336 -هـ 1427: اًمٓمبٕم٦م إومم , ًمبٜم٤من 

  ذح اجلامع افصغر .78

ضم٤مُمٕم٦م أم , ُمٕمٝمد اًمبحقث , خمٓمقط , اًمٙمردري ر سمـ ًم٘مامن سمـ حمٛمد ققمبد اًمٖمٗمشم٤مج اًمديـ 

  .ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م, اًم٘مرى 

   فإلمام حمؿد بـ احلسـ افشقباين ذح افزيادات .79

اًمديمتقر : دح٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ , ومخر اًمديـ طمسـ سمـ ُمٜمّمقر إوزضمٜمدي اعمٕمروف سم٘م٤ميض ظم٤من 

  , ًمبٜم٤من , سمػموت , دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرّب , ىم٤مؾمؿ أذف ٟمقر أمحد 

  ذح افؼقاظد افؼؼفقة  .83

 .م1996, هـ 1417: اًمٓمبٕم٦م اًمراسمٕم٦م,دُمِمؼ , دار اًم٘مٚمؿ ,  أمحد سمـ حمٛمد اًمزرىم٤م 

   ذح ادجؾة .81

 .سم٤ميمست٤من, يمقئت٦م , ُمٙمتب٦م اًمرؿمٞمدي٦م ,  دظم٤مًمد إشم٤محمٛمد 

   ذح افقؿاية .82

 .سم٤ميمست٤من, ُمٚمت٤من , ُمٙمتب٦م إُمدادي٦م , قمبٞمد اهلل سمـ ُمسٕمقد سمـ شم٤مج اًمنميٕم٦م 

   ذح ظؼقد رشؿ ادػتل .83

اعمٗمتل ُمٔمٗمر طمسلم : قمٚمؼ قمٚمٞمف , حمٛمد أُملم سمـ قمٛمر سمـ قمبد اًمٕمزيز قم٤مسمديـ اًمدُمِم٘مل 



وقمٜمل سمتّمحٞمحف ودح٘مٞم٘مف , ًمٕمالُم٦م أفمٝمر طمسلم اإلضمرارويا: أظمرج ومٝم٤مرؾمف , اعمٔم٤مهري 

: اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م , يمراشمٌم , ٟم٤مفمؿ آسم٤مد , دار اًمٙمت٤مب ,  اًمِمٞمخ أسمق ًمب٤مسم٦م: واًمتٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمف 

 .م2335 -هـ 1426

  ذح مشؽؾ أثار  .84

ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط , ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م , : أسمق ضمٕمٗمر أمحد سمـ حمٛمد اًمٓمح٤موي احلٜمٗمل , دح٘مٞمؼ 

 .هـ 1415: اًمٓمبٕم٦م إومم  , سمػموت

  ادسؿك دؿائؼ أويل افـفك فؼح ادـتفك, ذح مـتفك اإلرادات  .85

: اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م , ًمبٜم٤من , سمػموت , قم٤ممل اًمٙمت٥م , اًمِمٞمخ ُمٜمّمقر سمـ يقٟمس سمـ إدريس اًمبٝمقِت 

 .م1996 -هـ 1416

  صؿ افعقارض دم ذم افرواؾض  .86

, ُمِمٝمقر طمسـ ؾمٚمامن: وظمرج أطم٤مديثف ىمدم ًمف , ٟمقر اًمديـ قمكم سمـ ؾمٚمٓم٤من حمٛمد اًم٘م٤مري 

 .إردن, قمامن , اًمدار إصمري٦م 

  صحقح ابـ حبان بستقب ابـ بؾبان  .87

, سمػموت , ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م : حمٛمد سمـ طمب٤من سمـ أمحد أسمق طم٤مشمؿ اًمتٛمٞمٛمل اًمبستل , دار اًمٜمنم 

 ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط: اًمث٤مٟمٞم٦م , دح٘مٞمؼ : , اًمٓمبٕم٦م  1993 - 1414

  صحقح مسؾؿ  .88

دار , حمٛمد وم١ماد قمبد اًمب٤مىمل : ج٤مج أسمق احلسلم اًم٘مِمػمي اًمٜمٞمس٤مسمقري , دح٘مٞمؼ ُمسٚمؿ سمـ احل

 .سمػموت, ر إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرّب دا: اًمٜمنم

  ضبؼات احلـػقة  .89

اعمقمم قمالء اًمديـ قمكم ضمٚمبل سمـ أُمر اهلل سمـ قمبد اًم٘م٤مدر احلٛمٞمدي اًمروُمل احلٜمٗمل اًمِمٝمػم 



دار : اًمٜم٤مذ , وومراس سمـ ظمٚمٞمؾ ُمِمٕمؾ  ؾمٗمٞم٤من سمـ قم٤ميش سمـ حمٛمد: سم٤مقمتٜم٤مء , سم٤مسمـ احلٜم٤مئل 

 .هـ 1425: اًمٓمبٕم٦م إومم , قمامن , إردن , اسمـ اجلقزي 

  دم تراجؿ احلـػقة  افطبؼات افسـقة .93

قمبد اًمٗمت٤مح حمٛمد احلٚمق , دار / د : شم٘مل اًمديـ سمـ قمبد اًم٘م٤مدر اًمتٛمٞمٛمل احلٜمٗمل , دح٘مٞمؼ 

 .هـ 1433: بٕم٦م إومم ٓماًماًمّروم٤مقمل, اًمري٤مض, 

  ضبؼات افشاؾعقة افؽزى  .91

قمبد اًمٗمت٤مح .حمٛمقد حمٛمد اًمٓمٜم٤مطمل د. د: شم٤مج اًمديـ سمـ قمكم سمـ قمبد اًمٙم٤مذم اًمسبٙمل , دح٘مٞمؼ 

 . هـ1413 :اًمث٤مٟمٞم٦م , اًمٓمبٕم٦م  هجر ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع,  حمٛمد احلٚمق

  افعز دم خز مـ ؽز  .92

ُمٓمبٕم٦م ,  ًمديـ اعمٜمجدصالح ا. د: ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن اًمذهبل , دح٘مٞمؼ 

  .م1984: اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٓمبٕم٦م , اًمٙمقي٧م , طمٙمقُم٦م اًمٙمقي٧م 

  افعؼد ادـظقم دم اخلصقص وافعؿقم  .93

ؿمٝم٤مب اًمديـ أسمق اًمٕمب٤مس أمحد سمـ إدريس سمـ  قمبد اًمرمحـ اًمّمٜمٝم٤مضمل اعمٍمي اعمٕمروف 

دار اًمٙمت٥م , اًمِمٞمخ قمكم ُمٕمقض واًمِمٞمخ قم٤مدل أمحد قمبد اعمقضمقد : دح٘مٞمؼ , سم٤مًم٘مراذم 

 .م2331 -هـ1421: اًمٓمبٕم٦م إومم , ًمبٜم٤من , سمػموت , ٚمٛمٞم٦م اًمٕم

  ظذ ذح افقؿاية  ظؿدة افرظاية .94

 .سم٤ميمست٤من, ُمٚمت٤من , ُمٙمتب٦م إُمدادي٦م , أسمق احلسٜم٤مت حمٛمد قمبد احلل اًمٚمٙمٜمقي 

  ذح صحقح افبخاري  ظؿدة افؼاري .95

 .ًمبٜم٤من, سمػموت , دار اًمٗمٙمر , سمدر اًمديـ أسمق حمٛمد حمٛمقد سمـ حمٛمد اًمٕمٞمٜمل 

  ذح اهلداية  افعـاية .96



دار إطمٞم٤مء اًمؽماث , ُمٓمبقع ُمع ومتح اًم٘مدير , أيمٛمؾ اًمديـ حمٛمد سمـ حمٛمقد اًمب٤مسمرِت احلٜمٗمل 

 .اًمٕمرّب

  ؽريب احلديث .97

دار , قمبد اًمٙمريؿ إسمراهٞمؿ اًمٕمزسم٤موي : دح٘مٞمؼ , أسمق ؾمٚمٞمامن محد سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اخلٓم٤مّب 

 .م1983-هـ1433: اًمٓمبٕم٦م إومم , دُمِمؼ , اًمٗمٙمر 

  افػائؼ دم ؽريب احلديث  .98

قمكم حمٛمد اًمبج٤موي وحمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ : دح٘مٞمؼ , ضم٤مر اهلل حمٛمقد سمـ قمٛمر اًمزخمنمي 

 .اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م, ًمبٜم٤من , سمػموت , دار اعمٕمروم٦م , 

 دم مذهب اإلمام إظظؿ أيب حـقػة افـعامن أو افػتاوى افعادؽرية  افػتاوى اهلـدية .99

, ًمبٜم٤من , سمػموت , دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرّب , ٚمامء اهلٜمد إقمالم اًمِمٞمخ ٟمٔم٤مم ومج٤مقم٦م ُمـ قم

 .اًمٓمبٕم٦م اًمراسمٕم٦م

  ؾتاوى ؿايض خان أو افػتاوى اخلاكقة  .133

دار , ُمٓمبقع هب٤مُمش اًمٗمت٤موى اهلٜمدي٦م , ومخر اًمديـ طمسـ سمـ ُمٜمّمقر إوزضمٜمدي اًمٗمرهم٤مين 

 .اًمٓمبٕم٦م اًمراسمٕم٦م, ًمبٜم٤من ,  سمػموت, إطمٞم٤مر اًمؽماث اًمٕمرّب 

  فؾعاجز افػؼر  افؼديرؾتح  .131

 .دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرّب, يمامل اًمديـ حمٛمد سمـ قمبد اًمقاطمد اًمسٞمقاد اعمٕمروف سم٤مسمـ اهلامم 

  بؼح افـؼاية  ؾتح باب افعـاية .132

حمٛمد ٟمزار تٞمؿ وهٞمثؿ ٟمزار : اقمتٜمك سمف , ٟمقر اًمديـ أسمق احلسـ قمكم سمـ ؾمٚمٓم٤من حمٛمد اًم٘م٤مري 

 -هـ 1418: اًمٓمبٕم٦م إومم , ًمبٜم٤من , سمػموت , رىمؿ ذيم٦م دار إرىمؿ سمـ أّب إ, تٞمؿ 

 .م1997



  افػروق  .133

ؿمٝم٤مب اًمديـ أسمق اًمٕمب٤مس أمحد سمـ إدريس سمـ قمبد اًمرمحـ اًمّمٜمٝم٤مضمل اعمِمٝمقر سم٤مًم٘مراذم 

 .سمػموت, ـمبٕم٦م قم٤ممل اًمٙمت٥م , 

   ؾؼف أهؾ افعراق وحديثفؿ .134

قع ضٛمـ بٓمُم, قمبد اًمٗمت٤مح أسمق همدة : دح٘مٞمؼ , حمٛمد زاهد سمـ طمسـ سمـ قمكم اًمٙمقصمري 

, هـ1425: اًمٓمبٕم٦م إومم , ًمبٜم٤من  ,سمػموت , دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م , جمٛمققم٦م اًمٗم٘مف وأصقًمف 

 .م 2334

   (افػؼف و أصقفف)افػفرس افشامؾ فؾساث افعريب اإلشالمل ادخطقط  .135

قم٤مم  , مجع ُمـ إؾم٤مشمذة اًمٗمْمالء , ُم١مؾمس٦م آل اًمبٞم٧م ًمٚمٗمٙمر اإلؾمالُمل , قماّمن , إردن

 (  .هـ1424)

  دم تراجؿ احلـػقة افػقائد افبفقة .136

دار إرىمؿ سمـ , أمحد اًمزقمبل : اقمتٜمك سمف , أسمق احلسٜم٤مت حمٛمد قمبد احلل اًمٚمٙمٜمقي اهلٜمدي 

 . م1998 -هـ 1418  اًمٓمبٕم٦م إومم, ًمبٜم٤من , سمػموت , أّب إرىمؿ 

  ؿقاظد افػؼف  .137

و سمالك  اًمٔمٗمر ُم٤مريمٞم٧م 24, اًمّمدف سمبٚمنمز , حمٛمد قمٛمٞمؿ اإلطمس٤من اعمجددي اًمؼميمتل 

 .م2335 -هـ 1426: اًمٓمبٕم٦م إومم , ٟم٤مفمؿ آسم٤مد يمراشمٌم , ضمل 

  افؼقاظد افػؼفقة  .138

: اًمٓمبٕم٦م اًمراسمٕم٦م , اًمري٤مض , ُمٙمتب٦م اًمرؿمد, اًمديمتقر يٕم٘مقب سمـ قمبد اًمقه٤مب اًمب٤مطمسلم 

 .م2338 -هـ1429

  افؼقاظد افػؼفقة  .139



: اًمٓمبٕم٦م اخل٤مُمس٦م , ِمؼ دُم, دار اًم٘مٚمؿ , اًمِمٞمخ ُمّمٓمٗمك اًمزرىم٤م : ىمدم هل٤م , قمكم أمحد اًمٜمدوي 

 .م2333 -هـ 1423

  افؼقاظد وافضقابط افػؼفقة ظـد ابـ افؼقؿ دم افعبادات .113

 .اعمٙمتب٦م اعمريمزي٦م, ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى , رؾم٤مًم٦م ديمتقراه ,  حمٛمد سمـ قمبد اهلل سمـ قم٤مسمد اًمّمقاط

  افؼقاظد وافضقابط افػؼفقة ظـد ابـ تقؿقة دم ؾؼف إهة  .111

: اًمٓمبٕم٦م إومم , اًمٓم٤مئػ , ُمٙمتب٦م دار اًمبٞم٤من احلديث٦م , اًمّمقاط حمٛمد سمـ قمبد اهلل سمـ قم٤مسمد 

 .م2331 -هـ 1422

  فإلمام مجال افديـ احلصري افؼقاظد وافضقابط ادستخؾصة مـ افتحرير .112

: اًمٓمبٕم٦م إومم , ُمٓمبٕم٦م اعمدين , قمكم أمحد اًمٜمدوي : اؾمتخرضمٝم٤م وىمدم هل٤م سمدراؾم٦م واومٞم٦م 

 .م1991 -هـ 1411

   افؽادم .113

, خمٓمقـم٤مت ُمٙمتب٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م  سمـ أمحد اًمٜمسٗمل احلٜمٗملديـ أسمق اًمؼميم٤مت قمبد اهللطم٤مومظ اًم

 .(56/217)سمرىمؿ 

  ـتاب أثار  .114

ُمٙمتب٦م دار اًمٙمت٥م , ظمدي٦م حمٛمد يم٤مُمؾ: دح٘مٞمؼ , أسمق قمبد اهلل حمٛمد سمـ احلسـ اًمِمٞمب٤مين 

 .م2335 -هـ 1426, اًم٘م٤مهرة , واًمقصم٤مئؼ اًم٘مقُمٞم٦م 

  ادعروف بادبسقط  ـتاب إصؾ .115

, قم٤ممل اًمٙمت٥م , أسمق اًمقوم٤مء إومٖم٤مين : شمّمحٞمح وشمٕمٚمٞمؼ , اإلُم٤مم حمٛمد سمـ احلسـ اًمِمٞمب٤مين 

 .م1993-هـ 1413: اًمٓمبٕم٦م إومم , سمػموت 

   ـتاب اخلراج .116



دار , د إسمراهٞمؿ اًمبٜم٤م اًمديمتقر حمٛم: دح٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ , اإلُم٤مم أسمق يقؾمػ يٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ 

 .اإلصالح 

  ـتاب افؼقاظد  .117

, أمحد سمـ قمبد اهلل سمـ محٞمد : دح٘مٞمؼ ودراؾم٦م , حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ أمحد اعم٘مري  أسمق قمبد اهلل

  .ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م, سمج٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى , ُمريمز إطمٞم٤مء اًمؽماث اإلؾمالُمل 

  ـتاب افـؽاح مـ إهار  .118

دار , اًمديمتقر ٟم٤ميػ سمـ ٟم٤مومع اًمٕمٛمري : دح٘مٞمؼ, أسمق زيد قمبد اهلل سمـ قمٛمر اًمدسمقد احلٜمٗمل 

 .م1993 -هـ 1413: إومم  اًمٓمبٕم٦م, اعمٜم٤مر 

  ظـ أشامل افؽتب وافػـقن  ـشػ افظـقن .119

,  ُمّمٓمٗمك سمـ قمبد اهلل اعمٕمروف سمح٤مضمل ظَمٚمٞمٗم٦م أو يم٤مشم٥م ضمٚمبل , ,  دار اًمٗمٙمر, سمػموت

 .هـ1413: اًمٓمبٕم٦م 

  ظذ اهلداية  افؽػاية .123

 .دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرّب, ُمٓمبقع ُمع ومتح اًم٘مدير , ضمالل اًمديـ اخلقارزُمل اًمٙمرٓين 

   ـؾقات أيب افبؼاء .121

ىم٤مسمٚمف قمغم ٟمسخ ظمٓمٞم٦م وأقمده ًمٚمٓمبع ووضع , أسمق اًمب٘م٤مء أيقب سمـ ُمقؾمك احلسٞمٜمل اًمٙمٗمقي 

, سمػموت , ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م , اًمديمتقر قمدٟم٤من درويش واًمديمتقر حمٛمد اعمٍمي : ومٝم٤مرؾمف 

 .م1998 -هـ  1419: اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م , ًمبٜم٤من 

  فسان افعرب  .122

سمػموت , اًمٓمبٕم٦م   , دار ص٤مدر: ل اعمٍمي , دار اًمٜمنم حمٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ ُمٜمٔمقر إومري٘م

 . إومم



  فسان ادقزان  .123

 , دائرة اعمٕمرف اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م: أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر أسمق اًمٗمْمؾ اًمٕمس٘مالين اًمِم٤مومٕمل , دح٘مٞمؼ 

  .م1986 -هـ 1436: اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مًمث٦م , سمػموت , ُم١مؾمس٦م إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمبققم٤مت ,  اهلٜمد

  طافع اهلداية دـ ي ما يـبغل بف افعـاية .124

, رؾم٤مًم٦م ُم٘مدُم٦م ًمٜمٞمؾ ؿمٝم٤مدة اًمتخّمص ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل , حمٛمد طمٗمٔم٤مًمرمحـ اًمٙمٛمالئل

واًمِمٞمخ اًمبح٤مصم٦م اًمٜم٘م٤مد حمٛمد قمبد , دح٧م إذاف اعمٗمتل إقمٔمؿ وزم طمسـ ظم٤من شمقٟمٙمل 

 .سم٤ميمست٤من, يمراشمٌم , قمالُم٦م سمٜمقري شم٤مؤن , سمج٤مُمٕم٦م اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م , اًمرؿمٞمد اًمٜمٕمامين 

   ادبسقط .125

 .ًمبٜم٤من , سمػموت , دار اعمٕمروم٦م , ؿمٛمس اًمديـ أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ أمحد سمـ أّب ؾمٝمؾ اًمرسظمز 

   متـ افـؼاية .126

, ُم٤م وراء اًمٜمٝمر ٟمنمي٤مِت , اورشم٤م آؾمٞم٤م وىم٤مزاهمست٤من , قمبٞمد اهلل سمـ ُمسٕمقد سمـ شم٤مج اًمنميٕم٦م 

 .سمٞمؾ 1991, شم٤مؿمٙمٜمد 

   جمامع احلؼائؼ .127

اعمٓمبٕم٦م ,  ئؼ٤مُمٜم٤مومع اًمدىم ذطمف ُمع ُمٓمبقع,أسمق ؾمٕمٞمد حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ ُمّمٓمٗمك اخل٤مدُمل 

 .هـ 1288, اًمٕم٤مُمرة 

   جمؾة إحؽام افعدفقة .128

سمس٤مم قمبد اًمقه٤مب : اقمتٜمك سمف, طمررت٤م جلٜم٦م ُم١مًمٗم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء اعمح٘م٘ملم واًمٗمٝمامء اعمدىم٘ملم 

 .م2334 -هـ 1424: اًمٓمبٕم٦م إومم , ًمبٜم٤من , سمػموت , دار اسمـ طمزم , اجل٤مّب 

   جمؿقع افػتاوى .129

: سمـ قمبد احلٚمٞمؿ اعمٕمروف سمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اًمدُمِم٘مل احلٜمبكم , مجع وشمرشمٞم٥م  أمحد



 .قمبد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ اًمٜمجدي , اًمرئ٤مؾم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمِم١مون احلرُملم اًمنميٗملم 

  دجؿقع ادُذِهب دم ؿقاظد ادَْذَهب ا .133

, سمٖمداد,  4168: ُمٙمتب٦م ُمديري٦م إوىم٤مف رىمؿ , صالح اًمديـ ظمٚمٞمؾ سمـ يمٞمٙمٚمدي اًمٕمالئل 

 .ٟم٘مال قمـ اًم٘مقاقمد اًمٙمٚمٞم٦م ًمٚمديمتقر اًمٜمدوي, اًمٕمراق 

  ادجؿقع ذح ادفذب .131

 .ًمبٜم٤من, سمػموت , دار اًمٗمٙمر , اإلُم٤مم أسمق زيمري٤م حمل اًمديـ سمـ ذف اًمٜمقوي 

   ادحقط افزهاين .132

اقمتٜمك سم٢مظمراضمف , سمره٤من اًمديـ أسمق اعمٕم٤مزم حمٛمقد سمـ صدر اًمنميٕم٦م سمـ ُم٤مزة اًمبخ٤مري 

: اًمٓمبٕم٦م إومم , سم٤ميمست٤من , يمراشمٌم , إدارة اًم٘مرآن , ٕمٞمؿ أذف ٟمقر أمحد ٟم: وشم٘مديٛمف 

 .م2334 -هـ 1424

  فؾطحاوي  ءعؾامخمتك اختالف اف .133

قمبد اهلل / د: , دح٘مٞمؼ ( هـ 373ت ) اإلُم٤مم أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمكم اًمرازي اجلّّم٤مص احلٜمٗمل 

 . هـ1417: اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ,  ٟمذير أمحد , دار اًمبِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م , سمػموت

   خمتك افطحاوي .134

إؾمت٤مذ أسمق اًمقوم٤مء إومٖم٤مين , دار : أسمق ضمٕمٗمر أمحد سمـ حمٛمد سمـ ؾمالُم٦م اًمٓمح٤موي , اقمتٜم٤مء

 .هـ1373: اًمٓمبٕم٦م , اًمٕمرّب , اًم٘م٤مهرة  اًمٙمت٤مب

  خمتك افؼدوري  .135

اًمديمتقر قمبد اهلل : دارؾم٦م ودح٘مٞمؼ , أسمق احلسلم أمحد سمـ حمٛمد اًمبٖمدادي اعمٕمروف سم٤مًم٘مدوري 

 .م2335 -هـ 1426: اًمٓمبٕم٦م إومم , ًمبٜم٤من , سمػموت , ُم١مؾمس٦م اًمري٤من , ٟمذير أمحد ُمزي 

   خمتؾػ افرواية .136



: دراؾم٦م ودح٘مٞمؼ , اًمٕمالء اًمٕمٚمؿ اًمسٛمرىمٜمدي : سمرواي٦م وشمرشمٞم٥م , أسمق اًمٚمٞم٨م اًمسٛمرىمٜمدي 

هـ 1426: إومم اًمٓمبٕم٦م , اًمري٤مض , ُمٙمتب٦م اًمرؿمد , اًمديمتقر قمبد اًمرمحـ سمـ ُمب٤مرك اًمٗمرج 

 .م2335 -

   اددخؾ افػؼفل افعام .137

 .م2334-هـ 1425: اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م , دُمِمؼ , دار اًم٘مٚمؿ , ُمّمٓمٗمك أمحد اًمزرىم٤م 

  ادذهب احلـػل  .138

 -هـ 1422: اًمٓمبٕم٦م إومم , اًمري٤مض , ُمٙمتب٦م اًمرؿمد , أمحد سمـ حمٛمد ٟمّمػم اًمديـ اًمٜم٘مٞم٥م 

 .م2331

  مرآة اجلـان وظزة افقؼظان  .139

دار اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل  : حمٛمد قمبد اهلل سمـ أؾمٕمد سمـ قمكم سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٞم٤مومٕمل , دار اًمٜمنم أسمق 

 .م1993, هـ 1413, اًم٘م٤مهرة , 

  ادراشقؾ  .143

ؿمٕمٞم٥م : طم٘م٘مف وقمٚمؼ قمٚمٞمف وظمرج أطم٤مديثف , أسمق داود ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م اًمسجست٤مين 

 .م1998 -هـ 1418: اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م , ًمبٜم٤من , سمػموت , ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م , إرٟم٤موؤط 

  ادستدرك ظذ افصحقحغ  .141

اًمديمتقر حمٛمقد : دح٘مٞمؼ , احل٤مومظ أسمق قمبد اهلل حمٛمد سمـ قمبد اهلل اًمٜمٞمس٤مسمقري اعمٕمروف سم٤محل٤ميمؿ 

يمت٤مب شمٚمخٞمص اعمستدرك ًمإلُم٤مم ؿمٛمس اًمديـ اًمذهبل ويمت٤مب : وهب٤مُمِمف , ُمٓمرضمل 

, دار اًمٗمٙمر , ـ اعمٚم٘مـ اعمستدرك قمغم اًمتٚمخٞمص ًمإلُم٤مم رساج اًمديـ قمٛمر سمـ قمكم اعمٕمروق سم٤مسم

 .م2332- هـ1422, ًمبٜم٤من , سمػموت 

  ادصباح ادـر دم ؽريب افؼح افؽبر فؾراؾعل   .142



 .سمػموت , اعمٙمتب٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م: أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمكم اعم٘مري اًمٗمٞمقُمل , دار اًمٜمنم 

  مصـػ ابـ أيب صقبة  .143

, حمٛمد قمقاُم٦م :طم٤مديثف طم٘م٘مف وىمقم ٟمّمقصف وظمرج أ, أسمق سمٙمر قمبد اهلل سمـ حمٛمد سمـ أّب ؿمٞمب٦م 

 .م2336-هـ 1427: اًمٓمبٕم٦م إومم , ذيم٦م دار اًم٘مبٚم٦م 

  مصـػ ظبد افرزاق  .144

قمٜمل سمتح٘مٞمؼ ٟمّمقصف وختري٩م أطم٤مديثف , احل٤مومظ أسمق سمٙمر قمبد اًمرزاق سمـ يمه٤مم اًمّمٜمٕم٤مين 

اًمٓمبٕم٦م إومم , ـمبٕم٦م اعمجٚمس اًمٕمٚمٛمل . واًمتٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمف اًمِمٞمخ طمبٞم٥م اًمرمحـ إقمٔمٛمل

 .م1972-هـ  1398

  ادعاير اجلؾقة دم افتؿققز بغ إحؽام وافؼقاظد وافضقابط افػؼفقة  .145

: اًمٓمبٕم٦م إومم , اًمري٤مض , ُمٙمتب٦م اًمرؿمد , اًمديمتقر يٕم٘مقب سمـ قمبد اًمقه٤مب اًمب٤مطمسلم 

 .م2336 -هـ 1427

  معجؿ افبؾدان  .146

  .سمػموت ,دار اًمٗمٙمر: د اهلل , دار اًمٜمنم ي٤مىمقت سمـ قمبد اهلل احلٛمقي أسمق قمب

  فؽبر ادعجؿ ا .147

دار ,  محدي سمـ قمبداعمجٞمد اًمسٚمٗمل: ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد سمـ أيقب أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمٓمؼماين , دح٘مٞمؼ 

  .اًمث٤مٟمٞم٦م: , اًمٓمبٕم٦م  1983,  1434 ,اعمقصؾ , ُمٙمتب٦م اًمزهراء : اًمٜمنم 

   معجؿ ادمفػغ .148

 .هـ 1376: اًمٓمبٕم٦م قمٛمر سمـ رض٤م يمّح٤مًم٦م اًمدُمِم٘مل , ُمٙمتب٦م اعمثٜمك , سمػموت 



  : معجؿ فغة افػؼفاء  .149

, سمػموت , دار اًمٜمٗم٤مئس ,  طم٤مُمد ص٤مدق ىمٜمٞمبلواًمديمتقرىمٚمٕم٦م ضمل  سحمٛمد روا اًمديمتقر

 .م1988 -هـ 1438: اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م , ًمبٜم٤من 

  معجؿ خمطقضات اشتاكبقل وآكاضقيل .153

 .اًمديمتقر قمكم رض٤م ىمره سمٚمقط , شمريمٞم٤م 

   معجؿ مؼايقس افؾغة .151

دار , قمبد اًمسالم حمٛمد ه٤مرون : سمتح٘مٞمؼ وضبط , أسمق احلسلم أمحد سمـ وم٤مرس سمـ زيمري٤م 

 .م1999 -هـ 1423, ًمبٜم٤من , سمػموت , اجلٞمؾ 

  مغـل ادحتاج إػ معرؾة معاين أفػاظ ادـفاج .152

اًمٓمبٕم٦م , ًمبٜم٤من , سمػموت , دار اعمٕمروم٦م , اًمِمٞمخ ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ اخلٓمٞم٥م اًمنمسمٞمٜمل 

 .م2334 -هـ 1425: اًمث٤مٟمٞم٦م 

قادة دم مقوقظات افعؾقممػتاح افسعادة ومصباح اف .153    س 

أسمق اخلػم قمّم٤مم اًمديـ أمحد سمـ ُمّمٓمٗمك سمـ ظمٚمٞمؾ احلٜمٗمل , اًمِمٝمػم سمٓم٤مش يمؼمي زاده , 

, دار اًمٙمت٥م احلديث٦م , اًم٘م٤مهرة ( سمدون ) يم٤مُمؾ سمٙمري , وقمبد اًمقه٤مب أسمق اًمٜمقر , ط : دح٘مٞمؼ 

. 

  مؼدمة ابـ خؾدون  .154

 .اًمراسمٕم٦م  اًمٓمبٕم٦م,  وتسمػم, إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرّب , قمبد اًمرمحـ سمـ ظمٚمدون 

  ظذ افبحر افرائؼ  مـحة اخلافؼ .155

ًمبٜم٤من , سمػموت , دار اعمٕمروم٦م , ُمٓمبقع هب٤مُمش اًمبحر اًمرائؼ , حمٛمد أُملم اًمِمٝمػم سم٤مسمـ قم٤مسمديـ 

 .م1993 -هـ 1413: اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مًمث٦م , 



  مقضل اإلمام مافؽ  .156

دار : دار اًمٜمنم ,  لحمٛمد وم١ماد قمبد اًمب٤مىم: ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس أسمق قمبداهلل إصبحل , دح٘مٞمؼ 

 . ُمٍم, إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرّب 

   كاطقرة احلؼ دم ؾروقة افعشاء وإن مل يغب افشػؼ .157

 .سمدون ـمبٕم٦م ,هب٤مء اًمديـ ه٤مرون سمـ ؿمٝم٤مب اًمديـ اعمرضم٤مين 

   افـاؾع افؽبر دـ يطافع اجلامع افؽبر .158

سمجٛمٕمف اقمتٜمك , ُمٓمبع ضٛمـ رؾم٤مئؾ اًمٚمٙمٜمقي , أسمق احلسٜم٤مت قمبد احلل اًمٚمٙمٜمقي اهلٜمدي 

 .اٟمتِم٤مرات ؿمٞمخ اإلؾمالم أمحد ضم٤مم: اًمٜم٤مذ, ٟمٕمٞمؿ أذف ٟمقر أمحد  : وشم٘مديٛمف وإظمراضمف

   افـتػ دم افػتاوى .159

طم٘م٘مٝم٤م وىمدم هل٤م وشمرضمؿ عمّمٜمٗمٝم٤م وظمرج , أسمق احلسـ قمكم سمـ احلسلم سمـ حمٛمد اًمسٖمدي 

بٕم٦م اًمٓم, سمػموت , ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م , اًمديمتقر صالح اًمديـ اًمٜم٤مهل : أطم٤مديثٝم٤م و قمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م 

 .م1984 -هـ 1434: اًمث٤مٟمٞم٦م 

  افـجقم افزاهرة دم مؾقك مك وافؼاهرة  .163

وزارة اًمث٘م٤موم٦م : مج٤مل اًمديـ أّب اعمح٤مؾمـ يقؾمػ سمـ شمٖمري سمردى إشم٤مسمٙمل  , دار اًمٜمنم 

 .ُمٍم ,واإلرؿم٤مد اًم٘مقُمل 

  اهلداية ذح افبداية  .161

, اردو سم٤مزار , اعمّمب٤مح ُمٙمتب٦م , سمره٤من اًمديـ قمكم سمـ أّب سمٙمر سمـ قمبد اجلٚمٞمؾ اعمرهمٞمٜم٤مين 

 .سم٤ميمست٤من , ٓهقر 

  دية افعارؾغه .162

 .اًمٕمراق, سمٖمداد , ُمٜمِمقرات ُمٙمتب٦م اعمثٜمك , إؾمامقمٞمؾ سم٤مؿم٤م سمـ حمٛمد أُملم 



  افقجقز دم إيضاح ؿقاظد افػؼف افؽؾقة  .163

اًمٓمبٕم٦م , ًمبٜم٤من , سمػموت , ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م , اًمديمتقر حمٛمد صدىمل سمـ أمحد سمـ حمٛمد اًمبقرٟمق 

 .م2332 -هـ 1422: اخل٤مُمس٦م 
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 425 .................................................................................................................. ومٝمرس إطم٤مدي٨م وأصم٤مر
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