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غفره، ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا، ومن سيئات أعاملنا، احلمد هللا نحمده، ونستعينه ونست

من هيده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، 
M  7  6  5  4   صىل اهللا عليه، وعىل آله وصحبه وسلم،ًوأشهد أن حممدا عبده ورسوله،
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ِفع ُلم الفقه بحوره زاخرة، ورياضـهَ ُ ُ َّ حمـررة، رة، وفروعـه ثابتـةَّ نـارضة، وأصـوله ثابتـة مقـرْ
 ـــــــــــــــــ

 .   آل عمرانمن سورة )  ١٠٢( اآلية    )١(
 .   النساءمن سورة ) ١( اآلية )   ٢(
 .األحزابمن سورة ) ٧١-٧٠( اآليتان )   ٣(

النكاح، : السنن، كتاب: أبو داود يف: ، وأخرجها tي رواها عبداهللا بن مسعود  وغريه الت النكاح احلاجة يف هذه هي خطبة
 ).٢١١٨(برقم ) ٣٢٢-٣٢١(خطبة النكاح : باب

حديث عبد اهللا حديث « :، وقال)١١٠٥(برقم ) ٢٦١(ما جاء يف خطبة النكاح : النكاح، باب: السنن، كتاب: والرتمذي يف
 .»حسن 

ًأبو عبيدة مل يسمع من أبيه شـيئا، « :، وقال)١٤٠٤(برقم ) ٢٣٠(كيفية اخلطبة : ة، باباجلمع: السنن، كتاب: والنسائي يف
 .»وال عبدالرمحن بن عبد اهللا بن مسعود، وال عبد اجلبار بن وائل بن حجر 

 ).١٨٩٢(برقم ) ٣٢٩(خطبة النكاح : النكاح، باب: السنن، كتاب: وابن ماجه يف
 ).٣٧٢٠(برقم ) ٢٦٣-٦/٢٦٢(املسند : وأمحد يف

 ).٢٢٤٨(برقم ) ٣/١٤١٣(خطبة النكاح : النكاح، باب: السنن، كتاب: والدارمي يف
 .)٢٧٤٤( برقم )٢/٢٢٧(النكاح : املستدرك، كتاب: واحلاكم يف

   ).٣٢١( تعليقه عىل سنن أيب داود: وصححها األلباين يف



 
 

 ٢ 

ِاليفنى بكثرة اإلنفاق كنزه، وال يبىل عىل طول الزمان عزه، أهله قوام الدين وقوامه، وهبم ائتالفه  َّ ُ ُّ ُ
 .وانتظامه، وهم املرجع يف التدريس والفتيا عىل مر العصور واألزمان

ًولقد نوع العلامء هذا الفقه فنونا وأنواعا، وتطاولوا يف استنباطه يدا وباعا ً ً ً  وكان من أجل ،)١(َّ
علم الفروق الـذي يرتتـب عليـه معرفـة أحكـام الفـروع الفقهيـة، ومآخـذها، وأسـباهبا، : أنواعه

 .وعللها
وقد اختلفت قدرات العلامء فيه، وتباينـت وسـائلهم وطـرقهم يف التمييـز بـني املتشـاهبات، 

نيف فيه، فمنهم من والتفريق بني األحكام، مما أثمر التباين واالختالف يف إبراز هذا العلم والتص
ًأفرد الفروق الفقهية يف مؤلفات مستقلة، ومنهم من عدها نوعا من القواعد الفقهية كـام يف كتـب  َّ
األشباه والنظائر، والبعض اآلخر ذكرها متناثرة بني املسائل يف كتب الفقـه، ممـا يسـتدعي مجعهـا 

ء العلـامء الـذين أكثـروا مـن وحرصها، كام هي احلال يف كتب كثري من العلامء، وقد كان من هؤال
بن تيمية، فقلام خيلو له اشيخ اإلسالم : ذكر الفروق الفقهية يف ثنايا كتبهم، واعتنوا هبا أشد العناية

َكتاب من ذكر فرق فقهي؛ وذلـك ملـا متيـز بـه هـذا العلـم اجلليـل مـن إقبـال عـىل الفقـه ودقائقـه،  َ َّ
ـت الـفـروق الفقهـيـة عـنـده ـجـديرة والـغـوص يف مباحـثـه، والنـظـر يف أدلـتـه وقواـعـده، ـلـذ لك كاـن

 .بالدراسة والبحث والتدقيق، وبيان أدلتها وأرسارها
ً مرشوعـا جلمـع الفـروق الفقهيـة عنـد اىل أن طرح جملس قسم الفقـهوكان من توفيق اهللا تع

 : نصيبي القسم الرابع من هذا املرشوع، وهـوابن تيمية ودراستها، وكانشيخ اإلسالم 
 الفروع الفقهية عند شيخ اإلسالم ابن تيمية من كتـاب النكـاح إىل آخـر كتـاب الفروق بني(

ًالنفقات مجعا وتوثيقا ودراسة ً.( 



 ملوضوع الفروق الفقهية بوجه عام، والفروق الفقهية عند شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة أمهيـة 

 :بالغة، ومن ذلك
 ة أوجد احلاجة إىل بيان الفـروق الفقهيـة وجود الصور املتشاهبة ذات األحكام املختلف

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٥٢-١/٥١(ئر األشباه والنظا:    هذه االستفتاحية مقتبسة من مقدمة السيوطي لكتابه)١(



 
 

 ٣ 

ُبني املسائل؛ دفعا لاللتباس يف األحكام الفقهية، وإزالة ما يدعى من التعارض والتناقض فيها ً. 
  ُأن علم الفروق الفقهيـة يكسـب الباحـث الدقـة يف النظـر لألحكـام، وتكـوين امللكـة

ِالفقهية؛ ألنه يطلع عىل حقائق األمور وأرسارها، ومآخذها ُ. 
  ًأن الفروق الفقهية أيضا تساعد عىل التمييز بني الفروع املتشاهبة، وإدراك ما بينها من

أوجه االفرتاق واالتفاق، فيكون بناء حكم املسألة عىل أسس واضحة وبراهني ظاهرة أقـرب إىل 
 .إصابة احلق، والبعد عن الزلل

 ها مـن وسـائل نرش أن مجع الفروق الفقهية من كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية، ودراست
 .علمه، وإبراز مللكته الفقهية يف إحلاق األشباه بالنظائر

 ن إتقان املعرفة الفقهية بالفروق، والقدرة عىل التنظري بني املسائل املتشاهبة، واجلمـع أ
ذه الفـروق هب العنايةًز به شيخ اإلسالم ابن تيمية فكان لزاما عىل طالب العلم َّبني املختلفة، مما متي

 .ستهاودرا

 


لقد كان من أسباب اختياري ملوضوع الفروق بني الفروع الفقهية عنـد شـيخ اإلسـالم ابـن 
 :تيمية اآليت
 أن البحث يف الفروق الفقهية يكسب إدراك األرسار الرشعية والعلل، ومعرفة أسباب :أوالً

 .اختيار هذا املوضوعُدربة عىل التوجيه، والتأصيل؛ مما دفعني إىل الاخلالف، و
ِّ الرغبة يف املسامهة يف خدمة كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية، ومل شتات الفروق الفقهية :ثانياً

املبثوثة يف ثنايا كتبه، وإكامل واسطة العقد يف الفروق الفقهية عند شيخ اإلسالم ابن تيمية، ومجعها 
 .يف كتاب مستقل

َسالمية، وإضافة بحث جديد إليهـا، يسـهم يف سـعتها  حماولة مني يف إثراء املكتبة اإل:ثالثاً ِ
 .ِّورقيها، وخيدم طالب العلم




 .مجع الفروق الفقهية من كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية، وتوثيقها، ودراستها
 



 
 

 ٤ 


تارها، أو نقلها عن غريه الفروق التي استنبطها شيخ اإلسالم بنفسه، أو نقلها عن غريه واخ

، فأكتفي بإيرادها وتوثيقها، وذكر سبب عدم )١(وسكت عنها، أما الفروق التي ذكرها، ومل خيرتها
 .اختيار شيخ اإلسالم هلا إن ذكره

 


ً لقد كثرت الرسائل العلمية وتنوعت يف تناول موضـوع الفـروق الفقهيـة، بحثـا ودراسـة، 
 الفروق الفقهية يف كتب الفقه عامة، ومنها ما تناولت الفروق الفقهية عنـد عـامل فمنها ما تناولت

 .معني
 : ومن الرسائل العلمية يف موضوع علم الفروق، الرسائل التالية

 –الفروق بني الفروع الفقهية عند شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الطهارة والصالة والزكاة  -١
ًمجعا وتوثيقا ودراسة، للباحثة َّ العبودي، واملسجلة يف قسـم الفقـه يف كليـة الرشيعـة بجامعـة مها: ً

هـ، ونالت هبا الباحثة ٣٠/١٢/١٤٢٨: اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، وقد نوقشت يف تاريخ
 .درجة املاجستري

الفروق بني الفروع الفقهية عنـد شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة يف الصـيام واحلـج واجلهـاد  -٢
ً مجعـا وتوثيقـا–واحلسبة  َّهيفـاء السـديس، واملسـجلة يف قسـم الفقـه يف كليـة :  ودراسـة، للباحثـةً

هــ، لنيـل درجـة ٣/٣/١٤٢٧: الرشيعة بجامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعود اإلسـالمية، يف تـاريخ
 .املاجستري

ً مجعـا وتوثيقـا –الفروق بني الفروع الفقهية عند شيخ اإلسالم ابن تيمية يف املعـامالت  -٣ ً
َّلعزيز الرشيدة، واملسجلة يف قسم الفقه يف كلية الرشيعة بجامعـة اإلمـام عبد ا: ودراسة، للباحث

هـ، ونال هبا الباحث درجـة ٢١/١١/١٤٢٩: حممد بن سعود اإلسالمية، وقد نوقشت يف تاريخ
 .املاجستري

الفروق بني الفروع الفقهية عند شيخ اإلسـالم ابـن تيميـة مـن بـاب اجلنايـات إىل بـاب  -٤

 ـــــــــــــــــ
 .   َّ   املقصود هنا أنه رصح بعدم اختيارها، أو ضعفها)١(



 
 

 ٥ 

َّابتهال املربد، واملسجلة يف قسم الفقـه يف كليـة الرشيعـة : ًقا ودراسة، للباحثةً مجعا وتوثي–اإلقرار 
هـ، ونالت هبـا ٣٠/٥/١٤٢٩: بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، وقد نوقشت يف تاريخ

 .الباحثة درجة املاجستري
 :الفـروق الفقهيـة بـني املسـائل الفرعيـة يف الطهـارة والصـالة دراسـة مقارنـة، للباحـث -٥

َّبـن عـوض السـهيل، واملسـجلة يف قسـم الفقـه يف كليـة الرشيعـة باجلامعـة اإلسـالمية، وقـد  محود
 .هـ، ونال هبا الباحث درجة الدكتوراه٢٨/١٢/١٤١٢: نوقشت يف تاريخ

عبـد : الفروق الفقهية بني املسائل الفرعية يف الزكاة والصـيام دراسـة مقارنـة، للباحـث -٦
: الفقه يف كلية الرشيعة باجلامعة اإلسالمية، وقد نوقشت يف عـام َّالنارص عمر، واملسجلة يف قسم 

 .هـ، ونال هبا الباحث درجة الدكتوراه١٤٢٢
: الفروق الفقهية بني املسائل الفرعية يف احلج والعمرة والزيارة دراسة مقارنة، للباحث -٧

ة، وقد نوقشت يف َّرشف الدين ناجي، واملسجلة يف قسم الفقه يف كلية الرشيعة باجلامعة اإلسالمي
 .هـ، ونال هبا الباحث درجة الدكتوراه١٤٢٥: عام 

حممود بـن حممـد : الفروق الفقهية بني املسائل الفرعية يف البيوع دراسة مقارنة، للباحث -٨
: َّإسامعيل، واملسجلة يف قسم الفقه يف كلية الرشيعة باجلامعة اإلسـالمية، وقـد نوقشـت يف تـاريخ

 .باحث درجة الدكتوراههـ، ونال هبا ال٢٨/١/١٤١٩
: الفروق الفقهية بني املسائل الفرعية يف اإلجارة وما يتعلق هبا دراسة مقارنـة، للباحـث -٩

: َّعبد امللـك الرشـود، واملسـجلة يف قسـم الفقـه يف كليـة الرشيعـة باجلامعـة اإلسـالمية، يف تـاريخ
 .هـ، لنيل درجة الدكتوراه٤/١١/١٤٢٩

فهـد : عية يف الرهن واحلجر دراسة مقارنـة، للباحـثالفروق الفقهية بني املسائل الفر -١٠
: َّالصاعدي، واملسجلة يف قسم الفقه يف كلية الرشيعة باجلامعة اإلسـالمية، وقـد نوقشـت يف عـام 

 .هـ، ونال هبا الباحث درجة الدكتوراه١٤٢٩
الـفـروق الفقهـيـة ـبـني املـسـائل الفرعـيـة يف النـكـاح والـطـالق واخلـلـع دراـسـة مقارـنـة،  -١١
َّطاهر بوبا، واملسجلة يف قسم الفقه يف كلية الرشيعة باجلامعة اإلسالمية، وقد نوقشت يف : للباحث

 .هـ، ونال هبا الباحث درجة املاجستري١٢/٨/١٤١٧: تاريخ



 
 

 ٦ 

وأقف مع هذه الرسالة بعض الوقفات للمقارنة بينهـا وبـني مـا قدمتـه يف هـذه الرسـالة؛      
فقد تبني يل مـن خـالل االطـالع عـىل الرسـالة عـدة وذلك لوجود بعض التشابه بني املوضوعني، 

 :أمور، وهي كاآليت
َّ قسم الباحث رسالته إىل متهيد، وثالثة أبواب، واشتمل التمهيـد عـىل دراسـة لعلـم ً:أوال    

ًالفروق الفقهية، وجعل الباب األول يف فروق املسائل الفرعية يف النكاح، وفيه أحد عرش فصال، 
 : يف ثالثة فروق، وهيوقد اتفقت مع رسالتي 

 .الفرق بني البكر والثيب يف االستئذان يف النكاح:  الفرق األول   
 .الفرق بني احلليلة والربيبة: الفرق الثاين
 .الفرق بني النكاح قبل فرض املهر، وبني اإلجارة بدون تبيني األجر: الفرق الثالث

 .ًوانفردت رسالتي بأربعني فرقا يف النكاح والصداق
والفروق التـي ً الباحث الباب الثاين يف الفروق يف الطالق، وفيـه مخسـة عرش فصـال،وجعل

 :اتفقت مع رسالتي يف هذا الباب، أربعة فروق، وهي
 .طالق بألف: أنت طالق وعليك ألف، وبني قوله:  الفرق بني قول الزوج:الفرق األول
 . الفرق بني الطالق املعلق، والعتق املعلق:الفرق الثاين

 . الفرق بني الطالق الذي يقصد به الفرقة، والذي يقصد به اليمني:ق الثالثالفر
 الفرق بني املدخول هبا وغري املدخول هبـا يف الطـالق الـثالث يف طهـر واحـد :الفرق الرابع

 .بكلمة واحدة أو كلامت
 .ًوانفردت رسالتي بخمسة وعرشين فرقا

تفقت مع عة فصول، والفروق التي اوجعل الباحث الباب الثالث يف فروق اخللع، وفيه سب
 :نرسالتي يف هذا الباب فرقا

 . الفرق بني الغرر يف املخالع به، وبني الغرر يف الصداق:الفرق األول
 . الفرق بني اخللع والطالق يف احليض:الفرق الثاين

 .وانفردت بخمسة فروق
دراسة الفروق، وأمـا  اختالف منهج البحث بني الرسالتني، فقد سبق بيان منهجي يف ً: ثانيا

يف دراسة املسألة أبدأ بذكر املذهب الذي يتأتى عليه وجـه «  : منهج الباحث فقد نص عليه بقوله



 
 

 ٧ 

ًالفرق، ثم أذكر املذاهب األخرى للمقارنة يف املتن غالبا، ويتلو ذلك ذكر وجـه الفـرق، ثـم أدلـة 
 .)١(»املذاهب وما يرتجح منها يف نظري 

 يف الفروق الفقهية عىل وجه العموم، أمـا -كام هو ظاهر من عنواهنا- أن هذه الرسالة ً:ثالثا
رسالتي فهي خاصة بالفروق الفقهية عند شيخ اإلسالم ابن تيمية، وقد ظهر باملقارنة السـابقة أن 

 .التوافق بني الرسالتني كان يف تسعة فروق فقط
 والعـدد والنفقـات الفروق الفقهية بني املسائل الفرعية يف الرجعة واإليـالء والظهـار -١٢

َّعبـد املـنعم بـالل، واملسـجلة يف قسـم الفقـه يف كليـة الرشيعـة : والرضاع دراسة مقارنة، للباحث
 . هـ، لنيل درجة الدكتوراه٢٧/٢/١٤٢١: باجلامعة اإلسالمية، يف تاريخ

الفروق الفقهية بني املسائل الفرعيـة يف حـد الزنـا والقـذف والرسقـة دراسـة مقارنـة،  -١٣
َّج بالل، واملسجلة يف قسم الفقه يف كلية الرشيعة باجلامعة اإلسالمية، وقد نوقشـت رسا: للباحث
 .هـ، ونال هبا الباحث درجة الدكتوراه١١/٧/١٤١٩: يف تاريخ
حممد صالح : الفروق الفقهية بني املسائل الفرعية يف اجلنايات دراسة مقارنة، للباحث -١٤

ــة ال ــه يف كلـي ــجلة يف قـســم الفـق ــد، واملـس ــاريخَّـفــرج حمـم ــة اإلـســالمية، يف ـت ــة باجلامـع : رشيـع
 .هـ، لنيل درجة الدكتوراه٨/٢/١٤٢٢

الفروق الفقهية بـني املسـائل الفرعيـة يف الصـيد والـذبائح واأليـامن والنـذور دراسـة  -١٥
ـث ـة، للباـح ـة : مقارـن ـة باجلامـع ـة الرشيـع ـه يف كلـي ـجلة يف قـسـم الفـق ـز ـهـارون، واملـس ـد العزـي َّعـب

 .هـ، ونال هبا الباحث درجة الدكتوراه١٤٢٥: اإلسالمية، وقد نوقشت يف عام 
: الفروق الفقهية بني املسائل الفرعية يف القضاء والشهادات دراسة مقارنـة، للباحـث -١٦

: َّسلامن السهيل، واملسجلة يف قسم الفقه يف كلية الرشيعة باجلامعة اإلسالمية، وقد نوقشت يف عام
 .هـ، ونال هبا الباحث درجة الدكتوراه١٤٢٩

سيد حبيب بـن : ًق الفقهية عند اإلمام ابن القيم اجلوزية مجعا ودراسة، للباحثالفرو -١٧
َّأمحد املدين األفغاين، واملسجلة يف قسم الفقه بكلية الرشيعة باجلامعة اإلسالمية، وقـد نوقشـت يف 

 .هـ، ونال هبا الباحث درجة الدكتوراه٢٨/٤/١٤٢٨: تاريخ

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٧ (   الفروق الفقهية بني املسائل الفرعية يف النكاح والطالق واخللع)١(



 
 

 ٨ 


 :ه يف أمرين يتلخص املنهج الذي رست علي

 .املنهج اخلاص/١ 
 .املنهج العام/٢ 

 
 : ويتمثل في اآلتي-وهو المتعلق بمنهج البحث في الفروق–المنهج الخاص : أوالً

 .مجع الفروق بألفاظها املختلفة، وتوثيقها من املواضع التي أوردها شيخ اإلسالم ابن تيمية -١
 .نع لكتاب املق- رمحه اهللا–ترتيبها حسب ترتيب ابن قدامة  -٢
 .ذكر نص الفرق -٣
 .رشح املصطلحات الواردة يف الفرعني -٤
ذكر مذاهب العلامء يف أحكام الفرعني الفقهيني، مما له مساس بالفرق الذي أكتب فيه، وما  -٥

 .يستدعي وضوح الفرق
 .بيان وجه التشابه بني الفرعني الفقهيني الداعي إىل ذكر الفرق -٦
ً بينهام موثقـا مـن كتـب شـيخ اإلسـالم، ومـن أتبع وجه الشبه بني الفرعني الفقهيني، الفرق -٧

 .كتب الفروق يف املذاهب األربعة
 .ذكر اخلالف يف اعتبار الفرق مع املناقشة والرتجيح -٨
 .رشح الفرق، وبيان مراد شيخ اإلسالم به -٩

 .االستدالل للفرق -١٠
 .ذكر فروع تنبني عىل الفرق -١١

 
 :العلمية، ويتمثل في اآلتيالمنهج العام، وهو منهج القسم المقرر في الرسائل : ثانياً

ًأصور املسألة املراد بحثها تصويرا دقيقا قبل بيان حكمها، ليتضح املقصود من دراستها -١ ً. 
إذا كانت املسألة من مواضع االتفاق، فأذكر حكمها بـدليلها، مـع توثيـق االتفـاق مـن مظانـه  -٢

 .املعتربة
 .، والتوثيق، والتخريج، واجلمعاالعتامد عىل أمهات املصادر، واملراجع األصيلة يف التحرير -٣
 .الرتكيز عىل موضوع البحث، وجتنب االستطراد -٤



 
 

 ٩ 

 .العناية برضب األمثلة خاصة الواقعية -٥
 .جتنب األقوال الشاذة -٦
 .العناية بدراسة ما جد من القضايا، مما له صلة بالبحث -٧
 .عزو األيات إىل سورها مرقومة -٨
صـحيحني أو يف أحـدمها اكتفيـت بـذلك ختريج األحاديث الواردة يف البحث، فـإن كـان يف ال -٩

 .مبينة اسم الكتاب الذي عقده املؤلف، والباب، واجلزء، والصفحة، ورقم احلديث
ًوإن كان يف غريمها خرجته من مظانه عىل ما ذكرته آنفا، ونقلت ما تيرس من حكم العلامء عليه َّ. 

 . عليهاختريج  اآلثار من مصادرها األصيلة، ونقل ما تيرس من حكم العلامء -١٠
 .العناية بقواعد اللغة العربية، واإلمالء، وعالمات الرتقيم -١١
وضع خامتة عبارة عن ملخص للرسالة يعطي فكرة واضـحة عـام تضـمنته، مـع إبـراز أهـم  -١٢

 .النتائج
 .ترمجة األعالم غري املشهورين -١٣
 :اتبع البحث بالفهارس الفنية، وهي -١٤

 فهرس اآليات الكريمة. 
 فهرس األحاديث واآلثار. 
 س األعالم املرتجم هلمفهر. 
 فهرس املراجع واملصادر. 
 فهرس املوضوعات. 
 









 
 

 ١٠ 


وقد اقتضت طبيعة البحث أن يشتمل عىل مقدمة، ومتهيد، وعرشة فصول، وخامتـة، وذلـك 

 :عىل النحو اآليت
 :آليتوتتضمن ا: املقدمة 

 .أمهية املوضوع/ ١ 
 .أسباب اختياره/ ٢ 
 .هدف البحث/ ٣ 
 .اسات السابقةالدر/ ٤ 
 .منهج البحث/ ٥ 
 .خطة البحث/ ٦ 
 .الصعوبات/ ٧ 
 

ترجمــة مــوجزة لشــيخ اإلســالم ابــن تيميــة، ونبــذة عــن علــم   :  التمهيــديالفصــل
 الفروق

 :وفيه مبحثان
 .ترمجة موجزة لشيخ اإلسالم ابن تيمية :ولاملبحث األ
 . نبذة عن علم الفروق:يناملبحث الثا

 :وفيه أربعة مطالب
 .ًتعريف الفروق لغة واصطالحا :ولأل اطلبامل
 . نشأة علم الفروق وتطوره:ين الثاطلبامل 
 . عالقة علم الفروق بالقواعد األصولية، والفقهية، واألشباه والنظائر:الثالثطلب امل 
 .الفقهية  أمهية علم الفروق:الرابع طلبامل 

 
  في النكاح الفروق الفقهية: الفصل األول

 ً:وفيه ثالثون مبحثا 
 . الفرق بني النكاح واألموال يف اشرتاط القبض:ولاملبحث األ 



 
 

 ١١ 

 . الفرق بني امللك يف النكاح وامللك يف البيع من حيث الوكالة:يناملبحث الثا 
 . واخللوة باألمة واألجنبية، الفرق بني اخللوة بعقد النكاح:املبحث الثالث 

 .النكاح يف والكناية الرصيح اللفظ بني الفرق :الرابع املبحث
  .الطالق وكناية النكاح كناية بني الفرق :اخلامس املبحث
 .النكاح يف االستئذان يف والثيب البكر بني الفرق :السادس املبحث

 . الفرق بني أن تزوج املرأة أمتها، وبني أن تزوج نفسها:املبحث السابع
 .املرأة إذن بدون التزويج يف والشاهد الويل  الفرق بني:املبحث الثامن

 . الفرق بني اإلشهاد يف النكاح، واإلشهاد يف البيع:املبحث التاسع 
 .وبني اشرتاط الويل يف النكاح،  الفرق بني اشرتاط اإلشهاد:املبحث العارش
 . أن يكون التحريم لعني املرأة أو لوصف الفرق بني: عرشادياملبحث احل

 .والربيبة  الفرق بني احلليلة:املبحث الثاين عرش
 .البيع يف والرشوط النكاح يف الرشوط بني الفرق :عرش  الثالثاملبحث 
 .  الفرق يف النكاح بني نفي املهر وفساده:املبحث الرابع عرش 
وبني مـن اعتقـد وجوبـه ولكـن مل ،  الفرق بني طلب النكاح بال مهر:املبحث اخلامس عرش 
 .ِّيقدره
 .ني نكاح املتعة الفرق بني النكاح بنية الطالق، وب:املبحث السادس عرش 
 . الفرق بني نكاح املتعة ونكاح التحليل:املبحث السابع عرش 
 . الفرق بني النكاح بنية الطالق، وبني نكاح التحليل:املبحث الثامن عرش 
 .وبني النكاح املؤقت، الفرق بني النكاح املرشوط فيه الطالق: املبحث التاسع عرش 
 .ي، ونكاح الكافرة الفرق بني  نكاح البغ:املبحث العرشون 
 الفرق بني أن يشرتط الرجل ترك حق املـرأة، وبـني أن تشـرتط :املبحث احلادي والعرشون 

 .املرأة ترك حقه
 . الفرق بني الرشط الصحيح، وبني الرشط الفاسد يف النكاح :املبحث الثاين والعرشون 
 الرشوط الفاسدة الفرق بني الرشوط الفاسدة يف النكاح، وبني: املبحث الثالث والعرشون 

 .يف البيع يف صحة العقد



 
 

 ١٢ 

َ الفرق بني اشرتاط التزويج عىل األمة إذا أعتقت، وبني اشرتاطه :املبحث الرابع والعرشون 
 .عىل العبد 

 . الفرق بني الفسوخ يف النكاح والفسوخ يف البيع:املبحث اخلامس والعرشون 
ب أو إعسـار، وبـني فسـخ نكـاح  الفرق بني فسخ النكاح بعيـ:املبحث السادس والعرشون 

 .املعتقة حتت العبد 
 التحريم، وبـني مـا ا عقده الكفار من األنكحة مع  الفرق بني م:املبحث السابع والعرشون 

 .عقدوه بغري رشع
 .َ الفرق بني إعارة أمة الرجل للوطء، و بني إعارهتا للخدمة:املبحث الثامن والعرشون 
َبني وطء الرجل أمة امرأته، وبني وطئه أمة غريها الفرق :املبحث التاسع والعرشون  َ. 
 . الفرق بني استثناء منفعة البضع للمعتقة، وبني استثناء منفعة اخلدمة:املبحث الثالثون 

 
 الفروق الفقهية في الصداق: الفصل الثاني

 ً:وفيه ثالثة عرش مبحثا 
 .ىل بيت الفرق بني احلرضية والبدوية فيام إذا تزوجتا ع:املبحث األول 
ً الفرق بني أن يكون املهر مخرا أو خنزيرا:املبحث الثاين  ً. 
 الفرق بني رىض االبن الصغري وعدم رضاه فيام إذا زوجه أبوه بمهر املثل أو :املبحث الثالث 

 .أزيد
 . الفرق بني النكاح بمهر املثل، والبيع بثمن املثل:املبحث الرابع 
 .رأة بالصداق، وبني املعاوضة به بعد الطالق الفرق بني تربع امل:املبحث اخلامس 

 . بني وقت استقرار املهر، ووقت وجوب النفقة الفرق: املبحث السادس
ً الفرق يف خلوة الرجل بامرأتـه بـني أن يكونـا صـائمني فرضـا، أو نفـال يف :املبحث السابع  ً

 .استقرار املهر
 .الدخول، وبعده الفرق بني االختالف يف قدر الصداق قبل : املبحث الثامن
 .  الفرق بني نفي املهر، ونفي النفقة والقسم: املبحث التاسع
 . الفرق بني النكاح بدون فرض املهر، وبني اإلجارة بدون تبيني األجر: املبحث العارش

 الفرق بني من تزوجت وسكتت عن تقدير املهر، و بني من تزوجت : املبحث احلادي عرش



 
 

 ١٣ 

 . الصداقبمعني أو موصوف فيام إذا تلف
 . الفرق بني ترك حضور الوليمة، وشهود اجلنازة عند وجود املنكر فيهام: املبحث الثاين عرش

ـث عرش  ـاخلروج للكنيســة، واإلذن للمســلمة :املبحــث الثاـل ـة ـب ـني اإلذن  للذمـي ـرق ـب  الـف
 .باخلروج للمسجد

 
 الفروق الفقهية في الخلع:الفصل الثالث 

 :وفيه سبعة مباحث 
 . الفرق بني اخللع والطالق يف العدة:املبحث األول
 .   الفرق بني اخللع املطلق، واخللع بلفظ الطالق:املبحث الثاين
 .  الفرق بني أن خيالع األب عن ابنته، وبني أن يسقط مهرها:املبحث الثالث
 .  الفرق بني عوض اخللع والصداق:املبحث الرابع
 . وبني الغرر يف الصداق الفرق بني الغرر يف املخالع به،:املبحث اخلامس
 .  الفرق بني اخللع والطالق يف احليض:املبحث السادس
ً الفرق بني املختلعة، وبني املنكوحة نكاحا فاسدا يف العدة:املبحث السابع ً . 

 
 الفروق الفقهية في الطالق : الفصل الرابع

 ً:وفيه سبعة وعرشون مبحثا 
 . طالق املكره والسكرانوبني، الفرق بني طالق اهلازل :املبحث األول 

 . الفرق بني احلشيشة، والبنج يف وقوع الطالق لشارهبا:املبحث الثاين
 الفـرق بـني الطـالق الرشعـي، والطـالق البـدعي يف قـدر املفسـدة املرتتبـة :املبحث الثالـث

 .عليهام
 ؟ امرأة لك هل :له قيل إذا قوله وبني ،بامرأة يل ِلست : الزوج قول بني الفرق :الرابع املبحث

 .ال :فقال
  .بالظهار ُالفرقةو ،الطالقب ُالفرقة بني الفرق :اخلامس املبحث

 .اماحللف هبو العتاق، الطالق وإيقاعالفرق بني  :املبحث السادس 
 .به املحلوف والطالق وصفه، املقصود الطالق بني الفرق :السابع املبحث 



 
 

 ١٤ 

  .بألف طالق أنت :قوله وبني ،فأل وعليك طالق أنت : قوله بني الفرق :الثامن املبحث
   .جمالس يف الثالث الطالق وبني واحد، جملس يف الثالث الطالقالفرق بني  :عساتال املبحث
 .ًالفرق يف املطلق ثالثا بني أن يريد الواحدة، أو أكثر :ارشالع املبحث
 ٍطهـر يف ثالـثال الطـالق يف هبا املدخول وغري ،هبا املدخول بني الفرق :عرش احلادي املبحث

  .كلامت أو ٍواحدة، ٍبكلمة ٍواحد
 .قَّاملعل والعتق ،قَّاملعل الطالق بني الفرق :عرش الثاين املبحث
 بـه يقصـد والـذي ،الفرقـة بـه يقصـد الـذي الطـالق تعليـق بني الفرق :عرش لثالثا املبحث

  .اليمني
 .ال أو عدة يف يكون أن بني النكاح عىل الطالق تعليق يف الفرق :عرش الرابع املبحث
 الرشط و حصـوله، عند الطالق وقوع يقصد الذي الرشط بني الفرق :عرش امساخل املبحث

  .عدمه يقصد الذي
 .فيه والشك الطالق، يف احللف بني الفرق :عرش السادس املبحث
 .واملستقبل املايض، عىل احللف بني الطالق يف الفرق :عرش بعالسا املبحث
  .الطالق يف واالستثناء ،بالطالق احللف يف االستثناء بني الفرق :عرش الثامن املبحث
 .االستثناء يف والعتاق الطالق بني الفرق :عرش التاسع املبحث
 .بالعتاق واليمني ،الطالقب اليمني بني الفرق :العرشون املبحث
 .بالنذر واليمني ،الطالقب اليمني بني الفرق :والعرشون ادياحل املبحث
 أنـت :قولـه وبـني اهللا، شـاء إن طـالق أنـت :الزوج قول بني الفرق :رشونوالع ثاينال املبحث

 .فالن شاء إن طالق
 شـاء إن– كـذا ألفعلـن يلزمنـي الطالق : الزوج قول بني الفرق :والعرشون ثالثال ملبحثا 

  .-اهللا شاء إن– طالق أنت :قوله وبني ،-اهللا
 أن وبـني نفسـه، يف يكـون أن ق بني الفرق يف االستغراق يف الطال:والعرشون الرابع املبحث

  .حمله يف يكون
الفرق بـني دفـع عـوض الطـالق لتخلـيص املـرأة، وبـني دفعـه  :والعرشون امساخل املبحث
 .لإلرضار هبا



 
 

 ١٥ 

 :قولـه وبـني طـالق، فـامرأيت  كـذا فعلـت إن :قولـه بـني الفـرق :والعرشون سادسال املبحث
 .حر فعبدي

 .باملوت والبينونة بالطالق، لبينونةا بني الفرق :والعرشون عسابال املبحث
       

 الفروق الفقهية في الرجعة : الفصل الخامس
 : وفيه ثالثة مباحث
 . الفرق بني املطلقة الرجعية، والزوجة: املبحث األول

 . الفرق بني املطلقة الرجعية، والبائن:املبحث الثاين 
 .الفرق بني إسقاط الرجعة، وإسقاط العدة :املبحث الثالث 
 

 الفروق الفقهية في الظهار: الفصل السادس
 :وفيه مخسة مباحث 

 . الفرق بني الظهار، واحللف به: املبحث األول
 . الفرق بني لفظ الظهار، ولفظ الطالق:املبحث الثاين 
 . الفرق بني من يقصد بالتعليق الظهار، وبني من يقصد به اليمني:املبحث الثالث 
املظاهر إذا وطىء يف حال جنونه، وبني احلالف بالطالق يف حال  الفرق بني :املبحث الرابع 
 .جنونه
 . الفرق بني خصال الكفارة يف الظهار:املبحث اخلامس 
 

 الفروق الفقهية في العدد: الفصل السابع
 : وفيه مبحثان
 . الفرق بني عدة اآليسة، وعدة املسرتيبة:املبحث األول
 .زانية احلامل، وغري احلامل الفرق بني استرباء ال: املبحث الثاين

 
  الفروق الفقهية في الرضاع :الفصل الثامن

 :وفيه مبحثان
 .الفرق بني قصد الرضاعة، وقصد التغذية يف إرضاع الكبري: املبحث األول



 
 

 ١٦ 

 . الفرق بني نفع االبن، ونفع املمملوك من حيث التملك:املبحث الثاين
 

 الفروق الفقهية في النفقات : الفصل التاسع
 :وفيه مبحثان 
 .الفرق بني االمتناع من النفقة، واالمتناع من الوطء: املبحث األول 
 .الفرق بني افتكاك القريب من األرس، وبني استنقاذه من الرق يف الوجوب :املبحث الثاين 
 

 الفروق الفقهية في الحضانة: الفصل العاشر
 :وفيه مخسة مباحث 
 . وقرابة األم يف استحقاق احلضانة الفرق بني قرابة األب،:املبحث األول 
 . الفرق بني عمود النسب، وغريه يف احلضانة:املبحث الثاين 
 الفرق يف احلضـانة بـني أن يكـون الوالـدان يف مرص واحـد، أو يف مرصيـن :املبحث الثالث 

 .خمتلفني
 . الفرق يف التخيري بني الغالم، واجلارية:املبحث الرابع 
 . التخيري بني الصبي املميز، وغري املميز الفرق يف:املبحث اخلامس 

 
 :الخاتمة

وفيها ذيلت البحث بـأهم النتـائج، وبعـض التوصـيات واملقرتحـات التـي ظهـرت يل أثنـاء 
 .البحث
 



 
 

 ١٧ 


 :لقد واجهتني بعض الصعوبات أثناء إعداد هذا البحث، ومن أمهها

ني سـطور مؤلفـات شـيخ َّأن البحث مر بمراحل عـدة، فمـن مرحلـة البحـث عـن الفـروق بـ -١
ـر  ـة الدراـسـة والتحرـي ـن مواضــع ـعـدة، إىل مرحـل ـا ـم ـا، وتوثيقـه ـة ومجعـه اإلـسـالم اـبـن تيمـي

 .واالستدالل
أن شيخ اإلسالم ابن تيمية حينام يذكر الفرق بني الفرعني، فقلام يسـتدل لـه، ممـا يضـطرين إىل  -٢

 .   يف التفريقالبحث يف كثري من الكتب من أجل الظفر بدليل، أو قاعدة استند عليها
طول البحث وسـعته، حيـث اشـتمل املبحـث الواحـد عـىل مسـألتني فقهيتـني، مسـتقلتني، يف  -٣

 .التصوير واألدلة والتوثيق
ًدقة مسائل البحث مما اقتىض عند حتريرها وبحثها جهدا كبريا ومضنيا -٤ ً ً. 
 قراءة الباب ًتشعب مسائل البحث وتفرقها يف أبواب كثرية، وأحيانا يف غري مظاهنا، مما يقتيض -٥

ًبالكامل حتى أصل إىل عني املسألة، وهذا يأخذ جهدا ووقتا كبريين ً. 
 

ٍوقبل أن أهني القول يف هذه املقدمة، أرى لزاما عيل أن أويف كل صـاحب حـق حقـه، و كـل  َّ ً
َّ الذي من عيل بنعمة اإلسالم، وهداين إىل طريق العلم،  فأشكر الباري جل وعالٍذي فضل فضله،

ًأشكر زوجي الـذي كـان هنـرا للعطـاء، فقـد بـذل د والشكر، وله الثناء احلسن، ومن ثم فله احلم
َّقصارى جهده يف رعايتي، وتأييدي، وتوجيهي، وبث يف العزيمة عىل مواصلة الطريـق يف طلـب 

 .العلم، فله مني كل التقدير واالعرتاف باجلميل
ًوأشكر والدي احلنون الذي غذاين صغرية، ورعاين يافعة،   .َّوغرس يف بذرة العلمً

ًوأشكر والديت احلبيبة التي محلتني وهنا عىل وهن، ورعتني طفلة حتـى كـربت، ومـا زالـت  ً
 .حتوطني بحناهنا الفياض، وتدعو يل آناء الليل، وأطراف النهار

 .َّوأشكر رحيانتي بسمه ودعد عىل حتملهام بعدي، وانشغايل عنهام بعض الوقت
 دعمهـم املعنـوي، ومـؤآزرهتم يل طيلـة البحـث، ودعـواهتم كام أشكر إخويت وأخوايت عـىل

ل فريـان الوليد بن عبد الـرمحن آ:  الدكتورالصادقة، وأخص بالشكر أخي فضيلة الشيخ األستاذ
 .عىل إرشاداته وتوجيهاته



 
 

 ١٨ 

صـالح بـن حمـمـد احلسـن، الـذي تفضـل بقـبـول : وأشـكر فضـيلة الشـيخ األـسـتاذ الـدكتور
ًقاد خطاي يف هذا البحث، خطوة خطوة، ومل يدخر شيئا من جهده اإلرشاف عىل هذه الرسالة، و

ووقته يف سبيل توجيهي وإرشادي، من بدء الطريق، وحتى خرج هذا البحث للنـور، فجـزاه اهللا 
 .خري اجلزاء، وبارك اهللا له يف علمه وعمله

ية الرشيعة، كام أتقدم بالشكر اجلزيل إىل جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ممثلة يف  كل
صالح الوشيل، ووكيل الكلية، ووكيل : وعىل رأسها عميد كلية الرشيعة، فضيلة الشيخ الدكتور

 .كلية الرشيعة للدراسات العليا
وأشكر عامدة الدراسات العليا عىل ما تبذله من جهود يف تذييل الصعوبات أمام البـاحثني، 

 . وإرشادهم
سم الفقه، وأعضائه، ويف مقدمتهم رئـيس قسـم كام ال يفوتني أن أقدم شكري وتقديري لق

 .حسني العبيدي عىل ما يبذله من جهود متواصلة يف خدمة القسم: الفقه، فضيلة الشيخ الدكتور
 ما أملك مـن جهـد يف خلطأ، وكل ما أدعيه أين بذلتوبعد هذا، فإين ال أدعي العصمة من ا

 . للمسلمنيًونافعة ، ً خالصة هللاكون أن ت أرجو هذه الرسالة التيسبيل تقديم
 . وفقت فهذا ما أبتغيه، وهللا احلمد واملنةفإن

 .وإن كان غري ذلك، فحسبي أين أردت اخلري، وبذلت يف سبيله ما وسعني من جهد
 .وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم



 
 

 ١٩ 

 
 
 
 
 
 







 






 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢٠ 

 
 
 
 
 
 




 


 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢١ 

 



 
 :اسمه ونسبه: ًأوال

بد احلليم بن هو تقي الدين أبو العباس، أمحد بن الشيخ اإلمام شهاب الدين أيب املحاسن ع
الشيخ اإلمام جمد الدين أيب الربكات عبد السالم بن أيب حممد عبد اهللا بـن أيب القاسـم اخلرض بـن 

َ النمريي)١(حممد بن اخلرض بن عيل بن عبد اهللا بن تيمية  .)٤(، ثم الدمشقي)٣(َّ احلراين)٢(ُّ
 .)٥(املعروف بشيخ اإلسالم ابن تيمية

 :مولده ونشأته: ًثانيا
 مـن شـهر ربيـع – أو الثاين عرش -َّاإلسالم ابن تيمية بحران يوم االثنني، العارش ولد شيخ 

 .)٦(هـ٦٦١األول سنة 
 بسبب أوضاع ؛وبقي فيها إىل أن بلغ السابعة من عمره، ثم سافر به والده مع والدته وإخوته

 ـــــــــــــــــ
َأن جده حممد بن اخلرض حج عىل درب تيامء، فرأى جارية خرجت من خباء، فلام رجع و: سبب تلقيبه بابن تيمية)   ١( ََّّ جد زوجته َ

 .أي أهنا تشبه تلك اجلارية التي رآها بتيامء: يا تيمية، يا تيمية : ًولدت بنتا، فرفعوها إليه، فقال
ُّه حممدا كانت أمه تسمى تيمية، فنسب إليهاَّإن جد: وقيل ُ ً. 

 ).   ٢٢/٢٨٩(، سري أعالم النبالء )٢٨١-٤/٢٨٠(، طبقات علامء احلديث )٤(العقود الدرية : ينظر 
مريي) ٢(  . وهي بطن من عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن– من قبائل العرب –مري ُنسبة إىل قبيلة ن: َ  النُّ

 ).٣/١١٩٥(معجم قبائل العرب : ينظر
َّبـني الرقـة َّ وهي بلدة يف اجلزيرة بني الشام والعراق، بينها وبني الرها يوم، و-بتشديد الراء-َّنسبة إىل بلدة حران : َّاحلراين)   ٣(

من بالد تركيا، وهي من حيث الطول مخسة وستون درجـة، ومـن حيـث ) اأورف(يومان، وهي اآلن موضع املدينة املسامة 
 .العرض ستة وثالثون درجة

 .)١/٤٤ ( للمغريب، اجلغرافيا)١/٤٣٥(، معجم ما استعجم )٢/٢٣٥(معجم البلدان : ينظر 
 ).١٧/٤٥١(، البداية والنهاية )١٢(، األعالم العلية )٢/١٢٩٦(فاظ ، تذكرة احل)٣(العقود الدرية : ينظر)   ٤(
    . َّ بأن من سمى ابن تيمية شيخ اإلسالم كافر: للرد عىل من زعم؛وقد صنفه ابن نارص الدين، )٥٧(الرد الوافر : ينظر)   ٥(
 ).    ١٨/٢٩٧(، البداية والنهاية )١٦(، األعالم العلية )٤(العقود الدرية : ينظر)   ٦(



 
 

 ٢٢ 

َّلتـرت عليهـا،  التـي كانـت أحواهلـا سـيئة بعـد اسـتيالء ا–َّ ومنها حـران –ديار بني بكر وما حوهلا 
 .)١(هـ، واستوطنوها٦٦٧فوصلوا إىل دمشق سنة 

وقد نشأ شيخ اإلسالم ابن تيمية يف بيت علم وفقه ودين، فأبوه وأجداده، وإخوتـه، وكثـري 
من أعاممه كانوا من العلامء املشاهري، أهل الدراية التامـة يف النقـل، والقـدم الراسـخة يف الفضـل، 

ُّويـأيت يف مقـدمتهم جـده عبـد  السـالم بـن عـبـد اهللا بـن تيميـة جمـد الـدين أبـو الربكـات ـصـاحب َ
 .)٢(التصانيف، ووالده عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية

ًوكان الشيخ بارا بوالديه ورعا، عابدا، صواما، قواما، عفيفا، تقيا، صاحلا، وقافا عند حدود  َّ ً ً ً ً ً ً ً ًَّ َّ
ًاهللا، آمرا باملعروف ناهيا عن املنكر، مقتصدا ً  .)٣( يف ملبسه ومأكلهً

ًوقد خصه اهللا برسعة احلفظ وإبطاء النسيان، فلم يكن يقف عىل يشء أو يسمع بيشء غالبـا  َّ
إال ويبقى عىل خاطره، إما بلفظه، أو معناه، وكان حيرض املدارس واملحافـل يف صـغره، وينـاظر، 

 .)٤(! ويفحم الكبار
 

 :طلبه للعلم، وفقهه: ًثالثا
إلسـالم ابـن تيميـة يف دمشـق انرصف إىل طلـب العلـم فحفـظ القـرآن بعد أن استقر شيخ ا

الكريم وهو صغري، ثم بدأ بطلب العلم عىل أبيه وعلامء دمشق، فعنـي بدراسـة احلـديث، وتعلـم 

 ـــــــــــــــــ
 ).    ١٨/٢٩٧(، البداية والنهاية )١٦(، األعالم العلية )٤(العقود الدرية : ينظر)   ١(
 .)١٨(األعالم العلية : ينظر)   ٢(

، َّ بن تيمية النُّمريي احلراين، احلنـبيل بن عبداهللا شهاب الدين أبو املحاسن عبد احلليم بن عبد السالم:ووالده عبد احلليم هو
ًكان إماما حمققا ملا ينقله، وكان شيخ البلد بعد أبيه، وخطيبه وحاكمه، قال الذهبي عنـه، هـ٦٢٧ولد سنة  وكـان الشـيخ « :ً

ة، َّ، وبارش بدمشق مشيخة دار احلديث السـكري»شهاب الدين من أنجم اهلدى، وإنام اختفى بني نور القمر وضوء الشمس 
 .هـ٦٨٢ سنة  يف دمشقوتويف

-٤/١٨٥ ( ، الذيل عىل طبقات احلنابلـة)١٧/٥٩٢(، البداية والنهاية )٣/٣٤٩(اريخ من غرب  يف تالعرب: يف ترمجتهينظر 
 ).      ٧/٦٥٦(،  شذرات الذهب )١٨٩

 ).   ٤/٤٩٨( ، الذيل عىل طبقات احلنابلة)١/١٣٦( ، املقصد األرشد)٤/٢٨٣(طبقات علامء احلديث : ينظر)   ٣(
 ).   ١/١٣٣(ألرشد ، املقصد ا)١٨(األعالم العلية : ينظر)   ٤(



 
 

 

 .)١(اخلط واحلساب، وأقبل عىل الفقه، فتفقه عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، وقرأ العربية
ه، وأقبل عىل التفسري، وأحكم أصول الفقه، هذا كله حتى فهم)٢(وأخذ يتأمل كتاب سيبويه

ُوهو بعد ابن بضع عرشة سنة ْ َ)٣(. 
َثم توسع يف دراسة العلوم، وتبحر فيها، فسمع احلديث، وأكثـر بنفسـه مـن طلبـه، وكتـب،  َ َّ َّ

ِّوخرج، ونظر يف الرجال والطبقات، وحصل ما مل حيصله غريه َُّ َ َ َّ)٤(. 
ُيف دقائق معانيه، واستنبط منه أشـياء مل يسـبق إليهـا، وأتقـن وبرع يف تفسري القرآن، وغاص 

ّالعربية أصوال وفروعا، ونظر يف العلوم الفلسفية، وآراء املتكلمني، ورد ما أخطؤوا فيـه، وحـذر  ً ً
ّمنه، وفاق الناس يف معرفة الفقه واخـتالف املـذاهب، فقـل أن يـتكلم يف مسـألة إال ويـذكر فيهـا 

وأقـوال علـامء املـذهب الواحـد إذا تعـددت، ومـذاهب الصـحابة، ومـن أقـوال األئمـة األربعـة، 
 .)٥(بعدهم، وجيتهد يف بيان األدلة من الكتاب والسنة

اجتمعت فيه رشوط االجتهـاد « :-)٧( كام نقله عنه ابن نارص الدين – )٦( قال ابن الزملكاين

 ـــــــــــــــــ
 ).      ٤/٤٩٤(، الذيل عىل طبقات احلنابلة )٦(العقود الدرية : ينظر)   ١(
سيبويه، موىل بني احلارث بن كعب، كان أعلم املتقدمني :أبو برش عمرو بن عثامن بن قنرب الفاريس، ثم البرصي، امللقب: هو)   ٢(

 .هـ ، وهو األصح١٨٠نة واملتأخرين بالنحو، ومل يوضع فيه مثل كتابه، تويف س
 .هـ١٨٨سنة : وقيل
، سـري أعـالم )٤٦٥-٣/٤٦٣(، وفيات األعيان )٢١٢٩-٥/٢١٢٢(إرشاد األريب إىل معرفة األديب : يف ترمجتهينظر

 ).   ٣٥٢-٨/٣٥١(النبالء 
 ).   ٤/٤٩٤(، الذيل عىل طبقات احلنابلة )٦(العقود الدرية : ينظر)   ٣(
 ).   ٨/١٤٤(، شذرات الذهب )٤/٤٩٦(احلنابلة الذيل عىل طبقات : ينظر)   ٤(
 ).   ٤٩٧-٤/٤٩٦(الذيل عىل طبقات احلنابلة : ينظر)   ٥(
هــ، قـايض ٦٦٧ ابن الزملكاين، ولد سنة ،كامل الدين أبو املعايل حممد بن عيل بن عبد الواحد األنصاري، الشافعي،: هو)    ٦(

، رد عىل ابن تيمية يف مسألة الزيارة، الرد عىل ابن تيمية يف مسألة الطالقال: القضاة، وكبري الشافعية يف عرصه، من مصنفاته
 .هـ٧٢٧تويف سنة 

، شـذرات الـذهب )٢٠٦-٩/١٩٠( ، طبقات الشافعية الكـربى للسـبكي)١١-٤/٧(فوات الوفيات : ينظر يف ترمجته
)١٤١-٨/١٤٠    .( 

الدمشقي الشافعي، شمس الدين، ويعرف بابن نارص الدين، ولد حممد بن عبداهللا بن حممد بن أمحد بن جماهد القييس : هو)    ٧(
= 

٢٣ 



 
 

 ٢٤ 

 منـه يف مـذهبهم مـا مل وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معـه، اسـتفادوا...عىل وجهها
 .)١(»يكونوا عرفوه قبل ذلك 

 واجتمعت يف شيخ اإلسـالم صـفات املجتهـد منـذ شـبابه، فجلـس لإلفتـاء والتـدريس ومل 
ُيتجاوز العرشيـن مـن عمـره، ثـم مـا لبـث أن صـار إمامـا يعـرتف لـه اجلهابـذة بـالعلم والفضـل  ِ َ ً

 .)٢(واإلمامة
 ومشيخة -هـ٦٩٠قبل :  أي-ة قبل التسعنيُوقد عرض عليه قضاء القضا«: قال ابن رجب

ًالشيوخ، فلم يقبل شيئا من ذلك َ َ«)٣(. 
 :شيوخه: ًرابعا

ًتوجه شيخ اإلسالم ابن تيمية إىل حتصيل العلم مبكرا، وكان هلذا أكرب األثر يف كثرة شيوخه 
 .)٤(وسامعاته، حتى بلغ عدد الذين سمع منهم أكثر من مائتي شيخ

ًالذين تلقى عنهم، معرفة هبم باختصار، فمنهموسأذكر طائفة من شيوخه  ِّ ُ: 
زين الدين أبـو العبـاس أمحـد بـن عبـد الـدائم بـن نعمـة املقـديس، الصـاحلي، احلنـبيل،  -١
 .ِّاملحدث

 .)٥(هـ٦٦٨هـ، وتويف سنة ٥٧٥ انتهى إليه علو اإلسناد، ولد سنة 
 .)٦(    سمع منه شيخ اإلسالم ابن تيمية وعمره سبع سنني، وروى عنه

 ــــــــــــــــــ
ًهـ، كان إماما ومؤرخا وحافظا حمدثا، ومن مصنفاته٧٧٧سنة  = ً ً بأن من سمى ابـن تيميـة شـيخ : الرد الوافر عىل من زعم: ً

 . هـ٨٤٢ًتويف مسموما سنة  ، كافر :اإلسالم
 ).  ٣٥٦-٩/٣٥٤(، شذرات الذهب )٢/٥٨١( شايف، الدليل ال)١٠٦-٨/١٠٣( الضوء الالمع:  ينظر يف ترمجته

 ).   ١٠٩(الرد الوافر)   ١(
 ).      ٢٤(العقود الدرية : ينظر)   ٢(
 ).      ٤/٤٩٨(الذيل عىل طبقات احلنابلة    )٣(
 ).٦( العقود الدرية : ينظر)   ٤(
-٤/٩٦(، الذيل عىل طبقات احلنابلة )٤٨٩-١٧/٤٨٨(، البداية والنهاية )٣١٨-٣/٣١٧(العرب يف تاريخ من غرب: ينظر)   ٥(

 ).   ٧/٥٦٧(، شذرات الذهب )١٠٠
 ).      ٧/٥٦٨(، شذرات الذهب )١/١٤٤( الدرر الكامنة ،)١/٥٦( معجم الشيوخ للذهبي ،)٤(العقود الدرية : ينظر)   ٦(



 
 

 ٢٥ 

 .َّال الدين أبو حممد عبد الرمحن بن سليامن بن سعد البغدادي، احلراين، الفقيه احلنبيلمج -٢
 .)١(هـ٦٧٠هـ، وتويف سنة ٥٨٥ًكان إماما بحلقة احلنابلة باجلامع، ولد سنة 

 .)٢(روى عنه شيخ اإلسالم ابن تيمية
حلـارثي، كامل الدين أبو نرص عبد العزيز بن عبد املـنعم بـن اخلرض بـن شـبل بـن عبـد ا -٣
 .املسند

 .)٣(هـ٦٧٢هـ، وتويف سنة ٥٨٩ ولد سنة 
 .)٤(ًسمع منه شيخ اإلسالم ابن تيمية كثريا

ـري  -٤ تـقـي اـلـدين أـبـو حمـمـد إـسـامعيل ـبـن إـبـراهيم ـبـن أيب اـلـيرس التـنـوخي الدمـشـقي، كـب
 .املحدثني، ومسندهم

 .)٥(هـ٦٧٢هـ، وتويف سنة ٥٨٩ولد سنة 
 .)٦(ًسمع منه شيخ اإلسالم ابن تيمية كثريا

 مجال الدين أبو زكريا ابن الصرييف حييى بن أيب منصور بن أيب الفتح بن رافـع احلـراين،  -٥
 .احلنبيل

ًكان إماما مفتيا، ولد سنة   .)٧(هـ٦٧٨هـ، وتويف سنة ٥٨٣ً
 .)٨(سمع منه شيخ اإلسالم ابن تيمية

 .أمني الدين أبو حممد القاسم بن أيب بكر بن قاسم بن غنيمة املقرىء األربيل -٦

 ـــــــــــــــــ
 ).      ٧/٥٧٨(ذرات الذهب ، ش)١٠٦-٤/١٠٣(، الذيل عىل طبقات احلنابلة )٣/٣٢١( العرب يف تاريخ من غرب: ينظر)   ١(
 ).   ١٨/٨١(جمموع الفتاوى : ينظر)   ٢(
 ).   ٧/٥٩٠(، شذرات الذهب )٤/١٤٩١(، تذكرة احلفاظ )٣٢٦-٣/٣٢٥(العرب يف تاريخ من غرب: ينظر)   ٣(
 ).٤(العقود الدرية : ينظر)   ٤(
، شـذرات الـذهب )١٧/٥١٣(دايـة والنهايـة ، الب)٤/١٤٩٠(، تذكرة احلفاظ )٣/٣٢٥(العرب يف تاريخ من غرب: ينظر)   ٥(

)٧/٥٩٠    .( 
 ).   ٤(العقود الدرية : ينظر)   ٦(
 ).      ٦٣٣-٧/٦٣٢(، شذرات الذهب )١٥٢-٤/١٤٩(، الذيل عىل طبقات احلنابلة )٣/٨٧(املقصد األرشد : ينظر)   ٧(
 ).      ٥(العقود الدرية : ينظر)   ٨(



 
 

 ٢٦ 

 .)١(هـ٦٨٠هـ، وتويف سنة ٥٩٥ولد سنة 
 .)٢(سمع منه شيخ اإلسالم ابن تيمية

َّشهاب الدين أبو املحاسن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية النمريي احلراين، احلنبيل -٧ ُّ. 
 .)٣(والد شيخ اإلسالم ابن تيمية

 .)٤(ديثقرأ عليه شيخ اإلسالم ابن تيمية الفقه واألصول، كام روى عنه بعض كتب احل
شمس الدين أبو حممد ابن أيب عمر عبد الرمحن بن حممد بن أمحـد بـن قدامـة املقـديس،  -٨

 .الفقيه احلنبيل، قايض القضاة
 .صاحب الرشح الكبري، انتهت إليه رئاسة العلم يف عرصه

 .)٥(هـ٦٨٢هـ، وتويف سنة ٥٩٧ولد سنة 
 .)٦( احلديثقرأ عليه شيخ اإلسالم ابن تيمية الفقه واألصول، كام روى عنه

أبو حييى إسامعيل بن أيب عبد اهللا بن محاد بن عبد الكريم العسقالين ثم الصاحلي، أحـد  -٩
 .رواة املسند

 .)٧(هـ٦٨٢هـ، وتويف سنة ٥٩٥ولد سنة 
 .)٨(قرأ عليه شيخ اإلسالم ابن تيمية

ْأمني الدين أبو اليمن املجد عبد الصمد بن عبد الوهاب بن أيب الربكـات احلسـن بـن  -١٠ ُ
 ـــــــــــــــــ

 ).  ٧/٦٤١(، شذرات الذهب )٣/٣٤٤( العرب يف تاريخ من غرب: ينظر)   ١(
 ).   ١/١٤٤(الدرر الكامنة : ينظر)   ٢(
،  )١٨٩-٤/١٨٥(، الذيل عىل طبقـات احلنابلـة )١٧/٥٩٢(، البداية والنهاية )٣/٣٤٩( يف تاريخ من غرب العرب: ينظر)   ٣(

 ).      ٧/٦٥٦(شذرات الذهب 
 ).   ٨/١٤٣(، شذرات الذهب )١/١٤٤(، الدرر الكامنة )١/١٣٣(املقصد األرشد : ينظر)   ٤(
، البدايـة والنهايـة )٢/١٠٧(، املقصـد األرشـد )٤/١٤٩٢( تذكرة احلفـاظ ،)١/٣٧٥(معجم الشيوخ للذهبي : ينظر)   ٥(

 ).   ١٨٥-٤/١٧٢(، الذيل عىل طبقات احلنابلة )١٧/٥٩١(
 ).   ٨/١٤٣(شذرات الذهب  ،)١/١٣٣(املقصد األرشد : ينظر)   ٦(
 ).   ٧/٦٥٦(، شذرات الذهب )٤/١٤٩٢(، تذكرة احلفاظ )٣/٣٤٩(العرب يف تاريخ من غرب: ينظر)   ٧(
 ).   ٤/١٤٩٢(تذكرة احلفاظ : ينظر)   ٨(



 
 

 ٢٧ 

 .د بن عساكر الدمشقي، الشافعيحمم
 .)١(هـ٦٨٦هـ، وتويف سنة ٦١٤ولد سنة 

 . )٢(أخذ عنه شيخ اإلسالم ابن تيمية احلديث
فخر الدين أبو احلسني عـيل بـن أمحـد بـن عبـد الواحـد بـن أمحـد البخـاري السـعدي  -١١

 .ِّاملقديس الصاحلي الفقيه املحدث
 .)٣(هـ٦٩٠هـ، وتويف سنة ٥٧٥ولد سنة 

 .)٤(اإلسالم ابن تيميةسمع منه شيخ 
ينرشح صدري إذا أدخلت ابن البخاري بيني وبني رسـول « :وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

  .)٥(» يف حديث rاهللا 
َّزين الدين أبو الربكات املنجى بن عـثامن بـن أسـعد بـن املنجـى التنـوخي الدمشـقي،  -١٢ َُّ ُ

 .احلنبيل
 .رشح املقنع:  ومن مؤلفاتهانتهت إليه رئاسة املذهب احلنبيل بالشام يف وقته،

 .)٦(هـ٦٩٥هـ، وتويف سنة ٦٣١ولد سنة 
 .)٧(أخذ عنه شيخ اإلسالم ابن تيمية الفقه واألصول

شمس الدين أبو عبداهللا حممد بن عبد القوي بن بدران بن عبداهللا املرداوي املقديس،  -١٣
 .الصاحلي، احلنبيل، النحوي

 ـــــــــــــــــ
 ، الـدليل الشـايف)١٧/٦١١(، البدايـة والنهايـة )٢/٣٢٨( فـوات الوفيـات ،)١/٣٩٤(معجم الشيوخ للـذهبي : ينظر) ١(

 ).٧/٦٩٢(، شذرات الذهب )١/٤١٣(
 ).      ٥(العقود الدرية : ظرين)   ٢(
، الـذيل عـىل )٢/٢١٠(، املقصد األرشـد )٦٤١-١٧/٦٤٠(، البداية والنهاية )٣/٣٧٣( العرب يف تاريخ من غرب: ينظر)  ٣(

 ).   ٢٥٠-٤/٢٤١(طبقات احلنابلة 
 ).١/١٤٤(، الدرر الكامنة )٥(العقود الدرية : ينظر)   ٤(
 ).      ٤/٢٤٥(عىل طبقات احلنابلة الذيل : عنه يفكام نقل ابن رجب )   ٥(
 ).٧/٧٥٦(، شذرات الذهب )٢٧٤-٤/٢٧١(، الذيل عىل طبقات احلنابلة )٦٨٨-١٧/٦٨٧(البداية والنهاية  :ينظر)   ٦(
 ).   ٨/١٤٣(شذرات الذهب  ،)١/١٣٣(املقصد األرشد : ينظر)   ٧(



 
 

 ٢٨ 

 .)١(هـ٦٩٩هـ، وتويف سنة ٦٣٠ولد سنة 
 .)٢( شيخ اإلسالم ابن تيمية العربيةقرأ عليه
 :تالميذه: ًخامسا

من الصعوبة اإلحاطة بتالميذ شيخ اإلسالم ابن تيمية، واآلخذين عنه، واملتأثرين بـه، فقـد 
ًامتدت دروسه نحوا من مخسة وأربعني عاما، وكـان أول درس لـه سـنة  هــ، بـدار احلـديث ٦٨٣ً

 .)٣(السكرية
ِّالـقـايض ـهبـاء اـلـدين املزـكـي : ق وفـضـالؤها، ـمـنهمدرس كـبـار عـلـامء دمـشــهـذا اـلـوحرض 

ـاج اـلـدين الـفـزاري ـشـيخ الـشـافعية)٤(الـشـافعي َّ، وزـيـن اـلـدين ـبـن املنـجـى ـشـيخ )٥(، والـشـيخ ـت
 .)٦(احلنابلة

ّلذلك ازدحم عليـه الطلبـة ليغرفـوا مـن هـذا البحـر، كـل بحسـب جهـده، فخرجـت هـذه  ٌّ
 ـــــــــــــــــ

 ).   ٣٠٩-٤/٣٠٧(، الذيل عىل طبقات احلنابلة )٤/١٤٨٦(، تذكرة احلفاظ )٣/٤٠٢( العرب يف تاريخ من غرب: ينظر)   ١(
 ).      ٤/٣٠٧(، الذيل عىل طبقات احلنابلة )١/١٣٣(، املقصد األرشد )٦(العقود الدرية : ينظر)   ٢(
 ).١٣٤-١/١٣٣(، املقصد األرشد )١٧/٥٩٣(، البداية والنهاية )٤/١٥٠١(تذكرة احلفاظ : ينظر)   ٣(

َّودار احلديث السكرية ر، وقد أوقفها عليه زكي الدين بن الطالئـع،  أنش:ُ َأها يف العهد اململوكي األمري رشف الدين بن سكَّ َ َ
ّهـ، يف حملة القصاعني، بجوار دار القرآن اخليرضية، من جهة اجلنوب، قبالة جنويب جامع القلعي، وتعرف ٦٧٤وذلك سنة  ّ ّ

ُّأيضا باخلانقاه  السكرية، ويل مشيختها والد شيخ اإلسالم ، ثـم ويل  ابن تيميةَّ عبداحلليم، ثم درس هبا بعده شيخ اإلسالمً
َ ثم العالئي، وقد درستة السكرية بعده صدر الدين سليامن بن عبد احلكم املالكي،مشيختها الذهبي، ثم ويل مشيخ ِ ُ. 

الشام  خطط ،)٨٠-١/٧٤( الدارس يف تاريخ املدارس ،)١٨/٤٠٩،٦٠٠(، )٥٩٣-١٧/٥٩٢(البداية والنهاية : ينظر
 ).    ١/٢٧١(، معجم دمشق التارخيي للشهايب )٦/٧٣(ملحمد كرد عيل 

ِّيوسف بن قايض القضاة حمي الدين أيب الفضل حييى بن حممد بن عيل القريش الدمشقي، املعروف ببهاء الدين ابن الزكي : هو)  ٤( َّ
ًالشافعي، قايض القضاة، كان فقيها، فاضال مربزا، ولد سنة   .هـ ٦٨٥ سنة هـ، وتويف٦٤٠ًً

 ).   ٧/٦٨٨(، شذرات الذهب )١٧/٦٠٤(، البداية والنهاية )٨/٣٦٥(طبقات الشافعية الكربى للسبكي :  يف ترمجتهينظر
هـ، شيخ ٦٢٤عبد الرمحن بن إبراهيم بن سباع الفزاري الدمشقي الشافعي، تاج الدين، املعروف بالفركاح، ولد سنة: هو)   ٥(

 .هـ٦٩٠ة تويف سن، الشافعية يف زمانه
 ).  ١٧/٦٤١(، البداية والنهاية )٨/١٦٣( للسبكي  الكربى، طبقات الشافعية)٢/٢٦٣(فوات الوفيات : يف ترمجته ينظر

 ).١٣٤-١/١٣٣(، املقصد األرشد )٤/١٥٠١(تذكرة احلفاظ : ينظر   )٦(



 
 

 ٢٩ 

ِّالدروس نخبة من العلامء األفذاذ سأعرف ببعضه  :م باختصار ُ
ِّعلم الدين أبو حممد القاسم بن حممد بن الربزايل الشافعي، اإلمـام احلـافظ املـؤرخ، حمـدث  -١

 .الشام
 .)١(هـ٧٣٩هـ، وتوىف سنة ٦٦٥ولد سنة 

 .)٢(سمع من شيخ اإلسالم ابن تيمية
ّمجـال الـدين أـبـو احلجـاج يوـسـف بـن الزـكـي عبـد اـلـرمحن املـزي القـضـاعي، ثـم الكلـبـي،  -٢

 . الدمشقي
 .)٣(هـ٧٤٢هـ، وتوىف سنة ٦٥٤ولد سنة هتذيب الكامل، : ن تصانيفهم

 .)٤(ترافق هو و شيخ اإلسالم ابن تيمية يف سامع احلديث، والنظر يف العلم
شمس الدين أبو عبداهللا، حممد بن أمحد بن عبد اهلادي بن قدامة املقديس الصاحلي، الفقيه،  -٣

 .ِّاملحدث، املتفنن
هــ، وتـوىف ٧٠٤ية يف مناقب شيخ اإلسالم ابن تيمية، ولد سـنة العقود الدر: ومن تصانيفه

 .)٥(هـ٧٤٤سنة 
 .)٦(الزم شيخ اإلسالم ابن تيمية مدة، وقرأ عليه

شمس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي الشافعي، اإلمـام احلـافظ، مـؤرخ  -٤
 .اإلسالم

 ـــــــــــــــــ
طبقات الشافعية البن قايض  ،)٢١٧( ، الرد الوافر)٤١٣-١٨/٤١٢(، البداية والنهاية )٣/١٩٦(فوات الوفيات : ينظر)   ١(

 ).    ٢/٦٦(شهبة 
 ).   ٨/١٤٧(، شذرات الذهب )١٣(العقود الدرية : ينظر)   ٢(
، )٤٢٨-١٨/٤٢٧(، البداية والنهاية )١٠/٣٩٥(  للسبكي الكربى، طبقات الشافعية)٤/١٤٩٨(تذكرة احلفاظ : ينظر)   ٣(

 ).    ٤/٤٥٧(الدرر الكامنة 
 ).٤/١٤٩٨(اظ تذكرة احلف: ينظر)   ٤(
، )١٢٣-٥/١١٥(، الذيل عىل طبقات احلنابلـة )٤٦٧-١٨/٤٦٦(، البداية والنهاية )٤/١٥٠٨ (املصدر السابق: ينظر)   ٥(

 ).٨/٢٤٥(شذرات الذهب 
 )    ٥/١١٦(الذيل عىل طبقات احلنابلة : ينظر)   ٦(



 
 

 ٣٠ 

 .سري أعالم النبالء، تذكرة احلفاظ: ومن تصانيفه
 .)١(هـ٧٤٨هـ، وتوىف سنة ٦٦٣سنةولد 

 .)٢(سمع من شيخ اإلسالم ابن تيمية
رساج الدين أبو حفص عمر بن عيل بـن موسـى ابـن خليـل البغـدادي، األزجـي، احلنـبيل،  -٥

 .ِّالبزار، الفقيه املحدث
هــ، وتـوىف سـنة ٦٨٨األعالم العلية، ولد سـنة : ًصنف كثريا، وألف يف سرية شيخ اإلسالم

 .)٣(هـ٧٤٩
 .)٤(عني باحلديثوشيخ اإلسالم، وصحبه وأخذ عنه، جالس 

 .شمس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي، ثم الدمشقي -٦
 .إعالم املوقعني، زاد املعاد: املعروف بابن القيم اجلوزية، صاحب التصانيف البديعة، منها

  .)٥(هـ٧٥١هـ، وتوىف سنة ٦٩١ولد سنة 
 .)٦(يمية، وأخذ عنهالزم شيخ اإلسالم ابن ت

ـصـالح اـلـدين أـبـو ـسـعيد خلـيـل ـبـن األـمـري ـسـيف اـلـدين كيكـلـدي العالـئـي، الدمـشـقي،  -٧
 .ِّالشافعي، اإلمام املحدث

 .القواعد، وجامع التحصيل: صاحب املؤلفات الكثرية، منها
 .)٧(هـ٧٦١هـ، وتويف سنة ٦٩٤ولد سنة 

 ـــــــــــــــــ
، الدرر )١٣٢-٢/١٣١(فعية البن قايض شهبة ، طبقات الفقهاء الشا)٩/١٠٠(طبقات الشافعية الكربى للسبكي : ينظر)   ١(

 ).٣٣٧-٣/٣٣٦(الكامنة 
 ).      ٨/١٤٧(، شذرات الذهب )١١(العقود الدرية : ينظر)   ٢(
 ).      ٨/٢٧٨(، شذرات الذهب )٣/١٨٠(، الدرر الكامنة )١٤٨-٥/١٤٦(الذيل عىل طبقات احلنابلة : ينظر)   ٣(
 ).  ٥/١٤٥(الذيل عىل طبقات احلنابلة : ينظر)   ٤(
 ).   ٢٩١-٨/٢٨٧(، شذرات الذهب )٤٠٣-٣/٤٠٠(، الدرر الكامنة )٥٢٤-١٨/٥٢٣(البداية والنهاية  :ينظر)   ٥(
 ).  ١٢٤( ، الرد الوافر)٥/١٧١(، الذيل عىل طبقات احلنابلة )١٨/٥٢٣(البداية والنهاية : ينظر)   ٦(
، طبقـات الفقهـاء )١٨/٦٠٠(، البدايـة والنهايـة )٤/١٥٠٧(تذكرة احلفاظ ، )١/٢٢٣(معجم الشيوخ للذهبي : ينظر)   ٧(

 ). ١٦٦-٢/١٦٤(الشافعية البن قايض شهبة 



 
 

 ٣١ 

 .)١(سمع من شيخ اإلسالم ابن تيمية، وروى عنه
 .أبو عبد اهللا حممد بن مفلح املقديس، ثم الصاحلي احلنبيل، القايض، الفقيهشمس الدين  -٨

 .)٢(هـ٧٦٣هـ، وتوىف سنة ٧١٢سنة: هـ، وقيل٧١٠ولد سنة
 .)٣(ًحرض عند شيخ اإلسالم ابن تيمية، ونقل عنه كثريا يف كتابه الفروع

بن قدامة املقديس أبو العباس أمحد بن بن احلسن بن عبداهللا بن شيخ اإلسالم أيب عمر حممد ا -٩
 .الصاحلي، احلنبيل

 .املشهور بابن قايض اجلبل، ويل القضاء بدمشق، وله اختيارات يف املذهب
 .)٤(هـ٧٧١هـ، وتوىف سنة ٦٩٣ولد سنة 

قرأ عىل شيخ اإلسالم ابن تيمية عدة مصنفات يف علوم شتى، وسمع منه، وتفقه به، وأخـذ 
 .)٥(عنه
 . عمر بن كثري القريش، الشافعيعامد الدين أبو الفداء إسامعيل بن -١٠

 .أحد األئمة الكبار يف عرصه، املربزين يف علوم القرآن، واحلديث، والتاريخ
 .تفسري القرآن العظيم، البداية والنهاية: من مصنفاته

 .)٦(هـ٧٧٤هـ، وتوىف سنة ٧٠٠ولد سنة 
 .)٧(أخذ عن شيخ اإلسالم ابن تيمية، فأكثر عنه

 :مصنفاته ورسائله: ًسادسا
ّإن الثروة العلمية التي خلفها شيخ اإلسالم ابن تيميـة مـن مؤلفـات ورسـائل أكثـر مـن أن 

 ـــــــــــــــــ
 ).     ١٧٤(الرد الوافر : ينظر)   ١(
 ).    ٣٤١-٨/٣٤٠(، شذرات الذهب )٢٦٢-٤/٢٦١(الدرر الكامنة  ،)١٨/٦٥٧(البداية والنهاية : ينظر)   ٢(
 ).   ٨/٣٤٠(شذرات الذهب : ينظر)   ٣(
  ).٣٧٧-٨/٣٧٦(، شذرات الذهب )١/١٢٠(، الدرر الكامنة )١/٩٢(املقصد األرشد : ينظر)   ٤(
 ).    ١٣٨(، الرد الوافر )١/١٢٠(الدرر الكامنة : ينظر)   ٥(
، شذرات الـذهب )٣٧٤-١/٣٧٣(، الدرر الكامنة )١٦١-٢/١٥٩(طبقات الفقهاء الشافعية البن قايض شهبة : ينظر)   ٦(

)٣٩٩-٨/٣٩٧.(  
 ).   ١/٣٧٣(الدرر الكامنة : ينظر)   ٧(



 
 

 ٣٢ 

 مـن املصـنفات – رمحـه اهللا –وللشـيخ « :حتىص، وأشهر من أن تذكر، حتى قال ابن عبـد اهلـادي
ًوالفتاوى، والقواعد، واألجوبة، والرسائل، وغري ذلك من الفوائد ما ال ينضبط، وال أعلم أحدا 

 .)١(»دمي األمة وال متأخرهيم مجع مثل ما مجع، وال صنف نحو ما صنف من متق
، )٢(وقد حاول بعض تالميذه حرص هذه املؤلفات والرسائل والفتاوى، كـابن عبـد اهلـادي

ِّوابن رشيق َ  .)٤(، والبزار)٣(ُ
ُمجعت مصنفات شيخ اإلسالم تقي الـدين « :-كام نقله عنه ابن نارص الدين- وقال الذهبي

 . )٥(»عباس أمحد بن تيمية فوجدهتا ألف مصنف، ثم رأيت له مصنفات أخرأيب ال
َّ وغالب اإلنتاج العلمي الذي ورثـه شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة يف الفقـه مل يكـن كاملؤلفـات 
املعهودة لكثري من الفقهاء من رشح املتون، والتأليف عىل أبوب الفقه، وإنام هو عبارة عن فتاوى 

 .)٦( ورسائلوقواعد وأجوبة وبحوث
 التصـنيف يف – ريض اهللا عنـه -ولقـد أكثـر « :وممن تنبه إىل ذلـك تلميـذه البـزار، فقـد قـال

 .ًاألصول فضال عن غريه من بقية العلوم
فسألته عن سبب ذلك، والتمست منه تأليف نص يف الفقـه بجميـع اختياراتـه وترجيحاتـه؛ 

 .ليكون عمدة يف اإلفتاء
 ـــــــــــــــــ

 ).٢٤(العقود الدرية )   ١(
  ).      ٧٣-٢٤ (املصدر السابق :ينظر)   ٢(
 .مع اجلامع لسرية شيخ اإلسالم ابن تيمية) ٢٨٢( أسامء مؤلفات ابن تيمية: ينظر)   ٣(

ِّوابن رشيق هو ِّشيق املغريب، ثم ُ حممد بن عبداهللا بن حممد بن أمحد، أبو عبد اهللا بن ر:َُ َ سبط ابن رشيق املالكي، كان ،ِّ َ ُ ِ
ًدينا عابدا، كثري التالوة، من تالميذ شيخ اإلسالم ابن تيمية، وهو كاتب مصنفات الشيخ، وكان ً ِّ ،بخط الشـيخ منـه 

 . هـ٧٤٩تويف سنة 
، تـاريخ ابـن قـايض شـهبة )٤/١٩٥(ين ، توضيح املشتبه البن نـارص الـد)١٨/٥١٠(البداية والنهاية : ينظر يف ترمجته

)٢/٦٥٥.( 
 ).      ٢٦-٢٣( األعالم العلية  :ينظر)  ٤(
 ).   ٧٢(الرد الوافر )  ٥(
 ).   ٥٣(منهج ابن تيمية يف الفقه للعطيشان : ينظر)  ٦(



 
 

 ٣٣ 

َّمرها قريب، ومتى قلد املسلم فيها أحد من العلامء املقلدين، جاز الفروع أ:  فقال يل ما معناه َّ
 .له العمل بقوله، ما مل يتيقن خطأه

َّقد جتاذبوا فيها بأزمة الضالل، وبان يل ...فإين رأيت أهل البدع والضالالت:  وأما األصول ِ
ـاس يف وأن مجـهـورهم أ...ًأن كـثـريا ـمـنهم إـنـام قـصـد إبـطـال الرشيـعـة املقدـسـة املحمدـيـة وـقـع الـن

 .التشكيك يف أصول دينهم
ـان يل ـك ـب ـىل ذـل ـر ـع ـت األـم ـام رأـي ـع شــبههم :  فـل ـدر عــىل دـف ـن يـق ـل ـم ـىل ـك ـه جيــب ـع أـن

 .)١(»أن يبذل جهده ليكشف رذائلهم، ويزيف دالئلهم...وأباطيلهم
 :ًوسأذكر عددا من مؤلفات شيخ اإلسالم ابن تيمية، ورسائله، فمنها

 .لفة أصحاب اجلحيماقتضاء الرصاط املستقيم يف خما -١
 .هـ١٤١٣نارص العقل، عام : الدكتور: بع يف دار العاصمة، بتحقيقُط
 .االستقامة -٢
حممد رشاد سامل، : الدكتور: بع يف مطابع جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، بتحقيقُط

 .هـ١٤٠٣عام 
 .بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية -٣
 .هـ١٣٩١حممد بن عبد الرمحن ابن قاسم، عام : صحيح وتعليقبع يف مطبعة احلكومة، بتُط

ًوطبع يف جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، حمققا يف رسائل علميـة ملجموعـة مـن  ُ
 .هـ١٤٢٦الباحثني، عام 

 .بيان الدليل عىل بطالن التحليل -٤
 .هـ١٤٢٥أمحد اخلليل، عام : الدكتور: ُطبع يف دار ابن اجلوزي، بتحقيق

 .مريةالتد -٥
ـاوى، وط ُنرشت ضــمن جمـمـوع الفـت ـقُ ـة العبيـكـان، بتحقـي ـت يف مكتـب ـدكتور: بـع حمـمـد : اـل

 .هـ١٤١٦السعوي، عام 

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٣٤-٣٣(األعالم العلية )   ١(



 
 

 ٣٤ 

 .التسعينية -٦
 .هـ١٤٢٠حممد العجالن، عام: الدكتور: ُطبعت يف مكتبة املعارف، بتحقيق

 .اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح -٧
عبـد العزيـز العسـكر، : رص، والـدكتورعـيل بـن نـا: ُطبع يف دار العاصمة، بتحقيق الدكتور

 .هـ١٤١٤محدان احلمدان، عام : والدكتور
 .حجاب املرأة ولباسها يف الصالة -٨

 .الشيخ نارص الدين األلباين: ُطبع يف املكتب اإلسالمي، بتحقيق
 .حقيقة الصيام -٩

الشيخ نـارص الـدين األلبـاين، وزهـري الشـاويش، عـام : ُطبع يف املكتب اإلسالمي، بتحقيق
 .هـ١٣٩٧

 .درء تعارض العقل والنقل -١٠
حممـد رشـاد سـامل، عـام : بع يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، بتحقيق الدكتورُط
 .هـ ١٣٩٩

 .رفع املالم عن األئمة األعالم -١١
 .مطبوع ضمن جمموع الفتاوى

 .هـ١٣٧٨حممد حامد الفقي، عام : بع بتحقيقُوط
 .ةالسياسة الرشعية يف إصالح الراعي والرعي -١٢

 .هـ١٤٢٩عيل العمران، عام : طبع يف دار عامل الفوائد، بتحقيق
 .رشح العمدة -١٣

 :بع يف أجزاءُقق وطُومل يكمله الشيخ، وإنام وصل فيه إىل آخر احلج، وقد ح
: بـع يف مكتبـة العبيكـان، بتحقيـقُمن أول الكتاب إىل هنايـة بـاب الوضـوء، ط: اجلزء األول

 .هـ١٤١٢سعود العطيشان، عام : الدكتور
ـاين ـاب الـصـ: اـجلـزء الـث ـاب آداب امليش إىلـمـن أول كـت ـع يف دار ُ الصــالة، طالة إىل آـخـر ـب ـب
 .هـ١٤١٨خالد املشيقح، عام : الدكتور: العاصمة، بتحقيق

 .هـ١٤١٧زائد النشريي، عام : بع يف دار األنصاري، بتحقيقُاجلزء الثالث يف الصيام، ط



 
 

 ٣٥ 

صـالح احلسـن، : األسـتاذ الـدكتور: رمني، بتحقيقبع يف مكتبة احلُيف احلج، ط: اجلزء الرابع
 .هـ١٤٠٩عام 

  .الصارم املسلول عىل شاتم الرسول  -١٤
 .هـ١٤١٧حممد احللواين، وحممد شودري، عام : بع يف رمادي للنرش، بتحقيقُط

 .بنظرية العقد: ، املشهورالعقود -١٥
 .هـ١٤٢٣نشأت بن كامل املرصي، عام : بع يف مكتبة املورد، بتحقيقُط

 .توى احلموية الكربىالف -١٦
 .هـ١٤٢٥الدكتور محد التوجيري، عام : بع يف دار الصميعي، بتحقيقُط

 .بالقواعد النورانية الفقهية: ، املشهورةالقواعد الكلية -١٧
 . هـ١٤٢٣حميسن املحيسن، عام : بعت يف مكتبة التوبة، بتحقيقُط

 .منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة والقدرية -١٨
حممد رشاد سامل، / الدكتوربع جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، بتحقيقبع يف مطاُط

 . هـ١٤٠٦عام 
 

 يف كتب ه، ورسائلابن تيمية، وفتاويهشيخ اإلسالم  وقد قام بعض العلامء بجمع اختيارات 
 :وجماميع فقهية، منها

 .اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية البن القيم -١
 .هـ ١٤٠٣ أبو زيد، عام بكر: الشيخ الدكتور: نرشها

 .األخبار العلمية من االختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية للبعيل -٢
أمحـد اخلليـل، عـام : ًبع أيضا يف دار العاصـمة، بتحقيـقُمطبوع ضمن الفتاوى الكربى، وط

 .هـ١٤١٨
 .جامع املسائل لشيخ اإلسالم ابن تيمية -٣

 .هـ١٤٢٢مد عزير شمس، عام حم: ُطبع يف دار عامل الفوائد، مجع وحتقيق
 .الفتاوى الكربى -٤
 .هـ١٣٨٦بعت يف دار املعرفة، عام ُط
 .جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية -٥



 
 

 ٣٦ 

عبـد الـرمحن ابـن : ُطبعت يف جممع امللك فهد لطباعة املصـحف الرشيـف، بجمـع وترتيـب
 .هـ١٤١٦قاسم، وابنه حممد، عام 

 .يميةاملستدرك عىل جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن ت -٦
 .هـ١٤١٨ُحممد بن عبد الرمحن بن قاسم، طبع عام : مجع وترتيب

 :حمنته: ًسابعا
ًلقد تعرض شيخ اإلسالم ابن تيمية إىل حمن عديدة، قام فيها كلها نرصة لدين اهللا، وإظهـارا  ٍ

ًكـان رمحـه اهللا سـيفا مسـلوال عـىل « :بـن تيميـةاللحق، قال ابن عبـد اهلـادي عـن شـيخ اإلسـالم  ً
ً، وشجى يف حلوق أهل األهواء املبتدعني، وإماما قائام ببيان احلق ونرصة الديناملخالفني ً ً«)١(. 

هـ، عندما قام عليه بعض العلامء بسبب الفتوى احلمويـة، ٦٩٨وكانت أول هذه املحن سنة 
يسألونه عـن الصـفات التـي وصـف اهللا هبـا نفسـه يف القـرآن الكـريم، )٢(فقد أرسل إليه أهل محاة

ّية جوابا لسؤاهلم، ورجح مذهب السلف عىل مـذهب املتكلمـنيفألف احلمو َّ، وشـنع علـيهم، )٣(ً
 .)٤(فجرى له بسببها أمور وحمن

هـ، حترك املناوئون واخلصوم لشيخ اإلسالم ابن ٧٠٥وبعد هذه احلادثة بسبع سنني، يف سنة 
ِتيمية، فجاء األمر بأن يسأل عن معتقده، فجمع له القضاة، والعلامء بمجلـس ُ  نائـب دمشـق، ثـم ُُ

ُحبس يف السجن ثامنية عرش شهرا، وبعدها أخرج بأمر من األمري ً ُ)٥(. 
ًبقي شيخ اإلسالم ابن تيمية نحـوا مـن سـتة أشـهر، أو تزيـد يـدعو النـاس ويف هذه األثناء 

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٩(العقود الدرية )   ١(
 .شام، عىل هنر العايصمدينة كبرية من مدن ال: محاة   )٢(

    ).٢/٣٠٠(معجم البلدان : ينظر
 . إىل علم الكالمنسبة :املتكلمون   )٣(

 .هو علم يقتدر معه عىل إثبات العقائد الدينية بإيراد احلجج، ودفع الشبه: وعلم الكالم
 ).   ٧(املوقف من علم الكالم لإلجيي : ينظر

 )   ٥١١/ ٤(طبقات احلنابلة ، الذيل عىل )٧٥(العقود الدرية : ينظر)   ٤(
 ).      ١٣١-١٢٨(الكواكب الدرية  :ينظر)    ٥(



 
 

 ٣٧ 

، وبني زيف شيوخهم، فتحزب عليه )١(َويرشدهم، وانتفع به خلق كثري، إىل أن تكلم يف االحتادية
ّ، وذهبوا إىل القلعة يف مجوع كثرية يشكون شيخ اإلسالم ابن تيمية للسـلطان، وادعـوا )٢(الصوفية

 ـــــــــــــــــ
 :َّ فرقة قسم شيخ اإلسالم ابن تيمية مذهبهم  إىل قسمني:االحتادية   )١(

إن الالهـوت : ًوهو قول يعقوبية النصارى، وهم أخبث قوال، وهـم السـودان والقـبط، يقولـون: االحتاد اخلاص: األول
 .طا وامتزجا كاختالط اللبن باملاء، وهو قول من وافق هؤالء من غالية املنتسبني إىل اإلسالموالناسوت اختل

 وهو قول املالحدة الذين يزعمون أنه عني وجود الكائنات، وهؤالء أكفر من اليهود والنصـارى مـن :االحتاد العام: الثاين
 :وجهني

بـه واصـطفاه، بعـد أن مل يكونـا متحـدين، وهـؤالء َّه الذي قرمن جهة أن أولئك قالوا إن الرب يتحد بعبد: الوجه األول
 . ليس هو غريه،مازال الرب هو  العبد وغريه من املخلوقات: يقولون
ًمن جهة أن أولئك خصوا ذلك بمن عظموه كاملسيح، وهؤالء جعلوا ذلك ساريا يف الكالب، واخلنازير، واألقذار، : الثاين

: سورة املائـدة[ M   rq  p   o  n  m  l  k  j  i  hL : قالواألوساخ، وإذا كان اهللا تعاىل قد
١٧.[ 

تعـاىل اهللا عـام  إن اهللا هو الكفار، واملنافقون، والصبيان، واملجانني، واألنجاس، واألنتـان، وكـل يشء؟: فكيف بمن قال
ًيقولون علوا كبريا ً. 

 .ابن عريب، وابن سبعني، والقونوي، والتلمساين: ومن هؤالء االحتادية
 ).  ١٧٥-٢/١٧١(جمموع الفتاوى : ينظر

ً مل يكن مشهورا يف القرون الثالثة، وإنام اشتهر التكلم به بعد ذلك، وقد ابتدأت الصوفية يف أول "الصوفية"لفظ : الصوفية   )٢(
ً تدرجييا الوا فيهأمرها بالزهد يف الدنيا، واإلقبال عىل اهللا تعاىل، ثم انتسب إليها طوائف من أهل البدع والزندقة حتى أدخ

برش احلايف، واحلارث املحاسبي، : عنارص من املذاهب والفلسفات األجنبية، املخالفة لإلسالم، ومن أبرز رجال الصوفية
 . وغريهمو النون املرصي، واجلنيدوذ

 .أصحاب العادات، أصحاب العبادات، أصحاب احلقيقة، والنورية، واحللولية: وللصوفية أقسام ومراتب، وهي
دعون لكشـف الرض، وتفـريج ُهلم آراء منحرفة كالغلو يف األولياء، وأهنم يعلمون الغيب، ويترصفون يف الكون، وأهنم يو

 . والنجاة من النار،الكرب، ودخول اجلنة

، مظـاهر االنحرافـات )٣٣-١٩(، هذه هي الصوفية )٨٨-٢١( مرصع التصوف ،)٢٤-١١/٥( جمموع الفتاوى :ينظر
 ).٣/٩٣٨(، )٢/٥٤٧(، )٥١-١/٣٨ (العقدية عند الصوفية



 
 

 ٣٨ 

 .)١(ُّأنه يسب مشاخيهم، فحكم عليه السلطان باحلبس
ُومكث شيخ اإلسالم ابن تيمية يف احلبس يستفتى، ويقصده الناس، ويزورونه، حتـى نقـل  ُ

ربج منهـا، فكـان يقصـده األعيـان بس بـُهـ، وح٧٠٩إىل اإلسكندرية يف آخر شهر صفر من سنة 
 .)٢( والفقهاء يقرؤون عليه، ويستفيدون منه

خرج شيخ اإلسالم ابن تيمية مـن احلـبس، ُويف اليوم الثامن من شهر شوال من هذه السنة أ
فأخذ الشيخ ينرش علمه يف القاهرة، واخللق يقرؤون عليه، ويستفتونه وجييبهم بالكالم والكتابة، 

 .)٣(هـ٧١٢ أن عاد إىل دمشق سنة واستمر عىل ذلك إىل
هـ، ورد كتاب السلطان بمنع شيخ اإلسالم ٧١٨ويف مستهل شهر مجاد األوىل من هذه سنة 

 .)٤(ابن تيمية من اإلفتاء يف مسألة احللف بالطالق، فامتنع الشيخ فرتة، ثم عاد إىل اإلفتاء بذلك
عـة ـمـن املفتـني ـبـدار ـهــ، اجتمـع القضـاة، والفقـهـاء، ومجا٧٢٠ويف شـهر رجـب ـمـن سـنة 

السعادة، وحرض شيخ اإلسالم ابن تيمية، وعاتبوه عىل استمراره يف اإلفتاء هبا، وحبسوه بالقلعة، 
  .)٥(ًوبقي هبا مخسة أشهر وثامنية عرش يوما

، وكثر القيـل والقـال؛ rِّهـ، وقع كالم يف مسألة شد الرحال لزيارة قرب النبي ٧٢٦ويف سنة 
ُ عىل جواب لشيخ اإلسالم ابن تيمية يف هذه املسـألة حـرف فيـه، ونقـل بسبب عثور أهل األهواء ِّ ُ

ُعنه ما مل يقل به، فجاء مرسوم السلطان باعتقاله يف سجن القلعة، ومنع مـن الفتيـا، ومـن اجـتامع 
 .)٦(الناس به

 ـــــــــــــــــ
 ).    ١٣٤-١٣٣(، الكواكب الدرية )٥١٥-٤/٥١١(، الذيل عىل طبقات احلنابلة )١٦٧-١٦٢(العقود الدرية : ينظر)   ١(
 ).    ٤/٥١٦(، الذيل عىل طبقات احلنابلة )١٨/٨٣(البداية والنهاية  ،)١٦٣(العقود الدرية : ينظر)   ٢(
 ).   ١٣٥( ، الكواكب الدرية )٥١٧-٤/٥١٦(، الذيل عىل طبقات احلنابلة )١٦٣(ة العقود الدري: ينظر)   ٣(
 ). ١٤٧-١٤٥( ، الكواكب الدرية )٤/٥١٨(، الذيل عىل طبقات احلنابلة )٢٥٦(العقود الدرية : ينظر)   ٤(
 .املصادر السابقة: ينظر)   ٥(
، البداية والنهايـة )٨٢(األعالم العلية  ع لسرية شيخ اإلسالم،مع اجلام) ١٨٣(هناية األرب  ،)٢٥٨(العقود الدرية : ينظر)   ٦(

 ).١٤٩-١٤٨( ، الكواكب الدرية )١٨/٢٦٧(



 
 

 ٣٩ 

 :وفاته: ًثامنا
هـ، بقلعة ٧٢٨تويف شيخ اإلسالم بن تيمية يف ليلة اإلثنني العرشين من شهر ذي القعدة سنة 

، وقد كانت جنازته مشهودة، حتى إهنا )١(ًدمشق التي كان حمبوسا فيها، وعمره سبع وستون سنة
 .)٢(شبهت بجنازة اإلمام أمحد بن حنبل

 
 

       
 

 

 ـــــــــــــــــ
 ).    ٤/٥٢٥(، الذيل عىل طبقات احلنابلة )٨٤(، األعالم العلية )٢٩٦-١٨/٢٩٥(البداية والنهاية  :ينظر)   ١(
 ).   ١٧٥-١٧٤(كواكب الدرية ، ال)١/١٣٨(املقصد األرشد  ،)٢٨٤(العقود الدرية : ينظر)   ٢(



 
 

 ٤٠ 

 
 
 
 

 
 
 




 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٤١ 





 
 :تعريف الفروق يف اللغة: ًأوال

ْمجع فرق، والفرق مصدر، يقال: فروقال َْ ًفرق يفرق فرقا وفرقانا: َ َ ُ ً َ ْ َْ ْ ُ ، فهو فارق، مـن بـاب )١(ََ
ُقتل يقتل َْ ًفـرق يفـرق فرقـا، مـن بـاب: ، ويقـال)٢(ََ ْ َ َْ َِ ِرضب يرضب: َ ْ ، واسـم )٤(، والضـم أفصـح)٣(ََ

 .مفروق: فارق، واسم املفعول: الفاعل
ًفرق بني الشيئني يفرق تفريقا، وتفرقة:  يقالِّالتفريق،: َّأما الفعل فرق، فمصدره َ ْ ً ْ ُ َ َ َِ َِ َ ِّ ، واسـم )٥(َُّ

ِّمفرق، واسم املفعول: الفاعل َّمفرق: ُ ُ. 
ًوكام تأيت الفروق مجعا للفرق، فإهنا تأيت مصدرا، يقال ًفرق يفرق فروقا:ً ُ ُ ْ َُ ُ َ)٦(. 

ًفرق له الطريق فروقا: ومن ذلك قيل ُ َ َُ  .)٧(وجههإذا اجته له طريقان، فعرف : َ
 .)٨(ّإذا أخذها املخاض فندت يف األرض: ًويقال للناقة فروقا

ّفرق يل األمر، يفرق فروقا إذا تبني ووضح: ويقال ُ ُ ًَ ُ ُ ْ َ ََ)٩(. 
ُفوارق وفرق وفرق، كركع، وكتب: واجلمع ُ َّ ُ ُ َُّ ٌ ُ ُ)١٠(. 

 ـــــــــــــــــ
 ).  ١٠/٣٠١) (فرق: مادة(، لسان العرب )٤/١٥٤٠) (فرق: مادة(الصحاح : ينظر)   ١(
 ).   ٣٨٣-٣٨٢) (فرق: مادة(املصباح املنري: ينظر)   ٢(
 ).   ٣٨٣-٣٨٢) (فرق: مادة(، املصباح املنري)١٠/٣٠٠) (فرق: مادة(لسان العرب : ينظر)   ٣(
 ).   ١١٨٤) (فرق: مادة(، القاموس املحيط )٣٨٣-٣٨٢) (فرق: مادة(باح املنرياملص: ينظر)   ٤(
 ).  ١٠/٣٠٠) (فرق: مادة(، لسان العرب )٤/١٥٤٠) (فرق: مادة(الصحاح : ينظر)   ٥(
 ).     ١٠/٣٠٣( )فرق: مادة(، لسان العرب )٤/١٥٤١) (فرق: مادة(الصحاح : ينظر)   ٦(
 ).   ١١٨٤) (فرق: مادة(، القاموس املحيط )٤/١٥٤١) (فرق: مادة(، الصحاح )٩/١٠٧) ( فرق:مادة(هتذيب اللغة : ينظر)   ٧(
 ).    ١١٨٤) (فرق: مادة(القاموس املحيط  ،)١٠/٢٩٩) (فرق: مادة(، لسان العرب )٤/١٥٤١) (فرق: مادة(الصحاح : ينظر)   ٨(
 ). ٢٦/٢٨٤( )فرق: مادة(، تاج العروس )١٠/٣٠٦) (فرق: مادة(، لسان العرب )٩/١٠٨) (فرق: مادة(هتذيب اللغة : ينظر)   ٩(
 )فـرق: مـادة(، الصـحاح )١٠/٣٠٣) (فـرق:مـادة (، مقـاييس اللغـة )٩/١٠٧) (فـرق: مـادة(هتذيب اللغـة : ينظر)   ١٠(

 ). ٢٦/٢٨٤) (فرق: مادة(، تاج العروس )١١٨٤) (فرق: مادة(، القاموس املحيط )٤/١٥٤١(



 
 

 

 .)١(الفصل والتمييز بني الشيئني والتذييل، وهو ضد اجلمع: إىل معنى) فرق: (وترجع مادة
ٌالفـاء والـراء والـقـاف أصـيل ـصـحيح، يـدل عـىل متيـيـز، وتزييـل ـبـني «: )٢(قـال ابـن ـفـارس ٌ ُ

 .)٣(»شيئني
، وقولـه )٥(M k  jL :، وقولـه تعـاىل)٤(M  4  3  2  1  0L :قوله تعاىل: ومنه

ـاس ريض اهللا عــنهام يف تفســري )٦(M @    ?  >  =  <L :تعــاىل ـن عـب ، قــال اـب
 .)٧(»افصل بيننا « :اآلية

 :بالتثقيل) َّفرق(بالتخفيف و) َفرق(ويتصل باملعنى اللغوي احلديث عن الفرق بني 
 :بالتثقيل، عىل قولني) َّفرق(بالتخفيف، و) َفرق(اختلف العلامء يف الفرق بني 

 .بالتثقيل، والتثقيل للمبالغة) َّفرق(بالتخفيف، و) َفرق( ال فرق بني:القول األول
 .)١٠(، وهو قول ابن منظور)٩(، واللحياين )٨(فعيلشاا  لإلمامُونسب هذا القول

 ـــــــــــــــــ
) مـادة فـرق(، لسـان العـرب )١٠/٤٩٤) (فـرق: مـادة(، مقـاييس اللغـة )٩/١٠٧) (فـرق: دةما(هتذيب اللغة : ينظر)   ١(

 ).٣٨٣-٣٨٢) (فرق: مادة(، املصباح املنري)١٠/٣٠١(
ً كان إماما يف علوم شتى، وخصوصا اللغة فإنه بـرع ،هـ٣٠٦أمحد بن فارس بن زكريا الرازي، أبو احلسني، ولد سنة : هو)    ٢( ً

 .هـ٣٩٠هـ، وقيل سنة ٣٩٥تويف سنة ، قاييس اللغة، وجممل اللغةم:  من مؤلفاته،فيها
، وفيـات )٤١٨-١/٤١٠(، إرشـاد األريـب إىل معرفـة األديـب )٢٣٥(نزهة األلباء يف طبقات األدباء : ينظر يف ترمجته

 ).   ١/١٦٣(، الديباج املذهب )١/١١٨(األعيان 
 ).١٠/٤٩٣) (فرق: مادة(مقاييس اللغة )   ٣(
 .   من سورة الدخان) ٤ (اآلية)   ٤(
 .   من سورة املرسالت) ٤(اآلية )   ٥(
 .   من سورة املائدة) ٢٥(من اآلية )   ٦(
 ).      ٨/٣٠٦(تفسريه : الطربي يف: أخرج قول ابن عباس ريض اهللا عنهام)   ٧(
 ).    ٣٨٣) (فرق: مادة(املصباح املنري: ينظر)   ٨(
 ).١٠/٣٠٠) (فرق: مادة(لسان العرب : ينظر)   ٩(

 .النوادر يف اللغة: من مؤلفاته، ِّعيل بن حازم، أبو احلسن اللحياين، من كبار أهل اللغة:  عيل بن املبارك، وقيل:ِّواللحياين هو
 . ومل أعثر عىل سنة والدته، وال عىل سنة وفاته، فيام بني يدي من املصادر

 ).٢/١٨٥(، بغية الوعاة )٢/٢٥٥( إنباه الرواة ،)١٣٧(نزهة األلباء يف طبقات األدباء : ينظر يف ترمجته
 ).١٠/٣٠٠)  (فرق: مادة(لسان العرب : ينظر)   ١٠(

= 

٤٢ 



 
 

 ٤٣ 

 .بالتثقيل) َّفرق(بالتخفيف، و) َفرق( فرق بني يوجد :القول الثاين
 :واختلف أصحاب القول الثاين، يف وجه الفرق بينهام عىل اجتاهني

ـاه األول ـرق( أن :االـجت ـاين، و) َـف ـتعمل يف املـع ـالتخفيف تـس ـرق(ـب ـل تســتعمل يف ) َّـف بالتثقـي
 .األجسام

 .)٢(، واجلوهري)١(وهو قول ابن األعرايب
 .)٤( هذا التفريق لبعض مشاخيه الفضالء)٣(ونسب القرايف

َّفرقت بني الكالمني فافرتقا، وفرقت بني العبدين فتفرقا: يقال َّ َ ََ َ ْ ََ)٥(. 

 ــــــــــــــــــ
لغوي مؤرخ، ويل قضاء ، هـ٦٣٠ حممد بن مكرم بن منظور األنصاري، مجال الدين أبو الفضل، ولد سنة :وابن منظور هو =

 .هـ٧١١تويف سنة ، ولسان العرب، وخمتار األغاين:من مؤلفاته، طرابلس
 ).٨/٤٩(، شذرات الذهب )١/٢٤٨(، بغية الوعاة )٤٠-٤/٣٩(فوات الوفيات : ينظر يف ترمجته

 ).٣٨٣ (، املصباح املنري)٩/١٠٦ (هتذيب اللغة:ينظر)   ١(
النوادر، : من مؤلفاته، إمام يف اللغة والنحو، هـ١٥٠ حممد بن زياد األعرايب، موىل لبني اهلاشم، ولد سنة :وابن األعرايب هو

 .هـ٢٣١سنة : هـ وقيل٢٣٠تويف سنة ، ودح القبائلوم
بغيـة ،  )٢٥٣٤-٦/٢٥٣٠(، إرشـاد األريـب إىل معرفـة األديـب )١١٩( طبقات األدباء يفنزهة األلباء : ينظر يف ترمجته

 ). ١/١٠٥(الوعاة 
 ).١٠/٣٠٠(، لسان العرب )٤/١٥٤٠(الصحاح : ينظر)   ٢(

مـن ، إمام اللغة، ومن مشـاهري علامئهـا، هـ٣٣٢و نرص الفارايب، ولد سنة  إسامعيل بن محاد اجلوهري، أب:واجلوهري هو
 .هـ٣٩٨سنة : هـ، وقيل٣٩٣تويف سنة ، تاج اللغة وصحاح العربية، املعروف بالصحاح: مؤلفاته

 ، إرشـاد األريـب إىل معرفـة األديـب)١/٢٢٩(، إنبـاه الـرواة )٢٥٢(نزهة األلباء يف طبقـات األدبـاء : ينظر يف ترمجته
)٦٦١-٢/٦٥٦.( 

 انتهت إليه ،هـ٦٢٦املالكي، شهاب الدين، أبو العباس، ولد سنة  أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن الصنهاجي القرايف،: هو)   ٣(
تويف سنة ، الذخرية، والفروق: له مؤلفات كثرية منها، رئاسة الفقه عىل مذهب اإلمام مالك، وهو من حمققي علامء األصول

 .هـ٦٨٤سنة : هـ، وقيل٦٨٢
، حسـن املحـارضة )١/٣٩(، الـدليل الشـايف )٢٣٩-١/٢٣٦( ، الديباج املذهب)١/٤٤٠ ( لهالعقد املنظوم: ينظر يف ترمجته

)١/٢٩٣.( 
 ).      ١/٦٤(الفروق : ينظر)   ٤(
 ).٣٨٣) (فرق: مادة(املصباح املنري: ينظر)   ٥(



 
 

 ٤٤ 

 :استدل أصحاب االجتاه األول بثالثة أدلة
 :الدليل األول

، كـام يف )١(يف األجسـام) َّفـرق(يف املعـاين، و) َفـرق( أن القرآن قد جاء بام يدل عىل استعامل 
̀  Ma :قوله تعاىل    _  ̂   ]    \  [ L)وقولـه تعـاىل)٢ ،: M   H  G  F

M  L  K  J  I L)٣(وقوله تعاىل ،: M   §  ¦  ¥  ¤L )٤(. 
 :مناقشة الدليل

َفرق(وقع يف القرآن الكريم خالف ما ادعيتم، فاستعمل  ، كـام يف )٥(يف البحر، وهو جسـم) َ
>  =  <  ?     M :وقولــــه عــــز وجــــل، )٦(M   8  7  6  5L :قولــــه تعــــاىل

@L)٧(  . 
 :الدليل الثاين

أن كثـرة احلـروف عنـد العـرب تقـتيض كـثـرة املعنـى، أو زيادتـه، أو قوتـه، واملعـاين لطيـفـة، 
 .)٨(واألجسام كثيفة؛ فناسب األجسام التثقيل، وناسب املعاين التخفيف

 :الدليل الثالث
 ما الفارق بني املسألتني؟: أن الفقهاء ال يكاد نسمع منهم إال قوهلم

 ِّما املفرق بينهام؟: وال يقولون
ِّفـرق يل، وال بـأي يشء : افرق يل بني املسألتني، وال يقـول: أن يقول القائل: ومقتىض القول

 ـــــــــــــــــ
 ).      ١/٦٥(الفروق للقرايف : ينظر)   ١(
 .    النساء من سورة)١٣٠ ( من اآلية)   ٢(
    .    البقرةمن سورة) ١٠٢( من اآلية )   ٣(
 .    الفرقانمن سورة) ١(من اآلية )   ٤(
 ).   ١/٦٥(الفروق للقرايف : ينظر)   ٥(
 .البقرةمن سورة ) ٥٠(من اآلية )   ٦(
 .   من سورة املائدة) ٢٥(من اآلية )   ٧(
 ).١/٦٥(الفروق للقرايف : ينظر)   ٨(



 
 

 ٤٥ 

 .)١(ِّتفرق
 .لإلفسادبالتثقيل ) َّفرق(بالتخفيف للصالح، و) َفرق( أن :االجتاه الثاين 

 .)٢(ذكر ابن منظور هذا القول، ومل ينسبه إىل أحد
 :استدل أصحاب االجتاه الثاين

 .، فخففت للصالح)٣(M -  ,L :بقول اهللا عز وجل 
، وـقـول اهللا ـعـز )٤(M M  L  K  J  I  H  G  F L :وقوـلـه تـعـاىل

  .)٦(ّ، ثقلت لإلفساد )٥(ML  K  J  IL :وجل
 :مناقشة الدليل
بتشـديد الـراء، يف  يف الصالح، كام يف قراءة ابن عبـاس ريض اهللا عـنهام) ّفرق(ورد استعامل 

ُ فرقناه,M :قوله تعاىل َ ْ ََّL  )وقول اهللا عز وجل)٧ ،: M   0 ُيفرق ََّ ُ 4  3  2L)عىل قـراءة )٨ ،
 . )٩(التشديد

َفـرق (  أن - ـمـن وجهـت نـظـري يف املسـألة-ولعـل األقـرب  ّـفـرق ( ، و)ََ بمعنـى واـحـد؛ ) َ

 ـــــــــــــــــ
 .)١/٦٥(لفروق للقرايف ا: ينظر)   ١(
 ).   ١٠/٢٩٩(لسان العرب : ينظر)   ٢(
 .    اإلرساءمن سورة) ١٠٦(من اآلية )   ٣(
    .    البقرةمن سورة) ١٠٢( من اآلية )   ٤(
 .    األنعاممن سورة) ١٥٩(من اآلية )   ٥(
 ).   ١٠/٢٩٩) (فرق: مادة(لسان العرب : ينظر)   ٦(
 . اإلرساءمن سورة) ١٠٦(ية من اآل)   ٧(

وأوىل القراءتني بالصواب عندنا القراءة األوىل؛ « :، وقال)١١٥-١٥/١١٤( تفسريه :  الطربي يف:وأخرج قول ابن عباس
 .»عة ِمُألهنا القراءة التي عليها احلجة جم

 ).٩/٤٥٨(الدر املنثور : وابن املنذر  كام ذكر ذلك السيوطي يف
 .    الدخانمن سورة) ٤(اآلية )   ٨(
 ).   ٨/٣٣(البحر املحيط أليب حيان : ينظر)   ٩(



 
 

 ٤٦ 

 .ودها يف القرآن الكريم بمعنى واحدلور
 ً.تعريف الفروق اصطالحا: ًثانيا

إن مصـطلح الفـروق بوـجـه عـام قـد اـسـتعمل يف أكثـر مـن عـلـم، فهنـاك الفـروق الفقهـيـة، 
ـني  ـب علـمـه، إال أن ـب ـة، ـكـل بحـس ـة، والـفـروق العقدـي ٌوالـفـروق األصــولية ، والـفـروق اللغوـي

ًاستعامالت أرباب هذه العلوم قدرا مشرتكا  .– الذي سبق بيانه –؛ يرجع إىل املعنى اللغوي ً
ً بني أمرين بينهام قدر من التشابه، أيا كانا هذان - أو الفصل-هو التمييز : فالفرق بوجه عام

 .األمران
 .وبام أن موضوع البحث هنا يف الفروق الفقهية، فسأقترص عىل تعريفها

 :باحثني، ومن أهم هذه التعريفاتوقد اهتم بتعريف الفروق الفقهية عدد من العلامء وال
 :التعريف األول

ًالفن الذي يذكر فيه الفرق بني النظائر املتحدة تصويرا ومعنى، املختلفة حكام وعلة ً)١(. 
 .)٢(وهذا تعريف السيوطي

 : وقد اعرتض عىل هذا التعريف بأربعة اعرتاضات
 املسائل املتشاهبة يف أي الفروق بني: أن التعريف غري مانع؛ إذ يدخل فيه: االعرتاض األول

 .)٣(علم من العلوم، فليس يف التعريف ما يفيد ختصيصه باملسائل الفقهية
ْأن هذا التعريف يلزم منه الدور:االعرتاض الثاين  .)٥(فيه) الفرق(، لوجود لفظ)٤(َ
، واسـتعامل )النظـائر( أن التعريف يشتمل عـىل لفـظ خفـي، وهـو لفـظ :االعرتاض الثالث

 ـــــــــــــــــ
 ).    ١/٥٨(األشباه والنظائر : ينظر)   ١(
ًكان إماما بارعا يف ، هـ٨٤٩عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد بن جالل الدين السيوطي، أبو الفضل، الشافعي، ولد سنة : هو)   ٢( ً

 .هـ٩١١تويف سنة ، األشباه والنظائر، واإلتقان يف علوم القرآن، والدر املنثور:وله مؤلفات كثرية، منها، كثري من العلوم
 ). ٧٧-١٠/٧٤(، شذرات الذهب )٣١٨-١/٣١٠(، حسن املحارضة )٤/٦٥(الضوء الالمع : ينظر يف ترمجته

 ).   ١٩ ( يف الفرق بني املسائلمقدمة املحقق عىل إيضاح الدالئل: ينظر)   ٣(
ْالدور هو)   ٤(  .دارت املسألة: قف اليشء عىل ما يتوقف عليه، ومنه قول الفقهاءتو: َ

 ).  ٣٤٣(، التوقيف عىل مهامت التعاريف )١٧٣(التعريفات للجرجاين : ينظر
 ). ٢٥ (  للباحسنيالفروق الفقهية واألصولية: ينظر)   ٥(



 
 

 ٤٧ 

 .فية يف التعريفات غري سائغاأللفاظ اخل
، غري مسلم؛ إذ لـو كانـت )ًاملتحدة تصويرا ومعنى:(أن قوله يف التعريف: االعرتاض الرابع

 .ًاملسألتان متحدتني يف التصوير واملعنى؛ الحتدتا يف احلكم أيضا
 :التعريف الثاين

 .)١(كممعرفة األمور الفارقة بني مسألتني متشاهبتني، بحيث ال تسوى بينهام يف احل
 .)٢(حممد الفاداين وهذا تعريف

 :وقد اعرتض عىل هذا التعريف باعرتاضني
َّ أن هذا التعريف غري مانع من دخول غري املعرف فيـه؛ إذ يـدخل يف هـذا :االعرتاض األول

 .)٣(التعريف الفروق غري الفقهية، فليس يف التعريف ما يفيد ختصيص املسائل الفقهية 
ْا التعريف يلزم منه الدور؛ لوجود لفظ أن هذ:االعرتاض الثاين  .)٤(فيه) الفارقة:(َ
 :التعريف الثالث

 .)٥(ًني حكامتالعلم ببيان الفرق بني مسألتني فقهيتني متشاهبتني صورة، خمتلف
 .وهذا تعريف الدكتور عمر السبيل

 :وقد اعرتض عىل هذا التعريف باعرتاضني
نه مل يذكر فيـه معرفـة أسـباب االخـتالف  أن هذا التعريف غري جامع؛ أل:االعرتاض األول

َّالتي هي من أفراد املعرف ُ. 
ْ أن هذا التعريف يلزم منه الدور؛ لوجود لفظ:االعرتاض الثاين  .)٦(فيه) الفرق:(َ

 ـــــــــــــــــ
 ).     ١/٩٨(الفوائد اجلنية : ينظر)   ١(
الفوائد : من مؤلفاته، هـ١٣٣٥اين، أبو الفيض، اإلندونييس، ثم املكي، الشافعي، ولد سنة  ياسني بن حممد الفادحممد: هو)   ٢(

 .هـ١٤١٠تويف سنة ، اجلنية، ورسالة يف علم املنطق
 ).٤٨-١/٣٧(، مقدمة املحقق عىل الفوائد اجلنية )١٥٨-٢/١٥٥(تتمة األعالم : ينظر يف ترمجته

 ).   ١٩( يف الفرق بني املسائللمقدمة املحقق عىل إيضاح الدالئ: ينظر)   ٣(
 ). ٢٥( الفروق الفقهية واألصولية للباحسني: ينظر)   ٤(
 ).      ١٩(يف الفرق بني املسائل مقدمة املحقق عىل إيضاح الدالئل : ينظر)   ٥(
 ). ٢٥(  الفروق الفقهية واألصولية للباحسني: ينظر)   ٦(



 
 

 ٤٨ 

 :التعريف الرابع
العلم الذي يبحث فيه عن وجـوه االخـتالف، وأسـباهبا، بـني املسـائل الفقهيـة املتشـاهبة يف 

 احلكم، من حيث بيان معنى تلـك الوجـوه، ومالـه صـلة هبـا، ومـن حيـث الصورة، واملختلفة يف
صـحتها وفـسـادها، وبـيـان رشطـهـا ووـجـوه دفعهـا، ونـشـأهتا وتطورـهـا، وتطبيقاـهتـا، والثـمـرات 

 . )١(والفوائد املرتتبة عليها 
ًوهو تصوير الدكتور يعقوب الباحسني هلذا العلم، وليس تعريفـا ؛ لكونـه خمـالف لرشوط 

 .)٢( املناطقة ّاحلد عند
 . بأن هذا تعريف للفروق باعتبارها علم مستقل بذاته:ويمكن أن يعرتض عليه

 
 :التعريف املختار

بالنظر إىل التعريفات السابقة نجد أن أقرهبا للصواب هو التعريف الثالث، لكن مـع إجـراء 
 :بعض التعديالت عليه، ألتالىف االعرتاضات السابقة، فالتعريف املختار

 .ًوجوه االختالف، وأسباهبا، بني مسألتني فقهيتني متشاهبتني صورة، خمتلفتني حكاممعرفة 
 
 

       
 
 

 ـــــــــــــــــ
    ).٢٥(سني فروق الفقهية واألصولية للباحلا: ينظر)   ١(
 .    املصدر السابق: ينظر)   ٢(



 
 

 ٤٩ 

 



 

إن التفريق بني مسألتني متشاهبتني يف احلكـم قـد وجـد بوجـود الفقـه، فإنـه قـد وردت عـن 
M   9  8  7 :ني الربا، والبيـع يف قولـه تعـاىلَّالشارع أحكام خمتلفة لفروع متشاهبة، كام فرق ب

;  :L)وأمر بالتوضؤ من حلوم اإلبل دون الغنم، وأمر بالصالة يف مرابض الغـنم دون )١ ،
 .)٤(، وهذا كثري يف السنة)٣(َّ، وفرق بني العدة يف املوت والطالق)٢(أعطان اإلبل

ظاهرة عـىل اعتبـار الفـرق يف النصوص الرشعية واألدلة العقلية واحلسية مت«:)٥(قال الطويف
 .)٦(»األحكام

َّ أول ـمـن ـبـني العـلـل الرشعـيـة، واملآـخـذ، واجلـمـع والـفـرق، rوالنـبـي « :وـقـال اـبـن الـقـيم

 ـــــــــــــــــ
 .البقرة من سورة  )٢٧٥ (من اآلية)   ١(
إن شئت فتوضأ، وإن شـئت فـال (  :أأتوضأ من حلوم الغنم ؟ قال: rًأن رجال سأل النبي « :كام يف حديث جابر بن سمرة)   ٢(

 .)ل نعم، فتوضأ من حلوم اإلب(  :أأتوضأ من حلوم اإلبل؟قال: قال ،)توضأ
 ).ال :( أصيل يف مبارك اإلبل؟ قال« :، قال)نعم :( أصيل يف مرابض الغنم؟ قال: قال

 .)٣٦٠(برقم ) ١/١٧٠(الوضوء من حلوم اإلبل : احليض، باب: كتاب مسلم يف صحيحه،: أخرجه
&  '   )  (    * M :املتـوىف عنهـاكام يف قوله عزوجل يف عـدة )   ٣(   %   $  #  "  ! L مـن

 . من سورة البقرة )٢٣٤(اآلية 
 . من سورة البقرة )٢٢٨( من اآلية M L  K  J     I  H L :تعاىل يف عدة املطلقةوقوله عز وجل 

 ).   ١٨٥-٣/١٨٤(عالم املوقعني إ، )٧٤(علم اجلذل يف علم اجلدل : ينظر)   ٤(
ًكان فقيهـا أصـوليا ، هـ٦٧٥حلنبيل ، ولد سنة سليامن بن عبد القوي بن عبد الكريم، نجم الدين، أبو الربيع الطويف، ا: هو)   ٥( ً

 .هـ٧١٦تويف سنة ، خمترص الروضة و رشحها، والقواعد الكربى والصغرى: من مؤلفاته، ًمتفننا
، الـدرر الكامنـة )٤٢١-٤/٤٠٤(، الـذيل عـىل طبقـات احلنابلـة )٤٢٦-١/٤٢٥(املقصـد األرشـد : ينظر يف ترمجته

)١٥٧-٢/١٥٤.( 
 ).   ٧٣(م اجلدل علم اجلذل يف عل)   ٦(



 
 

 ٥٠ 

 .)١(»واألوصاف املعتربة، واألوصاف امللغاة 
ـاب عـمـر ـبـن اخلـطـاب   إىل أيب موـسـى tًوـجـاء األـمـر باألـخـذ ـهبـذا العـلـم واـضـحا يف كـت

ِّ واألشـباه، ـثـم قـس األـمـور عنـد ذـلـك، فاعمـد إىل أحبـهـا إىل اهللا اعـرف األمـثـال«:)٢(األشـعري
، مما يدل عىل استعامل الصـحابة ريض اهللا عـنهم للقيـاس يف األشـباه )٣(»وأشبهها باحلق فيام ترى

 .والنظائر، وإدراكهم للمسائل املتشاهبه، والفروق املؤثرة بينها
فقهيـــة يف ثنايـــا أقـــواهلم ًوقـــد ظهـــر جليـــا اهـــتامم الفقهـــاء األوائـــل بـــذكر فـــروق 

واستحضار العلامء النظائر شأن ليس باخلفي، يف إبراز خفيات الدقائق، ورفع األستار «وفتاوهيم،
 .، وذلك قبل أن تستقل الفروق الفقهية بمصنفات خاصة)٤(»عن احلقائق 

 :ومن أمثلة ذلك
، ينـتقض الوضـوء، إذا خرج الدود من أحد السبيلني« :ما نقل عن اإلمام أيب حنيفة أنه قال

 .)٥(»وإن خرج من اجلرح مل ينتقض 
 .)٦(»يكرر الغسل وال يكرر املسح، والكل طهارة«: وقال اإلمام مالك

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٤/١٥٣٣(   بدائع الفوائد )١(
  وجاهد r  وأحد أشهر القراء، استعمله النبي rصاحب رسول اهللا ، عبد اهللا بن قيس بن سليم، أبو موسى األشعري: هو)   ٢(

ًمعه، ومحل عنه علام كثريا، وويل إمرة الكوفة زمن عمر بن اخلطاب  ًt ، ـه٥٣هـ ، وقيل سنة ٥٢تويف سنة. 
 ).   ٧/٣٩٠ ( يف متييز الصحابة ، اإلصابة)٢/٣٨٠(، سري أعالم النبالء )٨٥١(يف معرفة األصحاب االستيعاب : ينظر يف ترمجته

   t  إىل أيب موسـى األشـعري tكتـاب عمـر : بـاب، األقضـية واألحكـام: سـننه، كتـاب: الدارقطني يف: أخرج األثر)    ٣(
 ).٤٤٧١(برقم) ٣٦٨-٥/٣٦٧(

) ٢٤١-١٤/٢٤٠(ما عىل القايض يف اخلصوم والشـهود : أدب القايض، باب: معرفة السنن واآلثار، كتاب: يفوالبيهقي 
 .»وهو كتاب معروف مشهور « : ، وقال)١٩٧٩٢(برقم 

 ).٨/٢٤١(إرواء الغليل : وصححه األلباين يف
 ).  ٤/١٠٣(نصب الراية : وينظر

 ). ٤/١٠٢(اإل تقان يف علوم القرآن )   ٤(
 ).   ١/٣٤(لكرابييس ا سعدلفروق ألا)   ٥(
 ).   ٣٤(الفروق للقايض عبد الوهاب )   ٦(



 
 

 ٥١ 

ّإذا كان الزوج فقريا فعليه للمرأة يف كل يوم مد من احلب وخلادمتها «: وقال اإلمام الشافعي ُ ً
ّمد، وإن كان مورسا فللمرأة مدان، وخلادمتها مد وثلث ّ ُّ ُ ّ، وإن كان متوسطا فللمرأة مد ونصف، ًُ ُ ً

ّوللخادمة مد  ُ«)١(. 
عىل أنه إذا عقد األب عـىل أقـل مـن مهـر مثلهـا، فالنكـاح جـائز، وإن « : ونص اإلمام أمحد

 .)٢(»كرهت ذلك، وإن عقد غري األب فليس هلم ذلك إال عىل مهر مثلها
ها، خمتلفة أحكامها، وهـذه نت مسائل متشاهبة صورَّفهذه األقوال من األئمة األعالم تضم

هي الفروق، لكنها نشـأت ضـمن الفقـه، ومـا اخـتالف األئمـة املجتهـدين إال ملالحظـة الفـروق 
 .)٣(الدقيقة، واملعاين املؤثرة يف األحكام

وملا صار مذهب كل «: ، فقال)٥( االهتامم بالفروق إىل نشوء املذاهب)٤(وقد عزا ابن خلدون
ًإمام علام خمصوصا عند أهل  مذهبه، ومل يكن هلم سبيل إىل االجتهاد والقياس؛ احتاجوا إىل تنظري ً

ـذهب  ـن ـم ـررة ـم ـد االـسـتناد إىل األصــول املـق ـد االـشـتباه، بـع ـا عـن املـسـائل يف اإلـحلـاق وتفريقـه
 .)٦(»إمامهم

ًوعىل هذا فقد أخذت الفروق تربز شيئا فشيئا يف الفقه عند أتباع األئمة وأصحاهبم، وذلك  ً
ص اإلمـام وفتاويـه، والنظـر إىل مقـتىض قواعـده، ثـم ضـموا األشـباه والنظـائر، بالنظر إىل نصو

ًونظروا املسائل وفرقوا بينها، إىل أن اكتمل هذا الفن، وأفرد بالتـأليف، وأصـبح فنـا قـائام بذاتـه،  ً َّّ
  .)٧(بالفروق الفقهية : وسمي

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٣/٤٠٨ ( للجوينياجلمع والفرق)   ١(
 ).٢/٦٢٣(مسائل اإلمام أمحد برواية مهنا )   ٢(
 ).  ٨-١/٧( الكرابييس سعدأل ،فروقالمقدمة املحقق عىل : ينظر)   ٣(
ي، ويل الدين أبو زيد األشبييل، ثم القاهري، املالكي، املشهور بابن خلـدون، ولـد سـنة عبد الرمحن بن حممد احلرضم: هو)   ٤(

مقدمته، والعرب وديـوان املبتـدأ واخلـرب يف أيـام :من مؤلفاته، وكان قايض القضاة يف زمنه، ومن العلامء املؤرخني، هـ٧٣٢
 .  هـ ٨٠٨تويف سنة ، العرب والعجم والرببر

 ).١١٥-٩/١١٤(، شذرات الذهب )٢٥٢-٢٥٠(، نيل اإلبتهاج )١/٤٣١(ارضة حسن املح: ينظر يف ترمجته
 ).   ٦٧( الفروق الفقهية واألصولية للباحسني :ينظر)   ٥(
 ). ١٠٥٦-٣/١٠٥٥(مقدمة ابن خلدون )   ٦(
 ).      ١/٢٧ ( يف الفرق بني املسائلمقدمة املحقق عىل إيضاح الدالئل:  ينظر)   ٧(



 
 

 ٥٢ 

، ثم حممد ) الفروق:(يف كتابه )١(وكان أول من كتب يف الفروق الفقهيية ابن رسيج الشافعي
 .)٣(يف هناية القرن الثالث، وأوائل القرن الرابع اهلجري) الفروق: ( يف كتابه)٢(الكرابييس

 كـام سيتضـح ذلـك مـن خـالل ذكـر – ثم ازداد التأليف يف هـذا الفـن يف املـذاهب الفقهيـة 
قهية باعتبـارات   وتنوعت الكتب املؤلفة يف الفروق الف-املصنفات التي ألفت يف الفروق الفقهية

ًكثرية، فمنها ما تناولت الفروق الفقهية استقالال، ومنها ما تناولت الفروق الفقهية ضمنا ً)٤(. 
 :)٥(ً وسأذكر عددا من هذه املؤلفات

 
  

 :املذهب احلنفي: ًأوال
 .)٦(الفروق/١
 .)٧(الفروق/٢

 ـــــــــــــــــ
مـن ، مـن فقهـاء الشـافعية، وأئمـتهم،  هــ٢٤٠لبغدادي، الشافعي، ولد سـنة  بن رسيج، أبو العباس اأمحد بن عمر: هو)   ١(

 . هـ٣٠٦، تويف سنة خمترص يف الفقه، والفروق:مؤلفاته
 ).   ٣٩-٣/٢١(، طبقات الشافعية الكربى للسبكي )١٤/٢٠١(، سري أعالم النبالء )١/٦٦(وفيات األعيان : ينظر يف ترمجته

تويف سنة ، الفروق يف فروع احلنفية: مؤلفاتهمن ، من فقهاء احلنفية، مد بن صالح الكرابييس، السمرقندي، أبو الفضلحم:هو)   ٢(
 .هـ٣٢٢

 .ينيتأجد سنة والدته يف املصدرين اآلومل أعثر له عىل ترمجة يف كتب الرتاجم املتقدمة، ومل 
 ).  ٦/١٦٢( للزركيل، األعالم )٣/٣٥٥(معجم املؤلفني : ينظر يف ترمجته

 ).   ١/٢٧(يف الفرق بني املسائلمقدمة املحقق عىل إيضاح الدالئل : ينظر)   ٣(
 .   املصدر السابق: ينظر)   ٤(
 . وأما الرسائل العلمية فقد سبق بياهنا يف الدراسات السابقةاقترصت عىل ذكر الكتب املطبوعة، واملحققة،)   ٥(

، الفـروق الفقهيـة )١/٢٨(  يف الفـرق بـني املسـائلاملحقق عىل إيضاح الـدالئلمقدمة : ولإلستزادة من املؤلفات، ينظر
 ). ١٢٠-٧٩(واألصولية للباحسني 

عبد املحسن الزهراين، لنيل درجة الـدكتوراه يف كليـة الرشيعـة :  هـ ، حققه٣٢٢أليب الفضل حممد الكرابييس املتوىف سنة )   ٦(
 .    بجامعة أم القرى

 .     هـ١٤٠٢حممد طمطوم، يف وزارة األوقاف بالكويت، عام :  هـ ، طبع بتحقيق٥٧٠الكرابييس املتوىف سنة ألسعد بن حممد )   ٧(



 
 

 ٥٣ 

 . )١(الفهوم يف فروق املنقول/٣
 :املذهب املالكي: ًثانيا

 .)٢(النكت والفروق ملسائل املدونة واملختلطة/١
 .)٣(الفروق/٢
 .)٤(الفروق الفقهية/٣
 .  )٥(عدة الربوق يف مجع ما يف املذهب من الفروق/٤
 :املذهب الشافعي: ًثالثا

 . )٦(اجلمع والفرق/١
 .)٧(الفروق/٢
 .)٨(مطالع الدقائق يف حترير اجلوامع والفوارق/٣

 ـــــــــــــــــ
 باألزهر، عبد اهلادي األفغاين، لنيل درجة املاجستري يف كلية :  هـ، حققه٦٣٠ألمحد بن عبيد اهللا املحبويب املتوىف سنة )   ١(

 . هـ١٤١٥عام 
أمحد احلبيب، لنيل درجة الـدكتوراه يف كليـة الرشيعـة بجامعـة أم : هـ، حققه٤٦٦حممد الصقيل املتوىف سنة لعبد احلق بن )   ٢(

 .القرى
 . هـ١٤٣٠أبو الفضل الدمياطي، يف دار ابن حزم، عام : بع الكتاب بتحقيقُوط

 للدراسـات اإلسـالمية وإحيـاء جالل اجلهاين، يف دار البحـوث: هـ ، طبع بتحقيق٤٢٢للقايض عبد الوهاب املتوىف سنة )   ٣(
 .هـ١٤٢٤الرتاث، عام 

حممد أبو األجفان، ومحزة أبـو فـارس، يف دار :بع بتحقيقُأليب الفضل مسلم الدمشقي املتوىف يف القرن اخلامس اهلجري، ط)   ٤(
 .  هـ١٩٩٢الغرب اإلسالمي، عام 

 .هـ١٤١٠محزة أبو فارس، يف دار الغرب اإلسالمي، عام : بع بتحقيقُ هـ، ط٩١٤ألمحد بن حييى الونرشييس، املتوىف سنة )   ٥(
 .هـ١٤٢٤عبد الرمحن املزيني، يف دار اجليل، عام :بع بتحقيقُ هـ، ط٤٣٨أليب حممد عبد اهللا اجلويني، املتوىف سنة )   ٦(
 البرش، لنيل درجة الدكتوراه إبراهيم: بع بدار الكتب العلمية، وحققهُ  هـ ، ط٤٨٢أليب العباس حممد اجلرجاين، املتوىف سنة )   ٧(

 . يف كلية الرشيعة بجامعة أم القرى
الدكتور نرص فريد، لنيل درجة الدكتوراه يف كلية الرشيعة :  هـ ، حققه٧٧٢سنوي، املتوىف سنة لعبد الرحيم بن احلسن اإل)   ٨(

 . هـ١٣٩٢باألزهر، عام 



 
 

 ٥٤ 

 :املذهب احلنبيل: ًرابعا
 .)١(الفروق/١
 .)٢(إيضاح الدالئل يف الفرق بني املسائل/٢
 .)٣(الفروق الفقهية كام يراها ابن قدامة املقديس/٣
 
  

 .)٤(الفروق/ ١
 .)٥(االستغناء يف الفرق واالستثناء/٢
 .)٦(األشباه والنظائر/ ٣
 .)٧(األشباه والنظائر/ ٤
 .)٨(القواعد واألصول اجلامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة /٥

 ـــــــــــــــــ
حممـد اليحيـى، يف دار :بع القسـم األول منـه يف العبـادات، بتحقيـقُ هـ ، ط٦١٦ملحمد بن عبد اهللا السامري، املتوىف سنة )   ١(

 .  هـ١٤١٧الصميعي، عام 
الدكتور عمر السبيل، يف مركز إحياء الـرتاث اإلسـالمي، عـام : بع بتحقيقُهـ، ط٧٤١لعبد الرحيم الزريراين، املتوىف سنة )   ٢(

 ،   هـ١٤١٤
 .   القطيمل   لعبداهللا بن أمحد )٣(
 .هـ١٤٢٤عمر القيام، يف مؤسسة الرسالة، عام : بع بتحقيقُ هـ، ط٦٨٤ بن إدريس القرايف، املتويف سنة ألمحد)   ٤(
سـعود الثبيتـي، يف مركـز إحيـاء الـرتاث :  بتحقيق الدكتور جزء منه،بعُ هـ، ط٨٧١ملحمد بن سليامن البكري، املتويف سنة)   ٥(

ً، وطبع كامال باسم االعتناءهـ١٤٠٨اإلسالمي، عام  عادل عبد املوجود، وعيل معوض، يف : يف الفرق واالستثناء، بتحقيقُ
 .   هـ١٤١١دار الكتب العلمية، عام 

حممد تامر وحـافظ عاشـور، يف دار السـالم، عـام :بع بتحقيقُهـ، ط٩١١جلالل الدين عبد الرمحن السيوطي، املتوىف سنة )   ٦(
 .   هـ١٤١٨

 .   هـ١٤١٣بع يف دار الكتب العلمية، عام ُهـ، ط٩٧٠ىف سنة لزين الدين إبراهيم بن نجيم، املتو)   ٧(
 .    بع يف دار ابن اجلوزيُهـ، ط١٣٧٦لعبد الرمحن بن نارص السعدي، املتوىف سنة )   ٨(



 
 

 ٥٥ 

 



 


فروق الفقهية، والقواعد األصولية حيسن تعريف القواعد األصولية؛ ن العالقة بني الابيقبل 

 .ليتسنى بعد ذلك بيان العالقة بينها وبني الفروق الفقهية
 :  يف اللغة، واالصطالح يتعني قبل تعريف القواعد األصولية أن أعرف القاعدة 

َاسم فاعل من الفعل قعد :القاعدة:  تعريف القاعدة يف اللغة َ . 
ِالقـاف والعـني والـدال أصـل مطـرد منقـاس ال خيلـف، وهـو يضـاهي «:بن فـارس يقول ا ُ ٌ ٌ ِ ّ

 .)١(»اجللوس
آساسـه، : ، وقواعد البيـت)٢(أساطني البناء التي تعمده: أصل األس، والقواعد:  والقاعدة
أصـوهلا املعرتضـة يف : ، وقواعـد السـحاب)٣(خشبات أربع معرتضات يف أسفله: وقواعد اهلودج

 . )٤(شبهت بقواعد البناءآفاق السامء، 
 

 .)٥(القضية الكلية: تعريف القاعدة يف االصطالح
 :تعريف القاعدة األصولية يف االصطالح

 :بالنظر إىل تعريف القاعدة يف االصطالح يمكن أن تعرف القاعدة األصولية بأهنا
ّقضية أصولية كلية، تنبني عليها فروع فقهية ّ)٦(  . 

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٥/١٠٨) (قعد:مادة(مقاييس اللغة  :ينظر)   ١(
 ).    ٣/٣٦١) (قعد:مادة(لسان العرب : ينظر)   ٢(
 ).      ٣/٣٦١) (قعد:مادة(، لسان العرب )٢/٥٢٥) (قعد:مادة(، الصحاح )٥/١٠٩) (قعد:مادة(ة مقاييس اللغ: ينظر)   ٣(
 ).٣/٣٦١) (قعد:مادة(لسان العرب : ينظر)   ٤(
 ).   ١/٢٠(التوضيح بحاشية التلويح : ينظر)   ٥(
     ).٥٥( القواعد األصولية عند اإلمام الشاطبي للمريني :ينظر   )٦(



 
 

 ٥٦ 

عالقة أصل بفرع، فـإن : فهي روق الفقهية، والقواعد األصولية،أما بالنسبة للعالقة بني الف
 .ًمن الفروق الفقهية ما يكون مستندا يف التفريق إىل قاعدة أصولية

 


  يفحيسن قبل بيان العالقة بني الفروق الفقهية والقواعد الفقهية، تعريـف القاعـدة الفقهيـة 
 :عرفة مواطن االتفاق واالفرتاق فيام بينهاممل االصطالح؛ وذلك

ّقضية فقهية كلية، جزئياهتا قضايا فقهية كلية: تعريف القاعدة الفقهية يف االصطالح ّ ّ ّ ّ)١(. 
ووجه االتفاق أن الفروق الفقهيـة مسـتمدة مـن األدلـة الرشعيـة، أو مـن اسـتقراء املسـائل 

 . الفرعية، وكذلك القواعد الفقهية
عالقة أصل بفرع، فإن من : أما بالنسبة للعالقة بني الفروق الفقهية، والقواعد الفقهية، فهي

 .ًالفروق الفقهية ما يكون مستندا يف التفريق إىل قاعدة فقهية
 .)٢(اليقني ال يزول بالشك: االستدالل بقاعدة: مثال ذلك

 


ى تتضح العالقة بني الفروق الفقهية، واألشباه والنظـائر البـد مـن بيـان معنـى األشـباه حت
 . واالصطالح، ومن ثم جتلية العالقة بينهام والنظائر يف اللغة

  
 :تعريف األشباه يف اللغة واالصطالح

 .)٣(مجع شبه :األشباه: تعريف األشباه يف اللغة
ً تشابه اليشء وتشاكله لونا ووصفاٌالشني والباء واهلاء أصل واحد يدل عىل ً)٤(. 

َّوالشبه والشبه والشبيه َّ َوأشبه اليشء اليشء املثل،: ِّ  . )٥(ماثله: ُ
 ـــــــــــــــــ

 ).     ٥٤(واعد الفقهية للباحسني الق :ينظر)   ١(
 .      )٤٧١ص  (:ينظر)   ٢(
 ).      ١٣/٥٠٣) (شبه:مادة(لسان العرب : ينظر)   ٣(
 ).    ٣/٢٤٣) (شبه:مادة(مقاييس اللغة :ينظر)   ٤(
 ).   ١٣/٥٠٣) (شبه:مادة(، لسان العرب )٦/٢٢٣٦) (شبه:مادة(الصحاح : ينظر)   ٥(



 
 

 ٥٧ 

ً هي الفروع الفقهية املتشاهبة التي تأخذ حكام واحدا:واألشباه يف االصطالح ً)١(. 
 :تعريف النظائر يف اللغة واالصطالح

: هذا نظري هذا، أي: ، يقال)٢(مثله: ة، ونظري اليشءمجع نظري النظائر: تعريف النظائر يف اللغة
 .)٣(إنه إذا نظر إليه وإىل نظريه، كانا سواء

ـائر يف االصــطالح ـة املتـشـاهبة: والنـظ ـروع الفقهـي ـي الـف ـاهرا أو صــورة ـه ـة يف ،ًـظ  واملختلـف
 .)٤(احلكم

 :أما بالنسبة للعالقة بني الفروق الفقهية، واألشباه والنظائر
ً وهي الفـروع الفقهيـة املتشـاهبة التـي تأخـذ حكـام –ألشباه يف االصطالح بعد تأمل معنى ا

 نصل إىل أن األشباه تباين الفروق، فـال توجـد مشـاهبة بيـنهام؛ ألن الفـروق تكـون بـني -ًواحدا 
 .الفروع املتشاهبة يف الصورة، لكنها ال تأخذ احلكم نفسه، فالعالقة بينهام هي املباينة

فنجـد  - واملختلفـة يف احلكـم،ًظاهرا أو صـورة روع الفقهية املتشاهبة وهي الف–أما النظائر 
 .أهنا هبذا التعريف تكون مرادفة للفروق

أن من النظائر ما ): األشباه والنظائر(لكن البد من االنتباه إىل أن السيوطي قد ذكر يف كتابه 
ذي يذكر فيه الفرق ال: خيالف نظائره يف احلكم؛ ملدرك خاص به، وهو الفن الذي يسمى الفروق

ًبني النظائر املتحدة تصويرا ومعنى، املختلفة حكام وعلة ً)٥(. 
الفروق الفقهية، والنظـائر يف ضـوء مـا قـرره السـيوطي، فـإن   وإذا أردنا معرفة العالقة بني

 .الذي يظهر يل أن الفروق جزء من النظائر، وليست هي نفسها
األشباه ( بني املصطلحني، فقد أورد يف كتابه ّ ومما يدل عىل ذلك أن السيوطي نفسه قد فرق

بنظائر : عنونُما يتعلق بالفروق، ومل يبحثها يف فن خاص، بل جعل الكتاب اخلامس امل) والنظائر

 ـــــــــــــــــ
 ).      ٩٧(قهية للباحسني القواعد الف :ينظر)   ١(
 ).   ٦٢٣(، القاموس املحيط )٢/٨٣١) (نظر:مادة(الصحاح : ينظر)   ٢(
 ).   ٥/٤٤٤) (نظر :مادة(مقاييس اللغة  :ينظر)   ٣(
 ). ٩٧(اعد الفقهية للباحسني القو :ينظر)   ٤(
 ).   ٥٨(األشباه والنظائر: ينظر)   ٥(



 
 

 ٥٨ 

بـأبواب متشـاهبة ومـا افرتقـت فيـه، : األبواب، يف اإلستثناءات، وجعل الكتاب السادس املعنون
بنظائر شتى، يف فروع متشاهبة منها ما يتفق يف : ونخاص ببيان الفرق، وجعل الكتاب السابع املعن

 .)١(احلكم، و منها ما خيتلف
 
 

       
 

 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٩٤-٩٣(ني القواعد الفقهية للباحسب: قارني)   ١(



 
 

 ٥٩ 

 



 

 ما من شك يف أمهية علم الفـروق الفقهيـة، ويمكـن بيـان وإبـراز األمهيـة يف ضـوء النقـاط 
 : اآلتية

ّبني حماسن الرشيعة، وأرسارهـا، ومـا اشـتملت عليـه مـن  أن علم الفروق الفقهية ي:األوىل 
 .الرمحة واحلكمة، واملصلحة، فالرشيعة ال تفرق بني متامثلني، وال جتمع بني خمتلفني

وإذا تأملت أرسار هذه الرشيعة الكاملة وجـدهتا يف غايـة احلكمـة ورعايـة « : قال ابن القيم
 .)١( »وي بني خمتلفني ة، وال تسَّاملصالح، ال تفرق بني متامثلني البت

ق بـني ِّفـرُ وبذلك تزول األوهام التي يثريها بعض من اهتم الفقـه بالتنـاقض، وادعـى أنـه ي
 . )٢(سوي بني املختلفاتُاملتامثالت، وي
ًكسب املفرق دقـة يف النظـر، ُأن البحث يف الفروق الفقهية مع بيان األدلة والعلل، ي : الثانية ِّ

ًوقوة يف املالحظة، وحسنا ِ يف االستنباط، وإدراكا لألرسار الرشعية، وأسبابً  .)٣( االختالفً
إن املطارحة باملسائل ذوات املآخذ املؤتلفـة املتفقـة، واألجوبـة املختلفـة « : )٤(قال اإلسنوي

مما يثري أفكار احلارضين يف املسلك، ويبعثها عىل اقتنـاص أبكـار املـدارك، ويميـز مواقـع : املفرتقة
 . )٥(»ومواضع جمال العلامءأقدار الفضالء، 

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٣/٢٨١(عالم املوقعني إ)   ١(
    ).٣٠( الفروق الفقهية واألصولية للباحسني :ينظر   )٢(
 .      )٦(الوجيز يف الفروق األصولية للسديس : ينظر)   ٣(
، ِّفقيه أصويل مفرس، هـ٧٠٤عبد الرحيم بن احلسن بن عيل القريش، مجال الدين أبو حممد اإلسنوي، الشافعي، ولد سنة: هو)   ٤(

 .هـ٧٧٢تويف سنة ، التمهيد يف  ختريج الفروع عىل األ صول، وطبقات الشافعية: من مؤلفاته، وكان شيخ الشافعية يف زمانه
 ، الـدليل الشـايف)٢/٣٥٤(، الـدرر الكامنـة )١٧٣-٢/١٧١(طبقـات الشـافعية البـن قـايض شـهبة  :ينظر يف ترمجته

 ).٨/٣٨٣(، شذرات الذهب )١/٤٠٩(
 ).   ٢/٧(مطالع الدقائق )   ٥(



 
 

 ٦٠ 

أن من رشوط املجتهد واملفتي اإلملام بعلم الفروق؛ ليبرص حقائق األحكام، وعللها، : الثالثة
للفقيـه طـرق األحكـام، ويكـون قياسـه « ِّفال تتناقض عنده، وال تتعارض، فعلم الفروق يوضح 

 حكـمـه ـعـىل ـغـري للـفـروع ـعـىل األـصـول متـسـق النـظـام، وال يلـتـبس علـيـه ـطـرق القـيـاس فيبـنـي
 .)١(»أساس

ـال ـقـوم« : وـهلـذا ـقـال الـطـويف ُالـفـرق ـمـن عـمـد الفـقـه، حـتـى ـق ُ إـنـام الفـقـه معرـفـة اجلـمـع : َ
 .)٢(»والفرق

ُالـذي يفتـي يف هـذا « : أن معرفة الفروق مما يشرتط يف الفقيه املفتـي، فقـال)٣(وذكر املازري
طالع عىل روايات املذهب، وتأويل الزمان أقل مراتبه يف نقل املذهب، أن يكون قد استبحر يف اال

من اختالف ظواهر، واختالف مذاهب، وتشـبيههم مسـائل : الشيوخ هلا وتوجيههم ملا وقع فيها
بمسائل قد يسبق إىل النفس تباعدها، وتفريقهم بني مسـائل ومسـائل قـد يقـع يف الـنفس تقارهبـا 

 . )٤(»وتشاهبها
 
 

       
 

 ـــــــــــــــــ
 ).   ١١٦-١/١١٥(الفروق للسامري )   ١(
 ).      ٧١(علم اجلذل يف علم اجلدل )   ٢(
كـان إمـام أهـل  هــ،٤٥٦هـ،وقيل سنة ٤٥٣حممد بن عيل بن عمر التميمي، أبو عبداهللا املازري، املالكي، ولد سنة : هو)    ٣(

، املعلم يف رشح مسلم، إيضاح املحصول : من مؤلفاته،أكرب علامء املذهب املالكيأفريقية، وما وراءها من املغرب، وأحد 
 . هـ٥٣٦تويف سنة 

 ).٢/٢٥٠(، الديباج املذهب )١٠٧-٢٠/١٠٤(، سري أعالم النبالء )٤/٢٨٥(وفيات األعيان : ينظر يف ترمجته
 ).   ٦/٩٧(مواهب اجلليل :  يف هذانقل احلطاب كالم املازري)    ٤(



 
 

 ٦١ 




































 





 







 
 

 ٦٢ 





 

ء من أصحابنا وغريهم اشـرتطوا يف مل أر الفقها « :- رمحه اهللا –قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
، بل سووا بني اإلسالم قبل الدخول وبعده؛ ألن نفـس عقـد النكـاح يوجـب )٢(القبض)١(النكاح

يوجـب : ًأحكاما بنفسه، وإن مل حيصـل بـه القـبض مـن املصـاهرة ونحوهـا، كـام أن نفـس الـوطء
 ـــــــــــــــــ

َمن نَكح، وهو: لنكاح يف اللغةا)   ١( ، وقيـل » الـوطء : أصل النكـاح يف كـالم العـرب« :الوطء، قال األزهري: البضاع، أي: َ
 .للتزوج نكاح؛ ألنه سبب للوطء املباح

 .الوطء والعقد له: النكاح: العقد دون الوطء، وقيل: النكاح: وقيل
،  )١/٤١٣) (نكح: مادة( ، الصحاح)٥/٤٧٥) (نكح: مادة(، مقاييس اللغة )٤/١٠٣) (نكح: مادة(هتذيب اللغة : ينظر

 ). ٣١٤) (نكح: مادة(، القاموس املحيط )٢/٦٢٥) (نكح: مادة(لسان العرب 
 . عقد التزويج: الفقهاءوالنكاح يف اصطالح

 ).  ٩/٣٣٩(املغني : ينظر
 . يف ملكك:صار اليشء يف قبضتك، أي: األخذ، يقال:  خالف البسط، وهو:القبض يف اللغة)   ٢(

 ).٧/٢١٣) (قبض: مادة(، لسان العرب )٣/١١٠٠) (قبض: مادة(الصحاح : ينظر
 : فهو كاآليتاملقصود بالقبض يف العقودأما و

 : بعد تأمل كالم شيخ اإلسالم ظهر يل أن مراده بالقبض يف النكاح أحد معنيني:القبض يف النكاح: ًأوال
عن ) ٥/٢١٧(رشحه عىل خمترص اخلرقي : مما يؤيد ذلك ما نقله الزركيش يفالدخول، و:  أن املقصود بالقبض:املعنى األول

فإن دخل هبا فهـو جـائز، وإن مل يـدخل هبـا، فلهـا : يف نرصاين تزوج نرصانية عىل قلة مخر، ثم أسلام« :اإلمام أمحد أنه قال
 .»صداق مثلها

ق املثل بكل حال، وإن قبضت املحرم، قال أبو وظاهر هذا أن قبل الدخول جيب صدا«: ق الزركيش عىل ذلك، بقولهَّثم عل
 .»وهو قوي؛ إذ تقابض الكفار إنام يميض عىل املشهور إذا وجد عن الطرفني، وهنا البضع مل يقبض: العباس

 وذلك ألن - من وجهة نظري–قبض املهر الفاسد، وهو املعنى األقرب إىل مقصود شيخ اإلسالم :  أن املقصود بالقبض:املعنى الثاين
 .     وجه شبه، ووجه فرق، وعىل هذا املعنى بحثت املسألة- وهو القبض يف األموال-ني املعنى الثاين، وبني الفرع الثاينب

ًحيصل يف كل يشء بحسبه، فإن كان مكيال، أو موزونا، فقبضه بكيله أو وزنه: القبض يف البيع: ًثانيا ً. 
 .أن القبض يف كل يشء بالتخلية مع التمييز: وقيل
 ).١٨٧-٦/١٨٦(املغني : رينظ



 
 

 ٦٣ 

ًودا يف نفسـه وإن مل ًأحكاما، وإن كان بغري نكاح، فلام كان كـل واحـد مـن العقـد والـوطء، مقصـ
، فإن املقصود بعقودها هو التقابض، )١(يقرتن باآلخر، أقرهم الشارع عىل ذلك؛ بخالف األموال

 .)٢(»فإذا مل حيصل التقابض مل حيصل مقصودها، فأبطلها الشارع؛ لعدم حصول املقصود
 

 
 :اهب العلامء يف أحكام الفرعني الفقهيني مذ–أ 

 .قبض يف أنكحة الكفار الحكم: الفرع األول
إذا أسلم الكفار وكانوا قد عقدوا عقد نكاح بمهر فاسد، كخمر أو خنزير، : صورة املسألة 

  فهل يشرتط للحكم بصحته حصول التقابض، أو أنه ال ينفسخ حتى ولو مل يقبض املهر الفاسد؟
َ، وكانا قد عقدا نكاحهام بمهـر فاسـد، كخمـر أو خنزيـروجان الكافرانإذا أسلم الز وقـد ، َ

ِقبض، فليس للزوجة غري ما قبض، وحيكـم بصـحة النكـاح، وكـذلك احلكـم إذا مل يقـبض املهـر  ُ
، )٣(ًالفاسد، فقبض املهـر الفاسـد لـيس رشطـا للحكـم بصـحة النكـاح، وإىل هـذا ذهـب احلنفيـة

 .)٧(، وشيخ اإلسالم ابن تيمية)٦( واحلنابلة،)٥(، والشافعية)٤(واملالكية

 ـــــــــــــــــ
 .حدها مال، وهو ما ملك من كل يشء وا:األموال   )١(

 ).١٣٦٨) (مال: مادة(، القاموس املحيط )١١/٦٣٦) (مول: مادة(لسان العرب : ينظر
 .» عني مباحة النفع بال حاجة « :بقوله) ٣٠٤(الروض املربع : وأما يف اصطالح الفقهاء فقد عرفها البهويت يف

 .)٤٨٨-٣/٤٨٧(، الفتاوى الكربى )٤١٢-٤١١(واعد الكلية الق)   ٢(
 ).  ٣٢٤(األخبار العلمية من االختيارات الفقهية : وينظر

، اهلداية للمرغيناين )٣/١١٢(، االختيار لتعليل املختار )٢/١٦٠(، تبيني احلقائق )٩/٤٧٠٤(التجريد للقدوري : ينظر   )٣(
 ).٣/٢٦١(، فتح القدير البن اهلامم )٢/٥٠٦(

 ).  ٤/٣٢٧(، الذ خرية )٢/٤٤٥(، عقد اجلواهر الثمينة )٥٩٥-٤/٥٩٤(النوادر والزيادات : ينظر)   ٤(
، البيـان )٥/١٣٧ (للغـزايل، الوسـيط )١٢/٣٧٤(، هنايـة املطلـب )٢/٥٦(، املهذب للشريازي )٦/١٤٦(األم : ينظر   )٥(

 ).   ٦/٢٩٩(، هناية املحتاج )٧/١٥٢( ، روضة الطالبني)٨/١٠٠(، العزيز رشح الوجيز )٩/٣٨٠(للعمراين 
، اإلنصـاف )١١٦-٧/١١٥(، املبـدع )٥/٢١٦(، رشح الـزركيش )٢٩٨-٨/٢٩٧(، الفروع )١٠/٣٣(املغني : ينظر)   ٦(

 ).٢١٨-٥/٢١٦(، رشح منتهى اإلرادات للبهويت )٨/٢٠٩(
 ).  ٣٢٤( العلمية من االختيارات الفقهية األخبار، )٤٨٨-٣/٤٨٧(، الفتاوى الكربى )٤١٢-٤١١(القواعد الكلية  :ينظر)   ٧(



 
 

 ٦٤ 

 :واستدلوا عىل ذلك بأدلة، منها
 : الدليل األول

M     ¡   �  ~  }  |  {  z :قـــــال اهللا تبـــــارك وتعـــــاىل    y  x  w  v  u
¢L)١(. 

 :وجه الداللة من اآلية
ملهر الفاسد يف  وا فإنه ال يفسد،أن اهللا تبارك وتعاىل أمر برتك ما بقي من الربا، دون ما قبض،

 .)٢(معناه
 : الدليل الثاين

وكثـرة ترصفـات الكـفـار يف قبـوض بإبطاـلـه يشـق؛ لتطـاول الزـمـان، مهـر املأن التعـرض لل
 . )٣(فيه تنفريهم عن اإلسالم، فعفي عنه، كام عفي عام تركوه من الفرائض والواجباتاحلرام، و

 
  .  يف بيوع الكفار القبض  حكم:الفرع الثاين
 إذا أسلم الكفار، وكانوا قد عقدوا عقـد بيـع فاسـد يف الكفـر، فهـل يشـرتط :ألةصورة املس

     للحكم بصحته حصول التقابض؟
وتقابضوا مـن الطـرفني ثـم أسـلموا، وترافعـوا  إذا تبايع الكفار بعقود بيع فاسدة يف الكفر،

رشط للحكـم القبض فـإن العقـد يبطـل، وعـىل هـذا فـ إلينا، مل ينقض عقدهم، وإذا مل يتقابضـوا،
 .بصحة عقد البيع الفاسد

، وشـيخ اإلسـالم ابـن )١(، واحلنابلـة)٦(، والشـافعية)٥(، واملالكيـة)٤(وإىل هذا ذهـب احلنفيـة

 ـــــــــــــــــ
    .من سورة البقرة) ٢٧٨(من اآلية )   ١(
 ).   ٥/٢١٦(، رشح الزركيش )١٠/٣٣(املغني : ينظر)   ٢(
 .      املصدران السابقان: ينظر)   ٣(
 .     )٣١٤-٢/٣١٣(بدائع الصنائع : ينظر)   ٤(
 ).   ٩٤-٧/٩٣(مناهج التحصيل ، )١٨١-٦/١٨٠(النوادر والزيادات : ينظر)   ٥(
 ).      ٣/١٦٧(، أسنى املطالب )٣٧٦-١٢/٣٧٥(، هناية املطلب )٦/٤٢٤(األم : ينظر)   ٦(



 
 

 ٦٥ 

 .)٢(تيمية
 :واستدلوا عىل ذلك بأدلة، منها

 :الدليل األول
O     ¡   �  ~  }  |  {  z :قـــــال اهللا تبـــــارك وتـعـــــاىل    y  x  w  v  u

¢N)٣(. 
 :ن اآليةوجه الداللة م

عن قبضه،  ما بقي من الربا هو النهي أن اهللا سبحانه أمر برتك ما بقي من الربا، واألمر برتك
   .)٤(ِّومل يأمرهم برد ما قبضوه بعقد الربا

 :الدليل الثاين
ُكل قسـم قسـم يف اجلاهليـة فهـو عـىل مـا :(  قال أن النبي ريض اهللا عنهامعن ابن عباس  َ
َقسم، وأيام قسم أدركه  .  )٥( )َ اإلسالم، فهو عىل قسم اإلسالمُ

 ملا دخل مكة أبطل من الربا ما مل يقبض، ومل يتعرض أن النبي : وجه الداللة من احلديث
٦( ملا قبض بالفسخ(. 

 ــــــــــــــــــ
 ).     ٧/٢٨٢(كشاف القناع : ينظر   )١( =
 .  )٣٢٤(األخبار العلمية من االختيارات الفقهية ، )٤٨٨-٣/٤٨٧(، الفتاوى الكربى )٤١٢-٤١١(القواعد الكلية  :ينظر)   ٢(
    .من سورة البقرة) ٢٧٨( :من اآلية)   ٣(
 ). ٤٠٩(، القواعد الكلية لشيخ اإلسالم ابن تيمية )٦/٤٢٤(، األم )٣١٤-٢/٣١٣(بدائع الصنائع : ينظر)   ٤(
 ).٢٩١٤(برقم ) ٤٤٣(فيمن أسلم عىل مرياث : الفرائض، باب: أبو داود يف سننه، كتاب: أخرج احلديث )   ٥(

 ).٢٤٨٥(برقم ) ٤٢٤(قسمة املاء : الرهون، باب: نه، كتابوابن ماجه يف سن
مـا قسـم مـن الـدور واألرايض يف اجلاهليـة ثـم أسـلم أهلهـا عليهـا : السري، بـاب: السنن الكربى، كتاب: والبيهقي يف

)٩/١٢٢.( 
 .»إسناده جيد « :عن احلديث) ٤/٢٦٤(تنقيح التحقيق : قال ابن عبد اهلادي يف

تعل واحلـديث بمجمـوع طرقـه «):١٥٨-٦/١٥٧(إرواء الغليـل : يقه عىل سنن أيب داود، وقـال يفوصححه األلباين يف 
 .    »صحيح

 ).  ٤٠٩(، القواعد الكلية لشيخ اإلسالم ابن تيمية )٣١٤-٢/٣١٣(بدائع الصنائع : ينظر)   ٦(



 
 

 ٦٦ 

َأن العقد الفاسد مل يتم، فنقض؛ لعدم صحته:الدليل الثالث   ِ ُ َ)١(.  
 : مذاهب العلامء يف اعتبار الفرق–ب 

ـب ـةذـه ـة)٢( احلنفـي ـة)٤(، والشــافعية)٣(، واملالكـي ـرق)٥( واحلنابـل ـار الـف ـاح  إىل اعتـب ـني النـك  ـب
 . )٦(واألموال يف اشرتاط القبض إذا أسلم الكفار، وهو ما ذهب إليه شيخ اإلسالم ابن تيمية


 
 .ُيف كال الفرعني عوض مل يقبض يف عقد فاسد 


 

ال يشرتط قبض املهر الفاسد يف نكاح الكفار؛ للحكم بصحته؛ بخالف قبض املبيع الفاسـد 
 ـــــــــــــــــ

 ).   ٧/٢٨٢(كشاف القناع : ينظر )   ١(
، )٢/١٦٠(، تبيـني احلقـائق )٩/٤٧٠٤(التجريد للقـدوري : ة النكاحينظر قوهلم يف عدم اشرتاط القبض للحكم بصح  )٢(

 ).٣/٢٦١(، فتح القدير البن اهلامم )٢/٥٠٦(، اهلداية للمرغيناين )٣/١١٢(االختيار لتعليل املختار 
 ).     ٣١٤-٢/٣١٣(بدائع الصنائع : وينظر قوهلم يف اشرتاط القبض للحكم بصحة البيع

، عقـد اجلـواهر الثمينـة )٥٩٥-٤/٥٩٤(النوادر والزيـادات : اط القبض للحكم بصحة النكاحينظر قوهلم يف عدم اشرت)  ٣(
 ).٤/٣٢٧(، الذ خرية )٢/٤٤٥(

 ).    ٩٤-٧/٩٣(، مناهج التحصيل )١٨١-٦/١٨٠(النوادر والزيادات : وينظر قوهلم يف اشرتاط القبض للحكم بصحة البيع
، هنايـة املطلـب )٢/٥٦(، املهذب للشـريازي )٦/١٤٦(األم : صحة النكاحينظر قوهلم يف عدم اشرتاط القبض للحكم ب)  ٤(

، روضة الطالبني )٨/١٠٠(، العزيز رشح الوجيز )٩/٣٨٠(، البيان للعمراين )٥/١٣٧(، الوسيط للغزايل )١٢/٣٧٤(
 ).٦/٢٩٩(، هناية املحتاج )٧/١٥٢(

، أسنى املطالـب )٣٧٦-١٢/٣٧٥(اية املطلب ، هن)٦/٤٢٤(األم : وينظر قوهلم يف اشرتاط القبض للحكم بصحة البيع
)٣/١٦٧.( 

، رشح الـزركيش )٢٩٨-٨/٢٩٧(، الفروع )١٠/٣٣(املغني : ينظر قوهلم يف عدم اشرتاط القبض للحكم بصحة النكاح  )٥(
 ).٢١٨-٥/٢١٦(، رشح منتهى اإلرادات للبهويت )٨/٢٠٩(، اإلنصاف )١١٦-٧/١١٥(، املبدع )٥/٢١٦(

 ).    ٧/٢٨٢(كشاف القناع : اط القبض للحكم بصحة البيعوينظر قوهلم يف اشرت
 ).     ٣٢٤(، األخبار العلمية من االختيارات الفقهية )٤٨٨-٣/٤٨٧(، الفتاوى الكربى )٤١٢-٤١١(القواعد الكلية : ينظر   )٦(



 
 

 ٦٧ 

 .يف البيع، فإن القبض رشط للحكم بصحة البيع


 
 :الدليل األول

 حيصل بـه ًألن عقد النكاح نفسه يوجب أحكاما بنفسه، وإن مل« ُمل يشرتط يف النكاح القبض
ًيوجب أحكاما، وإن كان بغري نكاح، فلام كان : القبض من املصاهرة ونحوها، كام أن نفس الوطء

َّكل واحد من العقد والوطء مقصودا يف نفسه، وإن مل يقرتن باآلخر، أقـرهم الشـارع عـىل ذلـك؛  ً
 مقصودها، بخالف األموال، فإن املقصود بعقودها هو التقابض، فإذا مل حيصل التقابض مل حيصل

 .)١( » فأبطلها الشارع؛ لعدم حصول املقصود
 :الدليل الثاين

ًأن النكاح يبقى بعد اإلسالم مستمرا مقتضيا دوام أحكامه، واملهـر مـن أحكامـه وح قوقـه؛ ً
الربويات، فإذا اتصل بالقبض وانفصل األمر، فيبعد تتبعه يف اإلسالم، وأما إذا بخالف التعامل ب

 املتبايعني بعد اإلسالم ويسقط العقد، وتنقطع عهدته وآثاره؛ لفسخ السبب مل تقبض فال طلبة بني
املوجب له؛ ألن امللك ال يتم بنفس العقد، وال يملك الترصف فيه، إال بالقبض، واإلسالم مـانع 
منه؛ وليس كذلك النكاح فإن املرأة قد ملكت املهر بنفس العقد، والسبب املوجب بتسليمه إليها 

سالم، وإذا تعذر تسليم املهر بعد صحة التسمية، وجب الرجـوع إىل قيمتـه كـام لـو ال ينفسخ باإل
 .)٢(هلك املهر




       

 

 ـــــــــــــــــ
 ).  ٣٢٤( الفقهية ، األخبار العلمية من االختيارات)٤٨٨-٣/٤٨٧(، الفتاوى الكربى )٤١٢-٤١١(القواعد الكلية )  ١(
 ).    ١٢/٣٧٦(اية املطلب ، هن)٣/٢٦٢(، فتح القدير البن اهلامم )٥/٤٢(، املبسوط )٩/٤٧٠٤(التجريد للقدوري : ينظر  )٢(



 
 

 ٦٨ 




 
 

إن : االفرق بني امللك يف النكاح و امللك يف البيع من حيث الوكالـة، فقـالو ذهب احلنفية إىل
 .)١(امللك يف النكاح حيصل للزوج؛ بخالف امللك يف األموال، فإنه حيصل للوكيل

ومل ـيـرتض ـشـيخ اإلـسـالم تفرـيـق احلنفـيـة؛ وذـلـك ألن املـلـك يف النـكـاح حيـصـل لـلـزوج ال 
ِّ، وامللك يف األموال حيصل للموكـل ال للوكيـل، فهـي عنـده سـواء، وال )٢(للوكيل باتفاق العلامء

 .)٦(، وغريمها)٥(، واإلمام أمحد)٤( وذكر أن ذلك مذهب اإلمام الشافعي،)٣(فرق بينهام
 
 

       

 ـــــــــــــــــ
 ).٢/١٣٥(، تبيني احلقائق)٥/١٨(املبسوط ، )٣/١٢١(أحكام القرآن للجصاص : ينظر)   ١(
 ).      ٧/٢٥٤(، املغني )٩/٢٣٧(، البيان للعمراين )٤/٢٠(ريش ، رشح خمترص خليل للخةدر السابقااملص: ينظر)   ٢(
 ).   ٤٢٩(، خمترص الفتاوى املرصية )٣٢/١٨(جمموع الفتاوى  :ينظر)   ٣(
 ).      ٣/٣٦٩(املهذب للشريازي : ينظر)   ٤(
 ).      ٧/٢٥٤(املغني : ينظر)   ٥(
 . كاملالكية)   ٦(

 ).٢/٨٢٧( اجلواهر الثمينة ، عقد)٦/١٧٩(النوادر والزيادات :ينظر



 
 

 




 
 

 النكاح )٢(هنا، إن اتصلت بعقد)١(وإنام اخللوة...« :- رمحه اهللا -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 ـــــــــــــــــ
ٌخلو هو :يقال .اليشء من اليشء ِّتعري :اللغة يف اخللوة)   ١( ْ ًعروا كان إذا كذا، من ِ ْ  .منه ِ

 .االسم واخللوة املصدر، واخللو واخلالء
 .به انفردت إذا به خلوت :ويقال
) خـال: مـادة(ان العـرب ، لسـ)٦/٢٣٣٠) (خـال: مـادة(الصـحاح  ،)٢/٢٠٤) (خلـو: مـادة(مقـاييس اللغـة  :ينظر

)٢٤١-١٤/٢٣٨.( 
 . مكوث اإلنسان وحده يف مكان ما: يف اصطالح الفقهاءاخللوةو

 .وجودمها وحدمها يف مكان ما: وخلوة الرجل باملرأة
 ).٢٠٠(معجم لغة الفقهاء  :ينظر

 : ، جيدر بنا أن نعرف اخللوة الصحيحة؛ لعالقتها الوثيقة بالفرقاخللوةوبعد التعريف بمصطلح 
 : تعريف اخللوة الصحيحة

 :  يف اآليت املراد باخللوة الصحيحة، وبيان ذلكاختلف الفقهاء يف
انفراد الرجل بامرأته، يف مكان ليس هناك مانع يمنع الوطء  : ، هياخللوة الصحيحة عند احلنفية و املالكية والشافعية: ًأوال

ًأو رشعا، أو طبعا ًحسا، ً. 
، حاشية الدسوقي )٢/٦٢٨(، املعونة للقايض عبد الوهاب )١/٣٠٥(، الفتاوى اهلندية )٢/٢٩٢(بدائع الصنائع : ينظر 

 . )٣/٢٣١(مغني املحتاج ، )٥/٥٨٧(روضة الطالبني ، )٣٠٢-٢/٣٠١(عىل الرشح الكبري 
ا حمرمان، أو َ خلوة من يطأ مثله بمن يوطأ مثلها مع علم الزوج هبا، وسواء خال هبا ومه:اخللوة الصحيحة عند احلنابلة: ًثانيا

 .حائض، أو ساملان من هذه األشياء، فال يشرتط لصحة اخللوة خلومها من مانع املرأة صائامن، أو
 ).  ٤٩٥-١١/٤٩٤(، كشاف القناع )٥/٩١٨(رشح الزركيش : ينظر

 . ٍّشد، وشدة وثوق، قاله ابن فارس:  العني والقاف والدال أصل واحد يدل عىل:اللغة يفالعقد )   ٢(
 .أعقاد وعقود: واجلمع

 : ويطلق العقد يف اللغة عىل معان متعددة ترجع إىل األصل الذي ذكره ابن فارس، ومنها
= 

٦٩ 



 
 

 ٧٠ 

  .)٣( »فال أثر هلا)٢(واألجنبية)١(فأما اخللوة باألمةقامت مقام الوطء، 

  

 :الفقهيني الفرعني أحكام يف العلامء مذاهب - أ
  :النكاح بعقد املتصلة اخللوة :األول الفرع
 فهـل صـحيحة، اخللـوة وكانـت الصـحيح، العقد بعد بامرأته الرجل خال إذا :املسألة صورة

 ــــــــــــــــــ
 .الربط أو الشد، سواء استعمل يف الربط احليس؛ كعقدت احلبل، أم يف الربط املعنوي؛ كعقدت البيع: املعنى األول =

 .عقد، وعقدة: ويقال يف كل مربوط
®  Mتغليظ، ومنه قوله تعاىلالتوكيد وال: املعنى الثاين   ¬  «  ª  ©  L ]٨٩ :املائدة سورة.[  

̂  _  ` M    aتعاىل قوله ومنه ،والعهد الضامن :الثالث املعنى   ]  \  [  Z   YL ]البقـرة سـورة: 
٢٣٥.[ 
 قـاموسال ،)٣٠٨( البالغـة أسـاس ،)٣/٢٩٦) (عقـد: مادة(، لسان العرب )٤/٨٦) (عقد: مادة(مقاييس اللغة : ينظر
  ). ٣/٦٥٢( الدر النقي يف رشح ألفاظ اخلرقي ،)٣٨٣( )عقد :مادة( املحيط

 .املحل يف أثره يظهر مرشوع وجه عىل بقبول إجياب ارتباط :والعقد يف اصطالح الفقهاء
  ).٢٧( للبعيل العقود ضوابط و ،)١/٢٣٣٧( العام الفقهي املدخل :ينظر

 .ضد احلرةوهي دية، املرأة ذات العبو: األمة يف اللغة)   ١(
َإماء، وأموات، وآم، وأموان: واجلمع َ ََ ِ. 

) أمـى: مـادة(، القـاموس املحـيط )١/١٣٦) (أمـوى: مـادة(، مقاييس اللغـة )٦/٢٢٧١) (أما: مادة(الصحاح : ينظر
)١٦٢٧ .( 

 . اته ومقدم، التي مل حيصل فيها يشء من أسباب العتق، الرقيقة الكاملة الرق:واألمة يف اصطالح الفقهاء
 ). ٣١١(، واملطلع عىل أبواب املقنع )١٠٧(طلبة الطلبة : ينظر

َجنَب: ( مأخوذة من مادة:اللغة األجنبية يف)   ٢(  . ضد القرابة: أجناب، واجلنابة: البعد، واألجنبي الغريب، واجلمع: ، وهو)َ
 ).٨٩) (جنب: مادة(موس املحيط ، القا)١/٢) (جنب: مادة(، لسان العرب )١/٤٨٣) (جنب: مادة(مقاييس اللغة : ينظر

 . من ليست بزوجة، وال ذات حمرم:واألجنبية يف اصطالح الفقهاء
 ).٤٤(معجم لغة الفقهاء : ينظر

 ).٣٠٤(األخبار العلمية من االختيارات الفقهية )   ٣(



 
 

 

 الوطء؟ حكم اخللوة حكم
  :قولني عىل املسألة هذه يف العلامء اختلف
 .الوطء مقام تقوم الصحيح العقد بعد بامرأته الرجل خلوة أن :األول القول
 ،)٣(الشـافعي اإلمـام عنـد القـديم والقـول ،)٢(املالكية بعض عند ٌوقول ،)١(احلنفية قول وهو
 .)٤(احلنابلة دعن هباملذ من والصحيح
  .الوطء مقام تقوم ال الصحيح العقد بعد بامرأته الرجل خلوة أن :الثاين القول
 عند ورواية ،)٦(الشافعي اإلمام عند اجلديد والقول ،)٥(املالكية عند الصحيح هو القول وهذا

 ـــــــــــــــــ
 مع )٣/٢١٥(ح اهلداية ، العناية رش)٢/١٤٢(، تبيني احلقائق )٢/٢٩١(، بدائع الصنائع )١٥٠-٥/١٤٩(املبسوط : ينظر   )١(

 ). ٤٠٣-٨/٣٨٧(، حاشية ابن عابدين عىل الدر املختار فتح القدير
، حاشية الدسوقي عىل )٣/٢٦١(، رشح خمترص خليل للخريش )٤/٣٧٥(، الذخرية )٢/٤٧١(عقد اجلواهر الثمينة :ينظر)   ٢(

 ).٢/٣٠١(الرشح الكبري 
 .ًما يعد طوال يف العادة: سنة، وقيل: دة الطول، فقيلوقيده املالكية بطول املقام، ثم اختلفوا يف ضبط م

 .السابقةاملصادر : ينظر
 ).٣/٢٢٥(، مغني املحتاج )٨/٢٥٠(، العزيز رشح الوجيز )٩/٤٠٢(، البيان للعمراين )٧/٢٤٧(األم للشافعي : ينظر   )٣(

 . اله إىل مرص ما قاله اإلمام الشافعي بالعراق، أو قبل انتق:والقول القديم عند الشافعية هو
، حتفة )١/٤٣(، هناية املحتاج )١/٢٦٤(، االستغناء يف الفرق واالستثناء )١/٦٨(املجموع رشح املهذب للنووي : ينظر

) ١/٨٢( ، االبتهاج يف اصطالح املنهاج)١١١ (، خمترص الفوائد املكية  مع حاشية الرشواين وابن قاسم)١/٥٤(املحتاج 
 . مطبوع مع النجم الوهاج للدمريي)  ١/١٢٠(، سلم املتعلم املحتاج مطبوع مع النجم الوهاج للدمريي

 رشح ،)٤٩٥-١١/٤٩٤(، كشـاف القنـاع )٨/٢٨٣(، اإلنصاف )٥/٣١٣(، رشح الزركيش )٨/٣٢٩(الفروع  :ينظر ) ٤(
 ).٥/٢٠٥(، مطالب أويل النهى )٥/٢٦٥(منتهى اإلرادات للبهويت 

 .ت نسبته إىل اإلمام، أو إىل بعض أصحابه، أو قوي دليله هو ما صح:والصحيح من املذهب عند احلنابلة
 ).٨-١/٧(، اإلنصاف )١١٣( صفة الفتوى البن محدان :ينظر

، )٢/٤٧١(، عقد اجلواهر الثمينة )٣/٩٧٢(، بداية املجتهد وهناية املقتصد )٢/٧٢٠(اإلرشاف للقايض عبدالوهاب : ينظر  )٥(
 ).٤/٣٧٥(الذخرية 

 .القول الذي قوي دليله: والصحيح عند املالكية
 ).٩٠(كشف النقاب احلاجب البن فرحون  :ينظر

 ).٣/٢٢٥(، مغني املحتاج )٨/٢٥٠(، العزيز رشح الوجيز )٩/٤٠١(البيان للعمراين : ينظر)   ٦(
= 

٧١ 



 
 

 ٧٢ 

 .)١(احلنابلة
   : القولني أدلة

  :األول القول أصحاب أدلة
ـــدليل M   9  8    7  6  5  4 :وتعــــاىل تبــــارك اهللا لاقــــ :األول اـل

:L)٢(.  
 عند الصداق من يشء  اسرتداد عن هنى وتعاىل سبحانه اهللا أن :الكريمة اآلية من الداللة وجه

 ومأخذ ،)٣( اءَّالفر قاله يدخل، مل أو هبا، دخل اخللوة :هو واإلفضاء إفضاء، هناك كان إذا الطالق،
 وهـو ،األرض من الفضاء من مأخوذ اإلفضاء ألن الصحيحة؛ خللوةا منه املراد أن عىل دليل اللفظ

 عىل اخللوة منه املراد فكان فيه، ما إدراك عن يمنع حاجز وال ،فيه بناء وال فيه نبات ال الذي املوضع

 ــــــــــــــــــ
ً ما قاله اإلمام الشافعي بمرص، تصنيفا، أو إفتاء:والقول اجلديد عند الشافعية هو = ً. 

، خمترص الفوائد املكية )١/١٣(، مغني املحتاج )١/٥٠(، هناية املحتاج )١/٢٦٤( الستثناءاالستغناء يف الفرق وا: ينظر
      .ج الوهاج للدمرييامطبوع مع الرس) ١/١٢٠(، سلم املتعلم املحتاج )١١١(

 ).٨/٢٨٣(، اإلنصاف )٥/٣١٤(، رشح الزركيش )٨/٣٢٩(الفروع : ينظر)   ١(
 .م أمحد املنقول عنهّ  نص اإلما:والرواية عند احلنابلة هي

 ).٢/٩٤٦(دة َّاملسو: ينظر 
 . من سورة النساء) ٢١(من اآلية )   ٢(
 ).١/٢٥٩( معاين القرآن :ينظر)   ٣(

، اجلامع ألحكـام القـرآن للقرطبـي )١/٣٦٧( أحكام القرآن البن العريب ،)٢/١٤٨( للجصاص أحكام القرآن: ينظرو
)٦/١٦٨.( 

بد اهللا بن منظور األسلمي، الديلمي، الكويف، أبو زكريا، موىل بني أسد، املعروف بالفراء،  حييى بن زياد بن ع:اء هوَّوالفر
اء ملـا كانـت عربيـة ولسـقطت؛ ألنـه َّلوال الفـر« :النحوي، صاحب الكسائي، وكان أبرع الكوفيني وأعلمهم، قال ثعلب

 كتـاب : مـن املصـنفاتألنه كان يفري الكالم، ولهاء، ومل يكن يعمل الفراء، وال يبيعها؛ َّقيل له فر، و»َّخلصها، وضبطها 
 .  هـ٢٠٧تويف سنة ، معاين القرآن، وكتاب اللغات، وكتاب اجلمع والتثنية يف القرآن، وغريها

، سـري أعـالم النـبالء )٢٣-٤/٧(، إنباه الـرواة )٢٨١٥-٦/٢٨١٢(إرشاد األريب إىل معرفة األديب : ينظر يف ترمجته
)١٠/١١٨   .( 



 
 

 ٧٣ 

 .)١(اللفظ بمقتىض ًعمال االستمتاع من مانع وال ،فيها حائل ال التي وهي الوجه هذا
  :الثاين الدليل

 .)٢(M   wv  u  t   sL :تعاىل اهللا لاق
 إسقاط جيوز فال  املهر، مجيع إيفاء أوجب وتعاىل تبارك اهللا أن :الكريمة اآلية من الداللة وجه

 ما حال فيبقى اخللوة، بعد بالطالق املهر نصف إسقاط عىل الدليل يثبت مل فإذا بدليل، إال منه يشء
  .)٣(ًكامال اهب املهر وجوب هو و اآلية، ظاهر عىل اخللوة بعد

 :الثالث الدليل
 ىخـأر أو ًبابـا، أغلـق مـن أن املهـديون، الراشدون اخللفاء قىض « :قال )٤(أوىف بن زرارة عن

 .)٥(» العدة ووجبت املهر وجب فقد ًسرتا،
 ـــــــــــــــــ

، الرشح )٣/٢١٦(، فتح القدير البن اهلامم )٢/١٤٢(، تبيني احلقائق )٢/٢٩٢(، بدائع الصنائع )٥/١٤٩( املبسوط :ينظر)   ١(
 . واإلنصافاملقنع مع )٢١/٢٥٣(الكبري 

 . من سورة النساء) ٤(من اآلية )   ٢(
 ). ٢/٣٥١(أحكام القرآن للجصاص : ينظر)   ٣(
َّي، احلريش، البرصي، قايض البرصة، وكـان مـن العبـاد، سـمع مـن عمـران، وأيب زرارة بن أوىف، أبو حاجب العامر: هو)   ٤( ُ

تويف يف خالفة الوليد بـن عبـد امللـك ، هريرة، وابن عباس ريض اهللا عنهم، وروى عنه أيوب السختياين، وعوف األعرايب
 .هـ١٠٨سنة : هـ، وقيل١٠٦سنة :  هـ، وقيل٩٣سنة 

، هتذيب )٤/٥١٥(، سري أعالم النبالء )٩/٣٣٩(، هتذيب الكامل )٢/٥٩٧ ( باجي للالتعديل والتجريح: ينظر يف ترمجته
 ).٣/٢٧٨(التهذيب 

 ).١٠٨٧٥(برقم ) ٦/٢٨٨(وجوب الصداق : النكاح، باب: املصنف، كتاب: عبدالرزاق يف: األثرأخرج )   ٥(
 ).٧٦٢(برقم ) ١/٢٣٤(فيام جيب به الصداق : سننه، باب: وسعيد بن منصور يف

) ٩/٢٠٥(ِّمن قال إذا أغلق الباب وأرخى السرت فقد وجـب الصـداق : النكاح، باب: املصنف، كتاب:  شيبة يفوابن أيب
 ).١٦٩٦٠(برقم 

بيان مشكل ماروي عنه عليه السالم يف املرأة التي تزوجها، فلام أدخلـت عليـه : رشح مشكل اآلثار، باب: والطحاوي يف
 ).٢/١١١(ًرأى يف كشحها بياضا 

ًمن قال من أغلق بابا وأرخى سرتا فقد وجب الصداق، وما روي يف : الصداق، باب: السنن الكربى، كتاب: والبيهقي يف ًِّ
 ). ٢٥٦-٧/٢٥٥(معناه 



 
 

 ٧٤ 

 اخللفـاء مـن ًأحدا يدرك مل أوىف بن زرارة ألن ؛)١(منقطع األثر هذا أن :الثالث الدليل مناقشة
  .)٢(عنهم اهللا ريض

 مـن ًشـاهدا لـه فـإن ،)٣( ًمرسال كان وإن ألثرا أن :أجيب :الثالث الدليل مناقشة عن اإلجابة
 .)٤(عنهام اهللا ريض وعيل عمر طريق

 وعـيل عمـر عن رويناه وقد !يدركهم مل زرارة مرسل، هذا « : - زرارة أثر عن -البيهقي قال
 .)٥(ً»موصوال عنهام اهللا ريض

 ـــــــــــــــــ
 .اخلرب الذي مل يتصل إسناده :  هواملنقطع   )١(

 ).١/٣٢٣(، توضيح األفكار للصنعاين )١/٢٧٦(، فتح املغيث للسخاوي )١١٢(نزهة النظر البن حجر : ينظر
 ). ٣/٢٥٥(مغني املحتاج : ينظر   )٢(
 .  كذا rقال رسول اهللا : ْما سقط منه من منتهاه ذكر الصحايب، كأن يقول التابعي: هو  عند املحدثنياملقصود به: املرسل)   ٣(

 ).١/٢٨٣( توضيح األفكار للصنعاين ،)١/٢٣٨(فتح املغيث للسخاوي  ،)١١٠-١٠٩(نزهة النظر البن حجر  :  ينظر
ُأن يقول غري الصحايب قال رسول اهللا : قصود باملرسل عند األصولينياملو ْr كذا . 

 ).٢/١٧٤(، فواتح الرمحوت )٢/٥٧٤(، رشح الكوكب املنري )٣٠٥(، تقريب الوصول )٦٣(احلدود للباجي :  ينظر
 yاألثر أخرج    )٤(

 ).١٠٨٦٣(برقم ) ٦/٢٨٥(وجوب الصداق : النكاح، باب: املصنف، كتاب: عبدالرزاق يف
-٩/٢٠٥(ِّمن قال إذا أغلق الباب وأرخى السرت فقد وجب الصـداق : النكاح، باب: املصنف، كتاب: وابن أيب شيبة يف

 ).١٦٩٥٧(برقم ) ٢٠٦
 ).١٤٠٣(برقم ) ٣/١٠٢٧(مسائله برواية ابنه عبد اهللا : وأمحد يف

نه عليه السالم يف املرأة التي تزوجها، فلام أدخلـت عليـه بيان مشكل ماروي ع: رشح مشكل اآلثار، باب: والطحاوي يف
 ).٢/١١٠(ًرأى يف كشحها بياضا 

ًمن قال من أغلق بابا وأرخى سرتا فقد وجب الصداق، وما روي يف : الصداق، باب: السنن الكربى، كتاب: والبيهقي يف ًِّ
 ).٧/٢٥٥(معناه 

 .»اع فيه انقط« ):٥/٢٣٨٥(التلخيص احلبري: وقال ابن حجر يف
 ). ٦/٣٥٦(، وصحح األلباين هذا الشاهد يف إرواء الغليل )٧/٢٥٥(السنن الكربى )   ٥(

 . ما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك املروي من شيخه:واملوصول
 ).١/٢٧١(، تدريب الراوي )٧٠(نزهة النظر البن حجر : ينظر 



 
 

 

  :الرابع الدليل
 ،إليهـا ونظـر امـرأة مخـار كشـف مـن «:قال r النبي أن )١(ثوبان بن عبدالرمحن نب حممد عن

 .)٢(»يدخل مل أو هبا دخل صداق،ال وجب
 :وجهني من نوقش :الرابع الدليل مناقشة
ْضعف :األول الوجه     .)٣(النقطاعه احلديث؛ ِ
  .)٤(القناع بكشف ،اجلامع عن كنى أنه عىل حممول احلديث أن :الثاين الوجه
  :اخلامس الدليل
 .)٥(الوطء مقام تقوم اخللوة أن عىل الصحابة إمجاع

 وال ًسرتا، ىخوأر ًبابا، وغلق بزوجته خال إذا الرجل أن الصحابة أمجع « :)٦(القطان ابن قال
 ـــــــــــــــــ

ُّوبان القريش العامري، موىل بني عامر بن لؤي، أبوعبد اهللا املدين، كان كثري احلديث، سمع من حممد بن عبد الرمحن بن ث: هو)   ١( ُ
 .ابن عمر، وأيب سعيد، وأيب هريرة، وروى عنه الزهري، وحييى بن أيب كثري

يب ، هتـذ)٢٥/٥٩٦(، هتذيب الكـامل )٧/٣١٢(، اجلرح والتعديل )١/١٤٥(التاريخ الكبري للبخاري  :ينظر يف ترمجته
 ).   ٣/٦٢٤(التهذيب 

 ).٣٨٢٤(برقم ) ٤/٤٧٣(العنني : النكاح، باب: السنن، كتاب: الدارقطني يف: أخرج احلديث)   ٢(
ًمن قال من أغلق بابا وأرخى سرتا فقد وجب الصداق، وما روي يف : الصداق، باب: السنن الكربى، كتاب: والبيهقي يف ًِّ

 .ةعابن هلي: يقصد بذلك» رواته غري حمتج بههذا منقطع، وبعض « :، وقال)٧/٢٥٦(معناه 
املراسيل من : يف إسناده ابن هليعة مع إرساله، لكن أخرجه أبو داود يف« ):٥/٢٣٨٦(التلخيص احلبري : وقال ابن حجر يف

 .»طريق ابن ثوبان، ورجاله ثقات
 ).٢١٤(برقم ) ١٨٥(املراسيل أليب داود : ينظر
 ). ٦/٣٥٦( الغليل إرواء: األلباين يف: ف احلديثَّوضع

 ). ٦/٣٥٦(، إرواء الغليل )٧/٢٥٦(السنن الكربى للبيهقي : ينظر)  ٣(
 ). ٣/٢٢٥(مغني املحتاج : ينظر)   ٤(
 ،)٣/١٦٢( البحـر الرائـق ،)٢/١٤٢(، تبيني احلقائق )٢/٢٩٢(، بدائع الصنائع )١/١١٣(رشح مشكل اآلثار : ينظر   )٥(

 ).١٠/١٥٤(املغني 
حممد بن عبد امللك بن حييى احلمريي الكتامي، الفايس، املعروف بابن القطان ، أبو احلسن، ولـد بفـاس سـنة عيل بن : هو)   ٦(

ًهـ، كان ذاكرا للحديث، مستبحرا يف علومه، بصريا بطرقه، عارفا برجاله، ناقدا مميزا صحيحه من سقيمه، ولـه مـن ٥٦٢ ً ً ً ً ً
= 

٧٥ 



 
 

 ٧٦ 

ـني حاـئـل ـادة ـمـن ـهلـا مجاـعـه ـب  مجـيـع علـيـه وـجـب يفـعـل، فـلـم ذـلـك ـمـن وأمكنـتـه غريـهـا، وال عـب
 .)١(»صداقها

 .)٣(» األول الصدر اتفاق وهو « :)٢(اجلصاص وقال
  :السادس الدليل
  .منفعة عىل عقد كليهام أن بجامع ؛البيع عىل النكاح قياس

  .البدل وجب املوانع ورفعت املبدل ّسلم فإذا
 يستوىف ما هو املبدل أن :املبدل سلمت أهنا عىل والدليل زوجها، إىل املبدل سلمت هنا واملرأة

 موجود حمل هلا لكن ،تسليمها يتصور فال ،معدومة االستيفاء قبل املنافع أن إال املنافع، وهو بالوطء
 تسـليم وجـد وقـد املنفعة، تسليم مقام العني تسليم فيقام ،حقيقة التسليم متصور وأنه ،العني وهو

  .وجد وقد املوانع برفع وذلك ،إليه للمسلم ًساملا اليشء جعل هو التسليم ألن املحل؛
 ًتسليام يقتيض وأنه معاوضة، عقد هذا ألن ؛البدل تسليم الزوج عىل فيجب مالتسلي ثبت وإذا

  .)٤(البيع يف كام املعاوضة بحكم ًحتقيقا ؛ملك بإزاء ًملكا يقتيض كام ،تسليم بإزاء

 ــــــــــــــــــ
 .هـ٦٢٨تويف سنة ، واإلهيام الواقعني يف كتاب اإلحكام، وغريهااإلقناع يف مسائل اإلمجاع، وبيان الوهم : املصنفات =

 ).٧/٢٢٥(، شذرات الذهب )٢٢/٣٠٦(، سري أعالم النبالء )٤/١٤٠٧(تذكرة احلفاظ : ينظر يف ترمجته
 ).١٢٢٤-٣/١٢٢٣(اإلقناع يف مسائل اإلمجاع )   ١(
هـ، سكن بغـداد وعنـه أخـذ ٣٠٥باجلصاص، ولد سنة  عروفأمحد بن عيل، أبو بكر الرازي، اإلمام الكبري الشأن، امل: هو)   ٢(

ًفقهاؤها وإليه انتهت رياسة مذهب أيب حنيفة ىف وقته، وكان مشهورا بالزهد، عرض عليه القضاء فأمتنع، وتفقـه عـيل أيب 
،  الطحاويأحكام القرآن، ورشح خمترص شيخه أبى احلسن الكرخي، ورشح : احلسن الكرخي، وله من املصنفات

 . هـ٣٧٦: هـ، وقيل٣٧٠تويف سنة 
 ، طبقـات)٩٦(، تـاج الـرتاجم )١/٢٢٠(، اجلـواهر املضـية )١٦/٣٤٠(سري أعالم النبالء : ينظر يف ترمجته

 ).١/٤١٢(، الطبقات السنية يف تراجم احلنفية )١/٥٦(
 ).٢/١٤٩(أحكام القرآن )   ٣(
، )٩/٤٠٣(، البيان للعمراين )٣/٢١٧(، فتح القدير البن اهلامم )٣/١٦٢(، البحر الرائق )٢/٢٩٢(بدائع الصنائع : ينظر   )٤(

 ). ٥/٢٦٥(، رشح منتهى اإلرادات للبهويت )١٠/١٥٤(املغني 



 
 

 

 :الثاين القول أدلة
 :األول الدليل

̧  M   »  º  ¹ :وـجــل ـعــز اهللا ـقــال    ¶  µ  ́   ³  ²  ±  °  ̄
  ¼L)١(. 

 نصـف املسـيس قبـل املطلقـة يف فـرض وتعـاىل تبـارك اهللا أن :الكريمـة اآلية من لةالدال وجه
 كـل أوجـب فمـن هبـا خيلـو أوال هبـا، خيلـو أن بـني قِّيفـر ومل املسـيس قبـل مطلقة وهذه الصداق،
 .)٢(النص خالف فقد املفروض

َّباملسبب التكنية باحتامل :نوقشت :الداللة وجه مناقشة  ألن اخللـوة؛ هـو الـذي َببَّالسـ عـن ُ
ـه يمــس ال الرجــل ـوة يف إال عــادة امرأـت ـد .)٣(اخلـل ـك ويؤـي  ،)٥(وعــيل ،)٤(عمــر عــن ورد مــا ذـل

 ـــــــــــــــــ
 . من سورة البقرة) ٢٣٧(من اآلية )   ١(
 ). ٣/٢٢٥(مغني املحتاج : ينظر)   ٢(
، املغنـي )٩/٤٠٣(، البيـان للعمـراين )٣/١٦٢(ق ، البحـر الرائـ)٢/١٤٢(، تبيني احلقـائق )٥/١٤٩(املبسوط : ينظر)   ٣(

 ). ٥/٢٦٥(، رشح منتهى اإلرادات للبهويت)١٠/١٥٤(
 ).١٥٠٧(برقم ) ٢/٣٣ (إرخاء الستور: النكاح، باب: ، كتاباملوطأ:  مالك يف: t  بن اخلطاباألثر عن عمرأخرج )   ٤(

 ).١٠٨٧٤-١٠٨٧٢-١٠٨٦٨(برقم ) ٢٨٨-٦/٢٨٧(وجوب الصداق : النكاح، باب: املصنف، كتاب: عبدالرزاق يفو
 ).٧٦٠-٧٥٧(برقم ) ١/٢٣٣(فيام جيب به الصداق : سننه، باب: وسعيد بن منصور يف

) ٩/٢٠٥(ِّمن قال إذا أغلق الباب وأرخى السرت فقد وجـب الصـداق : النكاح، باب: املصنف، كتاب: وابن أيب شيبة يف
 ).١٦٩٥٣(برقم 

 ).١٤٠٤(برقم ) ٣/١٠٢٨(اهللا مسائله برواية ابنه عبد : وأمحد يف
بيان مشكل ماروي عنه عليه السالم يف املرأة التي تزوجها، فلام أدخلـت عليـه : رشح مشكل اآلثار، باب: والطحاوي يف

 ).٢/١١٠(ًرأى يف كشحها بياضا 
 ).٣٨٢٠(برقم ) ٤/٤٧٢( العنني :، بابالنكاح:  كتابسننه،: والدارقطني يف

ًمن قال من أغلق بابا وأرخى سرتا فقد وجب الصداق، وما روي يف : الصداق، باب:  كتابالسنن الكربى،: والبيهقي يف ًِّ
 ).٧/٢٥٥(معناه 

  ).١٦٨٣(برقم ) ٢/٢٨٥(التحقيق : وابن اجلوزي يف
 ).١٠٨٨٤(برقم ) ٦/٢٩٠(وجوب الصداق : النكاح، باب: املصنف، كتاب:  عبدالرزاق يف:  tاألثر أخرج )   ٥(

 ).٧٦١(برقم ) ١/٢٣٣(فيام جيب به الصداق : سننه، باب: نصور يفوسعيد بن م
= 

٧٧ 



 
 

 ٧٨ 

 جهة من أو اللغة، جهة من تأولوها ايكونو أن إما خيلو وال ،)٢(عنهم اهللا ريض عمر وابن ،)١(وزيد
 مـن كـان وإن ا،فيهـ حجـة فهـم اللغة طريق من له ًاسام عندهم ذلك كان فإن الرشع، يف له اسم أنه

  .)٣(ًتوقيفا إال تؤخذ ال الرشع فأسامء الرشع طريق

 ــــــــــــــــــ
) ٩/٢٠٥(ِّمن قال إذا أغلق الباب وأرخى السرت فقد وجـب الصـداق : النكاح، باب: املصنف، كتاب: وابن أيب شيبة يف =

 ).١٦٩٥٥(برقم 
تي تزوجها، فلام أدخلـت عليـه بيان مشكل ماروي عنه عليه السالم يف املرأة ال: رشح مشكل اآلثار، باب: والطحاوي يف

 ).٢/١١٠(ًرأى يف كشحها بياضا 
 ).٣٨١٩(برقم ) ٤/٤٧٢( العنني :، بابالنكاح سننه،: والدارقطني يف

ًمن قال من أغلق بابا وأرخى سرتا فقد وجب الصداق، وما روي يف : الصداق، باب: السنن الكربى، كتاب: والبيهقي يف ًِّ
 ). ٧/٢٥٥(معناه 

 ).١٦٨٣(برقم ) ٢/٢٨٥(التحقيق : وابن اجلوزي يف
 ).١٥٠٨(برقم ) ٣٤-٢/٣٣ (إرخاء الستور: النكاح، باب: ، كتاباملوطأ:  مالك يف: tاألثر عن زيد أخرج )   ١(

 ).٧٦٥(برقم ) ١/٢٣٤(فيام جيب به الصداق : سننه، باب: وسعيد بن منصور يف
 ).١٤٠٥ (برقم) ١٠٢٩-٣/١٠٢٨(مسائله برواية ابنه عبد اهللا : وأمحد يف

بيان مشكل ماروي عنه عليه السالم يف املرأة التي تزوجها، فلام أدخلـت عليـه : رشح مشكل اآلثار، باب: والطحاوي يف
 ).٢/١١١(ًرأى يف كشحها بياضا 

ًمن قال من أغلق بابا وأرخى سرتا فقد وجب الصداق، وما روي يف : الصداق، باب: السنن الكربى، كتاب: والبيهقي يف ًِّ
 ).٧/٢٥٥(ه معنا

بـرقم ) ٢/٣٣ (إرخـاء السـتور: النكـاح، بـاب: ، كتـاباملوطـأ:  مالـك يف: األثر عن ابن عمر أخرج )   ٢(
)١٥٠٧.( 

) ٩/٢٠٧(ِّمن قال إذا أغلق الباب وأرخى السرت فقد وجـب الصـداق : النكاح، باب: املصنف، كتاب: وابن أيب شيبة يف
 ).١٦٩٦٦(برقم 

 ).٣٨٢٢(برقم ) ٤/٤٧٣( العنني :، بابالنكاح:  كتابسننه،: والدارقطني يف
ًمن قال من أغلق بابا وأرخى سرتا فقد وجب الصداق، وما روي يف : الصداق، باب: السنن الكربى، كتاب: والبيهقي يف ًِّ

 ).٧/٢٥٥(معناه 
  ).١٦٨٣(برقم ) ٢/٢٨٥(التحقيق : وابن اجلوزي يف

 ). ٢/١٤٩(أحكام القرآن للجصاص )   ٣(



 
 

 

 :الثاين الدليل
 .)١(M :  9  8    7  6  5  4L :وعال جل اهللا قال
 واإلفضـاء باإلفضـاء، األخـذ منع علل وتعاىل سبحانه اهللا أن :الكريمة اآلية من الداللة وجه

 .)٢(هبا لُخي مل من أشبهت متس، مل مطلقة وألهنا ،اجلامع هو
  .اجلامع هنا باإلفضاء املراد أن التسليم بعدم :نوقشت :الداللة وجه مناقشة

 أو هبا دخل اخللوة :باإلفضاء املقصود أن :الفراء ذكر فقد ،)٣(العقد بعد اخللوة :به املراد وإنام
  .)٥(اللغة يف ةَّجُح والفراء ،)٤(يدخل مل

  :الثالث الدليل
 .)٦(» الصداق نصف هلا « : t مسعود ابن قال

  .)٧(حجر ابن ذلك ذكر كام ع،منقط األثر َّنبأ :نوقش :الثالث الدليل مناقشة
  :الرابع الدليل

 :يطلقها ثم ها،يمس فال هبا، خيلو املرأة يتزوج الرجل يف قال أنه عنهام اهللا ريض عباس ابن عن
 .)٨(» الصداق نصف إال هلا ليس «

 ـــــــــــــــــ
 . من سورة النساء) ٢١(من اآلية )   ١(
 ). ٩/٤٠٣(البيان للعمراين : ينظر)   ٢(
، )٦/١٦٨(، اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي )١/٣٦٧(، أحكام القرآن البن العريب )١/١١٥(مشكل اآلثار رشح : ينظر   )٣(

 ). ٥/٢٦٥(رشح منتهى اإلرادات للبهويت 
 ).١/٢٥٩(معاين القرآن : ينظر)   ٤(
 ). ٢/١٤٨(أحكام القرآن للجصاص )   ٥(
 ). ١٦٩٦٩(برقم ) ٩/٢٠٨(من قال هلا نصف الصداق : النكاح، باب: املصنف، كتاب: ابن أيب شيبة يف: األثرأخرج   )٦(

 ).٧/٢٥٥(الرجل خيلو بامرأته ثم يطلقها قبل املسيس : الصداق، باب: السنن الكربى، كتاب: والبيهقي يف
 ).٥/٢٣٨٤(خيص احلبري التل: ينظر)   ٧(

 .ً القول بانقطاع احلديث أيضااملنذر ابن عن ):١٠/١٥٤(املغني : ونقل ابن قدامة يف
 ).١٤٥٦(برقم ) ٢/١٦٦٥(املسند برتتيب سنجر : الشافعي يف:  األثرأخرج)   ٨(

 ).١٠٨٨٢(برقم ) ٦/٢٩٠(وجوب الصداق : النكاح، باب: مصنفه، كتاب: وعبدالرزاق يف
= 

٧٩ 



 
 

 

  :وجهني من نوقش :الرابع الدليل مناقشة
 .)١(يصح ال احلديث أن :األول الوجه
  .)٢(»ضعف إسناده يف« :حجر ابن وقال
 .)٣(اخللوة قبل :أي »يمس أن قبل «:بقوله املقصود أن :الثاين الوجه
  :اخلامس الدليل

 ومل بالوطء، واستيفاؤها البضع، منافع وهو بالعقد املستحق استيفاء عىل يتوقف املهر تأكد أن
 .)٤(مِرُحم أو ،صائم وهو هبا خال إذا ما عىل ًقياسا املهر، تقريس فال يوجد،

 :وجهني من نوقش :اخلامس الدليل مناقشة
 جـاز فلـام التسليم، أو الوطء، يكون أن إما :خيلو ال جهتها من عليه املعقود أن :األول الوجه

 كـان لـو إذ ء،بـالوط متعلقـة غـري العقـد صحة أن عىل ذلك دل ، الوطء عدم مع )٥(املجبوب نكاح
  .الوطء عدم عند العقد يصح ال أن لوجب كذلك

 ًتسـليام ذلـك يكـن مل ،حـائض املـرأة أو حمرمني أو صائمني كانا إذا الزوجان أن :الثاين الوجه
 .)٦(املهر كامل تستحق مل ،النكاح بعقد املستحق التسليم يوجد مل وملا ًصحيحا،

 ــــــــــــــــــ
 ).٧٧٢(برقم ) ١/٢٣٦(فيام جيب به الصداق : سننه، باب: صور يفوسعيد بن من =

 ).١٦٩٧٠(برقم ) ٩/٢٠٨(من قال هلا نصف الصداق : مصنفه، النكاح، باب: وابن أيب شيبة يف
 ). ٧/٢٥٤(الرجل خيلو بامرأته ثم يطلقها قبل املسيس : الصداق، باب: السنن الكربى، كتاب: والبيهقي يف

 .» ليث من أوثق وحنظلة ،ليث رواه ما خالف  حنظلة، وروى بالقوي، ليس ليث و ،ليث عباس ابن حديث ىرو «:دأمح اإلمام قال)   ١(
 املقنـعمـع ) ٢١/٢٥١(، الرشح الكبـري )١٠/١٥٤( املغنـي ،)١/٢١٥( مسائل اإلمام أمحد بروايـة ابـن هـاينء :ينظر

 ). ٥/٣١٥(واإلنصاف، رشح الزركيش 
 ). ٥/٢٣٨٤(التلخيص احلبري )   ٢(
 ). ٢/١٤٧(أحكام القرآن للجصاص : ينظر)   ٣(
 ). ٣/٢٩٣(، املنتقى رشح املوطأ )٢/٧٢٠(اإلرشاف للقايض عبدالوهاب : ينظر)   ٤(
َّالذي قد جب ذكره، أي: املجبوب)   ٥(  .قطع من أصله: ُ

    ).٣/٦٣٩ ( يف رشح ألفاظ اخلرقي، الدر النقي)٤٢٣(الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي :  ينظر
 ).٢/١٤٩(أحكام القرآن للجصاص : ينظر)   ٦(

= 

٨٠ 



 
 

 ٨١ 

  :السادس الدليل
 ال اخللوة ووجدنا األول، للزوج والتحليل واحلصانة كاحلد ثرية،ك أحكام به يتعلق الوطء أن

 .)١(املهر كامل هبا يتعلق ال أن جيب فكذلك ذلك، من يشء هبا يتعلق
 اإلحصان وكذلك ،)٢(باإلمجاع باجلامع إال يثبت ال احلد بأن :نوقش :السادس الدليل مناقشة

  .)٣(باإلصابة إال يثبت ال
 بعلـة ولـيس ،املهـر كـامل السـتحقاق علـة هـو إنـام التسـليم ألن ؛ةبـاخللو التحليل يثبت وال
 وكان املهر كامل استحقت الدخول قبل عنها مات لو الزوج أن ذلك ويؤيد األول، للزوج إلحالهلا

 .)٤( واخللوة بالوطء يتقرر فإنه املهر بخالف ؛األول للزوج ذلك حيل وال الدخول بمنزلة املوت
 
   :الرتجيحو املوازنة
 :القائـل ،األول القـول : -أعلم تعاىل واهللا- الراجح أن يظهر وأدلتهام القولني، يف النظر عدب

 :لآليت وذلك ؛الوطء مقام تقوم الصحيح العقد بعد بامرأته الرجل خلوة أنب
 .-ذلك بيان سبق كام – الوطء مقام تقوم اخللوة أن عىل الراشدين اخللفاء إمجاع ً:أوال
 جربه فوجب ،وكرس هلا ابتذال فيه ،منه هاِّورد ،هبا اخللوة بعد للزوجته وجالز طالق أن ً:ثانيا

  .)٥(باملهر
  .)٦(بالنكاح إال يباح ال ما واستباحة ، باخللوة منها التمكني حصول ً:ثالثا
  .الوطء مظنة اخللوة أن ً:رابعا

 ــــــــــــــــــ
 .ًوهذا بناء عىل مذهب احلنفية يف اشرتاط اخللو من املوانع للحكم بصحة اخللوة =

 ).١٦٣-٣/١٦٢(البحر الرائق : ينظر
 ). ٣/٢٩٣(، املنتقى رشح املوطأ )٢/٧٢٠(اإلرشاف للقايض عبدالوهاب : ينظر)   ١(
 ). ٤/١٨٥٥(إلمجاع اإلقناع يف مسائل ا: ينظر)   ٢(
 ). ١٠٤(اإلمجاع البن املنذر : ينظر)   ٣(
 ). ٥/١٥٠(املبسوط : ينظر)   ٤(
 ). ٣/١٣٣(القواعد البن رجب تقرير : ينظر)   ٥(
 . املصدر السابق: ينظر)   ٦(



 
 

 

 فقامـت ِّاملقـرر، لـوطءا مظنة ألهنا املهر؛ قررت إنام اخللوة أن « : - اهللا رمحه - رجب ابن قال
 .)١(»مظنته عىل احلكم فعلق ،ًغالبا عليها طلعُي ال الوطء حقيقة ألن ؛التقرير يف مقامه

 
  :اخلالف سبب

  .الكتاب لظاهر الصحابة حكم معارضة :املسألة يف اخلالف سبب أن يظهر
 يف ،يشء قهاصـدا مـن يؤخذ أن جيوز ال أنه ،هبا  املدخول يف نص تعاىل و تبارك اهللا أن وذلك

 يف رصحيـة غـري اآليـة وهذه ،)٢(M :  9  8    7  6  5  4L :تعاىل قوله
 .هبا املخلو

̄  °  ±  M   ³  ² [تعـاىل قـال ، الصداق نصف هلا أن املسيس قبل املطلقة يف ونص
  ¼  »  º  ¹  ̧    ¶  µ  ́L)هاتني من واحدة كل حكم يف نص وهذا ،)٣ 

 أن هبـذا فوجب ،حكمها عىل ينص فلم هبا املخلو أما -املسيس عدوب املسيس، قبل :أي – احلالتني
 .الثاين القول أصحاب إليه ذهب ما وهذا ،اجلامع وهو باملسيس، إال جيب ال الصداق

 فـأوجبوا ،)٤(الصـداق عليـه وجـب فقـد ًسـرتا أرخـى أو ًبابا، أغلق من أن :الصحابة وحكم
 .)٥( األول القول أصحاب إليه ذهب ما وهو باخللوة، ًكامال الصداق

  
 : واألجنبية باألمة اخللوة :الثاين الفرع
 :املسألة صورة

  ؟ الوطء مقام تقوم اخللوة هذه فهل ،األجنبية أو باألمة الرجل خال إذا
 .)٦(العلامء قااتفب ،الوطء مقام تقوم ال األجنبية أو باألمة اخللوة

 ـــــــــــــــــ
 ). ٣/١٣٢ (تقرير القواعد البن رجب)   ١(
 . من سورة النساء) ٢١(من اآلية )   ٢(
 . من سورة البقرة) ٢٣٧(من اآلية )   ٣(
    .)٧٣/ص (تقدم خترجيه   )٤(
 ). ٩٧٣-٣/٩٧٢(بداية املجتهد )   ٥(
، اإلنصاف )٤/٢٠٤(، املهذب للشريازي )٢/٤٦٩ (، حاشية الدسوقي عىل )٣/١٦٥(البحر الرائق : ينظر   )٦(

= 

٨٢ 



 
 

 ٨٣ 

ـقاملو ـقـال ـة اـبـن ـف ـهأ أو بأجنبـيـة، اخلـلـوة فأـمـا « :قداـم ـنرش ـفـال مـت  ذـلـك يف نعـلـم ال ًـحتـريام ـت
   .)١(»ًخالفا

 .)٢(»لإلمجاع خمالف هبا والثبوت يشء، باألجنبية باخللوة يثبت ال «:مفلح ابن وقال
 :الفرق اعتبار يف العلامء مذاهب - ب

 :قولني عىل الفرق اعتبار يف العلامء اختلف
 أن وهـو ،واألجنبيـة باألمـة اخللـوة و النكـاح بعقـد املتصـلة اخللـوة بني الفرق :األول القول

 .الوطء مقام تقوم الف واألجنبية باألمة اخللوة وأما ،الوطء مقام تقوم النكاح بعقد املتصلة اخللوة
 ،)٥(الشـافعي اإلمـام عنـد القـديم القـول و ،)٤(املالكية بعض عند ٌوقول ،)٣(احلنفية قول وهو
 .)٧(تيمية ابن اإلسالم شيخ واختيار ،)٦(احلنابلة عن املذهب من والصحيح

 ــــــــــــــــــ
= )٨/٣٠٧.( 
 ). ٩/٥٣٣(املغني )   ١(
 ). ٨/٢٤٠(الفروع )   ٢(
، تبيني )٢/٢٩١(، بدائع الصنائع )١٥٠-٥/١٤٩(املبسوط : وهلم يف قيام اخللوة املتصلة بعقد النكاح مقام الوطءينظر ق)   ٣(

-٨/٣٨٧(، حاشية ابن عابدين عـىل الـدر املختـار  مع فتح القدير)٣/٢١٥(، العناية رشح اهلداية )٢/١٤٢(احلقائق 
٤٠٣.( 

 ). ٣/١٦٥(البحر الرائق :  مقام الوطءوينظر قوهلم يف عدم قيام اخللوة باألمة واألجنبية
، رشح )٤/٣٧٥(، الـذخرية )٢/٤٧١(عقد اجلواهر الثمينـة :ينظر قوهلم يف قيام اخللوة املتصلة بعقد النكاح مقام الوطء)   ٤(

 ).    ٢/٣٠١(، حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري )٣/٢٦١(خمترص خليل للخريش 
 ).٢/٤٦٩(حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري : ة واألجنبية مقام الوطءوينظر قوهلم يف عدم قيام اخللوة باألم

، العزيـز رشح )٩/٤٠٢(، البيـان للعمـراين )٧/٢٤٧(األم : ينظر قوهلم يف قيام اخللوة املتصلة بعقد النكاح مقام الوطء)   ٥(
 ).٣/٢٢٥(، مغني املحتاج )٨/٢٥٠(الوجيز 

 ).٤/٢٠٤(املهذب للشريازي : ألجنبية مقام الوطءوينظر قوهلم يف عدم قيام اخللوة باألمة وا
، اإلنصـاف )٥/٣١٣(، رشح الـزركيش )٨/٣٢٩(الفـروع  :ينظر قوهلم يف قيام اخللوة املتصلة بعقد النكاح مقام الوطء)   ٦(

 ).٥/٢٠٥(، مطالب أويل النهى )٥/٢٦٥(، رشح منتهى اإلرادات للبهويت )٨/٢٨٣(
 ).   ٨/٣٠٧(اإلنصاف : باألمة واألجنبية مقام الوطءوينظر قوهلم يف عدم قيام اخللوة 

 ). ٣٠٤(األخبار العلمية من االختيارات الفقهية )   ٧(



 
 

 ٨٤ 

 فكلتامها ،واألجنبية باألمة اخللوة و النكاح بعقد املتصلة اخللوة بني الفرق عدم :الثاين القول
 .الوطء مقام قومت ال

 عند ورواية ،)٢(الشافعي اإلمام عند اجلديد والقول ،)١(املالكية عند الصحيح هو القول وهذا
 .)٣(احلنابلة

 
 :الرتجيح

 اخللـوة وبـني النكـاح بعقـد املتصـلة اخللوة بني الفرق اعتبار :-أعلم واهللا- حالراج أن ظهري
 :لآليت وذلك ؛واألجنبية باألمة

 .-ذلك بيان سبق كام-الوطء مقام النكاح بعقد املتصلة اخللوة إقامة عىل الصحابة إمجاع ً:أوال
 فإن واألمة األجنبية ةباملرأ الرجل خلوة بخالف ؛مقامه فأقيمت الوطء مظنة اخللوة أن ً:ثانيا

 .)٤(باالتفاق ًشيئا توجب ال بإحدامها اخللوة جمرد
  
  
 .بامرأة  خلوة الفرعني كال يف 

 ـــــــــــــــــ
، بداية املجتهد )٢/٧٢٠(اإلرشاف للقايض عبدالوهاب : ينظر قوهلم يف عدم قيام اخللوة املتصلة بعقد النكاح مقام الوطء)   ١(

 ).٤/٣٧٥(لذخرية ، ا)٢/٤٧١(، عقد اجلواهر الثمينة )٣/٩٧٢(
 ).٢/٤٦٩( حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري: وينظر قوهلم يف عدم قيام اخللوة باألمة واألجنبية مقام الوطء

، العزيـز رشح الـوجيز )٩/٤٠١(البيـان للعمـراين : ينظر قوهلم يف عدم قيام اخللوة املتصـلة بعقـد النكـاح مقـام الـوطء)   ٢(
 .)٣/٢٢٥(، مغني املحتاج )٨/٢٥٠(

 ).    ٤/٢٠٤(املهذب للشريازي : وينظر قوهلم يف عدم قيام اخللوة باألمة واألجنبية مقام الوطء
اإلنصاف  ،)٥/٣١٤ (، رشح )٨/٣٢٩(الفروع : ينظر قوهلم يف عدم قيام اخللوة املتصلة بعقد النكاح مقام الوطء)   ٣(

)٨/٢٨٣.( 
 ).٨/٣٠٧(اإلنصاف : نبية مقام الوطءوينظر قوهلم يف عدم قيام اخللوة باألمة واألج

 ).    ٩/٥٣٣(املغني : ينظر)   ٤(



 
 

 

 
  .)١(هلا أثر فال بيةواألجن باألمة اخللوة أما الوطء، مقام تقوم النكاح بعقد تصلةامل اخللوة أن


  
  :األمةب اخللوةو الزوجةب اخللوة بني الفرق عىل األول دليلال

 قـد اليمـني وملـك ،اخللـوة مـن باإلمكـان فيـه فاكتفي ،والولد االستمتاع النكاح مقصود أن
 .)٢(الوطء من باإلمكان إال فيه يكتفى فال ،واالستخدام ،التجارة به يقصد
  :ألجنبيةاب اخللوةو الزوجةب اخللوة بني الفرق عىل الثاين دليلال

 للخلـوة أثر فال األجنبية أما الوطء، مظنة هبا اخللوة فكانت بالنكاح عليها معقود الزوجة أن
  .عليه حمرمة وألهنا العقد، وجود لعدم هبا

 
)٣(:  

 .املهر استقرار :األول الفرع
 يف املهـر قـرر ،واألجنبيـة باألمـة واخللـوة ،النكـاح بعقـد املتصلة اخللوة بني بالفرق قال نمف
 .الثانية اخللوة يف يقرره ومل ،األوىل اخللوة
 .)٤(الفرعني كال يف باخللوة املهر يقرر مل ،الفرق بعدم قال ومن  

 ـــــــــــــــــ
 ). ٣٠٤(األخبار العلمية من االختيارات الفقهية : ينظر)   ١(
 مـع حاشـية )٨/٢٨١(حاشية اجلمل ، حتفة املحتاج  مع )٤/٤٧٣(رشح املنهج ، )٢٦٧(عدة الربوق للونرشييس : ينظر)   ٢(

 . الرشواين وابن قاسم
 ، فال خالف يف أن عقد النكاح اخلايل عن الوطء،ال حيصل كثبوت اإلحصان:  هناك آثار للخلوة ولكنها ال تنبني عىل الفرق)  ٣(

 .به إحصان، سواء حصلت فيه خلوة، أو مل حتصل
، كشاف )٣/٢٢٥(، مغني املحتاج )٢/١٠٦٩(، الكايف البن عبد الرب )٣/١٦٥(، البحر الرائق )٩/٤٣(املبسوط : ينظر

 ).١١/٤٩٦(لقناع ا
 .، فقد ذهب األئمة األربعة إىل ثبوت النسب للزوج باخللوة إذا ادعت املرأة ذلكوثبوت النسب

 ).١١/٤٩٦( كشاف القناع ،)٩/٤٠٣( البيان للعمراين ،)٤/٤٩٩( النوادر والزيادات ،)٢/١٤٤(تبيني احلقائق : ينظر
 البيـان ،)٤/٣٧٥(، الـذخرية )٤٠٣-٨/٣٨٧(عـىل الـدر املختـار حاشية ابن عابدين  ،)٣/١٦٥(البحر الرائق : ينظر)   ٤(

= 

٨٥ 



 
 

 ٨٦ 

 :العدة وجوب :الثاين الفرع
 يف العدة أوجب ،واألجنبية باألمة واخللوة ،النكاح بعقد املتصلة اخللوة بني بالفرق قال منف
 .واألجنبية ،باألمة اخللوة يف يوجبها ومل النكاح، بعقد املتصلة اخللوة

 .)١(الفرعني كال يف باخللوة العدة يوجب مل ،الفرق بعدم قال ومن
 :الربيبة حرمة:الثالث الفرع

 بتحـريم قـال ،واألجنبيـة باألمـة ،ةواخللـو النكـاح بعقـد املتصلة اخللوة بني بالفرق قال منف
 .واألجنبية باألمة اخللوة يف بتحريمها يقل ومل النكاح، بعقد املتصلة اخللوة يف الربيبة

  .)٢(الفرعني كال يف باخللوة الربيبة حيرم مل ،الفرق بعدم قال ومن
 
 

       

 ــــــــــــــــــ
 اإلنصـاف مـع املقنـع واإلنصـاف،) ٢١/٢٥٢( الكبري  ،)٣/٢٢٥( مغني املحتاج ،)٤٠٢-٩/٤٠١(للعمراين  =

)٨/٢٨٣ .( 
بيان للعمراين  ال،)٢/٤٦٨( الكبري، حاشية الدسوقي عىل )٣/١٦٥(، البحر الرائق )٢/٢٩٤(بدائع الصنائع : ينظر)   ١(

 ). ٩/٢٧٠( اإلنصاف مع املقنع واإلنصاف،) ٢١/٢٥٢( الرشح الكبري ،)٣/٣٨٤( مغني املحتاج ،)٤٠٢-٩/٤٠١(
، روضـة الطـالبني )٢/٢٥١(، حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبـري )٣/١٦٥(، البحر الرائق )٤/١٩٩(املبسوط : ينظر)   ٢(

 ).٨/١١٦(، اإلنصاف )٥/٣١٧(، رشح الزركيش )٥/٤٥١(



 
 

 

 





 وابـن ،)١(ةالشـافعي :بـه قـال النكاح يف والكناية الرصيح اللفظ بني الفرق وهو ،الفرق وهذا
 .)٥(تيمية ابن اإلسالم شيخ إليهم نسبه كام ،)٤(والقايض ،)٣(اخلطاب كأيب ،وافقهم ومن ،)٢(حامد

 ؛ -الرصحيان اللفظان اومه – والتزويج اإلنكاح بلفظ إال يصح ال النكاح أن :بينهام والفرق
 فـال م،َعلـُت ال القلـب يف والنيـة ،بالنيـة إال احلكـم تقتيض ال والكناية كناية، فإنه امهاسو ما خالفب

 من ومنهم عليها، يشهد ال والنية عليه، الشهادة إىل مفتقرة صحته ألن بالكناية؛ النكاح عقد يصح
 .)٦(العبادات ثبوت من فيه ملا ًتعبدا؛ ذلك جيعل

 :لوجوه الفرق هذا تيمية ابن اإلسالم شيخ ّضعف وقد  
 ةعرفي حقائق هي ألفاظ َثم بل اية،كن اللفظني هذين سوى ما أنب التسليم عدم :األول الوجه

 خـاص مالكإلا ولفظ والعقد، الوطء بني مشرتك اللفظ هذا فإن ،أنكحت :لفظ من أبلغ العقد يف
 ملكتكها (:الصحيحني يف كام ،)٧(العقد إال ،فالنة عىل فالن أملك :القائل قال إذا يفهم الو بالعقد،
 .)٨() القرآن من معك ما عىل

 ـــــــــــــــــ
 ).٢/٤٢١(، منهاج الطالبني )٤/١٤١(املهذب للشريازي : ينظر)    ١(
 ).٨/٤٦(اإلنصاف :ينظر)   ٢(

:  احلسن بن حامد بن عيل بن مروان، أبو عبداهللا، البغدادي، إمام احلنابلة يف زمانه، ومفتيهم، له من املصنفات:وابن حامد هو
 . هـ٤٠٣تويف سنة ، ، وهتذيب األجوبةاجلامع يف املذهب، ورشح اخلرقي

 ).      ٢/٣١٤(، املنهج األمحد )١/٣١٩(، املقصد األرشد )١٧٤-٢/١٧١(طبقات احلنابلة  : ينظر يف ترمجته 
 ).   ٣٨٨(اهلداية : ينظر)   ٣(
 .  ، والقايض املقصود القايض أبو يعىل)٢٢٦(اجلامع الصغري : ينظر)  ٤(
 ). ١٧-٣٢/١٦(جمموع الفتاوى : ينظر)   ٥(
 . املصدر السابق:    ينظر)٦(
 . املصدرالسابق: ينظر)   ٧(
، )٥٠٣٠(برقم ) ٩٠٩-٩٠٨(القراءة عن ظهر قلب : فضائل القرآن، باب: صحيحه، كتاب: البخاري يف: أخرج احلديث ) ٨(

= 

٨٧ 



 
 

 ٨٨ 

 ،الرصيح ألفاظ من لفظ هبا قرن إذا بل ًمطلقا؛ النية إىل تفتقر الكناية أن مّنسل ال :الثاين الوجه
 ْكتصـدقت :بالكنايـة ينعقـد إنـه :الوقـف يف قـالوا كـام رصحيـة، كانـت العقـد أحكـام مـن حكم أو

 .)١(حكم أو لفظ هبا قرن اإذ ،ْتَّوأبد ،ْمتَّرَوح
 :فقـال ،زوجـة أعطيتكهـا أو ،التـزويج هـذا قبلـت :الـزوج فقـال ،أملكتكهـا :الويل قال فإذا

 فقـد ذلـك، ونحـو بإحسـان ترسيـح أو ،بمعروف إمساك من به اهللا أمر ما عىل أملكتكها أو ،قبلت
 .)٢(ًرصحيا جيعله ما واألحكام األلفاظ من هبا قرن

  :ابنته يف قال إذا فإنه املعنى، يبني احلرة إىل ذلك افةإض أن :الثالث الوجه
 .)٣(واالشرتاك اإلمجال ينفي فاملحل ذلك ونحو زوجتكها، أو أعطيتكها، أو ملكتكها،
 وإمـا واجبـة، إمـا مرشوعـة فإهنـا الرجعة، يف بالشهادة عليهم منقوض هذا أن :الرابع الوجه

 ذلـك فـإن العقـود؛ وسـائر البيـع عـىل لشهادةوبا قول، عىل الرجعة صحة يف رشط وهي ،مستحبة
 .)٤(مفرسة كناية أو برصيح العقد كان سواء ًمطلقا مرشوع

 ،نـزاع بـال الظـاهر يف رصحيـة كانـت ،احلـال داللـة هبـا اقـرتن إذا الكنايـة أن :اخلامس الوجه
 قاطع ح،النكا بأمر والتحدث فيه واملفاوضة املهر وذكر اخلطبة، وتقديم الناس اجتامع أن ومعلوم

 .رشعي دليل إىل فيحتاج التعبد وأما النكاح، إرادة يف
 مـن تصـح بـل اإليـامن؛ فيهـا يشـرتط ال ألهنـا باأللفـاظ؛ التعبد فيه يرشع ال جنس العقد ثم 

  .)٥(فيه تعبد ال الكافر من يصح وما الكافر،
       

 ــــــــــــــــــ
 .واللفظ له =

 ). ١٤٢٥(م برق) ٦٤٤-٦٤٣(الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد : النكاح، باب: صحيحه، كتاب: ومسلم يف
 ). ١٧-٣٢/١٦(جمموع الفتاوى : ينظر)   ١(
 . املصدر السابق: ينظر)   ٢(
 :، واالشرتاك هو:          ، واإلمجال هواملصدر السابق: ينظر)   ٣(
 
 .املصدر السابق: ينظر)   ٤(
 .املصدر السابق: ينظر)   ٥(



 
 

 ٨٩ 

 





 وكنايـة النكـاح كنايـة بـني والفـرق ،)١(ورصحيـه النكاح كناية بني قِّيفر من عند فرقال وهذا
 يقـع الطـالق فـإن الطـالق، كنايـة بخـالف ؛)٢(النكـاح عقـد هبا ينعقد ال النكاح كناية أن ،الطالق

 .)٣(هبا
 ال والنيـة عليـه، الشـهادة إىل مفتقرة صحته أن :بالكناية النكاح عقد صحة عدم يف وحجتهم

 صـحة يف تشـرتط ال الشـهادة فإن وبيع، ،وعقد ،طالق من بالكناية يصح ما بخالف ؛عليها هديش
  .)٤(ذلك

  :لوجوه الفرق هذا اإلسالم شيخ ّضعف وقد
 وإمـا واجبـة إمـا مرشوعـة فإهنـا الرجعـة؛ يف بالشـهادة عليهم منقوض هذا أن :األول الوجه

 ذلـك فـإن العقـود، وسـائر البيـع عـىل ةوبالشهاد قول، عىل الرجعة صحة يف رشط وهي ،مستحبة
 .)٥(مفرسة كناية أو برصيح العقد كان سواء ًمطلقا، مرشوع

 ت،انعقـد صـورة أي عـىل احلـاكم عند هبا ويثبت ،العقد عىل تصح الشهادة أن :الثاين الوجه
 .)٦(ذلك يمنع ال فيه الشهادة اعتبار أن فعلم

   .)٧(فرسوه ما عىل الشهود ويشهد ،مهامراد تفسري يمكنهام العاقدين أن :الثالث الوجه
 ـــــــــــــــــ

 .   أصحابهوهم أصحاب الشافعي، وابن حامد، وأبو اخلطاب، والقايض و)   ١(
 ).٨/٤٦(، اإلنصاف )٢٢٦(، اجلامع الصغري )٣٨٨(، اهلداية )٢/٤٢١(، منهاج الطالبني )٤/١٤١(املهذب للشريازي : ينظر

 .    املصادر السابقة: ينظر)   ٢(
 ).٨/٤٧٦(، اإلنصاف )١٠/٣٦٨(، املغني )٩٣-١٠/٩٢( ، البيان للعمراين)١٤/٦٧(هناية املطلب : ينظر)   ٣(
 ). ١٦-٣٢/١٥(جمموع الفتاوى : رينظ)   ٤(
 . املصدر السابق: ينظر)   ٥(
 . املصدر السابق: ينظر)   ٦(
 .املصدر السابق: ينظر)   ٧(



 
 

 ٩٠ 




 
 

  .)٢(»والثيب )١(البكر بني قَّرَف r النبي « : - اهللا رمحه - تيمية ابن اإلسالم شيخ قال
  

  
 :الفقهيني الفرعني أحكام يف العلامء مذاهب -أ

  .النكاح يف البكر استئذان :األول الفرع
 ـــــــــــــــــ

 .س قط، ومل يقرهبا رجل، واجلمع أبكار، والذكر واألنثى فيه سواءُ العذراء ، وهي التي مل مت:البكر يف اللغة)   ١(
، )٤/٧٨) (بكـر: مـادة(، لسان العرب )٢/٥٩٥) (بكر: مادة(، الصحاح )١/٢٨٩) (بكر: مادة(مقاييس اللغة : ينظر 

 .  )٤٥١ ()ةبكرال: مادة(القاموس املحيط 
 .ً هي التي يكون واطئها مبتدءا هلا، وهي خالف الثيب:والبكر يف اصطالح الفقهاء

 ). ٦٠(، املصباح املنري )٥٠ (تيب املعرب يف تر، املغرب)٣/٦١٧(، الدر النقي يف رشح ألفاظ اخلرقي )١٢٧(طلبة الطلبة : ينظر
 ).٢٥-٣٢/٢٤(جمموع الفتاوى )   ٢(

اسـتئذان الثيـب يف النكـاح بـالنطق، والبكـر بالسـكوت : النكـاح، بـاب: صحيحه، كتـاب: مسلم يف: واحلديث أخرجه
 ). ١٤٢١(برقم ) ٢/٨٤١(

َّتزوجت وفارقت زوجها بأي وجه كان بعد أن مسهاالتي قد :  من ثاب يثوب إذا رجع، والثيب من النساء:ِّوالثيب يف اللغة َ. 
 .رجل ثيب وامرأة ثيب، املذكر واألنثى فيه سواء: وقال األصمعي

  ].٥ :التحريم سورة[ M   ©  ¨   Lالثيبات قال اهللا تعاىل: ومجع الثيب من النساء
) ثيب: مادة(، لسان العرب )١/٣٩٣) (ثيب: مادة(، مقاييس اللغة )١٥٣-١٥/١٥١) (ثاب: مادة(هتذيب اللغة : ينظر

، تاج العروس للزبيدي )٣/٦١٨(، الدر النقي يف رشح ألفاظ اخلرقي )٢٨) (ثيب: مادة(، القاموس املحيط )١/٢٤٨(
 ). ٢/١١٥) (ثيب: مادة(
 .القبل يف وطئت من :الفقهاء اصطالح يف ِّالثيبو

 .ٍدبر بوطء ولو ًمطلقا، عذرهتا زالت من :وقيل
  ).٨/٢١١( الفروع :ينظر



 
 

 

 عقد يف البكر استأذن إذا الويل أن ىلإ  )٤(واحلنابلة ،)٣(والشافعية ،)٢(واملالكية ،)١(احلنفية ذهب
  .بالعقد وإذن منها رضا فهو فسكتت النكاح

 :منها بأدلة، ذلك عىل واستدلوا
 :ولاأل الدليل

ـــــــن ـــــــرة أيب ـع ـــــــي أن t هرـي ـــــــال  r النـب ـــــــنكح ال ( :ـق ـــــــم ـت ـــــــى)٥(األـي  حـت

 ـــــــــــــــــ
 )   ٣/١١٩(، البحر الرائق )٣/١٦٤(، فتح القدير البن اهلامم )٢/١١٩(، تبيني احلقائق )١٩٨-٤/١٩٧(املبسوط : ينظر)   ١(
، حاشية الدسوقي عىل الرشح )٣/١٨٣(، رشح خمترص خليل للخريش )٣/٤٣٣(، مواهب اجلليل )٤/٧(املدونة : ينظر)   ٢(

 ).٢/٢٢٨(الكبري 
 :أن هناك سبعة أبكار ال يكون رضاهن إال بالنطق، وهن كاآليتوذكر املالكية 

 . البكر البالغة املرشدة:األوىل
 . التي عضلها وليها عن النكاح، فرفعت أمرها إىل احلاكم فزوجها:الثانية
َ التي زوجت بع:الثالثة ِّ  .من نطقهاً عادة البلد بدفعه صداقا، فال بد ِوال ويص، ومل جتر ض أو حيوان، وال أب هلاَرُ
ِّ التي زوجت بمن فيه رق:الرابعة ُ. 
 . التي تزوجت بذي عيب يوجب هلا اخليار:اخلامسة
 . اليتيمة الصغرية:السادسة
 .ُ التي يتعدى عليها فيزوجها بغري إذهنا ثم تستأذن بعد العقد، فال بد من نطقها:السابعة

 ).٢/٦(، الفواكه الدواين )١٨٥-٣/١٨٤( رشح خمترص خليل للخريش :ينظر
 .)٧/٥٣(،  روضة الطالبني )٩/١٨١(، البيان للعمراين )٤/١٢٥(، املهذب للشريازي )٥/١٩(األم : ينظر)   ٣(

 .ًأنه ال بد من نطق البكر قياسا عىل الثيب: وهناك وجه للشافعية
 ).١٢/٤٤(هناية املطلب : ينظر
ِّوتعق ُ  .ِجربُبأن حمل اخلالف يف غري امل:بُ

 ).٤/٢٤٧(حملتاج مغين ا: ينظر        
 .»وهذا شذوذ عن أهل العلم « :-وجه عن هذا ال- )٩/٤٠٨(املغين   يفوقال ابن قدامة

 
 ).   ١١/٢٥٥(، كشاف القناع )٣/٣٢١(، اإلقناع للحجاوي )٨/٦٤(، اإلنصاف )٨/٢١٢(الفروع : ينظر)   ٤(
 يف هـذا بـاأليمً ثيبا، مطلقة كانت أو متوىف عنها، ويريـد ًالتي ال زوج هلا، بكرا كانت أو:  يف األصلاأليم :)األيم (rقوله )   ٥(

= 

٩١ 



 
 

 ٩٢ 

 .»؟ إذهنا فكيف اهللا، رسول يا « :فقالوا ،))٢(تستأذن حتى البكر تنكح وال ،)١(تستأمر
  .)٣()تسكت أن ( :قال   
 :الثاين الدليل  
 وليهـا، مـن بنفسـها أحـق األيـم ( : r اهللا رسـول قـال :قال ،عنهام اهللا ريض عباس ابن عن  
 .)٤() صامهتا هناذوإ تستأذن، والبكر
 :الثالث الدليل  
 .»أبضاعهن؟ يف النساء يستأمر« :اهللا رسول يا قلت :قالت عنها اهللا ريض عائشة عن  
 ).نعم( :قال  

 .» فتسكت تستحي البكر فإن « :قلت  
  .)٥()إذهنا سكاهتا( :قال  

 ــــــــــــــــــ
 .الثيب خاصة: احلديث =

 ).   ٥٥(النهاية يف غريب احلديث واألثر : ينظر
 . أي تشاور يف التزويج: )تستأمر( r قوله)   ١(

 ).   ٤٦(النهاية يف غريب احلديث واألثر : ينظر
 .    » يعترب يف االستئامر تسمية الزوج عىل وجه تقع املعرفة به«):٥/٩٢(رشحه عىل خمترص اخلرقي : وقال الزركيش يف

 .   »ْاإلذن يعرف بالسكوت، واألمر ال يعلم إال بالنطق« ):٤٦(النهاية يف غريب احلديث واألثر : قال ابن األثري يف)   ٢(
برقم ) ٩٢٦(والثيب إال برضاها ال ينكح األب وغريه البكر : النكاح، باب: صحيحه كتاب: البخاري يف: أخرج احلديث)   ٣(

)٥١٣٦.( 
بـرقم ) ٢/٨٤٠(اسـتئذان الثيـب يف النكـاح بـالنطق، والبكـر بالسـكوت : النكـاح، بـاب: صحيحه، كتاب: ومسلم يف

 . ، واللفظ هلام)١٤١٩(
 .)٩٠/ص (ج احلديثير   تقدم خت)٤(
برقم ) ٩٢٦( وغريه البكر والثيب إال برضاها ال ينكح األب: النكاح، باب: صحيحه، كتاب: البخاري يف: أخرج احلديث)   ٥(

)٥١٣٧ .( 
بـرقم ) ٢/٨٤١(اسـتئذان الثيـب يف النكـاح بـالنطق، والبكـر بالسـكوت : النكـاح، بـاب: صحيحه، كتاب: ومسلم يف

 . ، واللفظ له)١٤٢٠(



 
 

 ٩٣ 

  :النكاح يف الثيب استئذان :الثاين الفرع 
 عقد يف الثيب استأذن إذا الويل أن ىلإ )٤(واحلنابلة ،)٣(والشافعية ،)٢(واملالكية ،)١(احلنفية ذهب

 .ًإذنا وال منها ًرضا يعترب ال ذلك أن فسكتت النكاح
 :منها بأدلة، ذلك عىل واستدلوا 

 .)٥()تستأمر حتى األيم تنكح ال( :قال  r النبي أن t هريرة أيب عن :األول الدليل
 مـن بنفسـها أحـق األيـم( :قـال  r النبـي أن عـنهام اهللا ريض عبـاس ابـن عـن :الثـاين الدليل

  .)٦()وليها
 يكن مل سكتت فلو النطق، الثيب إذن يف املعترب أن عىل احلديثان دل :احلديثني من الداللة وجه

 .ًإذنا
 .)٧(منها ًناإذ يعترب ال السكوت وأن بالنطق، الثيب إذن أن عىل العلامء إمجاع :الثالث الدليل

 
 : الفرق اعتبار يف العلامء مذاهب - ب

 وإذهنـا النكـاح، يف تسـتأذن البكـر أن يف والثيـب، البكـر بـني الفـرق إىل العلـامء مجهور ذهب
 اإلسالم شيخ اختيار وهو ،)٨( ًإذنا وال ًرضا يعترب ال صامهتا و بالنكاح، تستأمر الثيب أنو صامهتا،

 .)٩(تيمية ابن


 ـــــــــــــــــ
 ).   ٣/١٢٣(، البحر الرائق )٣/١٦٨(فتح القدير البن اهلامم : ينظر   )١(
 ).    ٢/٢٢٧(، حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري )٣/١٨٤(، رشح خمترص خليل للخريش )٤/٧(املدونة : ينظر)   ٢(
 ).   ٩/١٨٢(، البيان للعمراين )٤/١٢٦(املهذب للشريازي : ينظر)   ٣(
 ).   ١١/٢٥٤(، كشاف القناع )٨/٦٤(، اإلنصاف )٨/٢١٢(الفروع : ينظر)   ٤(
 . )٩١ص  (تقدم خترجيه)   ٥(
 . )٩٠ص  (رجيهتقدم خت)   ٦(
 ). ٩/٤٠٧(، املغني )٣/١١٦٥(، اإلقناع يف مسائل اإلمجاع )١٠٢(اإلمجاع البن املنذر : ينظر)   ٧(
 .   كام سبق يف صدر كال املسألتني)    ٨(
 ). ٣٢/٢٤(جمموع الفتاوى : ينظر)   ٩(



 
 

 ٩٤ 

  
 .النكاح عقد يف للمرأة ًاستئذانا الفرعني كال يف أن


 

 :وجهني من بينهام الفرق وجه
  .تستأمر والثيب تستأذن، البكر أن :األول الوجه
   .الثيب دون البكر حق يف إذن الصامت أن :الثاين الوجه


  

 وال تسـتأمر، حتـى األيم تنكح ال( :  r اهللا رسول قال :قال t هريرة أيب عن :األول الدليل
 .)١()تستأذن حتى البكر تنكح

 عقلة احلياء ألن وذلك القول؛ مقام وقائم رضا البكر سكوت جعل الشارع أن :الثاين الدليل
 عىل غلب سكتت فإذا وامتناعها، إبائها من تستحي وال باإلذن، النطق من يمنعها البكر، لسان عىل

 .للرجال امليل إىل ذلك يف تنسب ولئال ،)٢(به فاكتفي لرضاها، أنه الظن
 ًغالبـا، املشـورة مـن تسـتحي ال هنـاأل نطقهـا؛ مـن البـد بـل ًإذنا، سكوهتا يعترب فال الثيب أما
 ،ينفعها وما ،يرضها ما وعرفت ،اوهتاغب زالت الرجال مارست اّمل وألهنا منها، ًعيبا يعد ال والنطق
  .)٣(النكاح مقصود وعرفت

 
       

 ـــــــــــــــــ
 . )٩١ص  (تقدم خترجيه)   ١(
 ). ٩/٤٠٩(املغني : ينظر)   ٢(
 ).٢/٣٦(، إيضاح الدالئل يف الفرق بني املسائل )١/١١٧(لكرابييس سعد األالفروق : ينظر)   ٣(

، البيـان للعمـراين )٣/١٨٤(، رشح خمترص خليل للخـريش )٣/١٣١(، البحر الرائق )٢/١١٩(تبيني احلقائق : وينظر
 .  مع حاشية الرشواين وابن قاسم)٧/٢٤٧(، حتفة املحتاج )٩/١٨١(



 
 

 ٩٥ 

 



 

 -)٢(عىل هـذه الروايـة-وعامة األصحاب )١(َّ وفرق القايض« :  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
َبني تزويج أمتها، وتزويج نفسها َ  .)٣(» وغريها َ

 
 

  :مذاهب العلامء يف أحكام الفرعني الفقهيني - أ
 .تزويج املرأة أمتها:  الفرع األول

 : صورة املسألة 
  عقد أمتها ؟ َمة، وأرادت تزوجيها، فهل متلك تويلإذا كان للمرأة أ

ِّح لويل سيدهتا ؟أم أن والية النكا ِّ 
 : اختلف العلامء يف ذلك عىل ثالثة أقوال 

 . أن ويل املرأة هو من يزوج أمتها بإذن سيدهتا: القول األول
 .)٦( من املذهبة الصحيح، وهي)٥(، ورواية عن اإلمام أمحد)٤(وهو مذهب الشافعية

 ـــــــــــــــــ
    ).٢/٩٨(الروايتني والوجهني : ، وينظراملقصود القايض أبو يعىل)   ١(
 .رواية صحة تزويج أمتها ومعتقتها: أي)   ٢(

     ).٨/٦٦(اإلنصاف : ينظر
 ) .٦٨-٨/٦٦(اإلنصاف ، ) ٤/١٤٩(املستدرك عىل الفتاوى : ينظر)   ٣(
حتفة ، )٣/١٤٨(الب  أسنى املط، )٧/١٠٦(، روضة الطالبني )١٢٠-٤/١١٩(املهذب للشريازي ، )٦/٥٢(األم : ينظر)   ٤(

 ). ٦/٢٣٣(هناية املحتاج ، )٣/١٧٥(مغني املحتاج ،  مع حاشية الرشواين وابن قاسم)٧/٢٩٦(املحتاج 
، كشاف القنـاع )٣/٣٢٢ ( للحجاوي، اإلقناع)٨/٦٧(، اإلنصاف )٥/٣٩(رشح الزركيش ، )٨/٢١٢(الفروع : ينظر)   ٥(

 ). ٥/٥٩( مطالب أويل النهى ،)٥/١٣٠(رشح منتهى اإلرادات للبهويت ، )١١/٢٦٥(
 ).٨/٦٧(، اإلنصاف  مع املقنع واإلنصاف)٢٠/١٧٣(الرشح الكبري ، )٣٨٥(اهلداية أليب اخلطاب : ينظر)   ٦(



 
 

 

 .أن للمرأة تزويج أمتها: القول الثاين
 .)٢(عن اإلمام أمحد، ورواية )١(وهو قول احلنفية
ًأن للمرأة أن تويل أمر أمتها رجال يزوجها: القول الثالث َ ْ َ . 

 .)٤(، ورواية عن اإلمام أمحد)٣( وهو قول املالكية
 

 :أدلة األقوال
 : أدلة القول األول
 :الدليل األول

 .)M ('  &  %  $  #  "  !L)٥ :قول احلق تبارك وتعاىل
عاىل أمر األولياء بإنكاح اآليامى وخاطبهم بذلك، فـدل عـىل  أن اهللا تبارك وت:وجه الداللة 

 .)٦(أن والية النكاح هلم
 :الدليل الثاين

 .)٧()ال تزوج املرأة املرأة، وال تزوج املرأة نفسها: (  قالr أن النبي tعن أيب هريرة 
 ـــــــــــــــــ

 ) . ٣/١٥٧(فتح القدير البن اهلامم ، )٥/١٥٧(تبيني احلقائق ، )٣/٩٠(االختيار لتعليل املختار : ينظر)   ١(
 ).  ٨/٦٦(اإلنصاف ،)٥/٤١( الزركيش رشح، )٩/٣٤٦(املغني : ينظر)   ٢(

َّأحب إىل أن : حيتمل أن أمحد قال هذا حكاية ملذهب غريه؛ فإنه قد قال يف سياقها« ):٩/٣٤٦(املغني : وقال ابن قدامة يف
 .» ألن النساء ال يعقدن؛تأمر من يزوجها

رشح ، )٢/٤١٣(، عقد اجلواهر الثمينة )٢/٦٨٦(، اإلرشاف للقايض عبد الوهاب )٢/٥٢٧(الكايف البن عبد الرب : ينظر)   ٣(
 ). ٢/٦٨ ( عىل كفاية الطالب الرباينحاشية العدوي) ٢/٢٩(الفواكه الدواين ، )٣/١٨٧(خمترص خليل للخريش 

 ). ٨/٦٧(، اإلنصاف )٥/٤١(رشح الزركيش : ينظر)   ٤(
 . من سورة النور) ٣٢(من اآلية )   ٥(
 ). ٢/٦٨٦(ب اإلرشاف للقايض عبد الوها: ينظر)   ٦(
 ).١٨٨٢(برقم ) ٣٢٧(ال النكاح إال بويل : باب، النكاح: سننه، كتاب: ابن ماجة يف: أخرج احلديث)   ٧(

 .»حديث صحيح: قال الشيخ«: ، وقال)٣٥٣٥(برقم ) ٤/٣٢٥(النكاح : سننه، كتاب: والدارقطني يف
 ).٧/١١٠(ال نكاح إال بويل : النكاح، باب: السنن الكربى، كتاب: والبيهقي يف

= 

٩٦ 



 
 

 

ال  فيـه دليـل عـىل أن املـرأة لـيس هلـا واليـة يف النكـاح لنفسـها، و:وجه الداللة من احلديث
 .)١(لغريها، بوالية وال بوكالة، ومن ذلك أمتها

 :الدليل الثالث
ُ، والزانية التي تنكح ال تزوج املرأة املرأة، وال تزوج املرأة نفسها: ( أنه قالtعن أيب هريرة 

 .)٢()نفسها بغري إذن وليها
تها، والنهي ُنهى عن أن تنكح املرأة غريها، ومن ذلك أميف األثر ال أن :ألثروجه الداللة من ا

 .)٣( دليل الفساد
 :الدليل الرابع

 .)٤( هو قول مجهور علامء الصحابة بأن املرأة ال تزوج نفسهاأن القول
 :الدليل اخلامس

فغريهـا مـن بـاب أوىل، ، فاملرأة ال متلك أن تزوج نفسها؛ لقصورها وأنوثتهـا: قياس األوىل
 .)٥(ألهنا ال تستحي من تزويج أمتهاويعترب إذهنا؛ ألهنا املالكة هلا، وال بد من نطقها؛ 

 ــــــــــــــــــ
 ).   ٢٤٩-٦/٢٤٨(إرواء الغليل : وصححه األلباين يف =

 ). ٥/٢٢٧٩(التلخيص احلبري : وينظر 
 ).    ٦/٣٤(سبل السالم    )١(
 ).١٤٣١(برقم ) ٢/١٦٤٢(املسند برتتيب سنجر : الشافعي يف: أخرج األثر   )٢(

 ).١٠٤٩٤(برقم ) ٦/٢٠٠(النكاح بغري ويل : النكاح، باب: مصنفه، كتاب: وعبد الرزاق يف
 ).١٦٢١٥(برقم ) ٩/٤٥(ِّيف املرأة تزوج نفسها : النكاح، باب: املصنف، كتاب: وابن أيب شيبة يف
 ).٣٥٣٩(برقم ) ٤/٣٢٥(النكاح : السنن، كتاب: والدار قطني يف

 ).  ٧/١١٠(ال نكاح إال بويل : النكاح، باب: السنن الكربى، كتاب: والبيهقي يف
 ).  ٢٣٤٨-٣/٢٣٤٧(نصب الراية : وينظر

 ). ٥/٤٠(رشح الزركيش : ينظر)   ٣(
رشحه : فقد حكي عن ابن عمر، وابن عباس، وأيب موسى، وأيب هريرة، وحفصة ريض اهللا عنهم كام ذكر ذلك الزركيش يف   )٤(

)٥/٤٠.( 
 مع )٧/٢٩٦(ج حتفة املحتا، )٣/١٤٧(أسنى املطالب ، )٧/١٠٦(، روضة الطالبني )٤/١٢٠(املهذب للشريازي : ينظر)   ٥(

= 

٩٧ 



 
 

 ٩٨ 

 :الدليل السادس
 . )١(القياس عىل تزويج املعتقة، فإن ويل العتيقة هو من يزوج معتقتها ففي حال الرق أوىل

 :الدليل السابع
ـايف ـحـال أـهـل  ـا، ووقاحتـهـا، وذـلـك يـن أن مـبـارشة الـسـيدة لعـقـد النـكـاح، يـشـعر برعونتـه

 .)٢(املروءة
 :أدلة القول الثاين

 :ليل األولالد
 .)٣(M m  l  kL : قول اهللا تبارك وتعاىل

َّ علق صـحة النكـاح بـإذن الـويل املـوايل، ويشـمل الرجـل  أن اهللا تبارك وتعاىل:وجه الداللة
ًوال اعتبار بإذن غري املوىل، إذا كان املوىل بالغا عاقال جـائز ، واملرأة، فيجوز للمرأة أن تزوج أمتها ً

 .)٤(الترصف يف ماله
أن النكاح مرشوط بـإذن املـوايل، وإن كانـت : بأن معنى اآلية: نوقش :ة الدليل األولمناقش

 . العقد يكون ألولياء املرأة؛ ألن املرأة ال تبارش العقدِّويلَامرأة، لكن ت
 :الدليل الثاين

 :القياس عىل السيد من وجهني
 . ملكها هلا ومتام واليتها عليها:األول

 ــــــــــــــــــ
رشح الزركيش ، )٤/٢٢٥(، الكايف البن قدامة )٩/٣٧٢(، املغني )٣/١٧٤(مغني املحتاج ، حاشية الرشواين وابن قاسم =

 ).٥/١٣٠ (رشح منتهى اإلرادات للبهويت، )١١/٢٦٥(، كشاف القناع )٤١-٥/٤٠(
َوقياس األوىل  . أن يكون ثبوت احلكم يف الفرع أوىل من ثبوته يف األصل:ْ

  ).٤/١٠٥(، رشح الكوكب املنري )٢/٣٧٩(، ملع اللوامع رشح مجع اجلوامع )٢/٥٧٣(الربهان للجويني : رينظ
 ).٥/١٣٠ (رشح منتهى اإلرادات للبهويت، )١١/٢٦٥(، كشاف القناع )٩/٣٧٠(املغني : ينظر)   ١(
، رشح الـزركيش ع واإلنصـاف مـع املقنـ)٢٠/١٥٩(، الرشح الكبـري )٢/٦٨٦(اإلرشاف للقايض عبد الوهـاب : ينظر)   ٢(

)٥/٤٠ .( 
 .من سورة النساء) ٢٥(من اآلية )   ٣(
 ). ٣/١٢٠(أحكام القرآن للجصاص : ينظر)   ٤(



 
 

 ٩٩ 

 .)١(ا ملكها بيعها وإجارهت:الثاين
 بالتسـليم بملـك السـيدة لألمـة، ومـن الـترصف فيهـا بـالبيع :نـوقش: مناقشة الدليل الثاين

واإلجارة، لكن هذا ال يقتيض والية تزوجيها؛ لوجود الفـارق بـني الواليـة يف البيـع، والواليـة يف 
 .النكاح؛ ألن املرأة ال تتمكن من طلب األصلح يف النكاح

 :الدليل الثالث
َقياس األوىل ْ َ عىل املعتقة، فكام أن العتيقة تزوج معتقتها، فكذلك السيدة تزوج أمتها من باب َ

 .)٢(أوىل
 بعدم التسليم باألصل املقيس عليه،  فإن املعتقـة ال تزوجهـا :نوقش: مناقشة الدليل الثالث

 . معتقتها، بل يزوجها وليها، أو ويل معتقتها
 :الدليل الرابع

ِّا، فإن اآليات الدالة عىل ذلك، مل تفرق بـني عقـدها التـزويج القياس عىل تزويج املرأة نفسه
 .لنفسها، وبني عقد غريها بإذهنا 

ِّ فإن املرأة ال تزوج نفسها ، بعدم التسليم باألصل املقيس عليه:نوقش: مناقشة الدليل الرابع
 . بل يزوجها وليها- )٣(لألدلة املتكاثرة عىل ذلك-

 :الدليل اخلامس
فـال ، وصـيانة حلـظ  األوليـاء يف حتصـيلها،  تثبت عىل املرأة لتحصيل الكفـاءةأن الوالية إنام

 .)٤(وعدم احلق لألولياء فيها، تثبت عليها الوالية يف أمتها؛ لعدم اعتبار الكفاية
عـن - أن املـرأة ال متلـك نكـاح نفسـها؛ لقرصهـا باألنوثـة:نـوقش: مناقشة الدليل اخلـامس

 . من باب أوىل فغريها-حضور العقد وخطاب الرجال

 ـــــــــــــــــ
 ).      ٢٩-٧/٢٨(املبدع ، )٤/٢٢٥ ( البن قدامة، الكايف)٩/٣٧١(املغني : ينظر )   ١(
 ) .٥/٤١(رشح الزركيش : ينظر )   ٢(
 .)١٠٢ص ( أة نفسهاستأيت يف مسألة تزويج املر)   ٣(
 ).      ٩/٣٧١(املغني : ينظر)   ٤(



 
 

 ١٠٠ 

 :أدلة القول الثالث 
 :الدليل األول

وقـد حتقـق يف اـملـرأة، ، امللـك: القيـاس عـىل الرجـل املـريض والغائـب، ـفـإن سـبب الواليـة
  .)١(ة؛ لنقص األنوثة، فملكت التوكيل، كالرجل املريض والغائبارشبوامتنعت امل

 :الدليل الثاين
 .)٢( ترتضيه ييل عقد النكاح ألمتها، جاز ذلكًأن رشط ويل املرأة الذكورة، فإذا وكلت رجال

 :الدليل الثالث
القياس عىل عدم جواز العقد عىل نفسها، فلام مل جيز أن تعقـد عـىل نفسـها،كان عقـدها عـىل 

 .)٣(غريها من النساء أحرى، لكن هلا التوكيل عىل ذلك
ن الواليـة تثبـت بأننا متفقون عىل أن املـرأة ال تـيل عقـد نكـاح أمتهـا، ولكـ: نوقشت أدلتهم

 .ًألولياء السيدة، تبعا لواليتهم عليها؛ ألن الويل هو األعلم بمصاحلها، واألقرب إليها
 

 :املوازنة والرتجيح
القـول :  أن القـول الـراجح هـو – واهللا أعلـم -بعد النظر يف األقوال وأدلة كل قول يظهـر 

 .ا بأن ويل املرأة هو من يزوج أمتها بإذن سيدهت:األول، القائل
وذلك لرصاحة أدلتهم يف النهي عن تويل املرأة النكاح؛ وألهنا ال متلك تزويج نفسها فغريها 

 .من باب أوىل، وتثبت الوالية ألولياء املرأة، كواليتهم عليها
 

 .تزويج املرأة نفسها أو غريها: الفرع الثاين
ادت تويل نكاح غريها،  إذا أرادت املرأة النكاح، فهل هلا تزويج نفسها، أو أر:صورة املسألة

 فهل هلا ذلك؟
 :اختلف العلامء يف ذلك عىل أربعة أقوال 

 . أن املرأة إذا زوجت نفسها، أو غريها فنكاحها باطل:القول األول
 ـــــــــــــــــ

 ).٥/٤١(رشح الزركيش ، )٤/٢٢٥(الكايف البن قدامة ، )٩/٣٧١(املغني : ينظر)   ١(
 ). ٢/٢٩(الفواكه الدواين : ينظر)   ٢(
 ).٢/٦٨(حاشية العدوي عىل كفاية الطالب الرباين : ينظر)   ٣(



 
 

 ١٠١ 

 .)٣(، و اإلمام أمحد)٢(، و اإلمام الشافعي)١( وهو قول اإلمام مالك
 ً. أن للمرأة أن تزوج نفسها وغريها مطلقا:القول الثاين

 .)٥(عىل مذهب اإلمام أمحد َّ، ورواية خمرجة)٤( ظاهر مذهب احلنفية وهو
 . أن تزويج املرأة نفسها موقوف عىل إجازة الويل، إن أجازه نفذ، وإال بطل:القول الثالث

 .)٧(َّ، ورواية خمرجة عن اإلمام أمحد)٦( وهو قول حممد بن احلسن
 . ز، ومع غريه ال يصح أن املرأة إذا زوجت نفسها من كفء جا:القول الرابع 

 ـــــــــــــــــ
عقد اجلواهر الثمينة ، )٣/٩٤٩(بداية املجتهد ، )٣/١٠٣٤(عيون املجالس ، )٤٠٩-٤/٤٠٨(النوادر والزيادات : ينظر)   ١(

)٢/٤١٣.( 
 ).٣/١٤٧(مغني املحتاج ، )٧/٥٠(روضة الطالبني ، )٩/١٥٢(البيان للعمراين ، )٤/١١٨(املهذب للشريازي : ينظر)   ٢(
، رشح  مع املقنع واإلنصاف)٢٠/١٥٥(الرشح الكبري ، )٤/٢٢٣(الكايف البن قدامة ، )٣٨٥(اهلداية أليب اخلطاب : ينظر)   ٣(

 ). ٤/٦٤ ( البن النجارمنتهى اإلرادات،  )٣/٣٢٢ ( للحجاوي، اإلقناع)٥/٨(الزركيش 
فـتح ، )٢/١١٧(تبيني احلقائق ، )٣/٩٠(االختيار لتعليل املختار ، )٢/٢٤٧(بدائع الصنائع ، )٥/١٠( املبسوط: ينظر)   ٤(

 ).٨/١٨٦(، حاشية ابن عابدين عىل الدر املختار )٣/١٥٧(القدير البن اهلامم 
 ت وجد وهم أبو حنيفة،وأبو يوسف، وحممد، و هي املسائل التي رويت عن أصحاب املذهب،:وظاهر الرواية عند احلنفية

 .ريحلسن، املبسوط والزيادات واجلامع الصغري والسري الصغري واجلامع الكبري والسري الكبحمد بن امل  الستةكتباليف 
    ).٦٠(رشح عقود رسم املفتي : ينظر

 . مع املقنع واإلنصاف)٢٠/١٥٨( ، الرشح الكبري)٤/٢٢٣(الكايف البن قدامة ، )٣٨٥(اهلداية أليب اخلطاب : ينظر)   ٥(
يزوج : فابن عقيل أخذها من قول أمحد يف دهقان القرية: ُواختلف يف مأخذ الرواية« ):٥/١١(رشحه : وقال الزركيش يف

ألن دهقان القرية هو كبريها فهو بمنزلـة : َّال ويل هلا، إذا احتاط هلا يف املهر، والكفؤ، وغلطه أبو العباس يف ذلك، قلتمن 
 .»أن املرأة تزوج أمتها ومعتقتها: وأخذها ابن أيب موسى من رواية، والقائم بأمرها، حاكمها

 َّ ما نص عليه اإلمام، عىل القول بنسبة ما قيس عىل كالم اإلمام إليهقاسة عىلُ الرواية امل:َّوالرواية املخرجة عند احلنابلة هي
 ).١٢/٢٥٦(، اإلنصاف )٢/٩٤٦(دة َّاملسو: ينظر

       .)٥/١٠(املبسوط : ينظر)   ٦(
 . مع املقنع واإلنصاف)٢٠/١٥٥(الرشح الكبري ، )٤/٢٢٣(الكايف البن قدامة : ينظر)   ٧(

 .  »هذا التخريج غلط « ): ٨/٦٦( اإلنصاف: قله عنه املرداوي يف كام نوقال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 . »ليس بيشء « : عن هذا التخريج) ٥/٤٢(وقال الزركيش يف رشحه 



 
 

 ١٠٢ 

، وهو قول أليب يوسف، ثم رجع عنه إىل )١( وهو رواية عن أيب حنيفة وهي املختارة للفتوى
 .)٢(قول أيب حنيفة
 :أدلة األقوال

 : أدلة القول األول
 :الدليل األول

 .)٣(M]   \  [  Z  YL : قول اهللا تعاىل
 عـن عضـل النسـاء عـن نكـاح مـن أن اهللا سـبحانه وتعـاىل هنـى األوليـاء : وجه االسـتدالل

يرضينه، وهذا دليل قاطع عىل أن النساء ال حق هلن يف مبارشة النكاح، وإنام هو حق األولياء، ولو 
 .)٤(مل يكن هلم حق يف الوالية ملا كان لعضلهم معنى

ًهذا أبني ما يف القرآن من أن للويل مع املرأة يف نفسها حقا، «  :-عن هذه اآلية–قال الشافعي 
 .)٥(»أن عىل الويل أال يعضلها إذا رضيت أن تنكح باملعروف و

 :نوقش بثالث مناقشات:  مناقشة وجه االستدالل
 أن معنى اآلية احلقيقي، النهي عن منعهن من مبارشة النكاح، هذا هو حقيقة :املناقشة األوىل

 .)٦(ال متنعوهن أن ينكحن أزواجهن
ال متنعـوهن مـن : عدم التسليم، فإن معنـى اآليـةب: أجيب عنها :اجلواب عن املناقشة األوىل
 ـــــــــــــــــ

 ).٣/١٥٧(فتح القدير البن اهلامم ، )٥/١٠(املبسوط : ينظر)   ١(
صحته؛ ألن اإلفتاء به تصحيح : اآلخراإلذن بالفتوى به، و: أحدمها:  لفظ الفتوى يتضمن شيئني:والرواية املختارة للفتوى

 .له
 ).١٢٤(رشح عقود رسم املفتي : ينظر

 ).٣/١٥٧(فتح القدير البن اهلامم ، )٥/١٠(املبسوط : ينظر)   ٢(
 .      من سورة البقرة) ٢٣٢(من اآلية )   ٣(
البيـان للعمـراين  ،)٣/١٤٧( بدايـة املجتهـد ،)١/٢٠١( أحكـام القـرآن البـن العـريب ،)٢٠٥(تفسري ابن عطية : ينظر)  ٤(

)٩/١٥٤     .( 
 ).٦/٣٢(األم )   ٥(
 ).٣/١٥٩(فتح القدير البن اهلامم : ينظر)   ٦(



 
 

 ١٠٣ 

العودة إىل أزواجهن، وهي دليل قاطع عىل أن املرأة الحق هلا يف مبارشة العقد، وإنام ذلك للـويل، 
 .)١(ولوال ذلك ملا هناه اهللا عن منعها

اب َّملن طلق؛ ألن اخلط: ً أن ظاهر اآلية يقتيض أن يكون خطابا لألزواج، أي:املناقشة الثانية
 .)٢(ًال متنعوهن حبسا بعد انقضاء العدة أن يتزوجن: معهم يف أول اآلية ، وإذا كان كذلك كان معناه

 بعـدم التسـليم، فـإن اخلطـاب لألوليـاء ولـيس :أجيـب عنهـا: اجلواب عـن املناقشـة الثانيـة
 حـني )٣( فإن اآليات نزلـت يف معقـل بـن يسـارلألزواج، ويؤيد ذلك سبب نزول اآلية الكريمة،

 .)٥( فزوجهاrفدعاه النبي )٤(امتنع من تزويج أخته
ِ عىل التسليم بثبوت سبب نزول اآليـة، فإنـه مل ينـف داللـة اآليـة عـىل جـواز :املناقشة الثالثة

 .)٦( فبطل حقه يف العضل، فنهاه اهللا عنه،ًمن قبل أن معقال فعل ذلك، عقدها
ِّا أن تزوج نفسها، مل حتتج إىل أخيها، بأنه لو كان هل: أجيب عنها :اجلواب عن املناقشة الثالثة ُ

  .)٧(ومن كان أمره إليه، اليقال أن غريه منعه 
 :الدليل الثاين

 .)٨(M   #  "  !L : قول اهللا تعاىل
 ـــــــــــــــــ

 ).١/٢٠١(أحكام القرآن البن العريب : ينظر)   ١(
 ) .      ٣/١٥٩(، فتح القدير البن اهلامم )٢/١٠٣(أحكام القرآن للجصاص : ينظر)   ٢(
أبـا عـيل، : أبا يسار، وقيل:  اهللا املزين، صحايب ممن بايع حتت الشجرة، يكنى أبا عبد اهللا، وقيلمعقل بن يسار بن عبد: هو)   ٣(

 يف آخـر تويف ، أسلم قبل احلديبية، وشهد بيعة الرضوان، سكن البرصة، وهو الذي ينسب إليه هنر معقل بالبرصة
 .خالفة معاوية
 ).  ١/٥٤٠( تقريب التهذيب ،)٦/١٨٤(، اإلصابة يف متييز الصحابة )٦٧٤(االستيعاب يف معرفة األصحاب : ينظر يف ترمجته

َمجيل بنت يسار، وقيل: هي)   ٤(  .فاطمة: ليىل، وقيل: ، وقيلمجيلة: ُ
 .   )٩١-١٢/٩٠(، نيل األوطار )٢/٩٣٣( املستفاد من مبهامت املتن واإلسناد ،)٧/٥٦٣(اإلصابة يف متييز الصحابة : ينظر

 MZ  Y  X  W  V  U  TL  :تفسـري القـرآن، بـاب: صحيحه، كتـاب: البخاري يف: ثأخرج احلدي)   ٥(
 ).٥١٢٠(برقم ) ٤٥٢٩(

 ).٢/١٠٣(أحكام القرآن للجصاص : ينظر)   ٦(
 ).٩/١٨٧(فتح الباري : ينظر)   ٧(
 .من سورة النور) ٣٢(من اآلية )   ٨(



 
 

 ١٠٤ 

 :وجه االستدالل من اآلية
ًاسم المرأة ال زوج هلا بكرا كانت، أو ثيبا: واأليم،  أن هذا خطاب لألولياء ومتـى ثبتـت ، ً

ً كانت هي موليا عليها رضورة فال تكون والية، وهذا دليل عىل أن املرأة ليس هلا أن الوالية عليها
 .)١(ُتنكح نفسها بغري ويل

 أن اخلطاب لألوليـاء باإلنكـاح، ال يـدل عـىل أن :نوقش:  مناقشة وجه االستدالل من اآلية
ء ال يتولني النكاح الويل رشط جواز اإلنكاح، بل عىل وفاق العرف والعادة بني النساء، فإن النسا

بأنفسهن عادة، فخرج اخلطاب باألمر باإلنكاح خمرج العرف والعادة، عىل الندب واالستحباب، 
 .)٢(دون احلتم واإلجياب  

 بعـدم التـسـليم، ـفـإن األمـر للوـجـوب ولـيس ـعـىل الـنـدب :أجـيـب:  اجلـواب ـعـن املناقشـة
 .واالستحباب، لعدم وجود الصارف، فيبقى عىل األصل

 :الثالث الدليل 
 .)٣(M   $  #  "  !L :قوله تعاىل

أن قوامة الرجال عىل النساء يف اآلية تقتيض الوالية عليهن يف أمورهن، ومن : وجه الداللة 
 .)٤(ذلك أمر نكاحهن، وقد احتج الشافعي هبذه اآلية عىل اشرتاط الوالية يف النكاح

 :الدليل الرابع
 .)٥(M   UT   S  R  Q  PL : قول اهللا تعاىل
:  أنه تعاىل خاطب الرجال باإلنكاح، ومل خياطب به النساء، فكأنه قال لألولياء:وجه الداللة

بأن ال ينكحوا املسلامت املرشكني، فدل عىل أنه ليس للمرأة والية يف النكاح، وإال كـان اخلطـاب 
 .)٦(هلن، أن ال ينكحن أنفسهن منهم
 ـــــــــــــــــ

 ).١٥/٢٢٩(ام القرآن للقرطبي اجلامع ألحك، )٣/١٣٧٦(أحكام القرآن البن العريب : ينظر)   ١(
 ).٢/٢٤٨(بدائع الصنائع : ينظر)   ٢(
 .من سورة النساء) ٣٤(من اآلية )   ٣(
 ).٦/٣١(األم : ينظر)   ٤(
 . من سورة البقرة) ٢٢١(من اآلية )   ٥(
 ).      ٩/١٨٤(، فتح الباري )١٩٥(تفسري ابن عطية : ينظر)   ٦(



 
 

 

 .)١(» نكاح إال بويلوهذه اآلية دليل بالنص عىل أن ال«: قال القرطبي
 :الدليل اخلامس

 .)٢(M ÆÅ  Ä   Ã  Â    Á  À  ¿  ¾      ½L :قول اهللا تبارك وتعاىل
أن الذي بيده عقدة النكاح هو الويل، وذلك لذكره األزواج يف أول اآلية، فال : وجه الداللة

ُيرد إىل الزوج املتقدم، إال لو مل يكن لغريه وجود، وقد وجد وهو الويل ُ)٣(. 
بعدم التسليم بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الويل، : يمكن أن يناقش: مناقشة وجه الداللة

 . بل هو الزوج
  :الدليل السادس

̈  ©  M  ®    ¬     «  ª :قول اهللا تعاىل       §  ¦L)٤( . 
ال حـظ للمـرأة فيـه؛ ألن صـالح ،  أن هذه اآلية دليل عىل أن النكـاح إىل الـويل:وجه الداللة

 .)٥(دين توالهم

 :الدليل السابع
 .)٦()ال نكاح إال بويل:(rقال النبي :عن أيب موسى األشعري ريض اهللا عنه ، قال

 ـــــــــــــــــ
 . )٣/٤٦٢(اجلامع ألحكام القرآن )   ١(
 .من سورة البقرة) ٢٣٧(من اآلية )   ٢(
 ).      ١/٢٢١(بن العريب ال  أحكام القرآن:ينظر)   ٣(
 .من سورة القصص) ٢٧(من اآلية )  ٤(
 ) .  ١٦/٢٦١(لقرطبي لاجلامع ألحكام القرآن ، )٣/١٤٧٦(أحكام القرآن البن العريب :ينظر)   ٥(
 ).٢٠٨٥(برقم ) ٣١٦(يف الويل : النكاح، باب: سننه، كتاب: أبو داود يف: أخرج احلديث)   ٦(

 ).١١٠١(برقم ) ٢٥٩(ما جاء ال نكاح إال بويل : النكاح، باب: سننه، كتاب: والرتمذي يف
 ).١٦١٨٦(برقم ) ٩/٣٨(من قال ال نكاح إال بويل أو سلطان : النكاح، باب: مصنفه، كتاب: وابن أيب شيبة يف

 ).١٩٥١٨(برقم ) ٦/٢٦٠( املسند :وأمحد يف
 ).٢/١٣٧(النهي عن النكاح بغري ويل : النكاح، باب: سننه، كتاب: والدارمي يف
 ).٧٢٢٧(برقم ) ١٩٦-١٣/١٩٥(املسند : و أبو يعىل يف
 ).٤٠٨٣(برقم ) ٣٩٥-٩/٣٩٤(الويل : النكاح، باب: اإلحسان، كتاب: وابن حبان يف

= 

١٠٥ 



 
 

 

أو موجـود يف ، ال نكـاح رشعـي:  أن النفـي هنـا نفـي للحقيقـة الرشعيـة، أي: وجه الداللة
 .)١(الرشع، إال بويل، فيكون النكاح بغري ويل باطل

 : من عدة أوجهنوقش:  مناقشة الدليل السابع
 .)٢( بأن هذا احلديث مضطرب يف إسناده ويف وصله وانقطاعه وإرساله: الوجه األول
 .)٣(»حديث أيب موسى فيه اختالف«: قال الرتمذي

لـيس يثبـت « :  ؟ ،فقـال rيثبت فيه يشء عن النبي : عن النكاح بغري ويلاإلمام أمحد ُسئل 
 .)٤(»r عندي عن النبي 
ــــــب ــــــه أن الصـــــــحيح و: وأجـي ــــــن أـمحــــــد تصـــــــحيحه وتثبيـت ــــــهور ـع  ،)٥(املـش

 ــــــــــــــــــ
 ).٣٥١٤(برقم ) ٤/٣١٠(النكاح : سننه، كتاب: والدارقطني يف =

وقـد وصـله ... هذه األسانيد كلها صـحيحة « :، وقال)٢٧١٠(برقم ) ٢/٢١١(النكاح : املستدرك، كتاب: اكم يفواحل
األئمة املتقدمون الذين ينزلون يف رواياهتم عن إرسائيل مثل عبد الرمحن بن مهدي ووكيع، وحييى بن زكريا بن أيب زائدة، 

 .»وغريهم، وقد حكموا هلذا احلديث بالصحة 
 ).١٠٧-٧/١٠٦(ال نكاح إال بويل : النكاح، باب: ي يف السنن الكربى، كتابوالبيهق

 .وصححه ابن املديني
 ).٧/٢٨(املبدع : ينظر
 .»هذا حديث صحيح « :  بن معني أمحد وحييى اإلماموقال
 ).٤/٢٢٣(الكايف البن قدامة : ينظر

 ).   ٦/٢٣٦(إرواء الغليل : وصححه األلباين يف
 ). ٥/٢٢٧٥(والتلخيص احلبري ، )٣/١٨٣(نصب الراية : وينظر

 ).      ٦/٢٧(سبل السالم ، )١٢/٧٥(نيل األوطار ، )٥/٨(رشح الزركيش : ينظر )   ١(
 ). ٣/١٨٣(، نصب الراية )٣/٨(رشح معاين اآلثار : ينظر )   ٢(
 ).٢٥٩(  السنن)   ٣(
 ).٥/١٣(، رشح الزركيش )٧/٢٩(املبدع : ينظر)   ٤(
 .»صحيح «: فقاال ) ال نكاح إال بويل(سألت أمحد وحييى عن حديث « :ي ذقال املرو)   ٥(

 ).٥/١٧(رشح الزركيش ، ) ٤/٢٢٣(الكايف البن قدامة ، )٩/٣٤٥(املغني : ينظر 
 .») ال نكاح إال بويل(حديث إرسائيل صحيح يف « :وقال ابن املديني

= 

١٠٦ 



 
 

 

 .)١(وكذلك الرتمذي
 .أنه حممول عىل نفي الكامل، وهو الندب واالستحباب:  الوجه الثاين
ُ بأن احلمل عىل نفي حقيقة النكاح، إال أنه ملا مل يمكن ذلك محل عىل نفي الصحة؛ : وأجيب ّ

 . )٢(عائشة ريض اهللا عنها اآليتألن األصل يف النفي نفي الصحة ال الكامل، ويدل عليه حديث 
هـو أقـرب :فيحتمـل أن يكـون الـويل:  أن احلـديث حيتمـل عـدة احـتامالت: الوجه الثالـث

هو مـن توليـه املـرأة مـن الرجـال، وحيتمـل أن يكـون : العصبة إىل املرأة، و حيتمل أن يكون الويل
 .)٣(أو البالغة احلرة بنفسهاهو الذي إليه والية البضع، من والد الصغرية، أو ويل األمة، : الويل

ويل وولية، إذ هـو فعيـل بمعنـى فاعـل، : أن إطالق الويل ينرصف إىل الذكر يقال : وأجيب 
       .)٤(فيفرق بني مذكره ومؤنثه، فالويل هو األقرب إىل املرأة من عصبتها

 :الدليل الثامن
ت بغري إذن وليها فنكاحها أيام امرأة تزوج:(   أنه قالr عن عائشة ريض اهللا عنها عن النبي 

 .)٥()باطل باطل باطل

 ــــــــــــــــــ
 ).٧/١٠٨(السنن الكربى للبيهقي : ينظر =

وإرسائيل بن يونس ثقة، وإن كان شعبة والثوري قد أرساله، فإن ذلـك ال يرض ،  الثقة مقبولةالزيادة من«:وقال البخاري 
 .»احلديث

 ).٢/٥٠٣(الكفاية يف معرفة أصول الرواية : اخلطيب البغدادي يف: أخرج قول البخاري
 ).     ٧/١٠٨(السنن الكربى للبيهقي : وينظر

)١(يفكتابهr    
 ).   ٣/٢٩(، هتذيب السنن )١٠٩-٧/١٠٨(، السنن الكربى للبيهقي )٢/٢١١(املستدرك للحاكم : ينظرو

 ).٦/٢٧(، سبل السالم )٩/٢٠٥( رشح مسلم للنووي ،)٣/٢٩(معامل السنن  :ينظر)   ٢(
 ).   ٥/١٣(رشح الزركيش  ،)٨/١٨٧(حاشية ابن عابدين عىل الدر املختار ،)٢/٢٤٨(بدائع الصنائع : ينظر)   ٣(
، رشح منتهى اإلرادات للبهـويت )٥/١٧ (، رشح )٩/٢٠٥(رشح مسلم للنووي ، )٣/٢٩(معامل السنن :   ينظر) ٤(

 ). ٦/٢٧(، سبل السالم )٥/١٢٩(
 ).٢٠٨٣(برقم ) ٣١٦(يف الويل : بابالنكاح، : سننه، كتاب: أبو داوود يف: أخرج احلديث)   ٥(

 .»حديث حسن«:وقال) ١١٠٢(برقم ) ٢٥٩(ما جاء ال نكاح إال بويل : بابالنكاح، : سننه، كتاب: والرتمذي يف
= 

١٠٧ 



 
 

 ١٠٨ 

 . دل احلديث عىل أن نكاح املرأة بدون ويل نكاح باطل: وجه الداللة
 :نوقش من عدة أوجه:  مناقشة الدليل التاسع

« :، وقـال النسـائي)٢(َّ، وقـد ضـعفه البخـاري)١( بأنه راويه سليامن بن موسـى: الوجه األول
 .)٣(» يف احلديثسليامن بن موسى ليس بالقوي

 ــــــــــــــــــ
 ).١٨٧٩(برقم ) ١/٣٢٧(ال نكاح إال بويل : النكاح، باب: سننه، كتاب: وابن ماجة يف =

 ).١٠٤٧٢(برقم ) ٦/١٩٥(بغري ويل النكاح : النكاح، باب: مصنفه، كتاب: وعبد الرزاق يف
 ).٥٢٨(برقم ) ١/١٧٥(من قال ال نكاح إال بويل : النكاح، باب: السنن، كتاب: وسعيد بن منصور يف

 ).١٦١٦٧(برقم ) ٣٤-٩/٣٣(من قال ال نكاح إال بويل أو سلطان : النكاح، باب: املصنف، كتاب: وابن أيب شيبة يف
 .)٢٤٢٠٥( برقم )٤٠/٢٤٣(املسند : وأمحد يف

 ).٢٠٨٩(برقم ) ٢/١٣٧(النهي عن النكاح بغري ويل : النكاح، باب: سننه، كتاب: والدارمي يف
 ).٤٠٧٤(برقم ) ٩/٣٨٤(ال نكاح إال بويل : النكاح، باب: ، كتاباإلحسان: وابن حبان يف

 ).٣٥٢٠(برقم ) ٤/٣١٤(النكاح : سننه، كتاب: والدارقطني يف
هذا حديث صحيح عـىل رشط الشـيخني، ومل « :، وقال)٢٧٠٦(برقم ) ٢/٢٠٩(كاح الن: املستدرك، كتاب: واحلاكم يف

فقد صح وثبت بروايات األئمة األثبات سامع الرواة بعضهم من بعض فال تعلل الروايات بحديث ابن « : ، وقال»خيرجاه 
 .»علية، وسؤاله ابن جريج عنه 

 ).٧/١٠٥(إال بويل ال نكاح : النكاح، باب: السنن الكربى، كتاب: والبيهقي يف
 .    »صححه حييى ابن معني وغريه من احلفاظ« ): ٢/١٤٦(إرشاد الفقيه : وقال ابن كثري يف

 ).      ٦/٢٤٣(إرواء الغليل : وصححه األلباين يف
 ).      ٥/٢٢٧٦(التلخيص احلبري ، )٣/١٨٤(نصب الراية : وينظر

أبـو هشـام : أبو الربيع، ويقال: أيب سفيان بن حرب، أبو أيوب، ويقالسليامن بن موسى القريش، األموي، موىل آل : هو)    ١(
الدمشقي، األشدق، فقيه أهل الشام يف زمانه، وروى عن واثلة بن األسقع، وأيب إمامة، وطـاووس، والزهـري، ونـافع، 

ًوكان فقيها ورعا، وكان من كبار أصحاب مكحول، وكان خولط قبل موته بيسري  .ـه١١٩: لهـ، وقي١١٥تويف سنة  .ً
، ميزان االعتـدال )٥/٤٣٣( سري أعالم النبالء ،)١٢/٩٢(، هتذيب الكامل )٤/١٤١(اجلرح والتعديل : ينظر يف ترمجته

 ).  ٤/١٩٧( هتذيب التهذيب ،)٢/٢٢٥(
 ). ٤/٢٢٧(هتذيب التهذيب ، )٢/٢٢٥(ميزان االعتدال ، )٣٩ – ٤/٣٨(للبخاريالتاريخ الكبري : ينظر)   ٢(
 . )٤/٢٢٧(، هتذيب التهذيب )٢/٢٢٥(، ميزان االعتدال )٦/٣٥٥(لكربى السنن ا)   ٣(



 
 

 ١٠٩ 

مل « :قال الرتمذي،  بأن سليامن بن موسى ثقة كبري:أجيب :اجلواب عن مناقشة الوجه األول
ّومثـل هـذا ال يـرد بـه ، ألحاديـث انفـرد هبـا، يتكلم فيه أحـد مـن املتقـدمني إال البخـاري وحـده ُ

 .)١(»وهلذا كان املشهور عن أئمة احلديث تصحيحه، احلديث
:  قـال)٤(فـام حـال سـليامن بـن موسـى يف الزهـري« : )٣(قلت ليحيـى: )٢(قال عثامن الدارمي

 .)٥(»ثقة
لقيـت «:)٦(قـال ابـن جـريج، أن مداره عىل الزهري، وقد عرض عليه فـأنكره: الوجه الثاين

ويقوي اإلنكار، أن الزهـري قـال بخـالف ذلـك، قالـه أمحـد ، »ال أعرفه «:الزهري فسألته، فقال

 ـــــــــــــــــ
 ). ٢٨-٣/٢٧(هتذيب السنن ، )٧/١٠٥(السنن الكربى للبيهقي : ينظر)   ١(
عثامن بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي، أبو سعيد التميمي السجستاين، ولد قبل املئتني بيسري، االمـام، العالمـة، : هو)   ٢(

ف األقاليم يف طلب احلديث، وسمع عن أمحد بن حنبل، وحييى بن معني، وعيل بن املديني، وإسحاق َّناقد، طواحلافظ، ال
ًاملسند الكبري، وكتابا يف الرد عىل اجلهمية، وكتابا : وله من التصانيف، ًبن راهويه، وكان إماما يقتدى به يف حياته وبعد مماته ً

 .هـ٢٨٠تويف سنة ، ويف الرد عىل برشاملرييس
، املقصد )١٣/٣١٩(، سري أعالم النبالء )٢/٣٢٤(، طبقات علامء احلديث )٢/١١٣(طبقات احلنابلة : ينظر يف ترمجته

 ).٢/١٩٨(األرشد 
هــ، سـمع مـن عبـد اهللا بـن املبـارك، ١٥٨موالهم، أبو زكريا البغدادي، ولد سنة  حييى بن معني بن عون الغطفاين، :هو)   ٣(

ِّ بن سعيد القطان، واإلمام أمحد، وروى عنه البخاري، وأبو داود، وكان شيخ املحـدثني، وإمـام وسفيان بن عيينة، وحييى
 . هـ ٢٣٣تويف سنة ، اجلرح والتعديل، وكان قد أكثر من كتابة احلديث، وعرف به

 .)١١/٢٤٧( ، هتذيب التهذيب )١١/٧١(، سري أعالم النبالء )٢/٥٣٠(طبقات احلنابلة : ينظر يف ترمجته
ًهـ، وكان إماما، ٥٠ عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب بن احلارث القريش، الزهري، أبو بكر، ولد سنة بن حممد بن مسلم :  هو) ٤(

ًعاملا، فقيها،   .هـ١٢٤سنة : هـ، وقيل١٢٣تويف سنة ، ُ، وقد اتفق عىل جاللته وإتقانهًحافظاً
 .)٥/٣٢٦(، سري أعالم النبالء )١/١٠٨(، تذكرة احلفاظ )٢٦/٤١٩(هتذيب الكامل : ينظر يف ترمجته

 ). ٢٨-٣/٢٧(هتذيب السنن ، )٧/١٠٥(السنن الكربى للبيهقي : ينظر)   ٥(
هــ، ٨٠ عبد العزيز بن جريج األموي، موالهم، أبو خالد املكي، اإلمام، احلافظ، شيخ احلرم، ولد سنة بن عبد امللك :هو)   ٦(

 .هـ١٥٠تويف سنة ، ّأيب رباح، ونافع، وكان يدلسوهو أول من دون العلم بمكة، سمع من عطاء بن 
، ميزان االعتـدال )٦/٣٢٥(، سري أعالم النبالء )١/١٦٩(، تذكرة احلفاظ )٥/٣٥٦(اجلرح والتعديل : ينظر يف ترمجته

  ).١/٣٥٨(طبقات املفرسين ، )٢/٦٥٩(



 
 

 

 .)١(وغريه
 : أجيب عنه بجوابني: الوجه الثايناجلواب عن مناقشة 

ُفسـئل الزهـري عنهـا، ،  أنه كان يف احلديث زيادة ذكرها سليامن بـن موسـى:اجلواب األول
ًومل يرد به أصل احلديث، وتضعيف أمحد لـه كـذلك هـو أيضـا عـىل خـالف ، »ال أحفظها «:فقال ُ

 .)٢(واملعروف من علامء احلديث، املشهور عنه
ان الزهري وإنكاره له، ال يرضه وال يطعن يف احلديث؛ ألن النسيان مل  أن نسي:اجلواب الثاين

 .)٣(يعصم منه إنسان، والثقة قد يروي وينسى
جـواز النكـاح بغـري :  أن راوي احلديث عائشة ريض اهللا عنها، ومن مـذهبها:الوجه الثالث

هـذا البـاب هـذا، ، وإذا كـان مـذهبها يف )٤(، وسيأيت بيان ذلك يف أدلة أصحاب القـول الثـاينويل
 .)٥(ًفكيف تروي حديثا ال تعمل به

 بأن كون عائشة ريض اهللا عنها قالت بخالفه ال يرض؛ جلواز النسيان أو التأويل إذ :وأجيب
 .)٦(االعتبار بام روت ال بام رأت

، وكانـت ختطـب إليهـا املـرأة مـن أهلهـا )٧(ًوأيضا فإن عائشة ريض اهللا عنها مل تبارش العقـد
 .)٨( )َيا فالن أنكح، فإن النساء ال ينكحن:( بقي عقد النكاح، قالت فتشهد، فإذا

 ـــــــــــــــــ
، رشح )٣/١٨٤(نصب الراية ، )٢/٢٤٩ (بدائع الصنائع، )٢/٢١١(، املستدرك للحاكم )٨٣(رشح معاين اآلثار : ينظر)   ١(

 ).٥/١٤(الزركيش 
 ).٥/١٩(رشح الزركيش : ينظر)   ٢(
التعليق املغني عىل الدارقطني ، )٥/٢٢٧٦(التلخيص احلبري ، )٣/١٨٤(، نصب الراية )٢/٢١٠(املستدرك للحاكم : ينظر)   ٣(

 .  مع السنن)٤/٣١٥(
 .)١٢٠/ص: (ينظر)   ٤(
 ). ٣/١١٧(البحر الرائق ، )٢/٢٤٩(، بدائع الصنائع )٥/١٣(املبسوط : ينظر)   ٥(
 ).      ٥/١٩(رشح الزركيش  :ينظر)   ٦(
 ).  ٦/٥٠(، األم )٤/٢٨(املدونة : ينظر)   ٧(
 ).١٠٤٩٩(برقم ) ٦/٢٠١(النكاح بغري ويل : النكاح، باب: مصنفه، كتاب: عبد الرزاق يف: األثرأخرج )   ٨(

 ).  ١٦٢٠٨(برقم ) ٩/٤٤(من أجازه بغري ويل ومل يفرق : النكاح، باب: اب مصنفه، كت:وابن أيب شيبة يف
= 

١١٠ 



 
 

 ١١١ 

ْإنـام أريـد بـه أهنـا مهـدت «  : - عن املراد بحديث تزويج عائشة بنـت أخيهـا -قال البيهقي َ َّ ُ
 .)١(»تزوجيها، ثم توىل عقد النكاح غريها، فأضيف التزويج إليها يف ذلك؛ لتمهيد أسبابه

 :الدليل التاسع
 .)٢()وال تزوج املرأة نفسها، ال تزوج املرأة املرأة: ( قالr  أن النبي tريرة  عن أيب ه
فال تزوج نفسها بإذن ، وال لغريها،  أن املرأة ليس هلا والية يف اإلنكاح لنفسها:وجه الداللة

 .)٣(وال تزوج غريها بوالية وال وكالة، الويل وال غريه
 : من وجهني:مناقشة االستدالل هبذا احلديث 

 .)٥(وهو متهم بالكذب والفسق)٤( أن يف سنده مجيل بن احلسن العتكي:الوجه األول
 .)٦( بأن للحديث توابع تقويه:أجيب: اجلواب عن مناقشة الوجه األول

 .)٨(عىل أيب هريرة)٧( أن الصحيح وقفه:الوجه الثاين
لة األخرية من بأن املوقوف عىل أيب هريرة هو اجلم: أجيب: اجلواب عن مناقشة الوجه الثاين

 ــــــــــــــــــ
 ).٧/١١٢(ال نكاح إال بويل : النكاح، باب: السنن الكربى، كتاب: والبيهقي يف =

يف سنده الشافعي عن الثقة، وهذا ليس بحجة عـىل مـا «  :)٧/١١٢(الدر النقي عىل سنن البيهقي : وقال ابن الرتكامين يف
  .أنه مرسل: ٍأن فيه راو جمهول، والثانية: األوىل: م ذكر أن يف األثر علتان، ث» عرف 

 ). ٧/١١٢(السنن الكربى  :ينظر)   ١(
 . ).٩٦ص  (تقدم خترجيه)   ٢(
 ).  ٣٤-٦/٣٣(سبل السالم : ينظر)   ٣(
از، روى عن ابن عيينة، وحممد مجيل بن احلسن بن مجيل األزدي العتكي، اجلهضمي، أبو احلسن البرصي، نزيل األهو: هو)   ٤(

 .بن احلسن القريش، وروى عنه ابن ماجة، وابن خزيمة، وأبو عروبةا
 ).   ٢/٩٧(، هتذيب التهذيب )١/٤٢٣(، ميزان االعتدال )١٢٧/ ٥(هتذيب الكامل : ينظر يف ترمجته

 ).٢/١١٣(هتذيب التهذيب : ينظر)   ٥(
 ).٢٤٩-٦/٢٤٨(إرواء الغليل : ينظر)   ٦(
 .ُما أسند إىل الصحايب من قوله، أو فعله، أو تقريره ، وال يوجد ما يدل عىل رفعه: املوقوف)   ٧(

 ).١/١٢٦(، توضيح األفكار للصنعاين )١/١٨٧(، فتح املغيث للسخاوي )١٤٨(نزهة النظر البن حجر : ينظر
 ).١٢/٧٤(نيل األوطار : ينظر)   ٨(



 
 

 ١١٢ 

 . )١(»ّكنا نعد التي تنكح نفسها هي الزانية «:احلديث، وهي قوله
  : الدليل العارش

َّزوجكن «: فتقولrأهنا كانت تفخر عىل أزواج النبي :  عن زينب أم املؤمنني ريض اهللا عنها َّ
 .)٢(»َّأهاليكن وزوجني اهللا تعاىل من فوق سبع ساموات 

 : وجه الداللة 
 هو مبارشة األولياء r ريض اهللا عنها يدل عىل أن املتعارف فيه يف عهد النبي أن قول زينب

 .لعقد النكاح
 :الدليل احلادي عرش

 .)٣( إمجاع الصحابة عىل أن والية النكاح لألولياء
 .)٤( بأنه معارض بفعل عائشة ريض اهللا عنها:نوقش :مناقشة الدليل احلادي عرش

جلـواز ، ن عائشة ريض اهللا عنها فعلـت بخالفـه ال يرض أن كو:أجيب: اجلواب عن املناقشة
 .)٥(النسيان أو التأويل، كام تقدم قبل قليل

 
 :أدلة القول الثاين

 :الدليل األول
 .)٦(M 76  5  4  3  2   1  0   /L : قول اهللا تعاىل
ٍأهنا إذا زوجت نفسها من كفء بمهر املثل، فقد فعلـت يف نفسـها بـاملعروف،: وجه الداللة َّ 

 ـــــــــــــــــ
 ). ٢٤٩-٦/٢٤٨(إرواء الغليل : ينظر)   ١(
 ). ٢٤٢٠٥(برقم ) ١/٢٥٠(وكان عرشه عىل املاء : التوحيد، باب: صحيحه، كتاب: البخاري يف:  أخرج احلديث)  ٢(
 ).٥/٩(، رشح الزركيش  )٤/٣٢٨(السنن للدارقطني  :ينظر )   ٣(

 . »أنه ال يعرف عن أحد من الصحابة خالف ذلك: ُحكي عن ابن املنذر« :،)٦/٢٧(سبل السالم : وقال الصنعاين يف
 ).    ٥/١٤(، رشح الزركيش  )٣٧/ ٤(اإلرشاف البن املنذر : ينظر)   ٤(
 .)١١٠ص (: ينظر)   ٥(
 . من سورة البقرة) ٢٣٤(من اآلية )   ٦(



 
 

 ١١٣ 

فال جناح عىل األولياء يف ذلك، وهو رصيح يف أهنا هي التي تفعل، وهي التي ترجع، ويف إثبـات 
 .)١(رشط الويل يف صحة العقد، نفي ملوجب اآلية

ًبأن الفعل باملعروف هذا جائز رشعا، وهـو اختيـار األزواج : نوقشت: مناقشة وجه الداللة
 .)٢(ولياءوتقدير الصداق، دون مبارشة العقد؛ ألنه حق لأل

 :الدليل الثاين
 .)٣(M   Ø×  Ö   Õ  ÔL : قوله عز وجل 

أن اآلية رصحية يف أن النكاح صادر منها، فقد جعل نكاح املرأة غاية : وجه الداللة من اآلية
 .)٤(احلرمة، فيقتيض انتهاء احلرمة عند نكاحها نفسها

 :نوقشت من وجهني: مناقشة وجه الداللة من اآلية
أن االستدالل هبذه اآلية ال يصح؛ ألن النكاح عندكم حقيقة يف الـوطء، فـال : الوجه األول

 .)٥(يكون املراد به عندكم العقد، فال يصح االستدالل لكم هبذه اآلية
 – أي الـوطء -بأن اآلية يف نكاح البائنة، يف أهنا ال حتل لـألول إال بعـد نكـاح: الوجه الثاين

 .  )٦(فليس لكم فيها مستمسك
 :لثالثالدليل ا

 .)٧(M ]   \  [  Z  YL :قول اهللا تعاىل 
 أن اهللا عز وجل هنى األولياء عن املنع عن نكاحهن أنفسهن من أزواجهن إذا :وجه الداللة

 ـــــــــــــــــ
 ). ٢/١١٧(، تبيني احلقائق )٣/٩١(، االختيار لتعليل املختار )٢/١٠١(أحكام القرآن للجصاص : ينظر)   ١(
 ). ٥/١٦(، رشح الزركيش )١/٢١٢( أحكام القرآن البن العريب: ينظر)   ٢(
 .من سورة البقرة) ٢٣٠(من اآلية )   ٣(
 ).٢/١١٧(تبيني احلقائق ، )٢/٢٤٨(، بدائع الصنائع )٢/١٠١(أحكام القرآن للجصاص : ينظر)   ٤(
 ).١/١٩٨(أحكام القرآن البن العريب : ينظر)   ٥(
 ).٧/٢٩(، املبدع )٥/١٦(رشح الزركيش : ينظر)   ٦(
 .من سورة البقرة) ٢٣٢(ن اآلية م)   ٧(



 
 

 ١١٤ 

 .)١(تراىض الزوجان، والنهي يقتيض حتريم املنهي عنه
 :نوقش من أربعة أوجه: مناقشة الدليل الثالث

 .)٢(M i  h  g  fL :تعاىلبأنه ال مفهوم له، كقوله : الوجه األول
 واآلية حجة لنا؛ ألن املخاطبني بالنهي عن العضـل هـم األوليـاء، وهنـيهم عنـه دليـل عـىل 

، املنع، وهو شامل للعضل احليس، والرشعي؛ ألنه اسم جنس مضاف:اشرتاطهم، إذ العضل لغة 
 .)٣(ففي ذلك دليل عىل أن العضل منهم دون األجانب

أن الضـمري لـألزواج، فـإن : ب نـزول اآليـة، يتبـني ضـعف مقـال بمعرفة سـب:الوجه الثاين
، ولو مل يكن )٤( فزوجهاrفدعاه النبي  حني امتنع من تزويج أخته اآليات نزلت يف معقل بن يسار

 . )٥(وأن احلكم متوقف عليه؛ ملا عوتب عليه، ملعقل والية
ده علـيهن، أـضـافه أن اإلـضـافة إلـيهن؛ ألـهنـن حمـل لـه، فلتعلـقـه هبـن وعـقـ: الوجـه الثالـث

 .)٦(إليهن
وبادر من نزلت فيه إىل التكفري عن ، r قد فهم السلف رشط إذهنم يف عرصه :الوجه الرابع

وألجربها بعد نزول اآلية أن ، ولو كان ال سبيل لألولياء ألبانه اهللا تعاىل غاية البيان، يمينه والعقد
 .)٧(تنكح نفسها، وألبان ألخيها أنه ال والية له

 : الرابعالدليل
M  ß  Þ  Ý  Ü : قوله عز وجل     ÛL)٨(. 

 ـــــــــــــــــ
 ) .٢/٢٤٨(، بدائع الصنائع )٢/١٠٠(أحكام القرآن للجصاص : ينظر )   ١(
 .من سورة النساء) ٢٣(من اآلية )   ٢(
 ).     ٦/٣٤(، سبل السالم )٥/١٥(رشح الزركيش : ينظر)   ٣(
 .)١٠٣ص  (ج احلديثيرتقدم خت)   ٤(
املـبـدع ، )١٦-٥/١٥ (رشح،  مـع املقنـع واإلنصـاف)٢٠/١٥٧(كبـري الرشح ال، )٩/٣٤٦(املغنـي : ينظـر ) ٥(

 ).  ٥/١٢٩(رشح منتهى اإلرادات للبهويت ، )٧/٢٨(
 .  املصادر السابقة: ينظر)   ٦(
 ).٦/٣٤(سبل السالم : ينظر)   ٧(
 .من سورة البقرة) ٢٣٠(من اآلية )   ٨(



 
 

 ١١٥ 

أنه تعاىل أضاف الرتاجع إليها، فأباح فعلها يف نفسـها مـن غـري رشط : وجه الداللة من اآلية
 .)١(الويل، فدل عىل أهنا متلك املبارشة

أن املراد بنكاحها ما يعقده هلا وليها، ولـيس الـذي : يمكن أن يناقش: مناقشة الدليل الرابع
 .ارشه بنفسها، وإنام أضيف إليها؛ ألهنا حمل ذلك، وسببهتب

 :الدليل اخلامس
̄  °     M :قوله تعاىل     ®  ¬  «       ª  ©  ̈   §  ¦   ¥L)٢(. 

 .)٣(اآلية الرشيفة نص عىل انعقاد النكاح بعبارهتا وانعقادها بلفظ اهلبة :وجه الداللة 
 :نوقش من وجهني : اخلامسمناقشة الدليل

  .)٤(r أن النكاح بلفظ اهلبة، وبدون ويل من خصائص النبي :األولالوجه 
وهبت لـك : ألن قول املوهوبة عدم التسليم بسقوط والية الويل يف هذه اآلية؛:الوجه الثاين

  .وال بد بعده من عقد مع الويل، ال ينعقد به النكاح
 :الدليل السادس

 .)٥()يم أحق بنفسها من وليهااأل: ( قالrعن ابن عباس ريض اهللا عنهام أن النبي 
ًاسم المرأة ال زوج هلا، بكرا كانت : وهو) األيم: ( قال يف احلديثrأن النبي : وجه الداللة 

ًأم ثيبا، وقد أثبت لكل منها، ومن الويل حقا يف قوله  ًr) :ومعلوم أنـه لـيس للـويل سـوى )أحق ،
 .)٦(مبارشة العقد إذا رضيت، وقد جعلها أحق منه به

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٥/١١(وط املبس، )٢/١٠١(أحكام القرآن للجصاص : ينظر )   ١(
 .من سورة األحزاب) ٥٠(من اآلية )   ٢(
 ).٢/٢٤٨(، بدائع الصنائع)٢/١٠٢(أحكام القرآن للجصاص : ينظر)   ٣(
 ).١١/١٩٤(تفسري القرآن العظيم البن كثري ، )٣/١٥٦١(أحكام القرآن البن العريب : ينظر)   ٤(
 .)٩٠/ص (ج احلديثيرتقدم خت)   ٥(
، )٣/١٦٠ ( البـن اهلـاممفتح القـدير، )٢/٢٤٨(، بدائع الصنائع )٥/١٢(املبسوط ، )٣/١١(ثار رشح معاين اآل: ينظر)  ٦(

 ).     ٢/١١٧( تبيني احلقائق عىلحاشية الشلبي 



 
 

 ١١٦ 

 :نوقش من وجهني:  الدليل السادسمناقشة
، إثبات حق للويل وحق هلا، وأحقية الويل هـي الواليـة) أحق: (r أن يف قوله :الوجه األول

وأحقيتها رضاها؛ فإنه ال يصح عقده هبا إال بعده، فحقها بنفسها آكد من حقه؛ لتوقف حقه عـىل 
أحـق يف األذن، واختيـار الغـري ال يف ، فهـي - أي أنه ال ينفذ عليها بغـري إذهنـا وال جيربهـا-إذهنا 

 .)١(ّالعقد؛ بدليل لو أهنا عقدت عىل نفسها لغري كفء، رد النكاح من غري خالف فيه
أحق من وليها يف كل يشء : أي ) أحق بنفسها: ( rاملراد من قوله   التسليم بأن:الوجه الثاين

 غريه من األحاديث الدالة عىل  مع)٢( )ال نكاح إال بويل: (rمن عقد وغريه، ولكن ملا صح قوله 
 .)٣(هو أحقيتها يف األذن واالختيار فقط: اشرتاط الويل، تعني القول بأن املراد

 :الدليل السابع
 .)٤()ليس للويل مع الثيب أمر : (rقال : عن ابن عباس ريض اهللا عنهام قال

 .)٥(أن يف هذا احلديث قطع لوالية الويل عنها، وأن أمرها إليها: وجه الداللة
إذ حقيقة األمر ما وجب عـىل ،  أننا نقول به إذ ال أمر له معها:نوقش: مناقشة الدليل السابع

وافتقار نكاحها إىل ويل ال يقتيض أن يكـون لـه عليهـا ، املأمور امتثاله، والثيب ال جترب عىل النكاح

 ـــــــــــــــــ
 ).   ١٢/٧٦(نيل األوطار ، )٦/٣١(، سبل السالم )٣/٤٢(معامل السنن ، )٩/١٩٤(فتح الباري : ينظر)   ١(
 .)١٠٥/ص (ج احلديثيرتقدم خت)   ٢(
 ).٢٠٤-٩/٢٠٣(رشح مسلم للنووي : ينظر)   ٣(
 ).٢١٠٠(برقم ) ٣١٨(يف الثيب : النكاح، باب: سننه، كتاب: أبو داود يف: أخرج احلديث)   ٤(

 ).٣٢٦٣(برقم) ٥٠٥(استئذان البكر يف نفسها : النكاح، باب: سننه، كتاب: والنسائي يف
 ).١٠٢٩٩(برقم ) ٦/١٤٥(اليتيمة يف نفسها استئامر : النكاح، باب: مصنفه، كتاب: وعبد الرزاق يف
 ).٤٠٨٩(برقم ) ٩/٣٩٩(الويل : النكاح، باب: اإلحسان، كتاب: وابن حبان يف

 ).٣٥٧٨(برقم ) ٤/٣٤٧(النكاح : سننه، كتاب: والدارقطني يف
 ).٧/١٠٨(ال نكاح إال بويل :النكاح، باب: السنن الكربى، كتاب: والبيهقي يف

 .»ورواته ثقات، قاله أبو الفتح القشريي «): ٥/٢٢٨٩( احلبري وقال احلافظ يف التلخيص
 )  .     ٣/١٩٤(نصب الراية : وينظر

 ). ٢/٢٤٨(، بدائع الصنائع )٥/١٢(املبسوط  :ينظر)   ٥(



 
 

 ١١٧ 

 .)١(إذهناأمر، بل أمر إذهنا، واختيار األزواج راجع إليها، فال ينفذ عليها أمره بغري 
 :الدليل الثامن

َّأن أباها زوجهـا وهـي ثيـب، فكرهـت : ريض اهللا عنها)٢(ِ عن خنساء بنت خدام األنصارية
 .)٣(  فرد نكاحهrذلك، فأتت رسول اهللا 

رد أمر النكاح إليها، فدل عىل أنه ال والية عليها يف النكاح، وإنـام  r أن النبي: وجه الداللة
 .هي ولية نفسها
ًبأن احلديث حممول عىل أنه زوجهـا كرهـا، مـن غـري الكفـؤ، : نوقش: يل الثامنمناقشة الدل َّ

ُّوهي ثيب، ورد النبي  ِّr للنكاح ال يدل عىل أهنا تزوج نفسها، وإنام يـدل عـىل أن إذهنـا معتـرب يف 
 .النكاح

 :الدليل التاسع
يا نبي اهللا « :الت  فقrجاءت إىل النبي  )٥(أن فتاة:  عن عائشة ريض اهللا عنها)٤(عن ابن بريدة

 .»فع خسيسته، وأنا له كارهة رإن أيب زوجني من ابن أخ له ي

 ـــــــــــــــــ
 ).٦/٣٢(سبل السالم ، )٥/١٦٠(، رشح الزركيش )٣٥٧-٣/٣٥٦(عون املعبود : ينظر)   ١(
َ خدام بن وديعبنتاخلنساء  :هي)  ٢( ة األنصارية، أم السائب، ويقال خناس، هلا صحبة، روى عنها حفيدها حجاج بن السائب ِ

  . بن أيب لبابة بن عبد املنذر األنصاري املدين عن أبيه عن جدته
 االسـتيعاب يف معرفـة األصـحاب ،)٣/١٦١(، اجلـرح والتعـديل )٢/٣٧٦(  الكبري للبخاريالتاريخ :ينظر يف ترمجتها

     .)٧/٦١١( متييز الصحابة ، اإلصابة يف)٨٩٦(
بـرقم ) ٩٢٦(إذا زوج ابنته وهـي كارهـة فنكاحـه مـردود : النكاح، باب: صحيحه، كتاب: البخاري يف: أخرج احلديث)   ٣(

)٥١٣٨ .( 
يخ مـرو ، أخو سليامن بن بريدة، وكانا توأمني، شهـ١٥بن بريدة بن احلصيب األسلمي، أبو سهل املروزي، ولد سنة  عبد اهللا :هو)   ٤(

 .هـ ١١٥تويف سنة ، ، وعائشةروى عن أبيه، وابن عباس، وابن عمر، وعبد اهللا بن عمرو، وابن مسعود، وأيب هريرة ،وقاضيها
، هتـذيب التهـذيب )٥/٥٠( سري أعالم النـبالء ،)١/١٠٢( تذكرة احلفاظ ،)١٤/٣٢٨( هتذيب الكامل :ينظر يف ترمجته

)٥/١٣٧.( 
 .مَسُالفتاة مل ت)   ٥(

  . مع املنة الكربى)٦/١٢٢(سنن الصغرى للبيهقي  ال:ينظر



 
 

 ١١٨ 

  ).أجيزي ما صنع أبوك : ( rفقال 
 .»ال رغبة يل فيام صنع أيب « :قالت 

 ).فاذهبي فانكحي من شئت: ( قال 
ال رغبة يل عام صنع أيب، ولكني أردت أن أعلم أن لـيس لآلبـاء مـن أمـور بنـاهتم «: فقالت 

 .)١(»ءيش
 : وجه االستدالل من احلديث 

 وال واليـة ألحـد ،دليل عىل أهنـا تـيل عقـد نكاحهـا): فانكحي من شئت  : ( rأن يف قوله 
 عليها قوهلا دليل عىل أن حقها r، وعدم إنكار النبي »ال رغبة يل فيام صنع أيب «: عليها، وأن قوهلا

 دليل عىل أن عقده ):أجيزي ما صنع أبوك ( :   rويف قوله ، ًثابت إذ لو مل يكن ثابتا ملا سكت عنه
 .)٢(غري نافذ عليها

 : نوقش من ثالثة أوجه:  مناقشة الدليل التاسع
 .)٣(أن هذا احلديث مرسل؛ ألن ابن بريدة مل يسمع من عائشة ريض اهللا عنها: الوجه األول
 .)٤(»خسيسته يرفع « :بأنه حممول عىل أنه زوجها من غري الكفؤ؛ لقوهلا : الوجه الثاين
ًأن األمر املنفي هو تزوجيها كرها؛ ألن السياق يف ذلك، فال يقال هـو عـام يف : الوجه الثالث

 .)٥(»وأنا له كارهة « : كل يشء، فقد جاء يف احلديث قوهلا
 ـــــــــــــــــ

 ).٣٢٦٩(برقم ) ٥٠٦(البكر يزوجها أبوها وهي كارهة : النكاح، باب: سننه، كتاب: النسائي يف: أخرج احلديث)  ١(
 ).٢٥٠٤٣(برقم ) ٤٩٣-٤١/٤٩٢(املسند : وأمحد يف

 هذه كلها مراسيل، ابن بريدة مل يسمع من عائشة «:، وقال)٣٥٥٥(برقم ) ٤/٣٣٥(النكاح : سننه، كتاب: والدارقطني يف
 .»ًريض اهللا عنها شيئا

 ).٧/١١٨(ما جاء يف إنكاح األبكار : النكاح، باب: السنن الكربى، كتاب: والبيهقي يف
 .، ووصفه بالشذوذ)٣٢٦(تعليقه عىل سنن ابن ماجه : األلباين يف: ف احلديث املرسلّوضع
   ).١٩٣-٣/١٩٢(نصب الراية : وينظر

 ) .٣/٩١(االختيار لتعليل املختار : ينظر)   ٢(
 ).  ٣/١٩٣(، نصب الراية )٧/١١٨(السنن الكربى للبيهقي ، )٤/٣٣٤(سنن الدارقطني : ينظر)   ٣(
 ). ١٢/٩٩(نيل األوطار : ينظر)   ٤(
 ).٦/٤١(سبل السالم : ينظر)   ٥(



 
 

 ١١٩ 

 :الدليل العارش
لـيس :( rأن أولياءها غيب، فقال :  أم سلمة اعتذرت بأعذار من مجلتهاrملا خطب النبي 

 .)٢( )rفزوج أمك من رسول اهللا )١(قم يا عمر! ئك من ال يرىض يبيف أوليا
 تزوج بغري ويل، وإنام أمرت ابنها بالتزويج عىل وجه املالعبة، إذ r أن النبي : وجه الداللة 

 .)٣(اإلمجاع عىل عدم صحة والية ابن ست سنني
  :نوقش من أربعة أوجه:  مناقشة الدليل العارش

 .)٥(ً جمهوالً؛ ألن فيه راوي)٤(ديث ضعيفأن هذا احل: الوجه األول
 .)٦( من خصائصه عليه الصالة والسالم  لنسائهrالنبي   أن تزويج:الوجه الثاين

 ـــــــــــــــــ
، rربيب النبي  صىل اهللا عليه وسلم، أمه أم سـلمة زوج النبـي  بن عبد األسد القريش املخزومي،  عمر بن أيب سلمة: هو)   ١(

َّ، وروى عنه أحاديث،  وأمره rأبا حفص، ولد قبل اهلجرة بسنتني، أو أكثر، صحايب صغري، حفظ عن رسول اهللا : يكنى
 . هـ٨٣تويف يف خالفة عبد امللك بن مروان سنة ،   عىل فارس والبحرينtعيل 

 اإلصـابة يف متييـز الصـحابة ،)٣/٤٠٦( سـري أعـالم النـبالء ،)٤٨٠(اب يف معرفة األصحاب االستيع: ينظر يف ترمجته
)٤/٥٩٢.( 

 ).٣٢٥٤( برقم) ٥٠٤(إنكاح االبن أمه : النكاح، باب: السنن، كتاب: النسائي يف: أخرج احلديث)   ٢(
 ).٢٦٥٢٩(برقم ) ١٥١-٤٤/١٥٠(املسند : وأمحد يف

 ).٧٠٦(برقم ) ٤١-٣/٤٠(النكاح : املنتقى، كتاب: وابن اجلارود يف
 ).٣/١١(النكاح بغري ويل عصبة : النكاح، باب: رشح معاين اآلثار، كتاب: والطحاوي يف
 ).٤٠٦٥(برقم ) ٣٧٣-٩/٣٧٢(النكاح :  اإلحسان، كتاب:وابن حبان يف

 .»سنادهذا حديث صحيح اإل«: ، وقال)٢١-٤/٢٠ (rتسمية أزواج رسول اهللا : املستدرك، كتاب: واحلاكم يف
 ).٧/١٣١(االبن يزوجها إذا كان عصبة هلا بغري البنوة : النكاح، باب: السنن الكربى، كتاب: والبيهقي يف

 ). ٢٢٠-٦/٢١٩(إرواء الغليل : فه األلباين يفَّوضع
 ) .٥/١٦٠(، رشح الزركيش )٣/١٢(رشح معاين اآلثار : ينظر)   ٣(
 .يح واحلسنهو الذي مل جيمع صفة الصح: الضعيفاحلديث )   ٤(

 ).   ١/٢٦٣(، تدريب الراوي )١/١٧١(فتح املغيث للسخاوي : ينظر
 ) . ٢٢٠-٦/٢١٩(إرواء الغليل : ينظر)   ٥(
 ). ٧/٢٠٩(، املبدع )٥/١٦٠(رشح الزركيش : ينظر)   ٦(



 
 

 

، ولو كان هو أوىل  )ليس من أوليائك من ال يرىض يب( : بأنه قال: وأجيب عن الوجه الثاين
ً ينكر ما قالت، ومل يعقد عليها عقدا أنا وليك دوهنم، ولكنه مل: هبا منهم، مل يقل هلا ذلك، ولقال هلا

 .)١(بغري أمرها
ً مل يعقد عليها عقدا بغري أمرها، بل كـان ذلـك بأمرهـا، r بأن النبي :واعرتض عىل اإلجابة

 .  ابنها عمر بتزوجيهاrوألجل أهنا ال تيل عقد النكاح، أمر رسول اهللا 
، ومل يأمر به غريهـا، عقد بنفسهاأن النكاح لو كان جائز بغري ويل ألوجبت ال: لوجه الثالثا

 .)٢( به غريها، دل عىل أهنا ال تيل عقد النكاحrفلام أمر النبي 
ِانكحي أنت نفسك، مع أنه مقام البيان:  مل يقل هلاr النبي أن: الوجه الرابع ِ ِ ْ)٣(. 
 :الدليل العارش

َزوجت ابنة أخيهـا، حفصـة بنـت عبـد الـرمحن:  أن عائشة ريض اهللا عنها َّ ن املنـذر بـن مـ)٤(َ
 .»عليه يف بناته)٦(أو مثيل يفتات« :  فلام رجع قال - وأخوها غائب -)٥(الزبري

َّأو ترغب عن املنذر، واهللا لتملكنه أمرها«: فقالت عائشة ريض اهللا عنها  ُ«)٧(. 

 ـــــــــــــــــ
 ). ١٢-٣/١١(رشح معاين اآلثار : ينظر)   ١(
 ).٣/١٨٦(نصب الراية : ينظر)   ٢(
 ).٦/٣٥(سبل السالم : ينظر)   ٣(
حفصة بنت عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق، زوجة املنذر بن الزبري، وأخت أسامء بنت عبد الرمحن، تابعية، روت عن : هي)   ٤(

 .أبيها، وعمتها عائشة، وأم سلمة ريض اهللا عنهم، قال العجيل ثقة، وذكرها بن حبان يف الثقات
 ).   ١٢/٤٣٩(لتهذيب ، هتذيب ا)٣٥/١٥٣(هتذيب الكامل : ينظر يف ترمجتها

 ، تابعي، يـروي tاملنذر بن الزبري بن العوام، القريش، أبو عثامن، شقيق عبد اهللا، وعروة، ولد زمن عمر بن اخلطاب : هو)   ٥(
 .هـ٦٤قتل املنذر يف احلصار األول بعد وقعة احلرة سنة ، بن حبان يف ثقاتاعن أبيه، روى عنه ابنه حممد بن املنذر، ذكره 

 ).١/٤١١(، تعجيل املنفعة )٣/٣٨١( سري أعالم النبالء ،)٥/٤٢٠(الثقات البن حبان :  ترمجتهينظر يف
 . أي يفعل يف شأهنن يشء بغري أمره: »ُيفتات « :قوله   )٦(

 ).   ٦٨٩(النهاية يف غريب احلديث : ينظر
 .)١٥٩٦(برقم ) ٢/٦٢(ماال يبني من التمليك : ، بابالطالق:املوطأ، كتاب: مالك يف: األثرأخرج )   ٧(

 ).١٦٢٠٤(برقم ) ٩/٤٣(من أجازه بغري ويل ومل يفرق : النكاح، باب: مصنفه، كتاب: وابن أيب شيبة يف
= 

١٢٠ 



 
 

 

 أنه ملا كانت عائشة ريض اهللا عنها قد رأت أن تزوجيها بنت عبد الرمحن بغـريه :وجه الداللة
ًت ذلك العقـد مسـتقيام، حتـى أجـازت فيـه التمليـك، الـذي ال يكـون إال عـن صـحة ورأ، جائز

ال نكـاح إال : ( قـالrالنكاح، وثبوته، استحال أن يكون ترى ذلك، وقد علمـت أن رسـول اهللا 
 .)١()بويل

َزوجت:  بأن قوله:نوقش: مناقشة الدليل العارش َّ ومل يـرد يف ، مهدت أسباب التزويج: أي، َ
وبعـد ، ح بأهنا بارشت العقد، وإنام أضيف النكاح إليها الختيارها ذلـك وإذهنـا فيـهاخلرب الترصي

عائشـة : ويدل لذلك أن، )٢( حتى عقد النكاح- عند غيبة أبيها-ذلك أشارت عىل من ويل أمرها 
َّريض اهللا عنها كانت إذا أرادت نكاح امرأة من نسائها، دعت رهطا من أهلهـا، فتشـهدت، حتـى  ً

 .)٣(»َيا فالن أنكح فإن النساء ال ينكحن«: قالت،  إال النكاحإذا مل يبقى
 :الدليل احلادي عرش

 .)٤( أجاز نكاح امرأة زوجتها أمها برضا منهاtًأن عليا 
وأنه أجاز النكاح بغري ويل؛ ألهنـم ،  دليل عىل االنعقاد بعبارة النساء األثرهذا: وجه الداللة

 .)٥(و ال رضر فيه لغريها، قهاكانوا غائبني؛ وألهنا ترصفت يف خالص ح
 بأن هذا األثر خمتلف يف إسناده، ومتنـه، وقـد ثبـت يف :نوقش:  مناقشة الدليل احلادي عرش

 .)٦(اشرتاط الويل أحاديث صحيحة فاالعتامد عليها
 ــــــــــــــــــ

 ).٣/٨(النكاح بغري ويل عصبة : النكاح، باب: رشح معاين اآلثار، كتاب: والطحاوي يف =
 ).٧/١١٢(ال نكاح إال بويل : النكاح، باب: السنن الكربى، كتاب: والبيهقي يف

 ) .٣/١٧(املطالب العالية البن حجر : وينظر
 .      )٣/٨ (رشح معاين اآلثار:وينظر ،)١٠٥ص  (تقدم ختريج احلديث)   ١(
 ). ٩/١٨٦(، فتح الباري )٧/١٣(السنن الكربى للبيهقي  :ينظر)   ٢(
 .      )١١٠ص (ألثر تقدم ختريج ا)   ٣(
 ).١٠٤٧٩(برقم ) ١٩٧-٦/١٩٦(النكاح بغري ويل : النكاح، باب: تابمصنفه، ك: عبد الرزاق يف: ألثرأخرج ا)   ٤(

 ).  ١٦٢٠١(برقم ) ٩/٤١(من أجازه بغري ويل ومل يفرق : النكاح، باب:  مصنفه، كتاب:وابن أيب شيبة يف
 ).٧/١١٢(ال نكاح إال بويل : النكاح، باب:  السنن الكربى، كتاب:والبيهقي يف

 ) .٧/٩١(ختار االختيار لتعليل امل: ينظر)   ٥(
 .ألن مداره عىل أيب قيس األودي، وهو خمتلف يف عدالته)   ٦(

= 

١٢١ 



 
 

 ١٢٢ 

 :الدليل الثاين عرش
 فينعقد ترصفها كـام لـو ترصفـت يف ،ً ومل تلحق رضرا بغريها، أهنا ترصفت يف خالص حقها

 .)١( منها يف املالًاهلا، بل إن الوالية يف النكاح أرسع ثبوتام
 : يناقش من وجهني: مناقشة الدليل الثاين عرش

ـع وجــود الــدليل الرشعــي، فحــديث :الوجــه األول ـدليل العقــيل ـم ـه ال يصــار إىل اـل  بأـن
ه العـار ويدل عىل اشرتاط الويل يف النكاح دون غريه؛ ليندفع عن وليت، يدفع هذا القياس)٢(معقل

 .)٣(باختيار الكفؤ
 . بعدم التسليم بأنه من خالص حقها، بل هو حق مشرتك بينها وبني أوليائها:الوجه الثاين

 
 :دليل القول الثالث

َّأيام امرأة تزوجت بغري إذن وليها فنكاحهـا :( أنه قالrعن عائشة ريض اهللا عنها عن النبي 
 .)٤()باطل باطل باطل
يث صحة النكاح بإذن الويل؛ ألن املرأة إنام منعت من االسـتغالل  مفهوم احلد:وجه الداللة

وهذا مأمون فـيام إذا ، فال يؤمن انخداعها ووقوعه منها عىل وجه املفسدة، بالنكاح لقصور عقلها
 .)٥(أذن فيه وليها 

 :نوقش من وجهني: مناقشة وجه الداللة
م عــىل دليــل اخلطــاب،  مقــد)٦()ال نكــاح إال بــويل ( r بــأن عمــوم قولــه:الوجــه األول

فإن الغالب أهنا ال تزوج نفسها إال بغري إذن وليها، والعلة ، والتخصيص هنا خرج خمرج الغالب 

 ــــــــــــــــــ
 ).١١٢-٧/١١١(السنن الكربى للبيهقي : ينظر =
 ).٧/٢٩(، املبدع )٧/٩١(االختيار لتعليل املختار ،  )٥/١٥(املبسوط : ينظر)   ١(
 .      )١٠٣ص  (تقدم خترجيه)   ٢(
 ).١/١١٤٤(ة األحوذي ، حتف)٩/١٨٧(فتح الباري : ينظر)   ٣(
 . )١٠٧ص  (تقدم خترجيه)   ٤(
 .  مع املقنع واإلنصاف)١٥٩-٢٠/١٥٨(الرشح الكبري ، )٩/٣٤٦(املغني : ينظر )   ٥(
 . )١٠٥ص  (تقدم خترجيه)   ٦(



 
 

 ١٢٣ 

وذلك ينايف حال ، يف منعها، صيانتها عن مبارشة ما يشعر بوقاحتها ورعونتها، وميلها إىل الرجال
 .)١(أهل الصيانة واملروءة
واملـرأة ال تنـوب عنـه يف ذلـك؛ ألن ، ال ملن ينـوب عنـهأن إذن الويل ال يصح إ: الوجه الثاين

 .)٢(احلق هلا، ولو أذن هلا يف إنكاح نفسها صارت كمن أذن هلا يف البيع من نفسها وهذا ال يصح
 

 :املوازنة والرتجيح
 بعد النظر يف األقوال يف املسألة، وأدلـة كـل قـول يظهـر واهللا أعلـم رجحـان القـول األول؛ 

 :ة إذا زوجت نفسها، أو غريها فنكاحها باطل؛ وذلك لآليتبأن املرأ: القائل
 . قوة أدلتهم، والسيام الدليل السابع، فإنه نص يف املسألةً:أوال
 .- كام سبق بيانه– إمجاع الصحابة عىل عدم جواز تويل املرأة عقد النكاح ً:ثانيا

داعها فلم جيز تفـويض  بأن املرأة غري مأمونة عىل البضع؛ لنقصان عقلها، ورسعة انخً:ثالثا 
 .)٣(البضع إليها

 أنه غري الئق بمحاسن العادات عقد  املرأة لنفسها أو غريهـا؛ ملـا قصـد منهـا احليـاء، ً:رابعا 
 .)٤(ًوعدم ذكر النكاح أصال

 . ضعف أدلة القول الثاين بام ورد عليها من مناقشةً:خامسا 
 
 :   مذاهب العلامء يف اعتبار الفرق -ب

 :ء يف اعتبار الفرق عىل قولني اختلف العلام
أن تـزوج املـرأة أمتهـا، وبـني أن تـزوج نفسـها أو غريهـا، وهـو أن  الفرق بني: القول األول

 .للمرأة أن تزوج أمتها، وليس هلا أن تزوج نفسها أو غريها

 ـــــــــــــــــ
 .  مع املقنع واإلنصاف)١٥٩-٢٠/١٥٨(الرشح الكبري ، )٩/٣٤٦(املغني : ينظر)   ١(
 ).١/١١٤٤(، حتفة األحوذي )٩/١٨٧(فتح الباري : ينظر)   ٢(
 ).٤/٢٢٤(الكايف البن قدامة ، )٤/١١٩(املهذب للشريازي : ينظر)   ٣(
 ). ٣/١٤٧(مغني املحتاج : ينظر)   ٤(



 
 

 

 .)١( وهو رواية عن اإلمام أمحد
 .ج نفسها أو غريهاعدم الفرق بني أن تزوج املرأة أمتها، وبني أن تزو: القول الثاين

 : وهؤالء اختلفوا يف وجه اجلمع عىل قولني
  . أن للمرأة أن تزوج أمتها، و نفسها و غريها:القول األول

 .)٣(، ورواية عن اإلمام أمحد)٢( وهو قول احلنفية
 . أن املرأة ليس هلا أن تزوج أمتها، أو نفسها أو غريها:القول الثاين

 .)٦(، ورواية عن اإلمام أمحد)٥(لشافعية،  ومذهب ا)٤(وهو قول املالكية

 ـــــــــــــــــ
 ).٨/٦٦(اإلنصاف ، )٥/٤١(رشح الزركيش ، )٩/٣٤٦(املغني : ينظر قوهلم يف جواز تزويج املرأة ألمتها)   ١(

، )٤/٢٢٣(الكايف البـن قدامـة ، ) ٣٨٥(اهلداية أليب اخلطاب : رأة لنفسها أو غريهاوينظر قوهلم يف عدم جواز تزويج امل
 ).     ٥/١١(رشح الزركيش ،  مع املقنع واإلنصاف)٢٠/١٥٨( الرشح الكبري

 ).٣/١٥٧(بن اهلامم فتح القدير ال، )٥/١٥٧(تبيني احلقائق ، )٣/٩٠(االختيار لتعليل املختار : ينظر قوهلم يف جواز تزويج املرأة ألمتها)   ٢(
االختيار لتعليل املختار ، )٢/٢٤٧(بدائع الصنائع ، )٥/١٠(املبسوط: وينظر قوهلم يف جواز تزويج املرأة لنفسها أو غريها

 ). ٨/١٨٦(، حاشية ابن عابدين عىل الدر املختار )٣/١٥٧(فتح القدير البن اهلامم ، )٢/١١٧(تبيني احلقائق ، )٣/٩٠(
 ).٨/٦٦(اإلنصاف ، )٥/٤١(رشح الزركيش ، )٩/٣٤٦(املغني : يف جواز تزويج املرأة ألمتهاينظر قوهلم )   ٣(

، الرشح )٤/٢٢٣(الكايف البن قدامة ، )٣٨٥(اهلداية أليب اخلطاب : وينظر قوهلم يف جواز تزويج املرأة لنفسها أو غريها
 ). ٥/١١(رشح الزركيش ،  مع املقنع واإلنصاف)٢٠/١٥٨( الكبري

، )٢/٦٨٦(، اإلرشاف للقايض عبد الوهاب )٢/٥٢٧(الكايف البن عبد الرب : ظر قوهلم يف عدم جواز تزويج املرأة ألمتهاين)   ٤(
، حاشية العدوي عىل )٢/٤(الفواكه الدواين ، )٣/١٨٧(رشح خمترص خليل للخريش ، )٢/٤١٣(عقد اجلواهر الثمينة 
 ).٢/٧٤(كفاية الطالب الرباين 

عيـون املجـالس ، ) ٤٠٩-٤/٤٠٨(النـوادر والزيـادات : واز تـزويج املـرأة لنفسـها أو غريهـاوينظر قوهلم يف عدم جـ
 ) . ٢/٤١٣(عقد اجلواهر الثمينة ، )٣/٩٤٩(بداية املجتهد ، )٣/١٠٣٤(

، روضـة الطـالبني )١٢٠-٤/١١٩(املهـذب للشـريازي ، )٦/٥٢(األم : ينظر قوهلم يف عدم جواز تزويج املرأة ألمتهـا)   ٥(
مغنـي املحتـاج ،  مـع حاشـية الرشواين وابـن قاسـم)٧/٢٩٦(حتفـة املحتـاج ، )٣/١٤٨(أسنى املطالب  ، )٧/١٠٦(
 ).٦/٢٣٣(هناية املحتاج ، )٣/١٧٥(

، )٩/١٥٢(البيـان للعمـراين ، )٤/١١٨(املهـذب للشـريازي : وينظر قوهلم يف عدم جواز تزويج املرأة لنفسها أو غريها
 ). ٣/١٤٧(اج مغني املحت، )٧/٥٠(روضة الطالبني 

 ، اإلقناع)٨/٦٧(، اإلنصاف )٥/٣٩ (رشح ، )٨/٢١٢(الفروع : ينظر قوهلم يف عدم جواز تزويج املرأة ألمتها)   ٦(
= 

١٢٤ 



 
 

 ١٢٥ 

 :الرتجيح
 أن الراجح عدم اعتبار الفرق؛ وذلك ألن املرأة ال تتوىل العقـد لنفسـها، -واهللا أعلم-يظهر

ُوال من النساء، سواء كانت أمتها أو غريها من النساء، ويف هذا صيانة هلـا مـن مبـارشة مـا يشـعر 
 .بوقاحتها، ورعونتها، وميلها إىل الرجال

 
 .أن العاقدة، واملعقود عليها يف عقد النكاح امرأة، يف كال الفرعني

  
 .أن للمرأة تزويج أمتها، وليس هلا أن تزوج نفسها أو غريها

 
ًكاح ملا كان يرتتب عليه أحكام كثرية، وكان أشد خطرا وأعظـم قـدرا أن الن:الدليل األول ً ،

 لينظـر يف مصـالح املـرأة، ولـذلك قـال عليـه - وهـو الـويل-ناسب أال يفوض إال لكامل العقـل 
وليس كذلك األموال، فإن التزويج عىل امللـك ال خطـر ، )١() ال نكاح إال بويل:(الصالة والسالم

، وألن تزويج األمة )٢(حيتاج إىل أهلية الوالية، بدليل تزويج الفاسق مملوكتههلا بالنسبة إليها، و ال 
 .)٣(فإنه يكسب املهر ويسقط به نفقتها، لذا فوض إليها، من عقود االكتساب
 لألوليـاء؛ بخـالف هأن املفسدة يف األبضاع بزواج غري األكفـاء يتعـدى رضر: الدليل الثاين

 . )٤(عليها، وال يتعدى إىل غريها فلذلك افرتقااملفسدة املالية فإن رضرها يقترص 

 ــــــــــــــــــ
 ).٥/٥٩(مطالب أويل النهى ، )٥/١٣٠(رشح منتهى اإلرادات للبهويت ، )١١/٢٦٥(، كشاف القناع )٣/٣٢٢ (للحجاوي =

الرشح الكبري ، )٤/٢٢٣(الكايف البن قدامة ، ) ٣٨٥(اهلداية أليب اخلطاب : رأة لنفسها أو غريهاوينظر قوهلم يف عدم جواز تزويج امل
 ).٤/٦٤(منتهى اإلرادات ، )٣/٣٢٢ ( للحجاوي، اإلقناع)٥/٨ (، رشح  مع املقنع واإلنصاف)٢٠/١٥٥(

 . )١٠٥ص  (تقدم خترجيه)   ١(
اإلنصـاف ، )٤/١٤٩( املستدرك عىل الفتـاوى ،)٥/٤٢ (رشح  ،)٤٩-٢/٤٨(ترتيب الفروق للبقوري : ينظر)   ٢(

)٦٧-٨/٦٦.( 
 ). ٥/١٢١(املبسوط : ينظر)   ٣(
 ). ٢٢٤(عدة الربوق : ينظر)   ٤(



 
 

 







ً الفرق بني كون نائب احلاكم عاقـدا وبـني  يف بيان– رمحه اهللا – قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
العاقد الذي هو نائب احلاكم إذا كان هو  وأما «:ًكونه شاهدا يف اشرتاط العلم بإذن املرأة بالنكاح

، ال بطريق الوكالة للويل فـال يزوجهـا حتـى يعلـم أهنـا أذنـت؛ )١(ِّاملزوج هلا بطريق الوالية عليها 
 .)٢(»ًوذلك بخالف ما إذا كان شاهدا عىل العقد 

 

 
 : امء يف أحكام الفرعني الفقهيني مذاهب العل–أ 

 .  َّ اشرتاط إذن املرأة بالنكاح إذا زوجها نائب احلاكم:الفرع األول
ُإذا زوج املرأة نائب احلاكم بطريق الوالية عليها، فهل يشرتط علمه بإذهنا ؟  :صورة املسألة  َّ 
    . ط علم العاقد بإذن املرأة إىل اشرتا)٦(، واحلنابلة)٥(، والشافعية)٤(، واملالكية)٣( ذهب احلنفية

 ـــــــــــــــــ
 :املواضع التي يزوج فيها احلاكم مخسة)   ١(

 .إذا عضل الويل املناسب  : أحدها
 . إذا غاب األخ ، وحرض العم:الثاين

 .ن هلا ويل وال موىلأن ال يكو: الثالث
 . وليس له مشارك يف الوالية، أن يريد الويل أن يتزوج موالته:الرابع

 . وال جد، وال أب هلا، إذا كان النظر يف تزوجيها، تزويج املجنونة البالغة:اخلامس
 ).  ١٢/٤٥(هناية املطلب : ينظر

 ).   ٤٢٥(فتاوى املرصية ، خمترص ال)٨٦-٤/٨٥(، الفتاوى الكربى )٣٢/٤٢(جمموع الفتاوى )   ٢(
، )٣/٩٣(، االختيار لتعليل املختار )٢/١١٩(، تبيني احلقائق )٢٤٣-٢/٢٤٢(بدائع الصنائع  ،)٤-٥/٢(املبسوط : ينظر   )٣(

 ).٣/١٦٥(، فتح القدير البن اهلامم )٢/٤٧٧(اهلداية للمرغيناين 
، عقـد )٢/٥٢٧(، املعونة للقايض عبـد الوهـاب )٢/٥٢٤(، الكايف البن عبد الرب )٤/٣٩٦(النوادر والزيادات : ينظر)   ٤(

 ).   ٢/٤١٧(اجلواهر الثمينة 
 ).   ٩/١٨١(، البيان للعمراين )٥/٦٧(، الوسيط للغزايل )٤/١٢٥(، املهذب للشريازي )٦/٣٨،٤٢٩(األم : ينظر)   ٥(
رشح منتهـى اإلرادات ، )٧/٢٥،٥٥(، املبـدع )٥/٨٥(، رشح الـزركيش )٨/٢٣٥(، الفـروع )٩/٤٠٢( املغني: ينظر)   ٦(

= 

١٢٦ 



 
 

 

 : واستدلوا عىل ذلك بأدلة، منها
 :الدليل األول

  ).ستأمر النساء يف أبضاعهني:(  قالعن عائشة ريض اهللا عنها أن النبي 
 .»إن البكر تستحي يا رسول اهللا « : فقالت عائشة ريض اهللا عنها

 .)١( )سكاهتا إذهنا :( فقال 
 .)٢(  )رضاها صمتها: ( ويف رواية

نص يف استئامر البكر يف النكاح، فإن املـرأة يشـرتط  هذا احلديث: وجه الداللة من احلديث 
 .   إذهنا يف النكاح، سواء كان املزوج هلا وليها، أو نائب احلاكم

  :الدليل الثاين
 تستأمر يف نفسها، فإن سـكتت فهـو )٣(اليتيمة  :( قال رسول اهللا :  قالtعن أيب هريرة 

 .)٤()، وإن أبت فال جواز عليها إذهنا

 ــــــــــــــــــ
 ).   ٥/١٢٦ (للبهويت =
 .)٩٢/ص (ج احلديثيرتقدم خت)   ١(
برقم ) ٩٢٦(ال ينكح األب وغريه البكر والثيب إال برضامها : النكاح، باب: صحيحه، كتاب: البخاري يف: أخرج احلديث)   ٢(

 .، واللفظ له)٥١٣٨(
بـرقم ) ١/٦٤١(ب يف النكـاح بـالنطق، والبكـر بالسـكوت اسـتئذان الثيـ: النكـاح، بـاب: صحيحه، كتاب: ومسلم يف

)١٤٢٠ .( 
 .يكون إال منها، وسامها يتيمة؛ لقرب عهدها باليتم البالغة؛ ألن اإلذن ال: املراد باليتيمة هنا)   ٣(

 .  السنن الكربى للبيهقيمع ) ١٢١-٧/١٢٠(الدر النقي : ينظر
 ).  ٢٠٩٣( برقم ) ٣١٨-٣١٧(يف االستئامر :اح، بابالنك:سننه، كتاب: أبوداود يف: أخرج احلديث)   ٤(

حديث أيب « :، وقال)١١٠٩(برقم ) ٢٦٢(ماجاء يف إكراه اليتيمة عىل التزويج : سننه، أبواب النكاح، باب: والرتمذي يف
 .»هريرة حديث حسن 

 ).١٠٢٩٧(برقم ) ٦/١٤٥(استئامر اليتيمة يف نفسها : النكاح، باب: مصنفه، كتاب: وعبد الرزاق يف
 ).١٦٢٣٢(برقم )  ٩/٥١(تستأمر يف نفسها :  يف اليتيمة من قال:النكاح، باب: مصنفه، كتاب: وابن أيب شيبة يف

 ).٣٠٨٧(برقم) ٥/٢٠٦(املسند : و أمحد يف
= 

١٢٧ 



 
 

 ١٢٨ 

 :الدليل الثالث
 فرفع ذلك إىل  )٢(َّزوج ابن عمر ابنة أخيه عثامن )١(tأن قدامة بن مظعون : tعن ابن عمر 

 .)٣()إهنا يتيمة، وال تنكح إال بإذهنا:(  ، فقال النبي النبي 
يها إال بإذهنا، ومن ذلك دل احلديثان عىل أن اليتيمة ال يزوجها ول: وجه الداللة من احلديثني

 .احلاكم إذا كان هو املزوج هلا بطريق الوالية
 :الدليل الرابع

اإلمجاع عىل اشرتاط إذن املرأة يف النكاح إذا زوجها غري األب؛ فقد حكاه اإلمام الشـافعي، 
وال ًومل أعلم أهل العلم اختلفوا يف أنه ليس ألحد من األولياء غري اآلباء أن يـزوج بكـرا « : فقال

 ــــــــــــــــــ
 ).٤٠٧٩( برقم ) ٩/٣٩٢(الويل : النكاح، باب: اإلحسان، كتاب:وابن حبان يف =

 .، ووافقه الذهبي»حديث عىل رشط مسلم، ومل خيرجه « : ، وقال)٢٧٠٢( برقم )٢/٢٠٨(النكاح : املستدرك، كتاب: واحلاكم يف
 ).١٢٢-٧/١٢٠(ما جاء يف نكاح اليتيمة : النكاح، باب: السنن الكربى، كتاب: والبيهقي يف

 ). ٢٣٣-٦/٢٣٢(إرواء الغليل : نه األلباين يفَّوحس
أبا عمر، أمه امرأة من بني مجح، وهـو : نى أبا عمرو، وقيلقدامة بن مظعون بن حبيب بن وهب القريش اجلمحي، يك: هو)   ١(

ًخال عبداهللا وحفصة ابني عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنهم، كان أحد السابقني األولني، وهاجر اهلجرتني، وشـهد بـدرا، 
 .هـ٣٦تويف سنة ، وسائر املشاهد، واستعمله عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه عىل البحرين

، اإلصـابة يف متييـز الصـحابة )١٦١ /١( سـري أعـالم النـبالء ،)٦١٩ ( يف معرفة األصحابالستيعابا :ينظر يف ترمجته
)٥/٤٢٣   .( 

 .زينب بنت عثامن بن مظعون: هي)   ٢(
 ).٢/٩٥٦(املستفاد من مبهامت املتن واإلسناد : ينظر

 ).      ٦١٣٦(برقم ) ٢٨٥-١٠/٢٨٤(املسند: أمحد يف: أخرج احلديث)   ٣(
 ).٣٥٤٦(برقم ) ٤/٣٣٠(النكاح : سننه،كتاب: ني يفوالدارقط

هذا « : ، وقال)٢٧٠٣(برقم ) ٢/٢٠٨(التنكحوا النساء حتى تستأمروهن : املستدرك، كتاب النكاح، باب: واحلاكم يف
 .، ووافقه الذهبي»حديث صحيح عىل رشط الشيخني، ومل خيرجاه 

 ).١٢١-٧/١٢٠( إنكاح اليتيمة ماجاء يف:باب النكاح،: السنن الكربى، كتاب:والبيهقي يف
هذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات، رجال مسلم، غري أنه « :، وقال)٢٣٤-٦/٢٣٣(إرواء الغليل : ّوحسنه األلباين يف

ًإنام أخرج البن إسحاق استشهادا ال احتجاجا  ً« . 



 
 

 ١٢٩ 

 .)١(»ًثيبا إال بإذهنا 
 :الدليل اخلامس

أن البكر إذا زوجها الويل غري والدها، فالبد من قوهلا؛ ألن سكوهتا قد يكون لقلة االلتفات 
 .)٢(إىل كالمه، فال يدل عىل الرضا

 :الدليل السادس
ًأن والية السلطان متلك انتقاال ال ابتداء، فلم يملك هبا اإلجبار، كسائر الواليات ً)٣(. 

 :الدليل السابع
 .)٤(أن غري األب قارص الشفقة عىل املرأة، فال جيرب املرأة عىل النكاح

 
  .   ً اشرتاط العلم بإذن املرأة بالنكاح إذا كان نائب احلاكم شاهدا:الثاينالفرع 

ً نائب احلـاكم شـاهدا عـىل عقـد النكـاح، فهـل يشـرتط علمـه بـإذن  إذا كان: صورة املسألة
 ؟  )٥(املرأة

 
 :األقوال يف املسألة

 :اختلف العلامء يف هذه املسألة عىل قولني 
 .يشرتط علم الشاهد بإذن املرأة: القول األول

 .)٧(ٌ، وقول للحنابلة)٦(وهو قول احلنفية
 ـــــــــــــــــ

 ).   ٦/٤٧(األم )   ١(
 ).٢/١١٩(تبيني احلقائق : ينظر)   ٢(
 ).    ٢/٥٢٧( للقايض عبد الوهاب املعونة: ينظر)   ٣(
 ).   ٩/٤٠٣(املغني : ينظر)   ٤(
 . لصحة العقدرشطب يستهذه املسألة ال تتأتى عىل مذهب املالكية؛ ألن الشهادة يف النكاح ل)   ٥(

 ).٣/١٠٤٩(عيون املجالس  :ينظر
 ).  ٢/١٠٠(، تبيني احلقائق )٢/٢٥٥(بدائع الصنائع : ينظر)   ٦(
 . »خالف شاذ « :، وجاء فيه أن شيخ اإلسالم ابن تيمية، قال عن هذا القول أنه)٨/٢٣٥(فروع ال: ينظر)   ٧(



 
 

 ١٣٠ 

  . ال يشرتط علم الشاهد بإذن املرأة: القول الثاين
 .)٢(، واحلنابلة)١(وهو قول الشافعية

 :أدلة القولني
 :ولدليل القول األ

أن حضور الشهود رشط ركن عقد النكاح، وركن العقد هو اإلجياب : يمكن أن يستدل هلم
 . والقبول، فإذا مل يسمعا كالمهام ال تتحقق الشهادة عند العقد

   
 :دليل القول الثاين

ًبأنه ال يشرتط علم الشاهد برضا املرأة؛ اكتفاء بالظاهر؛ وذلك لكون : يمكن أن يستدل هلم 
َّ فلم يكلف به، وإنام جعل ذلك - وهو العلم بإذهنا - يمكنه االطالع عىل بواطن األمورالشاهد ال ُ

 .للويل، ورضا الويل أقيم مقام رضاها
 

 : مذاهب العلامء يف اعتبار الفرق–ب 
 :اختلف العلامء يف اعتبار الفرق عىل قولني

ًا يف اشرتاط العلم بـإذن ًالفرق بني كون نائب احلاكم عاقدا، وبني كونه شاهد: القول األول
 .املرأة بالنكاح، فيشرتط علمه بإذهنا يف األول، وال يشرتط يف الثاين

 .)٤(، واحلنابلة)٣(وهو قول الشافعية
 ـــــــــــــــــ

 ).١٢/٥٤(هناية املطلب : ينظر)   ١(
 ).    ٥/١٥٠ (رشح منتهى اإلرادات للبهويت، )٢٣٥-٨/٢٣٤(الفروع : ينظر)   ٢(
، )٤/١٢٥(، املهـذب للشـريازي )٦/٣٨،٤٢٩(األم : اكمَّاشرتاط إذن املرأة بالنكاح إذا زوجها نائب احل قوهلم يف ينظر)   ٣(

 ).٩/١٨١(، البيان للعمراين )٥/٦٧(الوسيط للغزايل 
 ).   ١٢/٥٤(هناية املطلب : ًاشرتاط العلم بإذن املرأة بالنكاح إذا كان نائب احلاكم شاهدا عدم وينظر قوهلم يف

، رشح الـزركيش )٨/٢٣٥(، الفروع )٩/٤٠٢( املغني: ها نائب احلاكمَّاشرتاط إذن املرأة بالنكاح إذا زوج ينظر قوهلم يف)   ٤(
 ).٥/١٢٦ (رشح منتهى اإلرادات للبهويت، )٧/٢٥،٥٥(، املبدع )٥/٨٥(

 ).٢٣٥-٨/٢٣٤(الفروع : ًاشرتاط العلم بإذن املرأة بالنكاح إذا كان نائب احلاكم شاهدا عدم  وينظر قوهلم يف



 
 

 ١٣١ 

ًعدم الفرق بني كون نائب احلاكم عاقدا، وبني كونه شاهدا يف اشـرتاط العلـم : القول الثاين ً
 .النيبإذن املرأة بالنكاح، فيشرتط علمه بإذهنا يف احل

 .)٢(ٌ، وقول للحنابلة)١(وهو قول احلنفية
 

 : الرتجيح
يظهر واهللا اعلم اعتبـار الفـرق؛ وذلـك لعمـوم األدلـة الدالـة عـىل اشـرتاط إذن املـرأة عنـد 

 علمه بإذهنا، ألنه هو ويل العقد؛ بخالف الشـاهد النكاح، فإذا كان وليها نائب احلاكم، فالبد من
 .ً املرأة؛ اكتفاء بالظاهرعىل العقد فال يشرتط علمه بإذن

 

 
  .  نائب احلاكم: أن العاقد يف الفرع األول، والشاهد يف الفرع الثاين



 
ق  أن العاقد الذي هو نائب احلاكم إذا كان هـو املـزوج هلـا بطريـق الواليـة عليهـا، ال بطريـ

ًالوكالة للويل، فال يزوجها حتى يعلم أهنا أذنت؛ وذلك بخالف ما إذا كان شاهدا عىل العقد، فال 
 .يشرتط علمه بإذهنا



 
 :ّاألدلة عىل اشرتاط إذن املرأة إذا زوجها نائب احلاكم

مر يف نفسـها، فـإن اليتيمة تسـتأ :( قال رسول اهللا :  قالt عن أيب هريرة :الدليل األول
 ـــــــــــــــــ

، تبيـني )٢٤٣-٢/٢٤٢(، بدائع الصـنائع )٤-٥/٢(املبسوط : َّرأة بالنكاح إذا زوجها نائب احلاكماشرتاط إذن امل ينظر قوهلم يف)   ١(
 ).٣/١٦٥(، فتح القدير البن اهلامم )٢/٤٧٧(، اهلداية للمرغيناين )٣/٩٣(، االختيار لتعليل املختار )٢/١١٩(احلقائق 

، تبيـني احلقـائق )٢/٢٥٥(بدائع الصنائع : ًب احلاكم شاهدااشرتاط العلم بإذن املرأة بالنكاح إذا كان نائ وينظر قوهلم يف
)٢/١٠٠.( 

، رشح الـزركيش )٨/٢٣٥(، الفروع )٩/٤٠٢( املغني: َّاشرتاط إذن املرأة بالنكاح إذا زوجها نائب احلاكم ينظر قوهلم يف)   ٢(
 ).٥/١٢٦ (رشح منتهى اإلرادات للبهويت، )٥٥ ،٧/٢٥(، املبدع )٥/٨٥(

 ).     ٨/٢٣٥(الفروع : ًاشرتاط العلم بإذن املرأة بالنكاح إذا كان نائب احلاكم شاهدا وينظر قوهلم يف



 
 

 ١٣٢ 

 .)١()صمتت فهو إذهنا 
  .)٢(كام سبق بيانه- اإلمجاع عىل اشرتط إذن املرأة إذا زوجها األولياء غري األب :الدليل الثاين

 :الدليل عىل عدم اشرتاط العلم بإذن املرأة إذا كان نائب احلاكم شاهد عىل العقد
اهر، وذلـك لكـون الشـاهد ال يمكنـه ًأن عدم اشرتاط علم الشاهد برضا املرأة؛ اكتفاء بالظ

َّ فلم يكلف به، وإنام جعل ذلك للويل- وهوالعلم بإذهنا -االطالع عىل بواطن األمور ُ. 
 
 

       

 

 ـــــــــــــــــ
 .)١٢٧ص  (تقدم  ختريج احلديث)   ١(
 ).   ٦/٤٧(األم : ينظر)   ٢(



 
 

 ١٣٣ 




 
 

ا واجب وإما مستحب،  يف البيع إم)١(واإلشهاد « :- رمحة اهللا - قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
وقد دل القرآن والسنة عىل أنه مسـتحب، وأمـا النكـاح فلـم يـرد الرشع فيـه بإشـهاد واجـب وال 

بخـالف ...مستحب، وذلك أن النكاح أمر فيه باإلعالن، فأغنى إعالنه مـع دوامـه عـن اإلشـهاد
 .)٢(»البيع؛ فإنه قد جيحد ويتعذر إقامة البينة عليه 

 

  
 : مذاهب العلامء يف أحكام الفرعني الفقهيني -أ

 اإلشهاد يف النكاح : الفرع األول 
  إذا أراد الرجل نكاح امرأة، فهل يشرتط إشهاد رجلني عىل هذا العقد؟:صورة املسألة 

 :اختلف العلامء يف ذلك عىل قولني 
 :القول األول

  .، إذا وجد اإلعالنشهاد ليس برشط لصحة عقد النكاحأن اإل
 .)٥(واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية، )٤(ورواية عن اإلمام أمحد، )٣(وهو قول اإلمام مالك

 ـــــــــــــــــ
َ من شهد، وهو أصل يدل عىل حضور وعلم وإعالم، يقال:يف اللغة: اإلشهاد)   ١( َ  .، وأشهادًشهد شهده شهادة وشهودا، و اجلمع شهود: َ

 ).     ٢/٤٩٤) (شهد: مادة(، الصحاح )٣/٢٢١) (شهد: مادة(مقاييس اللغة : ينظر
 . حتمل الشهادة و أداؤها: يف اصطالح الفقهاءوالشهادة، طلب الشهادة :واإلشهاد

 ).٣/٨١٤ ( يف رشح ألفاظ اخلرقيالدر النقي: ينظر
 ). ٣٢/١٢٩(جمموع الفتاوى )   ٢(
 خليـل للخـريش رشح ، )٤٠٩-٣/٤٠٨(مواهب اجلليـل ،  مع مواهب اجلليل)٣/٤٠٨(ليل التاج واإلك: ينظر)  ٣(

 .)٢/١٠٢(بلغة السالك ، )٢/٢١٧( الكبري حاشية الدسوقي عىل ، )٢/٣(الفواكه الدواين ، )٣/١٦٧(
 . قداإلشهاد رشط يف صحة الدخول دون العأن ): ٢/٣٦(  حاشية العدوي عىل كفاية الطالب الرباينيفو

 ) .٨/١٠٢(اإلنصاف : ينظر)   ٤(
 ). ٣٢/١٢٩(جمموع الفتاوى )   ٥(



 
 

 ١٣٤ 

   :القول الثاين
 . أن اإلشهاد رشط لصحة عقد النكاح

 .)٣(عن اإلمام أمحد ، واملشهور)٢(، والشافعية)١(وهو قول احلنفية
 

 :أدلة القولني
 :أدلة القول األول
 .)٤( أعتق صفية بنت حيي، وتزوجها بغري شهودr أن النبي :الدليل األول
 ولو كان أشهد ، قالوا إن حجبها فهي من أمهات املؤمننيr أن أصحاب النبي :وجه الداللة

 .)٥(عىل نكاحها لعلموا ذلك باإلشهاد
 .)٦(فال يلحق به غريه بغري شهود من خصائصه يف النكاح r  أن نكاح النبي: نوقش

 :الدليل الثاين
 .)٧( )اعلنوا النكاح: (عن عائشة ريض اهللا عنها قالت، قال رسول اهللا عليه الصالة والسالم

 ـــــــــــــــــ
 مع )١٩٩-٣/١٩٧(العناية رشح اهلداية ، )٢/٩٨(تبيني احلقائق ، )٢/٢٥٢(بدائع الصنائع ، )٥/٣٠(املبسوط : ينظر)   ١(

 ). ١٩٩-٣/١٩٧(فتح القدير البن اهلامم ، فتح القدير
مغني ،  مع حاشية الرشواين وابن قاسم)٧/٢٢٧(حتفة املحتاج ، )٣/١٢٢(أسنى املطالب ، )٦/٥٧(األم للشافعي : ينظر)   ٢(

 ).  ٤/٢٣٤(املحتاج 
   .)٥/١٤٩ (رشح منتهى اإلرادات للبهويت، )١١/٣٠١(كشاف القناع ، )٨/١٠٢( اإلنصاف ،)٨/٢٢٩( الفروع :ينظر)   ٣(
 ).٥٠٨٦(برقم ) ٩١٧(من جعل عتق األمة صداقها : النكاح، باب: صحيحه، كتاب: البخاري يف: أخرج احلديث)   ٤(

 ) ١٣٦٥(برقم ) ٦٤٦(فضيلة إعتاقه جارية ثم يتزوجها : النكاح، باب: صحيحه، كتاب: ومسلم يف
 ). ٣/٣١٣(املنتقى رشح املوطأ : ينظر)   ٥(
 ).٩/٣٤٨(املغني : ينظر)   ٦(
غريب «:، وقال)١٠٨٩(برقم ) ٢٥٧(ما جاء يف إعالن النكاح : النكاح، باب: السنن، كتاب :الرتمذي يف :أخرج احلديث)   ٧(

ُحسن، يف هذا الباب، وعيسى بن ميمون األنصاري يضعف يف احلديث  َّ َُ«. 
 ).١٨٩٥(برقم ) ٣٣٠(إعالن النكاح : النكاح، باب: سننه، كتاب: وابن ماجه يف

 ).١٦٨-٣/١٦٧( نصب الراية :ينظرو



 
 

 

أمر بإعالن النكاح، وإذا وجد اإلعالن أغنى عن اإلشهاد؛ ألن اإلعالن  r  أن النبي:وجه الداللة
 . أبلغ يف اشتهار النكاح

 .)١(اهدين فقد أعلناه بأنه إذا حرضه ش:يناقش
بعدم التسليم، فإن حضور الشاهدين ال يقتيض اإلعالن، فقد ينكح بالرس، : واعرتض عليه

 . ويشهد عىل العقد، فتبقى بذلك املفسدة
 :الدليل الثالث

 .)٢(فعل الصحابة ريض اهللا عنهم فإهنم كانوا ينكحون وال يشهدون
 :الدليل الرابع

ًأن كال منهام عقد الستباحة بضع، ومل يفتقرا : َء األمة؛ بجامعِالقياس عىل الرجعة، وعىل رشا
 .)٣(إىل الشهادة

 :الدليل اخلامس
ًة الشهادة رشطا نارقًأن كال منهام عقد عىل منفعة، فلم تكن م: القياس عىل اإلجارة؛ بجامع

 .)٤(يف صحته
 :الدليل السادس

ال ضـده، وذلـك بـاإلعالن؛ و بـه ًأن حرام هذا الفعل ال يكون إال رسا، فاحلالل ال يكـون إ
 .)٥(ُتنتفي التهم، فلم حيتج إىل الشهادة

 :أدلة القول الثاين
 :الدليل األول

 .)٦()وشاهدي عدل، ال نكاح إال بويل: ( قالrعن ابن عباس ريض اهللا عنهام أن النبي 
 ـــــــــــــــــ

 .  مع فتح القدير)٢٠٠-٣/١٩٩ ( رشح اهلدايةالعناية، )٢/٢٥٣(بدائع الصنائع : ينظر)   ١(
 ).٩/٣٤٧(املغني : ينظر)   ٢(
 ).٣/٣١٣(املنتقى رشح املوطأ : ينظر)   ٣(
 . صدر السابقامل: ينظر)   ٤(
 ).٥/٣١(املبسوط : ينظر)   ٥(
 ).٢/١٢( ما جاء يف الويل: النكاح، باب: ، كتاب برتتيب سنجراملسند: الشافعي يف: أخرج احلديث)   ٦(

= 

١٣٥ 



 
 

 ١٣٦ 

 بويل ال نكاح رشعي إال: أن النفي يف هذا احلديث نفي للحقيقة الرشعية، أي:  وجه الداللة
 .وشاهدي عدل

 . )١( بأن هذا احلديث ضعيف:نوقش: مناقشة الدليل األول
 :الدليل الثاين

 .)٢( )ال نكاح إال بشهود: (قوله عليه الصالة والسالم
 .أن هذا احلديث نص يف أن النكاح ال يصح إال بشهود: وجه الداللة

 : نوقش من وجهني: مناقشة الدليل الثاين
 .)٣(ث غريب أن احلدي:الوجه األول
ـاىل:الوـجـه الـثـاين ̂   M : بأـنـه ـخـرب واـحـد، ـفـال ـجيـوز ختـصـيص قوـلـه تـع   ]  \  [    Z

 ــــــــــــــــــ
 ).٣٥٢١(برقم ) ٤/٣١٥(النكاح : السنن، كتاب: والدارقطني يف =

ً، وذكر أن فيه انقطاعـا لكـن )٧/١٢٤(ال نكاح إال بشاهدين عدلني : النكاح، باب: السنن الكربى، كتاب: والبيهقي يف
 .العمل عليه

ليس بثقة، ال : ٌ اإلسناد عدي، قال حييىيف هذا« :مع التنقيح) ٤/٣٠٢(التحقيق يف أحاديث التعليق : قال ابن اجلوزي يف
 .»يكتب حديثه 

 . » الصواب املوقوف عىل ابن عباس«):٤/٣٠٢: (تنقيح التحقيق: وقال ابن عبد اهلادي يف
 . » يف سنده عبد اهللا بن حمرر، وهو مرتوك«:)٤/٢٨٧(جممع الزوائد :  يفميثواهلي،)٥/٢٢٧٥ ( احلبري التلخيص: يفقال ابن حجرو

 .»موقوف: ضعيف، والصحيح« ):٦/٢٥١(إرواء الغليل : لباين يفوقال األ
 ).١٨٩-٣/١٨٨( نصب الراية :ينظرو

 ).٩/٣٤٧(، املغني )٧/١٢٥(السنن الكربى للبيهقي : ينظر)   ١(
 .»غريب هبذا اللفظ « ): ٣/١٦٧(نصب الراية : قال الزيلعي يف)   ٢(

ً لفظا قريبا منه موقوفا عـىل أيب سـعيد بلفـظ،)٤/٣١٣(ه هبذا اللفظ، ووجدت يف سنن الدارقطني جدومل أ ً ال نكـاح إال بـويل :(ّ
 ).وشهود

 ).٣/١٦٧(نصب الراية : ينظر)   ٣(
 .ما يتفرد بروايته شخص واحد يف أي موضع وقع التفرد به من السند :الغريبواحلديث 

  ).٥٤(نزهة النظر البن حجر : نظري



 
 

 

_L)٢( وغريه من اآليات به)١(. 
 فتجوز الزيادة ،بأن هذا احلديث مشهور تلقته األمة بالقبول: أجيب: اجلواب عن املناقشتني

  . )٣(به عىل كتاب اهللا
 :الدليل الثالث

البد يف النكاح من حضـور أربعـة الـويل، : (  أنه قال rنها عن النبي عن عائشة ريض اهللا ع
 .)٤()والزوج، والشاهدان

 . دل احلديث عىل أن الشهود رشط لصحة النكاح:وجه الداللة من احلديث
 . )٥( بأن احلديث ضعيف:نوقش: مناقشة الدليل الثالث

 :الدليل الرابع
البغايا اللـوايت يـزوجن : (لصالة والسالم قالعن ابن عباس ريض اهللا عنهام أن النبي عليه ا

 . )٦( )أنفسهن بغري بينة

 ـــــــــــــــــ
 .من سورة النساء) ٣(من اآلية )   ١(
 . مع فتح القدير)٣/١٩٩ ( رشح اهلدايةالعناية:  ينظر)  ٢(

 . احلديث الذي مل جيمع رشوط املتواتر:واحلديث اآلحاد هو
  ).٥٥(نزهة النظر البن حجر : ينظر

ًأن الزيـادة عـىل الـنص نسـخ، خالفـا : ً، وهذا بناءا عىل قول احلنفية مع فتح القدير)٣/١٩٩ ( رشح اهلدايةالعناية: ينظر)   ٣(
 . مهورللج
 ). ١/٣٠٥( روضة الناظر: ينظر

وأبو اخلصيب « :- يف أحد رواته-، وقال)٣٥٢٩(برقم ) ٤/٣٢١(النكاح : الدارقطني يف السنن، كتاب: أخرج احلديث)   ٤(
 .»جمهول، واسمه نافع بن ميرسة 

ًهذا حديث منكر جدا، واألشبه أن يكون « ):٤/٢٩٠(تنقيح التحقيق : قال ابن عبد اهلادي يف     .» ًموضوعا ٌ
ًروي مرفوعا وموقوفا « ):٥/٢٢٩٥(التلخيص احلبري : قال ابن حجر يف ً«. 

 ).    ١٦١-٦/١٦٠(إرواء الغليل : فه األلباين يفَّوضع
 ).    ١٦١-٦/١٦٠(إرواء الغليل : ينظر)   ٥(
هـذا :«: ، وقـال)١١٠٣(برقم ) ٢٦١(ما جاء ال نكاح إال ببينة : النكاح، باب: سننه، كتاب: الرتمذي يف: أخرج احلديث)   ٦(

= 

١٣٧ 



 
 

 ١٣٨ 

 نكاح غري صحيح؛ وذلك ألنـه شـبيه -وهم الشهود-أن النكاح من غري بينة : وجه الداللة
 .بنكاح البغايا
 . )١(بأن احلديث ضعيف: نوقش

 :الدليل اخلامس
 الشهادة فيه؛ لئال جيحده أبوه فاشرتطت، أن النكاح يتعلق به حق غري املتعاقدين وهو الولد

 .)٢(وينكره، فيضيع نسبه
 :الدليل السادس

ً اعترب فيه ما هو طريق الظهـور رشعـا؛ -ً نظرا خلطر البضع-أن الرشط ملا كان هو اإلظهار 
 .)٣(ًوذلك شهادة الشاهدين، فإنه مع شهادهتام ال يبقى رسا

 
 :املوازنة والرتجيح 

بـأن : ؛ القائـل رجحـان القـول األول- واهللا أعلـم - يظهـربعد النظر يف القـولني، وأدلـتهام
 : ال يشرتط يف عقد النكاح؛ وذلك لآليتاإلشهاد
 .، كام سبق بيان ذلكr مل يثبت فيه حديث صحيح عن النبي أن اشرتاط اإلشهادً:أوال
 ، كـام سـبق قبـل فعل الصحابة ريض اهللا عنهم، فإنه مل ينقل عنهم الشهادة عىل النكـاحً:ثانيا

 .   قليل
 : اإلشهاد يف البيع : الفرع الثاين
  إذا تبايع الرجالن فهل يشرتط حضور الشهود هلذا العقد ؟: صورة املسألة

 ــــــــــــــــــ
 .»حديث غري حمفوظ، والصحيح موقوف =

 ).٣/١٧٨(املعجم الكبري : والطرباين يف
 ).١٢٦-٧/١٢٥(ال نكاح إال بشاهدين عدلني : النكاح، باب: السنن الكربى، كتاب: والبيهقي يف

 ). ٦/١٦٠(إرواء الغليل : فه األلباين يفَّوضع
 ).    ١٦١-٦/١٦٠(إرواء الغليل : ينظر)   ١(
 ).  ٥/١٤٨ ( رشح منتهى اإلرادات للبهويت،)٨/١٠٢(اإلنصاف  ،)٩/٣٤٨(املغني : ينظر )   ٢(
 ). ٣/٩٨( تبيني احلقائق، )٥/٣١(املبسوط : ينظر )   ٣(



 
 

 ١٣٩ 

 إىل أن اإلـشـهاد يف البيـع ـنـدب )٤(،واحلنابلـة )٣(، والـشـافعية )٢(، واملالكيـة)١( ذهـب احلنفـيـة
 .وإرشاد

 :واستدلوا باألدلة التالية
ـــــدليل األول ـــــه تعــــــاىل:اـل !  "  #  $  %  &  '  )  (    M :  قوـل

+*L )٥(إىل قوله: M ½¼  »  ºL)٦( . 
 .)٧( أن األمر يف اآلية عىل االستحباب:وجه الداللة
 :الدليل الثاين

ــول اهللا تعـــاىل  "  #    $  %  &  '  )     (  *+   ,  -  .  /   M :ـق
3  2  1  0L)٨(. 

ذي هو بدل الشهادة، جاز تـرك اإلشـهاد، إذ ال  أنه ملا جاز أن يرتك الرهن، ال:وجه الداللة 
 . )٩(فرق بني ترك اإلشهاد والرهن الذي هو بدله

 :الدليل الثالث 
 .)١٠( إمجاع أهل العلم عىل أن اإلشهاد يف البيع مستحب

 
 ـــــــــــــــــ

 ). ٧/٥٩(البحر الرائق ، )٤/٢٠٧(تبيني احلقائق : ينظر)   ١(
 ).١/٢٥٧(تبرصة احلكام : ينظر)   ٢(
 ).٩/١٦٢(املجموع ، )٤/١٧٩(م األ: ينظر)   ٣(
 ). ٦/٥٩٥(مطالب أويل النهى ، )٧/٣٨٨(كشاف القناع : ينظر)   ٤(
 .      من سورة البقرة) ٢٨٢(من اآلية )   ٥(
 .      من سورة البقرة) ٢٨٢(من اآلية )   ٦(
 ). ٢/٢٠٦(أحكام القرآن للجصاص : ينظر)   ٧(
 . من سورة البقرة) ٢٨٣(من اآلية )   ٨(
 ). ٤/١٨٠(األم ، )١/٢٥٧(تبرصة احلكام : ينظر)   ٩(
 ). ٢/٣٥٦(، اإلفصاح )٢/٢٠٦(أحكام القرآن للجصاص : ينظر)   ١٠(



 
 

 ١٤٠ 

 :  مذاهب العلامء يف اعتبار الفرق –ب 
 : قولنياعتبار الفرق، ولكن اختلفوا يف وجه الفرق عىل ذهب مجهور العلامء إىل

 . أن اإلشهاد يف النكاح مباح، واإلشهاد يف البيع مستحب:القول األول
 .)٣(، واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية)٢(ورواية عن أمحد، )١(وهو قول مالك
 .  أن اإلشهاد يف النكاح واجب، وأن اإلشهاد يف البيع مستحب:القول الثاين

 .)٦(عن اإلمام أمحد ، واملشهور)٥(، والشافعية)٤(وهو قول احلنفية
 :  الرتجيح

اعتبـار الفـرق بيـنهام فـإن اإلشـهاد يف النكـاح مبـاح، وأمـا : _واهللا أعلم_يظهر أن الراجح 
اإلشهاد يف البيع فمستحب؛ وذلك ألن اشرتاط اإلشهاد مل يثبت فيه حـديث صـحيح عـن النبـي 

r؛ بخالف البيع، فقد ورد استحباب اإلشهاد فيه. 
 ـــــــــــــــــ

رشح ، )٣/٤٠٩(مواهب اجلليل ،   مواهب اجلليل مع)٣/٤٠٨(التاج واإلكليل : ينظر قوهلم يف إباحة اإلشهاد يف النكاح)   ١(
حاشية ، )٢/٣٦(حاشية العدوي عىل كفاية الطالب الرباين  ، )٢/٣(واين الفواكه الد، )٣/١٦٧(خمترص خليل للخريش 

 ).٢/١٠٢(بلغة السالك ، )٢/٢١٧(الدسوقي عىل الرشح الكبري 
 ). ١/٢٥٧(تبرصة احلكام : وينظر قوهلم يف استحباب اإلشهاد يف البيع

 ).٨/١٠٢(اإلنصاف : ينظر قوهلم يف إباحة اإلشهاد يف النكاح)   ٢(
 ). ٦/٥٩٥(مطالب أويل النهى ، )٧/٣٨٨(كشاف القناع : م يف استحباب اإلشهاد يف البيعوينظر قوهل

 ). ٣٢/١٢٩(جمموع الفتاوى )   ٣(
العناية ، )٢/٩٨(تبيني احلقائق ، )٢/٢٥٢(بدائع الصنائع ، )٥/٣٠(املبسوط : ينظر قوهلم يف اشرتاط اإلشهاد يف النكاح   )٤(

 ).١٩٩-٣/١٩٧(فتح القدير البن اهلامم ، القدير فتح  مع)١٩٩-٣/١٩٧(رشح اهلداية 
 ).٧/٥٩(البحر الرائق ، )٤/٢٠٧(تبيني احلقائق : وينظر قوهلم يف استحباب اإلشهاد يف البيع

 مع )٧/٢٢٧(حتفة املحتاج ، )٣/١٢٢(أسنى املطالب ، )٦/٥٧(األم للشافعي : ينظر قوهلم يف اشرتاط اإلشهاد يف النكاح)   ٥(
 ).٤/٢٣٤(مغني املحتاج ،  وابن قاسمحاشية الرشواين

 ).٩/١٦٢(املجموع ، )٤/١٧٩(األم : وينظر قوهلم يف استحباب اإلشهاد يف البيع
، رشح )١١/٣٠١(كشاف القنـاع ، )٨/١٠٢( اإلنصاف ،)٨/٢٢٩( الفروع :ينظر قوهلم يف اشرتاط اإلشهاد يف النكاح)   ٦(

 ).٥/١٤٩(منتهى اإلرادات للبهويت 
 ). ٦/٥٩٥(مطالب أويل النهى ، )٧/٣٨٨(كشاف القناع :  استحباب اإلشهاد يف البيعوينظر قوهلم يف



 
 

 ١٤١ 

 
 . أن يف كال الفرعني إشهاد عىل عقد

 
 

 .وأما اإلشهاد  يف البيع فمستحب،  أن اإلشهاد يف النكاح مباح


 
أة تكـون عنـد ُ أن النكاح أمر فيه باإلعالن، فأغنى إعالنه مع دوامه عـن اإلشـهاد، فـإن املـر

ًفكان هذا اإلظهار الدائم مغنيا عن اإلشهاد؛ بخالف البيـع؛ ، الرجل والناس يعلمون أهنا امرأته
M   »  º :لقولـه تعـاىل ؛)١(فإنه قد جيحد ويتعذر إقامة البينة عليـه، فنـدب اإلشـهاد عليـه

½¼L)٢(. 
 

 
       

 
 
 
 

 ـــــــــــــــــ
 ).      ٣٢/١٢٩(جمموع الفتاوى )   ١(
 .      من سورة البقرة) ٢٨٢(من اآلية )   ٢(



 
 

 ١٤٢ 




 
 

 واشرتاط اإلشهاد وحده ضعيف ليس لـه أصـل يف « :رمحه اهللا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
؛بخـالف الـويل فإنـه قـد دل عليـه ... فيـه حـديثrالكتاب وال يف السنة، فإنه مل يثبت عن النبي 

 .)١(»وهو عادة الصحابة، والسنة يف غري موضع، القرآن يف غري موضع
 

 
 :مذاهب العلامء يف أحكام الفرعني الفقهيني  - أ
 .   اإلشهاد يف النكاح:   الفرع األول 

تقدمت بحث هذه املسألة يف املبحث التاسع يف الفرق بني اإلشهاد يف النكاح، واإلشـهاد     
وذلـك ألن اشـرتاط اإلشـهاد مل أن اإلشهاد يف النكاح مبـاح؛ : حيف البيع، وتقدم أن القول الراج

 ، ولفعـل الصـحابة ريض اهللا عـنهم فإنـه مل ينقـل عـنهم rيثبت فيه حـديث صـحيح عـن النبـي 
 .)٢(الشهادة عىل النكاح

 

 . اشرتاط الويل يف النكاح: الفرع الثاين
 املرأة أمتها وبـني أن تـزوج يف الفرق بني أن تزوج تقدم بحث هذه املسألة يف املبحث السابع

القول باشرتاط الويل يف صحة النكاح؛ وذلك لقوة : -واهللا أعلم-نفسها، وتقدم أن القول الراجح
 .)٣(داللة اآليات، واألحاديث عىل اشرتاط الويل، وإلمجاع الصحابة عىل ذلك

 

 : مذاهب العلامء يف اعتبار الفرق–ب 
 :لنياختلف العلامء يف اعتبار الفرق عىل قو

 .وبني اشرتاط الويل يف النكاح، الفرق بني اشرتاط اإلشهاد: القول األول
 ـــــــــــــــــ

 ). ٣/١٩٢(الفتاوى املرصية ، ) ٣٢/١٣١(جمموع الفتاوى )   ١(
 . )١٣٣ص : (ينظر)   ٢(
    .  )١٠٠ص : (ينظر)   ٣(



 
 

 

 :وهؤالء اختلفوا يف وجه الفرق عىل قولني
  .  والويل ليس برشط يف صحة النكاحأن اإلشهاد رشط لصحة عقد النكاح،: القول األول

 .)١( وهو قول احلنفية
 . الويل فرشط لصحة النكاح النكاح، وأما أن اإلشهاد ليس برشط لصحة عقد: القول الثاين

، وهـو اختيـار شـيخ اإلسـالم ابـن )٣(وروايـة عـن اإلمـام أمحـد، )٢(وهو قول اإلمـام مالـك
 . )٤(تيمية

اإلشـهاد وبـني اشـرتاط الـويل يف النكـاح، ف،  عدم الفرق بني اشرتاط اإلشـهاد:القول الثاين
 .رشط لصحة عقد النكاح، وكذلك الويل

ــــــــبعض  ــــــــول ـل ــــــــةٌوـهــــــــو ـق ــــــــول الـشــــــــافعية،)٥(احلنفـي ــــــــة،)٦( وـق   ورواـي

 ـــــــــــــــــ
تبيـني احلقـائق ، )٢/٢٥٢(بـدائع الصـنائع ، )٥/٣٠(املبسـوط : ينظر قوهلم يف أن اإلشهاد رشط لصـحة عقـد النكـاح)   ١(

 ).١٩٩-٣/١٩٧(فتح القدير البن اهلامم ، فتح القديرمع ) ١٩٩-٣/١٩٧(العناية رشح اهلداية ، )٢/٩٨(
، االختيـار لتعليـل )٢/٢٤٧(بـدائع الصـنائع ، )٥/١٠(املبسـوط : وينظر قـوهلم يف أن الـويل لـيس برشط يف صـحة النكـاح

 ). ٨/١٨٦(حاشية ابن عابدين عىل الدر املختار ، )٣/١٥٧(فتح القدير البن اهلامم ، )٢/١١٨(تبيني احلقائق ، )٣/٩٠(املختار
مواهب اجلليل ،  مواهب اجلليل مع)٣/٤٠٨(التاج واإلكليل : ينظر قوهلم يف أن اإلشهاد ليس برشط لصحة عقد النكاح)   ٢(

حاشـية العـدوي عـىل كفايـة الطالـب ، )٢/٣(الفواكـه الـدواين ، )٣/١٦٧(رشح خمترص خليل للخريش ، )٣/٤٠٩(
 ).٢/١٠٢(بلغة السالك ، )٢/٢١٧(حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ، )٢/٣٦(الرباين

بداية ، )٣/١٠٣٤(عيون املجالس ، )٤٠٩-٤/٤٠٨(النوادر والزيادات : وينظر قوهلم يف أن الويل رشط يف صحة النكاح
 ).٢/٤١٣(عقد اجلواهر الثمينة ، )٣/٩٤٩(املجتهد 

 ).٨/١٠٢(اإلنصاف : ينظر قوهلم يف أن اإلشهاد ليس برشط لصحة عقد النكاح)   ٣(
 الكبـريالرشح ، )٤/١٢٢٣(الكايف البن قدامـة ، )٣٨٥( اهلداية أليب احلطاب :قوهلم يف أن الويل رشط يف صحة النكاح: وينظر

 ).٤/٦٤(، منتهى اإلرادات )٣/٣٢٢ (لحجاوياإلقناع ل، )٥/٨(رشح الزركيش ،  مع املقنع واإلنصاف)٢٠/١٥٥(
 ). ٣٢/١٣١(جمموع الفتاوى )   ٤(
تبيـني احلقـائق ، )٢/٢٥٢(بـدائع الصـنائع ، )٥/٣٠(املبسـوط : ينظر قوهلم يف أن اإلشهاد رشط لصـحة عقـد النكـاح)   ٥(

 ).   ١٩٩-٣/١٩٧(فتح القدير البن اهلامم ،  فتح القدير مع)١٩٩-٣/١٩٧(ح اهلداية العناية رش، )٢/٩٨(
 ).٣/١٥٧(فتح القدير البن اهلامم ، )٥/١٠(املبسوط : وينظر قوهلم يف أن الويل رشط يف صحة النكاح

حتفـة املحتـاج ،)٣/١٢٢(أسـنى املطالـب  ،)٦/٥٧(األم للشافعي :ينظر قوهلم يف أن اإلشهاد رشط لصحة عقد النكاح)   ٦(
 ).٤/٢٣٤(مغني املحتاج  ، مع حاشية الرشواين وابن قاسم)٧/٢٢٧(

= 

١٤٣ 



 
 

 ١٤٤ 

 .)١(عند احلنابلة
 :الرتجيح

أن اإلشـهاد لـيس برشط يف : اعتبار الفـرق، ووجـه الفـرق: أن الراجح -واهللا أعلم-يظهر 
 .صحة النكاح، وأما الويل فإنه رشط يف صحة النكاح

  
 

 به صحة النكاحًأن كال منهام رشط متعلق 


 
 . عدم اشرتاط اإلشهاد يف النكاح، واشرتاط الويل يف النكاح

 
 

أن اشرتاط اإلشهاد يف النكاح ليس له أصل يف الكتاب وال يف السنة فإنه مل يثبت عـن النبـي 
r عليه القرآن يف غري موضع والسنة يف غـري موضـع وهـو  فيه حديث؛ بخالف الويل فإنه قد دل

 .)٢( yعادة الصحابة 
 .)٣(M ]   \  [  Z  YL : قول اهللا تعاىل :فمن القرآن
 .)٤()النكاح إال بويل(: قوله عليه الصالة والسالم: ومن السنة

 
 ــــــــــــــــــ

روضـة ، )٩/١٥٢(البيـان للعمـراين ، )٤/١١٨(املهـذب للشـريازي : وينظر قوهلم يف أن الويل رشط يف صحة النكـاح =
 ). ٣/١٤٧(مغني املحتاج ، )٧/٥٠(الطالبني 

،رشح منتهـى )١١/٣٠١(كشـاف القنـاع ،)٨/١٠٢(اإلنصـاف :قـد النكـاحينظر قوهلم يف أن اإلشهاد رشط لصـحة ع)   ١(
 ).٥/١٤٩(اإلرادات للبهويت 

الرشح الكبـري ، )٤/١٢٢٣(الكايف البـن قدامـة ، )٣٨٥(اهلداية أليب احلطاب : وينظر قوهلم يف أن الويل رشط يف صحة النكاح
 ). ٤/٦٤(منتهى اإلرادات  ،)٣/٣٢٢ (ي للحجاواإلقناع، )٥/٨(رشح الزركيش ،  مع املقنع واإلنصاف)٢٠/١٥٥(

 ). ١٣١-٣٢/١٢٧(جمموع الفتاوى : ينظر)   ٢(
 .      من سورة البقرة) ٢٣٢(من اآلية )   ٣(
 .)١٠٥ص  (تقدم خترجيه)   ٤(



 
 

 ١٤٥ 





 

 أي يف صـحة – واختلـف يف الصـحة والفسـاد « :- رمحه اهللا –قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
أهنا صحيحة من وجه، فاسدة مـن وجـه، فـإن أريـد بالصـحة :  والصواب–وفساد نكاح الكفار 

فإنام يباح هلم برشط اإلسالم، وإن أريد نفوذه وترتب أحكام الزوجية عليـه مـن : إباحة الترصف
 .فصحيح: ًصول احلل به للمطلق ثالثا، ووقوع الطالق فيه، وثبوت اإلحصان بهح

؛ ألن )٢(، أو لوصـف)١(ّ وهذا مما يقوي طريقة من فرق بـني أن يكـون التحـريم لعـني املـرأة
 .)٣(»ًترتب هذه األحكام عىل نكاح املحارم بعيد جدا 

 
 

 : مذاهب العلامء يف أحكام الفرعني الفقهيني–أ 
 :   ترتب أحكام الزوجية عىل نكاح حمرمة العني:الفرع األول

 أو زوجة أبيه، ثم أسلم، ، أو أخته من الرضاع، أو أخته،ُإذا تزوج الكافر أمه :صورة املسألة 
ً، وحصول احلل به للمطلـق ثالثـا، هذا النكاح أحكام الزوجية من استقرار املهرعىل فهل ترتتب 

 ووقوع الطالق، ووجوب العدة، وثبوت اإلحصان؟    
  

 ـــــــــــــــــ
  أن التحريم يرجع إىل نفس املـرأة وعينهـا فـال حتـل بوجـه، وحتـريم األعيـان عـىل قسـمني: يقصد بهاملرأةالتحريم لعني )   ١(

 .رضاع وصهر: بنسب، واآلخر بسبب، والتحريم بسبب رضبان:أحدمها
 ).٢/٥٩١(املعونة للقايض عبد الوهاب :ينظر

 . أن التحريم ال يتأبد، فإذا زال من العني زال حتريمها؛ كتحريم اجلمع وغريه:التحريم لوصف املرأة يقصد به)   ٢(
 ).٢/٥٩١(املعونة للقايض عبد الوهاب : ينظر

 ).   ٤/١٨٠(، املستدرك عىل الفتاوى )٣٢٣(خبار العلمية من االختيارات الفقهية األ   )٣(



 
 

 ١٤٦ 

 :األقوال يف املسألة
 :اختلف العلامء يف هذه املسألة عىل قولني 

 .أن أحكام الزوجية ال ترتتب عىل نكاح حمرمة العني: القول األول
، وروايـة )٣(، والشـافعية)٢(ة، واملالكيـ)١(وهو قول أيب يوسف وحممد بن احلسن من احلنفيـة

 . )٤(َّخمرجة عند احلنابلة
 .أن أحكام الزوجية ترتتب عىل نكاح حمرمة العني: القول الثاين

    . )٧(َّ، ورواية خمرجة عند احلنابلة)٦(ٌ، وقول للشافعية)٥( وهو قول أيب حنيفة
  

 :أدلة القولني
 :أدلة القول األول
 :الدليل األول

ذه األنكحة يف ديارنا وهم من أهلها، وقد شاع اخلطاب يف دار اإلسالم، ُ أن اخلطاب حمرم هل
ًفيثبت يف حقهم؛ ألنه ليس يف وسع املبلغ التبليغ إىل الكل، وإنام يف وسعه جعل اخلطـاب شـائعا، 

 .)٨(دون أن يوصله إىل كل أحد، وهلذا ال يتوارثون هبا، غري أنا تركناهم وما يدينون بأمر الرشع
إنام ال يتوارثون هبا؛ ألن اإلرث ثبت بالنص عىل خالف القيـاس فـيام : ل األولنوقش الدلي

 .)٩(إذا كانت الزوجة مطلقة بنكاح صحيح، فيقترص عليه
 ـــــــــــــــــ

 ).   ٣/٢٢٣(، البحر الرائق )٢/١٧٢(، تبيني احلقائق )٥/٣٩(املبسوط : ينظر)   ١(
 ).   ٤/٣٢٥(، الذخرية )١١١٧-٣/١١١٦(عيون املجالس : ينظر)   ٢(
 ).   ٣/١٦٧(، أسنى املطالب )٨/١٠٥(، العزيز رشح الوجيز )٥/١٣٧(غزايل ، الوسيط لل)١٢/٣١١(هناية املطلب : ينظر)   ٣(
 ).      ١٠/٣٥(املغني : ينظر)   ٤(
 مع فـتح )٣/٢٨٥ ( رشح اهلداية، العناية)٢/١٧٢(، تبيني احلقائق )٢/٣١٢(، بدائع الصنائع )٥/٣٩(املبسوط : ينظر)   ٥(

 ).٣/٢٢٣(الرائق ، البحر )٣/٢٨٦(، فتح القدير البن اهلامم القدير
 ).   ٨/٩٩(العزيز رشح الوجيز : ينظر)   ٦(
 ).   ١٠/٣٥(املغني: ينظر)   ٧(
  .)٣/٢٨٦( فتح القدير البن اهلامم ،)٢/١٧٢(تبيني احلقائق : ينظر)   ٨(
 ).٢/١٧٢(تبيني احلقائق : ينظر)   ٩(



 
 

 ١٤٧ 

 :الثاين الدليل
 .)١(أن نكاح الكفار للمحارم نكاح فاسد ال يقرون عليه، فلم ترتتب عليه آثار النكاح

 
 :أدلة القول الثاين

 :الدليل األول
ما بال من مىض من األئمة قبلنـا « : )٢(كتب إىل احلسن البرصيt  ر بن عبد العزيز  أن عم

فكتـب :  قـال- وذكر أشياء من أمرهم قـد سـامها-أقروا املجوس عىل نكاح األمهات والبنات ؟
 .)٣(»أما بعد، فإنام أنت متبع وليست بمبتدع، والسالم: احلسن

 اخللفـاء واألئمـة سـار عـىل إقـرار الكفـار عـىل  دل األثر عىل أن فعل:وجه الداللة من األثر
أنكحتهم، وعدم التعرض هلا، حتى وإن كانت الزوجـة ممـن حتـرم لعينهـا، فـدل عـىل صـحتها يف 

 .  حقهم، ولذلك ترتتب عليها آثار النكاح
 :الدليل الثاين

اإللـزام ّأنا أمرنا بأن نرتك الكفار وما يدينون به، فصار اخلطاب كأنه مل ينزل يف حقهم؛ ألن 

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٢/٤٣١(، عقد اجلواهر الثمينة )٣/٢٢٤(البحر الرائق : ينظر)   ١(
 يسار البرصي، أبو سعيد، موىل األنصار، وأمه خري، موالة أم سلمة، ولد لسنتني بقيتا من خالفة احلسن احلسن بن أيب :هو)  ٢(

ًعمر، ونشأ بوادي القرى، رأى عليا، وطلحة، وعائشة،  وروى عن أيب بن كعب، وسعد بن عبادة، وعمر بن اخلطاب ومل 
ًيدركهم، كان جامعا عاملا رفيعا فقي ً ًها ثقة مأمونا عابدا ناسكا كثري العلم فصيحاً ً ً ً ً   هـ١١٠تويف سنة ، ً

، طبقات املفرسيـن )٢/٢٣١(، هتذيب التهذيب )٤/٥٦٣(، سري أعالم النبالء )١/٧١ (احلفاظ تذكرة :ينظر يف ترمجته
)١/١٥٠.(  

 ). ٩٤(برقم ) ١/٨٥(األموال : أبو عبيد يف: أخرج األثر)   ٣(
 : كتب إىل عدي بن أرطاة، وأخرجهt أن عمر بن عبد العزيز: وفيهولألثر شاهد بمعناه، 

 ). ١٩٣٣٥(برقم ) ١٠/٣٥١(مرياث املجوس يسلمون : أهل الكتابني، باب: مصنفه، كتاب: عبد الرازق يف
 ).٢١٨٣(برقم ) ١٢١-٢/١٢٠(جامع الطالق : الطالق، باب: سننه، كتاب: وسعيد بن منصور يف

 ). ٥/٢٦٧(ثار رشح مشكل اآل: والطحاوي يف
 ).   ٨/٢٤٨(ما جاء يف حد الذميني : احلدود، باب:  السنن الكربى، كتاب:والبيهقي يف



 
 

 ١٤٨ 

 .)١(بالسيف واملحاجة قد ارتفعا، والشيوع إنام يعترب يف حق من يصدق رسالة املبلغ
 : الدليل الثالث

أن أنكحة الكفار حيكم هلا بالصحة عىل كل وجه، وإذا كان كـذلك، فيلـزم منـه ترتـب آثـار 
 .)٢(النكاح عليها

     
 :املوازنة والرتجيح

:  رجحـان القـول األول؛ القائـل- واهللا أعلم-به يظهر  بعد النظر يف القولني، وما استدلوا 
بأن أحكام الزوجية ال ترتتب عىل نكاح حمرمة العني؛ وذلـك ألن النكـاح فاسـد مـن أصـله، فـال 

 .ترتتب عليه آثاره
 

 :منشأ اخلالف
 .صحة أنكحة الكفار: يظهر واهللا أعلم أن اخلالف يف املسألة راجع إىل اخلالف يف مسألة

 .عليها م هلا بالصحة قال برتتب أحكام الزوجيةمن حكبعض  ف
 .)٣(عليها بعدم ترتب أحكام الزوجية: ومن حكم هلا بالفساد قال

 
 .  ترتب أحكام الزوجية عىل نكاح حمرمة الوصف:الفرع الثاين

ًإذا تزوج الكافر أكثر من أربع نسوه، أو نكح مطلقته ثالثا، ثم أسـلم، فهـل : صورة املسألة 
ًذا النكاح أحكـام الزوجيـة مـن اسـتقرار املهـر، وحصـول احلـل بـه للمطلـق ثالثـا، يرتتب عىل ه

 ووقوع الطالق، ووجوب العدة، وثبوت اإلحصان؟    
 

 :األقوال يف املسألة
 :اختلف العلامء يف هذه املسألة عىل قولني 

 .أن أحكام الزوجية ترتتب عىل نكاح حمرمة الوصف: القول األول
 ـــــــــــــــــ

 ).   ٣/٢٨٦( فتح القدير البن اهلامم ،)٢/١٧٢(تبيني احلقائق : ينظر)   ١(
 ).      ٢/٣١٢(بدائع الصنائع : ينظر)   ٢(
 ).   ٩/١٢٧(املبسوط : ينظر)   ٣(



 
 

 ١٤٩ 

 . )٤(، واحلنابلة)٣(، و قول الشافعية)٢(ٌ، و قول للاملكية)١( حنيفة وهو قول اإلمام أيب
 .أن أحكام الزوجية ال ترتتب عىل نكاح حمرمة الوصف: القول الثاين

 .  )٧(ٌ، وقول للشافعية)٦(، واملالكية)٥(وهو قول أيب يوسف وحممد بن احلسن من احلنفية
 

 :أدلة القولني
 :أدلة القول األول
 :الدليل األول

 .)٨(» رجم يف الزنى هيوديني rأن رسول اهللا « :عن ابن عمر ريض اهللا عنهام
 :وجه الداللة من احلديث

دل احلديث عىل أن نكاح الكفار ترتتب عليه آثار النكاح؛ حلصول اإلحصان به؛ ألن الرجم 
 مل يستفصـل rال يكون اإل للمحصن، وهذا عام يف أنكحتهم الصـحيحة والفاسـدة؛ ألن النبـي 

  .)٩( حال نكاحهم، من حيث الصحة والفسادعن
  :الدليل الثاين

ّ أنا أمرنا بأن نرتك الكفار، وما يدينون به، فصار اخلطاب كأنه مل ينزل يف حقهم؛ ألن اإللزام 
 ـــــــــــــــــ

 ).٣/٢٢٣( ، البحر الرائق)٢/١٧٢(، تبيني احلقائق )٢/٣١٢(، بدائع الصنائع )٥/٣٩(املبسوط : ينظر)   ١(
 . )٣/٤٨١( مع مواهب اجلليل، مواهب اجلليل)٣/٤٨١(التاج واإلكليل : ينظر)   ٢(
، البيـان )٥/١٣٧(، الوسـيط للغـزايل )١٢/٢٨٧(، هناية املطلب )٤/١٨١(، املهذب للشريازي )٦/١٣٩(األم : ينظر)   ٣(

 ).  ٣/١٦٦(، أسنى املطالب )٩/٣٤٤(لعمراين ل
 )  ٢٢٥-٥/٢٢٤(، رشح منتهى اإلرادات للبهويت )٨/٣٠٦(، الفروع  )١٠/١٥(املغني : ينظر)   ٤(
 ).٣/٢٢٣(، البحر الرائق )٢/١٧٢(، تبيني احلقائق )٥/٣٩(املبسوط : ينظر)   ٥(
 ).٤/٣٢٥(، الذخرية )١١١٧-٣/١١١٦(عيون املجالس : ينظر)   ٦(
 ).      ٨/٩٩(، العزيز رشح الوجيز )٩/٣٤٢(البيان للعمراين : ينظر)   ٧(
 ).٣٦٣٥(برقم ) M   ('  &   %  $L )٦٣٩ :قول اهللا تعاىل: املناقب، باب: صحيحه، كتاب: البخاري يف: أخرج احلديث)   ٨(

 ).   ١٦٩٩(رقم ب) ٢/٨١٢(رجم اليهود أهل الذمة يف الزنى : احلدود، باب: صحيحه، كتاب:  يفومسلم
 ).٧/٢١٢(، النجم الوهاج )٧/٣٠٧(السنن الكربى للبيهقي : ينظر)   ٩(



 
 

 

 .)١(بالسيف واملحاجة قد ارتفعا، والشيوع إنام يعترب يف حق من يصدق رسالة املبلغ
    

 :دليل القول الثاين
 بأن نكاح حمرمة الوصـف اليقـر عليـه الكـافر إذا أسـلم، فلـذلك هـو :دل هلميمكن أن يست

 . وال ترتتب عليه آثار النكاح،فاسد
 

 : املوازنة والرتجيح
ألنـه   رجحـان القـول األول؛ وذلـك- واهللا أعلـم- يف املسألة، يظهـر نيبعد النظر يف القول

 . وألنه قول مجهور أهل العلمنكاح وجد فيه استيفاء املقصود؛ فرتتبت عليه آثار النكاح،
 

 : مذاهب العلامء يف اعتبار الفرق–ب 
 :اختلف العلامء يف اعتبار الفرق عىل قولني

الزوجية،   بني أن يكون التحريم لعني املرأة، أو لوصف يف ترتب أحكام الفرق:القول األول
 .فال ترتتب عىل نكاح حمرمة العني، وترتتب عىل نكاح حمرمة الوصف

 .)٤(َّ، ورواية خمرجة عند احلنابلة)٣(، وقول الشافعية)٢( للاملكيةٌوهو قول
 ـــــــــــــــــ

 ).   ٢/١٧٢(تبيني احلقائق : ينظر)   ١(
 ).٤/٣٢٥(، الذخرية )١١١٧-٣/١١١٦(عيون املجالس : ينظر قوهلم يف عدم ترتب أحكام الزوجية عىل نكاح حمرمة العني)  ٢(

 مع مواهب اجلليل، مواهـب )٣/٤٨١(التاج واإلكليل : جية عىل نكاح حمرمة الوصفوينظر قوهلم يف ترتب أحكام الزو
 ). ٣/٤٨١(اجلليل

، )٥/١٣٧(، الوسيط للغزايل )١٢/٣١١(هناية املطلب : ينظر قوهلم يف عدم ترتب أحكام الزوجية عىل نكاح حمرمة العني)   ٣(
 ). ٣/١٦٧(، أسنى املطالب )٨/١٠٥(العزيز رشح الوجيز 

، هنايـة )٤/١٨١(، املهذب للشـريازي )٦/١٣٩(األم : قوهلم يف ترتب أحكام الزوجية عىل نكاح حمرمة الوصفوينظر 
 ). ٣/١٦٦(، أسنى املطالب )٩/٣٤٤(، البيان للعمراين )٥/١٣٧(، الوسيط للغزايل )١٢/٢٨٧(املطلب 

 ).١٠/٣٥(املغني :ينظر قوهلم يف عدم ترتب أحكام الزوجية عىل نكاح حمرمة العني   )٤(
، رشح منتهـى )٨/٣٠٦(، الفـروع  )١٠/١٥(املغنـي : وينظر قوهلم يف ترتب أحكام الزوجية عىل نكاح حمرمة الوصف

= 

١٥٠ 



 
 

 ١٥١ 

 بـني أن يكـون التحـريم لعـني املـرأة، أو لوصـف يف ترتـب عدم اعتبار الفـرق: القول الثاين
 .أحكام الزوجية

 : عىل قولنيواختلفوا يف وجه اجلمع
 .مة الوصفأن أحكام الزوجية ترتتب عىل نكاح  حمرمة العني، وحمر: القول األول

 .)٣(َّ، ورواية خمرجة عند احلنابلة)٢(ٌ، وقول للشافعية)١(وهو قول أيب حنيفة
 .أن أحكام الزوجية ال ترتتب عىل نكاح  حمرمة العني، وحمرمة الوصف: الثاينالقول 

 .)٦(ٌ، وقول للشافعية)٥(، واملالكية)٤(وهو قول أيب يوسف وحممد بن احلسن من احلنفية

 ــــــــــــــــــ
 ).     ٢٢٥-٥/٢٢٤(اإلرادات للبهويت  =
، تبيني احلقائق )٢/٣١٢(، بدائع الصنائع )٥/٣٩(املبسوط : ينظر قوهلم يف ترتب أحكام الزوجية عىل نكاح حمرمة العني   )١(

  ) .٣/٢٨٦(، فتح القدير البن اهلامم )٣/٢٢٣( فتح القدير ، البحر الرائق  مع)٣/٢٨٥ ( رشح اهلداية، العناية)٢/١٧٢(
، تبيـني )٢/٣١٢(، بـدائع الصـنائع )٥/٣٩(املبسوط : وينظر قوهلم يف ترتب أحكام الزوجية عىل نكاح حمرمة الوصف

 ).   ٣/٢٢٣(، البحر الرائق )٢/١٧٢(احلقائق 
 ).٨/٩٩(العزيز رشح الوجيز :   ينظر قوهلم يف ترتب أحكام الزوجية عىل نكاح حمرمة العني) ٢(

، هنايـة )٤/١٨١(، املهذب للشـريازي )٦/١٣٩(األم : وينظر قوهلم يف ترتب أحكام الزوجية عىل نكاح حمرمة الوصف
 ).   ٣/١٦٦(طالب ، أسنى امل)٩/٣٤٤(، البيان للعمراين )٥/١٣٧(، الوسيط للغزايل)١٢/٢٨٧(املطلب 

 ).١٠/٣٥(املغني : ينظر قوهلم يف ترتب أحكام الزوجية عىل نكاح حمرمة العني)   ٣(
، رشح منتهـى )٨/٣٠٦(، الفـروع  )١٠/١٥(املغنـي : وينظر قوهلم يف ترتب أحكام الزوجية عىل نكاح حمرمة الوصف

 ).      ٢٢٥-٥/٢٢٤(اإلرادات للبهويت 
، تبيـني احلقـائق )٥/٣٩(املبسـوط :  حمرمـة الوصـف، وتب أحكام الزوجية عىل نكاح حمرمة العنيينظر قوهلم يف عدم تر)   ٤(

 .)٣/٢٢٣(، البحر الرائق )٢/١٧٢(
، )١١١٧-٣/١١١٦(عيون املجالس : ينظر قوهلم يف عدم ترتب أحكام الزوجية عىل نكاح حمرمة العني، و حمرمة الوصف)   ٥(

 ). ٤/٣٢٥(الذخرية 
، )٥/١٣٧(، الوسيط للغزايل )١٢/٣١١(هناية املطلب : م يف عدم ترتب أحكام الزوجية عىل نكاح حمرمة العنيينظر قوهل)   ٦(

 ).٣/١٦٧(، أسنى املطالب )٨/١٠٥(العزيز رشح الوجيز 
، العزيـز رشح الـوجيز )٩/٣٤٢(البيان للعمـراين : وينظر قوهلم يف عدم ترتب أحكام الزوجية عىل نكاح حمرمة الوصف

)٨/٩٩.(  



 
 

 ١٥٢ 

 :الرتجيح
هللا أعلم اعتبار الفرق؛ وذلك ألن نكاح حمرمة العني أشد حرمة  من حمرمة الوصف؛ يظهر وا

 . مة العني لذاهتا، فال ترتتب آثار النكاح عليهَّألن منع نكاح حمر
 
 

َّأن يف كال الفرعني نكاحا يف الكفر المرأة حمر ٍ  .مةً


 
مة الوصف، فإنه يرتتـب عـىل َّمة العني ال يرتتب عليه آثار النكاح؛ بخالف حمرَّأن نكاح حمر

 .نكاحها آثار النكاح


  
ًأن التحريم يف املحرمة لعينها يرجع إىل نفس املرأة وعينها، فال حتل بوجه، وهو أيضـا أشـد 

 أصل، فال ترتتب عليه آثار النكاح؛ ويفارق حتريم املحرمة لوصف مما حرمة؛ ألنه حتريمهن حتريم
 .)١(ال يتأبد؛ ألن حتريمها طاريء، فإذا زال الوصف من العني، زال حتريمها

 
       

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٣/١٩٦(، مغني املحتاج )٢/٥٩١(املعونة للقايض عبد الوهاب : ينظر)   ١(



 
 

 ١٥٣ 




 
 

الزوجـة وأمهـا ليسـت وبنـت ،  هـي الزوجـة)١( فإن احلليلـة« :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
وكذلك أم أم الزوجة أم ،  فإن ولد الربيب ربيب؛ كام أن ولد الولد ولد)٢(زوجة؛ بخالف الربيبة

 .)٣(»للزوجة 
 

 ـــــــــــــــــ
ُّوهو حليلها؛ ألن كل واحد مـنهام حيـال صـاحبه، ، امرأته: َّ من حل، وأصلها فتح اليشء، وحليلة الرجل:احلليلة يف اللغة )  ١( ُ

وهو من ذلك ، حليلته جارته: هنا حمللة له، ويقالسميت الزوجة حليلة؛ ألن كل واحد منهام حيل إزار اآلخر؛ وأل: ويقال 
 .واجلمع حالئل، ُألهنام حيالن بموضع واحد

) حـل: مـادة(القـاموس املحـيط ، )١١/١٦٤) (حلـل: مادة(، لسان العرب)٢/٢٠) (حل: مادة(مقاييس اللغة : ينظر
 .)٦٣) (حلل : مادة(خمتار الصحاح ، )١٢٧٤(

 .الزوجة: واحلليلة يف اصطالح الفقهاء
 رشح منتهـى اإلرادات للبهـويت ،)٣٢٢ ( عىل أبـواب املقنـع، املطلع)٣/٦٠٤ ( يف رشح ألفاظ اخلرقيالدر النقي: ينظر

)٥/١٥٩.( 
ّ من رب يدل عىل أصول، ومنها:  الربيبة يف اللغة )٢( ومنه الربيبة وهـي احلاضـنة؛ ألهنـا تصـلح ، إصالح اليشء والقيام عليه: َ

 . ورببته أرببه، ّرببت الصبي أربه:يقال ،وجتمعه، وتقوم به، اليشء
 . واألنثى ربيبة، ابن امرأته من غريه وهو بمعنى مربوب: وربيب الرجل

ُّوالراب  .الذي يقوم عىل أمر الربيب: َّ
ـب: مــادة(، لســان العــرب )٢/٣٨٢)(رب: مــادة(مقــاييس اللغــة : ينظــر القــاموس املحــيط ، )١/٤٠٥) (رـب

 ).٩٦) (ربب: مادة (، خمتار الصحاح)١١٢)(الرب:مادة(
 . هي بنت الزوجة من غري الزوج:والربيبة يف اصطالح الفقهاء

 ).   ٣٢٢ ( عىل أبواب املقنعاملطلع: ينظر
 ).٣٢/٦٦(جمموع الفتاوى )   ٣(



 
 

 ١٥٤ 

 
 :مذاهب العلامء يف أحكام الفرعني الفقهيني  -أ

 .وأمها احلليلة بنت: الفرع األول
وهل ،   إذا تزوج االبن فهل يصح لألب أن يتزوج بأم زوجة االبن، أو بنتها: صورة املسألة 

 يصح لالبن التزوج بأم زوجة أبيه، أو بنتها ؟
، )١(بنات حالئل األبناء واآلباء وأمهاهتن، ال يأخذن حكم احلالئل باتفاق العلامء من احلنفية

 .)٤(ابلة، واحلن)٣(، والشافعية)٢(و املالكية
 : واستدلوا عىل ذلك بأدلة، منها

 : الدليل األول
 .)٥(M 2  1  0  /  .L : قوله تعاىل 

 أن اهللا تبارك وتعاىل ملا ذكر املحرمات يف اآليـة أخـرب أن مـا : وجه الداللة من اآلية الكريمة
 .دوهنن حالل، ومن ذلك  بنات احلالئل وأمهاهتن

 : الدليل الثاين
 .)٦(اص لزوجة االبن واألب، فال يتناول غريهن من بناهتن، أو أمهاهتن أن احلالئل اسم خ
 : الدليل الثالث

 .)٧(علة، تقتيض حتريمهن  أن بنات احلالئل وأمهاهتن، التوجد فيهن
 ـــــــــــــــــ

 ).   ٨/١٠٥(،حاشية ابن عابدين عىل الدر املختار )٣/١٢٠(فتح القدير البن اهلامم  ،)٢/١٠٢(تبيني احلقائق : ينظر)  ١(
، حاشية العدوي عىل كفاية )٢/١٩(الفواكه الدواين ) ٤/٥٠٨(النوادر والزيادات ، ) ٢/٥٣٦(الكايف البن عبدالرب : ينظر)  ٢(

 ).  ٢/٥٣(الطالب الرباين 
 ).٣/١٧٧(مغني املحتاج ، )٧/١٥٩(النجم الوهاج ، )٧/١١٢(، روضة الطالبني )٨/٣٥(العزيز رشح الوجيز : ينظر)  ٣(
، رشح منتهـى )٣/٣٣٦ ( للحجـاوياإلقنـاع ،)٧/٥٩(املبـدع  ، مع املقنع واإلنصاف)٢٠/٢٨٢( ح الكبريالرش: ينظر)  ٤(

 ).  ٥/١٥٩(اإلرادات للبهويت 
 .من سورة النساء) ٢٤(من اآلية )  ٥(
 ).٥/١٦٢(رشح الزركيش ، )٣/١٢٠(، فتح القدير البن اهلامم )١/١٠٢(تبيني احلقائق : ينظر)  ٦(
 .)٩/٥٢٥ (املغني: ينظر)  ٧(



 
 

 ١٥٥ 

 : الربيبة وأم أمها بنت: الفرع الثاين
 أمها، أم ال؟ إذا تزوج الرجل، وكانت له ربيبة،  أحترم عليه بنات الربيبة، وأم :صورة املسألة

، )٣(، والشـافعية)٢(، واملالكيـة)١( بنات الربيبـة وأم أمهـا كحكمهـا، وإىل هـذا ذهـب احلنفيـة
 .)٤(واحلنابلة

 :واستدلوا عىل ذلك بأدلة، منها
 :الدليل األول

 .)٥( M   i  h  g  fL :قوله تعاىل
  .)٦( لن يف عمومها أن اسم الربيبة يف اآلية يشمل بنات الربيبة فيدخ:وجه الداللة من اآلية

 :الدليل الثاين
وإن مل ، اإلمجاع، فقد اتفق األئمة األربعة عىل أن الربيبة حترم عىل زوج أمها إذا دخـل بـاألم

 .)٧(تكن يف حجر املتزوج بأمها
 :الدليل الثالث

 .)٨(القياس عىل البنت، فبنت الزوجة كبنتها من الرجل
 ـــــــــــــــــ

، حاشية ابن عابدين )٣/١٢٠(فتح القدير البن اهلامم ، )٢/١٠٢(، تبيني احلقائق )٣/٨٥(االختيار لتعليل املختار : ينظر)   ١(
 ).  ٨/١٠٤(عىل الدر املختار 

 ).٢/٥٢ (، حاشية العدوي عىل كفاية الطالب الرباين)٢/١٩( الفواكه الدواين ،)٢/٥٣٦(الكايف البن عبدالرب : ينظر)   ٢(
 ). ٧/١٥٩(النجم الوهاج ، )٥/١٠٦(الوسيط للغزايل، )٤/١٤٥(املهذب للشريازي : ينظر)   ٣(
، رشح منتهى )٣/٣٣٧ ( للحجاوي، اإلقناع)٨/١١٥(اإلنصاف ،  مع املقنع واإلنصاف)٢٠/٢٨٣( الرشح الكبري: ينظر)   ٤(

 ).      ٥/١٥٩(اإلرادات للبهويت 
 .ة النساءمن سور) ٢٣(من اآلية    )٥(
حاشية ابن عابـدين ، )٣/١٢٠(فتح القدير البن اهلامم ، )١٠٢(/تبيني احلقائق ، )٣/٨٥(االختيار لتعليل املختار : ينظر)   ٦(

 ).     ٥/١٦٢(رشح الزركيش ، )٨/١٠٤(عىل الدر املختار 
، الـنجم )٨/٣٤(عزيـز رشح الـوجيز ، ال)٣/٧٣(تبيني املسالك ، )٨/١٠٤(حاشية ابن عابدين عىل الدر املختار : ينظر)   ٧(

 ).٥/١٥٩(، رشح منتهى اإلرادات للبهويت )٥/١٦٢ (، رشح)٧/١٥٩(الوهاج 
 ).٨/٣٤(العزيز رشح الوجيز : ينظر)   ٨(



 
 

 ١٥٦ 

 : مذاهب العلامء يف اعتبار الفرق -ب
 احلليلة وأمها ال حيـرمن كاحلليلـة؛ بنتاعتبار الفرق وهو االتفاق عىل أن  العلامء إىل  ذهب

 وهو اختيار شيخ اإلسـالم ابـن - كام سبق بيان ذلك – الربيبة وأم أمها حيرمن كالربيبة بنتوأما 
 .)١(تيمية

 

 
ة، بنـت ملحرمـة باملصـاهرة، وكـال مـن أم احلليلـة، وأم أن كال من بنت احلليلة وبنـت الربيبـ

 .الربيبة، أم ملحرمة باملصاهرة


 
 : الفرق بينهام من وجهني

 . أن بنت احلليلة ليست حمرمة؛ بخالف بنت الربيبة بأهنا حمرمة باملصاهرة:الوجه األول 
 .يست حمرمة؛ بخالف أم الربيبة فإهنا حمرمة باملصاهرة أن أم احلليلة ل:الوجه الثاين 
 

 
، وألن علـة )٢( M   i  h  g  fL :أن ابنة الربيبة ربيبة؛ لقوله تعـاىل 

وهـذا املعنـى ، لكوهنا يف حجرة يف بيتـه، حتريم الربيبة أنه يشق التحرز من النظر إليها واخللوة هبا
 .أما أمهات الربائب فمحرمات؛ ألن أم أم الزوجة أم للزوجة، فلتيوجد يف بنتها وإن س

وال يوجد ذلـك يف ، ُوابنة احلليلة ليست حليلة، ألن احلليلة حرمت بنكاح األب واالبن هلا
 .)٣(ابنتها وأمها

       

 ـــــــــــــــــ
 . )٣٢/٦٦(جمموع الفتاوى : ينظر)   ١(
 .من سورة النساء) ٢٣(من اآلية )   ٢(
 ) .٢/٤٤ ( يف الفرق بني املسائل، إيضاح الدالئل)٥/١٦٢(رشح الزركيش ، )٩/٥٢٦(املغني : ينظر)  ٣(



 
 

 ١٥٧ 





 

 يف والرشوط  إىل التسوية بني الرشوط يف النكاح– رمحه اهللا – تيمية  ذهب شيخ اإلسالم ابن
الوفاء بالرشوط يف النكاح أوىل منه بالوفاء « :عدم الفرق بينها ، وقال يف بيان إذا كانت فاسدةالبيع

بالرشوط يف البيع، فإذا كانت الرشوط الفاسدة يف البيع ال يلزم العقـد بـدوهنا، بـل إمـا أن يبطـل 
وإما أن يثبت اخليـار ملـن فـات غرضـه باالشـرتاط إذا بطـل الرشط، فكيـف بـاملرشوط يف العقد، 
 .)١(»! النكاح 

فالنكاح املرشوط فيه رشط فاسد مل يلزم الشارع صـاحبه أن يعقـده « : وقال يف موضع آخر
زمـه ًبدون ذلك الرشط، وال هو التزم أن يعقده جمردا عن الرشط، فإلزامه بام مل يلتزمه هو، وال أل

 .)٢(»به الشارع، إلزام للناس بام مل يلزمهم اهللا وال رسوله، وذلك ال جيوز 



       



 ـــــــــــــــــ
 ).   ٣٤/١٢٥(جمموع الفتاوى )   ١(
    ).٣٢/١٦٠ (املصدر السابق)   ٢(



 
 

 ١٥٨ 




 
 
، )٣(كاحلريب: ، واختارها كثري من أصحابه)٢(وأمحد يف الرواية الثانية عنه، )١( ذهب الشافعي 

ىل الفرق بـني نكـاح الشـغار واملتعـة والتحليـل املرشوط يف العقـد وبـني املهـر والقايض أيب يعىل إ
، أن النكاح يبطل مـع نكـاح الشـغار واملتعـة: املحرم ونفي املهر املرشوط يف العقد، والفرق بينهام

 .    ويصح النكاح مع املهر املحرم ومع نفي املهر، ونكاح التحليل املرشوط يف العقد
بـأن : ومـا أبطلـوه، من عقـود النكـاح مـع الرشط الفاسـد  ماصححوه وهؤالء يفرقون بني

وأمـا النكـاح بـاملهر الفاسـد ورشط نفـي املهـر ... ًوإال كان بـاطال، الرشط إذا انتفى وقع النكاح
 عـىل أن النكـاح يصـح بـدون تسـمية املهـر فيصـح مـع نفـي ً بناء)٤(فصححوه موافقة أليب حنيفة 

 .)٥(املهر
 وأما الشافعي، ومن وافقه من أصحاب «: سالم يف عدم اعتبار هذا الفرقوقال شيخ اإل      

 ـــــــــــــــــ
 )٩/٢٧٩(، البيان للعمراين )٤/١٦٠(املهذب للشريازي : ينظر قول الشافعية يف بطالن نكاح التحليل املرشوط يف العقد   )١(

 ). ٩/٤٤٨(البيان للعمراين ، )٤/٢١٢(املهذب للشريازي :  نفي املهروينظر قوهلم يف صحة النكاح مع
كشـاف القنـاع ، )٨/١٦١(اإلنصاف ، )٨/٢٤٦(الفروع : ينظر قول احلنابلة يف بطالن نكاح التحليل املرشوط يف العقد)   ٢(

)١١/٣٧٦( 
 ،   )١١/٣٦٨(اف القناع ، كش)٨/١٦٥(اإلنصاف ، )٨/٢٨٧(الفروع : وينظر قوهلم يف صحة النكاح مع نفي املهر

هـ، وسمع من أيب نعيم الفضل، واإلمـام ١٩٨ولد سنة  إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن برش، أبو إسحاق احلريب، :هو)    ٣(
ًأمحد، وكان إماما يف العلم، رأسا يف الزهد، عارفا بالفقه، بصريا باألحكام، حافظا للحـديث، وصـنف كتبـا كثـرية منهـا ً ً ً :

 .هـ ٢٨٥تويف ببغداد سنة ، يث، ودالئل النبوةغريب احلد
 ).   ١/٣٠٢(املنهج األمحد ) ١/٢١٢(، املقصد األرشد )١/٢١٨(طبقات احلنابلة : ينظر يف ترمجته

 ).٢/١٠٢(االختيار لتعليل املختار ، )٢/٢٧٤(بدائع الصنائع : ينظر)   ٤(
 ).٣٢/١٥٨(جمموع الفتاوى )   ٥(

 ).٣٨٥-٣٣٠(، العقود )٣٤/١٢٦(جمموع الفتاوى : وينظر



 
 

 ١٥٩ 

أو تعليق العقد أو غـري ذلـك ، ًأمحد، فتكلفوا الفرق بني الشغار وغريه؛ ألن فيه ترشيكا يف البضع
ّمما قد بسط يف غري هذا املوضع، وبني فيه أن كل هذه الفروق غري مـؤثرة، وأن الصـواب مـذهب  ُ

 يف عامـة أجوبتـه وعامـة أكثـر قـدماء )٢(وهـو املنصـوص عـن أمحـد،  وغـريه)١(أهل املدينة مالـك
وأن النكاح ليس بالزم إذا رشط فيه ، أن العلة يف إفساده برشط إشغار النكاح عن املهر: أصحابه

     .)٣(»نفي املهر أو مهر فاسد
 

       













 ـــــــــــــــــ
مواهـب اجلليـل ، )٢/٦٠٤(املعونة للقايض عبـد الوهـاب : ينظر قول املالكية يف بطالن نكاح التحليل املرشوط يف العقد)   ١(

)٣/٤٦٩( 
 ).    ٣/١١٦٠(، عيون املجالس )٤/٥٤٤(النوادر والزيادات : وينظر قوهلم يف بطالن النكاح مع نفي املهر

كشـاف القنـاع ، )٨/١٦١(اإلنصاف ، )٨/٢٤٦(الفروع : نابلة يف بطالن نكاح التحليل املرشوط يف العقدينظر قول احل)   ٢(
)١١/٣٧٦( 

 ).٨/١٦٥(اإلنصاف ، )٨/٢٨٧(الفروع : وينظر قوهلم يف بطالن النكاح مع نفي املهر
 ). ٥/٧٩(املستدرك عىل الفتاوى ، )٣/٤١٤(جامع املسائل ، )٣٤/١٢٦(جمموع الفتاوى )   ٣(



 
 

 ١٦٠ 




  
 

 فلم يعترب )١(أنه ال جيب مهر: فمن تزوج برشط «:– رمحه اهللا – قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
  فمن طلب النكاح بال ...ًالذي أذن اهللا ؛ فإن اهللا إنام أباح العقد ملن يبتغي بامله حمصنا غري مسافح

فهـذا ...ف من اعتقد أنه ال بد من مهر؛ لكـن مل يقـدرهوهذا بخال، مهر فلم يفعل ما أحل اهللا له 
 .)٢(»وهو مهر املثل، نكاح املهر املعروف

 
 

 :مذاهب العلامء يف أحكام الفرعني الفقهيني -أ
 .طلب النكاح بال مهر: الفرع األول
 :صورة املسألة

، الرجل املرأة عىل أن ال مهر هلا يف احلال، وال غريه، وال بعـد الـدخول وال غـريهأن يتزوج 
 فهل يصح هذا النكاح؟

 :اختلف العلامء يف ذلك عىل قولني
 .ال يصح النكاح مع نفي املهر: القول األول

 ـــــــــــــــــ
ُمهرت املرأة: أجرها، وهو الصداق، ويقال: مهر املرأة: أجر يف يشء خاص، يقال: املهر يف اللغة)   ١( ْ ُأمهرهـا مهـرا وأمهرهتـا،  ََ ْ ْ ُ َْ ََ ًَ َ

 . الغالية املهر: وجيمع عىل مهور، واملهرية
 ).٥/١٨٤) (مهر: دةما(، لسان العرب )٥/٢٨١) (مهر: مادة(، مقاييس اللغة )٢/٨٢١) (مهر: مادة (الصحاح: ينظر

 . هو املال الذي جيب يف عقد النكاح عىل الزوج، يف مقابلة منافع البضع، أما بالتسمية أو بالعقد: واملهر يف اصطالح الفقهاء
 .     مع فتح القدير) ٣/٢٠٤( اهلداية رشحالعناية : ينظر

 ).٣٤/١٢٦(جمموع الفتاوى )   ٢(
 .الدين، واجلامل، واحلسب، واملال: واألصل فيه، اعتبار أربع صفات، يها القدر الذي يرغب به مثله ف:ومهر املثل

 ).      ٢/٥٥٠(املعونة للقايض عبدالوهاب ، )٢/٤٨١(عقد اجلواهر الثمينة : ينظر



 
 

 ١٦١ 

، وهـو )٤(، واحلنابلـة)٣(ٌ، وقـول عنـد الشـافعية)٢(، وقـول املالكيـة)١(وهو قول بعض احلنفية
     .)٥(ار شيخ اإلسالم ابن تيميةاختي

 .  يصح النكاح مع نفي املهر وجيب مهر املثل:القول الثاين
 .)٨(، واملذهب عند احلنابلة)٧(، والصحيح عند الشافعية)٦(وهو قول أكثر احلنفية

 
 :أدلة القولني

 :أدلة القول األول
 : الدليل األول

 . )٩(M 8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .9L :قوله تعاىل
 أنه قيد النكاح بابتغاء املال، فمن تزوج برشط أنه ال جيب مهـر، فلـم :وجه الداللة من اآلية

 ـــــــــــــــــ
 )٢/٢٧٤(بدائع الصنائع : ينظر)   ١(
، مواهـب اجلليـل )٢/٤٨٠( ، عقـد اجلـواهر الثمينـة)٣/١١٦٠( ، عيون املجالس)٤/٥٤٤( النوادر والزيادات: ينظر)  ٢(

)٣/٥٠٩( ، الصغري مع بلغة السالك )حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري )٢/٢٥(الفواكه الدواين ، )٢/٤٤٩ ،
)٢/٣١٣   .( 

 ). ٧/٢٨٠(روضة الطالبني ، )٩/٤٤٨(البيان للعمراين ، )٤/٢١٢(املهذب للشريازي  :ينظر)   ٣(
 ).٨/١٦٥(ف اإلنصا، )٨/٢٨٧(الفروع : ينظر)   ٤(
 ).٣٨٥-٣٣٠(، العقود )٣٤/١٢٦(جمموع الفتاوى : ينظر)   ٥(
فتح القدير البـن اهلـامم ، )٢/١٣٦(تبيني احلقائق ، )٢/١٠٢(االختيار لتعليل املختار ، )٢/٢٧٤(بدائع الصنائع : ينظر)  ٦(

)٣/٢٠٥.( 
روضـة الطـالبني ، )٨/٢٧٤(ح الـوجيز العزيـز رش، )٩/٤٤٨(البيـان للعمـراين ، )٤/٢١٢(املهذب للشـريازي : ينظر ) ٧(

حاشـية اجلمـل ، )٦/٣٤٧(هنايـة املحتـاج ،  مـع حاشـية الرشواين وابـن قاسـم)٧/٣٩٤(حتفة املحتـاج ، )٧/٢٨٠(
)٤/٢١٧  .( 

، )٥/١٨٩(رشح منتهـى اإلرادات للبهـويت ، )٥/١٥٤(، كشاف القناع )٨/١٦٥(اإلنصاف ، )٨/٢٨٧(الفروع : ينظر)  ٨(
 ).٥/٢١٧(مطالب أوىل النهى 

 . من سورة النساء) ٢٤(من اآلية )   ٩(



 
 

 ١٦٢ 

 .)١(ًيعترب الذي أذن اهللا؛ فإن اهللا إنام أباح العقد ملن يبتغي بامله حمصنا غري مسافح
 :الدليل الثاين

ح ال يصـح مـع نفـي القياس عىل البيع، فكام أن البيع ال يصح مع نفي الثمن، فكذلك النكا
 .املهر

 بأـنـه قـيـاس مـع الـفـارق، ـفـإن املقصـود يف النـكـاح، التواـلـد :نـوقش: مناقشـة اـلـدليل الـثـاين
 فال يشرتط  فيه ذكـره بخـالف البيـع، فـإن الـثمن -الذي هو ركن البيع -واالزدواج، دون املال 

 فلـيس بعـوض عوض أصيل فيه، وترك تسميته تفسده، كرتك تسمية أحد الـزوجني، و أمـا املهـر
 .)٢(أصيل

ِبأن اهللا تعاىل قد عظم شأن الصداق يف القرآن، وأمر بإيتائه عىل أنـه نحلـة، وعلـق : وأجيب
َّاحلل به، وهنى عن أخذ يشء منه، بغري طيب نفس املرأة، فشأنه يف القرآن أعظم مـن شـأن الـثمن 

ـه  ـه أوجــب؛ لقوـل ـاء ـب ـا :( rواألجــرة، والوـف ـه ـم ـوا ـب ـه إن أحــق الرشوط أن توـف  اســتحللتم ـب
 . )٣()الفروج

 : الدليل الثالث
القياس عىل نكاح الشغار، فإن علة حتريم الشغار أنـه ال مهـر بيـنهام وال فـرق بـني هـذا 

 .)٤(وهذا
 :الدليل الرابع

 إال r - الذي طلب منه أن يزوجه الواهبة نفسها لرسول اهللا- مل يزوج الرجل rأن النبي 

 ـــــــــــــــــ
 ).٣٤/١٢٦(جمموع الفتاوى : ينظر)   ١(
 ).٣/٢٠٥(، الكفاية مع فتح القدير )٣/٢٠٥(فتح القدير البن اهلامم ، )٢/١٣٦(تبيني احلقائق : ينظر)   ٢(
، )٢٧٢١(برقم ) ٤٨٢( عقدة النكاح الرشوط يف املهر عند: الرشوط، باب: صحيحيه، كتاب: البخاري يف:أخرج احلديث)   ٣(

 .واللفظ له
 ).    ١٤١٨(برقم ) ٦٤١-٦٤٠(الوفاء بالرشوط : النكاح، باب: صحيحه، كتاب: ومسلم يف

 )٣٥٢(العقود : ينظر)   ٤(



 
 

 ١٦٣ 

 .)١(رها، أن يعلمها ما معه من القرآنبمهر، حتى انتهى إىل أن يكون مه
 :أدلة القول الثاين

 :الدليل األول
̄  ° M :قول احلق تبارك وتعاىل    ®  ¬  «      ª  ©  ̈   §  ¦   ¥L)٢( . 

النكاح من الواهبة نفسها له، فـدل عـىل أن  rللنبي  أن اهللا تبارك وتعاىل أباح:  وجه الداللة
أو عقد يصح من غري البـدل، فـإذا اشـرتط فيـه نفـي البـدل مل ، النكاح عقد ال يبطله جهالة البدل

 . )٣(يبطله
، فمن نكـح  r بأن النكاح من غري مهر مل يكن إال لرسول اهللا:نوقش: مناقشة الدليل األول

 . )٤(ًبغري مهر، صار كام لو نكح نكاحا ليس له
 :الدليل الثاين

 .  ٍكلخلو العقد من املهر يف :القياس عىل املفوضة؛ بجامع 
 فال يلزم من صحة النكاح مع املسكوت بأنه قياس مع الفارق،: نوقش: مناقشة الدليل الثاين

 .  )٥(فإن السكوت عن تقدير العوض يرجع فيه إىل العرف، صحته مع نفيه عن فرضه
 :الدليل الثالث

 القياس عىل النكاح بالرشوط الفاسدة، فكام أن النكـاح، ال يبطـل بـالرشوط الفاسـدة، فـال
 .)٦(يبطل برشط عدم املهر

املنافيـة -بعـدم التسـليم، فـإن النكـاح بـالرشوط الفاسـدة : نـوقش : مناقشة الدليل الثالـث

 ـــــــــــــــــ
  .    )٨٧ص  (تقدم خترجيه)   ١(
 . من سورة األحزاب) ٥٠(من اآلية )   ٢(
 ). ٤/١٠٧ (رؤوس املسائل اخلالفية للعكربي: ينظر)   ٣(
 ).٩/٤٤٨(البيان للعمراين ، )٤/٢١٢(املهذب للشريازي : ينظر)   ٤(
 ).٣٣٢(العقود )   ٥(
 ).      ٣/٢٠٥(فتح القدير البن اهلامم ، )٢/١٣٦(تبيني احلقائق : ينظر)   ٦(



 
 

 ١٦٤ 

 . )١( باطلة ومبطلة له، ومنها نفي ما البد للعقد منه وهو املهر-ملقصود العقد
 

 : املوازنة والرتجيح
؛ يصـح النكـاح مـع نفـي املهـر بأنـه ال : رجحان القول األول؛ القائـل- واهللا أعلم- يظهر 
 : وذلك لآليت
 : أن النكـاح موجـب للصـداق، فقـد أمـر اهللا تعـاىل بإيتائـه، وعظـم شـأنه، قـال تـعـاىلً: أوال

M  wv  u  t   sL)٢( . 
 .r أن التزوج بال مهر من خصائص النبيً: ثانيا
ه عن املهـر، فلـام ، وال يعقل له علة مستقيمة إال إشغار)٣( هنى عن الشغارr أن النبي ً: ثالثا

 .)٤(اشرتطا إشغار النكاحني عن املهر بطال
 

 . من اعتقد وجوب املهر، ولكن مل يقدره:الفرع الثاين
 لوليها يف تزوجيها، مع تفويض قدر املهر، أو -األمر  اجلائزة -أن تأذن املرأة : صورة املسألة

 ًيزوجها وليها، وال يذكر مهرا، فهل يصح هذا النكاح؟
، )٦(، واملالكيـة)٥(اح بدون تقدير املهر، وهلـا مهـر املثـل، وإىل هـذا ذهـب احلنفيـة يصح النك

 ـــــــــــــــــ
 ).٤١٢-٤١١(العقود : ينظر)   ١(
 .    من سورة النساء) ٤(من اآلية )   ٢(
 ).٥١١٢(برقم ) ٩٢١(الشغار: النكاح، باب: صحيحه، كتاب: بخاري يفال: أخرج احلديث)   ٣(

 ).١٤١٥(برقم ) ٦٤٠(حتريم نكاح الشغار وبطالنه : النكاح، باب: صحيحه، كتاب: ومسلم يف
 ).٣٥٢(العقود : ينظر)   ٤(
فتح ، )٢/١٣٦( احلقائق تبيني، )٢/١٠٢(االختيار لتعليل املختار ، )٢/٢٧٤(، بدائع الصنائع )٥/٦٢(املبسوط: ينظر)   ٥(

 ).    ٣/٢٠٤(القدير البن اهلامم 
رشح خمترص خليـل ، )٤/٣٦٧(الذخرية ، )٢/٥٥٥(، املعونة للقايض عبد الوهاب )٤/٤٥١(النوادر والزيادات : ينظر)   ٦(

لرشح حاشية الدسوقي عىل ا ،)٢/٤٤٩( ، الرشح الصغري مع بلغة السالك)٢/٢٥(الفواكه الدواين ، )٣/٢٧٤(للخريش 
 ).   ٢/٣١٣(الكبري 



 
 

 ١٦٥ 

 .)٢(، واحلنابلة)١(والشافعية
 :يةتوذلك لألدلة اآل
 :الدليل األول

 .)٣(M ~}  |  {  z  y  x  w    v  u  t  s  r  qL:قوله تعاىل
والطـالق املبـاح ، واملسيسأن اهللا تبارك وتعاىل أباح الطالق مع عدم الفرض : وجه الداللة

 .)٤(ال يكون إال يف نكاح صحيح ال خالف فيه، فدل عىل جواز النكاح بال تسمية
 :الدليل الثاين

ـــاىل ـــه تـع MZYXWVU:قوـل TSRQ  ]  \  [
  d   cb  a  ̀   _  ̂L)٥(. 

 :وجه الداللة 
 :قوـلـهأن املـراد ـمـن الـطـالق، الـطـالق يف نكـاح ال تـسـمية فـيـه، ـبـدليل أنـه أوـجـب املتـعـة، ب

M  dL)٦(. 
 .)٧(واملتعة إنام جتب يف نكاح ال تسمية فيه، فدل عىل جواز النكاح من غري تسمية

 :الدليل الثالث
ً  عن ابن مسعود ريض اهللا عنه أنه سئل عن الرجل يتزوج امرأة، ومل يفرض هلا صداقا، ومل  ُ

 ـــــــــــــــــ
، )٤/١٨٩(رشح البهجـة ، )٣/٢٠٨(، أسنى املطالب )٨/٢٧٣(العزيز رشح الوجيز ، )٩/٤٤٤(البيان للعمراين :ينظر)  ١(

 ). ٤/٢٤٧(حاشية اجلمل ، )٦/٣٤٧(هناية املحتاج ،  مع حاشية الرشواين وابن قاسم)٧/٣٩٤(حتفة املحتاج 
، )٥/٢٧٢(رشح منتهى اإلرادات للبهويت ، )١١/٥٠٣(كشاف القناع ، )٨/٢٩٧(اف ، اإلنص)٨/٣١٤(الفروع : ينظر)   ٢(

 ).  ٥/٢١٧(مطالب أويل النهى 
 .من سورة البقرة) ٢٣٦(من اآلية )   ٣(
 ) . ٣/٢٧(املنتقى رشح املوطأ ، )٢/٢٧٤(بدائع الصنائع : ينظر)   ٤(
 .من سورة األحزاب) ٤٩(من اآلية )   ٥(
 .من سورة األحزاب) ٤٩(من اآلية )   ٦(
 . ً، وهذا الدليل للحنفية بناء عىل قوهلم يف املتعة)٢/٢٧٤(بدائع الصنائع : ينظر)   ٧(



 
 

 ١٦٦ 

  وعليهـا، شـططهلا مثل صـداق نسـائها، ال وكـس وال« :يدخل هبا حتى مات، فقال ابن مسعود
 .»العدة، وهلا املرياث 

قىض رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم يف بـروع « :، فقـال)١(األشجعي فقام معقل بن سنان
 . » مثل ما قضيت- امرأة منا -)٢(بنت واشق

 . )٣(tففرح هبا ابن مسعود 
 :وجه الداللة 

قبل الدخول، فدل عىل وقد تزوجت بغري مهر، ومات عنها ،  قىض هلا بمهر املثلrأن النبي 
 .)٤(أن النكاح يصح بدون تسمية املهر
 ـــــــــــــــــ

ّ معقل بن سنان بن مظهر األشجعي، أبو حممد، ويقال:هو)   ١( َ أبو : أبو عيسى، ويقال: أبو يزيد، ويقال: أبو عبد الرمحن، ويقال: ُ
اء قومه، روى عن النبي  صىل اهللا عليه وسلم  قصة تزويج بروع بنت واشق، وروى عنه  الفتح، وكان حامل لوشهدسنان، صحايب 

 .هـ٦٣نزل املدينة، ثم الكوفة واستشهد باحلرة سنة ، مرسوق، وعلقمة، واألسود، وعبد اهللا بن عتبة بن مسعود، ونافع
 اإلصـابة يف متييـز الصـحابة ،)٢/٥٧٦(سـري أعـالم النـبالء ، )٦٧٤(االستيعاب يف معرفة األصحاب : ينظر يف ترمجته

   ).١٠/٢١٠(، هتذيب التهذيب )٦/١٨١(
ً الرؤاسية الكالبية، أو األشجعية ، مات عنها زوجها هالل بن مرة، ومل يفرض هلا صداقا، فقىض هلا واشق بروع بنت :هي)   ٢(

 . النبي  صىل اهللا عليه وسلم  بمثل صداق نسائها، روى حديثها معقل بن سنان
، اإلصـابة يف متييـز الصـحابة )٨٧٩(، االسـتيعاب يف معرفـة األصـحاب )٣/٣٨( البن حبـان الثقات: يف ترمجتهاينظر 

)٧/٥٣٤(.    
 ).٢١١٦(برقم ) ٣٢١(ًفيمن تزوج ومل يسم هلا صداقا حتى مات : النكاح، باب: سننه، كتاب: أبوداود يف: أخرج احلديث)   ٣(

بـرقم ) ٢٧١(ماجاء يف الرجل يتزوج املرأة فيموت عنهـا قبـل أن يفـرض هلـا : النكاح، باب: سننه، كتاب: والرتمذي يف
 .»حديث حسن صحيح « :، وقال)١١٤٥(

 ).٣٣٥٥(برقم ) ٥١٩(إباحة التزوج من غري صداق : النكاح، باب: سننه، كتاب: والنسائي يف
 ).١٨٩١(برقم ) ٣٢٩(ذلك الرجل يتزوج وال يفرض هلا فيموت عىل : النكاح، باب: سننه، كتاب: وابن ماجه يف

 ) .٤٢٧٦(برقم ) ٧/٣٠٨(وأمحد يف املسند 
 .»صححه ابن مهدي« ):٥/٢٣٨٠(التلخيص احلبري : قال احلافظ ابن حجر يف

 ). ١٩٣٩(  برقم)٦/٣٥٨ (إرواء الغليل: وصححه األلباين يف
 ). ٢/١٠٢(االختيار لتعليل املختار : ينظر)   ٤(



 
 

 ١٦٧ 

 :الدليل الرابع
، فقد أمجع العلامء عـىل أن النكـاح يصـح بـدون تقـدير املهـر، و أن هلـا مهـر املثـل )١(اإلمجاع

 .بالدخول
 
 : مذاهب العلامء يف اعتبار الفرق-ب

 :اختلف العلامء يف اعتبار الفرق عىل قولني
وبني من اعتقد وجوبه ولكن مل يقدره، وهو ، ق بني طلب النكاح بال مهرالفر:القول األول

 .عدم صحة النكاح إذا طلب بال مهر، وصحته مع عدم التقدير
، وهـو )٥(، واحلنابلـة)٤(ٌ، وقـول عنـد الشـافعية)٣(، وقـول املالكيـة)٢(وهو قول بعض احلنفية

 ـــــــــــــــــ
 ). ٣/٢٧(، املنتقى رشح املوطأ )١٢٢٢-٣/١٢٢١ (إلمجاعيف مسائل ااإلقناع : ينظر)   ١(
 ).٢/٢٧٤(بدائع الصنائع : ينظر قوهلم يف بطالن النكاح مع نفي املهر )   ٢(

االختيار لتعليل املختار ، )٢/٢٧٤(، بدائع الصنائع )٥/٦٢( املبسوط: وينظر قوهلم يف صحة النكاح مع عدم تقدير املهر
 ).  ٣/٢٠٤(فتح القدير البن اهلامم ، )٢/١٣٦(تبيني احلقائق ، )٢/١٠٢(

، عقد اجلواهر الثمينة )٣/١١٦٠( ، عيون املجالس)٤/٥٤٤( النوادر والزيادات: ينظر قوهلم يف بطالن النكاح مع نفي املهر)  ٣(
، حاشية )٢/٢٥(الفواكه الدواين ، )٢/٤٤٩( الصغري مع بلغة السالك ، )٣/٥٠٩(، مواهب اجلليل )٢/٤٨٠(
 ).٢/٣١٣(دسوقي عىل الرشح الكبري ال

، )٢/٥٥٥(، املعونة للقايض عبدالوهاب )٤/٤٥١(النوادر والزيادات : وينظر قوهلم يف صحة النكاح مع عدم تقدير املهر
، الرشح الصغري مع بلغة السالك )٢/٢٥(الفواكه الدواين ، )٣/٢٧٤(خليل للخريش رشح ، )٤/٣٦٧(الذخرية 

 ).    ٢/٣١٣(دسوقي عىل الرشح الكبري حاشية ال، )٢/٤٤٩(
روضـة الطـالبني ، )٩/٤٤٨(البيـان للعمـراين ، )٤/٢١٢(املهذب للشريازي  :ينظر قوهلم يف بطالن النكاح مع نفي املهر)  ٤(

)٧/٢٨٠.( 
ى ، أسـن)٨/٢٧٣(العزيـز رشح الـوجيز ، )٩/٤٤٤(البيان للعمراين : وينظر قوهلم يف صحة النكاح مع عدم تقدير املهر

حاشية اجلمـل ، )٦/٣٤٧(هناية املحتاج ،  مع حاشية الرشواين وابن قاسم)٧/٣٩٤(حتفة املحتاج ، )٣/٢٠٨(املطالب 
)٤/٢٤٧.( 

 ).٨/١٦٥(اإلنصاف ، )٨/٢٨٧(الفروع : ينظر قوهلم يف بطالن النكاح مع نفي املهر)   ٥(
، )١١/٥٠٣(كشاف القناع ، )٨/٢٩٧(إلنصاف ، ا)٨/٣١٤(الفروع : وينظر قوهلم يف صحة النكاح مع عدم تقدير املهر

 ). ٥/٢١٧(، مطالب أويل النهى )٥/٢٧٢(رشح منتهى اإلرادات للبهويت 



 
 

 ١٦٨ 

      .)١(اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية
وبني من اعتقد وجوبه ولكن مل يقدره، ، م الفرق بني طلب النكاح بال مهر عد:القول الثاين

 .فكالمها يصح به النكاح
 .)٤(، واملذهب عند احلنابلة)٣(، والصحيح عند الشافعية)٢(وهو قول أكثر احلنفية

 :الرتجيح
اعتبار الفرق؛ وذلك ألن طلـب النكـاح بـال مهـر، جيعلـه يف :واهللا أعلم _يظهر أن الراجح 

م الشغار؛ ألن علة حتريم الشغار خلوه من املهر؛ بخالف من اعتقد وجوبه ولكن مل يقـدره، حك
 .   فإن املهر ثابت، ومل يسقط، وذلك جائز

 
 

 . ٍأن كال الفرعني نكاح خال من املهر


 
 .في املهر باطل، بخالف النكاح بدون تقدير املهر فإنه صحيحأن النكاح مع ن

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٣٨٥-٣٣٠(، العقود )٣٤/١٢٦(جمموع الفتاوى : ينظر)   ١(
تيار لتعليل املختار االخ، )٢/٢٧٤(بدائع الصنائع : مع عدم تقدير املهرته صحو ،ينظر قوهلم يف صحة النكاح مع نفي املهر)   ٢(

 ).  ٢٠٥-٣/٢٠٤(فتح القدير البن اهلامم ، )٢/١٣٦(تبيني احلقائق ، )٢/١٠٢(
العزيز رشح الوجيز ، )٩/٤٤٨(البيان للعمراين ، )٤/٢١٢(املهذب للشريازي : ينظر قوهلم يف صحة النكاح مع نفي املهر)   ٣(

هنايـة املحتـاج ، مـع حاشـية الرشواين وابـن قاسـم )٧/٣٩٤(حتفـة املحتـاج ، )٧/٢٨٠(روضة الطالبني ، )٨/٢٧٤(
 ).٤/٢١٧(حاشية اجلمل ، )٦/٣٤٧(

، أسـنى املطالـب )٨/٢٧٣(العزيز رشح الوجيز ، )٩/٤٤٤(البيان للعمراين : وينظر قوهلم يف صحة النكاح مع عدم تقدير املهر
 ). ٤/٢٤٧(حاشية اجلمل ، )٦/٣٤٧ (هناية املحتاج،  مع حاشية الرشواين وابن قاسم)٧/٣٩٤(حتفة املحتاج ، )٣/٢٠٨(

رشح ، )١١/٥٠٣(، كشاف القنـاع )٨/١٦٥(اإلنصاف ، )٨/٢٨٧(الفروع : ينظر قوهلم يف صحة النكاح مع نفي املهر)   ٤(
 ).٥/٢١٧(، مطالب أوىل النهى )٥/١٨٩(منتهى اإلرادات للبهويت 

، )١١/٥٠٣(كشاف القناع ، )٨/٢٩٧(اإلنصاف ، )٨/٣١٤(الفروع : وينظر قوهلم يف صحة النكاح مع عدم تقدير املهر
 ).٥/٢١٧(، مطالب أويل النهى )٥/٢٧٢(رشح منتهى اإلرادات للبهويت 



 
 

 ١٦٩ 

  
فمن تزوج برشط أنه ال جيب مهر فلـم يعتـرب ، أن النكاح ليس بالزم إذا رشط فيه نفي املهر

  . M :ًالذي أذن اهللا؛ فإن اهللا إنام أباح العقد ملن يبتغي بامله حمصنا غري مسـافح؛ كـام قـال تعـاىل
98  7  6  54  3  2  1  0  /L)فمن طلب النكاح بال مهـر )١ ،

: كام قال تعاىل، لكن مل يقدره، وهذا بخالف من اعتقد أنه ال بد من مهر، فلم يفعل ما أحل اهللا له
 M~}  |  {  z  y  x  w    v  u      t  s  r  qL)فـهــــذا  نـكــــاح املـهــــر )٢ ،

 .)٣(املعروف وهو مهر املثل
 

   
 .إذا دخل هبا: الفرع األول

إذا دخل بمن نفي مهرها جيب مهر املثل، وإذا دخـل باملفوضـة جيـب مهـر املثـل عنـد مجيـع 
 . )٤(العلامء

 . إذا مل يدخل هبا: الفرع الثاين
 . )٥(إذا مل يدخل بمن نفي مهرها يفسخ النكاح، و يف نكاح التفويض ال يفسخ النكاح

 .املطلقة قبل الدخول: الثالفرع الث
 . من قال بالفرق بني من نفي مهرها و املفوضة

إذا طلقت من نفي مهرها قبل الدخول فلها املتعة، وإذا طلقت املفوضة قبـل الـدخول : قال

 ـــــــــــــــــ
 .من سورة النساء) ٢٤(من اآلية )   ١(
 . من سورة البقرة) ٢٣٦(من اآلية )   ٢(
 ).  ٣٤/١٢٦( تيمية  البنفتاوىالجمموع )   ٣(
، املهـذب للشـريازي )٤/٣٦٨(، الـذخرية )٣/٥٠(، بداية املجتهـد )٥/٦٢(ط ، املبسو)١٨٤(خمترص الطحاوي : ينظر)  ٤(

 الكبري واإلنصاف، رشح منتهـى اإلرادات للبهـويت مع ) ٢٢/٢(، املقنع )٧/٢٨١(، روضة الطالبني )٤/٢١١(
)٥/٢٧٣ .( 

  . املصادر السابقة: ينظر)   ٥(



 
 

 ١٧٠ 

 . )١(هلا املتعة، وهلا نصف املهر
 .املطلقة بعد الدخول: الفرع الرابع 

 . من قال بالفرق بني من نفي مهرها و املفوضة
وإذا طلقـت املفوضـة بعـد الـدخول فلهـا مهـر إذا طلقت مـن نفـي مهرهـا فـال مهـر، :  قال

 .)٢(املثل
 .العدة بموت الزوج قبل الدخول: الفرع اخلامس

!   M:؛ لقولـه تعـاىل )٣(من نفي مهرها ال جتب عليهـا العـدة، وجتـب العـدة يف املفوضـة
+*    )   (   '  &  %  $  #  "L)٤(. 

مـوت  قال بتسوية من نفي مهرها باملفوضة يف األحكام السابقة، ويف: لفرقومن قال بعدم ا
 . )٥( فيجب مهر املثل، يف نكاح التفويض، ومن نفي مهرها، وترثان:أحد الزوجني قبل الدخول

 
 

       

 ـــــــــــــــــ
، املهـذب للشـريازي )٤/٣٦٨(، الـذخرية )٣/٥٠(اية املجتهد ، بد)٥/٦٢(، املبسوط )١٨٤(خمترص الطحاوي : ينظر)   ١(

مع الرشح الكبري واإلنصاف، رشح منتهى اإلرادات للبهـويت ) ٢٢/٢(، املقنع )٧/٢٨١(، روضة الطالبني )٤/٢١١(
)٥/٢٧٣.( 

 . املصادر السابقة: ينظر)   ٢(
 .املصادر السابقة: ينظر)   ٣(
 .من سورة البقرة) ٢٣٤(من اآلية )   ٤(
، املهـذب للشـريازي )٤/٣٦٨(، الـذخرية )٣/٥٠(، بداية املجتهد )٥/٦٢(، املبسوط )١٨٤(خمترص الطحاوي : ينظر)   ٥(

مع الرشح الكبري واإلنصاف، رشح منتهـى اإلرادات للبهـويت ) ٢٢/٢(، املقنع )٧/٢٨١(، روضة الطالبني )٤/٢١١(
)٥/٢٧٣ .( 



 
 

 ١٧١ 




 
 
 فقـد قصـد )١(فإذا قصد أن يطلقها بعد مدة ...«: - رمحه اهللا -ة  ابن تيميقال شيخ اإلسالم 

ًأمرا جائزا؛ بخالف املتعة  فإنه مثل اإلجارة تنقيض فيه بانقضاء املدة؛ وال ملـك لـه عليهـا بعـد )٢(ً
 .)٣(»انقضاء األجل


 

 : أحكام الفرعني الفقهيني  مذاهب العلامء يف-أ
 .النكاح بنية الطالق: الفرع األول 
ويف نيته طالقها، بعد انتهاء حاجته منها، أو إقامتـه، ، أن يتزوج الرجل املرأة : صورة املسألة

 وقد تطول هذه املدة ،وقد تقرص، فهل هذا النكاح جائز أوال ؟
 :اختلف العلامء يف ذلك عىل ثالثة أقوال 

 .أن النكاح بنية الطالق حمرم: القول األول

 ـــــــــــــــــ
ًولكنه نوى أال حيبسها إال شهرا، أو مدة  ً نكاحا بغري رشط،،أن يتزوج الرجل املرأة : وصورته:    وهذا هو النكاح بنية الطالق)١(

 .بعد انتهاء حاجته منها، أو إقامتهوذلك  ،وقد تقرص ، وقد تطول هذه املدة،معلومة
  .مع موسوعة رشوح املوطأ) ١٤/٣٥١(التمهيد : ينظر

املنفعـة ومتتعـت :  منفعة، وامتداد مدة، يف خري منه ،واملتعـة، واملتـاع من متع، وهو أصل صحيح، يدل عىل:املتعة يف اللغة )   ٢(
َالتلذذ يقال متع النهار؛ ألنه يتمتع بضيائه : بكذا، واستمتعت به بمعنى ؛ واالسم املتعة، وقيل أن األصل  التمتع : واملتعة، َ

 .باملرأة ال تريد إدامتها لنفسك
 ).٨/٣٢٩)  (متع: مادة(، لسان العرب )٣/١٢٨٢) (متع: مادة( الصحاح ،)٥/٢٩٤) (متع: مادة(مقاييس اللغة : ينظر

 .ّ أن يتزوج املرأة مدة معلومة كانت أو جمهولة:ًونكاح املتعة اصطالحا
 ) ١٠/٤٦(املغني : ينظر

 ) .     ٣٢/١٤٧(جمموع الفتاوى )   ٣(



 
 

 ١٧٢ 

 .)٣(، وأحد قويل شيخ اإلسالم ابن تيمية)٢(، واحلنابلة)١(وهو قول األوزاعي
 .  أن النكاح بنية الطالق مكروه:القول الثاين

 . )٥(ٌ، وقول للشافعية)٤(وهو قول اإلمام مالك
 . أن النكاح بنية الطالق جائز:القول الثالث

، والقـول اآلخـر لشـيخ )٩(، وقول ابن قدامة)٨(، والشافعية)٧(لكية، واملا)٦(وهو قول احلنفية
 . )١٠(اإلسالم ابن تيمية

 ـــــــــــــــــ
 موسـوعة رشوح املوطـأ، املغنـي ضـمن) ١٤/٣٥١(التمهيـد ، )٢/٣٠٧(خمـترص اخـتالف العلـامء للجصـاص : ينظـر  )١(

 .)٣٧٤(، مسائل النكاح عند اإلمام األوزاعي )١٠/٤٨(
وإليه فتوى   ثقة جليل،  هـ،٨٨ولد سنة  أبو عمرو الفقيه،،  بن عمرو بن أيب عمرو األوزاعيالرمحن عبد :واألوزاعي هو

روى عـن عـامل األمـة، : اضع، حتـى قيـل عنـه مجع بني العلم والعبادة والتو،الفقه ألهل الشام لفضله فيهم وكثرة روايته
بن أيب رباح، وقتادة، ونافع موىل بن عمر، والزهري، وحممد بن سريين، وحييى بن سـعيد األنصـاري، وروى عنـه  عطاء

 .  هـ١٥٨سنة : هـ، وقيل١٥٧ًتويف يف بريوت مرابطا سنة ، مالك، وشعبة، والثوري، وعبد الرزاق
 تـذكرة احلفـاظ ،)٤/٤٤٧( هتـذيب الكـامل ،)٣/١٢٧(، وفيـات األعيـان )٦/١٣٥ (حليـة األوليـاء: ينظر يف ترمجته

  ).٦/٢١٦(هتذيب التهذيب  ، )٧/١٠٧( سري أعالم النبالء ،)١/١٧٨(
، املحـرر للمجـد ابـن تيميـة )١٦٤( أليب داود مسائل اإلمـام أمحـد، )٣/١٠٧٣(مسائل اإلمام أمحد البنه عبد اهللا : ينظر)  ٢(

رؤوس املسائل اخلالفية للعكربي ، )٢/٧٥٩(رؤوس املسائل يف اخلالف للهاشمي ، )٥/٢٣٠(ركيش  رشح الز،)٢/٢٣(
 ).  ٨/١٦٣(، اإلنصاف )٣/١٠٣(

 ). ٢٠(، بيان الدليل عىل بطالن التحليل )٣/١٠٥(الفتاوى الكربى : ينظر)   ٣(
 ). ٣/٣٣٥(املنتقى رشح املوطأ : ينظر)   ٤(
ًكره خروجا من خالف من أبطله، وألن كل ما لو رصح بـه أبطـل، إذا « : الرشبيني، وقال)٣/١٨٣(مغني املحتاج : ينظر   )٥(

  .»ُأضمر كره 
 ،)١/٣٣١( جممـع األهنـر ،)٣/١١٦( البحر الرائق ،)٣/١٥٢( فتح القدير البن اهلامم ،)٢/١١٦(تبيني احلقائق : ينظر)   ٦(

 ).١٧٣-٨/١٧٢ ( عىل الدر املختارحاشية ابن عابدين
، )٢/٢٣٩( الكبري حاشية الدسوقي عىل ، )٣/١٩٧(  خليلرشح اخلريش عىل ، )٤/٤٠٤(الذخرية : ينظر   )٧(

 ).  ٢/٣٨٧( بلغة السالك
 ).٦/٢٨٣(هناية املحتاج ، )٦/٢٠٦(األم : ينظر)   ٨(
 ).   ٤٩-١٠/٤٨(املغني : ينظر)   ٩(
 ). ٣٢/١٤٧(جمموع الفتاوى : ينظر)   ١٠(



 
 

 ١٧٣ 

 :أدلة األقوال
 :أدلة القول األول
 :الدليل األول

أنـه يف األول ألـزم : القياس عىل نكاح املتعة، واجلامع بني النكاح بنية الطالق، ونكاح املتعة
 .)١(ح املتعة يزول يف وقت بعينهويف نكا، الرجل نفسه فراقها يف وقت بعينه

؛ألن العربة للمعاين دون  )٢(إن حتريم الزواج بنية الطالق فرع من حتريم املتعة: بل قد يقال 
 .)٣(األلفاظ واملباين

أن النكاح بنية الطـالق : بعدم التسليم، لوجود الفارق، وهو : نوقش: مناقشة الدليل األول
 .)٤( التوقيت باللفظ الرصيحٍخال من التوقيت؛ بخالف املتعة، إذ

أن مقتىض الفارق املذكور يف املناقشة عدم النظر يف نية الـزوج، وهـذا : اجلواب عن املناقشة
 .أن نكاح التحليل حمرم إذا نواه الزوج، وإن مل تعلم املرأة ووليها هبذه النية:مردود، بدليل

 :الدليل الثالث
ٍعـدم االسـتمرار والـدوام يف كـل؛ لكونـه :يـنهامالقياس عىل النكاح بنية التحليل، واجلامع ب

 .نوى تقييده بزمن
وأما القـايض يف التعليـق، فسـوى بـني نيـة طالقهـا يف وقـت « : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 .   )٥(»بعينه، وبني نية التحليل
 :الدليل الرابع

 .هو حمرمأن هذا النكاح مشتمل عىل الغش واخلداع والظلم عىل املرأة، وما كان كذلك ف
 

 :دليل القول الثاين
أن النكاح بنية الطالق غري الئق باملسلم، وليس من أخالقه؛ ألن النكاح مبنـاه عـىل الـدوام 

 ـــــــــــــــــ
 ). ٥/٢٢٩(ح الزركيش رش: ينظر)   ١(
 ). ٨/١٦٣(اإلنصاف : ينظر)   ٢(
 .   ّ، فقد أوىل ابن القيم هذه القاعدة مزيد عناية، واستدل هلا، ورد عىل من خالفها)٥٥٢-٤/٤٩٩(إعالم املوقعني :    ينظر)٣(
 .)١/٣٣١(جممع األهنر ، )٢/٢٥٠(فتح القدير البن اهلامم : ينظر)   ٤(
 ).٣١٧(ن االختيارات الفقهية األخبار العلمية م)   ٥(



 
 

 ١٧٤ 

 .واللزوم
 . )١(»ليس هذا من اجلميل، وال من أخالق الناس «  :قال اإلمام مالك عنه

 
 : أدلة القول الثالث 
 : الدليل األول

 .)٢( الطالق اإلمجاع عىل جواز النكاح بنية
وهو مما الختالف فيـه بـني أهـل العلـم ممـا  « -عن النكاح بنية الطالق– )٣( قال ابن القاسم

 .)٤(»علمنا أو سمعنا 
، واإلمـام )٦(، واإلمـام مالـك)٥( بعدم التسليم؛ وذلك لوجود املخالف كـاألوزاعي:يناقش

ول بتحريمـه، وأنـه مـن أرضب  عىل الق)٨(-عدا املوفق بن قدامة–بل إن مذهب احلنابلة ، )٧(أمحد
 .)٩(املتعة

 :الدليل الثاين
 .)١٠(ٍوخال من املوانع،  أن النكاح بنية الطالق عقد مكتمل األركان والرشوط

 ـــــــــــــــــ
 ).٤/٥٣٧(إكامل املعلم ، )٣/٣٣٥(املنتقى رشح املوطأ )   ١(
 . )٩/١٨٢( رشح صحيح مسلم للنووي ،)١/٣٨٧ ( للشاطبي املوافقات،)٤/٥٣٧(إكامل املعلم : ينظر)   ٢(
، وكان عامل الديار املرصيـة، ومفتيهـا، هـ١٣٢ عبد الرمحن بن القاسم، أبو عبد هللا العتقي، موالهم املرصي، ولد سنة :هو)   ٣(

صاحب اإلمام مالك، روى عن مالك، وعبد الرمحن بن رشيح، وروى عنه أصبغ، واحلارث بن مسكني، وسحنون، وكان 
 .هـ١٩١تويف سنة ، ذا مال ودنيا فأنفقها يف العلم، وله قدم يف الورع والتأله، والعبادة، والسخاء، والشجاعة، والعلم

 ).٩/١٢٠(سري أعالم النبالء  ،)١/٣٥٦( تذكرة احلفاظ ،)٣/١٢٩(وفيات األعيان : تهينظر يف ترمج
 ).١/٣٨٧ ( للشاطبياملوافقات: ينظر)   ٤(
 ).٢/٣٠٧(خمترص اختالف العلامء للجصاص : ينظر)   ٥(
 ). ٣/٣٣٥(املنتقى رشح املوطأ : ينظر)   ٦(
 ). ٣/١٠٧٢(مسائل اإلمام أمحد البنه عبد اهللا : ينظر)   ٧(
، اطلعت عىل كتب احلنابلة التي بني يدي فلم أجد من قال بجواز نكاح املتعة غري ابن قدامة، وشيخ )١٠/٤٨(املغني : ينظر)   ٨(

 .- كام سبق بيان ذلك-اإلسالم يف أحد قوليه
 ). ٨/١٦٣(اإلنصاف : ينظر)   ٩(
 ).١٦(إيضاح حكم الزواج بنية الطالق للضبيعي : ينظر)   ١٠(



 
 

 ١٧٥ 

ٍبعدم التسليم، بـأن النكـاح بنيـة الطـالق مكتمـل الرشوط واألركـان، وخـال مـن :  يناقش
ونكاح املتعـة غـري مكتمـل الرشوط املوانع، بدليل أن احلنابلة عدو هذا النكاح من أرضب املتعة،

 .واألركان؛ الشتامله عىل التوقيت املنايف للعقد
 .)١(» فهو كام لو رشطه -أي التوقيت-لو نوى بقلبه« :  قال املرداوي
 :الدليل الثالث

وقـد وضـع عـن النـاس مـا ، أن نية الطالق ال ترض يف النكاح؛ ألن هذه النية حـديث نفـس
تعجبـه، وإمسـاكها إذا  جل يتزوج، إال وهو ينوي طالق املـرأة إذا ملوما من ر، حدثوا به أنفسهم

 .  )٢(أعجبته فإذا جاز هذا جاز له أن ينوي طالقها، والتوقيت إنام يكون باللفظ ال بالنية
 :يناقش من وجهني

فإن النية تؤثر يف العقود، ومن ذلك نكاح التحليل فإنه إذا نوى ،  بعدم التسليم:الوجه األول
 .ًل صار حراماالتحلي

 .)٣(أهنا ملوكله كان ذلك بمثابة الرشط، ومن ذلك لو أن الوكيل نوى برشائه سلعة
ًكل ما لو رشطه يف العقد كان حراما فاسدا فقصده حرام فاسد« : قال ابن القيم ً«)٤( . 
يقـال أن مـا قـيس عليـه هـو موجـب العقـد؛ ...ما مـن رجـل يتـزوج :  قولكم:الوجه الثاين

 .)٥( بنية الطالق، فإنه ينايف عقد النكاح لقصده التوقيتبخالف النكاح
 

  :املوازنة والرتجيح
؛ النكاح بنيـة الطـالق وهو القول بتحريم:  هو القول األول-واهللا أعلم-:يظهر أن الراجح

 : وذلك لآليت

 ـــــــــــــــــ
 ). ٨/١٦٣(إلنصاف ا)   ١(
 ).      ٦/٢٠٦(األم ، )٣/٣٣٥( املنتقى رشح املوطأ ،)٣/١١٦(البحر الرائق : ينظر)   ٢(
 ). ٤/١٠٤(رؤوس املسائل للعكربي : ينظر)   ٣(
 ).٥/٩٠(إعالم املوقعني )   ٤(
 ). ٨/١٦٤(اإلنصاف : ينظر)   ٥(



 
 

 

 .رضهبا؛ ألن العربة للمعاين دون األلفاظ واملباينأ أن هذا النكاح يف معنى املتعة ومن ً:أوال
  .)١( أن األصل يف األبضاع احلرمة، وحيتاط فيها ماال حيتاط يف األموالً:ثانيا
 أن حتريم هذا النكاح، الذي ال رغبة للنفس فيه، يف إمساك املرأة، واختاذها زوجة، بل ً:ثالثا

ًله وطر فيام يقضيه، إنام حرم سدا لذريعة السفاح واإلرضار باملرأة، ومل يبح إال عقدا مؤبدا ي ً قصد ً
 .)٢(فيه كل من الزوجني املقام مع صاحبه

 
 :نكاح املتعة: الفرع الثاين 
أو مـدة ، أو مـا أقمـت هبـذا البلـد، ً شـهراتزوجتـك:  أن يقول الرجل للمرأة:صورة املسألة

 حمددة أو جمهولة، فهل يصح هذا النكاح؟
 .)٣(اتفق أئمة األمصار عىل حتريم نكاح املتعة

 :ودليل ذلك 
 :الدليل األول

 .)٤(» هنى عن متعة النساء يوم خيربrإن رسول اهللا « :عن عيل ريض اهللا عنه قال
 ـــــــــــــــــ

    .»بالشك اليقني اليزول « :   هذه قاعدة فقهية مندرجة حتت قاعدة)١(
 األشـباه والنظـائر ،)١/١٧٧(، املنثـور يف القواعـد )٤/١٥١( إعـالم املـوقعني ،)٥١٤(غياث األمم :  القاعدة يفنظرت

 .)١/١٦٩(للسيوطي 
 .)٥/٥٩(إعالم املوقعني )   ٢(
 ).٤/٥٧٣(، إكامل املعلم )٣/١٩٠(معامل السنن للخطايب ، )٣/١١٩٦(اإلقناع يف مسائل اإلمجاع : ينظر)   ٣(

سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء «  :فعن أيب مجرة قال، وروي عن ابن عباس ريض اهللا عنهام أن نكاح املتعة جيوز للرضورة
 .»نعم«: فقال ابن عباس ريض اهللا عنهام، »-أو نحوه-إنام ذلك يف احلال الشديد، ويف النساء قلة: ًفرخص، فقال موىل له

 ،)٥١١٦(بـرقم ) ٩٢٢(ً عن نكاح املتعة آخـرا rهنى رسول اهللا : النكاح، باب: ابصحيحه، كت: البخاري يف: أخرجه
 .»  أنه منسوخ r ، عن النبي tَّوبينه عيل « :وقال
 . عن هذا القول ابن عباس ريض اهللا عنهامرجع وقد

 ).٧/٢٠٥(نكاح املتعة : النكاح، باب: السنن الكربى، كتاب: كام أخرجه البيهقي يف
  ).١٠/٤٨(املغني ومع موسوعة رشوح املوطأ، ) ٣٤٩-١٤/٣٤٨(د البن عبد الرب التمهي: وينظر

 .، و اللفظ له)٤٢١٦( برقم ) ٧٣٤(غزوة خيرب: املغازي، باب: صحيحه، كتاب: البخاري يف: أخرج احلديث )   ٤(
= 

١٧٦ 



 
 

 ١٧٧ 

 :الدليل الثاين
يا أهيا الناس، إين قد : (r فقال rريض اهللا عنه، أنه كان مع رسول اهللا )١( اجلهنيعن سربة

 .  )٢()كنت أذنت لكم يف االستمتاع من النساء،وإن اهللا قد حرم ذلك إىل يوم القيامة 
 :الدليل الثالث

 اإلمجاع عىل حتريم نكاح املتعة
 .)٣( »-املتعة:  أي-أمجع فقهاء األمصار عىل القول بتحريمها« : قال ابن القطان

 
 : مذاهب العلامء يف اعتبار الفرق–ب 

 :اختلف العلامء يف اعتبار الفرق عىل قولني
النكاح بنيـة الطـالق  وهو أن  الفرق بني النكاح بنية الطالق وبني نكاح املتعة،:القول األول

 .  فإنه حمرم نكاح املتعةجائز؛ بخالف
، وأحـد قـويل شـيخ اإلسـالم )٧(، وابن قدامة)٦(، والشافعية)٥(، واملالكية)٤(وهو قول احلنفية

 ــــــــــــــــــ
 ).      ١٤٠٧(برقم ) ٦٣٥(نكاح املتعة : النكاح، باب: صحيحه، كتاب: ومسلم يف =
أبا ثرية، له صحبة، وأول مشـاهده اخلنـدق، سـكن : ابن عوسجة، والد الربيع، يكنى: ، ويقالاجلهنيه بن معبد  سرب:هو)   ١(

 .املدينة، ثم انتقل إىل املروة، ومات هبا يف خالفة معاوية
 ـهتـذيب التـهـذيب ،)٣/٣١(، اإلصـابة يف متيـيـز الصـحابة )٢٩٩(االسـتيعاب يف معرـفـة األـصـحاب : ينظـر يف ترمجـتـه

)٣/٣٩٣.(    
نكاح املتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسـخ، واسـتقر : النكاح، باب: صحيحه، كتاب: مسلم يف: أخرج احلديث)   ٢(

 ).١٤٠٦(برقم ) ٦٣٣(حتريمه إىل يوم القيامة 
 ).٣/١١٩٦(اإلقناع يف مسائل اإلمجاع : ينظر)   ٣(
 ).١٧٣-٨/١٧٢(، حاشية ابن عابدين عىل الدر املختار )٣/١١٦(البحر الرائق ، )٢/١١٦(تبيني احلقائق : ينظر)   ٤(
 بلغـة السـالك، )٢/٢٣٩( الكبـري حاشـية الدسـوقي عـىل ، )٣/١٩٧(رشح اخلريش عىل خمـترص خليـل : ينظر)  ٥(

)٢/٣٨٧  .( 
 ).٦/٢٨٣(هناية املحتاج ، )٦/٢٠٦(األم : ينظر)   ٦(
 ).   ١٠/٤٨(املغني : ينظر)   ٧(



 
 

 ١٧٨ 

 . )١(ابن تيمية
 . عدم الفرق بني النكاح بنية الطالق وبني نكاح املتعة، فكالمها منهي عنه:القول الثاين

، )٥(، و قـول احلنابلـة)٤(ٌ، وقـول للشـافعية)٣(، واإلمـام مالـك)٢(مام األوزاعـيوهو قول اإل
 .)٦(والقول اآلخر لشيخ اإلسالم ابن تيمية

  
 :الرتجيح

الفرق غري معترب من حيث احلكم؛ ألن النية مؤثرة يف حكم النكاح :  أن- واهللا أعلم -يظهر 
 .بنية الطالق

لنكاح بنية الطالق قد اضمرت فيه نية الطالق، فيكـون فإن ا: ً أما من جهة حقيقة كال منهام
 . توقيته بيد الرجل، أما نكاح املتعة فقد رصح فيه بالتوقيت، مما جيعل وقت زواله حمدد بزمن

   
 

 . أن يف كال النكاحني توقيت وعدم استمرار


 
 : يفرق بينهام من جهتني
أن النكاح بنية الطالق أضمر الزوج فيه نية الطالق، ومل يشرتط فيه :  األول من جهة احلقيقة

 . ّالتوقيت، أما نكاح املتعة، فقد رصح الزوج فيه بالنية، ورشط فيه التوقيت
 ـــــــــــــــــ

 ). ٣٢/١٤٧( جمموع الفتاوى :ينظر)   ١(
 .     مع موسوعة رشوح املوطأ) ١٤/٣٥١( التمهيد ،)٢/٣٠٧(خمترص اختالف العلامء للجصاص : ينظر)   ٢(
 ). ٣/٣٣٥(املنتقى رشح املوطأ : ينظر)   ٣(
 ).٣/١٨٣(مغني املحتاج : ينظر   )٤(
رؤوس املسـائل يف اخلـالف للهاشـمي ، )٥/٢٣٠(زركيش رشح ال، )٣/١٠٧٣(مسائل اإلمام أمحد البنه عبد اهللا : ينظر)   ٥(

 ).  ٨/١٦٣(، اإلنصاف )٣/١٠٣(رؤوس املسائل اخلالفية للعكربي ، )٢/٧٥٩(
 . )٢٠(، بيان الدليل عىل بطالن التحليل )٣/١٠٥( الفتاوى الكربى: ينظر)   ٦(



 
 

 ١٧٩ 

 ابن تيميـة يف عند شيخ اإلسالم- فإن النكاح بنية الطالق نكاح جائز:الثاين من جهة احلكم
 .)١( بخالف نكاح املتعة فإنه حمرم-أحد قوليه


 

ٍ أن النكاح بنية الطالق، عقد مطلق ،خال من التوقيت املتفق عليـه، وملـك الرجـل للمـرأة 
ٌثابت، وقد تتغري نيته فيمسكها دائام، وقصده الطالق بعد مدة، قصد جائز، ومل يعـزم إال عـىل مـا  ً

والنكاح مبناه عىل أن الزوج يملك الطالق من حني العقـد، فهـو بالنسـبة ، ملكه بموجب العقدي
 .إليه ليس بالزم

وال يملـك لـه عليهـا بعـد ،  أما نكاح املتعة، فإن العقد مؤقت باتفـاق رصيـح مـن الطـرفني
 .)٢(انقضاء األجل، كاإلجارة تنقيض فيه بانقضاء املدة


 

 من قال بالفرق بني النكاح بنية الطالق، وبني نكاح املتعة: إذا انتهت املدة املؤقتة
له حكم النكاح الصحيح، وال ينفسخ بانتهاء املدة التي نواها الزوج، : قال إن النكاح بنية الطالق

 .بل البد من الطالق، وأنه يثبت فيه املهر بالدخول، والتوارث، والنسب؛ وجتب العدة فيه
بخالف املتعة فإنه يفسخ، وال توارث فيه، وال عدة، وال يقـع عليهـا الطـالق، وال الظهـار، 

 .)٣(وال اإليالء
 . فقال فيهام بأحكام املتعة: أما من قال بعدم الفرق بينهام

       

 ـــــــــــــــــ
 ). ٣٢/١٤٧(جمموع الفتاوى )   ١(
 ).١٤٩-٣٢/١٤٧(، جمموع الفتاوى )١/٣٣١(جممع األهنر ، )٣/١٥٢(فتح القدير البن اهلامم : ينظر)   ٢(
) ١٤/٣٦١(، االستذكار )٢٤٤-٣/٢٤٣( فتح القدير البن اهلامم ،)٢/٢٧٣(بدائع الصنائع ، )٥/١٥٢(املبسوط : ينظر)   ٣(

طـايب معـامل السـنن للخ، )٦/٢٠٦( األم للشافعي ،)٣/١٩٦(اإلقناع يف مسائل اإلمجاع  موسوعة رشوح املوطأ، ضمن
 . )١٠/٤٨(، املغني )٣/١٢١( أسنى املطالب ،)٩/٣٣٢(، احلاوي للاموردي )٣/١٩٠(



 
 

 ١٨٠ 




 
 

 من ثالثة )١(نكاح املتعة خري من نكاح التحليل « :- اهللا  رمحه- قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 :أوجه

 .ً أنه كان مباحا يف أول اإلسالم؛ بخالف التحليل: أحدها
ّ أنه رخص فيه ابن عباس، وطائفة من السلف؛ بخالف التحليل، فإنه مل يرخص فيه : الثاين

 . أحد من الصحابة
رأة رغبة فيه إىل أجل؛ بخالف املحلل، فـإن املـرأة  أن املتمتع له رغبة يف املرأة، وللم: الثالث

وإن كان له رغبة فهي رغبته ، وهو ليس له رغبة فيها، بل يف أخذ ما يعطاه، ليس هلا رغبة فيه بحال
 .)٢(»يف الوطء؛ ال يف اختاذها زوجة

 
 

 :ام الفرعني الفقهيني مذاهب العلامء يف أحك- أ 
 :نكاح املتعة:  الفرع األول

 سبق الكالم عن هذه املسألة يف املبحث السادس عرش، يف الفرق بني النكاح بنيـة الطـالق، 
 ـــــــــــــــــ

ً من حل، وهو فتح اليشء، يقال حللت العقدة أحلها حال:التحليل يف اللغة)   ١( واحلالل ضد احلرام، والتحليل ضد التحريم، ، ّ
ُأحللت املرأة لزوجها، وامل: ًحللته حتليال وحتله، ويقال: تقول ْ ًهو الذي يتزوج املطلقـة ثالثـا حتـى حتـل : حلل يف النكاحَ

 .للزوج األول
) حلـل:مـادة(، لسان العـرب )١٦٧٥ -٤/١٦٧٢) (حلل: مادة(، الصحاح )٢/٢٠) (حل:مادة(مقاييس اللغة : ينظر

)١١/١٦٧ .( 
 .ح بينهامًهو أن ينكح الرجل املطلقة ثالثا عىل أنه إذا أحلها طلقها أو فال نكا: التحليلصورة نكاح و

 ). ٥/١٨٥(رشح منتهى اإلرادات للبهويت : ينظر
 ).٣٢/٩٣(جمموع الفتاوى )   ٢(



 
 

 ١٨١ 

 .)١(وبني نكاح املتعة، وسبق بيان اإلمجاع عىل حتريم نكاح املتعة، وبطالنه
 

 .نكاح التحليل: الفرع الثاين
ًته ثالثا، ثم يطلب زوجها األول، أو الويل، من رجل آخر أن  أن يطلق الرجل امرأ:صورته 

إذا أحللتها بانت منك، أو فال نكاح بينكام، فهل هذا النكاح : يتزوجها، برشط أن حيلها، أو يقول
 صحيح؟ 

 
 :األقـــوال

 :اختلف العلامء يف ذلك عىل قولني
 . أن نكاح التحليل باطل:القول األول

ـة ـض احلنفـي ـول بـع ـو ـق ـة،)٢(وـه ـول املالكـي ـذهب )٤(، والشــافعية)٣( وـق ـن ـم ، والصــحيح ـم
 .)٥(احلنابلة

 .  أن نكاح التحليل صحيح والرشط باطل:القول الثاين
 .)٧(، و رواية عند احلنابلة)٦(وهو قول احلنفية

 

 ـــــــــــــــــ
 .   )١٧٦ص (:    ينظر)١(
 .)٣/٤١٤(حاشية ابن عابدين عىل الدر املختار ، )٢/٥٩٠(اهلداية للمرغيناين ، )٣/١٨٧(بدائع الصنائع ، )٦/١٠(املبسوط : ينظر)   ٢(
، )٣/٢١٦( رشح خمـترص خليـل للخـر يش، )٣/٤٦٩(مواهب اجلليل ، )٢/٦٠٤(بد الوهاب املعونة للقايض ع: ينظر)   ٣(

 .   مع حاشية العدوي) ٢/٦٨ ( الرباينكفاية الطالب، )٢/٣٠(الفواكه الدواين 
أسنى ، )٨/٥٣(، العزيز رشح الوجيز )٩/٢٧٩(، البيان للعمراين )٤/١٦٠(املهذب للشريازي ، )٦/٢٠٥(األم : ينظر)   ٤(

 .  مع حاشية الرشواين وابن قاسم)٧/٣١٢(حتفة املحتاج ، )٣/١٥٦(الب املط
 ). ٥/١٨٥(، رشح منتهى اإلرادات للبهويت )١١/٣٧١(كشاف القناع ، )٨/١٦١(اإلنصاف ، )٨/٢٦٤(الفروع : ينظر)   ٥(
 مع )٤/٣٤(اية رشح اهلداية ، العن)٣/١٥١(االختيار لتعليل املختار ، )٣/١٨٧(بدائع الصنائع ، )٦/١٠(املبسوط : ينظر)   ٦(

 .فتح القدير
 ). ٨/١٦١(، اإلنصاف )٧/٨٥(املبدع : ينظر)   ٧(



 
 

 

 : القولنيأدلة
 : أدلة القول األول
 :الدليل األول

لعـن اهللا املحلـل واملحلـل  :( rعن عبداهللا بن مسعود ريض اهللا عنه قـال، قـال رسـول اهللا 
 . )١()له

أن نكاح التحليل حرام منهي، عنه بدليل اللعن يف احلديث، وبذلك يتبني أنـه : وجه الداللة
نكاح باطـل ال ينعقـد، وجيـب فسـخه بكـل حـال، إذ النهـي عائـد إىل ذات املنهـي عنـه، فيقـتيض 

 .)٣(»ّدلة عىل أن التحليل حرام باطلوذلك من أبني األ«: ، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  )٢(فساده
 :الدليل الثاين

 .)٤(إمجاع الصحابة، كام حكاه شيخ اإلسالم ابن تيمية
ـــل، مــــنهم ـــن اخلطــــاب : فقــــد روي عــــنهم إبطــــال نكــــاح التحلـي  ،)٥( tعمــــر ـب

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٠٧٦(برقم ) ٣١٦(يف التحليل : النكاح، باب: سننه، كتاب: أبو داود يف: أخرج احلديث)   ١(

حـديث حسـن «:قـال، و)١١٢٠(برقم ) ٢٦٥(ما جاء يف املحلل واملحلل له : النكاح، باب: سننه، كتاب: والرتمذي يف
منهم عمر بن  ^  عند أهل العلم من أصحاب النبي-أي حديث املحلل-والعمل عىل هذا احلديث« :ًوقال أيضا» صحيح

 .»اخلطاب، وعثامن بن عفان، وعبد اهللا بن عمرو، وغريهم وهو قول الفقهاء من التابعني
 ).٣٤١٦(برقم ) ٥٢٩(ا فيه من التغليظ ًإحالل املطلقة ثالثا، وم: الطالق، باب: سننه، كتاب: والنسائي يف

 ).٤٢٨٤(برقم ) ٧/٣١٤(املسند: وأمحد يف
 ).٢٢٥٨(برقم ) ٢/٢١١(النكاح، باب يف النهي عن التحليل : سننه، كتاب: والدارمي يف
 ).    ٧/٢٠٨(ما جاء يف نكاح املحلل : النكاح، باب: السنن الكربى، كتاب: والبيهقي يف

 .»وصححه ابن القطان، وابن دقيق العيد عىل رشط البخاري« ): ٥/٢٣١٧( احلبريالتلخيص: وقال ابن حجر يف
 ).   ٨/٣٠٧(إرواء الغليل: وصححه األلباين يف

 ).١٠/٤٩(، املغني )٢/٦٠(، املهذب للشريازي )٢/٥٨(بداية املجتهد : ينظر)   ٢(
 ). ٣٢٣(بيان الدليل عىل بطالن التحليل )   ٣(
 ).٤٠٠(عىل بطالن التحليل بيان الدليل : ينظر)   ٤(

 )    ٥٢-١٠/٥٠(املغني : وينظر
 ).١٩٩٢(برقم ) ٢/٧٥(ما جاء يف املحلل واملحلل له : النكاح، باب: سننه، كتاب: سعيد بن منصور يف: أخرج األثر)   ٥(

 ).١٠٧٧٧(برقم ) ٦/٢٦٥(التحليل : النكاح، باب: املصنف، كتاب: وعبد الرزاق يف
= 

١٨٢ 



 
 

 ١٨٣ 

 .  )٢(y، وابن عمر)١(tوعثامن 
 : الدليل الثالث

ً، بل هو أغلظ فسادا من املتعة من )٣(ٍرشط التوقيت يف كل: القياس عىل نكاح املتعة؛ بجامع
 :وجهني

 .جهالة مدته: أحدمها
 .)٤(فكان بالفساد أخص-وهو الزوج األول-أن اإلصابة فيه مرشوطة لغريه:الثاين

 
 :أدلة القول الثاين

 :الدليل األول
 .)٥(M Ø×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  ÍL:قول اهللا تبارك وتعاىل
 ــــــــــــــــــ

بـرقم ) ٩/٣٠٣(يف الرجل يطلق امرأتـه فيتزوجهـا رجـل ليحلهـا لـه : النكاح، باب: صنف، كتابامل: وابن أيب شيبة يف =
)١٧٣٦٣.( 

 ).٧/٢٠٨(ما جاء يف نكاح املحلل : النكاح، باب: السنن الكربى، كتاب: والبيهقي يف
 ).١/٤١١(إغاثة اللهفان : وصحح األثر ابن القيم يف

 ). ٤٥٣(برقم ) ١/١٥٢(كبري التاريخ ال: البخاري يف: أخرج األثر)   ١(
 ).١١/٤٨٥(املحىل : وابن حزم يف
 ).    ٢٠٩-٧/٢٠٨(ما جاء يف نكاح املحلل : النكاح، باب: السنن الكربى، كتاب: والبيهقي يف

 ).٩١٠٢(برقم ) ٩/٤٨(األوسط : الطرباين يف: أخرج األثر)   ٢(
هذا حديث صحيح عـىل رشط الشـيخني، ومل « :ال، وق)٢٨٠٦(برقم) ٢/٢٤٩(الطالق : املستدرك، كتاب: واحلاكم يف

 .، ووافقه الذهبي»خيرجاه 
 ).٧/٢٠٨(ما جاء يف نكاح املحلل : النكاح، باب: السنن الكربى، كتاب: والبيهقي يف

 .»رجاله رجال الصحيح « ):٤/٤٩١(جممع الزوائد : وقال اهليثمي يف
 ).   ٦/٣١١(إرواء الغليل : وصححه األلباين يف

، املهذب للشريازي )٦/٢٠٥(، األم )٢/٥٩٠ (للمرغينايناهلداية ، )٣/١٨٧(بدائع الصنائع ، )٦/١٠(املبسوط : رينظ)   ٣(
معونـة أويل ،  واإلنصـافاملقنع مع )٢٠/٤٠٧( الرشح الكبري،)١٠/٥١(، املغني )٣/١٥٦(، أسنى املطالب )٤/١٦(

 ).    ٧/١٦٦(النهى البن النجار 
 ).٩/٣٣٣ (احلاوي للاموردي: ينظر)   ٤(
 . من سورة البقرة) ٢٣٠(من اآلية )   ٥(



 
 

 

ن اهللا تعاىل جعـل نكـاح الثـاين، غايـة لتحـريم األول، فـإذا وجـدت أ:وجه الداللة من اآلية
الغاية ارتفع احلكم ،من غري تفصيل، بـني مـا رشط فيـه التحليـل، مـن غـريه، فكـان هـذا النكـاح 
ًصحيحا، وتنتهي احلرمة عند وجوده، وإنام يبطـل رشط التحليـل فقـط؛ ملخالفتـه للمقصـود مـن 

 .)١(فف؛ لتوقف ذلك عىل بقاء النكاح ودوامهالنكاح، وهو السكن، والتوالد والتع
 :نوقش وجه الداللة

بأن النكاح املفهوم يف عرف أهل اخلطاب، إنام هو نكاح الرغبة، ونكاح املحلل ليس بنكـاح 
اجلمع، والضم عىل أتم الوجـوه، :عند إلطالق، واملحلل ليس بزوج؛ وذلك ألن النكاح يف اللغة

 .)٢( حتى يقوم الدليل عىل أنه نكاح مباحًفيبقى حتريم نكاح التحليل ثابتا
  :الدليل الثاين

ً أن رجال طلق امرأته ثالثا فندم، وكان باملدينة رجل من األعراب عليه «: )٣(عن ابن سريين ً
ًهل لك أن تزوج امرأة فتبيت عندها ليلة ونجعل لك جعـال، : رقعتان يواري هبا عورته، فقال له

هـو حيـث : هل عندك من خـري؟ قـال:خل فبات عندها، قالت لهنعم، فزوجوها منه، فلام د: قال
 . )٤(»ال تطلقني، فإن عمر الجيربك عىل طالقي : حتبني جعله اهللا فداءها، فقالت

 ـــــــــــــــــ
 ).٢/٦٨٠(، اللباب للمنبجي )٣/١٨٧(بدائع الصنائع : ينظر)   ١(
 ).٤٢١-٤١٨(بيان الدليل عىل بطالن التحليل : ينظر)   ٢(
 بن مالك، وزيـد  األنصاري، موالهم، أبو بكر بن أيب عمرة البرصي،إمام وقته، روى عن مواله أنسسريين حممد بن :هو)   ٣(

ًبن ثابت، واحلسن بن عيل بن أيب طالب، وجندب بن عبد اهللا البجيل، وحذيفة بن اليامن، كان فقيها إماما كثري العلم ورعا ً ً. 
 .هـ١١٠تويف سنة 

    ).٩/١٩٠(، هتذيب التهذيب )٤/٦٠٦(، سري أعالم النبالء )١/٧٧( تذكرة احلفاظ ،)٢/٢٦٣(حلية األولياء : ينظر يف ترمجته
  بـرقم ) ٧٧-٢/٧٦(مـا جـاء يف املحلـل واملحلـل لـه : النكـاح، بـاب: سننه، كتـاب: سعيد ابن منصور يف: األثرأخرج )  ٤(

)١٩٩٩.( 
 ).١٠٧٨٦(برقم ) ٦/٢٦٧(التحليل : النكاح، باب: مصنفه، كتاب: عبد الرزاق يف: وأخرج نحوه

ًا ال برشط فيه فالنكاح ثابت، وإن كانت نيتهام أو نية أحدمها من عقد النكاح مطلق: النكاح، باب: والبيهقي يف سننه، كتاب
 ).٧/٢٠٩(التحليل 

 .»أنه منقطع، ليس له إسناد « :وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية عنه
= 

١٨٤ 



 
 

 ١٨٥ 

 .أن عمر ريض اهللا عنه قد صحح له ذلك النكاح، وهو نكاح حتليل: وجه الداللة
 :نوقش من ثالثة أوجه: مناقشة الدليل الثاين

، )١(» خرب ذي الرقعتني ليس له إسناد«: ذا اخلرب ال يصح، قال اإلمام أمحدأن ه: الوجه األول
 .)٢(» يعني أن ابن سريين مل يذكر إسناده إىل عمر «: قال ابن قدامه

 .  )٤(» هو مرسل «: )٣(وقال أبو عبيد
أن هذا املرسل، قد خالف ما هو أثبت منه عن عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه، : الوجه الثاين

 .  )٥(» الأويت بمحلل والحملل له إال رمجتهام «:  قولهوهو
 حيمـل عـىل أن ذي الـرقعتني مل ينـو التحليـل، وكـذلك -عىل فـرض ثبوتـه-: الوجه الثالث

 .)٦(ًالزوجة، ويقوي ذلك أن املرأة أرصت عىل أن ال يطلقها، فيكون العقد صحيحا من أصله
 : الدليل الثالث

 .)٧(قيت، فليس كاملتعة، فلم يؤثر يف النكاحًأن العقد وقع مطلقا من غري تأ
:  كقولـه) ًأنكحـك عرشا: (بعـدم التسـليم، فـإن نكـاح التحليـل، غـري مطلق،فقولـه: نوقش

 .)٩(وفيه رشط يمنع بقاءه، فأشبه املتعة، ،فهو نكاح إىل مدة )٨( )أنكحك ألحل لك (

 ــــــــــــــــــ
 ).٤٠٩( بيان الدليل عىل بطالن التحليل: ينظر =
 ).٤٠٩( ، بيان الدليل عىل بطالن التحليل)١٠/٥٣(املغني )   ١(
 ).١٠/٥٣(املغني )   ٢(
ٍهـ، كان مؤدبا، صـاحب نحـو ١٥٧َّ سالم البغدادي، أبو عبيد، اإلمام املشهور، ثقة فاضل، ولد هبراة سنة بن القاسم :هو)   ٣( ً

 .هـ٢٢٤، تويف سنة قضاء طرسوس، وصنف يف غريب احلديثٍوعربية، وطلب للحديث، والفقه، وويل 
 ).٨/٢٨٣(هتذيب التهذيب  ،)١٠/٤٩٠(، سري أعالم النبالء )٣/١٢ (، إنباه الرواة)٢/٢١٠( طبقات احلنابلة :ينظر يف ترمجته

 ).٤٠٩( ، بيان الدليل عىل بطالن التحليل)١٠/٥٣(املغني )   ٤(
 .   )١٨٣ص  (تقدم   ختريج احلديث)   ٥(
 ).٤٢٩(، بيان الدليل عىل بطالن التحليل )١٠/٥٣( املغني: ينظر)   ٦(
 ).   ٩/٢٧٩(، البيان للعمراين )٢/٢٥٩(احلقائق تبيني ، )٦/١٠(املبسوط : ينظر)   ٧(
 ).٦/٢٠٥(األم : ينظر)   ٨(
 ).   ٧/١٦٦(معونة أويل النهى البن النجار ، )١٠/٥١(املغني: ينظر)   ٩(



 
 

 ١٨٦ 

 :املوازنة والرتجيح
 : ذلك لآليت القول األول؛ و-واهللا أعلم-يظهر أن الراجح

، )١()لعن اهللا املحلل واملحلل له :( rقوة ما استندوا إليه، ووضوح داللته، وهو قوله: ً أوال
 . وهو نص رصيح يف حمل النزاع

 .)٢(أن نكاح التحليل يف معنى رشط التوقيت، ورشط التوقيت مبطل للنكاح: ً ثانيا
ألن مقصـوده إباحـة البضـع لغـري ٍ أن نكاح املحلل مناف ملقتىض النكـاح ومقصـوده؛ ً: ثالثا

 .)٣(الناكح
أن املواقع لنكاح التحليل، استعجل ما منع منه بطريق منهـي عنـه، فيعاقـب بنقـيض : ً رابعا

 إن كـان -قصده، ونظائر هذا يف الرشيعة كثري، كحرمان القاتل من املرياث، وحرمانه مـن العتـق
 .)٤( ونحومها-ًمملوكا
 

 : منشأ اخلالف
لعن اهللا املحلل  :( rوهو قوله: الف يف املسألة اخلالف يف مفهوم احلديثيظهر أن سبب اخل

 .)٥()واملحلل له
 .النكاح صحيح، وهم أصحاب القول الثاين:فمن فهم من اللعن التأثيم فقط، قال

النكاح : ً ومن فهم من التأثيم فساد العقد تشبيها بالنهي الذي يدل عىل فساد املنهي عنه، قال
 .)٦(حاب القول األولفاسد، وهم أص

 ـــــــــــــــــ
 .   )١٨٢ص  (تقدم خترجيه)   ١(
 ).٢/٥٩٠(اهلداية للمرغيناين ، )٣/١٨٧(بدائع الصنائع ، )٦/١٠( املبسوط: ينظر)   ٢(
 .  مع حاشية الرشواين وابن قاسم)٧/٣١٢(حتفة املحتاج ، )٣/٣٠٠(املنتقى رشح املوطأ : ظرين)   ٣(
 .)٢٥( بيان الدليل عىل بطالن التحليل ،)٦/١٠( املبسوط: ينظر )   ٤(

 ، املنثور يف)١/١٦٨(األشباه والنظائر البن السبكي :  يف »ُمن استعجل اليشء قبل أوانه عوقب بحرمانه« :وتنظر قاعدة 
 ).١٩ – ٢/١٨(، رشح املنهج املنتخب )٣/١٨٣(القواعد 

 .   )١٨٢ص  (تقدم خترجيه)   ٥(
 ).٣/١٠٣٨(بداية املجتهد : ينظر)   ٦(



 
 

 ١٨٧ 

 : مذاهب العلامء يف اعتبار الفرق-  ب
 :العلامء يف اعتبار الفرق عىل قولني  اختلف

الفرق بني نكاح املتعة ونكاح التحليل، وهو أن نكاح املتعة باطل، وأما نكاح :القول األول 
التحليل فيبطل الرشط ويصح النكاح

 .)٢(ة، ورواية عند احلنابل)١( وهو قول احلنفية
 . فكالمها نكاح باطل عدم الفرق بني نكاح املتعة ونكاح التحليل:القول الثاين 

ـة ـض احلنفـي ـول بـع ـو ـق ـة)٣( وـه ـول املالكـي ـافعية)٤(، وـق ـذهب )٥(، والـش ـن ـم ، والصــحيح ـم
 .)٦(احلنابلة

 
 :الرتجيح

عـىل  كام سبق بيان األدلـة –يظهر أن الفرق غري معترب من جهة احلكم، فكالمها نكاح باطل 
 .-ذلك

أما من جهة مقصـد النـاكح، فـإن املتمتـع لـه رغبـة يف املـرأة، وللمـرأة رغبـة فيـه إىل  أجـل؛ 
بل يف أخذ مـا يعطـاه، ، وهو ليس له رغبة فيها، بخالف املحلل فإن املرأة ليس هلا رغبة فيه بحال

 ـــــــــــــــــ
االختيار لتعليل املختار ، )٣/١٨٧(بدائع الصنائع ، )٦/١٠(املبسوط : ينظر قوهلم يف صحة نكاح التحليل، وبطالن رشطه)   ١(

 . مع فتح القدير)٤/٤٣(اية ، العناية رشح اهلد)٣/١٥١(
 ). ٨/١٦١(، اإلنصاف )٧/٨٥(املبدع : ينظر قوهلم يف صحة نكاح التحليل، وبطالن رشطه)   ٢(
حاشية ، )٤/٤٣(اهلداية للمرغيناين ، )٣/١٨٧(بدائع الصنائع ، )٦/١٠(املبسوط : ينظر قوهلم يف بطالن نكاح التحليل)   ٣(

 ).٩/٦٦٣(ابن عابدين عىل الدر املختار 
رشح خمـترص ، )٣/٤٦٩(مواهب اجلليـل ، )٢/٦٠٤(املعونة للقايض عبد الوهاب  :ينظر قوهلم يف بطالن نكاح التحليل)   ٤(

 .   مع حاشية العدوي) ٢/٦٨(كفاية الطالب الرباين  ،)٢/٣٠(الفواكه الدواين ، )٣/٢١٦(خليل للخر يش 
، العزيز )٩/٢٧٩(، البيان للعمراين )٤/١٦٠(املهذب للشريازي ، )٦/٢٠٥(األم : ينظر قوهلم يف بطالن نكاح التحليل)   ٥(

 .  مع حاشية الرشواين وابن قاسم)٧/٣١٢(حتفة املحتاج ، )٣/١٥٦(أسنى املطالب ، )٨/٥٣(رشح الوجيز 
، رشح منتهى )١١/٣٧١(كشاف القناع ، )٨/١٦١(اإلنصاف ، )٨/٢٦٤(الفروع : ينظر قوهلم يف بطالن نكاح التحليل)   ٦(

 ). ٥/١٨٥(اإلرادات للبهويت 



 
 

 ١٨٨ 

 .)١(ًفهو قاصد ألثر زوال النكاح وهذا املقصود مل يقصده الشارع ابتداء


 
هـي  التـي نـايف مقاصـد النكـاحي أن كال النكاحني مؤقت إىل مدة، وفيه رشط يمنع بقاءه، و

 .التأبيد، والتوالد والتكاثر


  
 : من عدة أوجه- من جهة احلقيقة لكل منهام-يفرق بينهام
 .ًة كان مباحا يف أول اإلسالم؛ بخالف التحليلأن املتع: الوجه األول
أن املتعة رخص فيه ابن عباس ريض اهللا عنهام وطائفة مـن السـلف؛ بخـالف :  الوجه الثاين

 .)٢(التحليل فإنه مل يرخص فيه أحد من الصحابة
 أن املتمتع له رغبة يف املرأة، وللمرأة رغبة فيه إىل  أجل؛ بخالف املحلل فإن:  الوجه الثالث

بل يف أخذ ما يعطاه فهو قاصد ألثـر زوال ، وهو ليس له رغبة فيها، املرأة ليس هلا رغبة فيه بحال
 .)٣(ًالنكاح وهذا املقصود مل يقصده الشارع ابتداءا


 

ياأهيا الناس، إين قـد كنـت أذنـت لكـم يف :( r ً أن املتعة كان مباحا يف أول اإلسالم؛ لقوله
، وذلـك ألن قصـد االسـتمتاع يف )٤()متاع من النساء، وإن اهللا قد حرم ذلك إىل يوم القيامة االست

لعـن اهللا املحلـل :( r : بخالف التحليل، فإنه مل يبح قط ، بل لعن صـاحبه يف قولـهالنكاح جائز؛
 .، وألن قصده غري جائز، فهو قصد لرفع العقد، وذلك مناف له)٥( )واملحلل له

 ـــــــــــــــــ
 ).٤١٩-٤١٨( بيان الدليل عىل بطالن التحليل، )٣٢/٩٣(جمموع الفتاوى : ينظر)   ١(
 .   املصدران السابقان: ينظر)   ٢(
 .دران السابقاناملص: ينظر)   ٣(
 .)١٧٧ص  (تقدم خترجيه)   ٤(
 . )١٨٢ص  (تقدم خترجيه)   ٥(



 
 

 ١٨٩ 

 
 يفسخ، وال عـدة، وال من قال بالفرق بني نكاح املتعة و نكاح التحليل، قال بأن نكاح املتعة

 .)١(يقع عليها الطالق، وال الظهار، وال اإليالء
 أما نكاح التحليل فإنه يثبت فيه مـا يثبـت يف النكـاح الصـحيح مـن املهـر، والعـدة، ووقـوع

 .)٢(الطالق، والظهار، واإليالء
كام سـبق يف -قال بأهنام سواء يف جريان أحكام النكاح الفاسد عليهام: ومن قال بعدم الفرق

نكاح املتعة من احلكم عليه بالفرقة، قبل البناء وبعده، وإذا دخل هبا استحقت مهر املثل، وتطليقة 
 .)٣(بائنة، وال يثبت فيه اإلحصان، وال اإلباحة

 
       

 

 ـــــــــــــــــ
، )٦/٢٠٥(األم للشافعي  ،)٣/١٩٦(اإلقناع يف مسائل اإلمجاع  ،)٢/٢٧٣(ع الصنائع بدائ، )٥/١٥٢(املبسوط : ينظر)   ١(

 . )١١/٣٧٤(، كشاف القناع )٣/١٩٠(معامل السنن للخطايب 
    ).٦/١٠(املبسوط : ينظر   )٢(
غنـي  امل،)٩/٣٣٣(، احلـاوي للـاموردي )٣/٢١٦(، رشح خمترص خليل للخـريش )٣/٣٠٠(املنتقى رشح املوطأ : ينظر)   ٣(

 . )١١/٣٧٤(مع املقنع واإلنصاف، كشاف القناع ) ٢٠/٤١٣(، الرشح الكبري )١٠/٥٤(



 
 

 ١٩٠ 





 

 سئل اإلمام أمحد، عن الرجل يتزوج املرأة، ويف «:- رمحه اهللا - قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ِّنفسه طالقها، فكرهه، وهذا ليس يف نيته التحليل، وإنام هو يف نيته االستمتاع، وبينهام فـرق بـني، 

ِّاح أصال، وإنـام غرضـه إعادهتـا إىل املطلـق، واملسـتمتع لـه رغبـة يف فإن املحلل ال رغبة له يف النك ً
 .)١(»النكاح إىل مدة


 
 :مذاهب العلامء يف أحكام الفرعني الفقهيني -أ

 .النكاح بنية الطالق: الفرع األول
دس عرش يف الفرق بني النكاح بنية الطالق وبني نكاح املتعـة، تقدمت املسألة يف الفرق السا

وذلـك ألن هـذا النكـاح يف ؛ النكاح بنية الطالق وهو القول بتحريم:وتقدم ترجيح القول األول
 .)٢(رضهبا؛ ألن العربة للمعاين دون األلفاظ واملباينأمعنى املتعة ومن 

 
 .نكاح بنية التحليلال: الفرع الثاين
مـن غـري ، ًأن يتزوج الرجل املطلقة ثالثا، وهو يقصد أن حيلها للزوج األول: ةصورة املسأل

 أن يشرتط ذلك يف العقد، فهل هذا النكاح صحيح؟
 :اختلف العلامء يف ذلك عىل قولني 

 . أن النكاح بنية التحليل فاسد:القول األول 

 ـــــــــــــــــ
 ). ١٨( ، بيان الدليل عىل بطالن التحليل)١٥٠-٣٢/١٤٧(جمموع الفتاوى : ينظر)   ١(
 .    ١٧٨ص : ينظر)   ٢(



 
 

 ١٩١ 

 . )٢(، واحلنابلة)١(وهو قول املالكية
 .لتحليل صحيح أن نكاح بنية ا:القول الثاين

 .)٤(، والشافعية)٣(وهو قول احلنفية
 

 :أدلة القولني
 : أدلة القول األول
 .)٥(عموم األدلة الدالة عىل حتريم نكاح التحليل:  الدليل األول
 : الدليل الثاين

ّامرأة تزوجتها ألحلها لزوجها : ً أن رجال قال له-ريض اهللا عنهام-عن ابن عمر )٦(عن نافع
 .يعلممل يأمرين ومل 

 ـــــــــــــــــ
، )٣/٢١٦(خليـل للخـريش رشح ، )٣/٤٦٩(، مواهب اجلليل )٢/٦٠٤(املعونة للقايض عبد الوهاب : ينظر)   ١(

 . مع حاشية العدوي) ٢/٦٨ ( الرباينكفاية الطالب، )٢/٣٠(الفواكه الدواين 
 ). ٥/١٨٥(، رشح منتهى اإلرادات للبهويت  )١١/٣٧٦(كشاف القناع ، )٨/١٦١(اإلنصاف ، )٨/٢٦٤(الفروع : ينظر)   ٢(
 )٤/٣٤(العناية رشح اهلداية ، )٢/٢٥٩(، تبيني احلقائق )٣/١٥١(االختيار لتعليل املختار ، )١٠-٦/٩(املبسوط : ينظر)   ٣(

 .   مع فتح القدير
، )٧/١٢٧(روضة الطـالبني ، )٨/٥٣(العزيز رشح الوجيز ، )٩/٢٧٩(البيان للعمراين ، )٢٠٧-٦/٢٠٦(األم : ينظر)   ٤(

 ).٧/١٧٨(النجم الوهاج 
 بصحة النكاح مع الكراهة؛ ألن كل ما لو رصح به ، القول)٣/١٨٣(، ومغني املحتاج )٩/٣٣٣( احلاوي للاموردي ويف

  ).٢/٢١٤(األشباه النظائر : ُأبطل، إذا أضمر كره، وهذه قاعدة عند الشافعية ذكرها ابن امللقن يف
  .١٨٨تقدمت ص)  ٥(
قيه مشهور، من أئمة من نيسابور، ف: إن أصله من املغرب، وقيل: نافع، أبو عبد اهللا املدين، موىل بن عمر وروايته، قيل: هو)   ٦(

 .التابعني باملدينة إمام يف احلديث، روى عن مواله، وأيب هريرة، وأيب سعيد اخلدري، وعائشة، وأم سلمة ريض اهللا عنهم
 .هـ١٢٠سنة : هـ، وقيل١١٩سنة : هـ، وقيل١١٧تويف سنة ، مالك عن نافع عن بن عمر: أصح األسانيد: قال البخاري

، هتـذيب التهـذيب )٥/٩٥(، سـري أعـالم النـبالء )١/٩٩(، تذكرة احلفاظ )٢٩/٢٩٨(ل هتذيب الكام: ينظر يف ترمجته
)١٠/٣٦٨   .( 



 
 

 ١٩٢ 

ّ ال، إال نكاح رغبة، إن أعجبتك أمسكتها، وإن كرهتها فارقتهـا، وإن كنـا نعـده عـىل «: قال ّ
 .)١(»ًعهد رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم سفاحا 

 :الدليل الثالث
 .)٢(أن القصد مؤثر يف النكاح، فقصد التحليل كرشطه

 : دليل القول الثاين
وقـد ، ّقد وضع عن النـاس مـا حـدثوا بـه أنفسـهمِّ نويا، والنية حديث نفس، و الزوجنيأن

ًينوي اليشء وال يفعله، وينويه ويفعله، فيكون الفعل حادثا غري النية، وجمـرد النيـة يف املعـامالت 
 .)٣(غري معترب، فوقع النكاح صحيح؛ الستجامع رشائط الصحة

 :نوقش من وجهني:  مناقشة دليل القول الثاين
إن اهللا جتاوز يل عن أمتي ما وسوست بـه :( اهللا عليه وسلم قالأن النبي صىل :  الوجه األول

 .)٤()صدورها ما مل تعمل أو تتكلم
ُفالعفو إنام وقع عن حـديث الـنفس املجـرد، فأمـا إذا عمـل بـه أو تكلـم بـه، فإنـه تتعلـق بـه  ّ

َاألحكام، وهنا قاصد التحليل قد عمل بنيته، ففعل التحليل الذي نواه وقصده ّ)٥( .  
عدم التسليم، وال دليل لكم عىل ذلك، بل النية يف اجلملة تنقسـم إىل مـؤثر يف : الثاينالوجه 

كنية -ِّالعقد، وإىل غري مؤثر، و النية إذا كانت منافيه ملوجب العقد، أو ملقتىض الرشع كانت مؤثرة 
 . )٦( -التحليل هنا

 
 ـــــــــــــــــ

 .)١٨٣ص  (تقدم ختريج األثر)   ١(
 ).٨/٢٦٤(، الفروع )١٠/٥١(املغني : ينظر )   ٢(
 ).٥٣-١٠/٥٢(، املغني )٦/٢٠٦(، األم )٣/١٨٧(بدائع الصنائع : ينظر)   ٣(
اخلطأ والنسيان يف العتاقة والطالق ونحوه، وال عتاقة إال لوجه : العتق، باب: صحيحه، كتاب: ري يفالبخا: أخرج احلديث)   ٤(

 .، واللفظ له)٢٥٢٨(برقم ) ٤٤٦(اهللا 
 ).١٢٧(برقم ) ٦٩(جتاوز اهللا عن حديث النفس واخلواطر بالقلب إذا مل تستقر : اإليامن، باب: صحيحه، كتاب: ومسلم يف

 ).٤٧٠( يل عىل بطالن التحليلبيان الدل: ينظر)   ٥(
 ).٤٨٧-٤٨٦(املصدر السابق : ينظر)   ٦(



 
 

 ١٩٣ 

 :املوازنة والرتجيح
أن : القـول األول؛ القائـل : - واهللا أعلم –جح بعد النظر يف القولني، وأدلتهام يظهر أن الرا

 : النكاح بنية التحليل فاسد؛ وذلك لآليت
 . عموم األدلة عىل حتريم نكاح التحليل، سواء أرشط ذلك، أم مل يرشطً: أوال
ـا ـة ً: ثانـي ـت منافـيـة ملـقـتىض العـقـد، أو ملـقـتىض الرشط، كنـي ـؤثر يف العـقـد، إذا كاـن  أن النـيـة ـت

 .التحليل
بأن املشهور عن الصحابة ريض اهللا عنهم أن املحلل عندهم اسم ملن قصـد التحليـل،  ً: ثالثا

 .)١(َسواء أظهر ذلك، أو مل يظهره
 

 : مذاهب العلامء يف اعتبار الفرق– ب 
 : اختلف العلامء يف اعتبار الفرق عىل قولني

وهو أن النكاح بنية  الفرق بني النكاح بنية الطالق، وبني النكاح بنية التحليل، : القول األول
 .الطالق جائز وصحيح،  والنكاح بنية التحليل فاسد

 . )٣(، وأحد قويل شيخ اإلسالم ابن تيمية )٢(وهو قول املالكية
  عدم الفرق بني النكاح بنية الطالق، وبني النكاح بنية التحليل: القول الثاين

  :عىل قولني  وهؤالء اختلفوا يف وجه اجلمع
 .النكاح بنية التحليل صحيح النكاح بنية الطالق جائز وصحيح، و أن: القول األول

 ـــــــــــــــــ
 ). ٤٠٥(بيان الدليل عىل بطالن التحليل : ينظر)   ١(
حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبـري ، )٣/١٩٧(رشح اخلريش عىل خمترص خليل: ينظر قوهلم يف صحة النكاح بنية الطالق)   ٢(

 ).٢/٣٨٧(بلغة السالك ، )٢/٢٣٩(
رشح ، )٣/٤٦٩(، مواهـب اجلليـل )٢/٦٠٤(املعونة للقايض عبد الوهـاب : نظر قوهلم يف فساد النكاح بنية التحليلوي

 .مع حاشية العدوي) ٢/٦٨ ( الرباينكفاية الطالب ،)٢/٣٠(الفواكه الدواين ، )٣/٢١٦(خمترص خليل للخريش 
 ).٣٢/١٤٧(جمموع الفتاوى: ينظر قوله يف صحة النكاح بنية الطالق)   ٣(

 ، بيان الـدليل عـىل بطـالن التحليـل)١٥٠-٣٢/١٤٧(جمموع الفتاوى : ينظر: وينظر قوله يف فساد النكاح بنية التحليل
)١٨ .( 



 
 

 ١٩٤ 

 .)٢(، والشافعية)١(وهو قول احلنفية
 . فاسدالنكاح بنية التحليل أن النكاح بنية الطالق حمرم وفاسد، و:القول الثاين

 .)٣(وهو قول احلنابلة 
 

 :الرتجيح
النكـاح  النكاح بنية الطـالق و كل منالتسوية بني : - واهللا أعلم – يظهر أن القول الراجح 

فـإن : ً،  فالفرق غري معترب من حيث احلكم؛ أما من جهـة قصـد كـال مـنهام يف الفسادبنية التحليل
النكاح بنية الطالق قصد الناكح فيه االستمتاع؛ بخالف النكاح بنية التحليل فإن قصد الناكح فيه 

 .   حتليل املرأة لزوجها
 
 
أن النكاح بنية الطالق والنكاح بنية التحليل كالمها نكاح مستجمع للرشوط واألركـان يف  

 . ظاهره، واملقصود به عدم االستمرار والدوام، لكونه نوى تقييده بزمن ومدة
 

 ـــــــــــــــــ
، حاشية ابن عابدين عىل الدر )٣/١١٦(البحر الرائق ، )٢/١١٦(تبيني احلقائق : ينظر قوهلم يف صحة النكاح بنية الطالق)   ١(

 ).١٧٣-٨/١٧٢(املختار 
، تبيـني احلقـائق )٣/١٥١(االختيار لتعليـل املختـار ، )١٠-٦/٩(املبسوط : ظر قوهلم يف صحة النكاح بنية التحليلوين

 .     مع فتح القدير)٤/٣٤(العناية رشح اهلداية ، )٢/٢٥٩(
 ).٦/٢٨٣(هناية املحتاج ، )٦/٢٠٦(األم : ينظر قوهلم يف صحة النكاح بنية الطالق)   ٢(

العزيـز رشح الـوجيز ، )٩/٢٧٩(البيـان للعمـراين ، )٢٠٧-٦/٢٠٦(األم :  النكاح بنية التحليلوينظر قوهلم يف صحة
 ).   ٧/١٧٨(النجم الوهاج ، )٧/١٢٧(روضة الطالبني ، )٨/٥٣(

، )٥/٢٣٠(رشح الـزركيش ، )٣/١٠٧٣(مسائل اإلمـام أمحـد البنـه عبـد اهللا : ينظر قوهلم يف فساد النكاح بنية الطالق )   ٣(
 ).٨/١٦٣(، اإلنصاف )٣/١٠٣(رؤوس املسائل اخلالفية للعكربي ، )٢/٧٥٩(سائل يف اخلالف للهاشمي رؤوس امل

، رشح )١١/٣٧٦(كشاف القناع ، )٨/١٦١(اإلنصاف ، )٨/٢٦٤(الفروع : وينظر قوهلم يف فساد النكاح بنية التحليل
 ).٥/١٨٥(منتهى اإلرادات للبهويت  



 
 

 ١٩٥ 

 
اح إىل مـدة، وهـذا قصـد جـائز؛ بخـالف أن الناكح بنية الطالق، مستمتع وله رغبة يف النكـ

 .)١(ًالناكح بنية التحليل، فإنه ال رغبة له يف النكاح أصال ،وإنام غرضه إعادهتا إىل املطلق
 

 
أن قصد االستمتاع يف النكاح جائز، وهلذا أبيح نكاح املتعة يف بعض األوقات ثم حرم، كـام 

ياأهيا الناس؛ إين كنت أذنت لكم يف االستمتاع من النساء، وإن اهللا قد «:قال عليه الصالة والسالم
 .، ومل يذكر عنه أنه لعن املستمتع)٢(» حرم ذلك إىل يوم القيامة

ِّأما قصد املحلل فإنه قصد غري جائز، فهو إنام حرم حلق اهللا سبحانه وتعاىل، فهو قصد لرفـع  ُ
 قط، بل لعن فاعله، وهبذا يتبـني أن التحليـل حمـرم، العقد، وذلك مناف له، وهلذا مل يبح التحليل

لقدر زائد عىل املتعة، والنكاح ليس مما يقصد بعقده االنتفـاع بإزالـة امللـك، وإنـام منفعتـه منوطـة 
ًبوجوده، فإذا مل يقصد به إال أن يزيله ملنفعة األول، فليس عاقدا ليشء مـن مقاصـد النكـاح، فـال 

 .)٣(قاصده أو بعضهايصح إحلاقه بمن يعقد النكاح مل
 
 

       

 ـــــــــــــــــ
 ).٤٦(بيان الدليل عىل بطالن التحليل ، )٣٢/١٥٠(جمموع الفتاوى : ينظر)   ١(
 .)١٧٧ص  (تقدم خترجيه)   ٢(
 ).٤٢١-٣٧٢(بيان الدليل عىل بطالن التحليل : ينظر)   ٣(



 
 

 ١٩٦ 






 يف الوقت الذي كان - النكاح املرشوط فيه الطالق « :رمحه اهللا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

؛ ألن الرشط حـق ـهلـا،  إـنـام جيـب الوـفـاء بـه إذا طلـبـت املـرأة ذـلـك-يصـح فيـه مـثـل هـذا الرشط
 .)٢(»فإنه ينقيض بميض الوقت )١(بخالف النكاح املؤقت...ًكالصداق مثال

 
  

 :الفقهيني الفرعني أحكام يف العلامء مذاهب - أ
 .النكاح املرشوط فيه الطالق: الفرع األول
ًوج الرجل املرأة برشط أن يطلقها يف وقت بعينه سواء كان معلومـا أو  أن يتز:صورة املسألة

 ًجمهوال، فهل يصح هذا النكاح؟

 ـــــــــــــــــ
هو املبطل للنكاح، وهو املغلب جلهة املتعـة فكـل نكـاح :  والتأقيت- كام نص عليه أكثر العلامء-هو املتعة  :النكاح املؤقت)   ١(

 : rفلام أحللنـا، قـال «:ويدل عليه حديث سربة، وفيه،  بمعنى املتعة، والعربة باملعاين دون األلفاظمؤقت متعة؛ ألنه أتى
ً إال أن نرضب لـذلك أجـال، َْنيَالتزويج عندنا، فعرضنا ذلك عىل النسـاء، فـأب:، واالستمتاع  )استمتعوا من هذه النساء(

  . )واافعل:( فذكرنا ذلك لرسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم، فقال
 ) ٢/١١٥(ي عىل تبيني احلقائق شلبحاشية ال:ينظر

 :وبعض احلنفية يفرقون بني النكاح املؤقت واملتعة من وجهني
 .ذكر لفظ النكاح والتزويج يف النكاح املؤقت، ولفظ املتعة يف نكاح املتعة: الوجه األول
 . املتعة أن النكاح املؤقت يشرتط فيه الشهود، وال يشرتط ذلك يف:الوجه الثاين

بأن النكاح املؤقت من أفراد املتعة،وإن عقد بلفظ التزويج، وأحرض ): ١٥٠-٣/١٤٩(ّوتعقب ذلك صاحب فتح القدير
الشهود، وما يفيد ذلك من األلفاظ التي تفيد التواضع مع املرأة عىل هذا املعنى، ومل يعرف يف يشء من اآلثار لفظ واحد ممن 

 . ونحوه واهللا أعلمبارشها من الصحابة بلفظ متتعت بك
 ).   ٤٩٤(، بيان الدليل عىل بطالن التحليل )٣/٣٣١ (الكربىالفتاوى )   ٢(



 
 

 ١٩٧ 

 :األقــوال
 : عىل قولنيهذه املسألةاختلف العلامء يف 

 .  أن النكاح املرشوط فيه الطالق باطل:القول األول
 .)٣(، واحلنابلة)٢(،والشافعية)١(وهو قول املالكية

 .ن النكاح املرشوط فيه الطالق صحيح، والرشط باطل أ:القول الثاين
 .)٦(َّ، ورواية خمرجة عند احلنابلة)٥(ٌ، وقول عند الشافعية)٤( وهو قول احلنفية

 
 :أدلة القولني

 :دليل القول األول
 ٍإلزام نفسه فراقها يف وقت بعينه يف كل،: القياس عىل نكاح املتعة؛ بجامع

 . )٧( ومقتضاه، وهو التأبيد والدوامفهذا الرشط منايف ملقصود العقد،
 :دليل القول الثاين

ًأن العقد وقع مطلقا من غري تأقيت، وإنام رشط عىل نفسه الطالق، والنكاح املؤبد ال تبطلـه 
 . )٨(الرشوط الفاسدة

 ـــــــــــــــــ
 مواهـب  مـع)٤٤٦-٣/٤٤٥(التاج واإلكليل ، )٢/٤٧٤(، عقد اجلواهر الثمينة )٢/٥٣٣(الكايف البن عبد الرب : ينظر)   ١(

،ومل ينص املالكية عـىل هـذه )٢/٢٣٨(لكبري  احاشية الدسوقي عىل ، )٤٤٦-٣/٤٤٥(اجلليل ، مواهب اجلليل 
 .َّ، وخرجتها عليها العقداملسألة بعينها، و إنام ذكروا الرشوط املناقضة 

، )٢/٤٨٥(منهـاج الطـالبني ، )٨/٥٣(العزيز رشح الوجيز ، )٢٧٩-٩/٢٧٨(، البيان للعمراين )٦/٢٠٥(األم : ينظر)   ٢(
 ). ٧/٣١٩(النجم الوهاج 

، رشح منتهـى )٣/٣٥٢ ( للحجـاوياإلقناع، )٨/١٦٤(اإلنصاف ، )٧/٨٨(املبدع ، )٥/٢٢٩ (الزركيشح رش: ينظر)   ٣(
 ) .٥/١٨٧(اإلرادات للبهويت 

 ).٣/١٥٢(فتح القدير البن اهلامم ، )٢/١١٥(، تبيني احلقائق )٢/٢٧٣(بدائع الصنائع ، )٥/١٥٣(املبسوط : ينظر)   ٤(
 ) . ٧/١٧٧(، النجم الوهاج )٢/٤٥١(منهاج الطالبني ، )٨/٥٣(، العزيز رشح الوجيز )٩/٢٧٩(البيان للعمراين : ينظر)   ٥(
 ).٨/١٦٤( اإلنصاف : ينظر)   ٦(
 ).٥/٢٢٩(، رشح الزركيش )١٠/٤٩(، املغني )٢/٤٥١(منهاج الطالبني ، )٨/٥٣(العزيز رشح الوجيز : ينظر)   ٧(
 ).  ٧/٨٨(، املبدع )٩/٢٧٩(، البيان للعمراين )٢/٢٧٤(بدائع الصنائع : ينظر)   ٨(



 
 

 ١٩٨ 

بعدم التسـليم، فـإن رشط الطـالق ينـايف دوام : يمكن أن يناقش:  مناقشة دليل القول الثاين
 .هالنكاح واستمرار

 

 :املوازنة والرتجيح
بأن النكاح املرشوط فيه الطالق باطل؛ : القول األول؛ القائل-واهللا أعلم-يظهر أن الراجح

 .وذلك ألن رشط الطالق مانع من بقاء النكاح فأشبه نكاح املتعة
 

 .النكاح املؤقت: الفرع الثاين
 أو سنة، فهل يصح هذا ً أن يتزوج املرأة بشهادة شاهدين عرشة أيام أو شهرا:صورة املسألة

 النكاح؟
 :اختلف العلامء يف ذلك عىل قولني

 .  أن النكاح املؤقت باطل:القول األول
 .)٤(، واحلنابلة)٣(، والشافعية)٢(، واملالكية)١( وهو قول احلنفية

 . أن النكاح املؤقت صحيح ويبطل الرشط:القول الثاين
 .)٥(بعض احلنفيةوهو قول 
 :أدلة القولني
 .)٦( -وقد سبق بياهنا - استدلوا بأدلة حتريم املتعة :قول األولأدلة ال

ًذكر النكاح يف املؤقت، ورشط فيه رشطا فاسـدا، والنكـاح ال  املتزوج  أن:دليل القول الثاين ً
 ـــــــــــــــــ

، فتح )٢/١١٥(تبيني احلقائق ، )٣/٨٩(، االختيار لتعليل املختار )٢/٢٧٣(بدائع الصنائع ، )٥/١٥٣(املبسوط : ينظر)   ١(
 ).٣/١٥٢(القدير البن اهلامم 

حاشـية ، )٣/١٠٣(، بدايـة املجتهـد وهنايـة املقتصـد )٣/١١٢١(، عيون املجالس )٤/٥٥٧(النوادر والزيادات : ينظر)   ٢(
 ).     ١/٢٨٤(، جواهر اإلكليل )٢٣٩-٢/٢٣٨(الدسوقي عىل الرشح الكبري 

 ) .     ٩/٢٧٥(البيان للعمراين ، )٢/٤٩(الوسيط للغزايل، )٤/١٥٩(، املهذب للشريازي )٦/٢٠٥(األم : ينظر)   ٣(
، رشح منتهـى )٣/٣٥٢ ( للحجاويعاإلقنا، )٨/١٦٣(، اإلنصاف )٧/٨٧(املبدع ، )٥/٢٢٤ (رشح : ينظر)   ٤(

 ) .  ٥/١٨٧(اإلرادات للبهويت 
 )      ٢/١١٥(، تبيني احلقائق )٢/٢٧٣(بدائع الصنائع :ينظر )   ٥(
 .)١٧٦ص(تقدمت يف )   ٦(



 
 

 

 . )١(ًتبطله الرشوط الفاسدة، فبطل الرشط وبقي النكاح صحيحا
 : يناقش

ًإما أن جيوز مؤقتا باملدة املذكورة، وإما أن : لوأنه لو جاز العقد يف النكاح املؤقت لكان ال خي
 .ًجيوز مؤبدا

وال سبيل إىل جعل األول؛ ألن هذا يف معنى املتعة إال أنه عرب عنها بلفظ النكاح واملعتـرب يف 
 .العقود معانيها ال األلفاظ

 .)٢(وال وجه للثاين؛ ألن فيه استحقاق البضع من غري رضاها، وهذا ال جيوز
 

 :الرتجيحاملوازنة و
بأن النكاح املؤقت باطل؛ وذلك ألن :  القول األول؛ القائل- واهللا أعلم –يظهر أن الراجح 

 .)٣(النكاح املؤقت هو نكاح املتعة املحرم، وهو قول مجهور العلامء
 

 :مذاهب العلامء يف اعتبار الفرق - ب
 : العلامء يف اعتبار الفرق عىل قولني اختلف

وبني النكاح املؤقت، وهو أن النكاح ،  النكاح املرشوط فيه الطالق الفرق بني:القول األول 
 .املرشوط فيه الطالق صحيح، والرشط باطل، والنكاح املؤقت باطل

ــــــة ــــــول احلنفـي ــــــول عـنــــــد الـشــــــافعية)٤( وـهــــــو ـق ــــــة خمرـجــــــة)٥(ٌ، وـق  َّ، ورواـي
 ـــــــــــــــــ

 ).٧/١٧٧(النجم الوهاج ، )٢/٢٧٣(بدائع الصنائع : ينظر)   ١(
 ).    ٢/٢٧٣(بدائع الصنائع : ينظر)   ٢(
 .   )١٩٨ ص( كام سبق يف)   ٣(
، تبيني )٢/٢٧٣(بدائع الصنائع ، )٥/١٥٣(املبسوط : ينظر قوهلم يف صحة النكاح املرشوط فيه الطالق، وبطالن الرشط)   ٤(

 ).٣/١٥٢(فتح القدير البن اهلامم ، )٢/١١٥(احلقائق 
، )٣/٨٩(ر لتعليل املختار ، االختيا)٢/٢٧٣(بدائع الصنائع ، )٥/١٥٣(املبسوط : وينظر قوهلم يف بطالن النكاح املؤقت

 ).٣/١٥٢(، فتح القدير البن اهلامم )٢/١١٥(تبيني احلقائق 
، العزيـز رشح الـوجيز )٩/٢٧٩(البيـان للعمـراين : ينظر قوهلم يف صحة النكاح املرشوط فيه الطـالق، وبطـالن الرشط)   ٥(

= 

١٩٩ 



 
 

 ٢٠٠ 

 .)١(عند احلنابلة
 النكـاح املؤقـت، فكالمهـا وبـني،  عدم الفرق بني النكاح املرشوط فيه الطالق:القول الثاين

 .نكاح باطل
 .)٤(، واحلنابلة)٣(،والشافعية)٢(وهو قول املالكية

 :الرتجيح
 عدم الفرق بني النكاح املرشوط فيه الطالق والنكاح املؤقت -واهللا أعلم-يظهر أن الراجح

 .من حيث احلكم 

 ــــــــــــــــــ
 ).٧/١٧٧(، النجم الوهاج )٢/٤٥١(منهاج الطالبني ، )٨/٥٣( =

البيان ، )٢/٤٩( الوسيط للغزايل، )٤/١٥٩(، املهذب للشريازي )٦/٢٠٥(األم :  بطالن النكاح املؤقتوينظر قوهلم يف
 ) .      ٩/٢٧٥(للعمراين 

 ).٨/١٦٤( اإلنصاف : ينظر قوهلم يف صحة النكاح املرشوط فيه الطالق، وبطالن الرشط)   ١(
 اإلقنـاع، )٨/١٦٣(، اإلنصـاف )٧/٨٧(املبـدع ، )٥/٢٢٤(رشح الـزركيش : وينظر قوهلم يف بطالن النكـاح املؤقـت

 ).  ٥/١٨٧(، رشح منتهى اإلرادات للبهويت )٣/٣٥٢ (للحجاوي
التاج ، )٢/٤٧٤(، عقد اجلواهر الثمينة )٢/٥٣٣(الكايف البن عبد الرب : ينظر قوهلم يف بطالن النكاح املرشوط فيه الطالق)   ٢(

حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ، )٤٤٦-٣/٤٤٥(ب اجلليل  مواهب اجلليل ، مواه مع)٤٤٦-٣/٤٤٥(واإلكليل 
)٢/٢٣٨.( 

، بداية املجتهد وهناية )٣/١١٢١(، عيون املجالس )٤/٥٥٧(النوادر والزيادات : وينظر قوهلم يف بطالن النكاح املؤقت
 ).   ١/٢٨٤(، جواهر اإلكليل )٢٣٩-٢/٢٣٨(حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ، )٣/١٠٣(املقتصد 

العزيز رشح الوجيز ، )٢٧٩-٩/٢٧٨(، البيان للعمراين )٦/٢٠٥(األم : ينظر قوهلم يف بطالن النكاح املرشوط فيه الطالق)   ٣(
 ).٧/٣١٩(النجم الوهاج ، )٢/٤٨٥(منهاج الطالبني ، )٨/٥٣(

البيان ، )٢/٤٩( الوسيط للغزايل، )٤/١٥٩(، املهذب للشريازي )٦/٢٠٥(األم : وينظر قوهلم يف بطالن النكاح املؤقت
 ) .      ٩/٢٧٥(للعمراين 

، )٨/١٦٤(اإلنصـاف ، )٧/٨٨(املبـدع ، )٥/٢٢٩(رشح الـزركيش : ينظر قوهلم يف بطالن النكاح املرشوط فيه الطالق)  ٤(
 ).٥/١٨٧(، رشح منتهى اإلرادات للبهويت )٣/٣٥٢(اإلقناع 

 اإلقنـاع، )٨/١٦٣(، اإلنصـاف )٧/٨٧( املبـدع ،)٥/٢٢٤(رشح الـزركيش : وينظر قوهلم يف بطالن النكـاح املؤقـت
 ) .  ٥/١٨٧(، رشح منتهى اإلرادات للبهويت )٣/٣٥٢ (للحجاوي



 
 

 ٢٠١ 

 املرشوط فيـه كيفيـة انقضـاء وقتـيهام، فالنكـاح: وقد فرق بينهام شيخ اإلسـالم، مـن حيـث 
 . )١(الطالق ينقيض بطلب املرأة ذلك، وأما النكاح املؤقت، فإنه ينقيض بميض املدة




ٍأن كال الفرعني نكاح قد وقت بوقت معني ّ ُ. 


 
 رشط قطع التأبيد، بذكر الطالق فيه، وجيب أن النكاح املرشوط فيه الطالق بدأ بالنكاح، ثم

 .)٢(ًالوفاء به إذا طلبت املرأة ذلك؛ بخالف املؤقت فإنه ابتدأه مؤقتا، وينقيض بميض املدة


 
 :الدليل عىل أن النكاح املرشوط فيه الطالق أنه إنام جيب الوفاء به إذا طلبت املرأة ذلك

ً ثالثا فندم، وكان باملدينة رجل من األعراب عليه رقعتـان يـواري هبـا ًأن رجال طلق امرأته
 .» نعم «: ، قالً» هل لك أن تزوج امرأة فتبيت عندها ليلة، ونجعل لك جعال«:عورته، فقال له

 .» هل عندك من خري؟«:  فزوجوها منه، فلام دخل فبات عندها، قالت له
 ال تطلقنـي، فـإن عمـر ال جيـربك عـىل «:الـت، فق» هو حيث حتبني جعلـه اهللا فـداءها «:قال

 .ُ، وألن الرشط حق هلا، فرد أمره إليها)٣(»طالقي 
 :ّ والدليل عىل أن النكاح املؤقت ينقيض بميض الوقت

كنا نغزو مع رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم، ليس لنا «: ، وفيهtحديث عبد اهللا بن مسعود 
 . )٤(»ك، ثم رخص لنا أن ننكح بالثوب إىل أجلأال نستخيص، فنهانا عن ذل: نساء، فقلنا 


 ـــــــــــــــــ

 ).     ٤٩٤(بيان الدليل عىل بطالن التحليل : ينظر)   ١(
 ).  ٢/٢٧٤(بدائع الصنائع : ينظر)   ٢(
 .)١٨٤ص  (تقدم ختريج احلديث)   ٣(
 ).١٤٠٤(برقم ) ٦٣٢(نكاح املتعة : النكاح، باب: كتابصحيحه، : مسلم يف: أخرج احلديث)   ٤(



 
 

 ٢٠٢ 

 
حكـم أهنـام متعـه : إذا قيل بالتسوية بني النكاح املرشوط فيه الطالق، وبـني النكـاح املؤقـت

وال يثبت به إحصان، وال إباحـة للـزوج ، ِّوفرق بينهام وال يشء هلا، وإن دخل هبا فعليه مهر املثل
ًدخل يعتقده نكاحا، ويرث ولده   يتوارثان، وال تسمى زوجة، ويلحق فيه النسب إذااألول، وال

 .)١(ويرثه
فالنكاح املرشوط فيـه الطـالق، نكـاح صـحيح يثبـت فيـه أحكـام النكـاح : وإن قيل بالفرق

 .)٢(الصحيح من ثبوت املهر املسمى، والعدة، ووقوع الطالق فيه 
 
 

       

 ـــــــــــــــــ
 ). ٣/٣٥٢(، اإلقناع للحجاوي )٢/٥٣٣(الكايف البن عبد الرب ، )٢/١٥٢(تبيني احلقائق : ينظر)   ١(
 ).   ٦/١١(املبسوط :    ينظر)٢(



 
 

 ٢٠٣ 

 


 
 

فـاهللا تعـاىل أبـاح لألنبيـاء أن ،  ما بغت امرأة نبي قط« :رمحه اهللا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 .)٣(»؛ ألن هذه تفسد مقصود النكاح؛ بخالف الكافرة   )٢(، ومل يبح تزوج البغي)١(يتزوجوا كافرة

 
 

 : مذاهب العلامء يف أحكام الفرعني الفقهيني- أ
 .نكاح البغي: الفرع األول

 :حترير حمل النزاع
، أما إذا مل تتب، )٤( ّ اتفق األئمة األربعة عىل أن البغي إذا تابت حل نكاحها ملن زنا هبا ولغريه

 .فهذا هو حمل النزاع

 ـــــــــــــــــ
َ من كفر:الكافرة يف اللغة)   ١( َ َفر درعهقد ك: وهو السرت والتغطية، يقال ملن غطى درعه بثوبه: َ ِّسمي ألنه ،  والكفر ضد اإليامن،ِ ُ

َكفار وكفره وكفار:  ومجع الكافر،جحودها وسرتها: تغطية احلق، وكذلك كفران النعمة َ َِّ َ  .الكوافر: ومجع الكافرة، ُ
 ).٥/١٤٤) (كفر: مادة(لسان العرب ، )٢/٨٠٧) (كفر: مادة(، الصحاح )٥/١٩١) (كفر: مادة(مقاييس اللغة : ينظر

 . من كانت من حرائر أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى:ود بالكافرة هناواملقص
 ). ٦٢٦-٣/٦٢٥ ( يف رشح ألفاظ اخلرقيالدر النقي: ينظر

ًبغت تبغي بغاء: تقول، الفاجرة:  جنس من الفساد، والبغي: من بغى، وهو:البغي يف اللغة   )٢( َ َِ ِ ْ ََ ِوهي بغي، ْ أي زانية، واجلمع : َ
 .بغايا
: مادة(،  لسان العرب )٢٢٨٢-٦/٢٢٨١) (بغي: مادة(، الصحاح )٢٧٢-١/٢١٧) (بغى: مادة(مقاييس اللغة : ينظر
 ).٧٨-١٤/٧٧) (بغا

 ).٢/٨٣ (الكربى، الفتاوى )٣٢/١١٧(جمموع الفتاوى )   ٣(
 ،)١٦٨(اختالف العلامء للمـروزي ، )٣٨٦-٦/٣٨٤(األم ضمن موسوعة رشوح املوطأ،  )٥/٤٦٤(االستذكار : ينظر)   ٤(

 .)٥/١٧١(، رشح منتهى اإلرادات )٨/٢٥١(الفروع 



 
 

 ٢٠٤ 

 :واختلفوا يف ذلك عىل قولني
 .حتريم نكاح البغي:  األولالقول

 .)٢(، وقول احلنابلة)١( لبعض املالكيةٌ وهو قول
 . جواز نكاح البغي:القول الثاين

 .)٦(ٌ، وقول عند احلنابلة)٥(، والشافعية)٤(، واملالكية)٣( وهو قول احلنفية
      

 :أدلة القولني
 :أدلة القول األول
 :الدليل األول

ـاىل ـارك وتـع ـول اهللا تـب M   H  VU   T  S   R  Q : ـق     P  O  N   M  L  K  J  I 
  [  Z   Y  X  WL)٧(. 

ًإما أن يكون زانيا أو :   الخيلومن الزانية، أخرب أن املتزوج أن اهللا تبارك وتعاىل:  وجه الداللة
ًمرشكا، فإن نكح زانية وهو ال يعتقد حتريم الزنا فهو مرشك، وإن كان يعتقد حتريمه، ونكح زانية، 

ًة عىل الزنا، فالنكاح باطل، ويكون زانيا، واخلرب هنا بمعنى النهي، فيكون الدليل رصحيا عىل مرص ً
 ـــــــــــــــــ

 ).٤/٢٥٩(الذخرية : ينظر)   ١(
، رشح منتهى اإلرادات )٣/٣٤٣ ( للحجاوياإلقناع، )٨/١٣٢(، اإلنصاف )٧/٦٩(املبدع ، )٨/٢٥١(الفروع : ينظر)   ٢(

 ). ٥/١٧١(للبهويت 
، العنايـة رشح اهلدايـة )٢/١٤٤(تبيني احلقـائق ، )٣/٨٧(ل املختار االختيار لتعلي، )٢/٤٧١(اهلداية للمرغيناين : ينظر)   ٣(

 ).١/٣٣٣(درر احلكام ،  مع فتح القدير)٣/١٤٦(
 خليل للخريش رشح ، )٤/٢٥٩(، الذخرية )٢/٤٠(بداية املجتهد ، )٢/٥٧٨(املعونة للقايض عبد الوهاب : ينظر)   ٤(

 .)٢/٣٤٩(بلغة السالك ،  )٢/٢٢٠( الكبري حاشية الدسوقي عىل ، )٣/١٧٢(
 .» تزوج امرأة زانية هِرُوك« :)١/٢٧٦( جواهر اإلكليل وقال صاحب

 ).٣/٣٨٨(مغني املحتاج ، )٣/٣٩٣(، أسنى املطالب )٩/٢٧٠(البيان للعمراين ، )٦/٢٨(األم : ينظر)   ٥(
 ).٨/١٣٢(، اإلنصاف )٨/٢٥٢(الفروع : ينظر)   ٦(
 .  من سورة النور) ٣(اآلية )   ٧(



 
 

 ٢٠٥ 

 .)١(حتريم نكاح الزانية
M   \  [    Z : بقولـه عـز وجـل)٢(بأن هذه اآلية منسوخة: نوقش:  مناقشة وجه الداللة

_  ̂   ]L)٣(وقوله تعاىل ،: M   #  "  !L)٤(. 
بأن هذه اآليات عامة خمصوصة بآية حتريم نكاح : أجيب: لداللة اجلواب عن مناقشة وجه ا

، )٦( وأما قول سـعيد ابـن املسـيب «: )٥(الزانية، وال يمكن أن ينسخ العام اخلاص، قال الشنقيطي
M   X  W  VU   T  :والشافعي بـأن آيـة   S   R  Q    P  O  N   M  L  K  J  I   H

 ـــــــــــــــــ
 ).  ٣٢/١١٦(جمموع الفتاوى : ينظر)   ١(
    ).٨/١٦٧(، حاشية ابن عابدين عىل الدر املختار )٦/٣٨٤( األم :ينظر   )٢(
 .من سورة النساء) ٣(من اآلية )   ٣(
 . من سورة النور) ٣٢(من اآلية )   ٤(
رس، وأصـويل مشـهور، مـن علـامء شـنقيط  مـف،الشـنقيطي بن حممد املختـار بـن عبـد القـادر اجلكنـي منياأل حممد :هو)   ٥(

أضواء البيان : وله من املصنفات، َّهـ ، درس يف اجلامعة االسالمية باملدينة، ويف املسجد النبوي١٣٢٥،ولد سنة )موريتانيا(
تويف بمكـة سـنة ، يف تفسري القرآن، دفع إهيام االضطراب عن آيات الكتاب، مذكرة أصول الفقه، آداب البحث واملناظرة

 .هـ١٣٩٣
 الشنقيطي يف تقريـر العقيـدة  حممد، جهود الشيخ)١/١٧١(، علامء ومفكرون )٤٥\٦(  للزركيلاألعالم: ينظر يف ترمجته 
    .)١/١٩( البيان أضواء، مقدمة )١/٢٩(

ًرسال،  ولد لسنتني مضتا من خالفة عمر، وروى عن أيب بكر م بن حزن بن خمزوم القريش، املخزومي،املسيب سعيد بن :هو)   ٦(
 وكـان مـن حزام، وابن عباس، وابن عمر ريض اهللا عـنهم،، وعيل، وسعد بن أيب وقاص، وحكيم بن وعثامنوعن عمر، 

ًسادات التابعني فقها، ودينا، وورعا، وعبادة، وفضال، وكان أفقه أهل احلجاز، وأعرب الناس للرؤيـا ً ً ً هــ، ٩٤ سـنة تـويف، ً
 .هـ٩٣:وقيل

هتـذيب التهـذيب  ،)٤/٢١٧(، سري أعالم النـبالء )١/٥٤(، تذكرة احلفاظ )٢/٣٧٥(يان  األعوفيات: ينظر يف ترمجته 
)٤/٧٤.( 

ما جاء يف الرجل يزين، وقد تزوج امرأة ومل : النكاح، باب: سننه، كتاب:  سعيد بن منصور يف:وأخرج أثر سعيد بن املسيب
 ).٨٦٢(برقم ) ١/٢٥٤(يدخل هبا 

      ).٧/١٥٤(نكاح املحدثني : لنكاح، بابا: السنن الكربى، كتاب: والبيهقي يف



 
 

 

  [  Z   YL)١(منســوخة بقولــه تعــاىل ،:     M   #  "  !L)؛ألن  فهــو مســتبعد )٢
، أنه ال يصح نسخ اخلاص بالعام، وأن اخلـاص )٥(، وأمحد)٤(، ومالك)٣(املقرر يف أصول الشافعي

ـة  ـوم أن آـي ـأخر، ومعـل ـه أو ـت ـه عـن ـا، ـسـواء تـقـدم نزوـل !  "  M ًـيـقيض ـعـىل الـعـام مطلـق
#L)( ً، أعم مطلقا من آية )٦ M L  K  J  I   HL  )بنسخها ممنوع عىل املقـرر ، فالقول )٧

 . )٨(»يف أصول األئمة الثالثة املذكورين 
 :الدليل الثاين

ـارك وتـعـاىل ـول اهللا تـب ́   M   ¶  µ : ـق   ³  ²  ±  °  ̄®  ¬   «   ª
½  ¼  »  º¹  ̧L)٩(. 

 :من وجهني:     وجه الداللة
بائـث، واملـرأة أن اهللا تبارك وتعاىل أبـاح لعبـاده الطيبـات، وحـرم علـيهم اخل:  الوجه األول

 . املقيمة عىل البغاء خبيثة، فكانت من املحرمات 
عفيفـة، : أن اهللا تبارك وتعاىل رشط حلـل نكـاح املـرأة، أن تكـون حمصـنة، أي:  الوجه الثاين

 . )١٠(أن غري العفيفة ال تباح: ومفهومه
 :    الدليل الثالث

امرأة مرشكة بغـي، يقـال  يف نكاح rفقد استأذن رسول اهللا  : t )١١(حديث مرثد الغنوي
 ـــــــــــــــــ

 .  من سورة النور) ٣(اآلية )   ١(
 . من سورة النور) ٣٢(من اآلية )   ٢(
   ).٢/٣١٨( اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي: ينظر   )٣(
 ).٢/١٢٩٠(خمترص منتهى السؤل واألمل البن احلاجب : ينظر)   ٤(
    ).٣/٣٨٢(، رشح الكوكب املنري البن النجار )٦/٢٦٤٣(مرداوي التحبري رشح التحرير لل: ينظر)   ٥(
 . من سورة النور) ٣٢(من اآلية )   ٦(
 .  من سورة النور) ٣(من اآلية )   ٧(
 ).   ٦/٨١( أضواء البيان)   ٨(
 . من سورة املائدة) ٥(من اآلية )   ٩(
 ).   ٥/١٧١( رشح منتهى اإلرادات للبهويت: ينظر)   ١٠(
حصـني بـن كنـاز، : ، وقيل اسمهَكنّاز بن احلصني بن يربوع بن عمرو: ، واسم أيب مرثد الغنوي مرثد بن أيب مرثد:هوو)   ١١(

= 

٢٠٦ 



 
 

 ٢٠٧ 

M   M  L  K  J  I   H  :ً ، فلـم يـرد عليـه شـيئا حتـى نزلـتrعناق، فأمسك رسول اهللا : هلا
  [  Z   Y  X  W  VU   T  S   R  Q    P  O  NL )١(. 

M   T  S   R  Q    P  O  N   M  L  K  J  I   H  ـيـا مرـثـد « :rفـقـال رـسـول اهللا 
  [  Z   Y  X  W  VUL )٣(»، فال تنكحها )٢(. 

 . هناه عن نكاح البغي، والنهي يقتيض التحريمrأن النبي : وجه الداللة
 :الرابع     الدليل

 .)٤(ًأن املرأة إذا كانت مقيمة عىل البغاء، مل يأمن الزوج أن تلحق به ولدا، وتفسد عليه فراشه 

 ــــــــــــــــــ
ًاسمه أيمن، شهد مرثد بدرا وأبوه مجيعا، ومها حليفا محزة بن عبد املطلب، وشهد مرثد أحدا، آخى النبي  صىل اهللا : وقيل = ً ً

ًل يوم الرجيع شهيدا سنة قت، عليه وسلم  بينه وبني أوس بن الصامت  .هـ٣َّ
هتـذيب التهـذيب  ،)٦/٧٠( ، اإلصـابة يف متييـز الصـحابة )٦٨٢(االسـتيعاب يف معرفـة األصـحاب : ينظر يف ترمجتـه

)٨/٤٠٢.(       
 .  من سورة النور) ٣(اآلية )   ١(
 .  من سورة النور) ٣(اآلية )   ٢(
 ).٢٠٥١(برقم)  M  L  K  J  I   HL ٣١٢:يف قوله: نكاح، بابال: السنن، كتاب: أبو داود يف:أخرج احلديث)   ٣(

حـديث حسـن غريـب، ال «: ، وقال)٣١٧٧(برقم ) ٧١٥(ومن سورة النور : التفسري، باب: سننه، كتاب: والرتمذي يف
 .»نعرفه إال من هذا الوجه

 ).٣٢٢٨(برقم ) ٥٠٠-٤٩٩(تزويج الزانية : النكاح، باب: سننه،  كتاب: والنسائي يف
، »هذا حديث صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه«: ، وقال)٢٧٠١(برقم)٢٠٨-٢/٢٠٧(النكاح : املستدرك، كتاب: واحلاكم يف

 .ووافقه الذهبي
M  L  K  J  I   H  :نكاح املحدثني، وما جاء يف قول اهللا عز وجل: النكاح، باب: السنن الكربى، كتاب: والبيهقي يف

 VU   T  S   R  Q    P  O  N   M  Z   Y  X  W L 

 .      »حسن صحيح«):٢/٣٨٦(سنن أيب داود : تعليقه عىل: وقال األلباين يف
 ).٢/٥٧٩(املعونة للقايض عبدالوهاب : ينظر)   ٤(



 
 

 

 :أدلة القول الثاين
 :الدليل األول
ـه تـعـاىل ـه ـعـز وـجـل، )١(M  2  1  0  /  . L :قوـل ̂   M :وقوـل   ]  \  [    Z

_L)٢(وقوله تعاىل ،: M   #  "  !L)٣(. 
 :وجه الداللة من اآليات

 ما عدا املذكورات من املحرمات، - العفيفة والبغي-أن اآليات عامة يف نكاح مجيع النساء 
 .وليس منهن البغي، فكانت داخلة يف العموم

باألدلـة الدالـة عـىل حتـريم نكـاح الزانيـة، حتـى بأن عموم هذه اآليـات خمصـوص :  نوقش
 .تتوب

 : الدليل الثاين
 «:جاء رجل إىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم، فقـال:  عن ابن عباس ريض اهللا عنهام قال

 .»إن عندي امرأة هي من أحب الناس إيل، و هي ال متنع يد المس
 ).قهاِّطل:( قال
 .» ال أصرب «:قال
 .)٤( )استمتع هبا:( قال

 ـــــــــــــــــ
 .من سورة النساء) ٢٤(من اآلية )   ١(
 .من سورة النساء) ٣(من اآلية )   ٢(
 . من سورة النور) ٣٢(من اآلية )   ٣(
 ).٢٠٤٩(برقم ) ٣١١(النهي عن تزويج من مل يلد من النساء : النكاح، باب: السنن، كتاب: أبو داود يف: ج احلديثأخر)   ٤(

 .»هذا احلديث ليس بثابت« :، وقال)٣٢٢٩(برقم) ٥٠٠(تزويج الزانية : النكاح، باب: السنن، كتاب: والنسائي يف
-٧/١٥٤(دل به عىل قرص اآلية عىل مانزلت فيـه، أو نسـخها ما يست: النكاح، باب: السنن الكربى، كتاب: والبيهقي يف

١٥٥.( 
 ).٣/٣٠٧(هتذيب األسامء و اللغات : حه النووي يفَّوصح

 .»اختلف يف إسناده وإرساله«):٥/٢٥٠٤(التلخيص احلبري : وقال ابن حجر يف
= 

٢٠٨ 



 
 

 ٢٠٩ 

 «:أن النبي صىل اهللا عليه وسلم أذن له بإمساكها وهي زانية ؛ ألن معنى قوله :  وجه الداللة
 .)١(أهنا مطاوعة ملن أراد الزنا هبا: »ال ترد يد ال مس

 :نوقش الدليل من وجهني:  مناقشة الدليل
 . من جهة عدم ثبوته، فاحلديث ضعيف، ال تقوم به حجة: الوجه األول

 ليس هذا احلديث يثبت عن النبي صىل اهللا عليه وسلم، ليس هلـا أسـانيد «: أمحدقال اإلمام 
 .)٢(»جياد 

أن املراد بالالمس ملتمس الصدقة، ال ملتمس الفاحشة، فهـو يصـف امرأتـه :  الوجه الثاين
 .  )٣(ًع املال، فال ترد سائالِّباخلرق وضعف الرأي؛ ألهنا تضي

 : الدليل الثالث
أن كلـيهام كبـرية يعاقـب عليهـا، ومل متنـع مـن :  ورشب اخلمـر؛ بجـامعالقياس عىل الرسقـة

 .)٤(النكاح
 بوجود الفارق بينهام، فإن رضر الزنا أعظم وأشد :يمكن أن يناقش:  مناقشة الدليل الثالث

 .عىل الزوج، من رضر الرسقة ورشب اخلمر
  

 :املوازنة والرتجيح
 :تحريم نكاح البغي؛ وذلك لآليتب:  القول األول؛ القائل- واهللا أعلم- الراجح
M  VU   T  S   R  Q  رصاحة قوله تعـاىل ً:أوال     P  O  N   M  L  K  J  I   H

 ــــــــــــــــــ
 العلـامء يف معنـى تلـفاخ«):٢٥٠٦-٥/٢٥٠٥(التلخيص احلبـري :  قال ابن حجر يف:»ال ترد يد المس « :ومعنى قوله =

معناه التبذير، وأهنـا ال متنـع : معناه الفجور، وأهنا ال متنع من يطلب منها الفاحشة، وقيل: ، فقيل»ال ترد يد المس « :قوله
ًأحدا طلب منها شيئا من مال زوجها  ً« . 

    ).٣/٣١٨(عون املعبود : ينظر   )١(
 ). ٣/١٣٣٨(مسائل اإلمام أمحد برواية ابنه عبد اهللا )   ٢(
 ).   ٤/٣٤٨(، إعالم املوقعني )٣٢/١١٦(جمموع الفتاوى : ينظر)   ٣(
 ).   ٢/٥٧٩(املعونة للقايض عبدالوهاب : ينظر)   ٤(



 
 

 

  [  Z   Y  X  WL )يف الداللة عىل حتريم نكاح الزانية)١ ،. 
 أن أدلة القائلني باجلواز ال ختلو؛ إما أن تكون ضعيفة ال يصلح االستدالل هبا، وإما أن ً:ثانيا

 .ون صحيحة غري رصحية يف الداللةتك
ً أن يف حتريم نكح البغي تبشيعا ألمر الزنا، وتنفريا من أهله واملتعـاطني لـه، قـال شـيخ ً:ثالثا ً

 فهذه املسـألة يف قلـوب املـؤمنني أعظـم مـن أن حتتـاج إىل كثـرة األدلـة، فـإن «:اإلسالم ابن تيمية
 . )٢(»اإليامن والقرآن حيرم مثل ذلك 

 
 .نكاح الكافرة: ينالفرع الثا

، )٤(، واملالكيــة)٣(ًجيــوز نكــاح الكــافرة الكتابيــة، اتفاقــا بــني املــذاهب األربعــة احلنفيــة
 .)٦(، واحلنابلة)٥(والشافعية

 :واستدلوا عىل ذلك باألدلة اآلتية
 :الدليل األول

 .)٧(MÂ  Á  À  ¿   ¾L :  قوله تعاىل
 : الدليل الثاين

 .)٩(زوجوا من أهل الذمة، إذ ت)٨( إمجاع الصحابة العميل
 ـــــــــــــــــ

 .  من سورة النور) ٣(اآلية )   ١(
 ).  ٣٢/١٦٧(جمموع الفتاوى)   ٢(
، فتح )٢/١٠٩(تبيني احلقائق ، )٢/٤٦٧(ناين ، اهلداية للمرغي)٢/٢٧٠(، بدائع الصنائع )١٨٧( الطحاوي : ينظر)   ٣(

   .)٣/١٣٥(القدير البن اهلامم 
، حاشـية الدسـوقي عـىل الرشح الكبـري )٢/٤٤٢(، عقد اجلواهر الثمينـة )٢/٥٨١(املعونة للقايض عبد الوهاب : ينظر)   ٤(

 ).١/٢٩٥(جواهر اإلكليل ، )٢/٢٦٧(
،  مع حاشية الرشواين وابن قاسم)٧/٣٢٢(حتفة املحتاج ، )٣/١٦١(لب أسنى املطا، )١٦-٦/١٣(األم للشافعي : ينظر)   ٥(

   ).٤/٣١١(مغني املحتاج 
 ).٨/١٣٥(، اإلنصاف )٧/٧٠(، املبدع )٥/١٧٥ (رشح ، )٨/٢٥٢(الفروع : ينظر)   ٦(
 .  من سورة املائدة) ٥(من اآلية )   ٧(
    ).٧/٧١(، املبدع )٥/١٠٦ (، رشح الزركيش)٤/٥١(اإلرشاف البن املنذر : ينظر)   ٨(
ما جاء يف حتريم حرائر أهل الرشك : النكاح، باب: السنن الكربى، كتاب: البيهقي يف: آثار عثامن، وحذيفة، وجابر، أخرجها)   ٩(

= 

٢١٠ 



 
 

 

 : مذاهب العلامء يف اعتبار الفرق–ب 
 :اختلف العلامء يف اعتبار الفرق عىل قولني

 الفرق بني نكاح البغي ونكاح الكافرة، وهو حتريم نكاح البغي، وجواز نكاح :القول األول
 .الكافرة

 .)٣(ابن تيمية، واختاره شيخ اإلسالم )٢(، وقول احلنابلة)١( لبعض املالكيةٌ وهو قول
 . عدم الفرق بني نكاح البغي ونكاح الكافرة، فكلتامها جيوز نكاحها:القول الثاين 

ـــــــــة ـــــــــول احلنفـي ـــــــــة)٤( وهــــــــــو ـق ـــــــــول)٦(، والشــــــــــافعية)٥(، واملالكـي  ٌ، وـق

 ــــــــــــــــــ
 ). ٧/١٧٢(دون أهل الكتاب، وحتريم املؤمنات عىل الكفار  =

   ).٢٣٢٩-٥/٢٣٢٨(التلخيص احلبري :ينظر
 ).٤/٢٥٩(الذخرية : حتريم نكاح البغيينظر قوهلم يف )   ١(

، حاشـية )٢/٤٤٢(، عقد اجلواهر الثمينـة )٢/٥٨١(املعونة للقايض عبد الوهاب : وينظر قوهلم يف جواز نكاح الكافرة
 ).١/٢٩٥(جواهر اإلكليل ، )٢/٢٦٧(الدسوقي عىل الرشح الكبري 

، رشح منتهـى )٣/٣٤٣ ( للحجـاوياإلقنـاع، )٨/١٣٢ (، اإلنصاف)٧/٦٩(املبدع : ينظر قوهلم يف حتريم نكاح البغي)   ٢(
 ).٥/١٧١(اإلرادات للبهويت 

 ).٨/١٣٥(، اإلنصاف )٧/٧٠(، املبدع )٥/١٧٥(رشح الزركيش ، )٨/٢٥٢(الفروع : وينظر قوهلم يف جواز نكاح الكافرة
 ).   ٢/٨٣ (الكربى، الفتاوى )٣٢/١١٧(جمموع الفتاوى : ينظر)   ٣(
تبيـني احلقـائق ، )٣/٨٧(االختيـار لتعليـل املختـار ، )٢/٤٧١(اهلدايـة للمرغينـاين : واز نكـاح البغـيينظر قوهلم يف ج)  ٤(

 . مع فتح القدير)٣/١٤٦(، العناية رشح اهلداية )٢/١٤٤(
، )٢/٤٦٧(، اهلداية للمرغيناين )٢/٢٧٠(، بدائع الصنائع )١٨٧(خمترص الطحاوي : وينظر قوهلم يف جواز نكاح الكافرة

 ).٢/١٠٩(قائق تبيني احل
، )٤/٢٥٩(، الذخرية )٢/٤٠(بداية املجتهد ، )٢/٥٧٨(املعونة للقايض عبد الوهاب : ينظر قوهلم يف جواز نكاح البغي)   ٥(

، )٢/٣٤٩(بلغـة السـالك ،  )٢/٢٢٠(حاشية الدسوقي عـىل الرشح الكبـري ، )٣/١٧٢(رشح خمترص خليل للخريش 
 ).١/٢٧٦(جواهر اإلكليل 
، حاشـية )٢/٤٤٢(، عقد اجلواهر الثمينـة )٢/٥٨١(املعونة للقايض عبد الوهاب :  جواز نكاح الكافرةوينظر قوهلم يف

 ).١/٢٩٥(جواهر اإلكليل ، )٢/٢٦٧(الدسوقي عىل الرشح الكبري 
 ).٣/٣٨٨( مغني املحتاج، )٣/٣٩٣(، أسنى املطالب )٩/٢٧٠(البيان للعمراين ، )٦/٢٨(األم : ينظر قوهلم يف جواز نكاح البغي)  ٦(

= 

٢١١ 



 
 

 ٢١٢ 

 .)١(عند احلنابلة
 :الرتجيح

 اعتبار الفرق؛ وذلك لرصاحة األدلة املحرمة لنكاح البغي، - واهللا أعلم –يظهر أن الراجح 
واألدلة املبيحة لنكاح الكافرة الكتابية، وألن رضر نكاح البغي يتعدى إىل الرجـل؛ فتفسـد عليـه 

 .فراشه، بخالف رضر دينها؛ فإنه ال يتعدى إليه


 
 .ٍعدم املكافأة يف كل 

 
 

 . ال جيوز؛ بخالف نكاح املرأة الكافرة، فإنه جائزأن نكاح املرأة البغي


 
M   VU   T  S   R  Q : أن اهللا تـعـاىل ـحـرم نـكـاح البـغـي، بقوـلـه:اـلـدليل األول     P  O

Z   Y   X   WL)٢(. 
ـه تـعـاىل: اـلـدليل الـثـاين ـاح نـكـاح الـكـافرة، بقوـل ¾   ¿  M   Á  À : أن اهللا تـعـاىل أـب
ÂL)٣(. 

 ــــــــــــــــــ
 مـع )٧/٣٢٢(حتفـة املحتـاج ، )٣/١٦١(أسنى املطالب ، )٦/١٣(األم للشافعي : وينظر قوهلم يف جواز نكاح الكافرة =

 )٤/٣١١(مغني املحتاج ، حاشية الرشواين وابن قاسم
 ).٨/١٣٢(، اإلنصاف )٨/٢٥٢(الفروع : ينظر قوهلم يف جواز نكاح البغي)   ١(

، اإلنصـاف )٧/٧٠(، املبـدع )٥/١٧٥(رشح الـزركيش ، )٥/٢٥٢(الفـروع : فرةوينظر قـوهلم يف جـواز نكـاح الكـا
)٨/١٣٥.( 

   . من سورة النور) ٣(من اآلية )   ٢(
 .  من سورة املائدة) ٥(من اآلية )   ٣(



 
 

 ٢١٣ 

ُ أبيح نكاح الكافرة ملا يرجى من ميل الكافرة إىل دين زوجها فإن الغالب عىل :دليل الثالثال
،  والكافرة ال تفسد مقصـود العقـد،)١(النساء امليل إىل أزواجهن، وألن رضر دينها ال يتعدى إليه

ومل يبح تزوج أما البغي فإهنا تفسد مقصود العقد؛ وهلذا أباح اهللا تعاىل لألنبياء أن يتزوجوا كافرة 
 .)٢(البغي

 
 

       

 ـــــــــــــــــ
 ).     ٣٢/١٤٦(جمموع الفتاوى : ينظر)   ١(
 ).٣٢/١١٧ (املصدر السابق: ينظر)   ٢(



 
 

 ٢١٤ 




 
  
،  قد تقرر يف أكثر نصوص أمحد التي اتبعها أكثر أصحابهه أن-رمحه اهللا -ذكر شيخ اإلسالم  

وبـني أن يشـرتط عليهـا تـرك حقهـا، فـال ، لزمالفرق بني أن تشرتط املرأة عىل الرجل ترك حقه في
وأما هو ، فكان له خملص ، ، فإنه إذا رشط هلا أن ال تسافر فإذا مل يرد الوفاء بالرشط طلقها)١(يلزم

فال يكـون الرشط ، مل يكن هلا خملص، ِومل يف هلا، وال يقسم هلا، إذا رشط عليها أن ال ينفق عليها
 . )٢(ًالزما

 شيخ اإلسالم ابن تيمية، بل يرى أن الصورتني سواء؛ فإذا اشرتطت  وهذا الفرق مل يرتضه
لـزم، فكـذلك إذا رشط : عليه ترك بعض ما يستحقه عند اإلطـالق لغـرض صـحيح هلـا يف ذلـك

 .عليها مثل ذلك
ِبني أن يكون هو املشرتط وبني أن تكون هي املشرتطة وهذا هو )٣(َّ وسوى ابن عقيل«:وقال َ

 .)٤(»القياس
 

       

 
 ـــــــــــــــــ

 ).   ٨/١٦٥(نصاف ، اإل)٩/٤٨٧(املغني : ينظر)   ١(
 ). ٤١٧(العقود  :ينظر)   ٢(
 كان يسكن الظفرية، ومسجده شيخ احلنابلة،  أبو الوفاء، بن عقيل بن عبداهللا البغدادي الظفري، بن عقيل بن حممدعيل :هو)   ٣(

 بحـر معـارف، ًهـ، وسمع من القايض أيب يعىل بن الفراء، وتفقه عليه، وكان يتوقد ذكاء، وكان٤٣١هبا مشهور، ولد سنة
 .هـ٥١٣تويف سنة ، كتاب الفنون وهو كتاب كبري، والواضح يف أصول الفقه، وعمدة األدلة: وصنفوكنز فضائل، 
، )١/٣١٦(، الذيل عىل طبقـات احلنابلـة )٢١/٣٢٦(، الوايف بالوفيات)١٩/٤٤٣( سري أعالم النبالء :ينظر يف ترمجته

    ).٢/٢٤٥(املقصد األرشد 
 ).٤١٧ (العقود:ينظر)   ٤(



 
 

 

  



 

 أي بني الرشط الصحيح والرشط -الفرق بينهام«  :- رمحه اهللا -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
يوجب الوفاء بمقتضاه، كالعقـد الصـحيح، والرشط )٢( الصحيح)١(أن الرشط: -الفاسد يف البيع

 .)٤(»ً يوجب شيئا كالعقد الفاسدال: )٣(الفاسد
 ـــــــــــــــــ

 .عىل علم وعالمة): رشط( مصدر من الفعل رشط، وتدل مادة :يف اللغة: الرشط)   ١(
 .العالمة: - بفتح الراء-َإلزام اليشء، والرشط : - بإسكان الراء-ْوالرشط
 . عىل رشوط، ورشائط: وجيمع
) رشط: مـادة(اح ، الصـح)٣/٢٦٠) (رشط: مـادة(، مقـاييس اللغـة )١١/٣٠٨) (رشط: مـادة(هتـذيب اللغـة : ينظر

 ).٨٧٠-٨٦٩) (رشط: مادة(، القاموس املحيط )٧/٣٢٩) (رشط: مادة(، لسان العرب )٣/١١٣٦(
 . ما يلزم من عدمه العدم، وال يلزم من وجوده وجود وال عدم لذاته:والرشط يف االصطالح

 ).٨٢(رشح تنقيح الفصول : ينظر
 .العقد، ما له فيه منفعة إلزام أحد املتبايعني اآلخر، بسبب :والرشوط يف البيع

 ).   ٧/٣٨٩(كشاف القناع : ينظر
 :الرشط الصحيح عىل ثالثة أنواع)   ٢(

 .يؤثر ذكره يف العقد  رشط مقتىض عقد البيع، كالتقابض، وحلول الثمن، وهذا الرشط ال:النوع األول
رتاط صفة مقصودة يف املبيع، وهذا رشط من مصلحة العاقدين، كاألجل، واخليار، والرهن، والضمني، أو اش:النوع الثاين

 .الرشط صحيح الزم
ً رشط البائع نفعا معلوما يف املبيع، كسكنى الدار املبيعة شهرا، ومحالن البعري إىل موضع معلوم، وهذا الرشط :النوع الثالث ً ً
 .صحيح

 ).   ٣٩٢-٧/٣٨٩(، كشاف القناع )٤/١٥٦(املغني : ينظر
 .ّهيبه، أو متى نفق املبيع وإال رده يبيعه أو ال  الذي ينايف مقتىض العقد، مثل أن يشرتط أن ال هو الرشط:ضابط الرشط الفاسد)   ٣(

 ). ٤/١٥٦(، املغني )٩/٤٥٣(املجموع : ينظر
، هذا الفرق يف الرشوط يف البيع، وليس يف الرشوط يف النكاح، )٣٢/١٦١(جمموع الفتاوى : ، وينظر)٤٢٦-٤٢٣(العقود )   ٤(

= 

٢١٥ 



 
 

 

 
 :  مذاهب العلامء يف أحكام الفرعني الفقهيني–أ 

 : حكم الوفاء بالرشط الصحيح:الفرع األول
ً إذا اشرتط أحد املتبايعني رشطا صحيحا، كاألجـل، أو الكفيـل، : صورة املسألة فهـل يلـزم ً

 الوفاء بالرشط يف هذه احلالة؟ 
 .)١(اتفق العلامء عىل وجوب الوفاء بالرشوط الصحيحة

 :واستدلوا عىل ذلك بأدلة، منها
 :الدليل األول
\  [  ^ M :قال اهللا تعاىل   [  ZL )٢(. 

 أن اآلية نص يف وجوب الوفاء بالعقود، وأن ما بني املؤمنني من عهد : وجه الداللة من اآلية
       .وعقد ورشط، فإنه جيب الوفاء به إذا التزم به الطرفان

 :الدليل الثاين
 .)٣()املسلمون عىل رشوطهم ( : قالr أن النبي tعن أيب هريرة 

 ــــــــــــــــــ
 .   ًرق بناء عىل مراد شيخ اإلسالم منهولذلك بحثت الف =
 مع مواهب )٤/٣٤٠(، التاج واإلكليل )٤/٥٩١(، حاشية ابن عابدين عىل الدر املختار )٣/١٣٣(الفتاوى اهلندية : ينظر)   ١(

، )٣/٤٦٠(، هناية املحتاج )٢/٣٨٦(، مغني املحتاج )٩/٤٤٦(، املجموع )٥/٨٢( رشح خمترص خليل للخريش اجلليل،
 ).   ٤/٣٤٠(، اإلنصاف )٦/١٨٢(، الفروع )٤/١٥٦(املغني

    . املائدةمن سورة) ١(من اآلية )   ٢(
 ).٤٠٢(أجر السمرسة : اإلجارة، باب: صحيحه، كتاب: ًالبخاري تعليقا يف: أخرج احلديث)   ٣(

 ).٣٥٩٤(برقم ) ٥٤٤(يف الصلح : األقضية، باب: سننه، كتاب:داود يف أبو: ًوأخرجه موصوال 
 ).٨٧٨٤(برقم ) ١٤/٣٨٩(املسند : د يفوأمح

 ).٦٣٧(برقم ) ٢/٢٠٥(املنتقى، أبواب القضاء يف البيوع : وابن اجلارود يف
 ).٤/٩٠(رشح معاين اآلثار : والطحاوي يف
 ).٦/٢٠٨٨(الكامل : وابن عدي يف

 ).٢٨٩٠(برقم ) ٣/٤٢٦(الصلح:البيوع، باب: سننه، كتاب: والدارقطني يف
= 

٢١٦ 



 
 

 ٢١٧ 

دل احلـديث عـىل وجـوب الوفـاء بـالرشوط التـي أبـاح الكتـاب :  احلـديثوجه الداللة من
 . )١( جيوز ملن هي عليه نقضهااشرتاطها، وجاءت هبا السنة ، وأمجع املسلمون عليه، وال

 :الدليل الثالث
 .)٢(»مقاطع احلقوق عند الرشوط «  :tقال عمر 

ً أنه جعل عىل كل إنسان التزم بـالرشط حقـا أن يـويف بـذلك الرشط، فـإذا وىف :وجه الداللة
 .ًبالرشط فقد أدى احلق كامال إىل أهله

 :الرابع الدليل
 الرشط  وقـال ابـن قدامـة عـن-ام سـبق ذكـره  كـ–اإلمجاع عـىل وجـوب الوفـاء بـالرشوط 

فهذا رشط جائز يلزم الوفاء به، وال نعلم يف صحة «:األجل، واخليار، والرهن  كاشرتاطالصحيح
 ــــــــــــــــــ

ٌرواة هذا احلديث مدنيون، وهذا أصل يف الكتاب، « :، وقال) ٢٣٠٩(برقم ) ٢/٦٤(البيوع :ك، كتاباملستدر: واحلاكم يف =
 . »tوله شاهد من حديث عائشة ريض اهللا عنها، وأنس بن مالك 

 ).٦/٧٩،١٦٦(الرشط يف الرشكة : الرشكة، باب: السنن الكربى، كتاب: والبيهقي يف
 ).٣/٢٧٥(حكام الوسطى األ: عبد احلق األشبييل يف: ّوأعل احلديث

 .حتسني ابن القطان للحديث): ٦/٥٥٣(البدر املنري : ونقل ابن امللقن يف
 ما: ّكثري بن زيد، لينه ابن معني، وأبو زرعة والنسائي، وقال أمحد« ):٣/٢٨١(تغليق التعليق : وقال احلافظ ابن حجر يف

 .»طريق أخرى ًأرى به بأسا، فحديثه حسن يف اجلملة، وقد اعتضد بمجيئه من 
 ).٥٤٤( وحسنه األلباين يف تعليقه عىل سنن أيب داود

إسناده حسن ألجل كثري بن زيد األسلمي، والوليد بن رباح، وباقي رجاله « ): ١٤/٣٨٩(وقال حمققو مسند اإلمام أمحد 
 .»ثقات، رجال الشيخني 

 ).   ٤/٩٠(رشح معاين اآلثار : ينظر)   ١(
 ).٤٨٢(الرشوط  يف املهر عند عقدة النكاح : الرشوط، باب: ًصحيحه تعليقا، كتاب: يفالبخاري : أخرج األثر)   ٢(

 ).٦٦٢(برقم ) ١/٢١٠(ماجاء يف الرشط يف النكاح : النكاح، باب: سننه، كتاب: وسعيد بن منصور يف
 ).١٦٧٠٦(برقم ) ٩/١٥٥(يف الرجل يتزوج املراة ويشرتط هلا دارها : النكاح، باب: مصنفه، كتاب: وابن أيب شيبة يف

 ).٧/٢٤٩(الرشط يف النكاح : الصداق، باب: السنن الكربى، كتاب: والبيهقي يف
وصله ابن أيب شيبة وسعيد بن منصور من طريق إسامعيل بن عبيد اهللا « ):٥/٣٢٣(فتح الباري : وقال احلافظ ابن حجر يف

 .  »بن أيب املهاجر عن عبد الرمحن بن غنم عنه 



 
 

 ٢١٨ 

 .)١(»ًهذا القسم خالفا 
 

 : حكم الوفاء بالرشط الفاسد:الفرع الثاين
ً إذا اشرتط أحد املتبايعني رشطا فاسدا: صورة املسألة  بالرشط الفاسد؟ ، فهل يلزم الوفاءً

 .)٢(ةالفاسد اتفق العلامء عىل عدم وجوب الوفاء بالرشوط 
 :واستدلوا عىل ذلك بأدلة منها

 :الدليل األول
ًما بال رجال يشرتطون رشوطا ليست يف كتاب :(  قالrعن عائشة ريض اهللا عنها أن النبي  

، قضـاء اهللا أحـق، ورشط اهللا، ماكان من رشط ليس يف كتاب اهللا فهو باطل، وإن كان مائـة رشط
 .)٣( )اهللا أوثق

 .دل احلديث عىل بطالن الرشوط الفاسدة، وعدم لزوم الوفاء هبا:  احلديثوجه الداللة من 
 

 : مذاهب العلامء يف اعتبار الفرق– ب 
ذهب مجهور العلامء إىل اعتبار الفرق كام سبق يف بيان أحكام الفرعني الفقهيني، وهو اختيار 

 .)٤(بن تيميةشيخ اإلسالم ا
  
 

أن كال الفرعني عقد فيه رشط، وملشرتط الرشط إذا مل يـوف بـه الفسـخ، أو املطالبـة بـأرش 
 . فواته

 ـــــــــــــــــ
 ).      ٤/١٥٦(املغني )   ١(
 خليل ، رشح  مع مواهب اجلليل)٤/٣٧٣(، التاج واإلكليل )٤/٥٩١(حاشية ابن عابدين عىل الدر املختار : ينظر)   ٢(

، )٤/٣٤٠(، اإلنصـاف )٤/١٥٦(، املغنـي)٣٨٦-٢/٣٨٥(، مغني املحتاج )٩/٤٥٣(، املجموع )٥/٨٠(للخريش 
 ).   ١٧٥-٣/١٧٤(رشح منتهى اإلرادات للبهويت 

، )٢١٦٨(بـرقم ) ٣٨٧(يف البيع ال حتـل  ًإذا اشرتط رشوطا: البيوع، باب: صحيحه، كتاب: البخاري يف: أخرج احلديث)   ٣(
 .   واللفظ له
 ).    ١٥٠٤(برقم ) ٢/٧٠٢(إنام الوالء ملن أعتق : العتق، باب: صحيحه، كتاب: ومسلم يف

 ).   ٣٢/١٦١(جمموع الفتاوى : ينظر)   ٤(



 
 

 ٢١٩ 

 
 .أن الرشط الصحيح يلزم الوفاء به؛ وأما الرشط الفاسد فال يلزم الوفاء به


 

 :األدلة عىل وجوب الوفاء بالرشوط الصحيحة
 .)١(M ^  ]  \  [  ZL : قال اهللا تعاىل:الدليل األول

  .)٢() املسلمون عىل رشوطهم:( قالr أن النبي t عن أيب هريرة :الثاين الدليل
 .نه كام سبق بيا– اإلمجاع عىل وجوب الوفاء بالرشوط الصحيحة :الدليل الثالث

 :ةالفاسد الدليل عىل عدم وجوب الوفاء بالرشوط
ًما بال رجال يشرتطون رشوطا ليست يف كتاب :(  قالrعن عائشة ريض اهللا عنها أن النبي 

اهللا، ماكان من رشط ليس يف كتاب اهللا فهو باطل، وإن كان مائـة رشط، قضـاء اهللا أحـق، ورشط 
 .)٣( )اهللا أوثق

 
 

       

 

 ـــــــــــــــــ
    . املائدةمن سورة) ١(من اآلية )   ١(
 . )٢١٦ص  (تقدم  ختريج احلديث)   ٢(
 .   )٢١٨ص  (تقدم  ختريج احلديث)   ٣(



 
 

 ٢٢٠ 







 
،  هذا الفرق عند اإلمام أيب حنيفة، فإنـه ذهـب إىل الفـرق بـني الرشوط الفاسـدة يف النكـاح

 وبني الرشوط الفاسدة يف البيع واإلجارة، وهو أن الرشوط الفاسـدة يف النكـاح ال تبطلـه فيصـح
 .)٢(؛ بخالف البيع واإلجارة)١(بدوهنا
أن النكـاح إذا قيـل بصـحته « :  يف بيان عدم صحة هذا الفرق شيخ اإلسالم ابن تيميةوقال 

وهذا خـالف الـنص واإلمجـاع، وإمـا أن ، ّفإما أن يقال بذلك مع الرشط املحرم الفاسد: ولزومه
وذلك ال ...مل يرض به وال ألزمه اهللا بهًيقال به مع إبطال الرشط، فيكون ذلك إلزاما للعاقد بعقد 

إن :( يف احلـديث الصـحيحr بـدليل قولـه : جيوز؛ وألن الرشوط يف النكاح أوكد منهـا يف البيـع 
 . )٣()أحق الرشوط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج
 )٤( M   HG  F  E  D  C   B  AL :ثم البيع ال جيوز إال بالرتايض؛ لقوله تعـاىل

ال جيوز إال بالرتايض بطريق األوىل واألحرى، والعقد الفاسد مل يرض به العاقد إال عىل فالنكاح 
تلك الصفة، فإلزامه بدون تلك الصفة إلزام بعقد مل يرض به، وهو خالف النصوص واألصول؛ 

 .)٥(»وهلذا مل جيز أن يلزم يف البيع بام مل يرض به
 أوىل منه بالوفاء بـالرشوط يف البيـع؛ فـإذا الوفاء بالرشوط يف النكاح« وقال يف موضع آخر  

 ـــــــــــــــــ
 ).٢/١٣٦(تبيني احلقائق ، )٢/١٠٢(االختيار لتعليل املختار ، )٢/٢٧٤(بدائع الصنائع : ينظر)   ١(
 ).   ٣/٩٨٧(، اهلداية للمرغيناين )٣/١٠٤٨(الفقه النافع : ينظر)   ٢(
 .      )١٦٢ص  (   تقدم خترجيه)٣(
 .من سورة النساء) ٢٩(من اآلية )   ٤(
 ).١٦٤-٣٢/١٥٩(جمموع الفتاوى : ينظر)   ٥(

 ).٣/٤١٤(، جامع املسائل )٤٣٠-٤٢٣(، العقود )٣٤/١٢٥(املصدر السابق : وينظر



 
 

 ٢٢١ 

وإما أن يثبت اخليار ، كانت الرشوط الفاسدة يف البيع ال يلزم العقد بدوهنا؛ بل إما أن يبطل العقد
 .)١(»فكيف باملرشوط يف النكاح، ملن فات غرضه باالشرتاط إذا بطل الرشط

 
 

       

 

 ـــــــــــــــــ
 ). ٣٤/١٢٥(جمموع الفتاوى : ينظر)   ١(



 
 

 ٢٢٢ 




 
 

َ، وهـو الفـرق بـني اشـرتاط التـزويج عـىل األمـة إذا عتقـت وبـني )١(هذا الفرق عند احلنابلة
َفاملنصوص عن اإلمام أمحد يف اشرتاط التـزويج عـىل األمـة إذا أعتقهـا لـزوم اشرتاطه عىل العبد

أو ، َط اخلدمة، ومن أعتقت عبدها عىل أن يتزوج هبا بسؤالهكاشرتا، قبلت أم مل تقبل، هذا الرشط
ُعتق، بدونه  .)٢(ومل يلزمه يشء، َ

 .)٣(وهو ال قيمة له، بأهنا اشرتطت عليه متليك البضع: َّوعلل ابن عقيل ذلك
 .)٤(واحلظ يف النكاح للزوج، بأنه سلف يف النكاح: َّوعلله القايض

وهـذا الكـالم فيـه نظـر؛ فـإن احلـظ يف النكـاح «: يف رمحـه اهللا قال شيخ اإلسالم ابن تيميـةو
ِّوملك الويل يف اجلملـة أن يطلـق عـىل ، وهلذا ملك األولياء أن جيربوها عليه دون الرجل، للمرأة  ُ

ومعلوم أهنا اشرتطت ، الصغري واملجنون، ومل يملك ذلك من الصغرية إذا أراد أن يفسخ نكاحها
ًنفقة، ومهرا، واستمتاعا، وهذا مقص ًكام أنه إذا أعتقها عىل أن يتزوجها؛ رشط عليها استمتاعا ، ودً

 .)٥( »جتب عليه بإزائه النفقة
 
 

       

 
 ـــــــــــــــــ

  .)٢/٣٨ (سائل يف الفرق بني املإيضاح الدالئل: ينظر)   ١(
-٣٣٥(، األخبار العلمية من االختيارات الفقهية )٢/١٨٠ ( للمجد ابن تيمية، املحرر)٤٠٥(اهلداية أليب اخلطاب : ينظر)   ٢(

   ).٨/٢٤٣،٩٧(، اإلنصاف )٣٣٦
 ).   ٣٣٦-٣٣٥(األخبار العلمية من االختيارات الفقهية : ينظر)   ٣(
 ).      ٨/١٠٠(اإلنصاف  :ينظر)   ٤(
 ).٣٣٦-٣٣٥(األخبار العلمية من االختيارات الفقهية )   ٥(



 
 

 ٢٢٣ 

  


 
 

فيه نظر؛ : )٢(بفسخ البيع )١( وتشبيه فسخ النكاح« :- رمحه اهللا –قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
فإن البيع ال يزول إال برضا املتبايعني، ال يستقل أحدمها بإزالته؛ بخالف النكاح؛ فإن املرأة لـيس 

 .)٣(»إليها إزالته؛ بل الزوج يستقل بذلك 
 

 
 :عني الفقهيني مذاهب العلامء يف أحكام الفر–أ 

 :   االستقالل بفسخ عقد النكاح:الفرع األول
إذا كان الزوج يريد فسخ النكاح بالطالق، فهل يستقل بفسـخه، أم أن املـرأة : صورة املسألة
   تشاركه يف إزالته؟

 ـــــــــــــــــ
ِّفسخت البيع بني البيعني، والنكاح، فانفسخ البيع والنكاح، : ً النقض، فسخ اليشء، يفسخه فسخا، ويقال:الفسخ يف اللغة   )١(

 .نقضته، فانتقض: أي
 ).٤٥-٣/٤٤) (فسخ: مادة( لسان العرب، )١/٤٢٩) (فسخ: مادة( ، الصحاح)٣/٧٢١) (فسخ: مادة(جممل اللغة : ينظر

 .رفع العقد: والفسخ يف اصطالح الفقهاء 
 .)٧/٤٢٧(  كشاف القناع،)٣٣٨(األشباه والنظائر البن نجيم : ينظر 

 .  ؛ ألنه ذكر أن الزوج يستقل به، وهو الطالقفسخه بالطالق: ظهر يل أن مقصود شيخ اإلسالم هنا بفسخ النكاحيوالذي 
، وخيار العيب، وخيار اخللف، واإلقالة، والتحالف، خيار املجلس، وخيار: ع يكون بأحد األسباب التاليةفسخ البي   )٢(

 .وتلف املبيع قبل القبض
   .)١/٣٧٤(ه والنظائر البن الوكيل األشبا: ينظر

 ).   ٣٢/٩٢(، جمموع الفتاوى )٣/٧٦(الفتاوى الكربى    )٣(



 
 

 

 إىل أن الزوج يستقل بفسخ النكاح يف )٤(، احلنابلة)٣(، والشافعية)٢(، واملالكية)١(ذهب احلنفية
 . الةهذه احل

 :واستدلوا عىل ذلك بأدلة، منها
 :الدليل األول

ــاىل ــارك وتـع ــال اهللا تـب !  "  #  $  %  &  '  )   (   M :ـق
* L)٥(.      

أن اهللا تبارك وتعاىل جعل الطالق ملن نكح؛ ألن لـه اإلمسـاك، وهـي : وجه الداللة من اآلية
 .)٦(الرجعة

 :الدليل الثاين
 .)٧()إنام الطالق ملن أخذ بالساق: (  قاللنبي عن ابن عباس ريض اهللا عنهام أن ا

 ـــــــــــــــــ
 ).  ٣/١٢١(، االختيار لتعليل املختار )١/٣٥٣(، الفتاوى اهلندية )٣/٣٠٧(، البحر الرائق )٢/٣٢٦(بدائع الصنائع : ينظر)  ١(
 ).٤/٣١(، رشح خمترص خليل للخريش )٢/٥١٦(، عقد اجلواهر الثمينة )١/٤٧٤(بداية املجتهد : ينظر)   ٢(

تدل هلم، ومل أعثر عىل هذا القـول يف القول بملك املرأة للطالق إىل املالكية، واس): ١٠/٧٩(املغني : ونسب ابن قدامة يف
 .- التي رجعت إليها-كتب املالكية

، حاشـية اجلمـل  مع حاشية الرشواين وابن قاسـم)٨/٣(، حتفة املحتاج )١٤/٨٢(، هناية املطلب )٦/٤٥٧(األم : ينظر)  ٣(
)٤/٣٢٧(.    

، مطالـب أويل النهـى  )١٢/٢٣٩(ع ، كشـاف القنـا)٨/٤٣١(، اإلنصـاف )٧/٢٥٠(، املبـدع )١٠/٧٩(املغني : ينظر)  ٤(
)٥/٣٢١   .( 

 .   من سورة البقرة) ٢٣١(من اآلية )   ٥(
 ).   ٥/٢٧٨(زاد املعاد : ينظر)   ٦(
 ).٢٠٨١(برقم ) ٣٦٠(طالق العبد :الطالق، باب: سننه، كتاب: ابن ماجه يف: أخرج احلديث)   ٧(

 ).٣٩٩٢(برقم ) ٥/٦٧(الطالق : سننه، كتاب: والدارقطني يف
 .ابن هليعة، وهو ضعيف: ويف احلديث

 ).٥/٢٤٨١(، التلخيص احلبري )٨/١٣٨(، البدر املنري )٣٧٧-٥/٣٧٦(نصب الراية : ينظر
وحديث ابن عباس ريض اهللا عنهام، وإن كان يف إسناده ما فيه، فالقرآن يعضده، « ):٥/٢٧٩(زاد املعاد : وقال ابن القيم يف

= 

٢٢٤ 



 
 

 ٢٢٥ 

 . عىل أن الطالق بيد الزوج؛ ألنه الذي يعقد النكاح دل احلديث: وجه الداللة من احلديث
 :الدليل الثالث

 .»!ًت أمرأيت أمرها، فطلقتني ثالثاّملك« : ًأن رجال جاء إىل ابن عباس ريض اهللا عنهام، فقال
 . )١(»إن الطالق لك، وليس هلا عليك « :هامفقال ابن عباس ريض اهللا عن

 :الدليل الرابع
أن الطالق بيد الرجال؛ لوفور عقوهلم، ومعرفتهم بـام هـو األصـلح مـن الطـالق والـتالق، 
واالتصال واالفرتاق، ومل جيعله بيد النساء؛ الختصاصهن بنقصان العقل وغلبة اهلوى، وقد ينتج 

 .)٢(نسوء اختيارهن، ورسعة اغرتاره: عن هذا
 :الدليل اخلامس

 . )٣(أن كل من ملك العقد ملك الفسخ، والزوج يملك العقد فملك فسخه
  :الدليل السادس 

َّأن الرجل ال يتصف بأنه مطلق، بخالف املرأة، فإهنا توصف بأهنا مطلقة َّ)٤( . 

 ــــــــــــــــــ
 .»وعليه عمل الناس  =

 ).   ١٠٩-٧/١٠٨(إرواء الغليل : تعليقه عىل سنن ابن ماجه، وينظر: ين يفنه األلباَّوحس
بـرقم ) ٦/٥٢١(املراة متلـك أمرهـا فردتـه، هـل يسـتحلف : الطالق، باب: مصنفه، كتاب: عبد الرزاق يف: أخرج األثر)   ١(

)١١٩١٨.( 
 ).١٦٤٢(برقم ) ١/٤٢٤(الرجل جيعل أمر امرأته بيدها : الطالق، باب: سننه، كتاب: وسعيد بن منصور يف

ًأنـت طـالق ثالثـا : ما قالوا يف الرجل جيعل أمـر امرأتـه بيـدها، فتقـول:الطالق، باب: مصنفه، كتاب: وابن أيب شيبة يف
 ).١٨٣٩٣(برقم ) ٩/٥٨٢(

  ).١٤٦٦(برقم ) ٢/٣٤(العلل ومعرفة الرجال : وأمحد يف
 .»عن ابن عباس ريض اهللا عنهاموهذا يف غاية الصحة «:، وقال)١١/٣٧٦(املحىل : وابن حزم يف
 ).٧/٣٤٩(املرأة تقول يف التمليك طلقتك، وهي تريد الطالق : اخللع والطالق، باب: السنن الكربى، كتاب: والبيهقي يف

 ).   ١/٣٦٠( قواعد األحكام ،)٣/٤٦٣(فتح القدير البن اهلامم : ينظر)   ٢(
  ).     ٣/١٢١(االختيار لتعليل املختار : ينظر)   ٣(
  ).      ١٢/٢٣٩(كشاف القناع : ينظر)   ٤(



 
 

 ٢٢٦ 

  :     االستقالل بفسخ عقد البيع:الفرع الثاين
ني فسخ عقد البيـع، فهـل يسـتقل بفسـخه، أم البـد مـن ايعيإذا أراد أحد املتب: صورة املسألة

 رضا الطرف اآلخر بالفسخ؟ 
 إىل أن املتبايعيني ال يستقل أحـدمها )٤(، واحلنابلة)٣(، والشافعية)٢(، واملالكية)١(ذهب احلنفية

 .بالفسخ دون اآلخر
 :واستدلوا عىل ذلك بأدلة، منها

 :الدليل األول
  .  )٥(   M   B  AG  F  E  D  C  L :قال اهللا تبارك وتعاىل

ًدلت اآلية عىل أن  الرتايض رشط يف صحة عقد البيع ابتداء؛ : وجه الداللة من اآلية الكريمة
   .واشرتاط الرتايض يف فسخ العقد يف معناه

 :الدليل الثاين
ًأن فسـخ العـقـد بـيـع مطـلـق، والرـضـا رشط صـحة البـيـوع، فيـكـون الرـضـا رشـطـا يف فـسـخ 

 .     )٦(العقد
 

 : مذاهب العلامء يف اعتبار الفرق–ب 
اتفق العلامء عىل اعتبار الفرق كام تبني مـن خـالل عـرض أحكـام الفـرعني الفقهيـني، وهـو 

  .)٧(اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 ـــــــــــــــــ
، حاشية ابن عابـدين عـىل الـدر املختـار )٣/١٥٧(، الفتاوى اهلندية )٦/١١٠(، البحر الرائق )٥/٣٠٨(بدائع الصنائع : ينظر   )١(

)٥/١٢١  .( 
 ).   ٤/٤٨٦( ، مواهب اجلليل)٦/١١٠( النوادر والزيادات: ينظر)    ٢(
 ).   ٩/٢٣٩(املجموع : ينظر)   ٣(
 ).   ٣/١٥٦(، مطالب أويل النهى )٥٠٩-٧/٥٠٨(كشاف القناع : ينظر)   ٤(
 .   من سورة النساء) ٢٩(من اآلية )   ٥(
 .     أن اإلقالة بيع: ً، وهذا بناء عىل قول أيب يوسف)٥/٣٠٨(بدائع الصنائع : ينظر)   ٦(
 ).      ٣٢/٩٢(، جمموع الفتاوى )٣/٧٦(الفتاوى الكربى : ينظر)   ٧(



 
 

 ٢٢٧ 

 
 .ًأن يف كال الفرعني فسخا للعقد


 

أن فسخ النكاح ال يلزم فيه رضا املرأة، بل يستقل الزوج به؛ بخالف فسخ البيع، فإنـه البـد 
 .من رضا املتبايعني


 

 : أن فسخ النكاح يستقل الزوج به، وال يلزم فيه رضا املرأة      الدليل عىل
  .)١()الطالق ملن أخذ بالساقإنام : (  قالعن ابن عباس ريض اهللا عنهام أن النبي 

 : أن فسخ البيع البد فيه من رضا املتبايعنياألدلة عىل
  .)٢(M G  F  E  D  C   B  AL :قال اهللا تبارك وتعاىل:  األولالدليل

 .)٣( أنه فسخ للعقد، والعقد مل ينعقد عىل الصحة إال برتايض البيعان: الثاين     الدليل 
 
 

       

 ـــــــــــــــــ
 .)٢٢٤ص  (تقدم  ختريج احلديث   )١(
 .   من سورة النساء) ٢٩(ية آلمن ا)   ٢(
 ).   ٥/٣٠٨(بدائع الصنائع : ينظر)   ٣(



 
 

 ٢٢٨ 




 
 
الفرق بني فسخ النكاح بعيب أو إعسار وبني فسخ نكـاح ، وهو)١(هذا الفرق عند احلنابلة 

املعتقة حتت العبد، والفرق بينهام أن فسخ النكاح بعيب أو إعسار يتوقـف عـىل احلـاكم؛ بخـالف 
 .)٢(املعتقة حتت العبد فإنه اليتوقف عىل احلاكمفسخ نكاح 

أن فسخ نكاح املعتقة حتت العبد جممع عليه فال يتوقف الفسخ به عىل حكـم : والفرق بينهام
 . )٣(ة، والغيبة، فيفتقر إىل حكم حاكم؛ ألهنا أمور اجتهاديةّحاكم؛ بخالف الفسخ بالعن

وتعليـل أصـحابنا توقـف « :ن عـدم الفـرق يف بيـا-رمحه اهللا- قال شيخ اإلسالم ابن تيميةو 
فإنـه إن أريـد أن كـل خيـار خمتلـف يف وقوعـه يتوقـف عـىل ، الفسخ عىل احلاكم باختالف العلامء

ومها ال يتوقفان عـىل ، وخيارها بعد الثالث خمتلف فيه، احلاكم فخيار املعتقة حتت حر خمتلف فيه
تتوقـف عـىل :  مجلـة العيـوب التـي قـالوا وهو من، )٤(ثم خيار امرأة املجبوب متفق عليه، احلاكم
بخـالف أصـل خيـار ، يغني االعتذار بـأن أصـل خيـار العيـب والرشط خمتلـف فيـه وال، احلاكم

وأي فـرق بـني االخـتالف يف جـنس ، وهـو املجبـوب، املعتقة؛ ألن أصل خيار العيب متفق عليه
 .)٥(»واالختالف يف الصورة املعنية، اخليار

 .)٦(» الشيخ تقي الدين أن مجيع الفسوخ ال تتوقف عىل حكم حاكمورجح«:  وقال ابن رجب 

 ـــــــــــــــــ
 ).٢/٥٥ ( يف الفرق بني املسائلإيضاح الدالئل: ينظر)   ١(
 ).   ٨/١٧٧،٢٠٠(ف ، اإلنصا)٢/١٦٩(، املحرر للمجد ابن تيمية )٣٩٧-٣٩٦(اهلداية أليب اخلطاب : ينظر)   ٢(
 ).      ٥١٨-١/٥١٧ (تقرير القواعد)   ٣(
 )   ١٠٣(اإلمجاع البن املنذر : ينظر)   ٤(
 ).٣٢٠-٣١٩(األخبار العلمية من االختيارات الفقهية )   ٥(
 ).   ٥١٩-١/٥١٨ (تقرير  القواعد)   ٦(

 ).   ٨/٢٠٠(اإلنصاف : وينظر



 
 

 ٢٢٩ 

 





 
هذا الفرق بني ما عقده الكفار من األنكحة مع التحريم وبني مـا عقـدوه بغـري رشع وبيـان 

إنام حيكم بصحته إذا اتصل به التقابض، وأما إذا أسلموا : كفار مع التحريمأن ما عقده ال: الفرق
فإن العقد يفسخ؛ بخالف ما عقدوه بغري رشع، فإنه ال يفسخ ال قبـل القـبض وال : قبل التقابض

 .بعده
ومل أر الفقهاء من أصحابنا وغريهم اشرتطوا يف « : ثم قال شيخ اإلسالم يف بيان عدم الفرق

ً، بل سووا بني اإلسالم قبل الدخول وبعده؛ ألن نفس عقد النكاح يوجب أحكاما النكاح القبض
 .)١(»بنفسه، وإن مل حيصل به القبض من املصاهرة ونحوها 

 
 

       

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٣/٤٨٧(ربى ، الفتاوى الك)٤١١(القواعد الكلية )   ١(



 
 

 ٢٣٠ 

 


 
 

ِفإن اهللا حرم الوطء إال بملك نكـاح أو بملـك « : - رمحه اهللا -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  ِ
 أمتـه للـوطء مل جيـز لـه ذلـك؛ بخـالف إعارهتـا للخدمـة، فإنـه )١(ُيمني، فلو أراد الرجـل أن يعـري

 .)٢(»جائز
 

 
 :  مذاهب العلامء يف أحكام الفرعني الفقهيني–أ 
 : إعارة أمة الرجل للوطء:لفرع األولا

 إذا كان عند الرجل أمة، فهل له أن يعريها غريه للوطء؟:  صورة املسألة
 .)٣( أمجع العلامء عىل حتريم إعارة األمة لوطئها

 ـــــــــــــــــ
َ من عور، والعني والواو والراء أصالن:يف اللغة: العارية)   ١( َ َ: 

ّتعورنا العواري، فالعارية : أي تواظبت عليه، وحكى األصمعي: تعاورت الرياح:  يدل عىل تداول اليشء، يقال:أحدمها ّ
َما تداوله الناس بينهم، ومنه سميت العارية؛ ألهنا تتدوال، وا: والعارة ِعواري، مشددة وخمففة: جلمعُ َ َ. 

َعـور :  يدل عىل مرض يف إحدى عيني اإلنسان، ومعناه اخللو من النظر، ثم حيمل عليه ويشق منـه، يقـال:واألصل اآلخر ِ َ
ٌعورا وعار يعار، ومنها العارية منسوبة إىل العارة، وهو اسم من اإلعارة، كأهنا منسوبة إىل العار؛ ألن طلبها عـار وعيـ َ ُ َّ َ ًَ ب، َ

ًأعرته اليشء أعريه إعارة وعارة: ًواستعاره ثوبا فأعاره إياه، وتقول َُ َِ ِ ُ َْ. 
) عـور: مـادة(، لسـان العـرب )٢/٧٦١) (عـور: مـادة(، الصـحاح )١٨٥-١٨٤) (عـور: مـادة(مقاييس اللغة : ينظر

 ).  ٥٧٣(، القاموس املحيط )٦١٩-٤/٦١٨(
 .ل متليك املنفعة بال بد:والعارية يف اصطالح الفقهاء

 ).٥/٨٣(، تبيني احلقائق )١١/٢٣٣(املبسوط : ينظر
 ).   ٣/٤٨٢(الفتاوى الكربى )   ٢(
 ).   ٧/٣٤٦(، املغني )٣/١٥٨٦(، اإلقناع يف مسائل اإلمجاع )١٦٧(مراتب اإلمجاع : ينظر )   ٣(



 
 

 ٢٣١ 

 : واستدلوا عىل ذلك بأدلة، منها
 :الدليل األول

M  A  @  ?   >  =   <  ;  :  9  8  7  6   :قـــال اهللا تـعـــاىل
 C  BM  L  K  J  I  H  G  F   E  D L)١(. 

 دلت اآليـات الكـريامت عـىل أن الفـروج ال تبـاح إال لـألزواج أو :وجه الداللة من اآليات
ملك اليمني، وما عدامها اليباح، ومن ذلك وطء األمة بالعارية، فإهنا ليست زوجة، وليسـت يف 

 .  ملك اليمني، فال تباح
 :الدليل الثاين

اتفقـوا أن عاريـة « : م إعـارة اجلـواري للـوطء، حكـاه ابـن القطـان، فقـالاإلمجاع عىل حتري
 .)٢(»اجلواري للوطء ال جيوز
 :الدليل الثالث

أن املستعري اليملك العني، وهي األمـة، فـال يملـك وطئهـا؛ ألن وطئهـا ال حيـل إال بملـك 
 .)٣(نكاح أو يمني

 :الدليل الرابع
 .)٤(م الزنا؛ ألن الزانية تبذل نفعها للزاينأن منافع البضع لو أبيحت بالعارية مل حير

 
 : إعارة أمة الرجل للخدمة:الفرع الثاين
ً إذا كان الرجل يملك أمة، فهل له أن يعريها غريه؛ :صورة املسألة َ  ؟للخدمةَ

 ـــــــــــــــــ
 .    املؤمنونمن سورة)  ٧ – ٥(اآليات )   ١(
 ).   ٣/١٥٨٦(اإلقناع يف مسائل اإلمجاع )   ٢(
 ).   ٥/١٣٨( واإلنصاف، املبدع املقنعمع ) ١٥/٦٧(الرشح الكبري : ينظر)   ٣(
 . واإلنصافاملقنعمع ) ١٥/٦٧(الرشح الكبري : ينظر)   ٤(



 
 

 ٢٣٢ 

أن للرـجــل إـعــارة أمـتــه   إىل)٤(، واحلنابـلــة)٣(، والـشــافعية)٢(، واملالكـيــة)١( احلنفـيــةذـهــب
 .)٥(للخدمة

 

 : العلامء يف اعتبار الفرق مذاهب–ب 
مذهب مجهور العلامء عىل اعتبار الفرق كام سـبق يف بيـان أحكـام الفـرعني الفقهيـني، وهـو  

 .)٦(اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية


 
 . أن يف كال الفرعني إعارة أمة للمنفعة



 
 . األمة للوطء ال جتوز؛ بخالف إعارهتا للخدمة، فإهنا جائزة أن إعارة



  
ِاألمة للوطء ال جتوز؛ ألن اهللا حرم الوطء إال بملك نكاح أو بملك يمني أن إعارة ِ)٧(. 

 .)٨(   أما إعارهتا للخدمة، فإهنا جائزة؛ ألن األصل يف األشياء اإلباحة

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٧/٢٨٠(، البحر الرائق )٥/٨٤(تبيني احلقائق : ينظر)   ١(
 ).      ٧/٥٣(، منح اجلليل )٦/١٢٣(يش ، رشح خمترص خليل للخر مع مواهب اجلليل)٧/٢٩٨(التاج واإلكليل : ينظر)   ٢(
 ).   ٢/٢٦٥(، مغني املحتاج )٢/٣٢٦(أسنى املطالب : ينظر)   ٣(
 ).   ٦/١٠٣(، اإلنصاف )٥/١٣٨( واإلنصاف، املبدع املقنعمع ) ١٥/٦٧(، الرشح الكبري )٧/٣٤٥(املغني : ينظر)   ٤(
 :وقيدوا إباحة عارية اجلارية للخدمة، بعدة رشوط)   ٥(

َ أن تكون اإلعارة ملحرم أو :ولاأل ْ  .مرأة أو صبياَ
َ أن تكون اجلارية برزة، وهي التي تربز للرجال لقضاء احلوائج:الثاين ِ َ. 

 . أن تكون شوهاء قبيحة املنظر؛ لألمن عليها:الثالث
 .  إلنصاف وااملقنعمع ) ١٥/٦٧(الرشح الكبري  ،)٢/٣٢٦(، أسنى املطالب )٦/١٢٣(رشح خمترص خليل للخريش : ينظر

 ).   ٣/٤٨٢(الفتاوى الكربى : ينظر)   ٦(
 .   املصدر السابق: ينظر)   ٧(
 ).      ١/١٦٦(األشباه والنظائر للسيوطي : ينظر)   ٨(



 
 

 




 
 

َالفرق بني وطء الرجل أمة امرأته وبني وطئه هذا الفرق ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية، وهو
 َأمة غريها، 

عتقت، وغرم مثلها؛ بخالف وطئه : َأن الرجل إذا وطىء أمة امرأته باالكراه: والفرق بينهام
 . مة غريه، فإهنا ال تعتق بذلكَأ

إذا استكره أمة امرأتـه عـىل ومل يرتض شيخ اإلسالم ابن تيمية هذا الفرق، ورأى أن الرجل 
 كـام قالـه اإلمـام أمحـد يف روايـة ،وكـذا أمـة غـري امرأتـه ،الفاحشة عتقـت، وغـرم مثلهـا لسـيدهتا

ِّ خلرب سلمة بن املحبق)١(إسحاق  . وهو يف وجوب الضامن)٢(ُ
 ـــــــــــــــــ

 .،)٧/٤٠٧(، اإلنصاف )٩/١١٠(، املبدع )١٠/٦٢(، الفروع )١/٣٧١(مسائل اإلمام أمحد برواية إسحاق )   ١(
 اإلمـام الفقيـه هـ،١٧٠هبرام الكوسج، أبو يعقوب التميمي املروزي، ولد بعد سنة  إسحاق بن منصور بن :وإسحاق هو

 سمع من اإلمام أمحد، وإسحاق بن راهويه، احلافظ احلجة، وهو أحد األئمة من أصحاب احلديث، من املتمسكني بالسنة،
 .هـ٢٥١ويف بنيسابور سنة ت، َّودون عنهام املسائل، وأخذ عنه احلديث البخاري ومسلم، ورويا عنه يف الصحيحني

، طبقـات علـامء احلـديث )١/٣٠٣(طبقـات احلنابلـة ، )٢/٣٣٤(اجلـرح والتعـديل البـن أيب حـاتم : ينظر يف ترمجتـه
 ).٨/٤٢٦( الوايف بالوفيات )١٢/٢٥٨(سري أعالم النبالء ، )٢/٢٠١(

انت طاوعته، فهي له وعليه مثلها هلـا، وإن كـان إن ك« :، فقالrًوهو أن رجال وقع عىل جارية امرأته، فرفع ذاك إىل النبي )   ٢(
 .»استكرهها، فهي حرة وعليه مثلها هلا

 ).٤٤٦٠(برقم ) ٦٦٦(يف الرجل يزين بحريمه : احلدود، باب: سننه، كتاب:  أبو داود يف:وأخرج احلديث
برقم ) ٦/٤٤٧(ِّ بن املحبق من أتى جارية امرأته، واختالف الناقلني خلرب سلمة: الرجم، باب: سننه، كتاب: والنسائي يف

ٌليس يف هذا الباب يشء صحيح حيتج به«:، وقال)٧١٩٣( ٌ«. 
 ).٢٥٥٢(برقم ) ٤٣٤(من وقع عىل جارية امرأته : احلدود، باب: سننه، كتاب: وابن ماجه يف

 ).٢٠٠٦٠(برقم ) ٣٣/٢٥٢(املسند : وأمحد يف
 ).٣/١٤٤(يزين بجارية امرأته الرجل : احلدود، باب: رشح معاين اآلثار، كتاب: والطحاوي يف
 يعني -قال الشيخ« :، وقال)٨/٢٤٠(ما جاء فيمن أتى جارية امرأته : احلدود، باب: السنن الكربى، كتاب: والبيهقي يف

= 

٢٣٣ 



 
 

 

 ــــــــــــــــــ
َحصول اإلمجاع من فقهاء األمصار بعد التابعني عىل ترك القول به دليل عىل أنه إن ثبـت : -شيخه أبا احلسن عيل املقرىء = َ َ

 .»ًا بام ورد من األخبار يف احلدود صار منسوخ
« ):٤/٧٢(التاريخ الكبري: وقال البخاري يف، »ليس بمتصل« : )٩/١١٠(ابن مفلح يف املبدع  نقله عنه كام – قال اخلطايب

  .»وقد روى له مسلم ووثقه ابن حبانفيه نظر، 
 ).٤٣٤(تعليقه عىل سنن ابن ماجه : وضعفه األلباين يف
 أي -ال يقول هبذا احلديث« :عن البخاري، قوله) ٢٣٥(العلل : ، والرتمذي يف)٨/٢٤٠(سنن الكربىال: ونقل البيهقي يف

 .»ٌ أحد من أصحابنا -ِّحديث سلمة بن املحبق 
رشح معـاين اآلثـار :  والطحاوي يف-كام سبق– البيهقي : يف وجوب احلدِّوذهب إىل القول بنسخ حديث سلمة بن املحبق

 ذلك قبل rذهب نفر من أهل العلم إىل أنه منسوخ، وإنام قال النبي « :، فقال)٢٠٥(االعتبار : ، واحلازمي يف)٣/١٤٥(
 . »نزول احلدود

ألقضني فيها « :فقد رفع إليه رجل أحلت له امرأته جاريتها، فقال: حديث النعامن بن البشري: وذكروا أن احلديث الناسخ له
 .» تها له رمجته، فوجدها قد أحلتها له، فجلده مئة َّه مئة، وإن مل تكن أحلَّجلدنتها له ألَّلئن كانت أحل :   rبقضاء رسول اهللا

) ٣٤٣(ما جاء يف الرجل يقع عىل جارية امرأته :  ، بابrاحلدود عن رسول اهللا : سننه، كتاب: الرتمذي يف: أخرج األثر
مل يسـمع قتـادة مـن :  يقول-لبخارييعني ا–ًحديث النعامن يف إسناده اضطراب، سمعت حممدا « :، وقال)١٤٥١(برقم 

ًحبيب بن سامل هذا احلديث، إنام رواه عن خالد بن عفرطة، وأبو برش مل يسمع من حبيب بن سامل هذا أيضا، إنام رواه عـن  ُ
 .»ُخالد بن عفرطة 

 البشـري فيمن غيش جاريـة امرأتـه، وذكـر اخـتالف النـاقلني خلـرب الـنعامن بـن: الرجم، باب: سننه، كتاب: والنسائي يف
 ).٧١٩٠(برقم ) ٦/٤٤٦(

 ).٢٥٥١(برقم ) ٤٣٤(من وقع عىل جارية امرأته : احلدود، باب: سننه، كتاب: وابن ماجه يف
 ).١٨٣٩٧(برقم ) ٣٠/٣٤٦(املسند : وأمحد يف

 ).٣/١٤٥(الرجل يزين بجارية امرأته : احلدود، باب: رشح معاين اآلثار، كتاب: والطحاوي يف
 )٨/٢٣٩(ما جاء فيمن أتى جارية امرأته : احلدود، باب: كربى، كتابالسنن ال: والبيهقي يف

 .»أنا أتقي هذا احلديث:  عن  هذا احلديث، فقال-أي البخاري-ًسألت حممدا« ):٢٣٤(العلل : قال الرتمذي يف
 ).٤٣٤(تعليقه عىل سنن ابن ماجه : وضعفه األلباين يف

ربيعـة، وقيـل عبيـد، : ِّاسم املحبق صخر، وقيل :  بن احلارث اهلذيل، قيلِّ سلمة بن املحبق بن عتبة:ِّوسلمة بن املحبق هو
ًاملحبق جده، يكنى أبا سنان، شهد حنينا مع النبي : وقيل ِّr ،وشهد فتح املدائن مع سعد بن أيب وقاص، وسكن الـبرصة ،

 .، وروى عنه ابنه سنان، وقبيصة بن حريثrروى عن النبي 
= 

٢٣٤ 



 
 

 ٢٣٥ 

ُإال أن يفرق بني أمة امرأته، وبني غريها، فإن كان بينهام فرق رشعي، وإال فموجب «: ل وقا
 .)١(»القياس التسوية

 
 

       

 ــــــــــــــــــ
 اإلصـابة يف متييـز ، )٣٠٥(، االسـتيعاب يف معرفـة األصـحاب )٧٢-٤/٧١( للبخـاري التاريخ الكبري: ينظر يف ترمجته =

   ).٤/١٣٨( هتذيب التهذيب ،)٣/١٥٣(الصحابة 
 ).١٩٩-١٩٨(، األخبار العلمية من االختيارات الفقهية )٤/١٣٣(، املستدرك عىل الفتاوى )٢٠/٥٦٧(جمموع الفتاوى )   ١(

مـن « ):٥/١٠٦(وجوب احلد عليهام، فقد جاء يف املستدرك عـىل الفتـاوى :  وأما يفوكالم شيخ اإلسالم هنا يف الضامن،
إن ظن جوازه حلقه، وإال فروايتان : وطىء أمة امرأته فعليه  احلد، وهل يلحقه نسبه؟ عىل روايتني، قال الشيخ تقي الدين

 .» فيه، ويف حده 
إال : أمة امرأته وقد أحلتها له عزر بامئة جلـدة، وعنـهمن وطىء « ):٥/٥٢(املستدرك عىل الفتاوى : ويف موضع آخر من

 .»بعرشة : ًسوطا، وعنه
 . »َمن وطيء أمة امرأته فعليه احلد بال نزاع، إال أن تكون أحلتها له فيجلد مائة « ):١٠/٢٤٢(اإلنصاف : وقال املرداوي يف



 
 

 ٢٣٦ 

 


 
 

 أن يسـتثني خدمـة العبـد )١(تـقًجيوز أيضا للمع« : - رمحه اهللا -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ّمدة حياته أو حياة السيد أو غريمها؛ إتباعا حلديث سـفينة ملـا أعتقتـه أم سـلمة، واشـرتطت عليـه  ً

وإن مل ...ِّ، وجوز عىل عامة أقواله أن يعتق األمة وجيعل عتقها صداقها)٢( ما عاشخدمة النبي 
تثناها بالنكاح، إذ استثناؤها بال نكاح غري ترض املرأة، كأنه أعتقها واستثنى منفعة البضع لكنه اس

 .)٣(»جائز؛ بخالف منفعة اخلدمة 

 ـــــــــــــــــ
ُالعتق يف اللغة)   ١( ْ ِاحلرية، عتق العبد يعت ِّخالف الرق، وهو: ِ ْ َ َ َ ًق عتقا وعتاقا وعتاقةَ َ ً ًَ َ ْ ٌخرج من الرق، فهو عتيق، ومجعه: ُِ َ  .ُعتقاء: ِّ

) عتـق: مـادة(، القاموس املحـيط )١٠/٢٣٤) (عتق: مادة(، لسان العرب )٤/٢١٩) (عتق: مادة(مقاييس اللغة : ينظر
)١١٧٠.( 

 . حترير الرقبة، وختليصها من الرق:والعتق يف اصطالح الفقهاء
 ).   ١٤/٣٤٤(املغني : ينظر

 ).٣٩٣٢(برقم ) ٥٩١-٥٩٠(يف العتق عىل رشط: العتق، باب: سننه، كتاب: داود يف أبو: أخرج احلديث)   ٢(
 ).٤٩٧٧-٤٩٧٦(برقم ) ٤٢-٥/٤١(ذكر العتق عىل رشط :العتق، باب: السنن الكربى، كتاب: والنسائي يف

 ).٢٥٢٦(برقم ) ٤٣٠(مته ًمن أعتق عبدا واشرتط خد: العتق، باب: سننه، كتاب: وابن ماجه يف
 ).٢١٩٢٧(برقم ) ٣٦/٢٥٥(املسند : وأمحد يف

 .، ووافقه الذهبي»صحيح « :، وقال)٢٨٤٩(برقم ) ٢/٢٦٦(العتق : املستدرك، كتاب: واحلاكم يف
 أنت حر عىل أن عليك مائة دينار، أو خدمة سنة، أوعمل: من قال لعبده: العتق، باب: السنن الكربى، كتاب: والبيهقي يف

 ).١٠/٢٩١(كذا، فقبل العبد، أيعتق عىل ذلك؟ 
ال بأس بإسـناده، وسـعيد بـن جهـامن، أبـو حفـص األسـلمي : قال النسائي«):٥/٣٩٤(خمترص السنن : قال املنذري يف

 .    » شيخ يكتب حديثه، وال حيتج به: وثقه حيي بن معني، وأبو داود السجستاين، وقال أبو حاتم الرازي: البرصي
 ). ٣/٤٧٤(وى الكربى الفتا)   ٣(



 
 

 

 
 :  مذاهب العلامء يف أحكام الفرعني الفقهيني–أ 

 : استثناء منفعة البضع للمعتقة بال نكاح:الفرع األول
 ، فهل جيوز له ذلك؟بال نكاح تق الرجل أمته، واستثنى منفعة بضعهاإذا أع: صورة املسألة
  إىل عدم جواز استثناء منفعـة بضـع)٤(، واحلنابلة)٣(، والشافعية)٢(، واملالكية)١(ذهب احلنفية

 .املعتقة بال نكاح
 :واستدلوا عىل ذلك بدليل

 له وطؤها إال بملك  أن العتق يزيل ملك السيد عن االستمتاع باألمة بحق امللك، وال جيوز
 .)٥(يمني، أو نكاح، ومل يوجد واحد منهام

 
 : استثناء منفعة اخلدمة للمعتقة بال نكاح:الفرع الثاين
 ، فهل جيوز له ذلك؟ بال نكاح إذا أعتق الرجل أمته، واستثنى منفعة خدمتها:صورة املسألة
منفعـة اخلدمـة جـواز اسـتثناء  إىل )٩(، واحلنابلـة)٨(، والشـافعية)٧(، واملالكيـة)٦(ذهب احلنفية

 .للمعتقة
 :واستدلوا عىل ذلك بدليلني

أعتقتنـي أم سـلمة، واشـرتطت عـيل أن أخـدم « :؛ قـال)١٠(t حديث سفينة :الدليل األول
 ـــــــــــــــــ

 ).٤/٢٨٤(، البحر الرائق )٣/٢٧٧(فتح القدير البن اهلامم : ينظر)   ١(
 ).٣/٤٧٥( مواهب اجلليل ، مواهب اجلليل مع)٣/٤٧٥(التاج  واإلكليل : ينظر)   ٢(
 ).٣/١٩٢(أسنى املطالب : ينظر)   ٣(
 ).٧/٤٤(، املبدع )٥/١٢٣(، رشح الزركيش )٩/٤٥٢(املغني : ينظر)   ٤(
 ).٩/٤٥٣(املغني : ينظر)   ٥(
 ).   ٤/٣١٣(، فتح القدير البن اهلامم )٣/٩٥(تبيني احلقائق : ينظر)   ٦(
 ).٣/٣٥٦(بداية املجتهد : ينظر)   ٧(
 ).٨/٣٨٢(، هناية املحتاج )٤/٤٣٦(أسنى املطالب : ينظر)   ٨(
 ).   ١١/١٠(، كشاف القناع )٤٢٤-٣-٧/٣٩٤(اإلنصاف  : ينظر)   ٩(
أبـا عبـد : طهامن،وقيل غري ذلك، يكنى: مهران، وقيل:  سفينة موىل رسول اهللا  صىل اهللا عليه وسلم، قيل كان اسمه:  هو) ١٠(

= 

٢٣٧ 



 
 

 ٢٣٨ 

 . )١(» ما عاش rالنبي 
 اإلمجاع عىل جواز اشرتط اخلدمة مدة معلومة بعد العتق، كام حكا ذلـك ابـن :الدليل الثاين 
 .)٢( القطان

 : مذاهب العلامء يف اعتبار الفرق–ب 
اتفق العلامء عىل اعتبار الفرق كام سبق يف بيان أحكام الفرعني الفقهيني، وهو اختيـار شـيخ 

 .)٣(اإلسالم ابن تيمية
  
 

 . ِأن يف كال الفرعني استثناء منفعة للمعتق بعد عتقه


 
 .أن استثناء منفعة البضع للمعتقة ال جيوز، بخالف استثناء منفعة اخلدمة للمعتق، فإنه جائز


  

 :الدليل عىل عدم جواز استثناء منفعة البضع بال نكاح للمعتقة
 .-يف صدر املسألة كام تقدم -  املعتقة بال نكاحاإلمجاع عىل عدم جواز استثناء منفعة بضع

 :الدليل عىل جواز استثناء منفعة اخلدمة للمعتق
 .)٤( ما عاشّملا أعتقته أم سلمة، واشرتطت عليه خدمة النبي : حديث سفينة

 ــــــــــــــــــ
الرمحن، وكان أصله من فارس فاشرتته أم سلمة، ثم أعتقته، واشرتطت عليه أن خيدم النبي  صىل اهللا عليه وسـلم،  وقـد  =

م سلمة، وعيل ريض اهللا عنهام، وروى عنه ولداه عبد الرمحن وعمر وسامل بن روى عن النبي  صىل اهللا عليه وسلم،  وعن أ
 .تويف يف زمن احلجاج، عبد اهللا بن عمر

 ).٣/١٧٢(، سري أعالم النبالء )٣/١٣٢(، اإلصابة يف متييز الصحابة )٣٢٥(االستيعاب يف معرفة األصحاب : ينظر يف ترمجته
 .)٢٣٦ص  (تقدم  ختريج احلديث)   ١(
 ).   ٣/١٤٧٩( اإلقناع يف مسائل اإلمجاع )  ٢(
 ).   ٣/٤٧٤(الفتاوى الكربى : ينظر)   ٣(
 .   )٢٣٦ص  (تقدم  ختريج احلديث)   ٤(



 
 

 ٢٣٩ 

أن السيد ال جيوز له وطء األمة إال بملك يمني، أو نكـاح، فـإذا أعتقهـا زال  :الدليل الثالث
، مل جيز استثناء منفعة بضعها؛ بخـالف مل يوجد النكاحملكه عن االستمتاع هبا، بحق امللك، وإذا 

 .استثناء منفعة اخلدمة، فإنه ال يشرتط فيها النكاح، فجازت بعد العتق



       



 
 

 ٢٤٠ 










































 
 

 ٢٤١ 





 

أنه ال :  أنه إذا تزوجها عىل بيت)١(أطلق القايض « :– رمحه اهللا –ابن تيمية قال شيخ اإلسالم 
 ليست كذلك، )٤(أن البدوية: ، ومفهومها)٣(، وإنام هي يف احلرضية)٢(يصح، واستدل بمسألة مهنا

ًوهذا أشبه؛ ألن بيوت البادية من جنس واحد كاخلادم؛ بخالف احلرض، فإن بيوهتم ختتلف جنسا 
ً اختالفا متفاوتا ًوقدرا وصفة ً«)٥( . 


  

 :  مذاهب العلامء يف أحكام الفرعني الفقهيني-أ
 : حكم تزوج املرأة احلرضية عىل بيت: الفرع األول

 ـــــــــــــــــ
 .، ومل أظفر هبذه املسألة يف كتب القايض أبو يعىل التي بني يدي يعىلو أبالقايض  املقصود هنا)   ١(
َّ اهللا، حدث عن عبد الرزاق، واإلمام أمحد، و روى عنه عبـد اهللا ابـن اإلمـام ، أبو عبدالشامى، السلمى حييىمهنا بن  :هو)   ٢(

أمحد، هو من أكابر أصحاب اإلمام أمحد، روى عنه املسائل، وكان أبو عبد اهللا يكرمه ويعرف له حق الصحبة، ورحل معه 
 .   إىل عبد الرزاق، وصحبه إىل أن مات

 ). ٢/١٦١(، املنهج األمحد )٣/٤٣( املقصد األرشد ،)٢/٤٣٢(طبقات احلنابلة :  ينظر يف ترمجته
َاحلرض :َّاحلرضية)   ٣( ألن آحـدها : ْخالف البدو، وبسكون احلرض احلضارة، وهي املـدن والقـرى والريـف، سـميت بـذلك: َ

 . فالن حرضي نسبة إليها: حرضوا األمصار ومساكن الديار التي يكون هلم هبا قرار، يقال
ـة  مـقـاييس:  ينـظـر ـادة(، لـسـان الـعـرب )٢/٦٣٢) (حرض: ـمـادة(، الـصـحاح )٢/٧٦) (حرض: ـمـادة(اللـغ ) حرض: ـم

 ). ٤٨٢ – ٤٨١) (حرض: مادة(، القاموس املحيط )٤/١٩٧(
ًأول ما يبدو منه، بدا األمر بدوا: خالف احلرض، وبداوة اليشء: والباديةالبدو : َّالبدوية)   ٤( َّ أي ظهر، ومـن هـذا املعنـى قيـل : ُُ

ِبدوى، نادر،وبداوي وبداوي وهو عىل القياس؛ ألنـه حينئـذ منسـوب إىل : ة لربوزها وظهورها، والنسب إليهللبادية بادي َ َ
ِالبداوة والبداوة َ . 

 ). ١٦٢٩) (بدا: مادة(، القاموس املحيط )١٤/٦٧) (بدا: مادة(، لسان العرب )٦/٢٢٧٨) (بدا: مادة(الصحاح : ينظر
 ). ٣٣٠( الفقهية األخبار العلمية من االختيارات)   ٥(



 
 

 ٢٤٢ 

 : صورة املسألة
 ق، فهل تصح التسمية؟ إذا تزوج الرجل املرأة احلرضية عىل أن يكون صداقها بيت مطل

  : اختلف العلامء يف هذه املسألة عىل قولني
 . تصح التسمية:القول األول

 . )٢(،  واملالكية)١(وهو قول احلنفية
 . ال تصح التسمية:القول الثاين

 .)٥(، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية)٤(، واملذهب عند احلنابلة)٣(وهو قول الشافعية
 

 :أدلة القولني
 : ة القول األولأدل

 :الدليل األول
 .  )٦(M 54  3  2  1  0  /  .L :قول اهللا تبارك وتعاىل

 : وجه الداللة
ُأن اهللا تبارك وتعاىل أباح الفروج بـاألموال ومل يفصـل، فـدل عـىل جـواز النكـاح بالصـداق 

 . )٧(املوصوف، وغري املوصوف
 ـــــــــــــــــ

 ). ٣/١٧٧(، البحر الرائق )٢/٢٨٣(، بدائع الصنائع )٥/٦٩(املبسوط : ينظر)   ١(
، بداية املجتهد )٥٥٤ – ٢/٥٥٣(، املعونة للقايض عبدالوهاب )٢/٥٥٢(الكايف البن عبدالرب ، )٤/٦٧(املدونة : ينظر)   ٢(

 ). ٢/٢٩٦(رشح الكبري ، حاشية الدسوقي عىل ال)٤/٣٥٣( للقرايف الذخرية، )٣/٩٧١(
 مـع حـوايش )٧/٣٧٨(، حتفـة املحتـاج )٣/٢٠٥(، أسنى املطالـب )٩/٣٧٥(، البيان للعمراين )٦/١٥٤(األم : ينظر)   ٣(

 . الرشواين وابن القاسم
، كـشـاف القـنـاع )٥/٢٤٠(، رشح منتـهـى اإلرادات للبـهـويت )٢٣٧ – ٨/٢٣٦(، اإلنـصـاف )٧/١٣٧(املـبـدع : ينـظـر)   ٤(

 ). ٥/١٧٩(مطالب أويل النهى ، )١١/٤٥٨(
 .  )٣٣٠(األخبار العلمية من االختيارات الفقهية : ينظر)   ٥(
 .  من سورة النساء) ٢٤( من اآلية )   ٦(
 ). ٦/٢١١(اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي : ينظر)   ٧(



 
 

 ٢٤٣ 

 :الدليل الثاين
 ً.ثالثا ) انكحوا األيامى: (  قالr أن النبي عن ابن عباس ريض اهللا عنهام

 .»وما العالئق بينهم يا رسول اهللا « : قيل
 . )١()ما تراىض عليه األهلون: (فقال عليه الصالة والسالم
 : وجه الداللة من احلديث

عىل أن الرتايض بني الـزوج وويل ) ما تراىض عليه األهلون:(دل قوله عليه الصالة والسالم
 . قع الرضا منهام بإصداق بيت، فإن النكاح صحيحاملرأة معترب، فإذا و

 . )٢( بأن هذا احلديث ضعيف:يمكن أن يناقش: مناقشة الدليل الثاين
 :الدليل الثالث

أن النكاح إذا انعقد مع عدم ذكـر املهـر فـألن : قياس األوىل عىل نكاح املفوضة، وبيان ذلك
 . )٣(ينعقد مع فساده أوىل
 :الدليل الرابع
ٍالنكاح بمهر املثل بجامع اجلهالة يف كل، بل إن الغرر يف مهر املثـل أكثـر، ومـع القياس عىل 

 . )٤(ًذلك جاز إستنادا إىل العرف
 ـــــــــــــــــ

 ).٣٦٠٠(برقم ) ٤/٣٥٧(املهر : النكاح، باب: سننه، كتاب: الدارقطني يف: أخرج احلديث)   ١(
 ).٦/٢١٨٩(الكامل : وابن عدي يف
، من طريق عبدالرمحن )٧/٢٣٩(ما يستحب من القصد يف الصداق : الصداق، باب: السنن الكربى، كتاب: والبيهقي يف

 .»ضعيف : حممد بن عبدالرمحن البيلامين«  :وقال البيهقي. البيلامين عن ابن عباس ريض اهللا عنهام
 .»منكر احلديث، كان احلميدي يتكلم فيه ...عبد الرمحن البيلامينحممد بن « ): ١/١٦٣( التاريخ الكبري: قال البخاري يف

 .»ًيروى مرسال وهو أصح « ):٢/١٤٩(بيان الوهم واإلهيام  : وقال ابن القطان يف
 .»ًإسناده ضعيف جدا « :)٢٣٧٧-٥/٢٣٧٦(التلخيص احلبري : وقال ابن حجر يف

  .)٣/٢٠٠( نصب الراية :وينظر
 ). ٢٣٧٧-٥/٢٣٧٦( التلخيص احلبري ،)٧/٢٣٩(السنن الكربى للبيهقي :   ينظر) ٢(
 ). ٥٥٤ – ٢/٥٥٣(املعونة للقايض عبد الوهاب : ينظر)   ٣(
 ). ٣/٢٩١(، املنتقى رشح املوطأ )٢/٢٨٣(بدائع الصنائع : ينظر)   ٤(



 
 

 ٢٤٤ 

 :الدليل اخلامس
أن النكاح ملا مل يكن املقصود منه املعاوضة املحضة، وإنام القصد به املكارمة واملواصلة دون 

 . )١(طريق يوصل إليه غريهالعوض، جاز أن يسقط تعيينه وصفته، إذا كان هناك 
  

  :أدلة القول الثاين
 :الدليل األول

 . )٢(ًأن وجود اجلهالة قدرا وصفة ال حيتمل؛ ألنه يؤدي إىل النزاع إذ ال أصل له يرجع إليه
بأن جهالته غري متفاحشة، فهي مثل جهالة مهر املثل، أو أقـل :  نوقش:مناقشة الدليل األول

 . )٣(فال متنع صحة التسمية
 :الدليل الثاين

ًالقياس عىل الثمن يف البيع، يف عدم صحته جمهوال؛ بجـامع أن الـثمن والصـداق عـوض يف 
 . )٤(ًحق معاوضة فال بد أن يكون معلوما

 بوجود الفارق بينهام، فإن الثمن يف البيع ال يصـح تسـميته إذا :نوقش: مناقشة الدليل الثاين
ًلبـدل أصـال قلـت أو كثـرت، والنكـاح حيتمـل اجلهالـة ًكان جمهوال؛ ألن البيع ال حيتمـل جهالـة ا

 . اليسرية مثل جهالة مهر املثل
 . وذلك ألن البيع مبناه عىل املضايقة واملامكسة، فاجلهالة فيه وإن قلت تفيض إىل املنازعة

 . )٥(وأما النكاح فمبناه عىل املساحمة واملروءة، فجهالة مهر املثل ال تفيض إىل املنازعة
 

 ـــــــــــــــــ
 ). ٥٥٤ – ٢/٥٥٣(املعونة للقايض عبد الوهاب : ينظر)   ١(
 ). ٥/٢٤٠(، رشح منتهى اإلرادات للبهويت )٤/٣٦٨(ي املحتاج مغن: ينظر)   ٢(
 ). ٢/٢٨٣(بدائع الصنائع : ينظر)   ٣(
 ). ١١/٤٥٨(، كشاف القناع )٧/١٣٧(املبدع : ينظر)   ٤(
 ). ٢/٢٨٣(بدائع الصنائع : ينظر)   ٥(



 
 

 ٢٤٥ 

 :ة والرتجيحاملوازن
: القـول األول؛ القائـل: بعد النظر يف األقوال واألدلة يظهر أن الراجح يف املسألة واهللا أعلم

 :بصحة التسمية؛ وذلك لآليت
َ أن املطلق من العقد ينرصف إىل الوسط، والوسط معلوم بالعادةً:أوال ُ. 
لصـفة والقـدر، والقـدر  أن اجلهالة غري متفاحشة، فهو معلوم اجلنس والنوع، جمهول اً:ثانيا

 .فيه يسري فيغتفر لبنائه عىل املكارمة
 

 :سبب اخلالف
هل جيري النكاح يف ذلك جمرى : يظهر واهللا أعلم أن سبب اخلالف يف املسألة عائد إىل مسألة

 .)١(البيع؟
  

 : تزوج املرأة البدوية عىل بيت: الفرع الثاين
 : صورة املسألة

  عىل أن يكون صداقها بيت مطلق، فهل تصح التسمية؟ إذا تزوج الرجل املرأة البدوية،
 

 :األقوال يف املسألة
 :اختلف العلامء يف ذلك عىل قولني

 . تصح التسمية: القول األول
 .  )٤(، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية)٣(، واملالكية)٢(وهو قول احلنفية

 . ال تصح التسمية: القول الثاين
 ـــــــــــــــــ

 ). ٣/٩٧١(بداية املجتهد : ينظر)   ١(
 ). ٣/١٧٧(، البحر الرائق )٢/٢٨٣ (، بدائع الصنائع)٥/٦٩(املبسوط : ينظر)   ٢(
، بداية املجتهد )٥٥٤ – ٢/٥٥٣(، املعونة للقايض عبدالوهاب )٢/٥٥٢(الكايف البن عبدالرب ، )٤/٦٧(املدونة : ينظر)   ٣(

 ).٢/٢٩٦(، حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري )٣/٩٧١(
 ). ٣٣٠(األخبار العلمية من االختيارات الفقهية )   ٤(



 
 

 ٢٤٦ 

 . )٢(نابلة، واحل)١(وهو قول الشافعية
 : أدلة القولني

استدل أصحاب القول األول باألدلة نفسها يف مسألة صحة التسمية يف تزوج احلرضية عىل 
 .بيت

ـزوج  واـسـتدل أـصـحاب الـقـول الـثـاين باألدـلـة نفـسـها يف مـسـألة ـعـدم ـصـحة التـسـمية يف ـت
 . احلرضية عىل بيت، ونوقشت باملناقشة نفسها

 
بـأن بيـوت الباديـة : علل ملسألة صحة تزوج البدوية عىل بيتإال أن شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 . )٣(من جنس واحد فليس فيها جهالة
 

 :املوازنة والرتجيح
 :بصحة التسمية؛ وذلك لآليت: الراجح واهللا أعلم القول األول، القائل

َ أن املطلق من العقد ينرصف إىل الوسط، والوسط معلوم بالعادةً:أوال ُ. 
ة غري متفاحشة، فهو معلوم اجلنس والنوع، جمهول الصـفة والقـدر، والقـدر  أن اجلهالً:ثانيا

 .فيه يسري فيغتفر لبنائه عىل املكارمة
 
 : مذاهب العلامء يف اعتبار الفرق-ب

 :اختلف العلامء يف اعتبار الفرق عىل قولني
وهـو عـدم صـحة ، الفرق بني احلرضيـة والبدويـة فـيام إذا تزوجتـا عـىل بيـت:القول األول

 .التسمية فيام إذا تزوجت احلرضية عىل بيت، وصحته إذا تزوجت البدوية عليه

 ـــــــــــــــــ
 مـع حـوايش )٧/٣٧٨(، حتفـة املحتـاج )٣/٢٠٥(، أسنى املطالـب )٩/٣٧٥(، البيان للعمراين )٦/١٥٤( األم :ينظر)   ١(

 . الرشواين وابن القاسم
 ). ١١/٤٥٨(، كشاف القناع )٥/٢٤٠(، رشح منتهى اإلرادات للبهويت )٨/٢٣٧(، اإلنصاف )٧/١٣٧(املبدع : ينظر)   ٢(
 ). ٣٣٠(رات الفقهية األخبار العلمية من االختيا:ينظر)   ٣(



 
 

 ٢٤٧ 

  . )١(وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية
 .الفرق بني احلرضية والبدوية فيام إذا تزوجتا عىل بيت عدم: القول الثاين

 :وهؤالء اختلفوا يف وجه اجلمع عىل قولني
 .هامٍعدم صحة التسمية يف كل من: القول األول

 . )٣(، واملذهب عند احلنابلة)٢(وهو قول الشافعية
 .ٍ صحة التسمية يف كل منهام:القول الثاين

 .)٥(، واملالكية)٤(وهو قول احلنفية
 

 :  الرتجيح
 وذلـك عـدم اعتبـار الفـرق، وأن التسـمية تصـح فـيهام، : – واهللا أعلـم –يظهر أن الراجح 

 :لآليت
ف عند أهل احلرض، والعرف عند أهل البادية فيـنرصف إىل أن املعترب يف التسمية العر: ًأوال

 . ذلك العرف
 . ٍ عدم وجود اجلهالة والغرر يف كل منهام فلم يفرتقا يف احلكمً:ثانيا

 
  

 . أن يف كال الفرعيني الفقهيني امرأة صداقها بيت مطلق غري معني


 ـــــــــــــــــ
 .)٣٣٠(األخبار العلمية من االختيارات الفقهية : ينظر)   ١(

 . وهذا الفرق تفرد به شيخ اإلسالم ابن تيمية
 ). ٧/٣٧٨(، حتفة املحتاج )٣/٢٠٥(، أسنى املطالب )٩/٣٧٥(، البيان للعمراين )٦/١٥٤(األم للشافعي : ينظر)   ٢(
، كـشـاف القـنـاع )٥/٢٤٠(، رشح منتـهـى اإلرادات للبـهـويت )٢٣٧ – ٨/٢٣٦(ـصـاف ، اإلن)٧/١٣٧(املـبـدع : ينـظـر)   ٣(

 ). ٥/١٧٩(، مطالب أويل النهى )١١/٤٥٨(
 . )٣/١٧٧(، البحر الرائق )٢/٢٨٣(، بدائع الصنائع )٥/٦٩(املبسوط : ينظر)   ٤(
، بداية املجتهد )٥٥٤ – ٢/٥٥٣(هاب ، املعونة للقايض عبدالو)٢/٥٥٢(الكايف البن عبدالرب ، )٤/٦٧(املدونة : ينظر)   ٥(

  ).٢/٢٩٦(، حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري )٣/٩٧١(



 
 

 ٢٤٨ 

   
 .إذا تزوج الرجل املرأة احلرضية عىل بيت فال يصح، وأما البدوية فإنه يصح


  

ذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية إىل أن تزوج احلرضية عىل بيـت ال يصـح؛ ألن بيـوت احلرض 
ًختتلف جنسا وقدرا وصفة اختالفا متفاوتا فال يصح اإلطالق في ً ً ها لكونـه غـري معلـوم؛ بخـالف ً

تزوج البدوية عىل بيت فإنـه يصـح عنـده؛ وذلـك ألن بيـوت الباديـة مـن جـنس واحـد كاخلـادم 
 . )١(فينرصف اإلطالق إليه


 

 : املهر الواجب للمرأة احلرضية والبدوية التي سمي هلا بيت
 .ة مهر املثلالواجب للحرضي: قال:  من قال بالفرق بينهام

 .)٢(مطلق البيت:  والواجب للبدوية
اختلفوا يف الواجب هلام، فمنهم من أوجب البيت املعروف عند :  والذين قالوا بعدم الفرق

 . )٤(، ومنهم من أوجب مهر املثل يف احلالني)٣(كل مرص سواء يف ذلك احلرضية والبدوية
 
 

       

 ـــــــــــــــــ
 ). ٣٣٠( األخبار العلمية من االختيارات الفقهية: ينظر)   ١(
    . املصدر السابق:ينظر   )٢(
نـة للقـايض عبـدالوهاب ، املعو)٢/٥٥٢(، الكـايف البـن عبـدالرب )٢/٢٨٣(، بدائع الصـنائع )٥/٦٩(املبسوط : ينظر   )٣(

)٥٥٤ – ٢/٥٥٣(.     
    .)٢٣٧ – ٨/٢٣٦(، اإلنصاف )٧/١٣٧( املبدع ،)٣/٢٠٥(، أسنى املطالب )٩/٣٧٥(البيان للعمراين  :ينظر   )٤(



 
 

 ٢٤٩ 

 



 

، )١(َّفرق أصحابنا يف غري هذا املوضع بني اخلمر « :– رمحه اهللا –قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 .)٢(»ج أن هلا يف اخلنزير مهر املثل، ويف اخلمر القيمةَّواخلنزير، فكذا ههنا، فيتخر

  
  

 :  مذاهب العلامء يف أحكام الفرعني الفقهيني-أ
 : تزوج املرأة الكافرة عىل مخر: الفرع األول

 :حترير حمل النزاع
ذهب الفقهاء األربعة إىل أن الكفار إذا أسلموا، أو حتاكموا إلينا بعد التقابض وكان املسمى 

 . )٣(س هلا غريهًمخرا، مل نتعرض ملا فعلوه، وما قبضت من املهر فقد نفذ، ولي
 . وأما إذا مل يتقابضا فهذا هو حمل اختالف العلامء

 
 : صورة املسألة

ًإذا تزوج الرجل الكافر امرأة كافرة عىل أن يكون صداقها مخرا، ثم أسلام أو ترافعا إلينا قبل 
 التقابض، فبامذا حيكم للمرأة؟

 ـــــــــــــــــ
 ما :قاربه وخالطه، واخلمر: خامر اليشء:  اخلاء وامليم والراء أصل واحد يدل عىل التغطية، واملخالطة يف سرت، يقال:اخلمر)   ١(

مخور، : مخرة، وقد يذكر، واجلمع: التأنيث يقال: أسكر من عصري العنب، وغريه؛ ألهنا خامرت العقل، واألعرف يف اخلمر
 . سميت بذلك ملخامرهتا العقل: ألهنا تركت فاختمرت، واختامرها تغري رحيها، وقيل: سميت بذلك

 – ٤/٢٥٤) (مخـر: مادة(، لسان العرب )٢/٦٤٩) (مخر: مادة(، الصحاح )٢/٢١٥) (مخر: مادة(مقاييس اللغة : ينظر
 ). ٤٩٥) (مخر: مادة(، القاموس املحيط )٢٥٥

 ). ٤/١٨٢(، املستدرك عىل الفتاوى )٣٢٤(األخبار العلمية من االختيارات الفقهية )   ٢(
 ). ٨/٢٠٩(، اإلنصاف )٩/٣٨٠(، البيان للعمراين )٤/١٤٧(، املدونة )٥/٤٢(املبسوط : ينظر)   ٣(



 
 

 ٢٥٠ 

 :األقوال يف املسألة
 :اختلف العلامء يف ذلك عىل أقوال

 .  جيب هلا مهر املثل: األولالقول
ـة ـن احلنفـي ـول أيب يوســف ـم ـو ـق ـة)١(وـه ـول املالكـي ـد )٣(، والشــافعية)٢(، وـق ـذهب عـن ، واـمل

  . )٤(احلنابلة
 .  جيب هلا املسمى إن كان معني:القول الثاين

 . )٥(وهو قول أيب حنيفة
 .  جيب هلا القيمة:القول الثالث

 ٌ، وقـول)٨( للاملكيـةٌ، وقـول)٧( حممـد بـن احلسـن، وقول)٦(وهو قول أيب حنيفة يف غري املعني
َّخمرج عند احلنابلة ُ)٩( . 
 .  ال جيب هلا يشء إن كان معني:القول الرابع

 ـــــــــــــــــ
 مع فـتح )٣/٢٦١( اهلداية رشح، العناية )٢/١٦٠(، تبيني احلقائق )٢/٣١٣(، بدائع الصنائع )٥/٤٢(املبسوط : ينظر)   ١(

 . القدير
 ).٤/٣٢٧(، الذخرية )٢/٤٤٥(، عقد اجلواهر الثمينة )٤/٤٧١(، النوادر والزيادات )٤/١٤٧(املدونة : ينظر)   ٢(
 مع حوايش )٧/٣٣٤(، حتفة املحتاج )٩/٣٨٠(، البيان للعمراين )٨/١٠٠(لوجيز ، العزيز رشح ا)٦/١٨٣(األم : ينظر)   ٣(

 . الرشواين وابن القاسم
، )١١/٤٦٢(، كشاف القناع )٥/٢٤٥(، رشح منتهى اإلرادات للبهويت )٨/٢٠٩(، اإلنصاف )٨/٢٩٨(الفروع : ينظر)   ٤(

 ). ٥/١٥٨(مطالب أويل النهى 
 مع فـتح )٣/٢٦١( اهلداية رشح، العناية )٢/١٦٠(، تبيني احلقائق )٢/٣١٣( الصنائع ، بدائع)٥/٤٢(املبسوط : ينظر)   ٥(

 . القدير
 ). ١/٣٤٩(، درر احلكام رشح غرر األحكام )٣/٢٦١(، فتح القدير البن اهلامم املصادر السابقة: ينظر)   ٦(
 ). ٣/٢٦١( فتح القدير البن اهلامم ،)٢/١٦٠(، تبيني احلقائق )٢/٣١٣(، بدائع الصنائع )٥/٤٢(املبسوط : ينظر)   ٧(
 ). ٢/٤٤٥(عقد اجلواهر الثمينة : ينظر)   ٨(
 ). ٣٢٤ (األخبار العلمية من االختيارات الفقهية: ينظر)   ٩(



 
 

 ٢٥١ 

 . )١(جة عند احلنابلة َّوهو رواية خمر
 

 :أدلة األقوال
 : أدلة القول األول
 . )٢(ٍ القياس عىل نكاح املسلم عىل مخر؛ بجامع فساد التسمية يف كل:الدليل األول
 . )٣( أن اخلمر ال قيمة له يف اإلسالم، واملطالبة به ممتنعة فريجع إىل مهر املثل:الدليل الثاين
 أن اإلسالم الطـارئ بعـد العقـد، وقبـل القـبض، جيعـل يف احلكـم كاملقـارن :الدليل الثالث

 كانا مسلمني ًللعقد؛ قياسا عىل البيع، فلو كانا مسلمني فعقدا عىل مخر، فيجب مهر املثل، فكذا إذا
 . )٤(وقت القبض

  
  :أدلة القول الثاين

 أن اإلسالم ورد واملهر املعني مملوك هلـا، مضـمون بنفسـه يف يـد الـزوج، فـال :الدليل األول
 . )٥(يمنع اإلسالم قبضه؛ وذلك ألن ملكها يف الصداق يتم بنفس العقد

ت هلـا قبـل اإلسـالم، لكـن يف  بأن امللك يف املهر املعني وإن ثب:نوقش: مناقشة الدليل األول
ٍالقبض معنى التمليك، فهو مؤكد للملك؛ ألن ملكها قبل القبض واه غري متأكد، فكام يمنع متلك 

 . )٦(ًاخلمر بالعقد ابتداءا، يمنع تأكد امللك فيها بالقبض
ً القياس عىل ما إذا غصب مسلم من مسلم مخرا، فإن الغاصب يكـون مـأمورا :الدليل الثاين ً ٍ

 ـــــــــــــــــ
 ). ٨/٢٠٩(، اإلنصاف )٨/٢٩٨(الفروع : ينظر)   ١(
 ). ٤٦٣-١١/٤٦٢(، كشاف القناع )٥/٢٤٥(، رشح منتهى اإلرادات للبهويت )١٠/٣٤(املغني : ينظر)   ٢(
 ). ١١/٤٦٢(، كشاف القناع )١٠/٣٤(، املغني )٨/١٠٠(العزيز رشح الوجيز : ينظر)   ٣(
 ). ٢/٣١٣(، بدائع الصنائع )٥/٤٢(املبسوط : ينظر)   ٤(
 ). ٣/٢٦١(فتح القدير البن اهلامم املصدران السابقان، : ينظر)   ٥(
 . املصادر السابقة: ينظر)   ٦(



 
 

 ٢٥٢ 

ًليم، واملغصوب منه يكون مأذونا له يف القبض، فكذلك املهر إذا كان مخرابالتس ً)١( . 
أنـه لـيس يف اسـرتداد اخلمـر املغصـوبة :  بالفارق بينهام، وبيانه:نوقش: مناقشة الدليل الثاين

 . )٢(تأكد ملك، وإنام فيه جمرد النقل من يد إىل يد فافرتقا
 : أدلة القول الثالث
ً لكون املسمى مـاال –ًلعقد وقع صحيحا، والتسمية يف العقد قد صحت  أن ا:الدليل األول

 إال أنه تعذر التسليم بسبب اإلسالم؛ ملـا يف التسـليم مـن التمليـك مـن وجـه، واملسـلم –عندهم 
 . )٣(ممنوع من ذلك فتجب القيمة
إن  بعدم التسليم هبذا األصل، وهو صحة التسمية، ف:يمكن أن يناقش: مناقشة الدليل األول

 وهـم قـد أسـلموا، أو حتـاكموا إلينـا، فيجـب إنـزاهلم عـىل – عندنا –تسمية اخلمر تسمية فاسدة 
 . حكمنا

 فال حيل أخذها، فإجياب القيمة يكون – كاخلل عند املسلمني – أن اخلمر مثيل :الدليل الثاين
 . )٤(ًإعراضا عن اخلمر

فـإن اخلمـر ال قيمـة يف اإلسـالم؛  بالفـارق بيـنهام؛ :يمكـن أن ينـاقش: مناقشة الدليل الثـاين
 . بخالف اخلل

ٍ القياس عىل هالك املسمى قبل القـبض؛ بجـامع تعـذر التسـليم يف كـل فإنـه :الدليل الثالث
 . )٥(يوجب القيمة

 بوجـود الفـارق؛ وهـو فسـاد التسـمية يف اخلمـر؛ :يمكـن أن ينـاقش: مناقشة الدليل الثالث
 . يف اإلسالمبخالف غريه، وذلك ألن اخلمر ال قيمة له 

 ـــــــــــــــــ
 . )٣/٢٦١(، فتح القدير البن مهام )٢/٣١٣(، بدائع الصنائع )٥/٤٢( املبسوط :ينظر: ينظر)   ١(
 ). ٥/٤٢(املبسوط : ينظر)   ٢(
 ).٢/٣١٣(، بدائع الصنائع صدر السابقامل: ينظر)   ٣(
 ). ١/٣٤٩ ( رشح غرر األحكامدرر احلكام: ينظر)   ٤(
 ). ٣/٢٦١(قدير البن اهلامم ، فتح ال)٢/٣١٣(، بدائع الصنائع )٥/٤٢(املبسوط : ينظر)   ٥(



 
 

 ٢٥٣ 

 : دليل القول الرابع
أن املرأة ال حيل هلا أخذ اخلمر؛ ألنه حمرم، فال يقىض هلا به، وال يقىض هلـا عـىل الـزوج بغـري 

 .)١(ذلك؛ ألنه مل يستبح بضعها إال باخلمر، فبذلك ال جيب هلا يشء
الم، فإنـه  بأنه إذا تعذر طلـب الفاسـد يف اإلسـ:يمكن أن يناقش: مناقشة دليل القول الرابع

 . – وهو مهر املثل –يرجع إىل مهر املثل؛ ألن املرأة مل ترض إال باملهر، وقد تعذر فيصار إىل بدله 
 :املوازنة و الرتجيح

القـول األول، :  واهللا أعلـم–يظهر بعد النظر يف األقوال ، وأدلة كل قول أن القول الراجح 
 :بإجياب مهر املثل يف اخلمر؛ وذلك لآليت: القائل
ً أن املسمى املحرم ال يمكن إجيابه، وال يمكن أن يكون صـداقا ملسـلمة، وال يف نكـاح ً:والأ

 .)٢(مسلم لفساده، وإذا تعذر طلب الفاسد يف اإلسالم رجع إىل مهر املثل
 .)٣( أن عقد النكاح ال يبطل بجهالة العوض، فال يفسد بتحريمهً:ثانيا 
، ولـو - كام يف املفوضـة– جهالة عىل عدم تسميته  أن فساد العوض يف النكاح ال يزيدً:ثالثا 

 .)٤(ًعدم كان النكاح صحيحا، فكذا إذا فسد
ليس يف فساد املهر أكثر من سقوطه، وليس يف سقوطه أكثر من فقـد « : قال اإلمام الشافعي

 . )٥(»ًذكره، ولو فقد ذكره مل يبطل النكاح، فكذلك إذا ذكر فاسدا 
  

 :  الكافرة عىل خنزيرتزوج املرأة: الفرع الثاين
 : حترير حمل النزاع

ذهب الفقهاء األربعة إىل أن الكفار إذا أسلموا، أو حتاكموا إلينا بعد التقابض وكان املسمى 
 ـــــــــــــــــ

 ). ٣/٢٨٨(املنتقى رشح املوطأ : ينظر)   ١(
    ).١١/٤٦٣( كشاف القناع :ينظر   )٢(
    . املصدر السابق:ينظر   )٣(
    . املصدر السابق:ينظر   )٤(
    ).٩/٣٩٤(احلاوي للاموردي    )٥(



 
 

 ٢٥٤ 

 . )١(ًخنزيرا، مل نتعرض ملا فعلوه،وما قبضت املرأة من املهر فقد نفذ، وليس هلا غريه
 . وأما إذا مل يتقابضا فهذا هو حمل اختالف العلامء

 : صورة املسألة
ًإذا ـتـزوج الـكـافر الـكـافرة ـعـىل أن يـكـون ـصـداقها خنزـيـرا، ـثـم أـسـلام أو ترافـعـا إليـنـا قـبـل 

 التقابض، فبامذا حيكم للمرأة؟
 :اختلف العلامء يف ذلك عىل أقوال

 .  جيب هلا مهر املثل:القول األول
، )٥(، والشـافعية)٤(يـة، وقول املالك)٣(، وقول أيب يوسف)٢(وهو قول أيب حنيفة يف غري املعني

  .)٦(واملذهب عند احلنابلة
 .  جيب هلا املسمى إن كان معني:القول الثاين

 . )٧(وهو قول أيب حنيفة
 .  جيب هلا القيمة:القول الثالث

 . )٩(ٌ، وقول عند املالكية)٨(وهو قول حممد بن احلسن
 ـــــــــــــــــ

 ). ٨/٢٠٩(، اإلنصاف )٩/٣٨٠(اين ، البيان للعمر)٤/١٤٧(، املدونة )٥/٤٢(املبسوط : ينظر)   ١(
 مع فـتح )٣/٢٦١ ( رشح اهلداية، العناية)٢/١٦٠(، تبيني احلقائق )٢/٣١٣(، بدائع الصنائع )٥/٤٢(املبسوط : ينظر)   ٢(

 .القدير
 .املصادر السابقة: ينظر)   ٣(
 ). ٤/٣٢٧(، الذخرية )٢/٤٤٥(، عقد اجلواهر الثمينة )٤/٤٧١(، النوادر والزيادات )٤/١٤٧(املدونة : ينظر)   ٤(
 مع حاشية الرشواين )٧/٣٣٤(، حتفة املحتاج )٩/٣٨٠(، البيان )٨/١٠٠(، العزيز رشح الوجيز )٦/١٨٣(األم : ينظر)   ٥(

 . وابن قاسم
 ). ١١/٤٦٢(، كشاف القناع )٥/٢٤٥(، رشح منتهى اإلرادات للبهويت )٨/٢٠٩(، اإلنصاف )٢٩٨،/٨(الفروع : ينظر)   ٦(
 مـع فـتح )٣/٢٦١ ( رشح اهلداية،العناية)٢/١٦٠(، تبيني احلقائق )٢/٣١٣(، بدائع الصنائع )٥/٤٢(املبسوط : نظري)   ٧(

 . القدير
 ). ٣/٢٦١(املصادر السابقة ، فتح القدير البن اهلامم : ينظر)   ٨(
 ). ٢/٤٤٥(عقد اجلواهر الثمينة : ينظر)   ٩(



 
 

 ٢٥٥ 

 .  ال جيب هلا يشء إن كان معني:القول الرابع
 . )١(ند احلنابلةجة عَّوهو رواية خمر

 
 :أدلة األقوال

 : أدلة القول األول
  . )٢(استدلوا بأدلتهم يف إجياب مهر املثل يف اخلمر

  :أدلة القول الثاين
 . )٣(استدلوا باألدلة نفسها يف إجياب اخلمر إذا كانت معينة وأوردت عليها املناقشات نفسها

  
 : واستدل أبو حنيفة إلجياب مهر املثل يف اخلنزير

 فإجيـاب القيمـة، ال – كالشاة عنـدنا –أن اخلنزير حيوان، وهو عند الكفار من ذوات القيم 
ًيكون إعراضا عنه، فيجب مهر املثل حتقيقا ملعنى اإلعراض ً)٤( . 

 : أدلة القول الثالث
 . )٥(استدلوا بالدليل األول والثالث يف إجياب القيمة يف اخلمر

 .)٦(وأوردت عليها املناقشات نفسها
 : ليل القول الرابعد

هو نفسه الدليل عىل عدم إجياب يشء للمرأة إذا كـان اخلمـر معـني، ووردت عليـه املناقشـة 

 ـــــــــــــــــ
 ). ٨/٢٠٩(، اإلنصاف )٨/٢٩٨(الفروع : ينظر)   ١(
 . )٢٥١ (تقدم يف ص)   ٢(
 . )٢٥١ (تقدم يف ص)   ٣(
 ). ٣/٢٦١(، العناية )٢/١٦٠(تبيني احلقائق : ينظر)   ٤(
 .أما الدليل الثاين فإنه خاص باخلمر عند أيب حنيفة لتفريقه بني اخلمر واخلنزير إذا كانا معينني)   ٥(

  .)٢٥٢ص (: وينظر
 .)٢٥٢(تقدم يف )   ٦(



 
 

 ٢٥٦ 

 .)١(نفسها
 

  :املوازنة و الرتجيح
: ؛ القائلاألولالقول : -واهللا أعلم-يظهر بعد النظر يف األقوال، وأدلتهم أن القول الراجح 

ملسـمى املحـرم ال يمكـن إجيابـه، وال يمكـن أن يكـون بإجياب مهر املثل يف اخلنزيـر؛ وذلـك ألن ا
ًصداقا ملسلمة، وال يف نكاح مسلم لفساده، وإذا تعـذر طلـب الفاسـد يف اإلسـالم رجـع إىل مهـر 

 .املثل، وألن اخلنزير ال قيمة له يف اإلسالم فريجع فيه إىل مهر املثل
 
 : مذاهب العلامء يف اعتبار الفرق-ب

ًن يكون املهر مخرا أو خنزيرا ، وهو وجوب القيمة يف اخلمر، ومهر الفرق بني أ: القول األول ً
 .املثل يف اخلنزير

َّ خمرج عند احلنابلةٌ، وقول)٢(وهو قول أيب حنيفة يف غري املعني ، وقول شيخ اإلسـالم ابـن )٣(ُ
 .)٤(تيمية

ً عدم الفرق بني أن يكون املهر مخرا أو خنزيرا:القول الثاين ً. 
 :  وجه اجلمع عىل أقوالوهؤالء اختلفوا يف

 .  جيب هلا املسمى إن كان اخلمر أو اخلنزير معينان:القول األول
 . )٥(وهو قول أيب حنيفة

 ـــــــــــــــــ
 .)٢٥٣(تقدم يف )   ١(
،  درر )٣/٢٦١(، فتح القدير البن اهلامم )٢/١٦٠(، تبيني احلقائق )٢/٣١٣(، بدائع الصنائع )٥/٤٢(املبسوط : ينظر)   ٢(

 ). ١/٣٤٩(احلكام رشح غرر األحكام 
 ).٣٢٤(األخبار العلمية من االختيارات الفقهية  : ينظر قوهلم يف وجوب القيمة يف اخلمر)   ٣(

، رشح منتهى اإلرادات للبهـويت )٨/٢٠٩(، اإلنصاف )٢٩٨،/٨(الفروع : وب مهر املثل يف اخلنزيروينظر قوهلم يف وج
 ).  ١١/٤٦٢(، كشاف القناع )٥/٢٤٥(

 ).٣٢٤(األخبار العلمية من االختيارات الفقهية   : ينظر)   ٤(
 مع فـتح )٣/٢٦١( اهلداية رشحاية ، العن)٢/١٦٠(، تبيني احلقائق )٢/٣١٣(، بدائع الصنائع )٥/٤٢(املبسوط : ينظر)   ٥(

 . القدير



 
 

 ٢٥٧ 

 .  جيب هلا مهر املثل يف اخلمر أو اخلنزير:القول الثاين
ـة ـن احلنفـي ـف ـم ـول أيب يوـس ـة)١(وـهـو ـق ـول املالكـي ـافعية)٢(، وـق ـد )٣( ، والـش ـذهب عـن ، واـمل

 . )٤(احلنابلة
 .  جيب هلا القيمة يف اخلمر أو اخلنزير:ل الثالثالقو

 .)٦(ٌ، وقول للاملكية)٥(وقول حممد بن احلسن
 .  ال جيب هلا يشء إن كان اخلمر أو اخلنزير معينان:القول الرابع

 .)٧(َّوهو رواية خمرجة عند احلنابلة 
 

 : الرتجيح
 املثـل إذا تـزوج الرجـل عدم اعتبار الفرق، فيجـب مهـر : – واهللا أعلم –يظهر أن الراجح 

ًاملرأة الكافرة عىل مخر، فكذلك إذا تزوجها عىل خنزير؛ وذلـك ألن تسـمية مـا ال يصـلح صـداقا 
 .ُيبطل التسمية وجيب مهر املثل، واخلمر واخلنزير يف ذلك سواء

 
  

 . ًأن يف كال الفرعني عقد عىل غري متمول رشعا

 

 .أن هلا يف اخلنزير مهر املثل، ويف اخلمر القيمة
 ـــــــــــــــــ

 .  مع فتح القدير)٣/٢٦١( اهلداية رشح، العناية )٢/١٦٠(، تبيني احلقائق )٢/٣١٣(، بدائع الصنائع )٥/٤٢(املبسوط : ينظر)   ١(
 ).٤/٣٢٧(، الذخرية )٢/٤٤٥(، عقد اجلواهر الثمينة )٤/٤٧١(، النوادر والزيادات ) ٤/١٤٧(املدونة : ينظر)   ٢(
 مع حوايش الرشواين )٧/٣٣٤(، حتفة املحتاج )٩/٣٨٠(، البيان )٨/١٠٠(، العزيز رشح الوجيز ) ٦/١٨٣(األم : ينظر)   ٣(

 . وابن قاسم
 ). ١١/٤٦٢(، كشاف القناع )٥/٢٤٥(، رشح منتهى اإلرادات للبهويت )٨/٢٠٩(، اإلنصاف )٨/٢٩٨(الفروع : ينظر)   ٤(
 ). ٣/٢٦١(، فتح القدير البن اهلامم )٢/١٦٠(، تبيني احلقائق )٢/٣١٣(، بدائع الصنائع )٥/٤٢(املبسوط : ينظر)   ٥(
 ). ٢/٤٤٥(عقد اجلواهر الثمينة : ينظر)   ٦(
 ). ٨/٢٠٩(، اإلنصاف )٨/٢٩٨(الفروع : ينظر)   ٧(



 
 

 ٢٥٨ 

  
 –ً مثيل، فإجياب القيمـة يكـون إعراضـا عـن اخلمـر، أمـا اخلنزيـر – عند الكفار –أن اخلمر 

زير؛ ألن أخذ قيمته كأخذ ً فهو من ذوات القيم فإجياب مهر املثل يكون إعراضا عن اخلن–عندهم 
عينه؛ بخالف اخلمر فإن قيمتها مل تكن واجبة قبل اإلسالم، فلم يكن لبقائها حكم بقاء اخلمر من 

 . )١(وجه لذلك افرتقا 
 
 

       

 ـــــــــــــــــ
 ). ٣/١٦١(، فتح القدير البن اهلامم )٢/١٦٠(، تبيني احلقائق )٥/٤٢(املبسوط : ينظر)   ١(



 
 

 ٢٥٩ 

 





 
ويتحرر ألصـحابنا فـيام إذا زوج ابنـه الصـغري «  : – رمحه اهللا –ابن تيمية قال شيخ اإلسالم 

 :روايات :  أو أزيد)١(بمهر املثل
 . ًأنه عىل االبن مطلقا، إال أن يضمنه األب، فيكون عليهام: إحداهن

 . أن يضمنه فيكون عليه وحده: الثانية
 . )٢(ًأنه عىل األب ضامنا: الثالثة

 . لةأنه عليه أصا: الرابعة
 . ًأنه إذا كان االبن مقرا فهو عىل األب أصالة: اخلامسة
 .)٣(»الفرق بني رضا االبن وعدم رضاه : السادسة

 

 
 :  مذاهب العلامء يف أحكام الفرعني الفقهيني-أ

 . املثل أو أزيد مع رضا االبناألب يزوج ابنه الصغري بمهر : الفرع األول
 : صورة املسألة

 ًإذا زوج األب ابنه الصغري بمهر املثل وكان االبن راضيا بذلك، فعىل من جيب املهر؟ 
 ـــــــــــــــــ

 . الدين، اجلامل، احلسب، املال:  القدر الذي يرغب به مثله فيها، واألصل فيه اعتبار أربع صفات:مهر املثل   )١(
 ). ٨/٢٨٥(، العزيز رشح الوجيز )٣/١١٦٥(، عيون املجالس )٢/٤٨١(عقد اجلواهر الثمينة  :ينظر

َ من ضمن اليشء:الضامن يف اللغة)   ٢( ِ َّغرمته فالتزمه: َضمننته اليشء فتضمنه عني: يقالإذا كفله، فهو ضامن وضمني، و: َ َ. 
 التزام من يصـح : يطلق عىل الكفالة، وهوالضامن يف اصطالح الفقهاء و).١٥٦٤) (ضمن:مادة( س املحيط القامو: ينظر

تلفات،  ويطلق ويراد به غرامة امل.)٥/١٨٩(اإلنصاف : نظري. تربعه، أو مفلس، ما وجب عىل غريه مع بقائه، وقد ال يبقى
 .)٦/١٢٣( اإلنصاف ،)٢/٤٤١(غمز عيون البصائر :ينظر.  املقصود هناهو املعنىالعيوب، وهذا والغصوب، و

 ).   ٣٣٩-٣٣٨(األخبار العلمية من االختيارات الفقهية )   ٣(



 
 

 ٢٦٠ 

 : اختلف العلامء يف هذه املسألة عىل أقوال
 .  أن املهر جيب عىل االبن:القول األول

 .)٣(ة، واملذهب عند احلنابل)٢(، والشافعية)١(وهو قول احلنفية
 . وإن مل يكن فهو عىل األب–ً إن كان مورسا – أن املهر جيب عىل االبن :القول الثاين

 . )٤(وهو قول املالكية
 . ً أن املهر جيب عىل األب ضامنا:القول الثالث

 . )٦(، ورواية عند احلنابلة)٥(وهو قول للشافعي يف القديم
 .  أن املهر جيب عىل األب أصالة:القول الرابع

 . )٧(رواية عند احلنابلةوهو 
 .  أن املهر جيب عىل األب إذا ضمنه:القول اخلامس

 .)٩(، ورواية عند احلنابلة)٨(ٌوهو قول للحنفية

 ـــــــــــــــــ
 ). ٨/٤٧٢(، حاشية ابن عابدين عىل الدر املختار )٣/١٨٨(، البحر الرائق )٥/٩٢(املبسوط : ينظر)   ١(
 ).٢٨٠ – ٤/٢٧٩(، مغني املحتاج )٣/١٣٦(، أسنى املطالب )٩/٤٣٢(البيان :    ينظر)٢(

 .ويلغوا الزائد عن مهر املثل: وعند الشافعية
 . املصادر السابقة: ينظر

 ). ٥/١٨٨(، مطالب أوىل النهي )١١/٤٦٨(، كشاف القناع )٨/٢٥١(، اإلنصاف )٨/٣٢٣(الفروع : ينظر)   ٣(
، حاشية الدسوقي عىل الرشح  مع مواهب اجلليل)٣/٤٥٨(، التاج واإلكليل )٤/٢٢٢(، الذخرية )٤/٧٢(املدونة : ينظر)   ٤(

 ). ٢/٢٤٥(الكبري 
 ). ٩/٤٣٢(البيان للعمراين : ينظر)   ٥(
 ).٨/٢٥١(اإلنصاف : ينظر)   ٦(

 . »ًا كان االبن معرسا أن هذه الرواية فيام إذ«  ):٤١٩ – ٩/٤١٨(املغني : يفعنه قال القايض كام نقل ابن قدامة 
 ).٨/٢٥١(، اإلنصاف )٨/٣٢٣(الفروع : ينظر)   ٧(
 ). ٨/٤٧٢( حاشية ابن عابدين عىل الدر املختار ،)٤/٢٢٧(املبسوط : ينظر)   ٨(
 ).٨/٢٥١(، اإلنصاف )٨/٣٢٣(الفروع : ينظر)   ٩(



 
 

 ٢٦١ 

 : أدلة األقوال
 : أدلة القول األول
 . )١( أن النكاح للصغري فكان املهر عليه:الدليل األول
ملـك املعـوض منـه، فكـذلك يف  القياس عىل البيع؛ فكام أن العوض عىل مـن :الدليل الثاين

 .)٢(النكاح املهر عىل من تزوج املرأة
ً القياس عىل ما لو وكل رجل رجال آخر أن يتزوج له، فتزوج له، مل جيب عىل :الدليل الثالث

 . )٣(الوكيل ضامن املهر فكذلك هذا مثله
 : دليل القول الثاين

ًنه، كام لو اشرتى ثوبا أو أن من حق عقود املعاوضات أن العوض عىل من يملك املعوض ع
ًعقارا، وإن مل يكن له مال فهو عىل األب؛ ألنه ليس مـن النظـر أن يلـزم األب ذمـة االبـن دينـا ال  ً

 . )٤(حيتاج إليه؛ ألن الصبي ال حيتاج إىل التزويج
 بأن النكاح للصغري وتسليم املعقود عليه فوجب البدل ليه :نوقش: مناقشة دليل القول الثاين

 . )٥(ًام لو كان مورساًأيضا ك
 : دليل القول الثالث

 . )٦(أن األب ملا زوج ابنه مع العلم بصغره، وعدم متلكه، كان رضا منه بوجوب ضامنه عليه
َ بأن األب إن كان أعلم الزوجة وأوليائها بأن ابنه معرس، :نوقش: مناقشة دليل القول الثالث َ

 . )٧(فال ضامن عليه، وإن مل يعلمهم فعليه الضامن

 ـــــــــــــــــ
 ). ٩/٤١٨(، املغني  )٩/٤٣٢( البيان للعمراين ،)٨/٤٧٢(، حاشية ابن عابدين عىل الدر املختار )٥/٩٢(املبسوط : ينظر)   ١(
 ). ١١/٤٦٨(، كشاف القناع )٥/٩٢(املبسوط : ينظر)   ٢(
 ). ٩/٤١٨(، املغني )٩/٤٣٢(البيان للعمراين : ينظر)   ٣(
 ). ٣/٢٨٤(، املنتقى رشح املوطأ )٢/٥٣٥(املعونة للقايض عبدالوهاب : ينظر)   ٤(
 ). ٩/٤٣٢(البيان للعمراين : ينظر)   ٥(
 ). ٩/٤١٨(، املغني )٩/٤٣٤٢(البيان للعمراين : ينظر)   ٦(
 ). ١٢/٢٨٥(الرشح املمتع للشيخ ابن عثيمني : ينظر)   ٧(



 
 

 ٢٦٢ 

 : دليل القول الرابع
القياس عـىل النفقـة، فكـام أن نفقـة زوجـة االبـن الصـغري جتـب عـىل األب أصـالة فكـذلك 

 . )١(املهر
 .)٢(بعدم التسليم، فإن النفقة واجبة عىل االبن: نوقش: مناقشة دليل القول الرابع

 : دليل القول اخلامس
الرجـوع ال يؤملـون، والثابـت بداللـة أن العادة الظاهرة أن اآلباء بمثل هذا يتربعـون، ويف 

 . )٣(العرف كالثابت بداللة النص
بأن النكاح للصغري، فـال جيـب عـىل أبيـه يشء، كـام لـو : نوقش: مناقشة دليل القول اخلامس

ًوكل رجل معرس، رجال مورس ليتزوج له، فتزوج له، مل جيب عىل الوكيل ضامن املهر فكذلك هذا  ٌ
 . )٤(مثله

 
 :يحاملوازنة والرتج

بأن املهر جيب عـىل االبـن؛ وذلـك ألنـه عقـد :  القول األول، القائل-واهللا أعلم -الراجح  
ًلالبن فكان بدله عليه، والعاقد معرب عنه حتى ال يستغنى عن إضافة العقد إليه فال يكون ملتزمـا  ُ

 .)٥(للبدل
  

 : د مع عدم رضا االبنحكم املهر يف تزويج األب ابنه الصغري بمهر املثل أو أزي: الفرع الثاين
 : صورة املسألة

ًإذا زوج األب ابنه الصغري بمهر املثل أو أزيد، ومل يكن االبن راضيا بذلك، فعىل مـن جيـب 
 . املهر

 ـــــــــــــــــ
 ). ٨/٣٢٣(الفروع : ينظر)   ١(
 ). ٩/٣٧٦(، اإلنصاف )٨/١٨٢(املغني : ينظر)   ٢(
 ). ٤/٢٢٧(املبسوط : ينظر)   ٣(
 ). ٩/٤٣٢(للعمراينالبيان : ينظر)   ٤(
 ). ٧/٤٠(، املغني )٥/٩٢(املبسوط : ينظر)   ٥(



 
 

 ٢٦٣ 

تقدم بحث املسألة يف الفرع األول حكم املهر يف تزويج األب البنـه الصـغري بمهـر املثـل أو 
 . لتني واحدأزيد مع رضا االبن، وقد تبني أن احلكم يف املسأ

: القـول األول، القائـل: واستدلوا باألدلة نفسها يف املسألتني، وتقدم أن القول الـراجح هـو
 .بأن املهر جيب عىل االبن؛ وذلك ألن عقد االبن له، فكان بدله عليه

  
 : مذاهب العلامء يف اعتبار الفرق-ب

 :اختلف العلامء يف اعتبار الفرق عىل قولني
بني رضا االبن الصغري وعدم رضاه فيام إذا زوجه أبـوه بمهـر املثـل أو الفرق :القول األول

 .أزيد، وهو أن املهر جيب عىل االبن مع رضاه، وجيب عىل األب مع عدم رضا االبن
 .  )١(وهو رواية عند احلنابلة

 عدم الفرق بني رضا االبن الصغري وعدم رضاه فيام إذا زوجه أبوه بمهر املثـل :القول الثاين
 .زيدأو أ

 :وهؤالء اختلفوا يف وجه اجلمع عىل أقوال
 . أن املهر جيب عىل االبن، فيام إذا زوجه أبوه بمهر املثل أو أزيد:القول األول

 .)٤(، واملذهب عند احلنابلة)٣(، والشافعية)٢(وهو قول احلنفية
 .ب وإن مل يكن فهو عىل األ–ً إن كان مورسا – أن املهر جيب عىل االبن :القول الثاين

 . )٥(وهو قول املالكية
 . ً أن املهر جيب عىل األب ضامنا، فيام إذا زوج ابنه بمهر املثل أو أزيد:القول الثالث

 ـــــــــــــــــ
 ).٨/٢٥١(، اإلنصاف )٨/٣٢٣(الفروع : ينظر)   ١(
 ). ٨/٤٧٢(، حاشية ابن عابدين عىل الدر املختار )٣/١٨٨(، البحر الرائق )٥/٩٢(املبسوط : ينظر)   ٢(
 ). ٢٨٠ – ٤/٢٧٩(، مغني املحتاج )٣/١٣٦(، أسنى املطالب )٩/٤٣٢(البيان للعمراين : ينظر)   ٣(
 ). ٥/١٨٨(، مطالب أوىل النهي )١١/٤٦٨(، كشاف القناع )٨/٢٥١(، اإلنصاف )٨/٣٢٣(الفروع : ينظر)   ٤(
، حاشية الدسوقي عىل الرشح  مع مواهب اجلليل)٣/٤٥٨(، التاج واإلكليل )٤/٢٢٢(، الذخرية )٤/٧٢(املدونة : ينظر)   ٥(

 ). ٢/٢٤٥(الكبري 



 
 

 ٢٦٤ 

 . )٢(، ورواية عند احلنابلة)١(وهو قول للشافعي يف القديم
 .  أن املهر جيب عىل األب أصالة، فيام إذا زوج ابنه بمهر املثل أو أزيد:القول الرابع
 . )٣(ند احلنابلةوهو رواية ع
 .  أن املهر جيب عىل األب إذا ضمنه، فيام إذا زوج ابنه بمهر املثل أو أزيد:القول اخلامس

 .)٥(، ورواية عند احلنابلة)٤(ٌوهو قول للحنفية
  

 :الرتجيح
عدم الفرق؛ وذلك ألن والية األب عىل االبن الصـغري واليـة : يظهر أن الراجح واهللا أعلم

 .)٦( ورضاه غري معتربإجبار، وأمر الصغري
 
  

 . تزويج األب البنه الصغري بمهر املثل أو أزيد: أن يف كال الفرعني


  
أن املهر يكون عىل االبن الصغري، إذا زوجه أبوه بمهر املثل أو أزيد مع رضا االبـن بـذلك؛ 

 . أما تزويج االبن الصغري مع عدم رضاه فيكون املهر عىل األب

 ـــــــــــــــــ
 ). ٩/٤٣٢(عمراين البيان لل: ينظر)   ١(
 ).٨/٢٥١(، اإلنصاف )٤١٩ – ٩/٤١٨(املغني : ينظر)   ٢(
 ).٨/٢٥١(، اإلنصاف )٨/٣٢٣(الفروع : ينظر)   ٣(
 ). ٤/٢٢٧(املبسوط : ينظر)   ٤(
 ).٨/٢٥١(، اإلنصاف )٨/٣٢٣(الفروع : ينظر)   ٥(
، حاشية الدسوقي  مع مواهب اجلليل)٣/٤٥٨(يل ، التاج واإلكل)١/٣٥٨(، جممع األهنر )٢/٢٤١(بدائع الصنائع : ينظر)   ٦(

، اإلنصـاف )٧/٣٨(، املغنـي  مع حوايش الرشواين وابن قاسـم)٧/٢٨٥(، حتفة املحتاج )٢/٢٤٥(عىل الرشح الكبري 
)٨/٥٢ .( 



 
 

 ٢٦٥ 

  
أن تزويج االبن بمهر املثل أو أزيد مع رضاه بذلك يوجب املهر عليه؛ ألن العقـد لـه فكـان 
بدله عليه، أما األب فإنام هو معرب عنه ونائب فـال يلـزم األب بـاملهر؛ بخـالف مـا إذا كـان االبـن 
الصغري غري راض بذلك، فإنه ال يتعلق بذمته يشء؛ إذ إلزامه مع عـدم رضـاه إرضار بـه؛ ألنـه ال 

 .مصلحة له يف التزامها


  
 .  إن ارتدت املرأة قبل الدخول:الفرع األول

 فإهنا تعود ً:فإن كان يف ذمة األب سقط مجيعه، وإن كان يف ذمة االبن، أو دفعها األب تطوعا
 . )١(َّلالبن بردهتا قبل الدخول

 .  إذا بلغ االبن وطلق امرأته قبل الدخول:الفرع الثاين
 . سقط نصف الصداق، وكان هلا املطالبة بالنصف من األب: فإن كان املهر يف ذمة األب

فإن النصـف يعـود لالبـن بـالطالق : ًوإن كان يف ذمة االبن، أو دفعها األب من ماله تطوعا
 . )٢(بل الدخولق

 
 

       

 ـــــــــــــــــ
 ). ١١/٤٦٨(، كشاف القناع )٩/٤١٨(، املغني )٤٣٣ – ٩/٤٣٢(البيان للعمراين : ينظر)   ١(
 .بقةاملصادر السا: ينظر)   ٢(



 
 

 ٢٦٦ 




 
 

 )٢(، وكثري من أصحاب اإلمام أمحد)١(هذا الفرق بني النكاح وبني البيع عند اإلمام الشافعي

النكـاح ال يصـح؛ بخـالف : فإهنم يرون أن البيع بثمن املثل وهو السعر، أو اإلجـارة بـثمن املثـل
M   {  z  y  x  w    v  u      t  s  r  q : ؛ لقوـلـه تـعـاىل)٣(بمـهـر املـثـل، فإـنـه ـجـائز

~}  |L  )٤( . 
ًأنه باعـه بيعـا مطلقـا، ومل « :  يف بيان عدم الفرق– رمحه اهللا –وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية  ً

ز مثـل ذلـك يف اإلجـارة ً ثمنا، فـدل عـىل جـواز البيـع املطلـق بـدون تعيـني الـثمن، كـام جيـوِّيعني
 . والنكاح، وجيب عوض املثل

ًوعىل هذا فال فرق بني النكاح واإلجارة والبيع، فإن اجلميـع جيـوز مطلقـا، إذا كـان املطلـق 
 . عندهم يقتيض عوض املثل، فإن العرف كاللفظ

زوجتـك بمهـر : فإذا كان مقتىض العرف عندهم أنه يعاوضه بعوض املثل، فهو كام لـو قـال
 . )٥(»بعتك بالسعر املعروف : ك بالسعر املعروف، أوت، أو كرينسائها

، دون )٦(ًالذي وجدته منصوصا عن أمحد جواز البيع بالرقم، وبالقيمـة«: -رمحه اهللا-وقال 

 ـــــــــــــــــ
 ). ٥/١١٠(، البيان للعمراين )٣/٤٤(املهذب للشريازي، )٦/١٨٢(األم : ينظر قوله يف البيع بثمن املثل)   ١(

 ).٨/٢٧٣(العزيز رشح الوجيز ، )٩/٤٤٤(البيان للعمراين ، )٦/١٨٢(األم : وينظر قوله يف النكاح بمهر املثل
 ).٣/١٤٩(، رشح منتهى اإلرادات للبهويت )٤/٣١٠(اإلنصاف : ينظر قوله يف البيع بثمن املثل)   ٢(

 ). ٨/٢٩٧(، اإلنصاف )٨/٣١٤(الفروع : وينظر قوله يف النكاح بمهر املثل
 ).٣٤/١٢٦(جمموع الفتاوى )   ٣(
 .   من سورة البقرة) ٢٣٦(من اآلية )   ٤(
 ). ٤٥٣(العقود )   ٥(
 ).   ٤/٣١٠(اإلنصاف : ينظر)   ٦(



 
 

 ٢٦٧ 

فإما أن يكون يف اجلميع روايتان، أو تقر النصوص ...السعر الذي مل يستقر بعد، ومل يعلمه البائع
بعنـي : كالم عىل هذا هو الكالم يف البيع بثمن املثل، مثل أن يقـولعىل مقتضاها، وهو أظهر، وال

بعنـي بقيمتـه، : بسعر ما يبيع الناس، والسعر واحد، أو بعني بام ينقطع به السعر، وهو واحد، أو
فقـد نـص أمحـد يف مواضـع عـىل . ًونحو ذلك من الدالئل الدالة عىل هذا املعنى لفظا وغـري لفـظ

 . )١(» جيوز مثل ذلك يف اإلجارة والنكاح وغري ذلك جواز مثل هذا البيع، كام
 

       

 

 ـــــــــــــــــ
 ). ٤٣١(العقود )   ١(



 
 

 ٢٦٨ 





 

اـملـرأة )١(وـلـو قـيـل يف ـكـل موـضـع تربـعـت «  :– رـمحـه اهللا –ـقـال ـشـيخ اإلـسـالم اـبـن تيمـيـة 
 وكـذلك مجيـع – يرجع بالنصف عىل من هو يف يده إنه: ٍبالصداق ثم وقع الطالق وهو باق بعينه

 . )٢(» ؛ مل يبعد؛ بخالف ما لو خرج بمعاوضة –الفسوخ 
 

  
 :  مذاهب العلامء يف أحكام الفرعني الفقهيني-أ

 . منه بالصداق لزوجها ثم طالقهاتربع املرأة: الفرع األول
  :صورة املسألة

َّإذا أصدق الرجل زوجته عينا فترب  قها قبل الدخول، فهل يرجع عليها؟َّعت له هبا، ثم طلً
 

 :األقوال يف املسالة
 :اختلف العلامء يف ذلك عىل قولني

 : القول األول
 . أن الزوج ال يرجع عليها بيشء
 ـــــــــــــــــ

فعلت ذلك : أعطى من غري سؤال، أو تفضل بام ال جيب عليه، يقال:  التطوع باليشء من غري وجوب، وتربع بالعطاء:لتربعا)   ١(
 . ًمتطوعا: ًمتربعا، أي

 ). ٨/٨) (برع: مادة(، لسان العرب )٣/١١٨٤) (برع: مادة(، الصحاح )١/٢٢١) (برع: مادة(مقاييس اللغة : ينظر
 ).٣٣٢(الختيارات الفقهية األخبار العلمية من ا)   ٢(

 . البدل: من العوض، وهو بدل لليشء، والعوض واحد األعواض، والعوض: واملعاوضة
: مـادة(، لسان العـرب )١٠٩٣ – ٣/١٠٩٢) (عوض:مادة(، الصحاح )٤/١٨٨) (عوض: مادة(مقاييس اللغة : ينظر
 ). ٧/١٩٢) (عوض



 
 

 ٢٦٩ 

، ومال إليه )٤(، ورواية عند احلنابلة)٣(ٌ، وقول عند الشافعية)٢(، واملالكية)١(وهو قول احلنفية
  .)٥(شيخ اإلسالم ابن تيمية

 : القول الثاين
 . أن الزوج يرجع عليها بنصف بدله

 . )٨(، واملذهب عند احلنابلة)٧(، واألظهر عند الشافعية)٦(وهو قول بعض احلنفية
 

 :أدلة القولني
 : أدلة القول األول
َّ فمـن كـان عليـه ديـن مؤجـل وعجلـه، مل جيـب  القياس عىل تعجيـل الـدين،:الدليل األول

 . )٩(لصاحب الدين عند حلول األجل يشء
 باملنع من كون هبة الصـداق للـزوج تعجيـل حلقـه، فإهنـا لـو :نوقش: منا قشة الدليل األول
 . )١٠(رصحت بالتعجيل مل يصح

املقصـود  أن األسباب غري مطلوبة ألعياهنا بل ملقاصـدها، فـإذا كـان معـا هـو :الثاين الدليل
ًواجبا حاصال، فال عربة باختالف السبب؛ ألن ما يستحق بالطالق قد رجع إليه بعينه ً)١١( . 

 ـــــــــــــــــ
 البحر ،)٣/٢٢٦( فتح القدير البن اهلامم ،)٢/١٤٧( تبيني احلقائق ،)٢/٢٩٦(، بدائع الصنائع )٦/٦٤(املبسوط : ينظر)   ١(

 . )٨/٣٨٧(، حاشية ابن عابدين عىل الدر املختار )٣/١٧١(الرائق 
 ). ٢/٣٢٤(، حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري )٢/٥٥٨(، املعونة للقايض عبد الوهاب )٤/٧٥(املدونة : ينظر)   ٢(
، مغنـي  مع حـوايش الرشواين وابـن قاسـم)٧/٤١٣(، حتفة املحتاج )٩/٤٣٤(ان للعمراين ، البي)٦/١٩٣(األم : ينظر)   ٣(

 ). ٤/٣٩٧(املحتاج 
 ).٨/٢٧٥(اإلنصاف : ينظر)   ٤(
 ).٣٣٢(األخبار العلمية من االختيارات الفقهية )   ٥(
 . فتح القدير مع )٣/٣٤٥ ( رشح اهلداية، العناية)٢/١٤٧(، تبيني احلقائق )٦/٦٤(املبسوط : ينظر)   ٦(
 .  مع حوايش الرشواين وابن قاسم)٧/٤١٣(، حتفة املحتاج )٩/٤٣٤(، البيان للعمراين )٦/١٩٤(األم : ينظر)   ٧(
 ). ٥/٢٠٠(، مطالب أويل النهى )١١/٤٨٣(، كشاف القناع )٨/٢٧٥(، اإلنصاف )٨/٣٣٤(الفروع : ينظر)   ٨(
 ). ٤/٣٩٧(، مغني املحتاج )٦/٦٥(املبسوط : ينظر)   ٩(
 ). ٤/٣٩٧(مغني املحتاج : ينظر)   ١٠(
 ). ٣/١٧١(، البحر الرائق )٦/٦٥(املبسوط : ينظر)   ١١(



 
 

 ٢٧٠ 

 أن املهر رجع إىل الزوج بعقد ال يوجب الضامن، فلم يكن لـه الرجـوع عـىل :الثالث الدليل
 .  )١(هو عقد اهلبة: الزوجة، وهذا العقد
ًد صـار ملكـا لـه، فلـوا اسـتحق عليهـا بـدل  أن هببة املرأة الصداق للزوج، قـ:الدليل الرابع

 .)٢(النصف لكان قد حصل له البدل، واملبدل، وذلك خالف األصول
 

  :أدلة القول الثاين
 بالبيع، فال  إىل الزوجعىل ما لو عادت العنيقياس هبة املرأة الصداق لزوجها  :الدليل األول

 .)٣(يمنع استحقاقها بالطالق؛ ألنه عقد مستأنف
 بالفارق بينهام، فإن خروج الصـداق باملعاوضـة يثبـت ملـك :نوقش: لدليل األولمنا قشة ا

 الزوج له، بخالف ما إذا خرج باهلبة فإنه مل يثبت حقه عليه  
 . )٤( القياس عىل التربع لألجنبي؛ واجلامع أنه متلك من غري جهة الطالق:الثاين الدليل 
 فكأهنا قبضته ثم ا قد استهلكت الصداق، لزوجه أن الزوجة هببتها الصداق :الثالث الدليل 

 . )٥(استهلكته، فللزوج أن يرجع عليها بنصفه
 

 :املوازنة والرتجيح
 القول األول ؛ وذلك ألن املهر قد عاد إىل الزوج بغري املعاوضة، بل - واهللا أعلم-الراجح 

 .  بطريق اهلبة، وذلك ال يمنع من رجوعها عليه
  

 :سبب اخلالف يف املسألة
  النصف الواجب للزوج بالطالق هو يف عني الصداق؛ أو يف ذمة املرأة؟هل

 ـــــــــــــــــ
 ). ٨/٢٧٥(، اإلنصاف )٨/٣٣٤(، الفروع )٢/٢٩٦(بدائع الصنائع : ينظر)   ١(
 ). ٢/٥٥٨(املعونة للقايض عبد الوهاب : ينظر)   ٢(
 . )١٠/١٦٤(، املغني )٨/٣٢٣(لوجيز ، العزيز رشح ا)٩/٤٣٤(البيان للعمراين : ينظر)   ٣(
 ). ٤/٣٩٧(، مغني املحتاج )٣/٢١٩(أسنى املطالب : ينظر)   ٤(
 ). ٦/٦٥(املبسوط : ينظر)   ٥(



 
 

 ٢٧١ 

ال يرجع عليها بيشء، وهم أصـحاب القـول األول؛ ألنـه : يف عني الصداق، قال: فمن قال
يرجع وإن وهبته له، كام لو وهبت له غـري : هو يف ذمة املرأة، وقال: قبض الصداق كله، ومن قال

 . )١(ل الثاينذلك من ماهلا، وهم أصحاب القو
 

 : معاوضة املرأة بصداقها لزوجها، ثم طالقها منه: الفرع الثاين
  :صورة املسألة

ًإذا أصدق الرجل زوجته ماال، فاشرتت منه هبا دارا، ثم طلقها قبـل الـدخول، فهـل يرجـع  ً
 عليها؟ 

 : اختلف العلامء يف ذلك عىل أقوال
 .  يرجع عليها بنصف البدل:القول األول

 . )٤(، واحلنابلة)٣(، والشافعية)٢(احلنفيةوهو قول 
 .  يرجع عليها بنصف العني نمت، أو نقصت:القول الثاين

 .)٥(وهو قول املالكية
  

 : أدلة القولني
  :أدلة القول األول
أن املهر وصل إىل الزوج ببدل، وهو يستحق عليها نصف املهر بال بدل، فـال : الدليل األول

 ـــــــــــــــــ
 ). ٣/٩٧٧(بداية املجتهد : ينظر)   ١(
الرائـق ، البحـر  مـع فـتح  القـدير)٣/٢٢٨(، العناية رشح اهلدايـة )٢/٢٩٦(، بدائع الصنائع )٦/٦٦(املبسوط : ينظر)   ٢(

)٣/١٧١ .( 
 ). ٤/٣٩٧(، مغني املحتاج )٨/٣١٤(، العزيز رشح الوجيز )٩/٤٢٦(البيان للعمراين : ينظر)   ٣(
 ). ٨/٢٦٩(، اإلنصاف )٨/٣٣٤(، الفروع )١٠/١٦٤(املغني : ينظر)   ٤(
 الكبـري ىل ، حاشية الدسـوقي عـ)٣/٥٢١(مع مواهب اجلليل، مواهب اجلليل ) ٣/٥٢١(التاج واإلكليل : ينظر)   ٥(

)٢/٣٢٠.( 



 
 

 ٢٧٢ 

 . ام يستحقه بالطالق قبل الدخولينوب ما وصل إليه بالبدل ع
 . )١(فلذلك يرجع عليها بنصف املهر

 القياس عىل ما لو تلف الصداق يف يد املرأة، فإن الزوج يرجع عليهـا بنصـف :الثاين الدليل
البدل بـالطالق قبـل الـدخول، فكـذلك إذا خـرج بمعاوضـة فـإن الـزوج يسـتحق نصـف البـدل 

 .)٢(بالطالق قبل الدخول
 

 : الثايندليل القول 
 . )٣(M   ¼  »  ºL :قول اهللا تبارك وتعاىل

 أن اهللا تعاىل جعـل للـزوج نصـف املفـروض، وهـو نصـف العـني نمـت بعـد :وجه الداللة
 . القبض، أو نقصت

 بأن هذا فيام لو كان الصداق باق بعينه يف يدها، :يمكن أن يناقش: منا قشة دليل القول الثاين
 .عنه بالبيع فالواجب بدلهأما وقد ترصفت فيه وزال ملكها 

 
 : املوازنة والرتجيح

برجـوع الـزوج عـىل املـرأة بنصـف : القـول األول، القائـل: -واهللا أعلم-يظهر أن الراجح 
 . البدل؛ ألنه وصلت إليه العني بعوض، وكان حقه يف نصف الصداق بال عوض

 
 : مذاهب العلامء يف اعتبار الفرق-ب

 :عىل قولنياختلف العلامء يف اعتبار الفرق 
الفرق بني تربع املرأة بالصداق وبني املعاوضة به بعد الطالق، وهو أن الزوج :القول األول

 .)٤(ال يرجع عليها بيشء، إذا تربعت به عليه، وأما إذا خرج بمعاوضة فإنه يرجع عليها بالنصف 
 ـــــــــــــــــ

 ). ٣/٢٢٨(، فتح القدير البن اهلامم )٢/٢٩٦(، بدائع الصنائع )٦/٦٦(املبسوط :ينظر)   ١(
 ). ٩/٤٢٦(البيان للعمراين : ينظر)   ٢(
 . من سورة البقرة) ٢٣٧(من اآلية )   ٣(
 .   لةأ كام سبق بيان ذلك يف صدر املس–عند املالكية يرجع عليها بنصف البدل عند احلنفية والشافعية واحلنابلة، ونصف العني )   ٤(



 
 

 ٢٧٣ 

، ومال إليه )٤(ابلة، ورواية عند احلن)٣(ٌ، وقول عند الشافعية)٢(، واملالكية)١(وهو قول احلنفية
 .)٥(شيخ اإلسالم ابن تيمية

 فإن الزوج ،عدم الفرق بني تربع املرأة بالصداق وبني املعاوضة به بعد الطالق: القول الثاين
 .يرجع عىل املرأة بنصف الصداق يف كال احلالني

 .)٨(، واملذهب عند احلنابلة)٧(، واألظهر عند الشافعية)٦(وهو قول بعض من احلنفية
   

 : الرتجيح
اعتبار الفرق؛ألن الزوج قد سلم له نصف الصـداق قبـل : - واهللا أعلم –يظهر أن الراجح 

الطالق، بسبب ال يوجب الضامن؛ أما خروجه باملعاوضة فقد سلم له املال  بعقد مستأنف فكانت 
فكان  مستهلكة للصداق بالبيع فوجب بدله، والبدل يقوم مقام العني عند امتناع الرجوع يف العني

 .الواجب البدل يف البيع دون اهلبة
  
 

 .صداق ورد عليه الطالق بعد الترصف به مع الزوج: أن يف كال الفرعني
 ـــــــــــــــــ

، البحر )٣/٢٢٧( فتح القدير البن اهلامم )٢/١٤٧(، تبيني احلقائق )٢/٢٩٦(، بدائع الصنائع )٦/٦٤(املبسوط : ينظر)   ١(
 . )٨/٣٨٧(، حاشية ابن عابدين عىل الدر املختار )٣/١٧١(الرائق 

 ).٢/٣٢٤( الكبري ، حاشية الدسوقي عىل )٢/٥٥٨(، املعونة )٤/٧٥(املدونة : لصداق ينظر قوهلم يف تربع املرأة با)   ٢(
، مواهـب اجلليـل )٥/٢٠٩(، التـاج واإلكليـل )٢/٥٥٠(املعونـة للقـايض عبـد الوهـاب : ينظر قوهلم يف املعاوضة به

 ).٢/٣٢٠(، حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري )٣/٥٢١(
، مغنـي  مع حـوايش الرشواين وابـن قاسـم)٧/٤١٣(، حتفة املحتاج )٩/٤٣٤(لبيان للعمراين ، ا)٦/١٩٤(األم : ينظر)   ٣(

 ). ٤/٣٩٧(املحتاج 
 ). ٨/٢٧٥(اإلنصاف : ينظر)   ٤(
 ).   ٣٣٢(األخبار العلمية من االختيارات الفقهية : ينظر)   ٥(
 .  مع فتح القدير)٣/٢٢٧ (ة رشح اهلداي، العناية)٢/١٤٧(، تبيني احلقائق )٦/٦٤(املبسوط : ينظر)   ٦(
 .  مع حوايش الرشواين وابن قاسم)٧/٤١٣(، حتفة املحتاج )٩/٤٣٤(، البيان للعمراين )٦/١٩٤(األم : ينظر)   ٧(
 ). ٥/٢٠٠(، مطالب أويل النهى )١١/٤٨٣(، كشاف القناع )٨/٢٧٥(، اإلنصاف )٨/٣٣٤(الفروع : ينظر)   ٨(



 
 

 ٢٧٤ 

 
 عىل من هـو إذا ترصفت املرأة يف صداقها باهلبة، وطلقت قبل الدخول، فإنه يرجع بالنصف

 .فإنه ال يرجع عىل من هو يف يده، يف يده؛ بخالف ما لو خرج بمعاوضة
 

  
 أن يف هبة املرأة صداقها لزوجها قد عاد إليه الصـداق عـىل الوجـه املسـتحق؛ :الدليل األول

 إليه بعـوض، وقـد ألن املستحق أن يعود إليه من جهتها بغري عوض أما بيعها صداقها له فإنه عاد
ًباعته يف وقت كان هلا البيع جائزا وقد أخذت عوضا عنه ً)١(. 

قد حصل هلا الصداق ثم عاد إىل :  أن يف ترصف املرأة يف الصداق باهلبة للزوج:ثاينالدليل ال
الزوج من جهتها بسبب ال يوجب الضامن؛ بخالف ترصفها فيـه بـالبيع لـه، فإنـه عـاد إىل الـزوج 

 . الضامنبسبب يتعلق به 
 
 

       

 ـــــــــــــــــ
 ). ٣٣٢(، األخبار العلمية من االختيارات الفقهية )٤/١٩٧(املستدرك عىل الفتاوى : ينظر)   ١(



 
 

 ٢٧٥ 

 


 
 

 يسـتقر - أي املهـر-اتفـق املسـلمون عـىل أنـه «  :– رمحـه اهللا –قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ً، فإهنا جتب بإزاء التمكني شيئا فشيئا )١(ٍبوطأة واحدة؛ بخالف النفقة ً«)٢(. 

  
  

 :  مذاهب العلامء يف أحكام الفرعني الفقهيني-أ
 :وقت استقرار املهر: الفرع األول

 .)٣(اتفق العلامء عىل أن املهر يستقر بوطء الزوج زوجته مرة واحدة
 : وقت وجوب النفقة: الفرع الثاين

ــــــــــــة ــــــــــــاء احلنفـي ــــــــــــب الفقـه ــــــــــــة، واملال)٤(ذـه  ،)٦(، والشـــــــــــــافعية)٥(كـي
 ـــــــــــــــــ

َمن نفق، وهو:    النفقة يف اللغة)١( َانقطاع اليشء وذهابه، وأنفق الرجل ماله ودرمهه وطعامه، نفقا، ونفاقا ونفق: َ ً ّنقص وقـل، وأنفـق : ً
 .ِنفاق: ما أنفق، واجلمع: إهالكه، والنفقةرصفه، ومنه سميت النفقة؛ ألهنا متيض لوجهها، وملا فيها من رصف املال و:املال
 ).١٠/٣٥٨) (نفق: مادة(، لسان العرب )٤/١٥٦٠) (نفق: مادة(، الصحاح )٥/٤٥٤) (نفق: مادة(مقاييس اللغة : ينظر

ًكفاية من يمونه خبزا وأدما وكسوة وتوابعها: يف اصطالح الفقهاء والنفقة ً. 
 ).١٣/١١٣(كشاف القناع : ينظر

أن يؤدي الزوج لزوجته ماال غناء لزوجة عنه، من مأكول، ومرشوب، وملبوس، ومسـكن، ونفقتهـا : زوجةوالنفقة عىل ال
 .ًمعتربة بحال الزوجني مجيعا

 ). ٥/٦٤٩(، رشح منتهى اإلرادات للبهويت )١١/٣٤٨(املغني : ينظر
 ). ٤٦٢(العقود )   ٢(
 ). ١٢٣(مراتب اإلمجاع البن حزم : ينظر)   ٣(
، حاشية )٤/١٩٩( فتح القدير، فتح القدير البن اهلامم  مع)٤/١٩٩(، العناية رشح اهلداية )٤/١٨(ئع الصنائع بدا: ينظر)   ٤(

 ).  ١٠/٥٠٨(ابن عابدين عىل الدر املختار 
، حاشية الدسوقي ) )٢/٢٣(، الفواكه الدواين  مع مواهب اجلليل)٤/١٨٦(، التاج واإلكليل )٤/٤٦٥(الذخرية : ينظر)   ٥(

 ). ٤/٣٩٧(، منح اجلليل )٢/٥١٣(ح الكبري عىل الرش
وابـن  مـع حـوايش )٨/٣٢١(، حتفة املحتاج )٣/٤٣١(، أسنى املطالب )٤/٥٩٩(املهذب للشريازي: ينظر)   ٦(

 . قاسم



 
 

 ٢٧٦ 

ً  إىل أن النفقة جتب يوما فيوما لكوهنا يف مقابلة التمكني)١(واحلنابلة  . ، احلاصل يف اليوم)٢(ً
 :  مذاهب العلامء يف اعتبار الفرق-ب

 ذهب مجهور العلامء إىل اعتبار الفرق بني وقت استقرار املهر ووقت وجوب النفقة، وهو أن 
ًوجته مرة واحدة؛ وأما النفقة فتجب يوما فيوم يف مقابلة التمكني، وهو املهر يستقر بوطء الزوج ز

 . )٣(ما ذهب إليه شيخ اإلسالم ابن تيمية
   

  
 . توقيت الستقرار مال واجب للزوجة: أن يف كال الفرعني


  

ًقرار املهر حيصل بوطء الزوج زوجته مرة واحدة؛ بخالف النفقة فتجـب يومـا أن وقت است
 . فيوم يف مقابلة التمكني



  
أن املهر يستقر بحصول يشء من مقاصد النكاح، ألن وجـوب املهـر ال يقـف عـىل اسـتيفاء 

فيجعـل كجميـع املعقـود مجيع مقاصد العقد، بل عىل استيفاء جنس مقاصده وهو الـوطء األول 
ًعليه يف تقدير البدل، بخالف النفقة فإهنا جتب باستيفاء مجيـع مقاصـد العقـد وهـذا حيصـل شـيئا 

  . )٤(ًفشيئا 
 

       

 ـــــــــــــــــ
-٥/٦٥٤(، رشح منتهى اإلرادات للبهويت )١٣/١٢٩(، كشاف القناع )٨/٣٨٦(، اإلنصاف )٩/٢٩٩(الفروع : ينظر)   ١(

 ). ٥/٦٣١(مطالب أوىل النهى ، )٦٥٥
 .فع املانع من وطئها أو االستمتاع هبارأن ختيل بني نفسها وبني زوجها ب: التسليم والتخلية وهي: التمكني)   ٢(

 ). ٤/١٩٤(البحر الرائق : ينظر
 ). ٤٦٢(العقود )   ٣(
 ). ٤٦٢(، العقود )٩/٥٣١(احلاوي للاموردي : ينظر)   ٤(



 
 

 ٢٧٧ 

 



 

 
ًفرق أمحد بني أن يكون الصـوم فرضـا علـيهام، «  :– رمحه اهللا –قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  َّ

 .)١(»ًوبني أن يكون تطوعا منهام 
  

 
 :  مذاهب العلامء يف أحكام الفرعني الفقهيني-أ

 : ضخلوة الرجل بامرأته، ومها صائامن صوم فر: الفرع األول
 : صورة املسألة

إذا اختىل الرجل بزوجته بعد عقد النكاح الصحيح، ومها صائامن صـوم فـرض فهـل تقـوم 
 اخللوة مقام الوطء؟

 : اختلف العلامء يف ذلك عىل قولني
 : القول األول

 . أن خلوة الرجل بامرأته ومها صائامن صوم فرض تقوم مقام الوطء
 . )٤(، واملذهب عند احلنابلة)٣(الشافعي يف القديم اإلمام، وقول )٢( عند احلنفيةٌوهو قول
 :القول الثاين

 . أن خلوة الرجل بامرأته ومها صائامن صوم فرض ال تقوم مقام الوطء
 ـــــــــــــــــ

 ). ٤٥٧(العقود )   ١(
 ). ٢/٢٩٣(بدائع الصنائع : ينظر)   ٢(
 ). ٧/٢٦٣(، روضة الطالبني )٨/٢٥٠(، العزيز رشح الوجيز )٩/٤٠١(البيان للعمراين : ينظر)   ٣(
ـن قداـمـة )٨/٢٨٥(اإلنـصـاف : ينـظـر)   ٤( ـاع )٣١٩ – ٥/٣١٨ (، رشح )٤/٣٤١(، الـكـايف الـب ، كـشـاف القـن

)١١/٤٩٥ .( 



 
 

 ٢٧٨ 

، ورواية عند )٣(الشافعي يف اجلديداإلمام ، وقول )٢(، وقول املالكية)١(وهو قول أكثر احلنفية
 . )٤(احلنابلة

 
 : أدلة القولني

 : ألولأدلة القول ا
 :الدليل األول

 . )٥( ًاإلمجاع عىل أن اخللوة تقوم مقام الوطء، سواء كان الزوجني صائمني فرضا، أم مل يكونا
 :الدليل الثاين

 . )٦(أن التسليم املستحق عليها قد وجد، وهذا املانع من غري جهتها فال يؤثر يف التمكني
 :الدليل الثالث

 .)٨(موم األدلة عىل ذلك، وقد سبق بياهنا؛ لع)٧(أن اخللوة نفسها مقررة للمهر
  

 : أدلة القول الثاين
 :الدليل األول

̧  M   º  ¹ :قول اهللا تبـارك وتعـاىل    ¶  µ ́   ³  ²  ±  °  ̄
 ـــــــــــــــــ

 حاشية ابن عابدين مع فتح القدير،) ٣/٢١٧( الكفاية عىل اهلداية ،)٢/١٤٢(، تبيني احلقائق )٥/١٥٠(املبسوط : ينظر)   ١(
 ). ٨/٣٩٨(عىل الدر املختار 

 ). ٢/٤٧٢(، عقد اجلواهر الثمينة )٣/٩٧٣(، بداية املجتهد )٢/٦٢٨(املعونة للقايض عبدالوهاب : ينظر)   ٢(
 ). ٧/٢٦٣(، روضة الطالبني )٨/٢٥٠(ح الوجيز ، العزيز رش)٩/٤٠١(البيان للعمراين : ينظر)   ٣(
 ). ٥/٣١٩(، رشح الزركيش )٤/٣٤٢(، الكايف البن قدامة )٨/٢٨٦(اإلنصاف : ينظر)   ٤(
 ). ١١/٤٩٥(، كشاف القناع )٥/٣١٩(، رشح الزركيش )١٠/١٥٥(املغني : ينظر)   ٥(
 ). ٥/٢٦٦(ويت ، رشح منتهى اإلرادات للبه)٤/٣٤٢(الكايف البن قدامة : ينظر)   ٦(
  .)١١/٤٩٥(كشاف القناع : ينظر)   ٧(
الفرق بني اخللوة بعقد النكاح واخللوة باألمة واألجنبية، فقد بسطت األدلة هناك يف :  من الفصل األول لثالثيف املبحث ا)   ٨(

 . ، وما بعدها)٧٠ص(



 
 

 ٢٧٩ 

¼   »L)١( . 
 أن هذه اآلية عامة يف املطلقة قبل املسيس، فتدخل يف عمومها املـرأة :وجه الداللة من اآلية 

 . )٢(ألن الصوم مانع من املساملخلو هبا يف صوم الفرض؛ 
، )٣(باحتامل التكنية باملسـبب عـن السـبب الـذي هـو اخللـوة: نوقشت: مناقشة وجه الداللة

 .من قبل أن ختلو هبن: ، أي)٤(M  ́ ³  ²  ± L:فيكون املقصود بقوله
 :الدليل الثاين

 . )٥(الوطء هنا الكفارة والقضاء، فلم تقوم اخللوة مقام – بالوطء –أنه يلزم بإفساد الصوم 
 بـأن اإلـلـزام بالكفـارة والقضـاء لرضورة ـصـيانة :يمـكـن أن ينـاقش: مناقشـة الـدليل الثـاين

 . الفرض، وال يلزم منه عدم قيام اخللوة مقام الوطء
 :الدليل الثالث 

ًأن الزوج مل يتمكن من تسلم الزوجة، فلم تسـتحق عليـه مهـرا، لقيـام املـانع لرشعـي وهـو 
 . )٦(الصوم

 بعدم التسليم، فإن التمكني قد وجد، ووجود مانع :يمكن أن يناقش: الدليل الثالثمناقشة 
 .الصوم ال يمنع من صحته التسليم

 
 : املوازنة والرتجيح

 :؛ وذلك لآليت)٧( القول األول- واهللا أعلم –يظهر أن الراجح 

 ـــــــــــــــــ
 . من سورة البقرة) ٢٣٧(من اآلية )   ١(
 ). ٨/٢٥٠(العزيز رشح الوجيز : ينظر)   ٢(
 ). ١٠/١٥٤(، املغني )٩/٤٠٣(البيان للعمراين : ينظر)   ٣(
 . من سورة البقرة) ٢٣٧(من اآلية )   ٤(
 ). ٢/١٤٢(تبيني احلقائق : ينظر)   ٥(
 ). ١٠/١٥٦(، املغني )٥/١٥٠(املبسوط : ينظر)   ٦(
 . ًقوي أيضا: والقول الثاين)   ٧(



 
 

 ٢٨٠ 

 . )١( إمجاع الصحابة واخللفاء والراشدين عىل أن اخللوة تقوم مقام الوطءً:أوال 
 حصول التمكني من املرأة بـاخللوة، واسـتباحة مـا ال يبـاح إال بالنكـاح، وألن اخللـوة ً:ثانيا

 . )٢(مظنة الوطء فيعلق احلكم عىل مظنته
 .)٣(أن اخللوة شاهد حلث الطمع عىل خمالفة الرشع: ًثالثا

  
 : خلوة الرجل بامرأته ومها صائامن صوم نفل: الفرع الثاين
 انفرد الرجل بامرأته بعد عقد النكاح الصحيح، يف مكان يأمنـان فيـه مـن  إذا:صورة املسألة

 فهـل تقـوم اخللـوة مقـام – كصـيام السـت مـن شـوال –إطالع الناس، ومها صائامن صـوم نفـل 
 الوطء؟ 

 : اختلف العلامء يف هذه املسألة عىل قولني
 .  الوطء أن خلوة الرجل بامرأته ومها صائامن صوم نفل تقوم مقام:القول األول

 . )٦(، واملذهب عند احلنابلة)٥(الشافعي يف القديماإلمام ، وقول )٤(وهو قول احلنفية
 .  أن خلوة الرجل بامرأته ومها صائامن صوم نفل ال تقوم مقام الوطء:القول الثاين

 ـــــــــــــــــ
 ). ٣/١٢٢٣(اإلقناع يف مسائل اإلمجاع : ينظر)   ١(
 ). ٣/١٣٣(تقرير القواعد البن رجب : ينظر)   ٢(
 ). ٤/٣٧٨(الذخرية : ينظر)   ٣(
، حاشـية ابـن )٣/١٦٤(، البحر الرائق  مع فتح القدير)٣/٢١٨(، العناية رشح اهلداية )٢/٢٩٣(بدائع الصنائع : ينظر)   ٤(

 ).٨/٣٩٧(عابدين عىل الدر املختار 
 .ال تقرر: اخللوة يف صوم النفل رواية شاذة بأن  احلنفيةوعند
 ). ٨/٣٩٨( حاشية ابن عابدين عىل الدر املختار ،)٥/١٥٠(املبسوط : ينظر

 ). ٧/٣٧٤(، حتفة املحتاج )٧/٢٦٣(، روضة الطالبني )٨/٢٥٠(، العزيز رشح الوجيز )٩/٤٠١(البيان للعمراين : ينظر)   ٥(
 ). ١١/٤٩٥( كشاف القناع ،)٨/٢٨٦(، اإلنصاف )٥/٣١٨(رشح الزركيش : ينظر)   ٦(



 
 

 ٢٨١ 

 .)٣(، ورواية عند احلنابلة)٢(الشافعي يف اجلديداإلمام ، وقول )١(وهو قول املالكية
  
 : لنيأدلة القو

  :أدلة القول األول
  . )٤( إمجاع الصحابة عىل أن اخللوة تقوم مقام الوطء :الدليل األول
  . )٥( عموم األدلة الدالة عىل أن اخللوة نفسها مقررة للمهر :الدليل الثاين
  . )٦( أن إفساد صوم النفل ال يوجب الكفارة فلم يكن مانع رشعي :الدليل الثالث

 بأنه ينبغي أن ال يلزمه كل املهر؛ ألنه يلزمه القضاء عىل تقدير :نوقش: لثمناقشة الدليل الثا
 . )٧(اإلفساد، فال تكون اخللوة صحيحة

بـأن لـزوم القضـاء يف التطـوع؛ لرضورة صـيانة : أجيب: اجلواب عن مناقشة الدليل الثالث
بخـالف قضـاء املؤدى عن البطالن، والثابت بالرضورة يتقدر بقـدرها فـال يظهـر يف حـق املهـر؛ 

 .)٨(ًرمضان فإن لزوم قضائه ليس كذلك بل هو فرض مطلق فكان أثره عاما
  

 : أدلة القول الثاين
 القياس عىل حج النفل فكام أن حج النفـل يوجـب الكفـارة، فكـذلك إفسـاد :الدليل األول

 ـــــــــــــــــ
، الـذخرية )٢/٤٧٢(، عقـد اجلـواهر الثمينـة )٣/٩٧٢(، بداية املجتهـد )٢/٦٢٨(املعونة للقايض عبدالوهاب : ينظر)   ١(

 .  مع مواهب اجلليل)٣/٥٠٧(، التاج واإلكليل )٤/٣٧٥(
 ). ٧/٢٦٣( ، روضة الطالبني)٨/٢٥٠(، العزيز رشح الوجيز )٩/٤٠١(البيان للعمراين : ينظر)   ٢(
 ). ٨/٢٨٦(، اإلنصاف )٥/٣١٨(رشح الزركيش : ينظر)   ٣(
 ). ١٠/١٥٥(، املغني )٣/١٢٢٣(اإلقناع يف مسائل اإلمجاع : ينظر)   ٤(
 ).١١/٤٩٥(كشاف القناع : ينظر)   ٥(
  ).٢/١٤٢(، حاشية الشلبي عىل تبيني احلقائق  مع فتح القدير)٣/٢١٨(العناية رشح اهلداية : ينظر)   ٦(
 .  مع فتح القدير)٣/٢١٨(العناية رشح اهلداية : ينظر)   ٧(
 . املصدر السابق: ينظر)   ٨(



 
 

 ٢٨٢ 

 . )١(صوم النفل، وبذلك يكون صوم النفل مانع من صحة اخللوة
 بأنـه قيـاس مـع الفـارق، فـإن احلـج يلـزم بمجـرد : أن ينـاقشيمكـن: مناقشة الدليل األول

ًالدخول يف النسك سواء كان فرضا أو نفال   . ؛ بخالف صوم النفل فإنه ال يلزم)٢(ً
ً أن صوم النفل يمنع من اجلامع يف اخللوة، وجيعل املرء آثام بإفساده؛ ملا فيه مـن :الدليل الثاين

 . )٣(إبطال العمل الصالح
 بعدم التسليم، فإن صوم النفل ال يمنع اجلامع؛ جلواز :يمكن أن يناقش: ل الثاينمناقشة الدلي

 . اإلفطار من غري عذر
 

 :املوازنة والرتجيح
 القـول األول؛ وذلـك إلمجـاع الصـحابة عـىل أن اخللـوة تقـوم مقـام - واهللا أعلـم–الراجح 

 . الوطء والستباحته منها ما ال حيل لغريه
 
 : عتبار الفرق مذاهب العلامء يف ا-ب

 :اختلف العلامء يف اعتبار الفرق عىل قولني
ًالفرق يف خلوة الرجل بامرأته بني أن يكونا صائمني فرضا أو نفال يف استقرار :القول األول ً

املهر، وهو أن خلوة الرجل بامرأته ومها صائامن صوم فرض ال تقوم مقام الوطء؛ بخالف ما إذا 
 . وة تقوم مقام الوطءكانا صائمني صوم نفل فإن اخلل

 .)٥(، ورواية عند احلنابلة)٤(وهو قول أكثر احلنفية
 ـــــــــــــــــ

 ). ٢/٢٩٣(، بدائع الصنائع )٥/١٥٠(املبسوط : ينظر)   ١(
 ).    ٥/٤٣١(املغني : ينظر)   ٢(
 ). ٢/١٤٢(حاشية الشلبي عىل تبيني احلقائق : ينظر)   ٣(
، حاشية ابـن )٢/١٤٢(، تبيني احلقائق )٥/١٥٠(املبسوط : لوة مقام الوطء يف صيام الفرضينظر قوهلم يف عدم قيام اخل)   ٤(

 ).٨/٣٩٧(عابدين عىل الدر املختار 
 مع فتح )٣/٢١٨(، العناية رشح اهلداية )٢/٢٩٣(بدائع الصنائع : وينظر قوهلم يف قيام اخللوة مقام الوطء يف صيام النفل

 ).٨/٣٩٧(شية ابن عابدين عىل الدر املختار ، حا)٣/١٦٤(، البحر الرائق القدير
 ). ٨/٢٨٦(، اإلنصاف )٣١٩-٥/٣١٨(رشح الزركيش : ينظر)   ٥(



 
 

 ٢٨٣ 

ً عدم الفرق يف خلوة الرجل بامرأتـه بـني أن يكونـا صـائمني فرضـا أو نفـال يف :القول الثاين ً
 .استقرار املهر

 :وهؤالء اختلفوا يف وجه اجلمع عىل قولني
 : القول األول

 . صوم فرض ونفل تقوم مقام الوطءأن خلوة الرجل بامرأته ومها صائامن 
 . )٣(، واملذهب عند احلنابلة)٢(لشافعي يف القديماإلمام ا، وقول )١(وهو قول عند احلنفية

 :القول الثاين
 . أن خلوة الرجل بامرأته ومها صائامن صوم فرض ونفل ال تقوم مقام الوطء

 . )٦( عند احلنابلة، ورواية )٥(الشافعي يف اجلديداإلمام ، وقول )٤(وقول املالكية
  

 :الرتجيح
 عدم اعتبار الفرق؛ وذلك إلمجاع الصـحابة عـىل أن اخللـوة - واهللا أعلم-يظهر أن الراجح 

 .تقوم مقام الوطء من دون فرق بني صوم الفرض، وصوم النفل
 
  

 . خلوة رجل بامرأته ومها صائامن: أن يف كال الفرعني


  
أن خلوة الرجل بامرأته ومها صائامن صوم فرض ال تقوم مقام الوطء؛ بخـالف خلوتـه هبـا 

 ـــــــــــــــــ
 ). ٢/٢٩٣(بدائع الصنائع : ينظر)   ١(
 ). ٧/٢٦٣(، روضة الطالبني )٨/٢٥٠(، العزيز رشح الوجيز )٩/٤٠١(البيان للعمراين : ينظر)   ٢(
 ). ١١/٤٩٥(، كشاف القناع )٣١٩ – ٥/٣١٨(ركيش ، رشح الز)٨/٢٨٥(اإلنصاف : ينظر)   ٣(
 ). ٢/٤٧٢(، عقد اجلواهر الثمينة )٣/٩٧٣(، بداية املجتهد )٢/٦٢٨(املعونة للقايض عبدالوهاب : ينظر)   ٤(
 ). ٧/٢٦٣(، روضة الطالبني )٨/٢٥٠(، العزيز رشح الوجيز )٩/٤٠١(البيان للعمراين : ينظر)   ٥(
 ). ٨/٢٨٦(، اإلنصاف )٣١٩-٥/٣١٨(رشح الزركيش : ينظر)   ٦(



 
 

 ٢٨٤ 

 .  ومها صائامن صوم نفل فإهنا تقوم مقام الوطء


  
 : يمكن أن يستدل للفرق من عدة أوجه

ًمـضـمون بالقـضـاء ال غـري، فـلـم يـكـن قوـيـا يف معـنـى املـنـع؛  أن ـصـوم النـفـل :الـدليل األول
 . بخالف صوم الفرض فإنه جيب فيه القضاء والكفارة فقوي املانع

 أن حتريم الفطر يف صوم التطوع مـن غـري عـذر غـري مقطـوع بـه؛ لكونـه حمـل :الدليل الثاين
 –فطار يف صوم رمضـان ًاالجتهاد، وكذا لزوم القضاء باإلفطار فلم يكن مانعا بيقني، وحرمة اإل

 . )١(ً مقطوع هبا، وكذا لزوم القضاء فكان مانعا بيقني–من غري عذر 
 أهنام إذا كانا صائمني صـيام فـرض فإنـه مل يوجـد إال جمـرد اخللـوة، وجـنس :الدليل الثالث

اخللوة ال خيتص بالنكاح فقد يكون بأجنبية حلاجة، وقد يكـون بـذات حمـرم، فليسـت كـل خلـوة 
 . مقررة

ًذا كان كل منهام صائام الفـرض، مل تكـن قـد مكنتـه يف اخللـوة مـن االسـتمتاع، وال بـد يف وإ
اخللوة من التمكني منه؛ ألن ذلك هو الذي خيتص به النكاح؛ بخالف ما إذا كان صـائمني صـيام 

 .)٢(نفل، فإن هذه خلوة نكاح؛ لتمكينها هلا من االستمتاع هبا
  

  
 . )٣( استقرار املهر:لفرع األولا

من قال بأن اخللوة تقوم مقام الوطء وتنزل منزلته يف صيام الفـرض والنفـل، قـال بوجـوب 
 . ًاملهر كامال باخللوة يف أحدمها

 ـــــــــــــــــ
 ). ٢/٢٩٣(بدائع الصنائع )   ١(
 ). ٤٧٢ – ٤٥٧(العقود : ينظر)   ٢(
، اإلنصـاف )٩/٤٠١(، البيـان للعمـراين )٢/٦٢٨ ( للقـايض عبـد الوهـاب، املعونـة)٢/٢٩٣(بدائع الصـنائع : ينظر)  ٣(

)٨/٢٨٦ .( 



 
 

 ٢٨٥ 

: بأن اخللوة ال تقوم مقام الوطء يف صيام الفرض، وتقـوم مقامـه يف صـيام النفـل: ومن قال
 .أوجب املهر يف النفل دون الفرض

أوجـب العـدة فـيهام، ومـن قـال :  من قال بعدم الفـرق بيـنهام)١( وجوب العدة:لفرع الثاينا
 . أوجب العدة يف النفل دون الفرض: بالفرق

قال بثبـوت النسـب هبـام، ومـن : ، من قال بعدم الفرق بينهام)٢( ثبوت النسب:الفرع الثالث
 . قال بثبوت النسب يف النفل دون الفرض: قال بالفرق

 
 

       

 ـــــــــــــــــ
 ). ٩/٢٧٠(، اإلنصاف )٣/٣٨٤(، مغني املحتاج )٢/٢٩٤(بدائع الصنائع : ينظر)   ١(
 ).٥/١٥٢(، كشاف القناع )٣/٢٣٨(، مغني املحتاج )٢/٢٧(، بداية املجتهد )٢/١٤٤(تبيني احلقائق : ينظر)   ٢(



 
 

 ٢٨٦ 

 



 

 يف مسألة اختالف الزوجان يف قدر -َّيتخرج لنا « :– رمحه اهللا –قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 قول كقول مالك إن كان االختالف قبل الدخول حتالفا، وإن كان بعـده فـالقول قـول -الصداق

 . )١(»الزوج


  
 :  مذاهب العلامء يف أحكام الفرعني الفقهيني-أ

 : االختالف يف قدر الصداق قبل الدخول: الفرع األول
 : صورة املسألة

تزوجتهـا : إذا تزوج الرجل امرأة وقبـل الـدخول اختلفـا يف قـدر الصـداق، فيقـول الرجـل
 بل بألفني، وال بينة هلام، وال ألحدمها، فام احلكم؟: واملرأة تقولبألف، 

 : اختلف العلامء يف ذلك عىل أربعة أقوال
 .  القول قول الزوج مع يمينه:القول األول

 .  )٣(، واملذهب عند احلنابلة)٢(وهو قول أيب يوسف
 .  يتحالفان ويتفاسخان:القول الثاين

 . )٥(د احلنابلة، ورواية عن)٤(وهو قول املالكية
 ـــــــــــــــــ

 ). ١٩٩ – ٤/١٩٨(، املستدرك عىل الفتاوى )٨/٢٨٩(اإلنصاف )   ١(
 ).٣/٢٥١( البن اهلامم فتح القدير، )٢/١٥٦(، تبيني احلقائق )٥/٦٥(املبسوط : ينظر)   ٢(
، رشح منتهـى اإلرادات )٨/٢٨٩(، اإلنصـاف )٧/١٦٣(، املبدع ٥/٣٠٤(، رشح الزركيش )٨/٣٣٥(الفروع : ينظر)   ٣(

 ).١١/٤٩٩(، كشاف القناع )٥/٢٦٨(للبهويت 
 ).٣/٥٣٥(، مواهب اجلليل )٣/٤٨٥(، عقد اجلواهر الثمينة )٣/٩٨٣(، بداية املجتهد )٤/٨٩(املدونة : ينظر)   ٤(
 ).٨/٢٨٩(، اإلنصاف )٧/١٦٣(، املبدع )٣٠٤ – ٥/٣٠٣(، رشح الزركيش )٨/٣٣٥(الفروع :  ينظر)  ٥(



 
 

 ٢٨٧ 

 .  القول قول من يدعي مهر املثل منهام:القول الثالث
 . )٢(، ورواية عند احلنابلة)١(وهو قول املتأخرين من املالكية

 .  يتحالفان ثم يرد إىل مهر املثل:القول الرابع
 .)٥(، والشافعية)٤(، وحممد بن احلسن)٣(وهو قول اإلمام أيب حنيفة

 
 :أدلة األقوال
 : ول األولأدلة الق

 :الدليل األول
البينة عىل املدعي، واليمني : ( عن ابن عباس ريض اهللا عنهام أن النبي عليه الصالة والسالم

 . )٦()عىل من أنكر
 عموم قوله عليه الصالة والسالم ويدخل فيه الزوج؛ ألنه منكر، واملرأة تدعي :وجه الداللة

متـه مـن القـدر الزائـد فكـان القـول قولـه مـع عليه زيادة مهر وهو ينكر ذلـك، واألصـل بـراءة ذ
 . )٧(يمينه

 :الدليل الثاين
القياس عىل االختالف يف املسمى يف اإلجارة فإن املتعاقدين يف بـاب اإلجـارة إذا اختلفـا ال 

 ـــــــــــــــــ
 .)٤/٣٨٠(، الذخرية )٣/٤٨٥(عقد اجلواهر الثمينة : ينظر)   ١(

 .ًهم علامء املالكية بدءا بابن أيب زيد ومن بعده: واملتأخرون من املالكية
 ). ٢٦-١/٢٥(حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري : ينظر

 ).٨/٢٨٩(، اإلنصاف )٧/١٦٣(، املبدع )٣٠٤ – ٥/٣٠٣(، رشح الزركيش )٨/٣٣٥(الفروع : ينظر)   ٢(
، حاشية )٣/٢٥٠(، فتح القدير البن اهلامم )٢/١٥٦(، تبيني احلقائق )٢/٣٠٥(، بدائع الصنائع )٥/٦٥(املبسوط : ينظر)   ٣(

 .)٤٩٤-٨/٤٩٣(ابن عابدين عىل الدر املختار 
 .املصادر السابقة: ينظر)   ٤(
 مع حوايش )٧/٤١٨(، حتفة املحتاج )٨/٣٣٣(، العزيز رشح الوجيز )٩/٤٦٤(، البيان للعمراين )٦/١٨٤(األم : ينظر)   ٥(

 .الرشواين وابن قاسم
عى عليه البينة عىل املدعي، واليمني عىل املد: الدعاوى والبينات، باب: السنن الكربى، كتاب: البيهقي يف: أخرج احلديث)   ٦(

 . »كلها ضعيفة« : ، من عدة طرق عن ابن عباس هبذا اللفظ، وقال عن هذه األوجه)١٠/٢٥٢(
 ). ٥/٢٦٨(، رشح منتهى اإلرادات للبهويت )٣/١٨٧(، تقرير القواعد البن رجب )٢/٣٠٥(بدائع الصنائع : ينظر)   ٧(



 
 

 ٢٨٨ 

 . )١(حيكم أجر املثل بل يكون القول قول املستأجر مع يمينه
 :الدليل الثالث

جلامع أهنام اختلفا يف بدل العقـد ال يتحمـل الفسـخ القياس عىل االختالف يف بدل اخللع وا
 . )٢(باإلقالة فيكون القول قول املنكر للزيادة

 : أدلة القول الثاين
 :الدليل األول

إذا اختلف البائع واملبتاع والسلعة : (  أن النبي عليه الصالة والسالم قالtعن ابن مسعود 
  . )٣() قائمة، فالقول قول البائع ويتحالفان ويتفاسخان

 : وجه الداللة
أن املرأة وزوجها إذا اختلفا قبل الدخول فإهنام يتحالفـان ويتفاسـخان، واملـرأة هـي البائعـة 

 . لنفسها، والزوج املبتاع
 بأن التحالف يف البيـع لفسـخ العقـد بعـد متامـه، والنكـاح ال :نوقشت: مناقشة وجه الداللة

 . )٤ (يتحمل هذا النوع من الفسخ
 ـــــــــــــــــ

 ). ٢/٣٠٥(، بدائع الصنائع )٥/٦٥(املبسوط : ينظر)   ١(
 . ملصدران السابقان ا:ينظر)   ٢(
إذا اختلف وليس بينهام بينة، فهو ما يقول رب (: مل أجد احلديث هبذا اللفظ، وإنام بلفظ آخر وهو قوله عليه الصالة والسالم)   ٣(

 :  وأخرج احلديث هبذا اللفظ )السلعة أو يتتاركان
 ).٣٥١١(برقم ) ٥٣٣(م إذا اختلف البيعان واملبيع قائ: البيوع، باب: سننه، كتاب: أبو داود يف

 ).٢١٨٦(برقم ) ٣٧٦(البيعان خيتلفان : التجارات، باب: سننه، كتاب: وابن ماجه يف
 ).٢٥٩١(برقم ) ٣/١٦١٦(إذا اختلف املتبايعان : البيوع، باب: سننه، كتاب: والدارمي يف

 ).٢٨٦٢(برقم ) ٤١٣-٣/٤١٢(البيوع : سننه، كتاب: والدارقطني يف
 ). ٥٣٣(تعليقه عىل سنن أيب داود : وصححه األلباين يف

 ابن حجر  الرافعي كام نقل عنهفإنه ال ذكر هلا يف كتب احلديث، وإنام توجد يف كتب الفقه كام نبه عىل ذلك) حتالف( أما لفظ 
 ).١٨١٤-٤/١٨١٣( التلخيص احلبري :يف

 .» ً بعضها بعضا وقد روي حديث ابن مسعود من طرق يشد«  ):٣٣٦٨(هتذيب السنن : وقال ابن القيم يف
 .بمجموع طرقه): ٤٣٣ – ٢/٤٣٢( السلسلة الصحيحة: وصححه األلباين يف

 ).٥/٦٥(املبسوط : ينظر) ٤(



 
 

 ٢٨٩ 

 :الدليل الثاين
ِّالقياس عىل املتبايعني إذا اختلفا عىل الثمن وال بينة؛ بجامع االختالف يف عـوض مسـتحق، 

 . )١(وال بينة فيسوغ التحالف كاملتابيعني
 بأنه قياس مع الفارق، فإن البيع ينفسخ بالتحالف، ويرجع كل :نوقش: مناقشة الدليل الثاين

 . )٢(واحد منهام يف ماله وليس كذلك النكاح
 
 : ل القول الثالثدلي

 . )٣(أن القول يف الدعاوي قول من يشهد له الظاهر، والظاهر شاهد ملن يشهد له مهر املثل
 بأنه إذا تعارض األصل والظاهر فإن األصـل :يمكن أن يناقش: مناقشة دليل القول الثالث

 .)٤(يقدم وهو براءة الزوج
 

 : أدلة القول الرابع
 :الدليل األول

أن النبي عليه الصالة والسالم قىض أن اليمني عىل املدعى «  :اهللا عنهامعن ابن عباس ريض 
 . )٥(»عليه 

 : وجه الداللة
أن كل واحد من الزوجني مدعى عليه، أما الزوج فألن املرأة تدعي عليه زيـادة ألـف وهـو 

 ،رمنكر، وأما املرأة فألن الزوج يدعي عليها تسليم الـنفس عنـد تسـليم األلـف إليهـا وهـي تنكـ

 ـــــــــــــــــ
 ). ٥/٣٠٤(رشح الزركيش : ينظر)   ١(
 ). ١٠/١٣٢(املغني : ينظر)   ٢(
 ). ٥/٣٠٤(، رشح الزركيش )٣/١٨٧(بن رجب القواعد تقرير ال: ينظر)   ٣(
 ).   ١/١٧٣(، األشباه والنظائر للسيوطي )١/٢٨٦(، القواعد للحصني )٣/١٦٢(بن رجب القواعد تقرير ال:  يفالفقهية تنظر القاعدة)   ٤(
إذا اختلف الـراهن واملـرهتن ونحـوه فالبينـة عـىل املـدعي، : الرهن، باب: صحيحه، كتاب: البخاري يف: أخرج احلديث)   ٥(

 ).٢٥١٤(برقم ) ٤٤٤(واليمني عىل املدعى عليه 
 . واللفظ هلام) ١٧١١(برقم) ٢/٨١٨(ومسلم يف كتاب األقضية باب اليمني عىل املدعى عليه 



 
 

 ٢٩٠ 

  . )١(فيتحالفان 
 بأن القول بالتحالف يفيض إىل إجياب أكثر مما يدعيه، أو أقـل :نوقش: مناقشة الدليل األول

هلا به، وألن مهر املثل إن مل يوافق دعوى أحدمها، مل جيز إجيابه؛ التفـاقهام عـىل أنـه غـري مـا ّر قُمما ي
يمـني مـن ينفيـه ألهنـا ال تـؤثر يف أوجبه العقد وإن وافق قـول أحـدمها، فـال حاجـة يف إجيابـه إىل 

 . )٢(إجيابه
 :الدليل الثاين

أن الظاهر يشهد ملن يوافق قوله مهر املثل؛ ألن الناس يف العادات اجلارية يقـدرون املسـمى 
 . )٣(بمهر املثل، ألن هذا هو املوجب األصيل يف باب النكاح

مهر املثل؛ ألن وجود مهر املثل  بأنه ال معنى للمصري إىل حتكيم :نوقش: مناقشة الدليل الثاين
عند عدم التسمية، وهنا مع اختالفهام فقد اتفقا عىل أصل املسمى، وذلك مانع من وجـوب مهـر 

 . )٤(املثل
 :الدليل الثالث

 . )٥(القياس عىل البيوع الفائتة، فإذا اختلفا املتبايعني يف الثمن مع عدم البينة وجب التحالف
 بأنه قياس مع الفارق، فإن البيع يفسخ بالتحالف ويرجع كل :نوقش: مناقشة الدليل الثالث

 .)٦(واحد منهام يف ماله، وليس كذلك النكاح
 

 :املوازنة والرتجيح
بـأن :  القول األول، القائل– واهللا أعلم –يظهر بعد النظر يف األقوال، وأدلتهم، أن الراجح 

 ـــــــــــــــــ
 ). ٩/٤٦٤(، البيان للعمراين )٢/٣٠٥(بدائع الصنائع : ينظر)   ١(
 ). ١٠/١٣٣(املغني : ينظر)   ٢(
 ). ٣/٢٥١(، فتح القدير البن اهلامم )٢/٣٠٥(، بدائع الصنائع )٥/٦٥(املبسوط : ينظر)   ٣(
 ). ٥/٦٥(املبسوط : ينظر)   ٤(
 ). ٤/٢١٥(، املهذب للشريازي)٦/١٨٤(األم : ينظر)   ٥(
 ). ١٠/١٣٢(املغني : ينظر)   ٦(



 
 

 ٢٩١ 

 :القول قول الزوج مع يمينه؛ وذلك لآليت
 . )١( »اليمني عىل املدعى عليه« : ي عليه الصالة والسالم بأن قضاء النبً:أوال

 . وهو هنا الزوج، والذي أنكر معه األصل وهو براءة ذمته
 .)٢( أن الزوج غارم، فالقول قوله يف نفس ما يستلزم الغرم إال ببينةً:ثانيا

 
 : سبب اخلالف يف املسألة

 واليمـني عـىل مـن يعملـدلبينة عـىل مـن اا: ( اختالفهم يف مفهوم قوله عليه الصالة والسالم
 . )٣()أنكر

 هل ذلك معلل أو غري معلل؟ 
ًقال حيلف أبدا أقوامها شبهة، فإن استويا حتالفا وتفاسخا، وهم أصـحاب : معلل: فمن قال

 . القول الثاين
حيلف الزوج؛ ألهنا تقر له بالنكـاح وجـنس الصـداق، وتـدعي عليـه : غري معلل: ومن قال

ًقدرا زائدا  . دعى عليه، وهم أصحاب القول األول فهو مً
القول قوهلام إىل مهـر املثـل، والقـول قولـه يف مـا زاد عـىل مهـر املثـل رأى أهنـام ال : ومن قال

ًيستويان أبدا يف الدعوى، بل يكون أحدمها وال بد أقوى شبهة وذلك أنه ال خيلو دعواها مـن أن 
ول  القول قوهلا، ويكون فيام فوق ذلك فيكون القيكون فيام يعادل صداق مثلها فيام دونه، فيكون

   .قوله، وهم أصحاب القول الثالث والرابع
 : وسبب اختالف مالك والشافعي يف التفاسخ بعد التحالف والرجوع إىل صداق املثل هو

 هل يشبه النكاح بالبيع يف ذلك أم ليس يشبه؟ 
ن الصـداق لـيس مـن رشط صـحة ال يشبه؛ أل: ومن قال. يشبه به، قال بالتفاسخ: فمن قال

 . )٤(العقد، قال بصداق املثل بعد التحالف
 ـــــــــــــــــ

 . )٢٨٩ص  (تقدم خترجيه)   ١(
 ). ١٢/٢٩٦(الرشح املمتع للشيخ ابن عثيمني : ينظر)   ٢(
 . )٢٨٧ص  (تقدم خترجيه)   ٣(
 ). ٣/٩٨٤(بداية املجتهد : ينظر)   ٤(



 
 

 ٢٩٢ 

 : االختالف يف قدر الصداق بعد الدخول: الفرع الثاين
 : صورة املسألة

تزوجـت : إذا تزوج الرجل املرأة، وبعد الـدخول اختلفـا يف قـدر الصـداق، فيقـول الرجـل
 ألحدمها، فام احلكم؟بل بألفني، وال بينة هلام، وال : بألف، وتقول املرأة

 :اختلف العلامء يف ذلك
 .  القول قول الزوج مع يمينه:القول األول

   . )٣(، واملذهب عند احلنابلة)٢(، وقول املالكية)١(وهو قول أيب يوسف
 .  يتحالفان ويتفاسخان:القول الثاين

 . )٤(وهو رواية عن احلنابلة
 . ام القول قول من يدعي مهر املثل منه:القول الثالث

 . )٥(وهو رواية عند احلنابلة
 .  يتحالفان ثم يرد إىل مهر املثل:القول الرابع 

 .)٨(، والشافعية)٧(، وحممد بن احلسن)٦(وهو قول أيب حنيفة
 

 : أدلة األقوال
  . )٩()االختالف يف قدر الصداق قبل الدخول: (استدلوا باألدلة نفسها يف مسألة

 ـــــــــــــــــ
 ). ٣/٣٧٣(، العناية )٢/١٥٦(، تبيني احلقائق )٢/٣٠٥(، بدائع الصنائع )٥/٦٥(املبسوط : ينظر)   ١(
 ).٣/٥٣٥(، التاج واإلكليل )٣/٤٨٥(، عقد اجلواهر الثمينة )٣/٩٨٣(، بداية املجتهد )٤/٨٩(املدونة : ينظر)   ٢(
 ).١١/٤٩٩(، كشاف القناع )٨/٢٨٩(، اإلنصاف )٥/٣٠٣(، رشح الزركيش )٨/٣٣٥(الفروع : ينظر)   ٣(
 . املصادر السابقة: ينظر)   ٤(
 .املصادر السابقة: ينظر)   ٥(
 ). ٣/٢٥١( فتح القدير البن اهلامم ،)٢/١٥٦(، تبيني احلقائق )٢/٣٠٥(، بدائع الصنائع )٥/٦٥(املبسوط : ينظر)   ٦(
 . املصادر السابقة: ينظر)   ٧(
 مع حوايش )٧/٤١٨(، حتفة املحتاج )٨/٣٣٣(، العزيز رشح الوجيز )٩/٤٦٤( للعمراين ، البيان)٦/١٨٤(األم : ينظر)   ٨(

 . الرشواين وابن قاسم
 . )٢٨٧ ص(تقدمت األدلة يف )   ٩(



 
 

 ٢٩٣ 

 :املوازنة والرتجيح
ن القـول قـول الـزوج مـع يمينـه؛ أبـ:  القول األول، القائل- واهللا أعلم –جح يظهر أن الرا

 :وذلك لآليت
 . )١()واليمني عىل املدعى عليه: ( قوة دليلهم وهو قوله عليه الصالة والسالمً:أوال

 . وهو الزوج
 .)٢( أن الزوج غارم، فالقول قوله يف نفي ما يسلتزم الغرم إال ببينةً:ثانيا 
  
 :العلامء يف اعتبار الفرق مذاهب -ب

 : العلامء يف اعتبار الفرق عىل قولنياختلف
الفرق بني االختالف يف قدر الصداق قبل الدخول وبعده، وهو أن الزوجني :القول األول

إذا اختلفا يف قدر الصداق قبل الدخول، فإهنام يتحالفان ويتفاسخان؛ أما بعـد الـدخول، فـالقول 
 . قول الزوج مع يمينه

 .)٤(َّ، ورواية خمرجة للحنابلة)٣( قول املالكيةوهو
 . عدم الفرق بني االختالف يف قدر الصداق قبل الدخول وبعده:القول الثاين

 :وهؤالء اختلفوا يف وجه اجلمع عىل أقوال
 .  يتحالفان ثم يرد إىل مهر املثل يف كال احلالني: القول األول

 . )٧(، والشافعية)٦(سن، وحممد بن احل)٥(وهو قول اإلمام أيب حنيفة
 ـــــــــــــــــ

 . ) ٢٩٠ص  (تقدم خترجيه)   ١(
 ).١٢/٢٩٦(الرشح املمتع للشيخ ابن عثيمني : ينظر)   ٢(
 ).٣/٥٣٥(، مواهب اجلليل )٣/٤٨٥(، عقد اجلواهر الثمينة )٣/٩٨٣(، بداية املجتهد )٤/٨٩(املدونة : ينظر)   ٣(
 .)١٩٩ – ٤/١٩٨(، املستدرك عىل الفتاوى )٨/٢٨٩(إلنصاف ا: ينظر)   ٤(
 ).٢/١٥٦(، تبيني احلقائق )٢/٣٠٥(، بدائع الصنائع )٥/٦٥(املبسوط : ينظر)   ٥(
 .املصادر السابقة: ينظر)   ٦(
 مع حوايش )٧/٤١٨(، حتفة املحتاج )٨/٣٣٣(، العزيز رشح الوجيز )٩/٤٦٤( للعمراين ، البيان)٦/١٨٤(األم : ينظر)   ٧(

 .الرشواين وابن قاسم



 
 

 ٢٩٤ 

 .  يتحالفان ويتفاسخان يف كال احلالني:القول الثاين
 . )١(وهو رواية عند احلنابلة 

 .  القول قول من يدعي مهر املثل منهام يف كال احلالني:القول الثالث
 . )٢(وهو رواية عند احلنابلة

 .  القول قول الزوج مع يمينه يف كال احلالني:القول الرابع
 .)٤( ، واملذهب عند احلنابلة)٣(ل أيب يوسفوهو قو

 
 :الرتجيح 

عدم اعتبار الفرق؛ وذلك ألن املدعى عليـه يف الفـرعني  : – واهللا أعلم –الراجح : يظهر أن
 .هو الزوج فيكون القول قوله مع يمينه، وال فرق بني الدخول وعدمه؛ ألنه غري مؤثر يف احلكم

  
  

 . اختلف الزوجان يف قدر الصداق: أن يف كال الفرعني


  
 .  حتالف الزوجان كان قبل الدخول إذاأن االختالف يف قدر الصداق

 .  فالقول قول الزوجكان بعد الدخولإذا وأما االختالف 


  
صداق قبل الدخول يكون اختالف قبل التقرر واملرأة هي البائعة لنفسها، أن االختالف يف ال

 ـــــــــــــــــ
 ).٨/٢٨٩(، اإلنصاف )٣٠٤ – ٥/٣٠٣(، رشح الزركيش )٨/٣٣٥(الفروع : ينظر)   ١(
 .ملصادر السابقةا: ينظر)   ٢(
 ).٣/٢٥١ (ير البن اهلاممفتح القد، )٢/١٥٦(، تبيني احلقائق )٥/٦٥(املبسوط : ينظر)   ٣(
 ).١١/٤٩٩(، كشاف القناع )٨/٢٨٩(، اإلنصاف )٥/٣٠٣(، رشح الزركيش )٨/٣٣٥(الفروع : ينظر)   ٤(



 
 

 ٢٩٥ 

والزوج هو املبتاع، فإذا اختلفا فالقول قول املرأة؛ ألهنا بائعة لنفسها، والزوج مبتاع، ويتحالفان؛ 
أما االختالف يف الصداق بعد الدخول فيكون بعد التقرر والتمكني وقد فـات أمرهـا بقبضـه هلـا 

 . )١( هلا بدين فالقول قوله؛ ألنه غارم وقد فات املبيع بالدخولّقرُوهو مفهي مدعية، 
 
 

       

 ـــــــــــــــــ
 ). ٤/٣٨٠(، الذخرية )٢/٥٥٩(، املعونة للقايض عبد الوهاب )٤/٩٠(املدونة : ينظر)   ١(



 
 

 ٢٩٦ 

 


 
 

أما الرشط النايف ملقصود العقد، كرشط : فيقال «  :– رمحه اهللا –قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 - كـام تقـدم - أو منعـه مـن الـوطء فهـذا باطـل مبطـل للعقـد تطليقها يف وقت أو بعد التحليـل،

، فإهنـا جتـب حلـق )١(وكذلك الشغار لنفيه ما ال بد للعقد منه، وهو املهر، بخالف النفقة والقسـم
 .)٢(»املرأة ال حلق اهللا، وأما املهر كالويل ونحوه 

 
 

 :  مذاهب العلامء يف أحكام الفرعني الفقهيني-أ
 :نفي املهر: الفرع األول
 : صورة املسألة

 . أن يتزوج الرجل املرأة ويشرتط عليها أن ال مهر هلا يف احلال وال غريه، فهل يصح النكاح
يف الفـرق : سبق بيان حكم املسألة وبيان األدلة وما ورد عليها من مناقشات، وبيان الراجح

، وهو أن النكاح الذي نفي فيه )٣( طلب النكاح بال مهر، وبني من اعتقد وجوبه ولكن مل يقدرهبني
 :املهر باطل؛ وذلك لآليت

  كام جاء r أن اشرتاط نفي املهر جيعل املرأة يف معنى املوهوبة، ومل يكن ذلك إال للنبي ً:أوال
 ـــــــــــــــــ

ْالقسم يف اللغة)   ١(  . أقسام: جزأه، واجلمع: قسم، وقسمهفان: ً جتزئة اليشء، مصدر قسمت اليشء قسام:َ
) قـسـم: مـادة(، لسـان العـرب )٥/٢٠١٠) (قـسـم: مـادة(، الصـحاح )٥/٨٦) (قسـم :ـمـادة(مقـاييس اللغـة : ينظـر

)١٢/٤٧٨ .( 
 . ظهار نصيبها من املبيت ال الوطءن العدل بني الزوجات بإعطاء كل واحدة منه:والقسم يف الرشع

 . )١٢/١٠٤(، كشاف القناع )٢/٤٥(اكه الدواين ، الفو)٢/٥٤(بداية املجتهد : ينظر
 ). ٤١٢(العقود )   ٢(
 . )١٦٠ ص(يف املبحث اخلامس عرش من فروق النكاح )   ٣(



 
 

 

̈  ©  O   «      ª :بيان ذلك يف قول اهللا تعـاىل   §  ¦   ¥  ±    °  ̄    ®  ¬
  ¶µ  ́   ³  ²N)١( . 

 .)٢(وهي خلو النكاح من املهر:  اشرتاك النكاح مع نفي املهر، يف علة حتريم الشغارً:ثانيا
  

 : نفي النفقة والقسم: الفرع الثاين
 : صورة املسألة

 أن يشرتط الزوج عىل زوجته يف عقد النكاح أن ال ينفق عليها أو أن ال يقسم هلا، فهل يصح
 النكاح هبذين الرشطني؟ 

 : اختلف العلامء يف ذلك
 . النكاح صحيح والرشط باطل: القول األول

، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن )٥(، واملذهب عند احلنابلة)٤(، والشافعية)٣(وهو قول احلنفية
 . )٦(تيمية

 . يفسخ النكاح قبل البناء، ويثبت بعده، ويسقط الرشط:القول الثاين
 .)٧(ور عند املالكية وهو املشه

 ـــــــــــــــــ
 . من سورة األحزاب) ٥٠(من اآلية )   ١(
 ). ٨/٢٦٧(الفروع : ينظر)   ٢(
 ). ٤/٢٠٣(، البحر الرائق )٤/٢٦(، بدائع الصنائع )٥/١٨٦(املبسوط : ينظر)   ٣(
 ). ٣٧٧ – ٤/٣٧٦(، مغني املحتاج )٨/٢٥٣(، العزيز رشح الوجيز )٩/٣٨٩(البيان للعمراين : ينظر)   ٤(
 ). ٥/١٨٩(، رشح منتهى اإلرادات للبهويت )١١/٩٨(، كشاف القناع )٨/١٦٥(، اإلنصاف )٨/٢٦٧(الفروع : ينظر)   ٥(
 ). ٣/١٥٣(الفتاوى الكربى : ينظر)   ٦(
-٣/٤٤٥(، التاج واإلكليل )٤/٤٠٥(، الذخرية )٢/٤٧٤(، عقد اجلواهر الثمينة )٤/٥٥١(لزيادات النوادر وا: ينظر)   ٧(

 ). ٢/٢٣٧( الكبري ، حاشية الدسوقي عىل )٤٤٥ – ٣/٤٤٤( مواهب اجلليل، مواهب اجلليل  مع)٤٤٦
 :  متأخرو املالكية عىل أقواله حتديد يفاختلف :املالكيةواملشهور عند 
ُأن املشهور هو ما قوي دليله: القول األول َّ . 
ُأن املشهور هو ما كثر قائله: القول الثاين ُ ََّ . 

= 

٢٩٧ 



 
 

 ٢٩٨ 

 .  النكاح فاسد:القول الثالث
 . )٢(، واحلنابلة)١(ٌوهو قول عند املالكية

 
 : أدلة األقوال

  :أدلة القول األول
 :الدليل األول

ًمن اشـرتط رشطـا لـيس يف : ( عن عائشة ريض اهللا عنها أن النبي عليه الصالة والسالم قال
 .)٣()كتاب اهللا فهو باطل
أن رشطا نفي النفقة والقسم ليسا يف كتاب اهللا، فيـدخال يف عمـوم قولـه عليـه  :وجه الداللة

 . )٤(الصالة والسالم؛ ألن الرشع ال يقتضيه
 :الدليل الثاين

أن رشط نفي النفقة والقسم ينايف مقتىض العقد، ويتضمن إسقاط حقوق جتب بالعقـد قبـل 
ًانعقاده فلم يصح، والنفقة جتب يوما فيوما، فكان اإلبر  . )٥(اء عنها إبراء قبل الوجوب فلم يصحً

 :الدليل الثالث
أن صحة العقد يف نفسه؛ فألن هذه الرشوط تعود إىل معنى زائد يف العقد ال يشرتط ذكـره، 

 . )٦(وال يرض اجلهل به، والنكاح يصح مع اجلهل بالعوض فصحته مع الرشط الفاسد أوىل
 ــــــــــــــــــ

َّأن املشهور هو قول ابن القاسم يف املدونة: القول الثالث = َّ . 
، البهجة )١/٢٠(حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري  ،)١/٧٥(، تبرصة احلكام )٦٢/ص(كشف النقاب احلاجب : انظر

 ). ١/٢١(يف رشح التحفة  
 ). ٣/٤٤٦(مواهب اجلليل : ينظر)   ١(
 ). ٨/١٦٥(، اإلنصاف )٨/٢٦٧(الفروع : ينظر)   ٢(
 .، واللفظ له)٢١٥٥(برقم ) ٣٨٥(البيع والرشاء مع النساء : البيوع، باب: صحيحه، كتاب: البخاري يف: أخرج احلديث)   ٣(

 ). ١٥٠٤(برقم ) ٧٠٢(إنام الوالء ملن أعتق  : العتق، باب: صحيحه، كتاب: ومسلم يف
 ). ٩/٣٨٩(البيان للعمراين : ينظر)   ٤(
 ). ٥/١٨٩(، رشح منتهى اإلرادات للبهويت )١٠/٤٨٦(، املغني )٤/٢٦(، بدائع الصنائع )٥/١٨٦(املبسوط : ينظر)   ٥(
 ). ٥/١٨٩(ادات للبهويت ، رشح منتهى اإلر)١٠/٤٨٦(، املغني )٦/٣٤٤(، هناية املحتاج )٨/٢٥٣(العزيز رشح الوجيز : ينظر)   ٦(



 
 

 ٢٩٩ 

 : دليل القول الثاين
 . )١( رشط يناقض مقصود العقد فال جيوز الوفاء بهأن رشط نفي النفقة والقسم
 بأن هذا الرشط مل يناقض مقصود العقد، وإنـام :يمكن أن يناقش: مناقشة دليل القول الثاين

وهلـن :( )٢(t  الـذي رواه جـابر r يف حديث حجة النبـي rخالف مقتىض العقد، لقول النبي  
 .)٣( )عليكم رزقهن وكسوهتن باملعروف

 :الثالثدليل القول 
ًمـن اشـرتط رشطـا لـيس يف :( عن عائشة ريض اهللا عنها أن النبي عليه الصالة والسالم قال

 . )٤( )كتاب اهللا فهو باطل
 : وجه الداللة

ٍأن اشرتاط نفي النفقة أو القسم ليس يف كتاب اهللا؛ ألنه مناف ملقتىض العقد وما كان كذلك 
 . فهو خمالف لكتاب اهللا

 بالتسليم بأنه مناف ملقتىض العقد ولكن هذا ال :يمكن أن يناقش: ثالثمناقشة دليل القول ال
 .يبطل العقد، وإنام يبطل الرشط الفاسد

 
 : املوازنة والرتجيح

بـأن :  القول األول، القائل- واهللا أعلم -بعد النظر يف األقوال، وأدلتهم، يظهر أن الراجح 
 ـــــــــــــــــ

 ). ٣/٤٤٥(مواهب اجلليل : ينظر)   ١(
أبـا :أبا عبد الرمحن، وقيل:  اهللا بن عمرو بن حرام بن كعب األنصاري السلمي، يكنى أبا عبد اهللا، وقيلعبد جابر بن :هو)   ٢(

وألبيه صحبة، شهد العقبة، شهد حممد، أحد املكثرين عن النبي  صىل اهللا عليه وسلم،  وروى عنه مجاعة من الصحابة، وله 
ً  تسع عرشة غزوة، ومل يشهد بدرا، وال أحدا، منعه أبوه، فلام قتل مل يتخلف بعد ذلك، وكـان آخـر أصـحاب rمع النبي  ً

 .هـ٧٤: هـ، وقيل٧٨تويف سنة  ، ً اهللا عليه وسلم  موتا باملدينةرسول اهللا  صىل
، اإلصـابة يف متييـز الصـحابة )٣/١٨٩(، سـري أعـالم النـبالء)١١٤( يف معرفـة األصـحاب االسـتيعاب :ينظر يف ترمجتـه

)١/٤٣٤.(    
 ). ١٢١٨(برقم ) ١/٥٥٨ (rحجة النبي : احلج، باب: صحيحه، كتاب: مسلم يف: أخرج احلديث)   ٣(
 . )٢٩٨ ص(تقدم خترجيه )   ٤(



 
 

 

 يؤثر يف النكاح؛ لكونه يعود إىل معنى النكاح صحيح والرشط باطل؛ وذلك ألن فساد الرشط ال
 . زائد يف العقد ال يشرتط ذكره وال يرض اجلهل به 

 – يف النفقة والقسم –ويبطل الرشط؛ ألنه خيالف مقتىض العقد، وألن املرأة أسقطت حقها 
 .قبل ثبوته وهذا ال يصح

  
 : مذاهب العلامء يف اعتبار الفرق-ب

 :ىل قولنياختلف العلامء يف اعتبار الفرق ع
الفرق بني نفي املهر ونفي النفقة والقسم، وهو بطالن النكاح مع نفـي املهـر، :القول األول

 .وصحته مع نفي النفقة والقسم، وبطالن رشطه
، واختيـار )٤(، واحلنابلة)٣(ٌ، وقول عند الشافعية)٢(، وقول املالكية)١( وهو قول بعض احلنفية

 . )٥(شيخ اإلسالم ابن تيمية

 ـــــــــــــــــ
 ).٢/٢٧٤(بدائع الصنائع : ينظر قوهلم يف بطالن النكاح مع نفي املهر)   ١(

، )٤/٢٦(، بـدائع الصـنائع )٥/١٨٦(املبسـوط : ر قوهلم يف صحة النكاح مع نفي النفقة والقسم، وبطالن الرشطوينظ
 ). ٤/٢٠٣(البحر الرائق 

، عقـد اجلـواهر )٣/١١٦٠(، عيـون املجـالس )٤/٥٤٤(النوادر والزيادات : ينظر قوهلم يف بطالن النكاح مع نفي املهر)   ٢(
 ).٢/٤٤٩(، الرشح الصغري مع بلغة السالك )٢/٢٥(دواين ، الفواكه ال)٢/٤٨٠(الثمينة 

 مواهـب  مـع)٤٤٧-٣/٤٤٦(التـاج واإلكليـل : وينظر قوهلم يف صحة النكاح مع نفي النفقة والقسم، وبطالن 
 ). ٣/٤٤٦(اجلليل، مواهب اجلليل 

 ).٨/٢٧٤(يز رشح الوجيز ، العز)٤/٢١٢( املهذب للشريازي: ينظر قوهلم يف بطالن النكاح مع نفي املهر)   ٣(
، العزيـز رشح الـوجيز )٩/٣٨٩(البيان للعمراين : وينظر قوهلم يف صحة النكاح مع نفي النفقة والقسم، وبطالن الرشط

 ). ٣٧٧ – ٤/٣٧٦(، مغني املحتاج )٨/٢٥٣(
 ).٨/١٦٥(، اإلنصاف )٨/٢٦٧(الفروع : ينظر قوهلم يف بطالن النكاح مع نفي املهر)   ٤(

، كشاف )٨/١٦٥(، اإلنصاف )٨/٢٦٧(الفروع : م يف صحة النكاح مع نفي النفقة والقسم، وبطالن الرشطوينظر قوهل
 ).٥/١٨٩(، رشح منتهى اإلرادات للبهويت )١١/٣٨١(القناع 

 ).٣٣٠(، العقود )٣٤/١٢٦(جمموع الفتاوى : ينظر قوله يف بطالن النكاح مع نفي املهر)   ٥(
= 

٣٠٠ 



 
 

 ٣٠١ 

 . عدم الفرق بني نفي املهر ونفي النفقة والقسم:الثاينالقول 
 :وهؤالء اختلفوا يف وجه اجلمع عىل قولني

 .  أن النكاح فيهام صحيح والرشط باطل: القول األول
 . )٣(، واملذهب عند احلنابلة)٢(، والصحيح عند الشافعية)١(وهو قول أكثر احلنفية

 . أن النكاح فيهام باطل:القول الثاين
 .)٥(، واحلنابلة)٤(ٌقول عند املالكيةوهو 
 : الرتجيح

خمل باملقصود :   اعتبار الفرق؛ وذلك ألن اشرتاط نفي املهر– واهللا أعلم –يظهر أن الراجح 
األصيل من النكاح؛ أما اشرتاط نفي النفقة والقسـم فهـو منـاف ملقـتىض العقـد، ولكنـه يعـود إىل 

 .  اجلهل به فلم يبطله فافرتقامعنى زائد يف العقد ال يشرتط ذكره، وال يرض

 ــــــــــــــــــ
 ).  ٣/١٥٣(الفتاوى الكربى : في النفقة والقسم، وبطالن الرشطوينظر قوله يف صحة النكاح مع ن =
، )٢/١٠٢(، االختيار لتعليل املختار )٢/٢٧٤(بدائع الصنائع : ينظر قوهلم يف صحة النكاح مع نفي املهر، وبطالن)   ١(

 ).٣/٢٠٥(، فتح القدير البن اهلامم )٢/١٣٦(تبيني احلقائق 
، )٤/٢٦(، بـدائع الصـنائع )٥/١٨٦(املبسـوط :  نفي النفقة والقسم، وبطالن الرشطوينظر قوهلم يف صحة النكاح مع

 ). ٤/٢٠٣(البحر الرائق 
، )٩/٤٤٨(، البيـان للعمـراين )٤/٢١٢(املهذب للشريازي : ينظر قوهلم يف صحة النكاح مع نفي املهر، وبطالن الرشط)   ٢(

 .وابن قاسم مع حوايش )٧/٣٩٤(فة املحتاج ، حت)٧/٢٨٠(، روضة الطالبني )٨/٢٧٤(العزيز رشح الوجيز 
، العزيـز رشح الـوجيز )٩/٣٨٩(البيان للعمراين : وينظر قوهلم يف صحة النكاح مع نفي النفقة والقسم، وبطالن الرشط

 ).  ٣٧٧ – ٤/٣٧٦(، مغني املحتاج )٨/٢٥٣(
 ). ١١/٣٨١(، كشاف القناع )٨/١٦٥(، اإلنصاف )٨/٢٦٧(الفروع : ينظر)   ٣(
، عقـد اجلـواهر )٣/١١٦٠(، عيـون املجـالس )٤/٥٤٤(النوادر والزيادات : ينظر قوهلم يف بطالن النكاح مع نفي املهر)   ٤(

 ).٢/٤٤٩(، الرشح الصغري مع بلغة السالك )٢/٢٥(، الفواكه الدواين )٢/٤٨٠(الثمينة 
 مواهـب اجلليـل، مواهـب  مـع)٤٤٧-٣/٤٤٦ (التاج واإلكليـل: وينظر قوهلم يف بطالن النكاح مع نفي النفقة والقسم

 ).  ٣/٤٤٦(اجلليل 
 ). ٨/١٦٥(، اإلنصاف )٨/٢٦٧(الفروع : ينظر)   ٥(



 
 

 ٣٠٢ 

  
 . اشرتاط لنفي حق من حقوق النكاح: أن يف كال الفرعني


  

أن نفي املهر يبطـل النكـاح ؛ بخـالف نفـي النفقـة أو القسـم، فـإن النكـاح يصـح، والرشط 
 . يبطل


  

 ورشط نفيه خمل –املهر :  أي–  )١(ٌأن نفي املهر نفي ملا ال بد للعقد منه وهو واجب حلق اهللا 
 . باملقصود األصيل من النكاح

بخالف نفي النفقة والقسم فإهنا جتـب حلـق املـرأة ال حلـق اهللا ورشط نفـيهام يرفـع موجـب 
 . )٢(العقد وال يبطله

 
 

       

 ـــــــــــــــــ
 ). ٥/٢٨٦(رشح الزركيش : ينظر)   ١(
 ). ٤١٢(العقود : ينظر)   ٢(



 
 

 

 


 
 

ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية هذا الفرق، وهو جواز النكاح قبل فرض املهر، وأن اإلجارة ال 
 غري حمـدودة؛ – وهو منافع البضع –أن املعقود عليه يف النكاح : جتوز إال مع تبيني األجر؛ وسببه

 .  )١(جع فيها عىل العرفبل املر
 هذا التفريق، فقد قال يف بيان عدم الفرق بني – رمحه اهللا –ومل يرتض شيخ اإلسالم ابن تيمية 

وقد دل عىل ثبـوت عـوض اإلجـارة  « :النكاح بدون فرض املهر وبني اإلجارة بدون تبيني األجر
ـاىل ـه تـع ـاملعروف قوـل ـائهن أـجـور، )٢(M ;:  9  8  7  6L :ـب ـأمر بإيـت هن بمـجـرد ـف

فقد نص أمحد عىل أنه جيوز أن يأخذ : اإلرضاع، واملرجع يف األجور إىل العرف، وكذلك يف البيع
ِّبالسعر من الفامي وغريه ، فيجوز الرشاء بالعوض املعروف، واالستئجار بالعوض املعـروف، )٣(ِ

إنـه يوجـد وكذلك التزوج بالعوض املعروف، بل عوض املثل يف البيع واإلجارة أوىل بالعـدل، ف
ًمثل املبيع واملؤجر كثريا، ويعرف عوضه بكثرة العرف يف ذلك؛ بخالف املرأة فـإن وجـود مثلهـا 
من نسائها يف صفاهتا املقصودة من كل وجـه متعـذر ثـم إذا وجـد ذلـك فـإنام رغـب بـذلك املهـر 

 . شخص أو شخصان، وهذا ال يثبت به عرف عام، كام يثبت يف البيع واإلجارة
ارع جوز النكاح بال تقدير، فهو بجواز البيع واإلجارة بال تقدير ثمن وأجـرة، فإذا كان الش

 . )٤(»أوىل وأحرى : بل بالرجوع إىل السعر املعلوم والعرف الثابت

 ـــــــــــــــــ
 ). ٢٧٠ – ٢١٩(، القواعد الكلية )٢٩/٥٣(جمموع الفتاوى )   ١(
 .   من سورة الطالق) ٦(من اآلية )   ٢(
 ).٤/٣١٠(اإلنصاف : ينظر)   ٣(

ُّوالفامي  .ٍالثوم، واحلنطة، واحلمص، واخلبز، وسائر احلبوب التي ختبز، وكل عقدة من بصلة أو ثومة:  بائع الفوم، والفوم:ِ
 ).  ١٤٧٩(القاموس املحيط : ينظر

 ).٣٣٣ – ٣٣٢(العقود )   ٤(
= 

٣٠٣ 



 
 

 ٣٠٤ 

ًأنه باعه بيعا مطلقا، ومل يعني ثمنا، فدل عىل جواز البيع بدون : الرابع «:وقال يف موضع آخر ً ً
 اإلجارة والنكاح وجيب عوض املثل، وعىل هذا فال فـرق بـني تبيني الثمن، كام جيوز مثل ذلك يف

ًالنكاح واإلجارة والبيع، فإن اجلميع جيوز مطلقا، إذ كان املطلق عندهم يقتيض عوض املثل، فإن 
 . )١(»العرف كاللفظ 

 
 

       

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٩/٣٤٤(وينظر جمموع الفتاوى  =
 ). ٤٥٣(العقود )   ١(



 
 

 ٣٠٥ 

 





 

فيه الصداق قبـل الـتمكن  وأما النكاح إذا تلف«  :– رمحه اهللا –قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
من القبض فال نقول إنه ينفسخ؛ ألن الزوجني باقيان، ومها معقـود علـيهام، فلـم يفـت املقصـود، 

املقصود، ومثل ذلك يثبت اخليار، ولكن فات بعضه، فأشبه العيب يف املبيع، فإنه يفوت به بعض 
ًفإذا تلف الصداق خريا مجيعا بني اإلمضاء يام يرتاضيان به من املهـر وبـني الفسـخ، ولـو تزوجهـا  ِّ ُ

ثم مها هنا هلام أن يقدرا املهر بعد . فهذا صحيح بالكتاب والسنة واإلمجاع: وسكتا عن تقدير املهر
ها، ألهنـا رضـيت بـام يفـرض هلـا بعـد العقـد؛ ذلك، وليس هلا الفسخ ألنه مل يفت يشء من عوض

بخالف من تزوجت بمعني أو موصوف، فإهنا مل تـرض إال بـذلك املعـني أو املوصـوف، فكيـف 
 .)١(»ًتلزم بالنكاح بدونه، ويلزم أيضا هو بام مل يلتزمه

  
  

 : يف أحكام الفرعني الفقهيني مذاهب العلامء -أ
 . من تزوجت وسكتت عن تقدير املهر: الفرع األول
 : صورة املسألة

 إذا تزوج الرجل املرأة وسكتا عن تقدير املهر، فهل يصح هذا النكاح؟ وما الواجب هلا؟
ــــــــــــة ــــــــــــاء احلنفـي ــــــــــــب الفقـه ــــــــــــة)٢(ذـه  ،)٤(، والشـــــــــــــافعية)٣(، واملالكـي

 ـــــــــــــــــ
 ). ٣٣١(   العقود )١(
، فتح )٢/١٣٦(، تبيني احلقائق)٢/١٠٢(، االختيار لتعليل املختار )٢/٢٧٤(، بدائع الصنائع )٥/٦٢(املبسوط : ينظر)   ٢(

 ).   ٣/٢٠٤(القدير البن اهلامم 
ع مواهـب  مـ)٣/٥١٤(، التاج واإلكليل )٤/٣٦٧(، الذخرية )٢/٥٥٥(، املعونة )٤/٤٥١(النوادر والزيادات : ينظر)   ٣(

 ). ٢/٢٥(، الفواكه الدواين )٢/٤٤٩(، الرشح الصغري مع بلغة السالك اجلليل
 مع )٧/٣٩٤(، حتفة املحتاج )٣/٢٠٨(، أسنى املطالب )٨/٢٧٣(، العزيز رشح الوجيز )٩/٤٤٤(البيان للعمراين : ينظر)   ٤(

 . حوايش الرشواين وابن قاسم



 
 

 ٣٠٦ 

 .)٢(قدير املهر، وأن الواجب فيه مهر املثل إىل صحة النكاح مع عدم ت)١(واحلنابلة
 :واستدلوا عىل ذلك بأدلة، منها

 :الدليل األول
 .)٣(M ~}  |  {  z  y  x  w    v  u      t  s  r  qL :قول اهللا تعاىل
والطـالق املبـاح ، أن اهللا تبارك وتعاىل أباح الطالق مع عدم الفرض واملسيس: وجه الداللة

 .)٤(صحيح ال خالف فيه، فدل عىل جواز النكاح بال تقدير للمهرال يكون إال يف نكاح 
 : الدليل الثاين

ً عن ابن مسعود ريض اهللا عنه أنه سئل عن الرجل يتزوج امرأة، ومل يفرض هلا صـداقا، ومل 
 ،)٦(، وال شـطط)٥(هلـا مثـل صـداق نسـائها، ال وكـس« :يدخل هبا حتى مات، فقال ابـن مسـعود

 .»رياث العدة، وهلا امل وعليها
قىض رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يف بروع بنت « :األشجعي، فقال   فقام معقل بن سنان

 . » مثل ما قضيت - امرأة منا -واشق
 . )٧(t ففرح هبا ابن مسعود 

 : وجه الداللة 
وقد تزوجت بدون تقدير مهر، ومات عنها قبل الدخول، ،  قىض هلا بمهر املثلr أن النبي 

 ـــــــــــــــــ
، )٥/٢٧٢(، رشح منتهى اإلرادات للبهويت )١١/٥٠٣(، كشاف القناع )٨/٢٩٧(، اإلنصاف )٨/٣١٤(الفروع : ينظر)   ١(

 ). ٥/٢١٧(مطالب أويل النهى 
 ). ٣/٢٧(املنتقى رشح املوطأ : يف حكاية اإلمجاع: ينظر)   ٢(
 .   من سورة البقرة) ٢٣٦(من اآلية )   ٣(
 ) . ٣/٢٧(املنتقى رشح املوطأ ، )٢/٢٧٤(بدائع الصنائع : ينظر)   ٤(
 .النقص: »وكس « :قوله   )٥(

 ).   ٤/٧٩(الفائق يف غريب احلديث : ينظر
 .اجلور: »شطط « :قوله)   ٦(

    ).٩٨٦(النهاية يف غريب احلديث : ينظر
 . )١٦٦ص ( يف تقدم ختريج احلديث)   ٧(



 
 

 ٣٠٧ 

 .)١( النكاح يصح بدون تقدير املهرفدل عىل أن
 : الدليل الرابع

، فقد أمجع العلامء عىل أن النكـاح يصـح بـدون تقـدير املهـر، و أن هلـا مهـر املثـل )٢( اإلمجاع
 .بالدخول

 
 : من تزوجت بمعني أو موصوف وتلف الصداق: الفرع الثاين
 : صورة املسألة

 ثـم يتلـف الصـداق قبـل قبضـه فـام أن يتزوج الرجل املرأة عىل صداق معـني أو موصـوف،
 احلكم؟

 : اختلف العلامء يف ذلك
 . ري الزوجان بني اإلمضاء بام يرتاضيان به، وبني الفسخُ خي:القول األول

 .)٣(وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية
 . أن الزوج يضمن بدل العوض: القول الثاين

 . )٦(احلنابلة، و)٥(الشافعي يف القديماإلمام ، و)٤(حلنفيةاوهو قول 
 .  أن الزوجة تضمنه:القول الثالث

 . )٨( عند احلنابلةٌ، وقول)٧(وهو قول املالكية
 ـــــــــــــــــ

 ). ٢/١٠٢(االختيار لتعليل املختار : ينظر)   ١(
 ). ٣/٢٧(، املنتقى رشح املوطأ )١٢٢٢-٣/١٢٢١ ( يف مسائل اإلمجاعاإلقناع: ينظر)   ٢(
 ). ٣٣١(العقود : ينظر)   ٣(
، البحر )٣/٢٠٤(، فتح القدير البن اهلامم )٢/١٥١(، تبيني احلقائق )٢/٣٠١(، بدائع الصنائع )٥/٧٠(املبسوط : ينظر)   ٤(

 ). ٣/١٥٤(الرائق 
، حتفـة )٧/٢٥٠(، روضـة الطـالبني )٩/٣٩٧ (، البيان للعمـراين)٤/٢٠١( املهذب للشريازي، )٦/١٥٧(األم : ينظر)   ٥(

 .  مع حوايش الرشواين وابن قاسم)٧/٧٧٧(املحتاج 
 ). ١١/٤٧٣(، كشاف القناع )٧/١٥٢(، املبدع )١٢١ – ٤/١٢٠(، رؤوس املسائل للعكربي )١٠/١٢٩(املغني : ينظر)   ٦(
، حاشـية )٣/٥٠١(، مواهب اجلليـل )٢/٤٧٠(، عقد اجلواهر الثمينة )٢/٥٥٤ (للقايض عبدالوهاباإلرشاف : ينظر)   ٧(

 ). ٢/٢٩٤(الدسوقي عىل الرشح الكبري 
 ). ٧/١٥١(، املبدع )٨/٢٦١(اإلنصاف : ينظر)   ٨(



 
 

 ٣٠٨ 

 . ينفسخ الصداق وجيب هلا مهر املثل:القول الرابع
 . )١(الشافعي يف اجلديداإلمام وهو قول 

 
 :أدلة األقوال

 : أدلة القول األول
 :الدليل األول

أحق الرشوط أن توفوا به مـا :( يه الصالة والسالم قال أن النبي عل)٢(tعن عقبة بن عامر 
 .)٣( )استحللتم به الفروج
 : وجه الداللة

دل احلديث عىل أن الوفاء بالصداق واجب وأنـه ألـزم مـن الوفـاء بـالثمن واألجـرة وإذا مل 
 . )٤(ًيسلم للمرأة الصداق املرشوط فلها الفسخ دائام

 :الدليل الثاين
 . )٥(ب، فإنه يثبت اخليار لفوات بعض املقصودَّتعيالقياس عىل املبيع إذا 

 ـــــــــــــــــ
، حتفـة )٧/٢٥٠(، روضـة الطـالبني )٩/٣٩٧(، البيان للعمـراين )٤/٢٠١( ، املهذب للشريازي)٦/١٥٧(األم : ينظر)   ١(

 . بن قاسم مع حوايش الرشواين وا)٧/٣٧٧(املحتاج 
ً كثريا، وروى عنه rأبا أسيد، وقيل غري ذلك، روى عن النبي : أبا حامد، وقيل: عقبة بن عامر بن عبس اجلهني، يكنى: هو)   ٢(

ْ، كان قارئا، عاملا بالفرائض، والفقه، فصيح اللسان، كاتبا، وهو أحد من مجع القـyمن الصحابة جابر، وابن عباس  َ َ ً ً رآن، ً
 .تويف يف آخر خالفة معاوية، ًليا عليهاسكن مرص، وكان وا

 ).   ٤/٥٢٠(، اإلصابة يف متييز الصحابة )٥٦١ ( يف معرفة األصحاباالستيعاب: ينظر يف ترمجته
، )٢٧٢١(برقم ) ٤٨٢( الرشوط يف املهر عند عقدة النكاح: الرشوط، باب: صحيحه، كتاب: البخاري يف: أخرج احلديث)   ٣(

 .واللفظ له
 ). ١٤١٨( برقم) ٦٤١-٦٤٠(الوفاء بالرشوط يف النكاح : النكاح، باب: يحه، كتابصح: ومسلم يف

 ). ٣٢٣(العقود : ينظر)   ٤(
 . ملصدر السابقا: ينظر)   ٥(



 
 

 ٣٠٩ 

 : أدلة القول الثاين
 أن العني التي جيب تسليمها مع وجودها، إذا تلفت مع بقاء سبب استحقاقها :الدليل األول

 . )١(ً فالواجب بدهلا، قياسا عىل املغصوب والقرض والعارية– وهو عقد النكاح –
ـدليل األول ـة اـل ـوقش: مناقـش ـأن ا:ـن ـب يف  ـب ـام ـجت ـدال إـن ـدل، واألـب ـزوجني مل يرضــيا بالـب ـل

اإلتالفات التي يتعني فيها الضامن، فأما العقود التي مل حيصل فيها العني املقصودة فال جيرب العاقد 
 . )٢( بل له الفسخ أو الرتايض عىل يشء كام يف البيع واإلجارة والكتابة،فيها عىل بدل
ًباقيـا، ـفـإن التسـمية قـد ـصـحت يف نكـاح ـصـحيح القـيـاس عـىل مـا ـلـو كـان :الثـاين الـدليل

 . )٣(فالواجب بدهلا
 بأنه قياس مع الفارق، ألنه مل حيصـل للمـرأة مـا أصـدقها فلـم :نوقش: مناقشة الدليل الثاين

 . )٤(ًيكن النكاح الزما ولو أعطيت بدله، وإنام يلزم ما ألزم الشارع به أو التزمه املكلف
 

 :أدلة القول الثالث
 :  ولالدليل األ

 . )٥(القياس عىل املبيع إذا تلف قبل القبض إذ الصداق عوض مستحق لقدر معاوضته
 بالفرق بيـنهام؛ فـإن العـوض يف البيـع إذا تلـف انفسـخ البيـع :نوقش: مناقشة الدليل األول

 . وزال سبب االستحقاق لفوات املقصود
 . )٦(أما النكاح فإنه ثابت ال ينفسخ بتلف الصداق بغري خالف

 ـــــــــــــــــ
 ). ١٠/١٢٩(، املغني )٩/٣٩٧(البيان للعمراين : ينظر)   ١(
 ). ٣٣١(العقود : ينظر)   ٢(
 ). ٩/٤٦٤٠(التجريد للقدوري : ينظر)   ٣(
 ). ٣٢٩ (األخبار العلمية من االختيارات الفقهية: نظري)   ٤(
، حاشية الدسوقي عـىل الرشح الكبـري )٢/٤٧٠(، عقد اجلواهر الثمينة )٢/٥٥٤ ( للقايض عبد الوهاباإلرشاف: ينظر)   ٥(

)٢/٢٩٤ .( 
 ). ٧/١٤٢(، املبدع )١٠/١٢٩(املغني : ينظر)   ٦(



 
 

 ٣١٠ 

 :دليل الثاينال
 . )١()اخلراج بالضامن:(عن عائشة ريض اهللا عنها، أن النبي عليه الصالة والسالم قال

 : وجه الداللة
دل احلديث عىل أن اخلراج مل يكون منه، وخراج الصداق قبل القبض يكون للمرأة فيجـب 

 . أن يكون ضامنه منها
َّ، واملهر املقدر قد فات، فيخريان بني أن الزوج مل يسلمه للمرأة:  نوقش:مناقشة الدليل الثاين

 . إمضاء العقد بمهر آخر، وبني فسخ العقد؛ ألهنا مل تتمكن من القبض فال يكون من ضامهنا
 

 : دليل القول الرابع
 فإذا تعذر رده رجع إىل – ال إىل بدل العوض –أن تلف العوض يوجب الرجوع يف املعوض 

 .)٢( فوجب الرجوع إليهقيمته، كاملبيع ومهر املثل هو القيمة،
 : نوقش من ثالثة أوجه: مناقشة دليل القول الثالث

 . )٣( أنه قياس مع الفارق، فإن البيع إذا تلف انفسخ، وزال سبب االستحقاق:الوجه األول
 ـــــــــــــــــ

ًفيمن اشرتى عبدا فاستعمله، ثم وجد به عيبا : البيوع، باب: سننه، كتاب: أبو داود يف: أخرج احلديث)   ١( برقم ) ٥٣٣-٥٣٢(ً
)٣٥٠٨.( 

هذا « : وقال) ١٢٨٥(برقم ) ٣٠٥(ًفيمن يشرتى العبد ويستغله، ثم جيد به عيبا : البيوع، باب: سننه، كتاب: والرتمذي يف
 .» والعمل عىل هذا عند أهل العلم ...حديث حسن صحيح

 ).٢٢٤٣(، برقم )٣٨٥(اخلراج بالضامن : التجارات ، باب: سنن، كتابال: ابن ماجه يفو
 ). ٦٠٣٨(برقم ) ٦/١٨(اخلراج بالضامن : البيوع، باب: السنن الكربى، كتاب: والنسائي يف

 ).٢٤٢٢٤(برقم /) ٤٠(املسند : وأمحد يف
 ).٢١٧٦(برقم ) ٢/٢٢(املستدرك: واحلاكم يف

 ).٥٣٢( داودوحسنه األلباين يف تعليقه عىل سنن أيب
ً يريد باخلراج ما حيصل من غلة العني املبتاعة عبدا كـان أو ملكـا، والبـاء متعلقـة بمحـذوف، :)اخلراج بالضامن(  :وقوله ً
 .بسببه: اخلراج مستحق بالضامن، أي: تقديره
 ). ٢٥٨(النهاية يف غريب احلديث واألثر : ينظر

 ). ٩/٣٩٣(البيان للعمراين : ينظر)   ٢(
 ). ١٠/١٢٩(املغني : رينظ)   ٣(



 
 

 ٣١١ 

أن يكون وجوبه بالعقد، أو بتعذر تسليم املهـر، :  أن وجوب مهر املثل ال خيلو:لثاينالوجه ا
به بالعقد؛ ألن التسمية صحيحة فال جيب به مهر املثل، وال جيوز أن جيب فال جيوز أن يكون وجو

بتعذر تسليم املهر؛ ألن هالك املهر مل يوجب رد البضع عىل املـرأة، حتـى يلزمـه قبضـه وإن تعـذر 
 . )١(رده

 أن هذا يف اإلتالفات التي يتعذر فيها األصـل، كمـن أتلـف مـال غـريه، فـال :الوجه الثالث
فإن العني املقصودة إذا مل حتصل له مل يـرض إال هبـا ال ببـدهلا، : البدل، أما يف العقودسبيل هنا إال 

 . )٢(ًفمتى ألزامناه ببدهلا ألزمناه عقدا مل يرض به، وهذا خالف الكتاب والسنة واملعقول
 

 :املوازنة والرتجيح
ام يرتاضيان به، بتخيري الزوجان بني اإلمضاء ب:  القول األول، القائل- واهللا أعلم-الراجح 

 وتلف، فالزوج مل يلزم نفسه، ومل يـرض أن َّوبني الفسخ؛ ألن الزوجة إذا تزوجت عىل مهر معني
، وإلزامهام بمهر املثل أو عوض َّ، وهي مل ترض ببذل نفسها إال بذلك املعنيَّيلزمه إال ذلك املعني

ا مل يسلم للمرأة الصداق املرشوط  ألزامهام بنكاح مل يرضيا به، فإذ– ومها مل يرضيا بذلك –املسمى 
 .)٣(ب األصول وقياسهاوجفلها الفسخ وهذا هو م

 : مذاهب العلامء يف اعتبار الفرق-ب
 : العلامء يف اعتبار الفرق عىل قولنياختلف

 الفرق بني من تزوجت وسكتت عن تقدير املهر، وبني:القول األول
 .من تزوجت بمعني أو موصوف فيام إذا تلف الصداق

 :ؤالء اختلفوا يف وجه الفرق عىل قولنيوه
أن من سكتت عن تقديره جيب هلا مهر املثـل، ومـن تلـف صـداقها جيـب هلـا :القول األول

 .بدله
 ـــــــــــــــــ

 ). ٩/٤٦٤٢(التجريد للقدوري : ينظر)   ١(
 ). ٣٢٩(العقود : ينظر)   ٢(
 .املصدر السابق: ينظر)   ٣(



 
 

 ٣١٢ 

 .)٣(، واحلنابلة)٢(، واإلمام الشافعي يف القديم)١(وهو قول احلنفية
 بـني  ختـري أن من سكتت عن تقديره جيب هلا مهر املثـل، ومـن تلـف صـداقها: القول الثاين

 .اإلمضاء بام يرتاضيان وبني الفسخ
 .)٤( وهو قول شيخ اإلسالم ابن تيمية

 . أن من سكتت عن تقديره جيب هلا مهر املثل، ومن تلف صداقها ضمنته:القول الثالث 
 .)٦(، وقول عند احلنابلة)٥(وهو قول املالكية 

مـن تزوجـت  نيالفرق بني من تزوجـت وسـكتت عـن تقـدير املهـر، وبـعدم  :القول الثاين
 ـــــــــــــــــ

، االختيـار )٢/٢٧٤(، بـدائع الصـنائع )٥/٦٢(املبسوط : ينظر قوهلم يف وجوب مهر املثل فيمن سكتت عن تقدير املهر)   ١(
 ).٣/٢٠٤(، فتح القدير البن اهلامم )٢/١٣٦(قائق، تبيني احل)٢/١٠٢(لتعليل املختار 

، )٢/١٥١(، تبيني احلقائق )٢/٣٠١(، بدائع الصنائع )٥/٧٠(املبسوط : وينظر قوهلم يف وجوب البدل فيمن تلف مهرها
 ).    ٣/١٥٤(، البحر الرائق )٣/٢٠٤(فتح القدير البن اهلامم 

، )٨/٢٧٣(، العزيز رشح الوجيز )٩/٤٤٤(البيان للعمراين : قدير املهرينظر قوهلم يف وجوب مهر املثل فيمن سكتت عن ت)   ٢(
 . مع حوايش الرشواين وابن قاسم)٧/٣٩٤(، حتفة املحتاج )٣/٢٠٨(أسنى املطالب 

، البيـان للعمـراين )٤/٢٠١(  املهـذب للشـريازي،)٦/١٥٧( األم :وينظر قوهلم يف وجوب البدل فـيمن تلـف مهرهـا
 .  مع حوايش الرشواين وابن قاسم)٧/٧٧٧(، حتفة املحتاج )٧/٢٥٠(، روضة الطالبني )٩/٣٩٧(

، كشـاف القنـاع )٨/٢٩٧(، اإلنصاف )٨/٣١٤(الفروع : ينظر قوهلم يف وجوب مهر املثل فيمن سكتت عن تقدير املهر)   ٣(
 ).٥/٢١٧(، مطالب أويل النهى )٥/٢٧٢(، رشح منتهى اإلرادات للبهويت )١١/٥٠٣(

، املبدع )١٢١ – ٤/١٢٠(، رؤوس املسائل للعكربي )١٠/١٢٩(املغني : ب البدل فيمن تلف مهرهاوينظر قوهلم يف وجو
 ). ١١/٤٧٣(، كشاف القناع )٧/١٥٢(

 ). ٣٣١(العقود : ينظر)   ٤(
، الذخرية )٢/٥٥٥(، املعونة )٤/٤٥١(النوادر والزيادات : ينظر قوهلم يف وجوب مهر املثل فيمن سكتت عن تقدير املهر)   ٥(

 الصغري مع بلغة السـالك ، )٢/٢٥(، الفواكه الدواين  مع مواهب اجلليل)٣/٥١٤(، التاج واإلكليل )٤/٣٦٧(
)٢/٤٤٩ .( 

، كشـاف القنـاع )٨/٢٩٧(، اإلنصاف )٨/٣١٤(الفروع : ينظر قوهلم يف وجوب مهر املثل فيمن سكتت عن تقدير املهر)   ٦(
 ).   ٥/٢١٧(، مطالب أويل النهى )٥/٢٧٢(، رشح منتهى اإلرادات للبهويت )١١/٥٠٣(

 ). ٧/١٥١(، املبدع )٨/٢٦١(اإلنصاف : وينظر قوهلم يف ضامن البدل عىل املرأة إذا تلف مهرها



 
 

 ٣١٣ 

 .بمعني أو موصوف فيام إذا تلف الصداق
 .)١(وهو قول الشافعي يف اجلديد

 
 :الرتجيح

 اعتبار الفرق؛ وذلك ألن املرأة قد رضـيت بنكـاح مل يقـدر - واهللا أعلم -يظهر أن الراجح 
 .مهره، فإذا قدر ورضيت لزمها

عني أو املوصوف، فـال أما من تزوجت بمعني أو موصوف وتلف فإهنا مل ترض إال بذلك امل
 .يثبت بدل املسمى وال مهر املثل، ألهنا مل ترض بذلك فال جترب عليه

  
  

 . أن املهر يف كال الفرعني مل يوجد وقت العقد


  
هر املثل، أمـا مـن تزوجـت بمعـني أو أن من تزوجت وسكتت عن تقدير املهر يفرض هلا م

 موصوف ثم تلف، فإن الزوجني خمريين بني اإلمضاء بام يرتاضيان به من املهر وبني الفسخ 


  
أن من تزوجت وسكتت عن تقدير املهر يفرض هلا مهر املثل؛ ألهنا رضيت بـام يفـرض هلـا 

 .  يشء من عوضهابعد العقد، وليس هلا الفسخ؛ ألنه مل يفت

 ـــــــــــــــــ
، )٨/٢٧٣(، العزيز رشح الوجيز )٩/٤٤٤(البيان للعمراين : ينظر قوهلم يف وجوب مهر املثل فيمن سكتت عن تقدير املهر)   ١(

 مـع حـوايش )٧/٣٩٤(عمرية، حتفـة املحتـاج مع حاشية ) ٢٨٣-٣/٢٨٢( قليويب ة حاشي،)٣/٢٠٨(أسنى املطالب 
 .الرشواين وابن قاسم

، البيـان للعمـراين )٤/٢٠١(، املهـذب للشـريازي)٦/١٥٧(األم : وينظر قوهلم يف وجوب مهر املثل فيمن تلف مهرها
 . رشواين وابن قاسم مع حوايش ال)٧/٣٧٧(، حتفة املحتاج )٧/٢٥٠(، روضة الطالبني )٩/٣٩٧(



 
 

 ٣١٤ 

أما من تزوجت بمعني أو موصوف ثم تلف، فإن الزوجني خمريين بني اإلمضاء بام يرتاضيان 
به من املهر وبني الفسخ؛ ألن املرأة مل ترض إال بذلك املعني، أو املوصوف، فكيف تلـزم بالنكـاح 

 . )١(ًبدونه، ويلزم أيضا هو بام مل يلتزمه
 
 

       

 ـــــــــــــــــ
 ). ٣٣١(العقود : ينظر)   ١(



 
 

 ٣١٥ 

 


 
 

ـاوى ـوع الفـت ـل إذا شــهد « : جــاء يف املســتدرك عــىل جمـم ـام أمحــد عــىل أن الرـج ـص اإلـم ـن
 عرس )٢(ًفرأى فيها منكرا يقدر عىل إزالته أنه ال يرجع، ونص عىل أنه إذا دعي إىل وليمة)١(اجلنازة

 .ر عىل إزالته أنه يرجعًفرأى فيها منكرا ال يقد
ألن احلـق يف اجلنـازة :  عـن الفـرق، فقـال-شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة:  أي-فسألت شيخنا

واحلق يف الوليمة لصـاحب البيـت، فـإذا أتـى فيهـا . للميت فال يرتك حقه ملا فعله احلي من املنكر
 .)٣(»باملنكر فقد أسقط حقه من اإلجابة 

  
  

 :  مذاهب العلامء يف أحكام الفرعني الفقهيني-أ
 : ترك حضور الوليمة عند وجود املنكر فيها: الفرع األول
  :صورة املسألة

إذا دعي الرجل حلضـور وليمـة عـرس، وكانـت مشـتملة عـىل منكـر؛ كـاللهو والتصـاوير، 
 يمة؟ ورشب اخلمر، فهل يسقط حق صاحب الول

 ـــــــــــــــــ
 . ًجنزت اليشء أجنزه جنزا، إذا سرتته ومنه اشتقاق اجلنازة:  قال ابن دريد:اجلنازة)   ١(

ِواجلنازة واحدة اجلنائز، واجلنازة واجلنازة بالفتح امليت، واجلنازة بالكرس الرسير الذي حيمل عليـه : اجلنازة: امليت، وقيل: َ
  .امليت
 ). جنز: مادة) (٥/٣٢٤(، لسان العرب )٣/٨٧٠) (جنز: مادة(، الصحاح )١/٤٨٥) (جنز: مادة(مقاييس اللغة : ينظر

ًكل غليط شددت به شيئا، وليس يبعـد : هي كل طعام صنع لعرس وغريه، والومل:  طعام العرس واإلمالك، وقيل:الوليمة)   ٢(
 . د عقد النكاحأن يكون اشتقاق الوليمة من هذا؛ ألنه يكون عن

 ).  ١٢/٦٤٣) (ومل: مادة(، لسان العرب )٥/٢٠٥٤) (ومل: مادة(، الصحاح )٦/١٤٠) (ومل: مادة(مقاييس اللغة : ينظر
)٤/٢٠٩)   (٣ .( 



 
 

 ٣١٦ 

 : حترير حمل النزاع يف املسألة
 :يمكن حترير حمل النزاع يف املسألة يف ضوء النقاط اآلتية

ًفإن كـان قـادرا عـىل : ً اتفق الفقهاء عىل أن من دعي  إىل وليمة فيها منكر وكان عاملا بهً:أوال
 . إزالته مل يسقط حق صاحب الوليمة، ووجب عليه احلضور

 . )١(الته سقط حق صاحب الوليمة، وحرم عليه احلضورًوإن مل يكن قادرا إىل إز
فإنه ينكر املنكر وينرصف، إن : ً اتفق الفقهاء عىل أن من مل يكن عاملا باملنكر حتى حرضً:ثانيا

 . )٢(كان مقتدى به
وقـد اختلـف أما إذا مل يكن مقتدى به، ومل يقدر عىل إزالة املنكر، فهـذا هـو مـوطن النـزاع، 

 : ولنيالعلامء فيه عىل ق
 .  ينكر املنكر وينرصف:القول األول

 . )٥(، وقول احلنابلة)٤(، والقول الصحيح عند الشافعية)٣(وهو قول املالكية

 ـــــــــــــــــ
، حاشية ابن عابـدين )٦/١٣( تبيني احلقائق ،)٤/١٤٨٠( اهلداية للمرغيناين ،)٥/١٢٨(بدائع الصنائع : للحنفية: ينظر)   ١(

 ). ٨/٣٠(املختار عىل الدر 
، )٢/٣٢٢(، الفواكـه الـدواين )٤/٤(، مواهب اجلليـل )٤/٤٥٢(، الذخرية )٢/٤٨٧(عقد اجلواهر الثمينة : للاملكية

 ). ٢/٣٣٧(حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري 
، حتفـة املحـتـاج )٣/٢٢٥(، أسـنى املطالـب )٨/٣٤٨(، العزيـز رشح الـوجيز )٩/٤٨٧(البيـان للعمـراين : للشـافعية

)٧/٤٣٠ .( 
، رشح منتهـى اإلرادات للبهـويت )١٩-١٢/١٨(، كشـاف القنـاع )٨/٣٣٥(، اإلنصاف )١٠/١٩٨( املغني :للحنابلة

)٥/٢٩٠ .( 
 .      املصادر السابقة: ينظر)   ٢(
ية ، حاش)٢/٣٢٢(، الفواكه الدواين )٤/٤(، مواهب اجلليل )٤/٤٥٢(، الذخرية )٢/٤٨٧(عقد اجلواهر الثمينة : ينظر)   ٣(

 ).      ٢/٣٣٧(الدسوقي عىل الرشح الكبري 
وابـن  مع حوايش )٧/٤٣٠(، حتفة املحتاج )٣/٢٢٥(، أسنى املطالب )٨/٣٤٨(العزيز رشح الوجيز : ينظر)   ٤(

 . قاسم
 ). ٥/٢٩٠(، رشح منتهى اإلرادات للبهويت )١٢/١٩(، كشاف القناع )٨/٣٣٥(اإلنصاف : ينظر)   ٥(



 
 

 

 . ينكر املنكر، وجيوز له أن حيرض:القول الثاين
 .)٢(، ووجه عند الشافعية)١(وهو قول احلنفية

 
 : أدلة القولني

 : أدلة القول األول
 :الدليل األول

َ ريض اهللا عنها أهنا اشرتت نمرقةعن عائشة ُ ْ  قام عىل r فيها تصاوير، فلام رآها رسول اهللا )٣(ُ
ِالباب فلم يدخل، فعرفت، أو فعرفت يف وجهه الكراهية، فقالـت ُ يـا رسـول اهللا أتـوب إىل اهللا « :ََ

 .»وإىل رسوله، فامذا أذنبت؟
َبال هذه النمرقة؟ ما :( rفقال رسول اهللا  ُ ْ ُ.( 

 .»يتها لك، لتقعد عليها وتوسدها اشرت« :فقالت
 ).أحيوا ما خلقتم: إن أصحاب القبور يعذبون، ويقال هلم  :( rفقال رسول اهللا 

 . )٤()إن البيت الذي فيه الصور ال تدخله املالئكة:( ثم قال

 ـــــــــــــــــ
، حاشية ابن عابدين عىل الـدر )٦/١٣(، تبيني احلقائق )٤/١٤٨٠(، اهلداية للمرغيناين )٥/١٢٨(ائع الصنائع بد: ينظر)   ١(

 ). ٨/٣٠(املختار 
وابـن  مع حوايش )٧/٤٣٠(، حتفة املحتاج )٣/٢٢٥(، أسنى املطالب )٨/٣٤٨(العزيز رشح الوجيز : ينظر)   ٢(

 .قاسم
َّحاب اإلمام الشافعي املخرج عىل أصوله واملستنبط من قواعده هو رأي أص:والوجه عند الشافعية ُ. 

، االبتهـاج يف اصـطالح املنهـاج )٦/٢٨(، البحر املحيط )١/٦٥(، املجموع للنووي )٩٧(أدب املفتي واملستفتي: ينظر
 .مطبوع مع النجم الوهاج للدمريي) ١/٨٢(

ُالنمرقة)   ٣( ْ  .نامرق: الوسادة ، ومجعها: ُ
 ). ٩٤٢(ة يف غريب احلديث واألثرالنهاي: ينظر

برقم ) ٣٧٩-٣٧٨(التجارة فيام يكره لبسه للرجال والنساء : البيوع، باب: صحيحه، كتاب: البخاري يف: أخرج احلديث)   ٤(
)٢١٠٥.( 

ٌال تدخل املالئكة بيتا فيه كلب أو صـورة : اللباس والزينة، باب: صحيحه، كتاب: ومسلم يف ، )٢١٠٧(بـرقم ) ١٠١٤(ً
= 

٣١٧ 



 
 

 

 : وجه الداللة
،  امتنع من دخول بيته عند وجود املنكر فيـه، فـدل عـىل تأكـد زوال املنكـرrأن النبي عليه 

 . جلواز الدخول، وهذا عام يف كل مكان فيه منكر
 :الثاين الدليل

مـن كـان يـؤمن بـاهللا واليـوم : ( أن النبي عليه الصالة والسـالم قـالtعن جابر بن عبداهللا 
 . )١()اآلخر فال جيلس عىل مائدة يدار عليها اخلمر

 : وجه الداللة
ة يدار عليها اخلمر يعم كل مكان أن هني النبي عليه الصالة والسالم عن اجللوس عىل مائد

 .  وجد فيه منكر، ومن ذلك الوليمة إذا كان فيها منكر
 :الثالث الدليل

ٍكنت أسري مع عبـداهللا بـن عمـر ريض اهللا عـنهام، فسـمع زمـارة راع، فوضـع : قال عن نافع
َإصبعيه يف أذنيه، ثم عدل عن الطريق، فلم يزل يقول  فـأخرج ال،: يا نافع أتسمع ؟ حتى قلت« : َ

 . )٢(» صنع rهكذا رأيت رسول اهللا : إصبعيه من أذنيه ثم رجع إىل الطريق، ثم قال

 ــــــــــــــــــ
 . لفظ لهوال =
) ٦٢٧(ماجاء يف دخول احلامم : األدب عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم، باب: سننه، كتاب: الرتمذي يف : أخرج احلديث)  ١(

 .»حديث حسن غريب « : ، وقال)٢٨٠١(برقم 
بـرقم ) ٦/٢٥٦(النهي عن اجللوس عىل مائـدة يـدار عليهـا اخلمـر : الوليمة ، باب: السنن الكربى، كتاب: والنسائي يف

)٦٧٠٨.( 
 ).١٤٦٥١(برقم ) ٢٣/١٩(املسند : وأمحد يف

هـذا حـديث صـحيح عـىل رشط مسـلم، ومل « :، وقـال)٧٧٧٩(برقم ) ٤/٣٥٢(األدب :املستدرك، كتاب: واحلاكم يف
 .، ووافقه الذهبي»خيرجاه

 .»أسانيدها ضعاف « : عن طرق احلديث) ٥/٢٣٩٨(التلخيص احلبري : وقال احلافظ يف
 .بمجموع طرقه) ٧/٦(إرواء الغليل : لباين يفوصححه األ

  ).٨/١٧(البدر املنري البن امللقن : وينظر
« : ، قال أبو عيل اللؤلؤي)٤٩٢٤(برقم ) ٧٣٨(كراهية الغناء والزمر : األدب، باب:سننه، كتاب: أبو داود يف: أخرج األثر)   ٢(

= 

٣١٨ 



 
 

 

 : وجه الداللة
 امتنع أن يـدخل يف أذنـه يشء مـن rدل احلديث عىل عدم جواز استامع املزامري؛ ألن النبي 

 التي قد ذلك الصوت املكروه، وإن كان يف طريق االجتياز، فكان يف مثل ذلك القعود يف الوليمة
دعي هلا االنسان وفيهـا مـزامري ومنـاكري، فـال يسـعه القعـود املبـاح عنـد سـامعه مـا قـد هنـي عـن 

 .)١(سامعه
 :الدليل الرابع

لو « : ً، فصنع له طعاما، فقالت فاطمة ريض اهللا عنهاtًأن رجال أضافه عيل : tعن سفينه 
البـاب، فـرأى )٢(ىل عضـاديتفوضـع يـده عـ: ؛ فـدعوه، فجـاء» ، فأكـل معنـا rدعونا رسول اهللا 

 .»ما رجعك يا رسول اهللا؟: أحلقه، فقل له«  : يف ناحية البيت، فرجع، فقالت فاطمة لعيل)٣(ًقراما
ًإنه ليس يل أن أدخل بيتا مزوقا : (  rفقال  ً( )٤( . 

 ــــــــــــــــــ
 .»هذا حديث منكر : سمعت أبا داود يقول =

 ).٤/١٦٣(ت الطبقا: وابن سعد يف
 ).٤٥٣٥(برقم ) ٨/١٣٢(املسند : وأمحد يف

 مما يدل عىل حكم من دعي إىل وليمة قـد rبيان مشكل ما روي عن رسول اهللا : رشح مشكل اآلثار، باب: والطحاوي يف
و قد سقط ًأمر باإلجابة إليها، إذا علم أن هناك هلوا ال يصلح حضوره يف غريها، هل فرض اإلجابةعليه كام لو مل يكن ذلك أ

 ).٥٢٣٧(برقم ) ١٣/٢٤٧(عنه؟ 
 ).٦٩٣(برقم ) ٢/٤٦٨(الفقر والزهد والقناعة : الرقائق، باب: اإلحسان، كتاب: وابن حبان يف
 ).١٠/٢٢٢(ما جاء يف ذم املالهي من املعازف واملزامري ونحوها : الشهادات، باب: السنن الكربى، كتاب: والبيهقي يف

وال يعلم وجـه « :احلديث منكر: ًتعقيبا عىل قول أيب داود أن) ٧/١٩٢(عون املعبود : وقال شمس احلق العظيم آبادي يف
  .»النكارة، فإن احلديث رواته كلهم ثقات، وليس بمخالف لرواية أوثق الناس 

 ).   ١٣/٢٤٩(رشح مشكل اآلثار  :ينظر   )١(
 .جانباه: عضادة الباب)   ٢(

 ). ٢/٤٣٢(الفائق يف غريب احلديث للزخمرشي :  ينظر
َالقرام)   ٣(  .الصفيق من صوف ذي ألوان: السرت الرقيق، وقيل: بكرس القاف، وختفيف الراء: ِ

 ) ٧٤٦(النهاية يف غريب احلديث واألثر :  ينظر
 ).٣٧٥٥(برقم ) ٥٦٧(ًإجابة الدعوة إذا حرضها مكروها : األطعمة، باب: سننه، كتاب: أبو داود يف: أخرج احلديث)   ٤(

= 

٣١٩ 



 
 

 ٣٢٠ 

 : وجه الداللة
مكان أن النبي عليه الصالة والسالم امتنع من دخول البيت؛ لوجود املنكر، ويعم ذلك كل 

 . فيه منكر، فيدخل فيه الوليمة املشتملة عىل منكر
 :الدليل اخلامس

أن من حيرض الوليمة التي فيها منكر، البد له أن يشاهد املنكر ويسـمعه مـن غـري حاجـة إىل 
 .)١(ذلك فمنع منه

  
 : أدلة القول الثاين

 :الدليل األول
، فسـمع زمـارة راع، فوضـع كنت أسري مع عبـداهللا بـن عمـر ريض اهللا عـنهام: عن نافع قال

، »ال «  :؟ حتـى قلـت» يـا نـافع أتسـمع « :إصبعيه يف أذنيه، ثم عدل عن الطريق فلم يـزل يقـول
 . )٢(» صنع rهكذا رأيت رسول اهللا « : فأخرج إصبعيه من أذنيه، ثم رجع إىل الطريق، ثم قال

 : وجه الداللة
 وهذا يدل عىل إباحة اجللوس مع وجود أن ابن عمر ريض اهللا عنهام مل ينكر عىل نافع سامعه،

 ــــــــــــــــــ
 ).٣٣٦٠(برقم ) ٥٦٤(ًإذا رأى الضيف منكرا رجع : األطعمة، باب: سننه، كتاب: ه يفوابن ماج =

 ).٢١٩٢٢(برقم ) ٣٦/٢٥١(املسند : وأمحد يف
 ).٣٨٢٦(برقم ) ٩/٢٧٩(البحر الزخار :والبزار يف

 ).٦٧٠(برقم ) ١/٤٣٧(املسند : والروياين يف
ًرى يف املوضع الذي يدعى فيه صورا منصوبة ذات أرواح فال املدعو ي: الصداق، باب: السنن الكربى، كتاب: والبيهقي يف

 ).٧/٢٦٧(يدخل 
ًمزوقا:(وقوله َّ َّمزينا بالنقوش، وأصله من الزاووق، وهو  الزئبق؛ ألنه يطىل به مع الذهب، ثم : بتشديد الواو املفتوحة أي: )ُ ً

 .يدخل النار، فيذهب الزئبق، ويبقى الذهب 
 )٤٠٥( واألثر النهاية يف غريب احلديث: ينظر

 ). ٥/٢٩٠(، رشح منتهى اإلرادات للبهويت )١٠/١٩٨(املغني : ينظر)   ١(
 . )٣١٨ص (تقدم خترجيه )   ٢(



 
 

 ٣٢١ 

 . )١(املنكر
 أن عدم إنكار ابن عمر ريض اهللا عنهام عىل نافع السامع ال يدل :نوقش: مناقشة وجه الداللة

عىل إباحة اجللوس مع وجود املنكر؛ ألن املحظور قصد االستامع، ال جمرد إدراك الصوت؛ ألنه ال 
 . )٢(يدخل حتت التكليف

 :الثاين الدليل
إذا دعي أحدكم إىل وليمة : (عن ابن عمر ريض اهللا عنهام أن النبي عليه الصالة والسالم قال

 . )٣()عرس، فليجب
 :الثالث الدليل

ومن مل جيـب الـدعوة فقـد عىص اهللا : ( قال الرسول عليه الصالة والسالمtعن أيب هريرة 
  . )٤()ورسوله

والـسـالم ـيـدل ـعـىل أن إجاـبـة اـلـدعوة  أن قوـلـه علـيـه الـصـالة :وـجـه الدالـلـة ـمـن اـحلـديثني
 . )٦(، فال ترتك ملعصية توجد من الغري)٥(مسنونة

بـأن هـذه األحاديـث عامـة يف وجـوب إجابـة الـدعوة، : يمكن أن يناقشـا: مناقشة الدليلني
 . ولكنها خمصوصة باألحاديث التي فيها عدم وجوب اإلجابة عند وجود املنكر فيها

 ـــــــــــــــــ
 ). ٩/٤٨٧(البيان للعمراين : ينظر)   ١(
 ). ٧٣٨(سنن أيب داود )   ٢(
 ). ١٤٢٩(برقم ) ١/٦٥٠(ة األمر بإجابة الداعي إىل الدعو: النكاح، باب: صحيحه، كتاب: مسلم يف: أخرج احلديث)   ٣(
بـرقم ) ٩٣١( اهللا ورسـوله مـن تـرك الـدعوة فقـد : النكاح، باب: صحيحه، كتاب: البخاري يف: أخرج احلديث)   ٤(

)٥١٧٧.( 
 . واللفظ له) ١٤٣٢(برقم ) ١/٦٥١(األمر بإجابة الداعي إىل دعوة : النكاح، باب: صحيحه، كتاب: ومسلم يف

 .ً  مع تركه أحياناrما واظب عليه النبي : يراد به نفيةاحل والسنة عند)   ٥(
 ).١/١٨(فتح القدير البن اهلامم : ينظر

 .ما ثبت وجوبه بالسنة: وقيل املراد به
 .مع فتح القدير) ١/٣٧٢(الكفاية عىل اهلداية : ينظر

 . )٤/١٤٨٠(، اهلداية للمرغيناين )٥/١٢٨(بدائع الصنائع : ينظر)   ٦(



 
 

 ٣٢٢ 

 :الدليل الرابع
هود اجلنـازة عنـد وجـود املنكـر فيهـا، مـن النياحـة، وشـق اجليـوب فكـذلك القياس عىل ش

الوليمة إذا وجد فيها املنكر؛ وذلك ألن إجابة الدعوة مسنونة، وال ترتك السنة ملعصية توجد مـن 
 . )١(الغري

 عـىل - وهـو إجابـة الـدعوة يف الوليمـة – أن قيـاس السـنة :نـوقش: مناقشـة الـدليل الرابـع
 غري مستقيم فإنه ال يلزم من حتمل املحذور إلقامة الواجـب – حضور اجلنازة  وهو– )٢(الواجب

 . )٣(حتمله إلقامة السنة
 :أجيب من وجهني: اجلواب عن مناقشة الدليل الرابع

 .)٤(أهنا سنة يف قوة الواجب؛ لورود الوعيد عىل تاركها: الوجه األول
ان العبادة بالبدعة، مـع قطـع النظـر عـن اقرت:  جيوز أن يقال وجه التشبيه بينهام:الوجه الثاين
 . )٥(صفة تلك العبادة

 :اعرتض عليه من : االعرتض عىل اإلجابة
أهنـا سـنة يف قـوة الواجـب يف األحكـام، فهـو مشـكل عـىل : إن أرادوا بقوهلم: الوجه األول

أكـد قواعد أصول الفقه؛ فالواجب قسيم للسنة، ومغاير له يف األحكـام، وإن أرادوا جمـرد بيـان ت
ًسنيتها فهو ال جيدي نفعا يف دفع السؤال؛ إذ ال يلزم مـن حتمـل املحـذور إلقامـة الواجـب حتملـه 

 .)٦(إلقامة السنة
اقرتان العبادة بالبدعة، مـع قطـع النظـر عـن :  عدم التسليم بوجه التشبيه وهو:الثاين الوجه

 ـــــــــــــــــ
 . )٤/١٤٨٠(، اهلداية للمرغيناين )٥/١٢٨(صنائع بدائع ال: ينظر)   ١(
 .واجب عىل الكفاية: أي   )٢(

      ).٢/٨٠( فتح القدير البن اهلامم :ينظر
 .  مع نتائج األفكار تكملة فتح القدير)٨/٤٤٨ ( رشح اهلدايةالعناية: ينظر)   ٣(
 .املصدر السابق: ينظر)   ٤(

 . ، وقد تقدم خترجيه)ومن مل جيب الدعوة فقد عىص اهللا ورسوله( :rبي واحلديث الذي ورد فيه الوعيد هو قول الن
 .املصدر السابق: ينظر)   ٥(
 .)٤٤٩-٨/٤٤٨( نتائج األفكار تكملة فتح القدير :ينظر)   ٦(



 
 

 ٣٢٣ 

القرتان بالبدعة مـع ظهـور صفة تلك العبادة؛ ألن تشبيه إجابة الدعوة بحضور اجلنازة، يف جمرد ا
 .  )١(ًالفرق بينهام يف القوة والضعف ال يفيد شيئا

أن وجه الفارق بينهام؛ أن احلق يف اجلنازة للميت فال يرتك حقه ملا فعله احلي : الوجه الثالث
من املنكر؛ بخالف الوليمة فإن احلق فيه لصاحب الوليمة، فإذا أتى فيها باملنكر فقـد أسـقط حقـه 

 .)٢(ابةمن اإلج
 

 :املوازنة والرتجيح
بسقوط :  القول األول، القائل-واهللا أعلم-يظهر بعد النظر يف القولني، وأدلتهام أن الراجح 

فيها منكر؛ وذلك ألن اهللا تعاىل قد أمرنا بإنكار املنكر بحسب اإلمكان،  حق صاحب الوليمة التي
حريم مقدم عىل اإلجيـاب، واملفاسـد ومن حرض باختياره ومل ينكره، فقد عىص اهللا ورسوله، والت

 .)٣(مقدمة الدفع عىل املصالح
  

 : شهود اجلنازة عند وجود املنكر فيها: الفرع الثاين
 : صورة املسألة

 ٍإذا حرض رجل اجلنازة وكان معها منكر يراه، أو يسمعه، وهو عاجز عن إزالته، نحو نوح،
 ٍأو رصاخ، أو شق جيوب، فهل يتبع اجلنازة؟

 : علامء يف ذلك عىل قولنياختلف ال
 .  ينكر املنكر، وال يسقط حق اجلنازة:القول األول

 ، واختيـار شـيخ اإلسـالم ابـن )٦( ، ورواية عند احلنابلة )٥(، والشافعية )٤(وهو قول احلنفية 
 ـــــــــــــــــ

 .)٨/٤٤٩ (نتائج األفكار تكملة فتح القدير :ينظر)   ١(
 ). ٤/٢٠٩(املستدرك عىل الفتاوى : ينظر)   ٢(
 ). ٤/٤٥٢(لذخرية ا: ينظر)   ٣(
 رشح ، درر احلكـام مع نتائج األفكار تكملة فتح القدير)٨/٤٤٨ ( رشح اهلداية، العناية)١/٣١٠(بدائع الصنائع : ينظر)   ٤(

 ). ٢/٢٠٧(، البحر الرائق )١/١٦٧ (غرر األحكام
 ).١/٣١٢(أسنى املطالب : ينظر)   ٥(
 ).٤/١٨٣(، كشاف القناع )٢/٥٤٣(صاف ، اإلن)٣/٣٧١(، الفروع )٣/٤٠٢(املغني : ينظر)   ٦(



 
 

 ٣٢٤ 

  . )١(تيمية 
 . يرجع، ويسقط حق اجلنازة: القول الثاين

 . )٢(وهو الصحيح من املذهب عند احلنابلة
 
 :  القولنيأدلة

  :أدلة القول األول
 :الدليل األول

ُّرد السـالم، : ٌحق املسلم عىل املسلم مخـس:(  يقولrسمعت النبي :  قالtعن أيب هريرة 
 .)٣( )ِّوعيادة املريض، واتباع اجلنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس

   .  لوجود املنكر دل احلديث عىل فضل اتباع اجلنازة، وهذا الفضل ال يرتك:وجه الداللة
 :الدليل الثاين

: ، فقال لـه احلسـن)٤(أن احلسن البرصي خرج يف جنازة فجعلوا ينيحون عليها فرجع ثابت
 .)٥(»فمىض « : ، وقال»ًتدع حقا لباطل «

 دل األثـر عـىل أن اتبـاع اجلنـازة ال يـرتك مـن أجـل النياحـة؛ إلنكـار :وجه الداللة من األثر
 .وعه عن اتباع اجلنازةاحلسن البرصي عىل ثابت رج

 ـــــــــــــــــ
 ).٤/٢٠٩(املستدرك عىل الفتاوى : ينظر)   ١(
 رشح منتهـى اإلرادات ،)٤/١٨٣(، كشاف القنـاع )٢/٥٤٣(، اإلنصاف )٣/٣٧١(، الفروع )٣/٤٠٢(املغني : ينظر)   ٢(

 ). ٢/١٣١(للبهويت 
 .،واللفظ له)١٢٤٠(برقم ) ٢٤٦(مر باتباع اجلنائز األ: اجلنائز، باب: صحيحه، كتاب: البخاري يف: أخرج احلديث)   ٣(

 ).      ٢١٦٢(برقم ) ٢/١٠٣٤(من حق املسلم عىل للمسلم رد السالم   : السالم، باب: صحيحه، كتاب: ومسلم يف
ابـن  ثابت بن أسلم البناين، أبو حممد البرصي، ولد يف خالفة معاوية، كان من أئمة العلم والعمل، روى عـن أنـس، و:هو)   ٤(

 .هـ١٢٣سنة :  هـ، وقيل١٢٧تويف سنة ، الزبري، وابن عمر
     ).٢/٣١(، هتذيب التهذيب )٥/٢٢٠(، سري أعالم النبالء )١/١٢٥( تذكرة احلفاظ :ينظر يف ترمجته

ًى به بأسا من رخص أن تكون املرأة مع اجلنازة، والصياح ال ير: اجلنائز، باب: مصنفه، كتاب: ابن أيب شيبة يف: أخرج األثر)   ٥(
 ).  ١١٤١٣(برقم ) ٧/٢٢٩(



 
 

 ٣٢٥ 

 : أدلة القول الثاين
 :الدليل األول

 . )١(»ّ أن تتبع جنازة معها رانةrهنى رسول اهللا «  :عن ابن عمر ريض اهللا عنهام قال
 . )٢(هذا احلديث نص يف حتريم إتباع اجلنازة التي معها النائحة: وجه الداللة

لك مع عدم إنكار املنكر، أما مع إنكاره  بالتسليم بذ:يمكن أن يناقش: مناقشة الدليل األول
 . للمنكر فال يدخل يف النهي

 :الدليل الثاين
أن يف اتباعها مع وجود املنكر إقرار للمعصية؛ ألنه يؤدي إىل اسـتامع املحظـور ورؤيتـه مـع 

 . )٣(قدرته عىل ترك ذلك
ما من أنكره وهنى  أن هذا يف حق من مل ينكر املنكر، أ:يمكن أن يناقش: مناقشة الدليل الثاين

 .عنه وأبغضه فإنه مل يقر باملعصية، وأما حضوره فلحق امليت
 

 : املوازنة والرتجيح
بـأن : القـول األول، القائـل: يظهر بعد النظر يف األقـوال، وأدلـتهم، أن الـراجح واهللا أعلـم

 ـــــــــــــــــ
 ).١٥٨٣(برقم ) ٢٧٧(يف النهي عن النياحة : اجلنائز، باب: سننه، كتاب: ابن ماجه يف: أخرج احلديث)   ١(

 ).  ١١٤٠٥(برقم ) ٧/٢٢٦(من كرهه : يف خروج النساء مع اجلنازة: اجلنائز، باب: مصنفه، كتاب: ابن أيب شيبة يفو
 ).٥٦٦٨(برقم ) ٩/٤٩٧( املسند: وأمحد يف

 ).١٣٤٩٨(برقم ) ١٢/٣١٠(املعجم الكبري: والطرباين يف
ما ينهى عنه من الدعاء بدعوى اجلاهلية، ورضب اخلد، وشق اجليب، : اجلنائز ، باب: السنن الكربى، كتاب: والبيهقي يف

 ).٤/٦٤(ونرش الشعر، واحللق، واخلرق، واخلدش 
    .»أبو حييى هذا القتات، وفيه مقال، وبقية رجاله ثقات « :  عن رجال اإلسناد)٥/١٤٠(نيل األوطار : وقال الشوكاين يف
 ).٢٧٧(تعليقه عىل سنن ابن ماجه : وحسنه األلباين يف

َّ الرنة:هَّوران  .ّرنت املرأة إذا صاحت: يقال مصوته، :ّورانه ، فيه ترجيع، صوت مع بكاء وهوالصوت،: َّ
 .   )٥/١٤١(نيل األوطار ، )٢/٢٥٨(لسندي  ل ابن ماجهسنن، رشح )١٥٥١(حيط القاموس امل :ينظر

 ). ٥/١٤١(نيل األوطار : ينظر)   ٢(
 ). ٢/١٣١(، رشح منتهى اإلرادات للبهويت )٤/١٨٣(كشاف القناع : ينظر)   ٣(



 
 

 

ن هبـا مـن املنكر ينكر، وال يسقط حق اجلنازة؛ وذلك ألن إتباع اجلنـازة سـنة، فـال يـرتك بـام اقـرت
 .  )١(البدعة
 
 : مذاهب العلامء يف اعتبار الفرق-ب

 :اختلف العلامء يف اعتبار الفرق عىل قولني
الفرق بني ترك حضور الوليمة وشهود اجلنازة عند وجود املنكر فـيهام، وهـو : القول األول

 .بذلكأن حضور الوليمة يسقط حق صاحبها لوجود املنكر، وأما شهود اجلنازة فال يسقط حقها 
، واختيار شـيخ اإلسـالم ابـن )٣(، ورواية عند احلنابلة)٢(وهو القول الصحيح عند الشافعية

 .)٤(تيمية
 عدم الفرق بني ترك حضور الوليمة وشهود اجلنازة عند وجود املنكر فيها: القول الثاين

 :وهؤالء اختلفوا يف وجه اجلمع عىل قولني
 . لوليمة واجلنازةً أنه يسقط حق كال من صاحب ا:القول األول

 . )٥(وهو قول احلنابلة

 ـــــــــــــــــ
 ). ١/١٦٧ ( رشح غرر األحكامدرر احلكام: ينظر )  ١(
، حتفـة )٣/٢٢٥(، أسـنى املطالـب )٨/٣٤٨(العزيـز رشح الـوجيز :  من أجل املنكرينظر قوهلم يف ترك حضور الوليمة )  ٢(

 ).٧/٤٣٠(املحتاج 
 ).١/٣١٢(أسنى املطالب :  من أجل املنكروينظر قوهلم يف عدم ترك شهود اجلنازة

، رشح منتهـى )١٩-١٢/١٨(، كشـاف القنـاع )٨/٣٣٥(اإلنصاف :  من أجل املنكرينظر قوهلم يف ترك حضور الوليمة)  ٣(
 ).٥/٢٩٠( للبهويت اإلرادات

، )٢/٥٤٣(، اإلنصـاف )٣/٣٧١(، الفـروع )٣/٤٠٢(املغني :  من أجل املنكروينظر قوهلم يف عدم ترك شهود اجلنازة
 ). ٤/١٨٣(كشاف القناع 

 ).٤/٢٠٩(املستدرك عىل الفتاوى : ينظر)   ٤(
، رشح منتهـى )١٩-١٢/١٨(القنـاع ، كشـاف )٨/٣٣٥(اإلنصاف :  من أجل املنكرينظر قوهلم يف ترك حضور الوليمة)   ٥(

 ).٥/٢٩٠(اإلرادات للبهويت 
، كشاف )٢/٥٤٣(، اإلنصاف )٣/٣٧١(، الفروع )٣/٤٠٢(املغني :  من أجل املنكروينظر قوهلم يف ترك شهود اجلنازة

= 

٣٢٦ 



 
 

 ٣٢٧ 

 . أنه ينكر املنكر، وجيوز له أن حيرض يف كل منهام:القول الثاين
  .)٢(، ووجه عند الشافعية)١(وهو قول احلنفية

 

 :الرتجيح
اعتبار الفرق بينها؛ وذلك ألن حضور الوليمـة حلـق صـاحب : يظهر أن الراجح واهللا أعلم

 . املنكر يف بيته وبإذنهالبيت وقد سقط حقه بوجود 
 .أما شهود اجلنازة فهي حلق امليت، وال يسقط حقه بفعل احلي املتضمن للمنكر

 

  
 . عبادة حصل عندها منكر: أن كال الفرعني



  
بخـالف حـق شـهود اجلنـازة فإنـه ال يسـقط أن حق حضور الوليمة يسقط بوجـود املنكـر؛ 

 . بوجود املكر فيها


  
أن احلق يف اجلنازة للميت فال يرتك حقه ملا فعله احلي من املنكر؛ وأما احلق يف الوليمـة فهـو 

 . )٣(لصاحب البيت، فإذا أتى فيها باملنكر فقد أسقط حقه من اإلجابة

 ــــــــــــــــــ
 ). ٢/١٣١(، رشح منتهى اإلرادات للبهويت )٤/١٨٣(القناع  =
، حاشـية ابـن )٦/١٣(، تبيني احلقائق )٥/١٢٧(بدائع الصنائع :  املنكر من أجلينظر قوهلم يف عدم ترك حضور الوليمة)   ١(

 ).٦/٣٤٧(عابدين عىل الدر املختار 
 رشح ، درر احلكام)٨/٤٤٨(، العناية )١/٣١٠(بدائع الصنائع :  من أجل املنكروينظر قوهلم يف عدم ترك شهود اجلنازة

 ). ٢/٢٠٧(، البحر الرائق )١/١٦٧ (غرر األحكام
، حتفة )٣/٢٢٥(، أسنى املطالب )٨/٣٤٨(العزيز رشح الوجيز :  من أجل املنكرر قوهلم يف عدم ترك حضور الوليمةينظ)   ٢(

 ).٧/٤٣٠(املحتاج 
 ).١/٣١٢(أسنى املطالب :  من أجل املنكروينظر قوهلم يف عدم ترك شهود اجلنازة

 ). ٤/٢٠٩(املستدرك عىل الفتاوى )   ٣(



 
 

 ٣٢٨ 

 





 
 وكالم اإلمام أمحد يدل عىل أنه ينهى عن اإلذن «  :– رمحه اهللا –قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

؛ بخـالف اإلذن للمسـلمة إىل املسـجد، فإنـه مـأمور )٣( والبيعـة)٢( باخلروج إىل الكنيسـة)١(للذمية
 .)٤(»بذلك
 

  
 :  مذاهب العلامء يف أحكام الفرعني الفقهيني-أ

 :اإلذن للذمية باخلروج للكنيسة: الفرع األول

 ـــــــــــــــــ
اليهود والنصارى، ويقال أهـل الذمـة؛ ألهنـم أدوا اجلزيـة : األمان، وأهل الذمة: هل الذمة، والذمة هي املرأة من أ:الذمية)   ١(

أهـل الذمـة، : كل حرمة تلزمك إذا ضيعتها املذمة، ومن ذلك يسـمى أهـل العهـد: فأمنوا عىل دمائهم وأمواهلم، والذمام
 . أي رجل له عهد: ورجل ذمي

، لسـان )٢٢١( عىل أبواب املقنـع ، املطلع)٥/١٩٢٥) (ذم:مادة(، الصحاح )٢/٣٤٦) (ذم:مادة(مقاييس اللغة : ينظر
 ). ١٢/٢٢١) (ذمم: مادة(العرب 

ْكنشـت، وقيـل: كنيسة اليهود، ومجعها كنائس، وهي معربـة أصـلها: معبد النصارى، وقيل:الكنيسة)   ٢( ْ هـي متعبـد اليهـود :ُِ
 . ِوالنصارى، وتقع عىل بيعة النصارى، وصالة اليهود

، )٢٢٥-٢٢٤ ( عىل أبوب املقنع، املطلع)٢/٢٣٤ ( يف ترتيب املعرب، املغرب)٣/٩٧٢) (كنس: مادة(الصحاح : ظرين
 ). ٦/١٩٩) (كنس: مادة(لسان العرب 

ٌبيع، وقيل: كنيسة النصارى، واجلمع: َالبيعة)   ٣( َ  .كنيسة اليهود: ِ
 ).٨/٢٦) (بيع:مادة(، لسان العرب )٢٢٥-٢٢٤ ( عىل أبوب املقنع، املطلع)٣/١١٨٩) (بيع: مادة(الصحاح : ينظر

 ).٤/٢٢٠(املستدرك عىل الفتاوى )   ٤(
 ). ٣٥٣(، األخبار العلمية من االختيارات الفقهية )٤/٥٦١(الفتاوى الكربى :وينظر



 
 

 ٣٢٩ 

 : صورة املسألة
 إذا تزوج املسلم ذمية، وأرادت اخلروج إىل الكنيسة، فهل له منعها؟

 : قولنياختلف العلامء يف ذلك عىل 
 .  له منعها من اخلروج للكنيسة:القول األول

 .)٣(، واحلنابلة)٢(، والشافعية)١(وهو قول احلنفية
 .  ال متنع من اخلروج للكنيسة:لثاينالقول ا

 . )٥(، ورواية عند احلنابلة)٤(وهو قول املالكية
 

 :أدلة القولني
 :أدلة القول األول
 : الدليل األول

ه الذمية باخلروج ملكان العبادة، إعانة هلا عىل أسباب الكفر، وإقامـة أن يف إذن الزوج المرأت
 . )٦(شعائره، فكان له منعها، وعدم اإلذن فيه

 : الدليل الثاين
 . )٧(أن يف خروج الذمية للكنيسة، تفويت حلق الزوج يف االستمتاع، وهو له يف كل وقت

 ـــــــــــــــــ
 ). ١/٢٨١(، الفتاوى اهلندية )٣/١١١(، البحر الرائق )٢/٣١١(بدائع الصنائع : ينظر)   ١(
 مع حوايش الرشواين )٧/٣٢٦(، حتفة املحتاج )٤/٣١٤(، مغني املحتاج )٣/١٦١(، أسنى املطالب )٦/٢٠(األم : ينظر)   ٢(

 . وابن قاسم
، مطالب )٥/٣١١(، رشح منتهى اإلرادات للبهويت )١٢/٨٤(، كشاف القناع )٧/١٩٥(، املبدع )٨/٣٩٧(الفروع : ينظر)   ٣(

 ). ٥/٢٦٤(أويل النهى 
، الفواكه )٣/٢٢٦(خليل للخريش ، رشح  مع مواهب اجلليل)٣/٤٧٧(التاج واإلكليل ، )٤/١٥٧(املدونة : ينظر)   ٤(

 ). ٢/٢٦٧(، حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري )٢/١٩(الدواين 
 ). ٨/٣٥٣(اإلنصاف : ينظر)   ٥(
 ).   ٢/٨٢٠(أحكام أهل الذمة البن القيم : ينظر)   ٦(
 .   )٢/٨٢٠(ة البن القيم أحكام أهل الذم، )٦/٢٠(األم : ينظر)   ٧(



 
 

 ٣٣٠ 

مية ملكـان عبادهتـا، إقامـة لشـعائر أن يف خروج الذ: يمكن أن يستدل هلم: لثايندليل القول ا
 .ليس له منعها من ذلكفدينها، 

 
 :املوازنة والرتجيح

 رجحـان القـول األول، وذلـك ألن خـروج املـرأة الذميـة إىل مكـان – واهللا أعلم –            يظهر 
 .عبادهتا فيه إعانة عىل أسباب الكفر، وإقامة شعائره

 

 : للمسجداإلذن للمسلمة باخلروج : الفرع الثاين
 : صورة املسألة

 إذا أرادت املرأة املسلمة اخلروج إىل املسجد للصالة، فهل لزوجها أن يمنعها من ذلك؟ 
 : اختلف العلامء يف هذه املسألة عىل أقوال

 .  ال متنع املسلمة من اخلروج للمسجد:القول األول
 . )٢(، واحلنابلة)١(وهو قول املالكية

 .  له منعها:القول الثاين
 . )٣(هو قول متأخري احلنفيةو

 .  إن كانت عجوز فليس له منعها، وإن كانت شابة فله منعها:القول الثالث
 .)٥(، والشافعية)٤(وهو قول أيب حنيفة وصاحباه
 ـــــــــــــــــ

، )٢/٣٥( خليل للخريش ، رشح )٢/١١٦(مواهب اجلليل ، مواهب اجلليل مع ) ٢/١١٦(التاج واإلكليل : ينظر)   ١(
 ). ١/٣٣٦(حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري 

مطالـب أويل النهـى ، )١/٥٥١(، رشح منتهـى اإلرادات للبهـويت )٣/١٧٧(، كشاف القنـاع )٢/٤٥٨(الفروع : ينظر)   ٢(
)١/٦١٢ .( 

، درر )١/٣١٧( فتح القدير، فتح القدير البن اهلـامم  مع)١/٣١٧ ( رشح اهلداية، العناية)١/١٣٩(تبيني احلقائق : ينظر)   ٣(
 ). ١/٥٦٦(، حاشية ابن عابدين عىل الدر املختار )١/٣٧٦(، البحر الرائق )١/٨٦ ( رشح غرر األحكاماحلكام

 ). ١/٣٨٦( فتح القدير، البحر الرائق  مع)١/٣١٧ ( رشح اهلداية، العناية)١/١٣٩(احلقائق تبيني : ينظر)   ٤(
،  وابن قاسم مع حوايش )٢/٥٥٢(، حتفة املحتاج )١/٢١٠(، أسنى املطالب )٤/٩٤ ( للنووياملجموع: ينظر)   ٥(

 ). ١/٤٦٧(مغني املحتاج 



 
 

 ٣٣١ 

 : أدلة األقوال
  :أدلة القول األول
 :الدليل األول

ا إماء اهللا مساجد ال متنعو: (عن ابن عمر ريض اهللا عنهام أن النبي عليه الصالة والسالم قال
 . )١()اهللا

 هذا احلديث نص يف هني األزواج عن منع النساء من اخلروج للمسـاجد هنـي :وجه الداللة
 . )٢(حتريم

 : نوقش من وجهني: مناقشة الدليل األول
 أن النهي هنا هني تنزيه؛ ألن حق الزوج يف مالزمة املسكن واجب فال نرتكـه :الوجه األول 

 . )٣(للفضيلة
 . )٤( أنه حممول عىل العجوز التي ال تشتهى:الثاين الوجه

 بعدم وجود الصارف عن التحريم، وإذا مل يوجد :أجيب: اجلواب عن مناقشة الدليل األول
 . فيبقى عىل األصل
 :الدليل الثاين

إذا استأذنت أحدكم امرأته إىل : (عن ابن عمر ريض اهللا عنهام أن عليه الصالة والسالم قال
 . )٥()يمنعهااملسجد فال 

 ـــــــــــــــــ
 ).٩٠٠(برقم ) ١٩٥(ٌ اجلمعة، باب :صحيحه، كتاب: البخاري يف: أخرج احلديث)   ١(

 . ، واللفظ هلام)٤٤٢(برقم ) ١/٢٠٦(خروج النساء إىل املساجد : الصالة، باب: صحيحه، كتاب: ومسلم يف
 ). ٥/٤٢٦(، نيل األوطار )١٠/٢٢٤(املغني : ينظر)   ٢(
 ). ٤/١٩٩(املجموع للنووي : ينظر)   ٣(
 ). ١/٢١٠(أسنى املطالب : ينظر)   ٤(
بـرقم ) ١٩١(اسـتئذان املـرأة زوجهـا بـاخلروج للمسـجد : األذان، باب: صحيحه، كتاب: البخاري يف: خرج احلديثأ)   ٥(

)٨٧٣.( 
 . ، واللفظ له)٤٤٢(برقم ) ١/٢٠٦(خروج النساء إىل املساجد : الصالة، باب: صحيحه، كتاب: ومسلم يف



 
 

 

 . )١()إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إىل املسجد فأذنوا هلن: (ويف رواية عنه
 : وجه الداللة

 . )٢(احلديث رصيح يف النهي عن املنع للنساء عن املساجد عند االستئذان
 . )٣(بأن األمر يف احلديث حممول عىل االستحباب : نوقش: مناقشة الدليل الثاين
 بـأن األصـل أن حيمـل عـىل هنـي التحـريم لعـدم :أجيـب: الدليل الثايناجلواب عن مناقشة 

 . وجود الصارف
 

 : أدلة القول الثاين
 :الدليل األول

  مـا أحـدث النسـاء، ملـنعهن كـام rلـو أدرك رسـول اهللا « :عن عائشة ريض اهللا عنها قالـت
 . )٤(»منعت نساء بني إرسائيل 

 : وجه الداللة
 . )٥(للنساء أن خيرجن إىل املساجد، إذا حدث يف النساء فسادفيه دليل عىل أنه ال ينبغي 

 : نوقش من وجهني: مناقشة الدليل األول
ـو :الوـجـه األول ـة، وـه ـب، والزيـن ـس، والطـي ـداث حـسـن املالـب ـول ـعـىل إـح ـا حمـم  أن قوـهل

 . )٧()ًإذا شهدت إحداكن املسجد فال متس طيبا : (r بقوله )٦(خمصوص
 ـــــــــــــــــ

بـرقم ) ١٩٠(ج النسـاء إىل املسـاجد بالليـل والغلـس خرو: األذان، باب: صحيحه، كتاب: البخاري يف: أخرج احلديث)   ١(
 .واللفظ له ،)٨٦٥(

 ). ٤٤٢(برقم ) ٢٠٧-١/٢٠٦(خروج النساء إىل املساجد : الصالة، باب: صحيحه، كتاب: ومسلم يف
 ). ٢٤٧(إحكام األحكام : ينظر)   ٢(
 ). ٤/١٩٩ (املجموع للنووي: ينظر)   ٣(
 ،)٨٦٩(برقم ) ١٩١(انتظار الناس قيام اإلمام العامل : األذان، باب: ، كتابصحيحه: البخاري يف: أخرج احلديث)   ٤(

 ). ٤٤٥(برقم ) ٢/٣٤(خروج النساء إىل املساجد : الصالة، باب: صحيحه، كتاب: ومسلم يف
 ). ٢/٣١٥(طرح التثريب : ينظر)   ٥(
 ). ٢/٣١٦( طرح التثريب ،)٢٤٩(إحكام األحكام : ينظر)   ٦(
مـن روايـة )٤٤٣(بـرقم ) ٢/٣٣(خروج النساء إىل املساجد : الصالة، باب: صحيحه، كتاب: مسلم يف: ثأخرج احلدي)   ٧(

= 

٣٣٢ 



 
 

 ٣٣٣ 

ًأيام امرأة أصابت بخورا  : (t احلديث الذي رواه أبو هريرة وقوله عليه الصالة والسالم يف
 . )١()فال تشهد معنا النساء اآلخرة

ً بأنه ال يدل عىل منع النساء مطلقا؛ ألنه ال يرتتب عىل ذلك تغري احلكـم؛ ألهنـا :الثاين الوجه
مل ير، : نع فيقاللو رأى مل: ًعلقته عىل رشط مل يوجد يف زمانه، بل قالت ذلك بناءا ظن ظنته، فقالت

 . )٢(ومل يمنع، وظنها ليس بحجة
 :الدليل الثاين
قد علمت  :(rيا رسول اهللا إين أحب الصالة معك، فقال رسول اهللا :  قالت)٣(عن أم محيد

الصالة معـي، وصـالتك يف بيتـك خـري لـك مـن صـالتك يف حجرتـك، وصـالتك يف  أنك حتبني
 دارك خـري لـك مـن صـالتك يف مسـجد حجرتك خـري لـك مـن صـالتك يف دارك، وصـالتك يف

 .)٤()قومك، وصالتك يف مسجد قومك خري لك من صالتك يف مسجدي
 ــــــــــــــــــ

 . زينب امرأة عبداهللا بن عمر ريض اهللا عنهام =
 ). ٤٤٤(برقم ) ٢/٣٣(خروج النساء إىل املساجد : الصالة، باب: صحيحه، كتاب: مسلم يف: أخرج احلديث)   ١(
 ). ٥/٤٢٩(نيل األوطار : ينظر)   ٢(
 .  هذا احلديث، وأخرج هلا الثالثةrامرأة أيب محيد الساعدي، روت عن النبي : هي)   ٣(

، )٨/١٩٧ ( يف متييـز الصـحابة، اإلصـابة)٩٥٠(يف معرفة األصحاب ، االستيعاب )٦/٣٤٨٨(معرفة الصحابة : ينظر
 ).  ٢/٦٦٤(تعجيل املنفعة 

 ).٧٧٠٢(برقم ) ٥/٢٠٣(من كره ذلك : الصالة، باب: تاباملصنف، ك: ابن أيب شيبة يف: أخرج احلديث)   ٤(
 ).٢٧٠٩٠(برقم ) ٤٥/٣٧(املسند : أمحد يفو

اختيار صالة املرأة يف حجرها عىل صالهتا يف دارها : صحيحه، مجاع أبواب صالة النساء يف اجلامعة، باب: وابن خزيمة يف
 ).١٦٨٩(برقم ) ٣/٩٥(

 ).٢٢١٧(برقم ) ٥٩٦-٥/٥٩٥(فرض متابعة اإلمام : بابالصالة، : اإلحسان، كتاب: وابن حبان يف
 ).٢٥/٣٥٦(املعجم الكبري : والطرباين يف
االختيـار للـزوج إذا اسـتأذنت امرأتـه إىل املسـجد أن ال يمنعهـا : الصـالة، بـاب: السنن الكـربى، كتـاب: والبيهقي يف

)٣/١٣٣.( 
 .»إسناده حسن « ): ٢/٣٥٠(فتح الباري: وقال احلافظ ابن حجر يف

 . »رجاله رجال الصحيح، غري عبداهللا بن سويد األنصاري، وثقه  ابن حبان « ):٢/١٥٤(جممع الزوائد : وقال اهليثمي يف



 
 

 ٣٣٤ 

 : وجه الداللة
وفيه داللة عىل أن األمر بـأن ال يمنعـه أمـر نـدب واسـتحباب ال أمـر فـرض «: قال البيهقي

 . )١(»وإجياب وهو قول عامة أهل العلم 
 منعها من الصالة يف املسـاجد هنـي أدب ال أنـه إن هنيه عن«: فقال)٢(وكذا جزم به ابن بطال

 . )٣(»واجب عليه أن ال يمنعها 
 بأنه ال يدل عىل منع النساء من اخلـروج للمسـاجد، :يمكن أن يناقش: مناقشة الدليل الثاين

 . وإنام يدل عىل أفضلية الصالة يف البيت عىل الصالة يف املسجد وهذا مسلم
 الرش يف هذه األعصار كثرية؛ بخالف العرص األول، فـال  أن الفتن وأسباب:الدليل الثالث

 . )٤(ُيرتك احلق الواجب لفضلة
 بأنه يمكن تدارك ذلك، بالبعد عن أسـباب الفتنـة :يمكن أن يناقش: مناقشة الدليل الثالث

 . من الطيب، والزينة
 

 : أدلة القول الثالث
 . )٥( يف عدم منع العجوز الكبرية:لة القول األولاستدلوا بأد

 . )٦( يف منع الشابة من اخلروج للمسجد:واستدلوا بأدلة القول الثاين
 : ونوقش التفريق بني الشابة وغريها

 ـــــــــــــــــ
 ). ٣/١٣٣(السنن الكربى )   ١(
 أخذ عن أيب  من كبار املالكية، عيل بن خلف بن بطال البكري القرطبي، ثم البلنيس، أبو احلسن ، ويعرف بابن اللجام،:هو)   ٢(

عمر الطلمنكي وابن عفيف، وكان من أهل العلم واملعرفة، عني باحلديث العناية التامة، ورشح صحيح البخاري، ورواه 
 .هـ٤٤٩سنة : هـ، وقيل٤٤٤تويف ببلنسية سنة ، الناس عنه

    ).١/١١٥(، شجرة النور الزكية )١٨/٤٧(  ، سري أعالم النبالء)٨/١٦٠( املدارك ترتيب :ينظر يف ترمجته
 ). ٢/٣١٤(طرح التثريب )   ٣(
 ). ١/٢١٠(، أسنى املطالب )٥/٩(، املجموع للنووي )١/٣٣٦(البحر الرائق : ينظر)   ٤(
 . ٣٣١ تقدمت يف ص)   ٥(
 . ٣٣٢ تقدمت يف ص)   ٦(



 
 

 ٣٣٥ 

 – مـن حسـن املالبـس والطيـب والزينـة –بأن هذا التفريق فيه نظر؛ ألهنا إذا عرت مما ذكر 
 .)١(وكانت مسترتة حصل األمن عليها سواء كانت عجوز أم شابة

 
 : يحاملوازنة والرتج

بـأن :  القـول األول، القائـل- واهللا أعلم-بعد النظر يف األقوال، وأدلتهم يظهر أن الراجح 
املسلمة ال متنع من اخلروج للمسجد؛ وذلك لرصاحة األحاديث الدالة عىل النهي عن منع النساء 

 . من اخلروج للمساجد
ُّعـىل التسـرت وعـدم ولكن ال بد هلن عند إرادة خروجهن إىل املساجد للصـالة، أن حيرصـن 

ُإبداء الزينة، وأن ال يكن متزينات، وال متطيبات، وأن ال يزامحن الرجال ِّ ِّ)٢(. 
 : مذاهب العلامء يف اعتبار الفرق-ب

 : اختلف العلامء يف اعتبار الفرق عىل قولني
ـول األول ـاخلروج :الـق ـاخلروج للكنيســة، واإلذن للمســلمة ـب ـة ـب ـني اإلذن للذمـي ـرق ـب الـف

هو أن له منع امرأته الذمية من اخلروج للكنيسة، وليس لـه منـع امرأتـه املسـلمة مـن للمسجد، و
 .اخلروج للمسجد

  .)٣(وهو قول احلنابلة
ـاين ـول الـث ـاخلروج :الـق ـة، واإلذن للمســلمة ـب ـاخلروج للكنيـس ـة ـب ـني اإلذن للذمـي ـرق ـب  الـف

 للمسجد
 ـــــــــــــــــ

 ). ٧/١٥٧(نيل األوطار : ينظر)   ١(
، حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبـري )٢/١١٧(مواهب اجلليل : تنظر ضوابط خروج املرأة حلضور اجلامعة يف املسجد يف)   ٢(

-٣/١٧٨( كشاف القنـاع ،)٢/٤٥٨( الفروع ،)١/١٩٧(، إحكام األحكام )٤/١٩٩ (، املجموع للنووي)١/٣٣٦(
 ). ١/٥٥١( رشح منتهى اإلرادات للبهويت ،)١٧٩

، رشح )١٢/٨٤(شـاف القنـاع ، ك)٧/١٩٥(، املبدع )٨/٣٩٧(الفروع : ينظر قوهلم يف منع الذمية من اخلروج للكنيسة)   ٣(
 ).٥/٢٦٤(، مطالب أويل النهى )٥/٣١١(منتهى اإلرادات للبهويت 

، رشح منتهى )٣/١٧٧(، كشاف القناع )٢/٤٥٨(الفروع : وينظر قوهلم يف عدم جواز منع املسلمة من اخلروج للمسجد
 ).  ١/٦١٢(، مطالب أويل النهى )١/٥٥١(اإلرادات للبهويت 



 
 

 ٣٣٦ 

 :وهؤالء اختلفوا يف وجه اجلمع عىل قولني
 .  املرأة من اخلروج للكنيسة، أو للمسجد ال متنع:القول األول

 . )٢(، ورواية عند احلنابلة)١(وهو قول املالكية
 .  له منعها من اخلروج للكنيسة، أو للمسجد:القول الثاين

 .   )٤(، والشافعية)٣(وهو قول احلنفية
 

 :الرتجيح
يـه منفعـة اعتبار الفرق؛ وذلك ألن خروج الذميـة لـيس ف :- واهللا أعلم-يظهر أن الراجح 

 . دينية، وال دنيوية، وأما خروج املسلمة للمسجد فإنه فيه منفعة دينية هلا
 
  

 . أذن للمرأة باخلروج ملكان العبادة: أن يف كال الفرعني
 ـــــــــــــــــ

،  مع مواهـب اجلليـل)٣/٤٧٧(، التاج واإلكليل )٤/١٥٧(املدونة :  عدم منع الذمية من اخلروج للكنيسةينظر قوهلم يف)   ١(
 ).٢/٢٦٧(، حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري )٢/١٩(، الفواكه الدواين )٣/٢٢٦(رشح خمترص خليل للخريش 

مواهـب اجلليـل ، مواهـب مع ) ٢/١١٦(التاج واإلكليل : وينظر قوهلم يف عدم جواز منع املسلمة من اخلروج للمسجد
 ).  ١/٣٣٦(، حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري )٢/٣٥(، رشح خمترص خليل للخريش )٢/١١٦(اجلليل 

 ).٨/٣٥٣(اإلنصاف : ينظر قوهلم يف عدم منع الذمية من اخلروج للكنيسة)   ٢(
، رشح منتهى )٣/١٧٧(، كشاف القناع )٢/٤٥٨(الفروع : وينظر قوهلم يف عدم جواز منع املسلمة من اخلروج للمسجد

 ).  ١/٦١٢(، مطالب أويل النهى )١/٥٥١(اإلرادات للبهويت 
 ).١/٢٨١(، الفتاوى اهلندية )٣/١١١(، البحر الرائق )٢/٣١١(بدائع الصنائع : ينظر قوهلم يف منع الذمية من اخلروج للكنيسة)   ٣(

 فتح  مع)١/٣١٧ ( رشح اهلداية، العناية)١/١٣٩(تبيني احلقائق : جدوينظر قوهلم يف جواز منع املسلمة من اخلروج للمس
 ). ١/٣٨٦(القدير، البحر الرائق 

، حتفة )٤/٣١٤(، مغني املحتاج )٣/١٦١(، أسنى املطالب )٦/٢٠(األم : ينظر قوهلم يف منع الذمية من اخلروج للكنيسة)   ٤(
 . مع حوايش الرشواين وابن قاسم)٧/٣٢٦(املحتاج 

 ة، حاشي)١/٢١٠(، أسنى املطالب )٤/١٩٩(املجموع للنووي : قوهلم يف جواز منع املسلمة من اخلروج للمسجدوينظر 
 ). ١/٤٦٧(، مغني املحتاج  وابن قاسم مع حوايش )٢/٥٥٢(، حتفة املحتاج )١/٢٥٥(قليويب وعمرية 



 
 

 ٣٣٧ 

  
لكنيسة؛ وال جيوز له منع زوجتـه املسـلمة مـن جيوز للزوج منع زوجته الذمية من اخلروج ل

 . اخلروج للمسجد


  
أن املرأة إذا كانت ذمية فله منعها من اخلروج للكنيسة؛ ألن ذلك ليس بطاعـة، وال نفـع هلـا 

اء ال متنعـوا إمـ(: وهو قوله عليه الصالة والسـالمبه لبطالن عبادهتا؛ أما املسلمة فظاهر احلديث، 
 .  يمنعه من منعها، وألن خروجها للمسجد فيه طاعة هللا تعاىل)١()اهللا مساجد اهللا

 
 

       

 ـــــــــــــــــ
 .   )٣٣١ص  (تقدم ختريج احلديث)   ١(



 
 

 ٣٣٨ 

 
 
 
 
 
 
















 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 ٣٣٩ 


: 


 

بعد الدخول، يوجب االعتداد بثالثة )١(الطالق« : - رمحه اهللا –قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
؛ فإنـه ثبـت بالسـنة وآثـار الصـحابة، أن )٢(قروء، بنص القرآن، واتفاق املسلمني؛ بخـالف اخللـع

 .)٣(»العدة فيها استرباء بحيضة 
 

 ـــــــــــــــــ
َق مصدر من طلق، وهو يدل عىل التخلية، واإلرسال، يقال الطال:الطالق يف اللغة    )١( َ ًطلق يطلق طالقا، ومعنى الطالق:َ رفع : ََّ

 .قها زوجها، وطالقةَّطل: القيد، وامرأة طالق
) طلـق: مـادة(، لسان العرب )٤/١٥١٩) (طلق: مادة(، الصحاح )٤٢١-٣/٤٢٠) (طلق: مادة(مقاييس اللغة : ينظر

)١٠/٢٢٥.( 
 . قيد النكاح، أو بعضه بوقوع ما يملكه من عدد الطلقاتُّلَح: الح الفقهاءوالطالق يف اصط

 ).١٢/١٧٧(، كشاف القناع )٨/٤٢٩(، اإلنصاف )١٠/٣٢٣(املغني : ينظر 
ًت النعل وغريه خلعاْعَلَخ: ع، يقالْزالنَ:  بضم اخلاء وفتحها:ع يف اللغةْلُاخل)   ٢( ْ  خلع نزعته، واخللع بني الزوجني  استعارة من: ُ

َاللباس؛ ألن كل واحد منهام خلع لباس اآلخر َ. 
 ).  ٨/٧٦) (خلع: مادة( ، لسان العرب)٢/٢٠٩) (خلع: مادة(مقاييس اللغة : ينظر

 . فراق الزوج امرأته بعوض بألفاظ خمصوصة:واخللع يف اصطالح الفقهاء
 ).٧/٢١٩(املبدع : ينظر

 ).٣/١٥٦(االختيار لتعليل املختار : ينظرو
 ).٣٢٦-٣٢/٢٩٠(فتاوى ال)   ٣(

 .  طلب طهارة الرحم بحيضة:واالسترباء
 ).٣/٦٩٥(الدر النقي يف رشح ألفاظ اخلرقي : ينظر

، طلبـة الطلبـة )١/٦٥(، املغـرب يف ترتيـب املعـرب )٤٦٢(الزاهر يف غريب ألفاظ اإلمام الشـافعي : وينظر لالستزادة
)٢٤٢  .( 



 
 

 

  
 :  مذاهب العلامء يف أحكام الفرعني الفقهيني–أ 

 :العدة يف اخللع: الفرع األول
بسـبب بغضـها لـه، أو لسـوء عرشتـه، إذا طلبـت املـرأة مـن زوجهـا اخللـع؛ : صورة املسألة

 فخلعها، فكم تعتد؟
 
  : األقوال

 : اختلف العلامء يف ذلك عىل قولني
 .  أن عدة املختلعة استرباء بحيضة:القول األول

 .)٢(، واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية)١(وهو رواية عند احلنابلة
 . )٣( أن عدة املختلعة ثالثة قروء:القول الثاين 

 .)٧(، واملذهب عند احلنابلة)٦(، والشافعية)٥(، واملالكية)٤(نفيةوهو قول احل
 ـــــــــــــــــ

 ).٩/٢٧٩(، اإلنصاف )٨/١٢٠(، املبدع )٩/٢٤٤(، الفروع )١١/١٩٥(املغني : ينظر   )١(
 ). ٣٢٦-٣٢/٢٩٠(الفتاوى جمموع : ينظر)   ٢(
 :اختلف العلامء يف املراد بالقرء عىل قولني   )٣(

 .احليض:  أن القرء هو:القول األول
 . أمحد يف الصحيح من املذهب اإلماموهو قول احلنفية، ورواية عن

  رشح ،)١١/١٩٩(، املغنـي مع  فتح القـدير) ٤/١٣٦(ىل اهلداية ، العناية ع)٣/١٩٣(بدائع الصنائع : ينظر
 ). ٥/٥٩٤( رشح منتهى اإلرادات للبهويت ،)٥/٥٣٧(

 . الطهر:  أن القرء هو:القول الثاين
 . أمحد  اإلمام الشافعي، ورواية عن اإلمام مالك، و اإلماموهو قول

 . )١١/٢٠٠(، املغني )٨/٣٦٦(روضة الطالبني  ،)٥/٢٣( النوادر والزيادات:ينظر
، )٣/٢٦(، تبيني احلقائق )٢/٦٨٤ ( للمنبجي، اللباب)٣/١٧٢(، االختيار لتعليل املختار )٣/١٩٣(بدائع الصنائع : ينظر  )٤(

 ).١٣٦-٤/١٣٥(فتح القدير البن اهلامم 
 ).٢/٦٦٢(، املعونة للقايض عبد الوهاب )٢/٦٢١(الكايف البن عبدالرب : ينظر   )٥(
 ). ٨/١٢٥(، النجم الوهاج )١٥/٢٠١(، هناية املطلب )٦/٥٠٥(األم : نظري)   ٦(
، )٩/٢٧٨(، اإلنصاف )٨/١٢٠(، املبدع )٩/٢٤٤(، الفروع )١١/١٩٥(، املغني )٣١٦(اإلرشاد إىل سبيل الرشاد : ينظر)  ٧(

= 

٣٤٠ 



 
 

 ٣٤١ 

 :أدلة القولني
 : أدلة القول األول
 :الدليل األول

اختلعت منه، فجعل النبـي )١(أن امرأة ثابت بن قيس« : عن ابن عباس ريض اهللا عنهام، قال
r ٢(» عدهتا حيضة(. 

 : وجه الداللة من احلديث
 .ة املختلعة حيضةهذا احلديث نص يف أن عد

 ــــــــــــــــــ
 ).١٣/٢٠(كشاف القناع  =
 .ل سلو بنّمجيلة بنت أيب: هياختلف يف اسمها عىل أقوال، فقيل )   ١(

 ).٢/٦٤٢(، غوامض األسامء املبهمة )٨٨١(، االستيعاب يف معرفة األصحاب )٣/٦٦( الثقات البن حبان :ينظر
 . سلول بنّهي زينب بنت عبد اهللا بن أيب: وقيل
 .هي مريم املغالية: وقيل
 ).٦/٤١٥(األسامء املبهمة غوامض : ينظر
 هي حبيبة بنت سهل األنصاري: وقيل
 ). ٨٨١(، االستيعاب يف معرفة األصحاب )٣/١٠٠(ن   الثقات البن حبا:نظر

والذي يظهر أهنـام قصـتان « :هذه األقوال، وأوجه اجلمع بينها، ثم قال) ٣٩٩-٩/٣٩٨(فتح الباري : ذكر ابن  حجر يف
ّ ومها مجيلة بنت أيب و حبيبة بنت سهل-وقعتا المرأتني الف ؛ لشهرة اخلربين، وصحة الطريقني، واختالف السياقني؛ بخ-ُ

وهو أن هلـا -ما وقع من االختالف يف تسمية مجيلة ونسبها، فإن سياق قصتها متقارب فأمكن رد االختالف فيه إىل الوفاق
   . »-اسامن أو أحدمها لقب 

 رواه هذا احلديثو«: ، وقال)٢٢٢٩(برقم  ) ٣٣٨(يف اخللع : اب الطالق، بابتك:سننه، يف : أبو داود يف: أخرج احلديث)    ٢(
 . »ًمرسال r الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن النبي عبد

 .»هذا حديث حسن غريب« : ، وقال)١١٨٥(برقم  ) ٢٨٢(ما جاء يف اخللع : كتاب الطالق، باب: سننه، يف: والرتمذي يف
 بن بحر وإسـامعيل  عيلاهرو« : ، وقال)٧/٤٥٠(ما جاء يف املختلعة : كتاب العدد،باب: السنن الكربى، يف: والبيهقي يف

 .»هرسلفأ اه عبد الرزاق عن معمرً موصوال ، وروبن يزيد البرصي وغريمها عن هشام عن معمر
ً األحاديث هلا طرق يصدق بعضها بعضاهذهو« ):٣/٢٩٩(أعالم املوقعني : وقال ابن القيم يف ِّ« . 

 ).٢٨٢(تعليقه عىل سنن الرتمذي :  يفهصحح، و» شاهد لحديثول« ):٧/١٠٢(إرواء الغليل :  يف األلباينقالو



 
 

 

 :نوقش من وجهني: مناقشة االستدالل باحلديث
 .)١(أن احلديث ضعيف اإلسناد؛ ألنه مرسل: الوجه األول

 .  )٣( ً، و مسندا من طرق أخرى )٢(ً بأن احلديث روي موصوال:اجلواب عن الوجه األول
 بعمـوم )٥(ًا، فيحتمـل أن يكـون منسـوخ)٤( أن هذا أول خلع وقـع يف اإلسـالم:الوجه الثاين

 . )٦(M  ML  K  J     I  HL  :قوله تعاىل
 .بأن دعوى النسخ، دعوى حتتاج إىل دليل: اجلواب عن الوجه الثاين

  :الدليل الثاين
، أو r فأمرهـا النبـي rأهنا اختلعت عىل عهـد النبـي « : )٧(ُّعن الربيع بنت معوذ بن عفراء

 ـــــــــــــــــ
هو ضعيف : - أي غالم اخلالل-ًيرويه عكرمة مرسال، قال أبو بكر«: ، فإنه قال)١١/١٩٦( املغني : يفكام ذكر ابن قدامة)   ١(

 . »مرسل 
 . )٣٢/٣٣٥( جمموع الفتاوى :ينظرو 

 ً.معمر موصوالسامعيل بن يزيد وغريمها عن هشام عن إر، وحكام يف رواية عيل بن ب)   ٢(
 ).٧/٤٥٠(السنن الكربى للبيهقي : ينظر

 .ًكام يف رواية أيب داود، والرتمذي من حديث مهام بن يوسف مسندا)    ٣(
 ).٣٢/٣٣٠(جمموع الفتاوى : ينظر

 .سهل بن أيب حثمة: من قول راوي احلديثوهو يف إحدى روايات احلديث،  ذلككام ورد   )٤(
 ).١٦٠٩٥(برقم ) ٢٦/١٨(سند امل: اإلمام أمحد يف: أخرجها 

 ).٥٦٣٧(برقم ) ٦/١٠٣(املعجم الكبري: والطرباين يف
 .»فيه احلجاج بن أرطاة، وهو مدلس « ):٥/٤(جممع الزوائد :  وقال اهليثمي يف

 ).٥/٢٤٢٧(التلخيص احلبري : وينظر
 .)٨/١٢٠(، املبدع )٢/٦٨٤(اللباب للمنبجي : ينظر   )٥(
 . ورة البقرة من س) ٢٢٨(من اآلية )   ٦(
ِّ الربيع:هي)   ٧( َ  معوذ بن عفراء األنصارية، وعفراء أم معوذ، وأبوه احلارث بن رفاعة بن احلارث بن سواد بن مالك بن غنم  بنتُّ

ِّ، و الربيع هي أم احلارث بن رساقة، كانت من املبايعات حتت الشجرة، روت عن النبي  صىل اهللا عليه النجاربن مالك بن  َ ُّ
 .وسلم

، اإلصـابة يف متييـز الصـحابة )٣/١٩٨(أعـالم النـبالء  ، سري)٩٠٣( االستيعاب يف معرفة األصحاب : ينظر يف ترمجتها
= 

٣٤٢ 



 
 

 ٣٤٣ 

 .)١(»أمرت أن تعتد بحيضة 
 .ٌ أن هذا احلديث نص يف عدة املختلعة، وأهنا حيضة:يثوجه الداللة من احلد

  :الدليل الثالث
ُّأن الربيع بنت معوذ بن عفراء، اختلعت من زوجها عىل عهد عثامن ريض اهللا عنـه، فـذهب 

، »إن ابنة معوذ قد اختلعت من زوجها اليوم، أفتنتقل؟«  :  إىل عثامن ريض اهللا عنه، فقال)٢(عمها
ـثامن ريض اهللا ـال ـع ـهفـق ـيض حيضــة «  : عـن ـى ـحت ـنكح حـت ـا ال ـت ـدة، أـهن ـا ـع ـيس عليـه ـل، وـل تنتـق

 .)٣(»واحدة
 . أن عثامن قىض بأهنا تعتد حيضة، وهذا نص يف املسألة:وجه الداللة من األثر

 ــــــــــــــــــ
    ).١٢/٤٤٧(، هتذيب التهذيب  )٧/٦٤١( =
 ).٣٤٩٧(برقم ) ٥٤٣(ما جاء عدة املختلعة : الطالق، باب: سننه، يف كتاب: النسائي يف: أخرج احلديث   )١(

 ).٢٠٥٨(برقم ) ٣٥٥( عدة املختلعة : الطالق، باب: ه، يف كتابسنن: وابن ماجه يف
حديث الربيع بنت معـوذ « : ، وقال)١١٨٥(برقم ) ٢٨٢(ما جاء يف اخللع : الطالق، باب: سننه، يف كتاب:والرتمذي يف

 .»مرت أن تعتد بحيضة ُأ:الصحيح أهنا 
« أي رواية -وهذا أصح« : وقال) ٧/٤٥٠( عدة املختلعة ما جاء يف: العدد، باب: السنن الكربى، يف كتاب : والبيهقي يف

فهذه الرواية « :، وقال أيضا»  وليس فيه من أمرها، وال عىل عهد رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم -بالبناء للمجهول» ُأمرت 
 .»  هو الذي أمرها بذلكt ترصح بأن عثامن -»  عثامن أكربنا وأعلمنا «: التي فيهاروايةالأي  –

» ُأمرت «: أن الصحيح فيه:والثانيةإرساله، : إحدامها: أعل احلديث بعلتني« ):٣/٢٩٩(إعالم املوقعني : ل ابن القيم يفوقا
،  »rأمرها رسول اهللا «و » ُأمرت «بحذف الفاعل، والعلتان غري مؤثرتني، فإنه قد روي من وجوه متصلة، وال تعارض بني

ُ  يف حياته، وإذا كان احلديث قد روي بلفظ حمتمل، ولفظ رصيـح r رسول اهللا إذ من املحال أن يكون اآلمر هلا بذلك غري
ًيفرس املحتمل ويبينه، فكيف جيعل املحتمل معارضا للمفرس بل مقدما عليه  ً ُ ُ«  .  

 ).٢٨٢(الرتمذي سنن تعليقه عىل : األلباين يف: وصحح احلديث
 . النجار األنصاري اخلزرجي معاذ بن احلارث بن رفاعة بن احلارث بن:وعمها هو)   ٢(

    ).٦/١٤٠(، اإلصابة يف متييز الصحابة )٦٥٥( يف معرفة األصحاب االستيعاب :ينظر
 ).١٨٧٧٨(برقم ) ٤٤-١٠/٤٣(من قال عدهتا حيضة : الطالق، باب: مصنفه، كتاب: ابن أيب شيبة يف: أخرج األثر   )٣(

 ).٤٥١-٧/٤٥٠(ما جاء يف عدةاملختلعة :العدد، باب : السنن الكربى، يف كتاب: و البيهقي يف



 
 

 ٣٤٤ 

 : نوقش من وجهني :مناقشة الدليل الثالث
: ام قـاالريض اهللا عـنهام، فـإهن)٢(، وعـيل)١( بأن قول عثامن، قد خالفه قول عمر:الوجه األول

 .)٣(عدهتا ثالث حيض، وقوهلام أوىل
 :وأجيب عن الوجه األول بجوابني

 .)٤(أن املنقول عن عمر، وعيل ريض اهللا عنهام، إسناده ضعيف: اجلواب األول
ّ عىل تقدير ثبوت النزاع بني الصـحابة، فالواجـب رد مـا تنـازعوا فيـه إىل اهللا :اجلواب الثاين

 .)٥(لواجب حيضةّورسوله، والسنة قد بينت أن ا
أن عدهتا عدة :  معارض بام صح عن ابن عمر ريض اهللا عنهامt أن أثر عثامن :الوجه الثاين

 .)٦(املطلقة
 .)٧( أن ابن عمر ريض اهللا عنهام رجع عن هذا القول، إىل القول بأن عدهتا حيضة:أجيب

 ـــــــــــــــــ
جممـوع الفتـاوى : ، وشيخ اإلسالم ابن تيمية يف)١١/١٩٦(املغني :   ابن قدامة يفtنسب هذا القول لعمر بن اخلطاب    )١(

 .ً، ومل أظفر به مسندا يف كتب اآلثار التي بني يدي)٣٢/٣٣٥(
     .»عرف، وقد اعرتف بذلك الرافعي يف التذنيب ُ فال يtأما مذهب عمر« :التلخيص احلبري: وقال ابن حجر يف

 ).١٨٧٧٣(برقم ) ٤٢ /١٠(ما قالوا يف عدة املختلعة : الطالق، باب: مصنفه، كتاب: ابن أيب شيبة يف: أخرج األثر)   ٢(
 . »tرويناه من طريق ال تصح عن عيل بن أيب طالب « ):١١/٥٨٩(املحىل : وقال ابن حزم يف

 ).٨/١٢٠(، املبدع )١١/١٩٦(املغني : ينظر)   ٣(
 ).٥/١٩٩(،  زاد املعاد )٣٢/٣٣٥(جمموع الفتاوى : ينظر)   ٤(
 ) .٣٢/٣٢٣(جمموع الفتاوى : ينظر)   ٥(

 .)٣٤١ص  (وتقدم  خترجيه
 ).٨/١٢٠(املبدع : ينظر   )٦(

 ).١٦٣٨(برقم ) ٢/٧٥(طالق املختلعة : الطالق ، باب:املوطأ، كتاب : مالك يف:  ابن عمر ريض اهللا عنهامأخرج أثرو
 ).٣١٦-٧/٣١٥(اخللع عند غري السلطان : كتاب اخللع والطالق، باب: السنن الكربى، يف: والبيهقي يف

 ).٢٢٣٠(برقم ) ٣٣٨(يف اخللع : كتاب الطالق، باب: سننه، يف: داود يف أبو: أخرج األثر   )٧(
 ).١٨٧٧٧(برقم ) ١٠/٤٣(ضة عدهتا حي: من قال: الطالق، باب: مصنفه ،كتاب:وابن أيب شيبة يف

 ).٧/٤٥٠(ما جاء يف عدة املختلعة : العدد، باب: كتاب: السنن الكربى، يف: والبيهقي يف
 .»صحيح موقوف « : )٣٣٨(تعليقه عىل سنن أيب داود : قال األلباين يف



 
 

 ٣٤٥ 

 :الدليل الرابع
 .)١(»عدة املختلعة حيضة «: عن ابن عمر ريض اهللا عنهام

، وهو نص يف أن عدة )٢( أن هذا قول صحايب، وقول الصحايب حجة :جه الداللة من األثرو
 .املختلعة حيضة

 :الدليل اخلامس
 اإلمجاع، فقد أمجع الصحابة ريض اهللا عنهم، عىل أن عـدة املختلعـة حيضـة، وال يعلـم هلـم 

 .)٣(خمالف
 .»ه، أما عن غريهم فكثريمل يصح عن أحد من الصحابة خالف« :)٤(اسّحَّقال أبو جعفر الن

 
 : أدلة القول الثاين

 : الدليل األول
 .)٥(M   ML  K  J     I  HL  :قول اهللا تبارك وتعاىل

 أن الفرقة يف اخللع، فرقة بعد الدخول يف احليـاة، فتكـون ثالثـة قـروء، كسـائر :وجه الداللة
 .)٦(املطلقات

 ـــــــــــــــــ
 .)٣٤٤ص  (تقدم  خترجيه)   ١(
، روـضـة الـنـاظر )٢/٧٤٩( رشح اللـمـع للـشـريازي ،)٤/١١٨١(الـعـدة أليب يـعـىل :  يف" ـقـول الـصـحايبحجـيـة"  تنـظـر )٢(

 ).٣/٢١٧(، كشف األرسار للبخاري )٤٤٥(، رشح تنقيح الفصول )٢/٥٢٥(
 ).٣/٢٩٩( عالم املوقعنيإ: ينظر   )٣(
 .)٢/٥٥(الناسخ واملنسوخ :    يف)٤(

ّوأبو جعفر النحاس هو حاس، املرصي: َّ ، اللغوي املفرس األديـب، وكـان ّأمحد بن حممد بن إسامعيل املرادي، املعروف بالنَّ
الناسخ واملنسوخ، وإعراب القرآن، : ، من مؤلفاته»كان من أذكياء العامل «:من أهل العلم بالفقه والقرآن، وقال عنه الذهبي

 .هـ٣٣٨التفاحة، تويف بمرص سنة 
، وفيـات األعيـان )١/١٣٦(ة ، إنباه الرواة عىل أنباء النحـا)٣/٤٦٨(إرشاد األريب إىل معرفة األديب : ينظر يف ترمجته

 ).١/٦٨(، طبقات املفرسين )١٥/٤٠١(، سري أعالم النبالء )١/٩٩(
 . من سورة البقرة) ٢٢٨(من اآلية    )٥(
 ). ١١/١٩٦(املغني : ينظر)    ٦(



 
 

 

 :ثالثة أوجه نوقش من: مناقشة وجه الداللة
 ال جيوز االحتجاج هبـذه اآليـة، حتـى يتبـني أن املختلعـة مطلقـة، وهـذا حمـل :ولالوجه األ

 .)١(نزاع
عىل تقدير شمول النص هلا، فاخلاص يقيض عىل العام،  فإن هذه اآليـة عامـة، : الوجه الثاين

كاملختلعة، وغري املدخول هبا، واحلامل، : ُوقد خصصت بأدلة أخرجت غري واحدة من املطلقات
َّالتي مل حتض، واآليسة؛ وإنام تشمل اآلية املطلقة التي لزوجها عليها الرجعةواألمة، و ُ)٢(. 

ال نسلم لكم القياس عىل املطلقة، فليست العلـة يف األصـل، جمـرد الوصـف : الوجه الثالث
، وال نسلم احلكم يف مجيع الصـور؛ ثـم هـو -فرقة بعد الدخول يف احلياة :  وهي قولكم-املذكور

، ومن ذلك حـديث )٣(قة لزوجها، وقد دلت السنة عىل أن الواجب فيها االسترباءِمنقوض باملفار
 .)٤( عدهتا حيضةrامرأة ثابت بن قيس التي اختلعت منه، فجعل النبي 

 :الدليل الثاين
، rإىل رسول اهللا  جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شامس: عن ابن عباس ريض اهللا عنهام قال

 .  أعيب عليه يف خلق وال دين، ولكني أكره الكفر يف اإلسالميا رسول اهللا إين ما: فقالت
 ).أتردين عليه حديقته: (rفقال رسول اهللا 

 . نعم:  فقالت
 .)٥( )أقبل احلديقة، وطلقها تطليقة: (rفقال رسول اهللا 
 أن يطلقها، فدل عىل أن اخللع طالق، وهلـذا )٦( أمر ثابت بن قيسr أن النبي :وجه الداللة

 ـــــــــــــــــ
 ). ٣٢/٣٢٨(الفتاوى جمموع : ينظر)    ١(
 . املصدر السابق: ينظر)   ٢(
 . املصدر السابق: ينظر)   ٣(
 .)٣٤٢ص  (خترجيه متقد   )٤(
 ).٥٢٧٣(برقم ) ٩٤٨(اخللع وكيف الطالق فيه : الطالق ،باب: صحيحه، يف كتاب: البخاري يف: أخرج احلديث   )٥(
أبو حممد املدين، خطيب النبـي  :  ثابت بن قيس بن شامس بن مالك بن امرئ القيس اخلزرجي، أبو عبد الرمحن، ويقال:هو   )٦(

 عن النبي  صىل اهللا عليه وسلم،  وروى عنه أوالده حممد، وقيس، وإسامعيل، وأنس بن مالك، ،  روىوسلمصىل اهللا عليه 
 .هـ١٢استشهد بالياممة يف خالفة أيب بكر الصديق سنة ، ًشهد أحدا، واملشاهد كلها

= 

٣٤٦ 



 
 

 ٣٤٧ 

 .املطلقاتتعتد عدة 
 .)١(»وفيه دليل عىل أن العوض مبذول يف الطالق، الذي هو من حق الزوج« :قال الشنقيطي

 :نوقش من ثالثة أوجه :وجه الداللة مناقشة 
، rً، روى أيضا عن النبي r أن ابن عباس الذي يروي هذا اللفظ عن النبي :الوجه األول

 .)٢()أمرها أن تعتد بحيضة: (أنه
َن وصل الطالق بالعوض، ليس هو الطالق املطلـق يف كتـاب اهللا، فـإن ذلـك أ: الوجه الثاين ُ

ًجعله اهللا رجعيا، وجعل فيه تربص ثالثة قروء، وجعله ثالثا، وهذا ليس برجعي بداللة النص ً)٣( 
؛ وذلـك ألن هـذا ال يـدخل يف مسـمى )٥(، وال ترتبص فيـه املـرأة ثالثـة قـروء بالسـنة)٤(واإلمجاع

 .)٦(ق؛ وإنام يعرب عنه بلفظ الطالق مع قيد العوضالطالق عند اإلطال
ٌ، إذن لـه يف الطلقـة الواحـدة )٧()وطلقها تطليقـة:( للمخالعrأن قول النبي : الوجه الثالث

 .)٨(ٌبعوض، وهي الفسخ، وهني له عن الزيادة، وليس فيه أن عدهتا عدة املطلقة

 ــــــــــــــــــ
صـحابة ، اإلصـابة يف متييـز ال)١/٣٠٨(، سـري أعـالم النـبالء )١٠١(االستيعاب يف معرفة األصحاب : ينظر يف ترمجته =

    ).٢/١١(، هتذيب التهذيب )١/٣٩٥(
 ).١/٢٥٠(أضواء البيان )    ١(
 .)٣٤١ص  (وتقدم  خترجيه).٣٢/٢٩٧،٣٣١( جمموع الفتاوى: ينظر)    ٢(
¡  ¢  £   ¤  ¥   ¦  §   M :وهو قول اهللا تبارك وتعـاىل)    ٣(   �  ~}  |  {  z  y   xw  v

 ¶  µ   ́ ³  ²  ±   °¯    ®  ¬  «  ª  ©¨  Ç    Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾½   ¼  »  º  ¹  ¸ 
  ã   â  á     à   ß  Þ  Ý  Ü   Û  Ú  Ù  Ø×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê    É  È

   í  ì  ë  ê  é   è   ç  æå  äL ] ٢٣٠ – ٢٢٩: البقرةسورة  [ 
   ).٣/١٢٧٨( اإلقناع يف مسائل اإلمجاع :ينظر)    ٤(
 .)٣٤١ص  (قدم خترجيهت)    ٥(
 ).٣٢/٣٠٥( جمموع الفتاوى: ينظر)    ٦(
 .)٣٤٦ص  (خترجيه تقدم)    ٧(
 ).٣٢/٣١٠،٣٣١( جمموع الفتاوى: ينظر   )٨(



 
 

 ٣٤٨ 

 :الدليل الثالث
ِّأن الربيع بنت معوذ بن عفر :عن نافع : اء، جاءت هي وعمها، إىل عبداهللا بن عمر، فأخربتهُّ

أهنا اختلعت من زوجها يف زمان عثامن بن عفان، فبلغ ذلك عـثامن بـن عفـان فلـم ينكـره، وقـال 
 . )١(»عدهتا عدة املطلقة «:عبداهللا بن عمر ريض اهللا عنهام

ٌ، بل هي سـواء دل األثر عىل أن العدة يف الطالق، ال ختتلف باختالف الطالق: وجه الداللة
 .)٢(يف الطالق عىل وجه اخللع بالعوض، والطالق املبتدأ من غري عوض

  :نوقش من ثالثة أوجه: مناقشة الدليل الثالث
بأن عدهتا :  بأنه قد روي أن ابن عمر ريض اهللا عنهام رجع عن قوله، إىل القول:الوجه األول

 .)٣(»هو خرينا، وأعلمنا «:  عنهحيضة، فقد قال حني رجع إىل قول عثامن بن عفان ريض اهللا
 يف أن r أن هذا األثر عن ابن عمر ريض اهللا عـنهام، معـارض بحـديث النبـي :الوجه الثاين

 . )٤(عدة املختلعة حيضة
عـثامن بـن ً أيضـا بقـول  أن هذا األثر عن ابن عمر ريض اهللا عنهام، معـارض:الوجه الثالث
 .)٦(عنهام، وابن عباس ريض اهللا )٥(عفان ريض اهللا عنه

 ـــــــــــــــــ
 .)٣٤٤ص  (تقدم  خترجيه)   ١(
 ).٤/٦٧(املنتقى رشح املوطأ : ينظر   )٢(
 ).٣٢/٣٣٥(جمموع الفتاوى : ينظر)   ٣(

 ).١٨٧٧٨( برقم) ٤٤-١٠/٤٣(عدهتا حيضة : من قال: الطالق، باب: مصنفه، كتاب: ابن أيب شيبة يف: وأخرج األثر
 ).٧/٤٥١(ما جاء يف عدة  املختلعة : كتاب العدد، باب: السنن الكربى، يف: والبيهقي يف

 ).٣٢/٣٣٥(جمموع الفتاوى : ينظر   )٤(
 .)٣٤١ص  (ختريج احلديث وتقدم

 ).١١/١٩٦(املغني : ينظر   )٥(
 بـرقم) ١٠/٤٣(عـدهتا حيضـة : مـن قـال: الطالق، بـاب: مصنفه، كتاب: ابن أيب شيبة يف: عثامن بن عفان أثر وأخرج

)١٨٧٧٦.( 
 ).٤٥١-٧/٤٥٠( ما جاء يف عدةاملختلعة: العدد، باب: السنن الكربى، يف كتاب: والبيهقي يف

 ).١٨٧٨٠( برقم) ١٠/٤٥( حيضة عدهتا: من قال: الطالق، باب: مصنفه، كتاب: ابن أيب شيبة يف: أخرج األثر   )٦(
 ).٧/٤٥٠(ما جاء يف عدة  املختلعة : كتاب العدد، باب: السنن الكربى، يف: والبيهقي يف



 
 

 ٣٤٩ 

  :الرتجيح واملوازنة
 رجحـان القـول األول، -واهللا أعلم-بعد النظر يف األقوال يف املسألة، وأدلة كل قول يظهر 

 :أن عدة املختلعة حيضة؛ وذلك لآليت: القائل
 أن الذي صح عن أمري املؤمنني عثامن بن عفان، وابن عباس، وابن عمر، والربيع بنت ً:أوال

 .  )١(أن املختلعة تعتد حيضة: ٍثري من التابعني ، وكyمعوذ، وعمها 
ٌهو مقتىض القياس، فإنه استرباء ملجرد العلم بربآة : أن القول بأن عدة املختلعة حيضة: ًثانيا

ِّالرحم، فكفت فيه حيضة، كاملسبية، واألمة املستربأة، واحلرة املهاجرة ْ)٢(. 
  

 : منشأ اخلالف
 ؟)٣(اخللع أهو طالق، أم فسخ  عائد إىل يظهر أن منشأ اخلالف يف املسألة،

 .تعتد عدة املطلقة: ، قال)٤(طالق:  فمن قال أنه
 .)٦( تستربأ بحيضة: ، قال)٥(فسخ:  وبعض من قال بأنه

 ـــــــــــــــــ
 ).٣٢/٣٣٢،٢٩١(جمموع الفتاوى :    ينظر)١(

 . اآلثار عنهمختريج تقدمو
 ).٥/٦٧٩(زاد العاد : ينظر)    ٢(
    ).٤/١٣٦(فتح القدير البن اهلامم : ينظر   )٣(
 ).٢/٥٩٧(، اهلداية )٩/٤٧٤٧(التجريد للقدوري : وهم احلنفية، ينظر   )٤(

 ). ٢/٥٩٣(، الكايف البن عبدالرب )٢/٧٢٥(اإلرشاف للقايض عبدالوهاب :  وينظر قول املالكية يف
 ). ٣/٢٦٨(، مغني املحتاج )٢/٥١٥(، منهاج الطالبني )٦/٥٠٢(األم :  وينظر قول الشافعية يف

 ) . ٥/٣٦٠(رشح الزركيش : ة، يف رواية وينظر قول احلنابل
 ) .٣/٢٦٨(، مغني املحتاج )٢/٥١٥(منهاج الطالبني : وينظر قول الشافعية، يف أحد القولني   )٥(

 ).٥/٣٦٠(رشح الزركيش : وينظر قول احلنابلة، يف املذهب
لع كعدة الطالق، مع أن اخللع عنـدهم إال أن هذا البناء للمسألة ال يستقيم مع مذهب احلنابلة، فإهنم يرون أن العدة يف اخل

 .فسخ
 ). ١٣/٢٠(، كشاف القناع )٩/٢٧٨(، اإلنصاف )٨/١٢٠(املبدع : وينظر قول احلنابلة، يف رواية)    ٦(



 
 

 ٣٥٠ 

 : العدة يف الطالق: الفرع الثاين
  إذا طلق الرجل امرأته، فكم تعتد هلذا الطالق؟:صورة املسألة

 . عىل أن عدة املطلقة ثالثة قروء)٤(، واحلنابلة)٣(، والشافعية)٢(، واملالكية)١(اتفق علامء احلنفية

ّعدة املطلقة، ذات اإلقراء إذا كانـت حـرة وهـي مـن ذوات القـروء، ثالثـة « :قال ابن قدامة ُ
 .)٥(»قروء بال خالف من أهل العلم 

       
 : ويدل لذلك؛ الدليلني اآلتيني

 :الدليل األول
 . )٦(M      I  H  ML  K  JL : قال اهللا تعاىل

 . هذه اآلية نص يف عدة املطلقة، وأهنا ثالثة قروء: وجه الداللة من اآلية
 :الدليل الثاين

 .)٧(اإلمجاع؛ فقد أمجع العلامء عىل أن عدة املطلقة احلائل التي حتيض ثالثة قروء
 

 ـــــــــــــــــ
  مع،)١٣٦-٤/١٣٥ ( عىل اهلداية، العناية) ٣/٢٦(، تبيني احلقائق )٣/١٩٣(، بدائع الصنائع )٦/٣٩(املبسوط : ينظر)    ١(

 ). ٣/١٧٢(، االختيار لتعليل املختار )١٣٦-٤/١٣٥(تح القدير البن اهلامم فتح القدير، ف
، التاج واإلكليل )٣/١٠٩٤(، بداية املجتهد )٢/٦٦٢(، املعونة للقايض عبد الوهاب )٥/٢٥(النوادر والزيادات : ينظر)    ٢(

 ).٢/٥٧(، الفواكه الدواين )٥/٤٧٠(
-٩/٤٢٩(، العزيز رشح الوجيز )٦/١١٥(، الوسيط للغزايل )٤/٥٣٣(ريازي، املهذب للش)٥٣٠-٦/٥٢٩(األم : ينظر)    ٣(

 . مع حوايش الرشواين وابن قاسم)٨/٣٣٢(، حتفة املحتاج )٣/٣٩٠(، أسنى املطالب )٤٣٠
/ ١٣(، كشاف القناع )٩/٢٧٨(، اإلنصاف )٥/٥٣٥ (، رشح)٩/٢٤٠(، الفروع )١١/١٩٩(املغني : ينظر)    ٤(

 ). ٥/٥٩٤( اإلرادات للبهويت ، رشح منتهى)٢٠
 ). ١١/١٩٩(املغني )     ٥(
 .     من سورة البقرة) ٢٢٨(من اآلية )    ٦(
 ). ١١/١٩٩(املغني : ينظر)    ٧(



 
 

 ٣٥١ 

 : مذاهب العلامء يف اعتبار الفرق - ب
 : اختلف العلامء يف اعتبار الفرق عىل قولني

 . ثالثة قروءعدم الفرق بني عدة املختلعة وعدة املطلقة، فالعدة فيهام: قول األولال
   .)٤( واحلنابلة،)٣(والشافعية)٢( واملالكية،)١(وهو قول احلنفية

 الفرق بني عدة املختلعة وعدة املطلقة، وهـو أن عـدة املختلعـة حيضـة، وعـدة :القول الثاين
  . ثالثة قروءاملطلقة

 .)٦(، واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية)٥(احلنابلةوهو رواية عند 

 ـــــــــــــــــ
، )١٣٦-٤/١٣٥(، فتح القدير البن اهلامم )٣/٢٦(، تبيني احلقائق )١٩٣ /٣(بدائع الصنائع : ينظر قوهلم يف عدة املختلعة)    ١(

 ).٢/٦٨٤(، اللباب للمنبجي )٣/١٧٢(عليل املختار االختيار لت
-٤/١٣٥(، العناية ) ٣/٢٦(، تبيني احلقائق )٣/١٩٣(، بدائع الصنائع )٦/٣٩(املبسوط : وينظر قوهلم يف عدة املطلقة

 ) . ٣/١٧٢(، االختيار لتعليل املختار )١٣٦-٤/١٣٥(فتح القدير، فتح القدير البن اهلامم مع ) ١٣٦
 ).٢/٦٦٢(، املعونة للقايض عبد الوهاب )٢/٦٢١(الكايف البن عبدالرب : هلم يف عدة املختلعةينظر قو)    ٢(

، بدايـة املجتهـد )٢/٦٦٢(، املعونـة للقـايض عبـد الوهـاب )٥/٢٥(النوادر والزيـادات : وينظر قوهلم يف عدة املطلقة
 ).٢/٥٧(، الفواكه الدواين )٥/٤٧٠(، التاج واإلكليل )٣/١٠٩٤(

 ) .٨/١٢٥(، النجم الوهاج )١٥/٢٠١(، هناية املطلب )٦/٥٠٥(األم : ر قوهلم يف عدة املختلعةينظ)    ٣(
، العزيز )٦/١١٥(، الوسيط للغزايل )٤/٥٣٣(، املهذب للشريازي)٥٣٠-٦/٥٢٩(األم : وينظر قوهلم يف عدة املطلقة

 . حوايش الرشواين وابن قاسم مع)٨/٣٣٢(، حتفة املحتاج )٣/٣٩٠(، أسنى املطالب ) ٤٣٠-٩/٤٢٩(رشح الوجيز 
، )٨/١٢٠(، املبدع )٩/٢٤٤(، الفروع )١١/١٩٥(، املغني )٣١٦(اإلرشاد إىل سبيل الرشاد: ينظر قوهلم يف عدة املختلعة)    ٤(

 ).١٣/٢٠(، كشاف القناع )٩/٢٧٨(اإلنصاف 
، )٩/٢٧٨(، اإلنصاف )٥/٥٣٥ (، رشح )٩/٢٤٠(، الفروع )١١/١٩٩(املغني : وينظر قوهلم يف عدة املطلقة

 ). ٥/٥٩٤(، رشح منتهى اإلرادات للبهويت )٢٠/ ١٣(كشاف القناع 
 ).٩/٢٧٩(، اإلنصاف )٨/١٢٠(، املبدع )٩/٢٤٤(، الفروع )١١/١٩٥(املغني : ينظر قوهلم يف عدة املختلعة)    ٥(

، )٩/٢٧٨(، اإلنصاف )٥/٥٣٥ (، رشح )٩/٢٤٠(، الفروع )١١/١٩٩(املغني : وينظر قوهلم يف عدة املطلقة
 ). ٥/٥٩٤(، رشح منتهى اإلرادات للبهويت )٢٠/ ١٣(كشاف القناع 

 ). ٣٢/٢٩٠،٣٢٦(جمموع الفتاوى  :ينظر)     ٦(



 
 

 ٣٥٢ 

  :الرتجيح
هـو مقـتىض : وذلك ألن القول بأن عـدة املختلعـة حيضـة؛ الراجح واهللا أعلم اعتبار الفرق

قواعد الرشيعة، فإن العـدة إنـام جعلـت للمطلقـة ثـالث حـيض ليطـول زمـن الرجعـة، فيـرتوى 
مل تكن عليها رجعة، فاملقصود جمرد براءة الـرحم الزوج، ويتمكن من الرجعة يف مدة العدة، فإذا 
 . )١(من احلمل، وذلك يكفي فيه حيضة، كاالسترباء

 
 

ٍيف كال الفرعني وجد تربص من فرقة يف النكاح ٌ . 


  
 . عدة املطلقة فإهنا ثالثة قروءأن عدة املختلعة استرباء بحيضة؛ بخالف


 

M  H :أن ظاهر القرآن أن العدة إنام هي عـىل املطلقـة ، قـال تعـاىل: الدليل األول
  ML  K  J     IL)وليست املختلعة مطلقة)٢ ،َّ. 

 زمـن أن املطلقة لزوجها عليها رجعة، وهلا متعة بالطالق، ونفقة، وسكنى يف :الدليل الثاين
كان هذا : العدة، فإذا أمرت أن ترتبص ثالثة قروء؛ حلق الزوج؛ ليتمكن من ارجتاعها يف تلك املدة

 .ًمناسبا، وكان له يف طول العدة حق
أما غري املطلقة، كاملختلعة، فـإذا مل يكـم هلـا نفقـة وال سـكنى، وال متـاع، وال للـزوج احلـق 

 .)٣( واحدةبرجعتها، فالتأكد من براءة الرحم حتصل بحيضة

 ـــــــــــــــــ
 ).٥/١٩٧(زاد املعاد : ينظر   )١(
 . من سورة البقرة) ٢٢٨(من اآلية    )٢(
 .)٣٤١-٣٢/٣٤٠(جمموع الفتاوى  :ينظر)   ٣(

 .  ضمن موسوعة رشوح املوطأ)١٥/٩٨(االستذكار: وينظر



 
 

 ٣٥٣ 

 
 ؟)١( هل يعتد باخللع يف الطلقات الثالث أم ال:الفرع األول 

 .)٢(اليعتد به، وال ينقص به عدد الطالق: فمن قال بالفرق قال
 .)٤(يعتد به يف الطلقات الثالث: ، قال)٣(وبعض من قال بعدم الفرق

 . وقوع الطالق عىل املختلعة:الفرع الثاين
 .  )٥(اليلحق املختلعة طالق: فمن قال بالفرق، قال

 .   )٧(يلحقها الطالق كسائر املطلقات: ، قال)٦(وبعض من قال بعدم الفرق
 

       

 
  

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٣/١٠٥٨(بداية املجتهد : ينظر   )١(
    ). ٥/٣٤١(، رشح منتهى اإلرادات للبهويت )٨/٣٩٢(اإلنصاف :ينظر   )٢(
ة أن عـدة املختلعـ:    هناك من قال بعدم الفرق، ومل ينبني هذا الفرع عىل قوله، كالشافعية، واحلنابلة يف املذهب، فإهنم قـالوا)٣(

 . كاملطلقة، وقالوا بأن اخللع ال ينقص من عدد الطالق-كام سبق يف صدر املسألة–ثالثة قروء 
    ).٥/٣٤١(، رشح منتهى اإلرادات للبهويت )٨/٣٩٢(، اإلنصاف )١٣/٣٠٦(، هناية املطلب )٤/٢٦٩(املهذب : ينظر

   .)٢/٦٣٣(، املعونة )٣/١٨٧(، بدائع الصنائع )٦/١٧٢( املبسوط :ينظر   )٤(
 ).٥/٣٤٣(، رشح منتهى اإلرادات للبهويت )٨/٣٩٦(اإلنصاف : ينظر   )٥(
أن عـدة املختلعـة :    هناك من قال بعدم الفرق، ومل ينبني هذا الفرع عىل قوله، كالشافعية، واحلنابلة يف املذهب، فإهنم قـالوا)٦(

 .ال يلحقها الطالق كاملطلقة، وقالوا بأن املختلعة -كام سبق يف صدر املسألة–ثالثة قروء 
، رشح منتهـى اإلرادات للبهـويت )٨/٣٩٦(، اإلنصاف )١٣/٣١٠(، هناية املطلب )٤/٢١٥(املهذب للشريازي : ينظر

)٥/٣٤٣.(    
 .      )٦/١٧٥(املبسوط :   ينظر)٧(



 
 

 

 


 
 

 .)١( القائل بالفرق بني اخللع املطلق، واخللع بلفظ الطالق الشافعية
 . أن اخللع املطلق يقع به اخللع، واخللع بلفظ الطالق يقع به الطالق: والفرق بينهام عندهم

ّورد شيخ اإلسالم ابن تيمية هذا الفرق، وبني أن القول بعدم الفرق هو أصحها الـذي دل : ّ
 هو: ، وهو أن اخللع)٣(، وأمحد بن حنبل، وقدماء أصحابه)٢(عليه كالم ابن عباس ريض اهللا عنهام

الفرقة بعوض، فمتى فارقها بعوض، فهي مفتدية لنفسها به، وهو خالع هلـا بـأي لفـظ كـان، وأن 
ٌأصول الرشع ال حتتمل التفريق، ومل ينقل أحد قط ال عن ابن عباس وأصحابه، وال عن أمحد بن  َ

 . )٤(حنبل، أهنم فرقوا بني اخللع بلفظ الطالق وبني غريه؛ بل كالمهم لفظه ومعناه يتناول اجلميع
 : بدليلني ) خلع: أن اخللع بلفظ الطالق(واستدل عىل ذلك 

 :الدليل األول
ً، فام كان خلعا فهو خلع بأي لفظ )٥(أن االعتبار بمقاصد العقود وحقائقها ال باللفظ وحده

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٤/٤٣٩(، مغني املحتاج )٦/٥٠٤(األم للشافعي : ينظر)    ١(
 .اخللع: ، يعني»  فليس بطالق كل يشء أجازه املال« :يف قوله)   ٢(

 ).٥/١١٤(املسند : الشافعي يف:  أخرج األثر
 ). ١١٧٧٠(برقم ) ٤٨٧-٦/٤٨٦(الفداء : الطالق ، باب: املصنف، كتاب: وعبد الرزاق يف

ه يـذهب إىل  كأن- أي اإلمام أمحد-رأيته« ) :٣/١٠٥٣(املسائل التي رواها عن اإلمام أمحد : يقصد ما قاله ابنه عبداهللا يف)   ٣(
 .»قول ابن عباس ريض اهللا عنهام 

 .   )٥/٣٤١(، رشح منتهى اإلرادات للبهويت )٨/٣٩٣(اإلنصاف : وينظر
 ). ٣٦١(، األخبار العلمية من االختيارات الفقهية )٤/٥٦٦(، الفتاوى الكربى )١٥٤ – ٣٣/١٥٣(جمموع الفتاوى : ينظر)   ٤(
: ، وهـي قاعـدة مندرجـة حتـت قاعـدة" العقود باملقاصد واملعاين ال باأللفاظ واملبـاينالعربة يف" : مهمة فقهيةهناك قاعدة)   ٥(

 ."األمور بمقاصدها"
القواعد البن رجـب تقرير  ،)٢٠٨(، القواعد الكلية لشيخ اإلسالم  ابن تيمية )٢٠٧( البن نجيم األشباه والنظائر: ينظر

= 

٣٥٤ 



 
 

 ٣٥٥ 

 . )١(ًكان حتى بلفظ الطالق، وما كان طالقا فهو طالق بأي لفظ كان
 :الدليل الثاين

ًالطالق، واالفتداء، وهو اخللع، وجعل لكل واحد حكام، : كر يف كتابهأن اهللا تبارك وتعاىل ذ
 . )٢(فدل أنه من غري جنسه

 
 

       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــ
 .)١/٣٥٥(، ترتيب الآليل يف سلك األمايل )١/٦٤( =

االعتبار يف العقود باملعاين واملقاصد ال بمجرد اللفـظ، « ) :٣٠/١١٢(جمموع الفتاوى : يخ اإلسالم  ابن تيمية يفوقال ش
   . »هذا أصل أمحد، ومجهور العلامء، وأحد الوجهني يف مذهب الشافعي 

 هل العربة بصيغ العقود، أم بمعانيها؟ :  الشافعية حمل خالف، و صيغتها وهذه القاعدة عند
 البـن ، األشباه والنظـائر)١/١٧٠( يف قواعد املذهب املجموع املذهب، )٢/٢٢٢(البن الوكيل األشباه والنظائر : ظرين

 ).  ١/٣٦٠( األشباه والنظائر للسيوطي ،)٢/١٨(امللقن 
 ).     ١٥٤ – ٣٣/١٥٣(جمموع الفتاوى : ينظر)   ١(
 .        املصدر السابق: ينظر)   ٢(



 
 

 ٣٥٦ 

 


 

 
ْكانت حتت حجر األباألظهر أن املرأة إذا  «   :– رمحه اهللا –قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  ِ)١( :

بامـهلـا؛ فإـنـه معاوـضـة، وافـتـداء لنفـسـها ـمـن اـلـزوج، فيملـكـه األب، كـغـريه ـمـن  أن ـلـه أن ـخيـالع
بخالف إسقاط مهرها وحقها الذي تستحقه بالنكاح، فقـد يكـون عليهـا يف ذلـك ...املعاوضات

ـرض األب ـا بمـجـ: رضر، وـقـد يـكـون ـغ ـقاط حقـه ـه، ال ملصــلحتها، وال يمـلـك إـس ـه حلـظ رد أـن
 .)٢(»حظه

  


 : مذاهب العلامء يف أحكام الفرعني الفقهيني - أ
 : خمالعة األب عن ابنته الصغرية بامهلا:  الفرع األول
هلا  إذا خلع األب ابنته الصغرية عن زوجها بامهلا؛ لكون الزوج ممن يتلف ما: صورة املسألة

 ًمثال، فهل يصح اخللع؟
 :  اختلف العلامء يف ذلك عىل قولني

 . يصح خلع األب عن ابنته الصغرية بامهلا: القول األول
 .)٥(شيخ اإلسالم ابن تيمية ، واختيار)٤(َّ، ورواية خمرجة عند احلنابلة)٣(وهو قول املالكية

 ـــــــــــــــــ
ُجر األبِح)   ١( ِثوبه، وحجر الثوب، طرفه املتقدم؛ ألن اإلنسان يرعى ولـده يف ح: نه، وقيلْضِبالضم والكرس، أي ح :ْ جـره، ِ

 .أي يف حفظه وسرته: جرهِوالويل القائم بأمر اليتيم، ويقال نشأ يف ح
 ).٤٧٥) (حجر: مادة(، القاموس املحيط )٤/١٦٧) (حجر: مادة(لسان العرب : ينظر

 ).٤٣٤(رصية خمترص الفتاوى امل)   ٢(
 ).  ٣٦١(، األخبار العلمية من االختيارات الفقهية )٤/٥٦٦(الفتاوى الكربى : وينظر

 ، مواهـب اجلليـلمـع) ٤/٢١( التاج واإلكليـل ،)٢/٤٩٧(، عقد اجلواهر الثمينة   )١٠٥٧  / ٣(بداية املجتهد : ينظر)   ٣(
 ). ٤/١٣ ( عىل رشح اخلريشالعدوي، حاشية )٤/١٣( خليل للخريش خمترص، رشح )٤/٢٠(مواهب اجلليل 

 ) . ٧/٢٢٣(، املبدع )٤/٥٦٦ ( لشيخ اإلسالم ابن تيميةالفتاوى الكربى: ينظر)   ٤(
 ).  ٣٦١(، األخبار العلمية من االختيارات الفقهية )٤/٥٦٦(، الفتاوى الكربى )٤٣٤(خمترص الفتاوى املرصية )   ٥(



 
 

 ٣٥٧ 

 . ال يصح خلع األب عن ابنته الصغرية بامهلا:القول الثاين
 .)٣(، واملذهب عند احلنابلة)٢(، والشافعية)١(و قول احلنفيةوه

  
 : أدلة القولني

 : أدلة القول األول
 :الدليل األول

َالقياس عـىل واليـة األب عـىل ابنتـه الصـغرية يف النكـاح، فكـام أن األب ملـك إنكـاح ابنتـه 
 .  )٤(ًالصغرية ابتداء، فكذلك يملك األب إزالة النكاح عنها بامهلا

 :يل الثاينالدل
 .)٥(ُأن يف خلعها من زوجها ختليص هلا ممن يتلف ماهلا، وخياف منه عىل نفسها،

 
 : أدلة القول الثاين

 :الدليل األول
ـال اهللا  ــاىل ـق >  =  <  ?  @  M   F  E  D  C   B  A :تع

  HGL)٦( . 
غري رضا منها، وهو ًأن يف خمالعة األب عن ابنته بامهلا، اعطاء للزوج مال املرأة ب: وجه الداللة

 ـــــــــــــــــ
، االختيار لتعليل )٢/٦٠٢(، اهلداية للمرغيناين )١٤٧، ٣/١٤٦(بدائع الصنائع ، )٢/٤٦٩(خمترص اختالف العلامء : ينظر)   ١(

 ). ٤/٩٨(، البحر الرائق )٤/٧٨(، فتح القدير البن اهلامم )٢/٢٧٣(، تبيني احلقائق )٣/١٥٨(املختار 
، حتفـة )٣/٢٦٠(،  أسـنى املطالـب ) ٥/٣٥١(، الوسيط للغزايل )٤/٢٥٥( ، املهذب للشريازي)٦/٥٠٦(األم : ينظر)   ٢(

 .  مع حوايش الرشواين وابن قاسم)٧/٥٠١(املحتاج 
 ). ٥/٣٣٩(، رشح منتهى اإلرادات للبهويت )٣٨٩ – ٨/٣٨٨(، اإلنصاف ) ٧/٢٢٣(، املبدع )١٠/٣٠٧(املغني : ينظر)   ٣(
 ).   ٣/١٠٥٧(بداية املجتهد : ينظر)   ٤(
 ). ٧/٢٢٣(املبدع : ينظر)   ٥(
 . سورة النساءمن ) ٢٩(من اآلية )   ٦(



 
 

 ٣٥٨ 

 . )١(أكل املال بالباطل
ً بأن خمالعة األب عن ابنته بامهلا ليس داخال يف عموم اآلية؛ :نوقش: مناقشة وجه االستدالل

 . ألن خمالعته هلا من مصلحتها، وهو دفع الرضر عنها
 :الدليل الثاين

M   ÉÈ   Ç  Æ : قول اهللا تبارك وتعاىل    Å  Ä  ÃL)٢(  . 
 . )٣(أن خمالعة األب عن ابنته الصغرية كسب عىل غريه، وهذا ال جيوز: ةوجه الدالل

 .يمكن أن يناقش، بام نوقش به الدليل األول:مناقشة وجه االستدالل
 :الدليل الثالث

ٍأن الصداق عني متلكه الزوجة، وليس لألب والية إخراج عني من ملكها بغري عوض؛ ألن  ٌ
 .)٤( ال يملك إسقاط سائر ديوهناذلك تربع بامهلا، وهو ال يملكه، كام

ًأن األب أخرج عينا من ملك ابنته الصغرية ملصـلحتها، ودفـع رضر : مناقشة الدليل الثالث
 .  الزوج عنها، فكان له ذلك

 
 :املوازنة والرتجيح

القول األول؛ وذلك ألن املرأة :  بعد استعراض أدلة القولني، يظهر يل أن القول الراجح هو
، واألب ممن يمكنه ذلك، فكـان لـه إزالـة )٥( رضر ببقائها مع زوجها، والرضر يزالقد يقع عليها

 ـــــــــــــــــ
 ). ١١/٦٠١(املحىل : ينظر)   ١(
 . من سورة األنعام) ١٦٤(من اآلية )   ٢(
 ). ١١/٦٠١(املحىل : ينظر)   ٣(
 مع فـتح )٤/٧٨ ( رشح اهلداية، العناية)٢/٢٧٣(، تبيني احلقائق )٣/١٤٧(، بدائع الصنائع )٦/١٧٩(املبسوط : ينظر)   ٤(

 ). ٥/٣٣٩(، رشح منتهى اإلرادات للبهويت )١٢/١٣٧(اف القناع ، كش)٤/٢٥٥(، املهذب للشريازيالقدير
 .)رضر وال رضار ال( : مندرجة حتت قاعدة من العلامء من جعلها قاعدة مستقلة، ومنهم من جعلهاوهذه قاعدة فقهية   )٥(

د للحصـني ، القواعـ)١/٤١(، األشـباه والنظـائر البـن السـبكي )١/١٢٠(املجموع املذهب إىل قواعد املذهب : ينظر
     ).١/٢١٠(، األشباه والنظائر للسيوطي )١/٣٣٣(



 
 

 ٣٥٩ 

ذلك الرضر بدفع العوض من ماهلا؛ ألنه أعلم بمصاحلها؛ لصغرها وقلة جتربتها، وألن لألب أن 
 .يتملك من مال أوالده بام ال يرضهم وماال تتعلق به حاجتهم، فكان له خلع ابنته بامهلا

 
 :منشأ اخلالف

ّيظهر أن مرد اخلالف إىل أهيام أغلب يف تعامل األب مع ابنتـه، أيغلـب أن ترصفـه متجـه إىل  
ّ؛ وهذا ما ذهب إليه أصحاب القول الثاين، أم يغلب أن ترصفـه متجـه إىل )١(املال، فال يملك ماهلا

 . )٢(ًالوالية، ويملكها األب، كتزوجيها ابتداء، وهذا ما ذهب إليه أصحاب القول األول
 
 . إسقاط األب مهر ابنته: لفرع الثاينا

 إذا تزوجت املرأة بمهر، ومل تقبضه بعد، وأسقطه األب عن الزوج، فام احلكم :صورة املسألة
 يف ذلك؟ 

 .ً ال جيوز لألب أن يسقط من مهر ابنته شيئا:القول األول
شيخ  ، واختيار)٥(، واملذهب عند احلنابلة)٤( الشافعي يف اجلديداإلمام ، و)٣(وهو قول احلنفية

 . )٦(اإلسالم ابن تيمية
 . جيوز لألب إسقاط مهر ابنته:القول الثاين

 ـــــــــــــــــ
 .ًطالقه فلألب أن يتملك من مال ولده، بام ال يرض الولد، وكان فاضال عن حاجتهإوهذا ليس عىل )   ١(

 ).   ٧/١٥٤(، اإلنصاف )٥/٣٨١(املبدع : ينظر
 ).   ٢/٤٩٧(عقد اجلواهر الثمينة : ينظر)    ٢(
 ). ٢/٢٩٠(، بدائع الصنائع )٩/٤٦٨٥(، التجريد للقدوري )٦/٦٣(ط املبسو: ينظر )   ٣(
ـر ) ٤( ـريازي)٦/١٩٠(األم : ينـظ ـذب للـش ـوجيز )٤/٢١٠(، املـه ـز رشح اـل ـالبني )٣٢٢ – ٨/٣٢١(، العزـي ـاج  الـط ، منـه

 ). ٣/٢٤٠(، مغني املحتاج )٣/٢١٨(، أسنى املطالب )٢/٤٩٤(
 ). ٤٨٣-١١/٤٨٢(، كشاف القناع )٨/٢٧١(، اإلنصاف )٣٤٦-٨/٣٤٥(، الفروع )١٠/١٦٠(املغني : ينظر)   ٥(
 ).  ٣٦١(، األخبار العلمية من االختيارات الفقهية )٤/٥٦٦(، الفتاوى الكربى )٤٣٤(خمترص الفتاوى املرصية  :ينظر)   ٦(



 
 

 ٣٦٠ 

 . )٣(، ورواية عند احلنابلة)٢(الشافعي يف القديماإلمام ، و)١(وهو قول املالكية
 

 :أدلة القولني
 : أدلة القول األول
 :الدليل األول

ـــارك وتعــــاىل ـــول اهللا تـب ¼  ½      ¾  ¿  M  Á  À : ـق   »  º  Ä   Ã  Â   
ÆÅL )٤( . 

 أن العفو عن املهر بيد الزوجة، والـزوج دون غريمهـا؛ ألن الـذي بيـده عقـدة :وجه الداللة
ٍالنكاح هو الزوج، وذلك أنه إنام يعفو من ملك، فجعـل للزوجـة ممـا وجـب هلـا نصـف املهـر أن  ِ

اح وفسـخه تعفو، وجعل له أن يعفـو بـأن يـتم هلـا الصـداق، فـإن الـزوج يـتمكن مـن قطـع النكـ
 . )٥(وإمساكه

بعدم التسليم، فـإن مـا ذكرمتـوه غـري صـحيح، مـن أن الـزوج : نوقش: مناقشة وجه الداللة
أملك للعقد من األب يف ابنته البكر، بل أب البكر يملكه خاصة دون الـزوج؛ ألن املعقـود عليـه 

 .)٦(هو بضع البكر، وال يملك الزوج أن يعقد عىل ذلك بل الذي يملكه هو األب

 ـــــــــــــــــ
 خليـل ترصخمـ، رشح  مع مواهب اجلليـل)٣/٥٣٢(، التاج واإلكليل )٤/٣٧١(، الذخرية )١٠ – ٤/٩(املدونة : ينظر)   ١(

 ).٣/٢٩١(للخريش 
  .بام إذا كان اإلسقاط بعد الطالق) ٤/١٠(املدونة : وقيده اإلمام مالك كام يف

 ). ٢٤١ – ٣/٢٤٠(، مغني املحتاج )٨/٣٢١(العزيز رشح الوجيز : ينظر)   ٢(
ًأن يكون أبا  أوجدا ، أن تكون بكرا ً صغرية عاقلة، أن يكون الصداق دين: ًواشرتطوا له رشوطا ُا يف ذمة الزوج مل يقبضً ً. 

 .ان السابقاناملصادر: ينظر
 ). ٨/٢٧١(، اإلنصاف )٣٤٦-٨/٣٤٥(، الفروع )١٠/١٦٠(املغني : ينظر)   ٣(
 . من سورة البقرة) ٢٣٧(من اآلية )   ٤(
 ). ١٠/١٦٠(، املغني )١٥٣-٢/١٥٢(، أحكام القرآن للجصاص )٦/١٩٠(األم : ينظر)   ٥(
 ). ٣/٢٨٧(ح املوطأ املنتقى رش: ينظر)   ٦(



 
 

 ٣٦١ 

 :أجيب عنه بجوابني: اجلواب عن مناقشة الدليل األول 
أن أبا البكر ال يملك مال ابنته، فلو وهب األب مال ابنته غري الصداق مل جتز : اجلواب األول

 .)١(هبته، فكذلك إذا وهب الصداق مل جتز هبته؛ ألنه مال من ماهلا
تمكن مـن قطعـه، وفسـخه، أن الزوج هو الذي بيده عقـدة النكـاح؛ ألنـه يـ: اجلواب الثاين 

 .)٢(وإمساكه، وليس إىل الويل منه يشء
 :الدليل الثاين

 .  )٣(M   wv  u  t   sL : قول اهللا تبارك وتعاىل
ٌأن اهللا تبارك وتعاىل أضاف املهر إىل النسـاء، فـدل عـىل أن املهـر حـق : وجه الداللة من اآلية

 . )٤(ٍوملك هلن، وليس ألحد أن هيب ملك اإلنسان بغري إذنه
بأنه يستثنى عفو الويل املجرب عن نصـف الصـداق قبـل الـدخول، مـن : مناقشة وجه الداللة

 .)٥(ًعدم جواز إسقاط يشء من حقوقها جمانا؛ ألنه يتسامح للمرأة مع وليها
 . بأن العفو هنا ليس فيه مصلحة للمرأة، فلم جيز: أجيب: اجلواب عن مناقشة الدليل الثاين

 :الدليل الثالث
الترصف والنظر يف مال املرأة موكول إليها، ال إىل الويل؛ ألن ذلك  ملكها وحقها، وليس  أن 

 . )٦(للويل الترصف فيه إال برضاها، كسائر احلقوق
 

 : أدلة القول الثاين
  :الدليل األول

M ÆÅ  Ä :قول اهللا تبارك وتعاىل  Ã   Â    Á  ÀL)٧( . 
 ـــــــــــــــــ

 ). ٦/١٩٢(األم : ينظر)   ١(
 ).    ١٠/١٦١(املغني : ينظر)   ٢(
 . من سورة النساء) ٤(من اآلية )   ٣(
 ). ٢/٢٩٠(بدائع الصنائع : ينظر)   ٤(
 ). ٢/٣٢١ ( يف إصالح األنامقواعد األحكام: ينظر)   ٥(
 ).١٠/١٦٠(، املغني )٢/٤٩٤(، منهاج الطالبني )٨/٣٢١(، العزيز رشح الوجيز )٢/٢٩٠(بدائع الصنائع : ينظر)   ٦(
 . من سورة البقرة) ٢٣٧(من اآلية )   ٧(



 
 

 ٣٦٢ 

ه عقدة النكاح، هو الذي يعفو، وهو ويل املرأة؛ أن اآلية دلت عىل أن الذي بيد: وجه الداللة
، فإذا طلقها قبل الدخول وهي بكر، جاز عفو أبيهـا عـن نصـف )١(لكوهنا خرجت عن يد الزوج

 . )٢(الصداق
بأن هذه اآلية من املتشابه؛ الحتامهلا الـوجهني اللـذين تـأوهلام السـلف : مناقشة وجه الداللة

  M x  wv  u  t   s  {  z  y :وهـو قولـه تعـاىل، )٣(ّعليهام، فوجب رده إىل املحكم
¢   ¡     �  ~  }  |  L)ــــاىل)٤ ــــال تـع $  %  &   M :، وـق   #  "  !

2  1  0    /  .-  ,  +  *  )  (   'L)٥(. 
 :الدليل الثاين 

 . )٦(أن األب يستقل بنكاحها، فكان له إسقاط حقها
ل بنكاحها، ولكن ال يلزم منه صـحة  بالتسليم بأن األب يستق:نوقش: الدليل الثاينمناقشة 

 .الترصف يف ماهلا بام ليس فيه مصلحة هلا
 

 :املوازنة والرتجيح
هـو :  بعد النظر يف أدلة القولني، وما ورد عليها من مناقشـات، يظهـر يل أن القـول الـراجح

 :؛ وذلك لآليت بعدم جواز اسقاط األب مهر ابنته:القول األول، القائل
 .)٧(وال مصلحة للمرأة يف إسقاط مهرها، فال يصح إسقاط األب لهأنه ال حظ : ًأوال 

 . )٨(ُ أن الويل مل يبق بيده بعد العقد عقدة، وإنام هي بيد الزوج؛ لتمكنه من رفعها بالفرقةً:ثانيا

 ـــــــــــــــــ
 ). ١٠/١٦١(، املغني )٨/٣٢٠(، العزيز رشح الوجيز )٤/٣٧١(، الذخرية )٣/٢٨٧(املنتقى رشح املوطأ : ينظر)   ١(
 .  مع مواهب اجلليل)٤/٢١(التاج واإلكليل : ينظر)   ٢(
 ).   ٢/١٥٢(كام القرآن للجصاص أح: ينظر)   ٣(
 . من سورة النساء) ٤(اآلية )   ٤(
 . من سورة النساء) ٢٠(اآلية )   ٥(
 ). ٨/٣٢٦(العزيز رشح الوجيز : ينظر)   ٦(
 ). ١٠/١٦١(املغني : ينظر)   ٧(
 .  مع حوايش الرشواين وابن قاسم)٧/٤١٥(، حتفة املحتاج )٣/٢١٨(أسنى املطالب : ينظر)   ٨(



 
 

 ٣٦٣ 

فـال جيـوز ألحـد غريهـا ، ٍ قياس مهر الزوجة عـىل ثمـن مبيعهـا؛ بجـامع امللـك يف كـلً:ثالثا
 . )١(الترصف فيه

 
 : اخلالفمنشأ 

ـاىل راجــع إىل أن اخلــالف ـه تـع M   Ä   Ã  Â    Á  À :االخــتالف يف املقصــود يف قوـل
  ÆÅL)بعـدم جـواز إسـقاط األب : أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، قـال: فمن قال، )٢

 .لنصف الصداق، وهم أصحاب القول األول
ب لنصف الصـداق بعـد األب، أجاز إسقاط األ: أن الذي بيده عقدة النكاح هو: ومن قال

 . )٣(الطالق وقبل الدخول، وهم أصحاب القول الثاين
  
 : مذاهب العلامء يف اعتبار الفرق - ب

 : اختلف العلامء يف اعتبار الفرق ،عىل قولني
 .ً أن بني خلع األب بامل ابنته، وإسقاطه ملهرها فرقا:القول األول

 :واختلف القائلون بالفرق يف وجه الفرق عىل قولني
 . صحة خلع األب عن ابنته بامهلا، وعدم صحة إسقاط مهرها:قول األولال

 . )٤(وهو اختيار شيخ اإلسالم
 .صحة خلع األب عن ابنته بامهلا ، وصحة إسقاط مهرها عدم: القول الثاين

  . )٦( ورواية عند احلنابلة،)٥(الشافعي يف القديماإلمام وهو قول 
 ـــــــــــــــــ

 ). ٤٨٣-١١/٤٨٢(كشاف القناع :   ينظر) ١(
 . من سورة البقرة) ٢٣٧(من اآلية )   ٢(
 .  قليويبة حاشي مع)٣/٢٩٠( عمرية ةحاشي: ينظر)   ٣(
 ).٤٣٤(خمترص الفتاوى املرصية : ينظر)    ٤(

 . الفرق هذا تفرد بذكره شيخ اإلسالم ابن تيميةوجه و
 ).٢٤١ – ٣/٢٤٠(ني املحتاج ، مغ)٨/٣٢١(العزيز رشح الوجيز : ينظر)   ٥(
 ).٨/٢٧١(، اإلنصاف )٨/٣٤٦(، الفروع )١٠/١٦١(املغني : ينظر)   ٦(



 
 

 ٣٦٤ 

 .ب بامهلا، وبني إسقاطه ملهرها، يف املنع منهامعدم الفرق بني خلع األ: القول الثاين
 .)٤(، واملذهب عند احلنابلة)٣( الشافعي يف اجلديداإلمام و، )٢( واملالكية،)١( قول احلنفية وهو

 
  :الرتجيح

صـحة خلـع :  هو القول األول، وهو اعتبـار الفـرق، ووجـه الفـرق- واهللا أعلم– الراجح 
سقاط مهرها؛ وذلك ألن خمالعة األب البنته بامهلا فيه مصلحة األب عن ابنته بامهلا، وعدم صحة إ

هلا، وهي ختليصها  من الرضر الواقع عليها من زوجها، إذا كان الزوج يتلف ماهلا، أو ختاف عىل 
نفسها وعقلها منه؛ بخالف إسقاط مهرها، فليس هلا مصلحة يف ذلك، بل قد يكون عليها يف ذلك 

 .رضر
 
  

 .ًأن يف كال الفرعني ترصفا من األب يف مال ابنته، وإعطائه للزوج


  
 .صحة خمالعة األب بامل ابنته؛ بخالف إسقاط مهرها فإنه ال يصح


  

داء لنفسها من الزوج، فيملكـه األب كغـريه أن لألب خمالعة ابنته بامهلا؛ ألنه معاوضة، وافت
 ـــــــــــــــــ

 ). ٢/٢٩٠(بدائع الصنائع : ينظر)   ١(
 خليـل خمـترص، رشح  مع مواهب اجلليـل)٣/٥٣٢(، التاج واإلكليل )٤/٣٧١(، الذخرية )١٠ – ٤/٩(املدونة : ينظر)   ٢(

 ). ٣/٢٩١(للخريش 
ـر)  ٣( ـريازي)٦/٥٠٦(األم : ينـظ ـذب للـش ـوجيز )٤/٢١٠(، املـه ـز رشح اـل ـالبني )٣٢٢ – ٨/٣٢١(، العزـي ـاج  الـط ، منـه

 ). ٣/٢٤٠(، مغني املحتاج )٣/٢١٨(،  أسنى املطالب )٢/٤٩٤(
 ). ٤٨٣-١١/٤٨٢(، كشاف القناع )٨/٢٧١(، اإلنصاف )٣٤٦-٨/٣٤٥(، الفروع )١٠/١٦١(املغني : ينظر)   ٤(



 
 

 ٣٦٥ 

من املعاوضات، كام يملك افتداءها من األرس، وال يفعله إال ملصلحة هلا؛ بخالف إسقاط مهرهـا 
وحقها الذي تستحقه بالنكاح، فقد يكون عليها يف ذلك رضر، وقد يكون غرض األب أنه حلظه 

 .)١(ال ملصلحتها، وال يملك إسقاط حقها بمجرد حظه
 
 

       

 ـــــــــــــــــ
 ). ٤٣٤(تاوى املرصية خمترص الف: ينظر)   ١(



 
 

 ٣٦٦ 

 


 
 

ـة  ـن تيمـي ـال شــيخ اإلســالم اـب ـع يصــح عــىل الغــرر«  :  – رمحــه اهللا –ـق ؛ بخــالف )١(اخلـل
 .)٢(»الصداق

  


 : مذاهب العلامء يف أحكام الفرعني الفقهيني - أ
 .الغرر يف عوض اخللع: رع األولالف

 إذا خالع الرجل امرأته بمجهول، أو بام فيه غرر، كأن خيالعها عىل قيمة كلب :صورة املسألة
أتلفته، معتقدين وجوب القيمة، وكجنني يف بطن أمه، أو عبد آبق، أو طائر يف السامء، فهل يصح 

 اخللع؟ 

 ـــــــــــــــــ
َ من غر، وهو النقصان، ومنه بيع الغرر:الغرر يف اللغة)   ١( َ اخلـداع، : الغـرر: وهو اخلطر الذي ال يدرى أيكون أم ال؟، وقيـل: َّ

ًغره، غرا: يقال ّ ََّ  .خدعه: َ
: مادة(حيط ، القاموس امل)٦٧٩-٢/٧٦٨) (غرر: مادة(، الصحاح )٣٨١-٤/٣٨٠) (غرر: مادة(مقاييس اللغة : ينظر
 ).٥٧٧) (غرر

 . هو جمهول العاقبة:الغرر يف اصطالح الفقهاء 
 ).٢٢٣(القواعد الكلية : ينظر

 :أنواعوالغرر عىل ثالثة 
 . املعدوم، كحبل احلبلة:النوع األول
تسليمه، كالعبد اآلبق:النوع الثاين  . املعجوز عن 

 .ًبعتك عبدا:  املجهول املطلق، كقوله:النوع الثالث
 ).٢٢٨(القواعد الكلية : ينظر

 ). ٤/٢٢٦(، املستدرك عىل الفتاوى )٤/٥٦٧(، الفتاوى الكربى )٣٦٣(األخبار العلمية من االختيارات الفقهية )   ٢(



 
 

 ٣٦٧ 

 .  صحة اخللع عىل الغرر:القول األول
 . )٣(، واحلنابلة)٢(، واملالكية)١(نفيةوهو قول احل
 .  ال يصح اخللع عىل الغرر:القول الثاين

 . )٥(رواية عند احلنابلةو، )٤(وهو قول الشافعية
 

 : أدلة القولني
 : أدلة القول األول
 : الدليل األول

 . )٦(M   ¾½   ¼  »  º  ¹  ̧L :قول اهللا تبارك وتعاىل
يف صحة ما تفتدى به املرأة، ويدخل يف عموم اآليـة صـحة أن هذه اآلية عامة : وجه الداللة

 . )٧(اخللع عىل ما فيه غرر
 : الدليل الثاين

قياس اخللع عىل الغرر عىل اخللع عىل املعلـوم؛ بجـامع صـحة ملكـه باهلبـة والوصـية، فكـام 
 . )٨(يصح اخللع عىل املعلوم، فكذلك يصح اخللع عىل الغرر

 ـــــــــــــــــ
، )٢/٢٦٩(، تبيني احلقـائق )٣/١٤٧(، ، بدائع الصنائع )٦/١٩١(، املبسوط )٢/٤٧١(خمترص اختالف العلامء : ينظر)   ١(

 ). ٤/٩٤(، البحر الرائق )٦٦-٤/٦٥( فتح القدير، فتح القدير البن اهلامم  مع)٦٦-٤/٦٥ ( رشح اهلدايةالعناية
، عقد اجلـواهر الثمينـة )٣/١٠٥٥(، بداية املجتهد )٣/١٢٠٧(، عيون املجالس )٢/٥٩٤(الكايف البن عبد الرب: ينظر)    ٢(

 . )٤/٢٢(مواهب اجلليل، مواهب اجلليل مع ) ٤/٢٢(، التاج واإلكليل )٢/٤٩٨(
، ) ١٢/١٥٤(، كشاف القناع)٧/٢٣٣(، املبدع )٥/٣٦٢ (الزركيش، رشح )٨/٤٢٤(، الفروع )١٠/٢٨٢(املغني : ينظر)   ٣(

 ).٥/٣٤٧(رشح منتهى اإلرادات للبهويت 
، )٣/٢٤٨(أسنى املطالب . ،)١٠/٣١(، البيان للعمراين )٥/٣٢٦(،الوسيط للغزايل )٤/٢٦٤(املهذب للشريازي: ينظر)   ٤(

 ).٤/٤٣٥(، مغني املحتاج )٧/٤٦٩ ( مع حوايش الرشقاوي وابن قاسمملحتاجحتفة ا
 ). ١٢/١٥٤(، كشاف القناع )٧/٢٣٣(، املبدع )٨/٤٢٤(الفروع : ينظر)   ٥(
 . من سورة البقرة) ٢٢٩(من اآلية )   ٦(
 . )٨١-٤/٨٠(، اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي )٤/٦٢(املنتقى رشح املوطأ : ينظر)   ٧(
 ).٤/٦٢(املنتقى رشح املوطأ :  ينظر)  ٨(



 
 

 ٣٦٨ 

 : الدليل الثالث
سبيله سبيل املعاوضات املحضة، كاملبايعات التي تبتغـى فيهـا األثـامن، وإنـام أن اخللع ليس 

 . )١(املبتغى يف اخللع ختلص الزوجة من الزوج، وملكها لنفسها، فجاز أن يكون عىل ما فيه غرر
 

 : دليل القول الثاين
اوضـة يف املع: قياس اخللع عىل البيع والنكاح، فإهنام ال يصحان بام فيه غرر وجهالة؛ بجامع

 .)٢(ٍكل
أن القياس ال يصح؛ فثمة فرق بني اخللع، والبيع والنكاح، إذ البيع والنكاح : مناقشة الدليل

ال حيتمالن التعليق بالرشط، فلم جيز أن يستحق بام فيه غرر، وملا جاز أن يتعلـق اخللـع بـالرشط، 
 .)٣(جاز أن يستحق بام فيه غرر

ًحـدا؛ بخـالف اخللـع فإنـه يصـح بغـري عـوض عـىل ًثم إن البيع ال يصـح إال بـثمن قـوال وا
 .)٤(قول

 
 : املوازنة والرتجيح

: بعد النظر يف القولني، وما استدلوا به، وما ورد من مناقشات، يظهـر يل أن القـول الـراجح
 : القول األول؛ وذلك لآليت 

رر؛ أن اخللع ختليص للمرأة من الرضر الذي يلحقها من الزوج، فجاز عىل مـا فيـه غـ: ًأوال
 .ًحتقيقا ملصلحة الزوجة، وليس كاملبايعات التي يقصد هبا املعاوضة، فلم يصح إحلاقه بالبيع

أن اخللع إسقاط حلق الزوج من البضع، ولـيس فيـه متليـك يشء، واالسـقاط تدخلـه  : ًثانيا
 .)٥(املساحمة، فيجوز بام فيه غرر؛ بدليل أنه اخللع جيوز بغري عوض

 ـــــــــــــــــ
 ). ٢/٤٩٨(عقد اجلواهر الثمينة : ينظر)   ١(
 ). ١٠/٣٢(، البيان للعمراين )٤/٢٦٤(املهذب للشريازي: ينظر)   ٢(
 ).٩/٤٧٦٥(، التجريد للقدوري )٣/١٤٨(، بدائع الصنائع )٦/١٨٨(املبسوط : ينظر)   ٣(
 ).٧/٢٣٣(املبدع : ينظر)   ٤(
 ).    ٧/٢٣٣(املبدع  :ينظر)   ٥(



 
 

 ٣٦٩ 

 
  :منشأ اخلالف

سبب اخلـالف يف املسـألة هـو تـردد عـوض اخللـع بـني العـوض يف البيـوع، وبـني  يظهر أن 
 .األشياء املوهوبة واملوىص هبا

فمن شبهه بالبيوع، اشرتط فيه ما يشرتط يف البيوع، فلم جيوز اخللع عىل ما فيـه غـرر، ومـن 
 . )١(شبهه باهلبات مل يشرتط خلوه من الغرر

  
 . الغرر يف الصداق: الفرع الثاين

 أن يتزوج الرجل املرأة عىل ما فيه غرر كأن يتزوجهـا عـىل قيمـة كلـب لـه يف :رة املسألةصو
ًذمتها، أو يصدقها شيئا معدوما أو جمهوال، فهل تصح هذه التسمية؟ ً ً 

 إىل عدم صحة تسـمية الصـداق إذا )٥(، واحلنابلة)٤(، والشافعية)٣(، واملالكية)٢(ذهب احلنفية
 . كان فيه غرر

 :   عدم صحة الصداق إذا كان فيه غرر واستدلوا عىل
 :الدليل األول

 .اإلمجاع عىل عدم صحة تسمية الصداق إذا كان يف غرر
 .)٦(»ًكل ما هو جمهول القدر أو احلصول ال يصح أن يكون صداقا، بال خالف« :قال البهويت

 ـــــــــــــــــ
 .)٤/١٢٠(، مناهج التحصيل )٣/١٠٥٦(بداية املجتهد : ينظر)   ١(
 ). ٣/٢١١(، فتح القدير البن اهلامم )٢/٥٠٠ (اهلداية للمرغيناين، )٥/٨٣(املبسوط : ينظر)   ٢(
 مواهب اجلليـل ، اجلليل مع مواهب)٣/٥٠٠(، التاج واإلكليل )٢/٥٩٤(،الكايف البن عبد الرب )٤/٦٦(املدونة : ينظر)   ٣(

 ). ٣/٤٣٨( منح اجلليل ،)٣/٥٠١(
، مغنـي )٢/٤٨٣(، منهاج الطالبني )٢٤٣ – ٨/٢٤٢(، العزيز رشح الوجيز )٢٢٩ – ٥/٢٢٨(الوسيط للغزايل : ينظر)   ٤(

 ). ٣/٢٢(املحتاج 
 .)٥/١٧٩(، مطالب أويل النهى )٥/٢٤٠(، رشح منتهى اإلرادات للبهويت )١١/٤٥٨(، كشاف القناع )١٠/١٠٨(املغني : ينظر)    ٥(
    ).٥/٢٤٠(رشح منتهى اإلرادات    )٦(



 
 

 ٣٧٠ 

 :الدليل الثاين
كانا كثريين؛ فإنه يؤدي إىل ًجهالة هذه األشياء قدرا وصفة، والغرر واجلهالة يف الصداق إذا 

 .)١(النزاع، إذ ال أصل يرجع إليه، ولو وقع الطالق مل يدر ما يرجع إليه؟
  :الدليل الثاين 

ً أن الصداق عوض يف عقد معاوضة، فأشبه الثمن؛ ألن غري املعلوم جمهول، ال يصح عوضا 
 . )٢(يف البيع، فلم تصح تسميته

 
 :  مذاهب العلامء يف اعتبار الفرق-ب 

 : اختلف العلامء يف اعتبار الفرق عىل قولني
، وهو صحة الغـرر يف ً أن بني الغرر يف املخالع به، وبني الغرر يف الصداق فرقا:القول األول

 .اخللع وعدم صحته يف الصداق
، واختيـار شـيخ اإلسـالم ابـن )٥(، واملـذهب عنـد احلنابلـة)٤(، واملالكية)٣( وهو قول احلنفية

 . )٦(تيمية

 ـــــــــــــــــ
 ). ٥/١٧٩(، مطالب أويل النهى )٥/٢٤٠(رشح منتهى اإلرادات للبهويت : ينظر)   ١(
 ). ٥/١٧٩(مطالب أويل النهى : ينظر)   ٢(
، )٣/١٤٧(،  بدائع الصـنائع )٦/١٩١(بسوط ، امل)٢/٤٧١(خمترص اختالف العلامء : ينظر قوهلم يف الغرر يف املخالع به)   ٣(

 ) .٤/٩٤(، البحر الرائق )٤/٢١٩(، فتح القدير البن اهلامم )٤/٢١٩(، العناية )٢/٢٦٩(تبيني احلقائق 
 .)٣/٢١١(، فتح القدير البن اهلامم )٢/٥٠٠ (اهلداية للمرغيناين، )٥/٨٣(املبسوط : وينظر قوهلم يف الغرر يف الصداق

، بدايـة املجتهـد )٣/١٢٠٧(، عيـون املجـالس )٢/٥٩٤(الكـايف البـن عبـد الـرب: يف الغـرر يف املخـالع بـهينظر قوهلم )  ٤(
 ).٤/٢٢( مواهب اجلليل، مواهب اجلليل  مع)٤/٢٢(، التاج واإلكليل )٢/٤٩٨(، عقد اجلواهر الثمينة )٣/١٠٥٥(

 مـع )٣/٥٠٠(، التـاج واإلكليـل )٢/٥٩٤ (،الكايف البن عبد الـرب)٤/٦٦(املدونة : وينظر قوهلم يف الغرر يف الصداق
 ). ٣/٤٣٨(، منح اجلليل )٣/٥٠١( مواهب اجلليل ،مواهب اجلليل

، )٧/٢٣٣(، املبدع )٥/٣٦٢ (الزركيش، رشح )٨/٤٢٤(، الفروع )١٠/٢٨٢(املغني : ينظر قوهلم يف الغرر يف املخالع به)   ٥(
 ).٥/٣٤٧(، رشح منتهى اإلرادات للبهويت )١٢/١٥٤( كشاف القناع

، رشح منتهـى اإلرادات للبهـويت )١١/٤٥٨(، كشـاف القنـاع )١٠/١٠٨(املغنـي : وينظر قوهلم يف الغرر يف الصـداق
 ). ٥/١٧٩(، مطالب أويل النهى )٥/٢٤٠(

 ). ٤/٢٢٦(، املستدرك عىل الفتاوى )٣٦٣( األخبار العلمية من االختيارات الفقهية : ينظر)  ٦(



 
 

 ٣٧١ 

 . عدم التفريق بني الغرر يف املخالع والغرر يف الصداق:ول الثاينالق
 . )٢(، ورواية عند احلنابلة)١( وهو قول الشافعية

 
 :الرتجيح 

 :اعتبار الفرق؛ وذلك لآليت :  رجحان-واهللا أعلم-يظهر يل 
أن خروج البضع من ملـك الـزوج غـري متقـوم، فـإذا ريض بغـري عـوض، مل يكـن لـه : ً أوال

 . )٤( ، بخالف النكاح فإن دخول البضع يف ملك الزوج متقوم)٣(يشء
أن الغرر واجلهالة الكثرية يف الصداق ال حتتمل؛ ألهنا تؤدي إىل النزاع بني الـزوجني، : ً ثانيا

  .)٥(فيام لو وقع الطالق
أن إسقاط احلقوق يتسامح فيها ماال يتسامح يف التمليكات، وهلذا جيوز إسقاط احلـق : ً ثالثا

 .)٦( البضع بعوض وبغري عوض، وال جيوز متليك البضع إال بعوضعن
 
  

 . يف عوضًأن يف كال الفرعني غررا
 ـــــــــــــــــ

،  )١٠/٣١(، البيان للعمراين )٥/٣٢٦(، الوسيط للغزايل )٤/٢٦٤(املهذب للشريازي:  املخالع بهينظر قوهلم يف الغرر يف)   ١(
 ).٤/٤٣٥( مغني املحتاج  مع حوايش الرشواين وابن قاسم،)٧/٤٦٩(، حتفة املحتاج )٣/٢٤٨(ب أسنى املطال

، منهاج )٢٤٣ – ٨/٢٤٢(وجيز ، العزيز رشح ال)٢٢٩ – ٥/٢٢٨(الوسيط للغزايل : وينظر قوهلم يف الغرر يف الصداق
 ). ٣/٢٢(، مغني املحتاج )٢/٤٨٣(الطالبني 

 ).١٢/١٥٤( ، كشاف القناع)٧/٢٣٣(املبدع : ينظر قوهلم يف الغرر يف املخالع به)  ٢(
، رشح منتهـى اإلرادات للبهـويت )١١/٤٥٨(، كشـاف القنـاع )١٠/١٠٨(املغنـي : وينظر قوهلم يف الغرر يف الصـداق

 ). ٥/١٧٩( أويل النهى ، مطالب)٥/٢٤٠(
، كشـاف القنـاع )٥/٣٤٧(، رشح منتهـى اإلرادات للبهـويت )٧/٢٦١(، املغنـي )٩/٤٧٦٦(التجريد للقدوري : ينظر)  ٣(

)٥/٢٢٠ .( 
 ).٤/٦٢( املنتقى رشح املوطأ  املصادر السابقة،:ينظر)  ٤(
 ).٥/١٧٩(مطالب أويل النهى : ينظر)   ٥(
 ). ١٢/١٥٤(  كشاف القناع،)٩/٤٧٦٥(التجريد للقدوري : ينظر)   ٦(



 
 

 ٣٧٢ 


 . أن الغرر يف اخللع يصح؛ بخالف الغرر يف الصداق، فإنه ال يصح


  

  :الدليل األول
ًأن اخللع إسقاط حلق الزوج مـن البضـع، ورفـع للعقـد، ولـيس متليلكـا ليشء، واإلسـقاط 
يدخله املساحمة، وهلذا جاز بال عوض؛ بخالف النكاح، بدليل أن اإلقالة تصح بغري ذكر العوض، 

كـان وإن كان العقد الجيوز إال بعوض مذكور، فكذلك جيوز أن يصح اخللع ببـدل جمهـول، وإن 
 . )١(اليصح ابتداء النكاح ببدل جمهول

 :الدليل الثاين
أن ملك البضع يف حالة اخلروج غري متقوم؛ بخالف النكاح؛ ألن البضع يف حالـة الـدخول 

ًأنه رشيف، فلم يرشع متلكه إال  بعوض؛ إظهارا لرشفه، فأما اإلسقاط فنفسـه : متقوم، والفقه فيه
 . )٢(رشف، فال حاجة إىل إجياب املال

 :الدليل الثالث
أن الصداق حق هللا سبحانه، وجتويز اجلهالة فيه ذريعة إىل إخالء النكاح عنه، ولـيس اخللـع 

 . )٣(كذلك
 :الدليل الرابع

أن مقصود النكاح الوطء، وهو موجب املهر، بخـالف اخللـع فـإن مقصـوده الفرقـة، وهـي 
 .)٤(ًحتصل غالبا بدون عوض

 ـــــــــــــــــ
 ). ٥/٣٤٧(، رشح منتهى اإلرادات للبهويت )١/١٩٨(لكرابييس األسعد الفروق : ينظر)   ١(
، )١٠/٢٨٢(، املغني )٢/٢٦٩(، تبيني احلقائق )٢/٥٩٩(، اهلداية للمرغيناين )١٤٨ – ٣/١٤٧(بدائع الصنائع : ينظر)   ٢(

 ).٥/٣٤٧(رشح منتهى اإلرادات للبهويت 
 ). ٢/٤٩٨(عقد اجلواهر الثمينة : ينظر)   ٣(
 ).    ٣/٢٢٥(مغني املحتاج : ينظر)   ٤(



 
 

 ٣٧٣ 

 : الدليل اخلامس
الة يف اخللع، وال يغتفر يف الصداق؛ ألن األصل أن ال يستباح البضـع إال يغتفر الغرر واجله

 .)١(بعوض؛ بخالف الطالق، فإن األصل فيه عدم العوضية، فلذلك افرتقا


 
 :الواجب يف عوض اخللع إذا كان فيه غرر

 .)٢(قال جيب املسمى يف اخللع: من قال بالفرق بني اخللع والصداق
 .)٣(وجيب مهر املثل يف الصداق

 .   )٤(جيب مهر املثل فيهام: ومن قال بعدم الفرق قال
 
 

       

 

 ـــــــــــــــــ
 ). ٤/٣٥٤(، الذخرية )٢٧٢(عدة الربوق : ينظر)   ١(
، رشح منتهى اإلرادات )١٢/١٥٥(، كشاف القناع )٢/٥٩٤(، الكايف البن عبد الرب )٢/٥٩٩( اهلداية للمرغيناين :ينظر   )٢(

)٥/٣٤٨.(     
، رشح )٥/٢٢٨(مع مواهب اجلليل، الوسـيط للغـزايل ) ٣/٥٠٠(، التاج واإلكليل )٢/٥٠٠( اهلداية للمرغيناين :ينظر   )٣(

  ).٥/٣٤٨(منتهى اإلرادات 
 ).٤٦٣-١١/٤٦٢(، كشاف القناع )، )٥/٢٨٨( الوسيط للغزايل : يف وجوب املثل يف الصداقينظر   )٤(

     ). ٤٦٣-١١/٤٦٢(، كشاف القناع )٥/٣٢٦(للغزايل الوسيط : وينظر يف وجوب املثل يف اخللع



 
 

 ٣٧٤ 

 


 
 

 .)١(»اخللع يصح عىل الغرر؛ بخالف الصداق«  :  – رمحه اهللا –قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 

 الفرق بني عوض :وهو: الفرق تبني بعد البحث ، أنه هو نفسه الفرق يف املبحث السابقهذا 
 .)٢(اخللع والصداق

 
 

       

 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــ
 ). ٤/٢٢٦(، املستدرك عىل الفتاوى )٤/٥٦٧(، الفتاوى الكربى )٣٦٣(األخبار العلمية من االختيارات الفقهية )   ١(
 .     ٣٦٦ص: ينظر)   ٢(



 
 

 ٣٧٥ 

 



 

ذهب كثـري مـن السـلف واخللـف إىل أن اخللـع « :- رمحه اهللا – ابن تيمية قال شيخ اإلسالم
 . )١(»فسخ للنكاح، وليس من الطلقات الثالث، وهلذا يباح يف احليض؛ بخالف الطالق

 


 : مذاهب العلامء يف أحكام الفرعني الفقهيني - أ
 . حكم إيقاع اخللع يف احليض: الفرع األول
 اخللع، وهي يف زمن احليض، فهل للزوج إيقاعه؟ إذا طلبت املرأة :صورة املسألة

 : اختلف العلامء يف ذلك عىل قولني
 . أن اخللع جائز يف احليض:القول األول

، واختيـار شـيخ )٥(، واحلنابلـة)٤(، وقـول الشـافعية)٣(ٌ، وقـول للاملكيـة)٢(وهو قـول احلنفيـة
 . )٦(اإلسالم ابن تيمية
 . ائز أن اخللع يف احليض غري ج:القول الثاين

 ـــــــــــــــــ
 ). ٣٢/٩١(جمموع الفتاوى )   ١(
 ).٣/٢٥٧(، البحر الرائق )٣/٣٣٣(ن اهلامم ، فتح القدير الب)٣/١٩١(تبيني احلقائق : ينظر)   ٢(
، رشح )٤/٤١(مع مواهـب اجلليـل، مواهـب اجلليـل ) ٤/٤١( التاج واإلكليل ،)٢/٥٠٥(عقد اجلواهر الثمينة : ينظر)   ٣(

 .)٤/٢٩(خمترص خليل للخريش 
، )٣/٣٤٨(سنى املطالـب ، أ)١٠/٥(، البيان للعمراين )٥/٣٦٢(، الوسيط للغزايل )٤/٢٥٧(املهذب للشريازي: ينظر)   ٤(

 ). ٤/٤٩٨(، مغني املحتاج )٨/٧٧(حتفة املحتاج 
، مطالب أويل النهـى )٥/٣٨١(، رشح منتهى اإلرادات للبهويت  )١/٩٩ ( للحجاوي، اإلقناع)١٠/٢٦٩(املغني : ينظر)   ٥(

)٥/٢٩٢ .( 
 ). ٣٢/٩١(جمموع الفتاوى : ينظر)   ٦(



 
 

 ٣٧٦ 

 . )١(وهو قول املالكية
 : أدلة القولني

 : أدلة القول األول
 : الدليل األول

 . )٢(M   ¾½   ¼  »  º  ¹  ̧L :قول اهللا تبارك وتعاىل
ُأن هذه اآلية مطلقة مل حيدد فيها وقت للخلع، فدل عـىل جـوازه يف كـل وقـت : وجه الداللة

  . )٣(ومن ذلك وقت احليض
  :الدليل الثاين

 ، إىل النبـي  جاءت امرأة ثابت بن قـيس بـن شـامس:  عباس ريض اهللا عنهام قالعن ابن
 . »ما أنقم عىل ثابت يف دين وال خلق، إال أين أخاف الكفر« :فقالت

ِّفرتدين عليه حديقته؟:( rفقال رسول اهللا  ُ َ.(  
 . )٤(َّ، فردت عليه، فأمره، ففارقها»نعم« :فقالت

أل املختلعة عن حاهلا أهي حـائض، أم ال؟ فـدل عـىل جـواز  مل يسr أن النبي :وجه الداللة
 . )٥(اخللع يف حال احليض
 :الدليل الثالث

 .إمجاع العلامء عىل جواز خلع املرأة زمن احليض
 .)٦(»ً حالة احليض إمجاعا -أي اخللع–ال يكره « : كام ذكر ذلك ابن نجيم بقوله

 ـــــــــــــــــ
مع مواهب اجلليل، مواهب ) ٤/٤١(، التاج واإلكليل)٢/٥٠٥(عقد اجلواهر الثمينة ، )٥/٨٩(النوادر والزيادات : ينظر)   ١(

 .)٤/٢٩(، رشح خمترص خليل للخريش )٤/٤١(اجلليل 
 .     من سورة البقرة) ٢٢٩(من اآلية )   ٢(
 ). ٤/٤٩٨(مغني املحتاج : ينظر)   ٣(
 ). ٥٢٧٦(برقم ) ٩٤٩(ع وكيف الطالق فيه اخلل: الطالق، باب: صحيحه، كتاب: البخاري يف: أخرج احلديث)   ٤(
 ). ١٠/٢٦٩(، املغني )٧/٤(، هناية املحتاج )١٠/١٥(، البيان للعمراين )٥/٣٦٢ ( للغزايلالوسيط: ينظر)   ٥(
 ). ٣/٢٥٧(البحر الرائق : ينظر)   ٦(



 
 

 ٣٧٧ 

 :الدليل الرابع
؛ ألن اخللـع حيصـل بسـؤاهلا، ًال للعـدة برضـا الزوجـةأن يف إيقاع اخللع زمن احليض تطـوي

ًفيكون ذلك رضا منها به، ويكـون دلـيال عـىل رجحـان مصـلحتها يف إيقـاع اخللـع، واضـطرارها 
 . )١ً(للفراق حاال

 
 :أدلة القول الثاين

 :الدليل األول
 . )٢(M   '  &L : قول اهللا تبارك وتعاىل

بـالطالق للعـدة، وهـذا األمـر يتضـمن النهـي عـن  أن اهللا تبـارك وتعـاىل أمـر :وجه الداللة
، )٣(ًالطالق لغري العدة، وهو الطـالق يف احلـيض، فيكـون حرامـا واخللـع طـالق، فيأخـذ حكمـه

 . )٤(وحال احليض ليست حال عدة، وال طالق للموقع فيه
ك بأن اآلية واردة يف حكم املطلقـة؛ ألن اهللا تبـار: نوقش وجه الداللة: مناقشة الدليل األول

ً، واملختلعـة ال تـدخل حتـت هـذا احلكـم؛ ألن هلـا أحكامـا )٥(M &L :وتعاىل قال يف اآليـة
 .ختالف أحكام املطلقات

 :الدليل الثاين
، وهي حـائض عـىل عهـد رسـول اهللا )٦( أنه طلق امرأته-ريض اهللا عنهام-عن ابن عمر 

 فلرياجعهـا ،ثـم مـره:(  ، عـن ذلـك، فقـال رسـول اهللا فسأل عمر بن اخلطاب رسول اهللا 
َّليمسكها حتى تطهر، ثم حتيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلـق قبـل أن يمـس، 

 ـــــــــــــــــ
 ). ٤/٤٩٨(، مغني املحتاج  قاسم مع حوايش الرشواين وابن)٨/٧٧(، حتفة املحتاج )٢/٥٠٥(عقد اجلواهر الثمينة : ينظر)   ١(
 . من سورة الطالق) ١(من اآلية )   ٢(
 ). ١٠/٧٨(، البيان للعمراين )٢٦٠ – ٣/٢٥٩(البحر الرائق : ينظر)   ٣(
 ). ٢/٦٠٨(املعونة للقايض عبد الوهاب : ينظر)   ٤(
 . من سورة الطالق) ١(من اآلية )   ٥(
َآمنة بنت غفار: هي)   ٦(  .زينب: ، وقيلِ

 ).   ٢/١٠٢٠(املستفاد من مبهامت املتن واإلسناد :نظري



 
 

 ٣٧٨ 

 . )١( )فتلك العدة التي أمر اهللا أن يطلقن هلا النساء
، فإنه أمر بارجتاعها عىل طريق )٢( أن احلديث يقتيض منع الطالق يف غري العدة:وجه الداللة

لطهر هي حال العدة التي أمر بالطالق فيها، واخللع طالق فيمنـع حـال العقوبة، وأخرب أن حال ا
 . )٣(احليض

 بأن النهي عن طالق املرأة يف احليض يف الطالق فحسب؛ أمـا :نوقش: مناقشة الدليل الثاين
 .   اخللع فليس بطالق، فال يدخل يف النهي

  :الدليل الثالث
 .)٤(ا يف العدة وأذية هلا، فلم يصحًأن يف جواز اخللع زمن حيض الزوجة تطويال عليه

؛ ألن اخللع حيصـل   بأن تطويل العدة يف اخللع برضا الزوجة:نوقش: مناقشة الدليل الثالث
ًبسؤاهلا، فيكون ذلك رضا منهـا بـه، ودلـيال عـىل رجحـان مصـلحتها فيـه، واضـطرارها للفـراق 

 .)٥(ًحاال
 

  :املوازنة والرتجيح
خـالف، وبـالنظر إىل أدلـة القـولني، يظهـر يل رجحـان القـول   بتأمل املسألة، وما فيهـا مـن 

 :األول؛ وذلك لآليت
اخللع يف زمن حيض الزوجة؛ ليس فيه رضر عليها بتطويل العدة، ألن بسؤاهلا اخللع : ًأوال 

 .)٧(ً، فكان تطويال للعدة برضاها)٦(تكون قد أدخلت الرضر عىل نفسها
 ـــــــــــــــــ

) ٩٤٣(﴾ %  $  #  "  ! ﴿ :قـول اهللا تعـاىل: الطالق، باب: صحيحه، كتاب: البخاري يف: أخرج احلديث)   ١(
 .  ، واللفظ له)٥٢٥١(برقم 

 ).١٤٧١(برقم ) ٢/٦٧٤(حتريم طالق احلائض : الطالق، باب: صحيحه، كتاب: ومسلم يف
 ،)٤/٩٦(املنتقى رشح املوطأ : ظرين)   ٢(
 ).٢/٦٠٨(املعونة للقايض عبد الوهاب : ينظر)   ٣(
 ). ١٠/٧٨(، البيان للعمراين صدر السابقامل: ينظر)   ٤(
 ). ٤/٤٩٨(، مغني املحتاج  مع حوايش الرشواين وابن قاسم)٨/٧٧(حتفة املحتاج  ،)٢/٥٠٥(عقد اجلواهر الثمينة : ينظر)   ٥(
 ). ٥/٣٨١(رشح منتهى اإلرادات للبهويت : ينظر)   ٦(
 ). ٢/٥٠٥(عقد اجلواهر الثمينة : ينظر)   ٧(



 
 

 

 . )١(»ًدعيا اخللع كيف فرض ال يكون ب« : قال اجلويني
ًأن بذل املرأة للامل يشعر باضطرارها للفراق، وحاجتها للخـالص نـاجزا، وال يليـق : ً ثانيا

 . )٢(ّبروم التخليص ختري األوقات، والنظر يف تفاصيل احلاالت
 

 :منشأ اخلالف
 بتأمل املسألة، وما فيها من خالف، وبـالنظر إىل أدلـة القـولني، يظهـر أن سـبب اخلـالف يف 

  ؟)٣(هل اخللع طالق، أم فرقة وفسخ: لة عائد إىل مسألةاملسأ
 .)٤(بأن خلع احلائض ال جيوز، وهم املالكية: طالق، قال: فبعض من قال بأنه

 . )٥(فرقة بائنة، فإنه جوزه يف احليض، وهم بعض الشافعية واحلنابلة: ومن قال بأنه
 

 . حكم إيقاع الطالق يف احليض: الفرع الثاين
  إذا طلق الرجل زوجته وهي حائض، فهل هذا الطالق جائز؟:صورة املسألة

ـامء احلنفـيـة  إىل أن إيـقـاع الـطـالق يف )٩(، واحلنابـلـة)٨(، والـشـافعية)٧(، واملالكـيـة)٦(أـمجـع العـل
 ـــــــــــــــــ

 . )١٤/٩(هناية املطلب )   ١(
 ). ٤/٤٩٨(، مغني املحتاج  مع حوايش الرشواين وابن قاسم)٨/٧٧(حتفة املحتاج ، )١٤/٨(هناية املطلب : ينظر)   ٢(
 ).    ٣/١٠٨٥(بداية املجتهد : ينظر)   ٣(
 .)٣/١٠٥٨(، بداية املجتهد )٣/١١٩٥(عيون املجالس :   ينظر) ٤(

 . الشافعية، فإهنم قالوا بأن اخللع طالق، وقالوا بجواز اخللع يف احليضبعض وهذا ال يتفق مع مذهب احلنفية و
 .)٥/٦٨٢(، روضة الطالبني )٦/٥٠٢(، األم )٤/٧٧(البحر الرائق 

 ). ٨/٣٩٤(، اإلنصاف )١٠/٢٧٤(، املغني )٥/٦٨٢(الطالبني ، روضة )٥/٣١١(الوسيط للغزايل : ينظر)   ٥(
، )٣/٣٢٩(، فتح القدير البـن اهلـامم )٢/١٩٣(، تبيني احلقائق )٩٤ – ٣/٩٣(، بدائع الصنائع )٦/٧(املبسوط : ينظر)   ٦(

 ). ٣/٢٥٩(البحر الرائق 
 مواهب اجلليل،  مع)٤/٤٠(، التاج واإلكليل )٢/٦٠٨(، املعونة للقايض عبد الوهاب )٥/٨٩(النوادر والزيادات : ينظر)   ٧(

 ). ٤/٢٨(، رشح خمترص خليل للخريش )٤/٤٠(مواهب اجلليل 
 )٨/٧٦(، حتفة املحتاج )٣/٢٦٤(، أسنى املطالب )١٠/٧٨(، البيان للعمراين )٥/٣٦١(، الوسيط للغزايل )٦/٤٦١(األم : ينظر)   ٨(

 . مع حوايش الرشواين وابن قاسم
، كشـاف )٥/٣٧٤(، رشح منتهى اإلرادات للبهويت )٨/٤٤٨(، اإلنصاف )٩/١٧(، الفروع )١٠/٣٢٧(ني املغ: ينظر)   ٩(

= 

٣٧٩ 



 
 

 ٣٨٠ 

 : احليض حمرم؛ وذلك لألدلة التالية
  :الدليل األول

 . )١(M  '  &L : قول اهللا تبارك وتعاىل
تعـاىل أمـر بـالطالق للعـدة، وهـذا األمـر يتضـمن النهـي عـن  أن اهللا تبـارك و:وجه الداللة

، وحال احليض ليسـت حـال عـدة )٢(ًالطالق لغري العدة، وهو الطالق يف احليض، فيكون حراما 
 . )٣(وال طالق للموقع فيه
 :الدليل الثاين

، فسأل  أنه طلق امرأته وهي حائض عىل عهد رسول اهللا -ريض اهللا عنهام-عن ابن عمر 
مره فلرياجعها، ثم ليمسـكها :(  ، عن ذلك ، فقال رسول اهللا ن اخلطاب رسول اهللا عمر ب

حتى تطهر، ثم حتيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة 
 . )٤( )التي أمر اهللا أن يطلقن هلا النساء

  أمـر ، ألن النبي )٥(لعدة أن هذا احلديث يقتيض منع الطالق يف غري حال ا:وجه الداللة
عبداهللا بن عمر ريض اهللا عنهام بارجتاع زوجته عىل طريق العقوبة، وأخرب أن حال الطهر هي حال 

 . )٦(العدة التي أمر بالطالق فيها
 :الدليل الثالث

 .)٧(إمجاع العلامء عىل حتريم الطالق زمن حيض الزوجة

 ــــــــــــــــــ
 ). ١٢/١٩٩(القناع  =
 . من سورة الطالق) ١(من اآلية )   ١(
 ). ١٠/٧٨(، البيان للعمراين )٢٦٠ – ٣/٢٥٩(البحر الرائق : ينظر)   ٢(
 ). ٢/٦٠٨(املعونة للقايض عبد الوهاب : ينظر)   ٣(
 .)٣٧٧ص  (تقدم  ختريج احلديث)   ٤(
 ).٤/٩٦(املنتقى رشح املوطأ : ينظر)   ٥(
 ).٢/٦٠٨(املعونة للقايض عبد الوهاب : ينظر)   ٦(
 ). ٣/١٢٦٧(، اإلقناع يف مسائل اإلمجاع )٣/٢٦٠(البحر الرائق : ينظر)   ٧(



 
 

 

بدعة هنى ...أن الطالق يف احليض...طبةالخالف بني أحد من أهل العلم قا« :قال ابن حزم
 . )١( »rعنها رسول اهللا 

  :الدليل الرابع 
 . )٢(ً أن يف طالق املرأة حال حيضها تطويال يف عدهتا وأذية هلا

 
 :مذاهب العلامء يف اعتبار الفرق - ب

 : اختلف العلامء يف اعتبار الفرق عىل قولني
ً يف اـحلـيض فرـقـا، وـهـو ـجـواز اخلـلـع يف َّ أن ـبـني اخلـلـع يف اـحلـيض والـطـالق:الـقـول األول

 . احليض، وعدم جوازه يف الطالق
  .)٦( وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية،)٥(، واحلنابلة)٤(والشافعية، )٣(وذهب إليه احلنفية

 .عدم الفرق بني اخللع يف احليض والطالق يف احليض، وهو املنع يف الكل:القول الثاين
 .)٧(وذهب إليه املالكية

 ـــــــــــــــــ
 ).١١/٤٥٤(املحىل )   ١(
 ). ١٠/٧٨(، البيان للعمراين )٢/٦٠٨(املعونة للقايض عبد الوهاب : ينظر)   ٢(
 ). ٣/٢٥٧(، البحر الرائق )٣٣٣-٣/٣٢٩(، فتح القدير البن اهلامم )٣/١٩١(تبيني احلقائق : ينظر)   ٣(
، البيـان للعمـراين )٥/٣٦٢(، الوسـيط للغـزايل )٤/٢٥٧( املهـذب للشـريازي: قوهلم يف إيقاع اخللـع يف احلـيضينظر   )٤(

  ). ٤/٤٩٨(، مغني املحتاج  مع حوايش الرشواين وابن قاسم)٨/٧٧(، حتفة املحتاج )٣/٣٤٨(، أسنى املطالب )١٠/٥(
، )١٠/٧٨(، البيان للعمراين )٣٦٢-٥/٣٦١(، الوسيط للغزايل )٦/٤٦١(األم :  قوهلم يف إيقاع الطالق يف احليضينظرو

 .  مع حوايش الرشواين وابن قاسم)٨/٧٦(، حتفة املحتاج )٣/٢٦٤(أسنى املطالب 
، رشح منتهـى اإلرادات للبهـويت  )١/٩٩ ( للحجاوي، اإلقناع)١٠/٢٦٩( املغني : قوهلم يف إيقاع اخللع يف احليضينظر   )٥(

     ).  ٥/٢٩٢(، مطالب أويل النهى )٥/٣٨١(
، رشح منتهـى )٨/٤٤٨(، اإلنصـاف )٩/١٧(، الفـروع )١٠/٣٢٧(املغنـي :  قوهلم يف إيقاع الطالق يف احليضينظرو

 .)٥/٢٩٢( مطالب أويل النهى ،)٥/٣٧٤(بهويت اإلرادات لل
 ). ٣٢/٩١(جمموع الفتاوى :  ينظر)   ٦(
، رشح )٤١-٤/٤٠( مواهب اجلليل ، مواهب اجلليـل  مع)٤/٤١(، التاج واإلكليل )٥/٨٩(النوادر والزيادات : ينظر)   ٧(

= 

٣٨١ 



 
 

 ٣٨٢ 

 : لرتجيحا
اعتبار الفرق بني اخللع يف احلـيض والطـالق يف احلـيض؛  : - واهللا أعلم–يظهر أن الراجح 

 :وذلك لآليت
 .)١(أن اخللع ليس بطالق، بل فرقة بائنة، فيصح يف احليض: ًأوال
 أن املنع من الطالق يف زمن احليض؛ لترضر املرأة بطول العدة، أما يف اخللع فإن تطويل ً:ثانيا

 . )٢( برضاهاالعدة
  
  

 . أن يف كال الفرعني فرقة يف زمن احليض


  
 . أن اخللع يف زمن احليض جائز، بخالف الطالق يف زمن احليض فإنه حمرم


  

 : الدليل األول 
 لزوجها ال خيالع إال يف قبل عدهتا، وهي ، فلم يقل النبي )٣(ة ثابت بن قيسحديث امرأ

 . )٤(ِّطاهر، كام أمر املطلق
 : الدليل الثاين 

 بتـأخري ، فـأمره النبـي )٥(حديث ابن عمر ريض اهللا عنهام حني طلـق زوجتـه يف احلـيض
 ــــــــــــــــــ

 ).٤/٢٨(خمترص خليل للخريش  =
 ). ٣٢/٢٩٣(الفتاوى جمموع : ينظر)   ١(
 .)٥/٣٧٤(، رشح منتهى اإلرادات للبهويت )٢/٥٠٥(عقد اجلواهر الثمينة : ظرين)    ٢(
 .)٣٧٦(ص تقدم  ختريج احلديث)   ٣(
 ).   ٣/٢١٠(اجلمع والفرق : ينظر )   ٤(
 .)٣٧٦ص  (تقدم  ختريج احلديث)   ٥(



 
 

 ٣٨٣ 

 .الطالق الثاين عىل الطهر 
 .)١( بتأخري اخللع إىل الطهر  يف حديث امرأة ثابت ومل يأمر النبي 
  :الدليل الثالث 

ِأن املنع من الطالق يف احليض للرضر الذي يلحـق الزوجـة بتطويـل العـدة، واخللـع جعـل  ُ
للرضر الذي يلحقها بسوء العرشة، والتقصري يف حق الـزوج، والرضر بـذلك أعظـم مـن الرضر 

 . )٢(بتطويل العدة، فجاز دفع أعظم الرضر بأخفهام
 :  الرابع الدليل 

أن املرأة إذا طلقت من غري مفاداة، فهي غري راضية بطول العدة، فلذلك سمي طالق بدعة؛ 
وأما املختلعة فقد وطنت نفسها عىل التزام الرضر ورضيت به، و يدل لـذلك أهنـا رضـيت ببـذل 

اخللـع يف املال؛ ألجل االختالع، وزيادة أيام يف العدة أهون من بذل املال عىل اخللع، فلذلك كان 
 . )٣(احليض، ويف الطهر سواء
 : الدليل اخلامس

 .)٤(ً أن اخللع فسخ للنكاح، وليس طالقا، فيجوز يف حال احليض
  

 
       

 

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٣/٢١٠( اجلمع والفرق: ينظر)   ١(
 ). ٢/٨٥٦(ء يف الفرق واالستثناء ، االعتنا) ٤/٢٥٧( املهذب للشريازي: ينظر)   ٢(
 ).   ٣/٢١٠( اجلمع والفرق: ينظر)   ٣(
 ). ٣٢/٩١(جمموع الفتاوى : ينظر)   ٤(



 
 

 ٣٨٤ 

 



 

ختلعة ثالثة قـروء بخـالف ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا هذا الفرق وهو أن عدة امل
ًاملنكوحة نكاحا فاسدا، فإهنا تعتد حيضة واحدة ً . 

وأما مقدار العدة فقد ذكرنا عـن أمحـد « :ثم قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف بيان عدم الفرق
ً، فإن مل يكن بينها وبني املنكوحة نكاحا فاسدا فرق رشعي، وإال فاملوجـب )١(روايتني يف املختلعة ً

ًيف املنكوحة نكاحا فاسداأن يقال   . )٢(»إنام تعتد بحيضة، كام مضت به السنة: ً
ًفعىل املنكوحة نكاحا فاسـدا أوىل؛ فإنـه ال : إذا مل جيب عىل املختلعة إال عدة بحيضة« :وقال ً

 .  )٣(»رجعة عليها، وال نفقة 



       

 ـــــــــــــــــ
 .أن العدة يف اخللع ثالثة قروء، وهي املذهب: الرواية األوىل)   ١(

 .أن العدة يف اخللع استرباء حيضة: والرواية الثانية
 ).٩/٢٧٩(، اإلنصاف )٨/١٢٠(، املبدع )٩/٢٤٤(، الفروع )١١/١٩٥(املغني : ينظر

 ) .      ٣٥٢-٣٢/٣٤٨(جمموع الفتاوى )  ٢(
 .    السابقاملصدر )   ٣(



 
 

 ٣٨٥ 











































 
 

 




 
 

 - رمحه اهللا -قال، وبني طالق املكره والسكران، ف ّبني شيخ اإلسالم الفرق بني طالق اهلازل
فكان يف ...ً عند من يقول به ؛ ألنه اختذ آيات اهللا هزوا–  الطالق: أي– فذاك لزمه )١(ما اهلازلأ« :

، فـإن ذنبـه هـو )٣(، وبخـالف السـكران)٢(بخـالف املكـره...إيقاع الطالق به، زوال هذه املفسدة

 ـــــــــــــــــ
ُ اهلازل اسم فاعل من هزل، واهلزل:اهلازل يف اللغة)   ١( ْ ََ ّضد اجلد: َ ِ. 

 ).١١/٦٩٦) (هزل: مادة(، لسان العرب)٥/١٨٥٠) (هزل: مادة(الصحاح : ينظر
 هو الذي يتكلم بالكالم، من غري قصد ملوجبه، وإرادة حلقيقة معناه، بل عـىل وجـه اللعـب، :الفقهاءواهلازل يف اصطالح 

 .اجلاد: ونقيضه
 ).١٤٣، ١٤٢ ( عىل بطالن التحليلبيان الدليل: ينظر

ُما أكرهك غريك :َما أكرهت نفسك عليه، وبالفتح:  اإلكراه مأخوذ من الكره، وهو املشقة، والُكره بالضم:اإلكراه يف اللغة)   ٢(
ًأكره يكره، إكراها: عليه، يقال َ َ ُ ِ َإذا غصب عىل فعل يشء: ُ ِ ُ. 

 ).٣/٦٧٥ ( يف رشح ألفاظ اخلرقي، الدر النقي)١٦١٦) (كره: مادة( القاموس املحيط: ينظر
 . أو غريهُما فعل باإلنسان مما يرضه، أو يؤمله، من رضب أو ختويف، كان ذلك من سلطان: واإلكراه يف اصطالح الفقهاء

 ).٢/٥١٩(عقد اجلواهر الثمينة : ينظر
 :ورشوط اإلكراه 

ً أن يكون املكره قادرا بسلطان، أو غلبةً:أوال ِ. 
 .ُ أن يغلب عىل ظنه نزول الوعيد به، إن مل جيبه إىل ما طلبه، مع عجزه عن دفعه وهربه واختفائه:ًثانيا
ً أن يكون مما يسترض به رضرا كثريا كالقتل، و:ًثالثا  .الرضب الشديد، واحلبس والقيد الطويلني، وأخذ املال الكثريً
 ).٨/٤٤٠(، اإلنصاف )١٠/٣٥٠(، املغني )٤/٢٨٠(املهذب للشريازي : ينظر

َّالسْكر، وهو نقيض الصحو، والسَكر:  خالف الصاحي، واالسم:السكران يف اللغة)  ٣( كـل مـا يسـكر مـن مخـر :-بفتحتني -ُ
 .ورشاب

 ).٤/٣٧٢) (سكر: مادة(، لسان العرب )١/٤٠٤ ( يف ترتيب املعرب، املغرب)٢/٦٨٧) (سكر: مادة(الصحاح : ينظر
هو غفلة تلحق اإلنسان، مع فتور يف األعضاء، بمبارشة : حالة تعرض بني املرء وعقله، وقيل: السكران يف اصطالح الفقهاء

= 

٣٨٦ 



 
 

 

  .)١( »الرشب، ليس ذنبه إيقاع الطالق، والشارع ال يعاقبه عىل الرشب



 : مذاهب العلامء يف أحكام الفرعني الفقهيني–أ 
  .طالق اهلازل: الفرع األول
 عـىل وجـه أنت طـالق،: ، فيقوله من غري قصد لذلكَ زوجتُ أن يطلق الرجل:صورة املسألة

 اللعب واهلزل، فهل يقع طالقه؟ 
 .)٢( اهلازل يقع العلامء عىل أن طالقاتفق

ـان ـن القـط ـال اـب ـن حي« :ـق ـل ـم ـالق اجلــُأمجــع ـك ـم أن ـط ـل العـل ـن أـه ـه ـم ـظ عـن  لْزَ واهلــّدِـف
 .)٣(»سواء

 
 :األدلة عىل وقوع طالق اهلازل

 :الدليل األول
هن جد، وهزهلن ُّدِثالث ج( :صىل اهللا عليه وسلم  عن النبي-ريض اهللا عنه-عن أيب هريرة 

 .)٤() والرجعة، والطالق، النكاح:جد

 ــــــــــــــــــ
 .بعض األسباب املوجبة هلا، من غري مرض وعلة =

، حاشية ابن عابدين عىل الـدر املختـار )٤١٦(غب األصفهاين ا، املفردات للر)٤/٣٥٢(كشف األرسار للبخاري : ينظر
)٤/٢١٤.( 

هـو الـذي جيعـل : والسكر الذي ترتتب عليه أحكـام السـكران كلهـا« ):٣٧٣( املطلع عىل أبواب املقنع : يفوقال البعيل
 .»صاحبه خيلط يف كالمه، وال يعرف ثوبه من ثوب غريه 

 ).٣٣/١٠٣(، جمموع الفتاوى )١/٣٤٧(ل جامع املسائ)   ١(
  .)١٠/٣٧٢( املغني البن قدامة ،)٣/٢٤٣(، معامل السنن للخطايب )١١٣(اإلمجاع البن املنذر : ينظر)   ٢(
 ).   ١٢٥٨-٣/١٢٥٧(اإلقناع يف مسائل اإلمجاع : ينظر)   ٣(
 .، وسكت عنه)٢١٩٤( برقم) ٣٣٢( اهلزل يف الطالق عىل: الطالق، باب : سننه، كتاب: أبو داود يف:أخرج احلديث)   ٤(

بـرقم ) ٢٨٢(ماجاء يف اجلد واهلـزل يف الطـالق :  ، بابrالطالق، واللعان عن رسول اهللا : سننه، أبواب: والرتمذي يف
= 

٣٨٧ 



 
 

 ٣٨٨ 

 .اهلازل طالق إيقاع يف الداللة ظاهر واحلديث
 :الثاين الدليل
 .ًآنفا القطان ابن حكاية تقدمت كام ،)١(اهلازل طالق وقوع عىل العلامء إمجاع

 
  .والسكران هَاملكر طالق :الثاين الفرع
 :مسألتان وفيه
 .هَاملكر طالق :األوىل املسألة
 ،عليـه العـذاب  بإنزال شخص هدده ْبأن  زوجته، قطال عىل الرجل ُأكره إذا :املسألة صورة

  طالقه؟ يقع فهل ًها،َكرُم الطالق ُالزوج أوقع حتى واحلبس، واخلنق كالرضب
 :قولني عىل املسألة هذه يف العلامء اختلف
  .يقع ال املكره طالق أن :األول القول
  .)٥(تيمية ابن سالماإل شيخ واختيار ،)٤(واحلنابلة ،)٣(والشافعية ،)٢(املالكية قول وهو

 ــــــــــــــــــ
 .»حديث حسن غريب، والعمل عىل هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صىل اهللا عليه وسلم« :، وقال)١١٨٤( =

 ).٢٠٣٩(برقم ) ٣٥٢(ًمن طلق، أو نكح، أو راجع العبا : الطالق، باب: ، كتابسننه: وابن ماجه يف
 .»حديث صحيح اإلسناد « : ، وقال)٢٨٠٠( رقم ) ٢٤٧ /٢( الطالق : املستدرك، كتاب: واحلاكم يف

 .»حسن « ): ٥/٢٤٤٥(وقال ابن حجر يف التلخيص احلبري 
 ).٦/٢٢٤(إرواء الغليل: ن احلديث األلباين يفَّوحس

  ،)١٢٥٨-٣/١٢٥٧(، اإلقنـاع يف مسـائل اإلمجـاع )٣/٢٤٣(، معامل السنن للخطايب )١١٣(اإلمجاع البن املنذر : ينظر)   ١(
 ).   ١٠/٣٧٢(املغني 

، التـاج واإلكليـل )٢/٥١٩(، عقـد اجلـواهر الثمينـة )٢/٧٤٧(، اإلرشاف للقايض عبدالوهاب )٦/٢٩(املدونة : ينظر)  ٢(
 ).٢/٣٦٧(، حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري )٢/٤٤(، الفواكه الدواين  مع مواهب اجلليل)٤/٤٤(

، أسـنى املطالـب )٨/٥٥٦(، العزيز رشح الوجيز )٧١-١٠/٧٠(، البيان للعمراين )٤/٢٧٩(املهذب للشريازي : ينظر)   ٣(
 .  مع حوايش الرشواين وابن قاسم)٨/٣١(، حتفة املحتاج )٣/٢٦٩(

، رشح منتهـى اإلرادات للبهـويت )٨/٤٣٩(، اإلنصاف )٧/٢٥٤(، املبدع )٩/١٤(، الفروع )١٠/٣٥٠(املغني : ينظر)   ٤(
 ).٥/٣٢٤(، مطالب أوىل النهى )١٢/١٨٧(، كشاف القناع )٥/٣٦٦(

 ). ٣٣/١١٠(جمموع الفتاوى : ينظر)   ٥(



 
 

 ٣٨٩ 

 . يقع املكره طالق أن :الثاين القول
  .)١(احلنفية قول وهو

 
 :القولني أدلة

 :األول القول أدلة
  :األول الدليل

 .)٢(MX  W  V   U  T  SL  :وتعاىل تبارك اهللا قول
 أحكـام عنـه وأسـقط اإلكـراه، حـال بـه تلفظ عمن الكفر وضع ملا تعاىل اهللا أن :الداللة وجه

 هو ما سقط ،سقط إذا األعظم ألن ؛كالطالق الكفر دون ما هَاملكر عن سقط كذلك، والرشك لكفرا
 .)٥(الطالق من أعظم الرشك :)٤(عطاء قال ،)٣(ىلَْواأل بطريق دونه

َاملكره أي– عنه اهللا وضع ملا « :الشافعي اإلمام وقال  القول عىل اإلكراه أحكام عنه سقطت -ُ
 .)٦(» منه أصغر هو ما سقط الناس عن طسق إذا األعظم ألن كله؛

 ـــــــــــــــــ
، )٢/١٩٤(، تبيني احلقائق )٣/٢٣٥(، االختيار يف تعليل املختار  )٣/١٠٠(، بدائع الصنائع )٦/١٧٦(املبسوط : ينظر)   ١(

 . مع فتح القدير)٣/٣٤٥ ( رشح اهلدايةالعناية
 .من سورة النحل) ١٠٦(من اآلية )   ٢(
 ).٦/١٧٣(سبل السالم : ينظر)   ٣(
  هــ،٢٧ ولـد سـنة  وهو موىل حبيبة بنت ميرسة، عطاء بن أيب رباح، واسمه أسلم القريش، موالهم، أبو حممد املكي،:هو)   ٤(

ً إليه فتوى أهل مكة، وكان من أوعية العلم، فقيها، عاملا، كثـري احلـديث، أدرك كثـريا مـن الصـحابةوانتهت ً تـويف سـنة ، ً
 .هـ١١٤

، هتـذيب التهـذيب )٣/٧٠(، ميـزان االعتـدال )٥/٧٨(، سري أعالم النبالء)٣/٢٦١( وفيات األعيان :ينظر يف ترمجته
)٧/١٧٩.(    

 ).١١٤٢(برقم ) ١/٣١٦(ما جاء يف طالق املكره : الطالق، باب: سننه، كتاب: سعيد بن منصور يف: أخرج األثر)   ٥(
 ).١٨٣٣٧(برقم ) ٩/٥٧٠(ًمن مل ير طالق املكره شيئا : الطالق، باب: املصنف، كتاب : وابن أيب شيبة يف

 ).  ١٢/٤١٧(نيل األوطار : وصحح الشوكاين إسناد األثر يف
    ).٤/٤٩٦(األم    )٦(



 
 

 

  :وجهني من نوقش :الداللة وجه مناقشة
 .)١(النزول سبب بدليل خاصة الرشك يف هذا أن  :األول الوجه
 يف الطـالق عـىل اإلكـراه لكـن الكفر، كلمة عىل اإلكراه يف كانت وإن اآلية بأن :عنه وأجيب

  .حق وجه بغري عليه محل ٌقول :واجلامع معناه،
 فـإن بيـنهام، للفـارق يصـح؛ ال ،األوىل القياس بطريق بالكفر الطالق إحلاق أن :الثاين لوجها
 كـره،ُم اعتقـاده عن به ربُخي وفيام د،َعتقُم غري وهو االعتقاد، عىل بنىُت ألهنا بصحتها؛ كمُحي مل الردة

  .)٢(الطالق بخالف
 هـو ٍاعتقـاد عـن ربُخيـ فإنه الطالق، عىل ُأكره إذا املطلق فإن بينهام؛ الفارق بعدم :عنه وأجيب

 .ٍكل يف اإلكراه بجامع الردة؛ عىل املكره عىل فيقاس فيه، كرهُم
  :الثاين الدليل 

 والنسـيان اخلطأ أمتي عن  وضع اهللا إن (:قال ، r النبي عن عنهام اهللا ريض عباس ابن عن    
 .)٣()عليه استكرهوا وما

 ـــــــــــــــــ
 ). ٣/٩٥(ح معاين اآلثار رش: ينظر)   ١(
 ). ٦/١٧٨(املبسوط : ينظر)   ٢(
 ).٢٠٤٥( برقم) ٣٥٣(طالق املكره والنايس : الطالق، باب: سننه، كتاب: ابن ماجه يف: أخرج احلديث هبذا اللفظ)    ٣(

قـال ، و»حديث صـحيح عـىل رشط الشـيخني، ومل خيرجـاه« :، وقال)٢/٢٤٧(الطالق : املستدرك، كتاب : واحلاكم يف
 .»فيه لني « :الذهبي

َّجود إسناده برش  بن بكر، « :، وقال)٧/٣٥٦(ماجاء يف طالق املكره : الطالق، باب: السنن الكربى،كتاب: والبيهقي يف
 .»وهو من الثقات 

مل يسمع األوزاعي هذا احلـديث ... هذه أحاديث منكرة، كأهنا موضوعة« :، وقال)١١٧-٤/١١٦(وأبو حاتم يف العلل 
ء؛ إنه سمعه من رجل مل يسمه، أتوهم أنه عبداهللا بن عامر، أو إسامعيل بن مسلم، وال يصح هذا احلديث، وال يثبت من عطا
 .»إسناده 

 عن حديث رواه -أي سأل اإلمام أمحد-سألته« ):٥٦٢-١/٥٦١(العلل ومعرفة الرجال : وقال عبداهللا ابن اإلمام أمحد يف
 ، وعن الوليد عن مالك عن نافع tم عن األوزاعي عن عطاء عن ابن عباس حممد بن مصفى الشامي عن الوليد بن مسل

 . »rليس يروى فيه إال عن احلسن عن النبي :ًعن ابن عمر مثله، فأنكره جدا، وقال
= 

٣٩٠ 



 
 

 

 عليه اهللا صىل للنبي فيه اهللا جتاوز فيام داخل الطالق ىلع اإلكراه أن :احلديث من الداللة وجه
 .)١(أمته عن  وسلم

  :وجهني من نوقش :الداللة وجه مناقشة
ـر عـهـد ـحـديثي الـقـوم ألن خاـصـة؛ الرشك يف ـهـذا أن :األول الوـجـه ـت دار يف ،بكـف  دار كاـن

 .)٢(كفر
 من األمة فيه وقعت ما كل يف عام  وسلم عليه اهللا صىل قوله فإن ، التسليم بعدم :عنه وأجيب

 .الطالق ذلك ومن والنسيان، اخلطأ
 مـن وهـو ،لـه عمـوم فـال واحلكم، العني رفع ال ،هَكرُامل عن اإلثم رفع املراد نأ :الثاين الوجه

  .األصل خالف احلكم رفع تقدير إذ ،)٣(املقتىض باب
 ــــــــــــــــــ

َّإنام كذب أمحد رمحه اهللا من روى هذا اخلرب مـن « :ما روي عن اإلمام أمحد، فقال) ٩/٢٦٦(املحىل : َّوتعقب ابن حزم يف =
َمالك عن نافع عن ابن عمر، ومن طريق الوليد بن مسلم عن األوزاعي عن عطاء عن ابن عباس، وصدق أمحد يف ذلك، فهذا طريق  َ

مل يأت من قط من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، ومن طريق الوليد بن مسلم عن األوزاعي عن عطاء عن ابن عباس، إنام جاء 
 .    »  ومن بدل األسانيد فقد أخطأ r عطاء عن ابن عباس عن النبي من طريق برش بن أيب بكر عن األوزاعي عن

 .مع جامع العلوم واحلكم) ٢/٣٩٠(األربعني : نه النووي يفَّوحس
ظاهر إسناده الصحة؛ ألن رجاله كلهم ثقات، وفيه انقطـاع بـني عطـاء وابـن «):١/١٢٣(إرواء الغليل: وقال األلباين يف

 .»عباس 
  ).َّإن اهللا جتاوز يل عن أمتي ما وسوست به صدورها ما مل تعمل أو تكلم:( rي وأصل احلديث، قول النب

اخلطأ والنسيان يف العتاقة والطالق ونحـوه، وال عتاقـة إال لوجـه اهللا : العتق، باب: صحيحه، كتاب: أخرجه البخاري يف
 ).٢٥٢٨(برقم ) ٤٤٦(

 .]من سورة البقرة) ٢٨٦  (من اآلية[ ،M   ¾½  ¼  »    º  ¹  ¸  ¶L :ويشهد للحديث قوله تعاىل
 ).٨١٥-٥/٨١١(التلخيص احلبري : ينظر

 ).٣/٩٥(رشح معاين اآلثار : ينظر)   ١(
 . املصدر السابق: ينظر)   ٢(
 . )٣/٣٤٤(، فتح القدير البن اهلامم )٦/١٧٨( املبسوط: ينظر)   ٣(

ًما أضمر لصحة الكالم رشعا أو عقال :واملقتىض هو ً. 
 لامء يف املقتىض هل له عموم أم ال؟ وقد اختلف الع

= 

٣٩١ 



 
 

 ٣٩٢ 

 كام  ،ذلك كل حكم املكره عن َعَفَر بأنه وسلم عليه اهللا صىل يالنب من إخبار بأنه :عنه أجيبو
  .)١(ورشبه أكله الصائم وعن ،والكالم السالم يف بالسهو فعله املصيل عن رفع

  :الثالث الدليل 
 يف عـتـاق وال ـطـالق ال ( :لاـقـ وـسـلم علـيـه اهللا ـصـىل النـبـي أن عنـهـا اهللا ريض عائـشـة ـعـن    
 .)٢()إغالق

 مغلـق املكـره أن شك وال إكراه؛ : أي ،) إغالق:(وسلم عليه اهللا صىل قوله أن :الداللة وجه
  .)٣(جائز غري طالقه فكان ،اإلنسان عىل الباب يغلق كام ،ترصفه يف عليه ّقمضي ،أمره يف عليه

 :الداللة وجه مناقشة
 جنـون، يف :أي )إغـالق يف( :وسـلم عليـه اهللا صـىل بقولـه املقصـود بأن :الداللة وجه نوقش

  .)٤(كذلك املكره وليس
 ــــــــــــــــــ

 )١٥٥-٣/١٥٤(، البحر املحيط للزركيش )١/٧٦(كشف األرسار للبخاري : ينظر =
 ). ١١/٢٦٧(املحىل :ينظر)   ١(
 .)١/١٧١(التاريخ الكبري : البخاري يف :أخرج احلديث)    ٢(

 ).٢١٩٣(  برقم)٣٣٢( يف الطالق عىل غلط الطالق، باب: سننه، كتاب: يف أبو داودو
 ).٢٠٤٦( برقم) ٣٥٣(طالق املكره والنايس : الطالق، باب: سننه، كتاب:ابن ماجه يف و

 ).٢٦٣٦٠( برقم) ٤٣/٣٧٨(املسند : وأمحد يف
كذا قال، «:، وقال الذهبي»هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم « :، وقال)٢/٢٤٨(املستدرك، كتاب الطالق : واحلاكم يف

 .»وحممد بن عبيد مل حيتج به مسلم 
 ).٧/٣٥٧(طالق املكره : اخللع والطالق، باب: السنن الكربى، كتاب: والبيهقي يف

 .»يف إسناده حممد بن عبيد بن أيب صالح املكي، وهو ضعيف « ):٣/١١٨(خمترص سنن أيب داود : وقال املنذري يف
 .»فه أبو حاتم الرازي َّ وقد ضعيف إسناده حممد بن عبيد بن أيب صالح ،« ):٥/٢٤٤٦( التلخيص احلبري: وقال ابن حجر يف

 ).   ٧/١١٣( إرواء الغليل:  يف بمجموع طرقهنه األلباينَّوحس
 ).١٢/١٩٠(كشاف القناع : ينظر)   ٣(

، )٦٧٦( ، النهاية يف غريب احلديث واألثـر)٣/٧٣(الفائق يف غريب احلديث للزخمرشي : )إغالق:(وينظر يف معنى قوله
 .    )٤١٥-١٢/٤١٤(نيل األوطار 

 ). ٦٠(طلبة الطلبة : ينظر)   ٤(



 
 

 

 ألن اإلكـراه؛ :اإلغـالق معنى أن ذكروا اللغة علامء فإن التسليم، بعدم :ناقشةامل عن وأجيب
ْمغلق ُاملكره،  عليـه، ويضـيق ُوحيـبس الباب عليه يغلق كأنه ترصفه، يف عليه ومضيق أمره، يف عليه ُ

ِّيطلق حتى ُ)١(. 
 :الرابع الدليل 

 بالنيـات، األعـامل إنـام(: لموس عليه اهللا صىل قال :قال ،عنه اهللا ريض اخلطاب بن عمر عن   
 كانـت ومن ورسوله، اهللا إىل فهجرته ،ورسوله اهللا إىل هجرته كانت فمن ،نوى ما امرئ لكل وإنام

  .)٢()إليه هاجر ما إىل فهجرته يتزوجها، امرأة أو ،يصيبها دنيا إىل هجرته
 بالنيات األعامل نأل ؛نية معها تكون أن إال تنفذ ال األعامل أن عىل احلديث دل :الداللة وجه
 مل عليـه، مكرها كان إذا به املتلفظ فإن الطالق، ذلك ومن ،هبا تتعلق مل عنها عريت فإذا واملقاصد،

 .)٣(طالقه يقع فال ،املعنى به يقصد
 بـه، مسـلم غري مسألتكم عىل احلديث هذا داللة بأن :يناقش أن يمكن :الرابع الدليل مناقشة

 بحكمه ألزم ذلك ومع يقصده، يكن مل بالطالق تلفظ حني اهلازل فإن اهلازل؛ بطالق منقوض وهو
 .)٤(باإلمجاع

 ملوجبـه، وال للقـول، قاصـد غـري املكره فإن واهلازل؛ املكره بني بالفرق :املناقشة عن اجلواب
 .)٥(فافرتقا موجبه غري به وقصد ًاختيارا بالطالق تكلم واهلازل

  :اخلامس الدليل
 امرأته، فأقبلت)٦(ًعسال تارشلي حبل يف ّتدىل  ًرجال أن -عنه اهللا ريض- اخلطاب بن عمر عن

 ـــــــــــــــــ
 ).  ١٠/٢٩١) (غلق: مادة(، لسان العرب )٦٧٦( النهاية يف غريب احلديث واألثر: ينظر)   ١(
 .، واللفظ له)١(  برقم) ٥٧(  ؟ rكيف كان بدء الوحي إىل رسول : صحيحه،  باب : البخاري يف: أخرج احلديث)   ٢(

، وأنه يدخل فيـه الغـزو، وغـريه مـن األعـامل  )إنام األعامل بالنية : ( r قوله:اإلمارة، باب: صحيحه ،كتاب: ومسلم يف
  ).١٩٠٧(  برقم) ٢/٩٢٠(

 ).٣/٩٦(رشح معاين اآلثار : ينظر)   ٣(
، اإلقنـاع يف )٣/٢٤٣(، معامل السنن للخطايب )١١٣(اإلمجاع البن املنذر : ينظر يف حكاية اإلمجاع عىل وقوع طالق اهلازل)   ٤(

 ).   ١٠/٣٧٢(املغني البن قدامة ، )١٢٥٨-٣/١٢٥٧(إلمجاع مسائل ا
 .مع خمترص السنن للمنذري) ٣/١١٩(هتذيب السنن : ينظر   )٥(
َاملجتني للعسل: ُ، واملشتارإذا اجتباه من خالياه، ومواضعه:  »ًيشتار عسال«  : هلوق)   ٦( ْ ُ. 

= 

٣٩٣ 



 
 

 ٣٩٤ 

 فأبـت، واإلسـالم، اهللا فـذكر احلبـل، قطعـت وإال ًثالثـا، لتطلقهـا :له فقالت احلبل، عىل فجلست
 هذا فليس أهلك، إىل ارجع «:فقال ذلك، له فذكر -عنه اهللا ريض-عمر إىل خرج ثم ًثالثا، فطلقها
 .)١(»ًطالقا

 إىل بالرجوع الرجل وأمر – الطالق يوقع مل-عنه اهللا ريض-اخلطاب بن عمر أن :لةالدال وجه
 .عليه مكره ألنه -أهله

 :وجهني من نوقش :اخلامس الدليل مناقشة
 .)٢(منقطع ألنه ضعيف؛ احلديث هذا أن :األول الوجه
 يف ًرصحيـا كني مل منه إبانتها صح ولو ،)٣(إليه ردها أنه t عمر عن املشهور أن :الثاين الوجه

 .)٤(بإبانتها فألزمه ذلك، بعد يتصافيان ال وأهنام بينهام، التفريق املصلحة من رأى لعله بل الوقوع،
 :السادس الدليل

  .)٥(خمالف هلم يعلم وال الصحابة، من مجع عن منقول يقع ال املكره طالق بأن القول أن
 :السابع الدليل
 عـدم:بجـامع يلزمـه؛ مل أوقعـه فـإذا يلزمـه، مل بالطالق أقر لو أنه يف املجنون عىل املكره قياس

 ــــــــــــــــــ
 ). ٥٣٩) (شرت: مادة(، القاموس املحيط )٤٩٥(يث النهاية يف غريب احلد، )٤/٢٢١(غريب احلديث أليب عبيد : ينظر =
 ).٧/٣٥٧(ماجاء يف طالق املكره : اخللع والطالق، باب: السنن الكربى، كتاب: البيهقي يف: أخرج األثر)   ١(

 ).١١/٥٢٤(املحىل : وابن حزم يف
 .»منقطع « :، وقال)٥/٢٤٦٦(التلخيص احلبري : احلافظ ابن حجر يف: ف األثرَّوضع

  عبدامللك بن قدامة بن حممد بن tإسناده منقطع؛ ألن الراوي له عن عمر « ):١٢/٤٢٢(نيل األوطار : شوكاين يفوقال ال
 . »tإبراهيم بن حاطب اجلمحي عن أبيه قدامة، وقدامة مل يدرك عمر 

 ).  ٧/١١٥(إرواء الغليل: فه األلباين يفَّوضع
 ).   ٥/٢٤٦٦(ص احلبري ، التلخي)٤/٢٢٢(غريب احلديث أليب عبيد : ينظر)   ٢(
 .» خالفه tوقد روي عن عمر « :، فقال)٤/٢٢٢(غريب احلديث : أبو عبيد يف: كام ذكر ذلك)   ٣(

 ).٧/٣٥٧(السنن الكربى: والبيهقي يف
 ).    ٤١٧-١/٤١٦(مسند الفاروق : وابن كثري يف

 ).   ٥/٤٦٠(إعالم املوقعني : ينظر)   ٤(
 ).٧/٢٥٤(، املبدع )١٠/٣٥٠( ، املغني )٣/٢٤٣ (معامل السنن للخطايب: ينظر)   ٥(



 
 

 ٣٩٥ 

 .)١(ٍكل يف التكليف
 أما التكليف؛ عنه رفع قد املجنون فإن بينهام؛ بالفرق :يناقش أن يمكن :السابع الدليل مناقشة

 .التكليف عنه يرتفع فلم املكره
 

 : أدلة القول الثاين
   :األول الدليل

M   Ò  Ñ  ÕÔ  :قول اهللا تبارك وتعاىل   Ó  L)٢(.  
 الطـالق، هـذا يف ويـدخل والطـوع، اإلكراه حال حكمه خيتلف ال اإلسالم أن :الداللة وجه

 .)٣(وهزله جده حكم فيه خيتلف ال ما وسائر
 دخـول عـىل الكفـار إكـراه عـدم يف واردة اآليـة هـذه بـأن :نـوقش :باآلية االستدالل مناقشة

 .اإلسالم
 :الثاين الدليل

ـارك اهللا ـقـول  ـاىلوت تـب ـم ،)٤(M   xw  vL  :ـع ـه ـث M  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  :قوـل   Í
  Ø×  Ö   ÕL)٥(. 

  .)٦(والطائع املكره طالق بني قِّيفر مل وتعاىل تبارك اهللا أن :الداللة وجه
  :أوجه أربعة من نوقش :باآلية االستدالل مناقشة
 النصـوص  بـدليل - عمومهـا يف املكـره يـدخل فـال- خمصوصـة اآلية هذه نأ :األول الوجه

 .)٧(يقع ال املكره طالق أن عىل الدالة
 ـــــــــــــــــ

 ).٤/١٢٤(املنتقى رشح املوطأ : ينظر)   ١(
 .من سورة البقرة) ٢٥٦(اآلية )   ٢(
 ).٢/١٦٩(أحكام القرآن للجصاص : ينظر)   ٣(
 .   من سورة البقرة) ٢٢٩(من اآلية )   ٤(
 .   من سورة البقرة) ٢٣٠(من اآلية )   ٥(
 ).٥/١٤( القرآن للجصاص أحكام: ينظر)   ٦(
 ).   ٩/٢٦٣(املحىل : ينظر)   ٧(



 
 

 ٣٩٦ 

 ال وهـم هـا،عموم يف والنـائم الصـبي دخـول اآليـة بعموم االستدالل من يلزم :الثاين الوجه
 .)١(به يقولون

 ال ألهنـم -احلنفيـة وهم- به القائلني تناقض اآلية بعموم االحتجاج من يلزم :الثالث الوجه
 يف ويـدخل عامـة، فاآليـة ،)٢(M  <;  :  9  8  7L  :يقول تعاىل واهللا ه،َاملكر بيع جييزون
 .)٣(َاملكره بيع عمومها

 إال بالثانيـة التحـريم بيـان يف الثانية اآليةو ،الرجعي الطالق يف وىلُاأل اآلية أن :الرابع الوجه
  .)٤(يقع املكره طالق أن عىل يدل ما فيها وليس ،زوج بعد

  :الثالث الدليل
 إال جائز طالقال كل( :وسلم عليه اهللا صىل اهللا رسول قال :قال عنه، اهللا ريض رةهري أيب عن
 .)٥() املعتوه طالق

 املكره، طالق ومنها حال، أي عىل واقعة الطالق أنواع مجيع أن عىل احلديث دل :الداللة وجه

 ـــــــــــــــــ
 .   )٩/٢٦٣(املحىل : ينظر)   ١(
 .من سورة البقرة) ٢٧٥(من اآلية )   ٢(
 ).٩/٢٦٣(املحىل : ينظر)   ٣(
 ).١٥/٤٩١٢(التجريد للقدوري : ينظر)   ٤(
( برقم ) ٢٨٣(ما جاء يف طالق املعتوه :  ، بابr  سننه،أبواب الطالق، واللعان عن رسول اهللا:الرتمذي يف: أخرج احلديث)   ٥(

ًهذا حديث ال نعرفه مرفوعا إال من حديث عطاء بـن عجـالن، وعطـاء بـن عجـالن ضـعيف ذاهـب « :، وقال)١١٩١
والعمل عىل هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صىل اهللا عليه وسلم وغريهم أن طالق املعتوه املغلوب عـىل ! احلديث
 .»وزعقله ال جي

 . »عطاء بن عجالن مذكور بالكذب « :، وقال)٥٢٧-١١/٥٢٦(املحىل : وابن حزم يف
 ).٩/٣٤٥(فتح الباري : فه احلافظ ابن حجر يفَّوضع
 .، وصوب وقفه عىل عيل ريض اهللا عنه)٧/١١٠(إرواء الغليل: فه األلباين يفَّوضع

 .ً تعليقا عن عيل ريض اهللا عنه هذا األثر،)٩٤٧(الق الطالق يف اإلغ: الطالق، باب:صحيحه، كتاب: وأخرج البخاري يف
 .هو قليل الفهم، خمتلط الكالم، فاسد التدبري، لكنه ال يرضب وال يشتم: )املعتوه( :وقوله
 ).    ٣/٣٤٣(فتح القدير البن اهلامم : ينظر



 
 

 ٣٩٧ 

  .فقط املعتوه طالق ذلك من واستثنى
  :وجهني من نوقش :الداللة وجه مناقشة

  .)١(به االستدالل يستقيم فال ثابت، غري احلديث :األول جهالو   
 معتوهني، غري ألهنام يقع؛ والنائم الصبي طالق أن االستدالل هذا من يلزم أنه :الثاين الوجه

 .)٢( !بذلك تقولون ال وأنتم
 :اخلامس الدليل

 خرجـت أين إال ًابدر أشهد أن منعني ما « :قال -عنه اهللا ريض–  )٣(t اليامن بن حذيفة عن 
ٌحسيل وأيب، أنا  نريد ام ،نريده ام :فقلنا ؟ ًحممدا تريدون إنكم :واقال قريش، كفار ناَذَخَفأ :قال ،)٤( ُ
 صـىل اهللا رسول فأتينا ،معه قاتلن وال ، املدينة إىل نرصفننل وميثاقه اهللا عهد منا فأخذوا ،املدينة إال
ِانرصفـا، :( وسـلم عليـه اهللا ىلصـ النبـي فقـال اخلرب، فأخربناه وسلم عليه اهللا َ  بعهـدهم، هلـم يِفـَن ْ
 .)٥( )عليهم اهللا ستعنينو

 اإلكراه، وجه عىل  إياهم، املرشكني إحالف أثبت وسلم عليه اهللا صىل النبي أن :الداللة وجه

 ـــــــــــــــــ
 .   )٧/١١٠ (، إرواء الغليل)٩/٣٤٥(، فتح الباري )١١/٥٢٦(، املحىل )٢٨٣(سنن الرتمذي : ينظر)   ١(
 ).   ٩/٢٦٥( املحىل: ينظر)   ٢(
 ،  وعن عمر، وعن جابر بن عبـد اهللا r حذيفة بن اليامن، يكنى أبا عبد اهللا، أسلم هو وأبوه، وروى حذيفة عن النبي  :هو)   ٣(

y وكان صاحب رس رسول اهللا  الكوفة، سكن ،rومناقبه كثرية مشهورة، استعمله عمر عىل املدائن ، . 
 .   هـ٣٦ًبأربعني يوما سنة  t  عثامنقتلمبعد تويف 

، اإلصـابة يف متييـز الصـحابة )٢/٣٦١(  ، سـري أعـالم النـبالء)١٣٨(االستيعاب يف معرفة األصحاب  :ينظر يف ترمجته
    ).٢/١٩٣ (التهذيب، هتذيب )٢/٤٤(

ْليامن العبيس، والد حذيفة بن اليامن، وإنام قيل  بن جابر بن ربيعة املعروف باِ حسل-بالتصغري، ويقال بالتكبري–ُحسيل : هو)   ٤( َ
ًاليامن؛ ألنه نسب إىل جده اليامن بن احلارث، سمي جده بذلك ألنه أصاب يف قومه دما، فهرب إىل املدينة، فحالف بني : له

 .عبد األشهل، فسامه قومه اليامن ملحالفته اليامنية
 .، واستشهد فيها، فقد قتله املسلمون خطأً  أحداrشهد هو وابناه حذيفة وصفوان مع رسول اهللا 

 ).  ٢/٧٤(، اإلصابة يف متييز الصحابة )٥/٤٩٦(، هتذيب الكامل )١٧٨(االستيعاب يف معرفة األصحاب : ينظر
 ).١٧٨٧(برقم ) ٢/٨٦٠(الوفاء بالعهد : اجلهاد والسري، باب:صحيحه، كتاب:مسلم يف: أخرج احلديث)   ٥(



 
 

 ٣٩٨ 

 .)١(بينهام يفرق مل ًأحدا ألن مثلها؛ فالطالق اليمني، يف ذلك ثبت فإذا ع،ْوَالط كيمني وجعلها
 :تعـاىل لقولـه بـه؛ الوفاء جيب العهد فإن التسليم؛ بعدم :نوقش :باحلديث االستدالل ةمناقش

Ma  ̀   _  ̂   ]L)الطالق عىل اإلكراه بخالف ،)٢.  
  :الرابع الدليل

 وهـزهلن جـد جـدهن ثالث( :صىل اهللا عليه وسلم  عن النبي-يض اهللا عنه-عن أيب هريرة  
  .)٣()والرجعة والطالق النكاح :جد

 النكـاح يف واهلـازل اجلاد بني  احلديث يف ىّسو والسالم الصالة عليه النبي أن : الداللة وجه
 :واهلزل اجلد بني والفرق ،والرجعة والطالق

 إليقـاع مريـد غـري اللفـظ إىل قاصـد واهلـازل حكمـه، إيقـاع وإىل اللفـظ، إىل قاصد اجلاد أن 
 كانـا حيث من -واهلازل اجلاد :أي– ًمجيعا هناموأ الطالق، نفي يف لإلرادة َّحظ ال أنه علمنا حكمه،

 ،اهلـزل يف أو ،اجلـد يف علُجي أن من املكره طالق خيلو وال عليهام، حكمه يثبت أن نللقول قاصدين
  .)٤(سواء كاهلازل فهو ،حكمه إليقاع مريد غري للقول قاصد هَاملكر كان وإن وقع، كان وأهيام

 :جهنيو من نوقش :باحلديث االستدالل مناقشة
ـظ قـصـد نـَمـ اـجلـاد ألن ؛)٥( ًـهـازال وال طالـقـه، يف ًـجـادا ـلـيس املـكـره أن :األول الوـجـه  اللـف

 الصـبي كفعـل ،ثالث نوع فهو ،الدفع قصد واملكره الفرقة، دون اللفظ قصد نَم واهلازل والفرقة،
 .)٦(واملجنون
 :وجهني من وذلك واهلازل، املكره بني الفرق :الثاين الوجه
 وال ،راض غري فهو املكره أما به، راضو الطالق، إيقاع قاصد اهلازل أن :للفرق األول الوجه

 ـــــــــــــــــ
  ).٣/٣٤٤(، فتح القدير البن اهلامم )٢/٤٢٩(، خمترص اختالف العلامء )٥/١٤(للجصاص أحكام القرآن : ينظر)   ١(
 .   من سورة النحل) ٩١( من اآلية)   ٢(
    .)٣٨٧ص  (تقدم ختريج احلديث)   ٣(
 ).١٠/٤٩١٥(، التجريد للقدوري )٥/١٤(أحكام القرآن للجصاص : ينظر)   ٤(
 ). ٩/٢٦٦(املحىل : ينظر)   ٥(
 ).١٠/٤٩١٥(التجريد للقدوري : ظرين)   ٦(



 
 

 

 .)١(الطالق يف له نية
 ومل به، التكلم عىل وأكره عليه محل وإنام ملوجبه، وال للقول، قاصد غري املكره «:القيم ابن قال

 بـل إليـه، ليس وهذا ،موجبه غري به وقصد ًاختيارا باللفظ تكلم فإنه اهلازل وأما القصد، عىل يكره
 سـبب بـارش من فإن إليه، وليس موجبه، يكون ال أن وأراد إليه، الذي اللفظ أراد فهو الشارع، إىل

 .)٢(» هذا وال هذا يرد مل فإنه املكره وأما يرده؛ مل وإن ومقتضاه، مسببه لزمه باختياره احلكم
 حكـم يف والفاسـد كامـل، يـاراخت وللهـازل فاسـد، اختيـار له املكره أن :للفرق الثاين الوجه

 .)٣(املكره يف الوقوع ،اهلازل يف الوقوع من يلزم فال ،العدم
 :السادس الدليل 
 فقامت امرأته، مع ًنائام كان ًرجال أن «: r )٥(النبي أصحاب بعض عن)٤(األصم صفوان عن 

ـذت ـكينا، فأـخ ـه، ـعـىل الـسـكني ووضــعت صــدره، ـعـىل وجلســت ًـس ـت حلـق ـي، :فقاـل  أو طلقـن
 اهللا صـىل فقال وسلم، عليه اهللا صىل للنبي ذلك فذكر ًثالثا، فطلقها فأبت، اهللا فناشدها نك،ألذبح

  .)٦() الطالق يف قيلولة ال(: وسلم عليه

 ـــــــــــــــــ
 . مع مواهب اجلليل)٤/٤٥(التاج واإلكليل : ينظر)   ١(
 .مع خمترص السنن للمنذري) ٣/١١٩(   هتذيب السنن )٢(
 .مع فتح القدير) ٣/٣٤٥ ( رشح اهلدايةالعناية، )٢/٥٣٦(للمرغيناين اهلداية : ينظر)   ٣(
 أمامـة وأيب مالـك، بـن أنـس عـن روى األصـم، عاصـم بن صفوان :وقيل ميص،احل الطائي األصم عمران بن صفوان :هو)   ٤(

  .بالقوي وليس حديثه، يكتب :حاتم أبو عنه قال عياش، بن وإسامعيل جبلة، بن الغار :عنه وروى الباهيل،
، )٤/٤٢٢(، اجلرح والتعـديل البـن أيب حـاتم )٢/٥٩٦(، الضعفاء للعقييل )٤/٣٠٦(التاريخ الكبري للبخاري : ينظر

 ).٤/٣٢٢(، لسان امليزان )٢/٣١٦(، ميزان االعتدال )٤/٣٨٠(الثقات البن حبان 
 .tأنس عن روى األصم صفوان أن ذكر حبان ابن ألن مالك؛ بن أنس :حيتمل أن يكون الصحايب)   ٥(

 ).٤/٣٨٠ ( البن حبانالثقات: ينظر
  .t الباهيل أمامة أيب عن روى األصم وانصف أن ذكر أيب حاتم ابن ألن ؛الباهيل أمامة أبو: حيتمل أن يكونو

 ).١٣/١٥٩( هتذيب الكامل ،)٤/٤٢٢(اجلرح والتعديل : ينظر
 ).١١٣٠(برقم ) ١/٣١٤(ما جاء يف طالق املكره : الطالق، باب: سننه، كتاب: سعيد بن منصور يف: أخرج احلديث)   ٦(

 ).٢/٥٩٦(الضعفاء : والعقييل يف
= 

٣٩٩ 



 
 

 ٤٠٠ 

ـة وـجـه ـف املـكـره أن ـعـىل اـحلـديث دل :الدالـل  أوـقـع وـسـلم علـيـه اهللا ـصـىل النـبـي ألن ؛مكـل
  .)١(طالقه

 :وجهني من نوقش :باحلديث االستدالل مناقشة
 . )٢(به حيتج فال ضعيف، احلديث أن :األول الوجه 
 :يقـال وإنـام ،قيلولـة : يقـال ال أنـه:وهي رده، توجب علة احلديث متن يف بأن  :الثاين الوجه 
  .)٣(الطالق يف تقال فال القايلة، من والقيلولة إقالة،

  :السابع الدليل 
ـره أن ـه املـك ـار ـل ـه صــحيح؛ اختـي ـن عــرف ألـن ـار ،الرشـي ـوهن فاخـت ـذا ،امأـه ـة وـه  القصــد آـي

  .)٤(واالختيار
 ــــــــــــــــــ

 .»ًهذا حديث واهي جدا : قال أبو زرعة« :، و قال)١٣١٢(برقم ) ١٣٤-٤/١٣٢(يث علل احلد: وأبو حاتم الرازي يف =
 ). ١١/٥٢٦(املحىل : وابن حزم يف

صفوان األصم عن بعض « ):٤/٣٠٦( ،وقال يف موضع آخر»حديثه منكر « ):٧/١١٤(التاريخ الكبري: وقال البخاري يف
 .»ر ال يتابع عليه  ، روى عنه الغاز يف املكره، وهو حديث منكrأصحاب النبي 

 .»تفرد به صفوان « ):١٢/٤٢٢(نيل األوطار : وقال الشوكاين يف
 ).٢٤٦٧-٥/٢٤٦٦(التلخيص احلبري : وينظر

 .ال رجوع وال فسخ: أي): ال قيلولة يف الطالق :(rوقوله 
 ).٦٠(طلبة الطلبة : ينظر

أهنا بمعنى اإلقالة  :أحدمها :فيه تأويالن«):القال قيلولة يف الط:(rقوله يف معنى ) ٢٤/٤١(املبسوط : وقال الرسخيس يف
أن املراد إنام ابتليتم هبذا ألجل نوم القيلولة، وذلك ال يمنـع  :والثاين...ال حيتمل الطالق الفسخ بعد وقوعه :أي والفسخ،

 .»وقوع الطالق
 ). ٦/١٧٧(املبسوط : ينظر)   ١(
ضعيف، والغازي بن : منكر احلديث، وبقية: غاية السقوط، فصفوانهذا خرب يف « ):١١/٥٢٦(املحىل : قال ابن حزم يف)   ٢(

 .»مغمور : جبلة
 ).٣/٤٢٨(نصب الراية : وينظر

 ). ١٠/٤٩١٣(التجريد للقدوري : ينظر)   ٣(
 .مع فتح القدير ) ٣٤٥/ ٣(  اهلدايةالعناية رشح : ينظر)   ٤(



 
 

 ٤٠١ 

 عليه يطلق فإنه ،باختياره للفظ ًموقعا كان وإن الطالق، عىل املكره أن: السابع الدليل مناقشة
 .)١(االختيار عىل اإلكراه مبدأ الرشع تغليب عىل وهذا ه،املكر اسم الرشع يف

 
 :والرتجيح املوازنة

 يظهر ، اعرتاضات من القولني أدلة عىل ورد وما ،به استدلوا وما القولني، يف النظر خالل من
 :لآليت وذلك يقع؛ ال املكره طالق بأن :القائل األول، القول رجحان
  .إمجاعهم مع الوقوف والواجب املكره، طالق وقوع عدم عىل الصحابة إمجاع ً:أوال
  .مهحك يقع فلم ،األمة هذه عن به اهللا جتاوز مما الطالق عىل اإلكراه أن ً:ثانيا
   .مناقشات من عليها ورد بام الثاين القول أصحاب أدلة ضعف ً:ثالثا

 
  :املسألة يف اخلالف سبب

 :اآلتيني السببني إىل عائد اخلالف أن يظهر املسألة تأمل خالل من 
 بمختار؟ ليس أم ،خمتار الطالق عىل َاملكره هل:األول السبب

 إليـه ذهـب مـا وهـذا طالقـه، وقـوع بعـدم : قـال بمختار، ليس الطالق عىل املكره :قال فمن
 .األول القول أصحاب

 القول أصحاب إليه ذهب ما وهذا طالقه، بوقوع : قال خمتار، الطالق عىل املكره : قال ومن 
 .)٢(الثاين

  ؟ بمكلف ليس أو ،مكلف كرهُامل هل :الثاين السبب
 إليـه ذهـب مـا وهـذا ،طالقـه وقـوع بعـدم : قـال مكلـف، غري الطالق عىل املكره : قال فمن
 .األول القول أصحاب

 القول أصحاب إليه ذهب ما وهذا طالقه، بوقوع : قال مكلف، الطالق عىل املكره : قال فمن
 .الثاين

 ـــــــــــــــــ
 ).٣/١٠٨٠(بداية املجتهد : ينظر)   ١(
 ). ١٠٨٠-٣/١٠٧٩ (ابقاملصدر الس: ينظر)   ٢(



 
 

 ٤٠٢ 

 :السكران طالق :الثانية املسألة
  :النزاع حمل حترير
 رشب ىلع كرهأ كمن فيه، دعتم غري هو بسبب عقله، زال من أن يف العلامء بني خالف ال ً:أوال

 التـداوي، قصد عىل العقل يزيل دواء رشب أو يسكر، ما جنس من املرشوب أن يعلم مل أو اخلمر،
  .)١(يقع ال طالقه نفإ

 ويبقى وأفعاله، أقواله تنتظم وال أحواله، ختتلط بحيث فسكر، اخلمر، برشب تعدى إذا ً:ثانيا
 .النزاع حمل هو فهذا طلق،ي ثم كالم، وفهم متييز نوع فيه

 كالمـه، يف خيلـط جيعله الذي هو صاحبه، يف اخلالف يقع الذي السكر ُّوحد «:قدامة ابن لقا
 .)٢(»غريه نعل من ونعله غريه، رداء من رداءه يعرف وال

 
 :املسالة يف األقوال

 :قولني عىل ،السكران طالق وقوع يف العلامء اختلف 
  .يقع ال السكران طالق أن :األول القول

 ـــــــــــــــــ
،  مع مواهـب اجلليـل)٤/٤٣(، التاج واإلكليل )٤/١٢٦(، املنتقى رشح املوطأ )٣/٣٤٥(فتح القدير البن اهلامم : ينظر)   ١(

، رشح )٢٥٢-٧/٢٥١(، املبـدع ) ١٠/٣٤٥(، املغنـي )٨/٥٦٤(، العزيز رشح الوجيز )٤/٢٧٨(املهذب للشريازي 
 ).٥/٣٦٦(منتهى اإلرادات للبهويت 

 .)١٠/٣٤٨(املغني    )٢(
وزعم طائفة مـن : أن اخلالف فيمن يفهم، وإال مل يقع، قال: ذكر الشيخ تقي الدين« ):٧/٢٥٣(املبدع : قال ابن مفلح يف

ًالعلامء أن اخلالف إنام هو يف النشوان الذي يفهم ويغلط، فأما الذي تم سكره بحيث ال يفهم ما يقول، فال يقـع منـه قـوال 
ئمة الكبار جعلوا النزاع يف الكل، وهو من خيلط يف كالمه، أو مل يعرف ثوبه، أو هذى، وال يعترب أن ال يعـرف ًواحدا، واأل

 .»السامء من األرض؛ ألن ذلك كان الخيفى إال عىل املجنون 
َ وهو الذي ال يعرف به -أن تعريف السكر بام مر« ):٩/١٢٦(حاشيته عىل الدر املختار : وقال ابن عابدين يف ْ السامء مـن ُ

اخـتالط : وأما تعريفه عنده يف غري وجوب احلد من األحكام، فاملعترب عنـده... إنام هو يف السكر املوجب للحد-األرض
 .»الكالم واهلذيان 



 
 

 ٤٠٣ 

 ،)٣(للشـافعية ٌوقـول ،)٢(رواية عند املالكيـةو احلنفية، من )١(والكرخي ،الطحاوي قول وهو
 .)٥(تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وهو ،)٤(احلنابلة عند ورواية

 .يقع السكران طالق أن :الثاين القول
  .)٩(احلنابلة عند واملذهب ،)٨(الشافعية عن واملنصوص ،)٧(واملالكية ،)٦(احلنفية قول وهو

 ـــــــــــــــــ
  مع)٣/٣٤٥ ( رشح اهلداية، العناية)٣/١٩٤(، تبيني احلقائق )٣/٩٩(، بدائع الصنائع )٦/١٧٦(املبسوط : ينظر: ينظر)   ١(

 ).  ٩/١٣٢ ( عىل الدر املختار، حاشية ابن عابدين)٣/٣٤٥(، فتح القدير البن اهلامم فتح القدير
هـ، وانتهت إليه رياسة أصحاب ٢٦٠ بن دالل بن دهلم، أبو احلسن الكرخي، ولد سنة احلسني عبيد اهللا بن :والكرخي هو

بو القاسم التنوخي، وكـان كثـري الصـوم أيب حنيفة، وانترشت أصحابه، وعنه أخذ أبو بكر الرازي، وأبو عيل الشايش، وأ
 . هـ٣٤٠تويف سنة ، ًوالصالة، صبورا عىل الفقر واحلاجة

  ).٤/٤٢٠(، الطبقات السنية )٢٠٠(، تاج الرتاجم )٢/٤٩٣ (املضية اجلواهر :ينظر يف ترمجته
 مواهـب  مع)٤/٤٣(كليل ، التاج واإل)٢/٥٠٨(، عقد اجلواهر الثمينة )٢/٧٤٨(اإلرشاف للقايض عبدالوهاب : ينظر)   ٢(

 ).   ٤/٤٣(اجلليل، مواهب اجلليل 
 ). ١٠/٦٩(، البيان للعمراين )٤/٢٧٨(املهذب للشريازي : ينظر)   ٣(
 ).٨/٤٣٣(، اإلنصاف )٧/٢٥٢(، املبدع )٩/١٣(الفروع : ينظر)   ٤(

كان يفتي بنفوذ طالقه؛ فقال أبو بكر رجع اإلمام أمحد إىل هذا القول بعد أن « ):٥/٤٥٣(إعالم املوقعني : قال ابن القيم يف
إن طالق السكران جيوز، حتـى : قد كنت أقول: قال أبو عبد اهللا يف رواية امليموين: الشايف والزاد: بن عبد العزيز يف كتاب

َّتبينته، فغلب عيل أنه ال جيوز طالقه، ألنه لو أقر مل يلزمه، ولو باع مل جيز بيعه، قال   . »وألزمه اجلناية : َّ
 ). ٣٣/١٠٢(جمموع الفتاوى : ينظر)   ٥(
 فـتح  مع)٣/٣٤٥(، العناية رشح اهلداية )٣/١٩٤(، تبيني احلقائق )٣/٩٩(، بدائع الصنائع )٦/١٧٦(املبسوط : ينظر)   ٦(

 ). ٩/١٢٧ ( عىل الدر املختار، حاشية ابن عابدين)٣/٣٤٥(القدير، فتح القدير البن اهلامم 
، التـاج واإلكليـل )٢/٥٠٨(، عقد اجلـواهر الثمينـة )٢/٧٤٨(، اإلرشاف للقايض عبدالوهاب )٦/٢٩(املدونة : ينظر)   ٧(

 ).٤/٤٣( مواهب اجلليل، مواهب اجلليل  مع)٤/٤٣(
، أسنى )٨/٥٦٤(، العزيز رشح الوجيز )١٠/٦٩(، البيان للعمراين )٤/٢٧٨(، املهذب للشريازي )٦/٦٤١(األم : ينظر)   ٨(

 ). ٤/٤٥٥(ملحتاج ، مغني ا)٣/٢٨٣(املطالب 
 رشح منتهـى اإلرادات ،)١٢/١٨٤( كشـاف القنـاع ،)٨/٤٣٣(، اإلنصاف )٧/٢٥٢(، املبدع )٩/١٣(الفروع : ينظر)   ٩(

 ).٥/٣٦٦(للبهويت 



 
 

 

 :ولنيالق أدلة
  :األول القول أدلة

  :األول الدليل
Mz  y    x  w  v  u  t : وتعاىل تبارك اهللا قول   sL)١(. 
 هو بل بالصالة، خماطب وغري مكلف، غري السكران أن عىل الكريمة اآلية دلت :الداللة وجه

 عقلـه، لعـدم عبادتـه بطلـت من فكل يقول، ما يعلم ال ألنه تصح؛ ال صىل لو وصالته عنها، منهي
  .)٢(وأحرى أوىل عقده فبطالن

  :الثاين الدليل
ـه اهللا ريض)٣(محــزة قصــة ـا ، عـن ـه، اهللا ريض عــيل )٥(يفِارَشــ ةَِمنْســَأ )٤(َّجــب ـمل  )٦( َرَقــَوب عـن

 محـزة فإذا فعل، فيام محزة يلوم فطفق وسلم، عليه اهللا صىل النبي فجاء أكبادمها، وأخذ خوارصمها،
ْحم َفصعد عيناه، ةَّرَمُ َالنظر فيه َّ َ َوصوبه َّ  . » أليب ٌعبيـد إال أنـتم هـل « :محزة قال ثم سكران، وهو ،)٧(َّ

 ـــــــــــــــــ
 .من سورة النساء) ٤٣(من اآلية )   ١(
 ). ١٠٧-٣٣/١٠٦(، جمموع الفتاوى )٥٣٦-١١/٥٣٥(املحىل : ينظر)   ٢(
،  وأخـوه مـن الرضـاعة، rملطلب بن هاشم بن عبد مناف القريش اهلاشـمي، أبـو عـامرة، عـم النبـي   محزة بن عبد ا:هو)   ٣(

وأسلم يف السـنة الثانيـة مـن البعثـة، والزم نرص : بأربع:  بسنتني، وقيلr ولد قبل النبي أرضعتهام ثويبة، موالة أيب هلب،
   أسد rهـ، ولقبه النبي ٣ يف ذلك، واستشهد بأحد سنة ً، وآخى بينه وبني زيد بن حارثة، وشهد بدرا، وأبىلrرسول اهللا 

 .اهللا، وسامه سيد الشهداء
 ).   ٢/١٢١(، اإلصابة يف متييز الصحابة )١/١٧١(، سري أعالم النبالء )١٣٥(االستيعاب يف معرفة األصحاب  :ينظر يف ترمجته

ّاجلب)   ٤(  .القطع: َ
 ).١/١٨١(فائق يف غريب احلديث للزخمرشي ، ال)١٣٥(النهاية يف غريب احلديث واألثر : ينظر

ِالشارف)   ٥(  . الناقة املسنة:َ
 ).١/٢٢٧(، الفائق يف غريب احلديث للزخمرشي )٤٧٥(النهاية يف غريب احلديث واألثر : ينظر 

ْالبقر)   ٦(  . الشق، والتوسعة:َ
 ).١٣٥(النهاية يف غريب احلديث واألثر : ينظر

َّصعد النظر، وصوبه)   ٧(  .ظر إىل أعاله، وأسفله يتأملهن: َّ
= 

٤٠٤ 



 
 

 ٤٠٥ 

ِعقبيه عىل وسلم عليه اهللا صىل ُّالنبي فنكص ِْ   .)١(القهقرى َ
 ما «:سكره يف قال ّملا إسالمه، بتجديد محزة يأمر مل وسلم عليه اهللا صىل بيالن أن :الداللة وجه 

 عـىل دليل مؤاخذته وعدم وردة، ًكفرا لكان سكران، غري قاله لو القول اوهذ ،» يبأل عبيد إال أنتم
 .)٢(طالقه ذلك ومن معتربة، غري أقواله أن

 حتـريم قبـل كان ألن القصة؛ هذه يف السكران كالم إبطال بأن :نوقش :الثاين الدليل مناقشة  
   .)٣(اخلمر

  :الثالث الدليل
 .»طهرين اهللا لرسو يا«:قال أنه )٤(ماعز قصة يف جاء ما
  .»الزنا من«:قال ،)أطهرك؟ مم( :وسلم عليه اهللا صىل قالف

 .بمجنون ليس أنه فأخرب ،)جنون؟ أبه  :(وسلم عليه اهللا صىل اهللا رسول فسأل
 .مخر ريح منه جيد فلم ،)٥(فاستنكهه رجل فقام ،) ؟ ًمخرا أرشب( : r فقال
 .)٦(فرجم به فأمر نعم، :لقا )؟أزنيت( :وسلم عليه اهللا صىل اهللا رسول فقال

 ــــــــــــــــــ
 ).٥١٧(النهاية يف غريب احلديث واألثر : ينظر =
  ).٤٠٠٣(  برقم) ٦٩٨(ٌاملغازي، باب : صحيحه، كتاب: البخاري يف : أخرج احلديث)   ١(

 ).١٩٧٩(  برقم) ٩٥٢/ ٢(حتريم اخلمر : األرشبة، باب: صحيحه، كتاب :ومسلم يف 
 .ف أي أنه أرسع يف االنرصا:القهقرى

 ).  ١/٢٢٧(الفائق يف غريب احلديث للزخمرشي : ينظر
 ).١٩١-٥/١٩٠(، زاد املعاد )٥/٤٥٤(إعالم املوقعني : ينظر)   ٢(
 ).   ٣٣/١٠٨(جمموع الفتاوى : ينظر)   ٣(
وى  ر ،rُ له صحبة، وهو الذي رجم يف عهد النبـي  عريب، وماعز لقب،:  ويقال أن اسمه ماعز بن مالك األسلمي،:هو)   ٤(

ًعنه ابنه حديثا واحدا ً. 
 ).   ٥/٧٠٥(اإلصابة يف متييز الصحابة  ،)٥/٨(، أسد الغابة )٦٨٦(االستيعاب يف معرفة األصحاب : ينظر يف ترمجته

 .أي شم نكهته، ورائحة فمه، هل رشب اخلمر أم ال؟:  »استنكهه« )   ٥(
 ).   ٩٤٢(النهاية يف غريب احلديث واألثر : ينظر

  ).١٦٩٥( برقم ) ٨١٠(من اعرتف عىل نفسه بالزنى : احلدود، باب: صحيحه، كتاب:مسلم يف: ديثأخرج احل)   ٦(



 
 

 ٤٠٦ 

ِّاملقر من مخر ريح وجود أن عىل احلديث ظاهر دل:الداللة وجه  عليه، احلكم ترتب من يمنع ،ُ
 كـأقوال باطلـة، السـكران أقـوال أن علـم إقـراره، يصـح مل وإذا إقـراره، يصح مل ًسكرانا، كان فإن

 .)١(املجنون
  :الرابع الدليل

 ـطـالق إال ـجـائز الـطـالق ـكـل(:r اهللا رـسـول ـقـال :ـقـال عـنـه، اهللا ريض هرـيـرة أيب ـعـن
  .)٢()املعتوه

  .)٣(طالقه يقع فال ،كاملعتوه بسكره السكران أن :الداللة وجه
 :اخلامس الدليل  

 قـالو ،)٤(»ليس ملجنون وال لسكران طالق «:قال عنه اهللا ريض عثامن فعن :الصحابة أقوال
 .)٥(»َملستكره ليس بجائز ، والسكرانا  طالق« :عنهام اهللا ريض عباس ابن

 ـــــــــــــــــ
 ). ٣٨٥-٥/٣٨٤(، رشح الزركيش )٥/٤٥٤(، إعالم املوقعني )٣/٣٠٤(الفتاوى الكربى : ينظر)   ١(
 .)٣٩٦ص  (تقدم خترجيه)   ٢(
 ). ١٢/٤١٨(نيل األوطار : ينظر)   ٣(
 ).٩٤٧(ًالطالق يف اإلغالق، معلقا بصيغة اجلزم :الطالق، باب:صحيحه، كتاب: اري يفالبخ: أخرج األثر)   ٤(

 ).١٢٣٠٨(برقم ) ٧/٨٤(طالق السكران : الطالق، باب: املصنف، كتاب: وعبدالرزاق يف
 ).١٨٢٠٩(برقم) ٩/٥٤٦(ما قالوا يف طالق املعتوه : الطالق، باب: املصنف، كتاب: وابن أيب شيبة يف

 ). ٧/٣٥٩(من قال ال جيوز طالق السكران، وال عتقه : الطالق، باب:  السنن الكربى، كتابو البيهقي يف
 ).٧/١١١(إرواء الغليل: وصححه األلباين عىل رشط الشيخني يف

 ). ٩٤٧(ًالطالق يف اإلغالق، معلقا بصيغة اجلزم : الطالق، باب: صحيحه، كتاب: البخاري يف: أخرج األثر)   ٥(
 ).١١٤٠٨(برقم ) ٦/٤٠٧(طالق الكره : الطالق، باب: املصنف، كتاب: وعبد الرزاق يف

 ).  ١١٤٣(برقم ) ١/٣١٧(ما جاء يف طالق املكره : الطالق، باب: سننه، كتاب: وسعيد بن منصور يف
  ).١٨٣٣٠(برقم ) ٩/٥٦٩(ًالطالق، من مل ير طالق املكره شيئا : املصنف، كتاب: وابن أيب شيبة يف

 ). ٧/٣٥٨(ماجاء يف طالق املكره :الطالق، باب: ن الكربى، كتابالسن: والبيهقي يف
بن طلحـة  وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال البخاري، غري عبداهللا« ):١١٣-٧/١١٢( إرواء الغليل: قال األلباين يف

 . »اخلزاعي



 
 

 ٤٠٧ 

  .)١(» هخالف أنه نعلم ال الصحابة من ًأحدا وأن ،عثامن عن بالثابت ُواحتج  «:املنذر ابن قال
  .)٢(» فيه يشء أرفع عثامن حديث  «:أمحد اإلمام قالو

 :السادس الدليل
 قـتىضبم معذور، فيه هو مسكر أو بنج، أو ءبدوا العقل وزائل املجنون، عىل سكرانال قياس

 رشط هـو الـذي -ٍكـل يف العقـل ُزوال :القياس يف واجلامع طالقه، وقوع عدم يف الرشيعة، قواعد
 .)٣(القصد ُوعدم -الترصف ألهلية

 دلـيلكم، يف ذكـرتم مـن وبـني السـكران بـني فرق هناك أنب :نوقش :السادس الدليل مناقشة
 عـىل مرضوب آثـم وهـذا لـه،عق ذهـب إذا القلـم عنـه مرفوع باملرض، عنه مكفر مأجور املريضف

 مرفوعـة والصـالة الثواب؟ له بمن العقاب، عليه من يقاس فكيف القلم؛ عنه مرفوع غري السكر،
 .)٤(ذلك غري أو وصيام حج من الفرائض وكذلك السكران، عن ترفع وال ،عقله عىل لبُغ من ىلع

 يف الـدليل يف ذكرنا من وبني السكران بني الفارق بوجود التسليم بعدم :املناقشة عن وأجيب
ّاحلد فيكفيه آثم، السكران كون وأما التكليف،  والتفريق بالطالق، يعاقب فال سكره، عىل له ًعقوبة َ

 .زوجه وبني بينه
  :السابع الدليل
 سكره، يف يستتب مل ارتد إذا السكران أن فكام َاألوىل، بطريق ه،ِتَّدِر عىل السكران طالق قياس

 كل يف العقل زوال :امعواجل ،أوىل باب من بطالقه، حيكم ال فكذلك لقوله، حكم ال ألنه يقتل؛ ومل
 .)٥(منهام

 يقول، ملا معتقد غري والسكران االعتقاد، فيها الركن الردة بأن :نوقش :السابع الدليل مناقشة

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٥٣ /٧(، املبدع )٥/٢٢٦ (اإلرشاف)   ١(
 ) . ١١١٥-٣/١١١٤( أمحد البنه عبداهللا  اإلماممسائل)   ٢(
، املبدع )١٠/٣٤٧(، املغني )١٠/٦٩(، البيان للعمراين  )٢٧٨/ ٤(، املهذب للشريازي )٣/٩٩(بدائع الصنائع : ينظر)   ٣(

)٧/٢٥٣.( 
 ).٦/٦٤٢(األم : ينظر)   ٤(
 ). ٥/٢٢٧ (، اإلرشاف البن املنذر)٣/٩٩(، بدائع الصنائع )٦/١٧٦(املبسوط : ينظر)   ٥(



 
 

 ٤٠٨ 

  .)١(عليه للتخفيف ال ركنها النعدام بردته؛ حيكم فال
 وبـالقول باالعتقـاد يقـع  فـالكفر باالعتقـاد، إال يقـع ال الكفـر بـأن التسـليم بعـدم :وأجيب

 .)٢(وبالفعل
   :الثامن الدليل
 .)٣(ٍكل يف اإلرادة دْقَف :بجامع الطالق؛ وقوع عدم يف املكره عىل السكران قياس

 
 :الثاين القول أدلة

  :األول الدليل 
Mz  y    x  w  v  u  t  : وتعاىل تبارك اهللا قول   sL)٤(. 
 خاطـب وتعـاىل تبـارك  اهللا أن عـىل دليـل وهـذا ،للسكران اآلية يف اخلطاب أن :الداللة وجه

 ومـن ،)٥(اإلنشـاءات منـه يصـح واملكلـف ،مكلف السكران أن عىل فدل السكر، حال يف املؤمنني
 .)٦(الطالق إنشاء ذلك

 :وجهني من نوقش :باآلية االستدالل مناقشة
 التكليـف رشط أن عـىل منعقـد اإلمجاع إذ مكلف، السكران بأن التسليم عدم :األول الوجه 

 .)٧(بمكلف فليس يقول، ما يعقل ال ومن العقل،
 الذي أما اخلطاب، يعقل ملن الكريمة اآلية يف الوارد الصالة قربان عن نهيال أن :الثاين الوجه

 وال برشع يـدري ال اخلطـاب، يفهـم وال له، عقل ال من ألن ُينهى؛ وال ُيؤمر فال يقول ما يدري ال

 ـــــــــــــــــ
 ). ٦/١٧٦(سوط املب: ينظر)   ١(
 ).   ٧/٢٢٠( ، جمموع الفتاوى)٤/٨٤٩( رشح اعتقاد أصول أهل السنة لاللكائي: ينظر)   ٢(
 ). ٣٤٨-١٠/٣٤٧(املغني : ينظر)   ٣(
 . من سورة النساء) ٤٣(من اآلية )   ٤(
 .اإلجياد واإلحداث: اإلنشاء)   ٥(

 .  )١٩٧(كليات للكفوي ال: ينظر
 ).١٠/٦٩(، البيان للعمراين )٢/١٩٥(تبيني احلقائق  ،)١٠/٤٩٣٠(ي التجريد للقدور: ينظر)   ٦(
 ).٥/١٩٣(زاد املعاد : ينظر)   ٧(



 
 

 

   .)١(هذا مثل خياطب أن تنفي والعقل الرشع أدلة بل ه،غري
   :الثاين الدليل
M  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  :قولــه إىل ،)٢(M   xw  vL  :وتعــاىل تبــارك اهللا قــول   Í

  Ø×  Ö   ÕL)٣(. 
 فـدل ،وغـريه السـكران بـني فصل غري من ،الطالق ذكرت فإهنا عامة، اآلية أن :الداللة وجه

  .)٤(السكران من لطالقا وقوع عىل
 الثـاين الـدليل مناقشـة يف ذكرهـا تقـدم :أوجـه أربعـة مـن نـوقش :باآليـة االسـتدالل مناقشة

  .)٥(املكره طالق مسألة يف الثاين، القول ألصحاب
 :الثالث الدليل 
 اواجرتؤ رشبوها، قد الناس إن«:وقال اخلمر، جلد يف الناس شاور t اخلطاب بن عمر أن 
   .»عليها

 .»الفرية حد جعلهاف افرتى، هذى وإذا هذى، سكر إذا السكران إن«:t عيل فقال    
  .)٦(ثامنني الفرية حد عمر فجعله    

 ـــــــــــــــــ
، )٥/١٩٣(، زاد املعـاد )٣/٣٠٤( لشيخ اإلسالم ابن تيمية ، الفتاوى الكربى)١٠٦-٣٣/١٠٥(جمموع الفتاوى : ينظر)  ١(

 ).٦/١٨٢(سبل السالم 
   . من سورة البقرة) ٢٢٩(من اآلية )   ٢(
 .   من سورة البقرة) ٢٣٠(من اآلية )   ٣(
 ).٣/٩٩(بدائع الصنائع : ينظر)   ٤(
       .٣٩٥ ص: نظري)   ٥(
 ).٢٤٤٢(برقم ) ٢/٤٠٩(احلد يف اخلمر : األرشبة، باب: املوطأ، كتاب: مالك يف: أخرج األثر)   ٦(

 ).١٣٥٤٢(برقم ) ٧/٣٧٨(حد اخلمر :احلدود، باب: املصنف، كتاب: عبدالرزاق يفو
 ).٢/٧٣٢(تاريخ املدينة : وابن شبة يف

 ).٣/١٥٤(رشح معاين اآلثار :  والطحاوي يف
 .، وصححه، ووافقه الذهبي )٨١٣١(برقم ) ٤/٤١٦(احلدود : املستدرك، كتاب: واحلاكم يف
 ).٨/٣٢٠(ماجاء يف عدد حد اخلمر : األرشبة واحلد فيها، باب: السنن الكربى، كتاب: والبيهقي يف

= 

٤٠٩ 



 
 

 ٤١٠ 

 يف كالصاحي فجعل ًحكام، السكران لكالم جعلوا عنهم اهللا ريض الصحابة أن :الداللة وجه
 .)١(اهلذيان ألجل حده يف زيد ملا ذلك، ولوال القذف، حد

 :أوجه ثالثة من نوقش :األثر هبذا اللاالستد مناقشة
 وابـن ،)٢(حـزم ابن :منهم العلم، أهل بعض َّضعفه فقد يثبت، ال األثر هذا أن :األول الوجه

  .)٣(القيم
 هـذى، من عىل احلد إجياب فيه فإن بطالنه، عىل يدل ما املناقضة من األثر يف أن :الثاين الوجه

  .)٤(ضعفه توجب األثر متن يف قادحة علة فهذه عليه، َّالحد واهلاذي
 أدـلـة يف ـسـبق ـكـام -  الـصـحابة ـبـني ـخـالف ـحمـل الـسـكران ـطـالق إيـقـاع أن :الثاـلـث الوـجـه

 .)٥(بعض عىل حجة بعضهم قول يكون فال  – األول القول أصحاب
   :الرابع الدليل

ـرة أيب ـعـن ـي أن t هرـي ـه النـب ـال والـسـالم الصــالة علـي ـل( :ـق ـائز الـطـالق ـك  طــالق إال ـج
  .)٦()هاملعتو

 فيـه فيـدخل جائز، املعتوه عدا ما طالق أن عىل احلديث يف الوارد االستثناء دل :الداللة وجه
  .بمعتوه ليس السكران ألن السكران؛ طالق

  :وجهني من نوقش :احلديث من الداللة وجه مناقشة
 ــــــــــــــــــ

 ).١٧٤٢٣(برقم ) ١٣/٥٠(عدد حد اخلمر: األرشبة، باب:  معرفة السنن واآلثار، كتاب:ويف =
هذا احلديث منقطع من رواية مالك، وقد روي « : موسوعة رشوح املوطأ مع)٢٠/٣٩٨(االستذكار : قال ابن عبد الرب يف

 .»...ًمتصال من حديث ابن عباس
 ). ٧/١١١(إرواء الغليل : فه األلباين يفَّوضع

 . )١٢/١٨٤(، كشاف القناع )٧/٢٥٣(، املبدع )١٠/٧٠(البيان للعمراين :    ينظر)١(
 .» ًهو خرب مكذوب قد نزه اهللا عليا، وعبد الرمحن بن عوف ريض اهللا عنهم منه « ):١١/٥٣٦( املحىل : يفقال ابن حزم)   ٢(
 . » هو خرب ال يصح البته « ): ٥/١٩٤( زاد املعاد : يفقال ابن القيم)   ٣(
 .  املصدر السابق: ينظر)   ٤(
 .   املصدر السابق: ينظر)   ٥(
 .)٣٩٦ص  (تقدم خترجيه)   ٦(



 
 

 ٤١١ 

  .)١(ضعيف احلديث أن :األول الوجه
ـإن اـحلـديث، ةـصـح ـفـرض ـعـىل :الـثـاين الوـجـه  ًمكلـفـا، ـكـان إذا ـجـائز املعـتـوه ريـغـ ـطـالق ـف

  .)٢(نياملكلف يف وارد فاحلديث مكلف، غري والسكران
 :اخلامس الدليل

 التكليـف أحكـامو لفسـقه، ؛كرُالسـ دعـوى يف مـتهم وهـو منـه، إال ُيعلم ال ِّاملطلق رْكُس أن 
 ،الصـالة قضـاء وبووجـ قـذف، أو زنـى إذا ّواحلد ،َلتَق إذا دَوَكالق عليه، جارية بالتغليظ املتعلقة
 الطـالق عوقـ و يف كالصـاحي علُفج حكمه، أسقط بمعصية، سكره كان ملا ؛ألنه الطالق فكذلك

َّويدين الظاهر، يف  .)٣(وجل عز اهللا وبني بينه فيام َُ
 :أوجه ثالثة من نوقش :اخلامس الدليل مناقشة
 َكرس نَمـ أن ليلبـد غريهـا، أو بمعصية التكليف رشط زوال بني رقافال  عدم :األول الوجه

 .)٤(التكليف سقط ُفجن، رأسه َرضب ولو ًقاعدا، يصيل أن له جاز ساقيه،
 ّالبـني الفارق لوجود وذلك ً؛أصال الصاحي بمنزلة السكران جيعل مل الرشع أن :الثاين الوجه

 .)٥(بينهام
 ،ّاحلد ةإقام وهي  خاصة، عقوبة له فهذا بسكره، آثم ِّاملطلق السكران كون أن :الثالث الوجه

 العقوبـة عىل نزيد أن جيوز وال زيادة، فهذه عقله عدم مع الطالق، بإيقاع كالمه باعتبار التعزير أما

 ـــــــــــــــــ
 .ألن فيه عطاء بن عجالن وهو ضعيف ذاهب احلديث)   ١(

 ).٥/١٩٤(، زاد املعاد )١١/٥٣٦(املحىل : ينظر
 .املصدران السابقان: ينظر)   ٢(
، )٢/٧٤٨(، اإلرشاف للقـايض عبـدالوهاب )٢/٦١١(ايض عبـدالوهاب ، املعونـة للقـ)٣/٩٩(بدائع الصنائع : ينظر)   ٣(

 ).٧/٢٥٣(، املبدع )٤/٢٧٩(املهذب للشريازي 
 ).١٠/٣٤٨(املغني : ينظر)   ٤(
 ).٣٣/١٠٩(جمموع الفتاوى : ينظر)   ٥(



 
 

 ٤١٢ 

 .)١(السنة هبا جاءت التي
 
 : والرتجيح املوازنة

 يظهـر اعرتاضـات، مـن أدلـتهم عـىل ورد وما به، استدلوا وما القولني، يف النظر خالل من    
 :اآلتية لألسباب وذلك السكران، طالق وقوع بعدم القائل األول، القول رجحان
  :تعـاىل قـال وقـد ،)٢(طالقـه يقـع ال هتصـال تصح ال ومن ، تصح ال السكران ةصال أن ً:أوال

M  ~  }   |  {  z  y    x  w  v  u  t   sL)٣(. 
 عقل، وال له متييز ال فمن والعقل؛ التمييز، بوجود مرشوطة والعقود، األقوال مجيع أن ً:ثانيا

 إذا مضـغة اجلسـد يف إن:( وسلم عليه اهللا صىل النبي قال كام ؛ ًأصال اعتبار الرشع يف لكالمه فليس
 القلـب كـان فـإذا ،)٤()القلـب وهـي أال ،كله اجلسد فسد ،فسدت وإذا ،كله اجلسد صلح صلحت

 أو هنـي،و أمـر لسكرانل جيعل أن جيوز فكيف ويترصف؛ به يتكلم الذي عقله زال قد املنزلة، هبذه
 ،صـحيح قصد له ليس السكرانو ،له الرشع تقرير مع بالعقل، معلوم وهذا إزالته، أو ملك إثبات

  .)٥(يقول ما يعلم ممن إال الطالق يقع وال يقول، ما علمَي ال فهو
 .مناقشات من عليها ورد بام الثاين القول أصحاب أدلة ضعف ً:ثالثا

 
  :املسألة يف اخلالف سبب

 :إىل عائد اخلالف أن يظهر املسألة تأمل خالل من

 ـــــــــــــــــ
 ).  ٥/١٩٤( زاد املعاد: ينظر)   ١(
 ). ٣٣/١٠٣(جمموع الفتاوى : ينظر)   ٢(
 . سورة النساءمن ) ٤٣(من اآلية )  ٣(
 ).٥٢(  برقم) ٦٧(فضل من استربأ لدينه : اإليامن، باب: صحيحه،كتاب:البخاري يف: أخرج احلديث)  ٤(

 .      ، واللفظ له)١٥٩٩(برقم ) ٢/٧٥٠(أخذ احلالل، وترك الشبهات : املساقاة واملزارعة، باب: صحيحه، كتاب:ومسلم يف 
 ). ٣٣/١٠٧(جمموع الفتاوى : ينظر)   ٥(



 
 

 ٤١٣ 

  ؟باملجنون فيلحق مكلف، غري أنه أو مكلف،  السكران هل
 إليـه ذهـب مـا وهـذا طالقـه، يوقع مل باملجنون، ملحق وهو مكلف، غري السكران :قال نفم

  .األول القول أصحاب
 صحابأ إليه ذهب ما وهذا طالقه، أوقع باملجنون، ملحق وغري مكلف، السكران :قال منو
 .)١(الثاين القول
 :الفرق اعتبار يف العلامء مذاهب – ب

  .وبني طالق املكره، بني طالق اهلازل الفرق اعتبار يف العلامء مذاهب ً:أوال 
 :قولني عىل الفرق اعتبار يف العلامء اختلف
 عـدمو،  طالق اهلازلوقوع وهو ،وبني طالق املكره، الفرق بني طالق اهلازل :األول القول

 . طالق املكرهعوقو
  .)٥(تيمية ابن اإلسالم شيخ واختيار ،)٤(واحلنابلة ،)٣(والشافعية ،)٢(املالكية قول وهو
 .، فيقع الطالق منهاموبني طالق املكره، الفرق بني طالق اهلازلعدم :الثاين القول
 .)٦(احلنفية قول وهو
 .السكران  طالقوبني،  بني طالق اهلازلالفرق اعتبار يف العلامء مذاهب ً:ثانيا

 ـــــــــــــــــ
 ). ٣/١٠٨٠(بداية املجتهد : ينظر)   ١(
، عقد اجلواهر الثمينة )٢/٧٤٧(، اإلرشاف للقايض عبدالوهاب )٦/٢٩(املدونة : ينظر قوهلم يف وقوع عدم طالق املكره )   ٢(

، حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري )٢/٤٤(، الفواكه الدواين  مع مواهب اجلليل)٤/٤٤(، التاج واإلكليل )٢/٥١٩(
)٢/٣٦٧.( 

، العزيـز رشح )٧١-١٠/٧٠(، البيـان للعمـراين )٤/٢٧٩(املهذب للشـريازي : ينظر قوهلم يف وقوع عدم طالق املكره)   ٣(
 .  مع حوايش الرشواين وابن قاسم)٨/٣١(، حتفة املحتاج )٣/٢٦٩(، أسنى املطالب )٨/٥٥٦(الوجيز 

، )٨/٤٣٩(، اإلنصاف )٧/٢٥٤(، املبدع )٩/١٤( الفروع ،)١٠/٣٥٠(املغني : ينظر قوهلم يف وقوع عدم طالق املكره)   ٤(
 ).٥/٣٢٤(، مطالب أوىل النهى )١٢/١٨٧(، كشاف القناع )٣٦٧-٥/٣٦٦ (رشح منتهى اإلرادات للبهويت

 ). ٣٣/١١٠(جمموع الفتاوى : ينظر)   ٥(
، )٣/٢٣٥(تيار يف تعليل املختار  ، االخ)٣/١٠٠(، بدائع الصنائع )٦/١٧٦(املبسوط : ينظر قوهلم يف وقوع طالق املكره)   ٦(

 . مع فتح القدير)٣/٣٤٥ ( رشح اهلداية، العناية)٢/١٩٤(تبيني احلقائق 



 
 

 ٤١٤ 

 :قولني عىل الفرق اعتبار يف العلامء اختلف
،  طـالق اهلـازلوقـوع وهـو ،وبني طـالق السـكران، الفرق بني طالق اهلازل :األول القول

 . طالق السكرانوقوع عدمو
 ،)٤(للشافعية ٌوقول ،)٣(رواية عند املالكيةو احلنفية، من )٢(والكرخي ،)١(الطحاوي قول وهو

 .)٦(تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وهو ،)٥(نابلةاحل عند ورواية
 .، فيقع الطالق منهاموبني طالق السكران، الفرق بني طالق اهلازلعدم :الثاين القول 

 .)١٠(احلنابلة عند واملذهب ،)٩(الشافعية عن واملنصوص ،)٨(واملالكية ،)٧(احلنفية قول وهو
 

 :الرتجيح
 عـن بالطالق املرأة خاطب اهلازل ألن وذلك ؛الفرق اراعتب : -أعلم واهللا- الراجح أن يظهر

 ـــــــــــــــــ
 فـتح القـدير البـن اهلـامم، )٣/١٩٤(، تبيني احلقائق )٣/٩٩(بدائع الصنائع : ينظر قوهلم يف عدم وقوع طالق السكران)   ١(

)٣/٣٤٥ .( 
 . املصادر السابقة: ينظر)   ٢(
، عقـد اجلـواهر )٢/٧٤٨(، اإلرشاف للقايض عبـدالوهاب )٦/٢٩(املدونة : نظر قوهلم يف عدم وقوع طالق السكراني)   ٣(

 ).  ٤/٤٣( مواهب اجلليل، مواهب اجلليل  مع)٤/٤٣(، التاج واإلكليل )٢/٥٠٨(الثمينة 
 ). ١٠/٦٩(راين ، البيان للعم)٤/٢٧٨(املهذب للشريازي : ينظر قوهلم يف عدم وقوع طالق السكران)   ٤(
 ). ٨/٤٣٣(، اإلنصاف )٧/٢٥٢(، املبدع )٩/١٣(الفروع : ينظر قوهلم يف عدم وقوع طالق السكران)   ٥(
 ). ٣٣/١٠٢(جمموع الفتاوى : ينظر)   ٦(
  رشح، العناية)٣/١٩٤(، تبيني احلقائق )٣/٩٩(، بدائع الصنائع )٦/١٧٦(املبسوط : ينظر قوهلم يف وقوع طالق السكران)   ٧(

 ). ٣/٢٣٥(، حاشية ابن عابدين عىل الدر املختار )٣/٣٤٥( فتح القدير، فتح القدير البن اهلامم  مع)٣/٣٤٥ (اهلداية
، عقد اجلواهر الثمينـة )٢/٧٤٨(، اإلرشاف للقايض عبدالوهاب )٦/٢٩(املدونة : ينظر قوهلم يف وقوع طالق السكران)   ٨(

 ).  ٤/٤٣( اجلليل، مواهب اجلليل مع مواهب) ٤/٤٣(، التاج واإلكليل )٢/٥٠٨(
، العزيز )١٠/٦٩(، البيان للعمراين )٤/٢٧٨(، املهذب للشريازي )٦/٦٤١(األم : ينظر قوهلم يف وقوع طالق السكران)   ٩(

 ). ٤/٤٥٥(، مغني املحتاج )٣/٢٨٣(، أسنى املطالب )٨/٥٦٤(رشح الوجيز 
، رشح منتهى اإلرادات )٨/٤٣٣(، اإلنصاف )٧/٢٥٢(، املبدع )٩/١٣(الفروع : ينظر قوهلم يف وقوع طالق السكران)   ١٠(

 ).٥/٣٦٦(للبهويت 



 
 

 ٤١٥ 

 للطالق قاصد غري فإنه الطالق عىل املكره بخالف ؛الطالق بحكم راض غري أنه إال ،واختيار قصد
  .ًصحيحا ليس قصده فإن السكران وكذلك ،خمتار وال

 
 

  . العبارة هذه شابه وما طالق، أنت :بقول ،باللفظ للطالق إيقاع الفرعني كال يف أن


 
 .يقعان الف والسكران املكره طالق وأما ،يقع اهلازل طالق أن


  

 : للمكره لزومه وعدم للهازل، الطالق لزوم وهو : األول للفرق االستدالل ً:أوال
 بـه تكلـم ملـن الكفـر يلـزم كـام الطـالق فلزمـه ًهـزوا، اهللا آيـات اختـذ اهلازل أن:األول الدليل

 عىل دل وقد ،اهلزل عن هنى وهلذا ،اهللا بآيات ٌأحد يستهزئ لئال ًهزوا، اهللا آيات اختذ ألنه ًمستهزئا؛
 بـال مـا( : وسـلم عليـه اهللا صـىل النبـي وقـول ،)١(M  =<  ;  :  9  8L  :تعاىل قوله هذا
 يف فكـان ،)٢() راجعتـك ،طلقتـك ،راجعتـك ،طلقتك :بآياته ويستهزؤن اهللا بحدود يلعبون أقوام
 هـذا يسـتحق بمـن ًرضرا ،الرضر مـن لـه حصـل مـا وكـان املفسـدة، هـذه زوال بـه الطـالق إيقاع

 ـــــــــــــــــ
 .من سورة البقرة) ٢٣١(من اآلية )  ١(
 ).٢٠١٧(  برقم) ٣٤٩(حدثنا سويد بن سعيد : الطالق، باب: كتاب سننه،:ابن ماجه يف: أخرج احلديث)  ٢(

 ).٥٢٩(برقم ) ١/٤٢٥(مسنده : والطياليس يف
 ).٣١١٧(برقم ) ٨/١١٦ (البحر الزخار: والبزار يف

 ).٤٥٢(برقم ) ١/٣٠٤(مسنده : والروياين يف
 .»هذا مرسل « :، وقال)٧/٣٢٢(ما جاء يف كراهية الطالق : اخللع والطالق ، باب: السنن الكربى، كتاب: والبيهقي يف
 ).٥٥(برقم ) ١٠٠( إبطال احليل : وابن بطة يف

 ).٢/٣١٢(مصباح الزجاجة : وحسنه البوصريي يف
 ).٣٤٩( تعليقه عىل سنن ابن ماجه: فه األلباين يفَّوضع



 
 

 ٤١٦ 

 .)١(الرضر
 األسـباب عـىل األحكـام بُّتـَرَوت ،بحكمـه ملتـزم غـري بـالقول أتـى اهلـازل أن :الثاين الدليل

 عـىل يقـف ال ذلـك ألن ؛ أبـى أو ،شـاء حكمـه لزمـه السـببب اهلـازل أتى فإذا ،للعاقد ال ،للشارع
 نِّاملتضـم اللفـظ دْصَوق وموجبه، بمعناه علمه مع له مريد للقول قاصد اهلازل أن وذلك ،اختياره
 قـولال معنـى غـري آخـر ًشـيئا قصـد فإنـه املكـره، بخـالف ؛املـتالزمه ؛املعنـى لذلك ٌدْصَق للمعنى

 ،احلكـم يقصد مل نهفإ للحكم، املقتيض باللفظ أتى وإن فإنه بإبطاله، الشارع جاء ولذلك وموجبه،
 واهلـازل ًابتـداء، السـبب يقصـد لمف ،نفسه عن األذى دفع قصده ألن ه؛لفظ حكم يثبت مل ولذلك

 قصد وجود وبني ،احلكم قصد عدم بني ٌوفرق حكمه، ينايف ما وال حكمه يقصد ومل ،السبب قصد
 ،عدمـه أوجـب ما الرشعي العقد عىل زاد هَواملكر الشارع، لهّفكم ًناقصا ًعقدا عقد اهلازلو ،ضده
 .)٢(عنه الرض دفع قصد وهو

 :لسكرانل لزومه وعدم للهازل، الطالق لزوم وهو:الثاين للفرق االستداللً:ثانيا
لئال يستهزىء أحد بآيـات ، ً اهلازل لزمه الطالق؛ ألنه اختذ آيات اهللا هزوان أ:األول الدليل

 وليس ، بخالف السكران، فإن ذنبه هو الرشب؛ فكان يف إيقاع الطالق به، زوال هذه املفسدةاهللا،
 ذلـك كـان ولـو بـه، يـتكلم أن يمكـن ما بالتزام الرشب عىل يعاقبه ال والشارع الطالق، إيقاع ذنبه

  .)٣(بالطالق يتكلم قد كام بالكفر، يتكلم قد السكران ألن بالقتل، لعاقبه
 السـكران بخالف اللفظ؛ مقتىض وهو معناه، يقصد ومل اللفظ قصد اهلازل أن :الثاين الدليل 

 .)٤(معناه وال اللفظ يقصد مل فإنه
 اهللا صـىل النبـي قال كام ،قصودلبا مرشوطة الترصفات من وغريها العقود أن:الثالث الدليل 

 ـــــــــــــــــ
 ).١٢١ ( عىل بطالن التحليل، بيان الدليل)٣٣/١٠٧(، جمموع الفتاوى )١/٣٤٧(جامع املسائل : ينظر)   ١(
 ).١/٣٤٧(، جامع املسائل )١٠٧( عىل بطالن التحليل، بيان الدليل)٣٣/١٠٧(جمموع الفتاوى : ينظر)  ٢(
 ). ٣٣/١٠٧(، جمموع الفتاوى )١/٣٤٧(جامع املسائل : نظري)   ٣(
 .املصدران السابقان: ينظر)   ٤(



 
 

 ٤١٧ 

 وعدم لسان، وسبق لسهو، املتكلم؛ من قصد بغري فظل فكل ،)١()بالنيات األعامل إنام( : وسلم عليه
  .)٢(حكم عليه يرتتب ال فإنه ؛عقل

 
 

       

 ـــــــــــــــــ
 .)٣٩٣ص  (تقدم ختريج احلديث)   ١(
 ). ٣٣/١٠٧(جمموع الفتاوى : ينظر)   ٢(



 
 

 ٤١٨ 





 

 يرى شيخ اإلسالم أن احلشيشة اخلبيثة تلحق بـالبنج، وأن حكمهـا حكـم الرشاب املسـكر 
 .حتى يف إجياب احلد

َّكنه فرق بني احلشيشة، والبـنج بـأن احلشيشـة تشـتهى وتطلـب، فهـي كـاخلمر، بخـالف  ول
 . )١(البنج

الظاهر أن شـيخ اإلسـالم يـرى عـدم وقـوع ف : وأما وقوع الطالق لشارب احلشيشة والبنج
   .امالطالق لشارهب

 مـا مـن رشب:  أي–اختار الشيخ تقي الـدين أنـه «:بقوله ومما يؤيد ذلك ما ذكره املرداوي 
 .)٢(» كالسكران-يزيل عقله لغري حاجة 

 .)٣(وطالق السكران ال يقع عند شيخ اإلسالم  
 ابـن تيميـة مل يعتـرب الفـرق بـني احلشيشـة، والبـنج يف وقـوع شـيخ اإلسـالمَّ وهبذا يظهر أن 

 .الطالق ملستخدمهام
 

       

 
 

 ـــــــــــــــــ
 ).٤٣٩-٨/٤٣٨(اإلنصاف : ينظر)   ١(

 ).٥/٨(املستدرك عىل الفتاوى:وينظر
ًوهذا الفرق، ليس فرقا صحيحا، وإنام ه و من الفروق الفاسدة؛ ألنه تفريق باألوصاف الطردية التي مل يعلم كوهنا مناسـبة ً

 .للحكم، وهو كون احلشيشة تشتهى؛ بخالف البنج
 ). ٤٦(الفروق الفقهية واألصولية للباحسني : ينظر

 ).   ٨/٤٣٧(اإلنصاف )   ٢(
 ).   ٨/٤٣٣(املصدر السابق : ينظر)   ٣(



 
 

 ٤١٩ 








 

إذا عـرف مقصـود الشـارع فـالطالق املسـمى «  :- رمحـه اهللا -قال شيخ اإلسالم ابن تيميـة 
املنهـي عنـه، )٢(ال يرتتب عليه مفسدة راجحة؛ بخالف غريه من أنواع الطالق البدعي)١(الرشعي

 .)٣(»فإن فيه من املفسدة الراجحة ما أوجب أن ينهى اهللا عنه 
 


 :  مذاهب العلامء يف أحكام الفرعني الفقهية–أ 

 .الطالق الرشعياملفسدة املرتتبة عىل : الفرع األول
بعـد أن  إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحـدة يف حـال طهرهـا مـن حيضـها، :صورة املسألة

 يرتتب عىل هذا الطالق مفسدة ؟تغتسل، وقبل أن يطأها، فهل 
 :ال ترتتب عىل الطالق الرشعي مفاسد راجحة؛ وإنام ترتتب عليه عدة مصالح، وهي

 ـــــــــــــــــ
ق الرجل امرأته طلقة واحدة، إذا طهرت من حيضها، بعد أن تغتسل وقبل أن يطأها، ثم يدعها فال ِّ أن يطل:الطالق الرشعي)   ١(

 .يطلقها حتى تنقيض عدهتا، ويسمى طالق السنة
 ).  ٦-٣٣/٥(جمموع الفتاوى : ينظر

 .محلهاقها بعد أن يطأها وقبل أن يتبني ِّق الرجل امرأته يف احليض، أو يطلِّ أن يطل:الطالق البدعي)   ٢(
 ).     ٧/ ٣٣(جمموع الفتاوى : ينظر

 ).١/٣٤٤(جامع املسائل )    ٣(
 ).  ٣٣/١٥٧(جمموع الفتاوى : وينظر



 
 

 

 .)١(ً أن يف الطالق الرشعي استعقابا للعدة، فال تطويل عىل املرأة يف عدهتا:املصلحة األوىل
َانتفاء احتامل الندم من قبل الزوج: املصلحة الثانية ِ)٢(. 
 .)٣(انتفاء االرتياب يف العدة: الثةاملصلحة الث

 
  .الطالق البدعياملفسدة املرتتبة عىل : الفرع الثاين
ٍ إذا طلق الرجل زوجته يف حال حيضها، أو يف طهر جامعها فيه، فام املفسـدة :صورة املسألة

 املرتتبة عىل هذا الطالق ؟
 :يرتتب عىل الطالق البدعي عدة مفاسد، منها

يف إيقـاع الطـالق يف احلـيض، ويف الطهـر الـذي جامعهـا فيـه معصـية هللا  أن :املفسدة األوىل
 .)٤(ًتعاىل، وفعال للطالق يف غري الوقت الذي أذن اهللا فيه

ًأن يف الطـالق يف احلـيض تطـويال للعـدة عـىل املـرأة املطلقـة، ويف هـذا رضر : املفسدة الثانية
 .)٥( ما كانت يف احليضةعليها؛ ألهنا ليست بزوجة، وال يف أيام تعتد فيها من زوج

ـة ـدة الثالـث ـر : املفـس ـن الطـه ـدم، إذا جــاء زـم ـن احلــيض الـن ـالق يف زـم ـاع الـط ـل يف إيـق حيتـم
 . )٦(والرغبة

أن يف طالق املرأة يف الطهر الـذي جامعهـا زوجهـا فيـه، ومل يتبـني احلمـل، : املفسدة الرابعة
 .)٧(َاحتامل الندم عند ظهور احلمل

 ـــــــــــــــــ
 ).  ٤/٤٩٩(، مغني املحتاج )٣/٢٦٣(أسنى املطالب : ينظر )   ١(
 ).    ١٠/٣٣٦ (غني، امل)٤/٤٩٩(، مغني املحتاج )٣/٢٦٣(، أسنى املطالب )٣/٨٨(، بدائع الصنائع )٦/٥(املبسوط : ينظر ) ٢(
 ). ١٠/٣٣٦(، املغني )٣/٢٦٤(، أسنى املطالب )٢/٨١(، الفواكه الدواين )٦/٥(املبسوط : ينظر)   ٣(
 ).   ٣٣/٢٠(جمموع الفتاوى : ينظر)   ٤(
، )٣/٢٦٤(، أسنى املطالب )٢/٨١(، الفواكه الدواين  مع مواهب اجلليل)٤/٤٠(، التاج واإلكليل )٦/٥(املبسوط : ينظر)   ٥(

، الفـروع )٣٣/٨٠(، جممـوع الفتـاوى )٣٢٥/ ١٠(، املغنـي  مع حوايش الرشواين وابـن قاسـم)٨/٧٧(حتفة املحتاج 
 ).   ٨/٤٥٧(، اإلنصاف )٩/١٩(

 ) .   ٦/٨(املبسوط : ينظر)   ٦(
نى املطالـب ، أسـ)٢/٨١(، الفواكـه الـدواين )٣/٢٥٢(، البحـر الرائـق )٣/٨٨(املصدر السابق، بدائع الصنائع : ينظر)  ٧(

= 

٤٢٠ 



 
 

 ٤٢١ 

ق املرأة يف الطهر الذي جامعها زوجهـا فيـه، ومل يتبـني احلمـل، أن يف طال: املفسدة اخلامسة
 َحصول الريبة يف العدة، هل تعتد بالوضع أو باإلقراء ؟

 .)١(وهذا يلبس عىل املرأة عدهتا
ـدعي ذريـعـة إلـحـداث أـمـور حم:املفـسـدة السادـسـة ـل، َّرُ أن الـطـالق الـب ـة، كنـكـاح التحلـي ـم

 .)٢(ع اليمني، واالحتيال بطلب إفساد النكاحواالحتيال يف لفظ اليمني، واالحتيال بخل
ٍ أن يف طالق الزوج المرأته ثالثا يف طهر مل يصبها فيه:املفسدة السابعة ًحتريام للمرأة بقـول : ً

ًالزوج من غري حاجة، وإرضارا بنفسه وبامرأته من غري حاجة أيضا ً )٣(. 
 

 : مذاهب العلامء يف اعتبار الفرق–ب 
الفرق بني الطالق الرشعي، والطالق البدعي يف قدر املفسدة املرتتبة ار اتفق العلامء عىل اعتب

  .- كام سبق بيان ذلك يف صدر املسألة-عليهام
 

 
 .ًأن يف كال الفرعني إيقاعا للطالق عىل املرأة 

 

 
 :عني الفقهيني من عدة أوجهيظهر الفرق بني الفر

 .أن الطالق الرشعي ال يكون إال بعد بيان احلمل؛ بخالف البدعي: الوجه األول
  . أن الطالق الرشعي ليس فيه تطويل للعدة؛ بخالف البدعي:الوجه الثاين
يف زمن الرغبة يف املرأة، أما الطالق البدعي فيكون   أن الطالق الرشعي يكون:الوجه الثالث

 . الزهد فيها، ونفرة الطباع عنها يف زمن

 ــــــــــــــــــ
 ) .   ٨/٤٤٨(، اإلنصاف )٣٢٥/ ١٠(، املغني )٣/٢٦٤( =
 ).   ٣٢٥/ ١٠(، املغني )٣/٢٦٤(، أسنى املطالب )٢/٨١(، الفواكه الدواين )٦/٥(املبسوط : ينظر)   ١(
 ).   ٣٩-٣٣/٣٨(، جمموع الفتاوى )٣٣٢/ ١٠(املغني : ينظر)   ٢(
 ).   ٣٣٢/ ١٠(املغني : ينظر)   ٣(



 
 

 ٤٢٢ 

ًأمنا من االلتباس يف العدة؛ بخالف الطـالق البـدعي،  أن يف الطالق الرشعي: الوجه الرابع
 ففيه التباس يف العدة، فال تدري أتعتد باألقراء، أم باحلمل؟

 
بدعي فإنـه يشـتمل عـىل أن الطالق الرشعي ال توجد به مفسدة راجحة؛ بخالف الطالق ال

 .)١(مفسدة راجحة، فأوجب أن ينهى اهللا عنه
 : االستدالل ملصالح الطالق الرشعي

 :األدلة عىل أن يف الطالق الرشعي مصلحة موافقة أمر اهللا ورسوله 
ــدليل األول  ــدة يف: اـل ــالطالق للـع ــر ـب ــاىل أـم ــز وجـــل: أن اهللا تـع ــه ـع &  O : قوـل

'N)٢(. 
َ عـن الطـالق قبـل العـدة - قـال النبـي : ر ريض اهللا عـنهامعن ابن عمـ: الدليل الثاين ِ- :

 .)٣()َّفتلك العدة التي أمر اهللا أن تطلق هلا النساء (
ـيل ريض اهللا عـنـه ـقـال:اـلـدليل ـعـىل مـصـلحة ـعـدم الـنـدم ـق أـحـد للـسـنة، « :  ـعـن ـع ِّال يطـل

 .)٤(»فيندم
 : االستدالل ملفاسد الطالق البدعي

 :بدعي يف عدم موافقة أمر اهللا ورسوله األدلة عىل مفسدة الطالق ال
 ـــــــــــــــــ

 ).  ١/٣٤٤(املسائل جامع    )١(
    .من سورة الطالق) ١(من اآلية )   ٢(
) ٩٤٣( M   '  &  %  $  #  "  !L :الطالق، باب: صحيحه، كتاب: البخاري يف: أخرج احلديث   )٣(

 ).٥٢٥١(برقم 
جعتها حتريم طالق احلائض بغري رضاها، وأنه لو خالف وقع الطالق ويؤمر بر: الطالق، باب: صحيحه، كتاب: ومسلم يف

 ).١٤٧١(برقم ) ٢/٦٧٤(
بـرقم ) ٩/٥١١(ما قالوا يف طـالق السـنة، ومتـى يطلـق؟: الطالق، باب: املصنف، كتاب: ابن أيب شيبة يف: أخرج األثر)   ٤(

)١٨٠٣٤  .( 
 ).    ٧/٣٢٥(ما جاء يف طالق السنة وطالق البدعة : اخللع والطالق، باب: السنن الكربى، كتاب: والبيهقي يف



 
 

 ٤٢٣ 

فقـد عصـيت ربـك فـيام « : ً كان ابن عمر ريض اهللا عنهام يقول ملن طلق ثالثا:الدليل األول
 .)١(»أمرك به من طالق امرأتك 

ً حينام أخرب عن رجل طلق امرأتـه ثـالث تطليقـات مجيعـا  قوله :الدليل الثاين ِ ْ أيلعـب : (ُ
 .)٢()؟ركمبكتاب اهللا، وأنا بني أظه

 
 

       

 ـــــــــــــــــ

̀  M    a  :الطالق، بـاب: صحيحه، كتاب: البخاري يف: ج احلديثأخر)   ١(   _L  يف العـدة وكيـف  يراجـع املـرأة إذا
 ).٥٣٣٢(برقم ) ٩٥٨(طلقها واحدة أو ثنتني 

حتريم طالق احلائض بغري رضاها، وأنه لو خالف وقع الطالق ويؤمر برجعتها : الطالق، باب: صحيحه، كتاب: ومسلم يف
 ).   ١٤٧١(برقم ) ٢/٦٧٥(

 ).٣٤٠١(برقم ) ٥٢٦( الثالث املجموعة وما فيه من التغليظ: الطالق، باب:املجتبى، كتاب: النسائي يف :أخرج احلديث)   ٢(
تعليقه عىل)٥٢٦(سنن النسائي: ّوضعفه األلباين يف تعليقه عىل ورجاله ثقات، «): ٢/٩٨١(مشكاة املصابيح : ، وقال يف 

 . »مل يسمع منه لكنه من رواية خمرمة عن أبيه، و



 
 

 

 



 

 
 بـامرأة، يل ِلسـت :الـزوج قـول بني قَّفرُي أن جيب «: -اهللا رمحه- تيمية ابن اإلسالم شيخ قال

  .)١(» ال :فقال ؟ امرأة لك :له قيل إذا قوله، نيوب امرأة، يل ليس :قوله وبني بامرأة، يل أنت وما
 


  :الفقهيني الفرعني أحكام يف العلامء مذاهب – أ

 :بامرأة يل أنت وما بامرأة، يل لست :الزوج قولب الطالق وقوع :األول الفرع
 : املسألة صورة

 الطالق؟ عليها يقع فهل ،بامرأة يل أنت ما أو بامرأة، يل ِلست :المرأته الزوج قال إذا
 

 :األقوال يف املسألة
 : عىل قولني هذه املسألةاختلف العلامء يف

 .الزوج اهنو إذا يقع الطالق أن:األول القول  
 واختيـار ،)٥(ةاحلنابل عند واملذهب ،)٤(والشافعية ،)٣(واملالكية ،)٢(حنيفة أيب اإلمام قول وهو

 ـــــــــــــــــ
 ).٥/١٢(، املستدرك عىل الفتاوى )٣٦٩(األخبار العلمية من االختيارات الفقهية )   ١(
، حاشية ابن عابدين )١/٣٧٠(، درر احلكام رشح غرر األحكام )٢/٢١٨(، تبيني احلقائق )٣/١٠٧(بدائع الصنائع : ينظر)   ٢(

 ). ٢٦٢-٩/٢٦١(عىل الدر املختار 
 خليـل خمـترص، رشح  مـع مواهـب اجلليـل)٤/٥٦(، التـاج واإلكليـل )٢/٧٥٥(ف للقايض عبدالوهاب اإلرشا: ينظر)   ٣(

 ). ٢/٨(، فتح العيل املالك )٢/٣٨١(، حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري )٤/٤٦(للخريش 
 ). ٣/٢٧٤(لب ، أسنى املطا)٨/١٨٠(، روضة الطالبني )٩/١٣٢(، العزيز رشح الوجيز )١٤/٦٥(هناية املطلب  :ينظر)   ٤(
، )١٢/٢٢١(، كشاف القنـاع )٥/٣٨٤(، رشح منتهى اإلرادات للبهويت )٨/٤٦٨(، اإلنصاف )٩/٤٣(الفروع : ينظر)   ٥(

= 

٤٢٤ 



 
 

 ٤٢٥ 

 .)١(تيمية ابن اإلسالم شيخ
  .الزوج اهنو وإن يقع ال الطالق أن :الثاين القول
  .)٤( احلنابلة عند ورواية ،)٣(احلسن بن وحممد ،)٢(يوسف أيب قول وهو

 
 :أدلة القولني

 :أدلة القول األول
 :األول الدليل

 ملـا ؛الزوجات فائدة نفي  به يريد أن جيوز ،بامرأة يل أنت وما بامرأة، يل لست :الزوج قول أن
  .)٥(نواه إذا إال طالق بكالمه يقع فال ،العرشة سوء من بينهام

  :الثاين الدليل
 يكـون الطـالق بـه الـزوج نوى إذا الطالق حيتمل لفظ وكل الطالق، حتتمل األلفاظ هذه أن
 وقـوع دّوقيـ ،للطالق ًالحمتم فكان )طلقتك قد ألين( :قال فكأنه ؛ بامرأة يل لست:قال فإذا ًطالقا،
  .)٦(الكنايات من لكونه ؛بدوهنا الطالق يقع ال ألنه بالنية؛ الطالق

 
  :الثاين القول دليل

 فـال ،قيامها مع الزوجية انتفاء عن إخبار ،بامرأة يل أنت وما بامرأة، يل لست :الزوج قول أن

 ــــــــــــــــــ
 ). ٥/٣٤١(مطالب أويل النهى  =
 .)٥/١٢(، املستدرك عىل الفتاوى )٣٦٩(خبار العلمية من االختيارات الفقهية األ: ينظر)   ١(
 ).    ١/٣٧٠(، درر احلكام رشح غرر األحكام )٢/٢١٨(، تبيني احلقائق )٣/١٠٧(بدائع الصنائع : ينظر)   ٢(
 . السابقةاملصادر : ينظر)   ٣(
 ). ٩/٤٣(الفروع : ينظر)   ٤(
 ). ٩/١٣٢(العزيز رشح الوجيز : ينظر)   ٥(
، اإلرشاف )٩/٢٦٢(تـار ، حاشية ابن عابدين عىل الـدر املخ)٢/٢١٨(، تبيني احلقائق )٣/١٠٧(بدائع الصنائع : ينظر)   ٦(

 ). ٢/٧٥٥(للقايض عبدالوهاب 



 
 

 ٤٢٦ 

 .)١(الطالق به قعي فال ،ًكذبا فيكون ،احلقيقي معناه إىل ينرصف بل ،للطالق ينرصف
 يل أنـت ومـا بـامرأة، يل لسـت :الـزوج قـول بـأن :مناقشـته يمكـن :الثاين القول دليل مناقشة

 ً.كاذبا اعتباره من أوىل الكذب عن املكلف كالم ورصف وعدمها، الطالق، إرادته حيتمل ،بامرأة
 
 : والرتجيح املوازنة

 الطالق أن :القائل األول، القول رجحان يظهر ، به استدلوا وما القولني يف النظر خالل من    
 ًءإنشـا تكـون أن وتصلح للنكاح، ًإنكارا تصلح األلفاظ هذه نأل وذلك الزوج؛ نواه إذا إال يقع ال

 كـام الطـالق إلنشـاء تصلح اجلملة ألن ؛فيصح كالمه حمتمل نوى فقد ،الطالق نوى فإذا للطالق،
  .)٢(الكنايات من لكونه ؛ًاتفاقا بدوهنا يقع ال نهأل بالنية؛ وقيد بالنية فيتعني ،إلنكاره تصلح
 
 :املسألة يف اخلالف سبب

 عـىل مبنـي املسـألة يف اخلـالف سـبب أن يظهـر بـه، اسـتدلوا ومـا القـولني تأمل خالل من      
 :مسألتني

 أو الطـالق، كنايـات مـن ،بامرأة يل أنت وما بامرأة، يل لست :الزوج قول هل :األوىل املسألة
 ال؟

 بأن قال الطالق، كنايات من ،بامرأة يل أنت وما بامرأة، يل لست :الزوج قول إن :قال فمن    
 .األول القول أصحاب عليه سار ما وهذا الطالق، الزوج نوى إذا يقع طالقه

 الطـالق، كنايـات مـن ليس ،بامرأة يل أنت وما بامرأة، يل لست :الزوج قول إن : قال ومن    
 .الثاين القول أصحاب عليه سار ما وهذا الزوج، نواه وإن ،الطالق وقوع بعدم قال

 الطالق؟ فيقع دَّكَؤُت هل :اإلنشاءات أن عىل املسألة مبنى أن :الثانية املسألة    

 ـــــــــــــــــ
، رشح خمترص خليل )١/٣٧٠(، درر احلكام رشح غرر األحكام )٢/٢١٨(، تبيني احلقائق )٣/١٠٧(بدائع الصنائع : ينظر)   ١(

 ). ٤/٤٦(للخريش 
، اإلرشاف )٩/٢٦٢( املختـار ، حاشية ابن عابدين عىل الـدر)٢/٢١٨(، تبيني احلقائق )٣/١٠٧(بدائع الصنائع : ينظر)   ٢(

 ). ٢/٧٥٥(للقايض عبدالوهاب 



 
 

 ٤٢٧ 

   .)١( الطالق يقع فال ، هذا خربية فيتعني اخلرب إال يؤكد ال أم
 

 :مرأةا يل ليس أو ال، :فقال امرأة؟ لكأ :لزوجل قيل إذا فيام الطالق وقوع : الثاين الفرع
 يقع فهل ،امرأة يل ليس :الزوج قال أو ال، :فقال ؟ امرأة لكأ : الزوج ئلُس إذا:املسألة صورة

 ؟زوجته عىل الطالق
  

 :األقوال يف املسألة
 : عىل قولني هذه املسألةاختلف العلامء يف

  . نواه وإن يقع، ال الطالق أن :ألولا القول
 شـيخ واختيـار ،)٥(احلنابلـة عنـد وروايـة ،)٤(والشـافعية ،)٣(وحممـد ،)٢(يوسف أيب قول وهو

  .)٦(تيمية ابن اإلسالم
  .الزوج اهنو إذا يقع، الطالق أن :ثاينال القول
  .)٩(احلنابلة عند واملذهب ،)٨(واملالكية ،)٧(حنيفة أيب اإلمام قول وهو

 ـــــــــــــــــ
 .   مع الفروع) ٩/٤٣(تصحيح الفروع : ينظر)   ١(
، حاشية ابن عابدين )١/٣٧٠(، درر احلكام رشح غرر األحكام )٢/٢١٨(، تبيني احلقائق )٣/١٠٧(بدائع الصنائع : ينظر)   ٢(

 ).   ٩/٢٦٢(عىل الدر املختار 
 .   السابقةدر املصا: ينظر)   ٣(
 ).٣/٣٢٤(، أسنى املطالب )٨/١٨٠(، روضة الطالبني )٩/١٣٢( ، العزيز رشح الوجيز)٥/٤٥٠ (للغزايلالوسيط : ينظر)  ٤(
 ).٨/٤٦٨(، اإلنصاف )٩/٤٣(الفروع : ينظر)   ٥(
 .   )٥/١٢(، املستدرك عىل الفتاوى )٣٦٩(األخبار العلمية من االختيارات الفقهية : ينظر)   ٦(
 .)١/٣٧٠(، درر احلكام رشح غرر األحكام )٢/٢١٨(، تبيني احلقائق )٣/١٠٧(بدائع الصنائع : ينظر)   ٧(
خليـل للخـريش خمـترص ، رشح  مـع مواهـب اجلليـل)٤/٥٦(، التـاج واإلكليـل )٢/٥٤٠(عقد اجلواهر الثمينة : ينظر)   ٨(

 ). ٢/٨(الك ، فتح العيل امل)٢/٣٨١(، حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري )٤/٤٦(
، رشح منتهـى اإلرادات )٨/٤٦٨(، اإلنصـاف )٧/٢٧١(، املبـدع )٥/٤٠٧(، رشح الزركيش )٩/٤٣(الفروع : ينظر)   ٩(

 ). ٥/٣٤١(، مطالب أويل النهى )١٢/٢١٥(، كشاف القناع )٥/٣٨٤(للبهويت 



 
 

 ٤٢٨ 

 :أدلة القولني
 :ألولا القول أدلة

 :األول الدليل
 ،ًكذبا فيكون ،قيامها مع الزوجية انتفاء عن إخبار ألنه كذب؛ :امرأة يل ليس :زوجال قول أن

  .)١(الطالق به يقع فال
 

 :الثاين الدليل
 بداللـة علـم؟ ٌامـرأة ألـك : السـؤال دعنـ ،البـ أجـاب فـإذا ،للنكاح نفي ال، :الزوج قول أن
 .)٢(الطالق به اليقع وهذا ،املايض يف النفي به أراد أنه ،السؤال

 
 :لثاينأدلة القول ا
 :األول الدليل

 كـان الطـالق بـه نـوى إذا الطـالق حيتمـل لفـظ وكل ،وعدمه ،الطالق تملحي الزوج قول أن
  .)٣(بامرأة له فليست ،نكاحها زال إذا ألنه ًطالقا؛

 ، الطالق عن كناية امرأة يل ليس :الزوج قول بأن التسليم بعدم:نوقش :األول الدليل مناقشة
  ً.كذبا فيكون احلقيقة، بخالف إخبار وه وإنام

 :الثاين الدليل 
 ،كناية وهو ،إمرأة يل ليس أو ال، :قوله وهو ،اجلواب يف منطوق امرأة؟ لكأ الزوج سؤال أن

  .)٤(اجلواب يف كاملعاد سؤالال ألن فال؛ وإال ،وقع الطالق به نوى فإن ،النية إىل تقرتف
 ـــــــــــــــــ

 ).٨/١٨٠(، روضة الطالبني )٢/٢١٨(، تبيني احلقائق )٣/١٠٧(بدائع الصنائع : ينظر)   ١(
 ). ٢١٩-٢/٢١٨(تبيني احلقائق : ينظر)   ٢(
 ).٥/٤٠٧(، رشح الزركيش )٢/٢١٨(، تبيني احلقائق )٣/١٠٧(بدائع الصنائع : ينظر)   ٣(
 ).١٢/٢١٥(، كشاف القناع)٥/٣٨٤(رشح منتهى اإلرادات للبهويت  :ينظر)   ٤(

، املنثور )٣/١٠٧(، القواعد للحصني )١/١٣٨(ل األشباه والنظائر البن الوكي:  يفقاعدة السؤال معاد يف اجلوابوتنظر 
 ).٢/٢١٤(يف القواعد للزركيش 



 
 

 ٤٢٩ 

 : والرتجيح املوازنة
 ،األول القـول -أعلـم واهللا– الـراجح أن يظهـر  بـه، استدلوا وما القولني يف النظر خالل من

  ال :فقال ؟ امرأة لك : الزوج ئلُس إذا العبارة هذه ألن وذلك ؛نواه وإن يقع، ال الطالق بأن :القائل
 .الطالق هبا يقع فال الطالق، كنايات من ليست ،امرأة يل ليس :الزوج قال أو

 :الفرق عتبارا يف العلامء مذاهب -ب
 :قولني عىل الفرق اعتبار يف العلامء اختلف

 ؟ امرأة لك هل :له قيل إذا قوله وبني ،بامرأة يل لست : الزوج قول بني الفرق:األول القول   
 لـك هـل :لـه قيـل إذا ال،:بقوله وقوعه وعدم ،بامرأة يل لست :بقوله الطالق وقوع وهو ،ال :فقال
 ؟ امرأة

 .)٣(تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وهو ،)٢( احلنابلة عند ورواية ،)١(الشافعية قول هوو
 لـك هـل :لـه قيـل إذا قولـه وبني ،بامرأة يل لست : الزوج قول بني الفرق عدم :الثاين القول  

 .ال :فقال ؟ امرأة
 :قولني عىل اجلمع وجه يف اختلفوا وهؤالء   
 .الصورتني يف الزوج اهنو إذا يقع الطالق أن:األول القول   

 .)٦(ةاحلنابل عند واملذهب ،)٥(واملالكية ،)٤(حنيفة أيب اإلمام قول وهو
  .الصورتني يف الزوج اهنو وإن يقع ال الطالق أن :الثاين القول

 ـــــــــــــــــ
 ). ٣/٢٧٤(، أسنى املطالب )٨/١٨٠(، روضة الطالبني )٩/١٣٢(العزيز رشح الوجيز : ينظر)   ١(
 ).٨/٤٦٨(، اإلنصاف )٩/٤٣(الفروع : ينظر)   ٢(
 ).٥/١٢( املستدرك عىل الفتاوى ،)٣٦٩(األخبار العلمية من االختيارات الفقهية : ينظر)   ٣(
، حاشية ابن عابدين )١/٣٧٠(، درر احلكام رشح غرر األحكام )٢/٢١٨(، تبيني احلقائق )٣/١٠٧(بدائع الصنائع : ينظر)   ٤(

 ). ٢٦٢-٩/٢٦١(عىل الدر املختار 
ية الدسوقي عـىل الرشح ، حاش)٤/٤٦(، رشح خمترص خليل للخريش  مع مواهب اجلليل)٤/٥٦(التاج واإلكليل : ينظر)   ٥(

 ). ٢/٨(، فتح العيل املالك )٢/٣٨١(الكبري 
ــر) ٦( ــروع : ينـظ ــاف )٩/٤٣(الـف ــويت )٨/٤٦٨(، اإلنـص ــى اإلرادات للبـه ــاع )٥/٣٨٤(، رشح منتـه ــاف القـن ، كـش

 ). ٥/٣٤١(، مطالب أويل النهى )١٢/٢١٥،٢٢١(



 
 

 ٤٣٠ 

  .)٣( احلنابلة عند ورواية ،)٢(احلسن بن وحممد ،)١(يوسف أيب قول وهو
 :الرتجيح

 وما ، بامرأة يل لست : الزوج قول ألن وذلك ؛الفرق اعتبار : -أعلم واهللا- الراجح أن ظهري
 بخالف ؛)٤(فيه كناية فيكون الزوجية، بنفي رصيح إقرار ألنه للطالق؛ إرادته حيتمل بامرأة يل أنت
 فـال ًعمومـا، للمنكوحـات نفـي فإنـه امـرأه؟ ألك سأله ملن ًجوابا ، ال :وقوله امرأة، يل ليس :قوله

  .النكاح يف كناية يكون
 
 

 .للنكاح نفي الفرعني كال يف أن



 قيل إذا:قوله بخالف الطالق؛ به يقع ٌقول ،بامرأة يل أنت وما بامرأة، يل لست :الزوج قول أن

 .طالق به اليقع فإنه ،إمرأة يل ليس أو ال، :فقال امرأة؟ لك :له


  
 يل أنـت ومـا بـامرأة، يل لسـت :الـزوج قـول وهـو – األول إذ ،ًوصفا بينهام ثابت الفرق إن   
 ؛إخبـار ويكـون ،ًإنشـاء يكـون طالقهـا، كإثبات عنها النكاح ونفي ،لنكاحها رصيح نفي  -بامرأة

 .)٥(  الطالق به يقع فال ،ًإخبارا إال يستعمل ال فإنه ًعموما، املنكوحات نفي بخالف
 

       

 ـــــــــــــــــ
 ).    ١/٣٧٠(حلكام رشح غرر األحكام ، درر ا)٢/٢١٨(، تبيني احلقائق )٣/١٠٧(بدائع الصنائع : ينظر)   ١(
 . السابقةاملصادر : ينظر)   ٢(
 ).٨/٤٦٨(، اإلنصاف )٩/٤٣(الفروع : ينظر)   ٣(
 ).   ١٤/٦٥(هناية املطلب : ينظر)   ٤(
 ).٥/١٢(، املستدرك عىل الفتاوى)٣٦٩(األخبار العلمية من االختيارات الفقهية : ينظر)   ٥(



 
 

 ٤٣١ 





 

 أصحاب من طائفة إليه ذهب قد ،بالظهار والطالق بالكناية الطالق بني هو الذي الفرق هذا
 إال يقـع ال بالظهـار، الطـالق أن وهـو)٣(أمحـد اإلمـام و ،)٢(الشـافعي اإلمام و ،)١(حنيفة أيب اإلمام

 ،بالظهـار الطالق بني الفرق يف عمدهتم وجعلوا ًطالقا؛ يقع فإنه بالكناية، الطالق بخالف ًظهارا؛
 :الكناية ألفاظ من وغريها احلرامب والطالق

 الظهـار :فيقولـون غـريه، يف كنايـة يكـن مل ،ًنفـاذا ووجـد ،حكم يف ًرصحيا كان إذا اللفظ أن  
 :مثـل ، األلفاظ من غريه بخالف ؛الطالق يف كناية كوني فال ،فيه ًنفاذا وجد وقد حكم، يف رصيح

  .)٤(الطالق يف كناية كانت فلهذا حكم، يف رصحية ليست تلك فإن والربية، واخللية احلرام لفظ
 أن :أحـدها  «:فقـال ،وجوه من الفرق هذا  - اهللا رمحه – تيمية ابن اإلسالم شيخ أبطل وقد  

 مل ،جمـردة دعـوى ،غـريه يف كناية يكن مل ، ًنفاذا ووجد ،حكم يف ًرصحيا كان إذا اللفظ :القائل قول
  .صحيح قياس وال ،إمجاع وال ،بنص ثبتهاُي ومل ًدليال، عليها قمُي

 وجود مع غريه يف كناية تكون ، وحكم معنى يف الرصحية األلفاظ عامة :يقال أن :الثاين الوجه
 أو وثاق، من طالق أنت : قال إذا ثم -الطالق إيقاع- اإليقاع يف رصيح فإنه التطليق، كلفظ النفاذ،

 فيـه أعلـم ال ممـا وهـذا طـالق، هبـا يقـع مل ،هبـذا ووصله هذا، قبل نكاح من أو قبيل، كان زوج من
  .ًصحيحا ًفرقا هو وليس هبا، ّليفرق الظهار يف ذكرت وإنام باطلة، الدعوى هذه أن لمُفع ...ًانزاع

 ـــــــــــــــــ
 ).٣/٢٣١(، بدائع الصنائع )٦/٢٢٩(املبسوط : ق بالظهارينظر قوهلم يف الطال)   ١(

 ).   ٢/٥٥٥ ( للمرغيناين، اهلداية)١٠/٤٨٤٣(التجريد للقدوري : وينظر قوهلم يف الطالق بالكناية
 ).٥/٣٧٦ ( للغزايل، الوسيط)٤/٤١٢(املهذب للشريازي : ينظر قوهلم يف الطالق بالظهار)   ٢(

 ).    ٩٣-١٠/٩٢(، البيان للعمراين )١٤/٦٧(هناية املطلب : وينظر قوهلم يف الطالق بالكناية
 ).٧/٢٨١(، املبدع )١٠/٤٠٠(املغني : ينظر قوهلم يف الطالق بالظهار)   ٣(

 ).      ٨/٤٧٦(، اإلنصاف )١٠/٣٦٨(املغني : وينظر قوهلم يف الطالق بالكناية
 ).    ٣٩٢-١/٣٨٩(جامع املسائل : ينظر)   ٤(



 
 

 ٤٣٢ 

ِّسلم امل أنه :الثالث الوجه  بـه يـراد عـرفهم يف كـان الظهـار لفظ أن ريب فال كذلك، ألمرا أن ُ
 كـان أنـه واألرجـح فيـه، كنايـة أو ،الطـالق يف ًرصحيا فكان ،الطالق به يراد أن حيتمل أو الطالق،

َفلـم وإال ،)١(بيـنهام الشـارع قّفـر ألجلـه غريه وبني بينه ٍفرق من فالبد ...فيه ًرصحيا  وقـوع َأبطـل ِ
َومل املحتملة؟ األلفاظ من غريه دون ،اللفظ هبذا الطالق  الطـالق؟ وقـوع غـري آخـر ًحكام له َجعل ِ
َقيسّ وإال اللفظ، هبذا ًخمتصا كان إن املعنى فذلك ْ  َّعـيل أنـت:قولـه أن ٌومعلـوم معناه، يف كان ما به ِ

 .)٢(»به يقاس أن فيجب أمي، كظهر َّعيل أنت:معنى يف محرا
 
 

       

 
 

 ـــــــــــــــــ
الثاين من فـروق الظهـار يف  إيقاع الطالق بلفظ الظهار، والطالق بلفظه، وهذا الفرق سيأيت بيانه يف املبحث أي الفرق بني)   ١(

 .      )٥٥٣ص  (الفرق بني لفظ الظهار ولفظ الطالق
  ).٣٩٢-١/٣٨٩(جامع املسائل : ينظر)   ٢(



 
 

 ٤٣٣ 






 -والعتـاق الطالق إيقاع أي– إيقاعهام بني الفرق «:-اهللا رمحه – تيمية ابن اإلسالم شيخ قال
  .)١(» ظاهر هبام واحللف



  :لفقهينيا الفرعني أحكام يف العلامء مذاهب – أ

 :والعتاق الطالق إيقاع :األول الفرع
  :مسألتان وفيه
 :وصفه املقصود الطالق إيقاع :األوىل املسألة
  : املسألة صورة

 فهـل عليـه، املعلق الرشط وجود وقصده ،ٌطالق فأنت كذا فعلت إن :المرأته الرجل قال إذا
  الطالق؟ يقع

  .عليها املعلق الصفة بوجود الطالق يقع
  .)٥(واحلنابلة ،)٤(والشافعية ،)٣(واملالكية ،)٢(احلنفية ذلك ىلإ ذهب

 ـــــــــــــــــ
 ).٥٠٩ ( الكليةالقواعد)   ١(

 .ضع من كتبه، وقرره بألفاظ خمتلفةقد ذكر شيخ اإلسالم هذا الفرق يف عدة مواو
 ).٣١١-٢٥٤(العقود :  الفرق يفينظر

 .وقد قرن شيخ اإلسالم يف هذا الفرق بني الطالق والعتق؛ لتشاهبهام يف كثري من األحكام
أن العتق والطالق كل منهام إسقاط حق، فإسقاط احلق عن البضع طالق، وإسقاط احلق ): ٤/٢٨٣(البحرالرائق : جاء يف 

    .الرق عتقعن 
 ). ٤/٧٧(، البحر الرائق )٢/٢٦٨(، تبيني احلقائق )٣/١٥١(، بدائع الصنائع )٦/١٨٤(املبسوط : ينظر)   ٢(
، حاشية الدسوقي عىل الرشح )٢٥-٤/٢٤(، رشح خمترص خليل للخريش )٥٠١-٢/٥٠٠(عقد اجلواهر الثمينة : ينظر)   ٣(

 ).٤/٢٨(، منح اجلليل )٢/٣٥٨(الكبري 
 ).٤/٤٤٥(، مغني املحتاج )٣/٢٤٢( أسنى املطالب ،)٥/٤٢٧( الوسيط للغزايل ،)٦/٥٠٢(األم : رينظ)   ٤(
 ). ١٢/٢٩٦(، كشاف القناع )٥/٤٣٩(، رشح منتهى اإلرادات للبهويت )٨/٤١٠(، اإلنصاف )١٠/٤٤٣(املغني : ينظر)   ٥(



 
 

 ٤٣٤ 

  :يةاآلت لألدلة وذلك
 :األول الدليل

  .)١( وجوده عند وقع رشط، عىل الطالق َّعلق من أن عىل اإلمجاع 
   :الثاين الدليل

ِّعلق ما أن  حققيت ال واحلكم رشطه، بدون يوجد ال واجلزاء له، ًوحكام ًجزاء جعل رشط عىل ُ
 .)٢( ًورشعا ًوعرفا ًلغة رشطه، متام قبل

 :الثالث الدليل
 ًقياسا والرساية، التغليب عىل مبني وهو بالصفات تعليقه يصح النكاح ملك إزالة الطالق أن

   .)٣( الطالق وقع الرشط وجد فإذا العتق، عىل
 

 :وصفه املقصود العتاق :الثانية املسألة
 حر، فأنت بكذا جئتني إذا أو ،حر فأنت الدار دخلت إن:دهبلع الرجل قال إذا :املسألة صورة

 العتق؟ يقع فهل املعلق، الرشط وجود قصده وكان
 يقـع قَّاملعلـ العتـق أن إىل ،)٧(واحلنابلـة ،)٦(والشـافعية ،)٥(واملالكيـة ،)٤(احلنفيـة العلامء ذهب

 ـــــــــــــــــ
 . لح حكاية اإلمجاع عن ابن عبدالرب، ونقل ابن مف)٧/٣٢٤(، املبدع )١١٤(اإلمجاع البن املنذر : ينظر)   ١(
 . )١٠/٤٥١(غني امل: ينظر)   ٢(
    ).١٢/٢٩٧(، كشاف القناع )٥/٤٣٩(رشح منتهى اإلرادات للبهويت ، )١٠/٤١٠(املغني  :ينظر   )٣(
، البحر )٤/٢٥١(مع فتح القدير، فتح القدير البن اهلامم ) ٤/٢٥١(العناية رشح اهلداية  ،)٤/٥٨( بدائع الصنائع :ينظر   )٤(

 ).١/٤٢٩(، الفتاوى اهلندية )٤/٣٧١(الرائق 
 ).٥/١٥٨(، مناهج التحصيل )٢/٩٦٩( الكايف البن عبد الرب :ينظر)   ٥(
، )٥/٤٣٧(، حاشـية اجلمـل )٤/٤٧٩( أسنى املطالب ،)٨/٣٣٠(، البيان للعمراين )٤/٣٠( املهذب للشريازي :ينظر)   ٦(

 .)٤/٧٩(  فتاوى الرميل،)٤/٤٤٥(مغني املحتاج 
ـر)  ٧( ـي :ينـظ ـاف )١٤/٤٠٢( املغـن ـويت ،)٧/٤١٣(، اإلنـص ـى اإلرادات للبـه ـى ،)٥/٤٨٢( رشح منتـه ـب أويل النـه  مطاـل

)٤/٧٠٧(. 



 
 

 ٤٣٥ 

 .)١(عليه املعلق األمر بوجود
 :منها بأدلة ذلك عىل واستدلوا
 :ولاأل الدليل
 .الوقوع دليل واجلواز املعلق، العتق جواز عىل ع اإلمجا

 .)٢(» جائز أجل وإىل بصفة العتق أن اتفقوا «:القطان ابن قال
  :الثاين الدليل

 .)٣(باالتفاق التعليق فيه جيري واإلسقاط إسقاط، اإلعتاق أن
 :الثاين الدليل

 ًقياسـا الصفة، بوجود فيوجد ليق،للتع قابل وهو صفة، عىل معلق ملك إزالة املعلق العتق أن
  .)٤(الطالق عىل

  
 .امهب املحلوف والعتاق الطالق :الثاين فرعال

 :مسألتان وفيه
 به املحلوف الطالق :األوىل املسألة
 يلزمنـي الطـالق أو ،طـالق فـامرأيت كـذا ُفعلـت إن :المرأتـه الرجـل قـال إذا :املسـألة صورة

 يلزم؟ فال نييم هو وأ فيلزم، طالق هو فهل ،كذا ّألفعلن

 ـــــــــــــــــ
 :تعليق العتق عىل أداء يشء، ينقسم إىل ثالثة أقسام« :)١٤/٤٠٢( املغني :   قال ابن قدامة يف)١(

 ... تعليق عىل صفة حمضة: أحدها
َّ معاوضة وصفة، واملغلب فيها حكم املعاوضةمجعت صفة :القسم الثاين َ ُ... 
َّ معاوضة، واملغلب فيها حكم الصفة فيها صفة :القسم الثالث َ ُ«  . 

 ).   ٣/١٤٧٦(   اإلقناع يف مسائل اإلمجاع )٢(
 مع فتح القدير،) ٢٥٢-٤/٢٥١(العناية رشح اهلداية : ينظر   )٣(
 ،   )١٤/٤٠٢(املغني : ينظر)   ٤(



 
 

 ٤٣٦ 

 :األقوال يف املسألة
 :قولني عىل املسألة هذه يف العلامء اختلف  

  .الكفارة هئوجتز ،يقع ال الطالق أن:األول القول
 اإلسالم شيخ واختيار ،)٣(احلنابلة عند جةَّخمر ورواية ،)٢(واملالكية ،)١(احلنفية عند ٌقول وهو   

 .)٤(تيمية بن
 .عليه حلوفامل بوجود يقع الطالق أن:يناالث القول
  .)٨(احلنابلة عند واملذهب ، )٧(والشافعية ،)٦(واملالكية ،)٥(احلنفية قول وهو

  
 :أدلة القولني
  :األول القول أدلة

 :األول الدليل
»  ¬  ®̄   °  ±   M³  ²  :تعاىل يقول   ª  ©L)٩(. 
 يف يـدخل فإنه -ًيمينا وكان– اليمني خمرج أخرج إذا بالرشط املعلق الطالق أن :الداللة وجه

 .اآلية عموم
 ـــــــــــــــــ

 . أنه  القول املعتمد عندهم:  هذا القول عن ابن نجيم، وقال)٣/٢٧١(البحر الرائق : نظري)   ١(
 ).   ٢/٣٤٤( عقد اجلواهر الثمينة ،)٦/٢(املدونة : ينظر)   ٢(
 ). ٩/٥(اإلنصاف ، )١٠/٤٣٠(املغني : ينظر)   ٣(
    ).   ٢٨٣-٢٨٢(العقود ، )٥٠٩ ( الكليةالقواعد: ينظر   )٤(
 ) ٢/٢٣١(، تبيني احلقائق )٣/١٤٠(، االختيار لتعليل املختار )٢/٥٦٩ ( للمرغيناين، اهلداية)٣/٣٠(دائع الصنائع ب: ينظر ) ٥(
عقـد اجلـواهر ، )٤/٢٨٣( مناهج التحصيل ،)٣/١٠٧٤(، بداية املجتهد )٢/٦١٣(املعونة للقايض عبد الوهاب : ينظر)  ٦(

 ). ٢/٣٤٤(الثمينة 
، روضـة الطـالبني )٩/٦٠٥٩(، العزيـز رشح الـوجيز )٥/٤٢٧ ( للغزايل، الوسيط)٤/٣١٩(املهذب للشريازي : ينظر)   ٧(

 ). ٤٢٨-٦/٤٢٧(، هناية املحتاج )٨/١١٥(
 ). ١٢/٣٣٢(، كشاف القناع )٩/٤(، اإلنصاف )٧/٣٢٤(، املبدع )٩٩-٩/٩٨(الفروع : ينظر)   ٨(
 .   من سورة املائدة) ٨٩(من اآلية )   ٩(



 
 

 ٤٣٧ 

 :الثاين الدليل
 هيوديـة ًيومـا هـي «:فقالـت امرأتـه، وبـني بينه تفرق أن أرادت )٢(موالته أن )١(رافع أيب عن  
 تفرق مل إن اهللا، بيت إىل امليش وعليها اهللا، سبيل يف هلا مال وكل حر، هلا مملوك وكل نرصانية، ًويوما
  .» بينهام

 اهللا ريض سـلمة وأم وحفصـة، عبـاس، وابـن عمـر، وابـن عنهـا، اهللا ريض عائشـة فسألت   
 .» وماروت هاروت مثل تكوين أن أتريدين «:هلا قال فكلهم عنهم،
 .)٣(بينهام وختيل يمينها، تكفر أن وأمروها  
 ريض-سلمة وأم وحفصة، عباس، وابن عمر، وابن عنها اهللا ريض عائشة أن :الداللة وجه  

 .ًيمينا فيكون معناه، يف املعلق والطالق الكفارة، ووجوب العتق، لزوم بعدم أفتوها -همعن اهللا
 :الثالث الدليل

 االستثناء إذ تكفر، التي باليمني يكون إنام واالستثناء االستثناء، فيه يصح بالطالق احللف أن
 .)٤(األيامن خصائص من ومها متالزمان، والكفارة

 ـــــــــــــــــ
ْ نفيع ال:هو)   ١( َ مـوىل لـيىل بنـت : ِرافع املدين، من أئمة التابعني، نزيل البرصة، موىل ابنة عمـر بـن اخلطـاب، وقيـل صائغ، أبوُ

ْالعجامء، أدرك اجلاهلية ومل ير النبي  َr ،روى عن أيب بكر الصديق، وعبداهللا بن مسـعود، وروى عنـه احلسـن الـبرصي ، 
ٍتويف سنة نيف وتسعني للهجرة، وثابت البناين ِّ َ. 

 ).     ٤/٤١٤( ، سري أعالم النبالء)١/٦٩(، تذكرة احلفاظ )٣٠/١٤(، هتذيب الكامل )٨/٤٨٩(اجلرح والتعديل : ظر يف ترمجتهين
 .ليىل بنت العجامء:    هي)٢(

   . )٤٦٤ ( الكلية القواعد،)٨/٤٨٦(لعبد الرزاق   املصنف:ينظر
بـرقم ) ٤٨٧-٨/٤٨٦(مـايل يف سـبيل اهللا : مـن قـال: ن والنذور، باباأليام: املصنف، كتاب:  عبد الرزاق يف:أخرج هذا األثر)   ٣(

)١٦٠٠٠.(  
 ).٤٣٣١( برقم ) ٥/٢٨٨(النذور :املكاتب، باب:الدارقطني يف سننه، كتاب

 ).١٠/٦٦(ًمن جعل شيئا من ماله صدقة : األيامن، باب: والبيهقي يف السنن الكربى، كتاب
واحلـديث مشـهور متـواتر بـني أهـل العلـم، وهـو عـىل رشط « هذا األثـرعن ): ٢٩٤(العقود : وقال شيخ اإلسالم  يف

 .   »الصحيحني
 ).  ٥/٤٦٩(إعالم املوقعني ، )٢٩٦(العقود : ينظر)   ٤(



 
 

 ٤٣٨ 

 :يناالث القول أدلة
 :األول الدليل

 عـنـد املـسـلمون( : ـقـال وـسـلم علـيـه اهللا ـصـىل النـبـي أن)١(t اـملـزين ـعـوف ـبـن عـمـرو ـعـن   
  . )٢( )رشوطهم
  .)٣(وقع الرشط وجد فإذا به، تعلق الدار، كدخول ،برشط علق إذا الطالق أن :الداللة وجه
 وإنام زاع،الن موطن هو هذا وليس عليه، ومتفق مسلم، هذا بأن :نوقش :األول الدليل مناقشة

 حلض غريه؛ عىل أو نفسه عىل احللف قصد فمن اليمني، به يقصد الذي التعليق يف هو النزاع موطن
 .)٤(حنث إذا الكفارة إال عليه ليس حمض يمني وهو حالف، فهذا تكذيب، أو تصديق أو منع أو

 :الثاين الدليل
 ال ،الرشط بعد ما زمان يف الطالق إيقاع وهو بالرشط؛ للطالق تعليق هو ،بالطالق اليمني نأ
 احللـف ألن ؛الرشط عند الوقوع من البدف هوطرش مع اإليقاع ركن وجد فإذا آخر، معنى له يعقل

 .)٥(كإيقاعه بالطالق

 ـــــــــــــــــ
 روى  عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة، أبو عبد اهللا املزين، حليف بنى عامر بن لؤي، وله صحبة، وهو قديم اإلسالم،:هو)   ١(

»  ¬   M ه معه املدينة، وأول مشاهده اخلندق، وكان أحد البكائني الـذين قـال اهللا تعـاىل فيـ ، وقدمrعن النبي  

    °  ¯  ®L    ]يف آخر والية معاوية تويف،]٨٣: سورة املائدة . 
، االسـتيعاب يف معرفـة األصـحاب )٣/٢٧١(الثقات البن حبـان  ،)٦/٣٠٧(التاريخ الكبري للبخاري :ينظر يف ترمجته

     ).٢٢/١٧٣(ذيب الكامل ، هت)٤٩٦(
 يف الصـلح بـني rمـا ذكـر عـن رسـول اهللا :  ، بابrاألحكام عن رسول اهللا : سننه،كتاب:الرتمذي يف: أخرج احلديث)   ٢(

 .»هذا حديث حسن صحيح« :، وقال)١٣٥٢( برقم) ٣١٨(الناس
 ).٢٣٥٣(برقم ) ٤٠٢(الصلح : األحكام، باب: كتاب سننه،:وابن ماجه يف
 ).٥/١٤٢(إرواء الغليل: باين يفوصححه األل

 ). ٩/٥٩(، العزيز رشح الوجيز )٤/٣١٩(املهذب للشريازي : ينظر)   ٣(
 ).   ٢٩٨(العقود : ينظر)   ٤(
 .)١٢/٣٣٢(، كشاف القناع )٣/١٤٠(، االختيار لتعليل املختار )١٥١  /٣(بدائع الصنائع : ينظر)   ٥(



 
 

 ٤٣٩ 

 : وجهأ ثالثة من نوقش :الثاين الدليل مناقشة
 .)١(الزم التعليق أن عىل يدل رشعي دليل هناك فليس جمردة، دعوى هذه أن :األول الوجه
 بـني الفارق لألصل مناقض فاسد، قياس :كإيقاعه بالطالق احللف :قولكم أن :الثاين جهالو

 معلـوم وهـو الصحابة، واتفاق والسنة بالكتاب ثابت معلوم أصل وهو هبا، واحللف العقود إيقاع
    .)٢(العقالء باتفاق ثابت هو بل بالرضورة،
 فقلـتم- والغضـب اللجاج :مسألة يف قولكم يناقض دليلكم يف ذكرمتوه ما أن :الثالث الوجه

 إمـا فيلزم -نذر فهي اهللا إىل التقرب هبا يقصد والتي ًيمينا، تعد اليمني هبا يقصد التي التعليقات أن
 .)٣(بالطالق احللف تعليق يف قولكم بطالن أو والغضب، اللجاج مسألة يف قولكم بطالن

 :الثالث الدليل
 وقع رشط عىل علق إذا العتقف ،منهام ٍكل يف ايةالرسو قوةال :بجامع ؛العتق عىل الطالق قياس

 .)٤(الطالق فكذلك وجوده، قبل يقع ومل بوجوده،
ـدليل مناقـشـة ـوقش :الثاـلـث اـل ـأن :ـن ـق منتقضــه األصــل، يف العـلـة ـب ـذر بتعلـي  اللـجـاج ـن

 اليمـني وجـه عـىل علقـه وإذا واإلمجاع، بالنص الرشط عىل التعليق يقبل النذر فإن والغضب،
 .)٥(الكفارة أجزأته
 
 : الرتجيح و املوازنة

 يظهـر اعرتاضـات، مـن أدلـتهم عـىل ورد ومـا ، بـه اسـتدلوا ومـا القولني يف النظر خالل من
 يمـني، بـالطالق احللـف ألن وذلـك به؛ باحللف الطالق اليقع بأنه :القائل األول، القول رجحان

 أو املنع، أو احلض، إال قصده ليس احلالف ألن حنث؛ إذا الكفارة وجوب من اليمني أحكام فيأخذ

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٢٩٩(العقود : ينظر)   ١(
 ).   ٢٨٣(املصدر السابق : ينظر   )٢(
 ).  ٢٩٣(املصدر السابق : ينظر)   ٣(
 ).   ١٠/٤١٠(املغني : ينظر)   ٤(
 ).      ٢٩٢(العقود : ينظر)   ٥(



 
 

 ٤٤٠ 

  .املحض اليمني هو وهذا التكذيب، أو التصديق،
 .به املحلوف العتاق :الثانية املسألة 

 العتق؟ يقع فهل ألفعلن، يلزمني العتق الرجل قال إذا :املسألة صورة
 :قولني عىل املسألة هذه يف العلامء اختلف
 .يمني كفارة وجيزأ العتق، يقع ال :األول القول
 اإلسـالم شيخ واختيار ،)٣(احلنابلة عند َّخمرج ٌقول و ،)٢(والشافعية ،)١(املالكية عند ٌقول وهو

  .)٤(تيمية ابن
 .العتق يقع :الثاين القول
 .)٨(احلنابلة عند واملذهب ،)٧(والشافعية ،)٦(واملالكية ،)٥(احلنفية قول وهو
 :القولني أدلة
 .بياهنا سبق التي -به حلوفامل الطالق مسألة يف األدلة نفسها هي

 :والرتجيح املوازنة
 .يمني كفارة وجيزأ يقع، ال العتق بأن :القائل األول، القول رجحان أعلم واهللا يظهر

    
 :الفرق اعتبار يف العلامء مذاهب -ب

 :به واحللف الطالق إيقاع بني الفرق :األول الفرق
 ـــــــــــــــــ

    .)٢/٣٤٤(عقد اجلواهر الثمينة  :ينظر   )١(
 ).٤/٧٩(فتاوى الرميل : ينظر)   ٢(

    .»وهذا موجب أصل الشافعي« :عن هذا القول) ٢٥٦(العقود : وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف
    ).٢٥٦( العقود ،)١٠/٤٣٠(املغني : ينظر)   ٣(
       ).٢٥٦( العقود :ينظر)   ٤(
  .)٤/٢٩٩(فتح القدير البن اهلامم ، )٣/١٤٢(، تبيني احلقائق )٧/٢٤١(املبسوط : ينظر)   ٥(
 ).      ٤/٣٦٤(ح الكبري  حاشية الدسوقي عىل الرش،)٢/٣٤٤(عقد اجلواهر الثمينة  :ينظر   )٦(
  .)٤/٤٤٥(، مغني املحتاج )٥/٤٣٧(، حاشية اجلمل )٤/٤٧٩(أسنى املطالب  :ينظر   )٧(
 ).٤/٧٠٧(، مطالب أويل النهى )٧/٤١٣( اإلنصاف :ينظر   )٨(



 
 

 

 :قولني عىل الفرق اعتبار يف العلامء اختلف
 إيقـاع أن وهو ،به املحلوف والطالق وصفه، املقصود الطالق إيقاع بني الفرق:األول القول

  .يقع ال به املحلوف الطالقو ،يقع وصفه املقصود الطالق
 .)٣(تيمية ابن اإلسالم شيخ وقول ،)٢(احلنابلة عند جةَّخمر ورواية ،)١(احلنفية عند ٌقول وهو

 يقـعف ،بـه املحلـوف والطـالق وصـفه، املقصـود القالطـ إيقاع بني الفرق عدم :الثاين القول 
 .هبام الطالق

 .)٧(احلنابلة عند واملذهب ،)٦(والشافعية ،)٥(واملالكية ،)٤(احلنفية قول وهو 
 ـــــــــــــــــ

، البحـر )٢/٢٦٨(، تبيـني احلقـائق )٣/١٥١(، بدائع الصنائع )٦/١٨٤(املبسوط : ينظر قوهلم يف وقوع الطالق املعلق)   ١(
 ).٤/٧٧(الرائق 

 ).  ٣/٢٧١(البحر الرائق : وينظر قوهلم يف عدم وقوع الطالق املحلوف به
، )٣/٦٤(، رشح منتهى اإلرادات للبهـويت )٨/٤١٠(، اإلنصاف )٧/٢٥٩(املغني : ينظر قوهلم يف وقوع الطالق املعلق)   ٢(

 ).٥/٢٢٤(كشاف القناع 
 ).  ٩/٥(اإلنصاف : لوف بهوينظر قوهلم يف عدم وقوع الطالق املح

 ).    ٤٨٦ (الكليةالقواعد: ينظر)   ٣(
، البحـر )٢/٢٦٨(، تبيـني احلقـائق )٣/١٥١(، بدائع الصنائع )٦/١٨٤(املبسوط : ينظر قوهلم يف وقوع الطالق املعلق)   ٤(

 ).٤/٧٧(الرائق 
، االختيـار لتعليـل املختـار )٢/٥٦٩(، اهلدايـة )٣/٣٠(بـدائع الصـنائع : وينظر قوهلم يف وقوع الطـالق املحلـوف بـه

 )  ٢/٢٣١(، تبيني احلقائق )٣/١٤٠(
، )٢٥-٤/٢٤(، رشح خمترص خليل للخريش )٥٠١-٢/٥٠٠(عقد اجلواهر الثمينة : ينظر قوهلم يف وقوع الطالق املعلق)   ٥(

 ).٤/٢٨(، منح اجلليل )٢/٣٥٨(حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري 
، بدايـة املجتهـد )٢/٦١٣(، املعونة للقايض عبد الوهاب ) ١/٥٨٨(املدونة :  املحلوف بهوينظر قوهلم يف وقوع الطالق

 ). ٢/٢١(، حاشية العدوي )٢/٥٣٦(، عقد اجلواهر الثمينة )٣/١٠٧٤(
قليويب ة ، حاشي)٤/٤٤٥(، مغني املحتاج )٣/٢٤٢(، أسنى املطالب )٦/٥٠٢(األم : ينظر قوهلم يف وقوع الطالق املعلق)   ٦(

 ).٣/٣١٢(ة وعمري
، العزيـز رشح الـوجيز )٥/٤٢٧(، الوسـيط )٤/٣١٩(املهـذب للشـريازي : وينظر قوهلم يف وقوع الطالق املحلوف به

 ). ٤٢٨-٦/٤٢٧(، هناية املحتاج )٨/١١٥(، روضة الطالبني )٩/٦٠٥٩(
، )٣/٦٤(رادات للبهـويت ، رشح منتهى اإل)٨/٤١٠(، اإلنصاف )٧/٢٥٩(املغني : ينظر قوهلم يف وقوع الطالق املعلق)   ٧(

 ).٥/٢٢٤(كشاف القناع 
= 

٤٤١ 



 
 

 

 .به واحللف املعلق، العتاق بني الفرق :الثاين الفرق
 إيقـاع أن وهـو ،بـه املحلـوف لعتـقا و وصـفه، املقصود لعتقا إيقاع بني الفرق:األول القول

 .لعتقا به يقع ال به املحلوف لعتقا و لعتق،ا به يقع وصفه املقصود لعتقا
 اإلسـالم شيخ واختيار ،)٣(احلنابلة عند َّخمرج ٌقول و ،)٢(والشافعية ،)١(املالكية عند ٌقول وهو

  .)٤(تيمية ابن
 لعتـقا يقـعف ،بـه املحلـوف لعتقا و وصفه، املقصود لعتقا إيقاع بني الفرق عدم :الثاين القول

 .هبام
 .)٨(احلنابلة عند واملذهب ،)٧(والشافعية ،)٦(واملالكية ،)٥(احلنفية قول وهو

 ــــــــــــــــــ
 ). ٥/٢٦٠(، كشاف القناع )٩/٤(، اإلنصاف )٧/٣٢٤(، املبدع )٩٩-٩/٩٨(الفروع : وينظر قوهلم يف وقوع الطالق املحلوف به =
 ). ٥/١٥٨(، مناهج التحصيل )٢/٩٦٩( الكايف البن عبد الرب : املعلقالعتقينظر قوهلم يف وقوع    )١(

    .)٢/٣٤٤(عقد اجلواهر الثمينة :  املحلوف بهالعتق وقوع  عدمم يفوينظر قوهل
، )٤/٤٧٩( أسـنى املطالـب ،)٨/٣٣٠(، البيان للعمراين )٤/٣٠( املهذب للشريازي : املعلقالعتقينظر قوهلم يف وقوع )   ٢(

  .)٤/٤٤٥(، مغني املحتاج )٥/٤٣٧(حاشية اجلمل 
 ).   ٤/٧٩(فتاوى الرميل :  به املحلوفالعتق وقوع عدموينظر قوهلم يف 

 ،)٥/٤٨٢( رشح منتهى اإلرادات للبهويت ،)٧/٤١٣(، اإلنصاف )١٤/٤٠٢( املغني : املعلقالعتقينظر قوهلم يف وقوع )   ٣(
 . )٤/٧٠٧(مطالب أويل النهى 

    ).٢٥٦( العقود ،)١٠/٤٣٠(املغني :  املحلوف بهالعتق وقوع عدموينظر قوهلم يف 
       ).٢٥٦(قود  الع:ينظر)   ٤(
مع فتح القدير، فتح القدير البن ) ٤/٢٥١(العناية رشح اهلداية  ،)٤/٥٨( بدائع الصنائع : املعلقالعتقينظر قوهلم يف وقوع )   ٥(

 ). ١/٤٢٩(، الفتاوى اهلندية )٤/٣٧١(، البحر الرائق )٤/٢٥١(اهلامم 
فـتح القـدير البـن اهلـامم ، )٣/١٤٢(تبيـني احلقـائق ، )٧/٢٤١(املبسـوط :  املحلـوف بـهالعتقوقوع  وينظر قوهلم يف

)٤/٢٩٩(.  
 ). ٥/١٥٨(، مناهج التحصيل )٢/٩٦٩( الكايف البن عبد الرب : املعلقالعتقينظر قوهلم يف وقوع    )٦(

      ). ٤/٣٦٤( الكبري  الرشح حاشية الدسوقي عىل،)٢/٣٤٤(عقد اجلواهر الثمينة  : املحلوف بهالعتقوقوع  وينظر قوهلم يف
، )٤/٤٧٩( أسـنى املطالـب ،)٨/٣٣٠(، البيان للعمراين )٤/٣٠( املهذب للشريازي : املعلق العتقينظر قوهلم يف وقوع   )٧(

 . )٤/٤٤٥(، مغني املحتاج )٥/٤٣٧(حاشية اجلمل 
  .)٤/٤٤٥(، مغني املحتاج )٥/٤٣٧(، حاشية اجلمل )٤/٤٧٩(أسنى املطالب  : املحلوف بهالعتقوقوع  وينظر قوهلم يف

 ،)٥/٤٨٢( رشح منتهى اإلرادات للبهويت ،)٧/٤١٣(، اإلنصاف )١٤/٤٠٢( املغني : املعلقالعتقينظر قوهلم يف وقوع    )٨(
= 

٤٤٢ 



 
 

 ٤٤٣ 

 :الفرقني يف الرتجيح
 :لآليت وذلك ؛الفرق اعتبار : -أعلم واهللا - الراجح أن يظهر
 بالكتـاب ثابـت اليمني هبا يقصد والتي االيقاع هبا يقصد التي التعليقات بني الفرق أن ً:أوال

 اليمـني، قصده من بني يفرقون فإهنم العقالء، باتفاق ثابت هو بل بالرضورة، معلوم وهو سنة،وال
ًمطلقا فيجعلونه والعتاق الطالق قصده ومن َِ   .)١( ًمعتقا ُ

 مـذهب وهـو خـالف، فيـه عـنهم يعـرف ال الصـحابة؛ مذهب هو هذين بني الفرق أن ً:ثانيا
 .)٢(والفقهاء السلف مجاهري
 
 
  . برشط انمعلق وعتق طالق الفرعني كال أن 




 املحلـوف والعتـاق الطـالق أمـا الصفة؛  بوجود انيقع اموصفه املقصود والعتاق الطالق أن 
  .انيقع الف امهب


  

 قِّاملعلـ ألن الصـفة؛  بوجود انيقع اموصفه املقصود والعتاق الطالق إيقاع أن :األول الدليل
 عـىل اجلزاء التزم وإنام املال، أخذ مقصوده قِّواملعل ،اجلزاء وجود  عند والعتاق الطالق إيقاع قصد
 التصديق أو املنع أو احلض غريه أو نفسه عىل احلالف فقصد هبام احللف أما ،كالبائع العوض سبيل

 .)٣(حمض يمني وهذا ب،التكذي أو
 ــــــــــــــــــ

 . )٤/٧٠٧(مطالب أويل النهى  =
 ).٤/٧٠٧(، مطالب أويل النهى )٧/٤١٣( اإلنصاف : املحلوف بهالعتقوقوع  وينظر قوهلم يف

 ).٢٨٣(العقود : ينظر)   ١(
 ).٢٠٦-٣٣/٢٠٥(جمموع الفتاوى : ينظر   )٢(
 ).   ٢٩٨(العقود : ينظر)    ٣(



 
 

 ٤٤٤ 

 املقصـود كـان إذا بـالرشط واملعلـق املنجـز، يتنـاول القـرآن يف الطالق اسم أن :الثاين الدليل
 بخـالف بصـفة؛ قَّاملعلـ الطـالق فيقـع ،التطليـق مسـمى يف داخـل اميهكلـ فإن الرشط؛ عند وقوعه

 املقصـود الرشط بـني الفـرق عـىل مبنـي وهـذا اليمـني، به قصد إن يمني، فإنه به، املحلوف الطالق
 به يراد وال ،احللف به يراد الذي وهو به، علق الذي اجلزاء وعدم عدمه املقصود والرشط وجوده،

 .)١(الرشط عند اجلزاء وقوع
 الرشط، عند للجزاء مريد :االيقاع به يقصد الذي والعتاق للطالق ِّاملعلق أن :الثالث الدليل

 بصـيغة ذكـره إذا فإنه :اليمني به يقصد الذي والعتاق لطالقل ِّاملعلق بخالف له؛ ًمكروها كان وإن
َاكره وهو للجزاء؛ ًكارها كان إذا يكون فإنام اجلزاء،  واملنع؛ احلض لقصد َّعلق فهو الرشط، من إليه َ

 .)٢(والسنة الكتاب يف احلالف هو وهذا بموقع، ليس حالف وهذا االيقاع، لقصد ال
 
 

       

 


 ـــــــــــــــــ
 ).٢٠٦-٣٣/٢٠٥(جمموع الفتاوى : ينظر)   ١(
 ). ٦٦-٣٣/٦٤ (املصدر السابق: ينظر   )٢(



 
 

 ٤٤٥ 





 

 
 والطالق وصفه، املقصود الطالق بني الفرق - تعاىل اهللا رمحه – تيمية ابن اإلسالم شيخ يرى
 الطـالق أن :بيـنهام والفـرق ؛)١(السـابق املبحـث يف الفرق هذا وبحث بيان سبق وقد ،به املحلوف
 ألن الطـالق؛ بـه اليقـع فإنـه ،بـه املحلـوف الطـالق فبخـال الصـفة؛ بوجود يقع ،وصفه املقصود
 :)٢(وصـفه املقصـود الطـالق بـني يفـرق فكذلك  «:الفرق بيان يف قالو املنع، أو احلض به املقصود
 .)٣(»رشطه وعدم عدمه يقصد الذي به، املحلوف والطالق ،العوض فيه املقصود حيث كاخللع،



       

 ـــــــــــــــــ
 .   ٤٣٢ يف ص)   ١(
 : ًطالقا بصفة) الطالق املعلق(سبب تسمية    )٢(

ًأنه ليس طالقا جمردا عن صفة، فإذا قال: األول  . ًإن أعطيتني ألفا فأنت طالق، فقد وصفه بعوضه: ً
 .أن النحاة يسمون حروف اجلر ونحوها حروف الصفات: الثاين
 ).٤٨٥ (الكليةالقواعد : ينظر

 ). ٤٨٦(املصدر السابق )   ٣(



 
 

 ٤٤٦ 





 

 
 ،ألف وعليك طالق أنت : قوله بني الفرق عدم إىل -اهللا رمحه- تيمية ابن اإلسالم شيخ ذهب

 وعليك طالق أنت أو ألف، وعليك حر أنت :قال لو وكذلك « : فقال ،بألف طالق أنت :قوله وبني
  .)١(»شاذ قول بينهام والفرق...بألف :أو ألف، عىل :كقوله فإنه ألف،

 
 

       

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــ
 ).١/١٠٦(الفتاوى الكربى )   ١(



 
 

 ٤٤٧ 

 



 

 
الفرق بني الطالق الثالث يف جملـس واحـد، وبـني الطـالق الـثالث يف جمـالس، أن الطـالق 

 . ق الثالث يف جمالس فإهنا تقع ثالثالثالث يف جملس واحد يقع به واحدة؛ بخالف الطال
  إىل عدم الفرق بني إيقاع الطالق الثالث يف - رمحه اهللا -يذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية  و

 .)١(جملس واحدة أو جمالس، فاجلميع عنده يقع به طلقة واحدة إذا كانت قبل الرجعة
 .»الصورتني ًال نعلم أحدا فرق بني  «:-)٢( كام نقله املرداوي عنه –  وقال 

 
 

       

 

 ـــــــــــــــــ
 ).٣٣/١٤(جمموع الفتاوى )   ١(
 ).   ٨/٤٥٣(اإلنصاف )   ٢(



 
 

 




 
 

ً عدم الفرق يف املطلق ثالثا بني أن يريد الواحدة، - رمحه اهللا -يرى شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ء أراد املطلق  سوا، البتة: شيخ اإلسالم يرى عدم وقوع الطالق الثالث بلفظوذلك ألن أو أكثر؛
 .)١(يقع إال واحدة  الأن الطالقفاحلكم يف اجلميع ، الثالث أراد أو، الواحدة

َّ  حلفه rالبتة وأن النبي )٣(أنه طلق امرأته)٢(وقد جاء التفريق من حديث ركانة بن عبد يزيد
 .)٤(ّما أردت إال واحدة، فردها: ما أراد إال واحدة، فقال

 ـــــــــــــــــ
  ).   ٣١٤-١/٣١٣( املسائل جامع: ينظر)   ١(
تويف يف أول خالفة معاوية سنة ، ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن املطلب القريش، أسلم يف الفتح، وكان من أشد الناس: هو)   ٢(

 .هـ٤٢
 ).   ٤٩٧ /٢(، اإلصابة يف متييز الصحابة )٢٣٧ ( يف معرفة األصحاباالستيعاب :ينظر يف ترمجته

 .سهيمة بنت عويمر: ن عبد يزيدامرأة ركانة ب)   ٣(
 )   ٢/١٠٠٩(، املستفاد من مبهامت املتن واإلسناد )٢٣٧(يف معرفة األصحاب االستيعاب : ينظر

وهذا أصح  من حديث «  :، وقال)٢٢٠٨(برقم ) ٣٣٥(يف البتة : الطالق، باب: سننه، كتاب: أبو داود يف: أخرج احلديث)   ٤(
 .»ًثالثا؛ ألهنم أهل بيته، وهم أعلم به أن ركانة طلق امرأته : ابن جريج

هذا احلديث « :، وقال)١١٧٧(برقم ) ٢٧٩(ما جاء يف الرجل يطلق امراته البتة : الطالق، باب: سننه، كتاب: والرتمذي يف
 .»فيه اضطراب :عن هذا احلديث، فقال- يقصد البخاري–ًالنعرفه إال من هذا الوجه، وسألت حممدا 

 ).٢٠٥١(برقم ) ٣٥٤(طالق البتة : الطالق، باب: كتابسننه، : وابن ماجه يف
 ).٤٢٧٤(برقم ) ١٠/٩٧(الرجعة : الطالق، باب: اإلحسان، كتاب: وابن حبان يف

 ).١٦٧١(برقم ) ١/٤٣٢(البتة والربية واخللية واحلرام : الطالق، باب: سننه، كتاب: وسعيد بن منصور يف
 ).٣٩٧٨(برقم ) ٦٠-٥/٥٩(اإليالء الطالق واخللع و: سننه، كتاب: والدارقطني يف

قد انحرف الشيخان عـن الـزبري بـن سـعيد « :، وقال)٢٨٠٧(برقم ) ٢/٢٤٩(الطالق : املستدرك،، كتاب: واحلاكم يف
 .»ًاهلاشمي يف الصحيحني، غري أن هلذا احلديث متابعا من بنت ركانة بن عبد يزيد املطلبي، فيصح به احلديث 

ما جاء يف كنايات الطالق التي اليقع الطالق هبـا إال أن يريـد : اخللع والطالق، باب:  كتابالسنن الكربى،: والبيهقي يف
= 

٤٤٨ 



 
 

 ٤٤٩ 

فاستفهامه له يدل عىل اخـتالف احلكـم بـني إرادة الواحـدة، « : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 .وإرادة الثالث

 لكن هل كان اإلحالف ألجل التحريم واملعصية، أم ألجل الوقوع ؟
ِّأردت ثالثا كـان حيتمـل أن يؤدبـه عـىل ذلـك، : وهو لو قال...هذا ليس يف احلديث ما يبينه ً

   .)١(» عها بهًويعاقبه؛ لكون ذلك حمرما، وحيتمل أنه كان يوق
ما «:  وقالإن صح ففيه أنه أتى إىل النبي ) البتة:(وأما حديث« : وقال يف بيان عدم الفرق

ْ، وأنه استحلفه ما أردت إال واحدة، ومنطوق هذا ال حجة، ألنه إذا مل يـرد )٢(» أردت إال واحدة  َِ
 .)٣(»إال واحدة مل يقع به إال واحدة 

َّأنه طلقها ثالثا، فردها عليه بعد الثالث نة بن عبد يزيدحديث ركا وقد ورد يف« :ثم قال ً)٤(. 
ًوأيضا هذه الرواية ال تدل بمنطوقها، بل غاية ما تدل بمفهومها، وال جيوز أن يثبت حتـريم 

 .)٥(»َّعام، يلزم األمة بمسكوت جممل، أو بحديث مضعف 
 
 

       

 ــــــــــــــــــ
 ).٧/٣٤٢(بمخرج الكالم منه الطالق  =

 ).      ٧/١٣٩(إرواء الغليل : وضعفه األلباين يف
 ).   ٣٢٧-١/٣٢٦(جامع املسائل )   ١(
 .   )٤٤٨ (تقدم  ختريج احلديث)   ٢(
 ).٣١٤-١/٣١٣(جامع املسائل )   ٣(
 ).٢٣٨٧(برقم ) ٤/٢١٥(املسند : اإلمام أمحد يف: أخرج احلديث)   ٤(

، )٧/٣٣٩(من جعل الثالث واحدة، وما ورد يف خالف ذلك : اخللع والطالق، باب: السنن الكربى، كتاب: والبيهقي يف
 .»هذا اإلسناد التقوم به احلجة « :وقال

 .     »ناده ضعيف إس« ) :٤/٢١٥(وقال حمققو مسند اإلمام أمحد 
 ).٣١٤-١/٣١٣(جامع املسائل )   ٥(



 
 

 ٤٥٠ 







 
 هبـا املدخول وغري هبا املدخول بني الفرق عدم إىل -اهللا رمحه- تيمية ابن اإلسالم شيخ ذهب

 الطـالق وقـوع عـدم إىل يـذهب ألنـه وذلـك ؛)١(كلامت أو بكلمة واحد طهر يف الثالث الطالق يف
 ألفعلن ًثالثا يلزمني الطالق :فقال بالثالث، حلف ولو « :)٣(فرقال عدم بيان يف وقال ،)٢(بالثالث

 يفتون ،وغريهم  )٦(وداود ،)٥(وأمحد ،)٤(مالك أصحاب من واخللف السلف من طائفة فكان كذا،
 والتـابعني الصحابة من طائفة عن منقول وهذا واحدة، به يوقع من منهم لكن الثالث، يقع ال بأنه

 ،مالـك أصـحاب مـن اتـبعهم مـن قول وهذا ،واليمني ،التعليق عن ًضالف ،التنجيز يف )٧(وغريهم
 هبا املدخول بني تفرق أعياهنم من طائفة السلف ومن ،واحللف والتعليق التنجيز يف وداود ،وأمحد

 .» )٨(وغريها
 

       

 ـــــــــــــــــ
 ).٣/٩١(، الفتاوى الكربى )٣٣/١٣٢(، جمموع الفتاوى )٤٣٨-٤٣٦(خمترص الفتاوى املرصية : ينظر)   ١(
  ).٣١٤-١/٣١٣(، جامع املسائل )٣٣/١٤(جمموع الفتاوى  :ينظر)    ٢(
 )   ٤٣٨(خمترص الفتاوى املرصية )   ٣(
 ).   ٢/٣٤٤(د اجلواهر الثمينة عق: ينظر)   ٤(
 ).   ٤٥٥-٨/٤٥٣(اإلنصاف : ينظر)   ٥(
 .   ، وبحثت عمن نسب إليه هذا القول، غري شيخ اإلسالم ، فلم أقف عليه يف مظانه)٤٣٨(خمترص الفتاوى املرصية : ينظر)   ٦(
 ).١٠/٣٣٤(املغني : ينظر)   ٧(
-١٠/٤٩٠(، املغني )٧٤-٦/٧٢(، روضة الطالبني )٢/٥٠٨(واهر الثمينة ، عقد اجل)١/٢٦ ( للمرغينايناهلداية: ينظر)   ٨(

٤٩١.( 
 ).١/١٦٥(لكرابييس سعد االفروق أل: وينظر الفرق يف



 
 

 ٤٥١ 

 



 

 
 ،)٢(جريـر  وابن ،)١(ثور أبو :به املعلق والعتق اليمني وجه عىل ملعلقا الطالق بني الفرقب قال

 :الفرق وجه يف واختلفوا اإلسالم، شيخ إليهم نسبه كام ،)٣(حزم وابن
 جتزيـه بل يلزم، ال والعتق يلزم، الطالق أن إىل )٥(جرير وابن ،)٤(ثور أبو ذهب :األول الوجه

 ـــــــــــــــــ
 ).   ١٣/٤٧٩(، املغني )١١/٥٤٤(املحىل : ينظر)   ١(

 ثور الكلبي البغدادي، الفقيه،أبو : أبو عبد اهللا، ولقبه: كنيته:  إبراهيم بن خالد بن أيب اليامن، أبو ثور، وقيل:وأبو ثور هو
 فقيه أهل بغداد، ومفتيهم ىف عرصه،  وهو أحد رواة القديم، كان أحد الثقات املأمونني،أخذ الفقه عن الشافعي،العالمة، 

، ومن األئمة األعالم يف الدين، وله كتب مصنفة يف األحكام، مجع فيها بني احلديث والفقه، وأحد أعيان املحدثني املتقنني
ًن أوال يتفقه بالرأي، ويذهب إىل قول أهل العراق، حتى قدم الشافعي بغداد، فاختلف إليـه، ورجـع عـن الـرأي إىل وكا

ًوإن كان معدودا وداخال يف طبقة أصحاب الشافعي، فله مذهب مستقل « :قال الرافعي، احلديث   .هـ٢٤٠تويف سنة ، »ً
، طبقات الشافعية )١٢/٧٢( ، سري أعالم النبالء)٥/٣٤٤(فيات ، الوايف بالو)١/٢٦٩( وفيات األعيان :ينظر يف ترمجته

، طبقـات الفقهـاء الشـافعية البـن قـايض شـهبة )١/٢٥(، طبقات الشافعية لألسنوي )٢/٧٤(  الكربى البن السبكي
)١/٢٥.( 

    .   ، وقد بحثت يف مظانه، ومل أجد من نسب إليه هذا القول، غري شيخ اإلسالم)٢٦٢(العقود : ينظر)   ٢(
ُ حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب، أبو جعفر الطربي، اآلميل البغدادي، اإلمام، العلم، ولـد سـنة :وابن جرير هو

 مذهب الشافعي، واقتديت به ببغداد ُأظهرت«  :قال أبو جعفر الطربيهـ، أخذ الفقه عن الزعفراين، والربيع املرادي، ٢٢٤
 .هـ٣١٠تويف سنة ،  التفسري:ومن أشهر تصانيفه،  بحثه واجتهاده، إىل ما اختاره يف كتبه، فلام اتسع علمه، أداه»عرش سنني 

، )٣/١٢٠(، طبقات الشافعية الكـربى البـن السـبكي )٢/٧١٠(، تذكرة احلفاظ )٣/٨٩( إنباه الرواة :ينظر يف ترمجته
    ).٢/١١٠(وودي ا، طبقات املفرسين للد)١/٧٠(طبقات الفقهاء الشافعية البن قايض شهبة 

 ).   ١١/٥٤١(املحىل : ينظر)   ٣(
 ).   ١٣/٤٧٩(املغني : ينظر)    ٤(
 ).      ٢٦٢(العقود : ينظر)    ٥(



 
 

 ٤٥٢ 

 .يمني كفارة
 .)١(يلزم والعتق يلزم، ال الطالق أن ىلإ حزم ابن ذهب :الثاين الوجه
 سواء والعتاق بالطالق احللف أن اجلمهور عند املشهور  أن إىل تيمية ابن اإلسالم شيخ َّوبني

 أنه :بعدهم ومن والتابعني، الصحابة من السلف مجهور عن املعروف «:وقال ،)٢(وعدمه اللزوم يف
 ال أن وإمـا يمـني، كـل يف الكفارة جتزئه أن إما :نذرال أو العتاق، أو بالطالق، حيلف أن بني فرق ال

  .)٣(» عليه يشء
 عـن ينقـل مل األيـامن مـن وغـريه العتق بني الفرق أن فثبت «:الفرق هذا ضعف بيان يف وقال 

 وغـريه بـالطالق احللـف بني الفرق ينقل مل كام ضعيف، وال صحيح، بإسناد ال الصحابة، من أحد
  .)٤(» منهم أحد عن

 
 

       

 ـــــــــــــــــ
 ).   ١١/٥٤١(املحىل : ينظر)   ١(
 ).      ٤٨١( الكلية ، القواعد)٢٦٢(العقود : ينظر)  ٢(
 )   ٣٣/٢٢٠(جمموع الفتاوى )   ٣(
  ). ٢٦٢(العقود )   ٤(



 
 

 ٤٥٣ 

 





 
 بـه يقصـد الـذي الطـالق تعليـقبـني الفـرق إىل -اهللا رمحـه – تيميـة ابن اإلسالم شيخ ذهب

 اجلـزاء، وقـوع يكـره احلالف فإن ظاهر؛ بينهام فالفرق  « :وقال ،)١(اليمني به يقصد والذي ،الفرقة
 والذي اإليقاع، باب من اإليقاع به يقصد الذي فالتعليق الرشط وجد وإذا....الصفة وجدت وإن

 .)٢(» اليمني باب من اليمني به يقصد
 .)٣(هبام واحللف والعتاق الطالق إيقاع بني الفرق يف دسالسا املبحث يف الفرق بيان سبق وقد

 
 

       

 

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٢٦٦،٢٥٦(، العقود )٣٣/١٣٠،١٢٩،٧٠،٦٤(وع الفتاوى جمم)   ١(
 ).   ٢٢٥-٣٣/٢٢٤ (املصدر السابق)   ٢(
   .٤٣٣ ص: ينظر)   ٣(



 
 

 ٤٥٤ 

 



 

 عـىل الفـرق يف - أي اإلمـام أمحـد –وقد نـص « : - رمحه اهللا -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 .)١(»تعليق الطالق عىل النكاح بني أن يكون يف عدة أو ال يكون 

 
 

 :  مذاهب العلامء يف أحكام الفرعني الفقهيني–أ 
 .   تعليق الطالق عىل النكاح ورجعة املرأة يف العدة:الفرع األول

كلام تزوجتك فأنت طالق، ثم طلقها، وارجتعها قبل : إذا قال الرجل المرأته :صورة املسألة 
 انقضاء العدة، فهل يقع عليها الطالق ؟

 
ـة ـب احلنفـي ـة، واملا)٢(ذـه ـافعية)٣(لكـي ـة)٤(، والـش ـة )٥(، واحلنابـل ـق املطلـق ـالق يلـح  إىل أن الـط

 .الرجعية يف أثناء العدة
 :واستدلوا عىل ذلك بأدلة، منها 

 :الدليل األول
̀  O   a :قال سبحانه   _N)٦(. 

 ـــــــــــــــــ
 ).  ٣٣/٢٤٦(جمموع الفتاوى )   ١(
 ).٢/٢٣٥(، تبيني احلقائق )٣/١٢٦(، بدائع الصنائع )٦/٩٣(املبسوط : ينظر)   ٢(
 ).    ٤/٦٩(منح اجلليل ، )٢/٥٢٠(عقداجلواهر الثمينة : ينظر)   ٣(
 العزيز  ،)١٠/٢١٩(، البيان للعمراين )١٣/٣١٠(، هناية املطلب )٤/٣٧٤(، املهذب للشريازي )٦/٤٧٨(األم : ينظر)   ٤(

 ).   ٨/٢٢٢(، روضة الطالبني )٨/٥٧٩(رشح الوجيز 
 ).    ١٢/٤١٢(، كشاف القناع )٩/١٥٢(، اإلنصاف )٣٩٥ ،٧/٣٢٥(، املبدع )١٠/٥٥٤(املغني : ينظر)   ٥(
   .من سورة البقرة) ٢٢٨( من اآلية )   ٦(



 
 

 

 : وجه الداللة من اآلية
ً أن اهللا تعاىل سمى الزوج يف العدة بعال فقال عز وجل ْ: O _N )جهن، وال أزوا: ، أي)١

ًيكون زوجا إال بعد قيام الزوجية، فدل عىل أن الزوجية قائمة بعد الطالق، وأن الطالق الرجعي 
 .)٢(ال يزيل ملك النكاح، ولذلك يلحق املعتدة طالق زوجها

 : الدليل الثاين
اتفقـوا عـىل أن «: اإلمجاع عىل وقوع الطالق عىل الرجعية يف العدة، حكاه ابـن رشـد، فقـال

ـنقيض ـعـددهن يف الـطـالق الـطـالق ي ـآليت يف عـصـمة أزواجـهـن، أو قـبـل أن ـت ِـقـع ـعـىل النـسـاء اـل
   .  )٣(»الرجعي
    

 .   تعليق الطالق عىل النكاح و نكاح املرأة بعد العدة:الفرع الثاين
عنـه بانقضـاء )٤(كلام تزوجتك فأنت طالق، ثم بانـت:  إذا قال الرجل المرأته:صورة املسألة

 فهل يقع عليها الطالق ؟العدة، ثم تزوجها، 
 

 :  األقوال يف املسألة
 :اختلف العلامء يف هذه املسألة عىل قولني 

 .أن الطالق ال يلحق البائن: القول األول
، واختيار شيخ اإلسالم ابـن )٦(، ورواية عند احلنابلة)٥(وهو قول اإلمام الشافعي يف اجلديد

 ـــــــــــــــــ
   .من سورة البقرة) ٢٢٨( من اآلية )   ١(
 ).  ٣/١٨٠(بدائع الصنائع : ينظر )   ٢(
 ). ٣/١٠٨٣(بداية املجتهد )   ٣(
 .ستيفاء للعدد، أوطالق بالعوضُالطالق إذا كان قبل الدخول، أو طالق مبني، من غري ا:  واملقصود بالبينونة هنا ماحصلت بسبب)   ٤(

 ).   ٣/١٠٤٢(بداية املجتهد : ينظر
، البيـان )٥/٣٩٧ ( للغـزايل، الوسـيط)١٣/٣١٠(، هناية املطلب )٤/٣٦٤(، املهذب للشريازي )٦/٤٧٨(األم : ينظر)   ٥(

 ). ٨/٦٩(، روضة الطالبني )٨/٥٧٧(، العزيز رشح ا لوجيز )٢٢٤-١٠/٢٢٢(للعمراين 
 ).٩/٤٢٤(، اإلنصاف )١٠/٣٢٠(غني امل: ينظر)   ٦(

= 

٤٥٥ 



 
 

 

 .)١(تيمية
 .أن الطالق يلحق البائن: القول الثاين

 .)٥(، وظاهر املذهب عند احلنابلة)٤(ٌ، و قول للشافعية)٣(، واملالكية)٢(وهو قول احلنفية
 

 :أدلة القولني
 :أدلة القول األول
 :الدليل األول

ـيام ال :(  ـقـالأن النـبـي )٨(ـعـن ـجـده)٧(ـعـن أبـيـه)٦(ـعـن عـمـرو ـبـن ـشـعيب ال ـطـالق ـلـه ـف
 ــــــــــــــــــ

ًإن راجعتك، فأنت طالق ثالثا :ّقال اإلمام أمحد فيمن طلق واحدة ، ثم قال ): ٨/٤٤٥(الفروع : وقال ابن مفلح يف = إن «:ٌ
 . »ًكان هذا القول تغليظا عليها يف أن ال يعود إليه ، فمتى عادت إليه يف العدة أو بعدها، طلقت

 ).   ٣٣/٢٤٦(ى جمموع الفتاو: ينظر)   ١(
 ).٢/٢٣٥(، تبيني احلقائق )٣/١٢٦(، بدائع الصنائع )٩/٤٨٠١(، التجريد للقدوري )٦/٩٦(املبسوط : ينظر )   ٢(
 ).   ٢/٥٢٠(، عقداجلواهر الثمينة )٢/٧٢٨(، اإلرشاف للقايض عبد الوهاب )٥/١٢٧(النوادر والزيادات : ينظر )   ٣(
، روضة الطـالبني )٨/٥٧٧(، العزيز رشح الوجيز )٢٢٤-١٠/٢٢٢( البيان للعمراين ،)١٣/٣١١(هناية املطلب : ينظر)   ٤(

)٨/٦٩   .( 
 ).١٢/١٧١(، كشاف القناع )٩/٤٢٤(، اإلنصاف )٧/٢٢٣(، املبدع )٨/٤٤٥(، الفروع )١٠/٣٢٠(املغني : ينظر)   ٥(
 املدين، أبو عبد اهللا: ي، أبو إبراهيم، ويقالعمرو بن شعيب بن حممد بن عبد اهللا بن عمرو بن العاص القريش، السهم: هو)   ٦(

ّالطائفي، سكن مكة، وكان خيرج إىل الطائف، كان أحد علامء زمانه، روى عن أبيه، وجل روايته عنـه، وروى عنـه ويقال 
 .عطاء، وهو أكرب منه، والزهري، وقتادة، ومكحول

 .هـ١١٨تويف بالطائف سنة 
، هتـذيب )٥/١٦٥( ، سري أعالم النبالء )٢٢/٦٤(، هتذيب الكامل )٦/٣٤٢(ي التاريخ الكبري للبخار: ينظر يف ترمجته

    ).٨/٤٣(التهذيب 
 .شعيب بن حممد بن عبد اهللا بن عمرو بن العاص القريش السهمي احلجازي: وأبوه هو)   ٧(

    ).١٢/٥٣٤(هتذيب الكامل : ينظر
 . بن عمرو بن العاص القريش السهميحممد بن عبد اهللا: حيتمل أن يكون املقصود بجده: وجده هو)   ٨(

 ).٢٥/٥١٤(هتذيب الكامل : ينظر
= 

٤٥٦ 



 
 

 ٤٥٧ 

 .)١()يملك
 وقوع الطالق قبل النكـاح، ولـو قلنـا بعـود دل احلديث عىل عدم: وجه الداللة من احلديث

ًحكـم الصـفة بعـد البينونـة، لـكـان هـذا طالقـا قبـل نكـاح؛ ألـنـه عقـد قبـل النكـاح، فلـم نحـكـم 
 . )٢(بوقوعه

بأن هذا ليس بطالق، بل هو تعليق للطـالق، والتعليـق لـيس :نوقش: مناقشة الدليل األول
  .)٣(بطالق يف احلال، فال يشرتط لصحته قيام امللك

 :الدليل الثاين
 .)٤(ًأن البينونة وجدت بعد اليمني، فصار كام لو طلقها ثالثا، ثم تزوجها

 ــــــــــــــــــ
ًعبد اهللا بن عمرو بن العاص بن وائل القريش، السهمي، الصحايب، وهو األقـرب؛ ألن حممـدا والـد : وقد يكون املقصود =

 .ًشعيب مات يف حياة أبيه، فربى شعيبا جده
    ).١٥/٣٥٧(هتذيب الكامل : ينظر

 ).٢١٩٠(برقم ) ٣٣٢(يف الطالق قبل النكاح : الطالق، باب: سننه، كتاب: أبو داود يف: يثأخرج احلد)   ١(
حديث عبداهللا بن «:، وقال)١١٨١(برقم ) ٢٨١(ما جاء ال طالق قبل النكاح : الطالق، باب: سننه، كتاب: والرتمذي يف

 ، rلعلم من أصحاب رسول اهللا عمرو حديث حسن صحيح، وهو أحسن يشء روي يف هذا الباب، وهو قول أكثر أهل ا
 .»وغريهم 

 ).٢٠٤٧(برقم) ٣٥٣(ال طالق قبل النكاح : الطالق، باب: سننه، كتاب: وابن ماجه يف
 ).٦٧٦٩(برقم ) ٣٨٢-١١/٣٨١(املسند : وأمحد يف

 ).٣٩٣١(برقم ) ٥/٢٧(الطالق واخللع واإليالء : سننه، كتاب: والدارقطني يف
 ).٢٨٢٠(برقم ) ٢/٢٥٥(لطالق ا: املستدرك، كتاب: واحلاكم يف

كان : قال أبو عمرو بن العالء« :، وقال)٧/٣١٨(الطالق قبل النكاح : الطالق، باب: والبيهقي يف السنن الكربى، كتاب
رأيت أمحد بن حنبل، : ًقتادة وعمرو بن شعيب ال يعاب عليهام يشء إال أهنام كانا ال يسمعان شيئا إال حدثا به، قال البخاري

 عبد اهللا، واحلميدي، وإسحاق بن إبراهيم حيتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ونقل عن اسحاق وعيل بن
 .»إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر: قوله
 ).٣/١١٧(خمترص سنن أيب داود : ، واملنذري يف)٣/١١٧(معامل السنن : َن احلديث اخلطايب يفَّوحس

 ).   ٢٢٤-١٠/٢٢٢(البيان للعمراين : ينظر)   ٢(
 ).   ٢/٦٨٦ ( للمنبجياللباب: ينظر)   ٣(
 ). ٩/٤٨٠٢(التجريد للقدوري : ، بواسطة)٢١٦(النكت للشريازي  :ينظر   )٤(



 
 

 ٤٥٨ 

 بأن الزوج استوىف يف الطالق الثالث الطـالق املعقـود عليـه، :نوقش:  مناقشة الدليل الثاين
 .)١(ِفبطل العقد واملعقود عليه، ويف مسألتنا مل يستوف الطالق، فجاز أن يبقى بحاله

البينونة قد وجدت  بنفي الفارق بني املسألتني؛ إذ: أجيب: مناقشة الدليل الثاين ناجلواب ع
 .يف كلتا الصورتني املذكورتني يف الدليل

 :الدليل الثالث 
أن تعليق الطالق عىل النكاح بعد العدة، تعليق للطالق قبل النكاح، فلم يقـع هبـا الطـالق، 

إن دخلت الدار فأنت : نه ال خالف يف أنه لو قال ألجنبيةَّكام لو علقه بالصفة قبل أن يتزوج هبا، فإ
 . )٢(طالق، ثم تزوجها، ودخلت الدار، مل تطلق، وهذا يف معناه

بالفرق بني الصورتني، فإن النكاح الثاين مبنـي عـىل النكـاح : نوقش: مناقشة الدليل الثالث
 .)٣(األول يف عدد الطلقات، وسقوط العدة؛ بخالف الطالق قبل النكاح

عدم التسليم بالفرق؛ وذلك ألنه ليس للزوج عىل املرأة : اجلواب عن مناقشة الدليل الثالث
ٌبعد البينونة ملك وال يد، فتكون كاألجنبية، فال يلحقها طالقه ٌ)٤(. 

 
 :أدلة القول الثاين

 :الدليل األول
 النكاح أن تعليق الطالق جرى يف نكاح، والصفة حتققت يف نكاح، والنكاح الثاين مبني عىل

األول يف عدد الطلقات، فإذا انبنى النكاح الثاين عىل النكاح األول يف العدد، وجب أن ينبني عليه 
 .)٥(يف اليمني بالطالق

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٩/٤٨٠٢(التجريد للقدوري : ينظر)   ١(
 ).      ١٠/٣٢١(، املغني )٤/٣٦٣(، املهذب للشريازي )٣١٢-١٣/٣١١(هناية املطلب : ينظر)   ٢(

 .عدم جواز الطالق قبل امللك يف النكاح: ًوهذا الدليل بناء عىل مذهب الشافعية يف مسألة
 ).      ١٣/٣٢٢(هناية املطلب :  ينظر

 ).      ١٢/١٧١( كشاف القناع : ينظر)   ٣(
 ).   ٦/١٧٥(املبسوط : ينظر)   ٤(
 ).   ١٢/١٧١(  القناع ، كشاف)١٣/٣١١(هناية املطلب : ينظر)   ٥(



 
 

 ٤٥٩ 

 بأن البينونة حينام ختللت النكاحني، قطعت حكم الصفة، فإن :نوقش: مناقشة الدليل األول
 .      ِاح، فلينقض بام فيهتعليق الطالق جرى يف النكاح األول، وقد ترصم ذلك النك

 :الدليل الثاين
وقـوع الطـالق يف امللـك، : القياس عىل ما إذا مل تطلق املرأة فيام بني اليمني والرشط؛ بجـامع

 . )١(ٍووجود الرشط يف امللك، يف كل، فوجب أن يقع الطالق الذي عقد عليه اليمني
عد البينونة ليس له عىل املرأة ملك بعدم التسليم، فإن الزوج ب: نوقش: مناقشة الدليل الثاين

ـه ـعـىل املـحـل  ـاع ترصف مـن ًوال ـيـد، وـبـدوهنام ال تـكـون ـحمـال إلـضـافة الـطـالق إليـهـا؛ ألن اإليـق ٌ
 .)٢(فيستدعي واليته عىل املحل

 :الدليل الثالث
تقتيض التكرار، فال يرتفع اليمني بالتزوج مرة، ولكـن كلـام تزوجهـا يصـري »كلام «أن كلمة 
 .)٣(كاملنجز للطالقعند التزوج؛ 

للتكرار، وهـذا فـيام إذا كـان » كلام « بالتسليم باقتضاء كلمة : نوقش: مناقشة الدليل الثالث
ًالطالق واقعا عىل الزوجة يف العدة؛ أما وقـد وقعـت البينونـة، فقـد انقطعـت عالئـق امللـك، فـال 

 .يلحق الزوجة طالق الزوج
 

 :املوازنة والرتجيح 
بـأن :  رجحان القول األول، القائل- واهللا أعلم-، وأدلتهام، يظهر يل بعد النظر يف القولني 

ًالطالق ال يلحق البائن؛ وذلك ألن الزوج بعد البينونة ليس له عىل املرأة ملـك، فـال تكـون حمـال 
 . إلضافة الطالق إليها

 

 ـــــــــــــــــ
، )١٠/٣٢٠(، املغنـي )٤/٣٦٣(، املهذب للشريازي )٣/١٢٦(، بدائع الصنائع )٩/٤٨٠١(التجريد للقدوري : ينظر)   ١(

 ).      ١٢/١٧١(كشاف القناع 
 ).   ٦/١٧٥(املبسوط : ينظر)   ٢(
 ).   ٢/٢٣٤(، تبيني احلقائق )٦/٩٨(املصدر السابق : ينظر )   ٣(



 
 

 ٤٦٠ 

 :منشأ اخلالف
تعليق الطـالق عـىل :  أن اخلالف يف املسألة مبني عىل اخلالف يف مسألة– واهللا أعلم -يظهر 

 .)١(النكاح قبل امللك
بعـدم وقـوع الطـالق : ّفمن ذهب إىل عدم وقوع الطالق املعلق عىل النكاح قبل امللك، قال 

 .   بعد انقضاء العدة، وهو ما ذهب إليه أصحاب القول األول
قضاء بوقوع الطالق بعد ان: ّومن ذهب إىل وقوع الطالق املعلق عىل النكاح قبل امللك، قال 

 .العدة، وهو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاين
 

 : مذاهب العلامء يف اعتبار الفرق–ب 
 :اختلف العلامء يف اعتبار الفرق عىل قولني

 .الفرق بني تعليق الطالق عىل النكاح، بني أن يكون يف العدة أو خارجها:القول األول 
، وهو اختيار شيخ اإلسـالم )٣(نابلة، ورواية عند احل)٢(وهو قول اإلمام الشافعي يف اجلديد 

 .)٤(ابن تيمية
 

 .الفرق بني تعليق الطالق عىل النكاح، بني أن يكون يف العدة أو خارجها  عدم:القول الثاين
 ـــــــــــــــــ

 ). ٩/٤٨٠١(التجريد للقدوري : ينظر)   ١(
، )١٣/٣١٠(، هنايـة املطلـب )٤/٣٧٤(، املهذب للشريازي )٦/٤٧٨(األم : ينظر قوهلم يف وقوع الطالق عىل الرجعية)   ٢(

 ).٨/٢٢٢(، روضة الطالبني )٨/٥٧٩(، العزيز رشح الوجيز )١٠/٢١٩(البيان للعمراين 
، هناـيـة املطـلـب )٤/٣٦٤(، املـهـذب للـشـريازي )٦/٤٧٨(األم : وينـظـر  ـقـوهلم يف ـعـدم وـقـوع الـطـالق ـعـىل الـبـائن

، روضة الطالبني )٨/٥٧٧(، العزيز رشح الوجيز )٢٢٤-١٠/٢٢٢(، البيان للعمراين )٥/٣٩٧(، الوسيط )١٣/٣١٠(
)٨/٦٩ .( 

، كشـاف )٩/١٥٢(، اإلنصاف )٣٩٥ ،٧/٣٢٥(، املبدع )١٠/٥٥٤(املغني : ينظر قوهلم يف وقوع الطالق عىل الرجعية)   ٣(
 ). ١٢/٤١٢(القناع 

 ).٩/٤٢٤(، اإلنصاف)٨/٤٤٥(، الفروع )١٠/٣٢٠(املغني : وينظر قوهلم يف عدم وقوع الطالق عىل البائن
 ).   ٣٣/٢٤٦(جمموع الفتاوى: ينظر قوله يف وقوع الطالق عىل الرجعية، وعدم وقوع الطالق عىل البائن)   ٤(



 
 

 ٤٦١ 

 . )٤(، وظاهر املذهب عند احلنابلة)٣(ٌ، و قول للشافعية)٢(، واملالكية)١(وهو قول احلنفية
 

 :الرتجيح
الفرق بني تعليق الطالق عىل النكاح بني أن يكون يف  ح اعتبار أن الراج- واهللا أعلم-يظهر 

؛ وذلـك ألن املـرأة يف العـدة زوجـة فيلحقهـا الطـالق، أمـا يف خارجهـا، فإهنـا العدة، أو خارجها
 .)٥(ليست زوجة، فال يلحقها طالق، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 

 
 .ًال الفرعني تعليقا للطالق عىل النكاحأن يف ك



 
أن تعليق الطالق عىل النكاح وارجتاع املـرأة قبـل انقضـاء العـدة يقـع بـه الطـالق؛ بخـالف 

 ـــــــــــــــــ
 ).    ٢/٢٣٥(، تبيني احلقائق )٣/١٢٦(، بدائع الصنائع )٦/٩٣(املبسوط : عيةينظر قوهلم يف وقوع الطالق عىل الرج)   ١(

، )٣/١٢٦(، بدائع الصنائع )٩/٤٨٠١(، التجريد للقدوري )٦/٩٦(املبسوط : وينظر قوهلم يف وقوع الطالق عىل البائن
 ).٢/٢٣٥(تبيني احلقائق 

 ). ٤/٦٩(، منح اجلليل )٢/٥٢٠(ثمينة عقداجلواهر ال :ينظر قوهلم يف وقوع الطالق عىل الرجعية)   ٢(
، )٢/٧٢٨(،اإلرشاف للقـايض عبـد الوهـاب )٥/١٢٧(النوادر والزيـادات : وينظر قوهلم يف وقوع الطالق عىل البائن

 ).   ٢/٥٢٠(عقداجلواهر الثمينة 
، )١٣/٣١٠(املطلـب ، هنايـة )٤/٣٧٤(، املهذب للشريازي )٦/٤٧٨(األم : ينظر قوهلم يف وقوع الطالق عىل الرجعية)   ٣(

 ).      ٨/٢٢٢(، روضة الطالبني )٨/٥٧٩(، العزيز رشح الوجيز )١٠/٢١٩(البيان للعمراين 
، العزيـز رشح )٢٢٤-١٠/٢٢٢(، البيان للعمـراين )١٣/٣١١(هناية املطلب : وينظر قوهلم يف وقوع الطالق عىل البائن

 ).   ٨/٦٩(، روضة الطالبني )٨/٥٧٧(الوجيز 
، كشـاف )٩/١٥٢(، اإلنصاف )٣٩٥ ،٧/٣٢٥(، املبدع )١٠/٥٥٤(املغني : هلم يف وقوع الطالق عىل الرجعيةينظر قو)   ٤(

 ). ١٢/٤١٢(القناع 
، اإلنصـاف )٧/٢٢٣(، املبـدع )٨/٤٤٥( ، الفـروع)١٠/٣٢٠(املغنـي : وينظر قوهلم يف وقـوع الطـالق عـىل البـائن

   ). ١٢/١٧١(، كشاف القناع )٩/٤٢٤(
 ).   ٣٣/٢٤٦(ع الفتاوى جممو: ينظر)   ٥(



 
 

 ٤٦٢ 

 .ارجتاعها بعد العدة، فإنه ال يقع عليها الطالق


 
ناء العدة زوجة، فيلحقها طالق الـزوج؛ بخـالف املطلقـة الرجعيـة أن املطلقة الرجعية يف أث

 .بعد خروجها من العدة، فإهنا بائن وليست بزوجه، فال يلحقها طالق
  


       



 
 

 ٤٦٣ 







 
 الطـالق وقـوع يقصد الذي الرشط بني الفرق إىل -اهللا رمحه – تيمية ابن اإلسالم شيخ ذهب

 املبحـث يف له واالستدالل الفرق بيان سبق وقد ،)١(عدمه يقصد الذي الرشط بنيو حصوله، عند
 .)٢(به واحللف الطالق، إيقاع بني الفرق يفدسالسا

 
 

       


 

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٤٨٤(، القواعد الكلية )٣٣/٢٠٥(، )٣٢/٨٣،٩١(جمموع الفتاوى : ينظر)   ١(
 .   ٤٣٣ ص :ينظر)   ٢(



 
 

 ٤٦٤ 

 


 
  

 تأملت نصوص كالم اإلمام أمحد فوجدته يأمر « : - رمحه اهللا -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ٌباعتزال الرجل زوجته يف كل يمني حلـف الرجـل عليهـا بـالطالق، وهـو ال يـدري أبـار فيهـا أم 

 لكن كالم أمحد يف أكثر املواضع إنـام فيـه األمـر بـاالعتزال فقـط،...)١(حانث حتى يستيقن أنه بار
هل طلق أم ال؟ أنه ال يقع به الطالق، ومل يتعرض )٢(وقد نص عىل أنه إذا شك...وهذا فقه حسن

: ًهل يؤمر باالعتزال هنا، أم يفرق بأن هذا مل حيلف يمينا، فهو بمنزلة من شك: لالعتزال، فينظر 
 .)٣(»هل حلف أم ال ؟

 
 

 :  مذاهب العلامء يف أحكام الفرعني الفقهيني–أ 
 .   اعتزال الزوجة عند الشك يف حنث احلالف بالطالق:الفرع األول
إن مل أفعل كذا فأنت طالق، ومل يعلم هل هـو بـار أو : إذا قال الرجل المرأته :صورة املسألة

 حانث؟ فهل يؤمر باعتزال زوجته قبل فعل ما حلف عليه؟ 
 ـــــــــــــــــ

 ).   ٣/١١٤٧(مسائل اإلمام أمحد البنه عبداهللا : ينظر)   ١(
 .خالف اليقني، ومجعه شكوك:  اللغةيفالشك )   ٢(

 ).١٠/٤٥٣) (شك: مادة(سان العرب ، ل)٤/١٥٩٤) (شك: مادة(الصحاح : ينظر
 .ً أو أحدمها راجحا،الرتدد بني وجود اليشء وعدمه، سواء كان الطرفان يف الرتدد سواء: والشك يف اصطالح الفقهاء

 ).٧/٣٨٠(املبدع  :ينظر 
فـالراجح : ًجحاالرتدد إن كان عىل السواء فهو الشك، وإن كان أحدمها را: ّن فإهنم فرقوا بني ذلك، فقالواووأما األصولي

 .ظن، واملرجوح وهم
 ).٢/٢٥٥( املنثور يف القواعد :ينظر

 ).   ٣١-٥/٣٠(، املستدرك عىل الفتاوى )٣٧٤( األخبار العلمية من االختيارات الفقهية )   ٣(



 
 

 

 :ال يف املسألةاألقو
 :اختلف العلامء يف هذه املسألة عىل قولني 

 .ال يؤمر الزوج باعتزال زوجته: القول األول
 . )٤(، واملذهب عند احلنابلة)٣(، وقول الشافعية)٢(ٌ، وقول للاملكية)١(وهو قول احلنفية

 .يؤمر الزوج باعتزال زوجته: القول الثاين
 . )٧(، واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية)٦(د احلنابلة، ورواية عن)٥(ٌوهو قول عند املالكية

 
 :أدلة القولني

 :أدلة القول األول
 :الدليل األول

َّ سئل عن الرجل خييل إليه أنه جيد اليشء يف الصالة؟أن النبي : )٨(tعن عبد اهللا بن زيد  ُ ُ 

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٢/٦٤(الفتاوى اهلندية : ينظر)   ١(
 ).٢/٤٠٢(ية الدسوقي عىل الرشح الكبري ، حاش)٤/٨٧(، التاج واإلكليل)٥/١٣٩(النوادر والزيادات : ينظر)   ٢(

ِّورأي أكثراملالكية ال يتأتى عىل هذه املسألة ؛ ألهنم يرون أن املطل فإنـه حينـث، وتطلـق عليـه : ق باحللف إذا شك يف حنثـهّ
 .امرأته
 ).    ٤/٨٦(، مواهب اجلليل )٢/٥٨٢(الكايف البن عبد الرب : ينظر

 .    مع حوايش الرشواين وابن قاسم)٨/٧٠(، حتفة املحتاج )٣/٢٩٥(نى املطالب ، أس)٨/٩٩(روضة الطالبني : ينظر)   ٣(
، )١٢/٣٩١(، كشـاف القنـاع )٩/١٤١(، اإلنصـاف )٧/٣٨٠(، املبدع )٩/١٤٣(، الفروع )١٠/٤٣٩(املغني : ينظر)  ٤(

 ).   ٥/٤٦٧(مطالب أويل النهى 
 ).   ٢/٣٥٩(عقد اجلواهر الثمينة : ينظر)   ٥(
 ).١٢/٣٩١(، كشاف القناع )٣٨١-٧/٣٨٠(، املبدع )١٠/٤٣٩(املغني : ينظر)   ٦(

ٍومتام التورع من الشك، قطعه برجعة، أو عقد  إن أمكن « ): ٢/٢٢٧(املحرر : وقال املجد ابن تيمية يف ٍ«. 
 ).   ٣١-٥/٣٠(، املستدرك عىل الفتاوى )٣٧٤(األخبار العلمية من االختيارات الفقهية : ينظر )   ٧(
ُّعبداهللا بن زيد بن عاصم بن كعب بن مالك بن النجار األنصاري املازين املدين، أبو حممد، وأمه أم عـامرة نسـيبة بنـت : هو)   ٨(

ِقتل باحلرة سنة ، ًكعب، شهد أحدا وغريها، وهو الذي قتل مسيلمة بالسيف  .هـ٦٣ُ
= 

٤٦٥ 



 
 

 

ًال ينرصف حتى يسمع صوتا، أو جيد رحيا : ( فقال النبي  ً( )١(. 
، فيبقـى )٢(دل احلديث عىل أن األصل بقـاء مـا كـان عـىل مـا كـان: ة من احلديثوجه الدالل

حكم النكاح حتى يتيقن الطالق؛ فلام مل يتيقن الزوج الطالق، فإنه يبقى عىل األصـل، وهـو بقـاء 
 . ، وال يؤمر باالعتزالالزوجية

 :الدليل الثاين
 وغريه من أسباب التحـريم، أن األصل بقاء عصمة النكاح؛ إىل أن يثبت املزيل، من طالق،

ّوملا مل يثبت املزيل، حل َّ للزوج الوطء فيه َّ)٣(. 
 

 :أدلة القول الثاين
 :  الدليل األول

 .)٥()إىل ماال يريبك )٤(دع ما يريبك:(  قال أن النبي t  عن احلسن بن عيل 

 ــــــــــــــــــ
، )٣٧٧ /٢( سري أعـالم النـبالء ،)١٤/٥٣٨(، هتذيب الكامل )٤٠٥ (يف معرفة األصحاب  االستيعاب:ترمجتهينظر يف  =

 ).   ٤/٩٨(اإلصابة يف متييز الصحابة 
 ).١٣٧(برقم ) ٨٣(اليتوضأ من شك حتى يستيقن :الوضوء، باب: صحيحه، كتاب: البخاري يف: أخرج احلديث)   ١(

يل بطهارته تلك الدليل عىل أن من تيقن الطهارة ثم شك يف احلدث  فله أن يص: احليض، باب: صحيحه، كتاب: ومسلم يف
 .    ، واللفظ له)٣٦١(برقم) ١/١٧٠(

 .، وبعض العلامء جعلها قاعدة كلية، وهي بمعناها"اليقني ال يزول بالشك": هذه قاعدة فقهية متفرعة عن القاعدة الكلية   )٢(
اه والنظـائر البـن ، األشب)١/٧٠( املجموع املذهب يف قواعد املذهب : يف" األصل بقاء ماكان عىل ما كان ":قاعدةتنظـر 

، ترتيب الآليل يف سلك األمايل )١/١٥٢(، األشباه والنظائر للسيوطي )١/٢٦٩(، القواعد للحصني )١/١٣(السبكي 
)١/٣١٥.(   

 ).      ٥/٤٦٧(، مطالب أويل النهى )١٠/٤٣٩(املغني : ينظر)   ٣(
 . بمعنى القلق، واالضطراب:الريب)   ٤(

 ).١/٢٨٠(جامع العلوم واحلكم : ينظر
، )٢٥١٨(برقم ) ٥٤٥(ٌ ، باب rصفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهللا : سننه، كتاب: الرتمذي يف: أخرج احلديث)   ٥(

 .»حديث صحيح « :وقال
= 

٤٦٦ 



 
 

 ٤٦٧ 

 أنـه جيـب الوقـوف عنـد الشـبهات، واتقائهـا، دل احلـديث عـىل: وجه الداللة مـن احلـديث
 . واعتزال املرأة هنا هو الواجب؛ التقاء شبهة حتريمها باحللف بالطالق

 :الدليل الثاين
إن مل أفعـل ـكـذا فأنـت ـطـالق، فاألصـل ـعـدم الفعـل، ووـقـوع : أن الرجـل إذا قـال المرأـتـه

 .)١(الطالق، فلذلك ال يطأ حتى يفعل
فلـم  قـوع الطـالق،هذا األصل الذي تقولون بـه، مل يقـتض و: نوقش: مناقشة الدليل الثاين

  .)٢(ًيقتض حكمه، ولو وقع الطالق بعد وطئه مل يرض، كام لو طلقها ناجزا
 :الدليل الثالث

ًأن الزوج الذي شك يف الطالق، شاك يف حل زوجته، فيمنع من وطئها؛ قياسـا عـىل مـا لـو  ِّ ٌ
 .)٣(اشتبهت زوجته بأجنبية

وجتـه بالنكـاح هـو األصـل، فـال ّبعدم التسليم، فـإن حـل ز: نوقش: مناقشة الدليل الثالث
 .)٤(يزول بالشك، كسائر أحكام النكاح، وكام لو شك هل طلق، أم ال؟

 ــــــــــــــــــ
 ).٥٧١١(برقم ) ٨٥٥(احلث عىل ترك الشبهات : األرشبة، باب: سننه، كتاب: والنسائي يف =

 ).١٢٧٤(برقم ) ٢/٤٩٩(مسنده : والطياليس يف
 ).٤٩٨٤(برقم ) ١١٨-٣/١١٧(القنوت : الصالة، باب: مصنفه، كتاب: وعبد الرزاق يف
 ).١٧٢٣(برقم ) ٣/٢٤٩(مسنده : واإلمام أمحد يف
 ).٧٢٢(برقم ) ٢/٤٩٨(الورع والتوكل : الرقائق، باب: اإلحسان، كتاب: وابن حبان يف

ا حـديث صـحيح اإلسـناد، ومل هـذ« :وقـال، )٢١٧٠-٢١٦٩(بـرقم ) ٢/١٩(البيـوع : املستدرك، كتاب: واحلاكم يف
 .، ووافقه الذهبي»خيرجاه

 ).٥/٣٣٥(كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا أو ثمن املحرم : البيوع، باب: السنن الكربى، كتاب: والبيهقي يف
 ).      ٧/١٥٥(إرواء الغليل : وصححه األلباين يف

 ).      ١٠/٤٣٩(املغني : ينظر)   ١(
 .       املصدر السابق:ينظر)   ٢(
 ).١٢/٣٩١(، كشاف القناع )٣٨٢/ ٧(املبدع : ينظر)   ٣(
 .املصدران السابقان: ينظر)   ٤(



 
 

 ٤٦٨ 

 :املوازنة والرتجيح
بـأن  : القول األول، القائـل-واهللا أعلم–بعد النظر يف القولني، وأدلتهام، يتضح أن الراجح 

 مـا كـان عـىل مـا كـان، الزوج ال يؤمر باعتزال زوجته إذا شك يف حنثه؛ وذلك ألن األصـل بقـاء
 .فيبقى حكم النكاح حتى يتيقن الطالق

 
 :  اعتزال الزوجة عند الشك يف الطالق:الفرع الثاين
ّإذا شك الرجل هل طلق امرأته، أم ال ؟ فهل يؤمر بـاعتزال زوجتـه يف هـذه  :صورة املسألة

 احلالة؟ 
 أن من شـك يف طـالق امرأتـه،  إىل)٤(، واحلنابلة)٣(، والشافعية)٢(، واملالكية)١(ذهب احلنفية 

 .فإنه ال يعتزهلا
     

 :واستدلوا بأدلة منها 
 :الدليل األول
 .)٥(OÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁN: قال اهللا تعاىل

 ـــــــــــــــــ
 ).  ٣/١٢٦(، بدائع الصنائع )٦/١٣٦(املبسوط : ينظر)   ١(
، )٢/٦٢١(، املعونـة للقـايض عبـد الوهـاب )٢/٥٨٢(، الكـايف البـن عبـد الـرب )٥/١٣٨(النوادر والزيـادات : ينظر)  ٢(

، حاشـية )٨٧-٤/٨٦( مواهب اجلليل، مواهـب اجلليـل  مع)٤/٨٦(، التاج واإلكليل )٢/٥٣٣(عقداجلواهر الثمينة 
 ).   ٤٠٢-٢/٤٠١(الدسوقي عىل الرشح الكبري 

، روضة )١٠/٢٢٥(، البيان للعمراين )٥/٤٢٠ (للغزايل، الوسيط )٤/٣٦٥(، املهذب للشريازي )٦/٦٦٠(األم :ينظر)   ٣(
 مـع )٨/٦٩( قليويب، حتفة املحتـاج ةحاشيمع ) ٣/٣٤٣( عمرية ة، حاشي)٣/٢٩٦(، أسنى املطالب )٨/٩٩ (الطالبني

 .حوايش الرشواين وابن قاسم
 .   »الورع أن تطلقها « ): ٦/٦٦٠(األم : وقال الشافعي يف

ـاع ،  ك)٩/١٣٨(، اإلنـصـاف )٥/٤٣٢(اـلـزركيش ، رشح )٩/١٤٣(، الـفـروع )١٠/٥١٤(املغـنـي : ينـظـر)  ٤( ـشـاف القـن
)١٢/٣٩١.( 

 .   »والورع التزام الطالق « ) :١٠/٥١٤(املغني: وقال ابن قدامة يف
 .     اإلرساءمن سورة ) ٣٦(من اآلية )   ٥(



 
 

 

دلت اآلية عـىل نفـي اتبـاع الشـك، ومـن ذلـك نفـي اتبـاع الشـك يف : وجه الداللة من اآلية
 .)١(الطالق

   :   الدليل الثاين
َّ سئل عن الرجل خييل إليه أنه جيد اليشء يف الصالة ؟أن النبي  tعن عبد اهللا بن زيد  ُ 

ًال ينرصف حتى يسمع صوتا أو جيد رحيا: ( فقال ً( )٢(. 
 جعل احلكم لليقني، وألغى الشك، وهذا حكم عام  أن النبي :وجه الداللة من احلديث

 .)٣(يدخل فيه الشك يف الطالق
 :الدليل الثالث

الة؛ فإذا شك املصيل يف صالته، هل أحدث، أم ال؟ مل يستحب له القياس عىل الشك يف الص
أن ينرصف عنها بالشك؛ ملا فيه من إبطال للصالة بالشـك، فكـذلك إبطـال النكـاح بالشـك، بـل 

 .)٤(الصالة إذا أبطلها أمكن ابتداؤها؛ بخالف النكاح فإن دوامه آكد من ابتدائه
 

 : مذاهب العلامء يف اعتبار الفرق–ب 
 :العلامء يف اعتبار الفرق عىل قولنياختلف 

الفرق بني الشك يف حنث احلالف بالطالق، وبني الشك يف الطـالق يف األمـر : القول األول
 .باالعتزال

 .)٦(، ومال إليه شيخ اإلسالم ابن تيمية)٥(ٌ وهو قول عند احلنابلة
 ـــــــــــــــــ

 ).   ٣/١٢٦(بدائع الصنائع : ينظر)   ١(
 .   )٤٦٦ص  (تقدم  ختريج احلديث)   ٢(
 ).   ١٠/٥١٤(، املغني )٢/٤٢٥(خمترص اختالف العلامء : ينظر)   ٣(
 ).   ٣٧٥(األخبار العلمية من االختيارات الفقهية )   ٤(
 ).١٢/٣٩١(،كشاف القناع)٣٨١-٧/٣٨٠(املبدع :ينظرقوهلم يف االعتزال عند الشك يف حنث احلالف بالطالق)   ٥(

، )٥/٤٣٢ (الزركيش، رشح )٩/١٤٣(، الفروع )١٠/٥١٤(املغني : وينظرقوهلم يف عدم االعتزال عند الشك يف الطالق
 ).    ١٢/٣٩١(، كشاف القناع )٩/١٣٨(اإلنصاف 

األخبـار العلميـة مـن : ينظرقوله يف االعتزال عند الشك يف حنث احلالف بالطالق و عدم االعتزال عند الشك يف الطالق )   ٦(
= 

٤٦٩ 



 
 

 

يف الطـالق يف  عدم الفرق بني الشك يف حنث احلالف بالطالق، وبـني الشـك :القول الثاين 
 .األمر باالعتزال 

 .)٤(، واملذهب عند احلنابلة)٣(، وقول الشافعية)٢(ٌ، وقول للاملكية)١( وهو قول احلنفية
 
 :الرتجيح

 عدم اعتبار الفرق؛ وذلك ألن النكاح متيقن، والطـالق مشـكوك فيـه، - واهللا أعلم-يظهر 
 .     )٥(أن اليقني ال يزول بالشك: والقاعدة

 ــــــــــــــــــ
 ).   ٣١-٥/٣٠(، املستدرك عىل الفتاوى )٣٧٤(االختيارات الفقهية  =
 ).٢/٦٤(الفتاوى اهلندية :ند الشك يف حنث احلالف بالطالقينظرقوهلم يف عدم االعتزال ع)   ١(

 ).     ٣/١٢٦(، بدائع الصنائع )٦/١٣٦( املبسوط: وينظرقوهلم يف عدم االعتزال عند الشك يف الطالق
 )٤/٨٧(، التاج واإلكليل )٥/١٣٩(النوادر والزيادات : ينظرقوهلم يف عدم االعتزال عند الشك يف حنث احلالف بالطالق)   ٢(

 ).  ٢/٤٠٢( مواهب اجلليل، حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري مع
، )٢/٥٨٢(، الكـايف البـن عبـد الـرب)٥/١٣٨(النوادر والزيادات : وينظرقوهلم يف عدم االعتزال عند الشك يف الطالق

هب اجلليـل،  موا مع)٤/٨٦(، التاج واإلكليل )٢/٥٣٣(، عقداجلواهر الثمينة )٢/٦٢١(املعونة للقايض عبد الوهاب 
 ).   ٨٧-٤/٨٦(مواهب اجلليل 

، )٣/٢٩٥(، أسنى املطالـب )٨/٩٩(روضة الطالبني : ينظرقوهلم يف عدم االعتزال عند الشك يف حنث احلالف بالطالق)   ٣(
 .  مع حوايش الرشواين وابن قاسم)٨/٧٠(حتفة املحتاج 

، الوسيط يف املذهب )٤/٣٦٥(املهذب للشريازي ، )٨/٢٩٩(األم :وينظرقوهلم يف عدم االعتزال عند الشك يف الطالق
، حاشيتا قليويب وعمرية )٣/٢٩٦(، أسنى املطالب )٨/٩٩(، روضة الطالبني )١٠/٢٢٥(، البيان للعمراين )٥/٤٢٠(
 .      مع حوايش الرشواين وابن قاسم)٨/٦٩(، حتفة املحتاج )٣/٣٤٤(

، اإلنصـاف )٩/١٤٣(، الفـروع )٧/٣٨٠(املبـدع : الف بـالطالقينظرقوهلم يف عدم االعتزال عند الشك يف حنـث احلـ)   ٤(
 ). ٥/٤٦٧(، مطالب أويل النهى )١٢/٣٩١(، كشاف القناع )٩/١٤١(

، )٥/٤٣٢ (الزركيش، رشح )٩/١٤٣(، الفروع )١٠/٥١٤(املغني : وينظرقوهلم يف عدم االعتزال عند الشك يف الطالق
 ).     ١٢/٣٩١(، كشاف القناع )٩/١٣٨(اإلنصاف 

 ).٥/٤٣٢(رشح الزركيش : ينظر)   ٥(
 البن  األشباه والنظائر،)١/٧٠(املذهب  املجموع املذهب يف قواعد : يف" اليقني ال يزول بالشك" : الكليةقاعدةالوتنظر 

-١/٢٦٨( القواعد للحصني ،)١/٢٢٠( البن امللقن  األشباه والنظائر،)٣/١٣٥(، املنثور يف القواعد )١/١٣(السبكي 
 ).٢/١١٠٥(يب الآليل يف سلك األمايل  ترت،)٢٦٩

= 

٤٧٠ 



 
 

 ٤٧١ 

 
 .ٌيف كال الفرعني وقع شك يف الطالق


 

أن احلالف بـالطالق إذا شـك يف حنثـه، فإنـه يـؤمر بـاالعتزال؛ بخـالف املطلـق إذا شـك يف 
 .الطالق، فإنه ال يؤمر باالعتزال


 

 :تزال عند الشك يف حنث احلالف بالطالقالدليل عىل االع
 .)١()دع ما يريبك إىل ماال يريبك:(  قال أن النبي tعن احلسن بن عيل 

 : الشك يف الطالق األدلة عىل عدم االعتزال عند
َّ سئل عن الرجل خييـل إليـه أنـه جيـد  أن النبي t حديث عبد اهللا بن زيد :الدليل األول ُ ُ

ًال ينرصف حتى يسمع صوتا أو جيد رحيا ( :اليشء يف الصالة ؟ فقال  ً()٢(. 
اليقـني ال يـزول بالشـك، : أن قواعد الفقـه تقـتيض عـدم االعتـزال، فقاعـدة: الثاين لدليل ا
 .، دالتان عىل عدم االعتزال)٣(ًمن شك هل فعل شيئا، أو ال؟ فاألصل أنه مل يفعله: وقاعدة

 فإنه يؤمر باالعتزال؛ ألنه حلف بالطالق إذا شك احلالف بالطالق يف حنثه،:  الدليل الثالث
ـؤمر  ـق إذا ـشـك يف الـطـالق، فإـنـه ال ـي ـث؛ بـخـالف املطـل ـني، والـشـك حصــل يف احلـن ِّوعلـقـه بيـق ُّ

 .)٤(هل حلف أم ال؟ : ًألنه مل حيلف يمينا، فهو بمنزلة من شكباالعتزال؛ 

 ــــــــــــــــــ
جـة َّاعلم أن هذه القاعدة تدخل يف مجيع أبواب الفقه، واملسـائل املخر« ):١/١٥١(األشباه والنظائر :  يفلسيوطي اوقال =

 .» وأكثر،عليها تبلغ ثالثة أرباع الفقه
 .      )٤٦٦ص  (ختريج احلديث تقدم   )١(
 .   )٤٦٦ص  (ختريج احلديث تقدم   )٢(
، ترتيـب الـآليل يف سـلك )١/١٥٨( األشباه والنظائر للسيوطي ،)٢/٢٧٤( املنثور يف القواعد : القاعدة الفقهية يفنظرت)   ٣(

 .)٢/١١٠٤(األمايل 
 ).   ٣١-٥/٣٠(، املستدرك عىل الفتاوى )٣٧٤(األخبار العلمية من االختيارات الفقهية : ينظر)   ٤(



 
 

 ٤٧٢ 




 
 

 ،)١(حنيفـة أيب اإلمـام : هـم واملسـتقبل املـايض عـىل احللـف بـني الطـالق يف بالفرق القائلون
 حممـد وأيب عقيل، وابن ،)٣(يعىل أيب كالقايض ، أمحد اإلمام أصحاب من وطائفة ،)٢(مالك واإلمام
 يشء عـىل بـاهللا حلـف إذا :وقـالوا)٥( تيميـة ابـن اإلسـالم شـيخ إليهم نسبه كام وغريهم،)٤(املقديس
 ًناسيا ففعله عليه، املحلوف يفعل ال حلف ولو حينث، ال فإنه بخالفه، فتبني عليه، حلف كام يعتقده

 .)٦(أمحد اإلمام عن روايتان ففيه ًجاهال، أو
 املـايض عـىل احللـف– النـوعني كـال وأن صـحيح، غـري الفرق هذا أن اإلسالم شيخ ويرى   

 .)٧(العلم أهل مجهور إىل ونسبه فيه، كفارة ال لغو -املستقبل عىل واحللف
 
 

       

 

 ـــــــــــــــــ
 ).     ٢/٦٩٦(اهلداية للمرغيناين : عىل املايض واملستقبلينظر قول احلنفية يف احللف )   ١(
 ).  ٢/٣٤٣(عقداجلواهر الثمينة : ينظر قول املالكية يف احللف عىل املايض)   ٢(

 ).٢/٣٥٨ (املصدر السابق:  عىل املستقبلوينظر قوهلم يف احللف
 ).   ٣/٤٥(الروايتني والوجهني : ينظر)   ٣(
 .قدامةلعل املقصود هنا ابن )   ٤(

 ).   ١٣/٤٤٦(املغني : وينظر
 ).      ٣٣/٢١٤(جمموع الفتاوى : ينظر)   ٥(
 .   املصدر السابق: ينظر)   ٦(
 ).   ٥٠٠-٤٩٧(املصدر السابق، والقواعد الكلية  : ينظر)   ٧(



 
 

 





 

 
الطالق واالسـتثناء ب بني االستثناء يف احللف الفرق - اهللا رمحه – تيمية ابن اإلسالم شيخ َّبني
 ؛عليـه حنـث فـال ،اهللا شاء إن :فقال استثن، : له يلفق ،بالطالق)١(حلف منو «: ، بقولهيف الطالق

  .)٢(»يرفعه ال ذلك فإن اهللا، شاء إن : وقال الطالق، أوقع الذي بخالف
 

  
 :  مذاهب العلامء يف أحكام الفرعني الفقهيني–أ 

  :بالطالق حللفا يف االستثناء :ولاأل الفرع
 الطـالق أو ،اهللا شاء إن ،طالق فأنت ،الدار دخلت إن :المرأته الرجل قال إذا :املسألة صورة

 ال؟ وأ ،امرأته تطلق فهل ،اهللا شاء إن ،كذا ألفعلن يلزمني
 

 :األقوال يف املسألة
  :قولني عىل املسألة هذه يف العلامء اختلف
  .الطالقب احللف يف االستثناء صحة :األول القول
 اإلمام عن ورواية ،)٥(الشافعي اإلمام وقول ،)٤(للاملكية ٌوقول ،)٣(حنيفة أيب  اإلمام قول وهو

 ـــــــــــــــــ
ًحلف حيلف حلفا، وحلفا:  القسم، وهو مصدر، يقال:احللف)   ١( َ ً َِ َِ َ َْ َُ َْ َ. 

 ).٩/٥٣) (حلف:مادة(، لسان العرب )٤/١٣٤٦) (حلف:مادة(الصحاح : ينظر
 ).٥/٢٧(، املستدرك عىل الفتاوى )٥٤٧(خمترص الفتاوى املرصية )   ٢(

   .)٥٠٩ (الكليةالقواعد : ينظرو
 ).٤/٣٩(،  البحر الرائق )٢/٥٧٥(، اهلداية للمرغيناين )٢/٤٤(خمترص اختالف العلامء : ينظر)   ٣(
 .  مع مواهب اجلليل)٤/٧٥( التاج واإلكليل ،)٣/١٢٤٠(عيون املجالس : ينظر)   ٤(
، النجم الوهاج )٩/٣٤(، العزيز رشح الوجيز )١٣٠-١٠/١٢٩(، البيان للعمراين )٤/٣١٥(املهذب للشريازي : ينظر)   ٥(

= 

٤٧٣ 



 
 

 

 .)٢(تيمية ابن اإلسالم شيخ واختيار ،  )١(أمحد

  .بالطالق احللف يف االستثناء صحة عدم :الثاين القول
ـروايتني وإـحـدى ،)٣(ماـلـك اإلـمـام ـعـن الـقـولني أـشـهر وـهـو  وـهـي ،)٤(أـمحـد اإلـمـام ـعـن اـل
  .)٥(املذهب يف الصحيحة

 
 :أدلة القولني

 :أدلة القول األول
 :األول الدليل

 إن :فقال حلف، من( : وسلم عليه اهللا صىل اهللا رسول قال:قال ، عنه اهللا ريض هريرة أيب عن
  .)٦( ) ثنياه فله اهللا، شاء

 ــــــــــــــــــ
 . مع حوايش الرشواين وابن قاسم)٨/٦٦(، حتفة املحتاج )٣/٢٩٤(، أسنى املطالب )٧/٥٣٧( =
، اإلنصـاف )٧/٣٦٥(، املبـدع )٩/١٣٦(الفـروع  ،)٢/٧٢ ( ملجد الدين ابن تيميـةاملحرر ،)١٠/٤٧٣(املغني : ينظر)   ١(

 ). ٧/٦٢٥( معونة أويل النهى ،)١٢/٣٥١( كشاف القناع ،)١٠٧-٩/١٠٦(
 ). ٥/٢٧(، املستدرك عىل الفتاوى )٥٤٧(خمترص الفتاوى املرصية )   ٢(
، )٣/٥٥( خليل للخريش خمترص، رشح  مع مواهب اجلليل)٤/٧٥(كليل ، التاج واإل)٣/١٢٤٠(عيون املجالس : ينظر)   ٣(

 ). ٢/٢٠٦(، بلغة السالك )١/٤٠٩(الفواكه الدواين 
،  اإلنصاف )٧/٣٦٥(، املبدع )، )٩/١٣٦(، الفروع )٢/٧٢(املحرر ملجد الدين ابن تيمية ، )١٠/٤٧٣(املغني : ينظر)   ٤(

)١٠٧-٩/١٠٦ .( 
 ).     ٩/١٠٦(اإلنصاف : ينظر)   ٥(
) ٣٦٢(جاء يف االستثناء يف اليمني  ما:  ، بابrالنذور واأليامن عن رسول اهللا : سننه، أبواب  :الرتمذي يف: أخرج احلديث)   ٦(

هذا حديث خطأ، أخطأ فيه عبد الرزاق اخترصه : سألت حممد بن إسامعيل عن هذا احلديث، فقال« :، وقال)١٥٣٢( برقم 
 .»...)مرأةاألطوفن الليلة عىل سبعني : داود، قالإن سليامن بن ...( من حديث

 ).٢١٠٤( برقم ) ٣٦٣(االستثناء يف اليمني : الكفارات، باب: سننه، كتاب:وابن ماجه يف 
 ).٨٠٨٨( برقم ) ١٣/٤٥٠(املسند : وأمحد يف

 ).٣٦٢(تعليقه عىل سنن الرتمذي : وصححه األلباين يف
 .ما استثنى منه:  أي)ثنياه(:وقوله 

= 

٤٧٤ 



 
 

 ٤٧٥ 

 االسـتثناء فيه يدخل عام  وهذا ، استثناؤه صح استثنى من أن عىل احلديث دل : الداللة وجه
 .بالطالق احللف يف

 : الثاين الدليل 
 فـإن ،استثنىف ،حلف من( :قال وسلم عليه اهللا صىل النبي عن عنهام اهللا ريض عمر ابن عن   
  .)١()حانث غري ترك شاء وإن ،رجع شاء

  .)٢(وغريه الطالقب احللف هفي فيدخل عام احلديث هذا :الداللة وجه 
  :الثالث الدليل  

 غريهـا فـرأى ،يمـني عـىل حلف من(:  قال وسلم عليه اهللا صىل النبي أن t هريرة أيب عن    
  .)٣() يمينه عن وليكفر خري، هو الذي فليأت منها، ًخريا

  .)٤(احلديث عموم يف فدخل ،يمني برشط املعلق الطالق أن :الداللة وجه  
 :هلم يستدل أن يمكن :الثاين القول دليل

 يف يصـح ال فكذلك الطالق، يف يصح ال االستثناء أن فكام الطالق، يف االستثناء ىلع القياس

 ــــــــــــــــــ
 ).١٢٨( النهاية يف غريب احلديث :ينظر =
 ).٣٢٦٢( برقم ) ٤٩٩(االستثناء يف اليمني : باب األيامن والنذور،: سننه،كتاب :أبو داود يف : أخرج احلديث)   ١(

بـرقم ) ٣٦٢(مـا جـاء يف االسـتثناء يف اليمـني :  ، بـابrالنذور واأليامن عن رسـول اهللا : سننه، أبواب  :والرتمذي يف
 .»حديث حسن « :، وقال)١٥٣١(

 ).٣٧٩٣( برقم ) ٥٨٦(من حلف فاستثنى : األيامن والنذور، باب: سننه، كتاب: والنسائي يف
 ).٢١٠٥( برقم) ٣٦٣(االستثناء يف اليمني : الكفارات، باب: سننه، كتاب :وابن ماجه يف

 .»شيخني إسناده صحيح عىل رشط ال« :، وقال حمققو املسند)٦٤١٤(برقم ) ١٠/٤٦٣( وأمحد يف املسند
 ).٧/٣٦١(االستثناء يف الطالق : اخللع والطالق، باب: والبيهقي يف السنن الكربى، كتاب

 ).٨/١٨٩(إرواء الغليل: ، ويف)٥٨٦(تعليقه عىل سنن النسائي: وصححه األلباين يف
 . مع حوايش الرشواين وابن قاسم)٨/٦٧(حتفة املحتاج : ينظر)   ٢(
ًندب من حلف يمينا، فرأى غريها خريا منها، أن يأيت الذي هو : األيامن، باب: حه، كتابصحي: مسلم يف: أخرج احلديث)   ٣( ً

 ).١٦٥٠(  برقم) ٢/٧٨٠(خري، ويكفر عن يمينه 
 ). ٤/٤٩٤(، الكايف البن قدامة )٤٧٤-١٠/٤٧٣(املغني : ينظر)   ٤(



 
 

 ٤٧٦ 

 .ٍكل يف الطالق إيقاع :بجامع فرق؛ وال به، احللف
 حقيقتـه يف بـالطالق احللـف فـإن بيـنهام، بالفرق :يناقش أن يمكن :الثاين القول دليل مناقشة

 .االستثناء فيه يصح فال يمني فليس الطالق أما االستثناء، صحة ومنها اليمني، أحكام فيأخذ يمني
 
 : والرتجيح املوازنة

 يظهـر اعرتاضـات، مـن أدلـتهم عـىل ورد ومـا ، بـه اسـتدلوا ومـا القولني يف النظر خالل من
 األحاديـث لرصاحـة وذلـك ؛بـالطالق احللـف يف االسـتثناء صحة :القائل األول، القول رجحان

 فإنـه بـالطالق، احللـف يف االسـتثناء ذلـك يف ويـدخل اهللا،بـ احللـف يف االستثناء صحة عىل الدالة
 .يمني

 
 .االستثناء يف الطالق: ثاينالفرع ال

أنـت طـالق إن شـاء اهللا فهـل يصـح االسـتثناء يف : إذا قـال الرجـل المرأتـه  :صورة املسألة 
 الطالق؟

 
 :األقوال يف املسألة

 : عىل قولني هذه املسألةاختلف العلامء يف
 .ال يصح االستثناء يف الطالق :القول األول

 ،)٣(احلنابلة عند واملذهب ،)٢(الشافعية عند وجه هوو ،)١(مالكاإلمام القولني عن  وهو أشهر
 .واختيار

 ـــــــــــــــــ
،  التـاج )٢/٥٣٢(د اجلـواهر الثمينـة ، عقـ)٣/١٢٤٠(، عيون املجالس )٥٨١-٢/٥٨٠(الكايف البن عبد الرب : ينظر)   ١(

، بلغة السالك )١/٤٠٩(، الفواكه الدواين )٣/٥٥(، رشح خمترص خليل للخريش  مع مواهب اجلليل)٤/٧٤(واإلكليل 
)٢/١٩٢. ( 

 ).١٠/١٢٩(البيان للعمراين : ينظر)   ٢(
، اإلنصـاف )٧/٣٦٣(، املبـدع )٩/١٣٥(، الفـروع )٢/٧٢(، املحرر ملجد الدين ابن تيميـة )١٠/٤٧٢(املغني : ينظر)   ٣(

 ) .١٢/٣٥٠(، كشاف القناع )٥/٤٧٩(، رشح منتهى اإلرادات للبهويت )٩/١٠٤(



 
 

 ٤٧٧ 

 .الطالق يف االستثناء صحة :ثاينال القول
 .)٣(احلنابلة عند ورواية ،)٢(الشافعية عند واملشهور ،)١(حنيفة أيب اإلمام قول وهو
 بـه قصـد إن صـحته وعـدم التعليـق، بـه قصـد إن الطـالق يف االسـتثناء صحة :الثالث القول

 .التحقيق
 .)٥(القيم وابن ،)٤(تيمية ابن اإلسالم شيخ قول وهو

 
 :أدلة األقوال

 :أدلة القول األول
  :الدليل األول

M   ~}  |  {  z  y :قول اهللا تبارك وتعاىل    xw  vL)٦(. 
 ـــــــــــــــــ

، تبيـني )٣/١٤٠٢( ، االختيار لتعليل املختـار)١٥٨-٣/١٥٧(، بدائع الصنائع )٣٦٧-١٩٩(خمترص الطحاوي : ينظر)   ١(
، حاشية ابن عابدين عىل )٤/٣٩(، البحر الرائق تح القدير مع ف)٤٦١-٣/٤٦٠(، العناية رشح اهلداية )٢/٢٤١(احلقائق 

 ). ٥٣٣-٩/٥٣٢(الدر املختار 
، العزيـز رشح )١٣٠-١٠/١٢٩(، البيان للعمراين )٤/٣١٥(، املهذب للشريازي )١/٣١٥(اإلقناع البن املنذر : ينظر)   ٢(

 مع حوايش الرشواين )٨/٦٦(حتاج ، حتفة امل)٣/٢٩٤(، أسنى املطالب )٧/٥٣٦(النجم الوهاج  ،)٣٣-٩/٣٢(الوجيز 
 . وابن قاسم

 : جتاهان يف تفسري املشهورهلم ا: املشهور عند الشافعيةو
ًأن املشهور هو القول أو الوجه الذي اشتهر، بحيث يكون ما يقابله رأيا غريبا: االجتاه األول ً َُّ ْ . 

 .وهذا ما سار عليه أبو حامد الغزايل
ًهو القول فقط الذي اشتهر، بحيث يكون ما يقابله رأيا غريبا، أو ضعيفاَّأن املشهور : االجتاه الثاين ً ً ُ ْ . 

 . )منهاج الطالبني(: وهذا ما سار عليه أبو زكريا النووي يف كتابه
 ).١/١٢(، مغني املحتاج )١/٤٨(، هناية املحتاج )١/٧٦(، منهاج الطالبني )١/٢٤٠(مقدمة حتقيق الوسيط يف املذهب : نظري

 ).٩/١٠٤(، اإلنصاف )٩/١٣٥(، الفروع )١٠/٤٧٢(املغني : ينظر)   ٣(
 .»أنه توقف عن اجلواب : أكثر الروايات عن اإلمام أمحد رمحه اهللا « ):١٠/٤٧٢(املغني : قال اخلرقي كام نقل عنه ابن قدامة يف  

       ).٥/٤٩١(، إعالم املوقعني )٣٨٢( األخبار العلمية من االختيارات الفقهية :ينظر)   ٤(
 ).  ٥/٤٩١( إعالم املوقعني :ينظر)   ٥(
 .من سورة البقرة) ٢٢٩(من اآلية )   ٦(



 
 

 

ـة وـجـه ـاىل اهللا أن :الدالـل ـر تـع ـرق ومل    )١(Mw  v L  :نأ ذـك ـني يـف ـتثني نأ ـب  ال أو ،يـس
 .)٢(يستثني

 :الثاين الدليل
 فـإن ،اسـتثنىف ،حلـف من( :لاق والسالم الصالة عليه النبي أن عنهام اهللا ريض عمر ابن عن

 .)٣( ) حانث غري ترك شاء وإن ،رجع شاء
 غريهـا أن عـىل فـدل هللا،بـا اليمني عىل لكذ قرص  وسلم عليه اهللا صىل النبي أن :الداللة وجه

  .)٤(بخالفها
 :الثالث الدليل

 اهللا رسول أصحاب معارش كنا «:قاال عنه اهللا ريض سعيد وأيب ،عنهام اهللا ريض عمر ابن عن
 .)٥(»والطالق العتاق يف إال ،يشء كل يف ًجائزا االستثناء نرى  وسلم عليه اهللا صىل

 ومل فـانترش، بعضـهم قـول أنه رِّدُق وإن لإلمجاع، نقل وهذا «ً:قائال األثر عىل قدامة ابن َّوعلق
 .)٦(» إمجاع فهو خمالف، له علمُي

 :الرابع الدليل
 أنت :المرأته الرجل قال إذا «:يقول عنهام اهللا ريض عباس ابن سمعت :قال ،)٧(مجرة أيب عن

 ـــــــــــــــــ
 .من سورة البقرة) ٢٢٩(من اآلية )   ١(
 ). ٣/٢٤٦(املنتقى رشح املوطأ :  ينظر)   ٢(
 .)٤٧٥ص  (تقدم ختريج احلديث)  ٣(
 ).٧٤٩-٢/٧٤٨(اإلرشاف للقايض عبدالوهاب : ينظر)   ٤(
 .أن أبا اخلطاب أورد هذا احلديث): ١٠/٤٧٣(املغني : مة يفذكر ابن قدا)   ٥(

 ).٥/٤٧٩(إعالم املوقعني : فه ابن القيم يفَّوقد ضع
 .» أين إسناده؟ « ):٩/١٦٩(تنقيح التحقيق : وقال عنه الذهبي يف

 ).١٠/٤٧٣(املغني : ينظر)   ٦(
 روى عن أبيه، وابن عباس، وابن ة الضبعي البرصي،بن عاصم بن واسع، أبو مجر:  نرص بن عمران بن عصام، وقيل:هو)    ٧(

ً، وروى عنه ابنه علقمة، وأبو عوانة، كان مقيام بنيسابور، ثم خرج إىل مرو، ثم إىل رسخس فامت yعمر، وأنس بن مالك 
 .هـ١٢٨سنة : هـ، وقيل١٢٧هبا، سنة 

= 

٤٧٨ 



 
 

 ٤٧٩ 

  .)١(» طالق فهي ،اهللا شاء إن طالق
 .الطالق يف ءاالستثنا صحة عدم يف نص عنهام اهللا ريض عباس ابن قول أن :الداللة وجه
 :اخلامس الدليل

 كـل يف العلـم عـدم بجامع ؛املستحيالت عىل تعليقه عىل باملشيئة الطالق الزوج تعليق قياس 
 .)٢(الطالق وقوع هبا التعليق يمنع فلم ،معرفتها إىل سبيل ال اهللا مشيئة فإن منهام،

 مشـيئة فـإن حمـض، خطـأ تعلـم، ال اهللا شـيئةم بأن :القول أن :نوقش :اخلامس الدليل مناقشة
 أوقـع فـإذا حلكمـه، مشـيئة املسـبب مشـيئة فـإن مسبباهتا، تقتيض التي األسباب بوقوع ُتعلم الرب
 .)٣(طالقها شاء قد تعاىل اهللا أن علمنا ًطالقا ذلك بعد عليها

 :السادس الدليل
 قـام :يقـال فال اإلنشاءات، يف وال األخبار يف دخول له وليس باأليامن، بابه إنام االستثناء أن 

َّتعلق ال التي العقود من الطالق وإيقاع اهللا، شاء إن قم وال اهللا، شاء إن زيد  زمن فإن االستثناء، عىل ُ
  .)٤( بالرشوط َّتعلق ال فلهذا أزمنتها، تقارهنا اإلنشاءات فعقود له، مقارن االستثناء

  :السابع الدليل
 يف الكل كاستثناء يصح، فلم ً،الآوم ًحاال الطالق مجلة يرفع استثناء باملشيئة الطالق تعليق أن

 ــــــــــــــــــ
هتذيب التهذيب ، )٥/٢٤٣( م النبالء، سري أعال)٢٩/٣٦٢(، هتذيب الكامل )٧/٢٣٥( طبقات ابن سعد :ينظر يف ترمجته =

)١٠/٣٨٥ .( 
 .   »وهذا احلديث بإسناده منكر «:عن حديث ابن عباس املرفوع) ٧/٣٦١(السنن الكربى: قال البيهقي يف   )١(

مل أره عن ابن عباس من قوله، وإنام عن احلسن البرصي، واملروي عـن ابـن « ):٧/١٥٤( إرواء الغليل : يفقال األلباينو
أنت طالق : من قال المرأته: ( ًمرفوعا خالفه، فعن ابن عباس ريض اهللا عنهام أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قالعباس 

 . ») فال يشء عليه... إن شاء اهللا
، )١١٣٢٩(برقم ) ٦/٣٨٩(طالق إن شاء اهللا تعاىل : الطالق، باب: املصنف، كتاب:  عبدالرزاق يف:وأخرج أثر احلسن

 .إسناد أثر احلسن البرصي) ٧/١٥٤(إرواء الغليل :  يفوصحح األلباين
 ).١١٤-٧/١١٣(رشح الزركيش : ينظر)  ٢(
 ).٥/٤٩٢(إعالم املوقعني : ينظر)   ٣(
 .)٥/٤٧٥(املصدر السابق : ينظر)   ٤(



 
 

 ٤٨٠ 

 .)١(الثالث به فيقع ،ًثالثا إال ًثالثا طالق أنت :الزوج قول
 : الثامن الدليل

 ،عقـد ُّلَحـ ألنـه املـايض؛ دون ،املرتقـب املسـتقبل حـال يف ستثناءا باملشيئة الطالق تعليق أن
 الطـالق، به فيقع وإيقاع، إجياب لفظ ،طالق أنت :قولهف ،ذلك بتث فإذا املايض، يتناول ال والعقد

  .)٢(وجب قد ما رفع يف له جمال ال نهأل عليه؛ االستثناء دخول امتنعو برشط، علق أو أخر، سواء
 
  :الثاين القول أدلة

  :األول الدليل
 .)٣(M}  |  {     z  yL  : السالم عليه موسى عن ًخمربا وتعاىل تبارك اهللا قول
 الصـرب بـرتك السـالم عليه موسى يرص مل حتى ،االستثناء صحة عىل اآلية دلت : الداللة وجه

 يف االسـتثناء ذلـك يف ويـدخل ،بالصـرب الوعد يف ًخملفا لصار ،االستثناء صحة ولوال ،للوعد ًخملفا
 .)٤(الطالق

 .خاص ليلبد الطالق يف االستثناء منها وخرج عامة، اآلية هذه بأن :الداللة وجه نوقش
 :الثاين الدليل

 .)٥(Mvu  t  s  r  q  p  o  n   m   l  k  jL  :وتعاىل تبارك اهللا قول
 يف اخللـف عـن اخلـرب صـيانة هبـا حيصـل )اهللا شـاء إن :(قول أن عىل اآلية دلت: الداللة وجه

 .)٦(الطالق يف االستثناء ذلك ومن ،معنى به لألمر يكن مل ،كذلك يكن مل ولو ،الوعد

 ـــــــــــــــــ
نتهى  رشح م،)٤/٤٩٤(، الكايف البن قدامه )١٠/٤٧٣(، املغني )٧٤٩-٢/٧٤٨(اإلرشاف للقايض عبدالوهاب : ينظر)   ١(

 ).٥/٤٧٩(اإلرادات للبهويت 
 .)٥/٤٧٦( إعالم املوقعني ،)٧٤٩-٢/٧٤٨(اإلرشاف للقايض عبدالوهاب : ينظر)   ٢(
 .من سورة الكهف) ٦٩(من اآلية )   ٣(
 ). ٣/١٥٧(بدائع الصنائع : ينظر)   ٤(
 . من سورة الكهف ) ٢٤-٢٣(من اآليات )   ٥(
 ). ٣/١٥٧(بدائع الصنائع : ينظر)   ٦(



 
 

 ٤٨١ 

 .خاص بدليل العموم، هذا من خرج الطالق، يف االستثناء بأن :الداللة وجه نوقش
  :الثالث الدليل

 إن :فقال حلف، من (:وسلم عليه اهللا صىل اهللا رسول قال:قال ، عنه اهللا ريض هريرة أيب عن
 .)١( ) ثنياه فله اهللا، شاء

 .القالط عمومه يف ويدخل االستثناء، صحة عىل احلديث دل :الداللة وجه
  :أوجه ثالثة من نوقش :الداللة وجه مناقشة
 حقيقـة، بيمـني ولـيس إنشاء، الطالق فإن ،مسألتنا عىل احلديث يف حجة ال أنه :األول الوجه

 .)٢(أجله من احلقيقة ترتك الف ،ًاجماز بذلك سمي وإن
 وجمرد فعله،و تركه يمكن ،رشط عىل ًمعلقا كان إذا ،ًيمينا سميي إنام الطالق نأ :الثاين الوجه

 .)٣(يمني بعد استثناء يكن فلم ،ًجمازا وال حقيقة بيمني ليس ، طالق أنت :قوله
 يلزم فلم ،تعلم ال سبحانه تهومشيئ اهللا، مشيئة عىل الطالق هذا علق الزوج أن :الثالث الوجه

  .)٤(بالشك يزول ال اليقني :لقاعدة يشء؛ بالشك
  :الرابع الدليل

 فـإن ،اسـتثنىف ،حلـف من( :قال وسلم عليه اهللا صىل النبي عن هامعن اهللا ريض عمر ابن عن
 .)٥() حانث غري ترك شاء وإن ،رجع شاء

 كـل فتشمل ،الرشط سياق يف نكرة ألنه ؛ )٦(وغريه الطالق يف عام احلديث هذا :الداللة وجه
  .)٧(يمني

 ـــــــــــــــــ
 .)٤٧٥ص  (  تقدم ختريج احلديث)١(
 .مع املقنع واإلنصاف) ٥٦٥-٢٢/٥٦٤(، الرشح الكبري )١٠/٤٥٣(املغني : ينظر)   ٢(
 .ملصدران السابقانا: ينظر)  ٣(
 ).٤/٣١٦(املهذب للشريازي : ينظر)   ٤(
 .   )٤٧٧ص  (تقدم ختريج احلديث)   ٥(
 .  مع حوايش الرشواين وابن قاسم)٨/٦٧(، حتفة املحتاج )٧/٥٣٦(النجم الوهاج : ينظر)   ٦(
 ). ٧/١١٥(رشح الزركيش : ينظر)   ٧(



 
 

 ٤٨٢ 

 .)١(الثالث الدليل به نوقش بام :نوقش :الداللة وجه مناقشة
  :مساخلا الدليل 
 وقـوع شـاء نـهأ نـدري ال ألنـا وجـوده؛ ُيعلم ال بام تعليق ،تعاىل اهللا بمشيئة الطالق تعليق نأ

 ؟ يـدخل مل أو ،تعاىل اهللا مشيئة حتت دخل هل ،الطالق هذا وقوع أن معنى عىل ،يشأ مل أو ،الطالق
 وبـه بالشـك، يقع فال يكن، مل يشأ مل وما كان، اهللا شاء ما ألن ؛ يقع مل يدخل مل وإن وقع، دخل فإن
  .)٢( نكائ بأمر ًتعليقا ليس هذا أن تبني

  :وجهني من نوقش : اخلامس الدليل مناقشة
 بـالطالق، النطـق وهو ،سببه اآلدمي بمبارشة للطالق اهللا مشيئة علمت قد أنه :األول الوجه

  .)٤(تطلق أن أذن حني اهللا شاء قد :)٣(قتادة قال
 لييسـتح رشط عـىل طالقـه الزوج علق قد لكن تعلم، مل اهللا يئةمش أن سلمنا لو :الثاين الوجه

 .)٥(احلال يف الطالق ويقع ،فيلغو ،املستحيالت عىل كتعليقه فيكون ،علمه
  

 :الثالث القول أدلة
 كان إذا الثاين القول وبأدلة ًحتقيقا، الطالق يف االستثناء كان إذا يف األول القول بأدلة استدلوا

 .ًتعليقا قالطال يف االستثناء
 ـــــــــــــــــ

   .٤٨١ص: ينظر ) ١(
 ). ٧/١١٥(، رشح الزركيش )١٠/٤٥٣(، املغني  مع مواهب اجلليل)٤/٧٦(، التاج واإلكليل )٣/١٥٧(بدائع الصنائع : ينظر)   ٢(
هـ ، مقدم يف ٦١يعة، أبو اخلطاب السدويس، البرصي، ولد أكمه سنة  قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو بن رب:هو)   ٣(

ما يف القرآن آية إال قد سمعت فيها :  ، وكان يقولrعلم العربية، عامل بأنساب العرب وأيامها، وإمام يف حديث رسول اهللا 
يب، وعكرمة، واحلسـن  وأيب سعيد اخلدري، وروى عنه سعيد بن املسًشيئا، روى عن أنس بن مالك، وأرسل عن سفينة،

 .هـ١١٨هـ أو سنة ١١٧تويف بواسط يف الطاعون سنة ، البرصي، وحممد بن سريين
هتـذيب التهـذيب ، )٥/٢٦٩( ، سـري أعـالم النـبالء)٣/٣٥(، إنباه الـرواة )٢٣/٤٩٨(هتذيب الكامل : ينظر يف ترمجته

)٨/٣١٥   .( 
 ). ٧/١١٥(مع املقنع واإلنصاف، رشح الزركيش ) ٢٢/٥٦٥(ح الكبري ، الرش مع مواهب اجلليل)٤/٧٦(التاج واإلكليل : ينظر)   ٤(
 .مع املقنع واإلنصاف) ٢٢/٥٦٥( الرشح الكبري: ينظر)   ٥(



 
 

 ٤٨٣ 

 : والرتجيح املوازنة
 يظهـر اعرتاضـات، مـن أدلـتهم عـىل ورد ومـا ، به استدلوا وما القولني، يف النظر خالل من  

 :اآلتية لألسباب وذلك الطالق، يف االستثناء صحة بعدم :القائل األول، القول رجحان
 .)١(الطالق يف ءاالستثنا صحة عدم عىل الصحابة إمجاع :األول

 كـالبيع باملشيئة، يرتفع وال فيقع، قابل، حمل يف استثناء باملشيئة الطالق يف االستثناء أن :الثاين
  .)٢(والنكاح

  .)٣(اهللا شاء إن أبرأتك :قال لو كام اهللا، مشيئة عىل تعليقه يصح فلم ملك، إزالة أنه :الثالث
 .)٤(االستثناء هفي يصح فال ،ًجمازا بذلك سمي وإن ،األيامن من ليس الطالق أن :الرابع 
 
 : املسألة يف اخلالف سبب

 : إىل عائد املسألة يف اخلالف سبب أن يظهر وأدلتها، املسألة تأمل خالل من
 يتعلق؟وذلك ال أو ،املستقبلة باألفعال كتعلقه الواقعة احلارضة باألفعال االستثناء يتعلق هل

 :حارض فعل هو الطالق أن
 الطالق، فأوقع ،الطالق يف املشيئة اشرتاط وال االستثناء، يؤثر ال :قال ،به يتعلق ال قال فمن

 .ًحتقيقا االستثناء كان إذا الثالث القول وأصحاب األول، القول أصحاب إليه ذهب ما وهذا
 القـول أصـحاب إليـه ذهـب مـا وهذا الطالق، يوقع فلم ،فيه يؤثر : قال ،به يتعلق :قال ومن

  .)٥(ًتعليقا االستثناء كان إذا الثالث القول وأصحاب الثاين،
 
 :الفرق اعتبار يف العلامء مذاهب – ب

 :قولني عىل الفرق اعتبار يف العلامء اختلف
 .الفرق بني االستثناء يف الطالق واالستثناء يف احللف به:األول القول

 ـــــــــــــــــ
 ).   ١٠/٤٧٣(املغني : ينظر   )١(
 ).  ٥/٤٧٩(املصدر السابق، رشح منتهى اإلرادات للبهويت : ينظر   )٢(
 ). ١٠/٤٧٣(املغني : ينظر)   ٣(
 ).٧/٣٦٤(، املبدع )٩/٤١٥(غني امل: ينظر)   ٤(
 ). ٣/١٠٧٤(بداية املجتهد : ينظر   )٥(



 
 

 

 : عىل قولنياجلمع وجه يف اختلفوا القول هذا وأصحاب
 . يف احللف بهيصح و،ال يصح االستثناء يف الطالق :القول األول

 .)٣(احلنابلة عند روايةو ،)٢(الشافعية عند وجهو ،)١(يةالكد امل عنٌوهو قول 
 إذا  االسـتثناءً إذا كـان االسـتثناء حتقيقـا، ويصـح ال يصح االستثناء يف الطالق:الثاين القول
  .ًمطلقا يصح فإنه االستثناء يف احللف به بخالف ؛ًكان تعليقا

 .)٤(تيمية ابن ماإلسال شيخ وهو قول
 .الفرق بني االستثناء يف الطالق واالستثناء يف احللف بهعدم  :الثاين القول

 :وأصحاب هذا القول اختلفوا يف وجه اجلمع عىل قولني
 .، واحللف بهال يصح االستثناء يف الطالق :القول األول

 .)٦(احلنابلة عند ورواية ،)٥(مالكاإلمام قولني عن  الوهو أشهر

 ـــــــــــــــــ
، عيون املجالس )٥٨١-٢/٥٨٠ ( البن عبد الرب، الكايف)٦/١٦(املدونة : ينظر قوهلم يف عدم صحة االستثناء يف الطالق)   ١(

 خليل للخريش خمترص، رشح  مع مواهب اجلليل)٤/٧٩(،  التاج واإلكليل )٢/٥٣٢(، عقد اجلواهر الثمينة )٣/١٢٤٠(
 ).٢/١٩٢(، بلغة السالك )١/٤٠٩(، الفواكه الدواين )٣/٥٥(

 . مع مواهب اجلليل)٤/٧٦( التاج واإلكليل ،)٣/١٢٤٠(عيون املجالس : وينظر قوهلم يف صحة االستثناء يف احللف  بالطالق
 ).١٠/١٢٩(البيان للعمراين : ينظر قوهلم يف عدم صحة االستثناء يف الطالق)   ٢(

، )١٣٠-١٠/١٢٩(، البيان للعمراين )٤/٣١٥(املهذب للشريازي : وينظر قوهلم يف صحة االستثناء يف احللف  بالطالق
 مع حوايش )٨/٦٦(، حتفة املحتاج )٣/٢٩٤(، أسنى املطالب )٧/٥٣٧(، النجم الوهاج )٩/٣٤(العزيز رشح الوجيز 
 .الرشواين وابن قاسم

، )٧/٣٦٣(، املبدع )١٣٦-٩/١٣٥(، الفروع )٢/٧٢(، املحرر ملجد الدين ابن تيمية )٤٧٣-١٠/٤٧٢(املغني : ينظر)   ٣(
 ).٩/١٠٤(اإلنصاف 

 ).   ٥/٢٧(، املستدرك عىل الفتاوى )٥٤٧(، خمترص الفتاوى املرصية )٥٠٩ (الكليةالقواعد : ينظر)   ٤(
، عيون املجالس )٥٨١-٢/٥٨٠ ( البن عبد الربلكايف، ا)٦/١٦(املدونة : ينظر قوهلم يف عدم صحة االستثناء يف الطالق)   ٥(

، رشح خمترص خليل للخريش  مع مواهب اجلليل)٤/٧٩(،  التاج واإلكليل )٢/٥٣٢(، عقد اجلواهر الثمينة )٣/١٢٤٠(
 ).٢/١٩٢(، بلغة السالك )١/٤٠٩(، الفواكه الدواين )٣/٥٥(

 مـع )٤/٧٦(، التـاج واإلكليـل )٣/١٢٤٠(ن املجـالس عيو: وينظر قوهلم يف عدم صحة االستثناء يف احللف  بالطالق
 ).٢/٢٠٦(، بلغة السالك )١/٤٠٩(، الفواكه الدواين )٣/٥٥(، رشح خمترص خليل للخريش مواهب اجلليل

-٧/٣٦٣(، املبدع )١٣٦-٩/١٣٥(، الفروع )٢/٧٢(، املحرر ملجد الدين ابن تيمية )٤٧٣-١٠/٤٧٢(املغني : ينظر)   ٦(
= 

٤٨٤ 



 
 

 ٤٨٥ 

 .به واحللف ،الطالق يف االستثناء صحة :ثاينلا القول
 .)٣(احلنابلة عند ورواية ،)٢(الشافعية عند واملشهور ،)١(حنيفة أيب اإلمام قول وهو

 
 :الرتجيح

 يصـح؛ ال الطـالق يف االسـتثناء أن :ووجهـه ،الفرق اعتبار : -أعلم واهللا- الراجح أن يظهر
 يصح فال حقيقة، بيمني وليس إنشاء، الطالق ألن وذلك يصح؛ فإنه به احللف يف االستثناء بخالف

 فيصح تركه، أو فعله يمكن رشط عىل معلق ألنه يمني؛ فإنه الطالقب احللف بخالف االستثناء؛ فيه
  .االستثناء يف

 


 .طالق يف استثناء الفرعني كال يف أن




 .يصح فإنه بالطالق احللف يف االستثناء بخالف اليصح؛ الطالق يف االستثناء أن



  
 :األول الدليل 

 يسـم وإن ،)٤(أمحـد اإلمـام هقالـ ،األيـامن مـن ليس ،اهللا شاء إن طالق أنت: الزوج قول أن   

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠٦-٩/١٠٤(، اإلنصاف )٣٦٥ =
، االختيار يف )١٥٨-٣/١٥٧(، بدائع الصنائع )٣٦٧-١٩٩(خمترص الطحاوي : ينظر قوهلم يف صحة االستثناء يف الطالق)   ١(

، درر احلكام  مع فتح القدير)٤٦١-٣/٤٦٠(، العناية رشح اهلداية )٢/٢٤١(، تبيني احلقائق )٣/١٤٠٢(تعليل املختار
 ).٥٣٣-٩/٥٣٢(، حاشية ابن عابدين عىل الدر املختار )٤/٣٩(ئق ، البحر الرا)٢/٤٤(رشح غرر األحكام 

،  البحـر )٢/٥٧٥ ( للمرغينـاين، اهلداية)٢/٤٤(خمترص اختالف العلامء :   وينظر قوهلم يف صحة االستثناء يف احللف  بالطالق
 ).٢/٤٤(، درر احلكام رشح غرر األحكام )٤/٣٩(الرائق 

الـنجم  ،)٣٤-٩/٣٢(، العزيز رشح الـوجيز )١٣٠-١٠/١٢٩(، البيان للعمراين )٤/٣١٥(املهذب للشريازي  :ينظر)   ٢(
 . مع حوايش الرشواين وابن قاسم)٨/٦٦(، حتفة املحتاج )٣/٢٩٤(، أسنى املطالب )٥٣٧-٧/٥٣٦(الوهاج 

 ).١٠٦-٩/١٠٤(، اإلنصاف )١٣٦-٩/١٣٥(، الفروع )٤٧٣-١٠/٤٧٢(املغني : ينظر)   ٣(
 ).    ٥١٣ (الكليةمع املقنع واإلنصاف، القواعد ) ٥٦٩-٢٢/٥٦٨(، الرشح الكبري )١٠/٤٧٢(املغني : ينظر)   ٤(



 
 

 ٤٨٦ 

 أو ،فعلـه يمكن طرش عىل ًمعلقا كان إذا ًيمينا يسمى فإنه بالطالق، احللف بخالف ؛فمجاز بذلك
 ،تعـود املشـيئة عنـد اإلطـالق إىل الفعـلف ،اهللا شـاء إن ،كذا ألفعلن مني زيل الطالق :قولهك تركه،

ًمل يكن اهللا قد شاءه، فال يكون ملتزمـا : مل يفعلهلو ه إن شاء اهللا فعله، فحتى ّألفعلن: املعنىيكون ف
 فال  ،ًجمازا وال حقيقة يمنيب ليس فإنه تعليق، بدون ، شاء اهللا إنطالق أنت :قوله بخالف ؛للطالق

 .)١(عليها األحاديث حتمل وال اليمني، يف االستثناء صحة عىل الدالة األحاديث عموم يف دخلت
 .)٢(»ذلك غري يف ال تعاىل باهللا اليمني يف االستثناء يف التوقيف ورد إنام «:عبدالرب ابن قال  
 ،االتسـاع عـىل خـرج كـالم هـو إنام والعتق، بالطالق يامناأل :املتقدمني لوقو «ً:أيضا وقال  

    .)٣(»وجل عز باهللا إال احلقيقة يف يمني الو...التقريبو واملجاز،
 :الثاين الدليل  
 هبـا حلـف ملن فجعل ،مباحة مرشوعة يمني ألهنا تعاىل؛ باهللا باليمن ًاختصاصا لالستثناء أن  
M  o    n  m  :تعـاىل قـال ةبالكفار ًخمرجا له جعل كام ء،باالستثنا منها ًخمرجا   l    k  jL)٤(، 

 أن :هذا وحترير ،بالكفارة ًخمرجا جيعل مل كام ،باالستثناء ًخمرجا له جيعل فلم ،ممنوع بالطالق واليمني
 .)٥(كالكفارة قالطبال اليمني حل يف مدخل له يكن فلم باهللا، اليمني حيل معنى االستثناء
 :الثالث يلالدل

ـت :اـلـزوج ـقـول يف الـطـالق لـفـظب تعـلـق    يرـفـع ـفـال الـطـالق، ُحـكـم ، اهللا ـشـاء إن ـطـالق أـن
 بـاهللا يمـني فإنـه اهللا، شـاء إن كذا ألفعلن يلزمني الطالق :قوله يف الطالق لفظ بخالف باالستثناء؛

  .)٦(حكم بلفظها يتعلق فال سبحانه،

 ـــــــــــــــــ
 .    املصادر السابقة: ينظر)   ١(
 . ضمن موسوعة رشوح املوطأ)١٤/٣٧٣(التمهيد )   ٢(

 ).   ١٣/٤٨٨(املغني : ونقله ابن قدامة يف
 . ضمن موسوعة رشوح املوطأ)١٤/٣٦٨(التمهيد    )٣(

 ).    ١٣/٤٨٨(املغني : دامة يفونقله ابن ق
 .   من سورة الطالق) ٢(من اآلية )   ٤(
 ).  ٣/٢٤٦(املنتقى رشح املوطأ : ينظر)   ٥(
 ).   ٢/٥٣٢(عقد اجلواهر الثمينة : ينظر)   ٦(



 
 

 ٤٨٧ 

 :الرابع الدليل
 يصح؛ فال اليمني حل أراد وإن اليمني، تنحل مل التأكيد، بذلك أراد إن الطالق، يف ياملستثن أن

  .)١(االستثناء يصح فال مىض، ما عىل باهللا حيلف أن بمنزلة ألنه
 
 

       

 
 

 ـــــــــــــــــ
 . )٢/٥٣٢(عقد اجلواهر الثمينة : ينظر)   ١(



 
 

 ٤٨٨ 





  
 إن :وقـال االسـتثناء، يف تـاقوالع الطـالق بـني بالفرق القول أمحد اإلمام عن حامد ابن نقل 

 .)١(يصح فإنه العتاق، يف االستثناء بخالف يصح، ال الطالق يف االستثناء
 قـول هـذا إنـام أمحـد؛ عـىل غلـط ذلـك «:فقال تيمية، ابن اإلسالم شيخ النسبة هذه أبطل وقد

 يف الغلط وسبب الطالق؛ بخالف طاعة؛ والعتق األمر، بمعنى املشيئة إن يقولون فإهنم ،)٢(القدرية
 :قال فيمن وقال عتق؛ فملكه، ، اهللا شاء إن حر فهو ًفالنا، ملكت إن :قال فيمن قال أمحد أن :ذلك

 أن أصله من ألن التعليقني؛ بني ففرق تطلق، مل فتزوجها، اهللا، شاء إن طالق، فهي فالنة تزوجت إن
 فإنـه الطالق، بخالف مللك؛ا عىل تعليقه فيصح ، كالنذر القرب، باب من ألنه بامللك؛ معلق العتق
 أن عنه نقل من أعتقد والعتق، الطالق بني املسألة هذه يف أمحد فرق فلام بالنكاح، املقصود هو ليس

 .)٣(»عليه غلط وذلك باملشيئة، االستثناء ألجل الفرق
 

       

 

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٢٨٥(، العقود )١٩٢-٣٣/١٩١(جمموع الفتاوى : ينظر)   ١(
 إىل ثالثـة  القدرية)١/٤٣٣(اإلستقامة :  شيخ اإلسالم ابن تيمية يفوقد قسموهم املعتزلة،  املنكرون للقدر، :القدرية هم   )٢(

 .قدرية جموسية تثبت األمر والنهي، وتنفي القضاء والقدر: انقسموا إىل« :أقسام، فقال
 .النهي، أو ببعض ذلكٍّوإىل قدرية مرشكة رش منهم تثبت القضاء والقدر، وتكذب باألمر و

ًوإىل قدرية إبليسية تصدق باألمرين، لكن ترى ذلك تناقضا خمالفا للحق، واحلكمة  ً«. 
 ).١١٢(رق ِرق بني الفَالف: وينظر

 ).٢٨٥(، العقود )١٩٢-٣٣/١٩١(جمموع الفتاوى : ينظر)   ٣(



 
 

 ٤٨٩ 

 


 
 

 سـبق كـام تيمية ابن اإلسالم شيخ يرتضه مل بالعتاق، واليمني بالطالق، منيالي بني الفرق هذا
 يف سـواء أهنـام وذكـر املعلـق، والعتق املعلق، الطالق بني الفرق يف عرش الثاين املبحث يف ذلك بيان

  .)١(وعدمه اللزوم
 
 

       

 
 

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٦٢(، العقود )٣٣/١٨٩(، )٣٢/٨٤(جمموع الفتاوى )   ١(

     .٤٥٢ص: وينظر



 
 

 ٤٩٠ 





 

 قـول وهـو ،)٢(احلسـن عـن )١(عـوف رواية بالنذر واليمني الطالقب اليمني بني الفرقب القول
 نسـبه كـام )٥(عبيـد وأيب ،)٤(راهويـه بـن وإسحاق-عنه املنصوص الرصيح يف- وأمحد ،)٣(الشافعي

 اليمـني بخـالف كفـارة؛ جتزيـه وال باحلنث، يقع الطالق أن :فقالوا تيميه، ابن اإلسالم شيخ إليهم
 .)٦(بالنذر

 باتفاق االعتبار من يكون ما ،أصح الفارق بإلغاء والقياس «:الفرق هذا ضعف بيان يف وقال
 :وجهني من – املفرقون الفقهاء اعتمده الذي-:الفرق هذا وجواب... املعتربين العلامء

 ـــــــــــــــــ
 ). ٢٨٧-٢٨٠(، العقود )٣٣/٢٢٠(، جمموع الفتاوى )٥٣٧- ٤٧٠ (الكليةالقواعد : ينظر)   ١(

ُبأيب سهل األعرايب البرصي، ومل يكن أعرابيا بل شهر به، ولد سنة : عوف بن أيب مجيلة، يكنى: وعوف هو هـ، وهو من ٥٨ً
كان من علامء البرصة « :قطان، وقال عنه الذهبيحييى بن سعيد ال: صغار التابعني، روى عن أيب العالية وغريه، وروى عنه

 .هـ١٤٦تويف سنة  .»عىل بدعته 
 ).    ٨/١٦٦(، هتذيب التهذيب )٦/٣٨٣( النبالء م، سري أعال)٧/١٥(اجلرح والتعديل : ينظر

 .   احلسن البرصي: أي)   ٢(
 ).٥/٤٢٧(للغزايل ، الوسيط )٤/٣١٩(املهذب للشريازي : ينظر)  ٣(
 ). ٢/١٩٩( ، املحرر ملجد الدين ابن تيمية)١/٣٧٥(سائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه برواية الكوسج م: ينظر)   ٤(

  املـروزي إسحاق بن إبراهيم أيب احلسن بن خملد، ينتهي نسبه إىل متيم بن مرة، أبو يعقوب احلنظيل التميمـي:وإسحاق هو
ً كـان إمامـا يف احلـديث، ، وإمام من أئمـة املسـلمني خراسان، عاملهـ،١٦١النيسابوري، املعروف بابن راهويه، ولد سنة 

  اإلمـام أمحـد،وروى عنـه البخـاري،والفقه، وقد أخذ العلم عن سفيان بن عيينة، وابن مهدي، وعبدالرزاق الصـنعاين، 
 .هـ٢٤٣تويف سنة ، وابن خزيمة، واملروزي، والرتمذي، والنسائي، داودومسلم، وأبو 
  للذهبي، الكاشف)١١/٣٥٨(، سري أعالم النبالء )٢/٤٣٣(، تذكرة احلفاظ )١/٢٨٦( احلنابلة  طبقات:ينظر يف ترمجته

 ).١/٢٤٢(، املقصد األرشد )١/١٩٠(، هتذيب التهذيب )١/٢٣٣(
 ).٢/١٩٩( ، املحرر ملجد الدين ابن تيمية)١/٣٧٥(مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه برواية الكوسج : ينظر)   ٥(
 ).   ٢٨٧-٢٨٠(، العقود )٣٣/٢٢٠(، جمموع الفتاوى )٥٣٧- ٤٧٠ (الكلية القواعد :ينظر)   ٦(



 
 

 ٤٩١ 

 املقـيس الفروع صور بعض ويف عليها املقيس الصور بعض يف الفارق الوصف منع :أحدمها
 .اعليه

   .)١( » التأثري عدم بيان :الثاين
 

       

 
 

 ـــــــــــــــــ
  ).٥٣٧ (الكليةالقواعد )   ١(



 
 

 ٤٩٢ 

 





 
أنت طالق إن شاء : يف مسألة)١(تعليل القايض«  : - رمحه اهللا - قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ْفإنه جعل الرشط الذي ال يعلم بمنزلة عدم االشرتاط، وهذا ظاهر يف قـول رصيح يف ذلك، : اهللا ُ
أنت طالق إن شاء فالن، فلو مل يشأ مل تطلق؛ ألن مشيئة العباد تدرك ومشـيئة اهللا ال تـدرك، : أمحد

 .)٢(»هي مغيبة عنه، فإن هذا يقتيض أن كل رشط مغيب ال يدرك، يقع الطالق املعلق به 
 

 
 :  مذاهب العلامء يف أحكام الفرعني الفقهيني–أ 

 . تعليق الطالق بمشيئة اهللا:الفرع األول
 وقوع، وقد ترجح عندي )٣( يف املبحث الثامن عرشتقدم بحث هذه املسألة واالستدالل هلا

 :اآلتية لألسباب وذلك ،الطالق يف اهللا بمشيئة االستثناء عند الطالق
 .)٤(الطالق يف اهللا بمشيئة ءاالستثنا صحة عدم عىل الصحابة إمجاع :األول  
 باملشـيئة، يرتفـع وال فيقـع، قابـل، حمـل يف اسـتثناء اهللا بمشيئة الطالق يف االستثناء أن :الثاين 
  .)٥(والنكاح كالبيع

 شـاء إن أبرأتك :قال لو كام اهللا، شيئةم عىل تعليقه يصح فلم ملك، إزالة الطالق أن :الثالث  
  .)٦(اهللا

 ـــــــــــــــــ
 .   القايض أبا يعىل: الظاهرأنه يقصد)   ١(
 ).   ٥/٣١(، املستدرك عىل الفتاوى )٣٧٤(األخبار العلمية من االختيارات الفقهية )   ٢(
    .٤٧٣ ص: ينظر )   ٣(
 ).   ١٠/٤٧٣(املغني : نظري)  ٤(
 ).  ٥/٤٧٩( رشح منتهى اإلرادات للبهويت ،املصدر السابق: ينظر)   ٥(
 ) . ١٠/٤٧٣(املغني : ينظر)   ٦(



 
 

 ٤٩٣ 

 .)١(االستثناء فيه يصح فال ،ًجمازا بذلك سمي وإن األيامن من ليس الطالق أن :الرابع  
 

 .  تعليق الطالق بمشيئة فالن:الفرع الثاين
أنت طالق إن شـاء زيـد ، فهـل  يصـح االسـتثناء : إذا قال الرجل لزوجته  :    صورة املسألة

 ع الطالق ؟ويق
ـامء احلنفـيـة ـة)٢(ذـهـب عـل ـة)٤(، والـشـافعية)٣(، واملالكـي  إىل أن االـسـتثناء يـصـح، )٥(، واحلنابـل

ِّيقع إذا شاءه الذي علق الطالق بمشيئته والطالق ُ. 
 :واستدلوا عىل ذلك بأدلة منها

 :الدليل األول 
ـا، أـشـبه  ـق للـطـالق ـعـىل رشط فوـقـع بوجودـه ـد تعلـي ـق الـطـالق بمـشـيئة زـي ـسـائر أن تعلـي

 .)٦(التعليقات
 :الدليل الثاين 

إزالة ملك معلق عىل املشـيئة، فكـان عـىل الرتاخـي، فمتـى مـا  أن تعليق الطالق بمشيئة زيد

 ـــــــــــــــــ
 ).٧/٣٦٤(، املبدع )٩/٤١٥(املصدر السابق : ينظر)   ١(
 ).   ٣/٣٦٦(، البحر الرائق )٤/٤٦٠(، فتح القدير البن اهلامم )٣/١٥٩(بدائع الصنائع : ينظر)   ٢(
 ).٢/٥٨١(، بلغة السالك )٣/١٠٧٤(، بداية املجتهد )٢/٥٨٠(، الكايف البن عبد الرب )٦/١٦(املدونة : ينظر)   ٣(

   .»وأرى يف الشاذ لزوم الطالق « ):٤/٧٩(مواهب اجلليل : وقال احلطاب يف
، الـنجم الوهـاج )٩/١٠٥(لـوجيز ، العزيـز رشح ا)١٠/٢١١(، البيان للعمـراين )٤/٣٥٦(املهذب للشريازي : ينظر )   ٤(

)٧/٥٧٧.( 
 .أن الطالق يقع، بمجرد التلفظ به: ٌوعند الشافعية قول

 ).      ٣/٢٩٥(أسنى املطالب  :ينظر 
، )٣٦٤-٧/٣٦٣(، املبدع )٩/١٣٤(، الفروع )٢/٧١(، املحرر ملجد الدين ابن تيمية )٤/٤٩٢(الكايف البن قدامة : ينظر )   ٥(

 ).٧/٦٢٢(، معونة أويل النهى )١٢/٣٤٨(، كشاف القناع )٤٧٧-٥/٤٧٦(لبهويت رشح منتهى اإلرادات ل
 .»وهوالصحيح من املذهب « ):٩/١٠١(اإلنصاف : وقال املرداوي يف

 ).      ٧/٦٢٢(، معونة أويل النهى )١٢/٣٤٨(كشاف القناع :ينظر )   ٦(



 
 

 ٤٩٤ 

  .)١(شاءه زيد وقع
      

 : مذاهب العلامء يف اعتبار الفرق–ب 
 :  اختلف العلامء يف اعتبار الفرق عىل قولني

أنت طالق إن شاء : طالق إن شاء اهللا ، وبني قولهأنت : الفرق بني قول الزوج :القول األول
  .يصح فيه: ال يصح فيه االستثناء، والثاين: فالن، فاألول

 شـيخ واختيـار ،)٤(احلنابلـة عنـد واملذهب ،)٣(الشافعية عند وجه هوو ،)٢( قول املالكية وهو
 .)٥(تيمية ابن اإلسالم

أنت طالق إن : إن شاء اهللا ، وبني قولهأنت طالق : عدم الفرق بني قول الزوج:  القول الثاين
  .شاء فالن، فيصح االستثناء فيهام

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٧/٦٢٢(، معونة أويل النهى )١٢/٣٤٨(كشاف القناع : ينظر )   ١(
، )٣/١٢٤٠(، عيون املجالس )٥٨١-٢/٥٨٠(، الكايف )٦/١٦(املدونة : ينظر قوهلم يف عدم صحة االستثناء بمشيئة اهللا)   ٢(

 . مع مواهب اجلليل)٤/٧٩(، التاج واإلكليل )٢/٥٣٢(عقد اجلواهر الثمينة 
، بدايـة املجتهـد )٢/٥٨٠( ، الكـايف البـن عبـد الـرب)٦/١٦(املدونـة : وينظر قوهلم يف صحة االستثناء بمشـيئة فـالن

 ).  ٢/٥٨١( بلغة السالك ،)٤/٧٩( مواهب اجلليل ،)٣/١٠٧٤(
 ).١٠/١٢٩(البيان للعمراين : ينظر قوهلم يف عدم صحة االستثناء بمشيئة اهللا)   ٣(

 رشح  العزيز ،)١٠/٢١١(، البيان للعمراين )٤/٣٥٦(املهذب للشريازي : وينظر قوهلم يف صحة االستثناء بمشيئة فالن
 ).   ٧/٥٧٧(، النجم الوهاج )٩/١٠٥(الوجيز 

، الفـروع )٢/٧٢(، املحـرر ملجـد الـدين ابـن تيميـة )١٠/٤٧٢(املغني : ينظر قوهلم يف عدم صحة االستثناء بمشيئة اهللا)   ٤(
ـدع )٩/١٣٥( ـاف )٧/٣٦٣(، املـب ـويت  ،)٩/١٠٤(، اإلنـص ـى اإلرادات للبـه ـاع)٥/٤٧٩(رشح منتـه ـاف القـن  ، كـش
)١٢/٣٥٠.( 

، )٢/٧١(، املحرر ملجـد الـدين ابـن تيميـة )٤/٤٩٢(الكايف البن قدامة : وينظر قوهلم يف صحة االستثناء بمشيئة فالن
، )٤٧٧-٥/٤٧٦(، رشح منتهى اإلرادات للبهويت )٩/١٠١(، اإلنصاف  )٣٦٤-٧/٣٦٣(، املبدع )٩/١٣٤(الفروع 

 ).  ٧/٦٢٢(، معونة أويل النهى )١٢/٣٤٨(كشاف القناع 
 ).  ٥/٣١(، املستدرك عىل الفتاوى )٣٧٤(األخبار العلمية من االختيارات الفقهية : ينظر قوله يف الفرق بينهام)   ٥(



 
 

 ٤٩٥ 

 .)٣(احلنابلة عند ورواية ،)٢(الشافعية عند واملشهور ،)١(حنيفة أيب اإلمام قول وهو   
 :الرتجيح

: أنت طـالق إن شـاء اهللا ، وبـني قولـه: يظهر واهللا أعلم اعتبار اعتبار الفرق بني قول الزوج
 :ن شاء فالن ؛ وذلك لآليتأنت طالق إ
 ،)٤(الطـالق يف اهللا بمشـيئة ءاالسـتثنا صـحة عـدم عـىل عـنهم اهللا ريض الصحابة إمجاع ً:أوال

 .وقول مجهور العلامء عىل أن االستثناء يصح بمشيئة فالن
؛ )٥( أن مشيئة فـالن، صـفة علـق عليهـا الطـالق، فوقـع بوجودهـا، كسـائر التعليقـاتً:ثانيا

 عىل ًمعدوما يكون ما الرشط ألن برشط؛ ًتعليقا ليس ق بمشيئة اهللا تعاىل، فإنهبخالف تعليق الطال
    .)٦(الوجود رخط

 ـــــــــــــــــ
، االختيار يف )١٥٨-٣/١٥٧(، بدائع الصنائع )٣٦٧-١٩٩(خمترص الطحاوي : ينظر قوهلم يف صحة االستثناء بمشيئة اهللا)   ١(

، درر احلكام رشح  مع فتح القدير)٣/٤٦٠(، العناية رشح اهلداية )٢/٢٤١(، تبيني احلقائق )٣/١٤٠٢(تعليل املختار 
 ).٥٣٣-٩/٥٣٢(، حاشية ابن عابدين عىل الدر املختار )٤/٣٩(، البحر الرائق )٢/٤٤(غرر األحكام 

 ). ٣/٣٦٦(رائق ، البحر ال)٤/١٣٦(، فتح القدير البن اهلامم )٣/١٥٩(بدائع الصنائع : وينظر قوهلم يف صحة االستثناء بمشيئة فالن
، البيان للعمراين )٤/٣١٥(، املهذب للشريازي )١/٣١٥(اإلقناع البن املنذر : ينظر قوهلم يف صحة االستثناء بمشيئة اهللا)   ٢(

 ة، حاشي)٣/٢٩٤(، أسنى املطالب )٧/٥٣٦(، النجم الوهاج  )٣٣-٩/٣٢(، العزيز رشح الوجيز )١٣٠-١٠/١٢٩(
 .  وابن قاسمالرشواين مع حوايش )٨/٦٦( حتفة املحتاج  قليويب،ةحاشيمع ) ٣/٣٤٣(عمرية 

، العزيـز رشح )١٠/٢١١(، البيان للعمراين )٤/٣٥٦(املهذب للشريازي : وينظر قوهلم يف صحة االستثناء بمشيئة فالن
 ).   ٧/٥٧٧(، النجم الوهاج )٩/١٠٥(الوجيز 

، كشاف القناع )٩/١٠٤(، اإلنصاف  )٩/١٣٥(، الفروع )١٠/٤٧٢(املغني : ينظر قوهلم يف صحة االستثناء بمشيئة اهللا)   ٣(
 .)٥/٤٧٩( رشح منتهى اإلرادات للبهويت ،)١٢/٣٥٠(

، )٢/٧١(، املحرر ملجـد الـدين ابـن تيميـة )٤/٤٩٢(الكايف البن قدامة : وينظر قوهلم يف صحة االستثناء بمشيئة فالن
، )٤٧٧-٥/٤٧٦(ح منتهى اإلرادات للبهويت ، رش)٩/١٠١(، اإلنصاف )٣٦٤-٧/٣٦٣(، املبدع )٩/١٣٤(الفروع 

 ).  ٧/٦٢٢(، معونة أويل النهى )١٢/٣٤٨(كشاف القناع 
 ).   ١٠/٤٧٣(املغني : ينظر)   ٤(
 ).٧/٦٢٢(، معونة أويل النهى )١٢/٣٤٨(كشاف القناع :ينظر )   ٥(
 ).٣/١٥٧(بدائع الصنائع : ينظر)   ٦(



 
 

 ٤٩٦ 

 
ًأن يف كال الفرعني طالقا معلقا بمشيئة ً. 

 
 

 .تعليقه بمشيئة فالن فلو مل يشأ مل تطلق   ؛ بخالفِّأن الطالق يقع إذا علق بمشيئة اهللا


 
يقـع بـه الطـالق؛ ألن الرشط الـذي ال يعلـم بمنزلـة :  أن قول الزوج أنت طالق إن شاء اهللا

أنت طـالق إن شـاء فـالن، فلـو مل يشـأ مل تطلـق؛ ألن مشـيئة : عدم االشرتاط؛ وهذا بخالف قوله
 تعاىل ال تدرك، فهي مغيبـة عنـه، وهـذا يقـتيض أن كـل رشط مغيـب ال العباد تدرك، ومشيئة اهللا

 .)١(يدرك يقع الطالق املعلق به
 
 

       

 

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٥/٣١(، املستدرك عىل الفتاوى )٣٧٤(ية األخبار العلمية من االختيارات الفقه)   ١(



 
 

 ٤٩٧ 

 


–
–

 
 شـاء إن– كذا ألفعلن يلزمني الطالق:الزوج قول بني الفرق تيمية ابن اإلسالم شيخ يرى   

 يلزمني الطالق -الزوج :أي-قوله «:بقوله ذلك َّوبني ،-اهللا شاء إن– طالق أنت:قوله وبني ،-اهللا
 فعله، اهللا شاء إن أفعله ال :فاملعنى الفعل، إىل اإلطالق عند املشيئة تعود :-اهللا شاء إن– كذا ألفعلن

 يلزمنـي الطالق :عني لو ما بخالف للطالق؛ ًملتزما يكون فال شاءه، قد اهللا يكن مل يفعله، مل فمتى
  )١( »اهللا شاء إن طالق أنت :قوله بمنزلة هذا فإن إياه، لزومه اهللا شاء إن

 بـالطالق، احللف يف االستثناء بني الفرق يف عرش الثامن املبحث يف الفرق هذا بيان سبق وقد
 .)٢(الطالق يف واالستثناء

 
 

       

 

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٥١٣ ( الكلية، القواعد)٣٥/٢٨٦(جمموع الفتاوى )   ١(
 .   ٤٧٣ص :    ينظر)٢(



 
 

 ٤٩٨ 







 
فـإن كـان هنـاك : يلزمني الطالق، وله أكثر من زوجة:   يظهر هذا الفرق فيام إذا قال الزوج

َنية، أو سبب يقتيض التعميم، أو التخصيص عمل به ِ ُ. 
سبب، فإن هذه املسألة مبنية عـىل الـروايتني يف وقـوع الـثالث بـذلك عـىل ومع فقد النية وال

 .)١(الزوجة الواحدة
: )٢(كام جاء يف االختيارات وذهب شيخ اإلسالم إىل القول بعدم وقوعها عىل املرأة الواحدة،

وقوى أبو العباس يف موضع آخر وقوع الطالق جلميع الزوجات دون وقوع الـثالث بالزوجـة « 
 .»الواحدة

أن االسـتغراق يف «:ّ وعلل ملن ذهب إىل القول بوقوع الطالق الثالث عىل الزوجة الواحدة 
بأن عموم املصدر ألفراده أقوى : ق بينهامَّنفسه وتارة يكون يف حمله، وقد فرالطالق تارة يكون يف 

ًمن عمومه ملفعوالته؛ ألنه يدل عىل أفراد مسامه عقال ولفظا، وإنام يـدل عـىل مفعوال تـه بواسـطة، ً
ًفلفظ األكل والرشب مثال يعم األنواع منه واألعداد أبلغ من عموم املـأكول واملرشوب إذا كـان 

 .)٣(»ًعاما، فال يلزم من عمومه ألفراده وأنواعه عمومه ملفعوالته
 
 

       

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٥/١٣(، املستدرك عىل الفتاوى )٣٧١(األخبار العلمية من االختيارات الفقهية : ينظر)   ١(
)٣٧١)   (٢   .( 
 ).    ٥/١٣(، املستدرك عىل الفتاوى )٣٧١(رات الفقهية األخبار العلمية من االختيا)   ٣(



 
 

 







 
أنه إذا كان السائل له : والذي ينبغي يف الطالق«  :- رمحه اهللا –قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ًليخلص املرأة جاز له بذل عوضه، سواء كان نكاحا، أو ماال وأما إذا كان باذل العوض غرضه ...ً
  .)٢(»)١(فههنا ال جيوز؛ للحديث: رضر املرأة

 
 

 :  مذاهب العلامء يف أحكام الفرعني الفقهيني–أ 
 .   دفع عوض الطالق؛ لتخليص املرأة من الرضر:الفرع األول
ُإذا خالع األجنبي عن املرأة؛ لتخليصـها ممـن يتلـف ماهلـا، وخيـاف منـه عـىل  :صورة املسألة

 نفسها وعقلها، فهل يصح هذا اخللع ؟
 
 :قوال يف املسألةاأل

 .جواز بذل عوض اخللع من غري املرأة: القول األول
 . )٦(، واحلنابلة)٥(، والشافعية)٤(، واملالكية)٣(وهو قول احلنفية

 ـــــــــــــــــ
ال : (  حديث-كام يظهر من السياق–ليس يف كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية ما يشري إىل مقصوده باحلديث هنا، ولعله يقصد )   ١(

 ).   رضر وال رضار
 ).   ٥/٣٧(تاوى ، املستدرك عىل الف)٣٣٨-٣٣٧(األخبار العلمية من االختيارات الفقهية )   ٢(
 فتح  مع) ٤/٧٩(، العناية رشح اهلداية )٢/٢٧٣(، تبيني احلقائق )٣/١٤٦(، بدائع الصنائع )٦/١٧٩(املبسوط : ينظر)   ٣(

 ).    ٤/٧٩( القدير، فتح القدير البن اهلامم
 .     مع مواهب اجلليل)٤/١٩(، التاج واإلكليل )٢/٥٠٢(، عقد اجلواهر الثمينة )٥/٢٧١(النوادر والزيادات : ينظر)   ٤(
، العزيز رشح )١٠/١٤(، البيان للعمراين)١٣/٤٥٣(، هناية املطلب )٤/٢٥٦(، املهذب للشريازي )٦/٥١٧(األم : ينظر)   ٥(

 .     مع حوايش الرشواين وابن قاسم)٧/٤٩٧(، حتفة املحتاج )٨/٤٦٢(الوجيز 
،  كشاف )٥/٣٣٧(، رشح منتهى اإلرادات للبهويت )٨/٣٨٩(، اإلنصاف )٧/٢٢٣(، املبدع )١٠/٣٠٩(املغني: ينظر)   ٦(

= 

٤٩٩ 



 
 

 ٥٠٠ 

 . عدم جواز بذل عوض اخللع من غري املرأة:القول الثاين
 .)٢(ٌ، وقول عند احلنابلة)١(وهو قول أيب ثور

 
 :أدلة القولني

 :أدلة القول األول
 :لدليل األولا

ٍجواز اإلسقاط من غـري صـاحب احلـق يف كـل، فكـام : قياس بدل اخللع عىل الدين؛ بجامع
 . )٣(جيوز إسقاط الدين من األجنبي، فكذلك بدل اخللع جيوز لألجنبي دفعه

 : الدليل الثاين
ًأن لطالب اخللع غرضا يف بذل العوض، كأن خيلصهام من ختاصم دائم طلبا للثواب ًّ)٤(   .   

 :الدليل الثالث
أن الطالق إسقاط حق ال يفتقر إىل رضا املرأة، فصـح بـذل عوضـه مـن املالـك واألجنبـي؛ 

 .)٥(كالعتق باملال
 :الدليل الرابع

ِألق متاعك يف البحر، وعيل ثمنه، فإنه يصح، ويلزمه ذلك، مع : قياس األوىل عىل ما لو قال
 .)٦(ًأنه مل يسقط حقا عن أحد، فههنا أوىل

 :لقول الثايندليل ا
 .)٧(أن الباذل لعوض اخللع بذله يف مقابلة ما ال منفعة له فيه، فلم يصح

 ــــــــــــــــــ
 ). ١٢/١٣٧( القناع  =
 ).     ٧/٢٢٣(، املبدع )١٠/٣٠٩(املغني : ينظر)   ١(
 ).     ٧/٢٢٣(، املبدع )٨/٣٨٩(اإلنصاف : ينظر)   ٢(
 ).   ١٠/٣١٠(، املغني )١٠/١٤(البيان للعمراين : ينظر)   ٣(
 ).   ١٠/٣١٠(، املغني )٤/٢٥٦(املهذب للشريازي : ينظر)   ٤(
 .   املصدران السابقان: ينظر)   ٥(
 ).      ٧/٢٢٣(، املبدع )١٠/٣١٠(املغني : ينظر)   ٦(
 ).٧/٢٢٣(املبدع : ينظر)   ٧(



 
 

 ٥٠١ 

بعدم التسليم، فإنه بذل مال يف إسـقاط حـق عـن املـرأة، : نوقش: مناقشة دليل القول الثاين 
 .ُوهلا يف ذلك منفعة، وهي ختليصها ممن يتلف ماهلا، أو ممن خياف منه عىل نفسها وعقلها، فصح

 
 :ازنة والرتجيحاملو

بصـحة بـذل عـوض : بعد النظر يف القولني، وأدلتهام، يظهر رجحـان القـول األول؛ القائـل
اخللع من األجنبي؛ لقصد دفع الرضر عن املرأة؛ ألن فيه مصلحة للمرأة بدفع الرضر عنها، وألنه 

 .)١(ّأعتق عبدك، وعيل ثمنه: بذل مال إلسقاط حق عن الغري، فصح، كام لو قال
 
 : اخلالفمنشأ

 :اخللع هل هو طالق، أو فسخ؟:     يظهر واهللا أعلم أن املسألة مبنية عىل مسألة
أن الطالق أمر يستقل به الزوج، فجاز أن يسأله األجنبي عـىل : قال:      فمن قال بأنه طالق

 .، وهذا ما ذهب إليه أصحاب القول األول)٢(مال
 . وهذا ما ذهب إليه أصحاب القول الثاين،)٣(قال ال يصح مع األجنبي: ومن قال بأنه فسخ

 
    .دفع العوض يف اخللع؛ لإلرضار باملرأة: الفرع الثاين
خـالع امرأتـك األخـرى ولـك كـذا، أو قالـه والـد : إذا قالت املرأة لزوجهـا :صورة املسألة

 َّالزوجة؛ بقصد اإلرضار بالرضة، فل يصح يف هذه احلالة اخللع؟ 
 

 :األقوال يف املسألة
 :لف العلامء يف هذه املسألة عىل قولني اخت

  . أن اخللع ال يصح: القول األول
 ـــــــــــــــــ

 .)٧/٢٢٣(ملبدع ا: ينظر)   ١(
 ).   ٨/٤٦٢(العزيز رشح الوجيز : ينظر)   ٢(
  ).  ٨/٣٨٩(، اإلنصاف )٧/٢٢٣(املبدع : ينظر)   ٣(



 
 

 

، واختيـار شـيخ اإلسـالم ابـن )٢(ٌ، وقـول عنـد احلنابلـة)١(  وهو القول املشهور عند املالكيـة
 .)٣(تيمية

 .أن اخللع يصح: القول الثاين
 . )٧(حلنابلة، وا)٦(، وقول الشافعية)٥(ٌ، وقول عند املالكية)٤( وهو قول احلنفية

 
 :أدلة القولني

 : أدلة القول األول
أيام امرأة سألت زوجها الطالق من غري : (  قال أن النبي )٨(t عن ثوبان : الدليل األول

 .)٩()بأس، فحرام عليها رائحة اجلنة 
 ـــــــــــــــــ

 ).   ١٠٥٧-٣/١٠٥٦(بداية املجتهد : ينظر)   ١(
 ).٧/٢٢٣(، املبدع )٨/٣٨٩(اإلنصاف : ينظر)   ٢(

      .وهو قوهلم يف عدم صحة بذل عوض اخللع من غري املرأة
 ).   ٥/٣٧(، املستدرك عىل الفتاوى )٣٣٨-٣٣٧(األخبار العلمية من االختيارات الفقهية : ينظر)   ٣(
فتح مع )  ٤/٧٩(، العناية رشح اهلداية )٢/٢٧٣(، تبيني احلقائق )٣/١٤٦(، بدائع الصنائع )٦/١٧٩(وط املبس: ينظر)   ٤(

 .   ً، وهذا قوهلم يف خلع األجنبي عموما) ٤/٧٩(القدير، فتح القدير البن اهلامم 
 ).  ٢/٥٣(، الفواكه الدواين )٥/٢٧١(النوادر والزيادات : ينظر)   ٥(
 )٧/٤٩٧(عمرية، حتفة املحتاج ة حاشي مع )٣/٣٢١( قليويب ة، حاشي)٢/٥٢٢(، منهاج الطالبني )٦/٥١٦(األم : ينظر)   ٦(

 ).   ٤/٤٥١(، مغني املحتاج مع حوايش الرشواين وابن قاسم
 ). ١٣٩-١٢/١٣٨( ، كشاف القناع )٧/٢٢٤(، املبدع )٨/٤٣٨(، الفروع )١٠/٣١٠(املغني : ينظر)   ٧(
موضع بني مكة واليمن، : ، من أهل الرساة، والرساةrأبو عبدالرمحن، موىل النبي : أبو عبداهللا، وقيلد، ُثوبان بن جيد: هو)   ٨(

 ، فأعتقه، ومل يزل يكـون rَإنه حكمي من حَكم بن سعد العشرية، أصابه سباء، فاشرتاه النبي : إنه من محري، وقيل: وقيل
تـويف يف ،  ، وأدى ما وعـىrام، كان ممن حفظ عن رسول اهللا ، فخرج إىل الشrمعه يف السفر واحلرض إىل أن تويف النبي 

 .هـ٥٤محص سنة 
 ).١/٤١٣( ، اإلصابة يف متييز الصحابة )١٥ /٣( سري أعالم النبالء ،)١٠٨(االستيعاب :   ينظر يف ترمجته

 ).٢٢٢٦(برقم ) ٣٣٨(يف اخللع : الطالق، باب: سننه، كتاب: أبو داود يف: أخرج احلديث)   ٩(
 .»هذا حديث حسن«:، وقال)١١٨٧(برقم ) ٢٨٣-٢٨٢(يف املختلعات : الطالق، باب: سننه، كتاب: ذي يفوالرتم

= 

٥٠٢ 



 
 

 ٥٠٣ 

دل احلديث عىل عدم صحة اخللع مع استقامة احلال ومن غري مـا : وجه الداللة من احلديث
  .ن اخللع بقصد اإلرضار، فال يصح من باب أوىلسبب، وإذا كا

 :الدليل الثاين
 .)١( )ال رضر وال رضار:(  قالrعن ابن عباس ريض اهللا عنهام أن النبي 

دل احلديث عـىل عـدم جـواز اإلرضار، ومـن ذلـك إرضار املـرأة : وجه الداللة من احلديث
 .بطلب خلعها عن زوجها

 :الدليل الثالث
َال تسأل املرأة طالق أختها لتكفأ ما يف إنائها« : قالrلنبي  أن اtعن أيب هريرة  َ ْ«)٢(. 

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٠٥٥(برقم ) ٣٥٥-٣٥٤(كراهية اخللع للمرأة  : الطالق، باب: سننه، كتاب: وابن ماجه يف =

 ).٢٣١٦(برقم ) ١٤٥٨-٣/١٤٥٧(النهي عن أن تسأل املراة زوجها طالقها : الطالق، باب: سننه، كتاب: والدارمي يف
هذا حديث صحيح عىل رشط الشـيخني، ومل « :، وقال)٢٨٠٩(برقم ) ٢/٢٥٠(الطالق : املستدرك، كتاب: واحلاكم يف

 .، ووافقه الذهبي»خيرجاه 
 ).٧/٣١٦(ما يكره للمرأة من مسألتها طالق زوجها : اخللع والطالق، باب: السنن الكربى، كتاب: والبيهقي يف

 ). ٧/١٠٠(إرواء الغليل:  تعليقه عىل سنن أيب داود، وينظروصححه األلباين يف
 ).٣٠٧٩(برقم ) ٣/٧٧(القراض : البيوع، باب: سننه، كتاب: الدار قطني يف: أخرج احلديث)   ١(

 .، ووافقه الذهبي»صحيح اإلسناد عىل رشط مسلم « :، وقال)٧٦-٢/٧٥(البيوع  :املستدرك، كتاب: واحلاكم يف
تفرد به عـثامن بـن حممـد عـن « :، وقال)٦/٦٩(الرضر وال رضار : الصلح ، باب : ن الكربى، كتاب السن: والبيهقي يف
 .»مل ينفرد به، بل تابعه عبد امللك بن معاذ النصيبي « : بقوله) ٦/٦٩(به صاحب الدر النقي َّ، وتعق»الدراوري 

 .مع جامع العلوم واحلكم) ٢/٢١٨(األربعني  :ّوحسن احلديث النووي يف
هذا احلديث أسنده الـدارقطني مـن : قال أبو عمرو بن الصالح « ) :٢/٢١٨(جامع العلوم واحلكم : ال ابن رجب يفوق

يث التي د إنه من األحا:طرق، وجمموعها يقوي احلديث وحيسنه، وقد تقبله مجاهري أهل العلم، واحتجوا به وقول أيب داود
 .»شعر بكونه غري ضعيف ُ ي،يدور الفقه عليها

 .   )٣/٤١٠(إرواء الغليل :  يف - بمجموع طرقه- األلباين وصححه
 حتى يأذن له أو ال يبيع عىل بيع أخيه، وال يسوم عىل سوم أخيه: ٌالبيوع، باب: صحيحه، كتاب: البخاري يف: أخرج احلديث)   ٢(

 .، واللفظ له)٢١٤٠(برقم ) ٣٨٣ (يرتك
 ).    ١٤١٣(برقم ) ٦٣٩(عىل خطبة أخيه متى يأذن أو يرتك حتريم اخلطبة : النكاح، باب: صحيحه، كتاب: ومسلم يف



 
 

 ٥٠٤ 

دل احلديث عىل حتريم طلب املرأة طالق أختها، ومن ذلك طلب : وجه الداللة من احلديث
 .اخللع من الغري، بقصد اإلرضار باملرأة

 
 :أدلة القول الثاين

 :الدليل األول
O    ¼  »  º:قال اهللا تبارك وتعاىل   ¹  ̧½  N)١(  . 

 :وجه الداللة من اآلية 
ّأن اهللا تبارك وتعاىل سمى اخللع فداء كفداء األسري، وقد حيمـل األجنبـي عـىل دفـع عـوض  ْ ًُ َ

 .)٢(اخللع، ما يعلمه بني الزوجني من الشقاق
 :الدليل الثاين

 .)٣(اءأن الطالق مما يستقل به الزوج، واألجنبي مستقل بااللتزام، وله بذل املال والتزامه فد
 

 : املوازنة والرتجيح 
بأن اخللع ال يصـح إذا : بعد النظر يف القولني، وأدلتهام، يظهر رجحان القول األول، القائل

 : كان القصد فيه إرضار الزوجة؛ وذلك لآليت
 قـال يف احلـديث الـذي روتـه عائشـة ريض اهللا أن اخللع املحرم ال يقع؛ ألن النبي : ًأوال

 .)٤() ليس عليه أمرنا فهو ردًمن عمل عمال:( عنها
 .أن إيقاع الرضر باآلخرين حمرم يف الرشيعة؛ وما كان وسيلة إىل املحرم فهو حمرم: ًثانيا

 

 : مذاهب العلامء يف اعتبار الفرق–ب 
 :اختلف العلامء يف اعتبار الفرق عىل قولني 

رضار هبـا، الفرق بني دفع عـوض الطـالق؛ لتخلـيص املـرأة، وبـني دفعـه لـإل: القول األول
 ـــــــــــــــــ

    .من سورة البقرة) ٢٢٩(  من اآلية)   ١(
 .    مع حوايش الرشواين وابن قاسم)٧/٤٩٧( حتفة املحتاج: ينظر)   ٢(
 ).   ٤/٤٥١(مغني املحتاج : ينظر)   ٣(
 ).   ١٧١٨(برقم ) ٢/٨٢١(حكام الباطلة ورد حمدثات األمور نقض األ: األقضية، باب: مسلم يف صحيحه، كتاب: أخرج احلديث)  ٤(



 
 

 ٥٠٥ 

 .فيصح اخللع يف األول، وال يصح يف الثاين
 .)٢(، واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية)١(وهو القول املشهور عند املالكية

الفرق بني دفع عوض الطالق؛ لتخليص املرأة، وبني دفعه لإلرضار هبـا، عدم : القول الثاين
 .فيصح اخللع فيهام

 .)٦(، واحلنابلة)٥(، وقول الشافعية)٤(يةٌ، وقول عند املالك)٣(وهو قول احلنفية
 

 : الرتجيح
الراجح واهللا أعلم اعتبار الفرق؛ وذلك ألن بـذل عـوض اخللـع لتخلـيص املـرأة مـن رضر 

 ـــــــــــــــــ
، التـاج )٢/٥٠٢(، عقد اجلـواهر الثمينـة )٥/٢٧١(النوادر والزيادات : ينظر قوهلم يف خلع األجنبي بقصد دفع الرضر)   ١(

 .   مع مواهب اجلليل)٤/١٩( واإلكليل 
 ).١٠٥٧-٣/١٠٥٦(د بداية املجته:  وينظر قوهلم يف خلع األجنبي بقصد اإلرضار

، )٣٣٨-٣٣٧(األخبار العلمية من االختيارات الفقهية : ينظر قوله يف خلع األجنبي بقصد دفع الرضر، وبقصد اإلرضار)   ٢(
 ).   ٥/٣٧(املستدرك عىل الفتاوى 

، تبيـني )٣/١٤٦(، بدائع الصنائع )٦/١٧٩(املبسوط : ، وبقصد اإلرضار الرضرينظر قوهلم يف خلع األجنبي بقصد دفع)   ٣(
 ).     ٤/٧٩(فتح القدير، فتح القدير البن اهلامم  مع ) ٤/٧٩(، العناية رشح اهلداية )٢/٢٧٣(احلقائق 

مواهـب ، )٢/٥٠٢(، عقد اجلواهر الثمينة )٥/٢٧١(النوادر والزيادات : ينظر قوهلم يف خلع األجنبي بقصد دفع الرضر)   ٤(
 ).  ٤/١٩ ( اجلليل

 ).    ٢/٥٣( الفواكه الدواين ،)٤/١٩ (  مواهب اجلليل،)٥/٢٧١(النوادر والزيادات : األجنبي بقصد اإلرضاروينظر قوهلم يف خلع 
، )١٣/٤٥٣(، هناية املطلب )٤/٢٥٦(، املهذب للشريازي )٦/٥١٧(األم : ينظر قوهلم يف خلع األجنبي بقصد دفع)  ٥(

 عمرية، حتفة املحتـاج ةحاشيمع ) ٣/٣٢١(  قليويبة، حاشي)٨/٤٦٢(، العزيز رشح الوجيز )١٠/١٤(البيان للعمراين 
 .  مع حوايش الرشواين وابن قاسم)٧/٤٩٧(

 مع )٧/٤٩٧(، حتفة املحتاج )٢/٥٢٢(، منهاج الطالبني )٦/٥١٦(األم  :وينظر قوهلم يف خلع األجنبي بقصد اإلرضار
 ).      ٤/٤٥١(، مغني املحتاج حوايش الرشواين وابن قاسم

، رشح )٨/٣٨٩(، اإلنصاف )٧/٢٢٣(، املبدع )١٠/٣٠٩(املغني :  الرضرنظر ينظر قوهلم يف خلع األجنبي بقصد دفعي)   ٦(
 ).١٢/١٣٧( ، كشاف القناع )٥/٣٣٧(منتهى اإلرادات للبهويت 

ع ، كشاف القنا)٧/٢٢٤(، املبدع  )٨/٤٣٨(، الفروع )١٠/٣١٠(املغني : وينظر قوهلم يف خلع األجنبي بقصد اإلرضار
 )١٣٩-١٢/١٣٨  .( 



 
 

 ٥٠٦ 

 - كـام سـبق بيـان ذلـك –زوجها جائز؛ ألن فيه مصلحة للمـرأة، وهـو قـول مجهـور أهـل العلـم 
ٌرضرا عليها، والرضر منهي عنهبخالف دفع العوض لإلرضار هبا؛ فإنه ال جيوز؛ ألن فيه  ً. 

 
 
 .ًأن يف كال الفرعني دفعا لعوض اخللع من أجنبي  
 

 .أن دفع عوض الطالق لتخليص املرأة جائز، و أما دفعه لإلرضار هبا فغري جائز
 :االستدالل للفرق :  رابعا

 . )١(قاعدة الرضر يزال: عىل جواز بذل العوض يف اخللع لتخليص املرأة الدليل 
قول : عىل عدم جواز بذل العوض يف اخللع إذا كان باذل العوض غرضه رضر املرأة  الدليل

 .)٢()ال رضر وال رضار(  :rالنبي 



       

 ـــــــــــــــــ
 ).   ١/٢١٠(األشباه والنظائر للسيوطي : ينظر)   ١(
 .   )٥٠٣ص (، وتقدم خترجيه )٥/٣٧(، املستدرك عىل الفتاوى )٣٣٨-٣٣٧(األخبار العلمية من االختيارات الفقهية )   ٢(



 
 

 ٥٠٧ 








 طـالق، فـامرأيت  كـذا فعلـت إن الزوج قول بني الفرق عدم إىل تيمية ابن اإلسالم شيخ ذهب

 .عتق وال طالق هبا يقع ال مكفرة يمني فكالمها ، الكفارة وجوب يف ،حر فعبدي :قوله وبني
 نفسـه الطالق يف ينقل مل وول ... اجلميع، يف اخلالف أن الصواب «:الفرق عدم بيان يف وقال  
 عـىل التنبيـه بـاب مـن يمني بكفارة بالعتاق احللف يف الصحابة من أفتى من فتيا لكان معني خالف
  .)١( »بالطالق احللف

 الطالق بني الفرق يف :عرش الثاين املبحث نفسه هو هذا، املبحث إذ الفرق هذا بيان سبق وقد
 .)٢(املعلق والعتق املعلق،

 
 

       

 

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٤٨١ ( الكليةالقواعد)   ١(
 .   ٤٥١ص : ينظر )   ٢(



 
 

 ٥٠٨ 

 



 

: ّبني إيقاع الطالق مع املوت والبينونة باملوت، فإنـه يفـرق بيـنهام ذهب ابن حامد إىل الفرق
ن وقوع الطالق مع البينونة له فائدة، وهو التحريم، أو نقص العدد؛ بخـالف البينونـة بـاملوت، بأ

 .)١( ال تفيد ذلكفإهنا
 . )٢(اقرتان احلكم، واملنع منه: وقوله يف هذه املسألة مبني عىل قوله يف قاعدة

 إذا تقارن احلكم ووجود املنع منه؛ فهل يثبت احلكم، أم ال؟«: قال ابن رجب
 .)٣(»يثبت :  املذهب املشهور أنه ال يثبت، وقال ابن حامد

ق؛ ألنه يذهب إىل عدم وقوع الطالق املعلق عىل ال يرى هذا الفر  وشيخ اإلسالم ابن تيمية
ٍأنت طالق مع مويت أو مع موتك، فليس هذا بيشء، :  الرجل المرأتهقال لو« :، فإنه يقول)٤(املوت

 .)٥(»نقله مهنا عن اإلمام أمحد 
ً وال يقع به الطالق؛ ألن املـرأة تبـني بمـوت أحـدمها، فـال يصـادف الطـالق نكاحـا يزيلـه، 

 .)٦(حلكم بالبينونة، فال جيامعه وقوع الطالق، كام أنه ال جيامع البينونةواملوت سبب ا


       

 ـــــــــــــــــ
 ).٤/٥٧٦(، الفتاوى الكربى )٣٨١(االختيارات الفقهية األخبار العلمية من )   ١(

 ).   ٩/٤٠(اإلنصاف : وينظر
 ).      ٤٥٧-١/٤٥٦(البن رجب د القواعتقرير )  ٢(
 ).      ١/٤٥٦(املصدر السابق )   ٣(
 ).    ٤/٥٧٦(، الفتاوى الكربى )٣٨١(األخبار العلمية من االختيارات الفقهية :ينظر)   ٤(
 ).٢/٦٧٦( مسائل اإلمام أمحد برواية مهنا ،صدران السابقانامل: ينظر)   ٥(
 ).   ١٢/٢٧٥(كشاف القناع : ينظر)   ٦(



 
 

 ٥٠٩ 


      

 
 

















 
 

 ٥١٠ 


 

 
 

ـة رمحــه اهللا ـن تيمـي ـال شــيخ اإلســالم اـب ـال تعــاىل « :ـق M    3   2  1  0  :ـق   /

  8  7  6  5  49L)فإن زوجها أحق هبا )٢(ا حكم املطلقة الرجعية، وهذ)١ ،
ما دامت يف العدة، فليست كالزوجة من كل وجه، وال كالبائن من كل وجه؛ بخالف الزوجة فإن 

 .)٣(»هلا أن خترج بإذن زوجها
 

  
 : الفقهيني مذاهب العلامء يف أحكام الفرعني–أ 

 .خروج املطلقة الرجعية من بيت زوجها :الفرع األول
إذا طلق الرجل امرأته الطلقـة األوىل أو الثانيـة، فهـل هلـا اخلـروج مـن بيـت : صورة املسألة

 زوجها ؟

 ـــــــــــــــــ
 . من سورة الطالق) ١(من اآلية )   ١(
: إذا عاد، وراجع الرجل امرأتـه: ًرجع يرجع رجوعا: ّرد وتكرار، تقول:  من رجع، وهو أصل يدل عىل:َّالرجعة يف اللغة)    ٢(

ِّالرجعة، والرجعة، والفتح أفصح: سه بعد الطالق، واالسمرجعها إىل نف َّ . 
) رجع: مادة(، لسان العرب )١٢١٨-٣/١٢١٦) (رجع: مادة(، الصحاح )٢/٤٩٠) (رجع: مادة(مقاييس اللغة : ينظر

)٨/١١٥.( 
 . إعادة مطلقة غري بائن إىل ما كانت عليه بغري عقد:والرجعة يف اصطالح الفقهاء

 ).٣/٣٣٥(، مغني املحتاج )٧/٣٩٠(املبدع : ينظر
 ).١/٢٧٧(جامع املسائل )   ٣(



 
 

 ٥١١ 

 : حترير حمل النزاع 
يف بيت  إىل أن املطلقة الرجعية تعتد )٤(، واحلنابلة)٣(، والشافعية)٢(، واملالكية)١(ذهب احلنفية

 .زوجها
 .)٥(»أمجعوا أن للمطلقة التي يملك زوجها الرجعة، السكنى « :قال ابن املنذر

 وإذا كان كذلك، فهل هلا اخلروج من بيت زوجها أثناء العدة؟
 :األقوال يف املسألة

  : اختلف العلامء يف حكم خروج املطلقة الرجعية من مكان العدة للعذر واحلاجة عىل أقوال
 . ً أن املطلقة الرجعية جيوز هلا اخلروج من مكان العدة هنارا؛ للعذر واحلاجة:القول األول

 .)٨(، واحلنابلة)٧(، والشافعية)٦(وهو قول املالكية
 .  أن املطلقة الرجعية جيوز هلا اخلروج بإذن زوجها:القول الثاين

 .)٩(ٌوهو قول عند احلنابلة

 ـــــــــــــــــ
فتح القدير، فتح القـدير مع ) ١٦٦-٤/١٦٥(، العناية رشح اهلداية )٣/٢٠٥(، بدائع الصنائع )٦/٣١(املبسوط : ينظر)   ١(

 ).٩/٣٦٦ ( عىل الدر املختار، حاشية ابن عابدين)٤/١١٥(، البحر الرائق )٤/١٦٦(البن اهلامم 
، )٢/٦١٨(، الكايف البن عبدالرب )٢/٦٧٧(، املعونة للقايض عبد الوهاب )٥/٤٤( النوادر والزيادات ،)٥/١٤٠(املدونة :  ينظر)   ٢(

 ).٢/١١٥ ( عىل كفاية الطالب الرباين، حاشية العدوي)٤/١٦٤(، مواهب اجلليل )٢/٥٨٠(عقد اجلواهر الثمينة 
، حتفة )٣/٤٠٣(، أسنى املطالب )٩/٤٩٧(، العزيز رشح الوجيز )٤/٥٤٨(، املهذب للشريازي )٦/٥٧٤(األم : ينظر)    ٣(

 ).٥/١٠٦(، مغني املحتاج  مع حوايش الرشواين وابن قاسم)٨/٢٦١(املحتاج 
 ).١٣/٦٠(، كشاف القناع )٩/٣١٣(، اإلنصاف )٨/١٤٨(، املبدع )٩/٢٦٦(الفروع : ينظر)    ٤(
 ).١٢١(اإلمجاع )    ٥(

 ).٣/١٣٢٩(اإلقناع يف مسائل اإلمجاع  :ً أيضاوينظر يف حكاية اإلمجاع
، عقـد )٢/٦٧٦(، املعونـة للقـايض عبـد الوهـاب )٢/٦١٨(الكايف البن عبد الرب  ،)٥/٦٤(النوادر والزيادات  :ينظر )  ٦(

 ).   ٤/١٥٩(، رشح خمترص خليل للخريش )٢/٥٨١(اجلواهر الثمينة 
 ).   ٨/٤١٥(، روضة الطالبني )٤٩٧-٩/٤٩٦(، العزيز رشح الوجيز )٦/١٥٥( ، الوسيط للغزايل)٦/٥٩٥( األم: ينظر)   ٧(
 ). ١٣/٦٠( كشاف القناع ،)٩/٣١٣(، اإلنصاف )٨/١٤٨(، املبدع )٩/٢٦٦(، الفروع )١١/٢٩٧(املغني : ينظر)   ٨(
 ).   ٩/٣١٣(، اإلنصاف )٩/٢٦٦(الفروع : ينظر)   ٩(



 
 

 ٥١٢ 

 .ًمكان العدة مطلقا أن املطلقة الرجعية ال خترج من :القول الثالث
 .)٢(ٌ، وقول للشافعية)١(وهو قول احلنفية

 :أدلة األقوال
 : أدلة القول األول
 :الدليل األول

ـاىل M  8  7  6  5  4    3   2  1  0  : ـقـول اهللا تـبـارك وتـع   /
:9L)٣(. 

 أن اهللا تبارك وتعاىل حظـر خـروج املطلقـة يف العـدة، وإخراجهـا، إال أن تـأيت :وجه الداللة
 .)٤(فاحشة مبينة، وذلك رضب من العذر، فأباح خروجها للعذرب

 :الدليل الثاين 
ِّطلقت خالتي« : قالt عن جابر  ّ، فأرادت أن جتد )٥(ُ ُ ، » نخلها ، فزجرها رجل  أن خترج )٦(َ

ًبىل ، فجدي نخلك ، فإنك عسى أن تصدقي، أو تفعيل معروفا ( : ، فقالrفأتت النبي  ّ ُ()٧(. 
ًطلقت خالتي ثالثا « :أيب داودويف رواية عند  ُِّ«)٨(  . 

 ـــــــــــــــــ
مـع فـتح القـدير، البحـر الرائـق ) ٤/١٦٥(، العنايـة رشح اهلدايـة )٣/٢٠٥(، بدائع الصنائع )٦/٣٢(املبسوط : ينظر   )١(

 ). ٩/٣٦١ ( عىل الدر املختار حاشية ابن عابدين،)٤/١٦٥(
 ).  ٥/١٠٦(، مغني املحتاج  مع حوايش الرشواين وابن قاسم)٨/٢٦١(، حتفة املحتاج )٣/٤٠٤(أسنى املطالب : ينظر)    ٢(
 . من سورة الطالق) ١(من اآلية )   ٣(
 ).٢/١٢٣(أحكام القرآن للجصاص : ينظر)   ٤(
  . من النساء الاليت هلن صحبة، وال تعرف أسامؤهن، وال كناهن، إنام يعرفن بأقارهبن:خالة جابر بن عبد اهللا األنصاري)   ٥(

 ).١/٢٥٦(، تلقيح فهوم أهل األثر )٧/٤٦٤( أسد الغابة :ينظر
ّاجلد هو)   ٦(  .ارصام النخل، وهو قطع ثمرهت: َ

 ).١٤٠(النهاية يف غريب احلديث : ينظر 
 ).١٤٨٣(برقم) ٢/٦٩١(جواز خروج املعتدة البائن : الطالق، باب: صحيحه ، يف كتاب: مسلم يف : أخرج احلديث)   ٧(
 ).٢٢٩٧(برقم ) ٣٥٠(يف املبتوتة خترج بالنهار : الطالق، باب: سنن أيب داود، كتاب)   ٨(

 ).   ٣٥٠( سنن أيب داود  تعليقه عىل: األلباين يفاوصححه



 
 

 ٥١٣ 

ًدل احلديث عىل جواز خروج املعتدة البائن هنارا؛ لقضاء حوائجها، واملعتـدة : وجه الداللة
 .الرجعية يف معناها
  :الدليل الثالث

ًأن الرشع منع املطلقة الرجعية من اخلروج ليال؛ ألن الليل مظنة الفساد؛ بخالف النهار؛ فإنه 
 .)١(ُ احلوائج واملعاش ورشاء ما حيتاج إليهمظنة قضاء

 :الدليل الرابع
ًأن يف منع املطلقة الرجعية من الترصف واخلروج، إرضارا  هبا، فلـيس كـل النسـاء هلـن مـن 

 .)٢(يترصف هلن
 :الدليل اخلامس

أن لزوم املطلقة للمنزل من حقوق العدة، وهي حق هللا تعاىل، فال يملك الزوج إسقاط يشء 
 .)٣(العدة، كام ال يملك إسقاطهامن حقوق 

 
 :دليل أصحاب القول الثاين

ــاىل ــال تـع M   V  U  T  :ـق   S  R  Q  P  O  N  ML  K  J     I  H
   a  ̀   _  ̂ ]   \  [  Z Y  X  WL)٤(. 

ً أن اهللا تبارك وتعاىل سمى املطلـق بعـال، يف قولـه:وجه الداللة من اآلية الكريمة ْ ِّ:  M  _
   a  ̀L)ًي إذن زوجة، وما دامت زوجة فهي كغريها من الزوجات، خترج ليال و هنارا، ، فه)٥ ًْ

 .)٦(وال يلزمها مالزمة املسكن
 ـــــــــــــــــ

 ).٢٩٨-١١/٢٩٧(املغني : ينظر)   ١(
 ).٤/١٠٢(املنتقى رشح املوطأ : ينظر)   ٢(
 ).١٣/٦٠(كشاف القناع  ،)٩/٥٠٠(، العزيز رشح الوجيز )٦/١٥٥(الوسيط للغزايل : ينظر)   ٣(
 .  من سورة البقرة) ٢٢٨(من اآلية )   ٤(
 .  من سورة البقرة) ٢٢٨(من اآلية )   ٥(
 ).  ١٨٨-١٣/١٨٧(الرشح املمتع البن عثيمني : ينظر)   ٦(



 
 

 ٥١٤ 

 : أدلة القول الثالث
 :الدليل األول

M  8  7  6  5  4    3   2  1  0  :قــال اهللا تبــارك وتعــاىل   /
  :9L)١(. 

ًالسكنى، فرضا واجبا وحقا الزما،  أن اهللا تبارك وتعاىل جعل للمطلقة املعتدة :وجه الداللة ً ً ً
 .)٢(فال جيوز للزوج أن يمسك حقها عنها، وال جيوز هلا أن تسقطه عن الزوج

بأن املنهي عنه يف هذه اآلية هـو اخلـروج مـن بيـت الـزوج : نوقش: مناقشة وجه االستدالل
فلـم ينهـى  أما خروجهـا لقضـاء حوائجهـا - كام سبق بيانه-بالكلية، وهذ جممع عىل عدم جوازه

 . عنه
 :الدليل الثاين

 .)٣(M  &  %  $  #  "  !L  :قال اهللا عز وجل
، )٤( أن اهللا تعاىل أمر باإلسكان، وهذا يتضمن النهـي عـن اإلخـراج واخلـروج:وجه الداللة

 .)٥(ًوالضمري يف هذه اآلية عائد عىل املطلقات عموما
، واخلـروج بالنهـار ال ينـايف  بأن اآلية نصت عىل اإلسـكان:نوقش:مناقشة وجه االستدالل

 .)٦(السكنى ، فال يصح القول بأن اآلية منعت من ذلك
 :الدليل الثالث

، )٧( ًأن املطلقة الرجعية جيب عليها لزوم منزهلا؛ حلق اهللا تعاىل، قياسا عىل املتوىف عنها زوجها
 ـــــــــــــــــ

 . من سورة الطالق) ١(من اآلية )   ١(
 ).٤/١٦٥(، البحر الرائق )٣/٢٠٥(بدائع الصنائع : ينظر)   ٢(
 .من سورة الطالق) ٦(من اآلية )   ٣(
 ).٣/٢٠٥(بدائع الصنائع : ينظر)   ٤(
 ).٢/٦٧٨(ب املعونة للقايض عبد الوها: ينظر)   ٥(
 ).٤/١٠٢(املنتقى رشح املوطأ : ينظر)   ٦(
 ).٣/٩٢(القواعد البن رجب تقرير : ينظر)   ٧(



 
 

 ٥١٥ 

 تعـاىل، فـال سواء أذن هلا الزوج يف اخلروج أم مل يأذن؛ ألن ذلك من حقوق العـدة، وهـي حـق هللا
 .)١(يملك الزوج إسقاط يشء من حقوق العدة؛ كالسكنى، كام ال يملك إسقاط العدة

 :مناقشة الدليل الثالث
أن املتوىف : أن قياس املطلقة الرجعية عىل املتوىف عنها زوجها قياس مع الفارق، وبيان الفرق

الـزوج، وهـذا املعنـى غـري ًجيب عليها لزوم املسكن؛ إظهارا للحزن والتأسف عـىل عنها زوجها 
 . موجود يف املطلقة الرجعية

 :الدليل الرابع
ِّ أن الزوج املطلق حيتاج إىل حتصني ماءه، ومنع مطلقته من اخلـروج طريـق التحصـني للـامء؛  ُ

 .)٢(ألن خروج املطلقة يريب الزوج
ا يريـب، ال نسلم هبذا التعليل، فخروج املطلقة حلاجتهـا لـيس فيـه مـ:  الرابعمناقشة الدليل

 .واألصل يف املسلمة السالمة والعفاف
  :الدليل اخلامس

أن نفـقـة املطلـقـة الرجعـيـة ـعـىل اـلـزوج؛ ـفـال حتـتـاج إىل اـخلـروج؛ للتكـسـب، والبـحـث ـعـن 
 .)٣(الرزق
 

 :املوازنة والرتجيح
:  من خالل النظر يف األقوال يف املسألة، وما استدلوا به، يظهر رجحان القول األول، القائل

 :وذلك لآليت ًخروج املطلقة الرجعية من مكان العدة هنارا؛ للعذر واحلاجة؛بجواز 
ً يف جواز خروج املعتدة هنـارا؛ إذا احتاجـت لـذلك، واملطلقـة tعموم حديث جابر : ًأوال

 . الرجعية داخلة يف هذا العموم
قد ال جتد  أن املرأة املعتدة من الطالق الرجعي، قد حتتاج للخروج؛ لقضاء حوائجها، وً:ثانيا

 ـــــــــــــــــ
 ).١٣/٦٠(كشاف القناع : ينظر)   ١(
 ).٣/٢٠٥(بدائع الصنائع : ينظر)   ٢(
 .املصدر السابق: ينظر)   ٣(



 
 

 ٥١٦ 

 . من ينوب عنها، فكان هلا اخلروج
 أن لزوم املنزل من حقوق العدة، وهي حق هللا تعاىل، فال يملك الزوج إسقاط يشء من ً:ثالثا

حقوقها، كام ال يملك إسقاطها، فكان للمعتدة اخلروج، وقيد اإلذن بخروجها لقضاء حوائجهـا 
 .)١(ومصاحلها

 
 :زوجهاخروج الزوجة من بيت : الفرع الثاين

إذا أرادت املـرأة اخلـروج ـمـن بيـت زوجهـا؛ حلاجـة، أو لزيـارة أبوـهيـا، أو :  صـورة املسـألة
 للعمل، فهل هلا اخلروج ؟

 
 :األقوال يف املسألة

 : اختلف العلامء يف هذه املسألة عىل قولني
 .  أن للمرأة اخلروج من بيت زوجها بإذنه:القول األول

 .)٥(، واحلنابلة)٤(، والشافعية)٣(املالكية، وقول )٢(ٌوهو قول لبعض احلنفية
 .ً ليس للمرأة اخلروج من بيتها مطلقا:القول الثاين

 .)٦( وهو قول احلنفية
 ـــــــــــــــــ

 ).١٣/٦٠( القناع ، كشاف)٩/٥٠٠(، العزيز رشح الوجيز )٦/١٥٥(الوسيط للغزايل : ينظر)   ١(
 ).٨/٤٨٤(، حاشية ابن عابدين عىل الدر املختار )١/٤٩٣(، جممع األهنر )٤/٢١٢(البحر الرائق : ينظر)   ٢(
، )٤/١٨٨( خليل للخريش خمترص، رشح )٤/١٨٨( ، مواهب اجلليل مع مواهب اجلليل)٤/١٨٨( واإلكليل التاج: ينظر)  ٣(

 .)٢/٥١٢(حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري
 مع )٧/٤٥٦(، حتفة املحتاج )٣/٢٣٩(، أسنى املطالب )٨/٤١٦(، روضة الطالبني )٤/٢٣٢(املهذب للشريازي : ينظر)   ٤(

 .)٢/٤١٩(، هناية املحتاج حوايش الرشواين وابن قاسم
ات ، رشح منتهـى اإلراد)١٢/١٠١(، كشاف القناع )٨/٣٦٠(، اإلنصاف )٧/٢٠٣(، املبدع )٨/٣٩٨(الفروع : ينظر)   ٥(

 ).٥/٢٧١(، مطالب أويل النهى )٥/٣١٥(للبهويت 
 ). ١/٢٧٠(، الفتاوى اهلندية )٢/٣٣١(بدائع الصنائع : ينظر)   ٦(



 
 

 

 :أدلة القولني
 : أدلة القول األول
 :الدليل األول

 .)٢(»ذن يل أن آيت أبويأتأ« : r، وفيه أهنا قالت للنبي )١( يف قصة اإلفكt حديث عائشة 
 احلديث عىل أن الزوجة ال تذهب إىل بيت أبوهيا إال بإذن زوجها، فإذا أذن  دل:وجه الداللة

 .)٣(هلا جاز هلا اخلروج
 :الدليل الثاين

ُإذا استأذنت امـرأة أحـدكم إىل املسـجد فـال ( :أنه قال r  عن النبيtعن عبد اهللا بن عمر  ْ
 .)٤()يمنعها 

رج مـن بيـت زوجهـا إال بإذنـه؛  دل احلـديث عـىل أن املـرأة ال ختـ:وجه الداللة من احلديث
لتوجه األمر لألزواج باإلذن، وختصيص هني األزواج عن منع الزوجة من الـذهاب للمسـاجد، 

 .)٥(يقتيض بمفهومه جواز املنع يف غري املساجد
 :الدليل الثالث

ّقد أذن لكن أن خترجن حلوائجكن : ( r قال النبي: عن عائشة ريض اهللا عنها قالت ّ ِّ ُ()٦(. 
 ـــــــــــــــــ

ًحينام امتهت أم املؤمنني عائشة ريض اهللا عنها يف عرضها هبتانا وزورا)   ١( ً   . 
-٨٤٠(]١٢: النور[M   D   C  BL : تعاىلقول اهللا: التفسري، باب: صحيحه ، يف كتاب: البخاري يف : أخرج احلديث)   ٢(

 ).٤٧٥٠(برقم) ٨٤١
 .واللفظ هلام ،)٢٧٧٠(برقم) ٢/١٢٧٥(وقبول توبة القاذف  يف حديث اإلفك،: التوبة، باب : صحيحه ، يف كتاب: ومسلم يف 

 .)٨/٥٨(طرح التثريب : ينظر)   ٣(
) ٩٤١(ذان املرأة زوجها يف اخلروج إىل املسجد ، ونحوه استئ: النكاح، باب: صحيحه، كتاب: البخاري يف: أخرج احلديث)   ٤(

 ).٥٢٣٨(برقم 
، )٤٤٢(بـرقم) ١/٢٠٦(خروج النساء إىل املساجد إذا مل يرتتب عليه فتنـة : الصالة، باب : صحيحه، كتاب: ومسلم يف
 .واللفظ هلام

 ).٢/٤٠٤(فتح الباري : ينظر)   ٥(
 .، واللفظ له)٥٢٣٧(برقم ) ٩٤١(خروج النساء حلوائجهن :  النكاح، باب:صحيحه، كتاب: البخاري يف: أخرج احلديث)   ٦(

= 

٥١٧ 



 
 

 ٥١٨ 

 قد أذن لنسائه يف اخلروج؛ لقضـاء حـوائجهن، وهـذا rأن النبي : داللة من احلديثوجه ال
 . يدل عىل أن األصل للمرأة أن ال خترج إال بإذن زوجها، وإذا أذن هلا جاز  هلا أن خترج

  :الدليل الرابع
 .)٣() عندكم)٢(ّفإنام هن عوان: (  ، أنه قالrعن النبي  )١(tعن عمرو بن األحوص 

 أفاد احلديث أن املرأة بمنزلة األسري عند الرجل، واألسري ال يفعل :من احلديث لةوجه الدال
 .)٤(ًشيئا إال باإلذن، وعليه ال خترج املرأة من منزل زوجها لغري حاجة إال بإذنه

 :الدليل اخلامس
املرأة خترج من بيت : ثالثة ال تقبل صالهتم( :  أنه قالrعن النبي )٥(tعن سلامن الفاريس 
 ــــــــــــــــــ

 ). ٢١٧٠(برقم ) ٢/١٠٣٧(اخلروج للنساء لقضاء حاجة اإلنسان : السالم، باب: صحيحه، كتاب: ومسلم يف  =
من رواية  عمرو بن األحوص بن جعفر بن كالب اجلشمي، وهو من بني جشم بن سعد، له حديث يف السنن األربعة، :هو)   ١(

 .ابنه سليامن عنه، أنه شهد حجة الوداع، وقد شهد الريموك يف زمن عمر
 ).٤/٥٩٨(، اإلصابة يف متييز الصحابة  )٤/٢٠٠(، أسد الغابة )٥٠٣( االستيعاب يف معرفة األصحاب :ينظر يف ترمجته

 .أرساء، أو كاألرساء: أي: )عوان(: قوله)   ٢(
 ).   ٦٤٧(النهاية يف غريب احلديث : ينظر

« :، وقال)١١٦٣(برقم ) ٢٧٦(ما جاء يف حق املرأة عىل زوجها : الرضاع، باب: سننه، كتاب: الرتمذي يف: أخرج احلديث )   ٣(
 .»حسن صحيح 

 ).٩١٢٤(برقم ) ٨/٢٦٤(كيف الرضب : عرشة النساء، باب: السنن الكربى، كتاب: والنسائي يف
 ).١٨٥١(برقم ) ٣٢٢(ملرأة عىل الزوج حق ا: النكاح، باب: سننه، كتاب: وابن ماجه يف

 ).١٥٥٠٧(برقم) ٢٤/٢٦٦(ًاملسند ، خمترصا : وأمحد يف
رجالـه ثقـات رجـال الشـيخني، غـري سـليامن بـن عمـرو، « :، وقال)٧/٩٦(إرواء الغليل: األلباين يف: ن احلديثَّوحس

 .»وللحديث شاهد يرتقي به إىل احلسن 
  .»مقبول«): ٢٨٧(التقريب :  وقال ابن حجر عنه يف،سليامن بن األحوص : )٤/٣١٤(الثقات : ابن حبان يف ذكرقد و

 ).٣/٢٣٢(الفتاوى الكربى : ينظر)   ٤(
بل أصله من : ، ويعرف بسلامن اخلري، أصله من فارس، وقيلrإنه موىل رسول اهللا : سلامن الفاريس، أبو عبداهللا، يقال: هو)   ٥(

ًار بحفره، وكان حربا، عاملا، زاهداأصبهان، أول مشاهده اخلندق، وهو الذي أش ً  .هـ٣٥تويف يف آخر خالفة عثامن سنة ، ً
 ).  ٣/١٤١(، اإلصابة يف متييز الصحابة )٢٩١ (يف معرفة األصحاب االستيعاب: ينظر يف ترمجته



 
 

 ٥١٩ 

 .)١()جها بغري إذنهزو
 دل احلديث عىل أن املرأة التي خترج بغري إذن زوجها، ال تقبل هلا صالة، فـإذا :وجه الداللة

 .خرجت بإذنه، مل تدخل يف هذا الوعيد
 

 : أدلة القول الثاين
 :الدليل األول

 .)٢(M  H  G   FL : قال اهللا تعاىل 
 .)٣(رات بلزوم البيوت، منهيات عن اخلروج يف اآلية داللة عىل أن النساء مأمو:وجه الداللة

 بأن اآلية دلت عىل أن األصل قـرار املـرأة يف بيتهـا، :يمكن أن يناقش: مناقشة الدليل األول
 .وذلك ليمنع من خروجها لقضاء حوائجها

 :الدليل الثاين
#  $M  :قال اهللا تبارك وتعاىل   "  !L)٤(. 

ْأن أمـر اهللا تبـارك وتعـاىل : وجه الداللـة باإلسـكان للزوجـات، فيـه داللـة عـىل النهـي عـن َ
 .)٥(ٌاخلروج والربوز واإلخراج، إذ األمر باليشء هني عن ضده

 ـــــــــــــــــ
بـرقم ) ٣/٣٦٦(يف اإلمام يؤم القـوم وهـم لـه كـارهون : الصالة، باب: مصنفه، كتاب: ابن أيب شيبة يف: أخرج احلديث)   ١(

)٤١٣٥.( 
بواـسـطة حمـقـق أحادـيـث املطاـلـب العالـيـة الـبـن » ـهـذا إـسـناد رجاـلـه ثـقـات « : إـحتـاف املـهـرة: وـقـال البوـصـريي يف

 . نه املحققَّ، وحس)٣/٧٨٢(حجر
 . من سورة األحزاب ) ٣٣(من اآلية )   ٢(
 ).٢٣٠-٥/٢٢٩(أحكام القرآن للجصاص : ينظر)   ٣(
 . الطالق من سورة ) ٦(من اآلية )   ٤(
 ). ٢/٣٣١(بدائع الصنائع : ينظر)   ٥(

، التمهيـد أليب اخلطـاب )١/٢٦١ ( للشريازيرشح اللمع:  يف "األمر باليشء هني عن ضده":  األصوليةقاعدةالوتنظر 
 ). ١/٢١٧(،  روضة الناظر )١/٣٢٩(



 
 

 ٥٢٠ 

 :مناقشة وجه االستدالل
بعدم التسليم بام ذكر؛  فإن اآلية واردة يف األمـر باإلسـكان، والنهـي لـألزواج عـن إخـراج 

 .، فلم تنه عنه اآليةالزوجات بالكلية، أما خروج الزوجات بإذن أزواجهن؛ للحاجه
  :الدليل الثالث 
!  "  #  $  %  &  '  )   (*  +  ,  M  :قال اهللا عـز وجـل 

4    3   2  1  0  /  .-L)١(. 
 .ٌ أن هذه اآلية نص يف حتريم إخراج املرأة، وحتريم خروجها من بيت الزوجية:وجه الداللة

ج املفارقة، وليس اخلروج؛ ألجل خرو: أن اخلروج املنهي عنه هنا: مناقشة وجه االستدالل
 .الزيارة، أوالعمل، أوغري ذلك

 :الدليل الرابع
ـداهللا ـبـن مـسـعود  ـي t ـعـن عـب ـالr أن النـب ـترشفها : ( ـق ـإذا خرـجـت اـس ـرأة ـعـورة ، ـف اـمل

 .)٢()الشيطان
َّ دل احلديث عىل أن املرأة إذا خرجت من بيتها، زينها الشيطان يف نظر الرجال، :وجه الداللة

 .قبح للمرأة أن خترج، وأن تربزُلذلك يست
 :الدليل اخلامس

 السـكن والنسـب؛ ألن اخلـروج َّ أن املرأة لو مل تكن ممنوعـة مـن اخلـروج والـربوز؛ الختـل
 .)٣(والربوز مما يريب الزوج، وحيمله عىل نفي النسب

نشأ بعدم التسليم هبذا التعليل؛ ألن هذا توهم مل ي: يمكن أن يناقش: مناقشة الدليل اخلامس 
 بالسكن والنسب، وليس فيه ما يريب؛ ألن األصل ّلُعن دليل، فإن خروج املرأة حلوائجها ال خي

 .يف املسلمة السالمة
 ـــــــــــــــــ

 . من سورة الطالق) ١(من اآلية )   ١(
 . »حديث حسن غريب «: ، وقال)١١٧٣( برقم) ٢٧٨(ٌالرضاع، باب من دون ترمجة :  كتابسننه، يف: الرتمذي يف: أخرج احلديث)   ٢(

 ).  ٢٧٨( تعليقه عىل سنن الرتمذي :وصححه األلباين يف
 ). ٢/٣٣١(بدائع الصنائع : ينظر)   ٣(



 
 

 

 :املوازنة والرتجيح
: من خالل النظر يف األقوال يف املسألة ، وما استدلوا به ، يظهر رجحان القول األول، القائل

 :بجواز خروج املرأة بإذن زوجها؛ وذلك لآليت
 .عموم األحاديث الدالة عىل جواز خروج املرأة من بيتها بإذن زوجها: ًأوال
ٌقد يكون يف خروج املرأة صلة لألرحام، وشهود ملجـالس اخلـري والـذكر: ًثانيا ؛ فلـذلك هلـا ٌ
 .ن زوجهاذاخلروج بإ

 
 :  مذاهب العلامء يف اعتبار الفرق-ب 

 :اختلف العلامء يف اعتبار الفرق ،عىل قولني
 . الفرق بني املطلقة الرجعية والزوجة يف اخلروج:ول األولالق

، وهو اختيـار شـيخ )٤(، واحلنابلة)٣(، والشافعية)٢(قول املالكية، و)١(ٌوهوقول لبعض احلنفية

 ـــــــــــــــــ
-٤/١٦٥( اهلدايـة ، العنايـة رشح)٣/٢٠٥(، بدائع الصـنائع )٦/٣٢(املبسوط : ينظر قوهلم يف خروج املطلقة الرجعية)   ١(

 ). ٤/١٦٥(مع فتح القدير، البحر الرائق ) ١٦٦
، حاشية ابن عابدين عىل الدر املختـار )١/٤٩٣(، جممع األهنر )٤/٢١٢(البحر الرائق : وينظر قوهلم يف خروج الزوجة

)٨/٤٨٤.( 
، املعونـة للقـايض عبـد الوهـاب )٥/٦٤(، النوادر والزيادات )٥/١٤٠(املدونة : ينظر قوهلم يف خروج املطلقة الرجعية)   ٢(

 ).٤/١٥٩( خليل للخريش خمترص، رشح )٢/٥٨١(، عقد اجلواهر الثمينة )٢/٦١٨(، الكايف البن عبد الرب )٢/٦٧٦(
، رشح خمترص )٤/١٨٨(، مواهب اجلليل  مع مواهب اجلليل)٤/١٨٨(التاج واإلكليل : وينظر قوهلم يف خروج الزوجة

 ).٢/٥١٢(دسوقي عىل الرشح الكبري ، حاشية ال)٤/١٨٨(خليل للخريش 
-٩/٤٩٦(، العزيـز رشح الـوجيز )٦/١٥٥( ، الوسيط للغـزايل)٦/٥٩٥(األم : ينظر قوهلم يف خروج املطلقة الرجعية)   ٣(

 ). ٨/٤١٥(، روضة الطالبني )٤٩٧
، )٣/٢٣٩(، أسنى املطالـب )٨/٤١٦(، روضة الطالبني )٤/٢٣٢(املهذب للشريازي : وينظر قوهلم يف خروج الزوجة

 ،)٢/٤١٩(، هناية املحتاج  مع حوايش الرشواين وابن قاسم)٧/٤٥٦(حتفة املحتاج 
، )٩/٣١٣(، اإلنصاف )٨/١٤٨(، املبدع )٩/٢٦٦( ، الفروع)١١/٢٩٧(املغني : ينظر قوهلم يف خروج املطلقة الرجعية)   ٤(

 ). ١٣/٦٠(كشاف القناع 
= 

٥٢١ 



 
 

 ٥٢٢ 

 .)١(اإلسالم ابن تيميه
 .عدم الفرق بني املطلقة الرجعية والزوجة يف اخلروج: القول الثاين

 :ه اجلمع بني املطلقة الرجعية، والزوجة عىل قولنيوأصحاب هذا القول اختلفوا يف وج
 .أن املطلقة الرجعية والزوجة سواء يف عدم اخلروج: القول األول

 .)٢(وهو قول احلنفية
 .أن املطلقة الرجعية والزوجة سواء يف جواز اخلروج: القول الثاين

 .)٣(ٌوهو قول للحنابلة
  :الرتجيح

ألة، وأدلتهم، ظهر يل أن اعتبار الفـرق هـو األرجـح، وهـو       بعد النظر يف األقوال يف املس
ألن املرأة بعد الطالق ال يباح هلا اخلروج الفرق بني املطلقة الرجعية، والزوجة يف اخلروج؛ وذلك 

ًمطلقا، وإن أذن هلا الزوج باخلروج؛ بخالف ما قبـل الطـالق؛ ألن حرمـة اخلـروج بعـد الطـالق 
 تعاىل فال يملك إبطاله؛ بخالف ما قبل الطالق؛ ألن احلرمة حينئذ ملكان العدة، ويف العدة حق اهللا

 .)٤(حلق الزوج خاصة، فيملك إبطال حق نفسه باإلذن باخلروج
 
   

 ــــــــــــــــــ
، )١٢/١٠١(، كشاف القناع )٨/٣٦٠(، اإلنصاف )٧/٢٠٣(املبدع ، )٨/٣٩٨(الفروع : وينظر قوهلم يف خروج الزوجة =

 ).٥/٢٧١(، مطالب أويل النهى )٥/٣١٥(رشح منتهى اإلرادات للبهويت 
 ).١/٢٧٧(جامع املسائل : ينظر)   ١(
-٤/١٦٥(، العنايـة رشح اهلدايـة )٣/٢٠٥(، بدائع الصـنائع )٦/٣٢(املبسوط : ينظر قوهلم يف خروج املطلقة الرجعية)   ٢(

 ).٤/١٦٥(مع فتح القدير، البحر الرائق ) ١٦٦
 ). ١/٢٧٠( ، الفتاوى اهلندية)٢/٣٣١(بدائع الصنائع : وينظر قوهلم يف خروج الزوجة

 ).٩/٣١٣(، اإلنصاف )٩/٢٦٦(الفروع : ينظر قوهلم يف خروج املطلقة الرجعية)   ٣(
، )١٢/١٠١(، كشاف القناع )٨/٣٦٠( اإلنصاف ،)٧/٢٠٣(، املبدع )٨/٣٩٨(الفروع : وينظر قوهلم يف خروج الزوجة
 ).٥/٢٧١(، مطالب أويل النهى )٥/٣١٥(رشح منتهى اإلرادات للبهويت 

 ).٣/٢٠٥(بدائع الصنائع : ينظر)   ٤(



 
 

 ٥٢٣ 

 .يف كال الفرعني خروج للزوجة من البيت
  

ة عليها لزوم املسكن، فال خترج إال لرضورة أو حاجة؛ بخـالف الزوجـة، أن املطلقة الرجعي
 .فال جيب عليها لزوم املسكن، بل هلا اخلروج للزيارة ونحوها

 
 

ِّطلقـت خـالتي، :  قـالt مـا رواه  جـابر :يف جواز خروج املطلقـة الرجعيـة: الدليل األول ُ
ّفأرادت أن جتد نخلها، فزجره ُ ّبـىل، فجـدي نخلـك، : ( ، فقـالrا رجل أن ختـرج، فأتـت النبـي َ ُ

 .)١()ًفإنك عسى أن تصدقي، أو تفعيل معروفا 
 : r قال النبي: ما روته عائشة ريض اهللا عنها قالت: الزوجة يف جواز خروج: الدليل الثاين

ّقد أذن لكن أن خترجن حلوائجكن( ّ ِّ ُ( )٢(. 
 يقف عىل إذن الزوج؛ ألن احلرمة حلقه فيملك إبطاهلا  أن اخلروج يف النكاح:الدليل الثالث

، ويقف يف العدة عىل إذن الزوج، وإذن اهللا، وإذن اهللا إنام هـو بقـدر العـذر املوجـب لـه )٣(باإلذن
 .)٤(بحسب احلاجة إليه

       

 ـــــــــــــــــ
 .)٥١٢ص  (تقدم  خترجيه)   ١(
 .)٥١٧ص  (تقدم  خترجيه)   ٢(
 ). ٤/١٦٦(البحر الرائق : ينظر)   ٣(
 ).٣/٢٠٥(بدائع الصنائع : ينظر)   ٤(



 
 

 ٥٢٤ 

 


 
 

ـيخ اإلـسـال ـال ـش ـة رمحــه اهللا ـق ـن تيمـي ـاىل  « :م اـب ـال تـع M    3   2  1  0  :ـق   /
  :9  8  7  6  5  4L)وهذا حكم املطلقة الرجعية، فإن زوجها أحق هبا ما )١ ،

دامت يف العدة، فليست كالزوجة من كل وجه، وال كالبائن من كل وجه؛ بخالف الزوجة فإن هلا 
 .)٢(»ها بال إذهنا أن خترج بإذن زوجها، والبائن لزوجها أن خيرج

 
  

 :نيي مذاهب العلامء يف أحكام الفرعني الفقه–أ 
 .خروج املطلقة الرجعية من بيت زوجها :الفرع األول

ة يف وقد تقدم بحث هذا الفرع يف املبحـث األول يف الفـرق بـني املطلقـة الرجعيـة   والزوجـ
بجـواز خـروج املطلقـة :  القـول، وتقـدم أن القـول الـراجح يف املسـألة، هـو)٣(اخلروج من البيت

 :وذلك لآليت ًالرجعية من مكان العدة هنارا؛ للعذر واحلاجة؛
ًيف جواز خروج املعتدة هنـارا؛ لقضـاء حوائجهـا، واملطلقـة )٤( tعموم حديث جابر : ًأوال

 . الرجعية داخلة يف هذا العموم
 أن املرأة املعتدة من الطالق الرجعي، قد حتتاج للخروج؛ لقضاء حوائجها، وقد ال جتد ً:انياث

 . من ينوب عنها، فكان هلا اخلروج
 

 ـــــــــــــــــ
 . من سورة الطالق) ١(من اآلية )   ١(
 ).١/٢٧٧(جامع املسائل )   ٢(
  .٥١٠ ص: ينظر)   ٣(
 .   )٥١٢ص  (تقدم  ختريج احلديث)   ٤(



 
 

 ٥٢٥ 

 :خروج املطلقة البائن من بيت زوجها: الفرع الثاين
إذا طلـق الرجـل امرأتـه الطلقـة الثالثـة، وبانـت منـه، فهـل تعتـد يف منـزل :  صورة املسـألة 

 إذا اعتدت هل هلا اخلروج من مكان العدة ؟زوجها؟ و
 
 :األقوال

 :اختلف العلامء يف ذلك عىل ثالثة أقوال
 . أن املطلقة البائن ال جتب عليها العدة يف منزل الزوج، وتعتد حيث شاءت:القول األول

 .)٢(، واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية)١(وهو املذهب عند احلنابلة
 .ًالبائن تعتد يف منزل الزوج، وال خترج من مكان العدة مطلقاأن املطلقة : القول الثاين

 .)٤(ٌ، وقول لإلمام الشافعي يف القديم)٣( وهو قول احلنفية
 .ً أن املطلقة البائن تعتد يف منزل الزوج، وهلا اخلروج من مكان العدة هنارا:القول الثالث

 .)٧(رواية عند احلنابلة، و)٦(، والقول اجلديد لإلمام الشافعي)٥(وهو قول املالكية 

 ـــــــــــــــــ
، املبدع )٩/٢٦٣(، الفروع )٥/٥٨١ (الزركيش، رشح )١١/٣٠٠(، املغني )٤/٣٤٩( روؤس املسائل للعكربي: ينظر)    ١(

 ). ١٣/٥٧(، كشاف القناع )٩/٣١٢(، اإلنصاف )٨/١٤٧(
 ).١/٢٧٧(جامع املسائل    )٢(
 ).٢/٦٩٩ ( للمنبجي، اللباب)٣/١٧٨(، االختيار لتعليل املختار )٣/٢٠٥(، بدائع الصنائع )٦/٣٢(املبسوط : ينظر)    ٣(
 ).٨/٤١٦(، روضة الطالبني )٩/٥١١(، العزيز رشح الوجيز )٤/٥٥٧(املهذب للشريازي : ينظر)    ٤(
، الكـايف البـن )٢/٦٧٦(، املعونة للقايض عبـد الوهـاب )٥/٣٤(، النوادر والزيادات )١٤١-٥/١٤٠(املدونة : ينظر)    ٥(

 ). ٢/٥٨٠(، عقد اجلواهر الثمينة )٢/٦٢٣(عبدالرب 
-٩/٤٩٦(، العزيـز رشح الـوجيز )٦/١٥٥(، الوسيط للغـزايل )٤/٥٥٧(، املهذب للشريازي )٦/٥٧٤(األم : ينظر)    ٦(

 . مع حوايش الرشواين وابن قاسم)٨/٢٦١(، حتفة املحتاج )٣/٤٠٣(نى املطالب ، أس)٤٩٧
، رشح منتهـى )٩/٣١٢(، اإلنصـاف )٩/٢٦٣(، الفروع )١١/٢٩٧(، املغني )٣٢٢(اإلرشاد إىل سبيل الرشاد : ينظر)    ٧(

 ).٥/٦١٤(اإلرادات للبهويت 



 
 

 ٥٢٦ 

 :أدلة األقوال
 : أدلة القول األول
 :الدليل األول

 وكـان أنفـق rيف عهـد النبـي )٢(، أنه طلقها زوجهـا)١(عن فاطمة بنت قيس ريض اهللا عنها
ٍعليها نفقة دون، فلام رأت ذلك، قالت واهللا ألعلمن رسول اهللا، فإن كان يل نفقة أخذت الذي « : َ

: ، فقـال»rفذكرت ذلـك لرسـول اهللا « :، قالت»ًقة، مل آخذ منه شيئا  يل نفيصلحني، وإن مل تكن
 .)٣ ( )ال نفقة لك وال سكنى(

امـرأة يغشـاها أصـحايب ، : (، ثـم قـال)٥())٤(َفأمرهـا أن تعتـد يف بيـت أم رشيـك:( ويف لفظ
 ).اعتدي عند أم مكتوم 

 ـــــــــــــــــ
ُلقرشية الفهرية، أخت الضحاك بن قيس، قيلفاطمة بنت قيس بن خالد األكرب بن وهب بن ثعلبة ا: هي   )١( َ ْ كانت أكرب منـه : ِ

ُبعرش سنني، وكانت من املهاجرات األول، هلا عقل، وكامل، وهي التي طلقها أبو حفص بن املغرية، فأمرها رسول اهللا صىل 
َاهللا عليه وسلم أن تعتد يف بيت ابن أم مكتوم، وقدمت الكوفة عىل أخيها الضحاك بن قيس، ِ َ ُ َّ ً وكان أمريا، ويف بيتها اجتمع ّ

 .أصحاب الشورى ملا قتل عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنهم، وروت عن النبي أحاديث
، اإلصابة )٢/٣١٩( ، سري أعالم النبالء)٧/٢٤٨(، أسد الغابة )٩٢٩( االستيعاب يف معرفة األصحاب :ينظر يف ترمجتها

 ).٨/٧٠(يف متييز الصحابة 
: عبد احلميد، وقيل: فقيل: أبو حفص بن املغرية، واألول أصح، واختلف يف اسمه: بن املغرية، وقيلأبو عمرو حفص : هو)   ٢(

 .أمحد، وهو الصحيح
 ).    ٢/١٠٦٠(، املستفاد من مبهامت املتن واإلسناد )٤/٢٦٦(املفهم ملا أشكل من تلخيص مسلم : ينظر

 ). ١٤٨٠(برقم ) ٢/٦٨٦(ًملطلقة ثالثا ال نفقة هلا ا: الطالق، باب: صحيحه، كتاب: مسلم يف: أخرج احلديث)   ٣(
 أم رشيـك القرشـية العامريـة، : هـي: فقيـل): ٤/٢٦٩(املفهم :  هنا كام ذكر ذلك القرطبي يفبأم رشيكاختلف يف املراد )   ٤(

 .اسمها غزيلة: غزية بنت دودان بن عوف بن عمرو القرشية العامرية، وقيل :واسمها
 ).٨/٢٣٨( ، اإلصابة يف متييز الصحابة )٩٥٥(تيعاب االس: ينظر يف ترمجتها

هي أم رشيك بنت أنس بن رافع بن امرىء القيس بن زيد األنصارية، وهـي مـن : هي أم رشيك األنصارية، وقيل: وقيل
 .اخلزرجية هي أم رشيك بنت خالد بن خنيس بن لوذان بن اخلزرج بن ساعدة بن األنصارية: املبايعات، وقيل
 ).   ٨/٢٣٦( ، اإلصابة يف متييز الصحابة )٢٥٥ /٢(سري أعالم النبالء : تهمينظر يف ترمج

 ).١٤٨٠(برقم ) ٢/٦٨٦(ًاملطلقة ثالثا ال نفقة هلا : الطالق، باب: صحيحه، كتاب: مسلم يف: أخرج احلديث)   ٥(



 
 

 

يـت زوجهـا، وذلـك يف أي مـا دل احلديث عىل أن املعتدة البائن تعتد يف غري ب: وجه الداللة
 .كان شاءت

 مـن rوهذا نص يف إسقاط السكنى يف حق املبتوتـة، وقـد نقلهـا النبـي « : )١(قال العكربي
ًمنزل زوجها، فلو كان لبثها يف بيت زوجها واجبا، مل ينقلها عنه  ُ«)٢( . 

 : نوقش من ثالثة أوجه: مناقشة االستدالل باحلديث
ال نـرتك كتـاب اهللا « :  بقولـه)٣(اب ريض اهللا عنه، أنكر ذلك أن عمر بن اخلط:الوجه األول

/  M  : لقول امرأة، ال ندري لعلها حفظت أو نسيت، هلا السكنى والنفقة، وتال اآليةrوسنة نبينا 
:9  8  7  6  5  4    3   2  1  0L)٥( »)٤(. 

، حجـة  يف دفـع حـديث فاطمـة ريض اهللا عنهـاtومـا احـتج بـه عمـر « : )٦(قال الطحاوي
&  '  M  :صحيحة؛ وذلك أن اهللا عز وجـل قـال   %  $  #  "  !L)ثـم )٧ 

 . »)٨(M  N  M  L  K  J   I  H  GL  :قال
مـا « : أن عائشـة ريض اهللا عنهـا أنكـرت عـىل فاطمـة ريض اهللا عنهـا، فقالـت:الوجه الثـاين

 . ال سكنى وال نفقة: ، يعني يف قوهلا)٩(»لفاطمة، أال تتقي اهللا 

 ـــــــــــــــــ
ًان عابدا صاحلا، روى عنـه مجاعـة َّ عمر بن حممد بن رجاء أبو حفص العكربي، حدث عن عبداهللا بن اإلمام أمحد، وك:هو)   ١( ً

 . هـ٣٣٩تويف سنة ، منهم أبو عبداهللا بن بطة
 ).٢/٢٤٧(، املنهج األمحد )٢/٣٠٦(، املقصد األرشد )١٧/٥٤٢( ، سري أعالم النبالء)٣/١٠٦(طبقات احلنابلة : ينظر يف ترمجته

 ).٤/٣٤٨(روؤس املسائل )   ٢(
 ).١٠/١٠٣(رشح مسلم للنووي ، )٧٠١-٢/٧٠٠ ( للمنبجياللباب: ينظر)   ٣(
 .من سورة الطالق) ١(من اآلية )   ٤(
 ).١٤٨٠(برقم ) ٢/٦٨٩(ًاملطلقة ثالثا ال نفقة هلا : الطالق، باب: صحيحه، يف كتاب: مسلم يف: أخرج األثر)   ٥(
 ). ٣/٧٠(رشح معاين اآلثار )   ٦(
 .من سورة الطالق) ١(من اآلية )   ٧(
 . رة الطالقمن سو) ١(من اآلية )   ٨(
 . له، واللفظ)٥٣٢٨-٥٣٢٣(برقم  ) ٩٥٧(قصة فاطمة بنت قيس : الطالق، باب: صحيحه، كتاب: البخاري يف: أخرج األثر)   ٩(

= 

٥٢٧ 



 
 

 ٥٢٨ 

 عىل فرض أن احلـديث صـحيح، فـإن نفـي السـكنى كـان بسـبب اسـتطالتها :الثالثالوجه 
، )١(بلساهنا عـىل أمحائهـا، فأمروهـا باالنتقـال، فلـام كـان سـبب النقلـة مـن جهتهـا، كانـت ناشـزة

 .)٢(فسقطت سكناها
أن فاطمة كانت يف مكان خيشى عليها فيـه، كـام ذكـرت ذلـك عائشـة : وقيل أن سبب النقلة

إن فاطمة كانت يف مكان وحش، فخيف عىل ناحيتها، فلـذلك رخـص « : ها، فقالتريض اهللا عن
 .)٣( »rهلا النبي 

 :وأجيب عن هذه املناقشات من عدة أوجه
 .)٤( »ال نرتك كتاب اهللا« : t أما قول عمر :الوجه األول
/  M  :بينـي وبيـنكم القـرآن، قـال تعـاىل«  : بأن فاطمة ملا أنكروا عليها، قالـت:فيجاب عنه

   2  1  0L)فكيـف  ، هذا ملن كانت له مراجعة ، فأي أمر حيـدث بعـد الـثالث؟)٥
، وهـي صـاحبة القصـة، وهـي أعـرف )٦(»ًال نفقة هلا إذا مل تكن حامال؟ فعالم حتبسـوهنا: تقولون

ّبنفسها وحاهلا، وقد أنكرت عىل مـن أنكـر عليهـا وردت عـىل مـن رد خربهـا، أو تأولـه بخـالف  ّ
 .)٧(يم قوهلاظاهره، فيجب تقد

 ــــــــــــــــــ
 ). ١٤٨١(برقم ) ٢/٦٩٠(ًاملطلقة ثالثا ال نفقة هلا : الطالق، باب: صحيحه، كتاب: ومسلم يف =
 .واحد من الزوجني صاحبه؛ لسوء عرشتهكراهية كل :  اسم فاعل من النشوز، وهو:الناشز)   ١(

 ). ٣/٦٦٧ ( يف رشح ألفاظ اخلرقي، الدر النقي)٤٣٠ ( يف غريب ألفاظ اإلمام الشافعيالزاهر: ينظر
 ). ٢/٧٠٢ ( للمنبجياللباب: ينظر)   ٢(
  ).٩٥٨(قصة فاطمة بنت قيس : الطالق، باب: صحيحه، كتاب: ًالبخاري معلقا يف: أخرج األثر)   ٣(

 ).٢٢٩٢(برقم ) ٣٤٩(من أنكر عىل فاطمة بنت قيس : الطالق، باب: سننه، كتاب: داود يفوأبو 
 ).٢٠٣٢(برقم ) ٣٥١(هل خترج املرأة يف عدهتا : الطالق، باب: سننه، كتاب: وابن ماجه يف

 ).٣٤٩(األلباين يف تعليقه عىل سنن أيب داود : ّوحسن احلديث
 . )٥٢٧ص  (تقدم  خترجيه)   ٤(
 . من سورة الطالق ) ١(اآلية من )   ٥(
 ).١٤٨٠(برقم ) ٢/٦٨٨(ًاملطلقة ثالثا ال نفقة هلا : الطالق، باب: صحيحه، كتاب: مسلم يف: أخرج األثر)   ٦(
 ). ١١/٣٠٢(املغني : ينظر)   ٧(



 
 

 ٥٢٩ 

 .)١(»، لقول امرأة ^وسنة نبينااهللا كتاب ال نرتك « :tأما قول عمر : الوجه الثاين
 :فيجاب عنه بجوابني

ال نجيـز «: ولكنه قـال:  ، بقولهtأن اإلمام أمحد أنكر هذا القول عن عمر : اجلواب األول
 وبروايـة - وهي امرأة - )٢( عىل خالفه، وقد أخذنا بخرب فريعة ، وهذا جممع»يف ديننا قول امرأة 

 .)٣(» يف كثري من األحكام rعائشة، وأزواج النبي 
ال ندع « :  ال يقول tنحن نعلم أن عمر «  : ، قال)٤(أن إسامعيل بن إسحاق: اجلواب الثاين

ً، إال ملا هو موجود يف كتاب اهللا، والذي يف الكتاب أن هلـا النفقـة، إذا كانـت حـامال، »كتاب ربنا 
، وأما غري ذوات احلمـل فـال يـدل )٥(M   54  3  2  1  0  /  .    -  ,L  :بقوله

 . )٦(»الكتاب إال عىل أهنن ال نفقة هلن 
، واحلجة معهم، t وابن عباس ريض اهللا عنهام، قد خالفوا عمر t ًأن عليا: الوجه الثالث

ِولو مل خيالفه أحد منهم، ملا قبل قوله املخالف، لقول رسول اهللا ُ r)٧(. 
أن منزهلا كان يف مكان وحش، وكان هبا سوء خلق، يسقطه تعليل : أن قوهلم: الوجه الرابع

 ـــــــــــــــــ
 .)٥٢٧ص  (تقدم خترجيه)   ١(
امكثي يف بيتك :( r  خدرة، حني مات زوجها، فقال تسأله أن ترجع إىل أهلها يف بنيrأهنا جاءت إىل رسول اهللا : وخربها)   ٢(

 ).   حتى يبلغ الكتاب أجله
الفرعة، وأمها : الفارعة، وقيل: ، وقيل اسمهاt اخلدري  بن سنان اخلدرية، أخت أيب سعيدمالك فريعة بنت :وفريعة هي

 .حبيبة بنت عبد اهللا بن أيب بن سلول، شهدت بيعة الرضوان
   ).٨/٧٣(، اإلصابة يف متييز الصحابة )٩٣١( يف معرفة األصحاب اباالستيع :ينظر يف ترمجتها

 ).١١/٣٠١(املغني : ينظر)   ٣(
َّ إسامعيل بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران، أبو بكر الرساج النيسابوري، موىل ثقيف، سمع من إسحاق بـن راهويـه، :هو)   ٤(

 .هـ٢٩٣: هـ، وقيل٢٨٦تويف ببغداد سنة ، اإلمام أمحدَّواإلمام أمحد، سكن بغداد، وحدث هبا، وكان له اختصاص ب
    ).١/٣٢٤(، املنهج األمحد )١/٢٥٧(، املقصد األرشد )١/٢٦٨( طبقات احلنابلة :ينظر يف ترمجته

 . من سورة الطالق) ٦( من اآلية )   ٥(
 ).١١/٤٠٤(املغني : ينظر)   ٦(
 .صدر السابقامل: ينظر)   ٧(



 
 

 ٥٣٠ 

 .)٢()إنام السكنى والنفقة ، ملن ملك عليها الرجعة:(، وهو قوله)١( rالنبي 
 :الدليل الثاين

ًأن املطلقة البائن حمرمة عىل الزوج حتريام ال تزيله الرجعة، فلم يكن هلـا سـكنى؛ قياسـا عـىل  ً
 .)٣(ملالعنة واألجنبيةا

 
 : أدلة القول الثاين

 :الدليل األول
!  "  #  $  %  &  '  )   (*  +   M : قول اهللا تبارك وتعاىل

  4    3   2  1  0  /  .-  ,L)٤(. 
هنى اهللا تبارك وتعاىل األزواج عن اإلخراج، واملعتدات عن اخلروج، : وجه الداللة من اآلية
 .)٥(ق بائنومن ذلك املعتدة من طال

أن هذه اآلية يف خروج املطلقة الرجعية خروج مفارقة، أما املعتدة : مناقشة وجه االستدالل
 ـــــــــــــــــ

 ).٤/٣٥٠(للعكربي روؤس املسائل : ينظر)   ١(
 ). ٣٤٠٣(برقم ) ٥٢٧(الرخصة يف التطليق بثالث جمتمعة : الطالق، باب: سننه، كتاب: النسائي يف: أخرج هذا اللفظ)   ٢(

 ). ٢٧٣٤٣-٢٧٣٤٠(برقم ) ٤٥/٣٢٧(مسنده : وأمحد يف
 ). ١/٣٥٥(مسنده : واحلميدي يف 
 ).٨/٢٧٥(الطبقات : وابن سعد يف
 ).٩٤٨(برقم ) ٣٨٣-٢٤/٣٨٢(الكبري : والطرباين يف
 ). ٤٧٤-٧/٤٧٣(ًاملبتوتة ال نفقة هلا إال أن تكون حامال : النفقات، باب: السنن الكربى، كتاب: والبيهقي يف

ج من قول جمالد، وكذلك ابن القطان َدرُعىل أنه م): ٩٣١-٢/٩٢٩(الفصل للوصل املدرج : وأورده اخلطيب البغدادي يف
 ).٤٧٣-٤/٤٧٢(الوهم واإلهيام : يف 

 ).٥٢٧( تعليقه عىل سنن النسائي :وصححه األلباين يف
 ).١١/٤٠٤(املغني : ينظر)   ٣(
 . من سورة الطالق ) ١(من اآلية )   ٤(
 ). ٤/٥٥٧(، املهذب للشريازي )٣/١٧٨(، االختيار لتعليل املختار )٣/٢٠٥(بدائع الصنائع : ينظر)   ٥(



 
 

 ٥٣١ 

يف )١(البائن، فقد خرجت من هذا العموم، باألحاديث املخصصة هلا كحـديث فاطمـة بنـت قـيس
 .عدم وجوب السكنى للمطلقة البائن

 :الدليل الثاين
 .)٢(M&  %  $  #  "  !  L  : قال اهللا تعاىل

أن اهللا تبـارك وتعـاىل أمـر باإلسـكان، واألمـر باإلسـكان هنـي عـن : وجه الداللة من اآليـة 
 .)٣(اإلخراج واخلروج، وهذا عام يف املطلقات

أن هذا العموم قد خصص بأدلة أخرى؛ كحديث فاطمة السـالف : مناقشة وجه االستدالل
 .الذكر، وفيه عدم وجوب السكنى للمطلقة البائن

 :الثالثالدليل 
ً أن الزوج الذي طلق زوجته طالقا بائنا حيتاج إىل حتصني مائه، واملنع ملطلقته مـن اخلـروج،  ً ّ

 .)٤(طريق التحصني للامء؛ ألن اخلروج يريب الزوج
بعدم التسليم هبذا الدليل؛ ألن خروج املطلقة ليس : يمكن مناقشته: مناقشة الدليل الثالث 

 . السالمةفيه ريبة، إذ األصل يف املسلمة 
 :الدليل الرابع

 .)٥(أن نفقة املطلقة البائن واجبة عىل الزوج، فال حاجة هلا إىل اخلروج، كالزوجة
؛ )٦( ال نسلم لكم القول  بوجوب النفقة للمطلقـة البـائن عـىل الـزوج:مناقشة الدليل الرابع

 .)٧()ليس لك عليه نفقة: ( قال هلاrحلديث فاطمة بنت قيس، وفيه أن النبي 

 ـــــــــــــــــ
 .)٥٢٦ص  (تقدم  خترجيه)   ١(
 . من سورة الطالق) ٦(ة من اآلي)   ٢(
 ). ٣/٢٠٥(بدائع الصنائع : ينظر)   ٣(
 . املصدر السابق: ينظر)   ٤(
 ). ٣/١٧٨(االختيار لتعليل املختار : ينظر)   ٥(
 ).٤٠٣-١١/٤٠٢(املغني: ينظر)   ٦(
 ).١٤٨٠( برقم)٢/٦٨٦(ًاملطلقة ثالثا ال نفقة هلا : الطالق، باب: صحيحه، يف كتاب: مسلم يف: أخرج احلديث)   ٧(



 
 

 ٥٣٢ 

 : لة القول الثالثأد
 :الدليل األول

ّطلقت خالتي ، فأرادت أن جتد نخلها، فزجرها رجل أن خترج ، فأتت «  : قالtعن جابر  ُ َ ِّ ُ
ًبىل ، فجدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي ، أو تفعيل معروفا: ( ، فقالrالنبي  ّ ُ( ) ١(. 

ًطلقت خالتي ثالثا « : ويف لفظ أليب داود ُِّ«)٢( . 
ً دل احلديث عـىل جـواز خـروج املطلقـة ثالثـا مـن بيتهـا؛ لقضـاء :من احلديثوجه الداللة 

 . )٣(ًحوائجها، ويكون ذلك هنارا
 .)٤(»هذا احلديث دليل خلروج املعتدة البائن؛ للحاجة « : قال النووي
 :الدليل الثاين

 .)٥(M  &  %  $  #  "  !L  :قال اهللا تبارك وتعاىل 
ية عائد عىل املطلقـات، وخـاص يف املبتوتـات، فيجـب عـىل أن الضمري يف اآل:  وجه الداللة

 .)٦(أزواجهن السكنى هلن
  :الدليل الثالث

!  "  #  $  %  &  '  )   (*  +  M  :قال اهللا تبـارك وتعـاىل
  4    3   2  1  0  /  .-  ,L)٧(. 

إلسـكان، ً أن اهللا تبارك وتعاىل هنى عن إخراج املطلقات عموما، وهـو أمـر با:وجه الداللة 
 .واملطلقة البائن داخلة يف هذا العموم
 ـــــــــــــــــ

 . )٥١٢ص  (تقدم  خترجيه)   ١(
 .)٥١٢ص  (تقدم  خترجيه)   ٢(
 .)١١/٢٩٧(املغني  ،)٩/٥١١(، العزيز رشح الوجيز )٤/٥٥٧(املهذب للشريازي : ينظر)   ٣(
 ).١٠/١٠٨(رشح مسلم )   ٤(
 . من سورة الطالق ) ٦(من اآلية )   ٥(
 ).٢/٦٧٨(املعونة للقايض عبد الوهاب : ينظر)   ٦(
 . من سورة الطالق) ١(من اآلية )   ٧(



 
 

 ٥٣٣ 

بأن هذا العموم خمصوص باألدلة التـي جـاءت يف : يمكن أن يناقش: مناقشة الدليل الثالث
 .)١(حكم املطلقة البائن، وأن هلا اخلروج، ومنها حديث فاطمة بنت قيس املتقدم

 :الدليل الرابع
، وأمرها أن تعتد )ليس لك عليه نفقة(: rفقال رسول اهللا : حديث فاطمة بنت قيس، وفيه

 .)٢(يف بيت ابن أم مكتوميف بيت أم رشيك، ثم 
ـة ـي : وـجـه الدالـل ـاىلrأن النـب ـه يف قوـلـه تـع ـي ـعـىل عموـم ـذكر إـسـقاط الـسـكنى؛ فبـق  : مل ـي

M  &  %  $  #   "  !L)وأما أمره عليه الصالة والسالم هلا بـأن تعتـد يف بيـت )٣ ،
 .)٤(َساهنا بذاءابن أم مكتوم؛ ألنه كان يف ل
 أن هناك رواية أخـرى للحـديث، وفيهـا إسـقاط السـكنى، :نوقش:مناقشة وجه االستدالل

 .)٥( )ال نفقة لك، وال سكنى:( قال هلاrوهي أن النبي 

 ـــــــــــــــــ
 .)٥٢٦ص  (تقدم  خترجيه)   ١(
 .)٥٣١ص  (تقدم  خترجيه)   ٢(

عبـد اهللا، :  ويقـال اسـمه ابن أم مكتوم املـؤذن، عمرو بن قيس بن زائدة بن األصم القريش العامري،:وابن أم مكتوم هو
ً ابن خال خدجية أم املؤمنني، أسـلم قـديام بمكـة، وكـان مـن  أم مكتوم عاتكة بنت عبد اهللا، وهوأمهوعمرو أكثر، واسم 

 .بل بعد وقعة بدر بيسري، واألول أصح: املهاجرين األولني، قدم املدينة قبل أن هياجر النبي  صىل اهللا عليه وسلم،  وقيل
ليىل، وأبو رزين األسدي،     صىل اهللا عليه وسلم، وروى عنه عبد اهللا بن شداد بن اهلاد، وعبد الرمحن بن أيب النبيروى عن 

 .M #  "  !L :ملا نزلت M   (  '  &L :، ونزلت فيهM "  !L : يف سورةوهواملذكور
 .بل رجع إىل املدينة بعد القادسية فامت هبا: خرج اىل القادسية فشهد القتال، واستشهد هناك، وكان معه اللواء حينئذ، وقيل

، اإلصـابة يف متييـز الصـحابة )١/٣٦٠( ، سـري أعـالم النـبالء)٤٩٣(اب  االستيعاب يف معرفة األصح:ينظر يف ترمجته
)٤/٦٠٠.( 

 . من سورة الطالق) ٦(من اآلية )   ٣(
 ).٣/١١٠٤(بداية املجتهد : ينظر)   ٤(

َوالبذاء  .الفحش يف القول: َ
 ).٦٩(النهاية يف غريب احلديث : ينظر

 .)٥٢٦ص  (تقدم  خترجيه)   ٥(



 
 

 ٥٣٤ 

 :الدليل اخلامس
ـترصف يف  ـا إىل اـل ـل؛ لرضورـهت ـارا، ويف اللـي ـا ـهن ـة اخلــروج يف حوائجـه ـة املبتوـت ًأن للمطلـق

 .)١(ًائبا عنها؛ وذلك بخالف املبيتأمورها، وقد ال جتد ن
 : الدليل السادس

ًقياس املطلقة طالقا بائنا عىل املطلقة الرجعية، يف وجوب السكنى هلا؛ بجامع ًأن كال مـنهام : ً
 .)٢(معتدة من طالق

بعـدم صـحة قيـاس املطلقـة البـائن عـىل املطلقـة الرجعيـة، : نوقش: مناقشة الدليل السادس
هام؛ فـإن الرجعيـة زوجـة يلحقهـا طـالق الـزوج، وظهـاره، وإيـالؤه؛ وذلك لوجـود الفـارق بيـن

 .)٣(بخالف املطلقة البائن فال يلحقها يشء من ذلك
 :الدليل السابع

أن إجياب السكنى للمطلقة البائن؛ حلرمة النسب ووجوب حفظه، وذلـك ال يـزول بـزوال 
 .)٤( الزوجية، ويفارق النفقة؛ ألهنا عوض عن االستمتاع، وقد زال

 :نوقش من وجهني: مناقشة الدليل السابع
النفقـة : ( للمطلقة املبتوتةrأن هذا التعليل يف مقابلة النص، وهو قول النبي : الوجه األول
 .، فال تقوم به احلجة)٥()لك، وال سكنى
ًأن هلا األمرين مجيعـا؛ : نفي الفارق بني وجوب النفقة والسكنى؛ فإما أن يقال: الوجه الثاين

 ظاهر الكتاب، واملعروف من السنة، وإمـا أن خيصـص هـذا العمـوم بحـديث فاطمـة، ًمصريا إىل
 .)٦(وهذا هو قولنا

 ـــــــــــــــــ
 ).٢/٦٧٦(ايض عبد الوهاب املعونة للق: ينظر)   ١(
 ). ٢/٧٩٦(اإلرشاف للقايض عبد الوهاب : ينظر)   ٢(
 ).١١/٤٠٤( املغني: ينظر)   ٣(
 ).٢/٦٧٨(املعونة للقايض عبد الوهاب : ينظر)   ٤(
 .)٥٢٦ص  (تقدم خترجيه)    ٥(
 ).٣/١١٠٥(بداية املجتهد : ينظر)    ٦(



 
 

 ٥٣٥ 

 :الدليل الثامن
ًقياس املطلقة طالقا بائنا عىل املعتدة من وفاة؛ بجامع ًأن كال منهام معتدة بائن، فجاز هلا أن : ً

 .)١(خترج بالنهار؛ لقضاء احلاجة
 بالفارق بينهام؛ فـإن املعتـدة مـن وفـاة تلـزم البيـت :ن يناقشيمكن أ: مناقشة الدليل الثامن

 .ًإظهارا ألسفها عىل زوجها، أما املطلقة البائن فليست كذلك
 

 :املوازنة والرتجيح
  رجحـان القـول األول؛ - واهللا أعلـم -بعد النظـر يف األقـوال، وأدلـة كـل قـول، يظهـر يل 

 :وذلك لآليتة يف منزل الزوج، وتعتد حيث شاءت؛  بأن املطلقة البائن ال جتب عليها العد:القائل
، فهـو رصيـح يف داللتـه عـىل أن املطلقـة )٢(حديث فاطمـة بنـت قـيس ريض اهللا عنهـا: ًأوال

 .البائن، تعتد حيث شاءت، وأنه ال جيب عىل زوجها إسكاهنا، وهو نص يف املسألة
اآليات الدالة عىل وجوب أن استدالل أصحاب القول الثاين، والقول الثالث، بعموم : ًثانيا

 .إسكان املطلقة، والنهي عن إخراجها، خيصصه حديث فاطمة يف املطلقة البائن
 

 :منشأ اخلالف
يظهر أن منشأ اخلالف هو اختالف الرواية يف حديث فاطمة بنت قيس ، ومعارضته لظاهر 

ـاب ـه تعــاىل)٣(الكـت !  "  #  $  %  &  '  )   (*  +  M  :، يف قوـل

 0  /  .-  ,  :9  8  7  6  5  4    3   2  1 L)٤( . 
 ـــــــــــــــــ

 ). ٤/٥٥٧(املهذب للشريازي : ينظر)    ١(
 .)٥٢٦ص  (   تقدم  خترجيه) ٢(
 ).٣/١١٠٤(بداية املجتهد : ينظر)   ٣(
 .من سورة الطالق) ١(من اآلية )   ٤(



 
 

 ٥٣٦ 

 :  مذاهب العلامء يف اعتبار الفرق-ب 
 :اختلف العلامء يف اعتبار الفرق، عىل قولني

الفرق بني املطلقة الرجعية، واملطلقة البائن، يف السكنى، وجواز اخلروج، وهو : القول األول
 حلاجة، واملطلقة البائن تعتد حيث أن الرجعية جيب عليها السكنى يف بيت زوجها، وال خترج إال

 . ًشاءت، وهلا اخلروج مطلقا
 .)٢(، واختيار شيخ اإلسالم ابن تيميه)١(املذهب عند احلنابلةوهو 

 . عدم الفرق بني املطلقة الرجعية، واملطلقة البائن يف السكنى، واخلروج:القول الثاين
الرجعيـة، واملطلقـة البـائن، عـىل واختلف القائلون بعدم الفرق يف وجه اجلمـع بـني املطلقـة 

 :قولني 
 .أن املطلقة الرجعية واملطلقة البائن سواء يف وجوب السكنى، وعدم اخلروج:القول األول

 .)٤(لشافعيإلمام ا، والقول القديم ل)٣(وهو قول احلنفية
  أن املطلقة الرجعية واملطلقة البائن سواء يف وجوب االعتداد يف بيـت الـزوج،:القول الثاين

 ـــــــــــــــــ
، )٩/٣١٣(، اإلنصاف )٨/١٤٨(، املبدع )٩/٢٦٦(، الفروع )١١/٢٩٧(املغني : ينظر قوهلم يف خروج املطلقة الرجعية)    ١(

 ).١٣/٦٠(كشاف القناع 
 ، رشح )١١/٣٠٠(، املغنـي )٤/٣٤٩(روؤس املسـائل للعكـربي : بـائنوينظر قوهلم يف خـروج املطلقـة ال

 ). ١٣/٥٧(، كشاف القناع )٩/٣١٢(، اإلنصاف )٨/١٤٧(، املبدع )٥/٥٨١(
 ).١/٢٧٧(جامع املسائل : ينظر)    ٢(
-٤/١٦٥(ح اهلدايـة ، العنايـة رش)٣/٢٠٥(، بدائع الصنائع )٦/٣٢(املبسوط : ينظر قوهلم يف خروج املطلقة الرجعية)    ٣(

 ).٤/١٦٥(مع فتح القدير، البحر الرائق ) ١٦٦
، )٣/١٧٨(، االختيار لتعليل املختار )٣/٢٠٥(، بدائع الصنائع )٦/٣٢(املبسوط : وينظر قوهلم يف خروج املطلقة البائن

 ). ٢/٦٩٩ ( للمنبجياللباب
 مـع حـوايش الرشواين وابـن )٨/٢٦١(فة املحتـاج ، حت)٣/٤٠٤(أسنى املطالب : ينظر قوهلم يف خروج املطلقة الرجعية)  ٤(

 ).٥/١٠٦(، مغني املحتاج قاسم
، روضـة الطـالبني )٩/٥١١(، العزيز رشح الوجيز )٤/٥٥٧(املهذب للشريازي : وينظر قوهلم يف خروج املطلقة البائن

)٨/٤١٦.( 



 
 

 ٥٣٧ 

 .وجواز اخلروج للحاجة
 .)٣(، ورواية عند احلنابلة)٢(، واإلمام الشافعي يف اجلديد)١(قول املالكيةوهو 

 :الرتجيح
 اعتبـار الفـرق؛ وذلـك لـورود حكـم الرجعيـة يف الكتـاب – واهللا أعلم -يظهر أن الراجح 

ديث فاطمة الكريم وهو عدم خروجها من بيت زوجها؛ أما املطلقة البائن فقد جاء حكمها يف ح
 .  وهو نص يف املسألة– الذي سبق بيانه -بنت قيس

 


 .أن كال املرأتني معتدة من طالق
 


 :يظهر أن وجه الفرق من وجهني
وجهـا؛ بخـالف املطلقـة أن املعتـدة الرجعيـة جيـب عليهـا السـكنى يف بيـت ز: الوجه األول

 .البائن، فإهنا تعتد حيث شاءت 
ً أن املعتدة من الطالق الرجعي ال ختـرج إال لـلرضورة لـيال، وللحاجـة هنـارا؛ :الوجه الثاين ً

 ـــــــــــــــــ
، املعونـة للقـايض عبـد الوهـاب )٥/٦٤( ت، النوادر والزيـادا)٥/١٤٠(املدونة : ينظر قوهلم يف خروج املطلقة الرجعية)  ١(

 ).٤/١٥٩( خليل للخريش خمترص، رشح )٢/٥٨١(، عقد اجلواهر الثمينة )٢/٦١٨(الكايف البن عبد الرب  ،)٢/٦٧٦(
، املعونـة للقـايض عبـد )٥/٣٤(، النـوادر والزيـادات )١٤١-٥/١٤٠(املدونـة : وينظر قوهلم يف خروج املطلقة البائن

 ). ٢/٥٨٠(، عقد اجلواهر الثمينة )٢/٦٢٣(ايف البن عبدالرب ، الك)٢/٦٧٦(الوهاب 
 ، العزيـز رشح الـوجيز)٦/١٥٥(، الوسـيط للغـزايل )٦/٥٩٥(األم للشـافعي : ينظر قوهلم يف خروج املطلقـة الرجعيـة)  ٢(

 ).٨/٤١٥(، روضة الطالبني )٤٩٧-٩/٤٩٦(
، العزيز )٦/١٥٥(، الوسيط للغزايل )٤/٥٥٧(ازي ، املهذب للشري)٦/٥٧٤(األم : وينظر قوهلم خروج املطلقة البائن

 . مع حوايش الرشواين وابن قاسم)٨/٢٦١(، حتفة املحتاج )٣/٤٠٣(، أسنى املطالب )٤٩٧-٩/٤٩٦(رشح الوجيز 
، )٩/٣١٣(، اإلنصاف )٨/١٤٨(، املبدع )٩/٢٦٦(، الفروع )١١/٢٩٧(املغني : ينظر قوهلم يف خروج املطلقة الرجعية)   ٣(

 ).١٣/٦٠(ناع كشاف الق
، )٩/٢٦٣(، الفـروع )١١/٢٩٧(، املغنـي )٣٢٢(اإلرشـاد إىل سـبيل الرشـاد : وينظر قوهلم يف خروج املطلقة البـائن 

 ).٥/٦١٤(، رشح منتهى اإلرادات للبهويت )٩/٣١٢(اإلنصاف 



 
 

 ٥٣٨ 

 .ًبخالف املعتدة من الطالق البائن، فإن هلا اخلروج مطلقا


 
/  M  1  0  :قول اهللا تبـارك وتعـاىلب: وجوب سكنى املطلقة الرجعية الدليل عىل 

  :9  8  7  6  5  4    3   2L)وقـــول اهللا تعـــاىل)١ ،:   M  #  "  !
&  %  $L)٢(. 

ال : (   لفاطمة ريض اهللا عنهاr بقول النبي :عدم وجوب سكنى املطلقة البائنةالدليل عىل  
 .)٣ ( )نفقة لك وال سكنى

ِّطلقـت « :  قـالt بعموم حديث جابر :للحاجةجواز خروج املطلقة الرجعية الدليل عىل   ُ
ّخالتي، فأرادت أن جتد نخلها، فزجرها رجـل، أن ختـرج، فأتـت النبـي  ُ َrّبـىل، فجـدي : (، فقـال ُ

 .)٤( )ًنخلك، فإنك عسى أن تصدقي، أو تفعيل معروفا
 :الدليل الرابع

ة عـن الكسـب أن املعتدة من الطالق الرجعي جتب نفقتها عىل الزوج، وقد استغنت بالنفقـ
ًفلم جيز أن خترج إال للرضورة ليال، وللحاجة هنارا؛ بخالف املعتدة من الطالق البائن فإنه ال نفقة  ً

 . )٥(هلا، فهي حمتاجة إىل التكسب، فلو منعناها من اخلروج ألدى إىل االرضار هبا
 : الدليل اخلامس

يله الرجعة، فلم يكن هلـا سـكنى؛ ًأن املعتدة يف الطالق البائن، حمرمة عىل الزوج حتريام ال تز
 .)٦(وفارقت الرجعية يف ذلك، فإهنا زوجة يلحقها طالقه، وظهاره، وإيالؤه

 ـــــــــــــــــ
 . من سورة الطالق) ١(من اآلية )   ١(
 . من سورة الطالق) ٦(من اآلية )   ٢(
  . )٥٢٦ص  (هتقدم  خترجي)    ٣(
 . )٥١٢ص  (تقدم  خترجيه)   ٤(
 ).   ٢/٩٢٨(االعتناء يف الفرق واالستثناء : ينظر)   ٥(
 ).١١/٤٠٤(املغني : ينظر)   ٦(



 
 

 ٥٣٩ 




 
 

له أن يسقطها، وله : الرجعة حق حمض للزوج«  : - رمحه اهللا –قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 .)١(»ًة، فإنه ليس له إسقاطها؛ فال تكون حقا له أال يسقطها؛ بخالف العد

 


 : مذاهب العلامء يف أحكام الفرعني الفقهيني–أ 

 : إسقاط الرجعة: الفرع األول
، فهـل يصـح أنـت طـالق ال رجعـة يل عليـك:  إذا طلق الرجل امرأته، وقال: صورة املسألة

 إسقاط الرجعة؟ 
 
 :األقوال

 :اختلف العلامء يف ذلك عىل قولني
 . ال يصح إسقاط الرجعة:القول األول

 . )٣(، وهو الصحيح من املذهب عند احلنابلة)٢(وهو قول اإلمام الشافعي
 . يصح إسقاط الرجعة:القول الثاين

اـبـن   واختـيـار شـيخ اإلـسـالم،)٦(، وروايـة عـنـد احلنابلـة)٥(، واملالكـيـة)٤(وهـو ـقـول احلنفيـة
 .)٧(تيمية

 ـــــــــــــــــ
 ). ٣٢/٣٤٨(جمموع الفتاوى )   ١(
 ). ٣/٣٣٧(، مغني املحتاج )٨/٢١٤(روضة الطالبني : ينظر)   ٢(
 ).٨/٤٨٣(اإلنصاف : ينظر)   ٣(
 ).٣/٣٨٨( فتح القدير البن اهلامم ،)٥/٨٠ ( رشح اهلداية البنايةمع فتح القدير،) ٣/٣٨٨(لعناية رشح اهلداية ا: ينظر)   ٤(
 ). ٢/٤٩٥(عقد اجلواهر الثمينة : ينظر)    ٥(
 ). ٤٨٣-٨/٤٨٢(، اإلنصاف )٩/٤٢(، الفروع )١٠/٣٦٧(املغني : ينظر)   ٦(
 ). ٤/٥٦٦( الفتاوى الكربى ،)٣٦٢( من االختيارات الفقهية  األخبار العلمية،)٣٢/٣٤٨(جمموع الفتاوى )   ٧(



 
 

 

 :أدلة القولني
 : أدلة القول األول
 :الدليل األول

 عن أبيه، فذكر حـديث أبيـه، وأن امرأتـه )١( عن عمر بن أيب سلمة بن عبدالرمحن بن عوف
 ، أرسلت إليه، تسأله الطالق؟)٢(متارض بنت األصبغ بن زياد بن احلصني

 .» فلتؤذين–يضها  يعني من ح–َإذا طهرت « :  فقال
، فلم »هي طالق البتة، وال رجعة هلا «  : فطهرت، فأرسلت إليه وهو مريض، فغضب، وقال

 .ًيلبث إال يسريا حتى مات
ًال أورث متـارض شـيئا « : )٣( فقال عبداهللا بن عبد الـرمحن بـن عـوف ، فـارتفعوا إىل عـثامن »ّ

 .)٤(»ّريض اهللا عنه فورثها، وكان ذلك يف العدة
 ـــــــــــــــــ

 وقد أكثـر عـن والـده،  كان كثري احلديث،ُّعمر بن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف القريش الزهري، قايض املدينة، :هو)   ١(
 .هـ١٣٢قتل بالشام سنة ، روى عنه مسعر، وأبو عوانة

 ).١/٧٤٥( تقريب التهذيب ،)٦/١٣٣(ري أعالم النبالء ، س)٢١/٣٧٥(هتذيب الكامل: ينظر يف ترمجته
هي متارض بنت زبان بن األصبغ، وهي ابنة ملـك بنـي كلـب، :  متارض بنت األصبغ بن عمرو بن ثعلبة الكلبية، وقيل:هي)   ٢(

 .وهي أم أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف
  ).٧/٥٤٣( اإلصابة يف متييز الصحابة :ينظر يف ترمجتها

. إسـامعيل: عبداهللا، وقيـل: أحد التابعني، وأعالم املدينة، اختلف يف اسمه، فقيل: أبو سلمة بن عبدالرمحن بن عوف :وه)   ٣(
ٍحدث عن أبيه عبدالرمحن بيشء قليل؛ ألنه تويف وأبو سلمة ، ٍولد سنة بضع وعرشين، وأمه متارض بنت األصبغ بن عمرو

 .همصبي، وعن عائشة وأم سلمة وأسامة بن زيد، وغري
تـويف ، ث عنه ابنه عمر وعروة والشـعبي وغـريهمَّ حد، من سادات قريش، كبري القدر،ً جمتهدا،ً فقيها،ًوكان طالبة للعلم

 .باملدينة سنة أربع وتسعني، يف خالفة الوليد، وهو ابن اثنتني وسبعني سنة
، هتـذيب التهـذيب )١/٥٩(احلفـاظ ، تذكرة )٤/٢٨٧(سري أعالم النبالء ، )٣٣/٣٧٠(هتذيب الكامل : ينظر يف ترمجته

)٤/٥٣١  .( 
 ). ١١٣٨(برقم ) ٢/٥٧١(طالق املريض : الطالق، باب: املوطأ، كتاب: مالك يف: أخرج األثر)   ٤(

 ).١٤٤٢(برقم ) ٢/١٦٥٣(مسنده، كتاب الطالق والرجعة : والشافعي يف
 ).١٩٥٩(برقم ) ٢/٦٦(من يرثها ًمن طلق امرأته مريضا و: الطالق، باب: سننه، كتاب: وسعيد بن منصور يف

= 

٥٤٠ 



 
 

 ٥٤١ 

أن عثامن ريض اهللا عنه ورث امرأة عبد الرمحن بن عوف، مع أنـه : داللة من احلديثوجه ال
 .،  فدل عىل أن إسقاط الرجعة غري جائز»الرجعة هلا « : طلقها، وقال

 :الدليل الثاين
ًأن الرجعـة حكـم اهللا، ال جيـوز إـسـقاطه، إال إذا اقـرتن بـالطالق ـمـا يكـون سـببا يف ـسـقوط 

 .)١( باخللع، أو الثالث القاضية عليه والغاية لهالرجعة، كالعوض املقرتن
 

 :دليل القول الثاين
ٌأن الرجعة حق للزوجني، فإذا تراضيا عىل إسقاطها، سقطت؛ كسائر : يمكن أن يستدل هلم

 .حقوقهام
 

 :املوازنة والرتجيح
ًعا يف ألن خيار الرجعة، بعد إيقاع الطالق، ثابت رشالقول األول؛ وذلك  -واهللا أعلم  -الراجح 

ًالعدة، ال بإجياب من الزوج، وإنام بإجياب من اهللا، فال ترصف له يف إسقاطه رشعا ُّ)٢(. 
 

 :منشأ اخلالف
 إزالة امللك بعد الدخول هل هي مملوكة للزوج ؟: يظهر أن اخلالف عائد إىل مسألة

 باستيفاء بأن إزالة امللك بعد الدخول، غري مملوكة للزوج، إال باشرتاط البدل، أو: من قالف
 .)٣(بعدم إسقاط الرجعة، وهذا ما ذهب إليه أصحاب القول األول: العدد، قال

بإسـقاط الرجعـة؛ ألهنـا مملوكـة لـه، : أن إزالة امللك بعد الدخول مملوكة له، قـال: من قالو
 ــــــــــــــــــ

 ).١١/٥٦٢(املحىل : وابن حزم يف =
« :، وقال)٧/٣٦٢(ما جاء يف توريث املبتوتة يف مرض املوت : اخللع والطالق، باب: السنن الكربى، كتاب: والبيهقي يف

 متصل، ويدل ًالظاهر أن حديث ابن الشهاب أيضا« :، وتعقبه صاحب اجلوهر النقي، بقوله»حديث ابن الشهاب مقطوع 
 .  »ّورثها عثامن بعد انقضاء العدة وهو فيام خييل إيل أثبت احلديثني: اإلمالء: عليه ما حكاه البيهقي عن الشافعي أنه قال يف

 ).٤/١٨٤٩(أحكام القرآن البن العريب : ينظر)   ١(
 ). ٦/٧٤(املبسوط : ينظر)   ٢(
 ). ٦/٧٣ (املصدر السابق: ينظر)   ٣(



 
 

 ٥٤٢ 

 .الثاين: كأصل الطالق، وهذا ما ذهب إليه أصحاب القول
 الرجعة؛ أهي حق من حقـوق اهللا، أم مـن ويمكن أن يكون سبب اخلالف عائد إىل النظر يف

 قني ؟ِّحقوق املطل
 

 : إسقاط العدة: الفرع الثاين
  إذا طلق الرجل امرأته، وأسقط عدهتا، فهل يصح ذلك؟ : صورة املسألة

 .)٤(، واحلنابلة)٣(، والشافعية)٢(، واملالكية)١(ال يصح إسقاط العدة، وإىل ذلك ذهب احلنفية
 :واستدلوا عىل ذلك

 .)٥(العدة فيها حق هللا تعاىل، وال جيوز إسقاط يشء فيه حق هللا، فلم جيز إسقاطهابأن 
 .)٦(»وليس للزوج إسقاط العدة ، وال يشء من حقوقها؛ ألهنا حق هللا تعاىل« :قال البهويت

 كـام ، لـهض وإن كان غري متمح،حق اهللا ال يسقط بإسقاط العبد«  : )٧(قال ابن أمري احلاجو
 ملـا فيهـا مـن حـق اهللا عـز  ؛ بإسقاط الـزوج إياهـا،عىل عدم سقوط العدة، إلمجاعيشهد به داللة ا

 .)٨( »وجل
 

 ـــــــــــــــــ
 ).٣/٢١٩(، فتح القدير البن اهلامم )٣/١٩١(ائع الصنائع بد: ينظر)   ١(
 ).٤/٣١٣(، منح اجلليل )٢/٤٧٧( الكبري  الرشح، حاشية الدسوقي عىل)٤/١٤٥( خليل للخريش خمترصرشح : ينظر)   ٢(
 ).٩/٥٠٠(، العزيز رشح الوجيز )٦/١٥٥(الوسيط للغزايل : ينظر)   ٣(
 ).١٣/٦٠(ناع ، كشاف الق)١١/٢٩٣(املغني : ينظر)   ٤(
، العزيز رشح )٤/١٤٥(، رشح خمترص خليل اخلريش )٣/٢١٩(، فتح القدير البن اهلامم )٣/١٩١(بدائع الصنائع : ينظر)   ٥(

 ).١١/٢٩٣(، املغني )٩/٥٠٠(الوجيز 
 .)١٣/٦٠(كشاف القناع )    ٦(
هـ، فقيه ٦٦٩عروف بابن أمري احلاج، ولد سنة موسى بن أمري حاج بن حممد التربيزي، أبو الفتح، مصلح الدين، امل: هو)     ٧(

  هـ٧٣٦تويف سنة ، رشح عىل البديع البن الساعايت، سامه الرفيع عىل رشح البديعو ، التقرير والتحبري: من مؤلفاتهحنفى،
 ).٧/٤٩ (األعالم للزركيل، )٩/٤٩٠ (شذرات الذهب، )٩/٢١٠ (الضوء الالمع :ينظر يف ترمجته

 ).٢/١١١(حبري التقرير والت)     ٨(



 
 

 ٥٤٣ 

 : مذاهب العلامء يف اعتبار الفرق - ب
 : اختلف العلامء يف اعتبار الفرق عىل قولني

الفرق بني إسقاط الرجعة، وإسقاط العدة، وهو أنه يصح إسقاط الرجعة، وال : القول األول
 . يصح إسقاط العدة

، واختـيـار شـيخ اإلـسـالم اـبـن )٣(، وروايـة عـنـد احلنابلـة)٢(، واملالكـيـة)١(وهـو ـقـول احلنفيـة
 .)٤(تيمية

 .عدم الفرق بني إسقاط الرجعة، وإسقاط العدة، فال يصح إسقاطهام: القول الثاين
 .)٦(، واحلنابلة)٥(وهو قول الشافعية

 :الرتجيح
اط الرجعة، و إسقاط العدة؛ وذلـك ألن  عدم اعتبار الفرق بني إسق– واهللا أعلم -الراجح 

الرجعة أوجبها اهللا تعاىل؛ حلق الزوجني، فال يمكن للزوج أن يسقط مـا أوجبـه الرشع، وكـذلك 
 .العدة ليس للزوج إسقاطها؛ ألهنا حق هللا تعاىل

 

 ـــــــــــــــــ
 ).٤/٥٠(مع فتح القدير، فتح القدير البن اهلامم ) ٤/٥٠(العناية رشح اهلداية : ينظر قوهلم يف إسقاط الرجعة)    ١(

 ).٣/٢١٩(فتح القدير البن اهلامم  ،)٣/١٩١(بدائع الصنائع : وينظر قوهلم يف إسقاط العدة
 ) .٢/٤٩٥(ينة عقد اجلواهر الثم: ينظر قوهلم يف إسقاط الرجعة)    ٢(

، )٢/٤٧٧(، حاشية الدسوقي عـىل الرشح الكبـري )٤/١٤٥(رشح خمترص خليل اخلريش : وينظر قوهلم يف إسقاط العدة
 ). ٤/٣١٣(منح اجلليل 

 ).٤٨٣-٨/٤٨٢(، اإلنصاف )٩/٤٢(، الفروع )١٠/٣٦٧(املغني : ينظر قوهلم يف إسقاط الرجعة)    ٣(
 ).  ١٣/٦٠(، كشاف القناع )١١/٢٩٣ (املغني: وينظر قوهلم يف إسقاط العدة

 ). ٣٢/٣٤٨(جمموع الفتاوى )   ٤(
 ).٣/٣٣٧(، مغني املحتاج )٨/٢١٤(روضة الطالبني : ينظر قوهلم يف إسقاط الرجعة)    ٥(

 ) . ٩/٥٠٠(، العزيز رشح الوجيز )٦/١٥٥(الوسيط للغزايل : وينظر قوهلم يف إسقاط العدة
 ).٨/٤٨٣(اإلنصاف : جعةينظر قوهلم يف إسقاط الر)    ٦(

 ).١٣/٦٠(، كشاف القناع )١١/٢٩٣(املغني : وينظر قوهلم يف إسقاط العدة



 
 

 ٥٤٤ 

  
 .ً أن يف كال الفرعني إسقاطا حلق من حقوق النكاح


  

 . أن للزوج إسقاط حق الرجعة؛ بخالف إسقاط حق العدة فإنه ليس له


  
له أن يسقطها، وله أال يسقطها؛ بخالف العدة، فإنه لـيس لـه : أن الرجعة حق حمض للزوج

ٌإسقاطها؛ فال تكون حقا له، وإنام هي حق هللا عز وجل ً)١(. 
 
 

       

 ـــــــــــــــــ
 ). ٣٢/٣٤٨(جمموع الفتاوى )    ١(



 
 

 ٥٤٥ 

 
 
 
 
 




 













 



 
 

 ٥٤٦ 





 

ـة  ـني ـمـن «  :- رـمحـه اهللا –ـقـال ـشـيخ اإلـسـالم اـبـن تيمـي َّـجيـب أن يـفـرق ـب ـالتعليق ُ يقـصـد ـب
ًفـمـن قـصـد ـبـه اليـمـني ـكـان يميـنـا، وـمـن قـصـد ـبـه : وـبـني ـمـن يقـصـد ـبـه اليـمـني.... ،)١(الظـهـار

 .)٢(»ًظهارا  ....الظهار كان...إيقاع
 

  
 : مذاهب العلامء يف أحكام الفرعني الفقهيني–أ 

 .تعليق الظهار الذي يقصد به اإليقاع: الفرع األول
إن فعلـت كـذا، فأنـت عـيل كظهـر أمـي، وقصـده :  إذا قـال الرجـل المرأتـه: صورة املسألة

 بالتعليق إيقاع الظهار، فهل يقع عليها الظهار؟
 إىل أن املـرأة إذا فعلـت مـا علـق بـه )٦(، واحلنابلة)٥(، والشافعية)٤(، واملالكية)٣(ذهب احلنفية

 ـــــــــــــــــ
ًمن ظهر اليشء، يظهر ظهورا : ِّالظهار يف اللغة)   ١( إذا انكشف وبرز، ولذلك سمي وقت الظهر، وهو أظهر أوقـات النهـار، : ََ

أنت عيل كظهر أمي، : ِّإلنسان ، وهو جيمع الربوز والقوة، وهو خالف البطن، والظهار أن يقول هلاظهر ا: واألصل فيه كله
 . ّوإنام خصوا الظهر دون غريه؛ ألن الظهر موضع الركوب

، )٢/٧٣٢)  (ظهر: مادة(، الصحاح )٣/٤٧١) (ظهر: مادة(، مقاييس اللغة )٦/٢٤٨) (ظهر: مادة(هتذيب اللغة : ينظر
 )٤/٥٢٨) (ظهر: مادة(لسان العرب 

 .ًه الزوج امرأته أو عضوا منها بظهر من حترم عليه عىل التأبيدِّأن يشب: ِّوالظهار يف اصطالح الفقهاء
 ). ١٢/٤٦٩(كشاف القناع : ينظر

 . )٥/٣٢٣ ( يف رشح اهلدايةمع فتح القدير، البناية) ٤/٨٥( ، العناية رشح اهلداية) ٣/٢(تبيني احلقائق :  لالستزادةوينظر
 ).٣٥/٣٢٢(، جمموع الفتاوى )٢٥٦(العقود )   ٢(
 ). ٢/٦٠٣ ( للمرغيناين، اهلداية)٣/١١٥(، تبيني احلقائق )٣/٢٣٢(، بدائع الصنائع )٦/٢٣٠(املبسوط : ينظر)   ٣(
 ). ٢/٥٥٢(، عقد اجلواهر الثمينة )٣٠٢-٥/٣٠١(، النوادر والزيادات )٥٣/ ٦(املدونة : ينظر )   ٤(
 ). ٢/٥٧٨(، منهاج الطالبني )٦/٣٣(، الوسيط للغزايل )٦/٦٩٩(ألم ا: ينظر )   ٥(
 ). ٥/٥٤٣( ، رشح منتهى اإلرادات   للبهويت)١٢/٤٧٨(، كشاف القناع )٩/١٨٥(، الفروع )١١/٧٠(املغني : ينظر )   ٦(



 
 

 ٥٤٧ 

 : وذلك للدليلني اآلتينيالظهار يقع؛ الظهار أن 
 :الدليل األول

 .)١(أن الظهار يمني، فجاز تعليقه عىل رشط؛ كاإليالء
 :الدليل الثاين

ًأنت عيل كظهر أمي، قول حتـرم بـه الزوجـة، وهـو يف األصـل كـان طالقـا، فصـح : أن قوله ٌ
 .)٢(تعليقه عىل رشط، كالطالق

 

 : احللف بالظهار: الفرع الثاين
أنـت عـيل : ِإن فعلت هذا فعيل يمني ظهـار، أو قـال:  إذا قال الرجل المرأته: املسألة صورة

 ِكظهر أمي إن فعلت كذا، وقصده احلض أو املنع، فهل يقع عليها الظهار؟   
 

 :األقوال
 :اختلف العلامء يف هذه املسألة عىل أقوال

 . ًيقع ظهارا: القول األول
 .)٦(، واحلنابلة)٥( والشافعية،)٤(، واملالكية)٣(وهو قول احلنفية

 .ًيقع يمينا: القول الثاين
 .)٨( ابن تيمية، واختيار شيخ اإلسالم)٧(َّوهو رواية خمرجة عند احلنابلة
 ـــــــــــــــــ

 ). ١١/٧٠(املغني : ينظر)   ١(
 . املصدر السابق: ينظر)   ٢(
 ). ٣/١١٥(، تبيني احلقائق )٣/٢٣١(ائع الصنائع بد ،)٢٣٠/ ٦(املبسوط : ينظر)   ٣(
 ). ٢/٦٠٦(، الكايف البن عبد الرب )٢٩٨-٥/٢٩٤(، النوادر والزيادات )٦/٥٦(املدونة : ينظر)   ٤(
 ).١٠/٣٣٨(البيان للعمراين : ينظر)   ٥(

 .ًاحللف بالظهار يقع يمينابأن :  أن موجب أصل اإلمام الشافعي القول:)٢٥٦( العقود : شيخ اإلسالم ابن تيمية يفوذكر
 . )٥/٥٤٣(، رشح منتهى اإلرادات للبهويت )٩/١٨٥(الفروع :  ينظر)   ٦(
 .ان السابقاناملصدر: ينظر)   ٧(

 . موجب أصل اإلمام أمحدأن هذا القول هو: )٢٥٦( العقود : شيخ اإلسالم ابن تيمية يفوذكر
 ).٣٥/٣٢٢(، جمموع الفتاوى )٢٥٦(العقود : ينظر)   ٨(



 
 

 ٥٤٨ 

 . ًيقع إيالء: القول الثالث
 .)١(ٌوهو قول للحنفية

 
 :أدلة األقوال

 :األولأدلة القول 
 :األول الدليل

̈  ©  M  :تعاىل يقول    §  ¦   ¥   ¤  £  °    ̄®   ¬  «  ª
  ³  ²   ±L)٢(. 

 يف يـدخل فإنـه -ًيمينا وكان– اليمني خمرج خرجُأ إذا بالرشط قَّاملعل الظهار أن :الداللة وجه
 .اآلية عموم

 :الثاين الدليل
إنام األعامل بالنيات، وإنام لكل امرىء :( قالrعن عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه، أن النبي 

 .)٣()ما نوى 
ّ بني أن األعامل إنام حيكم عليها بنية  صاحبها، فإذا أراد rأن النبي : ة من احلديثوجه الدالل

ِّالزوج منع امرأته من فعل يشء ما، وعلق ظهارها عىل ذلـك، ومل يـرد أن حيـرم امرأتـه، وجيعلهـا  ُ
 . )٤(كظهر أمه؛ فإن قوله جيري جمرى اليمني

 :الدليل الثالث
 ًويومـا هيوديـة ًيوما هي :فقالت امرأته، وبني بينه تفرق أن أرادت موالته أن « :رافع أيب عن  

 تفـرق مل إن اهللا، بيـت إىل امليش ،وعليهـا اهللا سـبيل يف هلـا مـال وكـل حـر، هلـا مملوك وكل نرصانية،
 .»بينهام

 ـــــــــــــــــ
 ). ٣/٢٣١(بدائع الصنائع : ينظر)   ١(
 .   من سورة املائدة) ٨٩(من اآلية )   ٢(
 .  )٣٩٣ص  (تقدم  خترجيه)   ٣(
 ).  ١٣/٨١(الرشح املمتع للشيخ ابن عثيمني : ينظر)   ٤(



 
 

 ٥٤٩ 

 اهللا ريض - سـلمة وأم وحفصـة، عبـاس، وابـن عمـر، وابن عنها، اهللا ريض عائشة فسألت  
 يمينهـا، تكفـر أن وأمروهـا ، »ومـاروت هاروت مثل تكوين أن أتريدين« :هلا قال فكلهم ،-عنهم
 .)١(بينهام وختيل

 ريض-سلمة وأم وحفصة عباس، وابن عمر، وابن عنها، اهللا ريض عائشة أن :الداللة وجه  
 العتـق معنـى يف بـه املحلـوف والظهـار ّالكفـارة، عليهـا وأن العتـق، لـزوم بعدم أفتوها -عنهم اهللا

 .اليمني كفارة فيه فيجب ،به املحلوف
  :الدليل الرابع

الظهار يلزمني ألفعلن، أو إن مل أفعله فالظهـار يلزمنـي، يمـني؛ ألن قصـده : أن قول الزوج
احلض، أو املنـع، أو التصـديق، أو التكـذيب، وهـو مؤكـد لـذلك، فـاجلزاء آكـد إليـه مـن الرشط 

 .)٢(بكثري
 

  :أدلة القول الثاين
 :الدليل األول

 .)٣(ار يمني، فجاز تعليقه عىل رشط كاإليالءأن الظه
 وإنام النزاع، موطن هو هذا وليس عليه، ومتفق َّمسلم هذا بأن :نوقش :مناقشة الدليل األول

 غـريه؛ عـىل أو نفسـه عـىل احللـف قصـد فمـن اليمـني، بـه يقصد الذي التعليق يف هو النزاع موطن
 إذا الكفـارة إال عليـه ليس حمض، يمني هوو حالف، فهذا تكذيب، أو تصديق، أو منع، أو ٍحلض،
 .)٤(حنث

 :الدليل الثاين
ًأنت عيل كظهر أمي، قول حتـرم بـه الزوجـة، وهـو يف األصـل كـان طالقـا، : أن قول الزوج ٌ

 ـــــــــــــــــ
 .   )٤٣٧ص  (تقدم  خترجيه)   ١(
 ). ٩/١٨٥(الفروع : ينظر)   ٢(
 ). ١١/٧٠(املغني : ينظر)   ٣(
 ).   ٢٩٨(العقود : ظرين)   ٤(



 
 

 ٥٥٠ 

 .)١(فصح تعليقه عىل رشط كالطالق
 .بام نوقش به الدليل األول:  نوقش:مناقشة الدليل الثاين
إن مل أفعـل كـذا فالظهـار :  بـأن الـزوج إذا قـال: هلـميمكـن أن يسـتدل: دليل القول الثالث

 .يلزمني، فقد منع نفسه من مجاع امرأته، وأكد ذلك باليمني، وهذا هو حقيقة اإليالء
بعدم التسليم؛ لوجود الفارق بينهام، وهـو أن : يمكن أن يناقش: مناقشة دليل القول الثالث

 .يس قصده امتناعه من زوجته باليمنيقصد الزوج من احللف بالظهار هو احلض أو املنع، ول
 

 :الرتجيح واملوازنة
 يظهـر مناقشـات، مـن أدلـتهم عـىل ورد ومـا بـه، اسـتدلوا ومـا األقوال، يف النظر خالل من  

 ألن وذلـك يمـني؛ ّكفـارة عليـه وإنـام به، باحللف يقع ال الظهار بأن :القائل األول، القول رجحان
 قصده ليس احلالف ألن حنث؛ إذا ّالكفارة وجوب من ليمنيا أحكام فيأخذ يمني، بالظهار احللف

وذلك ألن القصد والنية  املحض؛ اليمني هو وهذا التكذيب، أو التصديق، أو املنع، أو احلض، إال
معتربان يف الرشع، فإذا قصد الزوج من تعليق الظهار منع امرأته من الفعل، فليس قصده الظهار، 

 .ن أجله الظهار، وهذا يمني باهللا عزوجلُوإنام قصده الفعل الذي علق م
 
 : مذاهب العلامء يف اعتبار الفرق - ب

 : اختلف العلامء يف اعتبار الفرق عىل قولني
 . الفرق بني تعليق الظهار واحللف به:القول األول

 . )٣(، وهو قول شيخ اإلسالم ابن تيمية)٢(َّوهو رواية خمرجة عند احلنابلة

 ـــــــــــــــــ
 ) . ١١/٧٠(املغني : ينظر)   ١(
، رشح منتهـى اإلرادات )١٢/٤٧٨(، كشاف القناع )٩/١٨٥(، الفروع )١١/٧٠(املغني : ينظر قوهلم يف تعليق الظهار)   ٢(

 ).٥/٥٤٣(للبهويت 
 ).٩/١٨٥(الفروع : وينظر قوهلم يف احللف بالظهار

 ).٣٥/٣٢٢(، جمموع الفتاوى )٢٥٦(العقود : له يف احللف بالظهارينظر قوله يف تعليق الظهار وقو)   ٣(



 
 

 ٥٥١ 

 . تعليق الظهار واحللف به عدم الفرق بني:القول الثاين
 .)٤(، واحلنابلة)٣(، والشافعية)٢(، واملالكية)١(وهو قول احلنفية

 
 :الرتجيح

 :لآليت وذلك ؛ تعليق الظهار واحللف بهبني الفرق اعتبار :أعلم واهللا الراجح
 اببالكت ثابت اليمني، هبا يقصد والتي االيقاع، هبا يقصد التي التعليقات بني الفرق أن ً:أوال

 اليمـني قصـده مـن بني يفرقون فإهنم العقالء، باتفاق ثابت هو بل بالرضورة، معلوم وهو والسنة،
  .)٥( ًمظاهرا فيجعلونه اإليقاع، قصده ومن

 خـالف، فيـه عـنهم يعرف ال عنهم؛ اهللا ريض الصحابة مذهب هو هذين بني الفرق أن ً:ثانيا
 .)٦(والفقهاء السلف مجاهري مذهب وهو

اس احللف بالظهار عىل إيقاعه، قيـاس فاسـد، منـاقض لألصـل الفـارق بـني إيقـاع  قيً:ثالثا
 .)٧(العقود، واحللف هبا، وهذا معلوم برصيح املعقول وصحيح املنقول

 ـــــــــــــــــ
  للمرغيناين، اهلداية)٣/١١٥(، تبيني احلقائق )٣/٢٣٢(، بدائع الصنائع )٦/٢٣٠(املبسوط : ينظر قوهلم يف تعليق الظهار)   ١(

)٢/٦٠٣.( 
 ). ٣/١١٥(بيني احلقائق ، ت)٣/٢٣١(، بدائع الصنائع )٢٣٠/ ٦(املبسوط : وينظر قوهلم يف احللف بالظهار

 ).٢/٥٥٢(، عقد اجلواهر الثمينة )٣٠٢-٥/٣٠١(، النوادر والزيادات )٦/٥٦(املدونة : ينظر قوهلم يف تعليق الظهار)   ٢(
 ). ٢/٦٠٦(، الكايف البن عبدالرب )٢٩٨-٥/٢٩٤(، النوادر والزيادات )٦/٥٦(املدونة : وينظر قوهلم يف احللف بالظهار

 ).٢/٥٧٨(، منهاج الطالبني )٦/٣٣(، الوسيط للغزايل )٦/٦٩٩(األم :  يف تعليق الظهارينظر قوهلم)   ٣(
 ).١٠/٣٣٨(البيان للعمراين : وينظر قوهلم يف احللف بالظهار

، رشح منتهـى اإلرادات )١٢/٤٧٨(، كشاف القناع )٩/١٨٥(، الفروع )١١/٧٠(املغني : ينظر قوهلم يف تعليق الظهار)   ٤(
 ).٥/٥٤٣(للبهويت 

 ). ٥/٥٤٣( رشح منتهى اإلرادات للبهويت ،)٩/١٨٥(الفروع : وينظر قوهلم يف احللف بالظهار
 ).٢٨٣(العقود : ينظر)   ٥(
 ).٢٠٦-٣٣/٢٠٥(جمموع الفتاوى : ينظر)   ٦(
 ). ٢٨٣(العقود : ينظر)   ٧(



 
 

 ٥٥٢ 

  
 . أن يف كال الفرعني تعليق للظهار


  

ًصد بتعليق الظهار إيقاعه فإنه يقع ظهارا؛ بخالف من يقصد بـه اليمـني فإنـه يقـع أن من يق
 . ًيمينا


  

 :الدليل األول
 بـني التعليقـات يف الفـرق  r اهللا رسول أصحاب به وقال والسنة، الكتاب عليه دل الذي أن

 .)١(والفقهاء لسلفا مجاهري مذهب وهو ،التعليق قصده ومن اليمني، قصده من
 :الدليل الثاين

 أـمـا ،اـجلـزاء وجـود عـنـد ظـهـارال إيقـاع قـصـد قِّاملعـلـ ألن ؛يقـع :إيقاـعـه املقـصـود ظهـارال أن
 والرشط وجـوده، املقصـود الرشط بـني الفـرق :غـريه أو نفسـه، عـىل احلـالف فقصد به، املحلوف
 عند اجلزاء وقوع به يراد وال ،احللف به يراد الذي وهو به، علق الذي اجلزاء وعدم عدمه املقصود
 .)٢(الرشط

 : الدليل الثالث
 لـه؛ ًمكروهـا كـان وإن الرشط، عنـد للجـزاء مريد :االيقاع به يقصد الذي ظهارلل ِّاملعلق أن
 ًكارها كان إذا يكون فإنام اجلزاء، بصيغة ذكره إذا فإنه :اليمني به يقصد الذي ظهارلل ِّاملعلق بخالف
َأكره وهو للجزاء؛  حـالف وهذا االيقاع، لقصد ال واملنع؛ احلض لقصد َّعلق فهو الرشط، من إليه َ

 .)٣(والسنة الكتاب يف احلالف هو وهذا بموقع، ليس

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٩٨(، العقود )٢٠٦-٣٣/٢٠٥(جمموع الفتاوى : ينظر)   ١(
 ).٢٠٦-٣٣/٢٠٥(وى جمموع الفتا: ينظر)   ٢(
 ).٦٦-٣٣/٦٤(املصدر السابق : ينظر)   ٣(



 
 

 ٥٥٣ 





 

يقـع، ومـن أوقعـه : ملا كان من أوقع الطـالق بلفظـه « :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
 .)١(»ٌّال يقع؛ مل يكن بد من الفرق بينهام يف نفس األمر:  الظهاربلفظ

 


 :  مذاهب العلامء يف أحكام الفرعني الفقهيني–أ 
 .إيقاع الطالق بلفظه: لفرع األول

 ، فهل يقع به الطالق؟ أنت طالق:  إذا قال الرجل المرأته:صورة املسألة 
؛ )٢(أنت طالق، فإن هذا لفظ رصيـح، يقـع بـه الطـالق: اتفق العلامء عىل أن من قال المرأته

 :وذلك للدليلني اآلتيني
 : الدليل األول

 .)٤(M  Î  ÍL  :وقال، )٣(M   xw  vL  :قال اهللا تبارك وتعاىل
طالق؛ للداللة عىل الطـالق، فـدل أن اهللا تبارك وتعاىل ذكر لفظ ال: وجه الداللة من اآليتني

 .عىل أنه رصيح فيه
 :الدليل الثاين

 .)٥(إمجاع العلامء عىل وقوع الطالق هبذا اللفظ كام تقدم
 ـــــــــــــــــ

 ).٣٢٥-١/٣٢٠(جامع املسائل )   ١(
 ).١/٣٨٨) (٣٢/٣١٠) (١٦١-٣٣/١٦٠(ًوينظر الفرق أيضا يف جمموع الفتاوى 

 ). ١٠/٣٥٥(، املغني )٣/١٢٥٨(اإلقناع يف مسائل اإلمجاع : ينظر)   ٢(
 .من سورة البقرة ) ٢٢٩( من اآلية )   ٣(
 .من سورة البقرة) ٢٣٠( من اآلية )   ٤(
 ).    ١٠/٣٥٥(، املغني )٣/١٢٥٨(اإلقناع يف مسائل اإلمجاع : ينظر)   ٥(



 
 

 ٥٥٤ 

 :الدليل الثالث
ًأن هذا اللفظ قد أتـى يف الرشع ويف اللغـة؛ للداللـة عـىل الطـالق، فكـان رصحيـا فيـه؛ ألنـه 

 . )١(موضوع له عىل اخلصوص
 : اع الطالق بلفظ الظهارإيق: الفرع الثاين

أنت عيل كظهر أمي، ونوى به الطالق، فهل يقع بـه :  إذا قال الرجل المرأته: صورة املسألة
 الطالق؟
 : األقوال

 : اختلف العلامء يف ذلك عىل قولني
 . يقع به الظهار:القول األول

 .  )٥(، واحلنابلة)٤(، والشافعية)٣(، واملالكية)٢(وهو قول احلنفية
 .  يقع به الطالق الثالث:الثاينالقول 

 .)٦( املالكية منالبن القاسمٌوهو قول 
 : أدلة القولني

 :أدلة القول األول
 :الدليل األول

ًالظهار، واإليالء، والطالق؛ فأقر اهللا الطالق طالقا، : ِّأن أهل اجلاهلية كانوا يطلقون بثالثة

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٤/٢٩٢(املهذب للشريازي : ينظر)   ١(
ابن ، حاشية )٥-٣/٢(، تبيني احلقائق )٢/٦٠٣ ( للمرغيناين، اهلداية)٣/٢٣١(، بدائع الصنائع )٦/٢٢٩(املبسوط : ينظر)   ٢(

 ).١٠/١٥٥(عابدين عىل الدر املختار 
، التاج واإلكليـل )٢/٥٥١(، عقد اجلواهر الثمينة )٢/٦٠٣(، الكايف البن عبدالرب )٥/٢٩١(النوادر والزيادات : ينظر)   ٣(

 ).٤/١٠٥( خليل للخريش خمترص، رشح )١١٧-٤/١١٦(، مواهب اجلليل  مع مواهب اجلليل)٤/١١٦(
، أسنى )١٠/٣٣٨(، البيان للعمراين )٥/٣٧٦(، الوسيط للغزايل )٤/٤١٢(، املهذب للشريازي )٦/٧٠١(األم : ينظر)   ٤(

 ) . ٣/٢٨٢(، مغني املحتاج )٣/٣٥٨(املطالب 
 .)٥/٣٥١(، مطالب أويل النهى )٥/٣٩٣(، رشح منتهى اإلرادات للبهويت )٧/٢٨١(، املبدع )١٠/٤٠٠(املغني : ينظر)   ٥(
 ).٢/٥٥١(، عقد اجلواهر الثمينة )٥/٢٩١(دات النوادر والزيا: ينظر)   ٦(



 
 

 ٥٥٥ 

M  P  :، بقولـه)١(م يف الظهـار بالكفـارةبأن أمهل املوايل أربعة أشهر، وحَك: وحَكم يف اإليالء
  ba    ̀   _  ̂ ]  \  [  Z  Y  X  W  V     U  T  S  R  QL)فلــــــــو )٢ ،
 .)٣(نوى الزوج بالظهار الطالق، فإنه ال يصح؛ ألنه منسوخ، فال يتمكن من اإلتيان به

 :الدليل الثاين
اية يف الطالق، كـام ال أنت عيل كظهر أمي، رصيح يف الظهار، فلم يصلح كن: أن قول الزوج

 .)٤(يكون الطالق كناية يف الظهار
 :الدليل الثالث

ًأن الظهار تشبيه بمن هي حمرمة عىل التأبيد، والطالق يفيـد حتـريام غـري مؤبـد، فلـم تصـلح  ٌ
 .)٥(الكناية بأحدمها عن اآلخر

 
  :دليل القول الثاين

ً أصل الظهار كان طالقـا، فـإذا بأن لفظ الظهار كناية يف الطالق؛ ألن: يمكن أن يستدل هلم
 .نوى به الطالق، فإنه يقع

أن هذا احلكم كان يف اجلاهلية، فأبطله اهللا عز وجـل؛ ألنـه منكـر : مناقشة دليل القول الثاين
ًمن القول وزور، ومل جيعله طالقا، وإن عنـى بـه الطـالق؛ ألن الطـالق ال يثبـت، إال بعـد ثبـوت  ٌ

 .)٦(حرمةاملعنى الفاسد، وهو املشاهبة امل
 

  :املوازنة والرتجيح
بعـدم :  رجحـان القـول األول، القائـل- واهللا أعلـم -بعد النظر يف القولني، وأدلتهام تبـني 

 ـــــــــــــــــ
 ).٦/٦٩٦(األم : ينظر)   ١(
 . من سورة املجادلة) ٣(من اآلية )   ٢(
 ).١٠٥ / ٤(، رشح خمترص خليل للخريش )٦٠٥-٢/٦٠٣ ( للمرغينايناهلداية: ينظر)   ٣(
، رشح منتهى اإلرادات )١٠/٤٠٠(ملغني ، ا)٤/٤١٢(املهذب للشريازي  ،) )٦٠٤-٢/٦٠٣(الكايف البن عبدالرب : ينظر)   ٤(

 ).٥/٣٩٣(للبهويت 
 ).٥/٣٥١(، مطالب أويل النهى )١٠/٤٠٠(املغني : ينظر)   ٥(
 ).٣٥/٣١٦(جمموع الفتاوى : ينظر)   ٦(



 
 

 ٥٥٦ 

 :وقوع الطالق بلفظ الظهار؛ وذلك لآليت
أنت عـيل كظهـر «:  أن اهللا تبارك وتعاىل إنام أنزل آية الظهار فيمن قصد الطالق، بقولهً:أوال

ًز وجل فيه الكفارة، وكـانوا يف اجلاهليـة جيعلـون الظهـار طالقـا، فلـو حكمنـا ، فأنزل اهللا ع»أمي
ّبكونه طالقا، لكنا حكمنا يف الظهار بحكم اجلاهلية ً)١( . 

 .)٢( أن هذا القول رصيح يف الظهار، فال يفتقر إىل النية؛ كرصيح الطالقً:ثانيا
، فال حيتمل غريه، ثم هو حمكم أنت عيل كظهر أمي، رصيح يف الظهار:   أن قول الزوج ً:ثالثا

ّفريد التحريم إليه ُ)٣(. 
 
 : مذاهب العلامء يف اعتبار الفرق-ب

 اختلف العلامء يف اعتبار الفرق عىل قولني
يف إيقـاع الطـالق هبـام، فيقـع الطـالق  ،لفظ الظهـار والفرق بني لفظ الطالق:القول األول

 .بلفظه، وال يقع الطالق بلفظ الظهار
، واختيـار شـيخ اإلسـالم ابـن )٧(، واحلنابلة)٦(، والشافعية )٥(، واملالكية)٤(فيةوهو قول احلن

 ـــــــــــــــــ
 ).٥/٢٩١(النوادر والزيادات : ينظر)   ١(
 ). ٣/٢٣١(بدائع الصنائع : ينظر)   ٢(
 خليـل خمترص، رشح )٦٠٤-٢/٦٠٣(، الكايف البن عبدالرب )٦٠٥-٢/٦٠٣ (رغيناين للماملصدر السابق، اهلداية: ينظر)   ٣(

 ).٥/٣٥١(، مطالب أويل النهى )١٠/٤٠٠(، املغني )٤/٤١٢(، املهذب للشريازي )١٠٥ / ٤(للخريش 
، )٢/٦٠٣ (اين للمرغين، اهلداية)٣/٢٣١(، بدائع الصنائع )٦/٢٢٩(املبسوط : ينظر قوهلم يف إيقاع الظهار بلفظ الطالق)   ٤(

 ).١٠/١٥٥(، حاشية ابن عابدين عىل الدر املختار   )٥-٢/  ٣(تبيني احلقائق 
، عقـد اجلـواهر )٢/٦٠٣(، الكايف البن عبدالرب )٥/٢٩١(النوادر والزيادات : ينظر قوهلم يف إيقاع الظهار بلفظ الطالق)   ٥(

، رشح خمترص خليل )١١٧-٤/١١٦(مواهب اجلليل ،  مع مواهب اجلليل)٤/١١٦(،  التاج واإلكليل )٢/٥٥١(الثمينة 
 ).٤/١٠٥(للخريش 

، )٥/٣٧٦(، الوسيط للغـزايل )٤/٤١٢(، املهذب للشريازي )٦/٧٠١(األم : ينظر قوهلم يف إيقاع الظهار بلفظ الطالق)   ٦(
 ) . ٣/٢٨٢(، مغني املحتاج )٣/٣٥٨(، أسنى املطالب )١٠/٣٣٨(البيان للعمراين 

، رشح منتهـى اإلرادات للبهـويت )٧/٢٨١(، املبـدع )١٠/٤٠٠(املغنـي :  إيقـاع الظهـار بلفـظ الطـالقينظر قـوهلم يف)   ٧(
 ، )٥/٣٥١(، مطالب أويل النهى )٥/٣٩٣(



 
 

 ٥٥٧ 

 .)١(تيمية 
 .يف وقوع الطالق هبام،  الظهار بلفظالطالقوالفرق بني لفظ الطالق عدم : القول الثاين

 .)٢(ٌوهو قول لبعض املالكية
 
 :الرتجيح

؛ وذلـك  الظهـار بلفـظالطـالقو  بلفظـه،الطـالق اعتبار الفرق بـني - واهللا أعلم-الراجح 
 :لآليت

ً أن الظهار تشبيه بمن حترم عىل التأبيد، والطـالق يفيـد حتـريام غـري مؤبـد، فلـم تصـح ً:أوال
 .)٣(الكناية بأحدمها عن اآلخر

أنـت عـيل كظهـر أمـي، غـري رصيـح يف الطـالق، وإنـام هـو رصيـح يف :  أن قول الزوجً:ثانيا
 .)٤(إيقاع الطالق بهالظهار، فلم يقبل رصفه عن ظاهره، و

 

 
 .إيقاع الطالق: أن اللفظ يف كال الفرعني، قد قصد الزوج به

 

 
أن إيقاع الطالق برصحيـه يقـع بـه الطـالق؛ بخـالف إيقاعـه بلفـظ الظهـار، فإنـه ال يقـع بـه 

 .الطالق
 

  
 :الدليل األول

ّأنت عيل كظهر أمي، فإنه غري :أنت طالق، رصيح يف الطالق؛ بخالف قوله: أن قول الرجل
 ـــــــــــــــــ

 ).١٦١-٣٣/١٦٠(، جمموع الفتاوى )٣٢٥-١/٣٢٠(جامع املسائل )   ١(
 ).٢/٥٥١( عقد اجلواهر الثمينة ،)٥/٢٩١(النوادر والزيادات : ينظر قوهلم يف إيقاع الظهار بلفظ الطالق)   ٢(
 ).٥/٣٥١(، مطالب أويل النهى )٧/٢٨١(املبدع : ينظر)   ٣(
 ).٧/٢٨١(املبدع : ينظر)   ٤(



 
 

 ٥٥٨ 

ًرصيح يف الطالق، وفيه خمالفة لرصيح اللفظ، فإن هذا اللفظ، رصيح يف الظهار ، ولـيس رصحيـا 
 له إىل غريه، فال يـنرصف يف الطالق، فإذا نوى بالظهار الطالق، فقد أراد رصف اللفظ عام وضع

 . )١(إليه
  :الدليل الثاين

ـدة ـتدالل بقاـع ـريه : االـس ـنرصف إىل ـغ ـاذا يف موضــوعه، ال ـي ـح إذا وـجـد نـف ـظ الرصـي ًاللـف
 . )٢(بالنية

 
 

       

 

 ـــــــــــــــــ
 ).٨/٥١٨(، العزيز رشح الوجيز )٥/٢٩١(النوادر والزيادات : ينظر)   ١(
 ).٨/٢٨(روضة الطالبني : ينظر)    ٢(

 ). ٣/١٤٦ (د املنثور يف القواع: يف " موضوعه، ال ينرصف إىل غريه بالنيةًاللفظ الرصيح إذا وجد نفاذا يف" :وتنظر قاعدة



 
 

 ٥٥٩ 





 

الفرق بني من يقصد بالتعليق الظهار، وبني من يقصد به يذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية إىل
ًاليمني، وهذا الفرق قد نص عليه كثريا يف فتاويه، ورسائله بألفاظ متعددة، وأمثلة كثرية، واستدل 

، وقد سبق بيان الفـرق يف املبحـث األول يف الفـرق )١(له بأدلة من الكتاب والسنة وآثار الصحابة
 . )٢(بني الظهار واحللف به

 
 

       

 


 ـــــــــــــــــ
 ).   ٢٥٦(العقود : ينظر)   ١(
 .)٥٤٦ ص( :ينظر)   ٢(



 
 

 ٥٦٠ 







 
ِّفرق يف ظاهر املذهب بني املظاهر إذا وطـىء يف حـال اجلنـون ، فعليـه الكفـارة      ، وبـني    )١(ُ

 . )٢(هاحلالف بالطالق إذا حنث يف يمينه حال جنونه، فال كفارة علي
ٌه فـرق، وإال كـان املنصـوص احلنـث يف اجلنـون َّفإن توجـ« :     قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 . )٣(»ًمطلقا
وطء املظاهر حال جنونه، واحلـالف بـالطالق إذا حنـث حـال :    فظاهر كالمه التسوية بني

 .جنونه، يف عدم وجوب الكفارة عليهام، وأن اجلنون عذر يف كال احلالني
 
 

       

 

 ـــــــــــــــــ
  ). ٢/٢٧١( املحرر للمجد ابن تيمية :ينظر )   ١(
 ). ٣٩٦(األخبار العلمية من االختيارات الفقهية : ينظر)    ٢(
 . صدر السابقامل: ينظر)    ٣(



 
 

 ٥٦١ 


 


 

 
، وهو الفرق بني وجوب اإلعتاق، )١(نسب شيخ اإلسالم ابن تيمية هذا الفرق لإلمام مالك

َّوالصيام، قبل التامس يف كفارة الظهار، وبني عدم وجوب تقديم اإلطعام عىل التامس َّ. 
أن اهللا أطـلـق  : - ـكـام نسـبه إليـه ـشـيخ اإلسـالم اـبـن تيميـة-كوتعليـل اإلمـام ماـلـك يف ذلـ

ّاإلطعام، ومل يقيده كام قيد الصيام، ومها حكامن خمتلفان، فيحمل املطلق عىل إطالقه، واملقيد عىل  َّ ُِّ
 .)٢(تقييده؛ بخالف العتق، فإنه حكم واحد

لتامس يف الكفارات تقديم ا: وقد ذهب شيخ اإلسالم إىل عدم الفرق بينهم، وأن املقصود هو
 :الثالث؛ وذلك لآليت

 ـــــــــــــــــ
التسوية بني خصال الكفارة يف وجـوب التكفـري : امس قبل التكفري هوَّوهذه النسبة فيها نظر؛ ألن قول املالكية يف مسألة الت)   ١(

 .»وكل نوع من كفارة الظهار، قبل املسيس « ): ٢/٦٠٧(الكايف : ، قال ابن عبد الرب يفامسَّقبل الت
ًحتريم اجلامع، واالستمتاع حتريام ممدودا إىل التكفـري، سـواء كانـت « ):٢/٥٥٣( عقد اجلواهر الثمينة: وقال ابن شاس يف ً

 .»الكفارة بإطعام أو بغريه 
ِّ أيضا يبني)٦٧-٣/٦٦( املدونة :ما جاء يف و خصال الكفارة يف وجوب التكفري قبل  أن مذهب اإلمام مالك التسوية بني ً
ًع ليال أو هنارا أيستأنف الكفارة أم ال؟ قـال مالـكًأرأيت إن صام تسعة ومخسني يوما، ثم جام: قلت« :امسَّالت يسـتأنف : ً

يسـتأنف، وإن بقـي : قال مالك: وكذلك إن أطعم بعض املساكني ثم جامع، قال: الكفارة، وال جتزئه تلك الكفارة، قلت
ومل  يستأنف؟ هذا: أرأيت الطعام إذا أطعم عن ظهاره بعض املساكني، ثم جامع امرأته، مل قال مالك: مسكني واحد، قلت

إنـام حممـل : يذكر اهللا تبارك وتعاىل يف التنزيل يف إطعام املساكني من قبل أن يتامسا، وإنام قال ذلك يف العتق والصـيام، قـال
ًالطعام عند مالك حممل العتق والصيام؛ ألهنا كفارة الظهار كلها، فكل كفارة الظهار حتمل حممال واحدا، جتعل كلها قبـل  ً

 .    ا يتضح أن هذه النسبة غري صحيحة، واهللا أعلم، وهبذ »اجلامع
 ).١/٤٠٨(جامع املسائل : ينظر)   ٢(



 
 

 ٥٦٢ 

̂  M  : أن اهللا سبحانه مل يقل يف الثالثةً:أوال ]  \  [  ZL)٢(؛ ألن فيام تقدم بيان له)١(. 
َّ أن اهللا تعاىل ذكر التامس يف الصيام، ومل يكتف بذكره يف العتـق؛ ألن يف الصـيام يتـأخر ً:ثانيا َ

ّ؛ لظن الظان أنه يف العتق وجب التقديم؛ ألن الزمان يسري، َّالتامس، شهرين متتابعني، فلو مل يذكره ّ
وأما الصيام فال جيب التقديم؛ ألن فيه مشقة عظيمة، فلهذا أعيد احلكم يف الصيام، وأما اإلطعام 

 .)٣(ًفمعلوم أنه دون اإلعتاق، ودون الصيام، وقد جعل بدال عنه
يـه أن يقـدمها عـىل الـوطء، فـألن تكـون َّ إذا كانت الكفارة املتقدمة الفاضـلة جيـب علً:ثالثا

َّالكفارة املؤخرة املفضولة كذلك، بطريق األوىل؛ فإن الظهار أوجب حتريمها إىل التكفري بالكفارة 
 .)٤(َّاملقدمة، فكيف يبيحها قبل التكفري، إذا كفر بالكفارة املفضولة

جـب حتريمهـا قبـل  يو- وهذا األصل املبـدل منـه - أن حتريمها قبل صيام الشهرين ً:رابعا
 .)٥(البدل، وهو اإلطعام، بطريق األوىل

ـاقً:خامســا ـال يف اإلعـت ـاىل ـق ̀    M  f  e  d  c  ba  : أن اهللا تـع   _L)ومل )٦ ،
 .)٧(ُيقل مثل ذلك يف الصيام واإلطعام، وقد علم أهنا كذلك

ً، فعلم أن هنا حمرما له حـد، فلـ)٨(M   £¢  ¡  �L : أن اهللا تعاىل قالً:سادسا ّ و كانـت ُ
ًالزوجة ال حترم، إذا كانت الكفارة طعاما مل يكن هنا حد، بل كانت حالال كـام كانـت، فلـم يكـن  ٌّ ً َّ

ِّهناك حد ينهى عن تعديه أو قربانه ُ)٩(. 

 ـــــــــــــــــ
 .  من سورة املجادلة) ٣(من اآلية )   ١(
 ).١/٤٠٩(جامع املسائل : ينظر)   ٢(
 .املصدر السابق: ينظر)   ٣(
 . املصدر السابق: ينظر)   ٤(
 .املصدر السابق: ينظر)   ٥(
 .  من سورة املجادلة) ٣(من اآلية )   ٦(
 ).١/٤٠٩(جامع املسائل : ينظر)   ٧(
 .  من سورة املجادلة) ٤(من اآلية )   ٨(
 ).١/٤٠٩(جامع املسائل : ينظر)   ٩(



 
 

 ٥٦٣ 

ـابعا ـز وـجـلً:ـس ـه ـع ـه)١(M  W  V     U  TL  : أن قوـل ـع قوـل M  \  [  Z  Y  X  :، ـم
  ̂ ]L)ْدليل عىل أن العود له مبـدأ، ولـه من: )٢ تهـى، كسـائر األفعـال، فمبـدؤه إذا عـزم عليـه، َ

ْ، مل يرد به توقيف الكفارة عىل متام العود، بل أراد به أنه )٣(M     U  TL  :ومنتهاه إذا وطئ، وقوله َ ّ
ْجيب إخراجها، بعد الرشوع يف العود بالعزم عليه، قبل إمتامه بالوطء، وهو إنام أوجـب التكفـري،  َ

ْباإلطعام بعد هذا العود،  ْفعلم أنه واجب إذا رشع يف العود، وإن مل حيصل متـام العـود، واإللـزام َ َ ْ َ ُ
ْاختالف معنى العود َ)٤(. 

 أن الكفارات هي من جنس العبادات، وفيها معنى العقوبات، وقد جعل مـن متـام ً:ثامنا    
ِّالعقوبة، أن حترم عليه إىل أن يكفر، فإذا قيل ُ ِّإهنا ال حتـرم عـىل املكفـر باإل: َ ُ طعـام، زالـت العقوبـة َ

 .)٥(الواجبة بالتحريم
 
 

       



 ـــــــــــــــــ
 .  من سورة املجادلة ) ٣( من اآلية )   ١(
 .  من سورة املجادلة) ٣(  من اآلية)   ٢(
 .  من سورة املجادلة) ٣(من اآلية )   ٣(
 ). ١/٤١١(جامع املسائل : رينظ)   ٤(
 .املصدر السابق: ينظر)   ٥(



 
 

 ٥٦٤ 

















 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٥٦٥ 

 



 

 ثالثـة أشـهر، يف )٢(اآليسـات)١(هـذه تعتـد عـدة« : -رمحه اهللا-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ًأظهر قويل العلامء؛ فإهنا قـد عرفـت أن حيضـها قـد انقطـع، وقـد عرفـت أنـه قـد انقطـع انقطاعـا 

هـل هـو ارتفـاع إيـاس؟ أو ارتفـاع : ضـهاالتي ال تدري مـا رفـع حي)٣(ًمستمرا؛ بخالف املسرتيبة
 .)٤(»كاملرض والرضاع ؟: لعارض ثم يعود

 
  

 : مذاهب العلامء يف أحكام الفرعني الفقهيني–أ 
 : عدة اآليسة:     الفرع األول
 ممن انقطع حيضها؛ لبلوغها سن اخلمسني أو  إذا طلق الرجل امرأته، وهي:   صورة املسألة

 ـــــــــــــــــ
ِّالعدة يف اللغة)    ١( َّاإلحصاء، ومن اإلعداد الذي هو هتيئة اليشء، واألول هو املقصود هنا، فالعدة : ّ مأخوذة من العد الذي هو:ِ ِ

َّمن العد، وعدة املرأة ِِّ َّأيام أقرائها، وقد اعتدت، وانقضت عدهتا، ومجع عد: َ ّ ٌعدد : هتا ِّ َ ِ . 
 ).٣/٢٨٤) (عدد: مادة(، لسان العرب )٢/٥٠٦) (عدد: مادة(، الصحاح )٤/٢٩) (عد: مادة(مقاييس اللغة : ينظر

ِّوالعدة يف اصطالح الفقهاء  .اسم ملدة معدودة ترتبص فيه املرأة؛ لتعرف براءة الرحم: ِ
 ).١٣/٧(، كشاف القناع )٩/٤٢٣(العزيز رشح الوجيز : ينظر

 . هي املرأة إذا بلغت مخسني سنة:اآليسة  )  ٢(
واختلف يف حد اإلياس هل هو مخسون سنة ؟ أو ستون ؟ أو يفرق بني نساء العرب والعجم ؟ عىل خالف ، وابن قدامـة 

 وانقطع حيضها عن عادهتا مرات بغري سبب ، فقد صارت آيسة ، وإن رأت الدم بعد اخلمسني ،أهنا إذا بلغت مخسني: خيتار
 .عادة التي كانت تراه فيها فهو حيضعىل ال
 ).٢٨٣-٩/٢٨٢(، اإلنصاف )٥/٥٤٧(، رشح الزركيش )١١/٢١٠(املغني : ينظر

 . وهي امرأة كانت حتيض ثم ارتفع حيضها من غري محل، وال يأس:)املمتد طهرها (:املسرتيبة)    ٣(
 ).٥/٢٥( النوادر والزيادات ،)٣/١٩٥(بدائع الصنائع : ينظر

 ).٣٤/٢٠( الفتاوى جمموع)    ٤(



 
 

 ٥٦٦ 

 أكثر، فكم تعتد؟ 
ـة أـشـهر، وإىل ـهـذا ذـهـب احلنفـيـة ، )٣(، والـشـافعية)٢(، واملالكـيـة)١(تعـتـد اـملـرأة اآليـسـة ثالـث

 .)٤(احلنابلة
 .)٥(»أمجع أهل العلم عىل هذا « : قال ابن قدامة

 :واستدلوا باألدلة اآلتية
 :الدليل األول

ــــارك وت ــــال اهللا تـب ــــاىلـق ́  M  µ  :ـع   ³  ²  ±  °   ̄   ®    ¬  «
¶L)٦(. 

 ويـدل عليـه )٧( أن هذه اآلية نص يف عدة اآليسة، وهـي ثالثـة أشـهر:وجه الداللة من اآلية
 .)٨(سبب نزول اآلية
  :الدليل الثاين

 .)٩(أن األشهر يف حق اآليسة تدل عىل اإلقراء، واألصل مقدر بالثالث، فكذا البدل

 ـــــــــــــــــ
، العناية )٣/٢٧(، تبيني احلقائق )٣/١٧٢(، االختيار لتعليل املختار )٣/١٩٥(، بدائع الصنائع )٦/١٥(املبسوط : ينظر)  ١(

 ) . ٤/١٤١(، البحر الرائق )٤/١٣٩(مع فتح القدير، فتح القدير البن اهلامم ) ٤/١٣٩(رشح اهلداية 
 ).٢/٥٧(، الفواكه الدواين )٢/٦٦٦(، املعونة للقايض عبد الوهاب )٥/٢٥(ر والزيادات ، النواد)٥/١٠٧(املدونة : ينظر)  ٢(
، أسنى )٩/٤٣٥(، العزيز رشح الوجيز )٦/١٢١(، الوسيط للغزايل )٤/٥٣٨(، املهذب للشريازي )٦/٥٤٣(األم : ينظر)    ٣(

 ).٣/٨٦٣(ني املحتاج ، مغ مع حوايش الرشواين وابن قاسم)٨/٢٣٦(، حتفة املحتاج )٣/٣٩١(املطالب 
ـر) ٤( ـي : ينـظ ـروع )١١/٢٠٧(املغـن ـزركيش، رشح)٩/٢٤٤(، الـف ـاع )٩/٢٨١(، اإلنـصـاف )٥/٥٤٥ ( اـل ـاف القـن ، كـش

 ).٥/٥٩٥(، رشح منتهى اإلرادات للبهويت )١٣/٢٣(
 ).١١/٢٠٧(املغني )   ٥(
 . من سورة الطالق) ٤(من اآلية )   ٦(
 ). ٦/١٥(املبسوط : ينظر)    ٧(
 ). ٢٣/٥١(جامع البيان للطربي : رينظ)   ٨(
 ). ٣/١٩٥(بدائع الصنائع : ينظر)   ٩(



 
 

 ٥٦٧ 

 :الدليل الثالث
 .ًاع العلامء عىل أن عدة املرأة اآليسة ثالثة أشهر، كام حكاه ابن قدامة آنفاإمج

 
 : عدة املسرتيبة: الفرع الثاين

 إذا طلق الرجل امرأته وهي مـن ذوات احلـيض، مل تبلـغ سـن اليـأس، وقـد : صورة املسألة
َارتفع حيضها، ومل تدر  ما رفعه، فكم عدهتا ؟ َ ِ 

 
 :األقوال يف املسألة

 :العلامء يف هذه املسألة عىل أقوالاختلف 
ً أهنا تعتد عدة اآليسات بعد أن متكث زمان احلمل غالبا، وهي تسعة أشهر، ثم :القول األول
 .تعتد بثالثة أشهر

، ومـذهب اإلـمـام )٢(ٌ، وـقـول لإلمـام للشـافعي يف القـديم)١(وهـو مـذهب اإلمـام مالـك
 .)٣(أمحد

 . اليأس، ثم تعتد عدة اآليسات أهنا متكث حتى تطعن يف سن:القول الثاين
 .)٥(، واإلمام الشافعي يف اجلديد)٤(وهو مذهب اإلمام أيب حنيفة
 ـــــــــــــــــ

، عقد )٢/٦٢٠(، الكايف البن عبدالرب )٦٧٠-٢/٦٦٩(، املعونة للقايض عبد الوهاب )٥/٢٥(النوادر والزيادات : ينظر)    ١(
 ).٢/٥٨(، الفواكه الدواين )٤/١٥٢(، مواهب اجلليل )٢/٥٧٢(اجلواهر الثمينة 

 ،)٨/٣٧١(، روضة الطالبني )٦/١٢٢(، الوسيط للغزايل )١٥/١٥٩(، هناية املطلب )٤/٥٣٦(املهذب للشريازي :   ينظر)   ٢(
 .مع حاشية عمرية) ٤/٤٢( مع حوايش الرشواين وابن قاسم، حاشية قليويب )٨/٢٣٧(حتفة املحتاج 

 ).١٣/٢٦(، كشاف القناع )٩/٢٨٥(اإلنصاف ، )٥/٥٤٨(، رشح الزركيش )٩/٢٤٥(، الفروع )١١/٢١٤(املغني : ينظر)    ٣(
، البحـر الرائـق )١٠/٥٢٩٨(، التجريد للقدوري )٣/١٩٥(، بدائع الصنائع )٢/٣٨٢(خمترص اختالف العلامء : ينظر)    ٤(

 ).١٠/٢٧٧(، حاشية ابن عابدين عىل الدر املختار )٤/١٤٢(
، )٩/٤٣٨(، العزيـز رشح الـوجيز )٦/١٢٢(للغـزايل ، الوسيط )٤/٥٣٦(، املهذب للشريازي )٦/٥٣٦(األم : ينظر)    ٥(

 مغنـي املحتـاج مـع حاشـية قليـويب،) ٤/٤٢( حاشـية عمـرية ،)٣/٣٩٢(، أسنى املطالب )٨/٣٧١(روضة الطالبني 
)٣/٣٨٧.( 



 
 

 ٥٦٨ 

 . أهنا ترتبص أربع سنني، فهي أكثر مدة احلمل،  ثم تعتد بثالثة أشهر: القول الثالث
 .)٢(ٌ، وقول للحنابلة)١(ٌ وهو قول لإلمام الشافعي يف القديم

 
 :أدلة األقوال

 : لأدلة القول األو
  :الدليل األول

ــــاىل ــــارك وتـع ــــال اهللا تـب ́  M  µ : ـق   ³  ²  ±  °   ̄   ®    ¬  «
¶L)٣( . 

 أن اهللا تبارك وتعاىل نقل العـدة، عنـد االرتيـاب  إىل األشـهر، والتـي :وجه الداللة من اآلية
؛ وألهنـا بعـد التسـعة يئسـت مـن )٤(ارتفع حيضها، فهي مرتابة؛ فيجب أن تكون عدهتا بالشـهور

 .)٥(ًيض، إذ لو كانت من ذوات احليض؛ لظهر غالبا فيندرجن يف اآليةاملح
 :نوقش وجه الداللة من ثالثة أوجه 

االرتيـاب يف اليـأس، بـل : بعدم التسليم، فليس املراد من االرتيـاب املـذكور: الوجه األول
آلية، فإن اهللا املراد منه ارتياب املخاطبني يف عدة اآليسة قبل نزول اآلية، ويدل لذلك سبب نزول ا

تعاىل ملا بني هلم عدة ذات القروء، وعدة احلامل شّكوا يف اآليسة، فلم يدروا ما عدهتا؛ فـأنزل اهللا 
 . )٦(تعاىل هذه اآلية

 ـــــــــــــــــ
مع حاشيتا ) ٤/٤٢( رشح املحيل عىل منهاج الطالبني ،)٦/١٢٢(، الوسيط للغزايل )٤/٥٣٦(املهذب للشريازي : ينظر)    ١(

 .  مع حوايش الرشواين وابن قاسم)٨/٢٣٧( حتفة املحتاج قليويب وعمرية،
 ).٨/١٢٤(، املبدع )٢/٢٩٦(املحرر للمجد ابن تيمية : ينظر)    ٢(
 . من سورة الطالق ) ٤(من اآلية )   ٣(
 ).٣/١٩٥(بدائع الصنائع : ينظر)   ٤(
 ).٥٠-٢٣/٤٩( جامع البيان للطربي: ينظر)   ٥(
 ). ٣/١٩٥(، بدائع الصنائع )٢٣/٥١( صدر السابقامل: ينظر)   ٦(



 
 

 

ـاين ـال: الوـجـه الـث ـاىل، ـق ـارك وتـع °  ±  M  :أن اهللا تـب   ̄   ®    ¬  «L)وال )١ ،
 .)٢(رجاء ضد اليأسيأس مع االرتياب، إذ االرتياب يكون وقت رجاء احليض، وال

، ولـو كـان املـراد منـه االرتيـاب يف )٣(M  ³  ²L  : أن اهللا سبحانه وتعاىل :الوجه الثالث
 .)٤(ارتياب املخاطبني: إن ارتبتن، فدل عىل أن املراد به: اإلياس، لكان من حق الكالم أن يقول

 :الدليل الثاين
 :)٥(إمجاع الصحابة عىل أن املرأة املسرتيبة تعتد سنة

 .)٦(»ُهذا قضاء عمر بني املهاجرين واألنصار، ال ينكره منهم منكر علمناه « :قال الشافعي
 :الدليل الثالث

أيام امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتني، ثم رفعتها حيضه، فإهنا تنتظر « : tقال عمر 
 . )٧(»تسعة أشهر، فإن بان هبا محل فذاك، وإال اعتدت بعد التسعة بثالثة أشهر ثم حلت 

 ـــــــــــــــــ
 . من سورة الطالق ) ٤(من اآلية )   ١(
 ). ٣/١٩٥(، بدائع الصنائع )٥٣-٢٣/٥٢( جامع البيان للطربي: ينظر)   ٢(
 . من سورة الطالق ) ٤(من اآلية )   ٣(
 ).٣/١٩٥(، بدائع الصنائع )٢٣/٥٢( جامع البيان للطربي: ينظر)   ٤(
 ).٨/٢٤(، املبدع )١١/٢١٤(، املغني )٤/١٠٨(املنتقى رشح املوطأ : نظري)   ٥(
 ).٣/٣٨٧(مغني املحتاج  ،)١٥/١٥٩(هناية املطلب ، )٥/٣٥٦(اإلرشاف البن املنذر )    ٦(

أن حكاية اإلمجاع من قول الشافعي، :  حكاية اإلمجاع هذه البن املنذر، والصحيح)١١/٢١٨( املغني :ونسب ابن قدامة يف
 .)٥/٣٥٦(اإلرشاف : قلها عنه ابن املنذر كام يفون

 .)١٧٠٣(برقم) ٢/٩٦(جامع عدة الطالق : الطالق، باب: موطئه، كتاب: مالك يف: أخرج األثر )   ٧(
 ).١٤٥٥( برقم) ٢/١٦٦٣(العدد : يف مسنده، كتاب: والشافعي

 ).١١٠٩٥(برقم ) ٦/٣٣٩(دبر عنها املرأة حيسبون أن احليض قد أ: الطالق، باب: مصنفه، كتاب: وعبدالرازق يف
بـرقم ) ١٠/١٤٥(ما قالوا يف الرجـل يطلـق امرأتـه فرتتفـع حيضـتها : الطالق، باب: مصنفه، كتاب: وابن أيب شيبة يف

)١٩٣٣٤.( 
 ).٨٩٨(إذا اختلطت عىل املرأة أيام حيضها : الطالق، باب: سننه، كتاب: والدارمي يف
 ).٧/٤٢٠(عدة من تباعد حيضها : دد، بابالع: السنن الكربى، كتاب: والبيهقي يف

= 

٥٦٩ 



 
 

 ٥٧٠ 

 أن هـذا ـقـول أحـد أئـمـة الصـحابة، وال يـعـرف لـه ـخمـالف يف أن مـن انقـطـع :وجـه الدالـلـة
 .)١(ًحيضها، ومل تعلم سببه، أهنا متكث مدة احلمل غالبا، ثم تعتد ثالثة أشهر

أن يكون يف املرأة، قـد بلغـت السـن :  حيتملt بأن قول عمر :نوقش: مناقشة الدليل الثاين
 .)٢(tًيئسن من املحيض، فال يكون خمالفا لقول ابن مسعودالتي من بلغها من نسائها 

 .بأن هذا االحتامل نادر الوقوع، فال يلتفت إليه: أجيب
 :الدليل الرابع

َال تطولو عليها الشقة ، كفاها تسعة أشهر« : قال ابن عباس ريض اهللا عنهام َُّ ّ«)٣( . 
 :الدليل اخلامس

عتدادها سنة حتصل بـه بـراءة رمحهـا؛ ألن هـذه أن الغرض باالعتداد معرفة براءة رمحها، وا
ًاملدة هي غالب مدة احلمل، فإذا مل يبن احلمل فيها علم براءة الرحم ظاهرا، فتعتد بعد ذلك عـدة 

 .)٤(اآليسات، ثالثة أشهر؛ ألن االعتداد بالقروء واألشهر عند عدم احلمل
 

 :أدلة القول الثاين
 :  الدليل األول

ــــاىل ــــارك وتـع ــــال اهللا تـب ́  M  µ  :ـق   ³  ²  ±  °   ̄   ®    ¬  «

 ــــــــــــــــــ
 ).٨/٢٢٢(البدر املنري : ابن امللقن يف: وصحح األثر =
 ). ٢/٦٧٠(املعونة للقايض عبد الوهاب : ينظر)   ١(
 .)٦/٥٤٠(األم : ينظر)   ٢(

 ).١١١٠٤(م برق) ٦/٣٤٢(تعتد أقرائها ما كانت : باب الطالق،:مصنفه، كتاب: عبد الرزاق يف : t أخرج أثر ابن مسعودو
: معرفة السنن واآلثار، كتـاب: ، ويف)٧/٤١٩(عدة من تباعد حيضها : العدد، باب: السنن الكربى، كتاب: والبيهقي يف
 ).١٥٢١٨(برقم ) ١١/١٩١(عدة من تباعد حيضها : اللعان، باب

 ). ٢٥٣٤-٥/٢٥٣٣(التلخيص احلبري : ، وابن حجر يف)٨/٢٢٤( البدر املنري: ابن امللقن يف: وصحح األثر
 . ً مسندا يف مظانهأظفر بهأثر ابن عباس ريض اهللا عنهام، ومل ) ١١/٢١٤(املغني : ذكر ابن قدامة يف )   ٣(
، روؤس )٤/٥٣٦(، املهـذب للشـريازي )٢/٦٧٠(، املعونة للقايض عبد الوهاب )٤/١٠٨(املنتقى رشح املوطأ : ينظر)   ٤(

 ).٩/٢٤٥(لفروع ، ا)١١/٢١٤(، املغني )٤/٣٣٨(املسائل للعكربي 



 
 

 ٥٧١ 

¶L)١( . 
 دلت اآلية عىل أن عدة املطلقة اليائسة من املحيض ثالثـة أشـهر، ويـدخل يف :  وجه الداللة

ذلك املرتابة، إذا بلغت سن اليأس؛ ألن التي من أهل احليض ليست بيائسة حتـى تـدخل يف سـن 
 . )٢(اليأس

 . )٣(املرأة إىل هذا الوقت فيه عرس وحرج بأن تربص :نوقش: مناقشة الدليل األول
 :الدليل الثاين

 . )٤(M  ML  K  J     I  HL  :قال اهللا تبارك وتعاىل
، )٥( أن هذا حكم املطلقات يف العدة بأهنن يرتبصن ثالثة قروء من دون تفصيل:وجه الداللة

 .وهذا يدل عىل أن من انقطع حيضها جتلس حتى تيأس من املحيض
 باألشهر جعل بعد اإلياس، فلم جيز قبله، وهذه ليست آيسة؛ ألهنا ترجو عود  أن االعتداد

 .)٦(الدم، فلم تعتد بالشهور، كام لو تباعد حيضها لعارض
 : نوقش من وجهني: مناقشة الدليل الثاين

 أن الرتبص ثالثـة قـروء، لـذوات احلـيض، أمـا املسـرتيبة فليسـت مـن ذوات :الوجه األول
  . احليض، فاختلف حكمها

ً أن الغرض باالعتداد معرفة براءة رمحها، وبالرتبص مدة احلمل غالبا، حيصل :الوجه الثاين
وهلذا اكتفى يف حق ذات القروء بثالثة أقـراء، ويف حـق اآليسـة بثالثـة به براءة الرحم فاكتفي به، 

 . )٧(أشهر، ولو روعي اليقني العترب أقرص مدة احلمل

 ـــــــــــــــــ
 .  من سورة الطالق ) ٤(من اآلية )   ١(
 ).٦/٥٣٦(، األم ) ٣/١٠٩٩(بداية املجتهد : ينظر)   ٢(
 ).٣/١٠٩٩(بداية املجتهد : ينظر)   ٣(
 . من سورة البقرة) ٢٢٨(من اآلية )   ٤(
 ).١٠/٥٢٩٨(التجريد للقدوري : ينظر)   ٥(
 ). ١١/٢١٥(غني ، امل)٤/٥٣٦(املهذب للشريازي : ينظر)   ٦(
 ). ٨/٢٤(املبدع : ينظر)   ٧(



 
 

 ٥٧٢ 

 :الدليل الثالث
نه طلق امرأته طلقة أو طلقتني، فحاضت حيضة، ثـم ارتفـع حيضـها سـبعة  أ)١(عن علقمة 

 .)٢(»حبس اهللا عليك مرياثها وورثه منها « :  فقالtًعرش شهرا، ثم ماتت، فأتى ابن مسعود 
باملرياث من امرأته التي ماتـت، مـع   حكم لعلقمةt أن ابن مسعود :وجه الداللة من األثر

 . ألنه ارتفع حيضها، فحكم ببقائها يف العدة حتى تيأسًأهنا مطلقة من سبعة عرش شهرا؛
 بأن االنتظار إىل سن اليأس مما يشتد رضره، أما يف :يمكن أن يناقش: مناقشة الدليل الثالث

َحق الزوجة؛ فألهنا تبقى حمبوسة إىل سن اليأس، وال يكاد يرغب فيها بعد تلـك الغايـة، وأمـا يف  ْ ُ
 .)٣( إن كانت رجعية، وكذلك السكنىحق الزوج ؛ فألنه يلزمه النفقة،

 :الدليل الرابع
ـد  ـال تعـت ـارض، ـف ـأخر حيضــها؛ لـع ـالتي ـت ـي ـك ـدم، فـه ـود اـل ـة ترـجـو ـع ـرتيبة مطلـق أن املـس

  .)٤(بالشهور
 .يمكن أن يناقش بمناقشة الدليل الثالث: مناقشة الدليل الرابع

  :الدليل اخلامس
أو يئسـن، وهـذه خرجـت عـن الالئـي مل أن االعتداد باألشهر إنام ورد يف الالئي مل حيضن، 

 .)٥(حيضن، فينتظر دخوهلا يف الالئي يئسن
  . يمكن أن يناقش بمناقشة الدليل الثالث:مناقشة الدليل اخلامس

 :دليل أصحاب القول الثالث
أن املرأة التي ارتفع حيضها بسبب ال تعلمه ترتبص أربع سنني؛ ألهنا أكثر مدة احلمل، فهذه 

 ـــــــــــــــــ
َّ ، وحدث عن عمر، وعثامن، t ، الزم ابن مسعود r بن قيس بن عبد اهللا النخعي الكويف، أبو شبل، ولد يف حياة النبي علقمة :هو)   ١(

 .    ، وقيل غري ذلك٦٢سنة : قيلهـ، و٦١تويف سنة ، وعيل ريض اهللا عنهم، فقيه الكوفة، وعاملها، ومقرئها، من العلامء الربانيني
 ).١/٢٨١(، شذرات الذهب )٧/٢٤٥(هتذيب التهذيب ) ١/٤٨(، تذكرة احلفاظ )٤/٥٣(سري أعالم النبالء  :ينظر يف ترمجته

 . )٥٧٠ص  (تقدم خترجيه )   ٢(
 ).٩/٤٣٨(العزيز رشح الوجيز : ينظر)    ٣(
 ).  ٩/٤٣٨(ح الوجيز ، العزيز رش) ١٠/٥٢٩٨(التجريد للقدوري : ينظر)    ٤(
 ). ٩/٤٣٨(، العزيز رشح الوجيز )٤/٥٣٧(املهذب للشريازي : ينظر )   ٥(



 
 

 ٥٧٣ 

؛ ألنه لو جاز االقتصار عىل براءة )١(ًتيقن هبا براءة رمحها، فوجب اعتبارها احتياطااملدة هي التي ي
 .)٢(الرحم يف الظاهر، جلاز االقتصار عىل حيضة واحدة؛ ألنه يعلم هبا براءة الرحم يف الظاهر

 : نوقش من وجهني: مناقشة دليل أصحاب القول الثالث
ني، تطوـيـل عليهـا يف الـعـدة، ويف هـذا مـشـقة  أن يف قـعـود املسـرتيبة أرـبـع سـن:الوجـه األول

ظاهرة، ورضر؛ ألهنا متنع من األزواج، وحتبس عنهم، ويترضر الزوج بإجياب النفقـة والسـكنى 
 .)٣(عليه

َّال تطولوا عليها الشقة، كفاها تسعة أشهر« :  قال ابن عباس ريض اهللا عنهام ُ«)٤(. 
 بغالـب مـدة احلمـل، وهـي تسـعة أشـهر،  أن براءة رحم املرأة يعلم بـالرتبص:الوجه الثاين
 .)٥(وليس أربع سنني

 
  :املوازنة والرتجيح

بعد النظر يف األقوال يف املسألة، وأدلة كل قـول، يظهـر واهللا أعلـم رجحـان القـول األول،  
 :وذلك لآليتأن عدة املسرتيبة، تسعة أشهر للحمل، وثالثة أشهر لإلياس؛ : القائل

 ، وروي عـن ابـن )٦(ذي روي عن عمـر بـن اخلطـاب القضـاء بـهأن هذا القول هو ال: ًأوال
 .)٧(عباس ريض اهللا عنهام

 .)٨( عىل ذلك إمجاع الصحابةً:ثانيا
ًأن املقصود بالعدة إنام هو ما يقـع بـه بـراءة الـرحم ظنـا غالبـا، بـدليل أنـه قـد حتـيض : ً ثالثا ً

حم، بل هي قاطعة عـىل ذلـك، ثـم احلامل، وإذا كان كذلك فعدة احلامل كافية يف العلم برباءة الر
 ـــــــــــــــــ

 ).٨/١٢٤(، املبدع ) ١١/٢١٤(املغني : ينظر)   ١(
 ). ٤/٥٣٦(املهذب للشريازي : ينظر)   ٢(
 ).١٢٥-٨/١٢٤(املبدع : ينظر)   ٣(
 ). ١١/٢١٤(املغني : ينظر   )٤(
 ).١٢٥-٨/١٢٤(املبدع : ينظر   )٥(
 .)٥٦٩ص  (تقدم  خترجيه)   ٦(
 .)٥٧٠ص  (تقدم  خترجيه)   ٧(
 ).١١/٢١٤(، املغني )٤/١٠٨(املنتقى رشح املوطأ : ينظر)   ٨(



 
 

 

 .)١(تعتد بثالثة أشهر عدة اليائسة
 :مذاهب العلامء يف اعتبار الفرق - ب

 : واختلفوا يف وجه الفرق، عىل ثالثة أقوال،      اتفق العلامء عىل اعتبار الفرق 
أن عدة اآليسة ثالثة أشهر، وعدة املسرتيبة متكث حتى تيـأس ثـم تعتـد عـدة : القول األول

 . تاآليسا
  .)٣(، واإلمام الشافعي يف اجلديد)٢(وهو مذهب اإلمام أيب حنيفة

 . أن عدة اآليسة ثالثة أشهر، وعدة املسرتيبة سنة:القول الثاين
 .)١(، ومذهب اإلمام أمحد)٥(ٌ، وقول لإلمام للشافعي)٤(وهو مذهب اإلمام مالك

 ـــــــــــــــــ
 ).٨/١٢٤(، املبدع )٤/١٣٩(، رشح خمترص خليل للخريش )٤/١٠٩ (رشح املوطأ ى، املنتق)٣/١٠٩٨( بداية املجتهد :ينظر)   ١(
، التجريـد للقـدوري )٣/١٩٥(، بـدائع الصـنائع )٢/٣٨٢(خمـترص اخـتالف العلـامء : املسـرتيبة ينظر قـوهلم يف عـدة )   ٢(

 ).١٠/٢٧٧(، حاشية ابن عابدين عىل الدر املختار )٤/١٤٢( البحر الرائق ،)١٠/٥٢٩٨(
 تبيـني ،)٣/١٧٢(، االختيار لتعليل املختـار )٣/١٩٥(، بدائع الصنائع )٦/١٥(املبسوط : وينظر قوهلم يف عدة اآليسة

، البحـر الرائـق )٤/١٣٩(مع فتح القدير، فتح القـدير البـن اهلـامم ) ٤/١٣٩(، العناية رشح اهلداية )٣/٢٧(احلقائق 
)٤/١٤١.( 

، العزيـز رشح )٦/١٢٢(، الوسيط للغزايل )٤/٥٣٦(، املهذب للشريازي )٦/٥٣٦(األم : ينظر قوهلم يف عدة املسرتيبة )   ٣(
 ة حاشـي مـع)٤٣-٤/٤٢( عمـرية ة، حاشي)٣/٣٩٢(، أسنى املطالب )٨/٣٧١(بني ، روضة الطال)٩/٤٣٨(الوجيز 

 ).٣/٣٨٧(قليويب، مغني املحتاج 
 العزيـز رشح  ،)٦/١٢١(، الوسيط للغزايل )٤/٥٣٨(، املهذب للشريازي )٦/٥٤٣(األم : وينظر قوهلم يف عدة اآليسة

 .يتا قليويب وعمريةمع حاش) ٤/٤٢( رشح املحيل عىل منهاج الطالبني )٩/٤٣٥(الوجيز 
، )٦٧٠-٢/٦٦٩(، املعونة للقايض عبد الوهاب )٥/٢٥(، النوادر والزيادات )٥/١٠٩(املدونة : ينظر قوهلم يف عدة املسرتيبة )   ٤(

 ).٢/٥٨(، الفواكه الدواين )٤/١٥٢(، مواهب اجلليل )٢/٥٧٢(، عقد اجلواهر الثمينة )٢/٦٢٠(الكايف البن عبدالرب 
، )٢/٦٦٦(، املعونة للقايض عبد الوهـاب )٥/٢٥(، النوادر والزيادات )٥/١٠٧(املدونة : عدة اآليسةوينظر قوهلم يف 
 ).٢/٥٧(الفواكه الدواين 

، روضة الطالبني )٦/١٢٢(، الوسيط للغزايل )٤/٥٣٦(، املهذب للشريازي )٦/٥٣٦(األم : ينظر قوهلم يف عدة املسرتيبة )   ٥(
 ) .٣/٣٨٧(، مغني املحتاج  مع حوايش الرشواين وابن قاسم)٨/٢٣٧(، حتفة املحتاج )٨/٣٧١(

، العزيـز رشح )٦/١٢١(، الوسيط للغزايل )٤/٥٣٨(، املهذب للشريازي )٦/٥٤٣(األم : وينظر قوهلم يف عدة اآليسة
= 

٥٧٤ 



 
 

 ٥٧٥ 

 . سنني، وثالثة أشهر أن عدة اآليسة ثالثة أشهر، وعدة املسرتيبة أربع:القول الثالث
 .   )٣(، وقول للحنابلة)٢(ٌ وهو قول للشافعي

  
  :الرتجيح

 ، وعـدة - التـي هـي ثالثـة أشـهر-  اعتبار الفـرق بـني عـدة اآليسـة- واهللا أعلم-الراجح 
وذلك ألن املانع يف املسرتيبة يمكن أن يرتفع فيوجد احلـيض؛ ولـيس ؛ -التي هي سنة-املسرتيبة 

 .ه ال يمكن رفع احليض، وهلذا انتقل حكمه إىل األشهر مبارشة فافرتقاكذلك اآليسة ؛ ألن


  
 .يف كال الفرعني قد وجد املانع من احليض يف املرأة املعتدة


 

 .أن عدة اآليسة ثالثة أشهر، وعدة املسرتيبة سنة


 
M  ³  ²  : قـول اهللا عـز وجـل:عدة اآليسةالدليل عىل    ±  °  ̄   ®    ¬  «

 ــــــــــــــــــ
 ).٩/٤٣٥(الوجيز  =
، )٩/٢٨٥(، اإلنصاف )٥/٥٤٨ (الزركيش، رشح )٩/٢٤٥(، الفروع )١١/٢١٤(املغني : ينظر قوهلم يف عدة املسرتيبة)   ١(

 ).١٣/٢٦(كشاف القناع 
، )٩/٢٨١(، اإلنصاف )٥/٥٤٥ (الزركيش، رشح )٩/٢٤٤(، الفروع )١١/٢٠٧(املغني : وينظر قوهلم يف عدة اآليسة

 ).٥/٥٩٥(، رشح منتهى اإلرادات للبهويت )١٣/٢٣(كشاف القناع 
 مـع )٨/٢٣٧(، حتفـة املحتـاج )٦/١٢٢(الوسيط للغزايل ، )٤/٥٣٦(املهذب للشريازي : ينظر قوهلم يف عدة املسرتيبة)   ٢(

 .حوايش الرشواين وابن قاسم
، العزيـز رشح )٦/١٢١(، الوسيط للغزايل )٤/٥٣٨(، املهذب للشريازي )٦/٥٤٣(األم : وينظر قوهلم يف عدة اآليسة

 ). ٩/٤٣٥(الوجيز 
 ).٨/١٢٤(، املبدع )٢/٢٩٦(املحرر للمجد ابن تيمية : ينظر قوهلم يف عدة املسرتيبة)   ٣(

، )٩/٢٨١(، اإلنصاف )٥/٥٤٥ ( الزركيش، رشح)٩/٢٤٤(، الفروع )١١/٢٠٧(املغني : وينظر قوهلم يف عدة اآليسة
 ).٥/٥٩٥(، رشح منتهى اإلرادات للبهويت )١٣/٢٣(كشاف القناع 



 
 

 ٥٧٦ 

   ¶  µ  ́L)١(. 
أيام امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضـتني ، ثـم « : tقال عمر :عدة املرتابةالدليل عىل 

التسـعة بثالثـة رفعتها حيضه،فإهنا تنتظر تسعة أشهر، فإن بان هبا محـل فـذاك، وإال اعتـدت بعـد 
 . )٢(»أشهر ثم حلت 

، وإمجـاع الصـحابة عـىل أن عـدة )٣(اإلمجاع عىل أن عدة اآليسـة ثالثـة أشـهر:الدليل الثالث
 .)٤(املسرتيبة سنة

 أن املانع من احليض يف املسرتيبة ال تعرف سـببه؛ بخـالف اآليسـة فـإن سـببه :الدليل الرابع
 . معروف وهو اليأس

ائسة ملا كانـت عالمـة اليـأس ظـاهرة مـن السـن وغـريه، مل حتـتج إىل  أن الي« :)٥(قال الباجي
اعتبار تسـعة أشـهر، وهـذه ملـا كـان حكمهـا احلـيض، كـان ارتفاعـه ريبـة، مل تنتقـل عنـه إال بعـد 

.)٦(»االسترباء واالستقصاء 
       

 ـــــــــــــــــ
 . من سورة الطالق ) ٤(من اآلية )   ١(
 .)٥٦٩ (تقدم  خترجيه)   ٢(
 ).١١/٢٠٧(املغني : ينظر)   ٣(
 ).١١/٢١٤(، املغني )٤/١٠٨(املنتقى رشح املوطأ : ينظر)   ٤(
 هـ، وأصله من بطليوس، ثم انتقل اىل٤٠٣ سليامن بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجي، أبو الوليد، ولد سنة :هو)   ٥(

حلديث، سمع مـن الفقهـاء؛ كـأيب باجة األندلس، ورحل فأقام باحلجاز، ورحل اىل بغداد فأقام هبا يدرس الفقه ويسمع ا
الفضل بن عروس إمام املالكية، وأيب الطيب الطربي، وأيب اسحاق الشريازي الشافعي، وىل قضاء حلب، وأخذ عنـه أبـو 
عمر بن عبد الرب صاحب االستيعاب، وبينه وبني أيب حممد بن حزم مناظرات، وحاز الرئاسة باألندلس، فسمع منه خلـق 

، وإحكـام الفصـول يف أحكـام ورشح املنهـاجكتاب املنتقـى يف رشح املوطـأ، :، وله من املصنفاتكثري، وتفقه عليه خلق
 .   هـ٤٩٤توىف باملرية سنة ، األصول

، سري أعالم النـبالء )٤/٨٠٢(، ترتيب املدارك )١/١٢٠(، الديباج املذهب )٢/٤٠٨( وفيات األعيان :ينظر يف ترمجته
 ).٢/٦٧(، نفح الطيب )١٨/٥٣٥(

 ). ٤/١٠٩(املنتقى رشح املوطأ )   ٦(



 
 

 ٥٧٧ 

 
 

 
 

، فإهنم يرون الفرق بني الزانية احلامل، وغري احلامل؛ فإن احلامـل )١(احلنفيةهذا الفرق عند 
 .جيوز العقد عليها قبل االسترباء، لكن ال جيوز وطأها حتى تضع؛ بخالف غري احلامل

: ـهـو الـصـواب، وـهـو)٣(، واإلـمـام أـمحـد)٢(وـيـرى ـشـيخ اإلـسـالم أن ـمـذهب اإلـمـام ماـلـك
لك؛ ألن الزانية موطوءة، فيقتيض شغل الرحم، فوجبـت العـدة ؛ وذ)٤(ًاالسترباء يف الزانية مطلقا

 .)٥(منه
 
 

       

 
 

 ـــــــــــــــــ
 ).٣/١٩٢(، بدائع الصنائع )٢/٣٣٧(خمترص اختالف الفقهاء : ينظر)   ١(
 ).٢/٦٣١( الكايف البن عبد الرب: ينظر)   ٢(
 .يف رواية عنه)   ٣(

 ).١١/١٩٦(املغني : ينظر
 . »أن عدهتا كعدة املطلقة : واملذهب« ): ٩/٢٩٥(اإلنصاف : وقال املرداوي يف

 ). ٣٢/١١٠( جمموع الفتاوى )  ٤(
 ). ١١/١٩٦(املغني : ينظر)   ٥(



 
 

 ٥٧٨ 



















 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٥٧٩ 

 


 
 

يف الفرق بـني قصـد الرضـاعة وقصـد التغذيـة يف – رمحه اهللا –قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ِّ حيرم)٢(الكبري)١(وقد ذهب طائفة من السلف واخللف إىل أن إرضاع« : إرضاع الكبري ُ. 

 :أن أم سلمة قالت لعائشة: )٣(عن زينب بنت أم سلمة: جوا بام يف صحيح مسلم وغريهواحت
 .» الذي ما أحب أن يدخل عيل )٤(إنه يدخل عليك الغالم األيفع«

 .»! يف رسول اهللا أسوة حسنةِكَالَم« :فقالت عائشة

 ـــــــــــــــــ
َمصدر من الفعل رضع، وهو: الرضاع يف اللغة)   ١( َ َّرضع، يقال:ُرشب اللبن من الرضع أو الثدي، واجلمع: َ رضع الصبي أمه : ُ

 .ًيرضعها رضاعا
)  رضـع: مـادة(سـان العـرب ، ل)٢/٤٠٠) (رضـع: مـادة(، مقاييس اللغـة )٣/١٢٢٠) (رضع: مادة(الصحاح : ينظر

)٨/١٢٥.( 
 . مص لبن ثاب من محل من ثدي امرأة:والرضاع يف اصطالح الفقهاء

 ).٢/١٨١(تبيني احلقائق : ، وينظر)٨/١٦٠(املبدع : ينظر 
 . املقصود به هنا من جاوز احلولني، وقيل من جاوز الفطام:الكبري)   ٢(

 ).٥/٨٣٧(زاد املعاد : ينظر 
 أيب سلمة بن عبد األسد بن هالل بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم، وأمها أم سلمة، ولدت بـأرض احلبشـة،  زينب بنت:هي)   ٣(

برة، فسامها رسول اهللا  صىل اهللا عليه وسلم  زينب، وكانت من أفقه النساء باملدينة، روت عن النبي  صىل اهللا : وكان اسمها
وروى عنها . حبيبة بنت أيب سفيان أمهات املؤمنني، وعن حبيبةعليه وسلم،  وعن أمها، وعائشة وزينب بنت جحش، وأم 

 .هـ٧٣ابنها أبو عبيدة بن عبد اهللا بن زمعة، توفيت يف والية طارق عىل املدينة سنة 
، اإلصـابة يف متييـز الصـحابة )٣/٢٠٠(، سري أعـالم النـبالء )٩٠٨( االستيعاب يف معرفة األصحاب :ينظر يف ترمجتها

 ).١٢/٤٥٠(تهذيب ، هتذيب ال)٧/٦٧٥(
 .أيفاع: ّ االحتالم، وملا حيتلم، ومجعهشارف هو الذي :األيفع)   ٤(

 ).   ٢/٣٩٨(، املغرب يف ترتيب املعرب )٤/٦٤٣(إكامل املعلم : ينظر



 
 

 ٥٨٠ 

 وهـو رجـل يف يدخل عيل،)٢( ًإن ساملا: يا رسول اهللا« : ، قالت)١(إن امرأة أيب حذيفة: قالت
 .»منه يشء؟)٣( نفس أيب حذيفة

 .فكان بمنزلة ولده من الرضاعة.... )٤( )أرضعيه حتى يدخل عليك : ( rفقال رسول اهللا 
ُوهذا احلديث أخذت به عائشة، وأبى غريها من أزواج النبي  َ َr أن يأخذن به؛ مع أن عائشة 

 .)٥()الرضاعة من املجاعة : ( روت عنه قال
ِّرق بني أن يقصد رضاعة أو تغذية، فمتى كان املقصـود الثـاين مل حيـرم إال مـا لكنها رأت الف

كان قبل الفطام، وهذا هو إرضاع عامة الناس، وأما األول فيجوز إن احتـيج إىل جعلـه ذا حمـرم، 
 .)٦(»هِّوجَتُوقد جيوز للحاجة ما ال جيوز لغريها، وهذا قول م

 ـــــــــــــــــ
 . سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية العامرية:امرأة أيب حذيفة هي)   ١(

، اإلصـابة يف  )١/٥٥٨(، تعجيل املنفعة )٣/١٨٤(البن حبان ، الثقات )٩١١( االستيعاب يف معرفة األصحاب :ينظر
 ).٧/٧١٦(متييز الصحابة 

سامل بن معقل، موىل أيب حذيفة بن عتبة بن ربيعة القريش يعرف به، من أهل فارس، وموالته امرأة من األنصار، أحد : هو)   ٢(
 .هـ١٢ر سنة قتل يوم الياممة، وذلك يف عهد أيب بك، ًالسابقني األولني، شهد بدرا

، اإلصـابة يف متييـز الصـحابة )١/١٦٧(أعـالم النـبالء  ، سـري)٢٩٧( االستيعاب يف معرفة األصـحاب :ينظر يف ترمجته
   ).٤/١٠٧(، التاريخ الكبري )٣/١٣(

 مع امرأته  هاجر العبيش، من املهاجرين األولني، صىل القبلتني، وهاجر اهلجرتني، أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة القريش:هو)   ٣(
ً، شهد بدرا وأحدا، واخلندق، واملشاهد كلهاسهلة بنت سهيل، فولدت له هناك حممد بن أيب حذيفة ًقتل يوم الياممة شهيدا ، ً

 .هـ١٢سنة 
، اإلصـابة يف متييـز الصـحابة )١/١٦٤(أعـالم النـبالء  ، سـري)٧٨٩( االستيعاب يف معرفة األصـحاب :ينظر يف ترمجته

)٧/٨٧( 
 ).١٤٥٣(برقم  ) ١/٦٦٤(رضاعة الكبري : الرضاع، باب: صحيحه، كتاب: مسلم يف: ديثأخرج احل)   ٤(
 .، واللفظ له)٥١٠٢(برقم ) ٩١٩(ال رضاع بعد احلولني : النكاح، باب : صحيحه، كتاب: البخاري يف: أخرج احلديث)   ٥(

 ).١٤٥٥ (برقم) ١/٦٦٥(إنام الرضاعة من املجاعة : الرضاع، باب: صحيحه، كتاب: ومسلم يف
 ). ٣٤/٦٠(جمموع الفتاوى )   ٦(



 
 

 

  
 : مذاهب العلامء يف أحكام الفرعني الفقهيني–أ 

 :إرضاع الكبري بقصد الرضاعة؛ للحاجة: الفرع األول
ً إذا أرادت املرأة أن ترضع غالما؛ من أجل أن يكون حمرما هلا، أو ألجل أن ال :صورة املسألة ً

ِّحتتجب عنه، فهل حيرم هذا الرضاع؟ ُ 
 

 : املسألةاألقوال يف 
 :اختلف العلامء يف هذه املسألة عىل قولني

ِّأن إرضاع الكبري للحاجة ال حيرم النكاح، وال يبيح املحرمية:     القول األول ُ. 
 .)٤(، واحلنابلة)٣(، والشافعية)٢(، واملالكية)١(وهو قول احلنفية

ِّأن إرضاع الكبري للحاجة حيرم النكاح، ويبيح املحرمي: القول الثاين  .ةُ
، وعطـاء بـن أيب )٦( t، وروي عـن عـيل بـن أيب طالـب )٥(وهو قول عائشة ريض اهللا عنهـا

 ـــــــــــــــــ
، العناية رشح )٢/١٨٢(، تبيني احلقائق )٢/٥٢٤(، اهلداية للمرغيناين )٤/٥(، بدائع الصنائع )٥/١٣٥(املبسوط : ينظر)   ١(

 ).٣١٠-٣/٣٠٩(مع فتح القدير، فتح القدير البن اهلامم ) ٣١٠-٣/٣٠٩(اهلداية 
، عقد اجلواهر الثمينة )٢/٦٨٩(، املعونة للقايض عبد الوهاب )٧٦-٥/٧٥(در والزيادات ، النوا)٥/٨٩(املدونة : ينظر)   ٢(

 ).٤/١٧٦(، رشح خمترص خليل للخريش )٤/١٧٩(، مواهب اجلليل )٢/٥٩٠(
، البيان )٦/١٨٢(، الوسيط للغزايل )١٥/٣٥٣(، هناية املطلب )٤/٥٨٣(، املهذب للشريازي )٨٠-٦/٧٩(األم : ينظر)   ٣(

 ).٣/٤١٦(، مغني املحتاج )٨/٢٠٣(، النجم الوهاج )١٤٣-١١/١٤٢ (للعمراين
ـر)   ٤( ـي : ينـظ ـزركيش )١١/٣١٩(املغـن ـدع )٥/٥٩٤(، رشح اـل ـاف )٨/١٦٦(، املـب ـاع )٩/٣٣٤(، اإلنـص ـاف القـن ، كـش

 ).١٣٨٨٣(برقم ) ٧/٤٥٨(رضاع الكبري : مصنفه، باب: عبدالرزاق يف: أخرج قول عائشة ريض اهللا عنها )   ٥( ).١٣/٨٤(
 ).٧/٤٦٠( رضاع الكبري: الرضاع، باب :السنن الكربى، كتاب: والبيهقي يف

 ).١١/٢٠٢(املحىل : وابن حزم يف
 ).١٣٨٨٨(برقم ) ٧/٤٦١(رضاع الكبري: مصنفه، باب: عبد الرازق يف : tأخرج قول عيل )   ٦(

 ).١١/٢٠٠(وابن حزم يف املحىل
 -عن عـيل: أي-يصح عنه وال« :  عن هذا األثروعة رشوح املوطأ، ضمن موس)١٦/٥٩ (التمهيد:وقال ابن عبد الرب يف

= 

٥٨١ 



 
 

 

، )٥(، وشـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة)٤(، وابـن حـزم)٣(، وداود الظاهري)٢(، والليث بن سعد)١(رباح
 .)٧(، ومال إليه ابن املواز من املالكية)٦(وابن القيم

 ــــــــــــــــــ
 .   »أن ال رضاع بعد فطام: والصحيح عنه =
 ).١٣٨٨٣(برقم ) ٧/٤٥٨(رضاع الكبري : مصنفه، باب: عبدالرزاق يف: أخرج قول عطاء)     ١(

 ). ١١/٢٠٠(املحىل : وابن حزم يف
 وابن  ضمن موسوعة رشوح املوطأ،)١٦/٥٩ (التمهيد :: وابن عبد الرب يف،)١١/٢٠٠(املحىل : كام نسبه إليه ابن حزم يف)   ٢(

 ). ١١/٣١٩(املغني : قدامة يف
 هــ، مـوىل قـريش، وإنـام ٩٤ الليث بن سعد بن عبد الرمحن الفهمي، أبو احلارث، اإلمام املرصي، ولد سنة :والليث هو

 ل بالفتوى يف زمانه، وكان ثقة، كثري احلديث صحيحه،كان قد اشتغافرتضوا يف فهم فنسب إليهم، وأصلهم من أصبهان، و
ًوكان من سادات أهل زمانه فقها، وورعا، وعلام، وفضال، وسخاء ً ً ً  .   هـ١٧٥تويف سنة ، ً

، هتـذيب التهـذيب )٨/١٣٦(أعالم النبالء  ، سري)١/٢٢٤(، تذكرة احلفاظ )٤/١٢٧( وفيات األعيان :ينظر يف ترمجته
)٨/٤١٢ .( 

 ).١١/٣١٩(املغني : ه إليه ابن قدامة يفكام نسب)   ٣(
 داود بن عيل  بن خلف، أبو سليامن البغدادي، املعروف باألصبهاين، مـوىل أمـري املـؤمنني املهـدي، ولـد سـنة :وداود هو

هـ، االمام البحر، احلافظ، العالمة، عامل الوقت، وانتهت إليه رئاسة العلم ببغداد، وكان رئيس أهل الظاهر، وسـمع ٢٠٠
ًيامن بن حرب، وإسحاق بن راهويه، وأبا ثور الكلبي، وكان إماما، ورعا، ناسكا، زاهدا، وله من املصنفاتسل ً ً اإليضاح، :ً

 .هـ٢٧٠تويف سنة ، واإلفصاح، وكتاب الدعاوي كتاب كبري يف الفقه
 ).١٣/٩٧(، سري أعالم النبالء )٢/٢٥٥(، وفيات األعيان )٩/٣٤٢(تاريخ بغداد : ينظر يف ترمجته

 ).١١/٢٠٣(املحىل : ينظر)   ٤(
 ).٩/٢٨١(، الفروع )٣٤/٦٠(جمموع الفتاوى : ينظر)   ٥(
 ).   ٥/٥٩٣(زاد املعاد : ينظر)   ٦(
 ).٤/١٧٩(، مواهب اجلليل )٥/٧٥(النوادر والزيادات : ينظر )  ٧(

ه كل العيـب، وتركـه أحـب ْبِعّ أخذ به أحد يف احلجابة خاصة ملَولو أ« ): ٥/٧٥(النوادر والزيادات : وقال ابن املواز يف
 .»إلينا

 حممد بن إبراهيم بن املواز االسكندراين، املالكي، أبو عبد اهللا، صاحب التصانيف، أخـذ عـن أصـبغ بـن :وابن املواز هو
 ٢٦٩ سـنة :تويف، الفرج وعبد اهللا بن عبد احلكم، وانتهت إليه رئاسة املذهب املالكي، وإليه كان املنتهى يف تفريع املسائل

 . هـ ٢٨١ سنة :هـ، وقيل
= 

٥٨٢ 



 
 

 ٥٨٣ 

 : أدلة القولني 
  :أدلة القول األول

  :ل األولالدلي
 .)١(M  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡  �~  }   |  {  zL :قال اهللا تعاىل

 أن اهللا تبـارك وتعـاىل جعـل متـام الرضـاعة حـولني، فـاقتىض مفهـوم :وجه الداللة من اآلية
ِّاخلطاب أن ما بعدمها ليس يف حكم الرضاعة، وإرضاع الكبري خارج احلولني، فال حيرم ُ)٢(. 

 عـىل أن ال حكـم ملـا ارتضـع املولـود بعـد -أي احلكـم يف اآليـة–َّدل ذلـك « :قال ابن املنذر
 .)٣(»احلولني 

  :الدليل الثاين
ّ، فكأنـه تغـري )٤( دخـل عليهـا، وعنـدها رجـلrأن رسـول اهللا : عن عائشة ريض اهللا عنهـا 

ِوجهه، كأنه كره ذلك، فقالت   .»إنه أخي « :َ
ُانظرن من إخوانكن، فإنام ال(: rفقال رسول اهللا  ْ َ َ  .)٥()رضاعة من املجاعةُ

 دل احلديث عىل أن الرضاعة التي تثبت هبا احلرمة وحتل هبا اخللوة :وجه الداللة من احلديث
ًهي حيث يكون الرضيع طفال؛ لسد اللبن جوعته؛ ألن معدته ضعيفة يكفيها اللـبن، وهـي التـي 

ًيف حال كربه حمرماتكون يف احلولني؛ فأما جوع الكبري فال يندفع بالرضاع، فال يكون رضاعه  ِّ)٦(. 
 ــــــــــــــــــ

، العرب يف خرب مـن )٢/١٦٦(، الديباج املذهب )١/٣٣٥( الوايف بالوفيات ،)١٣/٦(سري أعالم النبالء : ينظر يف ترمجته =
  ).٢/٧٢(غرب 

 .من سورة البقرة) ٢٣٣(من اآلية )   ١(
 ).١١/٣٢٠(، املغني )١٥/٣٥٣(هناية املطلب : ينظر)   ٢(
 ).   ٥/١١٨(   اإلرشاف )٣(
هو عبد اهللا بن يزيد : ًمل أقف عىل اسمه، وأظنه ابنا أليب القعيس، وغلط من قال«): ٩/١٤٧( فتح الباري: قال ابن حجر يف)   ٤(

 .»رضيع عائشة؛ ألن عبداهللا هذا تابعي باتفاق األئمة 
    ).٢/١١٠٤(املستفاد من مبهامت املتن واإلسناد : وينظر

 .)٥٨٠ص  (تقدم ختريج احلديث)   ٥(
 ).٩/١٤٨( ، فتح الباري البن حجر)٤/٥(بدائع الصنائع  :ينظر)   ٦(



 
 

 ٥٨٤ 

 :الدليل الثالث
ال حيـرم مـن الرضـاع إال مـا فتـق :( rقـال رسـول اهللا : عن أم سلمة ريض اهللا عنها، قالـت

 .)٢()، وكان قبل الفطام)١(األمعاء
ِّ دل احلديث عىل أن الرضاعة التي حترم، هي الرضاعة التي يكون :وجه الداللة من احلديث

ا كان قبل احلولني، وهذا يدل عىل أن رضاعة الكبـري غـري داخلـة يف هـذا هبا فتق األمعاء، وهي م
 .ِّالقيد، فلم حترم

 وهذا احلديث يمنع التحريم برضاع الكبري؛ ألن أمعاء الصـغري تكـون ضـيقة ال يفتقهـا إال 
 .)٣(اللبن، فأما أمعاء الكبري فمنفتقه ال حتتاج إىل فتق

 ـــــــــــــــــ
 .الشق والفتح: الفتق ):إال ما فتق األمعاء: (قوله)   ١(

 ).٨٧٦( النهاية يف غريب احلديث واألثر: ينظر
َمجع معي، وهي املصارين:واألمعاء ِ. 

 ).٦٩٠( النهاية يف غريب احلديث واألثر: ينظر
( ما جاء ما ذكر أن الرضاعة ال حترم إال يف الصغر دون احلولني : الرضاع، باب: سننه، كتاب: الرتمذي يف: يث أخرج احلد)  ٢(

 .»حسن صحيح « : ، وقال)١١٥٢(برقم ) ٢٧٤
 ).٥٤٤١(برقم ) ٤/٢٠١(الرضاعة بعد الفطام قبل احلولني :النكاح، باب:السنن الكربى، كتاب: والنسائي يف

 ).٤٢٢٤(برقم ) ١٠/٣٨(الرضاع : ن، كتاباإلحسا: وابن حبان يف
 ).٧٥١٧( برقم) ٧/٢٨٨( املعجم األوسط: والطرباين يف

 ).٧/٥٣٠(تاريخ بغداد : واخلطيب البغدادي يف
 .»هذا خرب منقطع؛ ألن فاطمة بنت املنذر مل تسمع من أم سلمة« ): ١١/٢٠٢(املحىل : وقال ابن حزم يف

 .»تكلموا يف سامع فاطمة بنت املنذر من أم سلمة« ):٣/١٨٤(لوسطى األحكام ا: وقال عبداحلق اإلشبييل يف
َّتعقبو   وأثبتا إمكان سامع ) ٥/٥٩٠(زاد املعاد : ، وابن القيم يف )٢٧٤-٨/٢٧٣(البدر املنري : ابن امللقن يف:  عىل ابن حزمَ

 . فاطمة من أم سلمة ريض اهللا عنهام
ال رضاع بعد : النكاح، باب: سننه، يف كتاب: ابن ماجه يف: هام أخرجهوللحديث شاهد من حديث ابن الزبري ريض اهللا عن

 ).١٩٤٦(برقم ) ٣٣٧( الفصال 
 ).  ٢٧٤(  تعليقه عىل سنن الرتمذي: األلباين يف: وصحح احلديث

 ). ٤/٥(بدائع الصنائع : ينظر)   ٣(



 
 

 ٥٨٥ 

حلديث ضعيف؛ ألنه منقطع، فهو من رواية فاطمة  بأن هذا ا:نوقش: الدليل الثالثمناقشة 
عن أم سلمة ريض اهللا عنها، ومل تسمع فاطمة بنت املنذر من أم سلمة ريض اهللا عنها )١(بنت املنذر

 .)٢(ًشيئا
 بأن دعوى االنقطاع مـردودة؛ ألن فاطمـة بنـت :أجيب: الدليل الثالث مناقشة اجلواب عن

ًغرية، وتوفيت أم سلمة ريض اهللا عنها وعمر فاطمة إحدى املنذر لقيت أم سلمة ريض اهللا عنها ص
 .  )٣(عرشة سنة، والسامع يف هذا السن مقبول وصحيح

 :الدليل الرابع
ِّال حيـرم مـن الرضـاع إال مـا كـان يف (  : rقـال النبـي :  عن ابن عباس ريض اهللا عنهام قـال

 .)٤()احلولني 
 .)٥(أثر الرضاع يف احلولني دل احلديث عىل انحصار :وجه الداللة من احلديث

 :الدليل اخلامس
 ،)٦(ال رضـــاع إال مـــا أنشـــز العظـــم(: r قـــال ، قـــال النبـــي tعـــن ابـــن مســـعود 

 ـــــــــــــــــ
وجة هشام بن عروة، تابعية، روت عـن جـدهتا هـ، ز٤٨ فاطمة بنت املنذر بن الزبري بن العوام األسدية، ولدت سنة :هي)   ١(

 .أسامء بنت أيب بكر، وأم سلمة زوج النبي  صىل اهللا عليه وسلم، وروى عنها زوجها هشام بن عروة
، )٣/٣٨١( سري أعـالم النـبالء ،)٣٥/٢٦٥(، هتذيب الكامل )٧٨٢(االستيعاب يف معرفة األصحاب : ترمجتهاينظر يف 

    ).١٢/٤٧١(هتذيب التهذيب 
 ).٣/١٨٤(، األحكام الوسطى )١١/٢٠٢(املحىل  :ينظر)   ٢(
 ).  ٥/٥٩٠(، زاد املعاد )٢٧٤-٨/٢٧٣(البدر املنري : ينظر)   ٣(
 .»اهليثم بن مجيل ليس باحلافظ، يغلط عىل الثقات« :، وقال)٨/٣٩٩(الكامل: ابن عدي يف : أخرج احلديث)   ٤(

 .» عن ابن عيينة غري اهليثم بن مجيل، وهو ثقة حافظمل يسنده« :وقال) ٥/٣٠٧(سننه : والدارقطني يف
 .»الصحيح موقوف«:، وقال)٧/٤٦٢( ما جاء يف حتديد ذلك باحلولني:الرضاع، باب:السنن الكربى، كتاب: والبيهقي يف

وغري   اهليثم بن مجيل وثقه اإلمام أمحد، والعجيل، وابن حبان،« ):٤٥٤-٤/٤٥٣( تنقيح التحقيق: وقال ابن عبد اهلادي يف
 .»واحد من احلفاظ إال أنه واهم يف رفع هذا احلديث، فإن الصحيح وقفه عىل ابن عباس 

 ).٧/٣٨٤(إحتاف املهرة : ينظرو
 ).١٥/٣٥٤(هناية املطلب : ينظر)   ٥(
 .االرتفاع: ّ فيه، وأكرب حجمه وعظمه، مأخوذ من النشز، وهوزاد: أي): أنشز العظم( :قوله)   ٦(

 ).   ٩١٦( ، النهاية يف غريب احلديث واألثر)٤/٦٣٥( مإكامل املعل: ينظر



 
 

 

 .)١()وأنبت اللحم
َ دل احلديث عىل أن الرضاعة املحرمة هي ما أنشز العظم، وأنبت :وجه الداللة من احلديث ْ َْ َِّ

ْاللحم، وهذا ال حيصل للكبري باإلرضاع، وإنام ين ُشز حلمه، وينبت عظمه باخلبز ونحوهَ ُُ َْ ُ)٢(. 
 : الدليل السادس

 .)٣()ُال رضاع بعد فصال، وال يتم بعد احتالم(:  قالr، أن النبي tعن عيل بن أيب طالب 
 نفى حكم الرضاع بعد الفصال، والفصال إنام هـو يف r أن النبي :وجه الداللة من احلديث

 وهـذا يـدل عـىل أن رضـاع الكبـري ال حكـم لـه، فـال ،)٤(M ~  } L :العامني؛ لقوله تعاىل
ِّحيرم ُ)٥(. 

 :الدليل السابع
ِّإمجاع أهل العلم عىل أن رضاع الكبري الحيرم، حكاه اتفقـوا عـىل أن « :، فقـال)٦( ابـن هبـريةُ

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٠٦٠(برقم ) ٣١٣(يف رضاعة الكبري : سننه، كتاب النكاح ، باب : أبو داود يف: أخرج احلديث)   ١(

 ).١٧٧٧(برقم ) ٢/١٢٥(ما جاء يف الرضاع بعد الكرب : الرضاع، باب: موطئه، كتاب: ومالك يف
 ).٤١١٤( برقم )١٨٦-٧/١٨٥( مسنده: و أمحد يف

 ).٤٣٥٨(برقم ) ٥/٣٠٤( الرضاع : يف،سننه: والدارقطني يف
 ).٧/٤٦١(رضاع الكبري: الرضاع، باب:السنن الكربى، كتاب : والبيهقي يف

 مـع أيب –البن مسـعود :  أي– قصة له -يف احلديث:أي-وفيه« ):٥/٢٥٦٥( التلخيص احلبري: قال احلافظ ابن حجر يف
 .»جمهوالن :أبو موسى وأبوه قال أبو حاتمموسى يف رضاع الكبري، و

 )٩/٤٣٨( اجلرح والتعديل البن أيب حاتم: وينظر
 . » ضعيف، والصحيح وقفه« ):٣١٣(تعليقه عىل سنن أيب داود: وقال األلباين يف

 ).٢/٦٨٩(، املعونة للقايض عبد الوهاب )٢/١٨٢(تبيني احلقائق : ينظر)   ٢(
 ).١٣٨٩٧(برقم ) ٤٦٤ /٧(  الرضاع بعد الفطام:مصنفه، باب: عبدالرزاق يف: أخرج احلديث)   ٣(

 ).٧/٤٦١(رضاع الكبري :باب الرضاع، :السنن الكربى، كتاب: والبيهقي يف
 .من سورة البقرة) ٢٣٣(من اآلية )   ٤(
 ).١٤٤-١١/١٤٣(البيان للعمراين : ينظر)   ٥(
الشيباين الدوري، العراقي، احلنبيل، أبو املظفر، صاحب التصانيف  حييى بن حممد بن هبرية بن سعيد بن احلسن بن جهم :هو)   ٦(

= 

٥٨٦ 



 
 

 ٥٨٧ 

ِّرضاع الكبري غري حمرم  ُ«)١(. 
 .)٢(»ولنيواجلميع جممعون عىل أن ال رضاع بعد احل« : قال، ف ابن القطانً أيضا حكاهو

، )٤(، والكاساين)٣(الرسخيس: وحكى اتفاق الصحابة عىل أن احلرمة ال تثبت بإرضاع الكبري
، )٨(، وابـن عمـر)٧(، وابـن مسـعود)٦ (، وعيل بـن أيب طالـب)٥(كام جاء ذلك عن عمر بن اخلطاب

 ــــــــــــــــــ
هـ، الوزير، الكامل، اإلمام، العامل، العادل، عون الدين، يمني اخلالفة، تفقه بأيب احلسني بـن القـايض ٤٩٩ولد بقرية سنة  =

ًنا، خـريا، متعبـدا، عـاقال، أيب يعىل، وسمع احلديث، ومهر يف اللغة، وكان يعرف املذهب، والعربية، والعروض، وكان دي ً ً ً
ًوقورا، متواضعا، جزل الرأي، بارا  بالعلامء، مكبا مع أعباء الوزارة عىل العلم، وتدوينه، من مصنفاته ً ً اإلفصاح عن معاين : ً

 .هـ ٥٦٠تويف سنة ، الصحاح
، املقصـد )٢/١٠٧(ة ، ذيل طبقـات احلنابلـ)٢٠/٤٢٦(، سري أعالم النبالء )٦/٢٣٠( وفيات األعيان :ينظر يف ترمجته

    ).٣/١٧٧(، املنهج األمحد )٣/١٠٥(األرشد 
 ). ٢/٢٧٠ ( عن معاين الصحاحاإلفصاح)   ١(
 ).   ٣/١١٨٨(اإلقناع يف مسائل اإلمجاع : ينظر)   ٢(
 ). ١٣٦-٥/١٣٥(املبسوط : ينظر)   ٣(
 ).    ٤/٥(بدائع الصنائع  :ينظر)   ٤(
 ).١٣٩٠٠(برقم ) ٧/٤٦٤( ال رضاع بعد الفطام:مصنفه، باب: الرزاق يفعبد: tأخرج قول عمر بن اخلطاب )   ٥(
 ). ١٣٨٩٧(برقم ) ٧/٤٦٤( الرضاع بعد الفطام:مصنفه، باب: عبدالرزاق يف: tأخرج قول عيل بن أيب طالب )   ٦(

 ).١٧٣٣٣(قم بر) ٩/٢٩٥(الحيرم من الرضاع إال ما كان يف احلولني : النكاح، باب: مصنفه، كتاب: وابن أيب شيبة يف
 ).٧/٤٦١(ما جاء يف حتديد ذلك باحلولني:الرضاع، باب:السنن الكربى، كتاب: والبيهقي يف

 . ضمن موسوعة رشوح املوطأ)١٦/٥٩ ( التمهيد:وصححه ابن عبد الرب يف
 ).٢٠٥٩(برقم ) ٣١٣( يف رضاعة الكبري:النكاح، باب: سننه، كتاب: أبو داود يف: tأخرج قول ابن مسعود )   ٧(

 ).١٧٣٣١(برقم ) ٩/٢٩٥(الحيرم من الرضاع إال ما كان يف احلولني : النكاح، باب: مصنفه، كتاب: و ابن أيب شيبة يف
 ).٧/٤٦١(رضاع الكبري : الرضاع، باب:السنن الكربى، كتاب : والبيهقي يف

 ). ٣١٣( تعليقه عىل سنن أيب داود: وصححه األلباين يف
برقم ) ٢/١٢٥(ما جاء يف الرضاعة بعد الكرب : الرضاع، باب: املوطأ، كتاب: مالك يف: عنهامأخرج قول ابن عمر ريض اهللا )   ٨(

)١٧٧٦.( 
 ).١٣٨٩٠(برقم )٧/٤٦٢(رضاع الكبري : مصنفه، باب: وعبدالرزاق يف

 ). ٧/٤٦١(رضاع الكبري : الرضاع، باب:السنن الكربى، كتاب : والبيهقي يف



 
 

 ٥٨٨ 

 .)١(yوابن عباس 
 :الدليل الثامن

ُّأن احلرمة بالرضاع إنام تكون باعتبار النشوء، وذ َّلك يف املدة وهي احلولني؛ والكبري ال يرتبى ُ
 .)٢(هبذا الرضاع

 
 :أدلة القول الثاين

 :الدليل األول
ــارك وتـعــاىل M   X  W  V    U  T  S :ـقــال اهللا تـب

    ̀     _  ̂   ]  \  [    Z  YL)٣(. 
 أن اهللا سبحانه وتعاىل ذكر األمهات املرضعات من غـري بيـان لوقـت :وجه الداللة من اآلية

ّالرضاعة املحرمة، فلم يفصل بني حال الصغر والكرب ِّ)٤(. 
 :مناقشة وجه الداللة

ًأن الرضاع يقتيض رضيعا ال حمالة، والكبري ال يسمى رضيعا ً)٥(. 
 :الدليل الثاين

ًإن ساملا يدخل عيل : يا رسول اهللا « : إن امرأة أيب حذيفة، قالت: عن عائشة ريض اهللا عنها 
 ـــــــــــــــــ

 ).١٣٩٠٣-١٣٩٠٢(برقم ) ٧/٤٦٥( الرضاع بعد الفطام : ه، بابمصنف: عبدالرزاق يف: أخرج األثر)   ١(
بـرقم ) ٩/٢٩٥(ال حيرم مـن الرضـاع إال مـا كـان يف احلـولني : من قال: مصنفه، كتاب النكاح، باب: وابن أيب شيبة يف

)١٧٣٣٥-١٧٣٣٤.( 
وهذا هو الصحيح «: وقال ، )٧/٤٦٢(ما جاء يف حتديد ذلك باحلولني :الرضاع، باب:السنن الكربى، كتاب: والبيهقي يف

 .»موقوف 
 ). ٧/٣٨٤(إحتاف املهرة : ، واحلافظ ابن حجر يف)٥/٥٥٤(زاد املعاد : ابن القيم يف: وصحح إسناد األثر

 ).٢/٥٢٤ ( للمرغينايناهلداية: ينظر)   ٢(
 .من سورة النساء) ٢٣(من اآلية )   ٣(
 ).٤/٥(بدائع الصنائع : ينظر)   ٤(
 .مع فتح القدير) ٣/٣٠٩(رشح اهلداية العناية : ينظر)   ٥(



 
 

 

 .»ذيفة منه يشء؟وهو رجل يف نفس أيب ح
 .)١( )أرضعيه حتى يدخل عليك : (r فقال رسول اهللا 

ًدل احلديث عىل ثبوت احلرمة بالرضاع، ولو كان املرتضـع كبـريا : وجه الداللة من احلديث
ًللحاجة، نحو كونه حمرما َ. 

 : نوقش من وجهني: مناقشة وجه الداللة من احلديث
ئر النـاس؛ ألجـل أهنـم تبنـوه قبـل حتـريم ، دون سـاtأن هذا خـاص بسـامل : الوجه األول

 .)٢(التبني
ً أبني أن يدخلن أحدا عليهن ممن رضع وهو كبري، وقلن لعائشة rأن نساء النبي :    ويدل له ِ ُ َ َ

 لسامل خاصة، فام هو بداخل علينا أحد هبذه rما نرى هذا إال رخصة رسول اهللا « : ريض اهللا عنها
 .)٣(»الرضاعة وال رائينا 

 .)٤( أعلم باخلاص والعام، والناسخ واملنسوخrء النبي    ونسا
وما كان من خصوصية بعض الناس ملعنى ال نعقله، ال حيتمل القياس، وال نرتك به األصل 

  .)٥(املقدر يف الرشع
ًأن رضاع الكبري كان حمرما، ثم صار منسوخا بام ورد من األحاديـث املتقدمـة : الوجه الثاين ً ِّ ُ

 .)٧()إنام الرضاعة من املجاعة:(، كحديث )٦(ول األوليف أدلة أصحاب الق
 :الدليل الثالث

، وبنات أخيها )٨( أن عائشة ريض اهللا عنها كانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أيب بكر الصديق
 ـــــــــــــــــ

 .    )٥٨٠ص  (تقدم  ختريج احلديث)   ١(
، رشح الـزركيش )٣/٥٩٢(، الفتـاوى الكـربى لشـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة )١١/٣١٩(، املغنـي )٦/٧٩(األم : ينظر)   ٢(

 ).٨/١٦٦(، املبدع )٥/٥٩٤(
 ).١٤٥٤(برقم ) ١/٦٦٥(عة الكبري رضا: الرضاع، باب: صحيحه، كتاب: مسلم يف: أخرج احلديث)   ٣(
 ).٦-٤/٥(بدائع الصنائع : ينظر)   ٤(
 ).٤/٦(، بدائع الصنائع )٥/١٣٦(املبسوط : ينظر)   ٥(
 ).٨/٢٠٢(النجم الوهاج : ينظر)   ٦(
 .)٥٨٠ص  (تقدم ختريج األثر)   ٧(
 ريض اهللا عنها، ي محل، روت عن أختها عائشة أم كلثوم بنت أيب بكر الصديق، أمها حبيبة بنت خارجة، تويف أبوها وه:هي)   ٨(

= 

٥٨٩ 



 
 

 ٥٩٠ 

 .)١(أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال
 :  نوقش من وجهني:مناقشة الدليل الثالث

، فقـد روي )٢(ة ريض اهللا عنها ما يدل عىل رجوعها عـن قوهلـا جاء عن عائش:الوجه األول
 . )٣(»ِّال حيرم من الرضاع إال ما أنبت اللحم والدم« : عنها أهنا قالت

، فإهنن كن r أن عمل عائشة ريض اهللا عنها معارض بعمل سائر أزواج النبي :الوجه الثاين
 .)٤ (َليل املعارض ال يكون حجةال يردن أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحد الرجال، والد

 
 :املوازنة والرتجيح

يظهر بعد النظـر يف القـولني الـواردين يف املسـألة، ومـا اسـتدال بـه، رجحـان القـول األول، 
 :ًبعدم حرمة رضاع الكبري مطلقا؛ وذلك لآليت: القائل

 اهللا ، عـدا عائشـة ريضy ِّ أن القول بأن رضـاع الكبـري ال حيـرم، هـو قـول الصـحابة ً:أوال
 .)٥(عنها

 أن بعض من روي عنه القول بنرش املحرمية بإرضاع الكبري، روي عنه القول بعدم نرش ً:ثانيا
، والليـث بـن )٧(t وعـيل بـن أيب طالـب -)٦( كام تقـدم -عائشة ريض اهللا عنها : املحرمية، منهم

 ــــــــــــــــــ
  .  ى عنها ابنها إبراهيم بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أيب ربيعة، وجابر بن عبد اهللا األنصاري، وهو أكرب منهاورو =

    ).١٢/٥٠٣(هتذيب التهذيب ، )٣٥/٣٨٠( الكامل  هتذيب:ينظر يف ترمجتها
 . )٥٨١ص  (تقدم ختريج األثر)   ١(
 ). ٤/٦(بدائع الصنائع ، )٢/١١٤(أحكام القرآن للجصاص :  ينظر)  ٢(
 ).١٧٨(رقم ) ١/٨٥(اجلعديات : أبو القاسم البغوي يف: أخرج األثر)   ٣(

 . األثر بال إسناد ) ٩/٨٤(رشح السنة : وذكر احلسني البغوي يف
 ). ٤/٦(بدائع الصنائع : ينظر)   ٤(
 ).٩٩٧-٣/٩٩٦(بداية املجتهد : ينظر)   ٥(

 .»ًاخلالف إنام كان فيه أوال ثم انقطع « ):٤/٦٤٢(إكامل املعلم : وقال القايض عياض يف
فإذا ثبت شذوذ قول من « :، ثم قال» وهو قول شاذ « :- عن رضاع الكبري-)٢/١١٤(أحكام القرآن : وقال اجلصاص يف

ِّرضاع الكبري، فحصل االتفاق عىل أن رضاع الكبري غري حمرم  أوجب ُ« . 
 .)٥٨٩ص  ( تقدم  ختريج األثر)  ٦(
 .   )٥٨٧ص  (تقدم  ختريج األثر)   ٧(



 
 

 ٥٩١ 

 . )٢(، وداود)١(سعد
 .قائع األعيان، فال يعم احلكم غريهأن رضاع سامل موىل أيب حذيفة يف حال الكرب من و: ًثالثا

ِحديث ترك قديام ومل يعمل به، وال تلقـاه اجلمهـور بـالقبول عـىل ...هذا« :قال ابن عبد الرب َ َّ ٌُ ً ِ ُ
َّعمومه، بل تلقوه عىل أنه خصوص َ َ ُ«)٣(. 

 .)٤( أن اهللا تعاىل جعل التامم باحلولني، وال مزيد عىل التاممً:رابعا
 استدل هبا أصحاب القول األول توجـب أن يكـون حكـم الرضـاع  أن األحاديث التيً:خامسا

ُّمقصورا عىل حال الصغر، وهي احلال التي يسد اللبن فيها جوعته، ويكتفي يف غذائه به ً)٥(. 
 

 : منشأ اخلالف
 أن سبب اخلـالف يف املسـألة عائـد إىل تعـارض األحاديـث يف إرضـاع – واهللا أعلم –يظهر 

 : رضاعه حديثانالكبري؛ وذلك أنه ورد يف إ
 .)٦()أرضعيه حترمي عليه: (r حديث سامل، وفيه قوله :احلديث األول
انظـرن مـن إخـوانكن مـن الرضـاعة، فـإنام : (r حديث عائشة، وفيـه قولـه :احلديث الثاين
 .)٧()الرضاعة من املجاعة

ُال حيـرم اللـبن الـذي ال يقـوم للمرضـع مقـا: فمن ذهب إىل ترجيح احلـديث الثـاين، قـال َ م ِّ
 يرون ذلك رخصة لسامل، وهذا rالغذاء، وجعل حديث سامل نازلة عني، وكان سائر أزواج النبي 

 ـــــــــــــــــ
 أنا أكره رضاع الكبري أن أحل: روى ابن وهب عن الليث أنه قال « ) :٢/٣١٥(خمترص اختالف العلامء : قال اجلصاص يف)   ١(

  .ضمن موسوعة رشوح املوطأ) ١٦/٦٠(التمهيد : ابن عبدالرب يف: ً، وممن نقل هذا القول عن الليث أيضا»ًمنه شيئا 
ويف نسبة ذلك لداود نظر؛ فإن ابن حزم ذكر عن  داود أنه مع اجلمهور، وكذلك « ):٩/١٤٩( فتح الباري: قال ابن حجر يف)   ٢(

 .    » نقل غريه من أهل الظاهر، وهم أخرب بمذهب صاحبهم 
    .ضمن موسوعة رشوح املوطأ) ١٦/٦٢(التمهيد    )٣(
 ). ٣/٣٠٦(ح القدير البن اهلامم فت: ينظر)   ٤(
 ).٤/٥(، بدائع الصنائع )٢/١١٣(أحكام القرآن للجصاص : ينظر)   ٥(
 .)٥٨٠ص  (تقدم خترجيه)   ٦(
 .)٥٨٠ص  (تقدم خترجيه)   ٧(



 
 

 ٥٩٢ 

 .ما ذهب إليه أصحاب القول األول
َّ وعلل حديث عائشة ريض اهللا عنهـا - حديث سامل -ومن العلامء من رجح احلديث األول

 .ه أصحاب القول الثاين، وهذا ما ذهب إلي)١(ِّحيرم رضاع الكبري: بأهنا مل تعمل به، وقال
 

 :إرضاع الكبري بقصد التغذية: الفرع الثاين
ِّ إذا أرادت املرأة إرضاع الكبري بقصد التغذية، فهل حترم هذه الرضاعة؟:صورة املسألة  ُ 

سبق يف الفرع األول أن رضاعة الكبري بقصد التغذية ال حترم باالتفاق، وسـبق االسـتدالل 
 .)٢(هلا

 

 :يف اعتبار الفرق مذاهب العلامء –ب 
 : اختلف العلامء يف اعتبار الفرق عىل قولني 

 الفرق يف إرضاع الكبري بني من يقصد الرضاعة، وبني من يقصد التغذية، وهو :القول األول
 .ُأن من يقصد الرضاعة فإنه حيرم هبا، و من يقصد التغذية فال حيرم هبا

، وداود )٥(، والليـث بـن سـعد)٤(اح، وعطـاء بـن أيب ربـ)٣(وهو قول عائشـة ريض اهللا عنهـا
، ومال إليه ابن املـواز مـن )٩(، وابن القيم)٨(، وشيخ اإلسالم ابن تيمية)٧(، وابن حزم)٦(الظاهري

 .)١٠(املالكية

 ـــــــــــــــــ
 ). ٣/٩٩٧(بداية املجتهد : ينظر)   ١(
 .   )  ومابعدها٥٨١ ص(: ينظر )   ٢(
 .)٥٨١ (هتقدم  خترجي)   ٣(
 . )٥٨٢ص  (هخترجيتقدم  )   ٤(
 ). ١١/٣١٩(املغني  ضمن موسوعة رشوح املوطأ، )١٦/٥٩ ( التمهيد،)١١/٢٠٠(املحىل : ينظر)   ٥(
 ). ١١/٣١٩(املغني  :ينظر)   ٦(
 ).١١/٢٠٣(املحىل : ينظر)   ٧(
 ).٩/٢٨١(، الفروع )٣٤/٦٠(جمموع الفتاوى : ينظر)   ٨(
 ).   ٥/٥٩٣( زاد املعاد:ينظر)   ٩(
 ). ٤/١٧٩(، مواهب اجلليل )٥/٧٥(النوادر والزيادات : رينظ)  ١٠(



 
 

 ٥٩٣ 

 .عدم الفرق يف رضاعة الكبري بني من يقصد الرضاعة وبني من يقصد التغذية: القول الثاين 
 .)٤(، واحلنابلة)٣(افعية، والش)٢(، واملالكية)١(وهو قول احلنفية

 
 : الرتجيح 

 أن الراجح عدم اعتبار الفرق يف رضاعة الكبري بني من يقصد الرضاعة -واهللا أعلم-يظهر 
 : وبني من يقصد التغذية؛ وذلك لآليت 

 عموم النصوص التي دلت عىل حتـريم الرضـاعة يف احلـولني، فـدل عـىل أن مـا بعـد :األول
ِّاحلولني ال حيرم، وهو إرض اع الكبري سواء يف ذلك من يقصـد بالرضـاعة املحرميـة، أو يقصـد بـه ُ

 . التغذية
ِّأن الرضاع املحرم ما أنبت اللحم وأنشز العظـم، وهلـذا مل حيـرم رضـاع الكبـري؛ ألن : الثاين ُِّ َ ْ َْ

 .ُالرضاع املحرم ما كان بمنزلة الطعام والرشاب
 خاص بسامل وال -ن أجل املحرمية  وهو التحريم برضاعة الكبري م-أن هذا احلكم: الثالث

 .يقاس عليه غريه
 
 

 .ًأن يف كال الفرعني إرضاعا للكبري


  
؛ بخـالف إرضـاعه بقصـد - عنـد مـن يقـول بـه-ِّأن إرضاع الكبـري بقصـد الرضـاعة حيـرم

 ـــــــــــــــــ
، العناية رشح )٢/١٨٢(، تبيني احلقائق )٢/٥٢٤ ( للمرغيناين، اهلداية)٤/٥(، بدائع الصنائع )٥/١٣٥(املبسوط : ينظر)  ١(

 ).٣١٠-٣/٣٠٩(مع فتح القدير، فتح القدير البن اهلامم ) ٣١٠-٣/٣٠٩(اهلداية 
، عقد اجلواهر الثمينة )٢/٦٨٩(، املعونة للقايض عبد الوهاب )٧٦-٥/٧٥(، النوادر والزيادات )٥/٨٩(املدونة : ينظر)  ٢(

 ).٤/١٧٦(، رشح خمترص خليل للخريش )٤/١٧٩(، مواهب اجلليل )٢/٥٩٠(
ن ، البيا)٦/١٨٢(، الوسيط للغزايل )١٥/٣٥٣(، هناية املطلب )٤/٥٨٣(، املهذب للشريازي )٨٠-٦/٧٩(األم : ينظر)  ٣(

 ).٣/٤١٦(، مغني املحتاج )٨/٢٠٣(، النجم الوهاج )١٤٣-١١/١٤٢(للعمراين 
ـر)   ٤( ـي : ينـظ ـزركيش )١١/٣١٩(املغـن ـدع )٥/٥٩٤(، رشح اـل ـاف )٨/١٦٦(، املـب ـاع )٩/٣٣٤(، اإلنـص ـاف القـن ، كـش

)١٣/٨٤.( 



 
 

 ٥٩٤ 

 . مِّالتغذية، فإنه ال حير


 
 :الدليل األول عىل التحريم بالرضاعة للكبري إذا كان املقصود هبا املحرمية

 .)٢()أرضعيه حترمي عليه: (r، وفيه قوله )١( حديث سهلة بنت سهل
 :الدليل الثاين عىل عدم التحريم بالرضاعة للكبري إذا كان املقصود هبا التغذية

انظـرن مـن إخـوانكن مـن الرضـاعة، فـإنام الرضـاعة مـن : ( عنهـا  حديث عائشة ريض اهللا
 .)٣()املجاعة

 أن إرضاع الكبري جيوز إذا احتيج إىل جعله ذا حمرم، وقد جيوز للحاجة ما ال :الدليل الثالث
 .)٤(جيوز لغريها

 
 

       

 ـــــــــــــــــ
وبايعت، من مهـاجرات احلبشـة، ً سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية العامرية، هلا صحبة، فقد أسلمت قديام بمكة، :هي)   ١(

هاجرت مع زوجها أبى حذيفة بن عتبة بن ربيعة، فولدت له هناك حممد بن أيب حذيفة، روت عـن النبـي عليـه السـالم، 
 .وروى عنها القاسم بن حممد

،  )١/٥٥٨(، تعجيـل املنفعـة )٣/١٨٤(، الثقات البن حبان )٩١١( االستيعاب يف معرفة األصحاب :ينظر يف ترمجتها
    ).٧/٧١٦(اإلصابة يف متييز الصحابة 

 .) ٥٨٠ص  (تقدم  خترجيه)   ٢(
 .)٥٨٠ص  (تقدم  خترجيه)   ٣(
 ). ٣٤/٦٠(جمموع الفتاوى : ينظر)   ٤(



 
 

 ٥٩٥ 

 
 

 
 

ونفع االبن لـه إذا مل يأخـذه األب؛ بخـالف « :- رمحه اهللا -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية       
 .)١(»نفع اململوك فإنه ملالكه، كام أن ماله لو مات ملالكه، ال لوارثه 

 
  

  :هينيمذاهب العلامء يف أحكام الفرعني الفق –أ 
 .نفع االبن من حيث التملك: الفرع األول
  إذا كان لالبن مال من عمله وكسبه، فمن يملكه ؟:صورة املسألة

 :حترير حمل النزاع
 :يمكن أن حيرر حمل النزاع يف املسألة يف ضوء اآليت

 . )٢(اتفق العلامء عىل أن مال االبن بعد موته لوارثه: ً    أوال 
 .)٣(امء عىل أن مال االبن يف حال حياته ملك لهاتفق العل: ًثانيا     
 .)٤(ًاتفق العلامء عىل أن لألب إذا كان حمتاجا إىل مال ابنه أن يأخذ منه بام اليرض الولد : ًثالثا

أمجعوا عىل أن نفقة الوالدين الفقريين الذين ال كسب هلام وال مال، واجبة « : قال ابن املنذر
 . )٥(»يف مال الولد 
ٍل النزاع فيام إذا مل يكن األب حمتاجا إىل مال، فهل له أن يتملك من مال ابنه ؟      وحم ً 

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٣٤/٧٠(جمموع الفتاوى )   ١(
 ).   ١٤٠٩-٣/١٤٠٨(اإلقناع البن القطان : ينظر )   ٢(
 ).   ٥/٣٨١(املبدع : ينظر)   ٣(
 ).٣/٤٤٧(، مغني املحتاج )١٣٢٧-٣/١٣٢٦( اإلقناع البن القطان :ينظر )   ٤(
 ).٥/١٦٧(اإلرشاف : ينظر )   ٥(



 
 

 ٥٩٦ 

 :األقوال يف املسألة
 :اختلف العلامء يف هذه املسألة عىل أقوال 

 :لألب أن يتملك من مال ابنه، بالرشوط اآلتية: القول األول
 .ً أن يكون ما يتملكه األب فاضال عن حاجة الولد:الرشط األول

 . أن ال يعطيه األب لولد آخر:رشط الثاينال
 . أن ال يكون التملك يف مرض موت أحدمها:الرشط الثالث
ًأن ال يكون األب كافرا ، واالبن مسلام: الرشط الرابع ً. 
 .ًأن يكون ما يتملكه األب عينا موجودة: الرشط اخلامس
 .أن ال يترصف األب يف مال ابنه قبل القبض: الرشط السادس

 .)١(قول هو املذهب عند احلنابلةوهذا ال
 .ًلألب أن يتملك من مال ابنه مطلقا : القول الثاين

 .)٢(ٌوهو قول لبعض احلنفية
 .ً ليس لألب أن يتملك من مال ابنه شيئا:القول الثالث 

 .)٦(ٌ، وقول عند احلنابلة)٥(، والشافعية)٤(، واملالكية)٣(وهو قول احلنفية
 

 ـــــــــــــــــ
، رشح منتهـى اإلرادات )٧/١٥٤(، اإلنصـاف )٥/٣٨١(، املبـدع )٤٢١-٧/٤٢٠(، الفروع )٨/٢٧٢(املغني : ينظر)   ١(

 ) .  ٦/٦١(، معونة أويل النهى )٤١٤-٤/٤١٣(للبهويت 
 ).   ٣٠/١٣٩ (املبسوط: ينظر)   ٢(
، فتح )٥٨٩ – ٢/٥٨٨(، اللباب للمنبجي )٢/٦٥٦(، اهلداية للمرغيناين )٤/٣٠(، بدائع الصنائع ملصدر السابقا: ينظر)   ٣(

 ).    ٤/٢٢٣(القدير البن اهلامم 
 ).  ١/٤٠٧(، جواهر اإلكليل )٥/٢٧٥( ، مواهب اجلليل)٢/٦٢٨(الكايف البن عبد الرب : ينظر)   ٤(
 ). ٣/٤٤٧(، مغني املحتاج )٨/٢٨٠(، النجم الوهاج )٣/٨٢(منهاج الطالبني : ينظر)   ٥(
 ).    ٦/٦٣(، معونة أويل النهى )١٥٥-٧/١٥٤(، اإلنصاف )٥/٣٨٢(املبدع : ينظر)   ٦(



 
 

 ٥٩٧ 

 :أدلة األقوال
 :ألولأدلة القول ا

 : دليال الرشط األول
 :الدليل األول

 .)٢()ال رضر وال رضار( :  قال  أن النبي )١(t عن أيب سعيد اخلدري 
 دل احلديث عىل النهي عن الرضر، والنهي يقتيض التحريم، فـإذا :احلديث وجه الداللة من

 . )٣(لولد؛ لئال يرضهًأراد األب أن يتملك من مال ابنه، فالبد من أن يكون املال فاضال عن حاجة ا
 :الدليل الثاين

ُأن حاجة االبن للامل تقدم عىل حاجة أبيه؛ ألن حاجة اإلنسان تقدم عـىل دينـه، فـألن تقـدم  ُْ َ
 .)٤(عىل أبيه بطريق األوىل

 

 :دليل الرشط الثاين 
ُأن األب يمنع من أن يعطي املال الذي أخذه من ولده لولده اآلخر؛ ألنه ممنوع من ختصيص 

 .)٥(لده بالعطية من مال نفسه، فألن يمنع من ختصيصه بام أخذ من مال ولده اآلخر أوىلبعض و
 

 :دليل الرشط الثالث
أن األب إذا متلك من مال ابنه فال يتملك منه يف حال مرض أحدمها؛ ألنه باملرض قد انعقد 

 ـــــــــــــــــ
 سعد بن مالك بن سنان بن عبيد األنصاري، اخلزرجي، أبو سعيد اخلدري، مشهور بكنيته، استصغر بأحد، واستشهد: هو)   ١(

أبوه هبا، وغزا هو ما بعدها، كان من احلفاظ املكثرين، العلامء الفضالء العقالء، روى عـن النبـي  صـىل اهللا عليـه وسـلم  
،  y وغريهم، روى عنه من الصحابة ابن عباس، وابن عمر، وجابرyالكثري، وروى عن أيب بكر، وعمر، وعثامن، وعيل 

 .هـ٦٤سنة: هـ، وقيل٧٤ًتل يوم أحد شهيدا  سنة ُق
 ).    ٣/٧٨(، اإلصابة يف متييز الصحابة )٨١٥(االستيعاب يف معرفة األصحاب : ينظر يف ترمجته

 . )٥٠٣ص (تقدم خترجيه )   ٢(
 ).   ١٠/١٦٠(كشاف القناع : ينظر)   ٣(
 ).١٦١-١٠/١٦٠(املصدر السابق : ينظر)   ٤(
 .     املصدر السابق: ينظر)   ٥(



 
 

 ٥٩٨ 

 .)١(السبب القاطع للتملك
 

 :دليل الرشط الرابع
ُاإلسالم يعلو، وال يعىل:(  أنه قال   عن النبي)٢(tعن عائذ بن عمرو  َ()٣(. 
ًدل احلديث عىل أن من كان مسلام فإنه يكون األعىل، فال يتملـك : احلديث وجه الداللة من

 .)٤(ًمنه األدنى ولو كان والدا؛ النقطاع الوالية والتوارث بينهام باختالف الدين
 

 ـــــــــــــــــ
 ).     ١٠/١٦٠(كشاف القناع : ينظر)   ١(
  عائذ بن عمرو بن هالل املزين، أبو هبرية البرصي، له صحبة، شهد بيعة الرضوان، وكان من صاحلي الصحابة، وروى:هو)   ٢(

تويف ، عن النبي  صىل اهللا عليه وسلم،  وعن أيب بكر، وروى عنه ابنه حرشج، وأبو مجرة الضبعي، واحلسن، سكن البرصة
 .  هـ٦١ سنة يف والية عبيد اهللا بن زياد

، اإلـصـابة يف متيـيـز الـصـحابة )١٤/٩٨(، ـهتـذيب الـكـامل )٥٨٣( االـسـتيعاب يف معرـفـة األـصـحاب :ينـظـر يف ترمجـتـه
    ).٥/٧٧(، هتذيب التهذيب )٣/٦٠٩(

إذا أسلم الصبي فامت هل يصىل عليه؟ وهل يعـرض : اجلنائز، باب: صحيحه، كتاب: ًالبخاري تعليقا يف: أخرج احلديث)   ٣(
 ).٢٦٣( الصبي اإلسالم عىل

 ).٧٨٣(برقم ) ٢/٣٧(مسنده : والروياين يف
احلربية تسلم يف دار احلـرب فتخـرج إىل دار اإلسـالم ثـم خيـرج : السري، باب: رشح معاين اآلثار، كتاب: والطحاوي يف

 ).٣/٢٥٧(ًزوجها بعد ذلك مسلام 
 ).٣٦٢٠(برقم ) ٤/٣٧١(املهر : النكاح، باب:سننه، كتاب: والدار قطني يف

 ).١/٦٥(أخبار أصبهان : وأبو نعيم يف
ًذكر بعض من صار مسلام بإسالم أبويه أو أحدمها مـن أوالد الصـحابة : اللقطة، باب:السنن الكربى، كتاب: والبيهقي يف

 ).٦/٢٠٥(ريض اهللا عنهم
 ).٣/٢٢٠(فتح الباري : احلافظ ابن حجر يف :ّوحسن إسناد احلديث

عائذ ممن بايع حتت الشجرة، :رواه اخللييل يف فوائده، و قال اخللييل«): ٤٩٠-٢/٤٨٩(عليق تغليق الت: وقال ابن حجر يف
 .      »ومل يرو عنه إال حرشج، ولعائذ أحاديث عزيزة 

 ).١٦١-١٠/١٦٠(كشاف القناع : ينظر)   ٤(



 
 

 ٥٩٩ 

 :أدلة القول الثاين
 : الدليل األول

 .)١( )أنت ومالك ألبيك:(  قالrعنها أن النبي عن عائشة ريض اهللا 
يف احلـديث دليـل عـىل أن مـال الولـد مملـوك للوالـد بمنزلـة مـال : وجه الداللة من احلديث

 . )٢(نفسه
 :نوقش من أوجه :  مناقشة وجه االستدالل

ال ينبغـي لالبـن أن خيـالف : ال نسلم لكم اسـتداللكم، فـإن معنـى احلـديث:  الوجه األول
 .ً يشء من ذلك، وأن جيعل أمره فيه نافذا، كأمره فيام يملك األب يف

ً، فكذلك ال يكون مالكا له هبذه rًأن االبن مل يكن مملوكا لألب بإضافة النبي :  الوجه الثاين
 .)٣(اإلضافة

ّأن هذا احلديث مؤول بام فرضه اهللا تعاىل يف املرياث، ففرض لألب من ابنـه :  الوجه الثالث
 .)٤(ولده، فلو كان الكل ملكه مل يكن لغريه يشء مع وجودهالسدس مع ولد 
 : الدليل الثاين

إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من ( :  قالr عن عائشة ريض اهللا عنها أن النبي 

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٢٩٢(برقم ) ٣٩٢(ما للرجل من مال ولده : التجارات، باب: سننه، كتاب: ابن ماجه يف: أخرج احلديث)   ١(

 ). ٤/١٥٨(القضاء والشهادات، باب الوالد هل يملك مال ولده أم ال ؟ : رشح معاين اآلثار، كتاب: والطحاوي يف
 ).٤٢٦٢(برقم) ١٠/٧٤(و) ٤١٠( برقم ) ٢/١٤٢(حق الوالدين : النفقات، باب: اإلحسان، كتاب: وابن حبان يف

 .»رقه ال حتطه عن القوة، وجواز االحتجاج بهجمموع ط« ):٥/٢١١(فتح الباري: وقال ابن حجر يف
 .ط دار العاصمة) ٣٣٦-١٩/٣٣٢(البدر املنري : ابن امللقن كام يف: وصحح احلديث

 ) . ٣/٣٢٣(إرواء الغليل : واأللباين يف 
 ).  ٥/٢٣٧٠( التلخيص احلبري :وينظر

 ).   ٣٠/١٣٩(املبسوط : ينظر)   ٢(
    ).٢/٥٨٩ ( للمنبجياللباب: ينظر)   ٣(
 ).   ٤/٢٢٣( فتح القدير البن اهلامم: ينظر)   ٤(



 
 

 ٦٠٠ 

 .)١()كسبه 
دل احلديث عىل إباحة األكل واالنتفاع من مال االبن؛ ألن االبن  : وجه الداللة من احلديث

 . كسب والده، فيجوز للوالد أن يأكل من مال ولدهوما ملك من
 :نوقش من ثالثة أوجه: مناقشة وجه االستدالل

عن النبي  نسلم لكم هذ االستدالل، لو مل يقيده حديث عائشة ريض اهللا عنها: الوجه األول
 ـــــــــــــــــ

 ).٣٥٢٨(برقم ) ٥٣٥( يف الرجل يأكل من مال ولده :البيوع ، باب:سننه، كتاب : أبوداود يف: أخرج احلديث)   ١(
 هـذا« :، وقـال)١٣٥٨(برقم ) ٣٢٠( ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده : األحكام، باب: سننه، كتاب: والرتمذي يف

 .»حديث حسن صحيح 
 ).٤٤٥١(برقم ) ٧/٢١٤(احلث عىل الكسب : البيوع، باب:السنن الكربى، كتاب: والنسائي يف

 ).٢١٣٧( برقم) ٣٦٨( احلث عىل املكاسب:التجارات، باب: سننه، كتاب: وابن ماجه يف
 ).١٦٨٥(برقم ) ٣/١٥٦(مسنده : والطياليس يف

) ٩/١٣٣( ما ينال الرجـل مـن مـال ابنـه، ومـا جيـرب عليـه مـن النفقـة :الصدقة، باب:مصنفه، كتاب: وعبد الرزاق يف
 ).١٦٦٤٣(برقم

 ).٢٤٨(برقم ) ١/٢٨١( مسنده: واحلميدي يف
 ).٢٣١٤١(برقم ) ١١/١٥٧(يف الرجل يأخذ من مال ولده : البيوع واألقضية، باب: مصنفه، كتاب: وابن أيب شيبة يف

 ).٢٥٢٩٦(برقم ) ٤٢/١٧٦(،)٢٤٠٣٢(برقم ) ٤٠/٣٤(املسند : وأمحد يف
 ).٢٥٧٩(برقم ) ٣/١٦٥١(يف الكسب وعمل الرجل بيده : البيوع، باب:سننه، كتاب: والدارمي يف

 ).٤/١٥٨(الوالد هل يملك مال ولده أم ال؟ : القضاء والشهادات، باب: رشح معاين اآلثار، كتاب: والطحاوي يف
 ).٤٤٨٦( برقم ) ٤/٣٨٠(املعجم األوسط : والطرباين يف

 .، وصححه، ووافقه الذهبي)٢/٦٠(البيوع :املستدرك، كتاب: اكم يفواحل
 .»حديث مضطرب «  :-) ٣٠٨(املنتخب من العلل للخالل : كام يف–وقال اإلمام أمحد 

 .)٤/٢٤٥(العلل البن أيب حاتم : أبو حاتم، وأبو زرعة كام يف: ح احلديثَّوصح
 ).٨/٣٠٨(البدر املنري : وابن امللقن يف

 ).٥٣٥(  تعليقه عىل سنن أيب داود :يفواأللباين 
ورجاله ثقات رجال الشيخني غري عمة عامرة، فلم أعرفها، لكن تابعها األسود « ):٣/٣٣٠( إرواء الغليل: وقال األلباين يف

 .»عن عائشة 
 ).     ٤/٩(التلخيص احلبري: وينظر



 
 

 ٦٠١ 

 م إذا ًإن أوالدكم هبة لكم، هيب ملن يشاء إناثا وهيب ملن يشاء الذكور، وأمواهلم لك:(  أنه قال
 .  )١()احتجتم إليها 

أن الكسب إنام يملك بملك الكاسب، وليس لـه يف ولـده ملـك، فكـذلك يف :  الوجه الثاين
 .)٢(كسب ولده

ًأن الكاسب إنام خيلفه غريه يف امللك، إذا مل يكن أهال للملك، فأما إذا كان هو : الوجه الثالث
ًخلالفـة عنـه، وال يملكـه ابتـداء؛ ألن من أهل حقيقة امللك، فال يملك غريه الكسـب عـىل وجـه ا

ًثبوت امللك ابتداء يستدعي سببا له، ومل يوجد ذلك السبب، وإنام كـان يـترصف يف حـال صـغره  ً
ًبواليته عليه نظرا؛ ألنه عاجز عن الترصف والنظر وقـد زال هـذا املعنـى ببلوغـه، فلهـذا ال ينفـذ 

 .)٣(ترصفه فيه
 :الدليل الثالث

، )٤(M BA  @  ?  >L :ً جعل الولد موهوبا ألبيه، فقـالأن اهللا تبارك وتعاىل
، وـقـال )٦( M   K  J  I  H  G  FL :، وـقـال زكرـيـا)٥(M  ²  ±  °L :وـقـال

̈  ©  M ¬«  ª:إبراهيم    §  ¦   ¥  ¤  £L)وما كان موهوبا له، كان )٧ ،ً
 .)٨(له أخذ ماله، كعبده

 ـــــــــــــــــ
 ).٤/٢٢٣(فتح القدير البن اهلامم : ينظر)   ١(

 .   ، وصححه، ووافقه الذهبي)٢/٣٥٨(من سورة البقرة  :التفسري، باب :املستدرك كتاب: احلاكم يف: يث أخرج احلد          و
 ).٧/٤٨٠(نفقة الوالدين : النفقات، باب: السنن الكربى، كتاب: والبيهقي يف

 ).      ٣٠/١٣٩(املبسوط : ينظر)   ٢(
 .      املصدر السابق :ينظر)   ٣(
 .   سورة األنعاممن ) ٨٤(من اآلية )   ٤(
 .   من سورة األنبياء) ٩٠(من اآلية )   ٥(
 .  من سورة مريم) ٥(من اآلية )   ٦(
 .   من سورة إبراهيم) ٣٩(من اآلية )   ٧(
 ).٥/٣٨١(، املبدع )٢٧٤- ٨/٢٧٣(املغني : ينظر)   ٨(



 
 

 ٦٠٢ 

 : الدليل الرابع
̀   M : قال اهللا عز وجل   _  ̂    ]f  e  d  c  b     aL)١( . 

ذكـر بيـوت سـائر القرابـات إال األوالد مل « : )٢(قال سفيان بن عيينة : وجه الداللة من اآلية
، فلام كانت بيوت أوالدهم كبيوهتم، مل يذكر )٣(M  bcL:يذكرهم؛ ألهنم دخلوا يف قوله

 .)٤(»بيوت أوالدهم 
 :الدليل اخلامس

 .)٥(لية، فكان له الترصف فيه كامل نفسهأن الرجل ييل مال ولده من غري تو
 

 :أدلة القول الثالث
 :الدليل األول

أمـرت :(  قـال لرجـل rأن رسـول اهللا )٦(عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص ريض اهللا عنهام
 .)ًبيوم األضحى عيدا جعله اهللا هلذه األمة 

 ـــــــــــــــــ
 .   من سورة النور) ٦١( من اآلية )   ١(
أن أباه عيينة هـو :  هـ، سكن مكة، وقيل١٠٧ان ميمون اهلاليل، أبو حممد الكويف ولد سنة  سفيان بن عيينة بن أيب عمر:هو)   ٢(

 . هـ١٩٨تويف سنة ، ًاملكي أبا عمران، روى عن أيب إسحاق السبيعي، واألسود بن قيس، وكان إماما يف احلديث
، هتـذيب التهـذيب )٨/٤٥٤(الء ، سري أعالم النب)١/٢٦٢(، تذكرة احلفاظ )١/٣٩١( وفيات األعيان :ينظر يف ترمجته

)٤/١٠٤.(     
 .      من سورة النور ) ٦١( من اآلية )   ٣(
 ).    ٥/٣٨١(املبدع : ، وابن مفلح يف)٢٧٤/ ٨(املغني : ًمل أقف عىل أثر سفيان مسندا، وقد أورده ابن قدامة يف)   ٤(
 ).      ٢٧٤/ ٨(املغني : ينظر)   ٥(
العاص فلام أسـلم : أبو عبد الرمحن، وقيل كان اسمه: ن العاص بن وائل القريش، أبو حممد، وقيل عبد اهللا بن عمرو ب:هو)   ٦(

ًسمي عبد اهللا، ومل يكن بينه وبني أبيه يف السن سوى إحدى عرشة سنة، وأسلم قبل أبيه، وكـان جمتهـدا يف العبـادة، غزيـر 
صىل اهللا عليه وسلم  مني إال عبد اهللا بن عمرو، فإنـه كـان ما كان أحد أكثر حديثا عن رسول اهللا  « :العلم، قال أبو هريرة

تويف يف ليـايل احلـرة سـنة ، وروى عنه أنس بن مالك  ، وعن أيب بكر، وعمر،rروى عن النبي ، »يكتب، وكنت ال أكتب 
 . هـ٦٥هـ، وقيل سنة ٦٣

، اإلصـابة يف متييـز الصـحابة )٣/٨٠( سـري أعـالم النـبالء ،)٤٢١( االستيعاب يف معرفـة األصـحاب : ينظر يف ترمجته
    ).٥/٢٩٤(، هتذيب التهذيب )٤/١٩٢(



 
 

 ٦٠٣ 

 .» ابني، أفأضحي هبا ؟)١(أفرأيت إن مل أجد إال منيحة«:فقال الرجل
 .)٢()ال (:الق

ًدل احلديث عـىل أن منيحـة االبـن ليسـت ملكـا لوالـده، وإال :       وجه الداللة من احلديث
ّ من أن يضحي من مال ابنه، وقد حضه أن يضحي من ماله، ألجزأت عنه؛ ألنه ملا منعه النبي 

 . )٣(دل عىل أن حكم مال ابنه خالف ماله 
  : الدليل الثاين
إن دمائكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمـة يـومكم : ( قالrالنبي  أن )٤( tعن أيب بكرة 

 . )٥( )هذا، يف شهركم هذا، يف بلدكم هذا 
 جعل حرمة األموال كحرمة األبـدان، فكـام ال حيـل أن النبي :  وجه الداللة من احلديث

 .)٦(الواجبةأبدان األبناء لآلباء، إال باحلقوق الواجبة، فكذلك ال حتل هلم أمواهلم إال باحلقوق 

 ـــــــــــــــــ
 .ًالناقة املمنوحة، وكذلك الشاة، ثم سمي هبا كل عطية، وتطلق أيضا عىل العارية: املنيحة)   ١(

 ).٢/٢٧٦(، املغرب يف ترتيب املعرب )٨٨٤(النهاية يف غريب احلديث : ينظر
القضاء والشهادات، باب الوالد هل يملك مـال ولـده أم ال؟ : عاين اآلثار، يف كتابرشح م: الطحاوي يف: أخرج احلديث)   ٢(

)٤/١٥٩   .( 
 ).    ٤/١٥٩( رشح معاين اآلثار: ينظر)   ٣(
مرسوح، وإنام قيل له : نفيع بن احلارث بن كلدة بن عمرو بن عالج، وهو من بني ثقيف، أبو بكرة الثقفي، وقيل اسمه: هو)   ٤(

نه تدىل من حصن الطائف إىل النبي  صىل اهللا عليه وسلم  فأعتقه يومئذ، آخى النبي  صىل اهللا عليه وسلم  بينـه أبا بكرة؛ أل
تـويف ،  ، وروى عنه أوالده عبيد اهللا وعبد الرمحن وعبد العزيز، وابـن سـريينrوبني أيب برزة األسلمي، روى عن النبي 

 .هـ٥٠بالبرصة سنة 
، اإلصـابة يف متييـز الصـحابة )٣/٥( سـري أعـالم النـبالء ،)٧٨٢( معرفـة األصـحاب االسـتيعاب يف: ينظر يف ترمجتـه

   ).١٠/٤١٨(، هتذيب التهذيب )٦/٤٦٧(
 .، واللفظ له)١٧٤٠(برقم ) ٣٢٣(اخلطبة أيام منى : احلج، باب: صحيحه، كتاب: البخاري يف: أخرج احلديث)   ٥(

-٧٩٩(تغليظ حتريم الدماء واألعـراض واألمـوال : اص، بابالقسامة واملحاربني والقص: صحيحه، كتاب: ومسلم يف
 ) .   ١٦٧٩(برقم ) ٨٠٠

 ).٤/١٥٩(رشح معاين اآلثار : ينظر)   ٦(



 
 

 ٦٠٤ 

 :الدليل الثالث
كل أحد أحق بامله من والده وولده، ( :  قالrأن النبي :  قال t )١(عن حبان بن أيب جبلة 

 .)٢()والناس أمجعني 
 .)٣(سألة، فامل اإلنسان ملك له وحدههذا احلديث نص ٌ يف امل : وجه الداللة من احلديث
 :نوقش من وجهني  : مناقشة وجه االستدالل

 .)٤( أن احلديث مرسل:األولالوجه 
 ال داللة يف هذا احلديث عىل مسألتنا، وإنام يدل احلديث عىل ترجيح حق الولد : الوجه الثاين

 .)٥(عىل حق والده، ال نفي احلق بالكلية، والولد أحق من الوالد فيام تعلقت به حاجته
 :الدليل الرابع

ال حيل مال امرئ مسلم إال عن طيب  ( :  قالr أن النبي )٧(عن عمه)٦(ّعن أيب حرة الرقايش

 ـــــــــــــــــ
تويف بأفريقية سـنة ،  حبان بن أيب جبلة القريش، موالهم املرصي، روى عن عمرو بن العاص، والعبادلة إال ابن الزبري:هو)   ١(

 .هـ١٢٥سنة :  وقيل،هـ١٢٢
    ).٢/١٤٩(، هتذيب التهذيب )٧/٤٥٦( هتذيب الكامل :يف ترمجتهينظر 

 ).٤٥٦٨(برقم ) ٥/٤٢٢(الشفعة : األقضية واألحكام، باب: سننه، كتاب: الدارقطني يف: أخرج احلديث)   ٢(
ًمن قال جيب عىل الرجل مكاتبة عبده قويا أمينا : املكاتب، باب:السنن الكربى، كتاب: والبيهقي يف « :  وقال،)١٠/٣١٩(ً

 .»هذا مرسل؛ حبان بن أيب جبلة القريش من التابعني 
 ).  ١/٥٣٤(سلسلة األحاديث الضعيفة : األلباين يف : ّوضعف احلديث

 ).   ٨/٢٧٢(املغني : ينظر)   ٣(
  .املصدر السابق: ينظر)   ٤(
 .املصدر السابق: ينظر)   ٥(
 روى له أبـو داود روى عن عمه عن النبي  صىل اهللا عليه وسلم،، برصينيحديثه يف ال،  أبو حرة الرقايش، اسمه حنيفة:هو)   ٦(

 . ال أدري ما اسمه، وهو ثقة:سألت أبا داود عن اسم أيب حرة الرقايش فقال: قال أبو عبيد األجري، وهذا احلديث الواحد
   ).١٢/٤٢١(، هتذيب التهذيب )١/٦٢١(، ميزان االعتدال )٧/٤٥٦( هتذيب الكامل :ينظر يف ترمجته 

 .   »حنيفة: جزم الباوردي والطرباين ، وغري واحد بأن اسم عمه« ): ٢/١٤٠ ( يف متييز الصحابةاإلصابة: قال احلافظ ابن حجر يف)   ٧(



 
 

 ٦٠٥ 

 .)١()نفس 
دل احلديث عىل عـدم جـواز متلـك مـال أحـد مـن املسـلمني إال  :  وجه الداللة من احلديث

 .برضاه، ومن ذلك األب ال جيوز له أن يتملك من مال ولده إال برضاه
 :الدليل اخلامس

 .)٢(ي تعلقت به حاجتهأن ملك االبن تام عىل مال نفسه، فلم جيز انتزاعه منه، كالذ
 

 : الرتجيح واملوازنة
:  رجحـان القـول األول، القائـل- واهللا أعلم-بعد النظر يف األقوال، وأدلة كل قول تبني يل

 :لألب أن يتملك من مال ابنه، برشوط؛ وذلك لآليت
ُأن األحاديث التي جاءت بجواز أخذ األب من مال ابنه، خصصت بأدلة أخرى تدل : ً أوال

 . اجلواز مقيد بام اليرض االبنعىل أن
، فإن يف متلك األب من مال ابنه فيام تعلقـت )٣( )ال رضر وال رضار:( عموم حديث : ً ثانيا 

 .ًبه حاجته رضرا عليه
 

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٠٦٩٥(برقم ) ٣٤/٢٩٩(املسند : أمحد يف : أخرج احلديث )   ١(

 ).٢٨٨٦(برقم ) ٣/٤٢٤(البيوع  :سننه، كتاب: والدارقطني يف
 ًال يملك أحـد باجلنايـة شـيئا جنـى عليـه إال أن يشـاء هـو واملالـك:الغصب، باب: السنن الكربى، كتاب: يفوالبيهقي 

)٦/٩٧ .( 
عيل بن زيـد بـن جـدعان، وهـو : ويف احلديث« ) :٣/٤٢٤(التعليق املغني عىل سنن الدارقطني : وقال العظيم آبادي يف

 .»متكلم فيه
ًصحيح لغريه مقطعا، وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عيل بن « ) :٣٤/٣٠١(ديث وقال حمققو مسند اإلمام أمحد عن هذا احل ّ

 .  »زيد، وهو ابن جدعان 
 ).      ٢٧٣- ٨/٢٧٢(املغني : ينظر)   ٢(
 .   )٥٠٣ص  (تقدم  ختريج احلديث)   ٣(



 
 

 ٦٠٦ 

 .نفع املمملوك من حيث التملك : الفرع الثاين 
 ً إذا عمل العبد، وكسب من عمله ماال، فمن الذي يملك املال؟:صورة املسألة

 

 :ر حمل النزاع حتري
 :يمكن أن حيرر حمل النزاع يف املسألة يف ضوء اآليت 

ّاتفق العلامء عىل أن العبد ال يرثه عبد وال حر بعد موته، وأن ماله لسيده: ًأوال ٌ)١(. 
ّاتفق اجلميع عىل أن احلر ال يـرث العبـد، وأن العبـد ال يـرث احلـر بحـق « : قال ابن القطان ّ

 .)٢(»امللك النسب ، وإنام يرثه بسبب 
 .)٣(ًاتفق العلامء عىل أن من كان عبدا فإن ماله يف حال حياته لسيده: ًثانيا

ُوحمل النزاع فيام إذا ملك السيد عبده، فهل يملك العبد ؟ َّ 
 

 :األقوال يف املسألة 
 :اختلف العلامء يف صحة متلك العبد عىل قولني

 .أن العبد ال يملك:القول األول
 .)٦(، والصحيح من املذهب عند احلنابلة)٥( والشافعية،)٤(وهو قول احلنفية

 .أن العبد يملك: القول الثاين
 ـــــــــــــــــ

 ).      ٣/١٤٥٣ (يف مسائل اإلمجاعاإلقناع : ينظر)   ١(
 .   املصدر السابق: ينظر)   ٢(
 ).   ١٧٤(اإلمجاع البن حزم : ظرين)   ٣(
مع ) ٩/٢٠٨(، العناية رشح اهلداية )٥/١٥٠(، تبيني احلقائق )٤٠-٢/٣٩(، بدائع الصنائع )٧/١٤٧(املبسوط : ينظر)   ٤(

 .   فتح القدير
، )١١٠-٢/١٠٩(، أسنى املطالب )٣/١٣٤(، البيان للعمراين )٤/٧٩(، املهذب للشريازي )٣٨٧-٩/٣٨٦(األم : ينظر)   ٥(

 ).   ٤/١٨١(هناية املحتاج 
 ).  ٤٠٨-٨/٤٠٧(، كشاف القناع )٣/٦(، اإلنصاف ) ٢/٢٩٣(، املبدع )٢٦-٧/٢٥(، الفروع )٦/٢٥٩(املغني : ينظر)   ٦(



 
 

 ٦٠٧ 

 .)٣(، ورواية عند احلنابلة)٢(، والقول القديم لإلمام الشافعي)١( وهو قول املالكية
 

 :أدلة القولني
 :أدلة القول األول
 :الدليل األول

  M Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼  »   º   Å  Ä:ـقــــال اهللا تـبــــارك وتـعــــاىل
 ÎÍ  Ì  Ë  Ê   É  È  Ç  ÆL)٤(. 

 تضمنت اآلية انتفاء املساواة بني السيد وبني عبده يف امللك، ويف هذا :وجه الداللة من اآلية
دليل عىل أن العبد ال يملك؛ ألنه لو جاز أن يملك العبد مـا يملكـه السـيد إيـاه، جلـاز أن يملكـه 

ًماله، فيملكه حتى يكون مساويا له، ويكون   . )٥(ملك العبد مثل ملك السيدّ
  :الدليل الثاين
 .)٦(M F  E   D    C  B   A  @  ?  >  L:قال اهللا تعاىل

ً يف اآلية دليل عىل أن العبد مملوك، ومـن كـان مملوكـا، فـال يمكـن أن :وجه الداللة من اآلية
 .  ًيكون مالكا

 :الدليل الثالث
ًمن ابتاع عبدا وله مال، فامله للذي باعه إال (:  قالعن ابن عمر ريض اهللا عنهام أن النبي 

 ـــــــــــــــــ
 ).٢/١٣٩(، الفواكه الدواين )٢/٧٤٣(، عقد اجلواهر الثمينة )٣/١٤٧٠(عيون املجالس : ينظر)   ١(

 .    »تام غري ًا ملك لكنملك ،ي ه أنالصواب«):٢/٢١٥ (طالب الرباين عىل كفاية اليف حاشية العدويجاء و
 ).٣/٥٤٨(، روضة الطالبني)٣/١٣٤(، البيان للعمراين )٤/٧٩( املهذب للشريازي: ينظر)   ٢(

ًأن العبد يملك بتمليك سيده ملكا ضعيفا): ٣/٢٤١(النجم الوهاج : يفجاء و ً      . 
 ).   ٣/٧(،  اإلنصاف )٢/٢٩٣(، املبدع )٢٦-٧/٢٥(وع ، الفر)٦/٢٦٠(املغني : ينظر)   ٣(
 .   من سورة النحل  ) ٧١( من اآلية )   ٤(
 ).   ٥/٥(أحكام القرآن للجصاص : ينظر)   ٥(
 .   من سورة النحل) ٧٥(من اآلية )   ٦(



 
 

 ٦٠٨ 

 .)١()أن يشرتط املبتاع
 دل احلديث عىل أن العبد ال يملك؛ وذلك ألنه ملا جعل مال العبد :وجه الداللة من احلديث

 .)٢(ًللبائع أو املشرتي خرج العبد منه صفرا بال يشء
 .)٣(يملك إلضافة املال إليهبأن احلديث يدل عىل أن العبد : نوقش: مناقشة وجه االستدالل
 قد أثبت املال للبائع يف حال البيع، ومعلوم أنه ال جيوز أن  بأن النبي :أجيب عن املناقشة

ًيكون املال ملكا للسيد وملكا للعبد؛ الستحالة أن يملك، وإال لكان لكل واحد مجيع املال ً. 
ن، وهـو سـاكن فيهـا، ولـيس هـذه دار فـال: وإضافة املال إىل العبد عىل وجه اليد كام تقـول

 .)٥(، أو أن إضافة املال إىل السيد إضافة اختصاص، ال متلك، وإال لنافاه جعله لسيده )٤(باملك
 :الدليل الرابع

ًأن العبد مملوك ، فلم يملك شيئا قياسا عىل البهيمة ً)٦(. 
 :نوقش من وجهني: مناقشة الدليل الرابع

وال يثبت اعتباره إال أن يوجد املقتىض يف األصل وهو بأن هذا تعليل باملانع، : الوجه األول
البهيمة، ومل يوجد فيها ما يقتىض ثبوت امللك هلا، وإنام انتفى ملكها لعدم املقـتىض لـه، ال لكوهنـا 

 . )٧(مملوكة
 التعليل بكون البهيمة مملوكة، علة عديمة األثر؛ فإن سائر البهائم التي ليست :الوجه الثاين

ًود والوحوش، ال متلك، وكذلك اجلـامدات، وإذا بطـل مـا ذكرمتـوه مانعـا، وقـد مملوكة من الصي
 ـــــــــــــــــ

-٤٢١( حائط أو يف نخل الرجل يكون له ممر أو رشب يف: املساقاة، باب: صحيحه، كتاب: البخاري يف: أخرج احلديث )   ١(
 .، واللفظ له)٢٣٧٩( برقم  ) ٤٢٢

 ) .  ١٥٤٣(برقم ) ٢/٧١٩(ًمن باع نخال عليها ثمر : البيوع، باب: صحيحه، كتاب: ومسلم يف
 ).    ٥/٨(أحكام القرآن للجصاص : ينظر)   ٢(
 .   املصدر السابق: ينظر)   ٣(
 ).   ٥/٩ (املصدر السابق: ينظر)   ٤(
 ).   ٤/١٨١( هناية املحتاج :ينظر)   ٥(
 ).   ٦/٢٦٠(املغني : ينظر)   ٦(
 .   املصدر السابق: ينظر)   ٧(



 
 

 ٦٠٩ 

 .)١(حتقق املقتىض، لزم ثبوت احلكم
 

 :أدلة القول الثاين 
 : الدليل األول
!  "  #  $  %  &  ')  (   *  +  ,  -   M :قال اهللا تعاىل

  0/  .L)٢(. 
 املـذكورين مـن اآليـامى والعبيـد  أن وصف الفقـر عائـد عـىل مجيـع: وجه الداللة من اآلية

ًواإلماء، فأثبت للعبد الغنى والفقر، فدل عىل أنه يملك، إذ لو مل يملك لكان فقريا أبدا ً)٣(. 
 :نوقش من وجهني :  مناقشة وجه الداللة من اآلية

ال خيلو من أن يكون )٤(M 0/  .  -  ,  +  *   )L : أن قوله تعاىل: الوجه األول
 .لغنى بالوطء احلالل عن احلرام، وإما الغنى باملالإما ا: املراد به

ً فلام وجدنا كثريا من املتزوجني ال يستغنون باملال، علمنا أنه مل يرد الغنـى باملـال، وإنـام أراد 
 .)٥(الغنى بالوطء احلالل عن احلرام 

ميع مالـه  أن العبد ال يستغني باملال عند من استدل باآلية؛ ألن السيد أوىل بج: الوجه الثاين
 .)٦(منه، فأي غنى يف مال حيصل له، وغريه أوىل به منه

 :الدليل الثاين 
 .)M -  ,    +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !L)٧ :قال اهللا تعاىل 

أن التنبيه يف اآلية عام يف األحرار والعبيد، وكذلك الوصف بامللك، : وجه الداللة من اآلية 
 ـــــــــــــــــ

 .   )٦/٢٦٠(ملغني ا: ينظر)   ١(
 .      من سورة النور ) ٣٢( من اآلية )   ٢(
 ).      ٥/٩(أحكام القرآن للجصاص : ينظر)   ٣(
 .من سورة النور ) ٣٢( من اآلية )   ٤(
 ).      ٥/٩(أحكام القرآن للجصاص : ينظر)   ٥(
 ). ٥/١٠(املصدر السابق : ينظر)   ٦(
 .   من سورة يس ) ٧١( من اآلية )   ٧(



 
 

 ٦١٠ 

 .)١(يدفإن األحرار يملكون وكذلك العب
 :الدليل الثالث
ًمن أعتـق عبـدا، فاملـه لـه، إال أن يشـرتط (:  قالريض اهللا عنهام عن النبي  عن ابن عمر 
 .)٢()السيد ماله فيكون له

 هذا احلديث يدل عىل أن العبـد يملـك ؛ ألنـه لـو مل يملكـه قبـل : وجه الداللة من احلديث 
 .)٣(العتق مل يملكه بعده

 : نوقش من ثالثة أوجه :مناقشة وجه االستدالل 
 ال داللة يف هذا احلديث عـىل أن العبـد يملـك؛ ألنـه جـائز أن يكـون جريـان :الوجه األول

العادة بأن ما عىل العبد من الثياب ونحوها ال يؤخذ منه عند عتقه، وجعـل تـرك السـيد ألخـذها 
 . )٤(منه، داللة عىل أنه قد ريض منه بتمليكه إياه بعد العتق

 .)٥( أن احلديث ضعيف، فقد ذهب مجاعة من أهل العلم إىل تضعيفه:الوجه الثاين
ً، وـكـان مملوـكـا لعـبـد اهللا ـبـن )٦( أن ـهـذا اـحلـديث مـعـارض بـحـديث عـمـري: الوـجـه الثاـلـث

 ـــــــــــــــــ
 ).    ٢/٥٥٢(اإلرشاف للقايض عبد الوهاب : ينظر)   ١(
 ).٣٩٦٢(برقم ) ٥٩٤(ًفيمن أعتق عبدا وله مال : العتق، باب:سننه، كتاب: أبو داود يف: أخرج احلديث)   ٢(

 ).٢٥٢٩(برقم ) ٤٣١(ًمن أعتق عبدا وله مال :العتق، باب: سننه، كتاب: بن ماجه يفوا
 .تعليقه عىل سنن أيب داود: األلباين يف: وصحح احلديث

 ).   ٥/٩(أحكام القرآن للجصاص : ينظر)   ٣(
 .   املصدر السابق: ينظر)   ٤(
 .املصدر السابق: ينظر)   ٥(

 . »أن عبيد اهللا بن أيب جعفر غلط يف رفع هذا احلديث، ويف متنه : وقد قيل« :املصدر السابق: وقال اجلصاص يف
عمري موىل عبد اهللا بن مسعود، روى عن مواله، وروى عنه ابنه عمران، وابن ابنه إسحاق بن إبراهيم بن عمري، ويعد : هو)   ٦(

 .يف الكوفيني
، هتذيب )٢٢/٣٩٤(، هتذيب الكامل )٥/٢٥٤(بن حبان ، الثقات ال)٦/٥٣٧( التاريخ الكبري للبخاري :ينظر يف ترمجته

   .)٨/١٣٥(التهذيب 



 
 

 ٦١١ 

ّيا عمري بني يل مالك، فإين أريد أن أعتقك؛ إين سمعت « : ، فقال له عبد اهللا بن مسعود )١(مسعود
 .)٢( )ًبدا فامله للذي أعتقمن أعتق ع:(  يقول رسول اهللا 

 :الدليل الرابع 
 .)٣(ّأن العبد يملك الطالق ، فوجب أن يملك املال، كاحلر

 بأن العبد إنام ملك الطالق؛ ألن سيده ال يملكـه، فلـو ملـك :نوقش: مناقشة الدليل الرابع 
لكـه السـيد العبد املال وجب أن اليملك سيده منه، وأن ال جيوز له أخذ يشء منه؛ ألن كل مـا يم

 .)٤(من عبده فإن العبد ال يملكه منه
 :الدليل اخلامس

 .)٥(ًقياسا عىل احلر  فله أن يتملك املال؛،ّأن العبد آدمي مكلف حي
 :الدليل السادس

ّأن كل حال صح لإلنسان أن يملك بعد زواهلا، صح أن يملك مع وجودها، والعبد يملك 
 .)٦(ملرضبعد العتق فكذلك يملك قبل العتق، كالصحة وا

 :الدليل السابع
 أن الوصية للعبد جائزة، ولو مل يملك ملا صحت الوصية له؛ كالبهيمة، فإن الوصية ال تصح 

 .)٧(هلا، فلم متلك؛ بخالف العبد
 ـــــــــــــــــ

 ).٥/٩(أحكام القرآن للجصاص : ينظر)   ١(
 ).٢٥٣٠(برقم ) ٤٣٠(من أعتق عبدا وله مال : العتق، باب: سننه، كتاب: ابن ماجه يف: أخرج احلديث )   ٢(

 ).٨٢٣(برقم ) ٢٥٠-٢/٢٤٩(مسنده : والشايش يف
 ).١/٥٤٤(  الكامل:وابن عدي يف
 ).٥/٣٢٦(ما جاء يف مال العبد : البيوع، باب: السنن الكربى، كتاب : والبيهقي يف

 ).   ١٧٢-٦/١٧١( إرواء الغليل: األلباين يف: ّوضعف احلديث 
 ).      ٥/١٠(أحكام القرآن للجصاص : ينظر)   ٣(
 .املصدر السابق: ينظر)   ٤(
 ).    ٦/٢٦٠(، املغني )٢/٧٤٣(، عقد اجلواهر الثمينة )٢/٥٥٢(وهاب اإلرشاف للقايض عبد ال: ينظر)   ٥(
 ).      ٢/٥٥٢(اإلرشاف للقايض عبد الوهاب : ينظر)   ٦(
 .   ملصدر السابقا: ينظر)   ٧(



 
 

 ٦١٢ 

 : الرتجيح واملوازنة 
بـأن : من خالل النظر يف قويل املسألة، وما استدال به، يظهر يل رجحان القول األول، القائل

 :؛ وذلك لآليتالعبد اليملك
 ،)١()ًمن ابتاع عبدا وله مال، فامله للذي باعه، إال أن يشـرتطه املبتـاع: ( النبي قول: ً أوال

 .وهو رصيح يف عدم ملكية العبد للامل
ً أن العبد مملـوك مـاال، فـال يكـون مالكـا؛ ألن اململوكيـة، واملاليـة تنبـىء عـن العجـز، ً:ثانيا ً

 .  )٢(نافيانواملالكية تنبىء عن القدرة، فيت
 : مذاهب العلامء يف اعتبار الفرق -ب 

 :اختلف العلامء يف اعتبار الفرق ،عىل قولني
 الفرق بني نفع االبن، ونفع اململوك من حيث التملك، وهو أن نفع االبن له، :القول األول

 .ونفع اململوك لسيده
 اختيار شيخ اإلسالم ابن ، وهو)٥(، واملذهب عند احلنابلة)٤(، والشافعية)٣(وهو قول احلنفية

 ـــــــــــــــــ
 .  )٦٠٧ص  (تقدم  ختريج احلديث)   ١(
 ).      ٢/٣٤١(رشح التلويح عىل التوضيح : ينظر)   ٢(
، اللبـاب )٢/٦٥٦( ، اهلدايـة للمرغينـاين)٤/٣٠(، بـدائع الصـنائع )٣٠/١٣٩(املبسـوط :  ك االبنينظر قوهلم يف متل)   ٣(

 ). ٤/٢٢٣( ، فتح القدير البن اهلامم)٥٨٩ – ٢/٥٨٨(للمنبجي 
، العنايـة )٥/١٥٠( ، تبيني احلقائق)٤٠-٢/٣٩(، بدائع الصنائع )٧/١٤٧(املبسوط : وينظر قوهلم يف عدم متلك العبد

 .   مع فتح القدير) ٩/٢٠٨ (اهلداية رشح
 ). ٣/٤٤٧( ، مغني املحتاج)٨/٢٨٠(، النجم الوهاج )٣/٨٢( منهاج الطالبني: ينظر قوهلم يف متلك االبن)   ٤(

، أسنى )٣/١٣٤(، البيان للعمراين )٤/٧٩(، املهذب للشريازي )٣٨٧-٩/٣٨٦(األم : وينظر قوهلم يف عدم متلك العبد
 ) .  ٤/١٨١( املحتاج ، هناية)١١٠-٢/١٠٩(املطالب 

 ).٦/٦٣(، معونة أويل النهى )١٥٥-٧/١٥٤( ، اإلنصاف)٥/٣٨٢( املبدع: ينظر قوهلم يف متلك االبن)   ٥(
، كشاف )٣/٦(، اإلنصاف )٢/٢٩٣(، املبدع )٢٦-٧/٢٥( ، الفروع)٦/٢٥٩(املغني : وينظر قوهلم يف عدم متلك العبد

 ).٤٠٨-٨/٤٠٧(القناع 



 
 

 ٦١٣ 

 .)١(تيمية
فـاالبن والعبـد  الفرق بني نفع االبن، ونفع اململـوك مـن حيـث التملـك عدم: القول الثاين 

 .سواء يف ملك املال 
 .)٤(، ورواية عند احلنابلة)٣(، والقول القديم لإلمام الشافعي)٢(وهو قول املالكية

 :الرتجيح
 نفع االبن، ونفع اململوك من حيث التملك، وهـو أن  اعتبار الفرق بني–واهللا اعلم -يظهر 

نفع االبن له، ونفع اململوك لسيده؛ وذلك ألن ملك االبن لنفعه تام؛ بخالف ملـك العبـد لنفعـه 
 .فإنه غري تام

 
   

 .أن يف كال الفرعني نفع مملوك آلدمي


  
 .أن نفع االبن مملوك له؛ بخالف نفع العبد، فإنه لسيده


 

كـل أحـد (:  قـالrأن النبـي :  قـال t عن حبان بن أيب جبلة :الدليل عىل متلك االبن ملاله
 ـــــــــــــــــ

 ).   ٣٤/٧٠(فتاوى جمموع ال: ينظر)   ١(
 ).  ١/٤٠٧(، جواهر اإلكليل )٥/٢٧٥(، مواهب اجلليل )٢/٦٢٨(الكايف البن عبد الرب : ينظر قوهلم يف متلك االبن)   ٢(

، )٢/١٣٩(، الفواكه الـدواين )٢/٧٤٣(، عقد اجلواهر الثمينة )٣/١٤٧٠(عيون املجالس : وينظر قوهلم يف متلك العبد
 ).   ٢/٢١٥ (طالب الرباين عىل كفاية الحاشية العدوي

 ). ٣/٤٤٧(، مغني املحتاج )٨/٢٨٠(، النجم الوهاج )٣/٨٢(منهاج الطالبني : ينظر قوهلم يف متلك االبن)   ٣(
، النجم )٣/٥٤٨(، روضة الطالبني )٣/١٣٤(، البيان للعمراين )٤/٧٩(املهذب للشريازي : وينظر قوهلم يف متلك العبد

 ).      ٤/١٨١(تاج ، هناية املح)٣/٢٤١(الوهاج 
 ).٦/٦٣(، معونة أويل النهى )١٥٥-٧/١٥٤(، اإلنصاف )٥/٣٨٢(املبدع : ينظر قوهلم يف متلك االبن)   ٤(

 ).   ٣/٧(، اإلنصاف )٢/٢٩٣(، املبدع )٢٦-٧/٢٥(، الفروع )٦/٢٦٠(املغني : وينظر قوهلم يف متلك العبد



 
 

 ٦١٤ 

  . )١( )أحق بامله من والده وولده، والناس أمجعني 
ًمـن ابتـاع عبـدا :( مر ريض اهللا عنهام، قال النبي  عن ابن ع:الدليل عىل عدم متلك العبد

 .)٢()وله مال، فامله للذي باعه إال أن يشرتط املبتاع 
 
 

       

 ـــــــــــــــــ
 .  )٦٠٤ص  (تقدم  ختريج احلديث)   ١(
 .  )٦٠٧ص  (ختريج احلديثتقدم  )   ٢(



 
 

 ٦١٥ 

 

















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٦١٦ 





 

واالمتنـاع مـن  والفرق بني االمتناع من النفقة«  : -  رمحه اهللا-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
بال نزاع؛ بخالف االمتناع مـن النفقـة، فإنـه يمكـن أن ينفـق )١(الءأنه يثبت الفسخ يف اإلي: الوطء

 .)٢(»والوكالة؛ بخالف الوطء  عليها من ماله بغري اختياره، فاإلنفاق يقبل الوالية
 

 
 :  مذاهب العلامء يف أحكام الفرعني الفقهيني–أ 

 : االمتناع من النفقة:  األولالفرع
ً إذا كـان الـزوج مـورسا حـارضا، فطالبتـه املـرأة بنفقتهـا، فمنعهـا إياهـا، فـام :صورة املسألة ً

 احلكم؟
 

 : حترير حمل النزاع
ًإذا امتنع الزوج من اإلنفاق عىل زوجته، وكان له مال حارض، فإن احلاكم ينفـق منـه قطعـا، 

 .)٣(وال يفسخ النكاح
 .كن للزوج مال حارض فهذا هو موطن النزاعأما إذا مل ي

 ـــــــــــــــــ
ّحلف وقسم، واأللية واألليا: ًآىل يؤيل إيالء: اإليالء يف اللغة)   ١(  .اليمني :َّ

 ).١٦٢٧( ، القاموس املحيط)٦/٢٢٧٠) (أال: مادة(الصحاح  :ينظر
 - قبل الدخولولو-حلف زوج يمكنه الوطء باهللا تعاىل، أو صفة من صفاته عىل ترك الوطء : واإليالء يف اصطالح الفقهاء

 .يف القبل
 ).٨/٤( املبدع ،)٧/١٩(املبسوط : ينظر

 ).٤٢٢-٤٢٠(العقود )   ٢(
 ).٨/٢٦٨(النجم الوهاج : ينظر)   ٣(



 
 

 ٦١٧ 

 :األقوال يف املسألة
 :اختلف العلامء يف هذه املسألة عىل قولني

ُأن احلاكم يلزم الزوج بالنفقة حتى يؤدهيا، وإن طلبت املرأة حبسه، فإنه حيبس، :القول األول
 . ُوال يفسخ النكاح

، واملـذهب عنـد )٣(يح عند الشـافعية، والقول الصح)٢(ٌ، وقول للاملكية)١( وهو قول احلنفية
 .)٤(احلنابلة

ُ يرضب للزوج أجل، فإن أنفق، وإال يفسخ عقد النكـاح إذا مل تـرض الزوجـة :القول الثاين
 . املقام معه

 .)٧(، واحلنابلة)٦(ٌ، وقول للشافعية)٥(وهو قول املالكية

 ـــــــــــــــــ
 ).٤/١٩٩،٢٠٢(، فتح القدير البن اهلامم )٤/٢٩(، بدائع الصنائع )١٨٩-٥/١٨٨(املبسوط : ينظر)   ١(
ِّ، مل يرصح)١/٤٠٥(، جواهر اإلكليل )٤/١٩٦(مواهب اجلليل : ينظر)   ٢(  بمسألة امتناع الزوج من النفقة وهو مورس، غري أهنم  املالكيةُ

ُ، فخرجتها عليها املعرس بالنفقةَّرصحوا بحكم َّ. 
، )٧٨-٣/٧٧(، منهاج الطـالبني )١١/٢٢٤(، البيان للعمراين )١٥/٤٦٠(، هناية املطلب )٤/٦١٧(املهذب للشريازي : ينظر)   ٣(

 ).٣/٤٤٢(، مغني املحتاج )٨/٢٦٧(النجم الوهاج 
، كشاف )٩/٣٩٠(، اإلنصاف )٨/٢٠٩(، املبدع )٣٠٥-٩/٣٠٤(، الفروع )٦-٦/٥ (، رشح )١١/٣٥٧(املغني : ينظر)   ٤(

 ).٦٧٠-٥/٦٦٩(، رشح منتهى اإلرادات للبهويت )١٣/١٤٩(القناع 
، بداية )٢/٥٧٠(، املعونة للقايض عبد الوهاب )٥٦١-٢/٥٦٠ ( البن عبد الرب، الكايف)٦٠١-٤/٦٠٠(النوادر والزيادات : ينظر)   ٥(

 . )١/٤٠٥(، جواهر اإلكليل )٤/١٩٦(، مواهب اجلليل )٢/٦٠٥(، عقد اجلواهر الثمينة )٣/١٠٢٣(املجتهد 
التوقيت يف هذا  :لشهرين،  وقي :ًثالثني يوما، وقيل: ًما يراه احلاكم، وال يكون إال أياما ثالثة، أو مجعة، وقيل: واألجل عند املالكية 

 .خطأ، وإنام فيه اجتهاد احلاكم عىل ما يراه من حاجة املرأة وصربها
 ). ٢/٥٦١ ( البن عبد الربالكايف:  ينظر 

 ).٨/٢٦٨(، النجم الوهاج )١١/٢٢٤(، البيان للعمراين )١٥/٤٦٠(هناية املطلب : ينظر)   ٦(
 ). ٦/٦(رشح الزركيش : ينظر)   ٧(



 
 

 ٦١٨ 

 :أدلة القولني
 :أدلة القول األول
 : الدليل األول

ـدَّـعـن عـمـرو ـبـن الرش ـه)١(ـي ـالt )٢(ـعـن أبـي ـي : ، ـق ـه )٣(ّيل الواـجـد :( النـب  ـحيـل عقوبـت
 .)٤()وعرضه

دل احلديث عىل جواز معاقبة املمتنع من أداء الدين الذي يف ذمته، :وجه الداللة من احلديث
 .وهو مورس وواجد له، واملمتنع من أداء النفقة الواجبة عليه وهو قادر عليها يف معناه

 ـــــــــــــــــ
ًأنه من حرضموت، حالف ثقيفا ، ولكن عداده يف ثقيف، :  بن سويد الثقفي، أبو الوليد الطائفي، وقيلَّرشيدال عمرو بن :هو)   ١(

 .تابعي ثقة، روى عن أبيه، وأيب رافع، وسعد بن أيب وقاص، وابن عباس، و روى عنه إبراهيم بن ميرسة
   ).٨/٤٣(، هتذيب التهذيب )٢٢/٦٣(، هتذيب الكامل )٦/٣٤٣( التاريخ الكبري للبخاري :ينظر يف ترمجته

 .َّالرشيد  فسامه rًمالكا، ووفد عىل النبي :  بن سويد الثقفي، قيل كان اسمهَّالرشيد :وأبوه هو)   ٢(
، هتذيب )٣/٣٤٠(،  اإلصابة يف متييز الصحابة )١٢/٤٥٨(، هتذيب الكامل )٣٣٧( االستيعاب يف معرفة األصحاب :ينظر

 ).٤/٢٩٢(التهذيب 
الغنـى، مـن الوجـد بالضـم، : َاملطل، لوى يلوي، والواجد باجليم: ّاليل بالفتح« ):٥/٦٢(فتح الباري : ابن حجر يفقال )   ٣(

 .»القدرة : بمعنى
ًالبخاري معلقا يف: أخرج احلديث)   ٤(  ).٤٢٤(لصاحب احلق مقال : االستقراض، باب: صحيحه، كتاب : ّ

 ).٣٦٢٨(برقم ) ٥٥٠-٥٤٩(احلبس يف الدين وغريه يف :األقضية، باب: سننه، كتاب : وأبو داود يف 
 ).٤٦٩٠-٤٦٨٩(برقم ) ٧١٤(مطل الغني ظلم : البيوع، باب:سننه، كتاب: والنسائي يف 
 ).٢٤٢٧(برقم ) ٤١٤(احلبس يف الدين واملالزمة :الصدقات، باب:سننه، كتاب: وابن ماجه يف 
 ).١٧٩٤٦(برقم ) ٢٩/٤٦٥(املسند : وأمحد يف 
 ).٦/٥١(حبس من عليه الدين إذا مل يظهر ماله، وما عىل الغني يف املطل : التفليس ،باب:السنن الكربى، كتاب: والبيهقي يف 
 ). ٧٢٥٠(برقم ) ٧/٣١٨(املعجم الكبري: والطرباين يف 
عمرو بن وصله أمحد وإسحاق يف مسندهيام، وأبوداود، والنسائي، من حديث « ):٥/٦٢(فتح الباري : وقال احلافظ ابن حجر يف  

 .» ّالرشيد بن أوس الثقفي، عن أبيه بلفظه، وإسناده حسن ، وذكر الطرباين أنه اليروى إال هبذا اإلسناد
 .)٥٤٩( تعليقه عىل سنن أيب داود: األلباين يف: ن احلديثَّوحس 



 
 

 ٦١٩ 

 :الدليل الثاين
خـذي مـا يكفيـك، (: )١( أنـه قـال هلنـد بنـت عتبـة rئشة ريض اهللا عنها، عن النبـي عن عا

 .)٢()وولدك باملعروف
ِ أذن هلند باألخذ من مال زوجها بغري إذنه، ومل يفسخ r أن النبي :وجه الداللة من احلديث َ

لزم زوجهـا عليه، وهذا دليل عىل أن للمرأة إذا مل تستطع األخذ بنفسها أن ترفع أمرها للحاكم لي
 .)٣(بالنفقة

 :الدليل الثالث
أن الرجل املمتنع عن النفقة قد حال بني صاحب احلـق، وبـني حقـه مـع قـدرة املمتنـع عـىل 

 .)٤(إيفائه، فيجازى بمثله، وذلك باحليلولة بينه وبني نفسه وترصفه حتى يويف ما عليه
 :الدليل الرابع

مكن للمرأة التوصل إىل استيفاء حقها باحلكم،  إذا امتنع زوج املرأة املورس من نفقتها، فإنه ي
 .)٥(فلم يثبت هلا الفسخ

 
 :)٦(أدلة القول الثاين

 .)٧(M   ~}  |  {  z  yL :قال اهللا تعاىل: الدليل األول
 ـــــــــــــــــ

أسلمت يوم الفـتح، بعـد  هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية، والدة معاوية بن أيب سفيان، :هي)   ١(
 .توفيت يف خالفة عثامن، إسالم زوجها أيب سفيان

 ).٨/١٥٥(، اإلصابة يف متييز الصحابة )٩٤٢( االستيعاب يف معرفة األصحاب :ينظر يف ترمجتها
ا يكفيهـا وولـدها إذا مل ينفق الرجل فاملرأة أن تأخذ بغري علمه وم: النفقات ، باب: صحيحه، كتاب: البخاري يف: أخرج احلديث)   ٢(

 .واللفظ له) ٥٣٦٤( برقم ) ٩٦٤( باملعروف 
 ).١٧١٤( برقم ) ٢/٨١٩(قضية هند : األقضية، باب: صحيحه، كتاب:ومسلم يف  

 ).١١/٣٥٧(املغني : ينظر)   ٣(
 ).٥/١٨٨(املبسوط : ينظر)   ٤(
 ).١١/٢٢٤(البيان للعمراين : ينظر)   ٥(
 .   ةوهي نفسها أدلة اإلعسار بالنفق)   ٦(
 .من سورة البقرة) ٢٢٧(من اآلية )   ٧(



 
 

 

M   µ́ : قال اهللا تعاىل:الدليل الثاين   ³L)١(. 
 .)M   +*     )  (     'L)٢ : قال اهللا تعاىل:الدليل الثالث
ً أن يف إمساك املرأة بغري إنفـاق إرضارا هبـا وتضـييقا عليهـا، وهلـذا :لة من اآلياتوجه الدال ً

 .يرضب للزوج أجل، فإن أنفق، وإال يفسخ عقد النكاح
أن االسـتدالل هبـذه اآليـات يسـتقيم يف حـال إعسـار الـزوج :  مناقشة االستدالل باآليـات

أة تترضر بعـدم النفقـة؛ أمـا الـزوج املـورس بالنفقة؛ ألنه ال يمكن إلزامه بالنفقة وهو معرس، واملر
 . املمتنع، فإنه يلزم بالنفقة وحيبس عليها؛ ألنه واجد هلا، وال حاجة إىل فسخ النكاح

 :الدليل الرابع
أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خـري :(  قال رسول اهللا : قالt عن أيب هريرة 

اطعمنـي : أة إما تطعمني، وإما تطلقني، ويقول العبدمن اليد السفىل، وأبدأ بمن تعول، تقول املر
 ).اطعمني، إىل من تدعني: واستعملني، ويقول االبن

 يا أبا هريرة، هذا من رسول اهللا سمعت ؟:  قالوا
 .)٣(»! هذا من كيس أيب هريرة ! ال « :قال

 ـــــــــــــــــ
 .من سورة النساء) ١٩(من اآلية )   ١(
 .من سورة الطالق) ٦(من اآلية )   ٢(
 ).٩٦٢(وجوب النفقة عىل األهل والعيال : النفقات، باب: صحيحه، كتاب: البخاري يف: أخرج احلديث)   ٣(

 :tًموقوفا عىل أيب هريرة » املرأة إما تطعمني، وإما تطلقني تقول « :وأخرج القسم الثاين من احلديث، وهو قوله 
بـرقم ) ٨/٢٧٩(إذا مل جيد الرجل ما ينفق عىل امرأتـه، هـل خيـري امرأتـه:عرشة النساء، باب: السنن الكربى، كتاب: النسائي يف 

)٩١٦٧.( 
 ). ١٠٧٨٥(برقم ) ١٦/٤٥٨(املسند : وأمحد يف 
 :rًوأخرجه مرفوعا إىل النبي  
بـرقم ) ٨/٢٧٩( إذا مل جيد الرجل ما ينفق عىل امرأته، هـل خيـري امرأتـه:عرشة النساء، باب: السنن الكربى، كتاب: ائي يفالنس 

)٩١٦٦.( 
 ). ١٠٨١٨(برقم ) ١٦/٤٧٩(املسند : وأمحد يف

 ). ٣٧٨٠(برقم ) ٤/٤٥٣(القسم يف ابتداء النكاح :النكاح، باب: سننه، كتاب: والدارقطني يف 
= 

٦٢٠ 



 
 

 ٦٢١ 

 .)١(ها زوجهاٌ يف احلديث إخبار عام للمرأة أن تفعله إذا مل ينفق علي:وجه الداللة من احلديث
  :نوقش من وجهني: مناقشة الدليل الرابع

ّ أن املرأة ال متلك الفسخ يف حال عـدم إنفـاق زوجهـا؛ ألن الفسـخ ثـم لعيـب :الوجه األول
 .)٢(اإلعسار ومل يوجد
 .)٣( أن املورس املمتنع يف مظنة إمكان األخذ من ماله؛ بخالف املعرس:الوجه الثاين

 :الدليل اخلامس
يف مقابلة االستمتاع، فلام كان إذا نشزت ال نفقة هلا بمنع االستمتاع، فكذلك إذا مل  أن النفقة 

 .)٤(جيد النفقة من جهته، فلها مفارقته
 .)٥(أنه يمكن االستيفاء باحلاكم، فلم يثبت هلا الفسخ:نوقش : مناقشة الدليل اخلامس

 :الدليل السادس
ـة ـالء والعـن ـا يف اإلـي ـة زوجـه ـرأة مفارـق ّأن للـم ـة، )٦(ِ ـدم النفـق ـن رضر ـع ـا أيرس ـم ، ورضرـه

 .)٧(ومفارقتها له عند عدم النفقة من باب أوىل
 :الدليل السابع

 .)٨(ٍالرضر يمنع النفقة يف كل، فثبت هلا الفسخ: القياس عىل املعرس بجامع

 ــــــــــــــــــ
َّوقف احلديث، و عد رفعه إىل النبي ): ٩/٥٠١( فتح الباري: جر يفّورجح ابن ح  = َr :وهم. 

ّرجح رواية الوقف، وصوهبا): ٤/٤٥٣( التعليق املغني عىل سنن الدارقطني: وكذلك صاحب  ّ . 
 ).٢/٨٠٧(اإلرشاف للقايض عبدالوهاب : ينظر)   ١(
 ). ٦/٧(رشح الزركيش : ينظر)   ٢(
 .املصدر السابق: ينظر)   ٣(
 ).٨٠٨-٢/٨٠٧(اإلرشاف للقايض عبدالوهاب : ينظر)   ٤(
 ).٤/٦١٧(املهذب للشريازي : ينظر)   ٥(
ة)   ٦(  .العجز عن اجلامع: ِالعنّ

 ).٣١٩(املطلع عىل أبواب املقنع : ينظر
 ).٢/٨٠٨(اإلرشاف للقايض عبدالوهاب : ينظر)   ٧(
 ).٨/٢٦٨(، النجم الوهاج )١١/٢٢٢(البيان للعمراين : ينظر)   ٨(



 
 

 ٦٢٢ 

ٌ بوجود الفارق، فإن العرسة عيب يفسخ به النكاح، ومل توجد :نوقش :مناقشة الدليل السابع
 )١(هنا

 
 :وازنة والرتجيحامل

 رجحان القـول األول، وهـو – واهللا أعلم –بعد النظر يف قويل املسألة، وما استدال به يظهر 
؛ ُأن احلاكم يلزم الزوج بالنفقة حتى يؤدهيا، وإن طلبت املرأة حبسه، فإنه حيبس وال يفسخ النكاح

 مـورس بالسـلطان،  ألن املرأة تتمكن من خالص حقها من زوجها املمتنع عن النفقة وهـووذلك
 .)٢(بأن يلزمه باحلبس حتى ينفق، وال حاجة إىل الفسخ

 
 :منشأ اخلالف

َّإىل تشبيه الرضر الواقع عىل الزوجة بالرضر الواقع من العنة؛  سبب اخلالف عائد ذكر ابن رشد أن ِ
 . »إنه إمجاع« : يقول)٤(، حتى إن ابن املنذر)٣(ّألن اجلمهور عىل القول بالتطليق عىل العنني

النفقة يف مقابلة االستمتاع، بـدليل أن الناشـز ال نفقـة هلـا، فـإذا مل جتـد الزوجـة : وربام قالوا
 .النفقة سقط االستمتاع، فوجب اخليار

قد ثبتـت العصـمة باإلمجـاع، فـال تنصـل إال بإمجـاع، أو : أما من ال يرى القياس فإهنم قالوا
  .بدليل من كتاب اهللا أو سنة نبيه 

 .)٥(معارضة استصحاب احلال للقياس: فهمفسبب اختال
 

 :االمتناع من الوطء: الفرع الثاين
 ً إذا امتنع الرجل من وطء امرأته بغري يمني حلفها؛ إرضارا هبا فام احلكم؟  :صورة املسألة

 ـــــــــــــــــ
 ).١١/٢٢٤(البيان للعمراين : ينظر)   ١(
 ).٨/٢٦٧(النجم الوهاج : ينظر)   ٢(
 ).   ١٠/٨٢(، املغني)١٢/٤٨٠(، هناية املطلب )٥٦٥-٢/٥٦٤( ، الكايف البن عبد الرب)٥/١٠٠( املبسوط: ينظر)   ٣(
 ).      ٣/١٠٢٣(بداية املجتهد : كام نسبه إليه ابن رشد يف)   ٤(
 . املصدر السابق: ينظر)   ٥(



 
 

 ٦٢٣ 

 :األقوال يف املسألة
 :اختلف العلامء يف هذه املسألة عىل أقوال 

 .طء أجل اإليالء يرضب للزوج املمتنع من الو:القول األول
، واختيـار شـيخ )٢(، ورواية عند احلنابلـة، وهـي الصـواب عنـدهم)١(ٌوهو قول عند املالكية

 .)٣(اإلسالم ابن تيمية
 .ِّ يؤمر الزوج بوطء امرأته، فإن أبى فرق بينهام بغري أجل:القول الثاين

 .)٤(وهو قول املالكية
ّه موليـا، وال يفـرق بيـنهام، بـل يـؤمر  ال يكون الزوج املمتنع مـن وطء امرأتـ:القول الثالث ً

 .ًبتقوى اهللا يف أن ال يمسكها رضارا
 .)٨(، ورواية عند احلنابلة)٧(، وقول الشافعية)٦(ٌ، وقول عند املالكية)٥(وهو قول احلنفية

 ـــــــــــــــــ
، عقد اجلواهر الثمينة )٣/١١١٤(، بداية املجتهد )٢/٦٤١(، املعونة للقايض عبد الوهاب )٢/٦٠٢(الكايف البن عبد الرب : ينظر)   ١(

)٢/٥٤٥ .( 
 ). ١٢/٤٣٦(، كشاف القناع )٩/١٦٩(، اإلنصاف )٨/٤(، املبدع )١١/٥٣(املغني : ينظر)   ٢(
 ).   ٤٢٢-٤٢٠(العقود : ينظر)   ٣(
 ).٢/٥٤٥(، عقد اجلواهر الثمينة )٢/٦٤١(، املعونة للقايض عبد الوهاب )٢/٦٠٢(الكايف البن عبد الرب : ينظر)   ٤(
 ).٣/١٦١(، بدائع الصنائع )٧/٢٥(املبسوط : ينظر)   ٥(
 ). ٢/٥٤٥(، عقد اجلواهر الثمينة )٢/٦٠٢(الكايف البن عبد الرب : ينظر)   ٦(
، روضة )١٩٩-٩/١٩٨(، العزيز رشح الوجيز )١٠/٣٠٣(، البيان للعمراين )١٤/٣٨٤(، هناية املطلب )٦/٦٧٧(األم : ينظر)   ٧(

 ).٨/٢٣٠(الطالبني 
 ).٩/١٧٠(، اإلنصاف )٨/٤(، املبدع )٥/٤٦٢(، رشح الزركيش )١١/٥٣(املغني : ينظر)   ٨(

أن حصول الرضر برتك الوطء مقتىض « ):٩/١٧٠ (اإلنصاف:  كام نقله املرداوي يف-كتاب تزويج األمهات: قال ابن رجب يف 
للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من الزوج أو بغري قصد، وسواء كان مع عجزه أو قدرته، وكذا ذكر الشيخ تقي الدين رمحه اهللا 

 .»يف العاجز 



 
 

 ٦٢٤ 

 : أدلة األقوال
 : أدلة القول األول
 :الدليل األول

فاء األعذار فيجـب أن ترضب القياس عىل احلالف برتك الوطء؛ بجامع قصد اإلرضار وانت
 .)١(له املدة

 :الدليل الثاين
أن ما وجب أداؤه إذا حلف عىل تركه، وجب أداؤه إذا مل حيلف؛ كالنفقة وسائر الواجبات؛ 

ًأن اليمني ال جتعل غري الواجب واجبا إذا أقسـم عـىل تركـه، فوجوبـه معهـا يـدل عـىل : يؤكد هذا
 .)٢(وجوبه قبلها

 :الدليل الثالث
ب رضب املدة يف اإليالء إنام كان لدفع حاجة املرأة، وإزالة الرضر منها، ورضرهـا أن وجو

 .)٣(ال خيتلف باإليالء وعدمه، فال خيتلف الوجوب
بأنكم إذا جعلتم حكم من امتنع عن الوطء كحكـم املـؤيل مل : نوقش: مناقشة الدليل الثالث

 .)٤(ًيبق لإليالء أثر، فلم أفردتم له بابا ؟
بل لإليالء أثر؛  فإنه إن دل عىل قصـد اإلرضار، : أجيب: مناقشة الدليل الثالثاجلواب عن 

تعلق احلكم به، وإن مل يظهر منه قصد اإلرضار اكتفي بداللته، وإذا مل توجد اليمـني، احتجنـا إىل 
ِدليل سواه يدل عىل املضارة، فيعترب اإليالء لداللته عىل املقتىض، ال لعينه ّ ُ)٥(. 

 

 ـــــــــــــــــ
 ).٨/٤(، املبدع )١١/٥٣(، املغني )٤/٢٤٩(رؤوس املسائل للعكربي : ينظر)   ١(
 ).٨/٤(، املبدع )١١/٥٣(غني امل: ينظر)   ٢(
 . املصدران السابقان: ينظر)   ٣(
 .املصدران السابقان: ينظر)   ٤(
 .املصدران السابقان: ينظر)   ٥(



 
 

 ٦٢٥ 

 :ثايندليل القول ال
 ال يرضب للممتنع من الوطء أجل، وتطلق عليه؛ ألن رضب األجل للحالف، وهـذا غـري 

 .)١(حالف
 

 :أدلة القول الثالث
 :الدليل األول

ْأن الزوج املمتنع عن الوطء ليس بمـول، فلـم ترضب لـه مـدة، كـام لـو مل يقصـد اإلرضار،  ُ ٍ
 .)٢(وتركه لعذر

 :الدليل الثاين
 يدل عىل انتفائه عند عدمه، إذ لو ثبت هذا احلكم بدونه، مل يكن له أن تعليق احلكم باإليالء

 .)٣(أثر
 :الدليل الثالث

 .)٤(ٌليس يف االمتناع عن الوطء من غري يمني إيذاء وإرضار بالزوجة بنصب مانع من الوطء
 

 : املوازنة والرتجيح 
 القـول األول،  رجحـان–بعد النظـر يف أقـوال املسـألة، وأدلـة كـل قـول، يظهـر واهللا أعلـم 

بأن املمتنع عن الوطء كاملؤيل؛ وذلـك ألن تـرك الـزوج للـوطء بقصـد اإلرضار بزوجتـه : القائل
 :بدون يمني يكون كحكم اإليالء، فيرتتب عىل ذلك الرتبص الذي ذكـره اهللا عـز وجـل يف قولـه
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 ـــــــــــــــــ
 ).٢/٦٤٤(املعونة للقايض عبد الوهاب : ينظر)   ١(
 ).٨/٤(، املبدع )١١/٥٣(، املغني )١٠/٣٠٣(البيان للعمراين : ينظر)   ٢(
 .السابقةاملصادر : ينظر)   ٣(
 ).٩/١٩٩(العزيز رشح الوجيز : ينظر)   ٤(
 .   من سورة البقرة) ٢٢٦(من اآلية )  ٥(



 
 

 

 : منشأ اخلالف
صحاب القول الثاين، والثالث، اعتمدوا عـىل الظـاهر؛ يظهر أن سبب اخلالف عائد إىل أن أ

 .وهو أن الزوج ترك الوطء بغري يمني، فال يلزمه حكم اإليالء
وأما أصحاب القول األول، فاعتمدوا عىل املعنى؛ ألن احلكم إنام لزم الزوج باعتقاده تـرك 

 .)١(ً مجيعاالوطء، سواء أكد اعتقاده بيمني أو بغري يمني؛ ألن الرضر وجد يف احلالتني
 :  مذاهب العلامء يف اعتبار الفرق–ب 

 :اختلف العلامء يف اعتبار الفرق عىل قولني
 الفرق بني االمتناع عن النفقة، واالمتناع عـن الـوطء، وهـو أن االمتنـاع عـن :القول األول

 .النفقة ال يثبت فيه الفسخ، واالمتناع عن الوطء يثبت فيه الفسخ
 .)٤(، واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية)٣(رواية عند احلنابلة، و)٢(ٌوهو قول للاملكية

 .      عدم الفرق بني االمتناع عن النفقة، واالمتناع عن الوطء:القول الثاين
 : وهؤالء اختلفوا يف وجه اجلمع عىل قولني

 . أن االمتناع عن النفقة واالمتناع عن الوطء سواء يف عدم الفسخ: القول األول
ـــــول احل ـــــة وهــــــو ـق ـــــة)٥(نفـي ـــــد املالكـي ـــــول الشــــــافعية)٦(ٌ، وقــــــول عـن  ،)٧(، وـق

 ـــــــــــــــــ
 ).٣/١١١٤(بداية املجتهد : ينظر)   ١(
، بدايـة املجتهـد )٢/٦٤١(، املعونـة للقـايض عبـد الوهـاب )٢/٦٠٢(الكايف البن عبد الـرب : ينظر قوهلم يف املمتنع عن الوطء)   ٢(

 ). ٢/٥٤٥(واهر الثمينة ، عقد اجل)٣/١١١٤(
 ). ١٢/٤٣٦(، كشاف القناع )٩/١٦٩(، اإلنصاف )٨/٤(، املبدع )١١/٥٣(املغني : ينظر قوهلم يف املمتنع عن الوطء)   ٣(
 ).   ٤٢٢-٤٢٠(العقود : ينظر)   ٤(
 ).٤/١٩٩،٢٠٢(ر البن اهلامم ، فتح القدي)٤/٢٩(، بدائع الصنائع )١٨٩-٥/١٨٨(املبسوط : ينظر قوهلم يف املمتنع عن النفقة)   ٥(

 ).٣/١٦١(، بدائع الصنائع )٧/٢٥(املبسوط : وينظر قوهلم يف املمتنع عن الوطء 
 ). ١/٤٠٥(، جواهر اإلكليل )٤/١٩٦(مواهب اجلليل : ينظر قوهلم يف املمتنع عن النفقة)   ٦(

 ). ٢/٥٤٥(واهر الثمينة ، عقد اجل)٢/٦٠٢(الكايف البن عبد الرب : وينظر قوهلم يف املمتنع عن الوطء 
 ).   ٨/٢٦٨(، النجم الوهاج )١١/٢٢٤(، البيان للعمراين )١٥/٤٦٠(هناية املطلب : ينظر قوهلم يف املمتنع عن النفقة)   ٧(

، العزيز رشح الوجيز )١٠/٣٠٣(، البيان للعمراين )١٤/٣٨٤(، هناية املطلب )٦/٦٧٧(األم : وينظر قوهلم يف املمتنع عن الوطء 
= 

٦٢٦ 



 
 

 ٦٢٧ 

 .)١(ورواية عند احلنابلة
 . أن االمتناع عن النفقة واالمتناع عن الوطء سواء يف وجوب الفسخ:القول الثاين

 .)٣(، ورواية عن احلنابلة)٢(ٌ وهو قول املالكية
 

 : الرتجيح
نفقة، واالمتناع عن الوطء؛ وذلك ألن  اعتبار الفرق بني االمتناع عن ال- واهللا أعلم-يظهر 

ًيف االمتناع من النفقة يمكن للحاكم إلزام املمتنع بالنفقة وحبسه حتى يؤدهيـا، ويمكنـه أيضـا أن 
ينوب عنه يف ذلك؛ بخالف االمتناع عن الوطء فإن احلـاكم ال يمكـن أن يلزمـه بـالوطء، وال أن 

 .ينوب عنه
 
 

 .ًأن يف كال الفرعني امتناعا من الزوج حلق من حقوق النكاح


 
أن امتناع الزوج من الوطء يثبت بـه الفسـخ؛ بخـالف امتناعـه مـن النفقـة فإنـه ال يثبـت بـه 

 .الفسخ

 ــــــــــــــــــ
 ).٨/٢٣٠(، روضة الطالبني )١٩٩-٩/١٩٨( =
، )٨/٢٠٩(، املبدع )٣٠٥-٩/٣٠٤(، الفروع )٦-٦/٥(، رشح الزركيش )١١/٣٥٧(املغني : ينظر قوهلم يف املمتنع عن النفقة)   ١(

 ).   ٦٧٠-٥/٦٦٩(، رشح منتهى اإلرادات للبهويت )١٣/١٤٩(، كشاف القناع )٩/٣٩٠(اإلنصاف 
 ).  ٩/١٧٠(، اإلنصاف )٨/٤(، املبدع )٥/٤٦٢ (، رشح )١١/٥٣(املغني : طءوينظر قوهلم يف املمتنع عن الو 

، املعونـة للقـايض عبـد )٥٦١-٢/٥٦٠(، الكايف البن عبـد الـرب )٦٠١-٤/٦٠٠(النوادر والزيادات : ينظر قوهلم يف املمتنع من النفقة)   ٢(
، جـواهر اإلكليـل )٤/١٩٦(، مواهـب اجلليـل )٢/٦٠٥ (، عقـد اجلـواهر الثمينـة)٣/١٠٢٣(، بداية املجتهد )٢/٥٧٠(الوهاب 

)١/٤٠٥.( 
، بدايـة املجتهـد )٢/٦٤١(، املعونة للقايض عبـد الوهـاب )٢/٦٠٢(الكايف البن عبد الرب : وينظر قوهلم يف املمتنع عن الوطء 

 ). ٢/٥٤٥(، عقد اجلواهر الثمينة )٣/١١١٤(
 ).٦/٦(يش رشح الزرك: ينظر قوهلم يف املمتنع من النفقة)   ٣(

 ). ١٢/٤٣٦(،  كشاف القناع )٩/١٦٩(، اإلنصاف )٨/٤(، املبدع )١١/٥٣(املغني : وينظر قوهلم يف املمتنع عن الوطء 



 
 

 ٦٢٨ 

  
ع الزوج من أدائها فـال يثبـت بـه الفسـخ؛ بخـالف أن اإلنفاق يقبل الوالية والوكالة إذا امتن

 .)١(الوطء، فإنه ال يقبل الوالية وال الوكالة فثبت به الفسخ



       

 ـــــــــــــــــ
 ).٤٢٠(العقود : ينظر)   ١(



 
 

 ٦٢٩ 







، )٢(قريبه من األرس)١(فتكاك جيب عىل القريب ا« :- رمحه اهللا -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 .)٥( »)٤(ِّمن الرق)٣(وإن مل جيب عليه استنقاذه


 

 :  مذاهب العلامء يف أحكام الفرعني الفقهيني–أ 
 ـــــــــــــــــ

ّخلصته، : قتل، أزلته من مفصله، وفككت الرهن: ًا من بابّ، وهو اللحى، وفككت العظم فّكّمأخوذ من الفك: االفتكاك)   ١(
 .ّإذا خلصته من األسار والرق: كت األسري والعبدوفك
 ).   ٤٧٩(املصباح املنري : ينظر

َّ الشد باإلسار، وهو القيد، ومنه سمي األسري، وكانوا يشدونه بالقد، فسمي كل أخيذ أسريا، وإن مل يشد به، :يف اللغة: األرس)   ٢( ِّ ًُّ َ ِ َّ
ٌأرست الرجل أرسا وإسارا، فهو أسري ومأس: يقال ً ً ُأرسى وأسارى، وأرساء وأسارى: ور، واجلمعُ ُ َ َ. 

ّاألخيذ واملقيد، وكل حمبوس يف قد أو سجن: واألسري  ِ  .أسري: َّ
 ).٤٣٨(، القاموس املحيط )٤/١٩) (أرس:مادة(، لسان العرب )٢/٥٧٨) (أرس:مادة(الصحاح : ينظر

 .حياء الرجال املقاتلون من الكفار، إذا ظفر املسلمون هبم أ:ًاألرسى اصطالحا
 ).١٦٦(األحكام السلطانية للاموردي : ينظر

قذ :االستنقاذ)   ٣( ُمن النَّ  .وهو التخليص والتنجية، كاإلنقاذ والتنقيذ، والتنقذ:ْ
 ).  ٤٣٣(القاموس املحيط : ينظر

ء، واسـرتق مملوكـه، أرقا: اململوك، واحد ومجع، وجيمع أيضاعىل: ٌصار عبد، والرقيق: َّ امللك، وهو العبودية، ورق:ِّالرق)   ٤(
 .وأرقه، وهو نقيض أعتقه

ّوسمي العبد رقيقا؛ ألهنم يرقون ملالكهم، ويذلون وخيضعون ً. 
) رقـق:مـادة(، لسـان العـرب )١٤٨٤-٤/١٤٨٣) (رقـق:مـادة(، الصـحاح )٢/٣٦٨) (رق:مـادة(جممل اللغة : ينظر

 ).١١٤٦(، القاموس املحيط )١٢٤-١٠/١٢٣(
 ).٥/٦٢(املستدرك عىل الفتاوى )   ٥(



 
 

 ٦٣٠ 

 : افتكاك القريب من األرس:الفرع األول
ًا عند الكفار، وأمكن فكاكه من األرس باملال، فهل يلـزم إذا وقع املسلم أسري: صورة املسألة

 أقاربه فكاكه من األرس؟
إىل وجـوب فكـاك األسـري )٤(، و احلنابلـة)٣(، والشـافعية)٢(، و املالكيـة)١( احلنفيةذهب علامء

 .)٥(القريب املسلم
َواجب عىل اإلمام أن يفتك أرسى املسلمني مـن بيـت مـاهلم، فـام قرص«: قال ابن رشد ُ َ ّ  عنـه َ

 .)٦(»َّبيت املال تعني عىل مجيع املسلمني يف أمواهلم عىل مقاديرها، ويكون هو كأحدهم
 :واستدلوا عىل ذلك بأدلة، منها

 :الدليل األول
ـاىل ـال اهللا تـع !  "  #  $  %  &  '  )  (   *    +  ,  -   M :ـق

 ـــــــــــــــــ
 ).    ٣/٢٤٩(، تبيني احلقائق )٣/٤٦٨(خمترص اختالف العلامء : ينظر)   ١(
 عىل كفايـة ، حاشية العدوي مع مواهب اجلليل)٣/٣٨٧(، التاج واإلكليل )٤٧١-١/٤٧٠(الكايف البن عبد الرب : ينظر)   ٢(

 ).٢/٤ (الطالب الرباين
 ).  ٩/٣١٦(، النجم الوهاج )٣/٢٦٤(منهاج الطالبني : ينظر)   ٣(
 ).٧/٦٧(، كشاف القناع )١٣/١٣٥(املغني : ينظر)   ٤(
 مـن -ً عمومـا- مسألة افتكاك األسري املسـلمعىل حكمها ختريجمل أعثر عىل عني املسألة فيام بني يدي من املصادر، ويمكن )   ٥(

 .األرس
 أن القريب إذا فدى قريبه من األرس فهل يرجع عليه؟: وعند املالكية مسألة

 : الثة أوجه عىل ث
 .كان أحد الزوجني، فإنه ال يرجع عليه إذا كان ممن يعتق عليه، أو: األول
 .إن فداه وهو يعرفه، فال يرجع عليه: الثاين
 .  إن فداه وهو ال يعرفه، فال يرجع عىل من يعتق عليه، ويرجع عىل من سواه من القرابة: الثالث
 .  مع مواهب اجلليل)٣/٣٨٨(التاج واإلكليل : ينظر
 . املصدر السابق أن األب جمرب عىل افتداء ابنه كام  جيرب عىل النفقة عليه، وهو يف االفتداء آكد :ويف

 .    هذا، ومل أجده يف مظانه كالم ابن رشد: مع مواهب اجلليل)٣/٣٨٧(التاج واإلكليل : نقل املواق يف)   ٦(
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 أوجب اهللا سبحانه وتعاىل يف هذه اآلية القتال؛ الستنقاذ األرسى من :ه الداللة من اآليةوج
العدو، مع ما يف القتال من تلف الناس، فكان بذل املـال يف فـدائهم أوجـب؛ لكونـه دون الـنفس 

 . )٢(وأهون منها
 :الدليل الثاين

 .)٣( )وا العاينُّفك:(  قالr أن النبي tعن أيب موسى األشعري 
 . أمر بفك األسري؛ ألن العاين هو األسريr أن النبي :وجه الداللة من احلديث

 :الدليل الثالث
العقل وفكاك األسري، وأن ال : ( r التي احتفظ هبا مكتوبة من رسول اهللا tيف صحيفة عيل 
 .)٤( )يقتل مسلم بكافر
 :الدليل الرابع

الف املهـج وسـفك الـدماء، فـألن يلـزم أن القتال يلزم املسلمني الستنقاذ األرسى، وفيه إت
 .)٥(ٍاستنقاذهم باملال من باب أوىل

      
 :استنقاذ القريب من الرق: الفرع الثاين
 .)٦(استنقاذه من الرق؟ إذا كان للرجل قريب رقيق، فهل جيب عليه:صورة املسألة

 ـــــــــــــــــ
 .  النساءمن سورة ) ٧٥(اآلية )   ١(
 ).   ١/٤٥٩(قرآن البن العريب أحكام ال: ينظر)   ٢(
 ).  ٣٠٤٦(برقم) ٥٣٧(فكاك األسري : اجلهاد والسري، باب: صحيحه، كتاب: البخاري يف: أخرج احلديث)   ٣(
 ).      ٣٠٤٧(برقم) ٥٣٧(فكاك األسري : اجلهاد والسري، باب: صحيحه، كتاب: البخاري يف: أخرج احلديث)   ٤(
 ).٣/١٧٨(املنتقى رشح املوطأ : ينظر)   ٥(

ولو بجميع أموال ... استنقاذهم بالقتال واجب، فكيف باملال؟« : مع مواهب اجلليل)٣/٣٨٧(التاج واإلكليل : وجاء يف
 .»املسلمني 

يستحب ملن « : بقوله) ٤/١٦(املهذب : أجد هذه املسألة بعينها فيام بني يدي من املصادر، إال أن الشريازي نص عليها يف مل)   ٦(
= 

٦٣١ 



 
 

 ٦٣٢ 

القريـب  الرقيـق  إىل أن اسـتنقاذ)٤(، واحلنابلـة)٣(، والشـافعية)٢(، واملالكيـة)١( ذهـب احلنفيـة
 .املسلم من الرق مندوب

 :واستدلوا عىل ذلك بأدلة، منها 
 : الدليل األول

 .  )٥( M   }  |L : قال اهللا تبارك وتعاىل
دلت اآلية عىل أن اقتحام العقبة، والنجاة منها، يكون بفك الرقبة من : وجه الداللة من اآلية 

 .)٦(املرتتب عىل عتق الرقابالرق، وأرس العبودية، وهذا يدل عىل عظم األجر 
 :الثاين الدليل 

ٍأيام رجل أعتق امرأ مسلام، استنقذه اهللا بكل عضو منه :(  قالr أن النبي t عن أيب هريرة  ً ً
 .)٧(»ًعضوا من النار، حتى إنه ليعتق باليد اليد، وبالرجل الرجل، وبالفرج الفرج

أفضـل األعـامل؛ لعظـيم ثوابـه دل احلـديث عـىل أن العتـق مـن : وجه الداللة مـن احلـديث 
 .املرتتب عليه، وأنه مندوب

 :الدليل الثالث 
ًال جيزي ولد والدا إال أن جيده مملوكا، فيشرتيه،  :( rقال رسول اهللا :  قالtعن أيب هريرة  ً

 ــــــــــــــــــ
جيب عليه ذلك؛ ألنه استجالب مال قربة مل يتقدم وجوهبا، فلم جيب  ًق عليه مملوكا، أن يشرتيه ليعتق عليه، والوجد من يعت =

 .   َّ وخرجتها عليها-ً عموما–حكم استنقاذ الرقيق املسلم : ، فلذلك بحثت مسألة»كرشاء املال للزكاة 
 ).   ٤/٢٣٩( البحر الرائق ،)٤/٢٣٢( البن اهلامم ، فتح القدير)٤/٤٥(بدائع الصنائع : ينظر)   ١(
 ).٨/١١٣(، رشح خمترص خليل للخريش )٦/٣٢٤(مواهب اجلليل : ينظر)   ٢(
 مع حوايش الرشواين وابن )٣٥٢-١٠/٣٥١(، حتفة املحتاج )٤/٤٣٤(، أسنى املطالب )٤/١٦(املهذب للشريازي : ينظر)   ٣(

 .قاسم
 ).١١/٨(، كشاف القناع )٧/٣٩٢(، اإلنصاف )١٠/٢٧٨(املغني : ينظر)   ٤(
    . البلدمن سورة) ١٣(اآلية )   ٥(
 ).   ١٥/٤٤٥(، الدر املنثور )٢٤/٤٢٢(جامع البيان للطربي : ينظر)   ٦(
 .، واللفظ له)٢٥١٧(برقم ) ٤٤٤(ما جاء يف العتق وفضله : العتق، باب:صحيحه، كتاب : البخاري يف: أخرج احلديث)   ٧(

 ).١٥٠٩(برقم ) ٢/٧٠٥(فضل العتق : لعتق، بابا: صحيحه، كتاب: ومسلم يف



 
 

 ٦٣٣ 

 .)١()فيعتقه 
 دل احلديث عىل عظم فضل العتق، حيث أنه جعل يف منزلة حـق : وجه الداللة من احلديث

 .الوالد
 :لدليل الرابعا 

أمجعـت األمـة عـىل صـحة « :، حكاه ابن قدامـة، فقـال)٢( أمجاع العلامء عىل استحباب العتق
 .)٣(»العتق، وحصول القربة به

 
 : مذاهب العلامء يف اعتبار الفرق-ب

ذهب مجهور العلامء إىل اعتبار الفرق كام سبق يف بيان أحكام الفرعني الفقهيني، وهو اختيار 
 .)٤(بن تيميةشيخ اإلسالم ا

 
 

 . يف كال الفرعني حصول لإلنسان عىل احلرية


 
 .  من الرق أن القريب جيب عليه افتكاك قريبه من األرس، و ال جيب عليه استنقاذ قريبه


  

 :األرسالقريب من  افتكاك وجوبالدليل عىل 
 .)٥( )وا العاينُّكف:(  قالr أن النبي tحديث أيب موسى األشعري 
 ـــــــــــــــــ

 ).    ١٥١٠(برقم ) ٢/٧٠٦(فضل عتق الوالد : العتق، باب: صحيحه، كتاب: مسلم يف: أخرج احلديث)   ١(
      .)٣/١٤٦٧(اإلقناع يف مسائل اإلمجاع : ينظر)   ٢(
      ).١٠/٢٧٨(املغني )   ٣(
 ).٥/٦٢(املستدرك عىل الفتاوى )   ٤(
 .   )٦٣١ص  (تقدم  ختريج احلديث)   ٥(



 
 

 ٦٣٤ 

 :األدلة عىل استحباب استنقاذ القريب من الرق
 :الدليل األول

ٍأيام رجل أعتق امرأ مسلام استنقذه اهللا بكـل عضـو منـه :(  قالr أن النبي tعن أيب هريرة  ً ً
 .)١()ليعتق باليد اليد، وبالرجل الرجل، وبالفرج الفرجًعضوا من النار، حتى إنه 

 :الدليل الثاين
ًال جيزي ولد والدا إال أن جيده مملوكـا فيشـرتيه  :( rقال رسول اهللا :  قالtعن أيب هريرة  ً ٌ

 .)٢( )فيعتقه
 

 
       

 

 ـــــــــــــــــ
 .   )٦٣٢ص  (تقدم  ختريج احلديث)   ١(
 .)٦٣٣ص  (تقدم  ختريج احلديث)   ٢(



 
 

 ٦٣٥ 


















 


 

 
 
 



 
 

 ٦٣٦ 





 

ّوعلل ذلك من علله  « :-رمحه اهللا-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية   )١( كأيب احلسن اآلمـدي –ّ
فإن قرابتها فيها رحم وتعصـيب؛ بخـالف قرابـة األم  يف مثل تقديم خالة األب عىل خالة األم؛ –

 . )٢(»ًفإن فيها رمحا بال تعصيب 
  

)٣( 
   : مذاهب العلامء يف أحكام الفرعني الفقهني –أ 
 .لصغريا)٤(استحقاق خالة األب وخالة األم حلضانة: الفرعني الفقهيني 

 إذا طلق الرجل امرأته، وهلام طفل صغري، وافرتق الزوجان ومل يكن أحدمها :صورة املسألة
مـن أـهـل احلـضـانة، وـعـدمت أمـهـات الـصـغري وآـبـاؤه وأخواـتـه وخاالـتـه وعامـتـه، فـمـن األـحـق 

 ـــــــــــــــــ
 عيل بن حممد بن عبد الرمحن البغدادي، أبو احلسن اآلمدي، من أصحاب القايض أيب يعىل، ومن كبار فقهـاء :هو)   ١(

 .هـ٤٦٨هـ، وقيل سنة ٤٦٧سافر يف الفقه، تويف سنة عمدة احلارض وكفاية امل: احلنابلة يف عرصه، له كتاب
، الدر )٢/٣٨٠(، املنهج األمحد )١/١١(،  الذيل عىل طبقات احلنابلة )٣/٤٣٣(طبقات احلنابلة  :ينظر يف ترمجته

      ).١/٢٠٤(املنضد 
 ).      ٥/٧٥(، املستدرك عىل الفتاوى )٣/٤١١(جامع املسائل )   ٢(
 .يمكن جعل الفرعني منفصلني للتداخل بني املسألتنييف هذا املبحث ال )   ٣(
حفـظ اليشء وصـيانته، :ما دون اإلبط من الكشح، ومنه االحتضـان، وهـو: ِمأخوذة من احلضن، وهو: احلضانة يف اللغة)   ٤(

 .ِّالتي تقوم عىل تربيته؛ ألن املربية والكافلة تضم الطفل إىل حضنها، واحلضانة فعلها: وحاضنة الصبي
) حضـن:مـادة( ، لسـان العـرب)٢/٧٣) (حضـن: مـادة(، مقاييس اللغـة )٥/٢١٠٢) (حضن: مادة( الصحاح: ينظر

 ). ١٥٣٧-١٥٣٦(، القاموس املحيط )١٣/١٢٣(
 . حفظ الولد يف مبيته، ومؤنته، وطعامه، ولباسه، ومضجعه، وتنظيف جسمه:واحلضانة يف اصطالح الفقهاء

 ).   ٤/٢١٤( مواهب اجلليل، )١٠/٤٢٩(ر حاشية ابن عابدين عىل الدر املختا: ينظر



 
 

 ٦٣٧ 

 بحضانته؟ أهي خالة األب، أم خالة األم ؟
 

 :األقوال يف املسألة
 .من خالة األم يف احلضانةأن خالة األب أوىل : القول األول

 .)٣(، واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية)٢(ٌ وقول للحنابلة،)١( أيب احلسن اآلمديوهو قول
 . أن خالة األم أوىل من خالة األب يف احلضانة:القول الثاين

 .)٧(، واملذهب عند احلنابلة)٦(، والشافعية )٥(، واملالكية )٤( وهو قول احلنفية
 

 :أدلة األقوال
 :أدلة القول األول  

 : الدليل األول 
 .)٨( أن خالة األب تديل بعصبة، مع مساواهتا خلالة األم يف القرابة، فوجب تقديمها

 : الدليل الثاين 
أن الوالية لألب، وكذا قرابته؛ لقوهتا بـه، وإنـام قـدمت األم عـىل األب؛ ألن األب ال يقـوم 

 .)٩( قرابة األبمقامها يف مصلحة الطفل، فإذا مل يوجدا، قدمت
 ـــــــــــــــــ

 ).      ٥/٧٥(، املستدرك عىل الفتاوى )٣/٤١١(جامع املسائل : كام نسبه إليه شيخ اإلسالم يف)   ١(
 ). ٤١٩-٩/٤١٨( ، اإلنصاف )٨/٢٣٢(، املبدع )٩/٣٣٧(، الفروع )١١/٤٢٤(املغني : ينظر)   ٢(
    ).٥/٤٣٨(، زاد املعاد )٥/٧٥( عىل الفتاوى ، املستدرك)٣/٤١١(جامع املسائل  :ينظر   )٣(
 ).  ١٠/٤٥١(، حاشية ابن عابدين عىل الدر املختار )٤/١٨٢(، البحر الرائق )٤/١٨٦(فتح القدير البن اهلامم : ينظر)   ٤(
 ، رشح خمترصخليـل للخـريش مـع مواهـب اجلليـل)٤/٢١٥(، التـاج واإلكليـل )٢/٦١٠( عقد اجلواهر الثمينة: ينظر)   ٥(

 ) .   ٢/٦٦(، الفواكه الدواين )٤/٢٠٩(
 ).   ٩/١٠٩( ، روضة الطالبني)١٠/١٠١( العزيز رشح الوجيز: ينظر)   ٦(
، رشح )٩/٤١٩(، اإلنصاف )٨/٢٣٢(، املبدع )٦/٣٨(، رشح الزركيش )٩/٣٣٧(، الفروع )١١/٤٢٤(املغني : ينظر)   ٧(

 ).  ١٣/١٩٠(، كشاف القناع )٥/٦٩٤(منتهى اإلرادات للبهويت 
 ).      ١١/٤٢٤(املغني : ينظر)   ٨(
 ).٩/٣٣٧(الفروع : ينظر)   ٩(



 
 

 ٦٣٨ 

 :أدلة القول الثاين
 :الدليل األول 

، وزيد )٣(t، وجعفر t اختصم فيها عيل )٢(tأن ابنة محزة : )١(t  عن الرباء بن عازب 
t )٤(. 

 ـــــــــــــــــ
أبو الطفيل، : أبو عمرو، ويقال:  الرباء بن عازب بن احلارث بن عدي األنصاري احلارثي اخلزرجي، أبو عامرة، ويقال:هو)   ١(

،  وعن أيب بكر، وعمر، وعيل، و روى عنه املدين الصحايب بن الصحايب، نزل الكوفة، روى عن النبي  صىل اهللا عليه وسلم
عبد اهللا بن زيد اخلطمي، وأبو جحيفة، استصغره النبي  صىل اهللا عليه وسلم  يوم بدر، وأول مشاهده اخلنـدق، وغـزا مـع 

تويف بالكوفة زمـن مصـعب بـن ، النبي  صىل اهللا عليه وسلم مخسة عرش غزوة، وشهد مع عيل اجلمل، وصفني، والنهروان
 .  هـ٧٢سنة الزبري 

  ، اإلصـابة يف متييـز الصـحابة)٣/١٩٤(، سـري أعـالم النـبالء )٨٠( االسـتيعاب يف معرفـة األصـحاب :ينظر يف ترمجته
    ).١/٣٧٢(، هتذيب التهذيب )١/٢٧٨(

 . املشهورسلمى، واألول هو: أمة اهللا، وقيل: أمامة، وقيل: فاطمة، وقيل: عامرة، وقيل: ابنة محزة اسمها: ابنة محزة هي)   ٢(
 .أمها سلمى بنت عميس اخلثعمية، أخت أسامء

، عمـدة القـاري )١٢/٥١٢(،  هتـذيب التهـذيب )٧/٧٠٦(، اإلصابة يف متييـز الصـحابة )٧/٥٠٥(فتح الباري : ينظر
)١٣/٢٧٧.(   

ًأشـبه النـاس خلقـا، ، وكان r جعفر بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم، أبو عبد اهللا الطيار، ابن عم رسول اهللا  :هو)   ٣( َ
ًوخلقا برسول اهللا  ُr  أسلم قديام، واستعمله رسول اهللا  ، ًr هـ ، روى عن النبي  ٨ عىل غزوة مؤتة، واستشهد هبا،  سنة r  

 .  من أرض احلبشة عند فتح خيربrوروى عنه ابنه عبد اهللا، وبعض أهله، قدم جعفر عىل رسول اهللا  
، اإلصـابة يف ( / )، سري أعالم النـبالء )٥/٥٠(، هتذيب الكامل )١٠٩(رفة األصحاب االستيعاب يف مع: ينظر يف ترمجته
 ).٢/٨٣(، هتذيب التهذيب )١/٤٨٥(متييز الصحابة 

، شهد املشاهد كلها، وكـان  r ، وحب رسول اهللا r زيد بن حارثة بن رشاحيل الكلبي، أبو أسامة، موىل رسول اهللا  :هو)   ٤(
وى عن النبي  صىل اهللا عليه وسلم، وروى عنه ابنه أسامة، وابن عباس، آخى رسول اهللا  صـىل اهللا من الرماة املذكورين، ر

M   h  g :عليه وسلم  بينه وبني محزة بن عبد املطلب، وكان زيد بن حارثة يدعى  زيد بن حممد حتى أنزل القرآن

  ml  k  j  iL]  ماهلا، فوهبته للنبي وكانت اشرتته خدجية من ] من سورة األحزاب٥من اآليةrفتبناه وأعتقه  . 
 . هـ٨قتل بأرض مؤتة سنة 

، )٢/٥٩٨(، اإلصابة يف متييز الصحابة )١٠/٣٥(، هتذيب الكامل )٢٤٢(االستيعاب يف معرفة األصحاب : ينظر يف ترمجته
 ).٣/٣٤٦(هتذيب التهذيب 



 
 

 ٦٣٩ 

 .»أنا أحق هبا؛ هي ابنة عمي « :t فقال عيل 
 .» حتتي )١(بنت عمي وخالتها«  :t وقال جعفر 

 .»ابنة أخي «  :t وقال زيد 
 .)٢( )اخلالة بمنزلة األم( : خلالتها، وقال ا رسول اهللا  فقىض هب

دل احلديث عىل تقديم قرابة األم عىل قرابة األب؛ ألنه قدم خالة : وجه الداللة من احلديث 
 .البنت عىل عمها

عـىل عمتهـا  t بأن الشارع إنـام قـدم خالـة ابنـة محـزة :نوقش: مناقشة االستدالل باحلديث
ًطلبها نائبا عن خالتها، فـقىض  t؛ ألن صفية مل تطلب احلضانة، وجعفر )٣(صفية ريض اهللا عنها

 .)٤(الشارع له
 :الدليل الثاين

 .)٥(أن من يديل بقرابة األم يكون أشفق عىل الصغري ممن يديل بقرابة األب
 : الدليل الثالث

من يديل هبا ِّأن خالة األم تديل باألم، وخالة األب تديل باألب، واألم تقدم عىل األب، فقدم 
 ـــــــــــــــــ

 . جعفر بن أيب طالبًأسامء بنت عميس بن معد اخلثعمية، وكانت أوال حتت: وخالتها هي)   ١(
 ).١٢/٤٢٧(، هتذيب التهذيب )٧/٤٨٩(، اإلصابة يف متييز الصحابة )٨٧٢(االستيعاب يف معرفة األصحاب : ينظر

هذا ما صالح  فالن بن فالن،  وفالن بن فالن، :كيف يكتب : الصلح، باب: صحيحه، كتاب: البخاري يف: أخرج احلديث)   ٢(
 ).٢٦٩٩(برقم ) ٤٧٨ (وإن مل ينسب إىل قبيلته أو نسبه

 .ًخمترصا) ١٧٨٣(برقم ) ٨٥٨(صلح احلديبية يف احلديبية : اجلهاد والسري، باب: صحيحه، كتاب: ومسلم يف
 صفية بنت عبد املطلب بن هاشم القرشية، اهلاشمية، عمة رسول اهللا  صىل اهللا عليه وسلم،  ووالدة الزبري بن العوام، :هي)   ٣(

زة، أمها هالة بنت وهب خالة رسول اهللا  صىل اهللا عليه وسلم،  وكان أول من تزوجها احلارث أحد العرشة، وهي شقيقة مح
بن حرب بن أمية، ثم هلك فخلف عليها العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى، فولدت له الزبري، والسائب، وأسلمت، 

 . هـ٢٠ سنة tتوفيت يف خالفة عمر ، ًوهاجرت مع ولدها الزبري، وروت، وهي أول امرأة قتلت رجال من املرشكني
، اإلصـابة يف متييـز الصـحابة )٢٦٩ /٢(، سـري أعـالم النـبالء )٩١٦(االستيعاب يف معرفة األصحاب : ينظر يف ترمجتها

)٧/٧٤٣.(    
 ).    ٤١٩/ ٩(  اإلنصاف: ينظر)   ٤(
 ).   ٤/٤١(بدائع الصنائع : ينظر)   ٥(



 
 

 ٦٤٠ 

 .)١(عىل من يديل باألب
 

 : املوازنة والرتجيح 
 رجحـان القـول – واهللا أعلـم –بعد النظر يف القولني الواردين يف املسـألة، وأدلـتهام، يظهـر 

 . األول، القائل بتقديم قرابة األب؛ وذلك ألن الوالية لألب، فتقدم قرابته؛ لقوهتا به
 

  : مذاهب العلامء يف اعتبار الفرق–ب 
اتفق العلـامء عـىل اعتبـار الفـرق بـني خالـة األب وخالـة األم يف اسـتحقاق احلضـانة، لكـن 

 : اختلفوا يف وجه الفرق عىل قولني
  .أن خالة األب أوىل من خالة األم: القول األول

ـة ـول للحنابـل ـو ـق ـول  و،)٢(ٌوـه ـديـق ـن )٣(أيب احلســن اآلـم ـار شــيخ اإلســالم اـب ، واختـي
 .)٤(تيمية

 .أن خالة األم أوىل من خالة األب :القول الثاين
 .)٨(، واملذهب عند احلنابلة)٧(، والشافعية)٦(، واملالكية)٥(وهو قول احلنفية

 
 ـــــــــــــــــ

 ).   ٤/٦٤٣( املهذب للشريازي: ينظر)   ١(
 ). ٤١٩-٩/٤١٨(  ، اإلنصاف)٨/٢٣٢( ، املبدع)٩/٣٣٧(، الفروع )١١/٤٢٤(املغني : ينظر)   ٢(
 ).٥/٧٥(، املستدرك عىل الفتاوى )٣/٤١١(جامع املسائل : ينظر)   ٣(
 .املصدر السابق: ينظر)   ٤(
 ).  ١٠/٤٥١( عابدين عىل الدر املختار، حاشية ابن)٤/١٨٢( ، البحر الرائق)٤/١٨٦(فتح القدير البن اهلامم : ينظر)   ٥(
، رشح خمترصخليـل للخـريش  مـع مواهـب اجلليـل)٤/٢١٥(، التـاج واإلكليـل)٢/٦١٠( عقد اجلواهر الثمينة: ينظر)   ٦(

 ).   ٢/٦٦( ، الفواكه الدواين)٤/٢٠٩(
 ).   ٩/١٠٩( ، روضة الطالبني)١٠/١٠١( العزيز رشح الوجيز: ينظر)   ٧(
، رشح )٩/٤١٩(، اإلنصاف )٨/٢٣٢(، املبدع )٦/٣٨( ، رشح الزركيش)٩/٣٣٧(، الفروع )١١/٤٢٤(ي املغن: ينظر)   ٨(

 ).  ١٣/١٩٠(، كشاف القناع )٥/٦٩٤( منتهى اإلرادات للبهويت



 
 

 ٦٤١ 

 :الرتجيح 
يظهر أن القول بالفرق بني خالة األب وخالة األم يف اسـتحقاق احلضـانة، وأن خالـة األب 

هتا خلالـة األم يف الـوالدة أحق بذلك هو األرجح؛ وذلك ألن خالة األب تديل بعصبة، مع مسـاوا
 .)١(فوجب تقديمها

 :وجه الشبه بني الفرعني الفقهيني : ًثانيا 
 .أن يف كال الفرعني احلاضنة خالة لوالد املحضون 

 :وجه الفرق بني الفرعني الفقهيني: ًثالثا 
 .أن اخلالة ألب تقدم يف احلضانة عىل اخلالة ألم 

 :االستدالل للفرق: ًرابعا 
 . )٢(ًألب فيها رحم وتعصيب فتقدم؛ بخالف قرابة األم، فإن فيها رمحا بال تعصيبأن قرابة ا

 
 

       

 ـــــــــــــــــ
 ).      ١١/٤٢٤(املغني : ينظر)   ١(
 ).      ٥/٧٥(، املستدرك عىل الفتاوى )٣/٤١١(جامع املسائل : ينظر)   ٢(



 
 

 ٦٤٢ 

 





ذهب اإلمام أبوحنيفة إىل التفريق بني عمود النسب، وغريه، يف حضانة البنت الصـغرية، يف 
وت أو نكاح، فإن األب أحق هبا من اخلالة واألخـت والعمـة حالة ما إذا سقطت حضانة أمها بم

 .)١(وسائر النساء، أما األم واجلدة فأحق من األب يف احلضانة مع وجودمها
 وهـو أن -ومل يرتض شيخ اإلسالم ابن تيمية هذا التفريـق، ورأى أن مـذهب اإلمـام أمحـد 

كاألم واجلـدة، :  من عمود النسباألب مقدم يف حضانة البنت املميزة عىل مجيع النساء سواء كن
 .)٢( هو املذهب األقوى يف املسألة-كاخلالة واألخت والعمة : أومن غريهن

 :َّوأيد شيخ اإلسالم قوله باآليت
 أن األب أقدر عىل حفظ البنت وصيانتها من األم، ثم إن البنت مميزة ال حتتاج يف بدهنا :ًأوال 

 . )٣(ا ليس لألمإىل أحد، واألب له من اهليبة واحلرمة م
َّ إذا كانت البنت مميزة صارت ممن ختطب وتزوج، وحتتاج إىل جتهيز، فـإذا كانـت عنـد :ًثانيا  ُ

 .)٤(األب كان أنظر هلا وأحرص عىل جتهيزها وتزوجيها مما إذا كانت عند أمها
ً أن الولد إذا تعني أن يكون يف مدينة أحد األبوين دون اآلخـر، وكـان األب سـاكناً:ثالثا  يف َّ

ًمرص، واألم ساكنة يف مرص آخر، فـاألب أحـق بـه مطلقـا ، سـواء كـان ذكـرا أو أنثـى عنـد عامـة  ً
 .)٦(، وهذا يقوي القول بتقديم األب)٥(العلامء

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٤/١٨٧(، فتح القدير البن اهلامم )٣/٤٦( ، تبيني احلقائق)٤/٤٣(  بدائع الصنائع:ينظر)   ١(
 ).٥/٨٥(، املستدرك عىل الفتاوى )٣/٤٢٢(جامع املسائل : ينظر)   ٢(
 ).   ٥/٨٤(، املستدرك عىل الفتاوى )٣/٤١٩(جامع املسائل : ينظر)   ٣(
 ).   ٥/٨٥(الفتاوى ، املستدرك عىل )٣/٤٢٢(جامع املسائل : ينظر)   ٤(
 ).    ٩/٤٢٧( ، اإلنصاف)٦/٢٤١(، األم )٦٥-٥/٦٤(النوادر والزيادات : أقوال العلامء يف: ينظر)   ٥(
 ).٥/٨٥(، املستدرك عىل الفتاوى )٣/٤٢٢(جامع املسائل : ينظر)   ٦(



 
 

 

 





 
 أي اإلمام مالك، واإلمام الشافعي، –واتفقوا كلهم  «  :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

 عىل أن األم لو أرادت أن تسافر بالذكر واألنثى من املرص الذي فيه عقد النكـاح، -واإلمام أمحد 
ًوإن كان طفـال يكـون يف بلـد أبيـه؛ بخـالف مـا إذا كـان )١(وهذا ثابت يف الولد... فاألب أحق به

 . )٢(»ًهو مع الصغر لألم؛ ألن يف ذلك مجعا بني املصلحتنياألبوان يف مرص واحد، فههنا 
 


 :مذاهب العلامء يف أحكام الفرعني الفقهني –أ 
 .األحق باحلضانة إذا أرادت األم االنتقال إىل مرص آخر: الفرع األول  

وأرادت األم   ًذكـرا كـان أو أنثـى، ق الرجـل امرأتـه، وكـان هلـام ولـدَّإذا طل: صورة املسألة 
 االنتقال إىل غري البلد الذي عقد نكاحها فيه، فمن األحق باحلضانة يف هذه احلالة ؟

 إىل أن األب أـحـق )٦(، واحلنابـلـة)٥(، والـشـافعية)٤(، وعاـمـة املالكـيـة)٣(ذـهـب بـعـض احلنفـيـة
 ـــــــــــــــــ

 .   ًذكرا كان أو أنثى)   ١(
 ).   ٥/٨٦(، املستدرك عىل الفتاوى )٣/٤٢٣(، جامع املسائل )٦٣٣(خمترص الفتاوى املرصية )   ٢(
 .)٤/١٦(، االختيار لتعليل املختار )٦/١٧٠( املبسوط: ينظر)   ٣(

منع األم : ومل ينص أكثر احلنفية عىل هذه املسألة؛ لكوهنا ال تتأتى عىل مذهبهم، فقوهلم يف مسألة انتقال األم عن بلد األب هو
 .ًمن االنتقال مطلقا

 .)١٠/٤٧٣( حاشية ابن عابدين عىل الدر املختار ،)٤/١٦( االختيار لتعليل املختار ،)٤/٤٤( عبدائع الصنائ: ينظر 
،  مع مواهـب اجلليـل)٥/٦٠٠( ، التاج واإلكليل)٣/١٤٠٦( ، عيون املجالس)٦٥-٥/٦٤( النوادر والزيادات: ينظر)   ٤(

 ).   ٢١٦-٤/٢١٥( ، رشح خمترص  خليل للخريش)٦/٤٠٤( مواهب اجلليل
، مغنـي )٩/١٠٦( ، روضة الطالبني)١١/٢٩٠( ، البيان للعمراين)٤/٦٥٢(، املهذب للشريازي )٦/٢٤١(األم :  ينظر)  ٥(

 ).   ٣/٤٥٩(املحتاج 
 ).١٣/١٩٦(، كشاف القناع )٥/٦٩٧( ، رشح منتهى اإلرادات للبهويت)٩/٤٢٧( ، اإلنصاف)١١/٤١٩(املغني  :ينظر)   ٦(

= 

٦٤٣ 



 
 

 ٦٤٤ 

 .  مرص آخرباحلضانة من األم إذا انتقلت إىل 
 

 :واستدلوا عىل ذلك بأدلة، منها
  :الدليل األول

«  ¼  ½¾   M :قال اهللا تبارك وتعاىل   º  ¹   ̧    ¶  µL)١(. 
 دلت اآلية عىل عـدم جـواز إرضار الوالـدة بولـدها، ويف انتقـال األم :وجه الداللة من اآلية

 .)٢(هاحلاضنة بالصغري لبلد غري بلد األب؛ إرضار باألب بقطع ولده عن
  :الدليل الثاين 

ًأن األب يقـوم عـادة بتأديـب ولـده، وتعليمـه، وحـفـظ نسـبه، وإذا مل يكـن الولـد ببلـد أبـيـه 
 .)٣(ٌضاعت مصاحله، وحلقه رضر

  
 .األحق بحضانة الصغري إذا كان الزوجان يف مرص واحد: الفرع الثاين

وجان يف املرص الذي فيه عقد  إذا طلق الرجل امرأته وكان هلام ولد، و كان الز:صورة املسألة 
   النكاح، فمن األحق باحلضانة ؟ 

َّإىل أن األم أحق بحضانة الصغري إذا )٧(، واحلنابلة)٦(، والشافعية)٥(، واملالكية)٤(ذهب احلنفية

 ــــــــــــــــــ
 .   »بام إذا كانت هي املقيمة: املستوعب  والرتغيب: األم أحق، وقيد هذه الرواية يف: وقيل«  :)٩/٤٢٧(اإلنصاف : قال املرداوي يف =
 .   من سورة البقرة) ٢٣٣( من اآلية )   ١(
 ).      ١٧٠/ ٦( املبسوط: ينظر)   ٢(
 ).٥/٦٩٧( اإلرادات للبهويت ،  رشح منتهى)١١/٤٢٠( املغني ،)١١/٢٩١(، البيان للعمراين)٤/٦٥٢(املهذب للشريازي : ينظر)   ٣(
، العناية رشح )٣/٤٦(، تبيني احلقائق )٤/١٤(، االختيار لتعليل املختار)٤/٤١(، بدائع الصنائع)٢٠٧/ ٥(املبسوط: ينظر) ٤(

 ).    ٤/١٨٤( مع فتح القدير، فتح القدير البن اهلامم) ٤/١٨٤(اهلداية 
 مع )٤/٢١٤(التاج واإلكليل، )٢/٦٢٤( ، الكايف البن عبد الرب)٥٩-٥/٥٨( ، النوادر والزيادات)٥/٣٨(املدونة : ينظر   )٥(

 .   مواهب اجلليل
،  أسنى )١٠/٨٧(، العزيز رشح الوجيز )٦/٢٤٠ ( للغزايل، الوسيط)٤/٦٤٢(، املهذب للشريازي )٦/٢٣٩(األم : ينظر)   ٦(

 ).   ٣/٤٥٢(، مغني املحتاج )٣/٤٥١(املطالب 
، رشح )٩/٤١٦(، اإلنصاف )٨/٢٣٦(، املبدع )٦/٣١(، رشح الزركيش )٩/٣٣٧(، الفروع )١١/٤١٣(املغني  :ينظر)  ٧(

 ). ١٨٨-١٣/١٨٧( ، كشاف القناع )٥/٦٩٣( منتهى اإلرادات للبهويت



 
 

 

 . يف مرص واحدكان الوالدان
 :واستدلوا عىل ذلك بأدلة، منها

 :الدليل األول
أن امرأة جـاءت :  ريض اهللا عنهاماهللا بن عمرو عن جده عبد  عن أبيه عن عمرو بن شعيب

إن ولدي كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له وطاء، وإن أباه « :  فقالتإىل النبي 
 .»يزعم أنه ينتزعه مني 

 .)١( )أنت أحق به ما مل تنكحي : ( فقال 
ن أبيـه، وهـذا دل احلـديث عـىل أن األم أحـق بحضـانة طفلهـا مـ: وجه الداللة من احلديث

 .ٌاحلديث نص يف املسألة 
 :الدليل الثاين 

ّمن فـرق بـني والـدة وولـدها ، فـرق اهللا بينـه وبـني : ( قال أن النبي )٢( tعن أيب أيوب  ّ

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٢٧٦(برقم ) ٣٤٦( من أحق بالولد : الطالق، باب: سننه، كتاب: أبو داود يف :أخرج احلديث)   ١(

 ).١٢٥٩٦(برقم ) ٧/١٥٣( األبوين أحق بالولد أي: مصنفه، باب: وعبد الرزاق يف
 ).٦٧٠٧(برقم ) ٣١١-١١/٣١٠(مسنده : وأمحد يف

 ). ٣٨١٠(برقم ) ٤/٤٦٩(احلضانة : النكاح، باب: سننه، كتاب: والدارقطني يف
 .ووافقه الذهبي» صحيح اإلسناد «  : و قال  ) ٢/٢٥٨(الطالق: املستدرك، كتاب: واحلاكم يف
 ).٥-٨/٤(األم تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد وينتقل إىل جدته : النفقات، باب: الكربى، كتابالسنن: والبيهقي يف

 ).٨/٣١٧(البدر املنري : َّوصححه ابن امللقن يف
 .»رجاله ثقات « ):٤/٥٩٣(جممع الزوائد : وقال اهليثمي يف
ً عمرو بن شعيب، ومل جيدوا بدا من االحتجاج هنا بـه، هو حديث احتاج الناس فيه إىل« ):٥/٤٣٤(زاد املعاد : وقال ابن القيم يف ُ

وقد صـح ... ٌ حديث يف سقوط احلضانة بالتزوج غري هذا، وقد ذهب إليه األئمة األربعةrُومدار احلديث عليه، وليس عن النبي 
 .»حه إنه منقطع، وقد احتج به البخاري خارج صحي: سامع شعيب من جده عبد اهللا بن عمرو ، فبطل قول من قال

وإنام هو حسن فقط؛ للخالف املعروف يف عمرو بن شعيب عن أبيه « :، وقال)٧/٢٤٤( إرواء الغليل: َّوحسنه األلباين يف
 .»عن جده 

خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد عوف بن مالك بن النجار، أبو أيوب األنصاري، اخلزرجي، شـهد العقبـة و : هو)   ٢(
 رسول اهللا  صىل اهللا عليه وسلم،  ونزل عنده رسول اهللا  صىل اهللا عليه وسـلم  حـني قـدم املدينـة  معًبدرا، واملشاهد كلها

= 

٦٤٥ 



 
 

 

 .)١()أحبته يوم القيامة 
َّ عـن التفريـق بـني األمـة واملسـبية وبـني ولـدمها،  هنـى النبـي :وجه الداللة من احلـديث

 .)٢(ّلتفريق بني احلرة وولدهاوأخص هبذا النهي ا
 :الدليل الثالث 

، فولدت )٤( امرأة من األنصارtكانت عند عمر بن اخلطاب : ، قال)٣(عن القاسم بن حممد

 ــــــــــــــــــ
ًشهرا، حتى بني املسجد، روى عن النبي  صىل اهللا عليه وسلم  وعن أيب بن كعب، وروى عنه الرباء بن عازب، وابن عباس،  =

ً يف صحبته، وعاش بعد ذلك زمانا طويالوكان مسكنه املدينة، وحرض مع عيل حرب اخلوارج، وورد املدائن تـويف بـبالد ، ً
 .هـ٥٢سنة :  هـ، وقيل٥٠ سنة ًالروم غازيا

، اإلصـابة يف متييـز الصـحابة )٤٠٢ /٢(، سـري أعـالم النـبالء )٧٧٢(االستيعاب يف معرفة األصـحاب :ينظر يف ترمجته
 ).  ٣/٧٩(هتذيب التهذيب ، )٢/٢٣٤(

ما جاء يف كراهية الفرق بني األخوين أو بني الوالـدة وولـدها يف : البيوع، باب: سننه، كتاب: الرتمذي يف: أخرج احلديث)   ١(
 .ّ، وحسنه)١٣٠٠( برقم  ) ٣٠٥(البيع 

 ).٢٣٤٩٩(برقم ) ٤٨٦-٣٨/٤٨٥(املسند : وأمحد يف
 ). ٢٥٢٢(برقم ) ٣/١٦١١(النهي عن التفريق بني الوالدة وولدها : السري، باب: سننه، كتاب: والدارمي يف
 ).٤٠٨٠(برقم ) ٤/١٨٢( املعجم الكبري: والطرباين يف
 .، ووافقه الذهبي»صحيح عىل رشط مسلم، ومل خيرجاه « : ، وقال )٢/٧٢(البيوع : املستدرك، كتاب: واحلاكم يف

 . »يف إسنادهم حيي بن عبداهللا املعافري، خمتلف فيه« ):٤/١٧٦٤(التلخيص احلبري : وقال احلافظ ابن حجر يف
 ).   ٣/١٠٣٣(بداية املجتهد :   ينظر) ٢(
 ، روى عن أبيه، وعمته tأبو عبد الرمحن، ولد يف خالفة عيل :  القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق، أبو حممد، ويقال:هو)   ٣(

 بن عمر، و ، وعبد اهللا بن جعفر، وأيب هريرة، وروى عنه ابنه عبد الرمحن، والشعبي، وسامل بن عبد اهللاعائشة، وعن العبادلة
ًكان من سادات التابعني، وكان أفضل أهل زمانه، وكان ثقة، رفيعا، عاملا، فقيها، إماما، ورعا، كثـري احلـديث ً ً ً تـويف سـنة ، ً

 .هـ١٠٥: هـ، وقيل١٠١
هتـذيب التهـذيب ،  )٥٣ /٥(، سـري أعـالم النـبالء )١/٩٦(، تـذكرة احلفـاظ )٤/٥٩(وفيات األعيان : ينظر يف ترمجته

)٨/٢٩٩ .(   
عاصية، فسامها رسول اهللا  صىل اهللا عليه :  كان اسمها، بنت ثابت ابن أيب األقلح األنصارية مجيلة:أم عاصم بن عمر هيو)   ٤(

 .وسلم  مجيلة
= 

٦٤٦ 



 
 

 ٦٤٧ 

 .t، ثم إنه فارقها ، فنازعته إياه، حتى أتيا أبا بكر الصديق )١(له عاصم بن عمر
 .»ابني «   :tفقال عمر 

 .»ابني « : وقالت املرأة 
 .)٢(»ِّخل بينه وبينها «  :t بكر فقال أبو

 .دل األثر عىل أن الصغري يف حضانة أمه، وأهنا األحق به: وجه الداللة من احلديث
  :الدليل الرابع

أمجـع أهـل « :، حكـاه ابـن القطـان، فقـال)٣( إمجاع أهل العلم عىل أن األم مقدمة عـىل األب

 ــــــــــــــــــ
، اإلصـابة يف متييـز )٨٨١(، االسـتيعاب يف معرفـة األصـحاب )٧/٥٩(، أسد الغابـة )٢٤/١٢٨(هتذيب الكامل : ينظر =

 ).  ٥/٤٦(لتهذيب ، هتذيب ا)٧/٥٦٧(الصحابة 
أبو عمرو املدين، ولد يف حياة النبي  صىل اهللا عليه وسلم، سـنة : عاصم بن عمر بن اخلطاب العدوي، أبو عمر، ويقال: هو)   ١(

 روى عن أبيه، و روى عنه أبناه حفص، وعبيد اهللا، وعروة بن الزبري، قال الزبري وأمه مجيلة بنت ثابت بن أيب األقلح،هـ، ٦
 .هـ٧٠ِّتويف بالربذة سنة ، ليفة عمر بن عبد العزيز ألمه، وهو جد اخلًسن الناس خلقاكان من أح

 ).٥/٤٦(، هتذيب التهذيب )١٣/٥٢٠(، هتذيب الكامل )٩٧ /٤(سري أعالم النبالء : ينظر يف ترمجته
بـرقم ) ٢/٣١٧( بالولـد ما جاء يف املؤنث من الرجـال ومـن أحـق: الوصية، باب: املوطأ، كتاب:  مالك يف:أخرج األثر)   ٢(

)٢٢٣٠.(  
 ).١٢٦٠٠(برقم ) ٧/١٥٣(أي األبوين أحق بالولد : مصنفه، باب: عبد الرزاق يفو

 ).٢٢٧٢(برقم ) ١٣٩(الغالم بني األبوين أهيام أحق : السنن، باب: سننه، كتاب: وسعيد بن منصور يف
بـرقم ) ١٧١-١٠/١٧٠(لق امرأته وهلا ولد صغري ما قالوا يف الرجل يط: الطالق، باب:مصنفه، كتاب: وابن أيب شيبة يف

)١٩٤٥٥  .( 
 ).٨/١٠٦(رشح مشكل اآلثار : والطحاوي يف
 ).٨/٥(األم تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد وينتقل إىل جدته : النفقات، باب :السنن الكربى، كتاب: والبيهقي يف

ٌهذا خرب منقطع يف هذه الرواية، ولكنه مشهور « :وطأضمن موسوعة رشوح امل) ١٩/١٠١(قال ابن عبد الرب يف االستذكار  ٌ
َّمروي من وجوه منقطعة ومتصلة، تلقاه أهل العلم بالقبول والعمل  َّ ُ ٌّ«. 

 ). ٣/٢٦٦(نصب الراية : وينظر
 ).   ٤/١٨٤(فتح القدير البن اهلامم : ينظر)   ٣(



 
 

 ٦٤٨ 

 .)١(»ألم أحق هبم مامل تنكح العلم عىل أن الزوجني إذا افرتقا، وهلام أطفال، أن ا
 :الدليل اخلامس 

أن األم أقرب وأشفق عىل الولد من األب، وال يشاركها يف القرب من الولد إال أبوه، وليس 
له مثل شفقتها، ثم إن األب ال يتوىل احلضانة بنفسه، وإنام يدفعه إىل امرأته، وأمه أوىل به من امرأة 

 .)٢(أبيه
 

 :تبار الفرق مذاهب العلامء يف اع–ب 
األحـق باحلضـانة إذا كـان الوالـدان يف مرص األم ، وهـو أن الفـرقعـىل اعتبـار العلامء تفق ا
 وهو ما ذهـب - صدر املسألةكام سبق يف– فاألحق األب  يف مرصين خمتلفني، وأما إذا كاناواحد

 .)٣(إليه شيخ اإلسالم ابن تيمية
 

 :وجه الشبه بني الفرعني الفقهيني: ًثانيا 
 .ملحضون يف كال الفرعني ولد صغري دون السابعةأن ا

 :وجه الفرق بني الفرعني الفقهيني: ًثالثا 
 إذا كان الوالدان يف مرصين خمتلفني، فإن األب أحق بحضانة الصغري؛ بخالف مـا إذا كانـا 

 .يف مرص واحد، فإن األم أحق بحضانته
 :االستدالل للفرق: ً رابعا 

تلفني، فإن األب أحق بحضانة الصغري؛ وذلك ملصلحته، فإن إذا كان الوالدان يف مرصين خم
ًفيه احتياطا للنسب، إذ النسب حيتفظ بـه اآلبـاء، وملصـلحة تأديـب الصـغري، وتعليمـه، وسـهولة 

؛ بخـالف مـا إذا كـان الوالـدان يف مرص واحـد، فـإن األم أحـق بحضـانة )٤(القيام بنفقتـه ومؤنتـه

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٣/١٣٣١(اإلقناع يف مسائل اإلمجاع )   ١(
 .   )١٣/١٨٨(، كشاف القناع )١١/٤١٤( املغني: ينظر)   ٢(
 ).   ٥/٨٦(، املستدرك عىل الفتاوى )٣/٤٢٣(، جامع املسائل )٦٣٣(خمترص الفتاوى املرصية )   ٣(
 ).   ٩/١٠٦(روضة الطالبني : ينظر)   ٤(



 
 

 ٦٤٩ 

، مصلحة الصغري بإقامتة يف بلده وما يرتتـب عـىل ذلـك مـن ًالصغري؛ ألن فيه مجعا بني املصلحتني
؛ ألن األم أشفق )١(حفظ نسبه، وقيام والده برتبيته، واإلنفاق عليه، ومصلحته كذلك بحضانة أمه

عىل الولد؛ ألنه كاجلزء منها، وهي أقدر عىل احلضانة؛ لتلبيتها بمصاحله، وهي أصـرب عـىل حتمـل 
 . )٢(املشاق الصادرة منه

 
       

 

 ـــــــــــــــــ
 ).   ٥/٨٦(، املستدرك عىل الفتاوى )٣/٤٢٣(، جامع املسائل )٦٣٣(خمترص الفتاوى املرصية )   ١(
 ).   ٤/١٨٥(، فتح القدير البن اهلامم )٣/٤٦( تبيني احلقائق:   ينظر) ٢(



 
 

 ٦٥٠ 




 
 

 وبـني - أي البنـت –والفرق ظاهر بني ختيريهـا  «:-رمحه اهللا -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ختيري االبن، ال سيام والذكر حمبوب مرغوب فيه، فلو اختار أحدمها كانـت حمبـة اآلخـر لـه تـدعو 

 ها، فأحد الوالدين قد يزهد فيها مع رغبتها فيه، فكيف مع زهدها فيه؟ مراعاته، والبنت مزهود في
 .)١(»فاألصلح هلا لزوم أحدمها ال الرتدد بينهام 

 
  

 :مذاهب العلامء يف أحكام الفرعني الفقهيني –أ 
 .الماألحق بحضانة الغ: الفرع األول 

إذا طـلـق الرجـل امرأـتـه وكـان ـهلـام ولـد، و ـقـد بلـغ الـسـابعة، فمـن األـحـق :صـورة املسـألة
 بحضانته؟

 
 :األقوال يف املسألة 

 :اختلف العلامء يف هذه املسألة عىل أقوال
َّخيري الغالم بني أبويه، ويكون عند من اختار منهام: القول األول ُ. 

 .)٣(بلة، واملذهب عند احلنا)٢(وهو قول الشافعية
 ـــــــــــــــــ

، املستدرك عىل الفتاوى )٤١٦،٤١٩ ،٣/٤٠٥(، جامع املسائل )١٣٠-٣٤/١٢٨(، )١٢١-٣٤/١١٦(جمموع الفتاوى )   ١(
)٥/٦٦   .( 

، العزيز )١١/٢٨٧(ن للعمراين ، البيا)١٥/٥٤٥(، هناية املطلب )٤/٦٤٩(، املهذب للشريازي )٦/٢٣٩(األم : ينظر )   ٢(
 ).   ٣/٤٥٦(، مغني املحتاج )٩/١٠٣(، روضة الطالبني )٩٥-١٠/٩٤(رشح الوجيز 

ـر )   ٣( ـي :ينـظ ـزركيش )١١/٤١٥(املغـن ـدع )٦/٣٢(، رشح اـل ـاف )٨/٢٣٧(، املـب ـاع )٤٢٩/ ٩(، اإلنـص ـاف القـن ، كـش
)١٩٨-١٣/١٩٧    .( 



 
 

 

 . أن األب أحق بحضانة الغالم:القول الثاين
 .)٢(، ورواية عند احلنابلة)١( وهو قول احلنفية
 . أن األم أحق بحضانة الغالم:القول الثالث

 .)٤(، ورواية عند احلنابلة)٣(وهو قول املالكية
 

 :أدلة األقوال
 :أدلة أصحاب القول األول

 :الدليل األول
 :، وأـنـا قاـعـد عـنـده، فقاـلـتت اـمـرأة ـجـاءت إىل النـبـي ـسـمع:  ـقـالtـعـن أيب هرـيـرة 

 .»، وقد نفعني )٥(يارسول اهللا، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، قد سقاين من بئر بني عنبة«
  ).استهام عليه :( فقال النبي 

 .»من حياقني يف ولدي ؟ « : فقال الرجل
  ).هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أهيام شئت :( فقال النبي 

 .)٦(فأخذ بيد أمه، فانطلقت به
 ـــــــــــــــــ

، فـتح )٣/٤٧(، تبيني احلقائق )٤/٤٢(،  بدائع الصنائع )٢٠٧/ ٥(وط ، املبس)١٠/٥٤٠٧(التجريد للقدوري : ينظر)   ١(
 ).      ٤/١٨٥(القدير البن اهلامم 

 ).٤٢٩/ ٩(، اإلنصاف )٦/٣٤(، رشح الزركيش )٩/٣٤٥(الفروع : ينظر)   ٢(
 .»أن األب أحق : أضعف الروايات التي تقول« ): ٦/٣٤(ه  رشح: يفوقال الزركيش

 ).٢/٦٠٩( ، عقد اجلواهر الثمينة)٣/١٤٠٤(، عيون املجالس)٢/٦٢٥(بن عبد الربالكايف ال: ينظر )   ٣(
 . خترج أسنانه األمامية:  حتى يثغر، أي) : ٢/٦٠٩(  عقد اجلواهر الثمينة: يفوقيل

 )..   ٤٢٩/ ٩(، اإلنصاف )٦/٣٤(، رشح الزركيش )٩/٣٤٥(الفروع : ينظر)   ٤(
َ عندها عرض رسول اهللا  وهي عىل بعد ميلني من املدينة،نة،  بئر معروفة باملدي:بئر بني عنبة)   ٥( َr أصحابه ملا سار إىل بدر َ ّ. 

 .    )٨/٣٣٠(، البدر املنري )٣/٢٣٠(، معجم ما استعجم )٦٤٤(النهاية يف غريب احلديث واألثر : ينظر
 ).٢٢٧٧(قمبر) ٣٤٦(من أحق بالولد :الطالق، باب:سننه، كتاب: أبو داود يف: أخرج احلديث )   ٦(

حسن « :، وقال)١٣٥٧(برقم ) ٣١٩( ما جاء يف ختيري الغالم بني أبويه إذا افرتقا :األحكام، باب:سننه، كتاب: والرتمذي يف
= 

٦٥١ 



 
 

 ٦٥٢ 

ٌدل احلديث عىل ختيري الغالم يف احلضانة بني أبويه، وهذا نـص يف : وجه الداللة من احلديث
 . املسألة

 :نوقش من وجهني :مناقشة االستدالل باحلديث
: ًأن هذه حادثة عني، فيحتمل أن يكون الغالم بالغا، وهو الظاهر؛ ألهنا قالت: الوجه األول

أي كسب عيل، والبالغ هـو الـذي : »نفعني « :، ومعنى قوهلا»ي، وسقاين من بئر ابني عنبة نفعن« 
 .يقدر عىل الكسب

أن بئر ابني عنبة باملدينة ال يمكن الصغري االسـتقاء منـه، فـدل عـىل أن املـراد منـه : وقد قيل
 .)١(التخيري يف حق البالغ

ًأن يف ختيري الصبي إلزاما وحكام ب:الوجه الثاين  ًناء عىل قوله، وذلك ال جيوز؛ وألن الصبي يف ً
 .)٢(العادة قد خيتار ما يرضه؛ إذ قد خيتار من ال يؤدبه

 ــــــــــــــــــ
 .»صحيح  =

  ).٣٤٩٦(برقم ) ٥٤٣(إسالم أحد الزوجني، وختيري الولد :الطالق، باب:سننه، كتاب: والنسائي يف
  ). ٢٣٥١(برقم) ٤٠٢(ختيري الصبي بني أبويه :  األحكام، باب: سننه، كتاب: وابن ماجه يف

 ).١٢٦١١(برقم ) ٧/١٥٧(أي األبوين أحق بالولد:املصنف، باب: وعبد الرزاق يف
) ١٠/١٧٣(ـمـا ـقـالوا يف الرجـل يطـلـق امرأـتـه وـهلـا وـلـد ـصـغري :الـطـالق، ـبـاب: املصـنف، كـتـاب:وابـن أيب ـشـيبة يف

 ).١٩٤٦٢(برقم
 ).٧٣٥٢(برقم) ١٢/٣٠٨(املسند: وأمحد يف

 ). ٢٣٣٩( برقم) ٣/١٤٧٣( يف ختيري الصبي بني أبويه :الطالق، باب :سننه، كتاب: والدارمي يف
 ).٣٠٨٦( برقم) ٩٨-٨/٩٧(رشح مشكل اآلثار: والطحاوي يف

 .، وصححه، ووافقه الذهبي )٤/١١٥(األحكام : املستدرك، كتاب: واحلاكم يف
األبوين إذا افرتقا ومها يف قرية واحدة فاألم أحق بولدها ما مل تتـزوج : النفقات، باب: السنن الكربى، كتاب: والبيهقي يف

)٨/٣.( 
 ).  ٢٠٩-٥/٢٠٧(بيان الوهم واإلهيام : ابن القطان يف: وصحح احلديث

 ).   ٢٥٩٣-٥/٢٥٩٢(التلخيص احلبري : ينظر
 ).   ٤/٤٤(،بدائع الصنائع) ١٠/٥٤٠٨(التجريد للقدوري: ينظر )   ١(
 ).   ٥/٢٠٨(بسوط امل: ينظر)   ٢(



 
 

 ٦٥٣ 

 :الدليل الثاين
، )١(tعمر بـن اخلطـاب :  ، منهمyأن القول بتخيري الصبي منقول عن عدد من الصحابة 

 .)٤(م أنه إمجاع، فعلy، وال خمالف هلم يف الصحابة )٣(tوأيب هريرة ، )٢(وعيل بن أيب طالب
  :الدليل الثالث

ِّأن املقصود بحضانة الغالم طلب احلظ له، واملميز أعرف بحظه، فريجع إليه؛ ألنه قد عرف 
 .)٥(من برمها ما يدعوه إىل اختيار أبرمها

 
 :أدلة القول الثاين

 :الدليل األول
فولـدت لـه  امرأة من األنصـار، tكانت عند عمر بن اخلطاب : عن القاسم بن حممد، قال
 ـــــــــــــــــ

 ).١٢٦٠٦-١٢٦٠٥(برقم ) ٧/١٥٦(أي األبوين أحق بالولد : مصنفه، باب: عبد الرزاق يف:  أخرج األثر)   ١(
 ).٢٢٧٧(برقم ) ٣/١٤١(الغالم بني أبوين أهيام أحق به :الطالق، باب: سننه، كتاب: وسعيد بن منصور يف

) ١٠/١٧١(لوا يف الرجـل يطلـق امرأتـه وهلـا ولـد صـغري مـا قـا: الطـالق، بـاب: مصـنفه، كتـاب: وابـن أيب شـيبة يف
 ).١٩٤٥٦(برقم

األبوين إذا افرتقا ومها يف قرية واحدة فاألم أحق بولدها ما مل تتـزوج : النفقات، باب: السنن الكربى، كتاب: والبيهقي يف
)٨/٤.( 

 ).      ٢٥٩٤-٥/٢٥٩٣(التلخيص احلبري : ينظر
 ).١٢٢٢-١٢٢١(برقم ) ٨٧-٣/٨٦(احلضانة : عرشة النساء، باب: تيب املسند، كتابتر: الشافعي يف: أخرج األثر)   ٢(

 ).١٢٦٠٩(برقم ) ١٥٧-٧/١٥٦(أي األبوين أحق بالولد : مصنفه، باب: وعبد الرزاق يف
 ).٢٢٧٩(برقم ) ٣/١٤١(الغالم بني أبوين أهيام أحق به : الطالق، باب: سننه، كتاب: و سعيد بن منصور يف

بـرقم ) ١٠/١٧٥(مـا قـالوا يف األوليـاء واألعـامم أهيـام أحـق بالولـد : الطالق، بـاب: مصنفه، كتاب: ة يفوابن أيب شيب
)١٩٤٦٨      .( 

األبوين إذا افرتقا ومها يف قرية واحدة فاألم أحق بولدها ما : النفقات، باب: السنن الكربى، كتاب: البيهقي يف: أخرج األثر)   ٣(
 ).٨/٣(مل تتزوج 

 ).   ١١/٤١٥(، املغني )١١/٢٨٨(البيان للعمراين : ينظر)   ٤(
 ).   ٨/٣٠٥(النجم الوهاج : ينظر)   ٥(



 
 

 ٦٥٤ 

 .tعاصم بن عمر، ثم إنه فارقها، فنازعته إياه، حتى أتيا أبا بكر الصديق 
 .»ابني«  :tفقال عمر 

 .»ابني« : وقالت املرأة 
 .)١(»ِّخل بينه وبينها «  :tفقال أبو بكر 

ّ  قىض بعاصم بن عمر ألمه ما مل يشـب أو tأن أبا بكر الصديق : وجه الداللة من احلديث
، ومل y بمـحرض مـن الصـحابة yقيض به ألبيه، وكان قضاء أيب بكـر )٢(إذا استغنىتتزوج أمه، ف

 .)٣(ينكر عليه أحد منهم
  :الدليل الثاين

أن الغـالم إذا اسـتغنى فإنـه حيتـاج إىل التأدـيـب والتخلـق بـأخالق الرجـال وحتصـيل أـنـواع 
الم يف يـد أمـه؛ الفضائل واكتساب أسباب العلوم، واألب عىل ذلك أقـوم وأقـدر، ولـو تـرك الغـ

 .)٤(لتخلق بأخالق النساء وتعود عىل شامئلهن، ويف هذا رضر عليه
أن يف القول بأحقية األب حلضانة الغالم، خمالفة ملـا ورد عـن :  مناقشة االستدالل بالدليلني

 .  )٥(ً من ختيري الغالم بني أبويه، وما ورد عنه يف أحقية األم للحضانة عموماالنبي 
 

 : لقول الثالثدليل أصحاب ا
أن امـرأة : عبـد اهللا بـن عمـرو ريض اهللا عـنهام t عن أبيـه عـن جـده عمرو بن شعيب عن

إن ولدي كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري لـه وطـاء، «:  فقالتجاءت إىل النبي 
 .»وإن أباه يزعم أنه ينتزعه مني 

 ـــــــــــــــــ
 .   )٦٤٧ص  (تقدم  ختريج األثر)   ١(
ّقدر اخلصاف االستغناء)   ٢(  . بسبع سنني : ّ

 ).      ٤/١٨٨(فتح القدير البن اهلامم : ينظر
 ).   ٤/٤٢(بدائع الصنائع : ينظر)   ٣(
 .   املصدر السابق: ينظر )   ٤(
 ).      ٦/٣٤(رشح الزركيش: ينظر )   ٥(



 
 

 ٦٥٥ 

      .)١(  )أنت أحق به ما مل تنكحي : ( فقال 
 يف ختيري الولد بـني – اآليت بعد قليل - t أن حديث أيب هريرة :نوقش: الستداللمناقشة ا

 .)٢(ًأبويه، أخص من حديث عمرو بن شعيب، فيكون مقدما
 

 :الرتجيح واملوازنة
 هـو القـول األول؛ -واهللا أعلـم-يظهر بعد النظر يف األقوال، وأدلـة كـل قـول أن الـراجح 

 :وذلك لآليت
 .)٣(y بإمجاع الصحابة وليتأيد القول األ: ًأوال
َّأن التقديم يف احلضانة حلق الولد، فيقدم من هو أشفق به، واعتربت الشـفقة بمظنتهـا : ًثانيا

ُإذا مل يمكن اعتبارها بنفسها، فإذا بلغ الغالم حدا يعرب عن نفسه، ويميـز بـني اإلكـرام وضـده،  ً
 .)٤(قدم بذلكفامل إىل أحد األبوين، دل عىل أنه أرفق به، وأشفق عليه، ف

 
 :منشأ اخلالف

يظهر أن سبب اخلالف يف املسألة عائد إىل اختالفهم يف األخذ بأثر ورد يف ذلك فمن أخذ به 
 .خيري الصبي: قال

 .)٥(ومن مل يصح عنده األثر بقي عىل األصل
 

 .األحق بحضانة البنت الصغرية: الفرع الثاين
بنـت قـد بلغـت السـابعة، فمـن األحـق إذا طلـق الرجـل امرأتـه وكـان هلـام : صورة املسـألة

 بحضانتها ؟
 ـــــــــــــــــ

  .   )٦٤٥ص  (تقدم  ختريج احلديث)   ١(
 ).  ٦/٣٤( رشح الزركيش: ينظر )   ٢(
 ).    ١١/٤١٥(املغني : ينظر)   ٣(
 .ملصدر السابقا: ينظر)   ٤(
 ).   ١٠٣٤-٣/١٠٣٣(بداية املجتهد : ينظر)   ٥(



 
 

 ٦٥٦ 

 :األقوال يف املسألة
 :اختلف العلامء يف املسألة عىل ثالثة أقوال 

 . األم أحق بحضانة الصغرية:القول األول
 .)٣(، ورواية عند احلنابلة)٢(، واملالكية)١(وهو قول احلنفية

 . األب أحق بحضانة الصغرية:القول الثاين 
 .)٤(احلنابلةوهو املذهب عند 

َّ ختري البنت الصغرية  بني أبوهيا، وتكون عند من اختارت منهام:القول الثالث  ُ. 
 .)٦(، واحلنابلة)٥(وهو قول الشافعية

 :أدلة األقوال
 :أدلة القول األول
 :الدليل األول

أن امـرأة جـاءت : عن أبيه عن جده عبد اهللا بن عمرو ريض اهللا عنهام عن عمرو بن شعيب
إن ولدي كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له وطاء، وإن أباه « :  فقالتبي إىل الن

 .»يزعم أنه ينتزعه مني 
 .)٧( )أنت أحق به ما مل تنكحي : ( فقال 

 ـــــــــــــــــ
، اهلداـيـة للمرغيـنـاين )٤٤-٤/٤٣(، ـبـدائع الـصـنائع )٢٠٧/ ٥(، املبـسـوط )١٠/٥٤٠٧(لـقـدوري التجرـيـد ل: ينـظـر)   ١(

 ).   ٣/٤٧(، تبيني احلقائق )٢/٦٤٠(
 ). ٢/٦١٠(، عقد اجلواهر الثمينة )٣/١٤٠٤(، عيون املجالس )٢/٦٢٥(الكايف البن عبد الرب : ينظر)   ٢(
 ). ٩/٤٣١( اإلنصاف ،)٦/٣٤(، رشح الزركيش )٩/٣٤٦(الفروع : ينظر)   ٣(
، )٤٣١-٩/٤٣٠(، اإلنصاف )٨/٢٣٩(، املبدع )٦/٣٤(، رشح الزركيش )٩/٣٤٦(، الفروع )١١/٤١٨(املغني : ينظر)   ٤(

 ).   ١٣/٢٠٠(  كشاف القناع
، العزيـز )١١/٢٨٧(، البيان للعمراين )١٥/٥٤٥(، هناية املطلب )٤/٦٤٩(، املهذب للشريازي )٦/٢٣٩(األم : ينظر)   ٥(

 ).   ٣/٤٥٦(، مغني املحتاج )٩٥-١٠/٩٤(ح الوجيز رش
 ).٤٣١/ ٩(، اإلنصاف )٩/٣٤٦(الفروع : ينظر)   ٦(
 .   )٦٤٥ص  (تقدم ختريج احلديث)   ٧(



 
 

 ٦٥٧ 

دل احلـديث عـىل أن األم أحـق بحضـانة الولـد الصـغري، والبنـت :وجه الداللة من احلديث
 .ىل أمها كذلكالصغرية داخلة يف مسمى الولد؛ حلاجتها إ

 :الدليل الثاين 
 .t، وزيدt، وجعفر tأن ابنة محزة اختصم فيها عيل:قال  tعن الرباء بن عازب 

 .»أنا أحق هبا؛ هي ابنة عمي « :tفقال عيل 
 .»بنت عمي وخالتها حتتي « :tوقال جعفر 

 »ابنة أخي «  : tوقال زيد
 .)١() األماخلالة بمنزلة( : خلالتها، وقال فقىض هبا رسول اهللا 

 دل احلديث عىل تقديم اخلالة؛ ألهنا بمنزلة األم، فدل عىل تقـديم :وجه الداللة من احلديث
 .األم

 :    الدليل الثالث 
ّمن فرق بني والدة وولدها، فرق اهللا بينـه وبـني أحبتـه : ( قال أن النبي tعن أيب أيوب  ّ

 .)٢()يوم القيامة 
 عن التفريق بني األمة، واملسبية وبني ولدمها، واألم  هنى النبي :وجه الداللة من احلديث

ُاحلرة أوىل بأن ينهى عن التفريق بينها وبني ولدها ّ)٣(. 
 :الدليل الرابع 

أن البنت يف حاجة إىل تعلم آداب النساء، والتخلق بـأخالقهن، وخدمـة البيـت وال حيصـل 
 .)٤(ذلك إال إذا كانت عند أمها

 :  الدليل اخلامس 
ت بعد بلوغها السابعة عىل ما قبل السابعة، فكام أن األم تقدم يف حضانة البنت إذا قياس البن

 ـــــــــــــــــ
 .   )٦٣٩ص  (تقدم  ختريج احلديث)   ١(
 .)٦٤٦ص  (تقدم  ختريج احلديث)   ٢(
 ).   ٣/١٠٣٣(بداية املجتهد : ينظر)   ٣(
 ).   ٤/٤٣( الصنائعبدائع : ينظر)   ٤(



 
 

 ٦٥٨ 

 .)١(كانت دون السابعة، فكذا تقدم األم يف حضانة ابنتها إذا استكملت سبع سنوات
ال يصح قيـاس مـا بعـد السـبع عـىل مـا قبلهـا؛ للفـارق بيـنهام، ألن : مناقشة الدليل اخلامس

ا سبع سنوات أن تكون عنـد أبيهـا؛ بخـالف مـا قبـل السـبع، فـإن األم األحظ للجارية بعد متامه
 .)٢(قدمت؛ ألن البنت حتتاج إىل احلمل ومبارشة اخلدمة، واألم أعرف بذلك، وأقوم به 

 
 :أدلة أصحاب القول الثاين

  :الدليل األول 
تـاج إىل أن الغرض باحلضانة احلظ، واحلظ للجارية بعد السبع أن تكون عند أبيها؛ ألهنـا حت

 . )٣(حفظ، واألب أوىل بذلك، فإن األم حتتاج إىل من حيفظها ويصوهنا
  :الدليل الثاين

أن البنت إذا بلغت السابعة، قاربت عىل الصالحية للزواج، وإنام ختطب اجلارية مـن أبيهـا؛ 
ألنه وليها، واملالك لتزوجيها، وهـو أعلـم بالكفـاءة، وأقـدر عـىل البحـث، فينبغـي أن يقـدم عـىل 

 .  )٤(األم
  

 :دليل القول الثالث
« : وأـنـا قاعـد عنـده، فقاـلـتـسـمعت امـرأة جـاءت إىل النبـي :   قـالtعـن أيب هريـرة 

 .»يارسول اهللا، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، قد سقاين من بئر بني عنبة وقد نفعني 
  ).استهام عليه :( فقال النبي 

 .»من حياقني يف ولدي ؟ « : فقال الرجل
  ).هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أهيام شئت :(  النبي فقال

 ـــــــــــــــــ
 ). ١١/٤١٨(املغني : ينظر)   ١(
 .    املصدر السابق: ينظر)   ٢(
 ).٤/٤١١(، روؤس املسائل للعكربي )١١/٤١٨(املغني : ينظر)   ٣(
 .املصدران السابقان: ينظر)   ٤(



 
 

 ٦٥٩ 

 .)١(فأخذ بيد أمه، فانطلقت به
دل احلديث عىل أن الغالم خيري بني أبويه عند افرتاقهام، والبنت يف : وجه الداللة من احلديث

 .معناه، فتلحق به
يصح قياسها ّأن البنت ال ختري؛ لعدم ورود ذلك يف الرشع، وال : نوقش: مناقشة االستدالل

 .)٢(عىل الغالم؛ لوجود الفارق، فالغالم ال حيتاج إىل احلفظ والتزويج، كحاجة البنت
 

 :املوازنة والرتجيح 
:  رجحـان القـول األول، القائـل– واهللا أعلم -بعد النظر يف األقوال، وأدلة كل قول يظهر 

 :بأن األم أحق بحضانة البنت؛ وذلك لآليت 
ن شعيب، فإنه نص عىل أحقية األم يف احلضانة دون حتديد سن  عموم حديث عمرو بً:أوال

 .معينة، ومل يأت دليل خيصصه، فيبقى عىل عمومه
 . أن األم أشفق عىل البنت، وأعرف بحاجاهتا من أبيهاً:ثانيا

َّقد جرت العادة بأن األب يـترصف يف املعـاش، واخلـروج، ولقـاء النـاس، « : قال ابن القيم
ًورة يف بيتها، فالبنت عندها أصون وأحفظ بـال شـك، وعينهـا عليهـا دائـام ِواألم يف خدرها مقص ُ ُ ُ

ُوأيضا هي حمتاجة إىل تعلم ما يصلح للنساء من الغزل والقيام بمصالح البيـت، ...بخالف األب ُّ ً
وترديـدها بـني األم وبينـه، يف ذلـك متـرين هلـا عـىل الـربوز  ...ُوهذا إنام تقوم به النساء ال الرجال

 .)٣(»ُ، فمصلحة البنت واألم واألب أن تكون عند أمها واخلزوج
 

 : مذاهب العلامء يف اعتبار الفرق– ب 
 :اختلف العلامء يف اعتبار الفرق عىل قولني 

 . الفرق بني الغالم واجلارية يف احلضانة:القول األول
 ـــــــــــــــــ

 . )٦٥١ص  (تقدم  ختريج احلديث)   ١(
 ). ١١/٤١٨(املغني : ينظر )   ٢(
 ).   ٤٧٤-٥/٤٧٣(   زاد املعاد )٣(



 
 

 ٦٦٠ 

 :وأصحاب هذا القول اختلفوا يف وجه الفرق عىل قولني
 . بني أبويه ؛ بخالف اجلارية فإن األب أحق بحضانتها أن الغالم خيري:القول األول

 .)٢(، واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية)١(وهو املذهب عند احلنابلة
 .أن األحق بحضانة الغالم األب؛ بخالف اجلارية فإن األم أحق بحضانتها: القول الثاين

  . )٣(وهو قول احلنفية
 .ية يف احلضانةعدم الفرق بني الغالم واجلار: القول الثاين

 :و أصحاب هذا القول اختلفوا يف وجه اجلمع عىل ثالثة أقوال
 . أن األب أحق بحضانة الغالم واجلارية:القول األول 

  .)٤(وهذا القول رواية عند احلنابلة
 . أن األم أحق بحضانة الغالم واجلارية:القول الثاين

 .)٦(، ورواية عند احلنابلة)٥(وهو قول املالكية

 ـــــــــــــــــ
، )٤٢٩/ ٩(، اإلنصاف )٨/٢٣٧(، املبدع )٦/٣٢(، رشح الزركيش )١١/٤١٥(املغني  :ينظر قوهلم يف حضانة الغالم)   ١(

 ).١٩٨-١٣/١٩٧( كشاف القناع 
، )٨/٢٣٩(، املبـدع )٦/٣٤(، رشح الـزركيش )٩/٣٤٦(، الفروع )١١/٤١٨(املغني : وينظر قوهلم يف حضانة اجلارية

 ).   ١٣/٢٠٠( ، كشاف القناع )٤٣١-٩/٤٣٠(اإلنصاف 
 ).   ٥/٦٦(، املستدرك عىل الفتاوى )٤١٦(، جامع املسائل )١٢١-٣٤/١١٦(جمموع الفتاوى : ينظر )   ٢(
-٤/٤٢(،  بدائع الصنائع )٢٠٧/ ٥(، املبسوط )١٠/٥٤٠٧(التجريد للقدوري : ينظر قوهلم يف حضانة الغالم و اجلارية)   ٣(

 ). ٣/٤٧ (، تبيني احلقائق)٤٤
 ).٤٢٩/ ٩(، اإلنصاف )٦/٣٤(، رشح الزركيش )٩/٣٤٥(الفروع : ينظر قوهلم يف حضانة الغالم)   ٤(

، )٨/٢٣٩(، املبـدع )٦/٣٤(، رشح الـزركيش)٩/٣٤٦(، الفروع )١١/٤١٨(املغني : وينظر قوهلم يف حضانة اجلارية
 ).   ١٣/٢٠٠(  ، كشاف القناع)٤٣١-٩/٤٣٠(اإلنصاف 

 ، عقد اجلواهر الثمينة)٣/١٤٠٤( ، عيون املجالس)٢/٦٢٥( الكايف البن عبد الرب: هلم يف حضانة الغالم و اجلاريةينظر قو)   ٥(
)٦١٠-٢/٦٠٩.( 

-٤٢٩/ ٩(، اإلنصـاف )٦/٣٤( ، رشح الـزركيش)٣٤٦- ٩/٣٤٥(الفـروع : ينظر قوهلم يف حضانة الغالم و اجلارية)   ٦(
٤٣١.( 



 
 

 ٦٦١ 

 .ّ أن الغالم و اجلارية خيريان بني أبوهيام: الثالثالقول
 .)٢(، و رواية عند احلنابلة)١(وهو قول الشافعية

 
 :الرتجيح 

 . اعتبار الفرق بني الغالم واجلارية يف التخيري احلضانة-واهللا أعلم- يظهر أن الراجح 
خـالف اجلاريـة فـإن ّأن الغالم خيري بني أبويه لألحاديث الـواردة يف ختيـريه؛ ب: ووجه الفرق

األحق بحضانتها أمها؛ لعموم حديث عمرو بن شعيب يف أحقيـة حضـانة األم ألطفاهلـا، وعـدم 
 .ورود ما خيصص ذلك يف البنت

 
 :وجه الشبه بني الفرعني الفقهيني: ًثانيا 

 .ِّأن املحضون يف كال الفرعني ولد مميز 
 :وجه الفرق بني الفرعني الفقهيني: ًثالثا 

 .ّخيري بني أبويه إذا بلغ سن التمييز؛ بخالف اجلارية فإن األب أحق بحضانتهاأن الغالم 
 :االستدالل للفرق: ًرابعا 

  :الدليل األول يف ختيري الغالم
:  وأنـا قاعـد عنـده ، فقاـلـتسـمعت امـرأة ـجـاءت إىل النبـي « : قـالtعـن أيب هريـرة 

 .»ن بئر بني عنبة، وقد نفعنييارسول اهللا ، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، قد سقاين م«
  ).استهام عليه :( فقال 

 .»من حياقني يف ولدي ؟ « : فقال الرجل

 ـــــــــــــــــ
، البيان )١٥/٥٤٥(، هناية املطلب )٤/٦٤٩(، املهذب للشريازي )٦/٢٣٩(األم : م و اجلاريةينظر قوهلم يف حضانة الغال)    ١(

 ).٣/٤٥٦(، مغني املحتاج )٩٥-١٠/٩٤(، العزيز رشح الوجيز )١١/٢٨٧(للعمراين 
، )٤٢٩/ ٩(، اإلنصاف )٨/٢٣٧(، املبدع )٦/٣٢(، رشح الزركيش )١١/٤١٥(املغني : ينظر قوهلم يف حضانة الغالم)    ٢(

 ).١٩٨-١٣/١٩٧( كشاف القناع 
 ).  ٤٣١/ ٩(، اإلنصاف )٩/٣٤٦(الفروع : وينظر قوهلم يف حضانة اجلارية



 
 

 ٦٦٢ 

  ).هذا أبوك وهذه أمك ، فخذ بيد أهيام شئت :( فقال 
 .)١(فأخذ بيد أمه، فانطلقت به

  :الدليل الثاين يف أحقية األب حلضانة اجلارية 
تاج إىل احلفظ؛ ألنه سن يتزوج يف مثله، واألب أقوم ّأن اجلارية إذا بلغت سن التمييز فإهنا حت

 .)٢(حلفظها؛ ألن األم ختدع يف حفظها 
 :الدليل الثالث 

 أن الذكر حمبوب مرغوب فيه، فلـو اختـار أحـدمها كانـت حمبـة اآلخـر لـه تـدعو مراعاتـه، 
  ؟ والبنت مزهود فيها، فأحد الوالدين قد يزهد فيها مع رغبتها فيه، فكيف مع زهدها فيه

 .)٣( فاألصلح هلا لزوم أحدمها ال الرتدد بينهام
َورس الفرق أن البنت حتتاج من احلفـظ والصـيانة فـوق مـا حيتـاج الصـبي، « : قال ابن القيم ُّ ِ

ًوهلذا رشع يف حق اإلناث من السرت واخلفر ما مل يرشع مثله للذكور يف اللباس وإرخاء الذيل شربا  َِ َ َ ِ ُ
ُّدها بني األبوين مما يعود عىل املقصود باإلبطال، أو خيل به، أو ينقصه؛ ّوال ريب أن ترد...أو أكثر َ

 .)٤(»ألهنا ال تستقر يف مكان معني، فكان األصلح هلا أن جتعل عند أحد األبوين من غري ختيري 
 
 

       

 
 

 ـــــــــــــــــ
 .)٦٥١ص  (تقدم  ختريج احلديث)   ١(
 ).   ٤/٤١١(روؤس املسائل للعكربي : ينظر)   ٢(
 ).   ٥/٦٦(ى ، املستدرك عىل الفتاو)٣/٤٠٥(، جامع املسائل )١٢١-٣٤/١١٦(جمموع الفتاوى : ينظر)   ٣(
 ).   ٤٧٣-٥/٤٧٢(   زاد املعاد )٤(



 
 

 ٦٦٣ 




 
 

ّفيخري ختيري شـهوة، حيـث )١(ِّوأما الصبي املميز«  :-  رمحه اهللا- ابن تيمية قال شيخ اإلسالم
بخالف الصـغري، فـإن األم أصـلح لـه مـن األب؛ ألن النسـاء ...ٌكان كل من األبوين نظري اآلخر

أوثق بالصغري وأخرب بتغذيته ومحله وتنويمه وتنويله، وأصـرب عـىل ذلـك وأرحـم بـه، فهـي أقـدر 
 .)٢(»ِّ يف هذا املوضع، فتعينت األم يف حق الطفل غري املميز بالرشع وأخرب وأرحم وأصرب

 


  : مذاهب العلامء يف أحكام الفرعني الفقهيني –أ 
 .ِّاألحق بحضانة الصبي املميز: الفرع األول
 فمـن األحـق بحضـانته يف هـذه ِّته، وكان هلـام ولـد مميـز،إذا طلق الرجل امرأ:صورة املسألة

 احلالة ؟
تقدم بحث هذه املسألة يف املبحث الرابع من هذا الفصل، يف الفـرق يف التخيـري بـني الغـالم 

 .)٣(ِّختيري الغالم املميز بني والديه: واجلارية ، وتقدم أن القول الراجح

 ـــــــــــــــــ
 .أن يبلغ الصغري سبع سنني : حد التمييز)   ١(

 ).٥/٦١٩(الفروع : ينظر
ويرشب ويسـتنجي   يأكـلحتى يستغني عن النسـاء بـأن« ): ٤٦١-١٠/٤٦٠(ابن عابدين عىل الدر املختار ويف حاشية 

 .»ألنه الغالب ... بسبعَرِّدُ وق...وحده
ًسن التمييز غالبا سبع سنني، أو ثامن تقريبا، قـال األصـحاب« ):٩/١٠٣( نووي يف روضة الطالبنيوقال ال وقـد يتقـدم : ً

 .»التمييز عن السبع وقد يتأخر عن الثامن، ومدار احلكم عىل نفس التمييز، ال عىل سنه 
 ).   ٥/٧٥(اوى ، املستدرك عىل الفت)٣/٤١٠(، جامع املسائل )٣٤/١٢٢(جمموع الفتاوى : ينظر)   ٢(
 .   ٦٥٠ ص: ينظر)   ٣(



 
 

 ٦٦٤ 

 .ِّ غري مميزاألحق باحلضانة إذا كان الصبي: الفرع الثاين
 فمن األحق بحضانته يف هذه ِّإذا طلق الرجل امرأته، وكان هلام صبي غري مميز،:صورة املسألة

 احلالة ؟
 

: املبحث الثالـث ِّم أن األم أحق بحضانة الصبي غري املميز، وتقدم االستدالل لذلك يفَّتقد
 .)١(ين خمتلفنييف الفرق يف احلضانة بني أن يكون الوالدان يف مرص واحد أو يف مرص

 
 : مذاهب العلامء يف اعتبار الفرق–ب 

 :اختلف العلامء يف اعتبار الفرق عىل قولني
 .ز يف احلضانة ِّز وغري املميِّ املميالصبيالتفريق بني  : القول األول

 :اختلف أصحاب هذا القول يف وجه الفرق عىل قولني
ز، فـإن األم ِّ غـري املميـالصـبيالف ز؛ بخـِّ املميـالصبيأن األب أحق بحضانة  :القول األول

 . أحق بحضانته
 .)٣(، ورواية عند احلنابلة)٢(وهو قول احلنفية

ز، فـإن األم أحـق ِّ غـري مميـالصـبيز خيـري بـني أبويـه؛ بخـالف ِّ املميـالصـبيأن : القول الثاين
 .بحضانته

 .)٥(، واملذهب عند احلنابلة)٤( وهو قول الشافعية
 ـــــــــــــــــ

  .)٦٤٣ ص(: ينظر )   ١(
، تبيـني )٤/٤٢(،  بـدائع الصـنائع )٢٠٧/ ٥(، املبسوط )١٠/٥٤٠٧(التجريد للقدوري : ِّينظر قوهلم يف حضانة املميز)   ٢(

 ).      ٤/١٨٥(، فتح القدير البن اهلامم )٣/٤٧(احلقائق 
 ).   ٤٢٩/ ٩(، اإلنصاف )٦/٣٤(، رشح الزركيش )٩/٣٤٥(الفروع : زِّينظر قوهلم يف حضانة املمي)   ٣(
، البيان للعمراين )١٥/٥٤٥(، هناية املطلب )٤/٦٤٩(، املهذب للشريازي )٦/٢٣٩(األم : ِّينظر قوهلم يف حضانة املميز)   ٤(

 )   ٣/٤٥٦(، مغني املحتاج )٩/١٠٣(، روضة الطالبني )٩٥-١٠/٩٤(، العزيز رشح الوجيز )١١/٢٨٧(
، )٤٢٩/ ٩(، اإلنصـاف )٨/٢٣٧(، املبدع )٦/٣٢(، رشح الزركيش )١١/٤١٥(املغني : ِّينظر قوهلم يف حضانة املميز)   ٥(

 ).    ١٩٨-١٣/١٩٧( كشاف القناع 



 
 

 ٦٦٥ 

 .ز يف أحقية األم بحضانتهامِّ غري املميالصبيز، و ِّ املميالصبيبني  عدم الفرق :القول الثاين
 .)٢(، ورواية عند احلنابلة)١(وهو قول املالكية

 :الرتجيح 
  الصبيز، وِّ املميالصبيبالفرق بني :  القول األول، القائل- واهللا أعلم - يظهر أن الراجح 

 .زِّغري املمي
ز، فإن األم أحـق  يف ِّ غري املميالصبي بني أبويه؛ بخالف َّز خيريِّ املميالصبيأن : ووجه الفرق

 .حضانته؛ وذلك ألن هذا القول موافق لألحاديث الواردة يف أحكام احلضانة وقد سبق بياهنا
 


 .أن املحضون يف كال الفرعني ابن ذكر 
 


 .ز، فإن األم أحق بهِّ غري املميالصبيز خيري بني أبويه يف احلضانة؛ بخالف ِّ املميالصبي أن 

 


  :ِّ املميزالصبيالدليل األول يف ختيري 
ـتـسـمعت اـمـرأة ـجـاءت إىل النـبـي :  ـقـالt ـعـن أيب هرـيـرة  :  وأـنـا قاـعـد عـنـده، فقاـل

 .»يد أن يذهب بابني ، قد سقاين من بئر بني عنبة وقد نفعنييارسول اهللا ، إن زوجي ير«
 .)استهام عليه (  :فقال 

 .»من حياقني يف ولدي ؟ « : فقال الرجل
 .)هذا أبوك وهذه أمك ، فخذ بيد أهيام شئت (   :فقال 

 ـــــــــــــــــ
، عقـد اجلـواهر الثمينـة )٣/١٤٠٤(، عيـون املجـالس )٢/٦٢٥(الكـايف البـن عبـد الـرب: ِّينظر قوهلم يف حضانة املميز)   ١(

)٢/٦٠٩   .( 
 ).    ٤٢٩/ ٩(، اإلنصاف )٦/٣٤(، رشح الزركيش )٩/٣٤٥(الفروع : ِّينظر قوهلم يف حضانة املميز)   ٢(



 
 

 ٦٦٦ 

 .)١(فأخذ بيد أمه فانطلقت به
 :ِّ غري املميز للصبيالدليل الثاين يف حضانة األم 

أن امـرأة جـاءت : ن شعيب عن أبيه عن جده عبد اهللا بن عمرو ريض اهللا عنهامعن عمرو ب
إن ولدي كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له وطاء، وإن أباه «: ، فقالتإىل النبي 

 .»يزعم أنه ينتزعه مني
 .)٢(  )أنت أحق به ما مل تنكحي : (  فقال 

  :الدليل الثالث
ٌ ختيري شهوة، حيث كان كل من األبوين نظري اآلخر ومل ينضبط يف حقه ّز خيريِّأن الصبي املمي

حكم عام لألب أو األم؛ بخالف الصغري، فإن األم أصلح له من األب؛ ألن النساء أوثق بالصغري 
وأخرب بتغذيته ومحله وتنويمه وتنويله، وأصرب عىل ذلك وأرحـم بـه، فهـي أقـدر وأخـرب وأرحـم 

 .)٣(ز بالرشعِّعينت األم يف حق الطفل غري املميوأصرب يف هذا املوضع فت
 
 

       

 ـــــــــــــــــ
 .)٦٥١ص  (تقدم  ختريج احلديث)   ١(
  .   )٦٤٥ص  (تقدم  ختريج احلديث)   ٢(
 ).   ٥/٧٥(، املستدرك عىل الفتاوى )٣/٤١٠(، جامع املسائل )٣٤/١٢٢(جمموع الفتاوى : ينظر)   ٣(



 
 

 ٦٦٧ 

 



َّ    احلمد هللا، الـذي يرس بمنـه وكرمـه، إمتـام هـذه الرسـالة، وأعـان عـىل إنجازهـا، وتـذييل 

 .عقباهتا، فاحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات
َيـة يف النكـاح وفرقـه، وقد تتبعت يف هذه الرسالة ما استطعت احلصول عليه من فـروق فقه َ

التي احتوهتا كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية يف القسم الفقهي منها، وقد اتاحت يل هـذه الدراسـة، 
االطالع عىل كثري مما كتب يف الفقه من الفروق الفقهية، وما احتوته من أقوال واجتهادات، وأدلة، 

 :دراسة، وبيان ذلك يف النقاط اآلتيةًويف هذه اخلامتة أذكر ملخصا ألهم ما توصلت إليه يف هذه ال
 

 :النتائج يف الفصل التمهيدي: ًأوال
مـن استحضـار ألقـوال ، شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـةتبني يل بعد البحث والدراسة ما متيز به  -١

 عىل القدرة عىل التفريـق أعانهالعلامء وخالفهم، واستحضار لألدلة من الكتاب والسنة، مما 
 . الظاهر، واملختلفة يف احلكمبني املسائل املتشاهبة يف

ترمجت لشيخ اإلسالم ابن تيمية ترمجة موجزة، تناولـت فيهـا اسـمه ونسـبه، وذكـرت فيهـا  -٢
ًمولده ونشأته، وشيوخه وتالميذه الذين تأثروا به، وشيئا من حمنته، وختمت هـذا املبحـث 

 .بوفاته
، وأسباهبا، بني مسألتني معرفة وجوه االختالف:  أن التعريف املختار لعلم الفروق الفقهية -٣

 .ًفقهيتني متشاهبتني صورة، خمتلفتني حكام
عالقة أصل بفـرع، فـإن مـن : أن العالقة بني الفروق الفقهية، والقواعد األصولية والفقهية -٤

 .ًالفروق الفقهية ما يكون مستندا يف التفريق إىل قاعدة أصولية أو فقهية
عالقة تباين، فال توجد مشاهبة بينهام، أما النظـائر :  أن العالقة بني الفروق الفقهية واألشباه -٥

 .فإهنا مرادفة للفروق
 
 :النتائج التي توصلت إليها يف دراسة الفروق الفقهية عند شيخ اإلسالم ابن تيمية: ًثانيا

 : الفروق التي عند شيخ اإلسالم ابن تيمية واتفق العلامء عىل اعتبارها - أ
 .ط القبض إذا أسلم الكفار بني النكاح واألموال يف اشرتاالفرق -١



 
 

 ٦٦٨ 

 .النكاح يف االستئذان يف والثيب البكر بني الفرق -٢
 .اإلشهاد يف النكاح، واإلشهاد يف البيع بني الفرق -٣
 .وأمهاهتن  الربيبة وولد احلليلة ولد بنيالفرق  -٤
 .النكاح يف الفاسد والرشط الصحيح الرشط بني الفرق -٥
 .بفسخهام االستقالل يف عالبي يف والفسوخ النكاح يف الفسوخ بني الفرق -٦
 .للخدمة إعارهتا وبني للوطء الرجل أمة إعارة بني الفرق -٧
 .اخلدمة منفعة استثناء وبني للمعتقة البضع منفعة استثناء بني الفرق -٨
 .النفقة وجوب ووقت املهر استقرار وقت بني الفرق -٩

 .عليهام املرتتبة املفسدة قدر يف البدعي والطالق الرشعي الطالق بني الفرق -١٠
 .املسرتيبة وعدة اآليسة عدة بني الفرق -١١
 .الوجوب يف الرق من استنقاذه وبني األرس، من القريب افتكاك بني الفرق -١٢
 .احلضانة استحقاق يف األم وخالة األب خالة بني الفرق -١٣
 . بني أن يكون الوالدان يف مرص واحد، أو يف مرصين خمتلفنياحلضانة يف الفرق -١٤

 
 :الم ابن تيمية، وظهر يل صحة التفريق الفروق التي عند شيخ اإلس - ب

 .واألجنبية باألمة اخللوة وبني النكاح بعقد املتصلة اخللوة بني الفرق -١
ًالفرق بني كون نائب احلاكم عاقدا، وبني كونه شاهدا يف اشرتاط العلم بإذن املرأة بالنكاح -٢ ً. 
 .النكاح يف الويل اشرتاط وبني ،اإلشهاد اشرتاط بني الفرق -٣
 .الزوجية أحكام ترتب يف لوصف أو املرأة، لعني التحريم يكون أن بني الفرق -٤
 .يقدره مل ولكن وجوبه اعتقد من وبني ،مهر بال النكاح طلب بني الفرق -٥
 .املتعة نكاح وبني الطالق بنية النكاح بني الفرق -٦
 .التحليل ونكاح املتعة نكاح بني الفرق -٧
 .التحليل بنية النكاح وبني الطالق، بنية النكاح بني الفرق -٨
 .املؤقت النكاح وبني ،الطالق فيه املرشوط النكاح بني الفرق -٩

 .الكافرة ونكاح البغي نكاح بني الفرق -١٠
 .الطالق بعد به املعاوضة وبني بالصداق املرأة تربع بني الفرق -١١



 
 

 ٦٦٩ 

 .والقسم النفقة ونفي املهر نفي بني الفرق -١٢
 فـيام موصـوف أو بمعني تزوجت من وبني املهر، تقدير عن وسكتت تزوجت من بني الفرق -١٣

 .الصداق تلف إذا
 .فيهام املنكر وجود عند اجلنازة وشهود الوليمة حضور ترك بني الفرق -١٤
 .للمسجد باخلروج للمسلمة واإلذن للكنيسة، باخلروج للذمية اإلذن بني الفرق -١٥
 .العدة يف والطالق اخللع بني الفرق -١٦
 .مهرها قطيس أن وبني بامهلا، ابنته عن األب خيالع أن بني الفرق -١٧
 .فيهام الغرر صحة يف والصداق اخللع عوض بني الفرق -١٨
 .احليض يف إيقاعهام يف والطالق اخللع بني الفرق -١٩
 .والسكران املكره طالق وبني اهلازل، طالق بني الفرق -٢٠
 .ال :فقال ؟ امرأة لك هل :له قيل إذا قوله وبني بامرأة، يل ِلست : الزوج قول بني الفرق -٢١
 .به احللف يف واالستثناء الطالق يف ءاالستثنا بنيالفرق  -٢٢
 .به املحلوف والطالق وصفه، املقصود الطالق بني الفرق -٢٣
 .ال أو عدة يف يكون أن بني النكاح عىل الطالق تعليق يف الفرق -٢٤
 .عدمه يقصد الذي الرشط وبني حصوله، عند الطالق وقوع يقصد الذي الرشط بني الفرق -٢٥
 .فالن شاء إن طالق أنت :قوله وبني اهللا، اءش إن طالق أنت :الزوج قول بني الفرق -٢٦
 .هبا لإلرضار دفعه وبني املرأة، لتخليص الطالق؛ عوض دفع بني الفرق -٢٧
 .اخلروج يف والزوجة الرجعية املطلقة بني الفرق -٢٨
 .اخلروج يف البائن واملطلقة الرجعية، املطلقة بني الفرق -٢٩
 .به واحللف الظهار تعليق بني الفرق -٣٠
 .الظهار ولفظ القالط لفظ بني الفرق -٣١
 .التملك حيث من اململوك ونفع االبن، نفع بني الفرق -٣٢
 .الوطء عن واالمتناع النفقة، عن االمتناع بني الفرق -٣٣
 .واجلارية الغالم بني التخيري يف الفرق -٣٤
 .ِّ وغري املميز يف احلضانةِّاملميز الصبي بني الفرق -٣٥



 
 

 ٦٧٠ 

  :م صحة التفريق  الفروق التي عند شيخ اإلسالم ابن تيمية، وظهر يل عد - ت
 .الفرق بني أن تزوج املرأة أمتها، وبني أن تزوج نفسها أو غريها -١
 .الفرق بني احلرضية والبدوية فيام إذا تزوجتا عىل بيت -٢
ًالفرق بني أن يكون املهر مخرا أو خنزيرا -٣ ً  . 
 .الفرق بني رضا االبن الصغري وعدم رضاه فيام إذا زوجه أبوه بمهر املثل أو أزيد -٤
ً خلوة الرجل بامرأته بني أن يكونا صائمني فرضا أو نفال يف استقرار املهرالفرق يف -٥ ً. 
 .الفرق بني االختالف يف قدر الصداق قبل الدخول وبعده -٦
   .الفرق بني احللف بالطالق والشك فيه -٧
 .الفرق بني إسقاط الرجعة، وإسقاط العدة -٨
 .، وبني قصد التغذية يف إرضاع الكبريالفرق بني قصد الرضاعة -٩

 
 :الفروق التي انفرد هبا شيخ اإلسالم ابن تيمية - ث

 .الفرق بني احلرضية والبدوية فيام إذا تزوجتا عىل بيت -١
 .الفرق بني أن خيالع األب عن ابنته بامهلا، وبني أن يسقط مهرها -٢

 
 :الفروق التي ذكرها شيخ اإلسالم ابن تيمية، ومل يرتضها - ج

 . من حيث الوكالةالفرق بني امللك يف النكاح و امللك يف البيع -١
 .الفرق بني اللفظ الرصيح والكناية يف النكاح -٢
 .الفرق بني كناية النكاح وكناية الطالق -٣
 بني نكاح الشغار واملتعة والتحليـل املرشوط يف العقـد وبـني املهـر املحـرم ونفـي املهـر الفرق -٤

 .املرشوط يف العقد
 .رك حقهالفرق بني أن يشرتط الرجل ترك حق املرأة، وبني أن تشرتط ت -٥
الفرق بني الرشوط الفاسدة يف النكاح، وبـني الرشوط الفاسـدة يف البيـع واإلجـارة يف صـحة  -٦

 .العقد
 .َالفرق بني اشرتاط التزويج عىل األمة إذا عتقت وبني اشرتاطه عىل العبد -٧
 .الفرق بني فسخ النكاح بعيب أو إعسار وبني فسخ نكاح املعتقة حتت العبد -٨



 
 

 ٦٧١ 

 .ر من األنكحة مع التحريم، وبني ما عقدوه بغري رشعالفرق بني ما عقده الكفا -٩

َالفرق بني وطء الرجل أمة امرأته وبني وطئه أمة غريها -١٠ َ. 
 .الفرق بني النكاح بمهر املثل، والبيع بثمن املثل -١١
 الفرق بني النكاح بدون فرض املهر، وبني اإلجارة بدون تبيني األجر -١٢
 .الفرق بني اخللع املطلق، واخللع بلفظ الطالق -١٣
ًالفرق بني املختلعة واملنكوحة نكاحا فاسدا يف العدة -١٤ ً. 
 .الفرق بني احلشيشة والبنج يف وقوع الطالق لشارهبا -١٥
 . الفرق بني الفرقة بالطالق والفرقة بالظهار -١٦
 .أنت طالق بألف: أنت طالق وعليك ألف، وبني قوله: الفرق بني قوله -١٧
 .ق الثالث يف جمالسالفرق بني الطالق الثالث يف جملس واحد، وبني الطال -١٨
 .ًالفرق يف املطلق ثالثا بني أن يريد الواحدة، أو أكثر -١٩
 .الفرق بني املدخول هبا وغري املدخول هبا يف الطالق الثالث يف طهر واحد بكلمة أو كلامت -٢٠
 .الفرق بني الطالق املعلق والعتق املعلق -٢١
 .الفرق يف الطالق بني احللف عىل املايض واملستقبل -٢٢
 .طالق والعتاق يف االستثناءالفرق بني ال -٢٣
 .الفرق بني اليمني بالطالق واليمني بالنذر -٢٤
 .الفرق يف االستغراق يف الطالق بني أن يكون يف نفسه، وبني أن يكون يف حمله -٢٥
 .بني إيقاع الطالق مع املوت والبينونة باملوت الفرق -٢٦
 .ل جنونهالفرق بني املظاهر إذا وطىء يف حال جنونه، وبني احلالف بالطالق يف حا -٢٧
 .الفرق بني خصال كفارة الظهار يف وجوهبا قبل التامس -٢٨
 .الفرق بني استرباء الزانية احلامل وغري احلامل -٢٩
 .الفرق بني عمود النسب وغريه يف احلضانة -٣٠

 
 :النتائج التي توصلت إليها يف منهج شيخ اإلسالم ابن تيمية يف ذكره للفروق الفقهية: ًثالثا

 :روق الفقهية عند شيخ اإلسالم ابن تيمية املنهج اآليتتبني يل أثناء دراستي للف
ًأن أكثر الفروق التي يذكرها يكون متبعا فيها ألحد املـذاهب الفقهيـة األربعـة، ومل ينفـرد إال  -١



 
 

 ٦٧٢ 

 وهذا يدل عىل عدم خروجه عن أقوال أهل -من النتائج) ث(سبق بياهنام يف الفقرة –بفرقني 
 .العلم، وإملامه باملذاهب الفقهية

ُّن غالب الفروق التي يذكرها تكون من اسـتنباطاته، واجتهاداتـه، وتتبعـه للفـروع الفقهيـة، أ -٢
 .لذلك قلام نجد الفروق التي ينص عليها يف كتب الفروق، أو يف كتب الفقه

أن الفروق التـي يـذكرها ليسـت قـارصة عـىل املـذهب احلنـبيل، بـل نجـد أنـه يـذكر فـروق يف  -٣
 وقد تبني ذلك من خالل عرض مذاهب العلامء يف اعتبار -رىاملذاهب الفقهية األربعة األخ

 .-الفرق
الكتاب، أو السنة، : ًيذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية دليل الفرق أحيانا، ويكون مستنده يف ذلك -٤

 .أو أقوال الصحابة، أو قاعدة، أو االعتبار وهو أكثرها
 .يف بعض الفروق ينسب الفرق إىل من قال به من العلامء -٥
ًخ اإلسالم ابن تيمية عىل وجه الفرق أحيانا، ويرتك النص عىل ذلك يف أكثر األحيان، ينص شي -٦

 .وقد يذكر عدة أوجه للفرق
 ، » َّفرق « ،»الفرق « :أن غالب الفروق الفقهية يصدرها بعبارة -٧
وهذا اللفظ األخري يفهم التفريـق » وأما « : ً، وقليال ما تأيت بعبارة»بخالف « : ًوأحيانا بعبارة -٨

 .فيه من السياق
 مثـل الفـرق بـني الطـالق ُ ومعناها متحـد،خمتلفة،َّعرب عنها شيخ اإلسالم بألفاظ فروق هناك  -٩

الفـرق بـني تعليـق : املقصود وصفه والطالق املحلوف به، فقـد سـاقه يف موضـع آخـر بعبـارة
ط الفرق بـني الرش: الطالق الذي يقصد به الفرقة، والذي يقصد به اليمني، ويف موضع ثالث

ومعنـى هـذه الفـروق الذي يقصد وقوع الطالق عند حصوله، والرشط الذي يقصد عدمـه، 
 . وإن تعددت ألفاظها، واحد

ًغالبا ما تكون الفروق عنده بني فرعني فقهيني، ويف بعض الفروق تكـون بـني ثالثـة فـروع  -١٠
 .فقهية

 .ًيورد أحيانا اخلالف يف الفرق بني املذاهب الفقهية -١١
ًارها غالبـا مـا يبـني سـبب ضـعفها، وأحيانـا يسـتدل لبيـان التسـوية بـني الفروق التي ال خيت -١٢ ً

 .  احلكمني بعدة أدلة



 
 

 ٦٧٣ 

 :ًوأخريا التوصيات
    دراسة الفروق األصولية، والفـروق العقديـة، والفـروق اللغويـة عنـد شـيخ اإلسـالم ابـن  -١

 .تيمية
 .    دراسة الفروق الفقهية عند الكامل ابن اهلامم، والنووي -٢
 . ية بإخراج كتب الفروق التي مل تر النور بعد؛ ملسيس احلاجة إليها    العنا -٣

  
وبعد فهذا هو بحثي وال أزعم أنه خال من الثغـرات، فـالنقص مـن طبيعـة الـبرش، ولكنهـا 
حماولة أفرغت فيها الوسع، رجاء الوصول إىل الغاية، فإن وفقت فلله احلمد واملنة، وإن قرصت، 

 .فأسأل اهللا أن يغفر يل
 .ر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملنيوآخ
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 ١١٦ أجيزي ما صنع أبوك  .١
 ١٦٢ أحق الرشوط أن توفوا به .٢
 ٢٨٨ إذا اختلف البائع واملبتاع والسلعة قائمة .٣
ُإذا استأذنت امرأة أحدكم إىل املسجد   .٤ ْ ٥١٧ 
 ٣٣٢ إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إىل املسجد  .٥
 ٣٢١ مة عرسإذا دعي أحدكم إىل ولي .٦
 ٣٣٢ إذا شهدت إحداكن املسجد  .٧
 ٥٩١ أرضعيه حترمي عليه .٨
 ٥٨٠ أرضعيه حتى يدخل عليك  .٩

ُاإلسالم يعلو، وال يعىل .١٠ َ ٥٩٨ 
 ١٣٤ اعلنوا النكاح .١١
 ٦٢٠ أفضل الصدقة ما ترك غنى .١٢
 ٣٤٦ أقبل احلديقة، وطلقها تطليقة  .١٣
 ٦٠٤ ًأمرت بيوم األضحى عيدا  .١٤
 ٣٤٧ يضةأمرها أن تعتد بح .١٥
 ٦٠٠ إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه .١٦
 ١٩٢ إن اهللا جتاوز يل عن أمتي ما وسوست به صدورها  .١٧
 ٣٩٠  والنسيان اخلطأ أمتي عن وضع اهللا إن .١٨
 ١٣٤  أعتق صفية بنت حييrأن النبي  .١٩



 
 

 ٦٨٢ 


 ١٤٩  رجم اليهوديني rأن النبي  .٢٠
 ٢٨٩ قىض أن اليمني عىل املدعى عليهr أن النبي  .٢١
 ١٦٤   هنى عن الشغارrلنبي أن ا .٢٢
 ٦٠١ إن أوالدكم هبة لكم .٢٣
 ٦٠٣ إن دمائكم وأموالكم عليكم حرام .٢٤
 ١٧٦  هنى عن متعة النساءrإن رسول اهللا  .٢٥
 ٤١٢  مضغة اجلسد يف إن .٢٦
 ٦٤٥ أنت أحق به ما مل تنكحي  .٢٧
 ٥٩٩ أنت ومالك ألبيك  .٢٨
َانظرن من إخوانُكن .٢٩ ُ ٥٨٣ 
 ٢٤٣ انكحوا األيامى  .٣٠
 ٣٩٣ بالنيات األعامل امإن .٣١
 ٥٣٠ إنام السكنى والنفقة ، ملن ملك عليها الرجعة .٣٢
 ٢٢٤ إنام الطالق ملن أخذ بالساق .٣٣
ًإنه ليس يل أن أدخل بيتا مزوقا  .٣٤ ً ٣١٩ 
 ١٢٨ إهنا يتيمة، وال تنكح إال بإذهنا .٣٥
 ٤٢٣ أيلعب بكتاب اهللا، وأنا بني أظهركم؟ .٣٦
 ٩٠ األيم أحق بنفسها من وليها .٣٧
 ٣٣٣ ًأيام امرأة أصابت بخورا  .٣٨
 ١٠٧ أيام امرأة تزوجت بغري إذن وليها .٣٩
 ٥٠٢ أيام امرأة سألت زوجها الطالق .٤٠
ًأيام رجل أعتق امرأ مسلام .٤١ ً ٦٣٢ 
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 ١٣٧ البغايا اللوايت يزوجن أنفسهن .٤٢
ّبىل، فجدي نخلك  .٤٣ ُ ٥١٢ 
 ٢٨٧ البينة عىل املدعي، واليمني عىل من أنكر .٤٤
 ٩٢  أبضاعهن يستأمر النساء يف .٤٥
 ٣٩٧ عليهم اهللا وتستعني بعهدهم، هلم نفي انرصفا .٤٦
 ٥٢٦ تلك امرأة يغشاها أصحايب، اعتدي عند ابن أم مكتوم  .٤٧
ُّثالث جدهن جد، وهزهلن جد .٤٨  ٣٨٧ النكاح: ِ
 ٥١٩ املرأة خترج من بيت زوجها : ثالثة ال تقبل صالهتم .٤٩
 ٣٢٤ ِّيادة املريض، واتباع اجلنائزُّرد السالم، وع: ٌحق املسلم عىل املسلم مخس .٥٠
 ٦٣٩ اخلالة بمنزلة األم  .٥١
 ٦١٩ خذي ما يكفيك، وولدك باملعروف .٥٢
 ٣١٠ اخلراج بالضامن .٥٣
 ٤٦٦ دع ما يريبك إىل ماال يريبك .٥٤
 ١٢٧ رضاها صمتها .٥٥
 ٤٤٨ َّطلق ركانة بن عبد يزيد امرأته .٥٦
ِّطلقها .٥٧ َ ٢٠٨ 
 ٦٣١ م بكافر العقل وفكاك األسري، وأن ال يقتل مسل .٥٨
 ١١٧  فرد نكاحهrفأتت رسول اهللا  .٥٩
 ٦٨٤  ، أو أمرت أن تعتد بحيضة  rفأمرها النبي  .٦٠
 ٥١٨ عندكم ّفإنام هن عوان .٦١
 ٣٧٦ فرتدين عليه حديقته؟ .٦٢
 ٣٤١  عدهتا حيضةrفجعل النبي  .٦٣



 
 

 ٦٨٤ 


 ٣٧٨ َّفتلك العدة التي أمر اهللا أن تطلق هلا النساء .٦٤
 ٤٠٥ محزة يلوم فطفق سلم،و عليه اهللا صىل النبي فجاء .٦٥
 ٦٣١ فكوا العاين  .٦٦
ّقد أذن لكن أن خترجن حلوائجكن   .٦٧ ّ ِّ ُ ٥١٧ 
 ٣٣٣ قد علمت أنك حتبني الصالة معي .٦٨
 ١٦٦ قىض رسول اهللا عليه الصالة والسالم يف بروع بنت واشق  .٦٩
 ٦٠٤ كل أحد أحق بامله من والده وولده .٧٠
 ٣٩٦  املعتوه طالق إال جائز الطالق كل .٧١
ُكل قسم قسم يف اجلاهلية فهو عىل ما قسم .٧٢ ُ َ ٦٥ 
 ٩٦ ال تزوج املرأة املرأة .٧٣
 ٥٠٣ ال تسأل املرأة طالق أختها .٧٤
 ٣٣١ ال متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا .٧٥
 ٩٢  تستأمر حتى األيم تنكح ال .٧٦
 ٥٨٥  ال رضاع إال ما أنشز العظم .٧٧
 ٥٨٦ ال رضاع بعد فصال .٧٨
 ٥٠٣ ال رضر وال رضار  .٧٩
 ٤٥٧ طالق له فيام ال يملك ال  .٨٠
 ٣٩٢  إغالق يف عتاق وال طالق ال .٨١
 ٣٩٩  الطالق يف قيلولة ال .٨٢
 ٥٢٦ ال نفقة لك، وال سكنى .٨٣
 ١٣٦ ال نكاح إال بشهود  .٨٤
 ١٠٥ ال نكاح إال بويل .٨٥



 
 

 ٦٨٥ 


 ١٣٥ وشاهدي عدل، ال نكاح إال بويل .٨٦
ًال جيزي ولد والدا إال أن جيده مملوكا .٨٧ ً ٦٣٣ 
 ٥٨٤ رضاع إال ما فتق األمعاءال حيرم من ال .٨٨
 ٥٨٥ ِّال حيرم من الرضاع إال ما كان يف احلولني  .٨٩
 ٦٠٥ ال حيل مال امرئ مسلم إال عن طيب  نفس  .٩٠
ًال ينرصف حتى يسمع صوتا، أو جيد رحيا  .٩١ ً ٤٦٦ 
 ١٣٧ ال بد يف النكاح من حضور أربعة الويل، والزوج  .٩٢
 ١٨٢ لعن اهللا املحلل واملحلل له .٩٣
 ٦١٨ الواجد حيل عقوبته وعرضهّيل  .٩٤
 ١١٩ !ليس يف أوليائك من ال يرىض يب .٩٥
 ٥٣١ ليس لك عليه نفقة .٩٦
 ١١٦ ليس للويل مع الثيب أمر .٩٧
 ٤١٥ بآياته ويستهزؤن اهللا بحدود يلعبون أقوام بال ما .٩٨
 ٢١٨ ًما بال رجال يشرتطون رشوطا ليست يف كتاب اهللا .٩٩

َما بال هذه النمرقة؟ .١٠٠ ُ ْ ُ ٣١٧ 
 ٥٢٠ أة عورة ، فإذا خرجت استرشفها الشيطان املر .١٠١
 ٣٧٨ مره فلرياجعها ،ثم ليمسكها حتى تطهر .١٠٢
 ٢١٦ املسلمون عىل رشوطهم  .١٠٣
 ٨٧  القرآن من معك ما عىل ملكتكها .١٠٤
 ٤٠٥ أطهرك؟ مم .١٠٥
 ٦٠٧ ًمن ابتاع عبدا وله مال .١٠٦
 ٢٩٨ ًمن اشرتط رشطا ليس يف كتاب اهللا فهو باطل .١٠٧



 
 

 ٦٨٦ 


 ٦١١ له للذي أعتق ًمن أعتق عبدا فام .١٠٨
 ٦١٠ ًمن أعتق عبدا، فامله له، إال أن يشرتط السيد  .١٠٩
 ٤٧٥ منها ًخريا غريها فرأى يمني، عىل حلف من .١١٠
 ٤٧٥ رجع شاء فإن فاستثنى، حلف، من .١١١
 ٤٧٤  ثنياه فله اهللا، شاء إن :فقال حلف، من .١١٢
 ٦٤٦ ّمن فرق بني والدة وولدها  .١١٣
 ٥٠٤ ًمن عمل عمال ليس عليه أمرنا .١١٤
 ٣١٨ من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال جيلس عىل مائدة  .١١٥
 ٧٥ يدخل مل أو هبا دخل الصداق، وجب إليها، ونظر امرأة مخار كشف من .١١٦
 ٣٢٥ ّ أن تتبع جنازة معها رانةrهنى رسول اهللا  .١١٧
 ٦٥١ هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أهيام .١١٨
 ٤٤٩ ؟ واحدة إال أردت ما واهللا .١١٩
 ٢٩٩  رزقهن وكسوهتن باملعروفوهلن عليكم .١٢٠
 ٣٢١ ومن مل جيب الدعوة فقد عىص اهللا ورسوله .١٢١
 ١٧٧ يا أهيا الناس، إين قد كنت أذنت لكم يف االستمتاع .١٢٢
 ١٣٢ اليتيمة تستأمر يف نفسها، فإن سكتت فهو إذهنا .١٢٣
١٢٤.  M  L  K  J  I   HL٢٠٧ 

 



 
 

 ٦٨٧ 

  



 عائشة أتأذن يل أن آيت أبوي   .١
 وابن عمر، وابن عائشة   وماروت هاروت مثل تكوين أن أتريدين .٢

 وأم وحفصة، عباس،
 عنهم اهللا ريض سلمة



 شاء إن طالق أنت :المرأته الرجل قال إذا .٣
   طالق فهي اهللا،

 عباس ابن

 اخلطاب بن عمر  ًطالقا هذا فليس أهلك، إىل ارجع .٤
أعتقتني أم سلمة، واشرتطت عيل أن أخدم  .٥

  rالنبي 
 سفينة

 عمر بن اخلطاب اعرف األمثال واألشباه، ثم قس األمور .٦
 ابن عباس افصل بيننا  .٧
 ابن عباس إن الطالق لك، وليس هلا عليك  .٨
ًأن رجال طلق امرأته ثالثا فندم    .٩  ابن سريين ً

 عائشة  وحش إن فاطمة كانت يف مكان .١٠
َّأو ترغب عن املنذر، واهللا لتملكنه أمرها  .١١ ِّ  عائشة ُ
 عمر بن اخلطاب أيام امرأة طلقت فحاضت حيضة  .١٢
 احلسن البرصي ًتدع حقا لباطل  .١٣
 عثامن بن عفان تنتقل، وليس عليه عدة .١٤
 هذى وإذا هذى، سكر إذا السكران إن .١٥

 افرتى
 عيل



 
 

 ٦٨٨ 


 ابن مسعود  عليك مرياثها  حبس اهللا .١٦
 أبو بكر ِّخل بينه وبينها   .١٧
َّزوجكن أهاليكن وزوجني اهللا تعاىل .١٨  زينب بنت جحش َّ
 عباس ابن  َطالق السكران، واملستكره ليس بجائز  .١٩
 ابن عمر عدة املختلعة حيضة   .٢٠
 عبداهللا بن عمر عدهتا عدة املطلقة   .٢١
ربك فيام أمرك به من طالق فقد عصيت  .٢٢

 امرأتك  
 ابن عمر

 عثامن ّفورثها، وكان ذلك يف العدة   .٢٣
 من أن املهديون، الراشدون اخللفاء قىض .٢٤

  ًبابا أغلق
 أوىف بن زرارة

 عليه اهللا صىل اهللا رسول أصحاب معارش كنا .٢٥
 إال يشء، كل يف ًجائزا االستثناء نرى  وسلم

  والطالق العتاق يف

 سعيد وأيب ابن عمر


كنا نغزو مع رسول اهللا صىل اهللا عليه  .٢٦
 وسلم، ليس لنا نساء 

 عبد اهللا بن مسعود

 ابن عباس ّال تطولوا عليها الشقة ، كفاها تسعة أشهر  .٢٧
 لقول امرأة، rال نرتك كتاب اهللا وسنة نبينا  .٢٨

 ال ندري لعلها حفظت أو نسيت 
 عمر بن اخلطاب

ِّ حيرم من الرضاع إال ما أنبت اللحم ال .٢٩
 والدم 

 عائشة


 عيل ِّال يطلق أحد للسنة، فيندم  .٣٠



 
 

 ٦٨٩ 


 ابن عمر ال، إال نكاح رغبة، إن أعجبتك أمسكتها    .٣١
 عمر ال أويت بمحلل وال حملل له إال رمجتهام .٣٢
 مسعود ابن   الصداق نصف هلا .٣٣
 عائشة ث النساء  ما أحدrلو أدرك رسول اهللا  .٣٤
 عثامن ليس ملجنون وال لسكران طالق .٣٥
 عباس ابن  الصداق نصف إال هلا ليس .٣٦
ما بال من مىض من األئمة قبلنا أقروا  .٣٧

 املجوس   

 عمر بن عبد العزيز


 عائشة ما لفاطمة، أال تتقي اهللا .٣٨
 عمر ابن اخلطاب مقاطع احلقوق عند الرشوط  .٣٩
 ابن عمر رينا، وأعلمنا هو خ .٤٠
 عبد الرمحن بن عوف هي طالق البتة، وال رجعة هلا .٤١
 عائشة َيا فالن أنكح، فإن النساء ال ينكحن  .٤٢
 عبداهللا بن عمر يا نافع أتسمع ؟  .٤٣
 

 






 
 

 ٦٩٠ 




 ١٥٨ برش احلريبإبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن   .١
 ٤٥١ د بن أيب اليامنإبراهيم بن خ  .٢
 ابن أيب عمر عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة  .٣
 ٤٣ حممد بن زياد األعرايب= ابن األعرايب  .٤
 ٢٣ حممد بن عيل بن عبد الواحد األنصاري= ابن الزملكاين   .٥
  حييى بن أيب منصور بن أيب الفتح بن رافع=ابن الصرييف  .٦
 ١٧٤ عبد الرمحن بن القاسم العتقي= ابن القاسم  .٧
 ٧٥ عيل بن حممد بن عبد امللك بن حييى احلمريي= ابن القطان   .٨
  حممد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي=ابن القيم اجلوزية  .٩

 ٥٨٢ حممد بن إبراهيم بن املواز = ابن املواز  .١٠
 ٥٣٣  العامريعمرو بن قيس بن زائدة بن األصم القريش= ابن أم مكتوم  .١١
 ٥٤٢ موسى بن أمري حاج بن حممد التربيزي= ابن أمري احلاج  .١٢
 ٣٣٤ عيل بن خلف بن بطال البكري القرطبي= ابن بطال  .١٣
 ١٠٩ عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج = ابن جريج  .١٤
 ٨٧ احلسن بن حامد بن عيل بن مروان= ابن حامد  .١٥
 ٥١ عبد الرمحن بن حممد األشبييل= ابن خلدون  .١٦
 ٥٢ أمحد بن عمر بن رسيج=ابن رسيج  .١٧
 ٢١٤  أبو الوفاء بن عقيلعيل بن عقيل بن حممد= ابن عقيل  .١٨
 ٤٢ أمحد بن فارس بن زكريا الرازي= ابن فارس  .١٩
 ٤٣ حممد بن مكرم بن منظور األنصاري= ابن منظور  .٢٠
 ٢٣ حممد بن عبداهللا بن حممد بن أمحد بن جماهد = ابن نارص الدين   .٢١
 ٥٨٦ حييى بن حممد بن هبرية  = ةابن هبري  .٢٢
 ٣٢  حممد بن عبداهللا بن حممد بن أمحد =ابن رشيق    .٢٣



 
 

 ٦٩١ 


 ٦٤٥ خالد بن زيد بن كليب= أبو أيوب األنصاري  .٢٤
 ٦٠٣ نفيع بن احلارث بن كلدة بن عمرو  = أبو بكرة  .٢٥
 ٤٥١ إبراهيم بن خالد بن أيب اليامن= أبو ثور  .٢٦
 ٤٧٨ نرص بن عمران بن عصام= أبو مجرة  .٢٧
 ٥٨٠  بن عتبة بن ربيعة القريشأبو حذيفة  .٢٨
 ٦٠٤ حنيفة الرقايش= أبو حرة الرقايش  .٢٩
ْنفيع الصائغ= أبو رافع  .٣٠ َ ُ ٤٣٧ 
 ٥٩٧ سعد بن مالك بن سنان األنصاري، اخلزرجي= أبو سعيد اخلدري  .٣١
 عبد اهللا بن عبد الرمحن بن عوف= أبو سلمة   .٣٢
 ١٨٥ بغداديَّالقاسم بن سالم ال= أبو عبيد القاسم   .٣٣
 ٥٠ عبد اهللا بن قيس بن سليم= أبو موسى األشعري  .٣٤
 ٤٣ أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن الصنهاجي القرايف  .٣٥
 أمحد بن احلسن بن عبداهللا ابن قدامة املقديس  .٣٦
 أمحد بن عبد الدائم بن نعمة املقديس  .٣٧
 ٧٦ أمحد بن عيل أبو بكر الرازي اجلصاص  .٣٨
 ٥٢ أمحد بن عمر بن رسيج  .٣٩
 ٤٢ أمحد بن فارس بن زكريا الرازي  .٤٠
ّ النحاسأمحد بن حممد بن إسامعيل املرادي  .٤١ َّ ٣٤٥ 
 ٤٩٠ إسحاق بن إبراهيم بن خملد  .٤٢
 ٢٣٣ إسحاق بن منصور الكوسج   .٤٣
 إسامعيل بن إبراهيم بن أيب اليرس التنوخي  .٤٤
 إسامعيل بن أيب عبد اهللا بن محاد بن عبد الكريم العسقالين  .٤٥
 ٥٢٩ امعيل بن إسحاق بن إبراهيم بن مهرانإس  .٤٦
 ٤٣ إسامعيل بن محاد اجلوهري  .٤٧
 إسامعيل بن عمر بن كثري القريش  .٤٨



 
 

 ٦٩٢ 


 ٥٩ عبد الرحيم بن احلسن بن عيل اإلسنوي= اإلسنوي  .٤٩
 ٣٣٣ أم محيد  .٥٠
 ٥٢٦ غزية بنت دودان= أم رشيك  .٥١
 ٥٨٩ أم كلثوم بنت أيب بكر الصديق  .٥٢
 ٦٣٦ ن حممد اآلمديعيل بن أيب عيل ب= اآلمدي  .٥٣
 ١٧٢ عبد الرمحن بن عمرو= األوزاعي  .٥٤
 ٥٧٦ سليامن بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي= الباجي  .٥٥
 ٦٣٨ الرباء بن عازب  .٥٦
 ١٦٦ بروع بنت واشق   .٥٧
 ٢٨ يوسف بن حييى القريش الدمشقي= َّهباء الدين ابن الزكي  .٥٨
 ٥٤٠ متارض بنت األصبغ بن عمرو بن ثعلبة الكلبية  .٥٩
 ٣٢٤  بن أسلم البناينثابت  .٦٠
 ٣٤٦ ثابت بن قيس بن شامس  .٦١
 ٥٠٢  rثوبان موىل النبي   .٦٢
 ٢٩٩ جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حرام  .٦٣
 ٧٦ أمحد بن عيل أبو بكر الرازي= اجلصاص  .٦٤
 ٦٣٨ جعفر بن أيب طالب  .٦٥
ّأبوجعفر النحاس   .٦٦  ٣٤٥ أمحد بن حممد املرادي= َّ
 ١١١ تكيمجيل بن احلسن بن مجيل األزدي الع  .٦٧
 ٤٣ إسامعيل بن محاد اجلوهري= اجلوهري  .٦٨
 ٦٠٤ حبان بن أيب جبلة القريش  .٦٩
 ٣٩٧ حذيفة بن اليامن  .٧٠
 ١٥٨ إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن برش  = احلريب  .٧١
 ١٤٧ احلسن البرصي  .٧٢
 ٨٧ احلسن بن حامد بن عيل بن مروان  .٧٣



 
 

 ٦٩٣ 


 ٣٩٧ حسيل بن جابر بن ربيعة   .٧٤
 ١٢٠  أيب بكر الصديقحفصة بنت عبد الرمحن بن  .٧٥
 ٤٠٤ محزة بن عبد املطلب  .٧٦
 ٦٠٤ حنيفة الرقايش  .٧٧
 ٦٤٥ خالد بن زيد بن كليب  أبو أيوب األنصاري  .٧٨
 خليل بن األمري سيف الدين كيكلدي العالئي  .٧٩
َاخلنساء بنت خدام بن وديعة األنصارية  .٨٠ ِ ١١٧ 
 ١٠٩ عثامن بن سعيد بن خالد بن سعيد = الدارمي  .٨١
 ٥٨٢ يل  بن خلف البغداديداود بن ع  .٨٢
ِّالربيع بنت معوذ بن عفراء  .٨٣ َ ُّ ٣٤٢ 
 ركانة بن عبد يزيد  .٨٤
 ٧٣ زرارة بن أوىف العامري  .٨٥
 ١٠٩ حممد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا= الزهري  .٨٦
 ٦٣٨ زيد بن حارثة  .٨٧
 ٥٧٩ زينب بنت أيب سلمة    .٨٨
 ٥٨٠ سامل بن معقل= سامل موىل أيب حذيفة  .٨٩
 ١٧٧ ن معبد اجلهنيسربة ب  .٩٠
 ٥٩٧ سعد بن مالك بن سنان بن عبيد األنصاري، اخلزرجي  .٩١
 ٢٠٥ سعيد بن املسيب   .٩٢
 ٦٠٢ سفيان بن عيينة  .٩٣
 ٢٣٧ سفينة موىل رسول اهللا  صىل اهللا عليه وسلم  .٩٤
 ٥١٨ سلامن الفاريس  .٩٥
 ٢٣٤ َّسلمة بن املحبق  .٩٦
 ٥٧٦ سليامن بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي  .٩٧
 ٤٩  عبد القوي بن عبد الكريم الطويفسليامن بن  .٩٨



 
 

 ٦٩٤ 


 ١٠٨ سليامن بن موسى القريش، األموي  .٩٩

 ٥٩٤ سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية  .١٠٠
  عمرو بن عثامن بن قنرب الفاريس=سيبويه  .١٠١
 ٤٦ عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد السيوطي= السيوطي  .١٠٢
 ٢٠٥ الشنقيطيحممد األمني بن حممد املختار اجلكني = الشنقيطي  .١٠٣
 ٣٩٩ صفوان بن األصم  .١٠٤
 ٦٣٩ صفية بنت عبد املطلب  .١٠٥
 ٤٩ سليامن بن عبد القوي بن عبد الكريم الطويف= الطويف  .١٠٦
 ٦٤٧ عاصم بن عمر بن اخلطاب  .١٠٧
 ٥٩٨ عائذ بن عمرو بن هالل املزين  .١٠٨
َّعبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية النمريي احلراين، احلنبيل  .١٠٩ ُّ 
 ٢٨  بن إبراهيم بن سباع الفزاريعبد الرمحن  .١١٠
 ٤٦ عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد بن جالل الدين السيوطي  .١١١
 ١٧٤ عبد الرمحن بن القاسم، أبو عبد هللا العتقي  .١١٢
 َّعبد الرمحن بن سليامن بن سعد البغدادي، احلراين  .١١٣
 ١٧٢ عبد الرمحن بن عمرو بن أيب عمرو األوزاعي  .١١٤
 ٥١ األشبييل، املشهور بابن خلدونعبد الرمحن بن حممد    .١١٥
 ٥٩ عبد الرحيم بن احلسن بن عيل اإلسنوي  .١١٦
 عبد الصمد بن عبد الوهاب بن أيب الربكات احلسن بن حممد بن عساكر  .١١٧
 عبد العزيز بن عبد املنعم بن اخلرض بن شبل بن عبد احلارثي  .١١٨
 ١١٧ عبد اهللا بن بريدة بن احلصيب األسلمي  .١١٩
 عبد الرمحن بن عوفعبد اهللا بن   .١٢٠
 ٦٠٢ عبد اهللا بن عمرو بن العاص  .١٢١
 ٥٠ عبد اهللا بن قيس بن سليم  .١٢٢
 ١٠٩ عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج األموي  .١٢٣



 
 

 ٦٩٥ 


 ٤٦٥ عبداهللا بن زيد  .١٢٤
 ٤٠٣ عبيد اهللا بن احلسني بن دالل بن دهلم  .١٢٥
 ١٠٩ عثامن بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي  .١٢٦
 ٣٨٩ عطاء بن أيب رباح  .١٢٧
 عقبة بن عامر  .١٢٨
 ٥٢٧ عمر بن حممد بن رجاء أبو حفص العكربي= العكربي  .١٢٩
 ٥٧٢ علقمة بن قيس بن عبد اهللا النخعي  .١٣٠
 ٦٣٦ عيل بن حممد بن عبد الرمحن البغدادي اآلمدي  .١٣١
 عيل بن أمحد بن عبد الواحد بن أمحد البخاري  .١٣٢
 ٤٢ ِّعيل بن املبارك اللحياين  .١٣٣
 ٣٣٤  البكري القرطبيعيل بن خلف بن بطال  .١٣٤
 ٢١٤  بن عقيل عيل بن عقيل بن حممد  .١٣٥
 ٧٥ عيل بن حممد بن عبد امللك بن حييى احلمريي املعروف بابن القطان  .١٣٦
 ١١٩ عمر بن أيب سلمة بن عبد األسد القريش املخزومي  .١٣٧
 ٥٤٠ عمر بن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف القريش  .١٣٨
 دادي البزارعمر بن عيل بن موسى ابن خليل البغ  .١٣٩
 ٥٢٧ عمر بن حممد بن رجاء العكربي  .١٤٠
 ٥١٨ عمرو بن األحوص  .١٤١
 ٦١٨ عمرو بن الرشيد بن سويد الثقفي  .١٤٢
 ٤٥٦ عمرو بن شعيب بن حممد بن عبد اهللا بن عمرو بن العاص  .١٤٣
 ٢٣ عمرو بن عثامن بن قنرب الفاريس  .١٤٤
 ٤٣٨ عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة  .١٤٥
 ٥٣٣ األصم القريش العامريعمرو بن قيس بن زائدة بن   .١٤٦
 ٦١٠ بن مسعوداعمري موىل   .١٤٧
 ٤٩٠ عوف بن أيب مجيلة  .١٤٨



 
 

 ٦٩٦ 


 ٥٢٦ غزية بنت دودان  .١٤٩
 ٥٨٥ فاطمة بنت املنذر بن الزبري بن العوام األسدية  .١٥٠
ْفاطمة بنت قيس القرشية الفهرية  .١٥١ ِ ٥٢٦ 
 ٧٢ حييى بن زياد بن عبد اهللا بن منظور = الفراء  .١٥٢
 ٥٢٩  اخلدريةفريعة بنت مالك بن سنان  .١٥٣
 القاسم بن أيب بكر بن قاسم بن غنيمة  .١٥٤
 ١٨٥ َّالقاسم بن سالم البغدادي  .١٥٥
 ٦٤٦ القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق  .١٥٦
 القاسم بن حممد بن الربزايل الشافعي  .١٥٧
 ٤٨٢ قتادة بن دعامة بن قتادة السدويس  .١٥٨
 ١٢٨ قدامة بن مظعون  .١٥٩
 ٤٣ لرمحن الصنهاجيأمحد بن إدريس بن عبد ا= القرايف  .١٦٠
 ٤٠٣ عبيد اهللا بن احلسني بن دالل بن دهلم= الكرخي  .١٦١
 ٤٢ عيل بن املبارك= ِّاللحياين  .١٦٢
 ٥٨٢ الليث بن سعد  .١٦٣
 ٦٠ حممد بن عيل بن عمر التميمي املازري= املازري  .١٦٤
 ٤٠٥ ماعز بن مالك األسلمي  .١٦٥
 ٢٠٥ الشنقيطيحممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكني   .١٦٦
 ٥٨٢ حممد بن إبراهيم بن املواز   .١٦٧
 حممد بن أيب بكر بن أيوب، ابن القيم اجلوزية  .١٦٨
 حممد بن أمحد بن عبد اهلادي بن قدامة املقديس  .١٦٩
 حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي  .١٧٠
 ٤٥١ حممد بن جرير الطربي  .١٧١
 ٤٣ حممد بن زياد األعرايب  .١٧٢
 ١٨٤ حممد بن سريين  .١٧٣



 
 

 ٦٩٧ 


 ٥٢ لكرابييسحممد بن صالح ا  .١٧٤
 ٧٥ ُحممد بن عبد الرمحن بن ثوبان القريش  .١٧٥
 حممد بن عبد القوي بن بدران بن عبداهللا املرداوي  .١٧٦
 ٢٣ حممد بن عبداهللا بن حممد بن أمحد بن جماهد ،ابن نارص الدين  .١٧٧
 ٢٣ حممد بن عيل بن عبد الواحد األنصاري ابن الزملكاين  .١٧٨
 ٦٠ يحممد بن عيل بن عمر التميمي املازر  .١٧٩
 ١٠٩ حممد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا الزهري  .١٨٠
 حممد بن مفلح املقديس  .١٨١
 ٤٣ حممد بن مكرم بن منظور األنصاري  .١٨٢
 ٤٧ حممد بن ياسني بن حممد الفاداين  .١٨٣
 ٢٠٦ مرثد الغنوي  .١٨٤
ّمعقل بن سنان بن مظهر األشجعي  .١٨٥ َ ُ ١٦٦ 
 ١٠٣ معقل بن يسار بن عبد اهللا املزين  .١٨٦
َّاملنج  .١٨٧  ى بن عثامن بن أسعد أبو الربكات زين الدين التنوخيُ
 ١٢٠ املنذر بن الزبري بن العوام، القريش  .١٨٨
 ٢٤١ الشامىمهنا بن حييى   .١٨٩
 ٥٤٢ موسى بن أمري حاج بن حممد التربيزي  .١٩٠
 ١٦١ نافع موىل ابن عمر   .١٩١
 ٤٧٨ نرص بن عمران بن عصام  .١٩٢
ْنفيع الصائغ  .١٩٣ َ ُ ٤٣٧ 
 ٦٠٣ دة بن عمرونفيع بن احلارث بن كل  .١٩٤
 ٦١٩ هند بنت عتبة  .١٩٥
 حييى بن أيب منصور بن أيب الفتح بن رافع احلراين  .١٩٦
 ٧٢ حييى بن زياد بن عبد اهللا بن منظور األسلمي، الديلمي  .١٩٧
 ٥٨٦ حييى بن حممد بن هبرية    .١٩٨



 
 

 ٦٩٨ 


 ١٠٩ حييى بن معني   .١٩٩
 ٣٩٧ حسيل بن جابر بن ربيعة= اليامن العبيس   .٢٠٠
 ّالرمحن املزييوسف بن الزكي عبد   .٢٠١
 ٢٨ يوسف بن حييى القريش الدمشقي  .٢٠٢



 
 

 ٦٩٩ 




 ألمحد بن أيب بكر العلوي الشافعي، مطبوع يف مقدمة حتقيق االبتهاج يف بيان اصطالح املنهاج -١
 .النجم الوهاج

لـدكتور سـليامن  ا: أليب عبداهللا عبيداهللا بن حممد بن بطة احلنبيل، حتقيق ودارسةإبطال احليل -٢
 .هـ١٤٢٨العمري، دار عامل الفوائد للنرش والتوزيع، مكة املكرمة، الطبعة الثانية 

 : ألمحد بن عيل ابن حجر العسقالين، حققهإحتاف املهرة بالفوائد املبتكرة من أطراف العرشة -٣
الدكتور زهري النارص، وزارة الشؤون اإلسـالمية واألوقـاف، اململكـة العربيـة السـعودية، 

 .هـ١٤١٩بالتعاون مع اجلامعة اإلسالمية باملدينة، الطبعة األوىل، 
الدكتور حممد : جلالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي، حتقيق اإلتقان يف علوم القرآن -٤

 .هـ١٤٢٤الطبعة األوىل،   وحممد األتايس، مؤسسة النداء، أبو ظبي،،القيسة
 أبـو محـاد صـغري :كتوردال: نذر النيسابوري، حتقيقأليب بكر حممد بن إبراهيم بن امل اإلمجاع -٥

 .هـ١٤٢٠حنيف، مكتبة الفرقان ، عجامن، الطبعة الثانية، 
 حسـن إسـرب، دار : لتقي الدين ابن دقيق العيد، حققهإحكام األحكام رشح عمدة األحكام -٦

 .هـ١٤٢٣ابن حزم، لبنان، الطبعة األوىل،
 مبـارك :احلسني عيل بن حممد املـاوردي، حتقيـق أليب األحكام السلطانية والواليات الدينية -٧

 .هـ١٤٠٩البغدادي، مكتبة ابن قتيبة الكويت، الطبعة األوىل، 
 عيل البجاوي، دار إحياء الكتب: أليب بكر حممد بن عبداهللا ابن العريب، حتقيق أحكام القرآن -٨

 .هـ١٣٧٧العربية، الطبعة األوىل، 
حممد الصـادق قمحـاوي، دار :  اجلصاص، حتقيق لإلمام أيب بكر أمحد الرازيأحكام القرآن -٩

 . إحياء الرتاث العريب
  للحافظ أيب حممد عبداحلق بن عبدالرمحن اإلشبييل، rاألحكام الوسطى من حديث النبي  -١٠

 .هـ١٤١٦ وصبحي السامرائي، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األوىل، ، محدي السلفي:حتقيق
 يوسـف البكـري :قيم اجلوزية، حققهلبن أيب بكر ابن ا أليب عبداهللا حممد أحكام أهل الذمة -١١

 .هـ١٤١٨وشاكر العاروري، دار رمادي للنرش، الطبعة األوىل، 



 
 

 ٧٠٠ 

عبـد الـرزاق عفيفـي، :  لعيل بن حممد اآلمدي، تعليـق الشـيخاإلحكام يف أصول األحكام -١٢
 .هـ١٤٠٢املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثانية، 

 . أمحد بن عبداهللا األصبهاين، دار الكتاب اإلسالميأيب نعيملحافظ  لأخبار أصبهان -١٣
 لشيخ اإلسالم ابن تيمية أليب احلسن عيل بن حممد بن األخبار العلية من االختيارات الفقهية -١٤

 أمحد اخلليل، دار العاصمة، الرياض، الطبعة األوىل، :عباس البعيل الدمشقي احلنبيل، حققه
 . هـ١٤١٨

السـيد صـبحي  :ه وعلـق عليـهقـحممد بن نرص املـروزي، حق  أليب عبداهللاعلامءاختالف ال -١٥
 .هـ١٤٠٥ ، الطبعة األوىل،عامل الكتب، السامرائي

 .وصيل، دار الكتب العلمية، بريوت لعبد اهللا بن حممود بن مورود املاالختيار لتعليل املختار -١٦
جـامع  أليب زكريا النووي، والكتاب مشهور باألربعني النووية، مطبوع مع رشحه األربعني -١٧

 .العلوم واحلكم البن رجب
هبجة يوسف : للحافظ أيب الفداء إسامعيل بن كثري، حتقيق الفقيه إىل معرفة أدلة التنبيهإرشاد  -١٨

  . هـ١٤١٦أبو الطيب، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، 
د، يس، مكتبـة الرشـ حممد إدرالدكتور: للخليل بن عبد اهللا بن أمحد اخللييل، حتقيق اإلرشاد -١٩

 .هـ١٤٠٩الرياض، 
عبد اهللا بن : للرشيف أمحد بن حممد بن أيب موسى اهلاشمي، حتقيق اإلرشاد إىل سبيل الرشاد -٢٠

  .هـ١٤١٩عبد املحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 
للشـيخ حممـد نـارص الـدين األلبـاين، املكتـب  إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل -٢١

 .هـ١٤٠٥ة الثانية، إلسالمي، الطبعا
 جلار اهللا أيب القاسم حممود بن عمر الزخمرشي، دار صـادر، بـريوت، الطبعـة أساس البالغة -٢٢

 .هـ١٤١٢األوىل، 
االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلامء األقطار فيام تضمنه املوطأ من معاين الرأي  -٢٣

بـن عبـداهللا بـن حممـد بـن  أليب عمر يوسـف واآلثار ورشح ذلك كله باإلجياز واالختصار
بالتعاون مع مركز ، الدكتور عبد اهللا الرتكي:  حتقيقضمن موسوعة رشوح املوطأ،عبدالرب، 

 .هـ١٤٢٦ الطبعة األوىل، للبحوث، هجر



 
 

 ٧٠١ 

 الدكتور سعود الثبيتي، : ملحمد بن أيب سليامن البكري، حتقيقاالستغناء يف الفرق واالستثناء -٢٤
 .هـ١٤٠٨قرى، الطبعة األوىل، مركز إحياء الرتاث بجامعة أم ال

 عادل عبداملوجود وعـيل : ملحمد بن أيب سليامن البكري، حتقيقناء يف الفرق واالستثناءعتاال -٢٥
 .هـ١٤١١معوض، دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة األوىل، 

 حممد رشاد سامل، طبعة جامعة اإلمام حممـد بـن : لشيخ اإلسالم ابن تيمية، حتقيقاالستقامة -٢٦
 .هـ١٤١١اإلسالمية، الطبعة الثانية، سعود 

 : لإلمام أيب عمر يوسف بن عبداهللا بـن عبـدالرب، تصـحيحاالستيعاب يف معرفة األصحاب -٢٧
 .هـ ١٤٢٣عادل مرشد، دار األعالم، الطبعة األوىل، 

  أليب احلسن عيل بن حممد بن عبدالكريم املعروف بابن األثري،أسد الغابة يف معرفة الصحابة -٢٨
 .لرتاث العريب، لبناندار إحياء ا

 . أليب حييى زكريا األنصاري الشافعي، املكتبة اإلسالميةأسنى املطالب رشح روض الطالب -٢٩
مطبوع مـع اجلـامع لسـرية شـيخ أسامء مؤلفات شيخ اإلسالم ابن تيمية أليب رشيق املغريب،  -٣٠

 حممد عزيـر شـمس، وعـيل العمـران، إرشاف: خالل سبعة قرون، مجعه اإلسالم ابن تيمية
 . هـ١٤٢٢بكر بن عبد اهللا أبو زيد، دار عامل الفوائد، الطبعة الثانية، : الشيخ

عادل عبـداملوجود وعـيل : لتاج الدين عبدالوهاب بن عيل السبكي، حتقيق األشباه والنظائر -٣١
 .هـ١٤١١ ، بريوت، الطبعة األوىل، معوض، دار الكتب العلمية

لزين العابـدين بـن إبـراهيم بـن نجـيم، دار  األشباه والنظائر عىل مذهب أيب حنيفة النعامن -٣٢
 .هـ١٤١٣الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

:  حتقيق وتعليق جلالل الدين عبدالرمحن السيوطي،األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية -٣٣
 .هـ١٤١٨، الطبعة األوىل، ، سالمدار الحممد حممد تامر، وحافظ عاشور حافظ، 

 املعـروف بـابن الوكيـل، حتقيـق ، ملحمد بن عمر بن مكي بن عبد الصمدوالنظائراألشباه  -٣٤
 عادل الشيوخ، مكتبة الرشد، الريـاض، الطبعـة الدكتور أمحد العنقري، والدكتور :ودراسة
 .هـ١٤١٣األوىل، 

:  لرساج الدين عمر بن عيل األنصاري، املعروف بابن امللقن، حتقيق ودراسةاألشباه والنظائر -٣٥
 .خلضريي، إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية، باكستانمحد ا



 
 

 ٧٠٢ 

 البغدادي  للقايض أيب حممد عبد الوهاب بن عيل بن اإلرشاف عىل نكت مسائل اخلالف -٣٦
 .هـ١٤٢٠احلبيب بن طاهر، دار ابن حزم لبنان، الطبعة األوىل، : املالكي، حتقيق

:  النيسـابوري، حتقيـقاملنـذربـن أليب بكر حممد بـن إبـراهيم   عىل مذاهب العلامءاإلرشاف -٣٧
، الطبعـة األوىل، الدكتور أبو محـاد صـغري أمحـد األنصـاري، دار املدينـة للطباعـة و

      . هـ١٤٢٥
عيل البجاوي، :   للحافظ أمحد بن عيل بن حجر العسقالين، حتقيقاإلصابة يف متييز الصحابة -٣٨

 .هـ ١٤١٢دار اجليل، الطبعة األوىل، 
 للشيخ حممد األمني بن حممد املختار الشـنقيطي، دار ضاح القرآن بالقرآنأضواء البيان يف إي -٣٩

 .هـ١٤٢٦عامل الفوائد، مكة املكرمة، الطبعة األوىل، 
 زهـري الشـاويش، :ار، حتقيـقَّ للحافظ عمر بن عـيل البـزاألعالم العلية يف مناقب ابن تيمية -٤٠

 .هـ١٤٠٠املكتب اإلسالمي، لبنان، الطبعة الثالثة، 
  لشمس الدين أيب عبداهللا حممد بن أيب بكر املعروف بابن قيم وقعني عن رب العاملنيإعالم امل -٤١

 .هـ١٤٢٣، الدمام، الطبعة األوىل، مشهور حسن سلامن، دار ابن اجلوزي: اجلوزية، حتقيق
 خلري - قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني و-األعالم -٤٢

 .م١٩٩٥ار العلم للماليني، لبنان، الطبعة احلادية عرشة،الدين الزركيل، د
 الدكتور عيل أبو : لصالح الدين خليل بن إيبك الصفدي، حققهأعيان العرص وأعوان النرص -٤٣

 .هـ١٤١٨زيد ومجاعة، دار الفكر، سورية، الطبعة األوىل،
لقـيم اجلوزيـة، لإلمام أيب عبداهللا حممد بن أيب بكـر ابـن ا إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان -٤٤

 .هـ ١٣٥٧حممد حامد الفقي، مطبعة البايب احللبي، : حتقيق
 املعروف بابن هبرية، دراسـة ، للوزير أيب املظفر حييى بن حممداإلفصاح عن معاين الصحاح -٤٥

 حممـد حسـني األزهـري، دار العـال للـنرش والتوزيـع، القـاهرة، الطبعـة األوىل، :وحتقيـق
 ). إمجاع األئمة األربعة واختالفهم:  بعنوان حمقق الكتابهوقد طبع( هـ ١٤٣٠

 لشيخ اإلسالم أمحـد بـن عبـداحلليم بـن اقتضاء الرصاط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم -٤٦
العاصـمة، الطبعـة السادسـة،  نـارص العقـل، دار الـدكتور: عبدالسالم بن تيميـة، حتقيـق

 .هـ١٤١٩



 
 

 ٧٠٣ 

 الـدكتور :، دراسـة وحتقيـقيسلفـا بـن القطـان ا أليب احلسن عيلاإلقناع يف مسائل اإلمجاع -٤٧
 .هـ١٤٢٤فاروق محادة، دار القلم، دمشق، الطبعة األوىل، 

الدكتور عبـد اهللا بـن عبـد :  أليب بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري، حتقيقاإلقناع -٤٨
 . هـ١٤١٨العزيز اجلربين، مكتبة الرشد، رشكة الرياض للنرش والتوزيع، الطبعة الثالثة، 

  لرشف الدين موسى بـن حممـد بـن موسـى أبـو النجـا احلجـاوي ع لطالب االنتفاعاإلقنا -٤٩
 دار هجـر، الطبعـة األوىل، املحسـن الرتكـي، اهللا بـن عبـد  عبـدالـدكتور: املقديس، حتقيق

 .هـ١٤١٨
 حييـى : أليب الفضل عياض بن موسى اليحصبي، حتقيق الـدكتورإكامل املعلم بفوائد مسلم -٥٠

 .هـ١٤١٩قاهرة، الطبعة األوىل، إسامعيل، دار الوفاء، ال
 رفعـت عبـداملطلب، دار الوفـاء، الـدكتور:  لإلمام حممد بن إدريس الشـافعي، حتقيـقاألم -٥١

 .هـ١٤٢٢ىل، الطبعة األو
للحافظ أمحد بن عيل بـن حجـر العسـقالين، مطبعـة جملـس وزارة  إنباء الغمر بأنباء العمر -٥٢

 .هـ١٣٨٧عثامنية، حيدرأباد الدكن، املعارف ال
 حممـد أبـو الفضـل : أليب احلسن عيل بن يوسف القفطي، حتقيـقاه الرواة عن أبناه النحاةإنب -٥٣

إبراهيم، دار الفكر العريب، القاهرة، ومؤسسـة الكتـب الثقافيـة، بـريوت، الطبعـة األوىل، 
 .هـ١٤٠٦

  لعالء الدين أيب احلسن عيل بـن سـليامن املـرداوي، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف -٥٤
 .هـ١٣٧٧مد الفقي، مطبعة السنة املحمدية، الطبعة األوىل  حم:حققه

 أليب بكر حممد بن إبراهيم بـن املنـذر النيسـابوري، األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف -٥٥
  .هـ١٤١٤ الدكتور صغري أمحد حنيف، دار طيبة، الرياض، الطبعة الثانية، :حتقيق

 بـن عبـداهللا الزريـراين احلنـبيل، حتقيـق  لعبـدالرحيمإيضاح الدالئل يف الفرق بـني املسـائل -٥٦
 .هـ١٤١٤ الدكتور عمر بن حممد السبيل، مركز إحياء الرتاث بجامعة أم القرى:ودراسة

أمحد : ، حتقيق أمحد بن حييى الونرشييسأليب العباس  إيضاح املسالك إىل قواعد اإلمام مالك -٥٧
 .هـ١٤٠٠أبو طاهر اخلطايب، الرباط، 

 .، الطبعة األوىللضبيعيبراهيم ا إللطالقإيضاح حكم الزواج بنية ا -٥٨



 
 

 ٧٠٤ 

، )هــ٧٩٤ت ( لبدر الدين حممد بن هبادر بن عبداهللا الشافعي البحر املحيط يف أصول الفقه -٥٩
  عبدالسـتار أبـو غـدة والـدكتور : عمر بن سـليامن األشـقر، راجعـهالدكتور :قام بتحريره

 . حممد بن سليامن األشقر، وزارة األوقاف بالكويت الدكتور
عبد العظـيم الـديب، دار :  إلمام احلرمني أيب املعايل اجلويني، حتقيقربهان يف أصول الفقهال -٦٠

 .هـ١٤١٢الوفاء، الطبعة الثالثة، 
 . لزين الدين ابن نجيم احلنفي، دار املعرفة، بريوت، الطبعة الثانيةالبحر الرائق رشح كنز الدقائق -٦١
  .مسند البزار = زخارالبحر ال -٦٢
املوجـود وعـيل   عـادل عبـد:حيان حممد بن يوسـف األنـدليس، حتقيـق أليب البحر املحيط -٦٣

 .هـ١٤١٣معوض، دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة األوىل، 
 للقايض أيب الوليد حممد بن أمحد بن حممد ابن رشد القرطبـي، بداية املجتهد وهناية املقتصد -٦٤

 .هـ١٤١١٦، لبنان، الطبعة األوىل، ماجد احلموي، دار ابن حزم : حتقيق
 الـدكتور : لعامد الدين أيب الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري الدمشقي، حتقيقالبداية والنهاية -٦٥

عبداهللا الرتكي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسـات بـدار هجـر، دار هجـر، القـاهرة، 
 .هـ١٤١٧الطبعة األوىل، 

كاسـاين احلنفـي، دار   لعالء الدين أيب بكر بـن مسـعود البدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع -٦٦
 .الكتب العلمية ، لبنان 

عيل بن حممد :  أليب عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن القيم اجلوزية، حتقيقبدائع الفوائد -٦٧
 . هـ١٤٢٥العمران، دار عامل الفوائد، مكة املكرمة، الطبعة األوىل، 

 حفص عمر بن عيل بن أمحـد  لرساج الدين أيبالبدر املنري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري -٦٨
 مصطفى أبـو الغـيظ ومجاعـة، دار اهلجـرة للـنرش :األنصاري، املعروف بابن امللقن، حققه

 .هـ١٤٢٥والتوزيع، الثقبة، الطبعة األوىل، 
حممد أبو :  جلالل الدين عبدالرمحن السيوطي، حتقيقبغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة -٦٩

 .هـ١٣٨٤لبي ، الطبعة األوىل، الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى احل
 ألمحد الصاوي، دار املدار اإلسالمي، بلغة السالك ألقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك -٧٠

 .م٢٠٠٢الطبعة األوىل، 



 
 

 ٧٠٥ 

 
، ضبط )هـ٨٥٢ت ( للحافظ أمحد بن عيل بن حجر العسقالين بلوغ املرام من أدلة األحكام -٧١

 .هـ١٤٢٦الطبعة األوىل، أمحد بن سليامن، مكتبة الرشد، الرياض، : نصه
 أليب حممد حممود بن أمحد العيني، الشهري بنارص اإلسالم الرامفوري، البناية يف رشح اهلداية -٧٢

 .هـ١٤١١دار الفكر، بريوت، الطبعة الثانية، 
 أليب احلسن عيل بن عبد السالم التسويل، دار املعرفة للطباعة والنرش، البهجة يف رشح التحفة -٧٣

 .هـ١٣٩٧ة، ثالبريوت، الطبعة الث
 الدكتور : لشيخ اإلسالم أمحد بن عبداحلليم بن تيمية، حققهبيان الدليل عىل بطالن التحليل -٧٤

 . هـ١٤٢٢٥مام، الطبعة األوىل، أمحد اخلليل، دار ابن اجلوزي، الد
 للحافظ عـيل بـن حممـد بـن عبـدامللك بـن بيان الوهم واإلهيام الواقعني يف كتاب األحكام -٧٥

 .هـ١٤١٨الدكتور احلسني سعيد، دار طيبة، الطبعة األوىل، : قيقالقطان الفايس، حت
 لإلمام أيب احلسني حييـى بـن أيب اخلـري بـن سـامل العمـراين البيان يف مذهب اإلمام الشافعي -٧٦

، الطبعـة األوىل،  قاسـم حممـد النـوري، دار املنهـاج للطباعـة و:الشافعي، اعتنى به
 .هـ ١٤٢١

ار القلـم، الطبعـة حممد خري رمضـان، د: قاسم بن قطلوبغا، حتقيق أليب الفداء تاج الرتاجم -٧٧
 .هـ١٤١٣األوىل، 

عـيل :  للسيد حممـد مـرتىض احلسـيني الزبيـدي، حتقيـقتاج العروس من جواهر القاموس -٧٨
  .هـ١٤٠٧اهلاليل، ومجاعة، مطبعة حكومة الكويت، الطبعة الثانية، 

 يوسف بن أيب القاسم العبدري، الشهري  أليب عبداهللا حممد بنالتاج واإلكليل ملخترص خليل -٧٩
 .باملواق، مطبوع يف هامش مواهب اجلليل

عدنان : بن قايض شهبة األسدي، حتقيق  لتقي الدين أيب بكر بن أمحدتاريخ ابن قايض شهبة -٨٠
    .م١٩٩٤درويش، املعهد العلمي الفرنيس للدراسات العربية بدمشق، 

 نسخة ،، النارش الفاروق احلديثة للطباعة  ملحمد بن إسامعيل البخاريالتاريخ الكبري -٨١
 .مصورة عن الطبعة اهلندية

 أليب زيد عمر بن شبه النمريي الـبرصي، املعـروف بـابن شـبه، بـدون تاريخ املدينة املنورة -٨٢
 .معلومات نرش



 
 

 ٧٠٦ 

 .تاريخ مدينة السالم= تاريخ بغداد -٨٣
: بت اخلطيب البغدادي، حتقيق لإلمام احلافظ أيب بكر أمحد بن عيل بن ثاتاريخ مدينة السالم -٨٤

 .هـ ١٤٢٢الدكتور بشار عواد، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل، 
 أليب زيد عبيداهللا بن عمر الدبويس احلنفي، النارش مكتبة اخلـانجي، القـاهرة، تأسيس النظر -٨٥

 .هـ١٤١٥الطبعة الثانية، 
دين إبراهيم بـن فرحـون  للقايض برهان ال يف أصول األقضية ومناهج احلكامتبرصة احلكام -٨٦

 .حممد بن عبد الرمحن الشاغول، املكتبة األزهرية للرتاث: املالكي، مراجعة وتقديم
 للعالمة فخر الدين عثامن بن عيل الزيلعي احلنفي، بـوالق، تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق -٨٧

 .هـ ١٣١٣الطبعة األوىل، 
حمد الشيباين بـن حممـد بـن أمحـد  ملتبيني املسالك رشح تدريب السالك إىل أقرب املسالك -٨٨

 .م١٩٩٥الشنقيطي املوريتاين، دار الغرب اإلسالمي، لبنان، الطبعة الثانية، 
ملحمد خري رمضان يوسف، دار ابن حزم، ) ١٤١٥-١٣٩٧وفيات  (تتمة األعالم للزركيل -٨٩

 .هـ١٤١٨لبنان، الطبعة األوىل، 
 ،حممد رساج: قدوري، حتقيق الدكتور أليب احلسني أمحد بن حممد بن جعفر البغدادي الالتجريد -٩٠

 .هـ١٤٢٥الطبعة األوىل،  ، القاهرة، عيل مجعة حممد، دار السالم للطباعة و:والدكتور
 لعالء الـدين أيب احلسـن عـيل بـن سـليامن املـرداوي التحبري رشح التحرير يف أصول الفقه -٩١

، مكتبة الرشد، د عبد الرمحن اجلربين، وعوض القرين، وأمح: احلنبيل، دراسة وحتقيق
  .هـ١٤٢١الرياض، الطبعة األوىل، 

 ملحمد بن عبد الرمحن املباركفوري، قدم له واعتنـى بـه حتفة األحوذي رشح جامع الرتمذي -٩٢
 .رائد بن صربي بن أيب علفة، بيت األفكار الدولية: ّوخرج أحاديثه

شيخ عبد احلميد الرشواين،  مع حوايش ال ألمحد بن حجر اهليتمي،حتفة املحتاج برشح املنهاج -٩٣
 . دار الفكر، بريوت، نسخة مصورةوالشيخ أمحد بن قاسم العبادي،

 جلالل الدين عبـدالرمحن بـن أيب بكـر السـيوطي، تدريب الراوي يف رشح تقريب النواوي -٩٤
 طارق بـن عـوض اهللا، دار العاصـمة للـنرش والتوزيـع، الريـاض، الطبعـة األوىل، :حققه

 . هـ١٤٢٤



 
 

 ٧٠٧ 

 . أليب عبداهللا حممد بن أمحد الذهبي، دار إحياء الرتاثتذكرة احلفاظ -٩٥
خالـد بـن :  ملحمد سليامن، الشهري بناظر زاده، دراسة وحتقيقترتيب الآليل يف سلك األمايل -٩٦

 .هـ١٤٢٥عبد العزيز السليامن، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األوىل، 
 عمر ابن عبـاد، :بقوري، حتقيق أليب عبد اهللا حممد بن إبراهيم الترتيب الفروق واختصارها -٩٧

 .هـ١٤١٤طبعة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية باململكة املغربية، 
 للقايض عياض بـن موسـى بـن ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعيان مذهب مالك -٩٨

حممد بن تاويت الطبخي، وزارة األوقـاف والشـؤون اإلسـالمية ، : عياض السبتي، حتقيق
 .هـ١٤٠٣عة الثانية املغرب ، الطب

 . لعالء الدين عيل بن سليامن املرداوي، مطبوع مع الفروع البن مفلحتصحيح الفروع -٩٩
 للحـافظ أمحـد بـن عـيل بـن حممـد بـن حجـر تعجيل املنفعة بزوائد رجال األئمة األربعـة -١٠٠

 الدكتور إكرام اهللا إمداد احلق، دار البشـائر اإلسـالمية، لبنـان، :العسقالين، حتقيق ودراسة
 .هـ١٤١٦الطبعة األوىل، 

 أبولبابـة : الـدكتورحتقيق، ن سعد بن خلف أيب الوليد الباجيلسليامن ب التجريح والتعديل -١٠١
 .هـ١٤٠٦،  األوىل، الطبعة الرياض،دار اللواء للنرش والتوزيع ،حسني

 الـدكتور حممـد عبـدالرمحن : للعالمة عيل بن حممد الرشيـف اجلرجـاين، حتقيـقالتعريفات -١٠٢
 .هـ١٤٢٤دار النفائس، لبنان، الطبعة األوىل، املرعشيل، 

 أليب الطيب حممد شمس احلق العظيم آبـادي، مطبـوع بـذيل التعليق املغني عىل الدارقطني -١٠٣
 .سنن الدارقطني

 : ألمحد بن عيل ابـن حجـر العسـقالين، درايـة وحتقيـقتغليق التعليق عىل صحيح البخاري -١٠٤
 .هـ١٤٢٠ودار عامر، الطبعة الثانية، سعيد بن عبدالرمحن القزقي، املكتب اإلسالمي 

 حممـد عبـداحلق بـن  أليب املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: املسمى:تفسري ابن عطية -١٠٥
 .هـ١٤٢٣دليس، دار األندلس اخلرضاء، جدة، ودار ابن حزم، لبنان، الطبعة األوىل، نعطية األ

فى السيد، حممد السيد، حممد مصط:  للحافظ إسامعيل بن كثري، حتقيقتفسري القرآن العظيم -١٠٦
فضل، عيل أمحد، وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والـدعوة واإلرشـاد، الطبعـة األوىل 

 .هـ١٤٢٥



 
 

 ٧٠٨ 

حممـد عوامـة، دار ابـن :  للحافظ أمحد بن عيل بن حجر العسقالين، حتقيقتقريب التهذيب -١٠٧
 .هـ١٤١٦حزم، الطبعة األوىل، 

اسم حممد بن جزي الكلبـي الغرنـاطي املـالكي،  أليب القتقريب الوصول إىل علم األصول -١٠٨
حممد املختار بن حممد األمني الشنقيطي، مكتبـة ابـن تيميـة، مكتبـة العلـم : حتقيق الدكتور

 .هـ١٤١٤بجدة، الطبعة األوىل، 
 : للحافظ عبدالرمحن بن أمحد بن رجب احلنـبيل، ضـبط نصـهتقرير القواعد وحترير الفوائد -١٠٩

 .هـ١٤١٩عفان، اخلرب، الطبعة األوىل، مشهور حسن سلامن، دار ابن 
 .هـ، دار الكتب العلمية ، بريوت ١٤٠٣ البن أمري احلاج، الطبعة الثانية التقرير والتحبري -١١٠
 للحافظ أيب الفضل أمحد بن عيل بن حجر التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري -١١١

ن موسـى، أضـواء السـلف، الدكتور حممد الثـاين بـن عمـر بـ: العسقالين، دراسة وحتقيق
 .هـ١٤٢٨الرياض، الطبعة األوىل، 

 . للحافظ أيب عبداهللا حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي، مطبوع بحاشية املستدرك للحاكمالتلخيص -١١٢
 عنيـت لإلمـام عبـد الـرمحن بـن اجلـوزي ، يف عيون التاريخ والسري تلقيح فهوم أهل األثر -١١٣

 .لنموذجيةمكتبة اآلداب، املطبعة ا: بنسخه وحتقيقه
:  ملحفوظ بن أمحد بن احلسن أيب اخلطاب الكلوذاين احلنـبيل، حتقيـقالتمهيد يف أصول الفقه -١١٤

 حممد بن عيل بن إبراهيم، جامعة أم القرى، مركـز الدكتور و، مفيد حممد أبو عمشةالدكتور
 .هـ١٤٠٦ املكرمة، الطبعة األوىل، البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي ، مكة

 للحافظ أيب عمر يوسف بـن عبـداهللا بـن عبـدالرب  ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيدالتمهيد -١١٥
بالتعاون ، الدكتور عبد اهللا الرتكي:  حتقيق ضمن موسوعة رشوح املوطأ،النمري القرطبي،

 .هـ١٤٢٦ الطبعة األوىل، للبحوث، مع مركز هجر
د بن أمحد بن عبداهلادي املقديس،  للحافظ أيب عبداهللا حممتنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق -١١٦

 .هـ١٤٢٨ سامي جاد اهللا، وعبدالعزيز اخلباين، دار أضواء السلف، الطبعة األوىل، :حتقيق
 .ي، دار الكتب العلميةويب زكريا حميي الدين بن رشف النو لإلمام أهتذيب األسامء واللغات -١١٧
 إبـراهيم :، باعتنـاء لإلمام أيب الفضل أمحد بن عـيل بـن حجـر العسـقالينهتذيب التهذيب -١١٨

 .هـ ١٤١٦ وعادل مرشد، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، ،الزيبق



 
 

 ٧٠٩ 

:  للحافظ مجـال الـدين أيب احلجـاج يوسـف املـزي، حتقيـقهتذيب الكامل يف أسامء الرجال -١١٩
 .هـ ١٤١٨ بشار عواد، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، الدكتور

 .عبدالسالم هارون: ي، حققه وقدم له أليب منصور حممد بن أمحد األزهرهتذيب اللغة -١٢٠
  أليب عبداهللا حممد بن أيب بكر ابـن قـيم اجلوزيـة، مطبـوع مـعهتذيب سنن أيب داود -١٢١

 . للخطايبمعامل السننالسنن للمنذري و
 امللقب بصدر الرشيعة  املحبويب، لعبيد اهللا بن مسعود يف أصول الفقهالتوضيح رشح التنقيح -١٢٢

 .، بريوت دار الكتب العلميةيح عىل التوضيح، مطبوع مع التلوفي،احلن
 البن نارص الـدين شـمس توضيح املشتبه يف ضبط أسامء الرواة وأنساهبم وألقاهبم وكناهم -١٢٣

حممد نعيم العرقـويس، مؤسسـة الرسـالة، : الدين حممد بن عبد اهللا بن حممد القييس، حتقيق
 .هـ١٤١٤بريوت، الطبعة األوىل 

 حممد رضـوات الدايـة، : ملحمد عبدالرؤوف املناوي، حتقيقفالتوقيف عىل مهامت التعاري -١٢٤
 .هـ١٤٢٣كر ، دمشق، الطبعة األوىل دار الف

 أليب حاتم حممد بن حبان البستي، مطبعة جملس دائرة املعارف العثامنية اهلند، الطبعة الثقات -١٢٥
 .هـ١٣٩٨األوىل، 

عبداهللا : ، حتقيق الدكتور أليب جعفر حممد بن جرير الطربيجامع البيان عن تأويل آي القران -١٢٦
بن عبداملحسن الرتكي بالتعاون مـع مركـز البحـوث والدراسـات بـدار هجـر، دار هجـر 

 .هـ١٤٢٢للطباعة والنرش والتوزيع، الطبعة األوىل 
عبد اهللا بن عبد املحسن الرتكي، مؤسسة الرسـالة، : ، حتقيقاجلامع ألحكام القرآن للقرطبي -١٢٧

 .هـ١٤٢٩بريوت، الطبعة األوىل، 
 للقايض أيب يعىل حممد بن اجلامع الصغري يف الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل -١٢٨

 الـدكتور نـارص السـالمة، دار أطلـس للـنرش والتوزيـع، :احلسني الفراء البغدادي، حتقيق
 . هـ١٤٢١الرياض، الطبعة األوىل، 

الفقيـه أيب الفـرج  لإلمـام ًجامع العلوم واحلكم يف رشح مخسني حديثا مـن جوامـع الكلـم -١٢٩
ن طـارق عـوض اهللا، دار ابـ: عبدالرمحن بن شهاب  البغدادي الشهري بابن رجـب، حتقيـق

 .هـ١٤١٥اجلوزي، الطبعة األوىل، 
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حممد عزيـر شـمس، دار :  لشيخ اإلسالم أمحد بن عبداحلليم بن تيمية، حتقيقجامع املسائل -١٣٠
 .هـ١٤٢٢عامل الفوائد للنرش والتوزيع، مكة، الطبعة األوىل، 

أبوعبيـدة مشـهور بـن حسـن  : لإلمام أيب عيسى حممد بن عيسى الرتمذي، اعتنى بهاجلامع -١٣١
 .السلامن، مكتبة املعارف، الرياض، الطبعة األوىل

 .م الرازي، دار الفكر لإلمام أيب حممد عبدالرمحن بن أيب حاتاجلرح والتعديل -١٣٢
: بن حممـد البغـوي، حتقيـقأليب القاسم عبد اهللا  اجلعديات حديث عيل بن اجلعد اجلوهري -١٣٣

 .هـ١٤١٥رفعت فوزي عبد املطلب، النارش مكتبة اخلانجي بالقاهرة، الطبعة األوىل، 
 عبدالرمحن بن سالمة املزينـي، : أليب حممد عبداهللا بن يوسف اجلويني، حققهاجلمع والفرق -١٣٤

 .  هـ١٤٢٤دار اجليل، لبنان، الطبعة األوىل،
 الدكتور ناجي حسـن، :مد بن السائب الكلبي، حتقيق أليب املنذر هشام بن حممجهرة النسب -١٣٥

 .هـ١٤٢٥عامل الكتب، بريوت، الطبعة األوىل، 
 للدكتور عبـدالعزيز الطويـان، جهود الشيخ حممد األمني الشنقيطي يف تقرير عقيدة السلف -١٣٦

 .هـ١٤٢٧اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، عامدة البحث العلمي، الطبعة الثانية، 
 لصالح عبدالسميع اآليب األزهري، دار الفكر للطباعة إلكليل رشح العالمة خليلجواهر ا -١٣٧

 .والنرش، نسخة مصورة
 ملحيي الدين أيب حممد عبدالقادر بن حممد بن حممد القريش اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية -١٣٨

 الدكتور عبد الفتاح حممـد احللـو، مؤسسـة الرسـالة، بـريوت، ودار هجـر : حتقيق،احلنفي
 .هـ١٤١٣للطباعة والنرش والتوزيع، مرص، الطبعة الثانية، 

 لعالء الدين بن عيل بن عثامن املارديني، الشهري بـابن الـرتكامين، مطبـوع مـع اجلوهر النقي -١٣٩
 .السنن الكربى

 .، مطبوع يف هامش تبيني احلقائقحاشية أمحد الشلبي عىل تبيني احلقائق للزيلعي -١٤٠
 .يامن اجلمل، املكتبة التجارية الكربى لسلحاشية اجلمل عىل رشح املنهج -١٤١
 . الفكر للطباعة والنرش ملحمد عرفة الدسوقي، دارحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري -١٤٢
 لعـيل بـن أمحـد الصـعيدي العـدوي، دار إحيـاء حاشية العدوي عىل كفاية الطالب الرباين -١٤٣

 .الكتب العربية، مرص
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  . خليل للخريش هبامش رشح ، مطبوعحاشية العدوي عىل رشح خمترص خليل للخريش -١٤٤
 الطالب لسليامن بن حممد البجريمـي، املكتبـة اإلسـالمية، حاشية بجريمي عىل رشح منهاج -١٤٥

 .تركيا
، مع حاشية حاشية شهاب الدين القليويب عىل رشح جالل الدين املحيل عىل منهاج الطالبني -١٤٦

 .عمرية، دار إحياء الكتب العربية
، مـع حاشـية شـهاب الـدين لدين املحيل عىل منهـاج الطـالبنيحاشية عمرية عىل رشح جالل ا -١٤٧

 .القليويب
 وعـيل ،املوجـود عـادل عبـد:  أليب احلسن عيل بـن حممـد املـاوردي، حتقيـقاحلاوي الكبري -١٤٨

 .هـ١٤١٤معوض، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 
نزيه محاد، : ق للحافظ أيب الوليد سليامن بن خلف الباجي األندليس، حتقياحلدود يف األصول -١٤٩

 .هـ١٤٢٠دار اآلفاق العربية، الطبعة األوىل، 
 : للحافظ جالل الدين عبدالرمحن السيوطي، حتقيقحسن املحارضة يف أخبار مرص والقاهرة -١٥٠

 .هـ١٤٢٨مكتبة اخلانجي بالقاهرة، الطبعة األوىل: الدكتور عيل حممد عمر، النارش
بـن عبـداهللا األصـفهاين، دار الفكـر للـنرش  أليب نعـيم أمحـد حلية األولياء وطبقات األصـفياء -١٥١

 .عوالتوزي
 .هـ١٤٢٨ ملحمد كرد عيل، مكتبة ابن تيمية، القاهرة،الطبعة األوىل، خطط الشام -١٥٢
سـلامن، دار  مشهور بن حسـن : البيهقي، حتقيق أليب بكر أمحد بن احلسني بن عيلاخلالفيات -١٥٣

 .هـ١٤١٥الصميعي، الرياض، الطبعة األوىل، 
:  لعبد القادر بن حممد النعيمي الدمشـقي، عنـى بـنرشه وحتقيقـهخ املدارسالدارس يف تاري -١٥٤

 .م١٩٨٨جعفر احلسني، مكتبة الثقافة الدينية، 
 الـدكتور عبـداهللا : جلالل الدين عبدالرمحن السيوطي، حتقيقالدر املنثور يف التفسري باملأثور -١٥٥

 .هـ١٤٢٤لطبعة األوىل، الرتكي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية بالقاهرة، ا
  جلامل الدين أيب املحاسن يوسف بن حسن بن عبـداهلادي الدر النقي يف رشح ألفاظ اخلريف -١٥٦

 رضوان خمتار بـن غريبـة، دار املجتمـع جـدة، الدكتور:احلنبيل، املعروف بابن املربد، إعداد
 .هـ ١٤١١الطبعة األوىل، 
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لـدين أمحـد بـن عبـداحلليم بـن تيميـة، لإلمام أيب العباس تقي ا درء تعارض العقل والنقل -١٥٧
ة، الطبعـة األوىل،  حممد رشاد سامل، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسـالميالدكتور: حتقيق

 .هـ١٣٩٩
 ملحمد بن فرموزا، الشهري بمنال خرسوا احلنفي، مطبعة أمحد درر احلكام رشح غرر األحكام -١٥٨

  .كامل
ـدرر الكامنــة يف أعيــان املائــة الثامنــة -١٥٩  بــن حجــر العســقالين، دار اجليــل،  ألمحــداـل

 .هـ١٤١٤بريوت،
:   جلامل الدين أيب املحاسن يوسف بن تغري بردي، حتقيـقالدليل الشايف عىل املنهل الصايف -١٦٠

 .فهيم شلتون، جامعة أم القرى 
:   إلبراهيم بن عيل بن فرحون املالكي، حتقيقالديباج املذهب يف معرفة أعيان علامء املذهب -١٦١

 .بو النور، مكتبة دار الرتاث  حممود أالدكتور
 الدكتور حممد حجـي، دار الغـرب : لشهاب الدبن أمحد بن إدريس القرايف، حتقيقالذخرية -١٦٢

 .م١٩٩٤اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل، 
 : للحافظ عبدالرمحن بن أمحد بن رجب احلنبيل، حققه وعلق عليهالذيل عىل طبقات احلنابلة -١٦٣

 . هـ١٤٢٥مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة األوىل، الدكتور عبدالرمحن العثيمني، 
 : ملحمد أمني بن عمر الشهري بابن عابـدين، حققـه وعلـق عليـهرد املحتار عىل الدر املختار -١٦٤

 .هـ١٤٢١الدكتور حسام الدين فرفور، دار الثقافة والرتاث بسورية، الطبعة األوىل، 
 ملحمد بـن أيب بكـر ابـن  اإلسالم كافرَّالرد الوافر عىل من زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ -١٦٥

 زهري شاويش، املكتب اإلسـالمي، لبنـان، الطبعـة :نارص الدين الدمشقي الشافعي، حققه
 .هـ١٤١١الثالثة، 

 زهـري :  لإلمام أيب زكريـا حييـى بـن رشف النـووي، إرشافروضة الطالبني وعمدة املفتني -١٦٦
  .هـ١٤١٢الشاويش، املكتب اإلسالمي، الطبعة الثالثة،  

  ملوفـق الـدين روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبـل -١٦٧
 عبـدالكريم النملـة، الـدكتور األسـتاذ: عبداهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس، حتقيق

 .هـ ١٤١٦مكتبة الرشد ، الطبعة الرابعة، 
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عبداهللا نـذير : عمر الزخمرشي، حتقيقللعالمة جار اهللا أيب القاسم حممود بن  رؤوس املسائل -١٦٨
 .هـ ١٤٠٧أمحد، دار البشائر اإلسالمية، الطبعة األوىل، 

 أليب املواهب احلسني بن حممد العكربي احلنـبيل رؤوس املسائل اخلالفية بني مجهور الفقهاء -١٦٩
 والدكتور نارص السالمة، ،الدكتور خالد اخلشالن: من علامء القرن اخلامس اهلجري، حتقيق

 .هـ ١٤٢١ إشبيليا للنرش والتوزيع، الطبعة األوىل، دار
 : أليب جعفـر عبـداخلالق بـن عيسـى اهلاشـمي، دراسـة وحتقيـقرؤوس املسائل يف اخلالف -١٧٠

 .هـ١٤٢٤ لبنان، الطبعة األوىل، للطباعة الدكتور عبدامللك بن دهيش، دار 
ن عبدالرمحن بن عيل اجلوزي، املكتب   لإلمام أيب الفرج مجال الديزاد املسري يف علم التفسري -١٧١

 .هـ ١٤٠٧اإلسالمي ، الطبعة الرابعة، 
 شعيب :قيم اجلوزية، حققهل أليب عبداهللا حممد بن أيب بكر ابن ازاد املعاد يف هدي خري العباد -١٧٢

 .هـ١٤٠٥ وعبدالقادر األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، لبنان، الطبعة العارشة، ،األرنؤوط
 :وحتقيق  أليب منصور حممد بن أمحد األزهري، دراسة اإلمام الشافعيالزاهر يف غريب ألفاظ  -١٧٣

 .هـ ١٤١٩ عبداملنعم طوعي بشناين، دار البشائر اإلسالمية، الطبعة األوىل، الدكتور
  حممـد:  ملحمد بن إسامعيل الصنعاين، حتقيقسبل السالم رشح بلوغ املرام من أدلة األحكام -١٧٤

 .هـ١٤٢٤م، الطبعة الرابعة،  حالق، دار ابن اجلوزي، الدماصبحي
 ، بكـر أبـو زيـد:  ملحمد بـن عبـداهللا بـن محيـد، حتقيـقالسحب الوابلة عىل رضائح احلنابلة -١٧٥

 .هـ ١٤١٦عبدالرمحن العثيمني، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، .ود
  للشيخ حممد نارص الدين األلبـاين، سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها -١٧٦

 .هـ ١٤١٥عارف، مكتبة امل
  للشيخ حممد نارص الدين األلباين، مكتبة املعـارف، سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة -١٧٧

 .هـ ١٤٠٨الطبعة الرابعة، 
 ألمحد ميقري شميلة األهدل، مطبوع يف مقدمـة سلم املتعلم املحتاج إىل معرفة رموز املنهاج -١٧٨

 .حتقيق النجم الوهاج
أبوعبيـدة مشـهور بـن : أمحد بن شعيب النسائي، اعتنى به أليب عبدالرمحن)املجتبى(السنن  -١٧٩

 .حسن السلامن، مكتبة املعارف، الرياض، الطبعة األوىل



 
 

 ٧١٤ 

 مطبوع مع املنـة الكـربى  للحافظ أيب بكر أمحد بن احلسني بن عيل البيهقي،رىصغالسنن ال -١٨٠
حممد ضـياء الـرمحن األعظمـي، مكتبـة الرشـد، : رشح وختريج السنن الصغرى، للدكتور

 .هـ١٤٢٢لطبعة األوىل، ا
 حسـني شـلبي، مؤسسـة : أليب عبدالرمحن أمحد بن شعيب النسـائي، حققـهالسنن الكربى -١٨١

 .هـ ١٤٢١الرسالة، الطبعة األوىل، 
، نسـخة  للحافظ أيب بكر أمحد بن احلسني بن عيل البيهقي، دار الفكـر للـنرشالسنن الكربى -١٨٢

 .مصورة عن الطبعة اهلندية
أبوعبيـدة مشـهور بـن : سليامن بن األشعث السجستاين، اعتنـى بـهلإلمام أيب داود السنن  -١٨٣

 .حسن السلامن، مكتبة املعارف، الرياض، الطبعة األوىل
عبيـدة  أبـو: ف بابن ماجه، اعتنى بهوراهللا حممد بن يزيد القزويني املع لإلمام أيب عبدالسنن -١٨٤

 .مشهور بن حسن السلامن، مكتبة املعارف، الرياض، الطبعة األوىل
شعيب األرنؤوط وحسن شلبي، :  لإلمام عيل بن عمر الدارقطني، حققه وضبط نصهننالس -١٨٥

 .هـ١٤٢٤وعبداللطيف حرز اهللا، وأمحد برهوم، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، 
حبيـب الـرمحن األعظمـي، : للحافظ سعيد بن منصور بن شعبة، حققه وعلق عليـهالسنن  -١٨٦

 .هـ١٤٠٣وىل، الدار السلفية، اهلند، الطبعة األ
شعيب األرناؤوط، :  لشمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي، حتقيقسري أعالم النبالء -١٨٧

 .هـ١٤١٣مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة التاسعة، 
 . ملحمد بن حممد خملوف، دار الفكرشجرة النور الزكية يف طبقات املالكية -١٨٨
ي بـن أمحـد العكـري احلنـبيل   لشـهاب الـدين عبـداحلشذرات الذهب يف أخبار من ذهب -١٨٩

 .هـ ١٤١٣حممود األرناؤوط، دار ابن كثري، الطبعة األوىل، : الدمشقي، حتقيق
 أليب نة وإمجاع الصحابة والتابعني من بعدهمسرشح اعتقاد أصول أهل السنة من الكتاب وال -١٩٠

بعـة  الـدكتور أمحـد الغامـدي، دار طيبـة، الط:لكائي، حتقيقالالقاسم هبة اهللا بن احلسن ال
 .هـ١٤١٦الرابعة، 

طه :  ألمحد بن إدريس القرايف، حتقيقرشح تنقيح الفصول يف اختصار املحصول يف األصول -١٩١
 .عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات األزهرية



 
 

 ٧١٥ 

 .، دار صادر، بريوترشح اخلريش عىل خمترص سيدي خليل -١٩٢
 . ملحمد الزرقاين، دار اجليل، بريوترشح الزرقاين عىل موطأ مالك -١٩٣
 ملحمـد بـن زركيش عىل خمترص اخلرقي يف الفقه عىل مذهب اإلمام أمحـد بـن حنبـلرشح ال -١٩٤

 . عبداهللا بن عبدالرمحن اجلربين، الطبعة األوىلالشيخ: عبداهللا الزركيش املرصي، حتقيق
خليـل :  أليب احلسن احلنفي، املعروف بالسندي، حققه وخرج أحاديثهرشح سنن ابن ماجه -١٩٥

 .هـ١٤١٦نان، الطبعة األوىل، مأمون شيحا، دار املعرفة، لب
شعيب األرناؤوط، وزهري الشاويش، املكتب :  حلسني بن مسعود البغوي، حتقيقرشح السنة -١٩٦

 .هـ١٤٠٣اإلسالمي، الطبعة الثانية، 
 .م٢٠٠٢ ألمحد الدردير،، دار املدار اإلسالمي، الطبعة األوىل، الرشح الصغري -١٩٧
أبـو لبابـة، مكتبـة الرشـيد  : دين، حتقيق ملحمد أمني بن عمر بن عابرشح عقود رسم املفتي -١٩٨

 .هـ١٤٢١الوقف، كراتيش، الطبعة األوىل، 
:  لشمس الدين أيب الفرج عبدالرمحن بن حممـد بـن أمحـد بـن قدامـة، حتقيـقالرشح الكبري -١٩٩

 الدكتور عبداهللا بن عبداملحسن الرتكي، مطبوع مع املقنع واإلنصـاف، دار هجـر للطباعـة،
 .هـ ١٤١٥ الطبعة األوىل، مرص،

الـدكتور حممـد :  ملحمد بن أمحد الفتوحي املعروف بابن النجار، حتقيقرشح الكوكب املنري -٢٠٠
 . هـ١٤١٣نزيه محاد، مكتبة العبيكان، الرياض، .الزحييل، ود

ـقرشح اللـمـع -٢٠١ ـراهيم الـشـريازي، حتقـي ـرب :  أليب إـسـحاق إـب ـي، دار الـغ ـد ترـك عبداملجـي
 .هـ١٤٠٨اإلسالمي، الطبعة األوىل، 

 جلالل الـدين املحـيل، مطبـوع يف هـامش حاشـيتا قليـويب  عىل منهاج الطالبنيرشح املحيل -٢٠٢
 .وعمرية

 ملحمد بن صالح العثيمني، دار ابن اجلوزي، الدمام، الطبعـة الرشح املمتع عىل زاد املستقنع -٢٠٣
 .هـ١٤٢٤األوىل، 

: يـق ملنصور بن يونس البهويت، حتق) املنتهىدقائق أويل النهى(رشح منتهى اإلرادات  -٢٠٤
 .هـ١٤٢١عبد اهللا بن عبد املحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 

 .مطبوع مع حاشية اجلمل   لزكريا األنصاري،رشح املنهج -٢٠٥



 
 

 ٧١٦ 

 . ملحيي الدين أيب زكريا حييى بن رشف النووي، دار الفكررشح النووي عىل صحيح مسلم -٢٠٦
ر الدين عرت، دار نو: ، حتقيق لإلمام عبدالرمحن بن أمحد بن رجب احلنبيلرشح علل الرتمذي -٢٠٧

 .املالح للطباعة
شـعيب :  أليب جعفـر أمحـد بـن حممـد بـن سـالمة الطحـاوي، حتقيـقرشح مشكل اآلثـار -٢٠٨

 .هـ ١٤١٥األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 
 لإلمام أيب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي، دار الكتب العلمية، رشح معاين اآلثار -٢٠٩

 .هـ ١٤٠٧انية، الطبعة الث
 .ملحمد عليش، دار صادر رشح منح اجلليل عىل خمترص العالمة خليل -٢١٠
لماليـني، أمحد عبدالغفور عطار، دار العلم ل:  إلسامعيل بن محاد اجلوهري، حتقيقالصحاح -٢١١

 .هـ١٣٩٩الطبعة الثانية، 
يـايب، أبو قتيبة نظر حممـد الفر:  أليب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي، اعتنى بهالصحيح -٢١٢

 .هـ١٤٢٧دار طيبة، الرياض، الطبعة األوىل، 
 حممد مصطفى األعظمـي، الدكتور : أليب بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة، حققهالصحيح -٢١٣

 .هـ ١٤١٢املكتب اإلسالمي، الطبعة الثانية، 
عز الدين ضـيل وعـامر الطيـار : أليب عبداهللا حممد بن إسامعيل البخاري، اعتنى بهالصحيح  -٢١٤

 .هـ١٤٢٩ؤسسة الرسالة نارشون، لبنان،الطبعة األوىل، ويارس حسن، م
شـعيب : َّ، حققـه وخـرج أحاديثـه برتتيب عالء الدين عيل بن بلبانصحيح حممد بن حبان -٢١٥

 .هـ١٤١٤األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الثانية 
حممـد : ّ ألمحد بن محدان احلراين، خرج أحاديثه وعلـق عليـهصفة الفتوى واملفتي واملستفتي -٢١٦

    .هـ١٣٨٠نارص الدين األلباين، منشورات املكتب اإلسالمي، دمشق، الطبعة األوىل، 
الـدكتور مـازن بـن حممـد :  أليب جعفر حممد بن عمرو العقييل، قرأه وعلـق عليـهالضعفاء -٢١٧

 .هـ١٤٢٩الرسساوي، دار جمد اإلسالم، القاهرة، الطبعة األوىل، 
لسخاوي، دار اجليل س الدين حممد بن عبدالرمحن ا  لشمالضوء الالمع ألهل القرن التاسع -٢١٨

 .هـ١٤١٢لبنان، 
 الـدكتور: للقايض أيب احلسـني حممـد بـن أيب يعـىل الفـراء احلنـبيل، حتقيـق طبقات احلنابلة -٢١٩



 
 

 ٧١٧ 

ة عـام عـىل تأسـيس اململكـة، عبدالرمحن العثيمني، األمانـة العامـة لالحتفـال بمـرور مائـ
 .هـ١٤١٩

 الـدكتور: لتقي الدين بن عبدالقادر الدري احلنفي، حتقيق يةالطبقات السنية يف تراجم احلنف -٢٢٠
 .هـ١٤١٠عبدالفتاح احللو، دار الرفاعي، الرياض، ودار هجر للطباعة القاهرة، الطبعة األوىل، 

 الدكتور : لتاج الدين أيب نرص عبدالوهاب بن عيل السبكي، حتقيقطبقات الشافعية الكربى -٢٢١
الطناحي، هجر للطباعة والنرش، القاهرة، الطبعة الثانية،  والدكتور حممود ،عبدالفتاح احللو

 .  هـ١٤١٣
 عبداهللا اجلبـوري ، دار العلـوم، : جلامل الدين عبدالرحيم اإلسنوي، حتقيقطبقات الشافعية -٢٢٢

 .هـ١٤٠١
أكـرم البـويش، :  أليب عبداهللا حممد بن أمحد بن عبـد اهلـادي، حتقيـقطبقات علامء احلديث -٢٢٣

 .هـ١٤١٧ الرسالة، الطبعة الثانية، إبراهيم الزيبق، مؤسسة
  لإلمام تقي الدين أيب عمرو عـثامن بـن عبـدالرمحن الشـهرزوري طبقات الفقهاء الشافعية -٢٢٤

 ، بـريوت،  حميي الدين عيل نجيـب، دار البشـائر اإلسـالمية:املعروف بابن الصالح، حققه
 .هـ١٤١٣الطبعة األوىل، 

 عيل حممد  عمر ، مكتبة الثقافـة الدكتور :قيق البن قايض شهبة، حتطبقات الفقهاء الشافعية -٢٢٥
 .الدينية ، الطبعة األوىل

 الـدكتور عـيل حممـد عمـر، مكتبـة الثقافـة : أليب إسحاق الشريازي، حققهطبقات الفقهاء -٢٢٦
 .هـ١٤١٨الدينية، الطبعة األوىل، 

 .ن سعد، دار صادرب سعد بن منيع الزهري، املعروف با ملحمد بنالطبقات الكربى -٢٢٧
 العلمية، الطبعة دي، دار الكتبو الدين حممد بن عيل بن أمحد الدالشمس ملفرسينطبقات ا -٢٢٨

 .هـ١٤٠٣األوىل، 
 لزين الدين أيب الفضل عبد الرحيم بـن احلسـني العراقـي، طرح التثريب يف رشح التقريب -٢٢٩

 .هـ١٤١٣ولولده أيب زرعة، دار إحياء الرتاث العريب، مؤسسة التاريخ العريب، لبنان، 
 خالد العـك، دار : لنجم الدين أيب حفص عمر بن حممد النسفي، ضبط وتعليقبةطلبة الطل -٢٣٠

 .هـ١٤١٦النفائس، لبنان، الطبعة األوىل،



 
 

 ٧١٨ 

 حممـد السـعيد زغلـول، دار الكتـب : لشمس الـدين الـذهبي، حققـهالعرب يف خرب من غرب -٢٣١
 .هـ١٤١٥العلمية، لبنان، الطبعة األوىل، 

 أليب العبـاس أمحـد بـن حييـى مـوع والفـروقعدة الـربوق يف مجـع مـا يف املـذهب مـن اجل -٢٣٢
محـزة أبـو فـارس، دار الغـرب اإلسـالمي، الطبعـة األوىل، : الونرشييس، دراسـة وحتقيـق

 .هـ١٤١٠
األستاذ الدكتور أمحـد سـري :  للقايض أيب يعىل الفراء البغدادي، حتقيقالعدة يف أصول الفقه -٢٣٣

  .هـ١٤١٠مباركي، الطبعة األوىل 
: لإلمام أيب القاسم عبدالكريم بن حممد بن عبدالكريم الرافعي، حتقيق  العزيز رشح الوجيز -٢٣٤

 .هـ ١٤١٧ وعادل عبداملوجود، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، ،عيل معوض
 :جلالل الدين عبداهللا بن نجيم بن شاس، حتقيـق  عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة -٢٣٥

 .هـ١٤٢٣ب اإلسالمي ، الطبعة األوىل الدكتور محيد بن حممد حلمر، دار الغر
 لشهاب الدين أيب العباس أمحـد بـن إدريـس القـرايف، العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم -٢٣٦

 .هـ١٤٢٠الدكتور أمحد اخلتم، املكتبة املكية، الطبعة األوىل،: حتقيق
هلادي  أليب عبداهللا حممد بن أمحد بـن عبـداالعقود الدرية من مناقب شيخ اإلسالم ابن تيمية -٢٣٧

 طلعت بـن فـؤاد احللـواين، النـارش الفـاروق احلديثـة  للـنرش :الدمشقي الصاحلي، حتقيق
 .هـ١٤٢٢والتوزيع، مرص، الطبعة األوىل، 

 نشـأت بـن كـامل املرصي، : لشيخ اإلسالم أمحد بن عبداحلليم بن تيمية، ضبط نصهالعقود -٢٣٨
 .هـ١٤٢٣مكتبة املورد، الطبعة األوىل، 

 ، صبحي السامرائي:ب اجلامع أبو طالب القايض، حققهارتبه عىل كت، علل الرتمذي الكبري -٢٣٩
 .هـ١٤٢٩ وحممود الصعيدي، عامل الكتب، لبنان، الطبعة األوىل، ،وأبو املعاطي النوري

 للحافظ أيب حممد عبدالرمحن بن أيب حاتم حممد بن إدريس احلـنظيل الـرازي، حتقيـق العلل -٢٤٠
، الطبعـة  احلميـد، والـدكتور خالـد  الدكتور سـعد: بإرشاف،فريق من الباحثني

 .هـ١٤٢٧األوىل، 
ويص اهللا بن حممد عباس، دار :  لإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق وختريجالعلل ومعرفة الرجال -٢٤١

 .هـ١٤٢٧القبس، الطبعة الثانية، 



 
 

 ٧١٩ 

 فولفهارت، النارش مجعية املسترشقني : لنجم الدين الطويف، حتقيقعلم اجلذل يف علم اجلدل -٢٤٢
 .هـ١٤٠٨انية، األمل

 . ملحمد املجذوب، دار الشواف للنرش والتوزيع، الطبعة الرابعةعلامء ومفكرون عرفتهم -٢٤٣
 لبدر الدين أيب حممد حممود بن أمحد العيني، دار الفكر، عمدة القاري رشح صحيح البخاري -٢٤٤

 . بريوت
 .هلامم ألكمل الدين البابريت، مطبوع يف هامش فتح القدير البن االعناية رشح اهلداية -٢٤٥
 أليب الطيب حممد شمس احلق العظيم آبادى، قرأه واعتنـى عون املعبود رشح سنن أيب داود -٢٤٦

أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلامن، مكتبة املعارف للنرش : ّبه وعلق عليه، وخرج أحاديثه
 .م٢٠٠٩والتوزيع، الرياض، الطبعة األوىل، 

نرص البغـدادي املـالكي، حتقيـق  اختصار القايض عبدالوهاب بن عـيل بـن عيون املجالس -٢٤٧
 .هـ ١٤٢١إمباي بن كيبا كاه، مكتبة الرشد ، الطبعة األوىل، : ودراسة

حمي الدين القره داغي، :   لعبداهللا بن عمر البيضاوي، حتقيقالغاية القصوى يف دراية الفتوى -٢٤٨
 .دار اإلصالح، الدمام 

: ني حممـد رشف، مراجعـةحس:  أليب عبيد القاسم بن سالم، حتقيق الدكتورغريب احلديث -٢٤٩
 .هـ١٤٠٤عبد السالم هارون، اهليئة العامة لشئون املطابع األمريية، القاهرة، 

 عـز الدكتور: حتقيق ، القاسم خلف بن عبد امللك بن بشكوال أليبغوامض األسامء املبهمة -٢٥٠
  .هـ١٤٠٧  ، األوىلالطبعة ، بريوت،عامل الكتب،  وحممد كامل الدين،الدين عيل السيد

 الـدكتور: ، حتقيـقعايل عبدامللك اجلوينيإلمام احلرمني أيب امل ث األمم يف التيات الظلمغيا -٢٥١
 .هـ١٤٠٠ ن الدينية بقطر، الطبعة األوىل،عبدالعظيم الديب، الشؤو

وحممـد ،  عيل البجاوي:، حتقيق جلار اهللا حممود بن عمر الفائق يف غريب احلديث -٢٥٢
 .هـ١٤٢٦، الطبعة األوىل، إبراهيم، املكتبة العرصية، لبنان

 . الفقهية البن حجر اهليتمي الفتاوى الكربى، مطبوعة هبامشفتاوى شمس الدين بن أمحد الرميل -٢٥٣
 . البن حجر اهليتمي، دار صادر، بريوت الفقهيةالفتاوى الكربى -٢٥٤
، دار املعرفـة،  لإلمام أيب العباس تقي الدين أمحد بن عبـداحلليم بـن تيميـةالفتاوى الكربى -٢٥٥

 .انلبن



 
 

 ٧٢٠ 

هــ، نسـخة ١٤١١ لنظام الدين ومجاعة من علامء اهلنـد، دار صـادر، لبنـان،الفتاوى اهلندية -٢٥٦
 .مصورة عن طبعة بوالق

  لإلمام أمحد بن عيل بـن حجـر العسـقالين، رقـم كتبـه فتح الباري برشح صحيح البخاري -٢٥٧
 .هـ١٤٠٩خلطيب، دار الريان ، مرص،  قيص ا: حممد عبدالباقي، وراجعه:وأبوابه

 أليب عبداهللا حممد أمحد علـيش، الطبعـة العيل املالك يف الفتوى عىل مذهب اإلمام مالكفتح  -٢٥٨
 .األخرية

دار إحيـاء  لكامل الدين حممد بن عبدالواحد املعروف بابن اهلامم، فتح القدير للعاجز الفقري -٢٥٩
 .الرتاث العريب، بريوت

 الـدكتور :لسخاوي، حتقيق أليب اخلري حممد بن عبدالرمحن افتح املغيث برشح ألفية احلديث -٢٦٠
 والدكتور حممد آل فهيد، مكتبة دار املنهاج، الريـاض، الطبعـة األوىل، ،عبدالكريم اخلضري

 . هـ١٤٢٦
َالفرق بني الفرق -٢٦١ ِْ  إبـراهيم رمضـان، دار :لإلمام عبدالقاهر بن طاهر البغدادي، اعتنـى بـه  َ

 .هـ ١٤١٧املعرفة بريوت، الطبعة الثانية، 
 الـدكتور عبـداهللا بـن :س الـدين أيب عبـداهللا حممـد بـن مفلـح، حتقيـق لإلمام شـمالفروع -٢٦٢

 .هـ١٤٢٤عبداملحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، 
 عمـر القيـام، مؤسسـة :لشهاب الدين أيب العباس أمحد بن إدريس القرايف، حققـهالفروق   -٢٦٣

 .هـ١٤٢٤الرسالة، الطبعة األوىل،
 حممـد أبـو األجفـان :ل مسلم بن عيل الدمشقي، دراسة وحتقيـق أليب الفضالفروق الفقهية -٢٦٤

 .م١٩٩٢ومحزة أبو فارس، دار الغرب اإلسالمي، لبنان، الطبعة األوىل، 
دراسـة نظريـة وصـفية، ) مقوماهتا، رشوطها، نشأهتا، تطورها(الفروق الفقهية واألصولية  -٢٦٥

 .هـ١٤١٩ة األوىل،  للدكتور يعقوب الباحسني، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعتارخيية
 ُ واملعـروف بـابن سـنَينَة،ي،بـداهللا السـامر أليب عالفروق عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل -٢٦٦

 .هـ١٤١٨ حممد بن إبراهيم اليحيى، دار الصميعي، الرياض، الطبعة األوىل،:دراسة وحتقيق
مـد  الـدكتور حم: احلنفي، حققهألسعد بن حممد بن احلسني النيسابوريالفروق  -٢٦٧

 .هـ١٤٠٢طموم، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة الكويت، الطبعة األوىل، 



 
 

 ٧٢١ 

 جالل اجلهاين، دار البحوث للدراسـات : للقايض عبدالوهاب البغدادي، اعتنى بهالفروق -٢٦٨
 .هـ١٤٢٤اإلسالمية وإحياء الرتاث، ديب، الطبعة األوىل، 

ناديـة : لألستاذة الـدكتورةملسائل الفقهية الفروق يف القواعد األصولية دراسة تطبيقية عىل ا -٢٦٩
 .هـ١٤٢٩بنت رشيف العمري، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، 

 : بكر أمحد بن ثابت اخلطيب البغدادي، دراسة وحتقيـقأليب الفصل للوصل املدرج يف النقل -٢٧٠
 .هـ١٤١٨حممد الزهراين، دار اهلجرة للنرش والتوزيع، الثقبة، الطبعة األوىل، 

:  لإلمام نارص الدين أيب القاسم حممد بن يوسف السـمرقندي، دراسـة وحتقيـقالفقه النافع -٢٧١
 . هـ ١٤٢١ إبراهيم بن حممد العبود، مكتبة العبيكان، الطبعة األوىل، الدكتور

 . إحسان عباس، دار صادر، بريوت: ملحمد بن شاكر الكتبي، حتقيقفوات الوفيات والذيل عليها -٢٧٢
العيل حممد بن نظام الدين األنصاري، مطبوع مع املستصفى للغـزايل،  لعبد فواتح الرمحوت -٢٧٣

 .هـ١٣٢٤دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 
 ألمحد بن غنيم النفـراوي املـالكي، املكتبـة الفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين -٢٧٤

 .التجارية الكربى
 أليب الفيض الفرائد البهية يف نظم القواعد الفقهيةالفوائد اجلنية حاشية املواهب السنية رشح  -٢٧٥

 رمزي دمشـقية، دار البشـائر اإلسـالمية، لبنـان، :حممد ياسني بن عيسى الفاداين، اعتنى به
 .  هـ١٤١٧الطبعة الثانية، 

مكتب حتقيق الـرتاث : ملجد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي، حتقيق القاموس املحيط -٢٧٦
 .هـ١٤٩٧ؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، يف مؤسسة الرسالة، م

: بـد العزيـز بـن عبدالسـالم، حتقيـقللعالمة عز الـدين ع قواعد األحكام يف إصالح األنام -٢٧٧
 .هـ١٤٢١ والدكتور عثامن ضمريية، دار القلم دمشق، الطبعة األوىل، ،الدكتور نزيه محاد

 للدكتور اجليالين املرينـي، تالقواعد األصولية عند اإلمام الشاطبي من خالل كتابه املوافقا -٢٧٨
 .هـ١٤٢٣دار ابن القيم، دار ابن عفان، الطبعة األوىل، 

 - حتليلية-دراسة نظرية)  التطور- الدليلية- املصادر- املقومات-املبادئ( القواعد الفقهية  -٢٧٩
ـيلية ـة-تأـص ـة   تارخيـي ـاض، الطبـع ـد، الرـي ـة الرـش ـني، مكتـب ـوب الباحـس ـدكتور يعـق  لـل
 .هـ١٤١٨األوىل،



 
 

 ٧٢٢ 

 لشيخ اإلسالم أمحد بن عبداحلليم بـن )املعروف بالقواعد النورانية الفقهية(عد الكلية القوا -٢٨٠
 .هـ١٤٢٣ حميسن املحيسن، مكتبة التوبة، الرياض، الطبعة األوىل، :تيمية، حتقيق

 الـدكتور:  أليب بكر بن حممد بن عبداملؤمن املعروف بتقي الدين احلصـيني، حتقيـقالقواعد -٢٨١
 .هـ١٤١٨بة الرشد، الطبعة األوىل،  جربيل البصييل، مكتالدكتوروعبدالرمحن الشعالن، 

٢٨٢- ملحمد بن أمحد بن عثامن الـذهبي،
 

دالرب   للعالمة أيب عمر يوسف بن عبداهللا بن حممـد بـن عبـالكايف يف فقه أهل املدينة املالكي -٢٨٣
 حممد أحيد ولد ماديك املوريتاين، مكتبة الرياض احلديثة، الدكتور: النمري القرطبي، حتقيق

 .هـ١٤٠٦الطبعة الثالثة، 
عبـد اهللا بـن عبـد :  ملوفق الدين أيب حممد عبداهللا بن أمحد بن قدامة املقـديس، حتقيـقالكايف -٢٨٤

 واإلسـالمية بـدار هجـر، املحسن الرتكي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية
 .هـ١٤١٧الطبعة األوىل، 

 عـادل عبـداملوجود وعـيل : أليب أمحد عبداهللا بـن عـدي، حتقيـقالكامل يف ضعفاء الرجال -٢٨٥
 .معوض، دار الكتب العلمية، لبنان

 أبـو أنـس سـيد رجـب، دار الفضـيلة، : أليب عبيد القاسم بن سالم، حققـهكتاب األموال -٢٨٦
 .هـ١٤٢٨رص، الطبعة األوىل،الرياض، ودار اهلدي النبوي م

 جلنـة متخصصـة يف : ملنصور بن يونس البهـويت، حتقيـق وختـريجكشاف القناع عن اإلقناع -٢٨٧
 .هـ١٤٢٧وزارة العدل، وزارة العدل، الطبعة األوىل، 

 لعبدالعزيز البخـاري، النـارش الصـدف، م البزدويالكشف األرسار عىل أصول فخر اإلس -٢٨٨
 .باكستان

محـزة أبـو :  إلبراهيم بن فرحـون، حتقيـقمصطلح ابن احلاجبكشف النقاب احلاجب من  -٢٨٩
 .م١٩٩٠فارس، عبد السالم الرشيف، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل، 

أبـو عبـداهللا :  ألمحد بن عيل بـن ثابـت اخلطيـب البغـدادي، حتقيـق الكفاية يف علم الرواية -٢٩٠
 .السوريف، املكتبة العلمية ، املدينة املنورة 

 . جلالل الدين اخلوارزمي الكرالين، مطبوع فتح القدير البن اهلامم اهلدايةالكفاية عىل -٢٩١



 
 

 ٧٢٣ 

 أليب البقـاء أيـوب بـن موسـى احلسـيني الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية -٢٩٢
 .هـ١٤١٩عدنان درويش، حممد املرصي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية،: الكفوي، حتقيق

 نجم : ملرعي بن يوسف الكرمي احلنبيل، حتقيق ابن تيميةالكواكب الدرية يف مناقب املجتهد -٢٩٣
 .هـ١٤٠٦عبدالرمحن خلف، دار الغرب اإلسالمي، لبنان، الطبعة األوىل، 

 الدكتور:   لإلمام أيب حممد عيل بن زكريا املنبجي، حتقيقاللباب يف اجلمع بني السنة والكتاب -٢٩٤
 .هـ ١٤١٤لثانية حممد فضل عبدالعزيز املراد، دار القلم دمشق، الطبعة ا

 . للعالمة أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور، دار الفكرلسان العرب -٢٩٥
 عبـدالفتاح أبـو غـدة، :  للحافظ أمحد بن عيل بن حجر العسـقالين، اعتنـى بـهلسان امليزان -٢٩٦

 .هـ١٤٢٣مكتب املطبوعات اإلسالمية، حلب، الطبعة األوىل، 
برهان الدين إبراهيم بن حممد بن عبـداهللا بـن حممـد بـن  أليب إسحاق املبدع يف رشح املقنع -٢٩٧

 .هـ ١٤٠٠مفلح، املكتب اإلسالمي ، بريوت، 
 .هـ١٤١٤، دار املعرفة ، بريوت،  لشمس األئمة أيب بكر حممد بن أمحد املبسوط -٢٩٨
  للفقيـه عبـداهللا عبـدالرمحن املعـروف بـداماه أفنـدي، دار جممع األهنر رشح ملتقى األبحر -٢٩٩

 .هـ ١٣١٩ة للطباعة، العامر
عبـد اهللا بـن : للحافظ نور الدين عيل بن أيب بكر اهليثمي، حتقيقجممع الزوائد ومنبع الفوائد -٣٠٠

 .هـ١٤١٤حممد الدرويش، دار الفكر، 
زهـري عبداملحسـن :  أليب احلسني أمحد بن فـارس بـن زكريـا، دراسـة وحتقيـق جممل اللغة -٣٠١

 .هـ١٤٠٤ سلطان، مؤسسة الرسالة، بريوت،الطبعة األوىل
  لإلمام احلافظ صالح الدين أيب سعيد خليل بن كيكلدي املجموع املذهب يف قواعد املذهب -٣٠٢

 املكتبـة ،دار عامر، جميد عيل العبيدي، وأمحد خضري عباسالدكتور : حتقيقدراسة والعالين، 
 .هـ١٤١٥، املكية

 . الدين بن رشف النووي، دار الفكر  أليب زكريا حميياملجموع رشح املهذب -٣٠٣
 عبدالرمحن بن حممـد بـن قاسـم، :، مجع وترتيبجمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية -٣٠٤

المية هــ، حتـت إرشاف وزارة الشـئون اإلسـ١٤١٦جممع امللك فهد لطباعـة املصـاحف، 
 .واألوقاف والدعوة واإلرشاد



 
 

 ٧٢٤ 

ة  الـدكتور عبـداهللا بـن عبداملحسـن الرتكـي، مؤسسـ: ملجد الدين ابن تيمية، حتقيقاملحرر -٣٠٥
 .هـ١٤٢٨الرسالة، لبنان، 

هوريـة حسن زيدان طلبة، مكتبـة اجلم: لإلمام أيب حممد عيل بن أمحد بن حزم، حتقيقاملحىل  -٣٠٦
 .هـ١٣٩٠العربية ، مرص، 

دائـرة املعـاجم يف مكتبـة :  ملحمد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي، إخـراجخمتار الصحاح -٣٠٧
 .م١٩٩٥لبنان، مكتبة لبنان، الطبعة الثانية، 

:   أليب بكـر أـمحـد ـبـن ـعـيل اجلصـاص اـلـرازي، دراـسـة وحتقـيـقخمـترص اـخـتالف العـلـامء -٣٠٨
 .هـ ١٤١٧عبداهللا نذير أمحد، دار البشائر اإلسالمية ، بريوت، الطبعة الثانية، الدكتور

أيب :   لإلمام أيب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي احلنفـي، حتقيـقخمترص الطحاوي -٣٠٩
 ،نـة إحيـاء املعـارف النعامنيـة ، اهلنـد، مطبعـة دار الكتـاب العـريبالوفاء األفغاين، نرش جل

 .هـ ١٣٧٠
 : لشيخ اإلسالم أمحد بن عبداحلليم بن تيمية، صححه وعلـق عليـهخمترص الفتاوى املرصية -٣١٠

 .هـ١٣٩٧حممد حامد الفقي، دار نرش الكتب اإلسالمية، باكستان، الطبعة األوىل، 
 لعلوي بن أمحد السقاف الشـافعي املكـي،  الطلبة الشافعيةخمترص الفوائد املكية فيام حيتاجه -٣١١

يوسف بن عبد الرمحن املرعشـيل، دار البشـائر اإلسـالمية، الطبعـة : حتقيق وتعليق الدكتور
 . هـ١٤٢٥األوىل، 

 . للمنذري، مطبوع مع معامل السنن للخطايبخمترص سنن أيب داود -٣١٢
جلامل الدين عثامن بن عمـر بـن أيب  خمترص منتهى السؤل واألمل يف علمي األصول واجلدل -٣١٣

الدكتور نزيه محـادو، دار ابـن حـزم، : بكر، املعروف بابن احلاجب، دراسة وحتقيق وتعليق
 .هـ١٤٢٧بريوت، الطبعة األوىل، 

 .هـ١٤١٨ ملصطفى بن أمحد الزرقا، دار القلم، دمشق، الطبعة األوىل، املدخل الفقهي العام -٣١٤
 مالك بـن أنـس، روايـة سـحنون بـن سـعيد عـن اإلمـام  إلمام دار اهلجرةاملدونة الكربى -٣١٥

 .هـ١٤٢٤عبدالرمحن بن القاسم، دار عامل الكتب، 
 لإلمام أيب حممد عيل بن أمحد بن حزم، مراتب اإلمجاع يف العبادات واملعامالت واالعتقادات -٣١٦

 .هـ١٤١٩م، لبنان، الطبعة األوىل،  حسن أمحد أسرب، دار ابن حز:بعناية



 
 

 ٧٢٥ 

 شـعيب األرنـاؤوط، :أيب داود سـليامن بـن األشـعث السجسـتاين، حققـه لإلمام املراسيل -٣١٧
 .هـ١٤٠٨لة، الطبعة األوىل، مؤسسة الرسا

 إسـامعيل مرحبـا، :، مجـع ودراسـةمسائل اإلمام أمحد الفقهية رواية مهنا بن حييـى الشـامي -٣١٨
ملدينـة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، عامدة البحث العلمي، ومكتبـة العلـوم واحلكـم، ا

 .هـ١٤٢٦املنورة، الطبعة األوىل، 
الدكتور فضـل الـرمحن ديـن : ، حتقيق ودراسةمسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية ابنه صالح -٣١٩

 .هـ١٤٠٨حممد، الدار العلمية، دهلي، اهلند، الطبعة األوىل، 
ن  عـيل بـن سـليامالـدكتور: ، حتقيق ودراسـةمسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية ابنه عبد اهللا -٣٢٠

 .هـ١٤٠٦ املنورة، الطبعة األوىل، املهنا، مكتبة الدار باملدينة
زهـري : ، حتقيـق إسحاق بن إبراهيم بن هاينء النيسابوريمسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية -٣٢١

 .هـ١٤٠٠الشاويش، املكتب اإلسالمي، الطبعة األوىل، 
 . تيمية، الطبعة األوىل، مكتبة ابن أيب داود السجستاينرواية مسائل اإلمام أمحد بن حنبل -٣٢٢
 خالـد :، حتقيـقمسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهوية رواية إسحاق بن منصـور -٣٢٣

 ومجعة فتحي، دار اهلجرة للنرش والتوزيـع، الثقبـة، الطبعـة األوىل، ، ووئام احلويش،الرباط
 .هـ١٤٢٥

 الـدكتور :ء، حتقيـق للقـايض أيب يعـىل الفـرااملسائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني -٣٢٤
 .هـ١٤٠٥عبدالكريم بن حممد الالحم، مكتبة املعارف، الرياض، الطبعة األوىل، 

: ، تـأليفمسائل النكاح اإلمام األوزاعي وآراؤه الفقهيـة يف النكـاح دراسـة فقهيـة مقارنـة -٣٢٥
 .هـ١٤٣٠الدكتور حممد املنيع، دار اإلفهام، الطبعة الرابعة، 

صالح اللحـام، : ام أيب عبداهللا احلاكم النيسابوري، اعتنى به  لإلماملستدرك عىل الصحيحني -٣٢٦
 .هـ١٤٢٨دار ابن حزم، بريوت، والدار العثامنية، الطبعة األوىل، 

 حممد بن عبدالرمحن :، مجعه ورتبهاملستدرك عىل جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد ابن تيمية   -٣٢٧
 .هـ١٤١٨بن قاسم، الطبعة األوىل، 

 الـدكتور : أليب زرعة أمحد بن عبدالرحيم العراقي، حتقيقتن واإلسناداملستفاد من مبهامت امل -٣٢٨
 .هـ١٤١٤عبدالرمحن الرب، دار الوفاء للطباعة والنرش، الطبعة األوىل، 



 
 

 ٧٢٦ 

مساعد الفالح، مكتبة املعـارف، :  لنصري الدين حممد بن عبداهللا السامري، حتقيقاملستوعب -٣٢٩
 .هـ ١٤١٣الطبعة األوىل، 

 الـدكتور : حققـهَسنْجر بن عبد اهللا النارصي،:  رتبه، إدريس الشافعيمسند اإلمام حممد بن -٣٣٠
  .هـ١٤٢٦رفعت فوزي عبداملطلب، دار البشائر اإلسالمية، لبنان، الطبعة األوىل، 

 أيمن عيل أبو يامين، مؤسسة قرطبة، : أيب بكر حممد بن هارون الروياين، حققهسند الروياينم -٣٣١
 .هـ١٤٣٠الطبعة الثانية، 

،  ، وأقواله عـىل أبـواب العلـمtاروق أمري املؤمنني أيب حفص عمر بن اخلطاب مسند الف -٣٣٢
عبد املعطي قلعجي، دار الوفاء، املنصـورة، : لعامد الدين أيب الفداء إسامعيل بن كثري، حتقيق

 .هـ١٤١١الطبعة األوىل، 
بـة العلـوم ظ الرمحن زين اهللا، مكتو الدكتور حمف:بن عمر البزار، حققهأليب بكر أمحد املسند  -٣٣٣

 .هـ١٤٢٤واحلكم، املدينة املنورة، 
حسـني : َّميدي، حقق نصوصه وخرج أحاديثـهأليب بكر عبداهللا بن الزبري القريش احلاملسند  -٣٣٤

 .هـ١٤٢٣ سليم أسد، دار املأمون، دمشق، ودار املغني للنرش والتوزيع بالرياض، الطبعة الثانية،
 دار هجر، الطبعة الدكتور حممد الرتكي،: قيق أليب داود سليامن بن داود الطياليس، حتاملسند -٣٣٥

 .هـ١٤١٩األوىل، 
 حمفوظ الرمحن زين اهللا، دار العلوم واحلكم، املدينة : أليب سعيد اهليثم الشايش، حتقيقاملسند -٣٣٦

 .هـ١٤١٠املنورة، الطبعة األوىل، 
ر ، داحسـني سـليم أسـد الـداراين:  أليب حممد عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي، حتقيقاملسند -٣٣٧

 .هـ١٤٢١املغني، الطبعة األوىل، 
 حسـني سـليم أسـد، دار :أليب يعىل أمحد بن عيل بن املثنى التميمي املوصـيل، حققـهاملسند  -٣٣٨

 .هـ١٤١٢ق، سورية، الطبعة األوىل، الثقافة العربية، دمش
 الرسـالة،  شعيب األرنـؤوط وعـادل مرشـد، مؤسسـة: لإلمام أمحد بن حنبل، حققهاملسند -٣٣٩

 .هـ١٤١٦وىل، الطبعة األ
أمحد بن إبراهيم الذروي، دار الفضـيلة، : ، حتقيق الدكتوراملسودة يف أصول الفقه آلل تيمية -٣٤٠

 . هـ١٤٢٢الطبعة األوىل، 



 
 

 ٧٢٧ 

 نارص الدين األلبـاين، املكتـب : ملحمد بن عبداهللا اخلطيب التربيزي، حتقيقمشكاة املصابيح -٣٤١
 . هـ١٣٩٦اإلسالمي بريوت، الطبعة الثانية 

 أليب العباس أمحد بن أيب بكر بن إسامعيل البوصـريي، اجة يف زوائد ابن ماجهمصباح الزج -٣٤٢
 .دار اجلنان، لبنان

عادل مرشد، : ، اعتنى به عيل الفيومي   ألمحد بن حممداملصباح املنري يف غريب الرشح الكبري -٣٤٣
 .هـ١٤٢٥لة، بريوت، الطبعة األوىل مؤسسة الرسا

عبدالرمحن الوكيل، طبـع رئاسـة البحـوث : قيق لربهان الدين البقاعي، حتمرصع التصوف -٣٤٤
 .هـ١٤١٥العلمية، الرياض، 

حممـد : َّأليب بكر عبداهللا بن حممد بن أيب شيبة، حققه وقوم نصوصه وخرج أحاديثهاملصنف  -٣٤٥
 .هـ١٤٢٧عوامة، رشكة دار القبلة، جدة، الطبعة األوىل، 

حبيـب الـرمحن األعظمـي، :  للحافظ أيب بكر عبدالرزاق بن مهام الصنعاين، حتقيقاملصنف -٣٤٦
 .هـ١٤٠٣إلسالمي، الطبعة الثانية، املكتب ا

 : للحافظ أمحد بن عيل بـن حجـر العسـقالين، حققـهاملطالب العالية بزوائد املسانيد الثامنية -٣٤٧
 الدكتور سعد بن نارص الشثري، :الدكتور عبداهللا بن عبداملحسن التوجيري وآخرون، تنسيق

 .هـ١٤١٩لرياض، الطبعة األوىلدار العاصمة للنرش والتوزيع، ا
 للفقيه الشيخ مصطفى السيوطي الرحيباين، الطبعـة مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى -٣٤٨

 .  هـ١٤١٥الثانية، 
،  نرص الـدين فريـد واصـل، دار : جلامل الـدين اإلسـنوي، حتقيـقمطالع الدقائق -٣٤٩

 . م٢٠٠٧القاهرة، الطبعة األوىل، 
حلنـبيل،   لإلمام أيب عبداهللا شمس الدين حممد بن أيب الفتح الـبعيل اقنعاملطلع عىل أبواب امل -٣٥٠

 .هـ١٤٠١املكتب اإلسالمي، 
 إلدريس حممود إدريـس، مكتبـة الرشـد، الطبعـة مظاهر االنحرافات العقدية عند الصوفية -٣٥١

 .هـ١٤١٩األوىل، 
 .السنة املحمدية وحممد الفقي، مكتبة ،أمحد شاكر:  أليب سليامن اخلطايب، حتقيقمعامل السنن -٣٥٢
 إحسان : لياقوت احلموي الرومي، حتقيقمعجم األدباء  (إرشاد األريب إىل معرفة األديب -٣٥٣



 
 

 ٧٢٨ 

 .م١٩٩٣عباس، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل، 
 طـارق عـوض اهللا : للحافظ أيب القاسم سليامن بن أمحـد الطـرباين، حققـهاملعجم األوسط -٣٥٤

 .هـ١٤١٥طباعة والنرش، القاهرة، الطبعة األوىل، وعبداملحسن احلسيني، دار احلرمني لل
ر، بريوت، الطبعـة الثانيـة، لياقوت بن عبداهللا احلموي أيب عبداهللا، دار صاد معجم البلدان -٣٥٥

 .م١٩٩٥
 الـدكتور حممـد : ملحمد بن أمحد بن عثامن الـذهبي، حتقيـق)املعجم الكبري(معجم الشيوخ  -٣٥٦

 .هـ١٤٠٨بعة األوىل، الطائف، الط احلبيب اهليلة، مكتبة الصديق،
 محـدي :َّ للحافظ أيب القاسم سليامن بن أمحد الطرباين، حققه وخـرج أحاديثـهاملعجم الكبري -٣٥٧

 .هـ١٤٢٢عبداملجيد السلفي، دار إحياء الرتاث، الطبعة الثانية، 
 مكتـب حتقيـق الـرتاث يف مؤسسـة الرسـالة، : لعمر رضا كحالة، اعتنى بـهمعجم املؤلفني -٣٥٨

 .هـ١٤١٤طبعة األوىل، مؤسسة الرسالة، ال
معجم دمشق التارخيي األمـاكن واألحيـاء واملشـيدات ومواقعهـا وتارخيهـا كـام وردت يف  -٣٥٩

 للدكتور قتيبة الشهايب، منشـورات وزارة الثقافـة يف اجلمهوريـة العربيـة نصوص املؤرخني
 .م١٩٩٩السورية، دمشق، 

لرسالة، بريوت، الطبعـة  لعمر رضا كحالة، مؤسسة امعجم قبائل العرب القديمة واحلديثة -٣٦٠
 .هـ١٤١٤السابعة، 

، بـريوت، ور حممـد رواس قلعجـي، دار النفـائس وضعه األستاذ الدكتمعجم لغة الفقهاء -٣٦١
 .م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧الطبعة الثانية، 

 أليب عبيـد عبـداهللا بـن عبـدالعزيز البكـري معجم ما استعجم من أسامء البلدان واملواضع -٣٦٢
ارش مكتـبـة اـخلـانجي بالـقـاهرة، الطبـعـة الثالـثـة،  مـصـطفى الـسـقا، الـنـ:األـنـدليس، حقـقـه

 .هـ١٤١٧
 الـدكتور عبـداملعطي أمـني : أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي، حققهمعرفة السنن واآلثار -٣٦٣

 .هـ١٤١٢قلعجي، دار الوعي، حلب، الطبعة األوىل، 
زي، دار عـادل العـزا:  ألمحد بن عبداهللا بن أمحد أيب نعيم األصبهاين، حتقيقمعرفة الصحابة -٣٦٤

 .هـ ١٤١٩الوطن، الطبعة األوىل، 



 
 

 ٧٢٩ 

 ملحمد بن أمحد بن عبدالعزيز الشـهري بـابن النجـار، دراسـة معونة أويل النهى رشح املنتهى -٣٦٥
 الدكتور عبدامللك بن دهيش، دار خرض للطباعـة والـنرش، لبنـان، الطبعـة األوىل، :وحتقيق
 .هـ١٤١٦

 محـيش عبـداحلق، :البغـدادي، حتقيـق للقايض عبـدالوهاب املعونة عىل مذهب عامل املدينة -٣٦٦
 .هـ١٤٢٣النارش نزار مصطفى الباز، مكة، الطبعة األوىل، 

 ألمحد بـن حييـى املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوي علامء إفريقية واألندلس واملغرب -٣٦٧
ٌالونرشييس، خرجه مجاعة بإرشاف  الدكتور حممد حجي، دار املغـرب اإلسـالمي، الطبعـة :َّ

 .األوىل
حممـود فـاخوري وعبـد :  أليب الفتح نارص الدين املطرزي، حققـهملغرب يف ترتيب املعربا -٣٦٨

 .هـ١٣٩٩احلميد خمتار، مكتبة أسامة بن زيد، حلب، سورية، الطبعة األوىل 
  ملحمـد الرشبينـي اخلطيـب، مكتبـة مصـطفى مغني املحتاج عىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج -٣٦٩

 .هـ١٣٧٧ايب احللبي وأوالده بمرص، الب
 الـدكتور:  ملوفق الدين أيب حممد عبداهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقـديس، حتقيـقاملغني -٣٧٠

 عبـدالفتاح احللـو، دار هجـر، القـاهرة، الطبعـة الدكتور  و،عبداهللا بن عبداملحسن الرتكي
 .هـ ١٤١٢الثانية، 

ر القلـم صـفوان عـدنان داوودي، دا:   للراغب األصـفهاين، حتقيـقمفردات ألفاظ القرآن -٣٧١
 .هـ ١٤١٨دمشق، الطبعة الثانية، 

  للحافظ أيب العباس أمحد بـن عمـر بـن إبـراهيم املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم -٣٧٢
 وحممود بزال، دار ابـن ، وأمحد السيد، ويوسف بديوي،حميي الدين مستو: القرطبي، حتقيق

 .هـ١٤١٧كثري دمشق ، الطبعة األوىل، 
 عبدالسـالم هـارون، :ق وضـبطيـأمحد بن فارس بن زكريا، حتق أليب احلسني مقاييس اللغة -٣٧٣

 .هـ١٤٢٤رشكة الرياض للنرش والتوزيع، ودار اجليل، لبنان، 
عيل عبد الواحد وايف، :  لعبد الرمحن بن حممد بن خلدون، حتقيق الدكتورمقدمة ابن خلدون -٣٧٤

 .دار هنضة مرص
 :ن عمر البيضاوي، دراسـة وحتقيـقاهللا ب  لعبدمقدمة حتقيق الغاية القصوى يف دراية الفتوى -٣٧٥



 
 

 ٧٣٠ 

 والتوزيـع، الـدمام، الطبعـة عيل حميي الدين عىل القره داغي، دار اإلصالح للطبع 
 .األوىل

اهللا   لإلمام برهان الدين إبراهيم بن حممد بن عبداملقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد -٣٧٦
 .هـ١٤١٠الرشد، الطبعة األوىل، بة الرمحن العثيمني، مكت  عبدالدكتور: بن مفلح، حتقيق

 الدكتور:  لإلمام احلافظ أيب عيل احلسن بن أمحد بن البنا، حتقيقاملقنع يف رشح خمترص اخلرقي -٣٧٧
 .هـ١٤١٥العزيز بن سليامن البعيمي، مكتبة الرشد، الطبعة الثانية، عبد

 أمحد بن حممد بـن   لإلمام موفق الدين أيب حممد عبداهللا بناملقنع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل -٣٧٨
  الكبـري عبداهللا بن عبداملحسن الرتكي، مطبوع مـع الدكتور: قدامة املقديس، حتقيق

 .  هـ ١٤١٥واإلنصاف، دار هجر للطباعة، الطبعة األوىل، 
 أليب احلسن عيل بن مناهج التحصيل ونتائج لطاف التأويل يف رشح املدونة وحل مشكالهتا -٣٧٩

أمحد بن عيل الدمياطي، رشكة الرتاث الثقايف املغـريب بـالغرب  :سعيد الرجراجي، اعتنى به
 .هـ١٤٢٨ودار ابن حزم، لبنان، الطبعة األوىل، 

أيب معـاذ بـن :  للخالل ملوفق الدين عبداهللا بن أمحـد بـن قدامـة، حتقيـق من العللاملنتخب -٣٨٠
 .هـ١٤١٩عوض اهللا بن حممد، دار الراية، الطبعة األوىل، 

 أيب عبـداهللا مصـطفى بـن العـدوي، دار :، حتقيـق وتعليـقن محيداملنتخب من مسند عبد ب -٣٨١
 .هـ١٤٢٣بلنسية، الطبعة الثانية، 

 أليب الوليد سليامن بن خلف بن سعد البـاجي، دار الكتـاب املنتقى رشح موطأ اإلمام مالك -٣٨٢
 .ةني الطبعة الثا القاهرة،،إلسالميا

دار :  إسـحاق احلـويني، النـارش البن اجلارود، مطبوع مع خترجيه غوث املكدود أليباملنتقى -٣٨٣
 .هـ١٤٠٨الكتاب العريب، لبنان، الطبعة األوىل، 

 لتقي الـدين حممـد بـن أمحـد الفتـوحي، منتهى اإلرادات يف مجع املقنع مع التنقيح وزيادات -٣٨٤
 . هـ١٤١٩عبداهللا الرتكي، الطبعة األوىل، : الشهري بابن النجار، حتقيق الدكتور

 تيسـري فـائق أمحـد الـدكتور :لدين حممد بن هبادر الزركيش، حققه  لبدر ااملنثور يف القواعد -٣٨٥
 وزارة األوقاف والشؤون اإلسـالمية  بدولـة الدكتور عبد الستار أبو غدة، : راجعهحممود،

 .هـ ١٤٠٢الطبعة األوىل، مصورة عن الكويت، 



 
 

 ٧٣١ 

 الـدكتور : أليب العباس تقي الدين أمحد بن عبداحلليم بن تيمية، حتقيـقمنهاج السنة النبوية -٣٨٦
 .هـ١٤٠٦حممد رشاد سامل، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الطبعة األوىل، 

أمحـد الـدكتور :  لإلمام حميي الدين أيب زكريا حييى بن رشف النووي، حتقيقمنهاج الطالبني -٣٨٧
 .هـ ١٤٢١احلداد، دار البشائر اإلسالمية، الطبعة األوىل، 

عود بـن صـالح العطيشـان، مكتبـة العبيكـان، الطبعـة  للدكتور سمنهج ابن تيمية يف الفقه -٣٨٨
 .هـ١٤٢٠األوىل، 

  لإلمام عبدالرمحن بـن حممـد بـن عبـدالرمحن املنهج األمحد يف تراجم أصحاب اإلمام أمحد -٣٨٩
 .م١٩٩٧در، بريوت، الطبعة األوىل، حممود األرناؤوط، دار صا: العليمي احلنبيل، حتقيق

: جلامل الدين أيب املحاسن يوسف بن تغري بردي، حتقيق املنهل الصايف واملستوىف بعد الوايف -٣٩٠
 .هـ١٣٧٥أمحد يوسف نجايت، مطبعة دار الكتب املرصية، 

حممـد الـزحييل، دار القلـم، :  أليب إسحاق الشريازي، حتقيـقاملهذب يف فقه اإلمام الشافعي -٣٩١
 .هـ١٤١٧الدار الشامية، الطبعة األوىل،

مشـهور بـن حسـن آل :  الشـاطبي، حتقيـق موسىإلمام أيب إسحاق إبراهيم بنلاملوافقات  -٣٩٢
 .هـ ١٤١٧سلامن، دار ابن عفان، الطبعة األوىل، 

 أليب عبـداهللا حممـد بـن عبـدالرمحن املغـريب املعـروف خليـل مواهب اجلليل لرشح خمترص -٣٩٣
 .هـ١٤١٢باحلطاب، دار الفكر، الطبعة الثانية، 

إلسالمي، الطبعة واد، دار الغرب ابشار ع. د:  إلمام دار اهلجرة مالك بن أنس، حتقيقاملوطأ -٣٩٤
 .هـ١٤١٧الثانية، 

 . لعضد الدين اإلجيي، عامل الكتب، بريوتاملوقف يف علم الكالم -٣٩٥
عـيل : حتقيـق أليب عبداهللا حممد بن أمحد بـن عـثامن الـذهبي، ميزان االعتدال يف نقد الرجال -٣٩٦

 .البجاوي، دار املعرفة
 أليب جعفر أمحد بن حممـد  العلامء يف ذلكالناسخ واملنسوخ يف كتاب اهللا عز وجل واختالف -٣٩٧

 .هـ١٤٣٠د سليامن الالحم، دار العاصمة، الطبعة األوىل .أ: النحاس، حتقيق
 لشمس الدين أمحد بن قودر، املعروف بقايض زاده نتائج األفكار يف كشف الرموز واألرسار -٣٩٨

 .أفندي، وهي تكملة فتح القدير للكامل ابن اهلامم



 
 

 ٧٣٢ 

 أمحد : أليب البقاء حممد بن موسى بن عيسى الدمريي، عني بهاملنهاجالنجم الوهاج يف رشح  -٣٩٩
 .هـ١٤٢٥جاسم املحمد ومجاعة، دار املنهاج للنرش والتوزيع، جدة، الطبعة األوىل، 

 أليب الربكات كامل الـدين عبـدالرمحن بـن حممـد األنبـاري، نزهة األلباء يف طبقات األدباء -٤٠٠
 .هـ١٤٠٥كتبة املنار، األردن، الطبعة الثالثة،  الدكتور إبراهيم السامرائي، م:حتقيق

 للحافظ أمحد بـن عـيل ابـن حجـر نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر يف مصطلح أهل األثر -٤٠١
 . هـ١٤٢٢ الدكتور عبداهللا بن ضيف اهللا الرحييل، الطبعة األوىل، :العسقالين، حتقيق

: الزيلعـي احلنفـي، اعتنـى بـه جلامل الدين عبداهللا بن يوسف نصب الراية ألحاديث اهلداية -٤٠٢
 .هـ١٤٢٤حممد عوامة، دار القبلة اإلسالمية، جدة، الطبعة الثانية، 

إحسان عباس، : ّ ألمحد بن املقري التلمساين، حققهنفح الطيب من غصن األندلس الرطيب -٤٠٣
 .م١٩٩٧دار صادر، بريوت، الطبعة الثانية، 

 الوهاب النويري، مع اجلامع لسـرية  لشهاب الدين أمحد بن عبدهناية األرب يف فنون األدب -٤٠٤
حممـد عزيـر شـمس، وعـيل بـن حممـد : شيخ اإلسالم ابن تيمية خالل سبعة قرون، مجعـه

 . هـ١٤٢٢بكر بن عبد اهللا أبو زيد، دار عامل الفوائد، الطبعة الثانية، : العمران، إرشاف
ن محـزة الـرميل   لشمس الدين حممد بـن أيب العبـاس أمحـد بـهناية املحتاج إىل رشح املنهاج -٤٠٥

 .هـ ١٤١٤األنصاري الشهري بالشافعي الصغري، دار الكتب العلمية، 
 الـدكتور : إلمام احلرمني عبدامللك بن عبداهللا اجلويني، حققـههناية املطلب يف دراية املذهب -٤٠٦

 .هـ١٤٢٨عبدالعظيم الديب، دار املنهاج للنرش والتوزيع، جدة، الطبعة األوىل، 
  لإلمام جمد الدين أيب السعادات املبارك بن حممد  ابن األثري،  واألثرالنهاية يف غريب احلديث -٤٠٧

  .هـ١٤٢١ عيل بن حسن عبداحلميد، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل، :بإرشاف
 أليب حممد عبداهللا بن عبـدالرمحن النوادر والزيادت عىل ما يف املدونة من غريها من األمهات -٤٠٨

ر عبدالفتاح احللو، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، الطبعة  الدكتو:أيب زيد القريواين، حتقيق
 .م١٩٩٩األوىل، 

 الـدكتور عبداحلميـد اهلرامـة، : ألمحـد بابـا التنبكـي، عنايـةنيل االبتهاج بتطريـز الـديباج -٤٠٩
 .م٢٠٠٠منشورات دار الكاتب، طرابلس الغرب، الطبعة الثانية، 

 حممد صبحي حالق، :لشوكاين، حققه ملحمد بن عيل اار منتقى األخبارنيل األوطار من أرس -٤١٠



 
 

 ٧٣٣ 

 .هـ١٤٢٧دار ابن اجلوزي، الدمام، الطبعة األوىل، 
حافظ  و، حممد تامر: لعيل بن أيب بكر املرغيناين، حققه وعلق عليهاهلداية رشح بداية املبتدي -٤١١

 .هـ١٤٢٠لتوزيع، القاهرة، الطبعة األوىل، عاشور، دار السالم للنرش وا
 أليب اخلطاب حمفوظ بـن أمحـد يب عبداهللا أمحد بن حممد بن حنبلاهلداية عىل مذهب اإلمام أ -٤١٢

 والـدكتور مـاهر الفحـل، غـراس للـنرش ، الـدكتور عبـداللطيف مهـيم:الكلوذاين، حققه
 .هـ١٤٢٥والتوزيع، الكويت، الطبعة األوىل، 

 . لعبد الرمحن الوكيل، دار الكتب العلمية، بريوتهذه هي الصوفية -٤١٣
مجاعة من املسترشقني األملان، دار صادر ، : الدين الصفدي، حتقيق  لصالح الوايف بالوفيات -٤١٤

 .م ١٩٦٢بريوت، 
 لألمري حممد بن إسامعيل الصنعاين، دار إحياء الرتاث، لبنان، الطبعة األوىل، توضيح األفكار -٤١٥

 . هـ١٣٦٦
ر  وحممـد ثـامر، دا،أمحد إبـراهيم:   لإلمام حممد بن حممد الغزايل، حتقيقالوسيط يف املذهب -٤١٦

 .هـ١٤١٧السالم، الطبعة األوىل، 
  أليب العباس شمس الدين أمحد بـن حممـد أيب بكـر ابـن وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان -٤١٧

 . هـ١٣٩٧، بريوت،  إحسان عباس، دار صادرالدكتور:  حتقيقخلكان،



 
 

 ٧٣٤ 

  
 

 الصفحة املوضوع
 ١ املقدمة

 ٢ أمهية املوضوع
 ٢ املوضوعأسباب اختيار 
 ٢ هدف املوضوع

 ٤ ًضابط الفروق التي ستكون حمال للدراسة
 ٤ الدراسات السابقة

 ٨ منهج البحث
 ١٠ خطة البحث

نبذة عن علم ، و موجزة لشيخ اإلسالم ابن تيميةترمجة: الفصل التمهيدي
  الفروق

١٩ 

 ٢٠ ترمجة موجزة لشيخ اإلسالم ابن تيمية: املبحث األول
 ٤٠ نبذة عن علم الفروق: املبحث الثاين
 ٤١ ًتعريف الفروق لغة واصطالحا: املطلب األول
 ٤٩ نشأة علم الفروق وتطوره: املطلب الثاين

عالقة علم الفروق بالقواعد األصولية، والفقهية، واألشباه : املطلب الثالث
 والنظائر

٥٥ 

 ٥٩  أمهية علم الفروق الفقهية:الرابع املطلب
 ٦١ روق الفقهية يف النكاح الف: الفصل األول
 ٦٢ الفرق بني النكاح واألموال يف اشرتاط القبض: املبحث األول
 ٦٨ الفرق بني امللك يف النكاح وامللك يف البيع من حيث الوكالة: املبحث الثاين

 ٦٩ الفرق بني اخللوة بعقد النكاح، واخللوة باألمة واألجنبية: املبحث الثالث



 
 

 ٧٣٥ 

 الصفحة املوضوع
 ٨٧ النكاح يف والكناية الرصيح اللفظ بني قالفر :الرابع املبحث
 ٨٩ الطالق وكناية النكاح كناية بني الفرق :اخلامس املبحث
 ٩٠ .النكاح يف االستئذان يف والثيب البكر بني الفرق :السادس املبحث

 ٩٥ .الفرق بني أن تزوج املرأة أمتها، وبني أن تزوج نفسها: املبحث السابع
 ١٢٦ .املرأة إذن بدون التزويج يف والشاهد الويل بنيالفرق : املبحث الثامن
 ١٣٣ .الفرق بني اإلشهاد يف النكاح واإلشهاد يف البيع: املبحث التاسع
 ١٤٢ .وبني اشرتاط الويل يف النكاح، الفرق بني اشرتاط اإلشهاد: املبحث العارش

 ١٤٥ .فالفرق بني أن يكون التحريم لعني املرأة أو لوص: املبحث احلادي عرش
 ١٥٣ .الفرق بني احلليلة و الربيبة: املبحث الثاين عرش
 ١٥٧ .البيع يف والرشوط النكاح يف الرشوط بني الفرق: املبحث الثالث عرش
 ١٥٨ . الفرق يف النكاح بني نفي املهر وفساده: املبحث الرابع عرش
وجوبه وبني من اعتقد ، الفرق بني طلب النكاح بال مهر: املبحث اخلامس عرش

 .ِّولكن مل يقدره
١٦٠ 

 ١٧١ .، وبني نكاح املتعة الفرق بني النكاح بنية الطالق: املبحث السادس عرش
 ١٨٠ .الفرق بني نكاح املتعة ونكاح التحليل : املبحث السابع عرش
 ١٩٠ .الفرق بني النكاح بنية الطالق وبني نكاح التحليل: املبحث الثامن عرش
 ١٩٦ .و بني النكاح املؤقت، فرق بني النكاح املرشوط فيه الطالقال: املبحث التاسع عرش
 ٢٠٣ .الفرق بني  نكاح البغي، ونكاح الكافرة: املبحث العرشون

الفرق بني أن يشرتط الرجل ترك حق املرأة، وبني : املبحث احلادي والعرشون
 .أن تشرتط ترك حقه

٢١٤ 

يح، وبني الرشط الفاسد يف الفرق بني الرشط الصح: املبحث الثاين والعرشون
 النكاح 

٢١٥ 



 
 

 ٧٣٦ 

 الصفحة املوضوع
الفـرق بـني الرشوط الفاسـدة يف النكـاح، وبـني : املبحث الثالث والـعرشون

 الرشوط الفاسدة يف البيع يف صحة العقد
٢٢٠ 

َالفرق بني اشرتاط التزويج عىل األمة إذا اعتقت، : املبحث الرابع والعرشون
 وبني اشرتاطه عىل العبد 

٢٢٢ 

 ٢٢٣ الفرق بني الفسوخ يف النكاح والفسوخ يف البيع: مس والعرشوناملبحث اخلا
الفرق بني فسخ النكاح بعيـب أو إعسـار وبـني : املبحث السادس والعرشون

 فسخ نكاح املعتقة حتت العبد 
٢٢٨ 

الفرق بني ما عقده الكفار من األنكحة مع : املبحث السابع والعرشون
 التحريم، وبني ما عقدوه بغري رشع 

٢٢٩ 

َالفرق بني إعارة أمة الرجل للوطء، و بني إعارهتا : املبحث الثامن والعرشون
 للخدمة

٢٣٠ 

َالفرق بني وطء الرجل أمة امرأته وبني وطئه أمة : املبحث التاسع والعرشون َ
 غريها

٢٣٣ 

الفرق بني استثناء منفعة البضع للمعتقة وبني استثناء منفعة : املبحث الثالثون
 اخلدمة

٢٣٦ 

 ٢٤٠ الفروق الفقهية يف الصداق: الفصل الثاين
 ٢٤١ الفرق بني احلرضية والبدوية فيام إذا تزوجتا عىل بيت: املبحث األول
ًالفرق بني أن يكون املهر مخرا  أو خنزيرا: املبحث الثاين ً ٢٤٩ 

الفرق بني رضا االبن الصغري وعدم رضاه فيام إذا زوجه أبـوه : املبحث الثالث
 ل أو أزيدبمهر املث

٢٥٩ 

 ٢٦٦ الفرق بني النكاح بمهر املثل، والبيع بثمن املثل: املبحث الرابع
 ٢٦٨ الفرق بني تربع املرأة بالصداق وبني املعاوضة به بعد الطالق: املبحث اخلامس



 
 

 ٧٣٧ 

 الصفحة املوضوع
 ٢٧٥ الفرع بني وقت استقرار املهر ووقت وجوب النفقة: املبحث السادس
ًرجل بامرأته بني أن يكونا صائمني فرضـا أو الفرق يف خلوة ال: املبحث السابع

 ًنفال يف استقرار املهر
٢٧٧ 

 ٢٨٦ الفرق بني االختالف يف قدر الصداق قبل الدخول وبعده: املبحث الثامن
 ٢٩٦ الفرق بني نفي املهر ونفي النفقة والقسم : املبحث التاسع
ارة والبيـع الفرق بني النكاح بدون فرض املهـر، وبـني اإلجـ: املبحث العارش

 بدون تبيني األجر
٣٠٣ 

الفرق بني من تزوجت وسكتت عن تقدير املهـر و بـني : املبحث احلادي عرش
 من تزوجت بمعني أو موصوف فيام إذا تلف الصداق

٣٠٥ 

الفرق بني ترك حضور الوليمة وشهود اجلنازة عند وجود : املبحث الثاين عرش
 املنكر فيهام

٣١٥ 

رق بـني اإلذن  للذميـة بـاخلروج للكنيسـة، واإلذن الفـ: املبحث الثالث عرش
 للمسلمة باخلروج للمسجد

٣٢٨ 

 ٣٣٨ الفروق الفقهية يف اخللع:الفصل الثالث 
 ٣٣٩ الفرق بني اخللع و الطالق يف العدة: املبحث األول
 ٣٥٤ الفرق بني اخللع املطلق واخللع بلفظ الطالق  : املبحث الثاين

 ٣٥٦  أن خيالع األب عن ابنته، وبني أن يسقط مهرها الفرق بني: املبحث الثالث
 ٣٦٦ الفرق بني عوض اخللع والصداق : املبحث الرابع
 ٣٧٤ الفرق بني الغرر يف املخالع به، وبني الغرر يف الصداق: املبحث اخلامس
 ٣٧٥ الفرق بني اخللع والطالق يف احليض: املبحث السادس
ًعة واملنكوحة نكاحا فاسدا يف العدةالفرق بني املختل: املبحث السابع ً ٣٨٤ 



 
 

 ٧٣٨ 

 الصفحة املوضوع
 ٣٨٥ الفروق الفقهية يف الطالق : لفصل الرابعا

 ٣٨٦ الفرق بني طالق اهلازل، وبني طالق املكره والسكران: املبحث األول
 ٤١٨ الفرق بني احلشيشة والبنج يف وقوع الطالق لشارهبا: املبحث الثاين

رشعي والطالق البدعي يف قدر املفسدة الفرق بني الطالق ال: املبحث الثالث
 املرتتبة عليهام

٤١٩ 

 هل :له قيل إذا قوله وبني بامرأة، يل لست : الزوج قول بني الفرق :الرابع املبحث
 ال :فقال ؟ امرأة لك

٤٢٤ 

 ٤٣١  بالظهار والفرقة بالطالق الفرقة بني الفرق :اخلامس املبحث
 ٤٣٣ ق والعتاق واحللف هبامالفرق بني ايقاع الطال: املبحث السادس

 ٤٤٥ به املحلوف والطالق وصفه، املقصود الطالق بني الفرق :السابع املبحث
 طالق أنت :قوله وبني ألف، وعليك طالق أنت : قوله بني الفرق :الثامن املبحث
  بألف

٤٤٦ 

 الطـالق وبـني واحـد، جملـس يف الـثالث الطـالقالفرق بني  :التاسع املبحث
   السجم يف الثالث

٤٤٧ 

 ٤٤٨ ًالفرق يف املطلق ثالثا بني أن يريد الواحدة أو أكثر :العارش املبحث
 الطـالق يف هبـا املـدخول وغـري هبـا املـدخول بني الفرق :عرش احلادي املبحث
  كلامت أو واحدة بكلمة واحد طهر يف الثالث

٤٥٠ 

 ٤٥١ املعلق والعتق املعلق الطالق بني الفرق :عرش الثاين املبحث
 والـذي الفرقـة، به يقصد الذي الطالق تعليق بني الفرق :عرش الثالث املبحث
  اليمني به يقصد

٤٥٣ 

 ٤٥٤ ال أو عدة يف يكون أن بني الطالق تعليق يف الفرق :عرش الرابع املبحث
 عنـد الطـالق وقـوع يقصـد الـذي الرشط بـني الفـرق :عرش اخلامس املبحث

  عدمه يقصد الذي الرشط و حصوله،
٤٦٣ 



 
 

 ٧٣٩ 

 الصفحة املوضوع
 ٤٦٤ فيه والشك الطالق يف احللف بني الفرق :عرش السادس املبحث
 ٤٧٢ واملستقبل املايض عىل احللف بني الطالق يف الفرق :عرش السابع املبحث
 يف واالسـتثناء ، بـالطالق احللـف يف االستثناء بني الفرق :عرش الثامن املبحث
  الطالق

٤٧٣ 

 ٤٨٨ االستثناء يف والعتاق الطالق بني الفرق :عرش التاسع املبحث
 ٤٨٩ بالعتاق واليمني بالطالق اليمني بني الفرق :العرشون املبحث
 ٤٩٠ بالنذر واليمني بالطالق اليمني بني الفرق :والعرشون احلادي املبحث
 وبـني اهللا، شـاء إن طالق أنت :الزوج قول بني الفرق :والعرشون الثاين املبحث

 نفال شاء إن طالق أنت : قوله
٤٩٢ 

 كذا ألفعلن يلزمني الطالق : الزوج قول بني الفرق :والعرشون الثالث املبحث
  -اهللا شاء إن– طالق أنت :قوله وبني ،-اهللا شاء إن–

٤٩٧ 

 يف يكـون أن  الفرق يف االسـتغراق يف الطـالق بـني:والعرشون الرابع املبحث
  حمله يف يكون أن وبني نفسه،

٤٩٨ 

الفرق بني دفع عوض الطـالق لتخلـيص املـرأة،  :والعرشون اخلامس املبحث
 وبني دفعه لإلرضار هبا

٤٩٩ 

 وبني طالق، فامرأيت  كذا فعلت إن :قوله بني الفرق :والعرشون السادس املبحث
 حر فعبدي :قوله

٥٠٧ 

 ٥٠٨ باملوت والبينونة بالطالق البينونة بني الفرق :والعرشون السابع املبحث
 ٥٠٩ لفقهية يف الرجعةالفروق ا: الفصل اخلامس
 ٥١٠ الفرق بني املطلقة الرجعية والزوجة: املبحث األول
 ٥٢٤ الفرق بني املطلقة الرجعية والبائن: املبحث الثاين

 ٦٣٩ الفرق بني إسقاط الرجعة، وإسقاط العدة: املبحث الثالث



 
 

 ٧٤٠ 

 الصفحة املوضوع
 ٥٤٥ الفروق الفقهية يف الظهار: الفصل السادس
 ٥٤٦ ظهار واحللف بهالفرق بني ال: املبحث األول
 ٥٥٣ .الفرق بني لفظ الظهار ولفظ الطالق: املبحث الثاين

 ٥٥٩ الفرق بني من يقصد بالتعليق الظهار، وبني من يقصد به اليمني: املبحث الثالث
الفرق بني املظاهر إذا وطىء يف حال جنونه، وبني احلالف : املبحث الرابع

 بالطالق يف حال جنونه
٥٦٠ 

 ٥٦١ الفرق بني خصال كفارة الظهار: امساملبحث اخل
 ٥٦٤ الفروق الفقهية يف العدد: الفصل السابع
 ٥٦٥ الفرق بني عدة اآليسة وعدة املسرتيبة: املبحث األول
 ٥٧٧ الفرق بني استرباء الزانية احلامل وغري احلامل: املبحث الثاين
 ٥٧٨ الفروق الفقهية يف الرضاع : الفصل الثامن

 ٥٧٩ الفرق بني قصد الرضاعة، وقصد التغذية يف إرضاع الكبري: ولاملبحث األ
 ٥٩٥ الفرق بني نفع االبن، ونفع املمملوك من حيث التملك: املبحث الثاين
 ٦١٥ الفروق الفقهية يف النفقات : الفصل التاسع
 ٦١٦ الفرق بني االمتناع من النفقة واالمتناع من الوطء: املبحث األول
الفرق بني افتكاك القريب من األرس، وبني استنقاذه من الرق يف : املبحث الثاين

 الوجوب
٦٢٩ 

 ٦٣٥ الفروق الفقهية يف احلضانة: الفصل العارش
 ٦٣٦ الفرق بني قرابة األب وقرابة األم يف استحقاق احلضانة: املبحث األول
 ٦٤٢ الفرق بني عمود النسب وغريه يف احلضانة: املبحث الثاين

الفرق يف احلضانة بني أن يكون الوالدان يف مرص واحد، أو يف : ثالثاملبحث ال
 مرصين خمتلفني

٦٤٣ 



 
 

 ٧٤١ 

 الصفحة املوضوع
 ٦٥٠ الفرق يف التخيري بني الغالم واجلارية: املبحث الرابع
 ٦٦٣ الفرق بني الصبي املميز وغري املميز: املبحث اخلامس

 ٦٦٧ اخلامتة
 ٦٧٤ الفهارس

 ٦٧٥ فهرس اآليات
 ٦٨١ فهرس األحاديث

 ٦٨٧        اآلثار    فهرس
 ٦٩٠ فهرس األعالم
 ٧٠٠ فهرس املصادر

 ٧٣٥ فهرس املوضوعات














