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 اإل٘ذاء
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 ....سباقاً حنى اجلنانالذي ارتقى شهٍذاً إٌاد إىل روح أخً 

 ....الشّجعانىل أسزاها البىاسل إو ,ة املخلصنيإىل شهذاء األمّ

 ....والعزفان التّقذٌز احلبّ وهلم كل  وأخىاتً الذٌه أكهّإىل إخىتً 

 ....راجٍاً مه اهلل القبىل وفسٍخ اجلنانهؤالء أهذي هذا العمل املتىاضع  إىل كلّ
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 ذمذ٠ششىش ٚ

 , كبعد:خران آأكالن ك  لو كالفضؿ كركالشٌ هلل حمد ال

.(7)إبراىيـ:چڄڄ  ڦ ڦ ڦ ڤ  ڦ ٹ ٹ چ

التي  -جامعة الخميؿ-الصرح العممي الشامخ  قدير إلىبالشكر كالتٌ مف أجؿ ذلؾ أتكجو 

 قدير إلىكر كالتٌ أتكجو بالشٌ ك كما  .البكالكريكس كالماجستير في مرحمتي ,اءريعة الغرٌ الشٌ  كٌمٌيةاحتضنتني في 

جميع األساتذة األفاضؿ العامميف فييا اٌلذيف تكٌرمكا عمينا بعمميـ, فزرعكا فينا حٌب العمـ مع الٌتكاضع, 

اٌلذم أكٌف  الدكتكر حسيف مطاكع الترتكرم الٌشريعة األستاذ كٌمٌيةعميد  فكانكا نعـ المربكف, كأخٌص بالٌذكر

 بمرحمتيياة عميميٌ مني في مسيرتي التٌ مف عمٌ  ير إلى كؿٌ قدكر كالتٌ أتكجو بالشٌ ك , كما لو كٌؿ االحتراـ كالتٌقدير

 .الماجستيرك  البكالكريكس

قىبكلو كتكر أيمف عبد الحميد البداريف لكما كأتكجو بجزيؿ الٌشكر كالتٌقدير إلى أستاذم الفاضؿ الدٌ 

ـٌ اإلشراؼ عمى ىذه الٌرسالة, فكاف نعـ الٌناصح كالمكٌجو كالٌصبكر عمى طمبة العمـ, فبارؾ اهلل  فيو, كأت

 . عميو فضمو كنعمو, كأسكنو الفردكس األعمى بجكار الٌنبٌي الحبيب محمد 

الشيخ رامي سميب,  كر, كأخص بالذٌ مف ساعدني عمى إتماـ ىذا البحث كر لكؿٌ كما كأتكجو بالشٌ 

نجكل أبك  مريزيؽ,شاىر ا :لكٌؿ مف األساتذة األفاضؿ كالشيخ فراس أبك شرخ, كما كأتكٌجو بالٌشكر كالتٌقدير

 .جزاءالاهلل خير  ـفجزاى س, كساـ دكفش,لح جكيمأحمد عمرك, صا حسف عاشكر, حديد,

 عز كجؿ أف اهللكأسأؿ إلى كٌؿ ىؤالء شكرم كامتناني كتقديرم, فجزل اهلل الجميع خير الجزاء, 

 .الدنيا كاآلخرةالقبكؿ في  لو يضع, كأف ىذا العمؿ المتكاضع يتقبؿ
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 اٌّشعاٌحٍِخص 

ـٌ الٌصالحات, كالٌصالة كالٌسالـ عمى خير األناـ سٌيدنا محمد  كعمى آلو  الحمد هلل الذم بنعمتو تت

 , كبعد:القياـكصحبو الكراـ, كمف سار عمى دربو إلى يـك 

إٌف عمـ القكاعد كالٌضكابط الفقيٌية مف العمكـ الجميمة العظيمة, فبو تـٌ حفظ كجمع الجزئٌيات كالفركع 

المتناثرة بأقٌؿ األلفاظ كالعبارات, مٌما سٌيؿ عمى المفتيف كطمبة العمـ جمع الفقو دكف عناء كبحث في 

 الجزئٌيات.

اؿ مكضكع ىذه الٌرسالة يتمحكر حكؿ استخراج القكاعد كالٌضكابط الفقيٌية مف مسائؿ األحك إٌف  

 كؿ:, كعميو قٌسمت الٌرسالة إلى سٌتة فصالٌشخصٌية مف المذىب الٌشافعي

لمكصكؿ إلى المقصكد مف القاعدة  مقٌدمات حكؿ القكاعد كالٌضكابط الفقيٌيةجعمتو في  :الفصل األّول

ابطك  الفقيٌي, كبياف أركانيما, كشركطيما, كمصادرىما, كحكـ االستدالؿ بيما, كأىمٌيتيما, كفكائدىما,  الضَّ

صكلٌية, كبياف تاريخيما, كبعض المصادر اٌلتي كالفرؽ بيف القاعدة الفقيٌية كالٌنظرٌية الفقيٌية كالقاعدة األ

 عنيت بيما. 

 قكاعد.  يثمانجعمتو لمقكاعد الفقيٌية في باب األحكاؿ الٌشخصٌية كاحتكل عمى  :الفصل الثّاني

, كاحتكل مباحث أربعةاستخرجت بعض الٌضكابط مف كتاب الٌنكاح بعد أف قٌسمتو إلى  :الفصل الثّالث

 .ضابطان عشر  خمسة عمى

, كاحتكل عمى خمسة جعمتو لضكابط الٌصداؽ, كالقىٍسـ, كالخمع, كقٌسمتو إلى ثالثة مباحث :الفصل الرّابع

 .عشر ضابطان 

, كاحتكل عمى الٌطالؽ, كالٌرجعة, كالٌظيار بضكابط قٌسمتو إلى ثالثة مباحث تختصفقد  :الفصل الخامس

 .عشر ضابطا ثالثة
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 أربعةبعد أف قٌسمتو إلى  , كالحضانة,الًعدىد, كالرَّضاع, كالٌنفقاتكتاب جعمتو لضكابط  :الفصل الّسادس

 ., كاحتكل عمى اثني عشر ضابطان مباحث

أىـٌ الٌنتائج التي تكٌصؿ إلييا الباحث, ثـٌ عمى ممت تشاكفي نياية البحث كضعت الخاتمة حيث 

 أىـٌ الٌتكصيات.

 كاهلل المكٌفؽ كاليادم إلى سكاء الٌسبيؿ
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Abstract  

     Praise be to Allah, by whose grace good deeds are fulfilled; and prayers 
and peace be upon the best creatures, His prophet Muhammad, and upon 
those who follow his path till the Day of Judgment.  

     The art of jurisprudence rules and regulations is one the venerable and 
great branches of knowledge. Thanks to it, it has been able to preserve and 
compile particles and scattered branches by the least number of utterances 
and expressions. This has made it easy for Muftis and knowledge seekers to 
compile jurisprudence without much effort or looking into particles. 

     The subject of this thesis is about devising jurisprudence rules and 
regulations from the matters of personal status of the Shafi'i school. Therefore, 
the thesis has been divided into six chapters. 

       In the first chapter, the researcher has introduced the jurisprudence rules 
and regulations in order to get to the meaning of jurisprudence rule and 
regulation. He has also clarified their pillars, conditions, sources, judgment of 
their inference, their importance and benefits, the difference between 
theoretical jurisprudence rule and fundamental jurisprudence rule, their history 
and some sources concerned with them.  

     The researcher has dedicated the second chapter for the jurisprudence 
rules in personal status, which includes eight rules. In the third, he has devised 
some of the regulations from the book of marriage, which was divided into four 
subjects. It includes fifteen regulations.  



 و
 

     He has dedicated the fourth chapter for the regulations of dowry, oath and 
repudiation. It was divided into three subjects, and also includes fifteen 
regulations. 

     The fifth chapter has been divided into three subjects dealing with the 
regulations of divorce, remarriage and 'thihar'. It includes twelve regulations. 
The sixth chapter has been dedicated for the book of woman's waiting period 
'iddat', breast-feeding, expenditure and nursery. It was divided into four 
subjects, and also includes twelve regulations. 

     Finally, there is the conclusion which includes the most important findings, 
and then some recommendations.  
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 :اٌّمذِح

, ئات أعمالنا مف شركر أنفسنا كسيٌ , كنعكذ باهللكنستغفره كنستيديو الحمد هلل نحمده كنستعينو إفٌ 

, كأشيد كحده ال شريؾ لو ال إلو إال اهلل, كأشيد أف كمف يضمؿ فال ىادم لو ,لو مف ييده اهلل فال مضؿٌ 

, صحبو الٌطيبيفكعمى آلو ك  رسكلو كصفيو مف خمقو كخميمو, صمكات ربي كسالمو عميو,ده ك محمدان عب أفٌ 

 مف تبعيـ بإحساف إلى يـك الديف, كبعد:عمى ك 

 مفاألكبر  , ككاف لمفقو اإلسالمي الحظٌ العصكر يف اإلسالمي باىتماـ كبير عمى مرٌ حظي الدٌ 

ة بصكر شتى, كمف بيف ىذه ة يسعكف إلى تقديـ الكتب الفقييٌ , كما زاؿ أبناء ىذه األمٌ ىذا االىتماـ

يعيف ا , ممٌ وأك تقديـ بعض أبكابيا عمى شكؿ قكاعد كضكابط فقييٌ  ,ةتقديـ كتب المذاىب الفقييٌ  :الصكر

رحمو - (1)فيكلنا في قكؿ اإلماـ القرالمتناثرة كحفظيا تحت قاعدة كاحدة, عمى ضبط كجمع الجزئٌيات ا

 :الن , أكٌ ـ أصكؿ الشريعة إلى قسميف, كذلؾ بعد أف قسٌ ةة القكاعد كالضكابط الفقييٌ خير دليؿ عمى أىميٌ  -اهلل

ة فقييٌ  كٌمٌيةكالقسـ اآلخر: قكاعد ): عف القسـ الثٌانية. حيث قاؿ الفقييٌ  كٌمٌية: القكاعد الأصكؿ الفقو. ثانيان 

 ,قاعدة مف الفركع ما ال يحصى رع كحكمو, لكؿٌ مشتممة عمى أسرار الشٌ  ,عظيمة المدد ,جميمة كثيرة العدد

ف اتفقت اإلشارة إليو ىنالؾ عمى سبيؿ اإلجماؿ كلـ يذكر منيا شيء فبقي تفصيمو لـ  في أصكؿ الفقو, كا 

 كيظير ,ؼكيشري  الفقيو قدر ـظي عٍ يى  بيا اإلحاطة كبقدر ,النفع عظيمة الفقو في ميمة القكاعد كىذه, يتحصؿ

 . (2)(الفضالء... كتفاضؿ ,العمماء تنافس فييا كتكشؼ, الفتاكل مناىج كتتضح ,كيعرؼ الفقو ركنؽ

                                                           

( القرافي أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، شياب الدين الصنياجي القرافي، من عمماء المالكية نسبتو إلى قبيمة صنياجة (1
لى القرافة )المحمة المجاورة لقبر اإلمام الّشافعي( بالقاىرة، وىو مصري ا ىـ(، لو 684لمولد والمنشأ والوفاة )توفي )من برابرة المغرب( وا 

مصّنفات جميمة في الفقو واألصول، منيا )أنوار البروق في أنواء الفروق(، و)اإلحكام في تمييز الفتاوي عن األحكام وتصرف القاضي 
 في فقو المالكية، و)اليواقيت في أحكام المواقيت(. (الّذخيرة)واإلمام( و
 الكتب دار(،1/270) المالكية طبقات في الزكية ورالنّ  شجرة ،(ىـ1360: ت) سالم ابن عمي بن عمر بن محمد بن محمدمخموف، 
-(، دار العمم لمماليين95، 1/94، األعالم )ىـ(1396: ت) الزركمي، خير الدين الزركمي (.م2003-ىـ1424 :1بيروت، )ط-العممية

 م(.2007: 17بيروت، )ط
(، تحقيق: أ.د. 71، 1/70)(، أنوار البروق في أنواء الفروق 684( القرافي، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الّصنياجّي )ت: (2

 م(.2007-ىـ1428: 2)ط القاىرة،-دار الّسالم ،محمد أحمد سرّاج، أ.د. عمي جمعة محمد
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رأيت أف يككف مكضكع رسالتي  ,ا عمى نيج مف سبقني في ىذا الففكسير  ,كبناء عمى ذلؾ  

 .(ةافعيٌ ة عند الشٌ خصيٌ األحكاؿ الشٌ ة في مسائؿ كابط الفقييٌ القكاعد كالضٌ )

, كما كاف مف سبحانو كتعالى التكفيؽ كالسداد, فما كاف مف صكاب فمف اهلل كتكفيقوفأرجك مف اهلل 

 .كاهلل مف كراء القصد ,يطافنقص كخطأ فمف نفسي كمف الشٌ 

 :ح اٌثؽس ٚأعثاب اخر١اسٖأ١ّّ٘ 

 قاط اآلتية:وأسباب اختياره في النّ  ة البحثتظير أىميّ 

 القضاة ا يسيؿ عمىمكضكع كاحد, ممٌ ضبط المسائؿ كالفركع المنتشرة في كتب الفقو تحت  .1

 آالؼكاالستغناء عف حفظ  كابط,حفظ الفقو مف خالؿ ىذه القكاعد كالضٌ  طمبة العمـالمفتيف ك ك 

 كمف ضبط الفقو بقكاعده استغنى عف حفظ أكثر) :-رحمو اهلل-اإلماـ القرافي ة, قاؿ الفركع الفقييٌ 

 .(1)(اتيٌ ات الندراجيا في الكمٌ الجزئيٌ 

يا عمؿ مقارنة بيف ة مناىج الفتكل عند العمماء, كيمكف مف خاللكابط الفقييٌ القكاعد كالضٌ تكضح  .2

 .أقكاؿ العمماء

خريج عمى , كذلؾ بخالؼ التٌ ىذه الفركع يمنع التناقض بيف كٌمٌيةتخريج الفركع عمى القكاعد ال إفٌ  .3

ج كمف جعؿ يخرٌ ) حيث قاؿ: –رحمو اهلل-شار إليو اإلماـ القرافي أكىذا ما  ة,المناسبات الجزئيٌ 

كتزلزلت خكاطره  ,تناقضت عميو الفركع كاختمفت كٌمٌيةة دكف القكاعد الالفركع بالمناسبات الجزئيٌ 

 .(2)(ربتفييا كاضط

ة, كتعينو عمى إيجاد الحمكؿ ف لدل الباحث الممكة الفقييٌ ككٌ ة تي كابط الفقييٌ دراسة القكاعد كالضٌ  إفٌ  .4

كال سيما مسائؿ األحكاؿ الشخصية لكثرة سؤاؿ الناس عنيا, كتجددىا  ةلمكقائع كالمسائؿ المستجدٌ 

 في حياتيـ اليكمية.
                                                           

 (.1/71( القرافي، الفروق )1)
 (.1/71القرافي، الفروق ) (2)



 ط
 

 :ٌثؽساأعثاب اخر١اس 

 :لبحث إضافة إلى ما سبؽ ذكره ما يأتيمف أسباب اختيار ا  

في  سكاء القضاء الٌشرعي في الٌدراسات العميا قسـديد إلى الرسائؿ المقٌدمة إلى إضافة مجاؿ ج .1

ي لـ أجد مف كتب في القكاعد كالٌضكابط الفقيٌية في مسائؿ حيث إنٌ , أك غيرىا جامعة الخميؿ

, فأرجك مف اهلل تعالى أٍف تككف عمى كجو الخصكص األحكاؿ الٌشخصٌية في المذىب الٌشافعي

 رسالتي ىي األكلى في ىذا المجاؿ.

 أبكاب األحكاؿ الٌشخصٌيةشمؿ أغمب  -في حدكد اطالعي–عدـ كجكد كتاب أك بحث معاصر  .2

 .في المذىب الٌشافعي

تعيف ة عمى شكؿ قكاعد كضكابط فقييٌ  السير عمى خطى مف سبقني في تقديـ الفقو اإلسالميٌ   .3

الكتابة مي ع -حفظو اهلل–الدكتكر أيمف البداريف  اقتراحكزادني شكقا لذلؾ  عمى ضبطو كحفظو,

 جزاء.ال, فجزاه اهلل خير المكضكعفي ىذا 

 :البحث موضوع

حكاؿ ة الخاصة بمسائؿ األكابط الفقييٌ استخراج القكاعد كالضٌ يتمحكر حكؿ مكضكع ىذه الرسالة   

ا إف كفركعيا, كاستثناءاتيا, تيأدلٌ بياف ا, ك معناىا, كشرحيبياف مع  الشخصية في المذىب الشافعي

 . كجدت

 :ؼذٚد اٌذساعح

خصية األحكاؿ الشٌ مسائؿ ة الخاصة بكابط الفقييٌ استخراج القكاعد كالضٌ حدكد الٌدراسة تتمٌثؿ في   

)ركضة الٌطالبيف كعمدة المفتيف(, )أسنى  :منياكاٌلتي كتب المذىب خالؿ كذلؾ مف , فعيافي المذىب الشٌ 

)تحفة المحتاج في شرح المنياج(,  )االعتناء في الفرؽ كاالستثناء(, ,المطالب في شرح ركض الٌطالب(

حيث )األشباه كالنظائر(  )نياية المحتاج في شرح المنياج(,)مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنياج(, 



 ي
 

عمى فقات النٌ  بابكاح إلى آخر النٌ  بابة مف كابط الفقييٌ راسة عمى استخراج القكاعد كالضٌ تقتصر ىذه الدٌ 

 .اإليالء كالٌمعاف باستثناء بابي مب القكاعد كالٌضكابط الفقيٌيةألغ بعد االستقراءسبيؿ االنتقاء 

 :اتمحساعاخ اٌغّ اٌذّ 

, مف أحكاـ ىذا المكضكع بحث جانبان كاحد ب اعثر الباحث عمى كت ,كالسؤاؿ حرمبعد البحث كالتٌ 

 لصاحبو الٌشيخ (,افعي جمعان كترتيبان كدراسةلإلماـ الشٌ  ة في كتاب األـٌ الفقييٌ  كابطالقكاعد كالضٌ كىك كتاب )

فو عمى استخراج , اقتصر فيو مؤلٌ كىك عبارة عف رسالة ماجستيرسي, يأحمد خميؿ األندكن عبد الكىاب بف

مف كتابو )األـٌ(, ككاف عدد الٌضكابط  -رحمو اهلل-افعي إلماـ الشٌ مف أقكاؿ اة كابط الفقييٌ القكاعد كالضٌ 

 .صٌية أربعة ضكابطالفقيٌية اٌلتي استخرجيا مف مسائؿ األحكاؿ الٌشخ

حكاؿ الشخصية في األ مسائؿ مففقد تكٌسعت في جمع القكاعد كالٌضكابط الفقيٌية  ا ىذه الرسالةأمٌ   

 .ف في المذىبالقتصار عمى كتاب معيٌ دكف ا المذىب الشافعي

 :ِٕٙط اٌثؽس

حيث , كاالستنباطيٌ  , مع اإلفادة مف المنيجيف االستقرائيٌ منيج كصفيه الٌرسالة منيجي في ىذ

 القكاعد كالٌضكابط الفقيٌية, كبعدىا أثبت القكاعد كالٌضكابط األبكاب التي سكؼ أخرج منياي استقرأت إنٌ 

الخطكات  متٌبعا في ذلؾ ,مف ىذه األبكاب عمى سبيؿ االنتقاء, كالتي ليا تطبيؽ عممي في حياتنا الفقيٌية

 :تيةاآل

باستثناء بابي اإليالء  األحكاؿ الشخصيةة مف باب كابط الفقييٌ استخراج بعض القكاعد كالضٌ  .1

 افعي., مقتصران في ذلؾ عمى المذىب الشٌ كالٌمعاف

ابطكتابة القاعدة أك  .2 افعي غالبا, إال إذا دعت الحاجة عمييما في كتب المذىب الشٌ  كما نٌص  الضَّ

 .صياغتيماإلعادة 
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ابطالقاعدة أك  كضع .3 القكاعد , مع االبتعاد عف دراسة افعيبناءن عمى المعتمد في المذىب الشٌ  الضَّ

 أك غيره مف المذاىب. ة مقارنة في نفس المذىبكابط دراسة فقييٌ كالضٌ 

استبعاد الضكابط التي لـ يعد ليا نفع عممي في عصرنا كالضكابط المتعمقة بالرقيؽ, كلكجكد فكائد  .4

 كضع أىميا باختصار في الحاشية. ارتأيتعممية في معرفتيا مف قبؿ المتخصصيف 

 .بالعكدة إلى كتبيـ أك كتب المذىب, كذلؾ نسبت األقكاؿ إلى قائمييا .5

  االستعانة ببعض كتب المذاىب األخرل عند ذكر بعض الفركع. .6

ابطة لمقاعدة أك ذكر األدلٌ  مف كثاراإلاالبتعاد عف  .7 إال إذا دعت الحاجة  فاكتفيت بدليؿ كاحد ,الضَّ

 .ذلؾإلى 

 تية:ة عبر المطالب اآلكابط الفقييٌ القكاعد كالضٌ  تناكؿكاف منيجي في  .8

ابطمعنى مفردات القاعدة أك : ؿالمطمب األكٌ  اٌل فالغالب إف كانت  الضَّ إف دعت الحاجة لذلؾ, كا 

عمى نفسي االختصار بشرح القاعدة مباشرة حتى ال أسيب في ارتأيت ألفاظ القاعدة كاضحة 

 تكضيح ما ىك كاضح. 

ابطشرح القاعدة أك  :انيالمطمب الثٌ   .الضَّ

ابطك أالقاعدة  دليؿ :الثالمطمب الثٌ   .الضَّ

ابطك أالقاعدة  فركع :ابعالمطمب الرٌ   .(عشرة فركعكال تزيد عف  ,)عمى أف ال تقٌؿ عف فرعيف الضَّ

ابطك أاستثناءات القاعدة  :طمب الخامسمال  .(إف كجدت) الضَّ

ف الكريـ بذكر اسـ السكرة كرقـ آي القر عزك اآليات القرآنية الكاردة في البحث إلى مكاضعيا ف .9

 اآلية.



 ل
 

ف كتفي بالعزك إلييما أك أحدىما, ك بكية, فما كاف في الصحيحيف أك أحدىما أتخريج األحاديث النٌ  .10 ا 

جو مع الحكـ عميو فات فأخرٌ كاف الحديث في غيرىما مف كتب المسانيد أك السنف أك المصنٌ 

 .قيفعمماء الحديث المحقٌ  جكع إلى كتببالرٌ 

 .كضبط المبيـ كالغريب مف األلفاظ غة العربية لتكضيحإلى مصادر كتب المٌ الرجكع  .11

ذكر مع حسب ظني  باستثناء المشيكريف منيـالكارد أسماؤىـ في الرسالة ماء ذكر ترجمة لمعم .12

 .مصادر الترجمة

, اسمو, اسـ الكتاب, رقـ الجزء )إف كجد(, رقـ الٌصفحة, المحقؽ, اسـ الشيرةكثيؽ أذكر في التٌ  .13

 اسـي بذكر . كعند ذكر الكتاب مرة أخرل أكتفدار الٌنشر, مكاف الٌنشر, رقـ الٌطبعة, سنة الٌنشر

 .فحةالصٌ رقـ  )إف كجد( ثـٌ يرة, ثـ رقـ الجزء الشٌ 

 :اآلتيعمى النحك كضع فيارس  .14

 فيرس اآليات القرآنٌية..أ 

 فيرس األحاديث الٌنبكٌية الٌشريفة كاآلثار..ب 

 .الفقيٌيةلقكاعد افيرس .ج 

 .الفقيٌية كابطلضٌ افيرس .د 

 .لمصادر كالمراجعافيرس .ق 

 .فيرس المكضكعات.ك 
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 :ح اٌثؽسخطّ 

 , عمى النحك اآلتي:, كخاتمةفصكؿ سٌتةك , مةجعمت ىذا البحث في مقدٌ   

ابقة, راسات السٌ كالدٌ , راسة, كمشكمة البحث, كحدكد الدٌ ة البحث, كأسباب اختيارهذكرت فييا أىميٌ  مة:المقدّ 

 .ة التي اعتمدتيا في كتابة البحث, كالخطالبحثكمنيج 

 الفصل األّول: مقّدمات حول القواعد والّضوابط الفقيّية، وفيو سّتة مباحث:

ابطالمبحث األٌكؿ: تعريؼ القاعدة الفقيٌية ك   الفقيٌي كالفرؽ بينيما, كأىمٌيتيما كفكائدىما. الضَّ

 المبحث الثٌاني: أركاف القاعدة الفقيٌية كشركطيا.

 المبحث الثٌالث: مصادر القكاعد كالٌضكابط الفقيٌية كمدل حجٌيتيما.

 المبحث الٌرابع: الفرؽ بيف القكاعد الفقيٌية كبعض األلفاظ ذات الٌصمة بيا.

 المبحث الخامس: تاريخ عمـ القكاعد كالٌضكابط الفقيٌية في المذىب الشافعي.

 الفقيٌية في المذىب الٌشافعي.مصادر القكاعد كالٌضكابط أىـ المبحث الٌسادس: 

 مباحث. ثمانيةوفيو  ،ئل األحوال الشخصية عند الشافعية: القواعد الفقيية في مساالثّانيالفصل 

 .الحرمةاألصؿ في األبضاع قاعدة : المبحث األٌكؿ

 .أك ما اشتٌؽ منيما ال يصٌح عقد الٌنكاح إاٌل بمفًظ التزكيج أك اإلنكاح قاعدة: المبحث الثٌاني

 .ًنكاح يادةً ش مىقبكلىيٍ  بشاًىديف إالٌ  نكاح ال قاعدة: الثٌالث المبحث

 .بكليٌ  إالٌ  نكاح ال قاعدة: الٌرابع المبحث

 .الٌتعميؽ يقبؿ ال الٌنكاح قاعدة: الخامس المبحث

 .التىأقيت يقبؿ ال الٌنكاح قاعدة: الٌسادس المبحث

 .بمير إالٌ  نكاح ال قاعدة: الٌسابع المبحث

 .كتابٌية كتحؿٌ , ليا كتاب ال مف نكاح يحـر قاعدة: الثٌامف المبحث



 ن
 

 مباحث: أربعةوفيو  ،فصل الثّالث: ضوابط كتاب الّنكاحال

 :ضابطانوفيو  ،األّول: ضوابط مقّدمة الّنكاح المبحث

ابط ميَّةو عف ٌنكاح كعٌدةو تصريحان كتعريضا: األٌكؿ الضَّ كبائف في , كتعريضان لمعتٌدة مف كفاة تحٌؿ ًخطبةي خى

 األظير, كال تصريح أك تعريض لزكجة أك رجعٌية.

ابط رّْحى بإجابًتو ما لـ يأذف أك يترؾ.الثٌاني الضَّ  : تحـر ًخطبةه عمى ًخطبًة مىف صي

 ضوابط: ثمانيةوفيو  ،ما يصّح بو الّنكاحضوابط المبحث الثّاني: 

ابط   .بككالةال تزكّْجي امرأةه نفسيا بإذف, كال غيرىا األٌكؿ:  الضَّ

ابط  .تستأمر الثٌيبك الثٌاني: البكر إٍذنييا سككتيا  الضَّ

ابط  رتيب في اإلرث.زكيج كالتٌ الثٌالث: ترتيب العصبات في التٌ  الضَّ

ابط  كالية نكاح أيٌمو. ليس لو البفً االٌرابع:  الضَّ

ابط  . تبعان لمسٍمطاف كاليةي نكاح األجانب : الخامس الضَّ

ابط  .مسممة تزكيج كالية لو ليس كالكافر, تزكيج كافرة يةكال ليس لو لمسمـا: الٌسادس الضَّ

ابط ًجرى عميو لسىفو ال يستقٌؿ بنكاح.الٌسابع الضَّ   : مف حي

ابط  .مٍنيما لألٌكؿ فيي لكفأيف زٌكجت امرأة كؿٌ : الثٌامف الضَّ

 ضوابط: أربعةوفيو  ،ثّالث: ضوابط ما يحرم من الّنكاحالمبحث ال

ابط  األٌكؿ: تحـر نساء القرابة إال مف دخمت تحت كلد العمكمة أك كلد الخؤكلة. الضَّ

ابط  الثٌاني: يحـر مف الرَّضاع ما يحـر مف الٌنسب. الضَّ

ابط ريمت عميو األخرل. الضَّ  الثٌالث: يحـر الجمع بيف كؿ امرأتيف أيتيما قٌدرت ذكران حى

ابط  جمع أكثر مف أربع نساء. الحر ليس لو: الٌرابع الضَّ
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 :ضابطوفيو  باب الخيار في الّنكاح،: ضوابط الرّابعالمبحث 

ابط  .لمخيار المكجبة لمفسخ قبؿ الٌنكاح مسقط العمـ بالعيكب: الضَّ

 وفيو ثالثة مباحث: ،الفصل الرّابع: ضوابط كتاب الّصداق، والَقْسم، والخمع

 وفيو ثمانية ضوابط: ،: ضوابط كتاب الّصداقالمبحث األّول

ابط داقان. الضَّ  األٌكؿ: ما صحَّ مبيعان كثمنان صحَّ صى

ابط  الثٌاني: الٌصداؽ المعٌيف في يد الٌزكج قبؿ القبض مضمكف ضماف عقد. الضَّ

ابط  الثٌالث: لمٌزكجة حبس نفسيا لقبض المير المعٌيف كالحاٌؿ ال المؤىٌجؿ ما لـ يدخؿ بيا. الضَّ

ابط  أك بمكت أحدىما. الٌرابع: يستىًقٌر المير بكطءو  الضَّ

ابط  الخامس: الٌنكاح ال يفسد بفساد الٌصداؽ. الضَّ

ابط  .في مثمو االٌسادس: مير المثؿ ما يرغب بي الضَّ

ابط  .هالٌسابع: الفرقة قبؿ الكطء منيا أك بسببيا تسقط المير, كما ال كطالؽ يشىٌطر  الضَّ

ابط األظير, كفرقة ال  ؿ كطء متعةه إف لـ يجب شطر مير, ككذا لمكطكءة فيالثٌامف: لمطٌمقة قب الضَّ

 بسببيا كطالؽ.

 المبحث الثّاني: ضوابط كتاب الَقْسم، وفيو ضابطان:

ابط   األٌكؿ: كؿ زكجة كجبت نفقتيا كلـ تكف مطٌمقة تستحؽ القىٍسـ. الضَّ

ابط  قضاء, كثٌيب بثالث كليا الخيار. الثٌاني: تختص بكره جديدة عند زفاؼ بسبع بال الضَّ

 وفيو خمسة ضوابط: ،: ضوابط كتاب الخمعالمبحث الثّالث

ابط  .األٌكؿ: الفرقة بمفظ الخمع طالؽ الضَّ

ابط  , كصٌح العكض يقع الٌطالؽ بالمسٌمى.في الخمع الثٌاني: إذا صٌحت الٌصيغة الضَّ

ابط  العكض يقع الٌطالؽ بمير المثؿ., كفسد في الخمع الثٌالث: إذا صٌحت الٌصيغة الضَّ
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ابط  , كنٌجز الزكج الٌطالؽ كقع الٌطالؽ رجعيان.في الخمع الٌرابع: إذا فسدًت الٌصيغة الضَّ

ابط  .ال يقع إاٌل بتحقؽ شرطو عمى شرط الخمع المعٌمؽالخامس:  الضَّ

 وفيو ثالثة مباحث: ،تاب الّطالق، والّرجعة، والّظيارالفصل الخامس: ضوابط ك

 وفيو ثمانية ضوابط. ،: ضوابط كتاب الّطالقث األّولالمبح

ابط  األٌكؿ: ينفذ طالؽ الزكج إذا كاف مكٌمفان مختاران. الضَّ

ابط  الثٌاني: يقع الٌطالؽ بصريحو بال نٌية, كبكناية بنٌية. الضَّ

ابط  .تمميؾالثٌالث: تفكيض الٌطالؽ لمزكجة  الضَّ

ابط  .طمقات ثالث لمحرٌ الٌرابع:  الضَّ

ابط  الخامس: الٌطالؽ ال يقبؿ التٌبعيض. الضَّ

ابط  .كحيض ,طير جامع فيو يحـر الٌطالؽ في كؿٌ الٌسادس:  الضَّ

ابط  الٌسابع: ال يقع الٌطالؽ عمى اثنتيف أك أكثر معان ممف يحـر الجمع بينيما. الضَّ

ابط  الٌطالؽ بصفة لـ يقع دكف كجكدىا.الثٌامف: كٌؿ مف عٌمؽ  الضَّ

 وفيو ثالثة ضوابط. ،: ضوابط كتاب الّرجعةالثّانيالمبحث 

ابط  األٌكؿ: الٌرجعة ال تقبؿ الٌتعميؽ كال التٌأقيت. الضَّ

ابط استكفت عدد طالقيا, كانقضت عٌدتيا, غير  ال رجعة لمكطكءة مبيمة طمقت بعكض, الثٌاني: الضَّ

 قابمة لمحٌؿ.

ابط  الثٌالث: الٌرجعٌية حيكميا حكـ الزكجات. الضَّ

 :انوفيو ضابط ،: ضوابط كتاب الّظيارالمبحث الثّالث

 .لمٌزكج حاٌل  تكف لـ بأنثى شيبّْيت بائف غير زكجة كؿ عمى يارالظٌ  يقع: ؿاألكٌ  الٌضابط

ابط  .شابية الٌطالؽم الٌظيارالمغٌمب في : الثٌاني الضَّ
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 مباحث: أربعةوفيو  ، والحضانة،الفصل الّسادس: ضوابط كتاب الِعَدد، والرَّضاع، والّنفقات

 وفيو خمسة ضوابط. ،: ضوابط كتاب الِعَددالمبحث األّول

ابط  األٌكؿ: كٌؿ فرقة مف طالؽ أك فسخ بعد كطء أك استدخاؿ ماًئو المحتـر تكجب العٌدة. الضَّ

ابط  .أطيار ذات أقراء ثالثة حٌرةالثٌاني: عٌدة  الضَّ

ابط  .بالكضع تنقضي الحامؿ عٌدةالثٌالث:  الضَّ

ابط ف لـ تكطأ حٌرةعدة  الٌرابع: الضَّ  .أربعة أشير كعشرة أياـ بميالييا حائؿ لكفاة كا 

ابط  نكاح حتى يتيقف مكتو أك طالقو. لزكجتوميس فالخامس: مف غاب كقطع خبره  الضَّ

 وفيو ضابطان. ،: ضوابط كتاب الّرضاعالمبحث الثّاني

ابط  األٌكؿ: متى حصمت الٌتغذية مف الٌرضاع ثبت التحريـ. الضَّ

ابط  الثٌاني: ليس في أقٌؿ مف خمس رضعات تحريـ. الضَّ

 وفيو أربعة ضوابط. ،ضوابط كتاب الّنفقاتالمبحث الثّالث: 

ابط  األٌكؿ: تجب الٌنفقة بالٌتمكيف. الضَّ

ابط  الثٌاني: ال نفقة لناشز. الضَّ

ابط  الثٌالث: نفقة البائف الحامؿ لمحامؿ. الضَّ

ابط  الٌرابع: لمٌزكجة فسخ الٌنكاح إذا عجز الٌزكج عف نفقة معسر. الضَّ

 وفيو ضابط. الرّابع: ضوابط كتاب الحضانة، المبحث

ابط  : األـٌ أكلى بحضانة غير ممٌيز ما لـ تىنكح.الضَّ

 وتتضمن أىم نتائج البحث، والّتوصيات. :الخاتمة
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ي ّٚ  اٌفصً األ

 اٌفم١ّٙحِمّذِاخ ؼٛي اٌمٛاػذ ٚاٌّعٛاتػ 
 

 وفيو سّتة مباحث:

ابطالمبحث األّول: تعريف القاعدة الفقيّية و   الفقيّي والفرق بينيما، وأىمّيتيما وفوائدىما. الضَّ

 المبحث الثّاني: أركان القاعدة الفقيّية وشروطيا.

 المبحث الثّالث: مصادر القواعد والّضوابط الفقيّية ومدى حجّيتيما.

 المبحث الرّابع: الفرق بين القواعد الفقيّية وبعض األلفاظ ذات الّصمة بيا.

 المبحث الخامس: تاريخ عمم القواعد والّضوابط الفقيّية في المذىب الشافعي.

 ّية في المذىب الّشافعي.مصادر القواعد والّضوابط الفقيأىم المبحث الّسادس: 
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ي: ذؼش٠ف اٌماػذج اٌفم١ّٙح ٚ ّٚ اتػاٌّثؽس األ ّٟ ٚاٌفشق ت١ّٕٙا, ٚأ١ّّ٘رّٙا ٚفٛائذّ٘ا اٌعَّ   .اٌفمٙ

 وفيو سّتة مطالب:

 تعريف القاعدة لغة واصطالحا.المطمب األّول: 

 المطمب الثّاني: تعريف الفقو لغة واصطالحا:

 العممّي لمقاعدة الفقيّية.المطمب الثّالث: الّتعريف 

ابطالمطمب الرّابع: تعريف   الفقيّي لغة واصطالحا. الضَّ

ابطالمطمب الخامس: الفرق بين القاعدة الفقيّية و   الفقيّي. الضَّ

 .فوائدىاالقواعد والّضوابط الفقيّية و  أىمّيةالمطمب الّسادس: 

 ف ببياف ىذه المطالب:كسأشرع اآل

 ّٚ  .اٌماػذج ٌغح ٚاصطالؼاي: ذؼش٠ف اٌّطٍة األ

 :لغةاًل: تعريف القاعدة أوّ 

 القاعدة مشتقة مف الفعؿ الثالثي " قىعىدى " كليا عدة معاف في المغة منيا:

, كقكاًعد البيت: أساسيو,  ٻ  ٻ ٻ ٱچ  ٹ ٹالقاًعدىةي: أىصؿي األيٌس, كالقىكاًعد: األساسي

 أٍربع خشباته : اليىٍكدج كقىكاًعدي  ,تىٍعًمديه التي البناء أىساطيفي  , كالقىكاًعدي:(127)البقرة: چ پ پ ٻ
 ىي التي: , كالقاًعدي (1)السماء آفاؽ في المعترضة أيصكليا :السحاب ًفييف, كقكاعد رٌكبى  تٍحتو معترضات

 ,(60)الٌنكر: چ ڤ ڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٹ چ .الٌزكج كعف الحٍيض كعف الكلد عف قعدتٍ 
(2)األىٍسفار عف فيو يقعدكف كانكا شير: كييكسري  القىٍعدىة كذيك

.

                                                           

بيروت. الفيروزآبادي، –در(، دار صا3/361ىـ(، لسان العرب )711المصري ) منظور، محمد بن مكرم ابن منظور اإلفريقيابن  ((1
 .)م1998-ىـ1419: 6)طبيروت،  –(، مؤسسة الرسالة311موس المحيط )ىـ(، القا817محمد بن يعقوب )

ىارون، دار  محمد السالم ، تحقيق: عبد(5/108)معجم مقاييس الّمغة  ىـ(،395زكريا ) بن فارس بن أحمد الحسين أبوابن فارس،  (2)
 .م(1979-ىـ1399الفكر، )
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ا سبؽ يتبيف أف ىذه المعاني تدكر حكؿ معنى األصؿ كاألساس, كىذا التعريؼ ىك الذم ممٌ 

 أم حكـ ال بد أف يككف لو أساس بني عميو. حيث إفٌ يختص بمكضكع ىذه الرسالة, 

 :اً ثانيا: تعريف القاعدة اصطالح

 لمقاعدة تعريفات كثيرة, منيا:  

 .(1)الكمي المنطبؽ عمى جميع جزئياتو أكالن: األمر
 .(2)يا منوتىعَّرؼ أحكامى : حكـ كمي ينطبؽ عمى جزئياتو ليى ثانيان 

 .(3)منطبقة عمى جميع جزئٌياتيا كٌمٌيةثالثان: قضية 
 . (4)مف حيث اشتماليا بالقكة عمى أحكاـ جزئيات مكضكعيا كٌمٌيةرابعان: قضية 

 .(5)يتعرؼ منيا أحكاـ جزئياتيا كٌمٌيةخامسان: قضية 
كتتمٌيز ىذه ىذه بعض التعريفات لمقاعدة بشكؿ عاـ, فتشمؿ قكاعد النحك كاألصكؿ كالفقو كغيرىا,  

ف اختمفت األلفاظ المستخدمة في الٌتعريفات عف بعضيا البعض,  الٌتعريفات بكجكد قاسـ مشترؾ بينيا كا 
 لٌتعريفات باآلتي:كيمكف إجماؿ أىـ القكاسـ المشتركة بيف ىذه ا

ف اختمؼ تعبير العمماء  .1 كالٌتعبير  عف ذلؾبٌينت الٌتعريفات الٌسابقة أٌف القاعدة تككف كٌمٌية, كا 
 .الكميٌ  بالقضٌية, أك الحكـ, أك األمر

بما أٌف القاعدة كٌمٌية فإٌنيا تنطبؽ عمى جميع جزئٌياتيا عمى سبيؿ االستغراؽ, فال يخرج عنيا أم  .2

 .(6)فرع مف الفركع

                                                           

 بيروت. –العممّية، المكتبة )2/510(رح الكبير ىـ(، المصباح المنير في غريب الشّ 770)ت:  ومي، أحمد بن محمد بن عمي( الفيّ 1)
تحقيق:  ،)1/35( شرح التمويح عمى التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقوىـ(، 793( التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر )ت: (2

  .)م1996-ىـ1416: 1)ط بيروت،- العممّيةدار الكتب ، زكريا عميرات
 .)م1983-ىـ1403: 1)ط بيروت، –العممّيةالكتب ، دار )171(ىـ(، التعريفات 816الجرجاني، عمي بن محمد الشريف )ت:  ((3
مؤسسة  ،تحقيق: عدنان درويش، محمد المصري ،)728(ات ىـ(، الكميّ 1094موسى محمد الحسيني )ت:  ( الكفوي، أيوب بن4)

  .بيروت–الرسالة
، 1/31ىـ(، حاشية العطار عمى شرح الجالل المحمي عمى جمع الجوامع )1250ار، حسن بن محمد بن محمود الشافعي )ت: ( العطّ 5)

 وىذا التعريف خاص بجالل الدين المحمي. بيروت. – العممّية(، دار الكتب 32
م(. الباحسين، د. 1998-ىـ1418 :4)طدمشق،  –(، دار القمم41ة )عمي أحمد الندوي )معاصر(، القواعد الفقييّ  ( الندوي، د.(6

البدارين،  م(.1998-ىـ1418: 1)طالرياض،  –د، وشركة الرياض(، مكتبة الرش32ة )يعقوب بن عبد الوىاب )معاصر(، القواعد الفقييّ 
 م(.2006-ىـ1427: 1)طبيروت،  –(، دار بن حزم26د. أيمن عبد الحميد )معاصر(، نظرية التقعيد األصولي )
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 الّتعريف المختار:

 .ة منطبقة عمى جميع جزئٌياتيايٌ قضية كمٌ القاعدة: 

 فيذا الٌتعريؼ جامع مانع, كيظير ذلؾ مف خالؿ شرح قيكد الٌتعريؼ:

, (1)(, كقاعدة )الضرر يزاؿ(محككـ بوقضٌية: أم أٌف القاعدة مؤٌلفة مف مكضكع )محككـ عميو( كمحمكؿ )

, فالقضية أعـ مف الحكـ, فالحكـ ركف مف القاعدة أما القضية يزاؿفالمكضكع كممة الضرر, كالمحمكؿ 

, أما األمر فكممة عامة تشمؿ كٌؿ المفردات الكمٌية التي ال تككف قكاعد, كقضايا فتشمؿ كؿ أركاف القاعدة

 .كمسائؿ الككف كالعالـ الخارجي مما لـ يحكـ فييا

ؽ جميع ما يندرج تحتيا استغراقان تاٌمان, فيككف الحكـ فييا : قيد في الٌتعريؼ أخرج الجزئية؛ ألٌنيا تستغر كٌمٌية

 عمى كاٌفة األفراد.

: أم أٌنيا مشتممة بالقٌكة كالفعؿ عمى جزئٌياتيا, سكاء كاف انطباقيا بشكؿ منطبقة عمى جميع جزئٌياتيا
 .(2)اء انطبقت عمى كثيريف أك كاحدك مباشر أك غير مباشر, كس

 :ٌغح ٚاصطالؼاذؼش٠ف اٌفمٗ أٟ: اٌّطٍة اٌصّ 

 أواًل: تعريف الفقو لغة:
مان يف أىم فيقيان في الدٌ فالفه ف يى أيكت :يقاؿ ,الًفٍقوي: العمـ بالشيء كالفيـي لو, كالًفٍقوي في األىصؿ الفىٍيـ  

 .(3)نةي فيو, كالفقوي الًفط
 ثانيًا: تعريف الفقو اصطالحا: 

 .(4)مف أدلتيا التفصيمية األحكاـ الشرعية العممية المكتسبىك العمـ ب  

                                                           

: 1)طبيروت،  –العممّية(، دار الكتب 1/41ظائر )ىـ(، األشباه والنّ 771ت: ين عبد الوىاب بن تقي الدين )، تاج الدّ الّسبكيابن ( 1)
 م(.1991-ىـ1411

 (.26وما بعدىا(. البدارين، نظرّية الّتقعيد األصولي ) 33) الفقيّية( الباحسين، القواعد (2
 (. 1250. الفيروزآبادي، القاموس المحيط ))13/522(( ابن منظور، لسان العرب (3
تحقيق: عبد الرزاق (، 1/6)ىـ(، اإلحكام في أصول األحكام 631( اآلمدي، عمي بن أبي عمي بن محمد بن سالم الثعمبي )ت: 4)

: توكاني، محمد بن عمي بن محمد بن عبد اهلل )(. الشّ 168عريفات )دمشق. الجرجاني، التّ -عفيفي، المكتب اإلسالمي، بيروت
: 1ط)(، تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربي، 1/17)من عمم األصول  ىـ(، إرشاد الفحول إلي تحقيق الحقّ 1250
  .(م1999-ىـ1419
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 شرح قيود الّتعريف:

 العمـ: جنس في الٌتعريؼ يراد بو مطمؽ اإلدراؾ, فيدخؿ فيو جميع العمكـ سكاء الظٌنية أك اليقينٌية.

 األحكاـ: قيد أٌكؿ في الٌتعريؼ خرج بيا العمـ بالٌذكات, كالٌصفات, كاألفعاؿ.

غير الٌشرعٌية, كاألحكاـ العقمٌية, كالحسٌية, كالكضعٌية, الٌشرعية: قيد ثاف في الٌتعريؼ أخرج األحكاـ 

 كاألحكاـ التي تثبت بالٌتجربة.

 عتقادٌية, كاألخالقٌية.الث في الٌتعريؼ أخرج األحكاـ االالعممٌية: قيد ث

 : قيد رابع في الٌتعريؼ أخرج عمـ اهلل تعالى في األحكاـ, كعمـ الٌرسكؿ, كعمـ المقٌمد.المكتسب

 .(1)التفصيمٌية: قيد خامس في الٌتعريؼ إلخراج األدٌلة اإلجمالٌية الكٌمٌيةأدٌلتيا 

 :ٌٍمٛاػذ اٌفم١ّٙح اٌَؼٍَّٟؼش٠ف رّ اٌّطٍة اٌصّاٌس: اٌ

 عند العمماء الفقيٌيةلمقاعدة  الٌتعريؼ العمميمف القاعدة كالفقو, سكؼ أذكر  بعد أف تـ تعريؼ كؿٌ   

 , فمف ىذه الٌتعريفات:القدماء كالمعاصريف, كاالتٌجاه الذم سمكو كٌؿ فريؽ عند تعريفو لمقاعدة الفقيٌية

 الفقيٌيةأكالن: كؿ كمي أخص مف األصكؿ كسائر المعاني العقمية العامة, كأعـ مف العقكد, كجممة الضكابط 

 .(2)الخاصة

 .(3)و لتعرؼ أحكاميا منوثانيان: ىي حكـ أكثرم ال كمي ينطبؽ عمى أكثر جزئيات

في نصكص مكجزة دستكرية تتضمف أحكاما تشريعية عامة في الحكادث التي  كٌمٌيةثالثان: أصكؿ فقيية 

 .(4)تدخؿ تحت مكضكعيا

                                                           

بيروت، -، مؤسسة الّرسالة(وما بعدىا 9الوجيز في أصول الفقو ) )معاصر(، د. عبد الكريم زيدان زيدان، ينظر شرح ىذه القيود: ((1
 (.33، 32(. البدارين، نظرّية الّتقعيد األصولي )39، 38) الفقيّيةالباحسين، القواعد  .م(1996-ىـ1417: 5)ط
مكة  –القرى جامعة أمّ  يق: د. أحمد بن عبداهلل بن حميد.(، تحق1/212)ىـ(، القواعد 758( المّقري، محمد بن محمد بن أحمد )ت: 2)

 المكرمة.
 –العممّية(، دار الكتب 1/51ىـ(، غمز عيون البصائر في شرح األشباه والنظائر )1098( الحموي، أحمد بن محمد مكي الحنفي )ت: 3)

 م(.1985-ىـ1405: 1بيروت، )ط
 م(.1998-ىـ1418: 1دمشق، )ط –(، دار القمم 2/965حمد الزرقا، المدخل الفقيي العام )أ( الزرقا، مصطفى 4)
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 .(1)رابعان: حكـ شرعي في قضية أغمبية يتعرؼ منيا أحكاـ ما دخؿ تحتيا

أصؿ فقيي كٌمي يتضٌمف أحكامان تشريعٌية عاٌمة مف أبكاب متعٌددة في القضايا التي تدخؿ تحت  خامسان:

  .(2)مكضكعو

 .(3)شرعية عممية كٌمٌيةشرعية عممية, جزئياتيا قضايا  كٌمٌية: قضٌية سادسان 

جزئٌياتيا : حكـ كٌمي مستند إلى دليؿ شرعٌي مصكغ صياغة تجريدٌية محكمة منطبؽ عمى جميع ان بعسا

 .(4)عمى سبيؿ االطراد كاألغمبٌية

 .(5)ة في أبكاب متعددة: حكـ أغمبي محكـ الصياغة يعـ جممة مف الفركع الفقييٌ ثامنان 

 كىما:الفقيٌية العمماء سمككا اتجاىيف في تعريؼ القاعدة  ف أفٌ بعد التأمؿ في ىذه التعريفات يتبيٌ 

التي تندرج تحتيا, كلـ  جزئٌياتياتنطبؽ عمى جميع  كٌمٌيةة قضيٌ  الفقيٌية القاعدة اعتبر أفٌ  ل:االتجاه األوّ 

كيمكف القكؿ ىذه االستثناءات ال تؤثر في القاعدة,  حيث إفٌ يعتبركا ما استثني مف ىذه القاعدة خرقا ليا, 

 .الفقيٌية األـٌ  القاعدة عف قكاعد مصغرة منفصمة ٌنيامجازان إ

ليا استثناءات, مما يدؿ  الفقيٌية أغمب القكاعد ألفٌ  ؛قضية أغمبية الفقيٌية اعتبر أف القاعدة اني:االتجاه الثّ 

 .(6)ستثناءاتاال ت ىذهلما كجد كٌمٌية, كلك كانت كٌمٌيةليست الفقيٌية عمى أف القاعدة 

 

 

 

 
                                                           

 (.43( الندوي، القواعد الفقيّية )(1
 (.45( المصدر الّسابق )(2
 (.54( الباحسين، القواعد الفقيّية )3)

 (.48( الروكي، نظرّية الّتقعيد الفقيي )(4
 (.156البدارين، نظرّية الّتقعيد األصولي )( 5)

 (.33، 32(. البدارين، نظرّية الّتقعيد األصولي )39، 38(. النّدوي، القواعد الفقيّية )39، 38( الباحسين، القواعد الفقيّية )(6
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 :لمقاعدة الفقيّية التعريف المختار

كيظير ذلؾ مف خالؿ شرح فيك تعريؼ جامع مانع, الذم يبدك لمباحث ترجيح التعريؼ األخير, 

 .قيكد الٌتعريؼ

 .(1)ة في أبكاب متعددةعـ جممة مف الفركع الفقييٌ تالصياغة  ةمحكم ةأغمبي قضيةالقاعدة الفقيٌية: 

 شرح قيود التعريف: 

  .(2)قضايا كمسائؿ الككف كالعالـ الخارجي مما لـ يحكـ فييا: قيد في التعريؼ أخرج قضية

أغمب القكاعد  ؛ ألفٌ و أغمبي, كالقكؿ بأنٌ كٌمٌية قكاعد ياألنٌ ؛ أخرج القكاعد األصكلية: قيد في التعريؼ ةأغمبي

 الفقيٌية ليا استثناءات.

اليدؼ مف القاعدة الفقيٌية احتكاء أكبر عدد مف الفركع بأقٌؿ صياغة دكف  حيث إفٌ الصياغة:  ةمحكم

 .إطالة, فالٌصياغة المحكمة شرط في التٌقعيد الفٌقيي

ة طريؽ القاعدة األصكليٌ  : قيد أخرج القاعدة األصكلية كالفرع, كذلؾ ألفٌ الفقيٌيةعـ جممة مف الفركع ت

 فركع.و ال يحتكم عمى ا الفرع فإنٌ يا ال تحتكم عمى فركع, كأمٌ الستنباط الفرع, لكنٌ 

ابطفي أبكاب متعددة: قيد في التعريؼ خرج بو   .(3)فو يختص بباب معيٌ , كذلؾ ألنٌ الضَّ

  

                                                           

  (.156الّتقعيد األصولي )البدارين، نظرّية تّم وضع ىذا التعريف مع تغيير كممة حكم واستبداليا بكممة قضية من كتاب: ( 1)
 (.33الباحسين، القواعد الفقيّية ) ((2
 (.157، 156: البدارين، نظرّية التّقعيد األصولي )باستثناء كممة )قضية( ( ينظر شرح قيود الّتعريف(3
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اتػ: ذؼش٠ف اٌّشاتغاٌّطٍة  ّٟ  اٌعَّ  .ٌغح ٚاصطالؼا   اٌفمٙ

ابطأواًل: تعريف   لغة: الضَّ

ابط بىطو يىٍضبيطمأخكذ مف الضٌ  الضَّ بىطى عميو كضى باطةن,  بط كىك: لزـك الٌشٍيء كحٍبسو, ضى ٍبطان كضى ضى

ٍزـ, ك  ٍبطي الٌشيء: حفظو بالحى . الٌضٍبطي لزكـ شٍيء ال يفارقو في كٌؿ شيء, كضى كالٌرجؿ ضابطه: أم حاـز

و جميعنا. كأسده أٍضبىط: يعمؿ بيساره كعممو كرجؿ ضاًبط كضبىٍنطى: قكٌم شديد, كرجؿ أٍضبىط: يعمؿ بيديٍ 

 .(1)بيمينو

ابطثانيًا: تعريف   اصطالحًا: الفقييّ  الضَّ

ابطالعمماء في تعريؼ  سمؾ بيف إلى عدـ التٌفريؽ بعض العمماء فذىب , اٌتجاىيف الفقيي الضَّ

ابطة ك القاعدة الفقييٌ  ابطك الفقيٌية بيف القاعدة  بينما فٌرؽ البعض اآلخرالفقيي,  الضَّ , ككضعكا الفقييٌ  الضَّ

 :التي تمٌثؿ االٌتجاىيف , كمف بيف ىذه التعريفاتالفقيٌية تعريفان مستقالن عف القاعدةالفقيٌي ابط لمضٌ 

ابطكالقاعدة في االصطالح بمعنى ): -رحمو اهلل– (2)كمياإلماـ الفيٌ  قكؿالن: أكٌ   , كبذلؾ يككف معنى (الضَّ

ابط  ؿ.جاه األكٌ عريؼ يمثؿ االتٌ . كىذا التٌ (3)اتوالمنطبؽ عمى جميع جزئيٌ  : األمر الكميٌ الضَّ

ابطثانيان:    .(4)ىك: الغالب فيما اختص بباب كقصد بو نظـ صكر متشابية الضَّ

ابطك  الفقيٌية قكا بيف القاعدةالعمماء الذيف فرٌ  بعضعند اني جاه الثٌ عريؼ يمثؿ االتٌ كىذا التٌ  الفقيٌي.  الضَّ

لحصكؿ  عريفيفكتفي بعرض ىذيف التٌ أكر حكؿ ىذيف المعنييف, ألجؿ ذلؾ يا تدة لكنٌ كىناؾ تعريفات عدٌ 

 .المقصكد منيما
                                                           

 (.7/341)( ابن منظور، لسان العرب 1)
الفيومي ثم الحموي، أبو العباس: لغوّي، اشتير بكتابو )المصباح م(: أحمد بن محمد بن عمي 1368ىـ = نحو: 770( الَفيُّومي )ت: 2)

ولد ونشأ بالفيوم )بمصر( ورحل إلى حماة بسورية فقطنيا. ولما بنى الممك المؤيد إسماعيل جامع الدىشة قرره في خطابتو. ولو  (المنير
 (. 727( بدأ بتأليفو سنة )وان خطبو)دي (745)غ في آخرىا سنة أجزاء منو، بم (أيضا )نثر الجمان في تراجم األعيان

محمود األرناؤوط،  (، تحقيق:وما بعدىا 1/224)ىب في أخبار من ذىب ، عبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي، شذرات الذّ ابن العماد
 .(1/224الزركمي، األعالم ) (.م1986-ىـ1406: 1دمشق، بيروت، )ط–دار ابن كثير

 (.2/510( الفّيومي، المصباح المنير )3)
 (.1/11، األشباه والّنظائر )الّسبكيابن ( 4)
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 التعريف المختار:

ابطتعريؼ  يمكف ليصبح  (أبكاب متعددة)ة تغيير كممبنفس تعريؼ القاعدة الفقيٌية مع الفقيي  الضَّ

 : أتيعريؼ كما يالتٌ 

ابط  .(1)ة في باب كاحدجممة مف الفركع الفقييٌ  عـٌ تياغة الصٌ  ةمحكم ةأغمبي قضيةالفقيي:  الضَّ

 شرح التعريف:  

سبؽ كأٍف تـٌ شرح قيكد الٌتعريؼ عند شرح الٌتعريؼ المختار لمقاعدة الفقيٌية, ليبقى شرح في )باب 

 .(2)دةبأبكاب متعدٌ  تختٌص  ياحيث إنٌ , الفقيٌية عريؼ خرج بو القاعدةالتٌ قيد في كىك  كاحد(

 

اتػح ٚاٌفم١ّٙ  ج: اٌفشق ت١ٓ اٌماػذاٌخاِظاٌّطٍة  ّٟ  اٌعَّ  .اٌفمٙ

ابطة ك ؽ كثير مف العمماء بيف القاعدة الفقييٌ فرٌ    ا في أقكاليـ عند الفقيي, كىذا ما كجد جميٌ  الضَّ

ما عند العمماء المتأخريف, بينما اعتبر بعض العمماء القكاعد , ال سيٌ الفقيٌيةكابط الحديث عف القكاعد كالضٌ 

ابطنتو عند تعريؼ شيئا كاحدا, كىذا ما بيٌ  الفقيٌيةكابط كالضٌ  الفقيي, كفي ىذا المطمب سأقتصر عمى  الضَّ

ابطة ك بياف أكجو الخالؼ بيف القاعدة الفقييٌ  ماء الذيف فٌرقكا عرض بعض أقكاؿ العم كذلؾ بعدالفقيي,  الضَّ

 بينيما.

ابطالفرؽ بيف ): -رحمو اهلل- (3)قاؿ اإلماـ ابف نجيـ القاعدة تجمع فركعا مف  كالقاعدة أفٌ  الضَّ

ابطى, ك أبكاب شتٌ   .(4)(يجمعيا مف باب كاحد, ىذا ىك األصؿ الضَّ

                                                           

 (.156( البدارين، نظرّية الّتقعيد األصولي )(1
 (.157( البدارين، نظرّية الّتقعيد األصولي )(2
م( ىو زين الدين بن إبراىيم بن محمد، الشيير بابن نجيم: فقيو حنفي، من مصر. لو تصانيف عدة، 1563ىـ= 970ابن نجيم )ت  (3)

 ز الدقائق(، )الرسائل الزينية(.منيا )األشباه والنظائر( في أصول الفقو )البحر الرائق في شرح كن
 (.3/64األعالم )الزركمي، . (10/523)ىب ، شذرات الذّ ابن العماد

(، دار الكتب 1/137ظائر )ىـ(، األشباه والنّ 970( ابن نجيم، زين الدين بن إبراىيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري )ت: 4)
 م(. 1999-ىـ1419: 1)طبيروت،  –العممّية
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القاعدة  ف المقصكد مفبعد أف بيٌ  -رحمو اهلل تعالى- (1)بكيالسٌ ابف ذكر ىذا الفرؽ اإلماـ قد ك 

كمنيا ما يختص كقكلنا:  (,ؾكمنيا ما ال يختص بباب كقكلنا: " اليقيف ال يرفع بالشٌ )ة, حيث قاؿ: الفقييٌ 

كقصد بو نظـ صكر متشابية أف  كالغالب فيما اختص بباب (ارة سببيا معصية فيي عمى الفكركؿ كفٌ )

 .(2)(ى ضابطاتسمٌ 

ابطة عف ز القاعدة الفقييٌ أبرز ما يميٌ  إفٌ  بعد ىذا العرض لبعض أقكاؿ العمماء, يمكف القكؿ  الضَّ

 ما يأتي: الفقييٌ 

مثؿ قاعدة  في أبكاب عٌدة ة كثيرةيندرج تحتيا مسائؿ فقييٌ فة, أبكاب عدٌ  ة تعـٌ القاعدة الفقييٌ  .1

جميع أبكاب الفقو, بينما يختص مسائؿ منثكرة في حيث يندرج تحتيا  (3)(األمكر بمقاصدىا)

ابط ابطفيذا  (4)(ما يحـر مف النسب الٌرضاعيحـر مف )الفقيي بباب معيف مثؿ  الضَّ يختص  الضَّ

ابطما يحـر مف الٌرضاع, كعميو فإٌف مجاؿ بباب   .(5)الفقيٌي أضيؽ مف القاعدة الفقيٌية الضَّ

ة, كيرجع ذلؾ إلى ككف القكاعد كابط الفقييٌ ة أكثر منيا في الضٌ االستثناءات في القكاعد الفقييٌ  .2

ابطة مما يجعميا أكثر عرضة لالستثناءات, كذلؾ بخالؼ ة تشمؿ أبكابا عدٌ الفقييٌ   الفقييٌ  الضَّ

 .(6)الذم يقتصر عمى ضبط باب كاحد

                                                           

 دمشق قدم ثم جماعة، من بمصر وسمع بالقاىرة، ولد الّسبكي، عمي بن الكافي عبد بن عمي بن الوىاب عبد نصر أبو الّدين تاج ((1
 عن صفح الّسجن من خروجو وبعد إثرىا، عمى فسجن شديدة فتنة لو حصمت ثمّ  بالّشام، والمناصب القضاء رياسة إليو وانتيت والده، مع
 رفع) ،(الّنقم ومبيد الّنعم معيد) ،(الكبرى الّشافعية طبقات) تصانيفو من، بالّطاعون شييدا فييا وتوّفي، دمشق وسكن إليو، أساء من كل

 .(الحاجب ابن مختصر عن الحاجب
 (.4/184) األعالم، الزركمي(. 1/66) الذىب شذرات، العماد ابن
 (.1/11ظائر )، األشباه والنّ الّسبكيابن ( 2)
 (.1/54ظائر )، األشباه والنّ الّسبكيابن ( 3)
: 1)طبيروت،  –العممّيةدار الكتب  (،142ظائر )ىـ(، األشباه والنّ 911ت: ين عبد الرحمن بن أبي بكر )يوطي، جالل الدّ ( السّ 4)

 م(.1990-ىـ1411
 (.51ة )دوي، القواعد الفقييّ (. النّ 1/11ظائر )، األشباه والنّ الّسبكيابن (. 1/137ظائر )( ابن نجيم، األشباه والنّ 5)
ة ريعة اإلسالميّ ة في الشّ وابط الفقييّ (. شبير، د. محمد عثمان شبير )معاصر(، القواعد الكّمّية والضّ 51ة )دوي، القواعد الفقييّ النّ ( 6)
 م(.2007-ىـ1428: 2)طعمان، -فائسنّ (، دار ال23)
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كؿ باب يمكف أف يشمؿ عددان  حيث إفٌ ة, ة أكبر بكثير مف القكاعد الفقييٌ كابط الفقييٌ عدد الضٌ  .3

 كابط.كبيران مف الضٌ 

 .ٚفٛائذ٘اح ٛاتػ اٌفم١ّٙ اٌمٛاػذ ٚاٌعّ  أ١ّّ٘ح: اٌّغادطاٌّطٍة 

 ,ة باىتماـ كبير مف قبؿ العمماء كطالب العمـ كغيرىـ مف قضاةكابط الفقييٌ حظيت القكاعد كالضٌ 

كيظير ذلؾ مف خالؿ بياف فكائدىا الجٌمة التي تتمتع  ,ألىمٌيتيا الكبيرةكذلؾ نظران  كمفتيف, كرجاؿ قانكف,

 : بيا كاٌلتي منيا

 القضاة ا يسيؿ عمىكالفركع المنتشرة في كتب الفقو تحت مكضكع كاحد, ممٌ ضبط المسائؿ  .1

 آالؼكابط, كاالستغناء عف حفظ حفظ الفقو مف خالؿ ىذه القكاعد كالضٌ  طمبة العمـالمفتيف ك ك 

كمف ضبط الفقو بقكاعده استغنى عف حفظ أكثر ): -رحمو اهلل-ة, قاؿ اإلماـ القرافي الفركع الفقييٌ 

 .(1)(اتيٌ دراجيا في الكمٌ ات النالجزئيٌ 

ة مناىج الفتكل عند العمماء, كيمكف مف خالليا عمؿ مقارنة بيف كابط الفقييٌ تكضح القكاعد كالضٌ  .2

أيضان . كىذا (2)(كتتضح مناىج الفتاكل كتكشؼ): -رحمو اهلل-أقكاؿ العمماء, قاؿ اإلماـ القرافي 

عظيـ, بو  ظائر ففٌ األشباه كالنٌ  ففٌ  أفٌ اعمـ )حيث قاؿ:  –رحمو اهلل–يكطي نو االماـ السٌ ما بيٌ 

 .(3)(يطمع عمى حقائؽ الفقو كمداركو, كمآخذه كأسراره

خريج عمى المناسبات يمنع التناقض بينيا, كذلؾ بخالؼ التٌ  كٌمٌيةتخريج الفركع عمى القكاعد ال إفٌ  .3

ج الفركع رٌ كمف جعؿ يخ)حيث قاؿ:  –رحمو اهلل-شار إليو اإلماـ القرافي أة, كىذا ما الجزئيٌ 

                                                           

 (.1/71)القرافي، الفروق  (1)
 المصدر الّسابق.( 2)
 (.6ظائر )يوطي، األشباه والنّ ( السّ 3)
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كتزلزلت خكاطره فييا  ,تناقضت عميو الفركع كاختمفت كٌمٌيةة دكف القكاعد البالمناسبات الجزئيٌ 

 .(1)(ربتكاضطٌ 

رع كًحكىمو, قاؿ اإلماـ ة يعيف عمى إدراؾ كفيـ مقاصد الشٌ كابط الفقييٌ اإلحاطة بالقكاعد كالضٌ  إفٌ  .4
مشتممة  ,عظيمة المدد ,ة جميمة كثيرة العددفقييٌ  كٌمٌيةاني قكاعد كالقسـ الثٌ ): -رحمو اهلل-القرافي 

 .(2)(رع كحكموعمى أسرار الشٌ 
ة, كتعينو عمى إيجاد الحمكؿ ف لدل الباحث الممكة الفقييٌ ككٌ ة تي كابط الفقييٌ دراسة القكاعد كالضٌ  إفٌ  .5

 .(3)ةلمكقائع كالمسائؿ المستجدٌ 
ات, كتبطؿ دعكل اإلسالمي لممستجدٌ ة مدل استيعاب الفقو كابط الفقييٌ ظير القكاعد كالضٌ تي  .6

 .(4)كٌمٌيةـ الحمكؿ الة كال يقدٌ ـ الحمكؿ الجزئيٌ يف اإلسالمي يقدٌ الدٌ  القائميف: بأفٌ 
  

                                                           

 (.1/71)( القرافي، الفروق 1)
 (.1/70)( القرافي، الفروق 2)
-ىـ1424: 1بيروت، )ط-(، مؤسسة الرسالة1/30)ة معاصر(، موسوعة القواعد الفقييّ )محمد صدقي بن أحمد البورنو، د. (3)

 (.76والّضوابط الفقيّية ) كّمّيةشبير، القواعد ال م(.2002
 (.1/31)( البورنو، موسوعة القواعد الفقيّية 4)
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  .اٌّثؽس اٌصّأٟ: أسواْ اٌماػذج اٌفم١ّٙح ٚششٚغٙا

 وفيو مطمبان:

 أركان القاعدة الفقيّية.المطمب األّول: 

 القاعدة الفقيّية.المطمب الثّاني: شروط 

 كسأشرع في بياف ىذه المطالب:

ي: أسواْ اٌماػذج اٌفم١ّٙح ّٚ  .اٌّطٍة األ

مف بياف المقصكد مف  ة القكاعد ليا أركاف كشركط, كقبؿ البدء باألركاف ال بدٌ ة كبقيٌ القاعدة الفقييٌ 

 كف لغة كاصطالحا.الرٌ 

كما تقٌكل بو مٍف ممؾو كجٍندو  ,الركف لغة: رٍكف الٌشيء جانبو األقكل. كالٌرٍكف: الٌناحيةي القكٌية

 .(2)يء ما يتـ بو, كىك داخؿ فيوكفي االصطالح: ركف الشٌ . (1)كغٍيره

 لمقاعدة الفقيّية أربعة أركان ىي:

قاعدة  : كسمي مكضكعا ألف الحكـ يكضع عميو. فالمكضكع في(المحككـ عميو)المكضكع  .1

 .(3))الضرر(ىك كممة )الضرر يزاؿ( 

: كىك ما يككف كصفان لممكضكع, فمف خاللو يتـ نفي أك إثبات الكصؼ (المحككـ بو)المحمكؿ  .2

 .(يزاؿ)ىك كممة  (الضرر يزاؿ)لممكضكع. فالمحمكؿ في قاعدة 

اليقيف ال يزكؿ ), كقد يككف فعالن مثؿ قاعدة (العادة محكمة)كالمحمكؿ قد يككف اسمان مثؿ قاعدة 

 .(4)(ؾبالشٌ 

                                                           

 (.13/185(.ابن منظور، لسان العرب )3/455)ابن فارس، معجم مقاييس الّمغة،  (1)
(. دار 226معجم لغة الفقياء )حامد صادق قنيبي )معاصران(، -قمعجي وقنيبي، محمد رواس قمعجي (.112( الجرجاني، الّتعريفات )2)

 م(.1988-ىـ1408: 2الّنفائس لمطباعة والنشر والتوزيع، )ط
 (. 117(. البدارين، نظرّية الّتقعيد األصولي )169، 168( الباحسين، القواعد الفقيّية )(3
 (.117(. البدارين، نظرّية الّتقعيد األصولي )169( الباحسين، القواعد الفقيّية )4)
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 .(1)بالمكضكع, أم تعمؽ الٌزكاؿ بكجكد الٌضررالٌنسبة بينيما: أم تعٌمؽ المحمكؿ  .3

 . (2)كقكع الٌنسبة بينيما أك عدـ كقكعيا: أٌم أٌنو فعال الٌضرر يزاؿ, فيككف أمران صحيحان كاقعان  .4

 .اٌّطٍة اٌصّأٟ: ششٚغ اٌماػذج اٌفم١ّٙح

كجكد كال عدـ, ما يمـز مف عدمو العدـ, كال يمـز مف كجكده كفي االصطالح: . (3)رط لغة: العالمةالشٌ 

ا كيككف الشيء, كجكد عميو يتكقؼ كقيؿ: ما  .(4)كجكده في مؤثرنا يككف كال ماىيتو, عف خارجن

 لمقاعدة الفقيّية خمسة شروط ىي:

 أف تككف القاعدة مصاغة بطريقة مكجزة محكمة: .1

األصؿ في القاعدة الفقيٌية أف تككف مصاغة بطريقة مكجزة محكمة, بحيث تجمع جميع الفركع 

اإلسياب كاإلطالة في صياغة القاعدة الفقيٌية يخرجيا عف اليدؼ  حيث إفٌ كالجزئٌيات تحتيا, 

الذم كضعت ألجمو, كىك كضع جميع أك أغمب الفركع كالجزئٌيات تحت القاعدة الفقيٌية بأقٌؿ عدد 

 .(5)األلفاظ مف

 جريد:التٌ  .2

نة, بؿ ة معيٌ . كالمقصكد بو ىنا عدـ اقتصار الحكـ عمى جزئيٌ (6)جريد لغة: الٌتٍعريةي مف الثٌيابالتٌ 

كات. كمثاؿ ذلؾ قاعدة ات التي تندرج تحت تمؾ القاعدة كعدـ تعمقيا بالذٌ الجزئيٌ  ة لكؿٌ تتعدل العمٌ 

و يككف ضمف ىذه القاعدة, كال يصح قصر ىذه ارع بإزالتو فإنٌ ضرر أمر الشٌ  فأمٌ  (الضرر يزاؿ)

                                                           

 (.117البدارين، نظرّية الّتقعيد األصولي )( (1
 (.118( المصدر الّسابق )(2
 (.329 –7( ابن منظور، لسان العرب )(3
 .(260(. قمعجي وقنيبي، معجم لغة الفقياء )125( الجرجاني، الّتعريفات )4)
الدار  –(، مطبعة الّنجاح الجديدة68، 67) نظرّية الّتقعيد الفقيي وأثرىا في اختالف الفقياء )معاصر(،( الروكي، د. محمد الروكي 5)

 (.120، 119م(. البدارين، نظرّية الّتقعيد األصولي )1994-ىـ1414: 1البيضاء، )ط
 (. 116 /3)( ابن منظور، لسان العرب (6
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تنطبؽ عميو  فل المكضكع لغيرىما ممٌ القاعدة عمى ضرر معيف أك عمى شخص بعينو, بؿ يتعدٌ 

 . (1)القاعدة باشتراكيما في نفس العمة

 :العمكـ .3

ات التي تندرج تحتيا أك ة أف تككف شاممة, كمستكعبة لجميع الجزئيٌ يشترط في القاعدة الفقييٌ 

ال فات التي تندرج تحتيا أك أغمبيا ة كشاممة لجميع الجزئيٌ ة عامٌ بيا, فإذا لـ تكف القاعدة الفقييٌ أغم

 .(2)ينطبؽ عمييا لفظ قاعدة

 راد:االطٌ  .4

و بعضان, كجرلبراد لغة: مف اٌطرد األمر: تاالطٌ  عى بعضي
. كفي االصطالح: ما يكجب الحكـ (3)

 .(4)الـز في الثبكتة, كىك التٌ لكجكد العمٌ 

فركعيا  فتتبع ,فكمما كجدت القاعدة كجدت فركعياردة, أف تككف مطٌ  الفقيٌية القاعدةفي األصؿ 

كما أٌنو إذا تخمفت بعض الصكر عف القاعدة فإٌف ىذا ال يقدح في االطراد؛ ألٌف في الحكـ, بعضان 

 .(5)ىذا التخمؼ ناتج عف عارض خارجي ال تنطبؽ عميو القاعدة

 ة أقكل منيا:شرعي, أك قاعدة فقييٌ  ة مع نٌص فقييٌ أف ال تتعارض القاعدة ال .5

بطمت  أك تساكييا كال مرٌجح ة أقكل منياأك قاعدة فقييٌ  ,شرعيٌ  ة إذا عارضيا نٌص القاعدة الفقييٌ 

رط يعتبر مف شركط فيذا الشٌ  ,تي تندرج تحتياات الٌ تمؾ القاعدة, كلـ تعد صالحة لمفركع كالجزئيٌ 

 .(6)ةإعماؿ القاعدة الفقييٌ 

  
                                                           

 (.126الّتقعّيد األصولي )(. البدارين، نظرّية 64، 63(. الروكي، نظرّية الّتقعيد الفقيي )171، 170( الباحسين، القواعد الفقيّية )1)
 (.60(. الروكي، نظرّية الّتقعيد الفقيي )172، 171( الباحسين، القواعد الفقيّية )2)
 (.295(. الفيروزآبادي، القاموس المحيط )268 /3)(. ابن منظور، لسان العرب 3/455)ابن فارس، معجم مقاييس الّمغة،  (3)
 (.73نيبي، معجم لغة الفقياء )(. قمعجي وق141( الجرجاني، الّتعريفات )4)
 (.128(. البدارين، نظرّية الّتقعيد األصولي )63، 62( الروكي، نظرّية الّتقعيد الفقيي )5)
 (. 130، 129البدارين، نظرّية الّتقعيد األصولي )6) )
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  .اٌّثؽس اٌصّاٌس: ِصادس اٌمٛاػذ ٚاٌّعٛاتػ اٌفم١ّٙح ِٚذٜ ؼع١ّرّٙا

 وفيو مطمبان:

 مصادر القواعد والّضوابط الفقيّية. المطمب األّول:

 حجّية القواعد والّضوابط الفقيّية.المطمب الثّاني: 

 وسأشرع اآلن ببيان ىذه المطالب:

ي: ِصادس اٌمٛاػذ ٚاٌّعٛاتػ اٌفم١ّٙح ّٚ  .اٌّطٍة األ

 :مصادر عٌدة ىي ةكابط الفقييٌ مقكاعد كالضٌ ل

  :كريم، والسّنة الّنبوية الّشريفةالقرآن ال :أوالًّ 

ة السنٌ أك  القرآف الكريـفي  سكاءرعية صكص الشٌ النٌ تعتبر القكاعد كالٌضكابط الفقيٌية الكاردة في 

أقكل أنكاع القكاعد كالٌضكابط الفقيٌية, كيمحؽ بيا القكاعد كالٌضكابط الفقيٌية المستنبطة مف  ريفةبكية الشٌ النٌ 

, (275)البقرة:  چڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹچقكؿ اهلل تعالى:  ذلؾ كمف األمثمة عمى الٌنصكص الٌشرعٌية,

: )كؿ مسكر  الٌنبيقكؿ  , ككذلؾ(1)حٌؿ البيع كتحريـ الربافي البيع, فبٌينت  ضابطفيذه اآلية الكريمة 

كما أٌنو يمكف  فدٌؿ الٌنص عمى الضابط,لما يطمؽ عميو لفظ مسكر,  ضابطان يعد  فقكلو  ,(2)حراـ(

, فيذه القاعدة (3)(األمكر بمقاصدىا) قاعدةكة رعيٌ صكص الشٌ مف النٌ استنباط القكاعد كالٌضكابط الفقيٌية 

 .(4)(يات...ما األعماؿ بالنٌ إنٌ ) :بي مستنبطة مف قكؿ النٌ 

 
                                                           

 (.1/36البورنو، موسوعة القواعد الفقيية ) ((1
ىـ(، الجامع الصحيح المسند المختصر 256البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراىيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري )ت: متفق عميو: ( 2)

م(. وسأرمز لو الحقا بـ 2003-ىـ1423المنصورة، )-(، مكتبة اإليمان898(، برقم: )898وسننو وأيامو ) من حديث رسول اهلل 
ىـ(، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل 261.مسمم، مسمم بن الحجاج بن مسمم القشيري النيسابوري )ت: (صحيح البخاري)

 .(صحيح مسمم)م(. وسأرمز لو الحقا بـ 2007-ىـ1427: 1)طالقاىرة،  –(، مكتبة مصر1733(، برقم: )2/146) إلى رسول اهلل 
 (.8الّسيوطي، األشباه والّنظائر ) (.1/54)، األشباه والّنظائر الّسبكيابن ( (3
 (.1907( برقم: )2/97)صحيح مسمم  .(1(، برقم: )9)صحيح البخاري ( متفق عميو: البخاري، (4
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  : اإلجماع:ثانياً 

ة, كمثاؿ ذلؾ: قاعدة )االجتياد ال ينقض مصادر القكاعد كالٌضكابط الفقييٌ  أحديعتبر اإلجماع 

باالجتياد(, فيذه القاعدة مصدرىا إجماع الصحابة
(1). 

  ثالثًا: العقل:

فمصدر  (2))التٌابع تابع(ىناؾ بعض القكاعد الفقيٌية استدٌؿ ليا الفقياء بالعقؿ, كمثاؿ ذلؾ: قاعدة 

 ىذه القاعدة العقؿ.

  رابعًا: أقوال الصحابة:

: يا, كمثاؿ ذلؾ قكؿ عمر بف الخطاب أقكاؿ ىي قكاعد في حقيقت  كرد عف الصحابة

 .(3)(عند مقاطع حقكقيـ شرطيـعمى  )المسممكف

  االستقراء:: خامساً 

تعتبر قكاعد ىذا كالٌضكابط الفقيٌية, ك اعتمد عمماء المسمميف عمى االستقراء الستخراج القكاعد 

ـٌ باال ,الفقيٌية كابطكع أكثر أنكاع القكاعد كالضٌ النٌ  إلدراؾ ما بينيا  ستقراء جمع الجزئٌيات المتشابية؛حيث يت

)ككاف االستقراء أحد الكسائؿ التي حيث قيؿ في ذلؾ:  ,مف عالقة, كبعدىا يتـٌ كضع القاعدة المناسبة ليا

اعتمد عمييا فقياء المسمميف في طائفة مف أبكاب الفقو اإلسالمي, فباالستقراء استخرجكا القكاعد الفقيٌية 

                                                           

 (.101ظائر )( الّسيوطي، األشباه والنّ (1
 (.117ظائر )( الّسيوطي، األشباه والنّ (2
(، برقم: 1/211سنن سعيد بن منصور )، (ىـ227: ت) الجوزجاني الخراساني شعبة بن منصور بن سعيد عثمان الجوزجاني، أبو ((3
 أبو حجر بن عمي بن أحمد ،العسقالني. م(1982-ىـ1403 :1اليند، )ط-السمفية األعظمي، الدار الرحمن ، تحقيق: حبيب(663)

 .ىـ(1379) بيروت،-المعرفة ، دار(9/217) البخاري صحيح شرح الباري فتح الشافعي، العسقالني الفضل
ىـ(، إرواء الغميل في تخريج أحاديث 1420: تاأللباني، محمد ناصر الدين األلباني )إسناده صحيح عمى شرط الشيخين(. قال األلباني: )
 م(.1985- ىـ1405: 2)طبيروت،  –المكتب اإلسالمي ،(1893(، برقم: )6/304منار السبيل )
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ـٌ اجتيدكا في .العاٌمة, .., كعمى االستقراء اعتمدكا في جمع أعماؿ الناس الشخصٌية كغير الشخصٌية, ث

 : ذلؾكمف األمثمة عمى  ,(1)نيا(استخراج الحكـ الشرعي لكؿ عمؿ م

كىي التي يبنى عمييا أحكاـ الفقو, الخمستعتبر ىذه القاعدة إحدل القكاعد  (,الضرر يزاؿ)قاعدة 

قاعدة عامة دٌلت عمييا نصكص كثيرة في الٌنيي عف الٌضرر, كمف بيف ىذه الٌنصكص, قكؿ اهلل 

 ڀچ تعالى:  وقكلككذلؾ (,282لبقرة: ا)چ ۇئۇئ وئ  وئ ەئ ەئ ائائ ى ىچ تعالى:

چ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ تعالى: وكقكل(,231)البقرة: چٺٺ ٺ ڀ

. الذم يعد أصؿ ىذه القاعدة, فمف (2)(ال ضرر كال ضرار): ككذلؾ حديث رسكؿ اهلل (,91: الٌنساء)

 .(3)ضرر في جميع األبكاب لتشمؿ كؿٌ  ؛صكص كغيرىا تـ كضع ىذه القاعدةخالؿ االستقراء ليذه النٌ 

بياف مصادر القكاعد كالٌضكابط الفقيٌية باختصار, ال بٌد مف بياف حكـ االستدالؿ بيا كىذا ما بعد 

  .سكؼ أبحثو في المطمب اآلتي

 .حاٌفم١ّٙ ٚاٌّعٛاتػ  ٛاػذح اٌم: ؼع١ّ اٌصّأٟاٌّطٍة 

ابع اليجرم أم قكؿ يدؿ عمى حكـ االستدالؿ قد ال يجد الباحث في كتب الفقياء ما قبؿ القرف الرٌ 

نٌ ألنٌ  ؛ة, كىذا أمر طبيعيبالقكاعد الفقييٌ  ما كجدت بعض العبارات يـ لـ يصكغكا فقييـ عمى شكؿ قكاعد, كا 

ع لذلؾ يجد المتتبٌ  ابع اليجرم فإفٌ مف أقكاليـ مصاغة عمى شكؿ قكاعد أك ضكابط, أما بعد القرف الرٌ 

 .سكؼ أبٌينو في ىذا المطمب كىذا ما ,ةبعض األقكاؿ التي تدؿ عمى حكـ االستدالؿ بالقكاعد الفقييٌ 

                                                           

، دار القمم_ دمشق، )190، 189(المعرفة وأصول االستدالل والمناظرة ىـ(، ضوابط 793( الميداني، عبد الرحمن حسن حبّنكو )ت: (1
 .)م2007-ىـ1428: 8)ط
دار إحياء الكتب  ،(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي2/784)ىـ(، سنن ابن ماجو 273ت: ن ماجة، محمد بن يزيد القزويني )( اب2)

 .(896، برقم: )(3/408إرواء الغميل ) العربية. قال عنو األلباني: صحيح. األلباني،
. الزحيمي، د. محمد مصطفى (وما بعدىا 1/36)ة البورنو، موسوعة القواعد الفقييّ ينظر في مصادر القواعد والّضوابط الفقيّية: ( 3)

م(.  2006-ىـ1427: 1)طدمشق،  –، دار الفكر(وما بعدىا 1/29)ة وتطبيقاتيا في المذاىب األربعة معاصر(، القواعد الفقييّ ) الزحيمي
  .(وما بعدىا 72) نظرّية الّتقعيد األصولي، البدارين .(وما بعدىا 189ة )الباحسين، القواعد الفقييّ 
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التي مصدرىا الكتاب أو السنة النبوية الشريفة،  الفقيّيةوالّضوابط اًل: حكم االستدالل بالقواعد أوّ 

 :، أو اإلجماعامأو مستنبطة مني

ىذه  حيث إفٌ ريفة تعتبر حجة قائمة بذاتيا, بكية الشٌ ة النٌ القكاعد التي مصدرىا الكتاب أك السنٌ  إفٌ 

الشريفة, كما في قكؿ  ة النبكيةمف الكتاب أك السنٌ  يا نٌص ألنٌ  ؛القكاعد مصدر مف مصادر معرفة األحكاـ

في بيكع  ضابطان فيذا الٌنص مف اآلية القرآنية يعتبر  (,275البقرة: )چ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹچ اهلل تعالى:

الحالؿ, كبيكع الحراـ, فيي دليؿ بذاتيا, كبعد تصنيفيا في باب القكاعد الفقيٌية فإٌف ىذا ال يسمبيا أصميا, 

, فيذا ضابط (1)(حراـ مسكر كؿٌ ) :كىي أٌنيا دليؿ مف كتاب اهلل تعالى. كمثاؿ ذلؾ أيضا قكؿ النبي 

فقد تـ كضعو ضمف الٌضكابط  -أٌنو نصمع -ث المسمـ تناكلو, فيذا الحدي يبٌيف أٌف كؿ مسكر يحـر عمى

مف مصادر  الثٌانيالفقيٌية, كىذا الكضع ال يخرجو عف أدٌلة السٌنة الٌنبكية الٌشريفة, التي ىي المصدر 

ابطالٌتشريع اإلسالمي, فيككف ىذا   حٌجة يجكز االستدالؿ بو. الضَّ

القكاعد التي ىي نصكص مف الكتاب أك ة, فحكميا حكـ أما القكاعد المستنبطة مف الكتاب كالسنٌ 

األمكر )يا تستمد قكتيا مف األصكؿ التي استنبطت منيا, كمثاؿ ذلؾ قاعدة ألنٌ  ؛ريفةبكية الشٌ ة النٌ السنٌ 

, فعند االستدالؿ (2)(يات...ما األعماؿ بالنٌ إنٌ ), فيذه القاعدة مستنبطة مف الحديث الشريؼ: (قاصدىامب

بالحديث الشريؼ, كلكف تحت عنكاف آخر لمدليؿ, كبذلؾ تككف حجة يجكز بيذه القاعدة فكأننا نستدؿ 

 .(3), كذلؾ اإلجماع؛ ألٌنو حجة ممزمة لممسمميفاالستدالؿ بيا

 

 

                                                           

 (.16سبق تخريجو )( 1)
 .(16) تخريجو سبق( 2)
(. 331ة )الفقييّ دوي، القواعد (. النّ 279، 278ة ). الباحسين، القواعد الفقييّ (وما بعدىا 1/46)ة ( البورنو، موسوعة القواعد الفقييّ 3)

 (.116المقري، مقدمة تحقيق القواعد )
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 ثانيًا: حكم االستدالل بالقواعد الفقيّية التي مصدرىا قول الّصحابي.

حصؿ االتٌفاؽ عميو, كانت القاعدة حجة يجكز االستدالؿ بيا, أٌما إذا  قدإذا كاف قكؿ الصحابٌي 

عف رأم كاجتياد, فإٌف القاعدة ال تككف حٌجة, لكف األخذ بقكؿ الصحابي أكلى  ان كاف قكؿ الصحابي صادر 

 .(1)حيث ال نٌص مف الكتاب أك السٌنة أك اإلجماع

 ىا االستقراء.ؤ ة التي منشًا: حكم االستدالل بالقواعد الفقييّ لثثا

, كمنعا لإلطالة ىا االستقراء عمى قكليفدالؿ بالقكاعد الفقيٌية التي منشؤ اختمؼ العمماء في حكـ االست

 :سكؼ أعرض قكالن كاحدان لكؿ رأم لحصكؿ الغرض بو

نما ىي لضبط المسائؿ ة أدلٌ ؿ: عدـ اعتبار القكاعد الفقييٌ األكٌ  القكؿ ة يستدؿ بيا عمى األحكاـ, كا 

 كاالستئناس.

كأنا اآلف أضرب ): _ حيث قاؿرحمو اهلل_ (2)إماـ الحرميف الجكيني كمٌمف ذىب إلى ىذا القكؿ

مف قاعدة الشرع مثميف يقضي الفىًطفي العىجىبى منيما, كغرضي بإيراًدىما تنبيوي القرائح لدرؾ المٍسمؾ الذم 

فاريع ماف إذا فرض خاليا عف التٌ الزٌ  مٌيٍدتو في الزماف الخالي, كلست أقصد االستدالؿ بيما, فإفٌ 

ذم أذكره مف أساليب الكالـ في تفاصيؿ الظنكف. ماف إاٌل إلى مقطكع بو, فالٌ فاصيؿ, لـ يستند أىؿ الزٌ كالتٌ 

 .(3)(في براءة الذمة انيالف: أحدىما في اإلباحة, كالثٌ افالمث

                                                           

 وما بعدىا(. 260( زيدان، الوجيز في أصول الفقو )(1
م(. ىو عبد الممك بن عبد اهلل بن يوسف بن محمد الُجَوْيني، أبو المعالي،  1085-1028ىـ =  478-419الجويني ) مام( اإل2)

الممقب بإمام الحرمين، من أصحاب الشافعّي. ولد في جوين )من نواحي نيسابور( ورحل إلى بغداد، فمكة حيث جاور أربع سنين. وذىب 
فييا. لو مصنفات كثيرة، منيا  (المدرسة النظامية)ظام الممك إلى المدينة= = فأفتى ودرس، ثم عاد إلى نيسابور، فبنى لو الوزير ن

شيبة، أبو ابن قاضي نظر: ي. (نياية المطمب في دراية المذىب)في أصول الفقو،  (البرىان)، (ظامية في األركان اإلسالميةالعقيدة النّ )
بيروت، -عالم الكتب ،افظ عبد العميم خان(، تحقيق: الح1/255قاضي شيبة، طبقات الشافعية )بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن 

 (.4/160ه(. الزركمي، األعالم )1407: 1)ط
(، تحقيق: عبد العظيم 499ىـ(، غياث األمم في التياث الظمم )478ت: )( الجويني، عبد الممك بن عبد اهلل بن يوسف بن محمد 3)

 ىـ(.1401: 2)طمكتبة إمام الحرمين،  ،الديب
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التي منشأىا االستقراء؛ ألٌنو ال  ةيفيـ مف قكؿ إماـ الحرميف عدـ جكاز االستدالؿ بالقكاعد الفقييٌ 

ىذه القكاعد مف باب التنبيو  فتككف يعتبر القكاعد الٌظٌنٌية حٌجة بؿ ال بٌد مف القطع في أصكؿ الفقو,

 . (1)كاالستئناس ليس إالٌ 

ا مف القرآف ة التي مصدرىا ليس نصٌ القكاعد الفقييٌ  يمكف تسجيؿ أىـ أدلة القائميف بعدـ حجية

 :دٌلةريفة, أك ليست مستنبطة منيما, كىذه األبكية الشٌ ة النٌ الكريـ, أك السنٌ 

ة, كتككف المسألة مف ىذه القكاعد ىي قكاعد أغمبية, قد يتـ بناء حكـ مسألة عمى قاعدة فقييٌ  إفٌ  .1

 المستثنيات فال يشمميا ذلؾ الحكـ, فيقع المفتي في الخطأ.

المندرجة تحتيا, فال يصح استنباط الحكـ مف تعتبر ىذه القكاعد ركابط كثمرة لمجزئيات كالفركع  .2

 ابط.ىذا الرٌ 

إٌف القكاعد الفقيٌية ثمرة الفركع, فال يصٌح أف تككف دليالن عمى الفركع التي ىي الٌثمرة كالٌدليؿ عمى  .3

 القاعدة, فيمـز مف ذلؾ الٌدكر.

يرفع ففس ا النٌ لي جاءت ىذه القكاعد نتيجة لالستقراء, كىذا االستقراء ال يصؿ إلى درجة تطمئفٌ  .4

 .(2)تي يمكف بناء األحكاـ عميياالٌ  القطع إلى درجةالقكاعد 

ة مستقمة يمكن بناء األحكام ة، واعتبارىا أدلّ اني: جواز االحتجاج بالقواعد الفقييّ الثّ  القول

 ة عمييا.الفقييّ 

عظيـ,  ظائر ففٌ األشباه كالنٌ  ففٌ  عمـ أفٌ )ا: حيث قاؿ يكطياإلماـ السٌ  كمٌمف ذىب إلى ىذا القكؿ

در عمى اإللحاؽ تى قٍ مير في فيمو كاستحضاره, كيي يتٌ لفقو كمداركو, كمآخذه كأسراره, ك طمع عمى حقائؽ ابو يي 

                                                           

 م تقريبًا. 1.5.2013د. أيمن البدارين، يوم اإلثنين، الموافق:  ( (1
 (. 330ة )دوي، القواعد الفقييّ (. النّ وما بعدىا 272ة )(. الباحسين، القواعد الفقييّ 45 – 1ة )( البورنو، موسوعة القواعد الفقييّ 2)
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أحكاـ المسائؿ التي ليست بمسطكرة, كالحكادث كالكقائع التي ال تنقضي عمى مرّْ  خريج, كمعرفةكالتٌ 

 .(1)(مافالزٌ 

 (ظائراألشباه كالنٌ )ة, كذلؾ مف خالؿ كممة قكلو ىذا عمى جكاز االستدالؿ بالقكاعد الفقييٌ  يدؿٌ 

رعية األحكاـ الشٌ  ةيمكف معرف كاٌلتي مف خاللياالقكاعد,  التي مف بيف معانييايا إحدل الكممات حيث إنٌ 

 خريج منيا.كالتٌ 

ا مف القرآف الكريـ, مصدرىا ليس نصٌ  ة التيالقكاعد الفقييٌ  يمكف تسجيؿ أىـ أدلة القائميف بحجية 

 :دٌلةريفة, أك ليست مستنبطة منيما, كىذه األبكية الشٌ ة النٌ أك السنٌ 

, فيككف االستقراء الٌناقص حٌجة الناقص إٌف االستقراء .1  .(2)يفيد الٌظف ال القطع, كالعمؿ بالٌظف الـز

مصدران يمكف استنباط األحكاـ منيا, تعتبر فىذه القكاعد جامعة لمجزئيات كالفركع التي تحتيا,  فٌ إ .2

 .(3)كثير مف المسائؿ المستجدةالخريج عمييا كمعرفة كالتٌ 

 الرأي الراجح: 

يككف ليا أصؿ  ا أف يككف ليا أصؿ شرعي, أك الالقكاعد الفقيٌية اٌلتي مصدرىا االستقراء إمٌ 

المندرجة تحتيا, أٌما القكاعد صؿ شرعي فإٌنيا تككف حٌجة كيستدٌؿ بيا عمى الفركع شرعي, فما كاف ليا أ

ة اعتبار القكاعد الفقييٌ بالقاضي ك , الثانيالذم يبدك لمباحث ترجيح القكؿ التي ليس ليا أصؿ شرعٌي ف

 : اآلتيةة, لألسباب ة يستدؿ بيا عمى األحكاـ الفقييٌ أدلٌ  االستقراءالمستنبطة مف 

كاف االستقراء ناقصان كانت القاعدة ظنٌية, إذا كاف االستقراء كامالن كانت القاعدة قطعية, أٌما إذا  .1
كاهلل سبحانو تعالى تعبدنا بالظف, فخبر الكاحد مع أٌنو ظني إاٌل أٌنو حجة, كذلؾ القاعدة الفقيية 

ف كانت ظنٌية  .(4)فإٌنيا تعتبر حجة كا 

                                                           

 (.6( الّسيوطي، األشباه والّنظائر )1)
 (.275القواعد الفقيّية )( المصدر الّسابق، الباحسين، (2
 (.277ة )(. الباحسين، القواعد الفقييّ 49، 48ة )( البورنو، موسوعة القواعد الفقييّ 3)

 .تقريباً  م1.5.2013: الموافق، اإلثنين يوم د. أيمن البدارين، ((4
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القياس عمى القياس: يعتبر القياس رابطان لما يندرج تحت عٌمة كاحدة كىك حجة, كذلؾ القاعدة  .2

الفقيية فإٌنيا تعتبر رابطا لما يندرج تحتيا مف فركع فتككف حجة يمكف االستدالؿ بيا عمى األحكاـ 

 . (1)الفقيية ما لـ تخالؼ أم مصدر مف مصادر األحكاـ الفقيية

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 .تقريباً  م1.5.2013: الموافق، اإلثنين يوم، البدارين أيمن. د ((1
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  .ٍح تٙاتؼط األٌفاظ راخ اٌصّ ح ٚ: اٌفشق ت١ٓ اٌمٛاػذ اٌفم١ّٙ اٌّشاتغاٌّثؽس 

 مطمبان: وفيو

 ة.ة الفقييّ ظريّ ة والنّ ل: الفرق بين القاعدة الفقييّ المطمب األوّ 

 المطمب الثّاني: الفرق بين القاعدة الفقيّية والقاعدة األصولّية.

 بيان ىذه المطالب:باآلن  شرعوسأ

ياٌّطٍة  ّٚ  .: اٌفشق ت١ٓ اٌماػذج اٌفم١ّٙح ٚإٌّظش٠ّح اٌفم١ّٙحاأل

ـ بالبالد الغربية ظيرت بعض المصطمحات التي لأثر التٌ أليؼ في عصرنا الحاضر, ك مع تقدـ التٌ 

مف بياف  ال بدٌ فة, ة الفقييٌ ظريٌ , كمف بيف ىذه المصطمحات مصطمح النٌ قدامىتكف مكجكدة عند عممائنا ال

 يا تختمؼ عنيا؟.ة سكاء؟ أـ أنٌ ة, كىؿ ىي كالقاعدة الفقييٌ ة الفقييٌ ظريٌ المقصكد مف النٌ 

ة معاف منيا: الٌنظىر: حٌس اٍلعٍيف, كالٌنظىر: االٍنًتظار, كالٌنٍظرةي: ليا عدٌ ك  ,ة نظرة: مأخكذة مف مادٌ ظريٌ النٌ 

 . (1)الييئةي 

نتيجة لمعمـ الذم  يااختمؼ العمماء في تعريفحيث  .(2)فيي: قضيَّة تثبت ببرىافلغة ظرية أما النٌ 

 ظرية عند الفقياء.يقصدكنو, لذلؾ أكتفي ببياف المقصكد مف النٌ 

ا ا مكضكعيٌ منيا عمى حدة نظاما حقكقيٌ  ؼ كؿٌ ة: تمؾ الدساتير كالمفاىيـ الكبرل التي يؤلٌ ة الفقييٌ ظريٌ النٌ 

 .(3)ا في الفقو اإلسالميمنبثٌ 

 

  

                                                           

 .(وما بعدىا 5/215)( ابن منظور، لسان العرب 1)
 عوة.(، دار الدّ 2/932)الوسيط  ( مجمع المغة العربية بالقاىرة، المعجم2)
 (.1/329)( الزرقا، المدخل إلى الفقو العام 3)
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ي تجاه مكضكعات متشابية تي مكضكعيا كمٌ يا: القاعدة الكبرل الٌ بأنٌ  (1)ةفيا الشيخ أحمد فيمي أبك سنٌ كعرٌ 

 .(2)ة البطالفة العقد, كنظريٌ ة الممؾ, كنظريٌ كنظريٌ في األركاف, كالشركط, كاألحكاـ العامة, 

 ييفة مصطمح معاصر جاء نتيجة التأثر بالقانكنييف, كاالحتكاؾ بالغربظرية الفقييٌ مصطمح النٌ  إفٌ 

فسار بعض عمماء المسمميف عمى نفس  ,اتذيف يضعكف قكانينيـ ككثيرا مف عمكميـ عمى شكؿ نظريٌ الٌ 

ة. لكف ىؿ ىناؾ فرؽ ة الممكيٌ ة العقد, كنظريٌ ة, مثؿ نظريٌ الفقو عمى شكؿ نظريٌ يج, كجمعكا بعض عمكـ النٌ 

 .ة أـ ال؟ة, كالقكاعد الفقييٌ ظريات الفقييٌ بيف النٌ 

 :قكليفاختمؼ العمماء المعاصركف في ذلؾ عمى 

 . (3)ةة كالقاعدة الفقييٌ ظرية الفقييٌ فرقة بيف النٌ ؿ: عدـ التٌ األكٌ  القكؿ

نٌ ), حيث قاؿ: -رحمو اهلل-يخ محمد أبك زىرة القكؿ الشٌ  ىذاذىب إلى ف ممٌ ك    فرقة بيف و يجب التٌ كا 

تي ىي في مضمكنيا يصح أف يطمؽ عمييا ة, كالٌ عمـ أصكؿ الفقو, كبيف القكاعد الجامعة لألحكاـ الجزئيٌ 

ة, فيما ات الفقييٌ ظريٌ نٌ فرقة بيف القكاعد كاليفيـ مف ىذا القكؿ عدـ التٌ  ,(4)(ة لمفقو اإلسالميات العامٌ ظريٌ النٌ 

ف اختمفت االصطالحات.   شيء كاحد كا 

إيضاح )في مقدمة تحقيقو لكتاب  (5)يخ أحمد أبك طاىر الخطابيكىذا ما يفيـ أيضا مف قكؿ الشٌ 

ة مف أبكاب كع العاـ كىي تمؾ القكاعد الجامعة ألحكاـ عدٌ النٌ ): ( حيث قاؿالمسالؾ إلى قكاعد اإلماـ مالؾ

                                                           

 حمور - سنة أبو خميفة محمود الشيخ جده يد عمى الكريم القرآن حفظ ،1909 سنة الجيزة محافظة في ولد سنة أبو فيمي أحمد ((1
 واألصول الفقو في كمتخصص دكتوراة أستاذ درجة من العالمية الشيادة عمى وحصل العميا الدراسات في نجح 1940 سنة وفي،-اهلل

 وىو (واألصوليين الفقياء رأي في العرف كتاب) :ومؤلفات أىم ومن، درس في عّدة جامعات من بينيا األزىر، وأم القرى،التشريع وتاريخ
المرجع:  .(2003 –ه 1424، توفي سنة )(اإلسالمي الفقو في الحق نظرية) (،الفقو أصول في الوسيط) .لدكتوراةا رسالتو في 

 اإلنترنت، ممتقى الميندسين العرب.
 (.109مقدمة تحقيق كتاب: المقري، القواعد ) (2)
ة نظريّ  . الروكي،(وما بعدىا 46ة )البورنو، موسوعة القواعد الفقييّ (، دار الفكر العربي. 10( أبو زىرة، محمد أبو زىرة، أصول الفقو )3)
 (.53، 52قعيد الفقيي )التّ 
 (.10( أبو زىرة، أصول الفقو )4)

 بعد البحث لم يجد الباحث ترجمة لحياتو. ((5
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 (ات العامة لمفقو اإلسالميظريٌ النٌ )في مضمكنيا أف يطمؽ عمييا بمغة العصر  يصحٌ  (غالبان )مختمفة 

 . (1)(الستيعابيا أحكامان ال تحصى في أقصر عبارة كأكسع داللة

لى ىذا الرأم ذىب أكثر العمماء ة كالقاعدة الفقييٌ ظرية الفقييٌ فرقة بيف النٌ اني: التٌ الثٌ  القكؿ ة, كا 

 .(2)المعاصريف

كالن منيما يحتكم عمى  ة, مع أفٌ ة كالقاعدة الفقييٌ ظرية الفقييٌ بيف النٌ  القكؿؽ أصحاب ىذا فرٌ 

كىذه ) :-رحمو اهلل–يخ مصطفى الزرقا مسائؿ مف أبكاب مختمفة, كذكركا بعض الفركؽ بينيما. قاؿ الشٌ 

دٍّرت مجمة األحكاـ الشٌ  كٌمٌيةظريات ىي غير القكاعد الالنٌ  أبرز  مفك  .(3)(كتسعيف قاعدةرعية بتسع التي صي

 ة: ظرية الفقييٌ ة كالنٌ الفركؽ بيف القاعدة الفقييٌ 

ؽ يا تحتكم في مضمكنيا كؿ ما يتعمٌ ألنٌ  ؛ة غالباة أكسع مف القاعدة الفقييٌ ظرية الفقييٌ النٌ  .1

بالمكضكع الذم تتحدث عنو مف تعريؼ, كصيغة, كأركاف, كشركط, كمقارنة, كقد تككف القكاعد 

 .(4)ظريةظريات فتككف بمثابة ضكابط لمكضكعات تمؾ النٌ ضمف تمؾ النٌ 

ا في يا تتضمف حكمان فقييٌ ة فإنٌ ا في ذاتيا, أما القاعدة الفقييٌ ة ال تتضمف حكما فقييٌ ة الفقييٌ ظريٌ النٌ  .2

 .(5)ذاتيا

أليؼ عند فقياء ة أسمكب عممي جديد, سار عميو الفقياء المحدثكف عمى غرار التٌ ظرية الفقييٌ النٌ  .3

كجد في أقكاؿ عمماء المسمميف, أك في بعض  أصيؿ ة أسمكب قديـالغرب, بينما القكاعد الفقييٌ 

 .(6)فت عمى شكؿ قكاعد كضكابطالكتب التي ألٌ 

                                                           

 (.1/98)ة البورنو، موسوعة القواعد الفقييّ  (1)
(. 149ة )(. الباحسين، القواعد الفقييّ 98ة )البورنو، موسوعة القواعد الفقييّ (. 1/329,330)( الزرقا، المدخل الفقيي العام 2)
 (.109ري، القواعد )المقّ كتاب: (. مقدمة تحقيق 65، 64ة )دوي، القواعد الفقييّ النّ 
 (.330 ،1/329)الزرقا، المدخل الفقيي العام  ((3
 (.110القواعد ) (. مقدمة تحقيق كتاب: المقري،149ة )الفقييّ (. الباحسين، القواعد 1/330)( الزرقا، المدخل الفقيي العام 4)
 (.110(. مقدمة تحقيق كتاب: المقري، القواعد )149، 148ة )( الباحسين، القواعد الفقييّ 5)
 (. 63ة )دوي، القواعد الفقييّ (. النّ 147ة )( الباحسين، القواعد الفقييّ 6)
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 .اٌّطٍة اٌصّأٟ: اٌفشق ت١ٓ اٌماػذج اٌفم١ّٙح ٚاٌماػذج األص١ٌّٛح

الف عمماف مترابطاف مكمٌ ة عالقة كثيقة, كىما ة كالقكاعد األصكليٌ العالقة بيف القكاعد الفقييٌ 

ة في جكانب كتفترؽ عنيا في جكانب أخرل, كفي ة تشبو القكاعد األصكليٌ لبعضيما البعض, كالقكاعد الفقييٌ 

 ف أكجو االختالؼ بينيما.ىذا المبحث سكؼ أبيٌ 

ة لمعرفة ة, ال بد مف بياف المقصكد مف القكاعد األصكليٌ القكاعد الفقييٌ مف نت المقصكد بعد أف بيٌ 

 فرؽ بينيما.ال

كؿ جمع أصؿي كىك في المٌ   .(1)أسفؿ كؿّْ شيءك  أساس الٌشيء, غة:األيصي

 .(2)أما في االصطالح: فيك عبارة عما يبنى عميو غيره, كال يبنى ىك عمى غيره

حكـ كٌمي محكـ الٌصياغة يتكسؿ بو إلى استنباط الفقو مف األدٌلة أما تعريؼ القكاعد األصكلية فيك: 

 .(3)االستدالؿ بيا كحاؿ المستدؿككيفية 

رحمو -  ة اإلماـ القرافيٌ ة كالقكاعد األصكليٌ ؿ مف أشار إلى االختالؼ بيف القكاعد الفقييٌ أكٌ  إفٌ 

دية زاد مة المحمٌ ريعة المعظٌ الشٌ  فإفٌ )ريعة اإلسالمية إلى قسميف, حيث قاؿ: , كذلؾ بعد أف قٌسـ الشٌ –اهلل

 تممت عمى أصكؿ كفركع, كأصكليا قسماف: اهلل تعالى منارىا شرفا كعمكا اش

اشئة عف األلفاظ ى بأصكؿ الفقو, كىك في غالب أمره ليس فيو إال قكاعد األحكاـ النٌ أحدىما: المسمٌ 

 يي لمتحريـ.رجيح, كنحك األمر لمكجكب, كالنٌ سخ, كالتٌ العربية خاصة, كما يعرض لتمؾ األلفاظ مف النٌ 

رع كحكمو, لكؿ ة جميمة كثيرة العدد عظيمة المدد مشتممة عمى أسرار الشٌ فقييٌ  كٌمٌيةاني: قكاعد كالقسـ الثٌ 

                                                           

 (.11/16ابن منظور، لسان العرب )(. 1/109)ابن فارس، معجم مقاييس الّمغة  (1)
 (.28عريفات )( الجرجاني، التّ (2
 (.62ة الّتقعيد األصولي )( البدارين، نظريّ 3)
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ف اتفقت اإلشارة إليو قاعدة مف الفركع في الشٌ  ريعة ما ال يحصى, كلـ يذكر منيا شيء في أصكؿ الفقو, كا 

 .(1)(ىنالؾ عمى سبيؿ اإلجماؿ فبقي تفصيمو لـ يتحصؿ

ة تتجمى أىـ الفركؽ بينيما مف خالؿ النقاط األصكليٌ ة, كالقكاعد ظر في القكاعد الفقييٌ كبعد النٌ 

 اآلتية:

قطعٌية, أٌما القكاعد الفقيٌية فغالبٌيتيا غير  أدٌلةغالبٌية القكاعد األصكلٌية قكاعد قطعٌية مبنٌية عمى  .1
 .(2)قطعٌي, كالقطعٌي فييا عدده محدكد

 .(3)عدد القكاعد األصكلٌية أقٌؿ بكثير مف القكاعد الفقيٌية .2
, كيرجع السبب في ذلؾ إلى كثرة الفقيٌيةاالختالؼ في القكاعد األصكلٌية أقٌؿ بكثير مف القكاعد  .3

 . (4)االختالؼ في الفركع الفقيٌية التي تبنى عمييا القاعدة الفقيٌية

ىي ال تدؿ عمى , ك الٌدليؿ اإلجمالي المكصؿ إلى استنباط الفرع الفقييٌ ة مكضكع القكاعد األصكليٌ  .4

مجمكع الفركع ة فيك يي لمتحريـ, أما مكضكع القكاعد الفقييٌ مثؿ: األمر لمكجكب, كالنٌ  مباشرةالحكـ 

تحت تمؾ القاعدة المنطبقة عمييا في  االفقيٌية الستنباط قكاعد فقيٌية بعد كجكد رابط ليا يجمعي

 .(5)عمى الحكـ مباشرة تدؿٌ الغالب, كما أٌنيا 

القكاعد الفقيٌية؛ ألٌف أم فرع فقيي إاٌل كتككف القكاعد األصكلٌية القكاعد األصكلٌية أكثر فائدة مف  .5

 .(6)أساسان لو, كاندراجو تحت القكاعد الفقيٌية يقٌكييا, فتككف القاعدة الفقيٌية داعمة لمقاعدة األصكلٌية

ليدؼ ستفادة منيا, أٌما اىدؼ القكاعد األصكلٌية ضبط االجتياد مف جية األدٌلة اإلجمالٌية ككيفٌية اال .6
 .(7)يك بياف الٌرابط الجامع ألكبر عدد مف الفركع الفقيٌيةفمف القكاعد الفقيٌية  الرئيس

                                                           

 (.71، 1/70)( القرافي، الفروق 1)
 (.158ة الّتقعيد األصولي )( البدارين، نظريّ (2
 (.159)ة الّتقعيد األصولي ( البدارين، نظريّ (3
 (.160)ة الّتقعيد األصولي البدارين، نظريّ  ((4
 (.160ة التّقعيد األصولي )(. البدارين، نظريّ 68ة )دوي، القواعد الفقييّ (. النّ 1/26)ة ( البورنو، موسوعة القواعد الفقييّ 5)

 (.161ة الّتقعيد األصولي )البدارين، نظريّ  ((6
 (.162ابق )المصدر السّ  ((7
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ـٌ  .7  يككف االجتيادالقكاعد األصكلٌية متقدمة عمى الفركع الفقيٌية, حيث يتـٌ كضع القاعدة األصكلٌية ث

 .(1)ء لمفركع الفقيٌيةبعدىا في كضع الفركع, أٌما القكاعد الفقيٌية فيتـٌ كضعيا غالبان بعد استقرا

تتغير كتتبدؿ إذا  الفقيٌيةالقكاعد األصكلية ثابتة ال تتغير كال تتبدؿ, بينما بعض القكاعد كالضكابط  .8

 .(2)كاف أصميا العرؼ, أك سد الذرائع, أك المصمحة

العربية, أما صكص القكاعد األصكلية ناشئة في أغمبيا مف األلفاظ العربية, كالقكاعد العربية, كالنٌ  إفٌ  .9

 .(3)الفركع الفقيٌيةة فناشئة مف القكاعد الفقييٌ 

ة, حيث يمكف االستناد عمييا في استخراج األحكاـ ة أقكل حجة مف القكاعد الفقييٌ القكاعد األصكليٌ  .10

ة فتككف حجة إذا كاف مصدرىا أحد مصادر فصيمية, أما القكاعد الفقييٌ تيا التٌ الشرعية مف أدلٌ 

 .(4)شريع اإلسالميالتٌ 

ألٌف أغمبيا يتعٌمؽ بالٌمغة , كمقاصده رع كًحكىموة ال يفيـ منيا أسرار الشٌ القكاعد األصكليٌ أغمب  .11

رع يفيـ منيا أسرار الشٌ فة القكاعد الفقييٌ أغمب ا أمٌ كالعقؿ كىما ال يداٌلف عمى مقصكد الٌشارع غالبان, 

 .(5)كحكمو كمقاصده

أغمب القكاعد الفقيٌية ليا  حيث إفٌ القكاعد األصكلٌية أكثر اٌطرادان كعمكمان مف القكاعد الفقيٌية,  .12

 .(6)استثناءات, كىذا بخالؼ القكاعد األصكلٌية التي استثناءاتيا قميمة جٌدان 

فإٌف  القكاعد األصكلٌية أساس لمفركع الفقيٌية, كالفركع الفقيٌية أساس لمقاعدة الفقيٌية, كبالتالي .13
  .(7)القكاعد األصكلٌية أساس لمقكاعد الفقيٌية

                                                           

 (.163، 162)ة الّتقعيد األصولي البدارين، نظريّ  ((1
 (.1/24)ة ( الزحيمي، القواعد الفقييّ 2)
 (.1/24)ة (. الزحيمي، القواعد الفقييّ 71، 1/70)( القرافي، الفروق 3)
 (.163(. البدارين، نظرّية الّتقعيد األصولي )30، 29والّضوابط الفقيّية ) كّمّية( شبير، القواعد ال4)
 (.165ة الّتقعيد األصولي )(. البدارين، نظريّ 29ة )والّضوابط الفقييّ  كّمّية(. شبير، القواعد ال1/71)( القرافي، الفروق 5)

(. 29) الفقيّيةوابط والضّ  كّمّيةشبير، القواعد ال (.68ة )(. الندوي، القواعد الفقييّ 1/27)ة البورنو، موسوعة القواعد الفقييّ  ((6
 (.165ة الّتقعيد األصولي )البدارين، نظريّ 

 (.166ة الّتقعيد األصولي )البدارين، نظريّ  ((7
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  .ح فٟ اٌّز٘ة اٌشافؼٟٛاتػ اٌفم١ّٙ : ذاس٠خ ػٍُ اٌمٛاػذ ٚاٌعّ اٌخاِظاٌّثؽس 

 ثالثة مطالب: و  ،تمييدوفيو 

 كوين.شوء والتّ : مرحمة النّ األّولالمطمب 

 .دوينمو والتّ : مرحمة النّ الثّانيالمطمب 

حياء التّ االستقرار و الث: مرحمة المطمب الثّ   راث االسالمي.ا 

 تمييد:

كابط مرحمة مف مراحؿ تاريخ القكاعد كالضٌ  ز كؿٌ برز ما يميٌ أث عف في ىذا المبحث سكؼ أتحدٌ 

عمى كجكد  ة في المذىب الشافعي, مع ضرب بعض األمثمة مف كتب الفقياء, كالتي فييا ما يدؿٌ الفقييٌ 

 .عف االستطراد؛ حتى ال أخرج عف اليدؼ مف كراء ىذه الرسالةة مبتعدا كابط الفقييٌ مقكاعد كالضٌ لعمـ 

 ّٚ  .ى٠ٛٓشٛء ٚاٌرّ ي: ِشؼٍح إٌّ اٌّطٍة األ

تعكد نشأة القكاعد كالضكابط , ك ادس لميجرةاني إلى نياية القرف السٌ مف القرف الثٌ كتبدأ ىذه المرحمة 

ما في كتابو ال سيٌ ك , -رحمو اهلل–المذىب محمد بف ادريس الشافعي  في المذىب الشافعي إلماـ الفقيٌية

قصد يلـ يفرد تمؾ القكاعد كالضكابط بباب مستقؿ, أك  كمع أٌنوماله عمى بعض أصحابو, أالذم  (األـ)

 –ماـ لقكاعد كالضكابط مف بيف أقكاؿ اإليجاد تمؾ اإكتابة فقيو عمى شكؿ قكاعد كضكابط, لكف يمكف 

التي  مف بعض كتب الٌشافعٌية, كىذا ما فعمو أئمة المذىب مف بعده. كىذه بعض العبارات -رحمو اهلل 

 صيغت عمى شكؿ قكاعد أك ضكابط:

 .(1)(كؿ ما أكجب الكضكء بالعمد أكجبو بغير العمد) .1

 .(2)(الرخص ال يتعدل بيا مكاضعيا) .2

 
                                                           

 (.1/34) الّشافعي، األم( 1)
 (.1/99) الّشافعي، األم (2)



-31- 
 

  .(1)(كعمموينسب إلى ساكت قكؿ قائؿ كال عمؿ عامؿ إنما ينسب إلى كؿ قكلو ) ال  .3

 .(2)اإلناء( في سقط حتى األعضاء عف انفصؿ ضابط الماء المستعمؿ )ما .4

 .(3)الكطء( أك بالمكت يستقرٌ  فإٌنو ضابط استقرار المير المسٌمى )المسٌمى .5

 فال بينيما الٌنكاح حـر أنثى كاآلخر ذكران  أحدىما كاف لك رضاع أك قرابة بينيما شخصيف )كؿ .6

 .(4)بينيما( الجمع يجكز

فقيٌية مف كتب  ك ضكابطأتي صيغت عمى شكؿ قكاعد العبارات الٌ  لبعضعرض ىذا البعد 

 ز ىذه المرحمة ما يأتي:أبرز ما يميٌ  فٌ إ, يمكف القكؿ الٌشافعٌية

قكاؿ الفقياء ضمف تأصيميـ لألحكاـ, ككذلؾ أثناء بياف أة ترد في كابط الفقييٌ كانت القكاعد كالضٌ  .1

 رعية.األحكاـ الشٌ 

األقكاؿ كالنصكص المبعثرة ىنا كىناؾ لمفقياء المتقدميف مصدر االنطالؽ لمعمماء مف كانت تمؾ  .2

 بعدىـ لترتيبيا, كجمعيا كصياغتيا عمى شكؿ قكاعد كضكابط فقيية.

 . (5)غمبيا ضكابطأكانت تمؾ القكاعد كالضكابط قميمة العدد, ككاف  .3

 .ذ٠ّٚٓٛ ٚاٌرّ : ِشؼٍح إٌّ اٌصّأٟاٌّطٍة 

بعد أف كثرت الفركع , فابع إلى نياية القرف العاشر لميجرةمف أكائؿ القرف السٌ تبدأ ىذه المرحمة   

ياع, شتت كالضٌ أليؼ في ىذا العمـ لضبط المذىب مف التٌ برز التٌ  ات,كالفتاكل بسبب كثرة الكقائع كالمستجدٌ 

افعية عمى غيرىـ مف المذاىب األخرل في ىذا الفف, حيث كانت البداية كفي ىذه الفترة تفكؽ السادة الشٌ 
                                                           

 (.1/178) الّشافعي، األم (1)
(، تحقيق: عمي 1/300)ىـ(، الحاوي الكبير 450( الماوردي، أبو الحسن عمي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي )ت: (2

 م(.1999-ىـ1419: 1بيروت. )ط –العممّيةمحمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب 
(، تحقيق: عبد الكريم بن 1/318)ىـ(، المباب في الفقو الشافعي 415( المحاممي، أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الّضبي )ت: (3

 ىـ(.1416: 1المنورة. )طالمدينة -صنيتان العمري، دار البخاري
(، تحقيق: أحمد محمود إبراىيم، محمد محمد 5/109)ىـ(، الوسيط في المذىب 505، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي )ت: لغزالي( ا(4

 ىـ(.1417: 1القاىرة، )ط –تامر، دار السالم
 (.322(. الباحسين، القواعد الفقيّية )104( الندوي، القواعد الفقيّية )5)
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في فركع الشافعية,  (القكاعد), فألؼ كتابا بعنكاف (1)عمى يد العالمة محمد بف إبراىيـ الجاجرمي السَّيمكي

األشباه )ـ ة, كما يعد بداية عنكنة القكاعد باسالقكاعد الفقييٌ في أليؼ ازدىر التٌ  امف اليجرمكفي القرف الثٌ 

اعتمد اسع القرف التٌ  كفي, (ظائرالنٌ األشباه ك )في كتابو  (2), كذلؾ عمى يد العالمة ابف الككيؿ(ظائركالنٌ 

كاالبتكار ابقة, فكانت مؤلفاتيـ يغمب عمييا طابع التكرار, السٌ  الفقيٌيةكابط عمى كتب القكاعد كالضٌ العمماء 

, كمع بداية القرف العاشر الفقيٌيةضافية, أك تحرير بعض القكاعد , مثؿ ذكر بعض الفركع اإلقميؿفييا 

ة, فأصبحت الصيغ مختصرة كمكجزة, كأكثر انضباطان كابط الفقييٌ تطكر األداء في صياغة القكاعد كالضٌ 

 . فتميزت ىذه المرحمة باألمكر اآلتية: (3)كشمكالن لفركعيا

ة, حيث تـ ترتيبيا كجمع شتاتيا كصياغتيا الفقييٌ  ة المراجع الرئيسة لكتب القكاعدتعد الكتب الفقييٌ  .1

 .(4)ةعمى شكؿ قكاعد كضكابط فقييٌ 

مف كثرة  تحكيوركح أكثر منيا في كتب المتكف, لما ة في كتب الشٌ كابط الفقييٌ برزت القكاعد كالضٌ  .2

 .(5)فريعات كالمسائؿالتٌ 

ة غالبان, كتـ ترتيبيا القكاعد األصكليٌ ة, كتـ فصميا عف كابط الفقييٌ أليؼ في القكاعد كالضٌ تطكر التٌ  .3

 كتنظيميا عمى ثالثة مناىج:

                                                           

محمد بن إبراىيم أبو حامد السَّيمكي الجاجرمي، قال ابن خمكان: كان إماما فاضال متفننا مبرزا، ولو طريقة مشيورة في الخالف، ( 1)
يضاح الوجيز والقواعد، سكن بنيسابور ودرس بيا وانتفع الناس بو وبكتبو، توفي كيال في شير رجب سنة ثالث عشرة وستمائة، ومن  وا 

قاضي ابن نظر: يمكررة بمدة بين نيسابور وجرجان. مختصر في الفقو، وشرح أحاديث الميذب، وجاجرم بالجيم التصانيفو " الكفاية " 
 (.5/296)(. الزركمي، األعالم 2/62)شيبة، طبقات الشافعية 

 وانتقل بدمياط، ولد، بالفقو العمماء من( الوكيل بابن) المعروف( المرحل ابن) الدين صدر اهلل عبد أبو مكي، بن عمر بن محّمد ىو (2)
 يوما، خمسين في الحريرّية المقامات حفظ، عجيبة ذاكرة لو كانت، بالقاىرة وتوفي، حمب في مّدة وأقام. فييا فنشأ دمشق، إلى أبيو مع

 ولو، الشافعية فقو في(  والّنظائر األشباه)  وصّنف، سواه أحد تيمّية ابن بمناظرة يقوم ال كان: العسقالني قال. أسبوع في المتنبي وديوان
 .(الدار طراز) سماه ديوان في جمعيا رقيقة وموّشحات شعر
 (.6/314) األعالم، الزركمي(. 8/74) الّذىب شذرات، العماد ابن
بيروت، -(، مؤسسة الرسالة86) كّمّية( البورنو، د. محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقو ال3)
 (.138، 137وما بعدىا(. الّندوي، القواعد الفقيّية ) 322م(. الباحسين، القواعد الفقيّية )1996-ىـ1416: 4)ط
 (.155( الّندوي، القواعد الفقيّية )4)
 (.155( المصدر الّسابق )5)
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, مثؿ كتاب )األشباه كالٌنظائر( لإلماـ ة كفؽ المكضكعاتكابط الفقييٌ ترتيب القكاعد كالضٌ .أ 

 .الٌسيكطي

كمكضكعيا, مثؿ كتاب )األشباه  ة كفؽ عمكميا كخصكصياكابط الفقييٌ ترتيب القكاعد كالضٌ .ب 

 الٌسبكي. ابف كالٌنظائر( لإلماـ

, مثؿ كتاب )المنثكر رتيب اليجائي لحركؼ المعجـة كفؽ التٌ كابط الفقييٌ ترتيب القكاعد كالضٌ .ج 

 .(1)في القكاعد الفقيٌية( لإلماـ الٌزركشي

 .شاز االعالِٟإؼ١اء اٌرّ ِشؼٍح االعرمشاس ٚ اٌس:اٌّطٍة اٌصّ 

ىذه الفترة مف  تعدٌ , ك الحاضر مف أكائؿ القرف الحادم عشر اليجرم إلى عصرناتبدأ ىذه المرحمة 

ابعيف عنيا, مما ة, حيث تككنت الفكرة لدل التٌ كابط الفقييٌ أخصب الفترات مف حيث االىتماـ بالقكاعد كالضٌ 

رح, ياغة كالشٌ ة أكثر دقة في الصٌ كابط الفقييٌ سيؿ عمييـ السير كالعمؿ في ىذا الفف, فكانت القكاعد كالضٌ 

 كتحديد الفركع كالمستثنيات.

رتيب, ابقة, فتمقفكىا بالبحث, كالتٌ جيكد المؤلفيف انصبت عمى الكتب السٌ  ع كؿ ىذا فإفٌ مك 

, كىذا جمي في عصرنا الحاضر, حيث سمؾ أىؿ العمـ في دراسة القكاعد (2)عميؽ عميياكاالختصار, كالتٌ 

 :ة جكانب عدة أبرزىاكابط الفقييٌ كالضٌ 

مثؿ تحقيؽ كتاب  ,مف قبؿ طمبة العمـ الشرعيما راث االسالمي, ال سيٌ تحقيؽ عدد مف كتب التٌ  .1

مف عادؿ أحمد عبد المكجكد, كعمي محمد  البف السبكي, حيث قاـ بتحقيقو كؿٌ  (األشباه كالنظائر)

 .(3)(ـ1991 –ق1411)نشرتو دار الكتب العممية في بيركت سنة عكض, ك 

                                                           

 (.336( الباحسين، القواعد الفقيّية )1)
 وما بعدىا(. 54والّضوابط الفقيّية ) كّمّية(. شبير، القواعد ال156الفقيّية )(. الّندوي، القواعد 350( الباحسين، القواعد الفقيّية )2)
 (.60والّضوابط الفقيّية ) كّمّية(. شبير، القواعد ال404( الباحسين، القواعد الفقيّية )3)
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كابط إخراج القكاعد كالضٌ ة, مثؿ يات الكتب الفقييٌ ة مف أمٌ كابط الفقييٌ خراج القكاعد كالضٌ است .2

أحمد خميؿ  افعي, قاـ بيذا العمؿ الشيخ عبد الكىاب بفلشٌ ( لإلماـ ااألـ)ة مف كتاب الفقييٌ 

 .(ىػ1419)دمرية سنة سي, كنشرتو دار التٌ ياألندكن

, )نياية األحكاـ في بياف ما لمٌنية مف أحكاـ(تخصيص قكاعد معينة بالبحث كالدراسة, مثؿ كتاب  .3

ىػ(, كنشرتو المطبعة الكبرل 1332)ت:  1بف أحمد بف يكسؼ الحسيني الٌشافعيلمشيخ أحمد 

ـ(, كاعتمد عمى كتاب )األشباه كالٌنظائر( لإلماـ 1903 -ىػ 1320األميرية بمصر سنة )

 .(2)الٌسيكطي في جمع أغمب مادة ىذا الكتاب

حاطة بقكاعد لمقارئ اإلث عف مكضكع كاحد, مما يسيؿ ة التي تتحدٌ كابط الفقييٌ جمع القكاعد كالضٌ  .4

, كىذا الجانب (3)ةكابط العامٌ كضكابط المكضكع الكاحد دكف عناء البحث بيف كتب القكاعد كالضٌ 

ة الخاصة بباب األحكاؿ كابط الفقييٌ تمثمو ىذا الرسالة المتكاضعة, كذلؾ بجمع القكاعد كالضٌ 

كفيؽ أف يمدني بالعكف كالتٌ ة في المذىب الشافعي, كالتي أرجك مف اهلل سبحانو كتعالى الشخصيٌ 

  ية لو سبحانو كتعالى.خالص النٌ إمف عنده عمى إتماميا, مع 

ة, كمع كؿ ما قدمو لنا العمماء كابط الفقييٌ اريخية لمسار القكاعد كالضٌ ىذه ىي أبرز المراحؿ التٌ 

كاسعا, فباب العمـ  زاؿيمجاؿ االشتغاؿ بيا ما  ة, إال أفٌ كابط الفقييٌ كمف سار بعدىـ في باب القكاعد كالضٌ 

ا يميد الطريؽ لطمبة العمـ كأىمو الخكض كاإلبداع مفتكح كليس لو حدكد, كالمستجدات كالمسائؿ كثيرة, ممٌ 

 ة المباركة بإذف اهلل تعالى.في ىذا الفف, مما يجعؿ الفقو سيالن يسيران عمى ىذه األمٌ 

                                                           

 .(م 1914 - 1854=  ىـ 1332 - 1271) ((1
 النحاسين، لطائفة شيخا والده كان. بالقاىرة ووفاتو مولده. الشافعية فقياء من محام،: الدين شياب الحسيني، يوسف بن أحمد بن أحمد
 أعضاء من فكان ونبغ المحاماة مينة مارس( 1303 عام) المحاكم انشئت ولما. األزىر في لمدراسة فراغو أوقات وصرف. فييا وخمفو
 ،(اإلنسان تكوين أصل في البيان) ،(الخبائث أم بقبح الباحث إعالم) كتبو من. الخاصة عمالووأل لمتأليف وانقطع. القانونية المجان بعض

 (.1/94) األعالم، الزركمي .(المسافر دليل) ،(الرائي تحفة)
 (.64والّضوابط الفقيّية ) كّمّية(. شبير، القواعد ال411( الباحسين، القواعد الفقيّية )2)
 (.69والّضوابط الفقيّية ) كّمّية( شبير، القواعد ال3)
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 .افؼٟاٌّز٘ة اٌشّ ح فٟ ٛاتػ اٌفم١ّٙ : أُ٘ ِصادس اٌمٛاػذ ٚاٌعّ اٌّغادطاٌّثؽس 

ة, كفي ىذا كابط الفقييٌ ة تأليفا في باب القكاعد كالضٌ افعي مف أكثر المذاىب الفقييٌ المذىب الشٌ  يعدٌ   

افعي دكف إطالة تخؿ بمكضكع ة في المذىب الشٌ كابط الفقييٌ المبحث سكؼ أذكر بعض كتب القكاعد كالضٌ 

 يأتي:كمف بيف ىذه الكتب ما , بإذف اهلل تعالى الرسالة

 -رحمو اهلل–عز الدين بن عبد السالم (، لإلمام قواعد األحكام في مصالح األنام): األّولالكتاب 

 (.م1262-1181ىـ = 577-660)

الـ بف أبي القاسـ بف الحسف السممي الدمشقٌي, يف عبد العزيز بف عبد السٌ ؼ: عز الدٌ المؤلٌ 

فأقاـ شيرا, كعاد إلى دمشؽ,  (ق599)داد سنة ب بسمطاف العمماء, كلد كنشأ في دمشؽ. كزار بغالممقٌ 

دريس بزاكية الغزالي, ثـ الخطابة بالجامع األمكم, برع في المذىب كفاؽ فيو األقراف, ى الخطابة كالتٌ فتكلٌ 

اس, كمآخذىـ ة, كاختالؼ أقكاؿ النٌ فسير, كالحديث, كالفقو, كاألصكؿ, كالعربيٌ كجمع بيف فنكف العمـ مف التٌ 

 بمغ رتبة االجتياد, تكفي بالقاىرة سنة ستمائة كستيف لميجرة.و حتى قيؿ إنٌ 

 .(1)(قكاعد الشريعة) ,(ة االحكاـاإللماـ في أدلٌ ) ,(فسير الكبيرالتٌ )مف كتبو 

ة, مع كجكد لمقكاعد الفقييٌ كالٌضكابط افعية في باب القكاعد ىذا الكتاب مف أقدـ كتب الشٌ  يعدٌ 

فو جمع لكف لـ يكف ىدؼ مؤلٌ  ,(جمب المصالح كدرء المفاسد)ة فيو, كمكضكع الكتاب يدكر حكؿ األصكليٌ 

الغرض بكضع ىذا الكتاب بياف مصالح )مة كتابو بقكلو: , كىذا ما ذكره في مقدٌ (2)ةالقكاعد الفقييٌ 

ليسعى العباد  صرفات لسعي العباد في تحصيميا, كبياف مقاصد المخالفاتاعات كالمعامالت كسائر التٌ الطٌ 

ـ مف بعض المصالح عمى في درئيا, كبياف مصالح العبادات ليككف العباد عمى خبر منيا, كبياف ما يقدٌ 

                                                           

، تحقيق: د. (وما بعدىا 8/209، طبقات الشافعية الكبرى )(ىـ771)ت:  الّسبكي، تاج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين الّسبكيابن ( 1)
قاضي شيبة، طبقات ابن  .ىـ(1413: 2)طوزيع، شر والتّ باعة والنّ دار ىجر لمطّ  ،محمود محمد الطناحي، د. عبد الفتاح محمد الحمو

 (.4/21. الزركمي، األعالم )(اوما بعدى 2/109)افعية الشّ 
 .(وما بعدىا 211ة )دوي، القواعد الفقييّ ( النّ 2)
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بعض, كما يؤخر مف بعض المفاسد عمى بعض, كما يدخؿ تحت اكتساب العبيد دكف ما ال قدرة ليـ عميو 

 . (1)(كال سبيؿ ليـ إليو

 نيا الكتاب:التي تضمٌ كالٌضكابط كىذه بعض القكاعد  

 .(2)(األصؿ أف تزكؿ األحكاـ بزكاؿ عمميا) .1

 .(3)(ر بقدرىا كيزاؿ بزكالياإال لضركرة أك حاجة يقدٌ  ما أحؿٌ ) .2

 .(4)(القميؿ يتبع الكثير في العقكد) .3

 .م(1317-1267ىـ = 716-665البن الوكيل ) (ظائراألشباه والنّ ) :انيالكتاب الثّ 

في باب الفقو, كعمى نيجو سار  (ظائراألشباه كالنٌ )ؿ كتاب يحمؿ اسـ كتاب ابف الككيؿ أكٌ  يعدٌ 

 .(5)فبكي, كابف الممقٌ السٌ  ابف مٍف بعده مف العمماء في ىذا الفف, مثؿ اإلماـ

الذم بعثني )_ رحمو اهلل _: (6)قكاعد, قاؿ اإلماـ العالئيالكاف ىذا الكتاب سببا في تأليؼ عدد مف كتب  

مة األكحد صدر الديف أبي عبد اهلل ما كقفت عميو مف تعميؽ في ىذا المعنى لمعاٌل عمى جمع ىذا الكتاب, 

ؿ, أحد األئمٌ   .(7)(ظائراه باألشباه كالنٌ ة الذيف رأيتيـ, كسمٌ بف الميرىحّْ

بكي _رحمو السٌ  ابف كقد ذكر المحققكف أف ابف الككيؿ لـ يتمكف مف تحرير كتابو, قاؿ اإلماـ

ظائر كمات كلـ يحرره فمذلؾ ربما كقعت فيو مكاضع عمى كتاب األشباه كالنٌ  كلمشيخ صدر الديف)اهلل_: 

                                                           

القاىرة،  –(، مكتبة الكميات األزىرية 1/10)( ابن عبد الّسالم، عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم، قواعد األحكام في مصالح األنام 1)
 م(.1991-ىـ1414)
 (.2/5)( المصدر الّسابق، 2)
 (.2/165)( المصدر الّسابق، 3)
 (.2/185)( المصدر الّسابق، 4)
 (.215ة )دوي، القواعد الفقييّ ( النّ 5)

م( خميل بن كيكمدي بن عبد اهلل العالئي الدمشقّي، أبو سعيد، صالح الدين: 1359-1295ىـ = 761-694االمام العالئي: ) (6)
ـ فتوفي فييا. (ه731)القدس مدرسا في الصالحية سنة محدث، فاضل، بحاث. ولد وتعمم في دمشق، ورحل رحمة طويمة. ثم أقام في 
 ربعين في أعمال المتقين(. من كتبو )المجموع المذىب في قواعد المذىب(، في فقو الشافعية، وكتاب )األ 

 (. 322، 2/321). الزركمي، األعالم (وما بعدىا 3/91قاضي شيبة، طبقات الشافعية )ابن (. 8/327)، شذرات الذىب ابن العماد
 (.216ة )دوي، القواعد الفقييّ النّ  (7)
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, كالكتاب يحتكم عمى (2)يف عمر بف مكيره مف بعده ىك ابف أخيو زيف الدٌ . كالذم حرٌ (1)(كجو الغمط

 مط المألكؼ لدل العمماء المتأخريف, لكفٌ ة, كالقكاعد فيو ليست مصكغة عمى النٌ ة كفقييٌ قكاعد أصكليٌ 

 . (3)(ظائراألشباه كالنٌ )حيا كىٌذبيا في كتابو بكي _رحمو اهلل_ نقٌ السٌ ابف اإلماـ 

 (.م 1370-1327ىـ =771-727)بكي ين السّ لتاج الدّ ( ظائراألشباه والنّ )الث: الكتاب الثّ 

مف  ة, حيث يعدٌ مكانة مرمكقة في باب القكاعد الفقييٌ  األشباه كالٌنظائر لمتاج السبكي كتاب يحتؿٌ 

فو في بياف القكاعد ة, كبراعة مؤلٌ ياغة فيو عند ذكر القكاعد الفقييٌ ة, لمتانة الصٌ أىـ كتب القكاعد الفقييٌ 

فما )ظائر البف الككيؿ, حيث قاؿ: , كسبب تأليفو ليذا الكتاب ىك كتاب األشباه كالنٌ (4)ةة كاألصكليٌ الفقييٌ 

 في تحريره, كممرٌ  استحسانو كجدتو محتاجا إلى تحرٌ ي مع ىاج شكقي إلى ما أنا بصدده إال كتابو....ألنٌ 

بىدىه كقذفت عميو مف أكٌ  لو إلى آخره لككنو مات كىك مجمكع مفرؽ,... فعمدت إلى ىذا الكتاب فاجتمبت زى

 .(5)(رتو في الدجى...في بحر فكائد زبده كجمعت عميو مف األشباه نظائر كاألركاح جنكدا مجندة كحرٌ 

 :كي كتابو كفؽ المنيج اآلتيالٌسب ابف رٌتب اإلماـ

 في القكاعد الخمسة المشيكرة التي ىي أساس لغيرىا. ل:الباب األوّ 

 في القكاعد العامة التي تأتي في درجة بعد القكاعد الخمسة. اني:الباب الثّ 

 القكاعد الخاصة لكؿ باب مف أبكاب الفقو. الث:الباب الثّ 

 في أصكؿ كالمية ينبني عمييا فركع فقيية. ابع:الباب الرّ 

 ة.ة يتخرج عمييا فركع فقييٌ في مسائؿ أصكليٌ  الباب الخامس:
                                                           

 (.9/255)، طبقات الشافعية الّسبكيابن ( 1)
اإلمام زين الدين أبو حفص ابن المرحل، وكيل بيت المال بدمشق وخطيبيا تفقو عمى ابن عبد ( عمر بن مكي بن عبد الصمد الشيخ 2)

كانت لو فنون يتقنيا وىو من أعيان فضالء وقتو وعممائيم وكان يتمسك  قال عنو ابن كثير: (األشباه والنظائر)..، وجمع كتاب .السالم،
 سعين وستمائة. بطريقة السمف الصالح توفي في ربيع األول سنة إحدى وت

 (. 2/190)قاضي شيبة، طبقات الشافعية ابن (. 208 /8)، شذرات الذىب ابن العماد
 (.216ة )دوي، القواعد الفقييّ النّ  (.1/7)ظائر ، األشباه والنّ الّسبكيابن  (3)
 (.226( الّندوي، القواعد الفقيّية )4)
 (.1/7)، األشباه والّنظائر الّسبكيابن ( 5)
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 ة.كممات نحكية يترتب عمييا فركع فقييٌ  ادس:الباب السّ 

-رحميما اهلل-تكمـ فيو الشيخ عف المآخذ المختمؼ فييا بيف اإلماميف أبي حنيفة كالشافعي  ابع:الباب السّ 

 .(1)ةينبني عمييا فركع فقييٌ التي , ك 

 في ىذا الكتاب: الفقيٌيةكمف األمثمة عمى القكاعد  

 .(2)(الميسكر ال يسقط بالمعسكر) .1

 .(3)(ؼ بالمصمحةمتصرؼ عف الغير فعميو أف يتصرٌ  كؿٌ ) .2

 .(م1505-1445=  ىـ911-849) ( لإلمام الّسيوطيظائراألشباه والنّ ): رّابعالكتاب ال

 الخضيرم الديف سابؽ ابف محمد بف بكر أبي بف الرحمف الديف عبد جالؿتأليؼ الشيخ 

 نشأ. الصغيرة كالرسالة الكبير, الكتاب منيا مصٌنؼ, ستمائة نحك لوأديب, كمؤٌرخ حافظ إماـ الٌسيكطي,

 في بنفسو كخال الٌناس, اعتزؿ سنة أربعيف بمغ كلما سنكات, خمس كعمره كالده مات يتيما, القاىرة في

 كبقي كتبو, أكثر فأٌلؼ منيـ, أحدا يعرؼ ال كأٌنو جميعا, أصحابو عف منزكياالنيؿ, عمى المقياس ركضة

الدر )الشافعية, ك فركع في( كالنظائر األشباه( )القرآف عمكـ في اإلتقاف) كتبو مف تكٌفي, أف إلى ذلؾ عمى

 .(4)(المنثكر

يعٌد كتاب اإلماـ الٌسيكطي مف أىـ كتب القكاعد كالٌضكابط الفقيٌية في المذىب الٌشافعي, كيتمٌيز  

مؤٌلفو ما تفٌرؽ مف قكاعد الكتاب بكثرة القكاعد كالٌضكابط الفقيٌية مع حسف ترتيبيا كتنسيقيا, فجمع فيو 

 احثيف كالٌدارسيف.كابط في كتب مف سبقو, ألجؿ ذلؾ حظي باىتماـ كبير عند العمماء كالبكض

 رتٌبو المؤٌلؼ تحت سبعة كتب كفؽ المنيج اآلتي:

 .إلييا ترجع الفقو مسائؿ جميع أفٌ  األصحاب ذكر التي الخمس القكاعد شرح في: األٌكؿ الكتاب
                                                           

 (.1/3)، األشباه والّنظائر الّسبكيابن ( (1
 (.1/155)، األشباه والّنظائر الّسبكيابن  (2)

 (.1/461)، األشباه والّنظائر الّسبكيابن ( (3
 وما بعدىا(. 3/301وما بعدىا(. الزركمي، األعالم ) 10/74، شذرات الذىب )ابن العماد( (4
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 الجزئية. الصكر مف ينحصر ال ما عمييا يتخرج كٌمٌية قكاعد في: الثٌاني الكتاب

 كمقابمو بعضيا في القكليف أحد دليؿ لظيكر الترجيح يطمؽ كال فييا, المختمؼ القكاعد في: الثٌالث الكتاب

 .بعض في

 جيميا. بالفقيو كيقبح دكرىا, يكثر أحكاـ في: الٌرابع الكتاب

 كالمخاطب الفقو, أبكاب عمى مرتبة كاحد, باب مف ىي التي أعني األبكاب, نظائر في: الخامس الكتاب

 .المبتدئكف يميو كالذم الباب بيذا

 .المتشابية األبكاب فيو افترقت فيما: الٌسادس الكتاب

 .(1)شتى نظائر في: الٌسابع الكتاب

 كمف األمثمة عمى القكاعد كالٌضكابط الفقيٌية مف ىذا الكتاب ما يأتي:

 .(2))االجتياد ال ينقض باالجتياد( .1

 .(3)بالشرط( ثبت ما عمى مقدـ بالشرع ثبت )ما .2

 .(4)الٌنسب( مف يحـر ما الٌرضاع مف )يحـر .3

 .(5)ليا( خيار فال النكاح, قبؿ المرأة بيا عممت إذا كاحالنٌ  في لمفسخ المكجبة )العيكب .4

  

                                                           

 (.5، 4ظائر )، األشباه والنّ الّسيوطي ((1
 (.101الّسابق )المصدر  ((2
 (.149المصدر الّسابق ) ((3
 (.476) الّسابق المصدر ((4
 (.476) الّسابق المصدر ((5
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 أٟاٌفصً اٌصّ 

ح فٟ ِغائً األؼٛاي اٌشخص١ح ػٕذ اٌمٛاػذ اٌفم١ّٙ 

 افؼ١حاٌشّ 
 مباحث. ثمانيةوفيو 

 .الحرمةاألصل في األبضاع قاعدة : المبحث األّول

 .أو ما اشتّق منيما ال يصّح عقد الّنكاح إاّل بمفِظ التزويج أو اإلنكاح قاعدة: الثّانيالمبحث 

 اِىدين َمقبوَلْي َشيادِة ِنكاح.ال نكاح إاّل بش قاعدة: الثّالثالمبحث 

 ال نكاح إاّل بولّي. قاعدة: المبحث الرّابع

 .الّنكاح ال يقبل الّتعميققاعدة الخامس: المبحث 

 .التَأقيت يقبل ال الّنكاح قاعدة: الّسادس المبحث

 .بمير إالّ  نكاح ال قاعدة: الّسابع المبحث

 .كتابّية وتحلّ ، ليا كتاب ال من نكاح يحرم قاعدة: الثّامن المبحث
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ي ّٚ   .(1)اٌؽشِحاألصً فٟ األتعاع لاػذج : اٌّثؽس األ

 وفيو خمسة مطالب: 

 .المطمب األّول: معنى مفردات القاعدة

كلمبيضع  البيضع لغة كاصطالحان بنفس المعنى كيراد بو: الجماع, كالٌنكاح, كالفرج.جاء معنى 

 .(2)معاف أخرل في الٌمغة ىي: مير المرأة, كالٌطالؽ, كممؾ الكلٌي لممرأة

 .المطمب الثّاني: شرح القاعدة

التي لى حفظ الٌضركرات الخمس, كمف بيف ىذه الضركرات العرض, كبٌيف األحكاـ دعا اإلسالـ إ
تتعمؽ بو, كاىتـ المجتمع اإلسالمي باألعراض؛ ألٌنو مكاف الذـ كالمدح, كمكاف العرض )البيضع( المرأة, 
كاألصؿ في األبضاع الحرمة, فإذا اجتمع في المرأة حٌؿ كحرمة غٌمبت الحرمة احتياطان؛ لئاٌل يؤدم كطء 

نكاحيا كأف كانت أختو مف رضاع, أك لى الكقكع في الحراـ, فإف اجتمعت امرأة يحـر رأة عند الشؾ إالم
كنسي مف ىي المحٌرمة كلـ تكف لو  -كعشريف, أك مائة, أك عدد يسيؿ عده– مرتٌدة, بنساء عددىٌف قميؿ

حـر نكاح أٌم منيٌف احتياطان؛ ألٌف األصؿ في  -بأف كاف ليا عالمة تعرؼ منيا كسكاد كقصر–بٌينة 
, أٌما دخكؿ الرجؿ عمى زكجتو فاألصؿ (3)يبيح الٌنكاح كالكطءاألبضاع الٌتحريـ كالحظر ما لـ يكجد عذر 

 .(4)فيو الحؿ؛ ألٌنيا رابطة نشأت بعقد صحيح كيقيف فال تزكؿ إاٌل بيقيف
                                                           

وزارة األوقاف  (،1/177)ة المنثور في القواعد الفقييّ  ،ىـ(794: تأبو عبد اهلل بدر الدين محمد بن عبد اهلل بن بيادر ) ( الّزركشي،(1
أسنى  ،ىـ(926: تزكريا بن محمد بن زكريا ) (. األنصاري،61الّسيوطي، األشباه والّنظائر ). (م1985-ىـ1405 :2، )طالكويتية
تحفة المحتاج  (974)ت: أحمد بن محمد بن عمي بن حجر . الييتمي،الكتاب اإلسالميدار ، (1/24) في شرح روض الّطالب المطالب

(، وبأسفمو عمى الّترتيب )حاشية الشرواني، ثّم م1983-ىـ1357، )بمصر-المكتبة التجارية الكبرى، (7/269)في شرح المنياج 
مغني المحتاج إلى  ،ىـ(977: تالشافعي ) الّشربينيمحمد بن أحمد الخطيب  ،الّشربيني. حاشية العّبادي( وسأرمز لو الحقا بـ)الّتحفة(

م( 2006-ىـ1427القاىرة، )-هلل، دار الحديثالشيخ شريف عبد ا-د. محمد محمد تامر، تحقيق: (4/268)معرفة معاني ألفاظ المنياج 
نياية المحتاج إلى شرح  ،ىـ(1004: تحمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة )أ ينشياب الدّ  ،الّرممي. وسأرمز لو الحقًا بـ )المغني(

  .(، وسأرمز لو الحقًا بـ)الّنياية(م1984-ىـ1404، )بيروت-دار الفكر، (6/249)المنياج 
 .(1/108)قنيبي، معجم لغة الفقياء و (. قمعجي 8/14)(. ابن منظور، لسان العرب 1/256)( ابن فارس، معجم مقاييس الّمغة (2
، تحقيق: الّشحات الطحان وعبد اهلل (2/102)إحياء عموم الدين ىـ(، 505اإلمام أبي حامد محمد بن محمد )ت: ( الغزالي، 3)

(. الّسيوطي، األشباه 1/177)ة . الّزركشي، المنثور في القواعد الفقييّ م(1996-ىـ1417: 1)طالمنصورة، -المنشاوي، مكتبة اإليمان
، دار البشائر وما بعدىا( 1/211)ة الفوائد الجنيّ  ىـ(،1410محمد ياسين بن عيسى الفاداني المّكي ) ،الفاداني(. 61والّنظائر )
 (. 1/193)ة القواعد الفقييّ . الّزحيمي، م(1996-ىـ1417: 2بيروت، )ط-اإلسالمّية

ىذا الكتاب عبارة عن دروس لصاحبو موجود عمى المكتبة  (.906)بين األصالة والتوجيو،  الفقيّية( محمد حسن عبد الغّفار، القواعد 4)
 .، ووضع ىذه النقطة في استثناءات القاعدةالشاممة



-42- 
 

 القاعدة. دليلالمطمب الثّالث: 

چڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹٹ ٹ چ  .1

 (.6, 5)المؤمنكف: 

خالؿ بياف ما يحٌؿ لمرجؿ مف الٌنساء, كما دٌلت اآلية الكريمة عمى حرمة األبضاع كذلؾ مف 

 .؛ لعدـ كجكد ما يبيح لو ذلؾسكاىٌف فال يحٌؿ لمرجؿ مباضعتيف

و (قاؿ  .2 : ) كؿ المسمـ عمى المسمـ حراـ, دميو كماليو كعرضي
(1). 

 نٌص الحديث الشريؼ عمى حرمة األعراض, مٌما دٌؿ عمى أٌف األصؿ في األبضاع الٌتحريـ.

بي ي قد أرضعتكما, فأتيت النٌ جت امرأة, فجاءت امرأة فقالت: إنٌ , قاؿ: تزكٌ عف عقبة بف الحارث .3

 .(2)أك نحكه (ككيؼ كقد قيؿ, دعيا عنؾ)فقاؿ:  

عقبة بف الحارث عمى ترؾ زكجتو فيو داللة عمى االحتياط لألبضاع؛ ألٌف األصؿ  حثُّ الٌنبي 

  في األبضاع التحريـ.

 .المطمب الرّابع: فروع القاعدة

بمحمد كىك كؼء, كزٌكجيا الثٌاني بمحمكد كىك  األٌكؿزٌكج المرأة كلٌياف بنفس الٌدرجة, فزٌكجيا  .1

كؼء أيضان, كلـ يعمـ العقد السابؽ منيما, بطؿ العقداف؛ ألٌنو لـ يعمـ السابؽ منيما, كليس 

بيح أكلى كأفضؿ مف اآلخر, كما أٌف األصؿ في األبضاع الٌتحريـ حتى يكجد السبب الم اأحدىم

 .(3)لمٌنكاح

                                                           

 (. 2564(، برقم: )2/406) صحيح مسمممسمم، ( 1)
 (. 2660(، برقم: )551) صحيح البخاريالبخاري، ( (2
، تحقيق: الشيخ (5/431)البين وعمدة المفتين ىـ( روضة الطّ 676: ت) الّنوويأبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف  ،الّنووي( (3

. بـ)الّروضة(م( وسأرمز لو الحقًا 2000-ىـ1421بيروت، )-العممّيةوالشيخ عمي محمد عوض، دار الكتب  –عادل أحمد عبد الموجود 
قميوبي، (. 6/249)الّنياية  الّرممي(. 4/298)، المغني الّشربيني(. 7/269)(. الييتمي، الّتحفة 3/141)األنصاري، أسنى المطالب 

شرح ) الكتاببأعمى  .م(1995-ىـ1415، )بيروت-دار الفكر، (3/232قميوبي، حاشية قميوبي )ىـ(، 1069)ت:  أحمد سالمة القميوبي
 حاشية أحمد البرلسي عميرة(.) وبأسفل الكتاب (الّنوويل الدين المحمي عمى منياج الطالبين لمشيخ محيي الدين العالمة جال 
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إذا اختمطت ميحٌرمة بنسكة محصكرات, كلـ يمٌيز بينيٌف فإٌنو يحـر عميو كطء أم كاحدة منيٌف حتى  .2
يمٌيز بينيٌف كلك اجتيد في ذلؾ؛ ألٌف األصؿ في األبضاع الٌتحريـ فيحتاط ليا, كال يصٌح لو 

, كالسكاد كالقصر محصكراتاالجتياد في معرفة المحٌرمة ما لـ تكجد بٌينة مرٌجحة ليا مف بيف ال
 .(1)أك أم عالمة كانت تعرؼ بيا

ـٌ نسي مف  .3 عقد رجؿ عمى أختيف عمى الٌترتيب, أك عمى امرأتيف مٌمف يحـر الجمع بينيما, ث
المعقكد عمييا أكالن كجب الٌتكقؼ حتى يتذٌكر, فإف لـ يتذٌكر بطؿ العقداف؛ ألٌف األصؿ في 

 .(2)ما عمى األخرلاألبضاع الٌتحريـ, كال مرٌجح إلحداى
أسمـ رجؿ ككاف في ذٌمتو سٌت نساء كتابٌيات نكحيٌف معا, فميس لو كطء أٌم كاحدة منيٌف أك  .4

االستمتاع بيٌف حتى يختار أربعا أك أقٌؿ؛ ألٌنو يحـر عميو جمع أكثر مف أربع نسكة في ذٌمتو, 
تكٌقؼ حتى يختار مف كليس إحداىٌف أكلى مف األخرل, كاألصؿ في األبضاع الٌتحريـ كالحظر, في

 .(3)بينيٌف كفؽ ما أحٌؿ لو الٌشارع
ـٌ نسي مف المطٌمقة, فإٌنو يحـر عميو كطء أك  .5 إذا كاف عند رجؿ زكجتاف فطٌمؽ إحداىما ث

 .(4)طٌمقة؛ ألٌف األصؿ في األبضاع الٌتحريـ كال بٌينة لوماالستمتاع بأٌم منيما حتى يبٌيف مف ال
 .القاعدة استثناءاتالمطمب الخامس: 

كلـ يعرؼ  إذا اختمطت محٌرمة بنسكة غير محصكراتحالة كاحدة كىي يستثنى مف ىذه القاعدة 
 .(5), فإٌنو يحٌؿ لو الٌزكاج منيٌف رخصة مف اهلل تعالى؛ لئال ينسٌد عميو باب الٌنكاحمف ىي

                                                           

(. األنصاري، أسنى 61(. الّسيوطي، األشباه والّنظائر )1/177) الفقيّيةالّزركشي، المنثور في القواعد  (.5/456)، الّروضة الّنووي( 1)
قميوبي، حاشية قميوبي (. 6/276)، الّنياية الّرممي(. 4/296)، المغني الّشربيني(. 7/305)(. الييتمي، الّتحفة 3/151)المطالب 

(3/245.) 
، المغني الّشربيني(. 7/307,308)(. الييتمي، الّتحفة 3/152)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/456)، الّروضة الّنووي( (2
 (.3/246قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/278)، الّنياية الّرممي(. 4/298)

 .يحرم عمى اإلنس الّزواج من الجّن؛ ألّن األصل في األبضاع الّتحريم، ولم يرد دليل يبيح الزواج من الجّن أو العكسفائدة: 
(. 4/289)لمغني ، االّشربيني(. 7/296)(. الييتمي، الّتحفة 3/162)(. األنصاري، أسنى المطالب 61الّسيوطي، األشباه والّنظائر )

 (.3/241قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/271)، الّنياية الّرممي
(. 4/323)، المغني الّشربيني(. 7/337)(. الييتمي، الّتحفة 3/153)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/493)، الّروضة الّنووي( (3

 (.3/258قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/302)، الّنياية الّرممي
، الّرممي(. 4/492)، المغني الّشربيني(. 8/70)(. الييتمي، الّتحفة 3/297)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/94)، الّروضة الّنووي( (4

 (.3/345قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/474)الّنياية 
(. األنصاري، أسنى 61(. الّسيوطي، األشباه والّنظائر )1/177ة )الّزركشي، المنثور في القواعد الفقييّ  (.5/456)، الّروضة الّنووي( 5)

قميوبي، حاشية قميوبي (. 6/276)، الّنياية الّرممي(. 4/296)، المغني الّشربيني(. 7/305)(. الييتمي، الّتحفة 3/151)المطالب 
(3/245 .) 
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أٚ ِا اشرّك  ض٠ٚط أٚ اإلٔىاغ: ال ٠صّػ ػمذ إٌّىاغ إاّل تٍفِع اٌرّ اٌّثؽس اٌصّأٟ

  .(1)ِّٕٙا

 وفيو ثالثة مطالب:

 .المطمب األّول: شرح القاعدة

كاح أك ما يشتٌؽ منيما ما لـ التزكيج أك اإلن بمفظتبٌيف ىذه القاعدة أٌف عقد الٌنكاح ال ينعقد إاٌل  

القرآف الكريـ لـ يذكر إاٌل ىذيف الٌمفظيف, كالٌنكاح ال ينعقد إاٌل  ؛ ألفٌ يخٌؿ بالمعنى عرفان كتبديؿ الزام جيمان 

, كما كينعقد يشتؽ منيما عرفان  كاح أك مافاظ الصريحة فيو ىي التزكيج كاإلنباأللفاظ الصريحة, كاألل

ف في األصٌح, كال يشترط تكافؽ لفظ اإليجاب مع لفظ القىبكؿ, كأف قاؿ يبالعجمية فيما دٌؿ عمى المعني

, فقاؿ الخاطب: قبمت الٌنكاح, أٌما ألفاظ الكناية فال ينعقد بيا الٌنكاح كمفظ اليبة, أك ابنتي الكلٌي: زٌكجتؾ

مف الٌتعبد, فكجب الكقكؼ عمى ما جاء بو الشرع مف ألفاظ  ان التمميؾ, أك اإلباحة؛ ألٌف في الٌنكاح ضرب

 .(2)خاصة بو كىي التزكيج كالٌنكاح

 لقاعدة.ا دليلالمطمب الثّاني: 

 (.3:الٌنساء)چگگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌٹ ٹ چ  .1

ذكرت اآلية الكريمة لفظ الٌنكاح عند إرادة الزكاج, فدٌلت عمى أٌنو أحد األلفاظ التي تستخدـ في 

 عقد الٌنكاح.

 (.37)األحزاب: چژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌٹ ٹ چ  .2

 التي تستخدـ في عقد الٌنكاح.ذكرت اآلية الكريمة لفظ الزكاج, فدٌلت عمى أٌنو أحد األلفاظ 

                                                           

(. 4/236)، المغني الّشربيني(. 7/220)(. الييتمي، الّتحفة 3/118)(. األنصاري، أسنى المطالب 205، المنياج )الّنووي( (1
 (.3/217قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/211)، الّنياية الّرممي

 .الّسابقة(. المصادر 5/382)، الّروضة الّنووي( (2
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كـ أخذتمكىف بأماف اهلل, كاستحممتـ ساء, فإنٌ فاتقكا اهلل في النٌ ): في حجة الكداع  رسكؿ اهلل قاؿ .3

 .(1)(فركجيف بكممة اهلل

بٌيف الحديث الشريؼ أٌف استحالؿ الفركج يككف بكممة اهلل, ككممة اهلل تعالى الكاردة في القرآف 

ف الكريـ, فدٌؿ عمى أٌنيما الٌمفظاف المستخدما كالٌنكاح كلـ يرد غيرىما في القرآفالكريـ ىي الزكاج 

 .(2)في عقد الٌنكاح أك ما يشتٌؽ منيما

 المطمب الثّالث: فروع القاعدة.

قاؿ الكلٌي لمخاطب: زٌكجتؾ أك أٍنكحتؾ ابنتي عمى ألؼ دينار, فقاؿ الخاطب: قبمت نكاحيا أك  .1

العقد؛ ألٌنو عقد باأللفاظ الخاصة بو, كما يصٌح عقد الٌنكاح إذا قاؿ تزكيجيا بألؼ دينار, صٌح 

 .(3)نتؾ, فقاؿ الكلٌي: زٌكجتؾ ابنتيالخاطب لمكلٌي: زٌكجني اب

نتؾ, فقاؿ الكلٌي: زٌكجتؾ ابنتي؛ ألٌنو عقد يصٌح عقد الٌنكاح إذا قاؿ الخاطب لمكلٌي: زٌكجني اب .2

 .(4)باأللفاظ الخاصة بو

إذا قاؿ الرجؿ لمخاطب: جكزتؾ ابنتي عمى ألفي دينار, فقاؿ الخاطب, قبمت يصٌح عقد الٌنكاح  .3

 .(5)الجكاز منيا؛ ألٌنو عقد بمفظ مشتؽ مف األلفاظ التي يعقد بيا الٌنكاح

إذا كاف الكلٌي أخرسان, كٌكؿ عنو مف يزٌكج مكٌليتو؛ ألٌف عقد الٌنكاح ال ينعقد إاٌل باأللفاظ  .4

 . (6)خرسان, فإٌنو يكٌكؿ عنو مف يزٌكجواف الخاطب أالمخصصة لو, كذلؾ الحاؿ إذا ك

                                                           

 (. 1218(، برقم: )1/581) ( صحيح مسمم(1
-ىـ1426بيروت، )-، دار الفكر(17/371) شرح الميّذب المجموع (،ه676لإلمام أبي زكريا محيي الّدين بن شرف ) ،الّنووي ((2

 (. 6/211)، الّنياية الّرممي(. 4/236)، المغني الّشربيني(. 7/221)(. الييتمي، الّتحفة 3/118). األنصاري، أسنى المطالب م(2005
، الّشربيني(. 221، 7/220)(. الييتمي، الّتحفة 119، 3/118)(. األنصاري، أسنى المطالب 383، 5/382)، الّروضة الّنووي( (3

 (.3/217قميوبي، حاشية قميوبي )(. 212، 6/211)، الّنياية الّرممي(. 4/237)المغني 
 المصادر الّسابقة.( (4
 المصادر الّسابقة. ((5
(. 6/212)، الّنياية الّرممي(. 4/237) المغني، الّشربيني(. 7/221)(. الييتمي، الّتحفة 3/118أسنى المطالب )( األنصاري، (6

 (.3/218قميوبي، حاشية قميوبي )



-46- 
 

 .القاعدة استثناءات: الخامس المطمب

إذا كاف العاقداف أك أحدىما ال يتكٌمـ الٌمغة العربية, أك كانا يتكٌمماف العربٌية لكف تـٌ عقد الٌنكاح  .1

, كيفيـ كٌؿ طرؼ ما يقكؿ اآلخر بألفاظ عجمٌية تعطي نفس المعنى لمٌزكاج كالٌنكاح في العربية

 .(1)لمحاجة ؛ ألٌنيا ألفاظ ال يتعٌمؽ بيا إعجاز فيكتفى بترجمتيااألصح فيصٌح العقد 

ـٌ الخاطب: جٌكزني ابنتؾ, فقاؿ الكلٌي: جٌكزتؾ ابنتي, صٌح عقد الٌنكاح؛ ألٌنو عقد إذا قاؿ  .2 بألفاظ ت

 .(2)تعارؼ عمييا الٌناس فقامت مقاـ الٌمفظ عرفان 

إشارتو أك كتابتو تقـك ف زكيجو بإشارتو المفيمة أك كتابتو,لـ يجد األخرس مف يككٌمو صٌح تإذا  .3

 . (3)لمضركرة مقاـ الٌمفظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

(. 6/212)، الّنياية الّرممي(. 4/237) المغني، الّشربيني(. 7/221)(. الييتمي، الّتحفة 3/118أسنى المطالب )األنصاري، ( (1
 (.3/218قميوبي، حاشية قميوبي )

(. 6/212)، الّنياية الّرممي(. 4/237) المغني، الّشربيني(. 7/221)(. الييتمي، الّتحفة 3/118أسنى المطالب )( األنصاري، (2
 (.3/218قميوبي، حاشية قميوبي )

(. 6/212)، الّنياية الّرممي(. 4/237) المغني، الّشربيني(. 7/221)(. الييتمي، الّتحفة 3/118أسنى المطالب )( األنصاري، (3
 (.3/218قميوبي، حاشية قميوبي )
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مثٌَٛ اٌّثؽس اٌصّاٌس َِ ِ٘ذ٠ٓ    .(1)ىاغِٔ  ْٟ َشٙادجِ : ال ٔىاغ إاّل تشا

  وفيو ثالثة مطالب:

 .المطمب األّول: شرح القاعدة

احتاط الٌشارع ليا ككضع ليا شركطان عٌدة, كمف بيف ىذه الشركط الشيادة  الٌنكاح مف العقكد التي 

عمى عقد الٌنكاح؛ حفظان لألنساب كاألبضاع, كصيانة لألٍنكحة مف الجحكد, فإذا تـٌ عقد الٌنكاح بشيادة 

أك رجميف تكٌفرت فييما شركط الشيادة لمٌنكاح كاف العقد صحيحان, أما إذا فقد الشاىداف شركط الشيادة 

 , كىذه الشركط ىي:بعضيا كاف العقد باطالن 

 عدالة كلك عدليف يككنا أف .4 .حٌريف يككنا أف .3 .ذكريف يككنا أف. 2أف يككنا مسمميف ذكريف.  .1

 كفي, بصيريف يككنا أف .6 .األصـٌ  شيادة تصحٌ  كجو كفي, سميعيف يككنا أف .5 .الصحيح عمى ظاىرة

 شيادة تصحٌ  كجو كفي, العاقديف بمغة عارفيف رشيديف ناطقيف يككنا أف .7 .األعمى شيادة تصحٌ  كجو

 . (2). الٌزكجة عمى لمكالية متعٌينيف يككنا ال أف .8 .العاقديف لغة يعرؼ ال مف كشيادة, األخرس

  

                                                           

عوض قاسم ، تحقيق: (206منياج الطالبين وعمدة المفتين في الفقو ) ،الّنوويأبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف  ،الّنووي( (1
(. 3/122). األنصاري، أسنى المطالب (، وسأرمز لو الحقا بـ)المنياج(م2005-ىـ1425 :1بيروت، )ط-دار الفكر، أحمد عوض

 (. 3/220قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/217)، الّنياية الّرممي(. 4/243)، المغني الّشربيني(. 7/227)الييتمي، الّتحفة 
، المغني الّشربيني(. 7/227)(. الييتمي، الّتحفة 3/122)(. األنصاري، أسنى المطالب 392، 5/391)، الّروضة الّنووي( (2
 (.3/220قميوبي )قميوبي، حاشية (. 6/217)، الّنياية الّرمميوما بعدىا(.  4/242)
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 القاعدة. دليل: الثّانيالمطمب 

نكاح  عدؿ, كما كاف مفٍ  مٍ ال نكاح إال بكلي كشاىدى )قاؿ:  رسكؿ اهلل  أفٌ   عف عائشة

 .(1)(لو مف ال كليٌ  عمى غير ذلؾ فيك باطؿ, فإف تشاجركا فالسمطاف كليٌ 

دٌؿ الحديث بمنطكقو عمى اشتراط الٌشيادة في عقد الٌنكاح, فإذا تـٌ عقد الٌنكاح مف غير رجميف  

 .(2)تكٌفرت فييما شركط الشيادة لمٌنكاح كاف الٌنكاح باطالن 

 ع القاعدة.المطمب الثّالث: فرو 

ـٌ بانا رجميف صٌح العقد في األصٌح؛ ألٌنو تبٌيف أٌنيما أىؿ  .1 إذا عقد الٌنكاح بشيادة خنثييف, ث

 .(3)لمشيادة

يصٌح عقد الٌنكاح بشيادة األعمى في كجو؛ ألٌنو قادر عمى السماع كالٌتمييز بيف األصكات, فكاف  .2

 .(4)أىالن لمشيادة

                                                           

(، برقم: 9/386)ىـ(، صحيح ابن حّبان بترتيب ابن بمبان 354، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان الدارمي الُبستي )ت: البستي( (1
(. الّدارقطني، أبو الحسن عمي بن عمر بن أحمد 1993-1414: 2بيروت، )ط –(، تحقيق: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة4075)

(، تحقيق: شعيب االرنؤوط، حسن عبد المنعم شمبي، عبد 3533(، برقم: )4/323)ىـ(، سنن الّدارقطني 385طني )ت: بن ميدي الدارق
م(. البييقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن عمي البييقي 2004-ىـ1424: 1بيروت )ط-المطيف حرز اهلل، أحمد برىوم، مؤسسة الرسالة

-ىـ1424 :3)طبيروت -العممّيةدار الكتب  ،محمد عبد القادر عطا، تحقيق: (13717)(، برقم: 7/202)ىـ( السنن الكبرى 458: ت)
 . والّمفظ البن حّبان.(م2003

: تجمال الدين أبو محمد عبد اهلل بن يوسف بن محمد الزيمعي ) الّزيمعي، في ذكر الشاىدين غير ىذا الخبر. حديث صحيح، وال يصح
-ىـ1418 :1)ط ،بيروت-مؤسسة الريان لمطباعة والنشر، محمد عوامة، تحقيق: (3/167) ألحاديث اليداية الرّايةىـ( نصب 762
: تأبو الفضل أحمد بن عمي بن محمد بن حجر العسقالني ) ،العسقالني(. 1858(، برقم: )6/259). األلباني، إرواء الغميل (م1997
-ىـ1419 :1بيروت،)ط-العممّيةدار الكتب ، (1501برقم: )(، 3/341مخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير )التّ  ،ىـ(852
 .(م1989

(. 6/217)، الّنياية الّرممي(. 4/242)، المغني الّشربيني(. 7/227)(. الييتمي، الّتحفة 3/122)( األنصاري، أسنى المطالب (2
حاشية البجيرمي )ىـ( التجريد لنفع العبيد 1221: تسميمان بن محمد بن عمر الُبَجْيَرِمّي ) (. البجيرمي،3/220قميوبي، حاشية قميوبي )

 .(م1950-ىـ1369، )مطبعة الحمبي، (3/335) (عمى شرح المنيج
 .الّسابقة(. المصادر 5/397)، الّروضة الّنووي( (3

، الّدين لسداد يكفي مال لو وكان، دين الرجل عمى وكان الّنكاح عقد عمى لمّشيادة وحضر، عبداً  موتو مرض في رجل أعتقفائدة: إذا 
 . المصادر الّسابقة.حرّاً  أصبح ألّنو الشيادة؛ منو صّحت

 .الّسابقة(. المصادر 5/391)، الّروضة الّنووي( (4
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كعدٌكييما أك أحدىما في األصح؛ ألٌنيما أىؿ لمشيادة فينعقد يصح انعقاد الٌنكاح بابنٌي الٌزكجيف  .3

الٌنكاح بيما, كما أٌف العداكة يحتمؿ زكاليا, كفي كجو ال يصح؛ لعدـ ثبكت الٌنكاح بيما, كالجٌد 

 .(1)كاالبف إٍف لـ يكف كلٌيا

ٌح؛ ألٌف إذا كاف لممرأة ثالثة إخكة, فعقد أحدىـ كحضر اآلخراف لمٌشيادة صٌحت شيادتيـ في األص .4

 .(2)الكالية لمعاقد دكنيـ, كذلؾ الحاؿ في كٌؿ درجة يتعدٌد فيو األكلياء كاألعماـ

ـٌ اٌدعيا فسؽ الشاىديف بعد  .5 إذا أقٌر الٌزكجاف أماـ الحاكـ أٌف العقد كاف بشيادة رجميف عدليف, ث

في العدالة العقد فال اعتبار لكالميما, كيككف نكاحان صحيحا كقع بشيادة رجميف؛ ألٌف المعتبر 

كقت العقد, كما أٌنو ال اعتبار لقكؿ الشاىديف: كٌنا فاسقيف عند العقد؛ ألٌف الحؽ ليس ليما, فال 

 . (3)يفٌرؽ بيف الزكجيف

 

  

                                                           

(. 4/243)، المغني الّشربيني(. 7/228)(. الييتمي، الّتحفة 3/122)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/392)، الّروضة الّنووي( (1
 (.3/335)(. البجيرمي، الّتجريد 3/220قميوبي، قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/218)، الّنياية الّرممي

 األب شيادة تصحّ  كما، لسّيدىا الوالية ألنّ  األب؛ بشيادة الّنكاح صحّ  لمشيادة األب وحضر سّيدىا فزّوجيا رقيقة البنت كانتفائدة: إذا 
 ال الكافر لسّيدىا الوالية ألنّ  ذلك؛ منو صحّ  لمّشيادة أبوىا وحضر الكافر ولّييا فزّوجيا، مسمم وىو كافرة البنت كانت إذا فيما ابنتو عمى
 (.3/336) الّتجريد، البجيرمي. الّروضة باستثناء الّسابقة المصادر. لألب
(. 4/243)، المغني الّشربيني(. 7/228)(. الييتمي، الّتحفة 3/122)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/392)، الّروضة الّنووي( (2

 (.3/336)(. البجيرمي، الّتجريد 3/220قميوبي، قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/218)، الّنياية الّرممي
(. 4/245)، المغني الّشربيني(. 7/232)(. الييتمي، الّتحفة 3/124)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/394)، الرّوضة الّنووي( (3

 (.3/221قميوبي، حاشية قميوبي )قميوبي، (. 222، 6/221)، الّنياية الّرممي
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 ّٟ   .(1)اٌّثؽس اٌّشاتغ: ال ٔىاغ إاّل تٌٛ

  وفيو خمسة مطالب:

 المطمب األّول: معنى مفردات القاعدة.

 أواًل: المعنى لغًة:

ًلٌي:  .  ٍربالقي , كىك مأخكذ مف أكلياء مفردبفتح الكاك ككسر الالـ الكى كؿُّ مىف كًليى أمرى آخرى فكالدُّنيكُّ

 .(2)ردى كأجٍ  حرل بوً فيك كليُّو. كفالفه أكلى بكذا, أم أى 

 ثانيًا: المعنى اصطالحًا:

ًلٌي في الٌنكاح:  .(3)ذفاإل ذف بو أك منعكاح كاإلظر في أمر النٌ النٌ  مأخكذ مف الكالية: كىك الكى

 المطمب الثّاني: شرح القاعدة.

يقصد بيذه القاعدة الكالية بمفيكميا المكٌسع في باب الٌنكاح, فال تختص بالكالية عمى اإلناث  

, أك لـ يؤذف لو بتكٌلي أمر الٌنكاح, مصالحوفقط, بؿ تشمؿ الكالية عمى كؿ مف ال يستطيع رعاية 

)العبيد(, فمف أراد الٌزكاج مف بيف ىذه األصناؼ الخمسة فال بٌد  لصغير, كالمجنكف, كالسفيو, كالٌرقيؽكا

مف إذف كقبكؿ الكلٌي لو في الٌنكاح, فمف تزٌكج مف بيف ىذه األصناؼ الخمسة مف غير إذف الكلٌي كقبكلو 

فنكاحو باطؿ؛ لعدـ كجكد إذف كقبكؿ مف الكلٌي, كما أٌف الكلٌي أقدر عمى رعاية مصالحو, كدرء المفاسد 

, كتككف الكالية في الٌنكاح لمٌرجاؿ دكف اإلناث أك مف ينكب عنيـ بالككالة؛ ألٌف الخطاب مكٌجو لمٌذككر عنو

في األدٌلة التي تشترط الكلٌي دكف اإلناث, فال تمي المرأة نكاح نفسيا أك غيرىا سكاء بكالية أك ككالة, لكف 

, أك في سفيو, أك مجنكف ىي كصٌية -كأف كاف عندىا جارية كتريد تزكيجيا– إذنيا معتبر في ممكيا

                                                           

 (.4/247)، المغني الّشربيني(. 7/236)(. الييتمي، الّتحفة 3/125)(. األنصاري، أسنى المطالب 206، المنياج )الّنووي( 1)
 (.510، معجم لغة الفقياء )وقنيبي (. قمعجي15/411)(. ابن منظور، لسان العرب 6/141)( ابن فارس، معجم مقاييس الّمغة 2)
 (.510، معجم لغة الفقياء )وقنيبي (. قمعجي254( الجرجاني، الّتعريفات )3)
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, ككضع العمماء شركطا عٌدة لمكلي حتى تصٌح كاليتو عميو, أٌما القبكؿ فال يصٌح منيا سكاء ليا أك لغيرىا

 .(1)اإلحراـ مف الخمك اإلسالـ, العدالة, الرشد, العقؿ, البمكغ, الحرية,كىي

 القاعدة. دليلالمطمب الثّالث: 

 چکگ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌٹ ٹ چ  .1

 (.232)البقرة: 

بالعقد, فخطاب اآلية  الٌنساءدٌلت اآلية الكريمة عمى اعتبار الكلي في عقد الٌنكاح كعدـ تفرد 

مكٌجو لألكلياء كذلؾ بدعكتيـ إلى عدـ منع الزكجة مف الرجكع لزكجيا الذم طٌمقيا إذا رضيت 

اآلية الكريمة نزلت في  حيث إفٌ بذلؾ, كلك لـ يكف لعضمو معنى لما ذكر في اآلية الكريمة. 

معقؿ بف يسار بعد أٍف منع أختو مف الرجكع لزكجيا بعد أٍف طٌمقيا كانقضت عٌدتيا, فخطبيا مٌرةن 

أخرل كرضيت بو, فدٌؿ ذلؾ عمى أٌف إذف الكلٌي شرط في الٌنكاح؛ ألٌنو أقدر عمى رعاية 

 . (2)ة المكجبة لمكاليةمصمحتيا, كيقاس عمييا الصغير كالمجنكف كالسفيو التحاد العمٌ 

ـٌ المؤمنيف عائشة  .2 يا فنكاحيا ما امرأة نكحت بغير إذف كليٌ أيُّ قاؿ: ) , أٌف النبي عف أ
فإف  ,فإف دخؿ بيا فميا المير بما استحؿ مف فرجيا ,فنكاحيا باطؿ ,فنكاحيا باطؿ ,باطؿ

 .(3)(اشتجركا فالسمطاف كلي مف ال كلي لو

                                                           

(. وما بعدىا 7/236)(. الييتمي، الّتحفة وما بعدىا 3/125)(. األنصاري، أسنى المطالب وما بعدىا 5/397)، الّروضة الّنووي (1)
 (.وما بعدىا 3/222قميوبي، قميوبي، حاشية قميوبي )(. ىاوما بعد 6/224)، الّنياية الّرممي(. وما بعدىا 4/247)، المغني الّشربيني

، المغني الّشربيني(. 7/236)(. الييتمي، الّتحفة 3/125)(. األنصاري، أسنى المطالب 17/305) المطيعي، تكممة المجموع( 2)
(4/247.) 

، (2083(، برقم: )2/229)سنن أبي داود ، ىـ(275: تسميمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير السِِّجْستاني )، السِِّجْستاني( (3
أبو عيسى الّترمذي،  (.1879(، برقم: )1/605)سنن ابن ماجو  بيروت.-المكتبة العصرية، محمد محيي الدين عبد الحميدتحقيق: 

 الّتراثدار إحياء ، أحمد محمد شاكر، تحقيق: (1102(، برقم: )3/407سنن الّترمذي )، ىـ(279: ت) رمذي السمميمحمد بن عيسى التّ 
 .بيروت-العربي

الحديث من  ضعفري فسألتو عنو فأنكره قال: فقال الّترمذي: حديث حسن وقد تكمم فيو بعضيم من جية أّن ابن جريج قال: ثم لقيت الزى
عن ابن جريج أجل ىذا لكن ذكر عن يحيى بن معين أنو قال: لم يذكر ىذا عن ابن جريج غير ابن عمية، وضعف يحيى رواية ابن عمية 

 انتيى. وحكاية ابن جريج ىذه وصميا الطحاوي عن ابن أبي عمر عن يحيى بن معين عن ابن عمية عن ابن جريج.
 (.1504(، برقم: )344، 3/343(. العسقالني، الّتمخيص الحبير )185، 3/184معي، نصب الرّاية )الّزي
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بٌيف الحديث الشريؼ أٌف المرأة إذا زٌكجت نفسيا مف غير كلٌي فنكاحيا باطؿ, كلك لـ يكف الكلٌي 

كيقاس عمييا الصغير كالمجنكف كالسفيو التحاد العٌمة  ,بطالنوشرطان في الٌنكاح لما أٌدل إلى 

 .(1) المكجبة لمكالية

 المطمب الرّابع: فروع القاعدة.

 .(2)مف الكليٌ  الن بتزكيجيا؛ ألٌنو نكاح لـ يخؿي تككيمو رجيصٌح تزكيج األب البنتو, أك  .1

ـٌ باف ذكران بعد ذلؾ صٌح الٌنكاح؛ ألٌنو نكاح  .2 إذا كاف الكلٌي أخا لممرأة ككاف خنثى, ثـٌ زٌكجيا, ث

 .(3)بكلٌي فال يحكـ ببطالنو

صٌح في كجو؛ كٌكؿ رجؿ ابنتو بأٍف تكٌكؿ رجالن ليزكجيا عنو, سكاء قاؿ ليا كٌكمي عٌني أـ أىطمؽ  .3

 .(4)ألٌنيا لـ تكٌكؿ عف نفسيا بؿ عف كلٌييا, فكانت سفيرة بيف الكلٌي كالككيؿ

إذا أرادت امرأة الزكاج ككانت في مكاف ينعدـ فيو الكلي فكٌلٍت أمرىا رجالن عدالن ليزٌكجيا صٌح  .4
الٌنكاح؛ ألٌنو ميحٌكـ كالمحٌكـ يقكـ مقاـ الحاكـ, فكاف كلٌيا ليا
(5) . 

يا قبؿ تفريؽ القاضي بينيما مرأة نفسيا مف غير كلٌي كلـ يطأىا زكجيا, فزٌكجيا كليٌ إذا زكجت ا .5
 .(6)؛ لكجكد الكلٌي قبؿ الٌنكاح, كقبؿ نفاذ حكـ القاضي بالتٌفريؽصحٌ 

                                                           

، المغني الّشربيني(. 7/236)(. الييتمي، الّتحفة 3/125)الب (. األنصاري، أسنى المط17/303) المطيعي، تكممة المجموع( 1)
(4/247.) 

(. 4/247)، المغني الّشربيني(. 7/236)(. الييتمي، الّتحفة 3/125)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/397)، الّروضة الّنووي( (2
 (.3/222قميوبي، قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/224)، الّنياية الّرممي

 وليّ  فيكون، لمّنساء والية ال ألّنو سّيدتيا؛ وليّ  فيزوجيا، يزّوجيا وليّ  وجود من بدّ  فال، تزويجيا وأرادت َأَمة امرأة عند كانفائدة: إذا 
(. 6/224) الّنياية، الّرممي(. 4/248) المغني، الّشربيني(. 7/236) الّتحفة، الييتمي.سّيدتيا عمى لواليتو تبعاً  ليا ولّيا سّيدتيا

 (.3/222)قميوبي، قميوبي، حاشية قميوبي 
 (.4/248)، المغني الّشربيني(. 3/125)( األنصاري، أسنى المطالب (3
 ،4/247)، المغني الّشربيني(. 7/237)(. الييتمي، الّتحفة 3/125)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/397)، الّروضة الّنووي( (4

 (.3/222قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/225)، الّنياية الّرممي(. 248
، المغني الّشربيني(. 7/237)(. الييتمي، الّتحفة 3/125)(. األنصاري، أسنى المطالب 398، 5/397)، الّروضة الّنووي(5)
 (.3/222قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/225)، الّنياية الّرممي(. 248 ،4/247)

(. 4/248)، المغني الّشربيني(. 7/237)(. الييتمي، الّتحفة 3/125)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/398)، الّروضة الّنووي ((6
 (.6/225)، الّنياية الّرممي



-53- 
 

إذا كاف بالرجؿ جنكف مطبؽ ككاف بحاجة لمٌزكاج, فإٌنو ال يمي أمر نفسو؛ لفقده ألىمٌيتو, فيزٌكجو  .6

و الجٌد, فإف فقد زٌكجو السمطاف؛ ألٌف الكالية ليـ في ىذه الحالة ككالية الماؿ, قد زٌكجاألب, فإف في 

كذلؾ الحاؿ إذا كاف بالمرأة جنكف مطبؽ, زٌكجيا كلٌييا حسب الترتيب السابؽ إذا كاف في 

 .(1)تزكيجيا مصمحة ليا

ـٌ  و,فإٌنو ال يزٌكج نفسو إاٌل بكلٌي؛ ألٌنو مبٌذر في مالإذا أراد السفيو الٌزكاج,  .7 فيتكٌلى أمره األب, ث

ـٌ السمطاف الجٌد, ث
(2). 

 المطمب الخامس: استثناءات القاعدة.

فزٌكجت نفسيا مف غير كلٌي صٌح منيا كاج ككانت في مكاف ينعدـ فيو الكلي إذا أرادت امرأة الزٌ  .1

 .(3)ذلؾ في كجو؛ لمٌضركرة

ـٌ أسممت أقٌرت  .2 عمى ذلؾ كال يحكـ ببطالنو؛ إذا زٌكجت امرأة نفسيا في الكفر مف غير كلٌي ث

 .(4)لصحة ذلؾ عندىـ

 .(5)امرأةو صحت كاليتيا ليا كلغيرىا لمضركرة بكاليةإذا ابتميت األمة  .3

  

                                                           

، الّشربينيوما بعدىا(.  7/284)(. الييتمي، الّتحفة 3/143)(. األنصاري، أسنى المطالب 436، 5/435)، الّروضة الّنووي( (1
 (.3/238قميوبي، حاشية قميوبي )(. 263، 6/262)، الّنياية الّرممي(. 282، 4/281)المغني 

، المغني الّشربيني. (7/286,287)(. الييتمي، الّتحفة 3/144)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/437)، الّروضة الّنووي( (2
 (.3/238قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/264)، الّنياية الّرممي(. 4/282)

 .ولّيو من اإلذن لوجود صحيحًا؛ نكاحو كان، سّيده لو أذن فإذا، امرأة كانت ولو( سّيده) ولّيو إذن من بدّ  فال، الّزواج عبدٌ  أرادفائدة: إذا 
، الّرممي(. 4/287) المغني، الّشربيني(. 7/292) الّتحفة، الييتمي(. 3/146) المطالب أسنى، األنصاري(. 5/441) الّروضة، الّنووي
 (.3/239)قميوبي، حاشية قميوبي (. 6/267) الّنياية

، 4/247)، المغني الّشربيني(. 7/237)حفة (. الييتمي، التّ 3/125)األنصاري، أسنى المطالب (. 5/398)وضة الرّ ، الّنووي (3)
 (.3/222)قميوبي، حاشية قميوبي (. 6/225)ياية ، النّ الّرممي(. 248

 (.3/222قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/225)، الّنياية الّرممي(. 4/247)، المغني الّشربيني(. 7/237)الييتمي، الّتحفة  (4)
 .الّسابقةالمصادر (. 4/248)، المغني الّشربيني( 5)
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  .(1)ؼ١ٍكَ اٌّثؽس اٌخاِظ: إٌّىاغ ال ٠مثً اٌرّ 

 مطالب: ثالثةوفيو 

 .المطمب األّول: شرح القاعدة

يقع فيو مف غرر بيف المتعاقديف, فإٌف العقد  ؛ لماحرمة تعميؽ الٌنكاح عمى شرط تبٌيف ىذه القاعدة 

ال يتحقؽ إذا لـ يتحقؽ شرطو, كقد ييعًرض أحديىما عف الٌنكاح عند تحقؽ الٌشرط؛ لعدـ الٌرغبة فيو, كما 

ر العقد المعٌمؽ أٌف الٌنكاح المعٌمؽ عمى شرط ال تترتب عميو آثاره, فاحتاط الٌشرع لعقد الٌنكاح ألىمٌيتو كاعتب

 .(2)طالن عمى شرط با

 القاعدة. دليلالمطمب الثّاني: 

 .(3)(عف بيع الحصاة, كعف بيع الغرر نيى رسكؿ اهلل )قاؿ:  , عف أبي ىريرة

كمنع التعميؽ في البيع عائد لمغرر, كالغرر محـر بنص الحديث عف بيع الغرر,  نيى النبي 

 .(4)الحتياط الٌشارع لو ؛, كيقاس عمى البيع الٌنكاح بؿ ىك أكلى مف البيعالشريؼ

 المطمب الثّالث: فروع القاعدة.

بنتي فقبؿ, اإذا قاؿ رجؿ آلخر: إذا طمعت الٌشمس, أك إذا أتى رأس الشير, أك السنة, زٌكجتؾ  .1

ٍف تحقؽ الشرط؛ لمٌتعميؽ  . (5)بطؿ الٌنكاح كا 

 

                                                           

(. 4/238) ، المغنيالّشربيني (.7/223)حفة (. الييتمي، التّ 3/120)(. األنصاري، أسنى المطالب 205، المنياج )الّنووي( (1
 (.3/218قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/213)ياية ، النّ الّرممي

(. 4/238)، المغني الّشربيني (.7/223)حفة (. الييتمي، التّ 3/120)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/386)وضة ، الرّ الّنووي( (2
 .(3/218قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/213)ياية ، النّ الّرممي

 (.1513(، برقم: )1/748)صحيح مسمم ( (3
(. 6/213)ياية ، النّ الّرممي(. 4/238)، المغني الّشربيني (.7/223)حفة (. الييتمي، التّ 3/120)األنصاري، أسنى المطالب ( 4)

 (.3/218قميوبي، حاشية قميوبي )

 (.3/218قميوبي، حاشية قميوبي )(. 4/238)، المغني الّشربيني(. 5/386)، الروضة الّنووي( (5
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ـٌ بافى أنثى .2 بطؿ الٌنكاح؛ لفساد  إذا بيٌشر رجؿ بكلد فقاؿ: إٍف كانت أنثى زٌكجتؾ إٌياىا فقبؿ, ث

 .(1)الصيغة بالتعميؽ

 ت قدىا, فقبؿ كبافى أٌنيا اعتٌدت, ككاناإذا قاؿ رجؿ آلخر: إذا طىميقٍت بنتي كاعتدَّت زٌكجتيؾ إيٌ  .3

 .(2)لمتعميؽ ؛بالتزكيج, لـ يصح الٌنكاح عمى المذىب ت ألبيياأيذن

ٍف قصد إذا قاؿ الكلٌي: زٌكجتؾ بنتي إٍف شاء اهلل, فإٍف قصد الٌتعميؽ  .4 أك أطمؽ كالمو لـ يصٌح, كا 

 .(3)التٌبرؾ كأٌف كٌؿ شيء بمشيئة اهلل تعالى صٌح الٌنكاح لخمٌكه مف التعميؽ

بطؿ الٌنكاح؛  ,كأرادت بذلؾ الٌتعميؽ ,: رضيت إٍف رضي زيدمف يعتبر إذنيا في الٌنكاحإذا قالت  .5

 .(4)لمتعميؽ

 

 

 

 

  

                                                           

(. 6/214)ياية ، النّ الّرممي(. 4/238)، المغني الّشربيني(. 7/223)حفة (. الييتمي، التّ 3/120)األنصاري، أسنى المطالب ( (1
 (.3/218قميوبي، حاشية قميوبي )

ألّنو  ؛فائدة: إذا ُبّشر رجل ببنت فقال: إْن صّح الخبر زّوجتك إّياىا، وتيقَّن مْن ذلك أو غمب عمى ظّنو صدق الُمخِبر، صّح الّنكاح ىنا
 (.7/224)حفة (. الييتمي، التّ 5/386)وضة ، الرّ الّنووي .الّسابقةالمصادر  .لمتحقيق ال لمتعميق

 (.6/214)ياية ، النّ الّرممي(. 4/238)، المغني الّشربيني (.7/223)حفة الييتمي، التّ ( (2
 (.3/218قميوبي )قميوبي، حاشية (. 6/214)ياية ، النّ الّرممي(. 4/238)المغني ، الّشربيني ((3
، 4/252)، المغني الّشربيني(. 7/247)حفة (. الييتمي، التّ 3/128)األنصاري، أسنى المطالب  (.5/404)وضة ، الرّ الّنووي( (4

 (.3/224قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/231)ياية ، النّ الّرممي(. 253
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  .(1): إٌّىاغ ال ٠مثً اٌرَأل١داٌّغادطاٌّثؽس 

 وفيو أربعة مطالب:

 المطمب األّول: شرح القاعدة.

حرمةى عقًد الٌنكاح إذا صيرّْح فيو بالتكقيت بمٌدة معمكمة كشير أك سنة, أك  تفيد ىذه القاعدة 

ـٌ تحديد العقد بكقت  الٌديمكمة,األصؿ في الٌنكاح  حيث إفٌ , كىك نكاح المتعة, مجيكلة كنمك ثىمرو  فإذا ت

 .(2)لمنافاتو مقاصد الٌنكاح ؛بطؿ العقد

 المطمب الثّاني: دليل القاعدة.

فٌ اس, إني قد كنت أذنت لكـ في االستمتاع مف النٌ يا أييا النٌ ) :رسكؿ اهلل قاؿ  اهلل قد  ساء, كا 

 .(3)(شيئا سبيمو, كال تأخذكا مما آتيتمكىفٌ  ؿّْ خى شيء فميي  ـ ذلؾ إلى يكـ القيامة, فمف كاف عنده منيفٌ حرٌ 

لنكاح المتعة  دٌؿ الحديث الشريؼ عمى حرمة الٌنكاح المؤقت كذلؾ مف خالؿ تحريـ الٌنبي 

أكؿ اإلسالـ؛ لما في ذلؾ مف مخالفة لمقصكد الٌنكاح الذم يراد منو الديمكمة في اٌلذم كاف جائزان 

 .(4)كاالستمرار

 المطمب الثّالث: فروع القاعدة.

 ةخالف؛ لمتأقيت الذم فيو ممنو ذلؾ لـ يصح أك سنة كج: نكحتي ابنتؾ مٌدة شيرإذا قاؿ الزٌ  .1

 .(5)مقاصد الٌنكاحل

                                                           

(. 4/239) ، المغنيالّشربيني (.7/224)حفة الييتمي، التّ (. 3/120)(. األنصاري، أسنى المطالب 205، المنياج )الّنووي( (1
 (.3/219قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/214)ياية ، النّ الّرممي

(. 4/238)، المغني الّشربيني (.7/223)حفة (. الييتمي، التّ 3/120)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/386)وضة ، الرّ الّنووي( (2
 .(3/218قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/213)ياية ، النّ الّرممي

 (.1406(، برقم: )1/667)صحيح مسمم مسمم، ( (3
(. 6/215)ياية ، النّ الّرممي(. 4/239)، المغني الّشربيني(. 7/225)حفة (. الييتمي، التّ 3/121)األنصاري، أسنى المطالب ( (4

 (.3/219قميوبي، حاشية قميوبي )
(. 4/239)، المغني الّشربيني(. 7/224)حفة (. الييتمي، التّ 3/120)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/388)وضة ، الرّ الّنووي( 5)

 (.3/219قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/214)ياية ، النّ الّرممي
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؛ إذا قاؿ الٌزكج: نكحتؾ متعة كتكٌقؼ, كلـ يًزٍد عمى ذلؾ شيئان بطؿى الٌنكاح عمى األصح .2

 .(1)لمتأقيت

قاؿ الٌرجؿ: إذا كطئتؾ فأنت طالؽ أك بائف, ككاف ذلؾ في صمب العقد بطؿ الٌنكاح؛ ألٌنو شرط  .3

  .(2)دكاـ الٌنكاح فأشبو التأقيتيمنع 

 المطمب الرّابع: استثناءات القاعدة.

عؿ الٌنكاح ما إذا  كبعض المتأخريف مف ىذه القاعدة حالة كاحدة, كىي (3)استثنى اإلماـ البمقيني  جى

التٌأبيد, مٌدة عمره أك عمرىا, أك أٍف يجعؿ مٌدة الٌنكاح حتى نياية الحياة الدنيا؛ ألٌف عقد الٌزكاج عمى 

 .(4)كنيايتو تككف بالمكت أك نياية الحياة الٌدنيا, كىذا ال يعارض المقصكد مف عقد الٌنكاح

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 (.3/121)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/388)وضة ، الرّ الّنووي( (1
 (.6/282) الّنياية، الّرممي(. 4/303)مغني ال، الّشربيني(. 7/312)حفة تّ ال(. الييتمي، 3/156)األنصاري، أسنى المطالب  ((2
 البمقيني ثم األصل، العسقالني الكناني، صالح بن نصير بن رسالن بن عمر (م 1403-1324=  ىـ 805-724)البمقيني:  ((3

. بالقاىرة وتعمم( مصر غربية من) بمِقينة في ولد. بالدين العمماء من لمحديث، حافظ مجتيد: الدين سراج حفص، أبو الشافعّي، المصري
 الميمات( في برد )المممات و الفقو، مجمدات في ست المنياج( )تصحيح كتبو من. بالقاىرة وتوفي ىـ769 سنة الشام قضاء وولي

 (.5/46,47)(. الزركمي، األعالم وما بعدىا 4/36)قاضي شيبة، طبقات الشافعية الفقو. ينظر: ابن 
، 6/213)ياية نّ ال، الّرممي(. 4/239)مغني ال، الّشربيني(. 7/224)حفة تّ ال(. الييتمي، 3/121)األنصاري، أسنى المطالب  ((4

214.) 
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.(1)تّٙش : ال ٔىاغ تٕفٟاٌّثؽس اٌّغاتغ

 مطالب:أربعة  وفيو

 المطمب األّول: شرح القاعدة.

كالذم مف  ان فاسد ان أـصحيحكاح نٌ ال كافسكاء  الٌنكاح مف المير عدـ جكاز خمكٌ تفيد ىذه القاعدة  

صٌح مير مف غير رجؿ امرأة  كطئ , فإذاحٌؽ لممرأة مقابؿ منفعة بضعيا و؛ ألنٌ آثاره المير بعد الدخكؿ

أك قيمة المير عمى خالؼ في األظير, كاستحقت الٌزكجة مير مثميا, كما أٌنيا تأخذ مير المثؿ  ,الٌنكاح

تعارؼ عميو مألٌنو ال نكاح إاٌل بمير صحيح مكافؽ لمٌشرع  ؛بصداؽ فاسدإذا عقد عمييا في المذىب كذلؾ 

ف خال العقد مف ذكره الٌناس بيف   صدقيا بما ليس لو قيمة كحصاة,كما أٌنيا تستحٌؽ مير المثؿ إذا أ, كا 

ف فٌرؽ بيف -بأف فقد أحد شركطو– باطالن الٌنكاح كاف  إذا كما أٌف المرأة تستحٌؽ المير كذلؾ ؛ الٌزكجيف كا 

 .(2)منفعة بضعيامقابؿ 

المطمب الثّاني: دليل القاعدة.

 يستٌدؿ ليذه القاعدة مف القرآف, كالٌسٌنة, كاإلجماع: 

 (.4 )النساء:چڻ   ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ  ٹ ٹ چ .1

 .(3)مف اهلل تعالى الزمة كفريضة كاجبة, عطٌية ميكرىفٌ  ساءالنٌ  أكجبت اآلية الكريمة إعطاء

جنييا, زكٌ  ,, فقاؿ لو رجؿ: يا رسكؿ اهللبي امرأة عرضت نفسيا عمى النٌ  بف سعد, أفٌ  سيؿ عف .2
 .(4)(اذىب فالتمس كلك خاتما مف حديد)قاؿ: ما عندم شيء, قاؿ:  (,ما عندؾ؟)فقاؿ: 

                                                           

 م تقريبا.15.9.2013د. أيمن البدارين، يوم األحد، الموافق:  ((1
(. 4/361)(. الّشربيني، المغني 7/375)(. الييتمي، الّتحفة 3/200)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/574)وضة الّنووي، الرّ  ((2

 (.3/276قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/334)الّرممي، الّنياية 
أحمد محمد ، تحقيق: (7/552)جامع البيان في تأويل القرآن  ،ىـ(310: تبري )حمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطّ مبري، الطّ  ((3

 ،ىـ( 671: ت. القرطبي، أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي )(م2000-ىـ1420 :1بيروت، )ط-مؤسسة الرسالة، شاكر
براىيم ، تحقيق: (5/23)ن آالجامع ألحكام القر   .(م1964-ىـ1384 :2، )طالقاىرة-دار الكتب المصرية، طفيشاأحمد البردوني وا 

 (.1425(، برقم: )678، 1/677(. صحيح مسمم )5121)(، برقم: 1089فق عميو: صحيح البخاري )متّ  ((4
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أمر الصحابٌي بتقديـ  ى عدـ جكاز خمك الٌنكاح مف المير؛ ألٌف الرسكؿ دٌؿ الحديث الٌشريؼ عم

 مف عمى عدـ خمك العقد (كلك خاتما مف حديد) :الٌنبي  كاألمر لمكجكب, كما يدٌؿ قكؿالمير, 

ٍف قؿٌ     .(1)المير كا 

 .(2)أجمع العمماء عمى عدـ جكاز خمٌك عقد الٌنكاح مف المير؛ ألٌنو أدفع لمخصكمة .3

 المطمب الثّالث: فروع القاعدة.

ف لـ يذكر في عقد  ويجب المير لمٌزكجة إذا تزٌكجت مف غير مير؛ ألنٌ  .1 ال نكاح إاٌل بمير كا 

 .(3)الٌنكاح

تستحٌؽ الٌزكجة مير المثؿ إذا جعؿ الٌزكج ميرىا حصاة, أك قشرة بصمة؛ ألٌنو ال نكاح إاٌل بمير,  .2

 .(4)ميران  يككفكما ذكر ال يصٌح أف 

؛ في األظير أصدؽ رجؿ زكجتو خمران أك ماالن مغصكبان, فسدت الٌتسمية ككجب ليا مير المثؿ .3

 .(5)ألٌنو ال نكاح إاٌل بمير مكافؽ لمٌشرع

إذا نكح زكجتو مقابؿ طير في اليكاء, أك سمؾ في البحر, أك قاؿ ليا: أصدقتؾ ىذا دكف بياف  .4

 .(6), كألٌنو ال نكاح إاٌل بمير مكافؽ لمٌشرعكجب ليا مير المثؿ؛ لفساد التسمية بالجيالة, المقصكد

 

                                                           

 (.6/334)(. الّرممي، الّنياية 4/361)(. الّشربيني، المغني 7/375)(. الييتمي، الّتحفة 3/200)األنصاري، أسنى المطالب  ((1
 المصادر الّسابقة. ((2
(. 4/361)(. الّشربيني، المغني 7/375)(. الييتمي، الّتحفة 3/200)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/574)وضة الّنووي، الرّ  ((3

 (.3/276قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/334)الّرممي، الّنياية 
 المصادر الّسابقة. ((4
(. 4/369)(. الّشربيني، المغني 7/384)(. الييتمي، الّتحفة 3/204)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/588)الّنووي، الّروضة  ((5

 (.3/280قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/342)الّرممي، الّنياية 
 .الّسابقة( المصادر (6
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لألخرل كدخال  ٌكجؾ ابنتي كبضع كٌؿ كاحدة صداؽه أف أز  إذا قاؿ رجؿ آلخر: زٌكجني ابنتؾ عمى .5

ا؛ كألٌنو ال نكاح إاٌل حدة مير مثميا؛ مقابؿ منفعة بضعيبيما, بطؿ الٌنكاحاف كاستحٌقت كٌؿ كا

ف كاف الٌنكاح باطالن   .(1)بمير كا 

 .القاعدةالمطمب الرّابع: استثناءات 

كلٌيو, بطؿ الٌنكاح كال مير عميو في إذا نكح المحجكر عميو لسفو رشيدة كدخؿ بيا دكف إذف  .1

الجديد؛ ألٌنيا سٌمطتو عمى بيضعيا فأشبو ما لك اشترل شيئان فأتمفو, كفي كجو: يجب مير المثؿ, 

 .(2)كفي كجو ثالث: يجب أقٌؿ ما يتمٌكؿ

ـٌ  (3)ضةإذا كطئ حربٌي مفكّْ  .2 حربٌية قبؿ اإلسالـ, ككانكا يعتقدكف أٍف ال مير لممفٌكضة بحاؿ, ث

    .(4)أسمـ فال مير كلك أسمما قبؿ الدخكؿ؛ الستحقاقو كطئان بال مير

 

  

                                                           

، المغني الّشربيني(. 7/225)(. الييتمي، الّتحفة 3/120)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/386,387)، الّروضة الّنووي ((1
 (.3/219قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/215)، الّنياية الّرممي(. 4/240)

(. 4/285)، المغني الّشربيني(. 7/291)(. الييتمي، الّتحفة 3/145)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/440)، الّروضة الّنووي( (2
 (.6/267)، الّنياية الّرممي

(. 223) الّتعريفات، الجرجاني .زوجيا إلى ميرىا أمر ليا، أو تركت مير ال أن عمى أو مير، ذكر بال نكحت التي المفوضة: ىي ((3
 (.139) الفقياء لغة معجم، وقنيبي قمعجي

(. 4/376)، المغني الّشربيني(. 7/394)(. الييتمي، الّتحفة 3/208)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/490)، الّروضة الّنووي( (4
 (.3/283قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/348)، الّنياية الّرممي

 ليا؛ مير فال الزوج وطئيا ثمّ ، الدخول قبل باعيما أو أعتقيما ثمّ ، بعبده أمتو سّيد زّوجفائدة: يستثنى من ىذه القاعدة أيضا فيما إذا 
، الّشربيني(. 7/394)الييتمي، الّتحفة  (.3/194)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/551)، الّروضة الّنووي .مير بال وطئاً  استحق ألّنو

 (.3/283قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/348)، الّنياية الّرممي(. 4/376)المغني 
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ًّ ورات١ّح: اٌصّآِاٌّثؽس  ٠ؽشَ ٔىاغ ِٓ ال وراب ٌٙا, ٚذؽ
(1).

 مطالب: أربعةوفيو 

 المطمب األّول: شرح القاعدة.

امرأة  مف إاٌل الكتابٌية, فإذا تزٌكج مسمـ مف تختمؼ معو في الٌديفنكاح  عمى المسمـحٌرـ اإلسالـ  

, إذ ال كالية لمسمـ بينيما الختالؼ الٌديف؛ مجكسٌية, أك ممحدة, كاف زكاجو منيا باطالن تعبد األصناـ, أك 

أٌما إذا كانت صٌح منو ذلؾ,  بأف كانت ييكدٌية أك نصرانٌية ا إذا تزٌكج امرأة مف أىؿ الكتابأمٌ  عمى كافرة,

براىيـ  (2)متمٌسكة بالٌزبكر, أك صحؼ شيث دريس كا  فال يحٌؿ الٌزكاج منيا؛ ألٌف ىذه  -ـعمييـ الٌسال–كا 

تعتنؽ فكٌؿ امرأة  ـ كمكاعظ ال أحكاـ كشرائع, كما أٌنو أكحي بمعانييا ال بألفاظيا,كى عبارة عف حً  الٌصحؼ

 كما يحـر عمى المشرؾ نكاح , حـر نكاحيا إاٌل مف كانت ييكدية أك نصرانٌية اإلسالـديف غير  دينان 

 .(3), إذ ال كالية لكافر عمى مسمـمسممة

 المطمب الثّاني: دليل القاعدة.

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ٹ ٹ چ  .1

 (.221)البقرة: چڍ  ڍ   ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ    ڑڑ

, كاآلية عامة الكريمة عمى حرمة نكاح المسمـ لممشركة, أك نكاح المشرؾ لممسممةنٌصت اآلية 

 .(4)مخصكصة باآلية اآلتية

                                                           

(. 4/309)(. الّشربيني، المغني 7/322)(. الييتمي، الّتحفة 3/160)(. األنصاري، أسنى المطالب 212) المنياجالّنووي،  ((1
 (.3/251قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/290)الّرممي، الّنياية 

وأحد األنبياء، ومعناه: ىبة اهلل، حيث أنو ولد بعد مقتل ىابيل، وأنزل اهلل  -عميو السالم-: ىو ابن سيدنا آدم -عميو السالم–شيث  ((2
 تعالى عميو خمسين صحيفة، ولما توفي كان عمره تسعمائة واثنان وسبعون سنة.

وما بعدىا(، 1/61، قصص األنبياء )(ىـ774: ت) الدمشقي ثم البصري القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبوابن كثير،

 (.م1968-ىـ1388: 1، )طالقاىرة – التأليف دار مطبعة، الواحد عبد مصطفى: تحقيق
 المصادر الّسابقة.(. وما بعدىا 5/472)وضة الّنووي، الرّ  ((3
 (.3/67)ن آالجامع ألحكام القر  . القرطبي،(4/362)بري، جامع البيان الطّ  ((4
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ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ٹ ٹ چ  .2

ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  

 (.5)المائدة: چىئ  ىئی

  أىؿ الكتاب.نساء عمى حٌؿ الٌزكاج مف  كنٌصت خصصت ىذه اآلية عمكـ اآلية الٌسابقة,

 المطمب الثّالث: فروع القاعدة.

تعبد الٌشمس, أك األصناـ؛ ألٌنو ليس ليا  , أك امرأةمجكسٌيةيحـر عمى المسمـ العقد عمى امرأة  .1

 .(1)كتاب

كالية ؛ الختالؼ الٌديف بينيما, كما أٌنو ال إذا تزٌكج رجؿ مشرؾ مسممة كاف زكاجو منيا باطالن  .2

 .(2)لكافر عمى مسمـ

 .(3)إذا تزٌكج رجؿ امرأة ييكدٌية, أك نصرانٌية, صح منو ذلؾ؛ ألٌنيا مف أىؿ الكتاب .3

بالٌزبكر, أك صحؼ إبراىيـ, أك شيث, أك إدريس؛ ألٌنيا ليست  تعتقد يحـر عمى الٌرجؿ نكاح امرأة .4

 . (4)مف أىؿ الكتاب

 .القاعدةالمطمب الرّابع: استثناءات 

مف أف يضع ماءه في رحـ كافرة, كما  ؛ ألٌنو أشرؼفي األصح لكتابٌيةنكاح ا الٌنبٌي  يحـر عمى

  .(5)ممؤمنيفان لأٌميات لممؤمنيف كال يجكز أف تككف المشركة أمٌ  أٌف أزكاجو 

                                                           

(. 4/309)(. الّشربيني، المغني 7/322)(. الييتمي، الّتحفة 3/100)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/473)وضة الّنووي، الرّ  ((1
 (.3/251قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/290)الّرممي، الّنياية 

 المصادر الّسابقة. ((2
 المصادر الّسابقة. ((3
 الّسابقة.المصادر (.5/472)وضة الّنووي، الرّ  ((4
(. 6/290)(. الّرممي، الّنياية 4/309)(. الّشربيني، المغني 7/322)(. الييتمي، الّتحفة 3/160)األنصاري، أسنى المطالب  ((5

 (.3/251قميوبي، حاشية قميوبي )
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 اٌساٌفصً اٌصّ 

 ظٛاتػ وراب إٌّىاغ
 

 مباحث: أربعةوفيو 

 .مة الّنكاحمقدّ ضوابط : األّولالمبحث 

 .ما يصّح بو الّنكاحضوابط : الثّانيالمبحث 

 .ما يحرم من الّنكاحضوابط الث: المبحث الثّ 

 .الّنكاحباب الخيار في : ضوابط الرّابعالمبحث 
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ياٌّثؽس  ّٚ  األ

 ِح إٌّىاغِمذّ  ظٛاتػ
 

 :انبطاض وفيو

ابط وتعريضًا لمعتّدة من وفاة وبائن في ، : تحّل ِخطبُة َخميٍَّة عن ّنكاح وعّدٍة تصريحًا وتعريضااألّول الضَّ

 لزوجة أو رجعّية. اً أو تعريض اً ، وال تصريحاألظير

ابط  : تحرم ِخطبٌة عمى ِخطبِة َمن ُصرَِّح بإجابِتو ما لم يأذن أو يترك.الثّاني الضَّ

  



-65- 
 

اتػ ي اٌعَّ ّٚ ًّ ِخطثحُ َخ١ٍٍَّح ػٓ ّٔىاغ ٚػّذٍج ذصش٠ؽا  ٚذؼش٠عا: األ , ٚذؼش٠عا  ٌّؼرّذج ذؽ

  .(1)ٌضٚظح أٚ سظؼ١ّح ا  أٚ ذؼش٠ع ا  ٚفاج ٚتائٓ فٟ األظٙش, ٚال ذصش٠ؽ ِٓ

 وفيو خمسة مطالب:

ابطل: معنى مفردات المطمب األوّ   .الضَّ

 أواًل: المعنى لغًة.

 .(2)الًخٍطبىة: طمب الٌرجؿ أٍف يزٌكج

 ثانيا: المعنى اصطالحًا.

 .(3)ياكليٌ كسر الخاء, طمب نكاح المرأة مف نفسيا أك مف الًخٍطبىة: ب

ابطالمطمب الثّاني: شرح   . الضَّ

ابطىذا  فيبيّْ   كأف لـ  الٌنكاح,حاؿ انتفاء مكانع  ممرأة تصريحان كتعريضان الٌرجؿ ل ًخطبةً  جكاز الضَّ

أك أٍف تككف منككحة لغيره, أك معتدة سكاء  ,أك سبقو غيره إلييا ,أك مصاىرة ,أك رضاع ,يكف بينيما نسب

حٌؿ ًخطبتيا تصريحا كأٍف يقكؿ الخاطب: أريد أٍف الٌنكاح مكانع اة أك طالؽ أك فسخ, فإذا انتفت مف كف

, كرٌب راغب فيؾ, كغير ذلؾ مف األلفاظ إف اهلل سائؽ إليؾ خيران أىٍنًكحؾ, أك تعريضان كأٍف يقكؿ الخاطب: 

اب العدد كانقضت عٌدتيا جاز , فكٌؿ امرأة غير متزكجة, أك كانت مف أصحالدالة عمى الرغبة في الٌنكاح

في كانت  أك ,في ًخطبتيا فيحـر الٌتصريح متزٌكجة , أٌما إذا كانتخطبتيا سكاء بالٌتصريح أك الٌتعريض

؛ ألٌنيا لزكجة أك معتٌدة مف طالؽ رجعيٌ  ضي, كما يحـر الٌتعر مف طالؽ بائف أك رجعيٌ عٌدتيا سكاء 

                                                           

(. 4/228)مغني ال، الّشربيني(. 7/209)حفة تّ ال(. الييتمي، 3/115)(. األنصاري، أسنى المطالب 205، المنياج )الّنووي( (1
 (.3/214قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/201)ياية نّ ال، الّرممي

 (.1/160)(. ابن منظور، لسان العرب 2/198)غة ( ابن فارس، معجم مقاييس المّ (2
 (.197، معجم لغة الفقياء )وقنيبي ( قمعجي(3
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بالخطبة لمعتٌدة مف كفاة؛ النقطاع الحياة الٌزكجية, كما يجكز , بينما يجكز الٌتعريض محبكسة لحٌؽ غيره

 .(1)فيياحٌؽ الٌزكج  لعدـ كجكد؛ في األظير الٌتعريض لمعتٌدة مف طالؽ بائف

ابط دليلالمطمب الثّالث:   .الضَّ

 چ چ چ ڃچ ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤٹ ٹ چ  .1

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 (.235)البقرة: چ  ں ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کک ک

تيا؛ حتى تنتيي عدٌ  الٌتصريحعريض لممعتٌدة مف كفاةو دكف دٌلت اآلية الكريمة عمى جكاز التٌ 

عريض في صريح كالتٌ جاز التٌ  عٌدتيافإذا انتيى األجؿ كانقضت  النقطاع سمطة الٌزكج عنيا,

يفيـ مف اآلية عدـ جكاز الٌتصريح بخطبة  , كما, كيقاس عمييا المعتٌدة مف طالؽ بائفًخطبتيا

 كأالٌتصريح  ال يجكزكما , ؛ لعدـ انقطاع سمطة الٌزكج عنيامعتٌدة سكاء كانت بائنان أك رجعٌية

 .(2)؛ النحباسيا لحٌؽ زكجياإجماعا أك رجعٌية زكجةمتالٌتعريض ل

العدة, فمف باب أكلى  كاج في العدة بطؿ المقصكد مفالعدة شرعت لحفظ األنساب, فإذا جٌكزنا الزٌ  .2

منع الًخطبة كالعقد عمى امرأةو حؽي اٌلتمتع فييا مكقكؼه عمى غيره؛ لما في ذلؾ مف اختالط 

 .(3)لألنساب كنشر لمكراىية كالعداكة بيف الٌناس

كما أجمع أجمع العمماء عمى جكاز خطبة مف انقضت عٌدتيا أك ليست متزٌكجة أك مخطكبة,  .3

  .(4)باستثناء الزكج صاحب العٌدة متزٌكجة أك الٌتصريح لمعتٌدةالعمماء عمى حرمة ًخطبة ال

                                                           

(. 4/228) المغني، الّشربيني (.7/209)حفة تّ ال(. الييتمي، 3/115)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/376)وضة رّ ال، الّنووي( (1
 (.3/214قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/201)ياية نّ ال، الّرممي

، الّشربيني (.7/209)حفة تّ الوما بعدىا(. الييتمي،  3/187)ن آالجامع ألحكام القر  (. القرطبي،5/95)جامع البيان  بري،( الطّ (2
 (.6/201)ياية نّ ال، الّرممي(. 4/228) المغني

 (.17/414) المطيعي، تكممة المجموع( (3
 (.6/201)ياية نّ ال، الّرممي(. 4/228) المغني، الّشربيني (.7/209)حفة تّ ال(. الييتمي، 3/115)األنصاري، أسنى المطالب  ((4
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ابطالمطمب الرّابع: فروع   .الضَّ

  .(1)ألحد بياحٌؽ  تعٌمؽيجكز لمٌرجؿ ًخطبة امرأة غير متزٌكجة, أك غير معتٌدة؛ لعدـ  .1

معتٌدة مف طالؽ رجعٌي؛ ألٌنيا زكجة لغيره, ًخطبة الٌتصريح أك الٌتعريض بيحـر عمى الٌرجؿ  .2

 .(2)رغبة في الخاطب , كما أٌنيا قد تكذب انتقامان مف زكجياسمطتو قائمة عميياك 

اعتٌدت امرأة مف كفاة جاز الٌتعريض بخطبتيا لمف أراد نكاحيا دكف الٌتصريح؛ النقطاع الحياة إذا  .3

 .(3), كلعدـ كجكد سمطة لمٌزكج عميياالٌزكجٌية بالمكت

 في األظير؛ أك صغرل يحٌؿ الٌتعريض بخطبة مف شرعت في عٌدة طالؽ بائف بينكنة كبرل .4

 .(4)النقطاع سمطة الٌزكج عمييا, كما أٌنيا ال تحٌؿ حتى تنكح زكجان غيره

ابطالمطمب الخامس: استثناءات   .الضَّ

ابطيستثنى مف ىذا   :ما يأتي الضَّ

ريـ عميوطٌمؽ رجؿ زكجتو طالقان بائنان بينكنة إذا  .1 ؛ ألٌنو ال خطبتياأك الٌتعريض ب الٌتصريح كبرل حى

 .(5)سمطة لو عمييا, كما أٌنيا ال تحٌؿ لو حتى تنكح زكجان غيره

خطبة المرأة المعتدة مف كطء ٌشبية؛ ألٌنو ال يحٌؿ لصاحب عٌدة الٌشبية خطبتيا أك العقد عمييا,  .2

 .(6)فال تككف محبكسة لحٌقو

 
                                                           

(. 4/228) المغني، الّشربيني(. 7/209)حفة تّ ال(. الييتمي، 3/115)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/376)وضة رّ ال، الّنووي ((1
 (.3/214قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/201)ياية نّ ال، الّرممي

 (.229، 4/228) المغني، الّشربيني. الّسابقةالمصادر ( (2
(. 4/229) المغني، الّشربيني(. 7/210)حفة تّ ال(. الييتمي، 3/115)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/376)وضة رّ ال، الّنووي ((3

 (.3/214قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/203)ياية نّ ال، الّرممي
 .الّسابقة( المصادر (4
 الّنياية، الّرممي(. 229، 4/228) المغني، الّشربيني(. 7/209) الّتحفة، الييتمي(. 3/115) المطالب أسنى، األنصاري( (5
 (.3/214)قميوبي، حاشية قميوبي (. 6/201)

قميوبي، (. 6/201)ياية نّ ال، الّرممي(. 4/229)مغني ال، الّشربيني(. 7/209)حفة تّ ال(. الييتمي، 5/376)وضة رّ ال، الّنووي( (6
 (.3/214حاشية قميوبي )
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اتػ   .(1)ِا ٌُ ٠أرْ أٚ ٠رشنٗ تئظاترِ  غَ ش  ٓ صُ َِ  طثحِ ػٍٝ خِ  طثح  ذؽشَ خِ : اٌصّأٟ اٌعَّ

 وفيو أربعة مطالب:

ابطالمطمب األّول: شرح   .الضَّ

ابطف ىذا يبيٌ  حرمةى ًخطبة الٌرجؿ المرأةو تقٌدـ لًخطبتيا رجؿ آخري سكاء كاف مسمما أك كافران  الضَّ

 تمع عممو بذلؾ, فال يحٌؿ لو ًخطبتيا إذا كقع -كالمرأة كتابٌية ان أك مرتدٌ  ان حربيٌ  لـ يكفبأف -محترمان 

أٌما الٌتصريح أف يجاب عمى خطبتو: شرؼ لنا نسبؾ, بذلؾ تصريحا أك تعريضان, فمف الٌتعريض  ةجابإلا

تصريح شرعي, كأف يخطب رجؿ أختو بالٌرضاع, فال يحـر عمى فيك : األٌكؿالٌنكع  فينقسـ إلى نكعيف, أٌما

 عمي,فيك تصريح جى الٌنكع الثٌاني: ٌرـ عميو نكاح أختو مف الٌرضاع, أٌما تيا؛ ألٌف الٌشرع حغيره خطب

, كقد لـ يظير منيا غير ذلؾا سككتيا م الٌصريح إذنيا حيث إفٌ  ٌيب باإلذف, أك سككت البكر,كتصريح الثٌ 

ذف السٌيداألب أك الجدٌ يككف الٌتصريح مٌمف إذنو معتبر في الٌزكاج, كإذف  ذف السٌ  , كا  مطاف ألمتو, كا 

حياء, أك خكؼ, أك ؿ لغيره بالخطبة مف غير لممجنكنة التي عيدـ كلٌييا الميٍجًبر, أٌما إذا أذف الخاطب األكٌ 

 , كمنعلخاطباإليذاء عف االتحريـ في ذلؾ ىك دفع  أعرض عف الخطبة فال بأس في ذلؾ, كحكمة

 .(2)معانتشار العداكة كالبغضاء كالتٌقاطع بيف أفراد المجت

ابط دليلالمطمب الثّاني:   .الضَّ

أف يبيع بعضكـ عمى بيع بعض, كال  بي نيى النٌ ): قاؿابف عمر رضي اهلل عنيما, عف 

 .(3)(طبة أخيو, حتى يترؾ الخاطب قبمو أك يأذف لو الخاطبيخطب الرجؿ عمى خً 

                                                           

(. 4/229)مغني ال، الّشربيني(. 7/211)حفة تّ ال(. الييتمي، 3/115)(. األنصاري، أسنى المطالب 205، المنياج )الّنووي( (1
 (.3/215قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/203)ياية نّ ال، الّرممي

مغني ال، الّشربيني (.7/211)حفة تّ ال(. الييتمي، 3/115)(. األنصاري، أسنى المطالب 378، 5/377)وضة رّ ال، الّنووي( (2
 (.3/215قميوبي، حاشية قميوبي )(. 204، 6/203)ياية نّ ال، الّرممي(. 4/229)

 (. والّمفظ لمبخاري.1412(، برقم: )1/672). صحيح مسمم (5142، برقم: )(1094فق عميو: صحيح البخاري )( متّ (3
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الخاطب, أك يأذف دٌؿ الحديث بمنطكقو عمى حيرمة ًخطبة الٌرجؿ عمى ًخطبة أخيو ما لـ يترؾ  

ذنو لغيرهو لغيره بالتٌقدـ لممىخطكبة, كما يفيـ مف الحديث أٌف ترك تمت ال يككف إاٌل بعد أٍف  بالخطبة كا 

ذنو اعتبارلو بالخطبة , فمك لـ يكف ىناؾ تصريح اإلجابة  .؛ ألٌنو ال يممؾ ذلؾلما كاف لتركو كا 

ابطالمطمب الثّالث: فروع   .الضَّ

رجؿ  منيا عمى الٌصحيح, كحريمىت ًخطبتيا مف قبؿ طمب خطبتيا, كاف إذنان إذا سكتت البكر عمى  .1

 .(1)آخر؛ ألٌف إذنيا كالصريح في ذلؾ

كأٍف كانت أختيا أك عٌمتيا, لـ يحـر عمى غيره  ,إذا خطب رجؿ امرأة يحـر جمعيا مع زكجتو .2

 .(2)كلك عمى خطبتو؛ لعدـ تعمؽ حؽو لو فييا اخطبتي

ـٌ تقدـ  األٌكؿخطب رجؿ امرأة كأراد رجؿ آخر ًخطبتيا, فأذف لو الخاطب  .3 بذلؾ, أك ترؾ الًخطبة ث

 . (3)لممكافقة لو بالخطبة؛ يحـر عميو ذلؾ , فالالخاطب الثٌاني

, فال يحـر عمى غيره خطبتيا بعد مضي تصريحان  تياامرأة في عدٌ غير صاحب العدة خطب رجؿ  .4

ف كانت عمى خطبتو؛ لحرمة الخطبة أثناء العٌدة,   .(4)لو حٌؽ فييا ال يعٌمؽفعٌدتيا كا 

ريـ عمى غيره خطبة أٌم كاحدة منيٌف إذا خطب رجؿه خمس نساء كلك بالتٌ  .5 رتيب كصرّْح بإجابتو, حى

ألجؿ ذلؾ كقع ؛ رغب في الخامسةحتى يختار منيٌف أربعان فما دكف أك يتركيٌف؛ ألٌنو قد ي

 .(5)المنع

                                                           

(. 4/229)مغني ال، الّشربيني(. 7/212)حفة تّ ال(. الييتمي، 3/116)(. األنصاري، أسنى المطالب 9/645)( الماوردي، الحاوي (1
 (.3/330)جريد ، التّ البجيرمي(. 6/204) الّنياية، الّرممي

(. 3/215قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/204)ياية نّ ال، الّرممي(. 4/230)مغني ال، الّشربيني(. 7/212)حفة تّ ال( الييتمي، (2
 (.3/330)جريد ، التّ البجيرمي

 .الّسابقة( المصادر (3
 (.3/331)جريد ، التّ البجيرمي(. 4/230)مغني ال، الّشربيني(. 3/116)( األنصاري، أسنى المطالب (4
(. 4/230)مغني ال، الّشربيني(. 7/212)حفة تّ ال(. الييتمي، 3/116)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/378)وضة رّ ال الّنووي( (5

 (. 3/215قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/204)ياية نّ ال، الّرممي
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ـٍ تصرح باإلجابة, كلـ يكٍف منيا رضان أك كراى .6 ة, أك لـ يرٌد الكلٌي ال باإلذف يإذا سكتت الثٌيب, كل

؛ لعدـ كال بالٌرفض, لكف كجد ما يشعر بالٌرضا, صٌح خطبتيا في األظير, كلك عمى خطبة غيره

 .(1)في ذلؾأك التعريض الٌتصريح 

رجؿ أمةن فأذنت بذلؾ, لـ يحـر عمى غيره ًخطبتيا كلك عمى ًخطبتو؛ ألٌف اإلذف  إذا خطب .7

 .(2)بخطبتيا حؽه لسٌيدىا

 كلك لـ تأذٍف المخطكبة األٌكؿلمخاطب  األب أك الجدٌ يحـر ًخطبة الٌرجؿ عمى ًخطبة أخيو إذا أذف  .8

 .(3)ليمااإلذف حؽه  ؛ ألفٌ ككانت بكران 

, كلـ تأذف المخطكبة بذلؾ, جاز خطبتيا ككاف غير أب أك جد لمخاطب بالًخطبة إذا أذف الكليٌ  .9

 .(4) كلك عمى خطبة غيره؛ ألٌف اإلذفى ىنا حؽه ليا ال لكلٌييا

ابطالمطمب الرّابع: استثناءات   .الضَّ

ابطيستثنى مف ىذا   الحاالت اآلتية: الضَّ

أك لـ يعمـ أأجيب خاطبيا أـ , األٌكؿتجكز ًخطبة الٌرجؿ عمى ًخطبة غيره إذا لـ يكف عالمان بًخطبة  .1

 .(5)األصؿ في األشياء اإلباحةكما أٌف ر بعدـ العمـ, ؛ ألٌف اإلنساف معذك ال

إذا قالت المرأة لكلٌييا: زٌكجني ًممىف شئت, جاز لكٌؿ كاحد خطبتيا في كجو, كلك خطبيا كٌؿ كاحد  .2

 .(6)عمى ًخطبة اآلخر؛ ألٌنيا أعطتو حٌؽ االختيار ليا مف بيف أكثر مف خاطب

 
                                                           

(. 4/230)مغني ال، الّشربيني(. 7/212)حفة تّ ال(. الييتمي، 3/116)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/378)وضة رّ ال الّنووي( (1
 (.3/215قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/204)ياية نّ ال، الّرممي

  (.7/211)حفة . الييتمي، التّ الّسابقة( المصادر (2
  (.7/212)حفة (. الييتمي، التّ 7/32)وضة ، الرّ الّنووي. الّسابقة( المصادر (3
 .الّسابقة( المصادر (4
(. 4/230)، المغني الّشربيني(. 7/211)حفة (. الييتمي، التّ 3/115)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/378)وضة ، الرّ الّنووي( (5

 (.3/215قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/204)ياية ، النّ الّرممي
 (.3/215قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/204)ياية ، النّ الّرممي(. 4/230)، المغني الّشربيني(. 7/211)حفة الييتمي، التّ ( (6
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 أٟاٌّثؽس اٌصّ 

 ِا ٠صّػ تٗ إٌّىاغ
 

 :ضوابط ثمانية وفيو

ابط   .بوكالة غيرىا وال، بإذن نفسيا امرأةٌ  تزوِّجُ  الل: األوّ  الضَّ

ابط  .تستأمر الثّيبو اني: البكر إْذُنيا سكوتيا الثّ  الضَّ

ابط  الث: ترتيب العصبات في التزويج كالترتيب في اإلرث.الثّ  الضَّ

ابط  والية نكاح ُأّمو. ليس لو البنِ اابع: الرّ  الضَّ

ابط  . تبعاً لمسْمطان واليُة نكاح األجانب : الخامس الضَّ

ابط  .مسممة تزويج والية لو ليس والكافر ،تزويج كافرة يةوال ليس لو لمسمما: ّسادسال الضَّ

ابط   : من ُحِجَر عميو لَسفو ال يستقّل بنكاح.ّسابعال الضَّ

ابط  .مْنيما لألّول فيي لكفأين زّوجت امرأة كلّ : ثّامنال الضَّ

  



-72- 
 

اتػ ي اٌعَّ ّٚ ُض اِشأج  ٔفغٙا األ  ٚ   .(1)تئرْ, ٚال غ١ش٘ا تٛواٌح: ال ذض

  وفيو أربعة مطالب:

ابط: شرح األّولالمطمب   .الضَّ

ابطىذا  يبٌيف  عدـ جكاز كالية المرأة عمى نفسيا في عقد الٌنكاح, سكاء كانت المرأة صغيرة أـ  الضَّ

ف  كبيرةن, بكران أـ ثيبان, دنيئةن أـ شريفة, بؿ ال بٌد مف إذف الكلٌي عمى العقد دكف إذنيا حتى يككف صحيحا كا 

فمف  ,يتيا عمى نفسيالعدـ صحة كال ليا تزكيج غيرىا بكالية أك ككالة؛, كما ال يحٌؽ أذف ليا الكلٌي بذلؾ

باب أكلى عدـ صحة كاليتيا عمى غيرىا, إذ ال يميؽ بمحاسف العادات أٍف تتكٌلى أمر الٌنكاح لما تتصؼ 

 .(2)بو مف الحياء

ابط دليل: الثّانيالمطمب   .الضَّ

 چکگ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌٹ ٹ چ  .1

 (.232)البقرة: 

 خطاب حيث إفٌ ساء بالعقد, في عقد النكاح كعدـ تفرد النٌ  ت اآلية الكريمة عمى اعتبار الكليٌ دلٌ 

كجة مف الرجكع لزكجيا الذم طٌمقيا إذا اآلية مكٌجو لألكلياء كذلؾ بدعكتيـ إلى عدـ منع الزٌ 

 ,, كلكاف الخطاب مكٌجوه ليفٌ رضيت بذلؾ, كلك لـ يكف لعضمو معنى لما ذكر في اآلية الكريمة

نزلت في  ياحيث إنٌ  لألكلياء كليس ليٌف ىك سبب نزكؿ اآليةكالٌدليؿ عمى أٌف الخطاب مكٌجو 

 . (3)كرضيت بالرجكع إليوقيا معقؿ بف يسار بعد أٍف منع أختو مف الرجكع لزكجيا بعد أٍف طمٌ 

                                                           

 (.4/247)، المغني الّشربيني(. 7/236)حفة (. الييتمي، التّ 3/125)(. األنصاري، أسنى المطالب 206، المنياج )الّنووي( 1)
(. 4/247)، المغني الّشربيني(. 7/236)حفة (. الييتمي، التّ 3/125)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/397) الّروضة، الّنووي( 2)

 (.3/222)قميوبي، حاشية قميوبي (. 6/224)ياية ، النّ الّرممي
، المغني الّشربيني(. 7/236)حفة (. الييتمي، التّ 3/125)(. األنصاري، أسنى المطالب 17/305) تكممة المجموع، المطيعي( 3)
(4/247.) 
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يا فنكاحيا ما امرأة نكحت بغير إذف كليٌ أيٌ قاؿ: ) , أٌف النبي عف أـ المؤمنيف عائشة  .2

فإف  ,فإف دخؿ بيا فميا المير بما استحؿ مف فرجيا ,فنكاحيا باطؿ ,فنكاحيا باطؿ ,باطؿ

 .(1)(اشتجركا فالسمطاف كلي مف ال كلي لو

بٌيف الحديث الشريؼ أٌف الٌنكاح مف غير كلٌي باطؿ, كلك لـ يكف الكلٌي شرطان في الٌنكاح لما أٌدل 

ٌسمطاف بعد فقد الكلٌي كلك كانت الكالية لممرأة معتبرة في الٌنكاح لما انتقمت الكالية لم إلى بطالنو,

ف أذف الكلٌي, أكيفيـ مف الحديث عدـ صحة  كما القريب,  كاليتيا عمى غيرىا كاليتيا لمٌنكاح كا 

 .(2)فمف باب أكلى أٍف ال تممؾ تزكيج غيرىا ,ال تممؾ تزكيج نفسيا بككالة؛ ألٌنيا

ابط: فروع الثّالثالمطمب   .الضَّ

ف  منو نفسيا, لـ يصحٌ  أذف الكلٌي لممرأة بتزكيجإذا  .1 ذلؾ؛ ألٌنو ال كالية لمٌنساء عمى عقد الٌنكاح كا 

 .(3)بذلؾ أذف الكليٌ 

قاؿ األب البنتو كٌكمي عف نفسؾ, فكٌكمت رجالن يمي أمر تزكيجيا, لـ يصٌح منيا ذلؾ؛ ألٌف إذنيا  .2
 .(4)في الٌزكاج غير معتبر

 كاجلعدـ صحة كالية المرأة في الزٌ  ؛ككيؿكٌكؿ رجؿ امرأة في تزكيج امرأة أخرل بطؿ الٌنكاح كالتٌ  .3
 .(5)عمى نفسيا, فعمى غيرىا مف باب أكلى

 

 

                                                           

 (52سبق تخريجو ) ((1
، المغني الّشربيني(. 7/236)حفة التّ (. الييتمي، 3/125)(. األنصاري، أسنى المطالب 17/303) المطيعي، تكممة المجموع( 2)
(4/247.) 

(. 4/247)، المغني الّشربيني(. 7/236)(. الييتمي، الّتحفة 3/125)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/397)، الّروضة الّنووي( (3
 (.3/222)قميوبي، حاشية قميوبي (. 6/224)، الّنياية الّرممي

، 4/247)، المغني الّشربيني(. 7/237)حفة (. الييتمي، التّ 3/125)األنصاري، أسنى المطالب (. 5/397)وضة الرّ ، الّنووي( (4
 (.3/222)قميوبي، حاشية قميوبي (. 6/225)ياية ، النّ الّرممي(. 248

 .الّسابقةالمصادر  ((5
 .الّسابقة المصادر.أولى باب من غيرىا فعمى نفسيا عمى ليا والية ال ألّنو أمتيا؛ تزّوج أنْ  لممرأة يصحّ فائدة: ال 
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ابط: استثناءات الرّابعالمطمب   .الضَّ

ٌكجت نفسيا لمضٌ إذا أرادت امرأة الزٌ  .1 ركرة كاج ككانت في مكاف ينعدـ فيو الكلٌي كالحاكـ المسمـ زى

 .(1)فيككف إذنيا معتبر ىنا, : تكٌلي أمرىا رجالن يزٌكجيافي كجو, كفي كجو آخر

ـٌ أسممت .2 ذلؾ كال يحكـ ببطالف عمى  فإٌنيا تقرٌ  إذا زٌكجت امرأة نفسيا في الكفر مف غير كلٌي ث

 .(2)الٌنكاح

 .(3)ركرةامرأةو صحت كاليتيا ليا كلغيرىا لمضٌ  بكاليةإذا ابتميت األمة  .3

  

                                                           

، 4/247) المغني، الّشربيني(. 7/237) الّتحفة، الييتمي(. 3/125) المطالب أسنى، األنصاري (.5/398)وضة ، الرّ الّنووي (1)
 (.3/222)قميوبي، حاشية قميوبي (. 6/225) الّنياية، الّرممي(. 248

(. 3/222قميوبي، حاشية قميوبي ) (.6/225)ياية نّ ال، الّرممي(. 4/247)مغني ال، الّشربيني(. 7/237)حفة الييتمي، التّ  (2)
 (.7/237) الّشرواني ةحاشيالّشرواني، 

(. 3/222)قميوبي، حاشية قميوبي  (.6/224)ياية نّ ال، الّرممي(. 4/248)مغني ال، الّشربيني(. 7/237)حفة الييتمي، التّ  (3)
 (.7/237) الّشرواني ةحاشيالّشرواني، 
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اتػ   .(1)ذغرأِش اٌص١ّةٚ: اٌثىش إْرُٔٙا عىٛذٙا اٌصّأٟ اٌعَّ

 وفيو أربعة مطالب:

ابط: شرح األّولالمطمب   .الضَّ

ابطف ىذا يبيٌ  عدـ ممارستيا لكماؿ حيائيا بأٌف إذف البكر في الٌنكاح ىك سككتيا في األصح,  الضَّ

ا لـ تكطأ م فإذا زالت بكارتيا بأصبع, أك سقطة, أك كطئت في الٌدبر, فبكر عمى الٌصحيح لمرجاؿ بالكطء,

كاج مف إجبارىا عمى الزٌ  لكلٌييا إف كاف أبان أك جٌدان يحؽ أك زنان, كعميو  أك شبيةفي قبميا في نكاح صحيح 

حتاط ليا بدفع العار, كما أٌنو يككف أكثر شفقة عمييا مف األكلياء اآلخريف, كلكف غير إذنيا؛ ألٌنو يى 

جباره ىذا ليس مطمقان بؿ كضع العمماء شركطان عٌدة لذلؾ كىي: يستحب استئذانيا تطييبان لخاطرىا,  كا 

 .مثميا بمير يزكجيا أفٍ . 3. كفؤان  زكجان  ليا يختار أفٍ . 2. ظاىرة عداكة كابنتو األب بيف يككف ال أف. 1

 تتضرر بمف يزكجيا ال أف. 6. بالمير معسران  الزكج يككف ال أف. 5. البمد نقد مف المير يككف أفٍ . 4

  .(2)ذٌمتيا لبراءة تعجيمو كأرادت الحج عمييا كجب قد يككف ال أفٍ . 7. بمعاشرتو

ٍف كانت صغيرة انتظر حتى تبمغ ليـ بذلؾ كاج حتى تأذىفأٌما باقي األكلياء فميس ليـ إجبارىا عمى الزٌ  , كا 

كأف تزكجت مف غير – أٌما الثٌيب التي زالت بكارتيا بكطء في القبؿ مف ٌنكاح أك شبية نكاح ,كتأذف بذلؾ

ـٍ ال حتى تأذف بذلؾ؛ ألٌنيا  أبان أك جدان أك زنان, فميس لمكلٌي إجبارىا عمى الٌنكاح سكاء كاف  -كلي أك شيكد أ

 .(3), كعرفت ما يضرىا كما ينفعياعرفت الرجاؿ

 

 

                                                           

قميوبي، حاشية (. 6/230)ياية نّ ال، الّرممي(. 4/250)مغني ال، الّشربيني(. 7/243)حفة تّ ال(. الييتمي، 206منياج )ال، الّنووي( (1
 (.3/224قميوبي )

 (. 3/223قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/228)ياية نّ ال، الّرممي(. 4/250)مغني ال، الّشربيني ((2
، الّشربينيوما بعدىا(.  7/243)حفة تّ ال(. الييتمي، 3/127)(. األنصاري، أسنى المطالب 402، 5/401) الّروضة، الّنووي( (3
 (.3/224قميوبي، حاشية قميوبي )(. وما بعدىا 6/228)ياية نّ ال، الّرممي(. 251، 4/250)مغني ال
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ابط دليلاني: المطمب الثّ   .الضَّ

 حتى البكر نكحتي  كال تستأمر, حتى ـاأليٌ  نكحتي  ال):  اهلل رسكؿ قاؿ ,قاؿ  ىريرة عف أبي

(1)(تسكت أف): قاؿ إذنيا؟ ككيؼ اهلل, رسكؿ يا: قالكا ,(تستأذف
. 

 .(2)ال بد مف إذنيافالبكر إذنيا في الٌنكاح سككتيا, أٌما الثٌيب  عمى أفٌ  نٌص الحديث الشريؼ

ابطالث: فروع المطمب الثّ   . الضَّ

في دـ الحيض, ثـٌ خطبيا رجؿ فسكتت بعد أف إذا زالت بكارة البنت بأصبع, أك سقطة, أك حٌدة  .1

 .(3)استأذنيا كلٌييا, كاف إذنان صريحا منيا؛ ألٌف بكارتيا لـ تزؿ بالكطء فبقي ليا حكـ األبكار

 بدٌ ألٌنو ال استأذف الكلٌي مكٌليتو بالٌزكاج بعد أف زالت بكارتيا مف زنان فسكتت, لـ يكف إذنان منيا؛  .2

 .(4)ألٌنيا مارست الٌرجاؿ بالكطء ؛مف الٌتصريح باإلذف ليا

ـى ال آذٍف, أك لـ ال يجكز, كافى إذنان منيا؛  .3 إذا قاؿ الكلٌي لمبكر: أتأذنيف لي أٍف أزكّْجؾ, فقالت: ل

 .(5)ألٌنو أبمغ في بياف شعكرىا بالرضا

إذنان كاج بألؼ دينار, فقاؿ ليا كلٌييا: أتأذنيف بخمسمائة دينار فسكتت, كاف إذا أذنت البكر في الزٌ  .4

 .(6)منيا إذا كانت الخمسمائة دينار ىي مقدار مير مثميا

                                                           

 . (1419برقم: ) (1/675). صحيح مسمم (6968، برقم: )(1398فق عميو: صحيح البخاري )( متّ (1
مغني ال، الّشربيني(. 7/243)حفة تّ ال(. الييتمي، 3/127)(. األنصاري، أسنى المطالب 17/325) المطيعي، تكممة المجموع ((2
 (.3/223قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/228)ياية نّ ال، الّرممي(. 4/250)

(. 4/250)مغني ال، الّشربيني(. 7/243)حفة تّ ال(. الييتمي، 3/128)األنصاري، أسنى المطالب  (.5/54)وضة رّ ال، الّنووي( (3
 (.6/231)ياية نّ ال، الّرممي

 .الّسابقة( المصادر (4
، 4/252)مغني ال، الّشربيني(. 7/247)حفة تّ ال(. الييتمي، 3/128)األنصاري، أسنى المطالب  (.5/403)وضة رّ ال، الّنووي ((5

 (.3/224قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/231)ياية نّ ال، الّرممي(. 253
 (.5/404)وضة رّ ال، الّنووي. الّسابقة( المصادر (6
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فسكتت, لـ يكف ذلؾ إذنان منيا  -سكاء بالرتؽ أك خمقة-عادت بكارتيا  إذا استيؤذنت الثٌيب التي .5

ٍف عادت بكارتيا, بؿ ال بٌد مف إذنيا, كال يحؽ لكلٌييا إجبارىا عمى الٌنكاح؛ ألٌنيا عرفت الرجاؿ  كا 

 .(1)ما يضرىا كما ينفعيا عرفت, ك بالكطء

إاٌل ذلؾ لكجكب استئذانيا, كال يككف  ؛إذا كاف بالثٌيب جنكف متقطع استأذنيا كلٌييا في كقت إفاقتيا .6

 .(2)كقت إفاقتيا

إذنان ذلؾ كاف  ,كاج فسكتتاستأذنيا كلٌييا في الزٌ مرأة في دبرىا كلـ تزؿ بكارتيا, فإذا كطئت ال .7

 .(3)في محؿ البكارة, فاعتبرت كاألبكار ءالرجاؿ بالكط منيا في األصح؛ ألٌنيا لـ تمارس

كاج, الرغبة في الزٌ ب فييا إشعار؛ ألٌف كاج كاف إذنان منيا في األصحٌ ب كلٌييا بالزٌ إذا كٌكمت الثيٌ  .8

 .(4)بمعنى اإلذف كانت الككالةف

فإٍف  مقاـ اإلذف,يما يقكماف حيث إنٌ  الكتابة,كاف إذنيا باإلشارة المفيمة أك  إذا استؤذنت الخرساء .9

ـٍ يكف ليا إشارة كال كتابة مفيمة زٌكجيا األب أك ا ـٌ الحاكـ دكف غيرىـ في كجول لجد ث
(5). 

إذا خىطب البكر رجؿ فأذنت بو, فمنعيا أبكىا فتزٌكجتو مف غير إذنو, كزٌكجيا أبكىا بغيره, فإٍف  .10

ـٍ يصح؛ كاف قبؿ الدخكؿ صحٌ  ٍف كاف بعده ل  .(6)ألٌنيا أصبحت ثٌيبان فال بٌد مف إذنيا تزكيجو, كا 

 

 

 
                                                           

(. 6/229)ياية ، النّ الّرممي(. 4/251)، المغني الّشربيني(. 7/245)حفة (. الييتمي، التّ 3/127)( األنصاري، أسنى المطالب (1
 (.3/224قميوبي، حاشية قميوبي )

 .الّسابقة( المصادر (2
 (.7/246)حفة . الييتمي، التّ الّسابقة( المصادر (3
قميوبي، (. 6/228)ياية ، النّ الّرممي(. 4/252)، المغني الّشربيني(. 7/247)حفة (. الييتمي، التّ 5/403)وضة ، الرّ الّنووي ((4

 (.3/224حاشية قميوبي )
 وضة.. باستثناء الرّ الّسابقة( المصادر 5)

 (.5/401)وضة ، الرّ الّنووي ((6
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ابطابع: استثناءات المطمب الرّ   .الضَّ

 .(1)مصمحة ليا إاٌل إذا كاف في زكاجيا, كتأذف بذلؾ حتى تبمغليس لألب تزكيج الثٌيب الٌصغيرة  .1

 .(2)يب جنكف مطبؽ زٌكجيا كلٌييا مف غير إذنيا إذا كاف فيو مصمحة لياإذا كاف بالثٌ  .2

  

                                                           

، المغني الّشربيني(. 246، 7/245)حفة (. الييتمي، التّ 3/127)األنصاري، أسنى المطالب  (.5/401)وضة ، الرّ الّنووي( (1
 (.3/224قميوبي، حاشية قميوبي ) (.6/230)ياية ، النّ الّرممي(. 4/251)

 حتى الزواج عمى أمتيا إجبار ولّييا يممك وال، إذنيا دون سيدتيا إذن من بد فال، الّزواج وأرادت أمة الرشيدة البالغة لمبكر كانفائدة: إذا 
 . بذلك البكر تأذن

 بدر، البكري(. 3/225) قميوبي حاشية، قميوبي(. 6/233) الّنياية، الّرممي(. 4/255) المغني، الّشربيني(. 7/250) الّتحفة، الييتمي
-الموجود عبد أحمد عادل: تحقيق(، 2/815) واالستثناء الفرق في االعتناء(، ىـ1062: ت) سميمان بن بكر أبي بن محمد الّدين

 (.م1991-ىـ1411: 1ط، )بيروت-العممّية الكتب دار، معّوض محمد عمي والّشيخ
(. 6/229)ياية ، النّ الّرممي(. 4/251)، المغني الّشربيني(. 7/245)حفة (. الييتمي، التّ 3/127)( األنصاري، أسنى المطالب (2

 (.3/224قميوبي، حاشية قميوبي )
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اتػ   .(1)شذ١ة فٟ اإلسزض٠ٚط واٌرّ : ذشذ١ة اٌؼصثاخ فٟ اٌرّ اٌصّاٌس اٌعَّ

 وفيو خمسة مطالب:

ابطل: معنى مفردات المطمب األوّ   .الضَّ

 أواًل: المعنى لغًة:

بىة: عتصب بيـ أم يحيطكف بو, كيشتد بيـ. عصبكنو, كيى األقارب مف جية األب, ألنيـ يى  العىصى

 .(2)شيءو كاستكؼَّ فقد عىًصبى بوككذلؾ كؿُّ شيءو استدارى حكؿ 

 ثانيًا: المعنى اصطالحًا:

بىة كٌؿ ذكر مف أصكؿ الرجؿ أك فركعو أك فركع أبيو أك فركع جده ال تدخؿ في  :بالٌنفس العىصى

(3) يدخؿ في نسبتو إلى الميت أنثىنسبتو إليو أنثى. أك ىي كؿ ذكر ال
. 

ابط: شرح انيالثّ المطمب   .الضَّ

ابطيبٌيف ىذا    كىـ حسب الترتيب اآلتي:زكيج, التٌ في درجة األكلياء  الضَّ

                                                           

قميوبي، حاشية (. 6/231)ياية ، النّ الّرممي(. 4/253)، المغني الّشربيني(. 7/247)حفة (. الييتمي، التّ 207المنياج )، الّنووي ((1
 (.3/225قميوبي )

( ويقصد بالعصبة ىنا اإلرث في كالّترتيب الّتزويج في الُمْعِتق عصبات ترتيبفائدة: ضابط ترتيب عصبات الُمعتق في الّتزويج ىو: )
، الَعتاقة بَمولى ويسّمى وارث لو يكن لم إن ميراثو ولو عصبتو فيو عميو، الوالء لو كان رقيقا أعتق من كل: وىي الَعتق بسبب العصبة

 الَعتيقة يزّوج لكن، أنثى أم ذكراً  كان سواء أْعَتقيا لمنْ  فإن الوالية عمييا تنتقل الّنسب من فإذا أرادت امرأة الّزواج ولم يكن ليا عصبة
، والوالء الميراث استحقاق في ترتيبيم حسب بعده من عصبتو الَعتيقة زّوج المولى ُعدم فإذا، الّنساء والية صحة لعدم الُمعتقة؛ أولياء

ابط:  . لكن يستثنى من كالميراث فيقّدم لو الّتعصيب ألنّ  الّتزويج؛ في والده عمى ابنو قّدم وابنو المولى والد اجتمع إذاومن فروع ىذا الضَّ
ابط ما يأتي:ىذا   الضَّ
 .وجو في الجدّ  عمى اإلخوة يقّدم وىنا، اإلخوة الجدّ  يشارك الميراث في .1
ن اإلخوة أبناء الجدّ  يحجب الميراث في .2 ن اإلخوة أبناء يقّدم وىنا، َسَفُموا وا   .وجو في الجدّ  عمى َسَفُموا وا 
 .وجو في الجدّ  أبي عمى األعمام يقّدم وىنا، األعمام الجدّ  أبو يحجب الميراث في .3
ن العمّ  أبناء الجد أبو يحجب الميراث في .4 ن العمّ  أبناء يقّدم وىنا، َسَفُموا وا   تمي درجة كلّ  في وىكذا، وجو في الجدّ  أبي عمى َسَفُموا وا 

 .قبميا التي الّدرجة
 الّتحفة، الييتمي(. 3/130) المطالب أسنى، األنصاري(. 407، 5/406) الّروضة، الّنووي (.239، 9/238) الحاوي، الماورديينظر: 

 (.3/225)قميوبي، حاشية قميوبي (. 6/232) الّنياية، الّرممي(. 255، 4/254) المغني، الّشربيني(. 7/248)
 (. 1/606)(. ابن منظور، لسان العرب 4/340)غة ابن فارس، معجم مقاييس المّ  ((2
 (.313قمعجي وقنيبي، معجم لغة الفقياء ) (.150عريفات )الجرجاني، التّ  ((3
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لشفقتو كعطفو, كما أٌف األكلياء يٍدلكف بو كينتسبكف إليو باستثناء  ؛األب كىك أحقيـ بالٌتزكيج .1

  .تؽ كعصبتو إف لـ يكف بينيـ قرابةمطاف كالمعالسٌ 

لما فيو مف الكالدة  ؛مطبؽ جنكفت كاليتو برٌدة أك فسؽ أك كيمي األب إف مات أك بىطىمالجد  .2

ٍف عمك ,كالبعضٌية ـٌ أبك الجٌد كا    .ث

بعد مكتو أك بطالف كاليتو األخكة فيقٌدـ األخكة ألبكيف عمى األخكة ألب, أٌما األخكة ألـٌ  الجد يمي .3

  .ألـٌ كلـ يرجعكا بنسبيـ إلى األببا يدلكففال كالية ليـ؛ ألٌنيـ 

ٍف سىفىميكافيقٌدـ أبناء األخكة ألبكيف عمى أبناء األخك  األخكة أبناء  .4 ـٌ أبناءىـ كا   .ة ألب ث

ٍف سىفىميكاعمى األعمايقدمكف األعماـ ألبكيف  .5 ـٌ أبناؤىـ كا  فكمما عيًدـ األقرب كانت الكالية  ,ـ ألب ث

كىك  الجديدـ المٍدلٌي بأبكيف عمى المٍدلٌي بأب في قدٌ فيحتى تيٍفقد جميع عصبات الٌنسب, لألبعد 

 .يـ فيـ سكاء, أٌما القداألظير

 ., فإف عيًدمكا زٌكج السٌمطاف؛ ألٌنو كلٌي مٍف ال كلٌي لوعند فقد األصناؼ الٌسابقة الميٍعتؽ ثـٌ عصبتو .6

كأف يجتمعى ابنا عٍـّ أحدىما ألبكيف لبعض العصبات, قٍد تككف األـٌ مرٌجحة كفي بعض الحاالت 

أما اآلخر فأٍدلى بالجٌد  ,ؿ ألٌنو أٍدلى بالجٌد كاألـٌ يقدـ عمى األكٌ كاآلخر ألب لكٌنو أخكىا ألـٌ ف

أك  -شقيؽ عـ ابنتيا–, كصكرة المسألة بأف تتزكج األـ بأحد أعماـ ابنتيا بعد كفاة زكجيا كالجٌدة

 .(1)طالقو ليا, فتنجب منو كلدان, كعميو يككف أخكىا ألـ كابف عميا في نفس الكقت

 

                                                           

(. 4/253)، المغني الّشربيني(. 7/247)حفة (. الييتمي، التّ 3/129)األنصاري، أسنى المطالب (. 5/405)وضة ، الرّ الّنووي( (1
 (.3/225قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/231)ياية ، النّ الّرممي

لكن إن كان ليا أمة فأعتقتيا ولم يكن ليا عصبة من الّنسب، أو لم تعتقيا وأرادت أن فائدة: المرأة ال تممك تزويج نفسيا أو غيرىا، 
 يزوجُ  من وأَمَتيا المرأةِ  َعِتيَقةَ  يزوجتزّوجيا فإّن الذي يمي أمر تزويجيا من لو حّق الوالية عمى سّيدتيا حال حياتيا، وضابط ذلك: )

ألّن حّق الوالية لو، كما  االبن؛ عمى األب قّدم وابنٌ  أبٌ  ليا وكان أعتقتيا التي أمتيا تزويج مرأةا أرادت إذا(، فإذا حّية دامت ما الُمْعِتَقةَ 
 .أّمو أمر تزويج أّن االبن ال يجوز لو أن يتوّلى

 المغني، الّشربيني(. 7/249) الّتحفة، الييتمي(. 3/130) المطالب أسنى، األنصاري(. 17/311) ينظر: المطيعي، تكممة المجموع
  (.3/225)قميوبي، حاشية قميوبي (. 6/233) الّنياية، الّرممي(. 4/255)
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ابط دليل: الثالثّ المطمب   .الضَّ

: )ألحقكا الفرائض بأىميا, فما بقي فيك أًلىٍكلى رجؿ  عف ابف عباس, قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل .1

 .(1)ذكر(

يحٌث الحديث الشريؼ عمى إعطاء أصحاب الفركض حٌقيـ في الميراث, فإذا بقي شيء مف ماؿ 

المٌيت كاف لو حؽّّ المٌيت بعد ذلؾ يأخذه أقرب الٌناس إليو مف عصباتو, فمف استحٌؽ اإلرث مف 

فكٌمما كجد األقرب رتيب في اإلرث, في الكالية لدينكّْه مف المٌيت, كيككف حٌؽ الكالية ليـ حسب التٌ 

 .(2)سقط حٌؽ األبعد في الكالية كما اإلرث

إذا اجتمع نىسىبه بيف المرأة كأقاربيا استحٌقكا الكالية عمييا؛ ألٌنيـ يعتنكف بدفع العار عف الٌنسب,  .2

ـٍ يرجع بنسبو إلى األب, كيككف أٍكلى الٌناس بدفع العار أقربيـ درجة مٍنيا؛ كال يس تحٌؽ الكالية مف ل

 . (3)ألٌنو أكثرىـ تضرران كتأٌثران بذلؾ فاستحٌؽ التقديـ في الكالية

ابطابع: فروع المطمب الرّ   .الضَّ

اإلرث, كيحجب كٌؿ ؛ لتقديمو في تزكيج ابنتوإذا كجد األب فإٌنو يقٌدـ عمى سائر العصبات في  .1

 .(4)مف يأتي بعده في الكالية

ألٌنو أقرب إلى الٌزكجة األخ ألبكيف؛ لتقديمو في اإلرث, ك  ـإذا اجتمع أخ ألبكيف مع أخ ألب قدٌ  .2

 .(5)مف األخ ألب

                                                           

  (.1615(، برقم: )1/785)(. صحيح مسمم 6732(، برقم: )1357صحيح البخاري ) متفق عميو: ((1
 (.17/237) المطيعي، تكممة المجموع ((2
 (.4/254)، المغني الّشربيني (.17/313) المطيعي، تكممة المجموع(. 9/232)الماوردي، الحاوي  ((3
(. 4/253)، المغني الّشربيني(. 7/247)حفة الييتمي، التّ  (.3/129)األنصاري، أسنى المطالب  (.5/405)وضة ، الرّ الّنووي ((4

 (.3/225قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/231)ياية ، النّ الّرممي
 .الّسابقةالمصادر  ((5
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إذا كاف لممرأة ابنا ابف عـٌ أحدىما ابنيا كاآلخر أخكىا ألـٌ, فحٌؽ الكالية البنيا في الجديد؛ ألٌنو  .3

ليا. كصكرة المسألة: أٍف يككف لممرأة أبناء عـٌ فتىزٌكجيا أحدىـ كتزٌكجت أٌميا آخر, كأنجبت أقرب 

 .(1)كؿ كاحدة كلدان, فابنيا يككف ابف ابف عٌميا, كابف أٌميا يككف ابف ابف عٌميا كأخكىا ألٌميا

ألـٌ في الجديد؛ ألٌنو  إذا كاف لممرأة ابنا عـٌ أحدىما ألبكيف كاآلخر ألبو لكٌنو أخكىا ألـٌ, قٌدـ األخ .4
أقرب ليا فيك يٍدلي ليا بالجٌد كاألـٌ, أٌما ابف عٌميا ألبكيف فيٍدلي ليا بالجٌد كالجٌدة, كصكرة 

فيككف ابف عـٌ ليا كأخان ألـٌ  ,فأنجبت منو كلدان ا المسألة: أٍف يككف زكج أٌميا أحد أعمامي
(2). 

المسألة: أف يككف لمرجؿ أخت ألـ كأخكيف  إذا كاف لممرأة عٌماف أحدىما خاؿه فيما سكاء, كصكرة .5
ألب, فيتزكج أحدىما أختو ألٌمو فتنجب منو بنتان, عندىا يككف عٌمان ألب كخاالن ألـٌ لمبنت, كاألخ 

, فيككف يككف عٌما ألبكيف, فال مرٌجح ألحدىما عمى اآلخر؛ إلدالء كؿ كاحد منيما بأبو كأـو  الثٌاني
 .(3)حٌؽ الكالية ليما معاِّ 

ابطالمطمب الخامس: استثناءات   .الضَّ

 .(4)؛ ألٌنو أكثر شفقةالجٌد يشارؾ األخ في الميراث بينما يقٌدـ عميو في الكالية .1
 فيستكياف في كجو بخالؼ األظير, الكالية األخ ألبكيف في الميراث يقٌدـ عمى األخ ألب, أٌما في .2

 .(5)كيجرم ىذا القكؿ عمى جميع العصبات الذيف يزٌكجكف بعد األخكة
 .(6)ليا االبف في الميراث مقٌدـ عمى األب, أٌما ىنا فال كالية لو عمى أٌمو إٍف لـ يكف عصبة .3

  
                                                           

(. 4/254)، المغني الّشربيني(. 7/248)حفة الييتمي، التّ  (.3/129)األنصاري، أسنى المطالب (. 5/406)وضة ، الرّ الّنووي ((1
 (.3/225قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/232)ياية ، النّ الّرممي

 (.7/247)حفة الييتمي، التّ  .الّسابقةالمصادر  ((2
(. 4/254)، المغني الّشربيني(. 7/248)حفة الييتمي، التّ  (.3/129)األنصاري، أسنى المطالب  (.5/405)وضة ، الرّ الّنووي ((3

 (.6/232)ياية ، النّ الّرممي
 ألبوين العمّ  ابن قّدم ألبوين واآلخر ألب عم   ابن المعتق كان فإنْ ، الُمعتق قّدم ُمعتق أحدىما الّدرجة نفس في عمّ  ابنا لممرأة كانفائدة: إذا 

 المغني، الّشربيني(. 7/247) الّتحفة، الييتمي(. 3/130) المطالب أسنى، األنصاري(. 5/406) الّروضة، الّنووي.األوجو في
 (.6/232) الّنياية، الّرممي(. 4/254)

(. 4/253)، المغني الّشربيني(. 7/247)حفة الييتمي، التّ  (.3/129)أسنى المطالب  األنصاري،(. 5/405)وضة ، الرّ الّنووي ((4
 (.3/225قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/231)ياية ، النّ الّرممي

 (.9/225). الماوردي، الحاوي الّسابقةالمصادر  ((5
(. 4/253)، المغني الّشربيني(. 7/248)حفة الييتمي، التّ  (.3/129)أسنى المطالب  األنصاري، (.5/406)وضة ، الرّ الّنووي ((6

 (.3/225قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/232)ياية ، النّ الّرممي
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اتػ ِٓ ا: اٌّشاتغ اٌعَّ ٗ ١ٌظ ٌٗ الت ِّ ٚال٠ح ٔىاغ أُ
(1).  

 وفيو أربعة مطالب:

ابطل: شرح المطمب األوّ   .الضَّ

ابطىذا  يبٌيف  لعدـ  ؛أٌف كالية االبف عمى أٌمو باطمة, فال يصح لو أٌف يزٌكج أٌمو بالبينيٌكةً  الضَّ

مشاركتو ليا في الٌنسب, فكؿ كاحدو منيما ينسب ألبيو, فإذا سقط الٌنسب بينيما كلـ يكف عصبة ليا بطؿ 

طريؽ غير الكالية كأف كاف ككيالن , أٌما إذا زٌكجيا بكعميو ال يصٌح تزكيجو لياو في الكالية عمييا, حقٌ 

 .(2)صٌح منو ذلؾ؛ ألٌنو لـ يزٌكجيا بالكالية, بؿ زٌكجيا بالككالة فكاف نائبان عف الكليٌ لمكلٌي 

ابط دليلاني: المطمب الثّ   .الضَّ

النقطاع المشاركة بينو كبيف أٌمو  ؛في الٌنكاح تككف لمعصبات, كاالبف ليس عصبة ألٌمو إٌف الكالية 

األـٌ تنسب ألبييا, كالكلد ينسب ألبيو, فال يعنى برفع العار عنو حيث إفٌ في الٌنسب, 
, جاء في الحاكم: (3)

 .(4)(كاحفي النٌ  ان كاح لـ يكف كليٌ ذم نسب أدلى بمف ال يممؾ اإلجبار عمى النٌ  )إٌف كؿٌ 

ابطالث: فروع المطمب الثّ   .الضَّ

ال كالية لالبف عمى أٌمو ٌمو كلـ تتكفر فيو إحدل االستثناءات كاف العقد باطالن؛ ألٌنو ألإذا عقد ابف  .1

 .(5)في الٌنكاح

                                                           

(. 4/254)، المغني الّشربيني(. 7/248)حفة الييتمي، التّ  (.3/129)أسنى المطالب  األنصاري، (.5/406)وضة ، الرّ الّنووي (1)
 (.3/225)قميوبي، حاشية قميوبي  (.6/232)ياية ، النّ الّرممي

(. 4/254)، المغني الّشربيني(. 7/248)حفة الييتمي، التّ  (.3/129)أسنى المطالب  (. األنصاري،5/406)وضة ، الرّ الّنووي (2)
 (.3/225قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/232)ياية ، النّ الّرممي

(. 4/254)، المغني الّشربيني(. 7/248)حفة (. الييتمي، التّ 17/316) المطيعي، تكممة المجموع(. 9/232) الحاويالماوردي،  (3)
 (.3/225قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/232)ياية ، النّ الّرممي

 .الّنكاح في أّمو عمى االبن والية جواز عدم عمى الدليل ىذا غير الباحث يجد لم البحث بعد(.9/232) الحاويالماوردي،  (4)
(. 7/248)حفة (. الييتمي، التّ 3/129)أسنى المطالب  (. األنصاري،5/406)وضة ، الرّ الّنووي(. 9/236)الماوردي، الحاوي  ((5

 (.3/225قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/232)ياية ، النّ الّرممي(. 4/254)، المغني الّشربيني
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ف قٌدـ عميو في  ابف المرأة, فإفٌ مع  باألإذا اجتمع  .2 حٌؽ الكالية لألب دكف االبف في تزكيجيا كا 

 .(1)مر تزكيجياأالميراث؛ ألٌف االبف ال يككف عصبة ألٌمو, كعميو فال يمي 

ابطابع: استثناءات المطمب الرّ   .الضَّ

ابطيستثنى مف ىذا   الحاالت اآلتية: الضَّ

مف ابف عٌميا, أك كاف ابنيا ابف أخييا مف كطء شبية أك إذا كاف ابنيا ابفى ابًف عٌميا, كأف تتزٌكج  .1

ابف األخ زٌكجيا  أكمجكس, كأرادت الزكاج كانعدـ األكلياء الذيف يقٌدمكف عمى ابف العـٌ النكاح 

 .(2)ابنيا بالكالية؛ ألٌنو عصبة ليا

 .(3)الخاٌصةبالكالية ال  إذا كاف ابنيا السمطاف األعظـ, أك قاضيا, فإٌنو يزكجيا بالكالية العامة .2

ـٌ كٌكؿ الكلٌي االبف بتزكيج أٌمو, إذا  .3 , إذ ال كالية بالككالة ال بالكاليةصٌح تزكيجو ليا؛ ألٌنو تزكيج ت

 .(4)عمى أٌمو في الٌنكاحلالبف 

 

  

                                                           

(. 7/248)حفة (. الييتمي، التّ 3/129)أسنى المطالب  (. األنصاري،5/406)وضة ، الرّ الّنووي(. 9/236)الماوردي، الحاوي  ((1
 (.3/225قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/232)ياية ، النّ الّرممي(. 4/254)، المغني الّشربيني

 .الّسابقةالمصادر  (2)
 .الّسابقة( المصادر 3)

 (.3/225قميوبي، حاشية قميوبي )(. 4/254)، المغني الّشربيني(. 9/236)الماوردي، الحاوي  ((4
 .أّمو نكاح والية لالبن ليس إذ، الوالية دون بالممك زّوجيا ألّنو ذلك؛ منو صحّ  يزّوجيا أن أراد ثمّ  ألّمو مالكاً  االبن كان. إذا 1فوائد: 

 (.3/225) قميوبي حاشية، قميوبي(. 4/254) المغني، الّشربيني
 .الوالء بوالية ليا تزويجو كان، لموالىا عصبة أو، مولى ابن أو، ليا مولىً  االبن كان. إذا 2      

 الّنياية، الّرممي(. 4/254) المغني، الّشربيني(. 7/248) الّتحفة، الييتمي(. 5/406) الّروضة، الّنووي(. 9/236) الحاوي، الماوردي
 (.3/225) قميوبي حاشية، قميوبي(. 6/232)
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اتػ ٍْطاْ ٚال٠حُ ٔىاغ األظأة : اٌخاِظ اٌعَّ   .(1)ذثؼا  ٌٍغ

 وفيو أربعة مطالب:

ابطل: شرح المطمب األوّ   .الضَّ

ابطف ىذا يبيٌ    ألٌف حؽٌ  رأة ابتداءن إٍف لـ يكف عصبة ليا؛مطاف ال يتكٌلى أمر تزكيج المأٌف السٌ  الضَّ

مطاف أخذ ىذا الحؽ منيـ مف غير مسٌكغ شرعي, كيشمؿ لفظ فال يحؽ لمسٌ  ,عند كجكدىـ لمعصباتالكالية 

 .(2)مطاف مف كاليتو عاٌمة أك خاصة كالكالة كالقضاة كميتىكٌلي عقكد األنكحةالسٌ 

ابط دليلاني: المطمب الثّ   .الضَّ

باطؿ يا فنكاحيا أيما امرأة نكحت بغير إذف كليٌ قاؿ: ) بي , أٌف النٌ المؤمنيف عائشة  عف أـٌ 

فإف اشتجركا فالسمطاف كلي  ,فإف دخؿ بيا فميا المير بما استحؿ مف فرجيا ,فنكاحيا باطؿ فنكاحيا باطؿ

 .(3)(مف ال كلي لو

مجأ إليو ال يي و ؛ ألنٌ ما لـ يكف عصبة لممرأة عمى أٌف السٍمطاف ال يمي عقد الٌنكاح أكالن  الحديثدٌؿ 

 .(4)نزاع بيف أكلياء المرأة , أك حصكؿ, أك عضموالكليٌ  انعداـإاٌل بعد 

ابطالث: فروع المطمب الثّ   .الضَّ

 .(5)بعد ذلؾ سب أك إعتاؽ, زٌكجيا السمطاف بالكالية العامةإذا عيدـ كلٌي المرأة سكاء مٍف ن .1

                                                           

(. 4/256)مغني ال، الّشربيني(. 7/251) الّتحفة(. الييتمي، 3/129)(. األنصاري، أسنى المطالب 206، المنياج )الّنووي( (1
 (.2/798)(. البكري، االعتناء 3/226قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/234)ياية نّ ال، الّرممي

(. 4/256)مغني ال، الّشربيني(. 7/251) الّتحفة(. الييتمي، 3/129)(. األنصاري، أسنى المطالب 7/58)وضة رّ ال، الّنووي( (2
 (.3/226قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/234)ياية نّ ال، الّرممي

  (.52)( سبق تخريجو (3
(. 4/256)مغني ال، الّشربيني(. 7/251) الّتحفة(. الييتمي، 3/129)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/404)وضة رّ ال، الّنووي( (4

 (.3/226قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/234)ياية نّ ال، الّرممي

 .الّسابقة( المصادر (5
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 ,مف الٌزكاج الكلٌي سكاء مف قرابة أك إعتاؽ فمنعياكؼء  رجؿالبالغة العاقمة المرأة  خطبإذا  .2

ف, أك أف تقكـ البٌينة يككف العضؿ بيف يدًم السمطايا السٍمطاف دكف الكلٌي األبعد, بعد أف زٌكج

 .(1)عمى عضمو

زٌكجيا الحاكـ في كجو دكف انتظار إفاقتو كالغىٍيبة, كال  ,قطعاف كلٌي المرأة مصابان بجنكفو متإذا ك .3

حتى ينعدـ جميع  الٌسمطاففال تنتقؿ إلى تنتقؿ الكالية إلى األبعد, أٌما إذا كاف الجنكف مطبقان 

 .(2)األكلياء

 .(3)زٌكجيا السمطاف بالكالية العاٌمةإذا لـ يكف لمكافرة كلٌي خاص مف جٍنسيا  .4

لى األبعد؛ ألٌف اإلحراـ إذا كاف الكلٌي ميٍحرمان ميًنع مف الكالية عمى عقد الٌنكاح, كال تنتقؿ كاليتو إ .5

 .(4)لكماؿ رشده كنظره, فيزٌكج السٍمطاف بعده كغيبتو في األصح نعقاد دكف سىمبو لكاليتويمنع اال

إذا غاب الكلٌي األقرب كلـ ييعمـ مكانو كال مكتو كال حياتو زٌكج السٍمطاف؛ لتعٌذر نكاحيا مف جيتو  .6

كـ بمكتو انتقمت الكالية لألبعد ال لمسٍمطاف, أٌما إذا غاب الكلٌي األقرب  فكأٌنو عىضميا, أٌما إذا حي

ـٍ يكٌكؿ أحدان بالتزكيج زٌكجيا سٍمطاف بمدىا ال األبعد في األصحٌ  مسافة  ؛ ألفٌ القصر فأكثر كل

                                                           

(. 4/256)مغني ال، الّشربيني(. 7/251) الّتحفة(. الييتمي، 3/129)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/404)وضة رّ ال، الّنووي( (1
 (.3226قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/234)ياية نّ ال، الّرممي

(. 4/258)مغني ال، الّشربيني (.7/253) الّتحفة(. الييتمي، 3/131)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/408)وضة رّ ال، الّنووي( (2
 (.3/227قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/237)ياية نّ ال، الّرممي

مغني ال، الّشربيني(. 7/256) الّتحفة(. الييتمي، 3/132)(. األنصاري، أسنى المطالب 412، 5/411)وضة رّ ال، الّنووي( (3
 (.3/228قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/239)ياية نّ ال، الّرممي(. 4/261)

 لمنع السْمطان؛ زّوجيا دينيا عمى إعتاق أو ّنسب منْ  وليّ  ليا يكن ولم كافرة أمة المسمم أعتق أو، مسممة أمة الكافر أعتق إذافائدة: 
 . المصادر الّسابقة.بينيما الوالية

(. 4/262)مغني ال، الّشربيني(. 7/258) الّتحفة(. الييتمي، 3/133)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/413)وضة رّ ال، الّنووي( (4
 (.3/229قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/241)ياية نّ ال، الّرممي
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كلكماؿ رشده كنظره فال تسقط بالغيبة, كاألكلى أف يستأذف السٍمطاف مف األبعد أك  ,الكالية حؽّّ لو

 .(1)يأذف لو بالتزكيج

الكصكؿ إليو لخكؼ أك فتنة زٌكجيا السٍمطاف مف  , كتعٌذرإذا غاب الكلٌي مسافةن أقٌؿ مف القصر .7

غير إذنو, كذلؾ األمر فيما لك كاف في سجفو كلك عند السٍمطاف زٌكجيا السٍمطاف أك القاضي, أٌما 

إذا قدر عمى الرجكع فال تزٌكج حتى يحضر أك يكٌكؿ, كفي كجو زٌكج السٍمطاف إذا ديعيت إلى 

 .(2)كؼء حتى ال تتضرر بفكاتو

ابطابع: استثناءات رّ المطمب ال  .الضَّ

 .(3)إعتاؽ سب أكن سكاء مف كليٌ  ممرأةلـ يكف لإذا  ال تبعان كذلؾيزٌكج الٌسمطاف ابتداء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(. 4/263)مغني ال، الّشربيني(. 7/259) الّتحفة(. الييتمي، 3/133)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/414)وضة رّ ال، الّنووي( (1
 (.3/229قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/241)ياية نّ ال، الّرممي

مغني ال، الّشربيني(. 7/260) الّتحفة(. الييتمي، 3/134)(. األنصاري، أسنى المطالب 415، 5/414)وضة رّ ال، الّنووي( (2
 (.3/229قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/242)ياية نّ ال، الّرممي(. 4/263)

(. 4/256)مغني ال، الّشربيني(. 7/251) الّتحفة(. الييتمي، 3/129)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/404)وضة رّ ال، الّنووي( (3
 (.3/226قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/234)ياية نّ ال، الّرممي
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اتػا ذض٠ٚط  ١ٌظ ٌٗ ٚال٠حٌىافش , ٚاذض٠ٚط وافشج ٠حٚال ١ٌظ ٌٗ ٌّغٍُا: اٌّغادط ٌعَّ

  .(1)ِغٍّح

 مطالب: أربعةوفيو 

ابط: شرح األّولالمطمب   .الضَّ

ابطىذا  يبٌيف  المسممة, إٍذ ليس لو  عدـ صحة كالية المسمـ عمى الكافرة, كال الكافر عمى الضَّ

كاج تكٌلى أمرىا كلٌييا الكافر, أٌما ؛ لعدـ المكاالة بينيما, فإٍف كاف لممسمـ ابنة كافرة كأرادت الزٌ سمطة عمييا

يا جيا كليٌ إذا كانت البنت مسممة كأبكىا كافر زكٌ كذلؾ الحاؿ فيما مطاف, جيا السٌ إذا انعدـ الكلٌي الكافر زكٌ 

 .(2)مطاف كليُّ مٍف ال كليَّ لومطاف؛ ألٌف السٌ جيا السٌ المسمـ, فإذا انعدـ الكلي المسمـ زكٌ 

ابط دليل: انيالمطمب الثّ   .الضَّ

 (.73)األنفاؿ: چ ےۓ ے ھ ھ ھٹ ٹ چ 

لمسمـ أف يككف كلٌيان  فيما بينيـ, كال يحؽٌ دٌلت اآلية الكريمة عمى أٌف الكالية عمى الكفار محصكرة 

 .(3), كيستدٌؿ بمفيكـ المخالفة أٌف الكالية بيف المسمميف محصكرة فيما بينيـالنقطاع الكالية بينيما ؛كافرةل

ابط: فروع المطمب الثّالث  .الضَّ

 ,ككاف ليا كلٌي مسمـ كآخر مف أىؿ الكتاب مف أىؿ الكتاب,مف امرأة كاج إذا أراد مسمـ الزٌ  .1

 .(4)زٌكجيا كلٌييا مف أىؿ الكتاب دكف كلٌييا المسمـ؛ النقطاع الكالية بينيما

 

                                                           

(. 4/261)مغني ال، الّشربيني(. 7/256) الّتحفة(. الييتمي، 3/132)(. األنصاري، أسنى المطالب 207، المنياج )الّنووي( (1
 (.2/795)(. البكري، االعتناء 3/228قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/239)ياية نّ ال، الّرممي

(. 6/239)ياية نّ ال، الّرممي(. 4/261)مغني ال، الّشربيني(. 7/256) الّتحفة(. الييتمي، 3/132)( األنصاري، أسنى المطالب (2
 (.3/228قميوبي، حاشية قميوبي )

 الّسابقةالمصادر ( (3
 .الّسابقة( المصادر (4
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النقطاع الكالية بينيما,  ؛كاج ككاف أبكىا كافران, فإٌنو ال يجكز لو تزكيجياإذا أرادت مسممةن الزٌ  .2

 .(1)كيزٌكجيا كلٌييا المسمـ عند كجكده, فإذا انعدـ الكلي المسمـ زكجيا السمطاف بالكالية العامة

ابط: استثناءات المطمب الرّابع  .الضَّ

كاف لمٌسمطاف أك الحاكـ بناته كافرات يرٍدف  أك ,إذا لـ يكف لمكافرة كلٌي كافر زٌكجيا الحاكـ المسمـ .1

الٌزكاج, كلـ يكف ليٌف كلٌي كافر يزٌكجيف, زكجيٌف السمطاف بالكالية العامة ال بالكالية الخاصة 

  .(2)تعظيمان لشأنو

 

 

 

 

  

                                                           

(. 6/239)ياية نّ ال، الّرممي(. 4/261)مغني ال، الّشربيني(. 7/256) الّتحفة(. الييتمي، 3/132)( األنصاري، أسنى المطالب (1
 (.3/228قميوبي، حاشية قميوبي )

 يكن ولم كافرة أمة أعتق إذا المسمم في الحال كذلك، الّنسب من عصباتيا وجود عدم عند ليا ولّياً  يكون فال مسممة كافر أعتقفائدة: إذا 
 . المصادر الّسابقة.بينيما الموالة لعدم نسب؛ من أولياء ليا
 .الّسابقة( المصادر (2

 .الّسابقة المصادر. عمييا بالوالية ال بالممك يزّوجيا فإّنو، يزّوجيا أن وأراد كافرة أمة لممسمم كانفائدة: إذا 
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اتػ ًّ غَ ٌػ١ٍٗ  شَ عِ : ِٓ ؼُ اٌّغاتغ اٌعَّ   .(1)تٕىاغ فٗ ال ٠غرم

 مطالب: خمسةوفيو 

ابطل: معنى مفردات المطمب األوّ   .الضَّ

 أواًل: المعنى لغًة.

جر: جىر  الحى ٍجر اإلنساف, كقد تكسر حاؤه. كيقاؿ حى ٍجر حى المٍنع كاإلحاطة عمى الشيء. فالحى

ٍجران؛ كذلؾ مٍنعيو إيَّاه مف التصرُّؼ في مالو الحاكـي عمى السَّفيو حى
(2). 

مف قكليـ  ,خفيؼي اٍلعىٍقؿ :ٍعنى السًَّفيوً , كمى الًحمـ, كىك ضد الًخفَّةي  : كىكالسَّفىوالسَّفيو: مأخكذ مف 

فٍَّتوي   .(3)كتوفحرٌ  تىسىفَّيىًت الرياح الشيء إذا اٍستىخى

 ثانيًا: المعنى اصطالحًا.

ٍجر:   .(4)صرؼؽ أك نقصاف العقؿ أك سكء التٌ ة بسبب الرٌ صرفات القكليٌ منع نفاذ التٌ الحى

 .(5)في مالو ة عقمو كسكء تصرفوفييا لخفٌ ي سى كسمٌ فياء, فاه كسي سً  معالسفيو: بكسر الفاء, ج

ابط: شرح المطمب الثّاني  .الضَّ

ابطيبٌيف ىذا   ران لمالو, أك حكمان كمف بمغ سفييا كلـ كاف مبذٌ  عميو لسفو حٌسان بأف رى أٌف مف حيجً  الضَّ

ال يستقٌؿ بعقد الٌنكاح؛ حفظان لمالو مف الضياع كالفناء, بؿ ال بٌد مف إذف الكلٌي أك قبكلو  , فإٌنوييحجر عميو

لو بمباشرة عقد الٌنكاح, فإف لـ يكف بو حاجة إلى الٌنكاح, لـ يجز لكلٌيو تزكيجو؛ ألٌف في ذلؾ إضاعة 

                                                           

(. 4/282)مغني ال، الّشربيني(. 7/286) الّتحفة(. الييتمي، 3/144)(. األنصاري، أسنى المطالب 209، المنياج )الّنووي( (1
 (.3/238)قميوبي، حاشية قميوبي (. 6/264)ياية نّ ال، الّرممي

 (.4/167)(. ابن منظور، لسان العرب 2/138)غة ( ابن فارس، معجم مقاييس المّ (2
 (.13/499)(. ابن منظور، لسان العرب 3/79)غة ( ابن فارس، معجم مقاييس المّ (3
 (.245، معجم لغة الفقياء )وقنيبي (. قمعجي82عريفات )( الجرجاني، التّ (4
 (.245)( قمعجي، معجم لغة الفقياء (5
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, كالذم يبدك لمباحث (1)تنةالففي  لمالو, أٌما إذا كاف بو حاجة إلى الٌنكاح جاز لكلٌيو تزكيجو؛ منعان لمكقكع

 ., حيث أف السفيو يممؾ مف العقؿ ما يؤىمو لحسف االختيارجكاز نكاح السفيو ما داـ في حدكد مير المثؿ

ابط دليلالث: المطمب الثّ   .الضَّ

 .(5ساء:)النٌ چۉ    ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ   ۈ ۆ ۆ   ۇ  ۇ ڭ ڭ ڭٹ ٹ چ 

السفيو كذلؾ مف خالؿ حٌث األكلياء عمى عدـ إعطاء السفياء أثبتت اآلية الكريمة الكالية عمى  

صرؼ في العقكد لئاٌل يىٍفنى أمكاليـ, كاإلنفاؽ عمييـ منيا حتى ال يتـ إسرافيا كتبذيرىا, فيمنع السفيو مف التٌ 

 .(2)مالو, كمف بيف ىذه العقكد عقد الٌنكاح؛ لما فيو مف إنفاؽو كبذؿ الماؿ

ابطابع: فروع المطمب الرّ   .الضَّ

بمغ رجؿ سفييا كأراد الٌزكاج, فإٌنو ال يستقٌؿ بتزكيج نفسو, بؿ ال بٌد مف إذف الكلٌي لو في الٌنكاح,  .1

سرافو لمماؿ  .(3)كذلؾ الحاؿ فيمف حجر عميو لكثرة تبذيره كا 

إذا عٌيف لو الكلٌي امرأة بعينيا فال يصٌح لو نكاح غيرىا عمى الصحيح, أٍك قاؿ لو الكلٌي: تزٌكج  .2

ـٍ ينكح إ ,ف بني فالفم ؛ ألٌنو ال يستقٌؿ كاحدة منيٌف بمير المثؿ أك أقٌؿ بعد إذف الكليٌ اٌل ل

 .(4)بالٌنكاح

عميو لك تزٌكج بمير المثؿ أك أقٌؿ صٌح مى الصحيح, ك ع لمٌسفيو صٌح نكاحو إذا أطمؽ الكلٌي اإلذف .3

 . (5)كسقطت الزيادةلمثؿ صٌح الٌنكاح ى, أٌما إذا تزٌكج بأكثر مف مير االٌنكاح بالمسمٌ 

                                                           

 الّتحفة(. الييتمي، 3/144)(. األنصاري، أسنى المطالب 438، 5/437)وضة رّ ال، الّنووي .(9/166)( الماوردي، الحاوي (1
 (.3/238قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/264)ياية نّ ال، الّرممي(. 4/282)مغني ال، الّشربيني(. 7/286)

  .الّسابقةالمصادر ( (2
 .الّسابقة( المصادر (3
(. 4/283)مغني ال، الّشربيني(. 7/288) الّتحفة(. الييتمي، 3/144أسنى المطالب )(. األنصاري، 5/438)وضة رّ ال، الّنووي( (4

 (.3/239قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/265)ياية نّ ال، الّرممي
، المغني الّشربيني(. 7/290) الّتحفة(. الييتمي، 145، 3/144)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/439)وضة ، الرّ الّنووي( (5
 (.6/266)ياية ، النّ الّرممي(. 4/283)
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ابطالمطمب الخامس: استثناءات   .الضَّ

يستقٌؿ الٌسفيو بالٌزكاج دكف إذف مف الكلٌي كذلؾ إذا كاف بحاجة لمٌزكاج فمـ يأذف لو الكلٌي, كعميو 

 .(1), كفي كجو: ال يصٌح منو ذلؾيستقٌؿ بالٌزكاج دكف إذف مف الكلٌي في كجو

  

                                                           

، المغني الّشربيني(. 7/291) الّتحفة(. الييتمي، 3/145)(. األنصاري، أسنى المطالب 441، 5/440)وضة ، الرّ الّنووي( (1
 (.3/239قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/266)ياية ، النّ الّرممي(. 4/284)
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اتػ ًّ : اٌصّآِ اٌعَّ ظد و ّٚ ّٚ  ٠ٌٓىفأ اِشأج ص ّْٕٙافٟٙ ٌأل  .(1)ي ِ

 وفيو ثالثة مطالب:

ابطل: شرح المطمب األوّ   .الضَّ

إذا كاف لممرأة كلٌياف مٍف نىفس الدرجة, كأذنت ليما بأٍف يزٌكجاىا برجؿ كؼء, أك كٌكؿ الكلٌي  

ٍف دخؿ , كبطؿ نكاح الثٌ المجبر رجميف ليزٌكجاىا فزٌكجاىا بكفأيف فيي لمف زٌكجيا أكاٌلن   .(2)بيااني كا 

ابط دليلاني: المطمب الثّ   .الضَّ

ؿ اف فيي لألكٌ جيا كليٌ ما امرأة زكٌ أيٌ ) :قاؿ  بي, عف النٌ  عف سمرة بف جندبعف الحسف  

 .(3)(ؿ منيماكمف باع بيعا مف رجميف فيك لألكٌ  ,منيما

 .(4)ذلؾ األسبؽ إلىيا أكالن؛ ألٌنو فيي لمف زٌكج ريؼ أٌنو إذا زٌكج المرأة كلٌيافبٌيف الحديث الشٌ  

ابطالث: فروع المطمب الثّ   .الضَّ

ابؽ كالاٌلحؽ منيما ببٌينةو اني بعمرك كعمـ السٌ ؿ بزيد كالثٌ أذنت المرأة لمكلٌييف بتزكيجيا فزٌكجيا األكٌ  .1

ف دخؿ بيا الزكجابؽ منيما, كالٌنكاح الثٌ أك بتصادؽ, فيي لمسٌ    .(5)الثٌاني اني باطؿ كا 

                                                           

(. 4/268)، المغني الّشربيني(. 7/269) الّتحفة(. الييتمي، 3/141)(. األنصاري، أسنى المطالب 208)، المنياج الّنووي( 1)
 (.3/232قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/249)ياية ، النّ الّرممي

، المغني ّشربينيال(. 7/269) الّتحفة(. الييتمي، 3/141)(. األنصاري، أسنى المطالب 17/346) المطيعي، تكممة المجموع( 2)
 (.6/249)ياية ، النّ الّرممي(. 4/268)

سنن  ىـ(،303)ت: سائيأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النّ الّنسائي،  (.3/418)رمذي (. سنن التّ 2/193) ( سنن أبي داود(3
 ـ.(ه1420 :5، )طبيروت-دار المعرفة ،(4696، برقم: )(7/360)سائي النّ 

ل، فظ األوّ كاح بألفاظ توافق المّ رمذي وصححو أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم في المستدرك، وذكره في النّ حسنو التّ "بن حجر: اقال اإلمام 
 ."ثقات لكن قد اختمف فيو عمى الحسنرجالو  وصحتو متوقفة عمى ثبوت سماع الحسن من سمرة، فإنّ 

 (.3/357) الّتمخيص الحبير، العسقالني
، المغني الّشربيني(. 7/269) الّتحفة(. الييتمي، 3/141)(. األنصاري، أسنى المطالب 17/346) المطيعي، تكممة المجموع( (4
 (.6/249)ياية ، النّ الّرممي(. 4/268)

(. 4/268)مغني ال، الّشربيني(. 7/269) الّتحفة(. الييتمي، 3/141)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/431)وضة رّ ال، الّنووي( (5
 (.3/232قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/249)ياية نّ ال، الّرممي
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منيما عمى الصحيح,  صحٌ عمى نفس الٌرجؿ معان, كلـ يسبؽ أحدىما اآلخر,  أكقع الكلٌياف الٌنكاح .2

 .(1), ككاف السبؽ ليما معان الٌتحاد الخاطب

الٌنكاحاف كادعى كؿ كاحد منيما السٍبؽ, عندىا يجب التكقؼ حتى يتـ إظيار  الكلٌياف كقعأإذا  .3

لـ أما إذا , (2)ألٌنو األسبؽ لذلؾ ؛كيقٌدـ عمى اآلخر ,بيا البٌينة, فإٍف كاف ألحدىما بٌينة حكـ لو

إٍف أقٌرت ألحدىما فكجة بأٌييما أسبىؽي بالعقد عمييا, كجاف عمـ الزٌ ابؽ منيما, كاٌدعى الزٌ يظير السٌ 

 .(3), كاعتبر مف أجابو ىك األٌكؿٍبؽ حكـ لو بنكاحيابالسٌ 

  

                                                           

(. 4/268)مغني ال، الّشربيني(. 7/269) الّتحفة(. الييتمي، 3/141)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/431)وضة رّ ال، الّنووي (1)
 (.3/232قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/249)ياية نّ ال، الّرممي

(. 4/269)مغني ال، الّشربيني(. 7/270) الّتحفة(. الييتمي، 3/141)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/431)وضة رّ ال، الّنووي( (2
 (.3/232قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/249)ياية نّ ال، الّرممي

مغني ال، الّشربيني(. 272، 7/271) الّتحفة(. الييتمي، 3/142)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/433)وضة رّ ال، الّنووي (3)
 (.3/233قميوبي، حاشية قميوبي )(. 251، 6/250)ياية نّ ال، الّرممي(. 271، 4/270)
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 اٌساٌّثؽس اٌصّ 

 ِا ٠ؽشَ ِٓ إٌّىاغظٛاتػ 
 

  ضوابط: أربعة وفيو

ابط   من دخمت تحت ولد العمومة أو ولد الخؤولة.ل: تحرم نساء القرابة إالّ األوّ  الضَّ

ابط  الثّاني: يحرم من الرَّضاع ما يحرم من الّنسب. الضَّ

ابط  تيما قّدرت ذكرًا َحُرمت عميو األخرى.: يحرم الجمع بين كل امرأتين أيّ الثّالث الضَّ

ابط  .من أربع نساء جمع أكثر لو ليس الحر: ابعالرّ  الضَّ
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اتػ ّٚ  اٌعَّ  ٌٚذ اٌؼِّٛح, أٚ ٌٚذ ذؽد دخٍد ِٓ اٌمشاتح, إاّل  ٔغاء ذؽشَ: ياأل

  .(1)اٌخؤٌٚح

بعد  أصلٍ  من كلِّ  فصلٍ  و، وأولُ أصولِ  أولِ  و وفصولُ و وفصولُ يحرم عمى الرجل أصولُ وفي لفظ آخر: )

 (.لِ األوّ  األصلِ 

 وفيو خمسة مطالب: 

ابطل: معنى مفردات المطمب األوّ   .الضَّ

ابطقبؿ البدء بشرح    ابط, ال بٌد مف بياف ألفاظ الضَّ  ابط.اني لمضٌ , كال سٌيما المفظ الثٌ الضَّ

أطمؽ العمماء بعض األلفاظ المختصرًة عمى األقارب كاستعممكىا في كتبيـ لضبط األقارب 

 كحصرىـ, كىذه األلفاظ ىي:

 يات.أصكليو: أم األمٌ 

 البنات.فصكلو: أم 

 : األخكات كبناتي األخ كبنات األخت.وأصكلً  أكؿً  كفصكؿي 

 .(2): العمات, كالخاالتؿً األكٌ  بعد األصؿً  أصؿو  مف كؿّْ  فصؿو  كأكؿي 

ابطاني: شرح المطمب الثّ    .الضَّ

ابطيبٌيف ىذا   , كىٌف سبعة أصناؼكالقرابة الٌنساء المكاتي يحـر العقد عمييٌف بسبب الٌنسب الضَّ

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ٹ ٹ چ ,ذكرت في سكرة الٌنساء

مف األقارب يحٌؿ الٌزكاج منيٌف إذا كٌف  ىذه األصناؼ كما عدا, (23: الٌنساء) چژ ژ ڑ ڑ

 كىذه األصناؼ السبعة ىي: مف جية األعماـ أك األخكاؿ, 

                                                           

 الّتحفة(. الييتمي، 3/148)األنصاري، أسنى المطالب  (.17/378) المطيعي، تكممة المجموع(. 5/448)وضة رّ ال، الّنووي(1) 
 (.3/241قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/271)ياية نّ ال، الّرممي(. 4/289)مغني ال، الّشربيني(. 7/298)

 .الّسابقةالمصادر (  (2
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مف كلدىٍتؾ دكف كساطة فيي أٌمؾ حقيقة, أك كلىدىٍت مف كلىدىؾى سكاء مف  فكؿٌ  ,األـ :األٌكؿالصٌنؼ 

ف عمت مجازان, كىذا يطمؽ عمى لفظ األميات مف جية الٌنسب,  كيضاؼ جية األـٌ أك األب فيي أٌمؾ كا 

 , لقكؿ اهلل تعالى:بالشرع يات لممؤمنيفكذلؾ ألنيفَّ أمٌ  بي زكجات النٌ  إلييٌف في تحريـ الزكاج بيفٌ 

 (.6)األحزاب: چ ۋۅ ۋ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇچ

؛ فكؿ بنت كلدتيا (1)كلك احتماالن كبنت المعاف ,البنات :يكفاني الذم يحـر نكاحو أما الٌصنؼ الثٌ 

ف  بغير كساطة فيي بنتؾ حقيقة, ككؿ بنت كلىٍدتيا بكساطة ذكر اك أنثى فيي بنتؾ مجازان, كبنات األبناء كا 

ف نزلف.  نزلف كبنات البنات كا 

قد تككف األخت مف أبكيف كىي األخت الشقيقة, كقد تككف األخت, ك  :الث فيكنؼ الثٌ الصٌ أٌما 

 األخت ألب مف غير أمؾ, أك أخت ألـ مف غير أبيؾ.

العٌمات, فأخت أبيؾ عٌمتؾ حقيقة, كقد تككف بكساطة كعمة أبيؾ فيي  :ابع فيكنؼ الرٌ أٌما الصٌ 

ف عمت, كقد تككف العمة مف جية ا ف عمتؾ مجازان كا  ألـٌ كىي التي تككف أخت جدؾ ألٌمؾ فعٌمتؾ مجازان كا 

ٍف كاألعماـ  عمت, أٌما بنات العٌمات  .العمكمةفال يحرمف؛ لدخكليٌف تحت جية  نزلفكبناتيٌف كا 

الخالة, فالخالة حقيقة تككف بغير كساطة كأخت أمؾ, أك  :نؼ الخامس كىكثـ ذكرت اآلية الصٌ 

ف  ـٌ أبيؾ كا  ف عمت, كقد تككف الخالة مف جية األب كىي أخت أ ـٌ أٌمؾ كا  مجازان كتككف بكساطة كأخت أ

ف  كاألخكاؿ عمت, أٌما بنات الخاالت  .الخؤكلة؛ لدخكليٌف تحت جية فال يحرمف نزلفكبناتيٌف كا 

  

                                                           

المشُتوم  ين اْثَنين فصاعًدا. والمَِّعينُ عان، لغة: )لعن( الالم والعين والنون أصٌل صحيٌح يدلُّ عمى إبعاٍد واطراٍد. والمَّْعن يكون ب( المّ (1
 المسّبُب، والمَّعين: المْطرود.
 (.13/388)(. ابن منظور، لسان العرب 5/252)غة ابن فارس، معجم مقاييس المّ 

 .عنو ولد لنفي أو العار، بو وألحق فراشو لطخ من لقذف لممضطر حجة جعمت كممات: اصطالحاً 
 (.7/103) الّنياية، الّرممي(. 5/56) المغني، الّشربيني(. 8/202) الّتحفة، الييتمي
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جؿ نكاح بنات إخكتو بنات اإلخكًة كاألخكات, فيحـر عمى الرٌ  :ابع فيفٌ كالسٌ ادس نؼ السٌ أٌما الصٌ 

ف نزٍلف كأخكاتو مف جميع الجيات سكاء األشقاء أك ألب أك ألـٌ كا 
(1). 

ابط دليل: الثالثّ المطمب   .الضَّ

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍچٹ ٹ  .1

  (.23: الٌنساء) چ ڑ

كاج منيا بسبب القرابة يحـر عمى الرجؿ الزٌ نٌصت اآلية الكريمة عمى األصناؼ السبعة التي 

چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    چكما عدا ىذه األصناؼ يحٌؿ الزكاج منيٌف لقكؿ اهلل تعالى: , بينيما

 (.24النساء: )

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳٹ ٹ چ  .2

 (.50 األحزاب: )چۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

تحت كلد العمكمة, سكاء مف جية األعماـ أك ف دخؿ كاج ممٌ الزٌ  حؿٌ دٌلت اآلية الكريمة عمى 

, كذلؾ مف العمات, ككذلؾ عمى مف دخؿ تحت كلد الخؤكلة, سكاء مف جية األخكاؿ أك الخاالت

 .(2), فيتعٌدل الحٌؿ ألٌمتو مف بعدهعمى كجو العمكـ خالؿ بياف جكاز نكاح الٌنبي ليفٌ 

 

 

 
                                                           

وما بعدىا(.  7/298) الّتحفة(. الييتمي، 149، 3/148)(. األنصاري، أسنى المطالب 448، 5/447)وضة رّ ال، الّنووي( (1
 (.242، 3/241قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/272)ياية نّ ال، الّرمميوما بعدىا(.  4/289)مغني ال، الّشربيني

 وضع العمماء ضوابط لبعض األصناف الّسبعة حسب اآلتي:
 كلّ ). ضابط األخت: (َفبنتك َوَلَدىا من وَلْدتَ  أو َوَلْدتيا من كل)(. ضابط البنت:أمك فيي وَلَدكَ  من وَلَدتْ  أو وَلَدْتك من كلّ )ضابط األّم:

 . المصادر الّسابقة.(وَلَدْتك أنثى أخت كلّ ). ضابط الخالة: (فعّمتك وَلَدك ذكر أخت كل). ضابط العّمة: (فأختك أحُدىما أو أبواك ولَدىا من
 (. 6/271)ياية نّ ال، الّرممي(. 4/289)مغني ال، الّشربيني(. 7/298) الّتحفة(. الييتمي، 3/148)( األنصاري، أسنى المطالب (2
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ابط: فروع ابعرّ المطمب ال  .الضَّ

ف عمكف كاججؿ الزٌ يحـر عمى الرٌ  .1 ؛ ألٌنيٌف سكاء مف جية األب أك األـٌ  مف أٌمو, أك إحدل جٌداتو كا 

 .(1)أٌمياتو مجازا

ف نزلف؛ ألٌنيٌف بناتو مجازان  .2  .(2)يحـر عمى الٌرجؿ الٌزكاج مف ابنتو, أك الٌزكاج مف بنات أكالده كا 

 .(3)يحـر عمى الٌرجؿ نكاح أختو سكاء الٌشقيقة, أك ألب, أك ألـٌ  .3

ف نىزلفيحـر عمى الٌرجؿ نكاح  .4 ؛ ألٌنو إٌما عـٌ أك خاؿ ليٌف حقيقة أك بنات اإلخكة أك األخكات كا 

 .(4)مجازان 

ف عمكف؛ ألٌنيٌف إٌما عماتو  .5 يحـر عمى الٌرجؿ نكاح عٌماتو أك خاالتو سكاء مف جية األـٌ أك األب كا 

  .(5)كخاالتو حقيقة أك مجازان 

يحٌؿ لمرجؿ نكاح ابنة عٌمو أك عٌمتو أك ما تفرع عنيما, كذلؾ نكاح ابنة خالو أك خالتو أك ما تفرع  .6

  .(6)المحرمات في الٌنكاحالستثنائيٌف مف عنيما إذا انتفت مكانع الٌنكاح؛ 

: آخركجو في , ك في كجو تييقف أٌنيا مف مائو حىرمت عميوك نجبت منو بنتان إذا زنا رجؿ بامرأة فأ .7

 .(7)الحرمة مطمقان 

 

                                                           

(. 4/290)مغني ال، الّشربيني(. 7/298) الّتحفة(. الييتمي، 3/148)األنصاري، أسنى المطالب  (.5/447) الّروضة، الّنووي( (1
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يحـر عمى المرأة كعمى سائر محارميا نكاح كلدىا مف الزنا باإلجماع, عمى اعتبار أٌف االبف جزء  .8

 .(1), فيحـر عميو نكاح أٌمومف أٌمو كانفصؿ عنيا

, فيي ابنتو يحـر نكاح المنفٌية بالٌمعاف عمى نافييا كلك لـ يدخؿ بأٌميا؛ ألٌنيا ال تنتفي عنو قطعان  .9

 .(2), كما أٌنيا تحـر عمى سائر محارموبوكتمحؽ 

ابطالمطمب الخامس: استثناءات   .الضَّ

ابطيستثنى مف ىذا   :ما يأتي الضَّ

أف يتزكج رجؿ مف امرأة مجيكلة الٌنسب, يحٌؿ زكاج األخ مف اختو في حالة كاحدة, كىي  .1

قىيا أبكه بو كلـ يكف لو بٌينة, فيثبت الٌنسب ليا كيبقى الٌنكاح  ٌدقو الٌزكج, فاستٍمحى ـٍ ييصى قائمان إٍف ل

قو أبكىا بو كلـ يكف لو بٌينة,  ككذلؾ األمر فيما إذا تزكجت المرأة برجؿ مجيكؿ الٌنسب فاٍستٍمحى

ـٍ يصٌدٍقو الٌزكج فيثبت الٌنسب لو, كال يٍنفسخي الٌنكاح إٍف ل
(3). 

ح؛ إذ ال حرمة لماء نجبت منو بنتان جاز لو نكاحيا مع الكراىية في األصإذا زنا رجؿ بامرأة فأ .2

 .(4)عميوأجنبية  تعتبرالزنا ف
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اتػ   .(1)ظاع ِا ٠ؽشَ ِٓ إٌّغةأٟ: ٠ؽشَ ِٓ اٌشّ اٌصّ  اٌعَّ

 وفيو خمسة مطالب:

ابطل: معنى مفردات المطمب األوّ   .الضَّ

 أوال: المعنى لغة.

عان ًضعى مثاؿ سىًمع يىٍرضكرى  ,عضً رى الرىضاع: مأخكذ مف  كرىًضعان كرىضاعان كًرضاعان ع رىٍضعان كرىضى

 .(2)ٍرع أك الثٌدمشيٍرب المَّبىف مف الضَّ  كتعني: كرىضاعةن كًرضاعة

 ثانيًا: المعنى اصطالحًا.

الرىضاع: اسـ لحصكؿ لبف امرأة أك ما حصؿ منو في جكؼ طفؿ )معدة طفؿ أك دماغو(
(3). 

ابط: شرح المطمب الثّاني  .الضَّ

ابطيبٌيف ىذا   يحـر عميو ف إذا ارتضع مف غير أٌمو, ما يحـر عمى الرىضيع بسبب الٌرضاع الضَّ
فيحـر , خمس رضعات مشبعات كامميف ارتضع قبؿ بمكغو حكليفبالٌنسب إذا بالٌرضاع ما يحـر عميو 

حسب التٌفصيؿ  ات كالخاالت كبنات األخ كبنات األختيات كالبنات كاألخكات كالعمٌ األمٌ  عميو بالٌرضاع
ابطفي  كما يحـر مف  ,بالٌنسب كما تحـر عميو بعة تحـر عميو بالرَّضاع, فيذه األصناؼ السٌ (4)الٌسابؽ الضَّ

                                                           

(. 4/292)مغني ال، الّشربيني(. 7/300) الّتحفة(. الييتمي، 3/149)(. األنصاري، أسنى المطالب 210، المنياج )الّنووي( (1
 (.3/242قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/273)ياية نّ ال، الّرممي

 (. 8/125)(. ابن منظور، لسان العرب 2/400)غة ( ابن فارس، معجم مقاييس المّ (2
ياية ، النّ الّرممي(. 5/131)، المغني الّشربيني(. 284، 8/283) الّتحفة(. الييتمي، 3/415)األنصاري، أسنى المطالب  ((3
(6/172 .) 

 حسب اآلتي:لضبط المسألة  اً ( وضع العمماء لكل صنف من ىذه األصناف الّسبعة ضابط(4
رأٍة لك كّل امضابط األّم من الّرضاع: )ىي كّل َمْن أرَضَعْتك، أو أرَضَعت َمْن أرَضَعْتك، أو أرَضَعْت َمْن َوَلدك بواسطٍة أو غيرىا فأّمك، وكذ

البنت من الّرضاع: )ىي كّل امرأة اْرَتَضعت بمبنك أو لبن من ولْدَتو بواسطة أو غيرىا أو أرضعتيا امرأة ضابط  ولدت الُمرِضعَة أو الفحل(.
ن سفمن(.ولدتيا بواسطة أو غيرىا، وكذا ب ضابط أخت الّرضاع: )ىي كّل من أرَضعتيا أّمك أو ارَتَضعت بمبن  ناتيا من نسب أو رضاع وا 

واسطة أو غيرىا من نسب أو ضابط عّمة الّرضاع: )ىي كّل أخٍت لمفحل أو أخُت ذكٍر ولد الفحل ب .أو ولدْتيا ُمرِضَعتك أو الفحل(أبيك 
 ضابط خالة الّرضاع: )ىي كّل أخٍت لممرِضعة أو أخُت أنثى ولَدِت المرِضعَة بواسطة أو غيرىا مْن نسب أو رضاع(. رضاع(.

ى من بنات أوالد المرِضعة والفحل من الّرضاع والّنسب، وكذا كّل أنثى وضابط بنات اإلخوة وبنات األخوات من الّرضاع: )ىي كّل أنث
 .أرضعتيا أخُتك أو ارَتَضعت بمبن أخيك وبناتيا وبنات أوالدىا من نسب أو رضاع(

(. 7/300) الّتحفة(. الييتمي، 3/149)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/449)وضة رّ ال، الّنووي(. 9/511)الماوردي، الحاوي 
 (.3/242قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/273)ياية نّ ال، الّرممي(. 4/292)مغني ال، الّشربيني
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ابطالٌرضاع نكاح زكجة األب كزكجة االبف؛ لدخكليٌف في  إجراء األحكاـ الجارية في  كعميو يجب ,الضَّ
ع ابف ليا كلزكجيا؛ الٌنسب عمى الٌرضاع مف حيث التٌ  حريـ, فإذا أرضعت امرأة كلدان مف لبنيا فالكلد الميرضى
يعتبر الكلد الميرضع كابنيا الصمبٌي, كتنطبؽ عميو أحكاـ الكلد  كعميوألٌف الٌمبف ناتج بسبب الزكج, 

كأخكاتيا  ,أجدادهكآباؤىا  ,كأٌمياتيا جٌداتو ,كأبناؤىا إخكتو ,كبناتيا أخكاتو ,لو فتككف ميرضعتو أٌمان  ,الصمبي
 .(1)كجكىكذا حسب ترتيب الٌنسب, كما ينطبؽ عمى الميرضعة ينطبؽ عمى الزٌ  ,خاالتو

ابط دليلالث: المطمب الثّ   .الضَّ

 .(23 :الٌنساء) چگ گ ک ک ک کٹ ٹ چ .1

د عمى األـٌ أك األخت مف الرىضاعت اآلية الكريمة عمى حرمة العقنصٌ 
(2). 

 .(3)الٌنسب(اعة ما يحـر مف ضى يحـر مف الرَّ ) قاؿ: , أٌف النبي عف أـ المؤمنيف عائشة  .2

ما يجرم عميو الٌتحريـ بسبب الٌنسب, يجرم عميو بسبب الٌرضاع, ريؼ عمى أٌف الحديث الشٌ  نٌص 

 فيدخؿ في الٌتحريـ األٌميات, كالبنات, كاألخكات, كبنات اإلخكة كاألخكات, كالخاالت, كالعٌمات,

؛ لدخكليٌف زكجة األب, كزكجة االبف سكاء مف كقع عمييا الٌمفظ حقيقة أك مجازان, كما يحـر نكاح

 .(4)الٌشريؼ تحت الحديث

ابطابع: فروع المطمب الرّ   .الضَّ

ع مف امر  .1  أة العقد عمييا؛ ألٌنيا أٌمو مف الٌرضاع, كما يحـر عميو العقد عمىيحـر عمى مف ارتضى

 .(5)يٌف أٌمياتو مف الٌرضاع مجازان ؛ ألنٌ اتو مف الٌرضاعجدٌ 

                                                           

(. 7/300) الّتحفة(. الييتمي، 3/149)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/449)وضة رّ ال، الّنووي(. 9/511)الماوردي، الحاوي  ((1
 (.3/242قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/273)ياية نّ ال، الّرممي(. 4/292)مغني ال، الّشربيني

 (17/393) المطيعي، تكممة المجموع. (9/511) الحاويالماوردي،  ((2
 .لمسمم(. والّمفظ 1445(، برقم: )1/695). صحيح مسمم (5110، برقم: )(1088متفق عميو: صحيح البخاري ) ((3
(. 7/300) الّتحفة(. الييتمي، 3/149)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/449)وضة رّ ال، الّنووي .(9/511) الحاويالماوردي،  ((4

 (.3/242قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/273)ياية نّ ال، الّرممي(. 4/292)مغني ال، الّشربيني
 .الّسابقةالمصادر  ((5
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سكاء كانت ابنة مرضعتو الٌصمبٌية, أك ابنة أجنبٌية  عمى الٌرضيع نكاح أختو مف الٌرضاعيحـر  .2

ف نزلف خكاتو مف الٌرضاعأخكتو أك إنكاح بنات  كما يحـر عميو ,أرضعتيا ؛ ألٌف ما يحـر مف كا 

 .(1)الٌرضاع يحـر مف الٌنسب

ف عمكف عٌمتو أك خالتو مف الٌرضاعيحـر عمى الٌرجؿ نكاح  .3 ؛ ألٌف ما يحـر مف الٌرضاع يحـر كا 

 .(2)مف الٌنسب

؛ ألٌف ما يحـر بالٌنسب الرجؿ نكاح زكجة ابنو مف الٌرضاع, أك زكجة أبيو مف الٌرضاعيحـر عمى  .4

 .(3)يحـر بالٌرضاع

ـٌ كلد, فرضع مف كٌؿ كاحدة رضعة صار ابنا لمرجؿ .5 في األصٌح؛ ألٌف  إذا كاف لمرجؿ أربع نساء كأ

بيو مف الٌمبف الذم رضعو منيٌف بسببو, كبناءن عمى ذلؾ يحـر عميو نكاحيٌف؛ ألنيٌف مكطكآت أ

 .(4)لـ يرضع مف كٌؿ كاحدة خمس رضعات الٌرضاع ال أٌمياتو, كما أٌنو

عميو؛ ألٌنيا أصبحت أختو  , فإٌنيا تحـرإذا كاف في عصمتو زكجة صغيرة فأرضعتيا أٌمو أك أختو .6

 .(5)ةالثٌانيضاع في الحالة األكلى, كابنة أختو مف الٌرضاع في الحالة بالرٌ 

                                                           

(. 7/300) الّتحفة(. الييتمي، 3/149)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/449)وضة رّ ال، الّنووي(. 9/511)الماوردي، الحاوي  ((1
 (.3/242قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/273)ياية نّ ال، الّرممي(. 4/292)مغني ال، الّشربيني

 .الّسابقة( المصادر (2
(. 4/293)، المغني الّشربيني(. 7/302) الّتحفة(. الييتمي، 3/149)األنصاري، أسنى المطالب  (.5/451)وضة ، الرّ الّنووي( (3

 (.3/243قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/274)ياية ، النّ الّرممي
 بسبب القائمة األحكام يمغي ال الممك ألنّ  رضاع؛ بينيما وكان ممكو إذا الّذكر سالفة األصناف من صنف أيّ  وطء الّرجل عمىفائدة: يحرم 

(. 4/299)، المغني الّشربيني(. 7/309) الّتحفة(. الييتمي، 3/152)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/458)وضة ، الرّ الّنووي .الّرضاع
 (.3/246قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/279)ياية ، النّ الّرممي

(. 5/137)، المغني الّشربيني(. 8/291) الّتحفة(. الييتمي، 3/417)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/425)وضة ، الرّ الّنووي( (4
 (.4/65(. قميوبي، حاشية قميوبي )6/177)ياية ، النّ الّرممي

(. 5/140)، المغني الّشربيني(. 8/294) الّتحفة(. الييتمي، 3/420(. األنصاري، أسنى المطالب )6/432)وضة ، الرّ الّنووي( (5
 (.7/179)ياية ، النّ الّرممي
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, بطؿ نكاحو لزكجتو التي عمرىا أقٌؿ مف سنتيف أرضعت زكجتو الكبرل زكجتو الصغرل .7

ـٌ ابنت كطءالصغرل؛ ألٌنيا أصبحت ابنتو بالٌرضاع, كما يحـر عميو  و زكجتو الكبرل؛ ألٌنيا أ

  .(1)بالٌرضاع

ابطالمطمب الخامس: استثناءات   .الضَّ

ابطاستثنى بعض العمماء بعض الصكر مف ىذا   , كذىب جميكر العمماء إلى عدـ استثنائيا الضَّ

ابطمف   ؛ لعدـ انطباقيا عميو, كىذه الصكر ىي:الضَّ

 .(2)مكطكءة أبيوال يحـر عمى الرجؿ نكاح مف أرضعت أخاه أك أختىو؛ ألٌنيا ليست أٌمو كال  .1

 .(3)ال يحـر عمى الرجؿ نكاح مف أرضعت نافمتو؛ ألٌنيا ليست ابنتو كال مكطكءة ابنو .2

ـٌ زكجتو .3 ال يحـر عمى الرجؿ نكاح جدة كلده مف الٌرضاع؛ ألٌنيا ليست أٌمو كال أ
(4). 

 .(5)ال يحـر عمى الرجؿ نكاح أخت كلده مف الٌرضاع؛ ألٌنيا ليست ابنتو كال ربيبتو .4

ـٌ العـٌ كالعٌمةجكاز  .5  .(6)؛ ألٌنيا ليست جٌدتؾ ألبيؾ كال مكطكءة جٌدؾ ألبيؾمف الٌرضاع نكاح أ

ـٌ الخاؿ كالخالة .6  .(7)؛ ألٌنيا ليست جٌدتؾ ألٌمؾ كال مكطكءة جٌدؾ ألٌمؾمف الٌرضاع جكاز نكاح أ

أجنبية ليا جكاز نكاح أخك االبف مف الٌرضاع ألـٌ أخيو, أٌم أف يككف لممرأة ابف ارتضع مف امرأة  .7

ـٌ أخيو الذم أرضعتو أٌمو ؛ ألٌف الحرمة مف الٌرضاع تنطبؽ ابف, فابف األجنبية يحؽ لو نكاح أ

                                                           

(. 5/140)، المغني الّشربيني(. 8/294) الّتحفة(. الييتمي، 3/420(. األنصاري، أسنى المطالب )6/432)وضة ، الرّ الّنووي( (1
 (.7/179)ياية ، النّ الّرممي

(. 4/292)، المغني الّشربيني(. 7/300) الّتحفة(. الييتمي، 3/149)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/449)وضة ، الرّ الّنووي( (2
 (.3/243قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/273)ياية ، النّ الّرممي

 (.4/293)، المغني الّشربيني. الّسابقة( المصادر (3
 (.6/274)ياية ، النّ الّرممي. الّسابقة( المصادر (4
 (.7/301) الّتحفة(. الييتمي، 5/450)وضة ، الرّ الّنووي. الّسابقة( المصادر (5
(. 7/273)ياية ، النّ الّرممي(. 4/293)، المغني الّشربيني(. 7/301) الّتحفة(. الييتمي، 3/149)ألنصاري، أسنى المطالب ا( (6

 (.3/243قميوبي، حاشية قميوبي )

 .الّسابقة( المصادر (7
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ـٌ االبف الذم رضع مف األجنبٌية أجنبٌية عمى أبناء  عمى الشخص الذم رضع ال عمى أقاربو, فأ

 .(1)المرضعة

ابطاستثناء ىذه الصكر مف  األصؿ عدـ ـٌ األخ لـ يكف ألٌنيا ؛ ألٌنيا ال تندرج تحتوالضَّ , فتحريـ أ

ـٌ أخ؛ بؿ ألٌنيا أّـّ أك حميمة أب, كىذا غير متكفر في صكرة   .الٌرضاعأ

ـٌ نافمتؾ مف نسب؛ فألٌنيا بنتؾ, أك مكطكءة ابنؾ, كىذا غير متكفر في  أٌما تحريـ مرضعة أ

 .(2), كىكذا باقي الصكرمرضعة نافمتؾ

 

 

                                                           

(. 7/273)ياية ، النّ الّرممي(. 4/293)، المغني الّشربيني(. 7/301) الّتحفة(. الييتمي، 3/149)ألنصاري، أسنى المطالب ا( (1
 (.3/243قميوبي، حاشية قميوبي )

 .الّسابقةالمصادر  (.5/450)وضة ، الرّ الّنووي( (2
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اتػ ِّ  اٌس: اٌؼمذ ػٍٝ اٌثٕاخاٌصّ  اٌعَّ ٙاخ, ٚاٌذخٛي تاأل ِّ   .(1)ٙاخ ٠ؽشَ اٌثٕاخ٠ؽّشَ األ

 مطالب: ثالثةوفيو 

ابطل: شرح المطمب األوّ   .الضَّ

ابطيفيد ىذا  ف  الضَّ ؛ كذلؾ إذا دخؿ نزلفحرمة العقد عمى بنت الزكجة أك بناتيا أك بنات أبنائيا كا 

حاؿ خركجو عمى الراجح, أٌما  (2)كج حاؿ حياتيا بكطء صحيح أك فاسد أك استدخمت ماءه المحتـربيا الزٌ 

ـر ك كارتفع عقده عنيا جاز لو نكاح ابنتيا,  ,إذا لـ يدخؿ بيا الزكج عميو العقد أٌما إذا عقد عمى ابنتيا حى

ف عمكف ف عمييا أك عمى أٌمياتيا كا    .(3)لـ يدخؿ بابنتيا حرمة أبدٌية كا 

ابط دليلاني: المطمب الثّ   .الضَّ

 ں ں ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ  گ گٹ ٹ چ

 (.23 ساء:)النٌ چ ہ ۀ ۀ  ڻ ڻ ڻ ڻ

ية الكريمة, كما نٌصت اآلية لعمكـ اآلكجة دٌلت اآلية الكريمة عمى حرمة العقد عمى أٌميات الزٌ 

كذكر الحجكر خرج مخرج الغالب فال مفيـك لو ىنا,  ,عمى حرمة العقد عمى البنت إذا دخؿ الزٌكج بأٌميا

 .(4)حرج في العقد عمى البنتبأٌميا فال ج يدخؿ الٌزك  أٌما إذا لـ

 

                                                           

(. 4/294)مغني ال، الّشربيني(. 7/302) الّتحفة(. الييتمي، 3/150)(. األنصاري، أسنى المطالب 210، المنياج )الّنووي( (1
 (.3/244قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/274)ياية نّ ال، الّرممي

استدخمت ماءه فيو، أّما إذا لم يحّل لو وطء زوجتو فال  لذيا وقت( ال يكون الماء محترمًا إاّل إذا كان يحّل لمزوج وطء زوجتو في ال2)
محترمًا؛  ماؤه قبل العقد عمى امرأة ثّم عقد عمييا وتزّوجيا فأدخمت ماءه، فال يعتبر ماءهأنزل  ، كما لو زنا بامرأة، أومحترماً  ماؤهيعتبر 

 ماؤهفال يعتبر  منو، ستدخمت ماءه بعد أن بانتاوجتو ثّم ألّنو أنزلو في وقت ال يحّل لو وطؤىا، كذلك الحال فيما لو أنزل ثّم أبان ز 
 محترمًا.

 (.4/41قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/127)ياية نّ ال، الّرممي(. 5/84)مغني ال، الّشربيني(. 8/231) الّتحفةالييتمي، 
 الّتحفة(. الييتمي، 3/150)(. األنصاري، أسنى المطالب 17/382) المطيعي، تكممة المجموع(. 9/540)( الماوردي، الحاوي (3
 (.3/244قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/274)ياية نّ ال، الّرممي(. 4/294)مغني ال، الّشربيني(. 7/302)

 .الّسابقة(. المصادر 9/540)( الماوردي، الحاوي (4
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ابطالث: فروع المطمب الثّ   .الضَّ

ـٌ أراد أف يإذا عقد رجؿ عمى امرأة كلـ يدخؿ بيا .1 أٌميا  عقد عمى ابنتيا بعد أٍف رفع العقد عف, ث

 .(1)ألٌنو لـ يدخؿ بأٌمياجاز لو ذلؾ, 

ـر عميو ذلؾ سكاء دخؿ  .2 ـٌ أراد أف يعقد عمى أٌميا حى ؛ ألٌف العقد أـ ال بياإذا عقد رجؿ عمى امرأة ث

 .(2)ٌرـ األٌمياتحعمى البنات ي

ـٌ فارقيا كأراد أٍف يعقد عمى ابنة  .3 حـر عميو بنتيا أك ابنة ابنيا اعقد رجؿ عمى امرأة كدخؿ بيا, ث

 .(3)باألـٌ ؛ لدخكلو ذلؾ

ـٌ  .4 ـٌ فارقيا, ث ـر عميو ذلؾ؛ ألٌف جٌدتيا أٌميا عقد رجؿ عمى امرأة ث أراد أف يعقد عمى جٌدتيا حى

 .(4)مجازان, كالعقد عمى البنات يحٌرـ األميات

ـٌ ماتت قبؿ الٌدخكؿ بيا, فدخؿ بيا بعد المكت  .5 لو نكاح ابنتيا؛ ألٌف  جازإذا عقد رجؿ عمى امرأة ث

 .(5)خكؿ حاؿ حياتياال بٌد مف الدٌ  ؛ ألٌنوالدخكؿ بعد المكت ال يسٌمى دخكالن 

ابطالمطمب الثّالث: استثناءات   .الضَّ

ابطيستثنى مف ىذا   يا تىحـر عميو كلك لـ يدخؿ حيث إنٌ حالة كاحدة تتمٌثؿ في بنت الٌمعاف  الضَّ

 .(6)فال تنتفي عنو بالٌمعاف ليا حكـ الٌنسب إذا استمحقيا بو الٌزكجبأٌميا عمى األصح؛ ألٌف المنفٌية 

                                                           

 الّتحفة(. الييتمي، 3/150) (. األنصاري، أسنى المطالب17/382) المطيعي، تكممة المجموع(. 9/540)( الماوردي، الحاوي (1
 (.3/244قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/274)ياية نّ ال، الّرممي(. 4/294)مغني ال، الّشربيني(. 7/302)
 .الّسابقةالمصادر  (2)

 .الّسابقة( المصادر (3
 .الّسابقة( المصادر (4
(. 3/244قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/274)ياية نّ ال، الّرممي(. 4/294)مغني ال، الّشربيني(. 7/302) الّتحفة( الييتمي، (5

 (.3/363)جريد ، التّ البجيرمي

(. 4/295)مغني ال، الّشربيني(. 7/302) الّتحفة(. الييتمي، 3/150)(. األنصاري، أسنى المطالب 7/109)وضة رّ ال، الّنووي( 6)
 (.3/363)جريد ، التّ البجيرمي(. 3/244قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/274)ياية نّ ال، الّرممي
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اتػ ِد ػ١ٍٗ شُ ؼَ  سخ روشا  : ٠ؽشَ اٌعّغ ت١ٓ وً اِشأذ١ٓ أ٠رّٙا لذّ اٌساٌصّ  اٌعَّ

  .(1)األخشٜ

 ثالثة مطالب: وفيو

 .(حرم تناكحيما ضاع لو فرضت إحداىما ذكراً امرأتين بينيما قرابة أو رَ  كلّ )وفي لفظ آخر: 

ابط: شرح لاألوّ المطمب   .الضَّ

ابطيبٌيف ىذا   , كذلؾ بالعقد عمييٌف مع أك رىضاع قرابة كاتي بينيفٌ المٌ  ساءنٌ الالجمع بيف  حرمة الضَّ

رجؿ كاحد, أك العقد عمى إحداىٌف في عٌدة األخرل, أك أٍف يجمع بينيما في الكطًء بًمٍمؾ  عمى ذٌمةبقائيٌف 

فيحـر الجمع بيف األختيف مف نسب أك  معداكة بينيٌف,لكنشر  كاألرحاـ لألكاصرلما فيو مف تقطيع  ؛اليميف

يذه ف ,ك رضاع, أك بيف البنت كأٌمياا, أك بيف البنت كخالتيا مف نسب أرضاع, أك بيف البنت كعٌمتي

كالجمع بيف األختيف, فإذا طٌمؽ األكلى كانتيت عٌدتيا جاز لو نكاح  تككف عمى سبيؿ التأقيتقد الحرمة 

كاتي ال يجكز الجمع ساء المٌ النٌ  كلمعرفة, حرمة أبدية أك عمى التأبيد كالعقد عمى البنت يحٌرـ األـٌ  أختيا,

ـ نفرضيا تي لالٌ  مف كاجزٌ ال عمييا يحـر التي فرضناىا ذكران  ذكرنا, فإذا كجدنا أفٌ  اىفٌ فرض إحدنبينيٌف 

  .(2)الجمع بينيما ةحرمب , حكمنامانع مف مكانع الٌنكاح كجكدل ؛ذكران 

ابط دليل: انيالثّ المطمب    .الضَّ

 (.23ساء: ) النٌ چ﮳ ﮲ ۓ ۓ  ے ے ھ ھچ قاؿ تعالى: .1

؛ لما فيو ىؿ الجاىمية قبؿ اإلسالـأالذم كاف يفعمو  نت اآلية الكريمة حرمة الجمع بيف األختيفبيٌ 

 .(3)نيمايلمعداكة ب لمرحـ كبثٌ مف تقطيع 

                                                           

، 4/298)مغني ال، الّشربيني(. 7/307) الّتحفة(. الييتمي، 3/152)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/457)وضة رّ ال، الّنووي( (1
 (.3/245قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/278)ياية نّ ال، الّرممي(. 299
وما بعدىا(.  7/207) الّتحفةوما بعدىا(. الييتمي،  17/289) المطيعي، تكممة المجموعوما بعدىا(.  5/457)وضة رّ ال، الّنووي(2) 

 (.246، 3/245قميوبي، حاشية قميوبي )(. 279، 6/278)ياية نّ ال، الّرممي(. 299، 4/298)مغني ال، الّشربيني
 المصادر الّسابقة. ((3
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گ گ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ ں ں ٹ ٹ چ .2

 (.23 ساء:)النٌ چڻ ڻ ڻ ڻ  ۀ ۀ ہ 

 بٌينت اآلية حرمة الجمع بيف األـٌ كبنتيا عمى ذٌمة رجؿ كاحد.

تيا, كال بيف المرأة )ال يجمع بيف المرأة كعمٌ  :قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  عف أبي ىريرة  .3

 .(2)(ة عمى بنت األخ, كال ابنة األخت عمى الخالةال تنكح العمٌ ) . كفي ركاية:(1)كخالتيا(

حرمة الجمع بيف العمة كبنت أخييا, كبيف الخالة كبنت أختيا  بمنطكقو عمىالحديث الشريؼ  دؿٌ 

كما يدٌؿ الحديث  ,(3)الٌرضاعسب يحـر بك رضاع؛ ألٌف ما يحـر بالنٌ سكاء مف نسب أ أك العكس

 الجمع بيف البنت كأٌميا في الٌنكاح مف باب أكلى.ريؼ عمى عدـ جكاز الشٌ 

ابط: فروع الثثّ المطمب ال  .الضَّ

رض إحدل األختيف ذكران يصبح أخا بعد فألٌنو  ؛في ذٌمتو معان  أختيفبيف جمع اليحـر عمى الرجؿ  .1

 .(4)فيحـر عميو نكاح أختو ,ليا

البنت ذكران ألصبحت ابف أخييا لك فرضت ألٌنو  ؛رأة كعٌمتيابيف المجمع ال يحـر عمى الٌرجؿ .2

 .(5)حت عٌمان لمبنت فيحـر عميو نكاح ابنة أخيوفيحـر عميو نكاح عٌمتو, كبفرض العٌمة ذكران ألصب

البنت ذكران ألصبحت ابف أختيا  تألٌنو لك فرض ؛مرأة كخالتيايحـر عمى الٌرجؿ الجمع بيف ال .3
فيحـر عميو نكاح ابنة لمبنت فيحـر عميو نكاح خالتو, كبفرض الخالة ذكران ألصبحت خاالن 

 .(6)أختو
                                                           

 (.1408(، برقم: )671، 1/670)صحيح مسمم (. 5109(، برقم: )1088مّتفق عميو: صحيح البخاري )(1) 
 والّمفظ لمسمم. (.1408(، برقم: )1/671)صحيح مسمم (. 5109(، برقم: )1088مّتفق عميو: صحيح البخاري ) (2)
 إحياء (، دار9/190الحجاج ) بن مسمم صحيح شرح ، المنياج(ىـ676: ت) النووي شرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبو الّنووي، ((3

 (.ه1392 ،2بيروت، )ط: -العربي التراث
(. 4/298)(. الّشربيني، المغني 7/207)الييتمي، الّتحفة  (.3/152)األنصاري، أسنى المطالب (. 5/457)( الّنووي، الّروضة (4

 (.3/245قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/278)الّرممي، الّنياية 
 .الّسابقة( المصادر (5

 .الّسابقةالمصادر (6) 
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يحـر عمى الٌرجؿ الجمع بيف األختيف مف الٌرضاع, أك الجمع بيف البنت كعٌمتيا, أك البنت كخالتيا  .4

 كذلؾ عميو نكاح األخرل حسب التٌفصيؿ الٌسابؽ مف الٌرضاع؛ ألٌنو لك فرضت إحداىٌف ذكران لحـر

 .(1)بسبب الٌرضاع

يحـر عمى الٌرجؿ الجمع بيف البنت كأٌميا؛ ألٌنو لك فرضت البنت ذكران ألصبحت ابف المرأة فيحـر  .5

  .(2)كالد البنت فيحـر عميو نكاح ابنتو عميو نكاح أٌمو, كلك فرضت األـٌ ذكران ألصبحت

ـٌ اآلخر فتنجب كٌؿ  عمى الٌرجؿ يحـر .6 الجمع بيف عٌمتيف معان, كذلؾ بأٍف يتزٌكج كٌؿ مف الرجميف أ

 .(3)كاحدة بنتان فتككف كٌؿ بنت عٌمة األخرل

, كذلؾ بأٍف يتزكج كٌؿ مف الرجميف بنت اآلخر فتنجب كٌؿ عمى الرجؿ الجمع بيف خالتيف معان يحـر  .7

 .(4), فتككف كٌؿ بنت خالة األخرل ألبكاحدة بنتان 

جؿ جمع عٌمة كخالة لبعضيما, كصكرة المسألة: أٍف يتزكج رجؿ امرأة كابنو أٌميا, يحـر عمى الرٌ  .8

كٌؿ كاحدة منيما بنتان, عندىا تككف بنت االبف خالة بنت األب, كتككف زكجة األب أختيا ألـٌ,  فتمد

  .(5)كبنت األب عٌمة بنت االبف؛ ألٌف بنت األب أخت االبف ألب, فيحـر الجمع بينيما

 
 
 

                                                           

(. 4/298)(. الّشربيني، المغني 7/207)الييتمي، الّتحفة  (.3/152)األنصاري، أسنى المطالب (. 5/457)الّنووي، الّروضة  ((1
 (.3/245قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/278)الّرممي، الّنياية 

 .الّسابقةالمصادر  ((2
، (3/104) شرح كنز الدقائق البحر الرائق ،ىـ(970: تالدين بن إبراىيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري )ين ز  ( ابن نجيم،(3

تار عمى الدر المختار شرح تنوير ححاشية رد المىـ(، 1307)ت:  أحمد بن عبد الغني بن عمرابن عابدين، . (2)ط دار الكتاب اإلسالمي
. البيوتي، منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن (م2000-ىـ1421، )عة والنشردار الفكر لمطبا، (39، 3/38)األبصار 
-ىـ1414 :1، )طعالم الكتب، (2/655)دقائق أولي النيى لشرح المنتيى المعروف بشرح منتيى اإلرادات  ،ىـ(1051: تإدريس )
 .(م1993

 .الّسابقةالمصادر  ((4
عبد اهلل بن عبد المحسن تحقيق:  (،8/242)الفروع  ،ىـ(763: تبن محمد بن مفرج )أبو عبد اهلل محمد بن مفمح  ( ابن مفمح،(5
 (.2/655)البيوتي، شرح منتيى اإلرادات  (.مـ 2003-ىـ 1424 :1بيروت، )ط-سالةمؤسسة الرّ ، ركيالتّ 
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 فائدة:
الجمع بيف أخت الرجؿ ألٌمو كأختو ألبيو؛ لعدـ حرمة الجمع بينيما بتقدير ذككرة أحدىما,  ال يحـر .1

قد  امرأة, كصكرة المسألة تتمثؿ في أف تككف عف األخرل نسب كٌؿ كاحدة يختمؼ حيث إفٌ 

ـٌ ا ككاف عند ىذا  رجؿ آخر فأنجبت منو كلدان,بفصال فتزكجت نتزكجت برجؿ فأنجبت منو بنتان, ث

 .(1)الرجؿ بنتا مف امرأة أخرل

ـٌ زكجيا أك ابنتو؛ إذ  .2 يحٌؿ لمرجؿ الجمع بيف المرأة كزكجة أبييا, كما يحٌؿ لو الجمع بيف المرأة كأ

يما بفرض إحداىما ذكران,  ليس بينيما قرابة أك رضاع كال رحـ يخشى قطعيا, مع أٌنو يحـر نكاحي

  .(2)لكٌف ىذه الحرمة تككف بالمصاىرة

 

 

 

 

 

  

                                                           

، 4/298)، المغني الّشربيني(. 7/307) الّتحفة(. الييتمي، 3/152)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/457)وضة ، الرّ الّنووي( (1
 (.3/246قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/278)ياية ، النّ الّرممي(. 299

 .الّسابقة( المصادر (2
 .عميو محّرمة الموطوءة ألنّ  األخرى؛ وطء لو جاز بشبية فوطئيا الّرضاع من أختو ممك أو مجوسية إحداىما أختين رجل ممكإذافائدة:
(. 4/299)مغني ال، الّشربيني(. 7/310) الّتحفة(. الييتمي، 3/153)(. األنصاري، أسنى المطالب 459، 5/458)وضة رّ ال، الّنووي
 (.3/366)جريد ، التّ البجيرمي(. 6/280)ياية نّ ال، الّرممي
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اتػ   .(1)ظّغ أوصش ِٓ أستغ ٔغاء ٌٗ ١ٌظ اٌؽشاتغ: اٌشّ  اٌعَّ

 وفيو أربعة مطالب:

ابطل: شرح المطمب األوّ   .الضَّ

ابطيبٌيف ىذا    ربعفإذا زاد العدد عف أ ,عمى ذٌمتو كاز جمع الحٌر ألكثر مف أربع نساءعدـ ج الضَّ

 .(2)كجب عميو ترؾ ما زاد عف ذلؾ نساء

ابط دليلاني: المطمب الثّ   .الضَّ

 ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌٹ ٹ چ  .1

 (.3: الٌنساء)چ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ

 بٌينت اآلية الكريمة أٌف الحر يجكز لو نكاح امرأتيف أك ثالث أك أربع؛ ألٌف الكاك في ىذا المكضع

منتـ العدؿ, أك أانكحكا اثنتيف بدؿ كاحدة إٍف  كف معنى اآلية الكريمةكعميو يك, لمبدليةجاءت 

انكحكا ثالثان بدؿ اثنتيف إٍف أمنتـ العدؿ بينيٌف, أك انكحكا أربعان بدؿ ثالثة إف أمنتـ العدؿ بينيٌف, 

( ڱڱ ڱ ڱ ڳ)  تعالى: وكال يحٌؿ أكثر مف أربع, كاآلية فييا خطاب لألحرار دكف العبيد لقكل

 .(3)العبد ال يممؾ حيث إفٌ 

 

                                                           

(. 4/300)مغني ال، الّشربيني(. 7/310) الّتحفة(. الييتمي، 3/153)(. األنصاري، أسنى المطالب 211، المنياج )الّنووي( (1
 (.3/246قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/280)ياية نّ ال، الّرممي

 فائدة: أجمع العمماء عمى أّن العبد ال يحّل لو جمع أكثر من امرأتين عمى ذّمتو؛ ألّنو عمى الّنصف من الحّر. المصادر الّسابقة.
(. الييتمي، 3/153)وما بعدىا(. األنصاري، أسنى المطالب  5/459)وضة رّ ال، الّنوويوما بعدىا(.  9/430)( الماوردي، الحاوي (2

  (.247، 3/246قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/280)ياية نّ ال، الّرممي(. 302، 4/301)مغني ال، الّشربيني(. 7/310) الّتحفة
 بعدىا(.وما  5/15)ن آا(. القرطبي، الجامع ألحكام القر وما بعدى 7/543)بري، جامع البيان ( الطّ (3
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 : : أٌف غىٍيالف بف سممة الثقفي أسمـ كعنده عشر نسكة, فقاؿ لو الٌنبيعف عبد اهلل بف عمر .2

(1)()أمسؾ أربعان كفارؽ سائرىفٌ 
. 

ابطالث: فروع المطمب الثّ   .الضَّ

إذ ليس إلحداىٌف بطؿ نكاحيٌف جميعان معا في عقد كاحد,  ا عقد حرّّ عمى أكثر مف أربع نساءإذ .1

 .(2)نساء جمع أكثر مف أربعأف يالحٌر ال يحٌؿ لو , كما أٌف بالٌنكاحأكلكية عمى غيرىا 

 الزيادة عمى العدد الشرعي ألفٌ  ؛عقد الحٌر عمى خمس نساء مرتبان, بطؿ العقد عمى الخامسة إذا .2

 .(3)حصمت بو

, أٌما لوال تحٌؿ إذا كاف عند الحٌر أربع نساء فطٌمؽ إحداىٌف طالقان بائنان جاز لو نكاح غيرىا؛ ألٌنيا  .3

ـٍ يحٌؿ لو  ,ٌخر إسالميا عف إسالموأك تأ ,أك ارتٌدت بعد الدخكؿ بيا ,إذا طٌمقيا طالقان رجعيان  ل

جمع أكثر مف أربع لو ال يحٌؿ ك  ا ال تزاؿ في حكـ زكجتو,ي؛ ألنٌ نكاح غيرىا حتى تنقضي عٌدتيا

 .(4)عمى ذٌمتو نساء

                                                           

(، 9/466)صحيح ابن حّبان ، البستي،  (.1128(، برقم: )3/435)رمذي سنن التّ  (.43(، برقم: )2/16)افعي ( مسند اإلمام الشّ (1
 (. 14041(، برقم: )7/294)(. البييقي، السنن الكبرى 4158برقم: )
قفي أن الزىري، قال: حدثت عن محمد بن سويد الث رمذي: قال البخاري: ىذا الحديث غير محفوظ والمحفوظ ما رواه شعيب عنقال التّ 

فمما  ، وفيووفيو فأسمم وأسممن معو ،عن ابن عمر أن غيالن بن سممة الثقفي أسمم وعنده عشر نسوة الحديثغيالن أسمم الحديث...
و ابن القطان عمى صحة ب كان زمن عمر طمقيّن فقال لو عمر: راجعيّن. ورجال إسناده ثقات ومن ىذا الوجو أخرجو الدارقطني واستدل

 (.368، 3/367)مخيص الحبير ، التّ العسقالني حديث معمر.
 الّتحفة(. الييتمي، 3/153)(. األنصاري، أسنى المطالب 460، 5/459)وضة رّ ال، الّنووي(. 9/434)الماوردي، الحاوي  ((2
  (.247، 3/246قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/280)ياية نّ ال، الّرممي(. 302، 4/301)مغني ال، الّشربيني(. 7/310)

 .الّسابقة( المصادر (3
 باستثناء الحاوي. الّسابقة( المصادر (4
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ـٌ أسمـ الزٌ إذا كاف عند الحٌر ثماني نساء في الكفر مدخكؿ بيٌف  .4 كج قبؿ انقضاء فأسمـ أربع منيٌف ث

ـٌ أسمـ الباقيات قبؿ انقضاء عٌدتيٌف أك كٌف كتابيات اختار أٌيان منيٌف سكاء مف األكلىيات  عٌدتيٌف ث

 .(1)مى أف ال يزيد عف العدد الشرعيٌ أك األىخيرات ع

ابطابع: استثناءات المطمب الرّ   .الضَّ

ؼ عمى الحاجة, كالحٌر الذم ال يقدر عمى كذلؾ في كٌؿ نكاح تكقٌ ال يحٌؿ لمحر أكثر مف كاحدة  

 .(2)فال ينكح إاٌل أمة كاحدة, ككالمجنكف كالسفيو فال يحٌؿ لو أكثر مف كاحدة حٌرةال نكاح

  

                                                           

(. 4/324)، المغني الّشربيني(. 7/338) الّتحفة(. الييتمي، 3/167)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/493)وضة ، الرّ الّنووي( (1
 (.3/259قميوبي )قميوبي، حاشية (. 6/303)ياية ، النّ الّرممي

 (.4/304)، المغني الّشربيني( (2
ّن أحكام فوائد: الفائدة األولى: أحكام الممك تتعارض مع أحكام الّنكاح، وعميو إذا ممك أحد الّزوجين اآلخر أو ممك جزءًا منو بطل الّنكاح؛ أل 

ويسقط الّنكاح ألّنو األضعف، وبناء عمى ما سبق وضع الممك أقوى من أحكام الّنكاح، فإذا اجتمعا معًا فإّن الممك يثبت ألّنو األقوى 
ابط ما يأتي: الّنكاح انفسخ اآلخر من جزءاً  الزوجين أحد ممك إذاالعمماء ضابطًا ليذه األحكام بقوليم: )  (، ويستثنى من ىذا الضَّ

 إذا الزوجة في الحال كذلك، الممك وىو الفسخ سبب لزوال نكاحو؛ ينفسخ لمْ  بيعو فسخ ثمّ ، الخيار بشرط زوجتو الّرجل اشترى إذا .1
 .الخيار بشرط زوجيا اشترت

 السّيد قال إذا فيما الحال كذلك، لسّيده ممك العبد يممكو ما ألنّ  الّنكاح؛ ينفسخ ولم الشراء صح زوجتو بشراء لعبده السّيد أذن إذا .2
 .لعبدا دون لمسّيد الممك فيستقرّ ، لمسّيد وقع الّشراء ألنّ  الّنكاح؛ ينفسخ ولمْ  الشراء صحّ ، لي اشترىا: أمة ذّمتو في الذي لعبده

، الّشربيني(. 315، 7/314) الّتحفة، الييتمي(. 3/157) المطالب أسنى، األنصاري(. 17/412) ينظر: المطيعي، تكممة المجموع
 (.369، 3/368) الّتجريد، البجيرمي(.3/248)قميوبي، حاشية قميوبي (. 284، 6/283) الّنياية، الّرممي(. 4/304) المغني

 :عدة بشروط أمة نكاح لو جاز حّرة نكاح عمى قادراً  يكن لم فإذاالفائدة الثّانية: ال يجوز لممسمم نكاح أمة إذا كان قادرًا عمى نكاح حّرة، 
 .لالستمتاع تصمح كتابية ولو حّرة ذّمتو عمى يكون ال أنْ  .1
 .صداقيا عمى القدرة لعدم أو لعدميا الحّرة نكاح عمى القدرة عدم .2
 .تقواه وضعفِ  شيوتو لقّوة الّندرة عمى ال الغالب في الزنا في الوقوع من الخوف .3
 .مسممة األمة تكون أنْ  .4

ابط  ، مجنونة أو، رتقاء أو، الجماع تحتمل ال صغيرة الحّرة تكون كأن، بيا لالستمتاع صالحة غير الحّرة كانت إذا ماويستثنى من ىذا الضَّ
 .وجو في األمة نكاح فمو، ىِرمة أو

(. بعدىا وما 7/315) الّتحفة، الييتمي(. بعدىا وما 3/157) المطالب أسنى، األنصاري(. بعدىا وما 5/466) الّروضة، الّنوويينظر:
 (. بعدىا وما 3/248)قميوبي، حاشية قميوبي (. بعدىا وما 6/284) الّنياية، الّرممي(. بعدىا وما 4/304) المغني، الّشربيني
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  تاب اٌخ١اس فٟ إٌّىاغ: ظٛاتػ اٌّشاتغاٌّثؽس 
 :واحد ضابطوفيو 

اتػ    .(1)ٌٍخ١اس اٌّٛظثح ٌٍفغخ لثً إٌّىاغ ِغمػ اٌؼٍُ تاٌؼ١ٛب: اٌعَّ

  وفيو أربعة مطالب:

ابطل: شرح المطمب األوّ   .الضَّ

ابطيفيد ىذا  ا مبذلؾ فميس لي المكجبة لمفسخ قبؿ الٌنكاح كرضيا بالعيكب الٌزكجيف إذا عمماأٌف  الضَّ
, (2)ىي البرصك  الٌنكاح سبعةالمكجبة لفسخ ا في ذلؾ, كالعيكب ما لحقيمفسخ الٌنكاح؛ إلسقاطيحٌؽ في ال

أك , (6)اءرتقأك كانت الزكجة  ,(5), كالتَّعنيف(4)متقطعان, كالجىبُّ  , كالجنكف سكاء كاف مطبقان أك(3)كالجذاـ
حيث أٌف ىذه العيكب إٌما مانعة مف  ,كما سكل ىذه العيكب ليس فييا خيار الفسخ عمى الصحيح ,(7)اءقرن

  .(8)الكطء الذم ىك أحد مقاصد الٌنكاح, أك أف الٌنفكس تعاؼ الكطء مع كجكد ىذه العيكب
مرض الٌسرطاف, نظر عند العمماء المعاصريف ككجكد االقتصار عمى ىذه العيكب  لكف في

 .بحثو مجاؿ ىذا ليسلكف  ,-نقص المناعة المكتسبة–كاإليدز 

                                                           

 (.334، 4/333)، المغني الّشربيني(. 504ظائر )يوطي، األشباه والنّ ( السّ (1
 الجسد. في يقع بياض, وقصد به هنا لونو سائرَ  تخالف ُلْمَعةٌ  الشيء في يكون أن ىو ( البرص:(2
 (.7/5) العرب لسان، منظور ابن(. 1/219) الّمغة مقاييس معجم، فارس ابن
 المقطوع: واألجذم. األصابع لتقطع سمي والجذام وغيره، الحبل من القطعة والجذمة جذما، الشيء جذمت يقال القطع، ىو :( الجذام(3
 .الجذام داء من أطرافو تيافتت إذا ومجذم ومجذوم أجذم رجل: ويقال. اليد
 (.12/87) العرب لسان، منظور ابن(. 1/439) الّمغة مقاييس معجم، فارس ابن
 .وخصياه ذكره استؤصل قد الذي الخصي: والمجبوب القطع، ( الَجبُّ ىو:(4
 (.1/249) العرب لسان، منظور ابن(. 1/423) الّمغة مقاييس معجم، فارس ابن
 يريدىّن. وال الّنساء يأتي ال الذي الحبس، والِعّنين:( الَتعنين: (5
 (.13/291) العرب لسان، منظور ابن(. 4/21) الّمغة مقاييس معجم، فارس ابن
صالحو وىوالرتق: ضد الفتق.  ((6 ابن  .انضمامو لشدة فرجيا يجوز الذكر يكاد ال التي الفرج المنضمة المرأة ، والرتقاءإلحام الفتق وا 

 (.10/114)منظور، لسان العرب 
 ابنالقرن.  كمو لذلك يقالو  عظم، أو ،مرتتقة لحمة أو ،غميظة غدة إما فيو، الذكر سموك من يمنع مانع فرجيا في القرناء: التي ((7

 (.13/291) العرب لسان، منظور
(. 346، 7/345)حفة (. الييتمي، التّ 178، 3/175)(. األنصاري، أسنى المطالب وما بعدىا 5/510)وضة ، الرّ الّنووي( (8

 (.3/262قميوبي، حاشية قميوبي )(. 309، 6/308)ياية ، النّ الّرممي(. 334، 4/333)، المغني الّشربيني



-116- 
 

ابط دليلاني: الثّ المطمب   .الضَّ

 مف تفر كما المجذكـ مف كفر صفر, كال ىامة كال طيرة, كال عدكل ال):  اهلل رسكؿ قاؿ .1

 .(1)(األسد

حٌث الحديث الٌشريؼ عمى الفرار مف مرض الجذاـ؛ ألٌنو قد يككف سببان في اإلصابة بالمرض, 

كرضيا بذلؾ  ٌنكاحقبؿ ال وف باالٌزكجيو إذا عمـ عمعمى أٌنو أحد العيكب المكجبة لمفسخ, ك مما يدٌؿ 

 . (2)فسخ؛ ألسقاطيما لحٌقيما, كيقاس عميو باقي العيكبالسقط حٌقيما في 

خيار الرد بالعيب؛ لعممو بذلؾ, في المبيع مف عيكب كرضي بيا, فميس لو إذا عمـ المشترم ما  .2

ا حؽ خيار الرد بالعيب؛ مبالعيب قبؿ العقد, فميس لي إذا عمـ الٌزكجاففالٌنكاح  كيقاس عميو

 .(3)بوا ملعممي

ابطالث: فروع المطمب الثّ   .الضَّ

ـٌ أراد الفسخ بو  يف جنكف مطبؽ أك متقطع, كعمـالزكجأحد إذا كاف ب .1 اآلخر قبؿ الٌنكاح كقبؿ بو, ث

 .(4)بو قبؿ العقد بعد ذلؾ, سقط حٌقو في الفسخ؛ لعممو

ـٌ أرادت الفسخ بعد الٌنكاح, فميس ليا ذلؾكجة بما رضيت الزٌ  .2 في زكجيا مف جذاـ, ث
(5). 

 لو سيفم الٌنكاح بعد الفسخ أراد ثـٌ  احكالنٌ  قبؿ بذلؾ الٌزكج كعمـ قرناء أك رتقاء الٌزكجة كانت إذا .3

 .(6)الٌنكاح قبؿ لحٌقو إلسقاطو ذلؾ؛

                                                           

 .(5707، برقم: )(1197) صحيح البخاري ((1
 (.6/310)ياية ، النّ الّرممي (.4/334)(. الّشربيني، المغني 7/347)حفة (. الييتمي، التّ 9/342)الماوردي، الحاوي  ((2
 (.6/310)ياية ، النّ الّرممي (.4/334)(. الّشربيني، المغني 7/347)حفة الييتمي، التّ ( (3
، المغني الّشربيني(. 346، 7/345)حفة (. الييتمي، التّ 178، 3/175)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/510)وضة ، الرّ الّنووي( (4
 (.3/262قميوبي، حاشية قميوبي )(. 309، 6/308)ياية ، النّ الّرممي(. 334، 4/333)

 .الّسابقة( المصادر (5
 المصادر الّسابقة. ((6
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ـٌ إذا كاف بالزٌ  .4 ٌب كعممت بو الزكجة قبؿ العقد, ث أرادت الفسخ بعد الٌنكاح فميس ليا كج برص أك جى

 .(1)؛ إلسقاطيا لحٌقيا قبؿ الٌنكاحذلؾ

ابطابع: استثناءات المطمب الرّ   .الضَّ

ابطيستثنى مف ىذا   إذا كاف الزكج عٌنينان, فمك عممت بو الزكجة قبؿ العقد حالة كاحدة كىي  الضَّ

لمقاصد  اتومنافلكاف ليا خيار الفسخ بعد الٌنكاح عمى المذىب كلك كاف قادران عمى جماع غيرىا؛ 

 .(2)الٌنكاح

  

                                                           

، المغني الّشربيني(. 346، 7/345)حفة (. الييتمي، التّ 178، 3/175)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/510)وضة ، الرّ الّنووي( (1
 (.3/262قميوبي، حاشية قميوبي )(. 309، 6/308)ياية ، النّ الّرممي(. 334، 4/333)

(. 6/309)ياية ، النّ ّرمميال(. 4/334)، المغني الّشربيني(. 7/346)حفة (. الييتمي، التّ 3/178)( األنصاري، أسنى المطالب (2
 (.3/262قميوبي، حاشية قميوبي )
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 اٌفصً اٌّشاتغ

 ظٛاتػ وراب اٌّصذاق, ٚاٌمَْغُ, ٚاٌخٍغ

 

 ثالثة مباحث: وفيو

 .الّصداقتاب : ضوابط كاألّولالمبحث 

 َقْسم.الكتاب : ضوابط الثّانيالمبحث 

 .لخمعاكتاب : ضوابط الثّالثالمبحث 
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ياٌّثؽس  ّٚ  األ

 ظٛاتػ وراب اٌّصذاق
 

 ثمانية ضوابط: وفيو

ابط  .َصداقاً  صحَّ  مبيعًا وثمناً  ل: ما صحَّ ألوّ ا الضَّ

ابط  .مضمون ضمان عقدوج قبل القبض ن في يد الزّ داق المعيّ الصّ الثّاني:  الضَّ

ابط  .ل ما لم يدخل بياوجة حبس نفسيا لقبض المير المعّين والحاّل ال المَؤجّ الث: لمزّ الثّ  الضَّ

ابط  .ابع: يسَتِقّر المير بوطٍء، أو بموت أحدىماالرّ  الضَّ

ابط  .داقكاح ال يفسد بفساد الصّ الخامس: النّ  الضَّ

ابط  .في مثمو اادس: مير المثل ما يرغب بيالسّ  الضَّ

ابط  .هابع: الفرقة قبل الوطء منيا أو بسببيا تسقط المير، وما ال كطالق يَشّطر السّ  الضَّ

ابط امن: لمطّمقة قبل وطء متعٌة إن لم يجب شطر مير، وكذا لموطوءة في األظير، الثّ  الضَّ

 .وفرقة ال بسببيا كطالق
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اتػ ي: ِا صػَّ ِث١ؼا  ٚشّٕا  صػَّ َصذالا   اٌعَّ ّٚ األ
(1).  

 وفيو خمسة مطالب:

ابطالمطمب األّول: معنى مفردات   .الضَّ

 أّواًل: المعنى لغًة:

ديؽه, كسيمّْيى بذلؾ لقٌكتو كأنَّو حؽّّ  ٍمعييىا ًفي أىدنى اٍلعىدىًد أىٍصًدقةه, كىاٍلكىًثيًر صي داؽي: مىٍيري المرأىة, كىجى الصَّ

ٍدقةي  ديقة كصى ٍدقة كصى دىاؽه كًصداؽ كصي يىمزـي, كيقاؿ صى
 (.4: الٌنساء)چہہ ۀ ۀ  ڻٹ ٹ چ  ,(2)

 ثانيًا: المعنى اصطالحًا.

داؽ: ىك اسـ  (3) أك تفكيت بيٍضع قيران  كاح أك الكطءمماؿ الكاجب لممرأة عمى الرجؿ بالنٌ لالصى
. 

ابطالمطمب الثّاني: شرح   .الضَّ

ابطىذا  يبٌيف  ما يجكز أٍف يككف صداقان في الٌنكاح كما ال يجكز, فإذا كاف الصداؽ مٌما يصٌح  الضَّ

عينان  , ككاف لو ثمف, صٌح تقديمو صداقان لمزكجة, سكاء كاف الٌصداؽ(4)بيعو بأٍف تكفرت فيو شركطو

ليس لو قيمة, كما  , حااٌلن أك مؤجالن, كثيران أك قميالن ما لـ يصؿ في القٌمة إلى حدٌ ينان في الذٌمةد , أكحاضرة

يصٌح أف يككف منفعة؛ ألٌنو يؤكؿ إلى ثمف. أٌما إذا كاف الصداؽ ال يصٌح بيعو كأف يككف خمران, أك ليس 

                                                           

(. 4/362)، المغني الّشربيني(. 7/376)(. الييتمي، الّتحفة 3/200)األنصاري، أسنى المطالب  (.218، المنياج )الّنووي( (1
 (. 3/276قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/335)، الّنياية الّرممي

ابطوىو عكس المفظ األّول، واستثني من ىذا  (ما ال يصح مبيعا ال يصح صداقاً كل )ىناك لفظ آخر لمّضابط وىو  ما لو أصدقيا ما ) الضَّ
 ، مع أّن القصاص ال يصح بيعو إاّل أّنو يصح أن يكون صداقًا ليا. (عمييا أو عمى عبدىا من قصاص

 (.3/405)(. البجيرمي، الّتجريد 6/335) الّنياية، الّرممي (.4/362الّشربيني، المغني )
 (.13/388)(. ابن منظور، لسان العرب 5/252)ابن فارس، معجم مقاييس الّمغة ( (2
 (.4/261)، المغني الّشربيني(. 7/375) الّتحفة(. الييتمي، 3/200)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/574)، الّروضة الّنووي( (3
 المبيع شروطًا عدة:( اشترط فقياء الشافعية في (4
. أْن يكون ممموكا لمن لو 4 يقدر عمى تسميمو حسًا وشرعًا. . أْن يكون مما3 . أْن ينتفع بو ولو في المآل.2 . أْن يكون طاىرًا بعينو.1

 . أْن يكون معموما لممتعاقدين عينًا في المعّين وقدرًا وصفة.5 العقد.
وما بعدىا(.  4/234)وما بعدىا(. الييتمي، الّتحفة  2/8)ألنصاري، أسنى المطالب وما بعدىا(. ا 3/350)، الّروضة الّنوويينظر: 
 وما بعده(. 2/424)، المغني الّشربيني
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لو ثمف يقٌدر بو كقشرة البصمة أك قمع الباذنجانة, فال يصٌح أف يككف صداقان لمزكجة؛ ألٌنو ليس لو ثمف, 

 .(1)فساد التسمية يرجع لمير المثؿكال يصٌح بيعو, فيؤدم إلى فساد التسمية, كعند 

ابط دليلالمطمب الثّالث:   .الضَّ

 .(24 ساء:)النٌ  چٹٹ ٹ ٹ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ چ  ٹ ٹ .1

 .(2)حٌثت اآلية الكريمة األزكاج عمى تقديـ الصداؽ لنسائيـ مف كؿ ما يعتبر ماالن في اإلسالـ 

 .(27)القصص: چ ۉۉ ۅ ۅ  ۋ ۋ ٴۇ ۈ  ۈ ۆ ۆ ۇ  ۇ ڭٹ ٹ چ  .2

عميو -دٌلت اآلية الكريمة عمى جكاز أف يككف الميري منفعة, كذلؾ مف خالؿ عمؿ سٌيدنا مكسى 

  .(3)-عميو السالـ–في رعي األغناـ لمدة ثماني سنكات لتككف صداقان البنة سٌيدنا شعيب  -السالـ

نييا, جزكٌ  ,, فقاؿ لو رجؿ: يا رسكؿ اهللبي امرأة عرضت نفسيا عمى النٌ  عف سيؿ بف سعد, أفٌ  .3

, فذىب ثـ (اذىب فالتمس كلك خاتما مف حديد)قاؿ: ما عندم شيء, قاؿ:  (,ما عندؾ؟)فقاؿ: 

قاؿ سيؿ:  ,ما كجدت شيئا كال خاتما مف حديد, كلكف ىذا إزارم كليا نصفو ,رجع, فقاؿ: ال كاهلل

ف لبسى و لـ يكف عمييا منو شيء, إف لبستى  ,كما تصنع بإزارؾ): بي فقاؿ النٌ  ,كما لو رداء و لـ تٍ كا 

 ,أك دعي لو ,فدعاه بي , فجمس الرجؿ حتى إذا طاؿ مجمسو قاـ, فرآه النٌ (يكف عميؾ منو شيء

بي فقاؿ النٌ  -لسكر يعددىا-كرة كذا كسكرة كذا فقاؿ: معي س (,ماذا معؾ مف القرآف؟)فقاؿ لو: 

 .(4)(أممكناكيا بما معؾ مف القرآف): 

                                                           

، المغني الّشربيني(. 7/376)(. الييتمي، الّتحفة 3/200)(. األنصاري، أسنى المطالب 18/10) المطيعي، تكممة المجموع( (1
 (.3/276قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/335)، الّنياية الّرممي(. 4/362)

، المغني الّشربيني(. 7/376)(. الييتمي، الّتحفة 3/200)(. األنصاري، أسنى المطالب 18/9) المطيعي، تكممة المجموع( (2
 (.6/335)، الّنياية الّرممي(. 4/362)

 (.18/9) المطيعي، تكممة المجموع(. 9/1011)( الماوردي، الحاوي (3
 والمفظ لمبخاري. (.1425(، برقم: )678، 1/677(. صحيح مسمم )5121(، برقم: )1089عميو: صحيح البخاري )فق ( متّ (4
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كذلؾ مف دٌؿ الحديث الشريؼ عمى جكاز تقديـ الصداؽ مٍف كؿ ما يعٌد ماالن أك ثمنان في اإلسالـ, 

: )كلك خاتمان مف حديد(, كما يدٌؿ الحديث الشريؼ عمى جكاز أف يككف الصداؽ خالؿ قكلو 

   ف (, فكاف تعميمو القرآأممكناكيا بما معؾ مف القرآف: )كذلؾ مف خالؿ قكؿ الرسكؿ  ,منفعة

 .(1)صداقان ليا -كىك منفعة-

ابطالمطمب الرّابع: فروع   .الضَّ

إذا أصدؽ رجؿ امرأتو نقكدان, أك جكاىر, أك عقاران, أك دابةن, أك عركض تجارة, صٌح منو ذلؾ؛  .1

 .(2)يصح بيعوأٌنو ألٌنو ماؿ متمٌكؿ لو قيمة, كما 

شعير, صٌح ذلؾ مع قٌمتو؛ إذا أصدؽ رجؿ زكجتو خاتمان كلك مف حديد, أك أصدقيا طعامان مف  .2

 .(3)ألٌف لو ثمنان كيصٌح بيعو

يجكز لمرجؿ أف ينكح زكجتو مقابؿ منفعة يقدميا ليا, كتعميميا القرآف, أك خياطة ثكب ليا, أك أٍف  .3

 .(4)يرعى أغناميا مٌدة معينة؛ ألٌف المنافع تؤكؿ إلى ماؿ

عؿ صداقيا دينان في ذمٌ  .4 ف -  ألٌف الديفة زكجيا إلى أجؿ معمكـ صٌح ذلؾ؛ إذا قبمت الزكجة جى كا 

  .(5)لو ثمف مضمكف لصاحبو -كاف مؤجالن 

  

                                                           

، المغني الّشربيني(. 7/376)(. الييتمي، الّتحفة 3/200)(. األنصاري، أسنى المطالب 18/10) المطيعي، تكممة المجموع( (1
 (.3/276قميوبي ) قميوبي، حاشية(. 6/335)، الّنياية الّرممي(. 4/362)

 .الّسابقة( المصادر (2
 .الّسابقة( المصادر (3
 .الّسابقة( المصادر (4
 .الّسابقة( المصادر (5
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ابطالمطمب الخامس: استثناءات   .الضَّ

, فمع صحة بيعو الذم ال يممؾ غيره صداقان ليا الساتر لمعكرة جعؿ ثكبو ما إذايستثنى مف ىذا الٌضابط 

 . (1)حٌؽ اهلل بو مف كجكب ستر العكرة؛ لتعٌمؽ إاٌل أٌنو ال يصٌح جعمو صداقان 

  

                                                           

 (.3/405)(. البجيرمي، الّتجريد 6/335)، الّنياية الّرممي(. 4/362)، المغني الّشربيني( (1
 فوائد: يستثنى من ىذا الضابط الحاالت اآلتية أيضًا:

 رقبتو كانت إذا زوجيا تممك الّزوجة إنّ  حيث، الّنكاح أحكام مع الممك أحكام لتعارض وذلك الحّرة؛ لزوجتو صداقاً  العبد رقبة. جعل 1
 وعند، بالّنكاح ليا ِممكو من أقوى بالِممك لو ِممكيا ألنّ  لو؛ تبعاً  والمير الّنكاح بطل اآلخر من جزءاً  الزوجين أحد ممك فإذا، ليا صداقاً 

 المغني، الّشربيني(. 7/377) الّتحفة، الييتمي(. 5/596) الّروضة، الّنووي. (الّنكاح) وىو األضعف( الممك) وىو األقوى ُيسقط التعارض
 (.405، 3/404) الّتجريد، البجيرمي(. 6/336) الّنياية، الّرممي(. 4/362)
 بولد منو فتأتي، بشبية أمة يطأ أن: ذلك وبيان، سّيدىا بموت تعتق التي الولد أمّ  ىنا بيا يقصد وال، الولد عن صداقا الولد أمّ . جعل 2

 انتقاليا وامتنع عميو َعَتعقت ِممكو في دخمت فإذا، ِممكو في لدخوليا الصداق؛ بطل ولده عن المرأة صداقاً  يجعميا أنْ  أراد فإذا، فيشترييا
(. 4/362) المغني، الّشربيني(. 7/377) الّتحفة، الييتمي(. 5/597) الّروضة، الّنووي. إثباتو بعد الصداق رفع تمّ  ألّنو لمّزوجة؛
 (.3/405) الّتجريد، البجيرمي(. 3/277) قميوبي حاشية، قميوبي(. 6/336) الّنياية، الّرممي

، ِممكيا في دخولو بعد عمييا لَعتقو لمصغيرة؛ صداقاً  أحدىما جعل يصح ال أنو إالّ  بيعيما صحة فمع، ليا ميراً  الصغيرة أبوي أحد. جعل 3
 . المسّمى لفساد المثل مير ليا فيجب، ليا مصمحة فيو يوجد ال أّنو كما

، البجيرمي(. 3/277) قميوبي حاشية، قميوبي(. 6/335) الّنياية، الّرممي(. 4/362) المغني، الّشربيني(. 7/377) الّتحفة، الييتمي
 (.3/405) الّتجريد
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اتػ   .(1)اٌصّأٟ: اٌّصذاق اٌّؼ١ّٓ فٟ ٠ذ اٌّضٚض لثً اٌمثط ِعّْٛ ظّاْ ػمذ اٌعَّ

 أربعة مطالب: وفيو

ابطالمطمب األّول: شرح   .الضَّ

ابطيفيد ىذا  كج قبؿ قبض الزكجة لو, فيك مضمكف أٌف الصداؽ المعٌيف إذا ىمؾ في يد الزٌ  الضَّ

عميو, لكف ىؿ يضمنو ضماف عقد أـ ضماف يد؟ فعمى الجديد كىك األظير: أٌنو مضمكف ضماف عقد, 

يقاس عمى المبيع في عقد البيع, فال , فبما يقابمو إذا تمؼ, كىك مير المثؿأم أٌنو مضمكف عمى الزكج 

كج التصرؼ فيو قبؿ قبض المشترم, كعميو إذا تمؼ كجة التصرؼ فيو قبؿ قبضو, كال يحؽ لمزٌ يحؽ لمزٌ 

الصداؽ أك باعو الزكج قبؿ قبضو كجب عمى الزكج مير المثؿ؛ ألٌنو الميقابؿ لممير الذم كقع العقد عميو, 

صرؼ فيو قبؿ تسميمو لممرأة, فإف تمؼ أك باعو أٌما عمى القديـ: فيضمنو الزكج ضماف يد, أم أٌف لو التٌ 

كثكب غير – مو إٍف كاف مثميان, كقيمتو إف كاف متقكمان, أٌما إذا تعٌذرت قيمتوقبؿ قبضو, فيضمف مث

, فمك كاف مير امرأة سيارة كتمفت قبؿ القبض, فعمى ضماف العقد فيجب مير المثؿ قطعان  -مكصكؼ

تستحٌؽ الٌزكجة مير المثؿ بغض الٌنظر عف قيمة السيارة, أٌما عمى ضماف اليد فإٌف الزكجة تستحؽ مثؿ 

ف كانت قيمتيا أقٌؿ أك أكثر مف مير المثؿ  .(2)السٌيارة, فإف لـ يكف ليا مثيؿ فإٌنيا تستحؽ قيمتيا كا 

ابط دليلالمطمب الثّاني:   .الضَّ

إٌف المير عند تمفو يضمف بما يقابمو كىك البيضع, كالبيضع ليس لو مثؿ فيضمف بقيمتو, كقيمتو 

د بعقد معاكضة فكاف كالمبيع في يد البائع, فعن لمزكجة المير في يده ًممؾ حيث إفٌ ك ىنا مير المثؿ, 

كجب الرجكع إلى بدؿ الميعكض التعٌذر مف الرجكع إلى الميعكض
(3). 

 
                                                           

(. 4/363) ، المغنيالّشربيني (.7/377) الّتحفة(. الييتمي، 3/200)(. األنصاري، أسنى المطالب 218، المنياج )الّنووي( (1
 (.3/277قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/336)، الّنياية الّرممي

 .الّسابقة(. المصادر 5/576)، الّروضة الّنووي( (2
 (.18/24) المجموعالمطيعي، تكممة (. 9/420)( الماوردي، الحاوي (3
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ابطالمطمب الثّالث: فروع   .الضَّ

بالبيع كغيره قبؿ قبضو كالمبيع؛  صرؼ فيوالتٌ  فال يحٌؽ لياكج زكجتو طٌنان مف قمح, إذا أصدؽ الزٌ  .1

 .(1)عقدألٌنو مضمكف ضماف 

؛ داؽ أك تمؼ بآفة سماكية قبؿ قبضو كجب مير المثؿ؛ النفساخ عقد الصداؽكج الصٌ إذا أتمؼ الزٌ  .2

 .(2)عقد ألٌنو مضمكف ضماف

فتمؼ أحدىما بآفة سماكية, أك أتمفو  بيتيفداؽ نقص أك عيب كأف أصدقيا إذا حدث في الصٌ  .3

فإف فسخت  ,كليا الخيار ,عمى المذىبالؼ ال في الباقي نفسخ العقد في التٌ ا ,كج قبؿ قبضوالزٌ 

ٍف أجازت أخذت الباقي مع مير المثؿ مف التٌ  الؼ, كذلؾ مف خالؿ تفريؽ كاف ليا مير المثؿ, كا 

 .(3)الصفقة

سيارة كما لك أصدقيا - كج عف ذلؾ, فالمنافع الفائتةكجة بتسميـ المير فامتنع الزٌ إذا طالبت الزٌ  .4

كذلؾ المنافع التي  ,غير مضمكنة في يد الزكج -مٌدة معينة كحصؿ بيا عطؿ منع االستفادة منيا

 .(4)نايتو كاآلفة السماكية عمى األصحاستكفاىا كرككب كلبس عمى المذىب؛ ألٌف ج

فالٌزيادة لممرأة الكلد,  كأ زيادة منفصمة قبؿ تسميمو, كالٌزيادة في الٌثمركج إذا زاد الصداؽ في يد الزٌ  .5
  .(5)عمى الصحيح, كفي قكؿ: لمٌزكج

                                                           

(. 4/363)، المغني الّشربيني(. 7/377)(. الييتمي، الّتحفة 3/200)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/576)، الّروضة الّنووي( (1
 (.3/277قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/336)، الّنياية الّرممي

 الّشربيني، المغني(. 7/378)الييتمي، الّتحفة (. 201، 3/200)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/577)، الّروضة الّنووي( (2
 (.3/277قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/337)، الّنياية الّرممي(. 4/363)

، المغني الّشربيني(. 7/378)(. الييتمي، الّتحفة 3/201)(. األنصاري، أسنى المطالب 578، 5/577)، الّروضة الّنووي( (3
 ضرب الفقياء المثال الّسابق فيما لو أصدقيا عبدين بدل بيتين. (.6/337)، الّنياية الّرممي(. 4/264)

 يجوز ال وما بيعو، يجوز ما بيع. ويراد بو أيضًا: خراآل بعضو دون عميو المعقود بعض تسميمفائدة: يقصد بمصطمح تفريق الصفقة: 
= ىـ 1408، 2دمشق، )ط: -الفكر دار(، 213واصطالحا ) لغة الفقيي جيب، القاموس أبو واحد. أبو جيب، سعدي عقد في بيعو،

 (.139، معجم لغة الفقياء )وقنيبي قمعجيم(.  1988
، المغني الّشربيني(. 7/379)(. الييتمي، الّتحفة 3/202)(. األنصاري، أسنى المطالب 582، 5/581)، الّروضة الّنووي( (4
 (.3/278) قميوبي، حاشية قميوبي(. 338، 6/337)، الّنياية الّرممي(. 365، 4/364)

 (.3/202)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/581)، الّروضة الّنووي( (5
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ابطالمطمب الرّابع: استثناءات   .الضَّ

إذا كاف الصداؽ دينا, فإٌف الزكج ال يضمنو ضماف عقد عمى األصح, كبناء عميو ال تستحؽ  .1

لمزكجة أخذ بدلو عمى األصح. ففي  فيجكزالزكجة مير المثؿ عكضان عنو, أٌما عمى ضماف اليد 

ابطىذه الحالة قدـ ضماف اليد عمى ضماف العقد بخالؼ األظير في   .(1)الضَّ

–مف غير قبض  مٌنصاب, كبقيت عندىامعٌينة بالغة ل سائمةزكجتو أنعامان  صداؽ الرجؿ جعؿإذا  .2

حكالن ترعى أغمب العاـ دكف دفع قيمة طعاميا, كلـ يقع كطء, فعمى  -كما لك كضععيا أمانة

ضماف اليد تجب عمييا الزكاة عمى األصح؛ ألٌنيا مىمكتو بالعقد, كعمى ضماف العقد فال زكاة 

 .(2)عمييا؛ ألٌنيا لـ تقبضو فكاف كالبيع, فقدـ ضماف اليد عمى ضماف العقد

  

                                                           

(. 4/363) ، المغنيالّشربيني(. 7/377)(. الييتمي، الّتحفة 3/201)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/576)، الّروضة الّنووي( (1
 (.3/277قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/336)، الّنياية الّرممي

(. 3/134)، الّنياية الّرممي(. 2/166)، المغني الّشربيني(. 3/339)(. الييتمي، الّتحفة 1/357)( األنصاري، أسنى المطالب (2
 (. 2/52قميوبي، حاشية قميوبي )



-127- 
 

اتػ مثط اٌّٙش اٌّؼ١ّٓ ٚاٌؽاّي ال اٌَّؤّظً ِا ٌُ اٌصّاٌس: ٌٍّضٚظح ؼثظ ٔفغٙا ٌ اٌعَّ

  .(1)٠ذخً تٙا

 :مطالبوفيو أربعة 

ابطالمطمب األّول: شرح   .الضَّ

ابطيفيد ىذا   الحٌؽ في عدـ تسميـ نفسيا لزكجيا كلك بال عذر إذا لـ يتـ  حٌرةأٌف لمزكجة ال الضَّ

قبض المير المعٌيف الذم ممكتو بالٌنكاح كتـ االتٌفاؽ عميو, أك قبض المير الذم حٌؿ أجمو كٌمو أك بعضو؛ 

دفعان لضرر فكات البيضع بالتسميـ, أٌما إذا مٌكنت نفسيا فكطئيا مختارة, فميس ليا حبس نفسيا؛ ألٌنيا 

في ذلؾ, أٌما إذا كانت الزكجة صغيرة, أك مجنكنة, أك سفيية فحؽ حبسيا عائد لكلٌييا, كلو ترؾ  متبرعة

حبسيا إف كاف فيو مصمحة ليا, أٌما إذا كاف المير مؤجالن فميس لمزٌكجة حبس نفسيا؛ ألٌنيا رضيت 

 .(2)بالتأجيؿ

ابط دليلالمطمب الثّاني:   .الضَّ

 (.4ساء: )النٌ چ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻٹ ٹ چ  .1

حٌثت اآلية الكريمة األزكاج عمى إعطاء الٌنساء حقيٌف مف الصداؽ؛ ألٌنو مقابؿ امتالكيـ لبيضع 

فإذا لـ تقبض الٌنساء ميرىٌف كاف ليٌف  كال يحٌؿ أخذ أم شيء منو إاٌل عف طيب نفس, نسائيـ,

 . (3)حبس أنفسيٌف لقبض العكض مقابؿ تمكيف أبضاعيفٌ 

ع )البضع( حتى تقبض الثمف عمى عقكد المعاكضات: يجكز لمزكجة حبس المبيقياس المسألة  .2

كالحاٌؿ كىك الصداؽ؛ ألٌف حبسيا لنفسيا مف مقتضيات العقد, أٌما المير المؤجؿ فال  المعجؿ
                                                           

(. 4/365)، المغني الّشربيني(. 7/379)(. الييتمي، الّتحفة 3/202)(. األنصاري، أسنى المطالب 218، المنياج )الّنووي( (1
 (.3/278قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/338)، الّنياية الّرممي

 .الّسابقة(. المصادر 584، 5/583)، الّروضة الّنووي( (2
 واألصح، وجو في لسّيدىا فحبسيا صحيحة كتابة المكاَتبة األمة أّما، ولّيو أو لسّيدىا فحبسيا صحيحة كتابة المكاَتبة غير األمةفائدة: 

 . المصادر الّسابقة.نفسيا حبس فميا، لو منع ال أّنو
 (.4/365)، المغني الّشربيني(. 18/4) المطيعي، تكممة المجموع(. 9/419)( الماوردي، الحاوي (3
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يحؽ ليا لرضاىا بالتأجيؿ, كما لك رضي البائع بتأجيؿ الثمف إلى أجؿ معٌيف, أٌما إذا سٌممت 

؛ ألٌنيا متبرعة في ذلؾ, كما لك بعد ذلؾ دخكؿ فميس ليا االمتناع عف التسميـالزكجة نفسيا بعد ال

لكؿ كاحد مف  أفٌ سٌمـ البائع المبيع فال يحؽ لو استرداده؛ ألٌنو متبرع في ذلؾ, جاء في الحاكم: )

فمممشترم حبس الثمف خكفا مف تعذر  ,متوالمتبايعيف حبس ما بيده عند تعذر قبض ما في مقابى 

ثمف لعذر أك فمك تأخر تسميـ المبيع المي  ,ألنو عقد معاكضة يقتضي حفظ العكض ؛ثمفقبض المي 

كىكذا أيضا لمبائع حبس المبيع في يده خكفا مف تعذر  ,مـز المشترم تعجيؿ الثمفغير عذر لـ يى 

 . (1)(قبض ثمنو

ابطالمطمب الثّالث: فروع   .الضَّ

عف التسميـ, جاز لمزكجة االمتناع عف تسميـ  إذا أصدؽ زكجتو مائة دينار معٌجالن, كامتنع الزكج .1

ـٌ قبض ميرىا المعٌيف الذم حٌؿ أجمو؛ كذلؾ إذا خشيت فكات البضع  نفسيا لزكجيا حتى يت

 .(2)بالتسميـ

إذا أصدؽ الرجؿ زكجتو الصغيرة مائة دينار معجالن, كامتنع الزكج عف تسميـ الصداؽ قبؿ الكطء,  .2

ـٌ قبض ال مير, أٌما إذا كاف ىناؾ مصمحة في تسميميا قبؿ القبض جاز جاز لكلٌييا حبسيا حتى يت

 .(3)لو ذلؾ

إذا تنازع الزٌكجاف فيمف يبدأ بالتسميـ, أجبر الزكجاف, فيؤمر الزٌكج بكضع الصداؽ عند عٍدؿ,  .3

كتؤمر الزكجة بالتمكيف في األظير, فإف سٌممت نفسيا, سٌمميا العدؿ ميرىا. كفي قكؿ: إذا سٌمـ 

                                                           

 (.2/469)، المغني الّشربيني(. 3/192)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/307)( الماوردي، الحاوي (1
(. 4/365)، المغني الّشربيني(. 7/379)(. الييتمي، الّتحفة 3/202)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/583)، الّروضة الّنووي( (2

 (.3/278قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/338)، الّنياية الّرممي
 .الّسابقة( المصادر (3
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خر عمى الٌتسميـ. كفي قكؿ ثالث: يجبر الزكج أكالن, فإذا سٌمـ الصداؽ ليا, سٌممت أحدىما أجبر اآل

 .(1)نفسيا لزكجيا

مٌكنت الزكجة نفسيا كطالبت بميرىا المعٌيف الذم حٌؿ أجمو, فإذا لـ يدخؿ بيا الزكج كاف ليا  .4

س ليا االمتناع فمي -كلك في الٌدبر-حبس نفسيا حتى يسٌمـ الٌزكج المير, أٌما إذا كطئيا مختارة 

عمى الصحيح؛ ألٌنيا متبرعة بذلؾ, كما لك سٌمـ البائع المبيع, فميس لو استرداده ليحبسىو, أٌما إذا 

 .(2)أكرىيا عمى الكطء, أك كانت غير مكٌمفة كاف ليا االمتناع عف تسميـ نفسيا

نفاس, إذا قبضت الزكجة المير كامتنعت عف التسميـ حتى تنٌظؼ نفسيا ال لينقطع حيض أك  .5

أميمت كجكبان عمى األظير حسب ما يراه القاضي, عمى أف ال تزيد المٌدة المضركبة عف ثالثة 

 .(3)أياـ

يجكز لممفٌكضة االمتناع عف تسميـ نفسيا حتى تقبض المير المفركض الحاؿَّ في األصح؛ ألٌنو  .6
لـ يكف  كالمسٌمى, كما يجكز ليا حبس نفسيا حتى يفرض ليا الزكج ميران عمى األصٌح إفٍ 

 .(4)مؤجالن؛ لتككف عمى بصيرة قبؿ تسميـ نفسيا

                                                           

، المغني الّشربيني(. 381، 7/380)(. الييتمي، الّتحفة 3/203)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/584)، الّروضة الّنووي( (1
 (.279، 3/278قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/338)، الّنياية الّرممي(. 4/366)

(. 4/366)، المغني الّشربيني(. 7/381)(. الييتمي، الّتحفة 3/203)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/584)، الّروضة الّنووي( (2
 (.3/279قميوبي )قميوبي، حاشية (. 6/339)، الّنياية الّرممي

 فائدة: ال يحّق لمزوجة حبس نفسيا عمى الصحيح إذا وطئيا زوجيا مختارة سواء في القبل أم في الّدبر. المصادر الّسابقة.
(. 4/267)، المغني الّشربيني(. 7/382)(. الييتمي، الّتحفة 3/203)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/585)، الّروضة الّنووي( (3

 (.3/279قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/340)، الّنياية الّرممي
(. 4/277)، المغني الّشربيني(. 7/395)(. الييتمي، الّتحفة 3/208)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/606)، الّروضة الّنووي( (4

 (.3/284قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/349)، الّنياية الّرممي
 ت اآلتية:فائدة: يستثنى من ىذا الّضابط الحاال

 .بالّنكاح ال بالوصّية الصداق الستحقاقيا نفسيا؛ حبس ليا فميس، بصداقيا ليا وأوصى أمتو السّيد أعتق إذا .1
، الّرممي(. 4/365) المغني، الّشربيني(. 7/379) الّتحفة، الييتمي(. 3/192) المطالب أسنى، األنصاري(. 5/551) الّروضة، الّنووي
 (.3/278) قميوبي حاشية، قميوبي(. 6/338) الّنياية

 .الّسابقة المصادر.لموارث بل ليا ممكاً  ليس الصداق ألنْ  نفسيا؛ حبس ليا فميس، فَعتقت مات ثمّ  الولد أمّ  السّيد زّوج إذا .2
 عن خرجت وقد لسّيدىا ممك الصداق ألنّ  نفسيا؛ حبس ليا فميس، لميرىا استحقاقو بعد باعيا أو المزّوجة األمة السّيد أعتق إذا .3

 .الّسابقة المصادر.ممكو
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اتػ   .(1)أٚ تّٛخ أؼذّ٘ا اٌّشاتغ: ٠غرَمِّش اٌّٙش تٛغءٍ  اٌعَّ

 وفيو أربعة مطالب:

ابطالمطمب األّول: شرح   .الضَّ

ابطيفيد ىذا   أٌف المير المسٌمى يستقر كييٍؤمف عميو مف سقكط كٌمو بفسخ, أك بعضو بطالؽ,  الضَّ

ريـ الكطء, كالكطء في الدبر أك في الحيض, بتغيب حشفة أك قدرىا مف  إذا كطئ الرجؿ زكجتو كلك حى

ٍف لـ تىزيؿ البكارة الفسخ  سكاء أيٍكجب المير بنكاحو أك فرضو كما في المفكَّضة, بشرط أف ال يقع مقطكعيا كا 

بسبب سبؽ الكطء, كالفسخ بسبب عيب في الزكجة, فيسقط المسٌمى كيجب مير المثؿ, كما يستقر المير 

 .بمكت أحدىما قبؿ الكطء بنكاح صحيح؛ إلجماع الصحابة 

أٌما االستمتاع كالمباشرة فيما دكف الفرج, أك استدخاؿ ماء الرجؿ, أك إزالة البكارة بغير آلة  

مكة عمى الجديد كىك األظير؛ الالجماع, فال يستقر  شتراط الكطء في المير بيا, كما ال يستقر المير بالخى

مكة في الٌنكاح الصحيح حيث الاستقرار المير, ك  مانع حسٌي, كانسداد  يكجد عمى القديـ يستقر المير بالخى

  .(2)مكضع الجماع, أك مانع شرعي كحيض؛ ألٌنيا مظٌنة الكطء

ابط دليلالمطمب الثّاني:   .الضَّ

چڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٹ ٹچ .1

 (.21ساء: )النٌ 

                                                           

، 4/368)، المغني الّشربيني(. 384، 7/383)(. الييتمي، الّتحفة 3/204)(. األنصاري، أسنى المطالب 219، المنياج )الّنووي( (1
 (.3/279قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/341)، الّنياية الّرممي(. 269

 .الّسابقة(. المصادر 5/587)، الّروضة الّنووي( (2
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تى اإلفضاء أفي المير بعد اإلفضاء بيٌف, ك  أنكرت اآلية الكريمة عمى األزكاج أخذ حؽ الزكجة

بالكطء, فال يحؽ  فدٌؿ عمى أٌف المير يستقرٌ  , كما ذكره ابف عباس ,ىنا بمعنى الجماع

 .(1)لمزكج أخذه منيا بعد الكطء

كلـ يدخؿ بيا حتى  ,أنو سئؿ عف رجؿ تزكج امرأة كلـ يفرض ليا صداقا , مسعكدعف ابف  .2

كليا  ,كعمييا العدة, (3)طى كال شطى , (2)سى ال ككٍ  ,نسائيا صداؽً  ليا مثؿي  :فقاؿ ابف مسعكد ,مات

ا كاشؽ امرأة منٌ  نتً بً  عى كى في برٍ  قضى رسكؿ اهلل  :فقاـ معقؿ بف سناف األشجعي فقاؿ ,الميراث

 .(4)ففرح بيا ابف مسعكد ,الذم قضيتمثؿ 

دٌؿ الحديث الشريؼ عمى أٌف المرأة التي يتكٌفى عنيا زكجيا قبؿ الدخكؿ تستحؽ مير نسائيا 

 .(5)كالميراث

عمى استحقاؽ الزكجة المير في الٌنكاح الصحيح إذا مات عنيا زكجيا إجماع الصحابة  .3

.(6)قبؿ الدخكؿ بيا

ابطالمطمب الثّالث: فروع   .الضَّ

استقٌر ليا المير, كال يسقط حقيا بو  و كلك في كطء حراـ كالكطء في حيضإذا دخؿ الزكج بزكجت .1

 .(7)بفسخ أك طالؽ

                                                           

 (.5/102)(. القرطبي، الجامع ألحكام القرآن 8/126)( الّطبري، جامع البيان (1
 (.6/257(. ابن منظور، لسان العرب )6/139غة )( الوكس: النَّْقص. ابن فارس، معجم مقاييس المّ (2
 (.7/334عرب )(. ابن منظور، لسان ال3/166)غة ( الشََّطط: الّزيادة ومجاوزة القدر. ابن فارس، معجم مقاييس المّ (3
 (.3/450)(. سنن الّترمذي 2/202)( سنن أبي داود (4

 (.405,406 /3)، الّتمخيص الحبير العسقالني(. 201,202 /3) الرّايةحديث صحيح: الّزيمعي، نصب 
(. 4/369)، المغني الّشربيني(. 7/384)(. الييتمي، الّتحفة 3/204)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/587)، الّروضة الّنووي( (5

 (.3/279قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/341)، الّنياية الّرممي
 .الّسابقة( المصادر (6
، المغني الّشربيني(. 384، 7/383)(. الييتمي، الّتحفة 3/204)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/587)، الّروضة الّنووي( (7
 (.3/279قميوبي )قميوبي، حاشية (. 6/341)، الّنياية الّرممي(. 369، 4/368)



-132- 
 

 .(1)إذا مات الزكج قبؿ الكطء في الٌنكاح الصحيح ال الفاسد, استقٌر المير لمزكجة .2

المرأة نفسيا مف غير كلٌي, بطؿ الٌنكاح, كاستحقت الزكجة مير المثؿ, فال يسقط حقيا  زٌكجتإذا  .3

 .(2)بالمير مع بطالف الٌنكاح؛ لكجكد الشبية في ذلؾ

إذا تزٌكج رجؿ امرأة كجعؿ صداقيا خمران كدخؿ بيا, بطؿ الصداؽ, كاستحقت الٌزكجة مير المثؿ  .4

 .(3)في األظير؛ لفساد الٌتسمية

امرأة مف غير شيكد كدخؿ بيا الٌزكج بطؿ الٌنكاح, كاستحقت الٌزكجة مير المثؿ مقابؿ إذا تزٌكجت  .5

  .(4)منفعة بضعيا

  

                                                           

، المغني الّشربيني(. 384، 7/383)(. الييتمي، الّتحفة 3/204)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/587)، الّروضة الّنووي( (1
 (.3/279قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/341)، الّنياية الّرممي(. 369، 4/368)

 .الّسابقة( المصادر (2
 يأتي:فائدة: من فروع ىذا الضابط أيضا ما 

 المير بقاء والصحيح، مال عبده عمى لمسّيد ليس ألّنو وجو؛ في المير سقط المير قبض وقبل، الدخول بعد زوجيا الحّرة اشترت. إذا 1
ن ذّمتو في  .منو أقوى الدوام ألنّ  ابتداًء؛ دين عبده عمى لمسّيد يثبت لم وا 

 الّنياية، الّرممي(. 369، 4/368) المغني، الّشربيني(. 384، 7/383) الّتحفة، الييتمي(. 3/204) المطالب أسنى، األنصاري
(6/341.) 
، ِممكو في دخل المير أخذت إن ألّنيا ليا؛ مير وال الّنكاح صحّ ، ذلك الورثة أجازو  وتزّوجيا غيرىا يممك ال التي أمتو مريض أعتق. إذا 2
 .الّسابقة المصادر. منو جزءاً  ممك أو ممكو من نكاح لو يجوز وال
 المصادر الّسابقة. ((3
 المصادر الّسابقة. ((4
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ابطالمطمب الرّابع: استثناءات   .الضَّ

 .(1)عمى المذىب ليازكجيا قبؿ الدخكؿ, فال يستقر المير  حٌرةإذا قتمت ال .1

كلٌيو, بطؿ الٌنكاح كال مير عميو في إذا نكح المحجكر عميو لسفو رشيدة كدخؿ بيا دكف إذف  .2

الجديد؛ ألٌنيا سٌمطتو عمى بيضعيا فأشبو ما لك اشترل شيئان فأتمفو, كفي كجو: يجب مير المثؿ, 

 .(2)كفي كجو ثالث: يجب أقٌؿ ما يتمٌكؿ

حربٌية قبؿ اإلسالـ, ككانكا  -التي لـ يذكر ليا مير أك ال مير ليا– إذا كطئ حربٌي مفكَّضة .3

ـٌ أسمـ فال مير كلك أسمما قبؿ الدخكؿ؛ الستحقاقو كطئان بال  يعتقدكف أٍف ال مير لممفٌكضة بحاؿ, ث

 .(3)مير

  

                                                           

(. 4/369)، المغني الّشربيني(. 7/384)(. الييتمي، الّتحفة 3/204)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/587)، الّروضة الّنووي( 1)
 (.3/279قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/341)، الّنياية الّرممي

.الدخول قبل زوجيا األمة قتمت أو، المزّوجة أمتو السّيد قتل أو، نفسيا األمة قتمتفائدة: ال يستقر المير كذلك في الحاالت اآلتية: إذا 
 .الّسابقة المصادر

(. 4/285)، المغني الّشربيني(. 7/291)(. الييتمي، الّتحفة 3/145)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/440)، الّروضة الّنووي( (2
 (.6/267)، الّنياية الّرممي

، المغني الّشربيني(. 7/394)(. الييتمي، الّتحفة 3/208)(. األنصاري، أسنى المطالب 491، 5/490)، الّروضة الّنووي( (3
 (.3/283قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/348)، الّنياية الّرممي(. 4/376)

 .مير بال وطئاً  استحق ألّنو ليا؛ مير فال الزوج وطئيا ثمّ ، الدخول قبل باعيما أو أعتقيما ثمّ ، بعبده أمتو سّيد زّوجفائدة: إذا 
 .الّسابقة المصادر(. 3/194) المطالب أسنى، األنصاري(. 5/551) الّروضة، الّنووي
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اتػ   .(1)اٌخاِظ: إٌّىاغ ال ٠فغذ تفغاد اٌّصذاق اٌعَّ

 وفيو أربعة مطالب:

ابطالمطمب األّول: شرح   .الضَّ

ابطيبٌيف ىذا   أٌف عقد الٌنكاح ال يبطؿ بفساد المير, كفي قكؿ: إٌف عقد الٌنكاح يبطؿ بفساد  الضَّ

الصداؽ كىك قكؿ شاٌذ, فإذا كاف المير فاسدان بطؿ المير دكف الٌنكاح ككجب مير المثؿ في األظير, كفي 

 ىي:  سبعةقكؿ قيمتو, كلفساد الصداؽ أسباب 

تضمف إثبات الصداؽ رفعو أٍف ي. 5فقة. تفريؽ الص. 4. الشرط الفاسد. 3 . الجيالة.2. عدـ المالٌية. 1

مخالفة األمر. فإذا كجد في العقد أحد ىذه األسباب الستة . 7. تفريط الكلي في قٍدر المير. 6)الٌدكر(. 

ابط, كمف خالؿ فركع (2)بطؿ الصداؽ دكف الٌنكاح  يتضح المقصكد مف ىذه األسباب. الضَّ

ابط دليل المطمب الثّاني:  .الضَّ

 .(236)البقرة: چھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ  ۀ ڻ ڻ ڻٹ ٹ چ   .1

صحة الطالؽ حتى لك لـ يكف مير, كالطالؽ أثر كمترتب عمى صحة  دٌلت اآلية الكريمة عمى

, فإذا صٌح الٌنكاح مع سقكط الصداؽ, صٌح الٌنكاح, فدٌؿ عمى صحة الٌنكاح كلك لـ يكجد صداؽ

 .(3)اإلماـ الشافعٌي: )كفساد المير ليس أكثر مف سقكطو(الٌنكاح مع فساده, قاؿ 

كلـ يدخؿ بيا حتى  ,أنو سئؿ عف رجؿ تزكج امرأة كلـ يفرض ليا صداقا , عف ابف مسعكد .2

 ,كليا الميراث ,كعمييا العدة, طى كال شطى , سى ال ككٍ  ,نسائيا صداؽً  ليا مثؿي  :فقاؿ ابف مسعكد ,مات

                                                           

 (.477ظائر )(. الّسيوطي، األشباه والنّ 1/369ظائر )، األشباه والنّ الّسبكيابن ( (1
وما بعدىا(.  7/384)وما بعدىا(. الييتمي، الّتحفة  3/204)وما بعدىا(. األنصاري، أسنى المطالب  5/588)، الّروضة الّنووي( (2

 (.3/280قميوبي، حاشية قميوبي )وما بعدىا(.  6/342)، الّنياية الّرمميوما بعدىا(.  4/369)، المغني الّشربيني
 (.18/13) المطيعي، تكممة المجموع(. 9/977)( الماوردي، الحاوي (3
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ا مثؿ الذم كاشؽ امرأة منٌ  نتً بً  عى كى رٍ في بً  قضى رسكؿ اهلل  :فقاـ معقؿ بف سناف األشجعي فقاؿ

 .(1)ففرح بيا ابف مسعكد ,قضيت

لبركع بنت كاشؽ بمير المثؿ مع عدـ الفرض ليا عمى عدـ بطالف الٌنكاح  دٌؿ قضاء الرسكؿ 

 .(2)مع سقكط المير, كعميو فال يبطؿ الٌنكاح مع فساد المير

التكاصؿ كاأللفة, كالصداؽ تبع لمقصكده, فاختمؼ عقد الٌنكاح عف إٌف المقصكد مف عقد الٌنكاح  .3

عقكد المعاكضات مف كجييف, كمف بيف ىذيف الكجييف أٌف ترؾ العكض ال يفسده, فإذا كاف ترؾ 

 .(3)العكض ال يفسد عقد الٌنكاح, فكذلؾ مع فساد العكض

ابطالمطمب الثّالث: فروع   .الضَّ

مغصكب, صٌح الٌنكاح كفسد الصداؽ؛ لعدـ المالٌية في  إذا نكح الرجؿ زكجتو بخمر أك ماؿو  .1

الخمر, كلتصرفو في غير ًممكو في الماؿ المغصكب, كيجب مير المثؿ في األظير؛ لفساد 

 .(4)التسمية, كفي قكؿ: تجب قيمتو أم بدلو, بأٍف يقدر الخمر عصيران, كالمغصكب مممككان 

دكف بياف  ,البحر, أك قاؿ ليا: أصدقتؾ ىذاإذا نكح زكجتو مقابؿ طير في اليكاء, أك سمؾ في  .2

المقصكد, أك جعؿ الصداؽ إلى أجؿ مجيكؿ فسد الصداؽ دكف الٌنكاح, ككجب ليا مير المثؿ؛ 

 .(5)لفساد التسمية بالجيالة

ىا ألفان, فسد الصداؽ دكف بييا ألفان, أك عمى أٍف يعطي أباإذا نكحيا بألؼ عمى أٌف البنيا أك أل .3

مسٌمى, كيجب مير المثؿ عمى المذىب؛ فالزكجة ىي المستحقة لممير مقابؿ الٌنكاح؛ لفساد ال

                                                           

 (.132سبق تخريجو )( (1
 (.18/51المطيعي، تكممة المجموع )(. 9/978)( الماوردي، الحاوي (2
 (.9/978)( الماوردي، الحاوي (3

 .فائدة: الوجو الثاني الذي يختمف فيو عقد الّنكاح عن عقد المعاوضات ىو أّن عقد الّنكاح ال يشترط فيو رؤية المنكوحة. المصدر الّسابق
(. 4/369)، المغني الّشربيني(. 7/384)(. الييتمي، الّتحفة 3/204)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/588)، الّروضة ّنوويال( (4

 (.3/280قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/342)، الّنياية الّرممي
 .الّسابقة( المصادر (5



-136- 
 

: إٌف  منفعة بيضعيا, فال يحؽ لغيرىا أخذ أٌم شيء مف ميرىا مقابؿ منفعة بضعيا, كفي قكؿ ثافو

ة؛ ألٌف لفظ اإلعطاء ال يقتضي أف يككف الميعطى الثٌانيالصداؽ يفسد في الحالة األكلى دكف 

ف كاف مف قبميا فال يبطؿ لألب, كفي قكؿ ثالث : إٍف كاف الشرط مف قبؿ الزكج فسد الصداؽ, كا 

 .(1)الصداؽ؛ ألنو كعد ىبة منيا ألبييا

في األظير صحة العقديف؛ فتكزع فإذا قاؿ الكلٌي لمزكج: زكجتؾ ابنتي, كبعتؾ ثكبيا بيذا العبد,  .4

 .(2)قيمة العبد عمى قيمة الثكب كمير المثؿ

كاحد مف كلٌييما, بطؿ المير دكف الٌنكاح, ككجب لكؿٍّ منيما مير المثؿ؛ نكح رجؿ امرأتيف بمير  .5

لمجيؿ بنصيب كٌؿ كاحدة منيما في الحاؿ, كلشمكؿ الصفقة عمى حؽو المرأتيف في عقد كاحد؛ 

ألٌف كؿ كاحدة منيما تستحؽ المير بعقد منفرد عف األخرل, كفي قكؿ: يصٌح المير كيكٌزع عمى 

  .(3)ميكر أمثاليفٌ 

بأكثر مف مير المثؿ, بطؿ الصداؽ دكف الٌنكاح؛  ؿ الرجؿ البنو الصغير أك المجنكف نكاحان قب .6

ألٌف الكلي قد فٌرط في قدر المير مف ماؿ ابنو الصغير أك المجنكف, كما أٌف الصداؽ يفسد إذا 

                                                           

(. 4/371)، المغني الّشربيني(. 7/385)(. الييتمي، الّتحفة 3/205)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/590)، الّروضة الّنووي( (1
 (.3/281قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/343)، الّنياية الّرممي

(. 4/370)، المغني الّشربيني(. 7/385)(. الييتمي، الّتحفة 3/205)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/591)، الّروضة الّنووي( (2
 (.3/280قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/342)، الّنياية الّرممي

(. 4/373)، المغني الّشربيني(. 7/389)(. الييتمي، الّتحفة 3/205)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/592) الّروضة ،الّنووي( (3
 (.3/282قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/345)، الّنياية الّرممي

، لزوجتو صداقاً  أُمَّوُ  ويجعل ابنو يزوج أن أراد ثمّ ، ُأمِّو دون الولد عميو فُيعتق، ممكيما ثمّ ، ولداً  منو فأنجبت غيره أمة رجل نكحفائدة: إذا 
 انتقاليا وامتنع عميو َعتقت ِممكو في دخمت فإذا، زوجتو ِممك في تدخل أنْ  قبل ِممكو في تدخل أُمَّو ألنّ  الّنكاح؛ دون الصداق فسد

 في دخوليما بعد عمييا لَعتقيما ليا؛ صداقاً  الصغيرة أبوي أحد جعل إذا فيما الحال كذلك، إثباتو بعد الصداق رفع تمّ  وعميو، لزوجتو
 .إثباتو بعد الصداق رفع إلى ذلك فأدى، ِممكيا
، الّرممي(. 4/362) المغني، الّشربيني(. 7/377) الّتحفة، الييتمي(. 3/206) المطالب أسنى، األنصاري(. 5/597) الّروضة، الّنووي
 (.3/277) قميوبي حاشية، قميوبي(. 6/336) الّنياية
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تو, زٌكج الكلٌي ابنتو الصغيرة أك المجنكنة أك البكر بأقؿ مف مير المثؿ؛ ألٌنو فٌرط في حؽ ابن

 .(1)فجعؿ صداقيا أقؿ مف صداؽ مثيالتيا, فيفسد المسٌمى, كيجب ليا مير المثؿ في األظير

إذا قالت المرأة لمكلٌي غير الميجبر أك الككيؿ: زٌكجني بألؼ, فزٌكجيا بخمسمائة, فسد المسٌمى  .7

 .(2)ككجب مير المثؿ في األظير؛ لمخالفة الكلٌي أك الككيؿ إذف المرأة

الرجؿ البضع صداقا بأف قاؿ: زٌكجتؾ ابنتي عمى أف تزكجني ابنتؾ كلـ يزد فقبؿ, لـ يجعؿ  إذا .8

 . (3)فاألصٌح صحة العقديف؛ لعدـ التشريؾ في البضع, كيجب لكٌؿ كاحدة مير المثؿ؛ لمجيالة

ابطالمطمب الخامس: استثناءات   .الضَّ

االستثناء, فبطالف نكاح الشغار األصؿ عدـ كركد ىذا ك , (4)نكاح الشغاريستثنى مف ىذا الٌضابط 
ليس لخمك العقد مف المير, بؿ لمتشريؾ في البضع, فجعؿ كٌؿ كاحد منيما بيضع مكٌليتو مكردان لمٌنكاح 

فأشبو تزكيجيا برجميف, كمف العمماء مف جعؿ  أم أٌنيا زكجة كصداقان في نفس الكقت كصداقان لألخرل,
تزكجني مير, فعمى ىذا إذا قاؿ الرجؿ: زكجتؾ ابنتي عمى أٍف البطالف؛ ألجؿ التعميؽ, كقيؿ: لخمكه مف ال

؛ لعدـ التشريؾ فيو, فدٌؿ عمى عدـ الثٌانيؿ دكف البنتي, صٌح الٌنكاح األكٌ  ابنتؾ, كبيضع ابنتؾ صداؽه 
 .(5)صحة ىذا االستثناء

                                                           

(. 4/373)، المغني الّشربيني(. 7/389)(. الييتمي، الّتحفة 3/206)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/597)، الّروضة الّنووي( (1
 (.3/282قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/345)، الّنياية الّرممي

، المغني الّشربيني(. 7/392)(. الييتمي، الّتحفة 3/207)(. األنصاري، أسنى المطالب 600، 5/599)، الّروضة الّنووي( (2
 (.3/282قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/346)، الّنياية الّرممي(. 4/374)

 (. 6/215)، الّنياية الّرممي(. 4/240)، المغني الّشربيني(. 7/225)الييتمي، الّتحفة  ((3
 يزّوج الرجل ابنتو من رجل عمى أن يزوجو ابنتو ويكون ُبضع كّل واحدة صداُق األخرى.( نكاح الشغار: ىو أن (4

 (. 6/215)، الّنياية الّرممي(. 4/240)، المغني الّشربيني(. 7/225)الييتمي، الّتحفة 
 .الّسابقة(. المصادر 477( الّسيوطي، األشباه والّنظائر )(5

 لة اآلتية:فائدة: يستثنى من ىذا الّضابط أيضًا الحا
 بل الصداق لفساد ليس ىنا الّنكاح بطالن ألنّ  أيضًا؛ االستثناء ىذا ورود عدم األصل، ليا صداقاً  رقبتو وكانت بحّرةٍ  عبد تزّوج إذا

 اآلخر من جزءاً  الزوجين أحد ممك فإذا، ليا صداقاً  رقبتو كانت إذا زوجيا تممك الّزوجة إنّ  حيث، الّنكاح أحكام مع الممك أحكام لتعارض
 وىو األضعف( الممك) وىو األقوى ُيسقط التعارض وعند، بالّنكاح ليا ِممكو من أقوى بالِممك لو ِممكيا ألنّ  لو؛ تبعاً  والمير الّنكاح بطل
(. 4/362) المغني، الّشربيني(. 7/377) الّتحفة، الييتمي(. 477) والّنظائر األشباه، الّسيوطي(. 5/595) الّروضة، الّنووي.(الّنكاح)

 (.6/336) الّنياية، الّرممي
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اتػ   .(1)ااٌّغادط: ِٙش اٌّصً ِا ٠شغة تٗ فٟ ِصٍٙ اٌعَّ

 وفيو ثالثة مطالب:

ابطالمطمب األّول: شرح   .الضَّ

لـ يفرض  , كأفمف األحكاؿ فال يبطؿ حقيا بو بأم حاؿيعد المير مف الحقكؽ الخاصة بالمرأة,  

الشارع ضمف ليا حقيا, كذلؾ بالقياس  حيث إفٌ ليا صداؽ, أك كاف الصداؽ فاسدا, أك كطئت بشبية, 

عمى مير مثيالتيا المكاتي يرغب بيٌف مف نساء العصبة, كركنو األعظـ الٌنسب؛ لكقكع التفاخر بو كالكفاءة 

الٌنساء المكاتي يقاس عمييٌف حسب قربيٌف, كيقدـ منيٌف مف تدلي بجيتيف عمى  الفقياءفي الٌنكاح, فرتب 

, كاألمة بأمة, كالبدكية ببدكية, حٌرةب حٌرةأة بمثميا, فالعربية بعربية, كالتقارف كؿ امر ك مف تدلي بجية, 

كالقركية بقركية, كما يعتبر ما تتميز بو عف غيرىا مف الٌنساء, مف عمـ أك بكارة أك يسار كغير ذلؾ مف 

حب الصفات الميرغبة, كما تعتبر مسامحتيٌف كتخفيفيٌف عمى األقارب, أك عمى أىؿ البمد, أك عمى صا

 .(2)فضؿ أك شرؼ أك عمـ, فالمعتبر في ذلؾ عادة أىؿ البمد الكاحد

ابط: أدلة الثّانيالمطمب   .الضَّ

كلـ يدخؿ بيا حتى  ,: أنو سئؿ عف رجؿ تزكج امرأة كلـ يفرض ليا صداقا عف ابف مسعكد

فقاـ  ,كليا الميراث ,كعمييا العدة, طى كال شطى , سى ال ككٍ  ,نسائيا صداؽً  ليا مثؿي  :فقاؿ ابف مسعكد ,مات

ا مثؿ الذم قضيت ففرح كاشؽ امرأة منٌ  نتً بً  عى كى رٍ في بً  قضى رسكؿ اهلل  :األشجعي فقاؿ بف سنافو  معقؿً 

 .(3)بيا ابف مسعكد

                                                           

(. 4/380)، المغني الّشربيني (.7/397)(. الييتمي، الّتحفة 3/210)األنصاري، أسنى المطالب  (.220، المنياج )الّنووي( (1
 (.3/285قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/351)، الّنياية الّرممي

، المغني الّشربيني(. 7/397)(. الييتمي، الّتحفة 3/210)األنصاري، أسنى المطالب وما بعدىا(.  5/608)، الّروضة الّنووي( (2
 (.3/285قميوبي، حاشية قميوبي )وما بعدىا(.  6/351)، الّنياية الّرممي(. 4/380)

 (.132)( سبق تخريجو (3
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مير  القياس عمىيمكف معرفة مقداره مف خالؿ عمى أٌف مير المثؿ   ابف مسعكددٌؿ قضاء  

 . (1)مثيالت الزكجة

ابطالمطمب الثّالث: فروع   .الضَّ

استحقت زكجة مثؿ مير نساء عصباتيا, ككاف ليا أخت متزٌكجة بمير معٌيف, رجع إلى مير  .1

 .(2)أختيا لمعرفة مقدار ميرىا؛ ألٌنيا أقرب نساء عصبة ليا

كاف لمزكجة نساء عصبة في بمدىا كفي بمد آخر, كاستحقت الزكجة مير المثؿ, فيقاس مير  .2

ىذه الحالة عمى نساء عصبتيا المقيمات في بمدىا؛ ألٌنيٌف أكلى بالقياس مف نساء المثؿ في 

عصبتيا المقيمات في بمد آخر, كال يقاس عمى نساء عصبتيا في البمد اآلخر إاٌل بعد فقد نساء 

 .(3)عصبتيا في بمدىا

ء عصبة, استحقت الزكجة مير المثؿ لسبب مف األسباب المؤدية لمير المثؿ, كلـ يكف ليا نسا .3

ككاف ليا أقارب ذكم أرحاـ, فإٌف ميرىا يقاس عمى ميرىٌف حسب قربيٌف منيا, فأكالىـ أٌميا ثـٌ 

 .(4)األقرب فاألقرب

إذا لـ يكف لمٌزكجة نساء عصبة كال ذكك أرحاـ, فيقاس عمى مير نساء بمدىا لمعرفة مقدار مير  .4

 . (5)مثميا

  

                                                           

 (.18/51المطيعي، تكممة المجموع )( (1
(. 4/380)، المغني الّشربيني (.7/398)(. الييتمي، الّتحفة 3/210)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/609)، الّروضة الّنووي( (2

 (.3/285قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/351)، الّنياية الّرممي
 .الّسابقة( المصادر (3
 (.6/352)، الّنياية الّرممي. الّسابقة( المصادر (4
 .الّسابقة( المصادر (5
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اتػ اٌّغاتغ: اٌفشلح لثً اٌٛغء ِٕٙا أٚ تغثثٙا ذغمػ اٌّٙش, ِٚا ال وطالق  اٌعَّ

  .(1)٠َٖشطّش

 وفيو أربعة مطالب:

ابطالمطمب األّول: شرح   .الضَّ

ابطىذا  يبٌيف  أٌف الفرقة إذا كانت مف قبؿ الزكجة حاؿ حياتيا كقبؿ الدخكؿ بيا في القبؿ أك  الضَّ

بائو اإلسالـ الدبر, أك إدخاؿ لمائو تسقط جميع المير, كالفرقة بإسالميا , أك ردتيا, أك فسخيا بعيبو, كا 

أك الحادث,  لمعقد كما أٌف الزكجة ال تستحؽ المير كٌمو إذا حصمت الفرقة بسببيا كفسخو بعيبيا المقارف

بائيا اإلسالـ أٌما إذا كانت الفرقة بسبب مف الزكج كرٌدتو, أك إسالمو طالؽ بائف أك رجعٌي , كانت ككا 

, فيتشٌطر المير كلك باختيارىا, -ثناء الًخطبة فإٌنيا تعتٌد رجعياكما لك اٍستدخمت ماءه أ-انقضت عٌدتو 

فعميا ففعمت, كعميو تستحؽ الزكجة نصؼ المير كأٍف فٌكض الطالؽ إلييا فطٌمقت, أك عٌمؽ الطالؽ عمى 

 .(2)المسٌمى, أك مير المثؿ

ابط دليل: الثّانيالمطمب   .الضَّ

 إذا كقع الطالؽ مف جية الزكج قبؿ الدخكؿ استحقت الزكجة نصؼ المير, لقكؿ اهلل تعالى: .1

 (.٧٣٢)البقرة: چ        ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽چ

الٌزكجة تستحٌؽ نصؼ المفركض ليا مف المير إذا كقع الٌطالؽ قبؿ نٌصت اآلية الكريمة عمى أٌف 

فإٌف الزكجة تستحؽ الفسخ مف جية الزكج كردتو, أك إسالمو,  ما إذا كاف يقاس عميو, ك الدخكؿ

 .(3)نصؼ المير

                                                           

الّشربيني، المغني وما بعدىا(.  7/401)(. الييتمي، الّتحفة 3/211)(. األنصاري، أسنى المطالب 221، المنياج )الّنووي( (1
 (.287، 3/286قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/355)، الّنياية الّرممي(. 384، 4/383)

 .الّسابقة(. المصادر 611، 5/610)، الّروضة الّنووي( (2
(. 4/384)، المغني الّشربيني(. 7/403)(. الييتمي، الّتحفة 3/211)(. أسنى المطالب 18/29) وعالمطيعي، تكممة المجم( (3

 (.6/355)، الّنياية الّرممي
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القياس عمى إتالؼ المبيع قبؿ التسميـ: إذا كانت الفرقة مف جية الزكجة قبؿ الدخكؿ كردتيا, أك   .2

إسالميا, أك عيبيا, سقط جميع المير؛ إلتالفيا البضع قبؿ التسميـ, فسقط البدؿ الذم تستحقو, 

ـٍ تبذؿ شيئا في مقابؿ منافع الزكج حيث إفٌ  الٌزكجة ل
(1). 

ابطالمطمب الثّالث: فروع   .الضَّ

إذا ارتدت الزكجة قبؿ الدخكؿ, أك أسممت دكف زكجيا, أك فسخ العقد بسبب عيب فييا سقط حقيا  .1

 .(2)في المير؛ ألٌف الفسخ كاف مف قبميا كبسببيا

في جميع المير؛ ألٌف الفرقة  )الصغرل( , سقط حقياو الصغرلإذا أرضعت زكجتو الكبرل زكجت .2

 .(3)و كارتضعت منياعمى ثدم أمٌ  ألقت زكجتو بنفسيار إذا كانت مف قبميا, كما يسقط جميع المي

إذا طٌمؽ الزكج زكجتو قبؿ الدخكؿ كاف ليا نصؼ المير, كما أٌف ليا نصؼ المير إذا كاف الفسخ  .3

الطالؽ كالفسخ  ؛ ألفٌ كىك صغير مف قبمو كارتداده, أك إسالمو, أك إرضاع أمّْو ليا, أك أمّْيا لو

 .(4)جاء مف قبمو

قبؿ  الزكج الطالؽ لزكجتو فطٌمقت نفسيا, أك عٌمؽ الطالؽ عمى فعميا أمران معٌينان ففعمت إذا فٌكض .4

, تشٌطر الصداؽ في الحالتيف؛ ألٌف المغٌمب فيو جية الزكج, فيمكنو تطميقيا دكف التفكيض الدخكؿ

 .(5)ليا, أك التعميؽ عمى فعميا

                                                           

(. 4/383)، المغني الّشربيني(. 7/402)(. الييتمي، الّتحفة 3/211)(. أسنى المطالب 18/29) المطيعي، تكممة المجموع( (1
 (. 6/355)، الّنياية الّرممي

، 4/383)، المغني الّشربيني(. 7/401)(. الييتمي، الّتحفة 3/211)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/611)، الّروضة الّنووي( (2
 (. 6/355)، الّنياية الّرممي(. 384

 .الّسابقة( المصادر (3
 .الّسابقة المصادر. قبميا من كانت الفرقة ألنّ  ليا؛ مير فال، رقيق تحت َعتقيا بعد العقد الزوجة فسخت. إذا 1فائدة: 

 ليا كان زوجتو الزوج اشترى إذا أّما، مال رقيقو عمى لمسّيد يثبت ال ألّنو األصح؛ عمى المير جميع سقط، زوجيا الزوجة اشترت. إذا 2
 المطالب أسنى، األنصاري(. 5/612) الّروضة، الّنووي.ليا الزوج بممك يبطل فال ليا ثبت حق ألنو األصح؛ عمى المير نصف

 (.6/355) الّنياية، الّرممي(. 4/384) المغني، الّشربيني(. 7/403) الّتحفة، الييتمي(. 3/211)
 . الّسابقة( المصادر (4
 .الّسابقة( المصادر (5
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 .(1)ر؛ ألٌف الفرقة جاءت مف قبموإذا العف الزكج زكجتو أك قذفيا, استحقت الزكجة نصؼ المي .5

إذا ارتد الزكجاف معان كجب ليا نصؼ المير عمى الصحيح, كفي كجو آخر ليس ليا مف المير  .6

 .(2)شيء؛ ألٌف الفرقة جاءت مف قبميا كلك ارتدا معان 

ابطالمطمب الرّابع: استثناءات   .الضَّ

قبؿ اإلسالـ ككانكا يعتقدكف أٍف ال مير  إذا عقد حربٌي عمى مفكَّضة حربٌيةيستثنى مف ىذا الٌضابط ما 

ـٌ أسمما قبؿ الدخكؿ فطٌمقيا الزكج, فال يتشطَّر المير؛ الستحقاقو عقدان بال مير لممفٌكضة بحاؿ, ث
(3). 

 

 

 

 

  

                                                           

، 4/383)، المغني الّشربيني(. 7/401)(. الييتمي، الّتحفة 3/211)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/611)، الّروضة الّنووي( (1
 (.6/355)، الّنياية الّرممي(. 384

 (.6/356)، الّنياية الّرممي(. 4/384)، المغني الّشربيني(. 7/402)(. الييتمي، الّتحفة 3/211)األنصاري، أسنى المطالب  ((2
، المغني الّشربيني(. 7/394)(. الييتمي، الّتحفة 3/208)(. األنصاري، أسنى المطالب 491، 5/490)، الّروضة الّنووي( (3
 (.3/283قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/348)، الّنياية الّرممي(. 4/376)

 نصف ليا فميس، الدخول قبل طّمق ثمّ ، أحدىما أعتق أو، أعتقيما ثمّ ، بعبده أمتو سّيد زّوجفائدة: يستثنى من ىذا الّضابط أيضا ما إذا 
 .سّيدىما ِممك في ولوقوعيما، المير من العقد لخمو المير؛
 .الّسابقة المصادر(. 3/194) المطالب أسنى، األنصاري(. 5/551) الّروضة، الّنووي
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اتػ ُْ ٠عة شطش ِٙش, ٚوزا ٌّٛغٛءج فٟ  اٌعَّ ٌ ْْ اٌصّآِ: ٌّطٍّمح لثً ٚغء ِرؼح  إ

  .(1)األظٙش, ٚفشلح ال تغثثٙا وطالق

 وفيو خمسة مطالب:

ابطالمطمب األّول: معنى مفردات   .الضَّ

 أواًل: المعنى لغًة.

. : مشتقة مف ميتع كتالميٍتعة كالمتعة  منو استمتعت بالشَّيء.ك دؿُّ عمى منفعة كامتداًد ميٌدةو في خيرو

 .(2)عت المطمَّقة بالشَّيء, ألنَّيا تنتفع بوكمتّْ  ,المنفعة :كالمتاع

 اصطالحًا.ثانيًا: المعنى 

بطالؽ أك  في الحياة ىي اسـ لمماؿ الذم يجب عمى الرجؿ دفعو المرأتو بمفارقتو إياىاالمتعة: 

. كيستحب أف ال يقٌؿ الماؿ عف ثالثيف درىمان, فإف اختمؼ في مقدارىا قٌدرىا القاضي فسخ مف جيتو

عسار, كفي قكؿ: يقٌدرىا حسب حاؿ ا لٌزكج, كقيؿ: حسب حاؿ معتبران في ذلؾ حاؿ الزكجيف مف يسار كا 

الٌزكجة؛ ألٌنيا كالبدؿ عف المير, كقيؿ: ال يقٌدرىا القاضي بشيء, بؿ الكاجب أقٌؿ ماؿ لو قيمة يتداكلو 

 .(3)الٌناس كيصٌح أف يككف صداقان 

ابطالمطمب الثّاني: شرح   .الضَّ

ابطيبٌيف ىذا    األمكر اآلتية: الضَّ

صداؽ, كفارقيا زكجيا في حياتيا بطالؽ أك فسخ مف المرأة تجب ليا متعة إذا لـ يفرض ليا  .1

  ا بالطالؽ.جيتو قبؿ الدخكؿ ال بالمكت؛ تعكيضان ليا عٌما يمحقيا مف ضرر, كقمة الرغبة فيي

                                                           

قميوبي، حاشية (. 6/364)، الّنياية الّرممي(. 4/394)، المغني الّشربيني(. 7/415)(. الييتمي، الّتحفة 222، المنياج )الّنووي ((1
 (.3/291قميوبي )

 (.8/330)(. ابن منظور، لسان العرب 5/293)ابن فارس، معجم مقاييس الّمغة  ((2
وما  4/394)، المغني الّشربيني(. 7/415)(. الييتمي، الّتحفة 3/219)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/636)، الّروضة الّنووي( (3

 (.3/291قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/364)، الّنياية الّرممي(. بعدىا
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ليا  عكضان قبؿ الدخكؿ فال متعة ليا؛ ألٌنيا تستحؽ نصؼ المفركض  صداؽه  لمزكجةإذا فرض  .2

 عف الضرر الذم لحؽ بيا.

متعة إذا طٌمقيا الزكج, أك فارقيا بسبب مف  قكؿ الٌشافعي: جديديجب لمزكجة المدخكؿ بيا عمى  .3

قبمو ال مف قبميا؛ ألٌف المير الذم استحقتو كاف بدؿ منفعة البضع, كالمتعة إنما تككف استطابة 

كبما أٌف  لممرأة كدفعان لمضرر كالكحشة عنيا, أٌما في القديـ فال متعة ليا؛ الستحقاقيا المير,

كالمتعة يستكم فييا المسمـ كالٌذمٌي,  الشطر فمع كؿ المير مف باب أكلى, المتعة سقطت مع

 .(1)كغيرىا حٌرةكالمسممة كالذمٌية, كالحر كغيره, كال

ابط دليلالمطمب الثّالث:   .الضَّ

 ﮳ ﮲   ۓ ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ  ۀ ڻ ڻ ڻٹ ٹ چ  .1

      ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮼ ﮽ ﮻ ﮺ ﮹ ﮷﮸ ﮶ ﮵ ﮴

 .(237, 236)البقرة: چ   

ـٍ يفرض ليٌف صد اؽ؛ أكجبت اآلية الكريمة المتعة لمٌنساء المكاتي كقع الطالؽ عمييٌف قبؿ الدخكؿ كل

يٌف عٌما يمحقيٌف مف ضرر بعد الفراؽ, أٌما إذا فرض ليٌف صداؽ فال كذلؾ استطابة ليٌف, كتخفيفا عن

 .(2)تشطيره بالطالؽ, أك الفسخ مف جية الزكجمتعة ليٌف؛ الستحقاقيٌف نصؼ المير بعد 

 .(241)البقرة: چ ک ک ڑ ژڑ ژ ڈٹ ٹ چ  .2

ـٍ الكٌف أكجبت اآلية الكريمة بعمكميا المتعة لممطمقات سكاء  مدخكؿ بيٌف أ
(3). 

                                                           

وما  4/394)، المغني الّشربيني(. 7/415)(. الييتمي، الّتحفة 3/219)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/636)، الّروضة الّنووي( (1
 (.3/291قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/364)، الّنياية الّرممي(. بعدىا

(. الييتمي، الّتحفة 3/220)(. األنصاري، أسنى المطالب 18/70) المطيعي، تكممة المجموع(. 9/1152)( الماوردي، الحاوي (2
 (.4/394)، المغني الّشربيني(. 7/415)

 .الّسابقة(. المصادر 18/72) المطيعي، تكممة المجموع(. 9/1153)( الماوردي، الحاوي (3
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 ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھٹ ٹ چ  .3

 .(28)األحزاب: چ ﮹

بيا, ففي اآلية الكريمة تقديـ كتأخير كتقديره:  دٌلت اآلية الكريمة عمى كجكب المتعة لممطمقة المدخكؿ

 .(1)كأمتعكٌف, ككميٌف مدخكالت بيفٌ  )أم أطمقكف( فتعاليف أسرّْحكفٌ 

ابطالمطمب الرّابع: فروع   .الضَّ

 .(2)إذا طٌمؽ الرجؿ زكجتو قبؿ الدخكؿ, كلـ يفرض ليا صداقان, كجب عميو متعة ليا لإليحاش .1

المدخكؿ بيا متعة؛ ألٌف المير استحقتو بدؿ منفعة البضع, يجب عمى الرجؿ الذم طٌمؽ امرأتو  .2

 .(3)كالمتعة عكضان ليا عٌما يمحقيا مف ضرر كحزف بسبب الٌطالؽ

كجكب حيث مف  إذا ارتد الزكج عف اإلسالـ, كقعت الفرقة بردتو كىي مف جانبو فكانت كالطالؽ .3

 .(4), كعميو تستحؽ الزكجة المتعة؛ بسبب ىذا الفراؽالمتعة

 .(5)أسمـ الزكج كجب عميو متعة لزكجتو؛ ألٌف الفرقة كانت بسببوإذا  .4

تجب المتعة عمى الزكج إذا كطئ زكجتو أبكه أك ابنو بشبية؛ ألٌنيا فرقة ليست بسببيا, كىي تستحؽ  .5

 .(6)نصؼ المسٌمى إف كاف مكجكدا, فكجبت ليا المتعة عند فقد المسٌمى

لزكجتو الصغيرة, كجب لمزكجة المتعة إف لـ يفرض إذا كقعت الفرقة بسبب إرضاع أٌمو, أك ابنتو  .6
 .(7)ليا صداؽ؛ ألٌنيا فرقة ليست بسببيا فكانت كالطالؽ

                                                           

(. الييتمي، الّتحفة 3/220)(. األنصاري، أسنى المطالب 18/72) المطيعي، تكممة المجموع(. 9/1153)الماوردي، الحاوي ( (1
 (.4/394)، المغني الّشربيني(. 7/415)

(. 4/394)، المغني الّشربيني(. 7/415)(. الييتمي، الّتحفة 3/220)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/636)، الّروضة الّنووي( (2
 (.3/291قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/364)، الّنياية الّرممي

 .الّسابقة( المصادر (3
(. 4/395)، المغني الّشربيني(. 7/416)(. الييتمي، الّتحفة 3/220)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/636)، الّروضة الّنووي( (4

 (.3/292قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/365)، الّنياية الّرممي
 .الّسابقة( المصادر (5
 . باستثناء حاشية قميوبي.الّسابقة( المصادر (6
 .الّسابقة( المصادر (7
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العفى رجؿ زكجتو, كجب عميو متعة ليا؛ ألٌف الفرقة جاءت مف قبمو فكانت كالطالؽ, كما أٌف  .7

 .(1)الفرقة بو أشٌد مف الطالؽ

ابطالمطمب الخامس: استثناءات   .الضَّ

ابطيستثنى مف ىذا   حالة كاحدة, كىي فيما إذا زكج سٌيد أمتو بعبده فطٌمقيا فال متعة ليا؛  الضَّ

كذلؾ لسقكط حقيا في تشطير المير مع أٌنو أقكل مف المتعة في الممؾ, فمف باب أكلى سقكط المتعة 

 .(2)لضعؼ ممكيا فييا

 

 

  

                                                           

قميوبي، (. 6/365)، الّنياية الّرممي(. 4/395)، المغني الّشربيني(. 7/416)(. الييتمي، الّتحفة 5/636)، الّروضة الّنووي( (1
 (.3/291حاشية قميوبي )

  .جيتو من الفرقة فكانت، جيتو فُغّمبت، البيع الزوج طمب إذا وذلك، وجو في ليا متعة عميو وجب زوجتو الزوج اشترىإذا  فائدة:
 (.18/74) المطيعي، تكممة المجموع(. 5/637)، الّروضة الّنووي

(. 6/364)، الّنياية الّرممي(. 4/394)، المغني الّشربيني(. 7/415)(. الييتمي، الّتحفة 3/220)( األنصاري، أسنى المطالب (2
 (.3/291قميوبي، حاشية قميوبي )
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 اٌصّأٟاٌّثؽس 

 مَْغُاٌوراب ظٛاتػ 
 

 وفيو ضابطان:

ابط    .قة تستحق الَقْسموجبت نفقتيا ولم تكن مطمّ  زوجةل: كل األوّ  الضَّ

ابط   .الثّاني: تختص بكٌر جديدة عند زفاف بسبع بال قضاء، وثّيب بثالث وليا الخيار الضَّ
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اتػ ّٚ  اٌعَّ   .(1)مح ذغرؽك اٌمَْغُٚظثد ٔفمرٙا ٌُٚ ذىٓ ِطٍّ  صٚظحي: وً األ

 وفيو خمسة مطالب:

ابطالمطمب األّول: معنى مفردات   .الضَّ

 أّواًل: المعنى لغًة:

ـى الشيءى يىٍقًسميو قىٍسمان فاٍنقىسىـالقىٍسـ:  كالنَّصيب ًقسـه بكسر القاؼ. فأمَّا اليميف  .مىٍصدىري قىسى

 .(2)فالقىسىـ

 ثانيًا: اصطالحًا:

 .(3)كالبيتكتة كالممبسً  كالمشربً  في المأكؿً  بيف الزكجاتً  الزكجً  تسكيةي  بفتح القاؼالقىٍسـ: 

ابطالمطمب الثّاني: شرح   .الضَّ

ابطيفيد ىذا   أٌف مف كاف عنده أكثر مف زكجة كجب عميو العدؿ بينيٌف في المأكؿ كالممبس  الضَّ

كالمشرب كالمسكف كالمبيت كالمعاممة بالمعركؼ, كال يجب عميو العدؿ بالجماع؛ ألٌنو عائد إلى الشيكة 

ريضة, كالميؿ ليٌف, كالزكجة التي تستحؽ القىٍسـ ىي الزكجة التي تجب ليا الٌنفقة سكاء كانت سميمة, أك م

  لؾ مف األسباب الطبيعية كالشرعية.أك مجنكنة ال يخاؼ منيا كغير ذ

فال قىٍسـ ليا؛ لعدـ  اشزكالحكمة مف القىٍسـ ىي دفع اإليذاء عنيٌف عند تفضيؿ بعضيٌف, أٌما النٌ 

القىٍسـ ليا؛ ألٌف خرج بالمطٌمقة الرجعية, فمع استحقاقيا لمٌنفقة إاٌل أٌنو ال يجب ك استحقاقيا الٌنفقة لنشكزىا. 

 .(4), فيسقط حقيا في القىٍسـما لـ يراجعيا القسـ يككف مقابؿ االستمتاع كالرجعية يحـر كطؤىا

 

                                                           

 (.4/413)، مغني الّشربيني (.477ظائر )يوطي، األشباه والنّ ( السّ (1
 (. 12/478)(. ابن منظور، لسان العرب 5/86)غة ابن فارس، معجم مقاييس المّ ( (2
 (.363، معجم لغة الفقياء )وقنيبي (. قمعجي175عريفات )( الجرجاني، التّ (3
(. وما بعدىا 7/438)حفة (. الييتمي، التّ 230، 3/229)األنصاري، أسنى المطالب وما بعدىا(.  5/657)، الّروضة الّنووي( (4

 (.301، 3/300قميوبي، حاشية قميوبي ) (.وما بعدىا 6/379)ياية ، النّ الّرممي(. وما بعدىا 4/411)، المغني الّشربيني
 . المصادر الّسابقة.باالستمتاع لينّ  حقّ  ال ألّنو يستحب؛ لكنْ  بينينّ  العدل عميو يجب فال اإلماء خرج بالزوجةفائدة: 
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ابط دليل: الثّالثالمطمب   .الضَّ

كـ أخذتمكىف بأماف اهلل, كاستحممتـ ساء, فإنٌ فاتقكا اهلل في النٌ ): في حجة الكداع  رسكؿ اهلل قاؿ

غير  ضربان  فعمف ذلؾ فاضربكىفٌ  رشكـ أحدا تكرىكنو, فإفٍ ئف في كطً ال يي  أفٍ  كلكـ عمييفٌ  ,فركجيف بكممة اهلل

 .(1)(بالمعركؼ ككسكتيفٍّ  عميكـ رزقيفٌ  ح, كليفٌ مبرّْ 

بٌيف الحديث الشريؼ أٌف الزكجة تستحؽ الٌنفقة مقابؿ تمكيف نفسيا كتمتع الزكج بيا, ككٌؿ زكجة 

 .(2)استحقت الٌنفقة استحقت القىٍسـ ليامٌكنت نفسيا استحقت الٌنفقة, فإذا 

ابطالمطمب الرّابع: فروع   .الضَّ

إذا كاف عند الرجؿ زكجتاف عمى فراشو, ككانتا تستحقاف الٌنفقة كجب عميو القىٍسـ بينيا؛  .1

 .(3)الستحقاقيما الٌنفقة

 .(4)الٌنفقة كاف عند الزكج أربع نساء إحداىٌف مريضة, كجب القىٍسـ ليا؛ ألٌنيا تستحؽ .2

إذا ظاىر الزكج مف إحدل نسائو, فإنو يجب ليا القىٍسـ؛ ألٌف الغرض مف القىٍسـ األنس كاالبتعاد  .3

 .(5)عف تفضيؿ بعضيٌف عمى بعض ال االستمتاع, كما أٌف المظاىر منيا تستحؽ الٌنفقة

, أك حائض, كجب عميو القىٍسـ ليا؛ كانت إحدل نسائو بيا جنكف ال يخاؼ منو, أك نفساء .4

 .(6)الٌنفقة, كما اٌف القىٍسـ لألنس ال لمكطء الستحقاقيا

 

                                                           

 (.1218)(، برقم: 1/581) ( صحيح مسمم(1
(. 4/413)، المغني الّشربيني(. 7/441)حفة (. الييتمي، التّ 3/230)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/657)وضة ، الرّ الّنووي( (2

 (.6/380)ياية ، النّ الّرممي
(. 4/412)، المغني الّشربيني(. 7/441)حفة (. الييتمي، التّ 3/230)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/658)وضة ، الرّ الّنووي (3)

 (.3/301قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/380)ياية ، النّ الّرممي
 .الّسابقة( المصادر (4
 .الّسابقة( المصادر (5
(. 4/412)، المغني الّشربيني(. 7/441)حفة (. الييتمي، التّ 3/230)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/658)وضة ، الرّ الّنووي( (6

 (.3/301قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/380)ياية ، النّ الّرممي
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ابطالمطمب الخامس: استثناءات   .الضَّ

ـى ليا مع  .1 عدـ استحقاؽ المريضة لمقىٍسـ كذلؾ إذا سافر الزكج بنسائو كلـ تستطع السفر معو فال قىٍس

 .(1)أٌنيا تستحؽ النفقة؛ إلسقاطيا لحٌقيا بعد طمبو ليا

جنكف يخاؼ منو كليس بيا نشكز, يسقط حقيا في القىٍسـ مع استحقاقيا  إذا كانت الزكجة بيا .2

 .(2)لمٌنفقة؛ ألٌنو ال يأمف منيا إذا بات عندىا

إذا كىبت الزكجة ليمتيا لغيرىا كرضي الزكج بذلؾ, سقط حٌقيا في القىٍسـ دكف الٌنفقة؛ ألٌنيا  .3

 .(3)أسقطت حقيا مع استحقاقيا لو

 

 

  

                                                           

قميوبي، حاشية قميوبي (. 4/413)، المغني الّشربيني(. 3/230)(. األنصاري، أسنى المطالب 477ظائر )يوطي، األشباه والنّ ( السّ (1
(3/301.) 

 (.4/413)، المغني الّشربيني(. 477ظائر )يوطي، األشباه والنّ ( السّ (2
حفة (. الييتمي، التّ 3/235)(. األنصاري، أسنى المطالب 477ظائر )يوطي، األشباه والنّ السّ (. 5/669)وضة ، الرّ الّنووي( (3
 (.3/305قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/388)ياية ، النّ الّرممي(. 4/423)، المغني الّشربيني(. 7/453)
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اتػ تال لعاء, ٚش١ّة تصالز ٌٚٙا ١ٌاٍي تىش  ظذ٠ذج ػٕذ صفاف تغثغ اٌصّأٟ: ذخرص  اٌعَّ

  .(1)اٌخ١اس

 ثالثة مطالب: وفيو

ابطالمطمب األّول: شرح   .الضَّ

ابطيفيد ىذا   أٌف الرجؿ إذا أراد أٍف يتزٌكج امرأة بكران جديدة عند الدخكؿ ال عند العقد, كفي  الضَّ

أك أمة أك  حٌرةعصمتو غيرىا فإٌنو يجب ليا سبع لياؿ متتاليات بال قضاء بعد زفافيا إليو, سكاء كانت 

حٌقيا المأذكف  ألفٌ  كتابية؛ ألٌنو أمر يتعمؽ بالطبع, فإذا بات عندىا عشر لياؿ قضى لمباقيات ثالث لياؿ؛

  بو سبع لياؿ.

أٌما إذا أراد الزكاج مف امرأة ثٌيب حصمت ثيكبتيا بكطء حالؿ أك حراـ أك شبية عمى مف في 

عصمتو فيسٌف تخيرىا بيف ثالث لياؿ متتاليات بال قضاء, أك سبع لياؿ مع قضاء لمباقيات, فإف اختارت 

يقضي  الإنو إذا زاد عف الثالث دكف اختيارىا, فسبع لياؿ قضى لمباقيات سبع لياؿ عمى المذىب, أٌما 

ثالث لياؿ, كالحكمة مف الزيادة عمى مف في عصمتو؛ زكاؿ الحشمة بينيما, لمباقيات إاٌل ما زاد عف 

 .(2)كزيدت البكر عمى الثٌيب؛ ألٌنيا أكثر حياءن 

ابط دليلالمطمب الثّاني:   .الضَّ

سممة, فدخؿ عمييا, فأراد أف  حيف تزكج أـٌ  , أف رسكؿ اهلل  عف أبي بكر بف عبد الرحمف

 .(3)(إف شئت زدتؾ, كحاسبتؾ بو, لمبكر سبع, كلمثيب ثالث): يخرج أخذت بثكبو, فقاؿ رسكؿ اهلل 

                                                           

(. 4/419)، المغني الّشربيني(. 7/448)حفة (. الييتمي، التّ 3/233)(. األنصاري، أسنى المطالب 224، المنياج )الّنووي( (1
 (.3/304قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/386)ياية ، النّ الّرممي

، الّشربيني(. 449، 7/448)حفة (. الييتمي، التّ 234، 3/233)(. األنصاري، أسنى المطالب 666، 5/665)وضة ، الرّ الّنووي( (2
 (.3/304قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/386)ياية ، النّ الّرممي(. 420، 4/419)المغني 

 .لمسمم(. والّمفظ 1460(، برقم: )1/705)(. صحيح مسمم 5213(، برقم: )1108فق عميو: صحيح البخاري )( متّ (3
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عند الزفاؼ لمزكج, كما  كالثٌيب ليا ثالث لياؿ ,نٌص الحديث الشريؼ عمى أٌف البكر ليا سبع لياؿ

مبيت عندىا ثالثان مف غير قضاء, أك يزيدىا عمى ذلؾ كيقضي دٌؿ الحديث عمى جكاز تخيير الثٌيب بال

 .(1)لمباقيات

ابطالمطمب الثّالث: فروع   .الضَّ

فاؼ مف كجب القىٍسـ ليا سبع لياؿ متتاليات بعد الزٌ  ,غيرىا في عصمتوإذا تزٌكج رجؿ بكران ككاف  .1

 .(2)غير قضاء لمباقيات

استحقت ثالث لياؿ متتاليات بعد زفافيا لو إذا زٌفت لمرجؿ امرأة ثٌيب, ككاف في عصمتو غيرىا,  .2
 .(3)لـ تختر الزيادة عمى ذلؾ, كبال قضاء لمباقيات

ـٌ أراد نكاحيا مٌرة أخرل, بات عندىا ثالث لياؿ متتاليات عند  .3 ـٌ بانت منو, ث طٌمؽ رجؿ زكجتو ث
يا تعتبر زكجة جديدة لو, كلك ؛ ألنٌ زفافيا لو إذا لـ تختر الزيادة عمى ذلؾ مف غير قضاء لمباقيات

 .(4)قبؿ ذلؾ عمى ذٌمتوكانت 
غيرىما, كٌفى ليما حٌؽ الزفاؼ, فمف زٌفت أكالن  في عصمتوإذا نكح امرأتيف جديدتيف معان كلـ يكف  .4

ـٌ يبيت ليمة  بات عندىا, فإٍف زفتا معان, أقرع بينيما لالبتداء, كفي كجو: يبيت ليمة عند مف قٌدمت ث
 . (5)كذا حتى تنتيي السبع لياؿة كىالثٌانيعند 

ـٌ يقضي السبع لياؿ  .5 زفت لمرجؿ ثٌيب كاختارت أٍف يقيـ عندىا سبع لياؿ, كٌفى الزكج ليا حٌقيا, ث

عمى الباقيات, أٌما إذا زاد دكف اختيارىا, فال يقضي لمباقيات إاٌل ما زاد عمى الثالث عمى 

 .(6)المذىب

                                                           

(. 4/419)، المغني الّشربيني(. 7/449)حفة (. الييتمي، التّ 3/233)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/665)وضة ، الرّ الّنووي( (1
 (.3/304قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/386)ياية ، النّ الّرممي

 .الّسابقة( المصادر (2
 .الّسابقةالمصادر  (3)

 (.4/420)، المغني الّشربيني. الّسابقة( المصادر (4
 (.5/667)وضة ، الرّ الّنووي. الّسابقة( المصادر (5

 ألنّ  األصح؛ في الحّرة نصف تستحق وال، لغيرىا قضاء بال متتاليات ليال سبع حّقيا ليا وّفى، الّنفقة تستحق أمة لمرجل ُزّفتفائدة: إذا 
 (.5/666) الّروضة، الّنووي.الّسابقة المصادر.والحرّية بالّرق يختمف فال، الحشمة زوال المراد

 (.7/450)حفة . الييتمي، التّ الّسابقة( المصادر 6)
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 اٌصّاٌساٌّثؽس 

 ٌخٍغاوراب ظٛاتػ 
 

 ضوابط: خمسة وفيو

ابط  .األّول: الفرقة بمفظ الخمع طالق الضَّ

ابط  .، وصّح العوض يقع الّطالق بالمسّمىفي الخمع الثّاني: إذا صّحت الّصيغة الضَّ

ابط  .، وفسد العوض يقع الّطالق بمير المثلفي الخمع الثّالث: إذا صّحت الّصيغة الضَّ

ابط  .، ونّجز الزوج الّطالق وقع الّطالق رجعياً في الخمع الرّابع: إذا فسدِت الّصيغة الضَّ

ابط  .الخمع المعّمق ال يقع إاّل بتحقق شرطوالخامس:  الضَّ
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اتػ ي: اٌفشلح تٍفع اٌخٍغ غالق اٌعَّ ّٚ األ
(1).  

 أربعة مطالب: وفيو

ابطالمطمب األّول: معنى مفردات   .الضَّ

 أّواًل: المعنى لغًة:

ٍمع: مف  مىعى الشيءى يىٍخمىعيو الخي ٍمع مٍيمة, كسٌكل بعضيـ بيف خى ٍمعان كاختىمعو كنزعو ًإال أٌف في الخى خى

ٍمع كالٌنزع مىعى امرأى , الخى ٍمعا بالٌضـٌ, كًخالعان فاختمىعىت كخالىعىٍتو: أىزاليا عٍف نفسو كطٌمقيا عمى بذؿ منيا كخى تو خي

ٍمعةي, ٍمعا ألفٌ  لو, فيي خالعه, كاالسـ الخي جعؿ الٌنساء لباسنا لمٌرجاؿ, كالرجاؿ  تعالى اهلل كسٌمي ذلؾ الفراؽ خي

فإذا كقع الخمع بينيما فكأٌنما نزع (.187)سكرة البقرة: چ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پٹ ٹ چ  ,ليفٌ  لباسان 

.(2)كؿ كاحد منيما لباسو عنو

 ثانيًا: المعنى اصطالحًا.

مع مع: فيرقة بعكض مقصكد راجع إلى الٌزكج بمفظ طالؽ أك خي  .(3)الخي

ابطالمطمب الثّاني: شرح   .الضَّ

ابطيبٌيف ىذا   كجيف بمفظ الخمع طالؽ في الجديد كىك األظير, فال أٌف الفرقة التي تقع بيف الزٌ  الضَّ

لك كاف فسخان لما جاز عمى غير الصداؽ؛ ألٌنو مقابؿ البدؿ كىك قع الخمع إاٌل بما يقع بو الطالؽ؛ ألٌنو ي

 بمفظ الخمع فسخ باالختيار تترتب عميو أحكاـ الفسخ ال الطالؽ؛ ألٌف الٌنكاحالبيضع, كفي القديـ: أٌف الفرقة 

 

 

                                                           

(. 4/438)، المغني الّشربيني(. 7/476)حفة (. الييتمي، التّ 3/241)(. األنصاري، أسنى المطالب 227، المنياج )الّنووي( (1
 (.3/313قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/405)ياية ، النّ الّرممي

 (.8/76)(. ابن منظور، لسان العرب 2/209)غة ( ابن فارس، معجم مقاييس المّ (2
 (.4/429)، المغني الّشربيني(. 7/458)حفة الييتمي، التّ (. 3/241)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/680)وضة ، الرّ الّنووي( (3

  .الّسابقة المصادرفائدة: قد يرجع العوض إلى الّسيد وذلك إذا كان الّزوج عبدًا لو. 
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 .(1)بيععقد معاكضة فتترتب عميو أحكاـ الفسخ كال

ابط دليلالمطمب الثّالث:   .الضَّ

 ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہ ہہ ہٹ ٹ چ  .1

               ﯁ ﯀ ﮿ ﮽﮾ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮷﮸

, 229)البقرة: چ جبحب يئ ىئ مئ حئ جئ  ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ 

230.) 

كج فكجب , كألٌنو لفظ ال يممكو إاٌل الزٌ ذكر اهلل تعالى الخمع بيف طالقيف فدٌؿ عمى أٌنو ممحؽ بيما

 .(2)أٍف يككف كالطالؽ

إذا كاف الخمع فسخان لما جاز عمى غير الصداؽ؛ ألٌنو بدؿ البيضع كالفسخ في البيع, كالخمع  .2

 .(3)الصداؽ أك عمى أكثر أك أقٌؿ منو فدٌؿ عمى أٌنو طالؽيصٌح عمى 

ابطالمطمب الرّابع: فروع   .الضَّ

لو نكاحيا  ثالث مرات فال يحؿٌ  الخمع ينقص عدد الطمقات المستحٌقة لمٌزكج, فإذا خالع زكجتو .1

 .(4)؛ ألٌف الخمع طالؽحتى تنكح زكجان غيره

 

                                                           

(. 4/438)، المغني الّشربيني(. 7/476)حفة (. الييتمي، التّ 3/241)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/682)وضة ، الرّ الّنووي( (1
 (.3/313قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/405)ياية ، النّ الّرممي

أّما فائدة: بّين الفقياء أّن ىناك فرقًا بين الطالق والفسخ، فمن بين ىذه الفروق أّن الطالق ينقص العدد الذي يممكو الّزوج من الطمقات، 
نكاح زوجتو إاّل إذا نكحت زوجًا غيره، أّما الفسخ فال. الفسخ فال ينقصو، كما أّن الطالق إذا كان بائنًا بينونة كبرى فال يحّل لمّزوج 

 المصادر الّسابقة.
 . الّسابقة(. المصادر 10/9)( الماوردي، الحاوي (2
 .الّسابقة( المصادر (3
(. 4/438)، المغني الّشربيني(. 7/476)حفة (. الييتمي، التّ 3/241)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/684)وضة ، الرّ الّنووي( (4

 (.3/313قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/405)ياية ، النّ الّرممي
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عؿ كالطالؽ, فإذا الؽ مع النٌية إفٍ يصح الخمع بجميع كنايات الط .2 نكل الخمع كقاؿ لزكجتو:  جي

 .(1)منو ذلؾ؛ ألٌف الخمع طالؽخالعتؾ عمى نصفؾ, صٌح 

إٍف جعؿ صريحان في الطالؽ, أك ني عمى ألؼ, فقاؿ الزكج: خالعتؾ, فإذا قالت الزكجة: طٌمق .3

 .(2)كناية مع النٌية, كقع الخمع ككجب المسٌمى

؛ ألٌف المثؿ في األظير, كفي قكؿ: يقع ببدؿ العكضقع الخمع بمير ك  إذا كاف العكض فاسدان  .4

 .(3)الخمع طالؽ

 .(4)كالخمع طالؽ ,يصٌح تعميؽ الخمع؛ ألٌنو يصٌح تعميؽ الٌطالؽ .5

ليس لمزكج رجعة إذا خالع زكجتو بعكض صحيح أك فاسد, سكاء جعؿ الخمع فسخان أـ طالقان؛  .6

 .(5)يممؾ الرجكع إلييا ألٌنيا بذلت الماؿ لتممؾ بيضعيا فخرج ممؾ الزكج عنو فال

 .(6)كالطالؽ يقع في حالة اليزؿ ,منيما؛ ألٌف الخمع طالؽإذا تخالع الزكجاف ىازليف, كقع الخمع  .7

 

  

                                                           

(. 4/438)، المغني الّشربيني(. 7/476)حفة (. الييتمي، التّ 3/241)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/684)وضة ، الرّ الّنووي( (1
 (.3/313قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/405)ياية ، النّ الّرممي

(. 4/439)، المغني الّشربيني(. 7/479)حفة (. الييتمي، التّ 3/242)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/684)وضة ، الرّ الّنووي( (2
 (.3/315قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/407)ياية ، النّ الّرممي

(. 4/433)، المغني الّشربيني(. 7/468)حفة (. الييتمي، التّ 3/248)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/693)وضة ، الرّ الّنووي ((3
 (.3/311قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/398)ياية ، النّ الّرممي

(. 4/440)، المغني الّشربيني(. 7/480)حفة (. الييتمي، التّ 3/243)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/685)وضة ، الرّ الّنووي( (4
 (.3/315قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/407)ياية ، النّ الّرممي

(. 4/442)، المغني الّشربيني(. 7/484)حفة (. الييتمي، التّ 3/251)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/700)وضة ، الرّ الّنووي( (5
 (.3/317قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/409)ياية ، النّ الّرممي

 (.5/685)وضة ، الرّ الّنووي( (6
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اتػ ّّٝفٟ اٌخٍغ ١غحاٌصّأٟ: إرا صؽد اٌصّ  اٌعَّ   .(1), ٚصػ اٌؼٛض ٠مغ اٌطالق تاٌّغ

 أربعة مطالب: وفيو

ابطالمطمب األّول: شرح   .الضَّ

ابطيفيد ىذا   أٌف الخمع إذا كقع بيف الزكجيف كلـ يكف ىناؾ فساد في الصيغة, ككافؽ اإليجاب  الضَّ

أجنبي, أٌما الكالـ اليسير فال يضر عمى الصحيح, كلـ يكف ؿ كالـ القىبكؿ مف غير أف يتخٌمؿ بينيما طك 

لصفة كمقدكران عمى ىناؾ فساد في العكض, بأٍف كاف العكض متمكالن طاىران بعينو كمعمكـ القدر كالجنس كا

 .(2)تسميمو, كقع الخمع بينيما بما اتفقا عميو مف المسٌمى سكاء كاف عينان أك دينا أك منفعة

ابط دليلالمطمب الثّاني:   .الضَّ

ـٌ االتفاؽ  الخمع عقد معاكضة يحٌؿ فيو الزكج محٌؿ البائع, كتحٌؿ فيو الزكجة محٌؿ المشترم, فإذا ت

عمى أٍف تشترم الزكجة بضعيا بعكض صحيح معٌيف ككافؽ اإليجاب القبكؿ, ممؾ الزكج العكض المتفؽ 

 . (3)بعد تقديـ البدؿ كيقع الخمع بالمسٌمى نفسياعميو, كتممؾ الزكجة 

ابط: فروع الثالثالمطمب   .الضَّ

, فقاؿ الزكج: طٌمقتؾ بألؼ, كقع الطالؽ بالمسٌمى, فيممؾ الزكج  .1 إذا قالت الزكجة: طمقني بألؼو
 .(4)األلؼ, كتممؾ الزكجة البيضع

إذا قالت الزكجة: طٌمقني بألؼ, فطمقيا بخمسمائة, كقع الخمع صحيحان بالخمسمائة؛ ألٌنو سامح  .2
 .(5)في الباقي

                                                           

 (.6/422)ياية ، النّ الّرممي(. 4/453)، المغني الّشربيني (.7/480)حفة (. الييتمي، التّ 1/382)ظائر ، األشباه والنّ الّسبكيابن ( (1
 (.3/460)البجيرمي، الّتجريد 

(. وما بعدىا 7/468)حفة (. الييتمي، التّ وما بعدىا 3/248)األنصاري، أسنى المطالب  (.وما بعدىا 5/693)وضة ، الرّ الّنووي( (2
 (.وما بعدىا 3/311قميوبي، حاشية قميوبي ) وما بعدىا(. 6/398)ياية ، النّ الّرممي(. وما بعدىا 4/433)، المغني الّشربيني

حفة (. الييتمي، التّ 3/241)(. األنصاري، أسنى المطالب 682، 5/681)وضة ، الرّ الّنووي(. 10/30)( الماوردي، الحاوي (3
 (.6/393)ياية ، النّ الّرممي(. 4/430)، المغني الّشربيني(. 7/459)

 .الّسابقة( المصادر (4
(. 4/442)، المغني الّشربيني(. 7/483)حفة (. الييتمي، التّ 3/244)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/688)وضة ، الرّ الّنووي( (5

 (. 6/408)ياية ، النّ الّرممي



-158- 
 

الطالؽ مف قبؿ الزكج ابتداءن, كعٌمؽ الطالؽ بإحدل صيغ التعميؽ في اإلثبات, كقكؿ إذا كاف  .3

الزكج: متى أعطيتني ألفي دينار فأنت طالؽ, فتحققت الصفة المعٌمؽ عمييا, بانت الزكجة 

بالمسٌمى, كال يشترط تحقؽ الصفة في مجمس التكاجب؛ ألٌف صيغ التعميؽ في اإلثبات تككف عمى 

 .(1)التراخي

ذا قالت الزكجة: طمقني بألؼ دينار, كأجاب الزكج قبؿ الردة ثـ ارتدت, ثـ أسممت أثناء العدة إ .4

 .(2)كقع الخمع بينيما بالمسٌمى؛ لصحة الخمع بينيما

إذا قاؿ الزكج لزكجتو: أنت طالؽ عمى أٌف لي عميؾ ألفان, أك قاؿ: أنت طالؽ إف ضمنت ليى ألفان,  .5

 .(3)جمس التكاجب بانت منو, ككقع الطالؽ بالمسٌمىفكافقت عمى شرطو, كالتزمتو في م

إذا عٌمؽ الزكج الطالؽ باإلعطاء فقاؿ: إٍف أعطيتني ألفان مف الدراىـ فأنت طالؽ, فكضعتو فكران  .6

طمقت بما سٌمى بعد تمكينو مف العكض؛ ألٌف اإلعطاء يقتضي  ,بيف يديو بنية الدفع عٌما عٌمؽ

 .(4)التمميؾ عرفان 

تىؾ إذا قاؿ الزكج لأل .7 جنبي: طىمٍَّقتي امرأتي عمى ألؼ في ذٌمتؾ فىقبؿ, أك قاؿ األجنبي: طٌمؽ زكجى
 .(5)عمى ألؼ في ذٌمتي فأجابو, بانت الزكجة بالمسٌمى, ككاف العكض في ذٌمة األجنبي

إذا أبرأت زكجيا مف صداقيا صٌح منيا ذلؾ, كقكليا: طٌمقني كأنت برمء مف صداقي؛ ألٌنيا  .8
 . (6)بخالؼ ما لك عٌمؽ الطالؽ بالبراءة مف صداقيا؛ ألٌف اإلبراء ال يعٌمؽصيغة التزاـ, كذلؾ 

                                                           

، المغني الّشربيني(. 481، 7/480)حفة (. الييتمي، التّ 3/243)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/686)وضة ، الرّ الّنووي( (1
 (.3/316قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/407) ياية، النّ الّرممي(. 441، 4/440)

، المغني الّشربيني(. 485، 7/484)حفة (. الييتمي، التّ 3/250)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/698)وضة ، الرّ الّنووي( (2
 (.3/317قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/409)ياية ، النّ الّرممي(. 443، 4/442)

، المغني الّشربيني(. 490، 7/489)حفة (. الييتمي، التّ 3/256)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/705)وضة ، الرّ الّنووي( (3
 (.3/318قميوبي، حاشية قميوبي )(. 412، 6/411)ياية ، النّ الّرممي(. 445، 4/444)

(. 4/445)، المغني الّشربيني(. 7/491)حفة التّ (. الييتمي، 3/255)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/708)وضة ، الرّ الّنووي( (4
 .(3/319قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/413)ياية ، النّ الّرممي

(. 4/450)، المغني الّشربيني(. 7/497)حفة (. الييتمي، التّ 3/261)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/724)وضة ، الرّ الّنووي( (5
 (.3/322قميوبي ) قميوبي، حاشية(. 6/417)ياية ، النّ الّرممي

 (.6/396)ياية ، النّ الّرممي(. 4/453)، المغني الّشربيني(. 3/263)( األنصاري، أسنى المطالب (6
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ابطالمطمب الرّابع: استثناءات   .الضَّ

لزكجتو: إف كنت حامالن فأنت طالؽ بألؼ, فكانت  الٌزكج ما إذا قاؿىذا الٌضابط يستثنى مف 

 حيث إفٌ سٌمى؛ لفساد المسٌمى حامالن في أغمب الظٌف كأعطتو األلؼ, فإٌنيا تطمؽ بمير المثؿ ال بالم

الحمؿ مجيكؿ ال يمكف التكصؿ إليو في الحاؿ, كاألصؿ عدـ كركد ىذا االستثناء ىنا؛ ألٌنو عند فساد 

المسٌمى يرجع إلى البدؿ كىك مير المثؿ فيذه الحالة تككف ضمف ضابط ) إذا فسد العكض كجب مير 

 .(1)المثؿ(

 

  

                                                           

 (.7/497)رواني حاشية الشّ الّشرواني، (. 6/417)ياية ، النّ الّرممي(. 4/450)، المغني الّشربيني( (1
 المنكوحة ممك ألنّ  يصح؛ ال فإّنو مكاتب أو حرّ  تحت وىي برقبتيا تخالع بأن ألمتو السّيد أذنفائدة: يستثنى من ىذا الّضابط أيضًا إذا 

، الخمع من المقصود فيبطل زوجيا ممك في وتبقى نفسيا تممك ال أّنيا كما، الّنكاح أحكام مع الممك أحكام لتعارض الطالق؛ وقوع يمنع
 .المسّمى ال المثل بمير األمة تبين وعميو
، الّرممي(. 4/432) المغني، الّشربيني(. 7/491) الّتحفة، الييتمي(. 3/246) المطالب أسنى، األنصاري(. 5/708) الّروضة، الّنووي
 (.3/319) قميوبي حاشية، قميوبي(. 6/413) الّنياية
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اتػ , ٚفغذ اٌؼٛض ٠مغ اٌطاّلق تّٙش فٟ اٌخٍغ اٌصّاٌس: إرا صّؽد اٌّص١غح اٌعَّ

  .(1)اٌّصً

  ثالثة مطالب: وفيو

ابطالمطمب األّول: شرح   .الضَّ

ابطيفيد ىذا   أٌنو إذا كاف ىناؾ فساد في العكض المقٌدـ مف قبؿ الزكجة, بأف كاف غير  الضَّ

متمٌكؿ أك غير معمكـ, أك محٌرـ, أك ال تقدر عمى تسميمو, كغير ذلؾ مف أسباب فساد العكض, ككانت 

 .(2)صيغة الخمع صحيحة غير باطمة, صٌح الخمع بمير المثؿ؛ ألٌنو المقصكد عند فساد العكض

ابط دليل: الثّانيالمطمب   .الضَّ

كاح: إذا كاف البدؿ في عقد الٌنكاح فاسدان, صٌح الٌنكاح كرجع إلى قياس عقد الخمع عمى عقد النٌ  .1

البدؿ الذم تستحقو الزكجة عند فساد العكض كىك مير المثؿ, كذلؾ الحاؿ في عقد الخمع فإذا 

كد عند فساد العكض, فسد البدؿ صح العقد كسقط البدؿ كاستحؽ الزكج مير المثؿ؛ ألٌنو المقص

ف تممؾ بيضعيا فإذا أرادت أ ,الزكجة تممؾ مير مثيالتيا مقابؿ تمميؾ بيضعيا لزكجيا حيث إفٌ 

 .(3)ردت لمزكج بدلو كىك مير المثؿ

قياس عقد الخمع عمى عقد البيع: إذا استيمؾ المشترم المبيع ككقع خالؼ مع البائع بسبب فساد  .2

البضاعة لمبائع بالقدر المتعارؼ عميو, كذلؾ األمر في عقد الثمف فإٌف المشترم يضمف ثمف 

ألٌنو ىك  ؛الخمع إذا كاف ىناؾ فساد في العكض, فيسقط العكض الفاسد كيستحؽ الزكج مير المثؿ

المقصكد عند فساد العكض, كما أٌف البضع أصبح مستيمكان بالطالؽ المطمكب, فممكتو الزكجة 

                                                           

 (.6/422)ياية ، النّ الّرممي(. 4/453)، المغني الّشربيني(. 7/480)حفة (. الييتمي، التّ 1/382)ظائر ، األشباه والنّ الّسبكيابن ( (1
 (.3/460)البجيرمي، الّتجريد 

وما بعدىا(.  7/468)حفة وما بعدىا(. الييتمي، التّ  3/248)وما بعدىا(. األنصاري، أسنى المطالب  5/693)وضة ، الرّ الّنووي( (2
 وما بعدىا(. 3/311قميوبي )قميوبي، حاشية وما بعدىا(.  6/398)ياية ، النّ الّرمميوما بعدىا(.  4/433)، المغني الّشربيني

 (.10/14)( الماوردي، الحاوي (3
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ممؾ الزكج عمى الثمف, كاستقرار ممؾ الزكجة عمى البضع, لنفسيا, ففساد العكض منع استقرار 

 .(1)فيرجع لمير المثؿ لكي يستقر الممؾ

ابطالمطمب الرّابع: فروع   .الضَّ

إذا خالع الزكج سفيية كرشيدة في عقد كاحد فقاؿ: خالعتكما بألؼ فقبمتا, كقع الطالؽ عمى  .1

 . (2)بما يمزميا مف المسٌمىالرشيدة؛ لصحة التزاميا, ككجب عمييا مير المثؿ؛ لمجيؿ 

إذا خالع زكجتو مقابؿ خمر أك لحـ خنزير أك ميتة, صٌح الخمع ككجب مير المثؿ في األظير؛  .2

لفساد العكض؛ كألٌنو عقد عمى منفعة بيٍضع, فىتىبيف الزكجة بمير المثؿ؛ ألٌنو المقصكد عند فساد 

 .(3)العكض, كفي قكؿ: يجب بدؿ الميخالع عميو

ـٌ أسمـ ككاف العكض فاسدان في اإلسالـ كلـ يقبض منو شيئان, رجع خالع رجؿ زكجت .3 و قبؿ اإلسالـ ث

 .(4)عمييا بمير المثؿ؛ لفساد العكض قبؿ إسالمو

خالعت زكجيا عمى ماؿ مممكؾ لغيرىا, أك عمى طير في اليكاء أك سمؾ في البحر, صٌح الخمع  .4

األكلى, كلعدـ القدرة عمى تسميـ ككجب مير المثؿ؛ ألٌف العكض ليس مممككان ليا في الحالة 

 .(5)ةالثٌانيالعكض في الحالة 

كجب  إذا كاف الخمع عمى جزءو معمـك كجزءو مجيكؿ, كأف خالعتو عمى ألؼ دينار كما في بيتيا, .5
 .(6)مير المثؿ؛ لفساد العكض بالجيالة في بعضو

                                                           

، المغني الّشربيني(. 7/459)حفة (. الييتمي، التّ 3/241)(. األنصاري، أسنى المطالب 10/36) (،5/313) ( الماوردي، الحاوي(1
 (.3/308قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/393)ياية ، النّ الّرممي(. 4/429)

(. 6/398)ياية ، النّ الّرممي(. 4/433)، المغني الّشربيني(. 3/247)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/691)وضة ، الرّ الّنووي( (2
 (.3/310قميوبي، حاشية قميوبي )

(. 4/434)، المغني الّشربيني(. 7/468)حفة (. الييتمي، التّ 3/242)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/694)وضة ، الرّ الّنووي( (3
 (.3/311قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/399)ياية ، النّ الّرممي

 .الّسابقة( المصادر (4
 .الّسابقة( المصادر (5
(. 4/435)، المغني الّشربيني(. 7/472)حفة (. الييتمي، التّ 3/242)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/693)وضة ، الرّ الّنووي( (6

 (.3/311قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/399)ياية ، النّ الّرممي
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كخمر, فإف إذا خالعيا عمى عكض صحيح كعكض فاسد معمكـ, كأف خالعيا عمى ألؼ دينار  .6

 .(1)ىذا الخمع يقع في الصحيح, كيجب في الفاسد ما يقابمو مف مير المثؿ

إذا خالع زكجتو عمى ما في كٌفيا, ظاٌنان أٌف فيو شيئان كلـ يكف فيو شيء, كجب مير المثؿ لفساد  .7

 .(2)العكض بالجيالة

ليا كأضاؼ القكؿ ليا إذا قالت الزكجة لككيميا: اختمع بألؼ دينار, فزاد الككيؿ عمى األلؼ مف ما .8

 . (3)بانت الزكجة, كسقط المسٌمى ككجب مير المثؿ؛ لفساد العكض بالزيادة عمى المأذكف فيو

إذا قاؿ الزكج لزكجتو: خالعتؾ أك فاديتؾ كأطمؽ كالمو كنكل التماس قبكليا فقبمت, بانت ككجب  .9

 .(4)عمييا مير المثؿ؛ ألٌف الخمع مع اإلطالؽ كالخمع بمجيكؿ

ؼ الزكجاف في العكض, كاالختالؼ في قدره أك جنسو, كأف قاؿ الزكج: خالعتؾ عمى إذا اختم .10

ألؼ أك عمى دنانير, فقالت: بؿ عمى ألفيف, أك عمى دراىـ, كال بٌينة ألحدىما, صٌح الخمع, 

 . (5)ككجب مير المثؿ, لفساد العكض بالجيالة في قدره أك جنسو

 

  

                                                           

(. 4/435)، المغني الّشربيني(. 7/472)حفة (. الييتمي، التّ 3/242)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/693)وضة ، الرّ الّنووي( (1
 (.3/311قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/399)ياية ، النّ الّرممي

 .الّسابقة( المصادر (2
(. 4/436)، المغني الّشربيني(. 7/473)حفة (. الييتمي، التّ 3/250)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/696)وضة ، الرّ الّنووي( (3

 (.403، 6/402)ياية ، النّ الّرممي(. 3/312قميوبي، حاشية قميوبي )
ل ذىب بعض العمماء إلى القول بأّنو يمزميا األكثر من مير المثل ومّما سّمتو لموكيل عند فساد المسّمى، أي أّن الزوجة تدفع لمزوج مقاب

ن كان ما سّمتو ىو األكثر، عندىا يأخذ طالقيا م ير المثل إن كان ىو األكثر عند فساد المسّمى؛ ألّنو يرجع إليو عند فساد المسّمى، وا 
 (.الّسابقةالمصادر ) الزوج المسّمى؛ ألنيا رضيت بذلك.

(. 4/439)، المغني الّشربيني(. 7/478)حفة (. الييتمي، التّ 3/261)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/683)وضة ، الرّ الّنووي( (4
 (.3/314قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/421)ياية ، النّ الّرممي

(. 4/452)، المغني الّشربيني(. 7/503)حفة (. الييتمي، التّ 3/242)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/727)وضة ، الرّ الّنووي( (5
 (.3/323قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/406)ياية ، النّ الّرممي
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اتػ , ّٚٔعض اٌّضٚض اٌطّالق ٚلغ اٌطّالق فٟ اٌخٍغ اٌّشاتغ: إرا فغذِخ اٌّص١غح اٌعَّ

 .(1)سظؼ١ا  

 ثالثة مطالب: وفيو

ابطالمطمب األّول: شرح   .الضَّ

ابطيبٌيف ىذا   بيف الزكجيف ككاف منٌجزان مف قبؿ الزكج غير معٌمؽ,  )خمع( أٌنو إذا كقع طالؽ الضَّ

ككاف ىناؾ فساد في الصيغة بحيث لـ تتكفر فييا شركطيا أك بعضيا, بطؿ الخمع بينيما كسقط حؽ 

 .(2)الزكج في ممؾ العكض, كيقع الطالؽ رجعيان, كتترتب عميو أحكاـ الطالؽ الرجعي ال أحكاـ الخمع

ابط دليلالمطمب الثّاني:   .الضَّ

تممؾ الزكجة بيضعيا إذا صحت الصيغة كالعكض, أك كاف العكض فاسدان فيرجع إلى مير المثؿ, 

 .(3)أٌما إذا فسدت الصيغة, فيبطؿ الخمع كيبقي صريح الطالؽ مف الزكج فيممؾ بو الرجعة دكف العكض

ابطالمطمب الثّالث: فروع   .الضَّ

الدخكؿ: طمقتؾ بألؼ دينار فقبمت, أك قالت: إذا قاؿ الرجؿ لزكجتو الٌسفيية المحجكر عمييا بعد  .1

 . (4)طمقني بألؼ فطمقيا, فسد الخمع ككقع الطالؽ رجعيا؛ ألٌف السفيية ليست أىالن اللتزاـ الماؿ

إذا كٌكمت الزكجة سفييان ليطمقيا, كأطمؽ السفيو الككالة كلـ يضؼ الماؿ إلييا, أك أضاؼ الماؿ  .2
كقع الطالؽ رجعيان؛ كذلؾ ألٌف السفيو ليس أىالن لاللتزاـ, كما إلى نفسو فكافؽ الزكج عمى الطالؽ, 

 .(5)يمحقو ضرر بسبب التزامو
                                                           

(. 6/422)ياية ، النّ الّرممي(. 4/453)، المغني الّشربيني (.7/480)حفة (. الييتمي، التّ 1/382)ظائر ، األشباه والنّ الّسبكيابن ( (1
 (.3/460)جريد رمي، التّ يالبج
وما بعدىا(.  7/476)حفة وما بعدىا(. الييتمي، التّ  3/241)وما بعدىا(. األنصاري، أسنى المطالب  5/682)وضة ، الرّ الّنووي( (2

 وما بعدىا(. 6/405)ياية ، النّ الّرمميوما بعدىا(.  4/438)، المغني الّشربيني
 (.10/14)( الماوردي، الحاوي (3

(. 4/432)، المغني الّشربيني(. 7/463)حفة (. الييتمي، التّ 3/246)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/691)وضة ، الرّ الّنووي( (4
 (.3/309قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/397)ياية ، النّ الّرممي

(. 4/437)، المغني الّشربيني(. 7/476)حفة (. الييتمي، التّ 3/252)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/700)وضة ، الرّ الّنووي( (5
 (. 3/313قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/404)ياية ، النّ الّرممي
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ـٍ ييضمر في نفسو التماس  .3 قاؿ الزكج لزكجتو: أنت طالؽ بال عكض, أك طٌمؽ الزكج زكجتو كل

جكابيا فكافقت عمى الطالؽ, كقع الطالؽ رجعيان, كال يجب عمى الزكجة العكض؛ ألٌنو مبتدئ 

 .(1)الؽبالط

كقع الطالؽ رجعيان عمى  ,إذا قاؿ الزكج لزكجتو: خالعتؾ بألؼ دينار عمى أٌف لي عميؾ الرجعة .4

كالعكض ال  ,الرجعة تثبت مف غير شرط حيث إفٌ المذىب؛ ألنو ال يممؾ الرجعة كالعكض معان, 

رط, يثبت إاٌل بالشرط, كعند اجتماعيما يسقط األضعؼ كىك العكض؛ ألٌنو ال يثبت إاٌل بالش

 .(2)بخالؼ الرجعة التي تثبت مف غير شرط

إذا قاؿ الزكج لزكجتو: إف أقبضتني ألؼ دينار فأنت طالؽ, كقع الطالؽ رجعيان؛ ألٌف اإلقباض ال  .5

 .(3)يقتضي التمميؾ في األصح بخالؼ اإلعطاء, إال إذا اقترف بو ما يدؿ عمى التمميؾ

, فطٌمق .6 يا بعد غد, أك قصد في طالقو االبتداء في إذا قالت الزكجة لزكجيا: طمقني غدان بألؼو

 .(4)كقع الطالؽ رجعيان؛ ألٌنو مبتدئ بالطالؽ ,الطالؽ ال الخمع

خالع األب الزكج عمى البراءة مف صداقيا بقكلو: طٌمؽ ابنتي كأنت برمء مف صداقيا كقع الطالؽ  .7

 . (5)صداقيارجعيان؛ ألٌنو لـ يمتـز لو بعكض في نفسو, كما أٌنو ال يصح لو اإلبراء مف 

 

 

                                                           

(. 4/439)، المغني الّشربيني(. 7/478)حفة (. الييتمي، التّ 3/242)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/681)وضة ، الرّ الّنووي( (1
 (. 3/314قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/406)ياية ، النّ الّرممي

(. 4/442)، المغني الّشربيني(. 7/484)حفة (. الييتمي، التّ 3/251)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/700)وضة ، الرّ الّنووي( (2
 (.3/317قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/409)ياية ، النّ الّرممي

(. 4/447)، المغني الّشربيني(. 7/492)حفة (. الييتمي، التّ 3/254)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/708)وضة ، الرّ الّنووي( (3
 (. 3/319قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/413)ياية ، النّ الّرممي

(. 4/449)، المغني الّشربيني(. 7/496)حفة (. الييتمي، التّ 3/254)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/722)وضة ، الرّ الّنووي( (4
 (.3/321قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/416)ياية ، النّ الّرممي

(. 4/451)مغني ، الالّشربيني(. 7/502)حفة (. الييتمي، التّ 3/261)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/725)وضة ، الرّ الّنووي( (5
  (.6/420)ياية ، النّ الّرممي
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اتػ   .(1)ال ٠مغ إاّل ترؽمك ششغٗ ػٍٝ ششغ اٌخٍغ اٌّؼٍّكاٌخاِظ:  اٌعَّ

 ثالثة مطالب: وفيو

ابطالمطمب األّول: شرح   .الضَّ

ابطيبٌيف ىذا   أٌف الخمع إذا كاف معمقان عمى كجكد شرط, كالتعميؽ عمى إعطائو مبمغا معٌينان,  الضَّ

 .(2)عميو ال يقع الخمع؛ لعدـ تحقؽ المعمؽ فإذا لـ تعطو ما أراد لـ يتحقؽ الشرط كبقي معٌمقا, كعميو

ابط دليلالمطمب الثّاني:   .الضَّ

بتحقؽ الشرط, فإذا لـ يتحقؽ الشرط لـ يممؾ إذا عٌمؽ البائع المبيع عمى شرط فال يقع البيع إاٌل  

البائع الثمف كال يممؾ المشترم المبيع, فإذا عٌمؽ الزكجاف كقكع الخمع عمى تحقؽ شرط معٌيف, فإذا لـ 

يتحقؽ الشرط المعٌمؽ عميو ال يقع الخمع؛ لعدـ تحقؽ المعٌمؽ عميو, كعميو فال يممؾ الزكج العكض كال 

  .(3)لخمع لـ يقع أصالن تممؾ الزكجة البيضع, ككأف ا

ابطالمطمب الثّالث: فروع   .الضَّ

خالع الزكج سفيية كرشيدة بقكلو: خالعتكما عمى ألؼ, فقبمت إحداىما, لـ يقع الطالؽ عمى أٌم  .1
 .(4)فال يقع بقبكؿ إحداىما منفردة ,منيما؛ لتعٌمؽ القبكؿ بيما معان 

بقكلو: إٍف أبرأتني مف صداقؾ أك دينؾ فأنت إذا عٌمؽ الزكج الطالؽ باإلبراء مف صداقيا أك دينيا  .2
طالؽ, فأبرأتو كلـ تكف عالمة بو, لـ يقع الطالؽ؛ لعدـ صحة التعميؽ باإلبراء فكاف كالعدـ كىك 

 .(5)المعتمد

                                                           

(. 6/422)ياية ، النّ الّرممي(. 4/453)، المغني الّشربيني (.7/480)حفة (. الييتمي، التّ 1/382)ظائر ، األشباه والنّ الّسبكيابن ( (1
 (.3/460)جريد رمي، التّ يالبج
وما بعدىا(.  7/476)حفة وما بعدىا(. الييتمي، التّ  3/241)وما بعدىا(. األنصاري، أسنى المطالب  5/682)وضة ، الرّ الّنووي( (2

 وما بعدىا(. 6/405)ياية ، النّ الّرمميوما بعدىا(.  4/438)، المغني الّشربيني
 (.10/30)( الماوردي، الحاوي (3
(. 6/398)ياية ، النّ الّرممي(. 4/433)، المغني الّشربيني(. 3/247)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/691)وضة ، الرّ الّنووي( (4

 (.3/310قميوبي، حاشية قميوبي )
(. 4/434)، المغني الّشربيني(. 7/469)حفة (. الييتمي، التّ 3/246)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/714)وضة ، الرّ الّنووي( (5

 (.3/310قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/397) الّنياية، الّرممي
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ال يقع الطالؽ؛  ,إذا قاؿ الزكج لزكجتو: طٌمقتؾ عمى ألؼ دينار, كنكل التماس قبكليا فمـ تقبؿ .3

 .(1)لتعمقو بقبكؿ الزكجة

لي ألفان, فمـ تضمف لو, أك ضمنت لو أقٌؿ مف األلؼ,  قاؿ الزكج لزكجتو: أنت طالؽ إٍف ضمنت .4

 . (2)لـ يقع الطالؽ؛ لعدـ تحقؽ الصفة المعٌمؽ عمييا بالٌضماف

إذا عمؽ الزكج الطالؽ بإعطائو عبدان بأكصاؼ معينة كما في عقد الٌسمـ, فسٌممتو عبدان بغير  .5

 .(3)لطالؽ كال يممؾ العبد؛ لعدـ كجكد الصفة المعٌمؽ عميياالصفات المطمكبة, فال يقع ا

خالع أجنبي مع الزكج مصٌرحا بالككالة كاذبان كلـ يعترؼ بو الزكج, لـ تطمؽ الزكجة؛ لتعمؽ الخمع  .6

 .(4)بالتزاميا لمماؿ كىي لـ تمتزمو
 

 

 

  

                                                           

(. 4/439)مغني ال، الّشربيني(. 7/478)حفة تّ ال(. الييتمي، 3/242)(.األنصاري، أسنى المطالب 5/683)وضة ، الرّ الّنووي( (1
 (.3/314قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/406)ياية نّ ال، الّرممي

(. 4/445)، المغني الّشربيني(. 7/490)حفة (. الييتمي، التّ 3/253)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/706)وضة ، الرّ الّنووي( (2
 (.3/318قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/412)ياية ، النّ الّرممي

، المغني الّشربيني(. 493، 7/492)حفة (. الييتمي، التّ 3/255)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/711)وضة ، الرّ الّنووي( (3
 (.3/320حاشية قميوبي )قميوبي، (. 6/414)ياية ، النّ الّرممي(. 447، 4/446)

(. 4/451)، المغني الّشربيني(. 7/501)حفة (. الييتمي، التّ 3/260)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/724)وضة ، الرّ الّنووي( (4
 (.3/322قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/419)ياية ، النّ الّرممي
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 اٌفصً اٌخاِظ

 ظٛاتػ وراب اٌطاّلق, ٚاٌّشظؼح, ٚاٌظّٙاس
 

 ثالثة مباحث: وفيو

 المبحث األّول: ضوابط كتاب الّطالق.

 المبحث الثّاني: ضوابط كتاب الّرجعة.

 ر.مبحث الثّالث: ضوابط كتاب الّظياال
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ياٌّثؽس  ّٚ  األ

 اٌطاّلقوراب ظٛاتػ 
 

 ثمانية ضوابط. وفيو

ابط  األّول: ينفذ طالق الزوج إذا كان مكّمفًا مختارًا. الضَّ

ابط  الثّاني: يقع الّطالق بصريحو بال نّية، وبكناية بنّية. الضَّ

ابط  الثّالث: تفويض الّطالق لمزوجة تمميك. الضَّ

ابط  .طمقات ثالث لمحرّ الرّابع:  الضَّ

ابط  الخامس: الّطالق ال يقبل الّتبعيض. الضَّ

ابط  .وحيض طير جامع فيو الّسادس: يحرم الّطالق في كلّ  الضَّ

ابط  ن يحرم الجمع بينيما.الّسابع: ال يقع الّطالق عمى اثنتين أو أكثر معًا ممّ  الضَّ

ابط  الثّامن: كّل من عّمق الّطالق بصفة لم يقع دون وجودىا. الضَّ
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اتػ ي: ٠ٕفز غالق اٌّضٚض إرا واْ ِىٍّفا  ِخراسا   اٌعَّ ّٚ األ
(1).  

 خمسة مطالب: وفيو

ابطالمطمب األّول: معنى مفردات   .الضَّ

 أواًل: المعنى لغًة:

. , أم أرسمتياأطمٍقتي الٌناقة مف ًعقاليا كطىٌمقتيا فطمىقتلغةن: الٌتٍخمية كاإلرساؿ, يقاؿ:  الٌطالؽ

 .(2)كطىالؽي المرأة: بٍينكنتييا عٍف زكجيا

 ثانيًا: المعنى اصطالحًا:

 .(3)الطالؽ: حٌؿ عقد الٌنكاح بمفظ الطالؽ كنحكه

 .(4)بال سبب فيقطع الٌنكاحييحدثو كفي تعريؼ آخر: تصرؼ مممكؾ لمزكج 

 الذم البمكغ, سف: التكميؼ سفك  .بو لزاـاإلك  بالشيء مركىك األ .يجاباإل كمؼ, درمص: التكميؼ

 .(5)أىال نسافاإل فيو يصبح

ابطالمطمب الثّاني: شرح   .الضَّ

ابطيفيد ىذا   معٌمقان إاٌل مف زكج مخاطب بالتكميؼ غير مكره, ك أٌف الطالؽ ال يقع منٌجزان أ الضَّ

فيصٌح مف المريض كالسفيو كاليازؿ, أٌما طالؽ الصبي كالمجنكف كالنائـ كالمكره بغير حؽ كمف في 

 .(6)حكميـ فال يقع منو الطالؽ, لرفع القمـ عنيـ

                                                           

، الّرممي(. 4/454)، المغني الّشربيني(. 8/3)حفة ييتمي، التّ (. ال3/263)(. األنصاري، أسنى المطالب 230، المنياج )الّنووي( (1
 (.3/324قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/424)ياية النّ 
 (.226، 10/225)(. ابن منظور، لسان العرب 421، 3/420)غة ( ابن فارس، معجم مقاييس المّ (2
، المغني الّشربيني(. 8/2)حفة (. الييتمي، التّ 3/263)(. األنصاري، أسنى المطالب 18/186) المطيعي، تكممة المجموع( (3
 (.6/423)ياية ، النّ الّرممي(. 4/454)

 (.4/454)، المغني الّشربيني(. 3/263)(. األنصاري، أسنى المطالب 18/186) المطيعي، تكممة المجموع( (4
 (.143قمعجي وقنيبي، معجم لغة الفقياء )(. 65عريفات )الجرجاني، التّ  ((5
، الّرممي(. 4/454)، المغني الّشربيني(. 8/3)حفة (. الييتمي، التّ 3/269)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/22)وضة ، الرّ الّنووي( (6
 (.3/324قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/424)ياية النّ 



-170- 
 

ابط دليلالمطمب الثّالث:   .الضَّ

ثالثة: عف النائـ حتى يستيقظ, كعف الصبي رفع القمـ عف )قاؿ:   , عف النبيعف عمي  .1

 .(1)(حتى يحتمـ, كعف المجنكف حتى يعقؿ

بٌيف الحديث الشريؼ أٌف ىذه األصناؼ الثالثة ال إثـ عمييـ؛ لسقكط التكميؼ عنيـ, فإذا سقط عنيـ 

 التكميؼ فال يقع منيـ الطالؽ ألٌف الطالؽ ال يقع إاٌل مف مكٌمؼ.

إف اهلل كضع عف أمتي الخطأ, كالنسياف, كما ) قاؿ: عف النبي ,  عف ابف عباس .2

 .(2)(استكرىكا عميو

بٌيف الحديث الشريؼ أٌف اهلل تعالى عفا عٌمف أكره عمى فعؿ شيء ال يريده, فإذا أكره الزكج عمى 

 الطالؽ فإٌنو ال يقع؛ ألٌنو لـ يختىره بنفسو بؿ أكره عميو.

ابطالمطمب الرّابع: فروع   .الضَّ

 .(3)مريض مختاران الطالؽ عمى زكجتو صٌح منو ذلؾ؛ ألٌنو مف مكٌمؼ في محٌموأكقع رجؿ  .1

 .(4)طمؽ سفيو زكجتو مختاران نفذ طالقو؛ لصدكره مف مخاطب بالٌتكميؼ .2

أكقع رجؿ الطالؽ عمى زكجتو ىازالن بقكلو: أنت طالؽ, كقع طالقو؛ ألٌنو أكقع الطالؽ باختياره,  .3

 .(5)كلصدكره مف مكٌمؼ في محٌمو

                                                           

، تحقيق: (1328(، برقم: )2/443) بن حنبل أحمد اإلمام مسند، ىـ(241: تأبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل ) ،ابن حنبل( (1
(. سنن 4403(، برقم: )4/141). سنن أبي داود (م2001-ىـ1421 :1بيروت، )ط-سالةمؤسسة الرّ  ،عادل مرشد-شعيب األرنؤوط

 (.2042(، برقم: )1/659)(. سنن ابن ماجة 1423(، برقم: )4/32)رمذي التّ 
 .(263، برقم: )(1/467مخيص الحبير )، التّ النيالعسق(. 2/333) الرّايةيمعي، نصب صحيح عمى شرط مسمم. الزّ 

(، 6/139)(. البييقي، السنن الكبرى 7219(، برقم: )16/202)(. صحيح ابن حبان 2045(، برقم: )1/659)( سنن ابن ماجة (2
 (.11454برقم: )
 (.82: )برقم(، 1/123) الغميل إرواء، األلباني(.1/672مخيص الحبير )، التّ العسقالني(. 2/64) الرّايةيمعي، نصب : الزّ صحيححديث 

، الّرممي(. 4/454) ، المغنيالّشربيني(. 8/3)حفة (. الييتمي، التّ 3/269)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/22)وضة ، الرّ الّنووي( (3
 (.3/324قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/424)ياية النّ 
 .الّسابقة( المصادر (4
 .الّسابقة( المصادر (5



-171- 
 

ـٌ أك أصابو سكر مف غير تعٌد ؽ رجؿ طالؽ زكجتو عمى دخكليا الدار ثـٌ جٌف بعد ذلؾ عمٌ  .4 ث

, فكقع الطالؽ بتحقؽ الشرط أك سكره دخمت الدار كقع طالقو؛ لصدكره مف مكٌمؼ قبؿ جنكنو

  .(1)المعٌمؽ عميو ال بقكلو عند كقكعو

ابطالمطمب الخامس: استثناءات   .الضَّ

ابطيستثنى مف ىذا   كأف شرب خمران أك دكاءن مجننان - إيقاع طالؽ السكراف المتعٌدم بسكره الضَّ

ألٌنو  أٌنو غير مكٌمؼ حاؿ سيكره, إاٌل أٌف طالقو يقع في محمو؛مع ف ,عمى المذىب -عمدان مف غير حاجة

 .(2)عصى بإزالة عقمو فجعؿ كأٌنو لـ يزؿ

 

 

 

  

                                                           

، الّرممي(. 4/454) ، المغنيالّشربيني(. 8/3)حفة (. الييتمي، التّ 3/269)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/22)وضة ، الرّ الّنووي( (1
 (.3/324قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/424)ياية النّ 
 .الّسابقة(. المصادر 6/22)وضة ، الرّ الّنووي( (2
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اتػ   .(1)اٌصّأٟ: ٠مغ اٌطاّلق تصش٠ؽٗ تال ١ّٔح, ٚتىٕا٠ح ت١ّٕح اٌعَّ

 وفيو أربعة مطالب:

ابطالمطمب األّول: معنى مفردات   .الضَّ

 أواًل: المعنى لغًة.

 .(2)الخالص مف كؿ شيء, كىك ضد الكنايةالصريح: المحض 

ناية: ني كً كٍ بغيره يى نى عف األمر . ككى , كىي ضد الصريحأف تتكمـ بشيء كتريد غيرهكىي  الكناية:

 .(3)ستدؿ عميو نحك الرفث كالغائط كنحكهيعني إذا تكمـ بغيره مما يى 

 ثانيًا: المعنى اصطالحًا.

 .(4)الصريح: ىك ما انكشؼ المراد منو في نفسو

 .(5)اسـ لما استتر فيو مراد المتكمـ مف حيث المفظالكناية: 

ابطالمطمب الثّاني: شرح   .الضَّ

يككف إٌما بألفاظ صريحة تدؿ عمى المقصكد دكف حاجة إلى نٌية تؤكد المراد مف إيقاع الطالؽ  

ف قاؿ: لـ أنًك بو الٌطالؽ؛ ألفٌ الٌمفظ ال يحتمؿ غير الطالؽ, كقد يقع الطالؽ بألفاظ الكناية  ظاىره , كا 

ظ الصريحة في كىي التي تحتمؿ الطالؽ كغيره, فال بٌد مف نٌية تقترف بالٌمفظ لتبٌيف المراد منو, كاأللفا

الفرقة بيف الزكجيف ىي: الطالؽ, كيمحؽ بو الٌسراح كالفراؽ عمى المشيكر, لكركدىا في القرآف الكريـ, كما 

ألحؽ بيذه األلفاظ المفاداة كالخمع إذا ذكر معو الزكج الماؿ أك نكل الطالؽ أك أضمر قبكليا؛ لتكررىما 

                                                           

، الّرممي(. 4/455)، المغني الّشربيني(. 8/4)حفة (. الييتمي، التّ 3/269)(. األنصاري، أسنى المطالب 230، المنياج )الّنووي( (1
 (.3/324قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/424)ياية النّ 
 (.2/509)(. ابن منظور، لسان العرب 3/347)غة ( ابن فارس، معجم مقاييس المّ (2
 (.15/233)(. ابن منظور، لسان العرب 5/139)غة المّ ( ابن فارس، معجم مقاييس (3
(، تحقيق: د. محمد محمد تامر، دار الكتب 1/597)( الزركشي، محمد بن عبد اهلل بن بيادر، البحر المحيط في أصول الفقو (4

 .(م2000-ىـ1421)بيروت، -العممّية
 ابق.( المصدر السّ (5
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, لكف ىناؾ بعض األلفاظ (1)في الطالؽ كىي كثيرةعمى لساف حممة الشرع, كما سكل ىذه األلفاظ كناية 

ـٍ كناية؟ مثؿ: حالؿ اهلل عمٌي حراـ, فمنعا لإلطالة ىنا  كقع خالؼ حكليا ىؿ ىي صريحة في الطالؽ أ

ابطسكؼ أذكر حكـ بعض األلفاظ في مطمب فركع   .(2)الضَّ

ابط دليلالمطمب الثّالث:    .الضَّ

 ھ ھ ھٹ ٹ چ  (.229)البقرة: چھ ھ ھ ھ ہ ہہ ہٹ ٹ چ  .1

 (.28)األحزاب: چ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے

 (.2الؽ: الطٌ )چڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇٹ ٹ چ 

ال يحتاج إلى  كٌؿ لفظ كرد في القرآف الكريـ كقصد بو الفرقة بيف الزكجيف فيك صريح في الطالؽ

ـٌ ذكره كىذه األلفاظ ىي الطالؽ كالٌسراح  نٌية؛ ألٌنو ال يحتمؿ إاٌل معنى كاحدان, كالفراؽ؛ كما لـ يت

في القرآف الكريـ كأريد بو الفرقة بيف الزكجيف فيك كناية ال بٌد لو مف نٌية تصرفو إلى مقصكده؛ 

 .(3)ألٌنو يحتمؿ أكثر مف معنى

إجماع العمماء عمى أٌف الطالؽ باأللفاظ الصريحة ال يحتاج إلى نٌية, أٌما الطالؽ بألفاظ الكناية  .2

 .(4)ة تبٌيف المقصكد منيافال بٌد ليا مف نيٌ 

ال يحتمؿ إاٌل معنى كاحدان, فحمؿ عمى مقصكده مف غير نٌية, أٌما الكناية فإٌنيا  الٌمفظ الصريح .3

تحتمؿ أكثر مف معنى, فال تنصرؼ إلى أٌم معنى إاٌل بنٌية, كما أٌف الصريح حقيقة يفيـ المراد 

                                                           

 قريب بالفرقة ولم يشع استعمالو فيو شرعا وال عرفا.( ضابط ألفاظ الكناية: كّل لفظ لو إشعار (1
 (.3/326)حاشية عميرة عميرة،  (.4/459)، المغني الّشربيني(. 2/306)الزركشي، المنثور في القواعد الفقيّية 

وما بعدىا(.  8/4)حفة وما بعدىا(. الييتمي، التّ  3/269)وما بعدىا(. األنصاري، أسنى المطالب  6/23)وضة ، الرّ الّنووي( (2
 وما بعدىا(. 3/324قميوبي، حاشية قميوبي )وما بعدىا(.  6/424)ياية ، النّ الّرمميوما بعدىا(.  4/455)، المغني الّشربيني

 (.18/223) المطيعي، تكممة المجموع(. 10/151)( الماوردي، الحاوي (3
(. 8/4)حفة (. الييتمي، التّ 3/269)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/27)وضة ، الرّ الّنووي(. 10/151)( الماوردي، الحاوي (4

 (.4/455)، المغني الّشربيني
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قرينة تصرفيا إلى المعنى المراد منيا فاحتاجت منو دكف قرينة, أٌما الكناية فمجاز, ال بٌد ليا مف 

 .(1)إلى نٌية

ابطالمطمب الرّابع: فروع   .الضَّ

خالع رجؿ زكجتو, كقع طالقان صريحان في األصح إذا ذكر معو الماؿ أك نكل الطالؽ أك أضمر  .1

ا دكف أف قبكليا؛ ألٌف كجكد الماؿ أك النٌية أك اإلضمار دليؿ عمى الرغبة في الفراؽ, أما إذا خالعي

 .(2)يقرف بو شيئان مٌما سبؽ, كاف كناية في الطالؽ

ف لـ ينك الطالؽ؛  .2 قاؿ رجؿ لزكجتو: أنت طالؽ, أك مسٌرحة أك مفارقة, كاف الطالؽ صريحان كا 

 .(3)ألٌنيا ال تحتمؿ إاٌل احتماالن كاحدان كىك إيقاع الفرقة بينيما

لى لغتو فصريح عمى المذىب؛ لشيرة أكقع رجؿ أعجمي الطالؽ عمى زكجتو بعد ترجمة الطالؽ إ .3

استعماؿ ذلؾ في معناىا عند أىؿ تمؾ الٌمغة كشيرتو في الٌمغة العربية, أٌما ترجمة ما سكل 

 .(4)نٌية إلىالطالؽ مف األلفاظ الصريحة فكناية عمى األصح تحتاج 

فكناية عمى قاؿ رجؿ لزكجتو: حالؿ اهلل عمٌي حراـ أك أنت عمٌي حراـ أك حٌؿ اهلل عمٌي حراـ,  .4

األصح يفتقر إلى النٌية؛ ألٌف الصريح يؤخذ مف القرآف كىذا ليس منو, كفي قكؿ: إٌنو صريح 

 .(5)كالطالؽ؛ لكثرة استعمالو كاشتياره بيف الٌناس

                                                           

(. األنصاري، أسنى المطالب 6/27)وضة ، الرّ الّنووي (.18/228) المطيعي، تكممة المجموع(. 10/151)( الماوردي، الحاوي (1
 (. 4/455)، المغني الّشربيني(. 8/4)حفة (. الييتمي، التّ 3/269)

، الّرممي(. 4/456)، المغني الّشربيني(. 8/7)حفة (. الييتمي، التّ 3/269)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/25)وضة ، الرّ الّنووي( (2
 (.3/314قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/426)ياية النّ 
، الّرممي(. 4/456)، المغني الّشربيني(. 8/8)حفة (. الييتمي، التّ 3/270)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/24)وضة ، الرّ الّنووي( (3
 (.3/325قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/427)ياية النّ 
، الّرممي(. 4/457)، المغني الّشربيني(. 8/11)حفة (. الييتمي، التّ 3/270)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/25)وضة ، الرّ الّنووي( (4
 (.3/326قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/428)ياية النّ 
(. 4/457)، المغني الّشربيني(. 13، 8/12)حفة (. الييتمي، التّ 3/272)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/26)وضة ، الرّ الّنووي( (5

 (.3/327قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/430)ياية ، النّ الّرممي
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إذا قاؿ الزكج لزكجتو: الحقي بأىمؾ, أك اعتدم, أك خٌميت سبيمؾ, أك ال حاجة لي فيؾ, أك ذكقي  .5

األلفاظ التي تحتمؿ أكثر مف معنى, فكناية ال بٌد مف اقتراف النٌية معيا مرارة الفراؽ كغير ذلؾ مف 

 .(1)لبياف المقصكد منيا؛ لعدـ ذكرىا في القرآف الكريـ كعدـ اشتيارىا عمى لساف حممة الشرع

إذا قاؿ الٌزكج لزكجتو: عمٌي الطالؽ, كاف صريحان في الٌطالؽ عمى المعتمد, كفي كجو: أٌنو كناية  .6

 .(2)مف نٌيةال بٌد لو 

قالت لزكجيا: طٌمقني, فأشار بيده أف اذىبي, فكناية في كجو؛ لما في ذلؾ مف داللة عمى قبكؿ  .7

 .(3)طمبيا فكاف كالكتابة, لكف ال بٌد ليا مف نٌية

يقع طالؽ األخرس صريحان دكف نٌية إذا كانت إشارتو مفيكمة لمٌناس عمى األغمب, أٌما إذا لـ يفيـ  .8

 .(4)االختصاص بمغة اإلشارة فكناية يحتاج إلى نٌيةإشارتو إاٌل أىؿ 

طٌمؽ رجؿ قادر عمى الٌنطؽ زكجتو بالكتابة ليا كنكل الطالؽ مف غير أٍف يتمفظ بو فكناية, كيقع  .9

 .(5)طالقو في األظير؛ لحصكؿ اإلفياـ مف الكتاب مع االقتراف بالنٌية

 

 

 

 

 
                                                           

، الّرممي(. 4/458)، المغني الّشربيني(. 8/13)حفة (. الييتمي، التّ 3/271)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/27)وضة ، الرّ الّنووي( (1
 (.3/326قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/431)ياية النّ 
(. قميوبي، 6/429ياية )(. الّرممي، النّ 4/458(. الّشربيني، المغني )8/10حفة )(. الييتمي، التّ 3/274األنصاري، أسنى المطالب ) ((2

 (.3/325حاشية قميوبي )
، الّرممي(. 4/462)، المغني الّشربيني(. 8/20)حفة (. الييتمي، التّ 3/277)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/40)وضة الرّ ، الّنووي( (3
 (.3/328قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/435)ياية النّ 
، الّرممي(. 4/462)مغني ، الالّشربيني(. 8/21)حفة (. الييتمي، التّ 3/277)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/40)وضة ، الرّ الّنووي( (4
 (.3/328قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/436) يايةالنّ 

(. 463، 4/462)، المغني الّشربيني(. 8/21)حفة (. الييتمي، التّ 3/277)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/41)وضة ، الرّ الّنووي( (5
 (.3/329قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/436)ياية ، النّ الّرممي
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اتػ   .(1)ذ١ٍّه اٌس: ذف٠ٛط اٌطاّلق ٌٍّضٚظحاٌصّ  اٌعَّ

 وفيو أربعة مطالب:

ابطالمطمب األّول: معنى مفردات   .الضَّ

فكيض مف فٌكض: كىك تصيير األمر إلى جاء معنى التفكيض لغة كاصطالحان بمعنى كاحد, كالتٌ 

. كتفكيض المرأة بالطالؽ: ه إليو كجعمو الحاكـ فيوإذا ردٌ  ,ض أمره إليوقاؿ: فكٌ في كجعمو الحاكـ فيو.غيره 

 .(2)ياإلييا أمر طالقأم أٌف الزكج صٌير 

ابطالمطمب الثّاني: شرح   .الضَّ

يجكز لمزكج أف يفكض الطالؽ لزكجتو المكٌمفة, كتقع بو الفرقة بينيما, لكف اختمؼ في تفكيض  

ـٍ تككيؿ؟ فعمى الجديد الطالؽ, ىؿ ىك تمميؾ ليا بالطالؽالزكجة ب ض الرجؿ إٌف تفكي: كىك المعتمد أ

 أحكاـ التمميؾ كسائر التمميكات, كيجكز أف تممكوحيح, فتترتب عميو كىك الصٌ  زكجتو بطالؽ نفسيا تمميؾ

الؽ, كتترتب بعكض كالبيع, كيجكز بغير عكض كاليبة. كفي القديـ: أٌنو تككيؿ كتككيؿ األجنبي في الط

 .(3)عميو أحكاـ التككيؿ

ابط دليلالمطمب الثّالث:   .الضَّ

 .(1الؽ: )الطٌ چپڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱٹ چ ٹ 

                                                           

، الّرممي(. 4/464)، المغني الّشربيني(. 8/23)حفة (. الييتمي، التّ 3/278)(. األنصاري، أسنى المطالب 231، المنياج )الّنووي( (1
 (.3/330قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/438)ياية النّ 
 (.448لغة الفقياء ) (. قمعجي وقنيبي، معجم7/210)(. ابن منظور، لسان العرب 4/460)غة ( ابن فارس، معجم مقاييس المّ (2
، الّرممي(. 4/464)، المغني الّشربيني(. 8/23)حفة (. الييتمي، التّ 3/278)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/45)وضة ، الرّ الّنووي( (3
 (.3/330قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/438)ياية النّ 

القولين ومثال ذلك: قال الّزوج لزوجتو: إذا جاء رمضان فطّمقي فائدة: االختالف في تفويض الطالق كان لو أثر جمي عند التطبيق عمى 
 نفسك، فعمى قول الّتمميك يعد ىذا باطاًل؛ ألّن الّتمميك ال يقبل التعميق، وعمى قول التوكيل صّح ذلك. المصادر الّسابقة.
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أضافت اآلية الكريمة الطالؽ لمرجاؿ؛ ألٌنو ممؾ ليـ يكقعكنو عمى زكجاتيـ, فإذا فٌكض رجؿ 

زكجتو بطالؽ نفسيا فكأنما تنازؿ عٌما يممؾ بإضافتو ليا كاليبة, فإذا أضيؼ ليا الطالؽ تعٌمؽ بغرضيا 

التمميكات, كما أٌنو ال يصح ليا أٍف تككف ككيمة عف نفسيا بعد اإلذف فتتصرؼ فيو عف نفسيا كغيره مف 

 .(1)ليا بتطميؽ نفسيا؛ ألٌنيا تتصرؼ في نفسيا, كتصرؼ الشخص في نفسو يككف بالتمميؾ ال بالتككيؿ

ابطالمطمب الرّابع: فروع   .الضَّ

تأخير عمى الصحيح, فٌكض رجؿ الطالؽ لزكجتو, فإٌنو يفتقر إلى القبكؿ لفظان في المجمس دكف  .1

ثـٌ طٌمقت نفسيا لـ  فإذا أخرت القبكؿ بقدر يقطع اإليجاب عف القبكؿ, أك تخممو كالـ أجنبي كثير

 .(2)يقع الطالؽ؛ ألٌنو ال بٌد مف القبكؿ في المجمس عمى الفكر

؛ ألٌف ؾكج التفكيض بقكلو: إذا جاء شير رمضاف فطٌمقي نفسؾ, لـ يصح منو ذلإذا عٌمؽ الزٌ  .2

 .(3)جيز الطالؽ عمى الفكر دكف تأخيرؾ ال يقبؿ التعميؽ, فال بد مف تنالتممي

 .(4)كج الرجكع عف التفكيض قبؿ القبكؿ؛ ألٌنو إذا كقع القبكؿ ممكت الٌزكجة تطميؽ نفسيالمزٌ  .3

فٌكض رجؿ زكجتو بتطميؽ نفسيا طمقة كاحدة فطٌمقت ثالثان, أك فٌكضيا بتطميؽ نفسيا ثالثان فطٌمقت  .4

ما ىك مأذكف فيو فيقع المأذكف صادؼ طالقيا  ؛ ألٌنيا في الحالة األكلىذلؾكاحدة, صٌح منيا 

كف فيو فمـ مأذة أذف ليا بالٌثالث فأكقعت بعض الالثٌانيفيو كيمغك الزائد عمى ذلؾ, كفي الحالة 

 .(5)ف فيوذً تتعد ما أي 

                                                           

، الّرممي(. 4/464)، المغني الّشربيني(. 8/23)حفة (. الييتمي، التّ 3/278)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/45)وضة ، الرّ الّنووي( (1
 (.3/330قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/438)ياية النّ 

(. 4/465)، المغني الّشربيني(. 24، 8/23)حفة (. الييتمي، التّ 3/278)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/45)وضة ، الرّ الّنووي( (2
 (.3/330قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/439)ياية ، النّ الّرممي

، الّرممي(. 4/465)، المغني الّشربيني(. 8/24)حفة (. الييتمي، التّ 3/279)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/46)وضة ، الرّ الّنووي( (3
 (.3/331قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/440)ياية النّ 
  .الّسابقة( المصادر (4
، الّرممي(. 4/466)، المغني الّشربيني(. 8/26)حفة (. الييتمي، التّ 3/280أسنى المطالب )(. األنصاري، 6/49)وضة ، الرّ الّنووي( (5
 (.3/331قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/441)ياية النّ 
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ابط. استثناءاتالمطمب الرّابع:   الضَّ

يستثنى مف ىذا الٌضابط حالة كاحدة كىي إذا قاؿ الزكج لزكجتو: طٌمقي نفسؾ متى شئت, فال 

 .(1)يشترط الفكر في ذلؾ عمى القكؿ: بأف التفكيض تمميؾ؛ ألف الطالؽ لما قبؿ التعميؽ سكمح في تمميكو

اتػ   .(2)غٍماخ اٌّشاتغ: ٌٍؽّش شالز اٌعَّ

 وفيو ثالثة مطالب:

ابطالمطمب األّول: شرح   .الضَّ

ابطيفيد ىذا   يممؾ ثالث طمقات يكقعيٌف عمى زكجتو سكاء كانت حٌرة أـ أمة؛ ألٌف الحٌر أٌف  الضَّ

 .(3)الطالؽ معتبر بالزكج دكف الزكجة؛ ألٌنو ممؾ لو

ابط دليلالمطمب الثّاني:   .الضَّ

 مئ حئ جئ  ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ چچ ٹ ٹھ ھ ھ ھ ہ ہہ ہٹ ٹ چ 

 (.230, 229)البقرة: چ جبحب يئ ىئ

الزكج ال يممؾ الرجعة إاٌل في  حيث إفٌ ت اآلية الكريمة عمى أٌف عدد الطالؽ ثالث طمقات, دلػٌ 

 ة عمى زكجتو فال يممؾ رجعتيا حتى تنكح زكجان غيره, فدٌؿ ذلؾالثٌالثالطمقتيف األكلييف, فإذا أكقع الطمقة 

 .(4)عمى أٌف عدد الطمقات التي يكقعيا الزكج عمى زكجتو ثالث طمقات

  

                                                           

 (.3/278)األنصاري، أسنى المطالب  ((1
، الّرممي(. 4/477)، المغني الّشربيني(. 8/46)حفة (. الييتمي، التّ 3/286)(. األنصاري، أسنى المطالب 233، المنياج )الّنووي( (2
 (.3/337قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/454)ياية النّ 

فائدة: لمعبد طمقتان يوقعيما عمى زوجتو سواء كانت حّرة أو أمة؛ ألّنو عمى الّنصف من الحّر، فيممك العبد طمقتين بدل طمقة ونصف 
 يوقعيما عمى زوجتو؛ ألّن الّطالق ال يقبل الّتبعيض. المصادر الّسابقة.

 .الّسابقة(. المصادر 6/66)وضة ، الرّ الّنووي( (3
 (.3/126)ن آ(. القرطبي، الجامع ألحكام القر 4/538)بري، جامع البيان ( الطّ (4
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ابطالمطمب الثّالث: فروع   .الضَّ

ـٌ أراد أٍف يراجعيا, ممؾ عمييا طمقتيف, أٌما إذا طمقيا طمقتيف, فال يممؾ  .1 طٌمؽ حٌر زكجتو طمقة ث

شيئا مف الطالؽ؛ ألٌف عدد طالؽ ة فال يممؾ عمييا الثٌالثعمييا إاٌل طمقة كاحدة, فإذا طمقيا الطمقة 

 .(1)الحٌر ثالث طمقات

يزيد عمى ككاف لو شعر  قاؿ رجؿ لزكجتو: أنت طالؽ عشران, أك أنت طالؽ بعدد شعر فالف .2

, كقع ثالثان كسقط الزائد عف ذلؾ, كعميو يككف قد استكفى عدد الثالث شعرات, كأراد إيقاع العدد

 .(2)الطمقات المسمكح لو بإيقاعيا

 ,, ككرر الطالؽ أكثر مف ثالث, أك أنت مسرَّحة, أك مفاًرقةقاؿ الٌزكج لزكجتو: أنت طالؽإذا  .3

 كأراد االستئناؼ مف قكلو, كتخمؿ بيف كٌؿ طمقة كطمقة سكتة فكؽ سكتة التنفس, كقع الطالؽ ثالثان 

ف تعددت األلفاظ  كال تحٌؿ لو حتى تنكح زكجان غيره؛ الستيفائو عدد الطالؽ المسمكح لو ,كا 

 .(3)شرعان 

 

  

                                                           

(. 4/477) المغني، الّشربيني(. 8/46) الّتحفة، الييتمي(. 3/286) المطالب أسنى، األنصاري(. 67، 6/66) الّروضة، الّنووي( (1
 (.3/337) قميوبي حاشية، قميوبي(. 6/454) الّنياية، الّرممي
 إلييا عودتو لجواز األصح؛ في ذلك لو جاز زوجتو بنكاح سّيده لو أذن ثمّ ، عبداً  وأصبح ُسبي ثمّ  طمقتين زوجتو رجل طمق. 1:  فائدة
ن الّرق قبل  قبل لو وثبت أحلّ  ما يمنع ال الرق أنّ  كما، حرّاً  كان لو كما لو المتبقية الطمقة فيممك، الّرق قبل العبيد طالق عدد استوفى وا 
 .الّسابقة المصادر. العبيد عدد استوفى عبد ألّنو لو تحلّ  ال: قول وفي، الثّالثة الطمقة في حّقو يسقط فال الّرق
 من فيممك العبيد عدد استيفاء قبل حرّاً  أصبح ألّنو طمقتين؛ عمييا ممك، نكاحيا يجدد أنْ  أراد ثمّ ، األولى الطمقة بعد العبد عتق إذا. 2

 (.4/478) المغني، الّشربيني.الّسابقة المصادر. الحرّ  يممكو ما الطالق
(. الّرممي، 4/479(. الّشربيني، المغني )8/51حفة )(. الييتمي، التّ 3/287(. األنصاري، أسنى المطالب )6/71وضة )الّنووي، الرّ  ((2
 (.3/339(. قميوبي، حاشية قميوبي )6/457ياية )النّ 
(. الّرممي، 4/480(. الّشربيني، المغني )8/52حفة )(. الييتمي، التّ 3/288(. األنصاري، أسنى المطالب )6/72وضة )الّنووي، الرّ  ((3
 (.3/339(. قميوبي، حاشية قميوبي )6/459ياية )النّ 
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اتػ  .(1)اٌخاِظ: اٌطّالق ال ٠مثً اٌرّثؼ١ط اٌعَّ

 وفيو ثالثة مطالب: 

ابطالمطمب األّول: شرح   .الضَّ

إذا أكقع رجؿ بعض الطالؽ عمى زكجتو كقع كٌمو عمييا, سكاء كاف البعض منيا ظاىران أك باطنان  

طالؽ, أك كبدؾ أك شعرؾ أك ظفرؾ أك متصالن بيا, أك يمكف أٍف ينفصؿ عنيا حاؿ حياتيا, كقكلو: يدؾ 

نصؼ جسدؾ طالؽ, أك أنت طالؽ بعض طمقة, أك كاف البعض مقداران كالنصؼ كالثمث, فيكٌمؿ ىذا 

المقدار حتى يصبح عددان صحيحان؛ ألٌف الطالؽ ال يتبٌعض كال يتجزأ, لكف اختمؼ في كقكع الطالؽ ىنا, 

مف باب السراية؟ كىك الراجح, أم أٌف الطالؽ يطمؽ ىؿ ىك مف باب التعبير بالبعض عف الكؿ؟ أـ أٌنو 

ـٌ يسرم عمى الجميع, فعمى القكليف تككف النتيجة كاحدة مف حيث إيقاع الطالؽ, فيقع  عمى البعض ث

 .(2)الطالؽ بو كامالن مف غير تبعيض

ابط دليلالمطمب الثّاني:   .الضَّ

 .(3)اإلجماع: أجمع العمماء عمى أٌف الطالؽ ال يقبؿ التبعيض .1

                                                           

، الّرممي(. 4/473)، المغني الّشربيني(. 8/38)حفة (. الييتمي، التّ 3/284)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/60)وضة ، الرّ الّنووي( (1
  (.3/335قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/448)ياية النّ 
 .الّسابقةالمصادر  ((2

 :الصور اآلتيةابقين من خالل القولين السّ  بين الخالف تظير فائدة
فعمى القول بالّسراية: ال يقع الطالق، وعمى  الصورة األولى: إذا قال لزوجتو إْن دخمت الدار فيمينك طالق، فقطعت يدىا ثّم دخمت الدار،

 القول األول: يقع الطالق؛ ألّنو يطمق عمى البعض ويراد بو الكّل.
، الّرممي(. 4/474)، المغني الّشربيني(. 8/39)حفة (. الييتمي، التّ 3/285)األنصاري، أسنى المطالب  (.6/62)، الّروضة الّنووي

 (.3/335ميوبي )قميوبي، حاشية ق(. 6/448)ياية النّ 
 : إذا قال لزوجتو: أنت طالق ثالثًا إاّل نصف، فعمى القول بالسراية يقع الطالق ثالثًا كاماًل. الثانيةالصورة 

: إذا قالت: طّمقني ثالثًا بألف، فطّمقيا واحدة ونصف، فعمى القول األول: وىو التعبير بالبعض عن الكل يستحّق ثمثي لثةالصورة الثا
 لنصف يكّمل إلى عدد صحيح فيأخذ الثمثين، وعمى القول بالسراية: فإّنو يستحق نصف األلف وىو الراجح؛ اعتبارًا بما أوقعو.األلف؛ ألّن ا
 (.3/340قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/463)ياية ، النّ الّرممي(. 4/484) ، المغنيالّشربيني(. 8/58)حفة الييتمي، التّ 

 .الّسابقةالمصادر ( (3
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إذا أكقع رجؿ الطالؽ عمى جزءو مف زكجتو, فإٌنو طالؽ صادر مف أىمو, فال ينبغي أٍف يمغى؛  .2

ألٌف تبعيضو متعٌذر ألٌف المرأة ال تتبٌعض في الٌنكاح فكجب تعميمو ىنا؛ ألٌنو استباح ىذا العضك 

 . (1)بعقد الٌنكاح فكجب أٍف يقع بو الطالؽ

عمى الحالؿ, فإذا كقع بعض الطالؽ, كسقط البعض إذا اجتمع الحالؿ كالحراـ غٌمب الحراـ  .3

ألف تكميؿ الطالؽ مكجب اآلخر, غٌمب كقكع البعض عمى سقكط بعضو, جاء في الحاكم: )

كالتحريـ ال يتبعض, فصار التحريـ بالتبعيض  ,لكماؿ التحريـ, كتبعيضو مقتضى تبعيض التحريـ

ممازجا لمتحميؿ, كىما ال يمتزجاف فمـ يكف بد مف تغميب أحدىما عمى اآلخر, فكاف تغميب التحريـ 

 .(2)(أكلى

ابطالمطمب الثّالث: فروع   .الضَّ

إذا أكقع رجؿ الطالؽ عمى زكجتو بذكر بعض ما يتصؿ بيا كقكلو: قمبؾ أك يدؾ أك رجمؾ, كقع  .1

الطالؽ عمييا, كما تطمؽ الزكجة إذا أكقع الطالؽ عمى بعض ما يمكف أٍف ينفصؿ عنيا حاؿ 

 .(3)حياتيا, كقكلو: شعرؾ أك ظفرؾ طالؽ

قاؿ رجؿ لزكجتو: دمؾ طالؽ, كقع بو الطالؽ عمى المذىب؛ ألٌنو جزء مف البدف كبو قكاـ الحياة,  .2

 .(4)كفي قكؿ: ال يقع؛ ألٌنو كفىضمة

أنت طالؽ ربع طمقة, أك نصؼ طمقة, أك أم جزء أقٌؿ مف كاحد صحيح, كقع قاؿ رجؿ لزكجتو:  .3

طمقة كاممة؛ ألٌف الطالؽ ال يتبٌعض فإيقاع بعضو كإيقاع كٌمو, كما يقع الطالؽ طمقة كاحدة إذا 

قاؿ ليا: أنت طالؽ نصفي طمقة كلـ يقصد نصؼ كٌؿ طمقة؛ ألٌف مجمكعيما طمقة كاممة, أٌما إذا 
                                                           

(. 4/473)، المغني الّشربيني(. 8/38)حفة (. الييتمي، التّ 3/284)(. األنصاري، أسنى المطالب 10/242)( الماوردي، الحاوي (1
 (.3/335قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/448)ياية ، النّ الّرممي

 (.245، 10/244)( الماوردي، الحاوي (2

، الّرممي(. 4/473)، المغني الّشربيني(. 8/38)حفة (. الييتمي، التّ 3/284)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/60)وضة ، الرّ الّنووي( (3
 (.3/335قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/448)ياية النّ 
 .الّسابقة(. المصادر 6/61)وضة ، الرّ الّنووي( (4
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مف كؿ طمقة كقع طمقتاف عمالن بقصده؛ ألٌف الطالؽ ال يتبٌعض, فيتـ إكماؿ قصد كقكع الٌنصؼ 

 .(1)كٌؿ نصؼ إلى كاحد صحيح

قاؿ لزكجتو: أنت طالؽ نصؼ طمقتيف, يقع بو طمقة كاحدة عمى الصحيح؛ ألٌف نصؼ الطمقتيف  .4

قد يقصد طمقة, فيحمؿ الٌمفظ عمى ظاىره, كال يقع ما زاد بالٌشؾ, كفي قكؿ: يقع طمقتاف؛ ألٌنو 

ـٌ العدد إلى طمقتيف, أمٌ  ف جزمان عمالن ا إذا قصد نصؼ كٌؿ طمقة كقع طمقتانصؼ كٌؿ طمقة فيت

 .(2)بقصده

قاؿ لزكجتو: أنت طالؽ ثالثة أنصاؼ طمقة, أك أربعة أثالث طمقة, يقع بو طمقتاف عمى  .5

ذلؾ الحاؿ في الصحيح؛ لزيادة العدد المذككر عف الطمقة فتحسب الزيادة مف الطمقة الثانية, كك

كٌؿ زيادة عف عدد الطمقات, كقكلو: أنت طالؽ خمسة أنصاؼ طمقة, أك سبعة أثالث طمقة, فيقع 

ة, كفي قكؿ: ال يقع إاٌل طمقة كاحدة؛ عمالن الثٌالثثالثان؛ لزيادة العدد عف طمقتيف فيحسب الزائد مف 

قة كتمغى الزيادة عمى بإلغاء الزيادة, كفي قكؿ: يقع ثالثان؛ لمشؾ بإيقاع كٌؿ جزء عمى طم

 .(3)الثالث

قاؿ لزكجتو: أنت طالؽ ربع طمقة, كثمث طمقة, يقع بو طمقتاف عمى الصحيح؛ ألٌنو كرر كممة  .6

طمقة كعطؼ بالثاني, فدٌؿ عمى قصده بكقكع كٌؿ جزء عمى طمقة منفردة, كفي قكؿ: ال يقع إاٌل 

ا إذا قاؿ: أنت طالؽ ثمث كربع كسدس طمقة كاحدة؛ ألٌنيما مف أجزاء الطمقة دكف زيادة عمييا, أمٌ 

                                                           

، الّرممي(. 4/484)، المغني الّشربيني(. 8/58)حفة الييتمي، التّ (. 3/290)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/78)وضة ، الرّ الّنووي( (1
 (.3/340قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/463)ياية النّ 

، الّرممي(. 4/485)، المغني الّشربيني(. 8/58)حفة (. الييتمي، التّ 3/290)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/79)وضة ، الرّ الّنووي( (2
 (.3/340حاشية قميوبي ) قميوبي،(. 6/464)ياية النّ 
 (.3/291). األنصاري، أسنى المطالب الّسابقة( المصادر (3
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طمقة لـ يقع إاٌل طمقة كاحدة؛ لعدـ التكرار كالعطؼ, كما أٌنيا أجزاء طمقة لـ يزد العدد فييا عمى 

 .(1)طمقة

قاؿ لنسائو األربع: أكقعت عميكٌف خمس طمقات كلـ يرد التكزيع, طمقت كؿ كاحدة طمقتيف؛  .7

ـٌ إكماؿ الزيادة عمى لحصكؿ كؿ كاحدة عمى طمقة كربع؛ كألٌف الط الؽ ال يقبؿ التبعيض فيت

الطمقة الثانية, كىكذا في كٌؿ زيادة, أٌما إذا لـ يكف ىناؾ زيادة فيقع طمقة كاحدة, كذلؾ فيما إذا 

كلـ يرد التكزيع؛ ألٌنو ال يزيد نصيب كٌؿ كاحدة منيٌف عف  ,أكقع عمييٌف أربع طمقات فما دكف

 .(2)طمقة

ـٌ قاؿ لمثالثة: أشركتؾ قاؿ إلحدل نسائو الثالث .8 ـٌ قاؿ لمثانية: أشركتؾ معيا, ث : أنت طالؽه ثالثان, ث

مع الثانية, طمقت الثانية طمقتيف؛ ألٌف نصيبيا مف األكلى طمقة كنصؼ, كبما أٌف الطالؽ ال يقبؿ 

 .(3)ة طمقة؛ ألٌف نصيبيا مف الثانية طمقةالثٌالثالتبعيض يقع طمقتاف, كتطمؽ 

ـٌ استثناء قاؿ لزكجتو: أنت طال .9 ؽ ثالثان إاٌل نصؼ طمقة, كقع ثالثان عمى الصحيح؛ ألٌنو إذا ت

ـٌ تكميؿ الطمقة  ة الثٌالثنصؼ طمقة, طمقت طمقتيف كنصؼ, كبما أٌف الطالؽ ال يقبؿ التبعيض فيت

 . (4)فيقع الطالؽ ثالثان, كفي قكؿ: يقع طمقتيف, كيجعؿ استثناء النصؼ كاستثناء الكؿٌ 

 

 

 

                                                           

، الّرممي(. 4/485)، المغني الّشربيني(. 8/59)حفة (. الييتمي، التّ 3/291)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/80)وضة ، الرّ الّنووي( (1
 (.3/340قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/464)ياية النّ 
، الّرممي(. 4/485)، المغني الّشربيني(. 8/59)حفة (. الييتمي، التّ 3/291)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/81)وضة ، الرّ الّنووي( (2
 (.3/341قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/464)ياية النّ 

، الّرممي(. 4/486)، المغني الّشربيني(. 8/60)حفة (. الييتمي، التّ 3/292)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/82)وضة ، الرّ الّنووي( (3
 (.3/341قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/465)ياية النّ 
، الّرممي(. 4/489)، المغني الّشربيني(. 8/66)حفة (. الييتمي، التّ 3/294)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/88)وضة ، الرّ الّنووي( (4
 (.3/343قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/470)ياية النّ 
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اتػ ًّ ا اٌعَّ   .(1)ٚؼ١ط ,غٙش ظاِغ ف١ٌّٗغادط: ٠ؽشَ اٌطاّلق فٟ و

 خمسة مطالب: كفيو

ابطالمطمب األّول: معنى مفردات    .الضَّ

 أواًل: المعنى لغًة:

ٍيض حيضان مف قكليـ: حاضى السيؿ إذا فاض  .(2)الحيض: السيالف, كسٌمي الحى

طىييرت المرأة, أم انقطع عنيا الدـ الطٍُّير: نقيض الحيض, كىك النقاء كزكاؿ الدَّنس, فيقاؿ: 

 .(3)كرأت الطير

 ثانيًا: المعنى اصطالحًا: 

 أكقات في الصحة سبيؿ عمى بمكغيا بعد المرأة رحـ أقصى مف يخرج جبمة دـالحيض: 

 .(4)مخصكصة

, كيقصد بو ىنا خالؼ الحيض , كىكالخمك مف النجاسة كىك أطيار, معبضـ فسككف, جالطُّير: 

 .(5)الحيض كالنفاسخمك المرأة مف 

ابطالمطمب الثّاني: شرح   .الضَّ

ابطىذا  يبٌيف  أٌنو يحـر عمى الزكج إيقاع الطالؽ منٌجزان عمى زكجتو المدخكؿ بيا في فترة  الضَّ

الحيض كما يقارنو في العٌمة كالٌنفاس, كالزكجة التي لـ يقسـ ليا بعد أٍف قىسـ لغيرىا, كما يحـر عميو 

ت طالؽ زكجتو في طير جامعيا فيو كلك في الٌدبر, أك استدخمت ماءه المحتـر ككاف يعمـ بذلؾ ككان

عادتيا مٌمف تحمؿ كلـ يظير حمميا, كالعمة في ذلؾ ىك منع إطالة العدة عمى الزكجة؛ لما في ذلؾ مف 

                                                           

 (.2/257)ظائر ( ابن الممقن، األشباه والنّ (1
 (.7/142)ابن منظور، لسان العرب (. 3/124)غة ابن فارس، معجم مقاييس المّ ( (2
 (.4/504)ابن منظور، لسان العرب (. 3/428)غة ابن فارس، معجم مقاييس المّ ( (3
 (.1/323) الّنياية، الّرممي(. 1/271) المغني، الّشربيني(. 1/383) الّتحفة، الييتمي( (4

 (.293قمعجي وقنيبي، معجم لغة الفقياء )( (5



-185- 
 

مٌدة الحيض أك الٌنفاس أك باقي مٌدة الطير الذم جامعيا  حيث إفٌ إلحاؽ لمضرر بيا بسبب طكؿ العٌدة, 

عمى الزكج أك الكلد فيندـ  فيو ال تحسب مف العدة التي تيدؼ إلى براءة الرحـ, كما أٌف الضرر قد يقع

ف كاف محرمان, الزكج عمى طالقو, كيسٌمى ىذا الطالؽ المحٌرـ الطالؽ البدعيٌ  , كيقع عمى الزكجة كا 

 .(1)كينقص عدد الطالؽ المسمكح بو لمزكج

ابط دليلالمطمب الثّالث:   .الضَّ

 .(1 )الطالؽ:چ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱٹ ٹ چ  .1

أرادكا تطميؽ نسائيٌف أٍف يطمقكىٌف في الكقت الذم يشرعف فيو في حٌثت اآلية الكريمة األزكاج إذا 

 .(2)العٌدة, كىك كقت الطير الذم يحصينو مف عٌدتيٌف كالذم لـ يجامعيٌف فيو

, فسأؿ عمر بف ؽ امرأتو كىي حائض, عمى عيد رسكؿ اهلل و طمٌ أنٌ  :عف عبد اهلل بف عمر  .2

 يا حتى تطير, ثـٌ كٍ مسً يي لً  راجعيا, ثـٌ يي فمٍ  هي رٍ مي ):  عف ذلؾ, فقاؿ رسكؿ اهلل  الخطاب رسكؿ اهلل

ف شاء طمؽ قبؿ أفٍ  تطير, ثـٌ  تحيض ثـٌ  يمس, فتمؾ العدة التي أمر اهلل  إف شاء أمسؾ بعد, كا 

 .(3)(الٌنساءأف تطمؽ ليا 

عبداهلل بف عمر بمراجعة زكجتو, كتطميقيا في طير لـ يمسيا فيو دليؿ عمى ل الرسكؿ  ري أمٍ 

التطميؽ في فترة حيض المرأة, ككذلؾ تطميقيا في طير مٌسيا فيو؛ كذلؾ حتى ال تطكؿ حرمة 

 .(4)عدتيا

  

                                                           

، المغني الّشربيني(. 77، 8/76)حفة (. الييتمي، التّ 264، 3/263)وما بعدىا( األنصاري، أسنى المطالب  6/4)وضة ، الرّ الّنووي( (1
 (.7/3)ياية ، النّ الّرممي(. 4/498)

 (.10/115)(. الماوردي، الحاوي 23/431)بري، جامع البيان ( الطّ (2
 والّمفظ لمبخارّي.  (.1471، برقم: )(1/712). صحيح مسمم (5251، برقم: )(1115فق عميو: صحيح البخاري )( متّ (3
 (.18/206) المطيعي، تكممة المجموع(. 115، 10/114)( الماوردي، الحاوي (4
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ابطالمطمب الرّابع: فروع   .الضَّ

في ذلؾ مف  ؛ لمايحـر عمى الرجؿ إيقاع الطالؽ عمى زكجتو المدخكؿ بيا كىي حائض أك نفساء .1

 .(1)إطالة لمعٌدة

مٌسيا فيو ككانت مٌمف يحبؿ كلـ يظير حمميا؛ ألٌنيا قد يحـر عمى الرجؿ تطميؽ زكجتو في طير  .2

تككف عمقت منو بكلد فترتاب المرأة بعدتيا, ىؿ تعتد باألقراء أـ بكضع الحمؿ؟ كما أٌنو قد يندـ 

 . (2)عمى طالقو إذا عمـ أٌنيا حامؿ, كيتضرر الكلد بيذا الطالؽ

نو, كلـ يطىأىىا فيو, فطالؽه بدعٌي عمى إذا قاؿ الزكج لزكجتو: أنت طالؽ مع آخر الطُّير الٌذم عيٌ  .3

 .(3)المذىب؛ ألٌنو ال يستعقب العدة فتطكؿ عدتيا

ـى بينيما كبات عند إحداىما كطٌمؽ  .4 ة قبؿ المبيت عندىا, الثٌانيإذا كاف عند الرجؿ زكجتاف كقىسى

 . (4)فطالؽ بدعٌي, كذلؾ لفكات حقيا في المبيت, إاٌل إذا استرضاىا

 مف زنان, ككانت ال تحيض أثناء الحمؿ, كطمقيا قبؿ أف تضع حمميا فطالؽ إذا كطئ امرأة حامالن  .5

بدعٌي؛ ألٌنيا ال تشرع في عٌدتيا إاٌل بعد كضع الحمؿ كانقضاء الٌنفاس فتطكؿ عمييا عٌدتيا, كذلؾ 

الحاؿ فيما إذا كطئ امرأة بشبية فحممت منو ثـٌ طٌمقيا طاىران فبدعي
(5). 

طمقيا في ذلؾ الحيض طمقة أخرل فطالؽ بدعٌي في كجو؛  إذا كطئ زكجتو كىي حائض ثـٌ  .6

كذلؾ الحتماؿ عمكقيا مف ىذا الجماع, كفي قكؿ آخر: إٌنو ليس ببدعٌي؛ ألٌف استمرار الحيض 

                                                           

، الّرممي(. 4/498)، المغني الّشربيني(. 8/76)حفة (. الييتمي، التّ 3/264)األنصاري، أسنى المطالب (. 6/4)وضة ، الرّ الّنووي( (1
 (.3/348قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/3)ياية النّ 
، الّرممي(. 4/499)، المغني الّشربيني (.8/77)حفة (. الييتمي، التّ 3/264)األنصاري، أسنى المطالب (. 6/8)وضة ، الرّ الّنووي( (2
 (.3/348قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/4)ياية النّ 
 .الّسابقة(. المصادر 3/265)األنصاري، أسنى المطالب (. 6/7)وضة ، الرّ الّنووي( (3
، الّرممي(. 4/499)، المغني الّشربيني (.8/78)حفة (. الييتمي، التّ 3/264)األنصاري، أسنى المطالب (. 6/10)وضة ، الرّ الّنووي( (4
 (.3/349حاشية قميوبي )قميوبي، (. 7/4)ياية النّ 
، الّرممي(. 4/499)، المغني الّشربيني (.8/78)حفة (. الييتمي، التّ 3/265)األنصاري، أسنى المطالب (. 6/8)وضة ، الرّ الّنووي( (5
 (.3/349قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/5)ياية النّ 
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إشعار ببراءة الرحـ. كمف طٌمؽ زكجتو في الطير ثـٌ طٌمقيا طمقة أخرل في الحيض, فعمى القكؿ: 

قكؿ بأٌنيا تبني عمى ما سبؽ, فبدعٌي في كجو, كفي كجو: بأٌنيا تستأنؼ العدة فبدعٌي, كعمى ال

 .(1)ليس ببدعيٌ 

ثـٌ راجعيا ثـٌ طٌمقيا فبدعي في كجو؛ الحتماؿ ككف  رجؿ زكجتو في طير لـ يجامعيا فيوطٌمؽ  .7

 . (2)الرجعة ألجؿ الطالؽ

ابطالمطمب الخامس: استثناءات    .الضَّ

يا تشرع بعٌدتيا حيث إنٌ طالؽ الرجؿ لزكجتو الحامؿ في حيضيا؛ ألٌنو ال يؤدم إلى إطالة العٌدة,  .1

 .(3)بعد الكضع

ابطيستثنى أيضان مف ىذا  .2 فيما إذا كانت الزكجة ميتىحٌيرة, أم أٌف األمر غير منتظـ عندىا كلـ  الضَّ

 .(4)يتحقؽ مف الطير أك الحيض

في حاؿ الشقاؽ, بغض الٌنظر عف حاؿ المرأة سكاء أكانت في إذا اتفؽ الحكماف عمى التطميؽ  .3

 .(5)فترة الحيض أـ ال؛ لمحاجة إليو, كلمخكؼ مف عدـ إقامة حدكد اهلل تعالى

 
                                                           

، الّرممي(. 4/499)، المغني الّشربيني (.8/78)حفة الييتمي، التّ (. 3/265)األنصاري، أسنى المطالب (. 6/6)وضة ، الرّ الّنووي( (1
 (.3/349قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/5)ياية النّ 
، الّرممي(. 4/500)، المغني الّشربيني(. 8/80)حفة (. الييتمي، التّ 3/265)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/9)وضة ، الرّ الّنووي( (2
 (. 7/6)ياية النّ 
، الّرممي(. 4/498)، المغني الّشربيني(. 8/76)حفة (. الييتمي، التّ 3/264)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/8)وضة ، الرّ الّنووي( (3
 (.7/3)ياية النّ 

تم وضع ىذه النقطة بناًء عمى أقوال الفقياء رحميم اهلل جميعًا، لكن العمم الحديث أثبت أّن الحامل ال يمكن ليا أن تحيض، فإذا خرج 
نما ىو دم استحاضة.   منيا دم فإّنو ال يعتبر دم حيض وا 

 (.4/24)جريد (. البجيرمي، التّ 3/349قميوبي، حاشية قميوبي )(. 4/498)، المغني الّشربيني(. 8/76)حفة ( الييتمي، التّ (4
 وىي فطمقيا العتق ألجل الطالق زوجيا من فطمبت، حّرة فأنت اليوم زوجك طمقك إن: سيدىا ليا وقال، أمة الزوجة كانتفائدة: إذا 

 بعد بالعتق ليا يسمح ال أو، الرق عمييا فيدوم السيد يموت قد أنو كما، العدة إطالة من ليا أضر الرق إطالة ألنّ  فيو؛ حرمة فال حائض
 (.7/3) الّنياية، الّرممي(. 4/498) المغني، الّشربيني(. 8/77) الّتحفة، الييتمي.الميمة تمك
(. 3/349قميوبي، حاشية قميوبي )(. 4/498)، المغني الّشربيني(. 8/76)حفة (. الييتمي، التّ 3/264)( األنصاري، أسنى المطالب (5

 (.4/24)جريد البجيرمي، التّ 
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 .(1)إذا طالبت الزكجة بو؛ لكجكبو بعد طمبيا كليطالؽ المي  .4

مى إذا قاؿ الزكج لزكجتو: أنت طالؽ مع آخر حيضؾ, أك في آخر جزء مف أجزاء حيضؾ, فع .5

 . (2)الصحيح أٌنو ال يحـر مع كقكعو في الحيض؛ ألٌنيا تشرع بالعدة بعده مباشرة

إذا خالعت الزكجة زكجيا كىي حائض عمى القكؿ بأٌف الخمع طالؽ كىك الصحيح؛ لدفع الضرر  .6

 .(3)عٌنيا بالخالص منو بعد تقديـ العكض لزكجيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

(. 3/349قميوبي، حاشية قميوبي )(. 4/498)، المغني الّشربيني(. 8/76)حفة (. الييتمي، التّ 3/264)( األنصاري، أسنى المطالب (1
 (.4/24)جريد البجيرمي، التّ 

، الّرممي(. 4/499)، المغني الّشربيني(. 8/77)حفة (. الييتمي، التّ 3/265)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/7)وضة ، الرّ الّنووي( (2
 (.3/348قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/4)ياية النّ 
 وضة.باستثناء الرّ  الّسابقة( المصادر (3
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اتػ ّّٓ ٠ؽشَ اٌعّغ ت١ّٕٙا اٌعَّ اٌّغاتغ: ال ٠مغ اٌطاّلق ػٍٝ اشٕر١ٓ أٚ أوصش ِؼا  ِ
(1).  

 وفيو أربعة مطالب:

ابطالمطمب األّول: شرح   .الضَّ

ابطيفيد ىذا   أٌف الطالؽ ال يمكف إيقاعو عمى امرأتيف معان مٌمف يحـر عمى الرجؿ الجمع  الضَّ

بينيما في عقد كاحد؛ كذلؾ لعدـ جكاز جمعيما معان تحت رجؿ كاحد, فإذا تعٌذر جمعيما في الٌنكاح, تعذر 

 .(2)إيقاع الطالؽ عمييما معان 

ابط دليلالمطمب الثّاني:   .الضَّ

 (.٧٣: الٌنساء)چ﮲﮳ ۓ ۓ  ے ے ھ ھٹ ٹ چ  .1

بٌينت اآلية الكريمة عدـ جكاز الجمع بيف األختيف معان تحت رجؿ كاحد سكاء مف نسب أك رضاع, 

فإذا حـر الجمع بينيما معان, كاف ذلؾ مانعان لكقكع الطالؽ عمييما معان؛ ألٌف الطالؽ ال يقع إاٌل 

(3)بعد العقد, كالعقد عمييما معان متعٌذر ىنا
 . 

تيا, كال بيف المرأة : )ال يجمع بيف المرأة كعمٌ قاؿ رسكؿ اهلل قاؿ:  عف أبي ىريرة  .2

 .(4)كخالتيا(

بٌيف الحديث الشريؼ حرمة الجمع بيف المرأة كعٌمتيا, أك المرأة كخالتيا, فإذا حـر الجمع بينيما 

اٌل في الٌنكاح تحت رجؿ كاحد, كاف ذلؾ مانعان لكقكع الطالؽ عمييما معان؛ ألٌف الطالؽ ال يقع إ

 . بعد عقد الٌنكاح, كالعقد عمييما معان متعٌذر ىنا

 

                                                           

 (. 477ظائر )يوطي، األشباه والنّ (. السّ 5/488)وضة ، الرّ الّنووي( (1
(. 4/319)، المغني الّشربيني(. 7/333)حفة (. الييتمي، التّ 3/166)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/488)وضة ، الرّ الّنووي( (2

 (. 6/473)ياية ، النّ الّرممي
 (.5/105)(. القرطبي، الجامع ألحكام القرآن 8/150)بري، جامع البيان ( الطّ (3

 (.110)سبق تخريجو (4) 
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ابطالمطمب الثّالث: فروع   .الضَّ

يحـر عمى الرجؿ جمع أختيف معا سكاء مف نسب أك رضاع, كعميو يتعٌذر إيقاع الطالؽ عمييما  .1

 .(1)معان؛ لعدـ جكاز جمعيما معا تحت رجؿ كاحد

ٍف نزلف سكاء مف نسب أك رىضاع, فإذا يحـر عمى الرجؿ الجمع بيف المرأة كبنت أخييا  .2 أك أختيا كا 

حريـ الجمع بينيما تعٌذر إيقاع الطالؽ عمييما معان؛ لحرمة الجمع بينيما
(2). 

يحـر عمى الرجؿ الجمع بيف خالتيف معا, كذلؾ بأٍف يتزكج كٌؿ مف الرجميف بنت اآلخر فتنجب كٌؿ  .3

يحـر الجمع بيف عٌمتيف معان, كذلؾ بأٍف يتزٌكج كاحدة بنتان, فتككف كٌؿ بنت خالة األخرل ألب, كما 

ـٌ اآلخر فتنجب كٌؿ كاحدة بنتان فتككف كٌؿ بنت عٌمة األخرل, كعميو ال يقع  كٌؿ مف الرجميف أ

 .(3)الطالؽ عمييما معان؛ لحرمة الجمع بينيما

كٌؿ  ديحـر عمى الرجؿ جمع عٌمة كخالة لبعضيما, كذلؾ بأٍف يتزكج رجؿ امرأة كابنو أٌميا, فتم .4
كاحدة منيما بنتان, عندىا تككف بنت االبف خالة بنت األب, كتككف زكجة األب أختيا ألـٌ, كبنت 
األب عٌمة بنت االبف؛ ألٌف بنت األب أخت االبف ألب, كعميو ال يقع الطالؽ عمييما معان؛ لحرمة 

  .(4)الجمع بينيما
ابطالمطمب الرّابع: استثناءات   .الضَّ

ابطيستثنى مف ىذا  , أك نكح تتمثؿ في مشرؾو نكح أختيف أك أكثر قبؿ اإلسالـحالة كاحدة  الضَّ
ـٌ أكقع الطالؽ عمييما أك عمييٌف  ـٌ أسمـ كأسممتا أك أسممف, ث اثنتيف أك أكثر مٌمف يحـر الجمع بينيما, ث

(5)معان, نفذ طالقو كذلؾ عمى القكؿ بصحة أنكحتيـ
 . 

  

                                                           

(. 4/298)، المغني الّشربيني(. 7/207)حفة (. الييتمي، التّ 3/152)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/457)وضة ، الرّ الّنووي( (1
 (.3/245قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/278)ياية ، النّ الّرممي

 .الّسابقة( المصادر (2
 (.2/655)(. البيوتي، شرح منتيى اإلرادات 39، 3/38)(. حاشية ابن عابدين 3/104)( ابن نجيم، البحر الرائق (3
 (.2/655)(. البيوتي، شرح منتيى اإلرادات 8/242)( ابن مفمح، الفروع (4
حفة (. الييتمي، التّ 3/166)األنصاري، أسنى المطالب (. 477الّسيوطي، األشباه والّنظائر )(. 5/488)وضة ، الرّ الّنووي( 5)
 (.6/473)ياية ، النّ الّرممي(. 4/319)، المغني الّشربيني(. 7/333)
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اتػ ًّ ِٓ ػٍّك اٌطاّلق تصفح ٌُ ٠مغ دْٚ ٚظٛد٘ا اٌعَّ اٌصّآِ: و
(1).  

 أربعة مطالب: كفيو

ابطالمطمب األّول: شرح   .الضَّ

ابطيفيد ىذا   أٌف الزكج إذا عٌمؽ طالقو عمى كقكع شرط أك صفةو معينة, فإٌف طالقو ىذا ال  الضَّ

 .(2)يقع إاٌل بكجكد تمؾ الصفة أك الشرط الذم عٌمؽ عميو, سكاء كاف الشرط معمكـ الحصكؿ أك محتممو

ابط دليلالمطمب الثّاني:   .الضَّ

 .(3)(حؿ حراماأـ حالال أك إال شرطا حرٌ , المسممكف عند شركطيـ: )رسكؿ اهلل قاؿ  .1

ف الحديث الشريؼ أٌف المسمـ إذا ألـز نفسو بشرط, كجب عميو التقيد بيذا الشرط الذم التزمو, يبيٌ 

عمى أف ال يككف شرطان حـر حالالن, أك أحؿ حرامان, كمف بيف األمكر التي يصح كضع شركط 

بتحقؽ الشرط المعٌمؽ عميو كالذم لكقكعيا الطالؽ, فإذا عٌمؽ الطالؽ بشرط لـ يقع الطالؽ إاٌل 

 .(4)التزمو مالؾ الطالؽ

 االستدالؿ باألثر: .2

تو فقاؿ رجؿ ألمير بى كٍ بتي ري كٍ قاؿ: كنت جالسا عند عمر حيث تمس ري  ـو نٍ عف عبد الرحمف بف غى 

نٌ  تي رطٍ المؤمنيف: تزكجت ىذه كشى  ي أنتقؿ إلى أرض كذا ي أجمع ألمرم أك لشأني أنٌ ليا دارىا, كا 

                                                           

 (.477ظائر )يوطي، األشباه والنّ (. السّ 2/220)ظائر ن، األشباه والنّ ( ابن الممقّ (1

(. 4/506)، المغني الّشربيني(. 8/87)حفة (. الييتمي، التّ 3/301)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/105)وضة ، الرّ الّنووي( (2
 (.3/351قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/11)ياية ، النّ الّرممي

 (.1352( برقم: )634 /3)رمذي (. سنن التّ 3594( برقم: )304 /3)( سنن أبي داود (3
(. األلباني، 1195(، برقم: )63 /3)مخيص الحبير ، التّ العسقالني(. 112 /4) الرّايةيمعي، نصب الزّ حديث صحيح: قال اإلمام الّترمذي: 

 (.1303(، برقم: )5/142)إرواء الغميل 
 (.18/274) المطيعي، تكممة المجموع( (4
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 قت,مَّ ؽ زكجيا إال طى أف تطمٌ  , ال تشاء امرأةه فقاؿ: ليا شرطيا, فقاؿ رجؿ: ىمكت الرجاؿ إذان  ,ككذا

 .(1)(عند مقاطع حقكقيـ شرطيـعمى  : )المسممكف فقاؿ عمر بف الخطاب

يدؿ ىذا األثر الذم عٌمقو اإلماـ البخارم عمى أٌنو يحؽ لمزكجة أف تشترط عمى زكجيا شركطان في 

فإذا لـ يمتـز الزكج بيذا الشرط يحؽ لمزكجة أف تطمب طالقيا مف زكجيا, كذلؾ عقد الٌنكاح, 

يحؽ لمزكج أف يشترط ما يشاء لنفسو مف شركط مباحة في نكاحو كطالقو؛ ألٌنو ممؾ لو مف باب 

 أكلى, فإذا كقع ما اشترطو في الطالؽ, تنٌجز الطالؽ بعد تحقؽ المعٌمؽ عميو.

تعميؽ العتؽ عمى شرط, كيعتؽ العبد بعد كقكع الصفة المعٌمؽ القياس عمى العتؽ: فكما يجكز  .3

, يجكز تعميؽ الطالؽ عمى شرط, فيقع الطالؽ بعد تحقؽ الصفة المعٌمؽ عمييا, بجامع أٌف اعميي

  .(2)كاٌلن منيما ممؾه لصاحبو, يحؽ لو إخراجو عف ممكو بتحقؽ شرط يشترطو لكقكع ذلؾ

ابطالمطمب الثّالث: فروع   .الضَّ

الزكج لزكجتو: إذا كصمؾ كتابي ىذا, أك مكتكبي, أك الكتاب فأنت طالؽ, فإذا كصؿ الكتاب قاؿ  .1

إلييا سكاء حقيقة أـ حكمان, كأف يرمى الكتاب في حجرىا, كقع الطالؽ لتحقؽ الصفة المعٌمؽ 

عمييا, أما إذا لـ يصميا الكتاب فإنيا ال تطمؽ لعدـ كجكد شرطو, أٌما إذا عٌمؽ الطالؽ عمى 

 .(3)تيا الكتاب ككانت تحسف القراءة فقرأتو, كقع الطالؽ؛ لكجكد الصفة المعٌمؽ عميياقراء

                                                           

 (.17سبق تخريجو )( (1
 (.3/301) (. األنصاري، أسنى المطالب18/274) تكممة المجموع المطيعي،(. 6/105)وضة ، الرّ الّنووي( (2
، الّرممي(. 4/463)، المغني الّشربيني(. 8/22)حفة (. الييتمي، التّ 3/277)األنصاري، أسنى المطالب  (.6/42)وضة ، الرّ الّنووي( (3
 (. 3/329قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/436)ياية النّ 
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إذا قاؿ الزكج لزكجتو: إف كاف ىذا الطائر غرابان فأنت طالؽ, فباف غرابان, فإٌنيا تطمؽ بعد ذلؾ؛  .2

 لكقكع الصفة المعٌمؽ عمييا, فإف شؾ في كقكع الصفة المعمؽ عمييا ىؿ ىك غراب أـ طائر آخر؟

 . (1)ال يقع الطالؽ ألف األصؿ بقاء النكاح

أنت طالؽ لمبدعة, ككانت في طير  :قاؿ الزكج لزكجتو المدخكؿ بيا ككانت مٌمف يأتييا الحيض .3

لـ يمٌسيا فيو, ثـٌ حاضت فإٌنيا تطمؽ بمجرد رؤية الدـ؛ لكجكد الصفة المعٌمؽ عمييا, أٌما إف كانت 

ف قاؿ لزكجتو: أنت طالؽ في ابتداء الحيض كقع الطالؽ في الحاؿ؛  التصاؼ طالقيا بو, كا 

طير ليا بعد قكلو؛ لتحقؽ  ؿلمسنة ككانت حائضان أك كانت في طير مٌسيا فيو, فإٌنيا تطمؽ في أك 

 .(2)الصفة المعٌمؽ عمييا

عمؽ الزكج طالؽ زكجتو بقدـك شير رمضاف, فإنيا تطمؽ بقدكـ أكؿ جزء مف الشير لتحقؽ  .4

ـ ذلؾ بمجرد رؤية ىالؿ رمضاف, كالمعتبر في ذلؾ ىالؿ البمد التي الصفة المعمؽ عمييا, كيت

عمؽ فييا الطالؽ إذا كاف ىناؾ اختالؼ في المطالع, ككذلؾ الحاؿ فيما إذا عمؽ الطالؽ بأكقاتو 

أخرل, كحمكؿ الميؿ, أك بزكغ الٌنيار فإٌنيا تطمؽ بحمكؿ أكؿ جزء مف الكقت الذم عمؽ عميو؛ 

 .(3)لتحقؽ الصفة في ذلؾ

قاؿ مخاطبان زكجتو: أنت طالؽ إف شئت, فأجابتو في مجمس التكاجب: شئت, كقع الطالؽ في  .5

الحاؿ؛ لتحقؽ الصفة المعٌمؽ عمييا, أٌما إذا قاؿ ليا: أنت طالؽ متى شئت, فإٌنيا تطمؽ متى 

                                                           

، الّرممي(. 4/492)، المغني الّشربيني(. 8/70)حفة (. الييتمي، التّ 3/296)(.األنصاري، أسنى المطالب 6/92)وضة ، الرّ الّنووي( (1
 (. 3/345قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/473)ياية النّ 

، الّرممي(. 4/501)، المغني الّشربيني(. 8/80)حفة (. الييتمي، التّ 3/266)األنصاري، أسنى المطالب  (.6/10)وضة ، الرّ الّنووي( (2
 (. 3/350قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7، 7/6)ياية النّ 
(. 4/506)، المغني الّشربيني(. 8/87)حفة (. الييتمي، التّ 3/302)األنصاري، أسنى المطالب (. 6/107)وضة ، الرّ الّنووي( (3

 (. 3/351قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/11)ياية ، النّ الّرممي
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شاءت, كال يشترط القبكؿ في مجمس التكاجب؛ ألٌف متى ال تفيد التمميؾ عمى الفكر في 

 .(1)الطالؽ

قاؿ لزكجتو المدخكؿ بيا: إف طٌمقتؾ فأنت طالؽ ثـٌ طٌمقيا, كقع طمقتاف, األكلى: الطمقة المنجزة,  .6

 .(2)ة معٌمقة عمى كقكع الطمقة األكلىالثٌانية: الطمقة المعٌمؽ عمييا, فتككف الطمقة الثٌانيك 

ـٍ أطٌمقؾ اليكـ فأنت طالؽ, كلـ يطٌمقيا, فإٌنيا تطمؽ قبيؿ آخ .7 ر لحظة مف الكقت قاؿ لزكجتو: إف ل

المعٌمؽ عميو الطالؽ كىك الغركب عمى المذىب؛ لحصكؿ اليأس مف إيقاعو لمطالؽ بمضي 

 .(3)الزماف المعٌمؽ عميو

ف كنت حامالن بأنثى فأنت طالؽ طمقتيف,  .8 قاؿ لزكجتو: إف كنت حامالن بذكر فأنت طالؽ طمقة, كا 

ف كضعت أنثى أك أكثر  كقعت طمقتيف؛ لتحقؽ الصفة فكضعت كلدان أك أكثر كقعت طمقة, كا 

ة حتى يتـ الثٌانيالمعٌمؽ عمييا, أما إذا كضعت خنثى فطمقةن كاحدة لتحققو, كيتكقؼ في الطمقة 

التأكد منو, أٌما إذا كضعت ذكران كأنثى, كقعى الطالؽ ثالثان كتىبٍيفي مف زكجيا؛ لتحقؽ الصفتيف 

 . (4)المعٌمؽ عمييما

قت كاحدة منكٌف فاألخريات طكالؽ, ثـٌ طٌمؽ كاحدة, طمقت كٌؿ ربع نسكة فقاؿ: كمما طمٌ كاف عنده أ .9

كاحد منيٌف طمقة, فإذا طٌمؽ أخرل طمقف طمقة ثانية, فإذا طٌمؽ أخرل طمقف طمقة ثالثة؛ لتحقؽ 

                                                           

(. 4/511)، المغني الّشربيني(. 8/96)(. الييتمي، التحفة 3/307)األنصاري، أسنى المطالب . (6/140)وضة ، الرّ الّنووي( 1)
 (.3/353)قميوبي، حاشية قميوبي  (.7/20)، الّنياية الّرممي

(. 4/511)، المغني الّشربيني(. 8/98)حفة (. الييتمي، التّ 3/311)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/117)وضة ، الرّ الّنووي( 2)
 (.3/353قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/20) ياية، النّ الّرممي

(. 4/514)، المغني الّشربيني(. 8/101)حفة (. الييتمي، التّ 3/305)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/121)وضة ، الرّ الّنووي( (3
 (.3/354قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/23)ياية ، النّ الّرممي

(. 4/517)، المغني الّشربيني(. 8/108)حفة (. الييتمي، التّ 3/312)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/127)وضة ، الرّ الّنووي( (4
 (.3/356قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/27)ياية ، النّ الّرممي
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الصفة المعٌمؽ عمييا. أٌما إذا قاؿ ليٌف: كمما طٌمقت كاحدة منكٌف فأنتٌف طكالؽ, ثـٌ طٌمؽ إحداىٌف 

 .(1)ة: لمتعميؽ, كطمقف الباقيات طمقة طمقةالثٌانيلى: لمتنجيز, ك طمقت طمقتيف, األك 

قاؿ لزكجتو: كمما كلدت كلدان فأنت طالؽ, ككانت حامال بأربعة أبناء, فكلدتيـ متعاقبيف فإٌنيا  .10

؛ لكجكد الصفة المعٌمؽ عمييا بالتكرار؛ ألٌف كمما تقتضي الثٌالثتطمؽ بكؿ كالدة طمقة حتى 

 .(2)ابعثالثان كتبيف مف زكجيا كتنقضي عدتيا بكالدة الطفؿ الرٌ التكرار, فتطمؽ 

ابطالمطمب الرّابع: استثناءات   . الضَّ

ال يشترط رؤيتو  ؛ ألٌنوؽ برؤية غيرىا لومي : إذا رأيت اليالؿ فأنت طالؽ: تطٍ الزكج لزكجتو إذا قاؿ .1

 .(3), فيقٌدـ حكـ الٌشرع عمى العرؼ ىنايكفي العمـ بو بؿ

في الماضي لـ تطمؽ في كجو؛ لتعميقو  إيقاع الٌطالؽكأراد  ,أنت طالؽ أمسإذا قاؿ لزكجتو:  .2

 .(4)الطالؽ عمى ممتنع, فيمغك التعميؽ كيقع الطالؽ في الحاؿ

غيرة كاآليسة, عة, كليس ليا سنة كال بدعة كالصٌ ة كالبدإذا قاؿ الزكج لزكجتو: أنت طالؽ لمسنٌ  .3

 .(5)مع تعميقو عمى صفة متناقضة يتعٌذر الجمع بينيما, إلرادتو الٌطالؽ؛ فإنيا تطمؽ في الحاؿ

كقؼ عمى دكف التٌ  تطمؽ في الحاؿ , فإنياأنت طالؽ طمقة حسنة قبيحةإذا قاؿ الزكج لزكجتو:  .4

 .(6)تمؾ الصفتيف لتضادىما

خص ظر عف رضى الشٌ , فإنيا تطمؽ منو بغض النٌ فالف ىرضلأنت طالؽ إذا قاؿ الزكج لزكجتو:  .5
 .(7)دكف الٌتعميؽ الذم عٌينو, كتحمؿ الاٌلـ ىنا عمى التعميؿ

                                                           

 (.3/308)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/120)وضة ، الرّ الّنووي( (1
(. 4/518)، المغني الّشربيني(. 8/109)حفة (. الييتمي، التّ 3/313)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/128)وضة ، الرّ الّنووي( (2

 (.3/356قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/28)ياية ، النّ الّرممي
 (.3/114)ة (. الزركشي، المنثور في القواعد الفقييّ 477ظائر )يوطي، األشباه والنّ ( السّ (3
 .الّسابقةدر ا(. المص110، 6/109)وضة ، الرّ الّنووي( (4
 (.3/114)ة (. الزركشي، المنثور في القواعد الفقييّ 477ظائر )يوطي، األشباه والنّ ( السّ (5
 .الّسابقةدر ا( المص(6
 (.3/115)ة (. الزركشي، المنثور في القواعد الفقييّ 477ظائر )يوطي، األشباه والنّ ( السّ (7
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 اٌّثؽس اٌصّأٟ

 ظٛاتػ وراب اٌّشظؼح
 

 ثالثة ضوابط. وفيو

ابط  األّول: الّرجعة ال تقبل الّتعميق وال التّأقيت. الضَّ

ابط عّدتيا، استوفت عدد طالقيا، وانقضت  ال رجعة لموطوءة مبيمة طمقت بعوض، الثّاني: الضَّ

 غير قابمة لمحّل.

ابط  الثّالث: الّرجعّية ُحكميا حكم الزوجات. الضَّ
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اتػ ي: اٌّشظؼح ال ذمثً اٌرّؼ١ٍك ٚال اٌرّأل١د اٌعَّ ّٚ األ
(1).  

  أربعة مطالب: وفيو

ابطالمطمب األّول: معنى مفردات   .الضَّ

 أّواًل: المعنى لغًة:

كتكرار. تقكؿ: رىجع يرجع ريجكعان,  يدٌؿ عمى ردٍّ الٌرجعة: بفتح الراء ككسرىا مف رىجع: كىك أصؿ 

 .(2)المرة مف الرجكع كالٌرجعة: إذا عادى.

 ثانيًا: المعنى اصطالحًا.

 .(3)الٌرجعة: رٌد المرأة إلى الٌنكاح مف طالؽ غير بائف في العٌدة عمى كجو مخصكص

ابطالمطمب الثّاني: شرح   .الضَّ

ابطيفيد ىذا   أٌف الرجعة ال يجكز تعميقيا عمى شرط؛ لما في ذلؾ مف غرر كجيالة مٍف حيث  الضَّ

تحقؽ الشرط مف عدمو, كما ال يجكز تأقيت الٌرجعة؛ لمخالفتو المقصكد مف الرجعة كىك دكاـ الٌنكاح 

, فإف عٌمؽ الٌرجعة عمى كقكع شيء معيف, أك أقتيا بمدة محددة لـ يصح منو ذلؾ, كال تقع كاستمراره

 .(4)عةالرج

ابط دليلالمطمب الثّالث:   .الضَّ

 .(5)(عف بيع الحصاة, كعف بيع الغررنيى رسكؿ اهلل ), قاؿ:  عف أبي ىريرة .1

                                                           

، الّرممي(. 5/7)، المغني الّشربيني(. 8/148)حفة (. الييتمي، التّ 3/342)(. األنصاري، أسنى المطالب 241، المنياج )الّنووي( (1
 (.4/4قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/59)ياية النّ 
 (.8/114)(. ابن منظور، لسان العرب 2/490)غة ( ابن فارس، معجم مقاييس المّ (2
 ، المغنيالّشربيني(. 8/146)حفة (. الييتمي، التّ 3/341)(.األنصاري، أسنى المطالب 18/364) المطيعي، تكممة المجموع( (3
 (. 7/57)ياية ، النّ الّرممي(. 5/5)

، الّرممي(. 5/7)، المغني الّشربيني(. 8/148)حفة (. الييتمي، التّ 3/342)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/192)وضة ، الرّ الّنووي( (4
 (.4/4قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/59)ياية النّ 
 (.55)سبق تخريجو  ((5
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كمف بيف البيكع التي فييا غرر البيكع المعٌمقة عمى شرط؛ لما فييا  ,عف بيع الغرر نيى النبي 

مف غرر كجيالة مٍف حيث تحقؽ الشرط مف عدمو, كما فييا غرر مف حيث الرضا بالعقد كقت 

تحقؽ الشرط, كيقاس عمى البيع الٌنكاح بؿ ىك أكلى مف البيع الحتياط الشارع لو, كيقاس عمى 

 .(1)كاح مف حيث عكدة حٌؿ االستمتاع بالزكجة, كابتداء الكطءالٌنكاح الرجعة؛ لشبييا بالنٌ 

فٌ اس, إني قد كنت أذنت لكـ في االستمتاع مف النٌ يا أييا النٌ ) :رسكؿ اهلل قاؿ  .2 اهلل قد  ساء, كا 

 سبيمو, كال تأخذكا مما آتيتمكىفٌ  ؿّْ خى شيء فميي  ـ ذلؾ إلى يكـ القيامة, فمف كاف عنده منيفٌ حرٌ 

  .(2)(شيئا

الحديث الشريؼ عمى حرمة الٌنكاح المؤقت )المتعة(, كيقاس عميو الرجعة بجامع أٌف كاٌل دٌؿ 
منيما فيو إباحة لالستمتاع بالزكجة, كالتأقيت فيو مخالفة لمقصكد الرجعة مف حيث دكاـ الٌنكاح 

 .(3)كاستمراره
ابطالمطمب الرّابع: فروع   .الضَّ

الشمس راجعتؾ, لـ تصٌح الرجعة؛ ألٌف الرجعة ال قاؿ الزكج: إف أتى رأس الشير, أك إف طمعت  .1
 .(4)تقبؿ التعميؽ لشبييا بالٌنكاح

 ة راجعتؾ؛ لمتعميؽ.الثٌانيتصح الرجعة إذا قاؿ الزكج لزكجتو: إٍف طٌمقت زكجتي  ال .2
تصٌح الرجعة إٍف قاؿ الزكج لزكجتو: راجعتؾ شيران أك زمنان معٌينان؛ ألٌف الرجعة ال تقبؿ  ال .3

 .(5)التأقيت
قاؿ الزكج لزكجتو المعتٌدة مف طالؽ: راجعتؾ إٍف شئت, لـ تصح الرجعة؛ لمتعميؽ عمى  .4

 .(6)مشيئتيا
                                                           

 (.7/59)ياية ، النّ الّرممي(. 5/8)، المغني الّشربيني(. 8/148)حفة (. الييتمي، التّ 3/242)( األنصاري، أسنى المطالب 1)

 (.57)سبق تخريجو ( (2
 (.7/59)ياية ، النّ الّرممي(. 5/8)مغني ال، الّشربيني(. 8/148)حفة (. الييتمي، التّ 3/242)( األنصاري، أسنى المطالب (3

، الّرممي(. 5/7)، المغني الّشربيني(. 8/148)حفة (. الييتمي، التّ 3/342)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/192)وضة ، الرّ الّنووي( (4
 (.4/4قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/59)ياية النّ 
 .الّسابقة( المصادر (5
 .الّسابقة( المصادر (6

 .الّسابقة المصادروج: راجعتك إذ شئت، أو أْن شئت بفتح اليمزة، صحت الرجعة؛ ألّن ذلك لمتعميل ال لمتعميق.فائدة: إذا قال الزّ 



-199- 
 

اتػ  ,ػذد غاللٙا دعرٛفا ,ؼٛضتغٍمد  ِثّٙح ّٛغٛءجال سظؼح ٌ :اٌصّأٟ اٌعَّ

 ًّ   .(1)ٚأمعد ػّذذٙا, غ١ش لاتٍح ٌٍؽ

 وفيو ثالثة مطالب:

ابطالمطمب األّول: شرح   .الضَّ

لمرجؿ أف يراجع زكجتو المدخكؿ بيا كلك في الٌدبر, أك استدخمت ماءه المحتـر عمى ال يجكز  

ـٍ ييعمـ مف المطٌمقة, أك طٌمقيا بعكض؛ ألٌف القرآف  ـٍ تزؿ بكارتيا, كذلؾ فيما إذا أيٍبيـ طالقو كل المعتمد, أك ل

الؽ بعكض بما تبذلو الكريـ قىرىف العدة بالٌطالؽ مف غير عكض, كما أٌف الزكجة تممؾ نفسيا في الط

فال تثبت فيو الرجعة, فإذا ثبتت فيو الرجعة  مقابؿ طالقيا, فال يحٌؽ لمزكج إيقاع الطالؽ عمى ما ال يممؾ,

لـ يتحقؽ المقصكد منو. كما ال يجكز لو أف يراجع زكجتو إذا أكقع عمييا جميع ما يممؾ مف عدد في 

حتى تنكحى زكجان غيره, كما يسقط حٌقو في الرجعة إذا  الطالؽ, فإذا أكقع عمييا جميع ما يممؾ لـ تحٌؿ لو

ـٍ تحٌؿ لو  انتيت مدة عٌدتيا, فمك أيحٌمت الرجعة بعد العٌدة لما أيذف ليا بالٌنكاح, كما ال تحٌؿ لو الرجعة إذا ل

الزكجة كما لك ارتدت؛ ألٌف الردة تنافي المقصكد مف الرجعة كىك أف تككف الزكجة قابمة لمحٌؿ, فإذا لـ 

 .(2)حٌؿ لو لـ يجز لو مراجعتيات

ابط دليل: الثّانيالمطمب   .الضَّ

تختص الرجعة بالزكجة المكطكءة كذلؾ إذا تكٌفرت فييا شركط الرجعة, فإذا لـ تتكفر فييا الشركط 

 سقط حٌؽ الزكج في رجعتيا, كالدليؿ عمى ذلؾ ما يأتي:

                                                           

(. 8، 5/7)، المغني الّشربيني(. 8/149)حفة (. الييتمي، التّ 3/342)(. األنصاري، أسنى المطالب 241، المنياج )الّنووي( (1
 (.4/4قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/60)ياية النّ ، الّرممي

(. 8، 5/7)، المغني الّشربيني(. 8/149)حفة (. الييتمي، التّ 3/342)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/190)وضة ، الرّ الّنووي( (2
 (.4/4قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/60)ياية ، النّ الّرممي
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 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ  ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇٹ ٹ چ  .1

 (.49)األحزاب: چڳ ڳ گ گ گگ

دٌلت اآلية الكريمة بمفيكـ المخالفة عمى أٌف العٌدة ال تككف إاٌل بعد الدخكؿ؛ ألٌف الزكجة ال تعتٌد 

 .(1)قبؿ الدخكؿ, كالرجعة تممؾ في العٌدة, كال تككف العٌدة إاٌل بعد الدخكؿ لمف عٌينيا بالطالؽ

 جث يت ىت  مت خت حت جت يب ىب مب خب جبحب يئ ىئ مئ حئ جئ  ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆٹ ٹ چ  .2

 (.230البقرة: )چ  حخ جخ مح جح مج حج ىثيث مث

دٌلت اآلية الكريمة عمى أٌف الزكج إذا أكقع عمى زكجتو ما يممؾ مف طالؽ حـر عميو نكاحيا إاٌل 

 . (2)بمحمؿ, كلك كاف لو حٌؽ الرجكع بعد إيقاع ما يممؾ عمييا مف طالؽ لما اشترط المحمؿ

 چکگ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌٹ ٹ چ  .3

 (.232البقرة: )

دٌلت اآلية الكريمة عمى أٌف الزكج ال يممؾ الرجعة إذا انقضت عٌدة زكجتو, كالزكج ال يممؾ الرجعة 

؛ ألٌف الرجعة إاٌل في العٌدة, كلك ممؾ الرجعة لما نيت اآلية الكريمة األكلياء عف عضميٌف بالٌنكاح

  .(3)ال يشترط ليا مكافقة األكلياء

أجمع العمماء عمى حرمة نكاح المرتٌدة, فإذا ارتدت الزكجة فال تصٌح رجعتيا؛ ألٌف مقصكد الرجعة  .4

الرجعة  مف إلى البينكنة برٌدتيا, فخالفت المقصكد آيمةاالستباحة, كالرٌدة تنافيو, كما أٌف المرتٌدة 

  .(4)الٌنكاح بعكد

                                                           

 (.18/366) تكممة المجموعالمطيعي، (. 10/303)الماوردي، الحاوي  ((1
 .الّسابقةالمصادر  (.3/126) القرآن(. القرطبي، الجامع ألحكام 4/538)بري، جامع البيان الطّ  ((2
 (.18/366) المطيعي، تكممة المجموع(. 10/303)الماوردي، الحاوي  ((3
 (.7/60)ياية ، النّ الّرممي(. 8، 5/7)، المغني الّشربيني(. 8/149)حفة (. الييتمي، التّ 3/342)األنصاري، أسنى المطالب  ((4
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ض, كتممؾ الزكجة بضعيا, كيسقط إذا كقع الطالؽ بعكض بيف الزكجيف, فيممؾ الزكج بو العك  .5

حٌؽ الزكج في الرجعة في عٌدتيا؛ ألٌف الرجعة ال تككف إاٌل فيما يممؾ, كالطالؽ بعكض أزاؿ ممكو 

 .(1)لبيضعيا بقبضو العكض

ابطالمطمب الثّالث: فروع   .الضَّ
ال يصٌح لمرجؿ مراجعة زكجتو التي طٌمقيا مقابؿ ألؼ دينار؛ ألٌنو طالؽ مقابؿ عكض فكاف   .1

فسخان تممؾ بو الزكجة نفسيا, كعميو ال يحٌؽ لمزكج إيقاع الطالؽ عمى ما ال يممؾ, كما أٌف 
 .(2)الرجعة تنافي المقصكد مف الفسخ بإزالة الضرر عنيا

عيا, لـ يصٌح لو ذلؾ؛ ألٌنو استكفى عدد الطالؽ الذم طٌمؽ رجؿ زكجتو ثالثان, كأراد أف يراج .2
 .(3)يممكو, كعميو فال سمطاف لو عمييا, كما ال تحٌؿ لو حتى تنكح زكجان غيره

ال يجكز لمرجؿ مراجعة زكجتو التي طٌمقيا كانتيت عٌدتيا؛ ألٌنيا خرجت عف سمطانو بانتياء العٌدة  .3
 .(4)فال يممؾ رجعتيا

ـٌ ارتد .4 ت في عٌدتيا, فأراد أٍف يراجعيا لـ يجز لو ذلؾ؛ الختالؼ الديف, فالرٌدة طٌمؽ رجؿ زكجتو ث
تنافي الحٌؿ الذم يممكو الزكج مف الرجعة, كذلؾ الحاؿ فيما إذا ارتٌد الزكج أك ارتدا معان, أك 

 .(5)أسممت الزكجة كبقي عمى الكفر, أك أسمـ الزكج كبقيت عمى الكفر فال رجعة لو عمييا
جتيو كنسي المطمقة منيما أك أٍبيـ عميو, ثـٌ راجع إحداىما قبؿ التعييف لـ طٌمؽ رجؿ إحدل زك  .5

تصٌح الرجعة؛ ألٌنيا تشبو الٌنكاح, كالٌنكاح ال يصٌح مع اإلبياـ, كذلؾ الحاؿ فيما إذا أكقع الطالؽ 
 .(6)داىٌف مع اإلبياـ, لـ يصٌح لو ذلؾعمى جميع نسائو ثـٌ راجع إح

 

                                                           

(. 5/430)، المغني الّشربيني(. 7/459)حفة (. الييتمي، التّ 3/241)(. األنصاري، أسنى المطالب 10/30)الماوردي، الحاوي  ((1
 (.6/393)ياية ، النّ الّرممي

، الّرممي(. 5/8)، المغني الّشربيني(. 8/149)حفة الييتمي، التّ (. 3/342)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/190)وضة ، الرّ الّنووي( (2
 (.4/4قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/60)ياية النّ 
 .الّسابقة( المصادر (3
قميوبي، (. 7/60)ياية ، النّ الّرممي(. 5/8)، المغني الّشربيني(. 8/149)حفة (. الييتمي، التّ 3/342)( األنصاري، أسنى المطالب (4

 (.4/5قميوبي )حاشية 
 .الّسابقة( المصادر (5
 (.7/57)ياية ، النّ الّرممي. الّسابقة( المصادر (6
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اتػ   .(1)اٌصّاٌس: اٌّشظؼ١ّح ُؼىّٙا ؼىُ اٌّضٚظاخ اٌعَّ

 وفيو أربعة مطالب:

ابطالمطمب األّول: شرح   .الضَّ

إذا طٌمؽ رجؿ زكجتو طالقان رجعيان, فإٌف المعتٌدة تجرم عمييا أحكاـ الزكجية, فيتكارثاف في العٌدة,  

كتجب الٌنفقة عميو؛ ألٌنيا محبكسة لحٌقو, كيقع اإليالء كالظيار عمييا إف حصمت الرجعة بعدىما, كما يقع 

في حكـ الزكجات, إاٌل أٌف الرجعية  الطالؽ في العٌدة, فيذه األحكاـ تصٌح عمى الزكجة كالرجعية؛ ألٌنيا

ابطتفارؽ الزكجة في بعض األحكاـ كىذا ما سكؼ أذكره في استثناءات   .(2)الضَّ

ابط دليل: الثّانيالمطمب   .الضَّ

 ذكر اإلماـ الشافعي أٌف الرجعية زكجة في خمس آيات منيا:

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦٹ ٹ چ  .1

 (.12ساء: )النٌ  چ ڇڇ

بٌينت اآلية الكريمة أٌف الزكجة ترث مف زكجيا بعد كفاتو, كيشمؿ لفظ الزكجة المطٌمقة طالقان 

 .مف زكجيا بعد كفاتو؛ ألٌف الزكجية قائمة حقيقةرجعيان, فترث الرجعية 

 (.241)البقرة: چک ک ڑ ژڑ ژ ڈٹ ٹ چ  .2

                                                           

(. 5/12)، المغني الّشربيني(. 8/154)حفة (. الييتمي، التّ 3/344)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/197)وضة ، الرّ الّنووي( (1
 (.7/60) الّنياية، الّرممي

(. 5/12) المغني، الّشربيني(. 8/154)حفة (. الييتمي، التّ 3/344)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/197)وضة ، الرّ الّنووي( (2
 (. 7/64)ياية ، النّ الّرممي
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ككسكة كثياب كما تحتاجو بما بٌينت اآلية الكريمة أٌف كٌؿ مطٌمقة ليا متعة عمى زكجيا مف نفقة 

يكفييا, فيدخؿ في ذلؾ الرجعية, كلك لـ تكف الرجعية زكجة لما استحقت الٌنفقة كالكسكة كما 

 .(1)تحتاجو بما يكفييا

   ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ  ڃ ڃٹ ٹ چ  .3

 (.228)البقرة: چ ڳڳ گ  گ گ گ ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ

كذلؾ بقكؿ اهلل تعالى: )كبعكلتيٌف(, كال يككف  بعالن سٌمى اهلل تعالى مف طٌمؽ زكجتو طالقان رجعيان 

 بعالن )زكجان( إاٌل بعد قياـ الزكجية, فدٌؿ عمى أٌف الرجعٌية حكميا حكـ الزكجات.

 افعي ىي:التي استدٌؿ بيا اإلماـ الشٌ الكريمة الخمسة فائدة: اآليات 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک  کگ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ   ٹ ٹ چ .1

.(3)المجادلة:چگ گ گ ڳ
 .(226البقرة: )چٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦٹ ٹ چ  .2

﮽ ٹ ٹ چ  .3 ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵  ﮶ ﮷  ﮸ ﮹ ﮺﮻ ﮼  

 . (6كر: )النٌ چ﮾

ابط.  أٌما باقي اآليات الكريمة فيي أٌكؿ دليميف مف أدٌلة الضَّ

ابطالمطمب الثّالث: فروع   .الضَّ

ظيار الزكج لزكجتو كىي معتٌدة مف طالؽ رجعي, فيقع عمييا الظيار بعد مراجعتيا؛ ألٌف يصٌح  .1

 .(2)الرجعية حكميا حكـ الزكجات

يصٌح إيالء الرجؿ لزكجتو كىي معتٌدة مف طالؽ رجعي, كيقع عمييا بعد مراجعتيا؛ ألٌف الرجعية  .2
 .(3)تأخذ حكـ الزكجات

                                                           

 (.3/228)ن آ(. القرطبي، الجامع ألحكام القر 5/262)بري، جامع البيان ( الطّ (1
(. 5/12)، المغني الّشربيني(. 8/154)حفة الييتمي، التّ (. 3/344)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/197)وضة ، الرّ الّنووي( (2

 (.7/64)ياية ، النّ الّرممي
 .الّسابقة( المصادر (3
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ىٌف طالقان رجعيان, ثـٌ طٌمقيٌف جميعان, كقع الطالؽ عمييٌف إذا كاف عند الرجؿ أربع نساء كطٌمؽ إحدا .3

 .(1)جميعان بما فييٌف المطٌمقة طالقان رجعيان عمى األصٌح المنصكص؛ ألٌنيا في حكـ الزكجات

خالع زكجتو المطٌمقة طالقان رجعيان عمى ألؼ دينار, صٌح الخمع عمى األظير؛ ألٌنيا في حكـ  .4

 .(2)الزكجات

انت لو امرأة معتٌدة مف طالؽ رجعي, فإٌنيا ترثو؛ ألٌف حكميا حكـ الزكجات, إذا مات الزكج كك .5

 .(3)فال يسقط حٌقيا في الميراث

طٌمؽ رجؿ زكجتو طالقان رجعيان, كجب عميو نفقتيا ما دامت في العٌدة؛ ألٌنيا محبكسة لحٌقو, كما  .6

 .(4)أٌف حكميا حكـ الزكجات فال يسقط حٌقيا في الٌنفقة

 .(5)زكجتو المطٌمقة طالقان رجعيان صٌح منو ذلؾ؛ ألٌف الرجعية حكميا حكـ الزكجاتإذا العف رجؿ  .7

ابطالمطمب الرّابع: استثناءات   .الضَّ

 تخالؼ الرجعية حكـ الزكجات عند الشافعية في مسألتيف ىما:

يحـر عمى الرجؿ كطء زكجتو المعتٌدة مف طالؽ رجعي ما لـ يراجعيا؛ ألٌنو فارقيا فكانت  .1
 .(6)كالبائف, كما أٌف الٌنكاح مبيح لمكطء, كالطالؽ يرفعو, فيحـر عميو كطؤىا ما دامت في العٌدة

يحـر عمى الرجؿ الٌنظر إلى زكجتو المعتٌدة مف طالؽ رجعي كلك بال شيكة, كما يحـر عميو  .2
كالطالؽ االستمتاع بيا بما دكف الكطء؛ ألنيا مفارقةه كالبائف, كما أٌف الٌنكاح مبيح لالستمتاع 

  .(7)حتى يراجعيا ضٌده فيرفعو, فال يحٌؿ لو االستمتاع بيا

                                                           

(. 5/12)، المغني الّشربيني(. 8/154)حفة (. الييتمي، التّ 3/344)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/197)وضة ، الرّ الّنووي( (1
 (.7/64)ياية ، النّ الّرممي

 .الّسابقة( المصادر (2
 .الّسابقة( المصادر (3
 .الّسابقة( المصادر (4
 .الّسابقة( المصادر (5
(. 5/12)، المغني الّشربيني(. 8/153)حفة (. الييتمي، التّ 3/344)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/196)وضة ، الرّ الّنووي( (6

 (.4/4قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/63)ياية ، النّ الّرممي
 .الّسابقة( المصادر (7
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 اٌصّاٌساٌّثؽس 

 وراب اٌظّٙاسظٛاتػ 

 

 :انضابط وفيو

ابط  .بأنثى لم تكن حاّل لمزوج الظيار عمى كل زوجة غير بائن شبيتيقع األّول:  الضَّ

ابط  .الّطالق مشابية الّظيار في : المغّمبالثّاني الضَّ
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ّٚ  اٌّعاتػ  ؼاّل  ذىٓ ٌُ تأٔصٝ ٙدث  شُ  تائٓ غ١ش صٚظح وً ػٍٝ ٙاساٌظّ  ٠مغي: األ

 .(1)ٚضٌٍضّ 

 مطالب:أربعة وفيو 

ابط.  المطمب األّول: معنى مفردات الضَّ

 أّواًل: المعنى لغة.

 كظير عميٌ  أنت: المرأتو الرجؿ ؿقا إذا كظياران  ةن مظاىرى  كمنيا امرأتو, الرجؿ ظاىر الٌظيار: مف

نٌ  ,الفراؽ بيا يريدكف يقكلكنيا كانكا كممة كىي. أمي  .(2)ككبالرٌ  لمكاف يرالظٌ  كااختصٌ  ماكا 

 ثانيًا: المعنى شرعًا.

 .(3)الٌظيار: ىك تشبيو الٌزكجة غير البائف بأنثى لـ تكف حاٌلن 

ابط  .المطمب الثّاني: شرح الضَّ

ف كانت رجعٌية؛ يفيد ىذا الٌضابط أٌف الظيار ال يقع إاٌل إذا أكقعو الٌزكج عمى   زكجتو غير البائف كا 

زكجة بامرأة ال تحٌؿ لو كعدـ االقتصار عمى الزكج  كما أٌنو ال يقع إاٌل إذا شٌبو ألٌنيا في حكـ الزكجات,

ـٌ أبيو أك أٌمو مف  كاف الٌتشبيو بامرأة سكاء عمى المذىب, األـٌ  مف نسب كأختو كبنتو, أك رضاع كأ

ـٌ   كفي كجو: عدـ سرياف الٌتشبيو عمى غير األـٌ لكركد الٌنص فيو, زكجتو,الٌرضاع, أك مصاىرة كخالتو أ

ـٌ  ,كما أٌنو يشترط لكقكع الٌظيار أف يككف الٌتشبيو بامرأة ال تحٌؿ لو عمى التأبيد ال أف يطرأ عمييا التأبيد كأ

 .(4)الٌزكجة؛ الحتماؿ إرادتو ذلؾ قبؿ الٌتحريـ

 

                                                           

 المغني، الّشربيني(. 8/177) الّتحفة، الييتمي(. 3/357)األنصاري، أسنى المطالب (. 18/430) المجموع تكممة، المطيعي ((1
(5/32.) 

 (.4/528)(. ابن منظور، لسان العرب 3/471)( ابن فارس، معجم مقاييس الّمغة (2
 (.5/32)، المغني الّشربيني(. 8/177)(. الييتمي، الّتحفة 18/430) المطيعي، تكممة المجموع( (3
(. الّشربيني، وما بعدىا 8/177(. الييتمي، الّتحفة )وما بعدىا 3/357(. األنصاري، أسنى المطالب )6/235) الّروضةالّنووي،  ((4

 (.وما بعدىا 4/15قميوبي )(. قميوبي، حاشية وما بعدىا 7/81(. الّرممي، الّنياية )وما بعدىا 5/32المغني )
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ابط.  المطمب الثّالث: دليل الضَّ

ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ      ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ٹ ٹ چ 

ڃ  ڃچ  چ    چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  

 .(3-2المجادلة: )چک    کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  

 دكف غيرىٌف, الزكجاتبٌينت اآلية الكريمة أٌف اهلل تعالى أناط حكـ الظيار بالٌنساء, كمطمقو ينصرؼ إلى 

كيقع بقكؿ الرجؿ  كيؤيده سبب نزكؿ اآلية حيث أٌنيا نزلت في أكس بف الصامت حيف ظاىر مف زكجتو,

كظير أمي, كذكر األـٌ ىنا خرج مخرج الغالب فيتعدل الٌمفظ إلى كٌؿ امرأة حرمت عمى  أنت عميٌ  :لزكجتو

 .(1)التأبيد دكف حٌؿ قبؿ ذلؾ

ابط.المطمب الرّابع: فروع   الضَّ

؛ ألٌف أٌمو تحـر عميو عمى أك جٌدتي حراـ كظير أٌمي يٌ يقع ظيار الٌزكج إذا قاؿ لزكجتو: أنت عم .1

 .(2), كما أٌف جٌدتو أٌمو مجازان التأبيد كلـ تحٌؿ لو مف قبؿ ذلؾ

 في محبكسة, زكجة الٌرجعية ألفٌ  أٌمي؛ كظير عميٌ  أنت: الٌرجعية لزكجتو قاؿ إذا الٌزكج ظيار يقع .2
 . (3)لحٌؽ الٌزكج العٌدة

مف الٌرضاع؛ ألٌنو يحـر عميو نكاحيا  كظير جٌدتي لزكجتو: أنت عميٌ  يقع ظيار الٌزكج إذا قاؿ .3

 .(4)عمى التأبيد

                                                           

، 8/177(. الييتمي، الّتحفة )وما بعدىا 17/269ن )آالجامع ألحكام القر  (. القرطبي،وما بعدىا 23/227بري، جامع البيان )الطّ  ((1
 (.33، 5/32(. الّشربيني، المغني )178

(. 5/32(. الّشربيني، المغني )8/177الّتحفة )(. الييتمي، 3/357(. األنصاري، أسنى المطالب )6/235) الّروضةالّنووي،  ((2
 (.4/15(. قميوبي، حاشية قميوبي )7/81الّرممي، الّنياية )

 المصادر الّسابقة. ((3
(. قميوبي، 7/83(. الّرممي، الّنياية )5/35(. الّشربيني، المغني )8/179(. الييتمي، الّتحفة )3/358األنصاري، أسنى المطالب ) ((4

 (.4/16)حاشية قميوبي 



-208- 
 

يٌف يحرمف عميو عمى أك أختي؛ ألنٌ  اتييقع ظيار الٌزكج إذا قاؿ لزكجتو: أنت عمٌي حراـ كظير بن .4

 .(1)التأبيد

عمٌي كظير زكجة أبي التي تزٌكجيا قبؿ كالدتو, كقع منو ذلؾ؛ ألٌف إذا قاؿ الٌزكج لزكجتو: أنت  .5

 .(2)زكجة أبيو حرمت عميو عمى التأبيد قبؿ كالدتو

أنت عمٌي حراـ كظير أختي مف الٌرضاع التي كلدت بعد : يقع ظيار الٌزكج إذا قاؿ لزكجتو .6

  .(3)رضاعو مف أٌميا؛ ألٌنيا تحـر عميو عمى التأبيد منذ كالدتيا

   

  

                                                           

(. قميوبي، 7/83(. الّرممي، الّنياية )5/35(. الّشربيني، المغني )8/179(. الييتمي، الّتحفة )3/358األنصاري، أسنى المطالب ) ((1
 (.4/16حاشية قميوبي )

 المصادر الّسابقة. ((2
 المصادر الّسابقة. ((3
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اتػ   .(1)اٌطّالق ِشاتٙح اٌظّٙاس فٟ اٌّغٍّة: اٌصّأٟ اٌعَّ

 مطالب: أربعةوفيو 

ابط: شرح األّولالمطمب   .الضَّ

ابطيفيد ىذا   تترٌتب عميو أحكاـ يشبو الٌطالؽ, ك أٌف الٌزكج إذا ظاىر مف زكجتو, فظياره ىذا  الضَّ

, كتترٌتب عميو أحكاـ يميفيشبو ال الظيارعمى الجديد كىك األصٌح, أٌما عمى القديـ: فإٌف الٌطالؽ 

 .(2)اليميف

ابط دليل: المطمب الثّاني  .الضَّ

 گ کگ ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇٹ ٹ چ 

 (.3)المجادلة: چ ڳ گ گ

بٌينت اآلية الكريمة الكٌفارة الكاجبة عمى مف أراد إرجاع زكجتو بعد أف ظاىر منيا, فأشبو ما لك  

 .فيقاس الٌظيار عمى الٌطالؽ لمٌتشابو في حرمة كطء زكجتوطٌمؽ زكجتو كأراد إرجاعيا 

 

 

 

                                                           

، تحقيق: مصطفى محمود األزىري، (2/259) في قواعد الفقو األشباه والّنظائر ىـ(،804عمر بن عمي األنصاري )ت:  ( ابن الممّقن،(1
 (.174. الّسيوطي، األشباه والّنظائر )م(2010-ىـ1431: 1الرياض، )ط-دار ابن القّيم

(. الييتمي، الّتحفة 3/358)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/237) الّروضة، الّنووي(. 259( ابن الممّقن، األشباه والّنظائر )(2
 (.174(. الّسيوطي، األشباه والّنظائر )5/34)، المغني الّشربيني(. 8/178)

 فائدة: ترك االختالف في اعتبار الظيار طالقًا أم يمينًا أثرًا عمى الفروع ومن ذلك:
فال يمزمو  وعمى القول: بأّنو يمينإذا ظاىر الّزوج من أربع نسوة بكممة واحدة وجب عميو أربع كفارات تغميبًا لمشابية الطالق،  .1

 إّل كفارة واحدة.
يصّح ظيار الّزوج من زوجتو كتابة عمى القول: بمشابية الطالق، أّما عمى القول: بمشابية اليمين، فال يصّح منو ذلك؛ لعدم  .2

 انعقاد اليمين بالكتابة.
 ة اليمين فال يصّح ذلك.يصّح التوكيل في الظيار عند تغميب مشابية الطالق، أّما عند تغميب مشابي .3
 إذا وقع الظيار مؤقتا كان مؤبدًا عند تغميب مشابية الطالق، أّما عند تغميب مشابية اليمين وقع مؤقتا كاليمين. .4

 (.175، 174) والّنظائر األشباه، الّسيوطي(. 260، 259) والّنظائر األشباه، الممّقن ابن
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ابط: فروع الثّالثالمطمب   .الضَّ

إذا كاف عند رجؿ أربع نساء فظاىر منيٌف بكممة كاحدة بقكلو: أنتٌف عمٌي كظير أٌمي كأراد أف  .1

جب عميو أربع كٌفارات تشبييان بالٌطالؽ؛ ألٌنو ال فرؽ بيف طالقيٌف بكممة كاحدة أك ك يمسكيٌف, 

 .(1)ارةكفٌ منيٌف , فيمـز كٌؿ كاحدة منيفٌ  كٌؿ كاحدةعمى  ألٌف ظياره ىنا يعكد؛ كممات متعٌددة

 .(2)كاستقاللو بذلؾ الٌطالؽ, ةبياشم؛ لمنو ذلؾ صحٌ  إذا ظاىر رجؿ مف زكجتو كتابةن  .2

, لزمو بكٌؿ -أم أكقع ظياران جديدان – ظاىر رجؿ مف امرأتو ككٌرر ذلؾ مٌتصال كنكل االستئناؼ .3

 .(3)مٌرة مكٌررة كٌفارة كالٌطالؽ

تغميبان  ذلؾ يقبؿ منو لـمف زكجتو ككٌرر لفظ الٌظيار منفصالن كقاؿ: أردت التٌأكيد, رجؿ إذا ظاىر  .4

 .(4)لٌطالؽلشبو الظيار با

ابط: استثناءات الرّابعالمطمب   .الضَّ

 يستثنى مف األصٌح كىك تشبيو الٌظيار بالٌطالؽ في الجديد الحاالت اآلتية:

لشبو اليميف, كىذا في  منو ذلؾ في األصٌح؛صٌح إذا ظاىر رجؿ مف زكجتو مٌدة معٌينة كشير  .1

 .(5)القديـ, كعمى الجديد: يقع مؤبدان كالٌطالؽ تغميظان عميو

عدـ صحة تككيؿ الٌزكج في الظيار في األصٌح تغميبان لشبو اليميف, كعمى الجديد: جاز لو ذلؾ  .2
 .(6)لشبو الٌطالؽ

                                                           

، المغني الّشربيني(. 8/187)(. الييتمي، الّتحفة 3/361)(. األنصاري، أسنى المطالب 250، 6/249) الّروضة، الّنووي ((1
 (.4/21قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/89)، الّنياية الّرممي(. 5/41)

 (.175(. الّسيوطي، األشباه والّنظائر )260( ابن الممّقن، األشباه والّنظائر )(2
، المغني الّشربيني(. 8/187)(. الييتمي، الّتحفة 3/362)نصاري، أسنى المطالب (. األ 250، 6/249)، الّروضة الّنووي( (3
 (.4/21قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/89)، الّنياية الّرممي(. 5/42)

(. 5/42)، المغني الّشربيني(. 8/187)(. الييتمي، الّتحفة 3/362)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/250)، الّروضة الّنووي( (4
 (.4/21قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/89)، الّنياية الّرممي

(. 5/40)، المغني الّشربيني(. 8/185)(. الييتمي، الّتحفة 3/361)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/248)، الّروضة الّنووي( (5
 (.4/20قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/88)، الّنياية الّرممي

 (.4/20)حاشية عميرة  عميرة،(. 175)( الّسيوطي، األشباه والّنظائر (6
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ـٌ قاؿ لألخرل: أشركتؾ معيا, فع .3 مى القديـ: ال يككف مظاىران منيا إذا ظاىر مف إحدل زكجتيو ث

 .(1)لشبو اليميف كىك األصٌح, كعمى الجديد: يعتبر مظاىران منيا لشبو الٌطالؽ

 

 

  

                                                           

 (.175( الّسيوطي، األشباه والّنظائر )(1
 عمىلم أجد ىذا االستثناء إاّل عند اإلمام الّسيوطي؛ وىو تغميب شبو اليمين عمى الّطالق، والذي وجدتو في بعض الكتب صحة ذلك 

 األصّح، حيث جاء في الّروضة: )ولو ظاىر منيا ثم قال لمّضرة: أشركتك معيا، صار مظاىرًا من الثّانية أيضا عمى األصح(.
 (. 7/88(. الّرممي، الّنياية )8/185)(. الييتمي، الّتحفة 3/351)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/217)، الّروضة الّنووي
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 اٌفصً اٌّغادط

ظاع, ٚإٌّفماخ  , ٚاٌؽعأحظٛاتػ وراب اٌِؼَذد, ٚاٌشَّ
 

 مباحث: أربعةوفيو 

 المبحث األّول: ضوابط كتاب الِعَدد.

 الّنفقات. المبحث الثّالث: ضوابط كتاب

 : ضوابط كتاب الّرضاع.الثّانيالمبحث 

 المبحث الرّابع: ضوابط كتاب الحضانة.
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ياٌّثؽس  ّٚ  األ

 دذَ ظٛاتػ وراب اٌؼِ 
 

 خمسة ضوابط. وفيو

ابط  األّول: كّل فرقة من طالق أو فسخ بعد وطء أو استدخال ماِئو المحترم توجب العّدة. الضَّ

ابط  .حّرة ذات أقراء ثالثة: عّدة الثّاني الضَّ

ابط  .بالوضع تنقضي الحامل عّدةالثّالث:  الضَّ

ابط ن لم توطأ أربعة أشير وعشرة أيام بمياليياعدة حرّ  الرّابع: الضَّ  .ة حائل لوفاة وا 

ابط  .طالقو أو موتو يتيقن حتى نكاح لزوجتو فميس خبره وقطع غاب منالخامس:  الضَّ
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اتػ ًّ فشلح ِٓ غالق أٚ فغخ تؼذ ٚغء أٚ اعرذخاي ِائِٗ اٌّؽرشَ  اٌعَّ ي: و ّٚ األ

  .(1)ذٛظة اٌؼّذج

 وفيو أربعة مطالب:

ابطالمطمب األّول: معنى مفردات   .الضَّ

 أواًل: المعنى لغًة.

: كيقكلكف. انتقض: الشيء تفسخ: يقاؿ. شيء نقض عمى تدؿ الفسخ: مف فسخ كىي كممة

 .(2)نسيتو: الشيء أفسخت

 .(3)العىٌد الذم ىك اإلحصاء. كمف اإلعداد الذم ىك تييئة الٌشيءالعٌدة: مفرد ًعدىد, كىي مف 

 ثانيًا: المعنى اصطالحًا.

 رفع, كيراد بو: فسكخ , كجمعو:العقد ضدىك ك  ,نقضوأم : مراأل فسخ مف فسككف بفتحالفسخ:

زالة الرفع, حؽ لو مف بإرادة العقد  .(4)كالعتاؽ كالطالؽ العقكد ارتباط حؿ: كالفسكخ آثاره, جميع كا 

 .(5)عيا عمى زكجياجٌ أك لتفى  ,أك لمتعبد ,ة تتربص فييا المرأة لمعرفة براءة رحميااسـ لمدٌ  العٌدة:

ابط: شرح الثّانيالمطمب   .الضَّ

بعد  -كما لك ارتدٌ –تجب العٌدة عمى الزكجة إذا طٌمقيا زكجيا القادر عمى الكطء أك فسخ نكاحيا  

 بيا كلك في الٌدبر عمى األصٌح, سكاء كاف الطالؽ أك الفسخ مف ٌنكاح صحيح, أك فاسد, أك مفالدخكؿ 

؛ الحتماؿ الحمؿ, فيقكـ مقاـ الكطء  كطء شبية, كما كتجب العٌدة عمييا إذا استدخمت ماءه المحتـر

                                                           

، الّرممي(. 5/83)، المغني الّشربيني(. 8/229)حفة (. الييتمي، التّ 3/389)(. األنصاري، أسنى المطالب 253) المنياج، الّنووي ((1
 (.4/41قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/126)ياية النّ 
 (.3/44(. ابن منظور، لسان العرب )4/503غة )ابن فارس، معجم مقاييس المّ  ((2
 (.3/284(. ابن منظور، لسان العرب )30، 4/29غة )( ابن فارس، معجم مقاييس المّ (3
 (.346، 345قمعجي وقنيبي، معجم لغة الفقياء ) ((4
 (.7/126) ياية، النّ الّرممي(. 5/83)، المغني الّشربيني(. 8/229)حفة (. الييتمي، التّ 3/389)( األنصاري، أسنى المطالب (5
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يا أقكل حيث إنٌ , كما يدخؿ في ذلؾ ما يحصؿ في عصرنا الحاضر مف زراعة لألجنة, (1)المسبب لمحمؿ

 احتماالن لمعمكؽ كالحمؿ مف استدخاليا لمائو.

ابط دليلالمطمب الثّالث:   .الضَّ

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇٹ ٹ چ  .1

 (.49)األحزاب: چ گگ

بٌينت اآلية الكريمة أٌف الزكجة إذا لـ يصبيا الزكج فال تجب عمييا العٌدة, مٌما يدٌؿ عمى أٌف 

تجب عمييا العٌدة؛ لمتٌيقف مف براءة رحميا, كيقكـ مقاـ اإلصابة استدخاؿ الزكجة إذا أصابيا الزكج 

  .(2)الزكجة لمنٌي زكجيا؛ الحتماؿ العمكؽ, فتعتٌد لمتٌيقف مف براءة رحميا

 ژ  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃٹ ٹ چ  .2

 (.228البقرة: )چڑک  ڑ ژ

( بالمطمقات قبؿ البناء الدخكؿ )لعمكـ الدليؿ السابؽبٌينت اآلية الكريمة أٌف الزكجة إذا طٌمقت بعد 

أك ما يقكـ مقامو تجب عمييا العٌدة؛ لبراءة الرحـ, كالفسخ في معنى الطالؽ مف حيث كجكب 

 .(3)العٌدة

ابطالمطمب الرّابع: فروع   .الضَّ

استدخمت ماءه تجب العٌدة عمى الزكجة إذا طٌمقيا زكجيا بعد الدخكؿ بيا, أك استدخمت ذكره, أك  .1

؛ كذلؾ براءة لمرحـ, كحفظان لألنساب مف االختالط  .(4)المحتـر

                                                           

، المغني الّشربيني(. وما بعدىا 8/229)حفة (. الييتمي، التّ 3/389)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/340)وضة ، الرّ الّنووي ((1
 (.3/324قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/424)ياية ، النّ الّرممي(. 84، 5/83)

 (.5/83)، المغني الّشربيني(. 19/208) المطيعي، تكممة المجموع(. 11/217)الماوردي، الحاوي  ((2
 .الّسابقة( المصادر (3
(. 5/83)، المغني الّشربيني(. 8/230)حفة (. الييتمي، التّ 3/389)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/340)وضة الرّ ، الّنووي( (4

 (.4/41قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/127)ياية ، النّ الّرممي
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تزٌكج رجؿ امرأة ثـٌ سجف قبؿ الدخكؿ بيا, فأخرج ليا مف سجنو بعضان مف نطفو, فقامت بعمميًة  .2

زراعة لألجنة ثـٌ طٌمقيا, كجبت عمييا العٌدة؛ الحتماؿ الحمؿ, فال بٌد مف التربص لمتٌيقف مف براءة 

 ـ.الرح

ف كاف الكطء حرامان, أك انتفى  .3 كطئ رجؿ زكجتو كىي حائض ثـٌ طٌمقيا, كجبت عمييا العٌدة كا 

 .(1)احتماؿ الحمؿ بعد الكطء في فترة الحيض

 .(2)تجب العٌدة عمى المرأة إذا كطئيا رجؿ بشبية, كأف ظٌنيا زكجتو .4

ضاعة, أك خالعيا مقابؿ العف رجؿ زكجتو, أك فسخ الٌنكاح لعيب فييا, أك تبٌيف أنيا أختو بالرٌ  .5

 .(3)عكض, كجبت عمييا العٌدة

عٌمؽ رجؿ طالؽ زكجتو المدخكؿ بيا عمى التٌيقف مف براءة رحميا, فإذا كجدت الصفة كقع  .6

ٍف تييقف براءة رحميا؛ لعمكـ قكؿ اهلل تعالى:  ژ ژ ڈچ  الطالؽ, ككجبت عمييا العٌدة كا 

 .(4)چ ڑ

ـٌ  .7 طٌمقيا, كجبت عمييا العٌدة عمى القديـ؛ ألٌف الخمكة مظٌنة إذا خال رجؿ بزكجتو دكف كطئيا ث

 . (5)؛ لعدـ الكطءالكطء فتقكـ مقامو, كعمى الجديد: ليس عمييا عٌدة

 

 

 

                                                           

(. 5/83)، المغني الّشربيني(. 8/230)حفة (. الييتمي، التّ 3/389)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/340)وضة ، الرّ الّنووي( (1
 (.4/41قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/127)ياية ، النّ الّرممي

 .الّسابقة( المصادر (2
 .الّسابقة( المصادر (3
(. 5/84)، المغني الّشربيني(. 8/231)حفة (. الييتمي، التّ 3/389)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/341)وضة ، الرّ الّنووي( (4

 (.7/128)ياية ، النّ الّرممي
 (.8/232)حفة . الييتمي، التّ الّسابقة( المصادر (5
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اتػ   .(1)أغٙاس : ػّذج ؼّشج راخ ألشاء شالشحاٌصّأٟ اٌعَّ

 وفيو خمسة مطالب:

ابطالمطمب األّول: معنى مفردات   .الضَّ

 أواًل: المعنى لغًة.

 ,يككف لمطير مرة كلمحيض مرةكىك مف ألفاظ األضداد فكقت, ال الٌقرء كالقيرء بالفتح كالضـٌ:

 .(2). كيقكلكف: ىبت الرياح لقارئيا: لكقتياكقركء كالجمع: أقراء

 ثانيًا: المعنى اصطالحًا.

 .(3)القرء: الٌطير, كاألقراء: األطيار

ابط: شرح الثّانيالمطمب   .الضَّ

ابطيفيد ىذا   , فإذا طمقت (4)التي تحيض إذا شرعت في العٌدة فإٌنيا تعتٌد بثالثة قركء حٌرةأٌف ال الضَّ

دـ في طير ثـٌ حاضت ثـٌ طيرت ثـٌ حاضت ثـٌ طيرت ثـٌ شرعت في الحيض انقضت عٌدتيا برؤية 

                                                           

، الّرممي(. 5/84)، المغني الّشربيني(. 8/232)حفة (. الييتمي، التّ 3/390)(. األنصاري، أسنى المطالب 253، المنياج )الّنووي( (1
 (.7/128)ياية النّ 

، بقرأين عّدتيا جعمت بتمامو إالّ  صفالنّ  يعمم لم ولّما، ونصف بقرء فتعتدّ فائدة: تعتّد من فييا رّق بقرأين؛ ألّنيا عمى الّنصف من الحّرة،
 ثمّ  حاضت ثمّ  طيرت ثمّ  حيض في طّمقيا إذا أّما، عّدتيا انتيت الحيض في شرعت ثمّ  طيرت ثمّ  حاضت ثمّ  طير في زوجيا طّمقيافإذا 
 . المصادر الّسابقة.عّدتيا انتيت الحيض في شرعت ثمّ  طيرت

، بظّنو فتعتبر حّقو العّدة ألنّ  الصحيح؛ عمى بظّنو عمالً  قروء بثالثة تعتدّ  فإّنيا، زوجتو يظّنيا غيره أمة رجل وطئيستثنى من ذلك ما إذا 
 .التخفيف دون االحتياط في يؤثر الظنّ  أنّ  كما

(. 5/84) المغني، الّشربيني(. 8/232) الّتحفة، الييتمي(. 3/390) المطالب أسنى، األنصاري(. 344، 6/343) الّروضة، الّنووي
 (.4/41)قميوبي، حاشية قميوبي (.7/131) الّنياية، الّرممي

 (.1/130)(. ابن منظور، لسان العرب 5/79)غة ( ابن فارس، معجم مقاييس المّ (2
(. 5/84)، المغني الّشربيني(. 8/232)حفة (. الييتمي، التّ 3/390)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/341)وضة ، الرّ الّنووي( (3

 (.4/41قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/129)ياية ، النّ الّرممي
 ير عمى قولين:ير، اختمف العمماء في المقصود من الطّ ( بعد بيان المقصود من القرء: وىو الطّ (4

 القول األول: االنتقال من طير إلى حيض أو نفاس.
 األظير. بدمين )أي بين دمي حيض، أو دم حيض ونفاس، أو نفاسين(، وىوالقول الثاني: الدم المحتَوش )المكتنف( 

، الّرممي(. 5/85)، المغني الّشربيني(. 8/233)حفة (. الييتمي، التّ 3/390)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/341)وضة ، الرّ الّنووي
 (.7/129)ياية النّ 
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الحيض, أٌما إذا طٌمقيا في حيض ثـٌ طيرت ثـٌ حاضت ثـٌ طيرت ثـٌ حاضت ثـٌ طيرت ثـٌ شرعت في 

 بيا كيمحؽ, ـ؛ ليعمـ أٌنو حيضة انقضت عٌدتيا, كفي قكؿ: بعد يكـ كليمة مف رؤية الدالٌرابعالحيضة 

 .عادتيا بثالثة قركء حسبفترٌد األقراء إلى عادتيا, فتعتٌد المستحاضة غير المتحٌيرة, 

, كعميو تنتيي مف عٌدتيا فإذا طٌمؽ رجؿ زكجتو طاىران كبقي مف زمف طيرىا شيء فإٌنو يحسب

عٌدتيا بالطعف في حيضة ثالثة, أٌما إذا لـ يبؽ مف طيرىا شيء, فإٌف عٌدتيا تنتيي بالطعف في حيضة 

 .(1)رابعة

ابط دليلالمطمب الثّالث:   .الضَّ

 (.228البقرة: )چچچ چ چ ڃ ڃٹ ٹ چ 

أطيار؛ ألٌف القرء لفظ مشترؾ كيراد بو أٌف المطٌمقة تعتٌد بثالثة نصت اآلية الكريمة عمى 

 .(2)الطير

ابطالمطمب الرّابع: فروع   .الضَّ

 .(3)حيضإذا طٌمقيا زكجيا ككانت مٌمف ت بثالثة قركء الٌزكجة تعتدٌ  .1

 

 

                                                           

وما بعدىا(.  8/232)حفة (. الييتمي، التّ 391، 3/390)وما بعدىا(. األنصاري، أسنى المطالب  6/341)وضة ، الرّ الّنووي( (1
 (.42، 4/41قميوبي، حاشية قميوبي )وما بعدىا(.  7/128)ياية ، النّ الّرمميوما بعدىا(.  5/84)، المغني الّشربيني

، المغني الّشربيني(. 233، 8/232)حفة الييتمي، التّ  (.3/390)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/341)وضة ، الرّ الّنووي( (2
 (.4/41قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/128)ياية ، النّ الّرممي(. 5/84)

(. 5/84)، المغني الّشربيني(. 8/232)حفة (. الييتمي، التّ 3/390)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/343)وضة ، الرّ الّنووي( (3
 (.4/41قميوبي، حاشية قميوبي )(.7/128)ياية ، النّ الّرممي

ة استرق ت إذافائدة:  تها اعتبار على قروء بثالثة تعتد فإن ها, زوجها وفارقها الحرب بدار ولحقت الحر   تعتد  : قول وفي, األصح في حري 
 .أمة أصبحت ألن ها بقرأين؛

قميوبي، (.7/129)ياية ، النّ الّرممي(. 5/84)، المغني الّشربيني(. 8/232)حفة (. الييتمي، التّ 3/391)األنصاري، أسنى المطالب 
 (.4/41حاشية قميوبي )
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األصح؛ ألٌف الظٌف يؤثر في االحتياط, حٌرة يظٌنيا أمتو, فإٌنيا تعتٌد بثالثة قركء في رجؿ إذا كطئ  .2

 .(1)فال تعتٌد بعٌدة اإلماء

فارقيا زكجيا, فإٌنيا تعتٌد بثالثة ٌيرة عالمة بعادتيا كممٌيزة ليا ك إذا كانت الحٌرة مستحاضة غير متح .3

دـ االستحاضة مانع مف التمييز بيف دـ الحيض كاالستحاضة,  حيث إفٌ قركء بناء عمى عادتيا, 

 .(2)ء إلى عادتيا كتعتٌد باألقراءرافترٌد األق

إذا تناكلت دكاء مانعان لمحيض, كذلؾ بعد زكاؿ أثر الدكاء تعتٌد المرأة التي تحيض بثالثة قركء  .4

كعكدة الحيض ليا؛ ألٌف سبب منع الحيض معمكـ مؤقت, فإذا عمـ السبب كجب عمى المرأة 

االنتظار حتى زكاؿ السبب, كيدخؿ في ذلؾ ما إذا انقطع دـ الحيض لرضاع أك مرض, فتعتٌد 

 .(3)أك المرض الٌرضاعباألقراء بعد زكاؿ تأثير 

ابطالمطمب الخامس: استثناءات   .الضَّ

ابط حالة كاحدة كىي  حٌرة يظٌنيا أمتو, فإٌنيا تعتٌد بقرأيف في  رجؿ كطئما إذا يستثنى مف ىذا الضَّ

 .(4)قكؿ عمالن بظٌنو؛ ألٌف العٌدة حٌقو فتعتبر بظٌنو

 

  
                                                           

، المغني الّشربيني(. 8/232)حفة (. الييتمي، التّ 3/390) ب(. األنصاري، أسنى المطال344، 6/343)وضة ، الرّ الّنووي( (1
 (.4/41قميوبي، حاشية قميوبي ) (.7/131)ياية ، النّ الّرممي(. 5/84)

(. 5/85)، المغني الّشربيني(. 8/233)حفة (. الييتمي، التّ 3/391)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/344)وضة ، الرّ الّنووي( (2
 (.4/41قميوبي، حاشية قميوبي )(.7/130)ياية ، النّ الّرممي
 فكأّنما زوجة الرجعية ألنّ  األظير؛ وىو الجديد عمى قروء بثالثة تعتدّ  فإّنيا، العّدة في َعتقت ثمّ  رجعياً  طالقاً  األمة زوجتو رجلطلّقفائدة:
 .الطالق قبل عتقت
، الّرممي(. 5/86) المغني، الّشربيني(. 8/235) الّتحفة، الييتمي(. 3/391) المطالب أسنى، األنصاري(. 6/343) الّروضة، الّنووي
 (.4/42) قميوبي حاشية، قميوبي(.7/131) الّنياية

(. 5/87)، المغني الّشربيني(. 8/236)حفة (. الييتمي، التّ 3/392)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/347)وضة ، الرّ الّنووي( (3
 (.4/43قميوبي، حاشية قميوبي )(.7/132)ياية ، النّ الّرممي

 المغني، الّشربيني(. 8/232) الّتحفة(. الييتمي، 3/390أسنى المطالب )(. األنصاري، 344، 6/343) الّروضة، الّنووي( (4
 (.4/41قميوبي، حاشية قميوبي )(.7/131) الّنياية، الّرممي(. 5/84)
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اتػ   .(1)اٌصّاٌس: ػّذج اٌؽاًِ ذٕمعٟ تاٌٛظغ اٌعَّ

 وفيو أربعة مطالب:

ابطالمطمب األّول: شرح   .الضَّ

إذا كانت المرأة حامالن سكاء كانت حٌرة أك أمة كتكفٌي عنيا زكجيا أك فارقيا بطالؽ رجعٌي أك  

بائف, فإٌف عٌدتيا تنقضي بكضع الحمؿ سكاء قصرت المٌدة أك طالت, أك خرج الكلد ميتان, أك مضغة 

أٌف العٌدة شرعت لبراءة الرحـ فإٌنيا تتحقؽ بالكضع مخٌمقة, أك شيد أىؿ الخبرة بأٌنيا أصؿ آدمٌي, كبما 

 لكف يشترط في انقضاء العٌدة بالحمؿ شرطاف ىما: كانفصاؿ الجنيف عف أٌمو,

 أف يككف المكلكد منسكبان لمف لو حٌؽ العٌدة كلك احتماال, كالمنفي بالٌمعاف. .1

التكأميف إذا ما كانت  أف يخرج المكلكد بتمامو, فال تنقضي العٌدة بخركج بعضو, أك بخركج أحد .2

 .حامالن بتكأميف, فال بٌد مف خركجيما النقضاء العٌدة

؛ ألٌف العٌدة حٌؽ لمزكج, كما أٌنيا شرعت لبراءة فال عٌدة فيو اتفاقان الحمؿ مف زنا أٌما إذا كاف   

 .(2) الرحـ منعان الختالط األنساب, كىذا غير مكجكد إذا كاف الحمؿ مف زنان 

ابط دليل: الثّانيالمطمب   .الضَّ

 (.4الؽ: الطٌ )چوئۇئ  وئ ەئ ەئ ائ ائ ٹ ٹ چ .1

نصت اآلية الكريمة عمى أٌف الحامؿ تنتيي عٌدتيا بكضع الحمؿ سكاء كانت حٌرة أك أمة لعمـك 

 .(3)اآلية الكريمة

                                                           

، الّرممي(. 5/89)، المغني الّشربيني(. 8/239)حفة (. الييتمي، التّ 3/392)(. األنصاري، أسنى المطالب 254، المنياج )الّنووي( (1
 (.4/44قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/134)ياية النّ 
، الّشربيني(. 340، 8/239)حفة (. الييتمي، التّ 3/392)وما بعدىا(. األنصاري، أسنى المطالب  6/349)وضة ، الرّ الّنووي( (2

 (.45، 4/44قميوبي، حاشية قميوبي )(. 135، 7/134)ياية ، النّ الّرممي(. 90، 5/89)المغني 

(. 5/89) المغني، الّشربيني(. 8/239) الّتحفة، الييتمي(. 3/392) المطالب أسنى، األنصاري(. 6/349) الّروضة، الّنووي( (3
 (.4/44) قميوبي حاشية، قميوبي(. 7/134) الّنياية، الّرممي
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نيا بمياؿ, زكجيا كفاة بعد نفست األسممية سبيعة )إفٌ : أٌنيا قالت  سممة عف أـ .2  ذكرت كا 

 .(1)تتزكج( أف فأمرىا , اهلل لرسكؿ ذلؾ

 بٌيف الحديث الشريؼ أف الحامؿ إذا كضعت انقضت عٌدتيا بالكضع, كذلؾ مف خالؿ إذف الرسكؿ

 .  لسبيعة بالزكاج بعد كفاة زكجيا بمباؿو

ابطالمطمب الثّالث: فروع   .الضَّ

ف قصرت المٌدة, فمك طٌمقيا العصر ثـٌ  .1 كلدت  طٌمؽ رجؿ زكجتو الحامؿ, فإٌنيا تعتٌد حتى تضع كا 

المغرب انقضت عٌدتيا؛ لمتيٌقف مف براءة الرحـ بالكالدة, أٌما إذا طٌمقيا في أكؿ الحمؿ فإٌنيا تعتٌد 

تسعة أشير إذا كضعت في الشير التاسع, كذلؾ الحاؿ فيما إذا كاف الفراؽ بينيما بسبب مكتو 

 .(2)كىي حامؿ

نو منو, فتنقضي عٌدتيا بالكضع؛ العف رجؿ زكجتو الحامؿ, فإٌنيا تعتٌد حتى الكضع؛ الحتماؿ كك  .2

 .(3)ألٌنو دليؿ عمى براءة الرحـ

كاف  األٌكؿفارؽ زكجتو كىي حامؿ بتكأميف, فإٌف عٌدتيا تنقضي بكضع التكأميف, فإذا انفصؿ الكلد  .3

انقضت عٌدتيا,  الثٌانيلمزكج رجعتيا إذا لـ تكف بائنان؛ ألٌف عٌدتيا لـ تنقًض, فإذا كضعت الكلد 

 .(4), فتأكدت براءة الرحـالثٌانياجعتيا؛ ألٌف عٌدتيا انقضت بكالدة التكأـ كليس لمزكج مر 

                                                           

 لمسمم.(. والّمفظ 1485(، برقم: )1/730)(. صحيح مسمم 4909(، برقم: )1041فق عميو: صحيح البخاري )( متّ (1
(. 5/89) المغني، الّشربيني(. 8/239) الّتحفة، الييتمي(. 3/392) المطالب أسنى، األنصاري(. 6/349) الّروضة، الّنووي( (2

 (.4/44) قميوبي حاشية، قميوبي(. 7/134) الّنياية، الّرممي
 .الّسابقة( المصادر (3
(. 5/90)، المغني الّشربيني(. 8/340)حفة (. الييتمي، التّ 3/392)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/352)وضة ، الرّ الّنووي ((4

 (.4/45قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/135)ياية ، النّ الّرممي
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فارؽ زكجتو كىي حامؿ فكضعت جنينان غير مكتمؿ األعضاء انقضت عٌدتيا؛ لبراءة الرحـ  .4

ٌنيا صكرة آدمي انقضت عٌدتيا, ما لك كضعت مضغة فقاؿ األطباء: إبالكضع, كذلؾ الحاؿ في

ف خفي األمر عمى غيرىـ  .(1)كا 

ـٌ باف حمميا فإٌنيا تنتقؿ إلى عٌدة الحمؿ, دكف اعتبار لما  .5 كانت امرأة تعتٌد باألقراء أك باألشير ث
بالكضع بنص القرآف فال تنتقؿ لغيرىا, كما أٌنو أقكل داللة تنقضي اعتٌدتو سابقان؛ ألٌف عٌدة الحامؿ 

 .(2)عمى براءة الرحـ
ـٌ أجرت الزكجة عم .6 مية قيصرية, فإٌف عٌدتيا تنقضي بعد استخراج طٌمؽ رجؿ زكجتو كىي حامؿ, ث

 الجنيف؛ لمتيٌقف مف براءة الرحـ.
ـٌ أخبرىا األطباء أٌف ما في بطنيا مٌيت, أك أٌنو إذا استمر حمميا فإٌنو  .7 فارؽ زكجتو الحامؿ, ث

يشكؿ خطران كبيران عمى حياتيا, فأجيضت ما في بطنيا, كعميو تنقضي عٌدتيا باإلجياض؛ ألٌنو 
 ى براءة الرحـ, كال سٌيما مع التقدـ العممٌي في عصرنا الحاضر.دليؿ عم

ابطالمطمب الرّابع: استثناءات   .الضَّ
إذا مات الصبي الذم ال يتصكر منو اإلنزاؿ كزكجتو حامؿ, فإٌنيا ال تعتٌد بالكضع بؿ باألشير؛  .1

 .(3)ألٌنو ينافي ككف الحمؿ منو
حامؿ, لـ تنقض عٌدتيا بالكضع عمى المذىب؛ ألنو إذا مات مف ذكره مقطكع كخصيتاه كامرأتو  .2

ينافي ككنو منو, كألٌف الكلد ال يمحقو, كفي قكؿ: تنقضي عٌدتيا بالكضع, الحتماؿ ككنو منو, كألٌف 
الكلد يمحقو, كذلؾ الحاؿ فيما إذا قطعت خصيتيو دكف ذكره في كجو بخالؼ المذىب؛ ألٌف الكلد 

 .(4)ال يمحقو, الحتماؿ انتفائو عنو
                                                           

(. 5/90)، المغني الّشربيني(. 8/241)حفة (. الييتمي، التّ 3/393)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/352)وضة ، الرّ الّنووي ((1
 (.4/45قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/136)ياية ، النّ الّرممي

(. 5/91)، المغني الّشربيني(. 8/241)حفة (. الييتمي، التّ 3/393)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/352)وضة ، الرّ الّنووي ((2
 (.4/45قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/136)ياية ، النّ الّرممي

(. 5/89)، المغني الّشربيني(. 8/239)حفة (. الييتمي، التّ 3/392)األنصاري، أسنى المطالب  .(6/350)وضة ، الرّ الّنووي( (3
 (.4/44قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/135)ياية ، النّ الّرممي

 .الّسابقة( المصادر (4
الحيوانات المنوية من  مكنو اإلنجاب عن طريق استخراج بعضبعد سؤال الّطبيب عن ذلك ذكر أّن من وجدت خصيتاه دون ذكره ي

خصيتيو وزرعيا في رحم زوجتو، وعميو إذا فارقيا وىي حامل فإّن عّدتيا تنقضي بالوضع، وعميو فإّن القول: بأّنيا ال تعتّد بالوضع غير 
 م تقريبًا.2014. 4. 11محمد حسن السعافين، يوم الجمعة، الموافق:  د.  صحيح واهلل تعالى أعمم.
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اتػ   .(1)ج ؼائً ٌٛفاج ٚإْ ٌُ ذٛغأ أستؼح أشٙش ٚػششج أ٠اَ ت١ٍا١ٌٙاػذج ؼشّ اٌّشاتغ:  اٌعَّ

 وفيو أربعة مطالب:

ابطالمطمب األّول: شرح   .الضَّ

ابطيبٌيف   أٌف الزكجة الحٌرة التي تكفي عنيا زكج تعتٌد بأربعة أشير كعشرة أٌياـ بميالييا, كتعتبر  الضَّ

ابطاألشير باألىٌمة, كيدخؿ في  مجنكنة, أك  كٌؿ زكجة مف نكاح صحيح, سكاء كانت صغيرة, أك الضَّ

غير مسيء , أك غير مدخكؿ بيا؛ ألٌنو ال بائنان  ,؛ ألٌف حكميا حكـ الزكجاتزكجة صبي, أك رجعيةن 

بفراقيا, أك حامالن مف غيره بكطء شبية, فتعتبر أٌنيا غير حامؿ؛ ألٌف الكلد ليس منو فال يمحقو, كخرج 

 .(2)امالن؛ ألٌف عٌدتيا تنقضي بالكضعبكممة حائؿ ما إذا كانت الزكجة ح

ابط دليلالمطمب الثّاني:   .الضَّ

 (.234)البقرة: چڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱٹ ٹ چ  .1

الكريمة عمى أٌف المرأة التي تكفي عنيا زكجيا تعتٌد بأربعة أشير كعشرة أياـ سكاء  نٌصت اآلية

د بيا دخؿ بيا أـ ال, عمى أٍف ال تككف حامالن؛ ألٌف عٌدة الحامؿ تنقضي بالكضع, كاآلية يرا

 .(3)الحرائر حمالن عمى الغالب

ابنتي تكفي  رسكؿ اهلل, إفٌ , فقالت: يا : جاءت امرأة إلى رسكؿ اهلل قالت,  سممة أـٌ عف  .2

مرتيف أك ثالثا, كؿ ذلؾ  (ال): يا؟ فقاؿ رسكؿ اهلل مي حي تكٍ فى عنيا زكجيا, كقد اشتكت عينيا, أى 

                                                           

(. 5/100)، المغني الّشربيني(. 8/250)حفة (. الييتمي، التّ 3/399)(. األنصاري، أسنى المطالب 255) ، المنياجالّنووي( (1
 (.4/50قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/145)ياية ، النّ الّرممي
 المصادر الّسابقة.. مبّعضة أو الّرق كاممة كانت سواء، الحّرة من الّنصف عمى ألّنيا أياٍم؛ وخمسة بشيرين األمة تعتدّ فائدة: 

 .الّسابقة. المصادر (6/376)وضة ، الرّ الّنووي( (2
 .الّسابقة( المصادر (3
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, كقد كانت إحداكف في الجاىمية ةإنما ىي أربعة أشير كعشر ): ثـ قاؿ رسكؿ اهلل  (,ال)يقكؿ: 

 .(1)(رة عمى رأس الحكؿعٍ ترمي بالبى 

 عمى أٌف عٌدة المتكفى عنيا زكجيا أربعة أشير كعشرة أياـ.نٌص الحديث الشريؼ 

ابطالمطمب الثّالث: فروع   .الضَّ

عف زكجتو الحٌرة قبؿ الدخكؿ, فإٌنيا تعتٌد بأربعة أشير كعشرة أياـ بميالييا, كذلؾ إذا مات الٌزكج  .1

الذكر الحاؿ فيما إذا دخؿ بيا, أك كانت صغير أك مجنكنة, أك زكجة صبي, أك زكجة مقطكع 

 .(2)كالخصيتيف

ـٌ مات قبؿ انقضاء عٌدة الطالؽ الرجعي, فإٌنيا تنتقؿ إلى عٌدة  .2 طٌمؽ رجؿ زكجتو طالقان رجعيان, ث

 .(3)الكفاة كتعتٌد بأربعة أشير كعشرة أٌياـ بميالييا

, فإٌنيا تعتٌد بمائة كلـ تعرؼ بداية الشير باليالؿكانت الزكجة محبكسة, ثـٌ مات زكجيا إذا  .3

ف تجاكزت األربعة أشير كعشرة أياـو احتياطان  كثالثيف  .(4)يكمان كاممة, كا 

 .(5)احتياطان  بمكتو فالظاىر أنيا تعتٌد عٌدة الكفاةلزكجتو البائف  رجؿ الطالؽإذا عٌمؽ  .4

  

                                                           

 (. والّمفظ لمبخاري.1489(، برقم: )1/731)(. صحيح مسمم 5336(، برقم: )1132فق عميو: صحيح البخاري )( متّ (1
(. 5/101)، المغني الّشربيني(. 8/250)حفة الييتمي، التّ (. 3/400). األنصاري، أسنى المطالب (6/376)وضة ، الرّ الّنووي( (2

 (.4/50قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/146)ياية ، النّ الّرممي
(. 5/100) ، المغنيالّشربيني(. 8/251)حفة (. الييتمي، التّ 3/399)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/376)وضة ، الرّ الّنووي( (3

 (.4/50قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/145)ياية ، النّ الّرممي
 .حّرة أصبحت ألّنيا بميالييا؛ أّيام وعشرة أشير بأربعة تعتدّ  فإّنيا مات ثمّ ، موتو مع زوجتو عتقفائدة: إذا عّمق رجل 

 (.5/101)، المغني الّشربيني(. 3/400)األنصاري، أسنى المطالب 
 (. 5/100)، المغني الّشربيني(. 8/250)حفة (. الييتمي، التّ 3/400). األنصاري، أسنى المطالب (6/376)وضة ، الرّ الّنووي( (4
 (.51، 4/50قميوبي، حاشية قميوبي )(. 5/101)، المغني الّشربيني(. 8/250)حفة ( الييتمي، التّ (5
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اتػ  أٚ ِٛذٗ ٠ر١مٓ ؼرٝ ٔىاغ ٌضٚظرٗ ف١ٍظ خثشٖ ٚلطغ غاب ِٓاٌخاِظ:  اٌعَّ

 .(1)غاللٗ

 :مطالبثالثة وفيو 

ابطالمطمب األّول: شرح   .الضَّ

ـٍ يعمـ خبره فعمى الجديد كىك األظير فإٌف زكجتو   نكح غيره تبقى عمى ذٌمتو كال تإذا فقد الٌزكج كل

أك ما يقكـ مقامو كرٌدتو أك فسخو, فإذا تيقف مكتو أك طالقو, فإٌنيا تعتٌد عٌدة حتى يعمـ مكتو أك طالقو, 

, كعمى القديـ: فإٌنيا يحٌؿ ليا الزكاج يقف مف مكتو أك طالقو, كبعد ذلؾالكفاة, أك عٌدة الطالؽ مف يـك الت

ـٌ يؤذف ليا بعد ذلؾ في  تتربص أربع سنيف مف كقت انقطاع خبره, ثـ تعتٌد لكفاة بأربعة أشير كعشرة أياـ ث

 . (2)الٌنكاح

ابط دليلالمطمب الثّاني:   .الضَّ

حتى امرأة ابتميت فمتصبر, ): حيث قاؿ في امرأة المفقكد عمي بف أبي طالبما ركم عف  .1

 .(3)يأتييا مكت أك طالؽ(

نٌص األثر صراحة عمى أٌف زكجة المفقكد ال تتزكج إاٌل إذا أتاىا خبر مكتو أك طالقو, كبناء عمى 

 مكتو أك طالقو.مف تيٌقف العمييا عٌدة؛ لعدـ  ليسذلؾ 

 

                                                           

(. 5/103)، المغني الّشربيني(. 8/253)حفة (. الييتمي، التّ 3/400)(. األنصاري، أسنى المطالب 256، المنياج )الّنووي( (1
 (.4/52قميوبي، حاشية قميوبي )(. 148، 7/147)ياية ، النّ الّرممي

 .الّسابقة. المصادر (378، 6/377)وضة ، الرّ الّنووي( (2
 حبيب: تحقيق,(12330(، برقم: )7/90)ف المصنّ ه(، 211)ت:  اليماني الحميري نافع بن ىمام بن الرزاق عبد،الصنعاني( (3

. لعبد الرزاق(. والّمفظ 11885(، برقم: )6/260)، السنن الكبرى البييقي .(ىـ1403: 2ط، )اليند -العممي المجمس، األعظمي الرحمن
 وجاء في رواية البييقي: ))ال تنكح حتى يأتييا يقين موتو(.

 قال البييقي: ىو عن عمي مشيور، وروي عنو من وجو ضعيف ما يخالفو وىو منقطع.
 (.503 /3)مخيص الحبير ، التّ العسقالني(. 473 /3) الرّايةيمعي، نصب الزّ 
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ـٌ كلده,  .2 إذ ال يجكز أف كذلؾ الحاؿ في فراؽ زكجتو, ال يحكـ بمكت الرجؿ في قسمة مالو كعىتؽ أ

 .(1), كما أٌف الٌنكاح معمكـ بيقيف فال يزكؿ إاٌل بيقيفيككف حيا في مالو كميتا في حؽ زكجتو

ابطالمطمب الثّالث: فروع   .الضَّ

 .(2)أك طالقو وما لـ يتيقف مكت فميس عمى زكجتو عٌدة إذا فقد الٌزكج كلـ يعمـ خبره .1

ـٌ تزكجت, ثـٌ رجع الزكج, فعمى الجديد: ىي إذا فسخ الحاكـ  .2 نكاحيا بعد التربص كانتياء العٌدة, ث
ـٌ تعتٌد كبعد انتياء العٌدة يحٌؿ لمزٌ  الثٌانيؿ, لكف إٍف دخؿ بيا الزكج زكجة األكٌ  كج فٌرؽ بينيما, ث

كقت الٌزكج الثٌاني فرؽ بينيما, كحٌمت لألكؿ مف ا الدخكؿ بيا, أٌما إذا لـ يدخؿ بي األٌكؿ
 .(3)التفريؽ

 صحٌ فعمى الجديد:  ككانت قد تزكجت بعد فقدانو, مف زكجتو أك طٌمقيا, األٌكؿكج إذا ظاىر الزٌ  .3

و فيبقى عمى األصؿ فيحكـ منو ذلؾ, سكاء كاف بعد حكـ الحاكـ أك قبمو؛ لعدـ التيٌقف مف مكت

 . (4)بحياتو

؛ ربص أـ بعدىا ما لـ تنكح غيرهالجديد, سكاء في مٌدة التٌ  فيعمى المفقكد  الٌنفقة لمٌزكجةتجب  .4
 .(5)يا محبكسة لحٌقوألنٌ 

                                                           

(. 5/103)، المغني الّشربيني(. 8/253)حفة (. الييتمي، التّ 3/400)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/378)وضة ، الرّ الّنووي( (1
 (.4/52قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/148)ياية ، النّ الّرممي

(. 5/103)، المغني الّشربيني(. 8/253)حفة (. الييتمي، التّ 3/400)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/378)وضة ، الرّ الّنووي( (2
 (.4/52قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/148)ياية ، النّ الّرممي

(. 5/104)، المغني الّشربيني(. 8/254)حفة (. الييتمي، التّ 3/401)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/380)وضة ، الرّ الّنووي( (3
 (.4/52قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/148)ياية ، النّ الّرممي

 فيي:الّطرق فائدة: عمى القول القديم في المسألة ست طرق، وقد ذكرت إحداىا أّما باقي 
 أّنيا زوجة لألول؛ ألّنو بان الخطأ في الحكم، فكان كمن حكم باالجتياد ثّم بان النّص بخالفو. .1
 يدخل بيا الزوج، فإن دخل بيا فيي زوجة لمثاني.أّنيا ترّد لألول إذا لم  .2
 أّنيا ال ترّد إلى الزوج األول قطعا، سواء تزوجت أم ال، فإذا تزوجت كان نكاحيا صحيحًا. .3
 وج األول بالخيار، إّما أْن يردىا، أو أْن يأخذ مير مثميا.أّن الزّ  .4
كاحو باطل. الثاني: ليس بباطل، لكن لممفقود الخيار بين الرّد إذا رجع الزوج األول، ففي حكم بطالن نكاح الثاني وجيان: األول: ن .5

 ومير المثل في األصح.
 (.19/242) المطيعي، تكممة المجموع (.6/380)، الروضة الّنووي

 (. 5/104) ، المغنيالّشربيني(. 401، 3/400)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/379)وضة ، الرّ الّنووي( (4
 .الّسابقة( المصادر (5



-227- 
 

 

 

 

 اٌصّأٟاٌّثؽس 

 ظٛاتػ وراب اٌّشظاع

 

 .ضابطان وفيو

ابط  األّول: متى حصمت الّتغذية من الّرضاع ثبت التحريم. الضَّ

ابط  .: ليس في أقّل من خمس رضعات تحريمالثّاني الضَّ

  



-228- 
 

اتػ ي اٌعَّ ّٚ   .ؽش٠ُ: ِرٝ ؼصٍد اٌرّغز٠ح ِٓ اٌّشظاع شثد اٌرّ األ

 وفيو ثالثة مطالب:

ابطالمطمب األّول: شرح   .الضَّ

ابطيفيد ىذا   أٌف الٌرضاع المكجب لمتحريـ ىك الٌرضاع الذم يككف غذاء لمٌرضيع كلك بشيء  الضَّ

جكفو؛ لتحصؿ بو التغذية المنبتة لٌمحـ , كال يعتبر لبنيا غذاءن لمرضيع إاٌل إذا دخؿ إلى ما داـ مشبعا قميؿ

كالعظـ, سكاء حصمت التغذية عف طريؽ الٌرضاع, أك تحكيؿ لبنيا إلى جبف ليتغٌذل عميو, أك تـٌ خمطو 

المكجبة لمٌتحريـ بسبب الٌرضاع,  (1)بطعاـ آخر, اعتبر ذلؾ غذاءن مكجبان لمتحريـ بعد تحقؽ سائر الشركط

متحريـ؛ أٌف لبف المرضعة أصبح جزءان مف الرضيع فأشبو ماءىا مف الٌنسب كالعٌمة في جعؿ الٌرضاع سببان ل

 .(2)الذم تكٌكف منو ابنيا بعد اجتماعو بماء زكجيا

ابط دليلالمطمب الثّاني:   .الضَّ

ابطيستدٌؿ ليذا    رتغيٌ  وفكأنٌ  رجؿ, كعندىا عمييا دخؿ بيالنٌ  أفٌ :  عائشة عفبما ركم  الضَّ

 .(3)(المجاعة مف ضاعةالرٌ  مافإنٌ  إخكانكف, مف انظرف) :فقاؿ أخي, وإنٌ : فقالت ذلؾ, كره وكأنٌ  كجيو,

المحٌرـ ال يككف إاٌل بعد سٌد جكع الطفؿ, فإذا تـٌ سٌد جكعو  الٌرضاعدٌؿ الحديث الشريؼ عمى أٌف  

 أك بعضو حصمت التغذية المنبتة لٌمحـ كالعظـ فثبت الٌتحريـ.

                                                           

 روط التي يجب توّفرىا لثبوت القرابة بسبب الّرضاع ىي:( الشّ (1
 رضع من امرأة حّية بمغت تسع سنين قمرّية. الطفل قد أْن يكون .1
 أْن يكون قد رضع منيا حميبًا وصل إلى جوفو، أو تّم تحويمو أو خمطو مع طعام آخر يقوم مقام الحميب بالّتغذية. .2
 قمرّيتين. أْن يكون الرضيع حّيًا لم يبمغ سنتين .3
 .مشبعات أْن ال يقّل عدد الرضعات عن خمس رضعات .4

وما بعدىا(.  8/283)حفة وما بعدىا(. الييتمي، التّ  3/415)وما بعدىا(. األنصاري، أسنى المطالب  6/418)وضة ، الرّ الّنووي
 وما بعدىا(. 3/63حاشية قميوبي )قميوبي، وما بعدىا(.  6/172)ياية ، النّ الّرمميوما بعدىا(.  5/131)، المغني الّشربيني

 .الّسابقة( المصادر (2
حكمة  يبّينفائدة: أثبت العمم الحديث أّن الرضيع يكتسب بعض صفات مرضعتو، فيكتسب الطفل الغذاء منيا باإلضافة إلى الّصفات، وىذا 

 ريبًا.م تق2014. 4. 15د. محمد حسن السعافين، يوم الجمعة، الموافق:  الّتحريم بسبب الّرضاع.
 (. والّمفظ لمبخارّي.1455(، برقم: )1/702)(. صحيح مسمم 5102(، برقم: )1086فق عميو: صحيح البخاري )( متّ (3
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ابطالمطمب الثّالث: فروع   .الضَّ

أرضعت امرأة طفالن مف صدرىا ككصؿ الحميب إلى جكفو ثبت التحريـ بو كلك تقٌيأه بعد ذلؾ؛  .1

 .(1)لحصكؿ الٌتغذية بو

ـٌ تحكيؿ لبنيا إلى طعاـ كجبف ثبت بو التحريـ, كذلؾ  .2 ـٌ ت حمبت امرأة مف لبنيا خمس مٌرات ث

ـٌ أطعـ لمطفؿ عمى خمس مرٌ  ات ثبت بو الٌتحريـ الحاؿ إذا تـٌ خمطو مع طحيف فصنع منو خبز, ث

 .(2)عمى الصحيح؛ لحصكؿ الٌتغذم المنبت لمجسـ بو

ـٌ أشرب لمطفؿ كقع بو التحريـ؛  .3 إذا خمط الٌمبف مع مائع طاىر كماء أك دكاء ككاف ىك الغالب ث

لحصكؿ الٌتغذم بو, كذلؾ الحاؿ فيما إذا كاف الٌمبف مغمكبان ثبت بو التحريـ في األظير؛ لكصكؿ 

 .(3)كؼ, كفي قكؿ: ال يثبت فيو التحريـ؛ ألٌف المغمكب كالمعدكـ فال أثر لوالٌمبف إلى الج

ـٌ أعطي لمطفؿ عف طريؽ األنؼ ثبت بو التحريـ عمى المذىب؛ ألٌنو مكاف  .4 حمبت امرأة مف لبنيا ث

 .(4)مكصؿ لمغذاء إلى الجكؼ فتحصؿ بو الٌتغذية

بطف الطفؿ يكصؿ الغذاء إلى يثبت التحريـ بإعطاء الطفؿ الحميب عف طريؽ عمؿ ثقب في  .5

 .(5)المعدة كما ىك متعارؼ عميو طبيان؛ لحصكؿ التغذية بو

 
                                                           

(. 5/131)، المغني الّشربيني(. 8/283)حفة (. الييتمي، التّ 3/415)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/418)وضة ، الرّ الّنووي( (1
 (.3/63قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/172)ياية ، النّ الّرممي

(. 5/132)، المغني الّشربيني(. 8/285)حفة (. الييتمي، التّ 3/416)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/420)وضة ، الرّ الّنووي( (2
 (.3/64قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/173)ياية ، النّ الّرممي

  .الّسابقة( المصادر (3
 وىذا، الّتغذية بو فتحصل الجوف إلى موصل ألّنو وجو؛ في التحريم بو ثبت دبره في حقنة شكل عمى الحميب الطفل إعطاء فائدة: إذا تمّ 

 المذىب. بخالف القول

، الّرممي(. 5/133) المغني، الّشربيني(. 8/287) الّتحفة، الييتمي(. 3/417) المطالب أسنى، األنصاري(. 6/422) الّروضة، الّنووي
 (.3/64) قميوبي حاشية، قميوبي(. 6/175) الّنياية

(. 5/133)، المغني الّشربيني(. 8/287)حفة (. الييتمي، التّ 3/417)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/422)وضة ، الرّ الّنووي( (4
 (.3/64قميوبي، حاشية قميوبي )(. 6/175)ياية ، النّ الّرممي

 م تقريبًا.12.4.2014، السبت، الموافق: ( د. محمد حسن السعافين(5
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اتػ ً  اٌصّأٟ اٌعَّ   .(1)سظؼاخ ذؽش٠ُ ِٓ خّظِ  : ١ٌظ فٟ أل

 وفيو ثالثة مطالب:

ابطل: شرح المطمب األوّ   .الضَّ

, مرضعتو بأقارب كجكاز خمكة الرجؿ ,الفقيٌية ألحكاـالٌرضاع مف األمكر التي تبنى عميو بعض ا 

, مف الٌرضاعكالٌنظر إلييـ, كتحريـ الزكاج بيـ, لكف لثبكت ىذه األحكاـ البد مف تكٌفر العدد المحٌرـ 

, سكاء كاف حسب العادة كالعرؼ فيشترط في عدد الٌرضعات أٍف ال تقٌؿ عف خمس رضعات متفٌرقات

فكٌؿ ما , أك تحكيمو إلى طعاـ كالجبف, اإلرضاع بالصكرة المتعارؼ عمييا, أك تـٌ خمط الحميب بطعاـ آخر

 .(2)قاـ مقاـ الٌرضاع مف حيث العدد ثبت بو التحريـ

ابط دليلاني: المطمب الثّ   .الضَّ

ابطاستدٌؿ ليذا   , أٌنيا قالت: )كاف فيما أنزؿ مف القرآف: عٍشري عف عائشةبما ركم  الضَّ

ـٌ نسخف عات معمكمات يحٌرمف, ث .(3)كىٌف فيما يقرأ مف القرآف(بخمسو معمكمات, فتكفي رسكؿ اهلل رضى

 نٌص الحديث الشريؼ عمى أٌف عدد الرضعات الاٌلتي يحٌرمف خمس رضعات.

ابطالمطمب الثّالث: فروع   .الضَّ

رضع طفؿ مف امرأة كاحدة خمس رضعات متفٌرقات ثبت التحريـ بينيما بسبب الٌرضاع, فيحـر  .1

 .(4)الٌنسبعميو ما يحـر مف 

                                                           

(. 5/134)، المغني الّشربيني(. 8/288)حفة (. الييتمي، التّ 3/417)(. األنصاري، أسنى المطالب 259، المنياج )الّنووي( (1
 (.4/64قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/176)ياية ، النّ الّرممي

 .الّسابقة( المصادر (2
 (.1452(، برقم: )1/700)( صحيح مسمم (3
(. 5/134)، المغني الّشربيني(. 8/288)حفة (. الييتمي، التّ 3/417)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/423)وضة ، الرّ الّنووي( (4

 (.4/64قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/176)ياية ، النّ الّرممي
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دفعتيف, كصنع لو مف  ف ثـٌ شربو عمىة مٌرتيف, كحمب لو مف لبنيا مٌرتامف امرأ طفؿرضع  .2

فأكؿ منو مٌرة ثبت التحريـ؛ لحصكؿ التغذية بمبنيا بغٌض الٌنظر عف نكع الطعاـ  حميبيا طعاـ

 .(1)كصفتو

ـٌ إعطاؤ حمبت امرأة يثبت الٌتحريـ فيما إذا  .3 ـٌ ت فؿ عمى خمس مٌرات لمطه خمس مٌرات مف لبنيا ث

؛ لتحقؽ العدد المحٌرـ بذلؾ, إذ يصٌح العدد بمثؿ ىذه الطرؽ؛ ألٌنيا سبيؿ عف طريؽ األنؼ

, كما يثبت الٌتحريـ إذا تـٌ عمؿ ثقب في المرمء يكصؿ (2)الٌرضاعلحصكؿ التغذية المرجكة مف 

 .الطعاـ إلى المعدة؛ لحصكؿ الٌتغذية مف ذلؾ

ـٌ أسقتو لمطفؿ عمى خمس مٌرات ثبت التحريـ في قكؿ؛ ألٌنو حمبت امرأة مف لبنيا دفعة  .4 كاحدة, ث

ـٌ إعطاؤه لمطفؿ عمى خمس مٌرات فتحقؽ العدد المحٌرـ, كذلؾ الحاؿ فيما إذا حمبت مف لبنيا  ت

ـٌ أعطتو لمطفؿ دفعة كاحدة ثبت التحريـ في قكؿ؛ ألٌنو خرج منيا عمى خمس  خمس مٌرات, ث

 .(3)لمتحريـ, كىذا القكؿ بخالؼ األظيرمٌرات, فتحقؽ العدد المثبت 

ـٌ كلد, فأرضعت كٌؿ كاحدة الطفؿ رضعة كاحدة صار الطفؿ ابنو  .5 كاف عند رجؿ أربع نساء كأ

كثبت التحريـ مع أقاربو دكف المرضعات في األصٌح؛ ألٌف لبف جميع المرضعات منو فاكتمؿ 

اكتماؿ العدد المحٌرـ ليٌف, لكف يحـر عمى العدد المحٌرـ بحٌقو, أٌما المرضعات فمسف أٌمياتو؛ لعدـ 

  .(4)الطفؿ نكاحيٌف؛ ألنيٌف مكطكآت أبيو

  

                                                           

(. 5/134)، المغني الّشربيني(. 8/288)حفة (. الييتمي، التّ 3/417)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/424)وضة ، الرّ الّنووي( (1
 (.4/64قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/176)ياية ، النّ الّرممي

(. 5/133)، المغني الّشربيني(. 8/287)حفة (. الييتمي، التّ 3/417)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/424)وضة ، الرّ الّنووي( (2
 (.4/64قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/175)ياية ، النّ الّرممي

 (. 177، 7/176)ياية ، النّ الّرممي(. 5/136)، المغني الّشربيني. الّسابقة( المصادر (3
(. 5/137)، المغني الّشربيني(. 8/291)حفة (. الييتمي، التّ 3/417)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/425)وضة ، الرّ الّنووي( (4

 (.4/65قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/177)ياية ، النّ الّرممي
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 ٌساٌّثؽس اٌصّا

 ظٛاتػ وراب إٌّفماخ

 

 وفيو أربعة ضوابط.

ابط  األّول: تجب الّنفقة بالّتمكين. الضَّ

ابط  الثّاني: ال نفقة لناشز. الضَّ

ابط  الثّالث: نفقة البائن الحامل لمحامل. الضَّ

ابط  الرّابع: لمّزوجة فسخ الّنكاح إذا عجز الّزوج عن نفقة معسر. الضَّ
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اتػ ي: ذعة إٌّفمح تاٌرّّى١ٓ اٌعَّ ّٚ األ
(1).  

 وفيو أربعة مطالب:

ابطالمطمب األّول: شرح   .الضَّ

تستحٌؽ الزكجة الٌنفقة مف زكجيا كالطعاـ كالسيكنى كالخادـ إف كانت ممف يخدـ كأدكات التنظيؼ  

فعمى الجديد كىك األظير:  قت الٌتمكيف, أـ كقت العقد عمييا؟كالٌمباس, لكف كقت استحقاقيا لمٌنفقة يككف ك 

ـٌ دكف الناقص, كما لك مٌكنتو ليالن فقط, أك مٌكنتو في بيت  تستحٌؽ الزكجة الٌنفقة بعد العرض كالٌتمكيف التا

ف االستمتاع بيا, كاالنتقاؿ معو حيث يشاء معٌيف دكف بيت, فإذا سٌممت الزكجة نفسيا لمزكج كمٌكنتو م

كجبت ليا الٌنفقة؛ ألٌف النفقة تككف في مقابؿ تسميـ ما ممىؾ عمييا, كال يككف ذلؾ إاٌل بعد الٌتمكيف, أٌما عمى 

 القديـ: فإٌف الزكجة تستحٌؽ الٌنفقة مف كقت العقد عمييا؛ ألٌنيا محبكسة لحٌقو, فكاف لزامان عمى الزكج

 .(2)ا مقابؿ ىذا الحبساإلنفاؽ عميي

ابط دليلالمطمب الثّاني:   .الضَّ

 .(3)سنيف( تسع بنت كأنا بي كبنى سنيف, لست  اهلل رسكؿ )تزكجني: قالت , عائشة عف .1
تسع سنيف, كلـ يذكر  بنت كىي  بنى بأٌمنا عائشة  بٌيف الحديث الشريؼ أٌف الٌنبي

 . (4)أنفؽ عمييا قبؿ الدخكؿ, كلك أنفؽ عمييا لنقؿ إلينا كلـ يترؾ دكف بياف الحديث أٌف النبٌي 
العقد يجب بو المير, كىك ال يكجب ًعكضيف مختمفيف, كما أٌف النفقة مجيكلة كالعقد ال يكجب  .2

 .(5)ماالن مجيكالن 

                                                           

(. 5/164)، المغني الّشربيني(. 8/321)حفة (. الييتمي، التّ 3/432)(. األنصاري، أسنى المطالب 264، المنياج )الّنووي( (1
 (.4/78قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/202)ياية ، النّ الّرممي

، الّشربينيوما بعدىا(.  8/321)حفة (. الييتمي، التّ 433، 3/432)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/466)وضة ، الرّ الّنووي( (2
 (.4/78قميوبي، حاشية قميوبي )(. 203، 7/202)ياية ، النّ الّرممي(. 165، 5/164)المغني 

 (. والّمفظ لمسمم.1422(، برقم: )1/676)(. صحيح مسمم 3894(، برقم: )811فق عميو: صحيح البخاري )( متّ (3
 (.5/165)المغني  ،الّشربيني(. 19/343) المطيعي، تكممة المجموع(. 11/437)( الماوردي، الحاوي (4
ياية ، النّ الّرممي(. 5/165)، المغني الّشربيني(. 8/323)حفة (. الييتمي، التّ 433، 3/432)( األنصاري، أسنى المطالب (5
(7/203 .) 
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ـٍ تجب ليا الٌنفقة؛ لع .3 دـ الٌتمكيف, القياس عمى سقكط الٌنفقة بالٌنشكز: إذا كانت الزكجة ناشزان ل

 .(1)؛ لسقكطيا بعدـ التمكيفالزكجة فال نفقة لياكذلؾ 

ابطالمطمب الثّالث: فروع   .الضَّ

ابطيتفرع عف ىذا   فركع عٌدة منيا: الضَّ

كج كلـ يكف إذا اختمؼ الزكجاف في كقت التمكيف, فقالت الزكجة مٌكنت يكـ الخميس, فأنكر الزٌ  .1

 .(2)بيمينو؛ ألٌف األصؿ عدـ التمكيفىناؾ بٌينة عمى ذلؾ, صٌدؽ الزكج 

كلـ تعٌيف لو مٌدة لتسٌمـ نفسيا لو مع عدـ امتناعيا عف التسميـ, فال  ,كج زكجتوإذا لـ يطمب الزٌ  .2

 .(3)لعدـ الٌتمكيف ؛عف تمؾ المٌدة ليا نفقة

لكٌنو لـ يأت إلييا  كأخبرتو بأٌنيا مسٌممة نفسيا لو فكصمو الخبر كج في بمد زكجتوإذا كاف الزٌ  .3

؛ ألٌنو إليو الخبر الٌنفقة مف كقت كصكؿ ليات جبك ليتسٌمميا, أك لـ يمٌكنيا مف االنتقاؿ إليو, 

 .(4)مقاـ الٌتسميـىذا قاـ فعميا  في ذلؾ, كما أف مقٌصر

, فرفعت األمر إلى القاضي أك الحاكـ إذا غاب الزٌ  .4 كج عف زكجتو بعد العقد, ككاف في بمد معمـك

كج لمٌتسميـ أك أرسؿ ليا بالٌتسميـ, رفع حاكـ بمدىا إلى حاكـ بمده ليخبره بذلؾ, فإذا حضر الزٌ تخبره 

كج أك لـ يكٌكؿ أحدان مف يحمميا إليو, كجبت ليا الٌنفقة مف كقت الٌتسميـ, أٌما إذا لـ يحضر الزٌ 

ا القاضي يحضرىا إليو كمضت مٌدة كصكلو المقٌدرة لمثؿ ىكذا سفر بيف بمدىا كبمده, فرض لي

 . (5)الٌنفقة مف مالو؛ ألٌف المانع منو كىي مسٌممة نفسيا

                                                           

 (.19/343) المطيعي، تكممة المجموع(. 11/437)( الماوردي، الحاوي (1
، المغني الّشربيني(. 8/323)حفة (. الييتمي، التّ 3/433)األنصاري، أسنى المطالب  (.467، 6/466)وضة ، الرّ الّنووي( (2
 (.4/78قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/204)ياية ، النّ الّرممي(. 5/165)

 .الّسابقة( المصادر (3
 .الّسابقة( المصادر (4
، المغني الّشربيني(. 324، 8/323)حفة التّ (. الييتمي، 3/433)األنصاري، أسنى المطالب  (.6/467)وضة ، الرّ الّنووي( (5
 (.4/78قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/204)ياية ، النّ الّرممي(. 5/166)
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ـٌ الٌتمكيف في نفس الكقت, كجبت الٌنفقة لمزكجة عمى القكليف؛ التٌفاقيما في  .5 إذا كقع العقد عصران كت

 .(1)الكقت المكجب لمٌنفقة

ابطالمطمب الرّابع: استثناءات   .الضَّ

إذا امتنعت الزكجة عف تسميـ نفسيا حتى تقبض المير تجب الٌنفقة لمزكجة قبؿ التمكيف فيما  .1

 .(2)المعٌجؿ؛ ألٌنو قد يفكت عمييا حٌقيا بالمير فتجب الٌنفقة مف كقت المطالبة بذلؾ

تجد ما  قد ال ا؛ ألٌنيمف غير اصطحاب زكجتو تجب الٌنفقة لمزكجة فيما إذا أراد الزكج سفران طكيالن  .2

 .(3)بغيابو الضرر يمحقياف تنفقو عمى نفسيا

 

 

  

                                                           

 (.3/433)( األنصاري، أسنى المطالب (1
 (.5/166)، المغني الّشربيني( (2
 (.4/78قميوبي، حاشية قميوبي )(. 5/164)، المغني الّشربيني(. 8/322)حفة (. الييتمي، التّ 3/431)( األنصاري، أسنى المطالب (3
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اتػ   .(1)اٌصّأٟ: ال ٔفمح ٌٕاشض اٌعَّ

 مطالب: أربعةوفيو 

ابط.  المطمب األّول: معنى مفردات الضَّ

 أواًل: المعنى لغة.

 نيشيكزان, كتىٍنشيز تىٍنشزي  زكجيا كعمى بزكجيا المرأىةي  كنىشزت, االرتفاع: كىك النُّشكز مف ناشز: مأخكذة

 .(2)طاعتو عفٍ  كخرجتٍ  كأىبغضتو عميو كاٍستىعصتٍ  عميو اٍرتىفعت: ناًشز كىي

 أواًل: المعنى اصطالحًا.

 .(3)المرأة الٌناشز: مف خرجت عف طاعة زكجيا بعد الٌتمكيف كالعرض

ابط: شرح الثّانيالمطمب   .الضَّ

كجة الٌنفقة بعد التمكيف عمى الجديد كىك األظير, كال يسقط كجكب نفقتيا إاٌل بخركجيا تستحؽ الزٌ  

بؿ كجكب النفقة, فإف ؛ ألٌف لو حٌؽ الحبس مقابعد الٌتمكيف كالعرض طاعة زكجيا مف غير عذر عف

سميـ نفسيا, كأسقطت حٌؽ زكجيا بالحبس سقطت نفقتيا في كٌؿ مٌرة تمتنع عف تسميـ نفسيا امتنعت عف ت

ٍف رٌدىا إلى طاعتو قيران. كيستكم في ذلؾ كٌؿ زكجة سكاء كانت مكٌمفة أك غير  مكٌمفة؛ لتفكيت حٌؽ كا 

 .(4)الزكج منيما

 

 

 

                                                           

(. 5/166)، المغني الّشربيني(. 8/325)حفة (. الييتمي، التّ 3/433)األنصاري، أسنى المطالب  (.6/468)وضة ، الرّ الّنووي( (1
 (.4/79قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/205)ياية ، النّ الّرممي

 (.5/418) العرب لسان، منظور ابن(. 5/430) الّمغة مقاييس معجم، فارس ابن ((2
 (.7/205ياية )(. الّرممي، النّ 5/166(. الّشربيني، المغني )8/325حفة )(. الييتمي، التّ 3/433األنصاري، أسنى المطالب ) ((3
(. 5/166)، المغني الّشربيني(. 8/325)حفة (. الييتمي، التّ 3/433)األنصاري، أسنى المطالب  (.6/468)وضة ، الرّ الّنووي( (4

 (.4/79قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/205)ياية ، النّ الّرممي
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ابط دليل: الثّالثالمطمب   .الضَّ

تجب الٌنفقة لمزكجة مقابؿ الٌتسميـ كالحبس لحٌؽ الزكج, فإذا نىشزت كامتنعت عف الٌتسميـ كالحبس  .1

 .(1), أم أٌف البدؿ يسقط بسقكط المبٌدؿلحٌؽ الزكج سقط كجكب الٌنفقة ليا

 .(2)أٌف الزكجة إذا نىشزت سقط كجكب الٌنفقة ليااإلجماع: أجمع العمماء عمى  .2

ابط: فروع الرّابعالمطمب   .الضَّ

منعت الزكجة زكجيا مف الكطء أك التمتع بيا, سقط كجكب الٌنفقة ليا؛ ألٌنيا ناشزة بفعميا ىذا,  .1

في كالناشز ال نفقة ليا, كما يسقط حٌقيا في الٌنفقة إذا قالت الزكجة لزكجيا: ال أسٌمـ نفسي إاٌل 

 .(3) ألٌنيا ناشزة بعدـ الٌتسميـ كالٌتمكيف ؛بيتي أك في مكضعو معٌيف تشترطو

إذا اعتٌدت الزكجة عف كطء شبية لغيره لـ تجب ليا النفقة أثناء عٌدتيا؛ ألٌنيا محبكسة لحٌؽ غيره  .2

 .(4)فكانت ناشزان بذلؾ

لزكج منيا, فكانت ناشزان إذا تـٌ حبس الزكجة ظممان أك بحؽ سقط كجكب الٌنفقة ليا؛ لعدـ تمكيف ا .3

عمى ىذا النحك, فال يسقط , كالذم يبدك لمباحث أٌنو ليس مف باب الكفاء لمزكجة معاممتيا (5)بذلؾ

حقيا في النفقة في مثؿ ىذه الحالة كالحاالت التي تمييا, ألٌف الزكاج ليس الكطء فقط, بؿ ىك 

 .حياة كاممة شاممة لجميع نكاحي الحياة

                                                           

(. 5/166)، المغني الّشربيني(. 8/325)حفة (. الييتمي، التّ 3/433)األنصاري، أسنى المطالب  (.6/468)وضة ، الرّ الّنووي( (1
 (.4/79قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/205)ياية ، النّ الّرممي

 (.7/205)ياية ، النّ الّرممي(. 8/325)حفة ( الييتمي، التّ (2
، المغني الّشربيني(. 8/326)حفة (. الييتمي، التّ 3/433)(.األنصاري، أسنى المطالب 469، 6/468)وضة ، الرّ الّنووي( (3
 (.4/79قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/205)ياية ، النّ الّرممي(. 5/167)

 .الّسابقة(. المصادر 3/434)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/470)وضة ، الرّ الّنووي( (4
 .الّسابقة( المصادر (5
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لمزكجة إذا خرجت مف بيتيا لغير أقاربيا )عمى أف يككف خركجيا ألقاربيا ال يسقط كجكب الٌنفقة  .4

عمى كجو الٌنشكز( كلك لمحٌج مف غير إذفو مف زكجيا, سكاء كاف حاضران أك غائبان؛ ألٌف ذلؾ 

 .(1)يعتبر نشكزان منيا, كالٌنفقة تسقط بالٌنشكز

ر سقط حٌقيا في كجكب الٌنفقة؛ إذا منعيا الٌزكج مف صياـ النكافؿ, فصامت كامتنعت عف الفط .5

ألٌنيا ناشزة في األظير, كالمتناعيا مف الٌتمكيف بما ليس بكاجب عمييا, أٌما صكميا لمٌنكافؿ 

 .(2)فميس لو منعيا عمى الصحيح, كال يسقط حٌقيا في كجكب الٌنفقة الركاتب كيكـ عرفة

كجكب الٌنفقة؛ لنشكزىا بعدـ إذا خرجت الٌزكجة لالعتكاؼ في المسجد بغير إذفو سقط حٌقيا في  .6

 .(3)الٌتمكيف بما ليس بكاجب عمييا

  

                                                           

(. 5/167)، المغني الّشربيني(. 8/326)حفة (. الييتمي، التّ 3/434)األنصاري، أسنى المطالب  (.6/469)وضة ، الرّ الّنووي( (1
 (.4/79قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/206)، النياية الّرممي

(. 5/170)، المغني الّشربيني(. 8/331)حفة (. الييتمي، التّ 3/435)األنصاري، أسنى المطالب  (.6/472)وضة ، الرّ وويالنّ ( (2
 (.4/80قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/209)، النياية الّرممي

(. 5/171)، المغني الّشربيني(. 8/331)حفة (. الييتمي، التّ 3/435)األنصاري، أسنى المطالب  (.6/474)وضة ، الرّ الّنووي( (3
 (.4/81قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/210)، النياية الّرممي
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اتػ   .(1)اٌصّاٌس: ٔفمح اٌثائٓ اٌؽاًِ ٌٍؽاًِ اٌعَّ

 وفيو ثالثة مطالب:

ابطالمطمب األّول: شرح   .الضَّ

في األظير كىك الجديد؛  تككف لمحامؿ دكف الحمؿ لمرأة البائف الحامؿا فقةنابط أٌف يفيد ىذا الضَّ  

أٌما عمى  ألٌف حياتيا ىي المتحققة ككجكد الحمؿ متكقؼ عمييا, ألجؿ ذلؾ تجب الٌنفقة ليا بسبب الحمؿ,

 .(2)يكف مكجكدان لـ تستحٌؽ الٌنفقة فقة, فإذا لـالنٌ المرأة لمحمؿ, فبكجكده تستحٌؽ  القديـ فإٌف الٌنفقة تجب

ابط دليلالمطمب الثّاني:   .الضَّ

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱٹ ٹ چ  .1

 (.6الؽ: )الطٌ چ ٿٿ ٿ

دٌلت اآلية الكريمة عمى أٌف الحامؿ تستحٌؽ الٌنفقة بسبب الحمؿ, كذلؾ مف خالؿ استمرار الٌنفقة 

 .(3)الحمؿبسبب  ب لمحامؿتج حتى كضع الحمؿ, فدٌلت عمى أٌف الٌنفقة

كانت مقٌدرة بكفاية الحمؿ لحصؿ ذلؾ بما دكف نفقة األـٌ؛ لعدـ ٌف الٌنفقة مقٌدرة بكفاية األـٌ, كلك إ .2

الحاجة لغذاء كثير, لكٌنيا مقٌدرة بكفاية األـٌ, فدٌؿ عمى أٌنيا لمحامؿ دكف الحمؿ
(4). 

ٌف ىذه الٌنفقة ال تسقط بتأخير المطالبة, كنفقة األقارب تسقط بالتأخير, فدٌؿ عمى أٌف النفقة إ .3
 .(5)لمحامؿ دكف الحمؿ

                                                           

(. 5/173)، المغني الّشربيني(. 335، 8/334)حفة (. الييتمي، التّ 3/437)األنصاري، أسنى المطالب  (.264، المنياج )الّنووي( (1
 (.4/82قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/211)ياية ، النّ الّرممي

 .الّسابقة( المصادر (2
، المغني الّشربيني(. 8/335)حفة (. الييتمي، التّ 3/437)(. األنصاري، أسنى المطالب 19/387) المطيعي، تكممة المجموع( (3
 (.7/211)ياية ، النّ الّرممي(. 5/173)

حفة (. الييتمي، التّ 3/437)(. األنصاري، أسنى المطالب 19/387) المطيعي، تكممة المجموع(. 11/474)( الماوردي، الحاوي (4
 (.7/211)ياية ، النّ الّرممي(. 5/173)، المغني الّشربيني(. 8/334)

(. 5/173)، المغني الّشربيني(. 8/335)حفة (. الييتمي، التّ 3/437)(. األنصاري، أسنى المطالب 11/474)( الماوردي، الحاوي (5
 (.7/211)ياية ، النّ الّرممي
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الٌنفقة تجب لمحامؿ دكف الحمؿ بدليؿ أٌنو لك كاف لمحمؿ ماؿ مف كصية أك ميراث لكجبت  فٌ إ .4

الٌنفقة في مالو, لكف اإلجماع عمى أٌف الٌنفقة تجب في ماؿ األب دليؿ عمى أٌف الٌنفقة لمحامؿ دكف 

 .(1)الحمؿ

األب فدٌؿ عمى أٌف  لك كانت الٌنفقة لمحمؿ لكجبت عمى الجٌد عند إعسار األٌب, لكٌنيا لـ تسقط عف .5

 .(2)الٌنفقة لمحامؿ دكف الحمؿ

ابطالمطمب الثّالث: فروع   .الضَّ

ابطيتفرع عف ىذا   فركع عٌدة منيا: الضَّ

ؿ الٌتمكيف فمف ؛ ألٌنيا ال تستحٌؽ الٌنفقة حاامؿ مف كطء شبية أك مف نكاح فاسدال تجب الٌنفقة لح .1

 .(3)كال اعتبار لمحمؿ؛ ألٌف الٌنفقة لمحامؿ كال نفقة ليا ,بعده مف باب أكلى

عمى الصحيح؛ ألٌنيا بعد المكت تككف  ليافقة ن مات زكج البائف الحامؿ قبؿ الكضع فالإذا  .2

كالحاضنة لمكلد, كال نفقة لمحاضنة بعد المكت, كفي قكؿ: تجب ليا الٌنفقة؛ ألٌنيا ال تنتقؿ إلى 

ـٌ عٌدة الطالؽ, كالطالؽ مكجب لمٌنفقة, كيغتفر في الٌدكاـ ماال يغتفر في  عٌدة الكفاة, بؿ تت

 .(4)االبتداء

ميا المطالبة بما مضى, كيمـز بدفعيا فالحامؿ حتى كضعت, لبائف زكجتو اعمى الٌزكج لـ ينفؽ إذا  .3

ال الٌنفقة  كما أفٌ ليا؛ ألٌنيا حٌؽ ليا فتصبح دينان عميو, كال تسقط بمضٌي الزماف كنفقة الزكجة, 

ف كانت لمحمؿتسقط   .(5)؛ ألٌنيا ىي المنتفعة بياعمى المذىب كا 

                                                           

 (.19/387) المطيعي، تكممة المجموع(. 11/474)( الماوردي، الحاوي (1
 (.7/211)ياية ، النّ الّرممي(. 8/335)حفة (. الييتمي، التّ 3/437)(. األنصاري، أسنى المطالب 11/474)( الماوردي، الحاوي (2

(. 5/173)، المغني الّشربيني(. 8/335)حفة التّ  (. الييتمي،3/437)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/477)وضة ، الرّ الّنووي( (3
 (.4/82قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/211)ياية ، النّ الّرممي

 .الّسابقة( المصادر (4
(. 5/173)، المغني الّشربيني(. 8/335)حفة (. الييتمي، التّ 3/437)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/478)وضة ، الرّ الّنووي( (5

 (.4/82قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/212)ياية ، النّ الّرممي



-241- 
 

الٌتصرؼ في ك ؛ ألٌنيا تممؾ حٌؽ التبرع منيا ذلؾ صحٌ  البائف الحامؿ الزكج مف الٌنفقة إذا أبرأت .4

 .(1)حٌقيا مف الٌنفقة

ميس ليا مطالبة أبيو بالٌنفقة؛ ألٌف نفقتيا فمات زكج البائف الحامؿ ككاف أبكه عمى قيد الحياة, إذا  .5

 .(2)كال تنتقؿ لألبعد بعد فقد الزكج عمى الٌزكجتجب 

ف كاف زكجيا عبدان  .6 ف كاف الٌزكج لياكاجبة  فقةنٌ ال؛ ألٌف تجب الٌنفقة لمبائف الحامؿ كا   .(3)ان معسر  كا 

كجب ليا نفقة خادـ؛ ألٌف الٌنفقة لمحامؿ, فتتضرر بعدـ , مٌمف يخدـ الحامؿ البائف كانتإذا  .7

 . (4)كجكده

 

 

 

 

  

                                                           

رواني حاشية الشّ الّشرواني، (. 5/174)، المغني الّشربيني(. 3/437)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/479)وضة ، الرّ الّنووي( (1
(8/335.) 

  (.5/174)، المغني الّشربيني(. 3/438)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/480)وضة ، الرّ الّنووي( (2
 (.8/335)رواني حاشية الشّ الّشرواني، (. 3/437)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/479)وضة ، الرّ الّنووي( (3
 (.6/456)وضة ، الرّ الّنووي( (4
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اتػ   .(1)اٌّشاتغ: ٌٍّضٚظح فغخ إٌّىاغ إرا ػعض اٌّضٚض ػٓ ٔفمح ِؼغش اٌعَّ

 مطالب: أربعةوفيو 

ابط.المطمب   األّول: معنى مفردات الضَّ

 أّواًل: المعنى لغة.

 أم نفقا يىٍنفؽ الزاد كنىًفؽ الدراىـ, مف الٌنفقة جمع: بالكسر كالٌنفاؽ,. نفاؽ كالجمع أينفؽ, ماالٌنفقة: 

 العياؿ عمى نفقتتى كاسٍ  أىٍنفقت, ما: فقةكالنٌ . فقةالنٌ  كثير أم منفاؽ كرجؿ. الٌنفقة مف الدراىـ أىنفقت كقد نفد,

 .(2)نفسؾ كعمى

 .اصطالحاثانيًا: المعنى 
 .(3)لمبقاء الضركريات لتأميف الماؿ مف يجب الٌنفقة: ما

 .(4)مد بدكف تقكـ ال كىي ,البنية بو تقكـ ىي الٌنفقة التينفقة معسر:

ابط: شرح الثانيالمطمب   .الضَّ

يجب عمى الزكج نفقة لزكجتو, فإذا عجز عف أدائيا كصبرت الزكجة عمى ذلؾ, صارت الٌنفقة  

دينان في ذٌمتو, أٌما إذا لـ تصبر فميا حٌؽ فسخ الٌنكاح؛ بسبب عدـ قدرتو االنفاؽ عمييا نفقة معسر عمى 

الفسخ؛ ألٌف  المذىب؛ ألٌنيا تتضرر بذلؾ, أٌما إذا عجز عف نفقة غنٌي أك متكسط فميس ليا حٌؽ في

                                                           

(. 5/175)، المغني الّشربيني(. 336، 8/335)حفة (. الييتمي، التّ 3/438)(. األنصاري، أسنى المطالب 264، المنياج )الّنووي( (1
 (.4/82قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/212)ياية ، النّ الّرممي

 (.10/358(. ابن منظور، لسان العرب )5/454غة )ابن فارس، معجم مقاييس المّ  ((2
 (.485قمعجي وقنيبي، معجم لغة الفقياء ) ((3
 (.7/214ياية )الّرممي، النّ (. 5/177) المغني، الّشربيني(. 8/339) الّتحفة، الييتمي ((4

 جرام. اإلنترنت: موقع األلوكة. 508.6 وغيرىما، ويساوي وتمر ُبر من المعتدل اإلنسان كفي ممئ المّد: ىوفائدة: 
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الضرر ال يقع عمييا إاٌل بما دكف نفقة معسر في ىذا الكقت, كما أٌنو ال فسخ ليا إذا استداف كأنفؽ عمييا؛ 

 .(1)لزكاؿ الضرر عنيا

ابط دليلالمطمب الثّاني:   .الضَّ

 (.229)البقرة:  چھے ھ ھ ھ ہٹ ٹ چ   .1

الٌتسريح بإحساف, كمف بيف اإلمساؾ أمر اهلل تعالى األزكاج بأحًد أمريف, اإلمساؾ بمعركؼ أك 

بمعركؼ أداء ما يجب عميو مف نفقة لزكجتو, فإذا عجز عف أدائيا كطمبت الزكجة فسخ الٌنكاح 

بسببيا فعمى الزكج تسريحيا بإحساف؛ ألٌنو عند العجز عف اإلمساؾ بمعركؼ يتعٌيف الفراؽ 

 . (2)بإحساف

 (.231)البقرة:  چ ٺٺ ٺ ڀ ڀٹ ٹ چ   .2

الكريمة األزكاج عمى عدـ اإلمساؾ بزكجاتيـ إللحاؽ الضرر بيـ, كزكجة المعسر حٌثت اآلية 

 .(3)متضررة فجاز ليا الفسخ لرفع الضرر عنيا

 )يفرؽ امرأتو: عمى ينفؽ ما يجد ال الرجؿ في قاؿ  أٌف الٌنبي  ما ركم عف أبي ىريرة .3

 )يفرؽ: قاؿ, امرأتو عمى ينفؽ ما يجد ال الرجؿ في, المسيّْب بف . كما ركم عف سعيد(4)بينيما(

 .(5)بينيما, فقيؿ لو: سٌنة, قاؿ: سٌنة(

                                                           

، المغني الّشربيني(. 336، 8/335)حفة (. الييتمي، التّ 3/438)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/480)وضة ، الرّ الّنووي( (1
 (.4/82حاشية قميوبي )قميوبي، (. 7/212)ياية ، النّ الّرممي(. 5/175)

 (.5/175)، المغني الّشربيني(. 11/455)( الماوردي، الحاوي (2
 (.11/455)( الماوردي، الحاوي (3
 (.15709(، برقم: )7/773)، السنن الكبرى البييقي( (4

(، برقم: 7/229)(. األلباني، إرواء الغميل 1663(، برقم: )19 /4)مخيص الحبير ، التّ العسقالني حديث ضعيف أعّمو أبو حاتم.
(2161 .) 

 (.3783(، برقم: )4/455)ارقطني (. سنن الدّ 15707(، برقم: )7/773)، السنن الكبرى البييقي( (5
(. األلباني، إرواء الغميل 1663(، برقم: )18 /4)مخيص الحبير ، التّ العسقالني ينيا ابن القّطان وابن الموَّاق.رواية ضعيفة وفييا عّمة ب

 (. 2161(، برقم: )7/229)
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نٌص الحديث الشريؼ كقكؿ سعيد بف المسيّْب عمى أٌنو يفٌرؽ بيف الزكجيف إذا عجز الزكج عف 

اإلنفاؽ عمى زكجتو, فيذا يدٌؿ عمى أٌف لمزكجة فسخ الٌنكاح إذا عجز الزكج عف نفقة معسر؛ ألٌنيا 

 .(1)اإلعسار الكاجبة في حالة

ٌنة؛ لما يمحقيا مف ضرر بعدـ الكطء, بّْ كالعي ما يجكز لمزكجة فسخ الٌنكاح بالجى مف القياس: ك .4

 .(2)يجكز ليا فسخ الٌنكاح بالعجز عف الٌنفقة؛ ألٌف ضررىا أكبر مف عدـ الكطء ألٌنيا تتعمؽ بالبدف

ابطالمطمب الثّالث: فروع   .الضَّ

ج ديف مؤجؿ ال يستطيع تحصيمو, أك كاف لو ديف حاؿّّ عمى لمزكجة فسخ الٌنكاح إذا كاف لمزك  .1

معسر ال يممؾ سداده؛ لكقكع الضرر عمييا بعجزه عف الٌنفقة في ىذا الكقت, كما أٌنو يعتبر معسران 

ف كاف لو ديف مؤجؿ أك حاٌؿ عمى معسر, كما أٌف ليا الفسخ إذا كاف الٌديف عمييا كىي غير  كا 

 .(3)تصؿ إلى حٌقيا لتقكـ بسداد الٌديف المستحٌؽ عمييا قادرة عمى السداد؛ ألٌنيا ال

إذا تبرع رجؿه ليس مف أصكؿ الزكج أك فركعو بأداء نفقتيا كاف ليا الفسخ عمى الصحيح؛ لما فيو  .2

 .(4)مف المٌنة, كما أٌنو يبقى معسران كال اعتبار لنفقة المتبٌرع

كشرابيا, أك أٌدل ليا نفقة اإلفطار كلـ لمزكجة فسخ الٌنكاح إذا عجز الزكج عف تكفير طعاميا  .3

 , كالذم يبدك لمباحث عدـ(5)يستطع أداء نفقة العشاء؛ لما يقع عمييا مف ضرر كىالؾ لبدنيا

, ألف األصؿ في العشرة الزكجية أف تككف مبنية عمى الكفاء كالصبر إليوالميؿ ك  ترجيح ىذا القكؿ

ج عف أداء النفقة لسبب ما فإٌف ىذا ال يعني , فإذا عجز الزك كعسر عمى ما يمـ باألسرة مف ضيؽ

                                                           

 (. 7/212)ياية ، النّ الّرممي(. 5/175)، المغني الّشربيني(. 8/336)حفة (. الييتمي، التّ 3/438)( األنصاري، أسنى المطالب (1

 .الّسابقة( المصادر (2
، المغني الّشربيني(. 338، 8/337)حفة الييتمي، التّ (. 3/438)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/481)وضة ، الرّ الّنووي( (3
 (.4/83قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/213)ياية ، النّ الّرممي(. 5/176)

 .الّسابقة( المصادر (4
(. 5/177)، المغني الّشربيني(. 8/339) الّتحفة(. الييتمي، 3/439)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/482)وضة ، الرّ الّنووي( (5

 (. 7/214)ياية ، النّ الّرممي
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اٌل ألنكراف الجميؿ مف قبؿ الزكجة بيف  صبحت الحياة الزكجية مبنية عمى المصالح المتبادلة, كا 

 .الزكجيف دكف اعتبار لمقاصد الٌنكاح

لمزكجة فسخ الٌنكاح بإعسار الزكج عف أداء نفقة الكسكة الضركرية كالحجاب كالجمباب عمى  .4

 . (1)لمحاجة إلييا لسىتر البدف كالحفاظ عميوالمذىب؛ 

إذا عجز الزكج عف تكفير المسكف كاف لمزكجة حٌؽ فسخ الٌنكاح عمى الصحيح؛ ألٌنو مكاف  .5

 .(2)السىتر, كالكقاية مف الحٌر كالبرد

كجة الفسخ قبؿ الدخكؿ إذا عجز الزكج عف أداء المير الحاٌؿ ال المؤجؿ عمى المذىب, أٌما لمزٌ  .6

 .(3)ؿ فميس ليا الفسخ, كفي قكؿ: ليا الفسخ مطمقان, سكاء قبؿ الدخكؿ أك بعدهبعد الدخك 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

(. 5/177) ، المغنيالّشربيني(. 8/340)حفة (. الييتمي، التّ 3/439)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/483)وضة ، الرّ الّنووي( (1
 (.4/83قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/214)ياية ، النّ الّرممي

 .الّسابقة( المصادر (2
(. 5/178)، المغني الّشربيني(. 8/340)حفة (. الييتمي، التّ 3/441)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/483)وضة ، الرّ الّنووي( (3

 (.4/83قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/215)ياية ، النّ الّرممي
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  اٌّثؽس اٌّشاتغ: ظٛاتػ وراب اٌؽعأح
 .واحد ضابط وفيو

اتػ َّ أٌٚٝ تؽعأح غ١ش ١ِّّض ِا ٌُ ذَٕىػاٌعَّ : األ
(1)  

 وفيو خمسة مطالب:

ابطالمطمب األّول: معنى مفردات   .الضَّ

 لغًة.أّواًل: المعنى 

انة: مف حىضف, كىك  يقاؿ: الكىشح؛ إلى اإلبط دكف ما فالحضف. كصيانتو الشيء حفظ الحىضى

: كالحاضنة كالحاضف. رباه: حىضنان  يىحضنو الصبيٌ  كحىضف.حضني في جعمتو الشيء احتضنت

 .(2)كيربيانو يحفظانو بالصبي المككالف

 ثانيًا: المعنى اصطالحًا.

بأمكر نفسو عٌما يؤذيو؛ لعدـ تمييزه كطفؿ ككبير مجنكف, كتربيتيو الحىضانة: حفظ مف ال يستقٌؿ 

 .(3)بما يصمحو, كيقيو عٌما يضٌره

غير ممٌيز: مف ال يستقٌؿ بأمكر نفسو عٌما يؤذيو كطفؿ ككبير مجنكف, كيستمر سف عدـ الٌتمييز 

سنيف أك يزيد عمى الثماف , كما أٌنو قد يتقٌدـ عمى السبع إذا كاف سميمان  تقريبان  إلى سبع سنيف أك ثمافو 

 .(4)سنيف

 

 
                                                           

(. 5/190)، المغني الّشربيني(. 8/353)حفة (. الييتمي، التّ 3/447)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/504)وضة ، الرّ الّنووي( (1
 (.7/225)ياية ، النّ الّرممي

 (.13/123)(. ابن منظور، لسان العرب 74، 2/73)غة ( ابن فارس، معجم مقاييس المّ (2
(. 5/190)، المغني الّشربيني(. 8/353)حفة (. الييتمي، التّ 3/447)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/504)وضة ، الرّ الّنووي( (3

 (.4/89قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/225)ياية ، النّ الّرممي

 المصادر الّسابقة. ((4
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ابطالمطمب الثّاني: شرح   .الضَّ

ابطيفيد ىذا  أٌنو إذا حصؿ فراؽ بيف الزكجيف ككاف ليما ابف غير ممٌيز بأف لـ يبمغ سبع  الضَّ

سنيف, أك كاف كبيران لكف فيو جنكف, كحصؿ بينيما خالؼ عمى حضانتو, كانت األـٌ أكلى مف غيرىا 

جت يا أكثر شفقة كصبران عميو مف غيرىا, فإذا تزكٌ ؛ ألنٌ (1)بحضانتو إذا تكٌفرت فييا الشركط الاٌلزمة لذلؾ

ف لـ يدخؿ بيا, أك رضي الزكج بذلؾ؛ ألٌنيا مشغكلة عف الطفؿ  بأجنبي فميس ليا حٌؽ في الحضانة كا 

 .(2), أٌما إذا بمغ سٌف الٌتمييز كاف عند مف اختار منيمابحٌؽ الزكج

ابط دليلالمطمب الثّالث:   .الضَّ

 لو كثديي كعاء, لو بطني كاف ىذا ابنى إفٌ  اهلل رسكؿ يا قالت: امرأة أفٌ  عمرك: بف اهلل عف عبد

فٌ  حكاء, لو كحجرم سقاء,  لـ ما بو أحؽٌ  )أنت : اهلل رسكؿ ليا فقاؿ مٌني, ينتزعو أف كأراد طمقني أباه كا 

 .(3)تىٍنًكحي(

 نٌص الحديث عمى أٌف األـٌ أحٌؽ بالحضانة ما لـ تتزٌكج.

                                                           

 ىي:و  األولوّية في الحضانة حقّ  ليا ليكون( وضع العمماء شروطًا عّدة يجب توّفرىا في األّم (1
 أن تكون مسممة.  .1
 أن تكون عاقمة ليس بيا جنون. .2
 أن تكون حّرة. .3
 أن تكون أمينة غير فاسقة. .4
 بأجنبّي.أن تكون األّم غير متزّوجة  .5
 اجتماع األبوين في وطن واحد. .6
 أن تكون مرضعة لمّطفل إذا كان بحاجة لذلك. .7

(. 448، 3/447)وما بعدىا(. األنصاري، أسنى المطالب  6/504)وضة ، الرّ الّنوويوما بعدىا(.  11/502)الماوردي، الحاوي 
قميوبي، حاشية قميوبي (. 230، 7/229)ياية ، النّ الّرمميوما بعدىا(.  5/194)، المغني الّشربيني(. 358، 8/357)حفة الييتمي، التّ 

(4/91.) 

(. 5/190)، المغني الّشربيني(. 8/353)حفة (. الييتمي، التّ 3/447)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/504)وضة ، الرّ الّنووي( (2
 (.4/89قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/225)ياية ، النّ الّرممي

(، 4/468)ارقطني (. سنن الدّ 2276(، برقم: )2/283)(. سنن أبي داود 6707(، برقم: )11/310)مسند اإلمام أحمد ابن حنبل، ( (3
 (.15763(، برقم: )8/7)، السنن الكبرى البييقي(. 3808برقم: )

، برقم: (33، 4/32)مخيص الحبير ، التّ العسقالني(. 265 /3) الرّايةيمعي، نصب الزّ  صّحح إسناده الحاكم، وىو حديث حسن.
 (.2187(، برقم: )7/244)األلباني، إرواء الغميل  .(1668)
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ابطالمطمب الرّابع: فروع   .الضَّ

نت األـٌ أكلى ممٌيز كحصؿ بينيا نزاع عمى حضانتو, كا إذا افترؽ الزكجاف ككاف ليما طفؿ غير .1

 .(1)أقدر عمى خدمتو, كما أٌنيا أكثر شفقة كصبران عميوبحضانتو؛ ألٌنيا 

األـٌ أكلى بحضانة ابنيا المجنكف إذا افترؽ الٌزكجاف؛ ألٌنيا أقدر عمى خدمتو كرعايتو, كما أٌنيا  .2

 . (2)عميو مف غيرىاكرحمة أكثر شفقة 

ـٌ تزكجت برجؿ أجنبي بعد انتياء عٌدتيا, فميس طٌمؽ رجؿ  .3 امرأتو ككاف لو طفؿ غير ممٌيز منيا, ث

 .(3)ليا المطالبة بحضانة ابنيا؛ ألٌنيا مشغكلة بحٌؽ زكجيا

ابطالمطمب الخامس: استثناءات   .الضَّ

ابطيستثنى مف ىذا   ما يأتي: الضَّ
ف تزٌكجت, كذلؾ فيما  .1 إذا تزٌكجت عـٌ الطفؿ أك ابف عٌمو أك مف ال يسقط حٌؽ األـٌ في الحضانة كا 

لو حٌؽ في الحضانة كيحٌؿ ليا الزكاج منو كرضي بذلؾ في األصٌح؛ ألٌف لو حٌقان في الحضانة, 
 .(4)فيككف أكثر شفقة كرحمة مف األجنبي

ف تزٌكجت, كذلؾ فيما إذا خالعت زكجيا عمى حضانة الٌطفؿ مٌدة  .2 ال يسقط حٌؽ األـٌ بالحضانة كا 
ـٌ تزٌكجت في تمؾ المٌدة, فإٌف حٌقيا ال يسقط بالحضانة لكف تككف باإلجارة ال بالقرابة معٌينة, ث

(5). 
؛ لكي يمحؽ كىي عكس ذلؾ ,أك مسممان, أك مأمكنان  ,إذا كاف األب حٌران يسقط حٌؽ األـٌ بالحضانة  .3

 .(6)باألحرار, كالمسمميف, كيبتعد عف كٌؿ ما يشٌكؿ خطران عميو
  .(7)األبكيف مف كفالتو, كجبت رعايتو عمى أبيو؛ ألٌف نفقتو كاجبة عميوإذا امتنع كٌؿ مف  .4

                                                           

(. 5/193)، المغني الّشربيني(. 8/356)حفة (. الييتمي، التّ 3/447)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/504)وضة ، الرّ الّنووي( (1
 (.4/90قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/228)ياية ، النّ الّرممي

 .الّسابقةالمصادر  ((2
(. 5/195)، المغني الّشربيني(. 8/358)حفة (. الييتمي، التّ 3/448)(. األنصاري، أسنى المطالب 6/506)وضة ، الرّ الّنووي( (3

 (.4/91قميوبي، حاشية قميوبي )(. 7/229)ياية ، النّ الّرممي
 (.7/230)ياية ، النّ الّرممي. الّسابقة( المصادر (4
 (.4/91قميوبي، حاشية قميوبي )(. 5/195)، المغني الّشربيني(. 3/448)(. األنصاري، أسنى المطالب 5/732)وضة ، الرّ الّنووي( (5

 (.483ظائر )يوطي، األشباه والنّ السّ  ((6
 المصدر الّسابق. ((7
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 :اٌخاذّح

 الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الٌصالحات, كالٌصالة كالٌسالـ عمى خير األناـ, كبعد:

خراجو بيذه الٌصكرة, أقٌدـ في  بعد أٌف مٌف اهلل سبحاف كتعالى عمٌي بإتماـ ىذا البحث المتكاضع كا 

 ىذه الخاتمة أىـٌ النتائج التي تكصمت إلييا مف خالؿ ىذا البحث مع تقديـ بعض الٌتكصيات. 

 أّواًل: أىم النتائج وأبرزىا:

فإٌنو يجمع الجزئٌيات كالفركع المتناثرة في أبكاب عمـ القكاعد كالٌضكابط الفقيٌية مف العمكـ الميٌمة,  .1

متعٌددة كيضعيا في قالب يتككف مف بعض الكممات كاأللفاظ, مٌما يعيف عمى حفظ الفقو كجمعو 

دكف عناء البحث في جميع الجزئٌيات, ال سٌيما مسائؿ األحكاؿ الٌشخصٌية؛ لكثرة سؤاؿ الٌناس 

 عنيا.

. كىذا ة في أبكاب متعددةجممة مف الفركع الفقييٌ  الصياغة يعـٌ  حكـ أغمبي محكـالقاعدة الفقيٌية:  .2

ابطالٌتعريؼ يراد بو   الفقيٌي مع تغيير )في أبكاب متعٌدة( كحصرىا في باب كاحد. الضَّ

إٌف القكاعد كالٌضكابط الفقيٌية أغمبٌية ليا استثناءات, كىذه االستثناءات ال تقدح في القاعدة أك   .3

ابط ابطيمنع دخكليا تحت القاعدة أك ؛ لكجكد صارؼ الضَّ  .الضَّ

 :أىـ قكاعد األحكاؿ الشخصيةمف  .4

أك ما اشتٌؽ  ال يصٌح عقد الٌنكاح إاٌل بمفًظ التزكيج أك اإلنكاح) .(الحرمةاألصؿ في األبضاع )

 يقبؿ ال الٌنكاح) .(بكليٌ  إالٌ  نكاح ال) .(ًنكاح شيادةً  مىقبكلىيٍ  بشاًىديف إالٌ  نكاح ال) .منيما(

 كتحؿٌ , ليا كتاب ال مف نكاح يحـر) .(بمير إالٌ  نكاح ال) .(التىأقيت يقبؿ ال الٌنكاح) .(الٌتعميؽ

 .(كتابٌية
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 :كتاب الٌنكاح ضكابطأىـ مف  .5

ميَّةو  ًخطبةي  تحؿٌ )  في كبائف كفاة مف لمعتٌدة كتعريضان , كتعريضا تصريحان  كعٌدةو  ٌنكاح عف خى

 بإجابًتو صيرّْحى  مىف ًخطبةً  عمى ًخطبةه  تحـر) .(رجعٌية أك لزكجة تعريض أك تصريح كال, األظير

 كالثٌيب سككتيا إٍذنييا البكر). (بككالة غيرىا كال, بإذف نفسيا امرأةه  تزكّْجي  ال) .(يترؾ أك يأذف لـ ما

 .(أيٌمو نكاح كالية لو ليس االبفً ) .(اإلرث في كالٌترتيب الٌتزكيج في العصبات ترتيب) .(تستأمر

 كالية لو ليس كالكافر, كافرة تزكيج كالية لو ليس المسمـ). (تبعان  األجانب نكاح كاليةي  لمسٍمطاف)

ًجرى  مف) .(مسممة تزكيج  لألٌكؿ فيي لكفأيف زٌكجت امرأة كؿٌ ). (بنكاح يستقؿٌ  ال لسىفو عميو حي

 الرَّضاع مف يحـر) .(الخؤكلة كلد أك العمكمة كلد تحت دخمت مف إال القرابة نساء تحـر) .(مٍنيما

ريمت ذكران  قٌدرت أيتيما امرأتيف كؿ بيف الجمع يحـر) .(الٌنسب مف يحـر ما  .(األخرل عميو حى

 مسقط الٌنكاح قبؿ لمفسخ المكجبة بالعيكب العمـ) .(نساء أربع مف أكثر جمع لو ليس الحر)

 .(لمخيار

 :الٌصداؽ كتاب أىـ ضكابطمف  .6

داقان  صحَّ  كثمنان  مبيعان  صحَّ  ما)  ضماف مضمكف القبض قبؿ الٌزكج يد في المعٌيف الٌصداؽ) .(صى

 يستىًقرٌ ) .(بيا يدخؿ لـ ما المؤىٌجؿ ال كالحاؿٌ  المعٌيف المير لقبض نفسيا حبس لمٌزكجة) .(عقد

 في بيا يرغب ما المثؿ مير) .(الٌصداؽ بفساد يفسد ال الٌنكاح) .(أحدىما بمكت أك بكطءو  المير

 كطء قبؿ لمطٌمقة) .(يشىٌطره كطالؽ ال كما, المير تسقط بسببيا أك منيا الكطء قبؿ الفرقة) .(مثمو

 .(كطالؽ بسببيا ال كفرقة, األظير في لمكطكءة ككذا, مير شطر يجب لـ إف متعةه 

 مف أىـ ضكابط القىٍسـ, كالخمع: .7

 بال بسبع زفاؼ عند جديدة بكره  تختص) .(القىٍسـ تستحؽ مطٌمقة تكف كلـ نفقتيا كجبت زكجة كؿ)

, في الخمع الٌصيغة صٌحت إذا) .(طالؽ الخمع بمفظ الفرقة) .(الخيار كليا بثالث كثٌيب, قضاء
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 الٌطالؽ يقع العكض كفسد, في الخمع الٌصيغة صٌحت إذا) .(بالمسٌمى الٌطالؽ يقع العكض كصحٌ 

 الخمع) .(رجعيان  الٌطالؽ كقع الٌطالؽ الزكج كنٌجز, في الخمع الٌصيغة فسدتً  إذا) .(المثؿ بمير

 .(شرطو بتحقؽ إالٌ  يقع ال عمى شرط المعٌمؽ

 مف أىـ ضكابط كتاب الطالؽ: .8

 تفكيض) .(بنٌية كبكناية, نٌية بال بصريحو الٌطالؽ يقع) .(مختاران  مكٌمفان  كاف إذا الزكج طالؽ ينفذ)

 في الٌطالؽ يحـر) .(التٌبعيض يقبؿ ال الٌطالؽ) .(طمقات ثالث لمحرٌ ) .(تمميؾ لمزكجة الٌطالؽ

 الجمع يحـر ممف معان  أكثر أك اثنتيف عمى الٌطالؽ يقع ال) .(كحيض, فيو جامع طير كؿٌ 

 .(كجكدىا دكف يقع لـ بصفة الٌطالؽ عٌمؽ مف كؿٌ ) .(بينيما

 :كالٌظيار, الٌرجعة كتاب ضكابطمف أىـ  .9

, طالقيا عدد استكفت, بعكض طمقت مبيمة لمكطكءة رجعة ال) .(التٌأقيت كال الٌتعميؽ تقبؿ ال الٌرجعة)

كميا الٌرجعٌية) .(لمحؿٌ  قابمة غير, عٌدتيا كانقضت  غير زكجة كؿ عمى يارالظٌ  يقع) .(الزكجات حكـ حي

 .(الٌطالؽ مشابية الٌظيار في المغٌمب)(. لمٌزكج حاٌل  تكف لـ بأنثى شيبّْيت بائف

 :كالرَّضاع, الًعدىد كتاب ضكابطمف أىـ  .10

 ذات حٌرة عٌدة) .(العٌدة تكجب المحتـر ماًئو استدخاؿ أك كطء بعد فسخ أك طالؽ مف فرقة كؿٌ )

ف لكفاة حائؿ حٌرة عدة) .(بالكضع تنقضي الحامؿ عٌدة) .(أطيار ثالثة أقراء  أربعة تكطأ لـ كا 

 أك مكتو يتيقف حتى نكاح لزكجتو فميس خبره كقطع غاب مف) .(بميالييا أياـ كعشرة أشير

 رضعات خمس مف أقؿٌ  في ليس) .(التحريـ ثبت الٌرضاع مف الٌتغذية حصمت متى) .(طالقو

 .(تحريـ
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 :كالحضانة, الٌنفقاتمف أىـ ضكابط كتاب  .11

 إذا الٌنكاح فسخ لمٌزكجة) .(لمحامؿ الحامؿ البائف نفقة) .(لناشز نفقة ال) .(بالٌتمكيف الٌنفقة تجب)

 .(تىنكح لـ ما ممٌيز غير بحضانة أكلى األـٌ ) .(معسر نفقة عف الٌزكج عجز

 ثانيًا: توصيات البحث:

ـٌ بياف أىـٌ النتائج في ىذا البحث, فإٌف الباحث يكصي باآلتي:  بعد أف ت

 حيث إفٌ أكصي باستخراج ما تبٌقى مف القكاعد كالٌضكابط الفقيٌية مف مسائؿ األحكاؿ الٌشخصية,  .1

يعٌرج عمى  , كما أٌنو لـلألىـ ىذا البحث لـ ييدؼ إلى حصرىا, بؿ استخراجيا عمى سبيؿ االنتقاء

 بابي اإليالء كالٌمعاف.

أكصي باستخراج القكاعد كالٌضكابط الفقيٌية مف جميع أبكاب الفقو في المذىب الٌشافعٌي خاٌصة  .2

 مسائؿ األحكاؿ الٌشخصٌية.بكجميع المذاىب الفقيٌية عاٌمة, كعدـ االكتفاء 

خراجيا عمى شكؿ قكاعد كضكابط لتككف مرجعان يت .3 كطمبة  المفتكفداكلو ترتيب بعض كتب الفقو كا 

 العمـ, كيميد الطريؽ لدراسة الفقو عف طريؽ بناء الفركع عمى األصكؿ.

كختامان أسأؿ اهلل العمٌي العظيـ أف يجعؿ ىذا العمؿ المتكاضع في ميزاف حسناتي, كأف يجعمو خالصا 

لكجيو الكريـ, فما كاف مف صكاب فمف اهلل كحده, كما كاف مف خطأ فمٌني كمف الٌشيطاف, كاهلل مف كراء 

 القصد. 
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 فٙشط ا٠٢اخ

 رقـ الصفحة رقـ اآلية السكرة اآلية

 2 127 البقرةچ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ 

 156 187 البقرةچ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پچ 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺچ 

چ ڦ

 205 226 البقرة

 ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ  ڃ ڃچ 

 چ ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

, 217, 205 228 البقرة

220 

 245, 175 229 البقرة چہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھچ 

 ھ ھ ھ ہ ہہ ہچ 

 يئ ىئ مئ حئ جئ  ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ....ھے

چ جبحب

, 229 البقرة

230 

157 ,180 

 ىب مب خب جبحب يئ ىئ مئ حئ جئ  ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆچ 

چ ىثيث مث جث يت ىت  مت خت حت جت يب

 202 230 البقرة

 245 231 البقرة  چ ٺٺ ٺ ڀ ڀچ 

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌچ 

 چ کگ ک ک ک ڑ

 74, 53 232 البقرة

203 
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 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ 

 چڀڀ پ

 225 432 البقرة

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤچ 

چڃچ  ڃ ڃ

 68 235 البقرة

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ  ۀ ڻ ڻ ڻچ 

 چھ

 146, 136 236 البقرة

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ  ۀ ڻ ڻ ڻچ 

   ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮼ ﮽....ھے

 چ      

, 236 البقرة

237 

146 

 

 204, 146 241 البقرةچ ک ک ڑ ژڑ ژ ڈچ 

 19, 16 275 البقرةچڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹچ

 18 282 لبقرةاچ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائائ ى ىچ 

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌچ 

 ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک

چ ڻ ڻ ں

 114 3 ساءالنٌ 

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻچ 

چ ۓ ۓ

 129, 122 4 ساءالنٌ 
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 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭچ 

چۉ  ۉ ۅ ۅ ۋ

 93 5 ساءالنٌ 

 ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦچ 

چ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 204 14 ساءالنّ

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿچ 

 چ ڦ ڤ ڤ ڤ

 132 21 ساءالنٌ 

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍچ 

چ ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 100, 98 23 ساءالنٌ 

 گ ک ک ک کچ 

چ گ

 104 23 ساءالنٌ 

 ڳ ڳ ڳ ڳ  گ گچ

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ  ڱ ڱ

چ ہ ۀ ۀ  ڻ

 111, 108 23 ساءالنٌ 

 110 43 ساءالنّچ﮳ ﮲ ۓ ۓ  ے ے ھ ھچ 

 ٹ ٹ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ چ

 چٹٹ

 123 24 ساءالنٌ 

 18 91 ساءالنٌ چ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ 
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 90 33 األنفالچ ےۓ ے ھ ھ ھچ 

 ب 7 إبراىيـ چڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤچ

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹچ 

چڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 44 6, 5 المؤمنكف

 ﮷ ﮶ ﮵  ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھچ 

چ  ﮾ ﮽ ﮼ ﮺﮻ ﮹ ﮸

 205 6 كرالنٌ 

 2 60 كرالنٌ چ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹچ 

 ۅ  ۋ ۋ ٴۇ ۈ  ۈ ۆ ۆ ۇ  ۇ ڭچ 

چ ۉۉ ۅ

 123 27 القصص

 99 6 األحزابچ ۋۅ ۋ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇچ 

 ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھچ 

چ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴

 175, 146 28 األحزاب

 46 33 األحزابچژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌچ 

 ڈ  ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇچ 

 گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

چڳ ڳ گ

 217, 202 49 األحزاب

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳچ 

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

چۓ ے ے ھ ھ

 100 50 األحزاب
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 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇچ 

 چ ڳ گ گ گ کگ ک ک ڑک ڑ ژ

 211 3 المجادلة

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ 

چپڀ

 187, 178 1 الؽالطٌ 

 175 2 القالط  چڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇچ 

 222 4 الؽالطٌ  چوئۇئ  وئ ەئ ەئ ائ ائ چ

  پ پ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ 

 چ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ   ڀ ڀ ڀڀ

 241 6 الؽالطٌ 
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 فٙشط األؼاد٠س

 رقـ الصفحة الحديث

 83 ألحقكا الفرائض بأىميا, فما بقي فيك أًلىٍكلى رجؿ ذكر()

 115 أمسؾ أربعان كفارؽ سائرىف()

 172 (إف اهلل كضع عف أمتي الخطأ, كالنسياف, كما استكرىكا عميو)

 245 بينيما( )يفرؽ امرأتو: عمى ينفؽ ما يجد ال الرجؿ في قاؿ  أٌف الٌنبي)

نيا بمياؿ, زكجيا كفاة بعد نفست األسممية سبيعة إف)  لرسكؿ ذلؾ ذكرت كا 

 تتزكج( أف فأمرىا , اهلل

223 

 153 (إف شئت زدتؾ, كحاسبتؾ بو, لمبكر سبع, كلمثيب ثالث)

 249 تىٍنًكحي( لـ ما بو أحؽٌ  أنت)

 16, 16 (يات...ما األعماؿ بالنٌ إنٌ )

رة عٍ , كقد كانت إحداكف في الجاىمية ترمي بالبى ةإنما ىي أربعة أشير كعشر )

 (عمى رأس الحكؿ

226 

كمف باع بيعا مف رجميف فيك  ,اف فيي لألكؿ منيماما امرأة زكجيا كليٌ أيٌ )

 (لألكؿ منيما

95 

يا فنكاحيا باطؿ فنكاحيا باطؿ فنكاحيا أيما امرأة نكحت بغير إذف كليٌ )
 (...فإف دخؿ بيا فميا المير بما استحؿ مف فرجيا ,باطؿ

53 ,75 ,87 , 

 123, 60 (اذىب فالتمس كلك خاتما مف حديد)

 230 المجاعة( مف الٌرضاعة فإٌنما إخكانكف, مف انظرف)

 235 سنيف( تسع بنت كأنا بي كبنى سنيف, لست  اهلل رسكؿ تزكجني)
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يستيقظ, كعف الصبي حتى يحتمـ, رفع القمـ عف ثالثة: عف النائـ حتى )

 (كعف المجنكف حتى يعقؿ

172 

كـ أخذتمكىف بأماف اهلل, كاستحممتـ فركجيف بكممة ساء, فإنٌ فاتقكا اهلل في النٌ )

 (اهلل

47 ,151 

 ,ا مثؿ الذم قضيتكاشؽ امرأة منٌ  نتً بً  عى كى رٍ في بً  قضى رسكؿ اهلل )

 (ففرح بيا ابف مسعكد

133 ,137 ,

140 

ـٌ نسخف, كاف ) عات معمكمات يحٌرمف, ث فيما أنزؿ مف القرآف: عٍشري رضى

 كىٌف فيما يقرأ مف القرآف(بخمسو معمكمات, فتكفي رسكؿ اهلل

232 

و ()  44 كؿ المسمـ عمى المسمـ حراـ, دميو كماليو كعرضي

 19, 16 كؿ مسكر حراـ()

 111 كال ابنة األخت عمى الخالة ( ,ة عمى بنت األخال تنكح العمٌ )

 18 (ال ضرر كال ضرار)

نكاح عمى غير ذلؾ فيك  عدؿ, كما كاف مفٍ  مٍ ال نكاح إال بكلي كشاىدى )
 (لو مف ال كليٌ  باطؿ, فإف تشاجركا فالسمطاف كليٌ 

50 

 191, 111 تيا, كال بيف المرأة كخالتيا(ال يجمع بيف المرأة كعمٌ )

إف شاء  تطير, ثـٌ  تحيض ثـٌ  يا حتى تطير, ثـٌ كٍ مسً يي لً  ثـٌ راجعيا, يي فمٍ  هي رٍ مي )

ف شاء طمؽ قبؿ أفٍ   (.....يمس, أمسؾ بعد, كا 

187 

 193 (حؿ حراماأـ حالال أك إال شرطا حرٌ , المسممكف عند شركطيـ)

 199, 56 (عف بيع الحصاة, كعف بيع الغرر نيى رسكؿ اهلل )

 44  (ككيؼ كقد قيؿ, دعيا عنؾ)
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فٌ اس, إني قد كنت أذنت لكـ في االستمتاع مف النٌ أييا النٌ يا ) اهلل  ساء, كا 
 (........ـ ذلؾ إلى يـك القيامة,قد حرٌ 

58 ,200 

 104 الٌنسب(اعة ما يحـر مف ضى يحـر مف الرَّ )

 245 بينيما, فقيؿ لو: سٌنة, قاؿ: سٌنة( يفرؽ)

 

 

 

 فٙشط ا٢شاس:

 رقـ الصفحة اسـ الصحابي اآلثار

 227 عمي بف أبي طالب حتى يأتييا مكت أك طالؽ(امرأة ابتميت فمتصبر, )

 194, 17 عمر بف الخطاب  (عند مقاطع حقكقيـ شرطيـعمى  المسممكف)
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 اٌفم١ّٙحٛاتػ فٙشط اٌمٛاػذ ٚاٌعَّ 

 رقم الصفحة الفقيّية القاعدة

 43 .الحرمةاألصؿ في األبضاع 

 46 .أك ما اشتٌؽ منيما التزكيج أك اإلنكاحال يصٌح عقد الٌنكاح إاٌل بمفًظ 

 49 ال نكاح إاٌل بشاًىديف مىقبكلىٍي شىيادًة ًنكاح.

 52 ال نكاح إاٌل بكلٌي.

 56 الٌنكاح ال يقبؿ التعميؽى.

 58 .التىأقيت يقبؿ ال الٌنكاح

 60 .بمير إالٌ  نكاح ال

 63 .كتابٌية كتحؿٌ , ليا كتاب ال مف نكاح يحـر

ابط   الفقيي الضَّ

ميَّةو  ًخطبةي  تحؿٌ   مف لمعتٌدة كتعريضان , كتعريضا تصريحان  كعٌدةو  ٌنكاح عف خى

 .رجعٌية أك لزكجة تعريضان  أك تصريحان  كال, األظير في كبائف كفاة

67 

رّْحى بإجابًتو ما لـ يأذف أك يترؾ.  70 تحـر ًخطبةه عمى ًخطبًة مىف صي

 74 .بككالة غيرىا كال, بإذف نفسيا امرأةه  تزكّْجي  ال

 77 .تستأمر الثٌيبك البكر إٍذنييا سككتيا 

 81 رتيب في اإلرث.زكيج كالتٌ ترتيب العصبات في التٌ 

 85 كالية نكاح أيٌمو. ليس لو البفً ا

 87 . تبعان لمسٍمطاف كاليةي نكاح األجانب 
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 90 .مسممة تزكيج كالية لو ليس كالكافر, تزكيج كافرة يةكال ليس لو لمسمـا

ًجرى عميو لسىفو ال يستقٌؿ بنكاح.  92  مف حي

 95 .مٍنيما لألٌكؿ فيي لكفأيف زٌكجت امرأة كؿٌ 

 98 تحـر نساء القرابة إال مف دخمت تحت كلد العمكمة أك كلد الخؤكلة.

 103 يحـر مف الرَّضاع ما يحـر مف الٌنسب.

 108 .البنات يحـر باألٌميات كالدخكؿ, األٌميات يحٌرـ البنات عمى العقد

ريمت عميو األخرل.  110 يحـر الجمع بيف كؿ امرأتيف أيتيما قٌدرت ذكران حى

 114 ليس لمحر جمع أكثر مف أربع نساء.

 117 .لمخيار المكجبة لمفسخ قبؿ الٌنكاح مسقط العمـ بالعيكب

داقان.  122 ما صحَّ مبيعان كثمنان صحَّ صى

 126 القبض مضمكف ضماف عقد.الٌصداؽ المعٌيف في يد الٌزكج قبؿ 

 129 لمٌزكجة حبس نفسيا لقبض المير المعٌيف كالحاٌؿ ال المؤىٌجؿ ما لـ يدخؿ بيا.

 132 أك بمكت أحدىما. يستىًقٌر المير بكطءو 

 136 الٌنكاح ال يفسد بفساد الٌصداؽ.

 140 .في مثمو امير المثؿ ما يرغب بي

 142 .هالمير, كما ال كطالؽ يشىٌطر الفرقة قبؿ الكطء منيا أك بسببيا تسقط 

لمطٌمقة قبؿ كطء متعةه إف لـ يجب شطر مير, ككذا لمكطكءة في األظير, 

 كطالؽ. كفرقة ال بسببيا

145 

 150 كؿ زكجة كجبت نفقتيا كلـ تكف مطٌمقة تستحؽ القىٍسـ.
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 153 تختص بكره جديدة عند زفاؼ بسبع بال قضاء, كثٌيب بثالث كليا الخيار.

 156 .الفرقة بمفظ الخمع طالؽ

 159 , كصٌح العكض يقع الٌطالؽ بالمسٌمى.في الخمع إذا صٌحت الٌصيغة

 162 , كفسد العكض يقع الٌطالؽ بمير المثؿ.في الخمع إذا صٌحت الٌصيغة

 165 , كنٌجز الزكج الٌطالؽ كقع الٌطالؽ رجعيان.في الخمع إذا فسدًت الٌصيغة

 167 .إاٌل بتحقؽ شرطوالخمع المعٌمؽ ال يقع 

 171 ينفذ طالؽ الزكج إذا كاف مكٌمفان مختاران.

 174 يقع الٌطالؽ بصريحو بال نٌية, كبكناية بنٌية.

 178 .تفكيض الٌطالؽ لمزكجة تمميؾ

 180 .طمقات ثالث لمحرٌ 

 182 الٌطالؽ ال يقبؿ التٌبعيض.

 186 .كحيض طير جامع فيو يحـر الٌطالؽ في كؿٌ 

 191 الٌطالؽ عمى اثنتيف أك أكثر معان ممف يحـر الجمع بينيما.ال يقع 

 193 كٌؿ مف عٌمؽ الٌطالؽ بصفة لـ يقع دكف كجكدىا.

 199 الٌرجعة ال تقبؿ الٌتعميؽ كال التٌأقيت.

استكفت عدد طالقيا, كانقضت  ال رجعة لمكطكءة مبيمة طمقت بعكض,

 عٌدتيا, غير قابمة لمحٌؿ.

201 

كميا حكـ الزكجات.الٌرجعٌية   204 حي

 208 .لمٌزكج حاٌل  تكف لـ بأنثى شيبّْيت بائف غير زكجة كؿ عمى الظيار يقع
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 211 .الٌطالؽ مشابية الٌظيار في المغٌمب

كٌؿ فرقة مف طالؽ أك فسخ بعد كطء أك استدخاؿ ماًئو المحتـر تكجب 

 العٌدة.

216 

 219 .ذات أقراء ثالثة حٌرةعٌدة 

 222 .بالكضع تنقضي الحامؿ عٌدة

ف لـ تكطأ حٌرةعدة   225 .أربعة أشير كعشرة أياـ بميالييا حائؿ لكفاة كا 

 227 .طالقو أك مكتو يتيقف حتى نكاح لزكجتو فميس خبره كقطع غاب مف

 230 متى حصمت الٌتغذية مف الٌرضاع ثبت التحريـ.

 232 ليس في أقٌؿ مف خمس رضعات تحريـ.

 235 بالٌتمكيف.تجب الٌنفقة 

 238 ال نفقة لناشز.

 241 نفقة البائف الحامؿ لمحامؿ.

 244 لمٌزكجة فسخ الٌنكاح إذا عجز الٌزكج عف نفقة معسر.

 248 األـٌ أكلى بحضانة غير ممٌيز ما لـ تىنكح.
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 :فٙشط اٌّصادس ٚاٌّشاظغ

 .القرآف الكريـ 
 صحيح ابن حّبان ىػ(, 354, محمد بف حباف بف أحمد بف حباف الدارمي البيستي )ت: البيستي

 (.1993 -1414: 2بيركت, )ط –, تحقيؽ: شعيب األرنؤكط, مؤسسة الرسالةبترتيب ابن بمبان
 إرواء الغميل في تخريج أحاديث منار ىػ(, 1420: تلباني, محمد ناصر الديف األلباني )األ

 ـ(.1985 - ىػ1405: 2)طبيركت,  –المكتب اإلسالمي ,السبيل
 دار , في شرح روض الّطالب أسنى المطالب ،(ىػ926: تزكريا بف محمد بف زكريا )نصارم,األ

 .الكتاب اإلسالمي
 اإلحكام في أصول األحكامىػ(, 631مدم, عمي بف أبي عمي بف محمد بف سالـ الثعمبي )ت: اآل ,

 دمشؽ.  -تحقيؽ: عبد الرزاؽ عفيفي, المكتب اإلسالمي, بيركت
 كشركة  ,د, مكتبة الرشةالقواعد الفقييّ باحسيف, د. يعقكب بف عبد الكىاب )معاصر(, ال

  ـ(.1998 -ىػ 1418: 1)طالرياض,  –الرياض
 ًمٌي )بجيرمي,ال ٍيرى حاشية )التجريد لنفع العبيد ىػ( 1221: تسميماف بف محمد بف عمر البيجى

 .(ـ1950 -ىػ1369, )مطبعة الحمبي(, البجيرمي عمى شرح المنيج
 الجامع ىػ(, 256بخارم, محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة بف بردزبة البخارم )ت: ال

المنصكرة,  -, مكتبة اإليمافوسننو وأيامو الصحيح المسند المختصر من حديث رسول اهلل 
 ـ(. 2003 -ىػ1423)

 1)طبيركت,  –, دار بف حـزنظرية التقعيد األصوليبداريف, د. أيمف عبد الحميد )معاصر(, ال :
 ـ(.2006 -ىػ1427

 في الفرق  االعتناء ,ىػ(1062)ت:  بدر الٌديف محمد بف أبي بكر بف سميماف بكرم,ال
 -العممٌيةكالٌشيخ عمي محمد معٌكض, دار الكتب  -, تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد المكجكدواالستثناء
.ـ(1991 -ىػ1411: 1بيركت, )ط

 دقائق أولي  ,ىػ(1051: تبيكتي, منصكر بف يكنس بف صالح الديف ابف حسف بف إدريس )ال
 -ىػ 1414 :1, )طعالـ الكتب, النيى لشرح المنتيى المعروف بشرح منتيى اإلرادات

 .(ـ1993
 كّمّيةالفقو ال يضاح قواعدإالوجيز في  بكرنك, آؿ محمد بف أحمد بف صدقي د. محمدبكرنك, ال 

  .ـ(1996 -ىػ1416 :4)ط بيركت, -الرسالة , مؤسسة(86)
 مؤسسة الفقيٌية, مكسكعة القكاعد آؿ بكرنك بف محمد بكرنك, د. محمد صدقي بف أحمدال ,

 ـ(. 2002 -ىػ1424: 1)طبيركت,  -الرسالة
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 محمد تحقيؽ: , السنن الكبرىىػ( 458: تبييقي, أبك بكر أحمد بف الحسيف بف عمي البييقي )ال
 . (ـ2003 -ىػ1424 :3)طبيركت  -دار الكتب العممية,عبد القادر عطا

 تحقيؽ: سنن الّترمذي, ىػ(279: ت)رمذم السمميأبك عيسى محمد بف عيسى التٌ رمذم, تٌ ال ,
 .بيركت -دار إحياء التراث العربي, أحمد محمد شاكر

 شرح التمويح عمى التوضيح لمتن التنقيح ىػ(, 793تفتازاني, سعد الديف مسعكد بف عمر )ت: ال
 -ىػ1416: 1)ط بيركت, -دار الكتب العممية, تحقيؽ: زكريا عميرات ,في أصول الفقو

  .)ـ1996
 1)ط بيركت, –الكتب العممٌية, دار التعريفاتىػ(, 816جرجاني, عمي بف محمد الشريؼ )ت: ال :

 .)ـ1983 -ىػ1403
 غياث األمم في التياث ىػ(, 478جكيني, عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يكسؼ بف محمد ) ت: ال

 ىػ(.1401: 2)طمكتبة إماـ الحرميف,  ,, تحقيؽ: عبد العظيـ الديبالظمم
 2:ط, )دمشؽ -الفكر دار, واصطالحا لغة الفقيي القاموس, جيب أبك سعدم, جيب أبك ,

 (.ـ1988= ىػ 1408
  بن حنبل أحمد اإلمام مسند, ىػ(241: تأبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ ) ,حنبؿابف ,

 . (ـ2001 -ىػ1421 :1بيركت, )ط -مؤسسة الرسالة,عادؿ مرشد -شعيب األرنؤكطتحقيؽ: 
 غمز عيون البصائر في شرح األشباه ىػ(, 1098حمكم, أحمد بف محمد مكي الحنفي )ت: ال

 ـ(.1985 -ىػ1405: 1)طبيركت,  –العممية, دار الكتب والنظائر
 سنن ىػ(, 385ارقطني, أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم الدارقطني )ت: دٌ ال

, تحقيؽ: شعيب االرنؤكط, حسف عبد المنعـ شمبي, عبد المطيؼ حرز اهلل, أحمد الّدارقطني
 ـ(.2004 -ىػ1424: 1بيركت )ط -برىكـ, مؤسسة الرسالة

  سنن أبي داود, ىػ(275: تسميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير السًّْجٍستاني )داكد, أبك ,
  بيركت. -المكتبة العصرية, محمد محيي الديف عبد الحميد

 نياية المحتاج إلى  ,ىػ(1004: تحمد بف أبي العباس أحمد بف حمزة )أ يفشياب الدٌ ممي,رٌ ال
 . (,ـ1984 -ىػ1404, )بيركت -دار الفكر, شرح المنياج

 مطبعة قعيد الفقيي وأثرىا في اختالف الفقياءة التّ نظريّ  رككي, د. محمد الرككي )معاصر(,ال ,
 ـ(. 1994 -ىػ1414: 1)طالدار البيضاء,  –جاح الجديدة النٌ 

 ة وتطبيقاتيا في المذاىب القواعد الفقييّ ) معاصر(,  زحيمي, د. محمد مصطفى الزحيميال
 ـ(.  2006 -ىػ1427: 1)طدمشؽ,  –, دار الفكراألربعة

 ىػ1418: 1)طدمشؽ,  –زرقا, مصطفى احمد الزرقا, المدخؿ الفقيي العاـ, دار القمـ ال- 
 ـ(.1998
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 القواعد المنثكر في  ,ىػ(794: تأبك عبد اهلل بدر الديف محمد بف عبد اهلل بف بيادر )ركشي,ز ال
 . (ـ1985 -ىػ 1405 :2, )ط, كزارة األكقاؼ الككيتيةةالفقييّ 

 تحقيؽ: د. محمد محمد البحر المحيط في أصول الفقوزركشي, محمد بف عبد اهلل بف بيادر, ال ,
 .(ـ2000 -ىػ1421)بيركت,  -تامر, دار الكتب العممية

 األعالمىػ(, 1396)ت:  يف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس الدمشقيزركمي, خير الدٌ ال ,
 ـ(. 2007: 17)طبيركت,  –دار العمـ لممالييف

  (, دار الفكر العربي. 10زىرة, محمد أبك زىرة, أصكؿ الفقو )أبك 
 ,بيركت,  -, مؤسسة الٌرسالةالوجيز في أصول الفقو (,ق1435د. عبد الكريـ زيداف) زيداف

  .ـ(1996 -ىػ1417: 5)ط
 نصب الراية ىػ( 762: تجماؿ الديف أبك محمد عبد اهلل بف يكسؼ بف محمد الزيمعي )يمعي,زٌ ال

 :1)ط ,بيركت -مؤسسة الرياف لمطباعة كالنشر, محمد عكامة, تحقيؽ: اليدايةألحاديث 
 . (ـ1997 -ىػ1418

  دار ظائراألشباه والنّ ىػ(, 771) ت:  عمي السبكييف عبد الكىاب بف بكي, تاج الدٌ سٌ الابف ,
 ـ(.1991 -ىػ1411: 1)طبيركت,  –ةالكتب العمميٌ 

  طبقات الشافعية الكبرىىػ (, 771السبكي )ت:  عميبكي, تاج الديف عبد الكىاب بف سٌ الابف ,
شر باعة كالنٌ دار ىجر لمطٌ  ,تحقيؽ: د. محمكد محمد الطناحي, د. عبد الفتاح محمد الحمك

  .ىػ(1413: 2)طكزيع, كالتٌ 
 سنن , (ىػ227: ت) الجكزجاني الخراساني شعبة بف منصكر بف سعيد عثماف أبك,الجكزجاني

-ىػ1403 :1اليند, )ط -السمفية األعظمي, الدار الرحمف تحقيؽ: حبيب, سعيد بن منصور
 . ـ(1982

 دار الكتب  ,ظائراألشباه والنّ ىػ(, 911يف عبد الرحمف بف أبي بكر ) ت: يكطي, جالؿ الدٌ سٌ ال
 ـ(.1990 -ىػ1411: 1)طبيركت,  –ةالعمميٌ 

 الكتب العمميةدار , مسندال, ىػ(204: ت) الٌشافعيأبك عبد اهلل محمد بف إدريس افعي, شٌ ال- 
 . (ىػ1400, )بيركت

 دار المعرفة األمىػ (, 204افعي, أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس الشافعي ) ت: شٌ ال ,– 
 (.142 -1ظائر )يكطي, األشباه كالنٌ ـ(. السٌ 1990ىػ/1410بيركت, )

  ,)ريعة الشّ ة في وابط الفقييّ والضّ  كّمّيةالقواعد الشبير, د. محمد عثماف شبير )معاصر
 ـ(.2007 -ىػ1428: 2)طعماف,  -فائس, دار النٌ ةاإلسالميّ 
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 مغني المحتاج إلى معرفة  ,ىػ(977: تمحمد بف أحمد الخطيب الشربيني الشافعي )ربيني,شٌ ال
 -الشيخ شريؼ عبد اهلل, دار الحديث -د. محمد محمد تامر, تحقيؽ: معاني ألفاظ المنياج

 . ـ(2006 -ىػ1427القاىرة, )
 إرشاد الفحول إلي تحقيق ىػ(, 1250: تككاني, محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل )شٌ ال

 -ىػ1419: 1ط), تحقيؽ: الشيخ أحمد عزك عناية, دار الكتاب العربي, من عمم األصول الحقّ 
  .(ـ1999

 جامع البيان في تأويل القرآن ,ىػ(310: تحمد بف جرير بف يزيد بف كثير الطبرم )مبرم,طٌ ال ,
 .(ـ2000 -ىػ1420 :1بيركت, )ط -مؤسسة الرسالة, أحمد محمد شاكرتحقيؽ: 

  تار عمى الدر ححاشية رد المىػ(, 1307)ت:  أحمد بف عبد الغني بف عمرعابديف, ابف
 .(ـ2000 -ىػ1421, )دار الفكر لمطباعة كالنشر, المختار شرح تنوير األبصار

 تحقيؽ: حبيب الرحمف  ,فالمصنّ , عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميرم اليماني, الصنعاني
 . (ىػ1403: 2ط)اليند,  -األعظمي, المجمس العممي

  مكتبة قواعد األحكام في مصالح األنامعز الديف عبد العزيز بف عبد السالـ, عبد الٌسالـ, ابف ,
 ـ(.1991 -ىػ1414القاىرة, ) –الكميات األزىرية 

  ,ىذا . )بين األصالة والتوجيو الفقيّيةالقواعد , )معاصر( محمد حسف عبد الغٌفارعبد الغفار
 .(الكتاب عبارة عف دركس لصاحبو مكجكد عمى المكتبة الشاممة

 حاشية العطار عمى شرح الجالل ، ىػ(1250ار, حسف بف محمد بف محمكد الشافعي )ت: عطٌ ال
 بيركت. –العممية , دار الكتب المحمي عمى جمع الجوامع

 مخيص التّ  ,ىػ(852: تأبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف حجر العسقالني ),العسقالني
 -ىػ1419 :1بيركت,)ط -دار الكتب العممية, الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير

 . (ـ1989
 صحيح شرح الباري فتح الٌشافعي, العسقالني الفضؿ أبك حجر بف عمي بف أحمد,العسقالني 

 .ىػ(1379) بيركت, -المعرفة , دارالبخاري
 تحقيؽ:  ,ىب في أخبار من ذىبشذرات الذّ  كرم الدمشقي,, عبد الحي بف أحمد العابف العماد

 . ـ(1986 -ىػ1406: 1, )طبيركت دمشؽ, –ابف كثيردار  محمكد األرناؤكط,
 البيان في ىػ(, 558عمراني, أبك الحسيف يحيى بف أبي الخير بف سالـ العمراني اليمني )ت: ال

 -ىػ1421: 1جدة, )ط -, تحقيؽ: قاسـ محمد النكرم, دار المنياج افعيمذىب اإلمام الشّ 
 . )ـ2000

 تحقيؽ: الٌشحات إحياء عموم الدينىػ(, 505اإلماـ أبي حامد محمد بف محمد )ت: غزالي, ال ,
 .ـ(1996 -ىػ1417: 1المنصكرة, )ط -الطحاف كعبد اهلل المنشاكم, مكتبة اإليماف
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 تحقيؽ: أحمد الوسيط في المذىبىػ(, 505, أبك حامد محمد بف محمد الغزالي )ت: الغزالي ,
  ىػ(.1417: 1القاىرة, )ط –محمكد إبراىيـ, محمد محمد تامر, دار السالـ

 دار البشائر ةالفوائد الجنيّ  ىػ(,1410محمد ياسيف بف عيسى الفاداني المٌكي )ت:  ,الفاداني ,
 (. 193 –1ة ). الٌزحيمي, القكاعد الفقييٌ ـ(1996 -ىػ1417: 2بيركت, )ط -اإلسالمٌية

  تحقيؽ: عبدمعجم مقاييس الّمغة ىػ(,395زكريا ) بف فارس بف أحمد الحسيف أبكفارس, ابف , 
 . ـ(1979 - ىػ1399ىاركف, دار الفكر, ) محمد السالـ

 6)طبيركت,  –, مؤسسة الرسالةالقاموس المحيطىػ(, 817فيركزآبادم, محمد بف يعقكب )ال :
 .)ـ1998 -ىػ1419

 رح الكبيرالمنير في غريب الشّ  المصباحىػ(, 770)ت:  كمي, أحمد بف محمد بف عميفيٌ ال ,
 .بيركت –ةالمكتبة العمميٌ 

  1)طبقات الشافعية شيبة, أبك بكر بف أحمد بف محمد بف عمر بف قاضي شيبة, ابف قاضي – 
ق(. الزركمي, 1407: 1)طبيركت,  -عالـ الكتب ,(, تحقيؽ: الحافظ عبد العميـ خاف255

 (.160 – 4األعالـ )
 الجامع ألحكام  ,ىػ( 671: تأبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر القرطبي )قرطبي,ال

براىيـ تحقيؽ: , نآالقر   -ىػ1384 :2, )طالقاىرة -دار الكتب المصرية, طفيشاأحمد البردكني كا 
 .(ـ1964

 ,دار,معجم لغة الفقياء قنيبي )معاصراف(, صادؽ حامد -قمعجي ركاس محمدقمعجي كقنيبي 
 ـ(.1988 -ىػ1408 :2كالتكزيع, )ط كالنشر لمطباعة الٌنفائس

  ,ىػ1415, )بيركت -دار الفكر, حاشية قميوبيىػ(, 1069)ت:  أحمد سالمة القميكبيقميكبي- 
شرح العالمة جالؿ الديف المحمي عمى منياج الطالبيف لمشيخ محيي ) الكتاببأعمى  .ـ(1995
 حاشية أحمد البرلسي عميرة(.) كبأسفؿ الكتاب (الٌنككمالديف 

 (, ىػ774: ت) الدمشقي ثـ البصرم القرشي كثير بف عمر بف إسماعيؿ الفداء أبك, كثير ابف
 – التأليؼ دار مطبعة, الكاحد عبد مصطفى: تحقيؽ(, بعدىا كما 1/61) األنبياء قصص
 (.ـ1968-ىػ1388: 1ط, )القاىرة

 تحقيؽ: عدناف دركيش, محمد  ,اتالكميّ ىػ(, 1094كفكم, أيكب بف مكسى محمد الحسيني )ت: ال
  .بيركت –مؤسسة الرسالة  ,المصرم

  محمد , تحقيؽ: سنن ابن ماجو ,ىػ(273: ت)اهلل محمد بف يزيد القزكيني أبك عبد, ماجوابف
 دار إحياء الكتب العربية., فؤاد عبد الباقي
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 ىػ(, 450ماكردم, أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم )ت: ال
دار الكتب الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد,  ,, تحقيؽ: الشيخ عمي محمد معكضالحاوي الكبير

 ـ(.1999 -ىػ1419: 1)ط ,بيركت –العممية
  مجمع المغة العربية بالقاىرة )إبراىيـ مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد

 عكة., دار الدٌ الوسيط المعجمالنجار(, 
 المباب في الفقو الشافعيىػ(, 415محاممي, أحمد بف محمد بف أحمد بف القاسـ الٌضبي )ت: ال ,

 ىػ(.1416: 1المدينة المنكرة. )ط -تحقيؽ: عبد الكريـ بف صنيتاف العمرم, دار البخارم
 في الزكية ورالنّ  شجرة(, ىػ1360: ت) سالـ ابف عمي بف عمر بف محمد بف محمد, مخمكؼ 

 (.ـ2003-ىػ1424: 1ط, )بيركت-العممية الكتب دار, المالكية طبقات
  :المسند الصحيح المختصر ىػ(, 261مسمـ, مسمـ بف الحجاج بف مسمـ القشيرم النيسابكرم )ت

 ـ(. 2007 -ىػ1427: 1)طالقاىرة,  –, مكتبة مصربنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل 
  عبد اهلل تحقيؽ:  ,الفروع ,ىػ(763: تأبك عبد اهلل محمد بف مفمح بف محمد بف مفرج ) مفمح,ابف

  (.مػ 2003 -ىػ 1424 :1بيركت, )ط -مؤسسة الرسالة, المحسف التركيبف عبد 
 تحقيؽ: د. أحمد بف عبداهلل بف حميدالقواعدىػ(, 758مٌقرم, محمد بف محمد بف أحمد )ت: ال ,, 

 مكة المكرمة. –القرل جامعة أـٌ 
 تحقيؽ:  ,في قواعد الفقو األشباه والّنظائر ىػ(,804عمر بف عمي األنصارم )ت:  ممٌقف,ابف ال

 .ـ(2010 -ىػ1431: 1الرياض, )ط -مصطفى محمكد األزىرم, دار ابف القٌيـ
  دار صادرلسان العربىػ(, 711منظكر, محمد بف مكـر ابف منظكر اإلفريقي المصرم )ابف ,– 

 بيركت.
 ضوابط المعرفة وأصول االستدالل والمناظرةىػ(, 793ميداني, عبد الرحمف حسف حبٌنكو )ت: ال ,

 .)ـ2007 -ىػ1428: 8القمـ_ دمشؽ, )طدار 
  األشباه ىػ(, 970نجيـ, زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد, المعركؼ بابف نجيـ المصرم )ت: ابف

 ـ(. 1999 -ىػ1419: 1)طبيركت,  –ة, دار الكتب العمميٌ ظائروالنّ 
  البحر  ,ىػ(970: تيف الديف بف إبراىيـ بف محمد, المعركؼ بابف نجيـ المصرم )ز  نجيـ,ابف

 .(2)ط دار الكتاب اإلسالمي, شرح كنز الدقائق الرائق
 ىػ1418 :4)طدمشؽ,  –, دار القمـةالقواعد الفقييّ عمي أحمد الندكم )معاصر(,  دكم, د.نٌ ال- 

 ـ(. 1998
 دار المعرفة, سائيسنن النّ  ,ىػ(303)ت: أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب النسائيسائي, نٌ ال- 

 ػ.(ق1420 :5, )طببيركت
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 البين وعمدة روضة الطّ ىػ( 676: تككم )أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النٌ ككم,نٌ ال
كالشيخ عمي محمد عكض, دار الكتب  –, تحقيؽ: الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد المفتين
 .ـ(2000 -ىػ1421بيركت, ) -العممية

 الطالبين وعمدة المفتين في منياج  ,ككمأبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النٌ ككم,نٌ ال
 . (ـ2005 -ىػ1425 :1بيركت, )ط -دار الفكر, عكض قاسـ أحمد عكض, تحقيؽ: الفقو

 دار الفكرشرح الميّذب المجموع ق(,676لإلماـ أبي زكريا محيي الٌديف بف شرؼ ) ككم,نٌ ال ,- 
 .ـ(2005 -ىػ1426بيركت, )

  صحيح شرح المنياج(, ىػ676: ت) النككم شرؼ بف يحيى الديف محيي زكريا أبك, الٌنككم 
 (.ق1392 ,2:ط, )بيركت -العربي التراث إحياء دار, الحجاج بن مسمم

 تحفة المحتاج في شرح المنياج (974)ت:  أحمد بف محمد بف عمي بف حجرييتمي,ال ,
(, كبأسفمو عمى الٌترتيب )حاشية ـ1983 -ىػ1357, )بمصر -المكتبة التجارية الكبرل

 . الشركاني, ثـٌ حاشية العٌبادم(
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