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 تقديرالكر و الش
 لكل من أف دين ُب عملي ُب ىذه الرس لة. ل  ككافر تقدير لىن  جزيل ركر  أسجل
 كأسألوللدًٌين  كالعلم كالتعلهم   داية سبح نو كتع ذل على م  مىنَّ بو علٌي ًمٍن ا٥ب كرالش   فأبدأ
 على طى عىتو  ك٧ببتو  كمرض تو.  فهه  كأف جيعله  عوانن ذل ؾ ذلتع ذل أف يب ر 
الع ٤بهة  على م  تبذلو من جهود ُب مهداف  ا٤بدينةا١ب معة العريقة  ج معة  ٥بذه شكرابل أثِب ٍب

عظهم م  تقدمو من تعلهم كتوجهو  س ئبلن ا٤بوذل أف يبقهه  صرح ن من صركح  كعلىالبحث كالتحقهق  
 من مع قل ا٤بعرفة. العلم  كمعقبلن 
تذلهل  عمهدى   الذم دل أيؿ جهدان َب اإلسبلمهة  ٩بثلة َب العلـوأخص ابلشكر الهة  ام 
 العلمهة. ٕب ثهمإلٛب ـ دراس هتم كأ لعلمطبلب ا  ـالصع ب أم
  قبيصي اندي الداتور/ األست ذا١بزيل ألست ذم كرهخي ا١بلهل ص حب الفضهلة  الشكر ٍب

 شكرال ٍب بو من لطف  كتوجهو  كإرر د  الرس لة  كعلى م  ع ملُب هؼ على ىذابإلررا أارمُب لالذ
على الرس لة كقبو٥بم  ابالطبلعالفضبلء على تفضلهم  لة١بنة ا٤بن قشة كا٢بكم على الرس  ألعض ء

 من قشة ىذا البحث كا٢بكم علهو.
كزكجٍب   ىكأم أىب كأخص  ى  كزمبلئىمن أس تذت أتقدـ ابلشكر إذل ال من أف دىن ام 

 علِبمكة الكرمة ج كُب  كأصح يب ُب مصر كأخواين  حفصة كىن  ابلشكر كابنٍبالرٞبن عبد  /ككلدم
 .الدع ء خ لصمِب ٝبهع ن  فلهم ايام من أىله  أحه ءن كأموااتن.إهللا ك 
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 البحث ملخص
 ىذه الرس لة تدكر حوؿ دراسة كٙبقهق ات ب النك ح كالطبلؽ من ات ب "الدرر ا٤بلتقطة ُب

عركؼ ابلديريِب الش فعي ا٤بس ئل ا٤بختلطة" للشهخ اإلم ـ عبدالعزيز بن أٞبد بن سعهد الدمّبم ا٤ب
كتسعى ىذه الرس لة إذل خدمة ا٤بخطوط خدمة علمهة ٤ب  ٥ب  من قهمة فقههة ُب ا٤بذىب  .ىػ(ْٗٔ)

ت ات بة الش فعي  كقد استلزمت طبهعة الدراسة االعتم د على ا٤بنهج الوصفي التحلهلي حهث ٛب
كنسخ نص ا٤بؤلف ابالعتم د على النسخة القريبة من زمن ا٤بؤلف كمق بلته  على النسخ األخرل 

 ابإلض فة إذل ٚبريج اآلايت كاألح ديث كاإلٝب ع ت كالتعريف ابلغريب.
 كقد ج ءت ىذه الدراسة ُب اببْب:

 الب ب األكؿ: ألقى الضوء على ا٤بؤلف كالكت ب  كج ء ُب فصلْب:
ل األكؿ ٗبؤلف ا٤بخطوط اإلم ـ الدمّبم رٞبو هللا  كألقى الضوء على مولده عرؼ الفص

 كنشأتو كرهوخو كتبلمهذه كأىم مصنف تو.
أم  الفصل الث ين فقد ألقى الضوء على ا٤بخطوط كم  يتعلق بو من ٙبقهق نسبة الكت ب إذل 

ُب توصهف  مؤلفو  كأقواؿ أىل العلم ُب ذلك  ككصف النسخ ا٣بطهة كفق منهج اققْب
 ا٤بخطوط ت.

 كقد عرض الب ب الث ين للنص اقق متن كال اتب النك ح كالطبلؽ كالعدة ك٢بوؽ الولد. 
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 كقد انتهت الدراسة إذل نت ئج من أمهه :
 .الش فعى ا٤بذىب على ا٤بس ئل تصنهف َب الذىبهة العصور من ا٥بجرل الس ب  القرف يعد-ُ

 ص ر معدكدا أف إذل فقههة ملكة لو كاستق مت  متنوعة مع رؼ -هللا رٞبو -الدمّبل اإلم ـ ااتسب-ِ

 .ا٤بذىب علم ء من

 خيتلط على كم  األبواب َب ا٤بس ئل من الدرر التق ط إذل مس ئلو عرض َب الدمّبل اإلم ـ يرج -ّ

 .الفقههة ا٤بس ئل َب الق رلء
 دارسى عند ا٤بعتربة تبأىم الك للمخطوط قهمة علمهة كأمههة خ صة ُب ا٤بذىب الش فعي كيعد من-ْ

 ىذا ا٤بذىب.

فه رس لآلايت كاألح ديث النبوية كفه رس للمص در كا٤براج  الٍب كقد اختتمت الدراسة بعمل -ٓ
 استفهد منه  ُب ىذه الدراسة.

 وصلى هللا على سيدان دمحم وآلو وسلم
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The Abstract 

       This thesis is a study of the book entitled " Al Dorar Al-Multakatah Fi Al 

Masail Al Mukhtalatah" written by Sheikh Abdul Aziz Bin Ahmed Bin Sayed 

Al Dimiri ( also known as Al Dirini AlShafiee) ( died in 694H). The 

researcher chose the book to be the subject of his study because it has great 

importance in Imam Shafii juristic school of thought. The researcher used the 

analytic descriptive approach in his study and he depended on  the copies used 

by people at the time of the author and he compared them with other copies 

appeared later. The researcher also authenticated the Ayat ( verses), the Ahadith 

( prophet's sayings) and what's agreed upon by scholars( Ijmaa). He also made 

clear the terms that may be difficult to understand for readers.  The thesis 

consists of two parts: the first part gives information about the book and the 

author and it consists of two chapters . the first chapter gives detailed 

information about the author of the script : when and where he was born, the 

scholars he learned from, his students, important books written by and his death. 

the second chapter sheds light on the book and gives clear proofs that relate the 

book to its author by mentioning what scholars said about the book and by 

examining the script the same way scholars examine scripts. The second part 

studies book of Nikah ( marriage) ,Talak ( divorce), Idda ( days spent at home 

after husband's death) and Lohooq Alwalad ( baby father ancestry).  The results  



 

 
  ـ 

of the study can summarized as follows: 

1 – The seventh Hijra century is considered one of the golden centuries in 

adopting the Shafii juristic school of thought in juristic issues appeared at that 

time. 

2 – Imam Dimiri – may Allah's mercy be upon him- got much knowledge that 

made him one of the prominent scholars in Imam Shafii juristic school of 

thought. 

3 – Imam Dimiri just chooses the most important juristic issues found in his 

books. He explains such issues and makes them clear for the reader. 

4 – Imam Dimiri's book" Al Dorar Al-Multakatah Fi Al Masail Al 

Mukhtalatah" is considered one of the most important books for anyone who 

wants to study Imam Shafii juristic school of thought. 

       At the end of the thesis there's an index that contains the Ayat (verses ), 

the Ahadith (prophet's sayings) and the sources that helped the researcher 

in his study. 
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 مقدمة

إنو من   من رركر أنفسن  كسهئ ت أعم لن  إف ا٢بمد  ٫بمده كنستعهنو كنستغفره  كنعوذ بو تع ذل
كأرهد   ال رريك لو ه مضل لو كمن يضلل فبل ى دم لو  كأرهد أف ال إلو إال هللا كحديهًد هللا فبل

 .ا عبده كرسولوأف ٧بمدن 
 .(ُ)﴾ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ    ڦ ﴿
ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ     ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ          ٺٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ﴿

 .(ِ)﴾ٹٹ   ڤ   ڤ   ڤ         ڤ   ڦ   ٹ    ٹ  
ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ے    ے   ۓ   ۓ   ﮲     ﮳﮴   ﮵   ﮶   ﮷    ﴿

 .(ّ)﴾﮸    ﮹   ﮺   ﮻    ﮼
  كرر األمور ٧بداثهت   كال ٧بدثة فإف خّب ا٢بديث ات ب هللا  كخّب ا٥بدم ىدمي دمحم 

 .الن ربدعة  كال بدعة ضبللة  كال ضبللة ُب 
 :وبعد

رج  إلههم ُب ىذا فإف معرفة الفقو اإلسبلمي كأدلة األحك ـ  كمعرفة فقه ء اإلسبلـ الذين يي 
الب ب من األمور ا٤بهمة الٍب ينبغي ألىل العلم العن ية هب   كإيض حه  للن س؛ ألف هللا سبح نو خلق 

كأدلتو  كال  و كأحك م  اإلسبلميالثقلْب لعب دتو  كال ديكن أف تعرؼ ىذه العب دة إال ٗبعرفة الفقو 
 .يكوف ذلك إال ٗبعرفة العلم ء الذين يعتمد علههم ُب ىذا الب ب من أئمة ا٢بديث كالفقو اإلسبلمي

كإمن  كرثوا العلم  فمن أخذه أخذ   ف لعلم ء ىم كرثة األنبه ء  كاألنبه ء دل يورثوا دين را كال درمه 
 .ٕبظ كافر

ُب دين هللا  كأف يكوف العبد أف يفقو   عبلم ت النج ة كالفوزمن اذا كمن أسب ب السع دة  ك 
كسنة رسولو األمْب علهو الصبلة   ا بدين هللا على م  ج ء ُب ات ب هللا الكرًنبصّبن   فقهه  ُب اإلسبلـ

 .كالسبلـ

                                                           

 .َُِاآلية  :عمراف آؿسورة  (ُ)
 .ُسورة النس ء: اآلية  (ِ)
 .ُٕ  َٕسورة األحزاب: اآليت ف  (ّ)
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كرف  قدرىم  كىم أىل العلم اب كبشريعتو  كالع ملوف ٗب  ج ء   كالعلم ء قد بْب هللا رأهنم
 كعن نبهو علهو الصبلة كالسبلـ  كىم علم ء ا٥بدل  كمص بهح الدجى  كىم الع ٤بوف بكت ب عن هللا

ٿ    ٿ   ٹ      ٹ    ٹ    ٹ      ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ﴿   كىم الذين ق ؿ فههم جل كعبل:هللا كسنة رسولو 

 .(ُ)﴾ڦ   ڦڦ    ڦ    ڄ    ڄ     ڄ   ڄ   ڃ
 .(ِ)﴾حت   خت   مت   ىت     يتجث    مب   ىب   يب   جت﴿ كق ؿ فههم جل كعبل:
 .(ّ)﴾ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉې﴿ كق ؿ فههم سبح نو:

ًرا ِبوِ  هللا يُرِدِ  َمنْ » أنو ق ؿ: كقد صح عن رسوؿ هللا  ينِ  يف  يـَُفقِّْهوُ  َخيـْ  .(ْ)«الدِّ
 .فهذا ا٢بديث العظهم يدلن  على فضل الفقو ُب الدين

كىو الفقو من جهة    وسنة رسولك عز كجل  ىو الفقو ُب ات ب هللاوالفقو يف الدين: 
أصل الشريعة  كمن جهة أحك ـ هللا الٍب أمران هب   كمن جهة م  هن ان عنو سبح نو كتع ذل  كمن جهة 
البصّبة ٗب  جيب على العبد من حق هللا كحق عب ده  كمن جهة خشهة هللا كتعظهمو كمراقبتو  فإف رأس 

 .عظهم حرم تو  كمراقبتو عز كجل فهم  أيٌب العبد كيذرالعلم خشهة هللا سبح نو كتع ذل  كت
 مشكلة البحث:

  ا٤بذىب الش فعي ذلإتظهر مشكلة ىذا البحث أنو يتعلق بتحقهق ٨بطوط فقهي ينتسب 
كح ؿ ىذه النسخ من حهث   كدائم  م  حيدث صعوابت للب حث ُب توفّب النسخ ا٤بخطوطة من جهة

كغّب ذلك من أمور تتعلق اب٤بخطوط ت   اؽ ا٤بخطوطةأكر  صبلحهة لكمد  جودة ا٣بط من عدمو
 .بصفة ع مة

الق رئ  ىٙبقهق جزء النك ح كالطبلؽ كا٤بس ئل الٍب ٚبتلط عل ىج نب أف ىذه الدراسة تقـو عل إذل
  .كا٤بفتهْب الب بْب من أمور حهث إف مثل ىذه ا٤بس ئل ال يتكلم فهه  إال أا بر العلم ء ُب ىذين

                                                           

 . ُٖ( سورة آؿ عمراف: اآلية ُ)

 .ُُ دلة: اآلية سورة اجمل (ِ)
 .ِٖ( سورة ف طر: اآلية ّ)
  ات ب العلم  ابب ـُٕٖٗ -ىػَُْٕ بّبكت  لبن ف  ابن اثّب   دار ّ  طصحيح البخاري( البخ رم  دمحم بن إ٠ب عهل  ْ)

ي  دار   ٙبقهق: دمحم فؤاد عبد الب قصحيح مسلم(  كالنهس بورم  مسلم بن ا٢بج ج  ُٕمن يرد هللا بو خّبا يفقهو ُب الدين  )
 ( من حديث مع كية ابن أيب سفه ف رضي هللا عنهم . َُّٕإحه ء الَباث العريب  بّبكت  ات ب الزا ة  ابب النهي عن ا٤بسألة  )
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 وع:سبب اختياري للموض
 قهمة ا٤بخطوطة العلمهة. -ُ
 ضلهع  ُب ا٤بذىب.حهث ا ف   مك نة ا٤بؤلف ُب ا٤بذىب الش فعي -ِ
 إام ؿ ٙبقهق ىذه ا٤بخطوطة لتعم الف ئدة. -ّ
 غّبم.منو هستفهد أكال  ٍب لحرصي على إخراج ىذا الَباث النفهس ألستفهد منو  -ْ

 أىداف البحث:
 . النفهس إذل النور ا٢برص على إخراج ىذا الَباث الفقهي -ُ

 (.رٞبو هللاات بة نص اإلم ـ الدمّبم )  -ِ
مط بقة النسخ ا٤بوجودة للمخطوطة كبه ف النقص كالزايدة للوقوؼ على النص الصحهح -ّ

 . نسبتو للمؤلف

 . خدمة ا٤بخطوط خدمة علمهة-ْ

 . توضهح أحك ـ النك ح كم  يتعلق بو ُب ا٤بذىب الش فعي-ٓ

ا٤بلتقطة ُب ا٤بس ئل الٍب ٚبتلط على الق رئ ُب بعض أمور  الوقوؼ على بعض الدرر-ٔ
 . النك ح

لطبلؽ كالعدة كالرجعة ك٢بوؽ به ف مذىب الش فعهة كابقي األئمة األربعة ُب مس ئل ا-ٕ
  الولد.

 على الكتاب: الدراسات السابقة
 اىذ كٙبقهق بدراسة ق ـ من -علمي حسب -أجد دل الطويل كاالستقراء البحث بعد

 أف يتقبل مِب ىذا ا١بهد القلهل. –عز كجل –؛ لذا عكفت علي إخراجو إذل النور س ئبل هللاوطا٤بخط
 حدود البحث:

كالب ب   كىو ُب النك ح كالرض ع ك٢بوؽ الولد :)الب ب ا٢ب دم عشردراسة كٙبقهق من بداية 
ة دار الكتب نسخ .لوحةحوارل م ئة كسب  كسبعْب تق  ُب   ك كىو ُب الطبلؽ كالصداؽ( :الث ين عشر

 .ا٤بصرية
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 منهج البحث:
تعددت من ىج التحقهق بتعدد أغراض اققْب  كلقد اتبعت َب ىذا التحقهق ا٤بنهج الوصفى 

 التحلهلى كىذا ا٤بنهج يتلخص فهم  يلى:
 نىسٍختي الكت ب نٍسخن  إٍمبلئهًّ  كفق قواعد اإلمبلء ا٢بديث. -
 مه  النسخ.ق رٍنتي بْب ا٤بٍنسيوخ كا٤بخطوط  كق بلتو ٔب -
 بعدى ا٤بق بلة كإثب ت الفركؽ بْب الن سخ ضبطت م  يشكلي من الكلم ت. -
 خٌرٍجتي اآلايت القرآنهة. -
 خٌرٍجتي األح ديث كاآلاثر ٚبرجين  كسىطن  كدل أيطنب ُب ذلك. -

 أسئلة البحث:
 ؟م  قهمة ا٤بخطوط العلمهة-ُ

 ؟م  عدد نسخ ا٤بخطوط؟ كأين توجد-ِ

 ؟ط أك رطوبة أك غّبى خطوط فهو سقا٤ب-ّ

 م  مك نة ا٤بخطوط ُب ا٤بذىب الش فعي؟-ْ

 ؟علهوم  حكم النك ح كم  يَبتب -ٓ

 ؟م  نك ح الشغ ر-ٔ

 ؟من ارم ت من النس ء-ٕ

 ؟م  حكم ا٣بطبة ُب العدة-ٖ

 ؟م  حكم كالية اترؾ الصبلة-ٗ

 ؟م  حكم رض ع الكبّب-َُ

 .﴾پپ   پ   پ   ٻ   ٻ     ٻ   ٻ   ٱ﴿ :م  سبب نزكؿ قولو تع ذل-ُُ

 ؟م  عدد الرضع ت ارم ت-ُِ

 ؟الرجل كا٤برأة ُب النك ح كالعكس م  العهوب الٍب يرد هب -ُّ

 ؟٤ب ذا ريرًعىٍت العدة-ُْ

  ؟م  األدي ف الٍب يق  هب  الطبلؽ-ُٓ

 ؟م  أحك ـ ا٢بض نة كالنفقة-ُٔ
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 ؟م  حكم الطبلؽ ُب العدة-ُٕ

 ؟م  حكم الظه ر كا٣بل  كالرجعة-ُٖ

 ؟م  حكم الهمْب اب٢براـ-ُٗ

 بحث:أمهية ال
كارؾ   إف م  كصل إلهن  من علـو كمع رؼ عرب ا٤بخطوط ت العلمهة ا ف منب  ا٢بض رة

الب عث على انطبلؽ حض رتن  العربهة اإلسبلمهة إذل الع ٤بهة كاإلنس نهة  فقد ا ف ٕبق ترااثن كإراثن 
إذل أف م  ض ع أك اندثر ا ف أضخم كأاثر   -رغم م  سبق -ضخم ن  م  أف ا٢بقهقة العلمهة تشّب

 كأنمل أف تتههأ الظركؼ ا٤بن سبة لطب  ا٤بخطوط ت اله   أك الثمْب منه  على األقل.

كم  ىذا إال أتاهد على مك نة العرب بفضل اإلسبلـ ُب مرحلة ا نوا ىم س دة ا٤بعرفة 
رم كالعلمي تنطلق من ىذه البق ع ا٤بب راة كاالنتش ر الثق ُب ُب الع دل  كيومه  ا نت عملهة اإلبداع الفك

 من الع دل.
ا علمهة تتجو إذل إحه ء تراثن  تشّب إذل أف أنظ رن   ة أمل دل نفتقدى  بعدابرقكم  زالت ىن ؾ 

العلمي؛ ُب اتريخ الطب كا٥بندسة كالبهطرة كالزراعة  ابإلض فة إذل الَباث األديب كالت رخيي؛ انىهك عن 
 س ت اإلسبلمهة عموم ن.الَباث الفقهي كالدرا

كدل يكتف العرب كا٤بسلموف اب٢بف ظ على تراثهم العلمي كالفكرم  بل ا ف ٥بم الفضل الكبّب 
ُب ا٢بف ظ على تراث األمم األخرل  الذم نقلو العرب إذل حض رهتم  كتف علوا معو  كأتثركا بو كبنوا 

 .علهو  كا ف طريق ن ٩بهدان للحض رات البلحقة؛ بن ءان كعط ءان 
غّب أان ٪بد بعض الن س يقفوف حجر عثرة أم ـ علم )ٙبقهق الَباث(  مدعْب أف تذاّب الع دل 
ٗب ضهن  اجملهد م  ىو إال نوع من الَباج  غّب اجملدم  كأمر ال يدعو إذل الفخ ر  بقدر م  حيز ُب 

قببلن  كم  ىو كال تبِب مست  إذل األسى  كإذل ضه ع الوقت ُب أره ء ال تفهد ا٢ب ضر االنفس  كيدعو 
 إال تغنو بورق ت مهَبئة عفى علهه  الزم ف.

ا٢بض رة بْب ا٤ب ضي كا٢ب ضر  ٧ب كلْب  لكم  دركا أهنم ُب دعوهتم ىذه حي كلوف فصم عر 
  عط ءن ك  إض عة جذكر األمة  كيرغبوف بطمس عْب الشمس الٍب أررقت يوم ن على الع دل؛ خّبان 

لعرب كا٤بسلموف  كاعَبؼ بو ا٤بنصفوف من ا٢بض رات كييفقدكف الرابط الفكرم الذم ٙبلى بو ا
األخرل كأف دكا منو اثّبان  كلو دل تكن قهمة ىذا الَباث جلهلة ٤ب  احتفظت بو أرقى ا٤بكتب ت ُب الع دل 
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 دكف أف نسأ٥بم اآلف عن مصدر ىذه الكنوز  ك٤ب  تس بقت إذل ٛبلكو أعلى ا٤بؤسس ت العلمهة ثق فة.
م ـ من استغلوا اب٤بخطوط ت قددي ن كحديث ن  نسخ ن كٙبقهق ن: كقفة إجبلؿ ا١بمه  الهـو أ اكندعو 

كتقدير؛ ألهنم كىبوا أحلى س ع ت حه هتم ابلعهش ُب أركقة ا٤بكتب ت  كبْب أرؼ ا٤بخطوط ت 
  بعد أف ةينبشوف انوز العرب كا٤بسلمْب  كيقدموهن  لؤلجه ؿ؛ تنهل منه  م  ط ب ٥ب  علم ن كمعرف

 .نوار بص ئرىم كبصّباهتم  كاأهنم جنود ص متوفيوجهوا علهه  أ
 إف عمل بل لو  كاإلخبلص العلم خدمة ص حبو قصد إذا ركور  علمي جهد ف لتحقهق

 كالنصوص الكتب فتحقهق ٍب كمن  الغ برة األعصر ُب األمة ثق فة ينّب إذ قومي  جهد التحقهق

 .جم صرب إذل حيت ج ر ؽ عمل القددية

 تصحهح»يقوؿ:  إذ ا٤بعُب ىذا ُب -هللا رٞبو -ر ار أٞبد ققْبا لشهخ ىن  المة كأذار

 «.متعة كأاربى  األعم ؿ من أرق كٙبقهقه  الكتب

طواه  م  بعض ينشر أف ألمتو ا٤برء يقدـ م  خّب من» هللا: رٞبو فهفا٣ب علي الشهخ ق ؿ
  عزهت  كحض رهت مظ ىر  من كمظهرا  أرا ف هنضته  من ران  مضى فهم  ا ف علمي  تراث من الزمن
 متصبل ٕبه هت  االجتم عهة ا ف م  ذلك من كيبعثو حيههو م  كخّب حه تن  كثق فتن   ٜب ر من اينعة كٜبرة

 .«ىو الفقو كذلك حه هت  بو كتطهب أمنن  علهه  يقـو كالسه سهة الٍب االقتص دية كركابطه 
اتب ى مة من تراثن    ٙبتوم خزانة الَباث الفقهي على» يقوؿ الداتور ٞبهش عبد ا٢بق :

كىذه الكنوز ادخرت ٥بذه األمة   اإلسبلمي ا٣ب لد الذم ألفو سلف ىذه األمة عرب القركف ا٤ب ضهة
 .«لتستفهد منه  كلتعمل ٗب  فهه 
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 الدراسة: الباب األول
 التعريف ابدلؤلف: لالفصل األو 

 :امسو، ونسبو، وكنيتو، ولقبو، ومولده :ادلبحث األول
الزاىد  القدكة    (ُ)ين أبو دمحم عبد العزيز بن أٞبد بن سعهد الدمّبم الديريِبعز الدىو:  أواًل:

الع رؼ  الص حل  الفقهو  الع دل  األديب  الصوُب  الرف عي  الش فعي  الدىرم  ا٤بصرم  ص حب 
 .(ِ)كالعز الديريِب  كاِب أبيب دمحم األحواؿ كالكرام ت. لقب بعز الدين الديريِب 

إف ا٤بتتب  لكتب الَباجم الٍب ترٝبت لو  يك د يرل ندرة فهم  خيص نشأتو كموطن مولده: اثنياً: 
 .(ّ)ُب غربهة مصر  كقربه هب  «ينيرً دً »مولده  كقد ذار الزرالي ُب األعبلـ: أنو كلد بقرية 

تم ئة  أك  عشرة كسٍباثن سنة»كاختلفوا ُب سنة مولده على التحديد  حهث تقوؿ الركاايت إنو ا ف 
 .(ْ)«شرة كستم ئةع ثبلث

                                                           

 الديريِب : بكسر الداؿ ا٤بهملة  كسكوف اله ء آخر ا٢بركؼ  كبعدى  راء أخرل كنوف. (ُ)
ـ  َََِ -ىػَُِْ  بّبكت  لبن ف  دار إحه ء الَباث  ايف ابلوفياتالو   هللا عبد بن أيبك بن خلهل الدين صبلحالصفدم   (ِ)

ىػ. ُُّْ الق ىرة     دار ىجرِط  طبقات الشافعية الكربى  الدين تقي بن الوى ب عبد الدين اتجالسبكي  (  ِْٖ/ُٖ)
 كتب  بّبكت  لبن ف   علم الُ  ططبقات الشافعية  األسدم عمر بن دمحم بن أٞبد بن بكر أبوابن ق ضي رهبة  (  ُٗٗ/ٖ)

ادلنهل الصايف وادلستويف بعد   ا٢بنفي الظ ىرم هللا عبد بنابن تغرم بردم  يوسف بن تغرم بردم (  ُُٖ/ِ)  ىػَُْٕ
الطبقات الكربى  عبد الوى ب بن أٞبد الشعراين  (  ِٗٔ/ٕ)ـ  ُْٖٗ   الق ىرة ا٥بهئة ا٤بصرية الع مة للكت ب  الوايف

 أبو الدين سراجابن ا٤بلقن  (  ُِٕ/ُ)بّبكت  لبن ف    طبعة دار الكتب العلمهة يف طبقات األخيار للشعراين= لوافح األنوار
)ص:   ـُْٗٗ -ىػُُْٓ  الق ىرة  مكتبة ا٣ب ٪بي  ِط ،طبقات األولياء  ا٤بصرم الش فعي أٞبد بن علي بن عمر حفص
)ص:   ـُٕٗٗ -ىػُُْٕ  ا٤بنورة ا٤بدينة -كا٢بكم العلـو مكتبة  ُ  ططبقات ادلفسرين  دمحم بن أٞبداألدنوكم  (  ْْٕ
دار الكتب العلمهة    كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونح جي خلهفة  مصطفى بن عبد هللا القسطنطهِب  (  ِٔٓ

شذرات   العىكرم العم د ابن دمحم بن أٞبد بن ا٢بي عبد ابن العم د ا٢بنبلي (  ِْٗ/ُ)  ـُِٗٗ –ىػُُّْ بّبكت  لبن ف 
 بن ٧بمود بن الدين خّبالزرالي  (  ْٖٕ/ٕ)  ـُٖٔٗ -ىػَُْٔ  دمشق  دار ابن اثّب  ُط  الذىب يف أخبار من ذىب

 عبد بن راغب دمحم بن رض  بن عمراح لة  (   ُّ/ْ)  ـََِِ  دار العلم للمبليْب  ُٓ  طاألعالم  ف رس بن علي بن دمحم
 (.ُِْ/ٓ)   د.ت بّبكت  عريبدار إحه ء الَباث ال   طبعةمعجم ادلؤلفني  ِبالغ

 .(ُّ/ْ)  ـََِِ  دار العلم للمبليْب  ُٓ  طاألعالم  ف رس بن علي بن دمحم بن ٧بمود بن الدين خّب( الزرالي  ّ)
 ىػ.ُُّْ الق ىرة     دار ىجرِط  طبقات الشافعية الكربى  الدين تقي بن الوى ب عبد الدين اتج( السبكي  ْ)

(ٖ/ُٗٗ). 
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 :وشيوخو وتالميذه نشأتو وطلبو للعلم: ادلبحث الثاين
ك٥بذا نسب إلهه  كارتهر هب   كأم  « ديرين» نشأ الشهخ رٞبو هللا ُب قرية  أواًل: نشأتو وطلبو للعلم:

 «.ديرين»  القريبة من قرية (ُ)«دمّبة»  فهي ترج  إذل قرية «الدمّبم»نسبتو 
يتربؾ بو الن س  كا ف الشهخ      ٨بشورنن ا ف متقشفن   :ن  أبو حه فق ؿ السبكي: )ق ؿ رهخ

 .(ِ)لهس لو مستقر(  ا ُب الريف كالنواحي من داير مصرعبد العزيز مَبددن 
 :شيوخو: اثنياً 

كقد ألف  .أخذ الديريِب رٞبو هللا عن ٦بموعة ابّبة من ا٤بش يخ  كصحب الكثّب من أىل العلم
   كىذا نصه :«طبق ت األكله ء»وخو  نقله  عنو ابن ا٤بلقن ُب ا من رهقصهدة ذار فهه  عددن 

 هللا أرجــــــــــــــــــــــــــــو ولــــــــــــــــــــــــــــيس غــــــــــــــــــــــــــــريُ  هللاَ 
 

 

 اهِ و  ألاالطالــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  بُ ْســــــــــــــــــــــــــــــــــــهللا حَ  
 والســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمُ  مث الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالةُ  

 

 انماأل علـــــــــــــــــــــــــــــى النـــــــــــــــــــــــــــــ  ســـــــــــــــــــــــــــــيدِ  
 خــــــــــــــــــــــاًب رســــــــــــــــــــــل ادلــــــــــــــــــــــوى زلمــــــــــــــــــــــدٍ  

 
 وىأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ابدلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤمنيني إف 

 و وعرتتــــــــــــــــــــــــــــــــووآلــــــــــــــــــــــــــــــــو وصــــــــــــــــــــــــــــــــحبِ  
 

 ومـــــــــــــــــن  بعـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــن أمتـــــــــــــــــ وكـــــــــــــــــلِ  
ــــــــــــــــــــــــــــــــزة وىــــــــــــــــــــــــــــــــذه أرجــــــــــــــــــــــــــــــــوزةٌ    وجي

 
ــــــــــــــــــــــــــزة ضــــــــــــــــــــــــــم نُتها ادلقاصــــــــــــــــــــــــــدَ    العزي

 بـــــــــــــــــــذكر َمـــــــــــــــــــْن ابلعلـــــــــــــــــــم والصـــــــــــــــــــالحْ  
 

 بــــــــــــــــــــــــــــــــدا عليــــــــــــــــــــــــــــــــو عــــــــــــــــــــــــــــــــاملٌ والحْ  
 لرجــــــــــــــــــــاء النفــــــــــــــــــــعِ  شلــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــحب ُ  

 
ــــــــــــــوم اجلمــــــــــــــِع ِ والجتمــــــــــــــاع الِشــــــــــــــ   مل ي

 أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــرارُ  أئمـــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ  مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــايخٌ  
 

 أخيـــــــــــــــــــــــــــــــــارُ  أحبـــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ  وأخـــــــــــــــــــــــــــــــــوةٌ  
 هللاِ  الــــــــــــــــــدين عبـــــــــــــــــــدُ  مــــــــــــــــــنهم ســــــــــــــــــراجُ  

 
ــــــــــــــــــــا بفضــــــــــــــــــــلِ   ــــــــــــــــــــاىِ  كن  يعلمــــــــــــــــــــو نب

 ســــــــــــــــــــــــــــنني أو ال بتو ســــــــــــــــــــــــــــبعَ صــــــــــــــــــــــــــــح 
 

 الً وكنـــــــــــــــــــــــــ  يف خدمتـــــــــــــــــــــــــو مفّضــــــــــــــــــــــــــ 
ـــــــــــــــــــــ   فضـــــــــــــــــــــال ي  عـــــــــــــــــــــين مـــــــــــــــــــــن هللا عل

 
 ر لـــــــــــــذاك أىـــــــــــــالدْ يف الَقـــــــــــــ مـــــــــــــا كنـــــــــــــ ُ  

                                                            

 .(ّٕٗ/ٓ)   د.ط  د.ت ٙبقهق: عبد هللا عمر الب ركدم ،األنساب  التمهمي منصور بن دمحم بن الكرًن بدعالسمع ين   (ُ)
 ىػ.ُُّْ الق ىرة     دار ىجرِط  طبقات الشافعية الكربى  الدين تقي بن الوى ب عبد الدين اتج( السبكي  ِ)

(ٖ/ُٗٗ). 
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 وكــــــــــــــــــــان حبــــــــــــــــــــًرا يف علــــــــــــــــــــوم النظــــــــــــــــــــرِ 
 

ـــــــــــــــــــــــــ   و والتحريـــــــــــــــــــــــــر ذا حتـــــــــــــــــــــــــرىوالفِق
 الـــــــــــدين بـــــــــــن  ـــــــــــرام البـــــــــــدل  جُ  والشـــــــــــيخُ  

 
 ي يف العلـــــــــــــــوم والعمـــــــــــــــلكـــــــــــــــان إمـــــــــــــــامِ  

 أوصـــــــــــــــــــــــــــافو يف فضـــــــــــــــــــــــــــلو مـــــــــــــــــــــــــــأثورة 
 

 ن كرامـــــــــــــــة مشـــــــــــــــهورةوكـــــــــــــــم لـــــــــــــــو مـــــــــــــــ 
ـــــــــــــــــا وعشـــــــــــــــــرين ســـــــــــــــــنة   صـــــــــــــــــحبتو  ًس

 
 ومــــــــــــن زمــــــــــــاين أحســــــــــــنَ  حــــــــــــ  قطعــــــــــــ ُ  

 زيـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــدين ابلـــــــــــــــــــة والشـــــــــــــــــــيخُ  
 

 أاب بكــــــــــــــــــــر، فمــــــــــــــــــــا أجل ــــــــــــــــــــو أعــــــــــــــــــــين 
 وعلمــــــــــــــــــــــــــــــو وزىــــــــــــــــــــــــــــــده معــــــــــــــــــــــــــــــروفُ  

 
 وشــــــــــــــــكره بــــــــــــــــني الــــــــــــــــورى موصــــــــــــــــوفُ  

 رلابـــــــــــــــــة قــــــــــــــــد نلـــــــــــــــــ  منــــــــــــــــو دعـــــــــــــــــوةً  
 

 وصــــــــــــــــــــــــــــحبو   معهـــــــــــــــــــــــــــــا قرابـــــــــــــــــــــــــــــة 
 والشـــــــــــــــيخ رلـــــــــــــــد الـــــــــــــــدين ذو الفنـــــــــــــــونِ  

 
 مــــــــــــــنيِ ألاعبــــــــــــــد الصــــــــــــــمد  ىــــــــــــــو ابــــــــــــــنُ  

 األنصــــــــــــــــــــــــــاري ادلنتســــــــــــــــــــــــــبُ  زلمــــــــــــــــــــــــــدٌ  
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة األاثر كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبحرِ    يف معرف
ـــــــــــــــــ ُ   ـــــــــــــــــو كـــــــــــــــــل   روي ـــــــــــــــــو عن ـــــــــــــــــا يروي  م

 
ــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــائر العلــــــــــــــــــــومِ    أو يلي

 خلـــــــــــف الوىـــــــــــاب بـــــــــــنُ  نا عبـــــــــــدُ وشـــــــــــيخُ  
 

 كــــــــــــان شـــــــــــــبيًها يف الســـــــــــــلوك ابلســـــــــــــلفِ  
ــــــــــــــــــــــــة وزىـــــــــــــــــــــــــدُ    لـــــــــــــــــــــــــو علـــــــــــــــــــــــــوم  ـ 

 
 وقصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ  وورعٌ  وخشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيةٌ  

ـــــــــــد صـــــــــــحب ُ   ـــــــــــبِ  الشـــــــــــرفَ  وق ـــــــــــن ت ل  ب
 

ـــــــــــــــ ُ   ـــــــــــــــة جـــــــــــــــدواه أي مطلـــــــــــــــبِ  ونل  من
ــــــــــــــــــــــــــــــــة أفــــــــــــــــــــــــــــــــادين يف مــــــــــــــــــــــــــــــــدةٍ    قليل

 
 جليلـــــــــــــــــــــــــــــــة فوائـــــــــــــــــــــــــــــــد عظيمـــــــــــــــــــــــــــــــةً  

 العلمــــــــــــــــا الــــــــــــــــدين  جُ  عــــــــــــــــزُ  والشــــــــــــــــيخُ  
 

ــــــــــــــــــدرُ   ــــــــــــــــــام العلمــــــــــــــــــا ب ــــــــــــــــــان إذا ق  الزم
ـــــــــــــــا مـــــــــــــــن ضلـــــــــــــــوه ادلســـــــــــــــرة   الحـــــــــــــــ  لن

 
ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــر   وىب لعــــــــــــــــــــــنيٍ ُط  هنظرت

ــــــــــــــــــــــــــــــراىيمُ  الصــــــــــــــــــــــــــــــا ُ  والعــــــــــــــــــــــــــــــاملُ    إب
 

 وليـــــــــــــــــــــد، فضـــــــــــــــــــــلو عمـــــــــــــــــــــيمُ  بـــــــــــــــــــــنُ  
 رزقِ عــــــــــــــــــاش ســــــــــــــــــليًما يف  يــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــ 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقِ    مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت نًيا اب، ال ابخلل

 يِّ الرضـــــــــــــــــــــــــ واخلُلـــــــــــــــــــــــــق ادلستحســـــــــــــــــــــــــنِ  
 

 وادلنظــــــــــــــــــــــــــر ادلســــــــــــــــــــــــــتعظم البهــــــــــــــــــــــــــيِّ  
 ع مـــــــــــــــــــــــــــــــر يف نزاىـــــــــــــــــــــــــــــــة وطاعـــــــــــــــــــــــــــــــوْ  

 
 تتبُعهـــــــــــــــــــــــــــــــــا قناعـــــــــــــــــــــــــــــــــةْ  وعفـــــــــــــــــــــــــــــــــوٍ  

 



 

 
10  

 وحــــــــــــــــــــــج عــــــــــــــــــــــامني مث زار ادلصــــــــــــــــــــــطفى
 

ـــــــــــــــــــــلَ    ، ذو العهـــــــــــــــــــــود والوفـــــــــــــــــــــامث اخللي
 فمــــــــــــــــــــات عنــــــــــــــــــــدما أتــــــــــــــــــــى اخللــــــــــــــــــــيال 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــيال فحـــــــــــــــــــــــــــــاز مثَ    ـــــــــــــــــــــــــــــا ِجل  م نًم

ــــــــــــــــــن ُقطــــــــــــــــــور والشــــــــــــــــــيخُ   ــــــــــــــــــل م  إمساعي
 

 راوي شـــــــــــــــــــــــــفاء ُغل ـــــــــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــــــــدور 
  الصــــــــــــــــفراويالعــــــــــــــــاملَ  وقــــــــــــــــد صــــــــــــــــحب ُ  

 
 العــــــــــــــــــــــــــامل النشــــــــــــــــــــــــــاوي مث الــــــــــــــــــــــــــذكي   

 ابلــــــــــــــــــــــــــــــــــةْ  كـــــــــــــــــــــــــــــــــذا الربىـــــــــــــــــــــــــــــــــانُ  
 

ــــــــــــــــــــــــــــــد داودَ   ــــــــــــــــــــــــــــــي زللــــــــــــــــــــــــــــــة وبع  رق
 ا لـــــــــــــــــــــى طـــــــــــــــــــــاىرُ  مـــــــــــــــــــــامُ كـــــــــــــــــــــذا اإل 

 
 مصـــــــــــــــــر الظــــــــــــــــاىر اَ ل ـــــــــــــــــى خطيــــــــــــــــبُ  

 وصــــــــــــــــــهره ا ـــــــــــــــــــد، ىـــــــــــــــــــو األ يـــــــــــــــــــين 
 

 وًنِ ادلرَتضـــــــــــــــــــــــى، ذو ادلـــــــــــــــــــــــنهج القـــــــــــــــــــــــ 
 مـــــــــــــــــــــن أخـــــــــــــــــــــيم جربيـــــــــــــــــــــلُ  وشــــــــــــــــــــيخوُ  

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــو  صـــــــــــــــــــــــــــــــر للتســـــــــــــــــــــــــــــــليم   لقيُت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــرارُ    فهــــــــــــــــــــــــــــــــــؤالء كلهــــــــــــــــــــــــــــــــــم أب
 

 لــــــــــــــــــــــــــــــــــديننا أخيــــــــــــــــــــــــــــــــــارُ  أئمــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ  
ــــــــــــــــــم يف ســــــــــــــــــرِت  أعطــــــــــــــــــاىمُ   ــــــــــــــــــم فه  العل

 
ـــــــــــــــالنجمُ   ـــــــــــــــ َ  ف  الظهـــــــــــــــرِ  ال يظهـــــــــــــــر وق

 علمهـــــــــــــــــــــــــم كالشـــــــــــــــــــــــــمس ألن نـــــــــــــــــــــــــورَ  
 

ــــــــــــــــــــــــسِ  م مســــــــــــــــــــــــترتٌ وزىــــــــــــــــــــــــدىُ    يف َطْم
ـــــــــــوفضـــــــــــلهم يُـ   ـــــــــــورى عـــــــــــن شـــــــــــاىدِ يِن ْ    ال

 
ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــو ســـــــــــــــــــوى معاِن ـــــــــــــــــــيس  في  دِ ول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــةْ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــاج للكرام  وإمنـــــــــــــــــــــــــــــــــا حيت
 

 مـــــــــــــــــــن مل يكـــــــــــــــــــن لفضـــــــــــــــــــلو عالمـــــــــــــــــــة 
 وىـــــــــــــــــا أان ذا أذكـــــــــــــــــر أىـــــــــــــــــل ادلعرفـــــــــــــــــة 

 
 ذي الصـــــــــــــــــــدق والـــــــــــــــــــدالئل ادلشـــــــــــــــــــرفة 

ــــــــــــــــــــربِ   ــــــــــــــــــــس ال  ألهنــــــــــــــــــــم عاشــــــــــــــــــــوا  ن
 

 ســــــــــــًرا، وذاقــــــــــــوا مــــــــــــن شــــــــــــراب احلــــــــــــب 
 يف نعـــــــــــــــــيم احلضـــــــــــــــــرة فهـــــــــــــــــم جلـــــــــــــــــوسٌ  

 
 وجـــــــــــــــــوىهم يف نضـــــــــــــــــرة مـــــــــــــــــن نظـــــــــــــــــرة 

 العـــــــــــــــــــــــــــزة مـــــــــــــــــــــــــــن وااله رب   وكـــــــــــــــــــــــــــل   
 

 مــــــــــــــــن أعــــــــــــــــز ه فهــــــــــــــــو الــــــــــــــــذي يعــــــــــــــــز 
 ربقطــــــــــــــــــب العِصــــــــــــــــــ وقــــــــــــــــــد تعلقــــــــــــــــــ ُ  

 
 يمـــــــــــــــــنهم فـــــــــــــــــنحن يف ســـــــــــــــــناه نســـــــــــــــــر  

 محـــــــــــــــــــــــــد الرفـــــــــــــــــــــــــاعيأشـــــــــــــــــــــــــيخ األانم  
 

 حـــــــــــــــــــني أ ان مـــــــــــــــــــن مِحـــــــــــــــــــاه داعـــــــــــــــــــي 
ــــــــــــــــــــني    محــــــــــــــــــــد وأمحــــــــــــــــــــديأفــــــــــــــــــــنحن ب

 
 محــــــــــــــدُ أ الشــــــــــــــريفُ  نا القطــــــــــــــبُ وشــــــــــــــيخُ  
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ُــــــــــــــــــــــــــــــ وشــــــــــــــــــــــــــــــيخوُ   و منصــــــــــــــــــــــــــــــورُ وخال
 

 مث علـــــــــــــــــــــــــى الواســـــــــــــــــــــــــطي ادلـــــــــــــــــــــــــذكورُ  
 بعـــــــــــــد ان َفضـــــــــــــل، لـــــــــــــو فضـــــــــــــٌل ِجلـــــــــــــى 

 
ــــــــــــــــــــــىبعــــــــــــــــــــــد أن ابز    ى، ابلتقــــــــــــــــــــــوى مل

ــــــــــــــــــــى   بعــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــذكي  العجمــــــــــــــــــــي  شُلِْل
 

ــــــــــــو بكــــــــــــر ادلســــــــــــمى الشــــــــــــبليِ    بعــــــــــــُد أب
 بعــــــــــــــــــُد اجلنيــــــــــــــــــد العــــــــــــــــــارف ادلشــــــــــــــــــهور 

 
 الســــــــــــــــقطي ادلشــــــــــــــــهورُ  يبعــــــــــــــــد ســــــــــــــــر  

 ي  ِخـــــــــــــــــــــــــــــرْ الكَ  وقبلـــــــــــــــــــــــــــــو معـــــــــــــــــــــــــــــروفٌ  
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو دا   الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائي   دٌ و وقبل
ـــــــــــــــــــوى بعـــــــــــــــــــدُ   ـــــــــــــــــــب العجمـــــــــــــــــــي  ال  حبي

 
 احلســـــــــــــــــن الَبصـــــــــــــــــري   مـــــــــــــــــامُ بعـــــــــــــــــُد اإل 

ــــــــــــــــــــىادل مــــــــــــــــــــامُ بعــــــــــــــــــــُد اإل   رتضــــــــــــــــــــى عل
 

ــــــــــــــــــ      ي  ادلصــــــــــــــــــطفى األمــــــــــــــــــ بعــــــــــــــــــُد الن
 صــــــــــــــــــلى عليــــــــــــــــــو هللا مــــــــــــــــــا دار فلــــــــــــــــــ  

 
 والزم التســـــــــــــــــــــبيح والـــــــــــــــــــــذكر ملـــــــــــــــــــــ  

 فهـــــــــــــــــــــــــــــــذه نســـــــــــــــــــــــــــــــبتنا الشـــــــــــــــــــــــــــــــريفة 
 

ـــــــــــــــن نســـــــــــــــبة شـــــــــــــــريفة   أكـــــــــــــــرم  ـــــــــــــــا م
 وشـــــــــــيخنا الشـــــــــــيخ أبـــــــــــو الفـــــــــــتح األســـــــــــدْ  

 
 لنـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــو إى الرفـــــــــــــــــــاعي الســـــــــــــــــــندْ  

ـــــــــــــــــــــــــــو كرامـــــــــــــــــــــــــــات وفضـــــــــــــــــــــــــــل ابدي   ل
 

 كثرهتـــــــــــــــــــا جلـــــــــــــــــــ  عـــــــــــــــــــن التعـــــــــــــــــــدادِ  
ــــــــــــــــــــالث عشــــــــــــــــــــًرا صــــــــــــــــــــحبتو   ضلــــــــــــــــــــو ث

 
 مـــــــــــــــن الســـــــــــــــنني إذا وجـــــــــــــــدت الســـــــــــــــرا 

 وقـــــــــــــــــد صـــــــــــــــــحب  الســـــــــــــــــادة الكبـــــــــــــــــارا 
 

 أصــــــــــــــــــــــــحابو ادلشــــــــــــــــــــــــايخ األخيــــــــــــــــــــــــارا 
 الشـــــــــــــــــــــيخ  ج الـــــــــــــــــــــدين، والســـــــــــــــــــــراجا 

 
ــــــــــــــــــان أيًضــــــــــــــــــا مقــــــــــــــــــامهم بلتاجــــــــــــــــــا   اثن

 الشــــــــــــــــــــــيخ عبــــــــــــــــــــــد هللا ذو األحــــــــــــــــــــــوالِ  
 

 والصـــــــــــــــــدق حًقـــــــــــــــــا وادلقـــــــــــــــــام العـــــــــــــــــا  
ـــــــــــــــــــــــــــــــو وحلظـــــــــــــــــــــــــــــــو   وكـــــــــــــــــــــــــــــــان يف رؤيت

 
 مـــــــــــــــا فـــــــــــــــ  القلـــــــــــــــوب قبـــــــــــــــل لفظـــــــــــــــو 

ـــــــــــــــــــــدت ألفاظـــــــــــــــــــــو اخلفيـــــــــــــــــــــة   فـــــــــــــــــــــإن ب
 

ـــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــــنية   فياذلـــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــن حال
ــــــــــــــــــــــــدا ابلنطــــــــــــــــــــــــق يف احلقــــــــــــــــــــــــائق   وإن ي

 
ـــــــــــــــــــق حـــــــــــــــــــ  تعجـــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــدقائق   دق

ـــــــــــــــــــــــــ َ    يف العلـــــــــــــــــــــــــم لفظـــــــــــــــــــــــــوَ  وإن مسع
 

ــــــــــــــتحٍ   ــــــــــــــاق أىــــــــــــــل الفهــــــــــــــم جــــــــــــــاء بف  ف
ــــــــــــــــــــني ســــــــــــــــــــنةصــــــــــــــــــــحبتُ    و ضلــــــــــــــــــــو الثالث

 
 يبهــــــــــــــا كانــــــــــــــ  ِســــــــــــــَنوْ كأهنــــــــــــــا مــــــــــــــن طِ  

 



 

 
12  

 مث أخــــــــــــــــــــــاه يف الســــــــــــــــــــــلوك والســــــــــــــــــــــكنْ 
 

ــــــــــــا الر    ضــــــــــــى أاب احلســــــــــــنذا اذلمــــــــــــة العلي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أاب ادلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    مث القلي

 
ــــــــــــــد الســــــــــــــالم الصــــــــــــــادق األحــــــــــــــوال   عب

ـــــــــــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــــــــــنفس الطـــــــــــــــــــــــــاىر وااف  ذا ال
 

 يف اخلــــــــــري كــــــــــم أحيــــــــــا  ــــــــــا مــــــــــن غافــــــــــل 
 مث أخـــــــــــــــــــــــــــــــاه الـــــــــــــــــــــــــــــــرب إبراىيمـــــــــــــــــــــــــــــــا 

 
 كــــــــــــــــــــــان زلًبــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــادقًا كرفًــــــــــــــــــــــا 

 لـــــــــــــــــــو مقـــــــــــــــــــام راســـــــــــــــــــخ يف الصـــــــــــــــــــدق 
 

 صـــــــــــــــــــادع ابحلـــــــــــــــــــق لٍ يف كـــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــا 
 والشـــــــــــــيخ ضـــــــــــــرغام ادلســـــــــــــريي الرضـــــــــــــى 

 
 كـــــــــــان ضـــــــــــرغاًما وســـــــــــيًفا منتضـــــــــــىقـــــــــــد   

ـــــــــــــــــــــــــــــد تقـــــــــــــــــــــــــــــدما   مث أاب بكـــــــــــــــــــــــــــــر، وق
 

 ومل يــــــــــــــــــــــــــزل يف فضــــــــــــــــــــــــــلو مقــــــــــــــــــــــــــدما 
 والعــــــــــــــــــــــــارف الــــــــــــــــــــــــدقاق ذو الوفــــــــــــــــــــــــاء 

 
 واخللــــــــــــــــــــــــــــق ادلرضــــــــــــــــــــــــــــي واحليــــــــــــــــــــــــــــاء 

 فهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤالء أصلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم دراري 
 

 أنـــــــــــــــــــــــــــوارىم مضـــــــــــــــــــــــــــيئة للســـــــــــــــــــــــــــارى 
 مل يبــــــــــــــــــــــــق يف الســــــــــــــــــــــــتني والســــــــــــــــــــــــتمائة 

 
ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــاس مـــــــــــــــن أصـــــــــــــــحابو إال فئ  يف الن

 قليلـــــــــــــــــــــــة قـــــــــــــــــــــــد غلبـــــــــــــــــــــــ  كثـــــــــــــــــــــــرية 
 

 بــــــــــــــــــــــــــني األانم نــــــــــــــــــــــــــورهوأظهــــــــــــــــــــــــــرت  
 وإنــــــــــــــــــــــــــــــين، لفعلــــــــــــــــــــــــــــــ ، أقلهـــــــــــــــــــــــــــــــم 

 
 وقـــــــــــــــــــد تقضـــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــنهم أجلهـــــــــــــــــــم 

ــــــــــــــــد صــــــــــــــــحب  حســــــــــــــــن األنبــــــــــــــــاري   وق
 

ــــــــــــــــــوار   ذو الصــــــــــــــــــدق واألحــــــــــــــــــوال واألن
 والزىــــــــــــــــــــــــــد والعبــــــــــــــــــــــــــارة الفصــــــــــــــــــــــــــيحة 

 
 والكشـــــــــــــــــــــف والفراســـــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــــرحية 

ــــــــــــــــــــــــــان   والنطــــــــــــــــــــــــــق يف احلكــــــــــــــــــــــــــم والبي
 

 نطــــــــــــــــــــق ادلــــــــــــــــــــراد العــــــــــــــــــــامل الــــــــــــــــــــرابين 
ـــــــــــــــا  ـــــــــــــــ  مـــــــــــــــن صـــــــــــــــحبتو مراًم ـــــــــــــــد نل  ق

 
 ضلـــــــــــــــــــو أربعـــــــــــــــــــني عاًمــــــــــــــــــــايف اخلـــــــــــــــــــري  

 كـــــــــــــــــذا ابـــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــو أبـــــــــــــــــو علـــــــــــــــــي 
 

 يذو مهـــــــــــــــــــــــــــــو ومقصـــــــــــــــــــــــــــــد جلـــــــــــــــــــــــــــــ 
 ُعبَـْيــــــــــــــــــــــــــد يف ديصــــــــــــــــــــــــــة ذو الفتــــــــــــــــــــــــــوه 

 
 والزىــــــــــــــــــــــــــــد واحليــــــــــــــــــــــــــــاء وادلــــــــــــــــــــــــــــروه 

 وقـــــــــــــــــد صـــــــــــــــــحب  شـــــــــــــــــيخنا الـــــــــــــــــدكا  
 

 يعقــــــــــــــــوب يف عمــــــــــــــــر البقــــــــــــــــي احلــــــــــــــــا  
ــــــــــــــــوْ   ــــــــــــــــا كــــــــــــــــان   يف ُرؤيت  عشــــــــــــــــرين عاًم

 
 معــــــــــــرُ لفيــــــــــــا البحــــــــــــِر عنــــــــــــد َصــــــــــــْدمِتوْ  
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ـــــــــــــــــــــْبٌ  َوَوْجـــــــــــــــــــــٌد بعـــــــــــــــــــــده ط ـــــــــــــــــــــ  راحُ قـَ
 

 وكـــــــــــــــــــــــــــــــان بِلتـــــــــــــــــــــــــــــــاَج االرتيـــــــــــــــــــــــــــــــاحُ  
ـــــــــــــــذي اجتهـــــــــــــــاُدهْ    والشـــــــــــــــيخ قاســـــــــــــــم، ال

 
 مشــــــــــــهوٌر، وقــــــــــــد بــــــــــــدا لنــــــــــــا اجتهــــــــــــاُدهْ  

 تلميـــــــــــــــــذ يعقـــــــــــــــــوب العظـــــــــــــــــيم القـــــــــــــــــدر 
 

ـــــــــــد كـــــــــــان يف عمـــــــــــري جلـــــــــــرب الكســـــــــــر   ق
ـــــــــــــــد يقا   وقـــــــــــــــد صـــــــــــــــحب  العـــــــــــــــاِرَف الص 

 
 عبــــــــــــــــد الــــــــــــــــرحيم، مشــــــــــــــــفًقا َصــــــــــــــــديقا 

 وكـــــــــــــــــــان ذا زىـــــــــــــــــــد وعلـــــــــــــــــــٍم وعمـــــــــــــــــــلْ  
 

ـــــــــــــــا يف  ـــــــــــــــل صـــــــــــــــحيُتو عشـــــــــــــــرين عاًم  َمَه
 والشـــــــــــــــــيخ حيـــــــــــــــــىي الصـــــــــــــــــا  الســـــــــــــــــنيا 

 
 والشـــــــــــــــيخ مـــــــــــــــرزوق الفـــــــــــــــ  الرباســـــــــــــــيا 

ــــــــــــــ   ك يُاوالشــــــــــــــيخ مــــــــــــــرزوق الرضــــــــــــــى الس 
 

 مث الصـــــــــــــــــــــــــقلي قاســـــــــــــــــــــــــم الِرضــــــــــــــــــــــــــي ا 
 مث كبـــــــــــــــــــــــــــــريًا وأاب ماضـــــــــــــــــــــــــــــي مًعـــــــــــــــــــــــــــــا 

 
َتِفعـــــــــــــــــــا   خـــــــــــــــــــادم الرمـــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــذي ينـْ

ــــــــــــــــــــــــــى الصــــــــــــــــــــــــــادق   مث ادلليجــــــــــــــــــــــــــي عل
 

 وصللـــــــــــــــــــــــــــــــــــو التـــــــــــــــــــــــــــــــــــاج واثـــــــــــــــــــــــــــــــــــق 
 والعــــــــــــــــــــــــــــــارف اقــــــــــــــــــــــــــــــق الــــــــــــــــــــــــــــــدققا 

 
 علــــــــــــــــــى الرجــــــــــــــــــال فاقــــــــــــــــــاتســــــــــــــــــبيحو  

ـــــــــــــو  ادلرتضـــــــــــــى أبـــــــــــــو احلســـــــــــــن   ىـــــــــــــو ال
 

 أخالقـــــــــــو بلـــــــــــو عـــــــــــن القلـــــــــــب احلـــــــــــزين 
 قـــــــــــــــد صـــــــــــــــحب  الصـــــــــــــــادق ال ـــــــــــــــرابوي 

 
 فكـــــــــــــان فـــــــــــــوق مـــــــــــــا يقـــــــــــــول الـــــــــــــراوي 

 وقــــــــــــــــد صــــــــــــــــحب  األفطــــــــــــــــع ا اىــــــــــــــــداَ  
 

ـــــــــــــرًدا واحـــــــــــــًدا  ـــــــــــــد كـــــــــــــان ف  زلمـــــــــــــًدا وق
 صــــــــــــــــــــــــــــحبتو ابحلــــــــــــــــــــــــــــرم الشــــــــــــــــــــــــــــريف 

 
 ووصـــــــــــــــــــفو  ـــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــن تصـــــــــــــــــــنيفي 

 والشـــــــــــــــــيخ نصـــــــــــــــــر جـــــــــــــــــاءان ابلقـــــــــــــــــاىرة 
 

 وقــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــدأان بكشــــــــــــــــــوف ظــــــــــــــــــاىرة 
ــــــــــــــــــــى الصــــــــــــــــــــفا  ــــــــــــــــــــو عل ــــــــــــــــــــدىا رايت  وبع

 
 حــــــــــــــ  إذا أضــــــــــــــمرت لقيــــــــــــــاه اختفــــــــــــــى 

 وواحـــــــــــــــــــــــــــــــــدا رايتـــــــــــــــــــــــــــــــــو بعرفـــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 

 ســـــــــــــــــــــوا إليهـــــــــــــــــــــا نظـــــــــــــــــــــرة سلتطفـــــــــــــــــــــة 
ــــــــــــــــــــــــوق ظــــــــــــــــــــــــين  ــــــــــــــــــــــــا يف ــــــــــــــــــــــــ  م  ونل

 
 مث اختفــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــال حجــــــــــــــــــاب عــــــــــــــــــين 

ــــــــــــــــــــــــــــــــو يف وقــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــة رايت  واثني
 

 سلــــــــــــــــتلس الــــــــــــــــذكر حبســــــــــــــــن صــــــــــــــــم  
ـــــــــــــــو احتجـــــــــــــــب   حـــــــــــــــ  إذا أخـــــــــــــــربهتم عن

 
 وال عجـــــــــــــب فاعجـــــــــــــب ألمـــــــــــــر خـــــــــــــارق 
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 وكــــــــــــــــل شــــــــــــــــيخ نلــــــــــــــــ  منــــــــــــــــو علًمــــــــــــــــا
 

 أو أداًب، فهــــــــــــــــــــــــو إمــــــــــــــــــــــــامي حتمــــــــــــــــــــــــا 
ـــــــــــــــــــــــو للربكـــــــــــــــــــــــة   وكـــــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــــيخ زرت

 
ــــــــــــ  احلركــــــــــــة  ــــــــــــح تل  فقــــــــــــد وجــــــــــــدت ري

ـــــــــــــــــــــــو للربكـــــــــــــــــــــــة   وكـــــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــــيخ زرت
 

ــــــــــــ  احلركــــــــــــة  ــــــــــــح تل  فقــــــــــــد وجــــــــــــدت ري
ـــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــدت مـــــــــــــــــــــنُهم  اعـــــــــــــــــــــو   وق

 
 اشـــــــــــــــــــــــــتهروا ابلفضـــــــــــــــــــــــــل والرباعـــــــــــــــــــــــــة 

 ومـــــــــــــا ســـــــــــــلك  عـــــــــــــن ســـــــــــــواىم صـــــــــــــدا   
 

ــــــــــــــــــع عــــــــــــــــــد     اومل أِصــــــــــــــــــق َحْصــــــــــــــــــَر  ي
 فأســــــــــــــــــــــــــــــــأل هللا ذلــــــــــــــــــــــــــــــــم رضــــــــــــــــــــــــــــــــاهُ  

 
ــــــــــــــــــــن ارتضــــــــــــــــــــى أرتضــــــــــــــــــــاهُ   ــــــــــــــــــــو م  فإن

 وأن حيقــــــــــــــــــــــــــــق الــــــــــــــــــــــــــــذي قصــــــــــــــــــــــــــــدتُو 
 

 بــــــــــــــــــــذكرىم يف نيــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــا أملتــــــــــــــــــــو 
 وأن فيــــــــــــــــــــــــــــــين علــــــــــــــــــــــــــــــى األفــــــــــــــــــــــــــــــانِ  

 
 فـــــــــــــــــــــــــذاك رأس ادلـــــــــــــــــــــــــال واألملـــــــــــــــــــــــــنِ  

 وآن أن أذكـــــــــــــــــــــــــر قوًمـــــــــــــــــــــــــا درجـــــــــــــــــــــــــوا 
 

 ومـــــــــــن مضـــــــــــيق شـــــــــــحهم قـــــــــــد خرجـــــــــــوا 
 قـــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــان    ُْنِســـــــــــــــــــهم ُســـــــــــــــــــْلوانُ  

 
 ومـــــــــــــــــا نســـــــــــــــــي  ذكـــــــــــــــــرىم إذ ابنـــــــــــــــــوا 

 وقـــــــــــــــــــــد بقيـــــــــــــــــــــ  بعـــــــــــــــــــــدىم فريـــــــــــــــــــــًدا 
 

 سللًفـــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــن رفقـــــــــــــــــــــ  وحيـــــــــــــــــــــًدا 
 أقطـــــــــــــــــــــــــــــُع األوقـــــــــــــــــــــــــــــاَت ابلرجـــــــــــــــــــــــــــــاءِ  

 
 لَتحُضـــــــــــــــــــــــــــــر الوفـــــــــــــــــــــــــــــاُة ابلوفـــــــــــــــــــــــــــــاءِ  

 ويف الزمــــــــــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــــــــــنهم بقيـــــــــــــــــــــــــــــــة 
 

 قليلـــــــــــــــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــــــــــــــاحلة مرضـــــــــــــــــــــــــــــــية 
ــــــــــــــــــــدان  ــــــــــــــــــــاموا بع ــــــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــــــم إذا أق  فق

 
 يـــــــــــــدعو لنـــــــــــــا، فقـــــــــــــد دعـــــــــــــوان جهـــــــــــــدان 

ــــــــــــــــــــــــــادرِ    واحلمــــــــــــــــــــــــــد  العظــــــــــــــــــــــــــيم الق
 

 ادلـــــــــــــــــــنعم الـــــــــــــــــــرب الـــــــــــــــــــرحيم ال ـــــــــــــــــــافر 
 مث الصـــــــــــــــــــــالة والســـــــــــــــــــــالم الســـــــــــــــــــــرمدي 

 
 علــــــــــــــــــى النــــــــــــــــــ  ادلصــــــــــــــــــطفى زلمــــــــــــــــــدِ  

ـــــــــــــــــــــــــــذرة  ـــــــــــــــــــــــــــول ادلع  ونســـــــــــــــــــــــــــأل هللا قب
 

 (ُ)والعفـــــــــــــــــو عنـــــــــــــــــا و يـــــــــــــــــع ادل فـــــــــــــــــرة 
 ومن ىؤالء الشيوخ:  

                                                           

  الق ىرة  مكتبة ا٣ب ٪بي  ِط ،طبقات األولياء  ا٤بصرم الش فعي أٞبد بن علي بن عمر حفص أبو الدين سراج( ابن ا٤بلقن  ُ)
 .(ّّٓ: ِْٓ)ص:   ـُْٗٗ -ىػُُْٓ
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( عبد العزيز بن عبد السبلـ بن الق سم بن ا٢بسن َٔٔ)تبن عبد السالم: االعز  -ُ
 السلمي الدمشقي الش فعي رهخ ا٤بذىب بن دمحم ا٤بهذب  الشهخ عز الدين بن عبد السبلـ أبو دمحما

كمفهد أىلو  كلو مصنف ت حس ف  منه  التفسّب  كاختص ر النه ية  كالقواعد الكربل كالصغرل  
 .(ُ)كات ب الصبلة كالفت كل ا٤بوصلهة كغّب ذلك كلد سنة سب  أك ٜب ف كسبعْب كٟبسم ئة

ـ كغّبه  ٩بن ع صره ٍب أخذ عن الشهخ عز الدين ابن عبد السبل»ق ؿ ابن ق ضي رهبة: 
صحب أاب الفتح ابن أيب الغن ئم الرسعِب  كٚبرج بو كتكلم ُب الطريق  كغلب علهو ا٤بهل إذل 

 .ِ))«التصوؼ

رهخ مش يخ ببلد الغربهة أبرض مصر اركسة  كا ف الشيخ أبو الفتح الواسطي:  -ِ
ندرية فس فر إلهه   كأخذ من أصح ب سهدم أٞبد بن الرف عي  فأر ر إلهو ابلسفر إذل مدينة اإلسك

كالشهخ هبراـ   منهم الشهخ عبد السبلـ القلهيب  كالشهخ عبد هللا البلت جي :عنو خبلئق ال حيصوف
  الدمّبم  كالشهخ ج م  الفضلْب الدنوررم  كالشهخ علي ا٤بلهجي  كالشهخ ٝب د الدين البخ رم

كا ف مبتلي ابإلنك ر علهو  كعقدكا لو كالشهخ عبد الوى ب  كالشهخ عبد العزيز الدريِب  كأضراهبم  
 .(ّ)اجمل لس ابإلسكندرية  كىو يقطعهم اب٢بجة

(: العبلمي اٍلمىٍعريكؼ اًبٍبن بنت اأٍلىعىز  ا ف دين  ٓٔٔ)ت  عبد الوىاب بن خلف -ّ
عفهف  نزى  ال أتخذه ُب هللا لومة الئم  كال يقبل رف عة أحد  كٝب  لو قض ء الداير ا٤بصرية بكم ٥ب  

 بة كا٢بسبة كمشهخة الشهوخ  كنظر األجه ش  كتدريس الش فعي كالص ٢بهة كإم مة ا١ب م   كا ف كا٣بط
  بهده ٟبس عشرة كظهفة  كابرر الوزارة ُب بعض األكق ت  كا ف السلط ف يعظمو  كالوزير ابن حنَّ 

ف أيٌب ا  كا ف حيب أف ينكبو عند السلط ف كيضعو فبل يستطه  ذلك  كا ف يشتهي أخي ؼ منو اثّبن 
فق ؿ لو  .فج ء الق ضي ع ئدا  فق ـ إذل تلقهو لوسط الدار ؛ا  فمرض ُب بعض األحه فداره كلو ع ئدن 

فإذا أنت سوم صحهح  سبلـ علهكم  فرج  كدل جيلس عنده.كا ف   الق ضي: إمن  جئن  لعه دتك
                                                           

  دار ىجر للطب عة ُ  طالبداية والنهاية  البصرم القرري اثّب بن عمر بن إ٠ب عهل الفداء أبوابن اثّب   :ترٝبتو ُب انظر (ُ)
 (.ِّٕ/ُّ)   ـُٕٗٗ -ىػُُْٖكالنشر كالتوزي  كاإلعبلف  الق ىرة  

   علم الكتب  بّبكت  لبن ف ُ  ططبقات الشافعية  األسدم عمر بن دمحم بن أٞبد بن بكر أبو( ابن ق ضي رهبة  ِ)
 .(ُُٖ/ِ)  ىػَُْٕ

  طبعة الطبقات الكربى للشعراين= لوافح األنوار يف طبقات األخيار عبد الوى ب بن أٞبد : الشعراين  تراج  ترٝبتو ُب (ّ)
 (.ُُٕ/ُبّبكت  لبن ف ) العلمهة دار الكتب 
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 .ُ))مولده ُب سنة أرب  كستم ئة  كتوذل بعده القض ء تقي الدين بن رزين

الشهخ اإلم ـ الع دل ا٤بفٍب ا٤بقرئ اجملود ع دل  ال الدين الصفراوي:الشيخ   -ْ
اإلسكندرية ٝب ؿ الدين أبو الق سم عبد الرٞبن بن عبد اجملهد بن إ٠ب عهل بن عثم ف بن يوسف بن 
ا٢بسْب بن حفص بن الصفراكم  كلد ابإلسكندرية ُب أكؿ ع ـ أربعة كأربعْب كٟبسم ئة  كتبل 

لق سم عبد الرٞبن بن خلف هللا بن دمحم بن عطهة القرري  كعلي بن أٞبد بن ابلركاايت على أيب ا
جعفر الغ فق  كأيب حيٓب الهس  بن حـز  كأيب الطهب عبد ا٤بنعم بن ا٣بلوؼ  كبرع ُب القراءات  كألف 

. كتفقو بو أىل الثغر. حدث ابلثغر  كاب٤بنصورة  كا ف من جلة العلم ء  خرج «اإلعبلف»فهه  ات ب 
 .(ِ)و مشهخة. توُب ُب ا٣ب مس كالعشرين من ربه  اآلخر سنة ست كثبلثْب كستم ئةلنفس

كىي قرية اتبعة لشبْب الكـو اب٤بنوفهة  كىو   نسبة إرل ملهجالشيخ علي ادلليجي:  -ٓ
 متصوؼ. 

ا ام  ق ؿ الشعراين: )كا ف يزكر سهدم علهن  ا٤بلهجي اثّبنا(كا ف الديريِب يزكره اثّبن 
(ّ). 

متصوؼ. ع ش ُب البػيريلس؛ كىي من ثغور مصر القددية الواقعة سي: مرزوق الربل -ٔ
على ر طئ البحر ا٤بتوسط بْب دمه ط كررهد  كتنسب إلهه  ٕبّبة الربلس الواقعة اآلف ُب مش ؿ 

 كقد جرل ذاري »ق ؿ ابن بطوطة:  .٧ب فظة افر الشهخ  كبذلك تكوف بلده قريبة من بلد الديريِب
ـو من الة الكبّبة ببلد الربلس كنسَبك  كىي ببلد الص ٢بْب  كهب  قرب أف على مسّبة ي :الص ٢بْب

بزاكية الشهخ ا٤بذاور  كتلك الببلد   تلك الببلد  كنزلتي  الشهخ مرزكؽ ص حب ا٤بك رف ت. فقصدتي 
 .(ْ)«كمدينتهم تسمى ملطْب )بلطهم(  اثّبة النخل كالثم ر كالطّب البحرم كا٢بوت ا٤بعركؼ ابلبورم

متصوؼ  التقى ابلعز بن عبد السبلـ  كالشهخ أبو ا٢بسن  ن األ يمي:رلد الدي -ٕ

                                                           

  دار ىجر للطب عة كالنشر كالتوزي  ُ  طالبداية والنهاية  البصرم القرري اثّب بن عمر بن إ٠ب عهل الفداء أبو( ابن اثّب  ُ)
 .(َِٗ/ُّ)  ـُٕٗٗ -ىػُُْٖكاإلعبلف  الق ىرة  

بّبكت    مؤسسة الرس لة  ّط  سري أعالم النبالء   زقى ديٍ  بن عثم ف بن أٞبد بن دمحم هللا عبد أبو الدين مشسالذىيب   (ِ)
 .(َّٔ/ُٔ)  ـُٖٓٗ -ىػ َُْٓ

   طبعة دار الكتب العلمهة الطبقات الكربى للشعراين= لوافح األنوار يف طبقات األخيار عبد الوى ب بن أٞبد ( الشعراين  ّ)
 .(ُِٕ/ُ)بّبكت  لبن ف 

 (.ُِ/ُ)د.ت    دار الشرؽ العريب بعةط  رحلة ابن بطوطة  الطنجي اللواٌب إبراىهم بن دمحم بن هللا عبد بن دمحمابن بطوطة   (ْ)
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 .(ُ)الش ذرل  كغّبىم

 :تالميذه: اثلثاً 

 وتعلموا على يديو، منهم:  ،كبرية من التالميذ  عةٌ  ا لقد صحب الشيخَ 
كىو ره ب الدين أٞبد بن منصور بن أسطوراس اس الدمياطي: الشيخ ابن اجلبّ  -ُ

لو نظم  »ة الشهخ عبد العزيز الديريِب. ق ؿ الشهخ أثّب الدين أبو حه ف: الدمه طي. ا ف من تبلمذ
 .(ِ)«كا ف خطهب الورٌادة الٍب ُب رمل مصر  اثّب  كقرأ القراءات

كقد ٠ب  من ا٢ب فظ الشيخ عثمان بن دمحم بن يوسف السنباطي الكاتب احلنفي،  -ِ
  «ا٤بنسوب»كاتب   لديريِبث عن الشهخ عبد العزيز اث عنو  كحدٌ ررؼ الدين الدمه طي كحدٌ 
 .(ّ)من الدنه  كا ف رريف النفس متقلبلن 

                                                           

مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث   عفهف الدين عبد هللا بن أسعد بن علي بن سلهم فاله فعي   (ُ)
 .(َُٖ/ْ)بّبكت  لبن ف  د.ت    دار الكتب العلمهة  طبعة الزمان

 -ىػَُِْ  بّبكت  لبن ف  دار إحه ء الَباث  الوايف ابلوفيات  هللا عبد بن أيبك بن خلهل الدين صبلحفدم  ( الصِ)
 (.ِْٖ/ُٖ(  )ُِِ/ٖ) ـ َََِ

  ٦بلس دائرة ا٤بع رؼ ِط  الدرر الكامنة يف أعيان ادلائة الثامنة  أٞبد بن علي بن دمحم بن أٞبدابن حجر العسقبلين   (ّ)
 .(ِّٔ/ّ)  ـُِٕٗ -ىػُِّٗ  ابد/ ا٥بند مراقبة/ دمحم عبد ا٤بعهد ض فحهدر آ -العثم نهة
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 :، مؤلفاتو وآاثرهوثناء العلماء عليو ،مكانتو العلمية: لثاثادلبحث ال

الكثّب من الفنوف كالعلـو  -رٞبو هللا -أج د الديريِب أواًل: مكانتو العلمية وثناء العلماء عليو:
  من خبلؿ مصنف تو الذم ذارى  العلم ء  كنسبوى  إلهو    كجلهًّ الشرعهة كاللغوية  يظهر ذلك كاضحن 

 العلم ء الذين ترٝبوا كأرخوا لو. ُب قلوبً  ع لهةه  كقد  ا ف للشهخ مك نةه 
 ا ف ف ضبلن »هِب: الدين العى  ق ؿ عنو بدري 

ن
  فضله    ابلنحو كاللغة كاألصوؿ  كلو ُب ال فنو   ع ٤ب

 .ُ))«  ببذاذة ا٢ب ؿكا ف م  ذلك راضهن 

الشهخ الزاىد القدكة الع رؼ ص حب األحواؿ كالكرام ت ....... ق ؿ رهخن  »كق ؿ السبكي: 
. كنقل  ابن ق ضي رهبة عن السبكي قولو: (ِ)«أبو حه ف ا ف متقشف  ٨بشورن  يتربؾ بو الن س

راسخ ابلتقول ٤ب  رهد لو أبو حه ف هبذه كىذا من أيب حه ف اثّب لوال أف ىذا الشهخ ذك قدـ »
 .(ّ)«فإنو ا ف قلهل التزاهة للمتصلحْب  شه دةال

ىو الشهخ الع بد الزاىد القدكة ذك ا٢ب الت الف خرة  كاألحواؿ الشريفة  »كق ؿ عنو الشعراين: 
كالكرام ت ا٤بشهورة  كا٤بصنف ت الكثّبة ُب التفسّب  كالفقو كاللغة  كالتصوؼ  كغّب ذلك  كلو نظم  

لعلم ء  كانتفعوا بصحبتو كا ف مق مو بببلد الريف من أرض اثّب ر ئ   صحبو ٝب عة اثّبة من ا
مصر  كا ف الن س يقصدكنو للتربؾ من س ئر األقط ر  كيرسلوف لو من مصر مشكبلت ا٤بس ئل  

 .(ْ)«فهجهب عنه  أبحسن جواب
 .(ٓ)«ديبأمفسر  فقهو  متكلم  مؤرخ  كاعظ  »ق ؿ عنو الشهخ عمر رض  اح لة: 

                                                           

  طبعة عقد اجلمان يف  ريخ أىل الزمان  ا٢بنفى الغهت ىب حسْب بن أٞبد بن موسى بن أٞبد بن ٧بمودبدر الدين العهِب   (ُ)
 (.َِٗ)ص:   الق ىرة  د.ت  ار الكتب كالواثئق القومهةد

 ىػ.ُُّْ الق ىرة     دار ىجرِط  طبقات الشافعية الكربى  الدين تقي بن الوى ب عبد الدين اتجالسبكي   (ِ)
(ٖ/ُٗٗ). 

 لبن ف    علم الكتب  بّبكت ُ  ططبقات الشافعية  األسدم عمر بن دمحم بن أٞبد بن بكر أبوابن ق ضي رهبة   (ّ)
 .(ُُٖ/ِ)  ىػَُْٕ

   طبعة دار الكتب العلمهة الطبقات الكربى للشعراين= لوافح األنوار يف طبقات األخيار عبد الوى ب بن أٞبد الشعراين   (ْ)
 .(ُِٕ/ُ)بّبكت  لبن ف  

   د.ت بّبكت  دار إحه ء الَباث العريب  طبعةمعجم ادلؤلفني  ِبالغ عبد بن راغب دمحم بن رض  بن عمراح لة    (ٓ)
(ٓ/ُِْ.) 

http://4kitab.com/editor/2006
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الربى ف ُب علـو »ت بو أبو عبد هللا الزراشي ُب ا فقد استف درعره كعلمو   كقد استف د العلم ء من 
بشعره عند ا٢بديث على   «اإلتق ف ُب علـو القرآف»جبلؿ الدين السهوطي ُب ات بو  كتبعو  «القرآف
 حهث ق ال:   ُب القرآف الكرًنابلَّ 

 كللشهخ عبد العزيز الديريِب رٞبو هللا:»
 منكم  نزلت ابل بهثرب ف عل

 .(ِ) (ُ)«كدل أتت ُب القرآف ُب نصفو األعلى

  حهث ق ؿ «اشف ا٣بف ء»كاعتد ٕبكمو على ا٢بديث اإلم ـ أبو الفداء العجلوين ُب ات بو 
  كق ؿ: (الدرر ا٤بلتقطة)أكرده عبد العزيز الديريِب ُب «: »من أال م  مغفور لو غفر لو» :ُب حديث

 .(ّ)«ال أصل لو عند ادثْب
ا ف لو معرفة جهدة ابلفقو  كمش راة ُب عدة » سن ٝب ؿ الدين الظ ىرم ا٢بنفي: كق ؿ أبو ا

فنوف من العلـو  كلو قدرة على نظم العلم كغّبه  نظم من عدة فنوف  كا ف رٞبو هللا تع ذل ٩بن ٝب  
 .(ْ)«بْب العلم كالعمل

 :مؤلفاتو وآاثره: اثنياً 
  هن  من ترجم للشهخالعلـو كالفنوف  ام  ذارى  كدكٌ ُب اثّب من  عديدةه  للشهخ رٞبو هللا مؤلف ته 

 كمنه : 

                                                           

دار إحه ء الكتب   ٙبقهق: دمحم أبو الفضل إبراىهم  الربىان يف علوم القرآن  بدر الدين دمحم بن عبد هللا بن هب درالزراشي   (ُ)
 (.ّٗٔ/ُ)   د.ت العربهة عهسى الب ىب ا٢بليب كررا ئو

ٙبقهق: دمحم   : ا٥بهئة ا٤بصرية الع مة للكت ببعةط  القرآنيف علوم  اإلتقان  عبد الرٞبن بن أيب بكر  جبلؿ الدين( السهوطي  ِ)
 .«كق ؿ الديريِب رٞبو هللا»(  كنص ابلـ السهوطي رٞبو هللا: َٕ/ُ)  ـُْٕٗ -ىػُّْٗ  أبو الفضل إبراىهم

مهد بن أٞبد ٙبقهق: عبد ا٢ب  كشف اخلفاء ومزيل اإللباسإ٠ب عهل بن دمحم بن عبد ا٥ب دم ا١براحي  العجلوين  أبو الفداء  (ّ)
 (.ِّٕ/ِ)   د.ت : ا٤بكتبة العصريةبعةط  بن يوسف بن ىنداكم

ا٥بهئة ا٤بصرية   ادلنهل الصايف وادلستويف بعد الوايف  ا٢بنفي الظ ىرم هللا عبد بنابن تغرم بردم  يوسف بن تغرم بردم  ((ْ
 .(ُِٕ/ٕ) ـ ُْٖٗ   الق ىرة الع مة للكت ب
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 .(ُ)دلة التوحهد كرد النص رلأإرر د ا٢به رل ُب ردع من م رل ُب  -ُ

 .(ِ)أرا ف اإلسبلـ ُب التوحهد كاألحك ـ -ِ

 .(ّ)أنوار ا٤بع رؼ كأسرار العوارؼ -ّ

 .(ْ)األنوار الواضحة ُب مع ين الف ٙبة  كىو ات ب ُب تفسّب ف ٙبة الكت ب -ْ

 .(ٓ)ات ب األرا ف -ٓ

 .(ٔ)كم ئٍب بهت تزيد على ثبلثة آالؼو  التهسّب ُب علم التفسّب  أرجوزةه  -ٔ

الدرر ا٤بلتقطة ُب ا٤بس ئل ا٤بختلطة   مؤلف ُب الفقو  )٨بطوط(  كتوجد منو نسخة  -ٕ
 .(ٕ)كىو ٧بل البحث بدار الكتب ا٤بصرية  كأخرل اب٤بكتبة األزىرية

 .(ٖ)إسح ؽ ُب الفركعدق ئق التنبهو ُب نظم تنبهو أيب  -ٖ

                                                           

   د.ت بّبكت  دار إحه ء الَباث العريب  طبعةمعجم ادلؤلفني  ِبالغ عبد بن اغبر  دمحم بن رض  بن عمر( اح لة  ُ)
دار   طبعة: ىدية العارفني أمساء ادلؤلفني وآاثر ادلصنفني  إ٠ب عهل بن دمحم أمْب بن مّب سلهم الب ابينالبغدادم  (  ُِْ/ٓ)

 (.َٖٓ/ُ)  د.ت  لبن ف -إحه ء الَباث العريب بّبكت

 (.ُٖٓ/ُ) مرج  س بق   ة العارفنيىديالبغدادم   (ِ)
   علم الكتب  بّبكت  لبن ف ُ  ططبقات الشافعية  األسدم عمر بن دمحم بن أٞبد بن بكر أبو( ابن ق ضي رهبة  ّ)

 (.ُِٖ/ِ)  ىػَُْٕ

 دار الكتب العلمهة  بّبكت  لبن ف   كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون( ح جي خلهفة  مصطفى بن عبد هللا  ْ)
 (.ُٖٓ/ُ)   مرج  س بق ىدية العارفنيالبغدادم   ( ُٓٗ/ُ)  ـُِٗٗ –ىػُُّْ

 (.ُٖٓ/ُ) مرج  س بق   ىدية العارفني( البغدادم  ٓ)

دار ابن    ُط  شذرات الذىب يف أخبار من ذىب  العىكرم العم د ابن دمحم بن أٞبد بن ا٢بي عبد ( ابن العم د ا٢بنبلي ٔ)
الزرالي  (  ُِٖ/ِ)  مرج  س بق  طبقات الشافعيةابن ق ضي رهبة  (  ٖٕٓ/ٕ)  ـُٖٔٗ -ىػَُْٔ  دمشق  اثّب

   مرج  س بق ىدية العارفنيالبغدادم  (  ُّ/ْ)  د.ت  دار العلم للمبليْب  طبعة األعالمخّب الدين بن ٧بمود بن دمحم  
(ُ/ُٖٓ). 

 مرج  س بق   امي الكتب والفنونكشف الظنون عن أسح جي خلهفة  (  ُّ/ْ)  مرج  س بق  األعالمالزرالي   (ٕ)
العجلوين  أبو الفداء (. ُٖٓ/ُ)   مرج  س بق ىدية العارفني أمساء ادلؤلفني وآاثر ادلصنفنيالبغدادم  (  ْٕٗ/ُ)

ٙبقهق: عبد ا٢بمهد بن أٞبد بن يوسف بن   كشف اخلفاء ومزيل اإللباسإ٠ب عهل بن دمحم بن عبد ا٥ب دم ا١براحي  
 (.ِّٕ/ِ)   د.ت بة العصرية: ا٤بكتبعةط  ىنداكم

 (.ُٖٓ/ُ) مرج  س بق   ىدية العارفنيالبغدادم  (  ْٖٗ/ُ) مرج  س بق   كشف الظنون( ح جي خلهفة  ٖ)
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 .(ُ)الركضة األنهقة ُب به ف الشريعة كا٢بقهقة -ٗ

 .(ِ)صح بو العشرةأ  ك الشجرة ُب سّبة النيب  -َُ

 .(ّ)ررح أ٠ب ء هللا ا٢بسُب -ُُ

 .(ْ)ررح التعجهز ٨بتصر الوجهز البن منعة ا٤بوصلي ُب الفركع -ُِ

 طه رة القلوب ُب ذار عبلـ»طه رة القلوب كا٣بضوع لعبلـ الغهوب  كيسمى  -ُّ
 .(ٓ)كىو ات ب حسن على ثبلثْب فصبلن  «إحه ء القلوب بذار ا٤بلك ابوب»ام  يسمى   «الغهوب

 .(ٔ)قبلدة الدر ا٤بنثور ُب ذار يـو البعث كالنشور  كىو نظم -ُْ

 .(ٕ)ا٤بصب ح ا٤بنّب ُب علم التفسّب ُب ٦بلدين -ُٓ

٨بطوط   ث لقطرب  كىو نظم يع رض بو قطرب ُب مثلثتو؛ )لغة(ث ٤بشكل ا٤بثلَّ ا٤بورَّ  -ُٔ

                                                           

دار إحه ء الَباث   طبعة: ىدية العارفني أمساء ادلؤلفني وآاثر ادلصنفني  إ٠ب عهل بن دمحم أمْب بن مّب سلهم الب ابين البغدادم  (ُ)
 (.ُٖٓ/ُ)   د.ت لبن ف -العريب بّبكت

 .(ُِْ/ٓ)    د.تبّبكت  دار إحه ء الَباث العريب   طبعةمعجم ادلؤلفني( عمر اح لة  ِ)
ىدية البغدادم  (  ُِٖ/ِ)  ىػَُْٕ   علم الكتب  بّبكت  لبن ف طبقات الشافعية( ابن ق ضي رهبة  أٞبد بن دمحم  ّ)

 (.ُٖٓ/ُ)   مرج  س بق العارفني

 .(ُٖٓ/ُ) مرج  س بق   ية العارفنيىد( البغدادم  ْ)

(  ٖٕٓ/ٕ)  د. ت  دار ابن اثّب طبعة  شذرات الذىب يف أخبار من ذىبابن العم د ا٢بنبلي  عبد ا٢بي بن أٞبد  ( ٓ)
ابن ق ضي (  ََِ/ٖ)  ىػُُّْ الق ىرة     دار ىجرِط  طبقات الشافعية الكربىالسبكي  عبد الوى ب بن علي  

 العلـو مكتبة  ُ  ططبقات ادلفسرين  دمحم بن أٞبداألدنوكم  (  ُِٖ/ِ)  مرج  س بق  طبقات الشافعيةرهبة  
دار العلم   طبعة األعالمالزرالي  خّب الدين بن ٧بمود بن دمحم  (  ِٕٓ)ص:   ـُٕٗٗ -ىػُُْٕ  ا٤بنورة ا٤بدينة -كا٢بكم
ح جي خلهفة  مصطفى بن عبد هللا ( ُِْ/ٓ)   مرج  س بق معجم ادلؤلفنيعمر اح لة = =(  ُّ/ْ)  د.ت  للمبليْب

  ـُِٗٗ –ىػُُّْ دار الكتب العلمهة  بّبكت  لبن ف   كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونالقسطنطهِب  
 .(ُٖٓ/ُ)   مرج  س بق ىدية العارفنيالبغدادم  (  ُُُٖ/ِ)

 .(ُٖٓ/ُ) مرج  س بق   ىدية العارفني( البغدادم  ٔ)

  طبقات الشافعيةابن ق ضي رهبة  (  ٖٕٓ/ٕ)مرج  س بق    شذرات الذىب يف أخبار من ذىب ( ابن العم د ا٢بنبلي ٕ)
   مرج  س بق معجم ادلؤلفنيعمر اح لة  (  ُٖٓ/ُ)   مرج  س بق ىدية العارفنيالبغدادم  (  ُِٖ/ِ)مرج  س بق  

(ٓ/ُِْ.) 
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 .(ُ)بدار الكتب ا٤بصرية

 .(ِ)يفً ُب ُب معرفة اللحن ا٣بى مهزاف الوى  -ُٕ

 .(ّ)نظم التنبهو -ُٖ

يق  ُب ٟبسة آالؼ   كىو نظم ُب فركع الفقو الش فعي -كجهز الغزارل -نظم الوجهز -ُٗ
 .(ْ)بهت على حرؼ الراء

 .(ٓ)نظم الوسهط -َِ

 .(ٔ)ُب التوحهد الوس ئل كالرس ئل  كىو ات به  -ُِ

  قص ئد اثّبة ُب ا٤بدائح كالرق ئق كا٤بواعظ  كمن رعره:كللشهخ رٞبو هللا
ـــــــــــــذ ـــــــــــــاء ُخ ـــــــــــــن ُصـــــــــــــْحَبة اإلخـــــــــــــوان والكيمي  َوَع

 
 لَفِينـــــــــــــا َفَمـــــــــــــا مـــــــــــــن كيميـــــــــــــاء َواَل ِخـــــــــــــ 

ــــــــــــــِباَلد  ســــــــــــــرىا لقــــــــــــــد درت َأْطــــــــــــــَرافَ    اْل
 

 ل وعاينــــــــــ  مــــــــــن شــــــــــكل ْ مــــــــــن ُشــــــــــ وعانيــــــــــ ُ  
 َومل أر أحلــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــن تفــــــــــــــــــرد َســــــــــــــــــاَعة 

 
ـــــــــــَع هللا َخـــــــــــاِ  البـــــــــــال والســـــــــــر   والشـــــــــــ ل َم

ــــــــــــــــــو   أانجيــــــــــــــــــو يف ســــــــــــــــــري وأتلــــــــــــــــــو ِكَتاب
 

 (ٕ)فَأْشــــــــــهد َمــــــــــا يســــــــــلي َعــــــــــن ادلـَـــــــــال واألىــــــــــل 
 كمن رعره: 

                                                           

دار إحه ء الَباث   طبعة: عارفني أمساء ادلؤلفني وآاثر ادلصنفنيىدية ال  إ٠ب عهل بن دمحم أمْب بن مّب سلهم الب ابين( البغدادم  ُ)
 .(ُٖٓ/ُ)   د.ت لبن ف -العريب بّبكت

 .(ُٖٓ/ُ) رج  الس بق ( ا٤بِ)

 بن الوى ب عبد الدين اتجالسبكي   ( ٖٕٓ/ٕ)  مرج  س بق  شذرات الذىب يف أخبار من ذىبابن العم د ا٢بنبلي  ( ّ)
 أٞبد بن بكر أبوابن ق ضي رهبة  (  ُٗٗ/ٖ) ىػ.ُُّْ الق ىرة     دار ىجرِط  لكربىطبقات الشافعية ا  الدين تقي
  دمحم بن أٞبداألدنوكم  (  ُِٖ/ِ)  علم الكتب  بّبكت  لبن ف  ُ  ططبقات الشافعية  األسدم عمر بن دمحم بن

 (.ِٔٓ)ص:   ـُٕٗٗ -ىػُُْٕ  ا٤بنورة ا٤بدينة -كا٢بكم العلـو مكتبة  ُ  ططبقات ادلفسرين

  طبقات الشافعيةابن ق ضي رهبة  (  ٖٕٓ/ٕ)  مرج  س بق  شذرات الذىب يف أخبار من ذىبابن العم د ا٢بنبلي  ( ْ)
 .(ُِْ/ٓ) مرج  س بق   معجم ادلؤلفنيعمر اح لة  (  ُِٖ/ِ)مرج  س بق  

 .(ُِٖ/ِ)  مرج  س بق  طبقات الشافعية( ابن ق ضي رهبة  ٓ)

 .(ُِٖ/ِ)  مرج  س بق  لشافعيةطبقات ا( ابن ق ضي رهبة  ٔ)

 -ىػَُِْ  بّبكت  لبن ف  دار إحه ء الَباث  الوايف ابلوفيات  هللا عبد بن أيبك بن خلهل الدين صبلحالصفدم   (ٕ)
 .(ِْٖ/ُٖ) ـ َََِ
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 حتــــــــــــــدث  ســــــــــــــرار اْلمحب ــــــــــــــة َأو صــــــــــــــنها
 

ــــــــــــــا  َه َــــــــــــــا َعنـْ ــــــــــــــان ذَل ــــــــــــــا بـََي  فآاثرىــــــــــــــا ِفيَه
ـــــــــــــــاَن ســـــــــــــــرىا  ـــــــــــــــدو َوِإن َك  شـــــــــــــــواىدىا تب

 
 ا فقـــــــــــــــد اَبنَـــــــــــــــْ  َوِإن مل تبينهـــــــــــــــاخِفيًـــــــــــــــ 

ـــــــــــــا بنيل  ـــــــــــــ   طمعن ـــــــــــــ  َح ـــــــــــــد جلي  هـــــــــــــاق
 

 تَــــــــــْدِري اْلُعُقــــــــــول ذَلـَـــــــــا كنهــــــــــا   فَــــــــــالَ وجلّــــــــــ 
 لنـــــــــــــــا مـــــــــــــــن ســـــــــــــــناىا حـــــــــــــــرية وىدايـــــــــــــــة 

 
َهـــــــــــــــــا وشـــــــــــــــــ لٌ  وإداللٌ  َودل     (ُ) َـــــــــــــــــا َعنـْ

  :كمن رعره أيضن  

 اقتصـــــــــــــــــــــــــــــــــد يف كـــــــــــــــــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــــــــــــــــال
 

 واجتنــــــــــــــــــــــــــــــب شــــــــــــــــــــــــــــــحا وغرمــــــــــــــــــــــــــــــا 
 ا فتؤكــــــــــــــــــــــــــــــــلال تكــــــــــــــــــــــــــــــــن حلــــــــــــــــــــــــــــــــوً  

 
 ال وال مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًرا فرتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

 كمنو:  

 هللا ريب وحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 هللا أرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو وأمحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
 يـــــــــــــــــــــــــــــــوم حشـــــــــــــــــــــــــــــــري وشـــــــــــــــــــــــــــــــافعي 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــق أمحـــــــــــــــــــــــــــــــــد   خـــــــــــــــــــــــــــــــــري اخلالئ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو إذلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلى علي
 

 أوىف صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالة وأمحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
 ومالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  واحلنيفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

 
 والشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافعي وأمحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــاعي  ـــــــــــــــــــــــــــــــن الرف  وســـــــــــــــــــــــــــــــيدي اب
 

 قطـــــــــــــــــــــــــــــــب احلقيقـــــــــــــــــــــــــــــــة أمحـــــــــــــــــــــــــــــــد 
 ىـــــــــــــــــــــــــــــــــذا مقـــــــــــــــــــــــــــــــــال الـــــــــــــــــــــــــــــــــدمريي 

 
ـــــــــــــــــــــــن أمحـــــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــــز ب ـــــــــــــــــــــــد العزي  عب

 كمنو: 

ـــــــــــــــــم وتقـــــــــــــــــوى ـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــات ذو عل  إذا م
 

ــــــــــــن اإلســــــــــــالم ثلمــــــــــــو   فقــــــــــــد ثلمــــــــــــ  م
 دلرجـــــــــــــــــىومـــــــــــــــــوت العـــــــــــــــــادل ادللـــــــــــــــــ  ا 

 
 حكــــــــــــــــيم احلــــــــــــــــق منقصــــــــــــــــة ووصــــــــــــــــمو 

 ومــــــــــــــــوت الصـــــــــــــــــا  ادلرضـــــــــــــــــي نقـــــــــــــــــص 
 

 ففـــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــرآه ل ســـــــــــــــــــالم نســـــــــــــــــــمو 
                                                            

 -ىػَُِْ  بّبكت  لبن ف  دار إحه ء الَباث  الوايف ابلوفيات  هللا عبد بن أيبك بن خلهل الدين صبلحالصفدم  (ُ)
 .(ِٖٓ/ُٖ)  ـ َََِ
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ــــــــــــــارس الضــــــــــــــرغام ضــــــــــــــعف ــــــــــــــوت الف  وم
 

ــــــــــو يف النصــــــــــر عزمــــــــــو   فكــــــــــم شــــــــــهدت ل
 ومـــــــــــــــوت فـــــــــــــــ  كثـــــــــــــــري اجلـــــــــــــــود زلـــــــــــــــل 

 
ـــــــــــــــــــإن بقـــــــــــــــــــاءه خصـــــــــــــــــــب ونعمـــــــــــــــــــو   ف

 فحســــــــــــــــب   ســــــــــــــــة تبكــــــــــــــــي علــــــــــــــــيهم 
 

 (ُ)ومـــــــــــــــوت ال ــــــــــــــــري  فيــــــــــــــــف ورمحــــــــــــــــو 
ا ف لو معرفة جهدة ابلفقو  كمش راة ُب عدة »الدين الظ ىرم ا٢بنفي: ق ؿ أبو ا سن ٝب ؿ  

فنوف من العلـو  كلو قدرة على نظم العلم كغّبه  نظم من عدة فنوف  كا ف رٞبو هللا تع ذل ٩بن ٝب  
 .(ِ)«بْب العلم كالعمل
 :وفاتو: رابعادلبحث ال

 نو:إف تو  فقهل اختلفت ا٤بص در الٍب ترٝبت للشهخ رٞبو هللا ُب ٙبديد سنة ك 
٩بن توُب ُب « السلوؾ ٤بعرفة دكؿ ا٤بلوؾ»توُب سنة تس  كٜب نْب كستم ئة  حهث ذاره ص حب 

 .(ّ)ىذه السنة
 .(ْ)سنة أرب  كتسعْب كستم ئة  كقهل: توُب ُب رجب

 .(ٓ)كقهل: توُب سنة سب  كتسعْب كستم ئة

                                                           

 ىػ.ُُّْ الق ىرة     دار ىجرِط  طبقات الشافعية الكربى  الدين تقي بن الوى ب عبد الدين اتجالسبكي   (ُ)
(ٖ/َُِ). 

ا٥بهئة ا٤بصرية   ادلنهل الصايف وادلستويف بعد الوايف  ا٢بنفي الظ ىرم هللا عبد بنابن تغرم بردم  يوسف بن تغرم بردم  (ِ)
 .(ُِٕ/ٕ)ـ  ُْٖٗ   الق ىرة بالع مة للكت 

دار الكتب   ُط  السلوك دلعرفة دول ادللوك  أٞبد بن علي بن عبد الق در  أبو العب س ا٢بسهِب العبهدم ا٤بقريزم  (ّ)
 .(َِِ/ِ) ـ ُٕٗٗ -ىػُُْٖلبن ف   بّبكت   العلمهة

 عمر بن دمحم بن أٞبد بن بكر وأبابن ق ضي رهبة  (  ُٗٗ/ٖ)مرج  س بق    طبقات الشافعية الكربىالسبكي   (ْ)
طبقات   دمحم بن أٞبداألدنوكم  (  ُُٖ/ِ)  ىػَُْٕ   علم الكتب  بّبكت  لبن ف ُ  ططبقات الشافعية  األسدم
 ٧بمود بن الدين خّبالزرالي  (  ِٕٓ)ص:   ـُٕٗٗ -ىػُُْٕ  ا٤بنورة ا٤بدينة -كا٢بكم العلـو مكتبة  ُ  طادلفسرين

 راغب دمحم بن رض  بن عمراح لة  (   ُّ/ْ)  ـََِِ  دار العلم للمبليْب  ُٓ  طاألعالم  ف رس بن علي بن دمحم بن
 (.ُِْ/ٓ)   د.ت بّبكت  دار إحه ء الَباث العريب   طبعةمعجم ادلؤلفني  ِبالغ عبد بن

  الق ىرة  ة ا٣ب ٪بيمكتب  ِط ،طبقات األولياء  ا٤بصرم الش فعي أٞبد بن علي بن عمر حفص أبو الدين سراجابن ا٤بلقن   (ٓ)
كشف الظنون عن أسامي الكتب ح جي خلهفة  مصطفى بن عبد هللا القسطنطهِب  (  ْْٕ)ص:   ـُْٗٗ -ىػُُْٓ
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 -كفهه »فق ؿ:  «ىبت الذارذر »كقهل: توُب سنة تس  كتسعْب كستم ئة  ام  ذار ص حب 
 .(ُ)«هللا الٌدمّبم الٌديريِب أبو دمحم عبد العزيز بن أٞبد بن سعهد بن عبد -على خبلؼ ابّب

كلعل ىذا ا٣ببلؼ الكبّب »كقد كضح الداتور علي ص ُب حسْب  سبب ىذا ا٣ببلؼ فق ؿ:  
لك دل تكن معركفة على ُب كف ة الديريِب راج  إذل أنو ا ف اثّب التجواؿ ُب ببلد الريف  كأف كف تو لذ

 .(ِ)«سبهل الهقْب  لدل علم ء الق ىرة كالفسط ط
 .(ّ)هب  كيزار يرين من الغربهة  من أعم ؿ الق ىرة  كقربه معركؼه بقرية دً  -رٞبو هللا -كدفن 

                                                           

إ٠ب عهل بن دمحم أمْب بن مّب البغدادم  (  َُُِ/ِ)  ـُِٗٗ –ىػُُّْ دار الكتب العلمهة  بّبكت  لبن ف   والفنون
   د.ت لبن ف -دار إحه ء الَباث العريب بّبكت  طبعة: ؤلفني وآاثر ادلصنفنيىدية العارفني أمساء ادل  سلهم الب ابين

(ُ/َٖٓ.) 

دار ابن    ُط  شذرات الذىب يف أخبار من ذىب  العىكرم العم د ابن دمحم بن أٞبد بن ا٢بي عبد ابن العم د ا٢بنبلي ( ُ)
 (.ْٖٕ/ٕ)  ـُٖٔٗ -ىػَُْٔ  دمشق  اثّب

 (.ٖٔص)  ـُُٕٗطبعة دار ا٤بع رؼ ا٤بصرية    يف مصر يف القرن السابع اذلجرياألدب الصويفعلي ص ُب حسْب   (ِ)
ا٥بهئة ا٤بصرية   ادلنهل الصايف وادلستويف بعد الوايف  ا٢بنفي الظ ىرم هللا عبد بنابن تغرم بردم  يوسف بن تغرم بردم  (ّ)

 .(ُِٕ/ٕ) ـ ُْٖٗ   الق ىرة الع مة للكت ب
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 الفصل الثاين
 بني يدي الكتاب

 ادلبحث األول: حتقيق نسبة الكتاب إى مؤلفو:
 دمحم أبو الدين عز الش فعي هللا عبد بن سعهد بن أٞبد بن العزيز عبد: الديريِب :(ُ)ق ؿ الب ابين

 من. ٕٗٔ سنة كتوُب ُِٔ سنة كلد «ابلغربهة قرية الداؿ بكسر» ابلدريِب ا٤بعركؼ ا٤بصرم الدمّبم
 مع ين ُب الواضحة األنوار. النص رم كرد. التوحهد أدلة ُب م رم من ردع ُب ا٢به رم إرر د تص نهفو
 ا٤بس ئل ُب ا٤بلتطقة الدرر. بهت آالؼ كثبلثة م ئتْب ُب منظومة التفسّب علم ُب سّبالته. الف ٙبة

 الركضة. الفركع ُب إسح ؽ أيب نظم ُب التنبهو دق ئق كاألحك ـ التوحهد ُب اإلسبلـ أرا ف. ا٤بختلطة
 ُب منعة نالب الوجهز ٨بتصر التعجهز ررح. ا٢بسُب هللا أ٠ب ء ررح. ا٢بقهقة الشريعة به ف ُب األنهقة
 ُب ا٤بنثور الدر قبلدة. لقطرب ا٤بثلث ٤بشكل ا٤بورث. الغهوب لعبلـ كا٣بضوع القلوب طه رة. الفركع
 اللحن معرفة ُب الوُب مهزاف. التفسّب علم ُب ا٤بنّب مصب ح. األرا ف ات ب. كالنشور البعث يـو ذار

 .ذلك كغّب ا٣بفي
: للشهخ  ا٤بختلطة ا٤بس ئل ُب لتقطةا٤ب الدرر :(ِ)كق ؿ ا٢ب جي خلهفة ُب اشف الظنوف

 .ْٗٔ سنة:  ا٤بتوَب  الش فعي ا٤بصرم الديرم عبدالعزيز
 بن أٞبد بن العزيز عبد( ـُِٓٗ -ُُِٓ= ػىْٗٔ - ُِٔ) الديريِب: (ّ)كق ؿ الزرالي

 .الزى د من ر فعي فقهو: ابلديريِب ا٤بعركؼ الدمّبم سعهد
 .هب  كقربه  مصر غربهة ُب «ديرين» إذل نسبتو
 ُب ا٤بلتقطة الدرر»ك بهت  َََّ على تزيد أرجوزة «ط -التفسّب علم ُب التهسّب» اتبو من
 إرر د»ك تصوؼ  «ط -الغهوب لعبلـ كا٣بضوع القلوب  طه رة»ك  «خ -ا٤بختلطة ا٤بس ئل

                                                           

دار إحه ء الَباث   طبعة: ىدية العارفني أمساء ادلؤلفني وآاثر ادلصنفني   أمْب بن مّب سلهم الب ابينإ٠ب عهل بن دمحمالبغدادم   (ُ)
 (.َّٔ/ُ)   د.ت لبن ف -العريب بّبكت

دار الكتب العلمهة  بّبكت    كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون( ح جي خلهفة  مصطفى بن عبد هللا القسطنطهِب  ِ)
 (.ْٕٗ/ُ  )ـُِٗٗ –ىػُُّْ لبن ف 

 (.ُّ/ْ  )ـََِِ  دار العلم للمبليْب  ُٓ  طاألعالم  ف رس بن علي بن دمحم بن ٧بمود بن الدين خّب( الزرالي  ّ)



 

 
27  

 .«ط-ا٢به رل
 سعهد بن العزيز عبد( ـ ُِٓٗ - َََ= ػىْٗٔ - َََ) الديرم: (ُ)كق ؿ الزرالي

 .مصرم ر فعي فقهو: لدينا عز الديرم 
 على فهو أج ب( ب َُِّْ) الكتب دار ُب «خ -ا٤بختلطة ا٤بس ئل ُب ا٤بلتقطة الدرر» لو
 (.ِ) الش فعي مذىب على كا٤بع مبلت  العب دات ُب عنه  سئل مس ئل
 :(ِ)كنقل العجلوين 
 مرة كق ؿ.  موضوع اذب رهخن  ق ؿ ا٤بق صد ُب ق ؿ. لو غفر لو مغفور م  أال من -
 يركل كإمن  العلم أىل عن إسن د لو لهس غّبه كق ؿ ضعهف  كال حسن كال صحهح لو أصل ال أخرل
 عبد كأكرده كا٤بن فقوف  الكف ر ا٤بسلمْب م  أيال فقد اإلطبلؽ على صحهح  معن ه كلهس ىش ـ عن

 .ادثْب عند لو أصل ال :كق ؿ   ا٤بلتقطة الدرر ُب الديريِب العزيز
 أيض : (ّ)كق ؿ العجلوين

 .ا٤بلتقطة الدرر ُب الديريِب ببطبلنو صرح ك٩بن لو أصل ال. األرض ٙبت يؤلف ال النيب
 : (ْ)كق ؿ العجلوين

 :الصغ ين كق ؿ للزراشي  تبع  الدرر ُب ق ؿ كاذا. لو أصل ال ا٤بق صد ُب ق ؿ. أبهو سر الولد
 أبهو أكص ؼ من يتعلم رٗب  ربا إذا الولد إف توجههو ُب ا٤بلتقطة الدرر ُب الديريِب كق ؿ .موضوع
 عن: قهل م  أحسن كم . كالشر ا٣بّب ُب طب عو من فتسرؽ رجبل تصحب قد بل. طب عو من كيسرؽ

 الكـر ُب عدم اقتدل أببو: اببو ُب قهل كم  يقتدم اب٤بق رف قرين فكل*  قرينو عن كسل تسأؿ ال ا٤برء
 .ظلم فم  أبو يش بو كمن* 

                                                           

 (.ُٖ/ْ  )ـََِِ  دار العلم للمبليْب  ُٓ  طاألعالم  ف رس بن علي بن دمحم بن ٧بمود بن الدين خّب( الزرالي  ُ)
ٙبقهق: عبد ا٢بمهد بن أٞبد   كشف اخلفاء ومزيل اإللباسبن دمحم بن عبد ا٥ب دم ا١براحي   إ٠ب عهلالعجلوين  أبو الفداء  (ِ)

 (.ُِّ/ِ)   د.ت : ا٤بكتبة العصريةبعةط  بن يوسف بن ىنداكم
 (.ُّْ/ِرج  الس بق  )ا٤ب( ّ)
 (.ِّٖ/ِرج  الس بق  )ا٤ب( ْ)
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 اخلطية:ادلبحث الثاين: وصف النسخ 

 ُب إخراج ىذا الكت ب ا٤بب رؾ علي نسختْب خطهتْب: -بفضل هللا كعونو -اعتمدتي 
لقرب نسخه  من  ؛صل الذم اعتمدتو ُب الرس لةكىي األ  نسخة دار الكتب ا٤بصرية :األوى
 زمن ا٤بؤلف .

منه  ُب  تي اعتمد .لوحةحوارل م ئة كسب  كسبعْب تق  ُب   كىي نسخة مكتوبة ٖبط حسن
كىو ُب  :كالب ب الث ين عشر  كىو ُب النك ح كالرض ع ك٢بوؽ الولد :س لة )الب ب ا٢ب دم عشرالر 

 .الطبلؽ كالصداؽ(
 (تس ) الواحد الم ت السطر كمتوسط عدد  سطرناكعشركف  كمسطرهت  كاحد متوسط

 خطه  رقعة.ك   الم ت
 .ٓ.ُٓ×ِِ مق س الورقة:

 .ز كابّب٩بهَّ  ٖبطو  كالفصوؿي  كاألبوابي  فهه  الكتبي  تٍ بى تً اي 
 . القرف الث من ا٥بجرم.سنة إحدل كسبعم ئة من ا٥بجرة النبوية اتريخ نسخه :

 كدل يذار فهه  اسم الن سخ.
 )أ(. ٥ب  ابلرمز كقد رمزتي 

 َُُتق  ُب   كىي نسخة مكتوبة ٖبط نسخ كاضح   نسخة دار الكتب ا٤بصرية أيضن  ة:ــالثاني
 .)أ( ةكابب الطبلؽ( ٤بق بلته  علي النسخ  النك ح منه  ُب الرس لة )ابب تي اعتمد  لوحة

اثنت  ) سطرنا  كمتوسط عدد الم ت السطر الواحدكعشركف  ةٟبس :متوسط عدد سطورى 
  .المة (عشر

 .ٓ.ُْ ×ِِ كيق  مق س الورقة:
 كآاثر ترمهم .  ه طٍ كقى   دىنهة كم ئهة كحشرية د هب  بق ه جً كي  كىي نسخةه 
 ُب ا٢ب رهة. النسخً  فركؽى  ثبت  أك  )ب(  رمزل٥ب  اب كرمزتي   صلهة )أ(األ ةه  علي النسخكقد ق بلتي 
كلكنه  غّب    ثن ء ٕبثي عن النسخ ا٣بطهة للكت ب نسخة خطهة اثلثةأ كقد كجدتي  ملحوظة:

 حهث ج ء فهه  ات ب الزا ة كالصدقة فقط. ؛ا ملة
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 ط )أ(صفحة ال الف من ادلخطو 
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 صفحة من ادلخطوط )أ(
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 الصفحة األخرية من ادلخطوط )أ(
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 صفحة ال الف من ادلخطوط )ب(



 

 
34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة األوى من ادلخطوط )ب(
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  الصفحة األخرية من ادلخطوط )ب(
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 الباب الثاىن

 نص الـمحققال
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 [احلادي عشر]الباب 
 (يف النكاح والش ار والرضاع وحلوق الولد)

ُب ا٢برية كالرؽ  فإذا  (ُ)ألمه هتم تب ه    كاألكالدي هً إبذف سهد أف يتزكج إالَّ  لوؾً مللم ال جيوزي 
لسهد  ٩ب لهكى  منه  (ّ)ها نت أكالدي   ٩بلواةن    كإذا تزكج ا٢بر  (ِ)منو اى  أحرارن أكالدي  تحرةن ا ن تزكجى 
 . (ٕ)ابلغة   كإٝب ع األئمة حجةه (ٔ)(ٓ)[إبٝب ع األئمة]ىذا ال خبلؼ فهو  .(ْ)األمة

 (ٗ)األبوين حيكم إبسبلـ أكالده أحدي  إذا أسلمى  (ٖ)ي هنع هللا يضرُب مذىب الش فع كأم  اإلسبلـي  :لٌ صْ فَ 
 .الصغ ر (ٗ)أكالده

 . (ُُ)ا٤برأة ٥ب  زكج أـ ال ا نت  (َُ)[سواء إف]أصبلن   كالزاين ال يلحق بو نسبه  :لٌ صْ فَ 

                                                           

  .«لؤلـ» )ب(: ( ُبُ)

  .«منو أحرار»ُب )ب(: ( ِ)

 .«أكالدى »ُب )ب(:  (ّ)

  .«األـ»ُب )ب(: ( ْ)

  لهس ُب: )ب(.( ٓ)

 (.ٖٕ  )صىػَُِْاإلسكندرية    دار الدعوة  ّط  ٙبقهق: د. فؤاد عبد ا٤بنعم أٞبد  اإل اعإبراىهم  دمحم بن  ابن ا٤بنذر  (ٔ)
 (.ٖٕ)ص

من األمور  كىو حجة ررعهة جيب كاإلٝب ع ىو: اتف ؽ ٦بتهدم أمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بعد كف تو ُب عصر من األعص ر على أمر 
  ٙبقهق: عبد اإلحكام يف أصول األحكامالعمل بو على ال مسلم. انظر: اآلمدم  علي بن أيب علي بن دمحم أبو ا٢بسن  

  كالشوا ين  دمحم بن علي بن ََِ  ُٓٗ/ ُالرزاؽ عفهفي  ا٤بكتب اإلسبلمي  بّبكت  كدمشق  بدكف طبعة كسنة نشر  
  ٙبقهق: الشهخ أٞبد عزك عن ية  كقدـ لو: الشهخ خلهل ا٤بهس د الفحول إى حتقيق احلق من علم األصولإرشادمحم الهمِب  

 .ُّٗ/ ُـ  ُٗٗٗ -ىػُُْٗ  دار الكت ب العريب  بّبكت  ُكالداتور كرل الدين ص حل فرفور  ط 
  لهس ُب: )ب(.( ٕ)

  لهس ُب: )ب(.( ٖ)

  .«أكالدىم»ُب )ب(: ( ٗ)

  .«سول»ُب )ب(: ( َُ)

  ُ  ٙبقهق: الداتور دمحم بوينوا لن  ط األصلكاتفق على ذلك األئمة الفقه ء األربعة. انظر: الشهب ين  دمحم بن ا٢بسن  ( ُُ)
اإلرشاد   كأبو علي ا٥ب مشي البغدادم  دمحم بن أٞبد بن أيب موسى  َُٕ/ ٖـ  َُِِ -ىػُّّْدار ابن حـز  بّبكت  

ـ  ُٖٗٗ -ىػُُْٗ  مؤسسة الرس لة  بّبكت  ُبد هللا بن عبد اسن الَباي  ط   ٙبقهق: الداتور عإى سبيل الرشاد
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   كيستَبى بل جيب علهو أف يتوبى   بو (ِ)لو أف يعَبؼى  بولد دل جيزٍ  (ُ)لو فأتتٍ  كمن زان ابمرأةو 
 البنت من الزان علهو (ٕ)  أك ٙبرًن(ٔ)الزان على بن تومن  (ٓ)ىذا الولد م  ٙبرًني أ  ك (ْ)ا٢بصْب (ّ)َب هللابسً 

: (ُُ)كمذىب الش فعي .(َُ)ٙبرًن ذلك الو :(ٗ)ب أيب حنهفةُب مذى :خبلؼ (ٖ)  ففهوكعلى أكالده
 .كعلهو أاثر األصح ب  قوالف: األكؿ: ا١بواز (ُّ)[(ُِ)كأم  مذىب م لك] .ال حيـر ريء من ذلك

 كالث ين: التحرًن.

                                                           

/ ْـ  ََِْ -ىػُِْٓ  كابن ررد ا٢بفهد دمحم بن أٞبد بن دمحم القرطيب  دار ا٢بديث  الق ىرة  بدكف طبعة  ِٕٕص 
ُِْ . 

  لهس ُب: )ب(.( ُ)

 .«يتعرؼ»ُب )ب(: ( ِ)

  .«هللا تع ذل»ُب )ب(: ( ّ)

  : )ب(.لهس ُب( ْ)

  .«ا٤بخلوؽ»ُب )ب(: ( ٓ)

  .«بن هت »ُب )ب(: ( ٔ)

  .«ٙبـر»ُب )ب(: ( ٕ)

  لهس ُب: )ب(.( ٖ)

  ٙبقهق: مراز الدراس ت الفقههة كاالقتص دية األست ذ الداتور دمحم أٞبد سراج التجريدانظر: القدكرم أٞبد بن دمحم بن أٞبد  ( ٗ)
  كالسرخسي دمحم بن أٞبد ِْْٗ/ ٗـ  ََِٔ -ىػُِْٕالسبلـ  الق ىرة     دارِكاألست ذ الداتور علي ٝبعة دمحم  ط 

  ابن م زه البخ رم  َِٕ -َِْ/ ْـ  ُّٗٗ -ىػُُْْ  دار ا٤بعرفة  بّبكت  بدكف طبعة  ادلبسوطبن أيب سهل  
  ٙبقهق: عبد ُ  ط ة هنع هللا يضرايط الربىاين يف الفقو النعماين فقو اإلمام أيب حنيفبرى ف الدين ٧بمود بن أٞبد بن عبد العزيز  

 .ٗٔ/ ّـ  ََِْ -ىػُِْْالكرًن س مي ا١بندم  دار الكتب العلمهة  بّبكت  

  .«ام  حيـر النسب ا٢ببلؿ»ُب )ب(: ( َُ)

  كا٤ب كردم  علي بن دمحم بن ِّ/ ٓـ  َُٗٗ -ىػَُُْ  دار ا٤بعرفة  بدكف طبعة  األمانظر: الش فعي  دمحم بن إدريس  ( ُُ)
  دار الكتب العلمهة  ُ  ٙبقهق: الشهخ علي دمحم معوض كالشهخ ع دؿ أٞبد عبد ا٤بوجود  ط احلاوي الكبريحبهب  
  ٙبقهق: أٞبد ٧بمود إبراىهم الوسيط يف ادلذىب  الغزارل  أبو ح مد دمحم بن دمحم  ُِٖ/ ٗـ  ُٗٗٗ -ىػُُْٗبّبكت  

 .َُّ/ ٓىػ  ُُْٕ  دار السبلـ  الق ىرة  ُكدمحم دمحم اتمر  ط

  ٙبقهق: ا٢ببهب بن اإلشراف على نك  مسائل اخلالفانظر: الق ضي عبد الوى ب ا٤ب لكي  أبو دمحم بن علي بن نصر  ( ُِ)
  ٙبقهق: الذخرية  كالقراُب  أٞبد بن إدريس بن عبد الرٞبن  َْٕ/ ِـ  ُٗٗٗ -ىػَُِْ  دار ابن حـز  ُط ىر  ط 

 .  ِٖٓ/ ْـ  ُْٗٗار الغرب اإلسبلمي  بّبكت    دُدمحم حجي كسعهد أعراب كدمحم بو خبزة  ط 

  .«ك٤ب لك»ُب )ب(: ( ُّ)
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مس فة  (ُ)الذم ىو عصبتو ُب كإذا غ ب كلهه الصغّب دكف البلوغ ال تصح كاليتو   :لٌ صْ فَ 
 اربقةوف فهو إذل ا٢ب ام  لي صً تقلت الوالية إذل ا٢ب ام  فإف ا نوا ُب موض و ال يى تقصر فهه  الصبلة ان

   غ ئبه لههى من ا٤بسلمْب  فإف تزكجت ككى  لو ض أمرى  إذل رجفوٌ تأف     ج ز ٥ب(ِ)[من الببلد] ى ٫بو ك 
 ج ز ه  ح ضره ر الورل دل يكن لو أف يفسخ النك ح  كإف زكجه  ا٢ب ام  ككله  بتزكيج ا٢ب ام  ٍب حضى 

 ا٢ب ام  كهللا أعلم. (ْ)ع ضبل ٥ب  فهزكجه  (ّ)[تزكجيه  لكفؤ]النك ح  إال أف دينعه  الورل من  فسخ
ـه كالولد ال يلحق أصبلن؛ فكهف  :لٌ صْ فَ ] أم  من كطأ ج رية أبهو كأتت بولد فإف الوطء حرا

ق بو الولد  كا نت أـ يكوف كلهًّ . كأم  كطء األب ١ب رية ابنو: فإهن  إذا ٞبلت قومت على األب  ك٢ب
 .(ٓ)كلد لو  كال  كرل غ بى عن كلهو مس فةى القصًر زكَّجه  ا٢ب امي[

  فإذا انعزؿ عنه  بسفر أك غّبه  (ٔ)كىي ُب العدة انفسخ نك حه  ا٤برأةي  إذا تزكجتى  :لٌ صْ فَ 
قولْب ُب كأحد الالش فعي   (ٕ)من العدة ج ز لو أف يتزكجه  بعقد جديد ُب مذىب اإلم ـ حٌب ٚبرجى 

النك ح  كتعتد أربعة  (َُ)ا نت ُب عدة الوف ة كتزكجه   ككطئه  انفسخ (ٗ)  كإف(ٖ)ُب مذىب م لك
حق ال ف لولدي  ر هب  ٞبله هى فإف ظى ]  كتستربئ من ىذا الوطء بثبلث حهض ت  (ُُ)أرهر كعشرة أايـ

                                                           

  لهس ُب: )ب(.( ُ)

  لهس ُب: )ب(.( ِ)

  .«تزكيج افؤ فهكوف»ُب )ب(: ( ّ)

  .«كيزكجه »ُب )ب(: ( ْ)

  ايدة من: )ب(.( ز ٓ)

  .«فسخ النك ح»ُب )ب(: ( ٔ)

  لهس ُب: )ب(.( ٕ)

  ٙبقهق: الداتور النوادر والزايدات على ما يف ادلدونة من غريىا من األمهاتهللا بن أيب زيد   انظر: أبو دمحم القّبكاين  عبد( ٖ)
الداتور عبد الفت ح دمحم ا٢بلو كالداتور دمحم حجي  كاألست ذ دمحم عبد العزيز الدابغ كالداتور عبد هللا ا٤برابط الَبغي كاألست ذ 

  كابن ررد القرطيب ِٕٖ/ ٓـ  ُٗٗٗالغرب اإلسبلمي  بّبكت     دارُدمحم األمْب بو خبزة كالداتور أٞبد ا٣بط يب  ط 
  ٙبقهق: الداتور دمحم حجي كآخركف  البيان والتحصيل والشرح والتوجيو والتعليل دلسائل ادلستخرجةا١بد  دمحم بن أٞبد  

ا تهد وهناية بداية   كابن ررد القرطيب ا٢بفهد  ِٔ  ُٔ/ ٓـ  ُٖٖٗ -ىػَُْٖ  دار الغرب اإلسبلمي  بّبكت  ِط 
 .َُٓ/ ّـ  ََِْ -ىػُِْٓ  دار ا٢بديث  الق ىرة  ادلقتصد

  .«كإذا»ُب )ب(: ( ٗ)

  .«فيًسخ»ُب )ب(: ( َُ)

  .«كعشرنا»ُب )ب(: ( ُُ)
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   (ّ)  كمنهم من ق ؿ: إف(ِ)ُب أاثر ا٤بذاىب (ُ)[ابلزكج
ن
كال   (ْ)فهحد  زافو ابلتحرًن فهو   ا ف ع ٤ب

 يلحق بو الولد.
الٍب ال ٙبهض  كا٤برأة الٍب ع دهت  ال ٙبهض  كالعجوز الٍب انقط  حهضه  ال  الصغّبةي  :لٌ صْ فَ 

عند أاثر العلم ء  فإذا كلدت ا٤برأة بعد أرب  ] (ٓ)ا٢بمل أرب  سنْب ثركأا .ىؤالء عدهتن ثبلثة أرهر
  كال حيل للح مل أف تتزكج إال بعد أرب  (ٕ)فهو ابللع ف٢بق الولد الزكج األكؿ إال أف ين (ٔ)[سنْب

                                                           

  .«كالولد الحق بو»ُب )ب(: ( ُ)

ن عبد اسن الَباي كالداتور   ٙبقهق: الداتور عبد هللا بادل ينانظر: ابن قدامة ا٤بقدسي  موفق الدين عبد هللا بن أٞبد  ( ِ)
 .ِّٕ  ِّٔ/ ُُـ  ُٕٗٗ -ىػُُْٕ  ع دل الكتب  الرايض  ّعبد الفت ح دمحم ا٢بلو  ط 

  .«إذا»ُب )ب(: ( ّ)

  .«حيد»ُب )ب(: ( ْ)

 اختلف الفقه ء ُب أاثر مدة ا٢بمل على أقواؿ: ( ٓ)
 ٤بزين  كمذىب أيب حنهفة كأصح بو  كركاية عند أٞبد. األكؿ: أهن  سنت ف. كىو قوؿ ع ئشة كسفه ف الثورم كا٢بسن بن حي كا

 كالث ين: أهن  أرب  سنْب. كىو مذىب الش فعي  كا٤بشهور من قوؿ م لك عند أصح بو  كا٤بشهور من ركاية أٞبد. 
 كالث لث: أهن  ٟبس سنْب. كىو قوؿ آخر ٤ب لك  كىو قوؿ عب د بن العواـ.

  لك  كىو قوؿ ابن ره ب الزىرم كربهعة كاللهث بن سعد.كالراب : أهن  سب  سنْب. كىو قوؿ اثلث ٤ب
 كا٣ب مس: يرج  فهو إذل ع دة النس ء كىي تسعة أرهر. كىو قوؿ الظ ىرية كدمحم بن عبد ا٢بكم من ا٤ب لكهة.

 ا٤بعت د  كىذه ا٤بسألة مرجوع فهه  إذل الع دة كالتجربة  كيقوؿ ابن عبد ا٢بكم كالظ ىرية ىو أقرب إذل»ق ؿ ابن ررد ا٢بفهد: 
 .«كا٢بكم إمن  جيب أف يكوف اب٤بعت د ال ابلن در  كلعلو أف يكوف مستحهبل

  مكتبة ُ  ٙبقهق: صغّب أٞبد األنص رم  ط اإلشراف على مذاىب العلماءانظر: ابن ا٤بنذر النهس بورم  دمحم بن إبراىهم  
بو جعفر الطح كم  أٞبد بن دمحم بن سبلمة    كإّْٔ/ ٓـ  ََِْ -ىػُِْٓمكة الثق فهة  اإلم رات العربهة ا٤بتحدة  

  َْٓ/ ِىػ  ُُْٕ  دار البش ئر اإلسبلمهة  بّبكت  ِ  ٙبقهق: الداتور عبد هللا نذير أٞبد  ط سلتصر اختالف العلماء
  كعوف ُِْ/ ْـ  ََِْ -ىػُِْٓ  دار ا٢بديث  الق ىرة  بداية ا تهد وهناية ادلقتصدك كابن ررد القرطيب ا٢بفهد  

  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ُ  ٙبقهق: السهد يوسف أٞبد  ط اختالف األئمة العلماء دين الذىلي  دمحم بن ىبّبة ال
 .  َِّ/ ِـ  ََِِ -ىػُِّْ

  لهس ُب: )ب(.( ٔ)

كلدو. اللع ف: عرفو الش فعهة أبنو الم ت معلومة جعلت حجة للمضطر إذل قذؼ من لٌطخ فرارو كأ٢بق الع ر بو أك إذل نفي  (ٕ)
  دار الكتب العلمهة  ُط  م ين اتاج إى معرفة معاين ألفاظ ادلنهاج  مشس الدين دمحم بن أٞبد انظر: ا٣بطهب الشربهِب 

(. كعرفو ا٢بنفهة كا٢بن بلة فق لوا: ره دات ٘برل بْب الزكجْب مؤادة ابألدي ف مقركنة ّٕٔ/ّ  )ـُْٗٗ/ىػُُْٓبّبكت  
 بدائع  الدين  أبو بكر بن مسعود بن أٞبد عبلءمن ج نب الزكجة. انظر: الك س ين   ابللعن من ج نب الزكج كابلغضب
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 .(ُ)كهللا أعلم  سنْب
 .(ّ)[(ِ)عند م لك امت علهو أبدن حري   كىي ُب العدة ككطئت ا٤برأةى  إذا تزكج الرجلي ] :لٌ صْ فَ 

                                                           

كشاف القناع  منصور بن يونس بن إدريس (  البهوٌب  ِِْ/ّ)  ـُٖٔٗ/ىػَُْٔدار الكتب العلمهة    ِط  الصنائع
 (.َّٗ/ٓ  )ـُِٖٗ/ىػَُِْبّبكت    دار الفكر  ُط  عن منت اإلقناع

  لهس ُب: )ب(.( ُ)

/ ِـ  ُْٗٗ -ىػُُْٓ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ُ  ط ادلدونةانظر: األصبحي ا٤بدين  م لك بن أنس بن م لك  ( ِ)
  التفريع يف فقو اإلمام مال  بن أنس رمحو هللا  كابن ا١ببلب ا٤ب لكي  عبهد هللا بن ا٢بسْب بن ا٢بسن  ْٖٓ/ ْ  ّٔ

  كالثعليب البغدادم  عبد ُْٓ/ ُـ  ََِٕ -ىػُِْٖة  بّبكت    دار الكتب العلمهُٙبقهق: سهد اسركم حسن  ط 
 . ّٕٗالوى ب بن علي بن نصر  ٙبقهق: ٞبهش عبد ا٢بق  ا٤بكتبة التج رية  مكة ا٤بكرمة  بدكف طبعة كاتريخ  ص 

  .«كمذىب م لك قولو: إنو إذا تزكج ُب العدة ككطئ حرمت علهو أبدنا»ُب )ب(: ( ّ)
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ا  ق ؿ: يعقال ٙبـر ٙبردين  (ِ)  كمن ق ؿ(ُ)حكم بذلك هنع هللا يضر كدلهلو: أف عمر بن ا٣بط ب د   مؤبدن
 . (ّ)[بعقد جديد ابلشركط ا٤بعتربة]علهه  

كمهم  كلدت   ككلدت فص رت أـ كلد ال جيوز بهعه  إذا كطئ الرجل ج رية فحملت :لٌ صْ فَ 
٥ب   فإذا م ت سهدى   (ٓ)(ْ) [من زكج غّبه  أك زىن ا ف تبهعن ]منو فهو حر  كمهم  كلدت بعد ذلك 

 كهللا أعلم.  من كلدتو قبل أف تلد من سهدى من أكالدى  إال  ريءه  يب ع وا بعتقه   كالتقي عي 
ابطله  رً الشغ  نك حي  :لٌ صْ فَ 

كال يصح عقده  كصفتو: أف يزكج رخص لشخص بنتو ]  (ٔ)
كجيوز  .(ٖ)[غّب صحهح]من عقود ا١ب ىلهة  (ٕ)[فهو ؛على أف يزكجو أختو كلهس صداؽ معلـو بهنهم 

ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ى  ائ  ائ﴿   ق ؿ هللا تع ذل:ةكجيوز عقد ا٤بسلم على النصرانه

فتزكجيهن حبلؿ لكم  كيصح العقد بكل لفظ ييفهم منو  (َُ)يعِب ا٢برائر من النص رل (ٗ)﴾ۇئ  ۆئ
                                                           

  د.ت  ات ب النك ح  مصر -  دار إحه ء الَباث العريبادلوطأ  م لك بن أنس .ا٤بوطأاه م لك ُب يقصد بقوؿ عمر م  رك  (ُ)
  ٙبقهق: دمحم السنن الكربى  أٞبد بن ا٢بسْب بن علي (  البههقي ُُُٓ( برقم )ّٔٓ/ِابب: م  ال جيوز من النك ح )
ب العدد  ابب: اجتم ع العدتْب  ق ؿ: كحدثِب عن   ات ـُْٗٗ/ىػُُْْمكة ا٤بكرمة    عبد الق در عط   مكتبة دار الب ز

م لك عن ابن ره ب عن سعهد بن ا٤بسهب كعن سلهم ف بن يس ر أف طلهحة األسدية ا نت ٙبت ررهد الثقفي فطلقه   
فنكحت ُب عدهت   فضرهب  عمر بن ا٣بط ب كضرب زكجه  اب٤بخفقو ضرابت  كفرؽ بهنهم   ٍب ق ؿ عمر بن ا٣بط ب: أدي  

كحت ُب عدهت   فإف ا ف زكجه  الذم تزكجه  دل يدخل هب  فرؽ بهنهم   ٍب اعتدت بقهة عدهت  من زكجه  األكؿ  ٍب  امرأة ن
ا ف اآلخر خ طبن  من ا٣بط ب  كإف ا ف دخل هب  فرؽ بهنهم   ٍب اعتدت بقهة عدهت  من األكؿ  ٍب اعتدت من اآلخر ٍب ال 

ا. كق ؿ عنو األلب ين ُب إركاء ا (: كىذا إسن د صحهح على ا٣ببلؼ ُب صحة ٠ب ع سعهد بن َِّ/ٕلغلهل )جيتمع ف أبدن
  ا٤بسهب من عمر بن ا٣بط ب  كىو من طريق سلهم ف بن يس ر منقط ؛ ألنو كلد بعد موت عمر ببض  سنْب.

  .«كق ؿ»ُب )ب(: ( ِ)

ا جديدنا على الشركط ا٤بشركعة»ُب )ب(: ( ّ)   .«عقدن

  .«ىن فهو تب ه من غّبه من زكج أك ز »ُب )ب(: ( ْ)

  طبعة  ج العروس من جواىر القاموس  السهد مرتضى ا٢بسهِب ٠بى تبهعن  ألف التبه  ىو الذم يتب  أمو. انظر: الزبهدم  (ٓ)
 (.ّٕٔ/َِدار ا٥بداية  د.ت  د.ـ  )

 ج  لهة. انظر: الزبهدم الشغ ر َب اللغة: من رىغىرى يٍشغير رىغرنا ىو: رف  إحدل رجلهو  كالًشغ ر ابلكسر من نك ح ا١ب ى (ٔ)
 (.َِِ/ُِ  مرج  س بق  )العروس

  .«كيفسخ عقده كىو أف يزكجو على أف يزكجو اآلخر كلهتو كىو من»ُب )ب(: ( ٕ)

  لهس ُب: )ب(.( ٖ)
  .ٓسورة ا٤ب ئدة: اآلية ( ٗ)

  .«من الههود كالنص رل»ُب )ب(: ( َُ)
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: أنكحتك فبلنة أك (ِ)كعند الش فعي جيوز بكل لفظ .(ُ)التزكيج كيقوؿ الزكج: قبلت نك حه 
 زكجتك فبلنة فهقوؿ: قبلت نك حه   أك تزكجيه . 

جيعل أختو ُب مق بلة ]ة جدنا  فمنه : نك ح الشغ ر: كىو الذم العقود الف سدة اثّب  :لٌ صْ فَ 
 . (ّ)[بنت رخص يتزكجه  كيزكجه  لو من غّب صداؽ معلـو

. (ٓ)العدة (ْ)كمنه : نك ح ا٤بتعة: كىو أف يزكجه  إذل مدة معلومة. كمنه : التزكيج قبل كف ء
 من أىل ا٣بّب كغّب ذلك. كمنه : أف يكوف بغّب كرل. كمنه : أف يكوف بغّب حضور ا٤بسلمْب 

ا  :لٌ صْ فَ  كدل يعلم  فبل حد علهو  كالنسب الحق بو  كجيوز أف يعتز٥ب  كمن تزكج تزكجين  ف سدن
بعقد  فهتزكجه  وض  ا٢بمل إف ا نت ح مبلن  ٍب ٙبل بعد ذلكبحهض ت  أك  حٌب ٙبهض ثبلث

ض  ا٢بمل  كلهس الولد كلد بشركطو  كا٢ب مل ال تنقضي عدهت  كال استرباؤى  إال بو  (ٔ)جديد صحهح
ا لنك ح الصحهح  فإف تزكجت   (ٖ)صحهح النسب من األب -(ٕ)الشبهة ءزان؛ ألف الولد ُب كط

كإف ا نت قد انقضت عدهت    ؤلكؿلف لولد   الث ين ءستة أرهر من كط قبلفأتت بولد  :آخر (ٗ)بزكج
ستة أرهر فم  كأتت بولد ل  آخر (َُ)عدهت  بثبلث حهض ت  أك بوض  ا٢بمل  ٍب تزكجت بزكج

 فهو للث ين.   فوقه 

من علهه  كلو أف ينفق   ابنتو كأخذ مهرى  فلو أف ينفق علهه  أبم نتو الرجل جإذا زكٌ  :لٌ صْ فَ 
  (ِ)خطب الولد امرأة (ُ)هللا فهو كُب غّبه. كإذا (ُُ)فلهتق  م لو  كأيخذ من ا٤بهر كىو أمْب ُب ذلك

                                                           

  لهس ُب: )ب(.( ُ)

  .«فظكعند الش فعي يصح بل»ُب )ب(: ( ِ)

  .«جيعل الواحدة صداؽ األخرل مثل: زكجتك أخٍب على أف تزكجِب أختك ك٫بو ذلك»ُب )ب(: ( ّ)

  .«توَب»ُب )ب(: ( ْ)

  .«من الزكج الذم قبلو»ُب )ب(: ( ٓ)

  لهس ُب: )ب(.( ٔ)

وءة امرأتو أك ج ريتو. ا١برج ين  ق ؿ ا١برج ين: الشبهة ىو م  دل يتهقن اونو حرامن  أك حبلالن... كربهة ا٤بلك: أبف يظن ا٤بوط (ٕ)
 (.ُٓٔ)ص ػ ىَُْٓ  بّبكت  دار الكت ب العريب  ُ  طٙبقهق: إبراىهم األبه رم  التعريفات  علي بن دمحم بن علي

  .«من أبهو»ُب )ب(: ( ٖ)

  .«زكجن »ُب )ب(: ( ٗ)

  .«زكجن »ُب )ب(: ( َُ)

  .«كيتق»ُب )ب(: ( ُُ)
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 .(ّ)[ا ف خطبه  كالده دل ٙبـر إال ابلعقد]
على الرجل من النس ء أمه تو مثل: أمو كأـ أمو كأـ أبهو كإف علت  كبن تو مثل:  حيرـي  :لٌ صْ فَ 

 (ْ)[أخهو كإف بعدت  فهذه]ابنتو كابنة ابنو كإف سفلت  كأختو  كابنة أختو  كابنة ابنة أختو  كبنت 
ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ﴿ :(ٓ)هللا تع ذل ُب ات بو العزيز نارم ت من النسب  كقد ٝبعه

  كحيـر مثلهن (ٕ)[فهذه سبعة من النسب]. (ٔ)﴾ژ   ژ﴿   إذل قولو تع ذل:﴾ڎ  ڈ
  كبن ت زكجه  (ٖ)تو  كزكجه  أبوهاخو أمن الرض ع  فإذا رض  صيب من امرأة ص رت أمو كبن هت  

ُرُم حَيُْرُم ِمَن الر َضاِع َما حيَْ : » تو من أبهو  كأخته  خ لتو  كأخت زكجه  عمتو  ق ؿ رسوؿ هللااخو أ
بنت زكجتو  ربهبتو . كحيـر اب٤بص ىرة أربعة نسوة: زكجة أبهو  كزكجة ابنو  كأـ زكجتو  ك (ٗ)«ِمَن الن َسبِ 
إال الربهبة؛ فإهن  ال ٙبـر إال ابلدخوؿ على أمه    ٗبجرد العقد  كلو دل يدخل هبن (َُ)الثبلث ٙبرًنه 

٤بص ىرة فمن تزكج كاحدة منهن  أرب  اب  ك سب  ابلقرابة  كسب  ابلرض عة امرأة ٧برمةفهذه ٜب نهة عشر 
كإف ا ف  .  كال يلحق بو الولد  كيلزمو ا٢بد ف سقن   ا ف زانهن   (ُِ)ابلتحرًن  ٍب كطئه  (ُُ)كىو يعلم

                                                           

  .«فصل: إذا»ُب )ب(: ( ُ)

  .«صبهة»ب(: ُب )( ِ)

كدل يرانوا إلهو كال حصل عقد كال م  يشبو العقد دل ٙبـر على كالده ٗبجرد خطبتو كاذلك لو خطب الولد دل ٙبـر »ُب )ب(: ( ّ)
  .«على الولد كال ٙبـر على الوالد إال ابلعقد

  .«أختو كإف تعتد كعمتو كعمة أبهو كإف بعدت كخ لتو كخ لة أمو كإف بعدت كىذه»ُب )ب(: ( ْ)

  .«ُب قولو تع ذل»ُب )ب(: ( ٓ)

  .ِّسورة النس ء: اآلية ( ٔ)

  .«كارم ت ابلنسب سب »ُب )ب(: ( ٕ)

  .«أابه»ُب )ب(: ( ٖ)

ات ب الشه دات    ـُٕٖٗ -ىػَُْٕ بّبكت  لبن ف  ابن اثّب   دار ّ  طصحيح البخاريالبخ رم  دمحم بن إ٠ب عهل   (ٗ)
دار إحه ء  طبعة  صحيح مسلم  مسلم(  ك ِْٓٔع ا٤بستفهض كا٤بوت القدًن برقم )ابب: الشه دة على األنس ب كالرض  

  (.ُْْٕ  د.ت  برقم )الَباث

ذل معرفة إ مغِب ات جُب  -ىكذا ىي ُب )أ( )ب(  كىي صحهحة ُب االستعم ؿ اللغوم  كيشبهه  قوؿ ا٣بطهب الشربهِب( َُ)
  (.ُٕٕ/ّ« )م ٙبرًن الثبلث األكؿ ٗبجرد العقدكتقههد التحرًن ابلدخوؿ يفه: »مع ين ألف ظ ا٤بنه ج

 .«ع دل»ُب )ب(: ( ُُ)

  .«ككطئه »ُب )ب(: ( ُِ)
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الولد   (ِ)ا٢بد  كال يلحقو (ُ)كيلزمو   كجب علهو الَبؾ  فإف كطئ بعد ذلك ا ف زانهن   ج ىبلن ٍب علم
إال كال جيوز عقد النك ح ] .يستت ب  فإف دل يتب كإال قتل ارن ا ف  (ّ)الولد  كإف اعتقد أنو حبلؿ ا ف

 .(ْ)[م عدؿ أك كاهل الورل  فإف دل يكن ٥ب  كرل ف ٢ب ام يزكجه  كىو كلهه   كإف ا فدى كر ىً بورل 
ارَباىم فص ركا ]فأتت أبكالد فأعتقهم السهد  أك  برجل حر؛زىكَّجى الرجلي جى رًيػىتىو إذا  :لٌ صْ فَ 

م ت  (ٔ)  كإفال ذلك يرثو أبوىم  لن قتٍ أك دية مً  ا م الن مّباثهم إذا تراو (ٓ)[ـ  كموارل ٗبصّب األ
فإف عدـ األب كعصب تو    (ٕ)أحق ٗبّباثهم كديتهم مفه :ت من جهة األب صبعكلو  -أبوىم قبلهم 

 ف ٤بّباث بعد ذلك للسهد كعصب تو.
كيعقد العقد على   ص حب لو]من  اأف يشَبم الرجل عبدن   ُب مسألة العبد: كىو(ٖ) :لٌ صْ فَ 
ُب  (ٗ)فهنفسخ عقد النك ح[ ؛ٍب يبهعو ٥ب  من ىو م لك ُب ذلك الوقت  كيدخل علهه   الزكجة

   كم  كزف أحد منهم رهئن   ٍب يرد العبد إذل سهده األكؿ إبق لة  ٍب يقبلو الب ئ  الوقت  كينفسخ العقد
 ق لة  كيرج  العبد إذل سهده. تق  اإل  (ُُ)ٍب  اب٤بع قدة بثمن معلـو (َُ)كإمن  يبه 
ُب مذىب  إال بعد بلوغه   كإبذهن  (ُّ) تزكجيه  (ُِ)الهتهمة ال جيوز ]أم: ال يصح[ :لٌ صْ فَ 

فسخ النك ح  كلو ارتملتو على ٞبل ككلدت  : جت قبل البلوغ  كبغّب إذهن كًٌ الش فعي  ]فإف زي 
كلكن    (ِ)علهو كال حدٌ   لو م  كا٤بهر الزـه أببهه وف  كاألكالد الحق(ُ)بشبهة ءإال أنو كط   (ُْ)[اأكالدن 

                                                           

  .«كلزمو»ُب )ب(: ( ُ)

  .«ال يلحق لو»ُب )ب(: ( ِ)

  ..«فهو»ُب )ب(: ( ّ)

 لهس ُب: )ب(.(ْ)

  .«ارَبكا أنفسهم كعتقوا فص ركا موارل لسهد األـ فإف»ُب )ب(: ( ٓ)

  .«فإف»ُب )ب(: ( ٔ)

  .«من السهد كعصب تو»بعده ُب )ب(: ( ٕ)

  .«جيوز» )ب(: ( ُبٖ)

  زايدة من: )ب(.( ٗ)

  .«ىو به »ُب )ب(: ( َُ)

  .«ُب اآلخر»ُب )ب(: ( ُُ)

  لهس ُب: )ب(.( ُِ)

  «.ذهن  قبل البلوغإغّب بكال إبذهن   »ُب )ب(:  بعدى  (ُّ)

  .«دافإف زكجه  أحد قبل فسخ النك ح كلو كلدت أكال»ُب )ب(: ( ُْ)
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 . (ْ)[هنع هللا يضر  ىذا مذىب الش فعي ](ّ)كلكن علهو اإلٍب ]إف علم ابلتحرًن[
قبل البلوغ  (ٕ)حت للتزكيج ]زىكَّجىهى  كله ه [: إذا صلى (ٔ)حنهفة ػيمذىب أب (ٓ)]كأم [

ه   كىذا حسنه ُبػح ل (ٖ)إلصبلح
كالصحهح ُب  .(ُُ)خبلؼ[فهو  (َُ)]كمذىب م لك .مذىبو (ٗ)

 ]م  خ النك حسً في   (ُِ)]كدل يدخل هب  الزكج[ ل بلوغه   فإف زكَّجىهى  كله ه  ػجوز تزكجيه  قبػال ي :مذىبو
بغّب  (ُٓ)بلغت كزكَّجىهى  فإذا .خبلؼ العلم ء ي؛ ألنو يراع(ُْ)فإف دخل هب  دل ينفسخ   (ُّ)دل يدخل[

                                                           

  .«ُب ربهة»ُب )ب(: ( ُ)

 .«أصبل»بعده ُب )ب(: ( ِ)

  .«أنو حراـ»ُب )ب(: ( ّ)

  زايدة من: )ب(.( ْ)

  .«ك»ُب )ب(: ( ٓ)

  ع دل ّ  ٙبقهق: مهدم حسن الكهبلين الق درم  ط احلجة على أىل ادلدينةانظر: الشهب ين  دمحم بن ا٢بسن بن فرقد  ( ٔ)
  ٙبقهق: الداتور عصمت شرح سلتصر الطحاوي  كالرازم  أٞبد بن علي ا١بص ص  ُْْ/ ّىػ  َُّْالكتب  بّبكت  

  دار ُهللا عن يت هللا دمحم كاألست ذ الداتور س ئد بكداش كالداتور دمحم عبهد هللا خ ف كالداتور زينب دمحم حسن فبلتة  ط 
  عبلء الدين أبو بكر بن مسعود    كالك س ينِٕٗ/ ْـ  ََُِ -ىػُُّْالبش ئر اإلسبلمهة كدار السراج  بّبكت  

 . ِْْ/ ِـ  ُٖٔٗ -ىػَُْٔ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ِ  ط بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع

  ج ز لولهه  أف يزكجه .( ٕ)

  .«لصبلح»ُب )ب(: ( ٖ)

  .«على»ُب )ب(: ( ٗ)

/ ِـ  ُْٗٗ -ىػُُْٓتب العلمهة  بّبكت    دار الكُ  ط ادلدونةانظر: األصبحي ا٤بدين  م لك بن أنس بن م لك   (َُ)
  ٙبقهق: سهد  التفريع يف فقو اإلمام مال  بن أنس رمحو هللا  كابن ا١ببلب ا٤ب لكي  عبهد هللا بن ا٢بسْب بن ا٢بسن  َُِ

  كأبو دمحم القّبكاين  عبد هللا بن أيب ّّٔ/ ُـ  ََِٕ -ىػُِْٖ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ُاسركم حسن  ط 
  ٙبقهق: الداتور عبد الفت ح دمحم ا٢بلو كالداتور دمحم النوادر والزايدات على ما يف ادلدونة من غريىا من األمهاتزيد  

حجي  كاألست ذ دمحم عبد العزيز الدابغ كالداتور عبد هللا ا٤برابط الَبغي كاألست ذ دمحم األمْب بو خبزة كالداتور أٞبد ا٣بط يب  
 .ّٖٗ/ ْـ  ُّٗٗٗبكت    دار الغرب اإلسبلمي  بُط 

  .«كُب مذىب»ُب )ب(: ( ُُ)

  لهس ُب: )ب(.( ُِ)

  زايدة من: )ب(.( ُّ)

  .«يفسخ»ُب )ب(: ( ُْ)

  .«فزكجه »ُب )ب(: ( ُٓ)
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 .(ْ)أيب حنهفة  (ّ)غّب كلهه  فزكجه  دل يصح ]العقد إال عند[ (ِ) النك ح  كإف كلت كلهًّ  (ُ)إذهن  انفسخ
ف ت الفسخ   قبل الدخوؿ  فإف دخل هب   (ٔ)فإنو يصح[ نك ح ]كق  فهو ا٣ببلؼ (ٓ)كال .(ْ)حنهفة

 الفسخ ألجل ا٣ببلؼ  كىذا ىو الصحهح. 
 .ربهة ييسًقطي ا٢بدَّ كيوجب ا٤بهرى  ءُب النك ح الف سد كط ءكالوط :لٌ صْ فَ 
كدل يعقد حٌب انقضت العدة صح  (ٖ)فإف خطب  ا٣ًبٍطبىةي ُب العدة كال ٙبل (ٕ):[لٌ صْ ]فَ 

  النك ح. (َُ)عقد ُب العدة انفسخ (ٗ)النك ح كعلهو اإلٍب  كإف
مقدار العدة ال غّب  كال حيل لغّبى  أصبلن  ق ؿ  على ا٤بهت للزكجة خ صةن  (ُُ)اإلحداد :لٌ صْ فَ 
ثالث ليال  (ُِ) [فوق]خر أن حتد على ادلي  ال حيل المرأة تؤمن اب واليوم اآل» :رسوؿ هللا 
 . (ُ)«فإهنا حتد عليو أربعة أشهر وعشرة أايم (ُّ)إال الزوج

                                                           

  .«فسخ»ُب )ب(: ( ُ)

  لهس ُب: )ب(.( ِ)

  .«إال على مذىب»ُب )ب(: ( ّ)

 -ىػُّّْ  دار ابن جـز  بّبكت  ُتور دمحم بوينوا لن  ط   ٙبقهق: الدااألصلانظر: الشهب ين  دمحم بن ا٢بسن بن فرقد  ( ْ)
/ ُٗـ  ُّٗٗ -ىػُُْْ  دار ا٤بعرفة  بّبكت  ادلبسوط  كالسرخسي  دمحم بن أٞبد بن أيب سهل  َْٓ/ ُُـ  َُِِ
    ٙبقهق: طبلؿ يوسف  دار إحه ء الَباث العريباذلداية يف شرح بداية ادلبتدي  كا٤برغهن ين  علي بن أيب بكر  ُِّ

 .ُٕٗ/ ُبّبكت  بدكف طبعة كاتريخ  

 .«فكل»ُب )ب(: ( ٓ)

  .«اختلف العلم ء ُب صحتو فإنو يفسخ»ُب )ب(: ( ٔ)

  زايدة من: )ب(.( ٕ)

  .«خطبه »ُب )ب(: ( ٖ)

 .«فإف»ُب )ب(: ( ٗ)

  .«فسخ»ُب )ب(:  (َُ)

علهو كلبست ثه ب ا٢بزف كترات الزينة كا٣بض ب.  ق ؿ أبو عبهد: إحداد ا٤برأة على زكجه  تػىٍرؾ الزينة  كقهل: ىو إذا حزنت( ٖ)
 ج العروس من جواىر   السهد مرتضى ا٢بسهِب كنرل أنو مأخوذه من ا٤بن ؛ ألهن  قد منعت من ذلك. انظر: الزبهدم 

  (.َُُ/ٖ  طبعة دار ا٥بداية  د.ت  د.ـ  )القاموس

  ُب )ب(.( ُِ)

  .«على الزكج»ُب )ب(: ( ُّ)
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ا٢بمل ُب يومه  فوضعت   (ِ)]كىي ح مل[   زكجتوالرجل  أك طلق حهًّ  كإذا م تى  :لٌ صْ فَ 
ەئ   ائ   ائ   ەئ   ﴿ لقولو تع ذل: (ّ)ج ز ٥ب  أف تتزكج ]يـو الوض  إذا طهرت من دـ النف س[

 . (ْ)﴾وئ   وئۇئ
فإف ا نت ٙبهض   ٘بب علهه  العدة ُب ٝبه  ا٤بذاىب  (ٓ)ا٤برأة الع قر ]الٍب ال تلد[ :لٌ صْ فَ 

ۈ   ۈ     ٴۇ   ﴿ :(ٕ)ا نت ال ٙبهض فعدهت  ثبلثة أرهر  ]لقولو تع ذل[  (ٔ)حهض ت  كإذا فعدهت  ثبلث

  الٍب دل تبلغ ا٢بهض هةبيعِب الصَّ  .(ٖ)﴾ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې    ې   ې    ىى
 فهي ا لعجوز الٍب انقط  حهضه . 

ال جيوز للعبد أف يتزكج إال إبذف سهده  فإف تزكج حرة  أك معتقة ف ألكالد أحرار   :لٌ صْ ]فَ 
لؤلـ ُب ا٢برية  كالرؽ إبٝب ع  لسهدى   كاألكالد تب ه  ف ألكالد ملكه  اا  أك عبدن كإذا تزكجت األمة حرًّ 

 .(َُ)[(ٗ)العلم ء
زىن رجل ابمرأة كىي  (ِ). كإذا(ُ)«وللعاىر احلجر ، الولد للفراش» :ق ؿ   :(ُُ):[لٌ صْ فَ ]

                                                           

ات ب   ـُٕٖٗ -ىػَُْٕ بّبكت  لبن ف  ابن اثّب   دار ّ  طصحيح البخاري بن إ٠ب عهل  البخ رم  دمحمأخرجو ( ُ)
ات ب    د.ت دار إحه ء الَباث طبعة  صحيح مسلم  مسلم(  ك َُِٖا١بن ئز  ابب إحداد ا٤برأة على زكجه  برقم )

  (.ُْٖٔبرقم ) الطبلؽ  ابب: كجوب اإلحداد ُب عدة الوف ة  كٙبرديو ُب غّب ذلك إال ثبلثة أايـ 

  لهس ُب: )ب(.( ِ)

  .«بقهة النه ر»ُب )ب(: ( ّ)

  .ْسورة الطبلؽ: اآلية ( ْ)

  زايدة ُب: )ب(.( ٓ)

  .«كإف»ُب )ب(: ( ٔ)

 زايدة ُب: )ب(.( ٕ)

  .ْسورة الطبلؽ: اآلية ( ٖ)

  ُهق: صغّب أٞبد األنص رم  ط   ٙبقاإلشراف على مذاىب العلماءانظر: : ابن ا٤بنذر النهس بورم  دمحم بن إبراىهم  ( ٗ)
  كابن قدامة ا٤بقدسي  موفق الدين ُُ/ ٕ  ٕٕ/ ٓـ  ََِْ -ىػُِْٓمكتبة مكة الثق فهة  اإلم رات العربهة ا٤بتحدة  

  ع دل الكتب  ّ  ٙبقهق: الداتور عبد هللا بن عبد اسن الَباي كالداتور عبد الفت ح دمحم ا٢بلو  ط ادل ينعبد هللا بن أٞبد  
 . ٗٗٓ/ ُْ  ُّٗ/ ُُ  ِّْ/ ٗـ  ُٕٗٗ -ىػُُْٕلرايض  ا

  لهس ُب: )ب(.( َُ)

  زايدة ُب: )ب(.( ُُ)
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ف لولد ال ينسب لو  كال حيل للزاين أف ينسب  (ّ)كإف ا نت ع زبة .كىي متزكجة  ف لولد يلحق زكجه 
التزكيج أـ ال؟   كإمن  ا٣ببلؼ ُب الزان ىل حيـر (ْ)دل يثبت لو نسب بو   كلو ٙبقق أنو منو إلهو كلد الزان

أم   حنهفة: إذا زان ابمرأة حرمت علهو أمه   كبنته   كحرمت ىي على أبهو  كابنو  فمذىب أيب
  (ٖ)أف يتزكج ٩بن خلقت من م ئو (ٕ)]كجيوز لو[ .(ٔ)الش فعي: ال حيـر علهو ريء ٩ب  ذار (ٓ)مذىب

 ؿقو  (ُُ)ذىب م لككُب م .(َُ)ا٢ببلؿ  ]بعقد صحهح[ (ٗ)]كيتزكجه  كلده الذم ىو من زكجتو[
ام  ال    أف الزان ال اعتب ر بو :من أابحو ةعلى التزكيج  كحج (ُّ) كحجة من حـر قه سن  .(ُِ)ابلتحرًن

                                                           

  ات ب ـُٕٖٗ -ىػَُْٕ بّبكت  لبن ف  ابن اثّب   دار ّ  طصحيح البخاريالبخ رم  دمحم بن إ٠ب عهل  أخرجو ( ُ)
  د.ت  ات ب النك ح  ابب: ه ء الَباثدار إح طبعة  صحيح مسلم  مسلم(  ك ُٖٖٔا٢بدكد  ابب للع ىر ا٢بجر برقم )

  (.ُْٖٓالولد للفراش كتوقي الشبه ت  برقم )

  .«فإذا»ُب )ب(: ( ِ)

  .«عزبة»ُب )ب(: ( ّ)

  .«منو»ُب )ب(: ( ْ)

  ُب )ب(: )أم  كمذىب(  كالصواب م  أثبتو. (ٓ)

  .«من ذلك»ُب )ب(: ( ٔ)

 .«كلو»ُب )ب(: (ٕ)

  .«ُب الزان»بعده ُب )ب(: ( ٖ)

  .«كيزكجه  لولده الذم ىو كلده ُب»ُب )ب(: ( ٗ)

  لهس ُب: )ب(.( َُ)
/ ِـ  ُْٗٗ -ىػُُْٓ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ُ  ط ادلدونةانظر: األصبحي ا٤بدين  م لك بن أنس بن م لك   (ُُ)

  ن غريىا من األمهاتالنوادر والزايدات على ما يف ادلدونة م  كأبو دمحم القّبكاين  عبد هللا بن أيب زيد  ُٖٗ  ُٕٗ
ٙبقهق: الداتور عبد الفت ح دمحم ا٢بلو كالداتور دمحم حجي  كاألست ذ دمحم عبد العزيز الدابغ كالداتور عبد هللا ا٤برابط الَبغي 

  كالثعليب َٕٓ/ ْـ  ُٗٗٗ  دار الغرب اإلسبلمي  بّبكت  ُكاألست ذ دمحم األمْب بو خبزة كالداتور أٞبد ا٣بط يب  ط 
  دار ابن ُ  ٙبقهق: ا٢ببهب بن ط ىر  ط اإلشراف على نك  مسائل اخلالفم  عبد الوى ب بن علي بن نصر  البغداد

البيان والتحصيل والشرح     كابن ررد القرطيب ا١بد  دمحم بن أٞبد  َْٕ/ ِـ  ُٗٗٗ -ىػَُِْحـز  بّبكت  
  دار الغرب اإلسبلمي  بّبكت  ِكف  ط   ٙبقهق: الداتور دمحم حجي كآخر والتوجيو والتعليل دلسائل ادلستخرجة

 .ُّّ/ ٓـ  ُٖٖٗ -ىػَُْٖ

  .«ُب التحرًن لو قوالف»ُب )ب(: ( ُِ)

  .«حرمو القه س»ُب )ب(: ( ُّ)
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 قه س لهس فهو نص. (ُ)يلحق بو النسب فهي ٤ب لك
ابلغ زكَّجه  ا٢ب ام  كأم  ابن عمه  من ج رية ا نت  ضر حإذا دل يكن للمرأة أخ  :لٌ صْ فَ 

 لهس لو كالية كال نسب  كإف ا نوا ُب موض  لهس فهو ح ام  كال ٥بم كصوؿ إذل فإنو كلد زان (ِ)ألبهو
حضر كلهػ هى  كقد زكجه   (ْ)كإف .من ا٤بسلمْب  فهزكجه  (ّ)أمرى  أحده  ج ز أف يتوذل :إذل ا٢ب ام

الفسخ   (ٔ)فسخ نك حه   كإمن  يكوف (ٓ)[ا٢ب ام كمن تولهو عند عدـ كلهه  فلهس ]لولهه  بعد ذلك
 بغّب إذنو. (ٖ)كىو ح ضر أك قريب  ]كعقد[ (ٕ)كجت[]إذا تز 

أمه  كابنته   كٙبـر على أبهو كعلى ابنو  ]كال جيوز  جإذا زان رجل ابمرأة حـر علهو تزك  :لٌ صْ فَ 
ٗبلك الهمْب  لو ا نت تب ع  كىذا ُب مذىب    أيضن   ى  كطئن ؤ كال جيوز كط  (ٗ)بنو[اتزكجيه  ألبهو كال 

هب    (ُُ)بل جيوز للزاين أف يتزكج ]أـ ا٤بزين[ -هنع هللا يضر -ُب مذىب الش فعي   كال حيـر(َُ)أيب حنهفة
  ..............................................................  (ُِ)كبنته 

  كا٢براـ ال (ُْ)كلو أف يشَبيه  إف ا نت ]٩ب  يب ع كيشَبل[  البنو أف يتزكجه   (ُّ)كجيوز ]ألبهو ك[

                                                           

  .«مسألة»ُب )ب(: ( ُ)

  .«ألبهه »ُب )ب(: ( ِ)

  .«كاحد»ُب )ب(: ( ّ)

  .«فإف»ُب )ب(: ( ْ)

  .«لو»ُب )ب(: ( ٓ)

  .«لو»ُب )ب(: ( ٔ)

  ُب: )ب(. زايدة( ٕ)

  لهس ُب: )ب(.( ٖ)

  زايدة ُب: )ب(.( ٗ)

  ٙبقهق: مراز الدراس ت الفقههة كاالقتص دية األست ذ الداتور دمحم أٞبد التجريدانظر: القدكرم  أٞبد بن دمحم بن أٞبد  ( َُ)
رغهن ين  علي بن   كا٤بْْْٗ/ ٗـ  ََِٔ -ىػُِْٕ  دار السبلـ  الق ىرة  ِسراج كاألست ذ الداتور علي ٝبعة دمحم  ط 

/ ُ  ٙبقهق: طبلؿ يوسف  دار إحه ء الَباث العريب  بّبكت  بدكف طبعة كاتريخ  اذلداية يف شرح بداية ادلبتديأيب بكر  
ُٕٗ. 

  .«أمه »ُب )ب(: ( ُُ)

  .«كابنته »ُب )ب(: ( ُِ)

  زايدة ُب: )ب(.( ُّ)

  .«٩بلواة كتسرل هب »ُب )ب(: ( ُْ)
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فهو قوالف: األكؿ: ا١بواز   (ّ)[(ِ)مذىب الش فعي  ]كلئلم ـ م لك (ُ)  ]كىذا الو ُب[حيـر ا٢ببلؿ
 كهللا أعلم.  كالث ين: التحرًن

حـر علهو أف   (ْ)مرأة فأتت بولد من الزان  كق لت لو: ]ىذا كلدؾ[كإذا زىن رجل اب :لٌ صْ فَ 
 .يعَبؼ بو  كلو علم صدقه ؛ فإف الزان ال ينسب لو

على ذلك   صرَّ أك    كخطب خ مسة  كأراد تزكجه  (ٓ) ف الرجل ]لو أرب  نسوة[ا  اكإذ :لٌ صْ فَ 
كال جيوز أف يكوف قدكة ُب الدين  .كدين  من ذلك رعلى ا٤بعصهة  فهزج ر  صً ذلك  فهذا رجل مي 

 جيوز ألحد أف يقتدم بو ُب الدين.  (ٖ)الفعل  كال (ٕ)هبذا    كيكوف ع صهن (ٔ)ٗبعصهة
ثبتت ]ا٣بطبة ببهنة  ٍب  (َُ)على ًخٍطبًة أخهو  كإف (ٗ)خيطب[ كال ]جيوز للرجل أف :لٌ صْ فَ 

  كتزكج هب  فقد عصى  ]كالعقد ُب مذىب م لك ابطل  (ُُ)خطب على خطبة أخهو ا٤بسلم[
   كنك حو صحهح. ا٤بذىب  كمذىب الش فعي يكوف ع صهن  (ُِ)كالصحهح من[

                                                           

  .«ىذا»ُب )ب(: ( ُ)

/ ِـ  ُْٗٗ -ىػُُْٓ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ُ  ط ادلدونةظر: األصبحي ا٤بدين  م لك بن أنس بن م لك  ان (ِ)
  ٙبقهق: النوادر والزايدات على ما يف ادلدونة من غريىا من األمهات  كأبو دمحم القّبكاين  عبد هللا بن أيب زيد  ُٖٗ

ي  كاألست ذ دمحم عبد العزيز الدابغ كالداتور عبد هللا ا٤برابط الَبغي كاألست ذ الداتور عبد الفت ح دمحم ا٢بلو كالداتور دمحم حج
  كالثعليب البغدادم  َٕٓ/ ْـ  ُٗٗٗ  دار الغرب اإلسبلمي  بّبكت  ُدمحم األمْب بو خبزة كالداتور أٞبد ا٣بط يب  ط 

  دار ابن حـز  ُبن ط ىر  ط   ٙبقهق: ا٢ببهب اإلشراف على نك  مسائل اخلالفعبد الوى ب بن علي بن نصر  
 .َْٕ/ ِـ  ُٗٗٗ -ىػَُِْبّبكت  

  .«ك٤ب لك»ُب )ب(: ( ّ)

  .«منك»ُب )ب(: ( ْ)

  .«معو أرب  زكج ت»ُب )ب(: ( ٓ)

  .«ُب دين هللا تع ذل ألنو»ُب )ب(: ( ٔ)

  .«بذلك»ُب )ب(: ( ٕ)

  .«فبل»ُب )ب(: ( ٖ)

  .«خيطب الرجل»ُب )ب(: ( ٗ)

  .«فإف»ُب )ب(: ( َُ)

  .«خطبتو»ُب )ب(: ( ُُ)

  .«كتفسخ ُب مذىب م لك م  دل يدخل علهه »ُب )ب(: ( ُِ)
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الرجلي  دى قى إذا عى  :لٌ صْ فَ 
من  (ِ)بة ]ٕبضرة رج ؿ من ا٤بسلمْب[كلهتو ابللفظ من غّب ات  دى قٍ عى  (ُ)

إبٝب ع ا٤بسلمْب كال يشَبط ُب العقد مص فحة كال   العقدي  صحَّ  (ْ)مشركع (ّ)من أىل ا٣بّب على كجوو 
 ات ب. 
كالوطء   عدة غّبه من طبلؽ أك موت  ف لنك ح ابطل (ٓ)ُب امرأةن  كإذا تزكج الرجلي  :لٌ صْ فَ 

كطء ربهة كييعذر فهو ]إف ا ف ج ىبلن[
بو إذا ا ف ج ىبلن ابلتحرًن  كإذا  (ٕ)ألكالد منه  يلحقوفكا .(ٔ)

كيفرؽ بهنهم  فإف ح ضت ثبلث حهض ت   كإذا طلقه  دل يلـز الطبلؽ ُب ىذا  لكن يفسخ النك ح
حنهفة  كأٞبد   ُب مذىب أاثر العلم ء  كىو مذىب الش فعي  كأيب  جه  بعقد صحهح ك ج ز لو تز 

  .كُب مذىب م لك خبلؼ
ن
كالصحهح  قوالف لتحرًن ىل ٙبـر علهو إذل األبد أـ ال ؟اب  كإف ا ف ع ٤ب

 التحرًن.
دل جيز ألحد بعده أف يعقد  من أبهه   كم ت األب قبل العقد  (ٖ) إذا خطب بنتن  :لٌ صْ فَ 
 .   (ٗ)دامت بكرنا[ م   ألبهه  كحده اى  موجودن د  إال برض ى  ]بعد البلوغ  إال إذا ا ف جى  عقدى 

                                                           

  .«الورل»ُب )ب(: ( ُ)

  .«ٙبضره رجلْب»ُب )ب(: ( ِ)

  .«الوجو»ُب )ب(: ( ّ)

  .«ا٤بشركع»ُب )ب(: ( ْ)

  .«كىي ُب»ُب )ب(: ( ٓ)

  .«اب١بهل»ُب )ب(: ( ٔ)

  .«ملحقوف بو بوطء الشبهة»ُب )ب(: ( ٕ)

  .«البنت»ُب )ب(: ( ٖ)

بلوغه  إال ا١بد أبو األب؛ فإنو ُب مذىب الش فعي جيربى   كعند م لك ال جيربى  إال األب كحده  م  دامت »ُب )ب(: ( ٗ)
/ ٓـ  َُٗٗ -ىػَُُْ  دار ا٤بعرفة  بّبكت  األم. انظر مذىب الش فعي: الش فعي  دمحم بن إدريس بن العب س  «بكرنا
  ٙبقهق: على دمحم معوض كع دؿ احلاوي الكبري يف فقو اإلمام الشافعيبن دمحم بن دمحم بن حبهب     كا٤ب كردم  عليُٗ

  كالشّبازم  أبو إسح ؽ إبراىهم بن ِٓ/ ٗـ  ُٗٗٗ -ىػُُْٗ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ُأٞبد عبد ا٤بوجود  ط 
 . ِْٗ/ ِّبكت    دار الكتب العلمهة  بادلهذب يف فقو اإلمام الشافعيعلي بن يوسف  

 -ىػُُْٓ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ُ  ط ادلدونةكانظر مذىب م لك: األصبحي  م لك بن أنس بن ع مر  
  ٙبقهق: التفريع يف فقو اإلمام مال  بن أنس رمحو هللا  كابن ا١ببلب  عبهد هللا بن ا٢بسْب بن ا٢بسن  ََُ/ ِـ  ُْٗٗ

  كالقّبكاين  عبد هللا بن أيب ُّٔ/ ُ  ََِٕ -قُِْٖة  بّبكت  سنة   دار الكتب العلمهُسهد اسركم حسن  ط 
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تلك  (ُ)فإذا أرضعت امرأتو[   ضً رٍ ٍرض   كلو ]امرأة تػي ه على صبهةو تػى دى قٍ ُب رجل عقد عى  :لٌ صْ فَ  
  كٙبـر علهو (ِ)فسخ النك ح؛ ألهن  ص رت ابنتو ]برض ع زكجتو ٥ب [يأف عقد الصبهة  :ا١بواب ؟الصبهة

غّب الزكجة كإف ا نت  .  كيلـز الزكج نصف صداؽ الصغّبة(ّ)زكجتو؛ ألهن  ص رت أـ زكجتة ابلرض ع
 سقط نصف صداقه ؛ ألف الفسخ ج ء من جهته .  :وؿ هب مدخ

بعد   ُب رجل تزكج امرأة ُب العدة  ككطئه  ُب العدة ٍب اتب فإنو جيوز لو تزكجه  :لٌ صْ فَ ]
قوالف: أحدمه   (ْ)العدة  كاالسترباء من كطئو الف سد ىذا مذىب أاثر العلم ء  كُب مذىب م لك

ا فبل ٙبل لو  ا  كالقوؿ اآلخر: حيل لو تزكجه  بعد عدهت ٙبـر علهو ٙبردي  مؤبدن فإذا ٞبلت من  .أبدن
كالظ ىر أف الوالدة تكفي كجيوز لو أف يعقد   الث ين ٍب كلدت فهل يكتفي ابلوالدة؟ فهو خبلؼ

فإنو  :فإذا اعتز٥ب  حٌب تعتد دل جيز لو ا٣بلوة هب   كأم  النظر إذل الوجو كالكفْب  عقدى  بعد الوالدة
 .(ٓ)األجنبهة إذا دل خيش الفتنة[ج ئز ٥بم  ُب 

  (ٕ)الش فعي (ٔ)بلفظ: أنكحتك  أك زكجتك ]يصح ُب مذىب[ النك ح جيوز عقد :لٌ صْ فَ 

                                                           

  دار الغرب ُ  ٙبقهق: الداتور دمحم حجي كغّبه  طبالنوادر والزايدات على ما يف ادلدونة من غريىا من األمهاتزيد  
   . ّٖٗ/ ْـ  ُٗٗٗاإلسبلمي  بّبكت  

  .«زكجة مرضعة فأرضعت زكجتو»ُب )ب(: ( ُ)

  : )ب(.لهس ُب( ِ)

  .«من الرض ع»ُب )ب(: ( ّ)

/ ِـ  ُْٗٗ -ىػُُْٓ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ُ  ط ادلدونةانظر: األصبحي ا٤بدين  م لك بن أنس بن م لك   (ْ)
  التفريع يف فقو اإلمام مال  بن أنس رمحو هللا  كابن ا١ببلب ا٤ب لكي  عبهد هللا بن ا٢بسْب بن ا٢بسن  ْٖٓ/ ْ  ّٔ

  كالثعليب البغدادم  عبد ُْٓ/ ُـ  ََِٕ -ىػُِْٖ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ُد اسركم حسن  ط ٙبقهق: سه
ٙبقهق: ٞبهش عبد ا٢بق  ا٤بكتبة  ادلعونة على مذىب عامل ادلدينة اإلمام مال  بن أنس، الوى ب بن علي بن نصر 

 .ّٕٗالتج رية  مكة ا٤بكرمة  بدكف طبعة كاتريخ  ص 

  (.زايدة ُب: )ب( ٓ)

  .«عند» )ب(: ( ُبٔ)

  كابن ا ملي  أٞبد َْ/ ٓـ  َُٗٗ -ىػَُُْ  دار ا٤بعرفة  بّبكت  األمالش فعي  دمحم بن إدريس بن العب س  انظر: ( ٕ)
  دار البخ رم  ا٤بدينة ا٤بنورة  ُ  ٙبقهق: عبد الكرًن بن صنهت ف العمرم  ط اللباب يف الفقو الشافعيبن دمحم بن أٞبد  

  ٙبقهق: على دمحم احلاوي الكبري يف فقو اإلمام الشافعي  كا٤ب كردم  علي بن دمحم بن دمحم بن حبهب  َّّص  ىػ ُُْٔ
 .َُٓ/ ٗـ  ُٗٗٗ -ىػُُْٗ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ُمعوض كع دؿ أٞبد عبد ا٤بوجود  ط 
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 (ْ)كبكل لفظ يفهم منو مقصود  جتكبلفظ: أعطهتك  أك زكٌ  (ّ)يصح (ِ)مذىب م لك (ُ)كأم  ]ُب[
 . (ٓ)النك ح (ْ)مقصود

أف يزكج  (ٗ)]كىو[ (ٖ)حديثػو ابلػي عنكرد النه كالذم  (ٕ)حـرػ ر يػكنك ح الشغ (ٔ):[لٌ صْ ]فَ 
[يزكج ]الشخص كلهتو لشخص أب كأم  إذا فعل ذلك من   (َُ)ف يزكجو اآلخر كلهتو بغّب صداؽ معلـو

  قبل العقد ال تضر (ُُ)غّب ررط يشَبط ُب تزكيج األخرل ج ز لو ذلك  كا٣بطبة ا٤بقدمة
م عقده ]على ٨بطوبتو فبل كيقدر ا٤بهر  ٍب يعقد ال كاحد منه (ُّ)ال كاحد ]منهم [  (ُِ)كخيطب
 .(ُْ)أحد العقدين[ -يكفي كال -جيعلو

                                                           

  لهس ُب: )ب(.( ُ)

  ٙبقهق: ا٢ببهب بن ط ىر  ط اإلشراف على نك  مسائل اخلالفانظر: الثعليب البغدادم  عبد الوى ب بن علي بن نصر  ( ِ)
التمهيد دلا   ابن عبد الرب النمرم  أبو عمر يوسف بن عبد هللا  ٗٗٔ/ ِـ  ُٗٗٗ -ىػَُِْ  دار ابن حـز  بّبكت  ُ

األكق ؼ كالشئوف   ٙبقهق: مصطفى بن أٞبد العلوم كدمحم عبد الكبّب البكرم  كزارة عمـو يف ادلوطأ من ادلعاين واألسانيد
  ٙبقهق: الداتور دمحم ادلقدمات ادلمهدات  كابن ررد القرطيب  دمحم بن أٞبد  ُُُ/ ُِىػ  ُّٕٖاإلسبلمهة  ا٤بغرب  

 .َْٖ/ ُـ  ُٖٖٗ -ىػَُْٖ  دار الغرب اإلسبلمي  بّبكت  ُحجي  ط 

  .«فهجوز» )ب(: ( ُبّ)

  .«ا٤بقصود» )ب(: ( ُبْ)

  .«ابلنك ح» )ب(: ( ُبٓ)

  زايدة ُب: )ب(. (ٔ)

  .«٧بـر» )ب(: ( ُبٕ)

  .«ُب ا٢بديث» )ب(: ( ُبٖ)

  لهس ُب: )ب(.( ٗ)
ال كاحد منهم  كلهتو لآلخر  كتكوف ال كاحدة صداقه  لآلخر ىذا ىو الشغ ر ا٤ببْب  كيش هبو: أف يقوؿ زكجتك أخٍب ( َُ)

  حلية الفقهاء  أٞبد بن ف رس بن زاراي  على أف تزكجِب أختك  كجعل ال كاحدة صداق . انظر: أبو ا٢بسْب القزكيِب
  كا٤بنه جي  ُٔٔـ  ص ُّٖٗ -ىػَُّْ  الشراة ا٤بتحدة للتوزي   بّبكت  ُٙبقهق: عبد هللا بن عبد اسن الَباي  ط 

  ٙبقهق: مسعد عبد ا٢بمهد دمحم السعدين  ط جواىر العقود ومعني القضاة وادلوقعني والشهودمشس الدين دمحم بن أٞبد  
    .ِِ/ ِـ  ُٔٗٗ -ىػُُْٕ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ُ

  .«ا٤بتقدمة» )ب(: ( ُبُُ)

  .«فهخطب» )ب(: ( ُبُِ)

  لهس ُب: )ب(.( ُّ)

  .«كحده  كال جيعل أحد العقدين ررط ُب اآلخر» )ب(: ( ُبُْ)
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على الصحهح   إذا دل جيحد كجوهب  فهو ف سق  كلهس بك فرو  الصبلةً  كاترؾي  :لٌ صْ ]فَ 
على الكبّبة   صرٌو مي  صحهح  كاذلك ال   جه  ف لنك حي   فإف زكٌ أال يزكج كلهتو حٌب يتوبى  :كاألحسن

  .(ُ)أك على ترؾ فريضة[
لكن   كج ز الدخوؿي  (ِ)[العقدي  حَّ صى  و مؤخره   كال  معلوـو  على ريءو  ]النك حى  إذا عقدى  :لٌ صْ فَ 

 دين ر قبل الدخوؿ.  رب ً  يستحب تعجهلي 
ُب مذىب  كاذا ا١بد ألبهه   (ّ)يزكجه  كالدى  بغّب إذهن [ الصغّبةي  ]البكري  :لٌ صْ فَ 
]استئذاهن   (ٕ)يستحب (ٔ)كابن غّب األخ[كابن العم ] (ٓ)كأم  األخ كالعم ]كابن األخ[ .(ْ)الش فعي

الرجلي  عقدى  (ٗ)كإذهن  صمته   كإذا  أذفتسٍ كال يزكجوف الهتهمة حٌب تبلغ كتي   (ٖ)]استئذاهن  ٥بم[
(َُ) 

 .(ُُ)ج ز عقده ابنتو الصغّبة البكر عقدى 
ج ز الدخوؿ   كال يضرى  ا١بم عي  (ُْ)ءفإف ا نت تطهق الوط:  (ُّ)الدخوؿ هب  (ُِ)كأم 

                                                           

  لهس ُب: )ب(.( ُ)

  .«النك ح بصداؽ مؤخر كلهس فهو مقدـ أصبل صح النك ح» )ب(: ( ُبِ)

  .«البنت الصغّبة البكر يعقد علهه  أبوى  من غّب إذف» )ب(: ( ُبّ)

  كا٤ب كردم  علي بن ُٗ/ ٓـ  َُٗٗ -ىػَُُْ  دار ا٤بعرفة  بّبكت  األمالش فعي  دمحم بن إدريس بن العب س  انظر: ( ْ)
  ُدؿ أٞبد عبد ا٤بوجود  ط   ٙبقهق: على دمحم معوض كع احلاوي الكبري يف فقو اإلمام الشافعيدمحم بن دمحم بن حبهب  

  كالشّبازم  أبو إسح ؽ إبراىهم بن علي بن يوسف  ّٓ  ِٓ/ ٗـ  ُٗٗٗ -ىػُُْٗدار الكتب العلمهة  بّبكت  
 .َّْ  ِْٗ/ ِ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ادلهذب يف فقو اإلمام الشافعي

  زايدة ُب: )ب(.( ٓ)

  لهس ُب: )ب(.( ٔ)

  .«فهجب» )ب(: ( ُبٕ)

  .«استئذاهنم» )ب(: ( ُبٖ)

  .«فإذا» )ب(: ( ُبٗ)

  .«األب» )ب(: ( ُبَُ)

  .«عقدى » )ب(: ( ُبُُ)

  .«فأم » )ب(: ( ُبُِ)

  .«علهه » )ب(: ( ُبُّ)

  .«الزكج» )ب(: ( ُبُْ)
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على  يغلبي  غلهظة طويلة  كإف ا نت ُب ح لةو  (ُ)ةهتكوف انج نة عشر  فإهن  قدكلو ا نت اب  علهه 
 .(ْ)ءالدخوؿ علهه  حٌب تصلح للوط (ّ)دل ديكن ]من[ :الزكج (ِ)الظن أهن  ]ال تطهق[

لهلة من الله رل  كدل دين  ريء من  ُب (ٓ)للزكجة ءالنهي عن الوط ُب دل يصح حديثه  :لٌ صْ فَ 
 ذلك.

ا ُب أصلً  -إذا ذارى  كررطه  إذل مدة معلومةو  م  النك حي أك  فصل: كىو    النك ح ا ف ف سدن
كلكن قصد بقلبو أف   ا٤بدة (ٖ)كدل يذار[ -]كأم  إذا ق ؿ .(ٕ)ـ يـو خهربرًٌ كقد حي   ا٤بتعة (ٔ)انك ح

. ]كأم  التزكيجي  (ٗ)[ريتزكج مدة ]إف خط ُب الب دية إذا حضر الورل كرجبلف  (َُ)[لو طلق  فهذا ال حيـر
دل  (ُِ)  كإفكحصلت ا٤بع قدة فهذا ج ئز ببل خبلؼ  كال حيت ج إذل ات بو  (ُُ)من أىل ا٣بّبكرجبلف 

بعد  (ِ)إذا ]أرهر العقد[ - (ُ)م لك (ُْ)أحده ج ز ]عند اإلم ـ[ - (ُّ)عند ]الورل  كالزكج[ - حيضر

                                                           

 دة. ينظر:انجهة  أم: طويلة مكتملة ا٣بىلق  كأصل استعم ٥ب  ُب النوؽ  يق ؿ: انقة انجهة  أم انقة سريعة طويلة ذات جبل( ُ)
 (. َّٔ/ُٓ )ىػُُْْ بّبكت دار ص در ّ طلسان العرب  دمحم بن مكـر بن على  أبو الفضلابن منظور  

  .«تضعف عن» )ب(: ( ُبِ)

  زايدة ُب: )ب(.( ّ)

  .«لذلك» )ب(: ( ُبْ)

  .«كطء الزكجة» )ب(: ( ُبٓ)

  .«نك ح» )ب(: ( ُبٔ)
 بّبكت  لبن ف  ابن اثّب   دار ّ  طصحيح البخاري بن إ٠ب عهل  ام  ج ء ُب ا٢بديث الذم أخرجو البخ رم  دمحم( ٕ)

  ٙبقهق: دمحم صحيح مسلم(  كالنهس بورم  مسلم بن ا٢بج ج  ُٕ  ات ب ا٤بغ زم  ابب غزكة خهرب  )ـُٕٖٗ -ىػَُْٕ
ٍب نسخ ٍب أبهح ٍب نسخ  فؤاد عبد الب قي  دار إحه ء الَباث العريب  بّبكت  ات ب النك ح  ابب نك ح ا٤بتعة كبه ف أنو أبهح

أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هنى عن متعة »( من حديث علي بن أيب ط لب هنع هللا يضر. كلفظو: َُّٕكاستقر ٙبرديو إذل يـو القه مة  )
 .«النس ء يـو خهرب كعن أال ٢بـو ا٢بمر اإلنسهة

  .«كإذا دل يذار» )ب(: ( ُبٖ)

  .«ٍب خطر» )ب(: ( ُبٗ)

  .«فصل: تزكيج األعراب»ب(:  )( ُبَُ)

  .«الدين» )ب(: ( ُبُُ)

  .«كإذا» )ب(: ( ُبُِ)

  .«الزكج كالورل» )ب(: ( ُبُّ)

  .«ُب مذىب» )ب(: ( ُبُْ)
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 بعد ذلك عند الن س.

   كدل يذار كق ؿ الزكج قبلت نك حه .إذا ق ؿ الورل: أنكحتك  أك زكجتك فبلنة :لٌ صْ فَ 
من أخواهت  كبن ت  (ٕ)ا٤بثل (ٔ)  كيرج  فهو ]إذل مهر[(ٓ)التفويض   كىو نك حي (ْ)فأج ز (ّ)صداقن 

رضهت  اعلهه   إذ الدخوؿي  ج ز لو  (ٖ)د علهه [قى رهئن  بعدم  عى  ا٤برأةى  عمه   كإذا دل يعط ]الرجلي 
 (ٗ)م  جيوز بو ]الصداؽ عند اإلم ـ[ فإذا اس ى  ثوابن كجعلو صداقن  ج ز  كأقل بتأخّب الصداؽ ٝبهعو

م  يتموؿ  (ُِ)كأم  عند الش فعي أقل  م  يس كيه  (ُُ)رب  دين ر  كىو ثبلثة دراىم ]أك[ هنع هللا يضر (َُ)م لك

                                                           

  ٙبقهق: الداتور دمحم النوادر والزايدات على ما يف ادلدونة من غريىا من األمهاتالقّبكاين  عبد هللا بن أيب زيد  انظر: ( ُ)
عقد كابن ر س ا١بذامي  عبد هللا بن ٪بم    َْْ/ ْـ  ُٗٗٗ  دار الغرب اإلسبلمي  بّبكت  ُحجي كغّبه  طب

  دار الغرب اإلسبلمي  بّبكت  ُ  ٙبقهق: األست ذ الداتور ٞبهد بن دمحم ٢بمر  ط اجلواىر الثمينة يف مذىب عامل ادلدينة
 .ُْٗ/ ِـ  ََِّ -ىػُِّْ

  .«أرهركه» )ب(: ( ُبِ)

  .«اقه صد» )ب(: ( ُبّ)

  .«أج ز» )ب(: ( ُبْ)

نك ح التفويض: ق ؿ الش فعي رٞبو هللا: التفويض الذم إذا عقد الزكج النك ح  بو عيرؼ أنو تفويض ُب النك ح أف يتزكج ( ٓ)
إف الرجلي ا٤برأة الثهب ا٤ب لكة ألمرى  برض ى  كال يسمي مهرنا  أك يقوؿ ٥ب : أتزكجيك على غّب مهر  ف لنك ح ُب ىذا اثبت  ف

إدريس بن العب س = =دمحم بنأص هب  فله  مهر ا٤بثل  كإف دل يصبه  حٌب طلقه   فبل متعة كال نصف مهر ٥ب . انظر: الش فعي  
  ـَُٗٗىػ/َُُْ  بّبكت  ا٤بعرفة دار  األم  بن عثم ف بن ر ف  بن عبد ا٤بطلب بن عبد من ؼ ا٤بطليب القرري ا٤بكي

(ٓ/ٖٔ.)  
  .«إذل صداؽ» )ب(: ( ُبٔ)

  .«مثله » )ب(: ( ُبٕ)

  .«ا٤برأة مقدم » )ب(: ( ُبٖ)

  .«النك ح ُب مذىب» )ب(: ( ُبٗ)

  ُِٓ/ ِـ  ُْٗٗ -ىػُُْٓ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ُ  ط ادلدونةانظر: األصبحي  م لك بن أنس بن ع مر   (َُ)
ق  ٙبقهق: سهد اسركم ن أنس رمحو اللالتفريع يف فقو اإلمام مال  بكابن ا١ببلب  عبهد هللا بن ا٢بسْب بن ا٢بسن  

النوادر   كالقّبكاين  عبد هللا بن أيب زيد  ّٕٓ/ ُ  ََِٕ -قُِْٖ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  سنة ُحسن  ط 
  دار الغرب اإلسبلمي  ُ  ٙبقهق: الداتور دمحم حجي كغّبه  طبوالزايدات على ما يف ادلدونة من غريىا من األمهات

 .ْْٗ/ ْـ  ُٗٗٗبّبكت  

  .«كجيوز» )ب(: ( ُبُُ)

   .«أبقل» )ب(: ( ُبُِ)
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كلو درىمه 
 كإذا رضهت ا٤برأة أف يكوف صداقه  الو ُب الذمة كلهس فهو مقدـ ج ز.  ك خرقةأكاحد  (ُ)
ُب النك ح  كإمن  ا نوا  (ِ)واانن لي لصح بة كالت بعْب أنو أخذ حي ا من عن أحدو    كردى مى  :لٌ صْ فَ 

 مقدـ ببل مؤخر  أك مؤخره  (ْ)[  كيكوفي   ]أك اثّبو بقلهلو  رضهت ا٤برأةي  (ّ)يزكجوف بصداؽ معلـو  كإف
 .(ٔ)]ذلك اآلف[ (ٓ)ببل مقدـ فهصح مؤخره 

الثورى    كمنهم من يعبدي (ٕ)اجملوس يعبدكف الن رى  :لُ صْ فَ 
  فبل عبد الشمسى   كمنهم من ي(ٖ)

كالنص رل  ٝبه  الكف ر إال الههودى  (ُِ)  كاذا(ُُ)  كال التسرم إبم ئهم(َُ)من نس ئهم التزكجي  (ٗ)جيوز
 .(ُّ)]لكوهنم أىل الكت ب[

من ال  لى عٍ فً  (ُٔ)[فعلى  ]رجله  (ُٓ)فهذا   (ُْ)ى ؤ مصونة كىو يط غّبي  لو ج ريةه  لو ُب رج :لٌ صْ فَ 
ربى أف يض (ُٖ)للرجلً  (ُٕ)  كجيوزكءة لومر 

ه  ]ٍب نٍ صي ه  كدل يى كطئى  (ُ)  كإفاإلمك فً  بى سى حى  وي ج ريتى  (ُٗ)
                                                           

  .«فلس» )ب(: ( ُبُ)
أٞبد كا٢بيٍلوىاف أيضن : أف أيخذ الرجلي من مهر ابنتو رهئن  كا نت العرب تػيعىّبًٌ من يفعلو  كحلواف ا٤برأة مهرى . انظر: الفهومي  ( ِ)

 (ُْٗ/ُ  د.ت  )بّبكت  ا٤بكتبة العلمهةطبعة   ري للرافعيادلصباح ادلنري يف غريب الشرح الكب  بن دمحم بن علي ا٤بقرم
 .«فإف» )ب(: ( ُبّ)

  زايدة ُب: )ب(.( ْ)

  .«ج ز» )ب(: ( ُبٓ)

  لهس ُب: )ب(.( ٔ)
  .«النور» )ب(: ( ُبٕ)

  .«الن ر» )ب(: ( ُبٖ)

  .«حيل» )ب(: ( ُبٗ)

  .«نس ئهن» )ب(: ( ُبَُ)

 .«من إم ئهم» )ب(: ( ُبُُ)

 .«كاذلك» )ب(: ( ُبُِ)

   )ب(.ُبزايدة ( ُّ)

 «.ا١بواب»بعدى  ُب: )ب(:  (ُْ)

 .«ىذا» )ب(: ُب (ُٓ)
  لهس ُب: )ب(.( ُٔ)

 .«كجيب على» )ب(: ( ُبُٕ)

  .«الرجل» )ب(: ( ُبُٖ)

  .«يصوف» )ب(: ( ُبُٗ)
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[وي أتتٍ 
حيل  (ٓ). فبل(ْ)«للفراش وللعاىر احلجر الولدُ »:  (ّ)لقولو ]النيب[ ؛بو حقه فهو ال دو بول (ِ)

على ذلك   فإنو حيلفي  (ٔ)  ٍب ينعزؿ عنه ى  ٕبهضةو أإال أف يكوف قد استرب   لو أف ينفي الولد عنو
  .(ٕ)عنو[ ي ]الولدى كينف

ا     أك ثبلث ف اثن (ٖ)ُب قـو ُب الربية ]كىم[ :لٌ صْ فَ  فزكج أحدمه  ابنتو اآلخر  كدل جيدكا أحدن
 ؟(َُ)٥بم[ ]يشهدي  فهو أحده  منهم مك فه  بً رٍ ابلعقد  كال ابلقي  (ٗ)٥بم يشهدي 

 (ُّ)على ىذه ا٢ب لة بغّب (ُِ)جيوز أف يعقدكا العقد :(ُُ)مذىب اإلم ـ م لكا١بواب:  
 . رهودو 

فعلهو أف يعتز٥ب    كدل يعلم بذلك أك موتو  من طبلؽو  آخرى  ُب عدةً  تزكج امرأةن  ُب رجلو  :لٌ صْ فَ ]
ا آخرى  ٍب يعقدي   حهض تو  ثبلثى  حٌب ٙبهضى   ابلتحرًنً   ع ٤ب أبهن  معتدةه   كإف ا ف ع ٤ب  علهه  عقدن
ىو قوؿ ُب مذىب م لك كُب مذىبو ك   عند الش فعي جديدو  لو بعقدو  كٙبل    ٍبً فقد أى  :كدخل علهه 

ا إذا ا ف ع ٤ببقوؿ آخر أهن  ٙبـر علهو ٙبردين  مؤ   .(ُْ)بذلك[  دن

                                                           

  .«فإف» )ب(: ( ُبُ)

 .«فأتت» )ب(: ( ُبِ)

 زايدة ُب: )ب(.( ّ)

  .ْٖتقدـ ٚبرجيو ص( ْ)

 .«كال» )ب(: ( ُبٓ)

  .«ٙبمل» )ب(: ( ُبٔ)

  .«عنو الولد» )ب(: ( ُبٕ)

 لهس ُب: )ب(.( ٖ)

  .«يشهدكه» )ب(: ( ُبٗ)

 لهس ُب: )ب(.( َُ)

  ٙبقهق: الداتور دمحم النوادر والزايدات على ما يف ادلدونة من غريىا من األمهاتالقّبكاين  عبد هللا بن أيب زيد  انظر:  (ُُ)
عقد كابن ر س ا١بذامي  عبد هللا بن ٪بم    َْْ/ ْـ  ُٗٗٗسبلمي  بّبكت    دار الغرب اإلُحجي كغّبه  طب

  دار الغرب اإلسبلمي  بّبكت  ُ  ٙبقهق: األست ذ الداتور ٞبهد بن دمحم ٢بمر  ط اجلواىر الثمينة يف مذىب عامل ادلدينة
 .ُْٗ/ ِـ  ََِّ -ىػُِّْ

 .«النك ح» )ب(: ( ُبُِ)

 .«من غّب» )ب(: ( ُبُّ)

  ُب: )ب(. زايدة( ُْ)
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 على البه ً  (ّ)نفسه   كالقه سي  (ِ)هنع هللا يضر أف ]ا٤برأة تنكح[ (ُ)ُب مذىب اإلم ـ أيب حنهفة :لٌ صْ فَ 
 .ك٫بو ذلك كاإلج رةً  البه ً 

 امرأةن  عنو  كإذا تزكجى  من يعقدي  لى اًٌ وى لو أف يػي  وزي فهل جي أف يتزكجى  (ْ)]كالرجل إذا أراد[ :لٌ صْ فَ 
يكوف ُب ذمتو  ألصح بو   لو كا٤ب ؿي  حبلؿه    كالزكجةي صحهحه  ف لنك حي  (ٓ)[]ا١بوابي  حراـو  من م ؿو 
  كال جيوز ٩بلواة  كالوثنهةى  اجملوسهةى    كال جيوز أف يتزكجى   كالنصرانهةى أف يتزكج الههوديةى  للمسلمً  كجيوزي 
  .ات بهة

على من أرضعتو  كلهس ٥ب   حرمةه  (ٔ)  ك٥ب من الوالدةً  ا ألًـٌ   ٧برمةه  من الرض عةً  كاألـ   :لٌ صْ فَ 
 لكن ينبغي اإلحس ف إلهه .   (ٕ)ى  ]ٖببلؼ الوالدة[كال غّبً  ُب النفقةً  حق  

حرًن ُب تؤثر الت (ٖ)أهن [ :معن ه  أم: ا١بوع .للمج عةً   عً ضى ُب الرَّ    ]كردى إمنَّ  ا٢بديثي  :لٌ صْ فَ 
الذم  كأم  الكبّبي  .فهه  إذل اللنب  كيستغُب هب  إذل اجمل عة الطفلي  ة الٍب حيت جي دالصغر ُب ا٤ب ح ؿً 

                                                           

 -ىػُّّْ  دار ابن جـز  بّبكت  ُ  ٙبقهق: الداتور دمحم بوينوا لن  ط األصلانظر: الشهب ين  دمحم بن ا٢بسن بن فرقد   (ُ)
  ٙبقهق: الداتور عبد هللا سلتصر اختالف العلماء  كأبو جعفر الطح كم  أٞبد بن دمحم بن سبلمة  ُٖٗ/ َُـ  َُِِ

  ٙبقهق: التجريد  كالقدكرم  أٞبد بن دمحم بن أٞبد  ِْٕ/ ِىػ  ُُْٕاإلسبلمهة  بّبكت     دار البش ئرِنذير أٞبد  ط 
  دار السبلـ  ِمراز الدراس ت الفقههة كاالقتص دية األست ذ الداتور دمحم أٞبد سراج كاألست ذ الداتور علي ٝبعة دمحم  ط 

 .ِّْٕ/ ٗـ  ََِٔ -ىػُِْٕالق ىرة  
اإلشراف على فلم جيوزكا نك ح ا٤برأة نفسه . انظر: ابن ا٤بنذر النهس بورم  دمحم بن إبراىهم   كخ لفو م لك كالش فعي كأٞبد

ـ  ََِْ -ىػُِْٓ  مكتبة مكة الثق فهة  اإلم رات العربهة ا٤بتحدة  ُ  ٙبقهق: صغّب أٞبد األنص رم  ط مذاىب العلماء
  دار الكتب ُ  ٙبقهق: السهد يوسف أٞبد  ط العلماءاختالف األئمة    كعوف الدين الذىلي  دمحم بن ىبّبة ِّ  ِِ/ ٓ

 .ُِِ/ ِـ  ََِِ -ىػُِّْالعلمهة  بّبكت  

 .«للمرأة تزكيج» )ب(: ( ُبِ)

  .«ابلقه س» )ب(: ( ُبّ)

  .«ُب رجل يريد» )ب(: ( ُبْ)

  زايدة ُب: )ب(.( ٓ)

 .«كال» )ب(: ( ُبٔ)

  زايدة ُب: )ب(.( ٕ)

 .«ة  كمعن ه: أف الرض ع إمن الرض عة من اجمل ع» )ب(: ( ُبٖ)
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: أف (ّ) حنهفة   كأيب(ِ)  كالش فعي(ُ)كمذىب م لك .فبل أثر لرض عتو :كانفصل ُب ابلطع ـً غً يستٍ 
 كحجتهم ىذا ا٢بديث.  من لنب امرأة دل ٙبـر علهو  (ْ)الرجل الكبّب إذا ]ررب  أك رض [

بورل كر ىدين من أىل  :إذا ا ف على الوجو ا٤بشركع ؛النك ح ُب الربيةً  عقدي  جيوزي  :لٌ صْ فَ ]
  .(ٓ)إبجي ب كقبوؿ[  الدين

. ىذه اآلية نزلت بسبب م رية (ٔ)﴾ٱ   ٻ   ٻ     ٻ   ٻ   پ   پ   پپ﴿ ُب قولو تع ذل: :لٌ صْ فَ 
كأخربت   ى  ُب يـو ع ئشة فأمرى  ]أف تكتم ذلك فلم تصربحفصة عند رأتو القبطهة ج رية النيب 

ال يطأى  فأنزلت  (ُ). ]فنول[(ٖ)«اجلارية علي حرام»فق ؿ:  النيب  (ٕ)فخ صمت[  ع ئشة بذلك
                                                           

/ ِـ  ُْٗٗ -ىػُُْٓ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ُ  ط ادلدونةانظر: األصبحي ا٤بدين  م لك بن أنس بن م لك   (ُ)
  ٙبقهق: ا٢ببهب بن ط ىر  اإلشراف على نك  مسائل اخلالف  كالثعليب البغدادم  عبد الوى ب بن علي بن نصر  ِٕٗ
ٙبقهق: الداتور أٞبد  التبصرة،  كاللخمي  علي دمحم الربعي  َْٖ/ ِـ  ُٗٗٗ -ىػَُِْكت    دار ابن حـز  بّب ُط 

 .ُِْٗ/ ٓـ  َُُِ -ىػُِّْ  كزارة األكق ؼ كالشئوف اإلسبلمهة  قطر  ُعبد الكرًن ٪بهب  ط 

  كا٤ب كردم  علي بن َّ/ ٓـ  َُٗٗ -ىػَُُْ  دار ا٤بعرفة  بّبكت  األمالش فعي  دمحم بن إدريس بن العب س  انظر:  (ِ)
  ُ  ٙبقهق: على دمحم معوض كع دؿ أٞبد عبد ا٤بوجود  ط احلاوي الكبري يف فقو اإلمام الشافعيدمحم بن دمحم بن حبهب  

هناية ادلطلب   كا١بويِب  عبد ا٤بلك بن عبد هللا بن يوسف  ّٕٔ/ ُُـ  ُٗٗٗ -ىػُُْٗدار الكتب العلمهة  بّبكت  
ـ  ََِٕ -ىػُِْٖ  دار ا٤بنه ج  الرايض  ُ: األست ذ الداتور عبد العظهم ٧بمود الديب  ط   ٙبقهقيف دراية ادلذىب

ُٓ /ّٓٓ. 

  ٙبقهق: الداتور عصمت هللا عن يت هللا دمحم كاألست ذ شرح سلتصر الطحاويانظر: الرازم  أٞبد بن علي ا١بص ص  ( ّ)
  دار البش ئر اإلسبلمهة كدار ُينب دمحم حسن فبلتة  ط الداتور س ئد بكداش كالداتور دمحم عبهد هللا خ ف كالداتور ز 

  دار الكتب ِ  ط حتفة الفقهاء  كالسمرقندم  عبلء الدين دمحم بن أٞبد  ِٔٔ/ ٓـ  ََُِ -ىػُُّْالسراج  بّبكت  
ب بدائع الصنائع يف ترتي  كالك س ين  عبلء الدين أبو بكر بن مسعود  ِّٔ/ ِـ  ُْٗٗ -ىػُُْْالعلمهة  بّبكت  

 .ٔ/ ْـ  ُٖٔٗ -ىػَُْٔ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ِ  ط الشرائع

 .«رض  أك رر» )ب(: ( ُبْ)

 لهس ُب: )ب(.( ٓ)

  .ُسورة التحرًن: اآلية ( ٔ)

  زايدة ُب: )ب(.( ٕ)

م حسن  ٙبقهق: د. عبد الغف ر سلهم ف البندرم كسهد اسرك   السنن الكربى  ينا٣براس  علي بن رعهب بن أٞبد النس ئي  (ٕ)
(  َُُٗٔ( برقم )ْٓٗ/ٔ  ات ب التفسّب ابب سورة التحرًن )ـُُٗٗ/ىػُُُْبّبكت    دار الكتب العلهمة  ُط

بّبكت    ٙبقهق كترقهم: عبد هللا ى رم الهم ين ا٤بدين  دار ا٤بعرفة  سنن الدارقطين  علي بن عمر الدارقطِب 
  دمحم بن عبد هللا(  ا٢ب ام النهس بورم  ُِّبرقم ) (ِْ/ُْب ات ب الطبلؽ كا٣بل  كاإليبلء )  ـُٔٔٗ/ىػُّٖٔ
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 يعِب الكف رة. ﴾ٹ   ٹٹ﴿ :. كقولو تع ذل(ِ)فأنزلت ىذه اآلية
ٕبضور الورل  :شركعةإذا ا نوا ال يعرفوف العقود ا٤ب  اب٤بص فحة العربً  ُب تزكيجً  :لٌ صْ فَ ]

أف يقولوا  كإمن  ا٣بوؼي  .ج ز ٥بم ذلك   من أىل ا٣بّب  كتع قدكا على الوجو ا٤بشركعْبكالزكج كرجل
 . ذلك ال يتوذل ذلك إال العلم ءي  ؛ فؤلجلً   كيعتقدكف أهن  ج ئزةه أمورنا ٧برمةن 
 لو فهه  حصةه  ةن أمى  الشريكي  ئى طً   كإذا كى ابللفظً  يصح   دي قٍ   كإمن  العى لهست بشرطو  ت بةي الكً  :لٌ صْ فَ 
َـّ   تٍ لى فإف ٞبىى  .علهو دَّ ى  كعلهو اإلٍب  كال حى صى فقد عى   .رريكو ـ علهو نصهبي وًٌ   كقػي كلدو  ا نت أ

  .(ّ)ُب ا٤ب ؿ لو الربح[ كا٤بق رضي 
 :زان (ٓ)من (ْ)مه   كأف أكالدى تٍ نى د زى ػة قيَّ رًٌ أك الس    تػنى زى  على الظن أف الزكجةى  بى ػإذا غل :لٌ صْ فَ 

ٍب انعزؿ   لو أهن  لهست ٕب مل   فإذا استربأى  كتبْبى اب٢بهضً  (ٕ)هم ئسترب يإال أف   (ٔ)فلهس لو نفههم 
فإذا  .م  كجود الولد  ال سهم   كال إٍب علهو ُب النك ح  الولد كحيلف كىو ص دؽ يعنه  حٌب ينف

ولد كرل ُب النك ح ال :كمذىب م لك .حصل النك ح على ٝبه  ا٤بذاىب :أذنت لولدى  فأذف لو
كال كالية   فإف عدـ أبوى  فأخوى   يزكجه  أبوى  :كمذىب الش فعي .كىو أحق من األخ  ألمو

ا  وٍ لى ى  كإف عى أكالدً    كأمه تي   كأمه هتي حىريمىٍت علهو بن هتي  من امرأةو   ى لو  كإذا رضى  البنه   كالولد الزـه 

                                                           

ُب  ـ. َُٗٗ/ىػُُُْبّبكت    دار الكتب العلمهة  ُط  ٙبقهق: مصطفى عبد الق در عط   ادلستدرك على الصحيحني
ُب ات ب ا٣بل  كالطبلؽ مرج  س بق    الكربى السنن(  كأخرجو البههقي  ّٓٓ/ِات ب التفسّب  ابب سورة التحرًن )

 (.ُْٖٔٓ( برقم )ّّٓ/ٕمن ق ؿ ألمتو أنت علي حراـ كال يريد عت قن  )ابب 
التلخيص احلبري يف كق ؿ ابن حجر العسقبلين: كٗبجموع ىذه الطرؽ يتبْب أف للقصة أصبلن. ابن حجر  أٞبد بن علي  

صحهح كضعهف سنن  (. كق ؿ عنو األلب ين ُبْْٔ/ّ  د.ت  )بّبكت  دار ا٤بعرفة   طبعة ريج أحاديث الرافعي الكبري
  (: صحهح اإلسن د.ّٗٓٗالنس ئي برقم )

  .«كركم أنو حلف أنو» )ب(: ( ُبُ)

  .«اآلايت» )ب(: ( ُبِ)

  لهس ُب: )ب(.( ّ)

  .«كلدى » )ب(: ( ُبْ)

  .«كلد» )ب(: ( ُبٓ)

  .«نفهو» )ب(: ( ُبٔ)

 .«يستربئه » )ب(: ( ُبٕ)



 

 
63  

 .بً ا لنس
ـه  رى هى   ٍب ظى ٗب ؿو  جى كٌ زى إذا تػى  :لٌ صْ فَ ]  كإف دل  .للزكجةً  وي قهمتى  الزكجي  ـى رً غى  وي كي   فأخذه م لً أنو حرا

  فإف دل يفعل بقي ُب ذمتو  كجب علهو أف يقرضه  لو :على الزكج كردتو الزكجةي   أيخذه م لكو
كال ينبغي كدل يعلم أنو حراـ  صحهحه  أبخذه  كالنك حي  كإف دل ترده ا٤برأةي  .كال يفسخ  صحهحه  كالنك حي 

كأخذ ٜبنو إنس ف ُب   فإف ابع من الكسب ا٢براـ م  ااتسبو  منو رهئ  كال يشَبيو منه أف أيال 
 ج ز عند م لك كيبقى ٜبن األكؿ ُب ذمتو.   مع ملة

كىو   .لهس مقدـ ج ز ُب ٝبه  ا٤بذاىب مؤخره  بصداؽ الوي  امرأةن  رخصه  إذا تزكجى  :لٌ صْ فَ 
استحب ابن لهس  دين رو  رب ي  لكن يستحب    لةو مؤج معلومةو  أك يكَبم رهئ  أبجرةو   اثمن به  بسلعة

 .بفرضو 
 صحهح.  كالنك حي  من م لو فهو متربعه  ابلصداؽً    كالتزـى وي ابنتى  الرجلي  جى كَّ إذا زى  :لٌ صْ فَ 

 . فهصح عند م لك :كيقصد بو التزكيجى   كى تي كأم  قولو: كىبػٍ 
يث أصل ُب فلم يعرؼ ٥بذا ا٢بد «زكجوىن كأعهنوىن علههن»: نو حديثإكالذم ق ؿ 

 . الشرع
 فإهن  تكوف من ىبةو   كتربع أبف ينفق علهه  من م لو  كأم  من خطر لو أف يزكج ابنتو إلنس ف

 أبس بذلك إذا ق ؿ رخصه  كال  أعط ى  للزكج كأنفقه  على ابنتو عن الزكج تربعن  منو أك صدقةو 
و عقد صحهح عند فإن ؛ك آيتْب فذار ال كاحد منهم  لفظ  يفهم منو ذلكزكجتي  خرى آ لشخصو 

كال يلحق   جه  أبوى  اآلخر كىو يعلم فإنو زاففإف زكٌ   و افىلى وٍ قػى  لي بى قٍ ر من يػي كإذا حضى  اإلم ـ م لك 
 . كال يلزمو ا٢بد    بو الولد

على  كأتت بولد دل جيز لو أف ينفهو إال أف تكوف زنت  أك اطل ى  ات بهةن   إذا تزكج الرجلي  :لٌ صْ فَ 
بعد ذلك  فهعلم أنو من غّبه     ٍب ٙبملي حهض تو  ثبلثى  عنه  حٌب ٙبهضى  ؿي زى عٍ يػي    أكالزان اب٤بع ينةً 

فعند ذلك يبلعنه   كينفي الولد عنو ابللع ف  كيلحق أبمو ال نسبن  كحيكم إبسبلمو احته طن   فإنو لو  
 فقد أخطأ. -ا ف كلده  (ُ)ب نفسو بعد ذلك  كق ؿاذٌ 

عي ٥ب    فأتت بولد دي كاحدو  رو هٍ   فوطئوى  ُب طي مشَباوف ُب ج ريةو  إذا ا ف ٝب عةه  :لٌ صْ فَ 
نو يشبهو ٢بقو  كص رت ا١ب رية أـ كلده  كغـر لشرا ئو إفمن ق ؿ  ةيعرفوف ابلنسب   كىم: قوـه ةابلق ف

                                                           

 به ض ُب: األصل.( ُ)
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يعقل فوذل من ر ء منهم  كنفقتو ُب مدة  (ُ)ستشكل على الق فة كقف علىاقهمة نصهبهم  كإف 
 تشكل قسم بهنهم. إنف قهم علههم الهم كا٤بّباث إف اس

قد  كإذا ا ان نصرانهْب  كا١ب رية نصرانهة  فأسلم أحد الشريكْب  فإف ا نت الولدي  :لٌ صْ فَ 
م إبسبلمو  ككلد الزان من النصرانهة فبل نسب لو ُب اإلسبلـ  كحيكم إبسبلمو إذا كً بو حي  أ٢بقتو الق فةي 

 رائ  قط.ُب رريعة من الش سلم من نسب إلهو  كأم  الزان فلهس ٕببلؿو أ
كجعلوا ال كاحدة   رجل  كتزكج اآلخر أختو من غّب ررط أختى  رجله  إذا تزكجى  :لٌ صْ فَ 

الشغ ر  كإذا ا نت ا٤برأة عند رجل كلهس ٥ب  كرل  صداقه  لآلخر فهو حراـ كيسمى ىذا النك حي 
  .ح ضر  كفوضت األمر لو  كىي عنده فزكجه  ف لنك ح صحهح عند م لك  كأيب حنهفة

ىذا الو لهس بعقد  كإمن  العقد   خذى  اببنتك :س: خذ ىذه ا١ب رية  أك قوؿ آخركقوؿ الن 
 كهللا أعلم.  أف يقوؿ: زكجتك  فهقوؿ: قبلتي 

أف جيربى  على  ا٤برأة الثهب ال يزكجه  إال أبوى   كلكن إبذهن  ٤بن ٚبت ر  كلهس لو :لٌ صْ فَ 
 ن العصب ت اله  إبذهن   كإف كطئ الرجلي األب م   أك غّبي جه  ا٢ب امي زكَّ  النك ح  كإف غ ب األبي 

  كقلد  كلو ا ف ر فعهًّ  .ج ز لو عند أيب حنهفة قبل أف تغتسل من ا٢بهض ا٢بهضً  و بعد انقط عً زكجتى 
فهو   ابلضرب ٥ب  اكإف قدر أف جيربى  على الغسل بضرب أك ٫بوه كدل خيش ضرر   حنهفة ج ز أاب

توطأ ا٤برأة حٌب تغتسل من  ال :م لك رضي هللا عنهم فإف مذىب اإلم ـ الش فعي كاإلم ـ  ؛األٝبل
 ا٢بهض. 
ف لولد الحق بو    علهه  ٍب علم ُب العدة كىو ال يعلم كدخلى  امرأةن  الرجلي  إذا تزكجى  :لٌ صْ فَ 

كديضي ٥ب  من كطئو   كينعزؿ عنه  حٌب تكمل العدة من الزكج األكؿ  كا٤بهر الـز لو  كينفسخ النك ح
كيفسخ كيلـز الصداؽ   كجيدد عقدى  كالنك ح ُب العدة ابطل  لرٞبه  ثبلث حهض ت استرباء

 كالٙبل لو إال بعد كف ت العدة برض ى  بعقد آخر.   ابلدخوؿ
ـه   كبن هت  إخوتو  وص رت أمَّ   من امرأةو    صيبه ضً رٍ كإذا أي  لقولو تع ذل:  ؛علهو كىن حرا

. (ُ)«حم، ونثر العظمالرضاعة ما نب  الل»:  النيبًٌ    كقوؿي (ِ)﴾ک   گ   گ﴿

                                                           

 .«من» : به ض ُب األصل كلعله( ُ)

 .ِّسورة النس ء: اآلية  (ِ)



 

 
65  

. (ِ)« س رضعات زلرمات»كىو مذىب م لك  كُب حديث آخر:   فهذا دلهل على أف ا٤بصة ٙبـر
 الش فعي هنع هللا يضر. فهو حجةي 
كىو ال يعلم  كٞبلت منو فهو   صحهحو  علهو من الرض ع بنك حو  ٧برمةن  من كطئ امرأةن  :لٌ صْ فَ 

كجيب   كال يلحق بو الولد  حيد بو  فهو كطئ زان  م بذلككإذا عل  الحقوف بو ربهة  كاألكالدي  كطئي 
 بو أصبلن. كال جيوز االقتداءي   هكجيوز ىجري   فهو ف سق  علهو مف رقته   فإف دل يف رقه  كبقي على ح لو

 فولهه  نصراين  فإف دل يوجد ف لق ضي يزكجه . نصرانهةن  إذا تزكج مسلمه  :لٌ صْ فَ 
فإف دل يوجد   كلهه  أبوى  أمو  فإفَّ  ُب عقدً  (ّ) مذىب الش فعي  ُبال يكوف كلهًّ  الولدي  :لٌ صْ فَ 
  .فأخوى 

 .فهو خبلؼ ؛كىل ىو أحق من األب  : الولد أحق من األخ(ْ)كُب مذىب م لك

                                                           

( برقم ِّْ/ُ  د.ت  )الق ىرة  مؤسسة قرطبة  طبعة ادلسند  اإلم ـ أٞبػدكأخرجو بنحوه  دل أقف علهو هبذا اللفظ  (ِ)
  د.ت  ات ب النك ح  ابب ُب رض عة بّبكت  دار الفكر   طبعةسنن أيب داود(  كأبو داكد  سلهم ف بن األرعث  ُُْْ)

  ٙبقهق: دمحم عبد الق در عط   السنن الكربى  أٞبد بن ا٢بسْب بن علي (  كأخرجو البههقي َُِٔ( برقم )َُٖ/ِ)الكبّب 
( من َُٖٔٔ( برقم )َْٔ/ٕ  ات ب الرض ع  ابب رض ع الكبّب )ـُْٗٗ/ىػُُْْمكة ا٤بكرمة    مكتبة دار الب ز

. كق ؿ األلب ين ُب «ن الرضاع إال ما أنب  اللحم وأنشز العظمال حيرم م»حديث عبد هللا بن مسعود هنع هللا يضر كلفظ أٞبد: 
  (: إسن ده صحهح.َُّ/ٔصحهح أيب داكد )

ابب التحرًن ٖبمس رضع ت   –ات ب الرض ع  -  د.ت دار إحه ء الَباث طبعة  صحيح مسلم  مسلمأخرجو بنحوه ُب ( ِ)
ن القرآف عشر رضع ت معلوم ت حيرمن ٍب نسخن ٖبمس فهم  أنزؿ م»( من حديث ع ئشة اهنع هللا يضر كلفظو: ُِْٓبرقم )

  .«معلوم ت فتوُب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كىن فهم  يقرأ من القرآف
/ ٖـ  َُٗٗ -قَُُْ  دار ا٤بعرفة  بّبكت  سلتصر ادلزين )ملحق ابألم(انظر: ا٤بزين  إ٠ب عهل بن حيٓب بن إ٠ب عهل  ( ّ)

  ٙبقهق: على دمحم معوض كع دؿ احلاوي الكبري يف فقو اإلمام الشافعيدمحم بن حبهب   كا٤ب كردم  علي بن دمحم بن  ِٓٔ
  كالركايين  عبد الواحد بن إ٠ب عهل  ْٗ/ ٗـ  ُٗٗٗ -ىػُُْٗ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ُأٞبد عبد ا٤بوجود  ط 

/ ٗـ  ََِٗب العلمهة  بّبكت    دار الكتُ  ٙبقهق: ط رؽ فتحي السهد  ط حبر ادلذىب يف فروع ادلذىب الشافعي
ِٗ. 

  َُٓ/ ِـ  ُْٗٗ -ىػُُْٓ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ُ  ط ادلدونةانظر: األصبحي  م لك بن أنس بن ع مر   (ْ)
ق  ٙبقهق: سهد اسركم التفريع يف فقو اإلمام مال  بن أنس رمحو اللكابن ا١ببلب  عبهد هللا بن ا٢بسْب بن ا٢بسن  

  كابن عبد الرب النمرم  أبو عمر يوسف بن ّّٔ/ ُ  ََِٕ -قُِْٖكتب العلمهة  بّبكت  سنة   دار الُحسن  ط 
  دار الكتب العلمهة  ُ  ٙبقهق: س دل دمحم عط  كدمحم علي معوض  ط االستذكار اجلامع دلذاىب فقهاء األمصارعبد هللا  
 . ّْٗ/ ٓـ  َََِ -ىػُُِْبّبكت  
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 اج ئزن  إف اتفق أف أيذف ٥بم  ُب العقد كُب النه بة  ٍب أيذف الولد لؤلب فهكوف العقدي  :كاألصح  
فقد ج ز العقد   كإذا انعزؿ الولد  فقد ج ز العقد ُب مذىب م لك  األبي  فإذا انعزؿ  إبٝب ع العلم ء

 ُب مذىب اإلم ـ م لك أيضن .
بْب الورل كالزكج ال غّب ٕبضور رجلْب من ا٤بسلمْب فهو عقد صحهح     العقدي إذا كقى  :لٌ صْ فَ 
. كالطبلؽي   الـز
بنت أخته    بنت أخهه   أك كعنده أخته   أك خ لته   أك عمته   أك إذا تزكج امرأةن  :لٌ صْ فَ 

ابئنة بعوض   فإف قصد ردى  طلق األكذل طلقةن  .فسخ نك ح الث نهة سواء إف دخل هب   أك دل يدخل هب 
 ٍب رد األخرل بعقد آخر.

 ؛يصح أف جيتمع  كأتذف للوالد؛ ألجل اختبلؼ العلم ء فبل ككلده  ا ف للمرأة كالده   اإذ :لٌ صْ فَ 
لهس بورل ٥ب  ُب النك ح السهم  م  كجود الوالد  فإف أذنت لولدى  أف  الولد :(ُ)الش فعي فإف مذىبى 

: الولد كرل ُب عقد (ِ)أيذف ألبهه   فإف أذف لو حصل النك ح ُب ٝبه  ا٤بذاىب  كمذىب م لك
النك ح ألمو  كىو أحق من األخ  كمذىب الش فعي يزكجه  أبوى   فإف عدـ فأخوى   كال كالية 

 .(ّ)البنه [
كصفته  أف يعقد عقد ا٤بطلقة ثبلاثن  .(ُ)إمن  يصح ُب مذىب الش فعي (ْ)ألة العدةمس :لٌ صْ فَ 

                                                           

/ ٖـ  َُٗٗ -قَُُْ  دار ا٤بعرفة  بّبكت  سلتصر ادلزين )ملحق ابألم( بن إ٠ب عهل  انظر: ا٤بزين  إ٠ب عهل بن حيٓب (ُ)
  ٙبقهق: على دمحم معوض كع دؿ احلاوي الكبري يف فقو اإلمام الشافعيكا٤ب كردم  علي بن دمحم بن دمحم بن حبهب    ِٓٔ

  كالركايين  عبد الواحد بن إ٠ب عهل  ْٗ/ ٗـ  ُٗٗٗ -ىػُُْٗ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ُأٞبد عبد ا٤بوجود  ط 
/ ٗـ  ََِٗ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ُ  ٙبقهق: ط رؽ فتحي السهد  ط حبر ادلذىب يف فروع ادلذىب الشافعي

ِٗ. 

  َُٓ/ ِـ  ُْٗٗ -ىػُُْٓ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ُ  ط ادلدونةانظر: األصبحي  م لك بن أنس بن ع مر   (ِ)
ق  ٙبقهق: سهد اسركم التفريع يف فقو اإلمام مال  بن أنس رمحو اللعبهد هللا بن ا٢بسْب بن ا٢بسن  كابن ا١ببلب  

  كابن عبد الرب النمرم  أبو عمر يوسف بن ّّٔ/ ُ  ََِٕ -قُِْٖ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  سنة ُحسن  ط 
  دار الكتب العلمهة  ُعط  كدمحم علي معوض  ط    ٙبقهق: س دل دمحماالستذكار اجلامع دلذاىب فقهاء األمصارعبد هللا  
 .ّْٗ/ ٓـ  َََِ -ىػُُِْبّبكت  

 لهس ُب: )ب(. (ّ)

 .«العبد» )ب(: ُب (ْ)
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كأتذف ا٤برأة لولهه    سواء أف يكوف ملك الزكج أك ملك غّبه  أك ابّبو  صغّبو  بعد كف ء عدهت  على عبدو 
ؿ السهد:   فهقو كلهٍب فبلنون  فهقوؿ الورل لسهد العبد: أنكحتك فبلفي   بكذا أف يزكجه  العبد فبلانن 

ُب فرجه  ابعو سهده ٥ب   فإف  (ِ)[فإف أدخل العبد حشفتو]قبلت نك حه  لعبدم فبلف هبذا الصداؽ 
ابعو ٥ب  انفسخ النك ح  كتعتد بعد فسخ نك ح العبد  ٍب تتزكج زكجه  بعقد آخر  كىذه حهلة 

  كال حيصل منو (ٓ)حٌب ]ال يفتقر إذل العبد[ (ْ)[(ّ)استخرجته  الفقه ء ]ُب مذىب اإلم ـ الش فعي
زكج كقد كق   . ]كالعبدي (ٕ)﴾مئ   ىئ    يئ   جبحب﴿ ىذا داخل ُب قولو تع ذل: (ٔ)ٞبل  ك]كال تعلق[

 .(ٖ)النك ح بو[
حـر  ٤ب   يعِب: الكف رة ا ف النيب .(ٗ)﴾ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹٹ﴿ُب قولو تع ذل:  :لٌ صْ فَ 

 (ُُ)حـر ج ريتو ال (َُ)فمن  ابلكف رة -تع ذل–هللا ه يدخل إذل نس ئو رهرنا فأمر  ج ريتو حلف ال
 م  دامت ٩بلواة إال أف ينوم بو  طبلؽ (ُّ)كال اف رة علهو  كإف طلقه  ]دل يق  علهو[ (ُِ)يلزمو ريء

                                                           

  كالغزارل  أبو ح مد ِٓٔ/ ٓـ  َُٗٗ -ىػَُُْ  دار ا٤بعرفة  بّبكت  األمالش فعي  دمحم بن إدريس بن العب س  انظر:  (ُ)
/ ٓىػ  ُُْٕ  دار السبلـ  الق ىرة  ُٙبقهق: أٞبد ٧بمود إبراىهم كدمحم دمحم اتمر  ط   الوسيط يف ادلذىبدمحم بن دمحم  

  ُ  ٙبقهق: علي دمحم عوض كع دؿ أٞبد عبد ا٤بوجود  ط العزيز شرح الوجيز  كالرافعي  عبد الكرًن بن دمحم  ُُْ
 .ْٗ/ ٖـ  ُٕٗٗ -ىػُُْٕ

 .«فإذا أدخل ذار العبد» )ب(: ( ُبِ)

  دار السبلـ  ُ  ٙبقهق: أٞبد ٧بمود إبراىهم كدمحم دمحم اتمر  ط الوسيط يف ادلذىبرل  أبو ح مد دمحم بن دمحم  الغزاانظر:  (ّ)
  ٙبقهق: علي دمحم عوض كع دؿ أٞبد عبد العزيز شرح الوجيز  كالرافعي  عبد الكرًن بن دمحم  ُُْ/ ٓىػ  ُُْٕالق ىرة  

 .ْٗ/ ٖـ  ُٕٗٗ -ىػُُْٕ  ُا٤بوجود  ط 

  .«الش فعهة»)ب(:  ( ُبْ)

  .«حيت ج العبد إذل طبلؽ» )ب(: ( ُبٓ)

 زايدة ُب: )ب(.( ٔ)

 .َِّسورة البقرة: اآلية ( ٕ)

 .«كىذا زكج» )ب(: ( ُبٖ)

  .ِسورة التحرًن: اآلية ( ٗ)

  .«كمن» )ب(: ( ُبَُ)

  .«دل» )ب(: ( ُبُُ)

  .«ٙبرًن» )ب(: ( ُبُِ)

 .«يلزمو» )ب(: ( ُبُّ)
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 العتق ٥ب   فتكوف ان ية عن العتق.
من قـو ٧ب ربْب انفسخ نك ح زكجه   كتستربأ  (ِ)  أك نصرانهة(ُ)إذا سبهت يهودية :لٌ صْ فَ 
الغن ئم كأخذى  بوجو مشركع  فإف ا نت غّب   (ْ)كإذا حصلت لو بقسم (ّ)أ ٗبلك الهمْبكتوط ٕبهضةو 

  (ٔ)﴾ەئ    ەئ   وئ   وئ   ۇئ   ۇئ   ۆئ﴿ :تسلم: قولو تع ذل (ٓ)غّب ات بهة ال توطأ حٌب
 يعِب: السيب.  ﴾ پ   پ   پپ﴿ يعِب: ا٤بتزكج ت إذل:. (ٕ)﴾ٻ   ٻ   ٻ﴿

تؤمن اب واليوم اآلخر أن حتد على مي   ال حيل المرأة»: «الصحهح»كرد ُب  :لٌ صْ فَ ]
فهب ح على س ئر األق رب   ترؾ الزينة اإلحدادي  .(ٖ)«وعشًرا أشهرٍ  فوق ثالث إال على زوج أربعةَ 

ليس منا من شق »كرد ُب ا٢بديث:    كقدكجيب على الزكج ُب مدة معلومة  زاد كٙبرًن م   ثبلثة أايـ
يعِب: النه حة فمن فعل ذلك فعلهو اإلٍب  كال  (ٗ)«اىليةولطم اخلدود، ودعا بدعاء اجل ،اجليوب
  .بذلك إٍب إال إذا أكصى بذلك كمثل ذلك بو ا٤بهتي  يلحق

:  كاحدة  لقوؿ النيب (َُ)]ٗبعُب مصة[ عند م لكو  التحرًنى  توجبي  الرض عةي  :لٌ صْ فَ 
  يسرم  . كال رك أف ال قطرة من اللنب ٥ب  م(ُُ)«ر العظمشالرضاع ما أنب  اللحم، وأن»

  .كخ صهة ُب إنب ت اللحم

                                                           

 .«يةالههود» )ب(: ( ُبُ)

 .«النصرانهة» )ب(: ( ُبِ)

  .«الثمن» )ب(: ( ُبّ)

  .«ُب قسم» )ب(: ( ُبْ)

 .«إذل أف» )ب(: ( ُبٓ)

  .ٓسورة النس ء: اآلية ( ٔ)

  .ِْسورة النس ء: اآلية ( ٕ)

  .ْٕتقدـ ٚبرجيو ُب ص( ٖ)

ات ب    ـُٕٖٗ -ىػَُْٕ ف بّبكت  لبن  ابن اثّب   دار ّ  طصحيح البخاريالبخ رم  دمحم بن إ٠ب عهل  أخرجو ( ِ)
  د.ت   دار إحه ء الَباث طبعة  صحيح مسلم  مسلم(  كأخرجو ُِٕٗا١بن ئز  ابب لهس من  من ضرب ا٣بدكد برقم )

  (.َُّات ب اإلدي ف  ابب: ٙبرًن ضرب ا٣بدكد كرق ا١بهوب  برقم )

  .«أف يوصي بذلك» )ب(: ( ُبَُ)

  .ٕٔىذا اللفظ ُب ص  تقدـ بنحوه بلفظ دل أقف علهو  فخرجتو على( ُُ)
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رضع ت ٤ب  كرد ُب ا٢بديث  إال ٖبمسً  (ُ)الش فعي: ال ]يكوف الرض ع[ كمذىبي 
نزؿ ُب القرآف  ٍب نسخ لفظو  كبقي  (ّ)أف التحرًن ٖبمس رضع ت  كأف ذلك ]٩ب [ (ِ)]الصحهح[

 .حكمو
ھ   ھ    ھ   ﴿ :لقولو ]تع ذل؛ (ْ)ف  كم  ق رهب كمذىب م لك: أف الرض ع حوال

  .يستغِب عن اللنب ابلطع ـ إال أف .(ٕ)«الرضاعة من ا اعة»:  (ٔ)كقوؿ النيب[ (ٓ)﴾ ھ   ےے
  .ابلطع ـ

لنب امرأة  (ٗ)أف الرجل الكبّب إذا رض   أك ررب ]من[ (ٖ)بن حنبل مد ػكمذىب أح
:   ق ؿ المرأة أيب حذيفة ُب غبلمه  س دلهللا  (ُُ)أف رسوؿ«: الصحهح»٤ب  كرد ُب  ؛(َُ)٧برمة

. كا ف رجبلن ابّبنا  فأخذت بذلك ع ئشة  (ُِ)«ح  حيرم علينا بذل ؛ أرضعيو  س رضعات»
لهصرف عم تو من الرض عة  كخ لفه  بقهة أزكاج ؛أتمر بن ت أخته  أف يرضعن من يردف  (ُّ)كا نت

                                                           

  .«يق  التحرًن» )ب(: ( ُبُ)

  زايدة ُب: )ب(.( ِ)

 زايدة ُب: )ب(.( ّ)

  .«ف ت هب » )ب(: ( ُبْ)

  .ِّّسورة البقرة: اآلية ( ٓ)

  زايدة ُب: )ب(.( ٔ)

  .ِٓتقدـ ٚبرجيو ص( ٕ)

الداتور عبد هللا بن عبد اسن الَباي كالداتور   ٙبقهق: ادل ينانظر: ابن قدامة ا٤بقدسي  موفق الدين عبد هللا بن أٞبد   (ٖ)
 .ُّٗ/ ُـ  ُٕٗٗ -ىػُُْٕ  ع دل الكتب  الرايض  ّعبد الفت ح دمحم ا٢بلو  ط 

 لهس ُب: )ب(.( ٗ)

  .«حرمت علهو» )ب(: ( ُبَُ)
 .«النيب» )ب(: ( ُبُُ)

  د.ت  ات ب الرض ع  ابب: لَباثدار إحه ء ا طبعة  صحيح مسلم  مسلمكأخرجو بنحوه  دل أقف علهو هبذا اللفظ  (ُِ)
( من حديث ع ئشة هنع هللا يضر أهن  ق لت: ج ءت سهلة بنت سههل إذل النيب ملسو هيلع هللا ىلص فق لت: اي رسوؿ ُّْٓرض عة الكبّب  برقم )

ت: كاهف أرضعو كىو رجل  . ق ل«أرضعهو»هللا  إين أرل ُب كجو أيب حذيفة من دخوؿ س دل كىو حلهفو. فق ؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص: 
أرضعهو ٙبرمي علهو كيذىب الذم ُب نفس أيب ». كُب لفظ: «قد علمت أنو رجل ابّب»ابّب؟ فتبسم رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كق ؿ: 

  .«حذيفة

  .«فك نت» )ب(: ( ُبُّ)
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   كقلن: إف حديث س دل ٨بصص ُب حقو.النيب 
 (ْ)إذ لهس بهنهن ؛ذلك (ّ)  ج ز ]لو[(ِ)أبهه  رأةى علهه  ام (ُ)  ٍب ]تزكج[إذا تزكج امرأةن  :لٌ صْ فَ 

  .نسب أصبلن  (ْ)بهنهن
كجيوز ا١بم  بْب بن ت العم  كبن ت ا٣ب ؿ  كبن ت ا٣ب لة من غّب اراىة  كإمن   (ٓ)[:لٌ صْ فَ ] 

ھ   ھ   ے   ﴿ ؿ هللا تع ذل: ق (ٔ)اـر ا١بم  بْب ا٤برأة  ]كعمته  كا٤برأة  كأخته   أك غّب ذلك[

كاألصل  .(ٗ)ا١ب ىلهة قبل اإلسبلـ  فقد ]غفر ٥بم ذلك[ (ٖ). ُب(ٕ)﴾﮲   ﮳﮴   ے   ے       ۓ     ۓ
 ا نت إحداىن ذارا دل جيز أف يتزكج األخرل. لو (َُ)كاألصل ُب ذلك أف ال امرأتْب ]من األق رب[

 .(ُُ)]فبل جيم  بهنهم [
أف أيخذى   ه صحهح  كلودي قٍ و على ح ٥ب  فعى بقهت زكجتي    كالنصراين  الههودم   إذا أسلمى  :لٌ صْ فَ 

 ابلشرع بغّب اخته رى  ُب ٝبه  ا٤بذاىب.
ىذا  من ال أصلو  لصٍ حيـر على الرجل أصولو  كفصولو  كفصوؿ أكؿ أصولو  كأكؿ فى  :لٌ صْ فَ 
ڍ   ڌ   ﴿ قولو تع ذل: (ُّ)ابلـ الفقه ء كىو مأخوذ من اآلية  ]ُب[ (ُِ)]الكبلـ[

 . (ُ)اآلية (ُْ)﴾ڌ

                                                           

  زايدة ُب: )ب(.( ُ)

 .«ابنه » )ب(: ( ُبِ)

 لهس ُب: )ب(.( ّ)

  .«بْب ىذه ىذه» )ب(: ( ُبْ)

  زايدة ُب: )ب(.( ٓ)

 .«خ لته » )ب(: ( ُبٔ)

  .ِّسورة النس ء: اآلية ( ٕ)

 .«من» )ب(: ( ُبٖ)

 .«غفره هللا ابإلسبلـ  كهنى رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أف جيم  بْب امرأة كعمته  أك خ لته » )ب(: ( ُبٗ)

 زايدة ُب: )ب(.( َُ)

 زايدة ُب: )ب(.( ُُ)

 لهس ُب: )ب(.( ُِ)

  ايدة ُب: )ب(.ز ( ُّ)

 .ِّسورة النس ء: اآلية ( ُْ)
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فإهنن أصولو  ]كىو منهن  ؛بهو  كأـ أمو كإف تب عدتمثل أمو  كأـ أ:فأصوؿ الرجل: أمه تو 
كفصولو: بن تو كبن ت أكالده  كإف تن زلت  ]فإهنن خلقن منو كفصوؿ أصولو كألصولو   (ِ)خلف[
من ن فإهنن انفصل ؛من أصولو كأكؿ فصل من ال أصل: عم تو  كخ لتو  نألهنن انفصل ؛(ّ)كأخواتو[

 نت ا٣ب لة كبن ت األعم ـ حبلؿ؛ ألهنن اثين فصل انفصلجده فهي حراـ علهو  كبن ت العمة  كبن 
 حبلؿ  كأمه هتن حراـ.  (ٓ)فهي ؛ا١بد (ْ)عن

  كٞبل غّبى  إذل ا٢ب ام كعقد علهه  العقد  كدل أتذف ُب العقد ُب رجل تزكج يتهمةن  :لٌ صْ فَ 
  عقد بورل   كدل أتذف ُب العقد بطل النك ح  كجيدد ٥بيتهمةإذا تزكج الرجل : (ٔ)كدخل هب  الزكج

 .(ٖ)كال غّبى  ]عنه [  (ٕ)كال يعترب ]إذف أخته [ نكر ىدي
فمذىب الش فعي: أف الزان ال  ؛من غّب استرباء (ٗ)ابمرأة  ٍب ]تزكج هب [ إذا زىن رجله  :لٌ صْ فَ 

  .كعند م لك يفسخ .ج ز تزكجيه  ككطئه   يعترب بو  كلو ا نت ح مبلن كظهر ٞبله  من الزان
حٌب ٙبهض ثبلث حهض ت  ٍب يعقد علهه   كم   (َُ)]يبتعد عنه [ :ا أفكالذم خيلص من ىذ

  الذم يعقده صحهحه  ءالس بق  كحيل الوط ءحيل الوط ال  أتت بو من األكالد قبل ذلك يلحق بو
 كيتوب كيستغفر هللا تع ذل.

فإذا تزكج كىو ال    من امرأة حرمت علهو بن هت  كإف سفلت (ُُ)إذا رض  ]رضه [ :لٌ صْ فَ 
كأم   .كجب علهو مف رقته   كال ٙبت ج إذل طبلؽ  كأم  الفسخ ىذا الو إذا ثبت  م  ٍب ثبت ذلكيعل

كإمن  يثبت ره دة أىل الدين كا٣بّب فعند ذلك ينفسخ  كيف رقه  فإف  يقوؿ: من يسم  فبل يعترب 
                                                           

 .«إذل آخرى » )ب(: ( ُبُ)

 .«كمنهن خلق» )ب(: ( ُبِ)

  زايدة ُب: )ب(.( ّ)

 .«من» )ب(: ( ُبْ)

  .«فهو» )ب(: ( ُبٓ)

 «.ا١بواب:»بعدى  ُب: )ب( ( ٔ)

 .«إف اخت رت حضورى  عنه » )ب(: ( ُبٕ)

 لهس ُب: )ب(.( ٖ)

 .«تزكجه » )ب(: ( ُبٗ)

 .«يعتز٥ب » )ب(: ( ُبَُ)

  لهس ُب: )ب(.( ُُ)
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 اؽ علهو.فبل صد :ا على الزان  كيلزمو ٝبه  ا٤بهر  كإف م تت أك فسخ قبل الدخوؿٛب دل ا ف مصرًّ 
بغّب رض ى  ٗب  خيطر لو من الصداؽ  كلو رب   (ُ)و ج ز لو ]ذلك[أمتى  ج الرجلي إذا زكٌ  :لٌ صْ فَ 

ام   (ِ)كإف تراضوا من غّب صداؽ مؤخر  كال ات ب ]مؤجل ج ز[  من العقد ابللفظ دين ر  كالبدَّ 
كج كٙبهض حهضتْب ى  ]حٌب يطلقه  الز ؤ جيوز ُب ا٢برة سواء  كم  دامت متزكجة ال حيل لسهدى  كط

كال حيل  (ْ)فإف ابعه   كىي متزكجة ف لنك ح ابؽو للزكج ]ال ينفسخ[ (ّ)ى [ؤ فهحل للسهد كط
فبل خه ر لو  كإف دل يعلم بتزكجيه   يى   كال من  زكجه  منه ؛ ألنو أعلم بتزكجيه  كرضؤ للمشَبم كط

  .فلو ا٣به ر ُب من  البه  كرده
  امقدمن  كررط مؤخرن  (ٕ)فأعطى كلهه  ]من الصداؽ[ امرأةن  (ٔ)[رجله  بى طى ]كإف خى  (ٓ)[:لٌ صْ فَ ]

  كيسقط عنو ىفلو الرجوع ٗب  أعط  (ٗ)الث ين علهه [ ]الزكجً  (ٖ)قبل دخوؿ ٥ب  زكجه    ٍب ظهرى امؤخرن 
 كال حق ٥ب .  فهي زانهةه   ٥ب  زكجن  (َُ)ا٤بؤخر  كإف كطئه  كىي ع ٤بة أف

ن يعرؼ بشركط النك ح  كىو الورل  لك  األنكحة الف سدة ال تنحصر (ُُ)]كأم [ :لٌ صْ فَ 
 .ابطله  ف لنك حي  (ُِ)كالشهود العدكؿ  كا٣بلو من ا٤بوان  الشرعهة  فإف ]اختل من ىذه الشركط ريء[

ال تنكح ادلرأة امرأة، وال تنكح ادلرأة نفسها » : كُب ا٢بديث عن النيب (ُّ)[:لٌ صْ فَ ]

                                                           

 زايدة ُب: )ب(.( ُ)

 زايدة ُب: )ب(.( ِ)

 زايدة ُب: )ب(.( ّ)

 لهس ُب: )ب(.( ْ)

 زايدة ُب: )ب(.( ٓ)

 .«إذا خطب الرجل» )ب(: ( ُبٔ)

 لهس ُب: )ب(.( ٕ)

  .«الدخوؿ» )ب(: ( ُبٖ)

 لهس ُب: )ب(.( ٗ)

 .«أبف» )ب(: ( ُبَُ)

 زايدة ُب: )ب(.( ُُ)

  .«أخل منه  بشيء» )ب(: ( ُبُِ)

 زايدة ُب: )ب(.( ُّ)
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 .(ِ)«و  (ُ)]من غّب[
 إذا (ْ)كال عقد امرأة غّبى   كأم  (ّ)عقد نفسه   ]بغّب كرل[معن ه: ال جيوز المرأة أف تتوذل 

؛ (ٕ)ع ئشة ]بنت عثم ف[ (ٔ)ورلل   كأذنتعثم فى  بنتي  ع ئشةي  (ٓ) لت: أانػ  كقتٍ بى ذى حضرت امرأة كاى 
فق ؿ الزكج:   عثم ف بنتى  أنكحتك ع ئشةى  (ٖ)فق ؿ الورل كقت العقد: ]زكجتك  أك[؛ (ٕ)عثم ف[
فإف إذنت لولهه  ُب  :كننظر ُب ع ئشة  يق  علهه  عقد أصبلن  الفإف ىذه ا٢ب ضرة  ؛نك حه  قبلتي 
تسمى هبذا االسم الٍب  (ٗ)صح العقد على ع ئشة بنت عثم ف[  كتواطئوا الهم ىذه ا٢بهلة  ذلك

  ا ألب ُب البكر  كا١بد عند (َُ) ]على النك ح[رٍب حقهقة  كاذلك إذا ا ف الورل ٩بن جيوز لو ا١بى 
ف لنك ح صحهح  ككجود ىذه ا٢ب ضرة اعدمه   ؛ كر  كالسهد ُب األمةالبً  الش فعي ُب (ُُ)]اإلم ـ[

فإف دخل   ف لنك ح ابطل  جيرب على النك ح ٩بن كلهس كلهه   كإف ا نت ع ئشة م  أذنت ُب ذلك
ربهة  كعلى ال ح ؿ يعتز٥ب  حٌب  ءي كإف ا ف ال يعلم فهو كط  (ُِ)علهه  م  العلم بذلك فهو زافو 

 زكجه  إف ر ء. ٍب يت (ُّ)يستربئه 
دل جيز لسهدى  كطئه  م  دامت ُب عصمة  :إذا ا نت ا١ب رية متزكجة ٢بر أك عبد :لٌ صْ فَ ]

                                                           

  .«بغّب» )ب(: ( ُبُ)

( برقم َٔٔ/ُ  ات ب النك ح ابب ال نك ح إال بورل )بّبكت  دار الفكر   طبعةسنن ابن ماجو  دمحم بن يزيد أخرجو ابن م جو ( ِ)
بّبكت     ى رم الهم ين ا٤بدين  دار ا٤بعرفةٙبقهق كترقهم: عبد هللا  سنن الدارقطين  علي بن عمر (  كالدارقطِب ُِٖٖ)

( من حديث أيب ىريرة هنع هللا يضر  كلهس عندمه : من غّب كرل. كصححو الشهخ األلب ين ُب ِٓات ب النك ح برقم )   ـُٔٔٗ/ىػُّٖٔ
 (.ُُْٖ( برقم )ِْٖ/ٔإركاء الغلهل )

 زايدة ُب: )ب(.( ّ)
 .«فأم » )ب(: ( ُبْ)

 .«أبهن  مثبل» )ب(: ( ُبٓ)
   كا٤بثبت ىو الصواب الذم ُب )ب(.«الورل» )أ(: ( ُبٔ)

 لهس ُب: )ب(.( ٕ)

 لهس ُب: )ب(.( ٖ)

 زايدة ُب: )ب(.( ٗ)

 زايدة ُب: )ب(.( َُ)

 لهس ُب: )ب(.( ُُ)

 .«زىن» )ب(: ( ُبُِ)

 .«تستربئ» )ب(: ( ُبُّ)



 

 
74  

 رنا منو فح ضت بعد طبلؽ هختا طلقه  العبدي  كلهس للسهد أف جيربه على الطبلؽ فإفٍ   العبد
ى  م  دامت ؤ جيوز لسهدى  أف يبهعه  كال حيل للمشَبم كط :كأم  البه  .ى ؤ حل للسهد كط :ْبحهضت
 .(ُ)[متزكجةن 

وا بي ذى كدل يعلم من ىو أقرب منو إلهه   كاى   إذا عقد عقد ا٤برأة من يصح أف يكوف كلهه  :لٌ صْ فَ 
كعلههم اإلٍب بسبب الكذب ُب قو٥بم ال غّب  كإذا   ف لنك ح صحهح إذا أذنت لو  كق لوا: ىو أبوى 

   كدل ٘بد ح امن  كا٤بصلحة ٥ب  ظ ىرة  كلوا كإف ا نت رهئن   طلبت ا٤برأة تزكج إنس ف  كأبوى  كلهه 
فإهنم أحرار  كال يلـز السهد   كالدفأتت أب عبده حرةن  ج الرجلي أمرى  لواحد من ا٤بسلمْب  كإذا زكٌ 

 نف ؽ.نفقتهم إال أف يكوف تربعن  ابإل
فإف دل يكن  ه  النصراين  فإف دل يكن ٥ب  كرل زكجه  ا٢ب ام النصرانهة يزكجه  كله   ا٤برأةي  :لٌ صْ فَ ]

  تزكجيه  النصراين فّبج  إذل ػت أمرى  ٤بن تريد من ا٤بسلمْب فهزكجه  ا٤بسلم  كأمضى وَّ فػى  ىن ؾ ح امه 
 .(ِ)قسهسهم  كال يع رضوا ُب أنكحتهم؛ فإهنم ٙبت الذمة[

إذل زكجه  األكؿ   (ّ)  فولدت منو أكالدنا  ٍب ظهر ٥ب  زكج  فَبدامرأةن  الرجلي  إذا تزكجى  :لٌ صْ فَ 
إف دل يعلم  (ْ)]الحقوف ابلزكج الث ين[ كاألكالدي  .ى  حٌب تلد  أك ٙبهض ثبلث حهض تو ؤ  حيل لو كطكال

ربهة  فإف علم ا ف زانهن  ]حيد بذلك[ ءيعلم بذلك؛ ألنو كط
 كال يلحق بو الولد. (ٓ)

فهو  :  فولدت منو أكالدنا  ٍب تبْب أهن  ٩بلواةحرةن  (ٔ)يظنه  امرأةن  إذا تزكج الرجلي  :لٌ صْ فَ 
أحرارنا  كعلى أبههم  ابل يكونو   بلؼ  قهل: أيخذى  كتبقى على ح ٥ب  ُب ا٤بلك  كال أيخذ األكالدخ

أيخذ قهمته  كحدى   كال قهمة علهو ُب األكالد  فإهنم أحرار   لكن السهدكقهل: ال أيخذى   .قهمتهم
 خذ األـ قهمته ؟.ىل تلزمو قهمتهم أـ ال  كىل أت ببل خبلؼ  كإمن  ا٣ببلؼي  (ٕ)]بو[ كنسبهم الحقه 

كيفسخ عند الش فعي قبل  ]النك حي  طلى يتهمة  كدل أتذف ُب العقد بى  كإذا تزكج رخصه 
                                                           

 زايدة ُب: )ب(.( ُ)

 لهس ُب: )ب(.( ِ)

 .«ردت» )ب(: ( ُبّ)

 .«قوف ابلذم ا نت معو إذاملح» )ب(: ( ُبْ)

 لهس ُب: )ب(.( ٓ)

  .«يظن أهن » )ب(: ( ُبٔ)

 لهس ُب: )ب(.( ٕ)
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 .كقهل: جيوز إذا ا ف هب  ح جة .عندىم (ُ)الدخوؿ[
من أرب  نسوة  كدل  بْب أاثرً  كال خبلؼ بْب األئمة أنو ال جيوز للحر ا١بم ي  (ِ)[:لٌ صْ فَ ]

  (ْ)أف النيبَّ  على التحرًنً  كالدلهلي   (ّ)سول الركافض[  ]بْب تس   إذل ا١بواز ُب ا١بم  يذىب أحده 
 كىذا متفق (ٓ)«ويفارق الباقي افليخرت منهن أربعً  إذا أسلم من عنده نسوة كثري:»: ق ؿ .
. معن ه يتزكج ابثنْب  أك ثبلاثن أك (ٖ)﴾ک   ک   گگ﴿فق لوا: تقدير الكبلـ:  (ٕ)  األئمةػكأم  (ٔ)علهو

ذلك ٨بتص بو  فإنو أبهح لو م  ال أبهح لغّبه: ا لتزكيج من غّب   م  ٝب  الرسوؿأك أربعن   كأ
ة رجل غّبه كىو ج ىل ابلتزكيج كىي ُب عدَّ  امرأةن  إذا تزكج الرجلي  :كإال فقهلى  .  كال كالءاؽو دى صى 

ه  نك حه  كيلحق بو الولد كيسقط عنو ا٢بد  كال ٙبل لو بعد كف ء العدة  كيلزم (ٗ)يفسخ  لتحرًن
 ؛ابلتحرًن  ككطئه   ا ف ع ٤ب  (َُ)كىذا الو ال خبلؼ فهو كإف .الزكج الث ين ءعدة أخرل من كط

                                                           

 زايدة ُب: )ب(.( ُ)

 زايدة ُب: )ب(.( ِ)

 .«بْب أاثر من أرب  نسوة» )ب(: ( ُبّ)

 .«رسوؿ هللا» )ب(: ( ُبْ)

(  كأبو داكد  سلهم ف بن ُّ/ِ  د.ت  )ىرةالق   مؤسسة قرطبة  طبعة ادلسند  أٞبػدكأخرجو  دل أقف علهو هبذا اللفظ  (ّ)
  د.ت  ات ب الطبلؽ ابب ُب من أسلم كعنده نس ء أاثر من أرب  أك بّبكت  دار الفكر   طبعةسنن أيب داوداألرعث  
  ات ب النك ح  ابب بّبكت  دار الفكر   طبعةسنن ابن ماجو  دمحم بن يزيد (  كابن م جو ِِّْ( برقم )ِّٗ/ِأخت ف )
ادلستدرك   دمحم بن عبد هللا(  كأخرجو ا٢ب ام النهس بورم  ُِٓٗ( برقم )ِٖٔ/ُسلم كعنده أاثر من أرب  نسوة )الرجل ي

 –  ات ب النك حـَُٗٗ/ىػُُُْبّبكت    دار الكتب العلمهة  ُط  ٙبقهق: مصطفى عبد الق در عط   على الصحيحني
 كلفظو عند أيب داكد أنو ق ؿ: أسلمت كعندم ٜب ف ( من حديث كىب األسدم هنع هللا يضرَِٖٕ( برقم )َُِ/ِبدكف ابب )

 (.ِٓٗ/ٔ. كصححو الشهخ األلب ين ُب إركاء الغلهل )«اخَب منهن أربع »نسوة فذارت ذلك للنيب ملسو هيلع هللا ىلص فق ؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص: 

قوا على أف نك ح أاثر من أرب  زكج ت ال حيل يقصد بو ا٤بصنف أنو إٝب ع؛ حهث ق ؿ ابن حـز ُب مراتب اإلٝب ع: كاتف( ٔ)
  مراتب اإل اع يف العبادات وادلعامالت واالعتقادات  علي بن أٞبد . انظر: ابن حـز األندلسي ألحدو بعد رسوؿ هللا 

  (.ّٔ  د.ت  )صبّبكت -دار الكتب العلمهةطبعة 

  ٙبقهق: الداتور عبد هللا بن عبد اسن الَباي كالداتور  ينادلانظر: ابن قدامة ا٤بقدسي  موفق الدين عبد هللا بن أٞبد   (ٕ)
 .ُْٕ/ ٗـ  ُٕٗٗ -ىػُُْٕ  ع دل الكتب  الرايض  ّعبد الفت ح دمحم ا٢بلو  ط 

  .ّسورة النس ء: اآلية ( ٖ)

 .«فسخ» )ب(: ( ُبٗ)

 .«فإف» )ب(: ( ُبَُ)
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ٙبـر  :كقهل  (ِ)حد القولْب ُب مذىب اإلم ـ م لكأكىو   أنو ا ١ب ىل سواءه  (ُ)فمذىب الش فعي
ا إال ُب خبلفتو   (ّ)بن ا٣بط ب رضي هللا تع ذل عنو  كدل تق  ىذه أصبلن اعمر  بوحكم  قدك   علهه  أبدن

يلزمو ا٢بد  كال يلحق بو الولد   (ٓ)]ال[ :  كقهلحجة  كدل ينكر علهو أحده  (ْ)خبلفتو  كفعل الصح بة
 الولد  كٙبل بعد العدة  كيكوف ا لزاين.

كقبل انقط ع الدـ   (ٔ)قبل أف يطأى  ]أك بعد الوطء أك[ زكجتو كىي نفس ءي  إذا طلقى  :لٌ صْ فَ 
فقد أخطأ  :م ء  ]كمن ق ؿ ٕبهضة كاحدة أك ثبلث أرهرفعدهت  ثبلث حهض ت إبٝب ع العل  أك بعده

 فلو: (ٗ)]كأم  النفس ء[ .(ٖ)﴾ۈ   ۈ     ٴۇ   ۋ﴿ كقد نزؿ هللا تع ذل: (ٕ)كجل[ اإلٝب ع كقولو عز
 تنقضي عدهت  إال اب٢بهض ُب ٝبه  ا٤بذاىب. (َُ)ترات الرض ع الذم خيفف الدـ ح ضت  كال فلو

كإف   وى  بغّب إذهن  فسخ النك حجه  أخي غ أك بلغت فزكَّ قبل البلو  إذا تزكجت الهتهمةي  :لٌ صْ فَ ]
كُب قوؿ  .قوؿ (ُ)كُب مذىب م لك  مطلقن  (ُُ)ىذا مذىب الش فعي  طلق الزكج دل يعتد لو طبلؽ

                                                           

  ٙبقهق: على دمحم معوض كع دؿ ري يف فقو اإلمام الشافعياحلاوي الكبا٤ب كردم  علي بن دمحم بن دمحم بن حبهب  انظر: ( ُ)
  كالبغوم  أبو دمحم ا٢بسْب بن ِٖٗ/ ُُـ  ُٗٗٗ -ىػُُْٗ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ُأٞبد عبد ا٤بوجود  ط 

كتب   دار الُٙبقهق: ع دؿ أٞبد عبد ا٤بوجود كعلي دمحم معوض  ط   التهذيب يف فقو اإلمام الشافعيمسعود بن دمحم  
 .ِٕٔ/ ٔـ  ُٕٗٗ -ىػُُْٖالعلمهة  بّبكت  

/ ِـ  ُْٗٗ -ىػُُْٓ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ُ  ط ادلدونةانظر: األصبحي ا٤بدين  م لك بن أنس بن م لك   (ِ)
  التفريع يف فقو اإلمام مال  بن أنس رمحو هللا  كابن ا١ببلب ا٤ب لكي  عبهد هللا بن ا٢بسْب بن ا٢بسن  ْٖٓ/ ْ  ّٔ

  كالثعليب البغدادم  عبد ُْٓ/ ُـ  ََِٕ -ىػُِْٖ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ُٙبقهق: سهد اسركم حسن  ط 
ٙبقهق: ٞبهش عبد ا٢بق  ا٤بكتبة  ادلعونة على مذىب عامل ادلدينة اإلمام مال  بن أنس، الوى ب بن علي بن نصر 

 .ّٕٗالتج رية  مكة ا٤بكرمة  بدكف طبعة كاتريخ  ص 

 .«ا٤بسألة»)ب(:  ( ُبّ)

 .«الصح يب» )ب(: ( ُبْ)

 زايدة ُب: )ب(.( ٓ)

 زايدة ُب: )ب(.( ٔ)

 زايدة ُب: )ب(.( ٕ)

  .ْسورة الطبلؽ: اآلية ( ٖ)

 زايدة ُب: )ب(.( ٗ)

 .«فبل» )ب(: ( ُبَُ)

ى دمحم معوض كع دؿ   ٙبقهق: علاحلاوي الكبري يف فقو اإلمام الشافعيا٤ب كردم  علي بن دمحم بن دمحم بن حبهب  انظر: ( ُُ)
  كالركايين  عبد الواحد بن إ٠ب عهل  ْٓ/ ٗـ  ُٗٗٗ -ىػُُْٗ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ُأٞبد عبد ا٤بوجود  ط 
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كأم  الكبّبة يزكجه  أخوى  بغّب  .فإف دخل دل يفسخ  آخر ف لهتهمة قبل البلوغ يفسخ قبل الدخوؿ
 .(ِ)إذهن  يفسخ ببل خبلؼ[

تنقضي عدهت  إال اب٢بهض  ]كلو أق مت  (ْ)كىي ترض   فبل (ّ)إذا طلق زكجتو :لٌ صْ فَ 
٥ب  الزكاج  يب حي  (ٖ)فهي مصهبة نزلت هب   فبل (ٕ)عجز ىو كعدمت النفقة من جهته  (ٔ)فإذا (ٓ)سنْب[

 سريعن . ٙبهضي  (َُ) إذا أعطت الولد ٤بن ترضعو ]فإهن [ (ٗ)  كا٤بعت دةحهض تو  حٌب ٙبهض ثبلثى 
تتزكج م   (ُْ)]ال جيوز ٥ب  أف[ (ُّ)بْب العلم ء أف ا٤برأة ]ا٢ب مل[ (ُِ)كاالختبلؼي  (ُُ)[:لٌ صْ فَ ]

ٞبله  ال حرمة لو  (ُ)ج ز ٥ب  التزكج  كأم  ا٢ب مل من زانن  (ُٓ)ُب بطنه [ دامت ]ح مبلن فإف م ت الولدي 

                                                           

/ ٗـ  ََِٗ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ُ  ٙبقهق: ط رؽ فتحي السهد  ط حبر ادلذىب يف فروع ادلذىب الشافعي
َٓ. 

/ ِـ  ُْٗٗ -ىػُُْٓ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ُ  ط ادلدونةك بن أنس بن م لك  انظر: األصبحي ا٤بدين  م ل (ُ)
  ٙبقهق: سهد  التفريع يف فقو اإلمام مال  بن أنس رمحو هللا  كابن ا١ببلب ا٤ب لكي  عبهد هللا بن ا٢بسْب بن ا٢بسن  َُِ

و دمحم القّبكاين  عبد هللا بن أيب   كأبّّٔ/ ُـ  ََِٕ -ىػُِْٖ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ُاسركم حسن  ط 
  ٙبقهق: الداتور عبد الفت ح دمحم ا٢بلو كالداتور دمحم النوادر والزايدات على ما يف ادلدونة من غريىا من األمهاتزيد  

ٞبد ا٣بط يب  حجي  كاألست ذ دمحم عبد العزيز الدابغ كالداتور عبد هللا ا٤برابط الَبغي كاألست ذ دمحم األمْب بو خبزة كالداتور أ
 .ّٖٗ/ ْـ  ُٗٗٗ  دار الغرب اإلسبلمي  بّبكت  ُط 

 «.زان الحرمو لوالألف كلد  ؛ففهه  خبلؼ :إذا ظهر ٞبله »بعدى  ُب: )ب(: ( ِ)

 .«امرأتو» )ب(: ( ُبّ)

 .«دل» )ب(: ( ُبْ)

 زايدة ُب: )ب(.( ٓ)

 .«كإف» )ب(: ( ُبٔ)

 .«جهتو» )ب(: ( ُبٕ)

 .«كال» )ب(: ( ُبٖ)

 .«ا٤بعتدة»)ب(:  ( ُبٗ)

 زايدة ُب: )ب(.( َُ)

 زايدة ُب: )ب(.( ُُ)

 .«ال خبلؼ» )ب(: ( ُبُِ)

 زايدة ُب: )ب(.( ُّ)

 لهس ُب: )ب(.( ُْ)

  .«ا٢بمل ُب بطنه  حه  فإف م ت» )ب(: ( ُبُٓ)
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 لو عند الش فعي.
ٟبس من  :١بم  بْب تس  نسوةا (ّ)إبابحة  هللا (ِ)رسوؿي  صَّ كقد خي  كأم  التزكيجي  :لٌ صْ فَ 

كأـ حبهبة بنت أيب سفه ف  كسودة  (ْ)قريش كىي: ع ئشة بنت أيب بكر اهنع هللا يضر  ]كحفصة بنت عمر[
كىن: صفهة بنت حهي ابن أخطب   بنت زمعة  كأـ سلمة بنت أيب أمهة  كأربعة من غّب قريش

فهؤالء  ؛(ٔ)األسدية[ شو حٍ بنت جى  كزينب  ]من بِب ا٤بصطلق ث  كمهمونة بنت ا٢ب ر (ٓ)لهةهاإلسرائ
فلم  اخَبف هللا كرسولو اخت رىن هللا    كرسولو كخّبىن ف خَبف هللا تع ذل  ٝب  بهنهن رسوؿ هللا

أف ىؤالء ]اخَبف  :. فمعن ه(ٕ)﴾چ   چ   چ    چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ    ڌ   ڌ﴿ كأنزؿ هللا علهو:
أف  فبل جيوز للحرًٌ  :كأم  س ئر األمة.  سوؿ هللالر  فهذا ٚبصهصه  (ٖ)صحبتك ف خَب صحبتهن[

زينب ك (َُ)قبلهن: ]خدجية بنت خويلد[  رسوؿ هللا تزكجى  (ٗ)نسوة  كقد من أرب ً  بْب أاثرى  جيم ى 
فهؤالء توف ىن هللا قبلو  كالتسعة ا٤بذاورات م ت ]كىن ُب  ؛بنت خزدية  كخولة بنت حكهم

ق ؿ   الصبلة كالسبلـ ا نت ٥بم ررائ  ٨بتلفة  كقد نسختكأم  غّبه من الرسل علههم  .(ُُ)عصمتو[
 .(ُِ)﴾  ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ںں﴿ هللا تع ذل:
ا[ إذا نفى ]الرجلي  :لٌ صْ فَ  حكمن  إبسبلمو احته طن ؛ ألجل إسبلـ  (ُْ)من ات بهةو  (ُّ)كلدن

                                                           

 زايدة ُب: )ب(.( ُ)

  .«رسولو» )ب(: ( ُبِ)

 .«أبف أابح لو» )ب(: ( ُبّ)

 زايدة ُب: )ب(.( ْ)

 .«ا٣بهربية» )ب(: ( ُبٓ)

  زايدة ُب: )ب(.( ٔ)

  .ِٓسورة األحزاب: اآلية ( ٕ)

 .«قد حفظن صحبتك ف حفظ صحبتهن» )ب(: ( ُبٖ)

 .«فقد» )ب(: ( ُبٗ)

 زايدة ُب: )ب(.( َُ)

  .«م ت عنهن» )ب(: ( ُبُُ)

  .ْٖسورة ا٤ب ئدة: اآلية ( ُِ)

 .«كلده» )ب(: ( ُبُّ)

 .«الكت بهة» )ب(: ( ُبُْ)
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ُب ٞبل كال خبلؼ أف أمو ترثو على الوجو ا٤بشركع  كأكالدى  أخوتو ألمو إال من ا ف معو  .الزكج
 فإنو يرث مّباث الشقهق.  ؛كاحد

يقوؿ الورل: ]أنكحتك موالٍب  النك ح لعذر  ج ز أف دً قٍ كاهبلن ُب عى  ل الرجلي إذا كاٌ  :لٌ صْ فَ 
هبذا الصداؽ ا٤بذاور  (ّ)قبلت نك حه  ٤بوالي ]فبلف[ :(ِ)فهقوؿ ا٤بوال  بكذا (ُ)[بنت فبلفو  ةى فبلن

 .على حكمو
 ه   فإف كطئه  ا ف ع صهن   كال حيل كالولد الحقه ـ علهو نك حي حري  أمتو ج الرجلي إذا زكٌ  :لٌ صْ فَ 
السهد بعد ذلك  ءإال أف تكوف قد خرجتهن حهض كدل جي معه  بعد ا٢بهض  كيكوف كط  ابلزكج

َـّ ؛ أمة إال أف يكوف ال يقدر على  (ْ)كلد  كال جيوز للحر أف يتزكج فهلحق الولد ابلسهد  كتكوف أ
ا ف ٧بت جن     (ٓ)كجيوز أف يزكج ج ريتو لقريبو إف فسو من الوقوع ُب الزان.تزكج حرة  كخي ؼ على ن

بهعهم ألبههم  كإف رضي بذلك  للسهد يبهعهم ٤بن يش ء  كال جيوزي  األمة من زكجه  ملكه  كأكالدي 
 .(ٔ)«من مل  ذا رحم زلرم فهو حر»عتقوا علهو ابإلٝب ع للحديث:  كارَباىم األبي 

البكر الصغّبة لكفؤ بغّب إذهن  كُب الكبّبة خبلؼ  كدين  إف  لبنتيزكج ا (ٕ)األب :لٌ صْ فَ 
 قصد تزكجه  لغّب افؤ.

  ك٫بو ذلك دل حيـر ]علهو (ٗ)أنو رض  معه  (ٖ)  ٍب أخربه رخصه امرأةن  إذا تزكجى  :لٌ صْ فَ 

                                                           

 .«ت موالك فبلانن كلًٌهٍب فبلنةأنكح» )ب(: ( ُبُ)

  .«الورل» )ب(: ( ُبِ)

 زايدة ُب: )ب(.( ّ)

 .«تزكيج» )ب(: ( ُبْ)

 .«إذا» )ب(: ( ُبٓ)

  سنن أيب داود(  كأبو داكد  سلهم ف بن األرعث  َِ/ٓ  د.ت  )الق ىرة  مؤسسة قرطبة  طبعة ادلسند  أٞبػدأخرجو  (ٔ)
دمحم بن  (  كالَبمذم ُّٓٗ( برقم )ْٓ/ْتق ابب فهمن ملك ذا رحم ٧بـر )  د.ت  ات ب العبّبكت  دار الفكر طبعة
(  ُّٓٔ( برقم )ْٔٔ/ّ  ات ب األحك ـ ابب فهمن ملك ذا رحم ٧بـر )بّبكت -دار إحه ء الَباث  سنن الرتمذي  عهسى

رحم ٧بـر فهو حر    ات ب العتق  ابب من ملك ذابّبكت  دار الفكر   طبعةسنن ابن ماجو  دمحم بن يزيد كابن م جو 
 (.ُٗٔ/ٔ( من حديث ٠برة هنع هللا يضر  كصححو الشهخ األلب ين ُب اإلركاء )ِِْٓ( برقم )ّْٖ/ِ)

 .«لؤلب» )ب(: ( ُبٕ)

 .«أحد» )ب(: ( ُبٖ)

 .«منه » )ب(: ( ُبٗ)
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 الورع تراه  إال أف يتهم ىذا ا٤بخرب بغرض. لكن  إال أف يغلب على ظنو صدقو  (ُ)بذلك[
كجيوز   ا٤بقدـ كا٤بؤخر :الصداؽ لزمو ٝبه ى  كاحدةن  مرةن  ُب النك ح الف سدً  ذا كطئى إ :لٌ صْ فَ 

  .(ّ)]فظهر أهن  غّبى [ ؛إهن  زكجتو فهطأى  :(ِ)الشبهة  كىو ]الذم يقوؿ[ ءصداؽ ا٤بثل بوط
ُب ذلك  كأم   علههم  إذل عورة اآلخر  كال إٍبى  من الزكجْب النظري  لكل كاحدو  جيوزي  :لٌ صْ فَ 

ڤ   ڤ    ﴿ يرل أنو ج ئز لقولو تع ذل: (ٓ)]فمنهم من[ :خبلؼ طويل (ْ)ُب الدبر  ]ففهو[ ءالوط

أف  :. يعِب(ٔ)﴾ڤ   ڦ    ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ
؛ (ٕ)اإلنس ف ال إٍب علهو ُب زكجتو كال ُب سريتو  كإمن  اإلٍب علهو ُب غّب ذلك  كأاثر العلم ء حرمو

 ع رضأبذل حـر  (َُ)]فإذا[  (ٗ)أذل  (ٖ)ُب ا٢بهض ]كعلمن  أنو[ ءألف هللا تع ذل حـر الوط
لتظرؽ ] كتعرضه  (ُّ)]النسل[ قط ي  (ُِ)كفهو ]أيضن [ (ُُ)مستمر أكذل كىو الدـ  فتحرديو أبذل

كا كذار   عند أاثر العلم ء  كال جيب فهو حد  كال طبلؽ (ُْ)فوق  ٙبرديو[ ؛ إذل الفعل ابلذاور النفس
 . (ُٓ)لهس فهه  ريء من صحهح أح ديث اثّبة عن النيب 

فق ؿ الواهل للورل: تزكج فبلانن البنتك؟ فهقوؿ: زكجتك  .كاهبلن يزكجو الرجلي  لى إذا كاَّ  :لٌ صْ فَ ]
  كال حيت ج أف يقوؿ   كال مص فحةو صحهح  كال حيت ج إذل ات بو  صحهح  كعقده  فهذا نك حه  .بكذا

                                                           

 .«بذلك» )ب(: ( ُبُ)

 .«يظن» )ب(: ( ُبِ)

 .«ٍب تبْب لو» )ب(: ( ُبّ)

 .«فللن س فهو» )ب(: ( ُبْ)

 زايدة ُب: )ب(.( ٓ)

  .ٕ  ٔسورة ا٤بؤمنوف: اآليتْب ( ٔ)

 .«منعو» )ب(: ( ُبٕ)

 .«كعللو» )ب(: ( ُبٖ)

 .«أذل» )ب(: ( ُبٗ)

 زايدة ُب: )ب(.( َُ)

 زايدة ُب: )ب(.( ُُ)

  زايدة ُب: )ب(.( ُِ)

  زايدة ُب: )ب(.( ُّ)

 .طربة  ف ٤بثبت من )ب(  كىو الصواب  كىي عب رة مض«لنظر كالنفس ابلفعل ابلذاور فوق  ٙبرديو» )أ(: ( ُبُْ)

 .«الصحهح» )ب(: ( ُبُٓ)
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كأعظم من   أـ ال  كإذا طلق بعد ذلك لزمو الطبلؽ  أك مقدمن  اذار مؤخرن  -ي٤بن حضر: ارهدكا علَّ 
 النك حي  دل يذار لفظن  ابلتزكيج  بل يذار لفظن  يكِب بو عن التزكيج صحٌ  ذلك أف مذىب م لك لو

بلفظ: التملهك  كا٥ببة كالعطهة  كا٥بدية  ك٫بو ذلك  كاتفقوا العلم ء على أهنم  لو ق ؿ أحدمه : 
   كيسمي نك ح التفويض  كيلـز ُب ىذا صداؽي التزكيج  كدل يذار صداقن  صحَّ  ق ؿ: قبلتي ف .كزكجتي 
 ا٤بثل.

بغّب إذف الولد  فإذا ا ف  ه كىو دكف البلوغ  أك ا ف سفههن  صحٌ كلدى  ج الوالدي إذا زكَّ  :لٌ صْ فَ 
  .(ُ)إال إبذنو[ النك حي  الولد ابلغن  ع قبلن ررهدنا دل يصحَّ 

 أك مص ىرة. (ّ)ذات ٧بـر نسب  أك رض ع فمنه : أف يكوفى  (ِ)[اثّبةه   لنك حً ا موان ي  :لٌ صْ فَ ]
]أك  أك تكوف يهوديةن   (ْ)ذلك[ ]ك٫بوى  الصنمى  أك الشمسى   : أف تكوف ا فرة تعبدي ػكمنه مص ىرة.
 نصرانهةن 

 .(ٔ)]غّب ٩بلواة[ إال أف تكوف حرة.  فإنو ال جيوز تزكيج الكت بهة ؛ك٫بو ذلك  (ٓ)[٩بلواةن 
أخته  أك عمته  أك خ لته   أك يكوف عنده أرب  زكج ت  (ٖ)ُب عصمتو (ٕ)يكوفكمنه : أف 

 فتكوف خ مسة.
 ]الرجلي  د  زكج  أك عدة طبلؽ  أك موت  أك غّب ذلك  كيري  كمنه : أف تكوف ُب عصمةً 

غّب  ق منلً اب١بنوف كا١بذاـ كالربص  كداء دين  ا١بم ع ا لعنة ُب الفرج  كالعنْب: ىو الذم خي  (ٗ)[ا٤برأةى 
ذار  ]أك يكوف صغّبنا[
ر. ك٫بو اى الذَّ    أك يكوف مقطوعى (ُ)ا١بم عى  ٛبن ي  لو بركدةه  (ُُ)أك حيصل  (َُ)

                                                           

 لهس ُب: )ب(.( ُ)

 زايدة ُب: )ب(.( ِ)

 .«ارتض ع» )ب(: ( ُبّ)

 زايدة ُب: )ب(.( ْ)

 زايدة ُب: )ب(.( ٓ)

 زايدة ُب: )ب(.( ٔ)

 «تكوف» )ب(: ( ُبٕ)

 .«عصمة» )ب(: ( ُبٖ)

 زايدة ُب: )ب(.( ٗ)

 .«أك بذار صغّب» )ب(: ( ُبَُ)

 .«ٙبصل» )ب(: ( ُبُُ)
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  .ذلك
  إفض ء (ّ)الفرج  أك تكوف ]هب [ مسدكدةى  أف تكوف رتق ءى  ا٤برأةي  (ِ)هب [ رد  ]كالعهوب الٍب تي 

م حيصل منه  الرغ ء عند ا١بم ع    كىو الذءالوط (ٓ)ٕبهث ال يق [ ؛الفرج ]ُب الدبر (ْ)كىو: خلط
كأم   .(ٕ)فهذه العهوب الٍب ترد هب  ]الرجل كا٤برأة[ .(ٔ)[ءكالقرانء كىي الٍب ُب فرجه  قراف دين  الوط

دين ر  كىو أقل الصداؽ عند  دل يعلم حٌب كطئه  كجب ٥ب  رب ي  (ٖ)قبل الدخوؿ يسقط الصداؽ  فإف
 ألكله ء فّبج  علهو. من ا (ٗ)اإلم ـ م لك  ٍب ينظر إذل من ٥ب 

الدخوؿ   قبلى  (ُُ)ر ء طلق (َُ)فإف .من تزكج بكرنا فوجدى  ثهبن  فلهس لو الرد   أم  :لٌ صْ فَ 
  .(ُّ)و[أك ال   كاحدة كجب الصداؽي  ]كإف كطئه  مرةن   الصداؽ نصفي  (ُِ)كعلهو

 (ُٔ)أف يعتز٥ب  حٌب ٙبهض (ُٓ)ابلزان كجب ]على الزكج[ إذا اعَبفت الزكجةي  (ُْ)[:لٌ صْ فَ ]
فحهضة كاحدة  كإف ق لت:  ةن يَّ رًٌ سي  (ُٖ)كإف ا نت[  ا نت ]٩بلواة فحهضت ف  (ُٕ)ثبلث حهض ت  كإف

                                                           

 .«الوطء» )ب(: ( ُبُ)

 .«كُب» )ب(: ( ُبِ)

 زايدة ُب: )ب(.( ّ)

 .«اختبلط» )ب(: ( ُبْ)

 .«كتوسعو ٕبهث ال ينف » )ب(: ( ُبٓ)

 لهس ُب: )ب(.( ٔ)

 .«ا٤برأة كالرجل» )ب(: ( ُبٕ)

 .«كإف» )ب(: ( ُبٖ)

 .«ُب غّبه» )ب(: ( ُبٗ)

 .«إف» )ب(: ( ُبَُ)

 .«أف يطلق» )ب(: ( ُبُُ)

 .«فعلهو» )ب(: ( ُبُِ)

 زايدة ُب: )ب(.( ُّ)

 زايدة ُب: )ب(.( ُْ)

 .«علهو» )ب(: ( ُبُٓ)

 .«ٛبضي» )ب(: ( ُبُٔ)

 .«فإف» )ب(: ( ُبُٕ)

 زايدة ُب: )ب(.( ُٖ)
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قبل الزان ٍب استربأى    (ِ)إال أف يكوف ]قد[  للفراش ف لولدي  .(ُ)قو٥ب   كإف كلدت   ف لقوؿي تي حضٍ 
 .كإف اعَبفت انتفى عنو بغّب لع ف  إف أنكرت ابللع ف. ٞبلت فلو نفهو

 البه  كإذا تع رضت (ْ)انفسخ[ ٚب لف ]أك (ّ)ع ف[هًٌ ]بْب البػى  االختبلؼي   ػإذا كقى  :لٌ صْ فَ 
 .النك ح عند أاثر العلم ء إال عند اإلم ـ م لك كجودى  اعدمه   كاذلك ُب (ٓ)تس قط  كع د البهن ت
 .م لك

إال أف   كؿفتكوف للزكج األ  منهم  لزكجو   فزكجه  ال   ين جى لولهْب: زكٌ  ا٤برأةي  إذا ق لتً  :لٌ صْ فَ 
 يدخل هب  الزكج الث ين فهو أحق.

  كسكنت سهدى  ُب غ لب األكق تً  ٖبدمةً  (ٕ)ا نت تشتغل(ٔ)  كأمةن  ا٢بر   إذا تزكجى  :لٌ صْ فَ 
زى جى   فإف عى (ٖ)ه لزمو نفقتي  :ُب بهتو  م  الزكجً 

بعد  كذلك يكوف  يـو النفقة عنه  طلق علهو  (ٗ)
أف يطلق علهو إال بعد النفقة  فإف خطر للسهد أف يطأى    التأجهل عند ا٢ب ام ا ٢برة  كلهس للسهد
ا   ُب فسخ نك حً  أعتقه  فهثبت ٥ب  ا٣به ري  أك يزكجه  لغّب ذلك الزكج فزكجه   ٍب الزكج إف ا ف عبدن

 ا  فإذا أعتقت فسخ النك ح  كتتزكج من تش ء.كعند أيب حنهفة  كلو ا ف حرًّ 
كال  (َُ)ه لنفسو  كيفسخ كلو بلغ  ]كدخل[وز عقدي ال جي الذم دكف البلوغً  الصيب   :لٌ صْ فَ 
ا١بد عند الش فعي  كاذلك الصغّبة  كإذا طلق الصيب دل  (ُُ)و  أكأك كصه   البلوغ إال األبي  يزكجو قبلى 

عند  الصيبًٌ  ءكط منٍ  أبوه  كتلـز العدةي  (ُ)إال أف حيتمل  جو أبوه  ف ٤بهر ُب ذمتو  كإف زكَّ (ُِ)يلـز

                                                           

 «كإف ٞبلت» )ب(: ( ُبُ)

 زايدة ُب: )ب(.( ِ)

 .«ُب البه » )ب(: ( ُبّ)

 .«ا٤بتب يع ف كفسخ» )ب(: ( ُبْ)

 .«كعد» )ب(: ( ُبٓ)

 .«فإف» )ب(: ( ُبٔ)

 .«مشتغلة» )ب(: ( ُبٕ)

 .«النفقة» )ب(: ( ُبٖ)

 .«غ ب» )ب(: ( ُبٗ)

 زايدة ُب: )ب(.( َُ)

 .«ك» )ب(: ( ُبُُ)

 .«يلزمو طبلؽ» )ب(: ( ُبُِ)
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 عند م لك.الش فعي  كال تلـز 
إبجي ب   (ٓ)كدل حيصل عقد  (ْ)فأنعم لو ]هب [ (ّ)من كرل (ِ)[]امرأةن  الرجلي  بى إذا خطى  :لٌ صْ فَ 

من كف ة  رد م  أخذه  كال يلزمه  عدة (ٔ)فلهس ذلك بعقد  كللورل  كقبوؿ  كحضور كر ىدم عدؿ
 كغّبى . كال

٢بقى كاختلى هب  أي   (ٕ)هب [ ]الزكجي  بعد أف دخلى  بولدو  ا٤برأةي  تً أتإذا  :لٌ صْ فَ 
إال أف  بو الولدي  (ٖ)

 (َُ)كىو[ بو إذل أرب  سنْب  كأم  من عقد ]على امرأةو  (ٗ)أحق  فهو ينفهو ابللع ف  كلو ظهر بعد موتو 
 ُب الع دة. ؛ ألف ذلك مستحهله إلهه  فبل يلحق بو الولدي  عنه   كدل يصلٍ  بعهده 

زكجه  يرحل إذل ببلد ا٢بج ز  كا نت  زكج ابنتو ُب ببلد الش ـ  ٍب طلبى  ُب رجلو  :لٌ صْ فَ ]
يفديه  بو  كق ؿ  من م ؿو  فأرسلت إذل أبهه  خيلصه   كدل يكن عنده ريءه ؛ مق ربو  ه  ٕب ؿو عند زكجً 
ه  ى  سرقه  ُب اللهل كج ء هب  إذل ببلد مصر  كرحل زكجي ابإذا دل تركحي كإال قتلتك  ٍب إف أ :زكجه 

 للح ضر أف يفسخ عقدى ؟ جيوزي  لفه   فقةالن ةع دم إذل ببلد ا٢بج ز  كالزكجة
القه ـ بوظ يفه  الشرعهة   و  كثبت أنو ا ف ع دـى كال طبلقي  الزكجً  ا١بواب: إذ دل يثبت كف ةي 

   .(ُُ)ى .[قرارً إنك حه  ك  ُب فسخً  فله  ا٣به ري : ل ٥ب  الضرري كحصى 
ڄ   ﴿ تع ذل: تزكيج لقولو(ُِ)ى  ٗبلك  كؤ إف ا نت غّب ات بهة دل جيز كط  فرةي الكى  ةي مى األى  :لٌ صْ فَ 

                                                           

 .«يتحملو» )ب(: ( ُبُ)

 زايدة ُب: )ب(.( ِ)

 .«كلهه » )ب(: ( ُبّ)

 لهس ُب: )ب(.( ْ)

 .«بهنهم » )ب(: ( ُبٓ)

 .«كعلى الورل» )ب(: ُب( ٔ)

 .«هب  الزكج» )ب(: ( ُبٕ)

 .«٢بق» )ب(: ( ُبٖ)

 .«٢بق» )ب(: ( ُبٗ)

 .«امرأتو كىو موض » )ب(: (ُبَُ)

 «.فصلت ىذه ا٤بسألة من خط الشهخ عبد الرٞبن بن خلف»زايدة ُب )ب  كاتب بعدى :  (ُُ)

 .«كال» )ب(: ( ُبُِ)
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. كإف ا نت ات بهة ]كىي الههودية (ُ)﴾ڄ   ڄ   ڄ   ڃڃ   ڃ   ڃ   چ    چ   چ
َـّ ا  كجيوز بهعي ى  ٗبلك الهمْب؛ ألف الولد خيلق حرًّ ؤ ج ز كط (ِ)كالنصرانهة[ كلد  كال جيوز  ه  إذا ص رت أ

ڍ   ڍ   ﴿ كق ؿ تع ذل:  (ْ)﴾ەئ    ەئ   وئ   وئ   ۇئ   ۇئ   ۆئ﴿: (ّ)جيوز تزكجيه ؛ لقولو تع ذل

. (ٓ)﴾ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ      ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   ک     ک   کگ
 كهللا أعلم.   أف يبهعه  لههودم أك نصراين فإنو جيوزي  ؛كلو ا نت ملكن  ٤بسلم (ٔ)[كال يػحل تزكجيه ]

 ُب عقد األب على البنت إذا ا ف أعمى  كىل يصح عقده علهه  أـ ال؟ :لٌ صْ فَ ]
ُب ذلك ُب كالية األعمى  ررعن   فقد اختلف العلم ءي  بشركطو ا٤بعتربةً  العقدي  : إذا كق ى وابي ا١ب

ج موسى ىو صحهح لقصة رعهب علهو السبلـ  فإنو زكَّ  :ىل العقد صحهح أـ ابطل؟ فمنهم من ق ؿ
ه كال ج ز م  رؤيته  لو  كإف دل تر  إف رضهت بو الزكجةي  :علهو السبلـ  كىو أعمى  كمنهم من ق ؿ

 دل جيز  كيفسخ العقد.  رضهت
  بً سى األنس ب كالسبلمة من ٚبلهط النى  إمن  ررعت لصحةً  كا٤بوتً  ُب الطبلؽً  العدةي  :لٌ صْ فَ 

  كإمن  معُب د مس ئل ال يعقل ٥ب  دى ا٢بمل  كلكن معن  ُب العً  على عدـً  يدؿ   أف ا٢بهضى  فإف الغ لبى 
 كطءي    كدل حيصلٍ علهه  العدةي  جيبي  الدخوؿً  ه  قبلى عنه  زكجي  ىي تعبد من هللا تع ذل  فمنه  أف ا٤بتوَبَّ 

كاحدة  كذلك أف االسترباء ُب رراء ا٤بملواة  كمنه  أف االسترباء حيصل ٕبهضةو  .بو نسى  كال اختبلطي 
 ؛زكجه  حهضتْب  كعدة ا٢بر ثبلث حهض ت كاحدة  كجعلت عدة ا٤بملواة من طبلؽً  ضةو هحيصل ٕب

من هللا  مة  كزايدة حرمة الزكجهة على كطء ملك الهمْب  فهذه ا٤بس ئل تعبده تشريفن  للحرة على األ
 تع ذل  كا٢ب مل ٙبهض إال أنو اندر فبل اعتب ر بو.

إال أف يكوف ع دهت  أهن  ال   هض تو حى    ثبلثي بعد كالدهت   فعدهتي  ا٤برأةي  إذا طلقتً  :لٌ صْ فَ 
 فعدهت  ثبلثة أرهر. ؛ٙبهض أصبلن 
كىل يفسخ   ىل تسقط كاليتو عنهن ألجل عم ه أـ ال إذا ا نت لو بن ته  ُب األعمى :لٌ صْ فَ 

                                                           

 .ُِِسورة البقرة: اآلية ( ُ)

 ب(.زايدة ُب: )( ِ)

 .«ألف هللا تع ذل يقوؿ» )ب(: ( ُبّ)

 .ٓسورة ا٤ب ئدة: اآلية ( ْ)

 .ِٓسورة النس ء: اآلية ( ٓ)

 زايدة ُب: )ب(.( ٔ)
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 حداىن أـ ال؟إ دى قٍ عى  دى قى عقده إذا عى 
من العلم ء فسخ العقد  ث بعد الكرب  كىل يرل أحده كأم  أف يكوف عم ه من الصغر أك حدى 

 بعد الدخوؿ أك قبل؟
  كعلى أحد الوجهْب (ُ)د م لكا١بواب: ال يقدح العمى ُب الوالية  كاألعمى يزكج كلهتو عن

  كإف ا ف العمى ح داثن علهو بعد رؤية الزكج  كمعرفتو فبل كجو لسقوط كاليتو  (ِ)ُب مذىب الش فعي
 .(ّ)كهللا أعلم[  هب  دل يفسخ كيثبت ابنتو  كدخل الزكجي  دى قٍ األعمى عى  دى قى كإذا عى 

 

                                                           

 دل أقف على نص ا٤ب لكهة فهو كيبدك أف سكوهتم من قبهل إقرار كاليتهم.( ُ)

  ٙبقهق: على دمحم معوض كع دؿ ام الشافعياحلاوي الكبري يف فقو اإلما٤ب كردم  علي بن دمحم بن دمحم بن حبهب  انظر: ( ِ)
  كالشّبازم  أبو إسح ؽ إبراىهم بن ِّٔ/ ٗـ  ُٗٗٗ -ىػُُْٗ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ُأٞبد عبد ا٤بوجود  ط 

  كا١بويِب  عبد ا٤بلك بن ُٖٓ  دار الكتب  الرايض  بدكف طبعة كاتريخ  ص التنبيو يف الفقو الشافعيعلي بن يوسف  
  دار ا٤بنه ج  ُ  ٙبقهق: األست ذ الداتور عبد العظهم ٧بمود الديب  ط هناية ادلطلب يف دراية ادلذىب بن يوسف  عبد هللا
 .ِٓ/ ُِـ  ََِٕ -ىػُِْٖالرايض  

 زايدة ُب: )ب(.( ّ)
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  :رشَ الثاين عَ  البابُ 
 (ِ)بو[ ، ]وما يتعلقُ اقُ دَ والص   (ُ)[هارُ ، ]والظِّ الطالقُ 

الرجلي   ؿى إذا قى 
  خذكى  عِب (ْ)ي رل ُب ىذه ا٤برأة خ طر  كرأنكم ص حبتكم ]يعِب[: م  بقً (ّ)

 (ٓ)كىذا غ لب ]م  يق  من[  أك ق ؿ: خلصوين منه   كدل يرد بذلك إيق ع الطبلؽ دل يلزمو ريء
 كتعتد   كاحدةن  طلقةن  (ٕ)ا نت  الطبلؽً  عى بذلك كقو  تي دٍ صى   فإف ق ؿ: قى مٍ  مهً خصى  (ٔ)[ُب ]ح ؿً  الن سً 

هب  كدل يسبق ذلك  (ٗ)ل[كرركطه  أف يكوف ]قد دخى   بشركطه  كلو الرجعةي  (ٖ)]٥ب [ ابلموً   من كقتً 
 .(َُ)[طلقت ف ]كإال تكوف ابئنةن 

حلف ابلطبلؽ م  يدخل ُب ىذا ا٤بص غ بهت   كمقصوده: أنو م  بقي يرج  إذل إذا  :لٌ صْ فَ 
 .دل حينث أصبلن؛ ألف الذم حلف علهو م  ىو الذم كق   أمه  كدخلت البهتفلبستو   زكجتو

ـه  ىي عليَّ  : ؿ المرأةو ػكإذا ق (ُُ)  ُب ٝبه  ا٤بذاىب  (ُِ)ريء  فبل يلزمو  قبل أف يتزكجه  حرا
ـه  ه  فهي عليَّ إف تزكجتي  :لووٍ ُب قػى  ا٣ببلؼي  (ُّ)كإمن  كعند م لك   فعند الش فعي ال يلزمو ؛حرا

. حنهفة يبكأ  يلـز
كىو ال يعلم دل  (ُْ)فدخلت[ ؛: أهن  ال تدخل منزلوعلى امرأةو  ]الرجلي  فى لى إذا حى  :لٌ صْ فَ 

                                                           

 زايدة ُب: )ب(.( ُ)

 زايدة ُب: )ب(.( ِ)

 .«الزكج» )ب(: ( ُبّ)

 زايدة ُب: )ب(.( ْ)

 .«أحواؿ» )ب(: ( ُبٓ)

 لهس ُب: )ب(.( ٔ)

 .«فك نت» )ب(: ( ُبٕ)

 لهس ُب: )ب(.( ٖ)

 .«مدخوال» )ب(: ( ُبٗ)

 .«بل يكوف ذلك أكؿ طبلقو أك اثنهو» )ب(: ( ُبَُ)

 ام  ُب )أ( ألهق.  -  كحذفه «فصل»قبله  ُب: )ب( عب رة: ( ُُ)

 «.علهو»بعدى  ُب: )ب(: ( ُِ)

 .«إذا ق ؿ» )ب(: ( ُبُّ)

 .«امرأتوال يرحل فرحلت » )ب(: ( ُبُْ)
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  .حينث
ال  على ريءو  فى لى ]كإذا حى  (ُ)[رىن  دل حينثٍ كٍ رهئن  ففعلو مي  ال يفعلي  فى لى إذا حى  :لٌ صْ فَ ]
بو دينن   كدل يقبلو  (ّ)[فوىبو إلنس ف دل حينث؛ ألنو كىبو قبل أف يدخل ُب ملكو  ]كلو كَبَّ  (ِ)أيخذه[

ابلقبوؿ ابللفظ  كمذىب  (ٓ)؛ ألنو ال ديلكو اآلف(ْ)أخذه  كىذا مذىب الش فعي يقبلو كقتى 
 إذا قبلو ٖب طره عند دف  ا٤ب لك لو. : حينثي (ٔ)م لك

النقص  (ٖ)ك]أم [  دل حينث (ٕ)[عشرى  رين  فأعطى ]تسعةى شٍ ي عً طً عٍ ال يػي  فى لى إذا حى  :لٌ صْ فَ 
كاذلك  .(ٗ)[]فإنو حينثي  ؛ نكٜبيٍ  بةك لف فهو ا٤بوازين  كيتس مح الن س بو مثل خر  الهسّب الذم ٚبت

 .ثى نً حى ة: كبفب ع ٖبمسْب كخر    ٖبمسْب يبه ى  (ُُ)أال فى حلى  (َُ)لو

                                                           

 زايدة ُب: )ب(.( ُ)

 .«ال أيخذ رهئ » )ب(: ( ُبِ)

 .«كاذلك إذا أكَب» )ب(: ( ُبّ)

  كالغزارل  أبو ح مد ّٔ/ ٕـ  َُٗٗ -ىػَُُْ  دار ا٤بعرفة  بّبكت  األمانظر: الش فعي  دمحم بن إدريس بن العب س   (ْ)
/ ٕىػ  ُُْٕ  دار السبلـ  الق ىرة  ُدمحم دمحم اتمر  ط   ٙبقهق: أٞبد ٧بمود إبراىهم كالوسيط يف ادلذىبدمحم بن دمحم  

ٙبقهق: ع دؿ أٞبد عبد ا٤بوجود   التهذيب يف فقو اإلمام الشافعي  كالبغوم  أبو دمحم ا٢بسْب بن مسعود بن دمحم  ُِْ
 .َُْ/ ٖـ  ُٕٗٗ -ىػُُْٖ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ُكعلي دمحم معوض  ط 

 .«كعنده» )ب(: ( ُبٓ)

/ ُـ  ُْٗٗ -ىػُُْٓ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ُ  ط ادلدونةانظر: األصبحي ا٤بدين  م لك بن أنس بن م لك   (ٔ)
  ٙبقهق: النوادر والزايدات على ما يف ادلدونة من غريىا من األمهات  كأبو دمحم القّبكاين  عبد هللا بن أيب زيد  ُِٔ

حجي  كاألست ذ دمحم عبد العزيز الدابغ كالداتور عبد هللا ا٤برابط الَبغي كاألست ذ الداتور عبد الفت ح دمحم ا٢بلو كالداتور دمحم 
  كابن ررد القرطيب ُٖ/ ْـ  ُٗٗٗ  دار الغرب اإلسبلمي  بّبكت  ُدمحم األمْب بو خبزة كالداتور أٞبد ا٣بط يب  ط 

  ٙبقهق: الداتور دمحم حجي كآخركف  ستخرجةالبيان والتحصيل والشرح والتوجيو والتعليل دلسائل ادلا١بد  دمحم بن أٞبد  
 .ِّْ/ ٔـ  ُٖٖٗ -ىػَُْٖ  دار الغرب اإلسبلمي  بّبكت  ِط 

 .«عشرين إال درىم» )ب(: ( ُبٕ)

 زايدة ُب: )ب(.( ٖ)

 زايدة ُب: )ب(.( ٗ)

 .«إذا» )ب(: ( ُبَُ)

 .«ال» )ب(: ( ُبُُ)
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أف دينحى  (ُ)م لك اإلم ـ كللزكج ُب مذىبً  :لٌ صْ فَ 
كلو  (ّ)زكجتو من ]إعط ئه  زكجه  م ٥ب [ (ِ)

فللزكج أف دينعه  من دفعه  ]م ٥ب   ينه دى  (ْ)من كالدى  سفو  كعلهو كلو حق التحمل بو  كأم  إذا ظهر
 م ٥ب  األجر.  ظً فٍ ُب حً  (ٔ)إف قدر  كلو ]األجر[ (ٓ)لوالدى  ابلقهر[

عند امرأة مأمونة   (ٖ)خيت ره ه  فلو أف يسكنه  ُب موض و زكجى  ا٤برأةي  تً بسى كإذا حى  (ٕ)[:لٌ صْ فَ ]
 فبل. رةً جٍ س ُب ا٢بي بٍ كأم  ا٢بى 

حينث  (ُِ)  فبل(ُُ)وفتبْب لو خبلف ؛يظنو على ريءو  (َُ)[]الرجلي  فى لى كإذا حى  (ٗ)[:لٌ صْ فَ ]
والنيسان وما استكرىوا  عن أم  اخلطأُ  عَ فِ رُ »:  كىذه ا٤بسألة تبُب على قوؿ النيب .عند م لك

فإف  .ٍب دكف ا٢بكماإل (ّ)رف يأك   اإلٍب كا٢بكم (ِ)[ىل يرف العلم ء مهنع هللا يضر ] (ُ)لف. لكن اخت(ُّ)«عليو

                                                           

ٙبقهق:  عونة على مذىب عامل ادلدينة اإلمام مال  بن أنس،ادل انظر: الثعليب البغدادم  عبد الوى ب بن علي بن نصر ( ُ)
 التبصرة،  كاللخمي  علي دمحم الربعي  ُُٕٗٞبهش عبد ا٢بق  ا٤بكتبة التج رية  مكة ا٤بكرمة  بدكف طبعة كاتريخ  ص 

  ِّٗٓ/ ٖ ـ َُُِ -ىػُِّْ  كزارة األكق ؼ كالشئوف اإلسبلمهة  قطر  ُٙبقهق: الداتور أٞبد عبد الكرًن ٪بهب  ط 
  ٙبقهق: األست ذ الداتور ٞبهد بن دمحم عقد اجلواىر الثمينة يف مذىب عامل ادلدينةكابن ر س ا١بذامي  عبد هللا بن ٪بم  

 .ََٖ/ ِـ  ََِّ -ىػُِّْ  دار الغرب اإلسبلمي  بّبكت  ٢ُبمر  ط 

 .«دين » )ب(: ( ُبِ)

 .«أعط ءى  م لو تربع » )ب(: ( ُبّ)

 .«قلة» )ب(: ( ُبْ)

 .«لو اب٢ب ام كابلقهر» )ب(: ( ُبٓ)

 زايدة ُب: )ب(.( ٔ)

 زايدة ُب: )ب(.( ٕ)

 .«مأموف» )ب(: ( ُبٖ)

 زايدة ُب: )ب(.( ٗ)

 .«ابلطبلؽ» )ب(: ( ُبَُ)

   كا٤بثبت الصواب  كىو ُب )ب(.«خبلفو» )أ(: ( ُبُُ)

 .«فإنو» )ب(: ( ُبُِ)

  طبعة مكتبة معجم الطرباين الكبري  اللخمي الش مي  أبو الق سمسلهم ف بن أٞبد بن أيوب بن مطّب أخرجو الطرباين  ( ُّ)
( ق ؿ ا٥بهثمي: فهو يزيد بن ربهعة الدجى كىو ضعهف. ق ؿ الشهخ األلب ين َُّْ( برقم )ٕٗ/ِابن تهمهة  الق ىرة  د.ت  )

لب ين  إركاء الغلهل ُب اإلركاء بلفظ: رف  عن أمٍب كلكنو منكر  كالصحهح م  ا ف بلفظ: إف هللا كض .... راج  األ
(ُ/ُِّ.)  
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ُب  معركؼه  فعلهو الطبلؽ ]كىو خبلؼه  (ٓ)فبل طبلؽ  كإف قلن : ال ]يرتف [ :ا٢بكم (ْ)فإف قلن  برف 
 .مس ئل اثّبةو 
أك غّبه كدل يكن حلف دل يلزمو ريء فهم  بهنو  (ٔ)[ابلطبلؽً  ان حلفتي أ الرجلي  إذا ق ؿى  :لٌ صْ فَ 

ُب  خضتكاذا من ق ؿ:  .(ٕ)ُب ]الظ ىر[ ا٢ب امي فإف رهدت علهو ببهنة طلق علهو  ؛كبْب هللا تع ذل
 زكجٍب.

 عند الش فعي. و دل حينثٍ لً عٍ ُب فً  ّبهي غى  لى على ريء ال يفعلو فواَّ  فى لى من حى  :لٌ صْ فَ 
طلب منه   لزكجه  رهئن   فحلف علهه  أهن  تزيده رهئن  منو  أك ا٤برأةي  كإذا أعطتً  (ٖ)[:لٌ صْ فَ ]

ف لطريق أهن  ٙبصل لو ]الشيء : يكن عندى  ريء ٩ب  طلبو رهئ  كحلف البد من ذلك الشيء كدل
  .(َُ)[نثى ]فإف دل تفعل حى  ؛طلبو فتعطهو (ٗ)الذم[

الررهد الذم يتوذل العقد عند اإلم ـ الش فعي رضي هللا تع ذل عنو ىو الذم يكوف  ُب :لٌ صْ فَ 
ية الف سق خبلؼ فهو سفهو  كُب كال (ُُ)فإف دل ]ينطبق هبذا الوصف[ ؛نشأ مصلحة لدينو كدنه ه

مذىب الش فعي خبلؼ   (ُّ)كاليتو  كالنك ح صحهح  ك]ُب[ (ُِ)فمذىب م لك كأبو حنهفة ٘بوز:
 .(ُْ)أنو يصح كاليتو[ :كالصحهح ]منو

                                                           

 ام  ُب )ب(.–  كا٤بثبت ىو الصواب ا٤بوافق للسه ؽ «اختبلؼ» )أ(: ( ُبُ)

 ام  ُب )ب(.–. كا٤بثبت ىو الصواب «عن رف » )أ(: ( ُبِ)

 ام  ُب )ب(.–. كا٤بثبت ىو الصواب «رف » )أ(: ( ُبّ)

 .«يرف » )ب(: ( ُبْ)

 .«يرف  سول اإلٍب» )ب(: ( ُبٓ)

 ايدة ُب: )ب(.ز ( ٔ)

 زايدة ُب: )ب(.( ٕ)

 زايدة ُب: )ب(.( ٖ)

 .«رهئ  ٩ب » )ب(: ( ُبٗ)

 .«فهسلم من ا٢بنث» )ب(: ( ُبَُ)

 .«يكن اذلك» )ب(: ( ُبُُ)

 .«تصح» )ب(: ( ُبُِ)

 زايدة ُب: )ب(.( ُّ)

فبل  ؛فإف النك ح عنده ف سد ؛دل حنث ُب الهمْب ابلطبلؽ الثبلث دهٌ كإمن  القوؿ اآلخر جى  أف كاليتو صحهحة » ُب: )ب(: (ُْ)
ا بشركط النك ح  الطبلؽي  يلزـي   . كىي عب رة مضطربة.«كيتزكجه  تزكجين  جديدن
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يزكجو ك٫بو   بقهت تكوف لزكجه    كم ى  أحده على كلهتو م  يرد   الرجلي  فى لى إذا حى  :لٌ صْ فَ 
  ٍب توُب عصم وكلهست زكجت -على عوض  ٍب يرد كلهتو زكجتو بطلقةو  خي ل ى  (ُ)فهجوز لو أف .ذلك

 يرد زكجتو بعقد آخر بشركطو.
ـً  الرجلي  فى لى إذا حى  :لٌ صْ فَ  الثبلث  ق ؿ: ا٢براـ ٔبم  الطبلؽ  كدل ينو الطبلؽى (ِ)  كاب٢برا

كىو مذىب ٝب عة من   (ْ)م لك ُب مذىب اإلم ـ - كقوؿه  .(ّ)عند الش فعي ا نت طلقةن :
 .(ٓ)فهو الطبلؽ الثبلث[]يرل  -الصح بة 
  سنْب  كدل حينث ابلتأخّب رديو  كدل يؤقت فعلهو مهلةي البد أف يشتكي غى  إذا حلفى  :لٌ صْ فَ ]

لكن مذىب م لك يعزؿ عن زكجتو حٌب يشتكهو  كإذا ارتك ه فغلب عنو هبركب أك ج ه فقد ا٫بلت 
 .(ٔ)ا٤بوت[فإف م ت أحدمه  قبل الشكول كق  الطبلؽ عند  ؛كال ريء علهو  الهمْب

]كإف   أبدي ف ا٤بسلمْب  كنول هب  األدي ف اب تع ذل فهو ام  نول الرجلي  فى لى إذا حى  :لٌ صْ فَ 
عند   كال غّبه  دل يلزمو ريء ال طبلؽ  (ٕ)هب  ريء[ وى نػٍ فإف دل يػي  .ذلك فهو ام  نول ل هب  غّبى وى نػى 

 .(ُ)الطبلؽ[]دل ينو  (ٖ)كعند م لك يلزمو الطبلؽ كإف  الش فعي هنع هللا يضر
                                                           

 .«فإنو» )ب(: ( ُبُ)

 .«أك» )ب(: ( ُبِ)

  كا٤ب كردم  علي بن دمحم بن ِٖٕ/ ٓـ  َُٗٗ -ىػَُُْ  دار ا٤بعرفة  بدكف طبعة  األمانظر: الش فعي  دمحم بن إدريس   (ّ)
  دار الكتب العلمهة  ُ  ٙبقهق: الشهخ علي دمحم معوض كالشهخ ع دؿ أٞبد عبد ا٤بوجود  ط حلاوي الكبريابن حبهب  

  ٙبقهق: ق سم البيان يف مذىب اإلمام الشافعي  كالعمراين  حيٓب بن أيب ا٣بّب  ُٖٓ/ َُـ  ُٗٗٗ -ىػُُْٗبّبكت  
 .َُُ/ َُـ  َََِ -ىػُُِْ  دار ا٤بنه ج  جدة  ُدمحم النورم  ط 

/ ِـ  ُْٗٗ -ىػُُْٓ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ُ  ط ادلدونةانظر: األصبحي ا٤بدين  م لك بن أنس بن م لك   (ْ)
  ٙبقهق: النوادر والزايدات على ما يف ادلدونة من غريىا من األمهات  كأبو دمحم القّبكاين  عبد هللا بن أيب زيد  ِٖٔ

ر دمحم حجي  كاألست ذ دمحم عبد العزيز الدابغ كالداتور عبد هللا ا٤برابط الَبغي كاألست ذ الداتور عبد الفت ح دمحم ا٢بلو كالداتو 
كابن عبد   ُٕٓ  ُٔٓ/ ٓـ  ُٗٗٗ  دار الغرب اإلسبلمي  بّبكت  ُدمحم األمْب بو خبزة كالداتور أٞبد ا٣بط يب  ط 

  ٙبقهق: س دل دمحم عط  كدمحم علي اء األمصاراالستذكار اجلامع دلذاىب فقهالرب النمرم  أبو عمر يوسف بن عبد هللا  
 .ُٖ  ُٕ/ ٔـ  َََِ -ىػُُِْ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ُمعوض  ط 

 .«كمنهم من يرل ابلثبلث» )ب(: ( ُبٓ)

 زايدة ُب: )ب(.( ٔ)

 .«فإف دل ينو رهئ » )ب(: ( ُبٕ)

 .«لو» )ب(: ( ُبٖ)
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ا  أرج ي  م  بقهتي -ملعوانن  لزكجتو: أاوفي  الرجلي  إذا ق ؿى  :لٌ صْ فَ  دل يلزمو هبذا الكبلـ -إلهك أبدن
ففهو خبلؼ ُب  :بقلبو ٦بردة ام  لو طلقى  فإف نول بو الطبلؽ فهو نهةه   (ِ)غّبه[ ]ك٫بوه طبلقو كال

اللهلة   (ٔ)أصل لزكجٍب (ٓ)أف عليَّ  ـه يلزمو ريء  إذا ق ؿ: حرا أنو ال (ْ)الصحهح[ك ] :(ّ)مذىب م لك
م لك: أف  كغّبه  كعند اإلم ـ (ٕ)دل يلزمو ريء ُب مذىب الش فعي  كدل أفعل الشيء الفبلين اللهلة

 ا٢براـ طبلؽ كلو دل ينو بو الطبلؽ.
م  أعط ه ُب تزكيج ابنو على ابنة  و إال ٗبثلً يزكج ابنتى  (ٖ)]أنو ال[ الرجلي  فى لى إذا حى  :لٌ صْ فَ 

منه  بعد التزكيج  (َُ)ُب ٝبه  ا٤بذاىب ]يستوىبو[ -(ٗ)كقـو علهو برئت ذمتو فأعط ه حهواانن    طبا٣ب
ملك اب٤بع قدة علهو أف لو عند الش فعي بعد  (ُُ)ج ز ]إف ا ف بعد زم ف كإف ا ف ابلقرب ج ز[

 .(ُِ)كقت العدة
                                                           

 .«دل ينوه» )ب(: ( ُبُ)

 زايدة ُب: )ب(.( ِ)

  ٙبقهق: الداتور النوادر والزايدات على ما يف ادلدونة من غريىا من األمهاتانظر: أبو دمحم القّبكاين  عبد هللا بن أيب زيد  ( ّ)
عبد الفت ح دمحم ا٢بلو كالداتور دمحم حجي  كاألست ذ دمحم عبد العزيز الدابغ كالداتور عبد هللا ا٤برابط الَبغي كاألست ذ دمحم 

  كاللخمي  علي دمحم ُِٔ/ ٓـ  ُٗٗٗ  دار الغرب اإلسبلمي  بّبكت  ُلداتور أٞبد ا٣بط يب  ط األمْب بو خبزة كا
 -ىػُِّْ  كزارة األكق ؼ كالشئوف اإلسبلمهة  قطر  ُٙبقهق: الداتور أٞبد عبد الكرًن ٪بهب  ط  التبصرة،الربعي  
صيل والشرح والتوجيو والتعليل دلسائل البيان والتح  كابن ررد القرطيب ا١بد  دمحم بن أٞبد  ُِٕٓ/ ٔـ  َُُِ

 .َٗ/ ٔـ  ُٖٖٗ -ىػَُْٖ  دار الغرب اإلسبلمي  بّبكت  ِ  ٙبقهق: الداتور دمحم حجي كآخركف  ط ادلستخرجة

 زايدة ُب: )ب(.( ْ)

 .«ال» )أ(: ( ُبٓ)

 .«زكجٍب» )ب(: ( ُبٔ)

شهخ علي دمحم معوض كالشهخ ع دؿ أٞبد عبد ا٤بوجود    ٙبقهق: الاحلاوي الكبريانظر: ا٤ب كردم  علي بن دمحم بن حبهب  ( ٕ)
  العزيز شرح الوجيزكالرافعي  عبد الكرًن بن دمحم    ُٕٖ/ َُـ  ُٗٗٗ -ىػُُْٗ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ُط 

روضة   كالنوكم  حيٓب بن ررؼ  ُِٓ/ ٖـ  ُٕٗٗ -ىػُُْٕ  ُٙبقهق: علي دمحم عوض كع دؿ أٞبد عبد ا٤بوجود  ط 
 .ِٗ/ ٖـ  ُُٗٗ -ىػُُِْ  ٙبقهق: زىّب الش كيش  ا٤بكتب اإلسبلمي  بّبكت  ّ  ط بني وعمدة ادلفتنيالطال

 .«ابلطبلؽ الثبلث م » )ب(: ( ُبٖ)

 .«ديهنو» )ب(: ( ُبٗ)

 .«فإف استوىبو» )ب(: ( ُبَُ)

 زايدة ُب: )ب(.( ُُ)

 .«العقد» )ب(: ( ُبُِ)
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رهئن  معدكدنا ]مثل  أك ذار (ُ)رؾ[عٍ ]رى  عددى  ط لقه  لزكجتو: أنتً  الرجلي  إذا ق ؿى  :لٌ صْ فَ 
طلقة  (ٓ)كإمن  ذار مس فة  ]أك طريق يلزمو[ (ْ)إف دل يذار عددنا (ّ)]ك[ الثبلثي  لزمو الطبلؽي  (ِ)ثلث[

 إال أف ينوم أاثر من كاحدة. ؛طلقة كاحدة
 ؛  دل يلزمو ريء  كال يصح العقدقهى لَّ   أك طى هى مى رَّ   ٍب حى العقدى  دٍ قً عٍ كدل يػى  امرأةن  بى طى إذا خى  :لٌ صْ فَ ]

  كأم  مذىب (ٔ)ىذا مذىب الش فعي  ه نك حى  قبلتي  :فهقوؿ الزكجي  أنكحتك فبلنةن  :ٌب يقوؿ الورل  ح
ا  كيلزمو م  طلق بعده  كإف دل (ٕ)مذىب م لك   فإنو إذا جرل بهنهم  ابلـ يفهم منو العقد ا ف عقدن

و يلزمو على أحد فإن  الطبلؽ إال أف يقوؿ إف تزكجته  فهي ط لق أك حراـ بة فبل يلزـي طٍ ا٣بً  ليق  سو 
كحجة من يرل أنو ال يق  م  كرد   أنو طبلؽ بشرط  فإذا كق  الشرط كق  الطبلؽ :كحجتوي  .القولْب

 .(ٗ)[(ٖ)«ال طالق قبل النكاح»ُب ا٢بديث: 

                                                           

 .«رعر رأسك» )ب(: ( ُبُ)

 زايدة ُب: )ب(.( ِ)

 زايدة ُب: )ب(.( ّ)

 .«العدد» )ب(: ( ُبْ)

 .«طرف  عظهم  مثل قولو أنًت ط لق ملء السم كات كملء الدنه   كطوؿ األرض اله » )ب(: ( ُبٓ)

/ ٖـ  َُٗٗ -قَُُْ  دار ا٤بعرفة  بّبكت  سلتصر ادلزين )ملحق ابألم(انظر: ا٤بزين  إ٠ب عهل بن حيٓب بن إ٠ب عهل   (ٔ)
  ٙبقهق: على دمحم معوض كع دؿ احلاوي الكبري يف فقو اإلمام الشافعيبن دمحم بن دمحم بن حبهب  كا٤ب كردم  علي   ُِٗ

 .ِٓ/ َُـ  ُٗٗٗ -ىػُُْٗ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ُأٞبد عبد ا٤بوجود  ط 

  ٙبقهق: سهد اسركم قالتفريع يف فقو اإلمام مال  بن أنس رمحو اللابن ا١ببلب  عبهد هللا بن ا٢بسْب بن ا٢بسن  انظر: ( ٕ)
  كابن عبد الرب النمرم  أبو ٖٓ  ٕٓ/ ِ  ََِٕ -قُِْٖ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  سنة ُاسركم حسن  ط 

  دار ُ  ٙبقهق: س دل دمحم عط  كدمحم علي معوض  ط االستذكار اجلامع دلذاىب فقهاء األمصارعمر يوسف بن عبد هللا  
 .ُٖٔ  ُٖٓ/ ٔـ  َََِ -ىػُُِْالكتب العلمهة  بّبكت  

( ُْٕ/ٔات ب الطبلؽ  ابب الطبلؽ قبل النك ح )     د.تبّبكت  ِ  ط  ا٤بكتب اإلسبلميادلصنفأخرجو عبد الرزاؽ  ( ٖ)
  ات ب الطبلؽ  ابب ال بّبكت  دار الفكر   طبعةسنن ابن ماجو  دمحم بن يزيد (  كابن م جو ُُِْٓ( برقم )ُْٕ/ٔ)

  ٙبقهق: ادلستدرك على الصحيحني  دمحم بن عبد هللاالنهس بورم  (  ا٢ب ام َِْٗ( برقم )َٔٔ/ُطبلؽ قبل النك ح )
( برقم ِِِ/ِ  ات ب الطبلؽ )ـَُٗٗ/ىػُُُْبّبكت    دار الكتب العلمهة  ُطمصطفى عبد الق در عط   

  (.ُِٓ/ٕ(  كصححو األلب ين ُب اإلركاء )َِِٖ)

 زايدة ُب: )ب(.( ٗ)
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إذا رأل من زكجتو تربجن   ق ؿ :لٌ صْ فَ 
  كا ف ط لقه  فأنتً  (ِ): إف ا ف أىلك يرضوف بذلك(ُ)

يعلم ح ٥بم سأ٥بم عن  فإف دل يكن  ال يرضوف التربج دل يلزمو ريء كا ف من ا٤بعلـو من أحوا٥بم أهنم
 إذل قو٥بم إف غلب على ظنو صدقهم. (ّ)]كيرج [ ذلك

كىو أحد   دل حينث عند الش فعي  بعضو (ٓ)]ففعل[ على ريءو  (ْ)[]الرجلي  فى لى إذا حى  :لٌ صْ فَ 
كالنظر    (ٔ)الكل[ ُب نعت العرب ف على  يسمىالشيء ال  فإف فعل بعضى   أحد القولْب عند م لك

 
ي
  نً مي  ل ريءو عٍ فً  نٍ مً  من من ى  (ٗ)نو حينث؛ ألنوإقوؿ  (ٖ)كُب مذىب م لك  (ٕ)[ٌْب عى إذل اللفظ ]ىو ا٤ب

 كاألكؿ أظهر.  و حـر بعضوفإمن  حـر الشرع الَّ  ؛  من فعل بعضو ا ٤بمنوعنً مي 
م    ذلك وي زمى ثبلاثن لى    ٍب طلقى بغّب عوضو  بعد الدخوؿً  طلقةن  (َُ)وامرأتى  الرجلي  إذا طلقى  :لٌ صْ فَ 

عدهت  كدل يراجعه  دل يلزمو ريء سول الطلقة األكذل   (ُُ)فإف ا ف بعد انقض ء  هت دٌ دامت ُب عً 
 .منو ابألكذل تٍ   فبل يلـز م  طلق بعده؛ ألهن  ابنى (ُّ)على العوض الطبلؽي  (ُِ)ٍب

                                                           

 .«فق ؿ» )ب(: ( ُبُ)

 .«هبذا» )ب(: ( ُبِ)

 .«كرج » )ب(: ( ُبّ)

 زايدة ُب: )ب(.( ْ)

 .«أنو ال يفعلو ٍب فعلو» )ب(: ( ُبٓ)

 .«ف عبل للكل» )ب(: ( ُبٔ)

 .«كا٤بعُب» )ب(: ( ُبٕ)

  ٙبقهق: الداتور النوادر والزايدات على ما يف ادلدونة من غريىا من األمهاتانظر: أبو دمحم القّبكاين  عبد هللا بن أيب زيد   (ٖ)
دمحم ا٢بلو كالداتور دمحم حجي  كاألست ذ دمحم عبد العزيز الدابغ كالداتور عبد هللا ا٤برابط الَبغي كاألست ذ الداتور عبد الفت ح 

  كالثعليب البغدادم  ٕٔ/ ْـ  ُٗٗٗ  دار الغرب اإلسبلمي  بّبكت  ُدمحم األمْب بو خبزة كالداتور أٞبد ا٣بط يب  ط 
ٙبقهق: ٞبهش عبد ا٢بق  ا٤بكتبة  امل ادلدينة اإلمام مال  بن أنس،ادلعونة على مذىب ع عبد الوى ب بن علي بن نصر 

الكايف يف فقو   ابن عبد الرب النمرم  أبو عمر يوسف بن عبد هللا  ّٗٔالتج رية  مكة ا٤بكرمة  بدكف طبعة كاتريخ  ص 
/ ُـ  َُٖٗ -ىػََُْلرايض    مكتبة الرايض ا٢بديثة  اِ  ٙبقهق: دمحم دمحم أحهد كلد م ديك ا٤بوريت ين  ط أىل ادلدينة

َْٓ. 

 .«فإف» )ب(: ( ُبٗ)

 .«زكجتو» )ب(: ( ُبَُ)

 .«إف انقضت» )ب(: ( ُبُُ)

 .«كأم » )ب(: ( ُبُِ)

 .«عوض أك قبل الدخوؿ» )ب(: ( ُبُّ)
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 ا٣ب طبي  ]كحلفى  (ُ)مثبلن  ْبى إال ٖبمس و لفبلفو ابنتى  م  يزكجي    أك غّبهً ابلطبلؽً  إذا حلفى  :لٌ صْ فَ 
   كجيوزي بي ا٣ب طً  ثٍ نى   كدل حيىٍ ث األبي نً حى  (ِ)ي ا٣بمسْب فأخذ عوضن  بدكف ا٣بمسْب[طً عٍ ال يػي  ا٣ب طبي 

  .عنه  رخيؤ ُب مذىب الش فعي أف يوال غّبه فهزكجه  ٖبمسْب ٍب 
 ُب (ْ)  ٍب طلقه عوضو  (ّ)بعد الدخوؿ على كاحدةن  طلقةن  وزكجتى  الرجلي  إذا طلقى  :لٌ صْ فَ 

كدل  (ٓ)[كإف انقضت العدةي  .الزكجة و حكمي ُب ٝبه  ا٤بذاىب فإف حكمى    ]لزمو ذلك الطبلؽي العدةً 
 .دل يلزمو ريءه  يراج  ٍب طلقى 

 صحبكأ م  بقهتي  ابلطبلؽً  فحلفى  (ٔ)منو[   ٍب ظهرى ريءو  بسببً  ]رخصه  إذا اغت ظى  :لٌ صْ فَ 
 (ٕ)عنه  دل حينث بصحبتو حٌب يظهر جى   كخر عن تلك ا٢ب لةً  الرجلي  فت بى  ا٢ب لةً  ذهً ػعلى ى صحبكأ

  .(ٗ)[علهه  فإف اتب كرج  عنه  ال حينثٍ  الٍب حلفى  ]ا٢ب لةي  (ٖ)منو بعد ذلك ]ىجره[
 (َُ)  كال اجتم ع ]كلو أف[بْب الزكجْب فبل يتحدث بهنهم  بفراؽو  إذا ٙبكم ا٢ب امي  :لٌ صْ فَ 

 .مو كٍ ا٤بصلحة من غّب حي  (ُِ)فهو ]من[ (ُُ)يشّب علههم  فهم 
 ا نت م  ٙبرًنً   ف لكف رةي  . يعِب(ُّ)﴾ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹٹ﴿ :ُب قوؿ هللا تع ذل :لٌ صْ فَ 

 دامت ٩بلواةن  م  دل يلزمو طبلؽه  ط لقه  ُب ٩بلكتو  كال اف رة  فإف ق ؿ ٥ب : أنتً  ا١ب رية فلم يلزمو التحرًني 
 .فهكوف ان ية عن العتق ؛إال أف ينوم بو العتقى 

                                                           

 .«دين را» )ب(: ( ُبُ)

 زايدة ُب: )ب(.( ِ)

 .«بغّب» )ب(: ( ُبّ)

 .«طلق» )ب(: ( ُبْ)

 زايدة ُب: )ب(.( ٓ)

 .«اإلنس ف من ص حبو ألجل ح لة جرت منو»:  )ب(( ُبٔ)

 .«ظهرت» )ب(: ( ُبٕ)

 زايدة ُب: )ب(.( ٖ)

 .«كإف اتب قبلو كال حنث علهو» )ب(: ( ُبٗ)

 .«بل» )ب(: ( ُبَُ)

 .«ٗب » )ب(: ( ُبُُ)

 زايدة ُب: )ب(.( ُِ)

 .ِسورة التحرًن: اآلية ( ُّ)
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 ]فهكوف آخر االجتم ع بهِب كبهنك كيكوف الفراؽي  : إف خرجتً إذا ق ؿ لزكجتو :لٌ صْ فَ 
فإف قصد  (ْ)ان ية ]من الكن ايت[  (ّ)فهو :مستعمبلن  ا ف ىذا اللفظي   (ِ)خركجك  فإف (ُ)[بسببً 

كأراد:  ٥ب  كالتهديدى  الوعدى  (ٕ)قصدى كإف   (ٔ)[علهو الطبلؽي  ٖبركجه  ]كق ى  الطبلؽً  (ٓ)[قصد ]بو كقوعى 
 كلو توعد زكجتوي  .ى  فهو امن نولفهو يتواعدي   بعد ذلك طلقكي فأان أ إف خرجتً  كأراد: أنك

 راج  إذل نهتو. دل يلزمو ريءه  قٍ لًٌ طى يي  لو فلمٍ ا دى طبلؽ ٍب بى لاب
زانهن   ف سقن  أك س رقن  دل يلزمو  الفبلين أاوفي  الشيءى  و: إف فعلتً لزكجتً  إذا ق ؿ الرجلي  :لٌ صْ فَ ]
 ريء.

فأىب   بغّب اخته رو  أنو م  بقي يصحبو إال أف يكوفى  :لو على ص حبو  الرجلي  إذا حلفى  :لٌ صْ فَ 
كىو ال يراه   من حيضر علهو م  ٝبلةً   كبقي ٦بتمعن   بقلبو و  فف رقو ا٢ب لفي أف يف رقى  ذلك اآلخري 

كلو دل يكن قصده ابلصحبة إال التقريب منو ابلب طن دل حينث ابالجتم ع بو   ص حبن  مثل م  ا ف أكالن 
 .أعلمي  كهللاي    اعتق دو كال من غّب قصدو 

 ا٤ب رهةى  كى لَّ فمى  من ا٤بواري ئ لو ره أنو م  يذبحي  :(ٖ)[على رخصو  إذا حلف ]رخصه  :لٌ صْ فَ 
فبلبد  :البهت ص حبي  حلفى  (َُ)فإف  ي  كحينث عند م لكو عند الش فعً  دل حينثٍ  (ٗ)ه لغّبه فذٕبى 

لواحد منهم  أف ديشي  فبل بدَّ  (ُ)]االثن ف[ حلفى  (ُْ)فإف (ُّ)غّبه ]فهذبح[ (ُِ)يوال  أذبح (ُُ)أف
                                                           

 .«فهي ا١ب معة كالف رقة» )ب(: ( ُبُ)

 .«إف» )ب(: ( ُبِ)

 .«فهذه» )ب(: ( ُبّ)

 زايدة ُب: )ب(.( ْ)

 .«كق » )ب(: ( ُبٓ)

 .«كقعت علهو طلقة كاحدة» )ب(: ( ُبٔ)

 .«بو» )ب(: ُببعدى  ( ٕ)

 .«ابلطبلؽ» )ب(: ( ُبٖ)

 .«فذبح» )ب(: ( ُبٗ)

 .«كإف» )ب(: ( ُبَُ)

 .«م » )ب(: ( ُبُُ)

 .«فوال» )ب(: ( ُبُِ)

 .«فذبح ج ز عند م لك» )ب(: ( ُبُّ)

 .«كإف» )ب(: ُب( ُْ)
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 رضي هللا عنهم . (ْ)الش فعي على مذىبً  (ّ)  كاآلخر ]ديشي[(ِ)على مذىب م لك
 ع دى  ه  م مًٌ من أي  ابلطبلؽ الثبلثً  فحلفى   من زكجه   غضب نةن  ج ءتو ابنتوي  ُب رجلو  :لٌ صْ فَ 

إال إف  -(ٕ)٥ب  بزكجو  يعودي  (ٔ)كال ع د   كال ع د لزكجه  ابمرأةو  (ٓ)قصة[ ٥ب  علىكال ديسح   ى  ]إلهويرد  
كُب   ه ]بغّب علمو فبل يق  طبلؽه من يردى   كإمن  يردى  غّبي  ال يردى  كال أيمري  (ٗ)فهذا ا٢ب لفي  :(ٖ)تٌ مي 

  .(َُ)[و  ٍب جيدد لزكجتو صداؽه و كيرد ابنتى أقوالو ال تعود لو ابمرأة فإنو خي ل  زكجتى 
فإذا   (ُِ)[  ]كعند الش فعي يصح  م لكو  (ُُ)[]عند اإلم ـً  ال يق ي  ُب الطبلؽً  االستثن ءي  :لٌ صْ فَ 

أنو  إف ظنَّ  ط لقه  : أنتً ؛ ]كإذا ق ؿى ريءه  ودل يلزم هللا تع ذل اذا إال أف يش ءى   ال يفعلي  ابلطبلؽً  حلفى 
إال  ط لقه  أـ ال؟ كإذا ق ؿ: أنتً  الطبلؽى    كال يعلم ىل ىو ر ءى به هٍ غى  ألف ا٤بشهئةى  (ُّ)[دل يلزمو ريءه 
 ا٤بشهئة. (ُْ)على[ ألنو ]إذا كق  الطبلؽ  ٍب رفعوى و؛ تع ذل يلزم أف يش ء هللاي 
ُب  كحي ري تػى  (ُٓ) بذلك ال[ُبى ثبلاث ]كعى  إذا ق ؿ لزكجتو: إف خرجٍب إذل أىلك فأنت ط لقه  :لٌ صْ فَ 

اءو زى كال عى  رحً فى 
 ؛ ألنو غّبي (ّ)حينث بذاؾ (ِ)للتداكم  دل (ُ)]إلههم[ ٥ب  أف تركحى  ذفى أ  ٍب مرضت  ف(ُٔ)

                                                           

 زايدة ُب: )ب(.( ُ)

/ ُـ  ُْٗٗ -ىػُُْٓ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ُ  ط ادلدونةانظر: األصبحي ا٤بدين  م لك بن أنس بن م لك   (ِ)
ُٔٔ. 

 زايدة ُب: )ب(.( ّ)

 دل أقف علهو.( ْ)

 زايدة ُب: )ب(.( ٓ)

 .«أع د» )أ(: ( ُبٔ)

 .«برجل» )ب(: ( ُبٕ)

 .« ا١بوابي :  كمدت ٙبٌب الَبابى »  بعدى ُب: )ب(:( ٖ)

 .«ا٣ببلؼ» )ب(: ( ُبٗ)

 .«كىو ال يعلم  فبل يلزمو ريء أصبلن  كلو أنو يغهبي عن البهت س عةن كردى  غّبه: دل يلزمو ريء.» )ب(: ( ُبَُ)

 .«ُب مذىب» )ب(: ( ُبُُ)

 .«كيق  ُب مذىب الش فعي» )ب(: ( ُبُِ)

 زايدة ُب: )ب(.( ُّ)

 .«ٍب علق دفعو علىعلقو » )ب(: ( ُبُْ)

 .«كيعِب ابلطبلؽ إال» )ب(: ( ُبُٓ)

 .«حزف» )ب(: ( ُبُٔ)
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ال تركحي إال  :كقولو .كىذا لهس اذلك  أف هتنئ أك تعزم علهو ]كإمن  ا٢بلفي  (ْ)[]الذم حلفى 
أك  يلزمو م  بقهت تركحي إذل أىلك إال بطبلؽو  الطبلؽي  :كإذا ق ؿ  فهذا لهس بهمْب أك موتو  بطبلؽو 
: ال ٚبرجي من عندم إال  ؿى كأم  إذا ق (ٓ)فتكوف قد راحت بطبلؽ[ كاحدةن  فإنو يوق  طلقةن  ؛موتو 

  .كاحدة ةفخرجت؛ فهق  علهو طلق ٗبوتو  أك بطبلؽو 
كم   كً ألضربنَّ  منكً  لو كى ف رى أ فق ؿ: إف ٠بعتي  وه  أك أمتً على عبدً  الرجلي  إذا حلفى  :لٌ صْ فَ 
رأيو كتراو ب كاحدةن    كمٌب ضربو ضربةن كإذا ٠ب  ر اهن  ج ز لو التأخّبي   إال برأيي دل يلزمو ريءه  أخلهكً 

 ارتك ه ]من اذبى  (ٕ)خرل  كإفأ مرةن  أحد بعد ذلك ضربوي  منو (ٔ)[ىكى ريء علهو  ]كإف رى  فبل
 .أعلمي  كهللاي  ؛علهو ريءى  فبل (ٖ)علهو[

 -كىي ا رىةه - أهفإف أبر   كلهتو من صداؽً  (ٗ)[]الزكجى  ئربًٍ للورل أف يػي  ال جيوزي  :لٌ صْ فَ 
 .ة الزكجً ُب ذمً  ابؽو  ف لصداؽي 

 (ُِ)الرض ع ٥ب  م دل تتزكج  كلؤلـ أجرةي  (ُُ)ف ٢بض نة كلده  (َُ)كمعه  ]منو[ كمن طلق زكجتو

                                                           

 زايدة ُب: )ب(.( ُ)

 .«فبل» )ب(: ( ُبِ)

 .«بذلك» )ب(: ( ُبّ)

 .«الف» )ب(: ( ُبْ)

 زايدة ُب: )ب(.( ٓ)

 .«فإف ارتكى» )ب(: ( ُبٔ)

 .«فإف» )ب(: ( ُبٕ)

 .«ا ذاب» )ب(: ( ُبٖ)

 لهس ُب: )ب(.( ٗ)

 هس ُب: )ب(.ل( َُ)

دمحم بن  ق ؿ األزىرم: كق ؿ اللهث ا٢بض نة: مصدر ا٢ب ضن كا٢ب ضنة كمه  ا٤بوابلف ابلصيب يرفع نو كيربه نو. انظر: األزىرم ( ُُ)
( م دة ّ/ِ  )ـََُِبّبكت    دار إحه ء الَباث العريب  ُط  ٙبقهق: دمحم عوض مرعب  هتذيب الل ةأٞبد ا٥بركم  

ا٢بىض نة ابلفتح كالكسر: اسم منو  كا٢بضن م  دكف اإلبط إذل الكشح  كاحتىضىٍنتي الشيء: جعلتو )حضن(: كق ؿ الفهومي: ك 
  ا٤بكتبة العلمهةطبعة   ادلصباح ادلنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي  أٞبد بن دمحم بن علي ا٤بقرمُب حضن. الفهومي  

   (.َُْ/ُ  د.ت  )بّبكت

 .«الرض عة» )ب(: ( ُبُِ)
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إذل  االنتق ؿى  أراد األبي  (ُ)م دل تتزكج  أك[ الصيب ]ٗب  تقتضهو الع دةي  ابلع دة  كعلهو نفقةي  على األبً 
 مل ]حٌب الرض ع  كإمن  النفقة للح (ْ)نفقة ُب (ّ)الولد كلهس علهو أخذي  (ِ)لو[ أخرل ]فهكوفي  بلدو 

 ه .تي معرفته  اب٢بمل سقطت نفقى  (ٔ)فإف أبرأتو ]حٌب ٘بد[ (ٓ)تض [
 (ٖ)أف خيل  كأيال ]ك[ ف ألحسني  :شن هٍ عى  (ٕ)[ُب ]ىذه اللهلةً  ي أيالي قً م  بى  إذا حلفى  :لٌ صْ فَ 

 على مذىب الش فعي. فهنحل الهمْب العقدى  جيددي  (ٖ)]ك[
كإف عجز عن الوف ء ٕببس أك   (َُ)عند رخص آخر[ (ٗ)وعى دى ]فوى  نً يٍ لص حب الدى  كإذا حلفى 

 فإنو ا ٤بكره. (ُُ)أك غّبه
 الدـً  انقط عً  قبلى    أكءأف يطأى  أك بعد الوط قبلى   ءي سى فى و كىي نػي زكجتى  الرجلي  إذا طلقى  :لٌ صْ فَ ]

  كاحدة أك بثبلثة أرهر فقد أخطأ إبٝب ع العلم ء  كمن ق ؿ ٕبهضةو  حهض تو  أك بعده  فعدهت  ثبلثي 
يعِب العجوز الٍب أيست من ا٢بهض  (ُِ)﴾ ۈ   ۈ     ٴۇ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ﴿كُب قولو تع ذل: 

ا. كأم  النفس ءي  ُب ٝبه     إال اب٢بهضً دهتي ي عً إذا ترات الرض ع الذم حيقن الدـ ح ضت فبل تنقضً  أبدن

                                                           

 .«ابلع دة فإف تزكجت ك»(:  )ب( ُبُ)

 .«ا ف لؤلب» )ب(: ( ُبِ)

 .«٥ب » )ب(: ( ُبّ)

 .«من» )ب(: ( ُبْ)

 زايدة ُب: )ب(.( ٓ)

 .«بعد» )ب(: ( ُبٔ)

 .«ىذا البلد» )ب(: ( ُبٕ)

 .«ٍب» )ب(: ( ُبٖ)

 :الوديعة: كاحدة الودائ   ام  ُب الصح ح كىي م  استودع كأنشد الص غ ين للبهد هنع هللا يضر( ٗ)
 كالبد يومن  أف ترد الودائ   كم  ا٤ب ؿ كاألىلوف إال كديعة

  ٧بهي الدين حيٓب بن ررؼكُب االصطبلح ىي ا٤ب ؿ ا٤بوضوع عند الغّب لهحفظو  كزاد ا٢بن بلة ببل عوض. انظر: النوكم  
  د.ت =  فعم  دمشق  ٙبقهق: زىّب الش كيش طبعة: ا٤بكتب اإلسبلمي  بّبكت  روضة الطالبني وعمدة ادلفتني

بّبكت    دار الفكر  ُط  كشاف القناع عن منت اإلقناع منصور بن يونس بن إدريس   البهوٌب  ِّْ/ٔ=
  (.ُٔٔ/ْ)  ـُِٖٗ/ىػَُِْ

 .«أف يوؼ ُب الهـو الفبلين فج ء فلم جيده كدفعة كديعةن عند آخر ج ز» )ب(: ( ُبَُ)

 «.دل حينث ألنو:»بعدى  ُب: )ب( ( ُُ)

 .ْآلية سورة الطبلؽ: ا( ُِ)
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 .(ُ)ا٤بذاىب[
  فهو أخٍب. فإف عُب بو الطبلؽى  (ِ)أمي  ]أك[ مثلي  أنتً  :لزكجتو إذا ق ؿ الرجلي  :لٌ صْ فَ 

ـي مؤمنةو  رقبةو    لزمو عتقي الظه رً  اف رةي   (ّ)لزمو   كإف عُب بو الظه رى طبلؽه  رهرين    فإف دل جيد فصه 
ـي تمتت بعْب  فإف دل يس ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ      ڎ   ﴿ ق ؿ هللا تع ذل:  مسكهنن  ستْبى  ط  فإطع 

على تراه  دل يلزمة   فلو ظ ىرى  كعزـى على إمس اه    د عند م لك: العزـي وٍ خل  كالعى إ (ْ)﴾ڎ   ڈ   ڈ
عن طبلقه   فإف ظ ىرى  ٍب أردفو ابلطبلؽ  يسكتي  :(ٓ)  كعند الش فعي أف ]العود[يلزمة اف رةه 

 سقطت الكف رة.
ـه  كقولو: أنتً  كعند   (ٔ)[دل يلزمو ]الطبلؽي  بو الطبلؽى  من ان ايت الطبلؽ  فإف دل ينوً  حرا

   كإف دل ينوه.(ٕ)الكف رةي  وم لك يلزم
[به صٍ ابنتو  كىو ]غى  صداؽً  (ٖ)من[ ريءو  ]لئلنس ف أخذي  ال حيلي  :لٌ صْ فَ 

أف  الزكجي  مى لً كإف عى  (ٗ)
فإف دل يفعل   .كجب علهو دفعو  كيسلم ٥ب  صداقه  :ا فى   كجوو  معلى دفعو أب أيالو  كقدرى  أف األبى 

 كأعطى صداقه  ألبهه  دل تربأ ذمتو منو.
ه   هب  نفسى  ٥ب  طلقة ٛبلكي  ااتبٍ  :للش ىدً  الزكجي    فق ؿعند ر ىدو  كزكجتوي  رجله  ]إذا حضرى 

إذل مقصده  فإف  فهو يرج ي  مسألةه  أخوى   فهذهً  م  يريدي  إال ثبلاثن  فق ؿ ااتبٍ  م  تريدي  :فق ؿ أخوى 
ُب الطبلؽ؟ فهو  لو فهل لو الرجوعي  لزكجتو ابلطبلؽ  ٍب بدا لهطلق فهو امن اتبى  قصد الكت بةى 

 ٛبلكً  أك طلقةن  ابئنةن  طلقةن  ط لقه  أنتً  :الطبلؽ فهو امن ق ؿ لزكجتو إيق عى  بذلك فإف قصدى  :خبلؼه 
 عقده  دي دَّ   كجييى بعدى  طبلؽه  وفبل يلزم  أف األكذل ابئنة :  ٍب طلقه  ثبلاثن  كمذىب م لككً هب  نفسى 

                                                           

 لهس ُب: )ب(.( ُ)

 .«ك» )ب(: ُب (ِ)

 .«لزمتو» )ب(: ُب (ّ)

 .ّسورة اجمل دلة: اآلية  (ْ)

 لهس ُب: )ب(. (ٓ)

 .«ريء عند الش فعي» )ب(: ُب (ٔ)

 .«الطبلؽ» )ب(: ُب (ٕ)

 .«لؤلب أف أيخذ» )ب(: ُب (ٖ)

 .«ارى » )ب(: ُب (ٗ)
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  .(ُ)[كال يلزمو الثبلثي  آخري 
ثبلاثن  فنسهت الهمْب   ط لقه  (ْ)أنتً  ألىلكً  تً حٍ لزكجتو: إف ري  (ّ)[ق ؿ ]الرجلي  (ِ)]إذا[

]الذم  .ثى نً كراحت إذل أىله  فإنو حينث  كال يعذر بنسه هن   بل كلو دل تعلم ىي ابلهمْب كراحت حى 
]كلو ق ؿ لزكجتو م   .(ٔ)ٍب نسي الهمْب  فإنو معذكر ]ُب النسه ف[  (ٓ)حيلف على ريء ال يفعلو[

فبل يلزمو  ا٤بستقبلً  فإمن  ىو كعهدي   موٌبأك بعد  بقهت أخلهكي تركحي إذل أىلك إال بطبلؽو 
 .(ٕ)[ريءه 

معو إال  أيالي  الفبلين كال على فبلفو  بقي جيتم ي  أنو م  :ابلطبلؽً  رخصه  إذا حلفى  :لٌ صْ فَ ]
]إال إذا  يلزمو ريءه  (ٖ)ال ذلك فهو ام  حلفى  أك غذاء أك ُب مولد أك م  أربوى  م  ضهوؼو  أف يكوفى 
 .(ٗ)[ىو كإايه ُب مثل ذلك اجتم ى 

٥ب   : ااتبٍ ررعي فق ؿ الزكجي  ٍب ج ءكا إذل ح امو    و ككلههي ىو كزكجتي  رجله  ٚب صمى  :لٌ صْ فَ ]
 ؛كلهه  ٥ب  م  يريدي  فق ؿ الزكج: ااتبٍ   م  تريد إال ثبلاثن  : أم كلههي  ؛ه   فق ؿ الورلٛبلك هب  نفسى  طلقةن 

طلقة ٛبلك  إيق عى  قصد بكبلمو األكؿً فإف  ؛الزكج فهنظر ُب قصد نهةً  ؛ٙبت ج إذل ٕبث :(َُ)فعند م لك
 ثبلثةي  (ُ)كُب مذىب م لكو   أهن  رجعهةه  (ُُ)كفهه  خبلؼ ُب مذىب الش فعي  فقد كقعت  هب  نفسه 

                                                           

 زايدة ُب: )ب(. (ُ)

 .«كإف» )ب(: ُب (ِ)

 : )ب(.لهس ُب (ّ)

 .«فأنت» )ب(: ُب (ْ)

 .«ٖببلؼ ا٢ب لف ال يفعل رهئ » )ب(: ُب (ٓ)

 .«ابلنسه ف» )ب(: ُب (ٔ)

 زايدة ُب: )ب(. (ٕ)

 .«ال» )ب(: ُب (ٖ)

 .«ُب ٨ب لتو م  الضهوؼ ك٫بوى » )ب(: ُب (ٗ)

  ٙبقهق: يل دلسائل ادلستخرجةالبيان والتحصيل والشرح والتوجيو والتعلانظر: ابن ررد القرطيب ا١بد  دمحم بن أٞبد  ( َُ)
  كابن عرفة الورغمي ّّٕ/ ٓـ  ُٖٖٗ -ىػَُْٖ  دار الغرب اإلسبلمي  بّبكت  ِالداتور دمحم حجي كآخركف  ط 

  مؤسسة خلف أٞبد ا٣ببتور ُ  ٙبقهق: الداتور ح فظ عبد الرٞبن دمحم خّب  ط ادلختصر الفقهيالتونسي  دمحم بن دمحم  
 .ُِٖ/ ْـ  َُِْ -ػىُّْٓلؤلعم ؿ ا٣بّبية  

ٙبقهق: ع دؿ أٞبد عبد ا٤بوجود كعلي دمحم   التهذيب يف فقو اإلمام الشافعيانظر: أبو دمحم ا٢بسْب بن مسعود بن دمحم   (ُُ)
العزيز شرح كالرافعي  عبد الكرًن بن دمحم    ّٗ/ ٔـ  ُٕٗٗ -ىػُُْٖ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ُمعوض  ط 
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كإف  .كجيدد ٥ب  عقد  دل يلزمو م  يق  بعدى  من طبلؽو  ابئنةه  :كقهل  أهن  رجعهةه  األكؿي  :أقواؿو  ثبلثةي 
كقد ق لوا ٤بن    ظوفً حٌب يوقعو بل  ع الطبلؽ ال يق  الطبلؽي ابلكت بة إليق ا٥ب  أمرن  قصد بقولو: ااتبٍ 

إف  :كقهل  ال يلزمو :يلزمو كقهل :األكؿي  :أقواؿو  فهو ثبلثةي  :بو ٍب رج ى  كدل يلفظٍ  اتب لزكجتو ابلطبلؽً 
إف نول ابألمر ُب الكت بة إيق ع   ااتب م  يريد كلهه  :لقولو ؛كاألكؿ آاد .كصل الكت ب إلهه  لزمو

فلم  ٍب طلق الثبلثى   ٛبلك هب  نفسه  كاحدةن  كعلى ىذا ا٣ببلؼ امن طلق طلقةن   الثبلث الطبلؽ
 .(ِ)فهمشي على ىذا أك جيدد ٥ب  عقدا[  ابئنة على أحد األقواؿ ُب مذىب م لك يلزمو سول طلقةو 

 وعى ٍب أرادت الرج  ٥ب م رهئن  من  (ّ)ككىبت  لولهه  من صداقه  رهئن  إذا كىبت ا٤برأةي  :لٌ صْ فَ 
ا٢ب ؿ فهه   كظ ىري   صحهحةن  (ٔ)ذلك؛ ألف ا٥ببة ]إذا كقعت[ (ٓ)يكن ٥ب  دل (ْ)[]كأراد أكالدى  الرجوعى 

 :(ٖ)]أنو ق ؿ[  ٤ب  ركم عن النيب أك حه ءن؛كىبته  خوفن   إين :يقبل قوؿ ص حبه  (ٕ)]دل[ السبلمةي 
 ا٢ب ؿ ]فهه  طلبي  ةً هم من قرينالٍب يف ا٥ببةي  (َُ)كأم  (ٗ)«الراجع يف ىبتو كالكلب يعود يف قيئو»

كىذا أمر ال خيفى من   العوض كلص حبه  طلبي   الثواب فحكمه  احكم البه  تسمى ىبةى   ا٤بع رضة
فبل   وفه حيبو أك يعتقد (ُِ)]كمن الن س من[ فإف من الن س من يعطي ألخذ عوضو  (ُُ)قرينة ا٢ب ؿ[

                                                           

  كابن الصبلح  عثم ف ِّٓ/ ٖـ  ُٕٗٗ -ىػُُْٕ  ُعوض كع دؿ أٞبد عبد ا٤بوجود  ط   ٙبقهق: علي دمحم الوجيز
 .ِْْ  ُْْ/ ُىػ  َُْٕ  ُ  ٙبقهق: الداتور موفق عبد هللا عبد الق در  ط فتاوى ابن الصالحبن عبد الرٞبن  

 انظر ا٢ب رهة قبل الس بقة.( ُ)

 لهس ُب: )ب(. (ِ)

 .«ككىبتو» )ب(: ُب (ّ)

 : )ب(.زايدة ُب (ْ)

 .«٥بم» )ب(: ُب (ٓ)

 .«إذا ا نت» )ب(: ُب (ٔ)

 «.كدل:»ُب: )أ( (ٕ)

 لهس ُب: )ب(. (ٖ)

ات ب ا٥ببة    ـُٕٖٗ -ىػَُْٕ بّبكت  لبن ف  ابن اثّب   دار ّ  طصحيح البخاريالبخ رم  دمحم بن إ٠ب عهل  أخرجو ( ٗ)
  د.ت  ات ب دار إحه ء الَباث طبعة  صحيح مسلم  مسلم(  ك ِٖٗٓكفضله  ابب ىبة الرجل المرأتو كا٤برأة لزكجه  برقم )

  (.ُِِٔبرقم ) -ابب ٙبرًن الرجوع ُب الصدقة كا٥ببة –ا٥بب ت

 .«فأم » )ب(: ُب (َُ)

 زايدة ُب: )ب(. (ُُ)

 .«آخر يعطي ٤بن» )ب(: ُب (ُِ)
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 .العوضً  يظهر قصدي 
ف لبه    الزكجةً  بغّب إذفً  فب عه  الورل  ؛ (ِ)ُب صداقه  (ُ)[هبهمةن  وزكجتى  الزكجي  ضى إذا ]عوَّ  :لٌ صْ فَ 

 .ج زى  ا٤بشَبم أك الورلَّ  تٍ لى ح لى  (ّ)فإف قدر علهو كلو أخذ البههمة إف   ف لبه  ابطله 
 ؛كدل يقدر ]على ذلك  معلومةن  مدةن  البد أف يتزكجى  الثبلثً  ابلطبلؽً  كإذا حلفى  (ْ)[:لٌ صْ فَ ]
كإف اجتهد كدل   نثى كإف دل يفعل حى   بعد انقض ئه  العقدى  ٍب جيددي   ا٤بدة انقض ءً  و قبلى زكجتى  فإنو خي ل ي 

م  بقي منه  إذل  ىل علٞبيً   ُب ىذه السنة :ق ؿ (ٓ)ففهو خبلؼ  كإذا  كا ف لو عذر كاضحه   يقدر
 الهمْب. من كقتً رهر عشر ك   فهي اثن ة نإذل س :كإذا ق ؿ  آخر ذم ا٢بجةً 

كحجة  .دل يلزمو ذلك إال على مذىب أيب حنهفة  امرأة أتزكجه  ط لق ال    :إذا ق ؿى  :لٌ صْ فَ ]
  أيب حنهفة أنو الشر ةكحج (ٔ)﴾ھ   ھ    ھ    ھ   ے    ے   ۓۓ﴿ تع ذل يقوؿ: كهللاي   أنو حرجه  :ا١بم عة
أك ررطن  اقولو: إف تزكجت فبلنة أك من  اكأف من خص امرأة أك قبهلة أك بلدن   فبل حرج علهو  الشر

عند ك   فإف ىذا يلـز ؛ُب صحبة فبلف ف أحج أك م  دمتي أ لبأك ق  أك من البلد الفبلين  بِب فبلف
كىو   يلزمو ذلك :  كمذىب أيب حنهفة(ٕ)«ال طالق قبل نكاح» :لظ ىر ا٢بديث ؛الش فعي ال يلـز

هو أنو ال حرج عل :من يرل اللزـك حجةك   ك٤ب لك قوالف ُب اللزـك كعدمو  أظهر من اللزـك ُب العمـو
 . افإنو ضهق ُب ريء يسّب كأبقى اثّبن  ؛ُب ذلك
     فهوال جي معهى  ر برجعته  حٌب يطلقه  ُب طهرو مً أي   طلقةن  و ُب ا٢بهضً زكجتى  إذا طلقى  :لٌ صْ فَ 

أف ابن عمر رضي هللا عنهم  ق ؿ: اي  :ام  كرد ُب حديث ابن عمر رضي هللا عنهم  كُب ا٢بديث
 .(ٖ)«وعصي  رب ، ابن  من »ق ؿ: رسوؿ هللا أرأيت إف طلقته  ثبلاث؟ 

                                                           

 .«أخذت البههمة» )ب(: ُب (ُ)

 .«صداؽ» )ب(: ُب (ِ)

 .«كإف» )ب(: ُب (ّ)

 زايدة ُب: )ب(. (ْ)

 .«كإف» )ب(: ُب (ٓ)

 .ٖٕسورة ا٢بج: اآلية  (ٔ)

 .ٖٖتقدـ ٚبرجيو ص (ٕ)

دار  طبعة  صحيح مسلم  مسلم(  كأصل القصة ُب ُِْ/ِ  د.ت  )الق ىرة  مؤسسة قرطبة  طبعة ادلسند  أٞبػدأخرجو ( ٖ)
  (.ُُْٕبرقم ) -ابب ٙبرًن طبلؽ ا٢ب ئض –ات ب الطبلؽ  –  د.ت إحه ء الَباث
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 فبل خبلؼ بْب األئمة األربعة أنو إذا طلقه  ُب ا٢بهض ثبلاثن فبل رجعة لو.
من  فبل يسقط ريءه   فهو ع ص ٤بنعه  عن زكجه   إذا طلق الق ضي الزكجة غصبن  :لٌ صْ فَ 

 حقه  بذلك عن زكجه .
له  الع قلة  فك نت مٌ ٙب  نت جن يةن جعنو  فإذا    لزكجه  سقطى ا٤برأة إذا كىبت صداقهى  :لٌ صْ فَ 
فإف   ال ٙبمله  الع قلة ا نت ُب ذمته  فإف ا نت جن يةن   الصداؽي  هت  الهم  كال جيبي ّب على عش
 و.لًٌ اي   ينً الغـر ا لدَّ   ؿى فإف حى   أخذ منه   كإال فبل تط لبو بشيءو  حصل ٥ب 
و نفإنو إف ا نت ديه  فعلوالبد أف أفعلو ُب ىذه السنة كدل ي على ريءو  فى لحإذا  :لٌ صْ فَ 

 جددى  على عوض ُب آخر يـو من السنة  فإذا خرجت السنةي  ابلطبلؽ الثبلث فلو أف خي ل  بطلقةو 
فم تت قبل البه   فإف ا ف ذلك بغّب تفريط منو ُب البه   هبهمةن  أف يبه ى  كأم  إذا حلفى   زكجتو عقدى 

ـ لهذٕبو فوجده مهتن  فإنو ال حينث كإف كقد سئل م لك عن من حلف لهذٕبن ٞب من  فق   فهو عذره 
 .ثى نً ط حٌب م ت حى أمكنو البه  كفرَّ 

م  ا ف  :هب  ٍب ق لت   كدخلى ىى دَّ كرى  تٍ قى لًٌ زكجتو ثبلاثن ٍب تزكجت كطي  الرجلي  إذا طلقى  :لٌ صْ فَ 
 كإف ا نت دل تعَبؼ ابلوطء قبل  قبل ذلك دل يقبل قو٥ب  ُب اإلنك ر ءابلوط تكطئِب  فإف ا نت أقر 

 فإف اعَبفت بعد ذلك دل يقبل اعَبافه .  كجب فراقه   ذلك كغلب على ظنو صدقه 
    ٍب صحت فلهس ٥ب  رجوعه هى ضً رى   لزكجه  ُب مى   فوىبت صداقهى ررهدةن  ا٤برأةي  إذا ا نتً  :لٌ صْ فَ 

ه  زاد فلورثت كم   فإف ا٥ببة ُب ا٤برض يصح ُب الثلث ؛صح :وثلثى  الصداؽي  يكوفي  كإف م تت ك٥ب  م ؿه 
 رده.

 ك٥ب  الرجوعي   و دل يصح ذلكأك بعضى  من الصداؽً  ا٤بقدـى  عن الزكجً  األبي  إذا أسقطى  :لٌ صْ فَ 
البكر  على صداؽً  الزكجى  األبي   حلى صى  فإفٍ   كإال دل جيز  كرضهت بذلك   إف ا نت ررهدةن على الزكجً 

فإف    ا٢بلواف أخذ األبي ك٥ب  الرجوع على الزكج  كإذا   كال يصح عند غّبه  عند م لك قبل الدخوؿً 
ا ف من ٝبلة الصداؽ فهو ملك ابنتو  كحيفظو ٥ب   كإف ا نت ررهدة ككىبتو ألبهه  ج ز ذلك  كإذا 

أهن  كىبتو ال سهم   إذ  ج ز كيصح تصريفو كأال طع مو  ص ر ٗب  تراو األب ع دة ترضى هب  البن ت
 .إذا ا ف من أىل الصداؽً 

لو م  كحلف ال ديشي من ىذا ا٤بك ف خطوة كاحدة فحعلى رجلو  رجله  إذا حلفى  :لٌ صْ فَ 
 .ا٢ب لفي  ثى نً برض ه حى  لوكإف ٞب  إنس ف بغّب اخته ره دل حينث
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٘بهبو زكجتو من عند أىله  فإف أال  ئ م لكي حلف اب٢براـ أنو ال أيال ره ُب رجلو  :لٌ صْ فَ 
 .الثبلثى  الطبلؽى  رهئن  ٩ب  ج ءت بو لزمو طلقة كاحدة  كيراج  زكجتو إذا دل ينوً 

ـه  فمنه : أنتً  اثّبةه   بلؽً الطَّ  ان ايتي   :لٌ صْ فَ  ك على ة كبتلة  كحبلي تَّ   كب  كابئنه   كخ ئبةه حرا
كقد يقصد هب    كىذه األلف ظ يقصد هب  الطبلؽ كقط  العصمة  بك  كا٢بقي أبىلك  كغّب ذلك رً غى 

فبلانن أك  ٞبلتي  :أف قولك ام    فبل ينصرؼ إذل طبلؽ إال ابلقصد ؛التجنب كالبعد م  بق ء العصمة
فهو  كالكبلـي   كقد يقصد بو ٞبل الفتو أك قط  مودتو  أك قطعو جسدو  فبلانن  كيقصد بو ٞبلى  قطعتي 
م  : كالكن يةي   من غّب فكرةو  بل يسبق إذل الفهم ا٤برادي   ال حيت ج فهو إذل قصد :ف لصريح  كان يةه  صريحه 

ظهر معن ه من الكن ايت كارتهر م  م  .كأك تدلو قرينتو حٌب يفسره ق ئلو أ؛ يَبدد الس م  ُب فهمو
 :فمنهم من يقوؿ ؛رأم أصح ب م لك ب فهوفذلك اضطر   حٌب ص ر ا لصريح أك أقول من الصريح

 ءالؤ فه  فإنو حيـر على ا٤بطلق ثبلاثن رجعه  أف يطأ زكجتو قبل الرجعة  رجعهة التحرًن حيصل بطلقةو 
كمنهم من يقوؿ بقط    ؿ: ال يكمل التحرًن إال بطلقة اثنهةكمنهم من ق   بطلقة كاحدة رجعهة

ث فإهن  ال ٙبـر إال ابلثبل ؛كمنهم من يقوؿ بذلك ُب الدخوؿ خ صة  ثالعصمة كآاثرى  كلزمو الثبل
طلقة  :فهذه مسألة كقعت ُب زمن الصح بة فأفٌب أبو بكر هنع هللا يضر ابلطبلؽ الثبلث كأفٌب آخري  ؛اب٣بل  أك

ال  :بكف رة ديْب  كأفٌب ٝب عةه  :بكف رة ظه ر كأفٌب آخري  بطلقة رجعهة  كأفٌب آخري   آخري اثنهة كأفٌب
من الكت ب كال من  من القه س كلهس نقبل كاله  أدلةه   ريء علهو اتحرًن الطع ـ كالشراب كغّبه

ـه  ا٢براـ كأنتً  العلم ء رٞبة كال فرؽ بْب عليَّ  كاختبلؼي  .ا٢بديث ى أنو إذا دل كأاثر العلم ء عل  حرا
 يقصد بو الطبلؽ ال يلزمو ريء.

ة نَّ كقصد رف  ا٤بً  .على زكجتو: ال أيخذ غز٥ب  أك رهئن  من م ٥ب  إال بقهمتو إذا حلفى  :لٌ صْ فَ 
ال دين   :ث ُب مذىب م لك ٕبصوؿ ا٤بنة  كعند الش فعينً حى   لف علهو من م ٥ب فأخذ غّب الذم حى 

ىذه البقرة كال ٠بنه    ىر الكبلـ  كإذا حلف ال أيال لنبى نظر إذل ظ  إال من الذم عهنو ُب ديهنو
  كتغّب عن ح لو  كدل يبق نً جٍ ألنو استهلك ُب العى  ؛فلو أف أيال ُب مذىب الش فعي  فعجن بو اعك

 ا٤بعُب ا٤براد منو. ء لو غّب مزية  كال جيوز عند م لك لبق
  أال أيخذ م لو إال بعهنو فقد ص حبهي  فأاله   ٍب حلفى  فأنفقه  أك ر ةن  دراىمى  إذا أخذى  :لٌ صْ فَ 

أك   امن حلف البد أف حيمل ىذا ا١ببلى   ؛ال يصل إلهو على أمرو  أخطأ  كحينث ُب ديهنو؛ ألنو حلفى 
فعلى الذم أتلف ا٤ب ؿ مثلو  أك قهمتو لهس علهو غّب ذلك    أك يصعد إذل السم ء  يشرب ىذا البحرى 
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لكن لهس علهو   ألنو ظ دل ُب طلبو إف دل يبق إال العوض فإف ارتك ه  أك غرمو رهئن  فهو ُب ذمتو؛
 كم  علهو إال اإلٍب ال غّب.  غرامة ُب غرمو للرجل

م  أيخذ إال  الدراىمً  ص حبي  كحلفى   أخرل كخلطه  ُب دراىمى   كإف ا نت دراىمي  :لٌ صْ فَ 
غّبى  م  زادت على ٍب يرد من   و بعهنه   ف لذم خيرجو عن ديهنو أف أيخذى  كالذم خلطت علهودرامهى 
 حقو.

اذا  ف لهمْب الـز لو كال يسقط   ال فعلتي  -سف ىةن  كىو ديْبه -الطبلؽ  إذا ق ؿ: عليَّ  :لٌ صْ فَ 
  .بقولو سف ىةن 

م  يطلق إال ثبلاثن فق ؿ  :فق ؿ كلهه   كإذا أراد الرجل أف يطلق زكجتو طلقة عند ا٢ب ام
إذل الطبلؽ  يفهم منو اإلج بةي  يريد فهو ابلـه فق ؿ: ااتب لو الذم   إال كاحدةن  الزكج: م  أطلقي 

فإف رج  ُب   ُب ذلك إلهو األمرى  ضى فكأنو فوَّ   فإنو يرج  إذل الذم طلب منو كىو الثبلث  الثبلثً 
فإف أكقعو قبل  ؛ل كاهبلن ُب الطبلؽ  ٍب عزلو قبل أف يق  الطبلؽا٢ب ؿ كق ؿ: م  أطلق ثبلاثن فكأنو كاَّ 

كقد كرد ُب   دل يلزمو ريء  ىي ط لق أك حراـ :لهس علهه  عقد  امرأةو كإذا ق ؿ ُب  العزؿ لزمو
فمذىب أيب حنهفة  ؛ه  فهي ط لققولو: لئن تزكجتي    كإمن  ا٣ببلؼي (ُ)«ال طالق قبل نكاح» :ا٢بديث

 ك٤ب لك قوالف.  كمذىب الش فعي ال يلزمو ذلك  يلزمو ذلك
ذاىب  كعلى ٝبه  الوجوه كعلى ال ح ؿ  على س ئر ا٤ب ط لقه  إذا ق ؿ لزكجتو: أنتً  :لٌ صْ فَ 

كىذا الو ال خبلؼ   طلقة لزمو الثبلث كإف ق ؿ: على ال مذىبو  .كاحدة كدل ينو الثبلث فهي طلقةه 
  .فهو

كدل   ثبلاث فأنت ط لقه   فبلفو  دارى    أك دخلتً إذل أىلك غضب نةن  تً حٍ كإذا ق ؿ لزكجتو: إف ري 
 ه   ٍب ندمت كأرادتً من بهتً  فإف خرجتٍ   تٍ قى لًٌ طي   فعلتٍ   كمٌببشرطو  ف لهمْب معلقةه   يذار كقتن 

أىله  كأرض ى  فذىبت إلههم كىي راضهة دل حينث؛ ألنو قصد ركاحه  ُب    فأارىه  بعضي الرجوعى 
كال حينث   إال إذا دخلت ا٤بوض  الذم ذاره كىي غضب نة  ى فبل حينثكقد راحت ُب رضن   غضب

 ٖبركجه  من البهت.
فلم ديكن   ا لرحهل ك٫بوه  معلوـو  إذل كقتو  على فعل ريءو  الثبلثً  ابلطبلؽً  لفى إذا ح :لٌ صْ فَ 

                                                           

ابب ال طبلؽ قبل نك ح  برقم  -ات ب الطبلؽ   بّبكت  دار الفكر   طبعةسنن ابن ماجو  دمحم بن يزيد  جو ابن مخرجو ( أُ)
 (.ُِٓ/ٕ(  كسنده صحهح ام  ُب إركاء الغلهل )َِْٖ)
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ڍ   ڌ   ڌ    ڎ   ڎ   ﴿ق ؿ هللا تع ذل:  .دل حينث الوقتي  حٌب خرجى  ؛ظ ىرو  اراهو من ذلك إل 

  .(ُ)﴾ڈ
فإف  (ِ)«أن هللا تعاى باوز عن أم  اخلطأ والنسيان وما استكرىوا عليو» :كُب ا٢بديث

ٍب   كىو ُب آخر الوقت الذم كقتو  ابئنةو  فإنو خي ل  من كقتو بطلقةو   اراهعذر آخر غّب اإل امتن  ب
 ألهن  ا نت قد ابنت عند فركغ األجل. ؛كجيدد العقد فتنحل الهمْب  يصرب حٌب ينقضي الوقت

ؽ فبل خبلؼ أف الطبل  ُب العدة طبلقن  ابئنن    ٍب طلقى رجعهةن  و طلقةن زكجتى  إذا طلقى  :لٌ صْ فَ 
أخته   كحيـر علهو تزكيجي   فإنو يرثه  كترثو  كحكمه  حكم الزكجة إال ُب ٙبرًن كطئه  قبل الرجعة  يلزمو

 م  دامت ُب العدة.
مه  ابلطبلؽ الثبلث إف دل ترج  عِب ألرجعن علهك فحلف أحدي  رجبلفً  إذا ٚب صمى  :لٌ صْ فَ 

 ؟ىل الكبلـ ررطه   بكذا عند فبلف
  فقد لزمت ا٢ب لف الهمْب :كإف دل يرج  عنو   مى فقد سلً  فإف رج  عنو  صحهح ىو ررطه  

فهم  حيصل على  كا ف علهو اإلٍبي   سلم من ا٢بنث :كإف ابدر كرف  علهو  كال حيل لو أف يرف  علهو
  خ ل  زكجتو بطلقة بعوض :فإف أراد أف يتخلص من ا٢بنث بغّب مرافعة  خصمو من الضرب لسببو

ا و ال يرافعو  كيستغفر ٩ب  غـر علهو  كينوم أنو م ٍب يلتـز أن  فتملك هب  نفسه  ٍب جيدد   يرافعو أبدن
 سلم من الطبلؽ الثبلث.هف؛ عقد زكجتو
كبه ف  .كيصح عند الش فعي  يصح عند م لك ُب الطبلؽ فإنو ال كأم  االستثن ءي  :لٌ صْ فَ 

 .غّب ررطكطبلؽ ب  طبلؽ معلق بشرط :على قسمْب أف الطبلؽى  :ا٤بسألة على مذىب الش فعي
الطبلؽ يلزمو  :أك يقوؿ  إال أف يش ء هللا يلزمو م  يكلم فبلانن  الطبلؽي  :أف يقوؿ :ابلشرطً  ف ٤بعلقي 

ىكذا الو عند الش فعي ال يلـز فهو ريء إذا   ؛أك لهضربنو إال أف يش ء هللا  لهضربن فبلانن إف ر ء هللا
                                                           

 .َُٔسورة النحل: اآلية  (ُ)

ب طبلؽ ا٤بكره كالن سي   ات ب الطبلؽ  اببّبكت  دار الفكر   طبعةسنن ابن ماجو  دمحم بن يزيد أخرجو ابن م جو ( ِ)
دمحم بن حب ف بن أٞبد بن حب ف بن مع ذ بن مىٍعبدى  التمهمي  أبو ح ًب  الدارمي   (  كابن حب ف َِّْ( برقم )ٗٓٔ/ُ)

  د.ت  ات ب إخب ره بّبكت  طبعة مؤسسة الرس لة  ٙبقهق: رعهب األرنؤكط  صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان  البيسٍب
 ج معة الدراس ت   طبعة السنن الص ري(  البههقي  ُِٕٗ( برقم )َِِ/ُٔة ابب فضل األمة )عن من قب الصح ب

(  كصححو الشهخ األلب ين  التربيزم  َِٗٔ( برقم )ُّٓ/ٔ  د.ت  ابب طبلؽ ا٤بكره )اباست ف -اإلسبلمهة  اراتشي
 (. ِْٖٔ  د.ت  برقم )بّبكت -ا٤بكتب اإلسبلمي   طبعةمشك ة ا٤بص بهح
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فهذا م  علقو على   ط لقه  أنتً  :قولو يعلق مثل كالطبلؽ الذم ال  ا ف االستثن ء متصبلن ابلهمْب
 ر ءى  مي لى عٍ ال يػي  هبه فإف ا٤بشهئة غى   ال يلزمو ريء  إف ر ء هللا كإف قدر هللا ط لقه  أنتً  :فإذا ق ؿ  ررط

 أنتً  :كأم  قولو  فبل يلزمو ريء  النك ح كاألصل بق ءي  .كالشك ال يوجب طبلقن   أـ ال هللا الطبلؽى 
  إال أف يش ء هللا بعدـ الطبلؽ كيط لبو أنت ط لقه  :فمعُب  هذا يلزمو الطبلؽف  إال أف يش ء هللا ط لقه 

 :كقولو  طه رٍ إف ر ء هللا رى  أنت ط لقه  :فقولو  كا٤بشهئة غهب فبل يرف  الطبلؽ بعد كقوعو  فقد طلق
 .أنت ط لق إال أف يش ء هللا استثن ءه 

لو عند الش فعي أف خيلي غّبه أف ج ز   فحلف ال يبهعو كال يهبو إذا ا ف عنده ريءه  :لٌ صْ فَ 
و أك بكا٥ببة م  أعطهتو إلنس ف لتتقرب إذل قل  فإف ا٥ببة غّب الصدقة ؛يبهعو لو أك يتصدؽ ىو بو

 لهك فئك. 
 ج زى  (ُ)عند الش فعي  ه كىو ال يتكلمي كإذا أخذه غّبي   كالصدقة م  أعطهتو تقرابن  عز كجل

 .من ىذه األره ءً  بشيءو  ثً نٍ ا٢بً  فبل يسلم من :(ِ)  مذىب م لككأمَّ   ذلك
ٍب   العدةي  حٌب فرغتً  ةو عى جٍ رى  كبقي علهه  من غّبً   كاحدةن  و طلقةن زكجتى  الرجلي  قى إذا طلَّ  :لٌ صْ فَ 

  إف ؛عقدالكيتوب إذل هللا تع ذل كيستربئه  كجيدد ٥ب    فقد عصى هللا تع ذل فهم  تقدـ  طلقه  ثبلاثن 
 .قبل كقوع الثبلثً  ا نت ابئنةن 
ـه  ىو عليَّ  :لشيءو  إذا ق ؿى  :لٌ صْ فَ  ک   گ   گ    گ    ﴿لقوؿ هللا تع ذل:  ؛ريء علهو فبل حرا

ألف الزكجة ٙبـر إذا  ؛عن الطبلؽ فهه  ان يةه  ف لتحرًني  كأم  الزكجةي  .(ّ)﴾گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ
 ت.قى لًٌ طي 

 يرض أف يبهعو كابعو فج ء كدل   البد أف أرَبم منو الشيء الفبلينفبلانن أف  إذا حلف :لٌ صْ فَ 
                                                           

  كالشّبازم  أبو ِٖ  ُٖ/ ٕـ  َُٗٗ -ىػَُُْ  دار ا٤بعرفة  بّبكت  األمالش فعي  دمحم بن إدريس بن العب س   انظر: (ُ)
  ُُُ  َُُ/ ّ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ادلهذب يف فقو اإلمام الشافعيإسح ؽ إبراىهم بن علي بن يوسف  

ٙبقهق: ع دؿ أٞبد عبد ا٤بوجود كعلي دمحم   قو اإلمام الشافعيالتهذيب يف فكالبغوم  أبو دمحم ا٢بسْب بن مسعود بن دمحم  
 .ُِ/ ٖـ  ُٕٗٗ -ىػُُْٖ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ُمعوض  ط 

/ ُـ  ُْٗٗ -ىػُُْٓ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ُ  ط ادلدونةانظر: األصبحي ا٤بدين  م لك بن أنس بن م لك   (ِ)
  ٙبقهق: ا٢ببهب بن ط ىر  اإلشراف على نك  مسائل اخلالفبن علي بن نصر     كالثعليب البغدادم  عبد الوى بُُٔ
 .ٖٗٗ/ ِـ  ُٗٗٗ -ىػَُِْ  دار ابن حـز  بّبكت  ُط 

 .ٕٖسورة ا٤ب ئدة: اآلية  (ّ)
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ل الب ئ  كيرد هيق أف يسأؿ الذم ارَباه أف  (ُ)ف لذم خيلصو من ا٢بنث ُب مذىب الش فعي  للغّب
للذم  ٍب يبهعو ا٢ب لفي   نوهٍب يع قد ا٢ب لف علهو فتربأ دي  يصّب ملك األكؿ ٌبعلهو ذلك الشيء ح

 فإف دل يفعل حنث ُب ديهنو.  فتكوف حهلة ج ئزة  ارَباه
ى  حٌب أيخذ ال يرد   فى لى فإف حى   أختو إال بتواهل منه  ؽً صداب أف يط لبى  لهس لؤلخً  :لٌ صْ فَ 

 كإذا ردى  غّبه من غّب أمره دل حينث.  فهو متعد فهو ئن ره
  فإنو خي ل  كيصلي فتنحل الهمْب ؛أال يصلهه  على فريضةو  الثبلثً  ابلطبلؽً  إذا حلفى  :لٌ صْ فَ 

 ٣بل  لزمو الثبلث.فإف صلى قبل ا  ٍب جيدد العقد
  أخرل م  خيلصك مِب إال ذراعك مرةن  منك ىذا الكبلـى  إف ٠بعتي  :لولدهً  إذا ق ؿى  :لٌ صْ فَ 

فقد   كىو يعلم أك يغلب على ظنو أنو أقول منو  ٍب ٠ب  منو ذلك مرة أخرل  كحلف على ذلك
أف  :صو من الهمْبف لذم خيل :كإف ا ف ال يعلم ذلك  ٚبلص بذراعو لعلمو أنو يغلبو فبل ريء علهو

ا الضربة  فتربأ ديهنو.  اكيتخلص منو قهرن   فهدافعو الولد عنو ابلقوة  يقـو إلهو ق صدن
علهو  فبل إٍبى  ا١بنةً  أنو من أىلً  :ه من ا٤بسلمْبّبًٍ و أك غى سً فٍ على نػى  ابلطبلؽً  فى لى إذا حى  :لٌ صْ فَ 

كحينث ُب مذىب   للشك يق ي ال  كالطبلؽي   ال يعلم كال يلـز فإنو أمره  ؛(ِ)ُب مذىب الش فعي
 ؛ ألنو هتجم على الغهب.(ّ)م لك

                                                           

   كا١بويِب  عبد ا٤بلكِٖ/ ٕـ  َُٗٗ -ىػَُُْ  دار ا٤بعرفة  بّبكت  األمالش فعي  دمحم بن إدريس بن العب س  انظر:  (ُ)
  دار ُ  ٙبقهق: األست ذ الداتور عبد العظهم ٧بمود الديب  ط هناية ادلطلب يف دراية ادلذىببن عبد هللا بن يوسف  

التهذيب يف فقو   كالبغوم  أبو دمحم ا٢بسْب بن مسعود بن دمحم  ّْٕ  ّّٕ/ ُٖـ  ََِٕ -ىػُِْٖا٤بنه ج  الرايض  
 -ىػُُْٖ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ُكعلي دمحم معوض  ط  ٙبقهق: ع دؿ أٞبد عبد ا٤بوجود  اإلمام الشافعي

 .ُِْ/ ٖـ  ُٕٗٗ

  ٙبقهق: مسعد عبد ا٢بمهد جواىر العقود ومعني القضاة وادلوقعني والشهودا٤بنه جي  مشس الدين دمحم بن أٞبد  انظر: ( ِ)
هب الشربهِب  مشس الدين دمحم بن   كا٣بطَُٗ/ ِـ  ُٔٗٗ -ىػُُْٕ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ُدمحم السعدين  ط 

 .ّٔٓ/ ْـ  ُْٗٗ -ىػُُْٓ  ُ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ط م ين اتاج إى معرفة معاين ألفاظ ادلنهاجأٞبد  

  ٙبقهق: سهد  التفريع يف فقو اإلمام مال  بن أنس رمحو هللاانظر: ابن ا١ببلب ا٤ب لكي  عبهد هللا بن ا٢بسْب بن ا٢بسن   (ّ)
  كأبو دمحم القّبكاين  عبد هللا بن أيب زيد  ِِ/ ِـ  ََِٕ -ىػُِْٖ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ُحسن  ط  اسركم

  ٙبقهق: الداتور عبد الفت ح دمحم ا٢بلو كالداتور دمحم حجي  النوادر والزايدات على ما يف ادلدونة من غريىا من األمهات
  ُبد هللا ا٤برابط الَبغي كاألست ذ دمحم األمْب بو خبزة كالداتور أٞبد ا٣بط يب  ط كاألست ذ دمحم عبد العزيز الدابغ كالداتور ع
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ث علهو كال نٍ ه فبل حً فتزكجه  غّبي  البد أف يتزكج فبلنةن  الثبلثً  ابلطبلؽً  فى لى إذا حى  :لٌ صْ فَ 
 ؛أنو يبقى م  زكجتو كال ينعزؿ عنه  (ُ)كمذىب الش فعي .إال ٗبوهت  قبل أف يتزكجه  يتحقق ا٢بنثي 

 .ضر موتو طلقت زكجتو قبل ا٤بوت بلحظةو ح فإف م تت ا٤برأة أك
فإذا   (ِ)﴾ڍ   ڌ   ڌ    ڎ   ڎ   ڈ﴿لقوؿ هللا تع ذل:  ال يلزـي  رىها٤بك طبلؽي  :لٌ صْ فَ 

 اإلاراه م  حيصل بو الضرر. أكذل كحد   ف لطبلؽي   يسقط اإلٍب كا٢بكم ا ف اإلاراه على الكفرً 
ـه  أنت عليَّ  :فهو اقولو  بهِب كبهنك هللاً  حرم تي  :لزكجتو إذا ق ؿى  :لٌ صْ فَ   .كىي ان ية  حرا

 .فتكوف طلقةن  إال أف ينوم الطبلؽى   ال يلزمو ريءه   اب منك كقولو: أعوذي 
 ىي ط لقه  :ٍب ق ؿ لولهه   فسكتت  ف ٙبدثهِب بكذا فأنت ط لقه إ :لزكجتو إذا ق ؿى  :لٌ صْ فَ 

كلو الرجعة إال أف ينوم   كاحدة ةه لزمتو طلق  ال رجعة رل فهه  ىي ط لقه  :فإف ق ؿ  ثبلاثن لزمو ذلك
ىذا ىو  -إال أف ينوم الثبلث   ال رجعة :فبل يعترب قولو  الرجعة توقته فإف الطلقة الواحدة  ؛الثبلث

 الصحهح.
 :حٌب يقوؿ الورل كال يصح العقدي   دل يلزمو ريءه   ه ٍب حرمه  أك طلقى  امرأةن  إذا خطبى  :لٌ صْ فَ 

  .(ّ)نك حه  ىذا ىو مذىب الش فعي قبلتي  :فهقوؿ الزكج  أك أنكحتك فبلنةن   زكجتك فبلنة
ا كيلزمو م  طلق    فإنو إذا جرل بهنهم  ابلـ يفهم منو العقد :(ْ)كأم  مذىب م لك ا ف عقدن

                                                           

الكايف يف فقو أىل   كابن عبد الرب النمرم  أبو عمر يوسف بن عبد هللا  ِٖٓ/ ْـ  ُٗٗٗدار الغرب اإلسبلمي  بّبكت  
 .َٖٓ/ ِـ  َُٖٗ -ىػََُْض ا٢بديثة  الرايض    مكتبة الرايِ  ٙبقهق: دمحم دمحم أحهد كلد م ديك ا٤بوريت ين  ط ادلدينة

  ٙبقهق: على دمحم معوض كع دؿ احلاوي الكبري يف فقو اإلمام الشافعيا٤ب كردم  علي بن دمحم بن دمحم بن حبهب  انظر: ( ُ)
  كالركايين  عبد الواحد بن ِٔٗ/ ُٓـ  ُٗٗٗ -ىػُُْٗ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ُأٞبد عبد ا٤بوجود  ط 

/ َُ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ُ  ٙبقهق: ط رؽ فتحي السهد  ط حبر ادلذىب يف فروع ادلذىب الشافعي عهل  إ٠ب
ُٔٔ. 

 .َُٔسورة النحل: اآلية  (ِ)

/ ٖـ  َُٗٗ -قَُُْ  دار ا٤بعرفة  بّبكت  سلتصر ادلزين )ملحق ابألم(انظر: ا٤بزين  إ٠ب عهل بن حيٓب بن إ٠ب عهل   (ّ)
  ٙبقهق: على دمحم معوض كع دؿ احلاوي الكبري يف فقو اإلمام الشافعيم  علي بن دمحم بن دمحم بن حبهب  كا٤ب كرد  ُِٗ

 .ِٓ/ َُـ  ُٗٗٗ -ىػُُْٗ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ُأٞبد عبد ا٤بوجود  ط 

ق  ٙبقهق: سهد اسركم و اللالتفريع يف فقو اإلمام مال  بن أنس رمحابن ا١ببلب  عبهد هللا بن ا٢بسْب بن ا٢بسن  انظر:  (ْ)
  كابن عبد الرب النمرم  أبو عمر يوسف ٖٓ  ٕٓ/ ِ  ََِٕ -قُِْٖ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  سنة ُحسن  ط 
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فإنو  ؛إف تزكجته  فهي ط لق أك حراـ :كأنو يق  سول ا٣بطبة فبل يلزمو الطبلؽ إال أف يقوؿ  بعده
من يرل أنو  كحجةي   فإذا كق  الشرط كق  الطبلؽ  بشرط و طبلؽه أن :كحجتو .يلزمو على أحد قولْب

 .(ُ)«ال طالق قبل النكاح»ال يق  م  كرد ُب ا٢بديث: 
لزمو ذلك   ٍب طلق ثبلاثن   كاحدة بعد الدخوؿ بغّب عوض و طلقةن زكجتى  الرجلي  إذا طلقى  :لٌ صْ فَ 

كأم    يلزمو سول الطلقة األكذل دل  فإف ا ف بعد أف انقضت عدهت  كدل يراجعه  ؛م  دامت ُب عدهت 
   أك قبل الدخوؿ فبل يلـز م  طلق بعد. الطبلؽ على عوضو 

لزمو   ٍب طلقه  ُب العدة  كاحدة بعد الدخوؿ بغّب عوض و طلقةن زكجتى  الرجلي  إذا طلقى  :لٌ صْ فَ 
 دل  فإف انقضت العدة كدل يراجعه  ٍب طلق  فإف حكمه  حكم الزكجة ؛الطبلؽ ُب ٝبه  ا٤بذاىب

 يلزمو ريء.
 إذا بدأ بو قبلى  كالظه ري   كاحدة ببل خبلؼ فهي طلقةه   يلزمو الطبلؽي  :إذا ق ؿى  :لٌ صْ فَ 
ـي   سقطت الكف رةي   ٍب طلق على الفور  الطبلؽ فإف دل ينو بو طبلقن  دل يلزمو   فإنو ان ية كأم  ا٢برا
طلقة ابئنة  كقهل: ثبلث  كمذىب م لك يلزمو طلقة رجعهة  كقهل: .عند الش فعي كأيب حنهفة طبلؽه 

 طلق ت كللصح بة فهو خبلؼ اثّب. 
بعوض بعد الدخوؿ   أك الطلقةي   الدخوؿ قبلى  الواحدةي  ىي الطلقةي  الب ئنةي  الطلقةي  :لٌ صْ فَ 

أف  :كحكمه   كالطلقة الرجعهة م  ا ف بعد الدخوؿ بغّب عوض  كحكمه  ٙبل لو بعقد آخر جديد
كإف    كأم  ا٣بل  فإف ا ف بلفظ الطبلؽ كقصد بو الطبلؽ فهو طبلؽه   لو الرجعة م  دامت العدة ابقهة

أنو  (ُ)كأيب حنهفة (ِ)فمذىب م لك :ففهو خبلؼ  كدل يقصد بو الطبلؽ كالفسخً  ا ف بلفظ ا٣بل ً 

                                                           

  دار الكتب ُ  ٙبقهق: س دل دمحم عط  كدمحم علي معوض  ط االستذكار اجلامع دلذاىب فقهاء األمصاربن عبد هللا  
 .ُٖٔ  ُٖٓ/ ٔـ  َََِ -ىػُُِْالعلمهة  بّبكت  

  .ٕٖتقدـ ٚبرجيو ص( ُ)

/ ِـ  ُْٗٗ -ىػُُْٓ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ُ  ط ادلدونةانظر: األصبحي ا٤بدين  م لك بن أنس بن م لك   (ِ)
  ٙبقهق: سهد  التفريع يف فقو اإلمام مال  بن أنس رمحو هللا  كابن ا١ببلب ا٤ب لكي  عبهد هللا بن ا٢بسْب بن ا٢بسن  ُِْ

  كأبو دمحم القّبكاين  عبد هللا بن أيب زيد  ٖ/ ِـ  ََِٕ -ىػُِْٖ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ُاسركم حسن  ط 
  ٙبقهق: الداتور عبد الفت ح دمحم ا٢بلو كالداتور دمحم حجي  النوادر والزايدات على ما يف ادلدونة من غريىا من األمهات

  ُور عبد هللا ا٤برابط الَبغي كاألست ذ دمحم األمْب بو خبزة كالداتور أٞبد ا٣بط يب  ط كاألست ذ دمحم عبد العزيز الدابغ كالدات
 .ِٔٓ/ ٓـ  ُٗٗٗدار الغرب اإلسبلمي  بّبكت  
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كبو أخذ أٞبد   (ّ)عب س أنو فسخ بغّب طبلؽ ابنً  كمذىبي  .خبلؼ (ِ)كُب مذىب الش فعي  طبلؽ
فإنو عندىم   ٤بن حلف ابلطبلؽ  كدل يبق معو إال طلقة كاحدة فهو فرجه    كىذا ا٤بذىبي (ْ)بن حنبل

أك فسخت   درىم كلك عليٌ   فسخ نك حه ااخل  زكجتك أك  :أبف يقوؿ لو رجل ؛خي ل  بغّب طبلؽ
ٍب   كيفعل الوؼ علهو  كال ٙبسب طلقة  كينفسخ النك ح  فتملك نفسه   بدرىم نك حه  عليٌ 

 كىذه ف ئدة ىذا ا٤بذىب.  لقة ابقهةدد العقد  كتبقى الطجي
ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ ُب قولو تع ذل:  فهو م  ذاره هللا تع ذل ُب ات بو :كأم  الظه ر :لٌ صْ فَ 

  كىي خولة بن م لك بن ثعلبة ُب زكجه  أكس بن الص مت   (ٓ)﴾  پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ
اىلهة جيعل ا١بأىل كا ف   اظهر أمي  عليَّ  ق ؿ ٥ب : أنتً  فجعل هللا تع ذل لو  ؛وف ذلك ٙبردين  مؤبدن
 اآلايت. (ٔ)﴾ ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑک﴿ :الكف رة بقولو

                                                           

 -ىػُّّْ  دار ابن جـز  بّبكت  ُ  ٙبقهق: الداتور دمحم بوينوا لن  ط األصلانظر: الشهب ين  دمحم بن ا٢بسن بن فرقد   (ُ)
  ٙبقهق: الداتور عبد هللا سلتصر اختالف العلماءأبو جعفر الطح كم  أٞبد بن دمحم بن سبلمة    ك ْٗٓ/ ْـ  َُِِ

  ٙبقهق: التجريد  كالقدكرم  أٞبد بن دمحم بن أٞبد  ْٓٔ/ ِىػ  ُُْٕ  دار البش ئر اإلسبلمهة  بّبكت  ِنذير أٞبد  ط 
  دار السبلـ  ِسراج كاألست ذ الداتور علي ٝبعة دمحم  ط  مراز الدراس ت الفقههة كاالقتص دية األست ذ الداتور دمحم أٞبد

 .ْْٕٕ/ ٗـ  ََِٔ -ىػُِْٕالق ىرة  

  كابن ُِْ  ُِّ/ ٓـ  َُٗٗ -ىػَُُْ  دار ا٤بعرفة  بّبكت  األمالش فعي  دمحم بن إدريس بن العب س  انظر:  (ِ)
  دار البخ رم  ُبد الكرًن بن صنهت ف العمرم  ط   ٙبقهق: عاللباب يف الفقو الشافعيا ملي  أٞبد بن دمحم بن أٞبد  

  احلاوي الكبري يف فقو اإلمام الشافعي  كا٤ب كردم  علي بن دمحم بن دمحم بن حبهب  ِّٓىػ  ص ُُْٔا٤بدينة ا٤بنورة  
 .ٖ/ َُـ  ُٗٗٗ -ىػُُْٗ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ُٙبقهق: على دمحم معوض كع دؿ أٞبد عبد ا٤بوجود  ط 

  مكتبة الررد  ُ  ٙبقهق: ام ؿ يوسف ا٢بوت  ط ادلصنف يف األحاديث واآلاثرأخرجو ابن أيب رهبة  عبد هللا بن دمحم   (ّ)
  ٙبقهق: دمحم ضه ء الرٞبن األعظمي  السنن الص رى(  كالبههقي  أٞبد بن ا٢بسْب  ُِِٗ  ُُْٖٓىػ  )َُْٗالرايض  

 (.ِّْٔـ  )ََُِ -ىػُِِْمكتبة الررد  الرايض  

  كأبو علي َُٗـ  ص ُّٗٗ -ىػُُّْ  دار الصح بة للَباث  مصر  سلتصر اخلرقيانظر: ا٣برقي  عمر بن ا٢بسْب  ( ْ)
  ُ  ٙبقهق: الداتور عبد هللا بن عبد اسن الَباي  ط اإلرشاد إى سبيل الرشادا٥ب مشي  دمحم بن أٞبد بن أيب موسى  

اذلداية على مذىب   كالكلوذاين  ٧بفوظ بن أٞبد بن ا٢بسن  ُِٗـ  ص ُٖٗٗ -ىػُُْٗمؤسسة الرس لة  بّبكت  
 -ىػُِْٓ  ُ  ٙبقهق: عبد اللطهف مههم كم ىر ايسْب الفحل  ط اإلمام أيب عبد هللا أمحد بن دمحم بن حنبل الشيباين

 .ُْْـ  ص ََِْ

 .ُسورة اجمل دلة: اآلية  (ٓ)

 .ّسورة اجمل دلة: اآلية  (ٔ)
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كأان أيض  م  أفعلو   إذا حلف رجل ابلطبلؽ ال يفعل رهئن   فق ؿ آخر: كالذم حلفتى  :لٌ صْ فَ 
  كدل يقصد التزاـ فإف اعتقد بلفظ التزاـ الطبلؽ  فهي ان ية يلـز هب  الطبلؽ  كإف قصد التزكيج علهو

 ريء علهو. فبل :الطبلؽ
ا ف أبوه   إال مندل يعترب   داره إال أف يكوف من بِب فبلف من اببً  ال يدخلي  إذا حلفى  :لٌ صْ فَ 

دل جيز دخولو  كال جيوز دخوؿ األجنيب من   منهم  فأم  األـ فبل يعترب  كإف تزكجت منهم امرأة أجنبه
كإذا أراد دخوؿ األجنيب خ ل  على مذىب الش فعي فدخل ٍب   رألف ا٤براد ا٢بصوؿ ُب الدا ؛ا٢ب ئط

 جدد العقد.
فإف ا ف ُب طبلؽ خبلؼ بْب   زكجتو ثبلاثن ٍب كطئه  فأتت بولد إذا طلق الرجلي  :لٌ صْ فَ 
ال أيال طع من  فأال  كاعتقد من يرل بعدـ لزكمو ا ف متأكالن  كدل يكن زانهن  امن حلفى   العلم ء
كأم  من طلق صرحين  منجزنا ثبلاثن طبلقن  ٦بمعن    ببعض الوؼ علهو فهو خبلؼو  فإف ا٢بنث بعضى 

 .به سى كعلهو ال يلحق بو نى   فإنو زاف  ٍب ٛب دل  كىو ال يعلم ذلك  على لزكمو
  و ابللهلفعملت بعضى   ط لقه  فأنتً  ىذا الشغل بغّب عملو  إذا صحَّ  :لزكجتو إذا ق ؿى  :لٌ صْ فَ 

فإنو م  أبهح الو  ؛جرل على ا٣ببلؼ ُب بعض الوؼ علهو  منو بقهة كقد بقهت عت الشمسي لكط
 بغّب عمل.
دل يق    ٍب تبْب لو أنو ال يلزمو ريء  فخطر لو أنو حنث على رئ إذا حلف الرجل  :لٌ صْ فَ 

حكم   فإف ا ف قد نطق ٗب  يفهم منو صريح الطبلؽ  كيبقى الظ ىر  علهو طبلؽ بهنو كبْب هللا تع ذل
 ظ ىر كإال فبل.علهو ابل

كالفسخ أك الفداء  كإذا نول بو الطبلؽ فهو طبلؽ   كبلفظ ا٣بل ً  بلفظ الطبلؽً  ا٣بل ي  :لٌ صْ فَ 
 (ِ)كمذىب ابن عب س كابن عمر كعكرمة كط كس كأيب ثور كإسح ؽ خبلؼ  (ُ)كُب مذىب الش فعي

                                                           

  كابن ُِْ  ُِّ/ ٓـ  َُٗٗ -ىػَُُْ  دار ا٤بعرفة  بّبكت  األمبن إدريس بن العب س  الش فعي  دمحم انظر:  (ُ)
  دار البخ رم  ُ  ٙبقهق: عبد الكرًن بن صنهت ف العمرم  ط اللباب يف الفقو الشافعيا ملي  أٞبد بن دمحم بن أٞبد  

  احلاوي الكبري يف فقو اإلمام الشافعيحبهب    كا٤ب كردم  علي بن دمحم بن دمحم بن ِّٓىػ  ص ُُْٔا٤بدينة ا٤بنورة  
 .ٖ/ َُـ  ُٗٗٗ -ىػُُْٗ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ُٙبقهق: على دمحم معوض كع دؿ أٞبد عبد ا٤بوجود  ط 

  مكتبة ُ  ٙبقهق: صغّب أٞبد األنص رم  ط اإلشراف على مذاىب العلماءانظر: ابن ا٤بنذر النهس بورم  دمحم بن إبراىهم   (ِ)
  شرح السنة  كالبغوم  ا٢بسْب بن مسعود بن دمحم  ِّٔ/ ٓـ  ََِْ -ىػُِْٓمكة الثق فهة  اإلم رات العربهة ا٤بتحدة  

 .ُٔٗ/ ٗـ  ُّٖٗ -ىػَُّْ  ا٤بكتب اإلسبلمي  دمشق كبّبكت  ِٙبقهق: رعهب األرنؤكط كدمحم زىّب الش كيش  ط 
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  .أنو فسخ (ُ)كأٞبد بن حنبل
 :فإنو خي ل  أبف يقوؿ لو رجل  سول طلقة كف ئدتو فهمن حلف ال يفعل اذا ابلطبلؽ كدل يبق

فتبْب بذلك علي ا٤بذىب   عندؾ ه  على ألفو فهقوؿ: خلعتي   درىم اخل  فبلنة أك افسخ على ألفً 
 العقد. كيفعل الوؼ علهو ٍب جيددي   كال ٙبسب طلقة

ج إذل فبل حيت   م  سبق إذل فهم الس م  ا٤براد منو من غّب فكرةو  من الكبلـً  الصريحي  :لٌ صْ فَ 
  جسمو حيتمل ٞبلى  :اقولو: ٞبلِب فبلفه   حٌب تفسره قرينةه  مع ين متعددةن  م  تتحملي  :كالكن ية  قصد
ُب  (ِ)م لكو  كحجةي   أك ٞبلو اب٢بديث ُب الطريق ك٫بو ذلك  الفتو  أك ٞبلى   وبو على دابتوأك راى 

حيصل  أك كجو فإنو ٙبرًن  بل ص رت أغلب منو  أهن  ٤ب  ارتهرت التحق ابلصريح ؛الكن ايت الظ ىرة
أك يراد بو ٙبرديه  حٌب   فتحصل طلقة اثنهة  كال ٙبل حٌب يراج  أك ٙبـر ابلبهنونة  رجعهة و طلقةب

  .هنع هللا يضر م لكو  ُب مذىبً  ك٥بذا كق  ا٣ببلؼي   تتزكج فهلزمو
ىو قوؿ زيد ك   (ّ)ابلطبلؽ الثبلث -هنع هللا يضر-كىذه ا٤بسألة كقعت ُب زمن الصح بة فأفٌب علي 

                                                           

  كأبو علي َُٗـ  ص ُّٗٗ -ىػُُّْر الصح بة للَباث  مصر    داسلتصر اخلرقيانظر: ا٣برقي  عمر بن ا٢بسْب   (ُ)
  ُ  ٙبقهق: الداتور عبد هللا بن عبد اسن الَباي  ط اإلرشاد إى سبيل الرشادا٥ب مشي  دمحم بن أٞبد بن أيب موسى  

مذىب  اذلداية على  كالكلوذاين  ٧بفوظ بن أٞبد بن ا٢بسن  ُِٗـ  ص ُٖٗٗ -ىػُُْٗمؤسسة الرس لة  بّبكت  
 -ىػُِْٓ  ُ  ٙبقهق: عبد اللطهف مههم كم ىر ايسْب الفحل  ط اإلمام أيب عبد هللا أمحد بن دمحم بن حنبل الشيباين

 .ُْْـ  ص ََِْ

  ٙبقهق: سهد  التفريع يف فقو اإلمام مال  بن أنس رمحو هللاانظر: ابن ا١ببلب ا٤ب لكي  عبهد هللا بن ا٢بسْب بن ا٢بسن  ( ِ)
  كالثعليب البغدادم  عبد الوى ب بن علي ْ/ ِـ  ََِٕ -ىػُِْٖ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ُاسركم حسن  ط 

 -ىػَُِْ  دار ابن حـز  بّبكت  ُ  ٙبقهق: ا٢ببهب بن ط ىر  ط اإلشراف على نك  مسائل اخلالفبن نصر  
 -ىػُِْٓار ا٢بديث  الق ىرة    دبداية ا تهد وهناية ادلقتصد  كابن ررد القرطيب ا٢بفهد  ْْٕ  ّْٕ/ ِـ  ُٗٗٗ
 .ٔٗ  ٓٗ/ ّـ  ََِْ

 ِٓٓ/ ِ  ٙبقهق: دمحم فؤاد عبد الب قي  دار إحه ء الَباث العريب  مصر  ادلوطأأخرجو األصبحي  م لك بن أنس  ( ّ)
  ا٤بكتب ِ  ٙبقهق: حبهب الرٞبن األعظمي  ط مصنف عبد الرزاق(  كالصنع ين  عبد الرزاؽ بن مه ـ  ُُُٓ)

ادلصنف يف األحاديث (  كابن أيب رهبة  عبد هللا بن دمحم  ُُّّٖ  ُُُّٖ  َُُّٖىػ  )َُّْ  بّبكت  اإلسبلمي
 (.َُُٖٖ  ُُٕٖٗىػ  )َُْٗ  مكتبة الررد  ُ  ٙبقهق: ام ؿ يوسف ا٢بوت  ط واآلاثر
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  .(ِ)كأيب ىريرة (ُ)ابن اثبت
 .(ٓ)كبو أخذ الش فعي  يلزمو اف رة ديْب :رضي هللا عنهم  (ْ)كع ئشة (ّ)كق ؿ أبو بكر الصديق

رضي هللا  (ٕ)كىو مذىب أٞبد بن حنبل  (ٔ)يلزمو اف رة ظه ر :كق ؿ عمر بن ا٣بط ب هنع هللا يضر

                                                           

ا٤بكتب اإلسبلمي    ِ  ٙبقهق: حبهب الرٞبن األعظمي  ط مصنف عبد الرزاقأخرجو الصنع ين  عبد الرزاؽ بن مه ـ  ( ُ)
  ٙبقهق: ام ؿ ادلصنف يف األحاديث واآلاثر(  كابن أيب رهبة  عبد هللا بن دمحم  ُُّّٖ  ُُِّٕىػ  )َُّْبّبكت  

 (.ُُٖٖٖ  ُُٕٖٖىػ  )َُْٗ  مكتبة الررد  ُيوسف ا٢بوت  ط 

/ ِـ  ُْٗٗ -ىػُُْٓبّبكت    دار الكتب العلمهة  ُ  ط ادلدونةانظر: األصبحي ا٤بدين  م لك بن أنس بن م لك  ( ِ)
  ٙبقهق: على دمحم معوض كع دؿ احلاوي الكبري يف فقو اإلمام الشافعيكا٤ب كردم  علي بن دمحم بن دمحم بن حبهب    ِٕٖ

ابن قدامة ا٤بقدسي  موفق الدين   ك ُّٖ/ َُـ  ُٗٗٗ -ىػُُْٗ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ُأٞبد عبد ا٤بوجود  ط 
  ع دل الكتب  ّ  ٙبقهق: الداتور عبد هللا بن عبد اسن الَباي كالداتور عبد الفت ح دمحم ا٢بلو  ط ادل ينعبد هللا بن أٞبد  

 .ّٖٗ/ َُـ  ُٕٗٗ -ىػُُْٕالرايض  

  مكتبة ُ  ٙبقهق: صغّب أٞبد األنص رم  ط اإلشراف على مذاىب العلماءانظر: ابن ا٤بنذر النهس بورم  دمحم بن إبراىهم   (ّ)
 .ََِ/ ٓـ  ََِْ -ىػُِْٓق فهة  اإلم رات العربهة ا٤بتحدة  مكة الث

  مكتبة الررد  ُ  ٙبقهق: ام ؿ يوسف ا٢بوت  ط ادلصنف يف األحاديث واآلاثرأخرجو ابن أيب رهبة  عبد هللا بن دمحم  ( ْ)
نعم رليب كعبد   ٙبقهق: رعهب األرنؤكط كحسن عبد ا٤بسنن الدارقطين(  كالدارقطِب  علي بن عمر  ُُُٖٗىػ  )َُْٗ

(  كالبههقي  أٞبد بن َْٕٓـ  )ََِْ -ىػُِْْ  مؤسسة الرس لة  بّبكت  ُاللطهف حرز هللا كأٞبد برىـو  ط 
  ىجر للطب عة كالنشر كالتوزي  ُ  ٙبقهق: مراز ىجر للبحوث كالدراس ت العربهة كاإلسبلمهة  ط السنن الكبريا٢بسْب  
 (.ُُّٔٓـ  )َُُِ -ىػُِّْكاإلعبلف  

  كا٤ب كردم  علي بن ِٕٗ/ ٓـ  َُٗٗ -ىػَُُْ  دار ا٤بعرفة  بّبكت  األمالش فعي  دمحم بن إدريس بن العب س  انظر: ( ٓ)
  ُ  ٙبقهق: على دمحم معوض كع دؿ أٞبد عبد ا٤بوجود  ط احلاوي الكبري يف فقو اإلمام الشافعيدمحم بن دمحم بن حبهب  

  كالشّبازم  أبو إسح ؽ إبراىهم بن علي بن يوسف  ُّٖ  ُِٖ/ َُـ  ُٗٗٗ -ىػُُْٗدار الكتب العلمهة  بّبكت  
 .ُّ  ُِ/ ّ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ادلهذب يف فقو اإلمام الشافعي

دل أقف فهم  بْب يدم من مص در على أف عمر هنع هللا يضر ق ؿ ذلك  كلكن م  كقفت علهو ىو أنو جعله  اف رة ديْب. انظر: ابن ( ٔ)
ىػ  َُْٗ  مكتبة الررد  ُ  ٙبقهق: ام ؿ يوسف ا٢بوت  ط ادلصنف يف األحاديث واآلاثر  عبد هللا بن دمحم  أيب رهبة

  ُ  ٙبقهق: صغّب أٞبد األنص رم  ط اإلشراف على مذاىب العلماء(  كابن ا٤بنذر النهس بورم  دمحم بن إبراىهم  ََُِٖ)
  سنن الدارقطين  كالدارقطِب  علي بن عمر  ََِ/ ٓـ  ََِْ -ىػُِْٓمكتبة مكة الثق فهة  اإلم رات العربهة ا٤بتحدة  

  مؤسسة الرس لة  بّبكت  ُٙبقهق: رعهب األرنؤكط كحسن عبد ا٤بنعم رليب كعبد اللطهف حرز هللا كأٞبد برىـو  ط 
 (.َُُْ  ََْٕـ  )ََِْ -ىػُِْْ

  مام أيب عبد هللا أمحد بن دمحم بن حنبل الشيبايناذلداية على مذىب اإلانظر: الكلوذاين  ٧بفوظ بن أٞبد بن ا٢بسن  ( ٕ)
ابن قدامة ا٤بقدسي  موفق الدين ك   َْٕـ  ص ََِْ -ىػُِْٓ  ُٙبقهق: عبد اللطهف مههم كم ىر ايسْب الفحل  ط 
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يفتوف ُب ا٢براـ كُب أدي ف ا٤بسلمْب بطلقة  (ُ)فركامالدين كابن عوؼ كالص ن  سراجي كا ف رهخي   عنو
فمنهم من يراعي ٙبرًن الوطء كذلك   كإمن  ىو تفقهو كقه س  كلهس ُب ىذه ا٤بسألة دلهل نقل  رجعهة

كمنهم من يراعي انقط ع آاثر النك ح   كمنهم من يراعي البهنونة فّبل بطلقة اثنهة  حيصل بطلقة رجعهة
ا٢براـ أك  كال فرؽ بْب عليَّ   علم ء يركف أنو إف دل ينو الطبلؽ فبل ريء علهوكأاثر ال  فّبل ابلثلث
 فبلنة حراـ.
ف متث ؿ   معن ه أنو لو الرجعة ُب األكذل كالث نهة (ِ)﴾ہ   ہہ﴿قوؿ هللا تع ذل:  :لٌ صْ فَ 

طلقه  فإف ردى  ٍب   يَبؾ الرجعة حٌب تنقضي العدة  أك تسريح إبحس ف  ا٤بعركؼ بعد الطلقة الث نهة
إذل  (ْ)كذىب آخركف .كغّبىم (ّ)ىذا مذىب األئمة األربعة .فبل ٙبل لو حٌب تنكح زكجن  غّبه  الث لثة

 كفهو ابلـ اثّب.  انقط ع الثبلث ُب مرة كاحدة ال يلـز
كالدلهل على ذلك أف   أنو يراج  فهه  دكف الثبلث دل يلزمو ريءه  ُب الطبلؽً  إذا ركَّ  :لٌ صْ فَ 

عظهم   فأم  الورع فإنو اببه   ف لشك ال يرف  الهقْب ؛كرفعه  ابلطبلؽ مشكوؾ فهو  العصمة متهقنةه 
من ترك ما  ،مشتبهة وبينهما أمورٌ  ،بنّي   واحلرامُ بنّي  احلاللُ »أنو ق ؿ:  كركم عن رسوؿ هللا 
قع ما اشتبو عليو من اإلمث أو ش  أن يوا عَ اقَ وَ  نْ ومَ  ،فهو  ا استبان اترك ،اشتبو عليو من اإلمث

وأن من يرتع حول احلمى  ،ل  محى أال وأن محى هللا تعاى زلارمون لكل مَ إأال و  ،ما استبان
اترؾ م  تشك  :. معن ه(ُ)«دع ما يريب  إى ما ال يريب »  كُب ا٢بديث: (ٓ)«يوش  أن يقع فيو

                                                           

ع دل الكتب    ّ  ٙبقهق: الداتور عبد هللا بن عبد اسن الَباي كالداتور عبد الفت ح دمحم ا٢بلو  ط ادل ينعبد هللا بن أٞبد  
  ٙبقهق: نور الدين ط لب  عمدة احلازم يف الزوائد على سلتصر أيب القاسم  كُب ٖٔ/ ُُـ  ُٕٗٗ -ىػُُْٕالرايض  

 .َِٓـ  ص ََِٕ -ىػُِْٖ  كزارة األكق ؼ كالشئوف اإلسبلمهة  قطر  ُط 

 دل أقف على قو٥بم فهم  بْب يدم من مص در.( ُ)

 .ِِٗسورة البقرة: اآلية  (ِ)

  مكتبة ُ  ٙبقهق: صغّب أٞبد األنص رم  ط اإلشراف على مذاىب العلماءانظر: ابن ا٤بنذر النهس بورم  دمحم بن إبراىهم  ( ّ)
اختالف    كعوف الدين الذىلي  دمحم بن ىبّبة ّٖٕ/ ٓـ  ََِْ -ىػُِْٓمكة الثق فهة  اإلم رات العربهة ا٤بتحدة  

 .ُُٖ/ ِـ  ََِِ -ىػُِّْ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ُ   ٙبقهق: السهد يوسف أٞبد  طاألئمة العلماء

 .ُٖٗ/ ٓ  اإلشراف على مذاىب العلماءانظر: ابن ا٤بنذر النهس بورم  دمحم بن إبراىهم  ( ْ)

ات ب    ـُٕٖٗ -ىػَُْٕ بّبكت  لبن ف  ابن اثّب   دار ّ  طصحيح البخاريالبخ رم  دمحم بن إ٠ب عهل  أخرجو ( ٓ)
  (.ُٗٗٓ  د.ت  برقم )دار إحه ء الَباث طبعة  صحيح مسلم  مسلم(  ك ِٓمن أستربأ لدينو برقم ) اإلدي ف  ابب فضل



 

 
117  

ا٢ببلؿ خوفن  أف يقعوا  كق ؿ م لك هنع هللا يضر: أدرات قومن  ا نوا يَباوف سبعْب ابابن من  فهو كخذ م  تتهقنو
كذار فهه  اف ية ُب الدين. األكؿ ُب   العلم ء أربعة أح ديث بعضي   ى كقد ٝبىى   ُب ابب من ا٢براـ

زىد يف الدنيا حيب  هللا وازىد ا»:  كىو قوؿ النيب  كىو ىذا ا٢بديث  كالث ين ُب الزىد  الورع
 . كالراب (ّ)«ال يعنيو م ادلرء تركو مان حسن إسالـم»كالث لث:   (ِ)«فيما عند الناس حيب  الناس

  . كنظمه  بعض العلم ء ُب بهتْب فق ؿ:(ْ)«عمال ابلنياتإمنا األ» : قولو
ـــــــــــــــــــــدان كلمـــــــــــــــــــــات ـــــــــــــــــــــدين عن  عمـــــــــــــــــــــارة ال

 
ــــــــــــــــــة   أربــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــالم خــــــــــــــــــري الربي

 اتـــــــــــــــــــــــــــــــــــق الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــبهات ودع مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 

 لـــــــــــــــــــــيس يعنيـــــــــــــــــــــ ، واعملـــــــــــــــــــــن بنيـــــــــــــــــــــة 
ف لطبلؽ   خي ل  بو   كدل تعتد منو بعوضو علهه و بعد أف دخلى زكجتى  الرجلي  قى إذا طلَّ  :لٌ صْ فَ  

                                                           

  سنن الرتمذي  دمحم بن عهسى (  كأخرجو الَبمذم ََِ/ُ  د.ت  )الق ىرة  مؤسسة قرطبة  طبعة ادلسند  أٞبػدأخرجو ( ُ)
 علي بن رعهب بن أٞبد (  ك النس ئي ُِٖٓقم )  ات ب صفة القه مة كالرق ؽ كالورع بر بّبكت -دار إحه ء الَباث

بّبكت    دار الكتب العلهمة  ُطٙبقهق: د. عبد الغف ر سلهم ف البندرم كسهد اسركم حسن    السنن الكربى  ينا٣براس 
  دمحم بن إسح ؽ(  كابن خزدية  َِِٓ( برقم )ِّٗ/ِ  ات ب األرربة ابب ا٢بث على ترؾ الشبه ت )ـُُٗٗ/ىػُُُْ

  د.ت  ات ب الزا ة ابب ذار ٙبرًن بّبكت  ٙبقهق: د. دمحم مصطفى األعظمي طبعة: ا٤بكتب اإلسبلمي  ن خزفةصحيح اب
(  كصححو الشهخ األلب ين ُب مشك ة ا٤بص بهح برقم ِّْٖ( برقم )ٗٓ/ْ) الصدقة ا٤بفركضة على النيب ا٤بصطفى 

(ِّٕٕ.)  

( ُّّٕ/ِ  ات ب الزىد ابب الزىد ُب الدنه  )بّبكت  دار الفكر طبعة  سنن ابن ماجو  دمحم بن يزيد أخرجو ابن م جو ( ِ)
  ُط  ٙبقهق: مصطفى عبد الق در عط   ادلستدرك على الصحيحني  دمحم بن عبد هللا(  كا٢ب ام النهس بورم  َُِْبرقم )

   طبعةاإلفانشعب (  البههقي  ّٕٖٕ( برقم )ّْٖ/ْ  ات ب الرق ؽ )ـَُٗٗ/ىػُُُْبّبكت    دار الكتب العلمهة
(  َُِّٓ( برقم )ّْْ/ٕ) (  د.ت  مكتبة الررد للنشر كالتوزي  ابلرايض ابلتع كف م  الدار السلفهة ببومب م اب٥بند

  (.ْْٗ  د.ت  برقم )مكتبة ا٤بع رؼ للنشر كالتوزي   الرايض كصححو الشهخ األلب ين ُب السلسلة الصحهحة  طبعة

  د.ت  ات ب أبواب السّب ابب فضل ا٢به ء مصر -  دار إحه ء الَباث العريبأادلوط  م لك بن أنسأخرجو م لك  ( ّ)
سنن   دمحم بن عهسى (  الَبمذم َُِ/ُ  د.ت  )الق ىرة  مؤسسة قرطبة  طبعة ادلسند  أٞبػد(  ْٖٗ( برقم )َْٓ/ِ)

  سنن ابن ماجو  يزيد دمحم بن (  ابن م جو ُِّٕ( برقم )ٖٓٓ/ْ  ات ب الزىد )بّبكت -دار إحه ء الَباث  الرتمذي
(  كصححو الشهخ األلب ين ّٕٔٗ( برقم )ُُّٓ/ِ  ات ب الفًب  ابب اف اللس ف عند الفتنة )بّبكت  دار الفكر طبعة

  (.ُّْٖٗب مشك ة ا٤بص بهح برقم )

ب بدء ات    ـُٕٖٗ -ىػَُْٕ بّبكت  لبن ف  ابن اثّب   دار ّ  طصحيح البخاريالبخ رم  دمحم بن إ٠ب عهل  أخرجو ( ْ)
  د.ت   دار إحه ء الَباث طبعة  صحيح مسلم  مسلم(  ُبرقم ) ابب اهف ا ف بدء الوحي إذل رسوؿ هللا  -الوحي

  (.َُٕٗ: األعم ؿ ابلنهة  برقم )ابب قولو  -ات ب اإلم رة
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 جديدو  دل ٙبل إال بعقدو   فإذا انقضت عدهت   كلو أف يراجعه  بغّب رض ى  م  دامت ُب العدة  رجعي
جيوز لو تزكجيه  برض ى  بعقد   فبل رجعة لو  كاذلك إذا طلقه  خ لعن  بعوض  برض ى  ككرل كر ىدين

دل حيل لو إال بعقد جديد؛ ألهن    طبلقه  طلقة قبل الدخوؿكاذلك إف   جديد ُب العدة كبعد العدة
 فعلهه  العدة أربعة أرهر كعشرنا.  فإف م ت عنه  قبل الدخوؿ  ال عدة ٥ب  ُب الطبلؽ قبل الدخوؿ

فقد عصى كال طبلؽ علهو   أك غضبو هللاً  أك علهه  لعنةي  اي ملعونةي  :إذا ق ؿ لزكجتو :لٌ صْ فَ 
  للة. كيتوب إذل هللا كيسأ٥ب  ا

كالطبلؽ ُب  .ؿ علهه  العدةى وًٌ طى  جي معه  فهو؛ لئبل يي دلر هٍ أف يطلقه  ُب طي  :السنة طبلؽي  :لٌ صْ فَ 
رج ء أف تزكؿ نفرة  ؛كلذلك يؤمر برجعته  حٌب تطهر  ف النفس تنفر من ا٢ب ئض؛ ألا٢بهض بدعةه 
ام  كرد ُب    ؿ علهه فإف دل تزكؿ كطلقه  كحسب ذلك الطهر ُب العدة حٌب ال يطو   النفس عنه 

مره فلرياجعها ح  »لعمر هنع هللا يضر:  حديث ابن عمر هنع هللا يضر: أنو طلق امرأتو كىي ح ئض  فق ؿ النيب 
تطهر مث حتي  مث تطهر فإن شاء طلق، وإن شاء أمس  فتل  العدة ال  أمر هللا أن يطلق ذلا 

 . (ُ)«النساء
ىذا   لزمو ذلك  كال ٙبل لو إال بعد زكجو  كاحدةو  مرةو ُب  الثبلثي  الطبلؽي  إذا كق ى  :لٌ صْ فَ 
ا  أك   كعلهو أاثر العلم ء  كال رخصة ُب ذلك   األئمة األربعة مذىبي  إال ٤بن ا ف عقده األكؿ ف سدن

  .بغّب رهود أك تزكج يتهمة دكف البلوغ كأامن تزكج بغّب كرل   :ا ف فهو خبلؼ
كذلك العقد ال يعتد  .ا عندم من يرل بفته كالعقود ا٤بختلفة ُب صحته  اثّبة  فمثل ىذ

؛ مس ئل اثّبة من ىذا الب ب على الوجو ا٤بشركع  كقد كقعت للفته  كيرل أف جيدد لو عقده   بطبلقو
  و ثبلاثفقد كق  عند ح ام ر فعي أف رجبلن طلق زكجتى   فلم يعدكا الطبلؽ؛ ألجل فس د العقد

فرأل بعدـ الطبلؽ لفس د   لك ف سد عند الش فعيكذ  فكشف األمر فوجدى  فزكجه  بوالية كلدى 
 كمذىبي  .كردى  إلهو بعقد آخر  ككق  آلخر أنو ا ف تزكج يتهمة قبل بلوغه   ٍب طلق  العقد

كاثّب من يطلق طلقة ٍب يتم دل بغّب رجعة حٌب   فردى  بعقد جديد آخر  أنو يفسخي  :الش فعي
 كامتث ؿ ىذا اثّب.  كذل عند الش فعيفبل يلزمو إال الطلقة األ  تنقضي العدة ٍب يطلق

                                                           

ات ب    ـُٕٖٗ -ىػَُْٕ بّبكت  لبن ف  ابن اثّب   دار ّ  طصحيح البخاريالبخ رم  دمحم بن إ٠ب عهل  أخرجو ( ُ)
  د.ت   دار إحه ء الَباث طبعة  صحيح مسلم  مسلم(  ِِٓٓالطبلؽ ابب إذا طلقت ا٢ب ئض تعتد بذلك الطبلؽ برقم )

  (.ُُْٕابب ٙبرًن طبلؽ ا٢ب ئض  برقم ) -ات ب الطبلؽ
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فهي ط لق فراحت إذل  أحدو  إذا ا ف للرجل زكجت ف فق ؿ: من راحت منكم  إذل بهتو  :لٌ صْ فَ 
كيعرؼ ذلك  ؛فبل اعتب ر ُب ذلك ٗب  نواه كقت ديهنو بلفظ  بهت ضرهت   أك بهت أحد من أىله 

 فبل ريء علهو.  فإف ا ف ذلك البهت ٩ب  قصد بهمهنو حنث كإال  بسبب ديهنو
ينظر أف الطبلؽ ال يلـز حٌب يض  ديهنو علهه  كيسمهه  اب٠به   كال  ا١به ؿً  بعضي  :لٌ صْ فَ 

 خبلؼ أنو لو طلقه  كىي غ ئبة أك ابلكت بة لزمو ذلك. 
؛ ألف السكر مكتسبالسكراف خبلؼه  ُب طبلؽً  :لٌ صْ فَ  كقهل: ألف  .  كالصحهح أنو الـز

 لكلهة.ال يستغرؽ العقل اب رى كٍ الس  
 -هنع هللا يضر-كنقل عن األكزاعي   فإنو الـز ُب ٝبه  ا٤بذاىب ؛ُب ح ؿ الغهظ كأم  الطبلؽي  :لٌ صْ فَ 

 أنو إذا غلب علهو الغهظ ا ف ا ٤بغمي علهو فبل يلزمو ريء. 
 :كأم  لزمو الطبلؽ  عرؼ لو مذىب كطلقال يصلي كال يزاي كال يي  إذا ا ف الرجلي  :لٌ صْ فَ 

  مذىب التزمو اف ه.
 ابالتف ؽ  كإم متو ج ئزة عند الش فعي. و ال يلزـي الصيب كعتقي  طبلؽي  :لٌ صْ فَ 
  قد رحتي  :ٍب ق لت عند ذلك  فأنت ط لقه  الفبلينَّ  ا٤بك فى  تً حٍ إذا ق ؿ لزكجتو: إف ري  :لٌ صْ فَ 

 . ا٢ب ؿً  كم  ٚبفي قرينةي   دل يلزمو ريء  و اذبونًٌ على ظى  بى لى فإف غى 
ألنو  ؛فمذىب الش فعي يلزمو األقل  أك اثنْب أك ثبلاثن  كاحدةن  ىل طلقى  إذا ركَّ  :لٌ صْ فَ 
؛ (ُ)الدكالبهة ىسمتكىذه ُب مذىب م لك   كالطبلؽ ال يلـز ابلشك  كالزائد مشكوؾ فهو  متحقق

دل ٙبل لو إال   فإذا تزكجه  بعد زكج كطلقه  طلقة  فبل ٙبل لو إال بعد زكج  ألنو يلـز الطبلؽ الثبلث
حيتمل أف   فإف ردى  كطلقه  اثنهة   ؿ أف يكوف ا٤بشكوؾ فهه  طلقتْب كىذه الث لثةالحتم ؛بعد زكج

كىذه األكذل   كُب الث لثة حيتمل أف تكوف األكذل ثبلثة  كقد تكلمت بطلقتْب  تكوف األكذل كاحدة
 كتنقط  الدكالبهة  إال أف يرف  الثبلث فهزكؿ الشك  فبل ٙبل لو إال بعد زكج  فهي ال مرة بطلقة

لهقولن حديثن  لفبلف إال أف يغّب هللا م   :إذا حلف ُب الغهظ  كتتزكج بعد زكج فتبقى ا ٤ببتدأة ابلطبلؽ

                                                           

ذار ُب العدة ٍب إف ق ؿ أبو عبد هللا العبدرم: كإف رك أطلق كاحدةن أك اثنتْب أك ثبلاثن دل ٙبل إال بعد زكج كصدؽ إف  (ُ)
دمحم بن يوسف بن أيب الق سم تزكجه  كطلقه  فكذلك إال أف يبهت ا٤بتهطي ٠بى ىذه ا٤بسألة الدكالبهة. انظر: ا٤بواؽ ا٤ب لكي  

  بّبكت  د.ت  فصل ُب أرا ف دار الكتب العلمهة  طبعة التاج واإلكليل دلختصر خليلبن يوسف العبدرم الغرانطي  
  (.ٖٖ/ْالطبلؽ )
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اف ه    كإف حلف ال بد أف يشتكي فبلانن    هللا م  ُب قلبو فبل يلزمو ُب الهمْب ريءفقد غّبَّ   ُب قلبو
إال أف يطلبو   غهو ُب مذىب م لككال يل  ٍب يعفو ُب مذىب الش فعي  أف يشتكي إذل الوارل أك انئبو

 ضرر يلحقو. ببل  صل بو طلب حقوحيطلبن  
كإف قصد فهي   دل يلزمو ريء  كال يقصد الزكجة  الم  أعهش ُب حراـ  :إذا ق ؿى  :لٌ صْ فَ 

 كقد تقدـ ذار اختبلؼ العلم ء فهو.  مسألة ا٢براـ
ف خي ل  الهمْب تنحل اب٣بل  أبفإف  ؛م  يزكج ابنتو لفبلفو  الثبلثً  ابلطبلؽً  إذا حلفى  :لٌ صْ فَ 

كاذلك ال من دل يتكرر فعلو ابه    ٍب جيدد عقد زكجتو  ٍب يزكج ابنتو للذم حلف علهو  زكجتو
كأم  م  يتكرر   (ِ)كالش فعي (ُ)ىذا مذىب م لك  عط ء ريء ال يتكررإسلعة كررائه  كعتق عبد ك 
  كمذىب الش فعي فهنحل اب٣بل  .ال ينحل اب٣بل  (ّ)فهذا مذىب م لك  ادخوؿ دار كابلـ فبلف

 لك درمهن  فتق  طلقةن  فهقوؿ التزمتي   إف التزمت رل درمهن  ففبلنة ط لق :جنيبأف يقوؿ أل :كصورة ا٣بل 
 ٍب يفعل الوؼ علهو ٍب جيدد عقد زكجتو.   ابئنةن 

 لزمتو :كال قصد  زكج ت  فحلف ابلطبلؽ كدل خيصص كاحدة بلفظ إذا ا ف لو أرب ه  :لٌ صْ فَ 
 فلو أف يعْب كاحدة منهن ابخته ره.   كدل خيصصه  ابلتعهْب إحداان ط لقه  :كإف ق ؿ  الهمْب ُب ا١بمه 

كإف نول كاحدة كقصد   لزمو  كنول ثبلاث  ط لقه  أنتً  ط لقه  أنتً  ط لقه  أنتً  :إذا ق ؿ :لٌ صْ فَ 
 ؟كاحدة ىل يلزمو الثبلث أـ :ففهو خبلؼه  كإف دل ينوً   لزمو كاحدة  ابلتكرار التأاهد

                                                           

/ ِـ  ُْٗٗ -ىػُُْٓ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ُ  ط ادلدونةانظر: األصبحي ا٤بدين  م لك بن أنس بن م لك   (ُ)
  النوادر والزايدات على ما يف ادلدونة من غريىا من األمهات  كأبو دمحم القّبكاين  عبد هللا بن أيب زيد  ُِٓ  َِٓ

ر دمحم حجي  كاألست ذ دمحم عبد العزيز الدابغ كالداتور عبد هللا ا٤برابط الَبغي ٙبقهق: الداتور عبد الفت ح دمحم ا٢بلو كالداتو 
  كالثعليب َِْ/ ْـ  ُٗٗٗ  دار الغرب اإلسبلمي  بّبكت  ُكاألست ذ دمحم األمْب بو خبزة كالداتور أٞبد ا٣بط يب  ط 

  دار ابن حـز ُ إبراىهم بوركبهة  ط  ٙبقهق: علي دمحمعيون ادلسائلالبغدادم  الق ضي عبد الوى ب بن علي ا٤ب لكي  
 . ُّْـ  ص ََِٗ -ىػَُّْللطب عة كالنشر كالتوزي   بّبكت  

ا٤ب كردم  علي بن دمحم بن   ك ِِِ/ ٓـ  َُٗٗ -ىػَُُْ  دار ا٤بعرفة  بدكف طبعة  األمانظر: الش فعي  دمحم بن إدريس   (ِ)
  دار ُقهق: على دمحم معوض كع دؿ أٞبد عبد ا٤بوجود  ط   ٙباحلاوي الكبري يف فقو اإلمام الشافعيدمحم بن حبهب  

التنبيو يف   كالشّبازم  أبو إسح ؽ إبراىهم بن علي بن يوسف  ّّ/ َُـ  ُٗٗٗ -ىػُُْٗالكتب العلمهة  بّبكت  
 .ُُٕ  دار الكتب  الرايض  بدكف طبعة كاتريخ  ص الفقو الشافعي

 انظر ا٢ب رهة قبل الس بقة.( ّ)
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أم مسألة ُب أف يقلد من ر ء من األئمة  (ُ)العلم ء أف ا٤بقلد لو من مذىبً  الصحهحي  :لٌ صْ فَ 
 كا٤بذاىب األربعة على ا٢بق.  ر ء

أطلقك كال أطلقه  نول  :فق ؿ  طلق ضرٌب :نىإذا ا ف لو زكجت ف فق لت إحدا :لٌ صْ فَ 
 دل يلزمو ريء.  انقط ع الطبلؽ بذلك التهديد كدل ينوً 

دل جيز  كأعطهتموين م  أعطهت فهي ط لق  إف تراتم م  يلزمِب :إذا ق ؿ ألىل زكجتو :لٌ صْ فَ 
فإف فعلوا كق  الطبلؽ  كال يعترب رجوعهم   إال أف تكوف ررهدة فَبضى بذلك  ٥بم أف يعطوا ذلك

 بعد ذلك.
ـً  إذا حلفى  :لٌ صْ فَ  مْب   حٌب أتزكج علهك ٍب نسي الهىذا البهتى  أدخلي  : م  عدتي اب٢برا

 كمسألة ا٢براـ قد تقدمت.  أنو ال حينث :ف لصحهح من أاثر العلم ء  كدخل قبل أف يتزكج
دل يلزمو   من ثويب أك ٫بوه أك راوب فرسي أك صحبة الفته ف الطبلؽي  عليَّ  :إذا ق ؿ :لٌ صْ فَ 

 بذلك ريء أصبلن.
  حٌب يشَبم ٥ب  أف ابنتو ال يدخل علهه  زكجه ؛الثبلثً  ابلطبلؽً  الرجلي  إذا حلفى  :لٌ صْ فَ 

فإف دخل كدل   ٥بم  لزمت الهمْبي  ئ  شَبم ٥ب  رهنأنت بو م   كالذم حلفتى  :فق ؿ أبو الزكجً   ج رية
فهجوز عند الش فعي إذا حلف م  يشَبم يوال   ث كالدهنً كإف ارَبل حى   ا١ب رية حنث كالدى  يشَبً 

 غّبه  يشَبم كال حينث.
ا إذا ق ؿ :لٌ صْ فَ    يلـز بو طبلؽ فهذا هتديد ككعهد ال ؛كااتب ٥ب  براءة ةن فبلن قي لًٌ طى أي : غدن

قوؿ  :كُب مذىب م لك .أنو ال يلـز :ف لصحهح  كدل يلفظ ابلطبلؽ كصٌمم كاختلفوا فهمن طلق بقلبو 
فبل   أف الطبلؽ من أعم ؿ اللس ف :كحجة الصحهح  ام  يكوف مؤمنن  كا فرنا ابالعتق د  ؛ابللزـك

 ح.يكفي بو القصد اعقد النك  
كإف طلق بعد العدة كدل   لزمو ذلك  ُب العدة ٍب طلقى   رجعهةن  إذا طلق زكجتو طلقةن  :لٌ صْ فَ 

كال يصح الرجعة عند الش فعي إال   هن  ص رت أجنبهة ابنقض ء العدةأل ؛دل يلزمو ذلك  يراج  ُب العدة

                                                           

 ين: أم  التقلهد فأصلو ُب اللغة مأخوذه من القبلدة  الٍب يقلد غّبه هب  كمنو تقلهد ا٥بول  فكأف ا٤بقلد جعل ذلك ق ؿ الشوا( ُ)
 ا٢بكم  الذم قلد فهو اجملتهد ا لقبلدة ُب عنق من قلده.

حتقيق احلق  إى إرشاد الفحول  دمحم بن علي بن دمحمكُب االصطبلح: ىو العمل بقوؿ الغّب من غّب حجة. انظر: الشوا ين  
  (.ِّٗ/ِ  د.ت  )افر بطن    دمشق  دار الكت ب العريبطبعة: الشهخ أٞبد عزك عن ية  ٙبقهق:  ل،من علم األصو 
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 ف رجعة  ا   كمذىب م لك إف نول الرجعة  يصح ابلقوؿ أك الفعل :كمذىب أيب حنهفة  ابلقوؿ
 ا ٤بب ررة كالوطء.

 لزمو ُب ال كاحدة ثبلث طلق ت.  ثبلاث   فق ؿ: أنًب طوالقي إذا ا ف لو نسوةه  :لٌ صْ فَ 
  ؛كىي ان ية عن الطبلؽ كا٣ببلؼ  معن ه القط  تَّ ف لب ةه تَّ إذا ق ؿ لزكجتو أنت بػى  :لٌ صْ فَ 

فتكوف رجعهة  أك   ٙبلهل الوطءكىل ا٤براد ابلقط  قط    القط  تَّ ا ٣ببلؼ ُب مسألة ا٢براـ  فإف الب
 فتكوف ثبلث طلق ت. ؛أك قط  آاثر النك ح  فتكوف ابئنةن  ؛قط  العصمة

فإنو يطأ     فإف ا نت ديهنو بطلقة كاحدةو إذل سنةو يطأ زكجتى  : الابلطبلؽً  إذا حلفى  :لٌ صْ فَ 
كإف    الوطءكيكمل   كبنهتو من غّب لفظ عند م لك كأيب حنهفة  كيراج  بعد مغهب ا٢بشفة بلفظة

ف ٫بلت الهمْب ؛ ٍب جدد العقد   خ ل   ا نت ديهنو ابلثبلث أك بطلقة كقد تقدمت قبله  طلقت ف
خي ل  بلفظ ا٣بل  أك الفسخ على : كإف ا نت قد بقهت معو بطلقة كاحدة  على مذىب الش فعي

ه  كإف تراى   لقةالهمْب كال ٙبسب ط لٌ حى نٍ تػى فػى  ؛الش فعي قورل حدكأ  مذىب ابن عب س كأٞبد بن حنبل
 أربعة أرهر. له ٥ب  أجى  بى رً ضي  (ُ)كط لبتو ابإليبلء ةن نى سى 

فلم  أصبح   منهن فدافعتو كاحدةن  فجذبى  ٦بتمع تو  فوجد نس ءهى  رو فى من سى  ـى دً إذا قى  :لٌ صْ فَ 
فإف غلب على ظنو كاحدة منهن بعهنه  لزمو  ؛ثبلاثن فأنكرف الهن ق ؿ الذم دفعتِب منكن ط لقه 

كقد تقدـ كالذم   ُب الطبلؽ فهو رك    كإف دل يغلب على ظنو كاحدة منهن كأركل   فهه الطبلؽي 
ألف فعله  ال يدؿ على اراىهة  ؛ال يلزمو فهه  طبلؽ -كىي انئمة ال تشعر -يظهر أف الذم تدافعو

 كال يوجب مدافعته  غهظن .
عِب ال أقسم لك م  ي  كلهلة فم لك عندم يوـه  ؾً رى هٍ لزكجتو: إف أخذٌب مى  إذا ق ؿى  :لٌ صْ فَ 
كإف ق ؿ:   ك٥ب  أف تط لب ٗبهرى  كتطلب القسمة ُب ا٤ببهت  دل يلزمو ريء الطبلؽى  كدل ينوً   نس ئي

                                                           

 ق ؿ ابن قدامة: اإليبلء ُب اللغة ا٢بلف يق ؿ: آذل يورل إيبلءن كألهو كٝب  األلهة األالاي.( ُ)
 ق ؿ الش عر:

 منو األلهة برتإذا صدرت   قلهلي األالاي ح فظ لهمهنو 
كيق ؿ: أتذل يتأذل كُب ا٣برب من يتأؿ على هللا يكذبو  فأم  اإليبلء ُب الشرع: فهو ا٢بلف على ترؾ كطء ا٤برأة كاألصل فهو قوؿ 

  هللا بن أٞبد بن دمحم موفق الدين عبد. انظر: ابن قدامة ا٤بقدسي  ﴾ ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ     ٹ   ٹٹ﴿هللا تع ذل: 
  (.َّٓ/ٖ  د.ت  )تبة الق ىرةمكطبعة  ادل ين،
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 .ظ ىره  فهذا طبلؽه  :بهِب كبهنك ىو فراؽي 
ق زكجتو طلقة أك طلقتْب كانقضت عدهت  ٍب تزكجت زكجن  آخر فطلقه   أك إذا طلَّ  :لٌ صْ فَ 

ال  :كعند أيب حنهفة  فإهن  تبقى معو على م  بقي من الطبلؽ ؛كؿم ت عنه  فتزكجه  زكجه  األ
 ٙبسب الطلقة األكذل كتبقى معو على ثبلث طلق ت.

من الزكجة أك من أجنيب أيخذه الزكج أك يلتـز لو ذلك ُب  ضو وى على عً  قى إذا طلَّ  :ا٣بل ي  :لٌ صْ فَ 
فهم   (ِ)كالش فعي (ُ)ُب مذىب م لك ا٫بلت الهمْب  الوؼ علهو قبل ردى  كفعلى  كإذا خ ل ى   الذمة

ا٫بلت عند   كتنحل عند الش فعي فهم  يتكرر أيضن  قبل أف يفعل الوؼ علهو  كقد تقدـ  ال يتكرر
 ابه  ريء أك ررائو أك ىبتو أك تزكيج فبلنة لفبلف.   ؛كقد تقدـ ذار م  يتكرر  الش فعي
فهو   من ثبلث للحر كطلقتْب للعبد أقل ؛بغّب عوضو  و بعد الدخوؿً زكجتى  إذا طلقى  :لٌ صْ فَ 

 رجعي  كإف انقضت العدة قبل الرجعة دل ٙبل إال بعقد جديد على الوجو ا٤بشركع. طبلؽه 
ـه  عليَّ  أنتً  :إذا ق ؿ :لٌ صْ فَ  ـً  وه غٍ لى  رً هٍ الشَّ  ري اٍ فذً   إذل رهرو  حرا كإذا ق ؿ:  .كقد تقدـ  ُب ا٢برا
لزمتو الكف رة   كإف نول بو الظه ر  لزمو  الطبلؽ فإف نول بو  اأمي أك مثل أمي كأخٍب  أنت عليَّ 

. كىي خولة بنت م لك ابن ثعلبة (ّ)﴾ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ﴿ا٤بذاورة ُب قولو تع ذل: 
كا نت ا١ب ىلهة حيرموف ابلظه ر ٙبردين    اظهر أمي  عليَّ  أنتً  :ق ؿ ٥ب   كزكجه  أكس بن الص مت

. اآلايت كقد تقدـ ذار (ْ)﴾ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑک﴿ولو تع ذل: اف رتو ُب ق  فجعل هللاي  ؛مؤبدنا
                                                           

/ ِـ  ُْٗٗ -ىػُُْٓ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ُ  ط ادلدونةانظر: األصبحي ا٤بدين  م لك بن أنس بن م لك   (ُ)
  النوادر والزايدات على ما يف ادلدونة من غريىا من األمهات  كأبو دمحم القّبكاين  عبد هللا بن أيب زيد  ُِٓ  َِٓ

عبد الفت ح دمحم ا٢بلو كالداتور دمحم حجي  كاألست ذ دمحم عبد العزيز الدابغ كالداتور عبد هللا ا٤برابط الَبغي  ٙبقهق: الداتور
  كالثعليب َِْ/ ْـ  ُٗٗٗ  دار الغرب اإلسبلمي  بّبكت  ُكاألست ذ دمحم األمْب بو خبزة كالداتور أٞبد ا٣بط يب  ط 

  دار ابن حـز ُ  ٙبقهق: علي دمحم إبراىهم بوركبهة  طعيون ادلسائلي  البغدادم  الق ضي عبد الوى ب بن علي ا٤ب لك
 .ُّْـ  ص ََِٗ -ىػَُّْللطب عة كالنشر كالتوزي   بّبكت  

ا٤ب كردم  علي بن دمحم بن   ك ِِِ/ ٓـ  َُٗٗ -ىػَُُْ  دار ا٤بعرفة  بدكف طبعة  األمانظر: الش فعي  دمحم بن إدريس   (ِ)
  دار ُ  ٙبقهق: على دمحم معوض كع دؿ أٞبد عبد ا٤بوجود  ط كبري يف فقو اإلمام الشافعياحلاوي الدمحم بن حبهب  

التنبيو يف   كالشّبازم  أبو إسح ؽ إبراىهم بن علي بن يوسف  ّّ/ َُـ  ُٗٗٗ -ىػُُْٗالكتب العلمهة  بّبكت  
 .ُُٕ  دار الكتب  الرايض  بدكف طبعة كاتريخ  ص الفقو الشافعي

  .ُدلة: اآلية سورة اجمل ( ّ)

  .ّسورة اجمل دلة: اآلية ( ْ)
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 الظه ر.
على فعل ريء فهفعلو لهسلم  أك حبسو  أك قتلو  بضربو  اإلنس في  ؼى وَّ خييى  فاإلاراه  أ :لٌ صْ فَ 

أف اإلاراه أف حيمل اإلنس ف كيلقى ُب دار فبل يعد  :فةهكمذىب أيب حن  ىذا مذىب م لك و من
: لسبلمة نفسو ا ٨بت رن  فأم  من حلفى  ؛ف ا ف قد حلف ال يدخل ىذه الدارإ -ذلك منو دخوالن 

امذىب  كالث ين  أحدمه  امذىب م لك :كُب مذىب الش فعي قوالف .عند أيب حنهفة فلهس ٗبكرهو 
إن هللا تعاى باوز عن »:  دل حينث لقوؿ النيب  كإذا حلف ال يفعل رهئن  ففعلو مكرىن   أيب حنهفة

 . كاذلك من حلف مكرىن  فبل ديْب.(ُ)«والنسيان وما استكرىوا عليوأم  اخلطأ 
ـه  عليَّ  إذا ق ؿ: أنتً  :لٌ صْ فَ  ىي   أنت حراـ :كقولو  فقولو: حٌب أتزكج لغوه  حٌب أتزكجى  حرا

فهي اهمهنو   ل الطبلؽى ا٢براـ البد أف أتزكج  كنوى  عليَّ  :فإف ق ؿ  ا٤بسألة ا٤بختلف فهه  ُب ا٢براـ
عن  ينعزؿي  :(ِ)م لكو  كمذىبي  .فهطلق عند موتو ؛كال يتحقق ا٢بنث إال ٗبوتو  د أف أتزكجابلطبلؽ الب

 اذا كاذا.  لهفعلى  فى لى من حى  ل  كاذلك اي   كطئه  حٌب يتزكج
م تت  كعوض أكالدى  صداقه  أعه انن  كبقهت تلك األعه ف الٍب  لو زكجةه  ُب رجلو  :لٌ صْ فَ 

 رت ملكهم دكنو إال أنو ينبغي حْب ملك أكالده تلك فإمن  ص ؛ملكه  ألكالده ُب صداؽ أمهم
فبل   لئبل تدعي كرثتو الث نهة أف ىذه األعه ف ابقهة على ملكو ؛كالن دي على ذلك عي  أف يشهدى  :األعه ف

 .يفهد دعواه التملهك إال ببهنةو 
كُب   فعيعلهو عند الش  بلس نو فبل طبلؽى  و كدل ينطقٍ بقلبً  وي زكجتى  الرجلي  قى لَّ إذا طى  :لٌ صْ فَ 
 .علهوً  أنو ال طبلؽى  الصحهحي  :قوالف م لكو  مذىبً 

دل يلـز كلده أف يوُب    كدل يَبؾ كف ءن اؽً دى الصَّ  غّبي  نه يٍ كدى  اؽه دى   كعلهو صى رجله  إذا م تى  :لٌ صْ فَ 
كإذا أعطى ألكالده م الن ُب صداؽ   رهئن  إال بعد كف ء الدين دل أيخذ الوارثي  :عنو رهئن   فإف ترؾ م الن 

                                                           

  .ََُتقدـ ٚبرجيو ُب ص( ُ)

/ ِـ  ُْٗٗ -ىػُُْٓ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ُ  ط ادلدونةانظر: األصبحي ا٤بدين  م لك بن أنس بن م لك   (ِ)
  ٙبقهق: ة من غريىا من األمهاتالنوادر والزايدات على ما يف ادلدون  كأبو دمحم القّبكاين  عبد هللا بن أيب زيد  ِٕٖ

الداتور عبد الفت ح دمحم ا٢بلو كالداتور دمحم حجي  كاألست ذ دمحم عبد العزيز الدابغ كالداتور عبد هللا ا٤برابط الَبغي كاألست ذ 
دمحم   كاللخمي  علي ُٕٓ/ ٓـ  ُٗٗٗ  دار الغرب اإلسبلمي  بّبكت  ُدمحم األمْب بو خبزة كالداتور أٞبد ا٣بط يب  ط 

 -ىػُِّْ  كزارة األكق ؼ كالشئوف اإلسبلمهة  قطر  ُٙبقهق: الداتور أٞبد عبد الكرًن ٪بهب  ط  التبصرة،الربعي  
 .ِّٕٗ/ ٔـ  َُُِ
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  إذا  كأمٌ   دل يلـز أكالده األكلهْب أف يوفوا عنو رهئن   كم ت كدل خيلف رهئن   ٍب تزكج امرأة أخرل  همأم
فإف ذلك  ؛كال لو غّب الذم أعط ىم  أحدمه  أك أكالدى  ابلوف ء صَّ خى فى  :المرأتْب ا ف علهو صداؽه 

كلو أمواؿ   إذا ا ف أعط ىم ذلك:  ينفرد األكالد بو كإمنَّ   كيتخ صموا فهو على قدر الصداقْب  مردكد
 كال يلزمهم ريء. لؤلكالد  وفإن  ف كم ت كعلهو صداؽ أك صداق  ٍب نفدت
ألف األصل بق ء العصمة كدكاـ  ؛يق  بو طبلؽه  العلم ء ال عند أاثرً  ُب الطبلؽً  ك  الشى  :لٌ صْ فَ 

ـي  ؛عظهمه  نو اببه فإ كأم  الورعي   فبل يلـز الطبلؽ إال أبمر متهقن  اإلابحة ابلنك ح اقق  ق ؿ اإلم 
ُب  كاألصلي   وا ُب ابب من ا٢براـعأف يق ٨ب فةى  ؛من ا٢ببلؿً  ابن اب أدرات قومن  يَباوف سبعْبى  :هنع هللا يضر م لكي 

 م  تتهقنو. م  تشك فهو كخذٍ  اترؾٍ  :. كمعن ه(ُ)«ريب ا ال يَ إى مَ  ريب ُ يَ  امَ  عْ دَ »:  النيب ىذا قوؿً 
 واقه  لظلمصدى  تٍ اى رى ت كتػى لى عى فإف فػى  ؛ه صداقى  و حٌب تَبؾى ر زكجتى جل أف يض رً للر  ال حيل   :لٌ صْ فَ 
ابؽ علهو  كلو   كالصداؽً   كال حيلف ىو كال ٙبلف ىي على الكراىهة  ُب ذمتو   ف لصداؽي كمض ررتوً 

 . فإف دل تَباو فله  طلب حقه  كلو ا نت ا رىةن  ؛إال أف تَباو لكراىهته  فهو  ا نت ا رىةن 
فإف نول بو   رل بزكجةو  كال أنتً   م  أان لك بزكج  عنك إذا ق ؿ لزكجتو أان خ رجه  :لٌ صْ فَ 
كلو أف   كاحدة فهو على نهتو كإف نول بو طلقةن   فبل ٙبل لو إال بعد زكج ؛ذلك وي لزمى  الثبلثى  الطبلؽى 

 إال بعقدو كال ٙبل لو   كتلزمو طلقة اثنهة ُب قوؿ آخر  (ِ)يراجعه  على أحد قولْب من مذىب م لك
  .ىذا مذىب م لك  آخرى  ُب قوؿو  الثبلثي  كيلزمو الطبلؽي   جديدو 

فهي  الثبلثى  كدل ينوً  كإف نول الطبلؽى  ءه دل يلزمو ري إف دل ينو الطبلؽى  :(ّ)كمذىب الش فعي
                                                           

  .َُٔتقدـ ٚبرجيو ص( ُ)

/ ِـ  ُْٗٗ -ىػُُْٓ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ُ  ط ادلدونةانظر: األصبحي ا٤بدين  م لك بن أنس بن م لك   (ِ)
  النوادر والزايدات على ما يف ادلدونة من غريىا من األمهات  كأبو دمحم القّبكاين  عبد هللا بن أيب زيد  َِٗ  ُٖٗ

ٙبقهق: الداتور عبد الفت ح دمحم ا٢بلو كالداتور دمحم حجي  كاألست ذ دمحم عبد العزيز الدابغ كالداتور عبد هللا ا٤برابط الَبغي 
  ُِٓ  ُُٓ/ ٓـ  ُٗٗٗ  دار الغرب اإلسبلمي  بّبكت  ُكالداتور أٞبد ا٣بط يب  ط  كاألست ذ دمحم األمْب بو خبزة
  كزارة األكق ؼ كالشئوف اإلسبلمهة  ُٙبقهق: الداتور أٞبد عبد الكرًن ٪بهب  ط  التبصرة،كاللخمي  علي دمحم الربعي  

 .ِْْٕ/ ٔـ  َُُِ -ىػُِّْقطر  

  كا٤ب كردم  علي بن ِٖٕ/ ٓـ  َُٗٗ -ىػَُُْ  دار ا٤بعرفة  بّبكت  األمس  الش فعي  دمحم بن إدريس بن العب انظر: ( ّ)
  ُ  ٙبقهق: على دمحم معوض كع دؿ أٞبد عبد ا٤بوجود  ط احلاوي الكبري يف فقو اإلمام الشافعيدمحم بن دمحم بن حبهب  

م بن علي بن يوسف    كالشّبازم  أبو إسح ؽ إبراىهُِٖ/ َُـ  ُٗٗٗ -ىػُُْٗدار الكتب العلمهة  بّبكت  
 .ُِ/ ّ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ادلهذب يف فقو اإلمام الشافعي
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ـي  :وكىذه مثل قولً   رجعهةه  طلقةه  ـه  كىي عليَّ   يلزموي  ا٢برا  .حرا
  يعً جٍ رى  ف لطبلؽي     بوخي لً  منو بعوضو  هب  كدل تعتدَّ  د أف دخلى و بعزكجتى  الرجلي  قى لَّ إذا طى  :لٌ صْ فَ 

برض ى   آخرى  لو إال بعقدو  لَّ فإذا انقضت عدهت  دل ٙبىً  ؛كلو أف يراجعه  بغّب رض ى  م  دامت ُب العدة
  ى  بعقدو ه  برضى لو تزكجيي  كإمن  جيوزي   ال رجعة لو   بعوضو عن لٍ كاذلك إذا طلقه  خي   ككرل كر ىدين

كإذا م ت عنه  قبل   علهه  ال عدةى  الدخوؿً  قبلى  ه  طلقةن كاذلك إذا طلقى   ُب العدة كبعد العدة ديدو ج
 كعشر له ؿ. الدخوؿ فعلهه  العدة أربعة أرهرو 

من ا٢بهض  ٍب تطهرى  حٌب ٙبهضى  أف يطلق ا٤برأة فإنو يصربي  إذا أراد الرجلي  :السنةً  طبلؽي  :لٌ صْ فَ 
أف يطلقه  كىي  :البدعةً  كطبلؽي   علهه  العدةى  ؿى وًٌ طى كا٤براد بذلك لئبل يي   أف جي معه  ه  قبلى فهطلقى 
 قبلى  قى فإف ر ء أمسك كإف ر ء طلَّ  ؛ٍب تطهرى  ٍب ٙبهضى  برجعته  حٌب تطهرى  رى مً أي  لى عى فإف فػى  ؛ح ئض
ر٘بعه  فإذا ا  نفسو منه  ُب ا٢بهضً  أنو قد تنفري  :ُب ذلك ر  كالسً   (ُ)ام  كرد ُب حديث عمر   ا١بم عً 

 .٥ب  من العدةً  بى سى حٍ لهي  هرو طلقه  ُب طي  كإف بقهت الكراىهةي   فزالت النفرة فهو ا٤بقصود  حٌب تطهر
 فى لى حى أىله  ف مشتغلة ٖبدمةً   مفرطة ُب أرغ لو و ُب بهتوً زكجتى  الرجلي  إذا كجدى  :لٌ صْ فَ 
 ؛٥بم كأق متٍ  إلههم بعد ذلك كمضتٍ  ٍب غضبتٍ   م  دامت ُب ٧بلو ال تطحن ألىله  :ابلطبلؽ

 .فطحنت دل حينثٍ 
ـي   سقطت الكف رةي  على الفورً  إذا حلفى  :لٌ صْ فَ ] طبلقن  دل  فإف دل ينوً   فإنو ان يةه  كأم  ا٢برا

  .ابئنة طلقةه  :كقهل .يلزمو طلقة رجعهة (ُ)كعند م لك  (ّ)كأيب حنهفة (ِ)عند الش فعي يلزمو طبلؽه 
                                                           

  ات ب ـُٕٖٗ -ىػَُْٕ بّبكت  لبن ف  ابن اثّب   دار ّ  طصحيح البخاريأخرجو البخ رم  دمحم بن إ٠ب عهل  ( ُ)
 فؤاد عبد الب قي  دار إحه ء   ٙبقهق: دمحمصحيح مسلم(  كالنهس بورم  مسلم بن ا٢بج ج  ُِٓٓالطبلؽ  ابب منو  )

الَباث العريب  بّبكت  ات ب الطبلؽ  ابب ٙبرًن طبلؽ ا٢ب ئض بغّب رض ى  كأنو لو خ لف كق  الطبلؽ كيؤمر برجعته   
مره فلرياجعها مث ليمسكها ح  تطهر، مث حتي  مث تطهر، مث إن شاء أمس  بعد، وإن »( كلفظو عند البخ رم: ُُْٕ)

 .«فس، فتل  العدة ال  أمر هللا أن تطلق ذلا النساءشاء طلق قبل أن 

  كا٤ب كردم  علي بن ِٖٕ/ ٓـ  َُٗٗ -ىػَُُْ  دار ا٤بعرفة  بّبكت  األمالش فعي  دمحم بن إدريس بن العب س  انظر:  (ِ)
  ُا٤بوجود  ط    ٙبقهق: على دمحم معوض كع دؿ أٞبد عبداحلاوي الكبري يف فقو اإلمام الشافعيدمحم بن دمحم بن حبهب  

  كالشّبازم  أبو إسح ؽ إبراىهم بن علي بن يوسف  ُِٖ/ َُـ  ُٗٗٗ -ىػُُْٗدار الكتب العلمهة  بّبكت  
 .ُِ/ ّ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ادلهذب يف فقو اإلمام الشافعي

 -ىػُّّْ  دار ابن جـز  بّبكت  ُ  ٙبقهق: الداتور دمحم بوينوا لن  ط األصلانظر: الشهب ين  دمحم بن ا٢بسن بن فرقد   (ّ)
  ٙبقهق: الداتور عصمت هللا شرح سلتصر الطحاوي  كأبو جعفر الطح كم  أٞبد بن دمحم بن سبلمة  ُْٓ/ ْـ  َُِِ
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م  ا ف  الرجعهةي  كالطلقةي   آخرى  لو بعقدو  ل    أهن  ٙبىً هى مي كٍ كحي  :ابئنةه  بعد الدخوؿً  بعوضو  كالطلقةي 
إف ا ف بلفظ  :كأم  ا٣بل ي   ابقهةن  م  دامت العدةي  ه  أف لو الرجعةى مي كٍ كحي   عوضو  الدخوؿ بغّبً  بعدى 

كمذىب الش فعي   فمذىب م لك كأيب حنهفة أنو طبلؽه  :ففهو خبلؼه   كقصد بو الطبلؽى  الطبلؽً 
  .(ِ)بن حنبل أٞبدي  بغّب طبلؽ  كبو أخذى  أنو فسخه  - تع ذل عنهم رضي هللا-كابن عب س 

 بغّبً  فإنو خي ل ي   إال طلقة كاحدة كدل يبقى  ابلطبلؽً  فى لى ٤بن حى  عظهمه  فهو فرجه  كىذا مذىبه 
ه  أك خلعتي  :فهقوؿ  درىم فهو كلك عليَّ   ه نك حى  أك افسخٍ  كى تى اخل  زكجى  :لو كىو يقوؿي   طبلؽو 

كيقبل الوؼ   طلقة بي سى كال ٙبيٍ  النك حي  ه  كينفسخي فسى نى  كي فتملً   فضةو    على درىمً هى نك حى  فسختي 
 .ىذه ف ئدة ُب ىذا ا٤بذىب  ابقهة كتبقى الطلقةي  العقدى  كجيددي   علهو

لو إال بعد زكج ُب ا٤بذاىب  لَّ دل ٙبىً  نثى كاحدة كحى  ُب لفظةو  الثبلثً  ابلطبلؽً  إذا حلفى  :لٌ صْ فَ 
  .األرب 

 مثل نك ح أىل الب دية إذا دل يكن على الوجوً  ؛علهو من نك حو ف سد فبل طبلؽى كأم  
 .ا٤بشركعً 

فبل   ه فإذا أراد أف يتزكجى   فقد ابنت منو ؛كاحدةن  طلقةن  و بعوضو زكجتى  الرجلي  قى إذا طلَّ  :لٌ صْ فَ 
فعلهه    الدخوؿً  قبلى  كإذا م تى   علهه  فبل عدةى   الدخوؿً  ه  قبلى فإذا طلقى  ؛جديدو  لو إال بعقدو  ل  ٙبىً 

 كعشرنا. أرهرو  العدة أربعةى 
و لقول فعند الش فعي ال يلزمو ريءه   فهي ط لقي  فبلنةى  إذا تزكجتي  :الرجلي  إذا ق ؿى  :لٌ صْ فَ ]

                                                           

  دار ُعن يت هللا دمحم كاألست ذ الداتور س ئد بكداش كالداتور دمحم عبهد هللا خ ف كالداتور زينب دمحم حسن فبلتة  ط 
  التجريد  كالقدكرم  أٞبد بن دمحم بن أٞبد  ُٗٓ/ ٓـ  ََُِ -ىػُُّْمهة كدار السراج  بّبكت  البش ئر اإلسبل

  دار ِٙبقهق: مراز الدراس ت الفقههة كاالقتص دية األست ذ الداتور دمحم أٞبد سراج كاألست ذ الداتور علي ٝبعة دمحم  ط 
 .ِْٖٗ/ َُـ  ََِٔ -ىػُِْٕالسبلـ  الق ىرة  

/ ِـ  ُْٗٗ -ىػُُْٓ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ُ  ط ادلدونةصبحي ا٤بدين  م لك بن أنس بن م لك  انظر: األ (ُ)
  ٙبقهق: النوادر والزايدات على ما يف ادلدونة من غريىا من األمهات  كأبو دمحم القّبكاين  عبد هللا بن أيب زيد  ِٕٖ

ست ذ دمحم عبد العزيز الدابغ كالداتور عبد هللا ا٤برابط الَبغي كاألست ذ الداتور عبد الفت ح دمحم ا٢بلو كالداتور دمحم حجي  كاأل
  كاللخمي  علي دمحم ُٕٓ/ ٓـ  ُٗٗٗ  دار الغرب اإلسبلمي  بّبكت  ُدمحم األمْب بو خبزة كالداتور أٞبد ا٣بط يب  ط 

 -ىػُِّْئوف اإلسبلمهة  قطر    كزارة األكق ؼ كالشُٙبقهق: الداتور أٞبد عبد الكرًن ٪بهب  ط  التبصرة،الربعي  
 .ِّٕٗ/ ٔـ  َُُِ

 .ُُٓ  ُْْتقدـ ٚبريج ىذه األقواؿ ٝبهع  ُب ص ( ِ)
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: «كال جيوز لو أف   يلزمو الطبلؽ (ِ)كمذىب أيب حنهفة  (ُ)«ال طالق إال دلن أخذ ابلساق
كمذىب   لو أف يتزكج منهم جيوزي   قلهبلن  كإذا نزؿ عندىم قوـه    علهه يتزكج من تلك القبهلة الٍب حلفى 

 .(ّ)كعلى الث ين يلزمو[  ال يلزمو الطبلؽ على القوؿ األكؿ :م لك قوالف
 (ٕ) إال أف يكوف انسهن   (ٔ)حينث  علهو (ٓ)]ٍب سلم[ (ْ) إذا حلف أنو ال يكلم رخصن  :لٌ صْ فَ 
كىو فههم  (ٗ)فسلم علههم[  على ]ٝب عة فإف مرٌ حينث ُب مذىب الش فعي   (ٖ)فإنو ال  للهمْب

 دل حينث. (ُُ)]ُب خ طره[ (َُ)ستثن ه[ ]ف
  لسكر سهئةاألف  ؛أنو يلزمو الطبلؽ :طبلؽ السكراف فهو خبلؼ  كالصحهح :لٌ صْ فَ ]

كالطبلؽ ُب الغهظ الـز ُب ا٤بذاىب األرب   كنقل عن األكزاعي: أنو ادعى على الغهظ حٌب زاؿ عقلو 
بد أف  بد أف تعطهِب اذا كاذا  أك ال ]ال من حلف على إنس ف بطبلؽ  أك غّبه ال .(ُِ)دل يلزمو[

فقد   علهو   فإف فقد م  حلفى   فإف أحنثو دل يكن علهو إٍبه دٌو عى تػى مي  تعطي  أك تفعل اذا كاذا  ف ٢ب لفي 

                                                           

  تقدـ ٚبرجيو.( ُ)

 -ىػُّّْ  دار ابن جـز  بّبكت  ُ  ٙبقهق: الداتور دمحم بوينوا لن  ط األصلانظر: الشهب ين  دمحم بن ا٢بسن بن فرقد   (ِ)
  ٙبقهق: الداتور عصمت هللا شرح سلتصر الطحاوي  أٞبد بن دمحم بن سبلمة    كأبو جعفر الطح كمُْٖ/ ْـ  َُِِ

  دار ُعن يت هللا دمحم كاألست ذ الداتور س ئد بكداش كالداتور دمحم عبهد هللا خ ف كالداتور زينب دمحم حسن فبلتة  ط 
  التجريدبن دمحم بن أٞبد    كالقدكرم  أٞبد ُُْ/ ٓـ  ََُِ -ىػُُّْالبش ئر اإلسبلمهة كدار السراج  بّبكت  

  دار ِٙبقهق: مراز الدراس ت الفقههة كاالقتص دية األست ذ الداتور دمحم أٞبد سراج كاألست ذ الداتور علي ٝبعة دمحم  ط 
 .ْٖٕٓ/ ٗـ  ََِٔ -ىػُِْٕالسبلـ  الق ىرة  

  لهس ُب: )ب(.( ّ)

  .«رجبل»ُب )ب(: ( ْ)
  «.فسلم»ُب )ب(: ( ٓ)

  «.حنث»ُب )ب(: ( ٔ)

 «.س ىه  قد نسى»ُب )ب(: ( ٕ)
  «.دل»ُب )ب(: ( ٖ)
  «.قـو ىو فههم فسلم علههم»ُب )ب(: ( ٗ)
  «.كاستثن ه»ُب )ب(: ( َُ)

 «.ٖب طره»ُب )ب(: ( ُُ)
  «.كعت قو»ُب )ب(: ( ُِ)
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  .(ُ)من الغضب[ فهو قلهله     كإف أعط ه الذم طلبو  كىو ا رهه أتى ا٤بركءةى 
 كره دتو ال ٘بوز ُب ٝبه  ا٤بذاىب. (ِ)طبلؽ الصيب كعتقو :لٌ صْ فَ 
جيوز أف أيمر غّبه أف  ئن  رل ره م  تذبحي  إذا حلفى  أف اإلنس فى  :الش فعيً  ىبي ذٍ مى  :لٌ صْ فَ ]

م  تذبح رل رهئن   فأمر غّبه  ابلذبح  فإف حلفى  ا٢ب لفي  قبل ديهنو دل حينثً  يذبح  كإف ا ف قد ذبحى 
 .بعد أف انتقلت عن ملك الوؼ علهو لغّب ا٢ب لف  كأيالى  الذبهحةى  كى لًٌ ج ز للح لف أف دييى   فذبح
  .(ْ)من ىذا[ ريءه  (ّ)كال ديشي ُب مذىب م لك  و عند الش فعي ج ئزه ىذا ال  

 فبل إٍبى  كراحى  (ٔ)وثنى حٍ أف  تركح اللهلةى  (ٓ)م  :ابلطبلؽً  على رخصو  رخصه  إذا حلفى  :لٌ صْ فَ 
]إذ لهس لو ؛ (ٗ)رطى و للخى سى نفٍ  ضى عرَّ  (ٖ)]ىو الذم[ كا٢ب لفي   نو ا ف أحسنى ديه َى أبرأ (ٕ)كلو  علهوً  إٍبى 

 .(َُ)[كال حكمه  حقه  لو على الوؼً 
  خ صةن  العش ءى  (ُِ)و[تً نهَّ كقصد ]بً   اللهلةى  (ُُ)وا[كحي ري م  ]يػى  :على ٝب عةو  رجله  إذا حلفى  :لٌ صْ فَ 

 :كعند الش فعي  ال لفظو ا٢ب لفً  ةهن ؛ ألنو يراعي(ُّ)ُب مذىب م لك دل حينثٍ   فتعشوا عنده كراحوا

                                                           

  زايدة ُب: )ب(.( ُ)

  «.كاستثن ه»ُب )ب(: ( ِ)

/ ُـ  ُْٗٗ -ىػُُْٓ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ُ  ط ونةادلدانظر: األصبحي ا٤بدين  م لك بن أنس بن م لك   (ّ)
ُٔٔ. 

  زايدة ُب: )ب(.( ْ)

  «.ال»ُب )ب(: ( ٓ)

  «.كأحنثو»ُب )ب(: ( ٔ)

  «.كإف»ُب )ب(: ( ٕ)

  لهس ُب: )ب(.( ٖ)

  «.للحنث»ُب )ب(: ( ٗ)

  «.اي حلف على م  ال ديلك»ُب )ب(: ( َُ)

 «.تركحوا»ُب )ب(: ( ُُ)

  .لهس ُب: )ب(( ُِ)

مراع ة نهة ا٢ب لف على لفظو مسألة مشهورة ُب اتب ا٤ب لكهة ُب مثل ىذه الصورة. انظر: أبو دمحم القّبكاين  عبد هللا بن أيب ( ُّ)
  ٙبقهق: الداتور عبد الفت ح دمحم ا٢بلو كالداتور دمحم النوادر والزايدات على ما يف ادلدونة من غريىا من األمهاتزيد  

عبد العزيز الدابغ كالداتور عبد هللا ا٤برابط الَبغي كاألست ذ دمحم األمْب بو خبزة كالداتور أٞبد ا٣بط يب  حجي  كاألست ذ دمحم 
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 (ّ)]دل يركحوا[ على ٝب عةو  إذا حلفى  أنو :ألف مذىبو ؛(ِ)يراعى لفظ ا٢ب لف ]ال نهتو[ (ُ)ألنو[ ؛]ال
 كبقي منو (ٔ)و[دل أيالو فأالى  ]على رغهفو  فى لى كلو حى   دل حينثٍ  (ٓ)منهم[ ]كاحده  (ْ)فراحوا كأتخر
الوؼ علهو ىل حينث  بعضً  كعند م لك قوالف ُب كجودً  .دل حينثٍ  (ٕ)الب قي[ ]كأالى  لقمةه 

 أـ ال ؟
زكجٍب  (َُ) جةش حى يٍ ٍب ق ؿ: أى   الفبلين (ٗ)ُب ا٤بوض  م  يسكني  (ٖ)حلفى  ُب رجلو  :لٌ صْ فَ 

 .الثبلثةي  لزمو الطبلؽي  (ُُ)ىذا م  فهو إرك ؿ ]كقد[ .كا نت غ ئبةن   ثبلثةن  ط لقه 
فمهم     كدل يراجعه  حٌب انقضت عدهتي  (ُِ)[كاحدةن  طلقةن و ]زكجتى  الرجلي  كإذا طلقى  :لٌ صْ فَ 

كلو أف يتزكجى   أصبلن  (ُّ)[بعد ذلك دل يلزمو]طبلؽه  قى طلَّ 
م  تكوف عند  كالرجعةي   جديدو  بعقدو  (ُْ)

  رجعة ءالوط :أيب حنهفة (ُٓ)كعند  رجعةد تدل تع :فإف دل يلفظ ابلرجعة ؛الش فعي إال ابللفظ
 رجعة فهي رجعة. (ُٔ)ءإف نول ابلوط :كمذىب م لك

                                                           

ٙبقهق: الداتور  التبصرة،كم  بعدى   كاللخمي  علي دمحم الربعي   ّٓ/ ْـ  ُٗٗٗ  دار الغرب اإلسبلمي  بّبكت  ُط 
 كم  بعدى . ُْٖٔ/ ْـ  َُُِ -ىػُِّْف اإلسبلمهة  قطر    كزارة األكق ؼ كالشئو ُأٞبد عبد الكرًن ٪بهب  ط 

  زايدة ُب: )ب(.( ُ)

  لهس ُب: )ب(.( ِ)

  «.م  تركحوا»ُب )ب(: ( ّ)

  «.كبقي»ُب )ب(: ( ْ)

  «.منهم كاحد»ُب )ب(: ( ٓ)

  «.ال أيال ىذا الرغهف»ُب )ب(: ( ٔ)

  زايدة ُب: )ب(.( ٕ)

  «.ابلطبلؽ »بعدى  ُب: )ب( : ( ٖ)

  «.البلد» )ب(: ُب( ٗ)

أنو يريد: أمَّ مك ف سكنتي فهي ط لق ثبلثة  يعِب: اأنو  -كالعلم عند هللا -كالذم فهمتيو من العب رة«. ا٢ب جة»ُب )ب(: ( َُ)
  خص مك انن ٍب عمم األم ان اله .

  زايدة ُب: )ب(.( ُُ)

 زايدة ُب: )ب(.( ُِ)

 زايدة ُب: )ب(.( ُّ)

  «.يتزكجه »ُب )ب(: ( ُْ)

 «.كمذىب»ب(: ُب )( ُٓ)

 «.بو»ُب )ب(: ( ُٔ)
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 علهه  من غّب إبراءو  بعد الدخوؿً  كاحدةن  زكجتو فطلقه  طلقةن  (ُ)من الرجلي  إذا اغت ظى  :لٌ صْ فَ 
ٍب  الرجعةً    قبلى فإف انقضت عدهتي   م  دامت ُب العدةً  ؛فمهم  طلقه  بعد ذلك لزمو  كال مع رضةو 

ال يلزمو م  طلق  (ٓ)]فإنو[ ؛كإبراءو  ٖبل و  (ْ)]األكذل[ ا نت الطلقةي   (ّ)كاذلك إذا  (ِ)[]طلقه  دل تطلقٍ 
كال  (ٔ)[  فهي رجعهةه ]كال عوضو  كإذا ا ف بغّب إبراءو   ه  بتلك الطلقةً فإهن  ملكت نفسى  ؛طلق بعدى 
 .العدةي  ه  حٌب تنقضيى ٛبلك نفسى 
  منو فقد برئت ذمتوي  ُب حلو  ه  للزكج: أنتى   فق ؿ كارثي   ك٥ب  صداؽه إذا م تت الزكجةي  :لٌ صْ فَ 

 .و منوألنو قد برئت ذمتي  ؛على ريءو  م  يستحقي  كللزكج أف حيلفى   و بعد ذلكى كال حيل لو طلبي ]
 ئ كإف ابع منو ره  كلهس فهو ريءه    ه كخدمو فهو متربعرعف  كمن ا ف لزكجتو م ؿه  :لٌ صْ فَ 
 .(ٖ)و لو[]ال   كالربحي   ا٤ب ؿ فلهس ٥ب  إال رأسي   (ٕ)كارَبل[   كتقلب فهو ]للمتجر كابعى بغّب إذهنً 
الش فعي يلزمو  فمذىبي   أك ثبلاثن  ه  طلقةن فبل يدرم طلقى  ٍب ركَّ   وزكجتى  إذا طلقى  :لٌ صْ فَ 

كابلـ زكجتو ال يلـز إال   كالطبلؽ ال يلـز ابلشك  فهه  كالب قي مشكوؾه   هن  متحققةأل ؛كاحدة طلقةه 
  .ه على ظنو صدقي  بى لي غٍ أف يػى 

 كىي أربعةي   ا ملة  فعلهه  العدةي   هب  كدل يدخلٍ  على امرأةو  دى قى كا ف عى  ُب الرجلي وي إذا تػي  :لٌ صْ فَ 
٥ب   يعقل كال  د  بالعدة تع (ٗ)[كىذه]  ُب ا٤بملواة له ؿو  كرهراف كٟبسي  ؛ةرَّ ُب ا٢بي  أايـو  كعشرةي  أرهرو 

ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ    پ   پ     ﴿ و تع ذل:قولي  :ذلك (َُ)ُب معُب  كالدلهلي 

 الصداؽً  كأتخذ ٝبه ى   (ُ)ا٤بدخوؿ هب  (ُِ)[خيص فهه   كدل ]ع مةه  ذلك؛ ألف اآليةى  فج زى  (ُُ)﴾ڀڀ
                                                           

 «.على»ُب )ب(: ( ُ)

  «.طلق دل يلزمو»ُب )ب(: ( ِ)

 «.إف»ُب )ب(: ( ّ)
  زايدة ُب: )ب(.( ْ)

 زايدة ُب: )ب(.( ٓ)
  «.فهو رجعي»ُب )ب(: ( ٔ)

 «.متجر أك به  أك رراء»ُب )ب(: ( ٕ)

  «.لو الو»ُب )ب(: ( ٖ)

 (  كىو أنسب.كا٤بثبت من )ب«.  كىي ُب »ُب )أ(: ( ٗ)

 «.على»ُب )ب(: ( َُ)

  .ِّْسورة البقرة: اآلية ( ُُ)

 «.ٙبهض»ُب ) ب(: (ُِ)
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[م لً  ه  رب ى   كأتخذ بعد صداقً ا٤بهتً  من م ؿً  (ِ)ا٢ب ؿ كا٤بؤجل فإف ا ف  ؛إف دل يكن لو كلده  (ّ)و ]مّبااثن
كإف ا ف الورل دل يق  بهنو   نً مي كالثي  ُب الرب ً  (ٓ)ن[ارَبا] ا ف لو زكج ته   (ْ)  فإففله  الثمني  لو كلده 

 .و  كترثي الصداؽً  ٝبه ى  فإهن  تعتد أيضن   كأتخذي  (ٕ)يقدـ رهئن [ ابللفظ ]كدل (ٔ)إال[ كبْب الزكج ]العقدي 
 .ا٤بوتً  ىذا حكمي 

إف ا ف مسمى  كإف دل  إذل النصفً  (ٗ)فإف الصداؽ ]يرج  فهو[ الدخوؿً  قبلى  الطبلؽي  (ٖ)كأم 
ڎ   ڈ       ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   ﴿ ؛ لقولو تع ذل:(َُ)لهو ٥ب []ع ريءى  يسم ٥ب  صداقن  فبل

 .(ُُ)﴾ ک   ک   گگ
ـه    أعهشي مى    كق ؿ: الَّ الرجلي  إذا حلفى  :لٌ صْ فَ  األال كالشرب كغّب  :بو عٌْبي كيي    فهو حرا

 .حرمت علهو فإف نول الزكجةى   ذلك  فبل يلزمو ريءه 
أف  الزكجةي    فأرادتٍ ثرى حٌب اى  فهو الزكجي  (ُِ)فب ع ؛ؿه الرجل لزكجتو م  على إذا ا ف :لٌ صْ فَ 
 ؛أك صدقةن  زكجتو من دف  م ٥ب  ىبةن  (ُّ)]للزكج أف دين [ :م لكو  اإلم ـً  فمذىبي  لولهه  تعطهو 

كإف ابع  أك   (ُٔ)مه  أف ]ٙبسبو[زً م ٥ب  لى  (ُٓ)[منمو غر فهم  زاد على الثلث  كمهم  ] (ُْ)ه عفهمن

                                                           

 «.كأخذ  كىذه زكجتة تعتد اب٤بدخوؿ هب   ﴾ مطلق دل يقهد ابلدخوؿٻ ﴿» :فقولو بعدى  ُب: )ب( :( ُ)

  «.ا٤بؤخر»ُب )ب(: ( ِ)

 لهس ُب: )ب(.( ّ)

 «.كإف»ُب )ب(: ( ْ)

 «.ارَبات»ُب )ب(: ( ٓ)

 «.سول العقد»ُب )ب(: ( ٔ)

 زايدة ُب: )ب(.( ٕ)

 «.فأم »ُب )ب(: ( ٖ)

  «.فهو يرج »ُب )ب(: ( ٗ)

  «.٥ب »ُب )ب(: ( َُ)

  .ْٗسورة األحزاب: اآلية ( ُُ)

  «.كارَبل:»بعدى  ُب: )ب( ( ُِ)

 زايدة ُب: )ب(.( ُّ)

  «.دينعه »ُب )ب(: ( ُْ)

 )ب(.   كا٤بثبت ىو الصواب ام  ُب«غرمو على»ُب )أ(: ( ُٓ)
 «.حيسبو علهه »ُب )ب(: ( ُٔ)
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الذم ارَباه ىو  كيصّبي   هرد   م  ف تى  قهمةي  فعلى الزكجً :   فإف ف تى الرد   (ِ)ه فل  (ُ)ارَبل بغّب إذهن 
 .أعلمي  كهللاي   (ّ)[ص ر ًمٍلكن  لوكالذم ارَباه   وص رت ُب ذمتً  القهمةى  ]ألفَّ  ؛م  ابعو ملكن  من ٜبنً 

ال  ريءو  على   فقد حلفى و لفبلفو م  يزكج ابنتى  الثبلثً  ابلطبلؽً  الرجلي  إذا حلفى  :لٌ صْ فَ ]
  .(ٓ)  كأٞبد(ْ)ُب مذىب الش فعي اب٣بل ً  ل  حى نٍ يػى  يتكرر  فإف الهمْبى 

لك  كصفة ا٣بل : أف يقوؿ األجنيب: إف التزمت رل درمهن  ففبلنة ط لق  فهقوؿ لو: التزمتي 
ا آخرخالذم  لفي ه   ٍب خيابئنة ٛبلك هب  نفسى  فهق  علهو طلقةه   درمهن    لف علهو  ٍب جيدد علهه  عقدن
 .(ٔ)[أعلمي  كهللاي 

  فلهس ٥ب  رجوعه   ه  الزكجي قى   كطلَّ هى صداقػى  ا٤برأةي  تٍ إذا تراى  :لٌ صْ فَ 
ى
 الرجوعي  (ٕ)  كلهس لورً هٍ ُب ا٤ب

 دل جيزٍ  اإلبراءى  (ٖ)ال يتغّب  كإذا جحدت ا٤برأةي    كلكن من أنكر منهم  ا ف آٜبن   كا٢بكمي ُب الطبلؽً 
 .الطبلؽى  أف جيحدى  للرجلً 

فهو عند   كم  نول رهئن   منو ىذا الزم ف لى رحى  عي إذل مك فو ال ترجً  لفى إذا ح :لٌ صْ فَ ]

                                                           

 «.أمرى »ُب )ب(: ( ُ)

 «.فلو»ُب )ب(: ( ِ)

 زايدة ُب: )ب(.( ّ)

ا٤ب كردم  علي بن دمحم بن   ك ِِِ/ ٓـ  َُٗٗ -ىػَُُْ  دار ا٤بعرفة  بدكف طبعة  األمانظر: الش فعي  دمحم بن إدريس   (ْ)
  دار ُٙبقهق: على دمحم معوض كع دؿ أٞبد عبد ا٤بوجود  ط   احلاوي الكبري يف فقو اإلمام الشافعيبن دمحم بن حبهب  

التنبيو يف   كالشّبازم  أبو إسح ؽ إبراىهم بن علي بن يوسف  ّّ/ َُـ  ُٗٗٗ -ىػُُْٗالكتب العلمهة  بّبكت  
 .ُُٕ  دار الكتب  الرايض  بدكف طبعة كاتريخ  ص الفقو الشافعي

  اذلداية على مذىب اإلمام أيب عبد هللا أمحد بن دمحم بن حنبل الشيباينن  انظر: الكلوذاين  ٧بفوظ بن أٞبد بن ا٢بس (ٓ)
ابن قدامة ا٤بقدسي  موفق الدين ك   ُّْـ  ص ََِْ -ىػُِْٓ  ُٙبقهق: عبد اللطهف مههم كم ىر ايسْب الفحل  ط 

  ع دل الكتب  ّلفت ح دمحم ا٢بلو  ط   ٙبقهق: الداتور عبد هللا بن عبد اسن الَباي كالداتور عبد اادل ينعبد هللا بن أٞبد  
 .ْْٕ/ ُّـ  ُٕٗٗ -ىػُُْٕالرايض  

  لهس ُب: )ب(.( ٔ)

  «.٥ب »ُب )ب(: ( ٕ)

  «.ىي»ُب )ب(: ( ٖ)
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 .كال أيٌب إال زائرنا كجيب علهو الرحهلي   كاحدةه  س عةه  (ِ)كعند الش فعي  ا ملةه   سنةه  (ُ)م لك
    فلهس ٥ب  رجوعه كالبدفً  العقلً  صحهحةي  كىي ررهدةه   ه ه  صداقى زكجى  إذا كىبت ا٤برأةي  :لٌ صْ فَ 
ه  إال السهد صداقى  كأم  الورل فلهس لو أف يَبؾى   على الثلثً  فللورثة أف دينعوا م  زادى  نت مريضةن كإف ا 
 .(ّ)[بشرط الطبلؽً  الدخوؿً  ُب البكر قبلى  -م لك ُب مذىبً - أك األبي   وتً مى ُب أى 

ينو بو  كدل كالتأاهدى    كنول بو التكرارى ط لقه    أنتً لزكجتو: أنت ط لقه  الرجلي  إذا ق ؿى  :لٌ صْ فَ 
 .  فهي ثبلثةه طلقةن  لفظةو    كإف نول بكلً كاحدةه  عددنا فهي طلقةه 

فهي  (ٓ)لورل زكجتو: إف تراتم رل م  يلزمِب كرددًب رل م  أعطهتكم رجله  (ْ)[]إذا ق ؿى  :لٌ صْ فَ 
نهم قبل مدل يي   (ٖ)[عط ءً   أك اإل  فإف رجعوا عن ]اإلبراءً الطبلؽي  (ٕ)فهلزمو  (ٔ)  ففعلوا ]م  ق ؿ[ط لقه 

 كال جيوزي     كىي ررهدةه ى الزكجةً إذا ا ف برضى  (َُ)ر[اى لى م  ذى قد كق  ]عى    كالطبلؽي (ٗ)نهم رجوعه م
  .للورل أف يفعل ذلك بغّب إذهنً 

ـي  :لزكجتو فهمن ق ؿى  :لٌ صْ فَ ] علهك  ٍب  حٌب أتزكجى  ىذا البهتى  أدخلي   م  بقهتي ًِب يلزمي  ا٢برا
   كال يلزمو اب٢براـً ال حينث بدخولو انسهن  على الصحهحً  :مذىب الش فعي ؛كدخل البهتى  ي الهمْبى سً نى 

                                                           

  ٙبقهق: الداتور النوادر والزايدات على ما يف ادلدونة من غريىا من األمهاتانظر: أبو دمحم القّبكاين  عبد هللا بن أيب زيد  ( ُ)
ح دمحم ا٢بلو كالداتور دمحم حجي  كاألست ذ دمحم عبد العزيز الدابغ كالداتور عبد هللا ا٤برابط الَبغي كاألست ذ دمحم عبد الفت  

 .ُٓٗ/ ْـ  ُٗٗٗ  دار الغرب اإلسبلمي  بّبكت  ُاألمْب بو خبزة كالداتور أٞبد ا٣بط يب  ط 

سلتصر أك قل. انظر: ا٤بزين  إ٠ب عهل بن حيٓب بن إ٠ب عهل   الذم كقفت علهو عند الش فعهة أف الزم ف عندىم ال حد لو اثر( ِ)
كا٤ب كردم  علي بن دمحم بن دمحم بن حبهب    َّْ/ ٖـ  َُٗٗ -قَُُْ  دار ا٤بعرفة  بّبكت  ادلزين )ملحق ابألم(

العلمهة    دار الكتب ُ  ٙبقهق: على دمحم معوض كع دؿ أٞبد عبد ا٤بوجود  ط احلاوي الكبري يف فقو اإلمام الشافعي
حبر ادلذىب يف فروع ادلذىب   كالركايين  عبد الواحد بن إ٠ب عهل  ّٕٔ  ّٕٓ/ ُٓـ  ُٗٗٗ -ىػُُْٗبّبكت  
 .ْٗٔ/ َُـ  ََِٗ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ُ  ٙبقهق: ط رؽ فتحي السهد  ط الشافعي

 زايدة ُب: )ب(.( ّ)

 لهس ُب: )ب(.( ْ)
 «.أعطهت»ُب )ب(: ( ٓ)
 «.لكذ»ُب )ب(: ( ٔ)
 «.لزمو»ُب )ب(: ( ٕ)
 «.ذلك»ُب )ب(: ( ٖ)
 «.رجوعهم»ُب )ب(: ( ٗ)
 «.ىذا»ُب )ب(: ( َُ)
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ـي من غّب نهة طبلؽه   .رجعهةه  :كقهل  ابئنةه  الطبلؽ طلقةه بو  وً نٍ دل يػى  فإ   كمذىب م لك فهو قوالف  كا٢برا
 .(ُ)[ثبلثه  :كقهل

بو  يعِب بو الثوب الذم يلبسو  كدل ينوً   من مرقعٍب الطبلؽي  عليَّ  :إذا ق ؿ الرجلي  :لٌ صْ فَ ] 
 .(ِ)[علهو طبلؽه  و  فبل يق ي زكجتى 

ي قً   كم  بى   كأاتب بهِب كبهنه  براءةن فبلنةن  الفبلين أطلقي  (ْ)كإذا ق ؿ: أان ُب الهوـً  (ّ)[:لٌ صْ فَ ]
و  كال يلزمو كإف ر ء فعلى  (ٕ)]عنو[ كىو اب٣به ر إف ر ء رج ى   (ٔ)ده عٍ و كى فهذا ال   .(ٓ)ي رل فهه  غرضه قً بى 

 .(ٖ)ُب ٝبه  ا٤بذاىب يلزمو طبلؽه 
سول  على ذلك  كدل يبقى  مى كصمَّ   (َُ)[فهمن طلق بقلبو كنهتو ]من غّب لفظو  (ٗ)]كإمن  اختلف[

كقوؿ  .(ُُ)ابللس ف[ ]نطقه  ينطق بو؛ ألف الطبلؽى ؛ ألنو دل يلزمو ريءه  أنو ال :ف لصحهحي   سول النطقً 
 .ابلنهةً  يلزمو الطبلؽي  أنو ال :ُب مذىب م لكو 

ه  ٍب طلقى   (ُِ) عدهتي    كدل يراجعه  حٌب انقضتٍ كاحدةن  قةن و طلزكجتى  الرجلي  إذا طلقى  :لٌ صْ فَ 
أف  ه  قبلى فإف طلقى   منو كص رت أجنبهةن  األكذل؛ ألهن  ابنتٍ  ل الطلقةً وى سً  وي دل يلزمٍ   الرجعةً  ثبلاثن قبلى 

                                                           

 زايدة ُب: )ب(.( ُ)
 لهس ُب: )ب(.( ِ)
 زايدة ُب: )ب(.( ّ)
 «.كقت»ُب )ب(: ( ْ)
 «.قصده »ُب )ب(: ( ٓ)
 «.كعهد»ُب )ب(: ( ٔ)
 لهس ُب: )ب(.( ٕ)
  ٙبقهق: على دمحم معوض كع دؿ احلاوي الكبري يف فقو اإلمام الشافعيبن حبهب  انظر: ا٤ب كردم  علي بن دمحم بن دمحم  (ٖ)

ابن قدامة ا٤بقدسي  موفق الدين   ك ُِِ/ َُـ  ُٗٗٗ -ىػُُْٗ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ُأٞبد عبد ا٤بوجود  ط 
  ع دل الكتب  ّعبد الفت ح دمحم ا٢بلو  ط    ٙبقهق: الداتور عبد هللا بن عبد اسن الَباي كالداتورادل ينعبد هللا بن أٞبد  

 .ِْْ/ َُـ  ُٕٗٗ -ىػُُْٕالرايض  

 «.فإف اختلفوا»ُب )ب(: ( ٗ)
 زايدة ُب: )ب(.( َُ)
 «.قوؿ ابللس ف  ام  أف عقدى النك ًح قوؿه ابللس ف»ُب )ب(: ( ُُ)
 «.العدة»ُب )ب(: ( ُِ)
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 إال ُب مذىبً  فهه  خبلؼه  (ُ)[الرجعهةى  لزمو ذلك؛ ]ألف الطلقةى  الرجعهةً  من الطلقةً  تنقضي العدةي 
 .إال ابلقوؿً   فعي ال تصح الرجعةي الش

  الرجعةى  إف نول ابلفعلً  :(ْ)م لكو  كمذىبي  .(ّ)ال تصح إال ابلفعل[ :(ِ)أيب حنهفة ]كمذىبي 
 كا٤بب ررة ك٫بوى . ةا لقبل  ا نت رجعةن   الرجعةى 

 (ٓ)تَبؾ طة ج ز ٥ب  أفرًٌ فى   كال مي رةو مبذًٌ  ٤ب ٥ب  غّبى  مصلحةن  ررهدةن  ا٤برأةي  إذا ا نتً  :لٌ صْ فَ 
  إف دل يكن لو كلده  كىو الرب ي   ه  ابؽو ]كمّباثي  (ٔ)دكف قهمتو تفوضى  و  كأفو  أك بعضى   ٝبهعى هصداقى 
دل  :(ٖ)مبذرةن  ٥ب  بعد ذلك ُب ا٥ببة م  رردى  إف ا نت سفههةن  فبل رجوعى  (ٕ)[إف ا ف لو كلده  كالثمني 

 ذلك. (ٗ)]ريء[ يصح منه 

                                                           

 «.ثر م  دامت ُب العدة إال أف الرجعةألف ا٤بطلقة الرجعهة حكمه  حكم الزكجة ُب أا»ُب )ب(: ( ُ)
  ٙبقهق: مراز الدراس ت الفقههة كاالقتص دية األست ذ الداتور دمحم أٞبد سراج التجريدانظر: القدكرم أٞبد بن دمحم بن أٞبد  ( ِ)

  كالسمرقندم  عبلء ْٗٗ/ َُـ  ََِٔ -ىػُِْٕ  دار السبلـ  الق ىرة  ِسراج كاألست ذ الداتور علي ٝبعة دمحم  ط 
  كالك س ين  عبلء ُٖٕ/ ِـ  ُْٗٗ -ىػُُْْ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ِ  ط حتفة الفقهاءالدين دمحم بن أٞبد  

/ ّـ  ُٖٔٗ -ىػَُْٔ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ِ  ط بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالدين أبو بكر بن مسعود  
ُّٖ. 

 زايدة ُب: )ب(.( ّ)
  ٙبقهق: سهد  التفريع يف فقو اإلمام مال  بن أنس رمحو هللا لكي  عبهد هللا بن ا٢بسْب بن ا٢بسن  انظر: ابن ا١ببلب ا٤ب( ْ)

  كأبو دمحم القّبكاين  عبد هللا بن أيب زيد  َُ/ ِـ  ََِٕ -ىػُِْٖ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ُاسركم حسن  ط 
ٙبقهق: الداتور عبد الفت ح دمحم ا٢بلو كالداتور دمحم حجي    النوادر والزايدات على ما يف ادلدونة من غريىا من األمهات

  ُكاألست ذ دمحم عبد العزيز الدابغ كالداتور عبد هللا ا٤برابط الَبغي كاألست ذ دمحم األمْب بو خبزة كالداتور أٞبد ا٣بط يب  ط 
اإلشراف  بن علي بن نصر    ك الق ضي عبد الوى ب ا٤ب لكي  أبو دمحمِّٖ/ ٓـ  ُٗٗٗدار الغرب اإلسبلمي  بّبكت  

  كالقراُب  َْٕ/ ِـ  ُٗٗٗ -ىػَُِْ  دار ابن حـز  ُ  ٙبقهق: ا٢ببهب بن ط ىر  ط على نك  مسائل اخلالف
  دار الغرب اإلسبلمي  ُ  ٙبقهق: دمحم حجي كسعهد أعراب كدمحم بو خبزة  ط الذخريةأٞبد بن إدريس بن عبد الرٞبن  

 .ٖٕٓ/ ِـ  ُْٗٗبّبكت  

 «. يربأ »)أ(: ُب ( ٓ)
 «.القهمة»ُب )ب(: ( ٔ)
 زايدة ُب: )ب(.( ٕ)
 «.متلفة ٤ب ٥ب »ُب )ب(: ( ٖ)
 زايدة ُب: )ب(.( ٗ)
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: كالتك ُب اذا كاذا فهقوؿ: كىي أبف تقوؿى   كقبوؿو  (ِ)إذل إجي بو  ٙبت جي  (ُ)الوا لةي  :لٌ صْ فَ 
من غّب ]إتبلؼ ا٤ب ؿ   كالتحررً   ن التصرؼو من حسً  على الرردً  منه  م  يدؿ   إذا ظهرى    كا٤برأةي قبلتي 

فإف علم منه    علهه  علهه  كال حيجرى  أف حيكمى  ال ينبغي ألحدو  فهي ررهدةه   (ّ)كالتغّب ُب غّب ٧بلو[
 رى جي حيـر علهو أف حيىٍ  (ْ)  ك[ىى دً رٍ على الورل أف يعَبؼ بري  كجبى   ٥ب  بذلك شهدي ]كدل ٘بد من ي دى الررٍ 

 رردى . علهه  لعلةً 
إال أف   ُب ٝبه  نس ئو (ٔ)الطبلؽي  لزموي  (ٓ)[كلو ]نسوةه  ابلطبلؽً  الرجلي  إذا حلفى  :لٌ صْ فَ 

ًِب عٍ يػى 
ال كاحدة  ةفظهبذه الل نى قٍ لًٌ  طي ثبلاثن  طوالقق ؿ: أنًب  (ٗ)  كإذابنهتو  أك لفظو  (ٖ)منهم[ ]كاحدةن  (ٕ)

كمعن ه   القط  :ثبلاثن  كإف لفظ بث ء منقوطة بثبلث نقط فمعن ه القط   كالبث (َُ)كاحدة ]منهن[
 كق ؿ هللا  ؽرَّ . أم: فػى (ُُ)﴾ڤ   ڦ     ڦ   ڦ   ڦ﴿: قولو تع ذل كالدلهل على ذلك  ؽى رَّ فػى كى  طى سى بى 

ىذا  (ُّ)عِبمقطوعة  :فمعن ه  كجتو: أنت بثةه فرش مبسوطة  فإذا ق ؿ لز  :. أم(ُِ)﴾ۀ   ہ﴿تع ذل:
 .معن ه ُب اللغة

[ ى إنو ان ية إف قصد بو الطبلؽ ]كقى  :ىم ق ؿالعلم ء فأاثري  (ُْ)]فهو[ كاختلف 
كإف دل   (ُٓ)

                                                           

 «.اإلج زة»ُب )ب(: ( ُ)
 «.إج زة»ُب )ب(: ( ِ)
 «.التضهه »ُب )ب(: ( ّ)
 زايدة ُب: )ب(.( ْ)
 «.نس ء اثّبة»ُب )ب(: ( ٓ)
 «.ذلك»ُب )ب(: ( ٔ)
 «.خيص»ُب )ب(: ( ٕ)
 «.بعضهن»ُب )ب(:  (ٖ)
 «.فإذا»ُب )ب(: ( ٗ)
 زايدة ُب: )ب(.( َُ)
 .ُْٔسورة البقرة: اآلية ( ُُ)
 .ُٔسورة الغ رهة: اآلية ( ُِ)
 «.غّب»ُب )أ(: ( ُّ)
 زايدة ُب: )ب(.( ُْ)
 «.لزمو م  نول»ُب )ب(: ( ُٓ)
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 . (ِ)[هكإف دل ]ينوً   (ُ)م لك يلزمو ]الطبلؽ[   كمذىبي يقصد دل يلزمو ريءه 
بن ء  ؛بلاثن  كقهل: كاحدة ابئنة  كقهل: رجعهةخبلؼ  فقهل: ث فهو: فالطبلؽ  ُب عددً  (ّ)إال

 .هذا ج ء الطبلؽ لف؛ابلكلهة  العصمةً  ىو قط ي  على أف القط ى 
و قد ألف أقلَّ  ؛لزمو طلقة كاحدة على مذىب الش فعي: كرك ُب عدده إذا ٙبقق الطبلؽي 

 .فهو  كيلزمو عند م لك ثبلاثن احته طن  مشكوؾه  ٙبقق  كالزائدي 
كحى ري  أف يػى ىبى كال يشتكي فأى  ال يركحي  على رجلو  فى لى ا حى فإذ (ْ)[:لٌ صْ فَ ]

ٍب بعد ذلك زاؿ  (ٓ)
 .بلن صٍ ك دل يلـز ا٢ب لف رهئن  أى فرج   كدل يشتً  غ ئبه  (ٔ)  أف الورل٠بىً  و  أكغهظي 

رفع عن أم  » :ؿ كسببو ق  فعل الوؼ علهو انسهن   ففي ا٢بنث خبلؼ ا إذى  :لٌ صْ فَ 
اإلٍب كا٢بكم  كمن  (ٖ)فمن أخذ بظ ىر ا٢بديث  ق ؿ: برف : (ٕ)«رىوا عليواخلطأ والنسيان وما استك

  .(ٗ)أف ا٤براد بو رف  اإلٍب خ صة  كأم  ا٢بكم فبل يسقط ]عنو[ ا٢بديثى  ؿى كَّ كمن ق ؿ: حينث أى 
 (ُُ)ف  ]عنو[كقته  ري  نسي صبلة حٌب خرجى  (َُ)فإف اإلنس ف إذا :عظهم كُب ىذه ا٤بسألة ٕبثه 

  فإنو جيب علهو قض ء الصبلة  كلو أخطأ فأتلف م الن لزمو غرمو  يرتف  عنو ا٢بكمي كال   خ صةن  اإلٍبي 
 (ُّ)[  كأم  ُب ا٤بفسدات ]ف لنسه في ابؽو  اآلدمهْب  كُب ا٤بوجب تً  حقوؽً  (ُِ)ا٢بكم ُب كعندم أف

 .أعلمي    كهللاي كا٢بكمى  اإلٍبى  طي قً سٍ يي 

                                                           

 زايدة ُب: )ب(.( ُ)
 «.ينو بو»ُب )أ(: ( ِ)
 «.إذ»ُب )ب(: ( ّ)
 زايدة ُب: )ب(.( ْ)
 «.يرج »ُب )ب(: ( ٓ)
 «.الوارل»ُب )ب(: ( ٔ)
  .َُِتقدـ ٚبرجيو ص( ٕ)

 «.يرف  عن الن س»ُب )ب(: ( ٖ)
 لهس ُب: )ب(.( ٗ)
 «.لو»ُب )ب(:  (َُ)
 لهس ُب: )ب(.( ُُ)
 «.من»ُب )ب(: ( ُِ)
 زايدة ُب: )ب(.( ُّ)
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ـٍ  ع ملو من م ؿلو أف أيال  فهل  فبلانن  لي يع مً  (ُ)أنو م  رجله  إذا حلفى  :لٌ صْ فَ    ؟ال ]أ
مذىب الش فعي  كُب .ث ا٢ب لفنً حى :كاهلو  لى فإف ع مى   اللهس لو أف أي :مذىب م لك

إال أنو إذا   اهلو كرريكو دل حينث (ّ)ع مل ]ك[ فإف  (ِ)ل من يع ملو[واٌ كالصحهح أنو ي  خبلؼه 
 (ٓ)كى لًٌ كحيوز عند الش فعي أف دييى   رراة لهس بهنو كبْب ا٢ب لف فهه  (ْ)]مع ملة[ ع ملو الشريك لنفسو

 الغّب كيع ملو. (ٓ)كى لًٌ دييى 
 كيراج ي    فإف ا ف ديهنو بطلقة كاحدة  فإنو يطأي و إذل سنةو أنو ال يطأ زكجتى  إذا حلفى  :لٌ صْ فَ 

فلو أف خي ل  ُب أحد القولْب للش فعي    كإف ا ف ديهنو ابلثبلثة  (ٕ)مغهب ا٢بشفة ]ُب فرجه [ (ٔ)عند
فبل :و إف ا نت تس ٧بي - نةن تراه  سى  (ٖ)ف  كإثى نً فإف كطأى  قبل ذلك حى  العقد  للش فعي  ٍب جيددي 

 علهو بعد أربعة أرهر. (َُ)أجبلن  ]كيطلق[ لو ا٢ب امي  ضربى  :(ٗ)ريء علهو  كإف ط لبتو ]ابإليبلء[
كالذم ق ؿ   كيلزمو الهمْب اءسو  ف لكلي  ؛يلزمِب الطبلؽ  أك الطبلؽي  إذا ق ؿ عليَّ  :لٌ صْ فَ 

 (ُُ)ىو

  يكوف معنوايًّ  (ُّ)  ]أك[ف لذم على اإلنس ف يكوف حسهًّ  ؛(ُِ)ج ىل ذافه  فيتعلى ا
الطبلؽ من    كأم  إذا ق ؿ: عليَّ أك صبلةه  نه يٍ   كا٤بعنوم قولو: علي دى ف ٢بسي مثل قولو: علي ثوبه 

]كقو٥بم: ال  .أصبلن  فرسٍب أك من صحبت الفته ت  أك ريء غّب الزكجة  فإنو ال يلزمو ريءه  راوبً 

                                                           

 «.ال»ُب )ب(: ( ُ)
 زايدة ُب: )ب(.( ِ)
 «.أك»ُب )ب(: ( ّ)
 «.ٗبع ملة فهم  ينفرد»ُب )ب(: ( ْ)
 «.لو»بعدى  ُب: )ب( ( ٓ)
 «.بعد»ُب )ب(: ( ٔ)
 «.يلفظو كيكمل الوطء»ُب )ب(: ( ٕ)
 «.أم »ُب )أ(: ( ٖ)
 لهس ُب: )ب(.( ٗ)
 «.طلق»ُب )ب(: ( َُ)
 بعده ُب أ: )إال(. (ُُ)
 «.فإف»بعدى  ُب: )ب(: ( ُِ)
 «.ك»ُب )ب(: ( ُّ)
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  .(ُ)فإف اإلنس ف قد حيلف كال حينث[ ؛لهس بصحهح أك اندـه  لف ح نثه ح 
دل يلزمو   كال ينوم الطبلؽى   عندم يـو كال لهلة كً لى  إف أخذٌب مهرؾ فم  :إذا ق ؿ :لٌ صْ فَ ]

بهِب كبهنك  فهذا  ىو فراؽي  :لهلته   كإذا ق ؿ فتطلبى  مهرى   ك٥ب  أف ترج ى  الطبلؽ  ك٥ب  أف أتخذى 
  .(ِ)ظ ىر[ طبلؽه 

  األخرل ه  ألكالدى   ٍب م تتٍ فأعط ى  صداقى   تت كاحدةه م ف إذا ا ف للرجل زكجت فً  :لٌ صْ فَ 
ٍب أفلس   كألدى  الصداؽإف ا ف موسرنا ُب الوقت الذم أعطى أل (ّ)ي ألكالدى   نظرطً عٍ م  يػي  فلم جيدٍ 

كإف ا ف   م فههم أحده ال يش راه (ْ)[كا٤ب ؿ لؤلكلْب]  فهم  فعل دل جيز لو أف يرج ى   ذلك أفلس بعدى 
فإنو يقسم بْب الط ئفتْب على قدر  :دل يكن لو م ؿ سول الذم أعط ه (ٓ)[]حْب أعطى األكؿى 

 الصداقْب.
  فإف ترؾ م الن يسّبنا  ه ريءه دل يلـز كلدى  و كلو كلده كعلهو حقوؽ لزكجتً  رجله  إذا م تى  :لٌ صْ فَ ]

كىو   وُب ح ؿ حه تً  كلو ا ف ملكو ريءه   الولدي  ٥ب  ال يلزمو كمهم  أتخرى   إال م  ترؾ فلهس للزكجةً 
 أصبلن. ريءه  دل يلـز الولدى   موسره 

ه كال ريء علهو  كرجل لو رى كٍ هي فػى   ونًٌ يغلب على ظى  من ضررو  ا٣ب ئفي  ا٤بطلوبي  إذا حلفى  :لٌ صْ فَ 
ه  ألكالدى  تلك األعه ف الٍب ملك كبقهتٍ   ه  أعه انن ى  صداقى فعوض أكالدى   م تت كلو منه  أكالد زكجةه 

فإنو   كلهس بقي معو م ؿ  كلو زكجة أخرل  ُب صداؽ أمهم فص رت األعه ف ملكهم دكف ملك الولد
لئبل تدعي كرثة  ؛ال جيوز لو أخذ األعه ف الذم عوضه  ٥بم  كينبغي أف يشهد بذلك رهود كعدكؿ

 ال ببهنة.فبل يقبل دعواه للتمهلك إ  الزكجة الث نهة أف ىذه األعه ف ابقهة على م لكهم
فلم يلـز كلده أف يوُب عنو    كدل يَبؾ م  يوُب عنو  إذا م ت الرجل كعلهو صداؽ كدين :لٌ صْ فَ 

فخصص   إال بعد كف ء الدين  كإذا ا ف علهو صداؽ لزكجتو ئ فإف ترؾ م ال دل أيخذ الوارث منو ره
الصداقْب  كإمن    صصوه على قدرخفإف ذلك مردكد  كيت  ريء علههم فبل  أكالد أحدمه  ابلوف ء

                                                           

 لهس ُب: )ب(.( ُ)
 زايدة ُب: )ب(.( ِ)
 «.نظران»ب(: ُب )( ّ)
 ىكذا ُب )ب(  كُب )أ( كا٤ب لْب األكلْب.( ْ)
 زايدة ُب: )ب(.( ٓ)
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 فإف األكالد ال يلزمهم ريء.  ينفرد األكؿ بو إذا أعط ىم ذلك  كلو أمواؿ  ٍب نفذت كم ت
إذا ق ؿ لزكجتو: أان خ رج عنك م  أان لك بزكج  كال أنت رل بزكجة  فإف نول بو  :لٌ صْ فَ 

رجعهة  كلو أف  كال ٙبل لو إال بعد زكج  كإف نول بو طلقة كاحدة فهي  لزمو ذلك  الطبلؽ الثبلث
يراجعه  على أحد األقواؿ من مذىب م لك  كيلزمو طلقة ابئنة ُب قوؿ آخر فبل ٙبل لو إال بعقد 

إف دل ينو الطبلؽ  (ِ)  كمذىب الش فعي(ُ)آخر ىذا مذىب م لك  كيلزمو الطبلؽ ُب مذىب  جديد
 س على قولو: ا٢براـ كىذا يق  فهي طلقة رجعهة  كإف نول الطبلؽ كدل ينو الثبلثة  دل يلزمو ريء

ال :  كإف دل ينو بو طبلقن   إف نول هب  الطبلؽ كق :فهذه اله  ألف ظ ان ية   يلزمِب كىي علي حراـ
  .(ّ)[اثّبه   خبلؼه  وكعنده فه -فإنو م  ذارانه أكال؛ إال مذىب م لك   يلزمو ريء ُب ٝبه  ا٤بذاىب

ا  أك ج قى ػأعت أك (ْ)[]بصدقةو  و الديني ػالذم عله ؽى إذا تصدَّ  :لٌ صْ فَ   بشيءو  أك تربعى    ريةػعبدن
 فللغرم ء أخذي   رػأك أاث (ٔ)و[ػالذم عله وفي ػده ]يس كم الديػالذم به كا٤ب ؿي   (ٓ)[الصحةً   ؿً ػكىو ]ُب ح

أك  أك يعتقى  فلو أف يتصدؽى   يفضل عن الدين إذا ا ف لو م ؿه  كاذلك ا٤بريضي   م  تربع بو ٝبه ً  أخذي 
كال يقدـ  (ّ)دين(ِ)كصداؽ الزكجة  (ُ)]كف ء الدين[ (ٖ)الذم يفضل عن (ٕ)]قدر الثلث[ يتربع بشيء

                                                           

/ ِـ  ُْٗٗ -ىػُُْٓ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ُ  ط ادلدونةانظر: األصبحي ا٤بدين  م لك بن أنس بن م لك   (ُ)
  يف ادلدونة من غريىا من األمهات النوادر والزايدات على ما  كأبو دمحم القّبكاين  عبد هللا بن أيب زيد  َِٗ  ُٖٗ

ٙبقهق: الداتور عبد الفت ح دمحم ا٢بلو كالداتور دمحم حجي  كاألست ذ دمحم عبد العزيز الدابغ كالداتور عبد هللا ا٤برابط الَبغي 
  ُِٓ  ُُٓ/ ٓـ  ُٗٗٗ  دار الغرب اإلسبلمي  بّبكت  ُكاألست ذ دمحم األمْب بو خبزة كالداتور أٞبد ا٣بط يب  ط 

  كزارة األكق ؼ كالشئوف اإلسبلمهة  ُٙبقهق: الداتور أٞبد عبد الكرًن ٪بهب  ط  التبصرة،كاللخمي  علي دمحم الربعي  
 .ِْْٕ/ ٔـ  َُُِ -ىػُِّْقطر  

  كا٤ب كردم  علي بن ِٖٕ/ ٓـ  َُٗٗ -ىػَُُْ  دار ا٤بعرفة  بّبكت  األمالش فعي  دمحم بن إدريس بن العب س  انظر:  (ِ)
  ُ  ٙبقهق: على دمحم معوض كع دؿ أٞبد عبد ا٤بوجود  ط احلاوي الكبري يف فقو اإلمام الشافعيبن دمحم بن حبهب   دمحم

  كالشّبازم  أبو إسح ؽ إبراىهم بن علي بن يوسف  ُِٖ/ َُـ  ُٗٗٗ -ىػُُْٗدار الكتب العلمهة  بّبكت  
 .ُِ/ ّ  دار الكتب العلمهة  بّبكت  ادلهذب يف فقو اإلمام الشافعي

 لهس ُب: )ب(.( ّ)
 زايدة ُب: )ب(.( ْ)
 «.صحهح البنهة»ُب )ب(: ( ٓ)
 «.قد رد ديونو»ُب )ب(: ( ٔ)
 «.بقدر ثلث م لو»ُب )ب(: ( ٕ)
 «.من»ُب )ب(: ( ٖ)
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ا٤ب ؿ   (ٔ)ض ؽا٤برأة كالغرم ء إذا  (ٓ) صصحكلكن يت  (ْ)كال يقدموا علهو[  يقدـ ]على الديوف
ثلث  (َُ)حمله تي -كإذا تصدؽ بصدقة  (ٗ)]كا٤بريض يتصدؽ[ (ٖ)]ابلن بقدر حصتو[ (ٕ)كأيخذ
مضهت  كإف ا نت كصهة أكصى هب  أفقد :بعد خركجه   (ُِ)رض[من ا٤ب برأك  (ُُ)]ك٫بوى  -م لو

 ُب ذلك قبل ا٤بوت. (ُْ)فلو الرجوع:بعد موتو  (ُّ)]ٚبرج[
]كإذا أراد ا٢بج  فحلف علهو إنس ف م  تس فر فلو أف يس فر  كحينثو كال إٍب علهو  كقد تقدـ 

لطبلؽ فبل ينف  ُب مذىب كأم  االستثن ء ُب ا  القوؿ  كال يصح االستثن ء ُب الهمْب إال متصبل
  .(ُٓ)م لك  كينف  ُب مذىب الش فعي[

إذا ق ؿ الرجل: يلزمِب ا٤بشي إذل مكة  كحلف بو على ريء يفعلو  كدل يفعل ذلك  :لٌ صْ فَ ]
 كال يلزمو عند الش فعي. -هنع هللا يضر-يلزمو ا٤بشي عند اإلم ـ م لك   ا٤بشي

دل ٙبـر  كال يلزمو طبلؽ  كال اف رة   تع ذل كإذا ق ؿ لزكجتو: اي ملعونة  أك علهك غضب هللا
 كيستغفر هللا تع ذل  كيسألو العفو.  إال أنو قد عصى هللا تع ذل هبذا القوؿ

افى أف يشتكي للح ام  أك انئبو كال خيرج    من حلف أنو البد أف يشتكي فبلان :لٌ صْ فَ 
  أك   يعد ُب الع دة ضرابن كال يكفهو عند م لك إال أف يشتكهو كحيصل م  علهو ُب مذىب الش فعي

                                                           

 «.ديونو»ُب )ب(: ( ُ)
 «.ا٤برأة»ُب )ب(: ( ِ)
 «.من الدين»بعدى  ُب: )ب( : ( ّ)
 «.علهو دين»ُب )ب(: ( ْ)
 «.خي صص»ُب )ب(: ( ٓ)
   كا٤بثبت ىو األلهق ام  ُب )ب(.«ا ف»ُب )أ(: ( ٔ)
 «.فهأخذ»ُب )ب(: ( ٕ)
 «.ال كاحد دينو»ُب )ب(: ( ٖ)
 زايدة ُب: )ب(.( ٗ)
 «.ٝبلته »ُب )ب(: ( َُ)
 الضمّب يعود على الصدقة  كا٤بعُب صحهح.( ُُ)
 «.فبل ٘بز الصدقة ٍب برئ من مرضو»ُب )ب(: ( ُِ)
 «.مضت»ُب )ب(: ( ُّ)
 «.الرد»ُب )ب(:  (ُْ)
 زايدة ُب: )ب(.( ُٓ)
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 ا.  يسّبن ا كلو غرمن    أك زجرن حبسن 
ا كال   كاحدن أف يلـز مذىبن  :ُب بعض ا٤بس ئل كال إٍب علهو  كإمن  الورع  جيوز للمقلدال  :لٌ صْ فَ 

أف أيخذ األرد كاألحوط ُب ال مذىب فهم  جيوز؛ ألف ا٤بذاىب   :كأبلغ من ذلك ُب الورع  يتعداه
فهجوز لو أف أيال من أيهم  ر ء  كأيال   و امن حضر بْب يديو أطعمة ٨بتلفةفه  اله  على ا٢بق

  .(ُ)من ا١بمه [
 (ِ)  منهم  فلو أف يقلدم من إكال ٦بتهد مصهب  كمن قلد   ا٤بذاىب األرب  على ا٢بق :لٌ صْ فَ 

  كمن العلم ء من أنكرى ىذا ىو الصحهحي  -ال سهم  عند الضركرة  اآلخر
 وزي جي كق ؿ: ]ال. ذلك (ّ)

ا[لئلنس ف أف يقلد إال مذىبن   .(ْ)  كاحدن
  :أف ٥ب  ثبلث مراتب :ُب ىذه ا٤بسألة كالصوابي 

كىو أف أيخذ ابألحوط   (ٓ)مرتبة أىل الورع  كقد رأين  بعض مشه خن  يلزمه  :ا٤برتبة األكذل
سل كيغ  م لك كيلتـز األرد ُب ا٤بذاىب فهغسل ا٤بِب؛ ألنو ٪بس عند بعضهم  فهو مذىب اإلم ـ
كيفعل األامل  (ٔ)بوؿ م  يؤال ٢بمو؛ ألنو ٪بس عند الش فعي  كديسح ٝبه  رأسو ]بتدلك ُب غسل[

 .كيَبؾ م  اختلف ُب ٙبرديو (ٕ)األامل ُب ال ]مذىب[
  .ال خيرج عنو (ٗ)]ك[ ا   كاحدن أف يلتـز مذىبن  (ٖ)كىي الوسطى  ]كىو[ :كا٤برتبة الث نهة
أبس بذلك عند  (ُُ)ألسهل ُب ال مذىب ]فبل[ابلرخص كا (َُ)أف ]يعمل[ :كا٤برتبة الث لثة

                                                           

 لهس ُب: )ب(.( ُ)
 «.من»بعدى  ُب: )أ( :  (ِ)
 «.من »ُب )ب(: ( ّ)
 «.ال يقلد غّب إم ـ كاحد»ُب )ب(: ( ْ)
 «.يلتزمه »ُب )ب(: ( ٓ)
 «.كيتدلك ُب ٝبه  بدنو»ُب )ب(: ( ٔ)
 «.ريء»ُب )ب(: ( ٕ)
 «.كىي»ُب )ب(: ( ٖ)
 «.أف»ُب )ب(: ( ٗ)
 «.أيخذ»)ب(: ُب ( َُ)
 «.كال»ُب )ب(: ( ُُ)
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ف ٣بطهب  ؛آخر ُب كقت ضركرة يستغِب عن تقلهد إم ـو  (ُ)من ا٤بقلدين اكم  رأين  أحدن   الضركرات
ُب ا١بمعة ابلعشرة ك٫بوى  ]من الرج ؿ ُب ا١بم عة  (ّ)]كيصلي[ (ِ)د ]اإلم ـ م لك[لالش فعي لو أف يق

كنسأؿ   الثبلث (ٓ)]لكم ا٤براتب[ كقد بهنتي   (ْ)بعْب[فإهن  عند الش فعي م  تصح إال أبر ؛ ا١بم عة 
 . به نو ارًن كىَّ إرمو و كاى نًٌ كالصواب ألحسن الطرؽ ٗبى  (ٔ)هللا تع ذل أف يلهمن  الررد ]بكرمو[

دل يلزمو على أحد القولْب عند اإلم ـ   إذا طلق الرجل زكجتو بقلبو  أك حلف بقلبو :لٌ صْ فَ 
كإمن  ىذه   ابلشك الهمْبي  (ٕ)كال[  ؽ كالهمْب ابللس ف  كال يلزمو ]الطبلؽكإمن  الطبل  م لك هنع هللا يضر

 من الشهط ف.  سةه وى سٍ كى 
ٍب م ت   نقض ء العدة كتزكجت آخرطلقة فب نت منو اب زكجتو كإذا طلق الرجلي  (ٖ)[:لٌ صْ فَ ]

لطلقة األكذل  الزكج الث ين  أك طلقه  فتزكجه  الزكج األكؿ  فإهن  تبقى معو على طلقتْب  كٙبسب ا
تبقى معو على  (ٗ)كلكنه [  كمذىب أيب حنهفة ال ٙبسب الطلقة األكذل .كالش فعي ]عند م لكو 

 ثبلث طلق ت.
لو أجنيب  (َُ)أف يطلق بعوض أيخذه من الزكجة  أك من غّبى   أك ]يلتزمو[ :كا٣بل  :لٌ صْ فَ 

إذا فعل ذلك  كعلهو أدي ف   فهطلق على ذلك  أك يطلقه  على أف تربيو من ريء من صداقه   فعوضن 
 العقد  كقد (ُّ)علهو  ٍب جيددي  (ُِ)ٝبه  م  ا ف حلف (ُُ)فهفعل[  ابلطبلؽ  ]ال يفعل اذا كاذا

                                                           

 «.أف» بعدى  ُب: )ب( : ( ُ)
 «.م لك »ُب )ب(: ( ِ)
 زايدة ُب: )ب(.( ّ)
 «.ألجل الضركرة كغّب ذلك  كاختبلؼ العلم ء رٞبة  كال معُب لرٞبة إال ىذا»ُب )ب(: ( ْ)
 زايدة ُب: )ب(.( ٓ)
 زايدة ُب: )ب(.( ٔ)
 زايدة ُب: )ب(.( ٕ)
 .زايدة ُب: )ب(( ٖ)
 زايدة ُب: )ب(.( ٗ)
 «.يلتـز»ُب )ب(: ( َُ)
 «.ٍب فعل»ُب )ب(: ( ُُ)
 «.أال يفعل»بعدى  ُب: )ب( : ( ُِ)
 «.جدد»ُب )ب(: ( ُّ)
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فإف ىذا ال جيوز فهم  ال   : الكأم  مذىب م لكو   ه  عند الش فعي هنع هللا يضراألدي ف الٌ  (ُ)ا٫بلت
ٍب جيدد عقد زكجتو فتزكجيه      ٍب يزكج ابنتوفهخ ل  نتو لفبلفبيتكرر]فعلو مثل الذم حيلف م  يزكج ا

حيلف م  أف  :كالذم يتكرر مثل  ُب ىذا ُب ٝبه  ا٤بذاىب فهصح ا٣بل ي  ؛بنتو م  يتكرر مرة أخرلال
ألف ابلـ فبلف يتكرر  ؛فبل يصح فهو ا٣بل  عند م لك  ىذا يتكرر  دار فبلف يدخلي  يكلم فبلان أك م 

ـي فلهذا ف ؛(ِ)كدخوؿ الدار يتكرر[ م لك بهنهم   كمذىب الش فعي: يصح أف ا٣بل  حيل  رؽ اإلم 
 الهمْب فهم  يتكرر كفهم  ال يتكرر.

إذا ق ؿ الرجل: دخوؿ ىذا البهت عليَّ حراـ  كقصد دخولو خ صة  كدل ينو الزكجة  :لٌ صْ فَ 
 .فبل ريء علهو  كلو نول أف زكجتو دل تدخل ال يلزمو ريء فإف البهت ال حيـر علهو

فلو الرجعة م    إذا طلق الرجل زكجتو طلقة أك طلقتْب بعد الدخوؿ من غّب عوض :لٌ صْ فَ ]
فإف انقضت العدة قبل الرجعة ملكت نفسه  كدل ٙبل لو إال بعقد جديد على   دامت ُب العدة

  .(ّ)الشركط ا٤بشركعة[
لكنو إف م ت ُب مرضو ذلك كرثتو   إف ا ف ح ضر العقل ج ز (ْ)فصل: طبلؽ ا٤بريض

 عند م لك. الزكجة
ُب رجل طلق زكجتو ثبلاث كىو ال يعرؼ لو مذىب  يلزمو الطبلؽ  كال ٙبل لو إال بعد  :لٌ صْ فَ 

  .زكج غّبه  كجهلو اب٤بذاىب ال يفهده ريء
فإنو يلزمو الطبلؽ الثبلث ُب ٝبه   ؛ُب الهمْب اب٢براـ إف نول بو الطبلؽ الثبلث (ٓ)[:لٌ صْ فَ ]

ففي مذىب م لك خبلؼ طويل  فقهل:   عددا من الطبلؽ ٝبه  ا٤بذاىب  فإف نول الطبلؽ كدل ينو
رجعهة ُب ا٤بدخوؿ هب   كقهل: ينوم ُب  (ٔ)الثبلث  كقهل: طلقة ابئنة  كقهل: ]طلقة[ يلزمو الطبلؽ

]فمذىب م لك يلزمو الطبلؽ  (ِ) بو طبلقن  (ُ)كأم  من ذار ا٢براـ  كدل ]ينو[  (ٕ)غّب ا٤بدخوؿ هب  ثبلاثن 
                                                           

 «.ٝبه »بعدى  ُب: )ب( : (ُ)
 زايدة ُب: )ب(.( ِ)
 زايدة ُب: )ب(.( ّ)
 «.الـز»بعدى  ُب: )ب( :  (ْ)
 زايدة ُب: )ب(.( ٓ)
 زايدة ُب: )ب(.( ٔ)
 «.كيلزمو ُب ا٤بدخوؿ هب  الثبلث»ُب: )ب( : بعدى   (ٕ)
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ال يلزمو طبلؽ  كمنهم من ألـز ا٢ب لف اب٢براـ   (ّ)ّبه من األئمة[الطبلؽ على م  تقدـ كمذىب غ
 .اف رة ديْب  كمنهم من ألزمو اف رة ظه ر كهللا أعلم

 (ٓ)حراـ إذل رهر ]يبلغ ه فهو امن ق ؿ: أنت حراـ[ (ْ)[فهمن ق ؿ لزكجتو أنت ]عليَّ  :لٌ صْ فَ 
الطبلؽ حرمت علهو   (ٖ)نول ]بو[ إف :(ٕ)]من ق ؿ[ (ٔ)فمن أاثر العلم ء ؛ففهو خبلؼ بْب العلم ء

خبلؼ  (ٗ)كعند م لك: يلزمو الطبلؽ إف نول أك دل ينو  كفهه   كإف دل ينو بو الطبلؽ دل يلزمو ريء
 كقد تقدـ.
كإذا ق ؿ لزكجتو: أنت   (َُ)   فهمْب ا٤بكره ال يلـزإذا حلف ابلطبلؽ  أك غّبه مكرىن  :لٌ صْ فَ 

فإف قصد بو التحرًن كالطبلؽ لزمو ذلك  فإذا كطئه  بعد   علي مثل أمي أك أخٍب ٍب كطئه  بعد ذلك
فعلهو اإلٍب  (ُْ)و الظه ر فإف كطئه  ]قبل الكف رة[ػقصد ب (ُّ)كإف  (ُِ)زانه  ]ف سق [ (ُُ)ذلك ص ر

 كىي عتقي   (ُٓ)﴾ڇ   ڇ   ڍ   ڍ﴿]كلهس علهو سول الكف رة للظه ر ا٤بذاور ُب قولو تع ذل: 
  د  لكل مسكْب مي   فمن دل يستط  فإطع ـ ستْب مسكهنن   ت بعْبفإف دل جيد فصه ـ رهرين مت  رقبة

كىي   كىو ثلث قدح على التقريب  كىو رطل كثلث ابلعراقي  النيب ٗبدعند الش فعي  -كىي ىن  
                                                           

 زايدة ُب: )ب(.( ُ)
 «.الطبلؽ»ُب )ب(: ( ِ)
 زايدة ُب: )ب(.( ّ)
 زايدة ُب: )ب(.( ْ)
 «.قولو إذل رهر ابلـ ملغي فهو امن ق ؿ أنت حراـ»ُب )ب(: ( ٓ)
 «.األئمة»ُب )ب(: ( ٔ)
 «.أنو ان ية»ُب )ب(: ( ٕ)
 زايدة ُب: )ب(.( ٖ)
 :كقهل  ينوم ُب غّب ا٤بدخوؿ هب  :كقهل  ثبلث طلق ت: فقهل :كُب ا٤بذىب خبلؼ ُب عدد الطبلؽ»ُب: )ب(: بعدى   (ٗ)

 «.كقد تقدمت ىذه ا٤بسألة طلقة رجعهة  :طلقة ابئنة كقهل
 «.فصل ُب رجل»بعدى  ُب: )ب(: (َُ)
 «.ا ف»ُب )ب(: ( ُُ)
 لهس ُب: )ب(.( ُِ)
 «.كإذا»ُب )ب(: ( ُّ)
 زايدة ُب: )ب(.( ُْ)
 .ّسورة اجمل دلة: اآلية ( ُٓ)
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كقد   كال يلزمو إال اف رة فقط  (ُ)ىش ـ كىو قدح كثلث بكهل مصر لكل مسكْب[ دًٌ ٗبي  -عند م لك
 الظه ر. تقدمت اف رةي 

 :عند م لك (ِ)ف لتحرز حٌب أتزكج امرأة أخرل  ؛ُب رجل ق ؿ لزكجتو: أنت حراـ عليَّ  :لٌ صْ فَ 
طلقة ابئنة أك و ]ىل يق  ب :خبلؼ على م  تقدـ (ّ)لكن فهه    ان ية ظ ىرة ُب الطبلؽ أنو :م لك

 .لكن ظ ىر لفظو أنو التـز التحرًن  فأجزأ  (ْ)نواه من الطبلؽ[ طلقة رجعهة أك ثبلث طلق ت أك م 
أم  لو ق ؿ: إف دل أتزكج ]أنت  .ام  ق ؿ: أنت ط لق حٌب أتزكج  ا كيكوف قولو: حٌب أتزكج لغون 

] ف دل أتزكج علهك فأنت إ :كيصّب ام  لو ق ؿ  طبلؽ (ٔ) [وقتال ]ُبفإنو ال يق   ؛حراـ (ٓ)عليَّ
ال يق  بو  أف التحرًن :األئمة غّب م لك عنه  حٌب يتزكج  كمذىبي  (ٕ)زؿع  كا٤بذىب أنو ينط لقه 

 إال أف ينوم بو الطبلؽ.  الطبلؽ
 كا٤ب ؿ ُب ذمتو.    كالزكجة لو حبلؿه صحهحه    النك حي حراـو  ٗب ؿو  امرأةن  فهمن تزكجى  :لٌ صْ فَ 
 .فهمن رأل ُب ا٤بن ـ أنو طلق امرأتو  ال يلزمة بذلك الطبلؽ أصبل :لٌ صْ فَ 
 تكوف بغّب عوض بعد ُب صفة الرجعة  إذا طلق امرأتو طلقة رجعهة كىي الٌب :لٌ صْ فَ 

  كلهس علهو غّب ةراجعت زكجٍب فبلن :ف  ف لرجعة أف يقوؿ ُب العدة الدخوؿ  كدل يكن قبله  طلقت
 . ةىذا  كال حيت ج إذل رض ى   كال إذل ات ب

فهل حينث أـ ال؟ ُب مذىب م لك   نوهففعلو انسه  لهم  إذا حلف ال يفعل رهئ  :لٌ صْ فَ 
كإذا حلف ال أيال طع ـ فبلف   الف  فقهل: حينث  كقهل: ال حينثقوالف  كُب مذىب الش فعي قو 

فعند ذلك ملكو  كإذا أال ا٢ب لف م  ص ر ملك  لغّب    لدف  منتو  ٍب أىدل فبلف آلخر طع م
 دل حينث.   الوؼ علهو

 أف يقوؿ لزكجتو: مٌب كق  علهك طبلؽ فأنت ط لق قبلو ثبلاث  للعلم ء :رً كٍ الدَّ  مسألةي  :لٌ صْ فَ 
                                                           

 زايدة ُب: )ب(.( ُ)
 «.التحرًن»ُب )ب(: ( ِ)
 «.ُب ا٤بذاىب»ُب )ب(: ( ّ)
 زايدة ُب: )ب(.( ْ)
 «.فأنت»ُب )ب(: ( ٓ)
 «.علهو كقت» ُب )أ(: ( ٔ)
 «.ينزؿ»ُب )أ(: ( ٕ)
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مٌب أكق  علهه  بعد ذلك طلقة كقعت علهو الثبلث  كمذىب الش فعي  :مذىب م لك :فهه  خبلؼ
كالث لث مثل   كقوؿ أبنو يق  علهو م  أكقعو  قوؿ أبنو ال يق  علهو بعد ذلك طبلؽ أصبل :ثبلثة أقواؿ

 مذىب م لك فهق  ابلطلقة ثبلث. 
فهق  بدخوؿ الصهف طلقة   ذل الصهفإذا حلف ابلطبلؽ م  يصرب على غرديو بدينو إ :لٌ صْ فَ 
حٌب يدخل  ؛ف بطلقة بعوض  كانعزؿ عنه كإف ا نت ديهنو ابلطبلؽ الثبلث خ ل  زكجتو اآل  كيراج 

أف الدين لزكجتو أك لص حبو  فهصّب  :منه  ؛كمذىب الش فعي لو طرؽ اثّبة  الصهف فهجدد العقد
 الب ئ  على الغرًن كيصرب. هلكحي  ٗبقدار الدين  كمنه : أف يشَبم من إنس ف رهئن   الصرب ُب جهة غّبه

ه  نزكجتك عندم ألضربنه  كأخرج كتراتى  إف س فرتى  :إذا حلف ابلطبلؽ على أخهو :لٌ صْ فَ 
يضرهب  ضربة كخيرجه  من الدار  ٍب ترج   فتقهم  :فمذىب الش فعي  فس فر كتراه  عنده  (ُ)بعقصه 
كإف ا نت ابلثبلث خ ل    لتـز ال يضرهب  كيراج نو بطلقة اهإف ا نت دي :كمذىب م لك  مك هن 

 كالتـز أنو ال يضرهب  ٍب جيدد العقد. 
فإف ا ف على صفة تبهح قتلو اَبؾ   إف قتلك حبلؿ :إذا حلف ابلطبلؽ على مسلم :لٌ صْ فَ 

 دل حينث  كإف دل يكن اذلك حينث.   أك بدعة يقتل هب   الصبلة كاإلصرار علهه   أك زان بعد إحص ف
لهضربن زكجتو اللهلة  فغلب علهو النـو  كىو على عـز ضرهب  دل  :إذا حلف ابلطبلؽ :لٌ صْ فَ 

 حينث كىو ا ٤بكره؛ ألنو دل يقصد ترؾ الضرب. 
 ؟إذا ق ؿ لزكجتو: أنت ط لق ثبلاث كدل يكمل لفظ الثبلث :لٌ صْ فَ  

  ألئمة الثبلثةكإف دل يتلفظ بو عند ا  الطبلؽ الثبلث يلزمو ابللفظ األكؿ إذا قصده :ا١بواب
 .(ِ)كهللا أعلم[  أم  إذا لفظ بو كق  عند األئمة األربعة

كإف أاثر الصداؽ  كيلزمو   العقد صحهح  كدل ينو كف ء  فهمن تزكج امرأة بصداؽ :لٌ صْ فَ ]
  الوف ء بو.

فْب كالنظر لؤلجنبهة للوجو كالك    حيـر من األجنبهة حيـر منه مى  كال    ا٤بطلقة الب ئنة أجنبهة منو
 كحيـر علهه  ا٣بلوة خوف  من الوقوع ُب الزان.  ج ئز

                                                           

  بّبكت  دار ص در  ّ  طلسان العربدمحم بن مكـر بن على  العقص: ٝب  الشعر كلويو على القف . ينظر: ابن منظور  ( ُ)
 م دة عقص. -(ٔٓ/ٕ  )ىػُُْْ

 زايدة ُب: )ب(.( ِ)
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كإذا رأل الشخص ُب ا٤بن ـ   إذا أخذ الرجل رهئ  من مهر ابنتو ال حيل لو إال برض ى  :لٌ صْ فَ 
فأال    كإذا حلف رخص ال أيال لشخص آخر طع م  فبل يلزمو طبلؽ أصبل  أنو طلق زكجتو
 ملك  للغّب. ألنو خرج عن ملكو كص ر ؛ا٢ب لف ال حينث

فلو أخذ أرش العهب بعد   ٍب عتقو كظهر بو عهب    أك ٩بلواةإذا ارَبل الرجل ٩بلوان  :لٌ صْ فَ 
فمهم  انقضت   ـ بقهمة أخرل بذلك العهبوَّ قى ٍب يػي    العتق كبعد ا٢بمل كالوالدة ُب ا٤بملواة صحهحن 

  .(ُ)خذ منو[قهمتو ابلعهب رج  بو على الب ئ  كأي 

 

 

                                                           

 لهس ُب: )ب(.( ُ)
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 اخلامتة
 رب الع ٤بْب  كالصبلة كالسبلـ على خّب األنبه ء كا٤برسلْب سهدان دمحم كعلى آلو ا٢بمد 
 كصحبو أٝبعْب.

الدرر ا٤بلتقطة »من ٙبقهق ات ب النك ح كالطبلؽ من ات ب  -بعوف هللا كتوفهقو -فقد انتههت
عهد الدمّبل للشهخ اإلم ـ الع دل ا١بهبذ ا٢بجة عبد العزيز بن أٞبد بن س«. َب ا٤بس ئل ا٤بختلطة

 ىػ.ْٗٔا٤بعركؼ ابلديريُب الش فعى ا٤بتوَب سنة
حيسن اإلر رة إذل أىم  و الٍب تظهر ج نبن  من جوانب إسه م تالكت ب كبعد ىذه ا٤بع يشة م  

 نت ئج ىذه الدراسة  ٍب أتبعه  ببعض التوصه ت الٍب أرل أهن  مفهدة من كجهة نظرم:
 : النتائج:أوالً 

 جرل من العصور الذىبهة َب تصنهف ا٤بس ئل على ا٤بذىب الش فعى.يعد القرف الس ب  ا٥ب -ُ
 .إظه ر نصوص الكتب كٚبرجيه  كضبطه أمههة علم ٙبقهق النصوص ُب  -ِ
ا٤بلكة العلمهة كالفكرية كالفقههة للمؤلف عبد العزيز الديريِب  ىذه الدراسة أكضحت لن  ٗبزيد به ف -ّ

 .رٞبو هللا تع ذل
انب الط ب  العلمي الس ئد ُب عصر ا٤بؤلف  ٩بَّ  يفهد ُب الوقوؼ على الوقوؼ على أحد جو  -ْ

 .عبد العزيز الديريِبالسم ت العلمهة ٥بذا العصر الذم ع ش فهو الشهخ 
الدراسة بهنت لن  اثّبا من ا٤بس ئل ا٤بختلطة ُب الفقو اإلسبلمي ُب ات ب النك ح كالطبلؽ  ام   -ٓ

ن ُب اثّب من تلك ا٤بس ئل ٩ب  يوحي أبف الكت ب ٗبث بة فقو بهنت آراء األئمة األربعة ا٤بعتربي
 .مق رف

الكت ب دل يؤلف على طريقة الفقه ء ُب سرد ا فة ا٤بس ئل الفقههة ُب الكت ب الفقهي الواحد  -ٔ
كبه ف اختبلؼ ا٤بذاىب كذار األدلة كالَبجهح كا٤بن قشة  كإمن  ق ـ أتلهفو على انتق ء ا٤بس ئل مظنة 

 -فهم  يتعلق بكت ب النك ح كالطبلؽ -قهق كذار االختبلؼ ُب ا٤بسألة كقلم  يذارالبحث كالتح
 .أدلة تفصهلهة  فك ف منهج  جديدا ُب التألهف يتمهز اب٢بداثة كالتجديد ُب التألهف

مس ئل أمههة اإلسه ـ ٗبزيد من الكتب اققة كاذلك ا٤بؤلَّفة ُب ىذا ا١ب نب  كىو ج نب تهسّب  -ٕ
غميضىت اثّب من ا٤بس ئل على سهم  ُب عصران ىذا الذم   الطة على ا٤بتعلمْب كبه هن الفقو ا٤بختل

 .ا٤بتعلمْب  فم  ابلن  ابلع مة؟!



 

 
151  

 اثنياً: التوصيات:
جيب خدمة ا٤بخطوط ت العلمهة  كذلك من خبلؿ البحث عنه  َب ا١ب مع ت كا٤بكتب ت 

شبكة العنكبوتهة  ٍب ٝب  نسخه   ٍب كمرااز البحوث العلمهة كدكر الكتب كمعهد ا٤بخطوط ت  كال
نسخه   ٍب نسخه  بدقة كأم نة  ٍب ٙبقهقه  كالبحث عن غ مضه   ٍب إف تهسر طبعه   كنشرى   

.  لئلستف دة منه  نظرنا لوجود الكثّب منه  غّب ا٤بخدـك
 كال يعلم عنه  إال القلهل من الب حثْب من أىل االختص ص.

ـــــــــاب حبمـــــــــد هللا ذى ادلـــــــــنن  ًب الكت
 

  خلســــِة قــــد ســــرقناىا مــــن الــــزمنىف 
 فـــــــإن  ـــــــد أحـــــــٌد ىف َخطـــــــو خطـــــــاء 

 
ـــــدل الســـــىء ادلكـــــروه ابحلســـــن   فلُيب

  
كَب ا٣بت ـ أسأؿ هللا عز كجل اإلخبلص َب القوؿ كالعمل كالنهة كم  ا ف من صواب فمن هللا 

 .-حفظو هللا -كحده ٍب بسبب توجهو كمت بعة كمش كرة مشرَب
 نفسى كالشهط ف كهللا كرسولو منو برأ.كم  ا ف من خطأ أك تقصّب فمن 

كأخر دعواان إف ا٢بمد  رب الع ٤بْب  كصلى هللا كسلم على نبهن  دمحم كعلى آلو كصحو 
 أٝبعْب.
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 فهرس اآلايت القرآنية
 رقم الصفحة يةرقم اآل اآليـــــة

 سورة البقرة
 ُِْ ُْٔ ﴾ڤ   ڦ     ڦ   ڦ   ڦ﴿
   چ    چ   ڃ   ڃ   ڃڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ﴿

 ﴾چ

ُِِ َٖ 

 َُٓ ِِٗ ﴾ہہ   ہ﴿

 ّٔ َِّ ﴾جبحب   يئ    ىئ   مئ﴿

 ْٔ ِّّ ﴾ ےے   ھ    ھ   ھ   ھ﴿

   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ﴿

 ﴾ڀڀ     پ

ِّْ ُُٗ 

 سورة آل عمران
   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ      ٹ    ٹ    ٹ      ٹ   ٿ    ٿ﴿

 ﴾ڃ   ڄ   ڄ     ڄ    ڄ    ڦ    ڦڦ

ُٖ ِ 

    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ ﴿

 ﴾ڦ

َُِ ُ 

 سورة النساء
   ڀ     ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ ﴿

   ڤ   ٹٹ     ٹ    ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺٿ          ٺ   ٺ   ٺ   ڀ

 ﴾ڦ   ڤ         ڤ   ڤ

ُ ُ 

 ُٕ ّ ﴾گگ   ک   ک﴿
 ّٔ ٓ ﴾ەئ    ەئ   وئ   وئ   ۇئ   ۇئ   ۆئ﴿
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 رقم الصفحة يةرقم اآل اآليـــــة
ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ﴿

 ﴾ڈ
ِّ ْْ  ُٔ  ٔٓ 

 ْٔ ِْ ﴾ٻ   ٻ   ٻ﴿

   ڈ      ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ﴿

 ﴾کگ   ک     ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ

ِٓ َٖ 

 سورة ادلائدة
وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ﴿

 ﴾ۆئ

ٓ ّْ  ْٔ  َٖ 

 ّٕ ْٖ ﴾  ںں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ﴿

 َُُ ٕٖ ﴾ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ    گ    گ   گ   ک﴿
 سورة النحل

 َُِ  ََُ َُٔ ﴾ڈ   ڎ   ڎ    ڌ   ڌ   ڍ﴿
 سورة احلج

 ٔٗ ٖٕ ﴾ۓۓ   ے    ے   ھ    ھ    ھ   ھ﴿
 سورة ادلؤمنون

   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ    ڤ   ڤ﴿

 ﴾   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄ

ٔ  ٕ ٕٓ 

 سورة األحزاب
   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ       ڈ   ڎ﴿

 ﴾ گگ

ْٗ َُِ 

 ّٕ ِٓ ﴾ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ    چ   چ   چ﴿
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 رقم الصفحة يةرقم اآل اآليـــــة
   ے    ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ ﴿

   ﮻    ﮺   ﮹    ﮸   ﮷   ﮶   ﮵   ﮳﮴     ﮲   ۓ   ۓ

 ﴾﮼

َٕ  ُٕ ُ 

 سورة فاطر
 ِ ِٖ ﴾ۉې   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ﴿

 سورة ا ادلة
 ُُِ  َُْ ُ ﴾  ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ﴿

  َُْ  ْٗ ّ ﴾ڈ   ڈ   ڎ   ڎ      ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ﴿
ُُِ  ُّّ 

 ِ ُُ ﴾يتجث     ىت   مت   خت   حت    جت   يب   ىب   مب﴿
 سورة الطالق

  ِٕ  ْٖ  ْٕ ْ ﴾وئۇئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ﴿
ِٗ 

 سورة التحرًن
 ٖٓ ُ ﴾پپ   پ   پ   ٻ   ٻ     ٻ   ٻ   ٱ﴿
 ٖٗ  ّٔ ِ ﴾ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹٹ﴿

 سورة ال اشية
 ُِْ ُٔ ﴾ ہ   ۀ﴿
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 فهرس األحاديث النبوية
 رقم الصفحة الطرف

 حرف األلف
 ُٕ            نده نسوة اثّب: فلهخَب منهن أربعن  كيف رؽ الب قيإذا أسلم من ع

 ِٔ                          حٌب حيـر علهن  بذلك أرضعهو ٟبس رضع ت؛
 َُٔ     ازىد ُب الدنه  حيبك هللا كازىد فهم  عند الن س حيبك الن س

 ُُّ  ََُ       أف هللا تع ذل ٘ب كز عن أمٍب ا٣بطأ كالنسه ف كم  استكرىوا علهو
 َُٕ                                                      إمن  األعم ؿ ابلنه ت

 حرف الباء
 ٕٗ                                              ابنت منك   كعصهت ربك

 حرف اجليم
 ٖٓ     على حراـ                                                     ا١ب رية

 حرف احلاء
ـي بٌْب   َُٔ                                                   ا٢ببلؿي بٌْب كا٢برا

 حرف اخلاء
 ُٔ                                                   ٟبس رضع ت ٧برم ت

 حرف الدال
 ُُْ  َُٔ                                              دع م  يريبك إذل م  ال يريبك

 حرف الراء
 ٓٗ                                       الراج  ُب ىبتو ا لكلب يعود ُب قهئو
 ْٔ  ُٔ                                     الرض عة م  نبت اللحم  كنثر العظم

 ٓٔ                                                        الرض عة من اجمل عة
 ََُ  ْٖ                          ريًف ى عن أمٍب ا٣بطأي كالنسه ف كم  استكرىوا علهو

 حرف الالم
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 رقم الصفحة الطرف
 ٖٔ                     كرل ال تنكح ا٤برأة امرأة  كال تنكح ا٤برأة نفسه  من غّب

 ُُٓ                                              ال طبلؽ إال ٤بن أخذ ابلس ؽ
 َُّ  ٕٖ ال طبلؽ قبل النك ح

 ْٔ  ْٕ ال حيل المرأة تؤمن اب كالهـو اآلخر أف ٙبد على ا٤بهت فوؽ           
 ْٔ               لهس من  من رق ا١بهوب  كلطم ا٣بدكد  كدع  بدع ء ا١ب ىلهة

 حرف ادليم
 َُٖ  َُٕ                                                    مره فلّباجعه  حٌب تطهر

 َُٕ  َُٔ                                        من حسن إسبلـ ا٤برء تراو م  ال يعنهو
 ْٕ                                              من ملك ذا رحم ٧بـر فهو حر

هػٍرنا يػيفىقًٌٍهوي ُب الدًٌينً   ِ                                        مىٍن ييرًًد هللا بًًو خى
 حرف الواو

 ٖٕ  ٔٓ  ْٖ                                           الولد للفراش   كللع ىر ا٢بجر
 حرف الياء

 ْْ                                     حيىٍريـي ًمنى الرَّضى ًع مى  حيىٍريـي ًمنى النَّسىبً 
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 فهرس ادلصادر وادلراجع
 
  ٙبقهق: ام ؿ يوسف ا٢بوت ،ادلصنف يف األحاديث واآلاثر يب بكر عبد هللا بن دمحم الكوُب أهبة  ابن أيب ر -

 ىػ(.َُْٗمكتبة الررد  )الرايض    ُط
ق: عبد هقٙب، الذىب يف أخبار من ذىب شذرات عبد ا٢بي بن أٞبد بن دمحم العكرم ابن العم د ا٢بنبلي   -

   د.ت(.دار ابن اثّب ّبكت   )بالق در األرانؤكط ٧بمود األرانؤكط
  )الق ىرة  ِط ،طبقات األولياء  ا٤بصرم الش فعي أٞبد بن علي بن عمر حفص أبو الدين سراجابن ا٤بلقن   -

 .(ـُْٗٗ /ىػُُْٓ  مكتبة ا٣ب ٪بي
  ّط  ٙبقهق: د. فؤاد عبد ا٤بنعم أٞبد  اإل اع  ا٤بنذر النهس بورمإبراىهم بن دمحم بن  ابن ا٤بنذر  -

 (.ىػَُِْ  دار الدعوةسكندرية  )اإل
   د.ت(.دار الشرؽ العريب)بّبكت  ط  ،رحلة ابن بطوطة  دمحم بن عبد هللا بن دمحم الطنجيابن بطوطة   -
الصايف وادلستويف بعد  ادلنهل  يوسف بن تغرم بردم األاتبكي ٝب ؿ الدين أبو ا سنابن تغرم بردم   -

 ـ(.ُْٖٗ  ة للكت با٥بهئة ا٤بصرية الع م )مصر  ،الوايف
صحيح   دمحم بن حب ف بن أٞبد بن حب ف بن مع ذ بن مىٍعبدى  التمهمي  أبو ح ًب  الدارمي  البيسٍب ابن حب ف  -

 د.ت(.  طبعة مؤسسة الرس لة)بّبكت    ٙبقهق: رعهب األرنؤكط  ابن حبان برتتيب ابن بلبان
مراقبة/ دمحم عبد   درر الكامنة يف أعيان ادلائة الثامنةال  أٞبد بن علي بن دمحم بن أٞبدابن حجر العسقبلين   -

 (.ـُِٕٗ/ ىػُِّٗ  ٦بلس دائرة ا٤بع رؼ العثم نهة حهدر آابد/ ا٥بند)ا٥بند    ِط  ا٤بعهد ض ف
 تلخيص احلبري يف  ريج أحاديث الرافعي الكبري،بن دمحم بن أٞبد   أٞبد بن عليابن حجر العسقبلين   -

 .د.ت(  دار ا٤بعرفة)بّبكت   ى رم الهم ين ا٤بدين  ٙبقهق: السهد عبد هللا
ط ) ،مراتب اإل اع يف العبادات وادلعامالت واالعتقادات  علي بن أٞبد بن سعهدابن حـز األندلسي   -

 د.ت(.  دار الكتب العلمهةبّبكت  
   د.ت(.مؤسسة قرطبة)الق ىرة    مسند اإلمام أمحـد  أٞبد بن دمحمابن حنبل   -
  طبعة ا٤بكتب اإلسبلمي)  ٙبقهق: د. دمحم مصطفى األعظمي ،صحيح ابن خزفة  دمحم بن إسح ؽخزدية  ابن  -

   د.ت(.بّبكت
  ٙبقهق: د. ا٢ب فظ عبد العلهم خ ف ،الشافعية طبقات  أبو بكر بن أٞبد بن دمحم بن عمر  ابن ق ضى رهبة -

 (.ىػَُْٕ   الكتبدلدار ع )بّبكت  
ٙبقهق: د. عبد هللا عبد اسن الَباي  كد.  ،ادل ين  موفق الدين عبد هللا بن أٞبد بن دمحمابن قدامة ا٤بقدسي   -
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 ـ(.َُٗٗىػ/َُُْ  دار ىجر للطب عة كالنشر  الق ىرة  )ُعبد الفت ح دمحم ا٢بلو  ط
دار ىجر   )الق ىرة  ُ  طالبداية والنهاية  البصرم القرري اثّب بن عمر بن إ٠ب عهل الفداء أبوابن اثّب   -

 (.ـُٕٗٗ/ىػُُْٖللطب عة كالنشر كالتوزي  كاإلعبلف  
  دار الفكر)بّبكت  ترقهم: الشهخ دمحم فؤاد عبد الب قي   سنن ابن ماجو،  دمحم بن يزيد القزكيِبابن م جو   -

 .د.ت(
 (.ىػُُْْ  دار ص در  )بّبكت  ّ  طلسان العربدمحم بن مكـر بن على  ابن منظور   -
 ،صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان   بن حب ف بن أٞبد بن حب ف بن مع ذ بن مىٍعبدى  التمهميدمحمأبوح ًب   -

 د.ت(.  مؤسسة الرس لةبّبكت  طبعة )  ٙبقهق: رعهب األرنؤكط
دار )بّبكت    ٙبقهق: دمحم ٧بهي الدين عبد ا٢بمهد  سنن أيب داود  سلهم ف بن األرعث السجست ينأيب داكد   -

 .  د.ت(الفكر
 مكتبة)ا٤بدينة ا٤بنورة    ُ  ٙبقهق: سلهم ف بن ص حل ا٣بزم  ططبقات ادلفسرين  دمحم بن أٞبداألدنوكم   -

 (.ـُٕٗٗ/ىػُُْٕ  كا٢بكم العلـو
دار إحه ء الَباث   )بّبكت  ُط  ٙبقهق: دمحم عوض مرعب  هتذيب الل ةدمحم بن أٞبد ا٥بركم   األزىرم  -

 (.ـََُِ  العريب
ا٤بكتب   )بّبكت  ِط ال ليل يف  ريج أحاديث منار السبيل، إرواء  انصر الدينبن  دمحماأللب ين   -

 (.ـُٖٓٗ/ىػَُْٓ  اإلسبلمي
  مكتبة ا٤بع رؼ للنشر كالتوزي الرايض  السعودية  طبعة ) السلسلة الصحيحة،  الدينانصر بن دمحم األلب ين   -

 د.ت(.
  دار ابن اثّب  )بّبكت  ّطٙبقهق: د. مصطفى ديب البغ    ،صحيح البخاريل  دمحم بن إ٠ب عهالبخ رم   -

 .(م7891/ىػَُْٕ
اجلمان يف  ريخ أىل  عقد  ٧بمود بن أٞبد بن موسى بن أٞبد بن حسْب الغهت ىب ا٢بنفىبدر الدين العهِب   -

   د.ت(.الكتب كالواثئق القومهة دار  ر: مصر الن ر) ،الزمان
  )طبعة ىدية العارفني أمساء ادلؤلفني وآاثر ادلصنفني  إ٠ب عهل بن دمحم أمْب بن مّب سلهم الب ابينالبغدادم   -

 .د.ت(  دار إحه ء الَباث العريببّبكت  
  دار الفكر)بّبكت    ُط ،كشاف القناع عن منت اإلقناع منصور بن يونس بن إدريس البهوٌب   -

 ـ(.ُِٖٗ/ىػَُِْ
ٙبقهق: دمحم عبد الق در  السنن الكربى،  موسى ا٣بيٍسرىٍكًجردم ا٣براس ينبن  أٞبد بن ا٢بسْب بن عليالبههقي   -

 (.ـُْٗٗ/ىػُُْْمكة ا٤بكرمة    مكتبة دار الب ز)طبعة عط   
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ٙبقهق: عبد ا٤بعطي   السنن الص رياس ين  أٞبد بن ا٢بسْب بن علي بن موسى ا٣بيٍسرىٍكًجردم ا٣بر البههقي   -
   د.ت(.اباست ف  طبعة ج معة الدراس ت اإلسبلمهة  اراتشي)أمْب قلعجي 

ٙبقهق: الداتور   شعب اإلفانأٞبد بن ا٢بسْب بن علي بن موسى ا٣بيٍسرىٍكًجردم ا٣براس ين  البههقي   -
ابلتع كف م  الدار السلفهة للنشر كالتوزي  السعودية  مكتبة الررد طبعة )العلي عبد ا٢بمهد ح مد   عبد

   د.ت(.ببومب م اب٥بند
بّبكت  طبعة )  ٙبقهق: دمحم انصر الدين األلب ين ،ادلصابيح مشكاة  دمحم بن عبد هللا ا٣بطهب العمرمالتربيزم   -

 د.ت(.  ا٤بكتب اإلسبلمي
دار )ط بّبكت  مة أٞبد دمحم ر ار  ٙبقهق: الشهخ العبل سنن الرتمذي،  دمحم بن عهسى بن سورةالَبمذم   -

 د.ت(.  إحه ء الَباث
  دار الكت ب العريب  )بّبكت  ُ  طٙبقهق: إبراىهم األبه رم ،التعريفات  علي بن دمحم بن عليا١برج ين   -

 .ػ(ىَُْٓ
)بّبكت  دار   كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونح جي خلهفة  مصطفى بن عبد هللا القسطنطهِب   -

 (.ـُِٗٗ/ىػُُّْب العلمهة  الكت
  ُط  ٙبقهق: مصطفى عبد الق در عط   ادلستدرك على الصحيحني  دمحم بن عبد هللاا٢ب ام النهس بورم   -

 (.ـَُٗٗ/ىػُُُْ  دار الكتب العلمهة)بّبكت  
دار ّبكت    )بُط م ين اتاج إى معرفة معاين ألفاظ ادلنهاج،  مشس الدين دمحم بن أٞبدا٣بطهب الشربهِب   -

 .(ـُْٗٗ/ىػُُْٓ  الكتب العلمهة
  دار ا٤بعرفة)بّبكت  ٙبقهق كترقهم: عبد هللا ى رم الهم ين ا٤بدين   سنن الدارقطين،  علي بن عمرالدارقطِب   -

 (.ـُٔٔٗ/ىػُّٖٔ
مؤسسة ت    )بّبك ّط  سري أعالم النبالء  قى دٍي ز بن عثم ف بن أٞبد بن دمحم هللا عبد أبو الدين مشسالذىيب   -

 (.ـُٖٓٗ/ىػ َُْٓ  الرس لة
ٙبقهق:   ج العروس من جواىر القاموس،  ٧بب الدين أيب فهض السهد مرتضى ا٢بسهِب الواسطيالزبهدم   -

 د.ت. دار ا٥بداية   ٦بموعة من اققْب
دار   )فضل إبراىهمٙبقهق: دمحم أبو ال ،الربىان يف علوم القرآن  بدر الدين دمحم بن عبد هللا بن هب درالزراشي   -

   د.ت(.إحه ء الكتب العربهة عهسى الب ىب ا٢بليب كررا ئو
  د.ـ  ط دار العلم للمبليْب) ،األعالم  خّب الدين بن ٧بمود بن دمحم بن علي بن ف رس الدمشقيالزرالي   -

 د.ت(.
 د دمحم الطن حي  كد.ٙبقهق: د. ٧بمو  ،الشافعية الكربى طبقات  اتج الدين بن علي بن عبد الك ُبالسبكي   -
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 . (ىػُُّْدار ىجر للطب عة كالنشر كالتوزي     )الق ىرة  ِطعبد الفت ح دمحم ا٢بلو  
  )د.ط  د.ـ  ٙبقهق: عبد هللا عمر الب ركدم ،األنساب  عبد الكرًن بن دمحم بن منصور التمهميالسمع ين   -

 د.ت(.
ٙبقهق: دمحم أبو الفضل إبراىهم    يف علوم القرآن اناإلتق  عبد الرٞبن بن أيب بكر  جبلؿ الدينالسهوطي   -

 (.ـُْٕٗ/ىػُّْٗ  ا٥بهئة ا٤بصرية الع مة للكت بالق ىرة   بعةط)
  دمحم بن إدريس بن العب س بن عثم ف بن ر ف  بن عبد ا٤بطلب بن عبد من ؼ ا٤بطليب القرري ا٤بكيالش فعي   -

 (.ـَُٗٗىػ/َُُْ  ا٤بعرفة دار)بّبكت    األم
لوافح األنوار يف = الكربى للشعراين الطبقات ب بن أٞبد بن علي األنص رم الش فعي  عبد الوىشعراين  ال -

   د.ط  د.ت(.دار الكتب العلمهة)بّبكت    طبقات األخيار
ٙبقهق: الشهخ  ،حتقيق احلق من علم األصول إرشاد الفحول إى  دمحم بن علي بن دمحم بن عبد هللاالشوا ين   -

   د.ت(.دار الكت ب العريبدمشق  طبعة )عن ية   أٞبد عزك
)بّبكت    كتراي مصطفى  ٙبقهق: أٞبد األرانؤكط، ابلوفيات الوايف صبلح الدين خلهل بن أيبك الصفدم   -

 .(ـَََِ/ىػَُِْ  دار إحه ء الَباث
ا٤بكتب ّبكت    )بِ  طٙبقهق: حبهب الرٞبن األعظمي ،ادلصنفأيب بكر عبد الرزاؽ بن مه ـ  الصنع ين   -

 (.ىػَُّْ  اإلسبلمي
  ٙبقهق: معجم الطرباين الكبري  سلهم ف بن أٞبد بن أيوب بن مطّب اللخمي الش مي  أبو الق سمالطرباين   -

 ٞبدم بن عبد اجملهد السلفي  )طبعة الق ىرة  مكتبة ابن تهمهة  د.ت(.
   د.ت(.ا٤بكتب اإلسبلمي  )بّبكت  ِط  ادلصنفعبد الرزاؽ   -
ٙبقهق: عبد   كشف اخلفاء ومزيل اإللباسإ٠ب عهل بن دمحم بن عبد ا٥ب دم ا١براحي الدمشقي  لعجلوين  ا -

   د.ت(.ا٤بكتبة العصريةبّبكت   بعةط  )ا٢بمهد بن أٞبد بن يوسف بن ىنداكم
  يةدار ا٤بع رؼ ا٤بصر الق ىرة  طبعة )  األدب الصويف يف مصر يف القرن السابع اذلجريعلي ص ُب حسْب   -

 (.ـُُٕٗ
ا٤بكتبة )بّبكت   ،ادلصباح ادلنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي أٞبد بن دمحم بن علي ا٤بقرم الفهومي   -

 .د.ت(  العلمهة
دار الكتب   )بّبكت  ِط ،الصنائع بدائع  الدين  أبو بكر بن مسعود بن أٞبد ا٢بنفي عبلءالك س ين   -

 .(ـُٖٔٗ/ىػَُْٔالعلمهة  
 .د.ت(  ا٤بثُب مكتبة)بّبكت   ،ادلؤلفني معجم  ر بن رض  بن دمحم راغب بن عبد الغِبعماح لة   -
  دار إحه ء الَباث العريب  )مصر  ٙبقهق: دمحم فؤاد عبد الب قي ،ادلوطأ م لك بن أنس بن أيب ع مر األصبحي  -
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 .د.ت(
ىػ ُُْٓالكتب العلمهة   ارد  )بّبكت  ُط ،ادلدونة  بن م لك بن ع مر األصبحي ا٤بدين أنسبن  م لك -

 (.ـُْٗٗ/
دار إحه ء )بّبكت  صحهح مسلم  ترقهم: الشهخ دمحم فؤاد عبد الب قي    مسلم بن ا٢بج ج القشّبم النهس بورم -

 د.ت(.  الَباث
دمحم  ٙبقهق: ،دلعرفة دول ادللوك السلوكأٞبد بن علي بن عبد الق در  أبو العب س ا٢بسهِب العبهدم  ا٤بقريزم   -

 (.ـُٕٗٗ/ىػُُْٖ  دار الكتب العلمهة)بّبكت    ُط  د الق در عط عب
  خليل التاج واإلكليل دلختصر بن يوسف بن أيب الق سم بن يوسف العبدرم الغرانطي  ا٤بواؽ ا٤ب لكي  دمحم -

   د.ـ  د.ت(.دار الكتب العلمهةبّبكت  طبعة )
ٙبقهق: د. عبد الغف ر سلهم ف البندرم كسهد    السنن الكربى  ينا٣براس  علي بن رعهب بن أٞبد النس ئي  -

 (.ـُُٗٗ/ىػُُُْ  دار الكتب العلهمة  )بّبكت  ُطاسركم حسن  
طبعة ا٤بكتب )  ٙبقهق: زىّب الش كيش ،روضة الطالبني وعمدة ادلفتني  ٧بهي الدين حيٓب بن ررؼالنوكم   -

 (.د.ت  اإلسبلمي  بّبكت

مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب   عد بن علي بن سلهم فعفهف الدين عبد هللا بن أساله فعي   -
 د.ت(.دار الكتب العلمهة  بّبكت   بعةط) ،من حوادث الزمان

 
 

 


