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و اجلزاءجزاهعمره خري (عين تصحيح يف جهد من يل قدمه ما شغلهعلى برغم البحث هذا

ودأنيكونستمراردراسةالدكتوراهيفهذهاجلامعةاملوقرة،أل.ولوكانيلزمامالقدريفاومسئولياته
شريف.كماأقدمشكريإىلقسمالدراساتاإلسالميةوالرتبيةابللغةالعربية،لكليةالرتبية،مسيادته
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 ط

 اإلهداء    

البحثاملتو الشيخاحلنون،ضعإىلروحوالدياأهديهذا بنأيببكر،فضيلة أليبعمر إبراهيم
وأسأله.لعلمواملعرفةاحبارماأبصرتنوراحلياة،وعلمينوشغفقليبعزكانأوالمعلميالذى

(إ ب ُدون )العطوفة،رمحةهللاوإيلوالديت.علمينقيمةالعلموصغرياابينكمار،تعايلأنيغفرلهويرمحه
(Ibidunnin)تفيقصارىجهدهايفتربييتمنذماكنبذلت،والتزالأدعيتهاتصلينحيثماكنتاليت

َنالرَّمح َة ).أمتينهلاحياةسعيدةوعاقبةحممودةاملهدصبيا، م  هَلَُماَجَناَحالذُّل   ف ض  .(1) (َواخ 

ال أثناءإجنازهذاأوالديوزوجيتإىلبحثاملتواضعأهديهذا معيمنصربوعناة ملاقدحتملوا
نيجرياي.،ُكَوارَالواليةةبعات،ن ر و لَإ زمالئياحملاضرينبكليةالرتبيةإىلوالعمل
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 ملخص البحث

مماالشكفيه،أنلكلجمتمععاداتوتقاليد،وأعرافهاليتيكونمنهامايوافقاألحكامالفقهيةوما
كإحدىاملدناإلسالميةيفنيجريايهلاعاداهتااملتنوعةوأعرافهااملتعددة،منهاماإ َلو ر ن يعارضها.ومدينة
ملاكانوانباإلجيايبمبقارنتهامعاألحكامالفقهية،ومنهاماكانعلىاجلانبالسليب.كانعلىاجل

العادات بعضهذه ألجل الفقهية، األحكام طرفنقيضمن العاداتواألعرافعلى بعضهذه
ةواألعرافاملخالفةلألحكامالفقهيةوقعاإلختيارعلىهذااملوضوعوأصبحمنالضروريدراسةالظاهر

العادات واألعراف يف )املخالفةمنهذهالعاداتواألعرافلألحكامالفقهية.وهذااملوضوعابلعنوان:
واملوضوعيتكونمنستمباحث،واملبحثاألولعبارةعن(.دراسة فقهية مقارنة - إ ل و ر ن  مدينة 
عنالثايناملبحثويتحدث،البحثتأساسيا إ َلو ر ن  الفقهيةأسبابخمالفاتأهلمدينة . لألحكام

،واملطلباألولمنهينبذكرحجيتهماووالفرقبينهمامفهومالعادةوالعرف،عبارةعناملبحثالثالث
العادة بينهما.ومفهوم يتكلمالعرفوالفرق الفقهبينما والعرفيف العاداة حجية املطلبالثاينعن
يةعنمدينةإلورنمنحيثتوأسيسهاوموقعهانبذةاترخياملبحثالرابع:وشروطالعملهبما.واإلسالمي
نبذةاترخييةعنمدينةإلورنمنهاألول.وطلبنياملويتكونهذااملبحثمن،ودخولاإلسالمفيهااجلغرايف

وموقعها فيهاواجلغرايفمنحيثتوأسيسها اإلسالم دخول والثاين: هوواملبحثاخلامس. العادات:
لألحكامالفقهيةيفالعبادات.ويشتملهذااملبحثعلىهلأواألعرافاليتخالففيها مدينةإ َلو ر ن 

مطالبةالسبع مشروعيتها:واألول. وأدلة عنوالثاينتعريفالطهارة عبارة أهل إ َلو ر ن خمالفات مدينة
يفألحكامالفقهيةلمدينةإ َلو ر ن خمالفاتأهلاملطلبالثالث،بينمايشرحيفقضاءاحلاجةلألحكامالفقهية

يبنيالرابعوالوضوء. منه إ َلو ر ن خمالفاتأهل الفقهيةمدينة الغسل.لألحكام يسرداملطلباخلامسويف
خمالفاتأهلحديثعناملطلبالسادسيفويفاآلذانلألحكامالفقهيةمدينةإ َلو ر ن خمالفاتأهل
إ َلو ر ن  الفقهيةمدينة لألحكام الصيف وقتهاأتخري حىتخيرج هذااملطلبالسابعو.الة من واألخري

النفساءأداءالصالةبعدانقطاعدمتركيفلألحكامالفقهيةمدينةإ َلو ر ن خمالفاتأهلاملبحثيدرس
هومكونمنواملبحثاخلامسيفو.النفاس إ َلو ر ن أهلالعاداتواألعرافاليتخالففيها مدينة

يقوماملطلباألول،وثالثةمطالبتويهذااملبحثعلىوحي.يفبعضاملعامالتألحكامالفقهيةل
املطلبالثاينبينمايناقش .بدونعقدالنكاححتتغطاءاخل طبةمعاشرةالرجلاملرأةبدراسةظاهرة



 ك

منهثالثالويفعقدالنكاحعلىاحلملمنالزان.لألحكامالفقهيةمدينةإ َلو ر ن خمالفاتأهلموضوع
يركز إ َلو ر ن خمالفاتأهلعلىدراسة الفقهيةمدينة تركبعضقضاايالطالق.يفلألحكام أمثال:

وقوعالطالقأكثرمن-منخارجهخروجاملطلقةمنبيتالزوجيةواعتدادها-املطلقةعدةالطالق
 الزوجية الزوجنيحتتعصمة أوزواجاملطلقة-مرتنيمعبقاء أثناءعدهتاتقدمياخل طبة -املعتدة

التفريقبنياخللعوالطالقعندوقوعالطالق مناملخالفات.-عدم هواملبحثالسادسووغريها
.ومننتائج:التوصياتمنههوالثاينونتائجالبحث.:مناملبحثهواألولواملطلبنيويشملاخلامتة
اليتعثرعليهاالبحثماأييت:ثالبح
واليتجيباكالعاداتواألعرافاملخالفةلألحكامالفقهيةيفمدينةيتأكدالبحثأنهن- إ َلو ر ن 

 حموها.
العادات- هذه جتعل اليت األسباب أقوى من وفقهائها إ َلو ر ن  مدينة إختالفعلماء أن يتأكد
.إ َلو ر ن مدينةاألعرافاملخالفةسائدةو
 رةهلايفعاداهتموأعرافهمغريإسالمية.وكذلكاتثرأهلاملدينةببعضالبلداناجملاو-
البحثأنسكوتعلماء- يتأكد وكما فقهاء العاداتمدينة عنهذه األعرافاملخالفةوإ َلو ر ن 

األعرافاملخالفةلألحكامالفقهيةولألحكامالفقهيةجيعلهامستمرة،ألنالنظرةإىلهذهالعادات
ركالناسعليهابدونتوعيتهمجيعلهميرتكبونملنتشرةوالعامةوتفاتاأبهنامناملخالااملدروسةحاليو

اال ألن أسوء، هو ما ابملستحبقد سديابالأتستهانة ابلسنة واالستهانة ابلسنة أتتهانة ديقد
منرَأى:»يقولرسولهللاصلىهللاعليكموسلميدرككلهاليرتكجله.الوماابالسهانةابلفرض،

ميَان قلب،فإنمليستطعفهسانلنمليستطعفبإبيده،فهيغريلكرافنمكممن  .(1)«ب ه ،َوَذل َكَأض َعُفاإل  
األعرافاملنتشرةيفهذهاملدينةوماجاورهاورئمعرفةالعاداتاوالرجاءهوأنيزيدهذاالعملللق

ونرجومنهللااوحتتاجإىلالتعديلاليت واليتالحتتاجإىلذلك، للباحثنيالتغيري، لتوفيقوالسداد
إليهأنيب.ووالدارسنييفهذاامليدانوماتوفيقيإالابهللعليهتوكلت

  

                                                           

 .1/49، 49رقماحلديث: د.ط،، ابببيانالنهيعناملنكرصحيحه أخرجهمسلميف(1)
 



 ل

ABSTRACT 

  The comtemprary Islam faces challenges that cannot be over emphasized. At the 

advent of Islam, people (Arabs) were engage in different vises and as a result legislation was 

put in place to gradually eradicate the vises. It is an undisputable fact that every society has its 

cultural heritage among which Islam endorses or rejects. Ilorin in Kwara State Nigeria as a 

society has some values and cultures out of which positive and negative judgment of 

jurisprudences (verdict of Islam) is surrounded. Judgment of jurisprudences in Islam is the 

collection of Islamic legal judgments base on knowledge sourced from its compendium and 

consist of worship, inter personal relation, criminal judgment, limitation and discretionally 

punishment. This is considered to be the greatest link between creatures and his fellow within 

and outside the fold of Islam. Hence, the value and culture of Ilorin contravalue the judgment 

of jurisprudence. Meanwhile, it becomes apparent to study the scourge (difference between 

the value and culture of Ilorin and judgment of jurisprudence). The scourge which strives day 

in day out displaying non-challant attitude of embibing values of neighbouring towns or 

foreign countries that are unIslamic or reviving primitive culture of Ilorin and at large being 

fed of detrimental values to Islam without conginsance from one generation to another.I was 

evident that, among what contributed to these phenomena, is the lack of Religious 

sensitization from the part of Islamic scholars, most especially, on the marriage related issues. 

Moreso, mingling of unisllamic culture of some neibouring towns with Ilorin culture also 

contributed greatly to this matter of concern. Based on the findings, it was recommended that 

the negative culture that affect Islamic law in our society (Ilorin) should be totally eradicated, 

this could be done through frequent Religious sensitization by the Islamic scholars. It is 

sequally recommended among others that Islamic scholars and shariah court judges should 

discharge their duties deligently and free any personal interst.  
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 املقدمة
بسمهللاالرمحنالرحيم

،والصالةوالسالمعلىمنأرسلهمنهجالكلمنيريدسعادةالدارينجعلاإلسالماحلمدهللالذي
؛.أمابعدالقوميلكاملنهجومرشداإىلذرمحةهللا



.وقدجاءنهاالميكنالسكوتعقبيحة،يةعصرإناإلسالماليوميواجهحتدايتف
احرضهمالشرعإىلتغيريوهلذالذميمة،عليهمنالعاداتوالتقاليدإلسالموكانالناسعلىماكانواا

مث،يفصدراإلسالمالذيحرمهللاشرهباابلتدريجاخلمرقضيةذلكمثلو.الوضعالقبيحابلتدرج
:تعاىلهقولبفة.أمرهمهللاابلدخوليفاإلسالمكا تَوتَّب ُعوا ُخُطَوات  َواَل َكآفًَّة ل م  الس   آَمُنوا اد ُخُلوا يف  الَّذ يَن }اَيأَيوَُّها

َعُدوٌّمُّب ني{ إ نَُّهَلُكم   .(1)الشَّي طَان 



منهاو،افقشرعهللايوومنهاما،وأعرافهومماالشكفيهأنلكلجمتمعمناجملتمعاتعاداته
 ن ر و لَإ مدينةوعارضه.يما عاداتاليتهلااإلسالميةدناملىحدإغربنيجرياي،هيالواقعةجغرافيا
أعرافو عارضيواليت.متنوعةمتعددة األحكام ف.يةالفقهبعضها الفقهاألحكام ألحكام"ا:يهية

،واجلناايت،عامالتوامل،العباداتمكونةمنوهي.(2)التفصيلية"األدلةاملكتسبةمنالشرعيةالعملية
والتعزيرات،واحلدود وأمسىعتربت.كما وربه العبد بني العالقات تنظم اليت العبدالتنظيمات بني

بصفةخاصة.اإلسالمياجملتمعو،بصفةعامةاإلنساينهجمتمعو


أصبحهلذا؛يةالفقهاألحكامعلىطرفنقيضمناألعرافوهذهالعاداتبعضوملاكان
عنطريقنقليومابعديومادزدتواليت،منهايةالفقهاملخالفةلألحكامظاهرةالدراسةمنالضروري

                                                           

.208ة:سورةالبقرة،اآلي(1)
.244\1،1،طابن احلاجب رفع احلاجب عن خمتصراتجالدين،السبكي(2)
.308،ص/1ط،أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاءقاسم،القونوي
.5،د.ط،ص/الوهراين ونقها الشاطيب إيصال السالك يف أصول اإلمام مالك رتبهالشنقيطيالواليت،
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العاداتاألخرىاملخالفةللحضارةواملبادئاإلسالميةوإضافتهاإىلاملوجودةيفالساحةمنبعض
البلداناجملاورةللمدينة.

 :البحث ةمشكل
اناإلسالميةاليتهلاعاداتوأعراف،منهاماوافقتمناملعرتفبهأنمدينةإلورنكغريهامنالبلد

الشريعةاإلسالمية،ومنهاماعارضتها.وبدلأنيتوقفأهلاملدينةمناملعارضةللمبادئالشرعية
منهذهالعادات،ويكتفونمبمارسةاملوافقةللمبادئاإلسالميةمنها،يزدادونيومابعديومإبدخال

ملوجودةيفالساحة.وكانعوامأهلهامعجبونهبا،وصارتمتوارثةكابراعنعاداتأخرىخمالفةيفا
لألحكام العاداتواألعرافاملخالفة أصبحضرورايللباحثدراسة ولذا، وإىلهللااملشتكى. كابر

الشرعيةيفمدينةإلورن،نيجرياي.
 حدود البحث:

 .لألحكامالفقهيةر ن إ َلو مدينةخمالفاتأهلينحصرهذاالبحثيفدراسةبعض
 أسئلة البحث:

البحث،وهيالتؤتساعدةهناكبناًءعلىاملشكلةاملذكورةآنفا، تستدعياإلجابةعنهايفهذا
 كالتايل:

منها؟موقفاإلسالممامفهومالعاداتواألعرافيفالفقهاإلسالمي؟وما-1
الشرعية؟ألحكاملفتهالوخمان ر و لَإ وأعرافأهلمدينةعاداتموافقةمدى-2
؟يةشرعلألحكامالإ َلو ر ن مدينةخمالفاتأهلماأسباب-3
شرعية؟لألحكامالإ َلو ر ن مدينةخمالفاتأهلاحللولاملناسبةلظاهرةما-4

 أهداف البحث:
بناًءعلىاألسئلةاملرادإجابتهايفالبحث،سوفيهدفهذاالبحثإىلحتقيقاآلتية:

 مفهومالعاداتواألعرافيفالفقهاإلسالمي،وموقفاإلسالممنها.بيان-1
 إبرازمدىموافقةعاداتوأعرافأهلمدينةإلورنللشريعةاإلسالمية.-2
 الكشفعنأسبابخمالفاتأهلمدينةلألحكامالشرعية.-3
 ية البحث:أمهاقرتاحاحللولاملناسبةلظاهرةخمالفاتأهلمدينةإلورنلألحكامالشرعية.-4

يفاآلتية:أمهيةهذاالبحثتكمن
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 أمهية البحث:
يفاآلتية:أمهيةهذاالبحثتكمن
 تعريفأهلإلورنمبوقفاإلسالممنالعاداتواألعراف.-1
مع-2 إلورنيفأتليف، عاداتأهل من اإلسالمية للشريعة العاداتواألعرافاملخالفة مجع

 يهاعنداحلاجة.دراستهادراسةفقهيةيسهلالرجوعإل
 توعيةاجملتمعاإللوريمبدىموافقةوخمالفةأعرافهموعاداهتمللشريعةاإلسالمية.-3
4- بذل من املسلمنيعامةاجملاملزيد أبناء هوداتلتوعية املنطبقة، وأبناءيفهذه إ َلو ر ن  مدينة

املخالفةلألحكامتستوجباالنتباهيفرفعالعاداتواألعرافعناخلطوراتاليتبصفةخاصة
 .الفقهية

ضبط-5 ابلضوابطواألعرافالعاداتضرورة اإلسالمية يفاإلمع ابألحكاممدينةلتزام إ َلو ر ن 
 .اإلسالمية

منهج البحث:
سوفيعتمدهذاالبحثعلىمنهجنيأساسيني:

واملنهج اإلستقرائي-1 العلمية املادة جلمع املنهج هذا وُيستخدم : احلقائق املتعلقةالرصد علمية
يفمعامالهتماليومية.رباتجالواتشاهدواقعيتهاحسباملوأبعرافوعاداتأهلمدينةإلورن

مبوضوعالبحثمناملنهج االستنباطي-2 ذاتالصلة املنهجالستنباطاألفكار هذا ويستخدم :
اإلسالميةعموما،بطونكتبالفقهاإلسالمي،واملؤلفاتاملصممةللعاداتوالتقاليديفاجملتمعات

 واجملتمعاإللوريخصوصا.
:مجع املادة العلمية طريقة

فقهيةوالكتباألخرىمجعالنسخاملتداولةمنالكتباليتممجعاملادةالعلميةهلذهالرسالةعنطريق
سواءمنخالل،ن ر و لَمدينةإ علماءبعضلكمجعأقوالوكذة،دراسهذهالاليتهلاعالقةمبوضوع

علىطالعاللوذلك.البحثعالقةمبوضوعهذامباهلا،الشخصيةهتممقابالهتمأواعظهمأوحماضرو
دراستها مع ووجهاتنظرهم آرائهم حتليالوحتليلها، فقهيا، منالبغية اهلدفاملنشود إىل وصول

.البحث
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:مصطلحات البحث  

رفية،يسريعليهااألفراد:هيسلوكاجتماعيقهريملزم،تتكونمنقيمدينية،وعالعادات •
 .(1)واجملتمعيفخمتلفاألحداثواملواقفاملتكررة

 .(2)ماتعارفعليهمجهورالناسمنقولأوفعلهي:واألعراف •
( )مدينة  • هيإ:Ilorinإ ل و ر ن  املشهورة )نيجري(الواقعةحدىاملدنالنيجريية يفجنوبهنر

NigerRiver الوسطى املنطقة يف وجنوهباالواقع نيجيرياي مشال من.بني وهيجزء
 Yoruba(يُوُرابَبالد)

kwara(ارَاُكوَوعاصمةوالية)،(3)
واليتمتثلاألغلبيةالعظمىمنها.(4)

847,582هوم2007هناحىتعامعددسكاو.(5)أجيبوالالباحث،كماذكريُوُرابَقبائل
 .(6)نسمة

.يعوداترخيهإىلحنوألفسنةو،بنيجريايحجمأكربشعوهيمن:Yoruba(يُوُرابَ)قبائل •
ض من النيجرييةمنوهو املشهورة؛الشعوب شالثالثة بعوهي وشعب،Hausa)َهو َسا(

)  .(7)يَوو ُرابَشعبمث،Ibo)إ يو بَوو 
:اجملاورة ملدينة إلورن، وهي كالتايلمدن لل، فهي اآليت ذكرهافاألمساء  •

                                                           

 .141ه(،ص1،1424،)بريوت:دارالكتبالعلمية،طالتعريفات الفقهيةربكيت،حممدعميماإلحسان،ال(1)
 .248،ص1ه(،ج1427،)الكويت:د.ط،املوسوعة الفقهية الكويتية(وزارةاألوقافوالشؤوناإلسالمية،2)
.32/ص،1ط،الشيخ عثمان بن فودي الفالينو  اإلسالم يف نيجرياي آدم،لورياإل(3)
.18/،ص2ط،علماء بالد يورابو  نسيم الصبا يف أخبار اإلسالم،اإللوري
.1،ص/1،طاليورابويةو  دراسات يف األمثال العربية،صاحلأالشو

،د.ط،ستقاللمنالعصراإلسالميإىلمابعداال،اتريخ األدب العريب يف مدينة إإللورنعثمان،الثقايف(4)
 .19/ص

.25،د.ط،ص/دالليةو  األلفاظ العربية املقرتضة يف لغة يوراب دراسة وصفية ،مسعودبوالأجب)5(
)6( Ilorin \wiki \en.wikpedia.org
.32/ص،1،طالشيخ عثمان بن فودي الفالينو  اإلسالم يف نيجريايآدم،لورياإل(7)
.18/ص،2ط،علماء بالد يورابو  نسيم الصبا يف أخبار اإلسالم، اإللوري
.1،ص/1،طاليورابويةو  دراسات يف األمثال العربية ،أالشوصاحل
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(َشوواَأو ).ومدينة،ومهووايفاحلوودودالشوورقيةللمدينووةAmanyo(يُوو أََمووا)،و Ganma(َغن َما)موودينتا
Shao.(ي ووووووووويو َأو  ،Ote(َأو يَت مشووووووووواال.ومووووووووناجلهووووووووةاجلنوبيوووووووووةحتوووووووودهابلووووووووود)Okeoyi(َأو َكووووووووي 
بَوو َماَشو و )و .Alapa(1)(أَلَوَبابلد).ويفالغرب،وغريهامنالبلدان،Agbomasho(َأو 
:إ ل و ر ن   مدينةبعض أمساء مناطق أو حارات  •

ُسَنة) .Oke Suna(َأو َكي 
ي ) .Agbaji(َأَبَ 
Okemale(َأو َكي َمايَل )

(2). 
رَب )  .Gambari(َغم 
اتَ) أبَ  َي  .) Akerebi ata َأَكري 
.Maraba(ابَرَاََما)
.Adewole(أََديو َوو يَل )
.Alagbado(َأاَلاَبَدو )َ
.Baruba(اَبُرو ابَ)
. Koro(َكو َرو )

 :األمساءو  بعض املصطلحات اللغوية اليوربوية
.(3)اإلبريقهشب.وهومايهذاالغسلعنداملاءمنهيصبيتأيالAgee(أََغي )
ي ن ) َأو  َلو أُن  .لقبإلنسان Olohun oyin :(َأو 
َماأَورَو رُتوَت ) .أيطلبيدالفتاةمنأسرهتا((Titoro omo(و 
أياملخطوبة.Afe -sona(أَفَوي َسو انَ)
أيالزوجة.Iyawo(إ اَيَوو )
أيالزوج.Oko(َأو ُكو )

                                                           

 .20،د.ط،ص/إسهامات الشيخ عثمان عبد السالم الثقايف يف تطوير الدراسات العربية واإلسالمية،وآدمعبدالكرمي(1)
.35/صد.ط،،الشيخ عثمان بن فودي الفالينو  اإلسالم يف نيجريايآدم،لورياإل(2)

وهوهو:إانءللسوائلمنخزفأوزجاجأومعدنأوحنوهيصبمنعاملاءأوالقهوهأوغريها،لهعروةوعنفوبلبلة،(3) 
.(4/92،مادة:متر،1،طلسان العرب)ابنمنظور،التاموروالتَّاُمورة
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َجاإ َوي ) عبارةالورقةالصادرةمناحملكمةللزوجبناءاعلىطلبالزوجةاليتتطلبهبامنJijawe(ج 
احملكمةالطالقمنزوجها.

:اسماإلنسان.Temitope(يَب تَوو م ي توَ)
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 املبحث األول


 ثالبح تأساسيا
التوجدعلىحدعلمالباحثدراساتتدرسخمالفاتأهلإلورنلألحكامالفقهيةابلضبط،لكن
يوجدبعضدراساتمتسبعضجوانباملوضوع؛كاجلانبالتارخييملدينةإلورن،وجانبالتقاليد

اجلانبيفالبحث.والدراساتاليتمتسمنهااجلاهليةيفبالديورابعموما.واليتميكناالستفادة
:التارخييملدينةإلورن،منهااآلتية

ه. املوافق 1400 -ه1200)من  إ ل و ر ن  مشاهريعلماء يف حملات البلور كتاببعنوان:
منإ َلو ر ن الكتابعنمدينةحتدثاملؤلفيف. (1))آلدمعبدهللااإللوري(،(م1980 -م1800

كيفيةدخولاإلسالميفمدينةشرحكماواختالفاملؤرخنيحولمؤسسهااألول.حيثأتسيسها،
أحوالعلمائهاوإ َلو ر ن  الكتابش. أنهذا الشكفيه، بعضاملوضوعاتاليتستساعدلملاومما

ا.أحوالعلمائه،منحيثأتسيسها،وإ َلو ر ن الباحثاحلايلملعرفةاحلقائقالغاليةعنمدينة

:النتيجة

واليتمليتطرقإليهااملؤلف.لألحكامالفقهيةإ َلو ر ن مدينةالفاتأهلخمإنالدراسةاحلاليةتركزعلى
يفكتابههذا.

لعصر اإلسالمي إىل عصر ما بعد اتريخ األدب العريب يف مدينة إلورن من اكتاببعنوان:و
الثقايفعثمانستقاللاال لكاتبه، ،(2) فيه. الكاتبذكر كلمةإ َلو ر ن موقع وأصل ،َلو ر ن إ اجلغرايف،

بنيالكاتبإسهاماتالشيخعامليفنشراإلسالمنة.مثدياملضافةإىلوقتأتوسيسابإلومدلوهلا،
وجتديده الكتابو. هذا مدينة يف األدبالعريب اتريخ الكاتبإىلإ َلو ر ن حتدثعن يتطرق ومل .

.لألحكامالفقهيةإ َلو ر ن مدينةخمالفاتأهل
                                                           

،م1980م حىت 1800ق ه.املواف1400ه حىت 1200حملات البلور يف مشاهري علماء إلورن من آدم،اإللوري(1)
7-6د.ط،ص/

16ص/د.ط،،من العصر اإلسالمي إىل ما بعد اإلستقالل اتريخ األدب العريب يف مدينة إلورنعثمان،الثقايف)2)
.20ص/د.ط،،ستقاللمن العصر اإلسالمي إىل ما بعد اال اتريخ األدب العريب يف مدينة إلورنعثمان،الثقايف
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:النتيجة

واليتمليتطرقإليهااملؤلف.لألحكامالفقهيةإ َلو ر ن مدينةخمالفاتأهلسةاحلاليةتركزعلىإنالدرا
،إ َلو ر ن منأتسيسمدينةملهستفيدالباحثمنه،خصوصافيمايشلكنميكنأنييفكتابههذا.
وعلمائها.

و بعنوان: .Arabic and Islamic Scholarship in Ilorinمقالة
وعلماءأي(1) العربية اللغة

 بني  إلورن. إالكاتباإلسالميفمدينة العرببيةيفأنمدينة واللغة يفنشراإلسالم لورنتعدمركزا
 يُوُرابَبالد التطورمث. مراحل وحتدثعن حدثتللدراساتاإلسالمية اليت فيات العربية هااللغة

 ويف يفنيجريايخاصة، الدعوية احلركات تطور مث و.املدينةعامة، املقالة يتعلقهذه فيما مفيدة
.واليتتعدحمورأساسيهلذهالدراسة،يُوُرابَمنغريهامنبالدإ َلو ر ن ابلعاداتاملتوارثةمنقبلأهل

 معالنظرإىلمدىموافقةهذهالعادات،وخمالفاهتاللشريعةاإلسالمية.

:النتيجة

واليتمليتطرقإليهااملؤلف.لألحكامالفقهيةإ َلو ر ن مدينةأهلخمالفاتإنالدراسةاحلاليةتركزعلى
يفكتابههذا.

بعنوان التقليديةيفمدينةrin Traditional Education in lo:(2)مقالة أيالرتبية بدأ.إ َلو ر ن .
التقليدية بتعريفالرتيبة الرتإ َلو ر ن يفمدينةالكاتبمقالته أنواعهذه مثذكر إىلذكر. إضافة بية،

،وتربيتهاإ َلو ر ن عنمدينةإنكانتتتحدثوفهذهاملقالة،وصناعاهتم.إ َلو ر ن القبائلالرئسيةيفمدينة
،وجهاهتماملختلفةاليتإ َلو ر ن عددالقبائلالوافدةإىلمدينةيفمعرفةلباحثاحلايلفيدايالتقليدية،

منها توافدوا يفيد كما التعرفعلىانبعضيفبي. القبائلاملشهورة. مثيضافإليهعاداتهذه
 مدىموافقةوخمالفةهذهالعاداتللشريعةاإلسالمية.

                                                           

(1)., P:45د.ط,د.جZakariyau .I. Oseni, Ilorin Centre of Learnning,Zakariyau .I. Oseni, Ilorin Centre of Learnning, 

, P:48د.ط,د.ج

(2), P1. , .طدHassan & Jawonod, Ilorin Centre of Learning, 

, P4. , .طدHassan & Jawonod, Ilorin Centre of Learning, 
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:النتيجة

واليتمليتطرقإليهااملؤلف.لألحكامالفقهيةإ َلو ر ن مدينةخمالفاتأهلإنالدراسةاحلاليةتركزعلى
يفكتابههذا.

منضمنهاعرفيةإ َلو ر ن ،واليتتعتربمدينةيُوُرابَبالدابلعاداتوتقاليددراساتاملعنيةالوأما
 :هااآلتيةتقليدية.ومنو

تطرقاملؤلفيفهذاالكتاب. (1)ي،آدمعبدهللارإللول"، اإلسالم وتقاليد اجلاهلية"بعنوان:كتاب
اإلسالم،مثاملشهورمنهايفإىلعدةاملوضوعات،منهامفهوماجلاهليةوأصوهلا،ومفهومالبدعةيف

ماجاءيفإطعامأهلبيتامليتو،لميتلالدعاءوصدقتال،وكيفيةالنياحةعلىامليتبالديوراب؛ك
طبةاملرأة،واليتمنضمنمايسببمحلاملرأةقبلالنكاح،لوصولثوابهإليه اوغريه،واإلطالةعندخ 

 فيهم.مثبني  القضااياحلساسة.منأصولاجلاهليةاملوجودة وهذامواقفعلماءاإلسالممنهذه
واليتهيحمورهذهالدراسةاحلالية.مثينظريفالكتابمفيديفمعرفةعاداتوتقاليدأهلإلورن،

 .مدىموافقتهاوخمالفتهاللشريعةاإلسالمية

:النتيجة

واليتمليتطرقإليهااملؤلف.كامالفقهيةلألحإ َلو ر ن مدينةخمالفاتأهلإنالدراسةاحلاليةتركزعلى
يفكتابههذا.

املؤلف.تناول(2)لكاتبهمصطفىزغلول، "يُوراب   أزهار الراب يف أخبار بالد"بعنوان:كتابمث
الكتاب هذا يف نيجريايمنها،موضوعاتعدة دولة عن اترخيية نبذة :، انحيةيُوُرابَبالدمث من

دخولقبلامعبوداهتو،يُوُرابَقبائلعاداتذكربعض.كماتطرقاملؤلفإىلاأشهرقبائلها،مثهلوأص
وكذلكاإلسالميف مملةنظمبنيالكاتبأالقبيلة. بذكروخلص.ورجاهلاكاتالقبيلة أشهركتابه

.بالدهذهالإىلدخولاإلسالم،إضافةإىلوقتالبائدةوالعامرةيُوُرابَأشهرمدنو،يُوُرابَحروب

                                                           

.133-132،ص/2ط،ليد اجلاهليةاإلسالم وتقا يآدم،لور(اإل1)
.133-132ص/،2ط،يُوراب  أزهار الراب يف أخبار بالد ،مصطفىسنوسي(2) 
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:لنتيجةا

اغالبيةسكانمدينةأتثرهبواليت،يُوُرابَقبيلةبعضعاداتيفمعرفةإنهذهالدراسةتفيدالباحث
وسإ َلو ر ن  العاداتواألعراف. يف خاصة مباشرا أتثريا تنظر الدراسة هذه العاداتاحلالية تلكم يف

واليتمليتطرقالفتهاللشريعةاإلسالمية.واألعرافاليتأتثرهباأهلإلورن،مثيُنظريفموافقتهاأوخم
إليهااملؤلفيفكتابههذا.

اغالبيةسكانمدينةأتثرهبواليت،يُوُرابَقبيلةبعضعاداتيفمعرفةإنهذهالدراسةتفيدالباحث
تيفتلكمالعادااحلاليةهذهالدراسةتنظروسأتثريامباشراخاصةيفالعاداتواألعراف.إ َلو ر ن 

واليتمليتطرقواألعرافاليتأتثرهباأهلإلورن،مثيُنظريفموافقتهاأوخمالفتهاللشريعةاإلسالمية.
 إليهااملؤلفيفكتابههذا.

 

 

 

 

 

  الثايناملبحث 
 

 أسباب خمالفات أهل مدينة إ ل و ر ن  لألحكام الفقهية
،أواجتماعية،أوسلوكية،عوامولعديودةإنلكلظاهرةيفجمالمناجملاالتاإلنسانية،دينيةكانت

سووواعدتعلوووىخروجهووواوانتشوووارها.فالعووواداتواألعووورافاملعارضوووةللتعووواليماإلسوووالميةموووناألحكوووام
نيجرياي.واليتتدرسوهاهوذهالرسوالة،ملوافيهواموناخلطوورةعلوىحاضورإ َلو ر ن الفقهيةاملنتشرةيفمدينة

(.وأسبابظهورهاكماتلي:إ َلو ر ن )اإلسالمومستقبلهيفهذهاملدينة



12 



ويتصدرهااجلهلحبقيقوةهوذاالوديناإلسوالمي.فعاموةالنواسيفهوذااجملتموعموعأهنومالسبب الديين:
ولوودوايفاإلسوووالمويعيشووونيفاجملتموووعاإلسوووالمي،التتعوودىمعووورفتهمابإلسوووالمحوودودقوووراءةالقووورآن

احلوواالتاليقوودرونالتفرقووةبوونيالعووادةاإلسووالميةوالعووادةالكوورميدونفهووم.فهووذاجعلهووميفكثووريموون
يفحووواالتأخووورىيشوووبهشوووأهنمشوووأنالوووذينيقوووولعووونهمالقووورآنوالدخيلوووةعلوووىاجملتموووعاإلسوووالمي.

انَ:الكرمي بُوَناَماَوَجد  قَاُلوا َحس  َُوإ ىَلالرَُّسول  تَوَعاَلو ا إ ىَلَماأَنَزَلاّلل  ًئاَواَل}َوإ َذاق يَلهَلُم  اَليَوع َلُمووَنَشويو  َكواَنآاَبُؤُهوم  َعَلي ه آاَبءاَنأََولَوو 
َتُدون{  .(1)يَوه 

والسووبباآلخوورللنشوووءعلووىالعوواداتواألعوورافاملخالفووةللشووريعةاإلسووالميةعنووداخلــالف املــذهيب: 
ذايرجوووعإىلأهووولإلوووورن،االختالفووواتاحلاصووولةبووونيالعلمووواءيفبعوووضاملسوووائلالفقهيوووةوالعقديوووة.وهووو

اختالفمذاهبهمومستوايهتمالعلمية،ومواردهماملنهجية،وبُعدنظرهموغرائزثقافتهم.فمعأنالفقوه
اإلسالمياليتعارضمعالتصووفاإلسوالمييفكثوريموناملسوائل.ويوجودمونعلمواءإلوورناملتصووفة

نمريودوهمميجودونبعوضشخصوياتامنالطرق.وكوا،وغريمه(3)،والتيجانية(2)بشىتطرقها؛القادرية
مووونهوووؤالءالعلمووواءإىلحووودالتقوووديس.وبتعوووددهوووذهالطووورقتتعووودداألحكوووامالفقهيوووةوالعقائديوووة،وإن

.ويفظولهوذهالظوروفجنودكانتاملسألةواحدةولكنختتلففيهوارؤيوةالعلمواءووجهواتأنظوارهم
إ لَوو ر ن ألنمونالعلمواءيفمدينوة،لفقهيوةلألحكواماكثريامنالنواسماضونييفهوذهالعواداتاملخالفوة

موونيووودعوإىلمتوووذهبمبوووذهباملالكيوووةالوووذيهووووموووذهبأغلبيوووةسوووكاهناومووونهممووونيووودعوإىلتووورك
نهيوجودمونلويسموناملتصووفةمونبونيعلمائهوامونينكورهوذاالتصووفإىلحودتكفوريألالتمذهب.

منعاداتوأعرافواتوؤثرسولبيايفأفو رادهيفجمتموعكوانأغلبيوةسوكانهاليقودرونالتفريوقأهلهملاتبث 
.(4)بنيالقضاايالشرعيةوغريها،رغمكثرةالعلماء

،إ لَوو ر ن ونضيفإىلهذاسوبباآخوراوهوواحلركوةالتبشورييةاملسويحيةيفمدينوةانتشار احلركة التبشريية: 
مأنهوووذهاملدينوووةمووونأكووورباملووودنلعلمهوووإ لَوووو ر ن علوووىمدينوووةفقووودشووونتهوووذهاحلركوووةحووورابضروسوووية

ثقافتووهصوودرمنهوواإىلكافووةموودنويفنيجوورياي،وألننشوورالووديناإلسووالمييَوووو ُرابَاإلسووالميةيفقبائوول

                                                           

.104اآلية،سورةاملائدة(1)
.44-42/ص،2ط،الشيخ عثمان بن فودي الفالينو  اإلسالم يف نيجرياي آدم،لورياإل(2)
45/صاملرجعالسابق:(3)
(4) ., P:45د.ط,د.جZakariyau .I. Oseni,Ilorin Centre of Learnning, 
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،والوويتكانووتأغلبيووةسووكاهنااملسوويحيونوالوثنيووون.وقوودبوونهووؤالءاملسوويحيونالكنووائسوأكثووروايَوووو ُرابَ
منوتهمعلووىيفإحوودىاملودناجملوواورةهلوا.وكووذلكهينشووأوااإلذاعوةفوتحاملوودارسيفهوذهاملدينووة.كمواأ

،إضافةإىلإ َلو ر ن السياسيةيفمدينةوالتلفازاحلكوميةبقوهتماالقتصاديةوذاعاتالربامجالدينيةيفاإل
فيوةالعرومنأفالمسينمائيةاليتحياربونهبااإلسوالم.وقودتسوربتبعوضمبوادئهمالدينيوةمايصدروهنا
يةوحتوووتبطريقوووةالالمبوواالتوغوووريالشوووعورإ لَوووو ر ن للتعووواليماإلسوووالميةإىلسووولوكأهووايلمدينوووةاملعارضووة

ستمراريةمثلهذهالعاداتبنيالناسيفهوذااجملتموعاالثقافةالغربية.علماأنخطورةوغطاءاحلضارة
علىاألحكامالفقهيةالميكنالتغافلعنها.

سباباملوذكورة،فهنواكأسوبابغوريدينيوة،والتقولأمهيتهواعونسوابقتها،وإىلجانبهذهاأل
.فاألوضوواعاالقتصواديةالسوويئةيفالبلوود،هلووادورهووايفقبووولالنوواسللعوواداتالســبب االقتصــاديوهوو

صرارعليها،خاصةعندماجيلبونهبااملنافعاملتعددة،فأيفتوىيعارضمثلهوذاغرياإلسالميةواإل
والعووادةقووداليلقووىقبوووال،عنوودعامووةالنوواس.فقضوويةاحلموولقبوولعقوودالنكوواحاليوووميفجمتمووعالعوورف
)مثوليرجعبعضوهاإىلالسوبباالقتصوادي.وقضويةمصوادركسوبالورزقعنودالعلمواءواألئموةإ َلو ر ن 

.أتخريالصالةعنوقتهاعنداالحتفالت(


يَوو ُراَبو يَّةُأصالمدينة إ َلو ر ن .فمدينةإ َلو ر ن جملتمعئيالبيأوالسبب اجلغرايفوهذاابإلضافةإىل
(مركزإ َلو ر ن (،إالأن)مدينةاَل يَوو ُراَبو يَّةُومازالتاألجناسفيهايتعاملونفيمابينهمابللغةاجلغرافية)

:حتدهامدينتاومنبعالدعوةواإلرشادوكعبةالعلماإلسالميالعريبيفجنوبنيجراي.والعلماء
.يفحنيحتدهاشرقاAmanyo(أََمايُوو )و،Ganma(َغن َما) ي ويو).Shaoَشاَأو  أَو  مشاال.Okeoyi(َأو َكي 

بَوو َماَشو و أ)،وOteَ(َأو يَت ومناجلهةاجلنوبيةحتدهابلد) .ويفوغريهامنالبلدان،Agbomasho(و 
أصال؛وهلذاالغرابةفيهالوأتثرتهذهيَوو ُراَبو يَّةُدكلهابالدوهذهالبالAlapa(1)(أَلَوَبا،بلد)الغرب

تركوأمثالالعاداتيفعقدالنكاح،(2)أعرافهايفبعضاألمور.وبعاداهتاإ َلو ر ن املدنعلىمدينة
والعقيقة،وطريقةاالحدادعلىامليتوغريها.فبقاايهذهالعاداتطالقوالوفاةواخللععدةال

                                                           

،اإلسالميةو  إسهامات الشيخ عثمان عبد اللسالم الثقايف يف تطوير الدراسات العربية، سراجالدينيوسف،وسعيدحممد(1)
.20د.ط،ص/

 ج

 .25ط،ص/،دكتوراه،د.دالليةو  األلفاظ العربية املقرتضة يف لغة يوراب دراسة وصفيةمسعود،أجببوال،(2)
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عارضةلألحكامالفقهيةيفهذهالبلدانمازالتمصدراآخرالتسربالعرفوالعادةغريامل
.اإلسالمية
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 الثالثاملبحث 
 

 ذكر حجيتهماو  والفرق بينهمامفهوم العادة والعرف، 
ني:لبهذااملبحثعلىاملطويشتمل

والفرقبينهماالعرفوةالعادمفهوماملطلب األول:
يةالعرفوالعادةيفالفقهاإلسالمي،وشروطالعملهبماحجاملطلب الثاين: 
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 والفرق بينهما العرفو  ةالعاد: مفهوم ولاملطلب األ
يفهذااملطلبتتطرقهذهالدراسةإىلعدةموضوعات،هي:

تعريفالعادةوالعرف.

الفرقبنيالعادةوالعرف.
 :تعريف العادة لغة

كلمة" اليتمبعن"التكرير".ومنهمس ي"العيد"بكلمايتكر رويداوم"،أصلها"ع،و،د"،عادةإن 
عقليةالتكرير بالعالقة علىهنجواحد غالبا كان إىلما أيضا يرجعمعنالكلمة كما وقيل. .:

ديدانيعادإليهمعروفةأو.(1)يستقريفالنفوسمناألموراملتكررةعندالطباعالسليمةماالعادة:كل 
.(2)وعاداتٌٌدعاومجعها

 تعريف العادة اصطالحا
عرفتالعادةبعدةتعريفاتأذكرمنهاأمههاوأمجعهاكماأييت:

ي العادةهيما .(3)تلواألخرىإليهمرةيعودونعقول،وحكماملمنالناسعليهستمر عر فأبهنا:
يفعادةمجهورقومهيوعر فهااآلخرونبقوهلم:.(4)يةمنغريعالقةعقلاألمراملتكرروقيل:هي
وفعل الطباع(5).قول عند املقبولة املتكررة األوامر من النفوس يف يستقر عما عبارة إهنا وقيل:
.(6)السليم"

 تعريف العرف لغة
وتَوب َسأُة.ضدالنكرووه(.عرف)"جاءتمنفعلالُعر فُ"كلمة وهوكلُّماتَوع ر فهالنفسمناخلري 

.وقديكونقوالوقديكونفعال.(7)بهوَتطمئن إليه
                                                           

.8/443مادة:عود،،2ط،اتج العروس،الزَّبيدي(1)
3/315مادة:عود،1ط،لسان العرب،منظوربنا(2) 
 .188/مادة:"عاد"ص،1،طالتعاريفاتاجلرجاين،(3)

.2،1/350ط،التقرير والتحرير ،احلاجابنأمري(4) 
 .840\2،،د.طاملدخل الفقهي العام،الزرقامصطفى5) )
.101/ص،د.ج،1،طالنظائرو  األشباه،ابنجنيم(6)
.2/121مادة:العني،،د.ط،كتاب العني،الفراهيدي(7)
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 تعريف العرف اصطالحا
وللعرفعندالفقهاءعدةتعريفات،كل هامتقاربة،وأمههااآلتية:

.وقيل:هواستمرالناس(1)قيلأبنه:مااستقرتالنفوسعليهبشهادةالعقولوتلقتهالطبائعابلقبول
األمروعر فهاآلخرونأبنه:.(3)يفقولأوفعل.أوعادةمجهورقوم(2)عليهمماالتردعليهالشريعة

بتكرارهالنفوسويكونمقبوالعندذويالطباعيفالذييتقرر تلواألخرىالسليمة ويقول.(4)مرة
هياالستمرارعلىشيء.وقيل:(5)ألمراملتكررمنغريعالقةعقليةهيا:ابنأمرياحلاجاحلنبلي

.(6)ليهمرةمقبولللطبعالسليمواملعاودةإ
نفوسهم، يف واستقر الناس استحسنه ما أبنه: ابلقول التعريفات هذه بني اجلمع وميكن

 واعتادواعليهمنقولأوفعلممااليتعارضمعالنصوصالشرعيةالقطعية.
 الفرق بني العادة والعرف

:العرفوقيلأبن.لفاظاأليفيستعمل:العرفبعضالعلماءبنيالعرفوالعادة،وقيلأبنفرقوقد
اوخصوصمابينهماعموأنومتعلقةابألفراد،بينماالعرفمتعلقابجملتمعوالعادة.لفاظاأليفيستعمل
مابينهماعموقيل:إنو.متعلقةابألفراد،بينماالعرفمتعلقابجملتمعالعادة.وقيلأبن(7)قامطل

                                                                                                                                                                                     

.9/236، 1،طلسان العرب،ابنمنظور
.197/ص"عرف"،:مادة،1،طالتعاريفاتاجلرجاين،(1)
.1/112،د.ط،نشر العرفابنعابدين،
.1/182د.ط،،ألسراركشف ا،حافظالدين،لنَّسفيا(2)
2،4/448ط،شرح الكوكب املنري،ابنالنجار
.1/317د.ط،،تيسري التحريرأمريابشاه،
.2،2/840،طاملدخل الفقهي العام،الزرقامصطفى(3)
.1/40،،د.طدرر احلكام شرح جملة األحكام،عليحيدر(4)
1،2/221ط،التقرير والتحبري،ابنأمرياحلاج(5)
.2،2/125ط،شرح القواعد الفقهيةالزرقاء،أمحد،(6)
.298ص/،2ط،املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل،بنبدرانا(7)
.93،ص/1ط،جمموعة الفوائد البهيةصاحلاألمسري،
1،2/840،طاملدخل الفقهي العام ،الزرقامصطفى
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حظأنالفقهاءقدمياوحديثامليفرقوالكنمنخاللالتعريفاتالسابقة،يال.(1)قامطلاوخصوص
حقيقةبنيالعرفوالعادة.فالعرفعندهمأييتمبعنالعادة،والعادةأتيتمبعنالعرفمنحيثبناء
األحكامالشرعيةعليهما،إالأهنميكثرونمنترديدالعادةأوالعاداتوتبقىالعادةعندهمأعممن

.(2)العرف
 عرف والعادة يف الفقه اإلسالمي، وشروط العمل هبمااملطلب الثاين: حجية ال

 بعضالفقهاءقدو أجاز ابلعرفعلى (3)االحتجاج وليسمعن كونه)العادة(الُعر فحجية.
،أننصوصالشارعماإمنااملرادحبجي ته.كالكتابوالسنةاألحكاماستنباطللتشريعوأصليامصدرًا

وف قاً وعباراتاملتعاملنيتُفسَّر الشرعيأيللُعر فاجلاريبينهم يفاستنباطاحلكم إليه .(4)يرجع
ألربع:اءالفقهاوإليكمبعضأدلتهممنالكتابوالسنة،وعمل

                                                           

.298ص/،2ط،حنبلاملدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن ،بنبدرانا(1)
.93،ص/1ط،جمموعة الفوائد البهيةصاحلاألمسري،
1،2/840،طاملدخل الفقهي العام،الزرقامصطفى
1/40د.ط،،درر احلكام شرح جملة األحكام،عليحيدر(2)
.99/صد.ط،،علم أصول الفقهخالف،عبدالوهاب
.93،ص/د.ط،، األشباه والنظائرابنجنيم(3)
.1،1/61ط،األشباه والنظائر، اتجالدين،السبكى
.2،2/221ط،التقرير والتحرير يف علم األصول،ابنأمرياحلاج
.168ص/،1ط،األشباه والنظائر السيوطي،
2،4/448،طالكوكب املنريشرح ،ابنالنجار
.10/168د.ط،،على الدور املختاررد احملتار ،ابنعابدين
.1/40د.ط،،احلكام شرح جملة األحكام درر، عليحيدر
 .1/90د.ط،،علم أصول الفقهخالف،عبدالوهاب
 .1/7د.ط،،تلقيح األفهام العلية بشرح القواعد الفقهية،وليدبنسعيدان
 .93ص/،1،طجمموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية ،صاحلاألمسري
.93،ص/د.ط،ر، األشباه والنظائابنجنيم(4)
.1،1/61ط،األشباه والنظائر، اتجالدين،السبكى
.2،2/221ط،التقرير والتحرير يف علم األصول،ابنأمرياحلاج
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َاه ل ني{:قولهتعاىل:أما الكتاب َعن اجل  َوأَع ر ض  ل ُعر ف  اب  َوَوأ ُمر   .(1) }ُخذ ال َعف 
ملعروفمناأي(2)دأمرانابألخذابلعرف،أياملعروفأنهللاقدلتهذهاآليةعلىوجه الداللة:

مما(3)األعمالوهوالفعلالذيتعرفهالنفوسأيالتنكرهإذاخليتوشأهنابدونغرضهلايفضده
.(5)خذاليسرمنأخالقالناسوالتبحثعنهاأي(4)التردهالشريعة

:أنانقةالرباءدخلتسعدبنحميصةعنابنشهاب،عنحرامبنوقدرويأما السنة النبوية: 
املواشي،حائطا أهل وعلى ابلنهار، حفظها احليطان أهل على هللا رسول فقضى فيه فأفسدت

 (6)حفظهاابلليل

                                                                                                                                                                                     

.168ص/،1ط،األشباه والنظائر السيوطي،
2،4/448،طالكوكب املنريشرح  ،ابنالنجار
.10/168د.ط،،على الدور املختاررد احملتار ،ابنعابدين
.1/40د.ط،،درر احلكام شرح جملة األحكام، ليحيدرع
 .1/90د.ط،،علم أصول الفقهخالف،عبدالوهاب
 .1/7د.ط،،تلقيح األفهام العلية بشرح القواعد الفقهية،وليدبنسعيدان
 .93ص/،1،طجمموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية ،صاحلاألمسري
 .199اآلية:سورةاألعراف(1)

.2/288،د.ط،تفسري املاوردى ( النكت والعيونأبواحلسن،،املاوردي(2) 
.2،2/339ط،تفسري القرآن العظيم،بنكثريا
.6/709،د.ط،الدر املنثور يف التفسري ابملاثوري،السيوط
.5،1/540ط،أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري ،بكراجلزائريوأب
8/400،د.ط،لتحرير والتنوير املعروف بتفسري ابن عاشورا،بنعاشورا(3)
.1،13/331ط،جامع البيان يف أتويل القرآن،بنجريرالطربيا(4)
4،2/76:عدداألجزاء،1ط،اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن ،الثعاليبأبوزيد
 .232،ص/د.ط،لنياجلال اإلمامني وهبامشه، تفسري القرآن الكرمي ،السيوطياحمللي،و(5)
،17289،رقماحلديث:8/484اببمايستدلبهعلىتركتضعيفالغرامة،،3ط،السنن الكربىأخرجهالبيهقي،يف(6)

وقال:صحيح.
.،وقال:صحيح2،1/324،طاإلملام أبحاديث األحكاميف،ابندقيقالعيد
صحيح.وقال:،1،2/322ط،لكبري للرافعيخالصة البدر املنري يف ختريج كتاب الشرح ا،يفابنامللقن
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احلديثعلىأنالنيبصلىهللاعليهوسلمقدقضىبناءعلىالعرفوجه الداللة :وقددلهذا
.(1)العادةيفاألحكامالفقهيةرفأوكاندليالعلىاعتبارالعوالعادةو

:ألربعةالفقهاء األئمة ا لعم
اإلمامأبوأمثال:الشرع.ا،ماملخيالفوالعادةكثريامناألحكامعلىالعرفاألربعةبناألئمةقدف

مالككذلكو.(2)حنيفة (3)اإلمام الشافعي. و(4)واإلمام . أمحد اإلمام يكونو.(5)لحنببن هبذا
.(6)أحكامهمعةقداعتربواالعرفوالعادةيفرباألاألئمة

:ط العمل ابلعرف والعادة عند الفقهاءو ر ش
وقداشرتطالفقهاءللعملابلعادةوالعرفعدةشروط،منها:

.يكونمطَّرداأوأغلبياأن*
.حبيثيكونمنقطعاعنهوالبعدهوأنيكونعندجميءاخلطابالقبله*
خفيلتنقاسبهاألمور.اهراغريوأنيكونظ*
.(7)وأناليكونخمالفالدليلشرعي*

                                                                                                                                                                                     

يقوووووووولالصووووووونعاين:أنيفإسووووووونادهاخوووووووتالف،منوووووووه:أنوووووووهصوووووووحيحهعنووووووودابوووووووناحلبوووووووان.وأخرجوووووووهالبيهقووووووويمووووووونطووووووورقواإلموووووووام
 (.5،5/473ط،سبل السالمالصنعاين،).الشافعيأخذبهلثبوتهواتصالهومعرفةرجاله

.) حوووووودثبووووووهاألئمووووووةالثقووووووات،مشووووووهورلكنووووووهمرسوووووولقووووووالأبنووووووهالووووووربابوووووونعبوووووود إنووووووهصووووووحيح،وأضووووووافأن: يقووووووولاأللبوووووواين
 (301ص/2،طخمتصر إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل،األلباين

.4/367بعةاملصريةالقدمية،طال،يف شرح التقريب طرح التثريب العراقيزينالدين،(1)

 .417،ص/1ط،أبو حنيفةأبوزهرة،(2)

.9/3د.ط،،بسوطامل،السرخسي(3)
 .20/343د.ط،،جمموع فتاوى ابن تيميةابنتيميةاحلراين،
.9/صد.ط،،علم أصول الفقهعبدالوهابخالف،(4)
.288\1،4ط،حتقيق:حممدعبدالسالمإبراهيم،إعالم املوقعني،إبنالقيماجلوزي)5)

.90/،صد.ط،علم أصول الفقهخالف،عبدالوهاب(6)
2،1/86،طاجلامع ألحكام القرآنأبوعبدهللا،لقرطيبا
.92 /ص،1ط،النظائرو  األشباه،السيوطي(7)
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ودخول  اجلغرايف وموقعهاها تـأسيسمن حيث  نبذة اترخيية عن مدينة إلورناملبحث الرابع: 
  اإلسالم فيها

:ويتكونهذااملبحثمناملطلبني
 اجلغرايف هانبذةاترخييةعنمدينةإلورنمنحيثتوأسيسهامدينةوموقعاألول: ملطلب ا
مدينةإلورندخولاإلسالميفملطلب الثاين:ا
 


 
 
 

 
 

  

                                                                                                                                                                                     

.94/،ص1ط،األشباه والنظائر ،ابنجنيم
.90،ص/طد.،لم أصول الفقهع،خالفعبدالوهاب
.71ص/،1،د.ط،تلقيح األفهام العليةوليدسعيدان،
.97/ ،ص1ط،الفوائد البهيةجمموعة ،األمسريصاحل
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 اجلغرايف وموقعها هاتـأسيسمن حيث  : نبذة اترخيية عن مدينة إلورناملطلب األول
اتاإلسالميةاألخرىععاداهتاوأعرافهاوهيكغريهامناجملتمهلامدينةإسالميةإ َلو ر ن ةينتعتربمد

 إ ل و ر ن  مدينة خمالفات أهل حكامالشرعية.واليتهيموضوعرسالتناابلعنوان)اليتحتكمهااألو
. ينبغيأننتعرفعلىهذهاملدينة(لذالألحكام الفقهية
.جلغرايفموقعهااذكروبعدهلببذكرأتسيسمدينةإ َلو ر ن ويبدأهذااملط

:اجلغرايف وموقعها إ ل و ر ن  تـأسيس مدينة 
 ر ن إ َلو مدينة )نيجري( جنوبهنر يف تقع بنيمشالnigerRiverمدينة الوسطى املنطقة يف الواقع

 Yoruba(يَوو ُرابَوهيجزءمنبالد).نيجيريايوجنوهبا
kwara(ارَاُكوَوعاصمةوالية).(1)

واليتمتثل.(2)
 قبائل منها العظمى أجبواليَوو ُرابَاألغلبية ذكر كما عا.(3)، حىت سكاهنا وعدد هوم2007م

.(4).نسمة847,582
كانو،)Ayinla أَي ن الَمؤسسهااألولرجليدعى)إن:أولمؤسسها.وقيليفوقدتضاربتاألقوال

منقبيلةيوراب.ومن إ َسي ُكوَسي منقالأبنهرجلامسه)الباحثنيصيادا ،وكانOjo isekuse(َأو َجو 
وقيليَوو ُراَبو اي أصال. )أنالذيأسسها: تَوي الَهورجلامسه )Tella

(5) وعلىكلحالقدأثبت.
قدمتبقدومعاملنيفكبلدعظيمللدعوةاإلسالميةونشرالديناحلإ َلو ر ن أنأتسيسمدينةالتاريخ

َتافالينامسه)صاحلبن الدعويةيفعددمن،(6)وامللقبب)عامل(َجنو  بعدتنقالته إىلتلكالبقعة
إ َلو ر ن حتظهباسوىتلكأرضملاإلسالميةواليتالدعوةحتضانطلباألرضصاحلةاليَوو ُرابَبالد

                                                           

.32/ص،1ط،الشيخ عثمان بن فودي الفالينو  اإلسالم يف نيجرياي،آدم،لورياإل(1)
.18/ص،2ط،علماء بالد يورابو  نسيم الصبا يف أخبار اإلسالم ،آدم،اإللوري
.1/ص،1ط،اليورابويةو  دراسات يف األمثال العربية،صاحل،أالشو
.19/صد.ط،،من العصر اإلسالمي إىل ما بعد اإلستقالل اتريخ األدب العريب يف مدينة إإللورنان،،عثم(الثقايف2)
.25د.ط،ص/،دالليةو  األلفاظ العربية املقرتضة يف لغة يوراب دراسة وصفية ،مسعود،أجببوال)3(
4)Ilorin"" 

en.wikpedia.org\ wiki\ Ilorin 

.7-6/صد.ط،، مشاهري علماء إلورنحملات البلوري يفآدم،،لورياإل(5)
.7،ص/،د.طحملات البلوري يف مشاهري علماء إلورن آدم،،لورياإل(6)
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غريهاونُويفَ وَهو َساةووفاليَوو ُرابَويتألفسكاهنااليوممنخمتلفعناصرمنة.تعيشعليهاأمةوسط

(1).
يفاجلنوبالغريبمنهنر)نيجإ َلو ر ن فإنموقع مبوجبهجعلهايفبالداجلغرايفالذيجعلها مما ر(

 أوقعلكنيورابمنجانب. السياسيقد النيجرييمنوأحلقهاهاالتحديد الشمال إبحدىأقاليم
جانبآخرفأصبحتاملدينةحتمليفطياهتاالطابعالشمايلواجلنويب.حيثكانالعناصرالشمالية

امتزايلتقونوغريهمونُويفَ َهو َسامنفالةو وميتزجون ابلعناصر ابلراح املاء مناَل يَوو ُراَبو يَّةُج املتألفة
وأفخاذ بطون عدة اال. خصائصاجملتمعهذا بالشكمن هو اجلنسي واالمتزاج العنصري لتقاء

اجلنسَلو ر ياإل  من ابألصالةاَل يَوو ُراَبو يوالذيميزها ومنغريه آخر، ،حينا شكلتبلهيمدينة
والغربية.وهلذايظهريفأنظمةحياهتاوحكمها،أنأمريهامنأصلالفالنشجرةمباركةالشرقية

املو،(اهلوسا) لغتها لغةألكن هي أبنائها لدى ختاطبو؛يَوو ُرابَلوفة لغة املواطننياهلهي ،أكثرية
 خياطبهم أوغريها.هبا املناسباتالدينية من األمرييفكثري إ َلو ر ن ومدينة على قسمنييفطبيعتها

 .(2)كبريين،اجلهةالشرقيةواجلهةالغربية
 يف مدينة إ ل و ر ن  دخول اإلسالم  :املطلب الثاين

الواثئقالتارخييةفيدانتعلىأيدىاملالينيحيثيَوو ُراَبأناإلسالمدخليفبالد،خونراملؤهومماجيزم
علىديناإلسالماسم)دينإمناأطلقوال يَوو ُراَبو ي نيعلماأبناملؤرخنييؤكدونأنا (ألهنمعرفوهَمايل 

علىأيدياملالينيالذينامتلكوااجلزءاألكربمنغربأفريقيايفالقرنالثالثعشرامليالديمنأايم
تشهرتهاآلفاقوحجعنطريقمصرقموسىالذيطبم،إىلأايماملنسا1300مارىجاتطهاملتوىف

.(3)نيفعهدسلطانمصرحممدقالوو
اخلرب،نستطيعأننقررأناإلسالمدخليفبالد القرمبايَوو ُرابَوعلىضوءهذا اليتيةفيها

ويضافإىلذلكماعلىأيدياملالينييفالقرنالثالثعشرامليالدي.إ َلو ر ن عرفتفيمابعدمبدينة
قدبلغواNiger(نيجر)منأهلىنالدعاةاإلسالمينيأالشيخآدمعبدهللااإللوريعنميكائيلنقله

                                                           

.48/ص،1ط،موجز اتريخ نيجريايآدم،،لوري(اإل1)
.2-1/صد.ط،،: دراسة ميدانيةإ ل و ر ن   أثره يف جمتمعو  تعدد املساجد ،حممدسعيدو،يوسفسراجالدين(2)

.21/صد.ط،،ن العصر اإلسالمي إىل ما بعد اإلستقاللاتريخ األدب العريب يف مدينة إإللورمن،عثمان،الثقايف (3) 
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يَو)الذروةيفنفوذهمعلىمدينة وأن.(1)يفالقرنالسادسعشرمنامليالدي EmpireOld Oyoالقدمية(َأو 
ُسَنةفرقة) قدأتسستحوايلإ َلو ر ن ربوةالسنةالواقعةيفاملقراملؤقتجلامعة،أيOke- Suna(َأو َكي 

ي )وقرية،م1700 قدأتسستيفالقرنالسابعإ َلو ر ن الواقعةيفالناحيةالغربيةمنبلدAgbaji(َأَبَ 
الغربية)و،عشرامليالدي الناحية املالينيحىتاليومmale-Oke(و َكي َمايَل أَمسيتهذه فهذه.(2)بربوة

َلو ر ينيأناإلسالمقدكانمشهوراعندعلىالرواايتإندلتعلىشيءفإمناتدل خاللالقروناإل 
املذكورة.

اليوجدمنأبنائهاغرياملسلمني،وقداشتهرتهذهاملدينةبكوهنامدينةمسلمةيرأسهاأمريمسلم
مبجهوداتعلمائهاالذينبذلواكلمايفوسعهممنذو،تعاىلوإاليفحالةاندرةبفضلهللاسبحانه

نكلمةهللاداخلوخارجهذهاملدينة،حىتالنكادإلعالو،لرفعالرأيةاإلسالمية،أتسيسهاحىتاليوم
،جنبتهذهاملدينةخنبةمنالعلماءاملسلمنيأوفيهعاملإسالميأومتعلمإسالمي.ونرىبيتافيهاإال

الدولاإلسالميةيفمنخترج:منهم أو منها:الدولالعربية ، ومصر، السودان،وليبيا،والسعودية،
و زماليوابكستان، مننيجري.واي، خترج من املختلفة،ومنهم النيجريية بعضاجلامعات إن حىت

وجدهباقبلمطلعالقرنالتاسععشرامليالديأكثرمنثالمثائةياملصادرالتارخييةتشريإىلأناملدينة
(3)مسلمعامل

. 
لفقهية،فكثرياماالفاملطالباختأهلهايفاخلالءوأعرافمنحيثعاداتإ َلو ر ن الواقعيفجمتمع

يتبادلقاضياحلاجةيفاخلالءاحلديثمعغريهيفاخلارج،أويتبادلالكالماالثنانقاضنياحلاجة
قضاءاحلاجةمنضمنأقسامالطهارة،يرىوملاكانا.يفاخلالءمنأنهذهالعادةمكروهةشرع

الباحثأوالتعريفهالغةوشرعامعطرحأدلةمشروعيتها.
  

                                                           

.33/ص،2ط،الشيخ عثمان بن فودي الفالينو  اإلسالم يف نيجريايآدم،،لوري(اإل1)
.35/صاملرجعالسابق:(2)

"،مدينة إلورننبذةعن(3) "
omwww.netmaiaz.c…/index.p
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 بحث اخلامسامل
 

 .العباداتبعض يف حكام الفقهية ألل إ ل و ر ن  مدينة أهل العادات واألعراف اليت خالف فيها 
:مطالبهذااملبحثعلىسبعويشتمل

.أدلةمشروعيتهاتعريفالطهارةو: املطلب األول
يفقضاءاحلاجة.لألحكامالفقهيةإ َلو ر ن مدينةخمالفاتأهل:املطلب الثاين

يفالوضوء.لألحكامالفقهيةإ َلو ر ن مدينةخمالفاتأهل:طلب الثالثامل
يفالغسل.لألحكامالفقهيةإ َلو ر ن مدينةخمالفاتأهل:املطلب الرابع

 .يفاآلذانلألحكامالفقهيةمدينةإ َلو ر ن خمالفاتأهلاملطلب اخلامس: 
.أتخريالصالةحىتخيرجوقتهايفحكامالفقهيةلألمدينةإ َلو ر ن :خمالفاتأهلاملطلب السادس

النفساءأداءالصالةبعدانقطاعتركيفلألحكامالفقهيةمدينةإ َلو ر ن :خمالفاتأهلاملطلب السابع
.دمالنفاس
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.تعريف الطهارة وأدلة مشروعيتها: ملطلب األولا
وقدالطهارة لغة:  أطهار، واجلمع نقيضالنجاسة، ُر: وَطهاَرةًالطُّه  رًا َطه  وَطُهَر، َيط ُهُر، . (1)َطَهَر

الوصلبنيالعبدوعبادةربهتعدهيو.(2)عبارةعنرفعاحلدثواخلبثهووشرعا: خصوصامهزة
إلسالمشرطًاىفتعتربالطهارةىفاو.الوضوءأوالغسلأوالتيممالطهارةتكونوقد.والطوافالصالة

الصالة، وصحة لإلنسانايبهبا منعح العباداتما من ابلكتاب،(3)ه مشروعيتها ثبتتأدلة وقد
 والسنة،واإلمجاع.

َوأَي د َيُكم :قولهتعاىل:الكتابأما دليل مشروعيتها يف  ُلوا ُوُجوَهُكم  إ ىَلالصَّالة فاغ س  ُتم  }اَيأَيوَُّهاالَّذ يَنآَمُنوا إ َذاُقم 
َوام َسُحوا ب رُ َعَلىَسَفٍرأَو إ ىَلال َمرَاف ق  ُجنُوًبافَاطَّهَُّروا َوإ نُكنُتممَّر َضىأَو  َوإ نُكنُتم  إ ىَلال َكع َبني  َوأَر ُجَلُكم  ُكم  َجاءَأَحٌدمَّنُكمم  َنُؤوس 

جتَ ُدوا َماءفَوتَوَيمَُّموا َصع يًداطَي  ًبافَام َسُحوا  ُتُمالن  َساءفَوَلم  اَلَمس  أَو  َحرٍَجال َغائ ط  َعَلَعَلي ُكمم  ن  َوأَي د يُكمم  ن ُهَمايُر يُداّلل ُل َيج  ب ُوُجوه ُكم 
ُكُرون{ َلَعلَُّكم َتش  َول يُت مَّن ع َمَتُهَعَلي ُكم   .(4)َولَوك نيُر يُدل ُيَطهَّرَُكم 

الطهارة،إماابلوضوء،:دلتهذهاآليةعلىأمرهللاسبحانهاملؤمننيأبنيكونواعلىوجه الداللة
.(5)أوالغسل،أوابلتيممقبلاقدامهمعلىآداءالصلوات

مساكبنحربعنمصعببنسعيدقال:دخلوهومارويعن: السنةدليل مشروعيته يف أما 
فقالأالتدعوهللايلايابنعمر.قال:إينمسعتمريضابنعامريعودهوهوعبدهللابنعمرعلى

صالةبغريطهوروالصدقةمنغلول"وكنتعلىصلىهللاعليهوسلميقول:"التقبلرسولهللا
.(6)البصرة

                                                           

.2/173)طهر(مادة:،1،طاألعظم احملكم واحمليط،ابنسيده(1)
.4/504مادة:)طهر(،،1ط،لسان العربابنمنظور،
.12/442مادة:)طهر(،،2،طاتج العروس من جواهر القاموس،الزبيدي
.1،1/163،طالذخريةالقرايف،(2)
.7/ص،1ط،الروض املربع شرح زاد املستقنعالبهويت،
.4،1/364ط،الدين اخلالص أو إرشاد اخللق إىل دين احلقحممودخطاب،

.1/196،اببطهرد.ط،،املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعيأمحداملقري،(3)
.6سورةاملائدة:جزءمناآلية:(4)
.142/صد.ط،،اجلاللني اإلمامني وهبامشه، تفسري القرآن الكرمي،السيوطي،و(احمللي5)
.1/204،(224رقماحلديث:)اببوجوبالطهارة،د.ط،كتابالطهارة،هصحيح يف مسلمهجأخر(6)
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.(1)الطهارةيةوجوبعلى:دلهذااحلديثوجه الداللة
علىمشروعيةالطهارة،املتمثلةالفقهاءدإمجاعانعقاب(اإلمجاع) ابناملنذر،يفكتابهالقاإلمجاع:أما 
رةومنهناصارمعلومامنالدينابلضرورة.ويدخليفأبوابالطهالوالتيممالوضوءوالغسيف

 .(2)اءاحلاجةآدابقض
 يف قضاء احلاجة لألحكام الفقهية إ ل و ر ن  مدينة خمالفات أهل :املطلب الثاين

 :إ ل و ر ن  جمتمع  لة الفقهي يفواقع املسأ
الفاملطالبالفقهية،فكثرياماختهلهايفاخلالءأوأعرافمنحيثعاداتإ َلو ر ن الواقعيفجمتمع

يتبادلقاضياحلاجةيفاخلالءاحلديثمعغريهيفاخلارج،أويتبادلالكالماالثنانقاضنياحلاجة
ا.وملاكانقضاءاحلاجةمنضمنأقسامالطهارة،يرىيفاخلالءمنأنهذهالعادةمكروهةشرع

امعطرحأدلةمشروعيتها.الباحثأوالتعريفهالغةوشرع
 عنالتبولوو الكناية هو هنا، نعينبه ولكنما معاين، عدة احلاجة .(1)التغوطيفاخلالءلقضاء
كالمهذهاآلدابحسبهتا،وإليكمبعضينبغيعلىاملسلممراعاتنوعةمآداب(قضاءاحلاجة)وله

:الفقهاء
ستعاذةقبلالدخول.التسميةواال-1
.لرجلاليسرىعندالدخولوتقدمياليمنعنداخلروجتقدميا-2
سمهللاأواملصحف.استصحاباخلامتفيهاعدم-3
.سستتارعنالناالبعدواال-4
وإجتنابظلالناس.،ىفالطريقيالتخلترك-5
تركالتبولقائًماإالعندالضرورة.-6
عدماستقبالالقبلةأواستدابرها.-7

                                                           

.1،2/5،طاببوجوبالطهارةللصالة إكمال املعلم شرح صحيح مسلم ،القاضيعياض،(1)
.1،1/181،طاببفرضالوضوء،شرح سنن أيب داودالغيتاين،العين
1/.1،1ط،،اببالتقبلالصالةبغريالطهورفيض الباري شرح البخاريآمايل،،كشمرييال
.29/ص،2ط،اإلمجاعابناملنذر،(2)
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.دنومناألرضالةإالبعدكشفالعورعدم-8
عدم-9 .يمنيلابذََكرَالمس 
.يمنيلالن جاسةابةلازعدمإ-10
وغريحىتيفغريمراحيضكاألماكناملكشوفة.(1)نالكالممطلًقاإالعندالضرورةالكفع-11

ا.لكنمطلقعلىاملسلممالزمتهاعندقضاءاحلاجةجيبو،فإنهذهاآلدابتطبقفيها.(2)املستورة
.(3)أهلإلورنعندهمقصوريفتطبيقهذهاآلدابالشرعيةيفأماكنها،وأيتونهبايفأماكنأخرى

والسيمافيمايتعلقابلكفعنالكالمعندقضاءاحلاجة.وقدثبتالنهيعنالكالمعندقضاء
احلاجةأبدلةمنالسنةالنبوية.

                                                           

.4/،صط،د.أقرب املسالك ملذهب إمام مالك،الدردرأمحد(1)
 .19-1/17د.ط،،جواهر اإلكليل شرح خمتصر خليل يف مذهب اإلمام مالكصاحلاآليب،
.4،2/263،طإرشاد اخللق إىل دين احلق أو:الدين اخلالص  ودخطاب،حمم
.69-1،1/68ط،أسهل املدارك شرح إرشاد السالك يف فقه إمام األئمة مالكأبوبكرالكشناوي،

.1/292،،د.طالوسيط يف املذهبالغزايلأبواحلامد،(2)
.1/49،د.ط،د بن حنبلالكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحاملقدسي،بنقدامةا
.145-1/140د.ط،،فتح العزير بشرح الوجيز، القزويينعبدالكرمي
.4/ص،2ط،أسهل املدارك شرح إرشاد السالك يف فقه إمام األئمة مالك،الدردرأمحد
.19-1/17د.ط،،جواهر اإلكليل شرح خمتصر خليل يف مذهب اإلمام مالكاآليب،صاحل
.1/13،،د.طالسراج الوهاج على منت املنهاج ،الزهريحممد
.4،2/263،طإرشاد اخللق إىل دين احلق أو:الدين اخلالص حممودخطاب،
.69-1،1/68ط،أسهل املدارك شرح إرشاد السالك يف فقه إمام األئمة مالك ،لكشناويأبوبكرا
.1/49،،د.طبن حنبل الكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحداملقدسي،بنقدامةا(3)
.4/،صطد.،أقرب املسالك ملذهب إمام مالك،الدردرأمحد
.19-1/17د.ط،،جواهر اإلكليل شرح خمتصر خليل يف مذهب اإلمام مالكصاحلاآليب،
.2/263،د.ط،إرشاد اخللق إىل دين احلق أو:الدين اخلالص  حممودخطاب،
.69-1/68د.ط،،ك شرح إرشاد السالك يف فقه إمام األئمة مالكأسهل املدار أبوبكرالكشناوي،
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هابنخزميةمنحديثأيبسعيدرضيهللاعنهأنهماأخرج:السنة أما دليل النهي عن الكالم من
قال،قالرسولهللاصلىهللاعليهوسلم:"الخيرجالرجالنيضرابنالغائطكاشفنيعنعورهتما

 .(1)يتحداثن،فإنهللاميقتعلىذلك"
عورةكشف:دلهذااحلديثعلىالنهيعنالكالميفاخلالءمنغريالضرورة،ووجه الداللة

.(2)ثننيبعضهمالآلخراال
:الكالم عند قضاء احلاجةالنهي عن أقوال الفقهاء يف 

احلاجة عندقضاء علىالنهيعنالكالم اختلفالفقهاء أمكماوقد للكراهة، )النهي( هلهو
للتحرميعلىقولني:

كمانقلعنهوابنعبيدان،(3)(سبل السالم:وممنقاله:الصنعاينيفكتابه): التحرميالقول األول
.(4))املقنع(ابنقدامةيف

حبديثأدلتهم استدلوا وقد رجالمر: أن عمر: هللابن عبد عن انفع عن عثمان، بن الضحاك
.(5)"ورسولهللاصلىهللاعليهوسلميبولفسلمفلميردعليه

؛يهمعلبغيأنيسلالينإذاكانيقضيحاجتهأناإلنسانعلىدلهذااحلديث:و جه الداللة
فيهإشارةوتنبيهإىلأنهليسلإلنسانأنيسلمعلى،ألنكونالنيبصلىهللاعليهوسلممليردعليه

                                                           

رقم،1/260،كتابالطهارة،اببكراهيةالكالمعندقضاءاحلاجةد.ط،،ابن خزمية صحيحيف،بنخزميةأخرجها1))
(،وقال:صحيح.71احلديث:)

(،وقال:صحيح.570،رقماحلديث:)1،1/260ط،املستدرك على الصحيحنياحلاكم،يفأخرجه
عنأيبسعيداخلدريرضيهللاعنهوأضافأنهيفلفظآخر.)صحيحلغريه(أنهصحيحالرتغيبوالرتهيبيفاأللباينيقول

اليتناجىاثنانعلىغائطهماينظركلواحدمنهماإىلعورةصاحبهفإنهللاميقتعلى:أنالنيبصلىهللاعليهوسلمقال
.داودوابنماجهواللفظلهوابنخزميةيفصحيحهولفظهكلفظأيبداودرواهأبو.ذلك
وعياضهذاروىلهأصحابالسننوالأعرفهَبرح.رووهكلهممنروايةهاللبنعياضأوعياضبنهاللعنأيبسعيد

(37 /5،1،طصحيح الرتغيب والرتهيب ،األلباين.)والعدالةوهويفعداداجملهولني
.1/19،اببكراهيةالكالمعنداخلالء،2ط،عون املعبود شرح سنن أيب داودأبوالطيبآابدي،(2)
.4،1/77ط.،شرح بلوغ املرام، من مجع أدلة األحكام،سبل السالم، صنعاينال)3)
.1،1/192،طوالشرح الكبري،املقنعاملقدسي،بنقدامةا(4)
.1/281،(370)رقماحلديث:الطهارة،ابب:اببالتيمم،كتاب،د.ط،هصحيحيفهمسلم،جأخر) 5)
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(1)،وهذامتفقعليههوهويبولاليردمنيبول،وأنهإذاسلمعلي
(: املقنع)ابنعبيدانيفيقولو.

 .(2)ريهيفاخلالء"غأصحابناحترمياجلميع)أيالكالممطلقاسواءللذكرأوظاهر"و
النهي للكراهة ال للتحرمي:القول الثاين البهويت ذلك: رأوا وممن :( الروض املربع شرح زاد يف

القولأيضا:ابنقدامةيفكتابه)(4)(اجملموعوالنووييف).(3)(املستقنع (الكايف.ومنالقائلنيهبذا
.(6)وغريهم(5)تعاىل"يقول:"يكرهأنيتكلمعلىالبولأوأنيسلمأويذكرهللا

أنرجالمرعلىالنيبصلىعنانفع،عنابنعمر،، :وقداستدلوامبارويعنالبيهقيأدلتهم
الرجل،فردعليهالسالمفلماجاوزهانداهالنيبصلىهللاعليهفسلمعليه:هللاعليهوسلم،وهويبول

إينسلمتعلىرسولهللافلم:أنتذهبفتقول"إمنامحلينعلىالردعليكخشية:وسلم،فقال
 .(7)"يردعلى،فإذارأيتينعلىهذهاحلالفالتسلمعلي،فإنكإنتفعلالأردعليك

إنسلمأنيسلمعلىاملشتغلبقضاءحاجةالبولوالغائط،فةهاكردلاحلديثعلىوجه الداللة:
.(8)عليهكرهلهردالسالم

التصرفمثلإ َلو ر ن أقوالالفقهاءقدثبتأنمايقومبهأغلبيةجمتمعوقةهبذهاألدلةالسابو هذا
ا خيالفاألحكام املؤذنلفقهية إجابة أو السالم رد من منع يفاخلالءقد منملنهو أهنما رغم

.(1)السنة،وماابلالكالمغريمفيد

                                                           

.2،2/86ط،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاجالنووي،(1)
.1،1/192،طاملقنعو الشرح الكبري،املقدسيبنقدامةا) 2)

.21/،ص1،طالروض املربع شرح زاد املستقنع ،البهويت(3)
.2/103،د.ط،اجملموع ،النووي(4)
.1/113د.ط،،الكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبل،،املقدسيبنقدامةا(5)
 .2،1/56،طاملهذب يف فقه اإلمام الشافعيالشريازيأبوإسحاق،(6)
،رقم1/190،رهللاعزوجلعلىغريالوضوءكاببذد.ط،كتابالطهارة،معرفة السنن واآلاثر،،يفالبيهقيأخرجه)7)

 (،وقال:صحيح.117احلديث)
،حمموووووودانصوووووورالووووووديناأللبوووووواين).(.1/196،سلســــــلة األحاديــــــث الصــــــحيحة،األلبوووووواين).:إسوووووونادهحسووووووناأللبوووووواينيقووووووول

 (.1/424،صحيح وضعيف سنن ابن ماجة

1/251،د.ط،حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي ،املباركفوريأبوالعال(8)
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 ء الوضو يف لألحكام الفقهية إ ل و ر ن   لخمالفات أه:املطلب الثالث
 :إ ل و ر ن   جمتمع واقع املسألة الفقهي يف

وهيعادةسيئة.الكالمأثناءالوضوء،وهيعادةمنتشرةإ َلو ر ن أغلبيةاملسلمنييفمدينةومنعادات
بعضيزعمالواألسوءمنهذاأن .يَلو ر اإل يفأوساطالشبابيفاجملتمعاحتدثكثريوهذهومكروهة.

 .(2)وهذاالفواتخسارة،تهمنصالركعةدثمعاآلخرينحىتتفوتهويتحأيتوضأنه
 لغة: الُوُضوءُ تعريف 

 .(3)َأهنمالغتانمبعنواحديل:ُوُضوُءوهوالفعلمثقوهواملاءوالالَوُضوءُوالنظافةالوضوء لغة: 
شرعا،  الُوُضوءُ تعريف  الصغرى، مائيةألعضاءخمصوصة،ويسمىالطهارة أوالطهارةهو:طهارة

.(4)مناحلدثاألصغر
اإلمجاع.الوضوءابلكتابوالسنةووقدثبتتأدلةمشروعية

  

                                                                                                                                                                                     

.1/203،د.ط،ةالذخري ،القرايف(1)
25-1/24وقوتالصالة،ابب،د.ط،شرحه تنوير احلوالكو  مؤطأ اإلمام مالك،(السيوطي2)

.1/327،)وضأ(مادة:، 4ط،الصحاح؛ اتج اللغة وصحاح العربية،اجلوهري(3)
.4/55،مادة:)الزايدة(،2،طاملخصصابنسيده،
.1/194،مادة:)وضأ(،1،طلسان العربابنمنظور،
.1/490،ط،مادة:)وضأ(،اتج العروس من جواهر القاموس،الزبيدي
.1/123،د.ط،اجملموع،النووي(4)
.1،1/163،طالذخرية،القرايف
.1،1/73ط،أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاءقاسم،القونوي
.7/ص،1،طتقنعالروض املربع شرح زاد املسمنصوريونس،
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إ ىَل:قولهتعاىلأما دليل مشروعيته يف الكتاب َوأَي د َيُكم  ُلوا ُوُجوَهُكم  إ ىَلالصَّالة فاغ س  ُتم  }اَيأَيوَُّهاالَّذ يَنآَمُنوا إ َذاُقم 

َوام َسحُ َوإ نُكنُتم ُجنُوًباال َمرَاف ق  إ ىَلال َكع َبني  ُكم َوأَر ُجَلُكم  .(1){...فَاطَّهَُّرواوا ب ُرُؤوس 
ابملاء،أوأنهللاسبحانهدلتهذهاآلية:وجه الداللة علىالطهارة،إما أمراملؤمننيأبنيكونوا

.(2)ابلتيمميفالوضوءأوالغسلقبلاقدامهمإىلأداءالصلوات
قال:عنمهامبنمنبهأنهمسعأابهريرةيقولوهواحلديثالذيروي: السنةدليل مشروعيته يف أما 

.وقالرجلمنحضرموتتقبلصالةمنأحدثحىتيتوضأ(ال:سلمورسولهللاصلىهللاعليه
.(3)مااحملدثايأابهريرة؟قالفساءأوضراط

وأصٌلىفوجوبكماأن،طهارةدلهذااحلديثعلىوجوبيةالوجه الداللة:  هذااحلديثنص 
أنالصالةمنشرطهاعلىمماالخالففيهبنيااَلمة،وهذارةمنالسنةمعأمثالهمناآلاثرالطها
.(4)الطهارة

املنذروقدذكاإلمجاع على مشروعيته:  أما  ابن )ر علىاانعق(إلمجاعايفكتابه إمجاعالفقهاء د
علىأنصالةالعبدبغريمشروعيةالوضوء،وم نهناصارمعلومامنالدينابلضرورة،كماأمجعوا

.(5)غريمقبولةالوضوء
هذا،وقدذكرالفقهاءاألحكاماملتعلقةابلوضوءيفالكتبالفقهية،واليتقداليتسعالوقت

ماليتذكرهالشرحهامثلهذااملقام،لكيالخيرجناعندائرةموضوعدراستنا،.ومنهذهاألحكا
مكروهاتالوضوء،وهيكالتايل:الفقهاء،

تركسنةمنسننه.-1
الوضوءيفاملكانالنجس.-2
لطماملتوضئوجههابملاء.-3
والكالمأثناءالوضوءهذاهوحملحبثنايفهذااملطلب..(1)الكالمعلىالوضوءإاللضرورة-4

                                                           

.6اآلية:جزءمناملائدةسورة(1)
.142/صد.ط،،القرآن الكرمي ، وهبامشه، تفسري اإلمامني اجلليلنيوالسيوطي،،احمللي(2)
1(،135)رقماحلديث:ابب:التقبلصالةمنأحدثحىتيتوضأ،،،كتابالطهارة1،طهصحيحيفالبخاريهجأخر(3)
/.62.
.2/5د.ط،،وجوبالطهارةللصالة:اببد.ط،،إكمال املعلم شرح صحيح مسلم،عياضالقاضي(4)
.29/،ص2ط،إلمجاعاابناملنذر،(5)
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منهماإلمامووضوءأمرامكروهاعندبعضالفقهاء:ويعدالكالمأثناءالضوءو حكم الكالم أثناء ال
حممدو(3)(كتاب القوانني الفقهية)هبتاكيف الغرانطيابنجزيو(2)(جملموعا)هبتاكيفالنووي
هبتاكبناملفلحاحلنبلي،يفاو(4)(اخلالصة الفقهية على مذهب السادة املالكية)هبتاكيف ،القروى

(6)(مواهب اجلليل يف شرح خمتصر الشيخ خليل)هبتاكحلطاب،يفاو(5)ع(املبدع يف شرح املقن)
لكون.(7)(أسهل املدارك شرح إرشاد السالك يف فقه إمام مالك)هبتاكيفأبوبكرالكشناوي،و

يتوضئ،حىتانتهىمنوضوئه،وهوعلىمنسلمعليه،النيبصلىهللاعليهوسلم،تركردالسالم
.(8)منيتحدثمعهأثناءالوضوءإاللضرورةىعلاملتوضئاليردأنفقالواأبنه:مناألفضل

علىرسولهللاصلىهللاعليهوسلم،وهويتوضأفلممارويعناملهاجربنقنفذأنهسلم مهتلأد 
يردعلي.فلمافرغمنالوضوءقال:ملمينعينأنأردعليكإالأينكرهتأنأذكرهللاإالعلى

 ..(9)"الطهارة
                                                                                                                                                                                     

 .1،1/93ط،أسهل املدارك شرح إرشاد السالك يف فقه إمام مالك،الكشناويأبوبكر (1)
.1/490د.ط،اجملموع، ،النووي(2)
.24/صطجديدةمنقحة،،وانني الفقهيةكتاب القالغرانطي،ابنجزي(3)
.9د.ط،ص،اخلالصة الفقهية على مذهب السادة املالكية ،القروىحممد(4)
.1/13،د.ط،عاملبدع يف شرح املقنبناملفلحاحلنبلي،ا(5)
.3،2/275،طاملسألةالثانية،مواهب اجلليل يف شرح خمتصر الشيخ خليل احلطاب،(6)
 .1،1/93ط،أسهل املدارك شرح إرشاد السالك يف فقه إمام مالكالكشناوي،أبوبكر (7)
.1/490د.ط،اجملموع، ،النووي(8)
.24/صطجديدةمنقحة،،كتاب القوانني الفقهيةالغرانطي،ابنجزي
.9د.ط،ص،اخلالصة الفقهية على مذهب السادة املالكية ،القروىحممد
.1/13،د.ط،عيف شرح املقن املبدع بناملفلحاحلنبلي،ا
.3،2/275،طاملسألةالثانية،مواهب اجلليل يف شرح خمتصر الشيخ خليل احلطاب،
 .1،1/93ط،أسهل املدارك شرح إرشاد السالك يف فقه إمام مالكأبوبكرالكشناوي،
/31(،19034ماحلوووووديث:)،رقووووو،حوووووديثاملهووووواجربووووونقنفوووووذ1ط،مســـــند اإلمـــــام أمحـــــد بـــــن حنبـــــل،يفأمحووووودأخرجووووه(9)

ــــار ،ابوووونحجوووور().وقوووودنقوووولابوووونحجوووورعوووونابوووونخزميووووةوغووووريهأنووووهصووووحيح.381 الغيتووووا يقووووولو.(17/448،فــــتح الب
(وقوووووووود.74-1،1/72ط،شــــــــرح ســــــــنن أيب داود،العيوووووووونالغيتووووووووا ،أبوووووووووحمموووووووود)أنووووووووهصووووووووحيح،ألنرجالووووووووهثقووووووووة.العيوووووووون
 .(1/182،النسائي صحيح وضعيف سنن،األلباين. )األلباين صححه
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الشوكاين(واإلمامسنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السند)هبتاكيفالنسائياإلمامىأردقووجه الداللة:

هذااحلديثدليلعلىكراهةالكالمأن،(نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار) هبتاكيف
(1)أثناءالوضوء

. 
بلجيب.وخمالفةللحكمالشرعيتتالئممعالسنةالنبويةالفإنمثلهذهالعادة،وبناءعلىهذا

ملناجاتةفانظواأنذلكأتهبنفسهيفأنيشعروحتساابهللتعاىلاأنيعملعملالوضوءعلىكل
.(2)ربه

ألنقلبهيكونشبهمريض،نيظاسرأكثرمموالذىيتحدثأويداعبأويالعبىفالوضوء،خي
الدعاء،سواءأثناءأوبعداجإىلتنظيفهوليسهناماهوأنظفلغسلهإالالوضوءوحيتءقبلبد
رسولهللاهعظيمالفائدةلقوللهنوأ،علقلباملتوضئمعلًقابربههبذاالدعاءجيونتهاءمنالوضوءاال

حده:"مامنكممنأحديتوضأفيسبغالوضوءمثيقول:أشهدأنالإلهإالهللاوصلىهللاعليهوسلم
عبدهورسولهإالفتحتلهأبواباجلنةالثمانيةيدخلمنأيهاشاءاالشريكلهوأشهدأنحممد

(3)..
احلديثعلىالوضوءمنموجباتدخولاجلنةوجه الداللة: فيهدلهذا مبا متأبحسنالوجه إذا

 .(4)اسباغه،وقالاملتوضئبعدهكلمةالشهادتني
فإن الداللة، سبقمنهذه املتوضئومبا يشتغلبه أنيكونما النبوية منالسنة هوه عندوضوئه

الًوكيفميكنللمتوضئأنيشتغلهبذهوهومشتغلابلكالمواملداعبةواملالعبةبد،األذكارواألدعية
 .ذهاألذكارواألدعيةالتلفظهبمنذكر

( ا يف لألحكام الفقهية إ ل و ر ن  مدينة خمالفات أهل :املطلب الرابع Ageeستعمال )أ غ ي 
 غسللل (1)

الشرعي) اجلنابة وغريه(
                                                           

.5،1/40،ط.سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السند،النسائي(1)
د.ط،ابباستحبابالطهارةلذكرهللاعزوجل،،نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار ،الشوكاين
1/265.
.59-58/ص،د.ط، الثمر الداين شرح رسالة أيب زيد القريوانصاحلاآليب،(2)
.1/209(.234)رقماحلديث:،الذكراملستحببعدالوضوءابب  كتابالطهارة،د.ط،هصحيحيفمسلمهجأخر(3)
.9/،ص1ط،جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثاً من جوامع الكلماحلنبلى،ابنرجب(4)
.2،1/289طيقولهالرجلإذاتوضأ،اببما،عون املعبود شرح سنن أيب داودآابدي،أبوالطيب
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: واقع املسألة الفقهي يف جمتمع  إ ل و ر ن 
،أنمنعاداتأغلبيةأهلإلورنعندإغتساهلمخصوصاغسلاجلنابة، واقعاملسألةيفجمتمعإ َلو ر ن 

Agee(أََغي )يغتسلونب
حىتيعتقدالبعضأبنهلوذاواشتهرواهبعلىاألبدان؛يصباملاءمنهيتال

أََغي ستعمال)اماجيعلصحيح.يكونغريلغسلقدها،لاستخدمغري )Ageeعندالغسلخمالفا
لألحكامالفقهية:

هبذهالطريقة.،Agee(أََغي )عدمإمكانيةاستيعاباملاءمجيعاجلسدعندإستعمال-
يدعوإىلالنظريفةلالغتسالالشرعي،ماطريقةالوحيداعتمادأغلبيةاجملتمععليهوكأنهال-
 .،وهوموضوعحبثناAgee(أََغي )هذا

اًل:أزالعنهالوسخونظفهابملاء،واغتسلابملاء:غسلمن:لغة الغسلتعريف  َغَسلالشيءَغس 
هب ل بدنه لالسممناالغتسال الُغس  لُوقيل.(2)ابلضم  لالَغس  مناالسماملصدرمنَغَسل توالُغس 

.(3)االغتساليقالُغس لوُغُسل

تعميماجلسدابملاءبنيةرفعاحلدثاألكربإلابحةمامنعهاحلدثمن،هو:تعريف الغسل شرعا
لبدناملؤمنوقلبه.(4)العبادات ألعضائهوتروحًياوقدشرعههللاتطهريًا ،وقدكثرتالكتبوتنشيطًا
أقوالوالفقهية كثرت كذلك الفقهاء ةفيكيعلى كاباتهوموجالغسل، نقطاع والنفاسدم احليض

أواو ىفالنوم وخروجاملينبلذة اليقظةيفعتناقاإلسالم، و، اخلتاننياوموتاملسلم وميكنلتقاء ،

                                                                                                                                                                                     

،(مصنوعخصيًصاللوضوءأولإلستنجاءبريق(وهوعبارةعنمايشبه)اإل1)
.4/377،د.ط،مادة:الغني،كتاب العني،الفراهيدي(2)
.6/59،مادة:غسل،4،طاتج اللغة وصحاح العربية ،الصحاحاجلوهري،
.2/405،الغنيوالسنيوالالم:مادة،1،طاألعظماحملكم واحمليط ،ابنسيده
.2/461،مادة:السقيوأمساءاملاءاملسقيبه،1ط،املخصص،ابنسيده
.3/103،مادة:غسل،2،طاتج العروس من جواهر القاموس الزبيدي،
 .11/494مادة:غسل،،1ط،لسان العريبابنمنظور،(3)
.3،1/9،طملختاراالختيار لتعليل ا،املوصليعبدهللا(4)
.1/69د.ط،،العناية شرح اهلدايةحممدالبابريت،
.1،1/29،طالروض املربع شرح زاد املستقنعالبهويت،
.1،1/490،طالروض املربع شرح زاد املستقنعالبهويت،



36 

الفقهية الكتب يف عليها اإلطالع الكرمي ابلكتاب.(1)للقارء الغسل مشروعية أدلة ثبتت (2)وقد
إفراغاملاءابليداليمن:،أبنهعبارةعنوقدبنيالفقهاءعنكيفيته.(4)وإمجاعالفقهاء(3)والسنة

مثغسلالعنقواجلنباألمينأواًلمثاأليسر،واإلستنجاءابليسرىاملخرجنيحىتملتكنهبماجناسة
مثالذراعاألمينمثالذراعاأليسر،مثغسلالظهروالبطن،مثاإلنتقالإىلغسلالفخذينإىلأمخض
اجلبهة، وأصابعاليدينواألرجلوكذلكتتابعأسارير الرأسواللحية أنختليلشعر علًما القدمني،
وجفوابلعيننيوبواطناألذنني،وجوفالسرتةواإلبطمعالتدليكالتاممعاملاءأوبعدهوكلهذه

ءولوصغريجتعلاملواضيعجيبأنيصلهااملاء.وأنتركموضعمنهذهاملواضعدونأنيصبيهاملا
البحر الرائق )يفكتابه كمايقولابنجنيمركنالغسلدسألناستعاباملاءمجيعاجل(5)غسلابطاًلال

                                                           

.31ص/،د.ط،حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي،الرازيحممد(1)
.1/230د.ط،، يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباينملغيناةاملقدسي،بنقداما
.1/43،د.ط،بداية اجملتهد وهناية املقتصدابنرشداحلفيد،
.2/109،د.ط،فتح العزير بشرح الوجيز،عبدالكرميالقزويين
.1/139،د.ط،الشرح الكبريعلى منت املقنعأيبعمر،ابن
.1،1/17ط،لفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبلاحملرر يف ا،بنتيميةاحلراينا
.40ص/،د.ط،فاية األخيار يف حل غاية اإلختصارك،حلصييناتقيالدين
.1،1/193ط،التاج واإلكليل ملختصر خليل،الغرانطييوسف
.1/415،،د.ط)بلغة السالك ألقرب املسالك(حاشية الصاوي على الشرح الصغري،بنعرفةالدسوقيا
.1/131ط،،كشاف القناع عن منت اإلقناعالبهويت،
.2/284د.ط،،شرح خمتصر خليل،اخلرشي
.1،1/89ط،على حل ألفاظ فتح العني إعانة الطالبنيابنشطا،
.32-28ص/د.ط،،الثمر الداين شرح رسالة أيب زيد القريوان،صاحلاآليب
.97ص/،1ط،إلمام أمحد بن حنبلأخصر املختصرات يف الفقه على مذهب اابنبدران،
.1،1/4،طالياقوت النفيس، يف مذهب ابن ادريس )اإلمام الشافعي الشاطري،أمحد،
.6اآلية::جزءمنسورةاملائدة(2)
..1/202(،224للصالة،د.ط،رقماحلديث:)اببوجوبالطهارة،كتابالطهارة،هصحيحيفمسلمهأخرج(3)
  .29/،ص2،طإلمجاعاابناملنذر،(4)
 .58 /1،1،طاألم مع خمتصر املزين اجلزء االول،االمامالشافعي (5)
.1/50،شرحه تنوير احلوالك و  مؤطأ اإلمام مالكجاللالدينعبدالرمحنالسيوطيالشافعي، 
.388 /1،اببغسلاجلنابة،احلاوى الكبري،أبواحلسناملاوردى 
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يعماميكنإسالتهعليهمنالبدنمنغريحرجءعلىمجانهفهوإسالةاملكراوأم" :(شرح كنز الدقائق
ُتم الغسلوإنكانتيسريةلقولهتعاىلزمر ةواحدةحىتلوبقيتمل عةمليصبهااملاءملجي ُكنو  }َوإ ن 

 .ملاثبتمنالسنةوإمجاعالفقهاءو. (1)هانتهىكالم "43ُجنُوًبافَاطَّهَُّروا{النساء
سلموعنعائشةزوجالنيبصلىهللاعليهماروي:أما دليل من السنة

وأنالنيبصلىهللاعليه: اغتسلمناجلنابة كانإذا يتوضأسلم كما مثيتوضأ فغسليديه بدأ
مثللصالةمثيدخلأصابعهيفاملاءفيخللهباأصولشعرهمثيصبعلىرأسهثالثغرفبيديه

 .(2)يفيضاملاءعلىجلدهكله
  

                                                                                                                                                                                     

 .111-1/109،سهل املدارك شرح إرشاد السالك يف فقه إمام األئمة مالك أ الكشناوي،أبوبكر،
 1/48 ،كتابفبدتالطهارةعقود د.ط،، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،ابنجنيم(1)

(.245)رقماحلديث:،99 /1،1ط،اببالوضوءقبلالغسلكتابالطهارة،،هصحيح البخارييفهأخرج (2)
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هذااحلديثدلعلىوجوبيةتعميماملاءمجيعاجلسد،ألنالنيبصلىهللاعليهوجه الداللة: 
 .(1)غسلعمممجيعجسدهابلوسلم

 .(2)وقدأمجعالفقهاءعلىتعميماجلسدابملاءعنداالغتسالاملفروضواملسنون
 :مفهوم كلمة اإلانء

يامس)جآن َيٌة()وأَواٍن(وإمن )م(معروف،:واملد  ،ابلكسركمايراهأهلاللغةاإلانءُمعن
الوعاءللطعامأي،(3)ةارَأوخرزَأوجنانًءألنهقدبلغأنيعتملمبايعاىنبهمنطبخإ!إلانءا
.(4)يشربفيهو

قيلو.(5)أماعندالفقهاءفإنه:وعاءمصنوعمنخشبأوجلدأوحديد،كمايراهاإلمامالبهويت
اإلانءالذى(القدح)عنيقد.(6)سععشررطالت؛وهومكياليتسعمبعنواحدالفرقواإلانءأن

مايستفادهذه.(7)االإذاكانفارغإقدحلإلانءوقيلاليقالوالصغري.يشربفيه،ويستعملللكبري
إلغتسالحسباحلاجةإليه.لالتعريفات،أناإلانءهوأداةتستعملللشربأو

 ستعمال اإلانء يف زمن النيب صلى هللا عليهة وسلم:ا
أهناعنعائشةأماملؤمننيملاروي.وقدثبتعنالنيبصلىهللاعليهوسلمأنهكانيغتسلمنإانء

يفأانوهوغتسلكنتأويغتسليفالقدحوهوالفرق،رسولهللاصلىهللاعليهوسلمقالت:كان
قالت:كنتأغتسلأانوالنيبصلىهللاعليهعنهارضيهللاعنهاأيضا،و.(8)حدمناجلنابةالواانءاإل

                                                           

.1/296،د.ط،حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي،فوريأبوالعالاملبارك (1)
.262 /1،1،طاالستذكار ،ابنعبدالرب(2)
.14/48،مادة:أىن،1ط،لسان العربابنمنظور،(3)
.37/107،مادة:أىن،3،طاتج العروس من جواهر القاموس،الزبيدي
.1/487ى،،مادة:سق3ط،لسان العرب ابناملنظور،(4)

.15/،ص1،طالروض املربع شرح زاد املستقنع،البهويت(5) 
.1/66،د.ط،تنوير احلوالكاملؤطأ و ،السيوطي(6)
.29،ص/2،طاإلمجاع،بناملنذرا(7)
/1(319رقماحلديث:)،اببالقدراملستحبمناملاءيفالغسل،د.ط،كتابالطهارة،هصحيحيفمسلمهأخرج(8)

255.
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أيضارضيهللاعنهاروايةوىف(1)"منقدحيقاللهالفرقوسلممنإانءواحد ردمنق ..."عنها
.(2)أيدينامناجلنابةيقاللهالَغَرُفختتلففيه

يدلوجه الداللة :دلتهذهاألحاديثعلىأنالنيبصلىهللاعليهوسلميغتسلمناإلانء.مما
اإلان استخدام جواز على أيضا األحاديث هذه دلت كما وسلم، عليه هللا صلى تعاوده ءعلى

 .(3)للغسل
وقدثبتمنخاللاألحاديثالسابقة،أنالنيبصلىهللاعليهوسلمكانيغتسلمنإانء.كماورد

كنتأغتسلأانوالنيبصلىهللاعليهوسلممنإانء":أماملؤمنني،عائشةرضيهللاعنهاقوهلاعن
.(4)"منقدحيقاللهالفرقواحد
ستعمالالصحنأواإلانءاعلىكانيواظبهللاعليهوسلمصلىوهذاالدليلعلىأنالنيب

وىفغرياجلنابةاعند ىفاجلنابة أوالتنظفمثلاال،غتساله للتربيد (5)غتسال النيب؛ الذىكان ألن
..Agee(أََغي )،كمادلعليهاحلديث،وليسهووأزواجهاإلانءستعمالهصلىهللاعليهوسلميقوماب

الميكنإدخالاليدفيهلالغرتافلضيقخيتلفعنهذااإلانءيفالصفة؛حيثأنه،Agee(أََغي )و
مدخلهألنهغريمتسعأفقياحىتميكنإدخالاليدينفيه،بليصباملاءيفاليدمنه،مثيصبعلى

ويعداستعاباملاءمجيعاجلسداجلسد،مماقديوهمبعدمإمكانيةاستيعاباملاءعلىمجيعاجلسد.
يقاللهالَغَرُفردمنق ..."عائشةىفروايةالغسلكماغتسالالشرعيركنامنأركانعنداال

أي:.منصباملاءعلىاجلسدتتسابقاأليديداخلاإلانءيعين:(6)أيدينامناجلنابةختتلففيه
عنعنهشامبنعروةعنأبيهكمايفحديثفهويضعيدهوهيتضعيدها،هويغرفوهيتغرف

                                                           

(.350)رقماحلديث:.1،1/59طكتابالطهارة،اببالغسل،غسلالرجلمعامرأته،،هصحيح البخارييفهأخرج(1)
.1/61(247رقماحلديث:)املرجعالسابق:(2)
.1/256(،321)رقماحلديث:د.ط، ،اببالقدراملستحبمناملاءيفالغسلكتابالطهارة،،هصحيحيفمسلمهأخرج

.4،1/92ط،شرح بلوغ املرام، من مجع أدلة األحكام سبل السالم صنعاين،ال(3)
(.250)رقماحلديث:.1،1/59طغسلالرجلمعامرأته،، كتابالطهارة،اببالغسل،هصحيحيفالبخاريهأخرج(4)
.1/67اببالطهارة،د.ط،،تنوير احلوالكو ؤطأ امل ي،(السيوط5)
.1/61(247رقماحلديث:)،1طبهليدخلاجلنبيدهيفاإلانء،كتابالطهارة،اب،هصحيحيفيالبخارهأخرج(6)
.1/256(،757)رقماحلديث:،اببالقدراملستحبمناملاءيفالغسلكتابالطهارة،،د.ط،هصحيح يفمسلمهأخرج



40 

وهذا.(1)منإانءواحدنغرتفمنهمجيعاكانيغتسلوأانسلموأنرسولهللاصلىهللاعليه:عائشة
.قابلإدخالاليدفيهأويشريإىلأناإلانءيفعهدالنيبصلىهللاعليهوسلم،كانمتسعاأفقيا



ذاكاناملقصودمنهللغسلاليبطلالغسل،إAgee(أََغي ستعمال)اوخالصةالقولهنا،أن
 مبدواغتسليفقتصادالاهو توضأ وسلم ثبتأنالنيبصلىهللاعليه كما اإلسراف، وعدم املاء
وملاكانمنعاداتجمتمعهومطلوب.Agee(َأَغي ).لكنعدماإلفراطيفالتعودعلى(2)بصاع

ألناستعاباملاءمجيعلغسلاجلنابة.(كأداةوحيدةأََغي إلورنوأعرافهاالتعودعلىاستعمالاإلبريق)
الغسلدساجل بيانذلك.ركن سبق )اإلبريق)كما الناسعلىاستعماله قدخلفيفأََغي وتعود )

 عدةالسلبيات،وهيكالتايل:إ َلو ر ن جمتمع
 اجلماع بطريق غري مباشر: *إشعار الناس حبدوث

( لوخرجالرجلومعه أََغي ألنه )Agee،قددخلعلىلكييغتسل الناسأنه يتسارعىفأذهان
مرأته.خاصةىفاجملتمعالذىيكونلدىاألسرمحامواحد)احلماماجلماعي(،ميكنلإلنسانأنا

املنهيعنهوقدمنأنواعإفشاءسريةاجلماععانووهومايشبهيعرفأبنهقدذهبليستحمفيه.
عنابنسعيدرضيهللاعنهأنحنبلأمحديفمسندهناانالنيبصلىهللاعليهوسلمعنذلككما
منزلةيومالقيامة:الرجلالذىيفضىإىلاملرأةالناسالنيبصلىهللاعليهوسلمقال:"إنمنشر

.(3)وتفضىإليه،مثينشرسرها"
فوصوبنيامرأتهمنأمورالوقاعو:دلاحلديثعلىحترميإفشاءالرجلمايقعبينهوجه الداللة

.(4)تفاصيلذلك،وماجيريمناملرأةمنقولأوفعل،وحنوهإالعندالضرورة
:ةستحياء بني النسو إحداث اال*

مشاهدة مبجرد ومعها)األنه احلمام قدخرجتمن أََغي مرأة )Ageeالناس إىلأذهان أنهيتبادر ،
.مغيبةيفالبيتغتسالإىلجلناالؤمماقدجيعلبعضهنيبنيزوجهاالوطأ،واحدثبينه

 غضاب الزوجة زوجها:وسيلة ال *
                                                           

(،وقال:صحيح.411).رقماحلديث:2،1/206،طجملتىب من السننيفاأخرجهالرتمذي،(1)
.1/164كتابالطهارة،اببالغسل،،2،طعون املعبودآابدي،أبوالطيب(2)
.2/1060(،123،رقماحلديث:)د.طاببحترميافشاءسراملرأة،،هصحيحيفمسلمهأخرج(3)
.4،3/140،طشرح بلوغ املرام، من مجع أدلة األحكام سبل السالمالصنعاين،4))
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أوغضابزوجهاالوتغتسلبهAgee(أََغي تستخدمبعضالنسوةهذهالوسيلةأبنأتخذاملاءىف)
 ملدةبدونالدخولمنه.أثرًا قدتركها كانزوجها عليها،وهذاحيدثإذا قيميأوتظنأنزوجها

 أخرى.مرأةاةمعيعالقةغريشرع
:املتبادلة بني الزوجني تهمةإحداث ال *
Agee(أََغي )بستعانةاالعنداملتبادلةبنيالزوجنيأوغريمهاابلزانتهمةإحداثالوقديكونسببايف
غتسالكماىفالعادةلال َلو ر يينظرإىلهذا أبنهصاحللثالثةأشياء:Agee(أََغي )؛ألناجملتمعاإل 

 أوللوضوء، لالستنجاء، أصبح.(1)أولغسلاجلنابة أََغي ستعمال)اومنهنا )Ageeالغسلعند
واالقتصاديفاملاءعندالغسل.ستعانةجتماعية،بدالًمنأنيكونأداةمنأدواتاالامشكلة



 املعروفةاوميكنهذا تلكالوسيلة الوسائلاألخرىغري لدىعوستعمال عليها امةاملتعود
الناسيفهذااجملتمعإنبعض.يستقراراألسرهتاماتوعدماالواالوالتشاجرالناسلتفادىالتشطط

اجلنابةإىل:لغسلAgee(أََغي ستعمال)ايرجعسبب
استعمالهعنداالغتسالالشرعي.ةلوسه-
،ألنالنيبصلىهللاعليهوسلم،كانيتوضأابملد،ويغتسلابلصاع،قتصاداملاءالاألمثللطريقإنها-
ورديفاحلديثك عن، ما يقول: مسعتأنسا، قال: وسلم»ابنجرب، كانالنيبصلىهللاعليه

.(2)يغتسلابلصاعإىلمخسةأمداد،ويتوضأابملد"يغسل،أوكان
احلديثوجه الداللة دل وسلم: النيبصلىهللاعليه كان وإذا استحباباغتسالابلصاع. على

هيفهذا،لكنالعلىحسابتركاإلستيعاب؛ألنهالحديفيغتسلابلصاع،ونريدأننقتديب
لكنينبغيأاليصلبلعلىحسبحجمجسماإلنسان،رمبانقص،وورمبازادقدرماءالطهارة

                                                           

حدثتاحلادثة،أنأحدجريان،إهتمبنأخيهابلزانمعإمرأتهوالسببيعوديفمدينةإ َلو ر ن م2014/أغسطش15وىفعام(1)
إىلأنبنأخهذاالرجلقدشهدعمهعودتهمنعملهقبلغروبالشمسبقليل،وكانتعودةابناألخهذامتزامنةمععودة

قد،Agee(أََغي اأرادهذاالعمأنيقضىحاجته،لقيابنأخيههوخيرجمناحلمامومعه)مرأةهذاالعممناخلارج،وعندما
مرأته،ونثبتالفتنةبنياألسرتنيوعندسئلعنسببااغتسلبه.وبعدساعةمنهذااللقاءاندىالعمابنأخيهواهتمهابلزانمع

.وليستهذهAgee()أََغي مرأتهودخلاحلمامومعهاإلبريقااخلارجمتزامنامعإهتامابنأخيهابلزانردقائاًل:ألنهرآهراجًعامن
هذهاحلادثةقريبةإىلمنزلالباحث.وأوىلاحلادثة.

.1/51(،201رقماحلديث:)د.ط،كتابالطهارة،اببالوضوءابملد،،هصحيحيفمسلمهأخرج(2)
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بعضاألعضاء،مسحترك،واليصلإىلحدالنقص،أي:إىلحداملفرطةإىلحداإلسرافوالزايدة
Agee(أََغي )اإلبريقالباعنداستعمالهذاماحيدثغو،(1)منقلةاملاء

.
 ستعمال املاء الواحد لالغتسال والتنظيف معا:ا

 اجملتمعيفرقونبنيماءالغسلالشرعيوماءاالستحمام.مبعنأنهإذا أنشخصأرادوأغلبيةهذا
لفيهماءلغسAgee)آغي(معهيصحبمثال،يستحموىفنفسالوقتأرادأنيغتسلمناجلنابة

اجلنابة لواإلانء، الكبري الدلو الطهارتنيالأو بني اجلمع ميكن ليسكذلكفإنه واألمر ستحمام.
ستحماماثنيا،بشرطأن)اجلنابةواإلستحمام(ىفإانءواحد،ويقدمغسلاجلنابةأوغريهاأواًلمثاال

وذلكعنطريق؛تحمامسواالالشرعييكوناملاءاملستعملهلماطهورًا.وأنالخيتلطبنيالغسل
(2)يفسدالغسلأبًداإالستخدامالصابونوغريهوا

.
 اآلذانيف  لألحكام الفقهية إ ل و ر ن  مدينة خمالفات أهل املطلب اخلامس: 

 :إ ل و ر ن   واقع املسألة الفقهي على جمتمع
.وكثريًااتالشرعيةاخلدمأنينصبمؤذنغريمؤهلهلذهإ َلو ر ن يفجمتمعفإنهقدأصبحعادةالناس

اليتقنهاأويلحنهبايفاآلذان،أوواحلروفالعربيةبعضنطقالحيسنالؤذناجملتمعممايوجديف
عادةمكتسبة.وهيابزعاجالناسقبلاآلذانوبعداآلذانببعضاألدعيةأوالذكرأوالوعظيقوم
من مدينة يف الزمان من عقود تنصين ر و لَإ ذ أييت وقد أو. الوراثة حبكم ملنصبه املؤذن هذا بمثل

واليتليستفيهاملداومتهاملسجدأوإبعتباراتأخرى،مثلمروئته،وحبالناسله،أواتقاءشره،
الشرعية. األحكام أوالبومراعاة ودليلمشروعيته تعريفنبدأ وشرعا، التلحني اآلذانلغة مثحكم

 ءهللا.عنداآلذان،وبعدهحكماإلزعاجإنشا
 لغة وشرعا، ودليل مشروعيته اآلذان

لهيفالشئإذان.يقال:ائذنىلعلىأذن[أذن[جاءتكلمةاآلذانمنفعلتعريف اآلذان لغة:
.(3)االعالممبعنذاناآلمنهنافو...وأذن،مبعنعلم...االمري

                                                           

.1/205ارة،اببالوضوءابملد،د.ط،،كتابالطهفتح الباريابنحجرالعسقالين،(1)
.1،1/109،طأسهل املد ارك شرح إرشاد السالك يف فقه إمام األئمة مالك،الكشناويأبوبكر(2)

.6/346،مادة:أذن،2ط،اتج اللغة وصحاح العربية ،الصحاحاجلوهري،(3)
.13/91،مادة:أذن،1ط،لسان العرب ابنمنظور،
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أبلفاظخمصوصةتعريف اآلذان شرعا املفروضة وقتالصالة بدخول اإلعالم من: شعرية وهو .
. )1(شعائراإلسالم

.النبويةمنالسنةه:قدثبتتأدلةمشروعيتأدلة مشروعية اآلذان
رويعنأما دليل مشروعيته يف السنة النبوية: أتىما قال: عنمالكبناحلويرث، أيبقالبة،

إذاأنتماخرجتما،»رجالنالنيبصلىهللاعليهوسلميريدانالسفر،فقالالنيبصلىهللاعليهوسلم:
 .(2)«فأذان،مثأقيما،مثليؤمكماأكربكما

:دلهذااحلديثعلىمشروعيةاآلذان،كماثبتذلكعنرسولهللاصلىهللاعليهوجه الداللة
 .(3)يعين:أنهأمرمهاأبنيوجدفيهمااألذان،وذلكأبنيؤذنواحدمنهماوسلم

حكم اآلذان:
ماآلذان،هلهوسنةأمسنةمؤكدة،أوفرضكفاية؟اختلفالفقهاءيفحكوقد

.وقالبعضهم:(5)مؤكدة.يفالوقتالذييرىبعضهمأنهسنة(4)وقدنقلعنبعضهم:أبنهسنة
.(1)فرضالكفايةأنه

                                                                                                                                                                                     

.1516،مادة:أذن،ص:8،طالقاموس احمليط، الفريوزآابدي
.34/161د.ط،مادة:أذن،،اتج العروس من جواهر القاموسالزبيدي،

.2/8د.ط،،امليحط الربهاين،مازهبنا(1)
.3،1/46،طاالختيار لتعليل املختار،عبدهللااملوصلي
.1،2/70،طالذخرية،القرايف
.54د.ط،ص/،قهية على مذهب السادة املالكيةاخلالصة الف،القروىحممد
.1،1/125ط،أسىن املطالب يف شرح روض الطالب ،كراياألنصاريز

/1(،630،رقماحلديث:)1طابببياناآلذانللمسافرإذاكانوامجاعة،كتابالصالة،،هصحيحيفالبخاريهأخرج(2) 
128.
.4،1/119ط،م، من مجع أدلة األحكامسبل السالمشرح بلوغ املراالصنعاين،(3)

.2،1/55،طاملهذب يف فقه اإلمام الشافعيأبوإسحاق،الشريازي(4)
.240/د.ط،ص،فصليفاآلذان،شرح خمتصر خليلاخلرشي،
.1/231،د.ط،إعانة الطالبني حاشية على حل ألفاظ فتح املعني لشرح قرة العني مبهمات الدينبنشطا،ا
.1/48،د.ط،(حتفة امللوك )يف فقه مذهب اإلمام أيب حنيفة النعمان ،الرازيحممد(5)
.2،1/276ط،البحر الرائق شرح كنز الدقائقابنجنيم،
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قوماملعتمدأمنيالهوفواملؤذنهوالذىيتوىلهذااإلعالمواإلعالنبدخولأوقاتهذهالصلوات،
قال:اإلمامضامن،واملؤذنأنهصلىهللاعليهوسلممارواهأبوهريرةعنالنيبك،داهتمعليهىفعبا

.(2)ملؤذنني"اعفاعنمؤمتن،اللهمارشداألئمةو
:دلهذااحلديثعلىأمهيةاملؤذنعندأداءالصلواتاملفروضة،ووصفهالنيبصلىهللاجه الداللةو 

تكونأمورأنوجيب(3)وهلذاكانمؤمتناونعليهيفكلصلواهتم،عليهوسلمابملؤمتن،ألنالناسيعول
.(4)املؤذنالصالةمنأهمماتشغل

 عند آذانه: ما يسن للمؤذن
 :وقدذكرالفقهاءمايسنللمؤذنفعلهعنداآلذان،منها

                                                                                                                                                                                     

.96صد.ط،،داين شرح رسالة ابن أيب زيدالقريواينالالثمر  صاحلاآليب،
.1/2،د.ط،لسبيللقول الراجح مع الدليل من شرح منار ااخالدالصقعي،
.1/62،،د.طاألسئلة واألجوبة الفقهية ،السلمانأبوحممد(1)
.5/11د.ط،،شرح عمدة الفقه البن قدامة، وبل الغمامة  ،الطيارعبدهللا
.رقماحلديث:1،14/526،طعلى شرط الشيخني، مسند أيب هريرة ،مسند أمحد بن حنبلأخرجهأمحد،يف(2)
وقال:صحيح.(،8970)
إسنادهصحيحعلىوقال:،(1617،رقماحلديث:)4/559،آلذاند.ط،اباب،صحيح ابن حبان،يفبنحبانأخرجها

.شرطمسلم
(ويف.186-2،4/185ط،فـــــــتح البـــــــاري،بنرجوووووووب)ايفإسووووووونادهاخوووووووتالفكثوووووووري.:هوووووووذااحلوووووووديثبووووووونرجوووووووبيقوووووووولا

،بوووووونعبوووووودالوووووووربا).ثقوووووواتإالأنأمحوووووودبوووووونحنبوووووولضوووووووعفاحلووووووديثكلووووووهإسووووووونادرجالووووووه،بوووووونعبوووووودالووووووربالنمووووووريالالتمهيــــــد
.صوووووووحيحواحلوووووووديثمتصووووووول:اليعمووووووورينقوووووووالعووووووونالشووووووووكاينوالعوووووووالاملبووووووواركفوريوأبووووووويقوووووووول.(19/225،د.ط،التمهيـــــــد

،اببوجوبووووووووهوفضوووووووويلتهد.ط،،نيــــــــل األوطــــــــار،الشوووووووووكاين)1/524،،د.ط،حتفــــــــة األحــــــــوذي،أبوووووووووالعووووووووالاملبوووووووواركفوري)
عمـــــدة القـــــاري شـــــرح صـــــحيح ،بدرالووووودينالعيوووووين.)صوووووحيحهسوووووندنالسوووووراجأبعووووونبووووودرالووووودينالعيوووووينقووووودنقووووولو.(2/12

إسوووووونادهصووووووحيحوأخرجووووووهأيضوووووواأمحوووووود:آابديأبوووووووالطيووووووبيقووووووولو.(8/102،اببرفووووووعالصوووووووتعنوووووودالنووووووداء،البخــــــاري
آابديأبووووووو.)بووووووزارأيضوووووواورجالووووووهموثقووووووونأيضوووووواالووالطوووووورباينيفالكبووووووريعوووووونأيبأمامووووووةالبوووووواهليقووووووالاهليثموووووويرجالووووووهموثقووووووون

(.2،1/272،طقوماببيفاجلنبفصليابل،عون املعبود،الطيب
صــــــــــحيح وضـــــــــــعيف ســـــــــــنن ،األلبووووووووووواين().1،2/3ط،صـــــــــــحيح أيب داود،األلباين)صووووووووووحيح:احلوووووووووووديثاأللبوووووووووواينوقووووووووووال

.(1/376،النسائي
.2/497،،د.طفتح الباري،احلنبلىابنرجب(3)
.(1/522،ذنمؤمتنؤاببماجاءأناإلمامضامنوامل،د.ط.حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي،أبوالعالباركفوريامل
.42/،ص2،طاإلمجاع،ابناملنذر)4)



45 

اآلذاناستقبال عند القبلة يكون أن قائم وهو يؤذن وأن الطهارة على يكون يفرتجيعالوأن
.(1)ه...ذانآ

 وقدذكرالفقهاءمكروهاتاملؤذن،منها:ما يكره للمؤذن: 
وأرأةومنهاأيضاكوناملؤذنموكونهعلىغريالطهارة.أنيتكلمعندآذانه.قاعداأنأيذناملؤذن

.(3)الناسقبلأوأثناءأوبعدآذانهجمزعأو.(2)متلحناآبذانهأوجمنوانواأصبي
جالناسابآلذان،مهاحملحبثنايفهذااملطلبإنشاءهللا.إزعاووالتلحني

:التلحني عند اآلذان 1
[اللحن:اخلطأيفاالعراب.يقالفالنحلانوحلانة،أيكثرياخلطأحلن]هو:من: معىن التلحني

.(5)ةراءاخلطأيفالقأنه:)التلحني(قيلو.(4))والتلحني:التخطئة.واللحن:واحداالحلانواللحون

                                                           

.1/103د.ط،،الكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبلاملقدسي،بنقدامةا)1)
.3/108،صلاآلذانفصليفأد.ط،، اجملموع، النووي
.3/96،اببيفاآلذانواإلقامةوحكمهماد.ط،، حاشية اجلمل اجلمل،
.1/238،فصليفاآلذانواإلقامة،د.ط،على حل ألفاظ فتح العني إعانة الطالبنيبنشطا،ا
.4،1/6ط،منت بداية املتفقه ،عبدالسالمابىلابن
1/270ابباآلذان،،2،طكنز الدقائقالبحر الرائق شرح  ،ابنجنيم)2)
.4/83،النداءيفالسفراببد.ط،،االستذكار،عبدالربابن(3)
.1/181،اإلقامةوأمابيانسنناآلذانوفصل،د.ط،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائععالءالدين،الكاساين
.2/14،د.ط،امليحط الربهاين ،مازهابن
.1/49كتابالطهارة،ابب:،د.ط،االختيار لتعليل املختار،املوصليعبدهللا
.2/241د.ط،،املدخلابناحلاج،
.21/277اآلذان،:ابب،2ط،البحر الرائق شرح كنز الدقائقابنجنيم،
/1ن،وأحوالاملؤذفصليفصفةد.ط،،الفتاوى اهلندية يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان،تهومجاعالديننظام

54.
 .1/170،،د.طبلغة السالك ألقرب املسالك الصاوي،أمحد
7/43،مادة:حلن،4ط،الصحاح؛ اتج اللغة وصحاح العربيةاجلوهري،(4)
.15187،مادة:حلن،ص/8،طالقاموس احمليط،الفريوزآابدي(5)
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تركالصوابيف...و)التلحني(مبعن،طرَّبفيهاأبحلانمبعنحلََّنيفقراءته،أنويقولابنمنظور:
.(2)،أواخلطأيفكالمه(1)القراءة

تبنيأنالتلحنيهواخلطأيفالكالمأوالقراءة،ممايعينإذاحصلهذااخلطأمنوهبذهالتعريفاتي
الشكفيهأنهيغرياملعناملقصودمنهما.املتكلمأوالقارئمما
َبارُبعضاملؤذننييقولعندآذانه"هللاإ َلو ر ن ويوجديفمدينة َبارُهللاَأك  َبوُرو ":"أويقولَأك  ،أََلو ُوَأك 

َبوُرو  َهاُدو ا:""أوقولهأََلو ُوَأك  أوأنالإلهإالهللا"أَز َهادُأويقول:""رَاُسوُلالَلو ه أنحممدَأش 
اليتقنخمارجاحلروف،بلووقديكونللمؤذنصوتولكنالحيسن."النوَّو ُوم ي خريمنالَساَلةُ"

 يلحنهبافقط.
 التنبيه:

،فيهاماإ َلو ر ن املنقولةعنبعضاملؤذننييفمدينةووبناءاعلىماسبقفإناأللفاظاملذكورة 
بلتغرياملعن،ومنهاماليسلهمعنلغويآخرعلىيفاآلذنغرياملقصودلهمعنآخرلغويلكن

ماسيتمبيانهتباعا.
:الكلمات اليت هلا املعاين اللغوية األخرى غري املقصودة يف اآلذان -1

َباومجعه:(4)أهلالكوفةةبلغواحدٌلهوجهٌ،(3)وهوالطبلَكرَبٍ:الَكرَبومثال:كلمة .(5)رٌك باٌروَأك 
التكبري وعالتكبريإىلعلىالباءلئالخيرجعنموضميالتحرعندوهلذاقالالفقهاءالجيوزأنميد 

َبار   .(7)كماسبقاليتهيمجعالطبل(6)(لفظ)األك 
                                                           

.2/34،مادة:حلن،1،طاحملكم واحمليط األعظم ابنسيده،(1)
 .379./13،مادة:حلن،1ط،لسان العربابنمنظور،

.36/103،مادة:حلن،2،طاتج العروس من جواهر القاموسالزبيدي،(2)
 .5/152،مادة:كرب،1ط،، لسان العربابنمنظور(3)
.5/361مادة:كرب،،د.ط،كتاب العني،الفراهيدي(4)
.14/10،مادة:كرب،2،طموساتج العروس من جواهر القاالزبيدي،
.602،مادة:كرب،ص/8،طالقاموس احمليط،الفريوزآابدي(5)
.14/10،مادة:كرب،2،طاتج العروس من جواهر القاموس،الزبيدي

.2/524،الكافابب:د.ط،،املصباح املنري ،أمحداملقري(6)
.602،مادة:كرب،ص/8،طالقاموس احمليط،الفريوزآابدي(7)
.14/10،د.ط،مادة:كرب،اتج العروس من جواهر القاموس،الزبيدي
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بارٍأونفهممنكلمة)َ منكلأكرب(أنلهمعن،ولكنهغرياملقصوديفاآلذن.بلأكرب:أيهللاك 
.(1)وأعظمشيء
بدالمن)الصالةخريمنالنوم(،فإنلطاغالواردة".النوَّو ُوم ي خريمن"(الَساَلةُأماكلمة)-2

فهيجاءتمن معنلغوي، له الكلمة سالتهلذه سال[ طبخالسمن] وذلكإذا واستالته،
ن...السمنبَعينه:وهو(2)وعوجل م نأوالدُّه  املقصود،بلاملقصود.ولكنمعناهغري(3)...عكرالس 

،وهييفأوقاتمقدرةعبارةعنأركانخمصوصةوأذكارمعلومةبشرائطحمصورةهو)الصالة(وهي
.(4)عمداتركهابلحرامةيكفرجاحدهافريضةحمكم

َهاُدو اوكلمة)-3 َأش  مجع وهو: معنلغوي، وهلا الواو، منغريإضافة بدل)أشهد( أيالشاهد)( )
ُماَعل َمهُالعاملالذي الشهادةابلوحدانيةلهتعاىلوابلرسالةلسيدان(أي:أشهدواملقصودب).(5)يُوَبني  

.(6)حممدصلىهللاعليهوسلم
 الكلمات اليت ليس هلا معىن شرعي أو لغوي، وهي:

َبوُرو ":قولاملؤذن-1 َبوُرو ،أََلو ُوَأك  بدل"هللاأكرب""أََلو ُوَأك 
بدلمن"أشهدأنحممدرسولهللا""رَاُسوُلالَلو ه أنحممدَهاُدو اش أ:"َقوله-2
بدلمن"الصالةخريمنالنوم"."النوَّو ُوم ي خريمنالَساَلةُأو""-3

إنهذهالكلماتاملغلوطفيها،جيباالنتباهإليهاعندآذاننا.

                                                           

 .2/239،كربمادة:  ،1ط،املخصص،بنسيدها1))
.5/125،مادة:كرب،1،ط، لسان العربابنمنظور
.14/5،د.ط،مادة:الكاف،اتج العروس من جواهر القاموسالزبيدي،
.2/61،مادة:سال،4،طج اللغة وصحاح العربيةالصحاح؛ اتاجلوهري،إمساعيل،(2)
 .1/269،د.ط،اتج العروس من جواهر القاموس الزبيدي،

. 1/463،مادة:سال،1ط،املخصص ،بنسيدها(3)
 .3،1/41،طاالختيار لتعليل املختار،عبدهللااملوصويل(4)
.1/256الة،الص،ابب:2،طالبحر الرائق شرح كنز الدقائق، بنجنيما
.1،2/238،طلسان العرب،بنمنظورا(5)
فصليفاآلذان،1،طإعانة الطالبني حاشية على حل ألفاظ فتح املعني لشرح قرة العني مبهمات الدينبنشطا،ا(6)

.1/239،واإلقامة
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حولهذا(18/02/2015،ُكَوارَاوالية(2)إذاعةيف(العباداتهاألسبوعي،)برانجميف(1)اَبُرو ابَيقول)أبوبكر
املوروثةمنالسلفلهوأنالسبباحلقيقىوراءه،املوضوع: سكوهتمعلىمثلهذهاألمورالعادة

.األطرافبنيوالعداوةأومنإحداثالكراهية،إحراجمثلهذااملؤذنمنخوفا
 حكم التلحني عند اآلذان، وإزعاج الناس ابألذان: 

 عند اآلذان حكم التلحني -1
لهإمالةحروفهوإفراطاملدوغرييكرهوكذلكوقدكرهالفقهاءالتلحنيعنداآلذانإذامليغرياملعن،

نأياملطرباألذانامللح":بعضهمقوليو.(4)فإنتغرياملعن،فإنبعضالفقهاءحرمذلك.(3)ذلك
اللحنيتغريبهاملعنفإناألذاناليصحكمالوقال.وأماامللحونفإنكانبهجيزيءلكنهمكروه

َبارُهللا"املؤذن أنهالقيل:و.(5)"،أنهحييلاملعنفإنأكبارمجعكربوهوالطبل"فهذااليصحَأك 
 حيل للسامع حلناملؤذنمساع إذا كما ، حيل ال يلحن أن قرللمؤذن أوىل بل أيضا القراءة اءةيف
فقال.إينأحبكيفهللاتعاىل:يَأنرجالجاءإىلابنعمررضيهللاعنهمافقالملارو، (6)اومساع

                                                           

اتَمدرسابملدرسةالثانوية،)(الواعظو)اَبُرو ابَأبوبكر(1) أب  َي  (َأاَلاَبَدو)ومؤسسمدرسةاملباركاألديب،ب) Akere biata َأَكري 
Alaagbado، إماممسجده(وإ َلو ر ن.

1967الووووووووووويتأسسوووووووووووتعوووووووووووامإ لَوووووووووووو ر ن ،أولاإلذاعوووووووووووةيفالواليوووووووووووة،الواقعوووووووووووةيفمدينوووووووووووةُكوووووووووووَوارَاواليوووووووووووةالتابعوووووووووووةحلكوموووووووووووةذاعوووووووووووةاإلتعتوووووووووووربو(2)
)مقابلووووووووووةمووووووووووعاحلاجووووووووووةحفصووووووووووةموظفووووووووووةبوحوووووووووودةامجالدينيووووووووووةاملاضووووووووووي،وهوووووووووويتقوووووووووودمعديوووووووووودموووووووووونالووووووووووربم،موووووووووونالقوووووووووورن

م.2015مايو14الشؤوناإلسالميةالتابعةلإلذاعةاملذكورة،
.1/189،فصلوأمابيانسنناآلذانواإلقامة،1ط،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائععالءالدين،الكاساين(3)

.2/14د.ط،،امليحط الربهاين،مازهابن

.2/241،د.ط،املدخلاحلاج،ابن

.1/270،اآلذان:ابب،2ط،البحر الرائق شرح كنز الدقائق،ابنجنيم

فصليفاآلذان،1،طإعانة الطالبني حاشية على حل ألفاظ فتح املعني لشرح قرة العني مبهمات الدينابنشطا،(4)
.1/239،واإلقامة

.2/270،د.ط،غريب الشرح الكبري للرافعي املصباح املنري يف،أمحداملقري(5)
.1/270،ابباآلذاند.ط،، البحر الرائق شرح كنز الدقائقابنجنيم،(6)
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قالألنهبلغينأنكتغينيفأذانكيعين؟مل:فقال.ابنعمررضيهللاعنهماإينأبغضكيفهللاتعاىل
هبذهاألقوال،فإنالتلحنيهبذهالصفةمكروه.و.(1)التلحني

هياليتأدتعبادةكونهدون،مرتبةفخريةأوشرفيةأووراثيةأهناورؤيةالناسملهمةاملؤذنك
رسولهللاصلىهللاعليهأنفلنتأملفيمارويمنأيبهريرةيفاحلديث،إىلاستمراريةهذهالعادة

.(2)«اإلمامضامن،واملَؤذ نمؤمتن،فأرشدهللااألئ َمة،وعفاعناملؤذنني»:قالوسلم،
احلديثعلىأمهيةاملؤذنعندآذانهللصلواتاملفروضة،ووصفهالنيبصلى:دلجه الداللةو  هذا

عنطلحةبنحيي،عنوقدروي.(3)هللاعليهوسلمابملؤمتن؛ألنالناسيعولونعليهيفكلصلواته

                                                           

-1،1/189،طفصلوأمابيانسنناآلذانواإلقامة،1ط،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائععالءالدين،الكاساين(1)
151.

.رقماحلديث:1،14/526،طعلى شرط الشيخني، مسند أيب هريرة ،حنبلمسند أمحد بن أخرجهأمحد،يف(2)
(،وقال:صحيح.8970)
إسنادهصحيحعلىوقال:،(1617،رقماحلديث:)4/559،اآلذاند.ط،ابب،صحيح ابن حبان،يفبنحبانأخرجها

.شرطمسلم
وووووووت اَلفكثوووووووري.:هوووووووذااحلوووووووديثبووووووونرجوووووووبيقوووووووولا (ويف.186-2،4/185ط،فـــــــتح البـــــــاري،بنرجوووووووب)ايفإسووووووونادهاخ 

،بوووووونعبوووووودالوووووووربا).إسووووووونادرجالووووووهثقوووووواتإالأنأمحوووووودبوووووونحنبوووووولضوووووووعفاحلووووووديثكلووووووه،بوووووونعبوووووودالووووووربالنمووووووريالالتمهيــــــد
.صوووووووحيحواحلوووووووديثمتصووووووول:اليعمووووووورينقوووووووالعووووووونالشووووووووكاينوالعوووووووالاملبووووووواركفوريوأبووووووويقوووووووول.(19/225،د.ط،التمهيـــــــد

،اببوجوبووووووووهوفضوووووووويلتهد.ط،،نيــــــــل األوطــــــــار،الشوووووووووكاين)1/524،،د.ط،فــــــــة األحــــــــوذيحت،أبوووووووووالعووووووووالاملبوووووووواركفوري)
عمـــــدة القـــــاري شـــــرح صـــــحيح ،بدرالووووودينالعيوووووين.)صوووووحيحهسوووووندنالسوووووراجأبعووووونبووووودرالووووودينالعيوووووينقووووودنقووووولو.(2/12

اأمحوووووودإسوووووونادهصووووووحيحوأخرجووووووهأيضوووووو:آابديأبوووووووالطيووووووبيقووووووولو.(8/102،اببرفووووووعالصوووووووتعنوووووودالنووووووداء،البخــــــاري
آابديأبووووووو.)البووووووزارأيضوووووواورجالووووووهموثقووووووونأيضوووووواووالطوووووورباينيفالكبووووووريعوووووونأيبأمامووووووةالبوووووواهليقووووووالاهليثموووووويرجالووووووهموثقووووووون

(.2،1/272،طقوماببيفاجلنبفصليابل،عون املعبود،الطيب
عيف ســـــــــــنن صــــــــــحيح وضـــــــــــ،األلبووووووووووواين().1،2/3ط،صـــــــــــحيح أيب داود،األلباين)صووووووووووحيح:احلوووووووووووديثاأللبوووووووووواينوقووووووووووال

.(1/376،النسائي
.1،2/497ط،فتح الباري،نبلياحلوابنرجب(3)
/1د.ط،ذنمؤمتن،ؤماجاءأناإلمامضامنوامل:اببد.ط،،حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي ال،أبوالعاملباركفوري

522.
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عتسفيان،فجاءهاملؤذ نيدعوهإ ىَلالصالةفقالمعاوية:مسيبعمه،قال:كنتعندمعاويةبنأ
ؤذ نونَأطولالناسأعناقايومالقيامة»:قوليسولهللاصلىهللاعليهوسَلمر

ُ
(1)«امل

هللاعزوجه الداللة: عند األمسى املؤذن مرتبة احلديثعلى هذا لسببعنايتهودل أبهمجل، م
ا،أودنوأكثرالناستشوفاصالة.وقدقيل:أنمعناحلديث،أناملؤذنني،وهيالعباداتهسبحانه

إىلهللا،أو أاعماالوأتباًعا، إىلاجلنةو، فو.(2)إسراًعا ليحرتزمنهنا أياملؤذن( منأغالطتبطل)
بعضها متعمد يكفر بل ومهزته،األذان أكرب ابء ،كمد هباء،وألفأهللأشهدومهزة النطق وعدم

ذلك وغري حمذور.الصالة إيهام أو معن لتغيري أدى إن تلحينه يض.وحيرم تشتبهوال ال زايدة ر
 .وهللاأعلمابلصواب.(3)ابألذانوالهللااألكرب

:زعاج الناس بعد اآلذانإ-2
نقيضعاجاإلزَجه،رابعي ا،)فانو َزعَج(كَأز عَأقلقهأي)َزَعَجه:(زعج:جاءمنفعل)معىن اإلزعاج

.(5)نقيضالقرارأوهو:.(4)قراراإل
خصوصااآلذاناألول،مناآلذانئهمنتهاابعدواملؤذنني،عضي،أنبَلو ر منعاداتاجملتمعاإل و

أحياانبعضاملؤذننييتلفظونو،وبتشغيلبعضاألشرطةالدينيةهابألدعيةونيتبعلصالةالصبح،
ي ن عرببذلك.القبيحةفاظلألبعضاب َأو  َلو أُن  الربانمجيف(6)د/عبداحلميدأمنيهللا،Olohun oyinَأو 

                                                           

1(،14،رقماحلديث:)د.طانعندمساعه،فضلاآلذانوهربالشيط:اببكتابالضالة،،،هصحيحيفمسلمهأخرج(1)
/290،.
.2/139،فضلاآلذانوهربالشيطانعندمساعه:ابب،1،طإكمال املعلم شرح صحيح مسلمالقاضيعياض،(2)
فصليفد.ط،ابب:،إعانة الطالبني حاشية على حل ألفاظ فتح املعني لشرح قرة العني مبهمات الدينبنشطا،ا(3)

.1/239اإلقامة،واناآلذ
 .1/217،د.ط،مادة:زعج،كتاب العني،الفراهيدي(4)

2/288مادة:زعج،،1ط،لسان العرب ،ابنمنظور
.6/13،مادة:زعج،2،طاتج العروس من جواهر القاموس الزبيدي،
.1/103،د.ط،مادة:زعج،احملكم واحمليط األعظم،ابنسيده(5)
َلو أُن (6) ()أَو  النجريية،ارَاُكوَاللغةالعربيةالتابعةلواليةوعبداحلميد،كانحماضرامتقاعدابكليةالشرعةد/  ،Olohun oyin أَو ي ن 

،وكانانئبالعميدالكليةاملذكورةقبلتقاعده.  إ َلو ر ن 
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 Agan(ن أَغَ)بكرإمامعلييبد/أ(معصلىهللاعليهوسلماإلذاعي)هنامدرسةحممدالديين
(1)،

)يقصدبذلكإنبعضاملؤذننيأيذنونلصالةالصبحقبلدخولوقتهابساعتني،بقوله:م2015عام
للتنبيهأهنامعللنيعلىذلكة،ويزعجونالناساترةبتشغيلاألشرطةالدينيقبلإقامةصالةالصبح(،

احلاجلكيأيتىإىليتركانيقولاملؤذن:ايأيتهااحلاجةببعضأقوالمثرية،كأيكدروناجملتمعأو
األموات،مماو.أوابألدعيةلألحياءحلاج)الزوج(املسجد"وكانيقصدابحلاجة)الزوجة(ويقصداب

دنصبفعلذلك"كماعربالصحاح،وإزعاجاللقائمنيليالممامليرويزيدتعباللمرضىويسبب
 .(2)بذلكإبراهيم

 :التخفيفو  الغري موقف اإلسالم من عدم إضرار
.(3)وعنابنعباسقال:قالالنيبصلىهللاعليهوسلم:"الضراروالضرار"

عامالت،ومنمواردنفيالضرريفاألحكاممنها:العباداتواملدلهذااحلديثعلى وجه الداللة:
.(4)تركاإلضرارابإلنسانمناملعامالت،ان،واآلذالعبادات

أنكرالتسبيحالذييقومبهوقدأنكرالفقهاءمثلهذاالعمل،منهمابنحجرالعسقالين،حيث
ماأطلقلكانامىولوكانعلبعضالناسقبلصالةالصبحوقبلصالةاجلمعةجهرابقوله:"...

ةمجلمنمه وسلينالصاَلةَعَلىالَنيبصلىهللاعلقبلالصبحوقبلاجلمعةومأحدثمنالتسب يح

                                                           

(أَغَ)علي(1) ،واليةمبدينة،الفيدرالية،هواحملاضرابجلامعةأبوبكرإمامد/Aganن  قسمالدراساتاإلسالميةارَاُكوَإ َلو ر ن 
وإماممسجده)النور ومؤسسمدرسته) النور(مبدنةإ َلو ر ن  صلىاإلذاعي)هنامدرسةحممدارَا.ومديرالربانمجُكوَوالية(إ َلو ر ن 

َين اإلذاعةالفيدراليةببلد)يف(هللاعليهوسلم ارَا.ُكوَية،يفوالIdo finan( إ َدو ف نو 
َين (اإلذاعةالفيدراليةببلد)2) ومقدمالربانجالديين،إبراهيم.مقابلةمعالشيخ2009-12-14أنشأتعامقد ( إ َدو ف نو 

ن ُلو ُرو  (.م.2016مايو،22موظفابإلذاعة،مقابلة،أَو 
(،2341رقماحلديث:).2/784رجاره،منبنيفحقهمايض،د.ط،اببسنن ابن ماجهأخرجهابنماجه،يف(3)

وقال:صحيح.
عبادةبنالصامت،وابنعباس،عبدهللاورويموصوالعنأيبسعيداخلدري،وحديثصحيحوردمرسال،:قالاأللباين
السلسلة الصحيحة ،حممدانصرالديناأللباين.)ثعلبةبنمالكرضيهللاعنهموجابربنعبدهللا،وأيبهريرة،وعائشة،و

(.3،2/1249ط،صحيح اجلامع الصغري وزايدته )الفتح الكبري(،حممدانصرالديناأللباين.)1/249،الكاملة
.1،7/191ط،االستذكار،ابنعبدالرب(4)
.82/ص،6،طاألربعون النوويةشرح ،ابنديقيقالعيد
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يقومبليلكثريًاعلىاملنارويذكر،وقدتعودبعضهمأبن.(1)"ارعشَ،وليسكذلكاَللغةَواَلنذااآل
هتموكلذلكمنءدينقراويقرأسورةمنالقرآنبصوتمرتفعفيمنعالناسمنالنوموخيلهعلىاجملته

 .(2)التوجيريلالشيخ،كماقااملنكرات
يكونالتخفيفىفوملاذاالالصلواتاملفروضة.وإذاكانالنيبقدأمرأصحابهبتخفيفىف

 اآلذان. أنرجالقال:وهللاايرسولهللاإينألاتخرعنوأبروىوقدأمر مسعودرضيهللاعنه
هللاعليهوسلمىفموعظهغضًبايطيلبنا،فمارأيترسولهللاصلىالصالةالغداةمنأجلفالنمما

مث يؤمئذ منه فأيكم منفرين منكم "إن فليتجوزقال: ابلناس وذاصلى ضعيفوكبري فيهم فإن
.(3)احلاجة

،والتطويلحرام.لقوله)جوبختفيفاإلمامإذاصلىابلناسوعلىيثدلهذااحلد:وجه الداللة
غضبغضباًصلىهللاعليهوسلم-نالنيبألو؛واألمريقتضيالوجوب،(وهذاأمرفليخفف

أيمنفرعنالدين؟عاذتكونفتاانًايمأنأتريد":وقال،الصالةاذأبصحابهشديداًملاأطالمع
 .(5)ملأمومنياملشقةالالحقةإىلهذاالتطويلىإذاأدهذا.(4)"وصادعنه

أشقعلىأن:"لوالقالعليهوسلمرسولهللاصلىهللاعنأيبهريرةأيضا،أنوهناكالدليلاآلخر
.(6)أميتألمرهتمابلسواكعندكلصالة"

                                                           

.2/412،ايقولإذامسعاملناديم:ابب،د.ط،فتح الباريابنحجرالعسقالين،(1)

.455/،ص11ط،خمتصر الفقه اإلسالميحممد،التوجيري(2) 

/1(،702،رقماحلديث:)1،طركوعلختفيفاإلماميفالقياموامتاما:ابب،كتابالصالة،هصحيحيفالبخاريهأخرج(3)
142.

182رقماحلديث:د.ط،،ركوعلوامتامافيفالصالةخأمراألئمةبت:ابب،كتابالصالة،هصحيحيفمسلمهأخرج
،1/240.
.19/11د.ط،،التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد،ابنعبدالرب(4)
.2/206،العصروالقراءةيفالظهر:ابب،1ط،إكمال املعلم شرح صحيح مسلم القاضيعياض،
.2/268.ط،د،كامإيقاظ األفهام شرح عمدة األح اللهيميد،ابن

.1/228د.ط،،إحكام األحكام شرح عمدة األحكام،ابندقيقالعيد(5) 

..2/4(،87،رقماحلديث:)1ط،اببسواكيوماجلمعة،،كتابالطهارةهصحيحيفالبخاريهأخرج(6)
.1/230(،42رقماحلديث:)د.ط،كتابالطهارة،اببالسواك،،هصحيحيفهمسلمأخرج
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احلديثوجه الداللة: عدلهذا صلىهللاعليه عليهمعلىشفقته وحرصه ، أبمته وسلم ،لىآله
وكيفأنهعليهالصالةوالسالمكانيرتكالعملالذيحُيب هخشيةأنيُفرضعلىاألمةفالتستطيعه

 .(1)عليهاأويشق
الذيأصبحعادةجمتمعمايقومبهبعضاملؤذننيبعداألذانكماسبقبيانهووهبذهالداللةيكون

مثلهذااملؤذنإمثامنه،بدلمنأنيكتسبأجراالذيقديكتسبوالفاللتشريع،يعدأمراخمإ َلو ر ن 
سوتركازعاجهميفاألموراملفروضة)لكونالنيبصلىهللاعليهوسلمقدهنىعناالضرارالنامنه.

 وهللاأعلم.أيعندأداءالصلواٍتاملفروضة(،لدليلعلىتركازعاجهمعنداآلذان.
أتخري أداء الصالة حىت خيرج يف  لألحكام الفقهية إ ل و ر ن  مدينة خمالفات أهل املطلب السادس: 

 وقتها
 :ري أداء الصالة حىت خيرج وقتهاأتخيف  إ ل و ر ن   جمتمع واقع املسألة الفقهي يف

منها:عدممراعاة،أتخريالصالةحىتخيرجوقتها(يف)قدأتثرببعضالعاداتإ َلو ر ن تمعإنجم
الحتفاالتكا،والعصر،عندإقامةاحلفالتالدينيةأوغريها،الظهرةأوقاتالصلواتخصوصاصال

خولوقتصالةالظهر،تبدأقبلدأنات،إماالتجمعاحلفالتومنهذهالثقافية؛حيثإنكثريا
حتفالإىلمابعدتعليقهذااالحىتيدخلعليهموقتصالةالظهرمنغريويستمرونفيها

وقديدخلعليهمأيضاوقتصالةالعصروهماليبالونإىلوقتصالةاملغربوهمابقونالصالة.
.اإلسالمي للتشريعالفةخمالذيأصبحعادةو يفحفالهتمبدونأدائهما

:إ ل و ر ن  هتا يف جمتمع اوقأوات عن لالصأداء أسباب أتخري 
:إىليعودسببهذهالعادةو
1- مدينة بعضعلماء وإ َلو ر ن نظرة الظهر صالة هلماإىلأوقاتالصلواتخصوصا أبن العصر،

 افيه.ميكنهلمأنيصلومهالوقتاملوسع
معغريهممنأصحابالداينةاألخرى)املسيحية(مثالواختالطاإ َلو ر ن اختالطمسلميمدينة-2

خالله منيز نكاد ال يفحىت اإلمتزاج نتيجة غريه، مع اإلسالمي االحتفال بعضالعادات،بني
االحتفاالتاليتهلؤالءو ويفحتديدوقتإقامة املسيحينيحىتيفأسلوباللباس، يقلدونهؤالء

                                                           

.7/199د.ط،،التمهيدابنعبدالرب،(1)
.54/3د.ط،،إحتاف الكرام بشرح عمد األحكامالسحيم،بنعبدالرمحن
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يف إقامتها حرية شأننااملسيحيني عكس على الدينية االعتبارات مراعاة بدون شاؤوا وقت أي
 كاملسلمني.

حنن"وهناكعبارةلوشوهدأحديقومأثناءاحتفالمالكييذهبألداءصالة،قيلله:
بعد. فيما بكافرين،بلحننسنصلىصالتنا لسنا يرضيوعبنيالصالتنييعجببلاجلم..أيضا

ليستإالجهالمنقائليها.وكلهذهاألقوالهللا"
 لكن دراستنا، موضوع هي املخالفة العادة أوالهذه الصالة بتعريف البدأ اجلدير وأدلة من

 .اهتمشروعي
.(2)الدُّعاُءواالستغفارُ.وقيلهيمبعن(1)[الصالة:الدعاءصال]:منتعريف الصالة لغة

:تعريف الصالة شرعا
أقوال،وأفعالخمصوصة،مفتتحةابلتكبريوخمتتمةابلتسليموعةمنهي:جمميفاصطالحالفقهاءأما

التشهد،والتسبيحوالتكبريوقيل،إهنامشتملةعلىحقهللاتعاىلكالنيةو.(3)بشرائطخمصوصة
 .(5)عبارةعناالفعالاملعلومةوقيل،أهنا:.(4)القيام...و

السنةواإلمجاع.وابلكتابقدثبتتأدلةمشروعيةالصالةو:أدلة مشروعية الصالة
أَق يُموا الصَّالَةَواتوَُّقوُهَوُهَوالَّذ َيإ لَي ه حُت َشُرون{:قولتعاىلالكتابأما دليل مشروعيته يف  .(6) }َوأَن 

                                                           

.7/252،مادة:صال،4ط،الصحاح؛ اتج اللغة وصحاح العربية،اجلوهري(1)
.14/464،مادة:صال،1ط،لسان العربابنمنظور،(2)
 .1/388د.ط،،صاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد بن حنبلإلنا،املرداويأبواحلسن(3)
.1،1/115،طأسىن املطالب يف شرح روض الطالب ،كراياألنصاريز 
.126د.ط،ص/،املنهاج القومي شرح املقدمة احلضرمية،ابنحجراهليتمي
.4/332د.ط،،حتفة احملتاج يف شرح املنهاج،ابنحجراهليتمي
.1/21د.ط،،على حل ألفاظ فتح العني إعانة الطالبني،شطاابن
.1،2/7ط،الذخرية القرايف،(4)
.1،1/410،طملغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيبايناابنقدامةاملقدسي،(5)
.72:اآلية،(سورةاألنعام6)
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أي:هذهاآليةعلىوجوبيةالصلواتاملفروضةعلىكلاملسلمنيواملسلماتدلتوجه الداللة:
 .(1)املةأُمرانأبننقيمالصالةك
عكرمةبنخالد،عنابنعمر،رضيهللاعنهما:وقدروىالسنة النبويةأما دليل مشروعيته يف 

بيناإلسالمعلىمخس:شهادةأنالإلهإالهللاوأن"قال:قالرسولهللاصلىهللاعليهوسلم
 .(2)حممدارسولهللا،وإقامالصالة،وإيتاءالزكاة،واحلج،وصومرمضان"

دلهذااحلديثعلىأنأسسالديناإلسالميمكونةمنمخسةأسسا،وهي:جه الداللةو 
أيمداومةعليهاقامالصالةحجالبيت.واملقصودإب،الزكاة،صومرمضان،ن،الصالةداتالشها

 .(3)بشروطها
:الدليل الثالث، اإلمجاع

وموالليلة.وأنلكلواحدةمنهاوقدأمجعاملسلمونعلىأنالصالةاملفروضةمخسصلواتيفالي
دا،بلغتهالدعوةفهيفرضعنيعلىكلمكلف،ابلغعاقل،ذكرأوأنثىحراأوعب.(4)وقتها

.(1)مناملوانعاإلسالمية،خال
                                                           

.1،1/478ط،حبر العلوم،السمرقنديأبوالليث(1) 

.2،2/178ط،تفسري القرآن العظيمابنكثري،

.1،8/222ط،اللباب يف علوم الكتابأبوحفص،النعماين

.5/605،د.ط،التفسري الوسيط للقرآن الكرمي،طنطاوىحممد

.1/11(8،رقماحلديث:)1طبيناإلسالمعلىمخس،:ابب،كتاباإلميان،صحيحهيفالبخاريهأخرج(2) 
.1/45(19،كتاباإلميان،ابببيناإلسالمعلىمخس،د.ط،رقماحلديث:)هصحيحمسلميفهجأخر

.1/83د.ط،مبايناإلسالم،:ابب،1،طاملفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلمالقرطيبأبوالعباس،(3) 
.1/885،حرفالباء:ابب،3ط،التيسري بشرح اجلامع الصغري،املناوي
.7/285،ماجاءيفبيناإلسالمعلىمخس:اببد.ط،،حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذيأبوالعالء،كفورياملبار
،التحفة الرابنية يف شرح األربعني حديثا النووية ومعها شرح األحاديث اليت زادها ابن رجب احلنبلي،األنصاريإمساعيل
.1/ص،1ط
.108/،صد.ط،يث يف شرح لباب احلديثتنقيح القول احلثابنعمرالبنيت،

.43و41،ص/2،طاإلمجاع، ابناملنذر(4)
 .1،1/190ط، االستذكار ،بنعبدالربا
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حكم أتخري أداء الصالة حىت خيرج وقتها
ُتُمالصَّالَةَ}ڱ:لقولهتعاىل،وقتهاأتخريالصالةعنالجيوز فَاذ ُكُروا اّلل َق َياًماَوقُوُعوًداَوَعَلىُجُنوب ُكم فَإ َذافَإ َذاَقَضيو 

ن نَيك َتااًبمَّو ُقواًت{ َعَلىال ُمؤ م  فَأَق يُموا الصَّالََةإ نَّالصَّالََةَكاَنت  اط َمأ نَنُتم 
}الَّذ يَنُهم  }فَوَوي ٌلل  ل ُمَصل  ني{:أيضاوقالتعاىل.(2)

.(4)وقتهاعنأتخريهاأي"الساهون"املقصودبو.(3) َساُهون{َعنَصاَلهت  م 
جلنابةوالحىتولووقتهاأتخريالصالةعنالجيوزأبنه:قولهشيخاإلسالمابنتيميةوقدنقلعن

و،فإنكانحمداثًوقدعدماملاءألك،بليصلييفالوقتحبسبحالهذنجاسةوالغريلوأدثحل
،والوقتأوكدفرائضفرضيفوقتهاالصالةألنفعل،،وهذامالهتيمموصلىخافالضررابستع

.(6)...أتخريالصالةحيرمبل.(5)"الصالة
قدأمجعالعلماءعلىأناتركالصالةعامداحىت:"،أنهستذكاراإلعبدالربيفكتابهابنوقدذكر

وتعجيلالصالة"قالاملارودي:.و(7)...منالكبائرخيرجوقتهاعاصهللوذكربعضهمأهناكبرية
َطىَوُقوُموا ّلل   قَان ت ني{دليلناقولهتعاىل:وألولوقتهاأفضلمنأتخريها والصَّاَلة ال ُوس  .(8) }َحاف ُظوا َعَلىالصََّلَوات 

.(9)يقطععنآدائها"ارةبفعلهاليأمنضياعهاأوعارضاحملافظةعليهاهياملبادو
أتىالنيبصلىهللاعليهوسلميعلمهمواقيتالصالة،فتقدمجربيلديثعنجابرأنقدروياحلو

هللاصلىهللاعليهوسلمفصلىجربيلورسولهللاصلىهللاعليهوسلمخلفه،والناسخلفرسول

                                                                                                                                                                                     

.203-1،2/150ط،خمتصر املزين اجلزء األولمعاألم، الشافعياإلمام(1)
 .1،1/151ط،لكأسهل املد ارك شرح إرشاد السالك يف فقه إمام األئمة ماالكشناوي،أبوبكر

.103:اآلية،سورةالنساء(2)
.5-4اآلية:،سورةاملاعون(3)
.2/6،كتابالصالةابب:د.ط،،إيقاظ األفهام شرح عمدة األحكام،دمياللهيابن(4)

املرجعالسابق:(5)

 .18/د.ط،ص،لقول الراجح مع الدليل من شرح منار السبيلا،خالدالصقعي(6)
 .1/307النومعنالصالة،ابب:،1ط.،ستذكاراإلعبدالرب،ابن) 7(

.238:اآلية،سورةالبقرة(8)
.1/137صفةاآلذان،:ابب،1،طاحلاوي الكبريأبواحلسن،املاوردى،(9)
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مثأاتهحنيامتدالفجروأصبحوالنجومابديةمشتبكةفصنعكماالظهرحنيزاغتالشمس...
.(1)بنيهاتنيالصالتنيوقتمسفصلىالغداة،مثقال:ماصنعابأل

يضاكمايدلاحلديثأ،فيهاائهاأنللصلواتاملفروضةأوقااتجيبأددلهذااحلديث وجه الداللة:
ناالنيبصلىهللاعليهوسلمعلىأداءصلواتناضأمروحوقد.(2)للصلواتوقتنيإالاملغربأنعلى

سألترسولهللاصلىهللاعليهوسلمأياألعمالبدهللابنمسعودقال:عنعوىفأولوقتها.
 .(3)"أفضل؟قال:"الصالةيفأولوقتها

علىفضيلةالصالةيفوقتهااملطلوبفعلهافيه،فالتقدمعليهوالتؤخر:دلاحلديثوجه الداللة
.(4)رعةإىلماشرعهللاتعاىلعنه،وإذاكانتيفأولوقتهافهوأفضل،منابباملبادرةواملسا

 عن وقتها: هاأدائالشرعية اليت تبيح أتخري  سباباأل
عنأولوقتها،ومنهذهخراإلنسانالصالةفقهاءاألسباباليتمنشأهناأنيؤوقدوضعال

:األسباب
ضدملسلمنيويفإندالعالقتالبنيا_(6)حالةانتظاراجلماعة_(5)وقتهاانتظاراملتيمماملاءآلخر

...(7)غريهم

                                                           

 وقال:صحيح.(،7534،رقماحلديث:)2،1/3772الصالة،ط،،كتاب2،صحيحهأخرجهالبخارييف( 1)
.1/13،،د.طتنوير احلوالك شرح على مؤطأ مالكطي،السيو(2)
.1/380،وقتالظهر:ابب،د.ط،نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار الشوكاين،
 .1/32،كتابالصالةابب:،د.ط،لتاج اجلامع لألصول يف أحاديث الرسول صلى هللا عليه وسلما،بنمنصورانصف

،رقم4/335ذكروصفأوقاتالصالتاملفروضة،كتابالصالة،ابب،2،طصحيح ابن حبانيف،بنحبانرجهاأخ(3) 
 (،وقال:إسنادهصحيحعلىشرطالشيخني.1475احلديث:)

رواه.(قالالصالةعلىميقاهتاقلتمثماذاايرسولهللاقالأنيسلمالناسمنلسانكهاأللباينلكنبلفظ)...صححوقد
5،3/54،طصحيح الرتغيب والرتهيب،األلباين.)لطرباينإبسنادصحيحوصدرهيفالصحيحنيا
.1،1/170ط،منحة العالم يف شرح بلوغ املرام، الفوزانابن(4)
.1/67،د.ط،الكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبلاملقدسي،بنقدامةا(5)
.2،1/162ط،لدقائقالبحر الرائق شرح كنز اابنجنيم،
 .2،1/163ط،البحر الرائق شرح كنز الدقائق،ابنجنيم(6)
 .128/،صد.ط،املمتع التهذيب املقنع يف اختصار الشرح حممد،دأمح(7)
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اإلنسانمنوجودمانع،يةخش_(3)(2)فضلهاشدةاحلرارةلطلب_(1)ميفحالةالنسيان_النو_
ميوت..._وكذلكعذركعنايةابلولداملريضخوفامنأنلأوكاملرأةإذاكانتتنتظرحيضاً.

لذياليتمكنصاحبهالعملا_(5)هعلىأتخريهااكراإل_(4)املسافرإذاخافمناللصوص...
.(7)اجلهلابلوقت_(6)...تركه

،يثبتأنمايقومهباالصالةعندالفقهاءاسبقتقدميهامنأسبابأتخريوقتمموخالصة القول:
بدونعذرمقبولشرعيا،يعدجوقتهارأتخريوقتالصالةحىتخبونأتجيلمَلو ر يهذااملتجمعاإل 

ألنإقامةاحلفالتسواءالدينيةأوالثقافيةليستمناألسباباليتعمالخمالفالألحكامالفقهية؛
عننسانجتعلاإل الصالة وويؤخر أوىلالذيالجيهلهقتها. يفأولوقتها أنتقدميالصالة عامل
املسلمنيابلفضل من اآلدميون يعرضله والعللواالنشغاالتملا ل(8)النسيان، بعضخالفا نظرة

 .(9)العصر،أبنهلماالوقتاملوسعإىلأوقاتالصلواتخصوصاصالةالظهروو ر ن إ لَعلماءمدينة
 .أعلمابلصوابوهللا

                                                           

.344/،ص1ٍط،والنظائر األشباه،السيوطي(1)
صفة:ابب،1ط، عنه، شرح خمتصر املزيناحلاوي الكبري فقه مذهب اإلمام الشافعي رضي هللاأبواحلسن،،املارودي(2)

.2/137اآلذان،
.1/112،كتابالصالةابب:د.ط،،اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاعالشربييناخلطيب،(3)

.244/ص،1ط،والنظائر األشباه ،السيوطي

 2/85قضاءالفوائت،:ابب،2،طالبحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابنجنيم(4)
1،1/229ط،والنظائر األشباه،لسيوطيا(5)
.1/244املرجعالسابق:

.1/129،د.ط،التهذيب املقنع يف اختصار الشرحاملمتع حممد،أمحد(6)
.1/112،كتابالصالةد.ط،ابب:،اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، االشربييناحلطيب(7)
 .2/299،الصبح،د.ط،ابب:معرفة السنن واآلاثر،البيهقي(8)
وقتفضيلةوهوأولاألوقاتوتوسعةوهوآخرهووقت:ووقتاألداءينقسممخسةأضربللقرايف:،لذخريةاويفكتاب(9)

عذروهوأوقاتاجلمعللمسافرووقتمشابهلوقتالفضيلةووقتالضرورةوهوماقبلالغروبوطلوعالفجرأوالشمس
وقتالتوسعةووقتالرخصةأنالتأخريإىلالتوسعةجيوزمنغريعذروالتأخريلوقتالرخصةالألرابباألعذارقالوالفرقبني

الظهرمثالإىلآخرالقامةاألويلمنغريعذروالخريجيوزااللعذرلوالهمليكنإماحظراوإماندابويعينبذلكأنهجيوزأت
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بعد  ء الصالةداأ فساءنال تركيف  لألحكام الفقهية إ ل و ر ن  مدينة خمالفات أهل املطلب السابع: 
 النفاس نقطاع دما

 إ ل و ر ن :ع املسألة الفقهي يف جمتمع واق
لدىغالبيةالنساء،أن(إ َلو ر ن املدينة)ىفهذهأنالعادةاملتبعة،إ َلو ر ن لةالفقهييفجمتمعواقعاملسأ

النفساءبعدانقطاعدمها،تبقىحىتأربعنييومامنغريطهارةوالصالة.وإذاصادفنفاسها
وأصبحتنفاس.شهررمضان،وهيقادرةعلىصيامها،التصومهحبجةأهناالتزاليفمرحلةال

هوحملحبثناةلألحكامالفقهيةخالفاملووتركهاللصالةبعدانقطاعنفاسهاهذهالعادةشائعةبينهن
يفموضوعناالتايلإنشاءهللا.

خروجاملين،لطهارةكشرطألداءبعضالعباداتكالوضوءكالغسللقدتقدمأناإلسالمقدجعلا
.(2)شرحالفقهاءهذهاألموريفالكتبالفقهيةاملختلفةاسوقدالنف:الغسلمنو(1)وانقطاعاحليض

                                                                                                                                                                                     

الظهرأتخريشهوروإنكانمؤدايأومضيعاملندوبعلىغرياملشهوريفمتعمدجيوزبعدالقامةإاللعذرلوالهلكانآمثاعلىامل
(13-2/12الفصلالثاينيفوقتصالةالظهر،،1،ط،لذخريةا القرايف،)".إىلغروبالشمس

صىرمحها)على)فاحليض(شرعادمجبلةأيتقتضيهالطباعالسليمةو)هو(الدم)اخلارجمنفرجاملرأة(أيمنأق(1)
أنظر:سبيلالصحة(احرتازاعناالستحاضة)منغريسببالوالدة(يفأوقاتمعلومةاحرتازاعنالنفاس.

عبدهللا().1/95،اإلستحاضةوالنفاسو،فصليفاحليض،د.طاإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاعاخلطيب،الشربيين
،فصلد.ط،إرشاد السالك ،()ابنعسكرالبغدادي.1/32تابالطهارة.،ك3ط،االختيار لتعليل املختار ،املوصلي
(.1/32النفاس،

.1/43د.ط،،داية اجملتهد وهناية املقتصدب ابنرشداحلفيد،(2)
.31ص/،د.ط،حتفة امللوك )يف فقه مذهب اإلمام أيب حنيفة النعمان الرازي،حممد
.1/230د.ط،،مام أمحد بن حنبل الشيباينملغين يف فقه اإلااملقدسي،بنقدامةا
.1/17،د.ط،احملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل،بنتيميةاحلراينا
.40ص/د.ط،،فاية األخيار يف حل غاية اإلختصارك،حلصييناتقيالدين
.1/139،د.ط،الشرح الكبريعلى منت املقنعابنأيبعمر،
.1،1/193،طالتاج واإلكليل ملختصر خليلي،الغرانطيوسف
.1،1/131ط،كشاف القناع عن منت اإلقناعالبهويت،
.2/284د.ط،،شرح خمتصر خليل،اخلرشي
.1/415،د.ط،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري،بنعرفةالدسوقيا
.1،1/89،طعلى حل ألفاظ فتح العني إعانة الطالبنيابنشطا،
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النفساء:تعريف النفاس و 
نَوَفساًونَفاَسًةون فاساًوهينُوَفساءُنُف َستاملرأَةونَف َست و(:نَف سَمن)،لغوايالن  َفاسُكلمةقيلأن

 .(2)ضاحلائالوالدةواحلاملو(أينُوَفَساءال)وقيل.(1)ونَوف ساُءونَوَفساُءولدت
مصدرنفست: هووبعدها،أوقَوب لهابيومني،أوثالثة،الدَُّماخلارجمعالوالدةأو:هو النفاس شرعا

 .(3)املرأةبضمالنونوفتحهاإذاولدتفهينفساء
وقدثبتتمشروعيةتركالنفساءالصالةوقتنفاسهاابلكتابوالسنة: ترك النفساء الصالة أدلة
 .اإلمجاعو

َوالَوقولهتعاىل:ل مشروعيته يف الكتاب:أما دلي يض  ال َمح  ُقل ُهَوأًَذىفَاع َتز ُلوا الن  َساءيف  يض  أَُلوَنَكَعن ال َمح  }َوَيس 

التوَّوَّ َحيُ بُّ ُإ نَّاّلل  َحي ُثأََمرَُكُماّلل  رَبُوُهنََّحىتَََّيط ُهر َنفَإ َذاَتَطهَّر َنفَأ ُتوُهنَّم ن  ال ُمَتَطه  ر ين{اتَوق  ب نَيَوحيُ بُّ
(4)

. 

                                                                                                                                                                                     

.32-28ص/د.ط،،الثمر الداين شرح رسالة أيب زيد القريوان ،يبصاحلاآل
.97ص/،1ط،،أخصر املختصرات يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبلابنبدران،
.1،1/4ط،الياقوت النفيس، يف مذهب ابن ادريس )اإلمام الشافعيالشاطريأمحد،
.1،1/251ط،اد املستقنعشرح ز حاشية الروض املربع ابنقاسمالنجدي،
74،ص/د.ط،التهذيب املقنع يف اختصار الشرحاملمتع حممد،أمحد
.92د.ط،ص/،لقول الراجح مع الدليل من شرح منار السبيلا،خالدالصقعيب
.6/232،مادة:نفس،1،طلسان العربابنمنظور،(1)
 .4/123:نفس،،مادة4،طالصحاح؛ اتج اللغة وصحاح العربيةاجلوهري،
.741،مادة:نفس،ص/8،طالقاموس احمليط،الفريوزآابدي
.16/567،مادة:نفس،2،طاتج العروس من جواهر القاموس الزبيدي،(2)
.3/210د.ط،،املبسوط،السرخسي(3)
.1/392د.ط،،ملغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيبايناابنقدامةاملقدسي،
.2/519،د.ط،اجملموعشرح املهذب للشرازيالنووي،
.1/179د.ط،،روضة الطالبني وعمدة املفتنيالنووي،
.229ص/،د.ط،البحر الرائق شرح كنز الدقائقابنجنيم،
.1،81،طجممع األهنر ،شيخيزاده
.222:اآلية،ورةالبقرةس(4)
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علىوجوباالغتسالأيضاوفيهدليلى...أناحليضأذدلتهذهاآليةعلىوجه الداللة:
ففيهمشروعيةالطهارةمطلقا،ألنهللاحيباملتصفهبا،للحائض،وأنانقطاعالدم،شرطلصحته.

.(1)املصحفف،وجوازمسوهلذاكانتالطهارةمطلقا،شرطالصحةالصالةوالطوا
"كانتالنفساءأهناقالت:حديثأمسلمةرضيهللاعنهاأما دليل مشروعيته يف السنة النبوية:

وَكَناَنط ل يعلىوجوهنا-ليلةأربعنيأوجتلسعلىعهدرسولهللاصلىهللاعليهوسلمأربعنييوًما
 .(2)"منالَكَلف -تعن -الورس

علىحسباختالفهواألربعونهاأمدنفاساملرأةالنفساءأنهذااحلديثعلىدل:وجه الداللة
لصالة،النفاسيكونسببامينعبهاملرأةمنأداءاكمايدلهذااحلديثأيضاعلىأن،الفقهاء

 .(3)تصوموتصليالنفاسمىتانقطعدموالصيامو
منتركاملرأةالصالة،نالنفاسيكونسبباقدأمجعالفقهاءعلىأواإلمجاع: أما دليل مشروعيته يف 

.(4)تصوملاملدة،أصبحتطاهرة،تصلىوانقطعدمهاقبوأنهلو
دمهافهيانقطعبلمىتالحدألقلمدةالنفاسمقدار املدة اليت جتوز للنفساء ترك الصالة فيها:

أو،وانقطعدمهابعدحلظةللوولدتب، همدتاختلفوايفأكثرلكنالفقهاء(،5)تطهروتبدأالصالة
                                                           

.45د.ط،ص/،اإلمامني اجلليلني ريالقرآن الكرمي، وهبامشه، تفس،والسيوطي،احمللي(1) 
.1،2/156ط،الكشف والبيانأمحد،الثعليب
.100/ص،1ط،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان،السعديعبدالرمحن
(،وقال:صحيح.26584رقماحلديث:).44/207،مسند اإلمام أمحد بن حنبلأخرجهأمحد،يف(2)
وقال:حسن(،139رقماحلديث:)، 1/256ء،ماجاءيفكممتكثالنفسا:ابب،2ط،سنن الرتمذي،يفالرتمذيأخرجه

صحيح.
عنعلي:واحلديثصحيحالشوكاين(.ويقول.341 /1،د.ط،سننالبيهقيالكربىالبيهقي،:حسنصحيح.)البيهقيوقال

عليبن:ةعنأمسلمةرواهاخلمسةإالالنسائيوقالالبخاريبنعبداألعلىعنأيبسهلوامسهكثريبنزايدعنمسةاألزدي
.1/357،نيل األوطار،الشوكاين).عبداألعلىثقةوأبوسهلثقة

 (.139 /1،صحيح وضعيف سنن الرتمذي،األلباين) .حسنصحيح: قالاأللباين

.2،2/151،طكتاباحليض: ابب،1ط،فتح الباريابنرجباحلبلى،(3)
.39،ص/2،طاإلمجاع،بناملنذرا(4)

.1/512النفساءووقتذلك،:اببد.ط،،األصل املعروف ابملبسوط،أبوعبدهللا،الشيباين(5) 
.39،ص/2ط،اإلمجاع،ابناملنذر
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إالأنهاغريهامماقدحرمتعليه،وتبدأبصالهتاو(2)إمجاعامنغرياملعاودة،فإهناتغتسل(1)جمهبعد
قدميتدإىلستنييوماقبلأنيتحولبعدهاإىلاالستحاضة.أيأناملرأةالنفساءتكونمستحاضة

الطواف،ويطئهازوجهاوغريذلكمناألموراليتبعدبلوغهاستنييوما،وحتلهلاالصالة،و
واليتسنذكرهاتباعاإنشاءهللا.(3)حرمتعليهامنأحكام

  

                                                                                                                                                                                     

.1/72،حيضاملرأةواستحاضهاوغسلها:ابب،1ط،ىالسنن الصغر ،البيهقي
.1/85،،د.طه اإلمام املبجل أمحد بن حنبلالكايف يف فقاملقدسي،بنقدامةا
.293/صأربعونيوما،النفاسفصلوأكثرد.ط،ابب:املبدع يف شرح املقنع،احلنبلي،مفلحابن
.1/95،فصليفالنفاسومايتعلقبه، د.ط، الفتاوى الكربى الفقهية،اهليتميابنرجب
.2/213الشهيد،:ابب،2ط،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ابنجنيم،
.1/95احليض،:ابب،1ط،اجلرار املتدفق السيل،الشوكاين

.1/512النفساءووقتذلك،:اببد.ط،،األصل املعروف ابملبسوط،أبوعبدهللا،الشيباين(1) 
.39،ص/2ط،اإلمجاع،ابناملنذر
.1/72،وغسلهاحيضاملرأةواستحاضها:ابب،1ط،ىالسنن الصغر ،البيهقي
.1/85،،د.طالكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبلاملقدسي،بنقدامةا
.293/صأربعونيوما،النفاسفصلوأكثرد.ط،ابب:املبدع يف شرح املقنع،احلنبلي،مفلحابن
.1/95،فصليفالنفاسومايتعلقبه، د.ط، الفتاوى الكربى الفقهية،اهليتميابنرجب
.2/213الشهيد،:ابب،2،طالبحر الرائق شرح كنز الدقائق ابنجنيم،
.1/95احليض،:ابب،1ط،اجلرار املتدفق السيل،الشوكاين
.39،ص/2،طاإلمجاع،ابناملنذر(2)
.613-1/512،النفساءووقتذلك:اببد.ط،،األصل املعروف ابملبسوط،أبوعبدهللا،الشيباين(3)
.1/34الطهارة،:ابب،3ط،االختيار لتعليل املختارعبدهللا،املوصلي،
.1/293أربعونيوما،النفاسفصلوأكثرد.ط،املبدع يف شرح املقنع،ابناملفلحاحلنبلي،
.1/95د.ط،احليض،:ابب،1ط،اجلرار املتدفق السيل،الشوكاين
 .4،2/45،طخللق إىل دين احلقالدين اخلالص أو إرشاد ا حممودخطاب،
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 النفساء:أحكام 
ونقلعن(1)احلائضيفمجيعماحيرمعليهاويسقطعنها)حكمالُنفساءحكمقداتفقالفقهاءأن
َوالَ}َوَيس :قولهللاتعاىلقيليفابنقدامةقوله:أنهقد يض  ال َمح  ُقل ُهَوأًَذىفَاع َتز ُلوا الن  َساءيف  يض  أَُلوَنَكَعن ال َمح 

التوَّوَّ حيُ بُّ اّلل َ إ نَّ اّلل ُ أََمرَُكُم َحي ُث م ن  فَأ ُتوُهنَّ َتَطهَّر َن فَإ َذا َيط ُهر َن َحىتََّ رَبُوُهنَّ ال ُمَتَطه  ر ين{تَوق  َوحيُ بُّ اب نَي
أ(2) . النفاسن

يف بنيوسفالشريازيبراهيمإو(4)اجملموع.وقدعرببذلكأيضااإلمامالنووييف(3)كاحليضسواء
حكمإال.(5)املهذب يف فقه اإلمام الشافعي عن خيتلف احليض حكم بعضأن يف النفاس

(6)األشياء
. 

األحكامالفقهيةاليتقدبيناهامنيابملقارنةمعَلو ر ونظراإىلهذهالتصرفاتالصادرةمناجملتمعاإل 
أقوالالفقهاء،فإنهيتبنيلناأنتركالنفساءالصالةبعدأنرأتطهرهاحىتمابعدأربعنييومايعد

                                                           

.1،1/37،طاإلمجاع ،بناملنذرا(1)
.2/135،مضاجعةاحلائضوخمالطتها:ابب،2ط،السنةشرح ،البغوي
.2/432،د.ط،فتح العزير بشرح الوجيز،القزويينعبدالكرمي
 .1/23،،د.طاحليض:ابب،اللباب يف شرح الكتاب،غنيميالعبدالغين
.222:اآلية،ورةالبقرةس(2)
1،نفاسومسائلوفصولالغسليفحيض،ابب:1ط،ملغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباينااملقدسي،بنقدامةا(3)
/241.
.3/129النفاس،وفصليفبيانحكماحليض،3ط،مواهب اجلليل يف شرح خمتصر ،احلطاب
.2،2/518ط،اجملموعالنووي،(4)

.1/45،فصليفصنيعاملستحاضة،2ط،املهذب يف فقه اإلمام الشافعي أبوإسحاق،الشريازي(5)
.أن احليضيوجبالبلوغوالنفاساليوجبه-(6)
ومنهناحيرمعلىالنفساءعدةاألمور،منها:.أناحليضيتعلقبهالعدةواالبتداءواليتعلقانابلنفاس-
القيل:أهناكرههلاذلككمانقلهالشافعي،بلقيلأبهناو_قراءةالقرآنطءامرأتهأثناءنفاسها_وءأيحيرمعلىالزوجوطال

الصالة_إالبعدطهرهااستمتاعالزوجهبا_لبثهايفاملسجدواملرورفيه_الطوافابلبيتحىتتطهروتغتسل_متنعمنقراءته
مسحعلىاخلفني،:ابب،د.ط،إلنصافا،املرداويأبواحلسن).الةالتقضىوالصيام،غريأنالصوميُقضىبعدالطهر،والص

.(1/293أربعونيوما،النفاسفصلوأكثرد.ط،،املبدع يف شرح املقنع املبدع)ابناملفلحاحلنبلي،.1/243د.ط،
عبدهللا،(.)613-1/512،د.ط،النفساءووقتذلك:ابب،د.ط،ابملبسوط األصل املعروفأبوعبدهللا،الشيباين)

احليض،:ابب،1ط،اجلرار املتدفق السيل الشوكاين،).(1/34الطهارة،:ابب،3ط،االختيار لتعليل املختاراملوصلي،
(.4،2/45،طالدين اخلالص أو إرشاد اخللق إىل دين احلقحممودخطاب،)(.1،1/95ط
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أمراخمالفالألحكامالفقهية،ألنشرطتركالصالةهلاوهووجوددمالنفاس،وإذازالتالعلةزال
واملانعألداءصالهتاورأتالطهر،وقدأصبحمنواجبهاأداءاملعلول.وقدقطعدمنفاسهاوالذيه

نقطاعدمهاقبلادمجوازتركالصالةللنفساءبعدعاالبيان،ويستفادمنهذ.(1)الصالةيفأوقاهتا
وتركهاإمثكبري.أربعنييوًما

الصالةعامداقدأمجعالعلماءعلىأناترك:"أنه،االستذكارعبدالربيفكتابه:ابنوقدذكر
أنيتوبمنذنبهعليهالعاصيبلحىتخيرجوقتهاعاصهللوذكربعضهمأهناكبريةمنالكبائر

.وإذاكاناتركالصالةحىتخرجوقتها،مثأداهافيمابعدعاصيا،فما(2)"ابلندمعليهواعتقادترك
أتخريالجيوزأبنه:قولهتيميةشيخاإلسالمابنوماكمانقلعنابلالذيتركهاملدةوبدونقضاء.

لك،بليصلييفالوقتحبسبذنجاسةوالغريلوأدثحلجلنابةوالحىتولووقتهاالصالةعن
الصالة،وهذاألنفعلالضررابستعمالهتيمموصلى،فإنكانحمداثًوقدعدماملاءأوخافحاله

مداومةالصالةإاليفحالةقوليدلعلىوهذاال.(3)"الصالة،والوقتأوكدفرائضفرضيفوقتها
وهللاأعلم.،وتركهابعدانقطاعدمالنفاسليسبعذرشرعي،رالعذ

 

                                                           

.2،39،طاإلمجاعابناملنذر،(1)

 .1،1/392ط،ملغينااملقدسي،امةبنقدا
.2/574،د.ط،فتح العزير بشرح الوجيز ،القزويينعبدالكرمي،
.2،2/15ط،كتاباحليضنابب:،فتح الباريابنرجباحلنبلي،
 .2/213الشهيد،:ابب،د.ط،البحر الرائق شرح كنز الدقائق،ابنجنيم

.1/80النومعنالصالة،:باب،1ط،االستذكار ،ابنعبدالرب(2) 
.1/6،كتابالصالة،د.ط،ابب:إيقاظ األفهام شرح عمدة األحكام،يميدابنالله(3) 
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 املبحث اخلامس
 

 بعض املعامالت يفحكام الفقهية ألل إ ل و ر ن  مدينة أهل العادات واألعراف اليت خالف فيها 
:مطالبالثةثهذااملبحثويشتمل

 .بدونعقدالنكاححتتغطاءاخل طبةلرجلاملرأةمعاشرةا: املطلب األول
.يفعقدالنكاحعلىاحلملمنالزانلألحكامالفقهيةإ َلو ر ن مدينةخمالفاتأهل:املطلب الثاين

.الطالقبعضقضااييفلألحكامالفقهيةإ َلو ر ن مدينةخمالفاتأهل:ملطلب الثالثا
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 بدون عقد النكاح حتت غطاء اخل طبة الرجل املرأة ةمعاشر : املطلب األول
بدون عقد النكاح  خمالفتهم يف معاشر الرجل املرأةحول  واقع املسألة الفقهي يف جمتمع إل و ر ن 

 : حتت غطاء اخل طبة
وأعرافها،وهذهالظاهرةتبيحلكلإ َلو ر ن أصبحتالنظرةإىلاخل طبةبنظرةالنكاحعادةمنعادات

النكاحشيءواحد.وتعودهذهالعادةوالعرفإىلعدةواخل طبةأيكأنالزوجنيحقاجلماع،
عوامل،منها:أتخريعقدالنكاحبعدتقدمياخل طبةحىتيظناخلاطبأنمواقعةخمطوبتهحالل،كما

(:"فيؤخرونالزفاف)النكاح(حىتيطولاإلسالم والتقاليد اجلاهليةيفكتابه)يَلو ر يقولاإل 
األعياد...وهذاحيملبعضالفتياناملستهرتينإىلاإلقدامعلىوخلاطبيفاملناسباتاستغاللا

جرميةخطفالبنتأوالوقوععليهابطريقالزانوإحبالالبنتقبلمتاماملرحلةالطويلة)مابعدعقد
هذهالعادةمنالتقاليداجلاهلية.يَلو ر .وقداعترباإل (1)النكاح(

ءالتاليتيفحاجةلإلجابةعنها،ومنها:هلصحيحأناخل طبةوالنكاحمبعنوهناكعدةالتسا
واحدأمهناكالفرقبينهما؟وماهيالفوائدةواليتمنأجلهاشرعتاخلطبة؟وكلهذهالتساؤالت

ملالهعالقةمبوضوعتعريف النكاحبنبدأأوالوجتيبعنهاهذهالدراسةيفهذهاجلزئية،إنشاءهللا.
 البحث.

لدىاللغويني،هتنوعتمعاني.وقدحاًنكحينكحنكمن(الن  كاحُ)جاءتهذهالكلمة:لغة تعريف النكاح
.(2)وجرأةانكح:أيذاتزوام(البضع)الوطئ،عبارةعن:أنهمنهاو

أيحلأنه:عقديفيدملكاملتعةوقدعرفهالفقهاءبعدةالتعريفاتمنها، تعريف النكاح شرعا:
حلاستمتاعكلمنعقديفيد:هوأو.(3)تمتاعالرجلمنامرأةملمينعمننكاحهامانعشرعياس

عقد:.كماعرفهبعضهمأبنه(5)عقديردعلىمتلكاملتعةقصدا.وقيل،أنه:(4)الزوجنيابآلخر
                                                           

.133-132د.ط،ص/،االسالم والتقاليد اجلاهليةاإللوري،آدم،(1)
.3/63،د.ط،مادة:نكحكتاب العني  ،الفراهيدي(2)
،ط،جديدةر شرح تنوير االبصار يف فقه مذهب االمام ايب حنيفة النعمانحاشية على الدر املختا،ابنعابدين(3)

.4-3/3ومنقحة،
.11/172،د.ط،اببالنكاح،شرح زاد املستقنع يف اختصار املقنع،حممداألمني،لشنقيطيا(4)
.2/94،د.ط،تبني احلقائق شرح كنز الدقائق ،الزيلعي(5)
1/467د.ط،،ح ملتقى األحبرجممع األهنر يف شر ،شيخيزاده
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كمايفهذينوهلهوملكأوإابحة.(1)يتضمنإابحةوطءبلفظإنكاحأوتزويجأوترمجته
ركانعنالعقداملشهوراملشتملعلىاألعبارة.وقالاآلخر:(2)وجهانأوجههماالثاينالتعريفني
 .(3)والشروط
وهلإذاوردتهذهالكلمةيفالشرعهلتعين،اختلفتآراءالفقهاءحولحقيقةكلمةالنكاحوقد

.؟(5)(4)نيالوطءوالعقدحقيقةيفالوطءوجمازييفالعقدأمعلىالعكس،أمأنهحقيقةمشرتكةب
أناسمالنكاحيف-قوهلمرمحهمهللاتعاىل-وغريهمنالفقهاءنقلعناإلمامالشافعيلكنقدو

كلنكاحيفكتابهللاتعاىلفاملرادبهألنه.(7)يفاصطالحالفقهاء(6)الشريعةيتناولالعقدفقط
.(9)وطءلأيأنهحقيقةيفالعقدجمازييفا(8)العقد

                                                           

.1،3/98،طأسىن املطالب يف شرح روض الطالب،زكراياألنصاري(1)
.1/359د.ط،،السراج الوهاج على منت املنهاج،حممدالزهري
.3/123د.ط،،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجاخلطيب،الشربيين
.2/400،د.ط،حل ألفاظ أيب شجاع اإلقناع يف،الشربييناخلطيب(2)
.3/321د.ط،،حاشية البجريمي على شرح منهج الطالب،)التجريد لنفع العبيد،البجريميسليمان

.36،ص/1،طفاية األخيار يف حل غاية اإلختصارك،تقيالديناحلصين(3)
.36،ص/1،طاملرجعالسابق(4)

يفالكتابوالسنةجمرداعنالقرائنفهوللوطءةالنكاحتكلمإذاأطلققال:منالفقهاءومن(5)
البحر الرائق شرح كنز  ابنجنيم،)فقدتساوىاملعناللغويوالشرعيأيحقيقةيفالوطءجمازيفالعقد

 شرح الزركشي علىمشسالدين،الزركشي.3،3/93ط،االختيار لتعليل املختار ،املوصلي.عبدهللا2،3/83ط،الدقائق
أنالنكاحيستعمليفالعقدوالوطءفالخيلوإماأضافبعضآخر:و(.1،2/317ط،خمتصر اخلرقي

 عالءالدين،الكاساين)أنيكونحقيقةهلماعلىاالشرتاكوإماأنيكونحقيقةألحدمهاجمازالآلخر
،1ط،قه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباينملغين يف فاىاملقدسي،بنقداما.2/261د.ط،،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع

.3/207د.ط،،حاشية عمرية،عمرية.1،3/98،طأسىن املطالب يف شرح روض الطالب ،كراياألنصاريز.7/333
 .(1،2/577،طكشف املخدرات والرايض،البعلي

.4/41د.ط،،املبسوط،السرخسي(6)
.2،3/83ط،البحر الرائق شرح كنز الدقائق،ابنجنيم(7)
.1،4/188،طالذخرية،القرايف(8)
 .250ص/،1،طحترير ألفاظ التنبيه )لغة الفقه،النووي(9)
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وبناءاعلىماتقدمحولتعريفالنكاحلدىالفقهاءميكنالقولأنلفظالنكاحإذاأطلقيفالشرع
ينصرفعلىعقديتيحلكلالزوجنياستمتاعبعضهماابلبعضالجملردطلبالنكاحفقطكما

تقدم.وهللاأعلمابلصواب.
 :اخل طبة

وتعاىل يفكتابهإنهللاسبحانه وسلم(1)أابحالنكاحنصا صلىهللاعليه نبيه يفسنة ،(2)وصرحيا
سالفإمجاعاألمة هبا (4)(3)وانعقد ال، سدىالضرورايتاخلمحوحفاظًا املتمثلة حفظالدينيفة

املراحلعدةبنيالرجلواملرأةنكاحللو ..(5)والنفسواملالالعقلوالنسل،والىتهياملقاصدالشرعية
،آلاثرهيحملحبثنايفهذهالدراسةوماحتملهامنااخل طبةو.(6)والنكاح،منهااخل طبة،هلدوامةعمر
إنشاءهللا.

:لغة وشرعا اخل طبةتعريف 
طَااًب"وهوالكالمبنيمتكلموسامع(جاءتمنَخَطبكلمة)و:تعريف اخل طبة لغة- "خُمَاطََبًة"و"خ 
(8)يفاملوعظة"اخلُط َبة ،ومنهاشتقاق"(7)(َخَطَباخلاط بُمنها)و

                                                                                                                                                                                     

.19د.ط،ص/،دقائق املنهاجالنووي،
 .98،د.ط،ص/حاشية الرملي على أسىن املطالب شرح روض الطالب ،الرمليحممد
.5/3د.ط،،ملنتهىمطالب أويل النهى يف شرح غاية ا،الرحيباينمصطفى

.3:اآلية،سورةالنساء(1)
 .7/2(،5063،رقماحلديث:)1طترغيبيفالنكاح،:ابب،،كتابالنكاحصحيحهيفالبخاريهأخرج(2)

.103-102ص/،2،طاإلمجاعابناملنذر،(3)
.1/216يفأركانه،فصل،1،طأخصر املختصرات يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبلابنبدران،(4)

.1،4/404،طاملوافقات،الشاطيب(5)
.3/93النكاح،:ابب،2،طالبحر الرائق شرح كنز الدقائق،ابنجنيم(6)

.1،3/267ط، على حل ألفاظ فتح العني إعانة الطالبنيابنشطا،

.1/426،مادة:خطب،1،طاحملكم واحمليط األعظمابنسيده،(7)
.103،ص/8،طالقاموس احمليط،ابديالفريوزآ
.4/369.369،مادة:خطب،1،طاملخصص ابنسيده،(8)
.2/372،مادة:خطب،2،طاتج العروس من جواهر القاموسالزبيدي،
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اأَلم ريقالماَخط ُبك؟َأيماالشَّأ ُنَأواأَلم ُرصغرَأوَعظُموقيلهوسبب(أياخَلط بُويقال)
.(4()3)تَتَزوَُّجهبامبعن(2)دعاهاإىلالنكاحإذابهاخطباملرأةخيط(:اخل ط بةيقاليف)و.(1.)أَمُركَ

التماساخلاطب:هووقيل.(5)النكاحأوطلبالتماسقالبعضالفقهاءأبهنا تعريفها شرعا:-
.(6)النكاحمنجهةاملخطوبة

اإلمجاع.وقدثبتتمشروعيةاخل طبةابلكتابوالسنةو
 أدلة مشروعية اخل طبة:

                                                           

 .1/360،مادة:خطب،1،طلسان العربابنمنظور،(1)
 .4/369،مادة:خطب،1،طاملخصصابنسيده،(2)
.1/272،د.ط،مادة:خطب،مادة:خطب،تاب العنيك،الفراهيدي(3)
.1/360،مادة:خطب،1،ط، لسان العربابنمنظور
 .2،2/371،طاتج العروس من جواهر القاموسالزبيدي،
.1/272مادة:خطب،،د.ط،مادة:خطب،كتاب العني،الفراهيدي(4)
 . 216./2د.ط،، الشرح الكبري ابنأيبعمر،(5)
 .1،3/115ط،أسىن املطالب يف شرح روض الطالب،األنصاريزكراي
 .2/64،د.ط،كفاية الطالب الرابين لرسالة أيب زيد القريوانعلياملنويف،
.29/292، ،د.طحتفة احملتاج يف شرح املنهاج ابنحجراهليتمي،
 .7/336،د.ط،حاشية الدسوقي على الشرح الكبريابنعرفةالدسوقي،
.5/75د.ط،،الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريوايننفراويشهابالدين،ال
 .5/103،د.ط،حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرابين العدوي،
.4/402د.ط،،)بلغة السالك ألقرب املسالك(حاشية الصاوي على الشرح الصغريأمحدالصاوي،
 .220و6/209.ط،د،ح خمتصر خليلمنح اجلليل شر  عليشي،أمحد

.2،4/128،طشرح منهج الطالب،زكراياألنصاري(6) 
.3/135،د.ط،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج اخلطيب،الشربيين
.1/187د.ط،،حاشية البجريمي على شرح منهج الطالب،)التجريد لنفع العبيد سليمانالبجريمي،
.3/267،د.ط،على حل ألفاظ فتح العني نة الطالبنيإعابنشطا،ا
.442،د.ط،ص/الثمر الداين شرح رسالة أيب زيد القريوان ،صاحلاآليب
.1/361،د.ط،السراج الوهاج على منت املنهاج،حممدالزهري
.8،د.ط،ص/يف الشريعة اإلسالمية أحكام األحوال الشخصية اتج،عبدالرمحن



70 

ط َبة اقولهتعاىل:ومنه، الكتابأما دليل مشروعيته يف  خ  ُتمب ه م ن  ف يَماَعرَّض  }َواَلُجَناَحَعَلي ُكم  َننُتم يف  َأك  لن  َساءأَو 
رًّاإ الَّأَنتَوُقوُلوا قَوو اًلمَّ س  َولَوك نالَّتُوَواع ُدوُهنَّ َسَتذ ُكُروهَنُنَّ َعل َماّلل ُأَنَُّكم  ُكم  ُلَغال ك َتاُبأَنُفس  يَوبو  َحىتََّ َكاح 

َدَةالن   ع ُروفًاَواَلتَوع ز ُموا ُعق 

 .(1){...َأَجَلهُ
سبحانهوتعاىلأن:دلتهذهاآليةعلىلةوجه الدال ،للرجالالذينيرغبونىفزواجالنساءأابحاّلل 
ىفالعدةالاليتي منالرمحةنأتوىفعنهنأزواجهنوهن  يعر ضنخبطبتهنتعريضاالتصرحيا،وهذا

فإنخطبةغريها،مباحةطبةاملتويفعنهازوجهاابلتعريضأثناءعدهتاخ وإنكانتواللطفابملرأة،
.(2)أوىل

"والخيطبالرجلعلىقدرويعنالنيبصلىهللاعليهوسلم،قال::السنةأما دليل مشروعيته يف 
.(3)"حىتيرتكاخلاطبقبلهأوأيذنلهطبةالرجلخ 

.(4)ةالرجلعلىخطبةأخيهدلهذااحلديثعلىجوازاخلطبةوحترميخطبوجه الداللة:
طبةاملرأةاتفاق الفقهاء: ته يفأما دليل مشروعي بواسطةأومباشرةوقداتفقالفقهاءعلىجوازخ 

 .(5)األخرىموانعالنكاحمناخلطبةواليةمنالنكاحوالعدةوإذاكانتاملرأةخأسرهتا
 أحكام اخلطبة:

اما،منهعدةاألحكامومباحة،لكنوضعتهلاعلىماسبقمنالدالئلفإنخطبةاملرأةجائزةو
ومنهاماهيحمرمأوغري.(7)تعدد الرجال على املرأةو (6)النظر إىل املخطوبة جوازك  هيجائزةفيها،

                                                           

.235اآلية:جزءمنالبقرةسورة(1)
.51،د.ط،ص/اإلمامني اجلليلني القرآن الكرمي، وهبامشه، تفسريوالسيوطي،احمللي(2)
.1/282د.ط،،التفسري القرآين للقرآن،اخلطيبعبدالكرمي

حلديث:،رقما،1طالخيطبمنخطبأخيهحىتينكحأويدع،:اببكتابالنكاح،،صحيحهيفالبخاريهأخرج(3)
(5142)2/202..

4/252اليسومعلىسومأخيه،وابباليبيععلىبيعأخيهد،د.ط،فتح الباري،بنحجرالعسقالينا(4) 
 .9 /1،16ط،اخلطبةما جاء يف  ابب ،االستذكار،بنعبدالربا (5)
(.107كتابالنكاح،)،د.ط،ارشاد السالك ابنعسكرالبغدادي،(6)
.4/191د.ط،ابب:فرع،،ةلذخري ا،القرايف
.2/34فصليفالنظرإىلاملخطوبة،،2ط،املهذب يف فقه اإلمام الشافعيأبوإسحاق،،الشريازي
.1،2/69،طأسهل املدارك شرح إرشاد السالك يف فقه إمام األئمة مالكالكشناوي،أبوبكر
.5/376د.ط،الرابع،يفاخلطبة،،د.ط،الفصلروضة الطالبني وعمدة املفتنيالنووي،(7)
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اخلطبة على اخلطبةكذاو  .(2)كون املرأة يفأو   (1)اخلطبة على املرأة املتزوجة:كجائزفيها، أو  (3)
.(4)طب مع املخطوبةااخل خلوة

طبة نكاحا:اخل   هل ميكن اعتبار  
 .عندالفقهاءالنكاحوطبةذكرانفيماسبقتعريفاخل وقد

العادتواألحكامالفقهيةمنخاللنكاححتديدالفوارقبنياخلطبةوالجيدربناأننعرفومنهنا
طبةاخل لكييتضحأنفوارقهمامنحيثاألحكامالفقهيةبوال.ونبدأأإ َلو ر ن األعرافيفمدينةو
يستإالمقدمةللنكاح.ل

طبة والنكاح من حيث التعريف:التفريق بني اخل  
كماذكرانفيماسبقطبةألناخل واخلطبةيظهرجلياالفرقبينهما؛وخاللهذهالتعريفاتللنكاح

يفيدبطريقعقد.أماالنكاح،وهو(1)اخلاطبالنكاحمنجهةاملخطوبةأوطلبالتماسأبهنا:

                                                           

.5/376،د.طالفصلالرابعفياخلطبة،،روضة الطالبني وعمدة املفتنيالنووي،(1)
.2/268فصلومنهاأنالتكونمعتدةالغري،،د.ط،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالكاساينعالءالدين،
.3/214فصلحتلاخلطبة،،د.ط،حاشية عمريةعمرية،
.3/135فصليفاخلطبة،،،د.طمغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجالشربييناخلطيب،
.1/431،فصلالثاينعشريفمانعالعدةد.ط،،بداية اجملتهد وهناية املقتصد بنرشداحلفيد،ا(2)
.2/268،لومنهاأنالتكونمعتدةالغريفص،،د.طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائععالءالدين،الكاساين
.4/191،فرع:،د.ط،اببالذخرية القرايف،
.3/214فصلحتلاخلطبة،د.ط،،حاشية عمرية ،عمرية
.3/135فصليفاخلطبة،،د.ط،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،اخلطيبالشربيين
.9-8/صد.ط،،يف الشريعة اإلسالمية الشخصيةأحكام األحوال اتج،عبدالرمحن
فصليفبياناحملرماتالاليتال،1ط،أسهل املدارك شرح إرشاد السالك يف فقه إمام األئمة مالك،الكشناويأبوبكر

.2/83يصحالعقدعليهن،
.394-1/393،النكاح،د.ط،ابب:األوليفمقدماتبداية اجملتهد وهناية املقتصد ،احلفيدابنرشد(3) 
.1،7/520طكتابالنكاح،ابب:،1،طملغيناابنقدامة،
.2/217،د.ط،الشرح الكبريأمحدالدردير،

.389-1،3/388ط،الديباج على صحيح مسلم،السيوطي(4)
عاألجنبيةوسفرهامنغريحمرم،،ابب:حترميخلوةم4،طشرح بلوغ املرام، من مجع أدلة األحكام سبل السالمالصنعاين،
.4،3/418ط
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هذايعينأناخلطبةهيمقدمةو.(2)وحلاستمتاعاملرأةابلرجلستمتاعالرجلابملرأة،األصالةملكا
.النكاح،الالنكاحنفسه

،أنحدوداخل طبةالتتجاوزطلبيداملرأةمنهاأومنأسرهتا.أماالنكاح،تعريفهمامنيفهمكما
لسكناكالنفقةوالكسوةولتزاماتكتساباحلقوقواالافإنهيتيحللطرفني)الزوجوالزوجة(

.(5)اإلمجاعو(4)الكتابتيفثبت.كما(3)والطاعة
التفريق بينهما من حيث اخللوة مع املرأة:

وعلىماسبقمنأقوالالفقهاء،يتبنيأناخلاطبواملخطوبةالميكناعتبارمهازوجنييفحالةامتام
معها خيلو أن أو مبخطوبته يسافر أن فاخلاطبالجيوز ليساخلطبة، احملرمىفمكان ذو معهما

قولهصلىهللاعليهمسلمكاألبواألخ،ألهناالحتللهمبجرداخلطبةأوالسفرمعها....ملارواه
.(6)...«الخيلونرجلابمرأةإالومعهاذوحمرم»وسلم

 .(7)دلهذااحلديثعلىحترمياخللوةمعاملرأةاألجنبيةمنغريذياحملرموجه الداللة: 
فإذاكانت.(8)النووي:"هذااستثناءمنقطعألنهمىتكانمعهاحمرمملتبقخلوةفتقديره"قالاإلمامو

املخطوبةأجنبيةلدىهذايعينأنواخللوةمعاملرأةاألجنبيةحرام،لعدموجودعقدالنكاحبينهما

                                                                                                                                                                                     

.3/267،،د.طإعانة الطالبني حاشية على حل ألفاظ فتح املعني لشرح قرة العني مبهمات الدين ،ابنشطا(1)
.442،ص/د.ط،داين شرح رسالة ابن أيب زيدالقريواينالالثمر  ،يباآلصاحل
.8،د.ط،ص/لشريعة اإلسالميةيف ا األحوال الشخصية أحكاماتج،عبدالرمحن

.13/صاملرجعالسابق:(2) 
 .1،9/1347،طاحلاوي الكبري فقه مذهب اإلمام الشافعي رضي هللا عنه، شرح خمتصر املزينأبواحلسن،املاوردى(3)
 .2،2/162،طاملهذب يف فقه اإلمام الشافعي ،أبوإسحاق،الشريازي
.6:اآلية،سورةالطالق(4)
.109ص/،2،طاإلمجاعابناملنذر،(5)

/2،(424رقماحلديث:)ابب:سرتاملرأةعمحمرإىلاحلجوغريه،،كتابالنكاح،د.ط،هصحيحم،يفمسلأخرجه(6)
978.
.4،3/418ط،ابب:حترميخلوةمعاألجنبيةوسفرهامنغريحمرم،4،طسبل السالمالصنعاين،(7)
.389-1،3/388ط،صحيح مسلم الديباج على،السيوطي(8)
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رام،العتبارهذهخاطبهاحىتيتمعقدالنكاحبينهما،فإنإقامةالعالقةغريالشرعيةمعاملخطوبةح
.(3)واإلمجاع(2)والسنة(1)"زانوالزانحمرمشرعاكمايفالكتابالعالقة

 من حيث وجوب التوارث: التفريق بينهما
.أماإذامتإذاماتاخلاطبأواملخطوبةمليردنصشرعييفيدالتوارثبينهمالسببوجوداخل طبة

وما(4).منموانعاإلرثاتوافرتشروطهمعاخللونهما،إذالنكاحصحيحا،فإنهيوجبالتوارثبي
وقدالزانليسلهتوريثأبيهوليسألبيهحقتوريثهامنولدنتجمنهذااجلماعأثناءاخلطبةيعد

عاهر:"أميارجلسولهللاصلىهللاعليهوسلمقالعمروبنشعيبعنأبيهعنجدهأنررويعن
 .(5)يرثواليورث"الزانحبرةأوأمةفالولدولد

وهوأابهوأبوهاليرثه،واليرثقرابتهايرثأمهوولدالزاندلهذااحلديثعلىأن:وجه الداللة
.(6)علىذلكجممع

عدةالوفاةعلىاملتويفعنهازوجهايفحالةوفاةالزوجالتفريق بينهما من حيث وجوب العدة:أما 
لوماتاخلاطبأثناءلىماسوفيتمبيانذلكالحقا.ولكناإلمجاععألهنااثبتةابلكتابالسنةو

 .(7)،فإهناليسعليهاأيةعدةتعتدهاطبةاخل 
 نشقاق:حالة وقوع االريق بينهما من حيث التف

                                                           

.32:اآليةسورةاإلسراء،(1)
،رقماحلديث:1ط،كتاباحلدود،اببقوله:الذيناليدعونمعهللاإاله،1،ط هصحيحيفالبخاريأخرجه(2) 
(4761.)6/109.
.61-160/،ص2،طاإلمجاع (ابناملنذر،3)
.4/200،د.ط،الشرح الصغري،الدرديرأمحد(4)

(.2112)رقماحلديث:،4/428،،مرياثولدالزانإبطالماجاءيف:ابب،2ط،سنن الرتمذي،يفالرتمذيأخرجه(5) 
.3،1/528،ط(صحيح اجلامع الصغري وزايدته )الفتح الكبرييفاأللباين.)قالاأللباين:صحيح

،بنالزانيةمنهماامرياثابناملالعنةو:اببد.ط،،ألخبارنيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى ا،الشوكاين(6)
6/127.

.1،5/231،طاألم مع املزيناإلمامالشافعي،(7)
.3/103لوفصولالالئيملحيضن،ئمسا،د.ط،ابب:الكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبل،املقدسيبنقدامةا
.488/د.ط،ص،لة ابن أيب زيدالقريواينداين شرح رساالالثمر صاحلاآليب،
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مست بينهما الزوجية العالقة جيعل ما الزوجني بني وقع طرقإذا عدة الشارع وضع وقد حيلة،
ألال ابلطالق، إما الفسخنفصالبينهما، أو (1)وابخللع أما وقعبنيىف. إذا فإنه اخلاطباخلطبة

رتاجعالسوءالتفاهموالذيسببعدممواصلةرحلتهمااخلطبية،فإنهميكنأليالطرفنيواملخطوبة
كما،وبدوناعتباركوهنايفاحليضأمالابلقولأوبقطعاإلتصال،ومندونأيةصيغةتفيدذلك

.(2)يفالنكاح
 تفريق بينهما من حيث حتديد ما حيل النظر إليه:ال
زالنظرإىلوجيأمااملخطوبةاملنكوحةمنقبلانكحهاإىلمافوقاليدوالوجهبالخالف.لنظرحي

.(3)فقطاملخطوبةملنأرادالتزويجمنهاوجهوكفي
 التفريق بينهما من حيث جواز تعدد الرجال على املرأة:

كماسبقبيانذلك،وهذايعينحترميتعدداألزواجعلىالزوجةاملرأةاملنكوحةطبةإذاكانحراماخ 
وقدنقلعن.(4)النكاحمنليةاخبشرطأنتكونجائزمرأةاتعدداخلطابعلىلكنو.الواحدة
 يفأولقوله،(أسهل املدارك) يفكتابه: الكشناوي،أيببكر امرأة أنخيطبوا يباحللجماعة أنه :
.(5)قبلركوهناأووليهاإىلأحدمناخلطابأمرها

نإلورمدينةتعرف ف:اعر واأل اتالعادأما من حيث  بنيالنكاحاجلليالفرقأنهناكوأعرافها
كالتاىل:اطبةوبياهنواخل 

 التفريق بينهما من حيث بقاء البنت أو انتقاهلا إىل أسرة أخرى:
َلو ر يتمعاجمليثبتأنالنكاحإذامتىفهذاعرفإنال ،فإنالبنتالىتمتتزوجيهاتنتقلمنبيتاإل 

اجلديد زوجها إىلبيتأسرة اخاللأربعوعشرينساعةأسرهتا أما وهيتبقىىفبيت. ملخطوبة
                                                           

 .327د.ط،ص/،يف الشربعة اإلسالمية أحكام األحوال الشخصيةاتج،عبدالرمحن(1)
.9د.ط،ص/،يف الشربعة اإلسالمية أحكام األحوال الشخصيةاتج،عبدالرمحن(2)
.2/34،ظرإىلاملخطوبةفصليفالن،2،طاملهذب يف فقه اإلمام الشافعيأبوإسحاق،،الشريازي(3)
.4/191،.طدفرع،:،ابب1،طلذخريةاالقرايف،
.107ص/،كتابالنكاحد.ط،ابب:،رشاد السالكإ،البغداديابنعسكر
.1،2/69ط،أسهل املدارك شرح إرشاد السالك يف فقه إمام األئمة مالك،الكشناويأبوبكر
.5/376د.ط،الفصلالرابع،يفاخلطبة،،د.ط،نيروضة الطالبني وعمدة املفت،النووي(4)
.69-1،2/68ط،أسهل املدارك شرح إرشاد السالك يف فقه إمام األئمة مالك الكشناوي،أبوبكر(5)



75 

،كمايفعادةمدينةطبةأوقبلهايفالغالب،إاليفحالةمحلهاأثناءاخل حلنيتزوجيهاخلاطبهاأسرهتا
.إلورن

 ينهما من حيث املسميات:التفريق ب
فرق اجملتمع والنكاحوإن اخل طبة االبني اطالق خالل عليهمامن املتبينني ىف.مسني واملخطوبة

تمنكاحهايأياملرأةالىتملAFESONA(أَفَوي َسو انَةاحملليةاليوربويةهي)صطالحهذااجملتمعابللغا
فقط. خوطبت بل بعد أما عقد الزواج يطبينهما ابىعللق أيIYAWO(إ اَيَوو )سماملخطوبة

يتإىلوبعدهذاالبيانأنعرفا.ومنهنايتبنيلناأنهناكالفوارقبنياخلطبةوالنكاحشرعاوالزوجة.
.فوائدهابيان

كنتعند:هريرةقالوأبولستبديلةللنكاح،ملارواهتاخل طبةلنا،ملاهلامنالفوائد،وقدشرع
سلمفأاتهرجلفأخربهأنهتزوجامرأةمناألنصارفقاللهرسولهللاصلىهللاوعليهالنيبصلىهللا

.(1)سلمأنظرتإليها؟قالالقالفاذهبفانظرإليهافإنيفأعنياألنصارشيئاوعليه
بلوأنالوجه الداللة: إىلمنيريدنكاحاملرأة احلديثعلىتقدميالنظر إىلمادلهذا ينظر

نهيعجبهامنالرجلماوجيوزللمرأةإذاأرادتأنتتزوجبرجلأنتنظرإليهأل.هوالكفنيوىالوجس
يثإىلعدةالفوائدومنها:ميكنتوزيعمفهومهذااحلدو.وهذامبدأفوائدها(2)يعجبالرجلمنها

اجتماعية،وإليكمبياهناابلتفصيل:فوائددينيةو
 لناحية الدينية: ا

الن أووهذه ملاهلا ألربع املرأة وسلم"تنكح صلىهللاعليه املسلمنيلقوله ىفحياة جدا مهمة احية
.(3)لنسبهاأوجلماهلاأولدينهافاظفربذاتالدينتربتيداك"

واملال،واحلسباجلمالمنها:تدفعإىلالزواج؛دلهذااحلديثعلىأنهناكأموراوجه الداللة: 
قدو.(4)إليهأمورأخرىحسنةتفيضأوالدين؛ألنالدينإذاوجدواألمرهولكناملهميف.والدين

                                                           

 2/1040(،74كتابالنكاح،اببندبالنظرإىلوجهاملرأة،د.ط،رقماحلديث:)،هصحيحيفهمسلمأخرج(1)
.4،3/112،طشرح بلوغ املرام، من مجع أدلة األحكام السالم سبل الصنعاين،(2)

.7/7(،5090،رقماحلديث:)1طاإلكفاءيفالدين،ابب،كتابالنكاح،صحيحهيفالبخاريهأخرج(3) 
.2/1086(،53كتابالنكاح،ابباستحبابنكاحذاتالدين،رقماحلديث:)،د.ط،هصحيحيفهمسلمأخرج
.4/173،اببماجاءفيمنترضونهدينهفزوجواهد.ط،،حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي ،أبوالعالباركفورىامل(4)
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إذاخطبوهومارواهأبوهريرة:"أمهيةالدين،والذييشريإىلمعرفةمدى،ورداحلديثاآلخر
.(1)"واتكنفتنةىفاألرضوفسادعريضهإنملتفعلمنترضوندينهوخلقهفزوجوإليكم

فيهدليلعلىاعتبارويفاحلياةالزوجية،احلسناخللقديثعلىأمهيةالدينو:دلاحلوجه الداللة
تقريربلهووهذاواضح،طبةلصفتنيغالباإالابخل والميكنالتعرفعلىاالكفاءةيفالدينواخللق

 .(2)شرعي
:جتماعيةالناحية اال

 اخلاطب، جانب ويتضحمن اليتللخاطب اجلهة جليا له تيبدو نتمى قداملخطوبةإليها كما .
.ابلعكسو.يللمرأةطبةاجلانباخللقيواخل لقتكشفهذهاخل 

.(3)كماتقدمىفاحلديثخطوبةأنخيطبهذهاملحدجيوزألالألنهواخل طبةضمانللخاطب؛
.عقد النكاح على احلمل من الزان يف لألحكام الفقهية إ ل و ر ن  مدينة خمالفات أهل املطلب الثاين: 

 مخمالفاهتو  عقد النكاح على احلمل من الزان يف إ ل و ر ن  مدينة أهل  واقع املسألة الفقهي يف نظرة
 :فيه لألحكام الفقهية

وأعرافهاالنظرةإىلعقدالنكاحعلىاحلملمنالزانأمراالإ َلو ر ن أهلأصبحتعادةمنعادات
وتعودهذهالعادةاحلملجيعلهحالالوشرعيا.أنهمبجردامتامالعقدعلىهذاويعاقبعليهشرعا

والعرفإىلعدةعوامل،منها:أتخريعقدالنكاحبعدتقدمياخل طبةحىتيظناخلاطبأنمواقعة
                                                           

3مووووواجووووواءإذاجووووواءكوووووممووووونترضووووووندينوووووهفزوجووووووه،:كتوووووابالنكووووواح،ابب،1،طســـــنن الرتمـــــذييف،الرتموووووذيأخرجوووووه(1)
(1084رقماحلديث:)، 386/

ـــــل األوطـــــار يفالقوووووولذكووووورو خولوووووفعبوووووداحلميووووودبووووونسوووووليمانيفهوووووذااحلوووووديثقووووودحوووووولهوووووذااحلوووووديث:"ووكاينلشووووولني
ورواهالليوووووثبووووونسوووووعدعووووونأيبعجوووووالنعووووونالنووووويبصووووولىهللاعليوووووهوآلوووووهوسووووولمقوووووالالبخووووواريوحوووووديثالليوووووثأشوووووبهومليعووووود

ءيفالكفوووواءةيفاببموووواجوووواءموووواجووووا،نيــــل األوطــــار،الشوووووكاين) ".قووووالأبوووووعيسووووى"كموووواقووووالحووووديثعبووووداحلميوووودحمفوظووووا
.(6/189النكاح،د.ط،

.267 /2،6،طإرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل،األلباينقالاأللباين:حديثحسن.)
.6/189،د.ط،نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبارالشوكاين،(2)
رقماحلديث:،1طخيطبمنخطبأخيهحىتينكحأويدع،ال:اببكتابالنكاح،،صحيحهيفالبخاريهأخرج(3)
(5142،)2/202.
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(،"فيؤخرونالزفاف)اإلسالم والتقاليد اجلاهليةيفكتابه)يَلو ر خمطوبتهحالل،كمايقولاإل 
األعياد...وهذاحيملبعضالفتياناملستهرتينواملناسباتالنكاح(حىتيطولاستغاللاخلاطبيف

إىلاإلقدامعلىجرميةخطفالبنتأوالوقوععليهابطريقالزانوإحبالالبنتقبلمتاماملرحلة
هذهالعادةمنالتقاليداجلاهلية.ومنضمنيَلو ر .وقداعترباإل (1)الطويلة)مابعدعقدالنكاح(

أنهذاالعقدجيعلإ َلو ر ن ألعرافعقدالنكاحعلىاحلملمنالزانظنامنجمتمعهذهالعاداتوا
هذااحلملحالال.

وهناكعدةالتساءالتاليتهلاعالقةهبذااملوضوعواليتيفحاجةلإلجابةعنها،منها:
هلعقدالنكاحعلىاحلملمنالزانجيعلمثلهذااحلملشرعيا؟-
ليتدعتإىلانتشارهذهالظاهرة)عادةعقدالنكاحعلىاحلملمنالزان(؟ماهياألسبابا-
وكلهذهالتساؤالتجتيبعنهاي؟ر و لَاإل ىفاجملتمعخاصةالنكاحلهسلبياتهعقدحلملقبلهل-

هذهالدراسةيفهذهاجلزئية،إنشاءهللا.
حكم عقد النكاح على احلمل: 

َواَلتَوع ز ُموا ...}تعاىلهللاحمرما،لقولهالوفاةالطالقأوعدةاملعتدةىفعدةزواجعلىاحلاملسواءإنال

ُلَغال ك َتاُبَأَجَلهُ َحىتََّيَوبو  َكاح 
َدَةالن    .(2){...ُعق 

امل،كمايفهذهاآلية:ألهنغريهازواجاملعتدةسواءحاماًلأوعلىحترميتهذهاآليةدلوجه الداللة:
قولهبيانهسبحانهوتعاىليفآيةأخرىجوازطالقاحلاملبل،)3)غرياحلاملتدةاحلاملوتفرقينباملع

َأَجُلُهنَّأَنَيَضع َنمَح َلُهنَّ...}تعاىل: َال   . )4({...َوالالَّئ يملَ حيَ ض َنَوأُو اَلُتاأَلمح 
ودلتهذوجه الداللة: احلواملبقوهلا: علىختصيصمدة اآلية لهنانقضاءألمحالأجأوالتاه

.(5)عنهنأزواجهنأنيضعنمحلهنعدهتنمطلقاتأومتوىف

                                                           

.133-132د.ط،ص/،االسالم والتقاليد اجلاهليةاإللوري،آدم،(1)
.235اآلية،سورةالبقرة(2)
.51د.ط،ص/،اإلمامني اجلليلني القرآن الكرمي، وهبامشه، تفسري،والسيوطي،احمللي(3)
.2/1026،د.ط،شعراويتفسري ال،الشعراوي
 .4اآلية،سورةالطالق(4)
.743صد.ط،،اإلمامني اجلليلني القرآن الكرمي، وهبامشه، تفسري،والسيوطي،(احمللي5)
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منغريكوهنايف،ودعىمسؤليةهذااحلمليانفسالرجلالذلحلملعقدالنكاحعلىاماكونأ
آراءهؤالءالفقهاءسوقنووهذاهوحملاخلالفعندالفقهاء.هيأيضاغرياملنكوحةوالعدة،

ابإلجياز.
بعدمصحةعقدالنكاحعلىاحلملسواءمن:بعضالفقهاءقالواقول األول، عدم الصحة: ال

بناو.(1)(احلاوي الكبري)يفكتابه:،املاروديممنهو.منغريكوهنايفالعدةوالرجلأومنغريه،
.(3)(لدقائقالبحر الرائق شرح كنز ا)يفكتابه:ابنجنيم،و.(2)(الكايف)يفكتابه:املقدسي،قدامة

يفبنعبدالرب،اممنهو،صحةعقدالنكاحعلىاحلمليرىبعضهم القول الثاين، صحة العقد:
.(5)(روضة الطالبني وعمدة املفتني)يفكتابه:،النوويو.(4)(االستذكار)كتابه:

علىمنالزان.وكانتخالفاهتممنصبةعقدالنكاحعلىاحلملحولالفقهاءبعضهذههيأقوالو
منالزان،وليستعلىموقفاحلملمنكونهقديتحولمناحلملمنالزانصحةالعقدعلىاحلمل

مدينة يعتقدبعضعلماء فيها.إ َلو ر ن إىلاحلملالشرعيبعدالعقدعليه،كما ،حىتأصبحعادة
زالاحلملمنالزان،لكوناخلطبةليستابلنكاح،كماسبقبيانذلك.واحلملما

 : إ ل و ر ن  يف جمتمع  سلبيات احلمل من الزان
:،منهالهسلبياتهىفاجملتمعمنالزانواحلمل

*كثرةالزانبالحدود
*كثرةأوالدالزانىفاجملتمع

منها.مرأةبدعوىالزواجمثبعدالدخوليفرأيميكنأليرجلأنيدخلاب:*تذليلاملرأة
.هتمامابألوالد*قلةاال
.يذكرهتمامأبسرةالفتاة،ألهناحصلعليهابالتعباال*قلة
ألبوين.األوالدمنالزانلشتعالانرالفتنةلكثرةعقوقا*

                                                           

القولفيمن،1،طاحلاوي الكبري فقه مذهب اإلمام الشافعي رضي هللا عنه، شرح خمتصر املزينأبواحلسن،املارودي،(1)
.9/191،اآلابءجيبإعفاعهمن

.3/318،د.ط،الكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبل املقدسي،بنقدامةا(2)
.4/155يفالعدةفيماترتبتيفالوجودعلىالفرقة،:ابب،2،طالبحر الرائق شرح كنز الدقائقابنجنيم،(3)
.24/115،ةماجاءيفاملغتصب:ابب،د.ط،االستذكاربنعبدالرب،ا(4)
.352-6/351،فصلاملعتاداتأصناف،د.ط،روضة الطالبني وعمدة املفتني،النووي(5)
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.هتمامهبملقلةاالبالرعايةيفالشوارع*كثرةهؤالءاألوالد
وعدماستعدادهنللحملمسبقا.اتاحلمللصغرسنهنو*كثرةموتذ

حاالتالطالق كثرة منألن؛* لقلةاحاالتاحلملقبلالزوكثريا الطالق، يكونيفالنهاية ج،
.(1)خرباهتمحلياةالزوجية

ىف هذا من الزان حلمل او  اعتبار اخلطبة نكاحانتشار هذه الظاهرة )اسباب الىت أدت إىل األ
 (اجملتمع

الزانيفجمتمعسلبياتاحلملمنذكرووبعدعرضالفوائداليتمنأجلهاشرعتلناهذهاخل طبة،
عادةوعرفا،وهباكثراحلملمنالزانيفنعرضاألسبابالكامنةوراءاعتباراخل ،إ َلو ر ن  طبةنكاحا

منها:،نتشارهذهالظاهرةاسبابالىتأدتإىلاألوهناكعدةهذهاملدينة.
 انحية اآلابء:

بعضاأمااليومفإنكثري ونفنائهم.واآلابءيرونأبنائهميستضيإلرضاءأبمسؤلياهتممناآلابءتركوا
ليالوهنارا حي،الفتياتاألجنبياتىفغرفهم ما متاًما يعرفون سيحدثبينهموهم ومع؛دثوماذا

يقولاألب،حدهمبنأافإذامحلتفتاةمن،واليزجروهنموالمينعوهنم.عنهمذلكيغضونأبصارهم
ويفضلونالتزويجمرأتكوالتنكرمحلها"اأصبحتفإهناقد)احلمل("قدعرفتأنهذاسيحدث

 .(2)علىاحلمل
 األمهات: انحية

أصبحتمنعاداتبعضاألمهاتأنيطلنبمنبناهتن،خاصةإذاكنمنالعفيفاتأبنخيرجن
.(3)ىفطلبأصدقاءألنفسهن

نهمميكنأنرجال،وهيالتعرفأيواحدمالزانمنعددالكمحاالتتكوناملرأةقدمحلتمنو
 أاب القيامة..ا،لولدهيكون إىليوم وضعته هي لو أبوته يدعى من هي جتد ال املرأةوقد وأسرة
ممايشبهمنالزانإحباهلاأبنهسببأنترافقتلكاملرأةإىلرجلتدعىإىل(تكونمضطرة)احلامل

                                                           

م،د.ص.2013يناير2،ا(TRIBUNE)صحيفةنيجريية(1)
اتَمدرسابملدرسةالثانويةالواعظو،اَبُرو ابَبكريبأبالشيخاملقابلةمع(2) أب  َي  .2015ينايرAkere biata،23 َأَكري 
/16/10(،إذاعةواليةكوارا،إلورن،اهلدايةرانجمهاالدييناألسبوعي،)ب،اهلدايةخدجيةعبدالسالم،املعروفةحباجة(3)

2015.)
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اجلاهلية يف البغااي العالق(1)بنكاح تلك رجل ينكر وقد اجلنسية،. ة األمر يصل إىلأخرياحىت
املطاف هناية وىف أمام،احملكمة. يعرتفالرجل احلمل(2)...احملكمةقد على يعقدون جيعلهم مما

.ابلالمباالتمعتقدينأنهذاالعقدقدغريحالاحلملمنحرامإىلحالل
:كثرة الفقر ىف اجملتمع

لمنالزان،كثرةالفقراليتتعودإىلارتفاعظاهرةجعلاخلطبةنكاحاوكثرةاحلممناألسبابوراءنإ
قدساهمىفتزايدهذهالظاهرة،ألنبعضأسرة.عندعقدالنكاح)أيجهازالنكاح(املتطلبات

آنذك،وهوالرجلليطيقهاالزواجالغايل،والذىقدالاملرأةتطلبعندعقدالنكاحبعضجهاز
مادامقد،معاملرأةالشرعية،فيفضلأنيقيمالعالقةغريضلهمنفصربًاحىتيغنيههللاايستطيععليه

.وهلذاأيتىاحلملقبلالزواجالتكليف،ااخلطبةليسفيهخطبهامنأسرهتا.و
:عناد بعض أولياء أمور املرأة

نبعضاألسرتفضلحتديدموعدلعقدالنكاحاجلماعيلبناهتا.والذيقداليليبرغباتمنيريدإ
أيتىاحلملقبلالزواجاحقبلذلكاملوعد.عقدالنك أوبدوهنا)اخلطبة(وهلذا أييفبعدخطبتها
 مزواجاخلاطبمنبنتهماملخطوبة.حالةرفضه

أسرهتا: الزواج حتت ظلعقد حترمي عادة إسكان املرأة بعد 
يتأسرهتاملدةيتمعقدالنكاح،علىأنتبقىالفتاةىفبأن:يريدالطرفان)اخلاطبواملخطوبةقد

أعرافهذااجملتمعاإللوري،ترىمثلهذاماعاداتو.أنفسهسلكييكو  نالعرييسريةبعدالزواج
لألسرة بقولهوخمالفاللعادةوحراماشرعااإلسكانعندأسرهتاخاللهذهاملدة،عارًا .وقداستدلوا

د كُ:تعاىل َحي ُثَسَكنُتمم  نُوج  م ن  ك ُنوُهنَّ مرأنهللاتعاىلأ،هذهاآليةمنوقالواأبناملقصود.(3){...م }َأس 

                                                           

) أمهية النكاح يف بعنوانطالبالدكتوراة،اجلامعةاإلسالمية،قسمالشريعة،يفحماضرتهاليتألقاها،شعبانمصطفى(1)
،واليةإ َلو ر ن ،مدينةOkemale(أَو َكي َمايَل،يفمنطقة)Koro(َكو َرو مناسبةحفلةالزفافاليتأقيمتيفحارة)يفاإلسالم(

،يفبرانمجديين2015-8-3أذيعتهذهاحملاضرةعلىإذاعةواليةكوارا،بتاريخو.2015-07-30،نيجرياي.ارَاُكوَ
اإلمام.اَل(بني َوواَل)أَو المس)املناسبات(لألستاذعبدال

.2،14/237ط،البيان والتحصيل والشرح ،بنرشداحلفيدا)2)
َنو َبجيالدينمجال

.2،2/586،طاللباب يف اجلمع بني السنة والكتاب،امل
.6اآلية،سورةالطالق(3)
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 ليسمنإباألزواج هنا ومن دائما. هبا متوجدين أي يسكنوهنا الىت األماكن ىف زوجاهتم سكان
 الشريعةأنتسكنالفتاةبعدزواجهاىفبيتأسرهتا.

،اليتاستدلواهباشرعا.فاآليةئزجالفتاةيفبيتأسرهتابعدالزواجسكاناإو،واألمرليسكذلك
.(1)علىوجوبإسكاناملطلقةأثناءالعدةتحدثيألنسياقاآلية؛هباستداللاالليستىفحمل
ألن":،أنإسكانالزوجيفبيتأبالزوجةمننوعمناملكارمحيثقالاللخميويرىاإلمام

مسكنألبيهاأوأمهاكانكمسكنهاال،وإنسكنهبايفوجهاملكارمةالعادةجاريةأنذلكعلى
.(3)لكنإبذنالزوج(2)شيءهلما

إيلنيفحكمخروجالزوجةمنبيتالزوجيةبغريإذنالزوجوويكأماإذاكانتإقامتهابدونإذنه،
وحراما شرعي غري خروجها ويكون إذنه، بغري مكان (4)أي أعلم. النظرة إىل *.ابلصوابوهللا

:غايل يف اجملتمع الرجال كشيء
ينظرنإىلالرجالكشيءغايل،وأنهإذا،أنبناتاليومىفهذااجملتمعاإللوري؛ومنهذهاألسباب

":لوقالرجلومليستسلمنإلرادهتمفإهننقدالجيدنمنيتزوجهبنأوجيدنرجااًليناسبوهنن.
.(5)أريداحلملقبلالزواج"فإناملرأةتوافقعلىإرادته

أب:أشرار الناس هلم القوة الشيطانيةوجود   الزعم هناك الشيطانيةن القوة الناسهلم لو،أشرار
.خفيةألسبابتزوجتالفتاةقبلاحلمل،فإنهؤالءاألشرارمينعوهنامناحلمل

 جمتمعاحملضةاخلرافاتمنوهذه إسالميإ َلو ر ن ألن فإنالذىجمتمع وقضائه. هللا بقدر يؤمن
جيعلمنيشاءوألنهللاهويرزقمنيشاءابألوالد؛ستغفارملثلهذهاخلرافاتحيتاجإىلاالعتقاداإل

                                                           

.231ص/،1،طاجلامع الصغري وشرحه النافع الكبري،أبوعبدهللا،الشيباين(1)
.4/8،كتابالطالق،ابب:3ط،االختيار لتعليل املختارعبدهللااملوصلي،
.9/24،التريدأنتسكنمعأهلزوجهاد.ط،،اخلالصة يف فقه األقليات،عليانيف
 .1/233،د.ط،فتاوى ابن عليش،ابنعليش(2)
.4/74،اعدتنفقةأوكسوةيفماضيةفرع،ابب:1،طعلى حل ألفاظ فتح العني إعانة الطالبني بنشطا،ا(3)

.1/611،صالةاجلماعة:ابب،د.ط،مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى،الرحيباين(4)
.211صد.ط،،يف الشريعة اإلسالمية احكام االحوال الشخصيةاتج،عبدالرمحن

م2015يوليو،24،النيجرييةارَاُكوَ،واليةإ َلو ر ن ،طالبةيفكليةالرتبية، )Temitopeتَوو يَب م تَوي )حسنبنتقدرةهللامقابلةمع(5)
.
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هللاتعاىل قال كما عقيًما. َيَشاء: ل َمن َويَوَهُب إ اَناًث َيَشاء ل َمن  يَوَهُب َيَشاء َما خَي ُلُق َواأَلر ض  السََّماَوات  ُمل ُك }ّلل َّ 

.(1)الذُُّكور{
بنات.ويعطيمنابليرزقمنيشاءمنالناسعلىأنهللاهوالذيدلتهذهاآلية :داللةوجه ال
جيعلمنيشاءعقيماً:أياليلدوالشيئتهأنمكماأنمنجيعلهمذكوراًوإاناثً.أولذكور.ابيشاء
وسلمعنابنعباس،قال:كنتخلفرسولهللاصلىهللاعليه،ويفاحلديثالنبوي.(2)يولدله

احفظهللاحيفظك،احفظهللاجتدهجتاهك،إذاسألتايغالمإينأعلمككلمات،»يوما،فقال:
فاسألهللا،وإذااستعنتفاستعنابهلل،واعلمأناألمةلواجتمعتعلىأنينفعوكبشيءملينفعوك

قدكتبههللاإالبشيءقدكتبههللالك،ولواجتمعواعلىأنيضروكبشيءمليضروكإالبشيء
.(3)«عليك،رفعتاألقالموجفتالصحف

تفويضويفمراقبةهللا،ومراعاةحقوقه،كامنعظيمالصلاألعلىأنهذااحلديثدلوجه الداللة:
قائدانكماأمرانهللاأيضابتصحيحع.(4)،والتوكلعليه،وعجزاخلالئقكلَّهموافتقارهمإليهإليهألمرا
َكآفًَّة:،يقولهللاتعاىلنبذخطواتالشيطانوكافةاإلسالميفابلدخولو ل م  الس   }اَيأَيوَُّهاالَّذ يَنآَمُنوا اد ُخُلوا يف 

مُّب ني{ َعُدوٌّ إ نَُّهَلُكم  الشَّي طَان   ..(5) َواَلتَوتَّب ُعوا ُخطَُوات 
يفإىلالدخولديًنا،ًياورسوالهللراًبومبحمدنبالذينآمنواابدلتهذهاآليةعلىدعوة:وجه الداللة

مجيعشرائعاإلسالم،عاملنيَبميعأحكامه،والترتكوامنهاشيًئا،والتتبعواطرقالشيطانفيما
عتقادمنضمنهذهاملعاصي،االويدعوكمإليهمناملعاصي.إنهلكمعدوظاهرالعداوةفاحذروه.

                                                           

.49اآلية،سورةالشورى(1)
.4/621سورةالشورى،،ابب:5ط،أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري،اجلزائريأبوبكر(2)
وقال:حسنصحيح.(،2516يث:).رقماحلد2،4/667،ط5،الرتمذي سننيف،الرتمذيأخرجه(3)

-3/541احلاكم)و(1/314القطعةطرقأخرىعنهعندأيبنعيميف"احللية")هلذهوصحيح.هوإسناد:األلباينقال
(381 /5،السلسلة الصحيحة الكاملة،األلباين).89/1-88/2عبدبنمحيديف"املنتخبمناملسند")و(542
(1318 /2، صحيح اجلامع الصغري وزايدته )الفتح الكبري( اجلامع،ايناأللبو)
.1/61املراقبة،،:ابب،1،طتطريز رايض الصاحلنيفيصلاحلرميلي،(4)
،التحفة الرابنية يف شرح األربعني حديثا النووية ومعها شرح األحاديث اليت زادها ابن رجب احلنبلي،األنصاريإمساعيل

 .1،ص/د.ط
.208اآلية،سورةالبقرة(5)
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.ويبدوأن(1)يعدكفرًاوشرًكا،فهذاعطاءالولدإأبنهناكمنهوأقوىمنهللاسبحانهىفمنعو
 .كفريةالغالبيةالستوردتإىلاملدينةمنالبلداناجملاورةذاتارافاتمنالعقائدالباطلةالىتهذهاخل

:قتداء ابملسيحينياال
اليفهذااجملتمعألنأغلبيةاملسيحيني؛املسلمنيابملسحينيقتداءبعضومنضمنهذهاألسباب،ا

َماتَوو َشو يقول.تقدمياحلملعلىالزواجيرونالبأسيف َأو  "إناملسيحينياليروناإلتيان(2)َسن َدي 
عرتفاملدعيببنوتها،إذابولدالزانالزانمنولدالذيعاراكمااليرونالولدابلولدقبلعقدالزواج

و"إايه . )"أضاف، كنيسة مثل بعضالكنائساألخرى هناك الوأنغلكا(أن )الكاثوليك( كنيسة
 عليهتشدد تعقد بل احلمل، هذا مثل وتعتربعلى شرعيا، ولدا )تواس."الولد (َسن َدي ثن
Sunday(أيكووا)كنيسةECWAهناتطلبقبلعقدالنكاحابلتقريرالطيبالرمسي،أبظاهرةالهذهمن

إذاوجدتأهناحاملاليتمتزوجيهاو.ملتأكدمنخلواملرأةمناحلتل،يقدمإليهامنطريفالزواج
سةيفاليومالذييتمعقدأماماحلاضرينيفالكنياملتزوجانبعدالوضعتعاتبوإالبعدوضعمحلها.

ولداشرعيا.ويصريهذاالولد،عقدالزواجبينهماوبعدهذاالعتابيتم.الزواج
سئل) ما َسن َدي وعند )Sundayأسباب من إنكان لتفاديمشكلةعما النكاحهي قبل احلمل

.؟يفعقيدتكمكتشافهااليتالميكنالطالقألجلهبعدالعقم،واليتقدحتدثبعدالزواجو
،ألنعقيدهتمالتؤمنبطالقراءاتإنهالميكنهاستبعادمثلهذهاهل"وردسنيديبقوله:

قدتوعداابلعيشعضهمابعضا،ألهنماملبحيقدفإنالطرفنيمبجردالعو،الزوجةاملرأةلسببعقم
الكنيسةالتسألابلتحدايتاحلياتيةاليومفإنهحيدث،لكن:وقائالوأضاف.الضراءمعايفالسراءو

انتهىكالمه.عنهذاالسبب"
،فإمنايدلعلىمدىأتثراجملتمعاإللورياملسلمببعضهذهاملبادئعلىشيءَسن َدي وإندلكالم

حىتنرىاليومبعض.املعاملةالسيئةة،حيثجندبعضاملسلمنييتعاملونابلبناتبنفساملسيحي

                                                           

.1/267سورةالبقرة،،1،طمعامل التنزيل يف تفسري القرآن = تفسري البغويوي،البغ(1)

.1/187،سورةالبقرة،5ط،أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري،اجلزائريأبوبكر

َماتَوو َشو مقابلةمع(2) بنأَو  ،ارَاُكوَ،بكليةالرتبية،واليةيَوو ُرابَقسمدراساتلغةبسرئيالواضراحملSunday Omotoso َسن َدي 
.م2015سبتمرب،17،إ َلو ر ن 
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األسراملسلمةتشجعبناهتاأوأوالدهاعلىاحلملقبلالنكاحلتأكدمنامكانيةاحلمليفاملستقبل
أيمابعدعقدالزواج.

 :أتخري عقد النكاح بعد تقدمي اخل طبة
مياخل طبةأوإطالةاخل طبةحىتيظناخلاطبأنمواقعةخمطوبتهحالل،أتخريعقدالنكاحبعدتقد

يقولاإل  (،"فيؤخرونالزفاف)النكاح(حىتيطولاإلسالم والتقاليد اجلاهليةيفكتابه)يَلو ر كما
املناسبات اخلاطبيف علىواستغالل إىلاإلقدام املستهرتين بعضالفتيان حيمل وهذا األعياد...

خطفالبنتأوالوقوععليهابطريقالزانوإحبالالبنتقبلمتاماملرحلةالطويلة)مابعدعقدجرمية
(1)النكاح(

الشرعية األدلة والنكاحمنالناحيةووبعدعرضهذه الفوارقبنياخلطبة الفقهاءحولوجود آراء
يتبنيلنا أثناءخطبتهوأنأيعالقةجنسيةبنياخلاطبالشرعية وكذلكاملخطوبة شرعا حمرما ما

ومنخاللعرضاألدلةالشرعيةوأقوالالفقهاءحولحكمعقدالنكاحعلىاحلملمنالزانأبنهال
يقومبهأهلمدبنةإلورنمنويغرياحلملمنحرامإىلحاللإذامتالعقدعليه، يظهرلناأبنما

يوفقناإىلمافيهسعادتنا.هذهالعاداتواألعرافتعدأمراخمالفالألحكامالفقهية.وهللا
  

                                                           

.133-132د.ط،ص/،االسالم والتقاليد اجلاهليةاإللوري،آدم،(1)
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الطالقبعض قضااي يف  لألحكام الفقهية إ ل و ر ن  مدينة خمالفات أهل :ملطلب الثالثا
 يف الطالق: إ ل و ر ن   يف جمتمع مدينة واقع املسألة الفقهي

و إ َلو ر ن مدينة شتهرتببعضالعاداتاقد لألحكام يتعلقابلطالقماملخالفة فيما مانهاالفقهية
يتعلقَبانباحملاكم ما ومنها املطلقة. يتعلقَبانبالزوجة ما ومنها يتعلقَبانبالزوجالطالق.

:إ َلو ر ن الشرعيةيفمدينة
 الزوجة وأسرهتا: من جانب

وبدونإذنزوجهابدونالطالقخروجاملرأةمنبيتالزوجية،-1
كماحملكمةابلتفريقبينهماعدمعودةاملطلقةإىلبيتالزوجيةللعدةبعدح-2
انتقالاملطلقةاملعتدةلسكنمعرجلآخرأجنيب-3
طالقااعتبارإرسالورقةطلباحلضورللزوج-4

 أما من جانب الزوج
التأكدمنطهراملطلقةترك-1
معبقائهايفعصمةالزوجيةمرتنيكثرمنأتكراركلمةالطالقعلىاملطلقة-2

 أما جانب احملاكم
ثالثةأشهرعلىكلاملطلقاتمنغرياحلوامل(1)عميمعدةت-1
عدمتوضيحنوعيةالتفريقبنيطريفالنزاعمنكونهطالقاأوخلعا-2
عدمالتأكدمنكونالزوجةيفاحليض-3
تركذكرضرورةتعداداملطلقةيفمسكنالزوجية-4
 هذهكو األعرافوالعاداتل لألحكام تباعاستتمالفقهيةاملخالفة بتودراستها نبدأ عريفلكن

 قملاهلاعالقةهبذاالبحث:الطال
 تعريف الطالق لغة وشرعا:

                                                           

لتاج واإلكليل ا يوسفالغرانطي،)هيمدةمنعالنكاحلفسخأوموتالزوجأوطالقه:العدة شرعا(1)
شرح اخلرشي،.3،11/411ط،مواهب اجلليل يف شرح خمتصر الشيخ خليل احلطاب،.1،6/204ط،ملختصر خليل

هي:مدةمعينةشرعاملنعاملطلقةاملدخولهباواملتويفعنهامن(.أو13/223د.ط،،خمتصر خليل
(.6/29د.ط،،)بلغة السالك ألقرب املسالك(حاشية الصاوي على الشرح الصغري)أمحدالصاوي،النكاح
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أي:املرأة(طلقت)استعرياومنه.إزالةالقيدوالتخليةأو(1)(اإلرسال)و(الرت  ك)مبَع ن:لغة الطالق
.(2)خليتهافهيطالق
رفعالقيد:تعريفاتوإليكمبعضمنها،هوالطالقبعدةالالفقهاءوقدعرف:أما الطالق شرعا

وقدثبتتمشروعيةالطالق(7)الذيهوقيد(6)النكاح(5)اَلُةم ل كٍأوهو:إز.(4)ابلنكاحشرعا(3)الثابث
.(10)واإلمجاع(9)والسنة.(8(ابلكتاب

 اجلانب األول، الزوجة وأسرهتا:
:جهاوبدون إذن زو  بدون الطالق خروج املرأة من بيت الزوجية،-1

حازمةكلوهيإذاشعرتالزوجةابلظلمأوغريهمنقبلزوجها،تفضلأنخترجمنبيتالزوجية،
قلتإليهتذهبإىلتناومناملكانالذى.بيتأسرهتاأوإىلمكانجمهولأمتعتهامتوجهةإماعائدةإىل

                                                           

.5/101،د.طوالقافمعا،كتابالطاءوالالم،د.ط،ابب:كتاب العني،الفراهيدي)1)
.4،5/205ط،الصحاح؛ اتج اللغة وصحاح العربية،اجلوهري
.1/355،كتابالنساءابب:،1،طاملخصص ،ابنسيده
.19/225،"طلقمادة:"،1ط،لسان العرب ،بنمنظورا
.26/93،مادة:طلق،2،طعروس من جواهر القاموساتج ال الزبيدي،
.3/16و2/214،مادة:طلق،1،طاحملكم واحمليط األعظمابنسيده،(2)
.19/225"طلق،مادة:"،1،طلسان العرب ،منظورابن

 2،3/252،طالبحر الرائق شرح كنز الدقائق،ابنجنيم(3)

2/218،طمنقحة،)بريوت:دارالفكر،د.ت(،ة رد احملتارتكملة حاشي ،عالءالدينابنعابدين(4)
 1،10/150،طالكبريحلاوي ا،أبواحلسن،املاوردي(5)

.1،2/219،طني احلقائق شرح كنز الدقائقيتبالزعيلي،)6(
5/327،د.ط،مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى ،الرحيباين
 3،3/136ط،يل املختاراالختيار لتعل،املوصليعبدهللا(7)
.1اآلية:جزءمنسورةالطالق(8)
.2/10938(،14رقماحلديث:)د.ط،حترمياحلائضبغريرضثها،:ابب،،كتابالطالق هصحيحيفمسلمهأخرج(9)

.109ص/،2،طاإلمجاع،ابناملنذر(10)
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نتتوجهإىلباألبمنهاأويطلبرتكبيتالزوجيةوقدأيمرهاأبوها.الطالقمنزوجهااحملكمةلطلب
.(1)بلتنتظرردالفعلمنقبلالزوجىفإعطائهاورقةالطالقمناحملكمةاحملكمةتطلبالطالق

 هما:بين تفريقلبعد حكم احملكمة اب عدم عودة املطلقة إىل بيت الزوجية للعدة-2
إىلنرجع،اليخللعابلطالقأوابإنمتاهناءهذهالعالقةالزوجيةسواءكثريمناملطقاتأواملختلعاتو
 .نعدهتامنهنبدأي،لةتمستأجروأوإىلبيهنتأسروإماإىلبينرجعيبلية،زوجالتوبي
 :تدة لسكن مع رجل آخر أجنيبنتقال املطلقة املعا-3

زواجهاتنتقلإىلرجلآخرالذىيريديأناملطلقةأواملختلعةَلو ر ومماأصبحتعادةيفهذااجملتمعاإل 
،والتنتظربنيزوجهااألولوالعدة،وقديزوجهاأثناءعدهتاحبجةأناحملكمةقدفصلتبينهاوهييف

ىفصحبتهاإىلاحملكمةاملطلقةقديكونالرجلالذىيريدزواجاملرأةومنالغريبأن.انتهاءعدهتا
هيمن(2)تطلبالطالق)اخللع(ويفالغالبهوالذييريدمنهاأن.األولطلبالطالقمنزوجهال

 .(4)مثمرافقتههلاإىلمكانمستأجرهلابعدوقوعالطالق(3)زوجها
 :طالقا عتبار إرسال ورقة طلب احلضور للزوجا-4

                                                           

،لوالية،عبدالواحد،رئيسقسماللغةالعربيةُكوَُكوالَأَمقابلةمع(1) م.2015مارس،4النيجريية،ارَا()ُكوَكليةالرتبيةإ َلو ر ن 
،3،طاالختيار لتعليل املختارعبدهللااملوصلي،)،وإزالةغريهابفتحهاابملالإزالةالزوجيةهو:اخللع شرعا(2)

.(122/ص،د.ط،إرشاد السالك ،البغداديابنعسكر،)طالقبعوض:أوهو:.(3/171كتابالطالق،ابب:
الذىتطلباإلختالعمنه.(3) لزوجها تقضىاحملكمةأبنتدفعاملرأةمهرها حيدثعندما املرأةالوهذا مثلهذه وعادة

منقدخطبهاوهييفبيتزوجهااألول.وضمنهلابدفعهذاالتعويضقبلتطلباإلختالعمنزوجهاإالإذاوجدتمسبقا
وىفحالةحكماحملكمةبدفعهذاالتعويضلزوجها.فإناخلاطبوإبرشادهتطلباملرأةاخللعمنزوجهاإقدامهاعلىذلك.وهذا

وىفبعض احملكمة. وبعدحكم املرأة أن ىفاألمر والغريبأيضا لزوجها املطلوبودفعها املال الذىيعطياملرأة اخلاطبهو
.ىلمسكنهاالذىإماأجرهلهأوأعدهلهاخلاطبوهيتعتدهناكاحلاالتفإهناأياملرأةاملختلفةتذهبمعاخلاطبإ

يفمناسبةحفلةالزفافاليتأقيمت(أسباب نشوب اخلالفات بعد الزواج)بعنوانيفحماضرتهاليتألقاهاحيي،(دمنيدوك،4)
أذيعتو.2015-07-30،نيجرياي.ارَاُكوَمدينةإلورن،والية،Okemale(أَو َكي َمايَل ،يفمنطقة) Koroيفحارة)كورو(

)املناسبات(لألستاذعبدالشالم،يفبرانمجديين2015-8-3،بتاريخالنيجرييةارَاُكوَهذهاحملاضرةعلىإذاعةوالية
اإلمام.اَلي َوواَلأَو 
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اليتتقوماحملكمةبتقدميهاإىلالزوجبناءاعلىرفعالدعوة(الدعوة)ورقةوغالبماتعتربالزوجةأن
َجاإ َوي )ةابللغةاحملليةبطلبالزوجة،املعروف هيمبثابةطالقهامنزوجها،ومنهناتبدأ،jija we(ج 

 .(1)يفنظرطلبرجلآخرللزواجمنها
 :أما من جانب الزوج

إنالعادةالسائدةيفهذااجملتمعاإللوريهيأنكثريامناألزواج التأكد من طهر املطلقة:ترك -1
نكونهذهالزوجاتيفاحليضأمال.بليطلقكلزوجزوجتهمنالذينيطلقونزوجاهتماليراعو

 هييففرتةاحليضأمال.هلغريالتأكد
 :مع بقائها يف عصمة الزوجيةمرتني كثر من ألمة الطالق على املطلقة تكرار ك-2
تنتهىيطلقالرجلإمرأتهوخيرجهامنبيتهلسببالنشوزمثاًلإىلبيتأسرهتاووىفبعضاحلاالت،

هناك. الصلحبنيالزوجواملطلعدهتا يتم ومث الذىطلقها إىلزوجها وترجع نكاحبقة دونعقد
.،ويتمالصلحمثترجعإليهتنيعملأكثرمنمراالكررهذت.ويجديد

 : ومن جانب احملاكم
:منهامهمىفمتسكالناسهبذهالعاداتهلادورالشرعيةفإناحملاكم

فأغلبيةاحملاكميفمدينةإلورنعندأشهر على كل املطلقات من غري احلوامل: تعميم عدة ثالثة-1
نطقهابكلمةالطالقأواخللع،فإهناحتكممباشرةعلىاملطلقةعدةثالثةأشهر،سواءاملطلقةمن

حتيضأمال.
 يف النزاع من كونه طالقا أو خلعا:عدم توضيح نوعية التفريق بني طر -2

الذييقبلالرجعة؟هلهوالتفريقمننوعالتبنيعندنطقهاابلتفريقأياحملاكمهذهإنأغلبية
مهرجديدكاخللعأوالبائنبينونةصغرى.وإالبعدعقدجديدالذىاليقبلالرجعةكالطالق،أم

تركالتفاصيلحوهلاجيعلهذهالعادةمستمرةوكالبائنبينونةكربى.، أوإىلعقدجديدلرجلجديد
بنيأوساطاجملتمعاإللوري.وأيوقتمتالصلحبينهماترجعإليهبدوناملراعاةالشرعية.

                                                           

كمةإىلالزوجبناًءاعلىطلبالزوجةوهيعبارةعنطلب.وهذهالورقةالىتتصدرهااحملJija iweال يَوو ُراَبو يَُّةيقالابللغة(1)
ورقة مبثابة أبهنا الورقة اجملتمعإىلهذه ينظر ما ولكنعادة واستماعإىلأقواهلما. ليمثلأمامها أو احملكمة الزوجأمام حضور

حقالتطاليق،والسببىفذلكيعودإىلالطالق.وأنالزوجةاملدعيةقدطلقتزوجهابناءعلىإرسالهذهالورقةإليه.وكأنهلا
.جهلاجملتمععناألنواعواألسبابالىتوضعهااإلسالم
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 عدم التأكد من كون الزوجة يف احليض:  -3
هذهاحملاكمقدسامهتيفانتشاراظهارالالمباالتجتاهوقوعالطالقيفأثناءحيضاملرأةاملطلقة،

ام.اهلرياعتبارهذااخلصوص.غألهناحتكممن
ترك ذكر ضرورة تعداد املطلقة يف مسكن الزوجية:-4

والقهما،.فإهناحتكمبتفرياءكانالطالقأواخللعغلبيةاحملاكمىفالبلدعندالنطقابحلكمسوأفإن
.يتمطلقهايسكنهإالقليلةمنهانتهاءعدهتايفباوكمأثناءمحكهاإىلضرورةبدءتتطرقهذهاحملا
 ية حول هذه املمرسات اخلاطئة واملخالفة:األحكام الفقه

:اجلانب األول، الزوجة
 :وبدون إذن زوجها بدون الطالق خروج املرأة من بيت الزوجية،-1
عنهملدةبدونالطالقختبائهاىفمكانمعنياستئذانه،وامنبيتزوجهابدونالزوجةخروجإن

ملارويىالنيبصلىهللاعليهوسلمعنذلك،وقدهن.عادةخمالفةوالتتماسمعالشريعةاإلسالمية
الحيلالمرأةتؤمنابهلل":عنمعاذبنجبلرضيهللاعنهعنرسولهللاصلىهللاعليهوسلمقال

واليوماآلخرأنأتذنيفبيتزوجهاوهوكاره،والخترجوهوكاره،والتطيعفيهأحدا،والختشن
رمهفإنكانهوأظلممنهافلتأتهحىتترضيه،فإنهوقبلمنهاوالتص،بصدره،والتعتزلفراشه

فبهاونعمتوقبلهللاعذرها،وأفلجحجتها،والإمثعليها،وإنهوأ أنيرضىعنهافقدأبلغت
فإنهلاحقمنشأهنااإلضرارهبا.ليسبلزوجهاشعرتاملرأةابلظلممنقوإذا.(1)عندهللاعذرها"

                                                           

،وقال:صحيحعلىشرط(2770.رقماحلديث:)1،2/189،طاملستدرك على الصحيحنيأخرجهاحلاكم،يف(1)
الشيخني.

رواهالطرباىنإبسنادينو(210،رقم20/107جهالطرباىن)أخر:(جممع الزوائد ومنبع الفوائديف كتابه) حلافظ،ااهليثمييقول
،رقم7/293صحيحاإلسناد.والبيهقى):(وقال2770،رقم2/206ورجالأحدمهاثقات.واحلاكم)

ر،دارالفك:بريوت،)جممع الزوائد ومنبع الفوائد،ه807حلافظنورالدينعليبنأيببكراملتوىفسنة،ااهليثمي)(.14492
(4/362،م1992هو،املوافق1412طبعة
.(153 ص/،3ط،غاية املرام يف ختريج أحاديث احلالل واحلرام،األلباين).األلباينهضعفقدو-246
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أنبذلتكلاحملاوالتوكلهذهبعد.(1)اخللعمالردحقهاإليهاأولطلبإ،احملكمةأنتتوجهإىل
.(2)يفالقرآنالكرمي.كمامتبياهناوفشلتفيها

هما:بين تفريقلبعد حكم احملكمة اب عدم عودة املطلقة إىل بيت الزوجية للعدة-2
هيمنعدهتا،طلقهاحىتتنتوقدأوجبالشارعأنتكونعدةاملطلقةيفمسكنزوجهاالذي

اإلمجاع.وثبتذلكابلكتابو
َعَلي ه نَّقولهتعاىل:الكتابأما دليل مشروعيته يف  ل ُتَضي  ُقوا َواَلُتَضارُّوُهنَّ د ُكم  َحي ُثَسَكنُتمم  نُوج  م ن  }َأس ك ُنوُهنَّ

...} (3). 
اآل:وجه الداللة ودلتهذه السكن وجوبية على الكرمية ية النفقة فيهاللمطلقات تدخل واليت
 د ُكم {ٻ}الكسوة، ُوج  أي م  ن وطاقتكم. ويكونيفوسعكم جتدونه أييفالنفقةوالتضاروهنمما
 .(4)،واليفالنفقةفيفتدينمنكماملساكن،فتلجئوهنإىلاخلروجلتضايقوهنيفوالسكن

السكنعلىالزوجوالكسوةالنقفةووجوبيةقدأمجعالفقهاءعلىو:اإلمجاعأما دليل مشروعيته يف 
(6)خصللمطلقةاليتميلكزوجهامراجعتهاالسكنألاب،و(5)املطلقةلزوجته

. 

،لقولهوهنمعتداتالزوجيةعاىلإخراجهنأوخروجهنمنبيوتكماهنيهللاسبحانهوت
َنإ ...}:تعاىل َشٍةمُّبَوي  َنةٍالَخُت ر ُجوُهنَّم نبُوُيوهت  نََّوالَخَي ُرج   .(7){...الَّأَنأَي ت نَيب َفاح 

ابلفاحشةال،إ(1)منمسكنالزوجيةدةتعاملدلتهذهاآليةعلىعدمإخراجأوخروج:وجه الداللة
وهي يظهرمنوحترمياخراجهاقصدمنه.(3)أونشوزاملرأة(2)تشملالزاناقرتفتها لتحققحلاقما

                                                           

،3،طاالختيار لتعليل املختارعبدهللااملوصلي،)،وإزالةغريهابفتحهاابملالإزالةالزوجيةهو:اخللع شرعا(1)

.(122/ص،د.ط،إرشاد السالك ،البغداديابنعسكر،)طالقبعوض:أوهو:.(3/171ق،كتابالطالابب:
.34،اآلية،جزءمنالنساء(2)
.6اآلية::جزءمنورةالطالقس(3)

.2،8/107،طالبحر املديدابنعجيبة،(4) 
 .5،5/378،طأيسر التفاسري لكالم العلي الكبري،أبوبكراجلزائري
.28/269د.ط،،التحرير والتنوير املعروف بتفسري ابن عاشور،بنعاشورا

.109ص/،2،طاإلمجاع،ابناملنذر(5)
.122ص/ملرجعالسابق:ا(6)
.1اآلية:جزءمن(سورةالطالق7)
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أببيه عرضهافظ:حلوقيل(4)محل وحفظ املطلقة خاطر وجرب السكن.(5)النسب، وجوبية وهل
؟خالفعنداملتوىفعنهازوجهاأممع.فقطابئناأمخولهباسواءكانالطالقرجعياللمطلقةاملد

 .(6)الفقهاء
فإنخروجاملطلقةأوإخراجهامنبيتالزوجيةللعدةيفمكانآخرمنغريالضرورةإنهيعدعادة

الفقهيةخمالف لألحكام السابقةة علىاألدلة منبيوتالزوجيةإخراجهنأوخروجهنألن(7)بناءا
.(8)إمجاعاقدهنيعنذلكخصللمطلقةاليتميلكزوجهامراجعتهاألابو
الاحلاالتالىتتوجبإخراجهنأوالىتهذاالنهيبلمليراعوا،مليراعواإ َلو ر ن الناسىفمدينةو

بطلبمنالزوجأوبلمبجردحصولالطالقفإهناخترجمناملسكنسواء،اجهامنهإخرتوجب
.وقدحتدثالفقهاءحولأسبابإخراجاملطلقةمنبيتالزوجية.بدوناإلذنمنه

 

                                                                                                                                                                                     

.2،8/96،طالبحر املديدابنعجيبة،(1)
.1،28/272طسورةالبقرة،د.ط،،التحرير والتنوير املعروف بتفسري ابن عاشور ،ابنعاشور(2)

.144-2،8/142ط،تفسري القرآن العظيم،بنكثريا(3)
.269-28/268د.ط،،التحرير والتنوير املعروف بتفسري ابن عاشورابنعاشور،(4)
.14/531،د.ط،الدر املنثور يف التفسري ابملاثورالسيوطي،(5)
.2،8/145ط،تفسري القرآن العظيم،بنكثريا(6)
.14/531،د.ط،الدر املنثور يف التفسري ابملاثورالسيوطي،
 .28/268د.ط،،التحرير والتنوير املعروف بتفسري ابن عاشور بنعاشور،ا
.6-1:اآلية،سورةالطالق(7)
.122وص/109،ص/اإلمجاعبناملنذر،(ا8)
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.(3)ورفضصاحبالبيتإسكاهناكانالبيتمكرتىسكنتهاملطلقةإذاأو(2)النشوز(1)ومنها:الزان
إخراجأوخروجاملطلقةتعودإىل:يفاألسبابأن،إ َلو ر ن نةمدييفقالوقدي
ونمنغرفةخاصةىفمثلهذااجملتمع،الذىقديوجدالزوجانىفمسكنمكضيقاملسكن-1

.مماجيعلمنالصعبعليهمااإلسكانىفغرفةواحدةاحدةفقطمنغرفةوالضيافةوغرفةالنوم.أو
.(4)كربىكانالطالقبينونةخاصةإذالكوهنماقديصريانأجنبيني

ىفالظلالذىيرىالزوجأنهصاحبالغرفة،وأنلهحقالسكنمنها.-2
يؤدىإىلاإلضرارهباعلىىفالظلالذىترىاملرأةاملطلقةأنبقائهاىفمثلهذااملسكنقد-3

.أيحال
.الزوجلقضاءعدهتارفضأبويهاعودهتاإىلمسكنأو-4
)الزوجإسكاهنمااليتتطرحنفسهاعلىأرضالواقعة.لكنهذهاألسبابالواردةحولالواقعةهذهو

الغرفة.ألنهيفحالةضيق،وهييفالعدةتعتربمربرًالرتكإسكاهنافيهاوالزوجة(ىفغرفةواحدةال
للزوجاخلروج ستئوا،ميكن وجار الىتمتكثهيىفمسكنه. ملدة خريمصةهوريمجغرفة العربية ر

.(5)مثال
.كما(6)شباباليومعلىالتفكريعدةمرات(جيعلجراء)خروجالزوجمنالبيتملدةمثلهذااإلو

جية.ليسكماحيدثةواملعدةللحياةالزوحيضرورةإعداداملساكنالالئقةواملريرغمبعضالناسإىل
كمايكونمثلهذا.فنييسكنانيفغرفةواحدةي،إذنرىالطرَلو ر اإل اجملتمعيفهذاللبعضاليوم

ةدنههوالذىسيرتكغرفتهملدةعاإلجراءأيضامبثابةإخطارالزوجأبنهىفحالةوقوعالطالق،فإ
يتعمد،ىفبعضاحلاالتو.هاخوفًامناإلجراءقديتخذضدهيفكرمرارًاوتكراًراىفتطليق.ومطلقته

                                                           

.28/272،سورةالبقرة،1،طشورالتحرير والتنوير املعروف بتفسري ابن عاشور،بنعاا(1)

.8/144و2،8/142،طتفسري القرآن العظيم،بنكثريا(2)
.269-28/268د.ط،،التحرير والتنوير املعروف بتفسري ابن عاشور،بنعاشورا
املرجعالسابق:(3)

.227-225/ص،د.ط،يف الشريعة اإلسالمية األحوال الشخصية أحكام اتج،عبدالرمحن(4)
اخلروجحىتتنهيمطلقتهاعدهتا.(إذاوقعتحالةالطالقبنيالزوجنينفإنعلىالزوج5)

.432-4/431،،د.طأحسن الكالم يف الفتاوى واألحكام ،صقرعطية(6)
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مماجيعلمنالصعب.مطلقتهىفذلكاملسكنالذىأخرجتمنهمرأةأخرىزوجاملطلقةإدخالا
للمطلقةالعودة.

إالو مطلقها بيت ىف املطلقة إسكان ضرورة جيعل مل االاإلسالم والتفكريإلعادة عتبار
مبعنعندتواجدالزوجومطلقتهحتتالسقفالواحدبرؤيةبعضهمابعًضاشبهيوميا،قد؛والتأهيل

اإنأخرجتمنه.مهمبينهماعلىعكسجيدىصلحوتفا
إنالسببىفهذهكلهافوقال:.هبذهاملالحظات(1)عبدالقادرإبراهيمعمريوقداعرتفالقاض

اجملتمع ىفاملوضوعمثاستشهدخبرباتهالوظيفيةي.َلو ر اإل يعودإىلالعاداتاملعقدةالىتيعيشهاهذا
جدمناملطلقاتمنقدخرجتتو"قائال،بيتالزوجيةهتاىفدادعديفتعجباراملطلقةإباملتعلق

أوالمن أشهر بستة إليهةإىلاحملكمارفعأمرهتقبلأنأكثربيوتالزوجية بعودهتا ،والزوجراضًيا
 بينهماللعدة الطالق وقوع ربعد هي وال للعدة.. إليه بعودهتا "أضافواضية : نطقتأبنه ولو

حنياز،طلقهاللعدة.قديكونمبثابةاالزوجهاالذىبيتبضرورةعودهتاإىلاحملكمةوأشارتعليها
مليتطرقإليهاملعمولبهىفنظاماحملاكمهناالقانونمرفوضىفعرفأمروهو .أطرافالنزاع.إذا

يتطرق مل إذا وأوالدها ابملطلقة املتعلقة يتعلقابلنفقة فيما نطقاحملكمة وهونفسالسببىفعدم
".عناحلديثحوهلاجمأحدأطرافالنزاع،فإناحملكمةحتإليها

إ يرىالباحثأن إىلةشارو عودهتا بضرورة الذىبيتعليها زوجها للعدة. مبثابةليستطلقها
ومماسبقبيانه،فإنالعدةواجبةبلهيأمرمنهللاسبحانهوتعاىلالذيأمرانهللابه.حنياز،اال

أويفالطالقالرجعيأويفالطالقالبائن(2)جعيبيتالزوجيةسواءيفالطالقالرعلىاملطلقةيف
.(3)واملتويفعنهازوجهاتةفقط،يفغرياملبتو

                                                           

ارَاُكوَ،واليةمدينةإلورن،Adewole(أََديو َوو يَل القاضيعبدالقادر،القاضيمبحكةاملنطقةالعلياالواقعةبطريق)مقابلةمع(1)
م.2015فرباير،17النجريية،

أسهل املدارك شرح إرشاد السالك يف  أبوبكرالكشناوي،إيقاعمادونهنايتهمبدخولهبابغريعوض)أنهعبارةعنهو:و(2)
بداية اجملتهد ،نرشداحلفيد)اب،أوهوالذيميلكفيهالزوجرجعتهامنغرياختيارها.(1،2/138ط،فقه إمام األئمة مالك

.(2/442،د.ط،وهناية املقتصد
نوعان:(3)
مدخولهبا.أوأنيطلقرجلامرأتهطلقةميلكمراجعتهاومليفعلحىتانتهتعدهتا.أويطلقامرأتهوهيغريالبينونة الصغرى

،وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية كتب ورسائلاحلراين،ابنتيمية.()114،ص/2،طاإلمجاعابناملنذر،يتمالطالقابملخالعة)



94 

إنانتقالاملعتدةلسكنمعرجلآخر:نتقال املطلقة املعتدة لسكن مع رجل آخر وهي يف العدةا
.،ويعدأمرابشعا(1)الذيأرادالزواجمنهايعدأمرمنهياعنهشرعا
قدعقدعليها،فإنوجودهامعهيفنفسالسكنفحرام،هذاإذاكانقدعقدعليها.أماإذامليكن

وإذاكانتاخللوةمعاملخطوبةبدونذياحملرمحرامابناءاعلىماسبقمنألنهمبثابةأجنيبمعها.
اخلاطب بل زوجني اعتبارمها ميكن ال ألنه الفقهاء أقوال خيلوواملخطوبة. أن جيوز فاخلاطبال

ليسمعهما ىفمكان كاألبواألخ،ذومبخطوبته احملرم اخلطبة مبجرد له الحتل السفرألهنا أو
.(2)«...الخيلونرجلابمرأةإالومعهاذوحمرم»مسلمقولهصلىهللاعليهوسلممعها...ملارواه

 .(3)رأةاألجنبيةمنغريذياحملرملوةمعاملااحلديثعلىحترمياخلدلهذوجه الداللة: 
فاسكاهنا(4)"هذااستثناءمنقطعألنهمىتكانمعهاحمرمملتبقخلوةفتقديره:"النووياإلمامقال

معالعلمأنهحيرمعلىالشخصشرعاأنيصرحخب طبةومعهحتتالثقفالواحدأوىلابلتحرمي،
أوكتابية،حرةأوأمة،كماحيرمعليهعقدالنكاحعلىاملعتدةاملعتدةسواءكانتاملخطوبةمسلمة

 .(5)الوفاةسواءيفعدةالطالقأوعدة

                                                                                                                                                                                     

.()أبوبكر280د.ط،ص/،يف الشريعة اإلسالمية أحكام األحوال الشخصيةعبدالرمحناتج،)(.32/313، د.طس
.(139-1،2/137ط،أسهل املدارك سرح إرشاد السالك يف فقه إمام األئمة مالكالكشناوي،

كتب ورسائل بنتيميةاحلراين،)النكاححىتتنكحزوجاولامرأتهثالاثملحتللهمبلكيطلقرج،وهو:أنالبينونة الكربى 
،د.ط،الثمر الداين شرح رسالة أيب زيد القريوان)صاحلاآليب،.(32/313،د.ط،وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية

(.463ص/
.235اآلية،جزءمنسورةالبقرة(1)

/2(،424رقماجلديث:)،د.ط،حمرإىلاحلجوغريهسرتاملرأةعم:ابب،بالنكاحكتا،هصحيحيفمسلمهأخرج(2)
978.
.3/418،سفرهامنغريحمرموحترميخلوةمعاألجنبية،ابب:4ط،سبل السالم،الصنعاين(3)
.389-1،3/388ط،مسلمصحيح الديباج على ،السيوطي(4)
.1/431،فصلالثاينعشريفمانعالعدةد.ط،،وهناية املقتصدبداية اجملتهد ابنرشداحلفيد،(5)
.2/268،فصلومنهاأنالتكونمعتدةالغري،د.ط،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائععالءالدين،الكاساين
.3/214فصلحتلاخلطبة،،د.ط،حاشية عمريةعمرية،
.3/135فصليفاخلطبة،،د.ط،عاين ألفاظ املنهاجمغين احملتاج إىل معرفة ماخلطيب،الشربيين
.9-8/ص،د.ط،يف الشريعة اإلسالمية أحكام األحوال الشخصيةاتج،عبدالرمحن
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منالعاداتواألعرافمنانتقالاملعتدةإىلإ َلو ر ن ومنهنايكونمايقومبهبعضالناسيفمدينة
ابخل طبةأوابلعقدسواءو.بيترجلآخر،أواستئجارههلامسكنا،لسكنمعها،أوملقابلتهاهناك

.(1)عليها،أوبغريمهايعدحمرما
:طالقا رسال ورقة طلب احلضور للزوجاعتبار ا
 بناءًااحلضورعتبارذهابالزوجةإىلاحملكمةوإرسالورقةطلباأما إىلالزوجعنطريقاحملكمة

والذيقديؤدييفالعلىطلبها، إىلالصلحبعدبلهيمبثابةإخطارالزوجابحلضور، إما نهاية
أواخللع. أوإىلطالقها فإاالستماع، الورقة حىتنقولأبن،والخلعاالتعتربطالقًانمثلهذه

فالزوجةأصبحتمطلقة أوخمتلعة، ،بليفيدالرجل،يداملرأةيفطالقحقالملجيعلاإلسالم،
لتوإال كيفشاءتوبدونأيصرفت، يفعتبارااملرأة كما الذييدلأن(2)الكتابالعزيز، وهو

امرأةاثبتبناحلديثقدرويأنحديثكذلكو.(3)جهإىلالنيبوأصحابهمنالرجالمواخلطاب
                                                                                                                                                                                     

،فصليفبياناحملرماتالاليتال1ط،أسهل املدارك شرح إرشاد السالك يف فقه إمام األئمة مالك،الكشناويأبوبكر
.2/83يصحالعقدعليهن،

طبة املنكوحةو  (1) طبة الرجل املعتدة أو خ   هي: من مظاهر خ 
ألنهمناملؤكدأنهكانتبينهوبينهاوجودالرجلالذىيريدزواجاملرأةوهوىفصحبتهاإىلاحملكمةلطلبالطالقمنزوجها.- 

اخللع(.العالقةاملريبة،وكثريماحيدثعندماتكوناملرأةهياليتتطلبالطالقمنزوجها)
وتقدميهالتعويضنيابةعنها.لخصوم.أوعندالنطقابحلكم.القاضيلوجودهذاالرجلىفقاعةاحملكمةسواءىفيوماستماع-
ها.عطائههذاالتعويضإىلتلكاملرأةلتقدمهإىلزوجهاالذىتريدأنيطلقاأو-
؛ألنمثلهذاالرجليعدومرافقتههلاإىلمكانمستأجرهلابعدوقوعالطالق- نوعامنأنواعاخلطبةبناءاعلىعادةمدينةإ َلو ر ن 

اليقوممبثلهذاالعملإالإذاقدكانبينهمامايشريإىلاختاذاألخدانأواخل طبة.أملتعدهذهالتصرفاتمنعالماتاخلطبة
طبتهإايهاوهيىفذمةرجلآخرطبةأخيه.فإنخ علىخ طبةالرجلوإذاكاناإلسالمقدهنىخ علىاملتزوجةاحملرمةشرعا؟

وهوالقاضيابحملكمةالشرعيةاإلستئنافية،ن)قدعلقالقاضيعبداللطيفكمالالديوطبة.أشدهنيا.كماسبقعندالكالمحولاخل 
:إنهعملغريقانوينوغريشرعي.وأنهميكنأنعليهبقول(.مقابلةشخصية،يفمكتبهابحملكمة20/4/2015لواليةكوارا،إلورن،

مرهاأكماميكنلزوجهارفع،خصوصاإذاكانيفعدةالطالقالرجعي.يدعيزوجهابنوةاحلمللومحلتأثناءعدهتالرجلآخر
ودقواعليهانقوساخلطروقدنددعلماء.إىلالقضاء راهيمإبامسهإألفا)مكاان()راهيمالشيخإبمنهماملرحوم:مثلهذاالعمل،إ َلو ر ن 

(ىفمدينةىفمسجد)مكاان(الذيكانيقومبتفسريالقرآنالكرميبهيفكلشهررمضانم،شريطمسجل.2006،رمضانعمر، .وكانإ َلو ر ن 
منتصرفاتأهلوأنه،عمالاجلاهليةأبقوله:"إنهعملغريإسالميألنهإمتدادجييبعنعدةاألسئلةبعدانتهائهمنالتفسريكعادته(

.وهيعادةغريالئقة"،احملكمةزوجاملرأةأماملالقرى"وأضافاملغفورلهبقوله:"إنبعضهميقومونبهافتخاراوجتربًاوتذليال
.1سورةالطالق،اآلية:(2)
.742/ص،ط،د.اإلمامني اجلليلني القرآن الكرمي، وهبامشه، تفسري،والسيوطي،احمللي(3)



96 

وآلهوسلم،قيس أعيبعليهيف،قدجاءتإىلرسولهللاصلىهللاعليه وقالت:ايرسولهللاما
منه،فقالت:حديقة،فقال:أتردينعليهالأطيقهبغًضا،فسأهلاعماأخذتخلقوالدين،ولكن

إابحةالزوجةعلىالذييدلو.(1)وطلقهاتطليقة،ابت:اقبلاحلديقةحديقته؟قالت:نعم،فقاللث
(2)وكانذلكأولخلعيفاإلسالم،طلبطالقهامنزوجهاولكنبعوض أنعلى.ويدلأيضا

.طالقهابابتاثأمرليهوآلهوسلمهللاصلىهللاعألالنيبيفيدالرجلطالقحقال
وجمردطلبحضورالزوجأماماحملكمةومثولالزوجأمامهااليعينطالقاوالخلعا،إالبعدحكم
احملكمةجتاهالدعوياملرفوعةأمامهاضدالزوج.ومنهنافإنماتعودعليهبعضالناسيفاجملتمع

أواخللعيعدعمالغريمشروع،ألنهمليقعالطالقوالي،منجعلهذاالطلبحملالطالقَلو ر اإل 
 هللاأعلم.ونرجومنهللاهدايته،واخللعشرعا،

 :أما من جانب الزوج
إنالشارععندماجعلالطالقيفيدالزوج،ضبطهابلضوابط، :من طهر املطلقةتأكد الترك  -1

البدعي.وقدأمجعالفقهاءعلىأنومنهاأنقسمه)الطالق(منحيثتوقيتوقوعهإىلالسين
الطالقالسينهو:وقوعالطالقمرةواحدةوهيطاهرةمنحيضةمليطلقهاقبلها،ومليكنجامعها

عبدهللابنعمرطلق.كماورديفاحلديث،أن(3)يفذلكالطهر،وعكسههو:الطالقالبدعي
إذاطهرت»،فردها،وقال:«لرياجعها»امرأتهوهيحائض،فقاللهالنيبصلىهللاعليهوسلم:

ايأيهاالنيبإذاطلقتمالنساء»،قالابنعمر:وقرأالنيبصلىهللاعليهوسلم:«فليطلق،أوليمسك
،ألنهمليوافقسنةالنيبصلىهللاعليهوسلم،وهلذاأمرهأنيراجعها(4)«فطلقوهنيفقبلعدهتن

بعداملسفإنهطالقبدعيحمرموصرحبذلكاجلمهورمنوهودليلعلىأنهإذاطلقيفالطهر
.(5)،وغريمهاسبل السالم(الصنعاين،يف)و،)االستذكار( يف ابنعبدالرب،الفقهاء،منهم:

                                                           

،.13/274(،5273رقماحلديث:)،1طاخللعوكيفالطالقفيه،:اببكتابالطالق،،صحيحهيفالبخاريأخرجه(1)
.2،7/390ط.،شرح صحيح البخارىابنبطال،(2)
.4،3/166ط،شرح بلوغ املرام، من مجع أدلة األحكام سبل السالم،الصنعاين
.112/ص،2ط،اإلمجاعابناملنذر،(3)
.2/10938(،14رقماحلديث:)د.ط،حترمياحلائضبغريرضثها،:،كتابالطالقهصحيحيفمسلمأخرجه(4)

.1،5/384،طاالستذكار ابنعبدالرب،(5)
.169-4،3/168ط،سبل السالم،الصنعاين
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.واعتيادالرجالالذينوحمرمايفاحليضيعدطالقابدعياقغريهانعلمأنوقوعالطالوهبذهاألدلةو
يعدأمراإ َلو ر ن عيةملدينةهذهاملسألةمنجانبقضاةحماكمناالشرمثلتركو.يطلقونأزواجهم

ة،بلعلىالقضاةاتباعأوامرهللافيماأمروهنى،وميكنهمأتجيلوقوعحالةخمالفالألحكامالفقهي
وهللاأعلمابلصواب.التأكيدأنالزوجةاليتأريدطالقهايفاحليضإىلمابعدطهرها

 :مع بقائها يف عصمة الزوجيةمرتني كثر من أالطالق على املطلقة تكرار كلمة -2
ئهامرأةواحدةوبقااجملتمعاإللورييفعدماهتمامهمبوقوعالطالقأكثرمنمرتنيعلىاإنعادة

يعدمناألموراليتحباجةإىلاحلكمالشرعي.لذيطلقهاحتتعصمةالزوجيةل
علىأنمنطلقامرأتهمرة،أمجعوانهواقع؛ألنالفقهاءقدأنلفظالطالقإذاأطلقفإوقدسبق

النكاححىتوحتللهمبلكملأهناأي(1)عليهقدوقعطالقها،ومنطلقهاأكثرمنثالثةحترمها
لكبعدهالرجعةالميالذيولكنهتعاىلبنيأناملنحصريفاملرتنيهوالطالق(2)غريهتنكحزوجا

:حتلبعدهااملراجعةإالبعدزوج،وهياملذكورةيفقولهلطلقةالثالثةاليتال،وذلكبذكرهامطلقا
َُه{ نبَوع ُدَحىتََّتَنك َحَزو ًجاَغري 

َسانٍ...}}،وعلىهذاالقولفقوله:}فَإ نطَلََّقَهاَفاَلحتَ لَُّلُهم  ر يٌحإب  ح  َتس  {(3)...أَو 
.(4)عدمالرجعةيعين

                                                                                                                                                                                     

.1،1/536طرجعةومايتعلقهبما،الويفالطالق:ابب،د.ط،البهجة يف شرح التحفةأبواحلسن،التسويل
.464-463/صد.ط،،الثمر الداين شرح رسالة أيب زيد القريوان،اآليبصاحل
 .1،2/140،طأسهل املدارك شرح إرشاد السالك يف فقه إمام األئمة مالك أبوبكرالكشناوي،

.112ص/،2ط،اإلمجاعبناملنذر،ا(1)

 .3،3/136طكتابالطالق،،ابب:3ط،لتعليل املختاراالختيار عبدهللااملوصلي،

.32/313د.ط،،كتب ورسائل وفتاوى،احلراينابنتيمية(2)
463/د.ط،ص،الثمر الداين شرح رسالة أيب زيد القريوان،اآليبصاحل
.467املرجعالسابق:ص/
.229:اآلية،جزءمن(سورةالبقرة3)
 .1/105،د.ط،أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن،حممداألمني،الشنقيطي(4)
.2/385،د.ط،التحرير والتنوير املعروف بتفسري ابن عاشور،ابنعاشور
 .5،1/214ط،أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري ،اجلزائريأبوبكر
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عنعائشةرضيهللاعنها:جاءتامرأةرفاعةقدروي:السنة النبويةوعيته يف أما دليل مشر و
القرظيالنيبصلىهللاعليهوسلم،فقالت:كنتعندرفاعة،فطلقين،فأبتطالقي،فتزوجتعبد

اعة؟ال،حىتتذوقيأتريدينأنترجعيإىلرف»الرمحنبنالزبريإمنامعهمثلهدبةالثوب،فقال:
،وأبوبكرجالسعنده،وخالدبنسعيدبنالعاصابلبابينتظرأنيؤذنله،«ويذوقعسيلته
.(1)أاببكرأالتسمعإىلهذهماجتهربهعندالنيبصلىهللاعليهوسلمفقال:اي

طلقهاإنغريهفآخرزوجهالجيتزووالبدمنأنالرجلإذاطلقامرأتهثالاثذااحلديثدليلعلىهو
نمنطلقامرأتهثالاثإيقولابنبطال:و.(2)الحتلللزوجاألولقبلأنيدخلهباثاينالزوجال

عندعامةأهلالعلممنأصحابالنيبصلىهللاعليهوسلمأصبحتابئنةعنده،وهوالعمل
االطلقهاقبلأنيدخلهباأهنإنف.زوجاغريهةأنتتزوجرأملاأنالبدهلذه:التابعنيفمنبعدهمو

.(3)"الزوجاآلخرهاحتلللزوجاألولإذامليكنجامع
منبقاءاملطلقةحتتعصمةالرجلالذيطلقهاإ َلو ر ن ومنهنانعلمأنماحيدثيفمدينة

احلديثالنبوي،وفوقاملرتني،مندونأنتتزوجزوجاغريهكمانصعلىذلكالقرآنالكرمي،
هذايعينأنبقاءالزوجنيحتتوشرعيوخمالفالألحكامالفقهية،وإمجاعالفقهاء،يعدعمالغري

عصمةالزوجيةبعدوقوعالطالقبينهماثالثمراتيعدعمالحمرماألهنمامبثابةاألجنبيني.وقد
 حتدثناحكماخللوةبنيالرجلواملرأةسابقا،وهللاأعلمابلصواب.

 : ومن جانب احملاكم
لكلر على كل املطلقات من غري احلوامل:تعميم عدة ثالثة أشه-1 إنالشارعوضعضوابطا

معتدة.ومنهذهالضوابطمهلةأومدةاليتجيبعليهاأنتنتظرهاقبلإقدامهاإماعلىالزواجأو
الالئيملحيضنولليائساتوالعدةابألشهرغريه.هذهالعدةقسمتإىلثالثة:العدةابألقراءللحيض

لوضعمحلها.والعدةللحوام

                                                           

رقم،1طجتبعدالعدةزوجاغريهفلمميسها،كتابالطالق،ابب:إذاطلقهاثالاثمثتزو،صحيحهيفالبخاريأخرجه(1)
.6/542(،2639احلديث:)

:،رقماحلديث3/418،اببفيمنيطلقامرأتهثالاثفيتزوجهاآخر،،د.ط(سنن الرتمذي)اجلامع الصحيح يف،الرتمذي(2) 
(1118).

.7/390،،2،ط.شرح صحيح البخارىابنبطال،(3)
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ه نََّثالَثََةقُوُرَوءٍالعدةابلقروءللمطلقاتاحلائضات،لقولهتعاىل:و َنُفس  .(1) {...}َوال ُمطَلََّقاُتَيرَتَبَّص َنأب 
رأبنفسهنانتظاإلرتبصوالال ُمطَلَّقاُتاملدخوالتهبندلتهذهاآليةعلىأنعلى:وجه الداللة

.(2)علىاختالفالفقهاءقرءيطلقعلىاحليضوالطهروال.أىمضىمدهتاوءقرةثالث
الاليتيئسنمنالعدة ابلشهور أو املطلقاتالاليتملحيضن وتعاىلعدة وقدشرعهللاسبحانه :

َثالَاحليضابألشهر،لقولهتعاىل: هُتُنَّ َفع دَّ ُتم  ار تَوبو  إ ن  م نن  َسائ ُكم  يض  َنم َنال َمح  ُهٍرَوالالَّئ ي}َوالالَّئ ييَئ س   (3){...ثَُةَأش 

ثالثةأنعدهتنتفقدبينسنهن،صغرل،لكربأواللوايتالحيضناملطلقاتأندلتهذهاآليةعلى
.(4)أشهر

 أوالت األمحال:
َأَجُلُهنَّأَنَيَضع َنمَح َلُهنَّ...}هللاتعاىل:هقولأوالتاألمحال،ودليلعدة َال  .(5){َوأُو اَلُتاأَلمح 

{سواءكنمطلقاتَأنَيَضع َنمَح َلُهنَّ}:دلتهذهاآليةعلىأنعدةاحلواملاملطلقاتوجه الداللة
عنهنأزواجهناحلواملاملأنأو.(6)منغريخالفعندالفقهاءواجبة هوحملو،بوضعمحلهنتوىفًّ

.(7)اوكثرالكالمحوهلاخلالفعندالفقهاء

                                                           

.228ةياآلجزءمن،(سورةالبقرة1)
 .5/3،د.ط،املبسوط ،السرخسي(2)
.132،د.ط،ص/النتف يف الفتاوى ،السغديأبواحلسن
.1/9د.ط،، بداية اجملتهد وهناية املقتصد حلفيد،بنرشداا
3/193د.ط،،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائععالءالدين،الكاساين
.5307د.ط،،زيد القريواين الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب،النفراوي
.2/460،د.ط،)بلغة السالك ألقرب املسالك(حاشية الصاوي على الشرح الصغري ،أمحدالصاوي
 .38،ص/3ط،الوجيز امليسر يف أصول الفقه املالكي،الباجقين
.4:ةاآليجزءمن،(سورةالطالق3)

 .1/96،د.ط،ن ابلقرآنأضواء البيان يف إيضاح القرآحممداألمني،،الشنقيطي(4) 
.4ة:اآلي،(سورةالطالق5)
 .2،8/105ط،البحر املديدابنعجيبة،(6)
.2/75،د.ط،بداية اجملتهد وهناية املقتصد،احلفيدبنرشدا(7)
.197-4،3/196ط،شرح بلوغ املرام، من مجع أدلة األحكام سبل السالم الصنعاين،
 .2،8/105ط،البحر املديد ابنعجيبة،
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إ َلو ر ن يفاحملاكميفمدينة(عدةثالثةأشهرعلىكلاملطلقاتمنغرياحلواملتعميم)ةعادوهذهال
ألحكامالفقهية،ألهناتعدعادةتظلمهبابعضاملطلقات.يعدمناألعمالغرياملشروعةوخمالفةل

،احلائضاتيفالغالبتنتهيعدهتاقبلعدةاليائساتوغري:فإناملعتدةاحلائضميكنأنومثال
وهللاأعلم.

 يف النزاع من كونه طالقا أو خلعا:عدم توضيح نوعية التفريق بني طر -2
التفريقبنيطرإنعادةاحملاكممن أوخلعا،وهومنعدمتوضيحنوعية يفالنزاعمنكونهطالقا

كمالشرعيحوله.احلعرفجمتمعإلورنواليتحباجةإيلمزيدعادةو
أو(1)خللعشرعاعندالفقهاء،حيثقالواإنالطالققديكونرجعياقدمتبيانتعريفالطالقوا

خللعااملتوقفةعلىقبوهلابلفظ(4)ببدلبلفظاخللعأو(3)إزالةملكالنكاح:هوأمااخللع،و.(2)ابئنا
.ومنهناكانتهناكحاجةملحةلتفهيمأطرافالنزاع(6)اإنوقعفإنهوقعابئن(5)أومايفمعناه

أوفسخاعلىالف ابئنا ارقالكامنبنيالطالقإنوقع،واخللعإنوقع.ألناخللعابعتبارهطالقا
توصلالطرفانللصلحبعدوقوعالطالقخلعا،(7)اختالفالفقهاء إذا فإنه فإنهالبدمنعقد،

                                                           

.2/442د.ط،،بداية اجملتهد وهناية املقتصد،احلفيدبنرشدا(1)
.1،2/138،طأسهل املدارك شرح إرشاد السالك يف فقه إمام األئمة مالك،لكشناويأبوبكرا

.114/ص،2،طاإلمجاعابناملنذر،(2)
.32/313د.ط،،كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،احلراينابنتيمية
.139-1،2/137،طأسهل املدارك شرح إرشاد السالك يف فقه إمام األئمة مالك،الكشناويأبوبكر
.280/،د.ط،صيف الشريعة اإلسالمية أحكام األحوال الشخصيةاتج،عبدالرمحن

،ط.جديدةمام ايب حنيفة النعمانحاشية على الدر املختار شرح تنوير االبصار يف فقه مذهب االابنعابدين،حممد،(3) 
.3/483ومنقحة،

.1/488،د.ط،الفتاوى اهلندية يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان ،تهومجاعالديننظام(4)
.4/77اخللع،:باب،2ط،البحر الرائق شرح كنز الدقائقابنجنيم،(5)
.6/69الفروقبنيالطالقوالفسخ،د.ط،ابب:،الفتاوى املعاصرة يف الطالقانيف،علي(6)
.4،4/80ط،الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي،عليالشرَبيوالشرَبيمصطفىوالبغامصطفىاخلن
 .1،10/25،طاحلاوي الكبري فقه مذهب اإلمام الشافعي رضي هللا عنه، شرح خمتصر املزينأبواحلسن،املاوردى(7)
.3/676د.ط،،امليحط الربهاين ،همازابن
.3/211د.ط،،شرح فتح القديربنمهام،ا
.2،4/77ط،البحر الرائق شرح كنز الدقائق،ابنجنيم
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و صرح كما اجلديدين واملهر العقد إىل حيتاج الذيال الرجعي خبالفالطالق جديدين، بهمهر
.(1)الفقهاء

ي،علىمستوىاجملتمعواحملاكممناعتبارر و لَإ هذا،فإنالعادةاملتعارفعليهاهنايفاجملتمع
أرادتأنتعودإىل الطالقواخللعمبعنواحديفاحلكم،خمالفللعرفالشرعي؛ألناملختلعةإذا

سابقا. بيانه مت اجلديدينكما واملهر العقد من بد ال العقدزوجها إخفاقالطرفنيمن ويفحالة
 اجلديد،يعدهذااإلخفاقخمالفالألحكامالفقهية،وهللاأعلم.

،ألحكامالشرعيةاعلىأمورالطالقواخللعوماهلامناألخطاءواختالفهمنإنكلماسبقبياهنا
كانتنتيجةبعضالعواملمنها:

1- الناسعناألمور العلماءتكاعسالعلماءىفتوعية جند ما واندرًا الزوجية. الىتتتعلقابحلياة
 وعظهموغريها.جمالسيتحدثونعنهاسواءىفحماضراهتمأو

غرياإلسالميةمماجيعلأعرافوعاداتذواتببعضالبلداناجملاورةهلاإ َلو ر ن دينةمختالطا-2
ويقولإبراهيم.منالدينلعاداتاليعتقدونأنعدةالطالقوالوفاةواخللعمنادينةاملشعبهذه

مليعدنيعتدنيَلو ر قاتاليومىفهذااجملتمعاإل مناملطلاإنكثرينورالدينزبريامللقب)ابملصرى("
طالقهامباشرةأوبعدعدواليعرفنأمهيةالعدة،وأنبعضهنيتزوجنبرجلآخربعدحكماحملكمةب

يبذلونقصارىيَلو ر اإل هذااجملتمعلكاليزالبعضالعلماءيفومعذ.(2)أسبوعمنوقوعالطالق
نتمنأنتكونهلانتيجةإجيابيةيفوقتقريبإناليتوحيحهذهاملفاهيماخلاطئةجهدهميفتص

شاءهللا.
َلو ر ييفهذااجملتمع ةاملطهرة.،واليتجيباالنتباهإليها،ومقاومتهابنيةتعديلهاابلعاداتاإلسالمياإل 

                                                           

.113/،ص2،طاإلمجاعبناملنذر،ا(1)
.280-279/،د.ط،صيف الشريعة اإلسالمية أحكام األحوال الشخصيةاتج،عبدالرمحن

،املدرسواملنسقالعامبرانمجالدبلومبكليةدارالكتابوالسنةتاذإبراهيمنورالدين،معاألسمقابلة(2) م.2014نوفمرب،إ َلو ر ن 
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 السادساملبحث 
 اخلامتة

يفاملطلبنييدورهذااملبحث
نتائجالبحث. املطلب األول:

التوصيات:املطلب الثاين
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نتائج البحث املطلب األول:

النامجةفاحلقائق.(1)نتائجتكشفأهماحلقائقكنلهاكتشافاتوتإذاملالبحثكلهاليعينشيئاف
:ةيفالسطوراآلتيةرهذاالبحثهيمذكوعن
البحث-1 إ َلو ر ن األحكامالفقهيةيفمدينةمعاألعرافووجودالعاداتعلىيؤكدهذا الذيو،

.منهاماختالفاألحكامالفقهية،ومنهاماملختالفهايوأنَلو ر اإل عرتافهبايفاجملتمعاالجيوز
الثقافاتالعامةيفالبالد.تقييمهاينبتقديرجمهوداتطوائفويؤكدهذاالبحث-2
حكاملكنهاختالفاأل؛أنهناكبعضالعاداتوالتقاليديفاجملتمععلىيضاأيؤكدهذاالبحث-3

حمو من بد وال العاداتالفقهية، هذه مثل يف، الدينيةمدينةوخاصة ابلشعائر املعروفة إ َلو ر ن 
الوصفيفب ثقافة.فالبدمنالرجوعإىلوالديورابعلمااإلسالميةاملتمتعةأبسبقيةيضيفعنها

.جمرىالدينالصحيححىتالتشوهالعادةوالعرفإسالميتها
4-. كمااكتشفهذاالبحثاجلهلعناألحكامالفقهيةلدىأغلبيةجمتمعإ َلو ر ن 
كمايؤكدالباحثأناختالفالعلماءوالفقهاءيفهذهاملدينةسببيفتفوقبعضهذه-5
لعاداتواألعراف.ا
عنهذهالعاداتمدينةفقهاءوكمايتأكدالبحثأنسكوتعلماء-5 األعرافاملخالفةوإ َلو ر ن 

األعرافاملخالفةلألحكامالفقهيةولألحكامالفقهيةجيعلهامستمرة،ألنالنظرةإىلهذهالعادات
الناسعليهابدونتوعيتهمجيعلهميرتكبونركفاتاملنتشرةوالعامةوتأبهنامناملخالااملدروسةحاليو

ديقدأتتهانةابلسنةواالستهانةابلسنةسديابالستهانةابملستحبقدأتماهوأسوء،ألناال
منرَأى:»يقولرسولهللاصلىهللاعليكموسلميدرككلهاليرتكجله.الوماابالسهانةابلفرض،

ميَان قلب،فإنمليستطعفهسانلفبنمليستطعإبيده،فهيغريلكرافنمكممن  .(2)«ب ه ،َوَذل َكَأض َعُفاإل  
:التوصيات:املطلب الثاين

                                                           

.199/،ص1،طكتابة البحث العلمي صياغة جديدةإبراهيم،عبدالوهاب(1)

 .1/49، 49رقماحلديث: د.ط،، ابببيانالنهيعناملنكرصحيحه أخرجهمسلميف(2)
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طيهاوالتوصياتاليتاليستطيعأننغقرتاحاتعضاالننشريإىلبأينبغيفمرمايكنمناألهوم
:يلىاملتعلمنيماقدمإىلالعلماءوحسبطبيعةالبحثوالوقتوسييفمثلهذهالدراسة

جتماعيةهيالقضاءعلىهذهالعاداتالسيئةاليتتؤثريفولاملناسبةملثلهذهالظاهرةاالاحلل-1
.وذلكمنمسؤلياتاحملاكماإلسالميةأوال،سلبيالدىأفرادوشعوباجملتمعأتثريايَلو ر اإل اجملتمع

قأبمورالطالقوغريه.مثعلماءالدينوأولواألمراثنياألنهيغريهبمامااليغريابلقرآنفيمايتعل
الذينيفهمونأسرارودقائقأحكامالدين.

إىلامعاتوالكلياتواملعاهدأنيوجهواعنايتهمعلىالباحثنييفحقلالشريعةاإلسالميةيفاجل-2
األحباث هذه مثل مدينةوخاصة، األ؛إ َلو ر ن يف سالح حوائجألهنا يفقضاء تستعمل اليت هممة

تقان.وأنيتعلموهاابيَلو ر املتنوعةيفاجملتمعاإل 
من-3 البعدعناخلالفاتاليتواهلوىوغريهاوحظوظالنفسوعلىالقضاةوالفقهاءأنيتجردوا

وظائفهمالتعليميةالدينية.واتثرياسلبياعلىمسريةقضائهمالصحيحتؤثر
نناأيضايفالقضاءأناوعلىإخو-4 يوفروا العلميةهمخراجكنوزمهامإىلإإنتاجاهتم،وأنيسعوا

.غريهعامةوخاصةمايتعلقحباالتالطالقمنحيزالعدمإىلحيزالوجودبنشر
أنيوصيالباحث-5 قصارىجهودهميفقضائهموالقضاة أالأتخذهميفهللالومةالئميبذلوا

.ةالزوجيتعدادهنيفبياهرةتركاملطلقاتإلمخادظا
الباحثاو-6 يوصي لأيضا يفمدينة وخاصة ، يفنيجرياي اإلسالميةإ َلو ر ن علماء الثقافة بوحدة
و لديهماللغة ومناملعالعربية التف. أداة أناللغة والشعبالواحدواألهمبنياألالوم الواحدة مةسرة

يفالواحدة تساهم أهنا كما وحتسينها. الثقافة من كبري قدر لتحقق وهي احلضارة. قدم رسوخ
اإلسالميةفللغةميزةكربىوأداةفعالةيفاعتصاماألمةاإلسالميةحببلهللامجيعا.ومنهناجيبأن

بثقافتهاأداةيفعدماعتصامحببلهللامجيعا.إ َلو ر ن التكوناللغاتاملتداخلةيفمدينة
.سالميةاإلغريمواجهةهذهالعاداتالبلديف،بتوحيدصفوفالعلماءيفكمايوصيالباحث-7
،لكيتكونكلمةاحلقهيالعليا.بينهمواملالئمللحوارالديينخلقاجلو
و-8 واألفراد احلكومة اإلسالميةإنعلى املكتباتالعامة الكتباإلسالميةشاء نيجريايإلحياء يف

ينةدملكتباتاإلسالميةيفاملوافرا،ألنعدمتخاصةعلىمستوىالسلطاتإ َلو ر ن نةديمعامةويف
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الباحثنييفوابلكثرةمنأهماملشكالتاليتتعوقعجلةتقدمالدراساتاإلسالميةلدىالدارسني
حقلاإلسالميات.

يشجعواو-9 أن املدرسني اإلسالميةعلى الدراسات على طالهبم بكتابتهم وذلك حىتحوهلا،
.لقضاايالفقهيةاحلساسةحولااأتليفكتبهماملتعددةيستطيعو

ينهمعنطريقالندواتأوفهمدإىليفتنبيهوإرشاداملسلمنياإلسالميةتكثيفالتوعيةالدينية-10
.خرىالوسائلاإلعالميةوالوسائلاألاإلرشادعربالوعظو
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 فهرس اآلايت

 الصفحة رقم اآلية اسم السورة اآلية م
اَيأَيوَُّهاالَّذ يَنآَمُنوا 1 اد ُخُلوا يف 

تَوتَّب ُعوا  َواَل َكآفًَّة ل م  الس  
الشَّي طَان  ُخطَُوات 

2082البقرة

ُقل 2 يض  ال َمح  َعن  أَُلوَنَك َوَيس 
 يف  الن  َساء فَاع َتز ُلوا  أًَذى ُهَو

يض  ال َمح 

22259البقرة

ه ن3َّ َنُفس  َنأب  َوال ُمطَلََّقاُتَيرَتَبَّص 
ُرَوءٍَثالَثََةقوُ

22898البقرة

فَإ م َساٌك4 َمرَّاَتن  الطَّاَلُق
َسانٍ ر يٌحإب  ح  َتس  َع ُروٍفَأو  مب 

22997البقرة

م ن5 لَُه حتَ لُّ َفاَل طَلََّقَها فَإ ن
َهُ بَوع ُدَحىتََّتَنك َحَزو ًجاَغري 

23097البقرة

ُتم6 ف يَماَعرَّض  َواَلُجَناَحَعَلي ُكم 
ب  َأو  الن  َساء ط َبة  خ  م ن  ه 

ُكم  أَنُفس  َننُتم يف  َأك 

23568البقرة

َحىت7ََّ الن  َكاح  َدَة تَوع ز ُموا ُعق  َواَل
ُلَغال ك َتاُبَأَجَلهُ يَوبو 

23576البقرة

8 الصََّلَوات  َعَلى َحاف ظُوا 
ّلل    َوُقوُموا  َطى ال ُوس  والصَّاَلة 

قَان ت ني

23854البقرة

فَاذ ُكُروا 9 الصَّاَلَة ُتُم َقَضيو  فَإ َذا
َوَعَلى َوقُوُعوًدا ق َياًما اّلل َ

10354النساء
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ُجُنوب ُكم 
ُتم 10 ُقم  إ َذا آَمُنوا  الَّذ يَن أَيوَُّها اَي

 ُلوا ُوُجوَهُكم  إ ىَلالصَّالة فاغ س 
إ ىَلال َمرَاف ق  َوأَي د َيُكم 

623املائدة

َما11 إ ىَل تَوَعاَلو ا  هَلُم  ق يَل َوإ َذا
َقاُلوا  الرَُّسول  َوإ ىَل اّلل ُ أَنَزَل
اَنَعَلي ه آاَبءانَ بُوَناَماَوَجد  َحس 

104101املائدة

أَق يُموا الصَّالَةَواتوَُّقوه12ُ 7253األنعامَوَأن 
13 ل ُعر ف  اب  َوأ ُمر  َو ال َعف  ُخذ 

عَ َاه ل نيَوأَع ر ض   ن اجل 
19916األعراف

م َن14 هَلَُماَجَناَحالذُّل   ف ض  َواخ 
الرَّمح َة 

24143اإلسراء

15 َواأَلر ض  السََّماَوات  ُمل ُك ّلل َّ 
خَي ُلُقَماَيَشاء

4981الشورى

ُتُمالن  َساء16 ُّإ َذاطَلَّق  اَيأَيوَُّهاالنَّيب 
ُصوا َوَأح  ل ع دَّهت  نَّ َفطَل  ُقوُهنَّ

ال ع دَّةَ

190الطالق

17 يض  ال َمح  م َن َن يَئ س  َوالالَّئ ي
هُتُنَّ َفع دَّ ُتم  ار تَوبو  إ ن  م نن  َسائ ُكم 
ُهٍرَوالالَّئ يملَ حيَ ض نَ َثالَثَُةَأش 

476قالطال

َسَكنُتم18 َحي ُث م ن  ك ُنوُهنَّ َأس 
د ُكم   م  نُوج 

680الطالق

454املاعونفَوَوي ٌلل  ل ُمَصل  ني19
الَّذ يَنُهم َعنَصاَلهت  م 20

 َساُهون
554املاعون
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س األحاديثفهر 

إذاأنتمووا»عليووهوسوولم:أتووىرجووالنالنوويبصوولىهللاعليووهوسوولميريوودانالسووفر،فقووالالنوويبصوولىهللا
43 .................................خرجتما،فأذان،مثأقيما،مثليؤمكماأكربكما

واتكوووووونفتنووووووةىفاألرضوفسووووووادهإنملتفعلووووووموووووونترضوووووووندينووووووهوخلقووووووهفزوجوووووووإذاخطووووووبإلوووووويكم
77 .........................................................................عريض

44 ...................ملؤذننياعفاعناإلمامضامن،واملؤذنمؤمتن،اللهمارشداألئمةو

سلمكانإذااغتسلمناجلنابةبدأفغسليديهمثيتوضوأكموايتوضوأللصوالةوأنالنيبصلىهللاعليه
مثيفوويضيووهمثيوودخلأصووابعهيفاملوواءفيخلوولهبوواأصووولشووعرهمثيصووبعلووىرأسووهثووالثغوورفبيد

37 .........................................املاءعلىجلدهكله
وقالوت:ايرسوولهللاموا،قدجاءتإىلرسوولهللاصولىهللاعليوهوآلوهوسولم،امرأةاثبتبنقيسأن

نووه،فقالووت:حديقووة،فقووال:الأطيقووهبغًضووا،فسووأهلاعموواأخذمتأعيووبعليووهيفخلووقوالديوون،ولكوون
،ابوووووووووووووووووووووت:اقبووووووووووووووووووووولاحلديقوووووووووووووووووووووةينعليوووووووووووووووووووووهحديقتوووووووووووووووووووووه؟قالوووووووووووووووووووووت:نعوووووووووووووووووووووم،فقووووووووووووووووووووواللثأتووووووووووووووووووووورد

98 .................................................................وطلقهاتطليقة
أتووىالنوويبصوولىهللاعليووهوسوولميعلمووهمواقيووتالصووالة،فتقوودمجربيوولورسووولهللاصوولىهللاجربيوولأن

هللاصوولىهللاعليووهوسوولمفصوولىالظهوورحوونيزاغووتالشوومسعليووهوسوولمخلفووه،والنوواسخلووفرسووول
مثأاتهحنيامتدالفجروأصبحوالنجومابديةمشتبكةفصنعكماصنعابألمسفصلىالغداة،مث...

57 ....................قال:مابنيهاتنيالصالتنيوقت
يطيلبنا،فمارأيوتأجلفالنمماأنرجالقال:وهللاايرسولهللاإينألاتخرعنالصالةالغداةمن
صوولىقووال:"إنموونكممنفوورينفووأيكمرسووولهللاصوولىهللاعليووهوسوولمىفموعظووهغضووًبامنووهيؤمئووذمث

53 ...............فإنفيهمضعيفوكبريوذااحلاجةابلناسفليتجوز

ردعليوهالسوالمفلمواالرجول،فوفسولمعليوه:أنرجالمرعلوىالنويبصولىهللاعليوهوسولم،وهوويبوول
:"إمنامحلينعلىالردعليوكخشويةأنتوذهبفتقوول:جاوزهانداهالنيبصلىهللاعليهوسلم،فقال
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إينسلمتعلىرسولهللافلميردعلى،فإذارأيتينعلىهذهاحلالفالتسلمعلي،فإنكإنتفعل
30 ................................الأردعليك

 29 ..فسلمفلميرد...................مرورسولهللاصلىهللاعليهوسلميبولأنرجال

40 ...منإانءواحدنغرتفمنهمجيعاكانيغتسلوأانسلموأنرسولهللاصلىهللاعليه

،«لرياجعهوووا»امرأتوووهوهووويحوووائض،فقووواللوووهالنووويبصووولىهللاعليوووهوسووولم:عبووودهللابووونعمووورطلوووقأن
اي»،قالابنعمر:وقورأالنويبصولىهللاعليوهوسولم:«إذاطهرتفليطلق،أوليمسك»:فردها،وقال

أيهاالنيبإذاطلقتمالنساءفطلقوهنيفقبلعدهتن
،«لرياجعهوووا»امرأتوووهوهووويحوووائض،فقووواللوووهالنووويبصووولىهللاعليوووهوسووولم:عبووودهللابووونعمووورطلوووقأن

اي»قالابنعمر:وقورأالنويبصولىهللاعليوهوسولم:،«إذاطهرتفليطلق،أوليمسك»فردها،وقال:
98 ........أيهاالنيبإذاطلقتمالنساءفطلقوهنيفقبلعدهتن

منزلووووووةيووووووومالقيامووووووة:الرجوووووولالووووووذىيفضووووووىإىلاملوووووورأةوتفضووووووىإليووووووه،مثينشوووووورالنوووووواسإنموووووونشوووووور
40 .........................................................................سرها

فأفسوودتفيووهفقضووىرسووولهللاعلووىأهوولاحليطووانحفظهوواابلنهوووار،،أنانقووةالوورباءدخلووتحائطووا
 19 .........................................وعلىأهلاملواشيحفظهاابلليل

74 .......................اليرثواليورثحبرةأوأمةفالولدولدزانعاهرأميارجل
يناإلسوالمعلوىمخوس:شوهادةأنالإلوهإالهللاوأنحممودارسوولهللا،وإقوامالصوالة،وإيتواءالزكواة،ب

57 ....................................................واحلج،وصومرمضان
77 ..تنكحاملرأةألربعملاهلاأولنسبهاأوجلماهلاأولدينهافاظفربذاتالدينتربتيداك

جاءتامرأةرفاعةالقرظيالنيبصولىهللاعليوهوسولم،فقالوت:كنوتعنودرفاعوة،فطلقوين،فأبوتطالقوي،
اعوة؟ال،حوىتأتريودينأنترجعويإىلرف»فتزوجتعبدالرمحنبنالزبريإمنوامعوهمثولهدبوةالثووب،فقوال:

ابينتظورأنيوؤذنلوه،،وأبوبكرجالسعنوده،وخالودبونسوعيدبونالعواصابلبو«تذوقيعسيلتهويذوق
101 أاببكرأالتسمعإىلهذهماجتهربهعندالنيبصلىهللاعليهوسلمفقال:اي



110 

فقوالأالتودعوهللايلايابونعمور.قوال:إينمريضابنعامريعودهوهودخلعبدهللابنعمرعلى
صالةبغريطهووروالصودقةمونغلوول"وكنوتهللاعليهوسلميقول:"التقبلمسعترسولهللاصلى

 26 .............................................علىالبصرة

سوووووووووووألترسوووووووووووولهللاصووووووووووولىهللاعليوووووووووووهوسووووووووووولمأياألعموووووووووووالأفضووووووووووول؟قوووووووووووال:"الصوووووووووووالةيفأول
59 .........................................................................وقتها

يغتسووولابلصووواعإىلمخسوووةكوووانالنووويبصووولىهللاعليوووهوسووولميغسووول،أوكوووان»مسعوووتأنسوووا،يقوووول:
 42 .......................................................أمداد،ويتوضأابملد

انءيفاإلأانوهوووغتسوولكنووتأويغتسووليفالقوودحوهوووالفوورق،رسووولهللاصوولىهللاعليووهوسوولمكووان
38 ......................................................حدمناجلنابةالوا

وَكنَووا-ليلووةأربعوونيأوكانووتالنفسوواءجتلووسعلووىعهوودرسووولهللاصوولىهللاعليووهوسوولمأربعوونييوًمووا
62 ...............................منالَكَلف -تعن -َنط ل يعلىوجوهناالورس

39 ....لهالفرقمنقدحيقالكنتأغتسلأانوالنيبصلىهللاعليهوسلممنإانءواحد

احفظهللاايغووالمإينأعلمووككلمووات،»كنووتخلووفرسووولهللاصوولىهللاعليووهوسوولميومووا،فقووال:
أناألموةحيفظك،احفظهللاجتدهجتاهوك،إذاسوألتفاسوألهللا،وإذااسوتعنتفاسوتعنابهلل،واعلوم

إالبشووويءقووودكتبوووههللالوووك،ولوووواجتمعوووواعلوووىأنلوووواجتمعوووتعلوووىأنينفعووووكبشووويءملينفعووووك
يضووووووووووووروكبشوووووووووووويءمليضووووووووووووروكإالبشوووووووووووويءقوووووووووووودكتبووووووووووووههللاعليووووووووووووك،رفعووووووووووووتاألقووووووووووووالموجفووووووووووووت

84..................................................الصحف
رجلفأخربهأنهتزوجامرأةموناألنصوارفقواللوهرسوولهللاسلمفأاتهوكنتعندالنيبصلىهللاعليه

سووووولمأنظووووورتإليهوووووا؟قوووووالالقوووووالفاذهوووووبفوووووانظرإليهوووووافوووووإنيفأعووووونياألنصووووواروصووووولىهللاعليوووووه
76 ..................................................................شيئا

عووترسووولهللادعوهإ ىَلالصووالةفقووالمعاويووة:مسسووفيان،فجوواءهاملووؤذ نيوويبكنووتعنوودمعاويووةبوونأ
ؤذ نونَأطولالناسأعناقايومالقيامة»:قوليصلىهللاعليهوسَلم

ُ
50 ........امل
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.وقووالرجوولموونحضوورموووتمووااحملوودثايأابهريوورة؟قووالتقبوولصووالةموونأحوودثحووىتيتوضووأ(ال
 32 .............................................................فساءأوضراط

52 ..............................................................الضراروالضرار

الحيوولالمووورأةتووؤمنابهللواليووووماآلخوورأنأتذنيفبيوووتزوجهووواوهوووكووواره،والختوورجوهووووكووواره،وال
صورمهفوإنكوانهووأظلوممنهوافلتأتوهحوىتوالت،تطيعفيوهأحودا،والختشونبصودره،والتعتوزلفراشوه

ترضيه،فإنهوقبلمنهافبهاونعمتوقبلهللاعذرها،وأفلجحجتها،والإمثعليها،وإنهوأ أن
91 .......................يرضىعنهافقدأبلغتعندهللاعذرها

ميقووووووووتعلووووووووىالخيوووووووورجالوووووووورجالنيضوووووووورابنالغووووووووائطكاشووووووووفنيعوووووووونعورهتمووووووووايتحووووووووداثن،فووووووووإنهللا
29 ..........................................................................كذل

74 ...........................................الخيلونرجلابمرأةإالومعهاذوحمرم
53 .............................أشقعلىأميتألمرهتمابلسواكعندكلصالةأنلوال

مامنكممنأحديتوضأفيسبغالوضوءمثيقول:أشهدأنالإلهإالهللاوحدهالشريكلهوأشهدأن
34 ..عبدهورسولهإالفتحتلهأبواباجلنةالثمانيةيدخلمنأيهاشاءاحممد

وووعَقلب،فوووإنمليسوووتطعفهسوووانلنمليسوووتطعفبإبيوووده،فوووهيغوووريلكووورافنمكممووونرَأىمووون ُفب وووه ،َوَذل وووَكَأض 
ميَان  ك ...................................................................اإل  
39 ................................أيدينامناجلنابةيقاللهالَغَرُفختتلففيهردمنق 

مافرغمنعلىرسولهللاصلىهللاعليهوسلم،وهويتوضأفلميردعلي.فلاملهاجربنقنفذأنهسلم
34...............الوضوءقال:ملمينعينأنأردعليكإالأينكرهتأنأذكرهللاإالعلىالطهارة

71 ...............حىتيرتكاخلاطبقبلهأوأيذنلهوالخيطبالرجلعلىخطبةالرجل
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ابناألثري،جمدالدينأبوالسعاداتبناملباركحممدبنحممدبنحممودبونعبودالكورميالشويباين-1
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محوديعبوداجمليودبونإمساعيولحتقيوق:،خالصة البدر املنري يف ختريج كتاب الشـرح الكبـري للرافعـي
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وتقودمي:د/أبوو،حتقيوقوختوريجاإلمجـاعه(،318ابناملنذر،أبووبكوربونإبوراهيمالنيسوابوري)-6
،د.ج،)اإلمووارات:مكتبووة2التنقوويح،طوفيهووازايداتيفالتحقيووقومحووادصووغريبوونحمموودحنيووف،

م(1999-ه1420مكتبةمكةالثقافيةرأساخلمية،والفرقان
:ابوونالنجوووار،تقووويالووودينأبووووالبقووواءحممووودبووونأمحوودبووونعبووودالعزيوووزبووونعلووويالفتووووحي)املتووووىف-7

،)د.م/4،عودداألجووزاء:2نزيوهمحوواد،طوحممودالزحيلووي:حتقيووق،الكوكـب املنــريشــرح ،هوو(972
(1997-هو1418مكتبةالعبيكان،

،شـرح فـتح القـدير ه(و،861ابناهلمام،كمالالدينحممدبنعبدالواحدالسيواسي،)املتويف:-8
،)بريوت:دارالفكر،د.ت.(10د.ط،عدداألجزاء/د.ت،
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التقريـر  ه(،879احلاج،أبووعبودهللامشوسالودينبونحممودبونحمموداحلنبلوي)املتوويف:ابنأمري-9
)بووووووووريوت:دارالكتووووووووبالعلميووووووووة،،3،عوووووووودداألجزاء/2د.ت،ط،والتحريــــــــر يف علــــــــم األصــــــــول

م(1983-ه1403)
املــدخل إىل مــذهب اإلمــام أمحــد بــن ،ه(1346بوونبوودران،عبوودالقووادرالدمشووقي)املتووويف:ا-10
-ه1401)بووريوت:مؤسسووةالرسووالة،م،2،2ط،د.عبوودهللابوونعبووداحملسوونالرتكووي:حتقيووق،لحنبــ

م(1981
أخصــــر  ه(،1083-ه1006بوووودرالوووودينبوووونبلبووووانالدمشووووقي،)ابوووونبوووودران،حمموووودبوووون-11

،1،حتقيووق:حمموودانصوورالعجمووي،طاملختصــرات يف الفقــه علــى مــذهب اإلمــام أمحــد بــن حنبــل
م(1996-ه1416لبشائراإلسالمية،د.ج،)بريوت:دارا

شـــرح صـــحيح  ه(،449ابووونبطوووال،أبوووواحلسووونعلووويبووونخلوووفبووونعبووودامللوووك)املتوووويف:-12
،)الووورايض:مكتبوووةالرشووود،10،عووودداألجوووزاء/2،حتقيوووق:أبوووومتووويمايسوووربووونإبوووراهيم،ط.البخـــارى
(م2003-هو1423

وورَبي)املتوووىف:بوونحمموودبووابوونَبطَّووة،أبوووعبوودهللاعبيوودهللا-13 ،هووو(387نحمموودبوونمحوودانالُعك 
رضووامعطووي،وعثموواناألثيووويب،ويوسووفالوابوول،والوليوودبوونسوويفالنصوور،:حتقيووق،اإلابنــة الكــربى
دارالرايةللنشروالتوزيع،د.ت(:)الرايض،9عدداألجزاء/د.ط،،ومحدالتوجيري

نعبودهللابوناخلضوربونحممودجمودالودين)املتويف:ابنتيميةاحلراين،أبوالربكاتعبدالسالمب-14
،)2،عووودداألجوووزاء/2،د.ت،طاحملــرر يف الفقـــه علـــى مــذهب اإلمـــام أمحـــد بـــن حنبــل ه(،652

م(1984-ه1404السعودية:د.ن،
ه/سونةالوفواة661ابنتيميةاحلراين،أمحدتقيالدينبنعبداحلليمأبووالعباس)سونةالووالدة-15
عبوودالوورمحنبوونحمموودبوونقاسوومالعاصووميحتقيووق:ب ورســائل وفتــاوى شــيخ اإلســالم،ه(، كتــ728
،د.ت(السعوديية:مكتبةابنتيمية)،32ي،د.ط،عدداألجزاء/النجد
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جممــوع فتــاوى ابــن  ه(،728ابوونتيميووةاحلووراين،أمحوودتقوويالوودينبوونعبووداحللوويمأبوووعبوواس)-16
م،)السعودية:جممعامللكفهدلطباعةاملصحف37د.ط،،حتقيق:عبدالرمحنحممدقاسم،،تيمية

 م(1995-ه1416الشريف،
هوو(،310-224بنكثريبنغالباآلملي،أبوجعفر،)ابنجريرالطربي،حممدبنيزيد-17

)د.م:مؤسسووة،24:عوودداألجووزاء،1أمحوودحممودشوواكر،ط:،حتقيووقجــامع البيــان يف أتويــل القــرآن
(م2000-هو1420الرسالة،

كتـاب   ه(،741ابنجزيالغرانطي،أبوالقاسمحممدبونأمحودبونعبودهللاالكلويب)املتوويف:-18
 ،طبعةجديدةمنقحة،د.ج،)بريوت:دارالفكر،د.ت(القوانني الفقهية

ابوووووونحبووووووان،حمموووووودبوووووونأمحوووووودبوووووونمعوووووواذبوووووونمعبوووووودالتميموووووويأبوووووووحووووووامتالوووووودراميالبسوووووويت)-19
،18األجوزاء،2ط،شوعيباألرنوؤوط:،حتقيوقصحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبـان ه(،354املتويف

(م1993-ه1414مؤسسةالرسالة،:بريوت)
أبوالفضل،شهابالدينأمحودبونعلويبونحممودالكنواينالشوافعي،)ابنحجرالعسقالين،-20
ديناخلطيوبوعبودالعزيوزحموبالوو،حتقيوق:حممودفوؤادعبودالبلقويفتح البـاريه(،852-ه773

ه(1379،)بيوت:داراملعرفة،13بنابز،د.ط،عدداألجزاء:
-ه909ابوونحجووراهليتمووي،السووعدياألنصووار،أمحوودبوونحمموودشووهابالوودينأبوووالعبوواس)-21
،)مصور:املكتبوةالتجاريوة10،د.ت،د.ط،عودداألجوزاء:، حتفة احملتاج يف شـرح املنهـاجه(974

(1983-ه1357الكربى،
ابووونحجوووراهليتموووي،السوووعدياألنصوووار،أمحووودبووونحممووودشوووهابالووودينأبووووالعبووواس)املتويف:-22
)بريوت:دارالفكر،د.ت(،4،د.ت،د.ط،عدداألجزاءالفتاوى الكربى الفقهية ه(،974

ابووونحجوووراهليتموووي،السوووعدياألنصوووار،أمحووودبووونحممووودشوووهابالووودينأبووووالعبووواس)املتويف:-23
،د.ج،)بوريوت:1طحتقيوق:أمحودمشوسالودين،،املنهاج القومي شـرح املقدمـة احلضـرميةه(،974

(2000-ه1420دارالكتبالعلمية،
،صـــحيح ابـــن خزميـــةه(،311)املتووويف:بووونإسووحاقالسووولمي،،ابوونخزميوووة،أبوووبكووورحمموود-24

باإلسوووووالمي،،)بوووووريوت:املكتووووو4حتقيوووووق:د/حممووووودمصوووووطفىاألعظموووووي،د.ط،عووووودداألجوووووزاء:
م(2003-ه1424
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)املتوووويف:ابوونديقيووقالعيوود،تقوويالوودينأبوووالفتوووححمموودبوونعلوويبوونوهووبمطيووعالقشووريي-25
،)د.م،مطبعووة2عوودداألجووزاء/د.ط،،د.ت،، إحكــام األحكــام شــرح عمــدة األحكــامه(702

السنةاحملمدية،د.ت(
)املتويف:نعلووويبووونوهوووبمطيوووعالقشووورييابووونديقيوووقالعيووود،تقووويالووودينأبووووالفتووووححممووودبووو-26
) ،2،عووودداألجوووزاء:2،حتقيوووق:حسووونيإمساعيووولاجلمووول،ط(، اإلملـــام أبحاديـــث األحكـــامه702

م(2002-ه1423بريوت:دارابنحزم،-م2002-ه1423الرايض:داراملعراجالدولية،
القشووريي)املتوووويف:ابوونديقيووقالعيوود،تقوويالوودينأبوووالفتوووححمموودبوونعلوويبوونوهووبمطيووع-27
-ه1424،)د.م:دارالوراين،6،د.ت،د.ط،عودداألجوزاء،طشرح األربعني النوويةه(،702
م(2003

ابنرجباحلنبلى،زينالدينأيبالفرجعبودالورمحنبونشوهابالودينالبغوداديمثالدمشوقي،-28
،حتقيوقوختوريجوامـع الكلـمجامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثاً مـن ج،ه(795)املتووىف:

م(2008-ه1429،د.ج،)بريوت:دارابنكثري،1وتعليق:الدكتورماهرايسنيالفحل،ط

،ابنرجباحلنبلى،زينالدينأيبالفرجعبودالورمحنبونشوهابالودينالبغوداديمثالدمشوقي-29
)السووعودية:دار،7:،عوودداألجووزاء1ط،حتقيووق:طووارقعوووضهللا،فــتح البــاري ه(،795)املتووويف:

م(1996-ه1417ابناجلوزي،

بدايـة  (،595ابنرشداحلفيد،أبوالوليدحممدبنأمحدبنحممدبنأمحدالقورطيب،)املتوويف:-30
-ه1425،)القووووواهرة:داراحلوووووديث،2،د.ت،د.ط،عووووودداألجوووووزاء/اجملتهـــــد وهنايـــــة املقتصـــــد

م(2004

ه(،595-ه520مودبونأمحودبونحممودبونأمحودالقورطيب،)ابنرشداحلفيود،أبووالوليودحم-31
،2آخرون،طوحتقيق:د/حجي،البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة

م(1988-ه1408جملدانللفهارس،)بريوت:دارالغرباإلسالمي،و20عدداألجزاء/
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،ه(458)املتويف:اللغووووووياألندلسووووويابووووونسووووويده،أبوووووواحلسووووونعلووووويبووووونإمساعيووووولالنحووووووي-32
-دارإحياءالورتاثالعوريب:بريوت)،5عدداألجزاء/،1ط،خليلإبراهمجفالحتقيق:،املخصص
 (م1996-هو1417

 ه(،1310بووونحممووودالبكوووريبووونعثموووانالشوووافعي،الووودمياطي)املتوووويف:ابوونشوووطا،أبووووبكووور-33
،)بووريوت:دارالفكوور،4،عوودداألجووزاء/1.ت،ط،دإعانــة الطــالبني علــى حــل ألفــاظ فــتح العــني

 م(1997-ه1418
م،)الورايض:مكتبوة2،د.ط،نشـر العـرفه(،1252ابنعابدينحممودأمونيعمور)املتوويف:-34

احلرمني،د.ت(
ه(،1252)املتووويف:حمموودبوونأموونيبوونعمووربوونعبوودالعزيووزاحلنفوويالدمشووقيابوونعابوودين،-35

ويليووهر شــرح تنــوير االبصــار يف فقــه مــذهب االمــام ايب حنيفــة النعمــان،حاشــية علــى الــدر املختــا
لنجووولاملؤلوووفمصوووححة،حتقيوووق:مكتوووبالبحووووثوالدراسوووات،طبعوووةجديووودةتكملـــة ابـــن عابـــدين
م(1992-ه1412،)بريوت:دارالفكرللطباعةوالنشروالتوزيع،6منقحة،عدداألجزاء:

 -36رد  ه(،1252بودالعزيوزاحلنفويالدمشوقي)املتوويف:حممدبنأمنيبنعمربونعابنعابدين،
علوويحمموود-،حتقيووق:عووادلأمحوودعبووداملوجووود،علــى الــدور املختــار) حاشــية ابــن عابــديناحملتــار 

م(2003-ه1423،)بريوت:عاملالكتب،14معوض،د.ط،عدداألجزاء/
 هوووو(،1252:)املتوىفالدمشوووقيحممووودبووونأمووونيبووونعموووربووونعبووودالعزيوووزاحلنفووويابووونعابووودين،-36

،)بريوت:داراملعرفة،د.ت(2عدداألجزاء/، 2طالعقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية،
التحريــر والتنــوير املعــروف ، هووو(1393:ابوونعاشووور،حمموودالطوواهربوونحمموودالتونسووي)املتوىف-38

(م1984رالتونسيةللنشر،تونس:الدا،)30عدداألجزاء:د.ت،د.ط،، بتفسري ابن عاشور
الكايف  ه(،463بنعاصمالنمريالقرطيب)املتويف:ابنعبدالرب،أبوعمريوسفبنعبدهللا-39

،)2،عووودداألجووووزاء/2،حتقيوووق:حممووودحمموووودأحيووودولووودماديووووكاملوووراتين،طيف فقـــه أهـــل املدينــــة
م(1980-ه1400الرايض:مكتبةالرايضاحلديثة،

، ه(وو463-هوو368بونعاصومالنموريالقورطيب،)رب،أبوعمريوسفبونعبودهللاابنعبدال-40
االسـتذكار اجلــامع ملــذاهب فقهــاء األمصــار وعلمــاء األقطــار فيمــا تضــمنه املوطــأ مــن معــاين الــرأي 
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27،حتقيوق:عبوداملعطيأمونيقلعجوي،د.ط،األجوزاءواآلاثر وشرح ذلـك كلـه ابإلزـاز واإلختصـار
(م1993-هو1414دارالوعي،،حلب-دمشق-دارقتيبة،)فهارس3جملد+

(،هوو463-هوو368)،بونعاصومالنموريالقورطيبابنعبدالرب،أبوعموريوسوفبونعبودهللا-41
حممووودعبووودالكبوووريمصوووطفىبووونأمحووودالعلووووي،حتقيق:،التمهيـــد ملـــا يف املوطـــأ مـــن املعـــاين واألســـانيد

(ه1387وزارةعموماألوقافوالشؤوناإلسالمية،املغرب:،)22:عدداألجزاءالبكري،د.ط،
،.د.ج،4د.ت،ط،منت بدايـة املتفقـه م(،1963املولود:)ابنعبدالسالمابىل،بنوحيد،-42
(م2002مصر:إبنرجب،)

)املتووويف:،بوونحممووداملهوودياحلسوويناإلدريسوويالشوواذيلالفاسوويأبوووالعبوواسابوونعجيبووة،أمحوود-43
،عودد2د/حسونعبواسزكوي،ط-،حتقيق:أمحدعبدهللاالقرشويرسوالنلبحر املديدا،ه(1224
هو(1423مو2002،)بريوت:دارالكتبالعلميةو8األجزاء:

حاشـــية الدســـوقي علـــى  ،(ه1230املتوووويف:)بووونأمحووود،املوووالكي،ابووونعرفوووةالدسووووقي،حممووود-44
:دارالفكر،د.ت(،)بريوت4،د.ت،د.ط،عدداألجزاء:الشرح الكبري

إرشــــاد ه(،732)املتويف:ابوووونعسووووكرالبغوووودادي،عبوووودالرمحنبوووونحمموووودأبوووووحمموووودشووووهابالوووودين
،د.ت(الشركةاإلفريقيةللطباعة،،د.ت،د.ط،)د.مالسالك

فتـاوى ابـن علـيش، يف فـتح العلـي  ه(،1299ابنعليش،حممدبنأمحدبنحممود)املتوويف:-45
ــــــى مــــــ ــــــوى عل ــــــك يف الفت ــــــكاملال ،حتقيووووووق:علوووووويبوووووونانيووووووفالشووووووحود،د.ط،ذهب اإلمــــــام مال

،)السعودية:د.ن،د.ت(2عدداألجزاء:
ابنعمرالبنتين،حممدبنعمرالنوووي،،)هوذاشورحعلوىلبواباحلوديثللشويخجواللالودين-46

،د.ت،د.ط،د.ج،تنقيح القـول احلثيـث يف شـرح لبـاب احلـديثابنالعالمةأيببكرالسيوطي(،
(صر:مطبعةعيسىالبايباحلايبوشركاه،د.ت)م

حاشية ه(،1312-1392)ابنقاسمالنجدي،عبدالرمحنبنحممدبنقاسمأبوعبدهللا،-47
ه(1397،)د.ط،د.م،7،عدداألجزاء:1،طالروض املربع شرح زاد املستقنع

-ه597)نبلويمشوسالودين،اابنقدامةعبدالرمحن،بنحممدبونأمحوداملقدسوياجلمواعلياحل-48
،30،حتقيوق:حممودرشويدبونرضوا،د.ط،عودداألجوزاء:الشرح الكبري على مـنت املقنـع ،ه(682

)بريوت:دارالكتابالعريبللنشروالتوزيع،د.ت(
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ه(،620بونأمحودبونحممود)املتويف:ابنقدامة،املقدسي،أبووحممودموفوقالودينبونعبودهللا-49
عودد،2،د.ت،طة املناظر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحـد بـن حنبـلوجن وضة الناظرر

 م(2002-ه1423النشروالتوزيع،و،)الرايض:مؤسسةالراينللطباعة2األجزاء/
/541)سونةالووالدةبنأمحدبونحممدابنقدامة،املقدسي،أبوحممدموفقالدينبنعبدهللا-50

،)4،د.ت،د.ط،عوودداألجووزاءيف فقــه اإلمــام املبجــل أمحــد بــن حنبــلالكــايف (،620سوونةالوفوواة
د.م:املكتباالسالمي،د.ت(

،ه(620)املتوويف:بونأمحودبونحممودابنقدامة،املقدسي،أبوحممدموفقالدينبنعبدهللا-51
ارالفكر،)بريوت:د،10/عدداألجزاء،1،د.ت،طملغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباينا

ه(1405
ه620-ه541بنأمحودبونحممود)ابنقدامة،املقدسي،أبوحممدموفقالدينبنعبدهللا-52
،لشوومسالوودينأيبالفوورجعبوودالوورمحنبوونأمحوودبوونوالشــرح الكبــري،املقنــعم(،1223-م1147-

احلسونعلوي،أليباإلنصاف يف معرفة الراجح مـن اخلـالف، لعـالء الـدينقدامةاملقدسي،ومعهما:
د/عبودالفتواحوه(،حتقيوق:د/عبودهللابونعبوداحملسونالرتكوي،885-817بنأمحوداملورداوي،)

م(1993-ه1414،)السعودية:داراهلجرة،32،عدداألجزاء/1حممداحللو،ط
  خمتصر تفسري ابن ه(،774ابنكثري،أبوالفداءإمساعيلبنعمرالقرشيالدمشقي)املتويف:-53
-هوو1402بريوت:دارالقرآنالكرمي،)،3،عدداألجزاء:7ط،حممدعليالصابوينحتقيق:، كثري

م(1981
تفســري القـــرآن ،هووو(774:ابوونكثووري،أبوووالفووداءإمساعيوولبوونعمووورالقرشوويالدمشووقي)املتوىف-53

(م199-ه1420دارطيبة،)د.ب:،8،عدداألجزاء/2ط،ساميحممدالسالمةحتقيق:،العظيم
سـنن ابـن ه(،ومواجواهاسومأبيوهيزيود،273ابنماجاه،أبوعبودهللاحممودبونيزيود)املتوويف:-54

الديناأللباين.(حممدانصر،د.ت،د.ط،د.ج،)بريوت:دارالفكر،د.ت.(معتعليقماجه
ــه(،884-ه816ابوونمفلووحاحلنبلووي،إبووراهيمبوونحمموودبوونعبوودهللاأبوووإسووحاق)-55 دع يف املب

م(1997-ه1418،)بريوت:دارالكتبالعلمية،8د.ط،عدداألجزاء/،د.ت،شرح املقنع
،3،د.ت،طلسـان العـرب ه(،711ابنمنظور،حممودبونمكورماألفريقوياملصوري)املتوويف:-56

ه(1414،)بريوت:دارصادر،15عدداألجزاء
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،1ط،د.ت،النظــائرو  األشــباه ،هووو(970-926احلنفووي)بوونجنوويم،زيوونالوودينإبووراهيمحمموودا -57
م(1999-ه1419د.ج،)بريوتدارالكتبالعلمية،

البحر الرائق شرح كنز  ه(وو،970-هو926احلنفي)إبراهيمبنحممدابنجنيم،زينالدينبن-58
 ،)بريوت:دارالكتاباإلسالمي،د.ت(8،عدداألجزاء/2،د.ت،طالدقائق

كتـــاب ه(،1084ي،أيووووببووونموسوووىاحلسووويينالقرميوووياحلنفوووي،)ملتوووويف:أبووووالبقووواءالكفوووو-59
املعمووووري،-حممووود-،حتقيوووق:عوووداندرويووووشالكليـــات معجـــم يف املصــــطلحات والفـــروق اللغويــــة

م(1998-ه1419د.ط،د.ج،)بريوت:مؤسسةالرسالة،
:،حتقيووقالفتــاوى النتــف يف(،461أبووواحلسوونالسووغدي،علوويبووناحلسوونياحلنفووي)املتووويف:-60

مؤسسووووةالرسووووالة،عموووواناألردن:دارالفرقووووان،بريوت:)،،د.ت،د.ط،د.جصووووالحالوووودينالنوووواهي
(م1984-هو1404

 ه(،885)املتووووويف:أبووووواحلسووووناملوووورداوي،عووووالءالوووودينعلوووويبوووونسووووليمانالصوووواحلياحلنبلووووي-61
ـــر يف أصـــول الفقـــه،  ين،د.عووووضالقووورين،أمحووودحتقيوووقد.عبووودالووورمحناجلوووربالتحبـــري شـــرح التحري

م(2000-هو1421السراح،د.ط،د.ج،)السعودية:مكتبةالرشد،سنةالنشر
ه/سونة817أبواحلسناملرداوي،عالءالدينعليبنسليمانالصواحلياحلنبلي)سونةالووالدة-62

،اإلنصــاف يف معرفــة الــراجح مــن اخلــالف علــى مــذهب اإلمــام أمحــد بــن حنبــله(،885الوفوواة
،)بريوت:دارإحياءالرتاثالعريب،د.ت(12عدداألجزاءحتقيق:حممدحامدالفقي،د.ط،

حممووووودبووووونأشووووورفبووووونأموووووريبووووونعلووووويشووووورفاحلوووووقالصوووووديقي)املتويف:،آابديأبووووووالطيوووووب-63
ه(1415،)بريوت:دارالكتب،14،عدداألجزاء:2د.ت،طعون املعبود، ، ه(1329

حاشية الرملي على أسـىن املطالـب  ه(،1004،)املتوويف:محداألنصاريأبوالعباسالرملي،أ-64
ه(1313،)القاهرة:دارالكتاباإلسالمي،4،د.ت،د.ط،عدداألجزاء:شرح روض الطالب

حبـــر ه(،373املتوووويف:،)أبووووالليوووثالسووومرقندي،نصوووربووونحممووودبووونإبوووراهيمالفقيوووهاحلنفوووي-65
د.ت(،)بريوت:دارالفكر،3،عدداألجزاء:1ط،د.حممودمطرجيحتقيق:،العلوم

،، أيســر التفاســري لكـالم العلــي الكبــريأبووبكوراجلزائووري،جوابربوونموسوىبوونعبودالقووادربونجوابر
م(2003-هو1424م،)املدينةاملنورة:مكتبةالعلومواحلكم،5،5ط
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 ،هووووو(211نعاين)املتوىف:أبوووووبكووووراحلمووووريي،بوووونعبوووودالوووورزاقبوووونمهووووامبوووونانفووووعاليموووواينالصوووو-66
املكتوووباإلسوووالمي،بريوت:،)11األجزاء،عووودد2ط،حبيوووبالووورمحناألعظموووي:،حتقيوووقاملصـــنف
ه(1403

أسـهل املـدارك شـرح إرشـاد ه(،1397أبوبكرالكشناوي،بنحسونبونعبودهللا)املتوويف:-67
طبعووةعيسووىالبووايباحللوويب،)القوواهرة:م3،عوودداألجووزاء1،طالســالك يف فقــه إمــام األئمــة مالــك

شركاء،تطد(و
،سـنن أيب داود،ه(275،)املتوويف:أبوداود،سوليمانبوناألشوعثبونإسوحاقالسجسوتاين-68

موعتعليوق،د.ت(دارالفكور،)بوريوت:4عودداألجوزاء/حتقيق:حممدحميالدينعبداحلميود،د.ط،
حممدبنانصرالديناأللباين.

م(،1994ه/1394-م1898ه/1315بوونأمحوودبوونمصووطفىبوونأمحوود)أبوووزهوورة،حمموود-69
م(1947،دارالفكرالعريب:،د.ج،)القاهرة1،د.ت،طأبو حنيفة

اجلـــواهر احلســـان يف  ،ه(875املتوووويف:)أبووووزيووودالثعووواليب،عبووودالووورمحنبووونحممووودبووونخملوف-70
عووودد،1بوووداملوجوووود،طالشووويخعوووادلأمحووودعوالشووويخحممووودعلووويعووووض،حتقيوووق:تفســـري القـــرآن

ه(1418)بريوت:دارإحياءالرتاثالعريب،،4:األجزاء
أبوووحممووودالوودارمي،عبوووداللهووونبعبوودالووورمحنبوونالفضووولبووونهَبوورامبووونعبوودالصووومد،التميموووي-71

حسونيسوليمأسود:حتقيوقمسند الدارمي املعروف بــ)سنن الـدارمي(،  ،هو(255السمرقندي)املتوىف:
(م2000-هو1412السعودية:داراملغينللنشروالتوزيع،)،4،عدداألجزاء:1ط،(،الداراين

 هوو(،1422:أبوحممدالسلمان،عبدالعزيوزبونحممودبونعبودالورمحنبونعبوداحملسون)املتووىف-72
مكتبووووةاملسووووجدالنبوووووويالسووووعودية:،)6د.ت،د.ط،عووووودداألجووووزاء:،األســــئلة واألجوبــــة الفقهيــــة

ت(الشريف،د.
بوووويعووول،أمحووودبووونعلوووياملثُووونبووونحيووويبووونعيسوووىبووونهووواللالتميموووي،املوصووولي)املتووووىف:أ -73
داردمشوووق:،)13،عووودداألجوووزاء:1ط،حسووونيسوووليمأسووود:،حتقيوووقمســـند أيب يعلـــى ،هوووو(307

(1984-1404املأمونللرتاث،
اَب(الوواعظومودرسابملدرسوةالثانويوة،)أَ-74 اتَأبووبكربون)اَبُرو  أبَ  َي  ومؤسوس) Akere biata َكوري 

.إماممسجده(و،إ َلو ر ن Alaagbadoَأاَلاَبَدو()مدرسةاملباركاألديب،ب
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 األلفــاظ العربيــة املقرتضــة يف لغــة يــوراب دراســة وصــفية أجببوووال،بوونمسووعودبوونعبوودالوورحيم،-75
العلوومواتاللغويوة(،كليوةمعوارفالووحي،رسالةدرجةالدكتوراهيفالعلوماإلنسوانية)الدراسودالليةو 

(2013اإلنسانية،)ماليزاي:اجلامعةاإلسالميةالعاملية،
،آاثرهـــا -رجاهلـــا  -القواعـــد الفقهيـــة للفقـــه اإلســـالمي نشـــأهتا  أمحوووداحلصوووري،بووونحممووود،-76

م(1993-ه1413د.ت،د.ط،د.ج،)القاهرة،مكتبةالكلياتاألزهرية،
، أقــرب املســالك ملــذهب إمــام ه(1201ردر،بوونحمموودبوونأمحوودالعوودوي)املتويف:أمحوودالوود-77

م(1954-ه1374أوالده،ومطبعةالبايباحلليبو،)مصر:شركة1عدداألجزاء/،2،طمالك
،الشــرح الصــغريه(،1201أمحوودالوودردير،أبوووالربكوواتبوونحمموودبوونأمحوودالعوودو)املتووويف:-78

،)بريوت:داراملعارف،د.ت(4لوصفي،د.ط،عدداألجزاء:حتقيق:د/مصطفىبنكما
،د.ت،د.ط،عوووددالشـــرح الكبـــريوابووونعرفوووةالدسووووقيوعلووويش،أمحووودالووودردير،بووونحممووود-79

،)القاهرة:عيسىالبايباحلليب،د.ت(4األجزاء/
لــى الشــرح حاشــية الصــاوي عه(،1241)املتوويف:أمحودالصوواوي،بونحممووداخللوويت،املالووك-80

)بريوت:داراملعارف،د.ت(،4عدداألجزاءد.ت،د.ط،الصغري)بلغة السالك ألقرب املسالك(،
بلغــــة الســــالك ألقــــرب  ه(،1241)املتووووويف:،بوووونحممووووداخللووووويت،املووووالكي،أمحوووودالصوووواوي-81

د.ط،،حمموودعبوودالسووالمشوواهنياملعووروفحباشوويةالصوواويعلووىشوورحالصووغري،حتقيووق:،املســالك
م.(1995-هو1415،دارالكتبالعلمية:بريوت،)4عدداألجزاء

املصـباح املنـري  (،770املتوويف:،)أمحداملقري،حممدبونعلويالفيووميمثاحلموويأبووالعبواس-82
بريوت:املكتبةالعلمية،د.ت(،)2د.ت،د.ط،عدداألجزاء،يف غريب الشرح الكبري للرافعي

مســند ،هووو(241:داللهوونبحمموودبوونهوواللبوونأسوودالشوويباين)املتوىفأمحوودبوونحنبوول،أبوووعبوو-83
إشورافد/عبودهللابونعبودوعادلمرشدوآخرون،-شعيباألرنؤوط:حتقيق،اإلمام أمحد بن حنبل

م(2001-هو1421،.م،مؤسسةالرسالة،)د50،عدداألجزاء/1،طاحملسنالرتكي
،د.ت،د.ط،د.ج،)ملقنـع يف إختصـار لبشـرح املمتـعالتهذيب اأمحدبنحممدبنخليل،-84

ه(1426سلطانةعمان:د.ن،
مـــنح اجلليـــل شـــرح ه(،1299أمحووودعليشوووي،أبووووعبووودهللا،بووونحممووودبووونعلووويبووونحممووود)-85

(م1989-ه1409،)بريوت:دارالفكر،9د.ت،د.ط،عدداألجزاء/،د.ت،خمتصر خليل
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يَوون ببلوود)إ اإلذاعــة الفيدراليــة -86 ف نو  .مقابلووةمووعالشوويخ2009-12-14أنشووأتعووام(قوودَدو 
ن ُلو ُرو ومقدمالربانجالديين،إبراهيم م(2016مايو،22موظفابإلذاعة،مقابلة،َأو 

التحفـة الرابنيـة يف شـرح األربعـني ه(،1417إمساعيلاألنصاري،بونحمموداملواحيالسوعدي)-87
حتقيووق:حمموودعبوودالوورؤفديــث الــيت زادهــا ابــن رجــب احلنبلــي، حــديثا النوويــة ومعهــا شــرح األحا

(م1380،د.ج،)األسكندرية:مطبعةدارنشرالثقافة،1املليباري،ط
،د.ت،د.ط،اليورابويـــةو  دراســـات يف األمثـــال العربيـــةأالشوووو،صووواحلبووونحممووودبووونمجعوووة،-88

م(2010د.ح،)إلورن:مطبعةأاليبأولوغونجنبا،
غايـة املـرام يف ختـريج م(،1999ه1420-م1914ه1333لباين،حممدانصورالودين،)األ-89

 ه(1405بريوت:املكتباإلسالمي،)،3ط،أحاديث احلالل واحلرام
،عووودد2،طخمتصـــر إرواء الغليـــل يف ختـــريج أحاديـــث منـــار الســـبيل األلبووواين،حممووودانصووورالووودين،

(1985-1405املكتباإلسالمي،:بريوت،)1:األجزاء
صــــــحيح اجلــــــامع م(،1999ه1420-م1914ه1333األلبوووووواين،حمموووووودانصوووووورالوووووودين،)-90

م(1988هو،1408،د.ت،)بريوت:املكتباإلسالمي،3ط،الصغري وزايدته )الفتح الكبري(
إرواء الغليل يف ختريج م(،1999ه1420-م1914ه1333األلباين،حممدانصرالودين،)-91

-ه1405املكتووباإلسوووالمي،:بووريوتد.ت،)،8:،عوودداألجووزاء2،طلأحاديــث منــار الســبي
م(1985

السلسـلة الصـحيحة،  م(،1999ه1420-م1914ه1333) حممدانصرالودين،، األلباين-92
د.ت(،)الرايض:مكتبةاملعارف،7:عدداألجزاءد.ط،د.ت،

يح الرتغيــــب صــــح،م(1999ه1420-م1914ه1333حمموووودانصوووورالوووودين،)األلبوووواين،-93
،د.ت،)الرايض:مكتبةاملعارف،د.ت.(3:،عدداألجزاء5،طوالرتهيب

ه حــــىت 1200حملــــات البلــــور يف مشــــاهري علمــــاء إلــــورن مــــن  بوووونعبوووودهللا،اإللووووري،آدم-94
ـــــــــق 1400 ،د.ت،د.ط،د.ج،)القووووووووواهرة:مكتبوووووووووةاآلداب،م1980م حـــــــــىت 1800ه.املواف
م(1982-ه1402

،د.ج،3،طالشيخ عثمان بن فودي الفالينو  اإلسالم يف نيجرياي،نعبدهللاآدمب،اإللوري-95
،دت(2)بريوت:دارالعربية،ط
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ـــــخ نيجـــــرياياإللووووووري،آدمبووووونعبووووودهللا،-96 د.ج،)بوووووريوت:مكتبوووووة،1،د.ت،طمـــــوجز اتري
 م(11965احلاية،

،2،د.ت،طلمـاء بـالد يـورابنسـيم الصـبا يف أخبـار اإلسـالم وعاإللوري،آدمبونعبودهللا،-97
م(1991د.ج،)القاهرة:مكتبةوهبة،

،د.ت،د.ط،،د.ج،)القوواهرة:مطبعووةاإلســالم وتقاليــد اجلاهليــةاإللوووري،آدمبوونعبوودهللا،-98
ه(1979م1399املدجين،

خمتصـــر  وموووعاألم، ه(،204اإلموووامالشوووافعي،حممووودبووونإدريوووسبووونعبووواسالقريشوووي)املتويف:-99
ه(،د.ت،د.ط،264املزين،أبوإبوراهيم،إمساعيولبونحيويبونإمساعيول)املتوويف:زين اجلزء االولامل

،م1980ه1400االوىل،)بووريوت:دارالفكوورللطباعووةوالنشووروالتوزيووعالطبعووة8عوودداألجووزاء:
(م1983ه1403الطبعةالثانية:

اإلحكـام  ه(،631دسواملالثعليب)املتوويف:اآلمدي،أبواحلسنسويدالودينعلويبونأيبحممو-100
،)بوووووريوت:املكتوووووب4حتقيوووووق:عبووووودالووووورزاقعفيفوووووي،د.ط،عووووودداألجوووووزاء:يف أصـــــول األحكـــــام،

اإلسالمي،د.ت(
،4،د.ط،عودداألجووزاء/تيسـري التحريـره(وو،972أموريابدشواه،حممودأموني،)املتووىفو-102

م(1996-ه1417)بريوت:دارالفكر،
،الزاهــر ىف معــام كلمــات النــاس ه(،328األنبوواري،أبوووبكووربوونحمموودالقاسووم،)املتووويف:-103

(1992-هو1412-بريوت:مؤسسةالرسالة،)2،عدداألجزاء:1د.ت،ط
104- ) ي وون  َأو  لَووو أُن  ،د/عبووداحلميوود،كووانحماضوورامتقاعوودابكليووةالشووريعةOlohun oyin َأو 

،وكانانئبعميدالكليةاملذكورةقبلتقاعده(ارَاعةلواليةُكوَاللغةالعربيةالتابو النجريية،إ َلو ر ن 
،د.ج،3،د.ت،ط، الوجيز امليسر يف أصول الفقه املـالكيالباجقينحممد،بنعبدالغين-105

م(2005)د.ب:د.م،

،د.ج،)1،طأصـول الفقــه علــى مــنهج أهــل احلــديثالباكسوتاينزكووراي،بونغووالمقووادر،-106
م(2002-هو1423جدة:داراخلراز،
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اجلــامع الصــحيح ،البخوواري،أبوووعبوودهللاحمموودبوونإمساعيوولبوونإبووراهيمبووناملغووريةاجلعفووي-107
جامعوةدمشوق،-،تعليوق:د/مصوطفىديوبالبغواأسوتاذاحلوديثوعلوموهيفكليوةالشوريعةاملختصر

م(1987-ه1407ثري،اليمامةبريوت:دارابنك)،6،األجزاء3ط
ه(،256-ه194البخوواري،أبوووعبوودهللاحمموودبوونإمساعيوولبوونإبووراهيمبووناملغووريةاجلعفووي)-108

حتقيوق:اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم وسـننه وأايمـه، 
(هو1422،لنجاةدارطوقا)د.م،،9:،عدداألجزاء1ط،حممدزهريبنانصرالناصر،

كشــــف ه(،1192البعلوووي،عبووودالوووورمحنبووونعبوووودهللابووونأمحووووداخللوووويتاحلنبلوووي)املتووووويف:-109
،عودد1،حتقيوق:حممودانصورالعجموي،طاملخدرات والرايض املزهرات لشرح أخصر املختصرات

م(2002-ه1423،)بريوت:2األجزاء/
)املتووووويف:عودبوووونحمموووودالفووووراءالشووووافعيالبغوووووي،حميوووويالسوووونةأبوووووحممووووداحلسوووونيبوووونمسوووو-110
،)15،عودداألجوزاء/2،حتقيوق:شوعيباألرنوؤطوحممودزهوريالشواويش،طشرح السـنة ه(،561

م(1983-ه1403بريوتودمشص:
هوو(510البغوي،حميويالسونةأبووحمموداحلسونيبونمسوعودبونحممودالفوراءالشوافعي)املتوىف:-111
،1عبودالورزاقاملهودي،طحتقيوق:يف تفسـري القـرآن = تفسـري البغـوي، معامل التنزيل ، ه(516أو)

هو(1420،)بريوت:دارإحياءالرتاثالعريب،5عدداألجزاء/
منصوووووووووربوووووووونيووووووووونسبوووووووونصووووووووالحالوووووووودينبوووووووونحسوووووووونبوووووووونإدريووووووووساحلنبلووووووووي)،البهووووووووويت-112
،1ط،وزارةالعوودلحتقيووق:جلنووةاملتخصصووةيف،كشــاف القنــاع عــن مــنت اإلقنــاع  ه(،1051املتووويف:
م(2000-ه1421،)السعودية:وزارةالعدل،15جزاء:عدداأل

سوونةالوووالدةالبهووويت،منصوووربوونيووونسبوونصووالحالوودينبوونحسوونبوونإدريووساحلنبلووي،)-113
د.ت،د.ط،عودداألجوزاء/،الروض املربع شرح زاد املسـتقنعهو(،1051/سنةالوفاةهو1000

  (هو1390، الرايض احلديثة) الرايض: مكتبة  ،3
ردياحلسووونيبووونعلووويبووونموسوووىاخلراسووواينبووونأيٍببكووور)املتووووىف: -114 وووَرو ج  البيهقوووي،أمحوووداخُلس 
دار،)لبنوان:11،عودداألجوزاء/3،طحممدبنعبودالقوادرعطوا،حتقيق:السنن الكربىهو(،458

م(2003-هو1424،الكتبالعلمية
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ردياخلراسواين،بونأيببكر)املتووىف:البيهقي،أمحدبون -115 وَرو ج  احلسونيبونعلويبونموسوىاخُلس 
كراتشوويو)،4،عوودداألجووزاء:1ط،،حتقيووق:عبووداملعطوويأموونيقلعجوويالســنن الصــغرى،هووو(458

(م1989-هو1410ابكستان:جامعةالدراساتاإلسالمية،
وَرو  -116 ردياخلراسواين،بونأيببكر)املتووىف:البيهقي،أمحدبوناحلسونيبونعلويبونموسوىاخُلس  ج 
،)كراتشوي15حتقيق:عبداملعطيأمنيقلعجي،د.ط،عدداألجوزاءمعرفة السنن واآلاثر،  هو(،458
بووووووريوت()دمشووووووق:دارالوووووووعي،-ابكسووووووتان،جامعووووووةالدراسوووووواتاإلسووووووالمية،د.ت.(و)دمشووووووق-

م(1991-هو1412د.ت.(،و)القاهرة:دارالوفاء،
-م824ه()279-ه209)ذي،أبوووعيسووىحمموودبوونعيسووىبوونالضووحاكالسوولميالرتموو -117
أمحودحممودشواكروآخورون،د.ط،عودداألجوزاء:حتقيوق:،اجلامع الصحيح سنن الرتمـذي م(،892
.دارإحياءالرتاثالعريب،د.ت(األحاديثمذيلةأبحكاماأللباينعليها:)بريوت5

ســــنن ،هووووو(279بوووونالضووووحاكالسوووولمي)املتوىف:الرتمووووذي،أبوووووعيسووووىحمموووودبوووونعيسووووى -118
(وإبووراهيم3(،وحمموودفووؤادعبوودالبوواقي)جووو1،2أمحوودحمموودشوواكر)جوووحتقيووقوتعليووق:،الرتمــذي

شووركةمكتبووةمصوور:)،5عوودداألجووزاء:،2(،ط4،5عطوووةعوووضاملوودرسيفاألزهوورالشووريف)جووو
م(1975-هو1395ومطبعةمصطفىالبايباحلليب،

،البهجة يف شـرح التحفـة ه(،1258التسويل،أبواحلسنعليبنعبدالسالم،)املتويف: -119
هووو1418،)بوريوت:دارالكتووبالعلميوة،2،عودداألجووزاء/1ط،حتقيوق:حممودعبوودالقوادرشوواهني

(م1998-
التابعووةحلكومووةواليووةُكووَوارَا،أولاإلذاعووةيفالواليووة،الوااإلذاعــةتعتوورب -120 قعووةيفمدينووةإ لَووو ر ن 

م،موونالقوورناملاضووي،وهوويتقوودمعديوودموونالووربامجالدينيووة)مقابلووةمووع1967الوويتأسسووتعووام
م(2015مايو14احلاجةحفصةموظفةبوحدةالشؤوناإلسالميةالتابعةلإلذاعةاملذكورة،

زمعلووووي)املتووووويف:تقوووويالووووديناحلصووووين،أبوووووبكوووورموووونبمحووووداحلسوووويينبوووونعبووووداملووووؤمنحريوووو-121
حمموودوهوويبو،حتقيووق:علوويعبووداحلميوودبلطجوويكفايــة األخيــار يف حــل غايــة اإلختصــاره(،829

م(1994،د.ج،)دمشق:داراخلري،1سليمان،ط
،السـنةو  خمتصـر الفقـه اإلسـالمي يف ضـوء القـرآنالتوجيري،حممدبونإبوراهيمبونعبودهللا،-122

(م2010-هو1431دارأصداءاجملتمع،،د.ج،)السعودية:11د.ت،ط
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 م(،1035-ه427)املتويف:الثعلووويب،أبووووإسوووحاقأمحووودبوووونحممووودبووونإبوووراهيمالنيسووووابوري -123
األسووتاذنظووريالسوواعدي،مراجعووةوتوودقيق:،اإلمووامأيبحمموودبوونعاشووور،حتقيووق:الكشــف والبيــان

(هو1422،)بريوت:دارإحياءالرتاثالعريب،10،عدداألجزاء:1ط
من العصر اتريخ األدب العريب يف مدينة إإللورنالثقايف،عثمانبنعبدالسالمبنحممد، -124

ه1430،د.ج،)القوووواهرة:دارالفكوووورالعووووريب،2،د.ت،طاإلســـالمي إىل مــــا بعــــد اإلســــتقالل
(م2009
زاد (،597توووويف:مجوووالالوووديناجلووووزي،أبووووالفووورجبووونعبووودالووورمحنبووونعلووويبووونحممووود)امل-125

،د.ج،)بوووريوت:دارالكتووواب1حتقيوووق:عبووودالووورزاقاملهووودي،د.ت،طامليســـر يف علـــم التفســـري، 
ه(1422العريب،

َبجووي،أبوووحمموودبوونأيبحيوويزكوورايبوونمسووعوداخلزرجووياألنصوواري)املتووويف:مجووال-126 َنو 
الوودينامل

د.ط،د.ج،)حممدفضولعبودالعزيوز،،حتقيق:د/اللباب يف اجلمع بني السنة والكتابه(،686
م(1994-ه1414دمشق:دارالقلم.بريوت:الدارالشامية،

د.ت،حاشــية اجلمــل،  (،1204)املتووويف:، اجلمول،سووليمانبوونعمووربوونمنصووورالعجيلوي -127
،)بريوت:دارالفكر.د.ت(5د.ط،عدداألجزاء

صواحلاآليب،بونعبودالسوميعاألزهوري)جواهر اإلكليل شرح خمتصر خليل يف مذهب اإلمام مالك
 ،)بريوت:دارالفكر،د.ت(2عدداألجزاء/،د.ت،د.ط،، ه(1335املتويف:

،الصـــحاح؛ اتج اللغـــة وصـــحاح العربيـــةهوووو(،393اجلووووهري،إمساعيووولبووونمحووواد)املتوووويف:-128
م(1990دارالعلمللماليني،بريوت:)6،األجزاء:4د.ت،ط

،حتقيوق:اجلماعـةو  معامل أصول الفقه عند أهل السـنةمد،بنحسنيبنحسون،اجليزاينحم-129
ه(1427،)السعودية:داراجلوزي،1،عدداألجزاء/5أبومهندالنجدي،ط

 م(،405احلوواكمحمموود،بوونعبوودهللاأبوووعبوودهللاالنيسووابوريالطهموواينابوونالبيووع،)املتووويف:-130
،)بوريوت:4عودداألجوزاء:،1طمصوطفىعبودالقوادرعطوا،حتقيوق:،املستدرك علـى الصـحيحني

األلباين.م(معتعليقحممدبنانصرالدين1990-ه1411دارالكتبالعلمية،
ه(،800احلداديأبوبكر،بنعليبنحممدالزبيديالعبادي،اليموين،احلنفوي،)املتوويف:-131

ه(1322ةاخلريية،،د.ج،)د.م،املطبع1ط،د.ت،اجلوهرة النرية
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مواهـــب ه(،954احلطووواب،أبووووعبووودهللاحممووودبووونعبووودالووورمحن،املوووالكياملغريب)املتوووويف)-132
ــــل ،)بووووريوت:دارالفكوووور،6،عوووودداألجووووزاء:3د.ت،ط،اجلليــــل يف شــــرح خمتصــــر الشــــيخ خلي

(م1992-ه1412
د.ت،، ار الســبيللقــول الــراجح مــع الــدليل مــن شــرح منــا،خالوودالصووقعيب،بوونابووراهيم-133
)السووعودية:دارأماملووؤمننيخدجيووةبنووتخويلوودالنسووائيةاخلرييووةلتحفوويظالقوورآنالكوورميد.ج،د.ط،

بربيدة،د.ت(
(،اهلدايــةزوجووةعبوودالسووالم،املعروفووةحباجووةاهلدايووة،برانجمهوواالوودييناألسووبوعي،)خدجيووة-134

(.16/10/2015إذاعةواليةكوارا،إلورن،
،، شــرح خمتصــر خليــلهووو(1101:اخلرشووي،حمموودبوونعبوودهللاأبوووعبووداملووالكي،)املتوووىف-135

،)بريوت:دارالفكرللطباعة،د.ت(8د.ط،عدداألجزاء:
،أليبمرعـــاة املفـــاتيح ،موووعشووورحهمشـــكاة املصـــابيح ه(،741اخلطيوووبالعمري)املتوووويف:-136

،د.ج،)بووريوت:املكتووب3املبوواركفوري،د.ت،طبوونعبدالسووالماحلسوونعبيوودهللابوونالعالمووةحمموود
م(1985اإلسالمي،

الفقـه املنهجـي علـى مـذهب اإلمـام  عليبنالشورَبي،-البغامصطفى-اخلن،بنمصطفى -137
م(1992-ه1413،)دمشق:دارالقلم،8،عدداألجزاء/4د.ت،طالشافعي، 

أســباب نشــوب اخلالفــات بعــد بعنوووان)دمنيوودوكحيوويبوونإراهوويم،يفحماضوورتهالوويتألقاهووا-138
،يفمنطقووووة)َأو َكي َمووووايَل (Koro(يفمناسووووبةحفلووووةالزفووووافالوووويتأقيمووووتيفحووووارة)كووووورو(الــــزواج

Okemaleَأذيعووتهووذهاحملاضوورةعلووىو.2015-07-30،نيجوورياي.ارَا،مدينووةإلووورن،واليووةُكووو
(لألسوتاذعبوداملناسـبات )،يفبورانمجديوين2015-8-3النيجرييوة،بتواريخارَاإذاعةواليةُكووَ

.السالمَأو اَلي َوواَلاإلمام
مطالـب أويل النهـى  ه(،1243الرحيباين،مصطفىبنسوعدبونعبودهالسويوطي،)املتوويف:-139

م(1961،دمشق:املكتباإلسالمي،)6،د.ت،د.ط،عدداألجزاءيف شرح غاية املنتهى
،اتج العـروس مـن جـواهر القـاموسه(،1205دبنمرتضوىاحلسويين)املتويفالزبيدي،حمم-140

م(1989-ه1409م،)الكويت:داراهلداية،2،40حتقيق:جمموعةمناألساتذة،ط
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،2،د.ت،طشـرح القواعـد الفقهيــة،ه(1285)املتوويفالزرقواء،أمحودبونالشوبخبونحممود-141
م(11989-ه1409،،)دمشق:دارالقلم1عدداألجزاء/

البحر احمليط ه(،794الزركشيهبادر،أبوعبدهللابدرالدينبنحممدبنعبدهللا)املتويف:-142
م(1994-ه1414،)بريوت:دارالكتيب،8،عدداألجزاء/1،طيف أصول الفقه

يف:الزركشوويمشووسالوودين،حمموودبوونعبوودهللابوونحمموودبوونعبوودهللااملصوورياحلنبلووي،)املتووو-143
،)د.ب:دار7،عووووودداألجوووووزاء:1،د.ت،طشـــــرح الزركشـــــي علـــــى خمتصـــــر اخلرقـــــي ه(،772

ه(1993-ه1413العبيكان،
تبيــني احلقــائق ه(،743الزعيلوويابوونعلووي،عثمووانبوونحمجوونالبووارعيفخوورالوودين)املتووويف:-144

ه(1313ريية،،)القاهرة:املطبعةالكربىاألم6عدداألجزاء:،1،د.ت،طشرح كنز الدقائق
شــــرح مــــنهج ه(،926زكوووراياألنصوووواريأبووووحيوووويبووونحمموووودزبووونكوووورايالسووونيكي،املتووووويف: -145

م(1994-ه1414النشر،و،)بريوت:دارالفكرللطباع5،عدداألجزاء2،طالطالب
أسـىن املطالـب يف شـرح  ،(926زكرايالسنيكي)املتويف:حممدأمحدأبوحييكراياألنصاري،ز -146
بووريوت:دارالكتووبالعلميووة)،4،عوودداألجووزاء:1د.حمموودحممووداتموور،ط،حتقيووق:الطالــبروض 

(م2000-ه1422،
ألشــباه ،اه(771تقوويالوودين)السووبكي،اتجالوودينعبوودالوهوواببوونعلوويبوونعبوودالكووايف-147

(م1991-هو1411دارالكتبالعلمية،:،)بريوت2،عدداألجزاء/1،طوالنظائر
 ه(،771)املتووويف:تقوويالوودينالسووبكي،اتجالوودينعبوودالوهوواببوونعلوويبوونعبوودالكووايف-914

،1عوادلأمحودعبوداملوجوودطو،حتقيوق:علويحممودمعووضرفع احلاجب عن خمتصـر ابـن احلاجـب
م(1999-ه1419،)بريوت:عاملالكتب،4عدداألجزاء/  

أثره يف جمتمع و  تعدد املساجد دبننوح،سراجالدينبنيوسفبنخباري،وسعيدبنحمم-150
: دراسة ميدانية، الرتبيوةوحبثمقدملنيلالشهاداتالوطنيةيفالرتبية،يفالدراساتاإلسالميةإ ل و ر ن 

،نيجرياي،اابللغةالعربية،كليةالرتبية.واليةُكَوارَ م.2010-ه1431،إ َلو ر ن   
،د.ت،د.ط،عودداملبسـوط ه(،483ألئموة،)املتوويف:بنأمحد،مشوساالسرخسي،حممد -151

م.(1993-ه1414،)بريوت:داراملعرفة،30األجزاء:  
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شـــرح منظومـــة شـــرح منظومـــة القواعـــد الفقهيـــة،الشوووثريبووونعبووودالووورمحنسوووعدبووونانصووور-152
 د.ت،د.ط،د.ج،)د.ب:د.ن،د.ت( ،القواعد الفقهية

تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم (،1376-ه1307)صرالسعدي،عبدالرمحنبنان-153
-هووو1420،د.ج،)السووعودية:مؤسسووةالرسووالة1،حتقيووق:عبوودالوورمحنبوونمعووالاللوحيووق،طاملنــان
 م(2000
حاشـية البجريمـي علـى شـرح  ه(،(،1221سليمانالبجريمي،بنعموربونحممود)املتوويف:-154

،)مصوووور:مطبعووووةاحللوووويب،4،د.ت،د.ط،عوووودداألجووووزاء:مــــنهج الطالب،)التجريــــد لنفــــع العبيــــد
م(1050-ه1369

، ه(716سليمانالصرصري،بنعبدالقويبنالكرميالطويفجنمالدينأبوالربيع،)املتويف: -155
1407،)د.م،مؤسسوةالرسوالة،1حتقيوق:عبودهللاعبوداحلسونالرتكوي،طشـرح خمتصـر الروضـة،

م(1987-ه

،حتقيوق:عبوداحملكـم واحملـيط األعظـمه(،458املرسيأبواحلسنعليبنإمساعيول)سيده -156
م(2000-ه1421،)بريوت:دارالكتبالعلمية،11،عدداألجزاء/1احلميدهنداري،ط

تنوير احلوالك ه(،911)املتويف:الشافعيالسيوطيجاللالدينبنعبدالرمحنبنأيببكر -157
-ه1389،)مصوووور:مكتبووووةالكووووربى،2د.ت،د.ط،عوووودداألجووووزاء/،شــــرح علــــى مؤطــــأ مالــــك

م(1969

، الدر املنثور هو(911)املتويف:الشافعيالسيوطي،جاللالدينبنعبدالرمحنبنأيببكر -158
)مصووور:دارهجووور،،15د.ط،عووودداألجوووزاء:مركوووزهجووورللبحووووث،حتقيوووق:،يف التفســـري ابملـــاثور

م(2003-هو1424
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مؤطــأ  ه(،911-ه849وطي،جوواللالوودينبوونعبوودالوورمحنبوونأيببكوورالشووافعي،)السووي -159
ـــك ـــك، و  اإلمـــام مال ـــوير احلوال مصووور:املكتبوووةالتجاريوووة)،2د.ت،د.ط،عووودداألجوووزاء:شـــرحه تن

ه(1969-ه1389الكربى،

الـديباج  (،ه911-ه849)الشافعيالسيوطي،جاللالدينبنعبدالرمحنبنأيببكر، -160
)السووعودية:دار،6،عوودداألجووزاء/1طأبوووإسووحاقاحلوووييناالثووري،حتقيووق:،صــحيح مســلم علــى

م(1996-ه1416ابنعفان،

يف قواعـــد النظـــائر و  ، األشـــباهه(911-ه849السووويوطي،جووواللالووودينعبووودالووورمحن،) -161
م(1983دارالكتبالعلمية،:،)بريوت1،عدداألجزاء/1،طوفروع فقه الشافعية

اليــاقوت النفــيس، يف مــذهب ابــن (،1360-1312الشوواطريأمحوود،بوونعمووراحلسوويين)-162
م(1997-ه1418،)د.م،دارااحلاوي،3،عدداألجزاء/1،د.ت،طادريس )اإلمام الشافعي

، مغين احملتاج إىل معرفة ه(977الشربييناخلطيب،مشسالدينبنحممدالشافعي)املتويف:-163
،د.ت(بريوت:دارالفكر4،د.ط،عدداألجزاءاملنهاج معاين ألفاظ

اإلقنـــاع يف حـــل ه(،977الشوووربييناخلطيوووب،مشوووسالووودينبووونحممووودالشوووافعي،)املتوووويف:-164
،)بوريوت:دارالفكور،2د.ط،عدداألجوزاء:،حتقيق:مكتبالبحوثوالدراسات،ألفاظ أيب شجاع

ه.(1415
اد العابــد ،يف حكــم مكــث اجلنــب واحلــائض والنفســاء يف إرشــ،شووريفبوونموورادأبوووعموورو-165

)د.م،د.ن،د.ت(د.ج،،د.ت،د.ط،املساجد
)املتووويف:،الشونقيطيالوواليت،حممودبونحيويبونعموراملختواربونالطالوببونعبودهللاسويدي-166
،د.ت،د.ط،الــوهراين ونقهــا الشــاطيب إيصــال الســالك يف أصــول اإلمــام مالــك رتبــهه(،1320

م(2005د.ج،)بريوت:دارالكتبالعلمية،
شـرح  ،هوو(1393:الشنقيطي،حممداألمنيبنحممداملختاربنعبدالقادراجلكوين)املتووىف-167

ـــاب الطهـــارة ـــع )كت الرائسوووةالعاموووة:،د.ج،)الووورايض1د.ت،ط،(زاد املســـتقنع يف اختصـــار املقن
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2007-هووو1428اجعووةاملطبوعوواتالدينيووة،الوورايض،اإلدارةالعامووةملر-للبحووثالعلميووةواإلفتوواء
(م

أضـواء هوو(،1393:الشنقيطي،حممداألمنيبنحممداملختاربنعبدالقادراجلكين)املتوىف-168
دارالفكرللطباعوةوالنشور،)لبنان:7د.ت،د.ط،عدداألجزاء:،البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن

مو(1995-هو1415والتوزيع،
السـيل اجلـرار املتـدفق علـى حـدائق ،هوو(1250:الشوكاين،حممدبنعليبنحممود)املتوىف -169

 دارابنحزم،د.ت(:بريوت،د.ج،)1ط،األزهار
نيــل األوطــار مــن أحاديــث ســيد  ،هووو(1250:الشوووكاين،حمموودبوونعلوويبوونحمموود،)املتوىف -170

مصوور:دار)،9عدداألجووزاء:د.ط،،لصووبابطيحتقيووق:عصووامالوودينا،األخيــار شــرح منتقــى األخبــار
م(1993-ه1413احلديث،

، اجلــــامع الصــــغري ه(189-ه132الشوووويباينأبوعبوووودهللا،بوووونحمموووودبووووناحلسوووون،فرقوووود)-171
،1،حتقيق:حممدأبواحلسنات،عبداحليبنعبداحلليماألنصواري،د.ت،طوشرحه النافع الكبري

 (ه1406،بريوت:عاملالكتب،)د.ج
األصـــــل املعـــــروف  ه(،189-ه132الشووووويباين،أبووووووعبووووودهللاحممووووودبوووووناحلسووووون،فرقووووود)-172

،)كراتشووي:إدارةالقوورآنوالعلوووم5،حتقيووقأبوووالوفووااألفغوواين،د.ت،د.ط،عوودداألجووزاءابملبســوط
(اإلسالمية،د.ت

ىفمسوجدم2006الشيخإبراهيمألفا)مكاان()إامسهإبراهويمعمور،شوريطمسوجلرمضوان-173
(.وكوانجييوب )مكاان(الذيكانيقومبتفسريالقرآنالكرميبوهيفكولشوهررمضوانىفمدينوةإ لَوو ر ن 

عنعدةاألسئلةبعدانتهائهمنالتفسريكعادته(
جممــع األهنــر يف  هووو(،1078شوويخيزاده،عبوودالوورمحنبوونحمموودسووليمانالكليبويل)املتووويف:-174

،)بوووريوت:دارالكتوووب4،عووودداألجوووزاء1قيوووق:خليووولعموووراناملنصوووور،ط،حتشـــرح ملتقـــى األحبـــر
م(1998-هو1419العلمية،

املهـذب ه(،476الشريازيأبوإسحاق،إبراهيمبنعلويبونيوسوفالفوريوزاابدي)املتوويف:-175
،وبذيلووهصووفائحهالوونظماملسووتعذبيفشوورحغريووباملهووذب،حتقيووق:حممووديف فقــه اإلمــام الشــافعي
(1959-ه1379،)مصر:مصطفىالبايباحلليب،2،عدداألجزاء:/2أمحدبطالالركيب،ط
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الصووواحببووونعبووواد،الكوووايفبووونالكفووواةأبالقاسووومبووونإمساعيووولبووونالعبووواسبووونأمحووودبووون-176
،1ط،،حتقيوق:الشويخحممودحسونآلايسونيحملـيط يف اللغـةاه(،385)املتوويف:،إدريسالطالقواين
(م1994-هو1414بريوت:عاملالكتب،)،11عدداألجزاء

الثمــر الــداين شــرح رســالة أيب ه(،1335صوواحلاآليب،بوونعبوودالسووميعاألزهووري)املتووويف:-177
د.ج،)بريوت:املكتبةالثقافية،د.ت(د.ت،د.ط،زيد القريوان، 

نظومـــة جمموعـــة الفوائـــد البهيـــة علـــى م لقخطووواين،اصووواحلاألمسوووري،بووونحممووودبووونحسووون-178
دارالصووميعيللنشوور،د.ج،)السووعودية:1ط.،متعووببوونمسووعوداجلعيوودحتقيووق:،القواعــد الفقهيــة

(م2000هوو1420،والتوزيع
تعليقـــات مفيـــدة مـــن نســـخة العالمـــة الشـــيخ عبـــد الـــرمحن بـــن انصـــر صووواحلالعثيموووني، -179

وسحممووودنوووذير،،حتقيوووق:عبووودالقووودالســـعدي، خـــرج أحاديثـــه عبـــد القـــدوس بـــن حممـــد بـــن نـــذير
)د.م،مؤسسةالرسالة/داراملؤيد،د.ت(،1عدداألجزاء/،1ط

م،د.ص.2013يناير2،االنيجريية(TRIBUNE)صحيفة -180
سبل السالم شـرح  ه(،1182-ه1059الصنعاين،حممدبنإمساعيلالكحالين،األمري)-181

،عدد4ه(،د.ت،ط852-773حجر)،لشهابالدينابنبلوغ املرام، من مجع أدلة األحكام
م(1960-ه1379أوالده،ومطبعةمصطفىالبايباحلليبو،)مصر:شركة4األجزاء:

،د.ت،د.ط،د.ج،)د.ب،إحتاف الكرام بشرح عمـد األحكـامعبدالرمحنبنالسحيم،-182
د.م،د.ت(

أحكـام (،م1975-م1896ه.1395-ه1314اتج،)عبدالرمحنبنحسنيبونعلوي-183
،د.ت،د.ط،د.ج،)مصوووور:دارالكتووووابالعووووريب،األحــــوال الشخصــــية يف الشــــريعة اإلســــالمية

(م1955-ه1374
 ه(،1298عبووودالغوووينالغنيموووي،بووونطالوووببووونمحوووادالدمشوووقيامليووودايناحلنفوووي)املتوووويف:-184

،)بوريوت:4ء/،حتقيق:حممدحمويالودينعبوداحلميود،د.ط،عودداألجوزااللباب يف شرح الكتاب
املكتبةالعلمية،د.ت(

مجعيووة:،)اإلسووكندرية12العووددجملــة الرتيــة اإلســالمية،عبوودالقووادربوونجنوومالسووماراين،-185
م.(2011-ه1432الرتبيةاإلسالمية،



133 

التفســري ،التفســري القــرآين للقــرآينه(،1390عبوودالكوورمياخلطيووب،بوونيووونس،)املتووويف:-186
م(1970-ه1390،)القاهرة:دارالفكرالعريب،5،عدداألجزاء/1طد.ت،،الواضح

وهووشورحالكتوابالووجيزيفالفقوه هوو(،623عبدالكرميالقزويين،بنحممدالرافعي)املتووىف:-187
د.ت،الشــرح الكبــري، =فــتح العزيــر بشــرح الــوجيزه(،505الشووافعيأليبحاموودالغووزايل)املتووويف:

،)بريوت:دارالفكر،د.ت(13د.ط،عدداألجزاء:
اجلامع ملسائل أصول الفقه وتطبيقاهتا على املـذهب ،عبدالكرميالنملة،بنعليبنحممد-188

(م2000-هو1420،مكتبةالرشد،د.ج،)الرايض:1ط،د.ت،الراجح
إســـهامات الشـــيخ عثمـــان عبـــد  عبووودالكووورميبووونعبووودالبووواقيوآدمبووونحسووونبووونعبووودهللا،-189

،حبوثمقودملنيولالشوهادةالوطنيوةيفالرتبيوةاإلسـالميةو  لسالم الثقايف يف تطوير الدراسات العربيةا
،NCE،لتدريسالدراساتاإلسالميةوالرتبيةابللغةالعربية،كليةالرتبيةلواليةكوارا،إلوورننيجورياي،

(2006-ه1427
،د.ت،امـة، شـرح عمـدة الفقـه البـن قدامـةوبـل الغمأمحود،عبدهللاالطياربونحممودبون-190

د.ط،د.ج،)السعودية:د.ن،د.ت(
،3طاالختيـار لتعليـل املختـار،  م(،683،)املتوويف:عبدهللااملوصلي،حممودمودوداحلنفي-191

(م2005-هو1426-بريوت:دارالكتبالعلمية)،5عدداألجزاء/
9،عودداألجزاء:1،د.ت،منحة العالم يف شرح بلوغ املـرامعبدهللابنصاحلبنالفووزان،-192

ه(1428متدجمهيفيفجملدواحد،)السعودية:دارابناجلوزي،
،عودداألجزاء/1ط،د.ت،كتابة البحث العلمـي صـياغة جديـدةعبدالوهاببنإبراهيم،-193

م(1989،)مكةمكرمة:دارالشروق،للنشروالتوزيعوالطباعة،1
،د.ت،د.ط،د.ج،الفتاوى املعاصـرة يف الطـالقعليبنانيف،وعبدالوهاببنالعاين-194

ه(1852)د.م:د.ن،
عدداألجزاء/د.ت،د.ط،،علم أصول الفقه هو(،1375:املتوىفعبدالوهاببنخالف)-195

(2003-ه1423،)القاهرة:داراحلديث،1
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،موعنصب الرايـة ألحاديـث اهلدايـة ه(،762املتويف:عبدهللابنيوسفأبوحممداحلنفي)-196
حممووووووووووديوسووووووووووفالبنوووووووووووري،د.ت،حتقيووووووووووق:،حاشوووووووووويةبغيووووووووووةاألملعووووووووووييفختووووووووووريجالزيلعوووووووووويالكتاب:
م(1357،-)مصر:داراحلديث،4عدداألجزاء،د.ط

حاشـية العـدوي ،ه(1189العدوي،أبواحلسنعليبنأمحدبنمكورمالصوعيدي)املتويف:-197
د.ج،)بوريوت:دار،حتقيوق:يوسوفالشويخحممودالبواقعي،د.ط،رح كفايـة الطالـب الـرابينعلى ش
 م(1994-ه1414الفكر،

العراقووويزيووونالووودين،عبووودالووورحيمبوووناحلسووونيبووونعبووودالووورمحنبووونأيببكرإبوووراهيم)املتوووويف:-198
أمحودبونعبودو،(تقريب األسـانيد وترتيـب األسـانيد،)يفطرح التثريب يف شرح التقريبه(،806

ه(،826الوورجيمبووناحلسوونيالكوورديالوورازايينمثاملصووري،أبوووزرعووةويلالوودينابوونالعراقووي)املتووويف:
د.ت(،)بريوت:دارالفكراإلسالمي،8د.ت،الطبعةاملصريةالقدمية،عدداألجزاء/

تكملـــة ه(،1306أفنووودي)املتوووويف:ابووونعابووودين،حممووودبووونحممووودبووونأمووونيعوووالءالووودين-199
،)2حتقيووووق:مكتووووبالبحوووووثوالدراسووووات،طمنقحووووة،د.ط،عوووودداألجووووزاء:،حاشــــية رد احملتــــار
م(1995ه1415بريوت:دارالفكر،

الفــواتح اإلهليــة واملفــاتح الغيبيــة  ه(،920)املتووويف:،علوووان،نعمووةهللابوونحممووودالنخجواين-200
(م1999،دارركا للنشر:د.ج،)مصر،1،طد.ت،املوضحة للكلم القرآنية واحلكم الفرقانية

201-) ،واليوةُكووAganَعلي)أََغن  ارَاد/أبوبكرإمامهواحملاضرابجلامعةالفيدراليوة،مبدينوةإ لَوو ر ن 
وإمواممسوجده)النـور قسمالدراساتاإلسوالميةومؤسوسمدرسوته) واليوةالنـور(مبدنوةإ لَوو ر ن  (إ لَوو ر ن 

اإلذاعووي)هنووامدرسووةحمموودصوولىهللاعليووهوسوولم(يفاإلذاعووةالفيدراليووةببلوودديرالووربانمجارَا.ومووُكوووَ
َين  ف نو   ارَا.،يفواليةُكوIdo finanَ()إ َدو 

،حتقيووووق:التعاريفــــات ه(،816)املتووووويف:،علووووياجلرجوووواين،بوووونحمموووودعلوووويالووووزينالشووووريف-202
م(1983-ه1403بالعلمية،،د.ج،)بريوت:دارالكت1إبراهيماألبياري،ط

كفايـــة ،ه(939-ه857علوووياملنوووويف،أبوووواحلسوووناملوووالكيبووونخلوووفاملوووالكياملصوووري)-203
:د.ط،عودداألجوزاءيوسفالشويخحممودالبقواعي،،حتقيق:الطالب الرابين لرسالة أيب زيد القريوان

ه(1412دارالفكر،)بريوت:،2
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درر احلكــام شــرح جملــة م(،1353أفنوودي،)املتووويف:علوويبوونحيوودربوونخواجووهبوونأمووني-204
)بوريوت:دارالكتوب،4×16عودداألجوزاءاحملواميفهموياحلسويين،د.ط،حتقيقتعريوب:،األحكام

العلمية،د.ت(
، التــاج اجلــامع لألصــول يف أحاديــث الرســول صــلى هللا عليــه علوويبوونانصووفبوونمنصووور-205
بريوت:دارالفكر،د.ت(،)5،د.ت،د.ط،عدداألجزاء/وسلم
د.ج،)د.ب،د.م،د.ت،د.ط،،اخلالصـــة يف فقـــه األقليـــاتعلووويبووونانيوووفالشوووحود،-206
 د.ت(

،حتقيووق:حاشــية عمــرية ه(،957عموورية،شووهابالوودينأمحوودالربلسووياملصووري،)املتووويف:-207
 (م1998-هو1419)بريوت:دارالفكر،،4مكتبالبحوثوالدراسات،د.ط،عدداألجزاء

العيووووونالغيتوووووا ،أبووووووحممووووودحمموووووودبووووونأمحووووودبووووونموسوووووىبووووونأمحووووودبووووونحسووووونياحلنفوووووى-208
،1،حتقيووق:أبووواملنووذرخالوودبوونإبووراهيماملصووري،طشــرح ســنن أيب داود،)هووو855بدرالوودين)املتوىف:

م(1999-هو1420م،)الرايض:مكتبةالرشد،7
، الوســـيط يف ه(505ه/سووونةالوفووواة450:نةالوالدةالغوووزايلأبووووحامووود،حممووودبووونحممد)سووو-209

،)القووواهرة:دار7د.ط،عووودداألجوووزاء، ،حتقيوووق:أمحووودحمموووودإبوووراهيم،حممووودحمموووداتموووراملـــذهب
ه(1417السالم،

،ه(550)املتوويف:،الغزنوىأبوالقاسم،بياناحلقحممودأ احلسونالنيسوابورىجنومالودين-210
الوودكتور/حنيووفبوونحسوونالقووامسى،د.ط،)بووريوت:دارحتقيووق:،القــرآن إزــاز البيــان عــن معــاين

(ه1415،الغرباإلسالمى
حتقيووق:أمحووديوسووف، معــاين القــرآنه(،207الفووراء،أبوووزكوورايبوونحيوويبوونزايد،)املتووويف:-211

يةداراملصوووور:مصوووور)،3عووودداألجووووزاء:،1ط،جنووواتى/حمموووودعلوووويجنوووار/عبوووودالفتاحإمساعيوووولشوووولى
د.ت(،للتأليفوالرتمجة

د.حتقيوق:،كتـاب العـني،ه(170)املتوويف:الفراهيدي،أبووعبودالورمحناخلليولبونأمحود-212
د.م،دارومكتبةاهلالل،د.ت()،8:د.ط،عدداألجزاء،مهدياملخزوميود.إبراهيمالسامرائي
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القـــاموس ه(،817)املتوووويف:الفوووريوزآابدي،جمووودالووودينأبووووطووواهربووونحممووودبووونيعقووووب-213
،)بووريوت:مؤسسووةالرسووالةللطباعووة1عوودداألجووزاء/،8،حتقيووق:حمموودنعوويمالعرقسوسووي،طاحملــيط

(2005-ه1426التوزيع،والنشرو
التنبيـــه يف الفقـــه ه(،476الفوووريوزأابدي،الشوووريازيأبووووإسوووحاقعلووويبووونيوسوووف)املتويف:-214

 م(1983-ه1403عاملالكتب،،د.ج،)د.ب:1،د.ت،طالشافعي
تطريـز هوو(،1376فيصلاحلرميلي،بنعبدالعزيزبنفيصلبنمحداملباركالنجدي)املتوىف:-215

،د.ج،)الورايض:1طد/عبدالعزيزبنعبدهللابنإبراهيمالزيورآلمحود،حتقيق:،رايض الصاحلني
م(2002-ه1423التوزيع،ودارالعاصمةللنشر

اضوويعيوواض،أبوووالفضوولبوونموسووىبوونعمووروبوونموسووىبوونعيوواضالسووبيتاليحصوويب)الق-216
،عووووودد1،حتقيوووووق:د/حيووووويإمساعيووووول،طإكمـــــال املعلـــــم شـــــرح صـــــحيح مســـــلمه(،544املتوووووويف:
م(1998-ه1419،)مصر:دارالوفاءللطباعةوالنشروالتوزيع،8األجزاء/

،حتقيوووووق:حممووووودالـــــذخرية ه(،684-ه626القووووورايف،شوووووهابالووووودين،أمحووووودبووووونإدريوووووس)-217
،عوووودد1،(،ط3،5،7،9،12حمموووودبووووخبووووزة)ج-،(2،6سووووعيدأعووورب)ج-،(1،8،13حجوووي)ج
م(1994،)بريوت:دارالغرباإلسالمي،13األجزاء/

-ه578أيبحفوووصبووونعموووربووونإبوووراهيماحلوووافظاألنصووواري)القووورطيبأبووووالعبووواس،أمحووود،-218
-حتقيوق:حمويالودينديوبمسوتو،تلخيص كتـاب مسـلم املفهم ملا أشكل من ه(،656هأو610

،)د.م،دارابووون8،عووودداألجزاء/1حمموووودإبوووراهيمبوووزال،ط-يوسوووفبوووديوي-أمحووودحممووودالسووويد
م(1996-ه1417كثري،
اجلــامع ألحكــام ه(،671القوورطيبأبوووعبوودهللا،اخلزرجوويحمموودبوونأمحووداألنصوواري)املتويف:-219

،)القوواهرة:دارالكتووب20،عوودداألجووزاء:2ربدوينوإبووراهيمأطفوويش،ط،حتقيووق:أمحوودالووالقــرآن
م(1964-ه1384املصرية،

أنـيس الفقهـاء يف تعريفـات  ه(،978القونوي،قاسمبنعبدهللابنأمريبنعلوي)املتوويف:-220
،1اء،عوودداألجووز1ط،حتقيووق:د.أمحوودبوونعبوودالوورزاقالكبيسووي،األلفــاظ املتداولــة بــني الفقهــاء

(م1406دارالوفاء،:جدة)
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بــدائع الصــنائع يف ه(،587الكاسوواينعووالءالوودين،أبوووبكربوونمسووعودبوونأمحوود)املتووويف:-221
م(1982،)بريوت:دارالكتابالعريب،7د.ت،د.ط،عدداألجزاء:ترتيب الشرائع، 

ه(،1353ملتوووويف:أموووايل،حممووودبووونأنووووربووونشووواهبووونمعظووومشووواه،اهلنووودي)ا،الكشووومريي-222
-ه1426،)بوووريوت:دارالكتوووب،6،عووودداألجوووزاء:1ط،د.ج،فـــيض البـــاري شـــرح البخـــاري

م(2005
 ه(،450املوووارودي،أبوووواحلسووونعلووويبووونحممووودبووونحبيوووبالبصوووريالبغووودادي،)املتوووويف:-223

لشويخعلوي،حتقيوق:ااحلاوي الكبري فقه مذهب اإلمام الشافعي رضي هللا عنه، شرح خمتصر املزين
،1قرظوه،أ/د/حممودبكوريإمساعيول،طوحممدمعووض،والشويخعوادلأمحودعبوداملوجوود،قودملوه

م(1999-ه1419،)بريوت:دارالكتبالعلمية،19عدداألجزاء:
امليحط ، ه(616املتويف:)  ،مازه،حممودبنأمحدبنالصدرالشهيدالنجاريبرهانالدين-224

،د.ت(بريوت:دارإحياءالرتاثالعريب،)11،عدداألجزاء،د.ج،د.طالربهاين
تفسري  ه(،450)املتويف:،املاورديأبواحلسن،عليبنحممدبنحبيبالبصريالبغدادي-225

،2السيدبنعبداملقصودبنعبدالورحيم،د.ط،عودداألجوزاء/:حتقيق،املاوردى ( النكت والعيون
د.ت()بريوت:دارالكتبالعلمية،

حتفـــة (،ه1353)املتوووويف:املبووواركفوريأبووووالعوووال،حممووودبووونعبووودالووورمحنبووونعبووودالووورحيم-226
)بوريوت:دارالكتوبالعلميووة،،10عودداألجوزاء/،د.ت،د.ط،األحـوذي بشـرح جـامع الرتمــذي

د.ت(
،د.ت،د.ط،د.ج،)الفقــــه امليســــر يف ضــــوء الكتــــاب والســـــنة،جمموعووووةمووووناملووووؤلفني-227
ه(1424عودية:جممعالفهدلطباعةاملصحفالشريف،الس

ه(،والسووويوطي،جووواللالووودينعبووود864احمللوووي،جووواللالووودينبووونحممووودبووونأمحووود)املتويف:-228
،د.ت،اإلمـامني اجلليلـني القـرآن الكـرمي ، وهبامشـه، تفسـري ه(،911الرمحنبنأيببكور)املتوويف:

ت(د.ط،د.ج،)بريوت:املكتبةالشعبية،د.
حمموووودالبووووابريت،بوووونحمموووودبوووونحممووووودأكموووولالوووودين،مشووووسالوووودينمجوووولالوووودين،)املتووووويف:-229
،)بريوت:دارالفكر،د.ت(10د.ط،عدداألجزاء:د.ت،،العناية شرح اهلداية ه(،786
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حتفـة امللـوك )يف فقـه مـذهب  ه((،666حممدالرازي،بنأيببكربنعبودالقوادر)املتوويف:-230
،حتقيووووقد.عبوووودهللانووووذيرأمحوووود،د.ط،د.ج،)بووووريوت:دارالبشووووائرأيب حنيفــــة النعمــــان اإلمــــام

م(1417اإلسالمية،
غايـــة البيـــان (،1004سووونةالوفووواة/919حممووودالرملوووي،بووونأمحوووداألنصاري)سووونةالووووالدة-231

د.ت،د.ط،د.ج،)بريوت:داراملعرفة،د.ت(شرح زبد ابن رسالن، 
،د.ت،الســراج الوهــاج علــى مــنت املنهــاجه(،1337بوونالغمراوي)املتووويف:حمموودالزهووري-232
،د.ج،)بريوت:داراملعرفةللطباعةوالنشر.د.ت(1ط

،اخلالصة الفقهيـة علـى مـذهب السـادة املالكيـة، ه(750)املتويف:حممدالقرويبنالعريب-233
د.ط،د.ج،)بريوت:دارالكتبالعلمية،د.ت(

،املقوررعلوىالصوفاألولالثوانويالتيسـري يف فقـه األحنـاف حسواننيبونحسون،حممدبن-234
للمعاهداألزهرية،إشراف:عبدالظاهرعبدالكورمي،د.ط،د.ج،)القواهرة:مكتبوةالكليواتاألزهريوة

م(1981-ه1401،
دارهنضةم،)القاهرة:10،،د.طالتفسري الوسيط للقرآن الكرمي حممدبنسيدطنطاوى،-235

(1997التوزيع،والنشرومصرللطباعة
الـدين اخلـالص أو إرشـاد م(،1933-هوو1352حممودخطاب،بنحممدالسبكي)املتوىف:-236

،حتقيووووق:أموووونيحممووووودخطوووواباملتوووووىفىفالسووووابعوالعشوووورينموووونذىالقعوووودةاخللــــق إىل ديــــن احلــــق
-هووووو1397احملموديووووةالسووووبكية،)د.ب،املكتبووووة،9عوووودداألجووووزاء/،4م(،ط1967-)هووووو1387
م(1977
اجلامع الصحيح  ،ه(261-ه206،)مسلم،أبواحلسنيابنحلجاجالقشرييالنيسابوري-237

مونأربوعجملودات،)بوريوت:داراجليولبووريوت8،د.ت،د.ط،عودداألجوزاءاملسـمى صـحيح مسـلم
+داراآلفاقاجلديدة،د.ت.(

املسـند الصـحيح  ،ه(261-ه206)القشورييالنيسوابوريمسلم،بناحلجواجأبوواحلسون-238
حمموودفووؤادعبوودحتقيووق:، املختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل إىل رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم

تطد()بريوت:دارإحياءالرتاثالعريب،،5،د.ط،األجزاءالباقي
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صـحيح مسـلم، ،(ه261-ه206)،مسولم،بوناحلجواجأبوواحلسونيالقشورييالنيسوابوري-239
بريوت:دارإحياءالرتاثالعريب،د.ت.(د.ت،د.ط،د.ج،)

،عووووودد2،د.ت،طاملـــــدخل الفقهـــــي العـــــام أمحووووودبووووونديوووووبالبغوووووا،الزرقوووووا،بووووونمصوووووطفى-240
ه(1387،)دمشق:مطبعةطربني،4األجزاء/

يفالفقوووهاملشوووهورمبوووجأيبشوووجاع،مصوووطفىامليوووداين،بووونديوووبالبغووواالدمشوووقيالشوووافعي-241
،دمشوق:داراإلموامالبخواري،)د.جد.ط،،د.ت،التذهيب يف أدلة منت الغاية والتقريبالشوافعي،
(م1978-هو1398
مصوووطفىبووونجربيووولبووونشوووعبان،طالوووبالووودكتوراة،اجلامعوووةاإلسوووالمية،قسووومالشوووريعة،يف-242

حفلوةالزفوافالويتأقيموتيفحوارة(يفمناسوبةأمهية النكاح يف اإلسـالمحماضرتهاليتألقاهابعنووان)
) ،واليوةُكووOkemaleَ،يفمنطقة)َأو َكي َمايَل(Koro)َكو َرو  -07-30،نيجورياي.ارَا،مدينةإ لَوو ر ن 
،يفبورانمجديوين2015-8-3أذيعتهذهاحملاضورةعلوىإذاعوةواليوةكووارا،بتواريخو.2015

)َأو اَلي َوواَل(اإلمام.)املناسبات(لألستاذعبدالسالم
،د.ج،1،د.ت،طأزهــار الــراب يف أخبــار بــالد يــوراب مصووطفىبوونزغلووولبوونالسنوسووي،-243

م(1987-ه1407)بريوت:شركةتكنوبرس،
مغلطايبنقلويجبونعبودهللاالبكجورياملصورياحلكورياحلنفوي،أبووعبودهللا،عوالءالودين-244
ـــــن ماجـــــهشـــــرح ســـــهوووووو(،762:)املتووووووىف ،5:عووووودداألجوووووزاء،1ط،كامووووول،عويضوووووة:حتقيق،نن اب

م(1999-هو1419،-مكتبةنزارمصطفىالباز:السعودية)
مقابلوووةشخصووويةموووعالقاضووويعبوووداللطيوووفكموووالالووودين)وهووووالقاضووويابحملكموووةالشووورعية-245

كمة(.،يفمكتبهابحمل20/4/2015اإلستئنافية،لواليةكوارا،إلورن،
اَب،مقابلووةمووع-246 اتَالووواعظوموودرسابملدرسووةالثانويووةأبوووبكراَبُرو  أبَ  َي  ،Akere biata َأَكووري 
.2015يناير23

،لوالية-247 مقابلةمعَأاَلُكوَُكو،عبدالواحدسليمان،رئيسقسماللغةالعربيةكليةالرتبية،إ َلو ر ن 
م.2015مارس،4النيجريية،ارَا()ُكوَ

14موظفووةبوحوودةالشووؤوناإلسووالميةالتابعووةلإلذاعووةاملووذكورة،حفصــةمقابلووةمووعاحلاجووة-248
م.2015مايو



140 

ن ُلو ُرو ومقدمالربانجالديين،إبراهيممقابلةمعالشيخ-249 موايو،22موظفابإلذاعوة،مقابلوة،َأو 
م(2016
ر،القاضوويمبحكووةاملنطقووةالعليوواالواقعووةمقابلووةمووعالقاضوويعبوودالقووادربوونإبووراهيمبوونعموو-250

.2015-فرباير-17النيجريية.ارَا،مدينةإلورنواليةُكوAdewoleَبطريق)أََديو َوو يَل (
َماتَوو َشوووو مقابلوووةموووع-251 بووونَأو  الووورئيسبقسووومدراسووواتواحملاضووورSunday Omotoso َسووون َدي 

،اارَلغةيَوو ُراَب،بكليةالرتبية،واليةُكوَ .م2015سبتمرب،17،إ َلو ر ن 
،واليوةإ لَوو ر ن ،طالبوةيفكليوةالرتبيوة، )Temitope تَوو يَب م مقابلةمعقودرةهللابنوتحسون)تَوي -252
.م2015يوليو،24النيجريية،ارَاُكوَ

التوقيـف علـى ه(،1031املناويزينالدين،حممدبنعبودالورؤوفاتجالعوارفني)املتوويف:-253
ـــــاريفم بوووووريوت،دمشوووووق،دارالفكووووور)،د.ج،1ط،حتقيوووووق:د.حممووووودرضووووووانالدايوووووة،همـــــات التع

ه(1410،املعاصر

التيسـري بشـرح  ه(،1031املناوي،زينالدينحممدبنعبدالرؤوفاتجالعوارفني)املتوويف:-254
-وهووو1408،)الووورايض:مكتبوووةاإلموووامالشوووافعي،2عووودداألجوووزاء/،3ط،د.ت،اجلـــامع الصـــغري

(م1988

ســــنن ،ه(303)املتويف:النسووووائي،أبوووووعبوووودالوووورمحنأمحوووودبوووونشووووعيببوووونعلووووياخلراسوووواين-255
يف8،د.ط،عودداألجوزاءمكتوبحتقيوقالورتاث،حتقيق:النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي

.(هو1420)بريوت:داراملعرفة،أربعجملدات،

اجملتـــىب مـــن ،ه(303علوووياخلراسوواين)املتويف:بنبالنسووائي،أبووووعبوودالووورمحنأمحوودبووونشووعي-256
مكتوباملطبوعواتاإلسوالمية،)حلوب:8،عودداألجوزاء:2،طعبدالفتاحأبوغودة: ،حتقيقالسنن

.األحاديثمذيلةأبحكاماأللباينعليهام(1986-ه1406حلب،-
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كشـــف ه(،710ويف:النَّسوووفيحوووافظالووودين،أبووووالربكووواتعبووودهللابووونأمحوووداحلنفي)املتووو-257
،)بووريوت:دارالكتووبالعلميووة،2،د.ت،د.ط،عوودداألجووزاء/األســرار شــرح املصــنف علــى املنــار

د.ت(

،الفتـــاوى اهلنديـــةه(،1118-ه1028الووودينالبلخوووي،ومجاعوووةمووونعلمووواءاهلنووود،)نظوووام-258
م(1991-هو1411،)بريوت:دارالفكر،6عدداألجزاء:د.ت،د.ط،

اللبـاب  ه(،775)املتوويف:،أبووحفوص،عموربونعلويبونعوادلالدمشوقياحلنبليالنعماين-259
،عوودد1الشويخعووادلأمحودعبوداملوجووودوالشويخعلويحمموودمعووض،طحتقيوق:،يف علـوم الكتــاب

 (م.1998-1419،)بريوت:دارالكتبالعلمية،20األجزاء/
الفواكــه  ،ه(1126األزهري)املتووويف:النفووراوي،شووهابالوودينأمحوودبوونغووان)غنوويم(مهنووا-260

،)بووريوت:دراالفكوور،2د.ت،د.ط،عوودداألجووزاء/،الــدواين علــى رســالة ابــن أيب زيــد القــريواين
 (1995-ه1414
دسـتور ه(،12بونعبودربالرسوولبوناألمحود،)املتوويف:قنكري،القاضيعبدربالنويب-261

عوووربعباراتوووهالفارسوووية:حسووونهووواينحتقيوووق:،العلمـــاء أو جـــامع العلـــوم يف اصـــطالحات الفنـــون
 (م2000-هو1421بريوت:دارالكتبالعلمية،)،4عدداألجزاء/،1ط،فحص
حترير ألفـاظ التنبيـه )لغـة ه(،676النووي،أبوزكرايحميالدينبنحييبنشرف)املتوويف:-262
ه(1408لقلم،،د.ج،)دمشق:دارا1،حتقيق:عبدالغينالدقر،طالفقه(
،حتقيوق:إايددقـائق املنهـاجه(،676النووي،أبوزكرايحميالدينحييبونشورف)املتوويف:-263

أمحدالفوج،د.ط،د.ج،)بريوت:دارابنحزم،د.ت(
املنهـاج شـرح صـحيح مسـلم ه(،676النووي،أبوزكرايحميالدينحييبنشرف)املتويف:-264

ه(1392،)بريوت:دارإحياءالرتاثالعريب،18األجزاء:،عدد2،د.ت،طبن احلجاج
خالصــة األحكــام يف هووو(،676:النووووي،أبوووزكوورايحميوويالوودينبوونحيوويبوونشوورف)املتوووىف-265

،)2ٍ،عووووودداألجوووووزاء1طقيوووووق:حسووووونيإمساعيووووولاجلمووووول،،حتمهمـــــات الســـــنن وقواعـــــد اإلســـــالم
(م1997-هو1418،لبنان:مؤسسةالرسالة
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روضــة الطــالبني وعمــدة هووو(،676)تحيوويبوونشوورأبوووزكوورايءحموويالوودينبوونلنووووي،ا-266
بوريوت:دار)،8،د.ط،عودداألجوزاء:علىحممدمعوض-عادلأمحدعبداملوجود،حتقيق:املفتني

الكتبالعلمية،د.ت(
املهــذب  اجملمــوع شــرح ه(،676النوووي،أبوووزكوورايءحموويالودينبوونحيوويبوونشورف)املتويف:-267

قوورره،جممووعالبحوووثاإلسووالمية،املنتوودبحملكمووةو،حتقيووق:حمموودجنيووباملصووطفى،كملووهللشــرازي
اجلماعوة،د.ط،عوددورئيسجلنةالسونة-جتارينالشيخخمتارإبراهيماهلايج29القاهرةالكليةالدائرة

،)جدة،مكتبةاإلرشاد،د.ت(23األجزاء/
،د.جممع الزوائد ومنبع الفوائـد ه(،807عليبنأيببكر)املتوىف:اهليثمي،نورالدينبن-268

م(1992هو،املوافق1412)بريوت:دارالفكر،بريوت،طبعةت،د.ط،د.ج،
،د.ت،د.ط،د.ج،)تلقــيح األفهــام العليــة بشــرح القواعــد الفقهيــةوليوودبوونسووعيدان،-269

د.م،د.ن،د.ت(
بووونيوسوووفالعبووودريأبووووعبووودهللااملوووواقاملوووالكي،)املتوووويف:يوسوووفالغرانطوووي،أبووووالقاسوووم-270
دارالكتوووب:،)بوووريوت:8،عووودداألجوووزاء/1،د.ت،طالتـــاج واإلكليـــل ملختصـــر خليـــل ،ه(897

م(1994-ه1416العلمية،
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