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وكمت في منابت ِّ
الكد قدميو
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الطريقة الجريرية األحمدية ممثمة بشيخ مشايخنا عمي الحاج مسعد أبو جرير في جميورية مصر العربية
وعمي الحاج شريف الزيف في فمسطيف ،واخواني في الطريقة جميعا

ب

إيماناً بقكلو تعالى:

لَ َش ِدي ٌد﴾

()1

شكر وتقدير

﴿ َوإِ ْذ ََتَذَّ َن َربُّ ُك ْم لَئِ ْن

فممو الحمد كالشكر أكالً كأخ اًر.

يدنَّ ُك ْم َولَئِ ْن َك َفْرُُْت إِ َّن َع َذ ِاِب
َش َكْرُُْت ََلَ ِز َ

اس»(.)2
ّللا َم ْف َال َي ْش ُكر الَن َ
كعمالً بيدؼ المصطفى _ ملسو هيلع هللا ىلص _َ « :ال َي ْش ُكر َ َ
كفي ىذا المقاـ تتسابق الكممات كتتزاحـ العبارات ،إلرساليا برسالة مميئة بالحب كالتقدير
كاالبتسامات.
فأتقدـ بالشكر الجزيل إلى أستاذؼ كمعممي فضيمة األستاذ الدكتكر /دمحم سعيد منصكر؛ عمي
عمي بعممو الكافر ،ككاف لو األثر البالغ في جكدة
قبكلو اإلشراؼ عمى رسالتي ،كالذؼ لـ يبخل َ
الرسالة ،فجزاه هللا عني خير الج ازء.

كما كاتقدـ بالشكر كالتقدير كاالحتراـ إلى عضكؼ لجنة المناقشة:
الدكتكر /دمحم نايف المحاـ المناقش الداخمي.
الدكتكر /خميل دمحم قنف المناقش الخارجي.

عمى تفضميما بقبكؿ مناقشتي ،كاثراء رسالتي بممحكظاتيـ القيمة .
كال يفكتني أف أتقدـ بالشكر الجزيل ،لجامعة األزىر بغزة ،ممثم ًة برئيسيا األستاذ الدكتكر/
عبد الخالق الف ار ،كعمادة الدراسات العميا ،ككمية الشريعة ممثمة بعميدىا :األستاذ الدكتكر /دمحم
مصطفى نجـ  ،كالتي احتضنتنا في رحابيا ،كجادت عمينا بخيرة عممائيا ،فجزاىـ هللا عنا خير
الجزاء.

) (1اآلية  7مف سكرة إبراىيـ.
)(2

أخرجو أبك داكد في سننو :كتاب األدب ،باب في شكر المعركؼ (/255 /4حديث رقـ .)4811إسناد صحيح؛ ألف ركاتو

ثقات.

ت

كما ال يفكتني أف أتقدـ بخالص الشكر كالتقدير إلى الدكتكر /يحيي المدىكف؛ الذؼ
انغمر قمبو فرحا لكصكلي إلى ىذه الساعة.
كما كأتقدـ بالشكر إلى األستاذ /عبد الرحمف عمكش المدقق الفني ليذه الرسالة
كاألستاذ /باسل خضر ،كاألستاذ /محمكد الزيف ،كاألستاذ /ىشاـ حالكيف
كالى األستاذة /مريـ الزيف التي قامت بكتابة ممخص الرسالة بالمغة اإلنجميزية.
كما كأتقدـ بالشكر إلى الحاج عبدهللا حمكده ،كالحاج تكفيق الزيف المذاف أرشداني ،ككجياني
عمي مف كقتيما كعمميما.
كجادػ َ
كما كأتقدـ بالشكر إلى األخكيف أبكعائد كأبكباسل عمى ما قدماه لي مف مساعدة في رسالتي
كأشكر أيضا أخي زىير كأبكحسيف كأبكعمي كأبكيكسف كأبكناىض كأبكطمعت عمى كقكفيـ معي
قمبا كقالبا.
كما كأشكر المكاء أميف خضر أبكنعيـ كجميع الحاضريف كل بمقبو كاسمو ،الذيف لبك دعكتي،
كشارككني فرحتي.
كهللا كلي التكفيق.

ث

ممخص البحث

الحمد هللا رب العالميف ،كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ المرسميف سيدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص الصادؽ الكعد األميف،
كعمى آلو كأصحابو كأتباعو كأحبابو الطيبيف الطاىريف أما بعد:

فيذه رسالتي بعنكاف" :اختيارات اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني الفقيية مف خالؿ ركايتو لمكطأ مالؾ في كتاب
النكاح دراسة فقيية مقارنة.

كقد قسمتيا إلى :مقدمة ،كثالثة فصكؿ ،كخاتمة.

 المقدمة :تناكلت فييا :أسباب اختيار البحث ،كأىميتو ،كمشكمتو ،كأىدافو ،كمنياجو كخطتو ،كالدراسات
السابقة لو.

 الفصل األوؿ :كتحدثت فيو عف :ترجمة اإلماميف مالؾ بف أنس ،كدمحم بف حسف الشيباني ،كمكانة كتاب
المكطأ ،كسبب تأليفو ،كمنيج اإلماميف فيو.

 الفصل الثاني :كىك بعنكاف :حقيقة النكاح ،كمشركعيتو ،كأركانو ،كقد قسمتو إلى مبحثيف:
 المبحث األكؿ تحدثت فيو عف تعريف النكاح كمشركعيتو ،كالحكمة منيا. -المبحث الثاني تحدثت فيو عف حكـ النكاح كأركانو.

 الفصل الثالث :كىك بعنكاف :ترجيحات اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني مف كتاب النكاح ،كتناكلت فيو
عشر مسائل تـ تكزيعيا عمى أربعة مباحث

 المبحث األكؿ كفيو أربع مسائل كىي :مير المفكضة ،كأقل الصداؽ ،كالخمكة الصحيحة ،كنكاحالشغار.

 -المبحث الثاني كفيو مسألتاف كىما :نكاح السر ،كشيادة المرأة عمى النكاح.

 المحث الثالث كفيو مسألتاف كىما :القسـ بيف النساء ،كزكاج الرجل بأكثر مف أربع نسكة. -المبحث الرابع كفيو مسألتاف :كىما :كالية المرأة في النكاح ،كاجبار البكر البالغة.

 أما الخاتمة :فتضمنت أىـ النتائج كالتكصيات .

ج

Master's Thesis Summary
Thanks Allah the God of the world and blessing and peace on the best sender
our honest prophet Mohamad "peace be upon him" and on his friends followers
and lovers.
My Master's thesis is titled " The choices of Al I mam Mohamad Ben Al Hassan
Al shibani Al faqih during a narration for Mowata Malk in his book " The
marriage a comparative and fiq hi study ".
I divided it to an introduction, Three chapters and a conclusion
Introduction: It included the reasons of the research's selection, the importance
of the research the problem of the study It included the goals the curricula, and the
plan of it, too Also, it included the previous studies.
First chapter: I talked about the trans lation of the two Imams Malk ben Anas
and Mohamad Ben Hassan Al shibani. Then I talked about the position of Al
Mowata book, the reason of it's authorship and the curricula of the two Imams.
Second chapter: It is titled Reality, legality and corners of marriage. I divided it
in to two sections.
-The first section: I spoke about the definition of marriage it’s legality, and the
wisdom of it's legality.
-The second section: I spoke about the judge ment of marriage and it's corners.
-The third chapter: It is titled the weightings of Al Imam Mohamad Ben al
Hassan Al shibani from marriage book. I delt with ten issues divided in to four
sections.
Fist section: It inclvded four issues which are the dowry of commissioner the
less dowry, the true isolation and seqar marriage.
Second section: It included two issues which are secret marriage and woman's
witness on marriage.
Third section: It included two issves which are division between women and
man's marriage of more than four women.
Fourth section: It included two issves which are the woman's mandate of
marriage and the force of adult virgin.
Conclusion: It included the most important results and recommendations.
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ذ

مقدمة

َ
الحمد ﵀ نحمده كنستعينو  ،كنستغفره كنستيديو  ،كنعكذ با﵀ مف شركر أنفسنا  ،كمف سيئات
إف
َ
أعمالنا  ،مف ييده هللا فال مضل لو  ،كمف يضمل فال ىادؼ لو  ،كأشيد أف ال إلو إال هللا كحده ال شريؾ لو ،
كأشيد أف سيدنا دمحماً رسكؿ هللا صمى هللا عميو كعمى آلو كأصحابو كأتباعو إلى يكـ الديف كسمـ تسميماً كثي اًر .

َّ ِ
سوِ
ِ
اح َدةٍ َو َخلَ َق ِمْن َها َزْو َج َها
َّاس اتَّ ُقوا َربَّ ُك ُم الذي َخلَ َق ُك ْم م ْن نَ ْف ٍ َ
يقكؿ جل كعالََ ﴿ :ي أَيُّ َها الن ُ
اَّللَ َكا َن َعلَْي ُك ْم َرقِيبًا﴾
َوبَ َّ
اَّللَ الَّ ِذي تَ َساءَلُو َن بِِو َو ْاَل َْر َح َام إِ َّن َّ
ث ِمْن ُه َما ِر َج ًاًل َكثِ ًريا َونِ َساءً َواتَّ ُقوا َّ

(.)1أما بعد:

ع اإلسالـ النكاح ،فأمر بو كرَغب فيو ،كبيَف أىميتو كمنافعو  ،قاؿ تعالى:
فقد َش َر َ

الصاِلِِني ِمن عِب ِ
ْاَلََيمى(ِ )2
م
ك
اد
و
م
ك
ن
م
ُ
َّ
ُ
ْ
َ
َ
ََ
ْ
َْ
َْ

كم﴾(.)3
وإِ َمائِ ُ

ْ

﴿ َوأَنْكِ ُحوا

َغ ُّ ِ
َ ِ
ص ُف لِْمَف ْرِج،
استَ َ
اء َة َفْم َيتَ َزَك ْجَ ،فِإَن ُو أ َ
ط َ
ص ِر َكأ ْ
اع َ
كقاؿ النبي _ ملسو هيلع هللا ىلص _َ « :يا َم ْع َش َر الش َبابَ ،م ِف ْ
َح َ
ض لْم َب َ
الب َ
الص ْك ِـ َفِإَن ُو َل ُو ِك َجاء( ،)6(»)5كفي الحديث اآلخر يقكؿ ملسو هيلع هللا ىلص ُّ « :
الد ْن َيا َمتَاعَ ،ك َخ ْي ُر َمتَا ِع
َك َم ْف َل ْـ َي ْستَ ِط ْع َف َعَم ْي ِو ِب َ
ُّ
الصالِ َح ُة»(.)7
الد ْن َيا اْل َم ْأرَةُ َ
()4

كليذا أجمع المسممكف عمى مشركعية النكاح لمقادر عميو.

كالنكاح لو أىمية كبيرة ،كمكانة عظيمة في حياة األفراد كالمجتمعات كاألمـ؛ إذ إف الزكجية ُسَنة

الخمق في اإلنساف كغيره مف المخمكقات ،كما قاؿ تعالى:

﴿وِم ْن ُك ِل َشي ٍء َخلَ ْقنَا َزْو َج ْ ِ
ني لَ َعلَّ ُك ْم
َ
ّ ْ

ن﴾( ،)8كالنكاح ىك أصل األسرة كعمادىا الثابت ،كىك عالقة كثيقة سامية بيف الرجل كالمرأة تميق
تَ َذ َّكرو َ

ُ

))1
))2
))3
))4

اآلية  1مف سكرة النساء.

امى :جمع أَِّيـٍ :كىك مف ليس متزكجاً مف الرجاؿ كالنساء .انظر :التيمي :تفسير يحيى بف سالـ (.)444 /1
ْاألََي َ
مف اآلية  32مف سكرة النكر.

الباءة :كناية عف النكاح ،كأصل الباءة :المكضع الذؼ يأكؼ إليو اإلنساف .الجكزؼ :كشف المشكل مف حديث الصحيحيف

(.)269 /1
))5
ِ
كة ال ِجماع .ابف األثير :النياية في غريب الحديث كاألثر (.)152 /5
اءُ :ي ْذى ُب َش ْي َ
ِو َج ٌ
) )6متفق عميو :أخرجو البخارؼ في صحيحو ،كتاب النكاح ،باب مف لـ يستطع الباءة فميصـ/3 /7( :حديث رقـ ،)5066

كمسمـ في صحيحو ،كتاب النكاح ،باب استحباب النكاح لمف تاقت نفسو إليو ،ككجد مؤنو ،كاشتغاؿ مف عجز عف المؤف

))7
))8

بالصكـ (/1018 /2ح ،)1400كالمفع لمبخارؼ.
أخرجو مسمـ في صحيحو ،كتاب الرضاع ،باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة /1090 /2( :حديث رقـ .)1467
اآلية  49مف سكرة الذاريات.
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برقي اإلنساف ككرامتو ،كذلؾ فإنو يمبي حاجات اإلنساف الفطرية كاالجتماعية كالجسمية ،كيحقق مصالح
عظيمة كمنافع كبيرة.

كقد اىتـ الفقياء بيذا العمـ ليبينكا لمناس ما نزلو هللا عمى رسكلو ملسو هيلع هللا ىلص لعميـ ييتدكف ،فجمعكه كدكنو

كبينكه ،كمف ضمف ىؤالء األعالـ اإلماـ مالؾ بف أنس ،كاإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني ،ىذا االماـ النابغة

الذؼ كاف لو الفضل في نشر الفقة ،كلذلؾ كقع اإلختيار عميو في ىذه الدراسة؛ لبحث ما اختاره مف آراء في

كتاب النكاح ،ثـ عرضيا عمى المذاىب الفقيية األربعة المشيكرة ،كمف ث َـ مناقشتيا لترجيح ما قكؼ دليمو ،كقد
اخترت البحث كما نكىت في اختيارات اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني الفقيية مف خالؿ ركايتو لمكطأ اإلماـ

مالؾ في كتاب النكاح.

أسباب اختيار البحث:

 .1خدمة لديف هللا _ عزكجل _.

 .2حرصي عمى مطالعة كتاب المكطأ بركاية دمحم كآرائة التي انفرد بيا في ىذا الكتاب.
 .3إبراز آراء األئمة األربعة في مكضكع النكاح ،كذكر أدلتيـ ،كاختيار الرأؼ الراجح.

 .4إبراز دكر اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في الفقة اإلسالمي كمكانتو بيف العمماء.
 .5تجاىل الناس ألحكاـ النكاح فيما بينيـ.

أىمية البحث:

 .1تكضيح األحكاـ المتعمقة بمسائل النكاح؛ لقطع النزاع في كثير مف الخصكمات التي تقع بيف
الزكجيف؛ بسبب جيل كثير مف األزكاج ليذه األحكاـ ،فتسكء العشرة كيحل الشقاؽ بدؿ الكفاؽ.

 .2رد الشبيات التي يثيرىا أعداء اإلسالـ حكؿ مكضكع النكاح.

 .3إثراء المكتبة اإلسالمية بيذه الدراسة لخدمة طمبة العمـ ككل مف يبحث في ىذا الشأف.
 .4تجميع مادة عممية مختصرة مفيدة في مكضكع النكاح؛ لتشكل مرجعاً لمباحثيف كالطالب يسيل
الكصكؿ اليو.

أىداؼ البحث:

 .1التعريف باإلماميف مالؾ بف أنس كدمحم بف الحسف الشيباني.
 .2التعرؼ إلى كتاب المكطأ بركاية دمحم بف الحسف الشيباني.
 .3تعريف النكاح كأحكامو كشركطو كأركانو.

 .4تسميط الضكء عمى اختيارات اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في كتاب النكاح.
 .5ابراز آراء الفقياء كمقارنتيا مع اختيارات اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني.
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 .6الكصكؿ إلى األقكاؿ الراجحة التي قكؼ دليميا ليذه االختيارات.

منيج البحث:

اتبعت في دراستي األسمكب العممي المتبع في األبحاث العممية ،كىك المنيج الكصفي التحميمي حسب

المنياج التالي:

 .1قرأت كتاب النكاح مف كتاب مكطأ اإلماـ مالؾ بركاية اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني ،كجمعت اختيارات
اإلماـ دمحم في ىذا الكتاب ،كمف ثـ عرضتيا عمى المذاىب الفقيية األربعة مكتفياً بيا ،كناقشت اآلراء
كرجحت ما قكؼ دليمو .

 .2رجعت إلى أميات الكتب الفقيية لتكفير مادة الرسالة.

 .3عزكت اآليات القرآنية إلى سكرىا في كتاب هللا _ عز كجل _ مع ذكر رقـ اآلية .
 .4عزكت األحاديث إلى مظانيا ،كرجعت إلى كتب الرجاؿ؛ ألتتبع أسانيدىـ لمحكـ عمييا ،إذا لـ أجد مف
حكـ عمييا مف أصحاب الكتب المحدثيف كالعمماء الكبار ،باستثناء ماكرد في الصحيحيف فسأكتفي بيما.

 .5عرفت ككضحت المصطمحات الغامضة الكرادة في البحث ،كذلؾ مف خالؿ الرجكع إلى المعاجـ كالكتب
المتخصصة ليذه المصطمحات.

 .6كثقت المعمكمات مف مصادرىا كنسبت األقكاؿ إلى قائمييا.
 .7كضعت عالمات الترقيـ المناسبة ،كالتشكيل حسب األصكؿ المتبعة.

 .8بالنسبة إلى كجة الداللة قمت بتكثيقو مف مظانو ،كمالـ أجده قمت باستنتاجو مف خالؿ فيمي لفقو
النص.

 .9بالنسبة إلى اليامش ذكرت اسـ المؤلف حسب شيرتو ،ثـ اسـ الكتاب ،ثـ رقـ الجزء ،كيميو رقـ الصحفو،
كبالنسبة إلى الحديث النبكؼ الشريف ذكرت اسـ المؤلف حسب شيرتو ،ثـ اسـ الكتاب ،ثـ اذكر الكتاب

ثـ الباب الذؼ كرد فيو الحديث ،ثـ رقـ الجزء كيميو رقـ الصحفو ،ثـ رقـ الحديث مسبكقاً بحرؼ الحاء ،ثـ

حكمت عمى إسناد الحديث.
.10

قمت بتكثيق المراجع تكثيقاً كامالً في نياية البحث ،كقد رتبت المراجع ضمف أقساـ ككل مرجع دكنتو

.11

عممت الفيارس العامة التي تخدـ الرسالة كتعرؼ القارغ بصفحات المكضكعات التي فييا.

في قسمو الخاص بو حسب الحركؼ األبجدية.

ومنيجي في المسائل الفقيية التي أحررىا عمى النحو التالي:
 ذكر حديث الباب المتعمق بالمسألة .
 بياف صكرة المسألة .

 تحرير محل النزاع كأذكر ما اتفقكا عميو فيما يخص مكضكع المسألة .
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 بياف مذاىب الفقياء األربعة.
 ذكر اختيار اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في ىذه المسألة .
 تبييف سبب الخالؼ .

 ذكر أدلة المذاىب مع بياف كجو الداللة .
 مناقشة أدلة المذاىب الفقيية .

 الترجيح مع بياف مسكغات الترجيح.

الدراسات السابقة

بعد البحث كالسؤاؿ كالتنقيب في كتب الفقو كالشبكة العنكبكتية لـ أجد _ بحسب اطالعي كتتبعي _

ىذا العنكاف كىك اختيارات دمحم بف الحسف الشيباني في المكطأ في كتاب النكاح ،لكف ىناؾ مف تناكؿ مكطأ

اإلماـ مالؾ بركاية دمحم بف الحسف الشيباني بالشرح كالتحقيق فقط ،كىك العالمة عبدالحي المكنكؼ في كتابو

التعميق الممجد عمى مكطأ دمحم ،لكنو لـ يبرز آراء اإلماـ دمحم بف الحسف ،كانما ضمف آرائو في مذىب
الحنفية.

تقسيـ الدراسة:

تتككف الدراسة في ىذه الرسالة مف :مقدمة ،كثالثة فصكؿ ،كخاتمة ،كفيارس عامة:

المقدمة :كتشتمل عمى :أسباب اختيار البحث ،كأىميتو ،كأىدافو  ،كمنيجو ،كالدراسات السابقة لو ،كتقسيـ
الدراسة:

الفصل االوؿ :ترجمة اإلماميف مالؾ ،ودمحم ،والتعريف بالموطأ
كفيو ثالثة مباحث:

المبحث األوؿ :ترجمة اإلماـ مالؾ بف أنس.
كفيو أربعة مطالب:

المطمب األوؿ :اسمو كنسبو ككنيتو.

المطمب الثاني :مكلده كمكطنو كنشأتو كصفاتو كأخالقو.

المطمب الثالث :حياتو العممية كمؤلفاتو.

المطمب الرابع :مكانتو العممية كثناء العمماء عميو ،ككفاتو.
المبحث الثاني :ترجمة اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني.
كفيو أربعة مطالب:

المطمب األوؿ :اسمو كنسبو ككنيتو.
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المطمب الثاني :مكلده كمكطنو كنشأتو كصفاتو كأخالقو.

المطمب الثالث :حياتو العممية كمؤلفاتو.

المطمب الرابع :مكانتو العممية كثناء العمماء عميو ،ككفاتو.
المبحث الثالث :تعريف كتاب الموطأ برواية دمحم بف الحسف الشيباني.
كفيو مطمباف:

المطمب األوؿ :سبب تأليف المكطأ ،كمكانتو.

المطمب الثاني :نبذة عف منيج اإلماـ مالؾ ،كاإلماـ دمحم في المكطأ.
الفصل الثاني :حقيقة النكاح ،ومشروعيتو ،وأركانو.
كفيو مبحثاف:

المبحث األوؿ :تعريف النكاح ،ومشروعيتو.
كفيو ثالثة مطالب:

المطمب األوؿ :تعريف النكاح لغ ًة كاصطالحاً.
المطمب الثاني :مشركعية النكاح.

المطمب الثالث :الحكمة مف مشركعية النكاح.
المبحث الثاني :حكـ النكاح ،وأركانو.
كفيو مطمباف:

المطمب األوؿ :حكـ النكاح.

المطمب الثاني :أركاف النكاح.
الفصل الثالث :ترجيحات اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني مف كتاب النكاح.
كفيو أربعة مباحث:

المبحث األوؿ :ترجيحات اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في الصداؽ.
كفيو تمييد كأربعة مطالب:

المطمب األوؿ :مير المفكضة.

المطمب الثاني :أقل الصداؽ.

المطمب الثالث :الخمكة الصحيحة.
المطمب الرابع :نكاح الشغار.

المبحث الثاني :ترجيحات اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في الشيادة عمى النكاح.
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كفيو مطمباف:

المطمب األوؿ :نكاح السر.

المطمب الثاني :شيادة المرأة عمى النكاح.
المبحث الثالث :ترجيحات اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في القسـ.
كفيو مطمباف:

المطمب األوؿ :القسـ بيف النساء.

المطمب الثاني :مف أسمـ كعنده أكثر مف أربع زكجات أك أختاف.
المبحث الرابع :ترجيحات اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في الوالية عمى النكاح.
كفيو مطمباف:

المطمب األوؿ :كالية المرأة في النكاح.

المطمب الثاني :إجبار البكر البالغة.
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الفصل األوؿ
كفيو ثالثة مباحث:

ترجمة اإلماميف مالؾ ودمحم والتعريف بالموطأ

المبحث األوؿ :ترجمة اإلماـ مالؾ بف أنس.

المبحث الثاني :ترجمة اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني.

المبحث الثالث :تعريف كتاب المكطأ بركاية دمحم بف الحسف الشيباني.
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المبحث األوؿ

كفيو أربعة مطالب:

ترجمة اإلماـ مالؾ بف أنس

المطمب األوؿ :اسمو كنسبو ككنيتو.

المطمب الثاني :مكلده كمكطنو كنشأتو كصفاتو كأخالقو.

المطمب الثالث :حياتو العممية كمؤلفاتو.

المطمب الرابع :مكانتو العممية كثناء العمماء عميو ،ككفاتو.
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المطمب األوؿ
اسمو ونسبو وكنيتو

أوالً_ اسمو وكنيتو:
ىك شيخ اإلسالـ ،حجة األمة مالؾ بف أنس ْبف مالؾ ْبف أَبي عامر ْبف َع ْمرك بف الحارث بف
غيماف بف خثيل بف َع ْمرك بف الحارث أَُبك َع ْبد هللا المدني ،إماـ دار اليجرة(.)1
ثانياً_ نسبو:

أبكعبد هللا مالؾ بف أنس بف مالؾ بف أبي عامر بف عمرك بف الحارث بف غيماف بف خثيل بف عمرك

ابف الحارث ،كىك ذك أصبح بف عكؼ بف مالؾ بف زيد بف شداد بف زرعة ،كىك حمير األصغر الحميرؼ ،ثـ
األصبحي ،المدني ،حميف بني تيـ ْبف مرة مف قريش ،فيـ حمفاء عثماف أخي طمحة بف عبيد هللا أحد العشرة.
ينتيي نسبو إلى ذؼ أصبح  -قبيمة باليمف .كأمو ىي :عالية بنت شريؾ األزدية.
كأعمامو ىـ :أبك سييل نافع ،كأكيس ،كالربيع ،كالنضر ،أكالد أبي عامر(.)2

أكالده :كاف لمالؾ _ رضى هللا عنو _ ابناف :يحيى كدمحم ،كابنة :اسميا فاطمة :زكج بف أختو كابف

عمو :إسماعيل بف أبي أكيس(.)3

مالؾ جده :مالؾ جد اإلماـ مالؾ كىك مف كبار التابعيف كعممائيـ ،يركؼ عف عمر كعثماف كطمحة

كعائشة كأبي ىريرة كحساف كغيرىـ ،كىك مف األربعة الذيف حممكا عثماف ليالً إلى قبره كغسمكه كدفنكه ،كيركؼ

عنو بنكه :أنس كبو يكنى ،كأبك سييل نافع ،كالربيع .مات سنة أربع كسبعيف عمى الصحيح كما قالو الحافع

الذىبي(.)4

))1

انظر :القضاعي :تيذيب الكماؿ ( ،)93-91 /27كالذىبي :سير أعالـ النبالء (.)48 /8

))3

انظر :ابف فرحكف :الديباج المذىب (.)86 /1

))2

انظر :الذىبي :سير أعالـ النبالء ( ،)49-48 /8أبك زىك :الحديث كالمحدثكف (.)288

))4

انظر :الزرقاني :شرح الزرقاني عمى المكطأ (.)53 /1
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المطمب الثاني
مولده وموطنو ونشأتو وصفاتو وأخالقو

أوالً_ مولده:
اختمفت األقكاؿ في تاريخ مكلد اإلماـ مالؾ ،فقاؿ أبك داكد :كلد سنة اثنتيف كتسعيف ،كقيل :كلد في
خالفة سميماف بف عبد الممؾ ،كمكلد مالؾ عمى األصح :في سنة ثالث كتسعيف ( )93مف اليجرة ،عاـ مكت

أنس خادـ رسكؿ هللا _ ملسو هيلع هللا ىلص _ كنشأ في صكف كرفاىية كتجمل( ،)1كقاؿ معف ،كالكاقدؼ ،كدمحم بف الضحاؾ:

حممت أـ مالؾ بمالؾ ثالث سنيف ،كعف الكاقدؼ قاؿ :حممت بو سنتيف(.)2
ثانياً_ نشأتو:

نشأ اإلماـ مالؾ في صكف كرفاىية كتجمل( ،)3كنشأ في بيت زاىر بالعمـ كالمعرفة كاألخالؽ ،كىذا

البيت الذؼ كاف بالمدينة المنكرة عمى ساكنيا أفضل الصالة كالسالـ ،فيي معيد العمـ كالعمماء ،فنشأ في ىذه

البيئة المميئة بالعمـ ،مما كاف ليا األثر الكبير في بناء شخصية اإلماـ مالؾ عمى أكمل كجو ،كمما جعمو

صاحب عمـ كأخالؽ.

فمقد حفع القرآف الكريـ منذ صغره ،ثـ بعد ذلؾ اتجو إلى حفع األحاديث النبكية الشريفة ،كاقترح عمى

أىمو أف يذىب إلى مجالس العمماء؛ ليكتب عنيـ ،كيأخذ العمـ كيدرسو ،فمقد كاف ألمو األثر الكبير عمى حثو

لطمب العمـ حيث قاؿ مالؾ :قمت ألمي أذىب فأكتب العمـ؟ فقالت تعاؿ فالبس ثياب العمـ ،فألبستني ثياباً
()5

ُم َش َمرة( ،)4ككضعت الطكيمة

عمى رأسي كعممتني فكقيا ،ثـ قالت :اذىب فاكتب اآلف،

كقاؿ (رحمو هللا) :كانت أمي تعممني ،كتقكؿ لي :اذىب إلى ربيعة فتعمـ مف أدبو قبل عممو

قاؿ ابف القاسـ :أفضى بمالؾ طمب العمـ إلى أف نقض سقف بيتو فباع خشبو ،ككاف مالؾ حيف طمبو يتبع
ظالؿ الشجر ليتفرغ لما يريد ،فقالت أختو ألبيو :ىذا أخي ال يأكؼ مع الناس ،قاؿ يا بنية إنو يحفع حديث
رسكؿ هللا _ ملسو هيلع هللا ىلص _(.)6

))1

انظر :الذىبي :تاريخ اإلسالـ ( ،)720 /4كالذىبي :سير أعالـ النبالء (.)49 /8

))3

انظر :الذىبي :سير أعالـ النبالء (.)49 /8

))2

انظر :القاضي عياض :ترتيب المدارؾ ( ،)111 / 1ابف عبد البر :االنتقاء (.)12

))4

ُم َش َّمرة :أؼ مربكطة برباط لرفع الثياب .انظر :آف ُد ِ
كزؼ :تكممة المعاجـ العربية (.)353 /6
الطويمةَ :
الط ِاقيَة بفتح الطاء ككسر القاؼ كتشديد الياء كىي تككف طكيمة عمى ىيئة القبة .انظر :رجب :المعجـ العربي

))6

انظر :القاضي عياض :ترتيب المدارؾ (.)131-130 /1

))5

ألسماء المالبس (.)311
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الذىبي" :كطمب مالؾ العمـ كىك ابف بضع عشرة سنة ،كتأىل لمفتيا ،كجمس لإلفادة ،كلو
قاؿ اإلماـ
ُّ
إحدػ كعشركف سنة ،كحدث عنو جماعة كىك حي شاب طرؼ ،كقصده طمبة العمـ مف اآلفاؽ في آخر دكلة

أبي جعفر المنصكر ،كما بعد ذلؾ ،كازدحمكا عميو في خالفة الرشيد ،إلى أف مات"(.)1
ثالثاً_ صفاتو:

 _1صفات اإلماـ مالؾ:
عف عيسى بف عمر ،قاؿ :ما رأيت قط بياضاً ،كال حمرًة أحسف مف كجو مالؾ ،كال أشد بياض ثكب
مف مالؾ ،كنقل غير كاحد :أنو كاف طكيالً ،جسيماً ،عظيـ اليامة ،أصمع ،أشقر ،أبيض الرأس كالمحية،

شديد البياض إلى الشقرة ،عظيـ المحية ،ككاف يكره حمق الشارب كيعيبو ،كقاؿ دمحم بف الضحاؾ الحزامي:

كاف مالؾ نقي الثكب ،يكثر اختالؼ المبكس ،كقاؿ الكليد بف مسمـ :كاف مالؾ يمبس البياض ،كقاؿ أشيب:
اعتَ َـ ،جعل منيا تحت ذقنو ،كيسدؿ طرفيا بيف كتفيو ،كقاؿ أشيب :كاف إذا اكتحل لمضركرة،
كاف مالؾ إذا ْ
جمس في بيتو ،كقاؿ مصعب :كاف يمبس الثياب العدنية ،كيتطيب ،كقاؿ أبك عاصـ :ما رأيت محدثاً أحسف
كجياً مف مالؾ ،كقاؿ أبك مصعب :كاف مالؾ مف أحسف الناس كجياً ،كأجالىـ عينا ،كأنقاىـ بياضاً ،كأتميـ

طكالً ،في جكدة بدف ،كعف الكاقدؼ :كاف ربعة ،كقاؿ أشيب :كاف مالؾ إذا اعتـ ،جعل منيا(مف عمامتو)
تحت حنكو ،كأرسل طرفيا خمفو ،ككاف يتطيب بالمسؾ كغيره(.)2

 _2صفة مجمسو وجموسو فيو:

قاؿ الكاقدؼ" :كاف مالؾ يجمس في منزلو عمى ضجاع كنمارؽ مطركحة يمنة كيسرة في سائر البيت

لمف يأتي ،ككاف مجمسو مجمس كقار كحمـ ،ككاف مييباً ،نبيالً ،ليس في مجمسو شيء مف المراء كالمغط،

ككاف الغرباء يسألكنو عف الحديث بعد الحديث ،كربما أذف لبعضيـ ،فق أر عميو ،ككاف لو كاتب يقاؿ لو:

حبيب ،قد نسخ كتبو ،كيق أر لمجماعة ،فإذا أخطأ فتح عميو مالؾ ،ككاف ذلؾ قميالً"(.)3

َكَقاؿ أَُبك بكر األعيف َعف أبي سممة الخزاعي :كاف مالؾ بف أنس إذا أراد أف يخرج ليتحدث تكضأ
كضكءه لمصالة ،كلبس أحسف ثيابو ،كمشط لحيتو ،كتمكف في الجمكس بكقار كىيبة ،فقيل لو في ذلؾ ،فقاؿ:
أكقر ِب ِو حديث رسكؿ َ ِ
ِ ِ
مع ْف ْبف عيسى :كاف مالؾ ْبف أنس
ّللا _ ملسو هيلع هللا ىلص _ َ ،كَقاؿ إ ْب َراىيـ ْبف المنذر الحزامي َع ْف َ
إذا أراد أف يجمس لمحديث اغتسل كتبخر كتطيب.

))1

الذىبي :سير أعالـ النبالء (.)55 /8

))2

انظر :ابف فرحكف :الديباج المذىب ،)86/1( :ابف سعد :الطبقات الكبرػ ( ،)465 /5الذىبي :سير أعالـ النبالء

))3

الذىبي :سير أعالـ النبالء (.)79 /8

( ،)70/8القاضي عياض :ترتيب المدارؾ( ،)116 ،113/1الذىبي :تاريخ اإلسالـ (.)721/4
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كاف رفع أحد صكتو في مجمسو زجرهَ ،كَقاؿ :قاؿ هللا

َّ ِ
ين آَ َمنُوا ًَل تَ ْرفَعُوا
تَ َعاَلىََ ﴿ :ي أَيُّ َها الذ َ

َص َواتَ ُك ْم فَ ْو َق َ ِ ِ
ّللاِ _ ملسو هيلع هللا ىلص _ فكأنما رفع صكتو فكؽ
َّب﴾( ،)1فمف رفع صكتو َع ْند حديث َرُسكؿ َ
أْ
ص ْوت الن ِّ
صكت رسكؿ هللا _ ملسو هيلع هللا ىلص _(.)2
رابعاً_ أخالقو:

كاف اإلماـ مالؾ تقياً كرعاً ،أحسف الناس خمقاً ،كأعظـ الخمق مركءة ،ككاف كثير الصمت ،قميل

الكالـ ،متحفظاً لمسانو ،كقاؿ ابف كىب :تعممنا مف أدب مالؾ أكثر مما تعممنا مف عممو.

قاؿ عبدهللا بف المبارؾ :كاف مالؾ أشد الناس مدارة لمناس كترؾ ما ال يعنيو ،كقاؿ الزىراني :كاف مالؾ إذا
أصبح لبس ثيابو كتعمـ كال يراه أحد مف أىمو كال أصدقائو إال متعمماً ،البساً ثيابو ،كما رآه أحد قط أكل أك

شرب حيث يراه الناس ،كال يضحؾ كال يتكمـ فيما ال يعنيو ،كقاؿ ابف ميدؼ لقيت أربعة :مالكاً ،كسفياف،

كشعبة كابف المبارؾ ،فكاف مالؾ أشدىـ عقالً ،كقاؿ :ما رأت عيناؼ أحداً أىيب مف ىيبة مالؾ كال أتـ عقالً
كال أشد تقكػ كال أكفر دماغاً مف مالؾ(.)3
ككاف مالؾ (رحمو هللا) كثير التكاضع ،جـ الحياء عظيـ الحب لرسكؿ هللا _ ملسو هيلع هللا ىلص _  ،حتى إنو كاف ال

يركب دابة في المدينة ،إجالالً ألرض ضمت جسد رسكؿ هللا _ ملسو هيلع هللا ىلص _(.)4

))1
))2
))3
))4

مف اآلية  2مف سكرة الحجرات.
أبك ُنعيـ :حمية االكلياء (.)318 / 6
القاضي عياض :ترتيب المدارؾ (.)128-127 /1
أبك زىك :الحديث كالمحدثكف (.)290
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المطمب الثالث
حياتو العممية ومؤلفاتو

أوالً_ حياتو العممية:
شيكخو كتالميذه كأقرانو كعدد أحاديثو كسنده:
 -1شيوخو:

ّللاِ ْبف أَبي طمحة ،كاسماعيل بف
إبراىيـ ْبف أَبي عبمة المقدسي ،كابراىيـ بف عقبة ،كاسحاؽ ْبف َعبد َ
أَبي حكيـ ،كأيكب أبي تميمة السختياني ،كأيكب ْبف حبيب ُّ
الزْى ِر ّؼ ،كنافع ،كسعيد المقبرؼ ،كعامر بف عبد هللا
ابف الزبير ،كابف المنكدر ،كالزىرؼ ،كعبد هللا بف دينار(.)1
 -2تالميذه:
ِإ ْب َار ِىيـ ْبف طيماف كمات قبمو ،كابراىيـ ْبف َعبد هللا بف قريـ األ َْن ِ
صار ّؼ قاضي المدينة ،كابراىيـ ْبف
َحمد ْبف أَبي بكر ُّ
َح َمد
الزْى ِر ّؼ ،كأ ْ
ُع َمر ْبف أَبي الكزير ،كأبك حذافة أ ْ
َح َمد ْبف إسماعيل السيمي ،كأبك مصعب أ ْ َ

ّللا ْبف يكنس ،كاسحاؽ بف ُسَم ْيماف الرازؼ(.)2
ا ْبف َعبد َ
 -3أقرانو:

معمر ،كابف جريج ،كعمرك بف الحارث ،كاألكزاعي ،كشعبة ،كالثكرؼ ،كجكيرية بف أسماء ،كالميث،

كحماد بف زيد ،كخمق ،كاسماعيل بف جعفر ،كسفياف بف عيينة ،كعبد هللا بف المبارؾ ،كالدراكردؼ ،كابف أبي

الزناد ،كابف عمية ،كيحيى بف أبي زائدة ،كأبك إسحاؽ الفزارؼ ،كدمحم بف الحسف الفقيو ،كعبد الرحمف بف
القاسـ(.)3

 -4عدد أحاديثو وسنده:

"قاؿ البخارؼ َعف عمي ْبف المديني :لو نحك ألف حديث"(.)4
َكَقاؿ ُم َح َمد ْبف إسحاؽ الثقفي السراج :سألت ُم َح َمد ْبف إسماعيل البخارؼ َع ِف أصح األسانيد ،فقاؿَ :مالِؾ
َع ْف َن ِافع َع ِف ْابف ُع َمر(.)5

))1
))2

الذىبي :سير أعالـ النبالء ( ،)49 /8القضاعي :تيذيب الكماؿ (.)93 /27
القضاعي :تيذيب الكماؿ (.)107 /27

))3

الذىبي :سير أعالـ النبالء (.)52 /8

))5

المرجع نفسو (.)110 /27

))4

القضاعي :تيذيب الكماؿ (.)110 /27
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كقد قيل لمالؾ :إف عند ابف ُع َي ْي َنة عف ُّ
الزْى ِر ّؼ أشياء ليست عندؾ؟ فقاؿ مالؾ :كأنا كل ما سمعت
مف الحديث أحدث بو؟ أنا إذف أريد أف أظمميـ(.)1
ثانياً_ مؤلفاتو:

إف لمالؾ كتباً كمركيات كمؤلفات كثيرة لكنو لـ يشتير عنو منيا غير ركايتو في المكطأ ،كىذه المؤلفات

إنما ركاىا عنو مف كتب بيا إليو ،أك سألو إياىا أحد مف أصحابو ،كلـ تركىا الكافة مف الناس.
 -1فمف أشيرىا رسالتو في القدر كالرد عمى القدرية كىك خيار الكتب الدالة عمى سعة عممو.

 -2كتابو في النجكـ كحساب مدار الزماف كمنازؿ القمر كىك كتاب جيد مفيد جداً قد اعتمد عميو الناس
كجعمكه أصالً.

 -3رسالتو في األقضية :كتب بيا إلى بعض القضاة :عشرة أجزاء.

 -4رسالتو إلى أبي غساف ،دمحم بف المطرؼ كىك ثقة مف كبراء أىل المدينة قريناً لمالؾ ،كىي المشيكرة في
الفتكػ.

 -5رسالتو المشيكرة إلى ىاركف الرشيد في اآلداب كالمكاعع.
 -6رسالتو إلى الميث في إجماع أىل المدينة.

 -7كتابو في التفسير لغريب القرآف الذؼ يركيو عنو خالد بف عبد الرحمف المخزكمي .كذكر الخطيب أبك
بكر في تاريخو الكبير عف أبي العباس السراج النيسابكرؼ أنو قاؿ :ىذه سبعكف ألف مسألة لمالؾ،
كأشار إلى كتب منضدة عنده كتبيا(.)2

))1
))2

ابف أَبي حاتـ :آداب الشافعي كمناقبو (  ،) 152أبك ُنعيـ :حمية األكلياء (.)321 / 6
انظر :القاضي عياض :ترتيب المدارؾ ( ،)94 -90/2ابف فرحكف :الديباج المذىب (.)125-124 /1
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المطمب الرابع
مكانتو العممية وثناء العمماء عميو ووفاتو

أوالً_ مكانتو العممية وثناء العمماء عميو:
ِ
ِ
ِ
ض ِرب الَناس أَ ْك َب َاد ِ
َعَم َـ ِم ْف
اإلِب ِل َي ْ
ؾ أْ
َحًدا أ ْ
"ع ْف أَِبي ُى َرْي َرَةِ ،رَك َاي ًةُ :يكش ُ
َ
طُمُبك َف العْم َـ َفالَ َيجُدك َف أ َ
ُ
َف َي ْ َ
ِ ِ ()1
َعالِ ِـ اْل َمد َينة" .
كقد فسره ابف عيينة أنو :مالؾ بف أنس ،كقاؿ ابف ميدؼ :أئمة الناس في زمانيـ أربعة :الثكرؼ،
()2

كمالؾ ،كاألكزاعي ،كحماد بف زيد ،كقاؿ :ما رأيت أحدًا أعقل مف مالؾ

 ،كقاؿ دمحم بف رمح :رأيت النبي

_ ملسو هيلع هللا ىلص _ فقمت :يا رسكؿ هللا ،إف مالكا كالميث يختمفاف ،فبأييما آخذ؟ قاؿ( :مالؾ ،مالؾ)( ،)3كقاؿ عبد هللا بف
أحمد :قمت ألبي :مف أثبت أصحاب الزىرؼ؟ قاؿ :مالؾ أثبت في كل شيء ،كقاؿ الشافعي :إذا ذكر العمماء

فمالؾ النجـ ،كقاؿ ابف كىب :قيل ألخت مالؾ :ما كاف شغل مالؾ في بيتو؟ قالت :المصحف كالتالكة ،كقاؿ
أبك مصعب :كانكا يزدحمكف عمى باب مالؾ حتى يقتتمكا مف الزحاـ ،ككنا نككف عنده فال يكمـ ذا ذا ،كال
يمتفت ذا إلى ذا ،كالناس قائمكف برؤكسيـ ىكذا ،ككانت السالطيف تيابو ،كىـ قابمكف منو كمستمعكف ،ككاف
يقكؿ :ال كنعـ ،كال يقاؿ لو :مف أيف قمت ىذا؟ قاؿ مطرؼ بف عبد هللا ،كغيره :كاف خاتـ مالؾ فصو أسكد

حجر ،كنقشو :حسبي هللا كنعـ الككيل ،كاف يمبسو في يساره ،كربما لبسو في يمينو(.)4

كقاؿ ابف حباف :مف سادات أتباع التابعيف كجمة الفقياء كالصالحيف ممف كثرت عنايتو بالسنف

كجمعو ليا مؤث اًر لسنة رسكؿ هللا _ ملسو هيلع هللا ىلص _ عمى غيرىا مف المخترعات الداحضة قائالً بيا دكف االعتماد عمى

المقايسات الفاسدة( ،)5كقاؿ أيضاً :كاف مالؾ رحمو هللا أكؿ مف انتقى الرجاؿ مف الفقياء بالمدينة كأعرض
عمف ليس بثقة في الحديث ،كلـ يكف يركؼ إال ما صح ،كال يحدث إال عف ثقة مع الفقو كالديف كالفضل
كالنسؾ كبو تخرج الشافعي (رحمو هللا)(.)6

قاؿ سفياف بف عيينة :رحـ هللا مالكاً ما كاف أشد انتقاد مالؾ لمرجاؿ ،ككاف ال يبمغ مف الحديث إال ما

كاف صحيحاً ،كال يحدث إال عف ثقات الناس.

))1

أخرجو الترمذؼ في سننو ،أبكاب العمـ ،باب ما جاء في عالـ المدينة ( /344 /4حديث رقـ  ،)2680كقاؿ" :ىذا حديث

))2

انظر :ابف أبي حاتـ :الجرح كالتعديل (.)31 / 1

))3

حسف"

ابف عبد البر :االنتقاء.)38 (:

))4

الذىبي :تاريخ اإلسالـ (.)723-721 /4

))6

ابف حباف :الثقات (.)459 /7

))5

ابف حباف :مشاىير عمماء األمصار (.)223
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كقاؿ عبد الرحمف بف ميدؼ :ما بقي عمى كجو األرض آمف عمى حديث رسكؿ هللا _ ملسو هيلع هللا ىلص _ مف
مالؾ بف أنس ،كال أقدـ عميو في صحة الحديث أحداً ،كما رأيت أعقل منو ،ككاف األكزاعي إذا ذكر مالكاً

قاؿ :عالـ العمماء ،كعالـ أىل المدينة ،كمفتي الحرميف(.)1
ثانياً_ وفاتو:

اختمف في تاريخ كفاتو ،فقاؿ أبك مصعب الزىرؼ :مات لعشر مضت مف ربيع األكؿ.

كقاؿ ابف سحنكف :مات في حادؼ عشر ربيع األكؿ.

كقاؿ ابف كىب :مات لثالث عشرة خمت مف ربيع األكؿ.
كالصحيح أنيا كانت في صبيحة أربع عشرة مف ربيع األكؿ ،سنة تسع كسبعيف كمائة(179ىجرؼ)،

فصمى عميو أمير المدينة عبد هللا بف دمحم بف إبراىيـ الممقب باإلماـ ابف دمحم بف عمي بف عبد هللا بف عباس
العباسي.

قاؿ الرمادؼ :حدثنا القعنبي ،كسئل :كـ أتى عمى مالؾ ،قاؿ :سمعتيـ يقكلكف :تسع كثمانكف سنة،

قاؿ إسماعيل بف أبي أكيس :اشتكى مالؾ ،فسألت بعض أىمنا عما قاؿ عند المكت ،قالكا :تشيد ثـ قاؿ :﵀
األمر مف قبل كمف بعد(.)2

قاؿ الذىبي" :دفف بالبقيع اتفاقا ،كقبره مشيكر يزار (رحمو هللا)"(.)3

))1

الزرقاني :شرح الزرقاني عمى المكطأ (.)55-54 /1

))3

الذىبي :سير أعالـ النبالء (.)132 /8

))2

انظر :الذىبي :تاريخ اإلسالـ (.)730 /4
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المبحث الثاني
كفيو أربعة مطالب:

ترجمة اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني

المطمب األوؿ :اسمو كنسبو ككنيتو.

المطمب الثاني :مكلده كمكطنو كنشأتو كصفاتو كأخالقو.

المطمب الثالث :حياتو العممية كمؤلفاتو.

المطمب الرابع :مكانتو العممية كثناء العمماء عميو ،ككفاتو.
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المطمب األوؿ
اسمو ونسبو وكنيتو
ىك إماـ أىل الرأؼ ،اإلماـ الفقيو ،أحد قضاة اإلسالـ ،أبك عبد هللا دمحم بف الحسف بف فرقد الشيباني
مكالىـ صاحب أبي حنيفة  ،كأصمو دمشقي مف أىل قرية تسمى َح َرْستا ،كقاؿ ابف سعد :كاف أصمو مف أىل
ط  ،كنشأ بالككفة ،كسمع العمـ بيا مف
الجزيرة ،ككاف أبكه في جند أىل الشاـ فقدـ أبكه العراؽ فكلد دمحم ِب َك ِاس َ
أبي حنيفةَ ،ك ِم ْس َع ُر ْب ُف ِك َداـٍ ،كسفياف الثكرؼ ،كعمر بف ذر ،كمالؾ بف مغكؿ ،كسكف بغداد كحدث بيا(.)1
كقيل دمحم بف الحسف بف عبيد هللا بف مركاف ،كاف كالده مف أىل َح َرْستا قرية مشيكرة بظاىر دمشق،
فقدـ العراؽ في آخر بني أمية(.)2

كىك الذؼ نشر عمـ أبي حنيفة فيمف نشره(.)3

))1

ابف سعد :الطبقات الكبرػ ( ،)242 /7الخطيب البغدادؼ :تاريخ بغداد (.)561 /2

))3

ابف قطمكبغا :تاج التراجـ (.)237

))2

الذىبي :مناقب اإلماـ أبي حنيفة كصاحبيو (.)79
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المطمب الثاني
مولده وموطنو ونشأتو وصفاتو وأخالقو
أوالً_ مولده:
كلد اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في مدينة كاسط العراقية ،سنة اثنتيف كثالثيف كمائة لميجرة

(132ىجرؼ)(.)1

ثانياً_ موطنو و نشأتو:

بعد مكلده بكاسط ،سنة اثنتيف كثالثيف كمائة ،حممو أبكه إلى الككفة فنشأ بيا ،ككتب شيئاً مف العمـ
ِ
ِ
ِ
ؾ ْب ُف
عف أبي حنيفة ،ثـ الزـ أبا يكسف مف بعده حتى برع في الفقو ،كسمع أيضاً مف م ْس َع ِر ْب ِف ك َداـٍَ ،ك َمال ُ
ِم ْغ َك ٍؿ كغيرىـ ،كتفقو بو أئمة كصنف التصانيف ،ككاف مف أذكياء العالـ ،كلقد كالَه الرشيد القضاء  ،كناؿ مف

الجاه كالحشمة ماال مزيد عميو  ،كجالس أبا حنيفة كسمع منو ،كنظر في الرأؼ فغمب عميو كعرؼ بو كنفذ
فيو .كقدـ بغداد فنزليا كسكف فييا كحدث بيا ،كاختمف إليو الناس كسمعكا منو الحديث كالرأؼ .كخرج إلى
الرقة كىاركف أمير المؤمنيف بيا فكالَه قضاء الرقة ،ثـ عزلو فقدـ بغداد(.)2
ثالثاً_ صفاتو:

الخمق،
الخمق ك َ
كاف دمحم بف الحسف (رحمو هللا) ذكياً متيقذ الذىف ،سريع الخاطر ،قكؼ الذاكرة ،جميل ُ
سميناً خفيف الركح ،ممتمئاً صحة كقكة( ،)3ككاف مف أذكياء العالـ.
قاؿ الشافعي" :لك أشاء أف أقكؿ نزؿ القرآف بمغة دمحم بف الحسف لقمتو لفصاحتو" ،كقاؿ أيضاً" :ما

رأيت سمينا أخف ركحاً مف دمحم بف الحسف ،كما رأيت أفصح منو ،كنت إذا رأيتو يق أر كأف القرآف نزؿ بمغتو".
ككاف دمحم بف الحسف صاحب ذكاء مفرط ،كعقل تاـ ،ككثرة تالكة(.)4

رابعاً_ أخالقو:

كاف اإلماـ دمحم مضرب المثل في نبالة خمقو ،كحسف شيمو كشمائمو ،ككاف بعيداً كل البعد عف

اإلستعالء كالشمكخ ،فكاف متكاضعاً رغـ عمك قدره في العمـ ،كمنصبو في القضاء ،كقد تجمت مظاىر أخالقو
))1
))2

))3
))4

انظر :ابف سعد :الطبقات الكبرػ (.)242 /7

انظر :ابف سعد :الطبقات الكبرػ( ،)242 /7الذىبي :مناقب اإلماـ أبي حنيفة كصاحبيو ( ،)80-79الخطيب

البغدادؼ :تاريخ بغداد (.)561 /2
الككثرؼ :بمكغ األماني في سيرة اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني (.)5
انظر :الذىبي :مناقب اإلماـ أبي حنيفة كصاحبيو ( -80ك.)94
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الرفيعة كركعتيا في سمككو مع أصحابو كتالمذتو ،كنذكر مكقفاً مف مكاقف كثيرة ألخالقو ،كذلؾ ما ركاه
تمميذه المجاىد أسد بف الفرات (رحمو هللا) أنو لما رحل إلى اإلماـ دمحم أحسف كفادتو ،فقاؿ لو :إني غريب

قميل التفقو ،كالسماع منؾ نزر ،كالطمبة عندؾ كثر فما حيمتي؟

فقاؿ دمحم :اسمع مع العراقييف بالنيار ،كقد جعمت لؾ الميل كحدؾ ،فتبيت عندؼ كأسمعؾ ،فقاؿ أسد

إلي بقدح مف الماء فإذا نعست أخذ بيده ماء كنضحو في كجيي فأنتبو ،ككاف دمحم
كنت أبيت عنده كينزؿ َ
يتعيده بالنفقة ،بعد أف عمـ أف نفقتو قد نفذت ،فيذا مف نماذج السمكؾ المثالي الرائع الذؼ يندر نظيره في

تاريخ العمـ كاألخالؽ(.)1

))1

انظر :الندكؼ :اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني نابغة الفقو اإلسالمي ( ،)233الككثرؼ :بمكغ األماني في سيرة اإلماـ دمحم
ابف الحسف الشيباني (.)15
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المطمب الثالث
أوالً_ حياتو العممية:
 _1شيوخو :

حياتو العممية ومؤلفاتو

• مف أىل الكوفة :أبك حنيفة ،أبك يكسف ،سفياف بف سعيد الثكرؼ ،مسعر بف كداـ ،إسماعيل بف أبي
خالد األحمس ،مالؾ بف مغكؿ ،قيس بف الربيع ،سالـ بف سميماف ،أبك األحكص سالـ بف سميـ ،أبك

معاكية الضرير دمحم بف حازـ ،زفر بف اليزيل ،كغيرىـ مف العمماء.

• مف أىل المدينة :مالؾ بف أنس ،الضحاؾ بف عثماف ،عطاؼ بف خالد ،إسماعيل بف رافع ،دمحم بف
ىالؿ ،خارجة بف عبدهللا بف سميماف ،ىشاـ بف سعد ،أسامة بف زيد الميثي ،داكد بف قيس الفراء ،كغيرىـ

مف العمماء.

• مف أىل مكة :سفياف بف عيينة الككفي نزيل مكة ،إسماعيل بف عبدالممؾ ،سيف بف سميماف ،إبراىيـ بف
يزيد األمكؼ ،زمعة بف صالح ،زكريا بف إسحاؽ ،كغيرىـ مف العمماء.

• مف أىل البصرة :أبك العكاـ عبدالعزيز بف الربيع البصرؼ ،المبارؾ بف فضالة ،الربيع بف صبيح ،ىشاـ
بف أبي عبدهللا ،إسماعيل بف إبراىيـ البصرؼ ،كغيرىـ مف العمماء.

• مف أىل واسط :عباد بف العكاـ ،شعبة بف الحجاج ،أبك مالؾ عبدالممؾ النخعي.

• مف أىل الشاـ :أبك عمرك عبدالرحمف األكزاعي ،دمحم بف راشد المكحكلي ،إسماعيل بف عياش الحمصي.

• مف أىل اليمامة :أيكب بف عتبة التيمي ،كغير ىؤالء مف تمؾ البالد ،كلـ يزىد في الركاية عف أقرانو،
كعمف ىك دكنو ،كما ىك شأف األكابر في ركايتيـ(.)1

 _2تالميذه:
• أبك عبدهللا دمحم بف إدريس الشافعي -فأكثر جداً – .
• أبك حفص الكبير البخارؼ أحمد بف حفص العجمي كىك فقيو بخارػ.
• أبك عبيد قاسـ بف سالـ اليركؼ كىك اإلماـ المجتيد الكبير.
• عمرك بف أبي عمرك الحراني.

• أبك سميماف مكسى بف سميماف الجكزجاني.
• يحيى بف معيف الغطفاني إماـ الجرح كالتعديل.

))1

انظر :الككثرؼ :بمكغ األماني ( ،)8-7الندكؼ :اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني ( ،)53-31الذىبي :سير أعالـ النبالء
(.)134/9
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• دمحم بف عمر الكاقدؼ ركػ عنو كما ركػ ىك عف الكاقدؼ.
• ىشاـ عبدهللا الرازؼ .كىشاـ بف عبيدهللا ،كغيرىـ(.)1
ثانياً_ مؤلفاتو:

لإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني الفضل الكبير في نشر الفقو عام ًة ،كالفقو الحنفي خاص ًة ،فمقد ألف كجمع
ظ ْت كتبو المذىب الحنفي ،كقد قسميا العمماء إلى ثالثة أقساـ:
كتباً كثيرة في الفقو كجميع العمكـ ،كلقد َح ِف َ

القسـ األوؿ_ كتب ظاىر الرواية :كتسمى أيضاً باألصكؿ:

كقد سميت بذلؾ ألنيا ركيت بطريق الشيرة كالتكاتر عف اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني بركاية الثقات ،فيي
ثابت ًة عنو ،كىي ِستًّة:
 -1األصل (المبسكط) ،كىك أكؿ تصنيفاتو.

 -2الجامع الكبير ،كىك يشتمل عمى متكف الدرايات ،كعيكف الركايات ،كجامع لجالئل المسائل.
 -3الجامع الصغير ،كىك في الفقو.
 -4السير الكبير.

 -5السير الصغير.
 -6الزيادات.

رك عف دمحم بركايات ثابتة،
القسـ الثاني_ كتب تنزؿ منزلة ظاىر الرواية :سميت بذلؾ ألنيا لـ تُ َ
 -1مكطأ مالؾ بركاية دمحم بف الحسف الشيباني.
 -2الحجة عمى أىل المدينة.
 -3كتاب اآلثار.

القسـ الثالث_ كتب غير ظاىر الرواية:
 -1الكيسانيات.
 -2الرقيات.

 -3الياركنيات.
 -4الجرجانيات.
 -5النكادر(.)2
))1

))2

انظر :الككثرؼ :بمكغ األماني ( ،)10-8الندكؼ :اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني ( ،)91-54الذىبي :سير أعالـ النبالء
( ،)135 /9الخطيب البغدادؼ :تاريخ بغداد (.)561 /2

انظر :الزركمي :األعالـ ( ،)80 /6السايس :تاريخ الفقو اإلسالمي ( ،)111الككثرؼ :بمكغ األماني ( ،)68-61الندكؼ:

اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني (.)93-92
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المطمب الرابع
مكانتو العممية ،ثناء العمماء عميو ،ووفاتو
أوالً_ مكانتو العممية ،وثناء العمماء عميو:
حظي اإلماـ دمحم بمكانة عممية كبيرة بيف العمماء ،حيث أثنى عميو العمماء لبراعتو ،كفطانتو كمنزلتو
اؿ دمحم بف الحسف :أقمت عمى باب مالؾ ثالث سنيف ،ككاف
في العمـ ،فمقد نقل الخطيب عف الشافعي قكلو َق َ
يقكؿ إنو سمع منو لفظاً أكثر مف سبعمائة حديث ،قاؿ :ككاف إذا حدثيـ عف غير مالؾ لـ يجبو إال القميل

مف الناس ،فقاؿ ما أعمـ أحداً أسكأ عمى أصحابو منكـ ،إذا حدثتكـ عف مالؾ مألتـ عمى المكضع ،كاذا
حدثتكـ عف أصحابكـ إنما تأتكني متكارىيف.
ّ
كعف أبي عبيد قكلو كنا مع دمحم بف الحسف ،إذ أقبل الرشيد فقاـ إليو الناس كميـ إال دمحم بف الحسف،

فإنو لـ يقـ ،ككاف الحسف بف زياد ثقيل القمب ممتمئ البطف عمى دمحم بف الحسف ،فقاـ كدخل الناس مف
أصحاب الخميفة ،فأميل الرشيد يسي اًر ثـ خرج اآلذف .فقاؿ دمحم ابف الحسف .فجزع أصحابو لو فأدخل فأميل،
ثـ خرج طيب النفس مسرك اًر فقاؿ :قاؿ لي مالؾ لـ تقـ مع الناس؟ قمت :كرىت أف أخرج عف الطبقة التي

جعمتني فييا ،إنؾ أىمتني لمعمـ فكرىت أف أخرج منو إلى طبقة الخدمة التي ىي خارجة منو ،كاف ابف عمؾ
ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ« :مف أحب أف يتمثل لو الرجاؿ قياماً فميتبكأ مقعده مف النار »  .كانو إنما أراد بذلؾ العمماء ،فمف قاـ

بحق الخدمة كاعزاز الممؾ فيك ىيبة لمعدك ،كمف قعد اتبع السنة التي عنكـ أخذت فيك زيف لكـ .قاؿ :صدقت
يا دمحم.

كعف الشافعي قكلو :حممت عف دمحم بف الحسف كقر بختي كتبا .كعف الشافعي قكلو :كىل رأيت فقيياً
قط؟ الميـ إال أف تككف رأيت دمحم بف الحسف ،فإنو كاف يمأل العيف كالقمب ،كما رأيت مبدناً قط أذكى مف دمحم

ابف الحسف(.)1

كنقل الذىبي في كتابو السير قكؿ الشافعي :كما ناظرت سميناً أذكى منو ،كقيل :إف دمحماً لما

احتضر ،قيل لو :أتبكي مع العمـ؟ قاؿ :أرأيت إف أكقفني هللا ،كقاؿ :يا دمحم! ما أقدمؾ الرؼ ،الجياد في
()2

سبيمي ،أـ ابتغاء مرضاتي؟ ماذا أقكؿ؟

كعف أبي عبيد إذ يقكؿ« :ما رأيت أعمـ بكتاب هللا مف دمحم بف الحسف» كعف الربيع بف سميماف قاؿ،

سمعت الشافعي ،يقكؿ« :لك أشاء أف أقكؿ نزؿ القرآف بمغة دمحم بف الحسف لقمتو لفصاحتو»،

))1
))2

الخطيب البغدادؼ :تاريخ بغداد كذيكلو(.)173-170 /2
الذىبي :سير أعالـ النبالء (.)136 -135 /9
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كعف إسماعيل بف حماد بف أبي حنيفة ،قاؿ :قاؿ دمحم بف الحسف " :بمغني أف داكد الطائي كاف يسأؿ

عني كعف حالي ،فإذا أخبر قاؿ :إف عاش فسيككف لو شأف"( ،.)1كقاؿ الذىبي :كاف مف بحكر العمـ كالفقو
قكياً في مالؾ( ، )2كقاؿ أيضاً :العالَمة ،فقيو العراؽ(.)3
كقاؿ أيضاً :الفقيو العالمة ،مفتي العراقييف ،كأحد األعالـ(.)4

ثانياً_ وفاتو:

الرؼ سنة تسع كثمانيف كمائة (189ىجرؼ) ،كىك ابف
مات اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في مدينة َ

ثماف كخمسيف سنة كدفف في جبل طبرؾ(.)5

))1
))2

الذىبي :مناقب اإلماـ أبي حنيفة كصاحبيو (.)81 -80
ابف حجر :لساف الميزاف (.)60 /7

))3

الذىبي :سير أعالـ النبالء (.)134 /9

))5

انظر :ابف سعد :الطبقات الكبرػ (.)242 /7

))4

الذىبي :تاريخ اإلسالـ (.)954 /4
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المبحث الثالث
تعريف كتاب الموطأ برواية دمحم بف الحسف الشيباني
كفيو مطمباف:

المطمب األوؿ :سبب تأليف المكطأ ،كمكانتو.

المطمب الثاني :نبذة عف منيج اإلماـ مالؾ ،كاإلماـ دمحم في المكطأ.

25

المطمب األوؿ
سبب تأليف الموطأ ومكانتو

أوالً_ سبب تأليف الموطأ:
حج أبك جعفر المنصكر ،كلقيو اإلماـ مالؾ بالمدينة فدعاه المنصكر لزيارتو ف ازره ،فأكرمو أبك جعفر
ِ
ِ
مقام ُو
كأجمسو بجانبو ،كسألو أسئمة كثيرة ،فأعجبو َس ْمتُو كعممو كعقمو
ُ
كسداد رأيو ،كصح ُة أجكبتوَ ،
فع َرؼ لو َ
في العمـ كالديف كا ِ
مامة المسمميف.

فقاؿ يا أبا عبدهللا لـ يبق عمى كجو األرض أعمـ مني كمنؾ ،كاف بقيت ألكتبف كتبؾ بماء الذىب،

ثـ أعمقيا عمى الكعبة فأحمل الناس عمييا.

فقاؿ اإلماـ مالؾ ال تفعل يا أمير المؤمنيف ،فإف في كتابي حديث رسكؿ هللا _ ملسو هيلع هللا ىلص _  ،كقكؿ

الصحابة ،كقكؿ التابعيف ،كاجماع أىل المدينة ،فقاؿ أبك جعفر المنصكر فقد شغمتني الخالفة ،فضع لمناس

كتاباً ينتفعكف بو ،كاجعل العمـ عمماً كاحداً.

فقاؿ اإلماـ مالؾ يا أمير المؤمنيف إف أصحاب رسكؿ هللا _ ملسو هيلع هللا ىلص _ تفرقكا في البالد كاألمصار كأفتى

كل منيـ في مصره بما رأػ.

فقاؿ أبك جعفر إنما العمـ عمـ أىل المدينة ،فضع لمناس العمـ ،كدكف كتباً ينتفعكف بيا ،كتجنب فييا

شدائد بف عمر ،كشكاذ بف مسعكد ،كاقصد أكسط األمكر ،كما اجتمع عميو األئمة مف الصحابة _ رضكاف هللا

عمييـ _ ،ككطئو لمناس تكطئ ًة ،فقاؿ اإلماـ مالؾ فمقد عممني التأليف(.)1
ثانياً_ مكانة الموطأ:

صنف في
لقد حظي كتاب المكطأ بمرتبة عظيمة ،كمنزلة رفيعة بيف الناس؛ كذلؾ ألنو أكؿ ما ُ
الصحيح؛ كألنو كتاب جمع بيف الحديث كالفقو ،ذلؾ ألف اإلماـ مالكاً فقيو يدرؼ معاني األحاديث ،كيفقو
مداركيا كمقاصدىا ،كيميز بيف لفع كلفع فييا ،فكاف المكطأ مف أجل الكتب كأعظميا نفعاً ،كاف كاف بعضيا

أكبر حجماً منو كأكثر أحاديث ،كلقد أطبق العمماء عمى الثناء عميو كتبجيمو ،ككثر كالميـ في مدحو
كتقريظو ،فقاؿ إماـ األئمة الفقيو المحدث المجتيد المتبكع اإلماـ الشافعي _ رضي هللا عنو _ ،كحسبؾ بو

ككفى ،كقاؿ أيضاً (رحمو هللا) " :ال أعمـ كتاباً في العمـ أكثر صكاباً مف كتاب مالؾ " ،إنما قالو قبل البخارؼ
كمسمـ ،كأطمق جماعة عمى المكطأ اسـ الصحيح ،كاعترضكا قكؿ ابف الصالح :أكؿ مف صنف فيو البخارؼ
كاف عبر بقكلو " :الصحيح المجرد " لالحتراز عف المكطأ فمـ يجرد فيو الصحيح بل أدخل المرسل كالمنقطع

))1

انظر :ابف خمدكف :تاريخو ( ،)684/7القاضي عياض :ترتيب المدارؾ ( ،)73-71/2أبك الحسنات :التعميق الممجد عمى
مكطأ دمحم (.)12 /1
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كالبالغات ،كقاؿ الحافع مغمطاؼ :أكؿ مف صنف الصحيح مالؾ ،فالصكاب إطالؽ أف المكطأ صحيح ال
يستثنى منو شيء

كلمكانة المكطأ العظيمة ،كأىميتو بيف العمماء ،قامكا عميو بالركاية ،كالتفسير ،كالشرح ،كالبياف ،كلقد
ٍ
ثالثة كثمانيف راكياً ،في
المعركؼ بابف ناصر الديف رك َاة المكطأ ،إلى
أكصل الحافع دمحم بف عبد هللا الدمشقي
ُ
كتابو "إتحاؼ السالؾ بركاة المكطأ عف مالؾ"،

قاؿ ابف ميدؼ ما كتاب بعد كتاب هللا أنفع لمناس مف المكطأ(.)1

))1

انظر :ابف كثير :الباعث الحثيث إلى اختصار عمكـ الحديث ( ،)30أبك الحسنات :التعميق الممجد عمى مكطأ دمحم

( ،)30-26-25-18 /1الزرقاني :شرح الزرقاني عمى المكطأ ( ،)63 /1القاضي عياض :ترتيب المدارؾ
(.)70 /2
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المطمب الثاني
نبذة عف منيج اإلماـ مالؾ ،واإلماـ دمحم في الموطأ

أوالً_ نبذة عف منيج اإلماـ مالؾ بف أنس:
صنف اإلماـ مالؾ كتابو المكطأ عمى النظاـ الفقيي ،كطريقة الفقياء في تصنيف كتبيـ ،فتميز كتاب
المكطأ عف غيره مف الكتب ،أنو جمع بيف الفقو كالحديث ،كتك َخى فيو القكؼ مف حديث أىل الحجاز ،كمزجو

كبكبو عمى أبكاب الفقو ،فأحسف ترتيبو كتبكيبو ،فكاف
بأقكاؿ الصحابة _ رضي هللا عنيـ _ ،كفتاكػ التابعيفَ ،

كتابا حديثيًّا فقييًّا ،جمع بيف األصل كالفرع ،كىك أكؿ تدكيف يعتبر في الحديث كالفقو؛ إذ أقبل الخمق عميو
ً
كانتفعكا منو لتحريو في النقل ،كانتقاء أحاديثو كرجالو ،كفصاحة عبارتو ،كحسف أسمكبو الذؼ استحسنو كل مف
بعده إلى اآلف(.)1

كلقد بكب اإلماـ مالؾ كتابو ،فيذكر الباب ،كيذكر في مقدمة الباب ما كرد فيو مف حديث رسكؿ هللا

_ ملسو هيلع هللا ىلص _  ،ثـ أقكاؿ الصحابة ،ثـ ما كرد مف فتاكػ التابعيف ،كأحياناً يذكر العمل المجمع عميو بالمدينة.
كعميو فقد احتكػ كتاب المكطأ عمى:
 -1أحاديث مركية عف النبي _ ملسو هيلع هللا ىلص _ بأسانيد متصمة مف مالؾ إلى رسكؿ هللا _ ملسو هيلع هللا ىلص _.

 -2أحاديث مركية عف رسكؿ هللا _ ملسو هيلع هللا ىلص _ بأسانيد مرسمة ،كىي التي يقكؿ فييا مف يركؼ عف الصحابة أف
رسكؿ هللا _ ملسو هيلع هللا ىلص _ قاؿ كذا ،أك فعل كذا ،كلـ يصرح بعزك ذلؾ إلى اسـ مف ركاه عنو مف الصحابة.

 -3أحاديث مركية بسند سقط فيو رٍاك ،كيسمى بالمنقطع.

 -4أحاديث يبمغ في سندىا إلى ذكر الصحابي ،كىذا ما يسمى بالمكقكؼ.

 -5البالغات :كىي قكؿ مالؾ _ رضي هللا عنو _ بمغني أف رسكؿ هللا _ ملسو هيلع هللا ىلص _ قاؿ كذا.
 -6أقكاؿ الصحابة كفقياء كالتابعيف.

 -7ما استنبطو اإلماـ مالؾ _ رضي هللا عنو _ مف الفقو المستند إلى العمل ،أك إلى القياس ،أك إلى قكاعد
الشريعة.

 -8األمر المجمع عميو :ما اجتمع عميو قكؿ أىل العمـ كالفقو ،كلـ يختمفكا فيو ،كجرت بو األحكاـ ،كعرفو
العالـ كالجاىل(.)2

))1
))2

انظر :الثعالبي :الفكر السامي في تاريخ الفقو اإلسالمي (.)406 /1
انظر :ابف عاشكر :كشف المغطى (.)29
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ثانياً_ نبذة عف منيج اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني:

 -1يذكر اإلماـ دمحم عنكاف الباب ،ثـ يذكر الحديث الداؿ عمى ىذا العنكاف.

 -2ثـ يذكر بياف رأيو في الحكـ الفقيي الذؼ في الحديث ،فمرًة يككف مكافقاً لشيخو اإلماـ أبي حنيفة ،كمرةً
يككف مخالفاً لو.
 -3يذكر اجتياده مخالفاً أك مكافقاً لمالؾ أك غيره مف عمماء الحجاز كالعراؽ ،معب اًر عف ذلؾ بقكلو" :كبو
نأخذ_ كعميو الفتكػ_ كبو ُيفتى_ كعميو اإلعتماد_ كعميو عمل األمة_ كىك الصحيح_ كىك الظاىر_
كىك األشير" كنحك ذلؾ ،لكثرة ما ذكره مف غير ركايات مالؾ ،كما اجتيد فيو اشتير بمكطأ دمحم.

 -4يقكؿ فيما يركيو عف شيكخو" :أخبرنا" كال يذكر في ركايتو عنيـ" :سمعت كال حدثنا".

 -5لـ يذكر مذىب أبك يكسف في مكطئو ،كال في كتاب اآلثار لو ،كليس معنى ذلؾ مخالفة أبي يكسف لو
أك مكافقتو في المسألة ،رغـ أف عادتو في كتابو "الجامع الصغير" أنو يريد مكافقتو لو عند عدـ ذكره.

 -6يقصد بقكلو" :ال بأس" الجكاز ،كبقكلو" :ينبغي كذا ككذا" المعنى األعـ الشامل لمكاجب كالسنة المؤكدة،
كما يريد باألثر :األعـ مف المرفكع ،كالمكقكؼ عمى الصحابة كمف بعدىـ.

 -7إف فيو بعض األحاديث الضعيفة ،كبعضيا ينجز بكثرة الطرؽ ،لكف ال يطعف كجكد ذلؾ في عمـ دمحم كال
في ركايتو(.)1

))1

انظر :مقدمة الشيخ عبدالكىاب عبدالمطيف لكتاب مكطأ اإلماـ مالؾ بركاية دمحم بف الحسف الشيباني (.)27 -26
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الفصل الثاني
كفيو مبحثاف:

حقيقة النكاح ومشروعيتو وأركانو

المبحث األوؿ :تعريف النكاح كمشركعيتو.
المبحث الثاني :حكـ النكاح ،كأركانو.

30

المبحث األوؿ
تعريف النكاح ومشروعيتو
كفيو ثالثة مطالب:

المطمب األوؿ :تعريف النكاح لغ ًة كاصطالحاً.
المطمب الثاني :مشركعية النكاح.

المطمب الثالث :الحكمة مف مشركعية النكاح.
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المطمب األوؿ
تعريف النكاح لغ ًة واصطالحاً

أوالً_ تعريف النكاح لغةً:
النكاح :بالكسر مف نكح ينكح نكاحاً ،قاؿ األزىرؼ :أصل النكاح في كالـ العرب الكطء ،كقيل
لمتزكج نكاح؛ ألنو سبب لمكطء المباح ،كقاؿ الجكىرؼ :النكاح الكطء ،كقد يككف العقد ،تقكؿ :نكحتيا كنكحت
ىي أؼ تزكجت؛ كىي ناكح في بني فالف أؼ ذات زكج منيـ(.)1

كتطمق كممة النكاح عمى الضـ كالجمع ،فيقاؿ تناكحت األشجار :أؼ انضـ بعضيا إلى بعض(،)2

كيقاؿ نكح المطر األرض ،أؼ اختمط في ثراىا كاعتمد عمييا ،كالدكاء فالنا خامره كغمبو كيقاؿ نكح النعاس
عينيو غمبو عمييما(.)3

ثانياً_ تعريف النكاح اصطالحاً:

سنعرض تعريفات المذاىب الفقية األربعة لمنكاح ،ثـ نختار التعريف المختار منيا أك مف غيرىا،

كىذه التعريفات ىي:

 _1عند األحناؼ :النكاح ىك "عقد يفيد ممؾ المتعة أؼ حل استمتاع الرجل -مف امرأة لـ يمنع مف نكاحيا

مانع شرعي"(.)4

 _2وعند المالكية :النكاح ىك "عقد عمى مجرد متعة التمذذ بآدمية غير مكجب قيمتيا ببينة قبمو غير عالـ
عاقده حرمتيا إف حرميا الكتاب عمى المشيكر ،أك اإلجماع عمى اآلخر"(.)5

 _3وعند الشافعية :النكاح ىك "عقد يتضمف إباحة كطء بمفع إنكاح أك تزكيج أك ترجمتو ،كىك حقيقة في

العقد مجاز في الكطء كما جاء بو القرآف كاألخبار"(.)6

 _4وعند الحنابمة :النكاح ىك "عقد التزكيج ،فعند إطالؽ لفظو ينصرؼ إليو ،ما لـ يصرفو عنو دليل"(.)7
))1

انظر :ابف منظكر :لساف العرب (َ ،)626 /2
الزبيدؼ :تاج العركس (.)195 /7

))3

انظر :مجمع المغة :المعجـ الكسيط (.)951 /2

))2

انظر :الفيكمي :المصباح المنير (.)624 /2

))4

الحصفكي :الدر المختار ( ،)4-3 /3كانظر أيضاً :المكلى خسرك :درر الحكاـ (.)326 /1

))6

السنيكي :أسنى المطالب ( ،)98 /3كانظر أيضاً :الرممي :غاية البياف ( ،)246الخطيب الشربيني :مغني المحتاج
(.)200/4

))5

الرعيني :مكاىب الجميل ( ،)403 /3كانظر أيضاً :النفراكؼ :الفكاكو الدكاني (.)3 /2
الحطاب ُّ

))7

ابف قدامة :المغني ( ،)3 /7كانظر أيضاً :ابف مفمح :المبدع في شرح المقنع (.)81 /6
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التعريف المختار :وىو تعريف بعض الفقياء المعاصريف:

ٍ
كل مف العاقيف باآلخر عمى الكجو المشركع"(.)1
"بأنو عقد يفيد حل استمتاع ّ
وقد أفاد ىذا التعريف الشرعي األمور اآلتية:

 -1إف الزكج لو االستمتاع بزكجو دكف غيره ،فال يحل لغير زكجيا االستمتاع بيا ما دامت في عصمتو.
 -2إنو يحل لمزكج االستمتاع بزكجو عمى الكجو المشركع ،بمجرد تماـ العقد بينيما.

 -3إ ف استمتاع الزكج غير مقصكر عمى زكجتو فقط ،بل لو أف يستمتع بغيرىا مف النساء في الحد المقرر
شرعاً ،كىك أربع زكجات ،أما المرأة فمحظكر عمييا تعدد األزكاج؛ حتى ال تختمط األنساب(.)2

))1
))2

أبك زىرة :األحكاؿ الشخصية (.)17

انظر :بدراف :الفقو المقارف (الزكاج كالطالؽ) (.)10 /1
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المطمب الثاني
مشروعية النكاح

لقد ثبتت مشركعية النكاح بالكتاب كالسنة كاإلجماع.

أوالً_ الكتاب:
كرد في القرآف الكريـ آيات كثيرة تدؿ عمى النكاح نذكر منيا:

ِ
ِ
ع فَِإ ْن ِخ ْفتُ ْم أًََّل
اب لَ ُك ْم ِم َن النِّ َساء َمثْ ََن َوثََُل َ
ث َوُرََب َ
 -1قكؿ هللا تعالى﴿ :فَانْك ُحوا َما طَ َ
ِ
ِ
ِ
ك أ َْد ََن أَّ
ًَل تَعُولُوا﴾(.)1
ت أَْْيَانُ ُك ْم َذل َ
تَ ْعدلُوا فَ َواح َد ًة أ َْو َما َملَ َك ْ

وجو الداللة :دلت اآلية الكريمة عمى مشركعية النكاح كجكازه ،كتحريـ ما زاد عمى األربع(.)2

 -2كقاؿ هللا تعالى﴿ :وأَنْكِحوا ْاَلََيمى ِمْن ُكم و َّ ِِ
ني ِم ْن ِعبَ ِاد ُك ْم
الصاِل َ
َ ُ ََ
ْ َ
ضلِ ِو و َّ ِ
ي ْغنِ ِهم َّ ِ
علِيم﴾(.)3
اَّللُ َواس ٌع َ ٌ
اَّللُ م ْن فَ ْ َ
ُ ُ

ِ ِ ِ
َوإ َمائ ُك ْم إ ْن يَ ُكونُوا فُ َقَراءَ

وجو الداللة:

األيـ :كل امرأة ليس ليا زكج( ، )4كىذا دليل عمى مشركعية النكاح.
ثانياً_ السنة:

ّللاِ بف مسعكدُ :كنَا
اؿ َع ْبُد َ
َ -1ق َ
َ ِ
اع
استَ َ
ط َ
َم ْع َش َر الش َبابَ ،م ِف ْ
الص ْك ِـ َفِإَن ُو َل ُو ِك َجاء»(.)5
ِب َ

ِ
ِ
ّللاِ _ ملسو هيلع هللا ىلص _َ « :يا
كؿ َ
اؿ َل َنا َرُس ُ
َم َع الَنب ِّي _ ملسو هيلع هللا ىلص _ َش َب ًابا الَ َنجُد َش ْيًئاَ ،فَق َ
َغ ُّ ِ
ص ُف لِْمَف ْرِجَ ،ك َم ْف َل ْـ َي ْستَ ِط ْع َف َعَم ْي ِو
اء َة َفْم َيتَ َزَك ْجَ ،فِإَن ُو أ َ
ص ِر َكأ ْ
َ
َح َ
ض لْم َب َ
الب َ

وجو الداللة:

فيو داللة عمى حث الشباب كترغيبيـ بالزكاج ،كعدـ العزكؼ عنو؛ ألنو يقي النفس كيحصنو

))1

مف اآلية  3مف سكرة النساء.

))2

انظر :ابف العربي :أحكاـ القرآف ( ،)408 /1الشككاني :فتح القدير (.)483 /1

))4

انظر :التيمي :تفسير يحيى بف سالـ (.)444 /1

))3

))5

ا(.)6

اآلية  32مف سكرة النكر.

متفق عميو :أخرجو البخارؼ في صحيحو ،كتاب النكاح ،باب مف لـ يستطع الباءة فميصـ /3 /7( :حديث رقـ ،)5066

كمسمـ في صحيحو ،كتاب النكاح ،باب استحباب النكاح لمف تاقت نفسو إليو ،ككجد مؤنو ،كاشتغاؿ مف عجز عف المؤف

))6

بالصكـ ( /1018 /2حديث رقـ  ،)1400كالمفع لمبخارؼ.
انظر :العيني :عمدة القارؼ (.)68 /20
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ّللا عنيما _ ،قاؿ :جاء ثَالَثَ ُة رى ٍط(ِ )1إَلى بي ِ
ِ
ٍِ
اج الَنِب ِي _ ملسو هيلع هللا ىلص _،
كت أ َْزَك ِ
َْ
ُُ
 -2عف أ ََن َس ْب َف َمالؾ _ َرض َي َ ُ َ ْ ُ َ
َ َ
ّ
ِ ِ
ُّ
كىا(َ ،)2فَقاُلكاَ :كأ َْي َف َن ْح ُف ِم َف الَنِب ِي _ ملسو هيلع هللا ىلص _؟ َق ْد
َي ْسأَُلك َف َع ْف ع َب َادة النَِب ِّي _ ملسو هيلع هللا ىلص _َ ،فَم َما أ ْ
ُخِب ُركا َكأََن ُي ْـ تََقال َ
ّ
ُغ ِفر َلو ما تََقَدـ ِمف َذ ْنِب ِو كما تَأَ َخرَ ،قاؿ أَحدىـ :أَ َما أَنا َفِإِّني أ ِ َ
كـ
اؿ َ
َ
َ ْ
َ
ُصّمي الم ْي َل أ ََبًداَ ،كَق َ
َ َ ُ ُْ
آخ ُر :أ ََنا أ ُ
َ
ََ
َ ُ َ
َص ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اؿ« :أ َْنتُ ُـ
كؿ َ
َعتَ ِزُؿ ّ
اؿ َ
آخ ُر :أ ََنا أ ْ
ّللا _ ملسو هيلع هللا ىلص _ إَل ْيي ْـَ ،فَق َ
اء َرُس ُ
الَد ْى َر َكالَ أُْفط ُرَ ،كَق َ
اء َفالَ أَتَ َزَك ُج أ ََبًداَ ،ف َج َ
الن َس َ
ّللاِ ِإِني َألَخش ِ ِ
ِ
َِ
ِِ
ُصّمِي َكأ َْرُقُدَ ،كأَتَ َزَك ُج
اك ْـ َلِل َكأ َْتَق ُ
َْ ُ
َما َك َ ّ
الذ َ
كـ َكأُْفط ُرَ ،كأ َ
اك ْـ َل ُوَ ،لكّني أ ُ
يف ُقْمتُ ْـ َك َذا َكَك َذا ،أ َ
َص ُ
ِ
اءَ ،ف َم ْف َرِغ َب َع ْف ُسَنِتي َفَم ْي َس ِمِّني»(.)3
ّ
الن َس َ
وجو الداللة:
ِ
السنة
إف الحديث فيو حث عمى النكاح؛ ألنو مف سنة المصطفى _ ملسو هيلع هللا ىلص _ ،فمف أعرض عنو أعرض عف
النبكية الشريفة(.)4

ِ
اع ُّ
اؿُّ « :
َ -3ع ْف َع ْبِد هللاِ ْب ِف َع ْم ٍرك ،أ َ
الصالِ َح ُة»
الد ْن َيا َمتَاعَ ،ك َخ ْي ُر َمتَ ِ
الد ْن َيا اْل َم ْأرَةُ َ
كؿ هللا _ ملسو هيلع هللا ىلص _َ ،ق َ
َف َرُس َ
وجو الداللة:

()5

فيو داللة عمى أف المرأة الصالحة أفضل متاع الدنيا ،كليس مف متاع الدنيا شيء أفضل منيا ،فيذا

يدؿ عمى مشركعية النكاح(.)6
ثالثاً_ اإلجماع:

أجمع المسممكف عمى مشركعية النكاح(.)7

))1

))2
))3

العشرة ِم َف ِّ
الرجاؿ .انظر :المرسي :المحكـ كالمحيط األعظـ
ط :عدد جمع مف ثَ َالثَة ِإَلى
َّ
الرْى ُ
عشرة ،كىك ما دكف َ
َ
( ،)247/4ابف األثير :النياية في غريب الحديث كاألثر (.)283 /2
َؼ اس َتَقُّمكىا ،كىك َتفاعل ِمف ِ
القَمة .ابف األثير :النياية في غريب الحديث كاألثر(.)104 /4
َتَق ُّال َ
ُ َ
وىا :أ ِ ْ
َ َُ
متفق عميو :أخرجو البخارؼ في صحيحو ،كتاب النكاح ،باب الترغيب في النكاح /2 /7( :حديث رقـ  ،)5063كمسمـ في
صحيحو ،كتاب النكاح ،باب استحباب النكاح لمف تاقت نفسو إليو ،ككجد مؤنو ،كاشتغاؿ مف عجز عف المؤف بالصكـ

))4

مسمـ /1020 /2( :ح  ،)1401كالمفع لمبخارؼ.
انظر :النككؼ :شرح صحيح مسمـ (.)176 /9

))5

أخرجو مسمـ في صحيحو ،كتاب الرضاع ،باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة /1090 /2( :حديث رقـ .)1467

))7

انظر :ابف قدامة :المغني ( ،)4 /7مجمكعة مف المؤلفيف :الفقو الميسر في ضكء الكتاب كالسنة (.)291 /1

))6

انظر :مرتضى :اتحاؼ السادة المتقيف (.)102 /9
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المطمب الثالث
الحكمة مف مشروعية النكاح
 -1الزكاج بيئة صالحة تؤدؼ إلى بناء األسرة كترابطيا ،كاعفاؼ النفس ،كصيانتيا عف الحراـ ،كغض
البصر ،كىك سكف كطمأنينة؛ لما يحصل بو مف األلفة ،كالمكدة ،كاالنبساط بيف الزكجيف.

 -2صيانة النساء ،كالقياـ عمييف باإلنفاؽ ،كقضاء حكائجيف ،كالتعاكف بيف الرجل كالمرأة عمى شؤكف الحياة
المختمفة ،فالزكج يكد كيكتسب كينفق كيعكؿ ،كالزكجة تربي األطفاؿ ،كتدير المنزؿ ،كتنظـ المعيشة،
كبيذا تستقيـ أحكاؿ المجتمع.

 -3الزكاج خير كسيمة إلنجاب األكالد ،كحفع النكع بالتناسل ،كتكثير النسل ،مع المحافظة عمى األنساب
التي يحصل بيا التعارؼ كالتعاكف كالتآلف كالتناصر.

 -4الزكاج أحسف كسيمة إلركاء الغريزة الجنسية ،كقضاء الكطر ،مع السالمة مف األمراض.
 -5الزكاج يحصل بو تككيف األسرة الصالحة التي ىي نكاة المجتمع.

 -6كفي الزكاج إشباع لغريزة األبكة كاألمكمة التي تنمك بكجكد األطفاؿ(.)1

))1

انظر :التكيجرؼ :مختصر الفقو اإلسالمي ( ،)798المكسكعة الفقيية  -الدرر السنية ( ،)63 /3مجمكعة مف
المؤلفيف :الفقو الميسر (.)10 /5
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المبحث الثاني
كفيو مطمباف:

حكـ النكاح ،وأركانو

المطمب األوؿ :حكـ النكاح.

المطمب الثاني :أركاف النكاح.
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المطمب األوؿ

حكـ النكاح (الوصف الشرعي لو)
نعني بالكصف الشرعي ،الحكـ الشرعي لمنكاح ،كىك ككنو إما كاجباً ،أك مباحاً ،أك مندكباً ،أك

مكركىاً ،أك حراماً.

فقد قاؿ الفقياء :إف النكاح تعتريو األحكاـ الخمسة :الكجكب ،كالتحريـ ،كالكراىة ،كالندب ،كاإلباحة.

 -1الواجب( :)1يككف النكاح كاجباً عند جميكر الفقياء مف المالكية ،كالشافعية ،كالحنابمة  ،إذا تيقف اإلنساف
ٍ
الكقكع في معصية الزنا إف لـ يتزكج ،ككاف قاد اًر عمى مطالب الزكاج مف ٍ
كنفقة ،كحقكؽ الزكاج
مير،
الشرعية ،كالعدؿ في معاممة الزكجة ،كعدـ ظمميا في المعاشرة ،كال يستطيع اإلحتراز عف الكقكع في

الفاحشة بالصكـ ،كرأػ الحنفية أف النكاح يككف كاجباً إذا خاؼ المرء الكقكع في الفاحشة لعدـ النكاح،
خكفاً دكف اليقيف ،ككاف قاد اًر عمى مطالب النكاح مف المير كالنفقة ،كال يخاؼ ظمـ المرأة ،كال التقصير
في حقيا(.)2

ٍ
حرـ( :)3يككف النكاح حراماً ،إذا لـ يكف الشخص قاد اًر عمى مطالب النكاح مف ٍ
كنفقة ،كتيقف ظمـ
مير
 -2ال ا
ٍ
بزكجة أخرػ؛ ألف ما أدػ إليو الحراـ فيك حراـ(.)4
المرأة ،كاإلضرار بيا إذا تزكج ،أك ال يعدؿ إف تزكج
 -3المكروه( :)5يككف النكاح مكركىاً ،إذا خاؼ اإلنساف مف الكقكع في الجكر كالضررَ ،
لكف ىذا الخكؼ ال
يصل إلى مرتبة اليقيف إف تزكج ،لعجزه عف اإلنفاؽ ،أك إساءة العشرة ،أك فتكر الرغبة في النساء(.)6

))1

))2

))3

الواجب :ىك ما طمب الشارع فعمو مف المكمف طمباً حتماً بأف اقترف طمبو بما يدؿ عمى تحتيـ فعمو ،كما إذا كانت صيغة
الطمب نفسيا تدؿ عمى التحتيـ ،أك دؿ عمى تحتيـ فعمو ترتيب العقكبة عمى تركو ،أك آية قرينة شرعية أخرػ .خالؼ :عمـ
أصكؿ الفقو (.)105
انظر :ابف قدامة :المغني ( ،)4-3 /7ابف حزـ :المحمى باآلثار ( ،)21 /1الزحيمي :الفقو اإلسالمي ( ،)32-31 /7أبك
زىرة :األحكاؿ الشخصية (.)22
الحراـ :ىك ما طمب الشارع الكف عف فعمو طمباً حتماً ،بحيث يترتب عمى الفعل عقكبة ،كعمى الترؾ ثكاب .خالؼ :عمـ
أصكؿ الفقو (.)113

))4

انظر :ابف اليماـ :فتح القدير ( ،)187 /3ابف حزـ :المحمى باآلثار ( ،)21 /1الزحيمي :الفقو اإلسالمي ( ،)32 /7أبك

()5

طمبا غير جازـ .ابف قدامة :ركضة الناظر (.)138 /1
المكروه :ىك ما طمب الشارع الكف عنو ً
انظر :ابف اليماـ :فتح القدير ( ،)187 /3ابف حزـ :المحمى باآلثار ( ،)21 /1الزحيمي :الفقو اإلسالمي ( ،)32 /7أبك

()6

زىرة :األحكاؿ الشخصية (.)23

زىرة :األحكاؿ الشخصية (.)23
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 -4المستحب أو المندوب( :)1يستحب النكاح عند جميكر الفقياء غير الشافعي ،كذلؾ في حاؿ االعتداؿ
بحيث ال يقع في الزنى إف لـ يتزكج ،كال يخشاه ،كال يقع في الظمـ ،كال يخشاه ،فإف جميكر الفقياء غير

الشافعي يركف أف النكاح في ىذه الحاؿ يككف مندكباً (مستحب)(.)2

فعمى ىذا يككف النكاح عندىـ سن ًة يحسف فعمو ،كال يأثـ إف لـ يفعل ،كدليل ككف النكاح سن ًة عندىـ(:)3
ِ
ِ
كؿ
اؿ َل َنا َرُس ُ
 -1الحديث الذؼ ركاه عبدهللا بف مسعكد حيث قاؿُ :كَنا َم َع الَنب ِّي _ ملسو هيلع هللا ىلص _ َش َب ًابا الَ َنجُد َش ْيًئاَ ،فَق َ
َِ
َغ ُّ ِ
َ ِ
ص ُف لِْمَف ْرِجَ ،ك َم ْف َل ْـ
استَ َ
اء َة َفْم َيتََزَك ْجَ ،فِإَن ُو أ َ
ط َ
ص ِر َكأ ْ
اع َ
ّللا _ ملسو هيلع هللا ىلص _َ « :يا َم ْع َش َر الش َبابَ ،م ِف ْ
َح َ
ض لْم َب َ
الب َ
الص ْك ِـ َفِإَن ُو َل ُو ِك َجاء»(.)4
َي ْستَ ِط ْع َف َعَم ْي ِو ِب َ
ّللا عنو _ ،قاؿ :جاء ثَالَثَ ُة رى ٍط(ِ )5إَلى بي ِ
ِ
ٍِ
اج الَنِب ِي _ ملسو هيلع هللا ىلص _،
كت أ َْزَك ِ
َْ
 -2كحديث أ ََن َس ْب َف َمالؾ _ َرض َي َ ُ َ ْ ُ
ُُ
َ َ
ّ
ِ ِ
ُّ
كىا(َ ،)6فَقاُلكاَ :كأ َْي َف َن ْح ُف ِم َف الَنِب ِي _ ملسو هيلع هللا ىلص _؟ َق ْد
َي ْسأَُلك َف َع ْف ع َب َادة النَِب ِّي _ ملسو هيلع هللا ىلص _َ ،فَم َما أ ْ
ُخِب ُركا َكأََن ُي ْـ تََقال َ
ّ
ُغ ِفر َلو ما تََقَدـ ِمف َذ ْنِب ِو كما تَأَ َخرَ ،قاؿ أَحدىـ :أَ َما أَنا َفِإِّني أ ِ َ
كـ
اؿ َ
َ
َ ْ
َ
ُصمّي الم ْي َل أ ََبًداَ ،كَق َ
َ َ ُ ُْ
آخ ُر :أ ََنا أ ُ
َ
ََ
َ ُ َ
َص ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اؿ« :أ َْنتُ ُـ
كؿ َ
َعتَ ِزُؿ ّ
اؿ َ
آخ ُر :أ ََنا أ ْ
ّللا _ ملسو هيلع هللا ىلص _ إَل ْيي ْـَ ،فَق َ
اء َرُس ُ
الَد ْى َر َكالَ أُْفط ُرَ ،كَق َ
اء َفالَ أَتَ َزَك ُج أ ََبًداَ ،ف َج َ
الن َس َ
ّللاِ ِإِني َألَخش ِ ِ
ِ
َِ
ِِ
ُصّمِي َكأ َْرُقُدَ ،كأَتَ َزَك ُج
اك ْـ َلِل َكأ َْتَق ُ
َْ ُ
َما َك َ ّ
الذ َ
كـ َكأُْفط ُرَ ،كأ َ
اك ْـ َل ُوَ ،لكّني أ ُ
يف ُقْمتُ ْـ َك َذا َكَك َذا ،أ َ
َص ُ
ِ
اءَ ،ف َم ْف َرِغ َب َع ْف ُسنَِتي َفَم ْي َس ِمِّني»(.)7
ّ
الن َس َ

()1
ِ
ِِ َ
َ
طمب َ
العقاب.
امتثالو
الشارعُ فعُم ُو مف غير إل ازـٍ ،كرتَب عمى
َ
كليس عمى تركو الذ ُّـ ك ُ
ابَ ،
المدح كالثك َ
المندوب :ىكما َ
العنزؼ :تيسير عمـ أصكؿ الفقو (.)28
()2
()3
))4

أبك زىرة :األحكاؿ الشخصية ( ،)23الزحيمي :الفقو اإلسالمي (.)32 /7

انظر :ابف قدامة :المغني ( )4-3 /7ابف عبد البر :الكافي فقو أىل المدينة ( ،)229 /1ابف عابديف :حاشيتو (.)7 /3

متفق عميو :أخرجو البخارؼ في صحيحو ،كتاب النكاح ،باب مف لـ يستطع الباءة فميصـ /3 /7( :حديث رقـ ،)5066

كمسمـ في صحيحو ،كتاب النكاح ،باب استحباب النكاح لمف تاقت نفسو إليو ،ككجد مؤنو ،كاشتغاؿ مف عجز عف المؤف
))5

))6
))7

بالصكـ مسمـ /1018 /2( :حديث رقـ  ،)1400كالمفع لمبخارؼ.

العشرة ِم َف ِّ
الرجاؿ .انظر :المرسي :المحكـ كالمحيط األعظـ
ط :عدد جمع مف ثَ َالثَة ِإَلى
َّ
الرْى ُ
عشرة ،كىك ما دكف َ
َ
( ،)247/4ابف األثير :النياية في غريب الحديث كاألثر (.)283 /2
َؼ اس َتَقُّمكىا ،كىك َتفاعل ِمف ِ
القَمة .ابف األثير :النياية في غريب الحديث كاألثر(.)104 /4
َتَق ُّال َ
ُ َ
وىا :أ ِ ْ
َ َُ
متفق عميو :أخرجو البخارؼ في صحيحو ،كتاب النكاح ،باب الترغيب في النكاح /2 /7( :حديث رقـ  ،)5063كمسمـ في

صحيحو ،كتاب النكاح ،باب استحباب النكاح لمف تاقت نفسو إليو ،ككجد مؤنو ،كاشتغاؿ مف عجز عف المؤف بالصكـ

مسمـ /1020 /2( :حديث رقـ  ،)1401كالمفع لمبخارؼ.
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 -5المباح( :)1وقاؿ الشافعي :إف النكاح في ىذه الحالة يككف مباحاً ،يجكز فعمو ،كيجكز تركو ،كأف التفرغ
لمعبادة ،أك اإلشتغاؿ بالعمـ أفضل مف النكاح(.)2

 -1استدؿ الشافعي (رحمو هللا تعالى) عمى أف النكاح مباح ،بأف هللا تعالى مدح يحيى (عميو السالـ)،

ِ
بقكلو تعالىَ ﴿ :و َسيّ ًدا َ

صورا﴾(.)3
و َح ُ

ً

كالحصكر الذؼ ال يأتي النساء مع القدرة عمى إيتائيف( ،)4فمك كاف الزكاج أفضل لما مدح بتركو.

ونوقش ىذا :بأف ىذا شرع مف قبمنا كشريعتنا عمى خالفو.
 -2كاستدؿ الشافعي عمى أف النكاح مباح بأنو قضاء لذة كنيل شيكه ،فكاف مباحاً كاألكل كالشرب(.)5

( )3المباح :ىك ما خيَر الشارع َ
المكمف بيف فعمو كتركو ،فمـ يطمب الشارع أف يفعل المكمف ىذا الفعل كلـ يطمب أف يكف
ُ
عنو .خالؼ :عمـ أصكؿ الفقو (.)115
))2

انظر :النككؼ :ركضة الطالبيف ( ،)18 /7أبك زىرة :األحكاؿ الشخصية ( ،)24الزحيمي :الفقو اإلسالمي (.)33 /7

))3

مف اآلية  39مف سكرة آؿ عمراف.

))5

أبك زىرة :األحكاؿ الشخصية ( ،)24الزحيمي :الفقو اإلسالمي (.)33 /7

))4

انظر :إماـ الحرميف :نياية المطمب (.)26 /12
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المطمب الثاني :أركاف النكاح

أركاف

()1

النكاح

اختمفت الفقياء بالنسبة إلى أركاف النكاح عمى أربعة مذاىب:

أوالً_ الحنفية :ذىب الحنفية إلى أف لمنكاح ركناً كاحداً كىك(:)2
ٍ
كتابة ،أكاشارة.
الصيغة المتضمنة لإليجاب كالقبكؿ كذلؾ بألفاظ مخصكصة ،أك ما يقكـ مقاـ المفع مف
ثانياً_ المالكية :ذىب جميكر المالكية إلى أف أركاف النكاح خمسة أركاف كىي(:)3

الزكج كالزكجة كالكلي كالصداؽ كالصيغة ،فأما الصيغة فيي ما يقتضي اإليجاب كالقبكؿ كمفع التزكيج
كالتمميؾ كيجرؼ مجراىما البيع كاليبة.

ثالثاً_ الشافعية :ذىب جميكر الشافعية إلى أف أركاف النكاح خمسة أركاف كىي(:)4

 -1الزكج.

 -2الزكجة.

 -3الصيغة :كىي اإليجاب كالقبكؿ بمفع التزكيج أك النكاح.
 -4الكلي :فال تعقد امرأة نكاحيا بكالية كال ككالة ،سكاء في اإليجاب أك القبكؿ إذ ال يميق بمحاسف العادات
دخكليا فيو لما قصد منيا مف الحياء كعدـ ذكره أصالً.

 -5الشيادة :فال يصح إال بحضرة شاىديف ،ذكريف ،حريف ،عدليف.
رابعاً_ الحنابمة :ذىب جميكر الحنابمة إلى أف أركاف النكاح ثالثة أركاف كىي(:)5

 -1الزكجاف الخالياف مف مكانع النكاح مف نسب أك مصاىرة أك سبب أك عدة أك اختالؼ ديف.
 -2اإليجاب :كىك المفع الصادر مف الكلي أك مف يقكـ مقامو.
 -3القبكؿ :كىك المفع الصادر مف الزكج أك مف يقكـ مقامو.

))1

الركف :ما يتكقف عميو كجكد الشيء ،ككاف جزًءا مف حقيقتو ،كالرككع كالسجكد .ابف قدامة :ركضة الناظر (.)496 /1
انظر :الكاساني :بدائع الصنائع ( ،)229 /2المكلى خسرك :درر الحكاـ شرح غرر األحكاـ (.)326 /1

))4

انظر :السنيكي :أسنى المطالب ( ،)125-122-121-118 /3السنيكي :فتح الكىاب ( ،)41 /2الخطيب الشربيني:

))2
))3

))5

انظر :ابف جزؼ الكمبي :القكانيف الفقيية ( ،)131المكاؽ :التاج كاإلكميل لمختصر خميل (.)43 /5

اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (.)408 /2

انظر :أبك النجا :اإلقناع ( ،)167 /3البيكتي :الركض المربع شرح زاد المستقنع ( ،)511البيكتي :كشاؼ القناع عف

متف اإلقناع (.)37 /5
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الفصل الثالث
كفيو أربعة مباحث:

ترجيحات اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني مف كتاب النكاح

المبحث األوؿ :ترجيحات اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في الصداؽ.
كفيو تمييد كأربعة مطالب:

المطمب األوؿ :المسألة األكلى :مير المفكضة.

المطمب الثاني :المسألة الثانية :أقل الصداؽ.

المطمب الثالث :المسألة الثالثة :الخمكة الصحيحة.
المطمب الرابع :المسألة الرابعة :نكاح الشغار.

المبحث الثاني :ترجيحات اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في الشيادة عمى النكاح.
كفيو مطمباف:

المطمب األوؿ :المسألة األكلى :نكاح السر.

المطمب الثاني :المسألة الثانية :شيادة المرأة عمى النكاح.
المبحث الثالث :ترجيحات اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في القسـ.
كفيو مطمباف:

المطمب األوؿ :المسألة األكلى :القسـ بيف النساء.

المطمب الثاني :المسألة الثانية :مف أسمـ كعنده أكثر مف أربع زكجات أك أختاف.
المبحث الرابع :ترجيحات اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في الوالية عمى النكاح.
كفيو مطمباف:

المطمب األوؿ :المسألة األكلى :كالية المرأة في النكاح.

المطمب الثاني :المسألة الثانية :إجبار البكر البالغة.
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المبحث األوؿ
ترجيحات اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في الصداؽ

كفيو تمييد كأربعة مطالب

تمييد :تعريف الصداؽ.

المطمب األوؿ :المسألة األكلى :مير المفكضة.

المطمب الثاني :المسألة الثانية :أقل الصداؽ.

المطمب الثالث :المسألة الثالثة :الخمكة الصحيحة.

المطمب الرابع :المسألة الرابعة :نكاح الشغار.
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تعريف الصداؽ:

تمييد

اختمف الفقياء في تعريف الصداؽ عمى أربعة مذاىب:
 -1عرفو الحنفية :بأنو الماؿ يجب في عقد النكاح عمى الزكج في مقابمة منافع البضع ،إما بالتسمية أك
بالعقد(.)1

 -2كعرفو المالكية :بأنو ما يجعل لمزكجة في نظير االستمتاع بيا(.)2
 -3كعرفو الشافعية :بأنو ما كجب بنكاح أك كطء أك تفكيت بضع قي اًر كرضاع كرجكع شيكد(.)3
ِ
ِ
اح(.)4
الن َك ِ
ض اْل ُم َس َمى ِفي ّ
 -4كعرفو الحنابمة :بأنو اْلع َك ُ
التعريف المختار :ىك الماؿ الذؼ تستحقو الزكجة عمى زكجيا بالعقد عمييا أك بالدخكؿ بيا حقيقة.
أسماء الصداؽ:
ِ
ِ
اؽ ِتسع ُة أ ٍ
مص َد ِ
الص َدَق ُةَ ،كاْل َع َالِئ ُق،
ُج َرةَُ ،ك َ
الن ْحَم ُةَ ،ك َ
َكلِ َ
َس َماء َكِى َي  :اْل َم ْي ُرَ ،ك ّ
الص َد ُ
اؽَ ،كاْل ُعْق ُرَ ،كاْل َعطيَ ُةَ ،ك ْاأل ْ
َْ ْ
ِ
اء(.)5
َكاْلح َب ُ
أدلة كجكب الصداؽ:

األصل في مشركعيتو الكتاب كالسنة كاإلجماع:

أكالً_ الكتاب:

ِ
ِنلَةً﴾(،)6
ْ

ِ
ص ُدقَاِتِِ َّن
﴿وآَتُوا النّ َساءَ َ
 -1قاؿ هللا تعالىَ :
ِ
ِ
ِِ
ِِ
 -2كقاؿ تعالىِ :
ني﴾(.)7
ني َغْي َر ُم َسافح َ
﴿وأُح َّل لَ ُك ْم َما َوَراءَ َذل ُك ْم أَ ْن تَْب تَغُوا ِِب َْم َوال ُك ْم ُُْمصن َ
َ
))1

انظر :البابرتي :العناية شرح اليداية (.)316 /3

))3

السنيكي :فتح الكىاب ( ،)65 /2كانظر أيضاً :الخطيب الشربيني :اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (.)422 /2

))5

ابف قدامة :المغني ( ،)209 /7ابف نجيـ :البحر الرائق (.)152 /3

))7

مف اآلية  24مف سكرة النساء.

))2

))4

))6

الصاكؼ :حاشيتة (.)428 /2

ابف مفمح :المبدع في شرح المقنع (.)190 /6
مف اآلية  4مف سكرة النساء.
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ورُى َّن
 -3كقاؿ تعالى﴿ :فَآَتُ ُ
وى َّن أ ُ
ُج َ

يضةً﴾(.)1
فَ ِر َ

ثانياً_ السنة:
ِ
ّللاِ _ صَمى هللا عَمي ِو كسَمـ _ أَعتَق ِ
َ -1ع ْف أ ََن ِ
س ْب ِف َمالِ ٍؾ« ،أ َ
ص َداَق َيا»(.)2
كؿ َ
َف َرُس َ
صفَي َةَ ،ك َج َع َل ع ْتَق َيا َ
ْ َ َ
َ
ُ َْ ََ َ
س ب ِف م ِال ٍؾ ر ِ
 -2عف أَن ِ
ّللاُ َع ْن ُو :أ َ
الر ْح َم ِف ْب َف
ضي َ
َف َع ْب َد َ
َْ َ ْ َ َ َ
صْف ٍرةَ ،فسأََلو رسكؿ َ ِ
ام َأرًَة ِم َف
ّللا _ ملسو هيلع هللا ىلص _َ ،فأ ْ
ُ َ َ ُ َُ ُ
َخ َب َرهُ أََن ُو تَ َزَك َج ْ
ٍ ()3
ِ
ٍ
كؿ _ ملسو هيلع هللا ىلص _« :أ َْكلِ ْـ َكَل ْك ِب َشاة» .
اؿ َرُس ُ
م ْف َذ َىبَ ،ق َ

عك ٍ
ؼ ،جاء ِإَلى رس ِ
ّللاِ _ ملسو هيلع هللا ىلص _ َكِب ِو
كؿ َ
َْ
َُ
َ َ
ِ
اؿ:
اؿَ « :ك ْـ ُسْق َت إَل ْي َيا؟» َق َ
ص ِارَ ،ق َ
األ َْن َ

أَثَُر
ِزَن َة َن َكٍاة

َف رسكؿ َ ِ
ٍِ
َ ِِ ِ
ِ ِ
اؿ« :أَُّدكا اْل َع َالِئ َق(َ ،»)4فَقاُلكاَ :ك َما
ّللا _ ملسو هيلع هللا ىلص _ َق َ
اؿ الشافع ُّي في ِرَك َاية أَبي َسعيدَ :كَبَم َغ َنا أ َ َ ُ َ
َ -3ق َ
ِ
ِ
َىُمك َف»(.)5
اضى ِبو ْاأل ْ
اؿَ « :ما تَ َر َ
اْل َع َالئ ُق؟ َق َ
ثالثاً_ اإلجماع:
أجمع المسممكف عمى مشركعية الصداؽ في النكاح(.)6

))1

مف اآلية  24مف سكرة النساء.

))2

متفق عميو :أخرجو البخارؼ في صحيحو :كتاب النكاح ،باب مف جعل عتق األمة صداقيا ( /6 /7حديث رقـ ،)5086

))3

متفق عميو :أخرجو البخارؼ في صحيحو :كتاب النكاح ،باب الصفرة لممتزكج (/21/7ح حديث رقـ  ،)5153كمسمـ في

كمسمـ في صحيحو :كتاب النكاح ،باب فضيمة إعتاقو أمتو ،ثـ يتزكجيا ( /1045 /2حديث رقـ  ،)1365كالمفع لمبخارؼ.

صحيحو :كتاب النكاح ،باب الصداؽ ،كجكاز ككنو تعميـ قرآف ،كخاتـ حديد ،كغير ذلؾ مف قميل ككثير/1040/2( :
))4
))5

))6

حديث رقـ  ،)1427كالمفع لمبخارؼ.
ِ
الميكر .ابف األثير :النياية في غريب الحديث كاألثر (.)289 /3
َ
الع َال ئقُ :
أخرجو البييقي في معرفة السنف كاآلثار ،كتاب النكاح ،ما يجكز أف يككف ميرا /213 /10( :حديث رقـ ،) 14242

إسناده صحيح.

ابف قدامة :المغني (،)209 /7
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المطمب األوؿ :المسألة األولى مير اْل ُم َف َّو َض ُة

المسألة األولى َم ْيُر اْل ُم َف ِّو َض ُة

()1

حديثا الباب:

ّللاِ
َف ِبنتا لِعبيِد َ ِ
ُميا ابن ُة َزيِد ب ِف اْلخ َ
ِ
ِ
ط ِ
اب َك َان ْت تَ ْح َت ْاب ٍف لِ َع ْبِد َ
" -1أ ْ
َ
ّللا ْب ِف ُع َم َر َكأ ُّ َ ْ َ ْ ْ
َخ َب َرَنا َمالؾَ ،حَدثََنا َنافع ،أ َ ْ ً ُ َ ْ
ص َداؽ َكَل ْك
ُم َيا تَ ْ
ام ْت أ ُّ
ا ْب ِف ُع َم َر َف َم َ
ص َداَق َيا؟ َفَق َ
اؿ ْاب ُف ُع َم َرَ :ل ْي َس َل َيا َ
طُم ُب َ
ص َداًقاَ ،فَق َ
اتَ ،كَل ْـ ُي َس ِّـ َل َيا َ
ٍ
ِ
َكاف َليا صداؽ َلـ ُنم ِس ْكو كَلـ َن ْ ِ
َف ال
ضى أ ْ
ظم ْم َياَ ،كأ ََب ْت أ ْ
َ َ ََ
َف تَْق َب َل َذل َؾ َف َج َعُمكا َب ْي َن ُي ْـ َزْي َد ْب َف ثَاِبت َفَق َ
ْ ْ ُ َ ْ
()2
ِ
ْخ ُذ ِب َي َذا" .
اؽ َل َياَ ،كَل َيا اْلم َير ُ
اؿ ُم َح َمدَ :كَل ْس َنا َنأ ُ
ص َد َ
اثَ ،ق َ
َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
يـ الَن َخع ِي ،أ َ
ات َق ْب َل
" -2أ ْ
ص َداًقاَ ،ف َم َ
ام َأرًَة َكَل ْـ َيْف ِر ْ
َف َرُجال تَ َزَك َج ْ
ض َل َيا َ
َخ َب َرَنا أَُبك َحن َيف َةَ ،ع ْف َح َمادَ ،ع ْف إ ْب َراى َ
ّ
أَف يدخل ِبياَ ،فَقاؿ عبد َ ِ
ٍ
ط(َ ،" )3فَم َما
طَ
اؽ ِم ْثمِ َيا ِم ْف ِن َس ِائ َيا ،ال َك ْك َسَ ،كال َش َ
َ َ ُْ
ص َد ُ
ّللا ْب ُف َم ْس ُعكدَ :ل َيا َ
ْ َْ ُ َ َ
طأً َف ِمِّني ،ك ِم َف َ
ِ
ّللاُ كَرسكُل ُو َب ِر َيئ ِ
الش ْي َ ِ
اؿ
ص َك ًابا َف ِم َف َ
ّللاَِ ،كاِ ْف َي ُك ْف َخ َ
َق َ
افَ ،فَق َ
ضى َق َ
َ
طافَ ،ك َ َ ُ
اؿَ :فإ ْف َي ُك ْف َ
كؿ َ ِ
اف األ َْشج ِع ُّي ،كَك ِ
اب رس ِ
ِ
َرُجل ِم ْف ُجَمس ِائ ِوَ :بَم َغ َنا أََن ُو م ْع ِق ُل ْب ُف ِس َن ٍ
ض ْي َت
ّللا _ ملسو هيلع هللا ىلص _َ ،ق َ
َ َ
َ
اف م ْف أ ْ
َص َح َ ُ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضاء رس ِ
ّللا _ ملسو هيلع هللا ىلص _ ِفي َب ْرك َ ِ
ك َالِذؼ ُي ْحَم ُ ِ ِ
ّللا َف ْر َح ًة َما
اؿَ :فَف ِرَح َع ْبُد َ
كؿ َ
ع ب ْنت َكاش ٍق األ َْش َجعيَةَ ،ق َ
َ
َ
ف بو بَق َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َف ِرح َقبَميا م ْثَميا لمكاَفَقة َقكِلو َقكؿ رس ِ
َج َد ِع :ال َي ُكك ُف م َيراث َحتَى
كؿ َ
اؿ َم ْس ُرك ُؽ ْب ُف األ ْ
ّللا _ ملسو هيلع هللا ىلص _َ ،ق َ
َ َُ
ْ ْ َ َُ
َ َْ
ِ ()4
ْخ ُذَ ،ك ُى َك َق ْك ُؿ أَِبي َحِن َيف َةَ ،كاْل َعا َم ِة ِم ْف ُفَق َيائ َنا" .
اؿ ُم َح َمدَ :كبِ َي َذا َنأ ُ
ص َداؽَ ،ق َ
َي ُكك َف َقْبَم ُو َ

أوالً_ صورة المسألة:
رجل تزكج امرأة كلـ يفرض ليا صداقاً ،فمات قبل أف يدخل بيا.
ثانياً_ تحرير محل النزاع(:)5

اتفق الفقياء عمى أف نكاح التفكيض جائز ،كىك أف يعقد النكاح دكف صداؽ.
كاتفقكا أيضاً عمى أنو ال يجكز ألحد كطء في نكاح بغير صداؽ مسمى.

))1

المفوضة لغ ًة :المفكضة مف التفكيض كىك اإلىماؿ ،إىماؿ المرأة في تسميتيا لميرىا .فكض إليو األمر :أؼ رده إليو،
انظر :عبد المنعـ :معجـ المصطمحات (،)328 /3ابف األثير :النياية في غريب األثر (.)479 /3

المفوضة اصطالحاً :المفكضة بكسر الكاك ىي التي زكجت نفسيا مف رجل بدكف مير ،كمف غير تسميتيا لو.
انظر :النسفي :طمبة الطمبة في االصطالحات الفقيية ( ،)45البركتي :التعريفات الفقيية (.)213

))2

مالؾ :المكطأ بركاية دمحم ( /182حديث رقـ .)543

))4

أخرجو مالؾ في مكطئو بركاية دمحم :كتاب النكاح ،باب الرجل يتزكج المرأة كال يفرض ليا صداقا ( /182حديث رقـ .)544

))3
ص ،ك َ
الج ْكُر كالزيادة.
طُ
الش َ
س وال ش َ
صاف كال ز َ
طط :أؼ :ال ُنْق َ
ال َوْك َ
طَ :
يادة ،كاْل َك ْك ُس :الَنْق ُ
الفارابي :معجـ ديكاف األدب ( ،)41 /3ابف األثير :النياية في غريب الحديث كاألثر (.)219 /5
))5

انظر :ابف القطاف :اإلقناع في مسائل اإلجماع ( ،)21 /2ابف رشد الحفيد :بداية المجتيد (.)51 /3
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كأجمعكا كذلؾ عمى أف المفكض إليو ال يدخل حتى يسمي صداقاً ،فإف دخل يمزـ فيو صداؽ المثل.
كاختمفكا في أنو إذا مات الزكج ،كلـ يفرض ،ىل ليا صداؽ؟ أك ال؟.

ثالثاً_ مذاىب الفقياء:

اختمف الفقياء في مسألة الزكج إذا مات قبل تسمية الصداؽ كقبل الدخكؿ بيا عمى مذىبيف:

المذىب األوؿ :ذىب أبك حنيفة( ،)1كأحمد( ،)2كالشافعي في قكؿ( ،)3إلى أف ليا صداؽ المثل.
المذىب الثاني :ذىب المالكية( ،)4كالشافعي في قكؿ آخر( ،)5إلى أنو ليس ليا صداؽ.
رابعاً_ اختيار االماـ دمحم بف الحسف الشيباني:

جاء اختياره مكافقاً لإلماـ أبي حنيفة كما ىك مفصل في القكؿ األكؿ ،ككما يفيـ مف قكلو
ْخ ُذَ ،ك ُى َك َق ْك ُؿ أَِبي َحِن َيف َةَ ،كاْل َعا َم ِة ِم ْف ُفَق َي ِائ َنا"(.)6
اؿ ُم َح َمدَ :كبِ َي َذا َنأ ُ
"َق َ
خامساً_ سبب االختالؼ:

سبب اختالفيـ معارضة القياس لألثر.
ِ ِ
َف عبد َ ِ
ٍ ِ ِ
ٍ ِ
اؿ:
اؿَ :ف ْ
أما األثر فيك ،أ َ َ ْ َ
اخ َتَمُفكا إَل ْيوَ ،ش ْي ًار أ َْك َق َ
ّللا ْب َف َم ْس ُعكد ،أُت َي في َرُجل ب َي َذا اْل َخ َب ِرَ ،ق َ
ِِ
ٍ
كؿ ِفييا ِإ َف َليا ص َداًقا َكص َد ِ
اث َك َعَم ْي َيا
طَ
اؽ ِن َس ِائ َياَ ،ال َك ْك َسَ ،كَال َش َ
طَ ،كاِ َف َل َيا اْل ِم َير َ
َم َراتَ ،ق َ
َ
َ َ
اؿَ :فإّني أَُق ُ َ
ِ
طأً َف ِمِّني ك ِم َف َ
ِ ِ
طِ
َش َج َع
افَ ،ك َ
ص َك ًاباَ ،ف ِم َف َ
الش ْي َ
ّللاِ َكاِ ْف َي ُك ْف َخ َ
اـ َناس ِم ْف أ ْ
اْلعَدةَُ ،فِإ ْف َي ُ
َ
ؾ َ
ّللاُ َكَرُسكُل ُو َبر َيئافَ ،فَق َ
ّللاِ _ملسو هيلع هللا ىلص _ َقض ِ ِ
افَ ،فَقاُلكاَ :يا ْاب َف مسع ٍ
ِ ِ
اح ،كأَُبك ِس َن ٍ
كد َن ْح ُف َن ْش َيُد أ َ
ع ِب ْن ِت
كؿ َ
اىا ف َينا في ِب ْرَك َ
َ َ
َْ ُ
َف َرُس َ
فيي ُـ اْل َج َر ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ّللاِ ْب ُف مسع ٍ
يف َكاَف َق
اؿَ :فَف ِرَح َع ْبُد َ
كد َف َرًحا َشد ًيدا ح َ
َكاش ٍق َكاِ َف َزْك َج َيا ى َال ُؿ ْب ُف ُم َرَة ْاأل َْش َجع ُّي َك َما َق َ
َْ ُ
ض ْي َت َق َ
ضاء رس ِ
ّللاِ _ ملسو هيلع هللا ىلص _(.)7
كؿ َ
َق َ
ضُ
اؤهُ َق َ َ َ ُ

))1

))2
))3
))4

))5
))6
))7

السرخسي :المبسكط ( ،)65 /5الكاساني :بدائع الصنائع ( ،)295 /2ابف نجيـ الحنفي :النير الفائق ( ،)231 /2الغزنكؼ:
المَمطي :المعتصر مف المختصر (.)292 /1
الغرة المنيفة (َ ،)144
ابف قدامة :عمدة الفقو ( ،)97البيكتي :كشاؼ القناع ( ،)150 /5ابف ضكياف :منار السبيل (.)199 /2

العمراني :البياف ( ،)447 /9النككؼ :المجمكع شرح الميذب (.)373 /16

مالؾ :المدكنة ( ،)164 /2القرافي :الذخيرة ( ،)368 /4ابف جزؼ الكمبي :القكانيف الفقيية ( ،)136ابف بزيزة :ركضة
المستبيف ( ،)754 /1المكاؽ :التاج كاإلكميل (.)199 /5

العمراني :البياف ( ،)448 /9النككؼ :المجمكع شرح الميذب (.)374 /16
مالؾ :المكطأ بركاية دمحم ( /182حديث رقـ .)544
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كأما القياس المعارض ليذا فيك أف الصداؽ عكض ،فمما لـ يقبض المعكض لـ يجب العكض ،قياساً

عمى البيع(.)1

سادساً_ أدلة المذاىب:

أدلة المذىب األوؿ :استدؿ أصحاب المذىب األكؿ كىـ أبك حنيفة ،كأحمد ،كالشافعي في قكؿ القائل :إنو إذا

مات عنيا زكجيا قبل الدخكؿ كلـ يسـ ليا صداقاً بأف ليا مير المثل بالسنة كالقياس.
أوالً_ السنة:
ِ ِ
َف عبد َ ِ
ٍ
ٍ ِ ِ
ٍ ِ
اؿ:
اؿَ :ف ْ
كرد أ َ َ ْ َ
اؿَ :م َراتَ ،ق َ
اخ َتَمُفكا إَل ْيوَ ،ش ْي ًار أ َْك َق َ
ّللا ْب َف َم ْس ُعكد ،أُت َي في َرُجل ب َي َذا اْل َخ َب ِرَ ،ق َ
ِِ
ِ
كؿ ِفييا ِإ َف َليا ص َداًقا َكص َد ِ
ؾ
طَ
اؽ ِن َس ِائ َياَ ،ال َك ْك َسَ ،كَال َش َ
طَ ،كاِ َف َل َيا اْل ِم َير َ
اث َك َعَم ْي َيا اْلعَدةَُ ،فِإ ْف َي ُ
َ
َ َ
َفإّني أَُق ُ َ
ِ
طأً َف ِمِّني ك ِم َف َ
ِ ِ
طِ
اح،
افَ ،ك َ
ص َك ًاباَ ،ف ِم َف َ
الش ْي َ
ّللاِ َكاِ ْف َي ُك ْف َخ َ
اـ َناس ِم ْف أ ْ
َش َج َع في ِي ُـ اْل َج َر ُ
َ
َ
ّللاُ َكَرُسكُل ُو َبر َيئافَ ،فَق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
كأَُبك س َن ٍ
افَ ،فَقاُلكاَ :يا ْاب َف َم ْس ُعكد َن ْح ُف َن ْش َيُد أ َ
ع ب ْنت َكاش ٍق َكاِ َف
كؿ َ
اىا ف َينا في ب ْرَك َ
ّللا _ ملسو هيلع هللا ىلص _ َق َ
ض َ
َف َرُس َ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
ّللاِ ْب ُف مسع ٍ
اء
اؿَ :فَف ِرَح َع ْبُد َ
اؤهُ َق َ
يف َكاَف َق َق َ
كد َف َرًحا َشد ًيدا ح َ
َزْك َج َيا ى َال ُؿ ْب ُف ُم َرَة ْاأل َْش َجع ُّي َك َما َق َ
ضُ
َْ ُ
ض ْي َت َق َ
ضَ
رس ِ
ّللاِ _ ملسو هيلع هللا ىلص _(.)2
كؿ َ
َُ
وجو الداللة:

دؿ الحديث عمى جكاز النكاح مف غير تسمية المير ،كأف المير ال يسقط؛ ألف النكاح عقد معاكضة

مثل البيع ،فإذا انعقد النكاح كجب العكض كىك المير(.)3
ثانياً_ القياس:

"إف ما استقر بو كماؿ المسمى استحق بو مير المثل في المفكضة كالدخكؿ ،ألف ما أكجبو عقد

النكاح بالدخكؿ أكجبو بالكفاة كالمسمى ،كألنو أحد مكجبي الدخكؿ فكجب أف يستحق بالكفاة كالعدة"(.)4

أدلة المذىب الثاني :استدؿ أصحاب المذىب الثاني كىـ المالكية ،كالشافعي في قكؿ آخر إلى أنو ليس ليا
صداؽ ،كليا المتعة كالميراث بالكتاب كالسنة كالقياس.

))1
))2
))3
))4

انظر :الرجراجي :مناىج التحصيل ( ،)488 /3ابف رشد  :بداية المجتيد (.)52 /3
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انظر :السرخسي :المبسكط ( ،)63 /5اإلثيكبي ال َكَل ِكؼ :ذخيرة العقبى (.)72 /28
الماكردؼ :الحاكؼ الكبير (.)480 /9
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أوالً_ الكتاب:

ِ
يضةً﴾
َ
ضوا ََلُ َّن فَ ِر َ
وى َّن أ َْو تَ ْف ِر ُ
اح َعلَْي ُك ْم إِ ْن طَلَّ ْقتُ ُم النّ َساءَ َما ََلْ ََتَ ُّس ُ
﴿ًل ُجنَ َ

()1

وجو الداللة :دلت اآلية عمى جكاز النكاح بغير تسمية صداؽ ،كأف تسمية الصداؽ تجب عند الدخكؿ(.)2
ثانياً_ السنة:

َف ِبنتا لِعبيِد َ ِ
ُميا ابن ُة َزيِد ب ِف اْلخ َ
ِ
ِ
ط ِ
اب َك َان ْت تَ ْح َت ْاب ٍف لِ َع ْبِد
"أ ْ
َ
ّللا ْب ِف ُع َم َر َكأ ُّ َ ْ َ ْ ْ
َخ َب َرَنا َمالؾَ ،حَدثََنا َنافع ،أ َ ْ ً ُ َ ْ
َِ
ص َداؽ َكَل ْك
ُم َيا تَ ْ
ام ْت أ ُّ
ّللا ْب ِف ُع َم َر َف َم َ
ص َداَق َيا؟ َفَق َ
اؿ ْاب ُف ُع َم َرَ :ل ْي َس َل َيا َ
طُم ُب َ
ص َداًقاَ ،فَق َ
اتَ ،كَل ْـ ُي َس ِّـ َل َيا َ
ٍ
ِ
َكاف َليا صداؽ َلـ ُنم ِس ْكو كَلـ َن ْ ِ
اؽ
ضى أ ْ
ظم ْم َياَ ،كأ ََب ْت أ ْ
َ َ ََ
َف تَْق َب َل َذل َؾ َف َج َعُمكا َب ْي َن ُي ْـ َزْي َد ْب َف ثَاِبت َفَق َ
ص َد َ
ْ ْ ُ َ ْ
َف ال َ
()3
اث" .
َل َياَ ،كَل َيا اْل ِم َير ُ
وجو الداللة:

دؿ عمى أف مكت أحد الزكجيف قبل فرض الصداؽ في نكاح التفكيض ،ال يكجب المير ،كلك أكجب

المير لـ يمسكو عبد هللا عمى عممو كدينو كفضمو ،كلـ يرض بظمـ أحد فكيف بظمـ ابنة أخيو(.)4
ثالثاً_ القياس:

"إنو فراؽ مفكضة قبل فرض كاصابة ،فمـ يستحق بو مير كالطالؽ؛ ألف المكت سبب يقع بو الفرقة،

فمـ يجب بو المير ،كالرضاع كالردة؛ كألف مف لـ ينتصف صداقيا بالطالؽ لـ يستفد بالمكت جميع الصداؽ
كالمبرئة لزكجيا مف صداقيا؛ كألف كل ما لـ ينتصف بالطالؽ لـ يتكمل بالمكت ،كالزيادة عمى مير

المثل"(.)5

سابعاً_ مناقشة أدلو المذاىب:

مناقشة أدلة المذىب األوؿ :القائل :إنو إذا مات عنيا زكجيا قبل الدخكؿ كلـ يسـ ليا صداقاً بأف ليا مير

المثل.

َف عبد َ ِ
ٍ ِ ِ
ٍ ِ
اخ َتَمُفكا ِإَل ْي ِو،
اؿَ :ف ْ
 _1أما استدالليـ بالحديث الذؼ كرد أ َ َ ْ َ
ّللا ْب َف َم ْس ُعكد ،أُت َي في َرُجل ب َي َذا اْل َخ َب ِرَ ،ق َ
ِِ
ٍ
كؿ ِفييا ِإ َف َليا ص َداًقا َكص َد ِ
طَ ،كاِ َف َل َيا
طَ
اؽ ِن َس ِائ َياَ ،ال َك ْك َسَ ،كَال َش َ
اؿَ :م َراتَ ،ق َ
َش ْي ًار أ َْك َق َ
َ
َ َ
اؿَ :فإّني أَُق ُ َ

))1
))2

مف اآلية  236مف سكرة البقرة.
ابف رشد :المقدمات المميدات (.)478 /1

))3

أخرجو مالؾ في مكطئو بركاية دمحم :كتاب النكاح ،باب الرجل يتزكج المرأة كال يفرض ليا صداقاً ( /182حديث رقـ ،)543

))4

انظر :الباجي :المنتقى شرح المكطإ (.)282 /3

))5
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ِ
طأً َف ِمِّني ك ِم َف َ
ِ ِ
طِ
اـ
افَ ،ك َ
ص َك ًاباَ ،ف ِم َف َ
الش ْي َ
ّللاِ َكاِ ْف َي ُك ْف َخ َ
اْل ِم َير َ
اث َك َعَم ْي َيا اْلعَدةَُ ،فِإ ْف َي ُ
َ
ؾ َ
ّللاُ َكَرُسكُل ُو َبر َيئافَ ،فَق َ
َف رسكؿ َ ِ
ٍ
ِ ِ
اح ،كأَُبك ِس َن ٍ
اىا ِف َينا
َناس ِم ْف أ ْ
ّللا _ ملسو هيلع هللا ىلص _ َق َ
ض َ
افَ ،فَقالُكاَ :يا ْاب َف َم ْس ُعكد َن ْح ُف َن ْش َيُد أ َ َ ُ َ
َش َج َع فيي ُـ اْل َج َر ُ َ
ِ
ِ
ِفي ِبرك ِ ِ
ّللاِ ْب ُف مسع ٍ
كد َف َرًحا َشِد ًيدا
اؿَ :فَف ِرَح َع ْبُد َ
َْ َ
ع ِب ْنت َكاش ٍق َكاِ َف َزْك َج َيا ى َال ُؿ ْب ُف ُم َرَة ْاأل َْش َجع ُّي َك َما َق َ
َْ ُ
ض ْي َت َق َ
ِ
اء _ملسو هيلع هللا ىلص _(.)1
اؤهُ َق َ
يف َكاَف َق َق َ
حَ
ضُ
ضَ
كأف الحديث دؿ عمى جكاز النكاح مف غير تسمية المير ،كأف المير ال يسقط؛ ألف النكاح عقد
معاكضة مثل البيع ،فإذا انعقد النكاح كجب العكض كىك المير(.)2

فأجابوا عنو:

"بأف خبر ابف مسعكد _ ر ِ
ّللاُ َع ْن ُو _ مضطرب"( ،)3كيجكز أف تككف بركع مفكضة المير ال
ضي َ
َ َ
مفكضة البضع()4؛ كألف المكت سبب يستقر بو المسمى ،فاستقر بو مير المفكضة كالدخكؿ( .)5كأف عمي بف
أبي طالب _ رضي هللا عنو_ أنكر ىذا الحديث ،كقاؿ :حديث أعرابي يبكؿ عمى عقبيو ،كال أقبل شيادة
األعراب عمى رسكؿ هللا _ملسو هيلع هللا ىلص _(.)6

 _2كأما استدالليـ بالقياس "أف ما استقر بو كماؿ المسمى استحق بو مير المثل في المفكضة كالدخكؿ،
كألف ما أكجبو عقد النكاح بالدخكؿ أكجبو بالكفاة كالمسمى ،كألنو أحد مكجبي الدخكؿ فكجب أف يستحق

بالكفاة كالعدة"(.)7
فأجابوا عنو:

بأف األصل أف ال تستحق المرأة شيئاً مف الصداؽ حتى تسمـ بضعيا ،كبمكتو لـ تسممو البضع؛ ألف المكت

يختمف عف الدخكؿ ،كألف في الدخكؿ إتالفاً يجب بو الغرـ بخالؼ المكت(.)8

مناقشة أدلة المذىب الثاني :القائل إنو إذا مات عنيا زكجيا قبل الدخكؿ كلـ يسـ ليا صداقاً بأف ليا مير

المثل.

))1
))2
))3
))4

سبق تخريجو ص.50
الكَل ِكؼ :ذخيرة العقبى ( ،)72 /28السرخسي :المبسكط (.)63 /5
انظر :اإلثيكبي َ
انظر :العمراني :البياف (.)448 /9
النككؼ :المجمكع شرح الميذب (.)374 /16

))5

انظر :العمراني :البياف (.)448 /9

))7

المرجع السابق (.)480 /9

))6

انظر :الماكردؼ :الحاكؼ الكبير (.)480 /9

))8

انظر :القرافي :الذخيرة ( ،)369-368 /4الماكردؼ :الحاكؼ الكبير (.)481 /9
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ِ
ضوا ََلُ َّن
 _1أما استدالليـ بقكؿ هللا تعالىَ :
وى َّن أ َْو تَ ْف ِر ُ
اح َعلَْي ُك ْم إِ ْن طَلَّ ْقتُ ُم النّ َساءَ َما ََلْ ََتَ ُّس ُ
﴿ًل ُجنَ َ
()1
يضةً﴾
فَ ِر َ
كأف اآلية دلت عمى جكاز النكاح بغير تسمية صداؽ كأف تسمية الصداؽ تجب عند الدخكؿ(.)2

فأجابوا عنو:

بأنو ال حجة لو في اآلية؛ ألف فييا إيجاب المتعة في الطالؽ ال في المكت ،كقد ألحقكا المكت

بالطالؽ فال يجكز ذلؾ؛ ألنو ال بد ليـ مف دليل(.)3

كأف اآلية الكريمة ال تدؿ عمى نفي الصداؽ ،كانما تدؿ عمى صحة النكاح مف غير التسمية لمصداؽ؛

ألف القصد مف النكاح العشرة كاالستمتاع ،فصح النكاح مف غير ذكره كالنفقة(.)4

َف ِبنتا لِعبيِد َ ِ
ُميا ابن ُة َزيِد ب ِف اْلخ َ
ِ
ِ
ط ِ
اب َك َان ْت تَ ْح َت
َ
ّللا ْب ِف ُع َم َر َكأ ُّ َ ْ َ ْ ْ
 _2كأما استدالليـ بحديث َمالؾ عف َنافع ،أ َ ْ ً ُ َ ْ
اب ٍف لِعبِد َ ِ
اؿ ْاب ُف ُع َم َرَ :ل ْي َس َل َيا
ُم َيا تَ ْ
ام ْت أ ُّ
ّللا ْب ِف ُع َم َر َف َم َ
ْ َْ
ص َداَق َيا؟ َفَق َ
طُم ُب َ
ص َداًقاَ ،فَق َ
اتَ ،كَل ْـ ُي َس ِّـ َل َيا َ
ٍ
ِ
صداؽ كَلك َكاف َليا صداؽ َلـ ُنم ِس ْكو كَلـ َن ْ ِ
َف ال
ضى أ ْ
ظم ْم َياَ ،كأ ََب ْت أ ْ
َف تَْق َب َل َذل َؾ َف َج َعُمكا َب ْي َن ُي ْـ َزْي َد ْب َف ثَاِبت َفَق َ
ََ َْ َ َ ََ ْ ْ َُ ْ
اث"(.)5
اؽ َل َياَ ،كَل َيا اْل ِم َير ُ
ص َد َ
َ
كأنو دؿ عمى أف مكت أحد الزكجيف قبل فرض الصداؽ في نكاح التفكيض ،ال يكجب المير ،كلك

أكجب المير لـ يمسكو عبد هللا عمى عممو كدينو كفضمو ،كلـ يرض بظمـ أحد فكيف بظمـ ابنة أخيو(.)6
فأجابوا عنو:

بأف الذيف قالكا ليس ليا صداؽ ىـ عمي كزيد كابف عمر _ رضي هللا عنيـ _ ،كقكليـ مخالف
ع ِب ْن ِت ك ٍ
اشق لمف
لقضاء النبي _ ملسو هيلع هللا ىلص _ فمقد ثبت عف النبي _ ملسو هيلع هللا ىلص _ أنو قضى بمير المثل في حديث َب ْرَك َ
مات زكجيا كلـ يدخل بيا كلـ يسـ ليا صداؽ ،فال حجة في قكؿ أحد دكف النبي _ ملسو هيلع هللا ىلص _(.)7
 _4كأما استدالليـ بالقياس "أنو فراؽ مفكضة قبل فرض كاصابة ،فمـ يستحق بو مير كالطالؽ؛ كألف المكت

سبب يقع بو الفرقة ،فمـ يجب بو المير ،كالرضاع كالردة؛ كألف مف لـ ينتصف صداقيا بالطالؽ لـ يستفد

))1

مف اآلية  236مف سكرة البقرة.

))3

انظر :الكاساني :بدائع الصنائع (.)295 /2

))2

))4

ابف رشد :المقدمات المميدات (.)478 /1
انظر :بياء الديف المقدسي :العدة شرح العمدة (.)425

))5

سبق تخرجو ص.49

))7

انظر :الماكرؼ :الحاكؼ الكبير (.)479 /9

))6
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بالمكت جميع الصداؽ كالمبرئة لزكجيا مف صداقيا ،كألف كل ما لـ ينتصف بالطالؽ لـ يتكمل بالمكت،

كالزيادة عمى مير المثل"(.)1
فأجابوا عنو:

بأف المكت معنى يكمل بو الصداؽ ،فكمل بو مير المثل لممفكضة ،كالدخكؿ .كقياس المكت عمى
الطالؽ غير صحيح ،فإف المكت يتـ بو النكاح فيكمل بو الصداؽ ،كالطالؽ يقطعو كيزيمو قبل إتمامو ،كلذلؾ
كجبت العدة بالمكت قبل الدخكؿ ،ككمل الصداؽ بالمكت ،كلـ يكمل بالطالؽ(.)2

ثامناً_ الرأي الراجح:

بعد عرض مذاىب الفقياء كأدلتيـ كمناقشتيا يظير لمباحث رجحاف أصحاب المذىب األكؿ كىـ أبك

حنيفة ،كأحمد كالشافعي في قكؿ ،القائل :إنو إذا مات عنيا زكجيا قبل الدخكؿ كلـ يسـ ليا صداقاً بأف ليا

مير المثل.

مسوغات الرأي الراجح:
 -1لقكة أدلة المذىب األكؿ.

 -2ضعف أدلة المذىب الثاني.

 -3إف أصحاب المذىب األكؿ استدلكا بالنص كىك قكؿ النبي _ ملسو هيلع هللا ىلص _ بخالؼ أصحاب المذىب الثاني
الذيف استدلكا بأقكاؿ الصحابة فال يقكػ دليميـ أماـ النص.

 -4إف أصحاب المذىب الثاني استدلكا بالقياس في ظل كجكد النص.

))1
))2

الماكردؼ :الحاكؼ الكبير (.)480 /9
انظر :ابف قدامة :المغني ( ،)247- 246 /7أبك الفرج :الشرح الكبير عمى متف المقنع (.)88 /8
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المطمب الثاني
حديث الباب:

المسألة الثانية :أقل الصداؽ

َ
ِ
يلَ ،ع ْف أ ََنس ْب ِف َمالِ ٍؾ ،أ َ
الر ْح َم ِف ْب َف
َف َع ْب َد َ
أْ
َخ َب َرَنا َمالؾَ ،حَدثََنا ُح َم ْيد الط ِك ُ
ِ
ِ
ِ
اؿ:
صْف َرٍة َفأ ْ
اؿَ « :ك ْـ ُسْق َت إَل ْي َيا»؟ َق َ
ص ِارَ ،ق َ
َخ َب َرهُ أََن ُو " تَ َزَك َج ْ
ام َأرًَة م َف األ َْن َ
َك َعَم ْيو أَثَُر ُ
«أ َْكلِ ْـ َكَل ْك ِب َش ٍاة» "(.)1
أوالً_ صورة المسألة:
رجل فقير كيريد أف يتزكج فما ىك أقل المير لو؟

ٍ
اء ِإَلى الَنِب ِي ملسو هيلع هللا ىلص
َع ْكؼ َج َ
ّ
ٍ ِ
ٍ
اؿ:
َكْزُف َن َكاة م ْف َذ َىبَ ،ق َ

ثانياً_ تحرير محل النزاع:

أجمع الفقياء عمى أنو ال يجكز ألحد كطء في نكاح بغير صداؽ.
ِ ِ
ِ
كاتََفقكا أيضاً َعَمى أ َ
الص َح ِةَ ،كأَنَ ُو َال َي ُج ُكز التََكا ُط ُؤ َعَمى تَْرِك ِو؛ لَِق ْكلِ ِو تَ َعاَلىَ ﴿ :وآَتُوا
َف المير َش ْرط م ْف ُش ُركط ّ
النِّساء ص ُدقَاِتِِ َّن ِ ِْنلَةً﴾( ،)2كَقكلو تَعاَلى﴿ :فَانْ ِ
وى َّن ِبِِ ْذ ِن أ َْىلِ ِ
ن﴾(.)3
ُج
أ
ن
وى
ت
آ
و
ن
ه
ح
ك
َ
ورُى َّ
َّ
َّ
ُ
ْ َ
ُ
ُ
ََ َ
ُ
ُ
َ
َ
ِ
اخ َتَمُفكا ِفي أََقِّم ِو"(.)4
كاتََفُقكا أيضا َعَمى أََن ُو َل ْي َس أل َْكثَ ِرِه َحدَ .ك ْ

ثالثاً_ مذاىب الفقياء:

اختمف الفقياء بالنسبة إلى أقل المير لممرأة عمى مذىبيف:

المذىب االوؿ :ذىب اإلماـ الشافعي(،)5كاإلماـ أحمد(،)6إلى أنو ليس ألقمو حد ،ككل ما جاز أف يككف ثمنا
كقيمة لشيء جاز أف يككف صداقاً.

()8

المذىب الثاني :ذىب اإلماـ أبك حنيفة( ،)7كاإلماـ مالؾ
))1
))2

إلى كجكب تحديد ألقمو.

مالؾ :المكطأ بركاية دمحم ( /176حديث رقـ .)525
مف اآلية  4مف سكرة النساء.

))3

مف اآلية  25مف سكرة النساء.

))5

الشافعي :األـ ( ،)235 /7العمراني :البياف ( ،)369 /9الركياني :بحر المذىب (.)384 /9

))4

))6
))7
))8

ابف رشد الحفيد :بداية المجتيد ( ،)45 /3ابف القطاف :اإلقناع في مسائل اإلجماع (.)21 /2

السيكطي :مطالب أكلي النيى ( ،)157 /5ابف ضكياف :منار السبيل ( ،)187 /2ابف مفمح :المبدع (.)192 /6
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كاإلكميل (.)186 /5
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فقاؿ أبك حنيفة :عشرة دراىـ أقمو ،كقاؿ مالؾ :أقمو ربع دينار مف الذىب أك ثالثة دراىـ كيالً مف فضة ،أك ما

ساكػ الدراىـ.

رابعاً_ اختيار اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني:

جاء اختياره مكافقاً لإلماـ أبي حنيفة كما ىك
َقاؿ مح َمد" :كبِي َذا نأْخ ُذ ،أَدنى اْلمير ع َشرة در ِ
اى َـ
َ َ َ ُ َْ
َ ْ ُ َ َُ َ َ
َ َُ
ِ ()1
ُفَق َيائ َنا" .

مفصل في القكؿ الثاني ،ككما يفيـ مف قكلو:
طع ِف ِ
يو اْل َيُدَ ،ك ُى َك َق ْك ُؿ أَِبي َحِن َيف َةَ ،كاْل َعا َم ِة ِم ْف
َما تُْق َ ُ

خامساً_ سبب االختالؼ:

كسبب اختالفيـ في التقدير سبباف:

أحدىما :تردده بيف أف يككف عكضاً مف األعكاض يعتبر فيو التراضي بالقميل كاف أك بالكثير ،كالحاؿ في
البيكعات ،كبيف أف يككف عبادة فيككف مؤقتاً .كذلؾ أنو مف جية أنو يممؾ بو عمى المرأة منافعيا عمى الدكاـ
يشبو العكض ،كمف جية أنو ال يجكز التراضي عمى إسقاطو يشبو العبادة.

والسبب اآلخر :معارضة ىذا القياس فالمقتضي التحديد لمفيكـ األثر الذؼ ال يقتضي التحديد.
أما القياس الذؼ يقتضي التحديد فيك كما قمنا :إنو عبادة ،كالعبادات مؤقتة .كأما األثر الذؼ يقتضي

مفيكمو عدـ التحديد فحديث سيل بف سعد الساعدؼ المتفق عمى صحتو ،عندما قاؿ _ ملسو هيلع هللا ىلص _التمس خاتماً

مف حديد فمـ يجد.

كىذا االستدالؿ بيف كما ترػ مع أف القياس الذؼ اعتمده القائمكف بالتحديد ليس تسمـ مقدماتو(.)2

سادساً_ أدلة المذاىب:

أدلة المذىب األوؿ :استدؿ أصحاب المذىب األكؿ القائل :إنو ليس ألقل الصداؽ حد ،ككل ما جاز أف
يككف ثمناً كقيمة لشيء جاز أف يككف صداقا ،كىما اإلماـ الشافعي كاإلماـ أحمد بالكتاب كالسنة.

أوالً_ الكتاب:
ّللاِ تَ َعاَلى:
َق ْك ُؿ َ

ضتُ ْم﴾
فَ َر ْ

()3

ِ
ِ
ف َما
وى َّن َوقَ ْد فَ َر ْ
ضتُ ْم ََلُ َّن فَ ِر َ
ص ُ
يضةً فَن ْ
وى َّن م ْن قَ ْب ِل أَ ْن ََتَ ُّس ُ
﴿وإِ ْن طَلَّ ْقتُ ُم ُ
َ

وجو الداللة :أف الصداؽ في اآلية لـ يحدد فكاف عمى عمكمو ،فيدخل فيو القميل كالكثير(.)4

))1

مالؾ :المكطأ بركاية دمحم (.)176

))2

انظر :ابف رشد الحفيد :بداية المجتيد (.)46 -45 /3

))4

انظر :ابف قدامة :المغني ( ،)211 /7الماكردؼ :الحاكؼ الكبير ()398 /9
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ثانياً_ السنة:
ّللاِ
الرحم ِف بف عك ٍ
س ب ِف مالِ ٍؾ _ ر ِ
ؼ ،جاء ِإَلى رس ِ
ِ
ّللاُ َع ْن ُي َما _ :أ َ
كؿ َ
ضي َ
َف َع ْب َد َ ْ َ ْ َ َ ْ
َُ
َ -1ع ْف أ ََن ْ َ
َ َ
َ َ
أَثَر صْف ٍرةَ ،فسأََلو رسكؿ َ ِ
ِ
اؿَ « :ك ْـ ُسْق َت
ّللا _ ملسو هيلع هللا ىلص _َ ،فأ ْ
ص ِارَ ،ق َ
ُ ُ َ َ ُ َُ ُ
َخ َب َرهُ أََن ُو تَ َزَك َج ْ
ام َأرًَة م َف األ َْن َ
ٍ ()1
ٍ ِ
ٍ
كؿ _ ملسو هيلع هللا ىلص _« :أ َْكلِ ْـ َكَل ْك ِب َشاة» .
اؿ َرُس ُ
ِزَن َة َن َكاة م ْف َذ َىبَ ،ق َ

_ ملسو هيلع هللا ىلص _ َكِب ِو

ِ
اؿ:
إَل ْي َيا؟» َق َ

وجو الداللة:

ثمنا أك أجرة  ..يجكز أف يجعل صداًقا"( ،)2كأف كزف
"أف كل ما يجكز أف يجعل عكضاً في البيع ً
النكاة مف ذىب ُق ِّك َم ْت بخمسة دراىـ(.)3
ٍ
َف ام أرَة عرضت نْفسيا عَمى النَِب ِي _ ملسو هيلع هللا ىلص _َ ،فَقاؿ َلو رجل :يا رسكؿ َ ِ ِ ِ
ِ
ييا،
َ -2ع ْف َس ْيل ْب ِف َس ْعد ،أ َ ْ َ ً َ َ َ ْ َ َ َ َ
َ ُ َُ َ َُ َ
ّللا َزّك ْجن َ
ّ
ِِ
ِ
اؿ« :ا ْذ َى ْب َفاْلتَ ِم ْس َكَل ْك َخاتَ ًما ِم ْف َحِد ٍيد»(.)4
اؿَ :ما ع ْندؼ َش ْيءَ ،ق َ
اؿَ « :ما ع ْن َد َؾ؟» َق َ
َفَق َ
وجو الداللة:

أف الحديد أقل المعادف قيمة ،فدؿ عمى جكاز القميل مف المير(.)5

اؿ
َ -3ق َ
اْل َع َالِئ ُق؟

َف رسكؿ َ ِ
ٍِ
َ ِِ ِ
ِ ِ
اؿ« :أَُّدكا اْل َع َالِئ َق(َ ،»)6فَقاُلكاَ :ك َما
ّللا _ ملسو هيلع هللا ىلص _ َق َ
الشافع ُّي في ِرَك َاية أَبي َسعيدَ :كَبَم َغ َنا أ َ َ ُ َ
اضى ِب ِو ْاألَ ْىمُك َف»(.)7
اؿَ « :ما تَ َر َ
َق َ

وجو الداللة" :ليس لمصداؽ حد في القمة كال في الكثرة ،بل كل ما جاز أف يككف ثمناً مف عيف أك منفعة جاز

جعمو صداقاً"(.)8

))1

متفق عميو ،أخرجو البخارؼ في صحيحو :كتاب النكاح ،باب الصفرة لممتزكج ( /21/7حديث رقـ  ،)515كمسمـ في
صحيحو :كتاب النكاح ،باب الصداؽ ،كجكاز ككنو تعميـ قرآف ،كخاتـ حديد ،كغير ذلؾ مف قميل ككثير /1040/2( :حديث
رقـ  ،)1427كالمفع لمبخارؼ.

))2

الدميرؼ :النجـ الكىاج (.)297 /7

))4

متفق عميو :أخرجو البخارؼ في صحيحو :كتاب النكاح ،باب عرض المرأة نفسيا عمى الرجل الصالح (/13 /7

))3

انظر :ابف حجر :فتح البارؼ (.)234 /9

حديث رقـ  ،)5121كمسمـ في صحيحو :كتاب النكاح ،باب الصداؽ ،كجكاز ككنو تعميـ قرآف ،كخاتـ حديد ،كغير ذلؾ مف
))5
))6
))7
))8

قميل ككثير /1040/2( :حديث رقـ  ،)1425كالمفع لمبخارؼ.

انظر :الماكردؼ :الحاكؼ الكبير (.)398 /9
ِ
الميكر .ابف األثير :النياية في غريب الحديث كاألثر (.)289 /3
َ
الع َال ئقُ :
أخرجو البييقي في معرفة السنف كاآلثار ،كتاب النكاح ،ما يجكز أف يككف مي اًر ،) 14242 /213 /10( :اسناده صحيح.
الحصني :كفاية األخيار (.)370
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 _4عف جاِب ٍرَ ،قاؿَ :قاؿ رسكؿ َ ِ
َ ِ ِ
طى ِفي ِن َك ٍ ِ
اؿِ « :م ْف َد ِق ٍ
يق
َع َ
ّللا _ ملسو هيلع هللا ىلص _َ « :م ْف أ ْ
َْ َ
استَ َح َل»َ .ق َ
َ َ َُ ُ
اح م ْل َء َكف ْيو َفَقد ْ
طى ِفي ص َد ٍ
اؿ ْاب ُف ِس َن ٍ
ط َعا ٍـ أ َْك َس ِك ٍ
اؿُ« :ب ًّار أ َْك تَ ْم ًار أ َْك َس ِكيًقا أ َْك َد ِقيًقا َفَقِد
َع َ
أ َْك َ
افَ :م ْف أ ْ
اؽ َكَق َ
يق»َ ،كَق َ
َ
()1
استحل»
وجو الداللة :أنو "يدخل فيو القميل كالكثير .كألنو بدؿ منفعتيا ،فجاز ما تراضيا عميو"(.)2

أدلة المذىب الثاني :استدؿ أصحاب المذىب الثاني القائل بكجكب تحديد ألقل الصداؽ ،كىـ اإلماـ أبك
حنيفة كاإلماـ مالؾ ،بالكتاب كالسنة كالقياس.

أوالً_ الكتاب:

﴿وأ ُِح َّل لَ ُك ْم َما َوَراءَ ذَلِ ُك ْم أَ ْن تَْب تَ غُوا ِِب َْم َوالِ ُك ْم﴾
َق ْكلو تَ َعاَلىَ :

()3

وجو الداللة :أنو "شرط _ سبحانو كتعالى _ أف يككف المير ماالً"( ،)4فال يحل دكنو ،كالمذككر في اآلية

مطمق الماؿ فكاف مجمالً(.)5

ثانياً_ السنة:
ّللاِ َ ،قاؿَ :قاؿ رسكؿ َ ِ
ِ
ِ
النس ِ َ
اء َ ،كَال ُي َزِّك ُج ُي َف ِإ َال
• َع ْف َجاِب ِر ْب ِف َع ْبِد َ
َ َُ ُ
َ
اء إال ْاأل َْكَف َ
ّللا _ ملسو هيلع هللا ىلص _َ « :ال تَ ْنك ُحكا ّ َ َ
ْاألَكلِياء  ،كَال مير دكف ع َش ِرة در ِ
اى َـ»(.)6
ْ َ ُ َ َ َْ ُ َ َ َ ََ
()7
وجو الداللة :دؿ الحديث داللة ظاىرة عمى أف فيو تصريح بأنو ال مير دكف عشرة دراىـ .
ثالثاً_ األثر:
ضي هللا عنو _ َقاؿ " :أَدنى ما يستَح ُّل ِب ِو اْلَفرج ع َشرة در ِ
ِ
ِ
اى َـ "(.)8
• َع ْف َعم ٍّي _ َر َ ُ َ ْ ُ
ْ ُ َ َُ َ َ
َْ َ ُْ َ
َ
))1

))2
))3

أخرجو الدارقطني في سننو ،كتاب النكاح ،باب المير /355 /4( :حديث رقـ  ،)3595إسناده ضعيف .ابف حجر :لساف
الميزاف (.)199/08
ابف قدامة :المغني (.)211 /7
مف اآلية  24مف سكرة النساء.

))4

الكاساني :بدائع الصنائع (.)276 /2

))6

أخرجو الدارقطني في سننو ،كتاب النكاح ،باب المير /358 /4( :حديث رقـ  .)3601ضعيف جداً ،ألف فيو مبشر بف

))5

انظر :ابف مكدكد :اإلختيار لتعميل المختار (.)101 /3
عبيد ،كىك متركؾ الحديث ،كرماه أحمد بالكضع .انظر :ابف حجر :تقريب التيذيب ( ،)519/1الجامع لعمكـ اإلماـ أحمد

))7
))8

(.)99 /19

انظر :العظيـ آبادؼ :عكف المعبكد كحاشية ابف القيـ (.)100 /6

أخرجو البييقي في السنف الكبرػ ،كتاب الصداؽ ،باب ما يجكز أف يككف ميرا /393 /7( :حديث رقـ .) 14385
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وجو الداللة :دؿ عمى أف ألقل المير حد كىك عشرة دراىـ.

رابعاً_ القياس:

أنيـ جعمكا حد أقل الصداؽ اعتبا اًر بأقل ما تقطع فيو يد السارؽ فقاسكا الصداؽ عمى اليد استدالالً

بنصاب السرقة(.)1

سابعاً_ مناقشة أدلو المذاىب:

مناقشة أدلة المذىب األوؿ :القائل :إنو ليس ألقل الصداؽ حد ،ككل ما جاز أف يككف ثمناً كقيمة لشيء
جاز أف يككف صداقاً.

 -1أما استدالليـ ِبَقك ِؿ َّللاِ تَعاَلى﴿ :وإِ ْن طَلَّ ْقتُم ِ
يضةً
وى َّن َوقَ ْد فَ َر ْ
ضتُ ْم ََلُ َّن فَ ِر َ
َ
وى َّن م ْن قَ ْب ِل أَ ْن ََتَ ُّس ُ
ُ ُ
ْ
َ
ِ
ضتُم﴾(.)2
ص ُ
فَن ْ
ف َما فَ َر ْ ْ

وأف الصداؽ في اآلية لـ يحدد فكاف عمى عمكمو ،مف قميل أك كثير(.)3

فأجابوا عنو :بأنو ال مير أقل مف عشرة دراىـ كنصف المسمى خمسة دراىـ(.)4
الرحم ِف بف عك ٍ
س ب ِف مالِ ٍؾ _ ر ِ
ؼ ،جاء ِإَلى رس ِ
ِ
ّللاُ َع ْن ُي َما _ :أ َ
كؿ
ضي َ
َف َع ْب َد َ ْ َ ْ َ َ ْ
َُ
 -2كأما استدالليـ بحديث أ ََن ْ َ
َ َ
َ َ
ّللاِ _ ملسو هيلع هللا ىلص _ كِب ِو أَثَر صْف ٍرةَ ،فسأََلو رسكؿ َ ِ
ِ
اؿَ « :ك ْـ
َ
ّللا _ ملسو هيلع هللا ىلص _َ ،فأ ْ
ص ِارَ ،ق َ
ُ ُ َ َ ُ َُ ُ
َخ َب َرهُ أََن ُو تَ َزَك َج ْ
َ
ام َأرًَة م َف األ َْن َ
ٍ ِ
ٍ
ِ
ّللاِ _ ملسو هيلع هللا ىلص _« :أ َْكلِ ْـ َكَل ْك ِب َش ٍاة»(.)5
كؿ َ
اؿ َرُس ُ
اؿِ :زَن َة َن َكاة م ْف َذ َىبَ ،ق َ
ُسْق َت إَل ْي َيا؟» َق َ

ثمنا أك أجرة ..يجكز أف يجعل صداًقا"( ،)6كأف كزف النكاة مف
"كأف كل ما يجكز أف يجعل
عكضا في البيع ً
ً
ذىب ُق ِّك َم ْت بخمسة دراىـ(.)7
فأجابوا عنو:
بأف المقكـ كىك النكاة غير معمكـ فقد تككف مثل كزف دينار كقد تككف أكثر في العادة فال يصمح أف ُيجعل

حجة حتى ُيعمـ(.)8

))1

انظر :ابف رشد :المقدمات المميدات ( ،)469/1العيني :البناية شرح اليداية( ،)132/5ابف نجيـ :البحر الرائق(.)152/3

))2

مف اآلية  237مف سكرة البقرة.

))4

انظر :الزيمعي :تبييف الحقائق ( ،)139 /2انظر :داماد أفندؼ :مجمع األنير (.)346 /1

))3

))5

انظر :الماكردؼ :الحاكؼ الكبير (.)398 /9
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))6

الدميرؼ :النجـ الكىاج (.)297 /7

))8

انظر :الكاساني :بدائع الصنائع (.)276 /2

))7

انظر :ابف حجر :فتح البارؼ (.)234 /9
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ِ
 -3كأما استدالليـ بحديث َس ْي ِل ْب ِف َس ْعٍد ،أ َ
اؿ َل ُو َرُجلَ :يا
ام َأرًَة َع َر َ
ض ْت َنْف َس َيا َعَمى الَنب ِّي _ ملسو هيلع هللا ىلص _َ ،فَق َ
َف ْ
ِِ
ِ
رسكؿ َ ِ ِ ِ
اؿ« :ا ْذ َى ْب َفاْلتَ ِم ْس َكَل ْك َخاتَ ًما ِم ْف
اؿَ :ما ع ْندؼ َش ْيءَ ،ق َ
اؿَ « :ما ع ْن َد َؾ؟» َق َ
يياَ ،فَق َ
َُ َ
ّللا َزّك ْجن َ
ِ ٍ ()1
َحديد» .
كأف الحديد أقل المعادف قيمة ،فدؿ عمى جكاز القميل مف المير (.)2

فأجابوا عنو:

"فما فيو داللة عمى أف القرآف جعمو مي اًر ،كليذا لـ يشترط أف يعمميا كانما قاؿ :بما معؾ أؼ بسبب
()3

ما معؾ مف القرآف"

.

َف رسكؿ َ ِ
ٍِ
َ ِِ ِ
ِ ِ
اؿ« :أَُّدكا اْل َع َالِئ َق»،
ّللا _ ملسو هيلع هللا ىلص _ َق َ
 -4كأما استدالليـ بحديث الشافع ُّي في ِرَك َاية أَبي َسعيدَ :كَبَم َغ َنا أ َ َ ُ َ
ِ
ِ
َىمُك َف»(.)4
اضى ِبو ْاأل ْ
اؿَ « :ما تَ َر َ
َفَقاُلكاَ :ك َما اْل َع َالئ ُق؟ َق َ
كأنو "ليس لمصداؽ حد في القمة كال في الكثرة بل كل ما جاز أف يككف ثمنا مف عيف أك منفعة جاز

جعمو صداقا"(.)5
فأجابوا عنو:

بأف "إطالؽ العالئق ال يتناكؿ الشيء اليسير ،كانما يتناكؿ الكثير في العادة ،ككذلؾ تراضي األىل

في العادة ال يقع باليسير فكجب حمل المفع عمى المعتاد"(.)6

 -5عف جاِب ٍر َ ،قاؿَ :قاؿ رسكؿ َ ِ
َ ِ ِ
طى ِفي ِن َك ٍ ِ
اؿِ « :م ْف
َع َ
ّللا _ ملسو هيلع هللا ىلص _َ « :م ْف أ ْ
َْ َ
استَ َح َل»َ .ق َ
َ َُ ُ
َ
اح م ْل َء َكف ْيو َفَقد ْ
ِ
طى ِفي ص َد ٍ
اؿ ْاب ُف س َن ٍ
ط َعا ٍـ أ َْك َس ِك ٍ
َد ِق ٍ
اؿُ« :ب ًّار أ َْك تَ ْم ًار أ َْك َس ِكيًقا أ َْك َد ِقيًقا
َع َ
يق أ َْك َ
افَ :م ْف أ ْ
اؽ َكَق َ
يق» َ ،كَق َ
َ
()7
ِ
استَ َح َل»
َفَقد ْ
كأنو "يدخل فيو القميل كالكثير .كألنو بدؿ منفعتيا ،فجاز ما تراضيا عميو"(.)8

))1
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))3

الزيمعي :تبييف الحقائق (.)138 /2

))2

انظر :الماكردؼ :الحاكؼ الكبير (.)398 /9

))4

سبق تخريجو ص.55

))5

الحصني :كفاية األخيار (.)370

))6

القدكرؼ :التجريد (.)4618 /9

))8

ابف قدامة :المغني (.)211 /7

))7
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فأجابوا عنو:
"بأف الحديث فيو إثبات االستحالؿ ،إذا ذكر فيو ماؿ قميل ال تبمغ قيمتو عشرة ،كعندنا االستحالؿ

صحيح ثابت؛ ألف النكاح صحيح ثابت أال ترػ أنو يصح مف غير تسمية شيء أصالً؟  ،فعند تسمية ماؿ
قميل أكلى إال أف المسمى إذا كاف دكف العشرة تكمل عشرة ،كليس في الحديث نفي الزيادة عمى القدر"(.)1

كأف حديث جابر منسكخ كال يجكز قياس النكاح عميو كألف في إسناده مكسى بف مسمـ كىك

ضعيف(.)2

مناقشة أدلة المذىب الثاني :القائل بكجكب تحديد ألقل الصداؽ ،كىما اإلماماف أبك حنيفة كمالؾ.
ِ
﴿وأ ُِح َّل لَ ُك ْم َما َوَراءَ ذَلِ ُك ْم أَ ْن تَْب تَ غُوا ِِب َْم َوالِ ُك ْم﴾
 -1أما استدالليـ ِبَق ْك ِؿ َّللا تَ َعاَلىَ :

()3

وأنو "شرط _ سبحانو كتعالى _ أف يككف المير ماالً"( ،)4فال يحل دكنو ،كالمذككر في اآلية مطمق الماؿ

فكاف مجمالً(.)5

فأجابوا عنو :مف وجييف:

"أحدىا :أف ظاىرىا متركؾ باإلجماع؛ ألنو لك نكحيا بغير مير حمت.

واآلخر :أف ما دكف العشرة ماؿ .أال تراه لك قاؿ :لو عمي ماؿ ثـ بيف درىماً أك دانقاً
عمى جكازه في المير"(.)7

()6

قبل منو ،فدلت اآلية

ّللاِ َ ،قاؿَ :قاؿ رسكؿ َ ِ
ِ
ِ
النس ِ َ
اء ،
 -2كأما استدالليـ بحديث َجاِب ِر ْب ِف َع ْبِد َ
َ َ َُ ُ
اء إال ْاأل َْكَف َ
ّللا _ ملسو هيلع هللا ىلص _َ « :ال تَ ْنك ُحكا ّ َ َ
كَال يزِكجي َف ِإ َال ْاألَكلِياء  ،كَال مير دكف ع َشرِة در ِ
اى َـ»(.)8
ْ َ ُ َ َ َْ ُ َ َ َ ََ
َ َُ ّ ُ ُ
كأف الحديث دؿ دالل ًة ظاىرة عمى أف فيو تصريح بأنو ال مير دكف عشرة دراىـ(.)9

))1

الكاساني :بدائع الصنائع (.)276 /2

))2

انظر :الزيمعي :تبييف الحقائق ( ،)138-137 /2ابف حجر :لساف الميزاف (.)199/08

))4

الكاساني :بدائع الصنائع (.)276 /2

))7

الماكردؼ :الحاكؼ الكبير (.)399 /9

))9

انظر :العظيـ آبادؼ :عكف المعبكد كحاشية ابف القيـ (.)100 /6

))3

مف اآلية  24مف سكرة النساء.

) )5انظر :ابف مكدكد :االختيار لتعميل المختار (.)101 /3
))6
الداَنق :ىك سدس ِ
الد َين ِار َكا ِّلد ْرَى ِـ .ابف األثير :النياية في غريب الحديث كاألثر ( ،)137 /2ابف منظكر :لساف العرب
َّ ُ ُ َ ُ ُ ُ ّ
(.)105 /10
))8
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فأجابوا عنو :مف وجييف:

أحدىما :أف حديثيـ غير صحيح ،ركاه مبشر بف عبيد كىك ضعيف عف الحجاج بف أرطأة كىك مدلس .كقد
ركينا عف جابر خالفو مف طريق ثابت ًة(.)1

"والجواب الثاني :أنو يستعمل إف صح ،في امرأة بعينيا كاف مير مثميا عشرة فحكـ ليا فيو بالعشرة"(.)2
 -3كأما استدالليـ بالقياس بأنيـ جعمكا حد أقل الصداؽ اعتبا ار بأقل ما تقطع فيو يد السارؽ فقاسكا الصداؽ
عمى اليد استدالال بنصاب السرقة(.)3

فأجابوا عنو:

أف عقد النكاح ال يختص باستباحة عضك بل يستباح بو جميع البدف ،كالقطع إتالؼ عضك دكف

استباحتو ،كىك عقكبة كحد ،فبطل التعميل بما قالكه ،ثـ المعنى في قطع السرقة أنو عف فعل كالجنايات ،فجاز

أف يككف مقد اًر كسائر الجنايات كالمير عكض في عقد مراضاة فمـ يتقدر كسائر المعاكضات فقياسو عمى
األعكاض أكلى(.)4

ثامناً_ الرأي الراجح:

بعد عرض مذاىب الفقياء كأدلتيـ كمناقشتيا يظير لمباحث رجحاف المذىب الثاني كىـ األحناؼ

كالمالكية القائل بكجكب تحديد ألقل الصداؽ.
مسوغات الرأي الراجح:
 -1لقكة أدلة المذىب الثاني.

 -2إف كزف النكاة مف ذىب مختمف فييا بيف العمماء.

 -3إف القكؿ في السنة مقدـ عمى الفعل كفعل النبي _ ملسو هيلع هللا ىلص _ كاف عمى اْل ُم َع َج ِل في المير.
 -4إف المرأة ليا قيمتيا كمكانتيا في المجتمع كأف المير حق مف حقكقيا تحفع بو مستقبميا.

))1

انظر :ابف قدامة :المغني ( ،)211 /7ابف حجر :تقريب التيذيب ( ،)519 /1الجامع لعمكـ اإلماـ أحمد (.)99 /19

))3

انظر :ابف رشد :المقدمات المميدات( ،)469/1العيني :البناية شرح اليداية( ،)132/5ابف نجيـ :البحر الرائق(.)152/3

))2

الماكردؼ :الحاكؼ الكبير (.)399 /9

))4

انظر :الماكردؼ :الحاكؼ الكبير ( ،)400 /9ابف قدامة :المغني (.)211 /7
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المطمب الثالث
المسألة الثالثة :أثر الخموة الصحيحة عمى المير
حديث الباب:

ِ
َخبرَنا ْاب ُف ِشي ٍ
ابَ ،ع ْف َزْيِد ْب ِف ثَاِب ٍتَ ،قاؿِ« :إ َذا َد َخل َ ِ
كر
ام َأرَِت ِوَ ،كأ ُْرِخ َي ِت ُّ
"أ ْ
الستُ ُ
َخ َب َرَنا َمالؾ ،أ ْ َ َ
َ
َ
الرُج ُل ب ْ
َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ؾ ْب ُف أََن ٍ
س:
َفَق ْد َك َج َب َ
اؿ ُم َح َمدَ :كبِ َي َذا َنأ ُ
اؿ َمال ُ
الص َد ُ
ْخ ُذَ ،ك ُى َك َق ْك ُؿ أَبي َحن َيف َةَ ،كاْل َعا َمة م ْف ُفَق َيائ َناَ ،كَق َ
اؽ» َ ،ق َ
ِ ِ
ِإف َ َ
ِ
اؽ"(.)1
كؿ ُم ْكثُ َيا َكَي َتَم َذ ُذ ِم ْن َيا َف َي ِج ُب َ
َف َي ُ
ف اْل َم ْي ِر ِإال أ ْ
ْ
الص َد ُ
صُ
ط َ
طمَق َيا َب ْع َد َذل َؾ َل ْـ َي ُك ْف َل َيا إال ن ْ
أوالً_ صورة المسألة:
رجل عقد النكاح عمى امرأة كاختال بيا خمكة صحيحة ثـ بعد ذلؾ أراد أف يطمقيا.
ثانياً_ تحرير محل النزاع:

"اتفق الفقياء عمى أنو إذا طمقيا بعد الدخكؿ بكطء تاـ كجب ليا جميع الصداؽ .كاتفقكا أيضاً عمى

أف الطالؽ إذا كاف قبل الدخكؿ كقبل الخمكة كجب ليا نصف الصداؽ"(. )2

"كاختمفكا ىل مف شرط كجكبو مع الدخكؿ المسيس؟ أك ليس ذلؾ مف شرطو ،بل يجب بالدخكؿ كالخمكة  ،كىك
الذؼ يعنكف بإرخاء الستكر؟"(. )3
ثالثاً_ مذاىب الفقياء:

اختمف الفقياء في ىذه المسألة عمى مذىبيف:

المذىب األوؿ :ذىب اإلماـ الشافعي( ،)4كاإلماـ مالؾ( ،)5إلى أنو ليس ليا مف المير إال نصفو ،كال تأثير
لمخمكة في كماؿ المير.

))1

مالؾ :المكطأ بركاية دمحم ( /178حديث رقـ .)532

))3

ابف رشد الحفيد :بداية المجتيد (.)48 /3

) )2الماكردؼ :الحاكؼ الكبير (.)540 /9
))4

))5

الركياني :بحر المذىب ( ،)515/9المزني :مختصره ( ،)285/8النككؼ :ركضة الطالبيف ( ،)314 /7األسيكطي :جكاىر
العقكد (.)33 /2

القيركاني :النكادر كالزيادات ( ،)478 /4ابف رشد :البياف كالتحصيل ( ،)135 /5ابف رشد :المقدمات المميدات

(.)540 /1
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المذىب الثاني :ذىب اإلماـ أبي حنيفة( ،)1كاإلماـ أحمد( ،)2كاإلماـ الشافعي في قكؿ( ،)3إلى أف الخمكة
كالدخكؿ في كماؿ المير.
رابعاً_ اختيار اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني:

جاء اختياره مكافقاً لإلماـ أبي حنيفة كما ىك مفصل في القكؿ الثاني ،ككما يفيـ مف قكلو
()4

"قاؿ دمحم :كبيذا نأخذ ،كىك قكؿ أبي حنيفة ،كالعامة مف فقيائنا"

.

خامساً_ سبب االختالؼ:

"كسبب اختالفيـ في ذلؾ معارضة حكـ الصحابة _ رضي هللا عنيـ _ في ذلؾ لظاىر الكتاب،

كذلؾ أنو نص هللا _ تبارؾ كتعالى _ في المدخكؿ بيا المنككحة أنو ليس يجكز أف يؤخذ مف صداقيا شيء

ض ُك ْم إِ ََل بَ ْع ٍ
ض﴾
ضى بَ ْع ُ
ف ََتْ ُخ ُذونَوُ َوقَ ْد أَفْ َ
في قكلو تعالىَ ﴿ :وَكْي َ
المسيس أف ليا نصف الصداؽ ،فقاؿ تعالى﴿ :وإِ ْن طَلَّ ْقتُم ِ
ضتُ ْم ََلُ َّن
وى َّن َوقَ ْد فَ َر ْ
وى َّن م ْن قَْب ِل أَ ْن ََتَ ُّس ُ
ُ ُ
َ
فَ ِر ِ
ضتُم﴾( )6كىذا نص كما ترػ في حكـ كل كاحدة مف ىاتيف الحالتيف ،أعني :قبل
َ
ص ُ
يضةً فَن ْ
ف َما فَ َر ْ ْ
()5

كنص في المطمقة قبل

المسيس ،كبعد المسيس .كال كسط بينيما ،فكجب بيذا إيجابا ظاى ار أف الصداؽ ال يجب إال بالمسيس.

كالمسيس ىا ىنا الظاىر مف أمره أنو الجماع ،كقد يحتمل أف يحمل عمى أصمو في المغة كىك المس،

كلعل ىذا ىك الذؼ تأكلت الصحابة"(. )7
سادساً_ أدلة المذاىب:

أدلة المذىب األوؿ :استدؿ أصحاب ىذا المذىب كىما اإلماـ الشافعي ،كاإلماـ مالؾ القائل :إنو ليس ليا مف
المير إال نصفو ،كال تأثير لمخمكة في كماؿ المير بالكتاب كالقياس.

) )1القدكرؼ :التجريد ( ،)4707/9السرخسي :المبسكط ( ،)150/5ابف نجيـ :البحر الرائق (.)162/3
))2
))3
))4

ابف قدامة :المغني ( ،)249/7البيكتي :كشاؼ القناع ( ،)151/5ابف ضكياف :منار السبيل (.)197/2
البغكؼ :التيذيب في فقو اإلماـ الشافعي (.)522/5

مالؾ :المكطأ بركاية دمحم (.)178

))5

مف اآلية  21مف سكرة النساء.

))7

ابف رشد الحفيد :بداية المجتيد (.)49_48 /3

))6

مف اآلية  237مف سكرة البقرة.
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أوالً_ الكتاب:

ضتُم ََل َّن فَ ِر ِ
َقكؿ َّللاِ تَعاَلى﴿ :وإِ ْن طَلَّ ْقتُم ِ
ف َما
َ
ص ُ
َ
ُْ
يضةً فَن ْ
وى َّن َوقَ ْد فَ َر ْ ْ ُ
وى َّن م ْن قَ ْب ِل أَ ْن ََتَ ُّس ُ
ُ ُ
َ
ضتُم﴾(.)1
فَ َر ْ ْ
()2

وجو الداللة :أف المراد بالمسيس الجماع كأنو ليس ليا مف المير إال نصفو

.

ثانياً_ القياس:

"أنو طالؽ قبل اإلصابة فكجب أف ال يكمل بو المير كالطالؽ قبل الخمكة ،كألنيا خمكة خمت عف

اإلصابة فكجب أف ال يكمل بيا المير ،كألف ما ال يكجب الغسل ال يكجب كماؿ المير كالقبمة مف غير خمكة،
()3

كألف الخمكة لما لـ يقـ في حقيا مقاـ اإلصابة لـ يقـ في حقو مقاـ اإلصابة كالنظر" .

"كبياف ذلؾ أنو لك خال بيا لـ يسقط بيا حق اإليالء ،كالعنة ،كألف ما ال يثبت بو حق التسميـ في أحد

جنبي العقد لـ يثبت بو حق التسميـ في الجنبة األخرػ قياساً عمى تسميـ المبيع كالمؤاجر إذا كاف دكف
قبضيما حائل ،كألف لمكطء أحكاما تختص بو مف كجكب الحد كالغسل ،كثبكت اإلحصاف كاإلحالؿ لمزكج

األكؿ كسقكط العنة كحكـ اإليالء ،كافساد العبادة ككجكب الكفارة ،كاستحقاؽ المير في النكاح الفاسد ،ككمالو
في الصحيح ،ككجكب العدة فييما.

فمما انتفى عف الخمكة جميع ىذه األحكاـ سكػ تكميل المير كالعدة انتفى عنيا ىذاف اعتبا اًر بسائر

األحكاـ"(.)4

أدلة المذىب الثاني :استدؿ أصحاب ىذا المذىب كىـ اإلماـ أبك حنيفة ،كاإلماـ أحمد ،كاإلماـ
الشافعي في قكؿ ،القائل :إف الخمكة كالدخكؿ في كماؿ المير بالكتاب ،كالسنة ،كاألثر ،كالقياس.
أوالً_ الكتاب:

استِْب َد َال َزْو ٍج َم َكا َن َزْو ٍج َوآَتَْي تُ ْم إِ ْح َد ُاى َّن قِْنطَ ًارا فَ ََل ََتْ ُخ ُذوا
﴿وإِ ْن أ ََرْد ُُتُ ْ
َق ْكُل ُو َعَز َك َج َلَ :
()6
()5
ِمْنوُ َشْي ئًا أ َََتْ ُخ ُذونَوُ بُ ْهتَ ً ِ ِ
ض ُك ْم إِ ََل بَ ْع ٍ
ض﴾
ضى بَ ْع ُ
ف ََتْ ُخ ُذونَوُ َوقَ ْد أَفْ َ
﴿وَكْي َ
اًن َوإْْثًا ُمبينًا﴾ َ

))1

مف اآلية  237مف سكرة البقرة.

))2

انظر :األندلسي :البحر المحيط (.)534 /2

))4

المرجع نفسو (.)542 /9

))6

مف اآلية  21مف سكرة النساء.

))3

))5

الماكردؼ :الحاكؼ الكبير (.)542 /9

اآلية  20مف سكرة النساء.

63

إف ِْ
اءَ :
اء ُى َك اْل َخْم َكةُ َد َخ َل ِب َيا أ َْك َل ْـ َي ْد ُخ ْل" (.)1
اإل ْف َ
ضَ
َقا َؿ اْلَف َر َ
وجو الداللة:
كعمل َ
أنو نيى تعالى عف أخذ المير ،قبل الخمكةَ ،
بعمة اإلفضاء ،كىي الخمكة؛ َ
ألف اإلفضاء :مشتق مف
الفضاء ،كىك المكاف الخالي فعممنا َ
تقرر المير (.)2
أف الخمكة َ
ثانياً_ السنة:

ّللاِ _ ملسو هيلع هللا ىلص _« :مف َك َش ِ
ظ َر
كؿ َ
َ ع ْف ُم َح َمِد ْب ِف َع ْبِد َ
ام َأرٍَة َكَن َ
َْ
الر ْح َم ِف ْب ِف ثَ ْكَب َ
َ
اؿ َرُس ُ
اؿَ :ق َ
اف َ ،ق َ
ف خ َم َار ْ
اؽ َد َخ َل ِب َيا أ َْك َل ْـ َي ْد ُخ ْل ِب َيا»(.)3
ِإَل ْي َيا َفَق ْد َك َج َب َ
الص َد ُ

وجو الداللة :كىك أف كشف الخمار يراد بو الخمكة الصحيحة(.)4
ثالثاً_ األثر:

َغَم َق َب ًاباَ ،كأ َْر َخى ِس ْت ًار َفَق ْد
اء َ
الر ِاشُدك َف اْل َم ْيِديُّك َف أََن ُو َم ْف أ ْ
َ -1كَرَد َع ْف ُزَرَارَة ْب َف أ َْكَفى أََنو َقاؿَ« :ق َ
ضى اْل ُخَمَف ُ
َك َج َب َعَم ْي ِو اْل َم ْي ُر»(.)5

وجو الداللة" :أف ىذا يدؿ عمى أف مجرد الخمكة الصحيحة يقرر كماؿ المير كالكطء؛ كذلؾ ألف إغالؽ
()6

الباب كارخاء الستر يعتبر خمكة صحيحة" .

ِ ِ
ام ًال ،كاْل ِعَدة َك ِ
الصداؽ َك ِ
ِ ِِ
ِ
امَم ًة»(.)7
َ ُ
اء اْل َع ْج ُز م ْف قَبم ُك ْـ؟ َل َيا َ َ ُ
اؿَ :ق َ
يـ َق َ
اؿ ُع َم ُرَ « :ما َذ ْنُب ُي َف إ ْف َج َ
َ -2ع ْف إ ْب َراى َ
وجو الداللة:
كىذا يدؿ عمى أف صاحب العجز عميو الصداؽ كامالً ،كلذلؾ فإف الخمكة الصحيحة أكلى منو.

))1
))2
))3

الكاساني :بدائع الصنائع (.)292 /2
انظر :النعماني :المباب في عمكـ الكتاب (.)217 /4
أخرجو الدارقطني في سننو ،كتاب النكاح ،باب المير ( /473 /4حديث رقـ  .)3824اسناده ضعيف :ألف فيو عبدهللا بف
لييعة صدكؽ قد اختمط بأخره ،كقاؿ الذىبي ضعيف .انظر :ابف حجر :تقريب التيذيب ( ،)319 /1الذىبي :الكاشف

))4
))5

()590/1

انظر :ابف الممقف :التكضيح لشرح الجامع الصحيح (.)211/25
أخرجو عبد الرزاؽ في مصنفو ،كتاب النكاح ،باب كجكب الصداؽ ( /288 /6حديث رقـ  ،)10875اسناده صحيح ،إال
أف عكؼ بف أبي جميمة اليجرؼ المعركؼ باألعرابي ثقة رمي بالقدر كالتشيع .انظر :الذىبي :سير أعالـ النبالء (،)383

))6
))7

ابف حجر :تقريب التيذيب (.)433/1

انظر :الجعبرؼ :رسكخ األحبار(.)446
أخرجو عبد الرزاؽ في مصنفو ،كتاب النكاح ،باب كجكب الصداؽ ( /288 /6حديث رقـ  ،)10873اسناده صحيح.
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رابعاً_ القياس:

أنو عقد عمى المنافع فيستقر بالتخمية كاإلجارة ،كأنيا سممت المبدؿ إليو ،فيجب ليا البدؿ كالبيع(.)1
سابعا_ مناقشة ادلو المذاىب:

مناقشة أدلة المذىب األوؿ :القائل :إنو ليس ليا مف المير إال نصفو ،كال تأثير لمخمكة في كماؿ المير.

 -1أما استدالليـ بَقك ِؿ َّللاِ تَعاَلى﴿ :وإِ ْن طَلَّ ْقتُم ِ
يضةً
وى َّن َوقَ ْد فَ َر ْ
ضتُ ْم ََلُ َّن فَ ِر َ
َ
وى َّن م ْن قَ ْب ِل أَ ْن ََتَ ُّس ُ
ُ ُ
ْ
َ
ِ
ضتُم﴾(.)2
ص ُ
فَن ْ
ف َما فَ َر ْ ْ
()3

كأف المراد بالمسيس الجماع ،كأنو ليس ليا مف المير إال نصفو

.

فأجابوا عنو:

"اْلم َرُاد ِباْلم ِّ
الس َب ِب إ ْذ اْل َم ُّس ُم َسبَب َع ْف اْل َخْم َكِة َع َاد ًة َكَي ُكك ُف َك َماُل ُو
س اْل َخْم َكةُ إ ْ
ط َالًقا ِال ْس ِـ اْل ُم َسَب ِب َعَمى َ
َ
ُ
ِ ()4
اس ِب ِْ
ض َ ِرة الَن ِ
اع َال ِب ْاآل َية" .
اإل ْج َم ِ
ِباْل ِج َم ِ
اع ِب َح ْ
أنيـ أخذكا بظاىر اآلية كلـ يعتبركا الخمكة.

()5

.

 -2كأما استدالليـ بالقياس "أنو طالؽ قبل اإلصابة فكجب أف ال يكمل بو المير كالطالؽ قبل الخمكة ،كألنيا
خمكة خمت عف اإلصابة فكجب أف ال يكمل بيا المير كألف ما ال يكجب الغسل ال يكجب كماؿ المير كالقبمة
()6

مف غير خمكة ،كألف الخمكة لما لـ يقـ في حقيا مقاـ اإلصابة لـ يقـ في حقو مقاـ اإلصابة كالنظر" .

فأجابوا عنو:

بأف "ظاىر النص يقتضي أف ال يسقط شيء منو بالطالؽ إال أف سقكط النصف بالطالؽ قبل الدخكؿ كقبل

الخمكة في نكاح فيو تسمية كاقامة المتعة مقاـ نصف مير المثل في نكاح ال تسمية فيو ثبت بدليل آخر فبقي
حاؿ ما بعد الخمكة عمى ظاىر النص"(.)7
مناقشة أدلة المذىب الثاني :القائل :إف الخمكة كالدخكؿ في كماؿ المير.

))1
))2

ابف مكدكد :اإلختيار لتعميل المختار (.)103/3
مف اآلية  237مف سكرة البقرة.

))3

انظر :األندلسي :البحر المحيط (.)534 /2

))5

انظر :العثيميف :الشرح الممتع عمى زاد المستقنع (.)327 /13

))7

الكاساني :بدائع الصنائع (.)292 /2

))4

))6

ابف نجيـ :البحر الرائق (.)162 /3

الماكردؼ :الحاكؼ الكبير (.)542 /9
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استِْب َد َال َزْو ٍج َم َكا َن َزْو ٍج َوآَتَْي تُ ْم إِ ْح َد ُاى َّن
﴿وإِ ْن أ ََرْد ُُتُ ْ
 -1أما استدالليـ باآلية بَق ْكُل ُو _ َعَز َك َج َل _َ :
()1
قِْنطَارا فَ ََل ََتْ ُخ ُذوا ِمْنوُ َشْي ئًا أ َََتْ ُخ ُذونَوُ بُ ْهتَ ً ِ ِ
ضى
ف ََتْ ُخ ُذونَوُ َوقَ ْد أَفْ َ
﴿وَكْي َ
ً
اًن َوإْْثًا ُمبينًا﴾ َ
ض ُك ْم إِ ََل بَ ْع ٍ
ض﴾(.)2
بَ ْع ُ
بأنو نيى تعالى عف أخذ المير ،قبل الخمكةَ ،
كعمل بعمَة اإلفضاء ،كىي الخمكة؛ َ
ألف اإلفضاء :مشتق مف

الفضاء ،كىك المكاف الخالي فعممنا َ
تقرر المير(.)3
أف الخمكة َ
إف ِْ
كَقك ِؿ اْلَف َار َءَ :
اء ُى َك اْل َخْم َكةُ َد َخ َل ِب َيا أ َْك َل ْـ َي ْد ُخ ْل" (.)4
اإل ْف َ
ضَ
فأجابوا عنو:

 بأف اْلَف َراء قد خكلف في تفسير اإلفضاء فقاؿ َ
اف كقاؿ ْاب ُف ُقتَْي َب َة ىك اْل ِج َماعُ،
اج ِإَنو اْل َغ َش َي ُ
الزَج ُ
َ
فكاف قكؿ الفراء محجكجا بغيره.
 إف اآلية التي استدلمنا بيا ُمَف ِّس َرة تقضي عمى ىذا المجمل(.)5

اف ،
 -2كأما استدالليـ بحديث ثَ ْكَب َ
اؽ َد َخ َل ِب َيا أ َْك َل ْـ َي ْد ُخ ْل
َك َج َب َ
الص َد ُ
فأجابوا عنو:

ّللاِ _ ملسو هيلع هللا ىلص _« :مف َك َش ِ
ظ َر ِإَل ْي َيا َفَق ْد
كؿ َ
ام َأرٍَة َكَن َ
َْ
َ
اؿ َرُس ُ
اؿَ :ق َ
َق َ
ف خ َم َار ْ
()7
()6
ِبيا»  .كأف كشف الخمار يراد بو الخمكة الصحيحة .
َ

ب أف كشف القناع ال يتعمق بو كماؿ المير عندنا كال عندىـ ،فإف جعمكه كناية في الخمكة كاف جعمو

كناية في الكطء أكلى(.)8

الر ِاشُدك َف اْل َم ْيِديُّك َف أَنَ ُو
اء َ
اء َع ْف ُزَرَارَة ْب َف أ َْكَفى أََنو َقاؿَ« :ق َ
 -3كأما استدالليـ باألثر َك َ
ضى اْل ُخَمَف ُ
ىك َما َج َ
َغَم َق َب ًاباَ ،كأ َْر َخى ِس ْت ًار َفَق ْد َك َج َب َعَم ْي ِو اْل َم ْي ُر»(.)9
َم ْف أ ْ

))1
))2

اآلية  20مف سكرة النساء.
مف اآلية  21مف سكرة النساء.

))3

انظر :النعماني :المباب في عمكـ الكتاب (.)217 /4

))5

انظر :الماكردؼ :الحاكؼ الكبير (.)542 /9

))4

الكاساني :بدائع الصنائع (.)292 /2

))6

سبق تخريجو ص.64

))7

انظر :ابف الممقف :التكضيح لشرح الجامع الصحيح (.)211/25

))9

سبق تخريجو ص.64

))8

الماكردؼ :الحاكؼ الكبير (.)542 /9
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"بأف ىذا يدؿ عمى أف مجرد الخمكة الصحيحة يقرر كماؿ المير كالكطء؛ كذلؾ ألف إغالؽ الباب كارخاء
الستر يعتبر خمكة صحيحة"(.)1

فأجابوا عنو :أنو يقتضي أف يككف ليا المير مع العجز ،سكاء كانت خمكة أك لـ تكف فيككف معناه استحقاؽ

دفعو قبل الطالؽ(.)2

 -4كأما استدالليـ بالقياس أنو عقد عمى المنافع فيستقر بالتخمية كاإلجارة ،كأنيا سممت المبدؿ إليو ،فيجب
ليا البدؿ كالبيع (. )3
فأجابوا عنو:

عف قياسيـ عمى اإلجارة "فمنتقض ممف َسَم َم ْت نفسيا في صكـ ،أك إحراـ ،أك حيض" (. )4

ثامنا_ الرأي الراجح:
بعد عرض مذاىب الفقياء كأدلتيـ كمناقشتيا يظير لمباحث رجحاف المذىب الثاني كىـ اإلماـ أبك حنيفة
اإلماـ كأحمد كقكؿ الشافعي القائل :إف الخمكة كالدخكؿ في كماؿ المير.
مسوغات الرأي الراجح:

 -1لقكة أدلة المذىب الثاني ككثرتيا ،كألنيا كانت صريحة ككاضحة في كجكب المير كامالً بالخمكة
الصحيحة ،كأنيا ال تحتاج إلى تأكيل.

 -2ضعف أدلة المذىب األكؿ.

 -3إنو بإرخاء الستكر تككف المرأة قد ممكتو نفسيا فيجب بو المير كامالً.

 -4إنو بإرخاء الستكر يحدث العزكؼ لدػ الشباب عف المرأة فال بد مف كامل المير لمحفاظ عمى
حياتيا.

))1

انظر :الجعبرؼ :رسكخ األحبار(.)446

))3

ابف مكدكد :اإلختيار لتعميل المختار(.)103/3

))2

الماكردؼ :الحاكؼ الكبير (.)542 /9

))4

الماكردؼ :الحاكؼ الكبير (.)542 /9
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المطمب الرابع :المسألة الرابعة :نكاح الشغار

حديث الباب:

المسألة الرابعة :تصحيح نكاح الشغار()1بمير المثل

ِ
َف
كؿ َ
الش َغ ِار» َ ،ك ِّ
ّللاِ _ ملسو هيلع هللا ىلص _ « َن َيى َع ِف ِّ
َخ َب َرَنا َمالِؾ ،أ ْ
"أ ْ
الش َغ ُار أ ْ
َخ َب َرَنا َنافعَ ،ع ِف ْاب ِف ُع َم َر ،أ ّ
َف َرُس َ
ِ
اؽ
ُي ْن ِك َح َ
ْخ ُذ ،ال َي ُكك ُف َ
اؿ ُم َح َمدَ :كبِ َي َذا َنأ ُ
َف ُي ْنك َح ُو َ
الرُج ُل ْاب َنتَ ُو َعَمى أ ْ
الص َد ُ
ص َداؽَ ،ق َ
اآلخ ُر ْاب َنتَ ُو َل ْي َس َب ْي َن ُي َما َ
ِن َكاح ٍ
ِ
ِ
اؽ ِم ْثمِ َيا ِم ْف ِن َس ِائ َيا،
َف ُي َزِّك َج ُو ْاب َنتَ ُو َف ّ
ص َداُق َيا أ ْ
ام َأرَة َفِإ َذا تَ َزَك َج َيا َعَمى أ ْ
ص َد ُ
الن َك ُ
َ ْ
اح َجائز َكَل َيا َ
َف َي ُكك َف َ
ِ ()2
ِ
ِ
ِ
طَ ،ك ُى َك َق ْك ُؿ أَِبي َحن َيف َةَ ،كاْل َعا َمة م ْف ُفَق َيائ َنا" .
طَ
َكال َك ْك َسَ ،كال َش َ
أوالً_ صورة المسألة:
رجالف يريد ُكل منيما أف يتزكج بنت اآلخر ،أك يتزكج ُكل منيما أخت اآلخر فيل يجكز ىذا النكاح؟
ثانياً_ تحرير محل النزاع :

اتفق الفقياء عمى أف صفتو ىك :أف ينكح الرجل كليتو رجالً آخر عمى أف ينكحو اآلخر كليتو ،كال

صداؽ بينيما إال بضع ىذه ببضع األخرػ ،كاتفقكا عمى أنو نكاح غير جائز لثبكت النيي عنو،
كاختمفكا إذا كقع ىل يصحح بمير المثل أك ال؟(.)3

ثالثاً_ مذاىب الفقياء:

اختمف الفقياء في نكاح الشغار إذا كقع عمى مذىبيف:

المذىب األوؿ :ذىب اإلماـ مالؾ( ،)4كاإلماـ الشافعي( ،)5كاإلماـ أحمد( ،)6إلى أف نكاح الشغار إذا كقع َال
ص َح ُح بمير المثل؛ ألنو فاسد كباطل.
ُي َ

))1

الشغار لغ ًة :شغر الكمب ،إذا رفع إحدػ رجميو ليبكؿ ،كالشغار :الطرد يقاؿ :شغركا فالنا عف بالده :شغ اًر كشغا اًر إذا طردكه

كنفكه .اليركؼ :تيذيب المغة (.)41 /8

الشغار اصطالحاً :كىك أف يزكج الرجل ابنتو أك كليتو أك أختو عمى أف يزكجو اآلخر ابنتو أك كليتو أك أختو كال صداؽ
بينيما ،انظر :الشافعي :األـ ( ،)83 /5ابف قدامة :المغني ( ،)176 /7ابف قدامة :عمدة الفقو (.)95

))2

مالؾ :المكطأ بركاية دمحم ( /179حديث رقـ .)533

))4

القيركاني :رسالتو ( ،)90مالؾ :المدكنة( ،)100-98النفراكؼ :الفكاكو الدكاني ( ،)11/2العدكؼ :حاشيتو عمى كفاية

))3

ابف رشد الحفيد :بداية المجتيد ( ،)80 /3ابف حزـ :مراتب اإلجماع (.)63

الطالب الرباني (.)52 /2

))5

المزني :مختصره ( ،) 276/8الشيرازؼ :التنبيو في الفقو الشافعي ( ،)161إماـ الحرميف :نياية المطمب (،)396/12

))6

الكمكذاني :اليداية عمى مذىب اإلماـ أحمد ( ،)392ابف قدامة :المغني (.)176 /7

الغزالي :الكسيط في المذىب (.)48 /5
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المذىب الثاني :ذىب اإلماـ أبك حنيفة

()1

إلى أف نكاح الشغار يصح بفرض صداؽ المثل.

رابعاً_ اختيار االماـ دمحم بف الحسف الشيباني:

جاء اختياره مكافقاً لإلماـ أبي حنيفة كما ىك مفصل في القكؿ الثاني ،ككما يفيـ مف قكلو
الصداؽ ِن َكاح ٍ
َف ُي َزِّك َج ُو
اؿ ُم َح َمدَ ":كبِ َي َذا َنأ ُ
ص َداُق َيا أ ْ
ام َأرَة َفِإ َذا تَ َزَك َج َيا َعَمى أ ْ
ْخ ُذ ،ال َي ُكك ُف َ َ ُ
َق َ
َ ْ
َف َي ُكك َف َ
ِ
ِ
طَ ،ك ُى َك َق ْك ُؿ أَِبي َحِن َيف َةَ ،كاْل َعا َم ِة ِم ْف
طَ
اؽ ِم ْثمِ َيا ِم ْف ِن َس ِائ َياَ ،كال َك ْك َسَ ،كال َش َ
ْاب َنتَ ُو َف ّ
ص َد ُ
الن َك ُ
اح َجائز َكَل َيا َ
ُفَق َي ِائ َنا"(.)2
خامساً_ سبب االختالؼ:

"ىل النيي المعمق بذلؾ معمل بعدـ العكض أك غير معمل؟ فإف قمنا :غير معمل لزـ الفسخ عمى

اإلطالؽ .كاف قمنا العمة عدـ الصداؽ صح بفرض صداؽ المثل ،مثل العقد عمى خمر أك عمى خنزير ،كقد

أجمعكا عمى أف النكاح المنعقد عمى الخمر كالخنزير ال يفسخ إذا فات بالدخكؿ ،كيككف فيو مير المثل ،ككأف
مالكا  -رضي هللا عنو  -رأػ أف الصداؽ كاف لـ يكف مف شرط صحة العقد  -ففساد العقد ىا ىنا مف قبل

فساد الصداؽ  -مخصكص لتعمق النيي بو ،أك رأػ أف النيي إنما يتعمق بنفس تعييف العقد ،كالنيي يدؿ
عمى فساد المنيي"(.)3

سادساً_ أدلة المذاىب:

ص َح ُح بمير المثل
أدلة المذىب األوؿ :استدؿ أصحاب المذىب األكؿ القائل :إف نكاح الشغار إذا كقع َال ُي َ
ألنو فاسد كباطل بالسنة.
 السنة:

 -1ع ِف اب ِف عمر _ ر ِ
ّللاُ َع ْن ُي َما _« :أ َ
كؿ
ضي َ
َ ْ ُ ََ
َف َرُس َ
َ َ
اآلخ ُر ْاب َنتَ ُوَ ،ل ْي َس َب ْي َن ُي َما
َ
َف ُي َزِّك َج ُو َ
الرُج ُل ْاب َنتَ ُو َعَمى أ ْ
وجو الداللة:

َف ُي َزِّك َج
َ
الش َغ ِار» َك ِّ
ّللاِ _ ملسو هيلع هللا ىلص _ َن َيى َع ِف ِّ
الش َغ ُار أ ْ
()4
ص َداؽ
َ

أف نكاح الشغار باطل كفاسد كال يجكز؛ ألف النيي فيو متكجو إلى النكاح كأيضاً لخمكه مف الصداؽ.

))1
))2
))3
))4

الزيمعي :تبييف الحقائق ( ،)145 /2القدكرؼ :التجريد ( ،)4573 /9السرخسي :المبسكط (.)105 /5
مالؾ :المكطأ بركاية دمحم (.)179
ابف رشد الحفيد :بداية المجتيد (.)80 /3

متفق عميو ،أخرجو البخارؼ في صحيحو :كتاب النكاح ،باب الشغار /12 /7( :حديث رقـ  ،)5112كمسمـ في صحيحو:
كتاب النكاح ،باب تحريـ نكاح الشغار كبطالنو /1034 /2( :حديث رقـ  ،)1415كالمفع لمبخارؼ.
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ِ
اف ْب ِف حص ْي ٍفَ ،ع ِف الَنِب ِي _ ملسو هيلع هللا ىلص _ َقاؿ« :الَ جَمب ،كالَ ج َنب ،كالَ ِش َغار ِفي ِ
اإل ْسالَـَِ ،ك َم ْف ْانتَ َي َب
َ -2ع ْف ع ْم َر َ
َ
َ
َ َ َ َ َ َ
ُ َ
ّ
ُن ْي َب ًة َفَم ْي َس ِمَنا»(.)1
وجو الداللة:

أف نكاح الشغار باطل كفاسد كال يجكز؛ ألف النيي فيو متكجو إلى النكاح
أدلة المذىب الثاني :استدؿ أصحاب المذىب الثاني القائل بأف نكاح الشغار يصح بفرض صداؽ المثل
كىك اإلماـ أبك حنيفة بما استدؿ بو أصحاب المذىب األكؿ كىي السنة.

 السنة:

 -1ع ِف اب ِف عمر _ ر ِ
ّللاُ َع ْن ُي َما _« :أ َ
الرُج ُل
كؿ َ
ضي َ
َف ُي َزِّك َج َ
الش َغ ِار» َك ِّ
ّللاِ _ ملسو هيلع هللا ىلص _ َن َيى َع ِف ِّ
الش َغ ُار أ ْ
َف َرُس َ
َ ْ ُ ََ َ َ
ص َداؽ(.)2
َف ُي َزِّك َج ُو َ
ْاب َنتَ ُو َعَمى أ ْ
اآلخ ُر ْاب َنتَ ُوَ ،ل ْي َس َب ْي َن ُي َما َ
وجو الداللة:

ِ
ِ ِ ٍ ِ
ص َداًقا فكجب مير المثل.
صُم ُح أ ْ
أنو يجكز ألََن ُو َس َمى ِب ُمَق َابَمة ُب ْ
ض ِع ُك ّل َكاح َدة م ْن ُي َما َما َال َي ْ
َف َي ُكك َف َ

ِ
اف ْب ِف حص ْي ٍفَ ،ع ْف الَنِب ِي _ ملسو هيلع هللا ىلص _ َقاؿَ « :ال جَمب ،كَال ج َنب ،كَال ِش َغار ِفي ِ
اإل ْس َالـَِ ،ك َم ْف ْانتَ َي َب
َ -2ع ْف ع ْم َر َ
َ
َ
َ َ َ َ َ َ
ُ َ
ّ
ُن ْيَب ًة َفَم ْي َس ِمَنا»(.)3
وجو الداللة:

أف نكاح الشغار يجكز كأف النيي فيو ليس متكجياً إلى النكاح كانما إلى الصداؽ .
سابعاً_ مناقشة أدلة المذاىب:

مناقشة أدلة المذىب األوؿ :القائل :إف نكاح الشغار إذا كقع ال يصحح كىك نكاح فاسد كباطل كىك مذىب

اإلماـ أحمد كاإلماـ مالؾ كاإلماـ الشافعي

 -1أما استدالليـ بحديث اب ِف عمر _ ر ِ
ّللاُ َع ْن ُي َما _« :أ َ
الش َغ ِار»
كؿ َ
ضي َ
ّللاِ _ ملسو هيلع هللا ىلص _ َن َيى َع ِف ِّ
ْ ُ ََ
َف َرُس َ
َ َ
()4
الرُج ُل ْاب َنتَ ُو َعَمى أ ْ ِ
ص َداؽ .
َف ُي َزِّك َج َ
َك ِّ
الش َغ ُار أ ْ
َف ُي َزّك َج ُو اآل َخ ُر ْاب َنتَ ُوَ ،ل ْي َس َب ْي َن ُي َما َ
))1

أخرجو الترمذؼ في سننو ،باب ما جاء في النيي عف نكاح الشغار /422 /2( :حديث رقـ  .)1123قاؿ الترمذؼ ىذا
حديث حسف صحيح.

))2

))3
))4

إسناده حسف؛ ألف فيو دمحم بف عبدالممؾ صدكؽ .انظر :ابف حجر :تقريب التيذيب (.)494 /1

متفق عميو ،أخرجو البخارؼ في صحيحو :كتاب النكاح ،باب الشغار /12 /7( :حديث رقـ  ،)5112كمسمـ في صحيحو:
كتاب النكاح ،باب تحريـ نكاح الشغار كبطالنو /1034 /2( :حديث رقـ  ،)1415كالمفع لمبخارؼ.

سبق تخريجو في نفس الصفحة.
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ِ
 -2كاستدالليـ بحديث ِع ْم َر َ ِ
اؿ« :الَ َجَم َبَ ،كالَ َج َن َبَ ،كالَ ِش َغ َار ِفي
ص ْي ٍفَ ،ع ِف النَب ِّي _ ملسو هيلع هللا ىلص _ َق َ
اف ْبف ُح َ
ِ
اإل ْسالَـَِ ،ك َم ْف ْانتَ َي َب ُن ْي َب ًة َفَم ْي َس ِمَنا»(.)1
كأف نكاح الشغار باطل كفاسد كال يجكز؛ ألف النيي فيو متكجو إلى النكاح ،كأيضاً لخمكه مف الصداؽ ،كألف

كل كاحد منيما جعل بضع كل كاحدة مف المرأتيف نكاحاً كصداقاً.
فأجابوا عنو:

يبق شغا اًر (.)2
أف النيي فيو لخمكه عف المير ال لعيف النكاح ،كقد أكجبنا فيو مير المثل فمـ َ
كأف ىذا النكاح مؤبد أدخل فيو شرطاً فاسداً حيث شرط فيو أف يككف بضع كل كاحدة منيما مير األخرػ،
كالبضع ال يصمح مي اًر ،كالنكاح ال تبطمو الشركط الفاسدة ،فيك نكاح بعكض كىك مير المثل فال يككف

شغا اًر(.)3

مناقشة أدلة المذىب الثاني :القائل :إف نكاح الشغار يجكز كيصح بمير المثل ،كبأف النيي فيو متكجو إلى
الصداؽ كفساد الصداؽ ال يكجب فساد النكاح ،كبأف النيي في الشغار لِ ُخُم ِّكِه َع ْف اْل َم ْي ِر مذىب اإلماـ أبي
حنيفة.
 -1أما استدالليـ بحديث اب ِف عمر _ ر ِ
ّللاُ َع ْن ُي َما _« :أ َ
الش َغ ِار(».)4
كؿ َ
ضي َ
ّللاِ _ ملسو هيلع هللا ىلص _ َن َيى َع ِف ِّ
ْ ُ ََ
َف َرُس َ
َ َ
ص َداؽ.
َف ُي َزِّك َج َ
َك ِّ
َف ُي َزِّك َج ُو َ
الرُج ُل ْاب َنتَ ُو َعَمى أ ْ
الش َغ ُار أ ْ
اآلخ ُر ْاب َنتَ ُوَ ،ل ْي َس َب ْي َن ُي َما َ
ِ
 -2كاستدالليـ بحديث ِع ْم َر َ ِ
اؿ« :الَ َجَم َبَ ،كالَ َج َن َبَ ،كالَ ِش َغ َار ِفي
ص ْي ٍفَ ،ع ِف النَب ِّي _ ملسو هيلع هللا ىلص _ َق َ
اف ْبف ُح َ
ِ
اإل ْسالَـَِ ،ك َم ْف ْانتَ َي َب ُن ْيَب ًة َفَم ْي َس ِمَنا»(.)5
ِ
ِ ِ ٍ ِ
ص َداًقا فكجب مير المثل.
صُم ُح أ ْ
كأنو يجكز ألَنَ ُو َس َمى ِب ُمَق َابَمة ُب ْ
ض ِع ُك ّل َكاح َدة م ْن ُي َما َما َال َي ْ
َف َي ُكك َف َ
كأف نكاح الشغار يجكز كأف النيي فيو ليس متكجو إلى النكاح كانما إلى الصداؽ .
فأجابوا عنو:

بأف "النيي متكجو إلى النكاح كالنيي يقتضي فساد المنيي عنو ما لـ يصرؼ عنو دليل"(.)6
))1

سبق تخريجو ص.70

))2

انظر :ابف نجيـ :البحر الرائق ( ،)167 /3كانظر :ابف عابديف :منحة الخالق ( ،)167 /3كانظر :العيني :البناية شرح

))3

الكاساني :بدائع الصنائع ( ،)278 /2السرخسي :المبسكط ( ،)105/5الزيمعي :تبييف الحقائق ( )145 /2الشمبي :حاشيتو

اليداية ( )157 /5انظر :المرغيناني :اليداية ()157 /5

()145 /2

))4

سبق تخريجو ص.69

))6

العمراني :البياف في مذىب اإلماـ الشافعي (.)272/9

))5

سبق تخريجو ص.70
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كأف ىذا النكاح فاسد؛ ألنو ليس يمنع ما أكجبتمكه مف الصداؽ بعد العقد مف أف يككف نكاح شغار كقت العقد

فقد تكجو النيي إليو فاقتضى فساده(.)1

"كألنو جعل كل كاحد مف العقديف سمفاً في اآلخر ،فمـ يصح ،كما لك قاؿ :بعني ثكبؾ عمى أف أبيعؾ ثكبي.

كأف فساده مف جية أنو كقفو عمى شرط فاسد"(.)2

ثامناً_ الرأي الراجح:

بعد عرض مذاىب الفقياء كأدلتيـ كمناقشتيا يظير لمباحث رجحاف المذىب األكؿ ،كىك مذىب جميكر

ص َح ُح بمير؛ المثل ألنو فاسد
الفقياء مف الشافعية كالممكية كالحنابمة القائل :إف نكاح الشغار إذا كقع َال ُي َ
كباطل بالسنة.
مسوغات الرأي الراجح:
 -1قكة استدالؿ أصحاب المذىب األكؿ.

 -2فيميـ لألدلة فيما صحيحاً مما جعميـ يستنبطكف المعنى المراد منيا.
 -3إف المرأة ليا حق في الصداؽ كال بد أف تأخذه.

))1
))2

انظر :الماكردؼ :الحاكؼ الكبير (.)324-325 /9

ابف قدامة :المغني ( ،)176 /7أبك الفرج :الشرح الكبير عمى متف المقنع ( ،)528 /7البيكتي :كشاؼ القناع عف متف
اإلقناع (.)93 /5
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المبحث الثاني
ترجيحات اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في الشيادة عمى النكاح

كفيو مطمباف:

المطمب األوؿ :المسألة األكلى :نكاح السر.

المطمب الثاني :المسألة الثانية :شيادة المرأة عمى النكاح.
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المطمب األوؿ
حديثا الباب:

المسألة األولى :نكاح السر

ِ ِ
َخ َب َرَنا مالِؾَ ،ع ْف أَِبي ُّ
الزَب ْي ِر ،أ َ
اؿ
َف ُع َم َر أُِتي ِب َرُج ٍل ِفي ِن َك ٍ
"أ ْ
ام َأرَةَ ،فَق َ
اح َل ْـ َي ْش َي ْد َعَم ْيو إال َرُجل َك ْ
َ
َ
ِِ
يو َلرجمت "َ ،قاؿ مح َمد :كبِي َذا نأْخ ُذ ،أل َ ِ
ِ
ِ
كز
اح ال َي ُج ُ
َف ّ
َ َ َ ُ
الس ِّرَ ،كال ُن ِج ُيزهُ َكَل ْك ُك ْن ُت تََقَد ْم ُت ف َ َ ْ ُ
الن َك َ
ُع َم ُرَ :ى َذا ن َك ُ
َ َُ
اح ّ
َِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
الس ِّر أل َ
َف ال َش َي َاد َة َل ْـ تَ ْك ُم ْل
ام َأرَةَ ،ف َي َذا ن َك ُ
في أََق ّل م ْف َشاى َد ْي ِف َكاَِن َما َشي َد َعَمى َى َذا الذؼ َرَدهُ ُع َم ُر َرُجل َك ْ
اح ّ
ِ ِ
ِ
ِ
الشيادة ِبرجَمي ِف ،أَك رج ٍل كام أرَتَي ِف َكاف ِن َكاحا ج ِائ ًزا ،كاِف َك ِ
َف َي ُكك َف
الس ِّر أ ْ
َ ْ َ
َ
َكَل ْك َك ُمَمت َ َ َ ُ َ ُ ْ ْ َ ُ َ ْ َ ْ
اف س ًّراَ ،كِاَن َما ُيْفسُد ن َك َ
ً َ
اح ّ
ِ ِ
كدَ ،فأَ َما ِإ َذا كمَمت ِف ِ
ِ
يو َ
ِب َغ ْي ِر ُشي ٍ
َس ُّركهُ"(.)1
َُ ْ
الش َي َادةُ َف ُي َك ن َك ُ
اح اْل َعالن َية َكاِ ْف َك ُانكا أ َ
ُ
ِ ِ
ٍ
َ ِ
ٍ
يـ ،أ َ
َج َاز َش َي َاد َة َرُج ٍل
اؿ ُم َح َمد :أ ْ
َف ُع َم َر ْب َف اْل َخطاب «أ َ
"َق َ
َخ َب َرَنا ُم َح َمُد ْب ُف أ ََبافَ ،ع ْف َح َمادَ ،ع ْف إ ْب َراى َ
ِ
ِ
ّللاُ)"(.)2
ْخ ُذَ ،ك ُى َك َق ْك ُؿ أَِبي َحِن َيف َة ( َرِح َم ُو َ
الن َك ِ
ام َأرَتَ ْي ِف ِفي ّ
اؿ ُم َح َمدَ :كبِ َي َذا َنأ ُ
اح َكاْلُف ْرَقة» َ ،ق َ
َك ْ
أوالً_ صورة المسألة :رجل يريد أف ينكح امرأة فأتى بالشيكد كشيدكا عمى النكاح فأمرىـ بالكتماف فيل يجكز
ىذا النكاح؟
ثانياً_ تحرير محل النزاع(:)3
اتََف َق الفقياء عمى أف الشيادة مف شرط النكاح.
كاتفقكا عمى أنو ال يجكز نكاح السر.

كاختمفكا إذا أشيد شاىديف ،ككصيا بالكتماف  -ىل ىك سر؟ أك ليس بسر؟.
ثالثاً_ مذاىب الفقياء:

اختمف الفقياء في نكاح السر عمى مذىبيف:

))1

أخرجو مالؾ في مكطئو بركاية دمحم :كتاب النكاح ،باب نكاح السر ( / 179حديث رقـ  .)534حديث حسف .انظر:
ابف حجر :تقريب التيذيب (.)506

))2

أخرجو مالؾ في مكطئو بركاية دمحم :كتاب النكاح ،باب نكاح السر ( / 180حديث رقـ  .)535حديث حسف .انظر:

))3

انظر :ابف رشد الحفيد :بداية المجتيد ( ،)44 /3ابف حزـ :مراتب اإلجماع (.)63

ابف حجر :تقريب التيذيب (.)465
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المذىب األوؿ :ذىب جميكر الفقياء كىـ اإلماـ الشافعي( ،)1كاإلماـ أبك حنيفة

()2

كاإلماـ أحمد( ،)3إلى أف

النكاح إذا حضره شاىداف كشيدا عميو ال يككف نكاح سر كحتى لك كصيا بالكتماف؛ كذلؾ ألف الشيادة كممت

بيما فيككف جائ اًز.
المذىب الثاني :ذىب اإلماـ مالؾ( )4إلى أف النكاح إذا حضره شاىداف كشيدا عميو ككصيا بالكتماف يككف
نكاح سر ،كىك نكاح غير جائز كيجب فسخو.
رابعاً_ اختيار اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني:

جاء اختياره مكافقاً لإلماـ أبي حنيفة كما ىك مفصل في القكؿ األكؿ ،ككما يفيـ مف قكلو:
الن َكاح ال يجكز ِفي أََق ِل ِمف َش ِ
َقاؿ مح َمد" :كبِي َذا نأْخ ُذ ،أل َ ِ
اى َد ْي ِف َكاَِن َما َش ِي َد َعَمى َى َذا َالِذؼ َرَدهُ ُع َم ُر َرُجل
َف ّ َ َ ُ ُ
َ َ َ ُ
ّ ْ
َ َُ
الشيادة ِبرجَمي ِف ،أَك رج ٍل كام أرَتَي ِف َك ِ
ِ
ِ
ِ
َف َ
الس ِّر أل َ
احا َج ِائ ًزا،
َ
الش َي َاد َة َل ْـ تَ ْك ُم ْل َكَل ْك َك ُمَمت َ َ َ ُ َ ُ ْ ْ َ ُ َ ْ َ ْ
ام َأرَةَ ،ف َي َذا ن َك ُ
اف ن َك ً
َك ْ
اح ّ
الشيادة َفيك ِن َكاح اْلع ِ
ِ ِ
ِ
كاِف َك ِ
ِِ َ
ِ
ٍ
ِ ِ
الن َي ِة َكاِ ْف
الس ِّر أ ْ
َ ْ َ
اف س ًّراَ ،كاَِن َما ُيْفسُد ن َك َ
ُ َ
اح ّ
َف َي ُكك َف ب َغ ْير ُش ُيكدَ ،فأَ َما إ َذا َك ُمَم ْت فيو َ َ ُ ُ َ
َس ُّركهُ "(.)5
َك ُانكا أ َ

خامساً_ سبب االختالؼ:

"كسبب اختالفيـ ىل ما تقع فيو الشيادة ينطمق عميو اسـ السر؟ أك ال؟.

كىل الشيادة في ذلؾ حكـ شرعي؟ أك إنما المقصكد منيا سد ذريعة االختالؼ أك اإلنكار؟ فمف قاؿ :حكـ

شرعي  -قاؿ :ىي شرط مف شركط الصحة .كمف قاؿ :تكثق  -قاؿ :مف شركط التماـ"(.)6
سادساً_ أدلة المذاىب:

أدلة المذىب األوؿ :استدؿ أصحاب المذىب األكؿ القائل :إف النكاح إذا حضره شاىداف كشيدا عميو ال

يككف نكاح سر كحتى لك كصيا بالكتماف كذلؾ ألف الشيادة كممت بيما فيككف جائ از كىـ اإلماـ الشافعي
كاإلماـ أبك حنيفة كاإلماـ أحمد بالسنة كاألثر.

))1

الشافعي :األـ ( ،)23 /5الركياني :بحر المذىب ( ،)55 /9السنيكي :أسنى المطالب ( .)360 /4الييتمي :تحفة المحتاج
في شرح المنياج كحكاشي الشركاني كالعبادؼ (.)227 /7

))2

دمحم :الحجة عمى أىل المدينة ( ،)222/3الجصاص :شرح مختصر الطحاكؼ ( ،)245/4الزيمعي :تبييف الحقائق (،)98/2

))3

ابف ضكياف :منار السبيل ( ،)157 /2ابف قدامة :الكافي في فقو اإلماـ أحمد (.)23 /3

))4

))5
))6

السرخسي :المبسكط (.)31 /5

القيركاني :النكادر كالزيادات ( ،)566-565 /4ابف رشد :المقدمات المميدات ( ،)479 /1المكاؽ :التاج كاإلكميل لمختصر
خميل (.)80 /5

مالؾ :المكطأ بركاية دمحم (.)179
ابف رشد الحفيد :بداية المجتيد (.)44 /3

75

أوالً_ السنة:
ِ
ِ
َ ع ْف ِع ْم َر َ ِ
كز ِن َكاح ِإ َال ِب َكلِ ٍي
كؿ هللا _ ملسو هيلع هللا ىلص _َ « :ال َي ُج ُ
اؿ َرُس ُ
اؿَ :ق َ
ص ْي ٍف _ َرض َي هللاُ َع ْن ُو _ َق َ
اف ْبف ُح َ
ّ
ك َش ِ
اى َد ْؼ َع ْد ٍؿ»(.)1
َ
وجو الداللة" :مفيكمو انعقاده بذلؾ كاف لـ يكجد اإلظيار؛ كألنو عقد معاكضة ،فمـ يشترط إظياره كالبيع"(.)2

ثانياً_ األثر:

ِ ِ
َخ َب َرَنا مالِؾَ ،ع ْف أَِبي ُّ
الزَب ْي ِر ،أ َ
اؿ ُع َم ُر:
َف ُع َم َر أُِتي ِب َرُج ٍل ِفي ِن َك ٍ
" أ ْ
ام َأرَةَ ،فَق َ
اح َل ْـ َي ْش َي ْد َعَم ْيو إال َرُجل َك ْ
َ
َ
الس ِر ،كال ن ِجيزه كَلك كنت تَقَدمت ِف ِ
ِ
ِ
يو َل َر َج ْم ُت"(.)3
اح ّ ّ َ ُ ُ ُ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ ُ
َى َذا ن َك ُ
وجو الداللة :أنو خص النكاح باشتراط الشيادة ،كمنع نكاح السر لما فيو مف تعمق حق غير المتعاقديف،

كىك الكلد(.)4

أدلة المذىب الثاني :استدؿ أصحاب المذىب الثاني كىك مذىب اإلماـ مالؾ القائل :إف النكاح إذا حضره

شاىداف كشيدا عميو ككصيا بالكتماف يككف نكاح سر ،كىك نكاح غير جائز كيجب فسخو بالسنة.
 السنة:

ِ
ِ
اض ِربكا عَمي ِو ِباْل ِغرب ِ
ِ
اؿ(.)6(»)5
َعمُِنكا َى َذا ّ
اؿ« :أ ْ
احَ ،ك ْ ُ َ ْ
َْ
الن َك َ
َع ْف َعائ َش َةَ ،ع ِف النَب ِّي _ ملسو هيلع هللا ىلص _ َق َ
وجو الداللة :أف إعالف النكاح يككف بالعرس كالميك بالدؼ(.)7

سابعاً_ مناقشة ادلو المذاىب:

مناقشة أدلة المذىب األوؿ :القائل :إف النكاح إذا حضره شاىداف كشيدا عميو ال يككف نكاح سر كحتى لك

كصيا بالكتماف؛ كذلؾ ألف الشيادة كممت بيما فيككف جائ اًز كىك مذىب الجميكر.
))1

))2
))3

أخرجو البييقي في السنف الكبرػ ،كتاب النكاح  ،باب ال نكاح إال بشاىديف عدليف /203/7( :حديث رقـ  .)13721حديث
متركؾ ألف عبدهللا بف محرر متركؾ الحديث .انظر :ابف حجر :تقريب التيذيب (.)320 /1
ابف قدامة :المغني (.)84 /7

أخرجو مالؾ في مكطئو بركاية دمحم :كتاب النكاح ،باب نكاح السر ( / 179حديث رقـ  .)534حديث حسف انظر:
ابف حجر :تقريب التيذيب (.)506

) )4انظر :الزركشي :شرحو عمى مختصر الخرقي (.)22 /5
ؼ المدكر" ِألََنو ي ْشبو ِ
) )5الغرباؿ :ىك ُّ
الغ ْرَباؿ .انظر :ابف منظكر :لساف العرب ( ،)491 /11ابف األثير :النياية في
"الد َ
ُ ُ
غريب الحديث كاألثر ()352 /3
))6

))7

أخرجو ابف ماجو في سننو ،كتاب النكاح ،باب إعالف النكاح ( /611 /1حديث رقـ  .)1895ضعيف جداً :ألف فيو خالد
ابف الياس أبك الييثـ العدكؼ كىك متركؾ الحديث .انظر :ابف حجر :تقريب التيذيب (.)187
انظر :ابف رشد :البياف كالتحصيل (.)115 /5
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ِ
ِ
 -1أما استدالليـ بحديث ِع ْم َر َ ِ
كز
كؿ هللا _ ملسو هيلع هللا ىلص _َ « :ال َي ُج ُ
اؿ َرُس ُ
اؿَ :ق َ
ص ْي ٍف _ َرض َي هللاُ َع ْن ُو _ َق َ
اف ْبف ُح َ
ِن َكاح ِإ َال ِبكلِ ٍي ك َش ِ
اى َد ْؼ َع ْد ٍؿ»(.)1
َ ّ َ
()2
كمفيكمو انعقاده بذلؾ كاف لـ يكجد اإلظيار؛ كألنو عقد معاكضة ،فمـ يشترط إظياره كالبيع .
الزبي ِر َقاؿ :أُِتي عمر _ ر ِ
ِ َِ
ام َأرَة،
ضي هللاُ َع ْن ُو _ ِبِن َك ٍ
 -2كاستدالليـ بحديث أَِبي ُّ َ ْ
َ ُ َُ
َ
اح َل ْـ َي ْش َي ْد َعَم ْيو إال َرُجل َك ْ
َ َ
الس ِر ،كَال أُ ِجيزه كَلك كنت تَقَدمت ِف ِ
ِ
ِ
يو َل َر َج ْم ُت "(.)3
ُُ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ ُ
اؿَ " :ى َذا ن َك ُ
َفَق َ
اح ّ ّ َ
كأنو خص النكاح باشتراط الشيادة ،كمنع نكاح السر لما فيو مف تعمق حق غير المتعاقديف ،كىك
الكلد(.)4

فأجابوا عنو :مف كجكه:

"أحدىا :أف النفي دائر بيف القضاء كالفتكػ كلـ ُينص عمى أحدىما فيك مطمق فييما كنحف نحممو
عمى القضاء فال َيحكـ حاكـ بصحة نكاح إال ببينة أما الحل فثابت بدكف البينة.
وثانييا :أنو دائر بيف العقد كالدخكؿ كنحف نحممو عمى الدخكؿ؛ ألف المفع فيو حقيقة كفيما ذكركه

مجاز كالحقيقة مقدمة عمى المجاز.

وثالثيا :أف الصداؽ مذككر مع عدـ شرطيتو في العقد بدليل التفكيض فكذلؾ الشيادة قياساً عميو

بطريق األكلى؛ ألف الصداؽ ركف داخل في الحقيقة كالبينة خارجة عف حقيقة العقد.
ورابعياُ :يحمل النفي عمى الكماؿ"(.)5

مناقشة أدلة المذىب الثاني :القائل :إف النكاح اذا حضره شاىداف كشيدا عميو ككصيا بالكتماف يككف نكاح
سر ،كىك نكاح غير جائز كيجب فسخو كىك مذىب اإلماـ مالؾ.
ِ
ِ
اض ِربكا عَمي ِو ِباْل ِغرب ِ
ِ
اؿ»(.)6
َعِمُنكا َى َذا ّ
اؿ« :أ ْ
احَ ،ك ْ ُ َ ْ
َْ
الن َك َ
 أما استدالليـ بحديث َعائ َش َةَ ،ع ِف النَب ِّي _ ملسو هيلع هللا ىلص _ َق َ
كأف إعالف النكاح يككف بالعرس كالميك بالدؼ(.)7

))1

سبق تخريجو ص.76

))3

سبق تخريجو ص.76

))2

))4

ابف قدامة :المغني (.)84 /7
انظر :الزركشي :شرحو عمى مختصر الخرقي (.)22 /5

))5

القرافي :الذخيرة (.)399 /4

))7

انظر :ابف رشد :البياف كالتحصيل (.)115 /5

))6

سبق تخريجو ص.76
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فأجابوا عنو بجوابيف:

الجواب األوؿ :أف إعالنو يككف بالشيادة؛ ألنيما إذا أحضراه شاىديف فقد أعمناه ،ككيف يككف مكتكماً
ما شيده الشيكد أك كيف يككف معمناً ما خال مف بينة كشيكد.
والجواب الثاني :أف يحمل إعالنو عمى االستحباب كما حصل ضرب الدؼ عمى االستحباب دكف

اإليجاب لمف كاف في ذلؾ العصر ،كأما نييو عف نكاح السر فيك النكاح الذؼ لـ يشيده الشيكد ،أال ترػ أف

عمر رد نكاحاً حضره رجل كامرأة ،كقاؿ :ىذا نكاح السر كال أجيزه(.)1
ثامناً_ الرأي الراجح:

بعد عرض مذاىب الفقياء كأدلتيـ كمناقشتيا يظير لمباحث رجحاف المذىب األكؿ كىك مذىب جميكر الفقياء

اإلماـ الشافعي كاإلماـ أبك حنيفة كاإلماـ أحمد القائل :إف النكاح إذا حضره شاىداف كشيدا عميو ال يككف

نكاح سر كحتى لك كصيا بالكتماف؛ كذلؾ ألف الشيادة كممت بيما فيككف جائز.
مسوغات الرأي الراجح:
 -1لقكة أدلة المذىب األكؿ.
 -2ضعف أدلة المذىب الثاني.

 -3إف النكاح يتـ تدكينو؛ كذلؾ لمحفاظ عمى حقكؽ المرأة كذلؾ يككف بشاىديف.

))1

الماكردؼ :الحاكؼ الكبير ( ،)59 /9الركياني :بحر المذىب ( ،)55 /9الكاساني :بدائع الصنائع (.)253 /2
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المطمب الثاني
حديثا الباب:

المسألة الثانية :شيادة المرأة عمى النكاح

ِ ِ
َخ َب َرَنا مالِؾَ ،ع ْف أَِبي ُّ
الزَب ْي ِر ،أ َ
اؿ ُع َم ُر:
َف ُع َم َر أُِتي ِب َرُج ٍل ِفي ِن َك ٍ
" -1أ ْ
ام َأرَةَ ،فَق َ
اح َل ْـ َي ْش َي ْد َعَم ْيو إال َرُجل َك ْ
َ
َ
ِِ
يو َلرجمت "َ ،قاؿ مح َمد :كبِي َذا نأْخ ُذ ،أل َ ِ
ِ
ِ
كز ِفي
اح ال َي ُج ُ
َف ّ
َ َ َ ُ
الس ِّرَ ،كال ُن ِج ُيزهُ َكَل ْك ُك ْن ُت تََقَد ْم ُت ف َ َ ْ ُ
الن َك َ
َى َذا ن َك ُ
َ َُ
اح ّ
َِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َف َ
ِ
الس ِّر أل َ
الش َي َاد َة َل ْـ تَ ْك ُم ْل َكلَ ْك
ام َأرَةَ ،ف َي َذا ن َك ُ
أََق ّل م ْف َشاى َد ْي ِف َكاَِن َما َشي َد َعَمى َى َذا الذؼ َرَدهُ ُع َم ُر َرُجل َك ْ
اح ّ
ِ ِ
ِ
ِ
الشيادة ِبرجَمي ِف ،أَك رج ٍل كام أرَتَي ِف َكاف ِن َكاحا ج ِائ ًزا ،كِاف َك ِ
َف َي ُكك َف
الس ِّر أ ْ
َ ْ َ
َ
ْ َ ُ َ َْ ْ
َك ُمَمت َ َ َ ُ َ ُ ْ
اف س ًّراَ ،كِاَن َما ُيْفسُد ن َك َ
ً َ
اح ّ
ِ ِ
كدَ ،فأَ َما ِإ َذا كمَمت ِف ِ
ِ
يو َ
ِب َغ ْي ِر ُشي ٍ
َس ُّركهُ"(.)1
َُ ْ
الش َي َادةُ َف ُي َك ن َك ُ
اح اْل َعالن َية َكاِ ْف َك ُانكا أ َ
ُ
ِ ِ
ٍ
َ ِ
ٍ
يـ ،أ َ
َج َاز َش َي َاد َة َرُج ٍل
اؿ ُم َح َمد :أ ْ
َف ُع َم َر ْب َف اْل َخطاب «أ َ
َ" -2ق َ
َخ َب َرَنا ُم َح َمُد ْب ُف أ ََبافَ ،ع ْف َح َمادَ ،ع ْف إ ْب َراى َ
ِ
ِ
ّللاُ)"(.)2
ْخ ُذَ ،ك ُى َك َق ْك ُؿ أَِبي َحِن َيف َة ( َرِح َم ُو َ
الن َك ِ
ام َأرَتَ ْي ِف ِفي ّ
اؿ ُم َح َمدَ :كبِ َي َذا َنأ ُ
اح َكاْلُف ْرَقة» َ ،ق َ
َك ْ
أوالً_ صورة المسألة:
رجل يريد أف يتزكج امرأة فأتى برجل كامرأتيف لكي يشيدكا عمى النكاح فيل يجكز ىذا النكاح؟
ثانياً_ تحرير محل النزاع(:)3
اتََف َق الفقياء عمى أف الشيادة مف شرط النكاح.

كاتفقكا عمى القكؿ :إف شيادة النساء مع الرجاؿ تقبل في األمكاؿ.

كاتفقكا عمى أف شيادة النساء منفردات ال تقبل إال فيما ال يمكف أف يطمع عميو الرجاؿ مثل عيكب الفرج.
كاختمفكا في النكاح بشيادة رجل كامرأتيف ىل يصح أك ال يصح.

))1

أخرجو مالؾ في مكطئو بركاية دمحم :كتاب النكاح ،باب نكاح السر ( / 179حديث رقـ  .)534حديث حسف .انظر:
ابف حجر :تقريب التيذيب (.)506

))2

أخرجو مالؾ في مكطئو بركاية دمحم :كتاب النكاح ،باب نكاح السر ( / 180حديث رقـ  .)535حديث حسف .انظر:

))3

انظر :ابف رشد الحفيد :بداية المجتيد ( ،)44 /3ابف القطاف :اإلقناع في مسائل اإلجماع (.)140 /2

ابف حجر :تقريب التيذيب (.)465
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ثالثاً_ مذاىب الفقياء:

اختمف الفقياء في شيادة المرأة عمى مذىبيف:

المذىب األوؿ :ذىب جميكر الفقياء المالكية( ،)1كالشافعية( ،)2كالحنابمة(،)3إلى القكؿ :إف النكاح ال يصح كال

ينعقد بشيادة رجل كامرأتيف؛ ألف الذككرية عندىـ شرط في الشيادة في النكاح.
المذىب الثاني :ذىب الحنفية( ،)4إلى القكؿ بصحة النكاح بشيادة رجل كامرأتيف.
رابعاً_ اختيار اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني:

جاء اختياره مكافقاً لإلماـ أبي حنيفة كما ىك مفصل في القكؿ األكؿ ،ككما يفيـ مف قكلو:
الن َكاح ال يجكز ِفي أََق ِل ِمف َش ِ
َقاؿ مح َمد" :كبِي َذا نأْخ ُذ ،أل َ ِ
اى َد ْي ِف َكِاَن َما َش ِي َد َعَمى َى َذا َالِذؼ َرَدهُ ُع َم ُر َرُجل
َف ّ َ َ ُ ُ
َ َ َ ُ
ّ ْ
َ َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ
اح الس ِّر أل َ َ
ِ
احا
ام َأرَتَ ْي ِف َك َ
اف ن َك ً
َف الش َي َاد َة َل ْـ تَ ْك ُم ْل َكَل ْك َك ُمَمت الش َي َادةُ ب َرُجَم ْي ِف ،أ َْك َرُجل َك ْ
َك ْ
ام َأرَةَ ،ف َي َذا ن َك ُ ّ
َج ِائ ًزا"(.)5
خامساً_ سبب اإلختالؼ:

"كسبب اختالفيـ ىل الشيادة في ذلؾ حكـ شرعي؟ أـ إنما المقصكد منيا سد ذريعة االختالؼ أك اإلنكار؟

فمف قاؿ :حكـ شرعي  -قاؿ :ىي شرط مف شركط الصحة ،كمف قاؿ :تكثق  -قاؿ :مف شركط التماـ"(.)6
سادساً_ أدلة المذاىب:

أدلة المذىب األوؿ :استدؿ أصحاب المذىب األكؿ القائل :إف النكاح ال يصح كال ينعقد بشيادة رجل
كامرأتيف كىـ جميكر الفقياء المالكية كالشافعية كالحنابمة بالكتاب كالسنة كالقياس.

أوالً_ الكتاب:

وف أَو فَا ِرقُوى َّن ِِبَعر ٍ
َفَقاؿ تَعاَلى﴿ :فَأَم ِس ُك ِ ٍ
وف َوأَ ْش ِه ُدوا َذ َو ْي َع ْد ٍل
َ َ
ْ ُ
وى َّن ِبَْعُر ْ
ُ ُْ
))1
))2

كم﴾(.)7
ِمْن ُ

ْ

مالؾ :المدكنة ( ،)9 /4المكاؽ :التاج كاإلكميل ( ،)209 /8ابف عبد البر :الكافي في فقو أىل المدينة (.)906/2
العمراني :البياف ( ،)330 /13النككؼ :المجمكع شرح الميذب ( ،)255 /20السنيكي :فتح الكىاب (.)275 /2

))3

ابف قدامة :المغني ( ،)131/10ابف مفمح :المبدع في شرح المقنع ( ،)332/8بياء الديف المقدسي :العدة شرح العمدة

))4

ابف مكدكد :المختار لمفتكػ ( ،)140/2ابف مكدكد :االختيار لتعميل المختار ( ،)140/2ابف َم َازَة :المحيط البرىاني
( ،)307/8المكلى خسرك :درر الحكاـ (.)372 /2

))5
))6

(.)683

مالؾ :المكطأ بركاية دمحم (.)179

ابف رشد الحفيد :بداية المجتيد (.)44 /3

) )7مف اآلية  2مف سكرة الطالؽ.
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وجو الدال لة :أف اآلية دلت عمى أف الشيادة تككف بشاىديف ذكريف.

النساء"(.)2

()1

"كالعدؿ إنما يقع عمى الرجاؿ دكف

ثانياً_ السنة:
ِ
ٍ
َ ع ِف ْاب ِف َعب ٍ
ّللاِ _ ملسو هيلع هللا ىلص _َ « :ال ِن َك َ ِ َ ِ ِ
ام َأرٍَة أ َْن َك َح َيا
كؿ َ
اؿ َرُس ُ
اؿَ :ق َ
َاس َ ،ق َ
ُّما ْ
اح إال ب َكل ٍّي َك َشاى َد ْؼ َع ْدؿَ ،كأَي َ
كلِ ُّي مسخكط عَمي ِو(َ )3فِن َكاحيا ب ِ
اطل»(.)4
َ َْ ُ
َْ
َُ َ
وجو الداللة :دؿ الحديث عمى أف لفع الشاىديف العدليف يقع عمى الذكريف(.)5
ثالثاً_ القياس:

"أف الفركج ال يسكغ فييا البذؿ كاإلباحة فمـ ُي ْستََب ْح بشيادة النساء كالقصاص ،كألف ما خص مف بيف
جنسو بشاىديف لـ يجز أف يككف كال أحدىما امرأة كالشيادة عمى الزنا ،كألف مف لـ يككنكا مف شيكد النكاح
بانفرادىـ لـ يككنكا مف شيكده مع غيرىـ كالعبيد كالكفار"(.)6

أدلة المذىب الثاني :استدؿ أصحاب المذىب الثاني القائل بصحة النكاح بشيادة رجل كامرأتيف كىـ األحناؼ
بالكتاب كاألثر كالقياس.

أوالً_ الكتاب:

استَ ْش ِه ُدوا َش ِه َ ِ ِ ِ ِ
وًن ر ُجلَ ْ ِ
ني فَ َر ُج ٌل َو ْامَرأ َََت ِن
قاؿ هللا تعالىَ ﴿ :و ْ
يديْ ِن م ْن ر َجال ُك ْم فَإ ْن ََلْ يَ ُك َ َ
ِِمَّن تَرضو َن ِمن الشُّهد ِ
اء﴾ (.)7
ْ ْ َْ َ َ َ
وجو الداللة :أف هللا _ سبحانو كتعالى _ جعل الشيادة عمى اإلطالؽ كالعمكـ ،فاقتضى أف يككف ليـ شيادة

في سائر األحكاـ ،إال ما قيد بدليل(.)8

))1

انظر :الشيرازؼ :الميذب في فقو اإلماـ الشافعي (.)452 /3

))2

ابف مفمح كالمرداكؼ :الفركع كتصحيح الفركع (.)369 /11
ط َعَمْي ِو :م ْغضكب َعَم ْي ِوَ .
الزبيدؼ :تاج العركس (.)341 /19
َم ْس ُخو ٌ
َ
أخرجو الدارقطني في سننو ،كتاب النكاح /315 /4( ،حديث رقـ  .)3521إسناده حسف؛ ألف فيو عبدهللا بف عثماف

))5

انظر :المباركفكرؼ :تحفة األحكذؼ (.)199 /4

))7

مف اآلية  282مف سكرة البقرة.

))3
))4

صدكؽ .انظر :ابف حجر :تقريب التيذيب (.)313 /1

))6

الماكردؼ :الحاكؼ الكبير (.)60 -59 /9

))8

انظر :الكاساني :بدائع الصنائع (.)280 /6
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ثانياً_ األثر:
ِ ِ
ٍ
ِ
ٍ
َ ِ
يـ ،أ َ
الن َكا ِح َكاْلُف ْرَق ِة»(.)1
ام َأرَتَ ْي ِف ِفي ّ
َف ُع َم َر ْب َف اْل َخطاب «أ َ
َج َاز َش َي َاد َة َرُجل َك ْ
َع ْف َح َمادَ ،ع ْف إ ْب َراى َ
وجو الداللة" :فدؿ ذلؾ عمى أف األمكاؿ كالنكاح في ىذا سكاء"(.)2
ثالثاً_ القياس:

قاسكا عمى المداينات في اآلية  ،بقكليـ :كلكف ذلؾ مما ال يندرغ بالشبيات فيككف ذلؾ دليالً عمى

جكاز العمل بشيادة رجل كامرأتيف فيما ال يندرغ بالشبيات كالنكاح كالطالؽ كالعتاؽ كالنسب(.)3
سابعاً_ مناقشة أدلة المذاىب:

مناقشة أدلة المذىب األوؿ :القائل :إف النكاح ال يصح كال ينعقد بشيادة رجل كامرأتيف؛ ألف الذككرية

عندىـ شرط في الشيادة في النكاح.

وف أَو فَا ِرقُوى َّن ِِبَعر ٍ
 -1أما استدالليـ باآلية بقكؿ هللا _ جل كعال _﴿ :فَأَم ِس ُكوى َّن ِِبَعر ٍ
وف
ُ ُْ
ْ ُ ُْ ْ
ٍ ِ
ِ
كم﴾  ،كأف اآلية دلت عمى الشيادة كتككف بشاىديف ذكريف(" .)5كالعدؿ إنما يقع
َوأَ ْشه ُدوا ذَ َو ْي َع ْدل مْن ُ ْ
()4

عمى الرجاؿ دكف النساء"(.)6
فأجابوا عنو:

فقالكا :إف المعنى المقصكد أنو "ال تقبل شيادة النساء في الحدكد كالقصاص ،كما سكاىما مف الحقكؽ

تقبل فييا شيادة رجميف أك رجل كامرأتيف"(.)7

ّللاِ _ ملسو هيلع هللا ىلص _َ « :ال ِن َكاح ِإ َال ِبكلِ ٍي ك َش ِ
 -2كأما استدالليـ بحديث ْاب ِف َعب ٍ
اى َد ْؼ َع ْد ٍؿ ،
كؿ َ
َ
اؿ َرُس ُ
اؿَ :ق َ
َاس َ ،ق َ
َ ّ َ
كأَيُّما ام أرٍَة أَن َكحيا كلِ ُّي مسخكط عَمي ِو َفِن َكاحيا ب ِ
اطل»( .)8كأف الحديث دؿ عمى أف لفع الشاىديف العدليف يقع
َ َ َْ ْ َ َ َ َ ْ ُ
َْ
َُ َ
عمى الذكريف(.)9

))1
))2

أخرجو مالؾ في مكطئو بركاية دمحم :كتاب النكاح ،باب نكاح السر ( /180حديث رقـ .)535
الغزنكؼ :الغرة المنيفة ()133

))3

السرخسي :المبسكط (.)115 /16

))5

انظر :الشيرازؼ :الميذب في فقة اإلماـ الشافعي (.)452 /3

))4

))6

مف اآلية  2مف سكرة الطالؽ.

ابف مفمح كالمرداكؼ :الفركع كتصحيح الفركع (.)369 /11

))7

ابف مكدكد :االختيار لتعميل المختار (.)140 /2

))9

انظر :المباركفكرؼ :تحفة األحكذؼ (.)199 /4

) )8سبق تخريجو ص.81
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فأجابوا عنو:

بأنو ال يصح ألف في سنده عيسى بف أبي حرب  ،قاؿ فيو يحيى بف معيف :ليس بثقة(.)1
 -3كأما استدالليـ بالقياس "أف الفركج ال يسكغ فييا البذؿ كاإلباحة فمـ ُي ْستََب ْح بشيادة النساء كالقصاص،
كألف ما خص مف بيف جنسو بشاىديف لـ يجز أف يككف كال أحدىما امرأة كالشيادة عمى الزنا ،كألف مف لـ
يككنكا مف شيكد النكاح بانفرادىـ لـ يككنكا مف شيكده مع غيرىـ كالعبيد كالكفار"(.)2
فأجابوا عنو:

"أف الحدكد كالقصاص مما تد أر بالشبيات ،كليذا ال تقبل فييا شيادة النساء لتمكف الشبية في

شيادتيف بسبب السيك كالغفمة ،بل أكلى؛ ألف الشبية ىنا تمكنت في مجمس ،فكاف فييا زيادة ليست في
شيادة األصكؿ؛ كألف الحدكد لما كانت مبنية عمى الدرء أكجب ذلؾ اختصاصيا بحجج مخصكصة ،بل

إيقاؼ إقامتيا"(.)3

مناقشة أدلة المذىب الثاني :القائل بصحة النكاح بشيادة رجل كام أرتيف.

وًن
يديْ ِن ِم ْن ِر َجالِ ُك ْم فَِإ ْن ََلْ يَ ُك َ
استَ ْش ِه ُدوا َش ِه َ
﴿و ْ
 -1أما استدالليـ باآلية بقكؿ هللا _ عز كجل _َ :
ِ ()4
ني فَرجل وامرأ َََت ِن ِِمَّن تَرضو َن ِ
ِ
ُّه َداء﴾
الش
ن
م
ْ ْ َْ َ َ
َر ُجلَ ْ َ ُ ٌ َ ْ َ
كأف هللا _ سبحانو كتعالى _ جعل الشيادة عمى اإلطالؽ كالعمكـ ،فاقتضى أف يككف ليـ شيادة في

سائر األحكاـ ،إال ما قيد بدليل(.)5
فأجابوا عنو:

" -1إنيا نص في األمكاؿ ،فمـ يصح استعماؿ العمكـ فييا"" ،فنص عمى شيادة الرجاؿ ،فمـ يجز أف يقبل
فيو شيادة النساء كالزنا"(.)6

" -2إنو أمر بالرجعة بشاىديف كىي أخف حاالً مف عقد النكاح ،فكاف ذلؾ في النكاح أكلى كذلؾ في قكؿ

وف أَو فَا ِرقُوى َّن ِِبَعر ٍ
هللا تعالى﴿ :فَأَم ِس ُك ِ ٍ
وف َوأَ ْش ِه ُدوا َذ َو ْي َع ْد ٍل
ْ ُ
وى َّن ِبَْعُر ْ
ُ ُْ

كم﴾"(.)8(،)7
ِمْن ُ

))1

انظر :المنبجي :المباب في الجمع بيف السنة كالكتاب ( ،)653 /2ابف حجر :تقريب التيذيب (.)313 /1

))3

الكاساني :بدائع الصنائع (.)281 /6

))2

))4

الماكردؼ :الحاكؼ الكبير (.)60 -59 /9
مف اآلية  282مف سكرة البقرة.

))5

انظر :الكاساني بدائع الصنائع (.)280 /6

))7

مف اآلية  2مف سكرة الطالؽ )8( .الماكردؼ :الحاكؼ الكبير (.)59 /9

))6

الماكردؼ :الحاكؼ الكبير (.)9 /17
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ْ

" -2كأما استدالليـ بالقياس عمى المداينات في اآلية  ،بقكليـ كلكف ذلؾ مما ال يندرغ بالشبيات فيككف ذلؾ
دليالً عمى جكاز العمل بشيادة رجل كامرأتيف فيما ال يندرغ بالشبيات كالنكاح كالطالؽ كالعتاؽ
كالنسب"(.)1

فأجابوا عنو:

عف قياسيـ عمى األمكاؿ كالمداينات" ،فيك أنو يصح اإلبراء منيا كاإلباحة ليا"(.)2

ثامناً_ الرأي الراجح:

بعد عرض مذاىب الفقياء كأدلتيـ كمناقشتيا يظير لمباحث رجحاف المذىب األكؿ ،كىك مذىب

جميكر الفقياء مف الشافعية كالممكية كالحنابمة القائل :إف النكاح ال يصح كال ينعقد بشيادة رجل كامرأتيف؛

ألف الذككرية عندىـ شرط في الشيادة في النكاح.
مسوغات الرأي الراجح:
 -1لقكة أدلة المذىب األكؿ.

 -2ضعف أدلة المذىب الثاني.
 -3إف ما استدلكا بو ليس دليالً عمى شيادة المرأة في النكاح كانما عمى شيادتيا عمى األمكاؿ.
 -4إف اآلية التي استدلكا بيا عمى عمكميا فمـ يأت دليل يخصصيا.

))1
))2

السرخسي :المبسكط (.)115 /16

الماكردؼ :الحاكؼ الكبير (.)9 /17
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المبحث الثالث
كفيو مطمباف:

ترجيحات اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في القسـ

المطمب األوؿ :المسألة األكلى :القسـ بيف النساء.

المطمب الثاني :المسألة الثانية :زكاج الرجل بأكثر مف أربع نسكة.
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المطمب األوؿ
حديث الباب:

القسـ بيف الزوجات
المسألة األولىْ :

ّللاِ ْب ُف أَِبي َب ْك ٍرَ ،ع ْف َع ْبِد اْل َممِ ِؾ ْب ِف أَِبي َب ْك ِر
َخ َب َرَنا َمالِؾَ ،حَدثََنا َع ْبُد َ
"أ ْ
ِ
ِ
ِ
َص َب َح ْت ِع ْن َدهَُ« :ل ْي َس ِب ِؾ
يف َب َنى ِبأ ِّ
أَِبيو ،أ ّ
اؿ َل َيا ح َ
َف النَِب َي ملسو هيلع هللا ىلص ح َ
ُـ َسَم َم َةَ ،ق َ
يف أ ْ
ِ ِ
َع ُت ِع ْن َد ُى َفَ ،كاِ ْف ِش ْئ ِت َثمَ ْث ُت ِع ْن َد ِؾ َكُد ْر ُت» َ ،قاَل ْتَ :ثّمِ ْث،
َع ُت ع ْن َدؾ َك َسب ْ
َسب ْ
َقاؿ مح َمد :كبِي َذا نأْخ ُذ ينب ِغي ِإف سب ِ
َف ُي َسِّب َع ِع ْن َد ُى َف ال َي ِز ُيد َل َيا َعَم ْي ِي َف َش ْيًئا َكاِ ْف َثمَ َث
َع ع ْن َد َىا أ ْ
َ َ َ ُ ََْ
َ َُ
ْ َ َ
ِ ()1
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َف ُي َثّمِ َث ع ْن َد ُى َفَ ،ك ُى َك َق ْك ُؿ أَِبي َحن َيف َةَ ،كاْل َعا َمة م ْف ُفَق َيائ َنا" .
ع ْن َد َىا أ ْ
ْب ِف اْل َح ِار ِث ْب ِف ِى َشاـٍَ ،ع ْف
َىمِ ِؾ َى َكافِ ،إ ْف ِش ْئ ِت
َعَمى أ ْ

أوالً_ صورة المسألة:
رجل متزكج أكثر مف امرأة ،ثـ تزكج بكاحدة أخرػ فكيف لو أف يقسـ بينيف؟
ثانياً_ تحرير محل النزاع(:)2

اتفق الفقياء عمى أف مف حقكؽ الزكجات العدؿ بينيف في القسـ،

كاتفقكا عمى أف العدؿ في القسمة بيف الزكجات كاجب.

كاتفقكا بيف المساكاة في الميالي في الحرائر المسممات غير الناشزات ،ما لـ يكف فييف متزكجة مبتدأة البناء.
كاختمفكا في كيفية العدؿ ،كفي ُمَقا ِـ الزكج عند البكر كالثيب ،ىل يحتسب بو أك ال إذا كانت لو زكجة أخرػ؟

ثالثاً_ مذاىب الفقياء:

اختمف الفقياء في القسمة بيف الزكجات عمى مذىبيف:

المذىب األوؿ :ذىب المالكية( ،)3كالشافعية(،)4كالحنابمة( ،)5إلى أنو إذا تزكج بك اًر أقاـ عندىا سبعة

أياـ ،كاذا تزكج ثيباً أقاـ عندىا ثالثة أياـ ،يقيـ فييف عندىا ال يقضي باقي نسائو كال يحتسب ذلؾ مف القسـ،
ثـ يدكر بالقسمة عمى نسائو.

))1
))2
))3

))4

))5

مالؾ :المكطأ بركاية دمحم ( /176حديث رقـ .)524
انظر :ابف رشد الحفيد :بداية المجتيد ( ،)78 /3ابف القطاف :اإلقناع في مسائل اإلجماع (.)27 /2

خميل :التكضيح في شرح مختصر ابف الحاجب ( ،)261 /4ابف شاس :عقد الجكاىر الثمينة ( ،)489 /2ابف عرفة:
المختصر الفقيي ( ،)72 /4القرافي :الذخيرة (.)461 /4

الشافعي :األـ ( ،)118 /5السنيكي :الغرر البيية ( ،)218 /4النككؼ :المنياج ( ،)421 /4إماـ الحرميف :نياية المطمب
(.)259 /13

الككسج :مسائل اإلماـ أحمد ( ،)1517 /4ابف قدامة :عمدة الفقو ( ،)99الزركشي :شرحو عمى مختصر الخرقي

( ،)347 /5ابف قدامة :المغني (.)316 /7
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المذىب الثاني :ذىب الحنفية( ،)1إلى أف الجديدة ال تفضل في القسـ بل يسكؼ بينيا كبيف الالتي
عنده.
رابعاً_ اختيار اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني:

جاء اختياره مكافقاً لإلماـ أبي حنيفة كما ىك مفصل في القكؿ الثاني ،ككما يفيـ مف قكلو:
َ ِ
ِ
"ينب ِغي ِإف سب ِ
َف ُي َثِّم َث ِع ْن َد ُى َف،
َف ُي َسِّب َع ع ْن َد ُى َف ال َي ِز ُيد َل َيا َعَم ْي ِي َف َش ْيًئا َكاِ ْف َثم َث ع ْن َد َىا أ ْ
َع ع ْن َد َىا أ ْ
ََْ
ْ َ َ
َك ُى َك َق ْك ُؿ أَِبي َحِن َيف َةَ ،كاْل َعا َم ِة ِم ْف ُفَق َي ِائ َنا"(.)2
خامساً_ سبب االختالؼ:

السَن ِة ِإ َذا
اؿِ « :م َف ُّ
َق َ
ِع ْن َد َىا ثَالَثًا ثُ َـ َق َس َـ»

كسبب اختالفيـ :معارضة حديث أنس لحديث أـ سممة ،كحديث أنس ىكَ :ع ْف أ ََن ٍ
س
الرجل الِب ْكر عَمى الثَِي ِب أََق ِ
َِ
ِ ِ
اـ
َ َ
ّ
تَ َزَك َج َ ُ ُ
اـ ع ْن َد َىا َس ْب ًعا َكَق َس َـَ ،كاِ َذا تَ َزَك َج الثّي َب َعَمى الب ْكر أََق َ
َ
َقا َؿ أَُبك ِقالََب َةَ :كَل ْك ِش ْئ ُت َلُقْم ُتِ :إ َف أ ََن ًسا َرَف َع ُو ِإَلى الَنِب ِي _ ملسو هيلع هللا ىلص _(.)3
ّ
ِ
َف رسكؿ هللاِ _ ملسو هيلع هللا ىلص _ ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
يف تَ َزَك َج أُ َـ
ح
أ
،
ف
م
ح
الر
د
ب
ع
ف
َ
َُ َ
كحديث أـ سممة ىكَ :ع ْف َع ْبد اْل َممؾ ْبف أَبي َب ْكر ْب َ ْ َ ْ َ
ِ ِ
سَمم َة ،كأَصبح ْت ِع ْندهَ ،قاؿ َلياَ« :ليس ِب ِؾ عَمى أ ِ ِ
َع ُت ِع ْن َد ِؾَ ،كِا ْف ِش ْئ ِت َثَم ْث ُت ،ثُ َـ
ْ
َ
َىمؾ َى َكافِ ،إ ْف ش ْئت َسب ْ
َْ
َ َ َ ْ ََ
َُ َ َ
ِ ()4
ُد ْر ُت»َ ،قاَل ْتَ :ثّم ْث .
كحديث أـ سممة ىك " ثمث " كحديث أنس حديث بصرؼ ،فصار أىل المدينة إلى ما أخرجو أىل البصرة،
كصار أىل الككفة إلى ما أخرجو أىل المدينة(.)5

سادساً_ أدلة المذاىب:

أدلة المذىب األوؿ :استدؿ أصحاب المذىب األكؿ القائل :إنو إذا تزكج بك اًر أقاـ عندىا سبعة أياـ ،كاذا
تزكج ثيبا أقاـ عندىا ثالثة أياـ ،يقيـ فييف عندىا ال يقضي باقي نسائو كال يحتسب ذلؾ مف القسـ ثـ يدكر

بالقسمة عمى نسائو كىـ الشافعية كالمالكية كالحنابمة بالسنة.
))1

))2
))3

دمحم :األصل ( ،)358 /10البابرتي :العناية شرح اليداية ( ،)433 /3القدكرؼ :التجريد ( ،)4730 /9السرخسي :المبسكط
(.)218 /5
مالؾ :المكطأ بركاية دمحم (.)176

متفق عميو :أخرجو البخارؼ في صحيحو ،كتاب النكاح ،باب إذا تزكج الثيب عمى البكر /34 /7( :حديث رقـ ،)5214

كمسمـ في صحيحو ،كتاب الرضاع ،باب قدر ما تستحقو البكر ،كالثيب مف إقامة الزكج عندىا عقب الزفاؼ/1084 /2( :
حديث رقـ ،)1461كالمفع لمبخارؼ.

))4

أخرجو مسمـ في صحيحو ،كتاب الرضاع ،باب قدر ما تستحقو البكر ،كالثيب مف إقامة الزكج عندىا عقب الزفاؼ:

))5

انظر :ابف رشد الحفيد :بداية المجتيد (.)78-79/3

( /1083/2حديث رقـ .)1460
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 السنة:

ِ
ِ
الر ْح َم ِف ،أ َ
َص َب َح ْت ِع ْن َدهُ،
َ _1ع ْف َع ْبِد اْل َممِ ِؾ ْب ِف أَِبي َب ْك ِر ْب ِف َع ْبِد َ
كؿ هللا _ ملسو هيلع هللا ىلص _ ح َ
َف َرُس َ
يف تَ َزَك َج أُ َـ َسَم َم َةَ ،كأ ْ
ِ ِ
َقاؿ َلياَ« :ليس ِب ِؾ عَمى أ ِ ِ
َع ُت ِع ْن َد ِؾَ ،كِا ْف ِش ْئ ِت َثَم ْث ُت ،ثُ َـ ُد ْر ُت»َ ،قاَل ْتَ :ثِّم ْث(.)1
ْ
َ
َىمؾ َى َكافِ ،إ ْف ش ْئت َسب ْ
َْ
َ َ
وجو الداللة:

"دليل عمى أف الرجل إذا تزكج البكر أف عميو أف يقيـ عندىا سبعاً كالثيب ثالثاً كال َي ْحتَ ِس ُب عميو بيا
ِ
اؤهُ الالتي عنده قبميا"(،)2
ن َس ُ
"كاف أحبت الثيب أف يقيـ عندىا سبعاً ،فعل كقضى مثميف أؼ مثل السبع لمبكاقي مف ضراتيا"(.)3
َِ ِ
ِ
َ _2ع ْف أ ََن ٍ
اـ ِع ْن َد َىا َس ْب ًعا َكَق َس َـَ ،كاِ َذا تَ َزَك َج الثَِّي َب
السَن ِة ِإ َذا تَ َزَك َج َ
اؿِ « :م َف ُّ
سَ ،ق َ
الرُج ُل الب ْك َر َعَمى الثّيب أََق َ
عَمى الِب ْك ِر أََق ِ
اؿ أَُبك ِقالََب َةَ :كَل ْك ِش ْئ ُت َلُقْم ُتِ :إ َف أ ََن ًسا َرَف َع ُو ِإَلى الَنِب ِي _ ملسو هيلع هللا ىلص _(.)4
َ
اـ ع ْن َد َىا ثَالَثًا ثُ َـ َق َس َـ» َق َ
َ
ّ
وجو الداللة:
سبعا كعند الثيب ثالثًا"(" ،)5فدؿ عمى استحقاؽ ىذه المدة مف غير قضاء"(.)6
"يقيـ عند البكر ً

أدلة المذىب الثاني :استدؿ أصحاب المذىب الثاني القائل بأف الجديدة ال تفضل في القسـ بل يسكؼ بينيا
كبيف الالتي عنده كىـ األحناؼ بالقرآف كالسنة.
أوالً_ القراف الكريـ:

ِ
ِ
ِ
ِ
ك أ َْد ََن أًََّل
ت أَْْيَانُ ُك ْم ذَل َ
 _1قاؿ تعالى﴿ :فَِإ ْن خ ْفتُ ْم أًََّل تَ ْعدلُوا فَ َواح َدةً أ َْو َما َملَ َك ْ

تَعُولُوا﴾(.)7

وجو الداللة :دلت اآلية عمى أنو عند الخكؼ مف عدـ العدؿ في القسـ يجب اإلقتصار عمى كاحدة(.)8

))1

))2
))3
))4

أخرجو مسمـ في صحيحو ،كتاب الرضاع ،باب قدر ما تستحقو البكر ،كالثيب مف إقامة الزكج عندىا عقب الزفاؼ:
( /1083/2حديث رقـ .)1460

الماكردؼ :الحاكؼ الكبير (.)586 /9
النجدؼ :حاشية الركض المربع (.)453 /6

متفق عميو :أخرجو البخارؼ في صحيحو ،كتاب النكاح ،باب إذا تزكج الثيب عمى البكر /34 /7( :حديث رقـ ،)5214

كمسمـ في صحيحو ،كتاب الرضاع ،باب قدر ما تستحقو البكر ،كالثيب مف إقامة الزكج عندىا عقب الزفاؼ/1084 /2( :
حديث رقـ  ،)1461كالمفع لمبخارؼ.

))5

ابف بطاؿ :شرح صحيح البخارػ (.)339 /7

))7

مف اآلية  3مف سكرة النساء.

))6

الماكردؼ :الحاكؼ الكبير (.)587 /9

))8

انظر :الشنقيطي :أضكاء البياف (.)317 /1
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كركا(.)1
أال تعدلكا َم ْع َناهُ :أ ْ
َف َال تَ ُج ُ

 _2قاؿ تعالى﴿ :ولَن تَستَ ِطيعوا أَ ْن تَع ِدلُوا ب ني النِّس ِاء ولَو حرصتُم فَ ََل ََتِ
ل
ك
ا
و
ل
ي
ُ
ُ
َّ
َْ ْ ُ
َ
ْ َْ َ َ َ ْ ََ ْ ْ

الْمْي ِل﴾(.)2

وجو الداللة :دلت اآلية عمى نفي اإلستطاعة في العدؿ بيف النساء في المحبة كالجماع ،كأنو يجب االلتزاـ

بالتسكية في القسـ كالنفقة(.)3

ثانياً_ السنة:

ِ
ِ
ِ
ام َأَرتَ ِ
ام ِة َكِشُّق ُو
اؿ ِإَلى ِإ ْح َد ُ
اف َف َم َ
َ _1ع ْف أَبي ُى َرْي َرَةَ ،ع ِف النَب ِّي _ ملسو هيلع هللا ىلص _ َق َ
اؿَ « :م ْف َك َان ْت َل ُو ْ
اء َي ْكَـ اْلق َي َ
اى َماَ ،ج َ
َم ِائل(.)5(»)4
وجو الداللة :الحديث دليل عمى أنو يجب عمى الزكج التسكية بيف الزكجات ،كيحرـ عميو الميل إلى

إحداىف(.)6

 _2عف ع ِائش َةَ ،قاَلت :كاف رسكؿ َ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
ِ
ؾ َف َال َتُم ْمِني،
َْ َ َ
يما أ َْمم ُ
ّللا _ ملسو هيلع هللا ىلص _ َيْقس ُـ َف َي ْعد ُؿَ ،كَيُق ُ
ْ َ َ َُ ُ
كؿ« :الم ُي َـ َى َذا َق ْسمي ،ف َ
ِ
ِ
ِ
اؿ أَُبك َد ُاكَدَ :ي ْعِني اْلَقْم َب(.)7
ؾَ ،كَال أ َْمم ُ
يما تَ ْمم ُ
ؾ»َ .ق َ
فَ
وجو الداللة :أنو دؿ عمى كجكب القسـ بيف النساء كعدـ القدرة عمى القسـ بينيف في المحبة؛ ألنو ال يممؾ

القمب(.)8

سابعا_ مناقشة ادلو المذاىب:

مناقشة أدلة المذىب األوؿ :القائل :إنو إذا تزكج بك ار أقاـ عندىا سبعة أياـ ،كاذا تزكج ثيبا أقاـ عندىا ثالثة
أياـ ،يقيـ فييف عندىا ال يقضي باقي نسائو كال يحتسب ذلؾ مف القسـ ثـ يدكر بالقسمة عمى نسائو كىـ

الشافعية كالمالكية كالحنابمة.
))1
))2

الزيمعي :تبييف الحقائق ( ،)179 /2السرخسي :المبسكط (.)217 /5
مف اآلية  129مف سكرة النساء.

) )3انظر :القرطبي :الجامع ألحكاـ القرآف (.)407 /5
))4
الش ْحَنة :لساف الحكاـ (.)322
َوشقو مائل :أَؼ مفمكج .ابف ِّ
) )5أخرجو أبك داكد في سننو ،كتاب النكاح ،باب في القسـ بيف النساء /242 /2( :حديث رقـ  .)2133إسناده صحيح؛ ألف
))6

جميع ركاتو ثقات.
انظر :الكحالني :سبل السالـ (.)238 /2

))7

أخرجو أبك داكد في سننو ،كتاب النكاح ،باب في القسـ بيف النساء /242 /2( :حديث رقـ  .)2134إسناده صحيح؛ ألف

))8

انظر :المال اليركؼ :مرقاة المفاتيح (.)2114 /5

جميع ركاتو ثقات.
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ِ
ِ
ِ
 -1أما استدالليـ بحديث أُ َـ َسَم َم َة ،أ َ
اؿ َل َيا:
كؿ هللا _ ملسو هيلع هللا ىلص _ ح َ
َص َب َح ْت ع ْن َدهَُ ،ق َ
َف َرُس َ
يف تَ َزَك َج أُ َـ َسَم َم َةَ ،كأ ْ
ِ ِ
«َليس ِب ِؾ عَمى أ ِ ِ
َع ُت ِع ْن َد ِؾَ ،كاِ ْف ِش ْئ ِت َثَم ْث ُت ،ثُ َـ ُد ْر ُت»َ ،قاَل ْتَ :ثّمِ ْث(.)1
ْ
َ
َىمؾ َى َكافِ ،إ ْف ش ْئت َسب ْ
َْ
كأنو "دليل عمى أف الرجل إذا تزكج البكر أف عميو أف يقيـ عندىا سبعاً كالثيب ثالثاً كال َي ْحتَ ِس ُب عميو بيا
ِ
اؤهُ الالتي عنده قبميا"(.)2
ن َس ُ
فأجابوا عنو:

بأنو"ليس في حديث أـ سممة ما يدؿ عمى أنيا إذا طمبت الزيادة يسقط حقيا ،بل ىك نص عمى التسكية

ابتداء؛ أال ترػ أنو ِ
يرك في بعض طرقو «إف شئت ثمثت لؾ كثمثت ليف» ،فعمـ بيذا أف التسكية في السبع ال

لطمبيا الزيادة؛ كألف القسـ مف حقكؽ النكاح فيف فيو سكاء كاالختيار في مقدار الدكر إلى الزكج؛ ألف
المستحق ىك التسكية دكف طريقو ،كالتسكية المستحقة في البيتكتة ال في المجامعة؛ ألنيا تبتنى عمى النشاط
كالمقصكد مف القسـ اإلقامة عند كل كاحدة منيف كالمعاشرة معيا كليذا يستكؼ فييا المجبكب كالعنيف

كالمريض كالصحيح كالمرأة الرتقاء كغيرىا كالصبي الذؼ دخل عمى المرأة كالبالغ؛ ألف القسـ حق العباد كىك

مف أىمو"(.)3

 _2كأما استدالليـ بحديث أ ََن ٍ
الرُج ُل الِب ْك َر َعَمى
السَن ِة ِإ َذا تََزَك َج َ
اؿِ « :م َف ُّ
سَ ،ق َ
كاِ َذا تَزَكج الثَِيب عَمى الِب ْك ِر أََق ِ
اؿ أَُبك ِقالََب َةَ :كَل ْك ِش ْئ ُت
َ َ َ َّ َ
اـ ع ْن َد َىا ثَالَثًا ثُ َـ َق َس َـ» َق َ
َ
()5
()4
سبعا كعند الثيب ثالثًا" ،
_ ملسو هيلع هللا ىلص _  .كأنو "يقيـ عند البكر ً

َِ ِ
اـ ِع ْن َد َىا َس ْب ًعا َكَق َس َـ،
الثّيب أََق َ
َلُقْم ُتِ :إ َف أ ََن ًسا َرَف َع ُو ِإَلى النَِب ِي
ّ

"فدؿ عمى استحقاؽ ىذه المدة مف غير قضاء"(.)6
فأجابوا عنو:

"بأف اجتماع الزكجات عنده سبب لكجكب التسكية بينيف فال يككف سبباً لتفضيل بعضيف عمى

بعض ،كلك جاز تفضيل البعض لكانت القديمة أكلى لما كقع ليا مف الكسر كالكحشة كادخاؿ الغيع كالغيرة
ِ
اء ِة بالجديدة دكف الزيادة"(.)7
بسبب إدخاؿ الضرة عمييا ،كالمراد مف الحديث التفضيل باْلُب َد َ

))1

سبق تخريجو ص.88

))3

الزيمعي :تبييف الحقائق (.)180 /2

))2

الماكردؼ :الحاكؼ الكبير (.)586 /9

))4

سبق تخريجو ص.88

))6

الماكردؼ :الحاكؼ الكبير (.)587 /9

))5

ابف بطاؿ :شرح صحيح البخارػ (.)339 /7

))7

الزيمعي :تبييف الحقائق (.)180 /2
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مناقشة أدلة المذىب الثاني :القائل :إف الجديدة ال تفضل في القسـ بل يسكؼ بينيا كبيف الالتي عنده كىـ
األحناؼ.
 -1أما استدالليـ باآلية

ِ
ِ
ِ
ِ
ك أ َْد ََن أًََّل
ت أَْْيَانُ ُك ْم َذل َ
﴿فَِإ ْن خ ْفتُ ْم أًََّل تَ ْعدلُوا فَ َواح َد ًة أ َْو َما َملَ َك ْ

()1
كركا(.)2
تَعُولُوا﴾  .أال تعدلكا َم ْع َناهُ :أ ْ
َف َال تَ ُج ُ
كأف اآلية دلت عمى أنو عند الخكؼ مف عدـ العدؿ في القسـ يجب االقتصار عمى كاحدة(.)3

فأجابوا عنو:

"فيك أف استدالليـ فييا بالعمكـ متركؾ بما ذكرناه مف النص في التخصيص"(.)4
ّللاُ تَ َعاَلى) معناه :أف ال يكثر عيالكـ كمف تمكنكنو"(. )5
"كقاؿ الشافعي ( َرِح َم ُو َ

 _2كأما استدالليـ باآلية
الْمْي ِل﴾(.)6

َ

﴿ولَن تَست ِطيعوا أَ ْن تَع ِدلُوا ب ِ ِ
صتُ ْم فَ ََل ََتِيلُوا ُك َّل
ْ ََْ
ني النّ َساء َولَْو َحَر ْ
َ ْ َْ ُ

كأف اآلية دلت عمى نفي االستطاعة في العدؿ بيف النساء في المحبة كالجماع ،كأنو يجب االلتزاـ

بالتسكية في القسـ كالنفقة(.)7
فأجابوا عنو:

بأف المعنى المقصكد مف اآلية فال تميمكا كل الميل في أف تتبعكا أىكاءكـ كأفعالكـ فتذركىا كالمعمقة ،

كىي التي ليست بزكجة كال مفارقة"(" ،)8كأف ذلؾ ليس بميل؛ ألنو يفعمو مع كل زكجة"(.)9

ِ
ِ
ام َأرَتَ ِ
اء
اؿ ِإَلى ِإ ْح َد ُ
اف َف َم َ
 _3كأما استدالليـ بحديث أَبي ُى َرْي َرَةَ ،ع ِف النَب ِّي _ ملسو هيلع هللا ىلص _ َق َ
اؿَ « :م ْف َك َان ْت َل ُو ْ
اى َماَ ،ج َ
ِ
ام ِة َكِشُّق ُو َم ِائل»(.)10
َي ْكَـ اْلق َي َ
))1
))2

مف اآلية  3مف سكرة النساء.
الزيمعي :تبييف الحقائق ( ،)179 /2السرخسي :المبسكط (.)217 /5

))3

انظر :الشنقيطي :أضكاء البياف (.)317 /1

))5

العمراني :البياف في مذىب اإلماـ الشافعي ( ،)186 /11األسيكطي :جكاىر العقكد (.)169 /2

))4

الماكردؼ :الحاكؼ الكبير (.)236 /9

))6

مف اآلية  129مف سكرة النساء.

))7
))8
))9

انظر :القرطبي :الجامع ألحكاـ القرآف (.)407 /5

انظر :الماكردؼ :الحاكؼ الكبير (.)573 /9
الماكردؼ :الحاكؼ الكبير (.)587 /9

))10

سبق تخريجو ص.89

91

كأف الحديث دليل عمى أنو يجب عمى الزكج التسكية بيف الزكجات ،كيحرـ عميو الميل إلى إحداىف(.)1

فأجابوا عنو:

"فأما الجكاب عف الخبر فيك أف ذلؾ ليس بميل ،ألنو يفعمو مع كل زكجة"(.)2
ِ
ّللاِ _ ملسو هيلع هللا ىلص _ يْق ِسـ َفيعِدؿ ،كيُقكؿَ « :
الم ُي َـ َى َذا َق ْس ِمي،
كؿ َ
 _4كأما استدالليـ بحديث َعائ َش َةَ ،قاَل ْتَ :ك َ
َ ُ َْ ُ ََ ُ
اف َرُس ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اؿ أَُبك َد ُاكَدَ :ي ْعِني اْلَقْم َب(.)3
ؾَ ،كَال أ َْمم ُ
يما تَ ْمم ُ
يما أ َْمم ُ
ؾ»َ .ق َ
ؾ َف َال َتُم ْمني ،ف َ
فَ

كأنو دؿ عمى كجكب القسـ بيف النساء كعدـ القدرة عمى القسـ بينيف في المحبة؛ ألنو ال يممؾ

القمب(.)4

فأجابوا عنو:

"كاْلحكمة ِفي الثَ َالث كالسبع أَف الثَ َالث مغتفرة ِفي َ
الش ْرع كالسبع عدد أَيَاـ ُّ
الد ْن َيا"(" ،)5إذ الغرض فيو
َ
َ
()6
زكاؿ الحياء كالحشمة كىما فيو سكاء"  ،أؼ أف كل كاحدة منيف تأخذ ىذه المدة مف القسـ.
"كمعمكـ أف الجديدة أكفر في ذلؾ مف غيرىا ،لمعادة بأف النفس تتكؽ إلييا أكثر ،فكاف ذلؾ حقاً ليا

عمى سائر نسائو"(.)7

كاألحرار كالرقيق سكاء في ىذا الحديث ،لإليناس كازالة االحتشاـ ،فاستكيف فيو الستكائيف في الحاجة

إليو ،كالنفقة(.)8

ثامناً_ الرأي الراجح:

بعد عرض مذاىب الفقياء كأدلتيـ كمناقشتيا يظير لمباحث رجحاف المذىب األكؿ كىك جميكر

الفقياء مف الشافعية كالمالكية كالحنابمة القائل :إنو إذا تزكج بك اًر أقاـ عندىا سبعة أياـ ،كاذا تزكج ثيباً أقاـ

عندىا ثالثة أيا ـ ،يقيـ فييف عندىا ال يقضي باقي نسائو كال يحتسب ذلؾ مف القسـ ثـ يدكر بالقسمة عمى
نسائو.

))1

انظر :الكحالني :سبل السالـ (.)238 /2

))3
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))5

الخطيب الشربيني :اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (.)432 /2

))2

الماكردؼ :الحاكؼ الكبير (.)587 /9

))4

انظر :المال اليركؼ :مرقاة المفاتيح (.)2114 /5

))6

الخطيب الشربيني :مغني المحتاج (.)420 /4

))8

ابف قدامة :الكافي في فقو اإلماـ أحمد (.)91 /3

))7

القاضي أبك دمحم :اإلشراؼ عمى نكت مسائل الخالؼ (.)723 /2
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مسوغات الرأي الراجح:
 .1لقكة أدلة أصحاب المذىب األكؿ كىـ جميكر الفقياء.

 .2إف األحناؼ أخذكا بظاىر النص كلـ يأخذكا بما فيو مف ٍ
معاف.

 .3إف استدالؿ أصحاب القكؿ الثاني كىـ األحناؼ جاء في مقابمة النص فال عبرة بو.

 .4إف القسـ عند جميكر الفقياء فيو عدؿ؛ كذلؾ ألف كل كاحدة مف نسائو تككف قد أخذت ىذه المدة مف
األياـ عند زكاجيا فيف في ذلؾ سكاء.

93

المطمب الثاني
حديث الباب:

المسألة الثانية :مف أسمـ وعنده أكثر مف أربع زوجات أو أختاف

يف كَك ِ
ِ ِ ٍ
ّللاِ _ ملسو هيلع هللا ىلص _ َق ِ
ِ ٍ
اؿَ :بَم َغ َنا ،أ َ
كؿ َ
َخ َب َرَنا َمالِؾ ،أ ْ
"أ ْ
اؿ ل َرُج ٍل م ْف ثَق َ َ
اف ع ْن َدهُ
َ
َف َرُس َ
َخ َب َرَنا ْاب ُف ش َيابَ ،ق َ
ِ
َِ
ِ
ِؽ َس ِائ َرُى َف».
اؿ َل ُو« :أ َْم ِس ْؾ ِم ْن ُي َف أ َْرَب ًعاَ ،كَفار ْ
َع ْش ُر ن ْس َكٍة ح َ
يف أ َْسَم َـ الثَقف ُّيَ ،فَق َ
ِ
ِؽ َما َب ِقي،
اءَ ،كُيَفار ُ
اؿ ُم َح َمدَ :كبِ َي َذا َنأ ُ
َق َ
ْخ ُذَ ،ي ْختَ ُار م ْن ُي َف أ َْرَب ًعا أَيَتُ ُي َف َش َ
َ
اطل كىك َقكؿ ِإبر ِ
كأَ َما أَبك حِن َيف َة َفَقاؿِ :ن َكاح األَربع ِة األُك ِؿ ج ِائز ،كِن َكاح مف ب ِقي ِمني َف ب ِ
اىي َـ الَن َخ ِع ِي"(.)1
َ ُ َ ْ َ َ ُْ َ
َ َُ ْ ُ ْ َ
َ َ
ُ ََْ
َ ُ َ
َ
ّ
أوالً_ صورة المسألة:
رجل كافر أسمـ كعنده أكثر مف أربع نسكة ،كاثنتيف منيف أخكات فمف يمسؾ منيف كمف يترؾ؟
ثانياً_ تحرير محل النزاع:

اتفق الفقياء عمى جكاز نكاح أربعة مف النساء معاً ،كاتفقكا عمى أف نكاح أكثر مف أربع زكجات ال يحل(.)2
كاختمفكا في النكاح إذا انعقد عمى أكثر مف أربع ،أك عمى مف ال يجكز الجمع بينيما في اإلسالـ(.)3

ثالثاً_ مذاىب الفقياء:

المذىب األوؿ :ذىب المالكية( ،)4كالشافعية(،)5كالحنابمة( ،)6كدمحم بف الحسف الشيباني مف الحنفية( ،)7إلى أف
مف أسمـ كتحتو أكثر مف أربع نسكة أك أختاف يختار منيف أربعاً ،كمف األختيف كاحدة أيتيما شاء سكاء

تزكجيف في عقد أك في عقكد.

))1
))2

مالؾ :المكطأ بركاية دمحم ( /178حديث رقـ .)530
انظر :ابف رشد الحفيد :بداية المجتيد ( ،)64 /3ابف حزـ :مراتب اإلجماع (.)63

))3

انظر :ابف رشد الحفيد :بداية المجتيد (.)71 /3

))5

الشافعي :األـ ( ،)381 /7الشيرازؼ :الميذب ( ،)458-456 /2إماـ الحرميف :نياية المطمب (،)283-281 /12

))4

))6

الرجراجي :مناىج التحصيل ( ،)61 /4خميل :التكضيح في شرح مختصر ابف الحاجب ( ،)91 /4الثعمبي :المعكنة عمى
مذىب ِ
عالـ المدينة ( ،)811-810الخرشي :شرح مختصر خميل ( .)230/3الكشناكؼ :أسيل المدارؾ (.)102 /2
الغزالي :الكسيط في المذىب (.)141 /5

الحراني :المحرر في الفقو عمى مذىب اإلماـ أحمد ( ،)28 /2الزركشي :شرحو عمى مختصر الخرقي (،)213-209 /5
المرداكؼ :اإلنصاؼ ( ،)218-217 /8أبك النجا :اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبل ( ،)207-205 /3البيكتى:

))7

الركض المربع (.)533

الكاساني :بدائع الصنائع ( ،)314 /2ابف نجيـ :البحر الرائق (.)149 /4
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()1

المذىب الثاني :ذىب أبك حنفية كأبك يكسف

إلى أف مف أسمـ كتحتو أكثر مف أربع نسكة أك أختاف أنو إف

كاف تزكجيف في عقدة كاحدة فرؽ بينو كبينيف ،كاف كاف تزكجيف في عقكد متفرقة صح نكاح األربع ،كبطل
نكاح الخامسة ،ككذا في األختيف يصح نكاح األكلى ،كيبطل نكاح الثانية.
رابعاً_ اختيار اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني:

جاء اختياره مخالفاً لإلماـ أبي حنيفة كما ىك مفصل في القكؿ األكؿ ،ككما يفيـ مف قكلو:
ِ
ِؽ َما َب ِقي"(.)2
اءَ ،كُيَفار ُ
اؿ ُم َح َمدَ :كبِ َي َذا َنأ ُ
"َق َ
ْخ ُذَ ،ي ْختَ ُار م ْن ُي َف أ َْرَب ًعا أَيَتُ ُي َف َش َ
َ
خامساً_ سبب االختالؼ:

كسبب اختالفيـ :معارضة القياس لألثر ،كذلؾ أنو كرد في ذلؾ أثراف:
اىمِي ِ
َف غي َالف بف سَمم َة الثََق ِف َي أَسَمـ كَلو ع ْشر ِنسكٍة ِفي الج ِ
ِ
َةَ ،فأ َْسَم ْم َف
َ
ْ َ َ ُ َ ُ َْ
أحدىما :مرسل مالؾَ :ع ْف ْابف ُع َم َر ،أ َ َ ْ َ ْ َ َ َ
َف َيتَ َخي ََر أ َْرَب ًعا ِم ْن ُي َف»(.)3
َم َرهُ الَنِب ُّي _ ملسو هيلع هللا ىلص _ أ ْ
َم َع ُوَ« ،فأ َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
اؿ :أَتَ ْي ُت الَنِب َي _ ملسو هيلع هللا ىلص _،
الج ْي َشان ِّي ،أَنَ ُو َس ِم َع ْاب َف َف ْي ُر َ
واآلخرَ :ع ْف أَبي َك ْىب َ
كز الَدْيَمم َيُ ،ي َحّد ُث َع ْف أَبيوَ ،ق َ
افَ ،فَقاؿ رسكؿ َ ِ
ِ
َفُقْمت :يا رسكؿ َ ِ ِ
ُختَ ِ
اختَ ْر أَيَتَ ُي َما ِش ْئ َت»(.)4
ّللا _ ملسو هيلع هللا ىلص _ْ « :
ّللاِ ،إّني أ َْسَم ْم ُت َكتَ ْحتي أ ْ
َ َُ ُ
ُ َ َُ َ
كأما القياس المخالف ليذا األثر :فتشبيو العقد عمى األكاخر قبل اإلسالـ بالعقد عمييف بعد اإلسالـ ،أؼ كما

أف العقد عمييف فاسد في اإلسالـ كذلؾ قبل اإلسالـ(.)5
سادساً_ أدلة المذاىب:

أدلة المذىب األوؿ :استدؿ أصحاب المذىب األكؿ القائل :إف مف أسمـ كتحتو أكثر مف أربع نسكة أك أختاف
يختار منيف أربعاً ،كمف األختيف كاحدة أيتيما شاء كىـ الشافعية ،كالمالكية ،كالحنابمة ،كدمحم بف الحسف

الشيباني بالسنة كالقياس.
))1

))2
))3

))4

ابف َم َازَة :المحيط البرىاني ( ،)140/3ابف نجيـ :البحر الرائق ( ،)233/3الحصفكي :الدر المختار ( ،)200/3ابف
عابديف :رد المختار حاشيتو ( ،)200/3المنبجي :المباب في الجمع بيف السنة كالكتاب (.)674 /2
مالؾ :المكطأ بركاية دمحم ( /178حديث رقـ .)530

أخرجو الترمذؼ في سننو ،باب ما جاء في الرجل يسمـ كعنده عشر نسكة ( /427 /3حديث رقـ  ،)1128الحديث صحيح؛

ألف جميع رجالو ثقات.
أخرجو الترمذؼ في سننو ،باب ما جاء في الرجل يسمـ كعنده أختاف ( /428 /3حديث رقـ  ،)1129اسناده ضعيف ألف
فيو عبدهللا بف لييعة صدكؽ قد اختمط بأخرة ،كقاؿ الذىبي الحديث ضعيف .انظر :ابف حجر :تقريب التيذيب (،)319/1

))5

الذىبي :الكاشف (.)590 /1

ابف رشد الحفيد :بداية المجتيد (.)72 /3
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أوالً_ السنة:
ِِ ِ
ِ ٍ ِ
َِ
َ _1ع ْف ْاب ِف ُع َم َر ،أ َ
َم َرهُ الَنِب ُّي
َف َغ ْي َال َف ْب َف َسَم َم َة الثَقف َي أ َْسَم َـ َكَل ُو َع ْش ُر ن ْس َكة في َ
الجاىميَةَ ،فأ َْسَم ْم َف َم َع ُوَ« ،فأ َ
َف َيتَ َخي ََر أ َْرَب ًعا ِم ْن ُي َف»(.)1
_ ملسو هيلع هللا ىلص _ أ ْ
وجو الداللة:

فيو داللة عمى أف أنكحة الكفار صحيحة إذا أسممكا ،كال يؤمركف بإعادة النكاح ،كأنو ال يجكز أكثر مف أربع

نسكة ،كأف يختار منيف مف يشاء؛ ألف النبي _ ملسو هيلع هللا ىلص _ لـ يسألو عف عقكدىف ىل تزكجيف بعقد كاحد ،أك عقكد

متفرقة(.)2
َ _2ع ْف
َفُقْم ُتَ :يا

ِِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
اؿ:
الج ْي َشان ِّي ،أََن ُو َس ِم َع ْاب َف َف ْي ُر َ
أَبي َك ْىب َ
كز الَدْيَمم َيُ ،ي َحّد ُث َع ْف أَبيوَ ،ق َ
افَ ،فَقاؿ رسكؿ َ ِ
ِ
رسكؿ َ ِ ِ
ُختَ ِ
اختَ ْر أَيَتَ ُي َما
ّللا _ ملسو هيلع هللا ىلص _ْ « :
ّللاِ ،إّني أ َْسَم ْم ُت َكتَ ْحتي أ ْ
َ َُ ُ
َُ َ

وجو الداللة:

أَتَ ْي ُت الَنِب َي _ ملسو هيلع هللا ىلص _،
ِش ْئ َت»(.)3

آخر(.)4
دؿ الحديث عمى أف الزكج إذا أسمـ لو أف يختار إحدػ األختيف سكاء كانت المختارة تزكجيا أكًال أك ًا
ثانياً_ القياس:

َف كل ٍ
قاسكا عمى النكاح بغير شيكد؛ كذلؾ أ َ
اـ عمييا بالعقد الذؼ تـ
ْ
ام َأرَة تحل لو في اإلسالـَ ،ح َل لو اْل ُمَق ُ
قبل اإلسالـ(.)5
أدلة المذىب الثاني :استدؿ أصحاب المذىب الثاني القائل :إف مف أسمـ كتحتو أكثر مف أربع نسكة ،أك
أختاف ،أنو إف كاف تزكجيف في عقدة كاحدة فرؽ بينو كبينيف ،كاف كاف تزكجيف في عقكد متفرقة صح نكاح

األربع ،كبطل نكاح الخامسة ،ككذا في األختيف يصح نكاح األكلى ،كيبطل نكاح الثانية كىـ أبك حنفية
كيكسف بالكتاب كالسنة كالقياس.

أوالً_ الكتاب:

ُختَ ْ ِ
ف﴾
ني إًَِّل َما قَ ْد َسلَ َ
ني ْاَل ْ
﴿وأَ ْن ََْت َمعُوا بَ ْ َ
قاؿ تعالىَ :

()6

))1
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))3
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))2

))4
))5
))6

انظر :الطيبي :شرح المشكاة ( ،)2301 /7الماكردؼ :الحاكؼ الكبير (.)257 /9

المَمؾ :شرح المصابيح (.)576 /3
انظر :ابف َ
انظر :الماكردؼ :الحاكؼ الكبير ( ،)257 /9ابف قدامة :المغني (.)158 /7
مف اآلية  23مف سكرة النساء.
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وجو الداللة:
دلت اآلية عمى عدـ جكاز الجمع بيف األختيف ،كأف نكاح األكلى ما حصل بيا الجمع فكقع نكاحيا بحكـ
اإلسالـ ،كبنكاح الثانية حصل الجمع فمـ يكف نكاحيا صحيحاً ،كاف تزكجيف في عقدة كاحدة فيبطل النكاح
بسبب الجمع(.)1

ثانياً_ السنة:
ش أَك س ِري ٍ
 إ َف سَميماف بف بريدة ،حَدثَو عف أَِب ِ
يو َقاؿَ :كاف رسكؿ هللاِ _ ملسو هيلع هللا ىلص _ ِإ َذا بع َث أ ِ
ٍ
َة
َم ًا
ُ ْ َ َ ْ َ َُ ْ َ َ َ ُ َ ْ
ََ
َ َُ ُ
َ
ير َعَمى َج ْي ْ َ
دعاه َفأَكصاه ِفي خ َ ِ ِ ِ
ِِ
ِ
يف َخ ْي ار كَقاؿِ ْ « :
اس ِـ هللاَِ ،كَال تَ ْغِد ُركا َكَال تُ َمِثُّمكا
َ
اصة َنْفسو َك َم ْف َم َع ُو م َف اْل ُم ْسمم َ ً َ َ
ََُ ْ َ ُ
اغ ُزكا ب ْ
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
ِ ِ
كؾ ِإَل ْي َيا َفا ْق َب ْل ِم ْن ُي ْـ،
َكَال تَْقُتمُكا َكلِ ًيداَ ،كاِ َذا َلق َ
يت َعُد َك َؾ م َف اْل ُم ْش ِرك َ
َج ُاب َ
يف َف ْاد ُع ُي ْـ إَلى إ ْح َدػ ثَ َالثَ ،فإ ْف أ َ
ِِ
ِ ِِ
ف َع ْنيـ ْاد ُعيـ ِإَلى ِْ
يفَ ،كأ َ
َخِب ْرُى ْـ أ َ
يف(،)2
اإل ْس َالـَِ ،فِإ ْف َف َعُمكا َفأ ْ
َف َعَم ْي ِي ْـ َما َعَمى اْل ُم ْسمم َ
َف َل ُي ْـ َما لْم ُم ْسمم َ
ُْ
َكُك َ ُ ُ
وجو الداللة:

أف عمى المسمميف إذا تزكجكا أختيف أف يفارقكىما ،كاف تزكجكا إحداىما بعد األخرػ أف يفارقكا الثانية كيمسككا
األكلى ،فكذلؾ مف أسمـ مف الكفار بظاىر الخبر(.)3
ثالثاً_ القياس:

قالكا :إف نكاح الخامسة باطل؛ ألف العقد اشتمل عمى أكثر مف أربع نسكة ،قياساً عمى عقد المسمـ(.)4

سابعاً_ مناقشة أدلو المذاىب:

مناقشة أدلة المذىب األوؿ :القائل :إف مف أسمـ كتحتو أكثر مف أربع نسكة أك أختاف يختار منيف أربعاً،

كمف األختيف كاحدة أيتيما شاء كىـ :المالكية ،كالشافعية ،كالحنابمة ،كدمحم بف الحسف الشيباني.

 _1أما استدالليـ بالحديث الذؼ ركاه ْاب ِف ُع َم َر ،أ َ
َف َغ ْي َال َف ْب َف َسَم َم َة الثََق ِف َي أ َْسَم َـ َكَل ُو َع ْش ُر ِن ْس َكٍة ِفي
ِِ ِ
َف َيتَ َخي ََر أ َْرَب ًعا ِم ْن ُي َف»(.)5
َم َرهُ الَنِب ُّي _ ملسو هيلع هللا ىلص _ أ ْ
َ
الجاىميَةَ ،فأ َْسَم ْم َف َم َع ُوَ« ،فأ َ

))1
))2

انظرِ :
القَنكجي :فتح البياف ( ،)68 /3السرخسي :المبسكط (.)54 /5

أخرجو النسائي في السنف الكبرػ  ،كتاب السير ،باب إنزاليـ عمى حكـ هللا ،كاعطاؤىـ ذمة هللا (/55 /8

حديث رقـ  ،)8627الحديث صحيح؛ ألف جميع رجالو ثقات.

))3

القدكرؼ :التجريد (.)4518 /9

))5

سبق تخريجو ص.95

))4

انظر :الكاساني :بدائع الصنائع ( ،)314 /2السرخسي :المبسكط (.)54 /5
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كأف فيو داللة عمى أف أنكحة الكفار صحيحة إذا أسممكا ،كال يؤمركف بإعادة النكاح ،كأنو ال يجكز أكثر مف

أربع نسكة ،كأف يختار منيف مف يشاء(.)1
فأجابوا عنو:

بأف نكاح األربع األكؿ جائز؛ ألف الحر يممؾ التزكج بأربع نسكة مسمماً كاف أك كاف اًر ،كبنكاح الخامسة
يحصل الجمع فال يجكز نكاحيا ،كأما الحديث ،ففيو إثبات اإلختيار لمزكج ،لكف ليس فيو أف يختار ذلؾ

بالنكاح األكؿ أك بنكاح جديد ،فاحتمل أنو أثبت لو اإلختيار لتجدد العقد عمييف ،كيحتمل أنو أثبت لو

اإلختيار ليمسكيف بالعقد األكؿ ،فال يككف حجة مع االحتماؿ مع ما أنو قد ركؼ أف ذلؾ قبل تحريـ الجمع،

فإنو ركؼ في الخبر أف غيالف أسمـ ،كقد كاف تزكج في الجاىمية(.)2

ِ
ٍ
ِ
كز الَدْيَم ِم َي،
الج ْي َشان ِّي ،أََن ُو َس ِم َع ْاب َف َف ْي ُر َ
 _2كأما استدالليـ بالحديث عف أَبي َك ْىب َ
ِ
أَتَيت الَنِب َي _ ملسو هيلع هللا ىلص _ َ ،فُقْمت :يا رسكؿ َ ِ ِ
ُختَ ِ
كؿ
ّللاِ ،إّني أ َْسَم ْم ُت َكتَ ْحتي أ ْ
ُْ
اؿ َرُس ُ
افَ ،فَق َ
ُ َ َُ َ
()3
أَيَتَ ُي َما ِش ْئ َت» .

ِِ
ِ
اؿ:
ُي َحّد ُث َع ْف أَبيوَ ،ق َ
َِ
اختَ ْر
ّللا _ ملسو هيلع هللا ىلص _ ْ « :

آخر(.)4
كأنو دؿ عمى أف الزكج إذا أسمـ لو أف يختار إحدػ األختيف سكاء كانت المختار تزكجيا أكًال أك ًا
فأجابوا عنو:
أف َف ُير ِ
بأف نكاح األكلى كقع صحيحاً ،كنكاح الثانية بطل لحصكؿ الجمع بو ،كأيضاً لِ َما ُرِكػ َ
كز الَدْيَم ِم ِي،
ّ
ِِ ِ
كؿ َ ِ
ِ
ِ
َقاؿَ :قِدم ُت عَمى رس ِ
ُختَ ِ
طّمِ ْق
اؿِ« :إ َذا َر َج ْع َت َف َ
ّللا _ ملسو هيلع هللا ىلص _َ ،ك ِع ْندؼ أ ْ
اف تَ َزَك ْجتُ ُي َما في اْل َجاىميَةَ ،فَق َ
َ
ْ
َ َُ
()5
اى َما» .
ِإ ْح َد ُ
كمعمكـ أف الطالؽ إنما يككف في النكاح الصحيح ،فدؿ أف ذلؾ العقد كقع صحيحاً في األصل ،فدؿ أنو كاف

قبل تحريـ الجمع ،كال كالـ فيو(.)6

 _3كأما استدالليـ بالقياس أنيـ قاسكا عمى النكاح بغير شيكد؛ كذلؾ أ َ
ام َأرٍَة تحل لو في اإلسالـَ ،ح َل
َف كل ْ
اـ عمييا بالعقد الذؼ تـ قبل اإلسالـ(.)7
لو اْل ُمَق ُ
))1

انظر :الطيبي :شرح المشكاة (.)2301 /7

))2

انظر :الكاساني :بدائع الصنائع (.)314 /2

))4

المَمؾ :شرح المصابيح (.)576 /3
انظر :ابف َ
أخرجو ابف ماجو في سننو ،كتاب النكاح ،باب الرجل يسمـ كعنده أختاف /627 /1( :حديث رقـ  ،)1950إسناده ضعيف؛

))6

انظر :الكاساني :بدائع الصنائع (.)315-314/2

))3

))5

))7
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ألف فيو عبدهللا بف لييعة صدكؽ قد اختمط بأخرة .انظر :ابف حجر :تقريب التيذيب (.)319/1
انظر :الماكردؼ :الحاكؼ الكبير ( ،)257 /9ابف قدامة :المغني (.)158 /7
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فأجابوا عنو:
أف في الشيادة معناً لمعبادة ،كالكافر ال يؤاخذ بمراعاة شرط الشيادة في عقد النكاح؛ كذلؾ لقكؿ هللا تعالى:

ِ
ٍ ِ
ِ
َّه َاد َة ََِّّللِ﴾
يموا الش َ
﴿ َوأَ ْشه ُدوا َذ َو ْي َع ْدل مْن ُك ْم َوأَق ُ

()1

كالكافر غير مخاطب بشرائع ىي عبادات،

بخالؼ حرمة الجمع فإف المعنى فييا الخكؼ مف الجكر كقطيعة الرحـ(.)2
مناقشة أدلة المذىب الثاني :القائل :إف مف أسمـ كتحتو أكثر مف أربع نسكة ،أك أختاف ،أنو إف كاف تزكجيف

في عقدة كاحدة فرؽ بينو كبينيف ،كاف كاف تزكجيف في عقكد متفرقة صح نكاح األربع ،كبطل نكاح
الخامسة ،ككذا في األختيف يصح نكاح األكلى ،كيبطل نكاح الثانية كىـ أبك حنفية كأبك يكسف.

ُختَ ْ ِ
ف﴾
ني إًَِّل َما قَ ْد َسلَ َ
ني ْاَل ْ
﴿وأَ ْن ََْت َمعُوا بَ ْ َ
 _1أما استدالليـ بقكؿ هللا تعالىَ :

()3

كأف اآلية دلت عمى عدـ جكاز الجمع بيف األختيف ،كأف نكاح األكلى ما حصل بيا الجمع فكقع نكاحيا بحكـ

اإلسالـ ،كبنكاح الثانية حصل الجمع فمـ يكف نكاحيا صحيحاً ،كاف تزكجيف في عقدة كاحدة فيبطل النكاح

بسبب الجمع(.)4
فأجابوا عنو:

أف ىذه اآلية الكريمة جاءت السنة النبكية مبينة ليا؛ كذلؾ أف النبي _ ملسو هيلع هللا ىلص _ قاؿ لمف أسمـ كتحتو أختاف أك
أكثر مف أربع نسكة اختر منيف ،فرد اإلختيار إليو في الزكجات ،كلـ يسألو _ ملسو هيلع هللا ىلص _ عف عقكدىف ىل

تزكجيف بعقد كاحد أك عقكد متفرقة(.)5

 _2كأما استدالليـ بالحديث الذؼ ركاه سَميماف بف بريدة ،عف أَِب ِ
يو َقاؿَ :كاف رسكؿ هللاِ _ ملسو هيلع هللا ىلص _ ِإ َذا بع َث أ ِ
ير
َم ًا
ُ ْ َ َ ْ َ َُ ْ َ َ َ ْ
ََ
َ َُ ُ
َ
ِ
َة دعاه َفأَكصاه ِفي خ َ ِ ِ ِ
ٍ
ِِ
ِ
يف َخ ْي ار كَقاؿِ ْ « :
َعَمى َج ْي ٍ
اس ِـ هللاَ ،كَال
َ
اصة َنْفسو َك َم ْف َم َع ُو م َف اْل ُم ْسمم َ ً َ َ
ش أ َْك َس ِري َ َ ُ ْ َ ُ
اغ ُزكا ب ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
ِ ِ
كؾ ِإَل ْي َيا
تَ ْغد ُركا َكَال تُ َمثُّمكا َكَال تَْقُتُمكا َكلِ ًيداَ ،كاِ َذا َلق َ
يت َعُد َك َؾ م َف اْل ُم ْش ِرك َ
َج ُاب َ
يف َف ْاد ُع ُي ْـ إَلى إ ْح َدػ ثَ َالثَ ،فإ ْف أ َ
ِ ِِ
ف َع ْنيـ ْاد ُعيـ ِإَلى ِْ
يفَ ،كأ َ
َخِب ْرُى ْـ أ َ
َف َعَم ْي ِي ْـ َما َعَمى
َفا ْق َب ْل ِم ْن ُي ْـَ ،كُك َ
اإل ْس َالـَِ ،فِإ ْف َف َعُمكا َفأ ْ
َف َل ُي ْـ َما لْم ُم ْسمم َ
ُْ
ُُ
ِِ
يف"(.)6
اْل ُم ْسمم َ
))1

مف اآلية  2مف سكرة الطالؽ.

))3

مف اآلية  23مف سكرة النساء.
انظرِ :
القَنكجي :فتح البياف ( ،)68 /3السرخسي :المبسكط (.)54 /5

))2

))4

انظر :الكاساني :بدائع الصنائع (.)315-314 /2

))5

انظر :الخطيب الشربيني :مغني المحتاج ( ،)331 /4الرممي :نياية المحتاج ( ،)298 /6أبك الفرج :الشرح الكبير عمى

))6
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متف المقنع (.)607 /7

99

كأف عمى المسمميف إذا تزكجكا أختيف أف يفارقكىما ،كاف تزكجكا إحداىما بعد األخرػ أف يفارقكا الثانية

كيمسككا األكلى ،فكذلؾ مف أسمـ مف الكفار بظاىر الخبر(.)1
فأجابوا عنو:

بأف المعنى حرمة الزيادة عمى األربع ،كحرمة الجمع بيف األختيف ،فمف أسمـ كعنده أكثر مف أربع

نسكة ،أك أختاف ،تحرـ عميو الزيادة عمى أربع كالذؼ لـ يزؿ مسمماً(.)2

 _3كأما استدالليـ بالقياس بأنيـ قالكا :إف نكاح الخامسة باطل؛ ألف العقد اشتمل عمى أكثر مف أربع نسكة،

قياساً عمى عقد المسمـ(.)3
فأجابوا عنو:

بأف قياسيـ عمى المسمـ فالمعنى فيو أف عقكد المسمـ أضيق حكماً ،كأغمع شرطاً مف عقكد المشرؾ،

كذلؾ ألف المسمـ إذا نكح في العدة ،أك بغير شيكد فنكاحو باطل ،بخالؼ المشرؾ لك أسمـ كلـ يشيد أحد
عمى نكاحو أ ُِق َر عميو(.)4
ثامناً_ الرأي الراجح:

بعد عرض مذاىب الفقياء كأدلتيـ كمناقشتيا يظير لمباحث رجحاف المذىب األكؿ كىـ الشافعية،

كالمالكية ،كالحنابمة ،كدمحم بف الحسف الشيباني القائل :إف مف أسمـ كتحتو أكثر مف أربع نسكة أك أختاف يختار

منيف أربعاً ،كمف األختيف كاحدة أيتيما شاء ،سكاء تزكجيف في عقد أك في عقكد.
مسوغات الرأي الراجح:
 -1لقكة أدلة المذىب األكؿ.

 -2ضعف أدلة المذىب الثاني.
 -3إ ف النصكص التي استدؿ بيا أبك حنيفة كيكسف جاءت عامة كخصصتيا األحاديث التي استدؿ بيا
الجميكر.

 -4إف القياس الذؼ استدؿ بو أبك حنيفة كأبك يكسف جاء مخالفاً لمنصكص التي استدؿ بيا الجميكر فال
يعمل بو.

))1

القدكرؼ :التجريد (.)4518 /9

))3

انظر :الكاساني :بدائع الصنائع ( ،)314 /2انظر :السرخسي :المبسكط (.)54 /5

))2

انظر :الماكردؼ :الحاكؼ الكبير (.)258 /9

))4

انظر :الماكردؼ :الحاكؼ الكبير (.)258 /9
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المبحث الرابع
ترجيحات اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في الوالية عمى النكاح

كفيو مطمباف:

المطمب األوؿ :المسألة األكلى :كالية المرأة في النكاح.

المطمب الثاني :المسألة الثانية :إجبار البكر البالغة.
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المطمب األوؿ :المسألة األولى :والية المرأة في النكاح
()1

حديث الباب:

المسألة األولى :والية

المرأة في النكاح

ٍ
ِِ
َ ِ
ِِ
َف
َخ َب َرَنا َمالِؾ ،أ ْ
"أ ْ
الم َأرَة أ ْ
اؿَ :ق َ
َخ َب َرَنا َرُجلَ ،ع ْف َسعيد ْب ِف اْل ُم َسّيبَ ،ق َ
صُم ُح ْ
اؿ ُع َم ُر ْب ُف اْل َخطاب« :ال َي ْ
تُْن َكح ِإال ِبِإ ْذ ِف كلِِييا ،أَك ِذؼ َْأ ِ
طِ
اف».
َىمِ َيا ،أ َِك ُّ
السْم َ
الر ِؼ م ْف أ ْ
َ
َ َّ ْ
ِ
َقاؿ مح َمد :ال ِن َك َ ِ ِ
اف َكلِ ُّي َم ْف ال َكلِ َي َل ُوَ ،فأَ َما أَُبك
اج َر ْت ِى َي َكاْل َكلِ ُّي َف ُّ
السْم َ
طُ
اح إال ب َكلِ ٍّيَ ،فإ ْف تَ َش َ
َ َُ
ِ
حِن َيف َةَ ،فَقاؿِ :إ َذا كضعت نْفسيا ِفي َكَف ٍ
صر ِفي نْف ِسيا ِفي صد ٍ ِ
ِ
اح َج ِائزَ ،ك ِم ْف ُح َجِتو َق ْك ُؿ
اؽَ ،ف ّ
ََ
اءة َكَل ْـ تَُق ّ ْ
الن َك ُ
َ
َ
َ َ
َ َ َْ َ ََ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْؼ م ْف أ ْ ِ ِ
الر ِ
ص َر
ُع َم َر ِفي َى َذا اْل َحديث :أ َْك ذؼ َأ
اح ُو ألَنَ ُو ِإَن َما أ ََرَاد أ ْ
َج َاز ن َك َ
َىم َيا ،إَن ُو َل ْي َس ب َكلِ ٍّيَ ،كَق ْد أ َ
َف ال تَُق ّ
ِب َنْف ِس َيا َفِإ َذا َف َعَم ْت ِىي َذلِ َؾ َج َاز"(.)2
َ

أوالً_ صورة المسألة :امرأة تريد أف تتزكج مف شخص فيل ليا الكالية عمى نفسيا في الزكاج منو؟ أـ البد ليا
مف كلي يزكجيا لو؟
ثانياً_ تحرير محل النزاع:

اختمف العمماء ىل الكالية شرط مف شركط صحة النكاح؟ أك ليست بشرط؟(.)3
ثالثاً_ مذاىب الفقياء:

اختمف الفقياء في مسألة كالية المرأة في النكاح عمى مذىبيف:

المذىب األوؿ :ذىب المالكية( ،)4كالشافعية( ،)5كالحنابمة(،)6إلى أف الكالية شرط في النكاح ،كال يصح العقد

إال بو ،كليس ليا أف تنفرد بالعقد عمى نفسيا.
))1
المتََكّلي أمر غيره .انظر :ابف األثير :النياية في
الوالية لغةً :بكسر الكاك كفتحيا ،كتعني النصرة كالمحبة ،كالمكلى :أؼ ُ
ِػ :المغرب في ترتيب المعرب (.)496
الم َ
طِّرزّ
غريب الحديث كاألثر (ُ ،)229 /5

الوالية شرعاً :تنفيذ القكؿ عمى الغير ،شاء الغير أك أبى .الجرجاني :التعريفات (.)254
) )2مالؾ :المكطأ بركاية دمحم ( /182-181حديث رقـ .)542
))3
))4

))5

))6

ابف رشد الحفيد :بداية المجتيد (.)36 /3

ابف عبد البر :الكافي في فقو أىل المدينة ( ،)522 /2ابف رشد :المقدمات المميدات ( ،)471 /1القاضي أبك دمحم:
اإلشراؼ عمى نكت مسائل الخالؼ ( ،)686 /2المخمي :التبصرة (.)1779 /4
العمراني :البياف ( ،)152 /9الماكردؼ :اإلقناع ( ،)134الشيرازؼ :الميذب ( ،)426 /2النككؼ :المجمكع شرح
الميذب (.)146 /16

ابف قدامة :المغني ( ،)7/7البيكتي :كشاؼ القناع عف متف اإلقناع ( ،)48/5ابف قدامة :الكافي في فقو اإلماـ أحمد
( ،)9/3ابف ضكياف :منار السبيل في شرح الدليل (.)151-150/2
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()1

المذىب الثاني :ذىب اإلماـ أبك حنفية

إلى أف الكالية ليست شرط في النكاح ،كأنو يجكز ليا النكاح بغير

كلي سكاء كانت بك اًر أك ثيباً ،فالنكاح صحيح إال أنو إذا لـ يكف كفؤاً ليا فمألكلياء حق االعتراض.
رابعاً_ اختيار اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني:

جاء اختياره مخالفاً لإلماـ أبي حنيفة كما ىك مفصل في القكؿ األكؿ ،ككما يفيـ مف قكلو:
ِ
"َقاؿ مح َمد :ال ِن َك َ ِ ِ
اف َكلِ ُّي َم ْف ال َكلِ َي َل ُو"(.)2
اج َر ْت ِى َي َكاْل َكلِ ُّي َف ُّ
السْم َ
طُ
اح إال ب َكلِ ٍّيَ ،فإ ْف تَ َش َ
َ َُ

خامساً_ سبب االختالؼ:

"كسبب اختالفيـ أنو لـ تأت آية كال سنة ىي ظاىرة في اشتراط الكالية في النكاح ،فضالً عف أف

يككف في ذلؾ نص ،بل اآليات كالسنف التي جرت العادة باالحتجاج بيا عند مف يشترطيا ىي كميا محتممة،
ككذلؾ اآليات كالسنف التي يحتج بيا مف يشترط إسقاطيا ىي أيضاً محتممة في ذلؾ ،كاألحاديث مع ككنيا

محتممة في ألفاظيا مختمف في صحتيا إال حديث ابف عباس ،كاف كاف المسقط ليا ليس عميو دليل؛ ألف

األصل براءة الذمة"(.)3

سادساً_ أدلة المذاىب:

أدلة المذىب األوؿ :استدؿ أصحاب المذىب األكؿ القائل :إف الكالية شرط في النكاح كال يصح العقد إال بو
كليس ليا أف تنفرد بالعقد عمى نفسيا ،كاف أذف ليا كلييا سكاء كانت صغيرة أك كبيرة ،شريفة أك دنية ،بك اًر أك

ثيباً ،كىـ المالكية كالشافعية كالحنابمة بالكتاب كالسنة.
أوالً_ الكتاب:

َِبلْمعر ِ
وف﴾(.)4
ْ

ِ
 _1قاؿ تعالى﴿ :فَ ََل تَ ْع ُ
اج ُه َّن إِ َذا تََر َ
ضلُ ُ
وى َّن أَ ْن يَْنك ْح َن أ َْزَو َ
اض ْوا بَْي نَ ُه ْم َ ُ

وجو الداللة :أنيا دلت عمى أف المرأة ليس ليا كالية؛ ألف الخطاب لمرجاؿ كىـ األكلياء(.)5

))1
المَمطي :المعتصر مف المختصر مف مشكل اآلثار ( ،)282/1ابف نجيـ :البحر الرائق ( ،)117/3القدكرؼ :التجريد
َ
( ،)4252-4251/9صدر الديف :التنبيو عمى مشكالت اليداية (.)1211 /3
))2

مالؾ :المكطأ بركاية دمحم ( /181حديث رقـ .)542

))3

ابف رشد الحفيد :بداية المجتيد (.)37-36 /3

))5

انظر :السيكطي :الدر المنثكر (.)685 /1

))4
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ِ
وى َّن ِبِِ ْذ ِن
 _2قاؿ تعالى﴿ :فَانْك ُح ُ

ن﴾(.)1
أ َْىلِ ِه َّ

وجو الداللة :دلت اآلية عمى أنو ال بد مف إذف الكلي في النكاح كال يصح النكاح إال بإذنو(.)2

ثانياً_ السنة:
االَ :قاؿ رسكؿ َ ِ
ِ
ِ
كع ْف ِع ْك ِرم َةَ ،ع ِف ْاب ِف َعب ٍ
اح
َاسَ ،ق َ
َ -1ع ْف َعائ َش َةَ ،ع ِف النَِب ِّي _ ملسو هيلع هللا ىلص _ َ
ّللا _ ملسو هيلع هللا ىلص _ َ « :ال ن َك َ
َ َُ ُ
َ
ِإ َال ِبكلِ ٍي» ،كِفي حِد ِ
اف َكلِ ُّي َم ْف َال َكلِ َي َل ُو»(. )3
يث َع ِائ َش َةَ « :ك ُّ
السْم َ
طُ
َ
َ ّ َ
وجو الداللة:
أف فيو داللة عمى ثبكت النكاح عمى كجو العمكـ كالخصكص بكلي(.)4

ّللاِ _ ملسو هيلع هللا ىلص _ « :أَيُّما ام أرٍَة ن َكحت ِبغي ِر ِإ ْذ ِف مكالِيياَ ،فِن َكاحيا ب ِ
ِ
اطل»،
كؿ َ
َ ْ َ َ َ ْ َْ
َُ َ
اؿ َرُس ُ
َ -2ع ْف َعائ َش َةَ ،قاَل ْتَ :ق َ
ََ َ
ثَ َال َث م َر ٍ
ات «َفِإف دخل ِبيا َفاْلمير َليا ِبما أَص ِ
ِ
اف َكلِ ُّي َم ْف َال َكلِ َي َل ُو»(.)5
اج ُركا َف ُّ
السْم َ
طُ
اب م ْن َياَ ،فإ ْف تَ َش َ
ْ َ َ َ َ َُْ َ َ َ َ
َ
وجو الداللة :كفيو بياف أف المرأة ال تككف كلية نفسيا ،كأف العقد إذا لـ يحضره األكلياء ،كلـ ُيعقد بإذنيـ فإف

العقد يككف باطالً(.)6

أدلة المذىب الثاني :استدؿ أصحاب المذىب الثاني القائل :إف الكالية ليست شرطاً في النكاح ،كأنو يجكز
ليا النكاح بغير كلي ،سكاء كانت بك اًر أك ثيباً ،كسكاء كاف الزكج كفؤاً ليا ،أك غير كفء فالنكاح صحيح إال

أنو إذا لـ يكف كفؤا ليا فمألكلياء حق االعتراض كىك اإلماـ أبك حنفية بالكتاب كالسنة.
أوالً_ الكتاب:
-1

))1
))2

ِ
يما فَ َع ْل َن ِِف
﴿فَ ََل ُجنَ َ
اح َعلَْي ُك ْم ف َ

ن﴾(.)7
أَنْ ُف ِس ِه َّ

مف اآلية  25مف سكرة النساء.
انظر :دمحم رشيد :تفسير المنار (.)18 /5

))3

أخرجو ابف ماجو في سننو ،كتاب النكاح ،باب ال نكاح إال بكلي /605 /1( :حديث رقـ  .)1880إسناده ضعيف؛ ألف

))4

انظر :العيني :عمدة القارؼ (.)116 /20

حجاج بف أرطاة صدكؽ كثير الخطأ كالتدليس .انظر :ابف حجر :تقريب التيذيب (.)152 /1

))5

أخرجو أبك داكد في سننو ،كتاب النكاح ،باب في الكلي ( /229 /2حديث رقـ .)2083إسناده ضعيف؛ ألف فيو سميماف بف

))6

انظر :الخطابي :معالـ السنف (.)197-196 /3

))7

مكسى كىك صدكؽ في أحاديثو ليف اختمط بأخرة .انظر :ابف حجر :تقريب التيذيب (.)255 /1
مف اآلية  234مف سكرة البقرة.
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وجو الداللة:
ىذه اآلية تصرح بأف النكاح ينعقد بعبارة النساء؛ ألف النكاح المذككر فييا منسكب إلى المرأة مف قكلو أف

ينكحف  ،كىذا صريح بأف النكاح صادر منيا(.)1
-2

()2
ِ
ِ
اج ُه َّن﴾
﴿ح ََّّت تَْنك َح َزْو ًجا َغْي َرهُ﴾ لقكلو تعالى﴿ :أَ ْن يَْنك ْح َن أ َْزَو َ
َ

()3

وجو الداللة:

أنو أضاؼ النكاح إلييا في اآلية األكلى ،كأضاؼ العقد إلييف في اآلية الثانية(.)4

ثانياً_ السنة:
()5
ِ
َاس ،أ َ ِ
َ -1ع ِف ْاب ِف َعب ٍ
َح ُّق ِب َنْف ِس َيا ِم ْف َكلِِّي َياَ ،كاْلِب ْك ُر تُ ْستَ ْأ َذ ُف ِفي َنْف ِس َيا،
اؿْ « :األَّي ُـ أ َ
َف الَنب َي _ ملسو هيلع هللا ىلص _ َق َ
اؿَ :ن َع ْـ(.)6
ص َماتُ َيا»؟ َق َ
َكاِ ْذُن َيا ُ
وجو الداللة:
دؿ الحديث عمى أنو ال يجكز إجبار المرأة سكاء كانت بك اًر أك ثيباً عمى النكاح(.)7

ِ
َِ ِ
ِ
َ -2ع ِف ْاب ِف َعب ٍ
ِ ِ
ص ْمتُ َيا
َاسَ ،ع ِف النَب ِّي _ ملسو هيلع هللا ىلص _َ ،ق َ
ْم ُر َف َ
يم ُة تُ ْستَأ َ
اؿَ« :ل ْي َس لْم َكل ِّي َم َع الثّيب أ َْمرَ ،كاْل َيت َ
ِإ ْق َرُارَىا»(.)8

وجو الداللة:

ِ
الن َكاح( ،)9كأف ظاىر الحديث داؿ عمى أنيا تركج نفسيا(.)10
دؿ الحديث عمى أنو َل ْي َس َل ُو إجبارىا عمى ّ

))1
))2
))3
))4

انظر :الزيمعي :تبييف الحقائق (.)117 /2
مف اآلية  230مف سكرة البقرة.
مف اآلية  232مف سكرة البقرة.
انظر :ابف نجيـ :البحر الرائق (.)117 /3

))5

"األيـ مف النساء :التي ال زكج ليا بك ار كانت أك ثيبا ،ومف الرجاؿ :الذؼ ال امرأة لو" .المرسي :المحكـ كالمحيط األعظـ

))6

أخرجو مسمـ في صحيحو  ،كتاب النكاح ،باب استئذاف الثيب في النكاح بالنطق ،كالبكر بالسككت/1037 /2( :ح.)1421

))7
))8

))9

( .)584 /10ابف األثير :النياية في غريب الحديث كاألثر ()85 /1

انظر :المال اليركؼ :شرح مسند أبي حنيفة (.)387 /1
أخرجو النسائي في السنف الكبرػ ،كتاب النكاح ،باب تزكيج الثيب بغير إذف كلييا /178 /5( :حديث رقـ  .)5370إسناده
صحيح؛ إال أف فيو عبدالرزاؽ اختمط بأخرة .انظر :القضاعي :تيذيب الكماؿ ()56 /18

انظر :المناكؼ :التيسير بشرح الجامع الصغير (.)327 /2

))10

انظر :العزيزؼ :السراج المنير (.)172 /4

105

َخ ِ
 -3ع ِف اب ِف بريدة ،عف أَِب ِ
يوَ ،قاؿ :جاء ْت َفتَاة ِإَلى الَنِب ِي _ ملسو هيلع هللا ىلص _ َفَقاَل ْتِ " :إ َف أَِبي َزَكجِني ابف أ ِ
يو ،لِ َي ْرَف َع
َ ْ َُ ْ َ َ َ ْ
َْ
َ
َ َ َ
ّ
()1
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َف
َف تَ ْعَم َـ ّ
اء أ ْ
ص َن َع أَِبيَ ،كَلك ْف أ ََرْد ُت أ ْ
اؿَ :ف َج َع َل ْاأل َْم َر إَل ْي َياَ ،فَقاَل ْتَ :ق ْد أ َ
يستَ ُو َ ،ق َ
َج ْز ُت َما َ
بي َخس َ
الن َس ُ
َليس ِإَلى ْاآلب ِ
اء ِم َف ْاأل َْم ِر َشيء"(.)2
َ
َْ
ْ

وجو الداللة:

أف النبي _ ملسو هيلع هللا ىلص _ خيرىا في النكاح كجعل األمر ليا في نكاحيا(.)3

سابعاً_ مناقشة أدلو المذاىب:

مناقشة أدلة المذىب األوؿ :القائل :إ ف الكالية شرط في النكاح كال يصح العقد إال بو كليس ليا أف تنفرد

بالعقد عمى نفسيا ،كاف أذف ليا كلييا سكاء كانت صغيرة أك كبيرة ،شريفة أك دنية ،بك اًر أك ثيباً.
 -1أما استدالليـ بقكلو تعالى:

َِبلْمعر ِ
وف﴾
َ ُْ

()4

ِ
اض ْوا بَْي نَ ُه ْم
﴿فَ ََل تَ ْع ُ
اج ُه َّن إِ َذا تََر َ
ضلُ ُ
وى َّن أَ ْن يَْنك ْح َن أ َْزَو َ

كأنيا دلت عمى أف المرأة ليس ليا كالية؛ ألف الخطاب لمرجاؿ كىـ األكلياء(.)5

فأجابوا عنو:

أنو "أضاؼ العقد إلييف في ىذه اآليات فدؿ أنيا تممؾ المباشرة ،كالمراد بالعضل المنع حبساً بأف
يحبسيا في بيت كيمنعيا مف أف تتزكج ،كىذا خطاب لألزكاج فإنو قاؿ في أكؿ اآلية:

النِّ َساءَ﴾

()6

﴿ َوإِذَا طَلَّ ْقتُ ُم

كبو نقكؿ :إف مف طمق امرأتو كانقضت عدتيا فميس لو أف يمنعيا مف التزكج بزكج آخر"(.)7

ّللاِ
ِ
كع ْف ِع ْك ِرم َةَ ،ع ِف ْاب ِف َعب ٍ
كؿ َ
َاسَ ،ق َ
 -2كأما استدالليـ بحديث َعائ َش َةَ ،ع ِف الَنِب ِّي _ ملسو هيلع هللا ىلص _ َ
اؿ َرُس ُ
االَ :ق َ
َ
_ ملسو هيلع هللا ىلص _َ « :ال ِن َكاح ِإ َال ِبكلِ ٍي»  ،كِفي حِد ِ
طا ُف َكلِ ُّي َم ْف َال َكلِ َي َل ُو»(.)8
يث َع ِائ َش َةَ « :ك ُّ
السْم َ
َ
َ
َ
َ ّ
الزبيدؼ" :تاج العركس ( ،)14 /16لِيرَفع ِبي َخ ِسيس َتو" :إذا َفعْمت ِبو ِفعالً يككف ِ
)َ )1خ ِسيساً"َ :دِنيئاً َحِقي اًرَ .
فيو ِرْف َعتُ ُو".
ُ
َ ُ
َ َ
َْ َ
ْ
الفيركزآبادػ :القامكس المحيط (.)541
))2

أخرجو ابف ماجو في سننو ،كتاب النكاح ،باب مف زكج ابنتو كىي كارىة /602 /1( :حديث رقـ  .)1874إسناده صحيح.

))4

مف اآلية  232مف سكرة البقرة.

))3

))5

انظر :الشككاني :نيل األكطار (.)153 /6
انظر :السيكطي :الدر المنثكر (.)685 /1

))6

مف اآلية  231مف سكرة البقرة.

))8

سبق تخريجو ص.104

))7

السرخسي :المبسكط (.)12-11 /5
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كأف فيو داللة عمى ثبكت النكاح عمى كجو العمكـ كالخصكص بكلي(.)1
فأجابوا عنو:

بأف ىذا الحديث ك ٍاه ضعيف كمختمف في صحتو ،فمف يعارض المتفق عمى صحتو ،كىك محمكؿ عمى نفي

الكماؿ أك ىي كلية نفسيا كفائدتو نفي نكاح مف ال كالية لو كالكافر لممسممة كالمعتكىة كاألمة كل ذلؾ لدفع

التعارض(.)2

ّللاِ _ ملسو هيلع هللا ىلص _« :أَيُّما ٍ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ييا،
كؿ َ
اؿ َرُس ُ
 _3كأما استدالليـ بحديث َعائ َش َةَ ،قاَل ْتَ :ق َ
َ ْ
ام َأرَة َن َك َح ْت ب َغ ْير إ ْذف َم َكال َ
َفِن َكاحيا ب ِ
اطل» ،ثَ َال َث م َر ٍ
ات «َفِإف دخل ِبيا َفاْلمير َليا ِبما أَص ِ
ِ
اف َكِل ُّي َم ْف َال
اج ُركا َف ُّ
السْم َ
طُ
َُ َ
اب م ْن َياَ ،فإ ْف تَ َش َ
ْ َ َ َ َ َُْ َ َ َ َ
َ
()3
َكلِ َي َل ُو» .
كفيو بياف أف المرأة ال تككف كلية نفسيا ،كأف العقد إذا لـ يحضره األكلياء ،كلـ ُيعقد بإذنيـ فإف العقد يككف
باطالً(.)4
فأجابوا عنو:

بأف ىذا الحديث ك ٍاه ضعيف كمختمف في صحتو ،كال يعارض المتفق عمى صحتو ،كىك محمكؿ عمى األمة
كالصغيرة كالمعتكىة أك عمى غير الكفء ،كىك حجة عمى مف لـ يعتبر عبارة النساء في النكاح ،فإف مفيكمو

أنيا إذا نكحت بإذف كلييا فنكاحيا صحيح كىـ ال يقكلكف بو(.)5

مناقشة أدلة المذىب الثاني :القائل :إف الكالية ليست شرط في النكاح كأنو يجكز ليا النكاح بغير كلي سكاء
كانت بك ار أك ثيبا سكاء كاف الزكج كفؤاً ليا أك غير كفء فالنكاح صحيح إال أنو إذا لـ يكف كفؤا ليا

فمألكلياء حق االعتراض.
-1

أما استدالليـ باآلية ﴿فَ ََل جناح علَي ُكم فِ
يما فَ َعلْ َن ِِف
َُ َ َ ْ ْ َ

ن﴾( ،)6كبأف ىذه اآلية تصرح بأف
أَنْ ُف ِس ِه َّ

النكاح ينعقد بعبارة النساء؛ ألف النكاح المذككر فييا منسكب إلى المرأة مف قكلو أف ينكحف  ،كىذا

صريح بأف النكاح صادر منيا(.)7

))1

انظر :العيني :عمدة القارؼ (.)116 /20

))3

سبق تخريجو ص.104

))2

انظر :ابف نجيـ :البحر الرائق ( ،)117 /3الجصاص :شرح مختصر الطحاكؼ (.)264 /4

))4

انظر :الخطابي :معالـ السنف (.)197-196 /3

))6

مف اآلية  234مف سكرة البقرة.

))5

انظر :ابف نجيـ :البحر الرائق ( ،)117 /3الجصاص :شرح مختصر الطحاكؼ (.)264 /4

))7

انظر :الزيمعي :تبييف الحقائق (.)117 /2
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فأجابوا عنو:
فأما الجكاب عف استدالليـ باآلية فمف كجييف:

"أحدىما :أف المراد برفع الجناح عنيف أف ال يمنعف مف النكاح فإذا أردنو ،فال يدؿ عمى تفردىف بغير كلي
كما لـ يدؿ عمى تفردىف بغير شيكد.

واآلخر :أف قكلو فيما فعمف في أنفسيف بالمعركؼ يقتضي فعمو عمى ما جرػ بو العرؼ مف المعركؼ
الحسف ،كليس مف المعركؼ الحسف أف تنكح نفسيا بغير كلي"(.)1

()2
ِ
ِ
 -2كأما استدالليـ باآلية َ
﴿ح ََّّت تَْنك َح َزْو ًجا َغْي َرهُ﴾ لقكلو تعالى﴿ :أَ ْن يَْنك ْح َن َ

كأنو أضاؼ النكاح إلييا في اآلية األكلى ،كأضاؼ العقد إلييف في اآلية الثانية(.)4

ن﴾(،)3
اج ُه َّ
أ َْزو َ

فأجابوا عنو:

بأف اآلية دلت عمى ثبكت الكالية مف ثالثة أكجو:

"أحدىما" :نيي األكلياء عف عضميف ،كالعضل المنع في أحد التأكيميف ،كالتضييق في التأكيل اآلخر ،فمك
جاز ليف التفرد بالعقد لما أثر عضل األكلياء كلما تكجو إلييـ نيي"(.)5

"والثاني" :قكلو في سياؽ اآلية إذا تراضكا بينيـ بالمعركؼ .كالمعركؼ ما تناكلو العرؼ باالختيار كىك الكلي
كشاىداف"(.)6

الثالث" :ثـ إف اآلية نزلت في معقل بف يسار حيف امتنع مف تزكيج أختو ،فدعاه النبي _ ملسو هيلع هللا ىلص _ فزكجيا كلك
لـ يكف لمعقل كالية ،كأف الحكـ متكقف عميو لما عكتب عميو ،كأما اإلضافة إلييف ؛ فألنيف محل لو فإف

زكجت المرأة نفسيا أك غيرىا ،لـ يصح ؛ لعدـ كجكد شرطو ؛ كألنيا غير مأمكنة عمى البضع ؛ لنقص عقميا،

كسرعة انحدارىا ،فمـ يجز تفكيضو إلييا"(.)7

))1

الماكردؼ :الحاكؼ الكبير (.)43-42 /9

))2

مف اآلية  230مف سكرة البقرة.

))4

انظر :ابف نجيـ :البحر الرائق (.)117 /3

))6

المرجع نفسو (.)39 /9

))3

))5

))7

مف اآلية  232مف سكرة البقرة.
الماكردؼ :الحاكؼ الكبير (.)39 /9

ابف مفمح :المبدع في شرح المقنع ( ،)104 /6كانظر أيضاً :البيكتي :شرح منتيى اإلرادات ( ،)637 /2ابف عبد البر:
الكافي في فقو أىل المدينة (.)522 /2
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ِ
َاس ،أ َ ِ
 -3كأما استدالليـ بحديث ْاب ِف َعب ٍ
َح ُّق ِب َنْف ِس َيا ِم ْف َكلِِّي َياَ ،كاْلِب ْك ُر تُ ْستَ ْأ َذ ُف
اؿْ « :األَّي ُـ أ َ
َف الَنب َي _ ملسو هيلع هللا ىلص _ َق َ
ِ
ِ
اؿَ :ن َع ْـ(.)1
ص َماتُ َيا»؟ َق َ
في َنْفس َياَ ،كاِ ْذُن َيا ُ

كأف الحديث دؿ عمى أنو ال يجكز إجبار المرأة سكاء كانت بك اًر أك ثيباً عمى النكاح(.)2
فأجابوا عنو:

بأف األيـ في ىذا الخبر المراد بيا الثيب مف الخاليات األيامى دكف األبكار ألمريف):)3

أحدىما :أنو قد ركؼ« :الثيب أحق بنفسيا مف كلييا».

واآلخر :أنو لما قابل األيـ بالبكر اقتضى أف تككف البكر غير األيـ؛ ألف المعطكؼ غير المعطكؼ عميو،
كليس غير البكر إال الثيب فميذا عدؿ باأليـ عف حقيقة المغة إلى مكجب الخبر.

فإذا تقررت ىذه المقدمة فعف الخبر أنيا أحق بنفسيا في أنيا ال تجبر إف أبت كال تمنع إف طمبت .كأنو

جعل ليا كلياً في المكضع الذؼ جعميا أحق بنفسيا مكجب أف ال يسقط كاليتو عف عقدىا؛ ليككف حقيا في
نفسيا كحق الكلي في عقدىا فيجمع بيف ىذا الخبر كبيف قكلو " ال نكاح إال بكلي " في العقد(.)4

ِ
َِ ِ
ِ
 -4كأما استدالليـ بحديث ْاب ِف َعب ٍ
ِ ِ
يم ُة تُ ْستَأ َْم ُر
َاسَ ،ع ِف الَنب ِّي _ ملسو هيلع هللا ىلص _ َق َ
اؿَ« :ل ْي َس لْم َكل ِّي َم َع الثّيب أ َْمرَ ،كاْل َيت َ
ص ْمتُ َيا ِإ ْق َرُارَىا»(.)5
َف َ
ِ
الن َكاح( ،)6كأف ظاىر الحديث داؿ عمى أنيا تركج
كأنو دؿ الحديث عمى أنو َل ْي َس َل ُو اجبارىا عمى ّ
نفسيا(.)7
فأجابوا عنو:

بأف "األمر ىك اإلجبار كاإللزاـ كليس لمكلي إجبار الثيب كالزاميا ،كال يقتضي ذلؾ أف ينفرد بالعقد دكف

كلييا كما ال تنفرد بو دكف الشيكد"(.)8

))1

سبق تخريجو ص.105

))2

انظر :المال اليركؼ :شرح مسند أبي حنيفة (.)387 /1

))4

انظر :المرجع نفسو (.)43 /9

))3

))5

انظر :الماكردؼ :الحاكؼ الكبير (.)43 /9
سبق تخريجو ص.105

))6

انظر :المناكؼ :التيسير بشرح الجامع الصغير (.)327 /2

))8

الماكردؼ :الحاكؼ الكبير (.)44 /9

))7

انظر :العزيزؼ :السراج المنير (.)172 /4
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ِِ
اء ْت َفتَاة ِإَلى النَِب ِي
 -5كأما استدالليـ بحديث المرأة التي زكجيا أبكىا َع ِف ْاب ِف ُب َرْي َد َةَ ،ع ْف أَبيوَ ،ق َ
اؿَ :ج َ
ّ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
اؿَ :ف َج َع َل ْاأل َْم َر ِإَل ْي َياَ ،فَقاَل ْتَ :ق ْد
يستَ ُوَ ،ق َ
_ ملسو هيلع هللا ىلص _ َفَقاَل ْت " :إ َف أَبي َزَك َجني ْاب َف أَخيو ،ل َي ْرَف َع بي َخس َ
ِ
النساء أَف َليس ِإَلى ْاآلب ِ
ِ
اء ِم َف ْاأل َْم ِر َشيء"(.)1
ص َن َع أَِبيَ ،كَلك ْف أ ََرْد ُت أ ْ
َ
َف تَ ْعَم َـ ّ َ ُ ْ ْ َ
أَ
َج ْز ُت َما َ
ْ
كأف النبي _ ملسو هيلع هللا ىلص _ خيرىا في النكاح كجعل األمر ليا في نكاحيا(.)2
فأجابوا عنو:

بأف "ركاية عكرمة بف فالف ،فإف كاف مكلى ابف عباس فيك مرسل الحديث؛ ألنو تابعي كلـ يسنده كالمرسل

ليس بحجة ،كاف كاف غيره فيك مجيكؿ ،كجيالة الراكؼ تمنع مف قبكؿ حديثو ،ثـ ال حجة فيو لك صح؛ ألنو

رد نكاحاً انفرد بو الكلي ،كانما يككف حجة لك أجاز نكاحاً تفردت بو المرأة"(.)3
ثامناً_ الرأي الراجح:

بعد عرض مذاىب الفقياء كأدلتيـ كمناقشتيا يظير لمباحث رجحاف المذىب األكؿ كىـ جميكر الفقياء مف

الشافعية كالمالكية كالحنابمة القائل :إف الكالية شرط في النكاح كال يصح العقد إال بو ،كليس ليا أف تنفرد

بالعقد عمى نفسيا.

مسوغات الرأي الراجح:
 -3لقكة أدلة المذىب األكؿ.

 -4إف النصكص جاءت عامة في الكالية كجاءت أحاديث ىذا المذىب تخصصيا.
 -5إف الكلي لديو دراية كمعرفة أكسع مف المرأة في الرجاؿ.
 -6إف الكلي أدرػ كأعرؼ بمصمحة المرأة أكثر مف نفسيا.

))1
))2
))3

سبق تخريجو ص.106
انظر :الشككاني :نيل األكطار (.)153 /6

الماكردؼ :الحاكؼ الكبير (.)44 /9
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المطمب الثاني
حديثا الباب:

المسألة الثانية :إجبار البكر البالغة

" _1أَخبرنا مالِؾ ،أَخبرنا عبد َ ِ
ض ِلَ ،ع ْف َن ِاف ِع ْب ِف ُج َب ْي ٍرَ ،ع ِف ْاب ِف َعب ٍ
ّللاِ _ ملسو هيلع هللا ىلص _
كؿ َ
ّللا ْب ُف اْلَف ْ
ْ ََ َ َ ُْ
َاس ،أ ّ
َف َرُس َ
ْ ََ َ َ
ِ
َقاؿ« :األَيِـ أَح ُّق ِبنْف ِسيا ِمف كلِِييا ،كاْلِب ْكر تُستَأ ِ
ص َماتُ َيا» ،
َ
ْم ُر في َنْفس َياَ ،كاِ ْذُن َيا ُ
ُّ َ َ َ ْ َ ّ َ َ ُ ْ َ
ِ
َب ك َغ ْي ِر األ ِ
ِ
َب ِفي َذلِ َؾ َس َكاء.
اؿ ُم َح َمدَ :كبِ َي َذا َنأ ُ
ْخ ُذ َك ُى َك َق ْك ُؿ أَِبي َحن َيف َةَ ،كَذ ُ
َق َ
ات األ َ
ِِ
ِ
يع األ ِ
ِِ
اؿ
َخ َب َرَنا َق ْي ُس ْب ُف َ
َخ َب َرَنا َمالِؾ ،أ ْ
 _2أ ْ
اؿَ :ق َ
َسد ُّؼَ ،ع ْف َع ْبد اْل َك ِري ِـ اْل َج َزِرِّؼَ ،ع ْف َسعيد ْب ِف اْل ُم َسّيبَ ،ق َ
الربِ ِ َ
رسكؿ َ ِ
ِ
ِ
َب ك َغ ْي ِر األ ِ
ِ
ِِ
َب»،
َُ ُ
ّللا _ ملسو هيلع هللا ىلص _« :تُ ْستَ ْأ َذ ُف األ َْب َك ُار في أ َْنُفسي َف َذ َكات األ َ
()1
ْخ ُذ" .
اؿ ُم َح َمدَ :فِب َي َذا َنأ ُ
َق َ
أوالً_ صورة المسألة:
امرأة بكر بالغ ،كليا أب كتريد أف تُزكج نفسيا مف رجل؟
ثانياً_ تحرير محل النزاع(:)2

اتفق الفقياء عمى اعتبار رضا الثيب البالغ في النكاح.

كأف نكاح األب ابنتو الثيب بغير رضاىا ال يجكز.

كأجمعكا عمى أف نكاح األب ابنتو الصغيرة البكر جائز إذا زكجيا مف كفء.

كاألمة مجمعة عمى أف الكلي إذا زكج البكر البالغ برضاىا أف النكاح جائز.
كاختمفكا في البكر البالغ.

ثالثاً_ مذاىب الفقياء:

اختمف الفقياء بالنسبة إلى إجبار البكر البالغة عمى مذىبيف:

المذىب األوؿ :ذىب اإلماـ مالؾ( ،)3كاإلماـ الشافعي(،)4كاإلماـ أحمد في ركاية( ،)5إلى أف لألب فقط أف
يجبر البكر البالغة عمى النكاح.
))1
))2
))3

))4
))5

مالؾ :المكطأ بركاية دمحم ( /181حديث رقـ .)541-540
انظر :ابف المنذر :اإلجماع ( ،)78ابف رشد الحفيد :بداية المجتيد ( ،)33 /3ابف القطاف :اإلقناع (.)6 /2
القاضي أبك دمحم :اإلشراؼ عمى نكت مسائل الخالؼ ( ،)687 /2ابف عسكر :إرشاد السالؾ ( ،)58الكشناكؼ :أسيل
المدارؾ ( ،)70 /2اآلبي :الثمر الداني (.)438

إماـ الحرميف :نياية المطمب ( ،)42 /12النككؼ :المجمكع ( ،)169 /16ابف الممقف :التذكرة ()98
التغمبي :نيل المارب ( ،)145 /2ابف قدامة :الكافي في فقو اإلماـ أحمد (.)19 /3
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المذىب الثاني :ذىب اإلماـ أبك حنيفة( ،)1كاإلماـ أحمد في ركاية( ،)2إلى أنو ال بد مف اعتبار رضاىا ،كال
يجكز لألب كال غيره إجبار البكر البالغة عمى النكاح.
رابعاً_ اختيار اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني:

جاء اختياره مكافقاً لإلماـ أبي حنيفة كما ىك مفصل في القكؿ الثاني ،ككما يفيـ مف قكلو:
ِ
َب ك َغ ْي ِر األ ِ
ِ
َب ِفي َذِل َؾ َس َكاء(.)3
اؿ ُم َح َمدَ :كبِ َي َذا َنأ ُ
ْخ ُذ َك ُى َك َق ْك ُؿ أَِبي َحن َيف َةَ ،كَذ ُ
َق َ
ات األ َ

خامساً_ سبب االختالؼ:

يرجع سبب اختالفيـ معارضة دليل الخطاب في ىذا لمعمكـ؛ كذلؾ أف ما ركؼ عنو _ ملسو هيلع هللا ىلص _ مف

قكلو« :ال تنكح اليتيمة إال بإذنيا» ،كقكلو« :تستأمر اليتيمة في نفسيا» ،كالمفيكـ منو بدليل الخطاب أف ذات
األب بخالؼ اليتيمة.

كقكلو _ عميو الصالة كالسالـ _ في حديث ابف عباس المشيكر« :كالبكر تستأمر»  -يكجب

بعمكمو استئمار كل بكر ،كالعمكـ أقكػ مف دليل الخطاب ،مع أنو َخ َرج مسمـ في حديث ابف عباس زيادة،
كىك أنو قاؿ  -عميو الصالة كالسالـ « :-كالبكر يستأذنيا أبكىا» كىك نص في مكضع الخالؼ(.)4

سادساً_ أدلة المذاىب:

أدلة المذىب األوؿ :استدؿ أصحاب المذىب األكؿ القائل :إف لألب أف يجبر البكر البالغة عمى النكاح ،كىـ
الشافعي ،كمالؾ ،كأحمد في ركاية ،بالسنة كالقياس.

أوالً_ السنة:
ِ ِ
ِ
ِ ِِ
َِ
َاس ،أ َ ِ
َ _1ع ِف ْاب ِف َعب ٍ
ْم ُرَ ،كِا ْذُن َيا
اؿ« :الثّي ُب أ َ
َف الَنب َي _ ملسو هيلع هللا ىلص _ َق َ
َح ُّق ب َنْفس َيا م ْف َكلّي َياَ ،كاْلب ْك ُر تُ ْستَأ َ
ُس ُككتُ َيا»(.)5

))1

))2
))3
))4
))5

الزب ِ
المنبجي :المباب في الجمع بيف السنة كالكتاب ( ،)664/2الزيمعي :تبييف الحقائق (َ ،)118/2
ِيد ّؼ :الجكىرة النيرة
( ،)7/2القدكرؼ :التجريد ( ،)4301 /9الميداني :المباب في شرح الكتاب (.)8 /3
بياء اليف المقدسي :العدة شرح العمدة ( ،)393أبك الفرج :الشرح الكبير عمى متف المقنع (.)387 /7
مالؾ :المكطأ بركاية دمحم ( /181حديث رقـ .)541-540
ابف رشد الحفيد :بداية المجتيد ()33 /3

أخرجو مسمـ في صحيحو ،كتاب النكاح ،باب استئذاف الثيب في النكاح بالنطق ،كالبكر بالسككت (/1037 /2

حديث رقـ .)1421
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وجو الداللة:
فيو داللة عمى أف الثيب أحق بنفسيا مف كلييا ،كذلؾ لمتخصيص الذؼ جاء في الحديث ليا ،كأنو

جعل استئمار البكر محمكالً عمى االستحباب دكف الكجكب استطابة لمنفس؛ كذلؾ ألف كلي البكر أحق بيا

مف نفسيا؛ ألنو لك كاف محمكال عمى الكجكب لصارت أحق بنفسيا مف كلييا كالثيب(.)1

ِ
ِِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
يفَ ،كَب َنى ِبي َكأ ََنا ِب ْن ُت
كؿ هللا _ ملسو هيلع هللا ىلص _ لس ّت سن َ
َ _2ع ْف َعائ َش َة _ رضي هللا عنيا _َ ،قاَل ْت« :تَ َزَك َجني َرُس ُ
ِ ِِ
يف»(.)2
ت ْس ِع سن َ
وجو الداللة:

دؿ عمى أف األب أحق مف البكر في نكاحيا مف نفسيا؛ كذلؾ ألف أبا بكر الصديق _ رضي هللا عنو _ زكج
ابنتو عائشة لمنبي _ ملسو هيلع هللا ىلص _ كىي ابنة ست كبنا بيا كىي ابنة تسع ،فيك دليل عمى أف األب أحق بالبكر مف

نفسيا(.)3

 _3إ َف أ ََبا ُىرْيرَة ،أ َ ِ
ِ َ
ْم َرَ ،كالَ تُْن َك ُح الِب ْك ُر َحتَى تُ ْستَ ْأ َذ َف» َقالُكا:
ََ
َف النَب َي _ ملسو هيلع هللا ىلص _ َق َ
اؿ« :الَ تُْن َك ُح األَّي ُـ َحتى تُ ْستَأ َ
()4
ّللاِ ،كَك ْي َ ِ
َف تَ ْس ُك َت» .
اؿ« :أ ْ
ف إ ْذُن َيا؟ َق َ
َيا َرُس َ
كؿ َ َ
وجو الداللة:

أف الثيب ليا الحق في تزكيج نفسيا ،كأف تزكيج البكر محمكؿ عمى الندب؛ ألنيا لـ تمارس الرجاؿ

بالكطء فيي شديدة الحياء(.)5

 _4عف أَِبي ىريرة _ رضي هللا عنو _َ ،قاؿَ :قاؿ رسكؿ َ ِ
ِ
يم ُة ِفي َنْف ِس َياَ ،فإِ ْف
َُ ْ َ َ
َْ
َ َُ ُ
َ
ْم ُر اْل َيت َ
ّللا _ ملسو هيلع هللا ىلص _« :تُ ْستَأ َ
()6
َس َكتَ ْت َف ُي َك ِإ ْذُن َياَ ،كاِ ْف أ ََب ْت َف َال َج َك َاز َعَم ْي َيا» .

))1
))2
))3
))4

انظر :الماكردؼ :الحاكؼ الكبير ( ،)52 /9بياء اليف المقدسي :العدة شرح العمدة (.)393
أخرجو مسمـ في صحيحو ،كتاب النكاح ،باب تزكيج األب البكر الصغيرة ( /1038 /2حديث رقـ .)1422
الشافعي :األـ (.)18 /5

متفق عميو :أخرجو البخارؼ في صحيحو ،كتاب النكاح ،باب ال ينكح األب كغيره البكر كالثيب إال برضاىا/17 /7( :

حديث رقـ  ،) 5136كمسمـ في صحيحو ،كتاب النكاح ،باب استئذاف الثيب في النكاح بالنطق ،كالبكر بالسككت/2( :
))5
))6

 / 1036حديث رقـ  ،)1419كالمفع لمبخارؼ.
انظر :الخطيب الشربيني :مغني المحتاج (.)246 /4

أخرجو أبك داكد في سننو ،كتاب النكاح ،باب في االستئمار /231 /2( :حديث رقـ .)2093إسناده صحيح؛ ألف ركاتو

ثقات.
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وجو الداللة:
أف اليتيمة :ىي التي ال أب ليا ،كسماىا يتيمة بعد البمكغ استصحاباً السميا قبل البمكغ ،فمما أكجب استئذاف

اليتيمة ،دؿ عمى أف غير اليتيمة ال تستأذف ،كمف ليا أب فميست بيتيمة(.)1
ثانياً_ القياس:

قاسكا البكر البالغة عمى الصغيرة ،بأف البكر كاف كانت بالغة ،إال أنيا تختمف عف الثيب ،فيي ال

تعرؼ مصمحة نفسيا ألنيا لـ تمارس الرجاؿ ،كالممارسة ال تككف إال بالزكاج مف الرجاؿ ،كىي لـ تجربو،

لذلؾ جعل أمر النكاح لكلييا؛ ألنو أعمـ بمصمحتيا مف نفسيا ،كألنو لك أجبرىا فال يجبرىا إال عمى ما فيو

مصمحة ليا ،لكماؿ شفقتو عمييا ككنو أباىا(.)2

أدلة المذىب الثاني :استدؿ أصحاب المذىب الثاني القائل :إنو ال بد مف اعتبار رضاىا ،كال يجكز لألب كال
غيره إجبار البكر البالغة عمى النكاح ،كىـ أبك حنيفة ،كأحمد في ركاية ،بالسنة كالقياس.

أوالً_ السنة:
ّللا عنيا _َ ،قاَلتُ :قْمت :يا رسكؿ َ ِ
ِ
ِ
ِ
النساء ِفي أ َْب َ ِ ِ
اؿَ « :ن َع ْـ»
ْ
ضاعي َف؟ َق َ
ُ َ َُ َ
ّللاُ ،ي ْستَأ َ
َ _1ع ْف َعائ َش َة _ َرض َي َ ُ َ ْ َ
ْم ُر ّ َ ُ
()3
ِ
ِ ِ
اؿُ « :س َكاتُ َيا ِإ ْذُن َيا»
ْم ُر َفتَ ْستَ ْحيي َفتَ ْس ُك ُت؟ َق َ
ُقْم ُتَ :فإ َف الب ْك َر تُ ْستَأ َ
وجو الداللة :أف الحديث جاء عمى كجو العمكـ ،أنو ال يجكز إكراه المرأة عمى النكاح ،كلـ يفرؽ بيف البكر
كالثيب ،لذلؾ فميس لألب كال غيره إجبار المرأة عمى النكاح(.)4

َخ ِ
 _2ع ِف اب ِف بريدة ،عف أَِب ِ
يوَ ،قاؿ :جاء ْت َفتَاة ِإَلى النَِب ِي _ ملسو هيلع هللا ىلص _ َ ،فَقاَل ْتِ « :إ َف أَِبي َزَكجِني ابف أ ِ
يو،
َ ْ َُ ْ َ َ َ ْ
َْ
َ
َ َ َ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اء أ َْف
َف تَ ْعَم َـ ّ
ص َن َع أَِبيَ ،كَلك ْف أ ََرْد ُت أ ْ
اؿَ :ف َج َع َل ْاأل َْم َر إَل ْي َياَ ،فَقاَل ْتَ :ق ْد أ َ
يستَ ُوَ ،ق َ
َج ْز ُت َما َ
ل َي ْرَف َع بي َخس َ
الن َس ُ
َليس ِإَلى ْاآلب ِ
اء ِم َف ْاأل َْم ِر َشيء»(.)5
َ
َْ
ْ
وجو الداللة:
دؿ عمى عدـ إجبار األب أك غيره البنتو البكر عمى النكاح؛ ألف النبي _ ملسو هيلع هللا ىلص _ جعل األمر إلييا في النكاح،
كلـ يجعل األمر ألبييا أك كلييا(.)6

))1
))2

انظر :العمراني :البياف (.)181-180 /9

انظر :السنيكي :أسنى المطالب ( ،)127 /3الخطيب الشربيني :مغني المحتاج ( ،)246 /4البكرؼ :إعانة الطالبيف

(.)354 /3

))3

أخرجو البخارؼ في صحيحو ،كتاب اإلكراه ،باب ال يجكز نكاح المكره ( /21 /9حديث رقـ .)6946

))5

سبق تخريجو ص.106

))4

انظر :ابف بطاؿ :شرح صحيح البخارػ (.)299 /8

))6

انظر :الكحالني :سبل السالـ (.)179 /2
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زكجياَ كىي كارىة ،فخيَرىا النبي
 _3عف ابف عباس :أف جارية بك اًر أتت النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فذكرت أف أباىا َ
_ ملسو هيلع هللا ىلص _"(.)1

وجو الداللة:
فيو داللة عمى أف البكر ليا حق االختيار ،كليس لألب أك غيره أف يجبرىا عمى النكاح؛ كذلؾ ألف

النبي _ ملسو هيلع هللا ىلص _ قضى بأف ليا أف تختار الزكج(.)2
ثانياً_ القياس:

قاسكا البكر عمى الثيب ،كذلؾ باستدالليـ بأف الصحيح عند أىل المغة ،أف األيـ اسـ المرأة ال زكج

ليا بك اًر كانت أك ثيباً ،كقالكا :إف المعنى فيو أنيا ثيب ترجى مشكرتيا إلى كقت معمكـ كالنائمة كالمغمى
عمييا ،كفي حديث األيـ جعل البكر مقركنة إلييا(.)3

سابعاً_ مناقشة أدلو المذاىب:

مناقشة أدلة المذىب األوؿ :القائل :إف لألب أف يجبر البكر البالغة عمى النكاح ،كىـ الشافعي ،كمالؾ،

كأحمد في ركاية.
ِ
َف الَنِب َي _ ملسو هيلع هللا ىلص _ َقاؿ« :الثَِّيب أ ِ ِ ِ ِِ
 _1أما استدالليـ بحديث ْاب ِف َعب ٍ
َاس ،أ َ
ْم ُر،
ُ َ
َ
َح ُّق ب َنْفس َيا م ْف َكلّي َياَ ،كاْلب ْك ُر تُ ْستَأ َ
َكاِ ْذُن َيا ُس ُككتُ َيا»(.)4

كأف فيو داللة عمى أف الثيب أحق بنفسيا مف كلييا ،كأنو جعل استئمار البكر محمكالً عمى
االستحباب دكف الكجكب استطابة لمنفس؛ كذلؾ ألف كلي البكر أحق بيا مف نفسيا؛ ألنو لك كاف محمكالً عمى
الكجكب لصارت أحق بنفسيا مف كلييا كالثيب(.)5

 _2كاستدالليـ أيضا بحديث أبي ُىرْيرَة ،أ َ ِ
ِ َ
ْم َرَ ،كالَ تُْن َك ُح
ََ
َف النَب َي _ ملسو هيلع هللا ىلص _ َق َ
اؿ« :الَ تُْن َك ُح األَّي ُـ َحتى تُ ْستَأ َ
()6
ّللاِ ،كَك ْي َ ِ
ِ
َ
َف تَ ْس ُك َت» .
اؿ« :أ ْ
ف إ ْذُن َيا؟ َق َ
الب ْك ُر َحتى تُ ْستَ ْأ َذ َف» َقالُكاَ :يا َرُس َ
كؿ َ َ

))1

أخرجو أحمد في مسنده ( /122 /3حديث رقـ  .)2469إسناده صحيح؛ ألف جميع ركاتو ثقات.

))3

انظر :البابرتي :العناية شرح اليداية ( ،)258 /3المنبجي :المباب في الجمع بيف السنة كالكتاب ( ،)664 /2السرخسي:

))2

انظر :الخطابي :معالـ السنف (.)203 /3

المبسكط (.)218-217 /4

))4

سبق تخريجو ص.112

))6

سبق تخريجو ص.113

))5

انظر :الماكردؼ :الحاكؼ الكبير (.)52 /9
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كأف الثيب ليا الحق في تزكيج نفسيا ،كأف تزكيج البكر محمكؿ عمى الندب؛ ألنيا لـ تمارس الرجاؿ

بالكطء فيي شديدة الحياء(.)1
فأجابوا عنو:

بأنيـ احتجكا بمفيكـ المخالفة( ،)2كىك ليس بحجة عند األحناؼ ،كلك سمـ ككنو حجة لكاف األخذ

بالمنطكؽ( ،)3كىي األحاديث التي ذكركىا أكلى بال خالؼ ،عمى أف ىذا المفيكـ حجة عميو فإف غايتو أف ال

تككف البكر أحق بنفسيا مف كلييا ،فتككف إما مساكية لو أك يككف ىك راجحاً عمييا كعمى التقديريف ليا حق

في نفسيا فال يجكز لمكلي إبطالو بال رضاىا(.)4

ِ
ِِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
يفَ ،كَب َنى ِبي َكأ ََنا ِب ْن ُت
كؿ هللا _ ملسو هيلع هللا ىلص _ لس ّت سن َ
 _3كأما استدالليـ بحديث َعائ َش َة ،أنيا َقاَل ْت« :تَ َزَك َجني َرُس ُ
ِ ِِ
يف»(.)5
ت ْس ِع سن َ

كأنو دؿ عمى أف األب أحق مف البكر في نكاحيا مف نفسيا ،كذلؾ ألف أبا بكر الصديق زكج ابنتو

عائشة لمنبي _ ملسو هيلع هللا ىلص _ كىي ابنة ست كبنا بيا كىي ابنة تسع ،فيك دليل عمى أف األب أحق بالبكر مف

نفسيا(.)6

فأجابوا عنو:

بأف زكاج النبي _ملسو هيلع هللا ىلص_ مف عائشة _ رضي هللا عنيا _ مف خصائصو _ملسو هيلع هللا ىلص_ كال يقاس عميو(.)7

 _4كأما استدالليـ بحديث أَِبي ىريرة ،أنو َقاؿَ :قاؿ رسكؿ َ ِ
ِ
يم ُة ِفي َنْف ِس َياَ ،فِإ ْف
َُ ْ َ َ
َ َُ ُ
َ
ْم ُر اْل َيت َ
ّللا _ ملسو هيلع هللا ىلص _« :تُ ْستَأ َ
َس َكتَ ْت َف ُي َك ِإ ْذُن َياَ ،كاِ ْف أ ََب ْت َف َال َج َك َاز َعَم ْي َيا»(.)8
كأف اليتيمة :ىي التي ال أب ليا ،كسماىا يتيمة بعد البمكغ استصحاباً السميا قبل البمكغ ،فمما أكجب

استئذاف اليتيمة ،دؿ عمى أف غير اليتيمة ال تستأذف ،كمف ليا أب فميست بيتيمة(.)9

) )1انظر :الخطيب الشربيني :مغني المحتاج (.)246 /4
) )2م ْفيوـ اْلم َخاَل َف ِة :ىك ما ي ُكك ُف م ْدُلكؿ َ
ِ
ط ِ
المْف ِع َم ْس ُككت َع ْن ُو ُم َخالًِفا لِ َم ْدُلكلِ ِو ِفي َم َح ِّل ُّ
ضا.
الن ْ
يل اْل ِخ َ
اب أ َْي ً
َُ َ َ
ط ِقَ ،كُي َس َمى َدل َ
َ ُ
َ ُ ُ ُ
انظر :اآلمدؼ :اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ( ،)69 /3األصفياني :بياف المختصر شرح مختصر ابف الحاجب (.)440 /2
))3
طوؽ :ما يفيـ مف َ
المْفع ِفي َمحل ُّ
طق .السيكطي :معجـ مقاليد العمكـ في الحدكد كالرسكـ (.)40
الن ْ
المْن ُ
َ
َ
) )4انظر :الغزنكؼ :الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل اإلماـ أبي حنيفة (.)130
))5

سبق تخريجو ص.113

))6

الشافعي :األـ (.)18 /5

))8

سبق تخريجو ص.113

))7

انظر :ابف حجر :فتح البارؼ (.)190 /9

))9

انظر :العمراني :البياف (.)181-180 /9
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فأجابوا عنو:

مجاز ،كىذا صريح فيما قمنا
بأف المراد باليتيمة البالغة دكف الصغيرة؛ إذ الصغيرة ال إذف ليا كتسميتيا يتيمة
اً
بأف سككت الصغيرة ليس بإذف(.)1

 _5كأما استدالليـ بالقياس بأنيـ قاسكا البكر البالغة عمى الصغيرة ،بأف البكر كاف كانت بالغة ،إال أنيا
تختمف عف الثيب ،فيي ال تعرؼ مصمحة نفسيا ألنيا لـ تمارس الرجاؿ ،كالممارسة ال تككف إال بالزكاج مف

الرجاؿ ،كىي لـ تجربو ،لذلؾ جعل أمر النكاح لكلييا؛ ألنو أعمـ بمصمحتيا مف نفسيا ،كألنو لك أجبرىا فال
يجبرىا إال عمى ما فيو مصمحة ليا؛ لكماؿ شفقتو عمييا ككنو أباىا(.)2

فأجابوا عنو:

بأف البكر البالغة تختمف عف الصغيرة؛ ألف الصغيرة لـ يكتمل عقميا ،فيي غير مدركة لقصكر

عقميا ،فخرجت البكر البالغة عف نطاؽ أنيا صغيرة إلى مدركة ببمكغيا ،كزاؿ العجز كثبتت قدرة إنكاح

نفسيا(.)3

مناقشة أدلة المذىب الثاني :القائل :إنو ال بد مف اعتبار رضاىا ،كال يجكز لألب كال غيره إجبار البكر
البالغة عمى النكاح ،كىـ أبك حنيفة ،كأحمد في ركاية.
ّللا عنيا_َ ،قاَلتُ :قْمت :يا رسكؿ َ ِ
ِ
ِ
ِ
اء ِفي
ْم ُر ّ
ْ
ُ َ َُ َ
ّللاُ ،ي ْستَأ َ
 _1أما استدالليـ بحديث َعائ َش َة _ َرض َي َ ُ َ ْ َ
الن َس ُ
()4
ِ
ِ ِ
أ َْب َ ِ ِ
اؿُ « :س َكاتُ َيا ِإ ْذُن َيا»
ْم ُر َفتَ ْستَ ْحيي َفتَ ْس ُك ُت؟ َق َ
ضاعي َف؟ َق َ
اؿَ « :ن َع ْـ» ُقْم ُتَ :فإ َف الب ْك َر تُ ْستَأ َ
كأف الحديث جاء عمى كجو العمكـ ،أنو ال يجكز إكراه المرأة عمى النكاح ،كلـ يفرؽ بيف البكر
كالثيب ،لذلؾ فميس لألب كال غيره إجبار المرأة عمى النكاح(.)5

فأجابوا عنو:

بأنو محمكؿ عمى االستحباب دكف الكجكب لمبكر استطابة لمنفس ،كأف الثيب خصصت دكف البكر

باألدلة التي أكردناىا(.)6

))1
))2

))3

انظر :الغزنكؼ :الغرة المنيفة (.)132

انظر :السنيكي :أسنى المطالب ( ،)127 /3الخطيب الشربيني :مغني المحتاج ( ،)246 /4البكرؼ :إعانة الطالبيف

(.)354 /3
انظر :البابرتي :العناية شرح اليداية (.)260 /3

))4

سبق تخريجو ص.114

))6

انظر :الماكردؼ :الحاكؼ الكبير (.)52 /9

))5

انظر :ابف بطاؿ :شرح صحيح البخارػ (.)299 /8
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ِِ
اء ْت َفتَاة ِإَلى الَنِب ِي _ ملسو هيلع هللا ىلص _ َ ،فَقاَل ْتِ " :إ َف أَِبي
 _2كأما استدالليـ بحديث ْاب ِف ُب َرْي َد َةَ ،ع ْف أَبيوَ ،ق َ
اؿَ :ج َ
ّ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ص َن َع أَِبيَ ،كَل ِك ْف أ ََرْد ُت
اؿَ :ف َج َع َل ْاأل َْم َر إَل ْي َياَ ،فَقاَل ْتَ :ق ْد أ َ
يستَ ُوَ ،ق َ
َج ْز ُت َما َ
َزَك َجني ْاب َف أَخيو ،ل َي ْرَف َع بي َخس َ
ِ
النساء أَف َليس ِإَلى ْاآلب ِ
اء ِم َف ْاأل َْم ِر َشيء"(.)1
أْ
َ
َف تَ ْعَم َـ ّ َ ُ ْ ْ َ
ْ
كأنو دؿ عمى عدـ إجبار األب أك غيره إلبنتو البكر عمى النكاح ،ألف النبي _ ملسو هيلع هللا ىلص _ جعل األمر إلييا في
النكاح ،كلـ يجعل األمر ألبييا أك كلييا(.)2
فأجابوا عنو :مف كجييف(:)3

األوؿ :أف حديث المرأة التي خيرىا النبي _ ملسو هيلع هللا ىلص _ مرسل عف عكرمة ،ركاه الناس كذلؾ ،كلـ يذكركا ابف
عباس.

اآلخر :أف النبي _ ملسو هيلع هللا ىلص _ خيرىا لتزكيجيا مف غير كفء ،كىذا يثبت الخيار كال يبطل النكاح.
زكجياَ كىي كارىة،
 _3كأما استدالليـ بحديث ابف عباس :أف جارية بك اًر أتت النبي _ ملسو هيلع هللا ىلص _ فذكرت أف أباىا َ

فخيَرىا النبي _ ملسو هيلع هللا ىلص _"(.)4

كأف فيو داللة عمى أف البكر ليا حق االختيار ،كليس لألب أك غيره أف يجبرىا عمى النكاح؛ كذلؾ

ألف النبي _ ملسو هيلع هللا ىلص _ قضى بأف ليا أف تختار الزكج(.)5

فأجابوا عنو:

بأف حديث المرأة التي خيرىا النبي _ ملسو هيلع هللا ىلص _ مرسل عف عكرمة ،ركاه الناس كذلؾ ،كلـ يذكركا ابف

عباس ،ثـ يحتمل أف ىذه المرأة ىي التي قالت :زكجني مف ابف أخيو ليرفع بي خسيستو .فخيرىا النبي _ملسو هيلع هللا ىلص_

لتزكيجيا مف غير كفئيا ،كىذا يثبت الخيار كال يبطل النكاح(.)6

 _ 4كأما استدالليـ بالقياس بأنيـ قاسكا البكر عمى الثيب ،كذلؾ باستدالليـ بأف الصحيح عند أىل المغة ،أف

األيـ اسـ المرأة ال زكج ليا بك اًر كانت أك ثيباً ،كقالكا بأف المعنى فيو أنيا ثيب ترجى مشكرتيا إلى كقت معمكـ

كالنائمة كالمغمى عمييا ،كفي حديث األيـ جعل البكر مقركنة إلييا(.)7
))1

سبق تخريجو ص.106

))2

انظر :الكحالني :سبل السالـ (.)179 /2

))4

سبق تخريجو ص.115

))3

))5
))6
))7

انظر :ابف قدامة :المغني (.)29 /7

انظر :الخطابي :معالـ السنف (.)203 /3
انظر :ابف قدامة :المغني (.)29 /7

انظر :البابرتي :العناية شرح اليداية ( ،)258 /3المنبجي :المباب في الجمع بيف السنة كالكتاب ( ،)664 /2السرخسي:

المبسكط (.)218-217 /4

118

فأجابوا عنو:
"بأف قياسيـ عمى الثيب فالمعنى فييا؛ أنو لما لـ يجز لألب قبض صداقيا إال بإذنيا لـ يجز لو عقد
نكاحيا إال بإذنيا ،كلما جاز لألب قبض صداؽ البكر بغير رضاىا عند أبي حنيفة كىك أحد قكلي الشافعي

جاز لو أف يعقد نكاحا بغير رضاىا ،ألف التصرؼ في المبدؿ معتبر بالتصرؼ في البدؿ"(.)1
ثامناً_ الرأي الراجح:

بعد عرض مذاىب الفقياء كأدلتيـ كمناقشتيا يظير لمباحث رجحاف المذىب الثاني كىـ أبك حنيفة،

كأحمد في ركاية ،القائل :إنو ال بد مف اعتبار رضاىا ،كال يجكز لألب كال غيره إجبار البكر البالغة عمى
النكاح.
مسوغات الرأي الراجح:
 -1لقكة أدلة المذىب الثاني.
 -2إف األحاديث التي استدلكا بيا عمى رد النبي _ ملسو هيلع هللا ىلص _ نكاح المكرىة ،جاءت صحيحة.

 -3إ ف البكر البالغة خرجت عف ككنيا صغيرة ال تميز ،إلى كبيرة لدييا القدرة العقمية عمى تمييز الضار
مف النافع؛ ألنيا صارت مف أىل الخطاب.

 -4إف الجميكر اعتمدكا عمى دليميـ بالمفيكـ مف النص ،كالمفيكـ ال يقكػ دليمو عمى النصكص التي
جاءت صريحة في ذلؾ.

 -5إف الزكجة ليا الحق في اختيار زكجيا؛ ألف اإلسالـ جعل الزكاج عمى أساس مف المكدة كالرحمة.

))1

الماكردؼ :الحاكؼ الكبير (.)53 /9
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الخاتمة
كتشتمل عمى أىـ النتائج كالتكصيات:

أوالً_ أىـ النتائج:
 -1إف اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني ،قامة عممية فريدة ،سخر نفسو لخدمة الديف كالعمـ ،كىك مف أصحاب
اإلماـ أبي حنيفة _ رضي هللا عنو _ ،كىك مف أشير عمماء المذىب كأحسنيـ تصنيفاً ،كلو الفضل

الكبير في نشر المذىب الحنفي.

 -2إف النكاح لغ ًة :النكاح بالكسر مف نكح ينكح نكاحاً ،كأصل النكاح في كالـ العرب الكطء ،كقيل لمتزكج
نكاح؛ ألنو سبب لمكطء المباح.
ٍ
كل مف العاقيف باآلخر عمى الكجو المشركع.
 -3النكاح شرعاً :عقد يفيد حل استمتاع ّ
 -4إف النكاح تعتريو األحكاـ الخمسة كىي :الكجكب ،كالتحريـ ،كالكراىة ،كالندب ،كاإلباحة ،كأف الحكـ
بكاحدة مف ىذه الخمس يككف عمى حسب قدرة اإلنساف.

 -5إف النكاح يككف كاجباً ،إذا خاؼ المرء الكقكع في الفاحشة لعدـ النكاح ،خكفاً دكف اليقيف ،ككاف قاد اًر
عمى مطالب النكاح مف المير كالنفقة ،كال يخاؼ ظمـ المرأة ،كال التقصير في حقيا.

ٍ
 -6كيككف النكاح حراماً ،إذا لـ يكف الشخص قاد اًر عمى مطالب النكاح مف ٍ
كنفقة ،كتيقف ظمـ المرأة،
مير
ٍ
بزكجة أخرػ؛ ألف ما أدػ إليو الحراـ فيك حراـ.
كاإلضرار بيا إذا تزكج ،أك ال يعدؿ إف تزكج

 -7كيككف النكاح مكركىاً ،إذا خاؼ اإلنساف مف الكقكع في الجكر كالضررَ ،
لكف ىذا الخكؼ ال يصل إلى
مرتبة اليقيف إف تزكج ،لعجزه عف اإلنفاؽ ،أك إساءة العشرة ،أك فتكر الرغبة في النساء.

 -8يستحب النكاح عند جميكر الفقياء غير الشافعي ،كذلؾ في حاؿ االعتداؿ بحيث ال يقع في الزنى إف لـ
يتزكج ،كال يخشاه ،كال يقع في الظمـ.

 -9اختمف الفقياء بالنسبة إلى أركاف النكاح عمى أربعة مذاىب :فذىب الحنفية :إلى أف لمنكاح ركناً كاحداً
كىك الصيغة المتضمنة لإليجاب كالقبكؿ.

-10

كذىب المالكية :إلى أف أركاف النكاح خمسة أركاف كىي :الزكج ،كالزكجة ،كالكلي ،كالصداؽ،

-11

كذىب الشافعية :إلى أف أركاف النكاح خمسة أركاف كىي :الزكج ،كالزكجة ،كالصيغة ،كالكلي،

كالصيغة.

كالشيادة.

 -12كذىب الحنابمة :إلى أف أركاف النكاح ثالثة أركاف كىي :الزكجاف الخالياف مف مكانع النكاح،
كاإليجاب :كىك المفع الصادر مف الكلي أك مف يقكـ مقامو ،كالقبكؿ :كىك المفع الصادر مف الزكج أك

مف يقكـ مقامو.
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-13

كافق اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني الرأؼ الراجح في ست مسائل كىي :مير المفكضة ،كأقل

الصداؽ ،كالخمكة الصحيحة ،كنكاح السر ،كمف أسمـ كعنده أكثر مف أربع زكجات أك أختاف ،ككالية
المرأة في النكاح .

-14

خالف اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني الرأؼ الراجح في أربع مسائل كىي :نكاح الشغار ،كشيادة

المرأة عمى النكاح ،كالقسمة بيف الزكجات ،كاجبار البكر البالغة.

 -15كافق اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني اإلماـ أبا حنيفة في ثماني مسائل كىي :مير المفكضة ،كأقل
الصداؽ ،كالخمكة الصحيحة ،كنكاح الشغار ،كنكاح السر ،كشيادة المرأة عمى النكاح ،كالقسمة بيف
الزكجات ،كاجبار البكر البالغة.

 -16خالف اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني اإلماـ أبا حنيفة في مسألتيف كىما :مف أسمـ كعنده أكثر مف
أربع زكجات أك أختاف ،ككالية المرأة في النكاح.

 -17ذىب جميكر الفقياء كىـ أبك حنيفة ،كأحمد ،كالشافعي في قكؿ ،بأف المرأة إذا مات عنيا زكجيا قبل

الدخكؿ كلـ يسـ ليا صداقاً بأف ليا مير المثل ،كىك ما يسمى بمير المفكضة ،كالرأؼ الراجح في ىذه
المسألة ىك رأؼ الجميكر ،كىـ أبك حنيفة ،كأحمد ،كالشافعي في قكؿ.

 -18مسألة أقل الصداؽ ،ذىب اإلماـ الشافعي ،كاإلماـ أحمد ،إلى أنو ليس ألقل الصداؽ حد ،ككل ما
جاز أف يككف ثمناً كقيمة لشيء جاز أف يككف صداقا ،كذىب اإلماـ أبك حنيفة ،كاإلماـ مالؾ ،إلى

كجكب تحديد ألقل الصداؽ ،فقاؿ أبك حنيفة :عشرة دراىـ أقمو ،كقاؿ مالؾ :أقمو ربع دينار مف الذىب أك

ثالثة دراىـ كيالً مف فضة ،أك ما ساكػ الدراىـ ،كالرأؼ الراجح في ىذه المسألة ىك رأؼ اإلماـ أبك
حنيفة ،كاإلماـ مالؾ.

 -19الخمكة الصحيحة ،ذىب اإلماـ مالؾ ،كاإلماـ الشافعي فييا ،إلى أنو ليس ليا مف المير إال نصفو،
كال تأثير لمخمكة في كماؿ المير ،كذىب اإلماـ أبك حنيفة ،كاإلماـ أحمد ،إلى أف الخمكة كالدخكؿ في

كماؿ المير ،فيجب بيا المير كامالً ،كالرأؼ الراجح في ىذه المسألة ىك رأؼ اإلماـ أبي حنيفة ،كاإلماـ

أحمد.

 -20نكاح الشغار ،اتفق الفقياء عمى أف صفتو ىك :أف ينكح الرجل كليتو رجالً آخر ،عمى أف ينكحو
اآلخر كليتو ،كال صداؽ بينيما إال بضع ىذه ببضع األخرػ ،كاتفقكا عمى أنو نكاح غير جائز لثبكت

النيي عنو ،كاتفقكا عمى أنو نكاح باطل ،كاختمفكا إذا كقع ىل يصحح بمير المثل أك ال؟

 -21فذىب جميكر الفقياء كىـ اإلماـ مالؾ ،كاإلماـ الشافعي ،كاإلماـ أحمد ،إلى أف نكاح الشغار إذا كقع
ص َح ُح بمير المثل؛ ألنو فاسد كباطل ،كذىب اإلماـ أبك حنيفة ،إلى أف نكاح الشغار يصح بفرض
َال ُي َ
صداؽ المثل ،كالرأؼ الراجح في ىذه المسألة ،ىك رأؼ اإلماـ أبي حنيفة.
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 -22مسألة نكاح السر ،ذىب فييا جميكر الفقياء كىـ اإلماـ أبك حنيفة ،كاإلماـ الشافعي ،كاإلماـ أحمد،

إلى أف النكاح إذا حضره شاىداف كشيدا عميو ال يككف نكاح سر ،كحتى لك كصيا بالكتماف؛ كذلؾ ألف

الشيادة كممت بيما فيككف جائ اًز ،كذىب اإلماـ مالؾ إلى أف النكاح إذا حضره شاىداف كشيدا عميو
ككصيا بالكتماف يككف نكاح سر ،كىك نكاح غير جائز كيجب فسخو ،كالرأؼ الراجح في ىذه المسألة،
ىك رأؼ جميكر الفقياء كىـ اإلماـ أبك حنيفة ،كاإلماـ الشافعي ،كاإلماـ أحمد.

 -23مسألة شيادة المرأة عمى النكاح ذىب فييا جميكر الفقياء مف المالكية ،كالشافعية ،كالحنابمة ،إلى
القكؿ :إف النكاح ال يصح كال ينعقد بشيادة رجل كامرأتيف؛ ألف الذككرية عندىـ شرط في الشيادة في
النكاح ،كذىب الحنفية ،إلى القكؿ بصحة النكاح بشيادة رجل كامرأتيف ،كالرأؼ الراجح في ىذه المسألة
ىك رأؼ الجميكر مف المالكية ،كالشافعية ،كالحنابمة.

 -24مسألة القسـ بيف الزكجات ،ذىب فييا جميكر الفقياء مف المالكية ،كالشافعية ،كالحنابمة ،إلى أنو إذا

تزكج بك اًر أقاـ عندىا سبع أياـ ،كاذا تزكج ثيباً أقاـ عندىا ثالثة أياـ ،يقيـ فييف عندىا ال يقضي باقي

نسائو كال يحتسب ذلؾ مف القسـ ،ثـ يدكر بالقسمة عمى نسائو ،كذىب الحنفية ،إلى أف الجديدة ال

تفضل في القسـ بل يسكؼ بينيا كبيف الالتي عنده ،كالرأؼ الراجح في ىذه المسألة ىك رأؼ الجميكر مف
المالكية ،كالشافعية ،كالحنابمة.

 -25مسألة مف أسمـ كعنده أكثر مف أربع زكجات أك أختاف ،ذىب فييا جميكر الفقياء مف المالكية،

كالشافعية ،كالحنابمة  ،كدمحم بف الحسف الشيباني مف الحنفية ،إلى أف مف أسمـ كتحتو أكثر مف أربع نسكة

أك أختاف يختار منيف أربعاً ،كمف األختيف كاحدة أيتيما شاء سكاء تزكجيف في عقد أك في عقكد ،كذىب
أبك حنفية كأبك يكسف ،إلى أف مف أسمـ كتحتو أكثر مف أربع نسكة أك أختاف أنو إف كاف تزكجيف في

عقدة كاحدة فرؽ بينو كبينيف ،كاف كاف تزكجيف في عقكد متفرقة صح نكاح األربع ،كبطل نكاح

الخامسة ،ككذا في األختيف يصح نكاح األكلى ،كيبطل نكاح الثانية ،كالرأؼ الراجح في ىذه المسألة ىك
رأؼ الجميكر مف المالكية ،كالشافعية ،كالحنابمة ،كدمحم بف الحسف الشيباني مف الحنفية.

 -26مسألة كالية المرأة في النكاح ،ذىب فييا جميكر الفقياء مف المالكية ،كالشافعية ،كالحنابمة ،إلى أف
الكالية شرط في النكاح ،كال يصح العقد إال بو ،كليس ليا أف تنفرد بالعقد عمى نفسيا ،كذىب اإلماـ أبك
حنفية إلى أف الكالية ليست شرط في النكاح ،كأنو يجكز ليا النكاح بغير كلي سكاء كانت بك اًر أك ثيباً،

فالنكاح صحيح إال أنو إذا لـ يكف كفؤاً ليا فمألكلياء حق االعتراض ،كالرأؼ الراجح في ىذه المسألة ىك

رأؼ الجميكر مف المالكية ،كالشافعية ،كالحنابمة.

 -27مسألة إجبار البكر البالغة ،ذىب فييا جميكر الفقياء كىـ اإلماـ مالؾ ،كاإلماـ الشافعي ،كاإلماـ
أحمد في ركاية ،إلى أف لألب فقط أف يجبر البكر البالغة عمى النكاح ،كذىب اإلماـ أبك حنيفة ،كاإلماـ
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أحمد في ركاية ،إلى أنو ال بد مف اعتبار رضاىا ،كال يجكز لألب كال غيره إجبار البكر البالغة عمى
النكاح ،كالرأؼ الراجح في ىذه المسألة ىك رأؼ اإلماـ أبك حنيفة ،كاإلماـ أحمد في ركاية.

ثانياً_ أىـ التوصيات:

 .1أكصي طمبة العمـ بدراسة شخصية اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني كطريقة استنباطو كاجتياده في
األحكاـ الشرعية.

 .2أكصي طمبة كمية الشريعة اإلسالمية بإكماؿ الدراسة كالبحث في كتاب مكطأ اإلماـ مالؾ بركاية دمحم بف
الحسف الشيباني؛ لما لو مف أىمية كبيرة؛ كذلؾ ألنو يحتكؼ عمى فقو عالميف كبيريف ،كىما :اإلماـ مالؾ
بف أنس ،كاإلماـ دمحم بف حسف الشيباني.

مت حبمد هللا
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• القرآف الكريـ.

أوالً :المراجع والمصادر

• كتب التفسير:

 -1التيمي :يحيى بف سالـ بف أبي ثعمبة ،التيمي بالكالء ،مف تيـ ربيعة ،البصرؼ ثـ اإلفريقي القيركاني
(المتكفى200 :ىػ) ،تفسير يحيى بف سالـ ،تقديـ كتحقيق :الدكتكرة ىند شمبي ،الطبعة :األكلى1425 ،
ىػ  2004 -ـ ،الناشر :دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف.

 -2أبو حياف األندلسي :أبك حياف دمحم بف يكسف بف عمي بف يكسف بف حياف أثير الديف األندلسي
(المتكفى745 :ىػ) ،البحر المحيط في التفسير ،تحقيق :صدقي دمحم جميل ،الطبعة 1420 :ىػ ،الناشر:

دار الفكر – بيركت.

 -3رشيد :دمحم رشيد بف عمي رضا بف دمحم شمس الديف بف دمحم بياء الديف بف منال عمي خميفة القممكني
الحسيني (المتكفى1354 :ىػ) ،تفسير القرآف الحكيـ (تفسير المنار) ،الناشر :الييئة المصرية العامة

لمكتاب ،سنة النشر 1990 :ـ.

 -4السيوطي :عبد الرحمف بف أبي بكر ،جالؿ الديف السيكطي (المتكفى911 :ىػ) ،الدر المنثور ،الناشر:
دار الفكر – بيركت.

 -5الشنقيطي :دمحم األميف بف دمحم المختار بف عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتكفى 1393 :ىػ) ،أضواء

البياف في إيضاح القرآف بالقرآف ،الناشر  :دار الفكر لمطباعة ك النشر ك التكزيع بيركت – لبناف ،عاـ

النشر  1415 :ىػ  1995 -مػ.

 -6الشوكاني :دمحم بف عمي بف دمحم بف عبد هللا الشككاني اليمني (المتكفى1250 :ىػ) ،فتح القدير ،الطبعة:
األكلى  1414 -ىػ ،الناشر :دار ابف كثير ،دار الكمـ الطيب  -دمشق ،بيركت.

 -7ابف العربي :القاضي دمحم بف عبد هللا أبك بكر بف العربي المعافرؼ االشبيمي المالكي (المتكفى543 :ىػ)،
أحكاـ القرآف ،راجع أصكلو كخرج أحاديثو َ
كعمق عميو :دمحم عبد القادر عطا ،الطبعة :الثالثة 1424 ،ىػ
 2003 -ـ ،الناشر :دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف.

 -8القرطبي :أبك عبد هللا دمحم بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارؼ الخزرجي شمس الديف القرطبي
(المتكفى671 :ىػ) ،الجامع ألحكاـ القرآف = تفسير القرطبي ،تحقيق :أحمد البردكني كابراىيـ أطفيش،

الطبعة :الثانية1384 ،ىػ  1964 -ـ ،الناشر :دار الكتب المصرية – القاىرة.
ِ -9
القَّنوجي :أبك الطيب دمحم صديق خاف بف حسف بف عمي ابف لطف هللا الحسيني البخارؼ ِ
القنَكجي
ِ
كقدـ لو كراجعو :خادـ العمـ َعبد هللا
فتح البياف في مقاصد القرآف ،عني بطبعو ّ
(المتكفى1307 :ىػ)ُ ،
ص َيدا – َبيركت ،عاـ النشر1412 :
بف إبراىيـ
المكتبة العصريَة َ
لمطباعة كالّن ْشرَ ،
األنصارؼ ،الناشرَ :
َ
ىػ  1992 -ـ.
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 -10النعماني :أبك حفص سراج الديف عمر بف عمي بف عادؿ الحنبمي الدمشقي النعماني (المتكفى:
775ىػ) ،المباب في عموـ الكتاب ،تحقيق :الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد ،كالشيخ عمي دمحم معكض،

الطبعة :األكلى 1419 ،ىػ 1998-ـ ،الناشر :دار الكتب العممية  -بيركت  /لبناف.
• كتب الحديث:

أوالً_ متوف الحديث:
 -1أحمد :أبك عبد هللا أحمد بف دمحم بف حنبل بف ىالؿ بف أسد الشيباني (المتكفى241 :ىػ) ،مسند اإلماـ
أحمد بف حنبل ،تحقيق :أحمد دمحم شاكر ،الطبعة :األكلى 1416 ،ىػ  1995 -ـ ،الناشر :دار الحديث
– القاىرة.

 -2البخاري :دمحم بف إسماعيل أبك عبدهللا البخارؼ الجعفي (المتكفى256 :ىػ) ،الجامع المسند الصحيح

المختصر مف أمور رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسننو وأيامو = صحيح البخاري ،تحقيق :دمحم زىير بف ناصر

الناصر ،الطبعة :األكلى1422 ،ىػ ،الناشر :دار طكؽ النجاة.

الخ ْس َرْك ِجردؼ الخراساني ،أبك بكر البييقي (المتكفى:
 -3البييقي :أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى ُ
458ىػ) ،السنف الكبرى ،تحقيق :دمحم عبد القادر عطا ،الطبعة :الثالثة 1424 ،ىػ  2003 -ـ ،الناشر:
دار الكتب العممية ،بيركت – لبنات.
الخ ْس َرْك ِجردؼ الخراساني ،أبك بكر البييقي (المتكفى:
 -4البييقي :أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى ُ
458ىػ) ،معرفة السنف واآلثار ،تحقيق :عبد المعطي أميف قمعجي ،الطبعة :األكلى1412 ،ىػ -
1991ـ ،الناشركف :جامعة الدراسات اإلسالمية (كراتشي  -باكستاف) ،دار قتيبة (دمشق -بيركت) ،دار
الكعي (حمب  -دمشق) ،دار الكفاء (المنصكرة  -القاىرة).
 -5الترمذي :دمحم بف عيسى بف َس ْكرة بف مكسى بف الضحاؾ ،الترمذؼ ،أبك عيسى (المتكفى279 :ىػ)،
الجامع الكبير  -سنف الترمذي ،تحقيق :بشار عكاد معركؼ ،الناشر :دار الغرب اإلسالمي – بيركت،
سنة النشر 1998 :ـ.

 -6الدارقطني :أبك الحسف عم ي بف عمر بف أحمد بف ميدؼ بف مسعكد بف النعماف بف دينار البغدادؼ
الدارقطني (المتكفى385 :ىػ) ،سنف الدارقطني ،حققو كضبط نصو كعمق عميو :شعيب االرنؤكط ،حسف
عبد المنعـ شمبي ،عبد المطيف حرز هللا ،أحمد برىكـ ،الطبعة :األكلى 1424 ،ىػ  2004 -ـ ،الناشر:
مؤسسة الرسالة ،بيركت – لبناف.
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الس ِج ْستاني
 -7أبو داود :أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدؼ َ

(المتكفى275 :ىػ) ،سنف أبي داود ،تحقيق :دمحم محيي الديف عبد الحميد ،الناشر :المكتبة العصرية،
صيدا – بيركت.

 -8عبد الرزاؽ :أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميرؼ اليماني الصنعاني (المتكفى211 :ىػ)،
المصنف ،تحقيق :حبيب الرحمف األعظمي ،الطبعة :الثانية ،1403 ،يطمب مف :المكتب اإلسالمي –
بيركت ،الناشر :المجمس العممي -اليند.
 -9ابف ماجو :ابف ماجو أبك عبد هللا دمحم بف يزيد القزكيني ،كماجو اسـ أبيو يزيد (المتكفى273 :ىػ) ،سنف
ابف ماجو ،تحقيق :دمحم فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيسى البابي

الحمبي.

 -10مالؾ :مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني (المتكفى179 :ىػ) ،موطأ مالؾ برواية
منقحة،
دمحم بف الحسف الشيباني ،تعميق كتحقيق :عبد الكىاب عبد المطيف ،الطبعة :الثانيةَ ،م ِزَيدة
َ
الناشر :المكتبة العممية.

 -11مسمـ :مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرؼ النيسابكرؼ (المتكفى261 :ىػ) ،المسند الصحيح
المختصر بنقل العدؿ عف العدؿ إلى رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،تحقيق :دمحم فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار إحياء

التراث العربي – بيركت.

 -12النسائي :أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني ،النسائي (المتكفى303 :ىػ) ،السنف

الكبرى ،حققو كخرج أحاديثو :حسف عبد المنعـ شمبي ،أشرؼ عميو :شعيب األرناؤكط ،قدـ لو :عبد هللا
بف عبد المحسف التركي ،الطبعة :األكلى 1421 ،ىػ  2001 -ـ ،الناشر :مؤسسة الرسالة – بيركت.

 -13النسائي :أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني ،النسائي (المتكفى303 :ىػ)،
المجتبى مف السنف = السنف الصغرى لمنسائي ،تحقيق :عبد الفتاح أبك غدة ،الطبعة :الثانية1406 ،
– 1986ـ ،الناشر :مكتب المطبكعات اإلسالمية – حمب.

 -14أبو ُنعيـ :أ بك نعيـ أحمد بف عبد هللا بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسى بف ميراف األصبياني (المتكفى:

430ىػ) ،حمية األولياء وطبقات األصفياء ،الناشر :السعادة  -بجكار محافظة مصر1394 ،ىػ -
1974ـ.

ثانياً_ شروح الحديث:
 -1اإلثيوبي َ َّ ِي
الكَل ِكؼ ،شرح سنف النسائي المسمى «ذخيرة
الولو  :دمحم بف عمي بف آدـ بف مكسى اإلثيكبي َ
العقبى في شرح المجتبى» ،الطبعة :األكلى جػ ( 1416 / )5 - 1ىػ  1996 -ـ ،جػ (/ )7 - 6
 1419ىػ  1999 -ـ ،جػ ( 1420 / )9 - 8ىػ  1999 -ـ ،جػ ( 1419 / )12 - 10ىػ 2000 -
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ـ ،جػ ( 1424 / )40 - 13ىػ  2003 -ـ ،الناشر :دار المعراج الدكلية لمنشر [جػ  - ]5 - 1دار آؿ
بركـ لمنشر كالتكزيع [جػ .]40 - 6

 -2الباجي :أبك الكليد سميماف بف خمف بف سعد بف أيكب بف كارث التجيبي القرطبي الباجي األندلسي
(المتكفى474 :ىػ) ،المنتقى شرح الموطإ ،الطبعة :األكلى 1332 ،ىػ ،الناشر :مطبعة السعادة  -بجكار

محافظة مصر(،ثـ صكرتيا دار الكتاب اإلسالمي ،القاىرة  -الطبعة :الثانية ،بدكف تاريخ).

 -3ابف بطاؿ :ابف بطاؿ أبك الحسف عمي بف خمف بف عبد الممؾ (المتكفى449 :ىػ) ،شرح صحيح البخارى

البف بطاؿ ،تحقيق :أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ ،الطبعة :الثانية1423 ،ىػ 2003 -ـ ،دار النشر :مكتبة

الرشد  -السعكدية ،الرياض.

 -4الجعبرّي :برىاف الديف أبك إسحاؽ إبراىيـ بف عمر بف إبراىيـ بف خميل الجعبر ّؼ (المتكفى 732 :ىػ)،
رسوخ األحبار في منسوخ األخبار ،دراسة كتحقيق :الدكتكر حسف دمحم مقبكلي األىدؿ ،إشراؼ :الدكتكر
دمحم أحمد ميرة ،الطبعة :األكلى 1409 ،ىػ  1988 -ـ ،الناشر :مؤسسة الكتب الثقافية ،بيركت – لبناف.

 -5الجوزي :جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف دمحم الجكزؼ (المتكفى597 :ىػ) ،كشف المشكل
مف حديث الصحيحيف ،تحقيق :عمي حسيف البكاب ،الناشر :دار الكطف – الرياض.

 -6ابف حجر :أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضل العسقالني الشافعي (المتكفى852 :ىػ) ،فتح الباري
شرح صحيح البخاري ،رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو :دمحم فؤاد عبد الباقي ،قاـ بإخراجو كصححو كأشرؼ عمى
طبعو :محب الديف الخطيب ،الناشر :دار المعرفة  -بيركت.1379 ،

 -7أبو الحسنات :دمحم عبد الحي بف دمحم عبد الحميـ األنصارؼ المكنكؼ اليندؼ ،أبك الحسنات (المتكفى:
1304ىػ) ،التعميق الممجد عمى موطأ دمحم (شرح لموطأ مالؾ برواية دمحم بف الحسف) ،تعميق كتحقيق:

تقي الديف الندكؼ أستاذ الحديث الشريف بجامعة اإلمارات العربية المتحدة ،الطبعة :الرابعة 1426 ،ىػ -

 2005ـ ،الناشر :دار القمـ ،دمشق.

 -8الخطابي :أبك سميماف حمد بف دمحم بف إبراىيـ بف الخطاب البستي المعركؼ بالخطابي (المتكفى:
388ىػ) ،معالـ السنف ،وىو شرح سنف أبي داود ،الطبعة :األكلى  1351ىػ  1932 -ـ ،الناشر:

المطبعة العممية – حمب.

 -9الزرقاني :دمحم بف عبد الباقي بف يكسف الزرقاني المصرؼ األزىرؼ (المتكفى1122 :ىػ) ،شرح الزرقاني
عمى موطأ اإلماـ مالؾ ،تحقيق :طو عبد الرءكؼ سعد ،الطبعة :األكلى1424 ،ىػ 2003 -ـ ،الناشر:
مكتبة الثقافة الدينية – القاىرة.

-10

الشوكاني :دمحم بف عمي بف دمحم بف عبد هللا الشككاني اليمني (المتكفى1250 :ىػ) ،نيل األوطار،

تحقيق :عصاـ الديف الصبابطي ،الطبعة :األكلى1413 ،ىػ 1993 -ـ ،الناشر :دار الحديث ،مصر.
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-11

الطيبي :شرؼ الديف الحسيف بف عبد هللا الطيبي (المتكفى743 :ىػ) ،شرح الطيبي عمى مشكاة

المصابيح المسمى بػ (الكاشف عف حقائق السنف) ،تحقيق :د .عبد الحميد ىنداكؼ ،الطبعة :األكلى،
 1417ىػ  1997 -ـ ،الناشر :مكتبة نزار مصطفى الباز (مكة المكرمة  -الرياض).

 -12العزيزي :الشيخ عمي بف الشيخ أحمد بف الشيخ نكر الديف بف دمحم بف الشيخ إبراىيـ الشيير بالعزيزؼ،
السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير ،الناشر :بدكف.

-13

العظيـ آبادي :دمحم أشرؼ بف أ مير بف عمي بف حيدر ،أبك عبد الرحمف ،شرؼ الحق ،الصديقي،

العظيـ آبادؼ (المتكفى1329 :ىػ) ،عوف المعبود شرح سنف أبي داود ،ومعو حاشية ابف القيـ :تيذيب

سنف أبي داود وايضاح عممو ومشكالتو ،الطبعة :الثانية 1415 ،ىػ ،الناشر :دار الكتب العممية –
بيركت.

-14

العينى :أبك دمحم محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابى الحنفى بدر الديف العينى

-15

الكحالني :دمحم بف إسماعيل بف صالح بف دمحم الحسني ،الكحالني ثـ الصنعاني ،أبك إبراىيـ ،عز

(المتكفى855 :ىػ) ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيركت.

الديف ،المعركؼ كأسالفو باألمير (المتكفى1182 :ىػ) ،سبل السالـ ،الطبعة :بدكف طبعة كبدكف تاريخ،
الناشر :دار الحديث.

-16

المباركفورى :أبك العال دمحم عبد الرحمف بف عبد الرحيـ المباركفكرػ (المتكفى1353 :ىػ) ،تحفة

األحوذي بشرح جامع الترمذي ،الناشر :دار الكتب العممية – بيركت.

 -17مرتضى :دمحم بف دمحم بف الحسيني الزبيدؼ الشيير بمرتضى ،اتحاؼ السادة المتقيف بشرح إحياء
عموـ الديف ،الطبعة1414 :ىػ1994 ،ـ ،الناشر :مؤسسة التاريخ العربي ،بيركت.

-18

المال اليروي :عمي بف (سمطاف) دمحم ،أبك الحسف نكر الديف المال اليركؼ القارؼ (المتكفى:

1014ىػ) ،شرح مسند أبي حنيفة ،تحقيق :الشيخ خميل محيي الديف الميس ،الطبعة :األكلى 1405 ،ىػ
 1985 -ـ ،الناشر :دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف.

-19

المال اليروي :عمي بف (سمطاف) دمحم ،أبك الحسف نكر الديف المال اليركؼ القارؼ (المتكفى:

1014ىػ) ،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ،الطبعة :األكلى1422 ،ىػ 2002 -ـ ،الناشر :دار
الفكر ،بيركت – لبناف.

-20

ابف الممقف :ابف الممقف سراج الديف أبك حفص عمر بف عمي بف أحمد الشافعي المصرؼ (المتكفى:

804ىػ) ،التوضيح لشرح الجامع الصحيح ،تحقيق :دار الفالح لمبحث العممي كتحقيق التراث ،الطبعة:
األكلى 1429 ،ىػ  2008 -ـ ،الناشر :دار النكادر ،دمشق – سكريا.
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ِ
يف ِ
 -21ابف المَمؾ :مح َمد بف ِّ ِ
الديف ِ
عبد المطيف ِ
الد ِ
الكرماني،
الركمي
بف ِف ِرْشتَاُّ ،
بف عبد العزيز بف أميف ّ
عز ّ
ُ ُ
َ
ُّ َ ّ
المَمؾ (المتكفى 854 :ىػ) ،شرح مصابيح السنة لإلماـ البغوي ،تحقيق كدراسة:
ُّ
الحنفي ،المشيكر بػ ابف َ
لجنة مختصة مف المحققيف بإشراؼ :نكر الديف طالب ،الطبعة :األكلى 1433 ،ىػ  2012 -ـ،

-22

المناوي :زيف الديف دمحم المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف العابديف الحدادؼ ثـ

المناكؼ القاىرؼ (المتكفى1031 :ىػ) ،التيسير بشرح الجامع الصغير ،الطبعة :الثالثة1408 ،ىػ -
1988ـ ،الناشر :مكتبة اإلماـ الشافعي – الرياض.

 -23النووي :أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككؼ (المتكفى676 :ىػ) ،المنياج شرح صحيح
مسمـ بف الحجاج ،الطبعة :الثانية ،1392 ،الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيركت.
ثالثاً_ عموـ الحديث:

 -1أبو زىو :دمحم دمحم أبك زىك رحمو هللا ،الحديث والمحدثوف ،الطبعة :القاىرة في  2مف جمادػ الثانية
1378ىػ ،الناشر :دار الفكر العربي.

 -2ابف كثير :أبك الفداء إسماعيل بف عمر بف كثير القرشي البصرؼ ثـ الدمشقي (المتكفى774 :ىػ)،

اختصار عموـ الحديث ،تحقيق :أحمد دمحم شاكر ،الطبعة :الثانية ،الناشر :دار الكتب العممية ،بيركت –
لبناف.

رابعاً_ كتب العمل:

 النحاس :إبراىيـ النحاس ،الجامع لعموـ اإلماـ أحمد بف حنبل  -عمل الحديث ،الطبعة :األكلى1430 ،
ىػ  2009 -ـ ،الناشر :دار الفالح لمبحث العممي كتحقيق التراث ،الفيكـ  -جميكرية مصر العربية.
• كتب الفقو:

أوالً_ الفقو الحنفي:
 -1البابرتي :دمحم بف دمحم بف محمكد ،أكمل الديف أبك عبد هللا ابف الشيخ شمس الديف ابف الشيخ جماؿ
الديف الركمي البابرتي (المتكفى786 :ىػ) ،العناية شرح اليداية ،الناشر :دار الفكر.

 -2الجصاص :أحمد بف عمي أبك بكر الرازؼ الجصاص الحنفي (المتكفى 370 :ىػ) ،شرح مختصر
الطحاوي ،تحقيق :د .عصمت هللا عنايت هللا دمحم ،أ .د .سائد بكداش ،د دمحم عبيد هللا خاف ،د زينب
دمحم حسف فالتة ،الطبعة :األكلى  1431ىػ  2010 -ـ ،الناشر :دار البشائر اإلسالمية  -كدار
السراج.
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ِ
صني المعركؼ بعالء الديف الحصكفي الحنفي (المتكفى:
 -3الحصكفي :دمحم بف عمي بف دمحم الح ْ
1088ىػ) ،الدر المختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار ،تحقيق :عبد المنعـ خميل إبراىيـ ،الطبعة:
األكلى1423 ،ىػ2002 -ـ ،الناشر :دار الكتب العممية.

 -4داماد أفندي :عبد الرحمف بف دمحم بف سميماف المدعك بشيخي زاده ،يعرؼ بداماد أفندؼ (المتكفى:
1078ىػ) ،مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر ،الناشر :دار إحياء التراث العربي.
الزبِ ِ
يد ّي :أبك بكر بف عمي بف دمحم الحدادؼ العبادؼ َ
َّ -5
الزبِ ِيد ّؼ اليمني الحنفي (المتكفى800 :ىػ)،
الجوىرة النيرة ،الطبعة :األكلى 1322ىػ ،الناشر :المطبعة الخيرية.

 -6الزيمعي :عثماف بف عمي بف محجف البارعي ،فخر الديف الزيمعي الحنفي (المتكفى 743 :ىػ) ،تبييف
الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية ِ
الشْم ِب ِي ،الطبعة :األكلى 1313 ،ىػ ،الناشر :المطبعة الكبرػ
ّ ّ
األميرية  -بكالؽ ،القاىرة( ،ثـ صكرتيا دار الكتاب اإلسالمي ط.)2
 -7السرخسي :دمحم بف أحمد بف أبي سيل شمس األئمة السرخسي (المتكفى483 :ىػ) ،المبسوط ،الناشر:
دار المعرفة – بيركت ،تاريخ النشر1414 :ىػ 1993 -ـ.

الس ْغدؼ ،حنفي (المتكفى461 :ىػ) ،النتف في الفتاوى،
الس ْغدي :أبك الحسف عمي بف الحسيف بف دمحم ُّ
ُّ -8
تحقيق :المحامي الدكتكر صالح الديف الناىي ،الطبعة :الثانية  ،1984 – 1404الناشر :دار الفرقاف /

مؤسسة الرسالة  -عماف األردف  /بيركت لبناف.
الش ْح َنة الثقفي الحمبي الحمبي (المتكفى:
 -9ابف ِّ
الش ْحَنة :أحمد بف دمحم بف دمحم ،أبك الكليد ،لساف الديف ابف ِّ
882ىػ) ،لساف الحكاـ في معرفة األحكاـ ،الطبعة :الثانية ،1973 – 1393 ،الناشر :البابي الحمبي –
القاىرة.
الشْمِب ُّي (المتكفى:
-10
ِّ
الشْم ِب ُّي :شياب الديف أحمد بف دمحم بف أحمد بف يكنس بف إسماعيل بف يكنس ِّ
 1021ىػ) ،الحاشية ،الطبعة :األكلى 1313 ،ىػ ،الناشر :المطبعة الكبرػ األميرية  -بكالؽ ،القاىرة،
(ثـ صكرتيا دار الكتاب اإلسالمي ط.)2

 -11صدر الديف :صدر الديف عمي بف عمي ابف أبي العز الحنفي (المتكفى  792ىػ) ،التنبيو عمى
ّ
ّ
مشكالت اليداية ،تحقيق كدراسة :عبد الحكيـ بف دمحم شاكر (جػ  - )3 ،2 ،1أنكر صالح أبك زيد (جػ
 ،)5 ،4أصل الكتاب :رسالة ماجستير -الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنكرة ،الطبعة :األكلى 1424 ،ىػ
 2003 -ـ ،الناشر :مكتبة الرشد ناشركف  -المممكة العربية السعكدية.

-12

ابف عابديف :ابف عابديف ،دمحم أميف بف عمر بف عبد العزيز عابديف الدمشقي الحنفي (المتكفى:

1252ىػ) ،رد المحتار عمى الدر المختار ،الطبعة :الثانية1412 ،ىػ 1992 -ـ ،الناشر :دار الفكر-
بيركت.
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-13

ابف عابديف :ابف عابديف ،دمحم أميف بف عمر بف عبد العزيز عابديف الدمشقي الحنفي (المتكفى:

-14

العينى :أبك دمحم محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابى الحنفى بدر الديف العينى

1252ىػ) ،منحة الخالق  ،الطبعة :الثانية  -بدكف تاريخ ،الناشر :دار الكتاب اإلسالمي.

(المتكفى855 :ىػ) ،البناية شرح اليداية ،الطبعة :األكلى 1420 ،ىػ  2000 -ـ ،الناشر :دار الكتب
العممية  -بيركت ،لبناف.

-15

الغزنوي :عمر بف إسحق بف أحمد اليندؼ الغزنكؼ ،سراج الديف ،أبك حفص الحنفي (المتكفى:

773ىػ) ،الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل اإلماـ أبي حنيفة ،الطبعة :األكلى  1986-1406ىػ،

الناشر :مؤسسة الكتب الثقافية.

-16

القدوري :أحمد بف دمحم بف أحمد بف جعفر بف حمداف أبك الحسيف القدكرؼ (المتكفى 428 :ىػ)،

التجريد لمقدوري ،تحقيق :مركز الدراسات الفقيية كاالقتصادية أ .د دمحم أحمد سراج  ...أ .د عمي جمعة
دمحم ،الطبعة :الثانية 1427 ،ىػ  2006 -ـ ،الناشر :دار السالـ – القاىرة.

-17

الكاساني :عالء الديف ،أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الكاساني الحنفي (المتكفى587 :ىػ) ،بدائع

الصنائع في ترتيب الشرائع ،الطبعة :الثانية1406 ،ىػ 1986 -ـ ،الناشر :دار الكتب العممية.

 -18ابف َم َازَة :أبك المعالي برىاف الديف محمكد بف أحمد بف عبد العزيز بف عمر بف َم َازَة البخارؼ
الحنفي (المتكفى616 :ىػ) ،المحيط البرىاني في الفقو النعماني فقو اإلماـ أبي حنيفة رضي هللا عنو،
تحقيق :عبد الكريـ سامي الجندؼ ،الطبعة :األكلى 1424 ،ىػ  2004 -ـ ،الناشر :دار الكتب العممية،
بيركت – لبناف.

-19

دمحم :أبك عبد هللا دمحم بف الحسف بف فرقد الشيباني (المتكفى189 :ىػ) ،األصل المعروؼ بالمبسوط،

تحقيق :أبك الكفا األفغاني ،نشر :إدارة القرآف كالعمكـ اإلسالمية – كراتشي.

-20

دمحم :أبك عبد هللا دمحم بف الحسف بف فرقد الشيباني (المتكفى189 :ىػ) ،الحجة عمى أىل المدينة،

-21

المرغيناني :عمي بف أبي بكر بف عبد الجميل الفرغاني المرغيناني ،أبك الحسف برىاف الديف

تحقيق :ميدؼ حسف الكيالني القادرؼ ، ،الطبعة :الثالثة  ،1403نشر :عالـ الكتب – بيركت.

(المتكفى593 :ىػ) ،اليداية في شرح بداية المبتدي ،تحقيق :طالؿ يكسف ،الناشر :دار احياء التراث
العربي  -بيركت – لبناف.

المَمطي الحنفي (المتكفى803 :ىػ)،
-22
َ
المَمطي :يكسف بف مكسى بف دمحم ،أبك المحاسف جماؿ الديف َ
المعتصر مف المختصر مف مشكل اآلثار ،الناشر :عالـ الكتب – بيركت.
-23

المنبجي :جماؿ الديف أبك دمحم عمي بف أبي يحيى زكريا بف مسعكد األنصارؼ الخزرجي المنبجي

(المتكفى686 :ىػ) ،المباب في الجمع بيف السنة والكتاب ،تحقيق :د .دمحم فضل عبد العزيز المراد،
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الطبعة :الثانية1414 ،ىػ 1994 -ـ ،الناشر :دار القمـ  -الدار الشامية  -سكريا  /دمشق  -لبناف /
بيركت.

 -24ابف مودود :عبد هللا بف محمكد بف مكدكد المكصمي البمدحي ،مجد الديف أبك الفضل الحنفي
(المتكفى683 :ىػ) ،المختار لمفتوى ،عمييا تعميقات :الشيخ محمكد أبك دقيقة (مف عمماء الحنفية
كمدرس بكمية أصكؿ الديف سابقا) ،الناشر :مطبعة الحمبي  -القاىرة (كصكرتيا دار الكتب العممية -
بيركت ،كغيرىا) ،تاريخ النشر 1356 :ىػ  1937 -ـ

 -25ابف مودود :عبد هللا بف محمكد بف مكدكد المكصمي البمدحي ،مجد الديف أبك الفضل الحنفي
(المتكفى683 :ىػ) ،االختيار لتعميل المختار ،عمييا تعميقات :الشيخ محمكد أبك دقيقة (مف عمماء
الحنفية كمدرس بكمية أصكؿ الديف سابقا) ،الناشر :مطبعة الحمبي  -القاىرة (كصكرتيا دار الكتب

العممية  -بيركت ،كغيرىا) ،تاريخ النشر 1356 :ىػ  1937 -ـ

-26

المولى خسرو :دمحم بف فرامرز بف عمي الشيير بمال  -أك منال أك المكلى  -خسرك (المتكفى:

885ىػ) ،درر الحكاـ شرح غرر األحكاـ ،الطبعة :بدكف طبعة كبدكف تاريخ ،الناشر :دار إحياء الكتب

العربية.

-27

الميداني :عبد الغني بف طالب بف حمادة بف إبراىيـ الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي (المتكفى:

1298ىػ) ،المباب في شرح الكتاب ،حققو ،كفصمو ،كضبطو ،كعمق حكاشيو :دمحم محيي الديف عبد
الحميد ،الناشر :المكتبة العممية ،بيركت – لبناف.

-28

ابف نجيـ :زيف الديف بف إبراىيـ بف دمحم ،المعركؼ بابف نجيـ المصرؼ (المتكفى970 :ىػ) ،البحر

الرائق شرح كنز الدقائق ،الطبعة :الثانية ،الناشر :دار الكتاب اإلسالمي.

 -29ابف نجيـ الحنفي :سراج الديف عمر بف إبراىيـ بف نجيـ الحنفي (ت 1005ىػ) ،النير الفائق شرح
كنز الدقائق ،تحقيق :أحمد عزك عناية ،الطبعة :األكلى1422 ،ىػ 2002 -ـ ،الناشر :دار الكتب

العممية.

ثانياً_ الفقو المالكي:

 -1اآلبي :صالح بف عبد السميع اآلبي األزىرؼ (المتكفى1335 :ىػ) ،الثمر الداني شرح رسالة ابف أبي
زيد القيرواني ،الناشر :المكتبة الثقافية – بيركت.

 -2البراذعي :خمف بف أبي القاسـ دمحم ،األزدؼ القيركاني ،أبك سعيد ابف البراذعي المالكي (المتكفى:
372ىػ) ،التيذيب في اختصار المدونة ،دراسة كتحقيق :الدكتكر دمحم األميف كلد دمحم سالـ بف الشيخ،

الطبعة :األكلى 1423 ،ىػ  2002 -ـ ،الناشر :دار البحكث لمدراسات اإلسالمية كاحياء التراث ،دبي.

132

 -3ابف بزيزة :أبك دمحم ،كأبك فارس ،عبد العزيز بف إبراىيـ بف أحمد القرشي التميمي التكنسي المعركؼ بابف
بزيزة (المتكفى 673 :ىػ) ،روضة المستبيف في شرح كتاب التمقيف ،تحقيق :عبد المطيف زكاغ،

الطبعة :األكلى 1431 ،ىػ  2010 -ـ ،الناشر :دار ابف حزـ.

 -4الثعمبي :أبك دمحم عبد الكىاب بف عمي بف نصر الثعمبي البغدادؼ المالكي (المتكفى422 :ىػ) ،المعونة
الحق ،أصل الكتاب :رسالة
عمى مذىب عالـ المدينة «اإلماـ مالؾ بف أنس» ،تحقيق :حميش عبد
ّ
دكتكراة بجامعة أـ القرػ بمكة المكرمة ،الناشر :المكتبة التجارية ،مصطفى أحمد الباز  -مكة المكرمة.

 -5ابف جزي الكمبي :أبك القاسـ ،دمحم بف أحمد بف دمحم بف عبد هللا ،ابف جزؼ الكمبي الغرناطي (المتكفى:
741ىػ) ،القوانيف الفقيية.

الرعيني :شمس الديف أبك عبد هللا دمحم بف دمحم بف عبد الرحمف الطرابمسي المغربي ،المعركؼ
 -6الحطاب ُّ
الرعيني المالكي (المتكفى954 :ىػ) ،مواىب الجميل في شرح مختصر خميل ،الطبعة :الثالثة،
بالحطاب ُّ
1412ىػ 1992 -ـ ،الناشر :دار الفكر.

 -7الخرشي :دمحم بف عبد هللا الخرشي المالكي أبك عبد هللا (المتكفى1101 :ىػ) ،شرح مختصر خميل
لمخرشي ،الطبعة :بدكف طبعة كبدكف تاريخ ،الناشر :دار الفكر لمطباعة – بيركت.

 -8خميل :خميل بف إسحاؽ بف مكسى ،ضياء الديف الجندؼ المالكي المصرؼ (المتكفى776 :ىػ) ،التوضيح
في شرح المختصر الفرعي البف الحاجب ،تحقيق :د .أحمد بف عبد الكريـ نجيب ،الطبعة :األكلى،

1429ىػ 2008 -ـ ،الناشر :مركز نجيبكيو لممخطكطات كخدمة التراث.

 -9الرجراجي :أبك الحسف عمي بف سعيد الرجراجي (المتكفى :بعد 633ىػ) ،مَن ِ
الت ِ
حص ِ
اى ُج َّ
يل ونتائج لطائف
ِ
َّ
مياطي  -أحمد بف عمي ،الطبعة:
التأ ِْويل في َش ِ
رح َ
وح ِّل ُمشكالتيا ،اعتنى بو :أبك الفضل ّ
المد َّونة َ
الد َ
ّ
األكلى 1428 ،ىػ  2007 -ـ ،الناشر :دار ابف حزـ.

-10

ابف رشد :أبك الكليد دمحم بف أحمد بف رشد القرطبي (المتكفى520 :ىػ) ،البياف والتحصيل والشرح

والتوجيو والتعميل لمسائل المستخرجة ،حققو :د دمحم حجي كآخركف ،الطبعة :الثانية 1408 ،ىػ -

 1988ـ ،الناشر :دار الغرب اإلسالمي ،بيركت – لبناف.

 -11ابف رشد :أبك الكليد دمحم بف أحمد بف رشد القرطبي (المتكفى520 :ىػ) ،المقدمات المميدات،
تحقيق :الدكتكر دمحم حجي ،الطبعة :األكلى 1408 ،ىػ  1988 -ـ ،الناشر :دار الغرب اإلسالمي،
بيركت – لبناف.

 -12ابف رشد الحفيد  :أبك الكليد دمحم بف أحمد بف دمحم بف أحمد بف رشد القرطبي الشيير بابف رشد الحفيد

(المتكفى595 :ىػ) ،بداية المجتيد ونياية المقتصد ،الطبعة :بدكف طبعة ،الناشر :دار الحديث –
القاىرة ،تاريخ النشر1425 :ىػ  2004 -ـ.
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 -13ابف شاس :أبك دمحم جالؿ الديف عبد هللا بف نجـ بف شاس بف نزار الجذامي السعدؼ المالكي
(المتكفى616 :ىػ) ،عقد الجواىر الثمينة في مذىب عالـ المدينة ،دراسة كتحقيق :أ .د .حميد بف دمحم

لحمر ،الطبعة :األكلى 1423 ،ىػ  2003 -ـ ،الناشر :دار الغرب اإلسالمي ،بيركت – لبناف.

 -14الصاوي :أبك العباس أحمد بف دمحم الخمكتي ،الشيير بالصاكؼ المالكي (المتكفى1241 :ىػ) ،بمغة
السالؾ ألقرب المسالؾ المعروؼ بحاشية الصاوي عمى الشرح الصغير (الشرح الصغير ىك شرح الشيخ
الدردير لكتابو المسمى أقرب المسالؾ لِم ْذ َى ِب ِْ
اإل َما ِـ َمالِ ٍؾ) ،الطبعة :بدكف طبعة كبدكف تاريخ ،الناشر:
َ
دار المعارؼ.

 -15ابف عبد البر :أبك عمر يكسف بف عبد هللا بف دمحم بف عبد البر بف عاصـ النمرؼ القرطبي
(المتكفى463 :ىػ) ،الكافي في فقو أىل المدينة ،تحقيق :دمحم دمحم أحيد كلد ماديؾ المكريتاني ،الطبعة:

الثانية1400 ،ىػ1980/ـ ،الناشر :مكتبة الرياض الحديثة ،الرياض ،المممكة العربية السعكدية.

 -16العدوي :أبك الحسف ،عمي بف أحمد بف مكرـ الصعيدؼ العدكؼ (نسبة إلى بني عدؼ ،بالقرب مف
منفمكط) (المتكفى1189 :ىػ) ،حاشية العدوي عمى شرح كفاية الطالب الرباني ،تحقيق :يكسف الشيخ
دمحم البقاعي ،الطبعة :بدكف طبعة ،الناشر :دار الفكر – بيركت ،تاريخ النشر1414 :ىػ 1994 -ـ.

 -17ابف عرفة :دمحم بف دمحم ابف عرفة الكرغمي التكنسي المالكي ،أبك عبد هللا (المتكفى 803 :ىػ)،

المختصر الفقيي البف عرؼ ،تحقيق :د .حافع عبد الرحمف دمحم خير ،الطبعة :األكلى 1435 ،ىػ -
 2014ـ ،الناشر :مؤسسة خمف أحمد الخبتكر لألعماؿ الخيرية.

 -18ابف عسكر :عبد الرحمف بف دمحم بف عسكر البغدادؼ ،أبك زيد أك أبك دمحم ،شياب الديف المالكي
ِ
ِِ ِ
السالِؾ إلى أ ِ
اإلماـِ َمالِؾ ،كبيامشو :تقريرات مفيدة
(المتكفى732 :ىػ)ْ ،إر َش ُاد َّ
َ َ
الم َسالؾ في فقو َ
َشرؼ َ
إلبراىيـ بف حسف ،الطبعة :الثالثة ،الناشر :شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده ،مصر.
-19

القاضي أبو دمحم :القاضي أبك دمحم عبد الكىاب بف عمي بف نصر البغدادؼ المالكي (422ىػ)،

اإلشراؼ عمى نكت مسائل الخالؼ ،تحقيق :الحبيب بف طاىر ،الطبعة :األكلى1420 ،ىػ 1999 -ـ،
الناشر :دار ابف حزـ.

 -20القرافي :أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف المالكي الشيير بالقرافي

(المتكفى684 :ىػ) ،الذخيرة ،تحقيق :جزء  :13 ،8 ،1دمحم حجي ،جزء  :6 ،2سعيد أعراب ،جزء - 3
 :12 - 9 ،7 ،5دمحم بك خبزة ،الطبعة :األكلى 1994 ،ـ ،الناشر :دار الغرب اإلسالمي -بيركت.

-21

القيرواني :أبك دمحم عبد هللا بف (أبي زيد) عبد الرحمف النفزؼ ،القيركاني ،المالكي (المتكفى:

386ىػ) ،متف الرسالة ،الناشر :دار الفكر.

 -22القيرواني :أبك دمحم عبد هللا بف (أبي زيد) عبد الرحمف النفزؼ ،القيركاني ،المالكي (المتكفى:
الزيادات عمى ما في المد َّونة مف غيرىا مف األ ِ
386ىػ)َّ ،
النوادر و ِّ
ُميات ،تحقيق :جػ  :2 ،1الدكتكر/
َ
َ
134

عبد الفتّاح دمحم الحمك ،جػ  :4 ،3الدكتكر /مح َمد حجي ،جػ  :13 ،11 ،10 ،9 ،7 ،5األستاذ /دمحم
عبد العزيز الدباغ ،جػ  :6الدكتكر /عبد هللا المرابط الترغي ،األستاذ /دمحم عبد العزيز الدباغ ،جػ :8
األستاذ /دمحم األميف بكخبزة ،جػ  :12الدكتكر /أحمد الخطابي ،األستاذ /دمحم عبد العزيز الدباغ ،جػ ،14

( 15الفيارس) :الدكتكر /مح َمد حجي ،الطبعة :األكلى 1999 ،ـ ،الناشر :دار الغرب اإلسالمي،
بيركت.

 -23الكشناوي :أبك بكر بف حسف بف عبد هللا الكشناكؼ (المتكفى 1397 :ىػ) ،أسيل المدارؾ «شرح
إرشاد السالؾ في مذىب إماـ األئمة مالؾ» ،الطبعة :الثانية ،الناشر :دار الفكر ،بيركت – لبناف.

-24

المخمي :عمي بف دمحم الربعي ،أبك الحسف ،المعركؼ بالمخمي (المتكفى 478 :ىػ) ،التبصرة ،دراسة

كتحقيق :الدكتكر أحمد عبد الكريـ نجيب ،الطبعة :األكلى 1432 ،ىػ  2011 -ـ ،الناشر :ك ازرة

األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية ،قطر.

-25

مالؾ :مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني (المتكفى179 :ىػ) ،المدونة ،الطبعة:

األكلى1415 ،ىػ 1994 -ـ ،الناشر :دار الكتب العممية.

 -26المواؽ :دمحم بف يكسف بف أبي القاسـ بف يكسف العبدرؼ الغرناطي ،أبك عبد هللا المكاؽ المالكي
(المتكفى897 :ىػ) ،التاج واإلكميل لمختصر خميل ،الطبعة :األكلى1416 ،ىػ1994-ـ ،الناشر :دار

الكتب العممية.

 -27النفراوي :أحمد بف غانـ (أك غنيـ) بف سالـ ابف مينا ،شياب الديف النفراكؼ األزىرؼ المالكي
(المتكفى1126 :ىػ) ،الفواكو الدواني عمى رسالة ابف أبي زيد القيرواني ،الطبعة :بدكف طبعة ،الناشر:

دار الفكر ،تاريخ النشر1415 :ىػ 1995 -ـ.
ثالثاً_ الفقو الشافعي:

 -1األسيوطي :شمس الديف دمحم بف أحمد بف عمي بف عبد الخالق ،المنياجي األسيكطي ثـ القاىرؼ الشافعي
(المتكفى880 :ىػ) ،جواىر العقود ومعيف القضاة والموقعيف والشيود ،حققيا كخرج أحاديثيا :مسعد عبد

الحميد دمحم السعدني ،الطبعة :األكلى 1417 ،ىػ  1996 -ـ ،الناشر :دار الكتب العممية بيركت –
لبناف.

 -2إماـ الحرميف :عبد الممؾ بف عبد هللا بف يكسف بف دمحم الجكيني ،أبك المعالي ،ركف الديف ،الممقب بإماـ
الحرميف (المتكفى478 :ىػ) ،نياية المطمب في دراية المذىب ،حققو كصنع فيارسو :أ .د /عبد العظيـ

الديب ،الطبعة :األكلى1428 ،ىػ2007-ـ ،الناشر :دار المنياج.
محمكد ّ
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 -3البغوي :محيي السنة ،أبك دمحم الحسيف بف مسعكد بف دمحم بف الفراء البغكؼ الشافعي (المتكفى 516 :ىػ)،

التيذيب في فقو اإلماـ الشافعي ،تحقيق :عادؿ أحمد عبد المكجكد ،عمي دمحم معكض ،الطبعة :األكلى،

 1418ىػ  1997 -ـ ،الناشر :دار الكتب العممية.

 -4البكري :أبك بكر (المشيكر بالبكرؼ) عثماف بف دمحم شطا الدمياطي الشافعي (المتكفى1310 :ىػ) ،إعانة
الطالبيف عمى حل ألفاظ فتح المعيف (ىو حاشية عمى فتح المعيف بشرح قرة العيف بميمات الديف)،

الطبعة :األكلى 1418 ،ىػ  1997 -ـ ،الناشر :دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكريع.

 -5الحصني :أبك بكر بف دمحم بف عبد المؤمف بف حريز بف معمى الحسيني الحصني ،تقي الديف الشافعي
(المتكفى829 :ىػ) ،كفاية األخيار في حل غاية اإلختصار ،تحقيق :عمي عبد الحميد بمطجي كدمحم كىبي

سميماف ،الطبعة :األكلى ،1994 ،الناشر :دار الخير – دمشق.

 -6الخطيب الشربيني :شمس الديف ،دمحم بف أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتكفى977 :ىػ) ،اإلقناع
في حل ألفاظ أبي شجاع ،تحقيق :مكتب البحكث كالدراسات  -دار الفكر ،الناشر :دار الفكر – بيركت.

 -7الخطيب الشربيني :شمس الديف ،دمحم بف أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتكفى977 :ىػ) ،مغني
المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج ،الطبعة :األكلى1415 ،ىػ 1994 -ـ ،الناشر :دار الكتب

العممية.
َّ -8
الد ِميري :كماؿ الديف ،دمحم بف مكسى بف عيسى بف عمي الَد ِميرؼ أبك البقاء الشافعي (المتكفى808 :ىػ)،

النجـ الوىاج في شرح المنياج ،تحقيق :لجنة عممية ،الطبعة :األكلى1425 ،ىػ 2004 -ـ ،الناشر:

دار المنياج (جدة).

 -9الرممي :شمس الديف دمحم بف أبي العباس أحمد بف حمزة شياب الديف الرممي (المتكفى1004 :ىػ) ،نياية
المحتاج إلى شرح المنياج ،الطبعة :ط أخيرة 1404 -ىػ1984/ـ ،الناشر :دار الفكر ،بيركت.

-10

الرممي :شمس الديف دمحم بف أبي العباس أحمد بف حمزة شياب الديف الرممي (المتكفى1004 :ىػ)،

-11

الروياني :الركياني ،أبك المحاسف عبد الكاحد بف إسماعيل (ت  502ىػ) ،بحر المذىب (في فروع

-12

السنيكي :زكريا بف دمحم بف أحمد بف زكريا األنصارؼ ،زيف الديف أبك يحيى السنيكي (المتكفى:

غاية البياف شرح زبد ابف رسالف ،الناشر :دار المعرفة – بيركت.

المذىب الشافعي) ،تحقيق :طارؽ فتحي السيد ،الطبعة :األكلى 2009 ،ـ ،الناشر :دار الكتب العممية.

926ىػ) ،الغرر البيية في شرح البيجة الوردية ،الطبعة :بدكف طبعة كبدكف تاريخ ،الناشر :المطبعة

الميمنية.

-13

السنيكي :زكريا بف دمحم بف أحمد بف زكريا األنصارؼ ،زيف الديف أبك يحيى السنيكي (المتكفى:

926ىػ) ،فتح الوىاب بشرح منيج الطالب (ىو شرح لممؤلف عمى كتابو ىو منيج الطالب الذي
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اختصره المؤلف مف منياج الطالبيف لمنووي) ،الطبعة1414 :ىػ1994/ـ ،الناشر :دار الفكر لمطباعة
كالنشر.

-14

السنيكي :زكريا بف دمحم بف زكريا األنصارؼ ،زيف الديف أبك يحيى السنيكي (المتكفى926 :ىػ)،

أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،الطبعة :بدكف طبعة كبدكف تاريخ ،الناشر :دار الكتاب

اإلسالمي.

-15

الشافعي :الشافعي أبك عبد هللا دمحم بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف عبد المطمب بف

عبد مناؼ المطمبي القرشي المكي (المتكفى204 :ىػ) ،األـ ،الطبعة :بدكف طبعة ،الناشر :دار المعرفة –

بيركت ،سنة النشر1410 :ىػ1990/ـ.

-16

الشيرازي :أبك اسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسف الشيرازؼ (المتكفى476 :ىػ) ،التنبية في الفقو

-17

الشيرازي :أبك اسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسف الشيرازؼ (المتكفى476 :ىػ) ،الميذب في فقة

-18

العمراني :أبك الحسيف يحيى بف أبي الخير بف سالـ العمراني اليمني الشافعي (المتكفى558 :ىػ)،

الشافعي ،الناشر :عالـ الكتب.

اإلماـ الشافعي ،الناشر :دار الكتب العممية.

البياف في مذىب اإلماـ الشافعي ،تحقيق :قاسـ دمحم النكرؼ ،الطبعة :األكلى 1421 ،ىػ 2000 -ـ،

الناشر :دار المنياج – جدة.

-19

الغزالي :أبك حامد دمحم بف دمحم الغزالي الطكسي (المتكفى505 :ىػ) ،الوسيط في المذىب ،تحقيق:

أحمد محمكد إبراىيـ  ،دمحم دمحم تامر ،الطبعة :األكلى ،1417 ،الناشر :دار السالـ – القاىرة.

-20

الماوردي :أبك الحسف عمي بف دمحم بف دمحم بف حبيب البصرؼ البغدادؼ ،الشيير بالماكردؼ

(المتكفى450 :ىػ) ،الحاوي الكبير في فقو مذىب اإلماـ الشافعي وىو شرح مختصر المزني ،تحقيق:
الشيخ عمي دمحم معكض  -الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد ،الطبعة :األكلى 1419 ،ىػ  1999-ـ،

الناشر :دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف.

-21

الماوردي :أبك الحسف عمي بف دمحم بف دمحم بف حبيب البصرؼ البغدادؼ ،الشيير بالماكردؼ

-22

المزني :إسماعيل بف يحيى بف إسماعيل ،أبك إبراىيـ المزني (المتكفى264 :ىػ) ،مختصر المزني

-23

الممقف ابف :ابف الممقف سراج الديف أبك حفص عمر بف عمي بف أحمد الشافعي المصرؼ (المتكفى:

(المتكفى450 :ىػ) ،اإلقناع في الفقو الشافعي.

(مطبوع ممحقا باألـ لمشافعي) ،الناشر :دار المعرفة – بيركت ،سنة النشر1410 :ىػ1990/ـ.

804ىػ) ،التذكرة في الفقو الشافعي البف الممقف ،تحقيق :دمحم حسف دمحم حسف إسماعيل ،الطبعة :األكلى،
 1427ىػ  2006 -ـ ،الناشر :دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف.
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-24

النووي :أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككؼ (المتكفى676 :ىػ) ،المجموع شرح الميذب،

الناشر :دار الفكر.

-25

النووي :أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككؼ (المتكفى676 :ىػ) ،روضة الطالبيف وعمدة

المفتيف ،تحقيق :زىير الشاكيش ،الطبعة :الثالثة1412 ،ىػ 1991 /ـ ،الناشر :المكتب اإلسالمي،
بيركت -دمشق -عماف.

-26

النووي :أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككؼ (المتكفى676 :ىػ) ،المنياج ،الطبعة:

األكلى1415 ،ىػ 1994 -ـ ،الناشر :دار الكتب العممية.

-27

الييتمي :أحمد بف دمحم بف عمي بف حجر الييتمي ،تحفة المحتاج في شرح المنياج ،ركجعت

كصححت :عمى عدة نسخ بمعرفة لجنة مف العمماء ،الطبعة :بدكف طبعة ،الناشر :المكتبة التجارية

الكبرػ بمصر لصاحبيا مصطفى دمحم ،عاـ النشر 1357 :ىػ  1983 -ـ.
رابعاً_ الفقو الحنبمي:

 -1بياء الديف المقدسي :عبد الرحمف بف إب ارىيـ بف أحمد ،أبك دمحم بياء الديف المقدسي (المتكفى:
624ىػ) ،العدة شرح العمدة ،الطبعة :بدكف طبعة ،الناشر :دار الحديث ،القاىرة ،تاريخ النشر:
1424ىػ  2003ـ.

 -2البيوتى :منصكر بف يكنس بف صالح الديف ابف حسف بف إدريس البيكتى الحنبمى (المتكفى:
1051ىػ) ،الروض المربع شرح زاد المستقنع ،كمعو :حاشية الشيخ العثيميف كتعميقات الشيخ السعدؼ،

خرج أحاديثو :عبد القدكس دمحم نذير ،الناشر :دار المؤيد  -مؤسسة الرسالة.

 -3البيوتى :منصكر بف يكنس بف صالح الديف ابف حسف بف إدريس البيكتى الحنبمى (المتكفى:
1051ىػ) ،دقائق أولي النيى لشرح المنتيى المعروؼ بشرح منتيى اإلرادات ،الطبعة :األكلى،
1414ىػ 1993 -ـ ،الناشر :عالـ الكتب.

 -4البيوتى :منصكر بف يكنس بف صالح الديف ابف حسف بف إدريس البيكتى الحنبمى (المتكفى:
1051ىػ) ،كشاؼ القناع عف متف اإلقناع ،الناشر :دار الكتب العممية.

 -5التغمبي :عبد القادر بف عمر بف عبد القادر ابف عمر بف أبي تغمب بف سالـ التغمبي َ
الش ْي َباني (المتكفى:
بشرح َدلِيل َّ
الم ِ
الطالِب ،تحقيق :الدكتكر دمحم ُسميماف عبد هللا األشقر ،الطبعة:
آرب َ
ُ
1135ىػ)َ ،نْي ُل َ
األكلى 1403 ،ىػ  1983 -ـ ،الناشر :مكتبة الفالح ،الككيت.
 -6الحراني :عبد السالـ بف عبد هللا بف الخضر بف دمحم ،ابف تيمية الحراني ،أبك البركات ،مجد الديف
(المتكفى652 :ىػ) ،المحرر في الفقو عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبل ،الطبعة :الطبعة الثانية
1404ىػ 1984-مػ ،الناشر :مكتبة المعارؼ -الرياض.
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 -7الزركشي :شمس الديف دمحم بف عبد هللا الزركشي المصرؼ الحنبمي (المتكفى772 :ىػ) ،شرح الزركشي
عمى مختصر الخرقي ،الطبعة :األكلى 1413 ،ىػ  1993 -ـ ،الناشر :دار العبيكاف.

 -8السيوطي :مصطفى بف سعد بف عبده السيكطي شيرة ،الرحيبانى مكلدا ثـ الدمشقي الحنبمي (المتكفى:
1243ىػ) ،مطالب أولي النيى في شرح غاية المنتيى ،الطبعة :الثانية1415 ،ىػ 1994 -ـ ،الناشر:

المكتب اإلسالمي.

 -9ابف ضوياف :ابف ضكياف ،إبراىيـ بف دمحم بف سالـ (المتكفى1353 :ىػ) ،منار السبيل في شرح الدليل،
تحقيق :زىير الشاكيش ،الطبعة :السابعة  1409ىػ1989-ـ ،الناشر :المكتب اإلسالمي.

 -10العثيميف :دمحم بف صالح بف دمحم العثيميف (المتكفى1421 :ىػ) ،الشرح الممتع عمى زاد المستقنع،
الطبعة :األكلى 1428 - 1422 ،ىػ ،دار النشر :دار ابف الجكزؼ.

 -11أبو الفرج :عبد الرحمف بف دمحم بف أحمد بف قدامة المقدسي الجماعيمي الحنبمي ،أبك الفرج ،شمس

الديف (المتكفى682 :ىػ) ،الشرح الكبير عمى متف المقنع ،أشرؼ عمى طباعتو :دمحم رشيد رضا صاحب

المنار ،الناشر :دار الكتاب العربي لمنشر كالتكزيع.

-12

ابف قدامة :أبك دمحم مكفق الديف عبد هللا بف أحمد بف دمحم بف قدامة الجماعيمي المقدسي ثـ الدمشقي

الحنبمي ،الشيير بابف قدامة المقدسي (المتكفى620 :ىػ) ،الكافي في فقو اإلماـ أحمد ،الطبعة :األكلى،
 1414ىػ  1994 -ـ ،الناشر :دار الكتب العممية.

-13

ابف قدامة :أبك دمحم مكفق الديف عبد هللا بف أحمد بف دمحم بف قدامة الجماعيمي المقدسي ثـ الدمشقي

الحنبمي ،الشيير بابف قدامة المقدسي (المتكفى620 :ىػ) ،المغني البف قدامة ،الطبعة :بدكف طبعة،

الناشر :مكتبة القاىرة ،تاريخ النشر1388 :ىػ 1968 -ـ.

 -14ابف قدامة :أبك دمحم مكفق الديف عبد هللا بف أحمد بف دمحم بف قدامة الجماعيمي المقدسي ثـ الدمشقي
الحنبمي ،الشيير بابف قدامة المقدسي (المتكفى620 :ىػ) ،عمدة الفقو ،تحقيق :أحمد دمحم عزكز،

الطبعة1425 :ىػ 2004 -ـ ،الناشر :المكتبة العصرية.

-15

ابف قدامة :أبك دمحم مكفق الديف عبد هللا بف أحمد بف دمحم بف قدامة الجماعيمي المقدسي ثـ الدمشقي

الحنبمي ،الشيير بابف قدامة المقدسي (المتكفى620 :ىػ) ،المقنع ،الطبعة :األكلى 1418 ،ىػ 1997 -
ـ ،الناشر :دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف.

-16

الكموذاني :محفكظ بف أحمد بف الحسف ،أبك الخطاب الكمكذاني ،اليداية عمى مذىب اإلماـ أبي

عبد هللا أحمد بف دمحم بف حنبل الشيباني ،تحقيق :عبد المطيف ىميـ  -ماىر ياسيف الفحل ،الطبعة:

األكلى 1425 ،ىػ  2004 /ـ ،الناشر :مؤسسة غراس لمنشر كالتكزيع.
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-17

الكوسج :إسحاؽ بف منصكر بف بيراـ ،أبك يعقكب المركزؼ ،المعركؼ بالككسج (المتكفى:

251ىػ) ،مسائل اإلماـ أحمد بف حنبل واسحاؽ بف راىويو ،الطبعة :األكلى1425 ،ىػ 2002 -ـ،
الناشر :عمادة البحث العممي ،الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنكرة ،المممكة العربية السعكدية.

 -18المرداوي :عالء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف المرداكؼ (المتكفى 885 :ىػ) ،تصحيح الفروع،
تحقيق :عبد هللا بف عبد المحسف التركي ،الطبعة :األكلى  1424ىػ  2003 -مػ ،الناشر :مؤسسة

الرسالة.

 -19المرداوي :عالء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف المرداكؼ الدمشقي الصالحي الحنبمي (المتكفى:
885ىػ) ،اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ ،الطبعة :الثانية  -بدكف تاريخ ،الناشر :دار إحياء

التراث العربي.

 -20ابف مفمح :إبراىيـ بف دمحم بف عبد هللا بف دمحم ابف مفمح ،أبك إسحاؽ ،برىاف الديف (المتكفى:
884ىػ) ،المبدع في شرح المقنع ،الطبعة :األكلى 1418 ،ىػ  1997 -ـ ،الناشر :دار الكتب

العممية ،بيركت – لبناف.

 -21ابف مفمح :دمحم بف مفمح بف دمحم بف مفرج ،أبك عبد هللا ،شمس الديف المقدسي الرامينى ثـ الصالحي
الحنبمي (المتكفى763 :ىػ) ،كتاب الفروع ،تحقيق :عبد هللا بف عبد المحسف التركي ،الطبعة :األكلى
 1424ىػ  2003 -مػ ،الناشر :مؤسسة الرسالة.

 -22أبو النجا :مكسى بف أحمد بف مكسى بف سالـ بف عيسى بف سالـ الحجاكؼ المقدسي ،ثـ الصالحي،
شرؼ الديف ،أبك النجا (المتكفى968 :ىػ) ،اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبل ،تحقيق :عبد المطيف

دمحم مكسى السبكي ،الناشر :دار المعرفة بيركت – لبناف.

 -23النجدي :عبد الرحمف بف دمحم بف قاسـ العاصمي الحنبمي النجدؼ (المتكفى1392 :ىػ) ،حاشية
الروض المربع شرح زاد المستقنع ،الطبعة :األكلى  1397 -ىػ ،الناشر( :بدكف ناشر).

• كتب أصوؿ الفقو ،والفقو العاـ:

 -1اآلمدي :أبك الحسف سيد الديف عمي بف أبي عمي بف دمحم بف سالـ الثعمبي اآلمدؼ (المتكفى631 :ىػ)،

اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ ،تحقيق :عبد الرزاؽ عفيفي ،الناشر :المكتب اإلسالمي ،بيركت -دمشق-
لبناف.

 -2األصفياني :محمكد بف عبد الرحمف (أبي القاسـ) ابف أحمد بف دمحم ،أبك الثناء ،شمس الديف األصفياني
(المتكفى749 :ىػ) ،بياف المختصر شرح مختصر ابف الحاجب ،تحقيق :دمحم مظير بقا ،الطبعة:

األكلى1406 ،ىػ 1986 /ـ ،الناشر :دار المدني ،السعكدية.

140

 -3بدراف :بدراف أبك العينيف بدراف ،الفقو المقارف لألحواؿ الشخصية(الزواج والطالؽ) ،الطبعة :األكلى،
1386ق1967 -ـ ،الناشر :دار النيضة العربية.

 -4التويجري :دمحم بف إبراىيـ بف عبد هللا التكيجرؼ ،مختصر الفقو اإلسالمي في ضوء القرآف والسنة،
الطبعة :الحادية عشرة 1431 ،ىػ  2010 -ـ ،الناشر :دار أصداء المجتمع ،المممكة العربية السعكدية.

 -5الثعالبي :دمحم بف الحسف بف العربي بف دمحم الحجكؼ الثعالبي الجعفرؼ الفاسي (المتكفى1376 :ىػ)،
ّ
الفكر السامي في تاريخ الفقو اإلسالمي ،الطبعة :األكلى 1416 -ىػ1995 -ـ ،الناشر :دار الكتب
العممية -بيركت-لبناف.

 -6ابف حزـ :أبك دمحم عمي بف أحمد بف سعيد بف حزـ األندلسي القرطبي الظاىرؼ (المتكفى 456 :ىػ)،
مراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت واالعتقادات ،الناشر  :دار الكتب العممية – بيركت.

 -7ابف حزـ :أبك دمحم عمي بف أحمد بف سعيد بف حزـ األندلسي القرطبي الظاىرؼ (المتكفى456 :ىػ)،
المحمى باآلثار ،الطبعة :بدكف طبعة كبدكف تاريخ ،الناشر :دار الفكر – بيركت.

 -8خالؼ :عبد الكىاب خالؼ (المتكفى 1375 :ىػ) ،عمـ أصوؿ الفقو ،الطبعة  :عف الطبعة الثامنة لدار
القمـ ،الناشر  :مكتبة الدعكة  -شباب األزىر (عف الطبعة الثامنة لدار القمـ).

 -9الزحيمي دمحم :د .دمحم مصطفى الزحيمي ،عميد كمية الشريعة كالدراسات اإلسالمية  -جامعة الشارقة،
القواعد الفقيية وتطبيقاتيا في المذاىب األربعة ،الطبعة :األكلى 1427 ،ىػ  2006 -ـ ،الناشر :دار

الفكر – دمشق.
الز َحْيمِي :أ .د .ك ْى َبة بف مصطفى ُّ
ُّ -10
الز َحْيمِي ،أستاذ كرئيس قسـ الفقو اإلسالمي كأصكلو بجامعة دمشق
َ
ّ
ّ
ّ
الشريعةِ ،
اإلسالمي و َّ
 كّميَة َأىـ َّ
(الشامل لألدّلة َّ
أدل ُت ُو َّ
ظريات
عية واآلراء
الف ْق ُو
الن َّ
َّ
الشر َّ
ُّ
المذىبية و ّ
الفقيية وتحقيق األحاديث َّ
بوية وتخريجيا) ،الطبعة :الثالثة 1409ق1989 -ـ ،الناشر :دار الفكر
الن َّ
َّ
 -سكريَة – دمشق.

 -11أبو زىرة :دمحم أحمد مصطفى أحمد المعركؼ بأبى زىرة (المتكفى1394 :ىػ) ،األحواؿ الشخصية،
الطبعة :الثالثة1377 ،ىػ 1957 -ـ ،الناشر :دار الفكر العربي.

-12

ابف عاشور :محـ الطاىر ابف عاشكر ( المتكفي1394 :ق) ،كشف المغطى مف المعاني واأللفاظ

الواقعة في الموطأ ،ضبطو ،كعمق عميو ،كخرج أحاديثو :د /طو بف عمي ُبك سريح التكنسي ،الطبعة:
الثانية1428 ،ق2007-ـ ،الناشر :دار سحنكف لمنشر كالتكزيع -دار السالـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع.

تيسير عمـ أصوؿ الفقو،
 -13العنزي :عبد هللا بف يكسف بف عيسى بف يعقكب اليعقكب الجديع العنزؼ،
ُ
الطبعة :األكلى 1418 ،ىػ  1997 -ـ ،الناشر :مؤسسة الرياف لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت –
لبناف.
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 -14ابف قدامة :أبك دمحم مكفق الديف عبد هللا بف أحمد بف دمحم بف قدامة الجماعيمي المقدسي ثـ الدمشقي
الحنبمي ،الشيير بابف قدامة المقدسي (المتكفى620 :ىػ) ،روضة الناظر وجنة المناظر في أصوؿ الفقو

عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبل ،الطبعة :الطبعة الثانية 1423ىػ2002-ـ ،الناشر :مؤسسة الرّياف
لمطباعة كالنشر كالتكزيع.

 -15ابف القطاف :عمي بف دمحم بف عبد الممؾ الكتامي الحميرؼ الفاسي ،أبك الحسف ابف القطاف (المتكفى:

628ىػ) ،اإلقناع في مسائل اإلجماع ،تحقيق :حسف فكزؼ الصعيدؼ ،الطبعة :األكلى 1424 ،ىػ -
 2004ـ ،الناشر :الفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر.

 -16مجموعة مف المؤلفيف :مجمكعة مف المؤلفيف ،الفقو الميسر في ضوء الكتاب والسنة ،سنة الطبع :
1424ىػ ،الناشر  :مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحف الشريف.

 -17ابف المنذر :أبك بكر دمحم بف إبراىيـ بف المنذر النيسابكرؼ (المتكفى 319 :ىػ) ،اإلجماع ،تحقيق :
فؤاد عبد المنعـ أحمد ،الطبعة  :الطبعة األكلى 1425ىػ2004 /مػ ،الناشر  :دار المسمـ لمنشر
كالتكزيع.

• كتب المغة والمصطمحات:

 -1آف ُدوزِي :رينيارت بيتر آف ُد ِ
كزؼ (المتكفى1300 :ىػ) ،تكممة المعاجـ العربية ،نقمو إلى العربية كعمق
النعيمي ،جػ  :10 ،9جماؿ الخياط ،الطبعة األكلى :مف - 1979
عميو :جػ  :8 - 1مح َمد َسميـ َ
 2000ـ ،الناشر :ك ازرة الثقافة كاإلعالـ ،الجميكرية العراقية.

 -2ابف األثير :مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف دمحم بف دمحم بف دمحم ابف عبد الكريـ الشيباني الجزرؼ ابف
األثير (المتكفى606 :ىػ) ،النياية في غريب الحديث واألثر ،تحقيق :طاىر أحمد الزاكػ  -محمكد دمحم

الطناحي ،الناشر :المكتبة العممية  -بيركت1399 ،ىػ 1979 -ـ.

 -3البركتي :دمحم عميـ اإلحساف المجددؼ البركتي ،التعريفات الفقيية ،الطبعة :األكلى1424 ،ىػ -
2003ـ،
 -4الجرجاني :عمي بف دمحم بف عمي الزيف الشريف الجرجاني (المتكفى816 :ىػ) ،كتاب التعريفات ،تحقيق:
ضبطو كصححو جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشر ،الطبعة :األكلى 1403ىػ 1983-ـ ،الناشر :دار
الكتب العممية بيركت –لبناف.
 -5رجب :د .رجب عبد الجكاد إبراىيـ (كمية اآلداب  -جامعة حمكاف) المعجـ العربي ألسماء المالبس «في
ضوء المعاجـ والنصوص الموثقة مف الجاىمية حتى العصر الحديث» ،تقديـ :أ .د /محمكد فيمي

حجازؼ (كمية اآلداب  -جامعة القاىرة ،عضك مجمع المغة العربية) ،راجع المادة المغربية :أ .د /عبد
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اليادؼ التازؼ (عضك األكاديمية المغربية كمجمع المغة العربية بالقاىرة) ،الطبعة :األكلى 1423 ،ىػ -
 2002ـ ،الناشر :دار اآلفاؽ العربية ،القاىرة  -جميكرية مصر العربية.

الرزاؽ الحسيني ،أبك الفيض ،الممّقب بمرتضىَ ،
َّ -6
الزبيدؼ (المتكفى:
محمد بف عبد ّ
محمد بف ّ
الزبيديّ :
1205ىػ) ،تاج العروس مف جواىر القاموس ،تحقيق :مجمكعة مف المحققيف ،الناشر :دار اليداية.
 -7السيوطي :عبد الرحمف بف أبي بكر ،جالؿ الديف السيكطي (المتكفى911 :ىػ) ،معجـ مقاليد العموـ

في الحدود والرسوـ ،تحقيق :أ .د دمحم إبراىيـ عبادة ،الطبعة :األكلى1424 ،ىػ  2004 -ـ ،الناشر:

مكتبة اآلداب  -القاىرة  /مصر.

 -8عبد المنعـ :د محمكد عبد الرحمف عبد المنعـ ،مدرس أصكؿ الفقو بكمية الشريعة كالقانكف  -جامعة
األزىر ،معجـ المصطمحات واأللفاظ الفقيية ،الناشر :دار الفضيمة.

 -9الفارابي :أبك إبراىيـ إسحاؽ بف إبراىيـ بف الحسيف الفارابي (المتكفى350 :ىػ) ،معجـ ديواف األدب،

تحقيق :دكتكر أحمد مختار عمر ،مراجعة :دكتكر إبراىيـ أنيس ،طبعة :مؤسسة دار الشعب لمصحافة

كالطباعة كالنشر ،القاىرة ،عاـ النشر 1424 :ىػ  2003 -ـ.

-10

الفيروزآبادى :مجد الديف أبك طاىر دمحم بف يعقكب الفيركزآبادػ (المتكفى817 :ىػ) ،القاموس

قسكسي ،الطبعة:
المحيط ،تحقيق :مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ،بإشراؼ :دمحم نعيـ العر ُ

الثامنة 1426 ،ىػ  2005 -ـ ،الناشر :مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت – لبناف.

 -11الفيومي :أحمد بف دمحم بف عمي الفيكمي ثـ الحمكؼ ،أبك العباس (المتكفى :نحك 770ىػ) ،المصباح
المنير في غريب الشرح الكبير ،الناشر :المكتبة العممية – بيركت.

 -12مجمع المغة :مجمع المغة العربية بالقاىرة (إبراىيـ مصطفى  /أحمد الزيات  /حامد عبد القادر  /دمحم
النجار) ،المعجـ الوسيط ،الناشر :دار الدعكة.

-13

المرسي :أبك الحسف عمي بف إسماعيل بف سيده المرسي (المتكفي458 :ىػ) ،المحكـ والمحيط

األعظـ ،تحقيق :عبد الحميد ىنداكؼ ،الطبعة :األكلى 1421 ،ىػ  2000 -ـ ،الناشر :دار الكتب
العممية – بيركت.

 -14الم َ ِ ِى
ط ِّرِز ّػ
الم َ
ُ
طّرزّ  :ناصر بف عبد السيد أبى المكارـ ابف عمى ،أبك الفتح ،برىاف الديف الخكارزمي ُ
(المتكفى610 :ىػ) ،المغرب ،الطبعة :بدكف طبعة كبدكف تاريخ ،الناشر :دار الكتاب العربي.الناشر:
دار الكتب العممية (إعادة صف لمطبعة القديمة في باكستاف 1407ىػ 1986 -ـ).
-15

ابف منظور :دمحم بف مكرـ بف عمى ،أبك الفضل ،جماؿ الديف ابف منظكر األنصارؼ الركيفعى

اإلفريقى (المتكفى711 :ىػ) ،لساف العرب ،الطبعة :الثالثة  1414 -ىػ ،الناشر :دار صادر – بيركت.

143

-16

النسفي :عمر بف دمحم بف أحمد بف إسماعيل ،أبك حفص ،نجـ الديف النسفي (المتكفى537 :ىػ)،

طمبة الطمبة ،الطبعة :بدكف طبعة ،الناشر :المطبعة العامرة ،مكتبة المثنى ببغداد ،تاريخ النشر:
1311ىػ.

-17

اليروي :دمحم بف أحمد بف األزىرؼ اليركؼ ،أبك منصكر (المتكفى370 :ىػ) ،تيذيب المغة ،تحقيق:

دمحم عكض مرعب ،الطبعة :األكلى2001 ،ـ ،الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيركت.
• كتب التراجـ والطبقات:

 -1ابف أبي حاتـ :أبك دمحم عبد الرحمف بف دمحم بف إدريس بف المنذر التميمي ،الحنظمي ،الرازؼ ابف أبي
حاتـ (المتكفى327 :ىػ) ،الجرح والتعديل ،الطبعة :األكلى 1271 ،ىػ  1952ـ ،الناشر :طبعة مجمس

دائرة المعارؼ العثمانية  -بحيدر آباد الدكف – اليند ،دار إحياء التراث العربي – بيركت.

 -2ابف أبي حاتـ :أبك دمحم عبد الرحمف بف دمحم بف إدريس بف المنذر التميمي ،الحنظمي ،الرازؼ ابف أبي
حاتـ (المتكفى327 :ىػ) ،آداب الشافعي ومناقبو ،كتب كممة عنو :دمحم زاىد بف الحسف الككثرؼ ،قدـ لو
كحقق أصمو كعمق عميو :عبد الغني عبد الخالق ،الطبعة :األكلى 1424 ،ىػ  2003 -ـ ،الناشر :دار

الكتب العممية ،بيركت – لبناف.

البستي
 -3ابف حباف :دمحم بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف َم ْع َبد ،التميمي ،أبك حاتـ ،الدارميُ ،
(المتكفى354 :ىػ) ،الثقات ،طبع بإعانة :ك ازرة المعارؼ لمحككمة العالية اليندية ،تحت مراقبة :الدكتكر
دمحم عبد المعيد خاف مدير دائرة المعارؼ العثمانية ،الطبعة :األكلى 1393 ،ى =  ،1973الناشر :دائرة

المعارؼ العثمانية بحيدر آباد الدكف اليند.

البستي
 -4ابف حباف :دمحم بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف َم ْع َبد ،التميمي ،أبك حاتـ ،الدارميُ ،
(المتكفى354 :ىػ) ،مشاىير عمماء األمصار وأعالـ فقياء األقطار ،حققو ككثقو كعمق عميو :مرزكؽ
عمى إبراىيـ ،الطبعة :األكلى  1411ىػ  1991 -ـ ،الناشر :دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع –
المنصكرة.

 -5ابف حجر :أبك الفضل أحمد بف عمي بف دمحم بف أحمد بف حجر العسقالني (المتكفى852 :ىػ) ،لساف

الميزاف ،تحقيق :دائرة المعرؼ النظامية – اليند ،الطبعة :الثانية 1390ىػ 1971/ـ ،الناشر :مؤسسة
األعممي لممطبكعات بيركت – لبناف.

 -6ابف حجر :أبك الفضل أحمد بف عمي بف دمحم بف أحمد بف حجر العسقالني (المتكفى852 :ىػ) ،تيذيب
التيذيب ،الطبعة :الطبعة األكلى1326 ،ىػ ،الناشر :مطبعة دائرة المعارؼ النظامية ،اليند.

 -7ابف حجر :أبك الفضل أحمد بف عمي بف دمحم بف أحمد بف حجر العسقالني (المتكفى852 :ىػ) ،تقريب
التيذيب ،تحقيق :دمحم عكامة ،الطبعة :األكلى ،1986 – 1406 ،الناشر :دار الرشيد – سكريا.
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 -8خالد وسيد :خالد الرباط ،سيد عزت عيد [بمشاركة الباحثيف بدار الفالح] ،الجامع لعموـ اإلماـ أحمد –
الرجاؿ ،اإلماـ :أبك عبد هللا أحمد بف حنبل ،الطبعة :األكلى 1430 ،ىػ  2009 -ـ ،الناشر :دار الفالح
لمبحث العممي كتحقيق التراث ،الفيكـ  -جميكرية مصر العربية.

 -9الخطيب البغدادي :أ بك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدؼ الخطيب البغدادؼ (المتكفى:
463ىػ) ،تاريخ بغداد ،تحقيق :الدكتكر بشار عكاد معركؼ ،الطبعة :األكلى1422 ،ىػ  2002 -ـ،

الناشر :دار الغرب اإلسالمي – بيركت.

-10

الخطيب البغدادي :أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدؼ الخطيب البغدادؼ

(المتكفى463 :ىػ) ،تاريخ بغداد وذيولو ،دراسة كتحقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،الطبعة :األكلى،
 1417ىػ ،الناشر :دار الكتب العممية – بيركت

 -11الذىبي :شمس الديف أبك عبد هللا دمحم بف أحمد بف عثماف بف َق ْايماز الذىبي (المتكفى 748 :ىػ)،
سير أعالـ النبالء ،تحقيق :مجمكعة مف المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط ،الطبعة  :الثالثة ،
 1405ىػ  1985 /ـ ،الناشر  :مؤسسة الرسالة.

 -12الذىبي :شمس الديف أبك عبد هللا دمحم بف أحمد بف عثماف بف َق ْايماز الذىبي (المتكفى748 :ىػ)،
عكاد معركؼ ،الطبعة :األكلى،
تاريخ اإلسالـ َو َوفيات المشاىير َواألعالـ ،تحقيق :الدكتكر بشار ّ
 2003ـ ،الناشر :دار الغرب اإلسالمي.

 -13الذىبي :شمس الديف أبك عبد هللا دمحم بف أحمد بف عثماف بف َق ْايماز الذىبي (المتكفى748 :ىػ)،
مناقب اإلماـ أبي حنيفة وصاحبيو ،عني بتحقيقو كالتعميق عميو :دمحم زاىد الككثرؼ ،أبك الكفاء األفغاني،
الطبعة :الثالثة 1408 ،ىػ ،الناشر :لجنة إحياء المعارؼ النعمانية ،حيدر آباد الدكف باليند.

 -14الذىبي :شمس الديف أبك عبد هللا دمحم بف أحمد بف عثماف بف َق ْايماز الذىبي (المتكفى748 :ىػ)،
الكاشف في معرفة مف لو رواية في الكتب الستة ،تحقيق :دمحم عكامة أحمد دمحم نمر الخطيب ،الطبعة:
األكلى 1413 ،ىػ  1992 -ـ ،الناشر :دار القبمة لمثقافة اإلسالمية  -مؤسسة عمكـ القرآف ،جدة.

 -15الزركمي :خير الديف بف محمكد بف دمحم بف عمي بف فارس ،الزركمي الدمشقي (المتكفى1396 :ىػ)،
األعالـ ،الطبعة :الخامسة عشر  -أيار  /مايك  2002ـ ،الناشر :دار العمـ لممالييف.

 -16ابف سعد :أبك عبد هللا دمحم بف سعد بف منيع الياشمي بالكالء ،البصرؼ ،البغدادؼ المعركؼ بابف سعد

(المتكفى230 :ىػ) ،الطبقات الكبرى ،تحقيق :دمحم عبد القادر عطا ،الطبعة :األكلى 1410 ،ىػ -
 1990ـ ،الناشر :دار الكتب العممية – بيركت.

 -17ابف عبد البر :أبك عمر يكسف بف عبد هللا بف دمحم بف عبد البر بف عاصـ النمرؼ القرطبي
(المتكفى463 :ىػ) ،االنتقاء في فضائل الثالثة األئمة الفقياء مالؾ والشافعي وأبي حنيفة رضي هللا

عنيـ ،الناشر :دار الكتب العممية – بيركت.
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 -18ابف فرحوف :إبراىيـ بف عمي بف دمحم ،ابف فرحكف ،برىاف الديف اليعمرؼ (المتكفى799 :ىػ) ،الديباج
المذىب في معرفة أعياف عمماء المذىب ،تحقيق كتعميق :الدكتكر دمحم األحمدؼ أبك النكر ،الناشر :دار

التراث لمطبع كالنشر ،القاىرة.

-19

القاضي عياض :أبك الفضل القاضي عياض بف مكسى اليحصبي (المتكفى544 :ىػ) ،ترتيب

المدارؾ وتقريب المسالؾ ،تحقيق :جزء  :1ابف تاكيت الطنجي 1965 ،ـ ،جزء  :4 ،3 ،2عبد القادر

الصحراكؼ 1970 - 1966 ،ـ ،جزء  :5دمحم بف شريفة ،جزء  :8 ،7 ،6سعيد أحمد أعراب -1981
1983ـ ،الطبعة :األكلى ،الناشر :مطبعة فضالة  -الدمحمية ،المغرب.

-20

القضاعي :يكسف بف عبد الرحمف بف يكسف ،أبك الحجاج ،جماؿ الديف ابف الزكي أبي دمحم

القضاعي الكمبي المزؼ (المتكفى742 :ىػ) ،تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ،تحقيق :د .بشار عكاد

معركؼ ،الطبعة :األكلى ،1980 – 1400 ،الناشر :مؤسسة الرسالة – بيركت.

 -21ابف ُقطُموبغا :أبك الفداء زيف الديف أبك العدؿ قاسـ بف ُقطُمكبغا السكدكني (نسبة إلى معتق أبيو
سكدكف الشيخكني) الجمالي الحنفي (المتكفى879 :ىػ) ،تاج التراجـ ،تحقيق :دمحم خير رمضاف يكسف،
الطبعة :األكلى 1413 ،ىػ 1992-ـ ،الناشر :دار القمـ  -دمشق
• كتب التاريخ:

 -1ابف خمدوف :عبد الرحمف بف دمحم بف دمحم ،ابف خمدكف أبك زيد ،كلي الديف الحضرمي اإلشبيمي

(المتكفى808 :ىػ) ،ديواف المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومف عاصرىـ مف ذوي الشأف
األكبر ،تحقيق :خميل شحادة ،الطبعة :الثانية 1408 ،ىػ  1988 -ـ ،الناشر :دار الفكر ،بيركت.

• كتب أخرى:

 -1السايس :دمحم عمي السايس ،تاريخ الفقو اإلسالمي ،دار الكتب العممية بيركت.

 -2الكوثري :دمحم بف زاىد الحسف الككثرؼ ،بموغ األماني في سيرة اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني ،الناشر:
المكتبة األزىرية لمتراث القاىرة ،سنة النشر 1418ق1998-ـ.

 -3مجموعة مف الباحثيف :مجمكعة مف الباحثيف ،الموسوعة الفقيية ،بإشراؼ الشيخ َعمكؼ بف عبد
القادر السقاؼ ،الناشر :مكقع الدرر السنية عمى اإلنترنت .dorar.net

 -4الندوي :الدكتكر عمي أحمد الندكؼ ،اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني نابغة الفقو اإلسالمي ،الطبعة:
األكلى 1414 ،ىػ  1994 -ـ ،الناشر :دار القمـ -دمشق.
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ثاني ًا :فيرس اآليات
ـ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

اآلية
ح ىَّت ت نْ ِكح زْو ًجا غيْ ره....

السكرة/

رقـ

البقرة2/

230

108،105

231

106

232

106،103

232

122،108،106،105،103

234

107،104

236

51،49

237

65،63،62،57،54

282

83،81

آؿ عمراف3/

39

40

النساء4/

1

1

3

91،88،34

3

34

4

53،44

20

66،63

21

66،63،62

21

122،66،63،62

23

99،96

24

59،56،44

25

53

25

122،104،53

129

91،89

رقميا

وإِذا طلى ْقتم النِساء....

فَل ت ْعضلوى ىن أ ْن ي نْ ِك ْحن أ ْزواجه ىن....
أ ْن ي نْ ِك ْحن أ ْزواجه ىن....

فَل جناح عل ْيك ْم فِيما ف علْن ِِف أنْ ف ِس ِه ىن....

َل جناح عل ْيك ْم إِ ْن طلى ْقتم النِساء....

سوى ىن....
وإِ ْن طلى ْقتموى ىن ِم ْن ق ْب ِل أ ْن َت ُّ
است ْش ِهدوا ش ِهيديْ ِن ِم ْن ِرجالِك ْم....
وْ
ورا....
وسيِ ًدا وحص ً

َ 10ي أيُّها النىاس اتى قوا ربىكم الى ِذي خلقك ْم ِم ْن ن ْفس....
فِإ ْن ِخ ْفتم أىَل ت ع ِدلوا ف و ِ
احدةً....
ْ
ْ

11

 12فانْ ِكحوا ما طاب لك ْم ِمن النِس ِاء....
وآتوا النِساء صدقاِتِِ ىن ِ ِْنلةً....

13

استِ ْبدال زْوج مكان زْوج....
 14وإِ ْن أر ْدُت ْ
وكيْف َتْخذونو وق ْد أفْضى ب ْعضك ْم إَِل ب ْعض....

15

 16وكيْف َتْخذونو وق ْد أفْضى....
 17وأ ْن َتْمعوا ب ْْي ْاْل ْخت ْ ِ
ْي إِىَل ما ق ْد سلف....

 18وأ ِح ىل لك ْم ما وراء ذلِك ْم أ ْن ت بْ ت غوا ِِب ْموالِك ْم....
فانْ ِكحوى ىن ِبِِ ْذ ِن أ ْى ِل ِه ىن وآتوى ىن أجورى ىن....

19

 20فانْ ِكحوى ىن ِبِِ ْذ ِن أ ْىلِ ِه ىن....
 21ول ْن ت ْست ِطيعوا أ ْن ت ْع ِدلوا ب ْْي النِس ِاء....
 22وإِ ْذ َتذىن ربُّك ْم لئِ ْن شك ْر ُْت ْل ِزيدنىك ْم....
صاِلِِْي....
 23وأنْ ِكحوا ْاْلَيمى ِم ْنك ْم وال ى
ِ
ِ
ِ
ِِ
اجا....
 24وم ْن آَيتو أ ْن خلق لك ْم م ْن أنْ فسك ْم أ ْزو ً
ِ
صواتكم ف وق صو ِ
ت....
ْ
َ 25ي أيُّها الىذين آمنوا َل ت ْرف عوا أ ْ ْ ْ
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 26وِم ْن ك ِل شيء خل ْقنا زْوج ْ ِ
ْي لعلىك ْم تذىكرون....
ْ
 27فأ ْم ِسكوى ىن ِِب ْعروف أ ْو فا ِرقوى ىن....
شهادة ِىِ
 28وأ ْش ِهدوا ذو ْي ع ْدل ِمنْك ْم وأقِيموا ال ى
لِل....
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طرؼ الحديث

اختَ ْر أَيَتَ ُي َما ِش ْئ َت....
ْ
أَُّدكا اْل َع َالِئ َق....
ا ْذ َى ْب َفاْلتَ ِم ْس َكَل ْك َخاتَ ًما ِم ْف َحِد ٍيد....
ِ
اض ِربكا عَمي ِو ِباْل ِغرب ِ
اؿ....
َعمُِنكا َى َذا ّ
أْ
احَ ،ك ْ ُ َ ْ
َْ
الن َك َ
ْ ِ
اس ِـ هللاَِ ،كَال تَ ْغِد ُركا َكَال تُ َمِثُّمكا َكَال تَْقُتُمكا َكلِ ًيدا....
اغ ُزكا ب ْ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
يستَ ُو....
إ َف أَبي َزَك َجني ْاب َف أَخيو ،ل َي ْرَف َع بي َخس َ
ِ
َح ُّق ِب َنْف ِس َيا ِم ْف َكلِِّي َيا....
ْاألَّي ُـ أ َ
أَيُّما ٍ
ِ ِ ِ ِ ِ
ييا....
َ ْ
ام َأرَة َن َك َح ْت ب َغ ْير إ ْذف َم َكال َ
تُ ْستَ ْأ َذ ُف األ َْب َك ُار ِفي أ َْنُف ِس ِي َف....
ِ
يم ُة ِفي َنْف ِس َيا....
ْم ُر اْل َيت َ
تُ ْستَأ َ
ِ
الثَِّيب أ ِ ِ ِ ِِ
ْم ُر....
ُ َ
َح ُّق ب َنْفس َيا م ْف َكلّي َياَ ،كاْلب ْك ُر تُ ْستَأ َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
اج النَِب ِي ملسو هيلع هللا ىلصَ ،ي ْسأَُلك َف َع ْف ع َب َادة النَِب ِي....
اء ثَالَثَ ُة َرْىط ِإَلى ُبُيكت أ َْزَك ِ
َج َ
ّ
ّ
اع ُّ
ُّ
الصالِ َح ُة....
الد ْن َيا َمتَاعَ ،ك َخ ْي ُر َمتَ ِ
الد ْن َيا اْل َم ْأرَةُ َ
َف َيتَ َخي ََر أ َْرَب ًعا ِم ْن ُي َف....
َم َرهُ الَنِب ُّي ملسو هيلع هللا ىلص أ ْ
َفأ َ
زكجياَ كىي كارىة ،فخيَرىا النبي....
فذكرت أف أباىا َ
ِ
اؿَ :كْزُف َن َكٍاة ِم ْف َذ َى ٍب....،
َك ْـ ُسْق َت إَل ْي َيا»؟ َق َ
ِ َ
ْم َرَ ،كالَ تُْن َك ُح الِب ْك ُر....
الَ تُْن َك ُح األَّي ُـ َحتى تُ ْستَأ َ
ِ
ِ
النس ِ َ
اء....
اء إال ْاأل َْكَف َ
َال تَْنك ُحكا ّ َ َ
الَ جَمب ،كالَ ج َنب ،كالَ ِش َغار ِفي ِ
اإل ْسالَ ِـ....
َ
َ َ َ َ َ َ
َال ِن َكاح ِإ َال ِبكلِ ٍي ك َش ِ
اى َد ْؼ َع ْد ٍؿ....
َ
َ ّ َ
ِ
اح ِإ َال ِب َكلِ ٍي....
َال ن َك َ
ّ
َال يجكز ِن َكاح ِإ َال ِبكلِ ٍي ك َش ِ
اى َد ْؼ َع ْد ٍؿ....
َُ ُ
َ ّ َ
ِ ِ
ِ ِ
َ
ِ
ِ
ِ
ؾ....
ؾَ ،كَال أ َْمم ُ
يما تَ ْمم ُ
يما أ َْمم ُ
ؾ َف َال َتُم ْمني ،ف َ
الم ُي َـ َى َذا َق ْسمي ،ف َ
ِ
َىمِ ِؾ َى َكاف....
َل ْي َس ِبؾ َعَمى أ ْ
َل ْي َس لِْم َكِل ِي َم َع الثَِّي ِب أ َْمر....
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
استَ َح َل....
طى في ن َك ٍ
َع َ
َم ْف أ ْ
اح م ْل َء َكف ْيو َفَقد ْ
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ام َأرَتَ ِ
اى َما....
اؿ ِإَلى ِإ ْح َد ُ
اف َف َم َ
َم ْف َك َان ْت َل ُو ْ
مف َك َش ِ
اؽ....
ظ َر ِإَل ْي َيا َفَق ْد َك َج َب َ
ام َأرٍَة َكَن َ
َْ
الص َد ُ
َ
ف خ َم َار ْ
الش َغ ِار....
َن َيى َع ِف ِّ
َ ِ
اء َة َفْم َيتَ َزَك ْج....
استَ َ
ط َ
اع َ
َيا َم ْع َش َر الش َبابَ ،م ِف ْ
الب َ
ِ
النساء ِفي أ َْب َ ِ ِ
اؿَ « :ن َع ْـ»....
ضاعي َف؟ َق َ
ُي ْستَأ َ
ْم ُر ّ َ ُ
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رابعاً :فيرس اآلثار
ـ

اآلثار

ِ
ٍ
اح َكاْلُف ْرَق ِة..
الن َك ِ
ام َأرَتَ ْي ِف ِفي ّ
« 1أ َ
َج َاز َش َي َاد َة َرُجل َك ْ
ِ« 2إ َذا َد َخل َ ِ
كر َفَق ْد..
ام َأرَِت ِوَ ،كأ ُْرِخ َي ِت ُّ
الستُ ُ
َ
الرُج ُل ب ْ
ِ ِِ ِ ِ ِ
ِ
يف..
كؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص لس ّت سن َ
« 3تَ َزَك َجني َرُس ُ
َغَم َق..
اء َ
الر ِاشُدك َف اْل َم ْيِديُّك َف أََن ُو َم ْف أ ْ
َ« 4ق َ
ضى اْل ُخَمَف ُ
ٍ
َف تُْن َك َح ِإال ِبِإ ْذ ِف َكلِِّي َيا..،
الم َأرَة أ ْ
صُم ُح ْ
« 5ال َي ْ
ِ
اؽ.
اء اْل َع ْج ُز ِم ْف ِقَبمِ ُك ْـ؟ َل َيا َ
الص َد ُ
َ « 6ما َذ ْنُب ُي َف إ ْف َج َ
َِ ِ
ِ
اـ..
السَن ِة ِإ َذا تَ َزَك َج َ
ِ « 7م َف ُّ
الرُج ُل الب ْك َر َعَمى الثّيب أََق َ
ِِ
ام َأرَة..
 8أُِتي ِب َرُج ٍل ِفي ِن َك ٍ
اح َل ْـ َي ْش َي ْد َعَم ْيو إال َرُجل َك ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ط..
ط
ش
ال
ك
،
س
ك
ك
ال
ا،
ي
ائ
س
ن
ف
م
ا
ي
م
ث
م
اؽ
د
ص
َْ َ َ َ َ َ
َ 9ل َيا َ َ ُ ْ َ ْ َ َ
ص َداؽ َل ْـ ُن ْم ِس ْك ُو..
ص َداؽ َكَل ْك َك َ
اف َل َيا َ
َ 10ل ْي َس َل َيا َ
ِ
ض ِرب الَناس أَ ْك َب َاد ِ
اإلِب ِل..
ؾ أْ
ُ 11يكش ُ
ُ
َف َي ْ َ
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صاحب األثر
عمر بف اْلخ َ
ط ِ
اب
ُ ََ ْ َ َ
َزْيِد ْب ِف ثَاِب ٍت
َع ِائ َش َة بنت أبي بكر
ُزَرَارَة ْب َف أ َْكَفى
عمر بف اْلخ َ
ط ِ
اب
ُ َُ ْ ُ َ
ُع َم ُر بف الخطاب

أ ََن ٍ
س بف مالؾ
ُع َم َر بف الخطاب
ّللاِ ْب ُف َم ْس ُعكٍد
َع ْبُد َ
ْاب ُف ُع َم َر
أَِبي ُى َرْي َرةَ
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