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  محرماتكتاب المعامالت )فصول : في  ترجيحات الشيخ عبد هللا الموصلي الحنفي
النكاح , مهر المثل, واإلقراء, ونفقة األوالد الصغار, والخروج( بلفظ الصحيح من  

   دراسة )فقهية ـ مقارنة( كتابه االختيار لتعليل المختار

 

 محمد علي حسين احمد الطائي

 (  2022/ 3/ 7 في   ، قبل للنشر2022/ 1/  27   في  قدم للنشر )

 

 : المستخلص

في   ضمنها  والتي  هللا  رحمه  الشيخ  وصححها  رجحها  التي  المسائل  دراسة  أن 
فصول: محرمات النكاح , مهر المثل, واإلقراء, ونفقة األوالد الصغار, والخروج(  

 : تبين ماياتي  في كتابه االختيار

 أوال: النظر الى فرج المرأة ال يثبت حرمة المصاهرة, فال تحرم على الناظر . 

 الموطوءة بشبهة يجب لها مهر المثل .  ثانيا: المرأة

 ثالثا: المرأة التي حكم بأياسها, فعند رؤيتها للدم ال يعتبر دم حيض . 

رابعا: تجبر األم على إرضاع صغيرها الذي هو في سن الرضاع, عندما ال يملك 
 األب وال الصغير أجرة استئجار مرضعة, وعندما ال يتقبل الصغير غير ثدي أمه.

    ره على الخروج يعتبر غير حانث في يمينه .خامسا: المك
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The weightings of Sheikh Abdullah Al-Mawsili Al-Hanafi in the 
book Al-Moamalat (The chapters: the taboos of marriage, the 
dowry of the proverb, the reading, the maintenance of young 
children, and the exit) with the correct wording from his book 

Al-Ikhtiar to justify Al-Mukhtar, a study (Jurisprudence - 
Comparative)  

Muhammed Ali Hussain Ahmad Al-Taie 

Abstract  

                  After I studied the issues that the sheikh, may Allah have mercy on him, 
suggested and corrected, and which he included in chapters: the prohibitions of 
marriage, dowry of parables, reading, maintenance of young children And Exodus) in 
his book The Choice I concluded the following                                     : 

First: Looking at a woman's vagina does not prove the sanctity of intermarriage, so it 
is not forbidden for the beholder.               Second: A woman undergoing an 
intercourse on suspicion     must have a similar dowry                                                                 . 

Third: The woman who was judged to be menstruating, when she sees blood, it is 
not considered menstrual blood       .                

Fourth: The mother is forced to breastfeed her young child who is in the age of 
infancy, when neither the father nor the young child has a fee to hire a nursing 
woman, and when the child other than the breast of his mother does not accept the 
child    . 

Fifthly: the impeller to go out is considered unbroken in his oath 
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 المقدمة 

األتمين على سيد   ءه, والصالة والسالم األكملينآللحمد هلل على عظيم نعمه وكريم اا
 صحبه. و  اله سيدنا محمد وعلى وأنبياءهرسله 

 أما بعد: 

التي   الخيرية  عالمات  من  الدين  في  التفقه  وأمارات فيعد  عباده,  على  به  هللا  يمن 
الفضل لهم في الدنيا والرفعة في اآلخرة, وهو سبب لتحصيل منزلة الخشية من رب  

فيوضات نوره وعلمه للصفوة من خلقه    البرية سبحانه, ففتح العليم العالم وزاد من
من   على  الربانية  الفتوحات  جملة  من  فكان  االنبياء,  ورثة  هم  والذين  العلماء  وهم 
الموصلي   مودود  بن  محمود  بن  هللا  عبد  ]الشيخ  ودينه  شريعته  أحكام  قدر  عرف 
العلم الشرعي الشريف   الحنفي)رحمه هللا([ بنصنيفه كتابا قيما ويعد مرجعا لطالب 

عظيم  من   كتاب  وهو  المختار[  لتعليل  ]االختيار  كتاب  وهو  الحنفي  المذهب  اتباع 
, وقد بين المصنف )رحمه هللا( فيه آراء القدر والمنزلة للدارسين في األحكام الفقهية 

السادة الحنفية الفقهية في كل أبواب الفقه, باإلضافة أنه رجح وصحح بعض المسائل 
مدت إلى الوقوف على هذه الترجيحات واخترت  التي نقل ودون حكمها الشرعي, فع

 منها خمس مسائل من فصول األحوال الشخصية التي سطرها الشيخ في كتابه. 

من    المنهجية: النابعة  الموضوعية  المنهجية  البحث  لهذا  كتابتي  في  اعتمدت 
االستقراء البحثي للمسائل الفقهية ودراستها دراسة موضوعية مقارنة , وذلك ببيان  
التي  المسألة  وذكر  البحث,  مادة  هي  التي  للمفردات  واالصطالحي  اللغوي  المعنى 

المذاه آراء  بيان  مع  وترجيحه,  الشيخ  تصحيح  عليها  األدلة ورد  وأهم  األخرى  ب 
فريق,   كل  وآراء  أدلة  مناقشة  مع  الشرعي,  حكمهم  بيان  عند  عليها  استندوا  التي 

وتلبية   الدليل  قوة  فيه  أرى  الذي  الرأي  في  لالحتياج  ومواكبة  وترجيح  اإلنساني 
   حياته.

التي   إلىقسمت البحث    تقسيمات البحث: يتناول المسألة  خمسة مباحث: كل مبحث 
 يح الشيخ )رحمه هللا( وهي: ورد فيها ترج 

 . الفرج إلىمسألة ثبوت حرمة المصاهرة بالنظر   :المبحث األول

 . مسألة ثبوت المهر للموطوءة بشبهة ولم يصح نكاحها: المبحث الثاني

 . المبحث الثالث: رؤية اآليس الدم

 . اإلرضاع األم على  إجبارالمبحث الرابع: مسألة 

 .  لف بعدم الخروج على الخروجمسألة إكراه الحا المبحث الخامس:
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, فإن وفقت فيه فهذا من  هو جهد بشري قابل للصواب والخطأ  وفي الختام فبحثي هذا
 .وأن أخطأت فهو من نفسي والشيطان, واستغفر هللا منه الرحمن َوَمن ِّ ة منع 

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين 

 

 1لمؤلف ل  السيرة الذاتية والعلمية

هو الشيخ اإلمام العالمة شيخ اإلسالم مجد الدين أبو الفضل عبد هللا  اسمه ونسبه:  
 بن محمود بن مودود بن محمود، الموصلي الحنفي البُلدجي.  

هللا(  ولد  والدته:   )رحمه  بمدينة  في  الشيخ  عام العراق  شوال  في  الموصل 
 .   , وتلقى علومهم، ونشأ بها1203هـ/599

 شيوخه: الشرعي وطلبه للعلم 

وتلقيه   الشرعي  للعلم  طلبه  في  وزاخرة  حافلة  كانت  هللا(  )رحمه  الشيخ  حياة 
عند    وتدراسته وتدريسه حيث كان أو من تلقى عنه مبادئ العلم الشرعي وتحصيله

, ودرس في الموصل في المدرسة الصارمية وسمع من شيخه المؤمل أبو حفص  أبيه
ثم رحل ومن  بن طبرزد,  بن محمد  العلم عن شيخه جمال    عمر  فتلقى  دمشق  الى 

الحصيري وسمع  الدين  العويس,  بن  مسمار  شيخه  من  الشريف  الحديث  وسمع   ,
شيخه   من  ببغداد  البخاري  العز  صحيح  أبي  بن  الرحمن  عبد  بن  محمد  الفرج  أبو 

, وتلقى  الحسن علي بن أبي بكر بن روزبة القالنسي  وكذلك سمعه من ابيالواسطي  
من ش  العلم  السهرورديالشيخ  الدين  ابوهاب  والشيخ  بن    ,  عمر  بن  هللا  عبد  النجا 

,  عثمان بن إبراهيم السبتي, والشيخ  أبو نصر بن عبد الرزاق الجيلي, والشيخ  اللُّتي
فتيان بن أحمد  , والشيخ  عبد الكريم بن عبد الرحمن بن الحسين بن المباركوالشيخ  
, أما الشيخ ن أبي بكر الكرابيسي أبو المجد محمد بن محمد ب , وكذلك الشيخ  بن سمينة 

 سمع منه ديوان المتنبي.  أمين الدين ياقوت بن عبد هللا الشرفي الموصلي

 حصوله على اإلجازات العلمية: 

شتى   من  العلمية  اإلجازات  من  العديد  على  وحصل  هللا(  )رحمه  الشيخ  أُجيز 
الشيوخ   من  عليها  حصل  خراسان  فمن  اإلسالمية,  بناألمصار  الدين  محمد    مؤيد 

أبو المظفر  , و أبو بكر القاسم بن عبد هللا بن العطار, و منصور بن علي, و الطوسي
السمعاني صاحب األنساب الكريم  أبي سعد بن عبد  الرحيم بن  , وكذلك حصل عبد 

عبد  , والشيخ  عبد العزيز بن األخضرعليها من مشايخ بغداد في زمانه ومنهم الشيخ  
سكينة.  بن  من   الموصل ومن    الوهاب  عليها  بن  الشيخ    حصل  محمد  بن  المبارك 
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الجزري صاحب "جامع األصول" وقد سمعه منه   ابن األثير  الكريم  بن عبد  محمد 
 أخوه علي بن محمد. , وكذلك اإلمام الذهبي

شيًخا فقيًها، عالًما فاضال مدرًسا عارفًا بالمذهب، عالًما   -رحمه هللا    –كان    صفاته:
واألصو والخالف  وجودة  بالفقه  نظره،  ودقيق  فضله،  وغزير  علمه،  على  أثنى  ل، 

فكره جماعة كثيرة، وكان إمام عصره، ووحيد دهره، وآخر من كان يرحل إليه من  
الكثير في   اآلفاق، تفقه به جماعة من أعيان السادة الحنفية، وحدَّث، وكان قد سمع 

ه الحافظ شرف صباه، فألحق األحفاد باألجداد، وكان صبوًرا على السماع، روى عن 
القضاء   تولى  قد  وكان  شيوخه،  معجم  في  وذكره  الدمياطي،  المؤمن  عبد  الدين 
بالكوفة ثم عزل ورجع إلى بغداد، وعين مدرًسا بمشهد اإلمام أبي حنيفة رضي هللا  
االشتغال   وأكبَّ على  عنه  حنيفة رضي هللا  أبي  اإلمام  مشيخة مشهد  ولي  ثم  عنه، 

فتي ويدرس إلى أن مات، وانتفع به عامة الطلبة من  والتصنيف والتأليف ولم يزل ي 
واألعيان،   الملوك  على  مترفعًا  خيًرا،  ديًنا  ورًعا،  إماًما  وكان  المذاهب  سائر 

 متواضعًا للفقراء والطلبة، وعنده مروءة وتعصب للفقراء، رحمه هللا تعالى. 

 مؤلفاته: 

   :والمصنفات وهي الشيخ )رحمه هللا( العديد من الكتب وألف صنف 

 المختار للفتوى. وهو متن من المتون األربعة المعتمدة عند متأخري األحناف.  -1

 .كتاب االختيار لتعليل المختار. وهو شرح على الكتاب السابق -2

 كتاب المشتمل على مسائل المختصر.  -3

 كتاب شرح الجامع الكبير في الفروع للشيباني.  -4

 وفاته: 

م، وشيع بموكب  1284هـ/683محرم عام    20يوم السبت  )رحمه هللا(  توفي الشيخ  
حافل وصلوا على جنازته بجامع القصر ببغداد ثم بمبنى المدرسة المستنصرية، ثم  
اإلمام األعظم،   ثم صلوا عليه في جامع  حالياً(،  المعظم  السلطان )باب  باب  خارج 

 وتحت قبته. ودفن في مقبرة الخيزران بجانب مرقد اإلمام أبي حنيفة  

 المبحث األول  

 مسألة ثبوت حرمة المصاهرة بالنظر الى الفرج

 المسألة  المطلب األول : التعريف بمفردات
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ثبوت   المسألة  من عدة مفردات ومصطلحات وهي متالزمة من حيث  هذه  تتكون 
الحكم, لذلك حري بنا من أن نقف عند معناها حتى تتجلى لنا صورة وطبيعة الحكم  

 ص بالمسألة التي نحن بصدد بحثها, فهي تتألف من: الشرعي الخا

مصطلح  1 الُمصاهرِة(ـ  واحدة    )ُحرمةُ  لكل  مفردتين  من  مكون  مركب  لفظ  وهو 
في   الُحرمةُ منهما معنى ومدلول لغوي واصطالحي عند أهل اللغة والفقه , فتعرف  

م   هو   اْلُحْرَمةِّ   فذُو ,  هُ هاكَ نتِّ إ   لُ حِّ يَ   ال  امَ   ُكلُّ اللغة وترُد بمعنى: بأنها   نَ   الُمَحرَّ  الن َِّساءِّ   مِّ
َجال ين: َوالر ِّ مِّ   بينهم جُ التََّزوُّ  َيْحُرمُ  الَّذِّ  .2َوالقََراَبةِّ   للَرحِّ

الهاء  رةاه  ص  المُ مفردة  و  وفتح  الصاد  و )اسم(  فهي:  بضم   رُ اهِّ صَ يُ   َصاَهرَ   همصدر, 
 .3,أي قربه, فأصلها في اللغة هو المقاربة  هراً له صِّ أحدا إذا صار رَ اهَ وصَ رة،صاهَ مُ 

  ، ال عن طريقِّ الزواجِّ   بسببِّ   ناتجة    قرابة  :  هيفي االصطالح الفقهي فمصاهرة  أما ال
 .4نسبِّ ال

 َوَمْعَناهُ   نََظَر،  َمْصَدرُ ـ مصطلح النظر: مفهوم النظر وتعريفه الوارد في اللغة بأنه:  2
ل  أَوْ  اْلعَْينِّ  َحسُّ  ِّ  َنْحوَ  اْلعَْينِّ  َحَدقَةِّ   تَْقلِّيبُ   أَوْ  بَِّها الشَّْيءِّ  تَأَمُّ ؛ أما  5لُِّرْؤَيتِّهِّ  اْلتَِّماًسا اْلَمْرئِّي 

 .6المعنى االصطالحي له ال يبتعد عن معناه اللغوي

يع  اْسم  فَُهوَ   ، (  العَْوَرةُ ):  في اللغة يطلق على  الفَْرجُ ـ مصطلح  3 جال   َسْوآتِّ   لَجمِّ   الرَّ
ْتَيانِّ   والن َِّساءِّ  ْصَباح)  َوفِّي   َحوالَْيَها,  َوَما   والفِّ نسان  من  الفَْرجُ ( :  اْلمِّ   القُبُلِّ   على  يُْطلَق   اإلِّ
د   كل    ألَن    والدُّبُر،  ج    َواحِّ ،   أَي  ُمنفرِّ  .7القُبُل   فِّي  العُْرف   فِّي  اْستِّْعَماله  وأَكثر  ُمْنفَتِّح 

 .8ومعناه في االصطالح الفقهاء هو ذاته في االصطالح اللغوي 

 : وترجيحه الشيخ تصحيح انص المسألة التي ورد فيهأقسام الفرج و

مفهوم   هللا(  )رحمهم  الفقهاء  الفرج:  قسم  ظاهر  األول:  القسم  قسمين:  الى  الفرج 
 يطلق ظاهر الفرج عند الفقهاء ويراد به ما يظهر من العورة المغلظة عند قضاء 

 .9الحاجة, أو عند الجلوس على القدمين 

و  الفرج:  باطن  الثاني:  على    باطنيطلق  القسم  الفقهاء  عند  يظهر  الفرج  ال  من  ما 
 . 10لهيئات العورة المغلظة في ما ذكرنا من ا

 المسألة التي ورد فيها تصحيح الشيخ وترجيحه:

]]المعتبر  ((  أيضا   الجانبين  من  الفرج  الى  والنظر  الجانبين  من  بشهوة  المس  وكذا))  
 وهو الصحيح[[ .  11النظر الى فرجها الباطن دون الظاهر روي ذلك عن أبي يوسف 



 

 2022(، لسنة 1، العدد )18جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(1), (2022) 

 

331 
 

ورد هذا التصحيح من قبل الشيخ رحمه هللا عند بيان المحرمات من النساء,   الدليل:
الموجبة   االسباب  هذه  ومن  المصاهرة  ثبوت  بسبب  الحرمة  الى  المؤدية  واالسباب 
لحرمة المصاهرة النظر الى الفرج بشهوة من الرجل والمرأة, ولم أجد له دليال أو 

 تصحيحه وترجيحه له.  أثرا نقليا يؤيد ما ذهب اليه وكان السبب في

 اآلراء الفقهية المتعلقة بالمسألة: 

النظر    الفرجيعتبر  المسألة سبب مفضي    الى  الجانبين وكما ورد في تشخيص  من 
إنهم   إال  هللا(,  )رحمهم  الحنفية  فقهاء  عند  اتفاق  محل  وهو  المصاهرة,  حرمة  الى 
أما   فريقين,  الى  فانقسموا  الحرمة  الى  المؤدي  النظر  وتباين عندهم موضع  اختلفوا 

ى الفرج ال يوجب  باقي فقهاء المذاهب االخرى وهم الجمهور ذهبوا الى أن النظر ال
 حرمة المصاهرة, فكان ما ذهب اليه الجميع من االحكام في هذه المسألة كاالتي: 

الرأي األول: ذهب أصحابه وهم ]االمام محمد بن الحسن[ من الحنفية فيما ورد عنه  
  ] ِّ د  اَل تَْثبُُت اْلُحْرَمةُ َحتَّى َيْنُظَر إلَى الشَّق  في كتاب الجوهرة النيرة بالقول:] َوقَاَل ُمَحمَّ

الموصلي[   ]عبدهللا  الشيخ  وهو  الكتاب  صاحب  الرأي  هذا  وصحح  فتقيد  12...أهـ. 
المصاهرة,  النظ حرمة  يوجب  مما  الفرج  باطن  والى  بشهوة  يكون  بأن  عندهما  ر 

وهذا النظر الى باطن الفرج ال يتحقق إال بصورة ووضعية االتكاء من قبل المرأة, 
اْلفَْرجِّ   إلَى  َيْنُظَر  َحتَّى  تَْثبُُت  اَل  يُّ  السََّرْخسِّ ]َوقَاَل  الجوهرة:   كتاب  صاحب  يقول 

ٍل َواأْلََصحُّ أَ  لِّ اْلفَْرجِّ اَل إلَى َجَوانِّبِّهِّ َوذَلَِّك اَل َيتََحقَُّق  لَِّداخِّ نَّ اْلُمْعتََبَر ُهَو النََّظُر إلَى َداخِّ
تَْثبُُت   اَل  إلَْيهِّ  فَنََظَر  قَائَِّمةً  أَْو  َيةً  ُمْستَوِّ َدةً  قَاعِّ َكاَنْت  إذَا  ا  أَمَّ ات َِّكائَِّها  ْنَد  عِّ إالَّ 

 .13اْلُحْرَمةُ[.....أهـ

وجه ظاه أن  كل   وحيث  فرج من  والد اخل  بالفرج،  متعل ق  الحكم  هذا  أن   واية  الر  ر 
الخارج متعذ ر   الفرج  إلى  الن ظر  وجه، والخارج فرج من وجه، وأن  االحتراز عن 

 .فسقط اعتباره

الثانيا ذهب أصحابه وهم عمر وابن مسعود وابن عمر )رضي هللا عنهم(    :لرأي 
ومجاهد  واالوزاعي  لمالك,  الحنفية    جمهورو  حنيفة  بو وأ14والثوري  قول  وهو 

أحمد  عن  ولم  15ورواية  بالشهوة  وقيدوه  الجانبين  من  الفرج  الى  النظر  مطلق  أن   :
بالحرمة عللوه  يقيدوه بباطنه يوجب حرمة المصاهرة عندهم استحسانا وهذا الحكم 

و األبضاع,  حرمة  في  الشرع  عناية  مزيد  باب  من  جاء    إلى   مؤد    الن ظر  ألن  بأنه 
ً   الجماع امقامه  فأقيم  غالبا به  المصاهرة  فأثبتوا حرمة  واستدل اصحاب   .16حتياطا , 

 هذا الفريق باألدلة النقلية والعقلية في إثبات ما ذهبوا اليه وهذه األدلة هي :

يثِّ أـ   يَ   -  َهانِّئٍ   أُم ِّ   َحدِّ ُ   َرضِّ ُ   َصلَّى  -  النَّبِّيَّ   أَنَّ   -  َعْنَها  تَعَالَى  ّللاَّ : قَالَ   -  َوَسلَّمَ   َعلَْيهِّ   ّللاَّ
َها َعلَْيهِّ   َحُرَمتْ  بَِّشْهَوةٍ  اْمَرأَةٍ  فَْرجِّ  إلَى َنَظرَ  َمنْ »  .17«َواْبَنتَُها أُمُّ
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يَ   بَِّما  واَواْستََدلَّ ب ـ   ِّ   َعنِّ   ُروِّ ُ   َصلَّى}  النَّبِّي  ُ   َيْنُظرُ   الَ )) :    قَالَ   أَنَّهُ {  َوَسلَّمَ   َعلَْيهِّ   ّللاَّ   إِّلَى   ّللاَّ
 .18((  َواْبَنتَِّها اْمَرأَةٍ  فَْرجِّ  إِّلَى نََظرَ   َرُجلٍ 

يَ   -  ُعَمرَ   َعنْ ورد    واستدلوا بماج ـ   ُ   َرضِّ دَ   أَنَّهُ   -  َعْنهُ   تَعَالَى  ّللاَّ َيةً،  َجرَّ   نََظرَ   ثُمَّ   َجارِّ
ْنهُ  اْستَْوَهَبَها ثُمَّ  إلَْيَها، ،  َبْعضُ  مِّ لُّ  الَ  إنََّها أََما: فَقَالَ  َبنِّيهِّ  .19لََك   تَحِّ

يَ وما  ح ـ   يَ   -  ُعَمرَ   اْبنِّ   َعنْ   ُروِّ ُ   َرضِّ ُجلُ   َجاَمعَ   إذَا :  قَالَ   أَنَّهُ   -  َعْنهُ   ّللاَّ  أَوْ   اْلَمْرأَةَ   الرَّ
َها  إلَى  نََظرَ   أَوْ   بَِّشْهَوةٍ   لََمَسَها  أَوْ   بَِّشْهَوةٍ   قَبَّلََها   َواْبنِّهِّ   أَبِّيهِّ   َعلَى   َحُرَمتْ   بَِّشْهَوةٍ   فَْرجِّ

َها َعلَْيهِّ  َوَحُرَمتْ    .20َواْبَنتَُها أُمُّ

أن مجرد   الفرج بل جاءت مطلقة في  باطن  الى  النظر  تقيد  لم  فالحديث والروايات 
 النظر وبشهوة الى الفرج يوجب حرمة المصاهرة . 

ـ وأما الدليل العقلي الذي استندوا عليه في إثبات هذا حكم ثبوت حرمة المصاهرة  4
]أن   قالوا:  أنهم  إذ  بشهوة,  المرأة  فرج  الى    َنْوعُ   بَِّشْهَوةٍ   اْلفَْرجِّ   إلَى  النََّظرُ بالنظر 

َنَّ   اْستِّْمتَاعٍ؛ ا  اْلَمَحل ِّ   إلَى  النََّظرَ   ألِّ ْستِّْمتَاعِّ،  أَوْ   اْلَمَحل ِّ   لَِّجَمالِّ   إمَّ  ذَلِّكَ   فِّي  َولَْيسَ   لِّالِّ
عِّ  اَلفِّ   َكاْلَمس ِّ   اْستِّْمتَاعٍ   َنْوعُ   أَنَّهُ   فَعََرْفَنا  اْلَجَمالِّ   لَِّمْعَنى  النََّظرُ   لِّيَُكونَ   َجَمال    اْلَمْوضِّ   بِّخِّ
،  َسائِّرِّ   إلَى  النََّظرِّ  َنَّ   اأْلَْعَضاءِّ لُّ   الَ   اْلفَْرجِّ   إلَى  النََّظرَ   َوألِّ ْلكِّ   فِّي  إالَّ   َيحِّ لَةِّ   اْلمِّ   اْلَمس ِّ   بَِّمْنزِّ
اَلفِّ  َشْهَوةٍ  َعنْ  [ َسائِّرِّ  إلَى النََّظرِّ  بِّخِّ  .21اأْلَْعَضاءِّ

يَ   -  عباس  وابن  طالب،  أبي  بن  علي:  الصحابة  من  قال  وبه  الرأي الثالث: ُ   َرضِّ   ّللاَّ
َمهُ   -  والزهري  الزبير  بن   وعروة  المسيب،  ابن:  التابعين  ومن  -  َعْنُهمْ  ُ   مَرحِّ ,  -  ّللاَّ
 ذهب  وإليه  سعد،   بن  والليث  شهاب  ابنو   ثور  وأبو   ومالك،  ربيعة،:  الفقهاء  ومن

  حرمة ثبوت    عدم  إلىحيث ذهبوا    22والحنابلةوالقول الثاني المعتمد لمالك    الشافعي،
 واستدلوا بما يأتي:  الفرج إلى الن ظرعند  المصاهرة

تِي َوَرَباِئبُُكمُ  أ ـ استدلوا على قولهم بعموم قوله تعالى:   ِنَسائُِكمُ  ِمن   ُحُجوِرُكم   فِي  الَّلا

تِي   ِمن   الاِذينَ  أَب َناِئُكمُ  َوَحََّلئِلُ  َعلَي ُكم   ُجَناحَ  فَََّل  بِِهنا   دََخل تُم   تَُكونُوا  لَم   فَإِن   ِبِهنا  دََخل تُم   الَّلا

ََّلبُِكم      أَص 
   , فظاهر اآلية يشير الى أن مجرد النظر وعدم الدخول والمباشرة يوجب عدم23

 ثبوت حرمة المصاهرة.
َمتْ ) :استدلوا بقوله تعالى ـب  َهاتُُكمْ  َعلَْيُكمْ  ُحر ِّ لَّ .............   أُمَّ  َوَراءَ   َما لَُكمْ  أُحِّ
بين الحق سبحانه اصناف المحرمات من النساء ولم يذكر منهن التحريم  حيث  ( ذَلُِّكمْ 

 الناتج عن النظر الى الفرج بشهوة . 24

َوُهَو الَِّذي َخَلَق ِمَن اْلَماِء َبَشًرا َفَجَعَلُه َنَسًبا َوِصْهًرا وََكاَن  ): تعالى بقوله استدلواـ ج 
  يثبت لم فلما النسب،  فيه أثبت الذي الموضع في الصهر تعالى  هللا  أثبت (رَبَُّك َقِديًرا
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بالزنا النسب لم يثبت  به  الصهر25, فإن النظر الى الفرج بشهوة من باب أولى ال  
  يثبت به حرمة المصاهرة.

يَ   - المؤمنين أم عائشةح ـ ما روته السيدة  ُ   َرضِّ ُ  َصلَّى  - النبي أن: - َعْنَها ّللاَّ   ّللاَّ
  ال: »فقال  بابنتها،  أو  بها  يتزوج أن فأراد بامرأة،  زنى رجل عن سئل - َوَسلَّمَ  َعلَْيهِّ 
 . 26« بنكاح  كان ما يحرم وإنما  الحالل، الحرام يحرم

خ ـ واستدلوا أيضا على مذهبهم بعدم الحرمة وعللوه بقولهم : وال يطلق اسم الدخول  
من النظر الى فرج المرأة, وألنه استمتاع فال يوجب الغسل فلذلك ال يوجب حرمة  
المصاهرة, فحكمه حكم النظر الى وجهها, وألن النظر الى الوجه وباقي البدن يكون  

فإذا ال يحرم فيكون ما دونه أولى, وأما الخبر فهو  ,  أبلغ في االستمتاع منه الى الفرج
رواية حفص عن ليث عن حماد عن ابراهيم عن علقمة عن عبد هللا موقوفا, ويكون  
الفر, وأما ما استدلوا به من   المراد منه محموال على الوطء فكني عنه بالنظر الى 

 . 27  القياس فهو منقوض بالنظر الى الوجه 

 : الترجيح 

استقراء أقوال الفقهاء وآراؤهم والنصوص التي استخرجوا منها الحكم الخاص    بعد
 بما ذهبوا اليه, تبين لي ووجدت أن القول الثالث هو الراجح وذلك لألسباب اآلتية:  

ـ قوة األدلة التي استند عليها الجمهور في ثبوت عدم حرمة المصاهرة عند النظر  1
استندوا   أنهم  إذ  بشهوة,  الفرج  )الى  اآليات  سورة  24:23:22على  في  (الواردة 

داللتها  (  54)  اآلية   الفرقان  سورة  في  ورد  ما  باإلضافة,  النساء   في  قطعية  وهي 
 لثبوت حرمة المصاهرة ضمن االصناف التي جاءت فيها. 

بالنكاح  2 اال  تثبت  ال  الحرمة  أن  في  عائشة  السيدة  روته  الذي  الحديث  داللة  ـ 
 الصحيح .

دت عن المثبتين لحرمة المصاهرة, هي أدلة أغلبها ضعيف وفيها ـ االدلة التي ور3
 مقال عند المحدثين وال ترتقي إلثبات الحرمة . 

والتبرج  4 االيمان  ضعف  من  مخيف  حالة  نرى  اليوم  فنحن  ذلك  الى  باإلضافة  ـ 
واتباع للشهوات وعدم تحصين للنظر أو الفرج والعياذ باهلل مما استدعى ذلك فشو  

ب ما  ينجم  االختالط  وما  بينهم  فيما  المشبوهة  للعالقات  وتكوين  والرجال  النساء  ين 
االنترنيت   شبكات  طريق  عن  باالتصال  مباشرة  وغير  مباشرة  خلوات  من  عنها 
األمارة   والنفس  الشيطان  بتزيين  والنساء  الرجال  قبل  من  السوءات  على  واالطالع 

الحكم الى التضييق    بالسوء, وإذا ما حكمنا بثبوت حرمة المصاهرة سوف يؤدي ذلك
مشاكل   من  عقباه  يحمد  ال  ما  ذلك  عن  ينتج  وما  الحرج  في  وايقاعهم  الناس  على 
اجتماعية خطيرة وجمة يصل االمر الى ارتكاب جرائم ما تسمى بجرائم الشرف , 
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الناس  التسامح والتيسير على  وهذا كله يأتي على خالف ما جاءت به الشريعة من 
 في أمور معاشهم ودنياهم . 

 المبحث الثاني 

 بشبهة ولم يصح نكاحها  للموطوءةمهر المسألة ثبوت 

 المطلب األول 

 التعريف بمفردات المسألة 

َئ،بفتح الواو وسكون الطاء  اللغة    في  طءوَ أوال: ال لعُلُوُّ على  من ا َمْصَدر الفِّْعلِّ َوطِّ
أَطُؤهُ  ْجلِّي،  بِّرِّ َوْطْئتُهُ  يُقال:   ، ماع،  الشَّْيءِّ الجِّ على  أيضاً  ويُطلَق  َعلَْوتُهُ.  أي:  َوْطأً،   ،

فيه   ماعُ؛ ألنَّ  الجِّ َي  ُسم ِّ وبه  إذا جاَمعَها،  َوْطأً:  َيَطُؤها،  اْمَرأتَهَ،  ُجُل  الرَّ َئ  َوطِّ فيُقال: 
ُجلِّ على َزْوَجتِّهِّ   . 28اْستِّْعالًء لِّلرَّ

يِّيبُ أما في االصطالح: فالوطء هو   ماعُ الذي َيحُصُل بِّتَغِّ َحَشفَةِّ الذََّكرِّ في الفَْرجِّ    الجِّ
 .29قُباُلً كان أو ُدبُراً 

َيامِّ اْلَوْطُء    الوطء بشبهة :ثانيا:   لِّقِّ ُب َحدًّا،  ي اَل يُوجِّ الَّذِّ اْلَمْحُظوُر  اْلَوْطُء  بُِّشْبَهٍة: فَُهَو 
َنا  ُشْبَهٍة تََرتََّب َعلَْيَها اْنتِّفَاُء قَْصدِّ الز ِّ

30. 

،    هو   في اللغة: الَمْهرُ المهر    ثانيا: تعريف المهر: مَهر  يقال:  الَصَداق، والجمع ُمهور 
 .31 أَْعَطاَها َمْهراً، أَْي َصَداقاً ، دفع لها ماالً تنتفع به بعقد زواج أيالمرأةَ الرجل 

الفقهاء رحمه هللا عندما عرفوا المهر في المصطلح الفقهي تعريف المهر اصطالحا:  
المباني, وذلك الختالف السبب الذي من أجله شرع اختلفت تعريفاتهم له من حيث  

من المهر, فريق  الزوج   همفذهب  ملك  عن  عوضا  شرعا  المهر  ان  القول  إلى 
يجب للمرأة على الرجل ثمنا لجمالها وقال آخرون بأنه  االستمتاع بزوجته شرعا ,  

إلى ان المهر شرع إلبانة شرف  آخرون  واالستمتاع بها بسبب عقد الزواج , وذهب  
إال أنهم متفقون  ,  عن ملك الزوج واالستمتاع بزوجته  قد الزواج وخطره ال عوضاع

بأن   والشمولي   العام  المعنى  حيث  أو  من  لجمالها  ثمنا  أو  للمرأة  ثمنا  ليس  المهر 
أعداء اإلسالم ويتوهمه العامة وإنما هو رمز للرغبة األكيدة   يشيعلالستمتاع بها كما  
 . في االقتران بالمرأة

ن   بأنه:  لهذا  الحنفية عرفوه  أن  لماجد  الوطء  "إسم  أو  النكاح  بعقد  المرأة  ",  تستحقه 
العناية منهم بأنه:   النكاح على الزوج وعرفه صاحب  المال الذي يجب في عقد  هو 

 .32  البُْضع إما بالتسمية أو بالعقد في مقابلة
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 .33وعرفه المالكية: بأنه ما يجعل للزوجة في نظير االستمتاع بها 

فعرفوهأما   قهراً، كرضاع  الشافعية  بُْضع  تفويت  أو  وطء  أو  بنكاح  ما وجب  بأنه   :
 . 34ورجوع شهود 

بعده   فرض  أو  العقد  في  سمي  سواء  النكاح،  في  العوض  بأنه  الحنابلة:  وعرفه 
ووطء   الشبهة  كوطء  النكاح  نحو  في  العوض  أو  الحاكم،  أو  الطرفين  بتراضي 

   . 35المكرهة  

حقه  "إسم لما تست عريف المهر ألبن عابدين من الحنفية بأنه:  ومما تقدم يمكن اعتماد ت
 .36" المرأة بعقد النكاح أو الوطء

النكاح:ثالثا  تعريف  اللُّغَةِّ    :  فِّي  تناكحت الالن َِّكاُح  قولهم:  ومنه  والتداخل،    ضم 
الوطء،   في  استعماله  وكثر  بعض،  إلى  بعضها  انضم  أي:  َمْصَدُر  وهو  األشجار؛ 

َعلَى   يُْطلَُق  َوَغْيُرهُ:  ٍس  فَارِّ اْبُن  قَال  نَِّكاًحا,  َواْلَمْرأَةُ  ُجل  الرَّ ُح  َيْنكِّ نََكَح  يُقَال:  نََكَح، 
َحتِّ اْلَمْرأَةُ  ، َويُقَال: نُكِّ ، َوَعلَى اْلعَْقدِّ ُدوَن اْلَوْطءِّ َوَنَكَح فُالَن  اْمَرأَةً: اْلَوْطءِّ َجْت،  : تََزوَّ

َجَها، َونََكَح اْلَمْرأَةَ: َباَضعََها    .  37تََزوَّ

الَحِّ: اختلف الفقهاء في تعريف النكاح: ْصطِّ  َوفِّي االِّ

بأنه:. الحنفية  مانِّع     فعرفه  ها  نِّكاحِّ ن  مِّ يمَنْع  لم  بامرأةٍ  ُجلِّ  الرَّ استِّمتاعِّ  لَّ  حِّ يُفيُد  َعقد  
َشرعي  

38. 

عقد يقتضي للرجل إباحة االستمتاع بامرأة تحل  له، إذ يجب    وعرفه المالكية  بأنه:
 .39أال تكون محرًما أو مجوسي ة، وال أمة كتابي ة بصيغة صحيحة 

بأنه: فعرفوه  الشافعية  أَْو   وأما  يجٍ  تَْزوِّ أَْو  إِّْنَكاحٍ  بِّلَْفظِّ  َوْطٍء  إَِّباَحةَ  ُن  َيتََضمَّ َعْقد  
   .40تَْرَجَمتِّهِّ 

يجٍ أَْو تَْرَجَمتُهُ   يجِّ، أَْي َعْقد  يُْعتََبُر فِّيهِّ لَْفُظ نَِّكاحٍ أَْو تَْزوِّ وعرفه الحنابلة بأنه: َعْقُد التَّْزوِّ
 .41وروده في الكتاب والسنة في العقدوهو حقيقة في العقد، َمجاز  في الوطء؛ لكثرة 

هل لفظة النكاح تدل في ذاتها  ج عن  واختالف الفقهاء في مفهوم وتعريف النكاح نات 
أم   العقد  في  على  اختالف  االختالف  هذا  على  ويترتب  معًا،  فيهما  أو  الوطء  على 

 42وفيما يأتي بيان آراؤهم حول حقيقة النكاح: كام الفقهي ة المتعل قة بالنكاح،األح 

يه الى  فالمالكي ة والصحيح عند الشافعي ة والحنابلة  أصحابه وهم  الرأي األول: ذهب   
 . ءحقيقة النكاح تكون في العقد ال في الوطفحقيقة في العقد مجاز  في الوطء أنه 
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الثاني: ذهب    الوجه الصحيح عندهم، والشافعية القائلون به وهم  الرأي  الحنفية في 
النكاح   حقيقة  أن  إلى  الحنابلة،  من  وبعض  وجه،  في  ال  في  في  تكون  وانما  العقد 

 . الجماع 

الحنفية في وجه، والشافعي ة في وجه، وبه قال   ذهب القائلون به وهمالرأي الثالث:  
 . مجازوالالوطء   كل من  حقيقة فيالمالكية، ورأي عند بعض الحنابلة،  

هِّ  العقد  ُهَو  :  صحيحالغير  النكاح  :رابعا قَادِّ اْنعِّ َوُشُروَط  أَْرَكاَنهُ  َيْستَْوفِّ  لَْم  ي  الَّذِّ
. تِّهِّ حَّ ُدُخول     وال  َوصِّ أَْعقََبهُ  فَإِّْن   ، ُدُخول  أَْعقََبهُ  إِّذَا  إِّالَّ  ي   َشْرعِّ أَثَر   بِّذَاتِّهِّ  َعلَْيهِّ  َيتََرتَُّب 

 . تََرتََّب َعلَْيهِّ َبْعُض اآْلثَارِّ 

الى صحيح   العقود  من  كغيره  النكاح  عقد  يقسمون  هللا  رحمهم  الذي والفقهاء  وهو 
و  وشروطه,  اركانه  المترتب  استوفى  االثر  فيصح  ووصفه,  بأصله  مشروعا  كان 

 . 43عليه

أما العقد غير الصحيح: فهو العقد الذي ال يعتبره الشرع, وال يترتب عليه مقصوده,  
 .44فال يكون مشروعا بأصله ووصفه, أو يكون مشروعا بأصله دون وصفه

 المطلب الثاني: 

 نص المسألة التي ورد فيها رأي وترجيح الشيخ وتصحيحه

وصحح الرأي القائل وهو الذي ذهب اليه أبو  )رحمه هللا(: رجح الشيخ    رأي الشيخ
المرأة  حنيفة )رحمه هللا( ب  بها و أن  لها مهر    ,التي ال يصح نكاحهاالمدخول  فيكون 

 .45المثل 

فيه  نص  ال ورد  حَّ    الترجيح:الي  َيصِّ لَْم  بِّالَّتِّي  َدَخَل  فَإِّْن   " قوله  عند  ترجيحه  ورد 
يُح"   ْنَد أَبِّي َحنِّيفَةَ، َوُهَو الصَّحِّ ثْلِّ عِّ  .46نَِّكاُحَها فَلََها َمْهُر اْلمِّ

بالمرأة   الرجل ودخولهالدليل الذي استند عليه هو دليل عقلي قاس فيه عقد    الدليل:
لرجل ودخوله بالمرأة عند وجود شبهة  التي ال يصح نكاحها على عدم صحة عقد ا

ذلك  ونجد  المثل؛  مهر  ووجوب  الزنا  حد  سقوط  هو  الشرعي  الحكم  فيكون  فيه, 
  " ثْلِّ ُب َمْهُر اْلمِّ َنَّهُ َوْطء  َحَرام  َسقََط فِّيهِّ اْلَحدُّ؛ لُِّشْبَهةِّ اْلعَْقدِّ فََيجِّ بقوله: "ألِّ

47 . 

 المطلب الثالث: 

 المسألة أقوال الفقهاء وآراؤهم في 

لها حقا  وجعلته  للمرأة  المهر  الغراء  االسالمية  الشريعة  في  يجب    أوجبت  تسميته 
و  يدفعـالعقد  للمرأةأن  الرجل  مقداره  ه  على  اتفاقهما  عليهابعد  عقده  نظير  ولكن  ،   .
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ي  ه ليس شرًطا للعقد، فالذي ال يسماتفقوا على أن  ثبوت هذا الحق إال أن الفقهاءرغم  
العقد،   في  ونكاحه صحيح،  يعتبر  مهراً  يجبعقده صحيح  ال  ذلك  ت   ومع  هضم  أن 

لها زوجها، وخاصة إذا توفي عنها، أو إذا   هلم يسم  حينماالمهر  من  حقها  في  المرأة  
  .دخل بها بعقد صحيح أو فاسد أو أنه لم يسم لها مهراً ولم يدخل بها حتى مات

وجو  بينا  النبوية  والسنة  الكريم  أما لمهر  الب  فالقرآن  الصحيح.  النكاح  بعقد  لمرأة 
وجوب المهر في غير ذلك كوجوبه بوطء الشبهة والوطء في الزواج الفاسد فدليلـه  

 القيـاس .  ولهذا ذهب الفقهاء في وجوب مهر المثل في هذه المسألة الى قولين: 

األول: وجوب   القول  الى  اصحابه  الم  ذهب  وَ مهر  َكَمن  بُشبهٍة،  للَموطوءةِّ  َئ  ثلِّ  طِّ
امرأَةً لَيَست زوجة له  والَ مملوكة يظن َها زوجتهُ أَو مملوكته وهو رأي علي رضي 

والمالكية    هللا عنه وابراهيم النخعي وجمهور الفقهاء من ابي حنيفة وزفر من الحنفية
والحنابلة صاحب  والشافعية  الحنفي  عبدهللا  الشيخ  ورجحه  صححه  الذي  وهو   ,
ستدلوا على قولهم هذا بما ورد في السنة النبوية الشريفة؛  وا  48االختيار)رحمه هللا(. 

امرأةٍ  ))أيُّما  قال:  عليه وسلَّم  أنَّ َرسوَل هللاِّ صلَّى هللاُ  عنها،  َي هللاُ  َرضِّ فعن عائِّشةَ 
بها   فإْن دَخَل   ، ل  باطِّ فنِّكاُحها   ، ل  باطِّ فنِّكاُحها   ، ل  باطِّ فنِّكاُحها  ي ِّها  َولِّ إذنِّ  بغيرِّ  نََكَحت 

ها، فإن اشتََجروا فالسُّلطاُن َوليُّ َمن ال وليَّ له((  فلها المَ  ن فَرجِّ هُر بما استَحلَّ مِّ
49. 

  : الدَّاللةِّ َمْهَر  إَوجهُ  لََها  َوَسلََّم  َعلَْيهِّ   ُ ّللاَّ َصلَّى  النَّبِّيُّ  َجعَل  على  َدلياًل  الحديثِّ  في  نَّ 
فَلََها  بِّهِّ  ُمتَعَل ِّق   ُوُجوَبهُ  أَنَّ  فََدل  بِّالدُُّخول،  َوَعلَّقَهُ   ، دِّ اْلفَاسِّ الن َِّكاحِّ  ُحْكُم  لَهُ  فِّيَما  ثْل  اْلمِّ

َها, ف ْن فَْرجِّ ُب الَمهر  اْلَمْهُر بَِّما اْستََحل مِّ  .50َوطُء الشُّبهةِّ يُوجِّ

الثاني:  القول    القول  وهو  الحنفية  من  ومحمد  يوسف  أبو  وهم  أصحابه  قال  أيضا 
من   اأْلَقَل  جعلوه  ولكنهم  المهر  لها  بشبهة  الموطوءة  المرأة  بأن  عندهم  المعتمد 

ى َومن مهر اْلمثل   . 51اْلُمَسم 

 : رؤية اآليس الدمالثالث المبحث

 تعريف بمعاني مفردات المسألة األول:  المطلب

لغة:  تعريف تعريفها  َيأْساً   اآليسة:  َيْيأَُس،  وأَيَِّس،   ، فاُلن  َيئَِّس  يُقال:  القُنُوُط،  الَيأُْس: 
 ً والطََّمُع.  وإِّياسا جاُء  الرَّ دُّه:  وضِّ  . جاءِّ الرَّ اْنقِّطاعُ  وأَْصلُه:  َرجاُؤهُ.  واْنقََطَع  قَنَِّط  إذا   :

أََملُهُ منها واْنتَفَى َطَمعُهُ   اْنقََطَع  ن النَّجاةِّ: إذا  َيئَِّس مِّ ، تقول:  ويأْتي بِّمعنى قَْطعِّ األََملِّ
َيْنقَطِّ  التي  ن ِّ  الس ِّ بِّمعنى  الَحْيُض عن  فيها. ويُْستَْعَمُل أيضاً  ،  ع فيها  يائِّس  الَمْرأَةِّ، فهي 

 .  52وآيِّس  
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عند    أما واإليَّاس  لليأس  االصطالحي  عن  الحنفية  المعنى  الحيض  انقطاع   " فهو: 
بَر والطعن في السن   فإذا بلغته  وذلك ببلوغها الخمس والخمسين سنة  المرأة بسبب الكِّ

 .53وانقطع دمها حكم بإياسها

ب   : المالكية فعرفوه  اليأسأما  بلوغها سن  للمرأة عند  الدم  انقطاع  ، وهو سبعون  أنه 
 . 54لتحقيق سنة با

وذكر النووي  وعرفه الشافعية: بأنه وقت انقطاع الحيض ببلوغ المرأة واحد وستون  
اليأس اثنان وستون سنة، وقيل: خمسون، وقيل: سبعون، وقيل:  سن أن األشهر أن 

حد آلخره إذ ما دامت حية فهو ممكن في  خمسة وثمانون، وقيل: تسعون، وقيل: ال 
 55حقها. 

 .56وعرفه الحنابلة: بأنه انقطاع الدم من المرأة عند بلوغها خمسين سنة 

اٍت بَِّسَببِّ  هو  الَيأُْس:  بمعنى:    ويأتي دَّةَ َمرَّ اْنقِّطاعُ َدمِّ الحْيضِّ عن الَمْرأَةُ عن عاَدتِّهِّ عِّ
َعوْ  ُر  يُتََصوَّ ال  بحيُث   ، ن ِّ الس ِّ في  بٍَر  ضاعِّ كِّ والرَّ كالَمَرضِّ  آَخَر  لَِّسَبٍب  وليس  َدتُهُ، 

ما. و  هِّ في العاَدةِّ عند الن ِّساءِّ َخمُسوَن َسَنةً، وقد    ويكونال يَُحدُّ بَِّزَمٍن ُمعَيٍَّن،    هو وَنحوِّ
  . يُد وقد َيْنقُُص بَِّحَسبِّ البِّيئَةِّ والَمكانِّ ويرافق هذا االنقطاع اضطراب في وظائف  يَزِّ

 . 57نفسية االعضاء, واضطرابات  

نهاية   قبل  االنجابية  للخصوبة  دائم  انقطاع  بأنه  له: عرفوه  والطبي  العلمي  التعريف 
 .58( سنة 50ــ  40العمر الطبيعي بقليل, ويكون ما بين )

 

 : نيالثا المطلب

 وترجيحه   التي ورد فيها تصحيح الشيخ المسألة 

اَلةِّ:  ":  المسألة رِّ الصَّ د  فِّي َنَوادِّ اْلَحْيضِّ  َوذََكَر ُمَحمَّ إِّذَا َرأَتِّ الدََّم ُمدَّةَ  اْلعَُجوُز اْلَكبِّيَرةُ 
يُّ  ازِّ الرَّ ُمقَاتٍِّل  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َوقَاَل  آفٍَة.  َعْن  يَُكْن  لَْم  إِّذَا  َحْيض   يُْحَكْم    59فَُهَو  لَْم  إِّذَا  َهذَا   :

َها ثُمَّ َرأَتِّ الدََّم اَل  َم بِّإَِّياسِّ ا إِّذَا ُحكِّ َها، فَأَمَّ يحُ يَ بِّإَِّياسِّ  . 60 " ُكوُن َحْيًضا َوُهَو الصَّحِّ

هذه المسألة والتي رجح وصحح حكمها الشيخ رحمه هللا خروج ورؤية الدم   تتضمن
للمرأة   باإلياس  والحكم  بيأسها,  المحكوم  المرأة  ألكثرهمن  حد  سن وعل  ؛ال  فأي  يه 

ولو كان ذلك بعد الستين. وهذا قول بعض الحنفية. قالوا:   ؛رأت فيها الدم فهو حيض
ال يحد اإلياس بمدة، بل إياسها أن تبلغ من السن ما ال يحيض مثلها فيه. فإذا بلغته،  
االعتداد  به  فيبطل  حيض،  االنقطاع  بعد  رأته  فما  بإياسها.  حكم  دمها،  وانقطع 
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اعتدت باألشهر وتزوجت،  باألشهر، وتفسد األنكحة أي يظهر فساد نكاحها إن كانت  
   ثم رأت الدم.

الرأي القائل بأن المرأة المحكوم بيأسها ثم ترى الدم فما خرج منها ليس بدم حيض  و 
المذهب  فقهاء  بين  اتفاق  ليس محل  بن مقاتل ورجحه  الشيخ عن محمد  نقله  والذي 

 وباقي المذاهب, فهم اختلفوا في بيان حقيقة هذا الدم وحكمه الى ثالثة أقوال: 

المروي عن    األول:  القول مقاتل  بن  الشيخ وصحح رأي محمد  فيه  الذي رجح  هو 
و  عنها  عائشة رض هللا  التابعين  السيدة  من  وجماعة  والشعبي  رباح  أبي  بن  عطاء 

بأن الدم الخارج من المرأة وهي قد وهو قول المالكية, ورواية عن احمد  رحمهم هللا, 
وكانت بنت سبعين أو نحو من ذلك لم يكن دم حيض, حيث ذهبوا الى   حكم باياسها

أن االياس له حدان: أعلى وأدنى, فأقله عندهم خمسون سنة, وأعاله سبعون, فإذا ما 
 . 61عا  بلغت السبعين فدمها غير حيض قط

المرأة    الثاني:  القول بأن  للشافعية  ورواية  الشيباني  الحسن  بن  محمد  قاله  ما  هو 
ا وعليه  العجوز  ألكثره,  حد  ال  إذ  حيض,  كان  الحيض  مدة  الدم  رأت  إذا  لكبيرة 

الدم فهو حيض, ولو كان بعد الستين, حيث جعلوه مقدرا   فالمرأة في أي سن رأت 
بيأس نساء عشيرتها من االبوين لتقاربهن في الطبع, فإذا ما بلغت السن الذي ينقطع  

اليأس, ولهم في المسألة ر  أي ثاني قالوا فيه أن المعتبر  فيه حيضهن فقد بلغت سن 
وستون,   اثنتان  وأقصاه  عنهن,  الخبر  يبلغ  ما  بحسب  النساء  لجميع  اليأس  سن  في 
عنه   ينتج  حيض,  االنقطاع  بعد  دم  من  رأته  فما  سنة,  خمسون  وقيل  ستون,  وقيل 

االعتداد باألشهر, وفساد نكاحها إذا أعتدت باألشهر, وتزوجت, ثم رأت الدم   نبطال
عندها يكون عندما تبلغ من السن ما ال يحيض مثلها فيه, فإذا ما بلغته,   ؛ فسن اليأس

 .62وانقطع دمها, حكم بإياسها 

وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة, وقيل عنه بأن عليه االعتماد وهو    الثالث:  القول
رأي أكثر المشايخ, والذي قالوا فيه أن ما تراه المرأة بعد سن الخامسة والخمسين,  
فهذا  فحيض,  خالصا  دما  كان  إذا  إال  المذهب,  في ظاهر  حيضا  يكون  ال  الدم  من 

ما ذكر في »النوادر« محمول    وبين بأن  مذهبالقول جمع قائله ووفق بين روايات ال
على ما إذا رأت دماً سائالً و )ذلك( حيض، وما وقع في بعض الكتب محمول على  
في   المشايخ  عامة  بأن  ذلك  وعلل  بحيض،  ليس  وذلك  يسيرة  مدة  بلة  رأت  إذا  ما 
  لى رواية »النوادر« ذهبوا الى أنه ال تقدير في حد اآليسة بالستين. وتفسير اآليسة ع

ة أن تبلغ من السن ما ال يحيض مثلها، فإذا بلغت هذا المبلغ وانقطع دمها  هذه الرواي 
ويظهر   الرواية  هذه  على  حيضاً  يكون  فال  دماً  ذلك  بعد  رأت  فإن  بإياسها.  يحكم 

 63كونها حيضاً في حق بطالن االعتداد باألشهر، وفي حق فساد األنكحة . 
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الراجح: و   الرأي  المسألة  في  الفقهاء  أقوال  بيان  للفترة  بعد  وتقديراتهم  تحددياتهم 
آيس بكونها  المرأة  على  يحكم  خاللها  من  والتي  اليه    ؛ العمرية  ذهب  ما  أن  أجد 

اصحاب القول األول الى أن السن الذي تدخل فيه المرأة هذه المرحلة ويحكم عليها 
بأن آيس هو الخمسين من عمرها, ويعزز ما ذهبوا اليه الدراسات والبحوث الطبية  

أن السن الذي يتوقف فيه الطمث بشكل دائم للمرأة, وبصورة طبيعية والذي  القائلة ب 
لدى   الخصوبة  انعدام  الى  يؤدي  مما  المبيض,  في  البويضات  نضوب  نتيجة  يكون 
المرأة, ويكون تشخيص هذا السن وتثبيته للمرأة بأنها قد بلغته بعد مضي سنة كاملة 

طبيا ومعروفة لدى أهل الطب,  ويرافقه العديد من االعراض والدالالت المشخصة  
وبالتالي يكون ما تراه امرأة  والتي من خالله يحكم على المرأة ببلوغها سن اليأس.

 بعد هذا السن هو ليس دم حيض . 

 

 

 اإلرضاعاألم على  إجبار: مسألة رابعال المبحث

 األول: تعريف بمفهوم الرضاع  المطلب

َضاعُ   : تعريف الرضاعة في اللغة:أوال َها    -  الر ِّ اءِّ َوفَْتحِّ : َمْصَدُر    -بَِّكْسرِّ الرَّ فِّي اللُّغَةِّ
أَْو   ثَْديََها  اْمتَصَّ  أَيِّ  َوَرَضاَعةً  َوَرَضاًعا  َرْضعًا  َواْلفَْتحِّ  بِّاْلَكْسرِّ  عَُها  يَْرضِّ هُ  أُمَّ َرَضَع 

ع  َوُمْرضِّ  َي ُمْرضِّ َب لََبَنهُ. َوأَْرَضعَْت َولََدَها فَهِّ يع    عَة ،َضْرَعَها َوَشرِّ  .  64َوُهَو َرضِّ

االصطالح:ثانيا  فِي  اُع  ض  ورد    :  الرَّ فقد  االصطالح  في  الرضاع  تعريف  عند  أما 
كانت مختلفة    وإنتعريف الفقهاء له عدة تعريفات والتي هي في حقيقتها وماهيتها ,

 من حيث الصياغة والمبنى إال أنها متفقة في المعنى, وتعريفاتهم كاآلتي: 

الحنف1 مص  ةي ـ  بأنه  الرضاع:  اآلدم   عي الرض  عرفوا  ثدي  وقت   ة ي من  في 
 65. ري والكث  لي القل تناوليمخصوص، والمص  

 : وصول لبن آدمي لمحل مظنة غذاء، وحصول لبن امرأة بأنه ةي عرفه المالكو ـ 2

 .66غذاء   كوني بوجور أو سعوط أو حقنة    رةي أو صغ تةيم وان

الشافعأما  ـ  3 معدة  فعرفوه  ةي عرفه  في  ما حصل  أو  امرأة  لبن  لحصول  اسم  هو   :
  67طفل أو دماغه. 

حول وذهب  ـ  4 دون  له  من  مص  بأنه:  كالسعوط    ني الحنابلة  ونحوه  شربه  أو  لبناً 
 .68  جبنيوالوجور وأكله بعد أن 
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ضاع بأنه:   ْن لََبنَِّها  ومما تقدم يمكن تعريف الرَّ اْسم  لُِّوُصول لََبنِّ اْمَرأَةٍ أَْو َما َحَصل مِّ
ْفٍل دون الحولين  .69  فِّي َجْوفِّ طِّ

   الثاني: الحكم التكليفي لإلرضاع المطلب

الغراء أولت عناية كبيرة بالمولود, وشرعت له جملة من االحكام, ومن هذه   الشريعة
ْعنَ   َواْلَوالَِّداتُ   لقوله تعالى:  االحكام التي خصته بها الرضاعة    َحْولَْينِّ   أَْواَلَدُهنَّ   يُْرضِّ

لَْينِّ  َضاَعةَ   يُتِّمَّ   أَنْ   أََرادَ   لَِّمنْ   َكامِّ ْزقُُهنَّ   لَهُ   اْلَمْولُودِّ   َوَعلَى  الرَّ ْسَوتُُهنَّ   رِّ   بِّاْلَمْعُروفِّ   َوكِّ

الفقهاء  ,70ا بين  دام في حاجة    في وجوبفال خالف  الصغير ما  الطفل  الى ارضاع 

ً في حق األم واجب ديانة حفا  فهو , وهو في سن الرضاع .  االرضاع  اةي على ح   ظا
 .71   أم مطلقة وانتهت عدتها  ع،ي الولد، سواء أكانت متزوجة بأبي الرض

 الثالث: المسألة التي ورد فيها تصحيح وترجيح الشيخ  المطلب

ِّ إِّالَّ  وردت المسألة في  بِّي  [: َولَْيَس َعلَى اأْلُم ِّ إِّْرَضاعُ الصَّ غَارِّ : َنفَقَةُ اأْلَْواَلدِّ الص ِّ ]فَْصل 
ُب َعلَْيَها، َوذََكَر اْلَخصَّافُ  إِّذَا تَعَيََّنْت، فََيجِّ

َبِّيهِّ َمال  أُْجبَِّرتِّ    72 ِّ َواَل ألِّ بِّي  إِّذَا لَْم يَُكْن لِّلصَّ
ْرَضاعِّ َوُهَو ا يحُ اأْلُمُّ َعلَى اإْلِّ َنََّها ذَاُت َيَساٍر فِّي اللََّبنِّ  لصَّحِّ ألِّ

73 . 

في هذه المسألة رجح الرأي الذي    الشيخ  األدلة التي استند اليها الشيخ في ترجيحه:
تجبر األم على ارضاع الصغير, وعلل ذلك بأن فاقة   بأن  رحمه هللا  قاله الخصاف 

الى هالك   يؤدي  استئجار مرضعة, مما  مقدرته على  الى عدم  يؤديان  وفقره  األب 
أبت  فإن  األم  الى  ارضاعه  في  يرجع  وبالتالي  ترضعه,  من  توجد  لم  إذا  الطفل 

حفاظا على حياته, وعلل ذلك بأنها ذات تمكن ويسار   اعهأجبرت قضاءا على إرض
 في ما خلقه هللا فيها من اللبن والذي هو غذاء للطفل. 

 الرابع: أقوال الفقهاء وآراؤهم في المسألة  المطلب

فقهاء اإلسالم على أن الرضاع الطفل واجب ما دام الطفل في حاجة للرضاعة    اتفق
ح على  حفاظاً   , الرضاع  سن  في  بأبي    اةي وهو  متزوجة  األم  أكانت  سواء  الولد، 

 أم مطلقة منه وانتهت عدتها.   ع،ي الرض

رجحه الشيخ وصححه في الصورة والقيد التي ذكرها مما ولد اإلجبار لألم على  وما
لصغير هو محل اتفاق بين الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية فتجبر األم  ارضاع ا

على الرضاع عندما ال يملك األب وال الصغير مال وأجرة المرضعة, وعلل الحنفية  
مذهبهم هذا بأن األب والرضيع ال يملكان أجرة المرضعة, واألم ذات يسار 

لهالك وجب عليها ارضاعه ؛ ن ابامتالكها لبن الرضاعة فحفاظا على الرضيع م
عُوا أَنْ  أََرْدتُمْ  َوإِّنْ : المالكية فاستدلوا لرأيهم بقوله تعالىأما   ُجَناحَ  فَاَل  أَْواَلَدُكمْ  تَْستَْرضِّ

   بِّاْلَمْعُروفِّ   آَتَْيتُمْ  َما َسلَّْمتُمْ  إِّذَا َعلَْيُكمْ 
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آية    74 لعموم  ارضاعه  وتجبر على  األم  للرضيع مرضعة ترضعه غير  يوجد  لم  فاذا 
الطفل   يتقبل  ال  عندما  لإلجبار  آخر  مسوغا  والشافعية  الحنابلة  وأضاف  الرضاع, 

 . 75الرضيع غير ثدي أمه  

 المبحث الخامس: 

 إكراه الحالف بعدم الخروج على الخروج مسألة

 األول: التعريف بمصطلحات المسألة  المطلب

 في اللغة أوال:الحلف 

َواْلَحلُِّف     : يُّ اْلعَْسَكرِّ هِّالٍَل  أَبُو  قَال  ؛  َوالن ِّيَّةِّ بِّاْلعَْزمِّ  اْلعَْقُد  َوأَْصلَُها  يُن:  اْليَمِّ لُغَةً  اْلَحلُِّف 
 ِّ بِّاّللَّ َحلََف  قُْلَت:  فَإِّذَا  َماٍض.  ع   قَاطِّ أَْي:  َحلِّيف   َسْيف   قَْولَِّك:  ْن  قََطَع مِّ قُْلَت:  فََكأَنََّك   ،

بِّ  ِّ؛ اْلُمَخاَصَمةَ  بَِّمْعنَى    اّللَّ اْلَحلِّفِّ  َن  مِّ أَْصلُهُ  ينِّ  اْليَمِّ بَِّمْعَنى  اْلَحلُِّف  ٍس:  فَارِّ اْبُن  َوقَال 
ينِّ  . َوذَلَِّك أَنَّ اإْلْنَساَن َيْلَزُمهُ الثََّباُت َعلَى اْلَيمِّ اْلُمالََزَمةِّ

76 . 

عبارة عن عقد قوي به عزم الحالف  عرفه الحنفية بأنه في االصطالح: الحلف  أما
 . 77على الفعل أوالترك. وسمي هذا العقد باليمين؛ ألن العزيمة تتقوى بها 

 . 78 يد حكم بذكر ُمعظم على وجه مخصوصفهو توك و 

ه  ؛َوفِّي    ـ اإلكراه لغة:2 َكارِّ لَهُ  ُهَو  أَْمٍر  َعلَى  َحَمْلتُهُ  أَْكَرْهتُهُ،  اْلعََربِّ:  لَِّسانِّ  فِّي  قَال 
األْْمرِّ   َعلَى  َوأَْكَرْهتُهُ  اْلقَْهُر،   : م ِّ َوبِّالضَّ اْلَمَشقَّةُ،   : )بِّاْلفَْتحِّ(  اْلَكْرهُ   "  : اْلُمنِّيرِّ ْصَباحِّ  اْلمِّ

َعلَ  ْجَباُر  قَْهًرا. يُ   ْيهِّ إِّْكَراًها: َحَمْلتُهُ  ْكَراهُ اإْلِّ قَال: فَعَْلتُهُ َكْرًها " بِّاْلفَْتحِّ " أَْي إكراها, فاإْلِّ
ًها  َيةِّ   و َوهِّ َوُهَو اْلَحْمُل َعلَى فِّْعلِّ الشَّْيءِّ َكارِّ دُّ الطََّواعِّ  .79ضِّ

 اإلكراه في االصطالح بتعريفات كثيرة، منها:  عرفاإلكراه في االصطالح:  أما

لفعل يفعله المرء بغيره فينتفي به رضاه او يفسد به اختياره اسم    :الحنفية بانه  هعرف
 .80من غير ان تنعدم به األهليه في حق المكَره او يسقط عنه 

لدى   بأنه:    المالكيةوهو  بالضرب فعرفوه  والتهديد  بالقتل  التهديد  او  الضرب 
 .81  والتخويف

بأنه:  الحنابلة    أما  كالضرب  فعرفوه  العذاب  من  بشيء  والعصر النيل  والخنق 
 .82  س والغط في الماء مع الوعيدوالحب
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المكره قادر على اإلكراه بعاجل من أنواع العقاب, يؤثر    وعرفه الشافعية بأنه: تهديد
إذا  يفعل به ما هدد به  العاقل ألجله اإلقدام على ما أكره عليه وغلب على ظنه أن 

 83. امتنع مما أكره عليه

و اختياره  يمكن  الذي  البخاري,  والتعريف  العزيز  عبد  اإلمام  تعريف  هو  ترجيحه 
على   الحامل  يقدر  بتخويف  عنه  يمتنع  أمر  على  الغير  »حمل  اإلكراه:  أن  وهو 

  .84إيقاعه, ويصير الغير خائفًا به فائت الرضا بالمباشرة«

يكون    وهو  بأن  ملجئ:  وغير  العضو،  أو  النفس  بفوت  يكون  بأن  ملجئ:  قسمان: 
والثا للرضا مفقد لالختيار،  قيد أو ضرب، واألول معدم  أو  للرضا بحبس  ني معدم 

 .85غير مفقد لالختيار 

 

 : الشروط التي يتحقق بها اإلكراه وما يحصل به الثاني المطلب

إيثار الشيء واستحسانه  .  راه بأنه:  تعريف الرضا الذي من خالله ينتفى االك   يمكن
هو ارتياح النفس  فالرضا    .  وعرفه الجمهور بأنه قصد الفعل دون أن يشوبه إكراه

إلى فعل الشيء والرغبة فيه، أما االختيار فيعني التمكن من ترجيح فعل الشيء أو 
 .86تركه  

إذا أقدم على فعل من تلقاء نفسه فإنه يتمتع بصفتين، صفة االختيار وصفة    فالمكلف
المُ  وأما  من  ل  ففاقدستكره  الرضا.  متمكًنا  دام  فما  االختيار،  يفقد  ولم  الرضا  صفة 

متناع عن الفعل ولو أنه سيلحقه من جراء هذا االمتناع ضرر عظيم فهو مختار،  اال
إال وقد ر الفعل  يقدم على  لم  وقد كان في    جحه ألنه  للضرر،  اجتناًبا  االمتناع  على 

 إمكانه أن يمتنع ويتلقى الضرر، وعلى هذا فكل راٍض مختار وال عكس. 

واالخ  الرضا  بين  يفرقون  منجيتهم  ضمن  في  بقية  87تيار والحنفية  وأما   المذاهب، 
 فالرضا واالختيار عندهم متالزمان، فال يكون اختيار من غير رضا  .

في اإلكراه ليكون معتبًرا ومؤثًرا فيما يقدم عليه المكلف من أقوال أو أفعال    ويشترط 
 أو تروك، الشروط اآلتية:

ه قادًرا على إيقاع ما هدد به، وإال كان هذياًنا 1 وضرًبا من اللغو    ـ أن يكون المكرِّ
أبا حنيفة إليه، ولعل هذا ما جعل  يلتفت  الحنابلة  الذي ال  يشترط في    , ورواية عن 

 ، ألن غيره ال يتمكن من تحقيق ما هدد به.  تحقيق اإلكراه أن يكون من السلطان

أن   يمكن  بالغير  الضرر  إلحاق  ألن  وغيره،  السلطان  من  يقع  اإلكراه  أن  والواقع 
 . 88إما بوالية أو تغلب أو فرط هجوم، وهو رأي الجمهور  يحصل من كل متسلط،
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ه سينفذ تهديده إن لم يفعل ما أكره    -  2 أن يعلم الُمستَكَره أو يغلب على ظنه أن الُمكرِّ
أو   مقاومة  أو  بهروب  إما  به  هدد  مما  التخلص  أو  الدفع  عاجًزا عن  ويكون  عليه، 

 .89استغاثة 

أو يحدث ضرًرا كبيًرا يشق على المستَكَره  أن يقع اإلكراه بما يسبب الهالك،    -  3
بقتل أو قطع عضو أو ضرب شديد أو حبس وقيد مديدين، وهو   تحمله، كأن يهدد 

 .90اإلكراه الملجئ 

بتنفيذه في الحال، فإن كان بشيء    -  4 يهدد  أن يكون اإلكراه عاجالً غير آجل بأن 
ألن   إكراًها،  يعتبر  فال  حال ٍ  وال  فوري  به،  غير  هدد  مما  التخلص  مظنة  التأجيل 

كان   فإن  اإلكراه،  مصدر  هي  تكن  لم  إذا  العامة  بالسلطات  االحتماء  أو  باالستغاثة 
إيج  فيه من  يتمكن  ابن حجر:    ادالزمن قصيًرا ال  يقول  إكراًها.  مخرج يكون حينئذ 

قريًبا  »فلو قال إن لم تفعل كذا ضربتك غًدا ال يعد مكرًها، ويستثنى ما إذا ذكر زمًنا  
 . 91جدًّا أو جرت العادة بأنه ال يخلف« 

الُمستَكره  -  5 يخالف  أكره    أال  بزيادة على ما  أو  أكره عليه،  ما  بفعل غير  ه  المكرِّ
عليه، فمن أكره على طالق امرأته طلقة واحدة رجعية فطلقها ثالثًا، أو أكره على 
ألن   معتبًرا،  إكراهه  يكون  فال  ينزل،  حتى  فيتمادى  ينزع  أن  وأمكنه  فأولج  الزنا 

اخ تدل على  أكره عليه  ما  بفعل غير  أو  بالزيادة  تنم عن  المخالفة  إنما  وهي  تياره، 
تهاون وعدم اكتراث بالمحظورات، فيسأل عنها الفاعل ألنها تجاوزت حدود ما أكره 
عليه. أما المخالفة بالنقصان فيكون معها مكرًها، ألنه يحتمل أن يقصد التضييق في  

 . 92فعل المحرم ما أمكن 

قال    -  6 فلو  به،  المهدد  الخالص من  به  المكره  فعل  يترتب على  إنسان آلخر:  أن 
اقتل نفسك وإال قتلتك، ال يعد إكراًها عند جمهور العلماء، ألنه ال يترتب على قتل  

 .93النفس الخالص مما هدد به، فال يصح له حينئذ أن يقدم على ما أكره عليه

التبعية    -  7 ألن  معتبر،  بإكراه  فليس  بحق  كان  فإن  بحق،  اإلكراه  يكون  أال 
متوجه تكون  حينئذ  الدائن  والمسؤولية  أَكره  لو  كما  وذلك  المستكره،  إلى  بكاملها  ة 

المدين على بيع ماله لقضاء الدين الواجب، أو أكره الحاكم الممتنع من الزكاة على  
أر بيع  على  المالك  إكراه  أو  ذلك.    ضهاألداء،  ونحو  العام،  الطريق  لتوسيع  للدولة 

ه، وقد ذكر ابن  فكل ما يجب على الشخص في حال الطواعية فإنه يصح مع اإلكرا
الفقهاءالعرب  بين  اتفاق  محل  هذا  أن  إجباًرا،    واإلكراه  .ي  الفقهاء  يسميه  بحق 

ويفرقون بينه وبين مطلق اإلكراه بأن اإلجبار ال يكون إال ممن له والية شرعية في  
أمر يجب أداؤه على المجبر شرًعا، أما اإلكراه فإنه يكون من كل ذي قوة على تنفيذ  

 .94 ًعاقتل أو ضرب مؤلم، إللزام غيره بفعل ما ال يجوز فعله شرما توعد به من 
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إلى جملة ما    هذا، حقيقتها  الفقهاء، وهي ترجع في  ثمة شروًطا أخرى ذكرها  وإن 
 ذكرت . 

 يحصل به اإلكراه ما

 في تعريف اإلكراه أن له حالتين:  تبين

 االختيار.حالة انتفاء الرضا واالختيار، أو باألحرى فساد  -1

 حالة انعدام الرضا وبقاء االختيار.  -2

الحالة األولى فتسمى اإلكراه الملجئ أو الكامل، وهو الذي ال يبقى للشخص معه    أما
قدرة وال اختيار، كأن يُهدد بما يلحق به ضرًرا في نفسه أو عضو من أعضائه، أو  

متوال   شديد  بضرب  أو  بقطع عضو  بالتخويف  أو  بالقتل  مثاًل  أن يهدد  منه  يخاف 
أنه ال يعدم االختيار ولكن يفسده، ألن المستكره ليس له إال    وحكمه  يؤدي إلى ذلك.

به، فاختياره   اختيار واحد هو فعل ما أكره عليه، لعدم إطاقته الصبر على ما هدد 
في  قصده  كان  عليه  أكره  ما  مباشرة  إلى  اضطر  فإذا  ه،  المكرِّ اختيار  على  مبني 

ه وإن   احقيقة، فيصير االختيار فاسدً المباشرة دفع اإلكراه   النبنائه على اختيار المكرِّ
 .95لم ينعدم أصالً  

في الحالة الثانية، فاإلكراه غير ملجئ ويسمى اإلكراه الناقص، وهو ما ال يكون   وأما
التهديد فيه مؤدًيا إلى إتالف النفس أو العضو، كالتهديد بالقيد أو الحبس أو الضرب  

يخا ال  الذي  اإلكراه اليسير  من  النوع  وهذا  المال.  بعض  بإتالف  أو  التلف  منه  ف 
ألن المستكره ليس مضطًرا إلى مباشرة ما أكره    يار،معدم للرضا غير مفسد لالخت 

 عليه، لتمكنه من الصبر على ما هدد به . 

بعض الحنفية بهذا النوع استحساًنا ال قياًسا ما كان التهديد فيه بإلحاق األذى    وألحق
ول كاألب واألم، أو الفروع أو األقارب واألرحام، فهو نوع من اإلكراه،  بأحد األص 
ه يلحقه الهم والحزن مثل ما يلحق به حبس نفسه أو أكثر، خصوًصا إذا  كرَ ستَ ألن المُ 

 . 96أو األوالد  الوالدينكان التهديد متوجًها إلى 

ا   وقد للمستكره من  الملجئ ما ال مندوحة  الفقهاء من اإلكراه  فيه،  عد بعض  لوقوع 
إبهامه   قسًرا ووضع  يده  أخذت  أو  ليقتله،  شاهق على شخص  ألقي من  كمن  وذلك 
للمصادقة على عقد من العقود، أو حمل إكراًها وأدخل في مكان حلف عن االمتناع  
مما   ذلك  ونحو  االمتناع،  على  قدرة  بها من غير  زني  ثم  أضجعت  أو  دخوله،  من 

ولو   تماًما  المكلف  اختيار  فيه  العضو. وقد ذكر بعض  ينتفي  إتالف  أو  القتل  بقبول 
أهل العلم أن هذا النوع ال يسمى إكراًها، ألن الفعل خارج عن قدرة المستكره، فهو  

ه كاآللة المحضة في يد المكرِّ
97 . 
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ذلك   ويحصل أن  إال  بجميعها،  يتحقق  اإلكراه  األنواع، ألن معنى  بكل هذه  اإلكراه 
ون ملجئًا في حق بعضهم قد ال يكون كذلك في يختلف باختالف أحوال الناس، فما يك

حق البعض اآلخر، وذلك تبعًا للقوة أو الضعف، فالمعول عليه هو تحقق الضرورة 
 من خوف تلف النفس أو العضو وال معنى لصورة اإلكراه.

الزيلعي مبيًنا مقياس ما يقع به اإلكراه: »... وقدر ما يكون من الحبس إكراًها    يقول
به اال البين، ومن الضرب ما يجد منه األلم الشديد، وليس في ذلك  ما يجيء  غتمام 

المقادير بالرأي ممتنع، بل يكون ذلك   حد ال يزاد عليه وال ينقص منه، ألن نصب 
 .98باختالف أحوال الناس«   ختلفمفوًضا إلى رأي اإلمام، ألنه ي 

ملجئًا  فإذا اإلكراه  كان   كان  وإذا  ضرورة،  المكلف  فيها  يقع  التي  الحالة  سميت 
اإلكراه غير ملجئ سميت الحالة التي يقع فيها المستكره حاجة، والحاجة تنزل منزلة 

 الضرورة من حيث الترخص، ألنها من مقدماتها فإذا اشتدت صارت ضرورة. 

 

 المطلب الرابع: المسألة التي ورد فيها تصحيح وترجيح الشيخ 

ُ  -أَْخَرَجهُ ُمْكَرًها اَل َيْحَنُث( َوَعْن أَبِّي يُوُسَف  )َوإِّنْ   َمهُ ّللاَّ أَنَّهُ اَل َيْحَنُث، َوُهَو   -َرحِّ
ٍل   َنَّهُ لَْيَس بَِّداخِّ يُح ألِّ  .99الصَّحِّ

ترجيح قول أبي يوسف ـ رحمه هللا ـ في أن الُمكَره على   ياللالشيخ رحمه هللا ذهب  ف
 الخروج ال يحنث في يمينه. 

 األدلة التي استند اليها الشيخ في ترجيحه: 

بأنه مخرج    يتلخص و وأما الدليل على ما رجحه الشيخ فإني لم أجد إال تعليال لرأيه   
الى  قد أضيف  والفعل  الفعل  تنعقد على  فاليمين  يمينه,  بخارج فال يحنث في  وليس 

 ه فال يحنث فيه. ستكرِّ اإلكراه وأمر المُ 

 

 

 هاء وآراؤهم في المسألة الخامس: أقوال الفق المطلب

 أنهم ذهبوا فيها الى قولين:  نجدتبع آراء الفقهاء في هذه المسألة ت عند

رأي أبو يوسف ومحمد في قول  ما صححه صاحب الكتاب وهو  وهو    األول:  القول
و  الحنفية,  من  من  له  والرواية  الجمهور  الشافعية,  عند  الصحيح  وهو  المالكية, 
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المعتمدة عند الحنابلة؛ بأن المكره على الخروج ال يحنث في يمينه واستدلوا على ما  
 :   100ذهبوا اليه في رأيهم على ما يلي 

:    أـ اآلية  هذه  تفسيره  القران عند  الجامع ألحكام  تفسير  قول هللا  "يقول صاحب  إن 
عليكم )وليس  وتعالى:  وليس  تبارك  أي  أخطأتم( مجمل  فيما  في  جناح  عليكم    جناح 

أخطأتم وكانت فتيا عطاء وكثير من العلماء. على هذا إذا حلف رجل أال يفارق    ءشي
غريمه حتى يستوفي منه حقه فأخذ منه ما يرى أنه جيد من دنانير فوجدها زيوفا أنه  
ال شي عليه. وكذلك عنده إذا حلف أال يسلم على فالن فسلم عليه وهو ال يعرفه أنه ال  
 يحنث ألنه لم يتعمد ذلك" 101....أهـ                                 

ِّ َصلَّى هللاُ َعلَْيهِّ    ب قَاَل: قَاَل َرُسوُل ّللاَّ  ،ِّ ي  فَارِّ اْلغِّ أَبِّي ذَر ٍ  ـ واستدلوا أيضا بما رواه 
 . َعلَْيهِّ«   ُهوا  اْستُْكرِّ َوَما  َوالن ِّْسَياَن،  اْلَخَطأَ،  تِّي  أُمَّ َعْن  تََجاَوَز  قَْد   َ ّللاَّ »إِّنَّ    َوَسلََّم: 
عليه((   استكرهوا  ))وما  وسلم  عليه  هللا  صلى  قوله  عند  وقفوا  الحديث  فشراح 
ال   المكره  اليمين  أن صاحب  اليه  ذهبوا  ما  فمن ضمن  معناه  تبيان  في  واستفاضوا 

 .102  نه غير قاصد للمخالفة، فلم يحنثيحنث بيمينه نتيجة اإلكراه , وأل

القا  ج الرأي  اعتماد   ) بينوا وعللوا )رحمهم هللا  المكره ال  ـ  اليمين  بأن صاحب  ئل 
يحنث عند اكراهه فهذا صاحب كتاب الهداية من الحنفية قال: " ولو أخرجه مكرها 
لم يحنث " ألن الفعل لم ينتقل إليه لعدم األمر " ولو حمله برضاه ال بأمره ال يحنث  

با الرضا "  ألمر" في الصحيح ألن االنتقال  بمجرد  ...اهـ   , وأكد صاحب   103ال 
, الع إْنَسان  لَهُ  َيْحمِّ أَْن  ُصوَرتُهُ  ُمْكَرًها(  أَْخَرَجهُ  )َولَْو  َوقَْولُهُ   "  : بقوله  السبب  ناية 

ْنهُ اْلفِّْعُل اَل َحقِّيقَةً َواَل ُحْكًما "  يَنئٍِّذ لَْم يُوَجْد مِّ َنَّهُ حِّ َجهُ ُمْكَرًها, لم يحنث؛ ألِّ فَيُْخرِّ
104   ...

ينِّ  اهـ  ؛ وأيضا بين االمام مالك رحمه هللا  السبب في ذلك بقوله: " َواْلُمْكَرهُ َعلَى اْليَمِّ
َغْيرِّ   ْن  مِّ اْنعَقََدْت  إْن  ْنَث  اْلحِّ َويَْرفَُع  ينِّ  اْليَمِّ قَاَد  اْنعِّ يَْرفَُع  ْكَراهُ  فاإْلِّ بَِّشْيٍء.  ينُهُ  يَمِّ لَْيَس 

ْنثِّ  اْلحِّ َعلَى  هَ  أُْكرِّ ثُمَّ  هـ "إْكَراٍه  العمد  105...ا  شرح  في  العُدة  ويقول صاحب   ,  " ة: 
 .106وألن فعل المكره ال ينسب إليه فلم تجب عليه كفارة كما لو لم يفعله" ...أهـ 

وقال أصحابه وهم سعيد بن جبير ومجاهد وقتادة وَربِّيعَة وأبو حنيفة,    الثاني:  القول
وقول للشافعي ورواية عن أحمد, بأنه يحنث، وعللوا السبب في ذلك ألنه فعله وهو  

 . 107مختار فيحنث في يمينه ألختياره الخروج 

 الترجيح:  

رجحان ما ذهب  ن آلراء الفقهاء رحمهم هللا, فقد تبين لي  مما تقدم في المسألة من بيا
ذهبوا   الذين  األول  القول  أصحاب  في   إلىاليه  يحنث  ال  الخروج  على  المكره    أن 

األدلة النقلية والعقلية التي استندوا اليها وساقوها عند بيانهم للمسألة,   لقوة  يمينه وذلك
ولكون األحكام الشرعية جعلت اإلكراه من األمور التي تحول دون تطبيق األحكام  
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على من وقع عليه اإلكراه, وهذا األمر يؤدي إلى تخفيف على المكلفين وعدم الحاق 
ه.   األذى أو العنت بهم نتيجة تنفيذ ما الزمهم به الُمكرِّ

                                                

 الهوامش 
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القناع، ج  ـ ينظر:    41 العليل، ج  2355، ص  7كشاف  النيل وشفاء  الجليل،  5، ص  6، وكتاب  ، وشرح منح 

 . 207، ص 3. وحاشيتا قليوبي وعميرة، ج105، ص  9، والبيان، ج2، ص 2ج
شرح , و5  –  4/    8، واإلنصاف  123/    3، ومغني المحتاج  260/    2الدر المختار ورد المحتار  ـ ينظر:    42

، والدر المختار   403/    3، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل  21/   2، والفواكه الدواني  165/   3الخرشي  
المحتار   قيم  260/    2ورد  المحتاج  القنَاع  5،  4/    8، واإلنصاف  123/    3، ومغني  ،  6،  5/    5، وكشاف 

 . 445/  6والمغني 
 . 409/   2والمنثور للزركشي ، 110، 109مجلة األحكام العدلية م ـ ينظر:  43
، واألشباه والنظائر  163/   2، وبداية المجتهد 100/  4، حاشية ابن عابدين 305/  5بدائع الصنائع ـ ينظر:  44

 . 31، وروضة الناظرين ص310للسيوطي ص 
صداقا  ذهب الفقهاء إلى أن الزوجة يجب لها مهر المثل في أحوال منها: إذا دخل بها الزوج ولم يفرض لها  ـ    45

في  الفقهاء  واختلف  الزوجة,  أمثال  في  به  يرغب  الذي  القدر  بأنه   ويعرف  المثل  مهر  بالدخول  لها  يتقرر  فإنه 

المعتبر في مهر المثل من قريبات الزوجة, فذهب الحنفية وأحمد في رواية  المقدار والقدر المعتبر في مهر المثل  

ها وبنات أعمامها لقول ابن مسعود رضي هللا عنه: لها مهر  عنه إلى أن مهر مثل الزوجة يعتبر بأخواتها وعمات

مثل نسائها ال وكس فيه وال شطط وهن أقارب األب؛ وألن اإلنسان من جنس قوم أبيه وقيمة الشيء إنما تعرف  

ا  بأن  بالنظر في قيمة جنسه؛ وال يعتبر مهر مثلها بأمها وخالتها إذا لم تكونا من قبيلتها؛ فإن كانت األم من قوم أبيه

 كانت بنت عمه فحينئذ يعتبر بمهرها لما أنها من قوم أبيها. 
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وأضاف الحنفية: يعتبر في مهر المثل أن تتساوى المرأتان في السن والجمال والعقل والدين والبلد والعصر ألن 

ارة والثيوبة. مهر المثل يختلف باختَّلف الدار والعصر؛ قالوا: ويعتبر التساوي أيضا في البكارة ألنه يختلف بالبك

تتساويا جماال وماال   بالمهر حتى  االعتبار  يثبت صحة  المذكورة ال  القرابة  تحقق  الهمام: بمجرد  بن  الكمال  قال 

لكن   أبيها  قوم  من  كانت  فلو  أيضا،  العلم  وفي  ولد  وعدم  خلق  وكمال  وأدبا  وبكارة  ودينا  وعقَّل  وعصرا  وبلدا 

بمهرها أل يعتبر  زمانهما ال  أو  مكانهما  فلو  اختلف  في غَّلئه ورخصه  المهر  في  أهلهما  عادة  تختلف  البلدين  ن 

 زوجت في غير البلد الذي زوج فيه أقاربها ال يعتبر بمهورهن 

وقيل: ال يعتبر الجمال في بيت الحسب والشرف بل في أوساط الناس؛ قال ابن الهمام في تعليقه على هذا القول:  

 وهذا جيد.

بأن يكون زوج هذه كأزواج أمثالها من نسائها في المال والحسب وعدمهما؛ فإن لم وقالوا يعتبر حال الزوج أيضا  

تكن واحدة من قوم األب بهذه الصفات فأجنبية موصوفة بذلك؛ وفي الخَّلصة: ينظر في قبيلة أخرى مثل قبيلة  

القول ع الهمام: ويجب حمل هذا  بن  الكمال  قال  باألجنبيات؛  يعتبر  أبي حنيفة ال  لها أبيها., وعن  إذا كان  لى ما 

 أقارب وإال امتنع القضاء بمهر المثل  .

وقال المالكية: األصل في مهر المثل اعتبار أربع صفات: الدين والجمال والحسب والمال؛ ومن شرط التساوي: 

شبابها   يعتبر  محمد:  كتاب  وفي  إليه؛  فيصار  المهر  تعيين  في  مستمرة  عادة  لهم  تكون  أن  إال  والبَّلد،  األزمنة 

الناس فيها؛ وينظرفي الزوج فإن زوجوه إرادة صلته ومقاربته خفف عنه؛ وإن كان وج مالها في زمنها ورغبة 

 على غير ذلك كمل لها صداق المثل  .

وقال الشافعية: يراعى في مهر المثل أقرب من تنسب من نساء العصبة، وأقربهن أخت ألبوين ثم ألب ثم بنات أخ  

ألبوين عمات  ثم  ألب  ثم  مهرها   ألبوين  فيعتبر  مهرهن  جهل  أو  ينكحن  لم  أو  العصبة  نساء  فقد  فإن  ألب؛  ثم 

المرغبة كسن وعقل  المشاركة في الصفات  تقدم  فالقربى كجدات وخاالت؛ ويعتبر مع ما  القربى  تقدم  بأرحامها 

ت  ويسار وبكارة وثيوبة وفصاحة وما اختلف به غرض كالعلم والشرف ألن المهور تختلف باختَّلف هذه الصفا

ومتى اختصت بفضل أو نقص ليس في النسوة المعتبرات مثله؛ زيد أو نقص بقدر ما يليق به. ويعتبر غالب عادة  

خفضن  ولو  الرغبات  وفترة  النسب  في  دخل  لنقص  يكون  أن  إال  موافقتها  يجب  لم  واحدة  سامحت  فلو  النساء 

 للعشيرة دون غيرهم أو عكسه اعتبر ذلك.

ر مهر المثل بمن يساوي الزوجة من جميع أقاربها من جهة أبيها وأمها كأختها وعمتها  وذهب الحنابلة إلى أنه يعتب

وبنت أخيها وبنت عمها وأمها وخالتها وغيرهن القربى فالقربى لحديث ابن مسعود رضي هللا عنه لها مثل مهر  

 نسائها وألن مطلق القرابة له أثر في الجملة  . 

وال والجمال  المال  في  التساوي  ما  ويعتبر  وكل  نسبها  وصراحة  والبلد  الثيوبة  أو  والبكارة  والسن  واألدب  عقل 

يختلف ألجله المهر؛ ألن مهر المثل بدل متلف فاعتبرت الصفات المقصودة فيه؛ فإن لم يكن في نسائها إال دونها  

لفضيلة؛ وإن لم  زيدت بقدر فضيلتها القربى فالقربى؛ ألن زيادة فضيلتها تقتضي زيادة مهرها فتقدر الزيادة بقدر ا

يترتب   أن  المهر فوجب  تنقيص  في  أثرا  له  العيب؛ وألن  كأرش  بقدر نقصها  نقصت  فوقها  إال  في نسائها  يوجد 

 بحسبه.

الهندية  ينظر:   وشروحها  1/303الفتاوى  والهداية  والمغني    471ـ470/ 2،  بوالق،  المحتاج  6/723ط  ومغني 

الطالبين  3/229,232,233 ال7/286وروضة  الجواهر  الفقهية ص    2/115ثمينة  عقد  كفاية و,  207والقوانين 

  3/82شرح منتهى اإلرادات  , و  365األشباه والنظائر للسيوطي صو.50ـ    49/ 2الطالب الرباني شرح الرسالة  

 . 471/ 2فتح القدير و,160ـ   5/159كشاف القناعو
 . 3/108ـ  ينظر: االختيار:  46
 ـ المصدر السابق.  47
مطالب أولي , و 68/ 5األم و , 2/234, والمدونة 2/332,وحاشية ابن عابدين  325/ 1الفتاوى الهندية ـ ينظر:  48

, والمبدع في 2/150, والمطلع على دقائق زاد المستقنع 288ـ   268/ 7وروضة الطالبين  ـ  5/224النهى 
 . 6/227شرح المقنع 

  , و3/391, وسنن الترمذي,  2131ى/ سنن أبي داوود/ باب الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلـينظر :   49

 .   3/16,السنن الصغير للبيهقي
،  317 -  241 - 240/   2، والدسوقي 351 - 350/  2، وابن عابدين 335/  2بدائع الصنائع ـ ينظر:  50

، ومنتهى 9/  3، والمنثور 220/  6، ونهاية المحتاج 63، 36/  2، والمهذب 285/   1وجواهر اإلكليل 
 . 200/   2، ونيل المآرب 727/   6، والمغني 83/   3اإلرادات 
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 . 3/197, وفتح القدير  202/ 4ـ ينظر: المبسوط للسرخسي  51
آبادي  للفيروز القاموس المحيط , 260-6/259,  1/190لسان العرب البن منظور  ـ ينظر:  52

 .  238/ 1جمهرة اللغة ألبي بكر األزدي و،1/582
 . 5/240ابن عابدين   , و2/309, والدر المختار 239/ 1المحيط البرهاني: ـ ينظر:  53
 . 273/  2، والشرح الكبير 204/  4الزرقاني على خليل في أبواب العدة ـ ينظر:  54
، مغني المحتاج 1/91، اإلقناع للشربيني 1/81، فتح الجواد  2/79، كفاية األخيار 372/ 8الروضة ـ ينظر:  55

3/388 . 
 . 1/460المغنيـ ينظر:  56
 . 35، و التعريفات ص 1/16دستور العلماء  ـ ينظر:  57
 ـ ينظر: قاموس المورد البعلبكي. 58
هو محمد بن مقاتل، الرازي، قاضي الري، من أصحاب محمد بن الحسن عاش    :محمد بن مقاتل الرازيـ    59

طبقة سليمان بن شعيب وعلي بن معبد، روى عن أبي المطيع، قال الذهبي: وحدث    منوفي : مرو, بغداد, مكة  
 " عليه  والمدعى  )المدعي  تصانيفه:  من  وكيع وطبقته.  توفي  عن  المضية  ينظر:.  هـ 242,    , 2/134]الجواهر 

 [ . 1457وكشف الظنون  , 45/ 12، ومعجم المؤلفين 201فوائد البهية ص وال
 . 3/173ـ ينظر االختيار  60
 . 1/460المغني , و2/273,  والشرح الكبير 204/ 4ينظر: الزرقاني على خليل في أبواب العدة ـ  61
 . 445/  4, والجمل على شرح المنهج 3/43شرح المنهاج للمحلي بحاشية القليوبي ينظر:  62
 . 460/ 1, والمغني: 4/45,  وفتح القدير  2/606ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين  ـ  63
 .722ص: , ،القاموس المحيط8/126لسان العرب و، 2/400مقاييس اللغة البن فارس ـ ينظر:  64
 .   256  /5ة، يشرح الهدا ةيالبناـ ينظر:  65
 .4/575,  ليخل خيفي شرح مختصر الش ليمواهب الجلـ ينظر:  66
 . 3/543مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،ـ ينظر:  67
 . 5/446,كشاف القناع عن متن اإلقناعـ ينظر:  68
، والعناية شرح الهداية   2/181، وتبيين الحقائق للزيلعي 614ينظر:الروض المربع للبهوتي ,ص: ـ  69

 . 283/ 8، وتحفة المحتاج للهيتمي , 4/371,، منح الجليل شرح مختصر خليل لعليش 3/438للبابرتي 
 . 233ـ سورة البقرة: اآلية  70
 . 4/498ـ ينظر: رد المختار على الدر المختار  71
العالمة ، شيخ الحنفية أبو بكر ، أحمد بن عمرو بن مهير الشيباني ، الفقيه الحنفي المحدث .حدث عن :  ـ هو    72

 ، وأبي نعيم ، ، وخلق كثير .ذكره ابن النجار في " تاريخه " .وهب بن جرير ، وأبي عامر العقدي ، والواقدي 
وقال محمد بن إسحاق النديم كان فاضال صالحا ، فارضا حاسبا ، عالما بالرأي ، مقدما عند المهتدي باهلل ، حتى  

فلما قتل  قال الناس : هو ذا يحيي دولة أحمد بن أبي دواد . ويقدم الجهمية .صنف للمهتدي كتاب : " الخراج " ،  
صنف كتاب : " الحيل " وكتاب : " الشروط الكبير " ، والمهتدي ، نهبت دار الخصاف ، وذهبت بعض كتبه .

ثم اختصره ، و " الرضاع " و " أدب القاضي " ، و " العصير وأحكامه " ، و " أحكام الوقوف " ، و " ذرع 
رحمه هللا . وقل ما روى ، وكان  -كل من صنعته الكعبة والمسجد والقبر " .ويذكر عنه زهد وورع ، وأنه كان يأ

, وتاج التراجم في  13/124ينظر: سير اعالم النبالء  قد قارب الثمانين .مات ببغداد سنة إحدى وستين ومائتين .
 .  356 /1طبقات الحنفية 

 . 4/10ـ ينظر االختيار  73
 . 233ـ سورة البقرة : اآلية   74
ينظر:    75 البن  ـ  القرآن  للجصاص:  4/  1828،  206  -  1/  204العربي:  أحكام  القرآن  أحكام   ،403  /1  

، فتح القدير:  1/ 283ومابعدها، تفسير القرآن البن كثير:    2/ 929ومابعدها، الدر المختار وحاشية ابن عابدين: 
المغني:  3/  345 البدائع:  7/  627،  ص  4/  40،  الفقهية:  القوانين  المجتهد:  222،  بداية  الشرح 2/  56،   ،

 . 3/ 449، مغني المحتاج: 2/  754لصغير: ا
 . 2/681المصباح المنير للفيومي و ،14/40، و297/ 3,البن منظور  لسان العربـ ينظر:  76
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ينظر:    77 للسرخسي:  ـ  القدير:  126ص  8المبسوط  فتح  للزيلعي:  2ص    4،  الحقائق  تبيين    106ص  3، 

، الفتاوى الهندية: 320ص   4مغني المحتاج:    ومابعدها،  48ص    3ومابعدها، الدر المختار بهامش رد المحتار:  
 . 48ص  2
اوي   اإلقناعو(،  470للبَْعلي ص:    المطلع على ألفاظ المقنعو(،  11/3روضة الطالبين للنووي )ـ ينظر:    78 للَحجَّ

 . 4/397, للَحطَّاب  مواهب الجليلو، 329)/
ص   79 الصحاح  مختار  ينظر:  المنير  568ـ  والمصباح  القامو2/531,  وترتيب  المحيط  ,  ولسان  4/44س   ,

 . 534/ 13العرب 
 . 23/38ـ  ينظر المبسوط للسرخسي,  80
 .3/209ـ ينظر: المدونة الكبرى  81
 . 8/208ـ ينظر: المغني,  82
 . 282/ 3أسنى المطالب وحاشية الشهاب الرملي ـ ينظر:  83
 . 384/  4كشف األسرار على أصول البزدوي   ـ ينظر: 84
، درر الحكام: 5/ 181ومابعدها، تبيين الحقائق:  7/ 292تكملة فتح القدير:  ، 7/ 175البدائع: ـ ينظر:  85

  185ومابعدها، الوسيط في أصول الفقه اإلسالمي ص  5/  88ومابعدها، الدر المختار ورد المحتار:  2/ 269
 ومابعدها،. 2/ 546ومابعدها، الشرح الصغير: 

وحاشية الرهاوي   ,507/ 4بدين على الدر المختار وحاشية ابن عا 2/195التلويح على التوضيح  ـ ينظر:  86

، ومواهب   5/9شرح الخرشي على مختصر خليل و ,  2/290، وتيسير التحرير 298على شرح المنار ص 
 . 2/5، وكشاف القناع للبهوتي  2/156وحاشية عميرة على شرح المحلي على المنهاج  5/9الجليل للحطاب 

  ,و7/179وبدائع الصنائع ,   992المنار البن ملك وحواشيه ص  وشرح , 1503/ 4كشف األسرار ـ ينظر:  87

 (. 259/ 2التقرير والتحبير )
حاشية ابن عابدين  ,  .204مجمع الضمانات ص  , و.109/  5، حاشية ابن عابدين  40/  24المسبوط  ـ ينظر:    88

 . 7/120, والمغني 40/  24المبسوط , و230األشباه والنظائر للسيوطي ص ,و112/ 5
 . 102/  1حاشية العطار على جمع الجوامع  ـ ينظر: 89
، المغني البن 209، األشباه والنظائر للسيوطي ص  385/  4كشف األسرار على أصول البزدوي  ـ ينظر:    90

 . 368/ 2، حاشية الدسوقي  120/ 7قدامة  
ينظر:    91 للسيوطي ص  39/  24المبسوط  ـ  والنظائر  األشباه  قدامة  209،  البن  المغني  حاشية  ،  120/  7، 

 . 212/ 2، حاشية منح الجليل 72/  2العدوي 
ينظر:    92 الصنائع  ـ  القدير    190،  176/  7بدائع  فتح  الدسوقي    165/  8شرح  بعدها، حاشية  ،  367/  2وما 

 . 120/ 7، المغني البن قدامة 504/ 4شرح منهج الطالب 
تبيين الحقائق شرح كنز   , و7/247ونهاية المحتاج  , 5/518كشاف القناع , و 7/241نهاية المحتاجـ ينظر: 93

 . 5/190الدقائق للزيلعي 
منح   ,و229/ 12يوالمغن ,4,336والقليوبي  ,388/ 7واألم , 2/111والهداية  ,12/206المبسوط ـ ينظر:  94

 . 4/549الجليل 
 .  7/179، وبدائع الصنائع   992وشرح المنار البن ملك وحواشيه ص , 1503/ 4كشف األسرار ـ ينظر:  95
   . 4479/ 9، والبدائع ,7/298، وفتح القدير89,و 81ـ   80/ 5وابن عابدين  ,24/48المبسوط  ينظر:ـ  96
 . 4/10، ومغني المحتاج 2/178المهذب, و4/246الدسوقي  حاشية , و24/39المبسوط ـ ينظر:  97
 . 5/182ـ ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. 98
جٍ. المسألة هي: )َوإِّْن أَْخَرَجهُ ُمْكَرهً ـ  99 ا اَل يَْحنَُث( لِّعََدمِّ إَِّضافَةِّ اْلفِّْعلِّ إِّلَْيهِّ لِّعََدمِّ اأْلَْمرِّ َوهَُو ُمْخَرج  َولَْيَس بَِّخارِّ

ا لَْم يَْمتَنِّْع َمَع اْلقُْدَرةِّ َصاَر َكأَنَّ  َنَّهُ لَمَّ ٍد ألِّ ْنَد ُمَحمَّ ْمتِّنَاعِّ َحنَِّث عِّ .  هُ فَعََل الدُُّخولَ َوقِّيَل إِّْن قََدَر َعلَى االِّ  َكُركُوبِّ الدَّابَّةِّ
ُ  -َوَعْن أَبِّي يُوُسَف  َمهُ ّللاَّ ٍل ينظر: االختيار  -َرحِّ َنَّهُ لَْيَس بَِّداخِّ يُح ألِّ حِّ  . 4/54أَنَّهُ اَل يَْحنَُث، َوهَُو الصَّ

  372/   4وأسنى المطالب  78/  11وروضة الطالبين  142/  2والدسوقي  50/   3ابن عابدين  ـ ينظر:  100

 . 684/  8والمغني 
 . 14/180ـ ينظر: الجامع الحكام القران,   101
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فتح العالم في دراسة  , والحيث صححه االلباني, و1/659(,  2043ـ ينظر: سنن ابن ماجة, رقم الحديث ) 102

 . 312/ 10,  أحاديث بلوغ المرام »حديثيا وفقهيا مع ذكر بعض المسائل الملحقة«
 . 3/323, بتديالهداية في شرح بداية المـ ينظر :  103
 . 5/108العناية شرح الهداية ـ ينظر:  104
 . 6/434, الجامع لمسائل المدونةـ ينظر:  105
 .   508, ص العدة شرح العمدةينظر: ـ  106
/  21, كشاف القناع عن متن اإلقناع, و21/465, المجموع شرح المهذب و,  4/323ـ ينظر: البحر الرائق: 107

381 . 
 

 المصادر
القاضي محمد بن عبد هللا أبو بكر بن العربي المعافري االشبيلي  ـ أحكام القرآن, 
هـ(, راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا,  543المالكي)المتوفى:  

 م.  2003 -هـ  1424لبنان, الطبعة: الثالثة،  –دار الكتب العلمية، بيروت  
هـ(, المحقق:  370الجصاص الحنفي )المتوفى:  ـ أحكام القرآن: ألحمد بن علي أبو بكر الرازي 

عضو لجنة مراجعة المصاحف باألزهر الشريف,الناشر: دار إحياء    -محمد صادق القمحاوي  
 هـ . 1405بيروت,    –التراث العربي 

ـ أسنى المطالب في شرح روض الطالب, لزكريا بن محمد بن زكريا األنصاري، زين الدين أبو  
 هـ(, دار الكتاب اإلسالمي . 926يحيى السنيكي )المتوفى:  

ـ االختيار لتعليل المختار, لعبد هللا بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو  
القاهرة )وصورتها دار الكتب   -هـ(, الناشر: مطبعة الحلبي 683الفضل الحنفي )المتوفى: 

 هـ .  1356بيروت، وغيرها(,تاريخ النشر:   -العلمية 
هـ(, الناشر:  911لنظائر, لعبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )المتوفى:  ـ األشباه وا

 م. 1990  -هـ 1411دار الكتب العلمية, الطبعة: األولى، 
ـ اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع, لشمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي  

 دار الفكر,الناشر: دار الفكر, بيروت.  - هـ(, المحقق: مكتب البحوث والدراسات 977)المتوفى:  
ـ البحر الرائق شرح كنز الدقائق, لزين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم  

هـ(, وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري  970المصري )المتوفى:  
البن عابدين, الناشر: دار الكتاب    هـ(, وبالحاشية: منحة الخالق 1138الحنفي القادري )ت بعد  

 اإلسالمي . 
ـ البناية شرح الهداية, ألبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى  

بيروت، لبنان,الطبعة: األولى،   -هـ(,الناشر: دار الكتب العلمية 855بدر الدين العينى )المتوفى:  
 م.   2000 -هـ   1420

اإلمام الشافعي, ألبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني   ـ البيان في مذهب 
جدة, الطبعة: األولى،   –هـ(, المحقق: قاسم محمد النوري, دار المنهاج 558الشافعي )المتوفى:  

 م .   2000  -هـ  1421
محمد بن أحمد  ـ البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة, ألبي الوليد 

هـ(,حققه: د محمد حجي وآخرون, الناشر: دار الغرب 520بن رشد القرطبي )المتوفى:  
 . 1988  -هـ   1408لبنان,الطبعة: الثانية،   –اإلسالمي، بيروت 
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ـ التاج واإلكليل لمختصر خليل, لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي،  
هـ(, الناشر: دار الكتب العلمية, الطبعة: األولى،  897)المتوفى:   أبو عبد هللا المواق المالكي 

 م. 1994-هـ1416
ـ تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واالعالم, للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان    

 هـ(, تحقيق: د. عمر عبد السالم تدمري, دار الكتاب العربي.   748الذهبي, ت:) 
كتاب الطهارة, ألبي المنذر محمود بن محمد بن   -ح دليل الطالب( ـ  التحرير شرح الدليل )شر 

 . 2011-هـ   1432مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي, المكتبة الشاملة، مصر,الطبعة: األولى،  
ـ التعريفات الفقهية, لمحمد عميم اإلحسان المجددي البركتي, الناشر: دار الكتب العلمية )إعادة  

 م . 2003 -هـ  1424م(, الطبعة: األولى،  1986  -هـ 1407ستان  صف للطبعة القديمة في باك 
ـ التقرير والتحبير, ألبي عبد هللا، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير  

هـ(, الناشر: دار الكتب العلمية,الطبعة: الثانية،  879حاج ويقال له ابن الموقت الحنفي )المتوفى:  
 م. 1983  -هـ  1403

سنن الترمذي, لمحمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي،   -الكبير ـ الجامع 
  –هـ(, المحقق: بشار عواد معروف, الناشر: دار الغرب اإلسالمي 279أبو عيسى )المتوفى:  
 م.   1998بيروت, سنة النشر:  

  451المتوفى:  ـ الجامع لمسائل المدونة, ألبي بكر محمد بن عبد هللا بن يونس التميمي الصقلي )
هـ(, المحقق: مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه, الناشر: معهد البحوث العلمية وإحياء التراث  

جامعة أم القرى )سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها(, توزيع: دار الفكر   -اإلسالمي 
 م.   2013  -هـ  1434للطباعة والنشر والتوزيع, الطبعة: األولى، 

ية في طبقات الحنفية, لعبد القادر بن محمد بن نصر هللا القرشي، أبو محمد،  ـ الجواهر المض
 كراتشي.  –هـ(, الناشر: مير محمد كتب خانه 775محيي الدين الحنفي )المتوفى: 

ي  اليمني الحنفي   بِّيدِّ ـ الجوهرة النيرة،  ألبي بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّ
 هـ. 1322لخيرية, الطبعة: األولى،  هـ(, المطبعة ا800)المتوفى:  

ـ الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني, ألبي الحسن علي بن  
هـ(, المحقق:  450محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي )المتوفى: 

  –العلمية، بيروت  الشيخ عادل أحمد عبد الموجود, دار الكتب   -الشيخ علي محمد معوض  
 م. 1999-هـ   1419لبنان, الطبعة: األولى،  

ـ الروض المربع شرح زاد المستقنع, لمنصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس  
هـ(,ومعه: حاشية الشيخ العثيمين وتعليقات الشيخ السعدي,  1051البهوتى الحنبلى )المتوفى:  

 مؤسسة الرسالة .  -لناشر: دار المؤيد خرج أحاديثه: عبد القدوس محمد نذير, ا
ـ الروضة الندية شرح الدرر البهية, ألبي الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف  

 هـ(, الناشر: دار المعرفة. 1307هللا الحسيني البخاري القِّنَّوجي )المتوفى:  
ردي الخراساني، أبو  ـ السنن الصغير للبيهقي, ألحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوجِّ 

هـ(, المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي, دار النشر: جامعة  458بكر البيهقي )المتوفى:  
 م. 1989  -هـ 1410الدراسات اإلسالمية، كراتشي ـ باكستان, الطبعة: األولى، 

ٍ البيهقي )    هـ(, تحقيق: الدكتور  458 - 384ـ السنن الكبير, ألبي بكر أحمد بن الُحَسين بن علي 
عبد هللا بن عبد المحسن التركي, الناشر: مركز هجر للبحوث والدراسات العربية واإلسالمية  

 م .  2011 -هـ  1432)الدكتور / عبد السند حسن يمامة(, الطبعة: األولى، 
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ـ الشرح الكبير )المطبوع مع المقنع واإلنصاف(, لشمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد  
هـ(,تحقيق: الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن التركي   682لمقدسي )المتوفى:  بن أحمد بن قدامة ا

جمهورية    -الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو,هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، القاهرة  -
 هـ .  1415،  1مصر العربية, ط 

رابي  ـ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية, ألبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفا 
بيروت,   –هـ(, تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار, الناشر: دار العلم للماليين 393)المتوفى:  

 م .  1987 - هـ  1407الطبعة: الرابعة 
ـ العدة شرح العمدة, لعبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو محمد بهاء الدين المقدسي    

هـ  1424عة: بدون طبعة, تاريخ النشر:  هـ(,الناشر: دار الحديث، القاهرة, الطب624)المتوفى:  
هـ.المحقق: عبد هللا بن عبد المحسن التركي, مؤسسة   1414  -م.الطبعة: الثالثة   2003

 م. 1999  -هـ 1419الرسالة,الطبعة: األولى،  
ـ العالم في دراسة أحاديث بلوغ المرام »حديثيا وفقهيا مع ذكر بعض المسائل الملحقة«, ألبي  

  –علي بن حزام الفضلي البعداني, دار العاصمة للنشر والتوزيع، صنعاء عبد هللا محمد بن 
 م.  2019 -هـ  1440اليمن, الطبعة: الرابعة، 

ـ العناية شرح الهداية, لمحمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد هللا ابن الشيخ شمس  
 اشر: دار الفكر. هـ(, الن 786الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي )المتوفى: 

 هـ.  1310ـ الفتاوى الهندية, للجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي, دار الفكر, الطبعة: الثانية، 
ـ  فتح القدير, لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام )المتوفى:  

 هـ(, الناشر: دار الفكر. 861
طالب المعروف بحاشية الجمل )منهج الطالب ـ فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج ال

اختصره زكريا األنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطالب(,  
 هـ(, دار الفكر. 1204لسليمان بن عمر بن منصور العجيلي األزهري، المعروف بالجمل )ت: 

انم )أو غنيم( بن سالم ابن  ـ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني, ألحمد بن غ
هـ(, دار الفكر,تاريخ النشر:  1126مهنا، شهاب الدين النفراوي األزهري المالكي )المتوفى: 

 م. 1995  -هـ  1415
الفوائد البهية في تراجم الحنفية, ألبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي, عنى   -

أبو فراس النعساني, الناشر: طبع  بتصحيحه وتعليق بعض الزوائد عليه: محمد بدر الدين 
  1324لصاحبها محمد إسماعيل, الطبعة: األولى،  -بمطبعة دار السعادة بجوار محافظة مصر 

 هـ، على نفقة أحمد ناجي الجمالي، ومحمد أمين الخانجي الكتبي وأخيه. 
هـ(,   817ـ القاموس المحيط, لمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى )المتوفى:  

تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة, بإشراف: محمد نعيم العرقُسوسي, الناشر:  
 هـ .  1426لبنان ,الطبعة: الثامنة،   –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

ي  ـ القوانين الفقهية, ألبي القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد هللا، ابن جزي الكلبي الغرناط
 هـ( . 741)المتوفى:  

ـ الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار, ألبي بكر بن أبي شيبة، عبد هللا بن محمد بن إبراهيم  
هـ(, المحقق: كمال يوسف الحوت, الناشر: مكتبة  235بن عثمان بن خواستي العبسي )المتوفى:  

 . 1409الرياض, الطبعة: األولى،  –الرشد 
المقنع, إلبراهيم بن محمد بن عبد هللا بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان  ـ المبدع في شرح 
 هـ .   1418لبنان,الطبعة: األولى،   –هـ(, دار الكتب العلمية، بيروت 884الدين )المتوفى:  
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هـ(, الناشر:  483ـ المبسوط, لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي )المتوفى:  
 م . 1993 -هـ 1414تاريخ النشر:  بيروت,   –دار المعرفة 

ـ المجروحين من المحدثين, البن حبان, المحقق: حمدي عبد المجيد السلفي, الناشر: دار 
 هـ .  1420المملكة العربية السعودية, الطبعة: األولي،  -الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض 

ا محيي الدين يحيى بن  ـ المجموع شرح المهذب ))مع تكملة السبكي والمطيعي((, ألبي زكري
 هـ(,الناشر: دار الفكر. 676شرف النووي )المتوفى:  

ـ المحلى باآلثار, ألبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري  
 بيروت.   –هـ(,الناشر: دار الفكر 456)المتوفى:  

 عنه, ألبي المعالي برهان  ـ المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه اإلمام أبي حنيفة رضي هللا 
هـ(,  616الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن َماَزةَ البخاري الحنفي )المتوفى:  

  1424لبنان, الطبعة: األولى،  –المحقق: عبد الكريم سامي الجندي, دار الكتب العلمية، بيروت  
 م.  2004 -هـ 

هـ(و الناشر: دار  179بحي المدني )المتوفى:  ـ المدونة, لمالك بن أنس بن مالك بن عامر األص
 م.  1994  -هـ 1415الكتب العلمية, الطبعة: األولى، 

ـ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير, ألحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو  
 بيروت. –هـ(, المكتبة العلمية 770العباس )المتوفى: نحو  

ع »فقه األسرة«, لعبد الكريم بن محمد الالحم, الناشر: دار  ـ المطلع على دقائق زاد المستقن 
 هـ    1431المملكة العربية السعودية, الطبعة: األولى،   -كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض 

ـ المعجم األوسط, لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني  
ارق بن عوض هللا بن محمد , عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني,  هـ(, المحقق: ط 360)المتوفى:  

 القاهرة .  –الناشر: دار الحرمين 
ـ المعجم الوسيط, مجمع اللغة العربية بالقاهرة, )إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد  

 القادر / محمد النجار(, الناشر: دار الدعوة . 
لدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي  ـ المغني البن قدامة, ألبي محمد موفق ا

هـ(,الناشر: مكتبة  620المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى:  
 م. 1968 -هـ 1388القاهرة,تاريخ النشر:  

شي  ـ المنثور في القواعد الفقهية, ألبي عبد هللا بدر الدين محمد بن عبد هللا بن بهادر الزرك
 م . 1985  -هـ 1405هـ(, الناشر: وزارة األوقاف الكويتية, الطبعة: الثانية،  794)المتوفى:  

ـ المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي المؤلف: يوسف بن تغري بردي بن عبد هللا الظاهري  
هـ( حققه ووضع حواشيه: دكتور محمد محمد  874الحنفي، أبو المحاسن، جمال الدين )المتوفى:  

 ن تقديم: دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب. أمي
ـ المهذب في فقة اإلمام الشافعي, ألبي اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي )المتوفى:  

 هـ(, دار الكتب العلمية . 476
حدود ابن عرفة للرصاع(,  ـ الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية. )شرح 

هـ(, المكتبة  894لمحمد بن قاسم األنصاري، أبو عبد هللا، الرصاع التونسي المالكي )المتوفى:  
 هـ . 1350العلمية, الطبعة: األولى، 

ـ الهداية في شرح بداية المبتدي, لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو  
هـ(,المحقق: طالل يوسف, الناشر: دار احياء التراث  593ى: الحسن برهان الدين )المتوف

 لبنان .  –بيروت  -العربي 
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ـ أنِّيُس السَّاري في تخريج َوتحقيق األحاديث التي ذكرها الَحافظ ابن َحجرالعسقالني في فَتح  
البَاري, ألبي حذيفة، نبيل بن منصور بن يعقوب بن سلطان البصارة الكويتي, المحقق: نبيل بن  

لبنان, الطبعة:   –نصور بن يَعقوب البصارة, مؤسََّسة السَّماحة، مؤسََّسة الريَّان، بيروت مَ 
 م.  2005  -هـ  1426األولى، 

ـ أنيس الفقهاء في تعريفات األلفاظ المتداولة بين الفقهاء, لقاسم بن عبد هللا بن أمير علي القونوي  
مراد, الناشر: دار الكتب العلمية,  هـ(, المحقق: يحيى حسن 978الرومي الحنفي )المتوفى:  

 هـ. 1424-م2004الطبعة: 
ـ بداية المجتهد ونهاية المقتصد, ألبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي  

القاهرة, تاريخ النشر:   –هـ(والناشر: دار الحديث 595الشهير بابن رشد الحفيد )المتوفى:  
 م.   2004  -هـ  1425

ئع في ترتيب الشرائع, لعالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي  ـ بدائع الصنا
 هـ . 1406هـ(, دار الكتب العلمية,الطبعة: الثانية،  587)المتوفى:  

ـ بلغة السالك ألقرب المسالك إلى مذهب اإلمام مالك. المعروف بحاشية الصاوي على الشرح  
َمامِّ  الصغير )الشرح الصغير هو شرح الشيخ الد  ردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لَِّمْذَهبِّ اإْلِّ

َمالٍِّك(, ألحمد بن محمد الصاوي المالكيو صححه: لجنة برئاسة الشيخ أحمد سعد علي, مكتبة  
 هـ .   1372مصطفى البابي الحلبي, عام 

معتق أبيه  ـ تاج التراجم, ألبي الفداء زين الدين أبو العدل قاسم بن قُطلُوبغا السودوني )نسبة إلى 
هـ(, المحقق: محمد خير رمضان يوسف,  879سودون الشيخوني( الجمالي الحنفي )المتوفى:  

 م . 1992-هـ  1413دمشق, الطبعة: األولى،   –الناشر: دار القلم 
اق الحسيني، أبو الفيض،   د بن عبد الرز  د بن محم  ـ تاج العروس من جواهر القاموس, لمحم 

بيدي )  هـ(, المحقق: مجموعة من المحققين, الناشر: دار  1205المتوفى:  الملق ب بمرتضى، الزَّ
 الهداية . 

ِّ, لعثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر   ْلبِّي  ـ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الش ِّ
هـ(, الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن   743الدين الزيلعي الحنفي )المتوفى:  

ْلبِّيُّ )المتوفى:  يونس بن إسماعيل    -هـ(, الناشر: المطبعة الكبرى األميرية   1021بن يونس الش ِّ
 هـ.   1313بوالق، القاهرة, الطبعة: األولى،  

ـ تحفة المحتاج في شرح المنهاج, ألحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي, روجعت 
ة الكبرى بمصر  وصححت: على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء, الناشر: المكتبة التجاري

 م.   1983  -هـ   1357لصاحبها مصطفى محمد, الطبعة: بدون طبعة, عام النشر:  
ـ تفسير القرآن العظيم )ابن كثير(, ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم  

هـ(, المحقق: محمد حسين شمس الدين, الناشر: دار الكتب العلمية،  774الدمشقي )المتوفى:  
 هـ .  1419 -بيروت, الطبعة: األولى  –ت محمد علي بيضون منشورا

هـ(, المحقق:  370ـ تهذيب اللغة, لمحمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور )المتوفى:  
 م . 2001بيروت, الطبعة: األولى،   –محمد عوض مرعب, دار إحياء التراث العربي 

البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي )المتوفى:  ـ تيسير التحرير, لمحمد أمين بن محمود 
م(,وصورته: دار الكتب العلمية    1932  -هـ   1351مصر )  -هـ(, مصطفى البابي اْلحلَبِّي   972

 م.   1996  -هـ  1417بيروت ) -م(، ودار الفكر  1983 -هـ  1403بيروت ) -
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هـ( ]ومختصر   792وفى:  ـ حاشية الدسوقي على مختصر المعاني لسعد الدين التفتازاني )المت 
السعد هو شرح تلخيص مفتاح العلوم لجالل الدين القزويني[, المؤلف: محمد بن عرفة الدسوقي,  

 المحقق: عبد الحميد هنداوي, المكتبة العصرية، بيروت. 
ـ حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني, ألبي الحسن, علي بن أحمد بن مكرم  

هـ(, المحقق:  1189لى بني عدي، بالقرب من منفلوط( )المتوفى: الصعيدي العدوي )نسبة إ
 م. 1994 -هـ  1414بيروت, تاريخ النشر:  –يوسف الشيخ محمد البقاعي, الناشر: دار الفكر 

ـ حاشية العطار على شرح الجالل المحلي على جمع الجوامع, لحسن بن محمد بن محمود  
 دار الكتب العلمية . هـ(, الناشر: 1250العطار الشافعي )المتوفى:  

هـ( وأحمد البرلسي عميرة, ت    1069ـ حاشيتا قليوبي وعميرة, ألحمد سالمة القليوبي, ت: ) 
 هـ. 1415بيروت, الطبعة: بدون طبعة،    –هـ.( , دار الفكر 957)

هـ(  1353ـ درر الحكام في شرح مجلة األحكام, لعلي حيدر خواجه أمين أفندي )المتوفى:  
 م. 1991  -هـ 1411ي, الناشر: دار الجيل, الطبعة: األولى،  تعريب: فهمي الحسين

ـ دستور العلماء = جامع العلوم في اصطالحات الفنون, للقاضي عبد النبي بن عبد الرسول  
هـ(, عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص, الناشر: دار  12األحمد نكري )المتوفى: ق  

 هـ.  1421لى،  لبنان/ بيروت, الطبعة: األو -الكتب العلمية 
ـ دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلرادات, لمنصور بن يونس بن  

هـ(, الناشر: عالم الكتب,  1051صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى )المتوفى:  
 م. 1993 -هـ 1414الطبعة: األولى،  

مين بن عمر بن عبد العزيز عابدين  ـ رد المحتار على الدر المختار, ابن عابدين، محمد أ
  -هـ  1412بيروت, الطبعة: الثانية،  -هـ(, الناشر: دار الفكر1252الدمشقي الحنفي )المتوفى:  

 م. 1992
ـ روضة الطالبين وعمدة المفتين, ألبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:  

عمان, الطبعة:    -دمشق -مي، بيروت هـ(, تحقيق: زهير الشاويش, الناشر: المكتب اإلسال676
 م. 1991هـ /  1412الثالثة،  

أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني )المتوفى:   -وماجة اسم أبيه يزيد  -ـ سنن ابن ماجة 
د كامل قره بللي  -عادل مرشد  -هـ(, المحقق: شعيب األرنؤوط 273 َعبد الل طيف حرز    -محمَّ

 م.  2009 -هـ  1430ية, الطبعة: األولى،  اللهو الناشر: دار الرسالة العالم
ـ سنن أبي داود, ألبي داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي  

ْستاني )المتوفى:   جِّ ل قره بللي, الناشر: دار   -هـ(, المحقق: شعَيب األرنؤوط 275الس ِّ د كامِّ مَحمَّ
 . 2009  -هـ   1430الرسالة العالمية,الطبعة: األولى،  

ـ سنن الدارقطني, ألبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار  
هـ(, حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب االرنؤوط، حسن  385البغدادي الدارقطني )المتوفى: 

  –عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز هللا، أحمد برهوم, الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت 
 م.   2004  -هـ   1424ان,الطبعة: األولى، لبن

ـ سير أعالم النبالء, لفشمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَاْيماز الذهبي  
 م. 2006-هـ1427القاهرة, الطبعة:   -هـ(, الناشر: دار الحديث 748)المتوفى:  

هـ(,  793المتوفى:  ـ شرح التلويح على التوضيح, لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني )
 الناشر: مكتبة صبيح بمصر. 
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رقاني على مختصر خليل, ومعه: الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني, لعبد الباقي   ـ شرح الزُّ
هـ(, ضبطه وصححه وخرج آياته: عبد  1099بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصري )المتوفى:  
 هـ . 1422لبنان, الطبعة: األولى،   –وت  السالم محمد أمين, الناشر: دار الكتب العلمية، بير 

ـ شرح مختصر خليل للخرشي, لمحمد بن عبد هللا الخرشي المالكي أبو عبد هللا )المتوفى:  
 بيروت.   –هـ(, الناشر: دار الفكر للطباعة 1101

ـ طلبة الطلبة, لعمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل، أبو حفص، نجم الدين النسفي )المتوفى:  
 هـ. 1311هـ(, المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد,تاريخ النشر: 537

ـ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة, ألبي محمد جالل الدين عبد هللا بن نجم بن شاس  
هـ(, دراسة وتحقيق: أ. د. حميد بن محمد  616بن نزار الجذامي السعدي المالكي )المتوفى:  

 م.   2003  -هـ  1423لبنان, الطبعة: األولى،  –المي، بيروت لحمر, دار الغرب اإلس
ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري, ألحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي,  

, رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي, قام  1379بيروت،  -الناشر: دار المعرفة 
 الدين الخطيب.  بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب 

ـ فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب المعروف بحاشية الجمل )منهج الطالب 
اختصره زكريا األنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطالب(,  

هـ(,  1204لسليمان بن عمر بن منصور العجيلي األزهري، المعروف بالجمل )المتوفى: 
 . الناشر: دار الفكر

ـ كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعالء الدين علي بن سليمان المرداوي, لمحمد بن مفلح بن  
محمد بن مفرج، أبو عبد هللا، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي )المتوفى:  

هـ(, المحقق: عبد هللا بن عبد المحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة, الطبعة: األولى  763
 مـ.  2003 -هـ   1424

ـ كشاف القناع عن متن اإلقناع, لمنصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس  
 هـ(, دار الكتب العلمية . 1051البهوتى الحنبلى )المتوفى:  

ـ كشف األسرار شرح أصول البزدوي, لعبد العزيز بن أحمد بن محمد، عالء الدين البخاري  
 ناشر: دار الكتاب اإلسالمي. هـ(, ال730الحنفي )المتوفى:  

ـ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون, لمصطفى بن عبد هللا كاتب جلبي القسطنطيني  
بغداد   -هـ(, الناشر: مكتبة المثنى  1067المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة )المتوفى:  

اث العربي، ودار العلوم  )وصورتها عدة دور لبنانية، بنفس ترقيم صفحاتها، مثل: دار إحياء التر
 م. 1941الحديثة، ودار الكتب العلمية(,

ـ كفاية األخيار في حل غاية اإلختصار, ألبي بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى  
هـ(, المحقق: علي عبد الحميد بلطجي  829الحسيني الحصني، تقي الدين الشافعي )المتوفى:  

 . 1994دمشق, الطبعة: األولى،   –ومحمد وهبي سليمان,  دار الخير 
ْحنَة   ـ لسان الحكام في معرفة األحكام, ألحمد بن محمد بن محمد، أبو الوليد، لسان الدين ابن الش ِّ

 هـ . 1393القاهرة, الطبعة: الثانية،   –هـ(,الناشر: البابي الحلبي  882الثقفي الحلبي )المتوفى:  
، جمال الدين ابن منظور األنصاري  ـ لسان العرب, لمحمد بن مكرم بن على، أبو الفضل

 بيروت   -هـ(, دار صادر  711الرويفعى اإلفريقى )المتوفى:  
ـ مجلة األحكام العدلية, لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخالفة العثمانية, المحقق: نجيب  

 هواويني, الناشر: نور محمد، كارخانه تجارتِّ كتب، آرام باغ، كراتشي . 
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هـ(,الناشر: دار  1030الضمانات, ألبي محمد غانم بن محمد البغدادي الحنفي )المتوفى:  ـ مجمع 
 الكتاب اإلسالمي. 

ـ مختار الصحاح, لزين الدين أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي  
لنموذجية،  الدار ا -هـ(, المحقق: يوسف الشيخ محمد, الناشر: المكتبة العصرية 666)المتوفى:  
 م.  1999هـ / 1420صيدا, الطبعة: الخامسة،   –بيروت 

ـ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى, لمصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، 
هـ(, الناشر: المكتب اإلسالمي, الطبعة:  1243الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي )المتوفى: 

 م. 1994  -هـ 1415الثانية،  
هـ( بمساعدة  1424غة العربية المعاصرة, د أحمد مختار عبد الحميد عمر )المتوفى:  ـ معجم الل

 م.  2008  -هـ  1429فريق عمل, عالم الكتب, الطبعة: األولى،  
ـ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج, لشمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب  

 هـ. 1،1415لمية,طهـ(,دار الكتب الع977الشربيني الشافعي )المتوفى: 
ـ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم , المؤلف: أحمد بن مصطفى بن خليل،  

هـ(, الناشر: دار الكتب العلمية،    968أبو الخير، عصام الدين طاْشُكْبري َزاَدْه )المتوفى:  
 م.   1985-هـ   1405لبنان, الطبعة: األولى   -بيروت 

 هـ( 972دين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار ) ـ منتهى اإلرادات, لتقي ال
ـ منح الجليل شرح مختصر خليل, محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد هللا المالكي  

 م. 1989بيروت, تاريخ النشر:  –هـ(, الناشر: دار الفكر 1299)المتوفى:  
 محمد بن محمد بن عبد  ـ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل, لشمس الدين أبو عبد هللا

عيني المالكي, ت:)   هـ(, الناشر: دار  954الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّ
 م. 1992  -هـ 1412الفكر,الطبعة: الثالثة، 

ـ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج, لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب  
  -هـ(, الناشر: دار الفكر، بيروت, الطبعة: ط أخيرة 1004الدين الرملي )المتوفى: 

 م . 1984هـ/ 1404
ـ نهاية المطلب في دراية المذهب, لعبد الملك بن عبد هللا بن يوسف بن محمد الجويني، أبو  

هـ(, حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد  478المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين )المتوفى: 
 م . 2007-هـ1428دار المنهاج, الطبعة: األولى، العظيم محمود الد يب, 

ب بَشرح َدلِّيُل الطَّالِّب, لعبد القادر بن عمر بن عبد القادر ابن عمر بن أبي تغلب بن   ـ نَْيُل الَمآرِّ
  -هـ(, المحقق: الدكتور محمد ُسليمان عبد هللا األشقر  1135سالم التغلبي الشَّْيبَاني )المتوفى:  

 م.  1983 -هـ  1403الح، الكويت, الطبعة: األولى،  مكتبة الف -رحمه هللا 


