مواطف اإلشياد في سورة الطالؽ  -دراسة فقيية مقارنة
د .طو عبد الرزاؽ ذيب

مىاطه اإلشهاد يف سىرة الطالق  -دراست فقهيت مقاروت
د .طه عبد الرزاق ذيب
كمية الشريعة  /جامعة تكريت
املقذمت

الحمد هلل الذي أنزؿ القرآف عمى عبده ليكوف لمعالميف نذيرا ،وأرسػؿ رسػولو باليػد
وديػػف الحػػؽ ليكػػوف ىاديػػا وبشػػيرا ،لػػمى اهلل ععػػالى عميػػو وعمػػى آلػػو ولػػحبو وسػػمـ عسػػميما

كثيرا.

أما بعد -:

فػػاف لميػػـ الػػنص القرآنػػي ودأللعػػو عمػػى ارحكػػاـ الشػػرعية دو ار كبي ػ ار فػػي ا ػػعالؼ

المقياء واجعياداعيـ وكاف ليذا البحث الموسوـ (مواطف اإلشياد في سػورة الطػالؽ – د ارسػة
فقيية مقارنػة نلػيبا مػف ىػذا األ ػعالؼ مػف جيػة كػوف اإلشػياد الػوارد فييػا ىػؿ يعػود إلػى

الطالؽ والرجعة معا أو إلى الرجعػة فقػطل لػذا انقسػـ ىػذا البحػث إلػى عمييػد وثالثػة مباحػث
وىي كما يمي-:

أما العمييد فقد عناولت فيو ععريػؼ كػؿ مػف اإلشػياد والرجعػة والطػالؽ مػف الناحيػة

المغوية واأللطالحية .وأما المباحث فكانت -:
المبحث األول -:أقواؿ الممسريف في اآلية.

المطمب اروؿ -:الممسروف القائموف بعودة اإلشياد إلى الطالؽ والرجعة.

المطمب الثاني -:الممسروف القائموف بعودة اإلشياد إلى الرجعة فقط.
المبحث الثاني -:حكـ اإلشياد عمى الرجعة
المطمب اروؿ -:الؼ العمماء

المطمب الثاني -:اردلة ومناقشعيا وبياف القوؿ الم عار
المبحث الثالث  -:حكـ اإلشياد عمى الطالؽ
المطمب اروؿ -:الؼ المقياء
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مجمة جامعة عكريت لمعموـ اإلنسانية
المجمد (٘ٔ

عشريف اروؿ (ٕٓٓٛ

العدد (ٓٔ

المطمب الثاني -:اردلة ومناقشعيا وبياف القوؿ الم عار
ثـ بعد ذلؾ ال اعمة وقائمػة الملػادر والم ارجػع بعػد القػرآف الكػريـ ،ىػذا ونسػاؿ اهلل

ععػػالى أف يجعػػؿ ىػػذا العمػػؿ اللػػا لػػو سػػبحانو وآ ػػر دعوانػػا إف الحمػػد هلل رب العػػالميف
واللالة والسالـ عمى اعـ ارنبياء والمرسميف.
التمهيذ

الشيادة لغة :عطمؽ عمى معاف مععددة منيا:

العمـ والحضور ،يقاؿ :شيد شيادة فيو شاىد ،أي :عالـ الذي يبيف ما عممو ،شيد شيادة
ٔ
ت ...
آم ُنوا َ
ش َه َ
َح َد ُك ُم ا ْل َم ْو ُ
ُّها الَّ ِذ َ
ادةُ َب ْي ِن ُك ْم إِ َذا َح َ
ض َر أ َ
ومنو قولو ععالى ( َيا أَي َ
ين َ
ويقاؿ  :شيد الشيء شيودا إذا حضره وشيده شيود أي حضروه وىو في ارلؿ

ملدرٕ.

ويقاؿ شيد يععد
اإل بار بما قد شوىد

ٖ

بالباء رنو بمعنى ا بر وليذا قاؿ ابف المارس (:الشيادة

الشهادة اصطالحا

لقد ا عممت عبارات المقياء لمشيادة فقد عرفيا الحنمية بقوليـ ( :ىي إ بار بحؽ

لمغير عمى آ ر عف يقيف ،أل عف حسباف وع ميف

ٗ

وعرفيا المالكية بقوليـ (ىي قوؿ بحيث يوجب عمى الحاكـ سماعو الحكـ

عدؿ قائمو مع ععدده أو حمؼ طالبو
بمقعضاه إف ّ

٘

وقاؿ الشافعية ( :ىي إ بار عف شيء بممظ اص

ٙ

وقاؿ الحنابمة في ععريميا ىي( :اإل بار بما عممو بممظ اص

ٚ

وقيؿ  :الشيادة قوؿ ينعمع بو احد ال لميف ويعضرر بو اآل ر
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وكؿ مف ععريؼ الشافعية والحنابمة رحميـ اهلل قريب مف اآل ر إأل أف ععريؼ
الحنابمة أدؽ رنو ص الم بر بو بكونو مما عممو الشاىد ،وىو أدؽ الععاريؼ ،حيث أف

الععاريؼ ار ر لـ عسمـ مف اإلععراضات.

فيععرض عمى اروؿ :أنو أطمؽ اإل بار ،ولـ يقيده بالممظ ال اص.

وأما الثاني فيععرض عميو بػ :إد الو ارحكاـ ضمف الععريؼ وىذا ممنوع في

الععاريؼ.
الطالق لغة

ٜ

طمُقَت عطمُؽ طالقا فيي طالؽ .ويدؿ عمى العرؾ
ملدر طَمَ َقت المرأة و َ
والع مية ،يقاؿ طمَّؽ البالد أي عركيا ،وأطمؽ ارسير أي الِّه.

وىذه المعاني المذكورة إذا أمعنا النظر فييا وجدنا بينيا وبيف مقلود الطالؽ

عرابطا واضحا.
فالمطمؽ عارؾ لزوجعو وىو أيضا قد أحميا لغيره ،وقد باعدىا بمراقو ليا وقد رج

أيضا عف العقد الذي كاف يربطيما ،فالطالؽ قد اجعمعت فيو ىذه المعاني جميعا

ٓٔ

الطالق اصطالحا
عرفو الحنمية بقوليـ( -:رفع قيد النكاح في الحاؿ بالبائف أو في المآؿ بالرجعي
بممظ م لوص ىو ما اشعمؿ عمى الطالؽ

11

أما المالكية فقالوا ( -:الطالؽ لمة حكمية عرفع حؿ منمعة الزوج بزوجعو
وقاؿ الشافعية( -:حؿ عقد النكاح بممظ الطالؽ ونحوه

12

13

وقاؿ الحنابمة( -:حؿ قيد النكاح أو بعض إذا طمقيا طمقة رجعية

14

وعميو فيمكف أف يقاؿ بعبارة أ ر (الطالؽ إنياء عقد الزواج اللحيح في الحاؿ

أو في المآؿ بالليغة الدالة عميو ٘ٔ.
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مجمة جامعة عكريت لمعموـ اإلنسانية
العدد (ٓٔ

المجمد (٘ٔ

عشريف اروؿ (ٕٓٓٛ

الرجعة لغة

مف المرة وفي الحديث رجعة الطالؽ في غير موضع عمعح راؤه وعكسر عمى

المرة والحالة وىو ارعجاع الزوجة المطمقة غير البائنة إلى النكاح مف غير اسعئناؼ عقد

.16

وقاؿ الميومي( -:و (الرجعة بالمعح بمعنى الرجوع وفالف يؤمف (بالرجعة أي

بالعود إلى الدنيا وأما الرجعة بعد الطالؽ ورجعة الكعاب فبالمعح والكسر وبعضيـ يقعلر
في رجعة الطالؽ عمى المعح وىو أفلح قاؿ ابف فارس و (الرجعة مراجعة الرجؿ أىمو
وقد عكسر وىو يممؾ (الرجعة عمى زوجعو وطالؽ (رجعي بالوجييف أيضا

17

الرجعة اصطالحا

قاؿ الحنمية في ععريميا ( -:الرجعة إبقاء النكاح عمى ما كاف ما دامت في العدة

رف النكاح قائـ

18

وقاؿ المالكية( -:الرجعة عودة الزوجة المطمقة – أي طالقا رجعيا – لمعلمة

مف غير عجديد عقد

19

وعرفيا الشافعية بػ (رد المرأة إلى النكاح مف طالؽ غير بائف في العدة عمى وجو

م لوص
عقد .21

20

وعند الحنابمة (الرجعة وىو إعادة مطمقة غير بائف إلى ما كانت عميو بغير
املبحث األول

ويشعمؿ عمى مطمبيف

أقىال املفسريه يف اآليت

المطمب اروؿ -:الممسروف القائموف باف اإلشياد يعود إلى الطالؽ والرجعة.
المطمب الثاني -:الممسروف القائموف باف اإلشياد يعود إلى الرجعة فقط.
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املطلب األول

املفسرون القائلىن بان اإلشهاد يرجع إىل الطالق والرجعت

ذىب بعض عمماء العمسير إلى القوؿ باف اإلشياد الوارد في قولو ععالىَ ( -:فإذا َبمَ ْغ َن
ِ
ٍ ِ
وه َّن ِبمعر ٍ
وه َّن ِبمعر ٍ
وف أ َْو فَ ِ
يموا
وف َوأَ ْ
ارقُ ُ
َجمَ ُه َّن فَأ َْم ِس ُك ُ
أَ
ش ِه ُدوا َذ َو ْ
َ ُْ
َ ُْ
ي َع ْدل م ْن ُك ْم َوأَق ُ
الشه َ ِ ِ ِ
ان ُي ْؤ ِم ُن ِبالمَّ ِه َوا ْل َي ْوِم ْاْل ِخ ِر َو َم ْن َيتَّ ِ
ق المَّ َه َي ْج َع ْل لَ ُه
وعظُ ِب ِه َم ْن َك َ
ادةَ لمَّه َذل ُك ْم ُي َ
َّ َ
َم ْخ َرجا

ٕٕ

يرجع إلى الطالؽ والرجعة وىـ كما يمي -:

 -1اإلماـ ابف جرير الطبري حيث قاؿ( -:وأشيدوا ذوي عدؿ منكـ عند الطالؽ
وعند المراجعة فإف راجعيا فيي عنده عمى عطميقعيف واف لـ يراجعيا فإذا انقضت

عدعيا فقد بانت منو بواحدة وىي أممؾ بنمسيا ثـ ععزوج مف شاءت ىو أو

غيره

ٖٕ

 -2اإلماـ الرازي حيث قاؿ( -:وقولو ععالى َوأَ ْش ِي ُدوْا َذ ِو َع ْد ٍؿ ّمْن ُك ْـ أي أمروا أف
ٕٗ
يشيدوا عند الطالؽ وعند الرجعة

(وأَ ْش ِي ُدوْا يعني عند الرجعة والمرقة جميعا
 -3الزم شري :حيث جاء في عمسيرهَ :
((وأَ ْش ِي ُدوْا َذ ِو َع ْد ٍؿ ّمْن ُك ْـ عمى الرجعة أو المراؽ أمر
 -4البغوي -:حيث قاؿ َ -:
26
باإلشياد عمى الرجعة وعمى الطالؽ
ٕ٘

(وأَ ْش ِي ُدوْا الظاىر وجوب اإلشياد
 -5أبو حياف ارندلسي حيث جاء في عمسيره َ -:
عمى ما يقع مف اإلمساؾ وىو الرجعة أو الممارقة وىي الطالؽ

-6
-7
-8
-9

27

أبو الميث السمرقندي حيث قاؿ ( -:قاؿ عز وجؿ َوأَ ْش ِي ُدوْا َذ ِو َع ْد ٍؿ ّمْن ُك ْـ يعني
28
أشيدوا عمى الطالؽ وعمى المراجعة
(وأَ ْش ِي ُدوْا َذ ِو َع ْد ٍؿ ّمْن ُك ْـ (عند الرجعة والمرقة
أبو السعود العمادي حيث قاؿَ -:
29
قطعا لمعنازع
(وأَ ْش ِي ُدوْا َذ ِو َع ْد ٍؿ ّمْن ُك ْـ عند الطالؽ وعند
جالؿ الديف السيوطي حيث قاؿَ -:
30
المراجعة
(وأَ ْش ِي ُدوْا َذ ِو َع ْد ٍؿ ّمْن ُك ْـ (عند
السيد محمود اآللوسي حيث جاء في عمسيرهَ -:
31
الرجعة إف ا عرعموىا أو المرقة إف ا عرعموىا عبريا عف الريبة وقطعا لمنزاع)
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المجمد (٘ٔ

عشريف اروؿ (ٕٓٓٛ

العدد (ٓٔ

 -01الشيخ عبد الرحمف السعدي حيث قاؿَ ( -:وأَ ْش ِي ُدوْا) عمى طالقها ورجعتها ( َذ ِو
َع ْد ٍؿ ّمْن ُك ْـ) أي رجميف مسمميف عدليف رف في اإلشياد المذكور سدا لباب
الم المة وكعماف كؿ منيما ما يمزـ بيانو)

32

ي َع ْد ٍؿ ِمْن ُك ْـ ىذا طاب لألزواج
(وأَ ْش ِي ُدوا َذ َو ْ
 -11ابف محمد الغرناطي حيث قاؿ َ -:
والمامور بو ىو اإلشياد عمى الرجعة عند الجميور وقد ا عمؼ فيو ىؿ ىو
واجب أو مسعحب عمى قول يف في المذىب وقاؿ ابف عباس ىو الشيادة عمى
الطالؽ وعمى الرجعة وىذا أظير رف اإلشياد بو يرفع اإلشكاؿ والنزاع وأل فرؽ
في ىذا بيف الرجعة والطالؽ

33

املطلب الثاوي

املفسرون القائلىن بان اإلشهاد يرجع إىل الرجعت فقط

وذىب البعض اآل ر مف الممسريف إلى أف اإلشياد الوارد في اآلية السابقة

مقلور عمى الرجعة فقط دوف الطالؽ ومنيـ -:
ٌ
ٔ -اإلماـ القرطبي حيث قاؿ في جامعو ( -:وأشيدوا أمر باإلشياد عمى الطالؽ وقيؿ
عمى الرجعة والظاىر رجوعو إلى الرجعة أل إلى الطالؽ فإف راجع مف غير إشياد

فمي لحة الرجعة قوألف لممقياء.34 ...

ي َع ْد ٍؿ ِمْن ُك ْـ أي عمى
(وأَ ْش ِي ُدوا َذ َو ْ
ٕ -ابف كثير الدمشقي حيث قاؿ( -:وقولو ععالى َ
الرجعة إذا عزمعـ عمييا .35
ي َع ْد ٍؿ ِمْن ُك ْـ يريد عمى
ٖ -ابف عطية ارندلسي حيث قاؿ( -:وقولو ععالى َوأَ ْش ِي ُدوا َذ َو ْ
36
الرجعة وذلؾ شرط في لحة الرجعة ولممرأة منع الزوج مف نمسيا حعى يشيد
ي َع ْد ٍؿ ِمْن ُك ْـ يريد
ٗ -الثعالبي حيث جاء في عمسيره لآلية -:وقولو ععالى ( َوأَ ْش ِي ُدوا َذ َو ْ
عمى الرجعة وذلؾ شرط في لحة الرجعة وعمنع المرأة الزوج مف نمسيا حعى
يشيد

37

٘ -ابف العربي حيث ذكر

الؼ المقياء في أحكاـ الرجعة ولـ يععرض لإلشياد في

الطالؽ وأل ذكر الروايات ار ر مما يدلؿ عمى انو يرجح أف اإلشياد يكوف في
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ي َع ْد ٍؿ ِمْن ُك ْـ وىذا
الرجعة وقد جاء في عمسيره (المسألة التاسعة قوله ( َوأَ ْش ِي ُدوا َذ َو ْ
ظاىر في الوجوب بمطمؽ ارمر عند المقياء وبو قاؿ أحمد بف حنبؿ في أحد قوليو
ٌ
والشافعي وقاؿ مالؾ وأبو حنيمة وأحمد والشافعي في القوؿ اآل ر إف الرجعة أل عمعقر

إلى القبوؿ فمـ عمعقر إلى اإلشياد كسائر الحقوؽ و لولا حؿ الظيار بالكمارة

38

املبحث الثاوي

حكم اإلشهاد على الرجعت

المطمب األول -:خالف العمماء

المطمب الثاني -:األدلة ومناقشتها وبيان القول المختار
املطلب األول -:خالف العلماء

لقد ا عمؼ المقياء رحميـ اهلل ععالى في حكـ اإلشياد عمى الرجعة ىؿ ىو واجب
أو مسعحب إأل أف بعض أىؿ العمـ نقؿ عدـ ال الؼ إأل مف عدد قميؿ مف العمماء ومنيـ

اإلماـ الجلاص الحنمي رحمو اهلل حيث قاؿ ( -:وأل نعمـ الفا بيف أىؿ العمـ في لحة
وقوع الرجعة بغير شيود إأل شيئا يرو عف عطاء...
ياعي مف ذكر ال الؼ.

وأما قوؿ ابف قدامة الحنبمي( -:وأل

اإلشياد

40

39

عمما أف ىذا النقؿ فيو نظر لما

الؼ بيف أىؿ العمـ في أف السنة

فالمراد بقولو السنة اإلشياد – أي مف السنة – ولـ ينؼ القوؿ بالوجوب

الة وانو ذكر ىذا الكالـ بعد ذكر الروايعيف عف اإلماـ احمد .فال يميـ منو انو ينقؿ

اإلجماع بسنية اإلشياد.
القول األول -:إف اإلشياد عمى الرجعة واجب ،فإذا أراد الزوج أف يراجع زوجعو فعميو أف
يشيد عمى رجععيا واأل فال علح منو وبو قاؿ اإلماـ الشافعي في القديـ
مذىب اإلماـ احمد

42

وىو قوؿ شيخ اإلسالـ ابف عيمية

ٖٗ

41

وىو رواية في

وبو قاؿ ابف حزـ الظاىري

44

وىو مروي عف عطاء ابف أبي رباح حيث قاؿ( :المرقة والرجعة بالشيود .45

وىو رواية عف ابف عباس رضي اهلل عنيما فقد جاء في عمسير الطبري عنو (إف
(وأَ ْش ِي ُدوْا َذ ِو َع ْد ٍؿ
أراد مراجععيا قبؿ أف عنقضي عدعيا اشيد رجميف كما قاؿ ععالى َ
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مجمة جامعة عكريت لمعموـ اإلنسانية
المجمد (٘ٔ

العدد (ٓٔ

ّمْن ُك ْـ عند الطالؽ وعند المراجعة
47
والرجعة

46

عشريف اروؿ (ٕٓٓٛ

وىو قوؿ الضحاؾ (أمروا أف يشيدوا عند الطالؽ

القول الثاني -:إف اإلشياد في الرجعة مسعحب وليس بواجب فإذا أراد الزوج أف يراجع
زوجعو فيسعحب لو أف يشيد وعلح الرجعة مف غير شيود وىو مذىب الحنمية
اإلماـ مالؾ

49

واحد قولي اإلماـ الشافعي

احمد ا عارىا أبو بكر منيـ

51

50

48

وقوؿ

في الجديد مف مذىبو وىو رواية عف اإلماـ

وىو قوؿ اإلمامية

52

.

املطلب الثاوي

األدلت ومىاقشتها وبيان القىل املختار

أدلة القول األول ( -:وجوب اإلشهاد)

اسعدؿ القائموف بوجوب اإلشياد في الرجعة بجممة مف اردلة منيا -:
وؼ أَو فَ ِارقُوى َّف بِمعر ٍ
ٔ -قولو ععالى( -:فَإذا بمَ ْغف أَجمَي َّف فَاَم ِس ُكوى َّف بِمعر ٍ
وؼ
ْ
ُ َ ُْ
ُ َ ُْ
َ َ َ ُ
ْ
ِ
الشي َ َِّ ِ ِ
ي َع ْد ٍؿ ِمْن ُكـ وأ َِقيموا َّ
اف ُي ْؤ ِم ُف بِالمَّ ِو
ادةَ لمو َذل ُك ْـ ُي َ
وعظُ بِو َم ْف َك َ
َوأَ ْش ِي ُدوا َذ َو ْ
َ
ْ َ ُ
53
واْلَي ْوِـ ْاآل ِ ِر و َم ْف َيعَّ ِ
ؽ المَّوَ َي ْج َع ْؿ لَوُ َم ْ َرجا
َ
َ
54
فظاىر اآلية يدؿ عمى الوجوب وألف اإلشياد جعؿ ععمة لممامور بو في معنى
الشرط لالمساؾ أو المراؽ وألف مطمؽ ارمر يدؿ عمى الوجوب فكاف اإلشياد
عمى الرجعة واجب ولرفت القرينة

55

بالرجعة عمى ارلؿ وىو الوجوب.

ارمر باإلشياد في الطالؽ فبقي ارمر

واعترض  -:أف الرجعة اسعدامة النكاح واإلشياد ليس بشرط في اسعدامة النكاح وىو

(وأَ ْش ِي ُدوا إذا عََب َاي ْععُ ْـ
نظير قولو ععالىَ -:
57
الرجعة.

56

والبيع أل يشعرط فيو اإلشياد فكذلؾ

وأجيب  -:أف الرجعة واف كانت اسعدامة نكاح مشروع إأل أنيا كذلؾ اسعباحة بضع
مقلود فوجبت الشيادة فيو كالنكاح ،ومف ثـ إف اإلشياد يرفع إشكاأل مف النوازؿ لذا لزـ

اإلشياد.

58
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ٕ -ومف السنة احعجوا بحيث عمراف بف حليف رضي اهلل عنو – أنو ُسئِؿ عف
الرجؿ طمؽ زوجعو ولـ يشيد عمى طالقيا وأل عمى رجععيا ،فقاؿ -:طمقت لغير
السنة وراجعت لغير السنة ،أشيد عمى طالقيا وعمى رجععيا وأل ععد...

59

وجو الدأللة في الحديث  -:قولو راجعت لغير السنة ،والسنة عطمؽ ويراد بيا الوجوب
الة واف ظاىر النص القرآني يؤيد الوجوب.
قاؿ الشوكاني -:وقد اسعدؿ بو مف قاؿ بوجوب اإلشياد عمى الرجعة.
واعترض -:أف ىذا قوؿ لحابي فال يحعج بو

60

61

وأجيب  -:أف قولو مف السنة علريح منو انو مرفوع إلى الرسوؿ لمى اهلل عميو وسمـ
وبيذا لرح عمماء الحديث جاء في عدريب الراوي ( -:الثاني قوؿ اللحابي أمرنا بكذا أو

نيينا عف كذا أو من السنة كذا أو أمر بالؿ أف يشمع ارذاف وما أشبيو كمو مرفوع عمى
اللحيح الذي قالو الجميور

ٕٙ

وكذا قاؿ ابف اللالح في مقدمعو (قوؿ اللحابي مف

السنة كذا فارلح أنو مسند مرفوع رف الظاىر أنو أل يريد بو إأل سنة رسوؿ اهلل لمى

اهلل عميو وسمـ وما يجب إعباعو).63

ٖ -إف اإلشياد عمى الرجعة يمنع ال لومة بيف الزوجيف ويقطع دابر العنازع وألف
اإلشياد يرفع مف النوازؿ إشكاألت كثيرة.

64

ٗ -إف اسعكعاـ الشيود عمى الرجعة يسقط اععبارىا – عند اإلماـ احمد – فقد روي
عف أبي طالب قاؿ  -:سالت احمد بف حنبؿ عف رجؿ طمؽ زوجعو وراجعيا
واسعكعـ الشيود حعى انقضت العدة .قاؿ -:يمرؽ بينيما وأل رجعة لو عمييا.
فعدـ اإلشياد ألال أولى بعدـ اععبار الرجعة.

65

66

٘ -إف اإلشياد عمى الرجعة وما ينعج عنو عادة مف شيوع الرجعة يمنع المرأة مف
إنكار وقوع الرجعة وفي ىذا وقاية ليا مف الوقوع في الحراـ باف ععزوج بعد إنعياء
العدة بحجة عدـ ارعجاع زوجيا ليا.

67

أدلة القول الثاني ( -:استحباب اإلشهاد)

اسعدؿ القائموف باألسعحباب بجممة مف اردلة منيا -:

120

مجمة جامعة عكريت لمعموـ اإلنسانية
المجمد (٘ٔ

عشريف اروؿ (ٕٓٓٛ

العدد (ٓٔ

وه َّن ِبمعر ٍ
وه َّن ِبمعر ٍ
ِ
وف أ َْو فَ ِ
وف
ٔ -قولو ععالى ( -:فَإذا َبمَ ْغ َن أ َ
ارقُ ُ َ ْ ُ
َجمَ ُه َّن فَأ َْمس ُك ُ َ ْ ُ
الشه َ ِ ِ ِ
ِ
ٍ ِ
ان ُي ْؤ ِم ُن
وع ُ
َوأَ ْ
ظ ِب ِه َم ْن َك َ
ادةَ لمَّه َذل ُك ْم ُي َ
ش ِه ُدوا َذ َو ْ
يموا َّ َ
ي َع ْدل م ْن ُك ْم َوأَق ُ
68
ِبالمَّ ِه َوا ْل َي ْوِم ْاْل ِخ ِر َو َم ْن َيتَّ ِ
ق المَّ َه َي ْج َع ْل لَ ُه َم ْخ َرجا

حيث حمموا اآلية عمى األسعحباب بدليؿ أف اهلل ععالى قرف في اآلية بيف المرقة والرجعة
ومعموـ أف اإلشياد عمى المرقة ليس بواجب فكذلؾ الرجعة.

69

وأجيب -:أف القرينة لرفت ارمر في البت في الطالؽ ب الؼ الرجعة كما مر مف أدلة

المريؽ اروؿ.

ٕ -ومف السنة احعجوا بحديث ابف عمر رضي اهلل عنو أنو طمؽ امرأعو وىي حائض
فذكر ذلؾ عمر رضي اهلل عنو لمنبي لمى اهلل عميو وسمـ -:فقاؿ مره فميراجعيا

ثـ ليطمقيا طاى ار أو حامال

70

وجو الدأللة في الحديث أف الرسوؿ لمى اهلل عميو وسمـ أمره بالرجعة ولـ يامره باإلشياد
ولو كاف اإلشياد شرطا في لحة الرجعة رمره بو فدؿ عمى انو لمندب

واألسعحباب أل الوجوب أو كونو شرطا .71

وأجيب -:يحعمؿ أف ارمر بالرجعة ىي الرجعة المعروفة عندىـ وىي العي يكوف فييا
اإلشياد الة واف مف اللحابة مف نص عمى اإلشياد فعكوف الرجعة المشعيرة فيما
بينيـ.
ٖ -ليس في الرجعة عوض أل قميؿ وأل كثير رنو اسعدامة لمممؾ فال يسعدعي عوضا
وليذا أل يععبر فيو رضاىا وأل رضى المولى رف اهلل ععالى جعؿ الزوج أحؽ
ق ِبرد ِ
ِّه َّن ِفي َذ ِل َك  72وانما يكوف أحؽ إذا اسعبد
بذلؾ بقولو ععالى ( َوُب ُعولَتُ ُه َّن أ َ
َح ُّ َ
بو والبعؿ ىو الزوج وفي عسميعو بعال بعد الطالؽ الرجعي دليؿ بقاء الزوجية
بينيما فالمباعمة ىي المجامعة

73

وأجيب -:إف األسعدامة ىي اسعباحة بضع مقلود فيكوف كالنكاح كما بينا

سابقا.

ٗ -ثـ إف الرجعة اسعدامة لمنكاح واإلشياد ليس بشرط في اسعدامة النكاح وبيانو أف
اهلل ععالى سمى الرجعة إمساكا وىو منع لممزيؿ مف أف يعمؿ عممو بعد انقضاء
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المدة فال يكوف اإلشياد عميو شرطا كالميء في اإليالء وىو نظير قولو ععالى

ش ِه ُدوا إِ َذا تََب َاي ْعتُ ْم
( َوأَ ْ

74

ثـ البيع لحيح مف غير إشياد فكذا الرجعة.

75

الرأي المختار-:

إف الناظر إلى أدلة كؿ فريؽ يجد منيا ما ىو معمسؾ بارلؿ واآل ر يجد

القرينة اللارفة عف ارلؿ ،ثـ إف القوؿ بالوجوب أل يمزـ مف كونو شرطا لمحكـ ألف
جعؿ الشيء شرط لحة

76

لغيره يحعاج إلى دليؿ

اص غير دليؿ الوجوب رنو قد

يعحقؽ اإلثـ بعركو وأل يبطؿ بعركو ما أمر بإيقاعو معو مثؿ اللالة باررض المغلوبة،

لذا واهلل اعمـ ن عار العمليؿ بحسب حاؿ احد الطرفيف.

فاف كاف احد الطرفيف ممف عرؼ حالو باإلنكار وسوء القلد فانو يشعرط

اإلشياد عمى رجععيا ويكوف واجبا أما إذا عرؼ حالو مف أىؿ العدؿ وال ير فيحمؿ ارمر
عمى األسعحباب.

وكذا إذا كانت المرأة غير حاضرة في وقت الرجعة فالقوؿ بوجوب اإلشياد ىنا

وجيو لكي أل يحلؿ اإلنكار والعجاحد بعد العدة ويكوف القوؿ قوليا.

ووجو ىذا العمليؿ ما عممو العمماء رحميـ اهلل ععالى باشعراط اإلشياد حيث بينوا

أف ىذا الحكـ شرع احعياطا لحقيما وعجنبا لنوازؿ ال لومات وفا مف أف يموت فعدعي
أنيا زوجعو ولـ عطمؽ أو ععزوج وعدعي عدـ المراجعة،وليذا قاؿ القرطبي رحمو اهلل -:

(وفائدة اإلشياد إأل يقع بينيما العجاحد أأل يعيـ في إمساكيا ولئال يموت احدىما فيدعي
الباقي ثبوت الزوجية ليرث الثانية

77

ومف جية أ ر فاف القوؿ باف الرجعة مف حقوؽ الزوج فال عمعقر إلى الشيود

كسائر حقوؽ الزوج قوؿ وجيو وىو قرينة قوية للرؼ ارمر عف الوجوب  .78واهلل اعمـ.
املبحث الثالث

حكم اإلشهاد على الطالق

المطمب األول -:خالف الفقهاء

المطمب الثاني -:األدلة ومناقشتها وبيان القول المختار
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مجمة جامعة عكريت لمعموـ اإلنسانية
المجمد (٘ٔ

عشريف اروؿ (ٕٓٓٛ

العدد (ٓٔ

املطلب األول

خالف الفقهاء

إ عمؼ المقياء رحميـ اهلل في حكـ اإلشياد عمى الطالؽ ىؿ ىو واجب أو
مسعحبل عمى قوليف.
القول األول -:اإلشياد عمى الطالؽ واجب وشرط مف شروط لحة الطالؽ فإذا أراد
الرجؿ أف يطمؽ زوجعو فيجب عميو أف يشيد عمى طالقيا واأل فاف الطالؽ أل يقع وأل يععد

بو شرعا ،والى ىذا القوؿ ذىبت اإلمامية

79

وىو قوؿ الظاىرية

80

وىو مروي عف عطاء

والسدي 81وكذلؾ نقؿ عف ابف عباس رضي اهلل عنو قولو (إف أراد مراجععيا قبؿ أف
ي َع ْد ٍؿ ِمْن ُك ْـ عند الطالؽ وعند
عنقضي عدعيا اشيد رجميف كما قاؿ ععالىَ -:وأَ ْش ِي ُدوا َذ َو ْ
المراجعة  82وبو قاؿ مف المحدثيف الشيخ العالمة احمد محمد شاكر 83والشيخ أبو
زىرة.84

القول الثاني -:إف اإلشياد عمى الطالؽ ليس بواجب وأل شرط ويلح مف غير شيود
فإذا أراد الزوج أف يطمؽ زوجعو فال يشعرط لو أف يشيد عمى طالقيا ويقع طالقو وععرعب
عميو آثاره الشرعية واف كاف بغير شيود وىذا مذىب جميور العمماء وىو قوؿ السمؼ

وال مؼ إجماعا.85

املطلب الثاوي

األدلت ومىاقشتها وبيان القىل املختار

أدلة القول األول -:اشتراط اإلشهاد

اسعدؿ القائموف باشعراط اإلشياد في الطالؽ بجممة مف اردلة منيا-:
وه َّن ِبمعر ٍ
وه َّن ِبمعر ٍ
ِ
وف أ َْو فَ ِ
ش ِه ُدوا
وف َوأَ ْ
ٔ -قولو ععالى( -:فَِإ َذا َبمَ ْغ َن أ َ
ارقُ ُ َ ْ ُ
َجمَ ُه َّن فَأ َْمس ُك ُ َ ْ ُ
الشه َ ِ ِ ِ
ِ
ٍ ِ
ان ُي ْؤ ِم ُن ِبالمَّ ِه َوا ْل َي ْوِم ْاْل ِخ ِر
وعظُ ِب ِه َم ْن َك َ
ادةَ لمَّه َذل ُك ْم ُي َ
َذ َو ْ
يموا َّ َ
ي َع ْدل م ْن ُك ْم َوأَق ُ
86
َو َم ْن َيتَّ ِ
ق المَّ َه َي ْج َع ْل لَ ُه َم ْخ َرجا
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لحة الطالؽ وعقرير الدأللة ،أف قولو ععالى
فاآلية ّ
عدؿ بوضوح عمى لزوـ اإلشياد في ّ
ٍ ِ
كانو قاؿ« :إذا طمقعـ النساء
( َوأَ ْ
إما أف يكوف راجعا إلى الطالؽّ ،
ش ِه ُدوا َذ َو ْ
ي َع ْدل م ْن ُك ْم ّ
لعدعيف وأشيدوا ،أو أف يكوف راجعا إلى المرقة( أو ِ
فارقُوىف بِمعروؼ أو إلى
فطمقوىف
ّ
(فامسكوىف وأل يجوز أف يرجع ذلؾ إلى المرقة
الرجعة العي عبر ععالى عنيا باإلمساؾ
ّ

رنيا ليست ىاىنا شيئا يوقع ويمعؿ ،واّنما ىو العدوؿ عف الرجعة ،واّنما يكوف
(الثاني ّ
أف أحدا أل يوجب في ىذه المرقة
ممارقا ليا باف أل يراجعيا فعبيف بالطالؽ السابؽ ،عمى ّ

الشيادة وظاىر ارمر يقعضي الوجوب ،وأل يجوز أف يرجع ارمر بالشيادة إلى الرجعة،

رف أحدا أل يوجب فييا اإلشياد واّنما ىو مسعحب فييا ،فثبت أف ارمر باإلشياد راجع
ّ
87
إلى الطالؽ.
لقوؿ
ي
َذ َو ْ
َو َم ْن

وباآلية احعج ابف حزـ رحمو اهلل حيث قاؿ( -:فإف راجع ولـ يشيد فميس مراجعا
وه َّن ِبمعر ٍ
وه َّن ِبمعر ٍ
ِ
وف أ َْو فَ ِ
ش ِه ُدوا
وف َوأَ ْ
اهلل ععالى (فَإذا َبمَ ْغ َن أ َ
ارقُ ُ َ ْ ُ
َجمَ ُه َّن فَأ َْمس ُك ُ َ ْ ُ
الشه َ ِ ِ ِ
ِ
ٍ ِ
ان ُي ْؤ ِم ُن ِبالمَّ ِه َوا ْل َي ْوِم ْاْل ِخ ِر
وعظُ ِب ِه َم ْن َك َ
ادةَ لمَّه َذل ُك ْم ُي َ
يموا َّ َ
َع ْدل م ْن ُك ْم َوأَق ُ
َيتَّ ِ
ق المَّ َه َي ْج َع ْل لَ ُه َم ْخ َرجا فقرف عز وجؿ بيف المراجعة والطالؽ واإلشياد فال يجوز

إفراد بعض ذلؾ عف بعض وكاف مف طمؽ ولـ يشيد ذوي عدؿ أو راجع ولـ يشيد ذوي
عدؿ مععديا لحدود اهلل ععالى .88

إف ارلؿ المقرر
وقالوا إف المعبادر مف ارمر ىو الوجوب ،وقد قمنا في محمّوّ :
إما
عند العقالء الذي أنمذه الشارع ىو «أف أمر المولى أل يعرؾ بال جواب» والجواب ّ

العمؿ بارمر أو قياـ الدليؿ عمى كونو مندوبا ،وعمى ضوء ذلؾ فارمر في المقاـ لموجوب
لولا بالنسبة إلى حكمة العشريع وىي منع الريبة وقطعا لمنزاع.
وأجيب -:أف ىذا عمى لحة األسعدألؿ فاف ارمر محموؿ عمى الندب لوجود القرينة
اللارفة مف الوجوب إلى الندب وىي أف الطالؽ حؽ مف حقوؽ الزوج فال يشعرط لو

اإلشياد كسائر الحقوؽ.

ثـ إف القوؿ بالوجوب أل يكمي إلثبات الشرطية في الحكـ بحيث يعوقؼ الحكـ
عمى وجوده ألف الواجب اعـ مف كونو شرطا أو ركنا لذا يحعاج إلى إثبات شرطية اإلشياد
في الطالؽ إلى دليؿ آ ر غير دليؿ الوجوب.
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العدد (ٓٔ

ومف جية أ ر فاف الوارد في اآلية ىو البت بالطالؽ (الممارقة وليس ابعداء
ِ
َجمَ ُه َّن ...لذا
الطالؽ ألف الطالؽ أُذ َف بو أوأل ثـ بعد ذلؾ قاؿ ععالى ( -:فَِإ َذا َبمَ ْغ َن أ َ
َف ِْ
الن ِ
ض َّ
ؽ َوظَ َّف أ َّ
اس  :أ َّ
َف
اد ُى َو الطَّ َال ُ
اإل ْشيَ َ
(وقَ ْد ظَ َّف َب ْع ُ
يقوؿ شيخ اإلسالـ ابف عيميةَ -:
ؼ اْل ِكعَ ِ
ؼ ِْ
اب َوالسَُّّن ِة َولَ ْـ َي ُق ْؿ
اإل ْج َم ِ
اع َو ِ َال ُ
ؽ الَِّذي َأل َي ْشيَ ُد َعمَْي ِو َأل َيقَعَُ .و َى َذا ِ َال ُ
الطَّ َال َ
َّ
يو أ ََّوأل وَلـ يا ِ ِ ِ ِ ِ
ؽ أ َِذف ِف ِ
ور ِ
ِ
أ ِ
َم َر
َ
يف بِو ; فَِإ َّف الط َال َ َ
َح ٌد م ْف اْل ُعمَ َماء اْل َم ْشيُ ِ َ
ْم ْر فيو ب ْاإل ْشيَاد َوِاَّن َما أ َ
َْ َُ
وؼ أَو فَ ِارقُوى َّف بِمعر ٍ
اؿ  { :فَِإ َذا بمَ ْغف أَجمَي َّف فَاَم ِس ُكوى َّف بِمعر ٍ
بِ ِْ ِ ِ
وؼ }.
يف قَ َ
اإل ْشيَاد ح َ
ْ
ُ َ ُْ
ُ َ ُْ
َ َ َ ُ
ْ

ِ
ِ ِ
ط َال ِ
اح.
ؽ َوَأل بِ َر ْج َع ِة َوَأل نِ َك ٍ
ت اْل ِع َّدةَ َو َى َذا لَْي َس بِ َ
َواْل ُم َر ُ
ضْ
اد ُىَنا بِاْل ُممَ َارقَة عَ ْ مَيةُ َسبِيميَا إ َذا َق َ
ِِ
َف ِْ
و ِْ
اد ِفي َى َذا بِاعِّمَا ِ
يف فَ ُعِم َـ أ َّ
الر ْج َع ِةَ .و ِم ْف ِح ْك َم ِة َذِل َؾ
اد َّإن َما ُى َو َعمَى َّ
اإل ْشيَ َ
اإل ْشيَ ُ
ؽ اْل ُم ْسمم َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِّ
ِّ
ِّف لَوُ َّ
اف َذل َؾ َحعَّى ُيطَمقَيَا َب ْع َد َذل َؾ طَ َالقا
 :أََّنوُ قَ ْد ُي َ
اف كعْ َم َ
الشْيطَ ُ
طمقُيَا َوَي ْرعَ ِج ُعيَا فَُي َزي ُ
ظ ِي َر أََّنوُ َق ْد
َف َي ْشيَ َد َعمَى َّ
الر ْج َع ِة ِلُي ْ
َم َر المَّوُ أ ْ
ُم َحَّرما َوَأل َي ْد ِري أ َ
َح ٌد فَعَ ُك ُ
وف َم َعوُ َح َراما فَا َ
وقَع ْ ِ ِ
َم َر َّ
َف ُي ْش ِي َد َعمَْييَا ; لَِئ َّال
النبِ ُّي لمى اهلل عميو وسمـ َم ْف َو َج َد المُّقَطَةَ أ ْ
َ َ
ت بو طَْمقَةٌ َك َما أ َ
َّ
َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ُّ
ِ
ِّف َّ
طمقَيا ولَـ ُير ِ
طة ; و َى َذا بِ َالؼ الط َال ِ
اج ْعيَا َب ْؿ َ مى
الشْي َ
اف كعْ َم َ
ط ُ
ُي َزي َ
ؽ فَِإَّنوُ إ َذا َ َ َ ْ َ
اف المقَ َ َ
ت ام أرَعَو ; ب ْؿ ِىي مطَمَّقَةٌ ; بِ ِ َال ِ
ظ ِي ُر ِل َّمن ِ
ت َزْو َجة
َسبِيمَيَا فَِإَّنوُ ُي ْ
ؼ َما إ َذا َب ِقَي ْ
اس أََّنيَا لَْي َس ْ ْ َ ُ َ
َ ُ
89
ِعْن َدهُ فَِإَّنوُ َأل َي ْد ِري َّ
طمَّقَ َيا أ َْـ لَ ْـ ُيطَمِّ ْقيَا
اس أَ َ
الن ُ
ٕ -واحعجوا مف السنة بحديث عمراف بف حليف رضي اهلل عنو( -:أنو ُسئِؿ عف الرجؿ

طمؽ زوجعو ولـ يشيد عمى طالقيا وأل عمى رجععيا ،فقاؿ -:طمقت لغير السنة وراجعت

لغير السنة ،أشيد عمى طالقيا وعمى رجععيا وأل ععد...

90

وجو الدأللة مف الحديث انو اشعرط اإلشياد لمطالؽ وبيف لمماعؿ انو عمى الؼ السنة

لذا لزـ اإلشياد.

وأجيب -:عف ىذا الحديث مف عدة وجوه -:

اروؿ -:أف قولو لغير سنة مجمؿ والمجمؿ ما احعمؿ معاني أل مزية رحدىا عمى اآل ر
فيحعمؿ الشرط ويحعمؿ الواجب ويحعمؿ المسنوف فكؿ ذلؾ يسمى سنة فإف السنة ما نقؿ

عف النبي لمى اهلل عميو وسمـ مف شرط وواجب ومباح فالسنة الطريقة وليست الشرط أو
الواجب فال عحلر في أفراد بؿ قاؿ البربياري السنة ىي اإلسالـ واإلسالـ ىو السنة فال
وجو لع ليص الممظ بالشرط.
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الثاني -:أف عمراف لـ يقؿ لو طالقؾ باطؿ وكيؼ يعرؾ بياف ذلؾ وىو الراوي لمحديث
والراوي مؤعمف واللحابة عدوؿ فمو كاف ينقض عرؾ اإلشياد الطالؽ لقاؿ لو ذلؾ كما قاؿ
ِ 91

ِ
فلؿ فإنؾ لـ علؿ
النبي لممسيء للالعو إرجع
طالؽ الحائض

92

وكما احعج الذيف قالوا بعدـ إيقاع

باف النبي لمى اهلل عميو وسمـ قاؿ راجعيا ثـ بيف لو كيؼ يطمؽ لو

أراد أف يطمؽ طالقا مععب ار شرعا عمى أف بعض العمماء رجح الفو والراوي أعمـ بمرويو
مف غيره.
الثالث -:قاؿ عمراف أل ععد ولـ يقؿ لو لـ يقع الطالؽ .فعبيف عدـ لحة ععمقيـ بالحديث

ٖ -واحعجوا مف جية النظر بقوليـ -:فالشارع بحكمعو العالية يريد عقميؿ وقوع الطالؽ

عز
أف الشيء إذا كثرت قيودهّ ،
والمرقة ،فكثّر قيوده وشروطو عمى القاعدة المعروفة مف ّ
قؿ وجوده ،فاععبر الشاىديف العدليف لمضبط ّأوأل ولمعا ير وارناة ثانيا ،وعسى إلى أف
أو ّ

يحضر الشاىداف أو يحضر الزوجاف أو أحدىما عندىما يحلؿ الندـ ويعوداف إلى ارلمة
ث بع َد ِ
ِ
كما أُشير إليو بقولو ععالى (أل عدري َّ
ذل َؾ أم ار( وىذه حكمة عميقة في
لعؿ المّو ُي ْحد ُ َ ْ
اععبار الشاىديف ،أل ش ّؾ ّأنيا ممحوظة لمشارع الحكيـ مضافا إلى الموائد ارُ ر ،وىذا كمّو

ولعؿ لمعا ير آفات فمـ يوجب في
فإف الشارع يريد الععجيؿ بو،
ّ
بعكس قضية الرجوع ّ
93
أي شرط مف الشروط .
الرجعة ّ
وأجيب -:أف ىذا عحكـ مف غير دليؿ َفِم َـ الشارع يعجؿ في الرجعة وأيف الدليؿ عمى ذلؾ
بؿ بالعكس فاف العدة مف حكميا العاني والنظر في ارمور ،ثـ إف ىذا القوؿ بمقابمة
النلوص اللحيحة اللريحة بوقوع الطالؽ مف غير إشياد كما سياعي مف أدلة

الجميور فال عبرة بيذا النظر.
أدلة القول الثاني( -:عدم اشتراط اإلشهاد)
ٔ-

وه َّن ِبمعر ٍ
ِ
وف أ َْو فَ ِ
وه َّن
ارقُ ُ
إف المراد بقولو ععالى( -:فَِإ َذا َبمَ ْغ َن أ َ
َجمَ ُه َّن فَأ َْمس ُك ُ َ ْ ُ
الشه َ ِ ِ ِ
ِ
ٍ ِ
ِبمعر ٍ
ان
وف َوأَ ْ
وعظُ ِب ِه َم ْن َك َ
ادةَ لمَّه َذل ُك ْم ُي َ
ش ِه ُدوا َذ َو ْ
يموا َّ َ
َ ُْ
ي َع ْدل م ْن ُك ْم َوأَق ُ
94
ُي ْؤ ِم ُن ِبالمَّ ِه َوا ْل َي ْوِم ْاْل ِخ ِر َو َم ْن َيتَّ ِ
البت في الطالؽ
ق المَّ َه َي ْج َع ْل لَ ُه َم ْخ َرجا
وليس المراد بو ابعداء الطالؽ ألف الكالـ في اإلشياد جاء بعد قولو ععالى فإذا

بمغف اجميف ...وىذا ناعج عف الطالؽ أوأل.
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قاؿ أبو بكر الجلاص ( -:ولـ ي عمؼ المقياء في أف المراد بالمراؽ المذكور في
اآلية إنما ىو عركيا حعى عنقضي عدعيا وأف المرقة علح واف لـ يقع اإلشياد

-2

عمييا .95

أف ارلؿ وقوع الطالؽ عند العكمـ بو بممظو اللريح أو الكناية عنو لمف قلده

إذا سمـ مف الموانع كاإلكراه والحيض عمى قوؿ البعض وغيرىا مما دلت اردلة
عميو وليس ىناؾ دليؿ عمى أف اإلشياد شرط فيو كاف ياعي دليؿ فيو دأللة عمى
الشرطية كالنمي لمعبادة أو المعاممة بال لارؼ كقولو لمى اهلل عميو وسمـ (أل
لالة لمف لـ يق أر باـ الكعاب
ليس عمى عاعقيو منو شيء

96

97

وكقولو  ( -:أل يلمي أحدكـ في الثوب الواحد
أو (إنما ارعماؿ بالنيات

98

 ...إلخ فمـ يقؿ أل

طالؽ إأل بإشياد أو أل يطمقف أحدكـ إأل وقد أشيد ونحو ذلؾ مف ارلماظ العي

عدؿ عمى الشرطية فارلؿ براءة الذمة مف الشرط حعى يدؿ عميو دليؿ بيف الدأللة

وأل دليؿ فيما أعمـ عمى إمضاء شرط اإلشياد في الطالؽ
ٖ-

إف ارحداث والوقائع العي وقعت لـ يشعرط فييا اإلشياد ومنيا ما يمي-:

أ  -قلة عطميؽ ابف عمر زوجعو ولـ يامره الرسوؿ لمى اهلل عميو وسمـ باإلشياد فمو
كاف اإلشياد شرطا للحة الطالؽ ر بره الرسوؿ لمى اهلل عميو وسمـ رف عا ير
البياف عف وقت الحاجة أل يجوز فعف أنس بف سيريف قاؿ سمعت بف عمر قاؿ
طمؽ بف عمر امرأعو وىي حائض فذكر عمر لمنبي لمى اهلل عميو وسمـ فقاؿ

ليراجعيا وفي رواية مره فميراجعيا .99

ب -قلة عطميؽ فاطمة بنت قيس فعف أبي سممة عف فاطمة بنت قيس أنو طمقيا
زوجيا في عيد النبي لمى اهلل عميو وسمـ وكاف أنمؽ عمييا نمقة دوف فمما رأت
ذلؾ قالت واهلل رعممف رسوؿ اهلل لمى اهلل عميو وسمـ فإف كاف لي نمقة أ ذت
الذي يلمحني واف لـ عكف لي نمقة لـ آ ذ منو شيئا قالت فذكرت ذلؾ لرسوؿ اهلل
لمى اهلل عميو وسمـ فقاؿ أل نمقة لؾ وأل سكنى .100
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ج  -قلة عطميؽ ركانة زوجعو فعف عبد اهلل بف عمي بف يزيد بف ركانة عف أبيو عف
جده يعني ركانة أنو طمؽ امرأعو البعة فاعى النبي لمى اهلل عميو وسمـ فقاؿ ما

أردت قاؿ واحدة قاؿ آهلل قاؿ آهلل قاؿ ىي ما أردت .101

فكؿ ىذه الوقائع وغيرىا العي وقعت في عيد رسوؿ اهلل لمى اهلل عميو وسمـ

وبعدىا مف جيؿ اللحابة والعابعيف لـ يشعرط اإلشياد ولو اشعرط لذكر.
د – بؿ طالقو لمى اهلل عميو وسمـ ألبنة الجوف ولـ يشيد فعف ارو ازعي قاؿ سالت
الزىري أي أزواج النبي لمى اهلل عميو وسمـ اسععاذت منو قاؿ أ برني عروة عف
عائشة رضي اهلل عنيا أف ابنة الجوف لما أد مت عمى رسوؿ اهلل لمى اهلل عميو

وسمـ ودنا منيا قالت أعوذ باهلل منؾ فقاؿ ليا لقد عذت بعظيـ الحقي باىمؾ .102

ٗ -إيقاع المقياء لطالؽ الكناية وىـ أل ي عمموف فيو كقولو روحي بيت أىمؾ مالؾ جموس
عندي ...إلخ وىو مما أل يميمو الشيود وأل يعرؼ عمليمو المسعمعي إأل بعد القضاء
ومعرفة قلده فال يسالو القاضي أشيدت عمى قلدؾ فال أمضي طالقؾ ٓبيا بؿ إذا
عمـ انو قلده أمضاه .وكاف كاللريح في الحكـ.
 -5أل يقاس بطبيعة الحاؿ الطالؽ عمى النكاح في اشعراط أو وجوب الشيادة عمى قوؿ
مف يقولو فالنكاح يشعرط لو ولي والطالؽ ليس كذلؾ ٓوقد قاؿ بعض المقياء ماأل يشعرط

فيو الولي أل يشعرط لو اإلشياد.ثـ إنما وجب اإلشياد عمى النكاح إلثبات المراش وىو
ثابت ىنا فعلح بالكناية والكعابة.

103

القول المختار

القوؿ الذي ن عاره – واهلل اعمـ – ىو القوؿ الثاني واف اإلشياد عمى الطالؽ

ليس بواجب وأل شرط مف الشروط العي يعوقؼ لحة الطالؽ عمييا لقوة اردلة وكثرة وقوع
الطالؽ فيما سبؽ ولـ يذكر اإلشياد فيو واف المراد باآلية ىو البت في الطالؽ (الممارقة

وليس ابعداء الطالؽ لذا قاؿ يحيى بف بكير ( -:معنى اإلشياد عمى المراجعة والممارقة

أف ُي ْش ِي َد عند رجععيا وعند انقضاء عدعيا إف لـ يراجعيا أنو كاف قد طمقيا واف عدعيا قد
انقضت .104
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مجمة جامعة عكريت لمعموـ اإلنسانية
المجمد (٘ٔ

العدد (ٓٔ

عشريف اروؿ (ٕٓٓٛ

اخلامتت

الحمد هلل رب العالميف ،حمدا كثي ار طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى .واللالة

والسالـ عمى سيدنا محمد الملطمى ،وعمى آلو ولحبو أولي ارحالـ والنيى ،وسمـ
عسميما كثي ار
أما بعد -:

فيذه اعمة نبيف فييا أىـ النعائج العي شاء اهلل ععالى سبحانو أف يمعحيا عمينا
فنقوؿ وباهلل العوفيؽ -:
ٔ-
ٕ-

لقد عبيف أف عمماء العمسير انقسموا إلى قسميف في رجوع اإلشياد في آية الطالؽ

إلى الطالؽ والرجعة عند بعضيـ وعمى الرجعة عند البعض ار ر.

عبيف واهلل اعمـ باللواب – أف الراجح في حكـ اإلشياد عمى الرجعة ىو عمى
العمليؿ فاف كاف أحد الطرفيف حالو اإلنكار محعمؿ فالواجب اإلشياد وكذلؾ إذا
كانت المرأة غير حاضرة لوقت الرجعة فاإلشياد اسمـ دفعا لمعنازع واإلنكار.

ٖ-

أف اإلشياد عمى الطالؽ غير واجب وانما اإلشياد وارد في اآلية عمى البت في
الطالؽ أي الممارقة بعد انقضاء العدة مف الطالؽ .وعميو فاف الطالؽ يقع مف
غير إشياد وععرعب عميو آثاره الشرعية

ٗ-

إف حوادث الطالؽ العي وقت عمى عيد الرسوؿ لمى اهلل عميو وسمـ كميا لـ

يشعرط فييا اإلشياد وكذلؾ ما وقع بعد عيده فدؿ أف مذىب السمؼ ومف جاء
بعدىـ عدـ اشعراط اإلشياد في الطالؽ.

ىذا والحمد هلل رب العالميف ولمى اهلل عمى سيدنا محمد وعمى آلو ولحبو.
اهلىامش
ٔ -سورة المائدة – اآلية ٔٓٙ
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د .طو عبد الرزاؽ ذيب
ٕ -لساف العرب – ابف منظور – ٖ ٕٖٛ/مادة شيد .الطبعة ارولى – دار لادر
ٖ -الملباح المنير – مادة شيد – احمد بف محمد بف عمي الميومي – المكعبة العممية بيروت.
ٗ -البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ – زيف الديف ابف نجيـ  ٘ٙ/ٚدار المعرفة بيروت .الطبعة
الثانية.

٘ -المواكو الدواني – احمد بف غنيـ النمراوي المالكي ٕ .ٕٜٔ/دار المكر – بيروت  .-منح
الجميؿ شرح م علر ميؿ .محمد عميش  ٖٛٙ/ٛدار المكر بيروت ٜٜٔٛـ.
 -ٙإعانة الطالبيف حؿ ألماظ فعح المعيف – أبي بكر بف سيد محمد الدمياطي ٗ .ٕٖٚ /دار
المكر بيروت.

اإلقناع – محمد الشربيني ٕ .ٖٙٔ/دار المكر بيروت ٔٗٔ٘ .ىػ.
 -ٚكشاؼ القناع عمى معف اإلقناع – منلور بف يونس البيوعي –  ٗٓٗ/ٙدار المكر بيروت.
كشؼ الم درات شرح أ لر الم علرات – عبد الرحمف بف عبد اهلل البعمي ٕ – ٖٜٛ/دار
البشائر اإلسالمية – لبنافٕٕٓٓ -ـ عحقيؽ محمد بف نالر العجمي.

 -ٛأنيس المقياء في ععريمات ارلماظ المعداولة بيف المقياء .قاسـ بف عبد اهلل القونوي ٔ.ٕٖ٘/
دار الوفاء جدة  ٔٗٓٙىػ
 -ٜلساف العرب ألبف منظور (ٓٔ ،- ٕٕٙ/القاموس المحيط لمميروز آبادي (ٕٔٔٓٓ/
ٓٔ -لساف العرب ألبف منظور ،مادة (طمؽ (ٓٔ – ٕٕٙ/دار لادر ،وكذا عاج العروس-:
محمد مرعضى الحسيني الزبيدي ( ٕٗٚ/ٙدار اليداية ،عحقيؽ :مجموعة مف المحققيف

ٔٔ -حاشية رد الم عار عمى الدر الم عار شرح عنوير اربلار فقو أبو حنيمة  -ابف عابديف -
ٖ ٕٕٙ/دار المكر لمطباعة والنشر - .بيروتٕٔٗٔ - .ىػ ٕٓٓٓ -
ٕٔ -مواىب الجميؿ بشرح م علر ميؿ  -محمد بف عبد الرحمف المغربي أبو عبد اهلل –
ٗ ٔٛ/دار المكر  -بيروت  ،ٖٜٔٛ -الطبعة :الثانية

ٖٔ -مغني المحعاج  -محمد ال طيب الشربيني ٕٜٚ/ٖ ،دار النشر :دار المكر  -بيروت
ٗٔ -كشاؼ القناع عف معف اإلقناع :،منلور بف يونس بف إدريس البيوعيٕٖٕ/٘ ،
٘ٔ -المملؿ في أحكاـ المرأة والبيت المسمـ .د .عبد الكريـ زيداف ٖٗٚ/ٚ .مؤسسة الرسالة
بيروت – لبناف – ٕٓٓٓـ
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مجمة جامعة عكريت لمعموـ اإلنسانية
المجمد (٘ٔ

العدد (ٓٔ

عشريف اروؿ (ٕٓٓٛ

 -ٔٙلساف العرب – ابف منظور.ٜٔٔ/ٛ -
 -ٔٚالملباح المنير – الميومي ٔ.ٕٕٓ/
 -ٔٛعبيف الحقائؽ  -الزيمعي ٕٕ٘ٔ/
 -ٜٔالشرح الكبير : ،سيدي أحمد الدردير أبو البركات .ٗٔ٘/ٕ ،دار النشر :دار المكر -
بيروت ،عحقيؽ :محمد عميش

ٕٓ -مغني المحعاج محمد ال طيب الشربيني ٖٖ٘٘/
ٕٔ -شرح منعيى اإلرادات المسمى دقائؽ أولي النيى لشرح المنعيى :،منلور بف يونس بف
إدريس البيوعي ٔٗٚ/ٖ ،دار النشر :عالـ الكعب  -بيروت  ،ٜٜٔٙ -الطبعة :الثانية

ٕٕ -سورة الطالؽ -اآلية ٕ.

ٖٕ -جامع البياف عف عاويؿ آي القرآف :،محمد بف جرير بف يزيد بف

الد الطبري أبو

جعمر ٖٔٚ/ٕٛ،دار المكر  -بيروت ٔٗٓ٘ -
ٕٗ -العمسير الكبير أو مماعيح الغيب :،ف ر الديف محمد بف عمر العميمي الرازي الشافعي
ٖٓ :،ٖٔ/دار الكعب العممية  -بيروت ٕٔٗٔ -ىػ ٕٓٓٓ -ـ ،الطبعة :ارولى

ٕ٘ -الكشاؼ عف حقائؽ العنزيؿ وعيوف ارقاويؿ في وجوه العاويؿ :،أبو القاسـ محمود بف عمر
الزم شري ال وارزمي ٗ ،٘٘ٛ/دار النشر :دار إحياء العراث العربي  -بيروت ،عحقيؽ :عبد
الرزاؽ الميدي
 -ٕٙعمسير البغوي :،البغوي ٖ٘ٚ/ٗ ،دار النشر :دار المعرفة  -بيروت ،عحقيؽ :الد عبد
الرحمف العؾ

 -ٕٚعمسير البحر المحيط :،محمد بف يوسؼ الشيير بابي حياف ارندلسي ٕٚٛ/ٛ ،دار الكعب
العممية  -لبناف /بيروت ٕٕٔٗ -ىػ ٕٓٓٔ-ـ ،الطبعة :ارولى ،عحقيؽ :الشيخ عادؿ أحمد
عبد الموجود  -الشيخ عمي محمد معوض ،شارؾ في العحقيؽ ٔ د.زكريا عبد المجيد النوقي

ٕ د.أحمد النجولي الجمؿ

 -ٕٛعمسير السمرقندي المسمى بحر العموـ :نلر بف محمد بف أحمد أبو الميث السمرقندي/ٖ ،
 ٖٗٛدار المكر  -بيروت ،عحقيؽ :د.محمود مطرجي
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مواطف اإلشياد في سورة الطالؽ  -دراسة فقيية مقارنة
د .طو عبد الرزاؽ ذيب
 -ٕٜإرشاد العقؿ السميـ إلى

مزايا القرآف الكريـ :،أبو السعود محمد بف محمد العمادي،

 :ٕٙٔ/ٛدار إحياء العراث العربي  -بيروت
ٖٓ -الدر المنثور :،عبد الرحمف بف الكماؿ جالؿ الديف السيوطئٜٔ /ٛ ،

دار النشر:

دار المكر  -بيروت ٜٜٖٔ -

ٖٔ -روح المعاني في عمسير القرآف العظيـ والسبع المثاني ،العالمة أبو المضؿ شياب الديف
السيد محمود ارلوسي البغدادي  ،ٖٔٗ/ٕٛدار النشر :دار إحياء العراث العربي – بيروت.
ٕٖ -عيسير الكريـ الرحمف في عمسير كالـ المناف : ،عبد الرحمف بف نالر السعدي: ٕٗٚ/ٔ ،
مؤسسة الرسالة  -بيروت ٕٔٗٔ -ىػٕٓٓٓ -ـ ،عحقيؽ :ابف عثيميف

ٖٖ -كعاب العسييؿ لعموـ العنزيؿ :،محمد بف أحمد بف محمد الغرناطي الكمبي ٗ ،ٕٔٙ/دار
النشر :دار الكعاب العربي  -لبناف ٖٔٗٓ -ىػٜٖٔٛ -ـ ،الطبعة :الرابعة
ٖٗ -الجامع رحكاـ القرآف :،أبو عبد اهلل محمد بف أحمد ارنلاري القرطبي ٔ٘ٚ / ٔٛ ،دار
النشر :دار الشعب  -القاىرة

ٖ٘ -عمسير القرآف العظيـ :،إسماعيؿ بف عمر بف كثير الدمشقي أبو المداء ٖٛٓ /ٗ ،دار
النشر :دار المكر  -بيروت ٔٗٓٔ -
 -ٖٙالمحرر الوجيز في عمسير الكعاب العزيز :،أبو محمد عبد الحؽ بف غالب بف عطية
ارندلسي ٘ ،ٖٕٗ/دار النشر :دار الكعب العممية  -لبناف ٖٔٗٔ -ىػٜٜٖٔ -ـ ،الطبعة:
ارولى ،عحقيؽ :عبد السالـ عبد الشافي محمد

 -ٖٚالجواىر الحساف في عمسير القرآف :،عبد الرحمف بف محمد بف م موؼ الثعالبئٖٔ/ٗ ،
دار النشر :مؤسسة ارعممي لممطبوعات  -بيروت
 -ٖٛاحكاـ القرآف :،أبو بكر محمد بف عبد اهلل ابف العربي ٕٖٛ-ٕٕٛ /ٗ ،دار النشر :دار
المكر لمطباعة والنشر  -لبناف ،عحقيؽ :محمد عبد القادر عطا

 -ٖٜأحكاـ القرآف :،أحمد بف عمي الرازي الجلاص أبو بكر : ٖ٘ٓ/٘ ،دار إحياء العراث
العربي  -بيروت  ،ٔٗٓ٘ -عحقيؽ :محمد اللادؽ قمحاوي
ٓٗ -المغني في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ الشيباني : ،عبد اهلل بف أحمد بف قدامة المقدسي أبو
محمد : ٖٗٓ/ ٚ ،دار المكر  -بيروت  ،ٔٗٓ٘ -الطبعة :ارولى
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مجمة جامعة عكريت لمعموـ اإلنسانية
المجمد (٘ٔ

العدد (ٓٔ

عشريف اروؿ (ٕٓٓٛ

ٔٗ -ارـ : ،محمد بف إدريس الشافعي أبو عبد اهلل : ٕٗ٘/٘ ،دار المعرفة  -بيروت -
ٖ ،ٖٜٔالطبعة :الثانية .مغني المحعاج إلى معرفة معاني ألماظ المنياج :محمد ال طيب
الشربيني : ٖٖٙ/ٖ ،دار المكر  -بيروت
ٕٗ -المغني :ابف قدامة ٖٗٓ/ٚ

ٖٗ -األ عيارات المقيية ا عارىا عمي بف محمد بف عباس البعمي :،أحمد عبد الحميـ بف عيمية
الحراني أبو العباس :ٕٚٗ-ٕٖٚ ،مكعبة الرياض الحديثة – الرياض.
ٗٗ -المحمى :،عمي بف أحمد بف سعيد بف حزـ الظاىري أبو محمد :ٕٔ٘ / ٔٓ ،دار اآلفاؽ
الجديدة  -بيروت ،عحقيؽ :لجنة إحياء العراث العربي

٘ٗ -ا لكعاب الملنؼ في ارحاديث واآلثار ،أبو بكر عبد اهلل بف محمد بف أبي شيبة الكوفي،
ٗ :ٙٓ /مكعبة الرشد  -الرياض  ،ٜٔٗٓ -الطبعة :ارولى ،عحقيؽ :كماؿ يوسؼ الحوت
 -ٗٙعمسير الطبري ٖٔٚ / ٕٛ
 -ٗٚملنؼ بف أبي شبة ٗ ٙٓ/وكذا منقوؿ عف السدي.

 -ٗٛالمبسوط : ،شمس الديف السر سي :ٜٔ/ ٙ ،دار المعرفة – بيروت .بدائع اللنائع في
عرعيب الشرائع : ،عالء الديف الكاساني :ٔٛٔ / ٖ ،دار الكعاب العربي  -بيروت ،ٜٕٔٛ -
الطبعة :الثانية.
 -ٜٗالشرح الكبير ،عاليؼ :سيدي أحمد الدردير أبو البركات ،دار النشر :دار المكر  -بيروت،
عحقيؽ :محمد عميش

ٓ٘ -روضة الطالبيف وعمدة الممعيف : ،النووي :ٕٔٙ/ ٛ ،المكعب اإلسالمي  -بيروت -
٘ٓٗٔ ،الطبعة :الثانية.
حاشية إعانة الطالبيف عمى حؿ ألماظ فعح المعيف لشرح قرة العيف بميمات الديف : ،أبو بكر ابف
السيد محمد شطا الدمياطي :ٖٓ/ٗ،دار المكر لمطباعة والنشر والعوزيع  -بيروت

ٔ٘ -المغني :ابف قدامة.ٖٗٓ/ٚ .

ٕ٘ -شرائع اإلسالـ– المحقؽ الحمي ٖ ٘ٛٚ/طبعة أمير – قـ – موافقة لطبعة المؤسسة
بيروت .نياية المراـ – السيد محمد العاممي – مؤسسة النشر اإلسالمي -قـ – الطبعة ارولى
– ٖٔٗٔىػ عحقيؽ آغا مجعبى العراقي.
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ٖ٘ -سورة الطالؽ – اآلية ٕ.
ٗ٘ -الظاىر عرفو السر سي بقولو ( - :ما يعرؼ المراد منو بنمس السماع مف غير عامؿ
ألوؿ السر سي :محمد بف أحمد بف أبي سيؿ السر سي أبو بكر :ٖٔٙ/ ٔ ،دار المعرفة –
بيروت .كشؼ ارسرار عف ألوؿ ف ر اإلسالـ البزدوي : ،عالء الديف عبد العزيز بف أحمد
الب اري :ٕٚ/ ٔ ،دار الكعب العممية  -بيروت ٔٗٔٛ -ىػ ٜٜٔٚ -ـ ،.عحقيؽ :عبد اهلل

محمود محمد عمر.
٘٘ -وىي أف الممارقة غير الطالؽ والمراد ىنا الممارقة وىي كسائر الحقوؽ لمزوج أل عحعاج إلى
الشيود .األ عيارات ٖٖ.ٖٗ/

 -٘ٙسورة البقرة :مف اآليةٕٕٛ
 -٘ٚالمغني  :ابف قدامة .ٖٗٓ/ٚ
 -٘ٛالعحرير والعنوير ٖٔ .ٖٜٓ /
 -ٜ٘رواه أبو داود – باب الرجؿ يراجع زوجعو وأل يشيد – ٕ .ٕ٘ٚ/وسعيد بف منلور في
سننو  -باب مف راجع امرأعو وىو غائب وىي أل ععمـ – ٔ .ٖ٘٘/والطبراني في المعجـ
الكبير – مف حديث عمراف – .ٖٔٓ/ٔٛقاؿ الحافظ في بموغ المراـ  -:إسناده لحيح قاؿ
ابف أبي طاعة في اإللماـ ٕ ٙٛٓ/إسناد الحديث عمى شرط مسمـ .وقاؿ ابف قدامة في
المحرر في الحديث ٔ –:ٖ٘ٚ /رواعو ثقات م رج ليـ في اللحيحيف .وفي عحمة المنياج
ٕ -: ٕٗٓ/إسناده جيد.

ٓ -ٙنيؿ اروطار مف أحاديث سيد ار يار شرح منعقى ار بار ،عاليؼ :محمد بف عمي بف
محمد الشوكاني :ٖٗ /ٚ ،دار الجيؿ  -بيروت – ٖ.ٜٔٚ
ٔ -ٙنيؿ اروطار – الشوكاني .ٖٗ/ٚ
ٕ -ٙعدريب الراوي في شرح عقريب النواوي :،عبد الرحمف بف أبي بكر السيوطي:ٔٛٛ/ٔ ،
مكعبة الرياض الحديثة  -الرياض ،عحقيؽ :عبد الوىاب عبد المطيؼ.

ٖ -ٙعموـ الحديث : ،أبو عمرو عثماف بف عبد الرحمف الشير زوري :٘ٓ/ ٔ،دار المكر
المعالر  -بيروت ٖٜٔٚ -ىػ ٜٔٚٚ -ـ ،عحقيؽ :نور الديف ععر
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مجمة جامعة عكريت لمعموـ اإلنسانية
المجمد (٘ٔ

العدد (ٓٔ

عشريف اروؿ (ٕٓٓٛ

ٗ -ٙفعح القدير الجامع بيف فني الرواية والدراية مف عمـ العمسير : ،محمد بف عمي بف محمد
الشوكاني :ٕٗٔ/٘ ،دار المكر – بيروت .المحرر الوجيز – ابف عطية ارندلسي ٖٕ٘ٗ/
٘ -ٙاأل عيارات المقيية .ص ٖ.ٕٚٗ -ٕٚ
 -ٙٙالمملؿ في أحكاـ المرأة والبيت المسمـ – د .عبد الكريـ زيداف  ٖٖ/ٛمؤسسة الرسالة –
بيروت – لبناف الطبعة الثالثة ٕٓٓٓ /ـ

 -ٙٚالمملؿ في أحكاـ المرأة والبيت المسمـ – د .عبد الكريـ زيداف ٖٖ/ٛ
 -ٙٛسورة الطالؽ – اآلية ٕ.
 -ٜٙالمبسوط : ،شمس الديف السر سي : ٜٔ/ٙ ،دار المعرفة  -بيروت

ٓ -ٚرواه الب اري في لحيحو – كعاب الطالؽ  .ٕٓٔٔ/٘ -ومسمـ – باب عحريـ طالؽ
الحائض بغير رضاىا – ٕ.ٜٖٔٓ/
ٔ -ٚعبيف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ : ،ف ر الديف عثماف بف عمي الزيمعي الحنمي:ٕٕ٘/ٕ ،.
دار الكعب اإلسالمي - .القاىرةٖٖٔٔ - .ىػ.

ٕ -ٚسورة البقرة – اآلية ٕٕٛ

ٖ -ٚالمبسوط – السر سي .ٜٔ/ٙ
ٗ -ٚسورة البقرة – اآلية ٕٕٛ
٘ -ٚالمبسوط – السر سي .ٜٔ/ٙ
 -ٚٙالشرط وىو في المغة العالمة ومنو قولو ععالى (فقد جاء أشراطيا محمد  ٔٛأي عالماعيا
وفي األلطالح ما يمزـ مف عدمو العدـ وأل يمزـ مف وجوده وجود وأل عدـ لذاعو .المد ؿ إلى

مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ :،عبد القادر بف بدراف الدمشقي :ٕٔٙ/ٔ ،مؤسسة الرسالة -
بيروت  ،ٔٗٓٔ -الطبعة :الثانية ،عحقيؽ :د .عبد اهلل بف عبد المحسف العركي
 -ٚٚالجامع رحكاـ القراف – القرطبي .ٔ٘ٛ/ٔٛ
 -ٚٛأحكاـ القراف – ابف العربي المالكي ٕٕٗٛ/

 -ٜٚكعاب الشيادات اروؿ :السيد الكمبايكائي – ص ٕٖٔ .الطبعة ارولى – مطبعة سيد
الشيداء – قـ – ٘ٓٗٔىػ.
ٓ -ٛالمحمى – ابف حزـ – ٕٓٔ٘ٓ/
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ٔ -ٛعمسير الطبري .ٖٔٚ/ٕٛ
ٕ -ٛالملدر نمسو ٖٔٚ/ٕٛ
ٖ -ٛنظاـ الطالؽ في اإلسالـ – احمد محمد شاكر – ٓ .ٛٔ-ٛمنشورات مكعبة السنة في
القاىرة.

ٗ -ٛارحواؿ الش لية كما في المقو عمى المذاىب ال مسة ٓ .ٖٙأبو زىرة
٘ -ٛالمبسوط – السر سي  ٜٔ/ٙبدائع اللنائع – الكاساني ٖ .ٔٛٔ/سبؿ السالـ شرح بموغ
المراـ مف أدلة ارحكاـ :،محمد بف إسماعيؿ اللنعاني ارمير ٕٔٛ /ٖ :دار إحياء العراث
العربي  -بيروت  ،ٖٜٔٚ -الطبعة :الرابعة ،عحقيؽ :محمد عبد العزيز ال ولي .نيؿ اروطار
مف أحاديث سيد ار يار شرح منعقى ار بار ،محمد بف عمي بف محمد الشوكاني:ٕٔٗ/ٚ ،

دار الجيؿ  -بيروت  .ٜٖٔٚ -الكافي في فقو أىؿ المدينة : ،أبو عمر يوسؼ بف عبد اهلل
بف عبد البر القرطبي ٔ :،ٕٙٗ/دار الكعب العممية  -بيروت  ،ٔٗٓٚ -الطبعة :ارولى.
مجموع المعاو ٖٖٖٖ/

 -ٛٙسورة الطالؽ – اآلية ٕ.
 -ٛٚاألنعلار  -:لممرعضي ص ٖٓٓ
 -ٛٛالمحمى  :ابف حزـ ارندلسي ٓٔ.ٕ٘ٔ/
 -ٜٛمجموع المعاو – ابف عيمية ٖٖٖٗ/
ٓ -ٜرواه أبو داود – باب الرجؿ يراجع زوجعو وأل يشيد – ٕ .ٕ٘ٚ/وسعيد بف منلور في

سننو  -باب مف راجع امرأعو وىو غائب وىي أل ععمـ – ٔ .ٖ٘٘/والطبراني في المعجـ الكبير
– مف حديث عمراف – .ٖٔٓ/ٔٛقاؿ الحافظ في بموغ المراـ  -:إسناده لحيح قاؿ ابف أبي
طاعة في اإللماـ ٕ ٙٛٓ/إسناد الحديث عمى شرط مسمـ .وقاؿ ابف قدامة في المحرر في
الحديث ٔ – : ٖ٘ٚ /رواعو ثقات م رج ليـ في اللحيحيف .وفي عحمة المنياج ٕٕٗٓ/

 -:إسناده جيد.

ٔ -ٜلحيح الب اري -باب وجوب القراءة لإلماـ والماموـ ٔ .ٕٖٙ/ومسمـ – باب وجوب قراءة
الماعحة في كؿ ركعة ٕٜٔٛ/
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العدد (ٓٔ

المجمد (٘ٔ

عشريف اروؿ (ٕٓٓٛ

ٕ -ٜلحيح الب اري – باب إذا طمقت الحائض يععد بذلؾ الطالؽ – ٘ .ٕٓٔٔ/مسمـ – باب
عحريـ طالؽ الحائض بغير رضاىا – ٕ ٜٖٔٓ/والحديث عف ابف عمر رضي اهلل عنيما
ٖ -ٜعمي السجسعاني – مقاؿ منشور ص ٖ
ٗ -ٜسورة الطالؽ – اآلية ٕ

٘ -ٜأحكاـ القراف -الجلاص ٖ٘٘ٓ/
 -ٜٙالب اري – باب وجوب القراءة لإلماـ والماموـ – ٔ .ٕٖٙ/مسمـ – باب وجوب قراءة
الماعحة لكؿ ركعة ٕٜ٘/ٔ -
 -ٜٚالب اري – باب إذا لمى بالثوب الواحد  ..ٔٗٔ/ٔ -مسمـ  -باب اللالة بالثوب الواحد
– ٔ.ٖٙٛ/

 -ٜٛالب اري – باب بدء الوحي – ٔ .ٖ/مسمـ – باب إنما ارعماؿ بالنية – ٖٔ٘ٔ٘/
 -ٜٜالب اري  -باب إذا طمقت الحائض يععد بذلؾ الطالؽ .ٕٓٔٔ/٘ -مسمـ  -باب عحريـ
طالؽ الحائض بغير رضاىا وأنو لو الؼ وقع الطالؽ ويؤمر برجععيأٜٖٓ/ٕ -

ٓٓٔ -الب اري -باب قلة فاطمة بنت قيس .ٕٖٓٛ /٘ -

مسمـ – باب المطمة ثالث أل

نمقة ليا وأل سكنى – ٕ ٔٔٔٗ/والممظ لو
ٔٓٔ -موارد الضماف – كعاب الطالؽ – ٔ .ٖٕٔ/سنف ابي داود – باب في البعة – ٕ.ٕٖٙ/
وفي سنده اضطراب – عوف المعبود شرح سنف أبي داود :،محمد شمس الحؽ العظيـ آبادي،
 :ٕٜٓ/ٙدار الكعب العممية  -بيروت ٜٜٔ٘ -ـ ،الطبعة :الثانية

ٕٓٔ -الب اري  -باب مف طمؽ وىؿ يواجو الرجؿ امرأعو بالطالؽٕٕٓٔ/٘ -
ٖٓٔ -أسنى المطالب في أحاديث م عممة المراعب :،اإلماـ الشيخ محمد بف درويش بف محمد
الحوت البيروعي الشافعيٖ :،ٖٗٔ /دار الكعب العممية  -بيروت  ٔٗٔٛ -ىػ ٜٜٔٚ-ـ،
الطبعة :ارولى ،عحقيؽ :ملطمى عبد القادر عطا

ٗٓٔ -العحرير والعنوير – محمد طاىر بف عاشور  .ٕٛٛ-ٕٚٚ /ٕٛمؤسسة العاريخ بيروت –
لبناف – الطبعة ارولى ٕٓٓٓـ.
املصادر واملراجع بعذ القران الكريم

137

مواطف اإلشياد في سورة الطالؽ  -دراسة فقيية مقارنة
د .طو عبد الرزاؽ ذيب

إسم المصدر أو المرجع

ت
ٔ

أحكاـ القرآف ،عاليؼ :أبو بكر محمد بف عبد اهلل ابف العربي ،دار النشر :دار

ٕ

أحكاـ القرآف ،عاليؼ :أحمد بف عمي الرازي الجلاص أبو بكر ،دار النشر :دار

المكر لمطباعة والنشر  -لبناف ،عحقيؽ :محمد عبد القادر عطا

إحياء العراث العربي  -بيروت  ،ٔٗٓ٘ -عحقيؽ :محمد اللادؽ قمحاوي
ٖ

ارحواؿ الش لية كما في المقو عمى المذاىب ال مسة .محمد أبو زىرة .القاىر
– ملر

ٗ

األ عيارات المقيية ا عارىا عمي بف محمد بف عباس البعمي ،عاليؼ :أحمد عبد

الحميـ بف عيمية الحراني أبو العباس ،دار النشر :مكعبة الرياض الحديثة –

الرياض
٘

إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ ،عاليؼ :أبي السعود محمد بف محمد

ٙ

أسنى المطالب في أحاديث م عممة المراعب ،عاليؼ :اإلماـ الشيخ محمد بف

العمادي ،دار النشر :دار إحياء العراث العربي – بيروت

درويش بف محمد الحوت البيروعي الشافعي ،دار النشر :دار الكعب العممية -
بيروت  ٔٗٔٛ -ىػ ٜٜٔٚ-ـ ،الطبعة :ارولى ،عحقيؽ :ملطمى عبد القادر
عطا
ٚ

ألوؿ السر سي ،عاليؼ :محمد بف أحمد بف أبي سيؿ السر سي أبو بكر ،دار
النشر :دار المعرفة – بيروت

ٛ

اإلقناع في المقو الشافعي ،عاليؼ :الماوردي
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مجمة جامعة عكريت لمعموـ اإلنسانية
المجمد (٘ٔ

ٜ

العدد (ٓٔ

عشريف اروؿ (ٕٓٓٛ

اإللماـ باحاديث ارحكاـ ،عاليؼ :أبو المعح عقي الديف محمد ،بف أبي الحسف
عمى ،بف وىب ،بف مطيع ،بف أبي الطاعة ،القشيري الملري ،دار النشر:
دار المعراج الدولية  -دار ابف حزـ  -السعودية  -الرياض  /لبناف  -بيروت

ٕٖٔٗ -ىػ ٕٕٓٓ-ـ ،الطبعة :الثانية ،عحقيؽ :حقؽ نلولو و رج أحاديثو

حسيف إسماعيؿ الجمؿ
ٓٔ

ارـ  ،عاليؼ :محمد بف إدريس الشافعي أبو عبد اهلل ،دار النشر :دار المعرفة -

ٔٔ

األنعلار  :السيد المرعضى – منشورات – إيراف – طيراف

ٕٔ

أنيس المقياء في ععريمات ارلماظ المعداولة بيف المقياء ،عاليؼ :قاسـ بف عبد اهلل

بيروت  ،ٖٜٖٔ -الطبعة :الثانية

بف أمير عمي القونوي ،دار النشر :دار الوفاء  -جدة  ،ٔٗٓٙ -الطبعة:

ارولى ،عحقيؽ :د .أحمد بف عبد الرزاؽ الكبيسي
ٖٔ

البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ ،عاليؼ :زيف الديف ابف نجيـ الحنمي ،دار النشر:

ٗٔ

بدائع اللنائع في عرعيب الشرائع ،عاليؼ :عالء الديف الكاساني ،دار النشر :دار

دار المعرفة  -بيروت ،الطبعة :الثانية

الكعاب العربي  -بيروت  ،ٜٕٔٛ -الطبعة :الثانية
٘ٔ

عاج العروس مف جواىر القاموس ،عاليؼ :محمد مرعضى الحسيني الزبيدي ،دار
النشر :دار اليداية ،عحقيؽ :مجموعة مف المحققيف

ٔٙ

عبيف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ ،عاليؼ :ف ر الديف عثماف بف عمي الزيمعي

ٔٚ

العحرير والعنوير -محمد طاىر ابف عاشور – مؤسسة العاريخ  -بيروت – لبناف

الحنمي ،.دار النشر :دار الكعب اإلسالمي - .القاىرةٖٖٔٔ - .ىػ.

الطبعة ارولى – ٕٓٓٓـ
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ٔٛ

عحمة المحعاج إلى أدلة المنياج ،عاليؼ :عمر بف عمي بف أحمد الوادياشي
ارندلسي ،دار النشر :دار حراء  -مكة المكرمة  ،ٔٗٓٙ -الطبعة :ارولى،
عحقيؽ :عبد اهلل بف سعاؼ المحياني

ٜٔ

عدريب الراوي في شرح عقريب النواوي ،عاليؼ :عبد الرحمف بف أبي بكر
السيوطي ،دار النشر :مكعبة الرياض الحديثة  -الرياض ،عحقيؽ :عبد الوىاب
عبد المطيؼ

ٕٓ

عمسير البحر المحيط ،عاليؼ :محمد بف يوسؼ الشيير بابي حياف ارندلسي ،دار
النشر :دار الكعب العممية  -لبناف /بيروت ٕٕٔٗ -ىػ ٕٓٓٔ-ـ ،الطبعة:
ارولى ،عحقيؽ :الشيخ عادؿ أحمد عبد الموجود  -الشيخ عمي محمد معوض،

شارؾ في العحقيؽ ٔ د.زكريا عبد المجيد النوقي ٕ د.أحمد النجولي الجمؿ
ٕٔ

عمسير البغوي ،عاليؼ :البغوي ،دار النشر :دار المعرفة  -بيروت ،عحقيؽ :الد

ٕٕ

عمسير السمرقندي المسمى بحر العموـ ،عاليؼ :نلر بف محمد بف أحمد أبو

عبد الرحمف العؾ

الميث السمرقندي ،دار النشر :دار المكر  -بيروت ،عحقيؽ :د.محمود مطرجي
ٖٕ

عمسير القرآف العظيـ ،عاليؼ :إسماعيؿ بف عمر بف كثير الدمشقي أبو المداء ،دار
النشر :دار المكر  -بيروت – ٔٓٗٔ

ٕٗ

العمسير الكبير أو مماعيح الغيب ،عاليؼ :ف ر الديف محمد بف عمر العميمي

ال ارزي الشافعي ،دار النشر :دار الكعب العممية  -بيروت ٕٔٗٔ -ىػ -
ٕٓٓٓـ ،الطبعة :ارولى

ٕ٘

عيسير الكريـ الرحمف في عمسير كالـ المناف ،عاليؼ :عبد الرحمف بف نالر
السعدي ،دار النشر :مؤسسة الرسالة  -بيروت ٕٔٗٔ -ىػٕٓٓٓ -ـ ،عحقيؽ:

ابف عثيميف

140

مجمة جامعة عكريت لمعموـ اإلنسانية
المجمد (٘ٔ

ٕٙ

العدد (ٓٔ

عشريف اروؿ (ٕٓٓٛ

جامع البياف عف عاويؿ آ ي القرآف ،عاليؼ :محمد بف جرير بف يزيد بف

الد

الطبري أبو جعمر ،دار النشر :دار المكر  -بيروت –٘ٓٗٔىػ
ٕٚ

الجامع اللحيح الم علر ،عاليؼ :محمد بف إسماعيؿ أبو عبد اهلل الب اري

الجعمي ،دار النشر :دار ابف كثير  ،اليمامة  -بيروت ،ٜٔٛٚ - ٔٗٓٚ -

الطبعة :الثالثة ،عحقيؽ :د .ملطمى ديب البغا
ٕٛ

الجامع رحكاـ القرآف ،عاليؼ :أبو عبد اهلل محمد بف أحمد ارنلاري القرطبي،

ٕٜ

الجواىر الحساف في عمسير القرآف ،عاليؼ :عبد الرحمف بف محمد بف م موؼ

دار النشر :دار الشعب – القاىرة

الثعالبي ،دار النشر :مؤسسة ارعممي لممطبوعات – بيروت
ٖٓ

حاشية إعانة الطالبيف عمى حؿ ألماظ فعح المعيف لشرح قرة العيف بميمات الديف،
عاليؼ :أبي بكر ابف السيد محمد شطا الدمياطي ،دار النشر :دار المكر
لمطباعة والنشر والعوزيع – بيروت

ٖٔ

حاشية رد الم عار عمى الدر الم عار شرح عنوير اربلار فقو أبو حنيمة ،عاليؼ:
ابف عابديف ،.دار النشر :دار المكر لمطباعة والنشر - .بيروتٕٔٗٔ - .ىػ
ٕٓٓٓ -ـ.

ٕٖ

الدر المنثور ،عاليؼ :عبد الرحمف بف الكماؿ جالؿ الديف السيوطي ،دار النشر:
دار المكر  -بيروت – ٖٜٜٔ

ٖٖ

روح المعاني في عمسير القرآف العظيـ والسبع المثاني ،عاليؼ :العالمة أبي المضؿ

شياب الديف السيد محمود اآللوسي البغدادي ،دار النشر :دار إحياء العراث

العربي – بيروت
ٖٗ

روضة الطالبيف وعمدة الممعيف ،عاليؼ :النووي ،دار النشر :المكعب اإلسالمي -
بيروت  ،ٔٗٓ٘ -الطبعة :الثانية
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ٖ٘

سبؿ السالـ شرح بموغ المراـ مف أدلة ارحكاـ ،عاليؼ :محمد بف إسماعيؿ
اللنعاني ارمير ،دار النشر :دار إحياء العراث العربي  -بيروت ،ٖٜٔٚ -
الطبعة :الرابعة ،عحقيؽ :محمد عبد العزيز ال ولي

ٖٙ

سنف أبي داود ،عاليؼ :سميماف بف ارشعث أبو داود السجسعاني ارزدي ،دار
النشر :دار المكر  ،- -عحقيؽ :محمد محيي الديف عبد الحميد

ٖٚ

سنف سعيد بف منلور ،عاليؼ :سعيد بف منلور ال راساني ،دار النشر :الدار
السممية  -اليند ٖٔٗٓ -ىػ ٜٕٔٛ-ـ ،الطبعة :ارولى ،عحقيؽ :حبيب الرحمف
ارعظمي

ٖٛ

شرائع اإلسالـ .المحقؽ الحمي .انعشارات اسعقالؿ إيراف – الطبعة الثانية –

ٖٜ

الشرح الكبير ،عاليؼ :سيدي أحمد الدردير أبو البركات ،دار النشر :دار المكر -

ٜٔٗٓىػ موافقة لمؤسسة – بيروت لبناف.

بيروت ،عحقيؽ :محمد عميش
ٓٗ

شرح منعيى اإلرادات المسمى دقائؽ أولي النيى لشرح المنعيى ،عاليؼ :منلور
بف يونس بف إدريس البيوعي ،دار النشر :عالـ الكعب  -بيروت ،ٜٜٔٙ -
الطبعة :الثانية

ٔٗ

لحيح مسمـ ،عاليؼ :مسمـ بف الحجاج أبو الحسيف القشيري النيسابوري ،دار
النشر :دار إحياء العراث العربي  -بيروت ،عحقيؽ :محمد فؤاد عبد الباقي

ٕٗ

عموـ الحديث -ابو عمرو عثماف بف عبد الرحمف الشيرزوري – دار المكر

ٖٗ

عوف المعبود شرح سنف أبي داود ،عاليؼ :محمد شمس الحؽ العظيـ آبادي ،دار

ٗٗ

فعح القدير الجامع بيف فني الرواية والدراية مف عمـ العمسير ،عاليؼ :محمد بف

المعالر – بيروتٜٔٚٚ -ـ – ٖٜٔٚىػ

النشر :دار الكعب العممية  -بيروت ٜٜٔ٘ -ـ ،الطبعة :الثانية
عمي بف محمد الشوكاني ،دار النشر :دار المكر – بيروت
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مجمة جامعة عكريت لمعموـ اإلنسانية
المجمد (٘ٔ

٘ٗ

العدد (ٓٔ

عشريف اروؿ (ٕٓٓٛ

المواكو الدواني عمى رسالة ابف أبي زيد القيرواني ،عاليؼ :أحمد بف غنيـ بف سالـ
النمراوي المالكي ،دار النشر :دار المكر  -بيروت ٔٗٔ٘ -

ٗٙ

الكافي في فقو أىؿ المدينة ،عاليؼ :أبو عمر يوسؼ بف عبد اهلل بف عبد البر

ٗٚ

كعاب العسييؿ لعموـ العنزيؿ ،عاليؼ :محمد بف أحمد بف محمد الغرناطي الكمبي،

القرطبي ،دار النشر :دار الكعب العممية  -بيروت  ،ٔٗٓٚ -الطبعة :ارولى

دار النشر :دار الكعاب العربي  -لبناف ٖٔٗٓ -ىػٜٖٔٛ -ـ ،الطبعة :الرابعة
ٗٛ

كعاب الشيادات اروؿ :السيد الكمبايكائي – الطبعة ارولى – مطبعة سيد الشيداء
– قـ ٘ٓٗٔىػ

ٜٗ

الكعاب الملنؼ في ارحاديث واآلثار ،عاليؼ :أبو بكر عبد اهلل بف محمد بف أبي
شيبة الكوفي ،دار النشر :مكعبة الرشد  -الرياض  ،ٜٔٗٓ -الطبعة :ارولى،

عحقيؽ :كماؿ يوسؼ الحوت
ٓ٘

كعب ورسائؿ وفعاو شيخ اإلسالـ ابف عيمية ،عاليؼ :أحمد عبد الحميـ بف عيمية
الحراني أبو العباس ،دار النشر :مكعبة ابف عيمية ،الطبعة :الثانية ،عحقيؽ :عبد
الرحمف بف محمد بف قاسـ العالمي النجدي

ٔ٘

الكشاؼ عف حقائؽ العنزيؿ وعيوف ارقاويؿ في وجوه العاويؿ ،عاليؼ :أبو القاسـ
محمود بف عمر الزم شري ال وارزمي ،دار النشر :دار إحياء العراث العربي

 بيروت ،عحقيؽ :عبد الرزاؽ الميديٕ٘

كشاؼ القناع عف معف اإلقناع ،عاليؼ :منلور بف يونس بف إدريس البيوعي،
دار النشر :دار المكر  -بيروت  ،ٕٔٗٓ -عحقيؽ :ىالؿ مليمحي ملطمى

ىالؿ
ٖ٘

كشؼ ارسرار عف ألوؿ ف ر اإلسالـ البزدوي ،عاليؼ :عالء الديف عبد العزيز
بف أحمد الب اري ،دار النشر :دار الكعب العممية  -بيروت ٔٗٔٛ -ىػ -
ٜٜٔٚـ ،.عحقيؽ :عبد اهلل محمود محمد عمر.
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مواطف اإلشياد في سورة الطالؽ  -دراسة فقيية مقارنة
د .طو عبد الرزاؽ ذيب

ٗ٘

كشؼ الم درات والرياض المزىرات لشرح أ لر الم علرات ،عاليؼ :عبد
الرحمف بف عبد اهلل البعمي الحنبمي ،دار النشر :دار البشائر اإلسالمية -
لبناف /بيروت ٕٖٔٗ -ىػ ٕٕٓٓ -ـ ،الطبعة :ارولى ،عحقيؽ :قابمو بالمو
وثالثة ألوؿ أ ر  :محمد بف نالر العجمي

٘٘

لساف العرب ،عاليؼ :محمد بف مكرـ بف منظور ارفريقي الملري ،دار النشر:
دار لادر  -بيروت ،الطبعة :ارولى

٘ٙ

المبسوط ،عاليؼ :شمس الديف السر سي ،دار النشر :دار المعرفة – بيروت

٘ٚ

الم حرر في الحديث ،عاليؼ :محمد بف أحمد بف عبد اليادي بف عبد الحميد بف
عبد اليادي بف يوسؼ بف محمد بف قدامة المقدسي الحنبمي ،أبو عبد اهلل

الجماعيمي ،دار النشر :دار المعرفة  -لبناف /بيروت ٕٔٗٔ -ىػ ٕٓٓٓ -ـ،
الطبعة :الثالثة ،عحقيؽ :د .يوسؼ عبد الرحمف المرعشمي ،محمد سميـ إبراىيـ

سمارة ،جماؿ حمدي الذىبي
٘ٛ

المحرر الوجيز في عمسير الكعاب العزيز ،عاليؼ :أبو محمد عبد الحؽ بف غالب
بف عطية ارندلسي ،دار النشر :دار الكعب العممية  -لبناف ٖٔٗٔ -ىػ-
ٖٜٜٔـ ،الطبعة :األولى ،عحقيؽ :عبد السالـ عبد الشافي محمد

ٜ٘

المحمى ،عاليؼ :عمي بف أحمد بف سعيد بف حزـ الظاىري أبو محمد ،دار النشر:
دار اآلفاؽ الجديدة  -بيروت ،عحقيؽ :لجنة إحياء العراث العربي

ٓٙ

المد ؿ إلى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،عاليؼ :عبد القادر بف بدراف الدمشقي،
دار النشر :مؤسسة الرسالة  -بيروت  ،ٔٗٓٔ -الطبعة :الثانية ،عحقيؽ :د.
عبد اهلل بف عبد المحسف العركي

ٔٙ

الملباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي ،عاليؼ :أحمد بف محمد بف عمي
المقري الميومي ،دار النشر :المكعبة العممية  -بيروت
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مجمة جامعة عكريت لمعموـ اإلنسانية
المجمد (٘ٔ

ٕٙ

العدد (ٓٔ

عشريف اروؿ (ٕٓٓٛ

المعجـ الكبير ،عاليؼ :سميماف بف أحمد بف أيوب أبو القاسـ الطبراني ،دار
النشر :مكعبة الزى ارء  -المولؿ  ،ٜٖٔٛ - ٔٗٓٗ -الطبعة :الثانية،
عحقيؽ :حمدي بف عبد المجيد السممي

ٖٙ

المغني في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ الشيباني ،عاليؼ :عبد اهلل بف أحمد بف
قدامة المقدسي أبو محمد ،دار النشر :دار المكر  -بيروت  ،ٔٗٓ٘ -الطبعة:
ارولى

ٗٙ

مغني المحعاج إلى معرفة معاني ألماظ المنياج ،عاليؼ :محمد ال طيب الشربيني،
دار النشر :دار المكر – بيروت

٘ٙ

المملؿ في أحكاـ المرأة والبت المسمـ – د .عبد الكريـ زيداف – مؤسسة الرسالة

ٙٙ

منح الجميؿ شرح عمى م علر سيد ميؿ ،.عاليؼ :محمد عميش ،.دار النشر:

بيروت -لبناف الطبعة الثالثةٕٓٓٓ -ـ

دار المكر  -بيروت ٜٔٗٓ -ىػ ٜٜٔٛ -ـ.
ٙٚ

موارد الظمآف إلى زوائد ابف حباف ،عاليؼ :عمي بف أبي بكر الييثمي أبو الحسف،
دار النشر :دار الكعب العممية  -بيروت ،عحقيؽ :محمد عبد الرزاؽ حمزة

ٙٛ

مواىب الجميؿ لشرح م علر ميؿ ،عاليؼ :محمد بف عبد الرحمف المغربي أبو

ٜٙ

نظاـ الطالؽ في اإلسالـ :احمد محمد شاكر .منشورات مكعبة السنة القاىرة

ٓٚ

نياية المراـ – السيد محمد العاممي – مؤسسة النشر اإلسالمي – قـ الطبعة

ٔٚ

نيؿ اروطار مف أحاديث سيد ار يار شرح منعقى ار بار ،عاليؼ :محمد بف

عبد اهلل ،دار النشر :دار المكر  -بيروت  ،ٖٜٔٛ -الطبعة :الثانية

ارولى – ٖٔٗٔ ىػ .عحقيؽ – آغا مجعبى العراقي،

عمي بف محمد الشوكاني ،دار النشر :دار الجيؿ  -بيروت – ٖٜٔٚ
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