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 ملخص الرسالة
: ٚثؼل^ اٌؾّل هلل ٚاٌصالح ٚاٌَالَ ػٍٝ هٍٛي هللا 

ِب هعؾٗ ١ّـ اإلٍالَ اثٓ ر١ّ١خ ِٓ هٚا٠بد اإلِبَ أؽّل هؽّٗ هللا  :يٕضٕع انشعانح

. ِٓ وزبة إٌىبػ إٌٝ ٔٙب٠خ وزبة اٌمضبء

. لَّذ اٌجؾش إٌٝ ِملِخ ٚفصً ر١ّٙلٞ ٚفَّخ فصٛي ٚفبرّخ

. ٚف١ٙب أ١ّ٘خ اٌّٛضٛع ٚأٍجبة افز١بهٖ ٚفطخ اٌجؾش ِٕٚٙغٗ :جانًمذو 

ىح ١ٌْـ اإلٍالَ اثٓ ٚف١ٗ روعّخ ِٛعيح ٌإلِبَ أؽّل، ٚروعّخ ِٛط :انفصم انتًٓٛذ٘

ح ِٛعيح ألصٛي ِن٘ت اإلِبَ أؽّل، ٚكهاٍخ ِٛعيح ٌٍوٚا٠بد فٟ ر١ّ١خ، ٚكهاً

. اٌّن٘ت

ق ٚاٌقٍغ ٚاٌطالق ٚاٌوعؼخ ٚاٌٍؼبْ إٌىبػ ٚاٌصلا: أؽىبَ األٍوح، ٚف١ٗ :انفصم األٔل

. ٚاٌِؼلك ٚاٌوضبع ٚإٌفمبد

اٍز١فبء اٌمصبٓ ٚاٌْغبط ٚوَو اٌؼظبَ : اٌغٕب٠بد ٚاٌل٠بد، ٚف١ٗ :انفصم انثاَٙ

. ٚاٌؼبلٍخ ٚوفبهح اٌمزً

ؽل اٌئب ٚؽل اٌَّىو ٚاٌزؼي٠و ٚاألهضْٛ : اٌؾلٚك ٚاٌغٙبك، ٚف١ٗ :انفصم انثانث

. اٌّغِٕٛخ ٚاٌغي٠خ

. ؽىُ ِب ٠ؤوً اٌغ١ف ٚاٌنوبح: األطؼّخ، ٚف١ٗ :اتعانفصم انش

. ٚف١ٗ األ٠ّبْ ٚإٌنٚه ٚاٌمضبء :انفصم انخايظ

موود اٌوٚا٠بد اٌٛاهكح فٟ اٌَّؤٌخ ٚاٌوٚا٠خ اٌواعؾخ فٟ اٌّن٘ت ػٕل اٌّزؤفو٠ٓ، 

ٚاٌوٚا٠خ اٌواعؾخ فٟ اٌّن٘ت ػٕل ١ّـ اإلٍالَ، ِٚٓ لبي ِٓ ػٍّبء اٌّن٘ت ثؾىُ 

ِٓ فبٌف ف١ٙب، ٚٚضغ اٌفٙبهً اٌؼبِخ ٚاٌقبرّخ ٚف١ٙب أُ٘ إٌزبئظ اٌوٚا٠خ اٌواعؾخ ٚ

. ٚاٌزٛص١بد

ٚصٍٝ هللا ػٍٝ ٔج١ٕب ِؾّل ٚػٍٝ آٌٗ ٚصؾجٗ ٍٍُٚ 



 

Abstract 
 

Thank Goodness, peace and praise be upon his prophet(P.B.U.H). 

The study objective: "what was superior by sheikh Islam bin Timiah 

narrated by Emmam Ahmed from the matrimony book to the end of 

judgment". 

    

I have divided the research into an introduction, preface, five 

chapters and conclusion. 

The introduction: contains the subject importance, reasons of choice, plan 

and methodology.  

The preface: includes a brief biography about Emmam Ahmed and Sheikh 

Al Islam Bin Timiah, a brief study about Emmam Ahmed creed and essays 

in that creed.  

The first chapter: family rules, it includes matrimony, dowry, divorce, 

compensation, reversion, cursing, periods, breasting and alimony. 

The second chapter: felonies and payments, it includes taking punition, 

cleaves, bones fracture, sapient and murdering penance. 

The third chapter: castigates and strife, it includes fornication 

punishment, inebriants punishment, censure, taken lands and attribution. 

The fourth chapter: foods, it includes rules of what allowed to be eaten 

from carrions and zakat. 

The fifth chapter: it includes oaths, vows and compliance.  

 

I have mentioned the essays about the matter and the supervened by 

followers, the superior essay by sheikh al Islam, the scientists who agreed 

and those who disagreed with the superior essay, the indexes and 

conclusion that contain results and recommendations. 

 

"Peace and praise be upon our prophet, his followers and companions" 
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  المقدمة

ده د  نحم تعينه ،إن الحم تغفره ،ونس نا ،ونس رور أنفس ن ش ا م وذ ب  ،ونع
ه، وأشھد أن ال  ادي ل وسيئات أعمالنا، من يھد هللا فال مضل له، ومن يضلل فال ھ

  .وأشھد أن محمًدا عبده ورسوله ،إله إال هللا وحده ال شريك له

   ].102: آل عمران[ ﴾ڤ  ڦ   ڦ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ﴿

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿
  ].1: النساء[ ﴾   ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ه  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ﴿
   ].71، 70: األحزاب[ ﴾ ۈ  ٷ

د ا بع اء :أم م والعلم ع شأن العل الى رف إن هللا تع ال سبحانه ،ف   �  �  �﴿: فق
  ].11: المجادلة[اآلية  ﴾   ��    �  �  �  �   �

ي الحديث الصحيح ه «: وجاء ف ا سلك هللا ب ه علًم ا يطلب في من سلك طريقً
  .)1(»طريقًا إلى الجنة

الين وقد قيّض هللا تعالى لھذا الدين علماء أجالء نفوا عنه تحريف ا  وانتحاللغ
ر مفخرة من )2(المبطلين ي تعتب ، وأْثروا المكتبة اإلسالمية بالمصنفات العظام الت

ام ان من أولئك اإلم ه، وك ن  مفاخر ھذا الدين ومنقبة من مناقب د ب د هللا أحم و عب أب
ه هللا  د وھب ائتين، وق ين وم دى وأربع نة إح وفى س يباني، المت ل الش ن حنب د ب محم

دع في التصنيف، حافظة قوية ومنزلة  دريس، وأب ة تصدى للت ذه وعلمي ر تالمي َكثُ
  .ورواة مسائله

اوتعددت الرواي ة والروايت ه الرواي ه فُوجد ل ع، وكانت ة عن ثالث واألرب ن وال
يَّن الروايات ومعرفة الراجح منھا واالالحاجة ُملحة لمعرفة ھذه  د ب ا، وق ستدالل لھ

نھ ان م وه، وك ذھب ومحقق اء الم ع من علم ك جم افظ شيخ اإلسالم ذل ام الح م اإلم
  .أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، المتوفى سنة ثمان وعشرين وسبعمائة

م  ة العل احثين وطلب ا من إخواني الب وقد قرأت في الموضوع واستشرت جمًع
ه  ه بالبحث والدراسة، وجعلت عنوان ا (فأشاروا عليَّ بجودته والعناية به وأحقيت م

ة رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمي ة من روايات اإلمام أحمد من كتاب النكاح إلى نھاي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م، ) 2/310(خرجه أبو داود )   1( ى طلب العل اب الحث عل م، ب اب العل درداء، كت من حديث أبي ال

اب )1/81(، أبواب العلم، باب فضل طلب العلم، وابن ماجه )4/137(الترمذي واللفظ له، و ، ب
دارمي  ه، وال اني في )1/98(فضل العلم والحث علي الم، وصححه األلب م والع اب فضل العل ، ب

 ).2/1079(صحيح الجامع 
 ).5ص(، مجمل الرغائب )170ص(الرد على الزنادقة والجھمية : ينظر)   2(
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  .)كتاب القضاء
 أھمية الموضوع وأسباب اختياره:  

  :اآلتيةاخترت الموضوع لألسباب 
 .ما يتمتع به اإلمام أحمد من شخصية علمية فريدة -1
ام  -2 اإللمام بالثروة الفقھية الكبيرة المتمثلة بكثرة الروايات وتعددھا عن اإلم

 .أحمد
ا تميَّ -3 رم ه ت اب ز ب ن الكت ا م تدالل لھ ات واالس الم للرواي يخ اإلس جيح ش

 .والسنة والنظر الصحيح، وتمكنه من معرفة أصول المذھب وفروعه
 .أھمية األحكام المتعلقة باألسرة، والحدود، والجنايات، واأليمان والنذور -4
رجيح  -5 ي ت ل ف ة المتمث د الحنابل ي عن راث الفقھ ة الت ي دراس ھام ف اإلس

 .المسائل
ام  -6 ه اإلم ى فق أوا عل ذين نش ة ال بالد المبارك َدْيٌن على طلبة العلم في ھذه ال

اًء  امين وف أحمد وُكتب شيخ اإلسالم أن يقدموا دراسة وافية عن ھذين اإلم
 .لھما

 الدراسات السابقة: 
 :سبقني إلى موضوع البحث

افى/ اضلاألخ الف - ي المع ن عل الته  فيصل بن يحيى ب ان موضوع رس ، وك
ة في (: ستير ــــ للماج ن تيمي د اب الحكم الموافق ألصل أحمد أو نصه عن

 .ھـ1418، كلية الشريعة ـ جامعة أم القرى، عام )فقه العبادات

الته ـ / واألخ الفاضل الدكتور - خالد بن حسن الحارثي، وكان موضوع رس
د حما رج(للدكتوراه ـ  ام أحم ات اإلم ة من رواي ن تيمي ه شيخ اإلسالم اب
 .ھـ1428، كلية الشريعة ـ جامعة أم القرى، عام )مالتفي فقه المعا

 حدود البحث: 
ات  ة رواي ن تيمي أتناول بالبحث المسائل الفقھية التي رجح فيھا شيخ اإلسالم اب

ا ـ اإلمام أحمد من كت اب القضاء ـ ة كت ى نھاي اح إل ة ب النك ذكر الرواي أن ي ك ب وذل
أو أكثر ثم يُرجح ذھب روايتين أو في الم أحمد بصيغة الترجيح، أو يذكر أن لإلمام

ن قاسم  ابينھ د ب ن محم رحمن ب د ال ه الشيخ عب ــ من خالل مجموع الفتاوى لجامع

ين، والخامس  ~ ع والثالث ين، والراب ين، والثالث والثالث اني والثالث في الجزء الث
ين، يخ  والثالث ه الش ة لجامع ن تيمي اوى شيخ اإلسالم اب ى فت تدرك عل اب المس وكت

  .في الجزء الرابع والخامس ~د الرحمن بن قاسم محمد بن عب

ة  ا رواي ا شيخ اإلسالم وفيھ ي اختارھ وال يدخل في البحث المسائل الفقھية الت
  .واحدة، وكذا مسائل الروايات التي اختارھا ولم يَْعُزھا ترجيًحا عن اإلمام أحمد



  
  
 )5(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 خطة البحث: 
  .قسمت البحث إلى مقدمة، وفصل تمھيدي، وخمسة فصول وخاتمة

  .وفيھا بيان أھمية الموضوع وأسباب اختياره وخطة البحث ومنھجه :المقدمة
   :الفصل التمھيدي

  :وفيه أربعة مباحث

  .ترجمة موجزة لإلمام أحمد: المبحث األول

  .ترجمة موجزة لشيخ اإلسالم ابن تيمية: المبحث الثاني

  .دراسة موجزة ألصول مذھب اإلمام أحمد: المبحث الثالث

  .دراسة موجزة للروايات في مذھب اإلمام أحمد: ابعالمبحث الر

  :وفيه أربعة مطالب
  .مفھوم الرواية في مذھب اإلمام أحمد :المطلب األول
  .أسباب تعدد الرواية :المطلب الثاني
  .أھم كتب المسائل وكتب الروايات :المطلب الثالث
  .طرق الترجيح بين الروايات في المذھب :المطلب الرابع

  :أحكام األسرة: لالفصل األو
  :وفيه تمھيد وتسعة مباحث

  :النكاح: المبحث األول
  :وفيه تمھيد وثالثة مطالب

  :د وثالث مسائليھوفيه تم أركان النكاح وشروطه،: المطلب األول
  .تزويج اليتيمة: المسألة األولى
  .إذا زوَّج المرأة وليان وجھل السابق: المسألة الثانية
  .مة وجعل عتقھا صداقھاعتق األَ : المسألة الثالثة
  :وفيه تمھيد ومسألتان المحرمات في النكاح،: المطلب الثاني

  .نكاح األَمة الكتابية: المسألة األولى
  .أكثر من أَمةتزوج الُحر : المسألة الثانية
  .وفيه تمھيد ومسألة واحدة الشروط في النكاح،: المطلب الثالث
  .تسمية المھر في نكاح الشغار: المسألة

  :الصداق: انيبحث الثالم
  :وفيه تمھيد ومطلبان

  ھل المھر يتقرر بالخلوة أم بالوطء؟: المطلب األول
  :وفيه تمھيد ومسألة واحدة النشوز،: المطلب الثاني
  من يتولى الصلح بين الزوجين، ھل ھما حكمان أم وكيالن؟: المسألة
  :الخلع: المبحث الثالث
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  :وفيه تمھيد وثالثة مطالب
  .خلع األب لزوجة ابنه الصغير: المطلب األول
  الخلع فسخ أم طالق؟: المطلب الثاني
  .الخلع بِعوض: المطلب الثالث

  :الطالق: المبحث الرابع
  :وفيه تمھيد وأربعة مطالب

  .الطالق في النكاح المختلف فيه: المطلب األول
  :وفيه تمھيد ومسألتان الطالق البدعي،: المطلب الثاني

  .لطالق في الطھر ثالثًاحكم ا: المسألة األولى
  ھل الطالق ثالثًا يقع ثالثًا أم واحدة؟: المسألة الثانية
  :وفيه تمھيد ومسألة واحدة ستثناء في الطالق،اال: المطلب الثالث
  .االستثناء في عدد الطلقات: المسألة

  :وفيه تمھيد ومسألتان تعليق الطالق بالشروط،: المطلب الرابع
  .طالق على النكاحتعليق ال: المسألة األولى
  .تعليق الطالق والعتاق على المشيئة: المسألة الثانية

  :الرجعة: المبحث الخامس
  :وفيه تمھيد ومطلب واحد

  تحصل الرجعة؟ مَ بِ : المطلب
  :اللعان: المبحث السادس

  :وفيه تمھيد ومطلب واحد
  .الحكم فيمن قذف امرأته بالزنا قبل النكاح: المطلب

  :الِعدد: المبحث السابع
  :وفيه تمھيد ومطلبان

  .األقراء الخالف في معنى: المطلب األول
  .ِعدة من طلقھا زوجھا وھو غائب: المطلب الثاني

  :رضاعال: المبحث الثامن
  :وفيه تمھيد وثالثة مطالب

  .حكم لبن المرأة البكر: المطلب األول
  .عدد الرضعات المحرمة: المطلب الثاني
  .جوروحكم ال: المطلب الثالث

  :النفقات: التاسعحث المب
  :وفيه تمھيد ومطلبان
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  .نفقة المطلقة طالقًا بائنًا: المطلب األول
  :وفيه تمھيد ومسألة واحدة الحضانة،: المطلب الثاني
  .أحق الناس بكفالة الغالم: المسألة
  :الجنايات والديات: الفصل الثاني

  :وفيه تمھيد وأربعة مباحث
  :استيفاء القصاص: األولالمبحث 
  :تمھيد ومطلب واحد وفيه

  .القصاص قبل بلوغ الورثة: المطلب
  :الشجاج وكسر العظام: الثانيالمبحث 

  :وفيه تمھيد ومطلب واحد
  .الواجب في كسر الساق: المطلب

  :العاقلة: الثالثالمبحث 
  :وفيه تمھيد ومطلبان

  ھل اآلباء واألبناء من العاقلة؟: المطلب األول
  .جناية الصبي: المطلب الثاني

  :كفارة القتل: الرابعلمبحث ا
  :وفيه مطلب واحد

  .كفارة قتل العمد: المطلب
  :الحدود والجھاد: الفصل الثالث

  :وفيه تمھيد وخمسة مباحث
  :حد الزنا: األولالمبحث 

  : وفيه تمھيد ومطلب واحد
  .حد اللوطي: المطلب

  :حد المسكر: الثانيالمبحث 
  : وفيه تمھيد ومطلب واحد

  .لخمرحد شارب ا: المطلب
  :التعزير: المبحث الثالث

  :تمھيد ومطلب واحدوفيه 
  .ستمناءحكم اال: المطلب

  :ن المغنومةواألرض: الرابعالمبحث 
  : وفيه تمھيد ومطلب واحد

  .األرض المفتوحة عنوة: المطلب
  :الجزية: الخامسالمبحث 
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  : وفيه تمھيد ومطلب واحد
  .مقدار الجزية: المطلب

  :األطعمة: الفصل الرابع
  :يه تمھيد ومبحثانوف

  .حكم ما يأكل الجيف: المبحث األول
  :كاةالذ: الثانيالمبحث 

  :وفيه تمھيد ومطلبان
  .حكم ذبائح بني تغلب: المطلب األول
  .حكم التسمية على الذبيحة: المطلب الثاني

  :األيمان والنذور والقضاء: لخامسالفصل ا
  :وفيه ثالثة مباحث

  :أليمانا: المبحث األول
  :يد وأربعة مطالبوفيه تمھ

  .الكفارة في اليمين الغموس: المطلب األول
  .من حلف على شيء فتبين خالفه: المطلب الثاني
  .من قال ھو يھودي أو نصراني أو كافر إن فعل كذا: المطلب الثالث
  .من كرر أيمانًا قبل التكفير: المطلب الرابع

  :النذور: الثانيالمبحث 
  :وفيه تمھيد وأربعة مطالب

  .الواجب في نذر اللجاج والغضب: لب األولالمط
  .من نذر أن ينحر ولده: المطلب الثاني
  .من نذر أن يتصدق بجميع ماله: المطلب الثالث
  .من نذر الطواف على أربع: المطلب الرابع

  :القضاء: الثالثالمبحث 
  :وفيه تمھيد ومطلب واحد

ع الحكم في سماع الدعوى والبينة على الحاضر في ال: المطلب بلد الممتن
  .من الحضور

  .وذكرت فيھا أھم نتائج البحث :الخاتمة
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 منھج البحث: 
  :اتبعت في ھذا البحث الخطوات اآلتية

  .ذكر الروايات الواردة عن اإلمام أحمد في المسألة :أوالً 
  .ذكر الرواية الراجحة في المذھب عند المتأخرين :ثانيًا
  .د شيخ اإلسالمذكر الرواية الراجحة في المذھب عن :ثالثًا
  .أدلة الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم :رابًعا
د شيخ  :خامًسا من قال من علماء المذھب بحكم الرواية الراجحة عن اإلمام أحمد عن

  .اإلسالم
اء المذھب في  :سادًسا ام من خالف من علم ة الراجحة عن اإلم م الرواي حك

  .أحمد عند شيخ اإلسالم إن ُوجد
  .عزوت اآليات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم اآلية :سابًعا
ر  :ثامنًا خرجت األحاديث واآلثار الواردة في البحث، فإن كان الحديث أو األث

ي  د ف ب أح ي كت ه ف ن مظانِّ ه م ذكره وإال خرجت ي ب الصحيحين أكتف
  .الحديث والحكم عليه عند الحاجة

  .ارد ذكرھم ترجمة مختصرةالترجمة لألعالم ـ غير المشھورين ـ الو :تاسًعا
  .شرح األلفاظ الغريبة وبيان المصطلحات :عاشًرا

  :وضع الفھارس العامة، وتشمل :حادي عشر
 .فھرس اآليات القرآنية -1
 .فھرس األحاديث واآلثار -2
 .فھرس األعالم -3
 .المصطلحاتفھرس  -4
 .فھرس األلفاظ الغريبة -5
 .فھرس المصادر والمراجع -6
 .فھرس الموضوعات -7

ه  علىكر هللا تعالى أش :وفي الختام إتمام ھذا البحث، وأسأله جل وعال أن يتقبل
  .مني وأن يجعل عملي خالًصا لوجه الكريم

ا  د هللا عز وجل، وغرس ى توحي اني عل ذين ربي ريمين الل ثم الشكر لوالدي الك
  .في نفسي محبة العلم الشرعي والتخلق به

زيز السديس، إمام عبد الرحمن بن عبد الع/ الدكتورالشيخ وأشكر أخي فضيلة 
تاذ بقسم الدراسات ال ذي شجعني وخطيب المسجد الحرام، واألس ا الشرعية، ال علي

، وشرفني بخدمة )الدكتوراه(ومواصلة مرحلة  ھذه الجامعة المباركةلتحاق في االب
ي  رح العلم ة الص دعوة العلمي ام ال ة إم ي مكتب م ف ة العل احثين وطلب واني الب إخ

د بف وادر المخطوطاتالمتكامل والذي ُزوِّ  .ضل من هللا ثم بفضله بنفائس الكتب ون
  .نفع هللا بعلمه وبارك في أھله وذريته

دكتور د بن حسن الحارثي األستاذ المساعد بجامعة / كما أشكر أخي فضيلة ال خال
ه وجزاه خير  ه، نفع هللا ب ة في الطائف، والذي بمشورته اخترت ھذا الموضوع والكتاب
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  .الجزاء

ول  كر موص دكتوروالش ل ال الم الجلي ل الع يخي الفاض ش / لش ن دروي عيد ب س
ق  الزھراني األستاذ المشارك بالكلية والذي تابع خطوات البحث برحابة صدر وُخل

ي  ة، وزودن ي البحوث العلمي ه ف ول خبرت ه وبط ه وتوجيھات ادني بآرائ ريم، وأف ك
ه ع بعلم ر الجزاء، ونف اإلسالم  بكثير من المصادر والمراجع، فجزاه هللا عني خي

  .والمسلمين

ة  د كلي ديرھا وعمي ة بم رى، ممثل ة أم الق ى جامع ائمين عل كر الق ًرا أش وأخي
واني  ائخي، وإخ ع مش رعية وجمي ا الش ات العلي م الدراس يس قس ريعة ورئ الش

  .وزمالئي الباحثين

  وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  ٱٱٱ
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  الفصل التمھيدي

  
 :وفيه أربعة مباحث

ث  :األولالمبح
ث  انيالمبح :الث

  
ث ث الثال :المبح

  
ع ث الراب :المبح

  
  
  

وجزة ة م د ترجم ام أحم .لإلم
ن الم اب يخ اإلس وجزة لش ة م ترجم

  .تيمية
ام دراسة موجزة ألصول مذھب اإلم

  .أحمد
ات في مذھب دراسة موجزة للرواي

  .اإلمام أحمد
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  المبحث األول

  ترجمة موجزة لإلمام أحمد بن حنبل
  

 :وفيه عشرة مطالب

ب األول  :المطل
اني ب الث  :المطل
ث ب الثال  :المطل
ع ب الراب  :المطل

ب  المطل
امس  :الخ

ب  المطل
ادس  :الس
ابع ب الس  :المطل
امن ب الث  :المطل

عال ب التاس  :مطل
 :المطلب العاشر

  
  
  

  .اسمه ونسبه وكنيته
  .والدته ونشأته

  .رحالته وطلبه للعلم
  .شيوخه
  .تالميذه

  .صفاته وأخالقه
  .مكانته العلمية وثناء العلماء عليه

  .محنته
  .مصنفاته
  .وفاته
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  المطلب األول
  وكنيته اسمه ونسبه

د  ن عب ن إدريس ب ن أسد ب ھو أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن ھالل ب
هللا بن حيان بن عبد هللا بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن ذھل بن 
ن أفصي  ب ب ن ھُْن ن قاسط ب ل ب ثعلبة بن ُعكَّاية بن َصْعب بن علي بن بكر بن وائ

  .)1(عة بن نزار بن معد بن عدنان الشيبانيبن ُدعمي بن َجديلة بن أسد بن ربي

  المطلب الثاني
  والدته ونشأته

أ  ة، ونش ُولد اإلمام أحمد في مدينة بغداد في ربيع األول سنة أربع وستين ومائ
  .يتيًما ترعاه أمه

ه  ة تظھر من وائح النجاب نة، وكانت ل ن ست عشرة س وطلب الحديث وھو اب
د البكور زمن الصبا، وكان حفظه للعلم غزيًرا،  وعلمه به متوافًرا، وربما كان يري
  .حتى يؤذن الناس أو حتى يصحوا: في طلب الحديث فتأخذ أمه بثيابه وتقول

م يشتغل  ل ول زمن الطوي ى تحصيله ال ر عل ديًدا ووفّ م ش وكان إقباله على العل
  .)2(بكسب وال نكاح حتى بلغ منه المراد

  ٱٱٱ

  المطلب الثالث
  رحالته وطلبه للعلم

دأ د  ابت ام أحم ة  ~اإلم ى الكوف ل إل م ارتح داد، ث يوخ بغ ى ش م عل ه للعل طلب
  .والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشام والجزيرة، وكتب عن علماء كل بلد

ال ه صالح، فق ه ابن ب، روى عن العلم والطل : وكانت رحالته ھذه نتيجة ولَِعه ب
غ وأنت يا أبا عبد هللا، أنت قد : رأى رجل مع أبي محبرة، فقال له« ذا المبل بلغت ھ

  .»من المحبرة إلى المقبرة: إمام المسلمين، فقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).1/63(، وفيات األعيان )38ص(، مناقب اإلمام أحمد )1/8(الحنابلة  طبقات: ينظر)   1(
ر)   2( ب : ينظ ل الرغائ بالء )69، 51ص(مجم الم الن ير أع د )11/179(، س نھج األحم ، الم

)1/72.( 
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  .)1(»أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر«: وقال

  ٱٱٱ
   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).1/345(، المدخل الفصل )1/72(، المنھج األحمد )55ص(مناقب اإلمام أحمد : ينظر)   1(
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  المطلب الرابع
  شيوخه

ء، وُحفَّاظًا أفذاًذا ~تتلمذ اإلمام أحمد    .على يد علماء أجالَّ
  .)1(»ونيفشيوخه الذين روى عنھم المسند مئتان وثمانون «: قال الذھبي

  .)2(وأورد ابن الجوزي في مناقبه أربعة عشر وأربعمائة شيخ
  :أذكر بعًضا منھم

عد  ن س يس ب ن ُخن ب ب ن حبي راھيم ب ن إب وب ب ف يعق و يوس ي أب القاض
 .األنصاري

د  ام أحم ه اإلم ة، أخذ عن د سنة ثالث عشرة ومائ ة، ُول صاحب أبي حنيف
 .)3(ومائة الحديث في بداية طلبه، توفي سنة اثنتين وثمانين

 .ُھَشْيم بن بشير بن القاسم بن دينار الواسطي -8
ع  د أرب ام أحم ُولد سنة أربع ومائة، من حفاظ المحدثين وثقاتھم، لزمه اإلم

  .)4(سنين، توفي سنة ثالث وثمانين ومائة
 .وكيع بن الجراح بن َمليح بن عدي الكوفي

م، ت ة الحفظ وبحور العل ة، من أئم وفي سنة ُولد سنة تسع وعشرين ومائ
  .)5(ست وتسعين ومائة

 .سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الھاللي الكوفي
عين  ان وتس نة ثم وفي س ة، وت بع ومائ نة س د س ة، ُول افظ الحج ام الح اإلم

  .)6(ومائة
ي  ائب المطلب ن الس افع ب ن ش ان ب ن عثم اس ب ن العب س ب ن إدري د ب محم

 .القرشي
ين و نة خمس د س ھور، ُول م المش ام العل ع اإلم نة أرب وفي س ة، وت مائ

  .)7(ومائتين
 .عبد الرزاق بن ھمام بن نافع الصنعاني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).14/181(سير أعالم النبالء )   1(
 ).67ص(، مقدمة مسائل اإلمام أحمد رواية إسحاق بن منصور )58ص(مناقب اإلمام أحمد )   2(
 ).3/611(، الجواھر المضية )6/378(، وفيات األعيان )14/242(تاريخ بغداد : ينظر)   3(
 ).1/248(، تذكرة الحفاظ )30/272(، تھذيب الكمال )14/85(تاريخ بغداد )   4(
 ).133ص(، طبقات الحفاظ )9/140(، سير أعالم النبالء )8/368(األولياء حلية )   5(
 ).1/262(، تذكرة الحفاظ )2/391(، وفيات األعيان )4/96(التاريخ الكبير )   6(
 ).1/361(، تذكرة الحفاظ )4/163(، وفيات األعيان )2/56(تاريخ بغداد )   7(
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دى  نة إح وفي س ة، وت رة ومائ ت عش نة س د س يمن، ُول الم ال افظ ع الح
  .)1(وعشرين ومائتين

ن  ون ب ن ع ين ب ن مع ى ب ريحي رحمن الم د ال ن عب طام ب ن بس اد ب ي زي
 .البغدادي

ن ومائة، وتوفي سنة ثالث اإلمام الحافظ المشھور، ُولد سنة ثمان وخمسي
  .)2(وثالثين ومائتين

  ٱٱٱ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).9/563(، سير أعالم النبالء )3/216(، وفيات األعيان )5/389(التاريخ الكبير )   1(
 ).2/429(، تذكرة الحفاظ )6/139(، وفيات األعيان )8/189(التاريخ الكبير )   2(
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  المطلب الخامس
  تالميذه

ه ه الحديث والفق ذ أخذوا عن ر من التالمي د عدد واف ام أحم . تتلمذ على يد اإلم
  .)1(والناقلون لمسائله قرابة خمسمائة عالم منھم نيف وثالثون ومئة لمسائله الفقھية

  :أذكر منھم
 .المروزي )2(الكوسجام إسحاق بن منصور بن بھر -1

ين  دى وخمس نة إح وفي س ًدا، ت رة ج ائل كثي د مس ام أحم ن اإلم روى ع
 .)3(ومائتين

 .صالح بن اإلمام أحمد بن حنبل أكبر أوالده -2
اء  َي القض رة، َولِ ائل كثي ه مس ن أبي ين، روى ع الث ومئت نة ث د س ُول

  .)6(، توفي سنة ست وستين ومائتين)5(وطرطوس )4(بأصبھان
 .عبد الحميد بن مھران الميمونيعبد الملك بن  -3

وفي  رة، ت ائل كثي ه مس نة، وروى عن ين وعشرين س د ثنت ام أحم زم اإلم ل
  .)7(سنة أربع وسبعين ومائتين

 .أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد السجستاني -4
د،  ام أحم اقلين لمسائل اإلم اإلمام الحافظ المشھور صاحب السنن من الن

  .)8(نتين ومائتين، وتوفي سنة خمس وسبعين ومائتينُولد سنة ث
 .حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني -5

انين  نة ثم وفي س ألة، ت ة آالف مس ه أربع د وروى عن ام أحم صحب اإلم
  .)9(ومائتين

 .إبراھيم بن إسحاق بن إبراھيم بن بشير الحربي -6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).1/349(المدخل المفصل : وينظر). 30/418(اإلنصاف )   1(
ج)   2( ل: الكوس يه، وقي ى عارض عر عل ذي ال ش و ال رب، وھ ي مع نان: فارس اقص األس و ن . ھ

 ).كسج(مادة ) 6/100(، تاج العروس )260ص(القاموس المحيط ، )283ص(المعرب 
 ).2/123(، شذرات الذھب )1/252(، المقصد األرشد )1/303(طبقات الحنابلة : ينظر)   3(
بھان)   4( ارس: أص الد ف ن ب ھورة م ة مش تعجم . مدين ا اس م م دان )1/163(معج م البل ، معج

)1/206.( 
 ).4/30(معجم البلدان . البحربلدة بالشام مشرفة على : طرطوس)   5(
 ).1/251(، المنھج األحمد )1/462(، طبقات الحنابلة )9/317(تاريخ بغداد : ينظر)   6(
 ).2/142(، المقصد األرشد )2/185(، الكاشف )2/92(طبقات الحنابلة )   7(
 ).2/167(، شذرات الذھب )1/396(، العبر )1/427(طبقات الحنابلة )   8(
 ).2/95(، المنھج األحمد )1/354(، المقصد األرشد )2/613(حفاظ تذكرة ال)   9(



  
  
 )18(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

غريب ( ُولد سنة ثمان وتسعين ومائة، من الناقلين لمسائل اإلمام أحمد، له
  .)1(، توفي سنة خمس وثمانين ومائتين)دالئل النبوة(و) الحديث

 .عبد هللا بن اإلمام أحمد -7
ابر  ه األك ُولد سنة ثالث عشرة ومائتين أكثر الناس رواية عن أبيه، شھد ل
وفي سنة تسعين  ه، ت ند من أبي بمعرفة الرجال وعلل الحديث، سمع المس

  .)2(ومائتين
  ٱٱٱ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).3/131(، النجوم الزاھرة )2/156(، مرآة الجنان )1/218(طبقات الحنابلة )   1(
 ).1/313(، المنھج األحمد )2/5(، طبقات الحنابلة )9/375(تاريخ بغداد )   2(



  
  
 )19(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  المطلب السادس
  وأخالقه صفاته

د  ام أحم ان اإلم ي  ~ك اء ف ال، يخّضب بالحن ن الرج ة م ه، ربع ن الوج حس
  .لحيته شعرات سود

كان طُواالً أسمر شديد السمرة يلبس الثياب البيض الغليظة يعتم ويتزر، : وقيل
  .ال يخوض في أمر الدنيا فإذا ذكر العلم تكلم

ًعا، يجتمع في مجلسه خمسة آالف أ ل وكان يجلس متربًعا خاش دون، أق و يزي
ان  ا ك من خمسمائة يكتبون والباقون يتعلمون منه حسن األدب وحسن السمت، كم

ًدا،  ~ ا زاھ اس كريًم وال الن ن أم ا ع ا متعففً رة، حليًم ن العش ھل األخالق حس س
  .)1(ورًعا معرًضا عن الواليات متواضًعا مجيبًا للدعوة، محبًا للفقر والفقراء

  ٱٱٱ
   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
داد : ينظر)   1( اريخ بغ د)4/416(ت ام أحم ان )276، 272، 269ص( ، مناقب اإلم ات األعي ، وفي

)1/64.( 



  
  
 )20(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  المطلب السابع
  العلمية وثناء العلماء عليهمكانته 

ه  ~تبوأ اإلمام أحمد  اء وشھدوا ل ابر العلم مكانة علمية عالية، وأثنى عليه أك
  .بقوة الحفظ وغزارة العلم

ام : أحمد إمام في ثمان خصال«: قال عنه اإلمام الشافعي ام في الحديث، إم إم
ام  ر، إم ام في في الفقه، إمام في اللغة، إمام في القرآن، إمام في الفق د، إم في الزھ

ال... الورع، إمام في السنة ًدا أتقى وال : وق ا أح ا خلفت فيھ داد وم خرجت من بغ
  .)1(»أورع وال أفقه وال أعلم من أحمد بن حنبل

ي راھيم الحرب ين «: وقال إب م األول ه عل أن هللا جمع ل ل ك ن حنب د ب رأيت أحم
  .)2(»واآلخرين من كل صنف، يقول ما شاء ويمسك ما شاء

  .)4(»كان أحمد بن حنبل يحفظ ألف ألف حديث«: )3(ل أبو زرعة الرازيوقا

اق ل؛ رجل سئل عن «: )5(وقال عبد الوھاب الورَّ ن حنب د ب ما رأيت مثل أحم
  .)6(»أخبرنا وحدثنا: ستين ألف مسألة، فأجاب فيھا بأن قال

و  ى عل دل عل ـ ي ھذا بعض من ثناء العلماء على اإلمام أحمد، وھو ــ بال شك ـ
  .كانته وغزارة علمهم

  ٱٱٱ
   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).84، 1/74(، المنھج األحمد )40، 1/10(طبقات الحنابلة : ينظر)   1(
 ).1/83(، المنھج األحمد )89ص(مناقب اإلمام أحمد )   2(
ائتين، )   3( د سنة م ائل، ُول رازي، من رواة المس وخ ال رُّ ن ف د ب ھو عبيد هللا بن عبد الكريم بن يزي

  .ي سنة أربع وستين ومائتينوتوف
 ).2/69(، المقصد األرشد )2/557(، تذكرة الحفاظ )10/326(تاريخ بغداد : ينظر

 ).1/66(، المقصد األرشد )70ص(مجمل الرغائب )   4(
وفي سنة )   5( ه، ت د وسمع من ام أحم اق، صحب اإلم ورَّ افع ال ن ن م ب ھو عبد الوھاب بن عبد الحك

  .خمسين ومائتين
 ).2/141(، المقصد األرشد )2/396(، النجوم الزاھرة )2/526(فاظ تذكرة الح

 ).1/85(، المنھج األحمد )1/13(طبقات الحنابلة : ينظر)   6(



  
  
 )21(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  المطلب الثامن
  محنته

ر  زل غي الم هللا، ُمن رآن ك و أن الق لف، وھ ذھب الس ى م اس عل زل الن م ي ل
ذلك  )1(مخلوق م ب حتى ظھرت المعتزلة الضالة وقالت بخلق القرآن، وأول من تكل

يد )2(بشر المريسي ارون الرش ؤمنين ھ ر الم د أمي ارون إن )3(في عھ ، وتوعده ھ
ن  ظفر به د ب ليقتلنه قتلة ما قتلھا أحد قط، واستمر األمر كذلك في عھد األمين محم

  .)4(ھارون الرشيد
يد ارون الرش ن ھ ة  )5(ولما ولي المأمون عبد هللا ب وم من المعتزل ه ق صار إلي

وأزاغوه عن طريق الحق إلى الباطل، وحسنوا له قبيح القول بخلق القرآن، فصار 
ك  إلى مقالتھم، واستدعى جماعة من العلماء والقضاة وأئمة الحديث ودعاھم إلى ذل

  .فامتنعوا فھددھم وأجاب أكثرھم مكرھين
م  ل إن ل دده بالقت أمون أشد الغضب، وھ ه الم وامتنع اإلمام أحمد وغضب علي

  .يجبه إلى القول بخلق القرآن، وتوفي المأمون واألمر على ذلك
يد ارون الرش ن ھ د ب ة المعتصم محم ام وضرب ف )6(وولي الخالف امتحن اإلم

  .بين يديه وسجن قرابة ثمانية وعشرين شھًرا
ق ه الواث د المعتصم ابن ة بع ي الخالف م ول ي )7(ث د ف ام أحم م يتعرض لإلم ، ول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة : ينظر)   1( ن خزيم رب عز وجل، الب ات صفات ال اب الشرح )1/404(كتاب التوحيد وإثب ، كت

ة  نة والديان ول الس ى أص ة عل ة )184ص(واإلبان وى الحموي دة )431ص(، الفت رح العقي ، ش
 ).1/232(، معارج القبول )1/162(، لوامع األنوار )122، 121ص(الطحاوية 

ان عشرة )   2( وفي سنة ثم اء، ت ره جمع من العلم ة البدعة، كفَّ ھو بشر بن غياث المريسي، داعي
  .ومائتين

 ).2/44(، شذرات الذھب )1/322(، ميزان االعتدال )7/56(تاريخ بغداد 
د سنة ھو ھار)   3( د هللا أبي جعفر المنصور الھاشمي القرشي، ُول ون الرشيد بن محمد المھدي بن عب

خمس وأربعين ومائة، وبُويع له بالخالفة سنة سبعين ومائة وله اثنان وعشرون سنة، توفي سنة ثالث 
  .وتسعين ومائة

 ).230، 10/164(، البداية والنھاية )196، 9/75(تاريخ األمم والملوك 
د سنة سبعين  ھو)   4( محمد األمين بن ھارون الرشيد بن محمد المھدي بن المنصور الھاشمي، ُول

  .سبعين ومائة، وولي الخالفة سنة ثالث وتسعين ومائة، وتوفي سنة ثمان وتسعين ومائة
 ).253، 10/252(، البداية والنھاية )5/406(الكامل في التاريخ 

يد، ُول)   5( ارون الرش ن ھ أمون ب د هللا الم و عب ان ھ نة ثم ة س ي الخالف ة، وول بعين ومائ نة س د س
  .وتسعين ومائة، وتوفي سنة ثمان عشرة ومائتين

 ).10/49(، المنتظم )521، 9/520(تاريخ األمم والملوك 
انين )   6( نة ثم د س ن المنصور العباسي، ُول دي ب ن المھ يد ب ارون الرش ن ھ د المعتصم ب و محم ھ

  .تين، وتوفي سنة سبع وعشرين ومائتينومائة، ولي الخالفة سنة ثمان عشرة ومائ
 ).10/308(، البداية والنھاية )11/25(المنتظم 

ي )   7( ھو ھارون الواثق بن محمد المعتصم بن ھارون الرشيد العباسي، ُولد سنة تسعين ومائة، ول
  .ولي الخالفة سنة سبع وعشرين ومائتين، وتوفي سنة اثنتين وثالثين ومائتين

= 



  
  
 )22(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .أمره أال يخرج من بيته: ال تساكني بأرض، وقيل: شيء إال أنه بعث إليه يقول
ن المعتصم ل ب ي المتوك ا ول أمون و )1(ولم ه الم ان علي ا ك الف م المعتصم خ

رآن ونھى عن  ق الق ه من خل والواثق من االعتقاد، وطعن عليھم فيما كانوا يقولون
الجدال والمناظرة وأمر بإظھار الرواية للحديث، وأحسن إلى اإلمام أحمد وأكرمه، 

  .)2(فأظھر هللا به السنة وأمات به البدعة ورفع المحنة عن الناس
  ٱٱٱ

  المطلب التاسع
  مصنفاته

ا  ~أحمد خلَّف اإلمام  دة جامعة، أذكر بعًض رة، ومصنفات فري ة كبي روة علمي ث
  :منھا

 .مطبوع. األسامي والكنى -1
 .مطبوع. األشربة -2
 .اإلمامة -3
 .اإليمان -4
 .التاريخ -5
 .مطبوع. الرد على الزنادقة والجھمية -6
 .مطبوعة. رسالة في الصالة -7
 .مطبوع. الزھد -8
 .مطبوع. العلل ومعرفة الرجال -9

 .مطبوع. فضائل الصحابة - 10
 .مطبوع. سندالم - 11
 .المناسك الصغير - 12
 .المناسك الكبير - 13
 .الناسخ والمنسوخ - 14
 .مطبوع. )3(الورع - 15

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 ).6/73(الكامل  ،)177، 11/119(المنتظم 
د سنة سبع )   1( ن المنصور العباسي، ُول ن المھدي ب يد ب ن الرش ھو جعفر المتوكل بن المعتصم ب

  .ومائتين، ولي الخالفة سنة اثنتين وثالثين ومائتين، وتوفي سنة سبع وأربعين ومائتين
 ).10/364(، البداية والنھاية )11/355(المنتظم 

د: ينظر)   2( ام أحم د )438، 385ص( مناقب اإلم ام أحم ة اإلم نھج )176، 73، 5ص(، محن ، الم
 ).110، 1/100(األحمد 

د : ينظر)   3( بالء )248ص(مناقب اإلمام أحم د )328، 11/327(، سير أعالم الن نھج األحم ، الم
ن منصور )352ص(، المدخل المفصل )1/85( ة إسحاق ب د رواي ام أحم ائل اإلم ة مس ، مقدم
 ).1/35(إلمام أحمد رواية ابنه صالح ، مقدمة مسائل ا)1/117(



  
  
 )23(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  المطلب العاشر
  وفاته

دى  نة إح ع األول س ھر ربي ن ش ا م ين خلت الحمى لليلت د ب ام أحم رض اإلم م
ه، وأذن  وا باب ه، ولزم اس يعودون ه الن ل علي ه وأقب وأربعين ومائتين، واشتدت علت

  .آلخرلبعضھم واعتذر للبعض ا

ي  وفي ف ر، وت اد يفت ًدا ويصلي مضطجًعا ال يك ي مرضه قاع ان يصلي ف وك
ين  نة إحدى وأربع ع األول س ھر ربي ن ش اني عشر م ة الث وم الجمع ار ي صدر نھ

  .ومائتين، وله سبع وسبعون سنة

ة  ه قراب داد، وحضر جنازت اب حرب ببغ ن بب ه وُدف لي علي ن وُص ل وكف وُغسِّ
  .)1(بيننا وبينھم يوم الجنائز: ل في أھل البدعمائة ألف من الرجال، وكان يقو

  ٱٱٱ
   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).1/49(، الدر المنضد )210ص(، محنة اإلمام أحمد )496ص(مناقب اإلمام أحمد )   1(



  
  
 )24(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 

  
 

 
  الثانيالمبحث 

  ترجمة موجزة لشيخ اإلسالم ابن تيمية
  

 :وفيه عشرة مطالب

ب األول  :المطل
اني ب الث  :المطل
ث ب الثال  :المطل
ع ب الراب  :المطل

ب  المطل
امس  :الخ

ب  المطل
ادس  :الس
ابع ب الس  :المطل
امن ب الث  :المطل
ع ب التاس  :المطل
 :المطلب العاشر

  
  
  

  .اسمه ونسبه وكنيته
  .والدته ونشأته

  .طلبه للعلم
  .شيوخه
  .تالميذه

  .مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
  .أخالقهصفاته و

  .معرفته بالمذھب الحنبلي وأثره عليه
  .مصنفاته
  .وفاته

  



  
  
 )25(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  المطلب األول
  اسمه ونسبه وكنيته

ن  د السالم ب ن عب ھو شيخ اإلسالم تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ب
  .)1(عبدهللا بن الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد هللا ابن تيمية الحراني

  المطلب الثاني
  ونشأته والدته

ران يخ بح د الش تين  )2(ُول دى وس نة إح ع األول س ھر ربي ن ش ر م ي العاش ف
  .وستمائة، وبقي بھا إلى أن بلغ سبع سنين

أة،  م نش ا أت ثم انتقل به والده إلى دمشق مھاجًرا ــ بسبب جور التتار ــ ونشأ بھ
ه ف م، لذَّت ا للعل ًدا في التحصيل، محبً ب، مج ي وكان من صغره حريًصا على الطل

  .)3(تدوينه والعمل به  مستغرقًا في ذلك وقته كله

  ٱٱٱ
   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).1/358(، المنھل الصافي )1/154(، الدرر الكامنة )1/62(فوات الوفيات )   1(
 ).2/235(معجم البلدان . مدينة عظيمة مشھورة على طريق الموصل والشام: حران)   2(
ان العصر )18ص(، األعالم العلية )25ص(المعجم المختص )   3( در المنضد )1/236(، أعي ، ال

)2/478.( 



  
  
 )26(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  المطلب الثالث
  طلبه للعلم

م  رآن وھو صغير، ث ر، وحفظ الق شرع الشيخ في تحصيل العلم في وقت مبك
دي حيحين للحمي ين الص ع ب اب الجم ظ كت ديث فحف ظ الح تغل بحف مع )1(اش ، وس

  .)2(المسند والكتب الستة والمعجم الكبير للطبراني

رز  رآن فب ير الق ى تفس ل عل ه واألصول، وأقب ي الفق رع ف ة وب ي العربي رأ ف ق
  .)3(فيه

ة  ولى في معرف ونظر في علم الكالم ورد على رؤوسھم وأكابرھم، له اليد الطُ
ل،  م الرجال والعل الملل ومقاالت أھل البدع، ألـمَّ بالمذاھب األربعة وتمكن من عل

  .)4(نتأھل لإلفتاء والتدريس وھو دون العشري

  ٱٱٱ
   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و )   1( و أب دھ ن  عب وح ب ي نصر فُت ن أب د ب دهللا محم ه  عب دي، ل اريخ (هللا األزدي الحمي ل ت ُجم

  .، توفي سنة ثمان وثمانين وأربعمائة)الذھب المسبوك في وعظ الملوك(و) اإلسالم
 ).3/392(، شذرات الذھب )5/155(النجوم الزاھرة 

ائتين، )   2( ھو أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الطبراني، ولد سنة ستين وم
  .الكبير، واألوسط، والصغير، توفي سنة ستين وثالثمائة: له المعاجم الثالثة

 ).4/62(اھرة ، النجوم الز)2/105(، العبر )2/407(وفيات األعيان 
ة : ينظر)   3( ة )20، 19ص(األعالم العلي ات الحنابل ى طبق ذيل عل د )4/494(، ال نھج األحم ، الم

)5/25.( 
 ).6/81(، شذرات الذھب )1/133(، المقصد األرشد )1/235(أعيان العصر : ينظر)   4(



  
  
 )27(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  المطلب الرابع
  شيوخه

ء، وأئمة كباًرا، أذكر بعًضا منھم   :تتلمذ شيخ اإلسالم على يد علماء أجالَّ
 .أحمد بن عبد الدائم بن نعمة بن أحمد المقدسي

ان  وفي سنة ثم ب، ت ُولد سنة خمس وسبعين وخمسمائة، اشتھر بنسخ الكت
 .)1(وستين وستمائة

د السال -9 ن عب يم ب د الحل ده عب ن وال د ب ن محم ن القاسم ب د هللا ب ن عب م ب
 .الخضر بن تيمية الحراني

  .)2(ُولد سنة سبع وعشرين وستمائة، وتوفي سنة اثنتين وثمانين وستمائة
 .عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي

ه  ر(ُولد سنة سبع وتسعين وخمسمائة، ل ين )الشرح الكبي وفي سنة اثنت ، ت
  .)3(وثمانين وستمائة

 .يحيى بن أبي منصور أبي الفتح بن رافع بن علي الصيرفي الُحبيشي
دعاء(، و)نوادر المذھب(ُولد سنة ثالث وثمانين وخمسمائة، له  ، )آداب ال

  .)4(توفي سنة ثمان وسبعين وستمائة
ـ  رف ب د السعدي المقدسي يع ن أحم د ب د الواح ن عب د ب ن أحم ي ب ن (عل اب

 ).البخاري

  .)5(سمائة، وتوفي سنة تسعين وستمائةُولد سنة خمس وتسعين وخم
ى التَّنوخي  .المنّجي بن عثمان بن أسعد بن المنجَّ

ه  تمائة، ل ين وس نة احدى وثالث د س ع(ُول ع شرح المقن نة )الممت وفي س ، ت
  .)6(خمس وتسعين وستمائة

 .محمد بن عبد القوي بن بدران بن عبد هللا المرداوي
د(و) الفروق(ُولد سنة ثالثين وستمائة له  ز الفوائ د وكن وفي )عقد الفرائ ، ت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).2/388(وھرية ، القالئد الج)1/130(، المقصد األرشد )4/96(الذيل على طبقات الحنابلة )   1(
 ).2/426(، القالئد الجوھرية )4/324(، المنھج األحمد )2/166(المقصد األرشد )   2(
ذھبي )   3( يوخ لل م الش ة )1/375(معج ات الحنابل ى طبق ذيل عل د )4/172(، ال د األرش ، المقص

)2/107.( 
 ).4/311(حمد ، المنھج األ)4/149(، الذيل على طبقات الحنابلة )111ص(المعجم المختص )   4(
 ).5/414(، شذرات الذھب )2/210(، المقصد األرشد )2/13(معجم الشيوخ للذھبي )   5(
 ).5/433(، شذرات الذھب )3/41(، المقصد األرشد )4/271(الذيل على طبقات الحنابلة )   6(



  
  
 )28(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .)1(سنة تسع وتسعين وستمائة

  ٱٱٱ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).5/452(، شذرات الذھب )4/359(، المنھج األحمد )1/161(بغية الوعاة )   1(



  
  
 )29(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  المطلب الخامس
  تالميذه

  :تتلمذ على شيخ اإلسالم عدد وافر من التالميذ، أذكر منھم
 .القاسم بن محمد بن يوسف بن محمد البرزالي -8

ه  تمائة، ل تين وس نة خمس وس د س ر(ُول م الكبي ان )المعج نة ثم وفي س ، ت
  .)1(عمائةوثالثين وسب

 .محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد هللا التركماني الذھبي -9
ه  تمائة، ل اريخ اإلسالم(ُولد سنة ثالث وسبعين وس اظ(و) ت ذكرة الحف ) ت

  .)2(، توفي سنة ثمان وأربعين وسبعمائة)سير أعالم النبالء(و
ر الزرعي الدمشقي  - 10 ن جري ن سعد ب وب ب ن أي ر ب محمد بن أبي بك

 .الجوزيةابن قيم 
نة  رة س ت عش الم س يخ اإلس زم ش تمائة، ل عين وس دى وتس نة إح د س ُول

اح دار (و) إعالم الموقعين(و) زاد المعاد(وھّذب كتبه ونشر علمه، له  مفت
  .)3(، توفي سنة إحدى وخمسين وسبعمائة)السعادة

 .محمد بن مفلح بن محمد بن مفّرج المقدسي - 11
ذ ش واص تالمي ن خ بعمائة م ر وس نة عش د س م ُول ن أعل الم، وم يخ اإلس

ه  روع(الناس بمذھب اإلمام أحمد، ل وفي سنة )اآلداب الشرعية(و) الف ، ت
  .)4(ثالث وستين وسبعمائة

ـ  - 12 ن قدامة يعرف ب د ب ن محم ن عمر ب د هللا ب ن عب أحمد بن حسن ب
 ).ابن قاضي الجبل(

ه  تمائة، ل عين وس الث وتس نة ث د س ائق(ُول ي شرح (و) الف ام ف قطر الغم
  .)5(، توفي سنة إحدى وسبعين وسبعمائة)حكامأحاديث األ

 .إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير الدمشقي - 13
ه  نة سبعمائة، ل د س رآن العظيم(ُول ة(و) تفسير الق ة والنھاي وفي )البداي ، ت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).47ص(، الشھادة الزكية )217ص(، الرد الوافر )2/115(لشيوخ للذھبي معجم ا)   1(
 ).6/153(، شذرات الذھب )3/426(، الدرر الكامنة )66ص(الرد الوافر )   2(
 ).2/143(، البدر الطالع )2/384(، المقصد األرشد )4/21(الدرر الكامنة )   3(
 ).3/1089(لسحب الوابلة ، ا)112ص(، الجوھر المنضد )5/30(الدر الكامنة )   4(
 ).1/131(، السحب الوابلة )1/92(، المقصد األرشد )1/284(المنھل الصافي )   5(



  
  
 )30(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .)1(سنة أربع وسبعين وسبعمائة
ادي  - 14 د الھ ن عب د ب د الحمي ن عب ادي ب د الھ ن عب د ب ن أحم د ب محم

 .المقدسي
د س ه ُول بعمائة، ل ع وس رر(نة أرب ث (و) المح ي أحادي ق ف يح التحقي تنق
  .)2(، توفي سنة أربع وأربعين وسبعمائة)التعليق

  ٱٱٱ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).6/231(، شذرات الذھب )1/399(، الدر الكامنة )162ص(الرد الوافر )   1(
ة )   2( ات الحنابل ى طبق ذيل عل د )5/115(ال د األرش ة )2/360(، المقص د الجوھري ، القالئ

)2/432.( 



  
  
 )31(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  السادسالمطلب 
  مكانته العلمية وثناء العلماء عليه

ه واختالف  ة الفق اس في معرف تبوأ شيخ اإلسالم مكانة علمية رفيعة، وفاق الن
ابعين اوى الصحابة والت دليل  المذاھب وفت ام ال ا ق ل بم زم بمذھب ب م يلت ى ل إذا أفت

عنده وإذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه ال يعرف غير ذلك الفن ال 
  .)1(يُعرف أنه ناظر أحًدا فانقطع معه وال تكلم في علم من العلوم إال فاق فيه أھله

ل والط ة في المل ة التام ر في َحـَمل راية التفسير والحديث له الدراي وائف خبي
راھين ى  )2(معرفة الرجال وجرحھم وتعديلھم عجيب في استحضار الحجج والب أثن

  .عليه أكابر األئمة والحفاظ

ما رأيت مثله، وال رأى ھو مثل نفسه، وما رأيت «: )3(قال أبو الحجاج المزي
  .)4(»وال أتبع لھما منه^ أحًدا أعلم بكتاب هللا وسنة رسوله 

ا  شيخنا«: وقال الذھبي اإلمام تقي الدين أبو العباس الحراني فريد العصر عْلًم
  .)5( »...ومعرفة وذكاًء وحفظًا

  .)6(»اإلمام العالمة الحافظ الحجة فريد العصر بحر العلوم«: وقال عنه

ال الصفدي وْدق«: )7(وق ع وال رق إذا لم ابق الب م يس ان ذا قل ع )8(ك ، )9(إذا ھم
ن ا شاء م ألة الواحدة م ى المس ة في  يملي عل م ويكتب الكراسين والثالث رأس القل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).5/26(، المنھج األحمد )498، 4/497(الذيل على طبقات الحنابلة : ينظر)   1(
 ).6/81(، شذرات الذھب )69، 1/68(فوات الوفيات : ينظر)   2(
ھو يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك القضاعي المزي، ولد سنة أربع وخمسين )   3(

ين )معرفة األطرافتحفة اإلشراف ب(و) تھذيب الكمال(وستمائة، له  ين وأربع وفي سنة اثنت ، ت
  .وسبعمائة

 ).6/136(، شذرات الذھب )5/233(، الدر الكامنة )4/1498(تذكرة الحفاظ 
 ).229ص(الرد الوافر )   4(
 ).1/56(معجم الشيوخ )   5(
 ).25ص(المعجم المختص )   6(
ه  ھو خليل بن أيبك بن عبد هللا الصفدي، ُولد سنة تسع وتسعين)   7( تمائة، ل ات(وس وافي بالوفي ) ال

  .، توفي سنة أربعين وستين وسبعمائة)أعيان العصر(و
تص  م المخ ھبة )91ص(المعج ي ش ن قاض افعية الب ات الش ة )4/241(، طبق در الكامن ، ال

)2/176.( 
 ).ودق(مادة ) 6/96(، معجم مقاييس اللغة )9/251(تھذيب اللغة . المطر: الودق)   8(
 ).ھمع(، مادة )22/219(، تاج العروس )8/375(سان العرب ل. سال: ھمع)   9(



  
  
 )32(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .)1(»قَْعدة
وم، سيد ... الشيخ اإلمام الرباني«: وقال ابن عبد الھادي مفتي األمة وبحر العل

  .)2(»الحفاظ، وفارس المعاني واأللفاظ، فريد العصر وقريع الدھر
ه  و مكانت ى عل دل عل و ي يخ اإلسالم، وھ ى ش اء عل اء العلم ن ثن ذا بعض م ھ

  .زلتهوعظيم من
  ٱٱٱ

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).1/235(أعيان العصر )   1(
 ).3ص(العقود الدرية )   2(



  
  
 )33(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  السابعالمطلب 
  صفاته وأخالقه

رأس  ~كان الشيخ  يض، أسود ال ين، أب ين المنكب ا ب ربعة من الرجال، بعيد م
ان، جھوري  انان ناطق واللحية، قليل الشيب، شعره إلى شحمة أذنيه، كأن عينيه لس

  .)1(الصوت، فصيح اللسان

  .)2(سريع الحفظ، قوي اإلدراك، بطيء النسيان

  .في عبادة وتضرع، مواظبًا على تالوة القرآنيخلو بربه 

ع وال شراء، وال مشاركة وال  اس في بي ا خالط الن ورع، م ة ال ورعه في غاي
  .مزارعة، شعاره الزھد في الدنيا وسجيته الكرم

ا،  واھم قلبً اس وأق ر والصغير، من أشجع الن أله، متواضًعا للكبي ال يرد من س
  .)3(ئميجاھد في سبيل هللا وال يخاف لومة ال

  ٱٱٱ

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).1/161(، الدر الكامنة )7/18(الوافي بالوفيات : ينظر)   1(
 ).5/25(، المنھج األحمد )4/494(الذيل على طبقات الحنابلة : ينظر)   2(
 ).91، 88، 84، 83ص(، الكواكب الدرية )47، 44، 38ص(ة األعالم العلي: ينظر)   3(



  
  
 )34(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  المطلب الثامن
  معرفته بالمذھب الحنبلي وأثره عليه

يم من  ~نشأ ابن تيمية  د الحل دين عب ده شھاب ال رة، فوال في أسرة حنبلية كبي
  .)1(علماء المذھب، وجده عبد السالم من أئمتھم

ة  وتتلمذ على كبار علماء المذھب كشمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن قدام
  .منجي التنوخي ومحمد بن عبد القويوال) الشارح(

كَّرية   .)2(وتولى تدريس المذھب خلفًا لوالده بدار الحديث السُّ
ه وال «: قال الصفدي ه أنب تمذھب لإلمام أحمد بن حنبل فلم يكن أحد في مذھب

  .)3(»أنبل منه
ا  ل م ات، وق األقوال والرواي مَّ ب وتمكن من معرفة المذھب أصوالً وفروًعا وأل

  .سألة إال ويذكر فيھا لإلمام أحمد نًصا أو روايةيفتي في م
  .)4(حّرر أصول المذھب في المسودة وشرح العمدة لموفق الدين ابن قدامة

ال د، وق ام أحم ى اإلم ى عل نة «: أثن اب والس ره بالكت ن غي م م ان أعل د ك أحم
ا  ول يخالف نًص ه ق اد يوجد ل ذا ال يك وأقوال الصحابة والتابعين لھم بإحسان، ولھ

ول يوافق  كما ه ق يوجد لغيره، وال يوجد له قول ضعيف في الغالب إال وفي مذھب
ا  ه فيھ ون قول ه يك ا مذھب ف فيھ م يختل ي ل ده الت ر مفاري وى، وأكث ول األق الق

  .)5(»راجًحا
ر  ر كبي وكان لمعرفته في أصول المذھب وفروعه ونقله لألقوال والروايات أث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عين )   1( نة تس د س ي، ُول ة الحران ن تيمي ر ب م الخض ي القاس ن أب د هللا ب ن عب الم ب د الس و عب ھ

ين وخمسين )المحرر في الفقه(و) المنتقى من أحاديث األحكام(وخمسمائة، له  وفي سنة اثنت ، ت
  .وستمائة

 ).4/265(، المنھج األحمد )4/1(، الذيل على طبقات الحنابلة )2/653(معرفة القراء الكبار 
كرية)   2( ديث الس م : دار الح ا اس عة حل محلھ ة واس دارس دمشق بالقصاعين، وھي منطق ن م م

  .منطقة الخضيرية داخل باب الجابية من أبواب دمشق من جھة الغرب
 ).442، 434ص(، خطط دمشق )45ص(، منادمة األطالل )1/74(الدارس : ينظر

 ).1/234(أعيان العصر )   3(
ه )   4( ين وخمسمائة، ل د سنة إحدى وأربع ة المقدسي، ُول ن قدام د ب ن محم د ب ن أحم ھو عبد هللا ب

  .، توفي سنة عشرين وستمائة)المغني(و) الكافي(و) المقنع(
بالء  الم الن ير أع ة )22/165(س ات الحنابل ى طبق ذيل عل د )3/281(، ال د األرش ، المقص

)2/15(. 
 ).20/229(مجموع الفتاوى )   5(



  
  
 )35(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

رداويلما جاء بعده من علماء المذھب كشمس الدين   )1(ابن مفلح، وعالء الدين الم
  .)2(في ذكر أقواله واختياراته

  ٱٱٱ
   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ه )   1( اة، ل د سنة عشرين وثمانم رداوي، ُول د الم االنصاف (ھو علي بن سليمان بن أحمد بن محم

ع(و) في معرفة الراجح من الخالف ام المقن ر أحك وفي سنة خمس )التنقيح المشبع في تحري ، ت
  .وثمانين وثمانمائة

 ).2/739(، السحب الوابلة )99ص(، الجوھر المنضد )5/225(الضوء الالمع 
نھج ) 24، 17ص(مقدمة تحقيق شرح العمدة : ينظر)   2( ن صالح العطيشان، وم للدكتور سعود ب

ام )164، 157ص(ابن تيمية في الفقه له  ات اإلم ، وما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من رواي
 .للدكتور خالد بن حسن الحارثي) 40، 39ص(أحمد في فقه المعامالت 



  
  
 )36(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  المطلب التاسع
  مصنفاته

بق  م يُس كتب الشيخ المصنفات البديعة القيمة واألجزاء والرسائل المتنوعة والتي ل
  .لمثلھا

ل «: قال ابن عبد الھادي ا جمع مث ة وال متأخريھ ال أعلم أحًدا من متقدمي األم
  .)1(»وال صنف نحو ما صنفما جمع، 

  :أذكر بعًضا من ھذه المصنفات
 .مطبوع. اإلستقامة - 16
 .مطبوع. اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم - 17
 .تعليقة على المحرر - 18
 .مطبوع. الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح - 19
 .مطبوع. درء تعارض العقل والنقل - 20
 .مطبوع. رفع المالم عن األئمة األعالم - 21
 .مطبوع. سياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعيةال - 22
اب . شرح العمدة - 23 اب الصالة، وكت المطبوع منه كتاب الطھارة وبعض كت

 .الصيام وكتاب الحج
د  - 24 يخ عب ب الش ع وترتي ة، جم ن تيمي د ب يخ اإلسالم أحم اوى ش وع فت مجم

ين . الرحمن بن محمد بن قاسم وساعده ابنه محمد مطبوع في سبعة وثالث
 .مجلًدا

 .مطبوع. )2(منھاج السنة النبوية في نقض كالم الشيعة والقدرية - 25

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).21، 20ص(العقود الدرية )   1(
ة : ينظر في مصنفات شيخ اإلسالم)   2( ات )26ص(األعالم العلي وافي بالوفي ذيل )7/23(، ال ، ال

 ).78ص(، الكواكب الدرية )4/521(على طبقات الحنابلة 



  
  
 )37(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  المطلب العاشر
  وفاته

دة  ~توفي الشيخ  محبوًسا بقلعة دمشق ليلة اإلثنين العشرين من شھر ذي القع
ى  ق إل ة والطري اس بالقلع ن واجتمع الن سنة ثمان وعشرين وسبعمائة، وُغسِّل وكف

امع وصحنه، وُص تأل الج ق وام امع دمش ه ج لي علي م ُص ة أوالً ث ه بالقلع لي علي
  .)1(بجامع دمشق، وتقدم في الصالة عليه أخوه زين الدين عبد الرحمن

د هللا دين عب ه شرف ال ب أخي ى جان ن إل رة الصوفية ودف ى مقب ل إل ، )2(وُحم
ن  ل م ن الحضور إال قلي ف ع م يتخل ير، ول ه بيس ت العصر أو قبل ه وق ان دفن وك

  .رحمة واسعة ~)3(الناس أو من أعجزه الزحام

  ٱٱٱ
   

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تين )   1( نة ثالث وس د س ي، ُول ة الحران ن تيمي د السالم اب ن عب يم ب د الحل ن عب رحمن ب د ال ھو عب

  .ائة، وتوفي سنة ثمان وأربعين وسبعمائةوستم
 ).6/152(، شذرات الذھب )2/437(، الدر الكامنة )1/361(معجم الشيوخ للذھبي 

تمائة، )   2( د سنة ست وستين وس ي، ُول ة الحران ھو عبد هللا بن عبد الحليم بن عبد السالم ابن تيمي
  .وتوفي سنة سبع وعشرين وسبعمائة

 ).2/41(، المقصد األرشد )2/371(در الكامنة ، ال)121ص(المعجم المختص 
ذھبي : ينظر)   3( يوخ لل م الش ة )1/56(معج الم العلي ة )84ص(، األع ود الدري ، )246ص(، العق

 ).64ص(الشھادة الزكية 

 

 
  المبحث الثالث

  دراسة موجزة ألصول مذھب اإلمام أحمد
  



  
  
 )38(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  المبحث الثالث
  دراسة موجزة ألصول مذھب اإلمام أحمد

واه  طريقة اإلمام أحمد في األصول الفقھية ھي طريقة الصحابة والتابعين، وفت
  :مبنية على خمسة أصول

 النص: األصل األول: 
ه و ا خالف ى م م يلتفت إل ه ول ى بموجب ال إذا جاء النص من الكتاب أو السنة أفت

ا وال  ى الحديث الصحيح عمالً وال رأيً دم عل م يكن يق ان، ول من خالفه كائنًا من ك
  .)1(قياًسا وال قول صاحب

 فتاوى الصحابة: األصل الثاني: 

م  ~كان اإلمام أحمد  نھم ل ه مخالف م إذا وجد لبعض الصحابة فتوى ال يُعرف ل
وليتجاوزھا إلى غيرھا ولم يقل إن ذلك إجماع، بل من ورعه في  ارة يق م : العب ال أعل

ه عمالً وال  دم علي م يق شيئًا يدفعه أو نحو ھذا، وكان إذا وجد ھذا النوع عن الصحابة ل
  .رأيًا وال قياًسا

ا تخرج من  ع كأنھ ومن تأمل فتواه رآھا مطابقة لفتوى الصحابة، ورأى الجمي
أل ي المس ه ف اء عن ولين ج ى ق وا عل حابة إذا اختلف ى إن الص دة، حت كاة واح ة مش

ل  واه ونصوصه ب ري أصحابه لفت اوى الصحابة كتح ه لفت ان تحري ان، وك روايت
  .أعظم

ه  ون نصوص ره يعظم دين لغي اد والمقل ي االجتھ ه ف الفين لمذھب ا أن المخ كم
  .)2(وفتاواه ويعرفون لھا حقھا وقربھا من النصوص وفتاوى الصحابة

 االختيار من أقوال الصحابة إذا اختلفوا: األصل الثالث: 

م  }اختلف الصحابة إذا  تخيَّر من أقوالھم ما كان أقربھا إلى الكتاب والسنة، ول
ألة  وال حكى الخالف في المس يخرج عن أقوالھم، فإن لم يتبين له موافقة أحد األق

  .)3(ولم يجزم بقول

ه : قيل له«: )4(قال ابن ھانئ ذي في يكون الرجل في قرية فيسأل عن الشيء ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).1/152(، المدخل المفصل )113ص(، المدخل البن بدران )1/29(إعالم الموقعين : ينظر)   1(
د )116، 115ص(دران المدخل البن ب: ينظر)   2( ام أحم ة )374ص(، أصول مذھب اإلم ، التحف

 ).154ص(، المدخل المفصل )13ص(السنية 
 ).13ص(، التحفة السنية )116ص(، المدخل البن بدران )1/31(إعالم الموقعين : ينظر)   3(
ائل، ت)   4( د ورواة المس ام أحم وفي ھو إسحاق بن إبراھيم بن ھانئ النيسابوري، من أصحاب اإلم

  .سنة خمس وسبعين ومائتين
= 



  
  
 )39(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

اب والسنة أَْمسْك ... فق الكتاب والسنةيفتي بما وا: اختالف؟ قال وما لم يوافق الكت
  .)1(»ال: أفيجاب عليه؟ قال: عنه، قيل له

 2(الحديث المرسل: األصل الرابع(: 
ه وھو  )3(األخذ بالمرسل والحديث الضعيف اب شيء يدفع م يكن في الب إذا ل

ر ده الباطل وال المنك ، وال )4(الذي رجحه على القياس، وليس المراد بالضعيف عن
تھم ه م ده )5(ما في روايت ل الحديث الضعيف عن ه، ب ذھاب إلي ؛ بحيث ال يسوغ ال

ام الحسن)6(قسيم الصحيح ى صحيح )7(، وقسم من أقس م الحديث إل م يكن يقسِّ ، ول
  .وحسن وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف

وللضعيف عنده مراتب، فإذا لم يجد في الباب أثًرا يدفعه وال قول صاحب وال 
  .)8(ا على خالفه كان العمل به عنده أولى من القياسإجماعً 
 9(القياس: األصل الخامس(: 

إذا لم يكن عند اإلمام أحمد في المسألة نص، وال قول للصحابة أو واحد منھم، 
تعمله  اس فاس و القي امس وھ ل الخ ى األص دل إل عيف، ع ل أو ض ر مرس وال أث

  .للضرورة
ه، وع ن أصول فتاوي ة م ذه األصول الخمس ي فھ ف ف د يتوق دارھا، وق ا م ليھ

ى  الفتوى لتعارض األدلة عنده أو الختالف الصحابة فيھا، أو لعدم اطالعه فيھا عل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 ).1/241(، المقصد األرشد )1/284(، طبقات الحنابلة )6/376(تاريخ بغداد 
 ).2/167(مسائل اإلمام أحمد رواية ابن ھانئ )   1(
  .^قال رسول هللا : ما سقط ذكر الصحابي من إسناده، كقول التابعي: الحديث المرسل)   2(

 ).1/219(، تدريب الراوي )38ص(الموقظة 
  .ھو ما لم يجتمع فيه شروط الصحيح والحسن: الحديث الضعيف)   3(

 ).77ص(، أصول الحديث للجرجاني )43ص(الباعث الحثيث 
ر)   4( ن : الحديث المنك ه ال م ر روايت ه من غي رف متن ه الرجل وال يُع رد ب ذي ينف و الحديث ال ھ

  . الوجه الذي رواه منه وال من وجه آخر
 ).87ص(، فتح المغيث )80ص(الصالح علوم الحديث البن 

ا)   5( تھم بالكذب يسمى متروًك ذي في سنده راوٍ م دين الطائي : ينظر. الحديث ال ال ال وم الحديث لكم عل
 ).91ص(

ديث الصحيح)   6( دل : الح ن الع ابط ع دل الض ل الع ناده بنق ذي يتصل إس ند ال ديث المس و الح ھ
  .الضابط إلى منتھاه وال يكون شاًذا وال معلالً 

 ).22ص(، الباعث الحثيث )11ص(علوم الحديث البن الصالح 
اه : الحديث الحسن)   7( ى منتھ ه إل ھو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط ضبطًا غير تام عن مثل

علوم الحديث لكمال الدين . مع الشھرة التي لم تصل إلى شھرة الصحيح من غير شذوذ وال علة
 ).73ص(الطائي 

 ).1/155(، المدخل المفصل )1/31(الم الموقعين إع: ينظر)   8(
اس)   9( ا: القي امع بينھم م بج ي حك ل ف ى أص رع عل ل ف اظر . حم ة الن رح )3/797(روض ، ش

 ).3/1190(، أصول الفقه البن مفلح )3/219(مختصر الروضة 



  
  
 )40(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .)1(أثر أو قول أحد من الصحابة والتابعين

  ٱٱٱ
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).13ص(، التحفة السنية )119ص(، المدخل البن بدران )1/32(إعالم الموقعين : ينظر)   1(

 

 

 
  الرابعالمبحث 

  موجزة للروايات في مذھب دراسة
  اإلمام أحمد

  
 :وفيه أربعة مطالب

ب األولالم  :طل
اني ب الث  :المطل
ث ب الثال  :المطل
ع ب الراب  :المطل

  
  
  
  

  .مفھوم الرواية في مذھب اإلمام أحمد
  .أسباب تعدد الرواية عن اإلمام أحمد
  .أھم كتب المسائل وكتب الروايات

ي  ات ف ين الرواي رجيح ب رق الت ط
  .المذھب

  



  
  
 )41(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  المطلب األول
  مفھوم الرواية في مذھب اإلمام أحمد

اة ومجموعة ردة ومثن ة مف ة إ: الرواي ذا حفظه مصدر روى الحديث ونحوه رواي
  .وأخبر به

  .)1(وھي الحكم المروي عن اإلمام أحمد في المسألة

د، أو تكون مخرجة  ام أحم والروايات إما أن تكون مطلقة وھي نصوص اإلم
أو منقولة من نصوصه إلى ما يشابھھا من المسائل إن قلنا ما قيس على كالمه فھو 

  .)2(مذھب له، وإال فھي أوجه لمن خرجھا وقاسھا

  :الرواية باأللفاظ اآلتيةويعبر عن 

ول  :ـ النص 1 ه بق ھو القول الصريح في الحكم بما ال يحتمل غيره، ويعبّر عن
  .)3()المنصوص(أو ) نص عليه(أو ) نًصا(

رواية أخرى عن اإلمام، والضمير عائد إليه وھي متعلقة بمحذوف  :ـ وعنه 2
ة تقديره نقل ناقل عنه، أو نقل أصحابه عنه، والغالب أن الروا ية األولى ھي المقدم

  .)4(والمشھورة، وقد تكون الثانية أقوى دليالً أو أرجح أو أشھر نقالً 

ه  :ـ التنبيه 3 ھو القول المنسوب لإلمام أحمد بعبارة ليست صريحة، ويعبّر عن
  .)5(بأومأ أو أشار إليه أو دل عليه كالمه

راد :ـ القول 4 ول«: ويعبر عنه بصيغة اإلف ى ق ة، وبصيغة الت»عل ا «: ثني فيھ
ى اآلخر، . »قوالن أ إل ى أحدھما وأوم ا، أو نص عل ام نص عليھم وقد يكون اإلم

  .)6(وقد يكون مع أحدھما وجه أو تخريج أو احتمال

دين من قواعد  :فالوجه بعض األصحاب المجتھ ألة ل ول في المس م المنق الحك
  .)7(اإلمام أو إيمائه أو دليله أو سياق كالمه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).1/65(، مقدمة تحقيق شرح الزركشي )460ص(المطلع : ينظر)   1(
 ).139، 138ص(، المدخل البن بدران )30/383ص(، اإلنصاف )475، 474ص(المسودة )   2(
 ).1/173(، المدخل المفصل )1/47(مقدمة تحقيق الروايتين والوجھين : ينظر)   3(
 ).1/67(كشي ، مقدمة تحقيق شرح الزر)460ص(المطلع : ينظر)   4(
 ).820ص(، أصول مذھب اإلمام أحمد )1/47(مقدمة تحقيق الروايتين : ينظر)   5(
ر)   6( اف : ينظ دران )30/383(اإلنص ن ب دخل الب روايتين )139ص(، الم ق ال ة تحقي ، مقدم

)1/48.( 
ة تحقيق شرح الزركشي )820ص(، أصول مذھب اإلمام أحمد )30/381(اإلنصاف )   7( ، مقدم

)1/66.( 



  
  
 )42(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .)1(من مسألة إلى ما يشابھھا والتسوية بينھمانقل الحكم  :والتخريج

  .)2(دليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه أو لدليٍل مساٍو له :واالحتمال

ه ونحوه،  :ـ المذھب 5 ه من تنبي ه كالم ه، أو دل علي ما قاله اإلمام ونص علي
  .)3(كما يطلق على ما قاله األئمة المجتھدون في المذھب

ين أحدھما أظھر من اآلخر الظاھر  :ـ ظاھر المذھب 6 اللفظ المحتمل لمعني
  .)4(فيُحمل على األظھر، ويُطلق أيًضا على المشھور في المذھب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).30/383(، اإلنصاف )475ص(المسودة )   1(
 ).821ص(، أصول مذھب اإلمام أحمد )140ص(المدخل البن بدران )   2(
 ).1/175(، المدخل المفصل )137ص(المدخل البن بدران )   3(
 ).1/176(، المدخل المفصل )1/51(مقدمة تحقيق الروايتين )   4(



  
  
 )43(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  المطلب الثاني
  أسباب تعدد الرواية عن اإلمام أحمد

  :لتعدد الرواية عن اإلمام أحمد أسباب أجملھا باآلتي
ول تورع اإلمام أحمد وتحريه في الجواب وتوقفه في الفتاوى خوفً  -1 ا من الق

 .)1(على هللا بغير علم
و داود ال أب ه «: ق ا في ر مم ن كثي أل ع د يُس معت أحم ا س ي م ا أحص م

  .)2(»ال أدري: اختالف من العلم فيقول
انئ ن ھ ال اب ال«: وق يء فق ن ش أل ع ل يس اءه رج ي : ج ك ف ال أجيب

  .)3(»شيء
ه ي«: وكان يجيب بألفاظ مجملة تحتمل الوجوب أو الندب كقول أو  »يعجبن

  .»أحب إليَّ «أو  »أستحسنه«
 »ال ينبغي«أو  »أخشى أن يكون كذا«: وتحتمل التحريم أو الكراھة كقوله

 .)4(ونحوھا من العبارات »ال يصلح«أو 
إجابة السائل بإيراد النص من الكتاب والسنة دون البت بحكم، وقد يقتصر  -2

 .)5(على ذكر جواب من سبقه من الصحابة والتابعين
د ل -3 ام أحم ه أن اإلم ة أقوال ن كتاب ذه ع ى تالمي ان ينھ ه، وك دون مذھب م ي

 .وفتاويه
  .)6(»أنا أكره أن يكتب عني رأي: سمعت أحمد يقول«: قال أبو داود

ة  ذه كتاب ع من تالمي م رأى جم ورع وغزارة العل ا اشتھر بالفضل وال فلم
  .أقواله وفتاويه

ي  الف ف ع الخ تظھارھم فوق م واس ن حفظھ رھم م ات أكث ت مروي وكان
 .)7(ايةالرو

ى آخر،  -4 مراعاة اإلمام أحمد لحال السائل واختالف ذلك الحال من سائل إل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).1/19(شرح الزركشي  ، مقدمة تحقيق)1/22(إعالم الموقعين )   1(
 ).367ص(مسائل اإلمام أحمد رواية أبي داود )   2(
 ).2/166(مسائل اإلمام أحمد رواية ابن ھانئ )   3(
 ).91، 90ص(، صفة الفتوى )114، 110ص(تھذيب األجوبة )   4(
 ).1/19(مقدمة تحقيق شرح الزركشي )   5(
 ).367ص(مسائل اإلمام أحمد رواية أبي داود )   6(
د )1/21(مقدمة تحقيق شرح الزركشي : ينظر)   7( ة تحقيق )111ص(، أصول مذھب أحم ، مقدم

 ).1/124(تحقيق التوضيح 
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اختالف الحال  ي ب يظ، فيفت به التغل به التخفيف واآلخر يناس البعض يناس ف
 .)1(لكل سائل فيظن أن له رأيان وليس كذلك

ده  -5 د يحضر عن األقوى، فق ة واألخذ ب اع األدل ى اتب حرص اإلمام أحمد عل
ألة ف ل المس ه ضعف دلي ر ل ر، أو يظھ ين آخ ي ح ه ف ب عن ين ويغي ي ح

ألة  الداللة فيه، وقد سئل عن مسألة فأجاب فلما كان بعد مدة سئل عن المس
ه ل ل ول في : نفسھا فأجاب بجواب آخر، فقي ذي يق ة ال ي حنيف ل أب أنت مث
ة «: المسألة األقاويل، فتغير وجھه وقال و حنيف ة؛ أب ليس لنا مثل أبي حنيف

وى وأحسن كان يقول بالر ا ھو أق أي، وأنا أنظر في الحديث فإذا رأيت م
 .)2(»أخذت به وتركت األول

اويھم،  -6 أن الرواية عن اإلمام أحمد قد تختلف باختالف أقوال الصحابة وفت
ا  ة كل منھم اوى الصحابة رأى مطابق د وفت ام أحم اوى اإلم ومن تأمل فت

ولين جاء إذا اختلفو }على اآلخر ـ في الجملة ـ حتى أن الصحابة  ا على ق
 .)3(عنه في المسألة روايتان

ا  -7 ع عنھ ي رج ات الت ات بعض الرواي ائل، أو إثب ة المس رواة ونَقَلَ أ ال خط
 .)4(اإلمام أو عدم فھم جوابه كان سببًا لتعدد الرواية

ه  -8 وا فعل د فجعل ام أحم ى اإلم ة إل بة الرواي ي نس توسع بعض األصحاب ف
 .)5(و محل خالف بين أئمة المذھبومفھوم قوله رواية عنه ومذھبًا له وھ

 .)5(المذھب
  ٱٱٱ

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نھج الفقھي )540ص(، تاريخ المذاھب اإلسالمية )1/20(مقدمة تحقيق شرح الزركشي )   1( ، الم

 ).143ص(العام 
ة تحقيق شرح الزركشي )470ص(المسودة : ينظر)   2( ة تحقيق التوضيح ، مق)1/20(، مقدم دم

)1/124.( 
 ).115ص(، المدخل البن بدران )1/29(إعالم الموقعين : ينظر)   3(
 ).1/129(، مقدمة تحقيق التوضيح )1/20(مقدمة تحقيق شرح الزركشي : ينظر)   4(
ر)   5( ة : ينظ ذيب األجوب وى )189، 45ص(تھ فة الفت يح )103، 102ص(، ص ة التوض ، مقدم

)1/127.( 
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  المطلب الثالث
  الرواياتكتب أھم كتب المسائل و

  ًكتب المسائل: أوال: 
ة المنصوصة  د والرواي ام أحم ن اإلم نص الصريح ع ائل ال ب المس ل كت تُمث
ان السائل  عنه، وھي مسائل يُسأل عنھا اإلمام فيجيب، أو تُسمع منه امالًء سواء ك

  :وھي كثيرة ومتنوعة أكتفي بذكر المطبوع منھا الراوي أو غيره،
ة -1 ن راھوي د وإسحاق ب ام أحم ن منصور  )1(مسائل اإلم ة إسحاق ب رواي

 .الكوسج
ع  ائله تس ن مس وع م ًدا، المطب رة ج ائل كثي د مس ام أحم ن اإلم روى ع

 .)2(وستمائة وثالثة آالف مسألة
 .مسائل اإلمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح -2

ا صالح ابن اإل وع منھ ًدا، المطب رة ج ه مسائل كثي د روى عن أبي ام أحم م
 .)3(ست وخمسون وسبعمائة وألف مسألة

 .مسائل اإلمام أحمد رواية ابي داود سليمان بن األشعث السجستاني -3
رة ائل كثي د مس ام أحم ن اإلم اروى ع بعين وألف دى وس ا إح وع منھ  ، المطب

 .)4(مسألة
 .راھيم ابن ھانئ النيسابوريمسائل اإلمام أحمد رواية إسحاق بن إب -4

ة  ع وتسعون وثالثمائ ه أرب وع من روايت رين، المطب ائل المكث من رواة المس
 .)5(وألفان

 .مسائل اإلمام أحمد رواية ابنه عبد هللا -5
عبد هللا ابن اإلمام أحمد روى عن أبيه مسائل كثيرة، المطبوع منھا خمس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ه )ابن راْھَويه(سحاق بن إبراھيم بن مخلد بن إبراھيم التميمي الحنظلي يعرف بـھو إ)   1( ، وراھوي

ه ) ويه(و) راه(لقب أبيه ولقِّب بذلك ألنه ولد بطريق مكة، والطريق بالفارسية  معناه وجد، فكأن
 ، توفي سنة)المسند(وجد في الطريق، ُولد سنة إحدى وستين ومائة، من أقران اإلمام أحمد، له 

  .ثمان وثالثين ومائتين
 ).2/433(، تذكرة الحفاظ )1/199(، وفيات األعيان )1/355(التاريخ الكبير 

دات ضمن )   2( ة، وطُبعت في عشرة مجل ة النبوي ُحققت رسائل علمية بالجامعة اإلسالمية بالمدين
 مطبوعات عمادة البحث العلمي في الجامعة

 .الرحمن دين محمد، الدار العلمية، دلھي ـ الھند فضل. طُبعت بثالثة مجلدات بتحقيق د)   3(
 .طُبعت بمجلد واحد بتحقيق طارق بن عوض هللا محمد، مكتبة ابن تيمية)   4(
 .طُبعت بمجلدين بتحقيق زھير الشاويش، المكتب اإلسالمي ـ بيروت)   5(
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 .)1(وثالثون وستمائة وألف
د وإس -6 ام أحم ائل اإلم ماعيل مس ن إس رب ب ة ح ة رواي ن راھوي حاق ب

 .الكرماني
 .)2(روى عن اإلمام أحمد مسائل كثيرة

 .)3(مسائل اإلمام أحمد رواية عبد هللا بن محمد البغوي -7
ألتين  دَّر بمس ا جزء يسير يُق وع منھ ائل، المطب د مس روى عن اإلمام أحم

 .)4(ومائة مسألة
 .)5(مسائل اإلمام أحمد رواية مھنا بن يحيى الشامي -8

ون  دى وأربع ا إح وع منھ رة، المطب ائل كثي د مس ام أحم ن اإلم روى ع
  .)6(وستمائة

 كتب الروايات: ثانيًا: 
ذه الكتب  م ھ ا، وأھ راجح منھ ان ال اھتم علماء المذھب بالروايات وجمعھا وبي

 :ما يأتي
 .)7(اإلرشاد للشريف محمد بن أحمد الھاشمي -1

ه  ى ب اني، اعتن ارة، واضح المع اب سھل العب وال كت ذكر األق المصنف ب
 .)8(والروايات عن اإلمام أحمد والترجيح بينھا، وذكر اختياراته أحيانًا

 .)9(الروايتين للقاضي أبي يعلى -2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .طُبعت بمجلد واحد بتحقيق زھير الشاويش، المكتب اإلسالمي ـ بيروت)   1(
طُبع جزء من ھذه المسائل بدون ترقيم بمجلد واحد باعتناء الدكتور ناصر بن سعود السالمة،   ) 2(

 .مكتبة الرشد ـ الرياض
ائتين، )   3( د سنة ثالث عشرة وم ان البغوي، ُول ن المْرُزب ز ب د العزي ن عب ھو عبد هللا بن محمد ب

وفي سنة سبع )جم الصغيرالمع(و) المعجم الكبير(روى عن اإلمام أحمد كتاب األشربة، له  ، ت
  .عشرة وثالثمائة

 ).1/476(، العبر )2/30(، طبقات الحنابلة )10/111(تاريخ بغداد 
 .طُبعت بتحقيق محمود بن محمد الحداد، دار العاصمة ـ الرياض)   4(
ين )   5( ان وأربع وفي سنة ثم د، ت ام أحم ، من كبار أصحاب اإلم لميُّ ھو مھنا بن يحيى الشامي السُّ

  .ائتينوم
 ).3/43(، المقصد األرشد )2/432(، طبقات الحنابلة )13/266(تاريخ بغداد 

ة )   6( ة النبوي طُبعت بمجلدين، جمع ودراسة إسماعيل بن غازي مرحبا، الجامعة اإلسالمية بالمدين
 .النبوية ـ عمادة البحث العلمي

د سنة خمس وأربع)   7( ي موسى الھاشمي، ُول ن أب د ب ن محم د ب ن أحم ة، ھو محمد ب ين وثالثمائ
  .، توفي سنة ثمان وعشرين وأربعمائة)اإلرشاد(اشتھر بكتاب 
 ).2/342(، المقصد األرشد )3/335(، طبقات الحنابلة )1/354(تاريخ بغداد 

 ).5ص(مقدمة اإلرشاد )   8(
ة، )   9( انين وثالثمائ د سنة ثم ھو القاضي محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء البغدادي، ُول

= 
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ف  ي مؤل ا ف د، وَجَمعھ ام أحم ن اإلم واردة ع ات ال ذكر الرواي ى ب اعتن
وال  اب أو السنة أو أق ر من الكت دليل أو أكث ة ب مستقل، واستدل لكل رواي

راجح الصحابة أو  ان ال ل، وبي اس أو تعلي التابعين أو ذكر وجه ذلك من قي
 .)1(منھا

 .)2(رؤوس المسائل للشريف أبي جعفر -3
رأي  دئًا ب ة، مبت يذكر المسائل التي خالف فيھا اإلمام أحمد واحًدا من األئم

  .الحنابلة في المسألة وذكر الروايات عن اإلمام أحمد وأقوال األصحاب
وال األئ ذكر أق ي ب م يثن تدل ث ة، ويس ول الحنابل ولھم ق ق ق ذين يواف ة ال م

 .)3(للمسألة من الكتاب أو السنة أو آثار الصحابة أو التابعين
 .)4(المقنع في شرح مختصر الخرقي البن البناء -4

ألة  ل مس تدل لك اء، ويس وال العلم ذكر أق ه، وي ي بنص الم الخرق ورد ك ي
 .)5(ويُكثر من الروايات المروية عن اإلمام أحمد

 .)6(ية ألبي الخطاب الكلوذانيالھدا -5
ا  ارة يجعلھ د، فت ام أحم ن اإلم ات ع ة والرواي ائل الفقھي ه المس ذكر في ي
ذھب  ي الم دين ف ذو المجتھ ه ح ذا في اره، ح ين اختي ارة يب لة وت مرس

 .)7(المصححين لرواياته
 .االنتصار في المسائل الكبار ألبي الخطاب الكلوذاني -6

مد والرواية الواردة عنه، ثم يذكر من يذكر المسألة وبعدھا رأي اإلمام أح
م  نھم، ث ه م وافقه على ھذا الرأي من أصحاب المذاھب األخرى ومن خالف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

  .، توفي سنة ثمان وخمسين وأربعمائة)الجامع الصغير(و) األحكام السلطانية(و) المجرد(له 
 ).2/354(، المنھج األحمد )18/89(، سير أعالم النبالء )3/361(طبقات الحنابلة 

 ).1/29(مقدمة الروايتين )   1(
د سنة إحدى عشرة )   2( د الھاشمي، ُول ه ھو عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن محم ة، ل وأربعمائ

  .، توفي سنة سبعين وأربعمائة)شرح المذھب(
 ).3/336(، شذرات الذھب )1/206(، الدر المنضد )1/29(الذيل على طبقات الحنابلة 

 ).1/43(مقدمة رؤوس المسائل )   3(
ه )   4( ة، ل آداب (ھو الحسن بن أحمد بن عبد هللا بن البناء البغدادي، ُولد سنة ست وتسعين وثالثمائ

  .، توفي سنة إحدى وسبعين وأربعمائة)الكافي المجدد في شرح المجرد(و) العالم والمتعلم
 ).2/405(، المنھج األحمد )1/67(، الذيل على طبقات الحنابلة )2/329(العبر 

 ).1/165(مقدمة المقنع شرح مختصر الخرقي )   5(
ين )   6( د سنة اثنت ه ھو محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني، ُول ة، ل ين وأربعمائ ذيب(وثالث ) التھ

  .، توفي سنة عشر وخمسمائة)العبادات الخمس(و
بالء  الم الن ير أع ة )19/348(س ات الحنابل ى طبق ذيل عل د )1/270(، ال د األرش ، المقص

)3/20.( 
 ).1/7(، مقدمة تحقيق الھداية )432ص(المدخل البن بدران )   7(
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 .)1(يستدل لمذھب اإلمام أحمد من الكتاب والسنة والمعقول
 .)2(التمام البن أبي يعلى -7

اب  ا لكت اب متمًم ذا الكت ر ھ وجھين(يعتب روايتين وال ف ) ال د المؤل لوال
ر القاضي أبي يعل ده غي ع في كتب وال ثالث واألرب روايتين وال ع ال ى، تتب

اب  روايتين ككت اب ال اء(كت تالف الفقھ امع(و) اخ ام (و) الج األحك
  .وغيرھا من كتب والده) العدة في أصول الفقه(و) السلطانية

ا واالستدالل لكل  واردة فيھ ومنھجه ذكر المسألة والروايات أو األوجه ال
 .)3(رواية وبيان الراجح منھا

يِّ  -8  .)4(المستوِعب للسامرِّ
ه من كتب عدة  ه مؤلف كتاب مختصر األلفاظ كثير الفوائد والمعاني، َجَمع

ا غير : منھ امع الص ى، والج ي موس ن أب اد الب ي واإلرش مختصر الخرق
ي الخطاب، من  ة ألب اء، والھداي ن البن ى، والخصال الب ي يعل للقاضي أب

د  َحَصل على كتابه أغناه عن جميع ھذه الكتب؛ لم يخل بمسألة منھا إال وق
 .)5(ضمنه حكمھا وما فيھا من الروايات وأقوال األصحاب

 .المقنع لموفق الدين ابن قدامة -9
، )6(من أعظم الكتب نفًعا وأكثرھا جمًعا، حوى غالب أمھات مسائل المذھب

ة وجرده من  ه الرواي دد في دئين، فع ه الموفق لمن ارتقى درجة عن المبت ألف
ن الفقيه على اإلجتھاد في المذھب وعلى التصحيح والبحث عن الدليل؛ ليتمر

 .)7(الدليل
 .الكافي لموفق الدين ابن قدامة - 10

ة  ى رواي اه عل اني، بن ارة، واضح المع ألفه الموفق للمتوسطين سھل العب
ًرا  ه كثي ة، وذكر في دد الرواي واحدة مقرونة بالدليل، وذكر في مواضع تع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).293ص(قھي العام ، المنھج الف)1/73(مقدمة االنتصار )   1(
ھو محمد بن محمد بن الحسين بن محمد الفراء البغدادي، ُولد سنة إحدى وخمسين وأربعمائة، )   2(

  .، توفي سنة ست وعشرين وخمسمائة)رؤوس المسائل(و) طبقات الحنابلة(له 
 ).4/79(، شذرات الذھب )2/499(، المقصد األرشد )2/429(العبر 

 ).295ص(، المنھج الفقھي العام )1/27(مقدمة التمام : ينظر)   3(
ه )   4( ين وخمسمائة، ل روق(ھو محمد بن عبد هللا بن الحسين السامري، ُولد سنة خمس وثالث ) الف

  .، توفي سنة ست عشرة وستمائة)البستان في الفرائض(و
 ).5/70(، شذرات الذھب )2/423(، المقصد األرشد )22/144(سير أعالم النبالء 

 ).2/717(، المدخل المفصل )429ص(، المدخل البن بدران )1/43(المستوعب : ينظر)   5(
 ).6، 1/5(اإلنصاف )   6(
 ).2/719(المدخل المفصل )   7(



  
  
 )49(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 .)1(درجة االجتھاد في المذھبمن األدلة لتسمو نفس قارئه إلى 
 .المغني لموفق الدين ابن قدامة - 11

من أعظم شروح مختصر الخرقي وأشھرھا، بل من أعظم كتب اإلسالم، 
  .وأجمع كتاب أُلف في المذھب ومذاھب علماء األمصار

ا  ي ويجعلھ ر الخرق ن مختص ألة م ب المس رح يكت ي الش ه ف وطريقت
ه من المنطوق كالترجمة ثم يأتي على شرحھا ويُبينھا و ا دلت علي ين م يُب

وال  د وأق ام أحم ن اإلم ات ع ذكر الرواي اع، وي ائل اإلجم وم ومس والمفھ
 .)2(األئمة من المذاھب األخرى وأدلتھم ويُبين القول الراجح

 .المحرر لمجد الدين ابن تيمية - 12
دليل  ن ال ا م ائل خاليً ول المس ر أص ا ألكث رة حاويً ون المختص ن المت م

ذكر الر اره والتعليل ي ين اختي ارة يُب لھا وت ارة يرس ذھب، فت ات في الم واي
 .)3(فيھا

 .الشرح الكبير لشمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن قدامة - 13
ة بشرحه وأن  ن قدام من أعظم شروح المقنع، استأذن عمه موفق الدين اب
ات  ه، وأضاف في شرحه بعض الرواي أذن ل يكون المغني مادة شرحه ف

ه  ا أمكن زا م وه، وع ي والوج ه ف ت عم ي فات ث الت ن األحادي زوه م ع
 .)4(المغني

 .الممتع في شرح المقنع للمنجى التنوخي - 14
راد  ا م ارة سھلة مبينً ا ويشرحھا بعب يذكر المسألة من المقنع كالترجمة لھ
ائل  ة للمس ة والعقلي ة النقلي ر األدل ن ذك ر م ه، يُكث ا أللفاظ المصنف مقربً

 .)5(مصحًحا للروايات واألوجه
 .س الدين ابن مفلحالفروع لشم - 15

ًرا رة وتحري ول كث ر العق ا بھ روع م ن الف وى م دليل )6(ح ن ال رده م ، ج
ق الخالف ال  رجيح أطل إن اختلف الت والتعليل، يُقدم الراجح في المذھب ف
د  ام أحم ه والمتفق مع اإلم يقتصر على مذھب أحمد بل يذكر المجمع علي

  .في المسألة، والمخالف له فيھا من األئمة الثالثة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).2/738(، المدخل المفصل )434ص(المدخل البن بدران : ينظر)   1(
 ).303ص(، المنھج الفقھي )2/695(، المدخل المفصل )425ص(المدخل البن بدران )   2(
 ).433ص(، المدخل البن بدران )1/1(المحرر : ينظر)   3(
 ).2/723(، المدخل المفصل )1/5(الشرح الكبير )   4(
 ).1/48(مقدمة تحقيق الممتع )   5(
 ).2/755(المدخل المفصل )   6(



  
  
 )50(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 .)1(يطيل النفس في بعض المباحث وأحيانًا يتطرق إلى ذكر األدلة
 .على مختصر الخرقي )2(شرح الزركشي - 16

اب  ذلك بنصوص الكت ه مستدالً ل يذكر المتن ويبدأ بشرحه وإيضاح مدلول
ان  رجيح وبي ع الت د م ام أحم واردة عن اإلم ات ال توفي الرواي نة، يس والس

 .)3(األشھر أو األصح
 .)4(مقنع لبرھان الدين ابن مفلحالمبدع في شرح ال - 17

ة  ذكر األدل د، ي ول والفوائ رة النق ه بكث ل تن، جمَّ شرح حافل ممزوج مع الم
ات  ر من ذكر الرواي ابعين، يكث وال الصحابة والت اب والسنة وأق من الكت

 .)5(عن اإلمام أحمد والترجيح بينھا ومن قال بھا من علماء المذھب
ن سليمان اإلنصاف في معرفة الراجح من الخال - 18 ي ب دين عل ف لعالء ال

 .المرداوي
جعله المؤلف شرًحا على المقنع، وبيَّن الصحيح من المذھب والمشھور، 
ا،  ائل ومنطوقھ وم المس ق بمفھ ا يتعل حاب وم ر األص ده أكث ا اعتم وم
ا  ه م ين دفتي واستوعب ما أمكنه من روايات المذھب ومصادره، وحوى ب

ه  ا رجح ذھب وم ب الم ات كت ن أمھ بقه م د س ا الفوائ يوخ مبينً الش
 .)6(والمفردات

  ٱٱٱ

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).438، 437ص(المدخل البن بدران )   1(
ه )   2( د الزركشي، ل وجيز(و) ررشرح المح(ھو محمد بن عبد هللا بن محم وفي سنة )شرح ال ، ت

  .اثنتين وسبعين وسبعمائة
 ).3/966(، السحب الوابلة )6/224(، شذرات الذھب )11/93(النجوم الزاھرة 

 ).311ص(، المنھج الفقھي العام )1/49(مقدمة تحقيق شرح الزركشي )   3(
نة خمس عشر)   4( د س ح المقدسي، ُول ن مفل د هللا ب ن عب د ب ن محم راھيم ب و إب ه ھ ة، ل ة وثمانمائ

  .، توفي سنة أربع وثمانين وثمانمائة)مرقاة الوصول إلى علم األصول(، و)المقصد األرشد(
 ).1/60(، السحب الوابلة )7/338(، شذرات الذھب )1/152(الضوء الالمع 

 ).312ص(، المنھج الفقھي العام )421ص(المدخل البن بدران : ينظر)   5(
 ).2/730(ل المفصل ، المدخ)1/14(اإلنصاف )   6(



  
  
 )51(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  المطلب الرابع
  طرق الترجيح بين الروايات في المذھب

  :الكالم في الترجيح ينقسم إلى ثالثة أقسام
  .تعريف الترجيح والعمل عند تعدد الرواية: القسم األول
  .ألفاظ الترجيح: القسم الثاني
  .مما تميَّز به ترجيح شيخ اإلسال: القسم الثالث

 تعريف الترجيح والعمل عند تعدد الرواية: القسم األول: 
  .)1(ھو تقديم أحد طريقي الحكم الختصاصه بقوة في الداللة :الترجيح

  :وعند تعدد الرواية عن اإلمام يعمل بالمرجحات اآلتية
  :ـ الترجيح من جھة الرواة عن اإلمام أحمد ويشمل 1

ائل ، )2(الراجح رواة، كتقديم رواية الجماعة -أ  ان في جامع المس ا ك م م ث
ة )3(للخالل ه رواي م تكن في ا ل ، ثم ما كان فيه رواة أحد الجماعة على م

 .أحد منھم
 .الترجيح بالكثرة -ب 
 .الترجيح بالشھرة -ج 
 .الترجيح برواية األعلم -د 
 .الترجيح برواية األورع -ه 
 .أن يكون المذھب المختار في المسألة ظاھًرا مشھوًرا - و 
ة - ز  ة أن يرجح الرواية أحد أئم ل الخالل  )4(المذھب في عصر الرواي مث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).241ص(، مقبول المنقول من علمي الجدل واألصول )3/673(شرح مختصر الروضة )   1(
  :رواية الجماعة تطلق على سبعة من رواة المسائل وھم)   2(

 ).ھـ244ت (أبو طالب أحمد بن حميد المشكاني  - 1
 ).ھـ263ت (حنبل بن إسحاق بن حنبل ابن عم اإلمام أحمد  - 2
 ).ھـ266ت (ام أحمد بن حنبل صالح ابن اإلم - 3
 ).ھـ274ت (عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون الميموني  - 4
 ).ھـ280ت(حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني  - 5
 ).ھـ285ت (إبراھيم بن إسحاق بن إبراھيم الحربي  - 6
 ).ھـ290ت (عبد هللا بن اإلمام أحمد بن حنبل  - 7

 .)1/174(، المدخل المفصل )97، 96ص(التحفة السنية 
ه )الخالل(ھو أبو بكر أحمد بن محمد بن ھارون، المعروف بـ)   3( ات(، ل ل(و) الطبق وفي )العل ، ت

  .سنة إحدى عشرة وثالثمائة
 ).1/166(، المقصد األرشد )3/23(، طبقات الحنابلة )5/112(تاريخ بغداد 

 ).1/293(، المدخل المفصل )97، 94ص(التحفة السنية : ينظر)   4(



  
  
 )52(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 .)2(والحسن بن حامد )1(والخرقي
  .ـ الترجيح من جھة شيوخ المذھب 2

  :الترجيح من جھة الشيوخ باآلتي
 .الترجيح باختيار جمھور األصحاب -أ 
ي موسى،  -ب  ن أب د ب ى، والشريف محم الترجيح باختيار القاضي أبي يعل

و ا لوالشريف أبو جعفر، وأبو الخطاب، وأب ن عقي اء ب رانھم  )3(لوف وأق

 .)4(ممن اشتھروا بتنقيح المذھب وتحقيقه
ر، والشمس  -ج  ن أبي عم الترجيح بما اختاره الموفق، والمجد، والشمس ب

ب ن رج ح، واب ن مفل دجيلي)5(اب دان)6(، وال ن حم د )7(، واب ن عب ، واب
 .)1(في التذكرة )8(القوي، وشيخ اإلسالم ابن تيمية، وابن عبدوس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ين ھو أبو ا)   1( وفي سنة أربع وثالث تھر بالمختصر، ت د هللا الخرقي، اُش لقاسم عمر بن الحسين بن عب

  .وثالثمائة
 ).2/266(، المنھج األحمد )3/441(، وفيات األعيان )3/147(طبقات الحنابلة 

ة(و) الجامع(ھو الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي، له )   2( وفي سنة )تھذيب األجوب ، ت
  .بعمائةثالث وأر

 ).1/319(، المقصد األرشد )17/203(، سير أعالم النبالء )3/309(طبقات الحنابلة 
ه )   3( ة، ل ين وأربعمائ دى وثالث نة إح د س دادي، ُول ل البغ ن عقي د ب ن محم ل ب ن عقي ي ب و عل ھ

  .، توفي سنة ثالث عشرة وخمسمائة)المفردات(و) التذكرة(
ار  راء الكب ة الق ى)1/468(معرف ذيل عل ة  ، ال ات الحنابل د )1/316(طبق د األرش ، المقص

)2/245.( 
 ).1/294(، المدخل المفصل )1/24(اإلنصاف : ينظر)   4(
ت )   5( نة س د س دادي، ُول ن البغ ن الحس رحمن ب د ال ب عب ن رج د ب ن أحم رحمن ب د ال و عب ھ

  .ة، توفي سنة خمس وتسعين وسبعمائ)االستخراج في أحكام الحراج(و) القواعد(وسبعمائة، له 
 ).5/168(، المنھج األحمد )46ص(، الجوھر المنضد )2/428(الدر الكامنة 

نزھة (و) الوجيز(ھو الحسين بن يوسف بن محمد الدجيلي، ُولد سنة أربع وستين وستمائة، له )   6(
  .، توفي سنة اثنتين وثالثين وسبعمائة)نزھة الناظرين(و

 ).6/99(، شذرات الذھب )1/349(، المقصد األرشد )5/30(الذيل على طبقات الحنابلة 
ه )   7( تمائة، ل وى (ھو أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان الحراني، ُولد سنة ثالث وس صفة الفت

تفتي ي والمس ة الصغرى(و) والمفت رى(و) الرعاي ة الكب عين )الرعاي س وتس نة خم وفي س ، ت
  .وستمائة

 ).1/436(المنضد  ، الدر)1/290(، المنھل الصافي )4/266(الذيل على طبقات الحنابلة 

ه )   8( ي، ل دوس الحران ن عب د ب ن محم ن صالح ب ز ب د العزي ا (ھو نصر هللا بن عب وام م يم الع تعل
  .، توفي قبل الستمائة)السنَّةُ في السَّالم

= 



  
  
 )53(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

ح الترجيح إن  -د  ن مفل روع الشمس اب اختلف ھؤالء فيما قدمه صاحب الف
ف  إن اختل د، ف ق والمج يخان الموف ه الش ق علي ا اتف رجح فم م ي إن ل ف
ن  دين اب الشيخان فالراجح ما وافق فيه ابن رجب أو شيخ اإلسالم تقي ال

 .)2(تيمية، أو الموفق في كتابه الكافي أو المجد ابن تيمية
  .ھبـ الترجيح من جھة كتب المذ 3

  :يكون الترجيح من جھة كتب المذھب باآلتي
 .إذا اختلف المحرر والمقنع، فالمذھب ما قاله ابن قدامة في الكافي -أ 
 .ما رجحه أبو الخطاب في رؤوس المسائل -ب 
 .ما رجحه الموفق في المغني -ج 
 .ما رجحه المجد في شرح الھداية -د 

ـ ى و     -ھ اع والمنتھ ي اإلقن ا ف ار م أخرين اختي ة المت ي طبق ا وف إن اختلف
 .)3(فالراجح ما في غاية المنتھى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 ).4/51(، المنھج األحمد )3/55(، المقصد األرشد )2/550(الذيل على طبقات الحنابلة 
 ).1/294(لمدخل المفصل ، ا)25، 1/24(اإلنصاف : ينظر)   1(
 ).1/294(، المدخل المفصل )118، 117ص(، التحفة السنية )1/25(اإلنصاف )   2(
 ).1/295(، المدخل المفصل )1/26(اإلنصاف : ينظر)   3(
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 ألفاظ الترجيح: القسم الثاني: 
اظ  م ألف ا، ومن أھ راجح منھ ان ال ات وبي اھتم علماء المذھب بتصحيح الرواي

  :الترجيح ما يأتي
نص -1 ه : ال ر عن ره، ويعبَّ ل غي ا ال يحتم م بم ي الحك ول الصريح ف و الق ھ

 .)1(و المنصوصنص عليه أو نًصا، أو نص عليھما، أ: بقوله
ى : الصحيح -2 ه بالصحيح، أو عل ر عن ام، ويعب ى اإلم بته إل ا صحت نس م

 .)2(األصح، أو الصحيح في المذھب، أو الصحيح من المذھب
ر : الظاھر -3 أكثر، ھو في أحدھما أرجح، ويُعب ھو اللفظ المحتمل معنيين ف

اھر  ا، أو ظ ى أظھرھم ر، أو عل ى األظھ ذا، أو عل األظھر ك ه ب عن
 .)3(المذھب

رة : المشھور -4 ذه الشھرة بكث ام سواء كانت ھ ى اإلم بته إل ا اشتھرت نس م
ھر، أو  ه باألش ر عن دليل، ويُعب تھار ال رق أو اش دد الط ائلين أو تع الق

 .)4(المشھور عنه، أو المشھور في المذھب
ول من : المذھب -5 ا يجري مجرى الق مذھب اإلنسان ما قاله أو دل عليه بم

ام ره، ومذھب اإلم ه أو غي ي  تنبي ه الت ه أو شملته علت ه علي ّص أو نب ا ن م
 .)5(علّل بھا

يس -6 وى واألق ام أو : األولى واألق د يكون عن اإلم اظ ق ذه األلف رجيح بھ الت
 .)6(عن بعض أصحابه، وقد يكون دليالً أو شھرة أو نقالً 

ولھم نصبھا : التقديم -7 ا بق ر عنھ د يعبّ ة، وق ة الراجحة مقدم ھو جعل الرواي
 .)7(في كذا أي قدمھا

 ما تميز به ترجيح شيخ اإلسالم: القسم الثالث: 
  :يمكن إجمال ما تميز به ترجيح شيخ اإلسالم باآلتي

والحنابلة «: معرفته بمذھب الحنابلة باألخذ عن السلف واقتفاء أثرھم، قال -1
 .)8(»اقتفوا أثر السلف وساروا بسيرھم ووقفوا بوقوفھم بخالف غيرھم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).1/173(، المدخل المفصل )1/11(اإلنصاف )   1(
 ).1/115(، مقدمة تحقيق التوضيح )1/311(المدخل المفصل )   2(
 ).1/11(، اإلنصاف )113ص(ة الفتوى صف)   3(
ر)   4( وى : ينظ فة الفت روع )113ص(ص حيح الف ة )1/34(، تص ذاھب الفقھي طلحات الم ، مص

 ).368ص(
 ).30/390(، اإلنصاف )467ص(، المسودة )113ص(صفة الفتوى )   5(
 ).30/390(، اإلنصاف )114ص(صفة الفتوى )   6(
ر)   7( ي : ينظ رح الزركش ق ش ة تحقي دخل المفصل )1/97(مقدم ق )1/312(، الم ة تحقي ، مقدم

 ).1/112(التوضيح 
 ).4/186(مجموع الفتاوى )   8(



  
  
 )55(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

ذه ع -2 ة، وتتلم ن نشأته في أسرة حنبلي اء المذھب كالشمس اب ار علم ى كب ل
ة  ر في معرف ه أعظم األث ان ل أبي عمر، وابن المنجا، وابن عبد القوي، ك

 .)1(الرواية الراجحة
ه  )2(»ظاھر المذھب عندنا«و »أصحابنا«: انتسابه للمذھب، كقوله -3 وعنايت

 .وشرحه للعمدة، وتعليقه على المسودة )3(وعنايته بتدريسه
نھا، كمسائل اإلمام أحمد البنيه صالح وعبد عنايته بكتب المسائل والنقل ع -4

ن  حاق اب تاني وإس ي داود السجس ة أب د رواي ام أحم ائل اإلم هللا، ومس
 .)4(منصور وغيرھم

دد  -5 د تع ذھب عن ان الم ي بي ال ف د، ق ام أحم ذھب اإلم ول م ه بأص معرفت
راجح من «: الرواية د ونصوصه عرف ال ًرا بأصول أحم ان خبي ومن ك

 .)5(»مذھبه في عامة المسائل
 .تمكنه من معرفة فروع المذھب واألقوال والروايات وكيفية الترجيح -6

رجيح دون ت وجھين ب روايتين وال ذكر ال ي ت ذھب الت ب الم ن كت ئل ع . ُس
ان وال : فأجاب ان أو وجھ ا روايت ذكر فيھ ي ي ذه الكتب الت ا ھ د  أم الحم

ل فطالب العلم يمكنه معرفة ذلك من كتب أخرى، مث: يذكر فيھا الصحيح
ة  د األدل ي الخطاب، وعم كتاب التعليق للقاضي أبي يعلى، واالنتصار ألب

وغير ذلك من الكتب الكبار التي يذكر فيھا مسائل الخالف .... البن عقيل
  .)6(»ويذكر فيھا الراجح

ول لمن «: وقال ان يق ه ك نُقل عن الشيخ أبي البركات صاحب المحرر أن
ه أ ا رجح ه م د أن ذھب أحم اھر م ن ظ أله ع ي رؤوس يس اب ف و الخط ب

 .)7(»مسائله

  ٱٱٱ
   

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ومقدمة تحقيق )157ص(منھج ابن تيمية في الفقه للدكتور سعود بن صالح العطيشان : ينظر)   1(

 ).1/25(شرح العمدة له 
 ).30/123) (409، 29/408(مجموع الفتاوى : ينظر على سبيل المثال)   2(
 ).5/26(، المنھج األحمد )4/495(الذيل على طبقات الحنابلة : ينظر)   3(
 ).162ص(منھج ابن تيمية في الفقه )   4(
 ).20/228(مجموع الفتاوى )   5(
 ).20/227(مجموع الفتاوى )   6(
 ).20/228(مجموع الفتاوى )   7(



  
  
 )56(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

   

  الفصل األول
  كام األسرةأح

  
 :وفيه تمھيد وتسعة مباحث

ث  :األولالمبح
ث  انيالمبح :الث

ث ث الثال :المبح
ع ث الراب :المبح
امس :المبحث الخ
ادس ث الس :المبح
ابع ث الس :المبح
امن ث الث :المبح
ع ث التاس :المبح

  
  

  .النكاح
  .الصداق
  .الخلع
  .الطالق
  .الرجعة
  .اللعان
  .العدد

  .الرضاع
  .النفقات

 



  
  
 )57(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  تمھيد

  .)1(القضاء والمنع: جمع حكم، والحكم لغة :األحكام

ر أو : واصطالًحا ين باالقتضاء أو التخيي ال المكلف ق بأفع خطاب الشرع المتعل
  .)2(الوضع

  .)6(، والمكروه)5(، والمندوب)4(ورظ، والمح)3(الواجب: ويدخل في االقتضاء
  .)6(والمكروه

  .)7(اإلباحة والتخيير ھو

  .)10(، والمانع)9(، والشرط)8(والوضع يشمل السبب
رة د: واألس ر واح ا أم ة يربطھ يرته والجماع ل وعش ل الرج م أھ ر، وھ ة أس

  .)11(مشترك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).حكم(مادة ) 31/266(تاج العروس ، )12/141(، لسان العرب )2/91(معجم مقاييس اللغة    )1(
  ).1/56(، إرشاد الفحول )1/117(، البحر المحيط )1/247(شرح مختصر الروضة    )2(
  .ما أُثيب على فعله، وُعوقب على تركه: الواجب   )3(

  ).1/59(، إرشاد الفحول )1/255(البحر المحيط 
  .ما يُذم فاعله شرًعا: المحضور   )4(

  ).1/59(، إرشاد الفحول )1/255(البحر المحيط 
  .ما يُمدح فاعله وال يُزم تاركه: المندوب   )5(

  ).1/59(، إرشاد الفحول )1/284(البحر المحيط 
  .ما ُمدح تاركه ولم يُذم فاعله: المكروه   )6(

  ).1/413(، شرح الكوكب المنير )64ص(مختصر ابن اللحام 
  .تركه ھو ما ال ثواب في فعله، وال عقاب في: المباح   )7(

  ).1/194(، روضة الناظر )1/131(الواضح 
  

  .وصف ظاھر منضبط دل السمع على كونه معّرفًا لحكم شرعي: السبب   )8(
  ).140ص(، مقبول المنقول )1/251(أصول الفقه البن مفلح 

  .ما ُوجد الحكم بوجوده وانعدم بانعدامه: الشرط   )9(
  ).1/60(، إرشاد الفحول )1/68(التمھيد 

  .ما يلزم من وجوده عدم الحكم: المانع   )10(
  ).67ص(، مختصر ابن اللحام )53ص(تلخيص الروضة 

، )1/8(نظام األسرة في اإلسالم : وينظر ما يتعلق بمفھوم األسرة). 1/17(المعجم الوسيط    )11(
  ).10ص(عوامل استقرار األسرة في الكتاب والسنة 



  
  
 )58(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

رة ام األس راد بأحك ع : والم اح والصداق والخل ام النك ن أحك ا م ق بھ ا يتعل م
  .والطالق والنفقات ونحوھا

  ٱٱٱ
   



  
  
 )59(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  
  
  

  المبحث األول
  النكاح
  

  :فيه تمھيد وثالثة مطالبو
:األولالمطلب 
:الثانيالمطلب 

ب المطل
ث :الثال

 

  .أركان النكاح وشروطه
  .المحرمات في النكاح
  .الشروط في النكاح

  
  

  

 



  
  
 )60(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  تمھيد

  :تعريف النكاح لغة وشرًعا: أوالً 
  .)1(الوطء :لغة النكاح

  .)2(عقد التزويج :شرًعاو
  :مشروعية النكاح: ثانيًا

  :النكاح ما يأتيدل على مشروعية 
 ].32: النور[﴾ اآلية ...  پپ پ ٻ ٻ ٻ  )3(ٻ ٱ﴿: قوله تعالى -1

  :وجه الداللة
 .)4(دلت اآلية على أمر األولياء بتزويج من ال زوج له

يا معشر الشباب من «: قال^ أن النبي  > )5(ما رواه عبد هللا بن مسعود -2
رج، فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن ل )6(من استطاع منكم الباءة لف

 .)8(»)7(لفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاءل
  :وجه الداللة

  .)9(األمر بالنكاح لمستطيع الباءة
 .)10(اإلجماع على مشروعية النكاح -3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).نكح(مادة  )314ص(، القاموس المحيط )1/413(الصحاح )   1(
  ).2/947(، التوضيح )347ص(، التنقيح )7/3(، المبدع )9/339(المغني )   2(
  .جمع أيم، وھم الذين ال أزواج لھم من الرجال والنساء: األيامى)   3(

  ).86، 1/85(، النھاية )2/24(، تذكرة األريب )32ص(المفردات في غريب القرآن 
  ).6/146(أضواء البيان  ،)12/239(الجامع ألحكام القرآن )   4(
و)   5( ين : ھ نة اثنت وفي س دري، ت ذلي، الصحابي الب ب الھ ن حبي ل ب ن غاف عود ب ن مس د هللا ب عب

  .وثالثين
  ).4/129(، اإلصابة )3/384(، أسد الغابة )3/150(الطبقات الكبرى البن سعد 

  .القدرة على الجماع ومؤنة النكاح: الباءة)   6(
ة )1/89(لجوزي غريب الحديث البن ا: ينظر ادة ) 1/36(، لسان العرب )1/160(، النھاي م

  ).بوأ(
  .أن تُرض أنثيا الفحل رًضا شديًدا، يُذھب شھوة الجماع: الوجاء)   7(

ا الوجاء: والمراد ا يقطعھ ة . أن الصوم يقطع الشھوة كم اري : وينظر). 5/152(النھاي تح الب ف
  ).4/85(، المفھم )9/12(

اري )   8( ه البخ اب)5/1950(خرج اح، ب اب النك ي : ، كت ول النب اءة «: ^ق نكم الب ن استطاع م م
  .»فليتزوج

  ).4/82(، المفھم )9/12(فتح الباري : ينظر)   9(
  ).2/538(، ونور الدين الضرير في الواضح )9/340(نقل اإلجماع ابن قدامة في المغني )   10(



  
  
 )61(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  :أقسام الناس فيه: ثالثًا

  :الناس في النكاح على ثالثة أقسام
م األول ه  :القس ي حق اح ف رم، فالنك ي المح وع ف ه الوق ى نفس اف عل ن يخ م

  .واجب
ه : القسم الثاني اح في حق وع في المحرم، فالنك ا الوق أمن معھ من له شھوة ي

  .مستحب
  .)1(من ال شھوة له، فالنكاح في حقه مباح: القسم الثالث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ألة)   1( ي المس ي : ينظر ف اع )5/6(، شرح الزركشي )9/341(المغن ، التوضيح )3/295(، اإلقن

)2/948.(  



  
  
 )62(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  
   

 

 

ألة  :ىاألول المس
ة ألة الثاني  :المس
ة ألة الثالث  :المس

  
  

  .تزويج اليتيمة
ل  ان وجھ رأة ولي إذا زوج الم

  .السابق
  .عتق األََمة وجعل عتقھا صداقھا

  

  المطلب األول
  أركان النكاح وشروطه

  
 :وفيه تمھيد وثالث مسائل



  
  
 )63(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  

  تمھيد

  :ـ تعريف الركن لغة واصطالًحا 1

  .)1(جانب الشيء األقوى: الركن لغة
  .)2(ما يقوم به ذلك الشيء: واصطالًحا

  :النكاح ـ أركان 2

  .)3(الزوجان الخاليان من الموانع، واإليجاب، والقبول: وأركان النكاح ثالثة
  :ـ شروطه 3

  :وشروطه إجماالً خمسة
 .تعيين الزوجين -1
 .رضاھما -2
 .الولي -3
 .الشھادة -4
  .)4(الخلو من الموانع -5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة )   1( اييس اللغ م مق رب )2/430(معج ان الع روس )13/185(، لس اج الع ادة ) 35/56(، ت م

  ).ركن(
  ).481ص(، الكليات )149ص(التعريفات )   2(
  ).3/15(، غاية المنتھى )3/315(اإلقناع : ينظر)   3(
  ).3/16(، غاية المنتھى )349ص(التنقيح ، )2/15(، المحرر )20/107(المقنع : ينظر)   4(



  
  
 )64(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  لىالمسألة األو
  تزويج اليتيمة

  .)1(من مات أبوھا وھي دون البلوغ: اليتيمة
  :لمسألة بالتفصيل اآلتيوالكالم في ا

  :الروايات الواردة في المسألة: أوالً 

  في المسألة ثالث روايات ~ورد عن اإلمام أحمد:  

 أن اليتيمة تزوج بإذنھا إذا بلغت تسع سنين :الرواية األولى.  

 ن منصور ة إسحاق ب د في رواي ام أحم ولي «: قال اإلم ال أرى لل
سنين، فإذا بلغت تسع  وال للقاضي أن يزوج اليتيمة حتى تبلغ تسع

  .)2(»سنين فرضيت فال خيار لھا

 أنه ال يصح تزويج اليتيمة الصغيرة بحال :الرواية الثانية.  

 ق ال الموف داھن«: ق ات، إح ي الصغيرة ثالث رواي م : وف يس لھ ل
  .)3(»تزويجھا

 أن لھم تزويجھا ولھا الخيار إذا بلغت :الرواية الثالثة.  

 ري دين البص ور ال ال ن ن«: )4(ق زويج  وع ر األب ت د لغي أحم
  .)5(»الصغيرة ولھا الخيار إذا بلغت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).يتم(مادة ) 34/77(، تاج العروس )12/646(، لسان العرب )5/292(النھاية )   1(
  ).4/1473(مسائل اإلمام أحمد رواية إسحاق بن منصور )   2(

د )200، 1/199(مسائل اإلمام أحمد رواية ابن ھانئ : وينظر في الرواية ام أحم ائل اإلم ، مس
ة  د هللا رواي ه عب افي )322ص(ابن ر )3/27(، الك رح الكبي ح )20/143(، الش ، الواض

  ).20/142(، اإلنصاف )5/37(، الممتع )2/565(
ر : وينظر في الرواية). 3/27(الكافي )   3( ع )2/563(، الواضح )20/141(الشرح الكبي ، الممت

  ).20/141(، اإلنصاف )7/25(، البدع )5/37(
تمائة،  ھو عبد الرحمن بن)   4( ع وعشرين وس عمر بن أبي القاسم بن علي البصري، ُولد سنة أرب

  .، توفي سنة أربع وثمانين وستمائة)الكافي في شرح الخرقي(و) الحاوي(له 
  ).5/386(، شذرات الذھب )2/101(، المقصد األرشد )4/194(الذيل على طبقات الحنابلة 

ح )   5( ة). 2/563(الواض ي الرواي ر ف اوي: وينظ غير  الح ع )543ص(الص ، )5/37(، الممت
  ).20/142(، اإلنصاف )7/26(، المبدع )2/124(الرعاية الصغرى 



  
  
 )65(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  :الرواية الراجحة في المذھب: ثانيًا

 الراجح في المذھب أن اليتيمة تزوج بإذنھا إذا بلغت تسع سنين.  

 رداوي ال الم ا «: ق أكثر بإذنھ ع ف ة تس زويج ابن اء ت ائر األولي ولس
  .)1(»ولھا إذن صحيح معتبر

  :ة في المذھب عند شيخ اإلسالمالرواية الراجح: ثالثًا

  ة إذا بلغت تسع سنين د شيخ اإلسالم أن اليتيم ظاھر المذھب عن
  .زوجت بإذنھا

 ا ،إذا بلغت تسع سنين زوجت بإذنھا«: قال إذا بلغت،  وال خيار لھ
  .)2(»وھو ظاھر مذھب أحمد

  :أدلة الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: رابًعا
   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ﴿: قول هللا تعالى -6

 ].3: النساء[اآلية  ﴾...

 وجه الداللة:  

  زويج اليتيمات إذا أقسطوا أن هللا سبحانه وتعالى أذن لألولياء في ت
  .)3(في صداقھن

رة  و ھري ال > )4(ما رواه أب ال رسول هللا : ق تستأمر اليتيمة في «: ^ق
 .)6(»)5(إن أبت فال جواز عليھانفسھا فإن سكتت فھو أذنھا، و

 وجه الداللة:  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يخ )   1( يح المش ر). 350ص(التنق اع : وينظ ى اإلرادات )3/321(اإلقن ة )2/86(، منتھ ، معون

  ).5/46(، كشاف القناع )3/17(، غاية المنتھى )9/51(أولي النھى 
  ).32/49(مجموع الفتاوى )   2(
  ).9/104(، فتح الباري )5/11(الجامع ألحكام القرآن : وينظر). 32/45(مجموع الفتاوى )   3(
  .عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أكثر الصحابة رواية للحديث، توفي سنة سبع وخمسين: ھو)   4(

  ).7/199(، اإلصابة )1/32(، تذكرة الحفاظ )6/318(أسد الغابة 
  .ال إجبارفال تعدي عليھا و: أي)   5(

  ).4/255(، تحفة األحوذي )6/117(عون المعبود 
تئمار واللفظ : ، كتاب النكاح، باب)1/524(، أبو داود )1/261(خرجه أحمد في المسند )   6( االس

اب)2/288(والترمذي . واللفظ له زويج، : ، كتاب النكاح، ب ى الت ة عل راه اليتيم ا جاء في إك م
اب )2/138(تئذان البكر في نفسھا، والدارمي اس: ، كتاب النكاح، باب)6/392(والنسائي  ، كت

  .في اليتيمة تزوج نفسھا: النكاح، باب



  
  
 )66(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 1(جواز تزويج اليتيمة بإذنھا، وإن إذنھا معتبر(.  

ة تسع «: أنھا قالت < )2(ما أُثر عن أم المؤمنين عائشة  إذا بلغت الجاري
 .)3(»سنين فھي امرأة

 وجه الداللة:  

  ه ا دون نين، أم ع س ت تس ر إذا بلغ ا معتب رأة وإذنھ ة ام أن الجاري
  .)4(فال

 .)5(أن ابنة التسع تصلح للنكاح وتحتاج إليه أشبھت البالغة 
رھا   ا يض ة بم ارت عارف ا ص اھره ألنھ ع ظ ة التس تئذان ابن دة اس أن فائ

 .)6(وينفعھا
الحج   ه ب ح إحرام ه ويص إذن ولي ه ب ح لفظ ز يص غير الممي أن الص

ا  ؤ جاز لم وتصرفاته في البيع بإذن وليه فإذا ُزوجت اليتيمة بإذنھا من كف
 .)7(من المصلحة لھافيه 

  :من قال من علماء المذھب بحكم الرواية الراجحة: خامًسا

  ع ت تس ا إذا بلغ وج بإذنھ زَّ ة تُ ذھب أن اليتيم اء الم ن علم ع م جم
  :سنين، ومنھم

 .الشريف محمد بن أحمد الھاشمي -7

 ال نين فصاعًدا «: ق ا تسع س ي لھ زوج الصغيرة الت اكم أن ي وللح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نن )   1( الم الس اوى )3/173(مع وع الفت ي )32/48(، مجم رح الزركش ة )5/83(، ش ، تحف

  ).4/255(األحوذي 
ا، توفيت س: ھي)   2( ا وعن أبيھ يقة بنت الصدِّيق رضي هللا عنھ نة سبع أم المؤمنين عائشة الصدِّ

  .وخمسين
  ).7/188(، أسد الغابة )4/1881(، االستيعاب )8/58(الطبقات الكبرى البن سعد 

ة، والبيھقي في : ، كتاب النكاح، باب)2/288(أورده الترمذي معلقًا )   3( راه اليتيم ا جاء في إك م
  .السن التي وجدت المرأة حاضت فيھا: ، كتاب الحيض، باب)1/320(السنن الكبرى 

  ).5/37(، الممتع )2/565(، الواضح )20/143(الشرح الكبير : ينظر)   4(
افي )   5( ي )3/37(الك ، كشاف )5/84(، شرح الزركشي )2/565(، الواضح )9/404(، المغن

  ).5/46(القناع 
  ).7/27(، المبدع )5/37(الممتع )   6(
  ).32/48(مجموع الفتاوى )   7(



  
  
 )67(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .)1(»بإذنھا
 .عبد الخالق بن عيسى الشريف أبو جعفر 

 2(»اليتيمة إذا بلغت تسًعا وقف نكاحھا على إذنھا«: قال(.  
 .)3(الحسين بن محمد العكبري 

 اح «: قال ا في النك إذا كان للجارية تسع سنين فصاعًدا صح أذنھ
  .)4(»لمن ال يملك إجبارھا كالجد واألخ والعم

 :نور الدين المنجى التنوخي 

 5(»رواية أقوى دليالً وھذه ال«: ذكر الرواية وقال(.  
 :شمس الدين الزركشي 

 ا إذن صحيح ... ال تجبر المميزة بعد التسع: إذا قلنا«: قال فھل لھ
  .)6(»نعم: فتزوج به؟ فيه روايتان، أنصھما وأشھرھما عن أحمد

 :)7()ابن اللحام(علي بن محمد البعلي  

 ا ولغيرھما ــ أي األب والجد ــ تزويج بنت تسع سنين بإذنھ«: قال
  .)8(»على األصح

 :عالء الدين المرداوي 

 ال د «: ق ام أحم ذي  ~الصحيح من المذھب المنصوص عن اإلم ال
ـ إذن معتبر فتكون ھذه ـأي ابنة التسع  ـعليه أكثر األصحاب أن لھا ـ

  .)9(»الرواية ھي المذھب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).269ص(اإلرشاد )   1(
  ).2/734(ئل رؤوس المسا)   2(
  ).رؤوس المسائل(أبو المواھب الحسين بن محمد العكبري، له : ھو)   3(

  ).1/223(، الدر المنضد )3/30(، المنھج األحمد )1/374(ذيل طبقات الحنابلة 
  ).4/52(رؤوس المسائل )   4(
  ).5/37(الممتع )   5(
  ).5/82(شرح الزركشي )   6(
ا)   7( ن عب ي ب ن عل د ب ن محم ـھو علي ب ي، يعرف ب ام(س البعل ن اللح ه)اب د : (، ل القواعد والفوائ

  .، توفي سنة ثالث وثمانمائة)تجريد العناية(و) األصولية
  ).2/765(، السحب الوابلة )81ص(، الجوھر المنضد )4/301(أنباء الغمر 

  ).117ص(تجريد العناية )   8(
  ).20/143(اإلنصاف )   9(



  
  
 )68(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 .)1(عبد الرحمن بن عبد هللا البعلي 

 ال نين ف«: ق ع س ت تس اء بن اقي األولي زوج ب أكثر إال وال ي
  .)2(»بإذنھا

 .)3(أحمد بن عبد المنعم الدمنھوري 

 ال نين «: ق ع س ة تس زويج ابن اء ت ن األولي ر األب م وز لغي يج
  .)4(»بإذنھا

  :من خالف من علماء المذھب في حكم الرواية الراجحة: سادًسا

 خالف في حكم الرواية الراجحة بعض من علماء المذھب، ومنھم:  
 .)5(لي بن الجوزيأبو الفرج عبد الرحمن بن ع -8

 رداوي ال الم ال«: ق غيرة بح زويج ص م ت يس لھ دى ل ذا إح ، ھ
  .)6(»صححه في المذھب ومسبوك الذھب... الروايات

 .موفق الدين ابن قدامة 

 7(»وليس لسائر األولياء تزويج صغير وال صغيرة«: قال(.  
 .الناظم محمد بن عبد القوي بن بدران 

 قال:  

زويج  م ت يس لھ م  ول ع حك ى م ه بل وعن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ه عبد الرحمن بن عبد هللا : ھو)   1( ي، ل د(بن أحمد البعل ة العاب وفي )كشف المخدرات(، و)بداي ، ت

  .سنة اثنتين وتسعين ومائة وألف
  ).2/497(، السحب الوابلة )311ص(، النعت األكمل )2/304(سلك الدرر 

  ).2/585(كشف المخدرات )   2(
و)   3( ه : ھ دمنھوري، ل ام ال ن خي نعم ب د الم ن عب د ب اد(أحم ع العب ى نف اد إل بل الرش تح (، و)س الف

  .، توفي سنة اثنتين وتسعين ومائة وألف)الرباني
  ).317(، النعت األكمل )1/117(سلك الدرر 

  ).2/149(الفتح الرباني )   4(
ه : ھو)   5( رين في التصنيف، ل ن الجوزي، من المكث د اب أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محم

  .مسمائة، توفي سنة سبع وتسعين وخ)المنتظم(، و)زاد المسير(
  ).2/458(، ذيل طبقات الحنابلة )21/365(، سير أعالم النبالء )3/140(وفيات األعيان 

ن الجوزي)20/141(اإلنصاف )   6( ا الب ات : ينظر. ، والمذھب ومسبوك الذھب كالھم ل طبق ذي
  ).30ص(، الدر المنضد )2/493(الحنابلة 

دة )   7( ع )155ص(العم ي المقن ة ف دم الرواي افي )20/141(، وق ي )3/27(، والك ، والمغن
)9/402.(  



  
  
 )69(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

د غرى بأوك  ص
وى  د س ار عن ا تخت أنھ

ا  بلوغھ
 

يد د مش  عق
رتين  ع الخي ك جم ي ذل وف
د  )1(فأط

 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).2/77(عقد الفرائد )   1(

  ).طود(مادة ) 3/270(لسان العرب . اإلثبات: واالطَّاد



  
  
 )70(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  الثانيةالمسألة 
ج المرأة وليان وجھل السابق منھما   إذا زوَّ

  :الكالم في المسألة بما يأتي

  :الروايات الواردة في المسألة: أوالً 

 ورد عن اإلمام أحمد في المسألة روايتان:  

 ينفسخ النكاح ويفسخه الحاكم: الرواية األولى.  

 ن إسماعيل ل أل«: قال حرب ب دقي رأة: حم ان ام ا ولي ال ... زوجھ
  .)1(»يفسخ النكاح: قال... يدرى أيھما زوج قبل

 ة ة الثاني م : الرواي ه ث ه القرعة فھي ل ا فمن خرجت ل رع بينھم يق
  .يجدد القارع نكاحه

 ن منصور ال إسحاق ب د: ق ال أحم ا فمن أص«: ق رع بينھم ابته يق
  .)2(»القرعة فھي له

  :الرواية الراجحة في المذھب: ثانيًا

  الراجح في المذھب ا، ف إذا زوج المرأة وليان وجھل السابق منھم
  .أن النكاح ينفسخ، ويفسخه الحاكم

 رداوي ال الم ابق«: ق م الس م يعل ان ول خھما ... وإن زوج اثن فس
  .)3(»حاكم

  :اإلسالمالرواية الراجحة في المذھب عند شيخ : ثالثًا

  ز بالقرعة، وأن د شيخ اإلسالم أن األسبق يتمي قياس المذھب عن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د )   1( ام أحم ائل اإلم ة)28ص(مس ي الرواي ر ف روايتين : ، وينظ ة )2/95(ال ، )1/249(، الھداي
اد  ي )269ص(اإلرش رر )9/432(، المغن ح )2/17(، المح ع )2/575(، الواض ، الممت

  ).20/215(، اإلنصاف )7/42(، المبدع )5/107(، شرح الزركشي )5/55(
ن منصور )   2( ة إسحاق ب د رواي ام أحم ائل اإلم ة). 4/1489(مس ي الرواي روايتين : وينظر ف ال

ة )2/95( اد )1/249(، الھداي افي )269ص(، اإلرش ر )3/14(، الك رح الكبي ، الش
، )2/127(، الرعاية الصغرى )545ص(ي الصغير ، الحاو)2/575(، الواضح )20/219(

  ).469ص(، غاية المطلب )8/226(الفروع 
بع )   3( يح المش ر). 351ص(التنق اع : وينظ ى اإلرادات )3/328(اإلقن ة )2/89(، منتھ ، معون

  ).3/22(، غاية المنتھى )5/60(، كشاف القناع )9/74(أولي النھى 



  
  
 )71(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

و  من خرجت له القرعة فھي زوجته يجب عليه نفقتھا وسكناھا ول
  .)1(مات ورثته، لكن ال يطؤھا حتى يجدد العقد

  :أدلة الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: رابًعا

 يستدل للرواية الراجحة باآلتي:  
دى أن ال -9 فر بإح اوي كالس د التس وق عن ز الحق ام وتميِّ ل اإلبھ ة تزي قرع

 .نسائه، والبداءة بالمبيت عند إحداھن

 2(فكذلك إذا جھل السابق من الوليّين في النكاح(.  
ا إذا   ه، كم ي ابتدائ ائزة ف اح، فتكون ج تدامة النك ي اس ائزة ف أن القرعة ج

يھ م أنس ا ث ا، أو بعينھ ائه ال بعينھ ن نس دة م ق واح ة طل رج المطلق ا، فتخ
 .)3(بالقرعة، ويستديم نكاح البواقي

ھادة   اھر كالش ي الظ ل ف د الح ة تفي ة وبين ة حج ل القرع ارع جع أن الش
 .)4(ونحوھا

  :من قال من علماء المذھب بحكم الرواية الراجحة: خامًسا

 جمع من علماء المذھب أن األسبق يتميز بالقرعة، ومنھم:  
ر  - 10 و بك أب

 .)5(أحمد بن سلمان النجاد

 6(»...يقرع بينھما... قال أبو بكر أحمد بن سلمان«: قال القاضي(.  
 .القاضي أبو يعلى 

 رداوي ال الم ة«: ق ة الثاني ا... الرواي ا ـ اختارھ رع بينھم ... يق
  .)7(»القاضي في التعليق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).298ص(فقھية ، االختيارات ال)4/152(المستدرك )   1(
  ).7/42(، المبدع )5/108(، شرح الزركشي )5/55(، الممتع )9/432(المغني )   2(
روايتين )   3( ي )96، 2/95(ال ر الخرق رح مختص ع ش ي )3/892(، المقن رح الزركش ، ش

)5/108.(  
  ).4/154(، المستدرك )20/222(اإلنصاف )   4(
و)   5( ن إ: ھ ن ب ن الحس لمان ب ن س د ب ر أحم و بك ان أب نة ثم وفي س اد، ت ونس النج ن ي رائيل ب س

  .وأربعين وثالثمائة
  ).1/110(، المقصد األرشد )1/101(، ميزان االعتدال )4/189(تاريخ بغداد 

  ).2/95(الروايتين )   6(
  ).20/219(اإلنصاف )   7(



  
  
 )72(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 .الشريف أبو جعفر 

 1(»فإن جھل السابق منھما أقرع بينھما«: قال(.  
 .أبو المواھب الحسين العكبري 

 جاھا ولم يعلم السابق منھما أقرع بينھما«: لقا   .)2(»فإن زوَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).2/744(رؤوس المسائل )   1(
  ).4/71(رؤوس المسائل الخالفية )   2(
  



  
  
 )73(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  :من خالف من علماء المذھب في حكم الرواية الراجحة: سادًسا

  اء ور علم ا فجمھ ابق منھم ل الس ان وجھ رأة ولي إذا زّوج الم
  :المذھب أن النكاح ينفسخ، ومنھم

م  - 11 و القاس أب
 .الخرقي

 1(»وإن جھل األول منھما فسخ النكاحان«: قال(.  
 .الشريف محمد بن أبي موسى 

 ال ه «: ق ل عن ا، وقي ان جميًع ا بطل النكاح ا نكاًح ل أولھم إن جھ ف
  .)2(»واألول عنه أظھر وأصح... يقرع بينھما

 .سراج الدين الدجيلي 

 3(»فإن زوج وليان الثنين وجھل السابق فسخ النكاحان«: قال(.  
 .)4(تقي الدين األدمي 

 5(»قھما فسخ النكاحانوإن زوج الوليان وجھل أسب«: قال(.  
 .أبو الحسن بن اللحام 

 و جھل سابق أو نسي فسخھا «: قال م يصح، فل ا ل ا مًع و زوج ول
  .)6(»حاكم ال بقرعة على األصح

 :عالء الدين المرداوي 

 ال ان«: ق خ النكاح ابق فس م الس م يعل ان ول و ... وإن زوج اثن وھ
  .)7(»المذھب

 .)8(أحمد بن محمد الشويكي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).94ص(مختصر الخرقي )   1(
  ).270، 269ص(اإلرشاد )   2(
  ).335ص(الوجيز )   3(
  ).المنتخب(، و)المنور في راجح المحرر(تقي الدين أحمد بن محمد األدمي البغدادي، له : ھو)   4(

  ).2/500(، الدر المنضد )5/72(المنھج األحمد 
  ).352ص(المنور )   5(
  ).117ص(تجريد العناية )   6(
  ).20/215(االنصاف )   7(
ه )   8( يح(ھو أحمد بن محمد الشويكي، ل ع والتنق ين المقن وفي سنة تسع )التوضيح في الجمع ب ، ت

= 



  
  
 )74(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 1(»فسخھما حاكم... ثنان ولم يعلم السابقوإن زوج ا«: قال(.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

  .وثالثين وتسعمائة
  ).1/215(، السحب الوابلة )105ص(، النعت األكمل )2/100(الكواكب السائرة 

  ).2/959(التوضيح )   1(



  
  
 )75(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  الثالثةالمسألة 
  الحكم فيمن أعتق أمته وجعل عقتھا صداقھا

  أو شرط عليھا ذلك

  :تمھيد
  .)1(الحرية :العتق لغة
  .)2(تحرير الرقبة وتخليصھا من الرق :وشرًعا

الى د[ )3(﴾  ھ ھ﴿: وھو من أفضل القربات، قال تع رة ]13: البل و ھري ، وروى أب

ه عضًوا من «: قال^ أن النبي  > من أعتق رقبة مسلمة أعتق هللا بكل عضو من
  .)4(»النار حتى فرجه بفرجه

  :والكالم في عتق األََمة وجعل عتقھا صداقھا باآلتي

  :الروايات الواردة في المسألة: أوالً 
  :ورد عن اإلمام أحمد في المسألة روايتان

ى ة األول ق أمت :الرواي ل إذا أعت اح أن الرج داقھا فالنك ا ص ل عتقھ ه وجع
  .صحيح

د ام أحم ن اإلم ال صالح اب ول: قلت«: ق ة فيق ق األََم أجعل عتقك : الرجل يعت
  .)5(»كٌل جائز: صداقك أو صداقك عتقك؟ قال

  .أن النكاح ال يصح :الرواية الثانية
  .)6(»وروي عنه أن النكاح ال ينعقد«: قال القاضي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).عتق(مادة ) 26/66(، تاج العروس )10/234(، لسان العرب )314ص(المطلع )   1(
ر )   2( رح الكبي بع )19/5(الش يح المش ى )340ص(، التنق ة المنتھ يح )2/421(، غاي ، التوض

)2/927.(  
ة)   3( ك رقب ى ف رق: معن ن ال وجيز : ينظر. أي تخليصھا م در المصون )8/622(المحرر ال ، ال

  ).20/349(، اللباب في علوم الكتاب )11/9(
  ].89: المائدة[﴾   �� � �﴿: ، كتاب كفارات األيمان، باب قوله تعالى)6/2469(خرجه البخاري )   4(
د )   5( ام أحم ائل اإلم ة). 3/83(مس ي الرواي ر ف د هللا : وينظ ه عب ة ابن د رواي ام أحم ائل اإلم مس

غير )354ص( امع الص روايتين )226ص(، الج ي )2/90(، ال رر )9/453(، المغن ، المح
ح )2/18( رح الزر)2/583(، الواض ي ، ش د )5/123(كش اف )261ص(، القواع ، اإلنص
)20/234.(  

غير )   6( امع الص ة). 226ص(الج ي الرواي ر ف روايتين : وينظ ا )2/90(ال ن البن ع الب ، المقن
ري )3/895( ائل للعكب ر )4/61(، رؤوس المس رح الكبي ح )20/235(، الش ، الواض
ي )2/583( رح الزركش د )5/124(، ش دع )261ص(، القواع اف )7/45(، المب ، اإلنص

= 



  
  
 )76(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  :الرواية الراجحة في المذھب: ثانيًا
اح  الراجح في المذھب أن النك ا صداقھا، ف ه وجعل عتقھ إذا أعتق الرجل أمت

  .صحيح
ار ن النج ال اب ه«: )1(ق ال ألمت ن ق داقك... وم ك ص ت عتق ك وجعل ... أعتقت

  .)2(»صح

  :الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: ثالثًا
ك فال ا ذل ا صداقھا أو شرط عليھ منصوص إذا أعتق الرجل أمته وجعل عتقھ

  .)3(عن اإلمام أحمد عند شيخ اإلسالم أن الشرط الزم والنكاح جائز

  :أدلة الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: رابًعا
  :يستدل للرواية الراجحة باآلتي

ما رواه أنس  - 12

ك ن مال ول هللا  > )4(ب فية«: ^أن رس ق ص ا  )5(أعت ل عتقھ وجع
 .)6(»صداقھا

 وجه الداللة:  

 7(جارية، وجعل عتقھا صداقھاجواز عتق ال(.  

ن أبي طالب   ي ب ؤمنين عل ر الم ر أن أمي ال >ما أُث ق : ق في الرجل يعت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

)20/235.(  
ه )   1( ين )منتھى اإلرادات(ھو محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي، ل وفي سنة اثنت ، ت

  .وسبعين وتسعمائة
  ).2/854(، السحب الوابلة )141ص(، النعت األكمل )8/390(شذرات الذھب 

ى اإلرادات )   2( ر). 2/90(منتھ ى : وينظ ي النھ ة أول اع ، اإلق)9/77(معون ة )3/330(ن ، غاي
  ).5/63(، كشاف القناع )2/646(، دقائق أولي النھى )3/23(المنتھى 

  ).335ص(االختيارات : وينظر). 192، 4/191(المستدرك )   3(
ادم رسول هللا : ھو)   4( ا ^أنس بن مالك بن النضر األنصاري الخزرجي، خ ، آخر الصحابة موتً

  .نفي مدينة البصرة، توفي سنة إحدى وتسعي
  ).1/151(، أسد الغابة )1/109(، االستيعاب )7/17(الطبقات الكبرى البن سعد 

  .أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب من بني النضير، توفيت سنة اثنتين وخمسين: ھي)   5(
  ).8/126(، اإلصابة )7/169(، أسد الغابة )4/1871(اإلستيعاب 

  .من جعل عتق األََمة صداقھا: باب، كتاب النكاح، )5/1956(خرجه البخاري )   6(
ر)   7( وي : ينظ نة للبغ رح الس م )9/58(ش ام )4/140(، المفھ دة األحك د عم الم بفوائ ، اإلع

  ).9/32(، فتح الباري )8/276(



  
  
 )77(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 .)1(»له أجران اثنان«: جاريته ثم يتزوجھا، ويجعل عتقھا صداقھا، قال

 وجه الداللة:  

 دل األثر على فضيلة العتق وجعل العتق صداقًا.  
خر العتق عن النكاح لم يجز أنه متى ثبت العتق صداقًا ثبت النكاح، ولو تأ 

 .)2(فدل على أنه انعقد بلفظ العتق والصداق
أنه استأنف عقًدا، ولو استأنف لظھر ونقل كما نقل ^ أنه لم ينقل عن النبي  

 .)3(غيره
ا   ه أن يتزوجھ ة جاز ل ر قراب ره من غي رأة لغي زويج ام ه ت از ل أن من ج

 .)4(كاإلمام
دليل أن منفعة البضع إحدى المنفعتين فجاز أ  ه ب ا عن ق عوًض ن يكون العت

 .)5(أعتقتك على خدمة سنة: منفعة الخدمة كقوله

  :من قال من علماء المذھب بحكم الرواية الراجحة: خامًسا
اح  ا صداقھا فالنك جمھور علماء المذھب أن الرجل إذا أعتق أمته وجعل عتقھ

  :صحيح، ومنھم
م  - 13 و القاس أب

 .الخرقي

 د قد جعلت عتق أمت: إذا قال«: قال ي صداقھا بحضرة شاھدين فق
  .)6(»ثبت النكاح والعتق

 .الشريف محمد بن أبي موسى 

 ق «: قال ا ثبت العت ا صداقھا وتزوجھ من أعتق أمته وجعل عتقھ
  .)7(»والنكاح جميًعا إن كان ذلك بحضرة شھود

 .موفق الدين ابن قدامة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يبة )7/271(خرجه عبد الرزاق في المصنف )   1( ي ش ن أب د اب ا صداقھا، وبنحوه عن ، باب عتقھ

  .في الرجل يعتق أمته ويجعل عتقھا صداقھا: باب، كتاب النكاح، )3/295(في المصنف 
  ).9/78(، معونة أولي النھى )7/44(، المبدع )2/584(، الواضح )9/454(المغني : ينظر)   2(
  ).7/44(، المبدع )2/584(، الواضح )20/237(، الشرح الكبير )2/90(الروايتين : ينظر)   3(

)7/44.(  
  ).2/584(، الواضح )9/454(المغني )   4(
  ).7/44(، المبدع )5/124(شرح الزركشي )   5(
  ).94ص(مختصر الخرقي )   6(
  ).281ص(اإلرشاد )   7(



  
  
 )78(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 ال ا «: ق ل عتقھ ه وجع ق أمت ى أعت ل مت ذھب أن الرج اھر الم ظ
  .)1(»نكاح صحيحصداقھا فھو 

 .سراج الدين الدجيلي 

 ي صداقھا «: قال زوجت فالنة فالنًا أو تزوجتھا وجعلت عتق أمت
  .)2(»أو خاطبھا بذلك متصالً بحضرة شاھدين صحا

 .شمس الدين الزركشي 

 د : إذا قال«: قال قد جعلت عتق أمتي صداقھا بحضرة شاھدين فق
  .)3(»ر عنهثبت العتق والنكاح ھذا المنصوص عن أحمد والمشھو

  .)3(»عنه
 .زين الدين ابن رجب 

 ال وص «: ق داقھا فالمنص ا ص ل عتقھ ه وجع ق أمت إذا أعت
  .)4(»الصحة

 .برھان الدين ابن مفلح 

 ال اھدين «: ق ه بحضرة ش يد ألمت ال الس ت ... إذا ق ك وجعل أعتقت
  .)5(»وھو المذھب... عتقك صداقك صح العتق والنكاح

 .عالء الدين المرداوي 

 ه أعتقتك وجعلت عتقك صداقك صح، ھذا إذا قال السيد أل«: قال مت
  .)6(»المذھب

  :من خالف من علماء المذھب في حكم الرواية الراجحة: سادًسا
  :خالف في حكم الرواية الراجحة جمع من علماء المذھب، ومنھم

ن  - 14 ن ب الحس
 .حامد

 رداوي ال الم ه«: ق ا: وعن ا بإذنھ تأنف نكاحھ ى يس ... ال يصح حت
  .)7(»اختاره ابن حامد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).9/453(المغني )   1(
  ).335ص(الوجيز )   2(
  ).5/123(شرح الزركشي )   3(
  ).261ص(القواعد )   4(
  ).7/44(المبدع )   5(
  ).20/234(اإلنصاف )   6(
  ).20/235(اإلنصاف )   7(



  
  
 )79(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 .ضي أبو يعلىالقا 

 1(»وھي الصحيحة عندي«: وجه رواية المنع وقال(.  
 .أبو الخطاب الكلوذاني 

 2(»ويستأنف العقد بإذنھا وھو الصحيح... ال ينعقد: وعنه«: قال(.  
 .أبو الوفاء ابن عقيل 

 ح ن مفل ال اب ه«: ق ا: وعن ا بإذنھ تأنف نكاحھ ى يس .... ال يصح حت
  .)3(»ھباختاره ابن عقيل وزعم أنه األشبه بالمذ

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).2/91(يتين الروا)   1(
  ).1/250(الھداية )   2(
  ).7/45(المبدع )   3(



  
  
 )80(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 

 

ألة  :ىاألول المس
ة ألة الثاني  :المس

  
  
  

  .تزويج األَمة الكتابية
  .تزويج الحر بأكثر من أََمة

  

  الثانيالمطلب 
  لمحرمات في النكاحا

  
 :وفيه تمھيد ومسألتان



  
  
 )81(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  تمھيد

  .محرمات على األبد، ومحرمات إلى أمد: المحرمات في النكاح، ضربان

  :المحرمات على األبد أربعة أقسام
  .المحرمات بالنسب: القسم األول

األمھات الوالدة والجدات من قِبل األب واألم وإن علون، والبنات وبنات : وھن
  .)1(ألخت، والعمات والخاالتاألوالد، واألخوات، وبنات األخ، وبنات ا

  .المحرمات بالرضاع: القسم الثاني
  .ويحرم بالرضاع ما يحرم من النسب

  .المحرمات بالمصاھرة: القسم الثالث
  .أمھات النساء، وحالئل األباء واألبناء، والربائب: وھن

  .)2(المالعنة تحرم على المالعن على التأبيد: القسم الرابع

  :إلى أمد المحرمات: الضرب الثاني
  :وھن نوعان
  .المحرمات ألجل الجمع: النوع األول

  .فيحرم الجمع بين األختين، وبين المرأة وعمتھا، وبين المرأة وخالتھا
  .محرمات لعارض يزول: النوع الثاني

ا  نكح زوًج ا حتى ت ه ثالثً ه، ومطلقت فيحرم عليه نكاح زوجة غيره والمعتدة من
  .)3(غيره، والـُمْحِرمة حتى تحل

  لىلمسألة األوا
  نكاح األََمة الكتابية

  :الروايات الواردة في المسألة: أوالً 
  :ورد عن اإلمام أحمد في المسألة روايتان

  .ال يجوز للمسلم ـ وإن كان عبًدا ـ أن يتزوج أََمة كتابية :الرواية األولى
  .)4(»ھذا ظاھر مذھب أحمد رواه عنه جماعة«: قال الموفق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).353ص(، التنقيح )5/68(، الممتع )7/56(، المبدع )20/275(المقنع : ينظر)   1(
يح )   2( اع )353ص(التنق ى اإلرادات )338، 3/335(، اإلقن ى )93، 2/92(، منتھ ة المنتھ ، غاي

)3/28 ،29.(  
، 3/30(، غاية المنتھى )85، 5/79(، الممتع )2/601(، الواضح )334، 20/302(المقنع : ينظر)   3(

33.(  
ر )3/48(الكافي : وينظر في الرواية). 9/554(المغني )   4( ، الواضح )20/355(، الشرح الكبي

ع )2/612( ي )5/89(، الممت رح الزركش دع )5/188(، ش اف )7/732(، المب ، اإلنص
)20/355.(  



  
  
 )82(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .للمسلم أن يتزوج أََمة كتابية يجوز: الرواية الثانية
  .)1(»ال بأس بتزويجھا: نُقل عن أحمد قال«: قال الشارح

  :الرواية الراجحة في المذھب: ثانيًا
  .أنه ال يجوز للمسلم أن يتزوج أََمة كتابية: الراجح في المذھب

  .)3(»من نكاح كتابية، ومن نكاح أََمة مطلقًا^ ومنع النبي «: )2(قال الحجاوي

  :الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: اثالثً 
ة  زوج باألََم ريم الت الم تح يخ اإلس د ش د عن ام أحم ن اإلم روايتين ع ھر ال أش

  .الكتابية
ال ة «: ق و حنيف وزه أب ة، ج ة الكتابي زويج األََم واز ت ي ج اء ف ازع العلم تن
ك)4(وأصحابه ه مال افعي)5(، وحرم ث)6(، والش ي)7(، واللي ن ، )8(، واألوزاع وع

  .)9(»أحمد روايتان، أشھرھما كالثاني

  :أدلة الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: رابًعا
  :يُستَدُل للرواية الراجحة باآلتي

 ].25: النساء[﴾ اآلية ...  کگ ک   ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ    ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ﴿: قول هللا تعالى - 15

 وجه الداللة:  

 10(ءأن اإليمان شرط في إباحة نكاح اإلما(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة). 20/356(الشرح الكبير )   1( ع )2/612(الواضح : وينظر في الرواي ، شرح )5/89(، الممت

  ).20/356(، اإلنصاف )7/73(، المبدع )5/188(الزركشي 
ه )   2( الم الحجاوي، ل ن س اع(ھو موسى بن أحمد بن موسى ب تقنع(و) اإلقن وفي سنة )زاد المس ، ت

  .ثمان وستين وتسعمائة
  ).3/1134(، السحب الوابلة )124ص(، النعت األكمل )3/192(الكواكب السائرة 

اع )   3( ي النھى )2/96(المنتھى : وينظر). 3/344(اإلقن ة أول ة المنتھى )5/109(، معون ، غاي
  ).5/84(، كشاف القناع )3/33(

اني : ينظر)   4( ي الحسن المرغين ة ألب ائق )1/194(الھداي ز الحق ى األبحر )1/197(، رم ، ملتق
  ).3/23(، اللباب )241ص(

  ).2/543(، الكافي )2/799(، المعونة )2/45(التفريع : ظرين)   5(
ر)   6( ر )5/9(األم : ينظ اوي الكبي ب )9/243(، الح ة المطل يط )12/269(، نھاي ، الوس

  ).5/494(، روضة الطالبين )5/120(
  .أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفھمي، توفي سنة خمس وسبعين ومائة: ھو)   7(

  ).3/423(، ميزان االعتدال )24/255(، تھذيب الكمال )13/3( تاريخ بغداد
  .أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو األوزاعي، توفي سنة سبع وخمسين ومائة: ھو)   8(

  ).17/307(، تھذيب الكمال )3/127(، وفيات األعيان )6/135(حلية األولياء 
  ).32/182(مجموع الفتاوى )   9(
ر)   10( رآن ل: ينظ ام الق ي )2/163(لجصاص أحك ن العرب رآن الب ام الق الم )1/415(، أحك ، مع

= 



  
  
 )83(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 ].5: المائدة[﴾ اآلية ..� � � � � �  � � � �﴿: قوله تعالى 

 وجه الداللة:  

  وا ذين أوت ن ال نات م اح المحص اح نك الى أب بحانه وتع أن هللا س
  .)1(الكتاب وھن الحرائر

ًدا   دھا ول لم وأول ا المس إذا تزوجھ افر، ف ا لك د تكون ملًك أن األََمة الكتابية ق
اف ا لك دھا رقيقً ير ول ه يص ة فإن ة الوثني ا كاألََم زوج بھ ز الت م يج ر فل

 .)2(والمجوسية
ا   إذا اجتمع أن األََمة الكتابية اعتورھا نقصان، نقص الكفر ونقص الملك، ف

بح  م ي اب ل دم الكت ر وع ص الكف ا نق ع فيھ ا اجتم ية لم ا كالمجوس منع
 .)3(نكاحھا

  :من قال من علماء المذھب بحكم الرواية الراجحة: خامًسا

  المذھب أن األََمة الكتابية ال يجوز نكاحھا، ومنھمجمھور علماء:  
م  - 16 و القاس أب

 .الخرقي

 4(»وليس لمسلم وإن كان عبًدا أن يتزوج أََمة كتابية«: قال(.  
 .القاضي أبو يعلى 

 5(»وھي الصحيحة«: وّجه رواية التحريم وقال(.  
 .الشريف أبو جعفر 

 6(»ال يجوز للمسلم نكاح األََمة الكتابية«: قال(.  
 .المواھب الحسين العكبريأبو  

 1(»ال يجوز للمسلم نكاح األََمة الكتابية حًرا كان أو عبًدا«: قال(.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

  ).2/612(، الواضح )9/554(، المغني )1/415(التنزيل 
ان )   1( امع البي ا الھراسي )4/104(ج رآن للكي ام الق ي )3/29(، أحك ن العرب رآن الب ام الق ، أحك

)2/43.(  
روايتين )   2( ي )2/105(ال ر )9/554(، المغن رح الكبي ح )20/356(، الش ، )2/612(، الواض

  ).5/188(شرح الزركشي 
ع )2/612(، الواضح )555، 9/554(، المغني )2/752(رؤوس المسائل )   3( ، )5/90(، الممت

  ).5/188(شرح الزركشي 
  ).96ص(مختصر الخرقي )   4(
  ).2/104(الروايتين )   5(
  ).2/752(رؤوس المسائل )   6(



  
  
 )84(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 .موفق الدين ابن قدامة 

 »ھذا ظاھر مذھب ... ليس للمسلم وإن كان عبًدا أن يتزوج أََمة كتابية
  .)2(»أحمد

 .زين الدين المنجى التنوخي 

 ال ة وإن ك«: ق ة كتابي اح أََم ه نك يس ل لم ل ى المس ًدا عل ان عب
  .)3(»المذھب

 .شمس الدين الزركشي 

 ة«: قال ة كتابي نص على ... ليس للمسلم وإن كان عبًدا أن يتزوج أََم
  .)4(»ھذا أحمد

 .عالء الدين المرداوي 

 ة«: قال ة كتابي ذا الصحيح من . ليس للمسلم وإن كان عبًدا نكاح أََم ھ
  .)5(»المذھب

  الثانيةالمسألة 
  ةٍ تزوج الحر أكثر من أَمَ 

  :تمھيد

  ة إذا تزوج الحر المسلم امرأة حرة مسلمة ولم تعفه فله أن يتزوج أََم
  :)6(مسلمة بشرطين

 7(عدم الطول: الشرط األول(.  

 1(خوف العنت: الشرط الثاني(.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 
  ).4/85(رؤوس المسائل الخالفية )   1(
  ).9/554(المغني )   2(
  ).5/89(الممتع )   3(
  ).5/188(شرح الزركشي )   4(
  ).20/355(اإلنصاف )   5(
ألة)   6( ي المس ر ف اد : ينظ رر )280ص(اإلرش غير )2/22(، المح اوي الص ، )552ص(، الح

  ).2/96(، منتھى اإلرادات )8/255(، الفروع )2/135(الرعاية الصغرى 
  .على المھر، ويطلق على الغنى القدرة: الطول)   7(

  ).1/114(، تذكرة األريب )2/40(معاني القرآن للزجاج 



  
  
 )85(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 الى ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  کگ  ﴿: لقوله تع
  ].25: النساء[﴾    ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆۈ ﴿: ﴾ إلى قوله تعالى...

  ة؟ ة ورابع ة وثالث ة ثاني زوج أََم ه أن يت ل ل ة، فھ ه األََم م تعف إذا ل ف
  :الكالم في المسألة بما يأتي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 
  ).1/115(، تذكرة األريب )2/42(معاني القرآن . الزنا: العنت)   1(
  



  
  
 )86(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  :الروايات الواردة في المسألة: أوالً 

 ورد عن اإلمام أحمد في المسألة روايتان:  

 م  :الرواية األولى ة إذا ل يجوز للحر المسلم أن يتزوج بأكثر من أََم
  .فله أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعةتعفه، 

 اختلفت الرواية عن أحمد في إباحة أكثر من أََمة إذا «: قال الموفق
  .)1(»إذا خشي العنت تزوج أربًعا: لم تعفه، فعنه أنه قال

 ليس له أن يتزوج من اإلماء إال واحدة: الرواية الثانية.  

 ارح ال الش ه«: ق ال: وعن ه ق زوج إال : أن ي أن يت ة ال يعجبن أم
  .)2(»واحدة

  :الرواية الراجحة في المذھب: ثانيًا

  ة ة وثالث اء ثاني ن اإلم ـزوج م ـه أن يتـ ـذھب أن ل ي الم راجح ف ال
  .ورابعة إذا لم تعفه األولى

 ة «: قال المرداوي م ثالث لو تزوج أََمة فلم تعفه ساغ له نكاح ثانية ث
  .)3(»ثم رابعة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر )3/49(الكافي : وينظر في الرواية). 9/559(المغني )   1( ، الواضح )20/367(، الشرح الكبي

ع )2/614( رح )5/91(، الممت ي ، ش دع )5/193(الزركش اف )7/75(، المب ، اإلنص
)20/369.(  

ر )   2( رح الكبي ة). 20/367(الش ي الرواي ر ف ح : وينظ غير )2/614(الواض اوي الص ، الح
ع )552ص( ي )5/91(، الممت رح الزركش دع )5/193(، ش اف )7/75(، المب ، اإلنص
)20/369.(  

بع )   3( يح المش ر). 355ص(التنق اع : وينظ ى اإلرادات  ،)3/346(اإلقن ة )2/96(منتھ ، غاي
  ).5/87(، كشاف القناع )3/34(المنتھى 



  
  
 )87(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  :خ اإلسالمالرواية الراجحة في المذھب عند شي: ثالثًا

 ال ل، ق الم الِح يخ اإلس د ش د عن ام أحم الم اإلم يه ك ذي يقتض : ال
  .)1(»وكالم اإلمام أحمد يقتضي الِحل«

  :أدلة الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: رابًعا

 يُستََدُل للرواية الراجحة باآلتي:  
ول هللا  - 17 ق

الى  ﴾...ک  کگ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ﴿: تع
 ].25: النساء[اآلية  ﴾   ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆۈ﴿: إلى قوله

 وجه الداللة:  

 2(أن اآلية دلت بعمومھا على جواز نكاح اإلماء ولم تقيده بواحدة(.  
ة   ة وثالث ة ثاني أن من لم تعفه األََمة الواحدة خائف للعنت، فجاز له نكاح أم

 .)3(ورابعة كنكاحه لألمة األولى
 .)4(ل له أن ينكح من اإلماء أربًعا فكذلك الحرأن العبد يح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).4/169(المستدرك )   1(
  ).2/614(، الواضح )20/367(، الشرح الكبير )9/560(المغني : ينظر)   2(
  ).7/75(، المبدع )5/91(، الممتع )2/614(، الواضح )9/560(المغني )   3(
  ).3/913(المقنع شرح مختصر الخرقي )   4(
  



  
  
 )88(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  :من قال من علماء المذھب بحكم الرواية الراجحة: خامًسا

  ة ة ورابع ة وثالث ة ثاني اح أم جمھور علماء المذھب على جواز نك
ا عدم الطول وخوف  ابقين وھم إذا لم تعفه األولى بالشرطين الس

  :ومنھم. العنت
م  - 18 و القاس أب

 .الخرقي

 ال ه «: ق ه ول رطان في ان الش ا إذا ك اء أربًع ن اإلم نكح م أن ي
  .)1(»قائمين

 .أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي 

 ال ه «: ق رطان في ان الش ا إذا ك اء أربًع ن اإلم نكح م ه أن ي ول
  .)2(»قائمين

 .موفق الدين ابن قدامة 

 3(»وله نكاح أربع إذا كان الشرطان فيه قائمين«: قال(.  
 .تقي الدين أحمد األدمي 

 4(»وإن لم تعفه أمة تزوج ثانية وثالثة ورابعة«: لقا(.  
 .شمس الدين محمد الزركشي 

 ة «: قال زوج ثاني ه أن يت م يجد طوالً، ل ه ول إذا تزوج أمة ولم تعف
  .)5(»وثالثة ورابعة، وھذا أنص الروايتين عن أحمد

 .برھان الدين ابن مفلح 

 6(»وھي المذھب«: ذكر الرواية وقال(.  
 .ويعالء الدين المردا 

 اح «: قال إذا تزوج أمة فلم تعفه، فالصحيح من المذھب جواز نك
  .)7(»ثانية بشرطه ثم ثالثة كذلك، ثم رابعة كذلك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).96ص(مختصر الخرقي )   1(
  ).242ص(التذكرة )   2(
  ).158ص(العمدة )   3(
  ).354ص(المنور )   4(
  ).5/193(شرح الزركشي )   5(
  ).7/75(المبدع )   6(
  ).20/369(اإلنصاف )   7(



  
  
 )89(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  :من خالف من علماء المذھب في حكم الرواية الراجحة: سادًسا

  ر من اح أكث ه ال يجوز نك ى أن اء المذھب إل ذھب بعض من علم
  :أمة، ومنھم

د  - 19 أبو بكر عب
 .)1(لالعزيز غالم الخال

 رداوي ال الم و «: ق اره أب ك اخت ه ذل وز ل ة ال يج ة الثاني الرواي
  .)2(»بكر

 .)3(القاضي أبو يعلى الفراء في كتابه المجرد ذكره المرادوي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و)   1( ـ: ھ روف ب زداد، المع ن ي د ب ن أحم ر ب ن جعف ز ب د العزي ر عب و بك الل(أب الم الخ ه )غ ، ل

  .، توفي سنة ثالث وستين وثالثمائة)التنبيه(، و)شافيال(
  ).3/45(، شذرات الذھب )2/126(، المقصد األرشد )16/143(سير أعالم النبالء 

  ).20/369(اإلنصاف )   2(
  .المصدر السابق الجزء والصفحة)   3(



  
  
 )90(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  

 

 

ألة  :المس
  
  

  .تسمية المھر في نكاح الشغار
  

  الثالثالمطلب 
  الشروط في النكاح

  
 :وفيه تمھيد ومسألة واحدة



  
  
 )91(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  تمھيد

  :ـ الشروط في النكاح قسمان 1

 شروط صحيحة: القسم األول.  

 ن مثل اشتراط الزيادة في المھر، أو نقد معين، أو أن ال يخرجھا م
  .)1(بلدھا، وما أشبه ذلك

 شروط فاسدة: القسم الثاني.  

 وھي نوعان:  

 نكاح الشغار: ما يبطل النكاح وھو ثالثة أشياء :النوع األول.  

 ألول : الثاني ا ل ه إذا أحلھ ى أن ا عل نكاح الُمَحلل، وھو أن يتزوجھ
  .طلقھا

 2(نكاح المتعة، وھو أن يتزوجھا إلى مدة معينة: الثالث(.  

 ا  :النوع الثاني ة، أو يقسم لھ ا، أو ال نفق ه ال مھر لھ أن يشترط أن
وطء، أو إن جاء  أكثر من امرأته األخرى أو أقل أو شرط عدم ال
ل  د وبط ح العق ا ص اح بينھم ال نك ذا وإال ف ت ك ي وق المھر ف ب

  .)3(الشرط

  :ـ تعريف الشغار لغة وشرًعا 2

 الرفع والتخلية :الشغار لغة.  

 ول ع إحدى: تق ب إذا رف غر الكل د إذا  ش غر البل ول، وش ه ليب رجلي
  .)4(خال من الناس

 ه وال  :وشرًعا ى أن يزوجه اآلخر وليت ه عل أن يزوج الرجل وليَّت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).3/35(، غاية المنتھى )5/97(، الممتع )7/80(، المبدع )20/390(المقنع : ينظر)   1(
  ).2/973(، التوضيح )5/229(، شرح الزركشي )2/23(المحرر : ينظر)   2(
  ).3/38(، غاية المنتھى )2/99(، منتھى اإلرادات )3/353(اإلقناع : ينظر)   3(
  ).شغر(مادة ) 4/417(، لسان العرب )3/196(، معجم مقاييس اللغة )2/700(الصحاح )   4(



  
  
 )92(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .)1(مھر بينھما
  :ـ حكم الشغار وأدلة تحريمه 3

 الشغار محرم ونكاحه فاسد.  

 ودل على ذلك ما يأتي:  
د  - 20 ما رواه عب

 .)3(»نھى عن الشغار«^ أن رسول هللا  )2(هللا بن عمر
ا رواه  - 21 م

ن حصين ي  > )4(عمران ب ال^ أن النب وال  )6(وال جنب )5(ال جلب«: ق
 .)7(»...شغار في اإلسالم

اح  - 22 ي نك أن ف
ال  و ق ا ل الشغار جعل كل واحد من العقدين سلفًا في اآلخر، فال يصح كم

 .)8(بعني ثوبك على أن أبيعك ثوبي
رط  - 23 ه ش أن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).2/98(، منتھى اإلرادات )3/350(، اإلقناع )20/398(، المقنع )2/23(المحرر )   1(
دق )   2( نين، شھد الخن ثالث س ة ب د البعث د بع ھو عبد هللا بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي، ول

  .ومؤتة، توفي سنة أربع وثمانين
  ).4/107(، اإلصابة )3/340(، أسد الغابة )5/31(التاريخ الكبير 

  .الشغار: اح، باب، كتاب النك)5/1966(البخاري )   3(
ائھم، )   4( ن خلف الخزاعي األزدي، من فضالء الصحابة وفقھ د ب ھو عمران بن حصين بن عبي

  .أسلم عام خيبر، توفي سنة اثنتين وخمسين
  ).4/281(، أسد الغابة )3/1208(، االستيعاب )6/206(التاريخ الكبير 

ع الرجل فرسه فيزجره: الجلب)   5( ل ھو أن يتب ة  في سباق الخي ك معون ه فيكون ذل ويجلب علي
  . للفرس على الجري

د  ن عبي ديث الب ب الح وزي )1/434(غري ن الج ديث الب ب الح ة )1/163(، غري ، النھاي
)1/281.(  

غ : الجنب)   6( إذا بل ه أحد ف يس علي ھو أن يجنب الرجل خلف فرسه الذي سابق عليھا فرًسا عريًا ل
  .ه ألنه أقل إعياءً قريبًا من الغاية ركب فرسه العري فسبق علي

ة )176، 1/175(، غريب الحديث البن الجوزي )1/435(غريب الحديث ألبي عبيد  ، النھاي
)1/303.(  

اح الشغار، النسائي )2/296(خرجه الترمذي )   7( ا جاء من النھي في نك اب م اح ب ، أبواب النك
  ).4/429(، كتاب النكاح، باب الشغار، وأحمد في المسند )6/421(

  ).5/224(، شرح الزركشي )20/400(، الشرح الكبير )10/43(، المغني )3/57(لكافي ا)   8(
)5/224.(  



  
  
 )93(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 .)1(موقوف على نكاح فاسد
اح  - 24 أن نك

ك ا غار تملي ًرا الش ا مھ ه إياھ ل تزويج ه جع زوج؛ فإن ر ال ع لغي لبض
 .)2(لألخرى

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).5/124(، معونة أولي النھى )20/400(، الشرح الكبير )10/43(المغني )   1(
ي )   2( ر )10/43(المغن رح الكبي ح )20/400(، الش ى )2/630(، الواض ي النھ ة أول ، معون

)5/124.(  



  
  
 )94(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  مسألة
  تسمية المھر في نكاح الشغار

 زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك ومھر كل : أن يقول ـ مثالً ـ
ل  واحدة منھما مائة، أو مھر ابنتي مائة ومھر ابنتك خمسين أو أق

  .)1(أو أكثر
  :الروايات الواردة في المسألة: أوالً 

 ورد عن اإلمام أحمد في المسألة روايتان:  

 ى ة األول اح  :الرواي غار فالنك اح الش ي نك مي ف ر إذا ُس أن المھ
  .صحيح

 رم«: قال القاضي وني واألث ل الميم ا شرط أن  )2(نق ان بينھم إذا ك
  .)3(»يزوج كل واحد منھما صاحبه وكان فيه صداق فليس بشغار

 وإن سمي فيه المھر أن نكاح الشغار ال يصح: الرواية الثانية.  

 4(»والثانية باطلة«: ذكر الرواية ابن البناء، وقال(.  
  :الرواية الراجحة في المذھب: ثانيًا

  ًان مستقال اح وك الراجح في المذھب أن المھر إذا سمي في النك
  .ولم يكن حيلة أو قليل لحيلة فالنكاح صحيح

 ار ن النج ال اب ل وال«: ق ر قلي تقالً غي ًرا مس موا مھ إن س ة  ف حيل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي )   1( ر ، ال)10/44(المغن رح الكبي ح )402، 20/401(ش اع )2/630(، الواض ، اإلقن

  ).5/93(، كشاف القناع )3/350(
ائل، : ھو)   2( د ومن رواة المس ام أحم انئ الطائي من أصحاب اإلم ن ھ د ب أبو بكر أحمد بن محم

  .توفي سنة ستين ومائتين
  ).1/161(، المقصد األرشد )1/67(، تھذيب التھذيب )1/374(العبر 

ر)   3( ر). 2/106(وايتين ال ي : وينظ رر )10/44(المغن ح )2/23(، المح ، )2/630(، الواض
ع  روع )5/100(الممت ب )264، 8/263(، الف ة المطل دع )476ص(، غاي ، )7/84(، المب

  ).20/401(اإلنصاف 
ي )   4( ر الخرق رح مختص ع ش ر). 3/921(المقن غرى : وينظ ة الص روع )2/138(الرعاي ، الف

  ).20/402(، اإلنصاف )7/84(، المبدع )8/264(



  
  
 )95(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .)1(»صح
  :الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: ثالثًا

  اح د شيخ اإلسالم صحة النك د عن ام أحم أنّص الروايتين عن اإلم
  .وأن علة نكاح الشغار نفي المھر

 ال ون «: ق ث يك ر فحي ي المھ و نف ا ھ ك أنم ة ذل غار عل اح الش نك
اح صحيح ر فالنك روايتين وأصرحھما ... المھ و أنص ال ن وھ ع

  .)2(»أحمد بن حنبل
  :أدلة الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: رابًعا

 يُستَدُل للرواية الراجحة باآلتي:  
د  - 25 ما رواه عب

ر  ن عم ول هللا  {هللا ب افع^ أن رس ت لن غار، قل ن الش ى ع ا : )3(نھ م
ال غار؟ ق نكح أخت : الش ر صداق وي ه بغي ه ابنت ة الرجل وينكح نكح ابن ي
 .)4(ه أخته بغير صداقالرجل وينكح

 وجه الداللة:  
 أن شرط الشغار نفي الصداق، فإذا ُوجد الصداق فال يكون شغاًرا.  

إذا وجد )5(أن من معاني الشغار الخلو  ر، ف ، وسمي شغاًرا لخلوه من المھ
 .المھر فال يسمى شغاًرا

 .)6(أن علة تحريم الشغار نفي المھر، فحيث يكون المھر فالنكاح صحيح 

  :ن قال من علماء المذھب بحكم الرواية الراجحةم: خامًسا

  ،اح صحيح ى أن المھر إذا سمي فالنك جمھور علماء المذھب عل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اع : ، وينظر)2/98(منتھى اإلرادات )   1( ي النھى )3/350(اإلقن ائق أول ، كشاف )3/667(، دق

  ).2/852(، حواشي اإلقناع )5/93(القناع 
  ).32/132(مجموع الفتاوى )   2(
ا: ھو)   3( نده أصح األس وفي أبو عبد هللا نافع مولى عبد هللا بن عمر بن الخطاب القرشي، س نيد، ت

  .سنة سبع عشرة ومائة
  ).47ص(، طبقات الحفاظ )10/368(، تھذيب التھذيب )7/389(التاريخ الكبير 

  .الحيلة في النكاح: ، كتاب الحيل، باب6/2553(البخاري )   4(
  ).5/100(الممتع )   5(
  ).32/132(مجموع الفتاوى )   6(



  
  
 )96(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  :ومنھم
و  - 26 القاضي أب

 .يعلى

 رم وني واألث ن الميم ه ع ا نقل ال فيم رط أن «: ق ا ش ان بينھم إذا ك
غار  يس بش داق فل ه ص ان في احبه وك ا ص د منھم ل واح زوج ك ي

  .)1(»فظاھر ھذا أن النكاح صحيح
 .أبو الخطاب الكلوذاني 

 ه لرجل بشرط أن «: قال زوج الرجل وليت اح الشغار ھو أن ي نك
ا ه وال مھر بينھم ًرا ... يزوجه اآلخر وليت ك مھ ع ذل إن سموا م ف

  .)2(»صح النكاح نص عليه
 :موفق الدين ابن قدامة 

 ال ال«: ق داقًا فق ك ص ع ذل موا م ى أن : إن س ي عل ك ابنت زوجت
ك، ومھر ك ة ةل واحدتزوجني ابنت ا مائ ر، ... منھم ل أو أكث أو أق

  .)3(»فالمنصوص عن أحمد فيما وقفنا عليه صحته
 .مجد الدين ابن تيمية 

 4(»وإن سموا مھًرا صح العقد بالمسمى نص عليه«: قال(.  
 .عبد الرحمن بن محمد بن قدامة 

 ال ًرا«: ق ك مھ ع ذل ميا م د ... إن س ن أحم وص ع فالمنص
  .)5(»صحته

 .نور الدين البصري 

 ال داقًا«: ق ك ص ع ذل موا م د ... إن س ن أحم وص ع فالمنص
  .)6(»صحته

 .سراج الدين الدجيلي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).2/106(الروايتين )   1(
  ).1/254(الھداية )   2(
  ).10/44(المغني )   3(
  ).2/23(المحرر )   4(
  ).402، 20/401(الشرح الكبير )   5(
  ).2/630(الواضح )   6(



  
  
 )97(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 إن زوج وليته رجالً على أن يزوجه وليته بشرطه وال مھر «: قال
  .)1(»بطل النكاحان، فإن سمي لھما مھًرا صح

 .تقي الدين األدمي 

 ال ميا «: ق ه صح إن س ه موليت ى أن يزوج ه عل ه موليت وإن زوج
  .)2(»صداقًا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).341ص(الوجيز )   1(
  ).355ص(المنور )   2(
  



  
  
 )98(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  :من خالف من علماء المذھب في حكم الرواية الراجحة: سادًسا

  ذھب بعض علماء المذھب إلى أن الرجل إذا زوج موليته على أن
م،  م يس ر أم ل مي المھ واء س ح س اح ال يص ه فالنك ه موليت يزوج

نھم ال: وم ي، ق ين الخرق ن الحس ر ب م عم و القاس وإذا زوج «: أب
ع وليته على أن يزوجه اآلخر وليت ا وإن سموا م اح بينھم ه فال نك

  .)1(»ذلك مھًرا
  ٱٱٱ

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).97ص(مختصر الخرقي )   1(



  
  
 )99(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  
  
  

  المبحث الثاني
  الصداق

  
  :وفيه تمھيد ومطلبان

:األولالمطلب 
  

:الثانيالمطلب 
 

الخلوة أم رر ب ر يتق ل المھ ھ
  بالوطء؟
  .النشوز

  

  

 



  
  
 )100(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  تمھيد

  :تعريف الصداق لغة وشرًعا: أوالً 
  .)1(إذا سميت لھا صداقًاأصدقت المرأة : مھر المرأة، تقول :الصداق لغة
تح الصاد : وفيه لغات ُدقَه بف داق بكسر الصاد، وَص تح الصاد، وِص َصداق بف

  .)2(وضم الدال
  .)3(العوض المسمى في عقد النكاح وبعده :الصداق شرًعا

  :أسماؤه: ثانيًا
  : للصداق ثمانية أسماء

ة ر، والنِّْحل داق، والمھ ر، وا)4(الص ر، والُعْق ة، واألج اء، ، والفريض لِحب
  .)5(والعالئق
  :مشروعيته: ثالثًا

  :دل على مشروعية الصداق ما يأتي
الى - 27 ه تع : قول

 ].4: النساء[ ﴾...   ٹ   ۀ  ۀ  ہہ﴿
  .)6(دلت اآلية على أمر األزواج إعطاء النساء مھورھن :وجه الداللة

ما رواه أنس  - 28

ى رسول هللا  )7(أن عبد الرحمن بن عوف >بن مالك  ر ^ جاء إل ه أث وب
ال^ فسأله رسول هللا  )8(ةصفر رأة من األنصار، ق زوج ام ه ت : فأخبره أن

و «: ^زنة نواة من ذھب، قال رسول هللا  :قال »كم سقت إليھا؟« م ول أول
 .)9(»بشاة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).صدق(مادة ) 10/197(، لسان العرب )3/18(، النھاية )8/356(تھذيب اللغة )   1(
  ).3/647(، الدر النقي )326ص(المطلع )   2(
  ).3/53(، غاية المنتھى )3/987(، التوضيح )2/109(، منتھى اإلرادات )363ص(التنقيح )   3(
  .الھبة: النحلة)   4(

  ).298ص(، تحفة األريب )1/110(، تذكرة األريب )2/12(معاني القرآن 
  ).3/647(، الدر النقي )326ص(المطلع )   5(
  ).2/468(، المحرر الوجيز )3/860(العظيم البن أبي حاتم تفسير القرآن )   6(
ع المشاھد مع رسول هللا : ھو)   7( وفي ^أبو محمد، عبد الرحمن بن عوف القرشي، شھد جمي ، ت

  .سنة اثنتين وثالثين
  ).4/176(، اإلصابة )2/844(، االستيعاب )5/133(التاريخ الكبير 

  ).9/144(فتح الباري : ينظر. الطيب: الصفرة)   8(
  .الصفرة للمتزوج: ، كتاب النكاح، باب)5/1979(خرجه البخاري )   9(



  
  
 )101(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

ة ه الدالل ي  :وج ؤال النب ى أن ^ أن س دل عل وف ي ن ع رحمن ب د ال لعب
  .)1(الصداق واجب

اع   - 29 إجم
  .)2(المسلمين على مشروعية الصداق في النكاح

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .فتح الباري، الجزء والصفحة: ينظر)   1(
ي )   2( ة في المغن ن قدام اع اب ، )2/653(، والضرير البصري في الواضح )10/97(نقل اإلجم

  ).5/278(والزركشي في شرحه على مختصر الخرقي 



  
  
 )102(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  المطلب األول
  ھل المھر يتقرر بالخلوة أم بالوطء؟

  :الكالم في المسألة باآلتي
  :الروايات الواردة في المسألة: أوالً 

  :ورد عن اإلمام أحمد في المسألة روايتان
ى ة األول تر  :الرواي ى الس اب وأرخ ق الب إذا أغل الخلوة، ف رر ب ر يتق أن المھ

  .وجب الصداق
ن منصور ال: قلت«: قال إسحاق ب اب وأرخى الستر؟ ق ق الب وجب : إذا أغل

  .)1(»داقالص
  .أن المھر يتقرر بالوطء :الرواية الثانية
  .)2(»عن أحمد رواية أخرى أن المھر ال يتقرر إال بالوطء«: قال الزركشي

  :الرواية الراجحة في المذھب: ثانيًا
  .الراجح في المذھب أن المھر يتقرر بالخلوة

  .)3(»وخلوة بھا.... موت وقتل... ر الصداقويقر«: قال الحجاوي
  :الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: ثالثًا

  .)4(ظاھر كالم اإلمام أحمد عند شيخ اإلسالم أن المھر يتقرر بالخلوة
  :أدلة الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: رابًعا

  :يستدل للرواية الراجحة باآلتي
ا رواه  - 30 م

ق «: قال )5(بن أوفىزرارة  قضى الخلفاء الراشدون المھديون أنه من أغل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).1595، 4/1594(د مسائل اإلمام أحم)   1(

، مسائل اإلمام أحمد رواية أبي )2/222(مسائل اإلمام أحمد رواية ابنه صالح : وينظر في الرواية
، المغني )232ص(، الجامع الصغير )85ص(، مسائل اإلمام أحمد رواية حرب )232ص(داود 

روع )10/153( ي )8/329(، الف رح الزركش دع )5/313(، ش اف )7/173(، المب ، اإلنص
)21/290.(  

  ).5/314(شرح الزركشي )   2(
ة ي الرواي دع : وينظر ف روع )21/289(، اإلنصاف )7/173(المب ، )8/329(، تصحيح الف
  ).9/221(معونة أولى النھى 

ي النھى )2/115(منتھى اإلرادات : وينظر). 3/390(اإلقناع )   3( ة أول ة )9/221(، معون ، غاي
  ).5/151(، كشاف القناع )3/21(ى ، دقائق أولي النھ)64، 3/63(المنتھى 

  ).341ص(االختيارات الفقھية : وينظر). 4/199(المستدرك )   4(
  .ھو زرارة بن أوفى العامري الحرشي، ثقة ولي قضاء البصرة، توفي سنة ثالث وتسعين)   5(

= 



  
  
 )103(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 .)1(»...بابًا أو أرخى ستًرا فقد وجب الصداق
  .أن إغالق الباب وإرخاء الستر خلوة موجبة للصداق :وجه الداللة

ر  - 31 أن تقري
المھر بالخلوة اشتھر عن جمع من الصحابة ولم يخالفھم أحٌد في عصرھم 

 .)2(فكان إجماًعا
ليم أن ا - 32 لتس

المستحق بالعقد من جھة المرأة قد وجد فوجب أن يستقر البدل وھو المھر 
 .)3(كما لو وطئھا، وألن المعقود عليه في النكاح ھو التسليم دون الوطء

  :من قال من علماء المذھب بحكم الرواية الراجحة: خامًسا
  :جھور علماء المذھب أن المھر يتقرر بالخلوة، ومنھم

و  - 33 القاضي أب
 .ىيعل
 .)4(»وجب لھا الصداق كامالً في الرواية المشھورة.... إن خال بھا«: قال

أبو المواھب  - 34
 .العكبري

  .)5(»يستقر المھر بالخلوة«: قال
و  - 35 الشريف أب

 .جعفر
 .)6(»المھر يستقر بالخلوة«: قال

ن  - 36 ف اب يوس

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

  ).3/278(، تھذيب التھذيب )1/250(، الكاشف 3/362التاريخ الكبير 
ن : ، كتاب النكاح، باب)6/288(المصنف  خرجه عبد الرزاق في)   1( وجوب الصداق، وسعيد ب

نن  ي الس ور ف اب)1/202(منص نف : ، ب ي المص يبة ف ي ش ن أب داق، واب ب الص ا يوج م
اب)3/351( اح، ب اب النك ال: ، كت ن ق د وجب الصداق، : م تر فق اب وأرخى الس ق الب إذا أغل

ال: باب، كتاب الصداق، )256، 7/255(والبيھقي في السنن الكبرى  ا أو : من ق ق بابً من أغل
  .أرخى ستًرا

ر)   2( ي : ينظ ي )2/671(، الواضح )10/154(المغن رح الزركش ي )5/314(، ش ة أول ، معون
  ).9/221(النھى 

ي )4/144(رؤوس المسائل للعكبري )   3( ي )2/671(، الواضح )10/154(، المغن ة أول ، معون
  ).9/222(النھى 

  ).232ص(الجامع الصغير )   4(
  ).4/143(رؤوس المسائل )   5(
  ).2/778(رؤوس المسائل )   6(



  
  
 )104(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 .)1(الجوزي
 .)2(»يستقر بالخلوة«: قال

دين  - 37 ون ال ع
 .)3(ابن ھبيرة

  .)4(»مد يستقر المھر بالخلوةأح.... قال«: قال
دين  - 38 شمس ال

 .الزركشي
تقرار المھر ... الخلوة بامرأة بعد العقد«: قال دخول في اس م ال ا حك حكمھ

  .)5(»وإن لم يطأ على المذھب
دين  - 39 الء ال ع

 .المرداوي
  .)6(»يستقر وھو المذھب نص عليه: قال أصحابنا«: قال
  :ة الراجحةمن خالف من علماء المذھب في حكم الرواي: سادًسا

ال ة، ق ن قدام د ب ن محم رحمن ب وال «: خالف في حكم الرواية الراجحة عبد ال
الخلوة تقر ب حابنا... يس ال أص حيح: وق د الص ى العق ا عل تقر؛ قياًس واألول ... يس

  .)7(»أولى
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ه )   1( دادي، ل ن الجوزي القرشي البغ ي ب ن عل رحمن ب د ال ن عب و يوسف ب د(ھ ذھب األحم ) الم

  .، توفي سنة ست وخمسين وستمائة)اإليضاح في الجدل(و
  .)5/286(، شذرات الذھب )4/273(، المنھج األحمد )4/20(ذيل طبقات الحنابلة 

  ).133ص(المذھب األحمد )   2(
ه : ھو)   3( الم، ل وزير الع دادي، ال رة البغ اإلفصاح (أبو المظفر عون الدين يحيى بن محمد بن ھبي

  .، توفي سنة ستين وخمسمائة)العبادات الخمس على مذھب أحمد(و) عن معاني الصحاح
  ).3/105(د األرشد ، المقص)2/107(، الذيل على طبقات الحنابلة )6/230(وفيات األعيان 

  ).3/195(اإلفصاح )   4(
  ).5/313(شرح الزركشي )   5(
  ).21/290(اإلنصاف )   6(
  ).21/289(الشرح الكبير )   7(



  
  
 )105(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  

 

 

ألة  :المس
  
  
  
  

من يتولى الصلح بين الزوجين ھل 
  ھما حكمان أم وكيالن؟

  
  

  لثانياالمطلب 
  النشوز

  
 :وفيه تمھيد ومسألة واحدة



  
  
 )106(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  تمھيد
  :ـ تعريف النشوز لغة وشرًعا 1

  .)1(االرتفاع والظھور :النشوز لغة
  .)2(ة لزوجھا فيما يجب عليھامعصية المرأ :وشرًعا

  :ـ تأديب الزوجة 2

ه  إذا ظھر من المرأة أمارات النشوز، أو خرجت عن طاعة زوجھا، أو لم تجب
لإلستمتاع وعظھا فإن أصرت ھجرھا في المضجع ما شاء، وفي الكالم دون ثالثة 

رح)3(أيام ر مب ه ضربھا ضربًا غي إن أصرت فل الى)4(، ف ال تع     ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٹ ٹ﴿: ؛ ق
  ].34: النساء[﴾ اآلية ...   ڦڦ

ا  ة يشرف عليھم ه أسكنھما الحاكم إلى جانب ثق فإن ادعى كل واحد ظلم صاحبه ل
ا  إن خرجا إلى الشقاق والعداوة بعث الحاكم حكمين من أھليھم ويلزمھما اإلنصاف، ف

 ک   ک کک ڑ ڑ   ژ ژ        ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ  ڇ ڇ ڇ﴿: ؛ قال تعالى)5(يفعالن ما يريانه من الجمع أو التفريق
  ].35: النساء[﴾     گ گ          گ ک

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).نشز(مادة ) 5/417(، لسان العرب )11/305(تھذيب اللغة )   1(
  ).1/128(، منتھى اإلرادات )3/437(، اإلقناع )3/1012(، التوضيح )21/468(المقنع )   2(
  ).359، 358ص(، الوجيز )136ص(، المذھب األحمد )2/44(المحرر : ينظر)   3(
  ).1/113(النھاية . أي غير شاق: ضربًا غير مبرح)   4(
  ).3/92(، غاية المنتھى )2/128(، منتھى اإلرادات )3/438(اإلقناع : ينظر)   5(



  
  
 )107(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  مسألة
  من يتولى الصلح بين الزوجين ھل ھما حكمان أم وكيالن؟

  :الكالم في المسألة باآلتي
  :الروايات الواردة في المسألة: أوالً 

  :في المسألة روايتان ~ورد عن اإلمام أحمد 
  .زوجين ال يرسالن إال برضاھماأنھما وكيالن عن ال :الرواية األولى

روايتين «: قال الموفق ين، ففي إحدى ال د في الَحكم ة عن أحم اختلفت الرواي
  .)1(»عنه أنھما وكيالن لھما ال يملكان التفريق إال بإذنھما

ة ة الثاني ق : الرواي ع وتفري ن جم ان م ا يري ال م ا أن يفع ان، ولھم ا حاكم أنھم
  .بعوض وبغيره
أنھما حاكمان ولھما أن يفعال ما يريان من جمع وتفريق : الثانية«: قال الشارح

  .)2(»بعوض وبغير عوض
  :الرواية الراجحة في المذھب: ثانيًا

الن إال  زوجين ال يرس ن ال يالن ع ين وك ذھب أن الحكم ي الم راجح ف ال
  .برضاھما

اوي ال الحج زوجين«: ق ن ال يالن ع ا وك اھما ... وھم الن إال برض ال يرس
  .)3(»لكان تفريقًا إال بإذنھماوتوكيلھما، فال يم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي )   1( ة). 10/264(المغن ي الرواي ر ف ر : وينظ رح الكبي ، )2/698(، الواضح )21/479(الش

  ).3/1012(، التوضيح )7/216(، المبدع )5/352(، شرح الزركشي )8/415(الفروع 
ر )   2( رح الكبي ة). 21/480(الش ي الرواي ر ف ح : وينظ ي )2/698(الواض رح الزركش ، ش

  ).3/1013(، التوضيح )5/471(، فتح الملك العزيز )21/481(، اإلنصاف )5/352(
ي النھى )2/128(منتھى اإلرادات : وينظر). 3/439(اإلقناع )   3( ة أول ة )9/315(، معون ، غاي

  ).5/211(، كشاف القناع )3/55(، دقائق أولي النھى )3/92(المنتھى 



  
  
 )108(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  :الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: ثالثًا
  .أصح الروايتين وأنصھما عن اإلمام أحمد عند شيخ اإلسالم أنھما حكمان

ة وھو «: قال د أھل المدين ان عن والحكمان كما سماھما هللا عز وجل ھما حكم
  .)2(»ھما وكيالن واألول أصح: آلخروالقول ا... وأحمد )1(أحد القولين للشافعي
  .)3(»نص عليه اإلمام أحمد في إحدى الروايتين«: وفي االختيارات

  :أدلة الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: رابًعا
  :يستدل للرواية الراجحة باآلتي

ول هللا  - 40 ق
 ].35: نساءال[﴾ اآلية ...  کک ڑ ڑ   ژ ژ        ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ  ڇ ڇ ڇ﴿: تعالى

  :وجه الداللة
ر  ال يعتب ذلك ف ا ب ين، وخاطبھم ماھما حكم الى س بحانه وتع أن هللا س

  .)4(رضاھما
ا رواه  - 41 م

ال )5(عبيدة السلماني ي «: ق ى عل ه إل مع كل واحد  >جاء رجل وامرأت
ال )6(منھما فئام ين ق ا : من الناس، فلما بعث الحكم دكما حتى أعلمكم روي

ا، وإن ماذا عليكما ھل تدريان ما ع ا جمعتم ليكما إنكما إن رأيتما أن تجمع
ال رأة وق ى الم ل عل م أقب ا، ث ا فرقتم ا أن تفرق ا؟ : رأيتم ا حكم أرضيت بم

ال: قالت ى الرجل فق د : نعم، قد رضيت بكتاب هللا علي ولي، ثم أقبل عل ق
ا، : رضيت بما حكما قال ا وال أرضى أن يفرق ي أرضى أن يجمع ال ولكن

 .)8(»حتى ترضى بمثل الذي رضيت به )7( تبرحكذبت وهللا ال: فقال له
 .)8(»به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).5/678(، روضة الطالبين )5/307(، الوسيط )9/602(الحاوي الكبير : ينظر)   1(
  ).32/25(مجموع الفتاوى )   2(
  ).4/202(المستدرك : ، وينظر)358ص(االختيارات )   3(
  ).5/251(، الممتع )2/698(، الواضح )10/264(المغني )   4(
اة النبي : ھو)   5( ل وف لم قب رادي، أس ْلماني الم وفي سنة ^ عبيدة بن عمرو السَّ ه، ت م يلق نتين ول بس

بعين ين وس ر . اثنت اريخ الكبي بالء )5/351(الت الم الن ير أع ذيب )4/40(، س ذيب التھ ، تھ
)7/78.(  

أم(مادة ) 1477ص(القاموس المحيط : وينظر). 3/406(النھاية . الجماعة الكثيرة: الفئام)   6( ، )ف
  ).461ص(وأساس البالغة 

لسان العرب . فارقھا: زال عنه، وبرح األرض: برح مكانه، أي: أي زال وفارق، تقول: برح)   7(
  ).63ص(تحفة األريب : ، وينظر)برح(مادة ) 2/408(العرب 

رزاق في المصنف )262ص(خرجه الشافعي في المسند   ) 8( دار قطني )6/512(، وعبد ال ، وال
= 



  
  
 )109(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  :وجه الداللة

  .)1(أخبر الرجل على االجتماع أو الفرقة >أن عليًا 
ا روي أن  - 42 م

ب ي طال ن أب ل ب ة )2(عقي زوج فاطم ت )3(ت ة، فقال ن ربيع ة ب ت عتب : بن
ا قالت ان إذا دخل عليھ ك، فك ي وأنفق علي ة : تصبر ل ن ربيع ة ب ن عتب أي

ك ة فيس ن ربيع يبة ب رموش و ب ا وھ ا يوًم ل عليھ ى إذا دخ ا، حت  )4(ت عنھ
ار إذا : أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة؟ قال: قالت عن يسارك في الن

فّشدت عليھا ثيابھا فجاءت عثمان فذكرت ذلك له فضحك، فأرسل . دخلتِ 
اس ن عب ى اب ة )5(إل اس)6(ومعاوي ن عب ال اب ال : ، فق ا، وق رقن بينھم ألف

د . بين شيخين من بني عبد مناف ما كنت ألفرق: معاوية ا فوجداھما ق فأتي
 .)7(»أغلقا عليھما أبوابھما وأصلحا أمرھما فرجعا

   :وجه الداللة
  .أن الحكمين يملكان التفريق وعدمه

اع  - 43 إجم
ن  ي واب ان وعل ر عن عثم د أُث الصحابة على جعل الحكم إلى الحكمين، فق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

  ).7/305(، والبيھقي في السنن الكبرى )3/295(في السنن 
  ).2/699(، الواضح )1/264(المغني )   1(
ة، ^عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب الھاشمي القرشي، ابن عم رسول هللا : ھو)   2( ، شھد مؤت

  .>ي في خالفة معاوية توف

  ).4/63(، أسد الغابة )3/1078(، االستيعاب )6/361(التاريخ الكبير 
ة بن أبي سفيان : ھي)   3( ة معاوي د مناف القرشية، خال فاطمة بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عب

  .^أسلمت يوم الفتح وبايعت النبي  ،>

  ).8/163(، اإلصابة )7/229(أسد الغابة 
  ).البرم(مادة ) 1394ص(، القاموس المحيط )1/121(النھاية : ينظر. سئم وضجر: برم)   4(
ن عم رسول هللا : ھو)   5( د المطلب الھاشمي القرشي، اب ن عب اس ب ن عب م ^عبد هللا ب ، بحر العل

  .وحبر األمة، توفي سنة ثمان وستين
  ).3/290(، أسد الغابة )3/933(، االستيعاب )2/365(الطبقات الكبرى البن سعد 

ؤمنين، وكاتب وحي : ھو)   6( ر الم ة القرشي، أمي ن أمي ن حرب ب معاوية بن أبي سفيان صخر ب
  .، توفي سنة ستين^رسول هللا 

  ).6/112(، اإلصابة )3/1416(، االستيعاب )7/406(الطبقات الكبرى البن سعد 
رزاق في المصنف )262ص(خرجه الشافعي في المسند )   7( د ال والبيھقي في ، )6/513(، وعب

  ).7/306(السنن الكبرى 



  
  
 )110(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

ابق }عباس ومعاوية  م أجمعين ــ كما في الحديثين الس ـ وال يعرف لھ ين ـ
 .)1(من الصحابة مخالف

الى  - 44 أن هللا تع
زوجين؛ ألن  ر رضى ال ه بغي ا يريان سماھما حكمين، فعلى ھذا لھم فعل م

 .)2(الحاكم يحكم بما يراه من غير رضى الخصم
الى  - 45 أن هللا تع

ال  ين لق ا وكيل و كان نّصبھما حكمين وجعل نصبھما إلى غير الزوجين، ول
 .)3(له ولتبعث وكيالً من أھلھافليبعث وكيالً من أھ

الى  - 46 أن هللا تع
ن  ا م أن يكون ا ب م يختص ين ل ا وكيل و كان ل، ول ن األھ ين م ل الحكم جع

 .)4(األھل
الى  - 47 أن هللا تع

ه ي قول ين ف ى الحكم م إل ل الحك ى ...    ژ ژ        ڈ﴿: جع ه إل م يجعل ة، ول ﴾ اآلي
ليھماالوكيلين؛ ألن الوكيلين ال إرادة لھما، وإنما يتصرفان بإ  .)5(رادة موكِّ

ليھما  .)5(موكِّ
أنھما حكمان  - 48

رآن وال في لسان  ة الق ا في لغ ل ال يسمى حكًم وكيلين؛ ألن الوكي وليسا ب
 .)6(الشرع، وال في العرف العام وال الخاص

 .)7(أن الَحَكَم من له والية الُحْكم واإللزام، وليس للوكيل شيء من ذلك - 49
زوجين، وكيف يصح أن - 50 ر ال يُوكل عن  أن هللا سبحانه خاطب بذلك غي

ذا ﴿ ة ھك دير اآلي ى تق ِوج إل ذا يُح ا، وھ رأة غيرھم ل والم ﴾   ڇ  ڇ ڇ ڇالرج
د : فمروھما أن يوكال وكيلين وم بُع وكيالً من أھله ووكيالً من أھلھا، ومعل

ة  ل ھي دال ه بوجه ب دل علي ا ال ت لفظ اآلية ومعناھا عن ھذا التقدير، وأنھ
 .)8(على خالفه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).5/191(زاد المعاد )   1(
  ).3/139(الكافي )   2(
  ).5/190(زاد المعاد )   3(
  .المصدر السابق)   4(
  .المصدر السابق)   5(
  ).5/190(زاد المعاد )   6(
  .المصدر السابق)   7(
  ).191، 5/190(زاد المعاد )   8(



  
  
 )111(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  :مذھب بحكم الرواية الراجحةمن قال من علماء ال: خامًسا

  :جمع من علماء المذھب أن الذي يتولى الصلح بين الزوجين حكمان ومنھم
دين  - 51 ون ال ع

 .ابن ھبيرة
ان من «: قال المرداوي ـ مبينًا ھذه الرواية ـ ا يري ان يفعالن م ا حكم أنھم

ه ر رضى الزوجي ره من غي ن ... جمع أو تفريق بعوض أو غي اره اب اخت
  .)1(»ھبيرة

دين شمس  - 52 ال
 .محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية

ك: والثاني«: قال ة، ومال ول أھل المدين د )2(أنھما حاكمان، وھذا ق ، وأحم
  .)3(»وھذا ھو الصحيح... في الرواية األخرى

  :من خالف من علماء المذھب في حكم الرواية الراجحة: سادًسا

زوجين ين ال لح ب ولى الص ذي يت ى أن ال ذھب عل اء الم ور علم يالن  جمھ وك
  :ومنھم. وليسا حكمين

دين  - 53 نصير ال
 .السامري

ا «: بيَّن ما للحكمين، ثم قال زوج إليھم وليس لھما أن يطلقا إال أن يجعل ال
  .)4(»لم يجبر... ذلك، وأي الزوجين امتنع عن التوكيل

دين  - 54 ن ال زي
 .المنجى التنوخي

يبعث وعدم إجبارھما ـ أي الزوجين ـ مشعر بأن الحاكم ليس له أن «: قال
ز  م يج ا فل ق لھم ه ح ذھب؛ ألن و صحيح الم اھما وھ ر رض ين بغي حكم

  .)5(»لغيرھما التصرف إال بالوكالة
دين  - 55 شمس ال

 :الزركشي
ال ة، وق يَّن الرواي اھما «: ب الن إال برض زوجين ال يرس يالن لل ا وك إنھم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
روع : روينظ). 21/482(اإلنصاف )   1( دع )8/415(الف ي )7/217(، المب ه ف ف علي م أق ، ول

  .اإلفصاح
  ).2/596(، الكافي في فقه أھل المدينة المالكي )2/876(، المعونة )2/87(التفريع : ينظر)   2(
  ).5/190(زاد المعاد )   3(
  ).2/168(المستوعب )   4(
  ).5/250(الممتع )   5(
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د  ھور عن و المش ذا ھ را، ھ م يجب ل ل ن التوكي ا م إن امتنع ا، ف وتوكيلھم
  .)1(»األصحاب

و - 56 ن  أب الحس
 :ابن اللحام

ال ى «: ق ان عل يالن ال حاكم ا وك ة، وھم ع أو فرق ين لجم ث حكم يبع
  .)2(»األشھر

دين  - 57 برھان ال
 :بن مفلح

  .)3(»فإن امتنعا من التوكيل لم يجبرا على المشھور«: قال
دين  - 58 الء ال ع

 :المرداوي
الصحيح من المذھب أن الحكمين وكيالن عن الزوجين ال يرسالن «: قال

  .)4(»ا وتوكيلھما، فإن امتنعا من التوكيل لم يجبرا عليهإال برضاھم
ن  - 59 ي ب عل

 :)5(البھاء البغدادي
ال ى «: ق اھما عل ر رض ا بغي ه أن يبعثھم يس ل اكم ل أن الح اھره ب وظ

  .)6(»المذھب؛ ألنه حق لھما فلم يجز لغيرھما التصرف إال بالوكالة
ن  - 60 د ب أحم

 :محمد الشويكي
م فإن تشاقا بعث حكمين وكيلين «: قال ا ل إن امتنع ا، ف برضاھما وتوكيلھم

 .)7(»يجبرا
  ٱٱٱ

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).5/352(شرح الزركشي )   1(
  ).125ص(يد العناية تجر)   2(
  ).7/217(المبدع )   3(
  ).480، 21/479(اإلنصاف )   4(
تح (ھو علي بن محمد بن عبد الحميد بن محمد البغدادي، ولد سنة اثنتي عشرة وثمانمائة، له )   5( ف

  .، توفي سنة تسعمائة)فتح الملك العزيز بشرح الوجيز(
  ).2/758(لوابلة ، السحب ا)7/365(، شذرات الذھب )104ص(الجوھر المنضد 

  ).5/470(فتح الملك العزيز )   6(
  ).3/1012(التوضيح )   7(
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  الثالثالمبحث 
  الخلع
  

  :وفيه تمھيد وثالثة مطالب
:األولالمطلب 
:الثانيالمطلب 

ب المطل
ث :الثال

 

 .خلع األب لزوجة ابنه الصغير
  الخلع فسخ أم طالق؟

  .الخلع بعوض
  
  

  

 



  
  
 )114(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  تمھيد

  :ـ تعريف الخلع لغة وشرًعا 1

 ة ع لغ ال :الخل وب، يق ع الث ن خل له م ا : أص ه خلًع ع امرأت خل
ا  ذل منھ ا بب ى طالقھ ه عل ا أرادت رأة بعلھ ة، وخالعت الم ومخالع

  .)1(له

 2(فراق الزوجة بِعوض بألفاظ مخصوصة: وشرًعا(.  
  :ـ حكمه 2

  ،ال تقامة الح ع اس روه م زوج، ومك رة ال وء عش اح لس ع مب الخل
  .)3(ومحرم إن عضلھا بمنع حق أو ضربھا لتختلع

  :ـ دليله 3

 دل على مشروعية الخلع ما يأتي:  
 الى ه تع رة[ ﴾...��   �  �  �ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ﴿: قول : البق

229.[ 

 وجه الداللة:  

  يم حق هللا في رأة أال تق دلت اآلية على جواز الخلع إذا خشيت الم
  .)4(النكاح بفداء منھا

  اس ن عب د هللا ب ا رواه عب ال {م رأة«: ق اءت ام ن ثاب )5(ج يس ب ن ق ت ب
ن وال : فقالت^ إلى النبي  )6(شماس يا رسول هللا، ما أنقم على ثابت في دي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).3/662(، الدر النقي )331ص(المطلع : وينظر). خلع(مادة ) 3/1205(الصحاح )   1(
  ).3/94(، غاية المنتھى )2/131(، منتھى اإلرادات )377ص(التنقيح المشبع )   2(
  ).3/94(، غاية المنتھى )3/441(ناع ، اإلق)3/1015(التوضيح : ينظر)   3(
ي : ينظر)   4( ن العرب رآن الب ام الق ير )1/219(أحك رآن )1/265(، زاد المس ام الق امع ألحك ، الج

)3/137.(  
ع : امرأة ثابت بن قيس ھي)   5( يس، وھو أول خل ن ق جميلة بنت أُبي بن سلول اختلعت من ثابت ب

  .في اإلسالم
  ).40، 8/39(، اإلصابة )4/1802(االستيعاب 

ًدا : ھو)   6( ر األنصاري الخزرجي، خطيب األنصار، شھد أح ن زھي ن شمَّاس ب ثابت بن قيس ب

  .>وما بعدھا، واستشھد في وقعة اليمامة في خالفة أبي بكر 
  ).1/275(، أسد الغابة )1/200(، اإلستيعاب )2/150(التاريخ الكبير 



  
  
 )115(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

ر اف الكف ي أخ ق، إال أن ول هللا )1(وال خل ال رس ه «: ^، فق ردين علي فت
 .)3(»نعم، فردت عليه وأمره ففارقھا: فقالت »)2(حديقته

 وجه الداللة:  

 وم ب رأة أال تق ع إذا خشيت الم حق هللا دل الحديث على جواز الخل
  .)4(في النكاح

  :ـ فائدته 4

  ا إال ه عليھ ة ل ه ال رجع ى وج زواج عل ن ال رأة م يص الم تخل
  .)5(برضاھا وعقد جديد

  
   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :ورد في معنى الكفر عدة معان)   1(

ى : ولالمعنى األ ه عل ا ل ا شدة كراھتھ ر يحملھ ا يقتضي الكف ع فيم ده أن أق أخاف إن أقمت عن
  .إظھار الكفر لينفسخ نكاحھا منه

أن المراد بالكفر كفران العشير، وھو تقصير المرأة في حق الزوج، وقد صّوب : المعنى الثاني
  ).29/91(ذخيرة العقبى . ھذا المعنى الشيخ محمد بن علي آدم

  .أخاف على نفسي في اإلسالم ما ينافي حكمه من النشوز وفرك وغيره: ثالمعنى الثال
اداة والشقاق والخصومة: أن في الكالم إضماًرا، أي: المعنى الرابع . أكره لوازم الكفر من المع

  ).29/91(، ذخيرة العقبى )3/710(، نيل األوطار )9/311(فتح الباري : ينظر
  .لمراد بالكفر كفران العشير، والعلم عند هللاولعل المعنى الثاني ھو الصواب، وأن ا

  ).3/311(، نيل األوطار )9/312(بستانه، وكان قد أصدقھا بستان نخل، فتح الباري : أي)   2(
  .الخلع وكيف الطالق فيه: ، كتاب الطالق، باب)5/2022(خرجه البخاري )   3(
  ).3/711(وطار ، نيل األ)9/312(، فتح الباري )9/195(شرح السنة : ينظر)   4(
  ).3/662(، الدر النقي )7/219(، المبدع )331ص(المطلع )   5(
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  المطلب األول
  خلع األب لزوجة ابنه الصغير

  :الروايات الواردة في المسألة: أوالً 

  :ورد عن اإلمام أحمد في المسألة روايتان
  .وجة ابنه الصغيرأن لألب خلع ز: ىالرواية األول
ى «: قال الشارح ا؟ عل ه الصغير أو طالقھ ع زوجة ابن وھل لألب خل

  .)1(»له ذلك: روايتين، إحداھما
  .ليس لألب خلع زوجة ابنه الصغير: الرواية الثانية
 .)2(»األب ليس له ذلك على رواية«: قال ابن المنجى

  :الرواية الراجحة في المذھب: ثانيًا

 ه ذھب أن ي الم راجح ف ه الصغير أو  ال ة ابن ع زوج ألب خل يس ل ل
  .طالقھا

 ون «: قال الحجاوي ه الصغير والمجن ع زوجة ابن وليس لألب خل
  .)3(»وال طالقھا

  :الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: ثالثًا

  ه ع زوجة ابن ـ أن لألب خل د شيخ اإلسالم ـ ـ عن ظاھر المذھب ـ
  .)4(الصغير

  :حة في المذھب عند شيخ اإلسالمأدلة الرواية الراج: رابًعا

 يُستََدُل للرواية الراجحة باآلتي:  
ة  - 61 أن والي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر )   1( رح الكبي ر). 22/18(الش ع : وينظ دع )5/256(الممت اف )7/222(، المب ، اإلنص

)22/18.(  
ع )   2( ر). 5/257(الممت دع : وينظ اف )7/223(المب ى )22/18(، اإلنص ي النھ ة أول ، معون

)9/322.(  
ي النھى )2/132(منتھى اإلرادات : وينظر). 3/442(ع اإلقنا)   3( ة أول ة )9/322(، معون ، غاي

  ).5/214(، كشاف القناع )3/59(، دقائق أولي النھى )3/95(المنتھى 
  ).22/18(، اإلنصاف )4/228(المستدرك على مجموع الفتاوى )   4(
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ا،  م يكن متھًم ه إذا ل األب يستفاد بھا تمليك البضع فجاز أن يملك بھا إزالت
 .)1(كالحاكم يملك الطالق على الصغير والمجنون باإلعسار

  ه ق علي ح أن يطل وض فيص غير بع ه الص زوج ابن ح أن ي أن األب يص
 .)2(بطريق األولى بعوض

 3(أن األب كامل الشفقة فال يخالع إال لمصلحة ولده(. 

  :من قال من علماء المذھب بحكم الرواية الراجحة: خامًسا

  ،ه الصغير ع زوجة ابن ذھب جمع من علماء المذھب أن لألب خل
  :ومنھم

د  - 62 أبو بكر عب
 .العزيز غالم الخالل

 4(»ى جواز ذلكوالعمل عندي عل: قال أبو بكر«: قال المرداوي(.  
 الشريف أبو جعفر. 

 5(»يملك األب أن يخالع زوجة ابنه الصغير«: قال(.  
 6(علي بن عمر بن عبدوس(. 

 7(»اختاره ابن عبدوس«: قال المرداوي(.  
 .)8(أبو المعالي أسعد بن المنجى

 9(»وله ذلك على األصح: قال في الخالصة«: قال المرداوي(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر)   1( ائل : ينظ ي )2/791(رؤوس المس ر)9/421(، المغن رح الكبي نح )22/18( ، الش ، الم

  ).2/614(الشافيات 
  ).7/222(، المبدع )5/256(الممتع )   2(
  ).7/223(، المبدع )5/256(الممتع )   3(
  ).22/18(اإلنصاف )   4(
  ).2/791(رؤوس المسائل )   5(
ـَمذھب(علي بن عمر بن أحمد بن عمار بن عبدوس الحراني، له : ھو)   6( ـُمذھب في ال وفي )ال ، ت

  .وخمسين وخمسمائةتوفي سنة تسع 
  ).4/183(، شذرات الذھب )2/242(، المقصد األرشد )2/90(ذيل طبقات الحنابلة 

  ).22/18(اإلنصاف )   7(
و)   8( ه : ھ وخي، ل ل التن ن المؤم ات ب ن برك ن المنجى ب عد ب ي شرح (و) الخالصة(أس ة ف النھاي

  .، توفي سنة ست وستمائة)الھداية
  ).5/18(، شذرات الذھب )4/81(ھج األحمد ، المن)3/98(ذيل طبقات الحنابلة 

  ).22/18(اإلنصاف )   9(



  
  
 )118(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  :ب في حكم الرواية الراجحةمن خالف من علماء المذھ: سادًسا

 خالف في حكم الرواية الراجحة جمع من علماء المذھب، ومنھم:  
دين  - 63 سراج ال

 .الدجيلي

 1(»وليس لألب خلع زوجة ابنه الصغير«: قال(.  
 .برھان الدين ابن مفلح

 2(»األشھر ال يملكه«: قال(.  
 :عالء الدين المرداوي

 3(»ليس له ذلك وھو المذھب«: قال(.  
 .حمد الشويكيأحمد بن م

 4(»خلع زوجة ابنه الصغير... وليس ألب«: قال(.  
 .تقي الدين ابن النجار

 ا ... وال ألب صغير أو مجنون أو سيدھما «: قال أن يخلعا أو يطلق
  .)5(»عنھما، أي عن الصغير والمجنون على األصح

 .)6(منصور بن يونس البھوتي

 7(»والمذھب ال يملك ذلك مطلقًا«: قال(.  
 .)8(لبان الدمشقيمحمد بن ب

 9(»وليس له خلع زوجة ابنه الصغير«: قال(.  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).362ص(الوجيز )   1(
  ).7/223(المبدع )   2(
  ).22/18(اإلنصاف )   3(
  ).3/1015(التوضيح )   4(
  ).9/322(معونة أولي النھى )   5(
اع عن م(ھو منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن البھوتي، له )   6( اعكشاف القن ) تن اإلقن

  .، توفي سنة إحدى وخمسين وألف)دقائق أولى النھى لشرح المنتھى(و) اإلقناع
  ).3/1556(، تسھيل السابلة )210ص(، النعت األكمل )4/426(خالصة األثر 

  ).2/614(المنح الشافيات )   7(
دي(و) أخصر المختصرات(محمد بن بدر الدين بن بلبان البعلي، له )   8( افي المبت وفي سنة )ك ، ت

  .ثالث وثمانين وألف
  ).3/1567(، تسھيل السابلة )2/902(، السحب الوابلة )231ص(النعت األكمل 

  ).226ص(أخصر المختصرات )   9(



  
  
 )119(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

   



  
  
 )120(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  الثانيالمطلب 
  ھل الخلع فسخ أم طالق؟

  :الروايات الواردة في المسألة: أوالً 

 ورد في المسألة روايتان:  

 أن الخلع فسخ ال ينقص به عدد الطالق بشرط أن  :الرواية األولى
  .لم ينو به طالقًايقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة، وإن 

 ن منصور ة إسحاق ب د في رواي ام أحم ين «: قال اإلم ة ب كل فرق
  .)1(»الرجل وامرأته فھي فرقة بغير طالق إال أن يلفظ بالطالق

 2(»الخلع فراق وليس بطالق«: وقال(.  

 أن الخلع طالق بائن: الرواية الثانية.  

 رىالخلع فسخ في إحدى الروايتين، والرواية األخ«: قال الخرقي :
  .)3(»أنه تطليقة بائنة

  :الرواية الراجحة في المذھب: ثانيًا

  ،الق دد الط ه ع نقص ب خ ال ي ع فس ذھب أن الخل ي الم راجح ف ال
ه  وي ب اداة، وأن ال ين ع أو الفسخ أو المف ظ الخل ع بلف بشرط أن يق

  .طالقًا

 ع أو فسخ أو «: قال المرداوي ع بلفظ خل ة إال أن يق وھو طلقة بائن
و اداة وال ين دد مف ه ع نقص ب ًخا ال ي ون فس ا فيك ه طالقً ي ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).4/1815(مسائل اإلمام أحمد رواية إسحاق بن منصور )   1(
ة). 4/1974(مسائل اإلمام أحمد رواية إسحاق بن منصور )   2( ام: وينظر في الرواي ائل اإلم  مس

ي داود  ة أب د رواي رب )247ص(أحم ة ح د رواي ام أحم ائل اإلم روايتين )236ص(، مس ، ال
اد )2/136( ي )313، 312ص(، اإلرش ر الخرق رح مختص ع ش ة )3/954(، المقن ، الھداي
  ).22/29(، اإلنصاف )5/360(، شرح الزركشي )10/274(، المغني )1/272(

اد )2/136(لروايتين ا: وينظر في الرواية). 102ص(مختصر الخرقي )   3( ، )312ص(، اإلرش
ة )312ص( ي )1/272(، الھداي ر )10/274(، المغن رح الكبي رح )22/30(، الش ، ش

  ).22/31(، اإلنصاف )7/227(، المبدع )5/360(الزركشي 



  
  
 )121(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .)1(»الطالق
  :الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: ثالثًا

  ظاھر مذھب اإلمام أحمد ـ عند شيخ اإلسالم ـ أن الخلع فرقة بائنة
  .وفسخ للنكاح، وليس من الطالق الثالث

 ة وفسخ «: قال ة بائن ه فرق د وأصحابه أن ام أحم ظاھر مذھب اإلم
  .)2(»للنكاح وليس من الطالق الثالث

  :أدلة الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: رابًعا

  يس بطالق ـ ع فسخ ول ة الراجحة ـ وھي أن الخل تََدُل للرواي يُس
  :باآلتي

قول هللا  - 64
ہ  ہہ   ہ  ھ  ه  ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ       ۆ  ﴿: تعالى

  �  �  �  ��   �  �  �ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ۆ  ۈ  ۈ  ٷ   ۋۋ  ۅ  ۅ 
  �  �ی  ی  ي  ي       �  �  �  �   �  �  �   �  �  ��  �
 ].230، 229: البقرة[﴾   ��  �   �  �

 وجه الداللة:  

  ع ان الخل و ك أن هللا تعالى ذكر تطليقتين والخلع وتطليقة بعدھا، فل
  .)3(طالقًا لكان أربًعا

م « {عباس  ما أُثر عن عبد هللا بن ين ث ا طلقت ا زوجھ رأة طلقھ أنه ُسئل عن ام
ذكر هللا عز وجل الطالق في أول : اختلعت منه أيتزوجھا؟ قال ابن عباس

 .)4(»اآلية وآخرھا والخلع بين ذلك فليس الخلع بطالق، ينكحھا

 وجه الداللة:  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بع )   1( يح المش ر)378ص(التنق اع : ، وينظ ى اإلرادات )3/444(اإلقن ة )2/132(، منتھ ، غاي

  ).5/295(، مطالب أولي النھى )3/60(ھى ، دقائق أولي الن)3/95(المنتھى 
  ).32/289(مجموع الفتاوى )   2(
ر )10/275(المغني )   3( ع )2/704(، الواضح )31، 22/30(، الشرح الكبي ، )5/260(، الممت

  ).5/324(معونة أولي النھى 
ن منصور )   4( اب)1/340(سنن سعيد ب اب الطالق، ب ي : ، كت ن أب ع، مصنف اب ماجاء في الخل

، )7/316(، كتاب الطالق، من كان ال يرى الخلع طالقًا، السنن الكبرى للبيھقي )4/86(بة شي
  .الخلع ھل ھو فسخ أو طالق: كتاب الخلع والطالق، باب



  
  
 )122(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  نفى أن يكون الخلع طالقًا {أن ابن عباس.  
 .)1(ق ونيته فكانت فسًخا كسائر الفسوخأن الخلع فرقة خلت عن صريح الطال

ًخا  ان فس ة بحال، فك ه رجع ان وال يثبت ب ة ال يختص بزم وع فرق أن الخلع ن
 .)2(كالرضاع

  :من قال من علماء المذھب بحكم الرواية الراجحة: خامًسا

 جمھور علماء المذھب على أن الخلع فسخ وليس بطالق، ومنھم:  
و  - 65 القاضي أب

 .يعلى

 ه رواية أن ا  .)3(»وھي الصحيحة«: لخلع فسخ، وقالوجَّ
أبو المواھب  - 66

 .العكبري

 4(»الخلع فسخ وليس بطالق«: قال(.  
 .شمس الدين الزركشي

 ال ة وق ر الرواي ة «: ذك ار عام ذھب واختي ي الم ھورة ف ھي المش
 .)5(»األصحاب متقدمھم ومتأخرھم

 .سراج الدين الدجيلي

 و طالقً«: قال م ين ع أو الفسخ ول ع بلفظ الخل ًخا ال إن وق ان فس ا ك
  .)6(»ينقص عدًدا

 :عالء الدين المرداوي

 ال دد «: ق ه ع نقص ب خ ال ي ع فس ذھب أن الخل ن الم حيح م الص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي )   1( ح )10/275(المغن ع )2/704(، الواض ي )5/260(، الممت رح الزركش ، )5/360(، ش

  ).7/227(المبدع 
ع شرح الخرقي )2/876(مسائل للشريف ، رؤوس ال)2/136(الروايتين )   2( ، )3/954(، المقن

  ).4/155(رؤوس المسائل للعكبري 
  ).2/136(الروايتين )   3(
  ).4/155(رؤوس المسائل )   4(
  ).5/360(شرح الزركشي )   5(
  ).360ص(الوجيز )   6(



  
  
 )123(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .)1(»الطالق
 .أحمد الشويكي

 اداة وال «: قال ع أو فسخ أو مف ع بلفظ خل وھو طلقة بائنة إال أن يق
  .)2(»ينوي به طالقًا فيكون فسًخا ال ينقص به عدد الطالق

 .نس البھوتيمنصور بن يو

 ال ائن«: ق الق ب ع ط خ أو ... الخل ع أو الفس ظ الخل ع بلف إال أن يق
دد  ه ع نقص ب ًخا ال ي ون فس ا فيك ه طالقً وي ب اداة وال ين المف

  .)3(»الطالق
 .بدر الدين بن بلبان

 4(»وھو بلفظ خلع أو فسخ أو مفاداة فسخ«: قال(.  
   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).22/29(اإلنصاف )   1(
  
  ).3/1016(التوضيح )   2(
  ).5/216(كشاف القناع )   3(
  ).226ص(أخصر المختصرات )   4(



  
  
 )124(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  الثالثالمطلب 
  الخلع بِعوض

 الكالم في المسألة باآلتي:  
  :الروايات الواردة في المسألة: أوالً 

  :ورد عن اإلمام أحمد في المسألة روايتان
  .الخلع ال يصح إال بعوضأن : ىالرواية األول

د ا«: نقل مھنا بن يحيى عن أحم ال لھ ه إذا ق خلعت : اخلعي نفسك، فقالت: أن
  .)1(»نفسي لم يكن خلًعا إال على شيء

  .ِعوضأن الخلع يصح بال  :الرواية الثانية
  .)2(الخلع على غير شيء تفتدي به نفسھا: سمعت أبي يقول: قال عبد هللا

  :الرواية الراجحة في المذھب: ثانيًا

 الراجح في المذھب أن الخلع ال يصح إال بِعوض.  

 3(»وال يصح إال بِعوض«: قال ابن النجار(.  
  :الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: ثالثًا

  عند شيخ اإلسالم ـ أن الخلع ال يصح إال بعوضظاھر المذھب ـ.  

 وأحمد  )4(مذھب الشافعي... وال يملك إبانتھا إال بعوض ھذا«: قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، )2/139(الروايتين : وينظر في الرواية). 2/656(مسائل اإلمام أحمد رواية مھنا بن يحيى )   1(

امع الصغير  ريف )239ص(الج ائل للش ري )2/787(، رؤوس المس ائل للعكب ، رؤوس المس
ة )4/157( توعب )1/272(، الھداي ي )2/171(، المس رر)10/288(، المغن  ، المح
  ).5/363(، شرح الزركشي )8/423(، الفروع )584ص(، الحاوي الصغير )2/45(

د هللا )   2( ه عب ة ابن د رواي ام أحم ائل اإلم ة). 361ص(مس ي الرواي ر ف غير : وينظ امع الص الج
ريف )239ص( ائل للش ري )2/787(، رؤوس المس ائل للعكب ، )4/158(، رؤوس المس

ة  توعب )1/272(الھداي ي ، ال)2/171(، المس رر )10/287(مغن اوي )2/45(، المح ، الح
روع )5/363(، شرح الزركشي )584ص(الصغير  ى الف دس عل ن قن ، )8/422(، حاشية اب

  ).22/43(اإلنصاف 
ي النھى )3/445(اإلقناع : وينظر). 2/133(منتھى اإلرادات )   3( ة أول ة )9/328(، معون ، غاي

  ).5/218(القناع ، كشاف )3/61(، دقائق أولي النھى )3/96(المنتھى 
ر : ينظر)   4( اوي الكبي ذب )10/14(الح افعي )2/92(، المھ ه الش ي الفق وجيز ف ، )311ص(، ال

  ).5/693(روضة الطالبين 



  
  
 )125(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .)1(»في ظاھر مذھبه وعليه جمھور أصحابه
  :أدلة الرواية الراجحة: رابًعا

 يُستََدُل للرواية الراجحة باآلتي:  
الى - 67 ه تع : قول

 ].229: البقرة[اآلية  ﴾..  ��   �  �  �ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ﴿

 وجه الداللة:  

  ا أن الخلع الوارد في اآلية قد جاء بعوض، واألصل عدم جواز م
  .)2(عداه

 .)3(أن العوض ركن في الخلع فال يصح تركه كالثمن في المبيع
ا  رأة بخالف م أن الخلع إن كان فسًخا فالزوج ال يملك الفسخ إال لعيب في الم

ه العوض والمعوض، إذا دخله العوض فإنه يص ير معاوضة فال يجتمع ل
د  ة الب ة والكناي ا ھو كناي وإن كان طالقًا فليس صريًحا في الطالق، وإنم

  .)4(فيھا من النية، وھو والحال ھذه بدل العوض ولم يوجد واحد منھما

  :من قال من علماء المذھب بحكم الرواية الراجحة: خامًسا

 إال بعوض، ومنھم جمھور علماء المذھب أن الخلع ال يصح:  
أبو الخطاب  - 68

 .الكلوذاني

 5(»وال يصح الخلع إال بعوض في أصح الروايتين«: قال(.  
 .نصير الدين السامري

 6(»وال يصح الخلع إال بعوض في أصح الروايتين«: قال(.  
 .موفق الدين ابن قدامة

 7(»وال يصح الخلع إال بعوض في أصح الروايتين«: قال(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).32/304(مجموع الفتاوى )   1(
  ).12/476(الشرح الممتع : وينظر). 5/363(شرح الزركشي )   2(
  ).5/218(، كشاف القناع )7/229(المبدع )   3(
ي )2/787(رؤوس المسائل للشريف : ينظر )  4( ، شرح )2/706(، الواضح )10/288(، المغن

  ).364، 5/363(الرزكشي 
  ).1/272(الھداية )   5(
  ).2/171(المستوعب )   6(
  ).22/42(المقنع )   7(



  
  
 )126(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 .محيي الدين ابن الجوزي

 1(»وال يصح إال بعوض في أصح الروايتين«: قال(.  
 .سراج الدين الدجيلي

 2(»لم يصح... وإن خالعھا بغير عوض«: قال(.  
 .أبو الحسن ابن اللحام

 3(»وال يصح إال بعوض على األصح«: قال(.  
 .أحمد بن محمد الشويكي

 4(»وال يصح بغير عوض«: قال(.  
 .تقي الدين ابن النجار

 5(»خلع إال بعوض على األصحوال يصح ال«: قال(.  
  :من خالف من علماء المذھب في حكم الرواية الراجحة: سادًسا

  ،ع يصح بال عوض ى أن الخل اء المذھب إل ذھب بعض من علم
  :ومنھم

م  - 69 و القاس أب
 .الخرقي

 6(»العھا على غير عوض كان خلًعا وال شيء لهولو خ«: قال(.  
 .أبو الوفاء ابن عقيل

 7(»غير عوض كان خلًعا وال شيء له وإن خالعھا على«: قال(.  
  ٱٱٱ

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).137ص(المذھب األحمد )   1(
  ).360ص(الوجيز )   2(
  ).126ص(تجريد العناية )   3(
  ).3/1017(التوضيح )   4(
  ).9/328(معونة أولي النھى )   5(
  ).102ص(مختصر الخرقي )   6(
  ).250ص(التذكرة )   7(



  
  
 )127(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  
  
  

  الرابعالمبحث 
  الطالق
  

  :وفيه تمھيد وأربعة مطالب
ب األول  :المطل
اني ب الث  :المطل
ث ب الثال  :المطل
ع ب الراب  :المطل

  

ف اح المختل ي النك الق ف الط
  .فيه

  .الطالق البدعي
  .االستثناء في الطالق

  .تعليق الطالق بالشروط
  
  

  

 



  
  
 )128(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  تمھيد

  :تعريف الطالق لغة وشرًعاـ  1

 1(التخلية واإلرسال :الطالق لغة(.  

 2(حل قيد النكاح أو بعضه: وشرًعا(.  

  :ـ حكمه 2
ق  ه لسوء خل ا للحاجة إلي يختلف حكم الطالق باختالف األحوال، فيكون مباًح

  .المرأة أو سوء عشرتھا
  .ويكون مكروھًا لغير الحاجة واستقامة الحال بين الزوجين

  .نًا لتضرر المرأة بالنكاح كما في حال الشقاق أو كراھتھا للزوجويكون مسنو
رك الصالة أو  ا كمن تت تقيمة في دينھ ر مس رأة غي ويكون واجبًا إذا كانت الم

  .كانت غير نزيھة في عرضھا
ا  ا ثالثً ويكون محرًما كطالقھا في الحيض، أو في طھر جامعھا فيه، أو طالقھ

  .)3(دفعة واحدة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ادة ) 10/226(، لسان العرب )16/260(تھذيب اللغة )   1( ق(م ع : وينظر). طل ، )333ص(المطل

  ).3/671(الدر النقي 
  ).3/105(، غاية المنتھى )381ص(، التنقيح )22/129(المقنع )   2(
، )3/105(، غاية المنتھى )3/457(، اإلقناع )513ص(، غاية المطلب )9/7(الفروع : ينظر   )3(

  ).2/305(، الملخص الفقھي )2/208(، منار السبيل )3/105(



  
  
 )129(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  :ـ مشروعيته 3
  :ل على مشروعية الطالق ما يأتيد
 229: البقرة[﴾ ...  ھے ھ ه ھ ہ  ہہ ہ﴿: قوله تعالى.[ 

 وجه الداللة:   

 1(دلت اآلية على بيان الطالق المشروع(.  

  ر ن عم د هللا ب ا رواه عب د  {م ى عھ ائض عل ي ح ه وھ ق امرأت ه طل أن

ول هللا  اب ^رس ن الخط ر ب أل عم ول هللا  >، فس ال ^ رس ك فق ن ذل ع
ول هللا م «: ^ رس م تحيض ث ر ث ى تطھ كھا حت م ليمس ا ث ره فليراجعھ م

دة  ك الع ل أن يمس، فتل د وإن شاء طلق قب تطھر، ثم إن شاء أمسك بع
 .)2(»التي أمر هللا أن تُطلَّق لھا النساء

 وجه الداللة:  

 3(دل الحديث على مشروعية الطالق في الجملة(.  
 4(إجماع العلماء على مشروعية الطالق(.  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).1/215(، أحكام القرآن البن العربي )1/170(أحكام القرآن للكيا الھراسي )   1(
  .، كتاب الطالق)5/2011(خرجه البخاري )   2(
  ).5/429(، كشف اللثام )9/263(، فتح الباري )4/226(المفھم : ينظر)   3(
: وينظر). 2/31(، اإلقناع في مسائل اإلجماع البن القطان )259ص(اإلجماع البن عبد البر )   4(

  ).2/716(، الواضح )22/129(الشرح الكبير 



  
  
 )130(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  األولالمطلب 
  الطالق في النكاح المختلف فيه

اح  ة فاسق، أو نك النكاح المختلف فيه كالنكاح بال ولي، أو بال شھود، أو بوالي
  .)1(األخت في عدة أختھا، وما أشبه ذلك

  ھل الطالق في ھذا النكاح يقع أو ال يقع؟
  :الكالم في المسألة باآلتي

  :الروايات الواردة في المسألة: أوالً 

  :مام أحمد في المسألة روايتانورد عن اإل
  .أن الطالق في النكاح المختلف فيه يقع: ىالرواية األول
  .)2(»نص عليه... مختلف فيه... ويقع في كل نكاح«: قال المجد

ة ة الثاني د  :الرواي ع إن اعتق ه يق ف في اح المختل ي النك الق ف أن الط
  .صحته، وإن لم يعتقد صحته ال يقع

  .)3(»ع إن اعتقد صحتهيق: وعنه«: قال ابن مفلح
  :الرواية الراجحة في المذھب: ثانيًا

  .الراجح في المذھب أن الطالق في النكاح المختلف فيه يقع
  .)4(»ويقع الطالق في نكاح مختلف فيه نًصا«: قال المرداوي

  :الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: ثالثًا
الم أن الط يخ اإلس د ش ذھب عن ي الم ھور ف اح المش ي النك ع ف الق يق

  .المختلف فيه
ال ذھب«: ق اح... م ي النك ع ف الق يق ھور أن الط ي المش د ف ... أحم

  .)5(»المختلف فيه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).3/108(، غاية المنتھى )3/461(، اإلقناع )2/182(المستوعب )   1(
ة الصغرى : وينظر). 2/50(رر المح)   2( روع )2/178(الرعاي دع )9/16(، الف ، )7/257(، المب

  ).9/360(، معونة أولي النھى )381ص(، التنقيح المشبع )22/158(اإلنصاف 
روع )   3( ر). 9/16(الف دع : وينظ اف )7/257(المب ى )22/158(، اإلنص ي النھ ة أول ، معون

)9/361.(  
بع )   4( يح المش ر ).381ص(التنق اع : وينظ ى اإلرادات )3/461(اإلقن ة )2/140(، منتھ ، معون

ى  ي النھ ى )9/360(أول ة المنتھ ى )3/108(، غاي ي النھ ائق أول اع )3/76(، دق اف القن ، كش
)5/237.(  

  ).32/97(مجموع الفتاوى )   5(



  
  
 )131(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  :أدلة الرواية الراجحة: رابًعا
  :يُستََدل للرواية الراجحة باآلتي

الق  - 70 أن الط
د،  د الفاس ي العق د ف از أن ينعق ب، فج ى التغلي ي عل ك بُن ة مل إزال

ي الكت ذ ف العتق ينف ة ك ي الكتاب ذ ف ا ينف األداء كم دة ب ة الفاس اب
 .)1(الصحيحة

اح  - 71 أن النك
دة والمھر أشبه  د يسقط الحد ويثبت النسب والع المختلف فيه عق

 .)2(النكاح الصحيح
  :من قال من علماء المذھب بحكم الرواية الراجحة: خامًسا

ع،  ه يق ف في اح المختل ي النك الق ف ذھب أن الط اء الم ور علم جمھ
  :ومنھم

ي الق - 72 اض
 .أبو يعلى

 3(»المختلف في صحته... ويقع الطالق في النكاح«: قال(.  
 أبو المواھب الحسين العكبري. 

 4(»المختلف في صحته... يقع الطالق في النكاح«: قال(.  
 نصير الدين السامري. 

 ال ة «: ق اح بوالي ي صحته كالنك ف ف اح مختل ي نك ق ف ن طل وم
  .)5(»طالقه وما أشبه ذلك فإنه يقع... فاسق أو بال ولي

 محيي الدين يوسف ابن الجوزي. 

 6(»يقع الطالق في األنكحة المختلف فيھا«: قال(.  
 سراج الدين الدجيلي. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ري )   1( ائل للعكب ر )4/209(رؤوس المس رح الكبي دع )159، 22/158(، الش ، )7/257(، المب

  ).361، 9/360(ة أولي النھى معون
  ).7/256(، المبدع )22/159(الشرح الكبير )   2(
  ).246ص(الجامع الصغير )   3(
  ).4/208(رؤوس المسائل )   4(
  ).2/182(المستوعب )   5(
  ).139ص(المذھب األحمد )   6(



  
  
 )132(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 1(»يقع الطالق في نكاح مختلف فيه«: قال(.  
 شمس الدين ابن مفلح. 

 2(»يقع بائنًا في نكاح مختلف فيه«: قال(.  
 عالء الدين المرداوي. 

 3(»وھو المذھب... مختلف فيهيقع الطالق في النكاح ال«: قال(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).364ص(الوجيز )   1(
  ).9/16(الفروع )   2(
  ).22/158(اإلنصاف )   3(



  
  
 )133(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  :من خالف من علماء المذھب في حكم الرواية الراجحة: سادًسا
  :خالف في حكم الرواية الراجحة جمع من علماء المذھب، ومنھم

و  - 73 أب
 .الخطاب الكلوذاني

 ال ي صحته«: ق ا ف ا مختلفً زوج تزويًج ع ... إن ت ه يق ق فإن م طل ث
د وحمله أصحابنا على ... طالقه نص عليه أن طالقه يقع وإن اعتق

د صحة  ن اعتق ى م ول عل ه محم دي أن كالم اح، وعن اد النك فس
ه  اح باطل فطالق النكاح إما باجتھاد أو بتقليد، فأما إن اعتقد أنه نك

  .)1(»ال يقع
 أبو الفرج ابن الجوزي. 

 ة : وعنه«: قال ابن مفلح اره صاحب الھداي د صحته اخت ع إن اعتق يق
  .)2(»والمذھب

 بن تيميةفخر الدين ا. 

 ام «: قال المرداوي ال يقع حتى يعتقد صحته، وھو رواية عن اإلم
  .)3(»اختاره صاحب التلخيص... أحمد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).2/3(اية الھد)   1(
  .، والـُمْذِھب في المذھَب ألبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي)9/16(الفروع )   2(

ان  ات األعي اظ )3/140(وفي ذكرة الحف ة )4/1342(، ت ات الحنابل ى طبق ذيل عل ، 2/458(، ال
493.(  

  ).22/158(اإلنصاف )   3(
ة: والتلخيص ن تيمي د ب ه لفخر الدين محمد بن الخضر بن محم ة(و) الترغيب(، ل وفي )البلغ ، ت

  .سنة ثنتين وعشرين وستمائة
بالء  الم الن ير أع ة )22/288(س ات الحنابل ى طبق ذيل عل د )3/321(، ال د األرش ، المقص

)2/406.(  



  
  
 )134(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 

 

ألة  :ىاألول المس
ة ألة الثاني  :المس

  
  
  

  .حكم الطالق في الطھر ثالًثا
ا أم  ع ثالًث ا يق الق ثالًث ل الط ھ

  واحدة؟
  
  

  الثانيالمطلب 
  الطالق البدعي

  
 :وفيه تمھيد ومسألتان



  
  
 )135(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  تمھيد

  .الطالق إما أن يكون طالقًا سنيًا أو يكون طالقًا بدعيًا

ة واحدة في  ا طلق ه الشارع، وھو أن يطلقھ والطالق السني ھو ما أذن في
  .)1(ركھا حتى تنقضي عدتھاطھر لم يجامعھا فيه، ويت

الى ، أي طاھرات من ]1: الطالق[ ﴾...  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ﴿: قال تع
  .)2(غير جماع

مره فليراجعھا ثم ليمسكھا حتى «: وحديث عبد هللا بن عمر المتقدم، وفيه
ل أن  تطھر ثم تحيض ثم تطھر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قب

  .)3(» أن تطلق لھا النساءيمس، فتلك العدة التي أمر هللا

ا بلفظ  ا ثالثً وأما الطالق البدعي فھو ما نھى عنه الشارع، وھو أن يطلقھ
ا وھي حائض أو  واحد، أو يكرر لفظ الطالق في مجلس واحد، أو يطلقھ

  .)4(نفساء، أو يطلقھا في طھر جامعھا فيه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر)   1( ر : ينظ رح الكبي ع )22/169(الش دع )5/287(، الممت يح )260، 7/259(، المب ، التوض

)3/1028.(  
ان : ينظر)   2( رآن للجصاص  ،)14/129(جامع البي ام الق رآن العظيم )3/452(أحك ، تفسير الق

)4/399(  
  ).151ص(تقدم تخريجه )   3(
ر)   4( رر : ينظ غير )2/51(المح اوي الص اع )592، 591ص(، الح ة )3/463(، اإلقن ، غاي

  ).3/109(المنتھى 



  
  
 )136(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  المسألة األولى
  حكم الطالق في الطھر ثالًثا

ا أن  ا، أو أنت طالق طالق الطالق ثالثً ه أنت طالق ثالثً ول الرجل المرأت يق
  .طالق، ونحو ذلك

  ھل ھذا الطالق طالق سني مباح، أم طالق بدعي محرم؟
  :الكالم في المسألة باآلتي

  :الروايات الواردة في المسألة: أوالً 

  :ورد عن اإلمام أحمد في المسألة ثالث روايات

ى ة األول ا ب :الرواي الق ثالثً ر أن الط ي الطھ ات ف دة أو بكلم ة واح كلم
  .الواحد طالق بدعي محرم

ال: قال ابن ھانئ د هللا عن الطالق، طالق السنة؟ فق ق : سألت أبا عب تطل
ا بلفظ : قلت... تطليقة من غير جماع ثم يدعھا حتى تحيض ق ثالثً إن طل ف

  .)1(ال: واحد، يكون طالق سنة؟ قال

لمة أو كلمات في طھر واحد بك الطالق الثالث«: وقال الشريف أبو جعفر
  .)2(»بدعة

ة ة الثاني ر : الرواي ي الطھ ات ف دة أو بكلم ة واح ا بكلم الق ثالثً أن الط
  .الواحد ال يحرم ولكنه خالف األولى

ة واحدة للطاھر «: قال الشريف محمد بن أبي موسى وطالق الثالث بكلم
  .)3(»غير المجامعة طالق السنة في إحدى الروايتين

ار  :ثةالرواية الثال ق في األطھ أن الجمع في الطھر الواحد بدعة والتفري
  .سنة

د ال المج ار «: ق ي األطھ ق ف ة، والتفري ر بدع ي الطھ ع ف ه الجم وعن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).1/223(مسائل اإلمام أحمد )   1(
ةوينظر في ). 2/799(رؤوس المسائل )   2( روايتين : الرواي ة )146، 2/145(ال ، 2/4(، الھداي

ر )2/51(، المحرر )10/331(، المغني )5 ، )2/718(، الواضح )22/180(، الشرح الكبي
  ).22/179(، اإلنصاف )7/262(، المبدع )5/373(شرح الزركشي 

اد )   3( ة). 288ص(اإلرش ي الرواي ر ف ريف : وينظ ائل للش روايتين )2/800(رؤوس المس ، ال
ري )2/145( ائل للعكب ي )4/178(، رؤوس المس رر )10/330(، المغن ، )2/51(، المح

  ).22/180(، اإلنصاف )5/373(، شرح الزركشي )9/19(، الفروع )2/718(الواضح 



  
  
 )137(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .)1(»سنة
  :الرواية الراجحة في المذھب: ثانيًا

ة واحدة أو بكلمات في الطھر  ا بكلم الراجح في المذھب أن الطالق ثالثً
  .الواحد طالقًا محرًما

ه  طلقھاوإن «: اويقال الحج م يصبھا في ثالثًا بكلمة أو كلمات في طھر ل
  .)2(»أو في أطھار قبل رجعة حرم

  :الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: ثالثًا

ي  ات ف ة أو بكلم ا بكلم يخ اإلسالم أن الطالق ثالثً د ش ذھب عن ظاھر الم
  .الطھر الواحد طالقًا محرًما

ا وإن طلقھا ثالثًا بك«: قال ل أن يراجعھ ة أو بكلمات في طھر واحد قب لم
ا ول أنت طالق ثالثً أو أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ... مثل أن يق

لف  ن الس اء م ور العلم د جمھ رام عن ذا ح الم، فھ ن الك ك م و ذل ونح
ف ك)3(والخل ذھب مال و م ة)4(، وھ ي حنيف اھر )5(، وأب ي ظ د ف ، وأحم
  .)6(»مذھبه

  :جحة في المذھب عند شيخ اإلسالمأدلة الرواية الرا: رابًعا

  :يُستََدل للرواية الراجحة باآلتي
ول هللا  - 74 ق

الى الى ﴾  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ﴿: تع ه تع ى قول ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  ﴿: إل
 ].1: الطالق[ ﴾   چ  ڇ
 2: الطالق[ ﴾   ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں﴿: قوله تعالى بعد ذلك.[ 
 الى : الطالق[ ﴾              �  �  �  �  �  �    �  �﴿: وقوله تع

4.[ 

  :وجه الداللة من اآليات المتقدمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روع )2/179(الرعاية الصغرى : وينظر في الرواية). 2/51(المحرر )   1( ، شرح )9/19(، الف
  ).22/181(، اإلنصاف )7/262(، المبدع )515ص(، غاية المطلب )5/377(الزركشي 

ي النھى )2/141(منتھى اإلرادات : وينظر). 3/464(اإلقناع )   2( ة أول ل )9/369(، معون ، دلي
  ).241، 5/240(، كشاف القناع )3/79(، دقائق أولي النھى )433ص(الطالب 

  ).7/22(، حلية العلماء )5/184(اإلشراف على مذاھب العلماء : ينظر)   3(
  ).2/57(، الفواكه الدواني )5/301(، مواھب الجليل )2/73(التفريع : ينظر)   4(
  ).3/468(، فتح القدير )3/37(، اللباب )1/227(الھداية : ينظر)   5(
  ).33/72(مجموع الفتاوى )   6(



  
  
 )138(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

ه  أن من طلق ثالثًا بكلمة أو بكلمات لم يبق له أمر يحدث، وال يجعل هللا ل
  .)1(مخرًجا، وال من أمره يسًرا

 د ن لبي ود ب ا رواه محم ال )2(م ول هللا «: ق ر رس ق ^ أخب ل طل ن رج ع
الامرأته ثالث تطليقات جميًعا فقام غ ا «: ضبانًا ثم ق اب هللا وأن أيُلعب بكت

 .)3(»يا رسول هللا، أال أقتله: حتى قام رجل وقال »بين أظھركم

  :وجه الداللة

ذا ^ أن النبي  اب هللا، وھ ه لعب بكت ر أن ا وأخب ق ثالثً غضب على من طل
  .)4(يدل على التحريم

  م أ {ما رواه عبد هللا بن عمر راد أن أنه طلق امرأته تطليقة وھي حائض ث
غ ذلك رسول هللا  رئين، فبل د الق ين أخراوين عن ال^يتبعھا بتطليقت ا «: ، فق ي

تقبل  نة أن تس نة، والس أت الس د أخط ك ق رك هللا، إن ذا أم ا ھك ر م ن عم اب
ال^ فأمرني رسول هللا : قال »الطھر فتطلق لكل قرء م ق ا، ث إذا «: فراجعتھ

ا رسول هللا: فقلت »ھي طھرت فطلق عند ذلك أو أمسك و أني ي ، أرأيت ل
ال ا؟ ق ين منك وتكون «: طلقتھا ثالثًا أكان يحل لي أن أراجعھ ال، كانت تب

 .)5(»معصية

  :وجه الداللة

  .أنكر على ابن عمر تطليقه ثالثًا^ أن النبي 
 ن الحارث ك ب ال )6(ما رواه مال ال«: ق اس فق ن عب ى اب أن : جاء رجل إل

ا ه ثالثً ق امرأت ه طل ال ،عم ك عصى هللا: فق ه إن عم ل ل م يجع ه فل  فأندم
 .)7(»مخرًجا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي )   1( ر )10/332(المغن رح الكبي ح )22/182(، الش ي )2/718(، الواض رح الزركش ، ش

  ).7/262(ع ، المبد)5/374(
  .محمود بن لبيد بن رافع األشھلي األنصاري، له صحبة، توفي سنة ست وتسعين: ھو)   2(

  ).3/1378(، االستيعاب )7/280(، التاريخ الكبير )5/77(الطبقات الكبرى البن سعد 
  .الثالث المجموعة وما فيه من التغليظ: ، كتاب الطالق، باب)6/454(النسائي )   3(
  ).28/271(خيرة العقبى ذ: ينظر)   4(
دارقطني )   5( نن ال ي )4/31(س رى للبيھق نن الكب الق، الس اب الط ع )7/330(، كت اب الخل ، كت

  .االختيار للزوج أن ال يطلق إال واحدة: والطالق، باب
  .مالك بن الحارث السلمي، تابعي ثقة، توفي سنة أربع وتسعين: ھو)   6(

  ).10/11(، تھذيب التھذيب )3/100(، الكاشف )7/184(التاريخ الكبير 
، كتاب الطالق، باب التعدي بالطالق، مصنف ابن أبي شيبة )1/262(سنن سعيد بن منصور )   7(

، كتاب الطالق، من كره أن يطلق الرجل امرأته ثالثًا، البيھقي في السنن الكبرى )4/11(شيبة 
= 



  
  
 )139(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  :وجه الداللة

ه عاص  ين أن ا، وب ه ثالثً ق امرأت أن ابن عباس أنكر على عم الرجل تطلي
  . تعالى

  أن الطالق ثالثًا تحريم للبضع بقول الزوج من غير حاجة فحرم كالظھار بل
فعه ھو أولى؛ ألن الظھار يرتفع تحريمه بالتكفير، وھذا ال سبيل للزوج إلى ر

 .)1(بحال
  وم ي عم دخل ف ة في ر حاج ن غي ه م ل وامرأت ى الرج رًرا عل ه ض أن في

 .)2(النھي
  ل ة ال تزي ا أو بحيل ا حراًم أن الطالق ثالثًا ربما كان وسيلة إلى عوده إليھ

التحريم من  ى ب ان أول دنيا واآلخرة، فك دم وخسارة ال التحريم، ووقوع الن
ا يسيرة، أو الطالق الطالق في الحيض الذي ضرره بقاؤھا في الع دة أياًم

إن ضرر  ل، ف دم بظھور الحم ال الن في طھر مسھا فيه الذي ضرره احتم
 .)3(جمع الثالث يتضاعف على ذلك أضعافًا كثيرة

ا يخ : خامًس د ش ة عن ة الراجح م الرواي ذھب بحك اء الم ن علم ال م ن ق م
  :اإلسالم

ات  ة أو بكلم ا بكلم الق ثالثً ى أن الط ذھب عل اء الم ور علم الٌق جمھ ط
  :محرٌم، ومنھم

و  - 75 القاضي أب
 .يعلى

  .)4(»وھو الصحيح«: وّجه الرواية، وقال
 الطالق الثالث بكلمة أو كلمات في طھر واحد «: الشريف أبو جعفر قال

 .)5(»بدعة
 موفق الدين ابن قدامة. 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

  .ي خالف ذلك، كتاب الخلع والطالق، باب من جعل الثالث واحدة، وما ورد ف)7/337(
ائل )   1( ي )2/800(رؤوس المس ر )10/332(، المغن رح الكبي ح )22/183(، الش ، الواض

  ).5/241(، كشاف القناع )9/369(، معونة أولي النھى )2/719(
  ).2/719(، الواضح )22/183(، الشرح الكبير )10/332(المغني )   2(
  .المصادر السابقة، الجزء والصفحة)   3(
  ).2/146(ين الروايت)   4(
  ).2/799(رؤوس المسائل )   5(



  
  
 )140(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .)1(»وال يحل جمع الثالث«: قال
 سراج الدين الدجيلي. 

  .)2(»ويحرم الثالث«: قال
 ركشيشمس الدين الز. 

  .)3(»وھي أنصھما أن جمع الثالث بدعة: الرواية الثانية«: قال
 عالء الدين المرداوي. 

  .)4(»إحداھما يحرم وھو المذھب«: ذكر الرواية وقال
 تقي الدين ابن النجار. 

م يصبھا فيه«: قال محرم على ... وإيقاع طلقات ثالث ولو بكلمات في طھر ل
  .)5(»األصح
 منصور بن يونس البھوتي. 

  .)6(»وإن طلقھا أي طلق رجل زوجته ثالثًا بكلمة حرمت نًصا«: قال
  :من خالف من علماء المذھب في حكم الرواية الراجحة: سادًسا

يس  ات ل ة أوبكلم ا بكلم الق ثالثً ذھب أن الط اء الم ن علم ع م ب جم ذھ
  :بمحرم، ومنھم

م  - 76 و القاس أب
 .الخرقي

ه كان«: قال م يصبھا في ا في طھر ل ا ثالثً ا  ولو طلقھ أيًضا للسنة، وكان تارًك
  .)7(»لالختيار

 تقي الدين األدمي. 

ر «: قال أكثر من غي وإن طلقھا ثنتين أو ثالثًا بكلمة أو كلمات في طھر ف
  .)8(»اجعة كان لسنةرم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).172ص(عمدة الفقه )   1(
  ).364ص(الوجيز )   2(
  ).5/373(شرح الزركشي )   3(
  ).22/179(اإلنصاف )   4(
  ).9/369(معونة أولي النھى )   5(
  ).5/240(كشاف القناع )   6(
  ).103ص(المختصر )   7(
  ).371ص(المنور في راجح المحرر )   8(



  
  
 )141(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 1(نجم الدين أبو الربيع الطوفي(. 

  .)2(»ظاھر المذھب أنه ليس ببدعة: قال الطوفي«: قال المرداوي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و)   1( ه : ھ وفي الصرصري، ل ريم الط د الك ن عب وي ب د الق ن عب ليمان ب رى(س د الكب ، )القواع

  .، توفي سنة ست عشرة وسبعمائة)شرح مختصر الروضة(و
  ).2/249(، الدرر الكامنة )4/404(، الذيل على طبقات الحنابلة )4/192(مرآة الجنان 

  ).22/180(اإلنصاف )   2(



  
  
 )142(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  الثانيةالمسألة 
  الطالق ثالًثا يقع ثالًثا أم طلقة واحدة؟ھل 

ال دة، فق ة واح ا بكلم ه ثالثً ق الرجل امرأت ع : إذا طل ل يق ا، ھ الق ثالثً ت ط أن
  ثالثًا فتبين منه امرأته، أم يقع طلقة واحدة فقط؟

  :الكالم في المسألة باآلتي
  :الروايات الواردة في المسألة: أوالً 

  :انورد عن اإلمام أحمد في المسألة روايت

ه :الرواية األولى ال المرأت ا«: أن من ق ة واحدة،  »أنت طالق ثالثً بكلم
  .وقع ثالثًا، وال تحل له حتى تنكح زوًجا غيره

الح ال ص ه«: ق ول المرأت ل يق الق .....الرج ت ط ا أن ال... ثالثً ع : ق يق
  .)1(»عليھا

ال«: وقال أبو داود ھي ثالث : سمعت أحمد سئل عن البكر تطلق ثالثًا؟ ق
  .)2(»تحل له حتى تنكح زوًجا غيرهال 

  .أن من طلق ثالثًا بكلمة واحدة وقعت طلقة واحدة: الرواية الثانية

  .)3(»وفي األخرى تطلق في الحال واحدة«: قال المرداوي
  :الرواية الراجحة في المذھب: ثانيًا

ع الطالق  ة واحدة وق ا بكلم ه ثالثً ق امرأت الراجح في المذھب أن من طل
  .تحل له حتى تنكح زوًجا غيره ثالثًا، وال

ار ن النج ال اب ثالث «: ق ع ال دة وق ة واح ا بكلم ه ثالثً ق زوجت ن طل وم
  .)4(»وحرمت عليه حتى تنكح زوًجا غيره

  :الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: ثالثًا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).3/186(ية ابنه صالح مسائل اإلمام أحمد روا)   1(
  ).240ص(مسائل اإلمام أحمد رواية أبي داود )   2(

ر انئ : وينظ ن ھ ة اب د رواي ام أحم ائل اإلم ة )1/223(مس ائل )2/5(، الھداي ، رؤوس المس
ري  ي )4/179(للعكب رر )10/334(، المغن غير )2/51(، المح اوي الص ، )592ص(، الح

  ).515ص(، غاية المطلب )19، 9/18(الفروع 
اف )   3( ر). 22/199(اإلنص دع : وينظ ى )7/262(المب ي النھ ة أول اف )9/370(، معون ، كش

  ).6/495(، حاشية الروض المربع )5/241(القناع 
ى )   4( ي النھ ة أول ر). 9/370(معون ب : وينظ ل الطال ى )433ص(دلي ي النھ ب أول ، مطال

)5/366.(  



  
  
 )143(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

ن  الم أن م يخ اإلس د ش د عن ام أحم ة عن اإلم النصوص واألصول الثابت
  .إال واحدة جمع ثالثًا ال يلزمه

ه إال واحدة«: قال ة ... من جمع ثالثًا لم يلزم والنصوص واألصول الثابت
  .)1(»عنه تقتضي من مذھبه أنه ال يلزمه إال واحدة

  :أدلة الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: رابًعا

د شيخ اإلسالم ـ وھي أن الطالق  يُستَدُل للرواية الراجحة في المذھب عن
  : يلزم منه إال واحدة ـ باآلتيثالثًا ال

د  - 77 ما رواه عب

اس  ن عب ال {هللا ب ول هللا : ق د رس ى عھ الق عل ان الط ر ^ ك ي بك وأب

 .)2(»...وسنتين من خالفة عمر طالق الثالث واحدة
ا رواه  - 78 م

ا الصھباء )3(طاووس اس )4(أن أب ن عب ال الب ثالث : ق ا كانت ال م أنم أتعل
ن وأبي بك^ تجعل واحدة على عھد النبي  ر وثالثًا من إمارة عمر؟ فقال اب

 .)5(نعم: عباس

  :وجه الداللة من الحديثين السابقين

ي  د النب ي عھ دة ف ثالث واح ة ^ أن طالق ال ي بكر وصدًرا من خالف وأب

  .)6({عمر 
 7(أن ھذا القول دل عليه اإلجماع والقياس الصحيح وقواعد المذھب(. 
 ردودة؛ دع، والبدعة م ى أمر  أن طالق الثالث محرم مبت ا ليست عل ألنھ

 .)8(، وإذا كان األمر كذلك دل على عدم وقوعه^رسول هللا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).33/87(مجموع الفتاوى )   1(
  .طالق الثالث: ، كتاب الطالق، باب)2/1099(صحيح مسلم )   2(
ة سنة ست : ھو)   3( ا بمك وفي حاًج ابعين، ت اني، أحد أعالم الت ن كيسان الخوالني اليم طاووس ب

  .ومائة
  ).2/509(، وفيات األعيان )4/316(، التاريخ الكبير )5/537(الطبقات الكبرى 

  .أبو الصھباء صھيب البكري: ھو)   4(
  ).4/386(، تھذيب التھذيب )2/321(، ميزان االعتدال )4/265(التاريخ الكبير 

  .طالق الثالث: ، كتاب الطالق، باب)2/1099(صحيح مسلم )   5(
  ).3/30(، إعالم الموقعين )10/325(شرح صحيح مسلم للنووي : ينظر)   6(
  ).57ص(، سير الحاث )290، 289ص(، إغاثة اللھفان )3/35(إعالم الموقعين )   7(
  ).5/250(المعاد  زاد)   8(



  
  
 )144(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  أن كل ما يعتبر له التكرار من حلف أو إقرار أو شھادة إذا جاء بلفظ واحد
الى ه تع ان، قول ة اللع ًدا كآي ر واح  ﴾    ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈۈ  ٷ   ۋ  ۋ﴿: أُعتب

 .)1(، فكذلك الطالق]6: النور[
  ول ذا الق ل وضعف أن ھ ة الجھ ع غلب يما م لمين الس ق بالمس و األرف ھ

 .)2(اإليمان بالنسبة إلى أكثر المطلقين
  :من قال من علماء المذھب بحكم الرواية الراجحة: خامًسا

  :جمع من علماء المذھب أن طالق الثالث واحدة، ومنھم
ن  - 79 د ب محم

 .)3(أبي بكر بن قيم الجوزية

م دل عليه الكتاب و... ھذا القول«: قال ديم ول اع الق اس واإلجم السنة والقي
  .)4(»يأت بعده إجماع يبطله

 5(جمال الدين يوسف بن أحمد الصالحي(. 

رد «: )6(قال ابن عبد الھادي م ي ام، ول وكان يفتي به جدنا جمال الدين اإلم
  .)7(»عنه أنه أفتى بغيره

 8(عالء الدين علي الدواليبي(. 

ادي د الھ ن عب ال اب ي زم«: ق ه ف ي ب ان يفت دواليبي ك ي ال يخ عل ا الش انن
  .)9(»البغدادي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اد )   1( وقعين )5/250(زاد المع الم الم ان )3/33(، إع ة اللھف اث )289ص(، إغاث ير الح ، س

  ).46ص(
  ).21/394(مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز )   2(
ه : ھو)   3( ة، ل يم الجوزي ن ق شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي اب

  .، توفي سنة إحدى وخمسين وسبعمائة)مفتاح دار السعادة(، و)معادزاد ال(
  ).1/62(، بغية الوعاة )2/384(، المقصد األرشد )4/21(الدرر الكامنة 

  ).3/35(إعالم الموقعين )   4(
ه : ھو)   5( ام، ل دين اإلم ال ال د الصالحي، الملقب بجم دة (جمال الدين يوسف بن أحم ة والفائ التحف

  .، توفي سنة ثمان وتسعين وسبعمائة)متزايدة على أن الطالق الثالث واحدةفي األدلة ال
  ).173ص(، الجوھر المنضد )313، 3/312(إنباء الغمر 

ه )   6( ة، ل ي (ھو يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الھادي الصالحي، ولد سنة أربعين وثمانمائ مغن
  .، توفي سنة تسع وتسعمائة)الجوھر المنضد(و) مغني ذوي األفھام(

  ).8/43(، شذرات الذھب )1/317(، الكواكب السائرة )10/308(الضوء الالمع 
  ).40ص(سير الحاث )   7(
ات الخمس(عالء الدين علي بن عبد المحسن بن عبد الدائم الدواليبي البغدادي، له : ھو)   8( ، )الكلي

  .، توفي سنة اثنتين وستين وثمانمائة)الخمس
  ).2/748(، السحب الوابلة )101ص(، الجوھر المنضد )5/255(الضوء الالمع 

  ).40ص(سير الحاث )   9(



  
  
 )145(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 1(سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن باز( ~. 

  .)2(»نحن نفتي باعتبار الطالق الثالث بلفظ واحد طلقة واحدة«: قال
  :من خالف من علماء المذھب بحكم الرواية الراجحة: سادًسا

ا، وتحر ع ثالثً ثالث يق ذھب أن الطالق ال اء الم ى جمھور علم ه حت م علي
  :تنكح زوًجا غيره، ومنھم

دين  - 80 ق ال موف
 .ابن قدامة

نكح «: قال ى ت ه حت ثالث وحرمت علي ع ال وإن طلق ثالثًا بكلمة واحدة وق
  .)3(»زوًجا غيره

 مجد الدين أبو بركات بن تيمية. 

  .)4(»وقع... لو طلقھا ثنتين أو ثالثًا بكلمة«: قال
 نور الدين البصري. 

  .)5(»وقع... ا بكلمةثالثً ... لو طلقھا«: قال
 شمس الدين ابن مفلح. 

  .)6(»وقع... بكلمة أو كلمات.. إن طلقھا ثالثًا«: قال
 سراج الدين الدجيلي. 

  .)7(»وقعن في الحال... إن قال ثالثًا«: قال
 8(صفي الدين القطيعي(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ام أھل السنة : ھو)   1( از، إم د آل ب ن محم رحمن ب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن عبد ال

ه  ة في المباحث الفرضية(في زمنه، ل د الجلي ائل (، و)الفوائ ر من مس التحقيق واإليضاح لكثي
  .ة عشرين وأربعمائة وألف، توفي سن)الحج والعمرة والزيارة

ن )3/5(المبتدأ والخبر لعلماء في القرن الرابع عشر  ز ب د العزي ام عب ، اإلنجاز في ترجمة اإلم
  ).11ص(، الشيخ ابن باز ومواقفه الثابتة )35ص(باز 

  ).21/391(مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز )   2(
  ).10/334(المغني )   3(
  ).2/51(المحرر )   4(
  ).592ص(الحاوي الصغير )   5(
  ).19، 9/18(الفروع )   6(
  ).365ص(الوجيز )   7(
ه )   8( تمائة، ل ين وس ان وخمس نة ثم د س ي، ول د هللا القطيع ن عب د الحق ب ن عب ؤمن ب د الم و عب ھ

= 



  
  
 )146(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

ى واحدة في طھر واحد، «: قال د عل دد أن ال يزي السنة فيه من حيث الع
  .)1(»في األظھر فإن خالف وقع وحرم

 2(تقي الدين الجراعي(. 

  .)3(»وقع ويحرم... بكلمة أو كلمات... إن طلقھا ثالثًا«: قال

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ة( ار الھداي ي اختص ة ف ول(و) إدراك الغاي د الفص ول ومعاق د األص ع )قواع نة تس وفي س ، ت
  .ةوثالثين وسبعمائ

  ).5/66(، المنھج األحمد )5/77(، الذيل على طبقات الحنابلة )3/32(الدر الكامنة 
  ).157ص(إدراك الغاية )   1(
رين )   2( نة خمس وعش د س د الجراعي الصالحي، ول ن يزي ر ب ي بك ن أب د ب ن زي ر ب و بك و أب ھ

  .مائة، توفي سنة ثالث وثمانين وثمان)حلية الطراز(و) غاية المطلب(وثمانمائة، له 
  ).1/304(، السحب الوابلة )7/337(، شذرات الذھب )11/32(الضوء الالمع 

  ).515ص(غاية المطلب )   3(



  
  
 )147(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  

  
  

  
 

 

ألة  :المس
  
  
  

  .االستثناء في عدد الطلقات
  

  الثالثالمطلب 
  االستثناء في الطالق

  
 :حدةوفيه تمھيد ومسألة وا



  
  
 )148(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  تمھيد

  :ـ تعريف االستثناء لغة وشرًعا 1

  .)1(مأخوذ من الثني وھو الكف والرد :لغة ستثناءاال

رًعا ـ  :وش ة ب ض الجمل راج بع تكلِّم» إال«إخ ن م ا م ام مقامھ ا ق  أو م
  .)2(واحد

  :ـ صيغه 2

  :لالستثناء صيغ منھا

يس، وال  )3(إال ـ وھي أم الباب ر، وسوى، وعدا، وخال، وحاشا، ول ـ، وغي
  .)4(يكون

  :ـ شروطه 3

  :يشترط لالستثناء ثالثة شروط

  .أن يكون متصالً : الشرط األول

  .أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه: الشرط الثاني

  .)5(المستثنى أقل من النصف أن يكون: الشرط الثالث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).ثني(مادة ) 14/124(، لسان العرب )15/140(تھذيب اللغة )   1(
  ).190ص(، مقبول المنقول )2/580(شرح مختصر الروضة )   2(
  ).252ص(تلخيص روضة الناظر )   3(
ر)   4( ة : ينظ ر الروض رح مختص ول )2/580(ش ول المنق ب )190ص(، مقب رح الكوك ، ش

)3/283.(  
ر)   5( دة : ينظ اظر )2/660(الع ة الن يص روض ة )253ص(، تلخ ر الروض رح مختص ، ش

  ).3/901(، أصول الفقه البن مفلح )2/589(



  
  
 )149(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  المسألة
  االستثناء في عدد الطلقات

ه ل المرأت ول الرج ات أن يق دد الطلق ي ع تثناء ف ا إال : االس الق ثالثً ت ط أن
  واحدة، أو إال اثنتين، فھل يصح استثناء األقل دون األكثر أو ال يصح؟

  :الكالم في المسألة باآلتي
  :الروايات الواردة في المسألة: أوالً 

  :ورد عن اإلمام أحمد في المسألة روايتان

ر،  :الرواية األولى ل دون األكث تثناء األق ات اس أنه يجوز في عدد الطلق
  .فيصح استثناء ثالثًا إال واحدة، وال يصح استثناء ثالثًا إال طلقتين

د ال المج ات«: ق دد الطلق ي ع ر ف ل دون األكث تثناء األق نص ... يصح اس
  .)1(»عليه

  .أنه ال يصح االستثناء في عدد الطالق :نيةالرواية الثا

  .)2(»حكي عن أبي بكر أنه ال يصح االستثناء في الطالق«: قال الشارح

  .)3(قول أبي بكر رواية منصوصة عن اإلمام أحمد«: وقال شيخ اإلسالم

  :الرواية الراجحة في المذھب: ثانيًا

  .الراجح في المذھب أنه يصح استثناء النصف فأقل

  .)4(»ويصح في نصف فأقل من مطلقات وطلقات«: النجارقال ابن 

  :الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: ثالثًا

ور ول الجمھ د كق ام أحم ة اإلم ر أجوب الم أن أكث يخ اإلس رى ش واز : ي ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رى ، الرعاية الصغ)2/231(، الواضح )22/369(الشرح الكبير : وينظر). 2/59(المحرر )   1(

دع )527ص(، غاية المطلب )9/72(، الفروع )2/193( ، اإلنصاف )306، 7/305(، المب
)22/370.(  

ر )   2( رح الكبي ر). 22/369(الش ة الصغرى : وينظ روع )2/193(الرعاي ة )9/72(، الف ، غاي
  ).22/369(، اإلنصاف )7/305(، المبدع )527ص(المطلب 

  ).22/369(، اإلنصاف )5/28(المستدرك : ينظر)   3(
، دقائق أولي )3/131(، غاية المنتھى )3/491(اإلقناع : وينظر). 2/153(منتھى اإلرادات )   4(

  ).5/269(، كشاف القناع )3/102(النھى 



  
  
 )150(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .)1(استثناء األقل دون األكثر

  :أدلة الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: رابًعا

  :ية الراجحة باآلتييستدل للروا
تثناء  - 81 أن االس

ه  ال ل و ق ر، فل تثناء األكث روا اس ل، وأنك لم يرد في لغة العرب إال في األق
ا من الكالم  ان ِعيَّ ة وك ا بالعربي علي مائة إال تسعة وتسعين لم يكن متكلًم

 .)2(ولكنة
تثناء  - 82 أن االس

 .)3(رفع لألقل وإخراج للبعض فصح

  :بحكم الرواية الراجحة من قال من علماء المذھب: خامًسا

دد  ي ع ر ف ل دون األكث واز األق حة ج ى ص ذھب عل اء الم ور علم جمھ
  :الطلقات، ومنھم

م  - 83 و القاس أب
 .الخرقي

  .)4(»كان استثناؤه باطالً ... ومن أقر بشيء واستثنى منه الكثير«: قال
 القاضي أبو يعلى. 

  .)5(»وھو الصحيح عندي«: ذكر صحة استثناء األقل، وقال
 ين ابن قدامةموفق الد. 

  .)6(»ال يصح استثناء الكل وال األكثر«: قال
 شمس الدين ابن مفلح. 

  .)7(»يصح استثناء األقل في طالقه«: قال
 شمس الدين الزركشي. 

  .)1(»المذھب المعروف المشھور أنه ال يجوز استثناء األكثر«: قال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).5/28(المستدرك )   1(
ر)   2( ي : ينظ ر الخرق رح مختص ع ش ي )2/740(المقن ح )7/292(، المغن ، )2/231(، الواض

  ).13/105(لشرح الممتع ، ا)159، 4/158(شرح الزركشي 
  ).2/740(، المقنع شرح مختصر الخرقي )2/162(الروايتين )   3(
  ).74ص(مختصر الخرقي )   4(
  ).2/162(الروايتين )   5(
  ).3/187(الكافي )   6(
  ).9/72(الفروع )   7(



  
  
 )151(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 أبو بكر الجراعي. 

  .)2(»يصح استثناء األقل في الطالق«: قال
  الدين ابن مفلحبرھان. 

  .)3(»ال يصح استثناء الكل وال األكثر نص عليه«: قال

  :من خالف من علماء المذھب في حكم الرواية الراجحة: سادًسا

  :خالف في حكم الرواية بعض من علماء المذھب، ومنھم
د  - 84 أبو بكر عب

 .العزيز غالم الخالل

  .)4(»ال يصح االستثناء في الطالق... قال أبو بكر«: قال القاضي
 5(الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين(. 

  .)6(»الراجح أنه يصح استثناء أكثر من النصف«: قال

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 
  ).4/158(شرح الزركشي )   1(
  ).527ص(غاية المطلب )   2(
  ).7/306(المبدع )   3(
  ).2/162(لروايتين ا)   4(
م : ھو)   5( ام العل وھيبي التميمي، اإلم ين ال أبو عبد هللا محمد بن صالح بن محمد بن سليمان العثيم

ه  ھور، ل طية(المش دة الواس رح العقي ع(، و)ش رح الممت رين )الش دى وعش نة إح وفي س ، ت
  .وأربعمائة وألف

د : ينظر ام الزاھ ين اإلم ن عثيم ة ترجيحات ال)27ص(اب ي ، ومقدم ين ف ن عثيم د ب يخ محم ش
  ).19ص(كتاب الطھارة لألخ سعد بن سعيد الذيابي 

  ).13/106(الشرح الممتع )   6(



  
  
 )152(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  

  

 

 

ى ألة األول  :المس
ة ألة الثاني  :المس

  
  
  

  .تعليق الطالق على النكاح
ى  اق عل الق والعت ق الط تعلي

  .المشيئة
  

  الرابعالمطلب 
  تعليق الطالق بالشروط

  
 :وفيه مسألتان



  
  
 )153(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  
  المطلب الرابع

  تعليق الطالق بالشروط

ھو ترتيب شيء غير حاصل على شيء حاصل : تعليق الطالق بالشروط
  .)1(أو إحدى أخواتھا» إن«أو غير حاصل بـ

تعملة في ا ا ـ ستوأدوات الشرط المس ى، : لطالق ـ غالبً إن، وإذا، ومت
، وكلما   .)2(وَمن، وأيُّ

  المسألة األولى
  تعليق الطالق على النكاح

رأة، أو إن تزوجت : تعليق الطالق على النكاح أن يقول الرجل إن تزوجت ام
  .فالنة فھي طالق

  :الكالم في المسألة باآلتي
  :الروايات الواردة في المسألة: أوالً 

  :م أحمد في المسألة روايتانورد عن اإلما

ى ة األول ال :الرواي ي : إن ق ة فھ ت فالن رأة أو إن تزوج ت ام إن تزوج
  .طالق لم تطلق

و الخطاب ال أب ي األجن«: ق البإن وجد ف ة أو إن : ي فق إن تزوجت بفالن
  .)3(»تزوجت امرأة فھي طالق، فالمشھور عنه أنه إذا تزوج لم تطلق

  .أنھا تطلق :الرواية الثانية

  .)4(»وعنه تطلق«: ل ابن قدامةقا

  :الرواية الراجحة في المذھب: ثانيًا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).3/138(، غاية المنتھى )3/503(، اإلقناع )3/1049(، التوضيح )390ص(التنقيح )   1(
رر )   2( ب )2/63(المح ة المطل يح )533ص(، غاي ى اإلرادات )3/1051(، التوض ، منتھ

)2/159(.  
ة )   3( ة). 2/12(الھداي ي الرواي ر ف ي : وينظ رر )13/488(المغن ح )2/62(، المح ، الواض

غرى )3/453( ة الص ي )2/195(، الرعاي رح الزركش روع )7/116(، ش ، )9/98(، الف
  ).22/439(، اإلنصاف )7/324(المبدع 

ع )   4( ة). 22/439(المقن ي الرواي ر ف افي : وينظ رر )3/211(الك ح ، )2/62(، المح الواض
غرى )3/454( ة الص ي )2/195(، الرعاي رح الزركش ب )7/116(، ش ة المطل ، غاي
  ).22/439(، اإلنصاف )7/325(، المبدع )533ص(



  
  
 )154(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

الراجح في : إذا قال رأة فھي طالق، ف إن تزوجت فالنة أو إن تزوجت ام
  .المذھب أنھا ال تطلق

اوي ال الحج ال«: ق و ق ي : ل رأة فھ ة، أو إن تزوجت ام إن تزوجت فالن
  .)1(»طالق لم تطلق إن تزوجھا

  :جحة في المذھب عند شيخ اإلسالمالرواية الرا: ثالثًا

  .المشھور عن اإلمام أحمد عند شيخ اإلسالم أن الطالق ال يقع

ال ذلك ـ«: ق ل ب م يق ن ل اح  ـم ى النك الق عل ق الط وع تعلي ـ ـأي وق
  .)3(»، وأحمد في المشھور عنه)2(كالشافعي

  :أدلة الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: رابًعا

  :ية الراجحة باآلتييُستََدل للروا
الى - 85 ه تع : قول

 ].49: األحزاب[اآلية  ﴾...   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ  ژ  ڑ﴿

   :وجه الداللة

  .)4(أن الطالق ال يكون إال بعد النكاح
 ي  )5(ما رواه عمرو بن شعيب ال^ عن أبيه عن جده أن النب ال طالق «: ق

 .)6(»بيع إال فيما تملكإال فيما تملك، وال  وال عتق ،إال فيما تملك
 ال^ أن النبي  )7(ما رواه المسور بن مخرمة اح، وال «: ق ل نك ال طالق قب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي النھى )2/158(منتھى اإلرادات : وينظر). 3/503(اإلقناع )   1( ة أول ة )5/442(، معون ، غاي

  ).5/285(، كشاف القناع )3/112(، دقائق أولي النھى )3/139(المنتھي 
  ).7/8(، حلية العلماء )2/98(، المھذب )329ص(اللباب في الفقه الشافعي : ينظر)   2(
  ).33/245(مجموع الفتاوى )   3(
  ).6/548(، حاشية الروض المربع )9/442(معونة أولي النھى )   4(
وفي سنة ثم: ھو)   5( ن العاص السھمي، ت ن عمرو ب د هللا ب اني عمرو بن شعيب بن محمد بن عب

  .عشرة ومائة
  ).1/155(، شذرات الذھب )5/165(، سير أعالم النبالء )6/157(التاريخ الكبير 

و داود )   6( ه أب اب)1/550(خرج الق، ب اب الط ذي : ، كت اح، والترم ل النك الق قب ي الط ف
ال: ، أبواب الطالق واللعان، باب)2/326( اح، وق ھو أحسن شيء : ما جاء ال طالق قبل النك

اب)1/660(ا الباب، وابن ماجه روي في ھذ د : ، كتاب الطالق، ب اح، وأحم ل النك ال طالق قب
، )4/14(، والدارقطني في السنن )185ص(، وابن الجارود في المنتقى )2/189(في المسند 

رى )2/223(كتاب الطالق، والحاكم في المستدرك  اب الطالق، والبيھقي في السنن الكب ، كت
  .الطالق قبل النكاح: ق، باب، كتاب الخلع والطال)7/318(

و)   7( ل الفضل : ھ ن أھ ه صحبة، م ي، ل ل القرش ن نوف ة ب ن مخرم ور ب رحمن الِمْس د ال و عب أب
= 



  
  
 )155(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 .)1(»عتق قبل ملك

  :وجه الداللة من الحديثين السابقين

ل  الق قب ح ط ك، وال يص ا يمل رف إال فيم ه تص ح ل ان ال يص أن اإلنس
  .)2(نكاح
  ه جمع من صحابة رسول هللا ال ب نھ^أن ھذا القول ق ي ، م ن أب ي ب م عل

د هللا ن عب ابر ب اس، وج ن عب د هللا ب ب، وعب نھم  )3(طال ـ رضي هللا ع ـ
 .)4(أجمعين ــ وال مخالف لھم في عصرھم، فكان إجماًعا

  أنه لو نجز الطالق في ھذا الحال لم يقع، فكذلك تعليقه؛ ألن كل من ال يقع
 .)5(طالقه بالمباشرة لم تنعقد له صفة الطالق كالصبي والمجنون

  :من قال من علماء المذھب بحكم الرواية الراجحة: خامًسا

ال ور : إذا ق الق، فجمھ ي ط رأة فھ ت ام ة، أو إن تزوج ت فالن إن تزوج
  :علماء المذھب أنھا ال تطلق، ومنھم

ريف  - 86 الش
 .محمد بن أحمد بن أبي موسى

  .)6(»إن تزوجت فالنة فھي طالق فال حكم لھذه اليمين«: قال
 القاضي أبو يعلى. 

  .)7(»إذا تزوجت فالنة فھي طالق لم يتعلق به حكم« :قال
 عبد الرحمن بن محمد بن قدامة. 

  .)1(»المشھور عنه أنه ال يقع الطالق«: قال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ر وھو يصلي في الِحجر  ن الزبي والديانة، قتل في حصار الحصين بن نمير ألھل مكة لقتال اب
  .سنة أربع وستين، وصلى عليه عبد هللا بن الزبير رضي هللا عنه

  ).5/175(، أسد الغابة )3/1399(، االستيعاب )7/288(خ الكبير التاري
  .ال طالق قبل النكاح: ، كتاب الطالق، باب)1/660(خرجه ابن ماجه )   1(
  ).7/118(شرح الزركشي : ينظر)   2(
ن كعب األنصاري السلمي، شھد مع النبي )   3( تسع ^ ھو جابر بن عبد هللا بن عمرو بن حرام ب

  .في سنة أربع وسبعينعشرة غزوة، تو
  ).1/222(، اإلصابة )1/219(، االستيعاب )2/189(التاريخ الكبير 

  ).3/454(، الواضح )22/441(، الشرح الكبير )13/489(المغني : ينظر)   4(
ي )   5( ر )13/489(المغن رح الكبي ح )22/441(، الش ى )3/454(، الواض ي النھ ة أول ، معون

)9/443.(  
  .)300ص(اإلرشاد )   6(
  ).251ص(الجامع الصغير )   7(



  
  
 )156(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 برھان الدين ابن مفلح. 

إن تزوجت فالنة، أو تزوجت امرأة فھي طالق لم تطلق إذا : لو قال«: قال
  .)2(»تزوجھا على المشھور

 أحمد بن محمد الشويكي. 

  .)3(»فتزوجھا لم تطلق... إن تزوجت فالنة« :قال
 تقي الدين بن النجار. 

ال ال«: ق ن ق الق: م رأة فھي ط ة... إن تزوجت ام ... أو إن تزوجت فالن
  .)4(»فھي طالق لم يقع الطالق بتزوجھا على األصح

 منصور بن يونس البھوتي. 

م ي: إذا قال«: قال ع إن تزوجت فالنة أو كل امرأة تزوجتھا فھي طالق ل ق
  .)5(»الطالق بتزوجھا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 
  ).440، 22/439(الشرح الكبير )   1(
  ).7/324(المبدع )   2(
  ).3/1050(التوضيح )   3(
  ).9/442(معونة أولي النھى )   4(
  ).111ص(عمدة الطالب )   5(



  
  
 )157(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  الثانيةالمسألة 
  تعليق الطالق والعتاق على المشيئة

ال يئة فق ى المش اق عل امرأتي طالق إن : إذا علق الطالق والعت ذا ف إن فعلت ك
  .شاء هللا، أو عبدي حر إن شاء هللا

  .أنت حر إن شاء هللا: أنت طالق إن شاء هللا، أو لعبده: أو قال المرأته
  ق أو ال يقع؟فھل يقع الطال

  :الكالم في المسألة باآلتي
  :الروايات الواردة في المسألة: أوالً 

  :ورد عن اإلمام أحمد في المسألة روايتان

ى ة األول ه :الرواي ال المرأت اء هللا، أو : أن الرجل إذا ق الق إن ش أنت ط
  .أنت حر إن شاء هللا، وقع الطالق والعتاق: لعبده

ة ن قدام ال اب ال«: ق ه، أن: إذا ق ت زوجت الى طلق اء هللا تع الق إن ش ت ط
  .)1(»عبدي حر إن شاء هللا تعالى، عتق نص عليه: وكذلك إن قال

أنت طالق إن شاء هللا، إو إن : أن الرجل إذا قال المرأته: الرواية الثانية
تثناء  فعلت كذا فأنت طالق إن شاء هللا، أو عبدي حر إن شاء هللا، فإن االس

  .ال يقع يصح، والطالق والعتاق

  .)2(»اقوعن أحمد ما يدل على أن الطالق ال يقع وال العت«: قال الشارح

  :الرواية الراجحة في المذھب: ثانيًا

  .أنت طالق إن شاء هللا، أو عبدي حر إن شاء هللا: إذا قال الرجل المرأته

اء هللا،  ر إن ش دي ح اء هللا، أو عب الق إن ش ت ط ذا فأن ت ك أو إن فعل
  .ھب أن الطالق والعتاق يقعانفالراجح في المذ

  .)3(»وقعا... أنت طالق أو عبدي حر إن شاء هللا«: قال ابن النجار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي )   1( ة). 13/488(، )10/472(المغن ي الرواي ر ف رر : وينظ ر )2/72(المح رح الكبي ، الش

ح  ،)22/562( روع )3/453(الواض ي )9/135(، الف رح الزركش دع )7/113(، ش ، المب
  ).22/562(، اإلنصاف )7/363(

ر )   2( رح الكبي ة). 22/563(الش ي الرواي ر ف روع : وينظ ي )9/135(الف رح الزركش ، ش
  ).22/565(، اإلنصاف )7/364(، المبدع )543ص(، غاية المطلب )7/115(

ي النھى )528، 3/527(اإلقناع : وينظر). 2/170(منتھى اإلرادات )   3( ، 9/487(، معونة أول
= 



  
  
 )158(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  :الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: ثالثًا

دي : أصح الروايتين عند شيخ اإلسالم أن الرجل إذا قال ذا فعب إن فعلت ك
تثناء ينفع اء هللا، أن االس الق إن ش ي ط ر، أو امرأت الطالق ح ه ف ه، وعلي

  .والعتاق ال يقعان

ال ال«: ق امر: إذا ق دي حر، أو ف ذا فعب إن شاء هللا،  تي طالقأإن فعلت ك
  .)1(»نفعه االستثناء في أصح الروايتين عنه

  :أدلة الرواية الراجحة: رابًعا

  :يُستََدُل للرواية الراجحة باآلتي
د  - 87 ما رواه عب

ال إن شاء من «: قال^ أن رسول هللا  {هللا بن عمر  ين فق ى يم حلف عل

 .)2(»هللا فال حنث عليه

  :وجه الداللة

  .)3(نفي الحنث على من علّق الحلف على المشيئة ومنه الطالق والعتاق
  ه أن الطالق والعتاق معلق على مشيئة لم يعلم وجودھا فال يقع كما لو علق

 .)4(على مشيئة زيد من الناس

  :الرواية الراجحةمن قال من علماء المذھب بحكم : خامًسا

نھم ع، وم يئة ال يق ى المش ق عل : جمع من علماء المذھب أن الطالق المعل
  .أبو بكر عبد العزيز غالم الخالل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

  ).5/311(، كشاف القناع )3/133(، دقائق أولي النھى )3/156(، غاية المنتھى )488
  ).33/192(مجموع الفتاوى )   1(
و داود )   2( ه أب اب)2/221(خرج ذور، ب ان والن اب األيم ذي : ، كت ين، والترم ي اليم تثناء ف االس

و)3/43( اب، أب ان، ب ذور واأليم ائي : اب الن ه، والنس ظ ل ين، واللف ي اليم تثناء ف ي االس ف
اب)7/31( ذور، ب ان والن اب األيم ه : ، كت ن ماج تثناء، واب ارات، )1/680(االس اب الكف ، كت

اب ند : ب ي المس د ف ين، وأحم ي اليم تثناء ف دارمي )2/10(االس ذور )2/185(، وال اب الن ، كت
، كتاب األيمان، )10/47(في اليمين، والبيھقي في السنن الكبرى  في االستثناء: واأليمان، باب

ن حجر )3/234(االستثناء في اليمين وتتبع طرقه الحافظ الزيلعي في نصب الراية : باب ، واب
  ).8/198(، وصححه األلباني في إرواء الغليل )2/167(في تلخيص الحبير 

  ).5/116(تحفة األحوذي : ينظر)   3(
  ).3/453(، الواضح )10/472(المغني )   4(



  
  
 )159(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .)1(»وھو اختيار أبي بكر... ال يقع الطالق«: ذكر القاضي الرواية وقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).2/161(الروايتين )   1(
  



  
  
 )160(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  :من خالف من علماء المذھب في حكم الرواية الراجحة: سادًسا

دي حر : تهإذا قال الرجل المرأ ذا فعب ُت ك أنت طالق إن شاء هللا، أو إن فعل
  :فجمھور علماء المذھب أن الطالق والعتاق يقعان، ومنھم .إن شاء هللا

و  - 88 القاضي أب
 .يعلى

أنت حر إن شاء هللا، : أنت طالق إن شاء هللا، أو قال لعبده: إذا قال«: قال
  .)1(»وقع الطالق والعتاق

 أبو المواھب العكبري. 

ده: ذا قال لزوجتهإ«: قال ال لعب أنت حر إن : أنت طالق إن شاء هللا، أو ق
  .)2(»شاء هللا، وقع الطالق والعتاق

 سراج الدين الدجيلي. 

  .)3(»وقعا ،أنت طالق، أو عبدي حر إن شاء هللا تعالى: إن قال«: قال
 عالء الدين المرداوي. 

أنت حرة إن : أنت طالق إن شاء هللا طلقت، وإن قال ألمته: إن قال«: قال
  .)4(»ھذا المذھب... شاء هللا، عتقت

 تقي الدين ابن النجار. 

ال ه«: ق ال لزوجت ن ق ت: م اء هللا طلق الق إن ش ا ط ا... ي ال لھ ت : أو ق أن
  .)5(»عبدي حر إن شاء هللا، عتق: طالق إن شاء هللا، طلقت، أو قال

 منصور بن يونس البھوتي. 

  .)6(»هللا، وقعاأنت طالق، أو عبدي حر إن شاء : قال«: قال
 محمد بن بلبان. 

 .)7(»إن علقه على مشيئة هللا تعالى تطلق في الحال وكذا عتق«: قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).247ص(الجامع الصغير )   1(
  ).4/221(رؤوس المسائل للعكبري )   2(
  ).380ص(الوجيز )   3(
  ).22/562(اإلنصاف )   4(
  ).9/487(معونة أولي النھى )   5(
  ).112ص(عمدة الطالب )   6(
  ).231ص(أخصر المختصرات )   7(



  
  
 )161(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  ٱٱٱ

  

  

  



  
  
 )162(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  
  
  

  الرابعالمبحث 
  الطالق
  

  :وفيه تمھيد وأربعة مطالب
ب األول  :المطل
اني ب الث  :المطل
ث ب الثال  :المطل
ع ب الراب  :المطل

  

ف اح المختل ي النك الق ف الط
  .فيه

  .يالطالق البدع
  .االستثناء في الطالق

  .تعليق الطالق بالشروط
  
  

  

 



  
  
 )163(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  تمھيد

  :ـ تعريف الطالق لغة وشرًعا 1

 1(التخلية واإلرسال :الطالق لغة(.  

 2(حل قيد النكاح أو بعضه: وشرًعا(.  

  :ـ حكمه 2
ق  ه لسوء خل ا للحاجة إلي يختلف حكم الطالق باختالف األحوال، فيكون مباًح

  .المرأة أو سوء عشرتھا
  .ون مكروھًا لغير الحاجة واستقامة الحال بين الزوجينويك

  .ويكون مسنونًا لتضرر المرأة بالنكاح كما في حال الشقاق أو كراھتھا للزوج
رك الصالة أو  ا كمن تت تقيمة في دينھ ر مس رأة غي ويكون واجبًا إذا كانت الم

  .كانت غير نزيھة في عرضھا
ا  ويكون محرًما كطالقھا في الحيض، أو في طھر ا ثالثً جامعھا فيه، أو طالقھ

  .)3(دفعة واحدة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ادة ) 10/226(، لسان العرب )16/260(يب اللغة تھذ)   1( ق(م ع : وينظر). طل ، )333ص(المطل

  ).3/671(الدر النقي 
  ).3/105(، غاية المنتھى )381ص(، التنقيح )22/129(المقنع )   2(
، )3/105(، غاية المنتھى )3/457(، اإلقناع )513ص(، غاية المطلب )9/7(الفروع : ينظر)   3(

  ).2/305(، الملخص الفقھي )2/208(، منار السبيل )3/105(



  
  
 )164(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  :ـ مشروعيته 3
  :دل على مشروعية الطالق ما يأتي

 229: البقرة[﴾ ...  ھے ھ ه ھ ہ  ہہ ہ﴿: قوله تعالى.[ 

 وجه الداللة:   

 1(دلت اآلية على بيان الطالق المشروع(.  

  ر ن عم د هللا ب ا رواه عب د  {م ى عھ ائض عل ي ح ه وھ ق امرأت ه طل أن

ول اب ^هللا  رس ن الخط ر ب أل عم ول هللا  >، فس ال ^ رس ك فق ن ذل ع
ول هللا  م «: ^رس م تحيض ث ر ث ى تطھ كھا حت م ليمس ا ث ره فليراجعھ م

دة  ك الع ل أن يمس، فتل د وإن شاء طلق قب تطھر، ثم إن شاء أمسك بع
 .)2(»التي أمر هللا أن تُطلَّق لھا النساء

 وجه الداللة:  

  3(في الجملةدل الحديث على مشروعية الطالق(.  
 4(إجماع العلماء على مشروعية الطالق(.  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).1/215(، أحكام القرآن البن العربي )1/170(أحكام القرآن للكيا الھراسي )   1(
  .، كتاب الطالق)5/2011(خرجه البخاري )   2(
  ).5/429(، كشف اللثام )9/263(، فتح الباري )4/226(المفھم : ينظر)   3(
: وينظر). 2/31(في مسائل اإلجماع البن القطان  ، اإلقناع)259ص(اإلجماع البن عبد البر )   4(

  ).2/716(، الواضح )22/129(الشرح الكبير 



  
  
 )165(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  المطلب األول
  الطالق في النكاح المختلف فيه

اح  ة فاسق، أو نك النكاح المختلف فيه كالنكاح بال ولي، أو بال شھود، أو بوالي
  .)1(األخت في عدة أختھا، وما أشبه ذلك

  ھل الطالق في ھذا النكاح يقع أو ال يقع؟
  :لمسألة باآلتيالكالم في ا

  :الروايات الواردة في المسألة: أوالً 

  :ورد عن اإلمام أحمد في المسألة روايتان
  .أن الطالق في النكاح المختلف فيه يقع: ىالرواية األول
  .)2(»نص عليه... مختلف فيه... ويقع في كل نكاح«: قال المجد

ة ة الثاني ع إن  :الرواي ه يق ف في اح المختل ي النك الق ف د أن الط اعتق
  .صحته، وإن لم يعتقد صحته ال يقع

  .)3(»يقع إن اعتقد صحته: وعنه«: قال ابن مفلح
  :الرواية الراجحة في المذھب: ثانيًا

  .الراجح في المذھب أن الطالق في النكاح المختلف فيه يقع
  .)4(»ويقع الطالق في نكاح مختلف فيه نًصا«: قال المرداوي

  :ذھب عند شيخ اإلسالمالرواية الراجحة في الم: ثالثًا
اح  ي النك ع ف الم أن الطالق يق يخ اإلس د ش ذھب عن ي الم ھور ف المش

  .المختلف فيه
ال ذھب«: ق اح... م ي النك ع ف الق يق ھور أن الط ي المش د ف ... أحم

  .)5(»المختلف فيه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).3/108(، غاية المنتھى )3/461(، اإلقناع )2/182(المستوعب )   1(
ة الصغرى : وينظر). 2/50(المحرر )   2( روع )2/178(الرعاي دع )9/16(، الف ، )7/257(، المب

  ).9/360(، معونة أولي النھى )381ص(المشبع ، التنقيح )22/158(اإلنصاف 
روع )   3( ر). 9/16(الف دع : وينظ اف )7/257(المب ى )22/158(، اإلنص ي النھ ة أول ، معون

)9/361.(  
بع )   4( يح المش ر). 381ص(التنق اع : وينظ ى اإلرادات )3/461(اإلقن ة )2/140(، منتھ ، معون

ى  ي النھ ى )9/360(أول ة المنتھ ى ، دق)3/108(، غاي ي النھ اع )3/76(ائق أول اف القن ، كش
)5/237.(  

  ).32/97(مجموع الفتاوى )   5(



  
  
 )166(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  :أدلة الرواية الراجحة: رابًعا
  :يُستََدل للرواية الراجحة باآلتي

الق  - 89 أن الط
ي عل ك بُن ة مل د، إزال د الفاس ي العق د ف از أن ينعق ب، فج ى التغلي

ة  ي الكتاب ذ ف ا ينف األداء كم دة ب ة الفاس ي الكتاب ذ ف العتق ينف ك
 .)1(الصحيحة

اح  - 90 أن النك
دة والمھر أشبه  د يسقط الحد ويثبت النسب والع المختلف فيه عق

 .)2(النكاح الصحيح
  :من قال من علماء المذھب بحكم الرواية الراجحة: خامًسا

ور ع،  جمھ ه يق ف في اح المختل ي النك الق ف ذھب أن الط اء الم علم
  :ومنھم

ي  - 91 القاض
 .أبو يعلى

 3(»المختلف في صحته... ويقع الطالق في النكاح«: قال(.  
 أبو المواھب الحسين العكبري. 

 4(»المختلف في صحته... يقع الطالق في النكاح«: قال(.  
 نصير الدين السامري. 

 ال ي«: ق ف ف اح مختل ي نك ق ف ن طل ة  وم اح بوالي صحته كالنك
  .)5(»وما أشبه ذلك فإنه يقع طالقه... فاسق أو بال ولي

 محيي الدين يوسف ابن الجوزي. 

 6(»يقع الطالق في األنكحة المختلف فيھا«: قال(.  
 سراج الدين الدجيلي. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ري )   1( ائل للعكب ر )4/209(رؤوس المس رح الكبي دع )159، 22/158(، الش ، )7/257(، المب

  ).361، 9/360(معونة أولي النھى 
  ).7/256(، المبدع )22/159(الشرح الكبير )   2(
  ).246ص(الجامع الصغير )   3(
  ).4/208(رؤوس المسائل )   4(
  ).2/182(المستوعب )   5(
  ).139ص(المذھب األحمد )   6(



  
  
 )167(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 1(»يقع الطالق في نكاح مختلف فيه«: قال(.  
 شمس الدين ابن مفلح. 

 2(»ف فيهيقع بائنًا في نكاح مختل«: قال(.  
 عالء الدين المرداوي. 

 3(»وھو المذھب... يقع الطالق في النكاح المختلف فيه«: قال(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).364ص(الوجيز )   1(
  ).9/16(الفروع )   2(
  ).22/158(اإلنصاف )   3(



  
  
 )168(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  :من خالف من علماء المذھب في حكم الرواية الراجحة: سادًسا
  :خالف في حكم الرواية الراجحة جمع من علماء المذھب، ومنھم

و  - 92 أب
 .الخطاب الكلوذاني

 ال ا ف«: ق ا مختلفً زوج تزويًج ع ... ي صحتهإن ت ه يق ق فإن م طل ث
د ... طالقه نص عليه وحمله أصحابنا على أن طالقه يقع وإن اعتق

د صحة  ن اعتق ى م ول عل ه محم دي أن كالم اح، وعن اد النك فس
ه  اح باطل فطالق النكاح إما باجتھاد أو بتقليد، فأما إن اعتقد أنه نك

  .)1(»ال يقع
 أبو الفرج ابن الجوزي. 

 ة ي: وعنه«: قال ابن مفلح اره صاحب الھداي د صحته اخت ع إن اعتق ق
  .)2(»والمذھب

 فخر الدين ابن تيمية. 

 ام «: قال المرداوي ال يقع حتى يعتقد صحته، وھو رواية عن اإلم
  .)3(»اختاره صاحب التلخيص... أحمد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).2/3(الھداية )   1(
  .، والـُمْذِھب في المذھَب ألبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي)9/16(الفروع )   2(

ان وفي اظ )3/140(ات األعي ذكرة الحف ة )4/1342(، ت ات الحنابل ى طبق ذيل عل ، 2/458(، ال
493.(  

  ).22/158(اإلنصاف )   3(
ه : والتلخيص ة، ل ن تيمي د ب ة(و) الترغيب(لفخر الدين محمد بن الخضر بن محم وفي )البلغ ، ت

  .سنة ثنتين وعشرين وستمائة
بالء  الم الن ير أع ا)22/288(س ى طبق ذيل عل ة ، ال د )3/321(ت الحنابل د األرش ، المقص

)2/406.(  



  
  
 )169(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 

 

ألة  :ىاألول المس
ة ألة الثاني  :المس

  
  
  

  .حكم الطالق في الطھر ثالًثا
ا أم  ع ثالًث ا يق الق ثالًث ل الط ھ

  واحدة؟
  
  

  الثانيالمطلب 
  الطالق البدعي

  
 :وفيه تمھيد ومسألتان



  
  
 )170(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  تمھيد

  .الطالق إما أن يكون طالقًا سنيًا أو يكون طالقًا بدعيًا

ة واحدة في والطالق السني ھو ما أذن في ا طلق ه الشارع، وھو أن يطلقھ
  .)1(طھر لم يجامعھا فيه، ويتركھا حتى تنقضي عدتھا

الى ، أي طاھرات من ]1: الطالق[ ﴾...  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ﴿: قال تع
  .)2(غير جماع

مره فليراجعھا ثم ليمسكھا حتى «: وحديث عبد هللا بن عمر المتقدم، وفيه
ل أن تطھر ثم تحيض ثم تطھر، ثم إ ن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قب

  .)3(»يمس، فتلك العدة التي أمر هللا أن تطلق لھا النساء

ا بلفظ  ا ثالثً وأما الطالق البدعي فھو ما نھى عنه الشارع، وھو أن يطلقھ
ا وھي حائض أو  واحد، أو يكرر لفظ الطالق في مجلس واحد، أو يطلقھ

  .)4(نفساء، أو يطلقھا في طھر جامعھا فيه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر)   1( ر : ينظ رح الكبي ع )22/169(الش دع )5/287(، الممت يح )260، 7/259(، المب ، التوض

)3/1028.(  
ان : ينظر)   2( رآن للجصاص  ،)14/129(جامع البي ام الق رآن العظيم )3/452(أحك ، تفسير الق

)4/399(  
  ).151ص(تقدم تخريجه )   3(
ر)   4( رر : ينظ غير )2/51(المح اوي الص اع )592، 591ص(، الح ة )3/463(، اإلقن ، غاي

  ).3/109(المنتھى 



  
  
 )171(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  المسألة األولى
  حكم الطالق في الطھر ثالًثا

ا، أو أنت طالق طالق  ه أنت طالق ثالثً ول الرجل المرأت ا أن يق الطالق ثالثً
  .طالق، ونحو ذلك

  ھل ھذا الطالق طالق سني مباح، أم طالق بدعي محرم؟
  :الكالم في المسألة باآلتي

  :الروايات الواردة في المسألة: أوالً 

  :مد في المسألة ثالث رواياتورد عن اإلمام أح

ى ة األول ر  :الرواي ي الطھ ات ف دة أو بكلم ة واح ا بكلم الق ثالثً أن الط
  .الواحد طالق بدعي محرم

ال: قال ابن ھانئ د هللا عن الطالق، طالق السنة؟ فق ق : سألت أبا عب تطل
ا بلفظ : قلت... تطليقة من غير جماع ثم يدعھا حتى تحيض ق ثالثً إن طل ف

  .)1(ال: طالق سنة؟ قالواحد، يكون 

بكلمة أو كلمات في طھر واحد  الطالق الثالث«: وقال الشريف أبو جعفر
  .)2(»بدعة

ة ة الثاني ر : الرواي ي الطھ ات ف دة أو بكلم ة واح ا بكلم الق ثالثً أن الط
  .الواحد ال يحرم ولكنه خالف األولى

ة واحدة للطاھر«: قال الشريف محمد بن أبي موسى  وطالق الثالث بكلم
  .)3(»غير المجامعة طالق السنة في إحدى الروايتين

ار  :الرواية الثالثة ق في األطھ أن الجمع في الطھر الواحد بدعة والتفري
  .سنة

د ال المج ار «: ق ي األطھ ق ف ة، والتفري ر بدع ي الطھ ع ف ه الجم وعن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).1/223(مسائل اإلمام أحمد )   1(
ة). 2/799(رؤوس المسائل )   2( روايتين : وينظر في الرواي ة )146، 2/145(ال ، 2/4(، الھداي

ر )2/51(، المحرر )10/331(، المغني )5 ، )2/718(، الواضح )22/180(، الشرح الكبي
  ).22/179(، اإلنصاف )7/262(، المبدع )5/373(شرح الزركشي 

اد )   3( ة). 288ص(اإلرش ي الرواي ر ف ريف : وينظ ائل للش روايتين )2/800(رؤوس المس ، ال
ري )2/145( ائل للعكب ي )4/178(، رؤوس المس رر )10/330(، المغن ، )2/51(، المح

  ).22/180(، اإلنصاف )5/373(، شرح الزركشي )9/19(، الفروع )2/718(الواضح 



  
  
 )172(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .)1(»سنة
  :الرواية الراجحة في المذھب: ثانيًا

ا  ة واحدة أو بكلمات في الطھر الراجح في المذھب أن الطالق ثالثً بكلم
  .الواحد طالقًا محرًما

ه  طلقھاوإن «: قال الحجاوي م يصبھا في ثالثًا بكلمة أو كلمات في طھر ل
  .)2(»أو في أطھار قبل رجعة حرم

  :الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: ثالثًا

ة أو بك ا بكلم يخ اإلسالم أن الطالق ثالثً د ش ذھب عن ي ظاھر الم ات ف لم
  .الطھر الواحد طالقًا محرًما

ا «: قال ل أن يراجعھ ة أو بكلمات في طھر واحد قب وإن طلقھا ثالثًا بكلم
ا ول أنت طالق ثالثً أو أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ... مثل أن يق

لف  ن الس اء م ور العلم د جمھ رام عن ذا ح الم، فھ ن الك ك م و ذل ونح
ف ك)3(والخل ذھب مال و م ي)4(، وھ ة ، وأب اھر )5(حنيف ي ظ د ف ، وأحم
  .)6(»مذھبه

  :أدلة الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: رابًعا

  :يُستََدل للرواية الراجحة باآلتي
ول هللا  - 93 ق

الى الى ﴾  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ﴿: تع ه تع ى قول ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  ﴿: إل
 ].1: الطالق[ ﴾   چ  ڇ
 2: الطالق[ ﴾   ں    ں  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ﴿: قوله تعالى بعد ذلك.[ 
 الى : الطالق[ ﴾              �  �  �  �  �  �    �  �﴿: وقوله تع

4.[ 

  :وجه الداللة من اآليات المتقدمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روع )2/179(الرعاية الصغرى : وينظر في الرواية). 2/51(المحرر )   1( ، شرح )9/19(، الف
  ).22/181(، اإلنصاف )7/262(، المبدع )515ص(، غاية المطلب )5/377(الزركشي 

ة أ)2/141(منتھى اإلرادات : وينظر). 3/464(اإلقناع )   2( ي النھى ، معون ل )9/369(ول ، دلي
  ).241، 5/240(، كشاف القناع )3/79(، دقائق أولي النھى )433ص(الطالب 

  ).7/22(، حلية العلماء )5/184(اإلشراف على مذاھب العلماء : ينظر)   3(
  ).2/57(، الفواكه الدواني )5/301(، مواھب الجليل )2/73(التفريع : ينظر)   4(
  ).3/468(، فتح القدير )3/37(، اللباب )1/227(الھداية : ينظر)   5(
  ).33/72(مجموع الفتاوى )   6(



  
  
 )173(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

ه  أن من طلق ثالثًا بكلمة أو بكلمات لم يبق له أمر يحدث، وال يجعل هللا ل
  .)1(مخرًجا، وال من أمره يسًرا

 د ن لبي ود ب ا رواه محم ال )2(م ول هللا «: ق ر رس ق ^ أخب ل طل ن رج ع
ال ا «: امرأته ثالث تطليقات جميًعا فقام غضبانًا ثم ق اب هللا وأن أيُلعب بكت

 .)3(»يا رسول هللا، أال أقتله: حتى قام رجل وقال »بين أظھركم

  :وجه الداللة

ذا ^ أن النبي  اب هللا، وھ ه لعب بكت ر أن ا وأخب ق ثالثً غضب على من طل
  .)4(يدل على التحريم

  م أراد أن  {ما رواه عبد هللا بن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وھي حائض ث
غ ذلك رسول هللا  رئين، فبل د الق ين أخراوين عن ال^يتبعھا بتطليقت ا «: ، فق ي

تقبل  نة أن تس نة، والس أت الس د أخط ك ق رك هللا، إن ذا أم ا ھك ر م ن عم اب
ا،^ فأمرني رسول هللا : قال »الطھر فتطلق لكل قرء ال فراجعتھ م ق إذا «: ث

و أني : فقلت »ھي طھرت فطلق عند ذلك أو أمسك ا رسول هللا، أرأيت ل ي
ال ا؟ ق ين منك وتكون «: طلقتھا ثالثًا أكان يحل لي أن أراجعھ ال، كانت تب

 .)5(»معصية

  :وجه الداللة

  .أنكر على ابن عمر تطليقه ثالثًا^ أن النبي 
 ن الحارث ك ب ال )6(ما رواه مال ى «: ق الجاء رجل إل اس فق ن عب أن : اب

ا ه ثالثً ق امرأت ه طل ال ،عم ه : فق ل ل م يجع ه فل ك عصى هللا فأندم إن عم
 .)7(»مخرًجا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي )   1( ر )10/332(المغن رح الكبي ح )22/182(، الش ي )2/718(، الواض رح الزركش ، ش

  ).7/262(، المبدع )5/374(
  .محمود بن لبيد بن رافع األشھلي األنصاري، له صحبة، توفي سنة ست وتسعين: ھو)   2(

  ).3/1378(، االستيعاب )7/280(، التاريخ الكبير )5/77(لكبرى البن سعد الطبقات ا
  .الثالث المجموعة وما فيه من التغليظ: ، كتاب الطالق، باب)6/454(النسائي )   3(
  ).28/271(ذخيرة العقبى : ينظر)   4(
دارقطني )   5( نن ال ي )4/31(س رى للبيھق نن الكب الق، الس اب الط اب ا)7/330(، كت ع ، كت لخل

  .االختيار للزوج أن ال يطلق إال واحدة: والطالق، باب
  .مالك بن الحارث السلمي، تابعي ثقة، توفي سنة أربع وتسعين: ھو)   6(

  ).10/11(، تھذيب التھذيب )3/100(، الكاشف )7/184(التاريخ الكبير 
ابن أبي شيبة ، كتاب الطالق، باب التعدي بالطالق، مصنف )1/262(سنن سعيد بن منصور )   7(

، كتاب الطالق، من كره أن يطلق الرجل امرأته ثالثًا، البيھقي في السنن الكبرى )4/11(شيبة 
= 



  
  
 )174(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  :وجه الداللة

ه عاص  ين أن ا، وب ه ثالثً ق امرأت أن ابن عباس أنكر على عم الرجل تطلي
  . تعالى

  أن الطالق ثالثًا تحريم للبضع بقول الزوج من غير حاجة فحرم كالظھار بل
ى؛ ألن الظھار يرتفع تحريمه بالتكفير، وھذا ال سبيل للزوج إلى رفعه ھو أول
 .)1(بحال
  وم ي عم دخل ف ة في ر حاج ن غي ه م ل وامرأت ى الرج رًرا عل ه ض أن في

 .)2(النھي
  ل ة ال تزي ا أو بحيل ا حراًم أن الطالق ثالثًا ربما كان وسيلة إلى عوده إليھ

دنيا واآلخرة،  دم وخسارة ال التحريم من التحريم، ووقوع الن ى ب ان أول فك
ا يسيرة، أو الطالق  الطالق في الحيض الذي ضرره بقاؤھا في العدة أياًم
إن ضرر  ل، ف دم بظھور الحم ال الن في طھر مسھا فيه الذي ضرره احتم

 .)3(جمع الثالث يتضاعف على ذلك أضعافًا كثيرة
ا يخ : خامًس د ش ة عن ة الراجح م الرواي ذھب بحك اء الم ن علم ال م ن ق م

  :الماإلس

الٌق  ات ط ة أو بكلم ا بكلم الق ثالثً ى أن الط ذھب عل اء الم ور علم جمھ
  :محرٌم، ومنھم

و  - 94 القاضي أب
 .يعلى

  .)4(»وھو الصحيح«: وّجه الرواية، وقال
 الطالق الثالث بكلمة أو كلمات في طھر واحد «: الشريف أبو جعفر قال

 .)5(»بدعة
 موفق الدين ابن قدامة. 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

  .، كتاب الخلع والطالق، باب من جعل الثالث واحدة، وما ورد في خالف ذلك)7/337(
ائل )   1( ي )2/800(رؤوس المس ر )10/332(، المغن رح الكبي ح )22/183(، الش ، الواض

  ).5/241(، كشاف القناع )9/369(نة أولي النھى ، معو)2/719(
  ).2/719(، الواضح )22/183(، الشرح الكبير )10/332(المغني )   2(
  .المصادر السابقة، الجزء والصفحة)   3(
  ).2/146(الروايتين )   4(
  ).2/799(رؤوس المسائل )   5(



  
  
 )175(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .)1(»وال يحل جمع الثالث«: قال
 سراج الدين الدجيلي. 

  .)2(»ويحرم الثالث«: قال
 شمس الدين الزركشي. 

  .)3(»وھي أنصھما أن جمع الثالث بدعة: الرواية الثانية«: قال
 عالء الدين المرداوي. 

  .)4(»إحداھما يحرم وھو المذھب«: ذكر الرواية وقال
 تقي الدين ابن النجار. 

م يصبھا فيهوإيقاع طلقات ثالث ولو بكلمات في طھ«: قال محرم على ... ر ل
  .)5(»األصح
 منصور بن يونس البھوتي. 

  .)6(»وإن طلقھا أي طلق رجل زوجته ثالثًا بكلمة حرمت نًصا«: قال
  :من خالف من علماء المذھب في حكم الرواية الراجحة: سادًسا

يس  ات ل ة أوبكلم ا بكلم الق ثالثً ذھب أن الط اء الم ن علم ع م ب جم ذھ
  :بمحرم، ومنھم

و  - 95 م أب القاس
 .الخرقي

ا «: قال ه كان أيًضا للسنة، وكان تارًك م يصبھا في ا في طھر ل ا ثالثً ولو طلقھ
  .)7(»لالختيار

 تقي الدين األدمي. 

ر «: قال أكثر من غي وإن طلقھا ثنتين أو ثالثًا بكلمة أو كلمات في طھر ف
  .)8(»اجعة كان لسنةرم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).172ص(عمدة الفقه )   1(
  ).364ص(الوجيز )   2(
  ).5/373(ركشي شرح الز)   3(
  ).22/179(اإلنصاف )   4(
  ).9/369(معونة أولي النھى )   5(
  ).5/240(كشاف القناع )   6(
  ).103ص(المختصر )   7(
  ).371ص(المنور في راجح المحرر )   8(



  
  
 )176(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 1(نجم الدين أبو الربيع الطوفي(. 

  .)2(»ظاھر المذھب أنه ليس ببدعة: ل الطوفيقا«: قال المرداوي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و)   1( ه : ھ وفي الصرصري، ل ريم الط د الك ن عب وي ب د الق ن عب ليمان ب رى(س د الكب ، )القواع

  .توفي سنة ست عشرة وسبعمائة ،)شرح مختصر الروضة(و
  ).2/249(، الدرر الكامنة )4/404(، الذيل على طبقات الحنابلة )4/192(مرآة الجنان 

  ).22/180(اإلنصاف )   2(



  
  
 )177(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  الثانيةالمسألة 
  ھل الطالق ثالًثا يقع ثالًثا أم طلقة واحدة؟

ال دة، فق ة واح ا بكلم ه ثالثً ق الرجل امرأت ع : إذا طل ل يق ا، ھ الق ثالثً ت ط أن
  ثالثًا فتبين منه امرأته، أم يقع طلقة واحدة فقط؟

  :الكالم في المسألة باآلتي
  :وايات الواردة في المسألةالر: أوالً 

  :ورد عن اإلمام أحمد في المسألة روايتان

ه :الرواية األولى ال المرأت ا«: أن من ق ة واحدة،  »أنت طالق ثالثً بكلم
  .وقع ثالثًا، وال تحل له حتى تنكح زوًجا غيره

الح ال ص ه«: ق ول المرأت ل يق الق .....الرج ت ط ا أن ال... ثالثً ع : ق يق
  .)1(»عليھا

ال«: و داودوقال أب ھي ثالث : سمعت أحمد سئل عن البكر تطلق ثالثًا؟ ق
  .)2(»ال تحل له حتى تنكح زوًجا غيره

  .أن من طلق ثالثًا بكلمة واحدة وقعت طلقة واحدة: الرواية الثانية

  .)3(»وفي األخرى تطلق في الحال واحدة«: قال المرداوي
  :الرواية الراجحة في المذھب: ثانيًا

ذ ع الطالق الراجح في الم ة واحدة وق ا بكلم ه ثالثً ق امرأت ھب أن من طل
  .ثالثًا، وال تحل له حتى تنكح زوًجا غيره

ار ن النج ال اب ثالث «: ق ع ال دة وق ة واح ا بكلم ه ثالثً ق زوجت ن طل وم
  .)4(»وحرمت عليه حتى تنكح زوًجا غيره

  :الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: ثالثًا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).3/186(مسائل اإلمام أحمد رواية ابنه صالح )   1(
  ).240ص(مسائل اإلمام أحمد رواية أبي داود )   2(

ر ة: وينظ د رواي ام أحم ائل اإلم انئ  مس ن ھ ة )1/223(اب ائل )2/5(، الھداي ، رؤوس المس
ري  ي )4/179(للعكب رر )10/334(، المغن غير )2/51(، المح اوي الص ، )592ص(، الح

  ).515ص(، غاية المطلب )19، 9/18(الفروع 
اف )   3( ر). 22/199(اإلنص دع : وينظ ى )7/262(المب ي النھ ة أول اف )9/370(، معون ، كش

  ).6/495(الروض المربع  ، حاشية)5/241(القناع 
ى )   4( ي النھ ة أول ر). 9/370(معون ب : وينظ ل الطال ى )433ص(دلي ي النھ ب أول ، مطال

)5/366.(  



  
  
 )178(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

ن النصوص واألصول الث الم أن م يخ اإلس د ش د عن ام أحم ة عن اإلم ابت
  .جمع ثالثًا ال يلزمه إال واحدة

ه إال واحدة«: قال ة ... من جمع ثالثًا لم يلزم والنصوص واألصول الثابت
  .)1(»عنه تقتضي من مذھبه أنه ال يلزمه إال واحدة

  :أدلة الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: رابًعا

د شيخ اإلسالم ـ وھي أن الطالق يُستَدُل للروا ية الراجحة في المذھب عن
  :ثالثًا ال يلزم منه إال واحدة ـ باآلتي

د  - 96 ما رواه عب

اس  ن عب ال {هللا ب ول هللا : ق د رس ى عھ الق عل ان الط ر ^ ك ي بك وأب

 .)2(»...وسنتين من خالفة عمر طالق الثالث واحدة
ا رواه  - 97 م

ا الصھباء )3(طاووس ن عب )4(أن أب ال الب ثالث : اسق ا كانت ال م أنم أتعل
ن ^ تجعل واحدة على عھد النبي  وأبي بكر وثالثًا من إمارة عمر؟ فقال اب

 .)5(نعم: عباس

  :وجه الداللة من الحديثين السابقين

ي  د النب ي عھ دة ف ثالث واح ة ^ أن طالق ال ي بكر وصدًرا من خالف وأب

  .)6({عمر 
 7(وقواعد المذھب أن ھذا القول دل عليه اإلجماع والقياس الصحيح(. 
  ى أمر ا ليست عل ردودة؛ ألنھ دع، والبدعة م أن طالق الثالث محرم مبت

 .)8(، وإذا كان األمر كذلك دل على عدم وقوعه^رسول هللا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).33/87(مجموع الفتاوى )   1(
  .طالق الثالث: ، كتاب الطالق، باب)2/1099(صحيح مسلم )   2(
ابعين،: ھو)   3( اني، أحد أعالم الت ن كيسان الخوالني اليم ة سنة ست  طاووس ب ا بمك وفي حاًج ت

  .ومائة
  ).2/509(، وفيات األعيان )4/316(، التاريخ الكبير )5/537(الطبقات الكبرى 

  .أبو الصھباء صھيب البكري: ھو)   4(
  ).4/386(، تھذيب التھذيب )2/321(، ميزان االعتدال )4/265(التاريخ الكبير 

  .الثالث طالق: ، كتاب الطالق، باب)2/1099(صحيح مسلم )   5(
  ).3/30(، إعالم الموقعين )10/325(شرح صحيح مسلم للنووي : ينظر)   6(
  ).57ص(، سير الحاث )290، 289ص(، إغاثة اللھفان )3/35(إعالم الموقعين )   7(
  ).5/250(زاد المعاد )   8(



  
  
 )179(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  أن كل ما يعتبر له التكرار من حلف أو إقرار أو شھادة إذا جاء بلفظ واحد
الى ه تع ان، قول ة اللع ًدا كآي ر واح  ﴾    ۈۈ  ٷ   ۋ  ۋ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ ﴿: أُعتب

 .)1(، فكذلك الطالق]6: النور[
  ل وضعف ة الجھ ع غلب يما م لمين الس ق بالمس و األرف ول ھ ذا الق أن ھ

 .)2(اإليمان بالنسبة إلى أكثر المطلقين
  :من قال من علماء المذھب بحكم الرواية الراجحة: خامًسا

  :جمع من علماء المذھب أن طالق الثالث واحدة، ومنھم
ن  - 98 د ب محم
 .)3(بي بكر بن قيم الجوزيةأ

م ... ھذا القول«: قال ديم ول اع الق اس واإلجم دل عليه الكتاب والسنة والقي
  .)4(»يأت بعده إجماع يبطله

 5(جمال الدين يوسف بن أحمد الصالحي(. 

رد «: )6(قال ابن عبد الھادي م ي ام، ول وكان يفتي به جدنا جمال الدين اإلم
  .)7(»عنه أنه أفتى بغيره

 8(لدين علي الدواليبيعالء ا(. 

ادي د الھ ن عب ال اب دواليبي «: ق ي ال يخ عل ا الش ي زمانن ه ف ي ب ان يفت ك
  .)9(»البغدادي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اد )   1( وقعين )5/250(زاد المع الم الم ان )3/33(، إع ة اللھف اث )289ص(، إغاث ير الح ، س

  ).46ص(
  ).21/394(مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز )   2(
ه : ھو)   3( ة، ل يم الجوزي ن ق شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي اب

  .، توفي سنة إحدى وخمسين وسبعمائة)مفتاح دار السعادة(، و)زاد المعاد(
  ).1/62(، بغية الوعاة )2/384(، المقصد األرشد )4/21(الدرر الكامنة 

  ).3/35(إعالم الموقعين )   4(
ه : ھو)   5( ام، ل دين اإلم ال ال د الصالحي، الملقب بجم دة (جمال الدين يوسف بن أحم ة والفائ التحف

  .، توفي سنة ثمان وتسعين وسبعمائة)في األدلة المتزايدة على أن الطالق الثالث واحدة
  ).173ص(ر المنضد ، الجوھ)313، 3/312(إنباء الغمر 

ه )   6( ة، ل ي (ھو يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الھادي الصالحي، ولد سنة أربعين وثمانمائ مغن
  .، توفي سنة تسع وتسعمائة)الجوھر المنضد(و) مغني ذوي األفھام(

  ).8/43(، شذرات الذھب )1/317(، الكواكب السائرة )10/308(الضوء الالمع 
  ).40ص(سير الحاث )   7(
ات الخمس(عالء الدين علي بن عبد المحسن بن عبد الدائم الدواليبي البغدادي، له : وھ)   8( ، )الكلي

  .، توفي سنة اثنتين وستين وثمانمائة)الخمس
  ).2/748(، السحب الوابلة )101ص(، الجوھر المنضد )5/255(الضوء الالمع 

  ).40ص(سير الحاث )   9(



  
  
 )180(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 1(سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن باز( ~. 

  .)2(»نحن نفتي باعتبار الطالق الثالث بلفظ واحد طلقة واحدة«: قال
  :الراجحةمن خالف من علماء المذھب بحكم الرواية : سادًسا

ى  ه حت ا، وتحرم علي ع ثالثً ثالث يق ذھب أن الطالق ال اء الم جمھور علم
  :تنكح زوًجا غيره، ومنھم

دين  - 99 ق ال موف
 .ابن قدامة

نكح «: قال ى ت ه حت ثالث وحرمت علي ع ال وإن طلق ثالثًا بكلمة واحدة وق
  .)3(»زوًجا غيره

 مجد الدين أبو بركات بن تيمية. 

  .)4(»وقع... ا بكلمةلو طلقھا ثنتين أو ثالثً «: قال
 نور الدين البصري. 

  .)5(»وقع... ثالثًا بكلمة... لو طلقھا«: قال
 شمس الدين ابن مفلح. 

  .)6(»وقع... بكلمة أو كلمات.. إن طلقھا ثالثًا«: قال
 سراج الدين الدجيلي. 

  .)7(»وقعن في الحال... إن قال ثالثًا«: قال
 8(صفي الدين القطيعي(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ام أھل السنة  سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن: ھو)   1( از، إم د آل ب ن محم رحمن ب عبد ال

ه  ة في المباحث الفرضية(في زمنه، ل د الجلي ائل (، و)الفوائ ر من مس التحقيق واإليضاح لكثي
  .، توفي سنة عشرين وأربعمائة وألف)الحج والعمرة والزيارة

ام عب)3/5(المبتدأ والخبر لعلماء في القرن الرابع عشر  ن ، اإلنجاز في ترجمة اإلم ز ب د العزي
  ).11ص(، الشيخ ابن باز ومواقفه الثابتة )35ص(باز 

  ).21/391(مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز )   2(
  ).10/334(المغني )   3(
  ).2/51(المحرر )   4(
  ).592ص(الحاوي الصغير )   5(
  ).19، 9/18(الفروع )   6(
  ).365ص(الوجيز )   7(
ؤمن )   8( د الم و عب ه ھ تمائة، ل ين وس ان وخمس نة ثم د س ي، ول د هللا القطيع ن عب د الحق ب ن عب ب

= 



  
  
 )181(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

ى واحدة في طھر واحد، السنة فيه من «: قال د عل دد أن ال يزي حيث الع
  .)1(»فإن خالف وقع وحرم في األظھر

 2(تقي الدين الجراعي(. 

  .)3(»وقع ويحرم... بكلمة أو كلمات... إن طلقھا ثالثًا«: قال

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ة( ار الھداي ي اختص ة ف ول(و) إدراك الغاي د الفص ول ومعاق د األص ع )قواع نة تس وفي س ، ت
  .وثالثين وسبعمائة

  ).5/66(، المنھج األحمد )5/77(، الذيل على طبقات الحنابلة )3/32(الدر الكامنة 
  ).157ص(إدراك الغاية )   1(
رين )   2( نة خمس وعش د س د الجراعي الصالحي، ول ن يزي ر ب ي بك ن أب د ب ن زي ر ب و بك و أب ھ

  .، توفي سنة ثالث وثمانين وثمانمائة)حلية الطراز(و) غاية المطلب(وثمانمائة، له 
  ).1/304(، السحب الوابلة )7/337(، شذرات الذھب )11/32(الضوء الالمع 

  ).515ص(غاية المطلب )   3(



  
  
 )182(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  

  
  

  
 

 

ألة  :المس
  
  
  

  .االستثناء في عدد الطلقات
  

  الثالثالمطلب 
  االستثناء في الطالق

  
 :وفيه تمھيد ومسألة واحدة



  
  
 )183(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  تمھيد

  :ـ تعريف االستثناء لغة وشرًعا 1

  .)1(مأخوذ من الثني وھو الكف والرد :لغة ستثناءاال

رًعا ـ  :وش ة ب ض الجمل راج بع تكلِّم » إال«إخ ن م ا م ام مقامھ ا ق أو م
  .)2(واحد

  :ـ صيغه 2

  :لالستثناء صيغ منھا

يس، وال  )3(إال ـ وھي أم الباب ر، وسوى، وعدا، وخال، وحاشا، ول ـ، وغي
  .)4(يكون

  :ـ شروطه 3

  :يشترط لالستثناء ثالثة شروط

  .أن يكون متصالً : الشرط األول

  .أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه: الشرط الثاني

  .)5(أن يكون المستثنى أقل من النصف: الشرط الثالث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).ثني(مادة ) 14/124(، لسان العرب )15/140(تھذيب اللغة )   1(
  ).190ص(، مقبول المنقول )2/580(شرح مختصر الروضة )   2(
  ).252ص(تلخيص روضة الناظر )   3(
ر)   4( ة : ينظ ر الروض رح مختص ول )2/580(ش ول المنق ب )190ص(، مقب رح الكوك ، ش

)3/283.(  
ر)   5( دة : ينظ ي)2/660(الع اظر ، تلخ ة الن ة )253ص(ص روض ر الروض رح مختص ، ش

  ).3/901(، أصول الفقه البن مفلح )2/589(



  
  
 )184(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  المسألة
  االستثناء في عدد الطلقات

ه ل المرأت ول الرج ات أن يق دد الطلق ي ع تثناء ف ا إال : االس الق ثالثً ت ط أن
  واحدة، أو إال اثنتين، فھل يصح استثناء األقل دون األكثر أو ال يصح؟

  :الكالم في المسألة باآلتي
  :الروايات الواردة في المسألة: أوالً 

  :ورد عن اإلمام أحمد في المسألة روايتان

ر،  :الرواية األولى ل دون األكث تثناء األق ات اس أنه يجوز في عدد الطلق
  .فيصح استثناء ثالثًا إال واحدة، وال يصح استثناء ثالثًا إال طلقتين

د ال المج تثناء«: ق ات يصح اس دد الطلق ي ع ر ف ل دون األكث نص ... األق
  .)1(»عليه

  .أنه ال يصح االستثناء في عدد الطالق :الرواية الثانية

  .)2(»حكي عن أبي بكر أنه ال يصح االستثناء في الطالق«: قال الشارح

  .)3(قول أبي بكر رواية منصوصة عن اإلمام أحمد«: وقال شيخ اإلسالم

  :المذھبالرواية الراجحة في : ثانيًا

  .الراجح في المذھب أنه يصح استثناء النصف فأقل

  .)4(»ويصح في نصف فأقل من مطلقات وطلقات«: قال ابن النجار

  :الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: ثالثًا

ور ول الجمھ د كق ام أحم ة اإلم ر أجوب الم أن أكث يخ اإلس رى ش واز : ي ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، الرعاية الصغرى )2/231(، الواضح )22/369(الشرح الكبير : وينظر). 2/59(المحرر )   1(

دع )527ص(، غاية المطلب )9/72(، الفروع )2/193( ، اإلنصاف )306، 7/305(، المب
)22/370.(  

رح ا)   2( ر الش ر). 22/369(لكبي ة الصغرى : وينظ روع )2/193(الرعاي ة )9/72(، الف ، غاي
  ).22/369(، اإلنصاف )7/305(، المبدع )527ص(المطلب 

  ).22/369(، اإلنصاف )5/28(المستدرك : ينظر)   3(
، دقائق أولي )3/131(، غاية المنتھى )3/491(اإلقناع : وينظر). 2/153(منتھى اإلرادات )   4(

  ).5/269(، كشاف القناع )3/102(النھى 



  
  
 )185(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .)1(استثناء األقل دون األكثر

  :أدلة الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: رابًعا

  :يستدل للرواية الراجحة باآلتي
تثناء  -100 أن االس

ه  ال ل و ق ر، فل تثناء األكث روا اس ل، وأنك لم يرد في لغة العرب إال في األق
ا من الكالم  ان ِعيَّ ة وك ا بالعربي علي مائة إال تسعة وتسعين لم يكن متكلًم

 .)2(ولكنة
تثناء  -101 أن االس

 .)3(رفع لألقل وإخراج للبعض فصح

  :من قال من علماء المذھب بحكم الرواية الراجحة: خامًسا

دد  ي ع ر ف ل دون األكث واز األق حة ج ى ص ذھب عل اء الم ور علم جمھ
  :الطلقات، ومنھم

م  -102 و القاس أب
 .الخرقي

  .)4(»كان استثناؤه باطالً ... ومن أقر بشيء واستثنى منه الكثير«: قال
 القاضي أبو يعلى. 

  .)5(»وھو الصحيح عندي«: ذكر صحة استثناء األقل، وقال
 موفق الدين ابن قدامة. 

  .)6(»ال يصح استثناء الكل وال األكثر«: قال
 شمس الدين ابن مفلح. 

  .)7(»يصح استثناء األقل في طالقه«: قال
 شمس الدين الزركشي. 

  .)1(»المذھب المعروف المشھور أنه ال يجوز استثناء األكثر«: قال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).5/28(المستدرك )   1(
ر)   2( ي : ينظ ر الخرق رح مختص ع ش ي )2/740(المقن ح )7/292(، المغن ، )2/231(، الواض

  ).13/105(، الشرح الممتع )159، 4/158(شرح الزركشي 
  ).2/740(، المقنع شرح مختصر الخرقي )2/162(الروايتين )   3(
  ).74ص(مختصر الخرقي )   4(
  ).2/162(الروايتين )   5(
  ).3/187(الكافي )   6(
  ).9/72(الفروع )   7(



  
  
 )186(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 بو بكر الجراعيأ. 

  .)2(»يصح استثناء األقل في الطالق«: قال
 برھان الدين ابن مفلح. 

  .)3(»ال يصح استثناء الكل وال األكثر نص عليه«: قال

  :من خالف من علماء المذھب في حكم الرواية الراجحة: سادًسا

  :خالف في حكم الرواية بعض من علماء المذھب، ومنھم
د  -103 أبو بكر عب

 .لخاللالعزيز غالم ا

  .)4(»ال يصح االستثناء في الطالق... قال أبو بكر«: قال القاضي
 5(الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين(. 

  .)6(»الراجح أنه يصح استثناء أكثر من النصف«: قال

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 
  ).4/158(شرح الزركشي )   1(
  ).527ص(غاية المطلب )   2(
  ).7/306(المبدع )   3(
  ).2/162(الروايتين )   4(
وھيبي التميمي، ا: ھو)   5( ين ال م أبو عبد هللا محمد بن صالح بن محمد بن سليمان العثيم ام العل إلم

ه  ھور، ل طية(المش دة الواس رح العقي ع(، و)ش رح الممت رين )الش دى وعش نة إح وفي س ، ت
  .وأربعمائة وألف

د : ينظر ام الزاھ ين اإلم ن عثيم ي )27ص(اب ين ف ن عثيم د ب يخ محم ة ترجيحات الش ، ومقدم
  ).19ص(كتاب الطھارة لألخ سعد بن سعيد الذيابي 

  ).13/106(الشرح الممتع )   6(



  
  
 )187(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  

  

 

 

ى ألة األول  :المس
ة ألة الثاني  :المس

  
  
  

  .تعليق الطالق على النكاح
ى  اق عل الق والعت ق الط تعلي

  .المشيئة
  

  الرابعالمطلب 
  تعليق الطالق بالشروط

  
 :وفيه مسألتان



  
  
 )188(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  
  المطلب الرابع

  تعليق الطالق بالشروط

ھو ترتيب شيء غير حاصل على شيء حاصل : تعليق الطالق بالشروط
  .)1(أو إحدى أخواتھا» إن«ر حاصل بـأو غي

ا ـ ست تعملة في الطالق ـ غالبً ى، : وأدوات الشرط المس إن، وإذا، ومت
، وكلما   .)2(وَمن، وأيُّ

  المسألة األولى
  تعليق الطالق على النكاح

رأة، أو إن تزوجت : تعليق الطالق على النكاح أن يقول الرجل إن تزوجت ام
  .فالنة فھي طالق
  :سألة باآلتيالكالم في الم

  :الروايات الواردة في المسألة: أوالً 

  :ورد عن اإلمام أحمد في المسألة روايتان

ى ة األول ال :الرواي ي : إن ق ة فھ ت فالن رأة أو إن تزوج ت ام إن تزوج
  .طالق لم تطلق

و الخطاب ال أب ي األجن«: ق البإن وجد ف ة أو إن : ي فق إن تزوجت بفالن
  .)3(»عنه أنه إذا تزوج لم تطلق تزوجت امرأة فھي طالق، فالمشھور

  .أنھا تطلق :الرواية الثانية

  .)4(»وعنه تطلق«: قال ابن قدامة

  :الرواية الراجحة في المذھب: ثانيًا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).3/138(، غاية المنتھى )3/503(، اإلقناع )3/1049(، التوضيح )390ص(التنقيح    )1(
رر )   2( ب )2/63(المح ة المطل يح )533ص(، غاي ى اإلرادات )3/1051(، التوض ، منتھ

)2/159.(  
ة )   3( ة). 2/12(الھداي ي الرواي ر ف ي : وينظ رر )13/488(المغن ح )2/62(، المح ، الواض

ة ا)3/453( غرى ، الرعاي ي )2/195(لص رح الزركش روع )7/116(، ش ، )9/98(، الف
  ).22/439(، اإلنصاف )7/324(المبدع 

ع )   4( ة). 22/439(المقن ي الرواي ر ف افي : وينظ رر )3/211(الك ح )2/62(، المح ، الواض
غرى )3/454( ة الص ي )2/195(، الرعاي رح الزركش ب )7/116(، ش ة المطل ، غاي
  ).22/439(نصاف ، اإل)7/325(، المبدع )533ص(



  
  
 )189(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

الراجح في : إذا قال رأة فھي طالق، ف إن تزوجت فالنة أو إن تزوجت ام
  .المذھب أنھا ال تطلق

اوي ال الحج ال«: ق و ق ة، أو إن تزو: ل ي إن تزوجت فالن رأة فھ جت ام
  .)1(»طالق لم تطلق إن تزوجھا

  :الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: ثالثًا

  .المشھور عن اإلمام أحمد عند شيخ اإلسالم أن الطالق ال يقع

ال ذلك ـ«: ق ل ب م يق ن ل اح  ـم ى النك الق عل ق الط وع تعلي ـ ـأي وق
  .)3(»، وأحمد في المشھور عنه)2(كالشافعي

  :دلة الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالمأ: رابًعا

  :يُستََدل للرواية الراجحة باآلتي
الى -104 ه تع : قول
 ].49: األحزاب[اآلية  ﴾...   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ  ژ  ڑ﴿

   :وجه الداللة

  .)4(أن الطالق ال يكون إال بعد النكاح
 ي عن أبيه عن جده أن الن )5(ما رواه عمرو بن شعيب ال^ ب ال طالق «: ق

 .)6(»إال فيما تملك، وال بيع إال فيما تملك وال عتق ،إال فيما تملك
 ال^ أن النبي  )7(ما رواه المسور بن مخرمة اح، وال «: ق ل نك ال طالق قب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي النھى )2/158(منتھى اإلرادات : وينظر). 3/503(اإلقناع )   1( ة أول ة )5/442(، معون ، غاي

  ).5/285(، كشاف القناع )3/112(، دقائق أولي النھى )3/139(المنتھي 
  ).7/8(، حلية العلماء )2/98(، المھذب )329ص(اللباب في الفقه الشافعي : ينظر)   2(
  ).33/245(الفتاوى مجموع )   3(
  ).6/548(، حاشية الروض المربع )9/442(معونة أولي النھى )   4(
اني : ھو)   5( وفي سنة ثم ن العاص السھمي، ت ن عمرو ب د هللا ب عمرو بن شعيب بن محمد بن عب

  .عشرة ومائة
  ).1/155(، شذرات الذھب )5/165(، سير أعالم النبالء )6/157(التاريخ الكبير 

ه )   6( و داود خرج اب)1/550(أب الق، ب اب الط ذي : ، كت اح، والترم ل النك الق قب ي الط ف
ال: ، أبواب الطالق واللعان، باب)2/326( اح، وق ھو أحسن شيء : ما جاء ال طالق قبل النك

اب)1/660(روي في ھذا الباب، وابن ماجه  د : ، كتاب الطالق، ب اح، وأحم ل النك ال طالق قب
، )4/14(، والدارقطني في السنن )185ص(ارود في المنتقى ، وابن الج)2/189(في المسند 

رى )2/223(كتاب الطالق، والحاكم في المستدرك  اب الطالق، والبيھقي في السنن الكب ، كت
  .الطالق قبل النكاح: ، كتاب الخلع والطالق، باب)7/318(

و)   7( ن : ھ ه صحبة، م ي، ل ل القرش ن نوف ة ب ن مخرم ور ب رحمن الِمْس د ال و عب ل الفضل أب أھ
= 



  
  
 )190(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 .)1(»عتق قبل ملك

  :وجه الداللة من الحديثين السابقين

الق ق ح ط ك، وال يص ا يمل رف إال فيم ه تص ح ل ان ال يص ل أن اإلنس ب
  .)2(نكاح
  ه جمع من صحابة رسول هللا ال ب ي ^أن ھذا القول ق ن أب ي ب نھم عل ، م

د هللا ن عب ابر ب اس، وج ن عب د هللا ب ب، وعب نھم  )3(طال ـ رضي هللا ع ـ
 .)4(أجمعين ــ وال مخالف لھم في عصرھم، فكان إجماًعا

 ع أنه لو نجز الطالق في ھذا الحال لم يقع، فكذلك تعليقه؛ ألن كل من ال يق
 .)5(طالقه بالمباشرة لم تنعقد له صفة الطالق كالصبي والمجنون

  :من قال من علماء المذھب بحكم الرواية الراجحة: خامًسا

ال ور : إذا ق الق، فجمھ ي ط رأة فھ ت ام ة، أو إن تزوج ت فالن إن تزوج
  :علماء المذھب أنھا ال تطلق، ومنھم

ريف  -105 الش
 .محمد بن أحمد بن أبي موسى

  .)6(»فالنة فھي طالق فال حكم لھذه اليمينإن تزوجت «: قال
 القاضي أبو يعلى. 

  .)7(»إذا تزوجت فالنة فھي طالق لم يتعلق به حكم«: قال
 عبد الرحمن بن محمد بن قدامة. 

  .)1(»المشھور عنه أنه ال يقع الطالق«: قال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ر وھو يصلي في الِحجر  ن الزبي والديانة، قتل في حصار الحصين بن نمير ألھل مكة لقتال اب
  .سنة أربع وستين، وصلى عليه عبد هللا بن الزبير رضي هللا عنه

  ).5/175(، أسد الغابة )3/1399(، االستيعاب )7/288(التاريخ الكبير 
  .ال طالق قبل النكاح: باب ، كتاب الطالق،)1/660(خرجه ابن ماجه )   1(
  ).7/118(شرح الزركشي : ينظر)   2(
ن كعب األنصاري السلمي، شھد مع النبي )   3( تسع ^ ھو جابر بن عبد هللا بن عمرو بن حرام ب

  .عشرة غزوة، توفي سنة أربع وسبعين
  ).1/222(، اإلصابة )1/219(، االستيعاب )2/189(التاريخ الكبير 

  ).3/454(، الواضح )22/441(، الشرح الكبير )13/489(المغني : ينظر)   4(
ي )   5( ر )13/489(المغن رح الكبي ح )22/441(، الش ى )3/454(، الواض ي النھ ة أول ، معون

)9/443.(  
  ).300ص(اإلرشاد )   6(
  ).251ص(الجامع الصغير )   7(



  
  
 )191(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 برھان الدين ابن مفلح. 

م تطلق إذا إن تزوجت فالنة، أو تزوجت امرأة فھي طالق ل: لو قال«: قال
  .)2(»تزوجھا على المشھور

 أحمد بن محمد الشويكي. 

  .)3(»فتزوجھا لم تطلق... إن تزوجت فالنة«: قال
 تقي الدين بن النجار. 

ال ال«: ق ن ق الق: م رأة فھي ط ة... إن تزوجت ام ... أو إن تزوجت فالن
  .)4(»فھي طالق لم يقع الطالق بتزوجھا على األصح

 منصور بن يونس البھوتي. 

ع : إذا قال«: لقا م يق إن تزوجت فالنة أو كل امرأة تزوجتھا فھي طالق ل
  .)5(»الطالق بتزوجھا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 
  ).440، 22/439(الشرح الكبير )   1(
  ).7/324(المبدع )   2(
  ).3/1050( التوضيح)   3(
  ).9/442(معونة أولي النھى )   4(
  ).111ص(عمدة الطالب )   5(



  
  
 )192(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  الثانيةالمسألة 
  تعليق الطالق والعتاق على المشيئة

ال يئة فق ى المش اق عل امرأتي طالق إن : إذا علق الطالق والعت ذا ف إن فعلت ك
  .شاء هللا، أو عبدي حر إن شاء هللا

  .أنت حر إن شاء هللا: طالق إن شاء هللا، أو لعبده أنت: أو قال المرأته
  فھل يقع الطالق أو ال يقع؟
  :الكالم في المسألة باآلتي

  :الروايات الواردة في المسألة: أوالً 

  :ورد عن اإلمام أحمد في المسألة روايتان

ى ة األول ه :الرواي ال المرأت اء هللا، أو : أن الرجل إذا ق الق إن ش أنت ط
  .إن شاء هللا، وقع الطالق والعتاق أنت حر: لعبده

ة ن قدام ال اب ال«: ق ه، : إذا ق ت زوجت الى طلق اء هللا تع الق إن ش ت ط أن
  .)1(»عبدي حر إن شاء هللا تعالى، عتق نص عليه: وكذلك إن قال

أنت طالق إن شاء هللا، إو إن : أن الرجل إذا قال المرأته: الرواية الثانية
تثناء فعلت كذا فأنت طالق إن شاء هللا ، أو عبدي حر إن شاء هللا، فإن االس
  .يصح، والطالق والعتاق ال يقع

  .)2(»اقوعن أحمد ما يدل على أن الطالق ال يقع وال العت«: قال الشارح

  :الرواية الراجحة في المذھب: ثانيًا

  .أنت طالق إن شاء هللا، أو عبدي حر إن شاء هللا: إذا قال الرجل المرأته

ذا ف ت ك اء هللا، أو إن فعل ر إن ش دي ح اء هللا، أو عب الق إن ش ت ط أن
  .فالراجح في المذھب أن الطالق والعتاق يقعان

  .)3(»وقعا... أنت طالق أو عبدي حر إن شاء هللا«: قال ابن النجار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي )   1( ة). 13/488(، )10/472(المغن ي الرواي ر ف رر : وينظ ر )2/72(المح رح الكبي ، الش

ح )22/562( روع )3/453(، الواض ي )9/135(، الف رح الزركش دع )7/113(، ش ، المب
  ).22/562(، اإلنصاف )7/363(

رح)   2( ر  الش ة). 22/563(الكبي ي الرواي ر ف روع : وينظ ي )9/135(الف رح الزركش ، ش
  ).22/565(، اإلنصاف )7/364(، المبدع )543ص(، غاية المطلب )7/115(

ي النھى )528، 3/527(اإلقناع : وينظر). 2/170(منتھى اإلرادات )   3( ، 9/487(، معونة أول
= 



  
  
 )193(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  :الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: ثالثًا

دي إن فعل: أصح الروايتين عند شيخ اإلسالم أن الرجل إذا قال ذا فعب ت ك
الطالق  ه ف ه، وعلي تثناء ينفع اء هللا، أن االس الق إن ش ي ط ر، أو امرأت ح

  .والعتاق ال يقعان

ال ال«: ق امر: إذا ق دي حر، أو ف ذا فعب إن شاء هللا،  تي طالقأإن فعلت ك
  .)1(»نفعه االستثناء في أصح الروايتين عنه

  :أدلة الرواية الراجحة: رابًعا

  :حة باآلتييُستََدُل للرواية الراج
د  -106 ما رواه عب

ال إن شاء «: قال^ أن رسول هللا  {هللا بن عمر  ين فق ى يم من حلف عل

 .)2(»هللا فال حنث عليه

  :وجه الداللة

  .)3(نفي الحنث على من علّق الحلف على المشيئة ومنه الطالق والعتاق
  ه أن الطالق والعتاق معلق على مشيئة لم يعلم وجودھا فال يقع كما لو علق

 .)4(ى مشيئة زيد من الناسعل

  :من قال من علماء المذھب بحكم الرواية الراجحة: خامًسا

نھم ع، وم يئة ال يق ى المش ق عل : جمع من علماء المذھب أن الطالق المعل
  .أبو بكر عبد العزيز غالم الخالل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

  ).5/311(، كشاف القناع )3/133(، دقائق أولي النھى )3/156(، غاية المنتھى )488
  ).33/192(مجموع الفتاوى )   1(
و داود )   2( ه أب اب)2/221(خرج ذور، ب ان والن اب األيم ذي : ، كت ين، والترم ي اليم تثناء ف االس

اب)3/43( ان، ب ذور واأليم واب الن ائي : ، أب ه، والنس ظ ل ين، واللف ي اليم تثناء ف ي االس ف
ذور، )7/31( ان والن اب األيم اب، كت ه : ب ن ماج تثناء، واب ارات، )1/680(االس اب الكف ، كت

اب ند : ب ي المس د ف ين، وأحم ي اليم تثناء ف دارمي )2/10(االس ذور )2/185(، وال اب الن ، كت
، كتاب األيمان، )10/47(في االستثناء في اليمين، والبيھقي في السنن الكبرى : واأليمان، باب

ن حجر )3/234(افظ الزيلعي في نصب الراية االستثناء في اليمين وتتبع طرقه الح: باب ، واب
  ).8/198(، وصححه األلباني في إرواء الغليل )2/167(في تلخيص الحبير 

  ).5/116(تحفة األحوذي : ينظر)   3(
  ).3/453(، الواضح )10/472(المغني )   4(



  
  
 )194(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .)1(»وھو اختيار أبي بكر... ال يقع الطالق«: ذكر القاضي الرواية وقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).2/161(الروايتين )   1(
  



  
  
 )195(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  :ف من علماء المذھب في حكم الرواية الراجحةمن خال: سادًسا

دي حر : إذا قال الرجل المرأته ذا فعب ُت ك أنت طالق إن شاء هللا، أو إن فعل
  :فجمھور علماء المذھب أن الطالق والعتاق يقعان، ومنھم .إن شاء هللا

و  -107 القاضي أب
 .يعلى

اء هللا، أنت حر إن ش: أنت طالق إن شاء هللا، أو قال لعبده: إذا قال«: قال
  .)1(»وقع الطالق والعتاق

 أبو المواھب العكبري. 

ده: إذا قال لزوجته«: قال ال لعب أنت حر إن : أنت طالق إن شاء هللا، أو ق
  .)2(»شاء هللا، وقع الطالق والعتاق

 سراج الدين الدجيلي. 

  .)3(»وقعا ،أنت طالق، أو عبدي حر إن شاء هللا تعالى: إن قال«: قال
 اويعالء الدين المرد. 

أنت حرة إن : أنت طالق إن شاء هللا طلقت، وإن قال ألمته: إن قال«: قال
  .)4(»ھذا المذھب... شاء هللا، عتقت

 تقي الدين ابن النجار. 

ال ه«: ق ال لزوجت ن ق ت: م اء هللا طلق الق إن ش ا ط ا... ي ال لھ ت : أو ق أن
  .)5(»عبدي حر إن شاء هللا، عتق: طالق إن شاء هللا، طلقت، أو قال

 نصور بن يونس البھوتيم. 

  .)6(»أنت طالق، أو عبدي حر إن شاء هللا، وقعا: قال«: قال
 محمد بن بلبان. 

 .)7(»إن علقه على مشيئة هللا تعالى تطلق في الحال وكذا عتق«: قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).247ص(الجامع الصغير )   1(
  ).4/221(لعكبري رؤوس المسائل ل)   2(
  ).380ص(الوجيز )   3(
  ).22/562(اإلنصاف )   4(
  ).9/487(معونة أولي النھى )   5(
  ).112ص(عمدة الطالب )   6(
  ).231ص(أخصر المختصرات )   7(



  
  
 )196(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  ٱٱٱ

  

  

  



  
  
 )197(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  
  
  

  الخامسالمبحث 
  الرجعة

  
  :وفيه تمھيد ومطلب واحد

ب  :المطل
  

  بم تحصل الرجعة؟
  

  

 



  
  
 )198(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  تمھيد

  :ف الرجعة لغة وشرًعاـ تعري 1

 1(بفتح الراء وكسرھا المرة من الرجوع :الرجعة لغة(.  

 2(إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد: وشرًعا(.  
  :ـ دليلھا 2
 الى ول هللا تع ة ق ى الرجع ﴾ ک  ک  ک   گ  گ  گ     گ  ڳڳ﴿: دل عل

 ].228: البقرة[

 وجه الداللة:   

 3(أن المراد بالرد ھي الرجعة(.  

  ه وھي حائض على عھد رسول  {ما رواه عبد هللا بن عمر ه طلق امرأت أن

ال رسول هللا ^ رسول هللا  >فسأل عمر بن الخطاب  ،^هللا  ك، فق عن ذل
 .)4(الحديث »...مره فليراجعھا«: ^

 وجه الداللة:  

 5(األمر بالرجعة(.  
 6(جعةإجماع العلماء على أن الحر إذا طلق الحرة دون الثالث أن له الر(. 

 .)6(جعةالر
  :ـ ألفاظھا 3

ا اظ منھ ة ألف كتھا، : للرجع ا، وأمس ا، وارتجعتھ ي، ورجعتھ ت امرأت راجع
  .)7(ورددتھا، وأعدتھا

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).3/685(، الدر النقي )342ص(المطلع : وينظر). رجع(مادة ) 8/114(لسان العرب )   1(
  ).3/170(، غاية المنتھى )3/559(، اإلقناع )3/1068( ، التوضيح)7/390(المبدع )   2(
  ).5/443(، شرح الزركشي )2/764(، الواضح )10/547(المغني : ينظر)   3(
  ).151ص(تقدم تخريجه )   4(
  ).3/681(، نيل األوطار )5/431(، كشف اللثام )4/224(المفھم : ينظر)   5(
  ).2/39(ع في مسائل اإلجماع البن القطان ، اإلقنا)93ص(اإلجماع البن المنذر : ينظر)   6(
ات )3/170(، غاية المنتھى )3/1068(، التوضيح )439ص(الھادي : ينظر)   7( د المنتخب ، الفوائ

  ).3/543(المنتخبات 



  
  
 )199(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  مطلب
  بم تحصل الرجعة؟

  :الكالم في المسألة باآلتي
  :الروايات الواردة في المسألة: أوالً 

  :ورد عن اإلمام أحمد في المسألة ثالث روايات
م أن الر: ىالرواية األول ة أو ل وى الرجع الوطء سواٌء ن ة تحصل ب جع

  .ينوِ 
نفس «: قال ابن ھبيرة ا ب الوطء في الطالق الرجعي ھل يصير مراجًع

ه : أحمد في أظھر الروايتين... الوطء؟ قال ر مع يصير مراجًعا به وال يفتق
  .)1(»إلى قول سواء كان ينوي به الرجعة أو ال ينويھا

  .القول وال تحصل بالوطءأن الرجعة تحصل ب :الرواية الثانية
  .)2(»ال تحصل الرجعة إال بالقول: وعن أحمد«: قال ابن قدامة
وه : الرواية الثالثة م ين ة وإن ل أن الرجعة تحصل بالوطء إذا نواه رجع

  .لم تحصل
ي ال الزركش ة«: ق ة الثالث الوطء : ... الرواي ة ب وى الرجع إن ن

  .)3(»وإال لم تحصل... حصلت
  :جحة في المذھبالرواية الرا: ثانيًا

م  ة أم ل ه الرجع وى ب الوطء ن الراجح في المذھب أن الرجعة تحصل ب
  .ينو

اوي ال الحج ا«: ق ة بوطئھ م ... وتحصل الرجع ه أو ل ة ب وى الرجع ن
  .)4(»ينو

  :الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: ثالثًا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اح )   1( ة). 3/229(اإلفص ي الرواي ر ف ري : وينظ ائل للعكب افي )4/236(رؤوس المس ، الك

ي )3/229( رر )10/559(، المغن ر)2/83(، المح ي )9/155(وع ، الف رح الزركش ، ش
  ).23/86(، اإلنصاف )7/393(، المبدع )134ص(، تجريد العناية )5/449(

افي )   2( ة). 3/229(الك ي الرواي ر ف ي : وينظ رر )10/559(المغن ح )2/83(، المح ، الواض
  ).23/86(، اإلنصاف )5/448(، شرح الزركشي )2/772(

ي )   3( رح الزركش ر). 5/449(ش روع : وينظ ب )9/155(الف ة المطل دع )547ص(، غاي ، المب
  ).23/86(، اإلنصاف )7/393(

اع )   4( ر). 3/560(اإلقن ى اإلرادات : وينظ ى )2/179(منتھ ي النھ ة أول ة )9/10(، معون ، غاي
  ).5/343(، كشاف القناع )3/149(، دقائق أولي النھى )3/171(المنتھى 



  
  
 )200(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

أعدل األقوال وأشبھھا باألصول عند شيخ اإلسالم أن الرجعة تحصل 
  .)1(بالوطء إذا نوى به الرجعة

  :أدلة الرواية الراجحة: رابًعا

  :يُستََدل للرواية الراجحة باآلتي
دة  - 108 أن م

الوطء  ع ب ة، فترتف ى البينون دة تفضي إل ا م ا رجعيً ة طالقً المطلق
 .)2(كمدة اإليالء

الق  - 109 أن الط
ه  ع عمل سبب لزوال الملك ومعه خيار فتصرف المالك بالوطء يمن

 .)3(مة المبيعة في مدة الخياركوطء البائع األ
رد  -110 أن مج

تبيحه اإلنسان في  د يس وطء ق ة؛ ألن ال ى الرجع دل عل الوطء ال ي
 .)4(امرأة أجنبية مثل الزنا

د  - 111 أن الوطء ق
 .)5(يكون من غلبة الشھوة فال يدل على الرجعة

  :من قال من علماء المذھب بحكم الرواية الراجحة: خامًسا

اء المذھب أن الرج ة، جمع من علم واه رجع الوطء إذا ن ة تحصل ب ع
  :ومنھم

ريف  - 112 الش
 .محمد بن أبي موسى

 6(»لو وطئھا ونوى به الرجعة صح«: قال(.  
 الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. 

 ال و «: ق ذا ھ ة، وھ ة الرجع الوطء إال بني ة ب ل الرجع ال تحص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)392ص(االختيارات : وينظر). 5/43(المستدرك )   1(
  ).2/772(، الواضح )10/560(المغني )   2(
  ).2/772(، الواضح )10/560(المغني )   3(
  ).13/189(الشرح الممتع )   4(
  ).13/189(الشرح الممتع )   5(
  ).289ص(اإلرشاد )   6(



  
  
 )201(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .)1(»الصحيح
  :من خالف من علماء المذھب في حكم الرواية الراجحة: سادًسا

ة،  جمھور دوه بالني م يقي الوطء ول ة تحصل ب علماء المذھب أن الرجع
  :ومنھم

ي  - 113 القاض
 .أبو يعلى

 2(»الوطء في الطالق الرجعي يوجب الرجعة«: قال(.  
 الشريف أبو جعفر. 

 3(»تحصل الرجعة بالوطء«: قال(.  
 أبو المواھب العكبري. 

 4(»الوطء في الطالق الرجعي يوجب الرجعة«: قال(.  
 يلأبو الوفاء ابن عق. 

 ال م «: ق ة أو ل ه الرجع وى ب واء ن الوطء س ا ب ل ارتجاعھ يحص
 .)5(»ينوھا
 موفق الدين ابن قدامة. 

 6(»تحصل الرجعة بالوطء في ظاھر المذھب«: قال(.  
 سراج الدين الدجيلي. 

 7(»تحصل الرجعة بوطئھا«: قال(.  
 أبو الحسن ابن اللحام. 

 8(»تحصل الرجعة بوطئھا: المذھب«: قال(.  
 لمرداويعالء الدين ا. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).13/189(الشرح الممتع )   1(
  ).252ص(الجامع الصغير )   2(
  ).2/832(رؤوس المسائل )   3(
  ).4/236(المسائل رؤوس )   4(
  ).257ص(التذكرة )   5(
  ).3/229(الكافي )   6(
  ).384ص(الوجيز )   7(
  ).134ص(تجريد العناية )   8(



  
  
 )202(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 ال و«: ق م ين ه أو ل ة ب وى الرجع ا ن ة بوطئھ ذا . تحصل الرجع ھ
  .)1(»المذھب مطلقًا

 ٱٱٱ  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).23/86(اإلنصاف )   1(



  
  
 )203(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  
  
  

  السادسالمبحث 
  اللعان
  

  :وفيه تمھيد ومطلب واحد
ب  :المطل

  
ا ه بالزن ذف امرأت يمن ق الحكم ف

  .قبل النكاح
  
  

  

 



  
  
 )204(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  تمھيد

  :ـ تعريف اللعان لغة وشرًعا 1

 1(و الطرد واإلبعادمشتق من اللعن وھ :اللعان لغة(.  
 رًعا اللعن : وش ة ب انبين مقرون ن الج ان م دات بأيم ھادات مؤك ش

  .)2(والغضب قائمة مقام حد القذف في جانبه، وحد الزنا في جانبھا
  :ـ دليله 2
 ۉ ۉ ۅ  ۅ  ۋ ۋ  ٷ ۈۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ  ڭ     ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ﴿: دل على اللعان قول هللا تعالى 

﴾   � ي         ي    ی ی � �  � � �    � �    � �� � � � � � �  � � � �          ې   ې ې ې
  ].9ـ  6: النور[

 وجه الداللة:   
 3(دلت اآليات على مشروعية اللعان إذا وجد سببه(.  
 يا رسول : قال )5(أن عويمًرا العجالني )4(ما رواه سھل بن سعد الساعدي

ه فتق ه رجالً أيقتل ع امرأت د م ت رجالً وج ل؟هللا، أرأي ه أم كيف يفع ! تلون
ال رسول هللا  ا«: ^فق أت بھ ك وفي صاحبتك فاذھب ف زل في د أُن ال  »ق ق

فلما فرغا من تالعنھما قال ^ فتالعنا وأنا مع الناس عند رسول هللا : سھل
أمره : عويمر ل أن ي ا قب ا ثالثً كذبت عليھا يا رسول هللا إن أمسكتھا فطلقھ

 .)6(^رسول هللا 

 وجه الداللة:  
 7(أمر باللعان وبين صفته^ ي أن النب(.  

  :ـ صفته 3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).36/59(، تاج العروس )13/387(، لسان العرب )2/396(تھذيب اللغة )   1(
  ).3/191(، غاية المنتھى )3/599(، اإلقناع )403ص(، التنقيح )8/73(المبدع : ينظر)   2(
ريم )12/185(، الجامع ألحكام القرآن )3/281(أحكام القرآن البن العربي : ينظر)   3( ، تيسير الك

  ).3/1154(الرحمن 
وفي سنة إحدى وتسعين، وھو : ھو)   4( د األنصاري الساعدي، ت ن خال ك ب ن مال سھل بن سعد ب

  .^آخر من مات في المدينة من صحابة رسول هللا 
  ).3/140(، اإلصابة )2/472(، أسد الغابة )4/99(التاريخ الكبير 

ن سحماء والعن رسول : ھو)   5( ه بشريك ب عويمر بن أبيض العجالني األنصاري، رمى زوجت
رة^ هللا  ن الھج ع م نة تس عبان س ي ش وفي ف ا، ت تيعاب . بينھم ة )3/1226(االس د الغاب ، أس

)4/317.(  
  .اللعان ومن طلق بعد اللعان: ، كتاب الطالق، باب)5/2033(مختصًرا من البخاري )   6(
  ).3/736(، نيل األوطار )9/360(فتح الباري : ينظر)   7(



  
  
 )205(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

ه : صفة اللعان أن يبدأ الزوج فيقول أشھد با إني لمن الصادقين فيما رميُت ب
م تكن حاضرة سمَّاھا ونسبھا حتى  ا، وإن ل امرأتي ھذه من الزنا ويشير إليھ

ه إن كان من : يكمل ذلك أربع مرات، ثم يقول في الخامسة ة هللا علي وأن لعن
  .ذبين فيما رميتھا به من الزناالكا

ع : ثم تقول ھي ا أرب ه من الزن اني ب ا رم اذبين فيم ه لمن الك ا إن أشھد ب
ان من الصادقين  ا إن ك مرات، ثم تقول في الخامسة وأن غضب هللا عليھ

  .)1(فيما رماني به من الزنا

  :ـ شروطه 4

  :يشترط للعان ثالثة شروط

  .لغين عاقلينأن يكون بين زوجين با: الشرط األول

  .زنيتي أو يا زانية: أن يقذف الرجل المرأة بالزنا، فيقول: الشرط الثاني

به الزوجة: الشرط الثالث   .)2(أن تكذِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).394ص(، الوجيز )157ص(، المذھب األحمد )2/98(، المحرر )23/374(المقنع : ينظر)   1(
ر)   2( ع : ينظ ى اإلرادات )23/392(المقن ى )2/196(، منتھ ة المنتھ د )3/193(، غاي ، الفوائ

  ).3/586(المنتخبات 



  
  
 )206(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  مطلب
  الحكم فيمن قذف امرأته بالزنا قبل النكاح

  .زنيت قبل أن أنكحك: قذف الرجل المرأته بالزنا قبل النكاح ھو أن يقول
  :الكالم في المسألة باآلتي

  :الروايات الواردة في المسألة: أوالً 

  :ورد عن اإلمام أحمد في المسألة ثالث روايات
ه الحد : ىالرواية األول ل أن أنكحك فعلي ه زنيت قب ال المرأت أن من ق

  .وليس له أن يالعن
ى ي يعل ه «: قال ابن أب ك فعلي زوج ب ل أن أت ِت قب ه زني ال لزوجت إذا ق

م يكن في  الحد وليس له أن يالعن سواء كان له ه أو ل د نفي د يري اك ول ھن
  .)1(»إحدى الروايتين

ة ة الثاني ه أن  :الرواي ك فل ل أن أنكح ِت قب ه زني ال المرأت ن ق أن م
  .يالعن

  .)2(»يالعن: وفيه رواية أخرى«: قال الشريف أبو جعفر
ه أن : الرواية الثالثة يس ل ل أن أنكحك فل ه زنيت قب أن من قال المرأت

  .يالعن إال لولد ينفيه
  .)3(»ال يالعن إال لولد ينفيه: وعنه«: قال المجد

  :الرواية الراجحة في المذھب: ثانيًا

ه  الراجح في المذھب أن علي ل أن أنكحك ف ِت قب ه زني من قال المرأت
  .الحد، وليس له أن يالعن

ل أن : وإن قذفھا ثم تزوجھا، أو قال المرأته«: قال الحجاوي ِت قب زني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ام )   1( ر). 2/179(التم ري : وينظ ائل للعكب رر )4/294(رؤوس المس اوي )2/97(، المح ، الح

غير  غرى )638ص(الص ة الص روع )2/269(، الرعاي ي )9/208(، الف رح الزركش ، ش
  ).398، 23/397(، اإلنصاف )8/83(، المبدع )558ص(، غاية المطلب )5/513(

ة )638ص(، الحاوي الصغير )2/97(المحرر : وينظر). 2/862(ؤوس المسائل ر)   2( ، الرعاي
، )558ص(، غاية المطلب )5/513(، شرح الزركشي )9/208(، الفروع )2/269(الصغرى 

  ).23/398(، اإلنصاف )8/83(المبدع 
روع ، الف)2/269(، الرعاية الصغرى )638ص(الحاوي الصغير : وينظر). 2/97(المحرر )   3(

ة المطلب )5/513(، شرح الزركشي )9/208( دع )558ص(، غاي ، اإلنصاف )8/83(، المب
)23/398.(  



  
  
 )207(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .)1(»أنكحك حد ولم يالعن
  :الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: الثًاث

أشھر الروايات في مذھب أحمد عند شيخ اإلسالم أنه يحد وليس له أن 
  .يالعن
ال ه«: ق ان؟ في د باللع قاط الح ه إس ل ل ذھب ... وھ ي م وال ف ة أق ثالث
ذا مذھب : أحدھا.... أحمد ال يالعن بل يحد حد القذف وتسقط شھادته، وھ

  .)2(»الروايات عنه أحمد في أشھر
  :أدلة الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: رابًعا

  :يُستََدل للرواية الراجحة باآلتي
ال  - 114 أن من ق

ه  م تكن في ى حال ل ذف إل المرأته زنيت قبل أن أنكحك أضاف الق
 .)3(زوجة له فال يالعن كما لو قذف غير زوجته

أنه يحد وال  - 115
 .)4(مرأة حامل من الزنايالعن؛ ألنه مفّرط في نكاح ا

  :من قال من علماء المذھب بحكم الرواية الراجحة: خامًسا
ل أن أنكحك يحد  ِت قب ه زني جمھور علماء المذھب أن من قال المرأت

  :وال يالعن، ومنھم
ي  - 116 القاض

 .أبو يعلى

 يس «: قال ه الحد ول ك فعلي زوج ب إذا قال لزوجته زنيت قبل أن أت
  .)5(»له أن يالعن

 ب العكبريأبو المواھ. 

 يس «: قال ه الحد ول ك فعلي زوج ب إذا قال لزوجته زنيت قبل أن أت
  .)6(»له أن يالعن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اع )   1( ى اإلرادات : وينظر). 3/602(اإلقن ى )2/196(منتھ ي النھ ة أول ة )10/74(، معون ، غاي

  ).5/395(، كشاف القناع )3/181(، دقائق أولي النھى )3/193(المنتھى 
  ).34/184(مجموع الفتاوى )   2(
  ).10/74(، معونة أولي النھى )8/83(، المبدع )11/135(المغني : ينظر)   3(
  ).10/74(، معونة أولي النھى )11/135(المغني : ينظر)   4(
  ).264ص(الجامع الصغير )   5(
  ).4/294(رؤوس المسائل )   6(



  
  
 )208(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 أبو الخطاب الكلوذاني. 

 يس «: قال ه الحد ول ك فعلي زوج ب إن قال لزوجته زنيت قبل أن أت
  .)1(»له إسقاطه باللعان

 سراج الدين الدجيلي. 

 ال ك«: ق ل أن أنكح ت قب ه زني ال المرأت د و.... وإن ق م ح ل
  .)2(»يالعن
 شمس الدين الزركشي. 

 ى «: قال ه يحد وال يالعن عل اح فإن إذا قذف زوجته بزنا قبل النك
  .)3(»المذھب مطلقًا

 عالء الدين المرداوي. 

 ل أن أنكحك حد«: قال ى الصحيح ... إذا قال المرأته زنيِت قب عل
  .)4(»من المذھب

 أحمد بن محمد الشويكي. 

 ل أن أتزوجك حد : وجتهإن قذف أجنبية أو قال لز«: قال زنيِت قب
  .)5(»وال لعان

 تقي الدين ابن النجار. 

ِت ... بقذف أجنبية بزنا ولو نكحھا بعد... يحد«: قال أو قال لھا زني
ى  ان عل قاطه باللع ك إس ذف وال يمل د للق ه يح ك فإن ل أن أنكح قب

  .)6(»األصح

  ٱٱٱ

  
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).2/56(الھداية )   1(
  ).395ص(الوجيز )   2(
  ).5/513(شرح الزركشي )   3(
  ).398، 23/397(اإلنصاف )   4(
  ).3/1093(التوضيح )   5(
  ).10/74(معونة أولي النھى )   6(

 



  
  
 )209(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  

  السابعالمبحث 
  العدد
  

  :وفيه تمھيد ومطلبان
ب األ  :ولالمطل

اني ب الث  :المطل
  

  .الخالف في معنى القرء
و ا وھ ا زوجھ ن طلقھ دة م ع

  .غائب
  

  



  
  
 )210(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  تمھيد

  :ـ تعريف العدد لغة وشرًعا 1

 1(بكسر العين جمع عدة، وھي أيام أقراء المرأة :الِعدد لغة(.  

 2(ھي التربص المحدود شرًعا: وشرًعا(.  
  :ـ دليلھا 2
 الى ه تع دة قول ى الِع  ﴾...   پ  پ   پ  پ    ڀڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ﴿: دل عل

 ].234: البقرة[

 وجه الداللة:   

  وفى ًرا للمت ھر وعش ة أش دة أربع روعية الع ى مش ة عل ت اآلي دل
  .)3(عنھا

 ة ؤمنين أم حبيب ه أم الم ا روت ي  < )4(م ال^ أن النب رأة «: ق ل الم ال يح
ا  ةمسلمة تؤمن با واليوم اآلخر أن تحد فوق ثالث ى زوجھ ام إال عل أي

 .)5(»أشھر وعشًراأربعة 

 وجه الداللة:  

  ھر ة أش زوج أربع ى ال داد عل روعية اإلح ى مش ديث عل دل الح
  .)6(وعشًرا

 7(إجماع العلماء على وجوب العدة في الجملة(. 

  :ـ أقسام المعتدات إجماالً  3

  :تنقسم المعتدات إلى ستة أقسام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).عدد(مادة ) 3/284(، لسان العرب )2/506(الصحاح )   1(
  ).3/201(، غاية المنتھى )4/5(، اإلقناع )3/1099(، التوضيح )405ص(التنقيح )   2(
ر)   3( اص : ينظ رآن للجص ام الق ل )1/414(أحك الم التنزي ن )1/213(، مع رآن الب ام الق ، أحك

  ).1/231(العربي 
ى ^ أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب القرشية، زوج النبي : ھي)   4( ابقات إل من الس

  .إلى اإلسالم، توفيت سنة أربع وأربعين
  ).8/84(، اإلصابة )7/315(أسد الغابة 

  .الكحل للحادة: ق، باب، كتاب الطال)5/2043(خرجه البخاري )   5(
  ).4/24(، نيل األوطار )4/284(، المفھم )9/395(فتح الباري : ينظر)   6(
  ).2/44(، اإلقناع في مسائل اإلجماع )90ص(اإلجماع البن المنذر )   7(



  
  
 )211(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .الحامل، وعدتھا وضع الحمل: األول

ة المتوفى عنھا زوجھا، عد: الثاني ام للحرة، ولألم تھا أربعة أشھر وعشرة أي
  .نصفھا

ث ة : الثال رة واألم روء للح ة ق دتھا ثالث اة، ع ي الحي ة ف راء المفارقَ ذوات األق
  .قرءان

ع ة : الراب رة ثالث م يحضن، الح واتي ل ن الحيض والصغيرات الل ات م اآليس
  .أشھر، واألََمة شھران

ل،  من ارتفع حيضھا بال سبب تعلمه، فعدتھا: الخامس سنة، تسعة أشھر للحم
  .وثالثة للعدة

م : السادس د ث ذ فق ع سنين من د أرب ان ظاھره الھالك فتعت ود، إن ك امرأة المفق
  .)1(تعتد للوفاة، وإن كان ظاھره السالمة اعتدت تسعين سنة منذ ولد

  :ـ الحكمة من مشروعية العدة 4

  :يمكن تلخيص الحكمة من مشروعية العدة في األمور اآلتية

  .تعظيم عقد النكاح واحترامه: لاألو

  .العلم ببراءة الرحم: الثاني

ى : الثالث ق عل دم المطل ا ن ك فلربم روي في ذل تطويل زمن الرجعة، والت
  .طالقه

  .)2(إظھار حق الزوج والتأثر بفقده: الرابع
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ألة)   1( ي المس دة : ينظر ف وجيز )2/103(الع ة الراغب )399ص(، ال روض )3/263(، ھداي ، ال

  ).4/402(، نيل المآرب )2/669(المخدرات ، كشف )2/869(الندي 
  ).2/332(، الملخص الفقھي )4/135(الشرح المختصر على متن الزاد )   2(



  
  
 )212(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  المطلب األول
  الخالف في معنى األقراء

  :الكالم في المسألة باآلتي
  :ة في المسألةالروايات الوارد: أوالً 

  :ورد عن اإلمام أحمد في المسألة روايتان
  .أن األقراء بمعنى الحيض: ىالرواية األول

  .)1(»الحيض في الصحيح عنه: األقراء«: قال الشريف محمد بن أحمد
  .أن األقراء األطھار :الرواية الثانية
  .)2(»طھارھي األ: الثانية«: قال العكبري

  :المذھبالرواية الراجحة في : ثانيًا

  .الراجح في المذھب أن األقراء الحيض
رداوي ال الم روء«: ق ة ق ھا ثالث ق بعض رة ومعت دة ح ي وع ، وھ

  .)3(»الحيض
  :الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: ثالثًا

  .أشھر الروايتين عن اإلمام أحمد عند شيخ اإلسالم أن القرء الحيض
ا«: قال ي والقرء ـ عند أكثر الصحابة كعثم ن مسعود وأب ي واب ن وعل
ى رھم ـ الحيض )4(موس ة... وغي ي حنيف ذھب أب ذا م ھر )5(وھ ي أش د ف ، وأحم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة). 316ص(األرشاد )   1( روايتين : وينظر في الرواي ي )2/209(ال ، رؤوس المسائل للشريف أب

ر  ري )2/879(جعف ائل للعكب ي )4/334(، رؤوس المس ح )11/199(، المغن ، الواض
روع )2/844( ي )9/240(، الف رح الزركش دع )5/537(، ش اف )8/117(، المب ، اإلنص
)24/42 ،43.(  

ة). 4/334(رؤوس المسائل )   2( افي : وينظر في الرواي ر )3/303(الك ، )24/43(، الشرح الكبي
ة المطلب )5/535(، شرح الزركشي )9/241(، الفروع )2/844(الواضح  ، )565ص(، غاي
  ).24/49(إلنصاف ، ا)8/118(المبدع 

اع : وينظر، )405ص(التنقيح المشبع )   3( ي )2/205(، منتھى اإلرادات )4/9(اإلقن ة أول ، معون
ى  ى )10/104(النھ ة المنتھ ى )3/203(، غاي ي النھ ائق أول اع )3/195(، دق اف القن ، كش

)5/417.(  
و)   4( ول هللا : ھ عري، صاحب رس ليم األش ن س يس ب ن ق د هللا ب ى عب و موس ين  ،^أب نة اثنت وفي س ت

  .وأربعين
  ).3/367(، أسد الغابة )3/979(، االستيعاب )4/339(التاريخ الكبير 

  ).3/531(، حاشية رد المحتار )3/193(، بدائع الصنائع )217ص(مختصر الطحاوي )   5(



  
  
 )213(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .)1(»الروايتين
  :أدلة الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: رابًعا

  :يُستََدل للرواية الراجحة باآلتي
ول هللا  - 117 ق

 ].228: البقرة[﴾ ... ڃ  ڃ     چ  چ  چچ﴿: تعالى

  :ةوجه الدالل

ة، وال يكون  روء كامل ظاھر اآلية يدل على وجوب التربص ثالثة ق
ا يكون  ار فإنم ا األطھ ا إنھ ا إذا قلن ا الحيض، أم كذلك إال إذا قلنا إنھ

 .)2(قرءان وبعض الثالث
ول هللا  - 118 ق

الى ﴾ ...   ��ۈ  ۈ    ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې   ﴿: تع
 ].4: الطالق[

  :وجه الداللة

ارع  دل أن الش ھر، ف داد باألش ى االعت دم الحيض إل د ع ن عن نقلھ
  .)3(ذلك على أن األصل الحيض

 دم، ^ سألت النبي  )4(ما روي أن فاطمة بنت أبي حبيش ه ال فشكت إلي
ّر «: ^فقال لھا  إذا م رؤك فال تصلي، ف ى ق انظري إذا أت إنما ذلك عرق ف

 .)5(»قرؤك فتطھري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء

 ه أم ا روت ة  م ؤمنين عائش تحاض  <الم ت تس ة كان أن أم حبيب
 .)6(»، فأمرھا أن تدع الصالة أيام أقرائھا^فسألت النبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).33/11(مجموع الفتاوى )   1(
  ).5/540(، شرح الزركشي )2/845(، الواضح )46، 24/45(الشرح الكبير )   2(
ر)   3( ي : ينظ ر )11/201(المغن رح الكبي ح )45، 24/44(، الش رح )2/845(، الواض ، ش

  ).105، 10/104(، معونة أولي النھى )5/540(الزركشي 
  .فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بن أسد القرشية: ھي)   4(

  ).7/218(، أسد الغابة )4/1892(اإلستيعاب 
و داود )   5( ه أب اب)75، 1/74(خرج ارة، ب اب الطھ ذي : ، كت تحاض، والترم رأة تس ي الم ف

اب)1/82( ارة، ب واب الطھ ه : ، أب ن ماج ة، واب ي المستحاض اء ف ا ج اب )1/204(م ، كت
رى : الطھارة، باب ا، والبيھقي في السنن الكب ام إقرائھ ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أي

  .الدم المستحاضة تغسل عنھا أثر: ، كتاب الحيض، باب)1/344(
و داود )   6( اب)1/74(أب ارة، ب اب الطھ ائي : ، كت تحاض، والنس رأة تس اب )1/202(الم ، كت

  ).129، 6/128(بدء الحيض، وأحمد في المسند : الطھارة، باب



  
  
 )214(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  ي ا أن النب ه أيًض ال^ ما روت ا «: ق ان وقرؤھ ة تطليقت طالق األم
 .)1(»حيضتان

  :وجه الداللة من األحاديث المتقدمة

^  استعمال القرء بمعنى الحيض، ولم يعھد عنه^ أن المعھود عنه 
ان  ا ك ى م ه عل ل كالم ب أن يحم ر، فوج ى الطھ تعماله بمعن اس

  .)2(معھوًدا
  أن العدة استبراء، فكانت بالحيض كاستبراء األََمة؛ وذلك ألن االستبراء

يض،  ل الح ى الحم دل عل ذي ي ل، وال ن الحم رحم م راءة ال ة ب لمعرف
 .)3(فوجب أن يكون االستبراء به

 يض جميًع ر والح ى الطھ ع عل رء يق ة أن الق ي الحقيق ه ف ا، إال أن
ن ذوات  مى م يض تس ي تح دليل أن الت يض ب ى الح ق عل يطل

 .)4(األقراء، والتي ال تحيض ال تسمى من ذوات األقراء
د شيخ : خامًسا ة الراجحة عن م الرواي اء المذھب بحك من قال من علم
  :اإلسالم

  :أكثر علماء المذھب على أن القرء بمعنى الحيض، ومنھم
ريف  - 119 الش

 .بي موسىمحمد بن أ

 5(»األقراء الحيض في الصحيح عنه«: قال(.  
 القاضي أبو يعلى. 

 6(»وھي الصحيحة، وإليه ذھب أصحابنا«: ذكر الرواية وقال(.  
 أبو الخطاب محفوظ الكلوذاني. 

 1(»صح الروايتيناألقراء الحيض في أ«: قال(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن ماجه : ، كتاب الطالق، باب)1/549(أبو داود )   1( د، واب اب )1/672(في سنة طالق العب ، كت

درامي في طالق األمة وع: الطالق، باب اب)2/171(دتھا، وال اب الطالق، ب في طالق : ، كت
  .األمة

ي )   2( ح )11/201(المغن اد )2/845(، الواض ى )5/609(، زاد المع ي النھ ة أول ، معون
)10/105.(  

  ).846، 2/845(، الواضح )24/46(، الشرح الكبير )11/202(المغني )   3(
  ).210، 2/209(الروايتين )   4(
  ).316ص(اإلرشاد )   5(
  ).2/209(الروايتين )   6(



  
  
 )215(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 موفق الدين ابن قدامة. 

 2(»األقراء الحيض في أصح الروايتين«: قال(.  
 د الدين ابن تيميةمج. 

 3(»ھي الحيض: األقراء«: قال(.  
 نور الدين البصري. 

 ه الرواية األولى وھي الحيض، وقال   .)4(»وھي أصح«: وجَّ
 سراج الدين الدجيلي. 

 5(»وھي الحيض: ذوات األقراء«: قال(.  
 شمس الدين ابن القيم. 

ال ه، وق ول ب ى الق ع إل د رج ام أحم رء الحيض وأن اإلم ة الق ر رواي : ذك
  .)6(»استقر مذھبه عليه فليس له مذھب سواه«
 شمس الدين الزركشي. 

ال يض، وق رء الح ة الق ل رواي د«: نق ن أحم ھور ع و المش  ،وھ
  .)7(»واختيار أصحابه، وآخر قوليه صريًحا

 تقي الدين ابن النجار. 

  .)8(»الحيض على األصحـ أي القرء ـ وھي «: قال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 
  ).2/59(الھداية )   1(
  ).517ص(الھادي )   2(
  ).2/104(المحرر )   3(
  ).2/845(الواضح )   4(
  ).401ص(الوجيز )   5(
  ).5/601(زاد المعاد )   6(
  ).5/537(شرح الزركشي )   7(
  ).10/104(معونة أولي النھى )   8(



  
  
 )216(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  المطلب الثاني
  ائبعدة من طلقھا زوجھا وھو غ

ا أو  إذا طلق الرجل امرأته وھو غائب ولم تعلم بذلك، فھل تعتد من حين طلقھ
  من حيث بلوغھا الخبر؟

  :الكالم في المسألة باآلتي
  :الروايات الواردة في المسألة: أوالً 

  :ورد عن اإلمام أحمد في المسألة ثالث روايتان

م تع :الرواية األولى ه وھو غائب ول م وقامت أن الرجل إذا طلق امرأت ل
  .بذلك بينة فتعتد من حين طلقھا

د ام أحم ن اإلم الح اب ال ص ا أو أس«: ق ي زوجھ ا نع رأة يأتيھ ن الم لته ع
ال دة؟ ق د انقضت، أم تستأنف الع دة ق إذا : طالقه إياھا بعد سنة أتكون الع

  .)1(»قامت البينة فمن يوم مات أو طلق

ه وھو غائب : الرواية الثانية ق امرأت م وقامت أن الرجل إذا طل م تعل ول
دتھا من حيث  ة فع ذلك بين م ب بذلك بينة فعدتھا من حين طالقھا، وإن لم تق

  .بلوغھا الخبر

ا ـ: وعن أحمد«: قال الموفق أي من حيث  ـإن قامت بذلك بينة فكما ذكرن
  .)2(»وإال فعدتھا من يوم يأتيھا الخبر ـطالقھا ـ

  :الرواية الراجحة في المذھب: ثانيًا
ق الرجل ا  إذا طل ذھب أنھ ي الم الراجح ف م، ف م تعل ه وھو غائب ول امرأت

  .تعتد من حين طالقھا

ال الحجاوي ا«: ق ا زوجھ وم... ومن طلقھ دتھا من ي ا فع ... وھو غائب عنھ
  .)3(»طلَّق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انئ : وينظر في الرواية). 343، 1/342(مسائل اإلمام أحمد )   1( ن ھ ة اب د رواي مسائل اإلمام أحم

روايتين )242، 1/241( ة )2/215(، ال ي )2/60(، الھداي رر )11/307(، المغن ، المح
غير )2/106( اوي الص ح )648ص(، الح غرى )2/878(، الواض ة الص ، )2/279(، الرعاي

  ).5/583(، شرح الزركشي )9/254(الفروع 
ة). 308، 11/307(المغني )   2( ر )2/106(المحرر : وينظر في الرواي ، )24/99(، الشرح الكبي

غير )24/99( اوي الص ح )648ص(، الح غرى )2/878(، الواض ة الص ، )2/279(، الرعاي
  ).24/98(، اإلنصاف )5/583(، شرح الزركشي )9/254(الفروع 

اع )   3( ى اإلرادات : وينظر). 4/14(اإلقن ى )2/207(منتھ ي النھ ة أول ة )10/116(، معون ، غاي
= 



  
  
 )217(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  :الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: ثالثًا
د د عن م، فالمشھور عن أحم م تعل و غائب ول ه وھ ق الرجل امرأت  إذا طل

  .شيخ اإلسالم أنھا تعتد من حين طلَّق

ه «: قال إذا كان عدالً غير متھم، مثل أن يكون غائبًا فلما حضر أخبرھا أن
ذلك  م ب م تق ر إذا ل ا الخب د من حين بلوغھ طلق من مدة كذا وكذا، فھل تعت

ة؟ ه بين و قامت ب ا ل ه خالف مشھور عن  بينة؟ أو من حين الطالق كم في
  .)1(»نه ھو الثانيأحمد وغيره، والمشھور ع

  :أدلة الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: رابًعا
  :يُستََدل للرواية الراجحة باآلتي

ول هللا  -120 ق
 ].228: البقرة[ ﴾... ڃ  ڃ     چ  چ  چچ﴿: تعالى

  :وجه الداللة

ة من  ا مطلق ا أنھ ُدق عليھ ذلك يَْص أن المرأة التي طلقھا زوجھا ولم تعلم ب
 .)2(تد عدة المطلقة ثالثة قروءحين طلق، فتع

  ا الق زوجھ ة بط ر عالم ا غي امالً فوضعت حملھ ت ح و كان رأة ل أن الم
 .)3(النقضت عدتھا فكذلك سائر أنواع العدد

  ان و ك ا ل ه كم د ب اح، فوجب أن تعت ب طالق مب اء عق دة ج ن الع أن زم
 .)4(حاضًرا

 ة تن غيرة والمجنون دليل أن الص ر ب ر معتب دة غي ي الع د ف قضي أن القص
 .)5(عدتھما من غير قصد

  :من قال من علماء المذھب بحكم الرواية الراجحة: خامًسا
م  م تعل و غائب ول ه وھ ق امرأت ذھب أن الرجل إذا طل اء الم ور علم جمھ

  :بذلك فعدتھا من حين طلَّق، ومنھم
ريف  -121 الش

 .محمد بن أبي موسى

ال وت أ«: ق وم يم ن ي ة م ي الغيب ا ف ا أو يطلقھ وت زوجھ ن يم دة م و وع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

  ).5/424(، كشاف القناع )3/199(، دقائق أولي النھى )3/206(المنتھى 
  ).32/105(مجموع الفتاوى )   1(
  ).13/380(الشرح الممتع )   2(
  ).8/133(، المبدع )5/583(، شرح الزركشي )2/878(، الواضح )11/308(المغني )   3(
  ).2/878(الواضح  ،)24/99(، الشرح الكبير )2/216(الروايتين )   4(
  ).5/583(، شرح الزركشي )2/878(، الواضح )11/308(، المغني )2/216(الروايتين )   5(



  
  
 )218(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .)1(»يطلّق ال من حين يبلغھا
 موفق الدين ابن قدامة. 

ال ى«: ق ه مت ذھب أن ي الم ھور ف وم... المش ن ي دتھا م ا فع ... طلقھ
  .)2(»طالقه
 نور الدين البصري. 

  .)3(»طالقه... طلقھا فعدتھا من يوم... المشھور عن أحمد أنه متى«: قال
 سراج الدين الدجيلي. 

  .)4(»طلَّق فعدتھا منذ الفرقةومن مات زوجھا الغائب أو «: قال
 تقي الدين األدمي. 

  .)5(»ومن طلق أو مات غائبًا فعدتھا منھما وإن لم تحد«: قال
 شمس الدين الزركشي. 

وم مات «: قال دتھا من ي ا فع لو توفي عنھا زوجھا أو طلقھا وھو ناء عنھ
  .)6(»ھذا ھو المذھب المشھور... أو طلق

 برھان الدين ابن مفلح. 

وم... طلقھا زوجھامن «: قال دتھا من ي ذا ... وھو غائب عنھا فع ق، ھ طل
  .)7(»ھو المشھور

 عالء الدين المرداوي. 

ق... وھو غائب عنھا فعدتھا من يوم... من طلقھا زوجھا«: قال ذا ... طل ھ
  .)8(»المذھب مطلقًا

  ٱٱٱ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).318ص(اإلرشاد )   1(
  ).11/307(المغني )   2(
  ).2/878(الواضح )   3(
  ).402ص(الوجيز )   4(
  ).403ص(المنور )   5(
  ).5/583(شرح الزركشي )   6(
  ).8/133(المبدع )   7(
  ).24/98(اإلنصاف )   8(



  
  
 )219(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  
  
  

  الثامنالمبحث 
  الرضاع

  
  :وفيه تمھيد وثالثة مطالب

:المطلب األول
:لثانيالمطلب ا

ب المطل
ث :الثال

  
  

  .حكم لبن المرأة البكر
  .عدد الرضعات المحرمة

  .جوروحكم ال
  

  

 



  
  
 )220(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  تمھيد

  :ـ تعريف الرضاع لغة وشرًعا 1

 1(شرب اللبن من الثدي :الرضاع لغة(.  

 2(مصُّ لبن ثاب من حمل من ثدي امرأة أو شربه: وشرًعا(.  
  :ـ دليله 2
 الى : النساء[ ﴾...   ک  گ  گ ک  ک    ک   ﴿: دل على الرضاع قوله تع

23.[ 

 وجه الداللة:   

 3(دلت اآلية على تحريم األمھات واألخوات من الرضاع(.  

  اس ن عب د هللا ب ا رواه عب ي  >م ال^ أن النب ا «: ق يحرم من الرضاع م
 .)4(»يحرم من النسب

 وجه الداللة:  

 5(دل الحديث على أن ما حرم بالنسب حرم بالرضاع(.  
 6(تحريم بالرضاعإجماع العلماء على ال(. 

  :ـ شروطه إجماالً  3

  :يشترط للرضاع الـُمحِرم شرطان

م : الشرط األول أن يكون الرضاع في الحولين، فلو ارتضع بعد الحولين ل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة )   1( اييس اللغ م مق ادة ) 2/400(معج ع(م ر). رض ع : وينظ ي )350ص(المطل در النق ، ال

)3/698.(  
ر)   2( دع : ينظ اع )8/160(المب ى اإلرادات )4/29(، اإلقن ى )2/215(، منتھ ة المنتھ ، غاي

)3/215.(  
ي : ينظر)   3( ن العرب رآن الب ام الق ام)1/396(أحك امع ألحك رآن  ، الج دير )5/108(الق تح الق ، ف

)1/668.(  
اري )   4( ن البخ اب)2/935(مختصًرا م ھادات، ب اب الش ى األنساب والرضاع : ، كت ھادة عل الش

  .المستفيض
  ).4/51(، نيل األوطار )9/9(اإلعالم بفوائد عمدة األحكام )   5(
ر ، وابن أبي عمر في ال)11/309(نقل اإلجماع ابن قدامة في المغني )   6( ، )24/214(شرح الكبي

  ).2/879(، وعبد الرحمن بن محمد الضرير في الواضح )24/214(



  
  
 )221(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .تثبت المحرمية

  .)1(أن يكون الرضاع خمس رضعات: الشرط الثاني
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر)   1( دع : ينظ ى اإلرادات )8/165(المب ى )2/216(، منتھ ة المنتھ ف )3/217(، غاي ، كش

  ).2/679(المخدرات 



  
  
 )222(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  المطلب األول
  حكم لبن المرأة البكر

  :الكالم في المسألة باآلتي
  :الروايات الواردة في المسألة: أوالً 

  :ورد عن اإلمام أحمد في المسألة روايتان
  .أن لبن المرأة البكر ال ينشر الحرمة: ىالرواية األول

دم فأرضعت وإ«: قال أبو الخطاب ذا ثاب للمرأة لبن من غير حمل تق
  .)1(»به طفالً لم تحرم عليه، نص عليه

  .ينشر الحرمة أن لبن المرأة البكر :الرواية الثانية
  .)2(»ينشرھا: وعنه«: قال الشارح

  :الرواية الراجحة في المذھب: ثانيًا

  .الراجح في المذھب أن لبن المرأة البكر ال ينشر الحرمة
ا  ـوإن ثاب لبن لمن لم تحمل ـ«: قال ابن النجار و حمل مثلھ م ـول ـ ل

  .)3(»ينشر الحرمة
  :اإلسالمالرواية الراجحة في المذھب عند شيخ : ثالثًا

  .ظاھر المذھب عند شيخ اإلسالم أن لبن المرأة البكر ال ينشر الحرمة
اللبن ثاب المرأة لم تتزوج قط، فھذا ينشر الحرمة ... لو قدر أن«: قال

ة ي حنيف ذھب أب ي م ك)4(ف افعي)5(، ومال د، )6(، والش ن أحم ة ع ي رواي ، وھ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة )   1( ة). 2/65(الھداي ي الرواي ر ف ي : وينظ رر )11/324(المغن ع )2/112(، المح ، الممت

ر)5/367( ب )5/591(، شرح الزركشي )9/280(وع ، الف ة المطل دع )574ص(، غاي ، المب
)8/164.(  

ر )   2( ة). 24/223(الشرح الكبي ي الرواي ع : وينظر ف روع )5/367(الممت ، شرح )9/280(، الف
  ).2/669(، المنح الشافيات )24/224(، اإلنصاف )8/164(، المبدع )5/591(الزركشي 

ى اإلرادات )   3( ر ).2/216(منتھ اع : وينظ ى )4/31(اإلقن ة المنتھ ي )3/216(، غاي ائق أول ، دق
  ).5/598(، مطالب أولي النھى )5/444(، كشاف القناع )3/214(النھى 

، )258ص(، ملتقى األبحر )1/230(، رمز الحقائق )2/159(االختيار لتعليل المختار : ينظر)   4(
  ).3/35(اللباب 

ر)   5( ع : ينظ ين)2/70(التفري الكي )1/352( ، التلق ة الم ل المدين ه أھ ي فق افي ف ، )2/540(، الك
  ).3/1002(بداية المجتھد 

  ).3/415(، مغني المحتاج )6/420(، روضة الطالبين )2/201(المھذب : ينظر)   6(



  
  
 )223(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .)1(»وظاھر مذھبه أنه ال ينشر الحرمة
  :اية الراجحةدليل الرو: رابًعا

ة ـ  يُستََدل للرواية الراجحة ـ وھي أن لبن المرأة البكر ال ينشر الحرم
  :باآلتي

بن  - 122 ه ل أن
 .)2(نادر لم تجر العادة به لتغذية األطفال أشبه لبن الرجل والبھيمة

يس  - 123 ه ل أن
ا أنشز العظم وأنبت  بن م دة؛ ألن الل ة متول ل رطوب بلبن حقيقة، ب

 .)3(اللحم وھذا ليس كذلك
  :من قال من علماء المذھب بحكم الرواية الراجحة: ًساخام

  :جمھور علماء المذھب أن لبن المرأة البكر ال ينشر الحرمة، ومنھم
اء  - 124 و الوف أب

 .ابن عقيل

 ال ة«: ق ر الحرم ذي ينش بن ال ق ... والل وطء يلح ا ب ون ثابً أن يك
  .)4(»النسب به

 5(»ال ينشر... اللبن الثائب للعذراء«: وقال(.  
  حمدانأحمد بن. 

 ال ل«: ق ه، وقي ة نص علي بن الحي ة كل بن الميت بن : ول رم كل ال يح
  .)6(»غير حبلى وال موطوءة على األصح

 تقي الدين األدمي. 

 7(»وال يحرم لبن البھيمة وغير حمل«: قال(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).34/51(مجموع الفتاوى )   1(
افيات )8/164(، المبدع )5/591(، شرح الزركشي )11/324(المغني )   2( نح الش ، 2/668(، الم

669.(  
، حاشية )5/444(، كشاف القناع )24/224(، اإلنصاف )8/164(، المبدع )9/280(الفروع )   3(

  ).7/97(ابن قاسم على الروض المربع 
  ).274ص(التذكرة )   4(
  .المصدر السابق)   5(
  ).2/289(الرعاية الصغرى )   6(
  ).405ص(المنور )   7(



  
  
 )224(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 شمس الدين بن مفلح. 

 أو وطء تقدم لم ينشر ... وإن ظھر المرأة لبن من غير حمل«: قال
  .)1(»بالحرمة في ظاھر المذھ

 شمس الدين الزركشي. 

 ال و «: ق ة وھ ر الحرم ه ال ينش ل فإن ر حم ن غي بن م اب الل إذا ث
  .)2(»المنصوص

 أبو بكر بن الجراعي. 

 ر حمل«: قال بن من غي ا ل م ينشر ... وإن ظھر لھ دم ل أو وطء تق
  .)3(»الحرمة على األصح

 برھان الدين بن مفلح. 

 م ينشر  ...وإن ثاب المرأة لبن من غير حمل تقدم«: قال أو وطء ل
  .)4(»الحرمة نص عليه في لبن البكر وھو ظاھر المذھب

 تقي الدين ابن النجار. 

م ينشر ... المرأة لم تحمل... وإن ثاب لبن«: قال ا ل ولو حمل مثلھ
  .)5(»الحرمة على األصح

  :من خالف من علماء المذھب في حكم الرواية الراجحة: سادًسا

  :رأة البكر ينشر الحرمة، ومنھمجمع من علماء المذھب أن لبن الم
ن  - 125 ن ب الحس

 .حامد البغدادي

 ق ال الموف ه «: ق ر وطء فأرضعت ب بن من غي رأة ل اب الم وإذا ث
  .)6(»وھو قول ابن حامد.... طفالً نشر الحرمة

 الشريف محمد بن أبي موسى. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).9/280(الفروع )   1(
  ).5/591(لزركشي شرح ا)   2(
  ).574ص(غاية المطلب )   3(
  ).8/164(المبدع )   4(
  ).10/148(معونة أولي النھى )   5(
ي )   6( ر). 11/324(المغن دع : وينظ اف )8/164(المب افيات )24/224(، اإلنص نح الش ، الم

)2/669.(  



  
  
 )225(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 ال د فتطرح «: ق ا بعل وال ول ون لھ رأة ال يك ي الم ه ف اختلف قول
در لھ ديھا في ى ث بيًا عل ك ص ون ذل ل يك قيه الصبي، ھ بن فتس ا ل

ين... رضاًعا يحرم؟ ى روايت ا: عل ه رضاع صحيح : أظھرھم أن
  .)1(»يقع به التحريم

 موفق الدين ابن قدامة. 

 وإن ثاب المرأة لبن من غير وطء فأرضعت به طفالً نشر «: قال
  .)2(»الحرمة في أظھر الروايتين

 شمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن قدامة. 

ر ا الذك ة، وق ر الحرم ة نش ح رواي روايتين ورج واألول «: ل
  .)3(»أصح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).315ص(اإلرشاد )   1(
  ).11/324(المغني )   2(
  ).24/222(الشرح الكبير )   3(



  
  
 )226(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  المطلب الثاني
  عدد الرضعات المحرمة

  :الكالم في المسألة باآلتي
  :الروايات الواردة في المسألة: أوالً 

  :ورد عن اإلمام أحمد في المسألة ثالث روايات

  .أن الرضاع المحرم خمس رضعات فأكثر :الرواية األولى

ه التحريم «: قال القاضي ق ب ذي يتعل در الرضاع ال اختلفت الرواية في ق
 .)2(»ال يتعلق بأقل من خمس رضعات متفرقات: )1(فنقل أبو الحارث

  .أن الرضاع المحرم ثالث رضعات: الرواية الثانية

  .)3(»وعنه ال يحرم إال ثالث رضعات«: قال المجد

  .قليله وكثيرهأن الرضاع المحرم رضعة واحدة فيحرم  :الرواية الثالثة

  .)4(»أن الرضعة الواحدة تحرم: روي عنه«: قال أبو الخطاب
  :الرواية الراجحة في المذھب: ثانيًا

  .الراجح في المذھب أن الرضاع المحرم خمس رضعات فصاعًدا

ة روط الحرم ياق ش ي س ار ف ن النج ال اب اني«: ق أن يرتضع خمس : الث
  .)5(»رضعات

  :ھب عند شيخ اإلسالمالرواية الراجحة في المذ: ثالثًا
  .ظاھر المذھب عند شيخ اإلسالم أن الرضاع المحرم خمس رضعات

أنه ال يحرم إال خمس رضعات : الثالث«: قال في بيان األقوال والروايات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .أبو الحارث أحمد بن محمد الصائغ من أصحاب اإلمام أحمد، روى عنه مسائل كثيرة: ھو)   1(
  ).1/163(، المقصد األرشد )1/177(، طبقات الحنابلة )5/128(تاريخ بغداد 

روايتين )   2( ة). 2/232(ال ي الرواي ر ف ة : وينظ ي )2/65(الھداي ح )11/310(، المغن ، الواض
  ).5/586(، شرح الزركشي )9/281(، الفروع )5/368(، الممتع )2/880(

رر )   3( ة). 2/112(المح ي الرواي ر ف ر : وينظ رح الكبي ع )24/231(الش ، )5/368(، الممت
دع )574ص(، غاية المطلب )5/585(، شرح الزركشي )9/281(الفروع  ، )8/167(، المب

  ).24/233(اإلنصاف 
ة )   4( ة). 2/65(الھداي ي الرواي ر ف افي ال: وينظ ي )3/341(ك روع )11/310(، المغن ، الف

  ).24/233(، اإلنصاف )8/167(، المبدع )574ص(، غاية المطلب )9/281(
ى اإلرادات )   5( ر). 2/216(منتھ اع : وينظ ب )4/31(اإلقن ل الطال ة )465ص(، دلي ، غاي

  ).5/600(، مطالب أولي النھى )5/445(، كشاف القناع )3/217(المنتھى 



  
  
 )227(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .)2(»، وظاھر مذھب أحمد)1(وھو مذھب الشافعي
  :دليل الرواية الراجحة: رابًعا

  :يُستََدل للرواية الراجحة باآلتي
ه أ -126 ا روت م م

كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات «: <المؤمنين عائشة 
وفي رسول هللا  ات، فت م نسخن بخمس معلوم رأ ^ يحرمن ث ا يق وھن فيم

 .)3(»من القرآن

  :وجه الداللة

م يكن  الخمس ل ا ب م يكن متعلقً و ل أن التحريم متعلق بخمس رضعات، ول
  .)4(لذكرھا فائدة

 ة )6(ن سالًماأ )5(ما روته سھله بنت سھيل ا  )7(مولى أبي حذيف دخل عليھ ي
ل ي فض ا وھ ي  .)8(عليھ ال النب عيه«: ^فق س  »أرض عته خم فأرض

 .)9(رضعات، فكان بمنزلة ولدھا من الرضاعة

  :وجه الداللة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).3/416(، مغني المحتاج )2/200(، المھذب )343ص(للباب ا: ينظر)   1(
  ).34/35(مجموع الفتاوى )   2(
  .التحريم بخمس رضعات: ، كتاب الرضاع، باب)2/1075(مسلم )   3(
  ).5/587(شرح الزركشي : ينظر)   4(
ى اإلسالم، ھاجرت الھجرة األو: ھي)   5( ى سھلة بنت سھيل بن عمرو القرشية، من السابقات إل ل

  .إلى الحبشة
  ).7/154(، أسد الغابة )4/1865(االستيعاب 

و)   6( ة : ھ ي موقع ھد ف دًرا، واستش ھد ب ة، ش ن ربيع ة ب ن عتب ة ب ي حذيف ولى أب ل م ن معق الم ب س
  .اليمامة سنة اثنتي عشرة

  ).3/56(، اإلصابة )2/567(، االستيعاب )4/106(التاريخ الكبير 
دق، واستشھد أبو حذيفة بن عتبة بن ربي: ھو)   7( عة بن عبد شمس القرشي، شھد بدًرا وأحًدا والخن

  .واستشھد في موقعة اليمامة سنة اثنتي عشرة
  ).7/42(، اإلصابة )4/1631(االستيعاب 

ا: وھي فضل)   8( اب مھنتھ ة في ثي ة . أي متبذل ادة ) 11/526(، لسان العرب )3/456(النھاي م
  ).فضل(

أ )   9( ي الموط ك ف ه مال اب ال)212ص(خرج اب، كت ند : طالق، ب ي المس افعي ف الرضاع، والش
ي المصنف )306ص( رزاق ف د ال اع، وعب اب الرض اب)7/460(، كت ر، : ، ب اع الكبي رض

ند  ي المس د ف و داود )6/271(وأحم اب)1/516(، وأب اح، ب اب النك ر، : ، كت ي رضاع الكبي ف
  .، كتاب الرضاع)7/456(والبيھقي في السنن الكبرى 



  
  
 )228(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .وجه الداللة ظاھر كما في الحديث السابق
  ي ة ^ أن النب ديث عائش ي ح ا ف عات كم س رض ى خم ر عل وفي واألم ت

 .)1(المتقدم بخالف غيره
 الى ه تع ي قول اع وھ ة الرض  ﴾...   ک  ک    ک    ک  گ  گ﴿: أن آي

 .)2(^آية مطلقة مقيدة بسنة النبي ]. 23: النساء[
  ى ي عل الم بن ريعة، فاإلس ي الش رة ف ول كثي ه أص الخمس ل د ب أن التقيي

ه  ا في قول ر خمس كم واع الب خمس، والصلوات المفروضات خمس، وأن
الى س،   ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ﴿: تع ل خم ن الرس زم م وا الع ﴾، وأول

ي  ب ف يس بغري الخمس ل رم ب اع المح دير الرض ر، فتق ك كثي ال ذل وأمث
 .)3(أصول الشريعة

  :من قال من علماء المذھب بحكم الرواية الراجحة: خامًسا
  :جمھور علماء المذھب على أن الرضاع المحرم خمس رضعات، ومنھم

م  -127 و القاس أب
 .الخرقي

ال ذي ال«: ق اع ال عات والرض س رض ون خم ه أن يك ي تحريم ك ف  يش
  .)4(»فصاعًدا

 الشريف محمد بن أبي موسى. 

 5(»فإن كان خمس رضعات فصاعًدا حرم«: قال(. 
 القاضي أبو يعلى. 

ال ات«: نقل الرواية وق ل من خمس رضعات متفرق ق بأق وھو ... ال يتعل
  .)6(»أصح
 أبو الوفاء ابن عقيل. 

  .)7(»ت في الحولينالرضاع المحرم ما كان خمس رضعا«: قال
 موفق الدين ابن قدامة. 

ذا الصحيح في «: قال الذي يتعلق به التحريم خمس رضعات فصاعًدا ھ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).8/167(المبدع )   1(
  ).8/167(المبدع )   2(
  ).34/44(مجموع الفتاوى )   3(
  ).111ص(المختصر )   4(
  ).314ص(اإلرشاد )   5(
  ).2/232(الروايتين )   6(
  ).273ص(التذكرة )   7(



  
  
 )229(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .)1(»المذھب
 عبد الرحمن بن محمد بن قدامة. 

ه التحريم خمس رضعات «: قال ق ب ذي يتعل الصحيح من المذھب أن ال
  .)2(»فصاعًدا

 نور الدين البصري. 

ذا ھو المشھور الذي يتعلق به التحري«: قال م خمس رضعات فصاعًدا، ھ
  .)3(»من المذھب

 نور الدين المنجى التنوخي. 

ة ان شروط الحرم ي بي ال ف اني«: ق ي : الث أن يرتضع خمس رضعات ف
  .)4(»ظاھر المذھب

 أبو الحسن ابن اللحام. 

 خمس رضعات من لبن مناسب من أنثى في حولين محرمة «: قال
  .)5(»لفروع مرتضع

 لنجارتقي الدين ابن ا. 

 أن يرتضع الطفل خمس رضعات : الثاني«: قال في بيان الشروط
  .)6(»فصاعًدا على األصح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).11/310(المغني )   1(
  ).24/231(الشرح الكبير )   2(
  ).2/880(الواضح )   3(
  ).5/368(الممتع )   4(
  ).144ص( تجريد العناية)   5(
  ).10/150(معونة أولي النھى )   6(



  
  
 )230(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  المطلب الثالث
  حكم الوجور

  .)1(ھو أن يصب اللبن في حلق الصبي صبًا من غير الثدي: الوجور
  :الكالم في المسألة باآلتي

  :الروايات الواردة في المسألة: أوالً 
  :مسألة روايتانورد عن اإلمام أحمد في ال

  .أن الوجور كالرضاع في نشر الحرمة :الرواية األولى

والوجور  )2(اختلفت الرواية في التحريم بھما ــ أي السعوط«: قال الموفق
  .)3(»ــ فأصح الروايتين أن التحريم يثبت بذلك كما يثبت بالرضاع

  .أن الوجور ال ينشر الحرمة: الرواية الثانية

ه: ةالثاني«: قال العكبري ق ب ق باالرتضاع  )4(ال يتعل ا يتعل التحريم، وإنم
  .)5(»من الثدي

  :الرواية الراجحة في المذھب: ثانيًا
  .الراجح في المذھب أن الوجور كالرضاع في نشر الحرمة

  .)6(»ووجور كرضاع«: قال المرداوي
  :الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: ثالثًا

ام  ن اإلم روايتين ع ھر ال ر أش ور ينش الم أن الوج يخ اإلس د ش د عن أحم
  .الحرمة

ال ن «: ق روايتين ع ھر ال و أش رم، وھ ور يح ى أن الوج اء عل ر العلم أكث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر)   1( ي : ينظ ح )11/313(المغن ي )2/882(، الواض رح الزركش دع )5/588(، ش ، المب

)8/168.(  
  .أن يصب اللبن في األنف من إناء أو غيره: السعوط)   2(

  ).5/587(، شرح الزركشي )2/882(، الواضح )24/236(الشرح الكبير 
ي )   3( ة). 11/313(المغن ي الرواي ر ف ح : وينظ ع )2/882(الواض ة )5/368(، الممت ، الرعاي

غرى  روع )2/289(الص ب )9/281(، الف ة المطل دع )574ص(، غاي ، )8/168(، المب
  ).24/236(اإلنصاف 

  .أي بالوجور)   4(
ائل )   5( ة). 4/382(رؤوس المس ي الرواي ر ف افي : وينظ رر )3/343(الك ، )2/112(، المح

  ).24/238(، اإلنصاف )8/168(، المبدع )2/882(، الواضح )24/236( الشرح الكبير
بع )   6( يح المش ر). 410ص(التنق اع : وينظ ى اإلرادات )4/31(اإلقن ة )2/216(، منتھ ، غاي

  ).5/442(، كشاف القناع )3/216(، دقائق المنتھى )3/217(المنتھى 



  
  
 )231(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .)1(»أحمد
  :أدلة الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: رابًعا

  :يُستَدُل للرواية الراجحة باآلتي
ه أم  -128 ا روت م

ي  <المؤمنين عائشة  ا وعن^ أن النب ر  )2(دھا رجلدخل عليھ ه تغي فكأن
ا نانظرن من إخوانك«: إنه أخي، فقال: وجھه كأنه كره ذلك، فقالت ، فإنم

 .)3(»الرضاعة من المجاعة

 وجه الداللة:   

 4(أن المعنى موجود في الوجور كما ھو موجود في الرضاع(. 
د  -129 ما رواه عب

عود  ن مس ي  >هللا ب ال^ أن النب ت «: ق ا أنب ن الرضاع إال م رم م ال يح
 .)5(»لحم وأنشز العظيمال

  :وجه الداللة

  .)6(أن الوجور ينبت اللحم وينشز العظم فينشر الحرمة
  ريم ه التح ق ب بي فتعل ه الص ذى ب وف وتغ ي الج ل ف بن حص ور ل أن الوج

 .)7(كاالرتضاع
  :من قال من علماء المذھب بحكم الرواية الراجحة: خامًسا

  :لحرمة، ومنھمجمھور علماء المذھب أن الوجور كالرضاع في نشر ا
م  -130 و القاس أب

 .الخرقي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).34/55(مجموع الفتاوى )   1(
  ).9/51(فتح الباري . »قف على اسمه وأظنه ابنًا ألبي القعيسلم أ«: قال ابن حجر)   2(
اب)5/1961(خرجه البخاري )   3( اح، ب ا يحرم : ، كتاب النك د حولين، وم ال ال رضاع بع من ق

  .من قليل الرضاع وكثيرة
ر)   4( ي : ينظ ر الخرق رح مختص ع ش ري )3/1020(المقن ائل للعكب ، )4/383(، رؤوس المس

  ).2/897(ف أبي جعفر رؤوس المسائل للشري
و داود )   5( ه أب اب)1/516(خرج اح، ب اب النك ند : ، كت ي المس د ف ر، وأحم اعة الكبي ي رض ف

رى ) 1/432( نن الكب ي الس ي ف ه، والبيھق ظ ل اب)7/461(واللف اب الرضاع، ب رضاع : ، كت
  .الكبير

  ).3/1020(، المقنع شرح مختصر الخرقي )4/383(رؤوس المسائل للعكبري : ينظر)   6(
  ).8/168(، المبدع )2/882(، الواضح )24/237(، الشرح الكبير )2/236(الروايتين )   7(



  
  
 )232(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .)1(»السعوط كالرضاع وكذلك الوجور«: قال
 القاضي أبو يعلى. 

  .)2(»وھو أصح«: وّجه رواية نشر الحرمة، وقال
 الشريف أبو جعفر. 

  .)3(»يتعلق تحريم الرضاع بالوجور«: قال
 أحمد بن حمدان. 

  .)4(»فرضاع على األصح... وإن أوجرته«: قال
 مفلح شمس الدين ابن. 

 5(»الوجور كالرضاع على األصح«: قال(.  
 أبو بكر الجراعي. 

 6(»الوجور كالرضاع على األصح«: قال(.  
 برھان الدين ابن مفلح. 

 ال ور«: ق ي ... الوج روايتين وھ دى ال ي إح اع ف كالرض
  .)7(»األصح

 عالء الدين المرداوي. 

 8(»الوجور كالرضاع في إحدى الروايتين، وھو المذھب«: قال(.  
  :من خالف من علماء المذھب في حكم الرواية الراجحة: اسادسً 

نھم ة، وم ى أن الوجور ال ينشر الحرم : ذھب بعض من علماء المذھب إل
  .أبو بكر عبدالعزيز غالم الخالل

التحريم، وإنما يتعلق  )10(ال يتعلق به )9(نقل محمد بن الحكم: قال القاضي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).111ص(مختصر الخرقي )   1(
  ).2/236(الروايتين )   2(
  ).2/897(رؤوس المسائل )   3(
  ).2/289(الرعاية الصغرى )   4(
  ).9/281(الفروع )   5(
  ).574ص(غاية المطلب )   6(
  ).8/168(المبدع )   7(
  ).24/236(اإلنصاف )   8(
  .أبو بكر محمد بن الحكم األحول من رواة المسائل، توفي سنة ثالث وعشرين ومائتين: ھو)   9(

  ).1/161(، المنھج األحمد )2/435(، المقصد األرشد )2/295(طبقات الحنابلة 
  .أي بالوجور)   10(



  
  
 )233(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .)1(»يتعلق باالرتضاع من الثدي وھو اختيار أبي بكر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
روايتين )   1( ر). 2/236(ال ائل : وينظ ي )2/897(رؤوس المس دع )11/313(، المغن ، المب

  ).24/238(، اإلنصاف )8/168(



  
  
 )234(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  
  
  

  التاسعالمبحث 
  النفقات
  

  :وفيه تمھيد ومطلبان
ب األول  :المطل
اني ب الث  :المطل

  

  .نفقة المطلقة طالًقا بائًنا
  .الحضانة

  
  

  

 



  
  
 )235(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  تمھيد

  :ـ تعريف النفقة لغة وشرًعا 1

 ھي الدراھم ونحوھا من األموال، وسميت نفقة لذھابھا  :النفقة لغة
  .)1(ورواجھا

 2(ا وأُْدًما وكسوة ومسكنًا وتوابعھاكفاية من يمونه خبزً : وشرًعا(.  
  :ـ دليلھا 2
 الى ه تع ة قول ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ﴿: دل على النفق

  ].7: الطالق[ ﴾..   ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژڑ

 وجه الداللة:   

 3(دلت اآلية على فرضية النفقة بقدر اإلمكان والسعة(.  

 ة {ة ما روته أم المؤمنين عائش ًدا بنت عتب ا رسول هللا : قالت )4(أن ھن ي
رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إال ما أخذت  )5(إن أبا سفيان

 .)6(»يكفيك وولدك بالمعروف خذي ما«: منه وھو ال يعلم، فقال

 وجه الداللة:  

 7(دل الحديث على وجوب نفقة الزوجة على زوجھا(.  
 1(جة على زوجھاإجماع العلماء على وجوب نفقة الزو(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).3/703(، والدر النقي )352ص(المطلع : وينظر). نفق(مادة ) 26/248(تاج العروس )   1(
يح )   2( يح )412ص(التنق ى اإلرادات )3/1123(، التوض ى )2/223(، منتھ ة المنتھ ، غاي

)3/224.(  
  ).3/463(القرآن للجصاص ، أحكام )14/148(جامع البيان )   3(

فيان : ھي)   4( ، أسلمت >ھند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس القرشية، والدة معاوية بن أبي س

  .>عام الفتح، وتوفيت في خالفة عثمان 
  ).8/205(، اإلصابة )7/293(أسد الغابة 

لم)   5( اف القرشي، أس د من تح  ھو أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عب وم الف ي
  .حنينًا، توفي سنة ثالث وثالثين^ وشھد مع النبي 
  ).6/148(، أسد الغابة )4/1677(، االستيعاب )4/259(التاريخ الكبير 

اب)5/2052(خرجه البخاري )   6( ات، ب اب النفق ر : ، كت ذ بغي رأة أن تأخ ق الرجل فللم م ينف إذا ل
  .علمه ما يكفيھا وولدھا بالمعروف

  ).4/58(، نيل األوطار )9/419(ي فتح البار)   7(



  
  
 )236(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  :ـ أصنافھا 3

  :للنفقة أصناف منھا

  .أ ـ نفقة الزوجات، وھي المقصودة ھنا

  .ب ـ نفقة األقارب

  .جـ ـ نفقة المماليك

  .)2(د ـ نفقة البھائم
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 
  ).2/893(، الواضح )11/348(المغني : وينظر). 2/55(اإلقناع في مسائل اإلجماع )   1(
  ).423، 4/419(، نيل المآرب )691، 2/684(، كشف المخدرات )8/185(المبدع : ينظر)   2(



  
  
 )237(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  المطلب األول
  نفقة المطلقة طالًقا بائًنا

فلھا النفقة المطلقة طالقًا بائنًا إما أن تكون حامالً أو ال تكون، فإن كانت حامالً 
  .)1(والسكنى باإلجماع

  :وإن لم تكن حامالً ـ وھي محل البحث في المسألة ـ فالكالم فيھا باآلتي
  :الروايات الواردة في المسألة: أوالً 

  :ورد عن اإلمام أحمد في المسألة أربع روايات
  .أن المطلقة طالقًا بائنًا ال شيء لھا: ىالرواية األول

ام ن اإلم د هللا اب ال عب د ق ا «: أحم ة لھ ن المطلق ئل ع ي س معت أب س
  .)2(»...ال: السكنى والنفقة؟ فقال
  .أن المطلقة طالقًا بائنًا لھا السكنى :الرواية الثانية

  .)3(»وعنه لھا السكنى خاصة«: قال مجد الدين ابن تيمية
  .أن المطلقة طالقًا بائنًا لھا النفقة والسكنى :الرواية الثالثة
  .)4(»لھا النفقة والسكنى :وعنه«: قال ابن رجب

  .أن المطلقة طالقًا بائنًا لھا النفقة والكسوة :الرواية الرابعة
  .)5(»النفقة والسكوة... يجب لھا: وعنه«: قال المرداوي

  :الرواية الراجحة في المذھب: ثانيًا

امالً ـ ال  م تكن ح ا ـ إن ل ا بائنً ة طالقً راجح في المذھب أن المطلق ال
  .شيء لھا

ة«: جاويقال الح ا النفق إن كانت حامالً فلھ ... البائن بفسخ أو طالق ف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي : وينظر). 2/55(اإلقناع في مسائل اإلجماع )   1( ر ، الش)11/402(المغن ، )24/309(رح الكبي

  ).2/917(الواضح 
د هللا )   2( ه عب ة ابن د رواي ام أحم ائل اإلم ة). 360، 359ص(مس ي الرواي ر ف ي : وينظ المغن

رر )11/402( غير )2/116(، المح اوي الص روع )649ص(، الح د )9/308(، الف ، القواع
  ).6/27(، شرح الزركشي )663ص(

رر )   3( ي ال). 117، 2/116(المح ر ف ةوينظ غير : رواي اوي الص روع )649ص(الح ، الف
ي )9/308( رح الزركش د )6/28(، ش ب )663ص(، القواع ة المطل دع )580ص(، غاي ، المب
)8/192.(  

د )   4( ة). 663ص(القواع ي الرواي ر ف ب : وينظ ة المطل دع )581ص(غاي ، )8/192(، المب
  ).24/313(اإلنصاف 

  ).313، 24/312(اإلنصاف )   5(



  
  
 )238(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .)1(»ولھا السكنى والكسوة، وإن لم تكن حامالً فال شيء لھا
  :الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: ثالثًا

يس ة بنت ق ع فاطم د شيخ اإلسالم م د عن ام أحم  )2(ظاھر مذھب اإلم
  .)3(وال سكنى وھو أن المطلقة ثالثًا ال نفقة لھا

ال ه«: ق اھر مذھب ي ظ ل ف ن حنب د ب ديث كأحم اء الح ة بنت ... وفقھ ع فاطم م
  .)4(»قيس

  :أدلة الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: رابًعا

  :يُستََدل للرواية الراجحة باآلتي
: قوله تعالى - 131
 ].6: الطالق[﴾ ...  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ﴿

  :وجه الداللة

ر  أن اآلية ا غي ل، وأم ى ذوات الحم ة تكون عل ى أن النفق دلت عل
 .)5(ذوات الحمل فال نفقة لھن الشتراط الحمل في النفقة

ه  - 132 ا روت م
وھو غائب  )7(طلقھا البتة )6(فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص
وهللا مالك علينا من شيء، : غائب فأرسل إليھا وكيله بشعير فسخطته فقال

ول هللا  اءت رس ذكرت ذ^ فج الف ه، فق ك ل ة«: ل ه نفق ك علي يس ل  »...ل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي النھى )2/226(منتھى اإلرادات : وينظر). 4/49(اإلقناع )   1( ة أول ، كشاف )10/180(، معون

  ).5/465(القناع 
ال، : ھي)   2( ل وكم اجرات األول، ذات عق ية، من المھ ن وھب القرش د ب فاطمة بنت قيس بن خال

  .توفيت في خالفة معاوية رضي هللا عن الجميع
  ).8/164(، اإلصابة )4/1901(االستيعاب 

رب : رينظ)   3( ة ح د رواي ام أحم ائل اإلم ي )218ص(مس ر )11/403(، المغن رح الكبي ، الش
  ).2/917(، الواضح )24/312(

  ).33/33(مجموع الفتاوى )   4(
ي )   5( ر )11/404(المغن رح الكبي ح )24/314(، الش ي )2/919(، الواض رح الزركش ، ش

)6/25.(  

ي طالب أبو عمرو بن حفص بن المغيرة القرشي المخزو: ھو)   6( ن أب ي ب  >مي، خرج مع عل
  .إلى اليمن ومات بھا^ حينما بعثه النبي 

  ).4/136(، اإلصابة )6/227(، أسد الغابة )4/1719االستيعاب 
  ).336ص(، المطلع )1/93(، النھاية )142ص(أي المطلقة طالقًا بائنًا، طلبة الطلبة : البتة)   7(



  
  
 )239(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 .)2(»لم يجعل لي سكنى وال نفقة«: )1(الحديث، وفي رواية الشعبي

  :وجه الداللة

  .)3(لم يجعل للمطلقة البائن نفقة وال سكنى^ أن النبي 
  ه ا ال تزيل ل تحريًم ى الرج ة عل ا محرم ا بائنً ة طالقً أن المطلق

 .)4(العنة أو كاألجنبيةالرجعة، فلم يكن لھا سكنى وال نفقة كالم
  :من قال من علماء المذھب بحكم الرواية الراجحة: خامًسا

امالً ـ فال  جمھور علماء المذھب أن المطلقة طالقًا بائنًا ـ إن لم تكن ح
  :نفقة لھا وال سكنى، ومنھم

م  - 133 و القاس أب
 .الخرقي

 ا فال سكنى «: قال ك رجعتھ وإذا طلق الرجل زوجته طالقًا ال يمل
  .)5(»نفقةلھا وال 

 موفق الدين بن قدامة. 

 ا «: قال ا بحال، ولھ البائن في الحياة بطالق أو فسخ فال سكنى لھ
  .)6(»النفقة إن كانت حامالً وإال فال

 سراج الدين الدجيلي. 

 إن كانت حامالً، وإال فال شيء ... البائن بفسخ أو طالق فلھا«: قال
  .)7(»لھا
 تقي الدين األدمي. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
داني ا: الشعبي ھو)   1( وفي سنة عامر بن شراحيل الھم ه، ت ام، حافظ، فقي ابعين، إم لكوفي، عاّلمة الت

  .خمس ومائة
  ).1/79(، تذكرة الحفاظ )12/227(، تاريخ بغداد )4/310(حلية األولياء 

اب)1117، 2/1114(خرج الروايتين مسلم في الصحيح )   2( ا ال : ، كتاب الطالق، ب ة ثالثً المطلق
  .نفقة لھا

  ).10/350(صحيح مسلم للنووي  ، شرح)4/268(المفھم : ينظر)   3(
  ).2/919(، الواضح )24/314(، الشرح الكبير )11/404(المغني )   4(
  ).114ص(مختصر الخرقي )   5(
  ).180ص(العمدة )   6(
  ).414ص(الوجيز )   7(



  
  
 )240(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 2(»)1(كنى لبائن حائلال نفقة وال س«: قال(.  
 شمس الدين الزركشي. 

 3(»إن كانت حائالً فال نفقة لھا على المشھور«: قال(.  
 الحافظ ابن رجب. 

 ال ع «: ق ة م كنى والنفق ا الس الق فلھ خ أو ط ت بفس ائن إن كان الب
  .)4(»ھذا ظاھر المذھب ،الحمل، وإال فال

 عالء الدين المرداوي. 

 5(»لھا، ھذا المذھبإن لم تكن حامالً فال شيء «: قال(.  
  :من خالف من علماء المذھب في حكم الرواية الراجحة: سادًسا

ة  ال إن المطلق خالف بعض علماء المذھب بحكم الرواية الراجحة، وق
  .أبو محمد الجوزي: طالقًا بائنًا لھا السكنى، ومنھم

رداوي ال الم د «: ق و محم ا أب ة، اختارھ كنى خاص ا الس ه لھ وعن
  .)6(»الجوزي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).حيل(مادة ) 11/196(لسان العرب : ينظر. ھي التي لم تحمل: الحائل)   1(
  ).407ص(المنور )   2(
  ).6/21(رح الزركشي ش)   3(
  ).663ص(القواعد )   4(
  ).24/311(اإلنصاف )   5(
  ).24/312(اإلنصاف )   6(



  
  
 )241(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 

 

ألة  :المس
  
  
  
  

  .أحق الناس بكفالة الغالم
  
  

  الثانيالمطلب 
  لحضانةا

  
 :وفيه تمھيد ومسألة واحدة



  
  
 )242(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  تمھيد
  :ـ تعريف الحضانة لغة وشرًعا 1

  .)1(تربية الصبي وتحمل مؤنته :الحضانة لغة

رًعا وه: وش غير ومعت ظ ص ل  )2(حف ا بعم رھما وتربيتھم ا يض عم
  .)3(مصالحھما

  :ـ حكمھا 2

ا  ا، فوجب حفظه عن الھالك كم ك بتركھ ه يھل حضانة الطفل واجبة؛ ألن
  .)4(يجب اإلنفاق عليه وإنجاؤه من المھالك

  :ـ أحق الناس بحضانة الصغير 3

  .األم ثم أمھاتھا: أحق الناس بالحضانة

  .ثم األب ثم أمھاته، ثم الجد ثم أمھاته

  .ثم األخت ألبوين، ثم ألم، ثم ألب

  .ثم الخالة ألبوين، ثم ألم، ثم ألب

  .ثم العمات ألبوين، ثم ألم ثم ألب

  .ثم خاالت أمه، ثم خاالت أبيه

  .ت إخوته وأخواتهثم عمات أبيه، ثم بنا

اقي  م لب ه ث ات عمات أبي ثم بنات أعمامه وعماته، ثم بنات أعمام أبيه، وبن
  .)5(العصبة األقرب فاألقرب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رب )   1( ان الع ع )13/123(لس يط )355ص(، المطل اموس المح ادة ) 1537، 1536ص(، الق م

  ).حضن(
  ).عته(مادة ) 2/392(، المصباح المنير )13/512(لسان العرب . ناقص العقل: المعتوه)   2(
يح )   3( ى اإلرادات )3/1136(التوض ى )2/234(، منتھ ة المنتھ ب )3/239(، غاي ة الراغ ، ھداي

)3/285.(  
  ).3/285(، ھداية الراغب )3/239(، غاية المنتھى )4/77(، اإلقناع )8/230(المبدع : ينظر)   4(

)3/285.(  
  ).3/239(منتھى ، غاية ال)2/234(، منتھى اإلرادات )4/78(، اإلقناع )3/1138(التوضيح : ينظر)   5(

)3/239.(  



  
  
 )243(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  مسألة
  أحق الناس بكفالة الغالم

ون  ه؟ أو تك ين أبوي ر ب ل يخي اقالً ـ فھ ان ع نين ـ وك بع س الم س غ الغ إذا بل
  الحضانة ألبيه أو ألمه؟

  :يالكالم في المسألة باآلت
  :الروايات الواردة في المسألة: أوالً 

  :ورد عن اإلمام أحمد في المسألة ثالث روايات

  .أن الغالم يُخير بين أبويه :الرواية األولى

ان «: قال أحمد ه، وإن شاء ك ان مع أبي إذا بلغ سبع سنين ُخير فإن شاء ك
  .)1(»مع أمه

  .أن أباه أحق به: الرواية الثانية

ن مف دين اب حقال شمس ال وه «: ل ه أب اقالً، فعن غ غالم سبع سنين ع وإن بل
  .)2(»أحق

  .أن أمه أحق :الرواية الثالثة

  .)3(»وعنه أمه«: قال المجد
  :الرواية الراجحة في المذھب: ثانيًا

  .الراجح في المذھب أن الغالم إذا بلغ سبع سنين ـ عاقالً ـ ُخيِّر بين أبويه

  .)4(»عاقالً ُخيِّر بين أبويهالم سبع سنين غإذا بلغ ال«: قال المرداوي
  :الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: ثالثًا

  .المشھور عن أحمد عند شيخ اإلسالم أن الغالم  يُخير بين أبويه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اني )   1( ماعيل الكرم ن إس رب ب ة ح د رواي ام أحم ائل اإلم ة). 240ص(مس ي الرواي ر ف : وينظ

رر  غرى )2/120(المح ة الص روع )2/303(، الرعاي ي )9/345(، الف رح الزركش ، ش
  ).9/345(، تصحيح الفروع )24/483(، اإلنصاف )8/237(، المبدع )6/32(

روع )   2( ر). 9/345(الف ي : وينظ رح الزركش ب )6/34(ش ة المطل دع )586ص(، غاي ، المب
  ).9/345(، تصحيح الفروع )24/485(، اإلنصاف )8/237(

رر )   3( ة). 2/120(المح ي الرواي ر ف غرى : وينظ ة الص روع )2/303(الرعاي ، )9/345(، الف
، )24/485(، اإلنصاف )8/237(، المبدع )586ص(، غاية المطلب )6/34(شرح الزركشي 

  ).9/345(الفروع تصحيح 
بع )   4( يح المش ر). 417ص(التنق اع : وينظ ى اإلرادات )4/81(اإلقن ة )2/235(، منتھ ، غاي

  ).5/501(، كشاف القناع )3/251(، دقائق أولي النھى )3/241(المنتھى 
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  .)1(»المشھور عن أحمد ھو تخيير الغالم بين أبويه«: قال
  :أدلة الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: رابًعا

  :للرواية الراجحة باآلتي يُستَدلُ 
و  -134 ا رواه أب م

 .)2(خيّر غالًما بين أبيه وأمه^ أن النبي  >ھريرة 
و  -135 ا رواه أب م

ده فقالت^ سمعت امرأة جاءت إلى رسول هللا : قال >ھريرة  ا قاعد عن : وأن
ة  )3(يا رسول هللا، إن زوجي يريد أن يذھب بابني وقد سقاني من بئر أبي ِعنَب

ال رس ي، فق د نفعن ت«: ^ول هللا وق ه )4(ھمااْس ا »علي ال زوجھ ن : فق م
ا «: ^في ولدي؟ فقال النبي  )5(يحافّني د أيھم ھذا أبوك وھذه أمك فخذ بي
 .)6(فأخذ بيد أمه فانطلقت به ،»شئت

  7(َخيَّر غالًما بين أبيه وبين أمه >ما روي أن عمر بن الخطاب(. 

  :وجه الداللة مما تقدم من األحاديث

 .)1(ن أبويهتخيير الغالم بي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).34/113(مجموع الفتاوى )   1(
ا، ، أبواب األحكام، باب ما جاء في تخيير ال)2/405(خرجه الترمذي )   2( ه إذا افترق غالم بين أبوي

ه  ن ماج اب)2/788(واب ام، ب اب األحك ن منصور : ، كت عيد ب ه، وس ين أبوي ر الصبي ب تخيي
ند : ، باب)2/110( د في المس وين، وأحم ، والبيھقي في السنن )2/246(تخيير الغالم بين األب

رى  اب)8/3(الكب ا: ، ب دة، وصححه األلب ة واح ي قري ا ف ا وھم وين إذا افترق ي إرواء األب ني ف
  ).7/250(الغليل 

ة)   3( دار : بئر أبي ِعنَب ة مق ة النبوي ين المدين ا وب ر بينھ ب، بئ ون واحدة العن تح الن ين وف بكسر الع
  ).1/301(معجم البلدان . ميل

تھام)   4( راع: االس ن سالم . االقت م ب د القاس ن عبي ة )1/95(غريب الحديث الب ، )2/429(، النھاي
  ).سھم(مادة  )12/308(لسان العرب 

ة )4/5(تھذيب اللغة . الضيق والمنع: المحافاة)   5( اييس اللغ ة )2/83(، معجم مق ) 1/408(، النھاي
  ).حفف(مادة 

اب)1/574(خرجه أبو داود )   6( د، والنسائي : ، كتاب الطالق، ب اب )6/497(من أحق بالول ، كت
دارمي : الطالق، باب د، وال ر الول زوجين وتخيي اب)2/170(إسالم أحد ال اب الطالق، ب : ، كت

ي المصنف  رزاق ف د ال ه، وعب ين أبوي ر الصبي ب ي تخيي اب)7/158(ف وين أحق : ، ب أي األب
  .األبوين إذا افترقا: ، كتاب النفقات، باب)8/3(بالولد، والبيھقي في السنن الكبرى 

ن منصور  أي األبوين أحق بالولد، وسعيد: ، باب)7/156(خرجه عبد الرزاق في المصنف )   7( ب
رى : ، باب)2/111(منصور في سننه  ا أحق، والبيھقي في السنن الكب الغالم بين األبوين أيھم

  .األبوين إذا افترقا: ، كتاب النفقات، باب)8/4(
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  2(على تخيير الغالم بين أبويه }إجماع الصحابة(. 
  أن التقديم في الحضانة لحق الولد فيقدم من األبوين من ھو أشفق، فإذا بلغ

د  ى أح ال إل ده فم رام وض ين اإلك ز ب ه ويمي ن نفس رب ع ًدا يع الم ح الغ
 .)3(األبوين دل على أنه أرفق به وأشفق عليه فقدم بذلك

 لسبع؛ ألنھا سن تصح معھا الطھارة ويؤمر فيھا بفعل الصالة أننا قيدناه با
 .)4(فصح معه التخيير

  ا ه؛ ألنھ ه ومباشرة خدمت أن األم قدمت في حال الصغر لحاجة الغالم إلى حمل
ه فرّجح  ا من داه لقربھم أعرف بذلك وأقوم به إذا استغنى عن ذلك تساوى وال

 .)5(اختياره
  :حكم الرواية الراجحةمن قال من علماء المذھب ب: خامًسا

ر  اقالً ـ خيّ ان ع غ سبع سنين ـ وك جمھور علماء المذھب أن الغالم إذا بل
  :بين أبيه وأمه، ومنھم

ريف  -136 الش
 .محمد بن أبي موسى

ال ار  إذا«: ق ن اخت ع م ان م ه وك ين أبوي ر ب نين ُخيّ بع س الم س غ الغ بل
  .)6(»منھما
 أبو الوفاء بن عقيل. 

  .)7(»فأيھما اختار كان عنده يخير الغالم بين أبويه«: قال
 أحمد بن حمدان. 

  .)8(»المذھب تخييره«: قال
 سراج الدين الدجيلي. 

  .)1(»بلغ الصبي سبع سنين عاقالً خيّر بين أبويه إذا«: قال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 
  ).4/679(، تحفة األحوذي )3/243(معالم السنن : ينظر)   1(
ي )   2( ي المغن ة ف ن قدام اع اب ل اإلجم ي)416، 11/415(نق ر ف ي عم ن أب ر  ، واب رح الكبي الش

  ).2/924(، ونور الدين الضرير في الواضح )485، 24/484(
ي )   3( ي )2/924(، الواضح )11/416(المغن رح الزركش دع )34، 6/33(، ش ، )8/237(، المب

  ).5/501(كشاف القناع 
ريف )   4( ائل للش ي )2/909(رؤوس المس ر )11/416(، المغن رح الكبي رح )24/485(، الش ، ش

  ).6/34(الزركشي 
  ).238، 8/237(، المبدع )2/924(، الواضح )24/486(، الشرح الكبير )11/416(المغني )   5(
  ).327ص(اإلرشاد )   6(
  ).278ص(التذكرة )   7(
  ).2/303(الرعاية الصغرى )   8(
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 شمس الدين بن مفلح. 

  .)2(»المذھب يُخيّر«: قال
 شمس الدين الزركشي. 

  .)3(»يُخير بين أبويه... المذھب المشھور أن الغالم«: قال
 زين الدين ابن رجب. 

ى ... الغالم إذا بلغ سبع سنين«: قال ه في الحضانة عل ه وأم ين أبي يُخير ب
  .)4(»ظاھر المذھب

 أبو الحسن ابن اللحام. 

  .)5(»إذا بلغ الغالم وھو عاقل سبع سنين ُخيّر بين أبويه«: قال
 عالء الدين المرداوي. 

ا، إذا بلغ الغالم سبع سنين ُخيِّر بين أب«: قال ويه، فكان مع من اختار منھم
  .)6(»ھذا المذھب بال ريب

  ٱٱٱ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 
  ).422ص(الوجيز )   1(
  ).9/345(الفروع )   2(
  ).6/32(شرح الزركشي )   3(
  ).738ص(ر الفوائد تقرير القواعد وتحري)   4(
  ).29ص(القواعد والفوائد األصولية : وينظر). 147ص(تجريد العناية )   5(
  ).9/345(تصحيح الفروع : وينظر). 24/483(اإلنصاف )   6(
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  الثانيالفصل 
  الجنايات والديات

  
 :وفيه تمھيد أربعة مباحث

ث  :األولالمبح
ث  انيالمبح :الث

ث ث الثال :المبح
ع ث الراب :المبح

  
  
  

  .استيفاء القصاص
  .الشجاج وكسر العظام

  .العاقلة
  .كفارة القتل
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  تمھيد

  :ـ تعريف الجنايات لغة وشرًعا 1

  .)1(جمع جناية وھي الذنب والجرم :الجنايات لغة
  .)2(التعدي على األبدان بما يوجب قصاًصا أو غيره :وشرًعا

  :ـ دليلھا 2
  :دل على تحريم التعدي على البدن ما يأتي

 ﴿: تعالى قوله� � � �    � � �151: األنعام[﴾   یی     .[ 
   :وجه الداللة

  .)3(دلت اآلية على تحريم قتل النفس المحترمة إال بالحق

  ال يحل دم امرئ «: ^قال رسول هللا : قال >ما رواه عبد هللا بن مسعود
الث دى ث ول هللا إال بإح ي رس ه إال هللا وأن ھد أن ال إل لم يش نفس : مس ال

 .)4(»س، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعةبالنف
  :وجه الداللة

 .)5(دل الحديث على حرمة دم المسلم
 6(إجماع العلماء ـ في الجملة ـ على تحريم الجناية على البدن(. 
  :ـ أقسام القتل 3

  :ينقسم القتل إلى ثالثة أقسام
ى  القتل العمد وھو أن يقصد آدميًا معصوًما :القسم األول ا يغلب عل ه بم فيقتل

  .الظن موته به، كالقتل بحديدة وسكين ونحوھا
اني م الث ن ضرب  :القس ا كم ل غالبً ة ال تقت و أن يقصد جناي د وھ به العم ش

  .بسوط أو عصا ونحوھا
ا  :القسم الثالث ا معصوًما وم ين آدميً الخطأ مثل أن يرمي ما يظنه صيًدا فيتب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رب )   1( ان الع ادة ) 14/154(لس ى(م ر). جن ع : وينظ ر )356ص(المطل باح المني ، المص

)1/112.(  
  ).3/1141(، التوضيح )4/85(ناع ، اإلق)418ص(التنقيح المشبع )   2(
  ).1/523(، تيسير الكريم الرحمن )2/211(، تفسير القرآن العظيم )7/133(الجامع ألحكام القرآن )   3(
اري )   4( ه البخ اب)6/2521(خرج ديات، ب اب ال الى: ، كت ول هللا تع ﴾ ...  ۇ  ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ  ے ے﴿: ق

  ].45: المائدة[
  ).4/73(، نيل األوطار )12/209(فتح الباري : ينظر)   5(
ي )   6( ي المغن ة ف ن قدام اع اب ل اإلجم ي الواضح )11/443(نق دين الضرير ف ور ال ، )3/5(، ون

  ).5/390(والمنجى التنوخي في الممتع 
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  .)1(أشبه ذلك
  :رًعاـ تعريف الديات لغة وش 4

  .)2(جمع دية وھي حق القتيل وإعطاؤه ديته :الديات لغة
  .)3(المال المؤدَّى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية :وشرًعا

  :ـ دليلھا 5
  :دل على وجوب الدية ما يأتي

 ].92: النساء[﴾ اآلية ...  ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ        ٿ﴿: قوله تعالى -1
  :وجه الداللة

  .)4(الدية دلت اآلية على وجوب

ا «: قال^ أن النبي  >ما رواه أبو ھريرة  -2 ر النظرين إم ل فھو بخي من قُت
 .)6(»وإما أن يقاد أھل القتيل )5(أن يُعقل

  :وجه الداللة
  .)7(دل الحديث على أن أولياء الدم يخيرون بين الدية والقصاص

 .)8(إجماع العلماء على وجوب الدية في الجملة -3
  :ـ مقدار الدية 6

ال من دية الح اة، أو ألف مثق ر المسلم مائة من اإلبل، أو مئتا بقرة، أو ألف ش
ة، )10(أو اثنا عشر ألف درھم من الفضة، )9(الذھب ، فھذه الخمس أصول في الدي

  .)11(إذا أحضر من عليه الدية شيئًا منھا لزمه قبوله
ف  ة أل ي العصر الحاضر مائ عودي ف ال الس بھه بالري د وش ة العم دار دي ومق

  .)12(الف لایر، ودية الخطأ مائة ألف لایروعشرة أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).3/243(، غاية المنتھى )2/237(، منتھى اإلرادات )4/86(اإلقناع : ينظر)   1(
  ).1729ص(لمحيط ، القاموس ا)15/383(لسان العرب )   2(
بع )   3( يح المش يح )428ص(التنق اع )3/1163(، التوض ى اإلرادات )4/139(، اإلقن ، منتھ

)2/259.(  
  ).1/488(، أحكام القرآن البن العربي )1/462(معالم التنزيل : ينظر)   4(
  ).3/278(، النھاية )2/117(غريب الحديث البن الجوزي . الدية: العقل)   5(
  .كتابة العلم: ، كتاب العلم، باب)1/53(ديث خرجه البخاري جزء من ح)   6(
  ).4/75(، نيل األوطار )1/249(فتح الباري : ينظر)   7(
  ).2/280(، اإلقناع في مسائل اإلجماع )122ص(اإلجماع البن المنذر : ينظر)   8(
  ).149ص( المقادير الشرعية واألحكام الفقھية المتعلقة بھا. جرام 4240أي ما يعادل )   9(
  .المصدر السابق الجزء والصفة. جرام 35640أي ما يعادل )   10(
ر)   11( ع : ينظ دع )25/367(المقن ب )8/345(، المب ة المطل يح )607ص(، غاي ، التوض

)3/1169.(  
  ).4/454(نيل المآرب : ينظر)   12(
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  األولالمبحث 
  استيفاء القصاص

  
  :وفيه تمھيد ومطلب واحد

ب :المطل
  

  .القصاص قبل بلوغ الورثة
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  تمھيد

 ه أو : استيفاء القصاص ل فعل اٍن مث ھو فعل مجني عليه أو وليه بج
  .)1(شبھه

 وله ثالثة شروط:  
م يجز أن يكون من يستحقه م :الشرط األول ا ل ان صبيًا أو مجنونً إن ك ا، ف كلفً

  .استيفاؤه ويحبس القاتل حتى يبلغ الصبي، ويعقل المجنون
تيفاؤه دون  :الشرط الثاني اتفاق المستحقين له على استيفائه وليس لبعضھم اس

  .بعض
ث رط الثال ب  :الش و وج ل، فل ر القات ى غي دي إل تيفاء التع ي اإلس ْؤمن ف أن يُ

َ القصاص على حامل أو ح   .)2(ملت بعد وجوبه لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللَّبأ
 َ   .)2(اللَّبأ

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).3/257( ، غاية المنتھى)2/246(، منتھى اإلرادات )423ص(، التنقيح )8/278(المبدع )   1(
  ).لبأ(مادة ) 1/279(، تاج العروس )1/150(لسان العرب . أول اللبن: اللبأ)   2(

اص تيفاء القص روط اس ي ش ر ف ع : وينظ دع )25/143(المقن يح )8/278(، المب ، التوض
  ).4/113(، اإلقناع )3/1151(



  
  
 )252(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  مطلب
  القصاص قبل بلوغ الورثة

إذا قُتل المورِّث وله أبناء وبنات صغار وكبار، فھل للعصبة استيفاء القصاص 
  قبل بلوغ الصغار أم ليس لھم ذلك؟

  :الكالم في المسألة باآلتي
  :الروايات الواردة في المسألة: أوالً 

  :عن اإلمام أحمد في المسألة روايتان ورد
  .ليس للورثة استيفاء القصاص قبل بلوغ الصغار: ىالرواية األول

ًدا «: قال عبد هللا ابن اإلمام أحمد ل رجالً عم ي عن رجل قت سألت أب
ة: فعفا بعض الورثة؟ قال ى الدي و يصير إل و فھ ه العف : قلت... كل ما دخل

ة صبي ال... فإن كان في الورث ى  إن: ق ه حت د من م يق ًدا ل ل عم د قت ان ق ك
  .)1(»يشب الصغير فيقتل أو يعفو

  .أن للورثة استيفاء القصاص قبل بلوغ الصغار :الرواية الثانية
ة أخرى«: قال القاضي وغ : وفيه رواي ر أن يقتص وال ينتظر بل للكبي

  .)2(»الصبي
  :الرواية الراجحة في المذھب: ثانيًا

يس للو ه ل ذھب أن ي الم راجح ف وغ ال ل بل تيفاء القصاص قب ة اس رث
  .الصغار

تيفائه«: قال ابن النجار ى اس ه عل اق المشتركين في دوم . اتف وينتظر ق
  .)3(»غائب وبلوٌغ وإفاقة

  :الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: ثالثًا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د هللا )   1( ه عب ة ابن د رواي ام أحم ائل اإلم ة). 408ص(مس ي الرواي ر ف غير الج: وينظ امع الص

ريف )287ص( ائل للش ة )2/917(، رؤوس المس ي )2/83(، الھداي ، )11/576(، المغن
رر  ع )3/45(، الواضح )2/131(المح رح الزركشي )5/439(، الممت د )6/102(، ش ، تجري

  ).25/158(، اإلنصاف )8/284(، المبدع )150ص(العناية 
ة). 287ص(الجامع الصغير )   2( ة )2/917(المسائل للشريف رؤوس : وينظر في الرواي ، الھداي

ع )3/45(، الواضح )2/131(، المحرر )25/159(، الشرح الكبير )2/83( ، )5/440(، الممت
  ).25/159(، اإلنصاف )8/284(المبدع 

ة المنتھى )10/277(معونة أولي النھى : وينظر). 2/247(منتھى اإلرادات )   3( ، )3/257(، غاي
  ).6/45(مطالب أولي النھى ، )3/272(دقائق أولي النھى 



  
  
 )253(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

ه ال يجوز للعصبة أن  د شيخ اإلسالم أن المشھور عن اإلمام أحمد عن
  .ة من األبناء والبناتيقتصوا قبل بلوغ الورث

م ... للعصبة أن يقتصوا قبل بلوغ البنات عند«: قال أحمد في رواية ول
  .)1(»يجز لھن القصاص في المشھور عنه

  :أدلة الرواية الراجحة: رابًعا

  :يُستََدل للرواية الراجحة باآلتي
ما رواه أبو  - 137

ال^ أن النبي  >ھريرة  ا أن «: ق ر النظرين إم ل فھو بخي من قُت
 .)2(»، وإما أن يقاد أھل القتيلقليُع

  :وجه الداللة
ي  ل^ أن النب ع األھ ار جمي ى اختي ل إل اف القت ن . أض غير م والص
 .)3(جملتھم

أنه قصاص  - 138
ر  ان لحاض به إذا ك تيفاؤه أش تم اس م يتح ين ل ة معين ت لجماع ثب

 .)4(ولغائب
أن  - 139

 .)5(القصاص أحد بدلي النفس، فال يصح أن ينفرد به بعض الورثة كالدية
أن الصغير  -140

 .)6(له حق في القصاص بدليل أنه لو كان منفرًدا الستحقه
تيفاء  -141 أن اس

وم  ى يق م من التشفي، وھو معن ة صغار يسقط حقھ القصاص وفي الورث
 .)7(بالنفس ال يقوم به أحد عن أحد

أن  - 142

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).34/141(مجموع الفتاوى )   1(
  ).252ص(تقدم تخريجه )   2(
  ).6/102(شرح الزركشي )   3(
ريف )   4( ائل للش ي )2/917(رؤوس المس ح )11/576(، المغن ي )3/45(، الواض رح الزركش ، ش

)6/102.(  
  ).3/45(، الواضح )160، 25/159(الشرح الكبير )   5(
  ).3/45(، الواضح )11/576(ي المغن)   6(
  ).14/47(، الشرح الممتع )5/439(الممتع )   7(



  
  
 )254(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 .)1(القصاص حق مشترك بين الورثة يستوي فيه الصغير والكبير
  :حكم الرواية الراجحةمن قال من علماء المذھب ب: خامًسا

وغ  ل بل تيفاء القصاص قب ة اس يس للورث ه ل جمھور علماء المذھب أن
  :الصغار، ومنھم

م  - 143 و القاس أب
 .الخرقي

 ال ل«: ق الغ وطف ان ب ه ولي ل ول ى... إذا قُت ل حت م يقت غ ... ل يبل
  .)2(»الطفل
 الشريف محمد بن أبي موسى. 
 ال د «: ق ة وول غير وزوج الغ وص ل وارث ب دم ك اء ال وأخ وأولي

  .)3(»وأخت وال قود حتى يختاروه جميًعا وينتظر بالصغير البلوغ
  .)3(»البلوغ
 القاضي أبو يعلى. 
 لم يكن للباقين أن يقتصوا حتى ... إذا كان في الورثة صغير«: قال

  .)4(»في الرواية الصحيحة... يبلغ الصغير
 أبو الخطاب الكلوذاني. 
 ال بي«: ق اص لص ب القص غ ... إذا وج ى يبل ل حت بس القات ح

فإن كان معھما مستحق كبير فھل له اإلستيفاء قبل ذلك؟ ... الصبي
  .)5(»أصحھما أنه ليس له ذلك: على روايتين

 موفق الدين ابن قدامة. 
 ال ل «: ق الغ العاق يس للب ا، فل غيًرا أو مجنونً ھم ص ان بعض إن ك

  .)6(»اإلستيفاء حتى يصيرا مكلفين في المشھور عنه
 شمس الدين الزركشي. 
 ل... لم يقتل حتى... له وليان بالغ وطفلإذا قُتل و«: قال غ الطف . يبل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).8/284(المبدع )   1(
  ).117ص(مختصر الخرقي )   2(
  ).457ص(اإلرشاد )   3(
  ).287ص(الجامع الصغير )   4(
  ).2/83(الھداية )   5(
  ).25/158(المقنع )   6(



  
  
 )255(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .)1(»ھذا ھو المذھب المنصوص بال ريب
 أبو الحسن ابن اللحام. 
 ى ... وليس لولي صبي«: قال استيفاء على األظھر ويحبس قاتل إل

  .)2(»بلوغ
 برھان الدين ابن مفلح. 

ال ين«: ق يرا مكلف ى يص تيفاء حت ل االس الغ العاق يس للب ي ... ل ف
  .)3(»ھور، وھو األصحالمش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).6/102(شرح الزركشي )   1(
  ).150ص(عناية تجريد ال)   2(
  ).8/284(المبدع )   3(



  
  
 )256(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  
  
  

  الثانيالمبحث 
  الشجاج وكسر العظام

  
  :وفيه تمھيد ومطلب واحد

ب :المطل
  

  .الواجب في كسر الساق
  
  

  

 



  
  
 )257(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  تمھيد

 1(جمع شجة وھي اسم لُجرح الرأس والوجه خاصة: الشجاج(.  

 وھي عشرة:  
  .وھي التي تحرص الجلد أي تشقه قليالً وال تدميه: الحارصة: األولى
  .البازلة، وتسمى الدامية والدامعة، وھي التي يسيل منھا الدم :الثانية
  .الباضعة، وھي التي تبضع اللحم أي تشقه :الثالثة
  .المتالحمة، وھي التي أخذت في اللحم أي دخلت فيه :الرابعة
السمحاق، وھي التي بينھا وبين العظم قشرة رقيقة، تسميته لھا بھذه  :الخامسة

  .القشرة
  .ضحة، وھي التي توضح العظم أي تبرزهالمو :السادسة
  .الھاشمة، وھي التي توضح العظم وتھشمه :السابعة
  .المنقلة، وھي التي توضح وتھشم وتنقل العظام :الثامنة
  .المأمومة، وھي التي تصل إلى جلدة الدماغ :التاسعة
  .)2(الدامغة، وھي التي تخرق جلدة الدماغ :العاشرة

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).2/273(، منتھى اإلرادات )3/1184(، التوضيح )9/3(، المبدع )26/5(المقنع )   1(
ام)   2( ذه األقس ي ھ ر ف رر : ينظ وجيز )2/142(المح دع )454ص(، ال اف )9/3(، المب ، اإلنص

  ).3/286(، غاية المنتھى )26/5(



  
  
 )258(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  مطلب
  قالواجب في كسر السا

  :الكالم في المسألة باآلتي
  :الروايات الواردة في المسألة: أوالً 

  :ورد عن اإلمام أحمد في المسألة روايتان
  .أن الواجب في كسر الساق بعيران: ىالرواية األول
ه«: قال القاضي وة: نقل أبو طالب عن ر، وفي الترق  )1(في الضلع بعي

  .)2(»بعير، وكسر الساق بعيران
  .أن الواجب في كسر الساق بعير واحد :الرواية الثانية
د ال المج اق «: ق ذ والس ن الفخ د م ل واح ر ك ي كس ر نص ... وف بعي

  .)3(»عليه
  :الرواية الراجحة في المذھب: ثانيًا

  .الراجح في المذھب أن الواجب في كسر الساق بعيران
اوي ال الحج ذراع«: ق ن ال د م ل واح ي ك اق... وف د والس ... والعض

  .)4(»بعيران
  :الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: اثالثً 

ه  اق في ر الس الم أن كس يخ اإلس د ش د عن ام أحم ن اإلم ھور ع المش
  .بعيران
اقه«: قال ى كسروا س ام حت امود الرخ اء ... إذا القوا عليه ع من العلم

  .)5(»من يوجب بعيرين من اإلبل، كما ھو المشھور عن أحمد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وة)   1( ين ثُغ: الترق ذي ب م ال اتقالعظ ر والع ة . رة النح ذيب اللغ ة )9/54(تھ ه اللغ ، )78ص(، فق

  ).1/84(، المعجم الوسيط )1/187(النھاية 
روايتين )   2( ر). 2/281(ال ي : وينظ رر )12/174(المغن ح )2/143(، المح ، )3/106(، الواض

دع )6/178(، شرح الزركشي )9/468(، الفروع )2/321(الرعاية الصغرى  ، )9/12(، المب
  ).26/39(، اإلنصاف )9/468(الفروع  تصحيح

، شرح الزركشي )9/468(، الفروع )2/321(الرعاية الصغرى : وينظر). 2/143(المحرر )   3(
دع )152ص(، تجريد العناية )6/178( روع )9/12(، المب ، اإلنصاف )9/468(، تصحيح الف
)26/40.(  

ي النھى ، مع)2/276(منتھى اإلرادات : وينظر). 4/186(اإلقناع )   4( ة أول ة )10/390(ون ، غاي
  ).6/57(، كشاف القناع )3/323(، دقائق أولي النھى )3/289(المنتھى 

  ).34/165(مجموع الفتاوى )   5(



  
  
 )259(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  :أدلة الرواية الراجحة: رابًعا
  :يُستََدل للرواية الراجحة باآلتي

ا رواه  - 144 م

أله عن رجل كسر  >كتبت إلى عمر : قال )1(نافع بن عبد الحارث أس
 .)4(»...)3(، فكتب إلي عمر أن فيه حقتين)2(أحد زنديه
  :وجه الداللة

ي  از ف د ج ي الزن از ف ا ج رين، وم د بعي ي الزن ى أن ف ديث عل دل الح
 .)5(الساق

ذا  -145 أن ھ

ار دير من الف ان  >وق التق الف من الصحابة فك ه مخ ر ل م يظھ ل
 .)6(كاإلجماع

  :من قال من علماء المذھب بحكم الرواية الراجحة: خامًسا
  :جمھور علماء المذھب أن الواجب في كسر الساق بعيران، ومنھم

ريف  - 146 الش
 .محمد بن أبي موسى

 7(»وفي كسر الساق بعيران«: قال(.  
 أبو الخطاب الكلوذاني. 
 د والعضد والفخذ وفي كل واح«: قال د من الذراع والساعد والزن

  .)8(»والساق بعيران
 نصير الدين السامري. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ه صحبة )   1( نافع بن عبد الحارث بن ِحبالة بن عمير الخزاعي، استعمله الفاروق على مكة والطائف، ل

  .ورواية
  ).5/300(، أسد الغابة )4/1490(ب ، االستيعا)7/387(التاريخ الكبير 

  .تثنية زند، وھو طرف عظم الساعد: الزندان)   2(
  ).زند(مادة ) 368ص(، المطلع )3/28(، معجم مقاييس اللغة )2/481(الصحاح : ينظر

ان)   3( نين: الحقت الث س ل ث ن اإلب م م ا ت ي م ة، وھ ة حق ة . تثني ذيب اللغ ة )3/379(تھ ، النھاي
  ).حقق(مادة ) 10/55( ، لسان العرب)1/415(

  .، كتاب الديات، الزند يكسر)6/405(خرجه ابن أبي شيبة )   4(
  ).14/166(، الشرح الممتع )6/58(، كشاف القناع )5/591(الممتع )   5(
  ).6/58(، كشاف القناع )10/391(، معونة أولي النھى )9/12(المبدع )   6(
  ).450ص(اإلرشاد )   7(
  ).2/92(الھداية )   8(



  
  
 )260(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 1(»وفي كل واحد من العضد والفخذ والساق بعيران«: قال(.  
 موفق الدين ابن قدامة. 
 د والعضد والفخذ والساق «: قال ذراع والزن وفي كل واحد من ال

  .)2(»بعيران
 عالء الدين المرداوي. 
 د والعضد والفخذ والساق  وفي كل«: قال ذراع والزن واحد من ال

  .)3(»بعيران وھو المذھب
 أحمد بن محمد الشويكي. 
 4(»وعضد وفخذ وساق بعيران... وفي كل واحد من زند«: قال(.  
 تقي الدين ابن النجار. 
 ال ل «: ق ر ك ي كس د... وف ن زن اق... م ى ... وس ران عل بعي

  .)5(»األصح
 منصور بن يونس البھوتي. 

  .)6(»وفي كل من الفخذ والساق والزند والذراع بعيران«: قال
  :من خالف من علماء المذھب في حكم الرواية الراجحة: سادًسا
  ،ر واحد جمع من علماء المذھب أن الواجب في كسر الساق بعي

  :ومنھم
دين  -147 سراج ال

 .الدجيلي
ذراع«: قال د والفخذ والساق ... وفي كسر كل واحد من ال والعضد والزن

  .)7(»احدبعير و
 تقي الدين األدمي. 

  .)8(»بعير... وفي كل عظم ترقوة وعضد وزند وضلع وفخذ وساق«: قال
  .)8(»بعير
 أبو الحسن ابن اللحام. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).2/339(المستوعب )   1(
  ).26/39(المقنع )   2(
  ).26/39(اإلنصاف )   3(
  ).3/1187(التوضيح )   4(
  ).10/390(معونة أولي النھى )   5(
  ).2/699(المنح الشافيات )   6(
  ).457، 456ص(الوجيز )   7(
  ).420ص(المنور في راجح المحرر )   8(



  
  
 )261(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

ال ى «: ق ران عل ر ال بعي د وعضد وفخذ وساق بعي ي كل من ذراع وزن وف
  .)1(»األظھر

  ٱٱٱ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).152ص(تجريد العناية )   1(



  
  
 )262(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  
  
  

  الثالثالمبحث 
  العاقلة
  

  :وفيه تمھيد ومطلبان
ب األول  :المطل

ب  انيالمطل  :الث
  

  ھل اآلباء واألبناء من العاقلة؟
  .جناية الصبي

  

  

 



  
  
 )263(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  تمھيد

  :ـ تعريف العاقلة لغة وشرًعا 1

 1(مأخوذة من العقل وھو الدية :العاقلة لغة(.    

 2(ھم من غرم ثلث الدية فأكثر بسبب جناية غيره: وشرًعا(.  
  ـ لم سميت العاقلة عاقلة؟ 2

قل بفناء أولياء المقتول، أو إلعطائھم سميت العاقلة عاقلة؛ ألن اإلبل تجمع وتع
  .)3(العقل الذي ھو الدية

  :ـ عاقلة الجاني 3

 4(ھم ذكور عصبته نسبًا ووالءً : عاقلة الجاني(.  

 5(أما إخوته ألم وسائر ذوي األرحام والزوج فليسوا من العاقلة(.  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر)   1( ة : ينظ رب )3/278(النھاي ع )2/75(، المغ رب )368ص(، المطل ان الع ) 11/460(، لس

  ).2/422(، المصباح المنير )عقل(مادة 
  ).2/277(، منتھى اإلرادات )4/189(، اإلقناع )3/1188(التوضيح )   2(
ى الروض )9/15(، المبدع )368ص(، المطلع )26/51(الشرح الكبير )   3( ، حاشية ابن قاسم عل

)7/279.(  
يح )   4( اع )3/1188(التوض ى اإلرادات )4/189(، اإلقن ى )2/277(، منتھ ة المنتھ ، غاي

)3/289.(  
  ).3/66(، الواضح )2/248(العدة )   5(



  
  
 )264(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  المطلب األول
  ھل اآلباء واألبناء من العاقلة؟

  :الكالم في المسألة باآلتي
  :الروايات الواردة في المسألة: أوالً 

  :ورد عن اإلمام أحمد في المسألة أربع روايات
ة األول ريبھم : ىالرواي والء ق ن النسب وال م م ة العصبة كلھ أن العاقل

  .وبعيدھم، ومنھم اآلباء واألبناء
م العصبة : اختلفت الرواية في العاقلة، فروي عنه«: قال السامري أنھ

ن جميعھم، األب فمن  م واب ن األخ، والع دونه من االبن والجد، واألخ، واب
  .)1(»العم

اء  :الرواية الثانية م اآلب أن العاقلة العصبة كلھم إال عمودي النسب وھ
  .واألبناء

اب و الخط ال أب ه«: ق روى عن ودي : وي دا عم ا ع بة م م العص أنھ
  .)2(»النسب

  .امرأة العاقلة العصبة كلھم إال أبناؤه إذا كان :الرواية الثالثة
  .)3(»ھم عصبته إال أبناؤه إذا كان امرأة: وعنه«: قال المجد

ة ة الرابع ب  :الرواي ودي النس دھم دون عم ن بع ة وم ة العموم العاقل
  .واإلخوة

د ال المج ه«: ق ودين : وعن دھم دون العم ن بع ة وم م العموم ھ
  .)4(»واإلخوة
  :الرواية الراجحة في المذھب: ثانيًا

ذھب أن الع ي الم راجح ف نھم ال بًا ووالء، وم بة نس ور العص ة ذك اقل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توعب )   1( ة). 2/352(المس ي الرواي ر ف روايتين : وينظ ريف )2/287(ال ائل للش ، رؤوس المس

ي )2/951( ر الخرق رح مختص ع ش ة ، الھ)3/1071(، المقن ي )2/95(داي ، )12/39(، المغن
  ).26/52(، اإلنصاف )10/5(، الفروع )3/66(، الواضح )2/148(، المحرر )2/248(العدة 

ة )   2( ة). 2/95(الھداي افي : وينظر في الرواي ي )4/123(الك دة )12/40(، المغن ، )2/248(، الع
رر  ر )2/148(المح رح الكبي ح )26/52(، الش روع )3/66(، الواض رح )10/5(، الف ، ش
  ).26/51(، اإلنصاف )10/6(، حاشية ابن قندس على الفروع )6/134(الزركشي 

ة). 2/148(المحرر )   3( ي الرواي روع : وينظر ف ة )6/134(، شرح الزركشي )10/6(الف ، غاي
  ).26/55(، اإلنصاف )9/17(، المبدع )613ص(المطلب 

  ).2/328(صغرى الرعاية ال: وينظر في الرواية). 2/148(المحرر )   4(



  
  
 )265(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .عمودي النسب وھم اآلباء واألبناء
ى عمودي «: قال ابن النجار بًا ووالًء حت عاقلة جاٍن ذكور عصبته نس

  .)1(»نسبه ومن بَُعدَ 
  :الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: ثالثًا

ه من  أظھر الروايتين عن اإلمام أحمد عند شيخ اإلسالم أن األب وابن
  .العاقلة
ة... من عاقلته... أبو الرجل وابنه«: قال أبي حنيف د الجمھور ك ، )2(عن
  .)4(»، وأحمد في أظھر الروايتين عنه)3(ومالك

  :أدلة الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: رابًعا

  :يُستََدل للرواية الراجحة باآلتي
ما رواه أبو  - 148

ي ^  قضى رسول هللا«: أنه قال >ھريرة  رأة من بن ين ام في جن
ان رة )5(لحي ا بغ قط ميتً ا  )6(س ي قضى لھ رأة الت م إن الم ة، ث د أو أم عب

ل ^ بالغرة توفيت فقضى رسول هللا  ا وأن العق ا وزوجھ ا لبنيھ أن ميراثھ ب
 .)7(»على عصبتھا
  :وجه الداللة

 .)8(قضى بالعقل على العصبة، ومنھم اآلباء واألبناء^ أن النبي 
ا رواه  - 149 م
ي ع ه أن النب ه عن جده، وفي قضى أن «^ مرو بن شعيب عن أبي

ا  يئًا إال م ه ش ون من انوا وال يرث رأة عصبتھا من ك ى الم يعقل عل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة المنتھى )10/393(معونة أولي النھى : وينظر). 2/277(منتھى اإلرادات )   1( ، )3/289(، غاي

  ).137، 6/136(، مطالب أولي النھى )6/59(، كشاف القناع )3/324(دقائق أولي النھى 
  ).5/549(، االختيار )4/226(الھداية : ينظر)   2(
  ).3/1327(عونة ، الم)2/213(التفريع : ينظر)   3(
  ).34/158(مجموع الفتاوى )   4(
). 3/129(اللباب في تھذيب األنساب . نسبة إلى لحيان بن ھذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر)   5(

  ).2/221(لب اللباب : وينظر
ن الجوزي )3/353(النھاية . العبد نفسه أو األمة: الُغرة)   6( ، لسان )2/151(، غريب الحديث الب

  ).غرر(مادة ) 5/19(لسان العرب 
  .ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره: ، كتاب الفرائض، باب)6/2478(خرجه البخاري )   7(
  ).12/263(فتح الباري : ينظر)   8(



  
  
 )266(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 .)1(الحديث »...فضل عن ورثتھا
  :وجه الداللة

  .قضى بالعقل على العصبة، ومنھم اآلباء واألبناء^ أن النبي 
 2(أن اآلباء واألبناء عصبة أشبھوا اإلخوة(. 
 ن أن ا ه، واألب واالب اة ل ل ومواس ل نصرة للقات ة تحمل العق لعاقل

 .)3(أحق بنصرته من غيرھم، فوجب أن يحملوا العقل عنه
  ل ى بتحم انوا أول الميراث، فك بة ب ق العص اء أح اء واألبن أن اآلب

 .)4(العاقلة
  :من قال من علماء المذھب بحكم الرواية الراجحة: خامًسا

  :واألبناء من العاقلة، ومنھم جمھور علماء المذھب أن اآلباء
مس  - 150 ش

 .الدين ابن مفلح

 ال ة الجاني«: ق ر ـ : عاقل اره األكث ه واخت كل ذكور عصبته ـ نقل
  .)5(»نسبًا ووالء

 أبو الحسن ابن اللحام. 

 ال ى «: ق به عل ودي نس و عم بته ول ور عص ان ذك ة اإلنس عاقل
  .)6(»األظھر

 أبو بكر الجراعي. 

 7(»ه نسبًا ووالءعاقلة الجاني كل ذكور عصبت«: قال(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اب)542، 2/541(خرجه أبو داود )   1( ديات، ب ات األعضاء، والنسائي : ، كتاب ال ، )8/412(دي

د ا ى خال ن ماجه كتاب القسامة، ذكر االختالف عل اب)2/884(لحذاء، واب ديات، ب اب ال : ، كت
رى )2/224(عقل المرأة على عصبتھا، وأحمد في المسند  ، )8/58(، والبيھقي في السنن الكب

  ).7/332(وحسنه األلباني في إرواء الغليل . ميراث الدم والعقل: كتاب الجنايات، باب
  ).5/596(، الممتع )3/66(، الواضح )26/52(، الشرح الكبير )12/39(المغني )   2(
  ).7/280(، حاشية ابن قاسم على الروض )5/394(، معونة أولي النھى )2/288(الروايتين )   3(

)7/280.(  
ي )   4( ح )12/40(المغن ع )3/66(، الواض دع )5/596(، الممت اع )9/17(، المب اف القن ، كش

)6/59.(  
  ).10/5(الفروع )   5(
  ).153ص(تجريد العناية )   6(
  ).613ص(المطلب غاية )   7(



  
  
 )267(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 برھان الدين ابن مفلح. 

 ال ن النسب «: ق دھم م ريبھم وبعي م ق ان عصباته كلھ ة اإلنس عاقل
  .)1(»والوالء وھم األحرار العاقلون البلَّغ األغنياء على المشھور

 عالء الدين المرداوي. 

 2(»وعنه أنھم من العاقلة أيًضا، وھو المذھب نص عليه«: قال(.  
 يكيأحمد بن محمد الشو. 

 ال اني«: ق ة الج ودي : عاقل ى عم بًا ووالء حت باته نس ور عص ذك
  .)3(»نسبه
 تقي الدين ابن النجار. 

 ى عمودي نسبه «: قال بًا ووالء حت اٍن ذكور عصبته نس عاقلة ج
  .)4(»على األصح

 5(إبراھيم بن محمد بن ضويان(. 
ال ة«: ق ريبھم : العاقل بًا ووالء ق اني نس بة الج ور عص ي ذك ھ

دھم وحاض ھر وبعي ي أش به ف ودي نس ى عم ائبھم حت رھم وغ
  .)6(»الروايتين

  :من خالف من علماء المذھب في حكم الرواية الراجحة: سادًسا

ودي  م إال عم ة العصبة كلھ ذھب أن العاقل اء الم ن علم ع م ذھب جم
  :النسب وھم اآلباء واألبناء، ومنھم

دين  - 151 ور ال ن
 .المنجى التنوخي

 ال اء واألب«: ق م اآلب ود النسب وھ ى عم ة عل ن العاقل ا م اء ليس ن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).9/16(المبدع )   1(
  ).26/52(اإلنصاف )   2(
  ).3/1188(التوضيح )   3(
  ).5/393(معونة أولي النھى )   4(
ه )   5( ين وألف، ل د سنة خمس وسبعين ومئت ر، ول ھو إبراھيم بن محمد بن سالم بن ضويان من آل زھي

دليل( ار السبيل في شرح ال راجم األ(و) من ع النقاب عن ت وفي سنة ثالث وخمسين )صحابرف ، ت
  .وثالثمائة وألف
  ).1/87(، المبتدأ والخبر )1/403(، علماء نجد )3/1805(تسھيل السابلة 

  ).2/316(منار السبيل )   6(



  
  
 )268(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .)1(»المذھب
 سراج الدين الدجيلي. 

 ال ة اإلنسان«: ق ريبھم : عاقل والء ق م من النسب وال عصباته كلھ
  .)2(»وبعيدھم حاضرھم وغائبھم إال عمودي نسبه آباءه وأبناءه

  اؤه م إال أبن ة العصبة كلھ وذھب جمع من علماء المذھب أن العاقل
  :إذا كان امرأة، ومنھم

د ا - 152 دين مج ل
 .ابن تيمية

 ال ه«: ق و : وعن رأة وھ ان ام اؤه إذا ك بته إال أبن م عص ھ
  .)3(»األصح
 شمس الدين الزركشي. 

ال رأة نص «: ق ان ام اني إذا ك اء الج بة إال أبن ل العص ة ك العاقل
  .)4(»وعليھا يقوم الدليل... عليھا أحمد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).5/595(الممتع )   1(
  ).458ص(الوجيز )   2(
  ).2/148(المحرر )   3(
  ).6/134(شرح الزركشي )   4(



  
  
 )269(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  الثانيالمطلب 
  جناية الصبي

ا أن و إم ال يخل ة، ف بي جناي ى الص ى  إذا جن ة عل أً فالدي ة خط ون الجناي تك
  .)1(عاقلته

  :وإما أن تكون عمًدا ـ وھي محل الخالف في المسألة ـ والكالم فيھا باآلتي
  :الروايات الواردة في المسألة: أوالً 

  :ورد عن اإلمام أحمد في المسألة أربع روايات
  .أن عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة: ىالرواية األول
  .)2(»ى عاقلته وجنايته كذلكخطأه عل«: قال أحمد

و داود ى من ھو؟ «: وقال أب د الصبي عل د سئل عن عم سمعت أحم
  .)3(»على العاقلة: قال

  .أن عمد الصبي في حكم العمد والدية في ماله :الرواية الثانية
  .)4(»عمده في حكم العمد فتكون الدية في ماله«: قال القاضي
  .إذا بلغ عشر سنينأن عمد الصبي في ماله  :الرواية الثالثة
  .)5(»في ماله بعد عشر: رواية وفي الواضح«: قال ابن مفلح
ة  :الرواية الرابعة در ثلث الدي أن جناية الصبي تكون على األب إلى ق

  .فإذا جاوز الثلث فعلى العاقلة
ما أصاب الصبي من شيء فعلى األب : نقل أبو طالب«: قال ابن مفلح

  .)6(»لث الدية فعلى العاقلةإلى قدر ثلث الدية، فإذا جاوز ث
  :الرواية الراجحة في المذھب: ثانيًا

  .الراجح في المذھب أن عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).34/158(مجموع الفتاوى : ينظر)   1(
  ).7/3517(مسائل اإلمام أحمد رواية إسحاق بن منصور )   2(
د )   3( ام أحم ائل اإلم ة). 303ص(مس ي الرواي ر ف انئ : وينظ ن ھ ة اب د رواي ام أحم ائل اإلم مس

د هللا )2/86( ه عب ة ابن د رواي ام أحم ائل اإلم روايتين )410ص(، مس ، الواضح )2/285(، ال
  ).26/95(، اإلنصاف )9/26(، المبدع )6/79(الزركشي ، شرح )10/10(، الفروع )3/22(

روايتين )   4( ة). 2/285(ال ي الرواي ر ف ة : وينظ ع )2/96(الھداي رر )26/95(، المقن ، المح
ع )2/149( غرى )5/610(، الممت ة الص روع )2/329(، الرعاي رح )10/10(، الف ، ش

  ).26/96(، اإلنصاف )9/26(، المبدع )81، 6/80(الزركشي 
  ).26/96(، اإلنصاف )9/27(المبدع : وينظر في الرواية). 10/10(الفروع  )  5(
  ).26/96(، اإلنصاف )9/27(المبدع : وينظر في الرواية). 10/10(الفروع )   6(



  
  
 )270(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .)1(»خطأ تحمله العاقلة... وعمد من لم يبلغ«: قال المرداوي
  :الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: ثالثًا

د شيخ د عن د الصبي  المشھور من روايات اإلمام أحم اإلسالم أن عم
  .خطأ

  .)2(»أحمد في المشھور عنه... إن فعل عمًدا فعمده خطأ عند«: قال
  :أدلة الرواية الراجحة: رابًعا

  :يُستََدل للرواية الراجحة باآلتي
ه أم  - 153 ما روت

ال^ أن النبي  <المؤمنين عائشة  م عن ثالث«: ق ع القل عن : رف
ر ى يكب تيقظ، وعن الصغير حت ى يس ائم حت ون الن ، وعن المجن

 .)3(»حتى يعقل أو يفيق
  :وجه الداللة

م  اع قل أ الرتف ل الخط ن قبي ون م ه فيك ذ بفعل بي ال يؤاخ أن الص
 .التكليف عنه

بي  - 154 أن الص
 .)4(لم يُتحقق منه كمال القصد فتحمله العاقلة كشبه العمد

  به ذر فأش ل الع ه ال يوجب القصاص ألج ل فقتل أن الصبي إذا قت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بع )   1( يح المش اع : وينظر). 436ص(التنق ي النھى )4/94(اإلقن ة أول ائق )10/246(، معون ، دق

  ).5/514(، كشاف القناع )3/259(أولي النھى 
  ).34/158(مجموع الفتاوى )   2(
و داود )   3( ه أب اب)2/493(أخرج دود، ب اب الح ًدا، : ، كت يب ح رق، أو يص ون يس ي المجن ف

ذي  ائي )2/438(والترم دود، والنس واب الح اب)6/468(، أب الق، ب اب الط ع : ، كت ن ال يق م
ن األزواج ه م ه . طالق ن ماج ه، واب ظ ل الق،)1/658(واللف اب الط اب ، كت وه : ب طالق المعت

اب)2/171(، والدارمي )1/116(والصغير والنائم، وأحمد في المسند  ع : ، كتاب الحدود، ب رف
ى  ي المنتق ارود ف ن الج ة، واب م عن ثالث ي الصحيح )46ص(القل ة ف ن خزيم ، )2/102(، واب

اب اب، : ب ر اإليج ى غي وغ عل ل البل الة قب بيان بالص ر الص ى أن أم دال عل ر ال ر الخب ذك
ل )3/139(لدارقطني في السنن وا اني في إرواء الغلي ديات، وصححه األلب اب الحدود وال ، كت
)2/4.(  

ي )   4( ر )12/29(المغن رح الكبي ع )26/95(، الش ي )5/610(، الممت رح الزركش ، )6/78(، ش
  ).9/26(المبدع 



  
  
 )271(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 .)1(الخطأ
 ن أن العاقل ه، واألب واالب اة ل ل ومواس ل نصرة للقات ة تحمل العق

 .)2(أحق بنصرته من غيرھم، فوجب أن يحملوا العقل عنه
  ل ى بتحم انوا أول الميراث، فك بة ب ق العص اء أح اء واألبن أن اآلب

 .)3(العاقلة
  :من قال من علماء المذھب بحكم الرواية الراجحة: خامًسا

  :طأ تحمله العاقلة، ومنھمجمھور علماء المذھب أن عمد الصبي خ
ريف  - 155 الش

 .محمد بن أبي موسى

 4(»خطأ... عمد الصبي«: قال(.  
 القاضي أبو يعلى. 

 ال و «: ق ة وھ ى العاقل ة عل ون الدي أ فتك م الخط ي حك ده ف عم
  .)5(»الصحيح

 موفق الدين ابن قدامة. 

 6(»خطأ تحمله العاقلة... عمد الصبي«: قال(.  
 محيي الدين يوسف بن الجوزي. 

 7(»عمد الصبي والمجنون كخطأ غيرھما تحمله العاقلة«: قال(.  
 شمس الدين الزركشي. 

 8(»في حكم الخطأ... عمد الصبي«: قال(.  
 عالء الدين المرداوي. 

 زاع«: قال ذلك الصبي . عمد المجنون خطأ تحمله العاقلة بال ن وك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).26/95(، الشرح الكبير )12/29(، المغني )4/119(، الكافي )2/285(الروايتين )   1(
  ).7/280(، حاشية ابن قاسم على الروض )5/394(، معونة أولي النھى )2/288(الروايتين )   2(
ي )   3( ح )12/40(المغن ع )3/66(، الواض دع )5/596(، الممت اع )9/17(، المب اف القن ، كش

)6/59.(  
  ).452ص(اإلرشاد )   4(
  ).2/285(الروايتين )   5(
  ).12/29(المغني )   6(
  ).180ص(ھب األحمد المذ)   7(
  ).6/79(شرح الزركشي )   8(



  
  
 )272(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .)1(»على الصحيح من المذھب مطلقًا
 أحمد بن محمد الشويكي. 

 ة ... ًرا أو نصب سكينًا أو حجًراوإن حفر بئ«: قال ولم يقصد جناي
  .)2(»فخطأ، وكذا عمد صبي ومجنون

 محمد بن بلبان الدمشقي. 
  .)3(»خطأ... وعمد صبي«: قال

  ٱٱٱ
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).26/95(اإلنصاف )   1(
  ).3/1145(التوضيح )   2(
  ).244ص(أخصر المختصرات )   3(



  
  
 )273(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  
  
  

  الرابعالمبحث 
  كفارة القتل

  
  :وفيه تمھيد ومطلب واحد

ب :المطل
  

  .كفارة قتل العمد
  
  

  

 



  
  
 )274(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  تمھيد

 ارة و ال: الكف ر، وھ ن الكف أخوذة م ةم تر والتغطي ي )1(س ا تغط ؛ ألنھ
  .)2(الذنب وتستره
  ].92: النساء[﴾   ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ﴿: ودل عليھا قوله تعالى

  .)3(وأجمع العلماء على وجوب الكفارة في قتل الخطأ
  مطلب

  كفارة قتل العمد

  :الكالم في المسألة باآلتي
  :الروايات الواردة في المسألة: أوالً 

  :في المسألة روايتانورد عن اإلمام أحمد 
  .أن قتل العمد ال كفارة فيه: ىالرواية األول
  .)4(»المشھور في المذھب أنه ال كفارة في قتل العمد«: قال الموفق

  .أن قتل العمد تجب فيه الكفارة :الرواية الثانية
  .)5(»وعن أحمد رواية أخرى تجب فيه الكفارة«: قال الشارح

  :ذھبالرواية الراجحة في الم: ثانيًا
  .الراجح في المذھب أن قتل العمد ال تجب فيه كفارة

  .)6(»القتل تلزم كاملة في مال قاتل لم يتعمد كفارة«: قال ابن النجار
  :الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: ثالثًا

  .المشھور عن اإلمام أحمد عند شيخ اإلسالم أن قتل العمد ال كفارة فيه
كقتل العمد ال ك«: قال د الجمھور كمال ه عن ة)7(فارة في ي حنيف ، )8(، وأب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).كفر(مادة ) 5/148(، لسان العرب )5/191(معجم مقاييس اللغة )   1(
  ).2/1303(، إرشاد أولي النھى )9/27(المبدع )   2(
ائل ا)   3( ي مس اع ف اع اإلقن ر : وينظر). 2/287(إلجم ع )26/97(الشرح الكبي ، )5/611(، الممت

  ).10/403(معونة أولي النھى 
ي )   4( ة). 12/226(المغن ي الرواي ر ف رر : وينظ د )2/152(المح ذھب األحم ، )181ص(، الم

ر  رح الكبي ح )26/104(الش ي )3/129(، الواض رح الزركش دع )210، 6/209(، ش ، المب
  ).26/104(، اإلنصاف )9/29(

، الفروع )3/129(، الواضح )5/614(الممتع : وينظر في الرواية). 105، 26/104(الشرح الكبير )   5(
ي )10/15( رح الزركش دع )6/210(، ش اف )9/30(، المب بيل )26/105(، اإلنص ار الس ، من
)2/319.(  

ي النھى : وينظر). 2/279(منتھى اإلرادات )   6( اع )10/403(معونة أول ة )4/194(، اإلقن ، غاي
  ).6/65(، كشاف القناع )3/328(، دقائق أولي النھى )3/292(المنتھى 

  ).2/1108(، الكافي في فقه أھل المدينة المالكي )2/491(التلقين : ينظر)   7(
  ).3/171(، اللباب )5/502(االختيار : ينظر)   8(



  
  
 )275(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .)1(»وأحمد في المشھور عنه
  :أدلة الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: رابًعا

  :يُستََدل للرواية الراجحة باآلتي
ول هللا  - 156 ق

: ، وقوله بعد ذلك]92: النساء[﴾ اآلية ..   ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ﴿: تعالى
اء[﴾ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ٹ گ  گ  گ   ڳ  ڳ ﴿ : النس

93.[  
  :وجه الداللة

د  ل العم ى قت ا عل م يوجبھ أ ول ل الخط ى قت ارة عل أن هللا تعالى أوجب الكف
 .)2(وجعل جزاءه جھنم

ل  -157 أن قت
ى المحصن في  ارة كزن ه الكف العمد فعل يوجب القتل فال تجب في

 .)3(نھار رمضان
ارة  -158 أن الكف

 .)4(جب مع القود كالديةحق في مال فال ت
ارة  -159 أن الكف

ا شرعت لستر  ه في اآلخرة؛ ألنھ لو وجبت في القتل العمد لمحت عقوبت
ا، فوجب أن ال تجب  النص ال تمحى بھ الذنب وعقوبة القاتل عمًدا ثابتة ب

 .)5(فيه الكفارة
ل  -160 أن القت

ارة ة الكف ين رقب ه رقبت  العمد إتالف لرقبة واحدة، ولو أوجبنا الكفارة للزم
 .)6(ورقبة القتل

  :من قال من علماء المذھب بحكم الرواية الراجحة: خامًسا
  :جمھور علماء المذھب أن قتل العمد ال كفارة فيه، ومنھم

دين  - 161 ور ال ن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).34/170(مجموع الفتاوى )   1(
ي : ينظر)   2( ر ، ا)12/227(المغن ، شرح الزركشي )3/130(، الواضح )26/105(لشرح الكبي

)6/210.(  
ر )12/227(، المغني )5/557(، رؤوس المسائل للعكبري )2/298(الروايتين )   3( ، الشرح الكبي

  ).3/130(، الواضح )26/106(الكبير 
روايتين )   4( ري )2/298(ال ائل للعكب ريف )5/558(، رؤوس المس ائل للش ، رؤوس المس

)2/965.(  
  ).4/144(الكافي )   5(
  ).2/965(رؤوس المسائل للشريف )   6(



  
  
 )276(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 .البصري

 1(»المشھور في المذھب أنه ال كفارة في قتل العمد«: قال(.  
 نور الدين المنجى التنوخي. 

 دذكر الروايتين وقال عن رواية عدم ال ل العم ارة في قت ھي «: كف
  .)2(»المشھورة في المذھب

 برھان الدين ابن مفلح. 

 د ل العم ارة قت ن كف ال ع ارة «: ق ه ال كف ذھب أن ي الم ھور ف المش
  .)3(»فيه
 عالء الدين المرداوي. 

 4(»العمد ال تجب فيه الكفارة على الصحيح من المذھب«: قال(.  
 أحمد بن محمد الشويكي. 

 5(»باح كقصاص وحد وصائلال كفارة بقتل م«: قال(.  
 6(مرعي بن يوسف الكرمي(. 

 7(»ال كفارة في العمد«: قال(.  
 منصور بن يونس البھوتي. 

 ًدا، أو «: قال ا، أو ح وإن كانت النفس مباحة كباغ أو القتل قصاًص
  .)8(»عن نفسه فال كفارة دفاًعا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).3/129(الواضح )   1(
  ).5/614(الممتع )   2(
  ).9/29(المبدع )   3(
  ).26/104(اإلنصاف )   4(
  ).3/1192(التوضيح )   5(
ه )   6( ي بكر الكرمي، ل ن أب د ب ن أحم ل الطالب(ھو مرعي بن يوسف بن أبي بكر ب ة (و) دلي غاي

  .، توفي سنة ثالث وثالثين وألف)تھىالمن
  ).3/1118(، السحب الوابلة )189ص(، النعت األكمل )4/358(خالصة األثر 

  ).496ص(دليل الطالب )   7(
  ).7/290(الروض المربع )   8(



  
  
 )277(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  :من خالف من علماء المذھب في حكم الرواية الراجحة: سادًسا

 ارة،  ذھب بعض ه الكف د تجب في ل العم اء المذھب أن قت من علم
  .تقي الدين األدمي: ومنھم

 ال ه «: ق مونة فعلي ر مض مونة أو غي ا مض ا مطلقً ف نفًس ن أتل م
  .)1(»الكفارة

  ٱٱٱ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).426ص(المنور في راجح المحرر )   1(



  
  
 )278(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  
   

  الثالثالفصل 
  الحدود والجھاد

  
 :وفيه تمھيد وخمسة مباحث

ث  :األولالمبح
ث  انيالمبح :الث

ث ث الثال :المبح
ع ث الراب :المبح
امس :المبحث الخ

  
  
  

  .حد الزنا
  .حد المسكر
  .التعزير

  .األرض المفتوحة عنوة
  .الجزية

  

 



  
  
 )279(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  تمھيد

  :ـ تعريف الحد لغة وشرًعا 1
  .)1(المنع والفصل بين الشيئين :لغة الحد

  .)2(ع في مثلهعقوبة مقدرة لتمنع من الوقو :وشرًعا
  ـ لم سميت الحدود بھذا االسم؟ 2

ك  ل ذل وع في مث ع من الوق ع، فھي تمن ى المن ا بمعن ذلك ألنھ ُسّميت الحدود ب
  .الذنب، أو ھي بمعنى المحارم لكونھا زواجر عنھا

ادة وال  ا الزي وز فيھ درة ال يج ا مق درات لكونھ ي المق ي ھ دود الت أو بالح
  .)3(النقصان

  :ة وشرًعاـ تعريف الجھاد لغ 3
  .)4(بذل الوسع والطاقة :الجھاد لغة
  .)5(عبارة عن قتال الكفار خاصة :وشرًعا

  :ـ حكمه 4

  اقين وإن الجھاد فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط اإلثم عن الب
  .)6(تركوه الجميع أثموا جميًعا

  :ـ دليله 5

  :دل على فرضية الجھاد ما يأتي
  ].41: التوبة[اآلية  ﴾...   پ  پ  پڀ   ٻ  ٻ  پ   )7(ٱ  ٻ  ٻ﴿: قوله تعالى -4

  :وجه الداللة
  .)8(دلت اآلية على فرضية الجھاد في الجملة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).حدد(مادة ) 3/142(، لسان العرب )3/419(تھذيب اللغة )   1(
  ).4/207(، اإلقناع )3/1197(، التوضيح )439ص(، التنقيح )9/43(مبدع ال)   2(
  ).3/745(، الدر النقي )370ص(المطلع : ينظر)   3(
  ).جھد(مادة ) 3/133(، لسان العرب )2/460(الصحاح : ينظر)   4(
  ).3/307(، المبدع )209ص(المطلع )   5(
  ).3/307(، المبدع )647ص(مطلب ، غاية ال)6/424(، شرح الزركشي )13/6(المغني )   6(
  .فقراء وأغنياء: ركبانًا ومشاة، وقيل: أي شبانًا وشيوًخا، وقيل)   7(

ا«: قال الراغب رآن » وكل ذلك يدخل في عمومھ ردات في غريب الق : وينظر). 80ص(المف
  ).1/215(، وتذكرة األريب )2/449(معاني القرآن وإعرابه 

ر)   8( ن ال: ينظ رآن الب ام الق ي أحك ير )2/418(عرب رآن )3/443(، زاد المس ام الق امع ألحك ، الج
)8/151.(  



  
  
 )280(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

اس  -5 ي  {ما رواه عبد هللا بن عب ال^ أن النب تح ولكن «: ق د الف ال ھجرة بع
 .)1(»جھاد ونية وإذا اْستُنفرتم فانفروا

  :وجه الداللة
  .)2(دل الحديث على وجوب النفير بأمر اإلمام

 .)3(جماع العلماء على فرضية الجھادإ -6
  ٱٱٱ

   
  
  
  

  األولالمبحث 
  حد الزنا

  
  :وفيه تمھيد ومطلب واحد

ب :المطل
  

  .حد اللوطي
  
  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اد : ، كتاب الجھاد والسير، باب)3/1040(خرجه البخاري )   1( ا يجب من الجھ ر وم وجوب النفي

  .والنية
  ).6/46(، فتح الباري )10/374(شرح السنة )   2(
  ).1/334(اإلقناع في مسائل اإلجماع )   3(

 



  
  
 )281(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  تمھيد

  :ـ تعريف الزنا 1

 1(ھو فعل الفاحشة في قبل أو دبر: الزنا(.  

  :ـ دليل تحريمه 2

 دل على تحريم الزنا ما يأتي:  
 32: اإلسراء[ ﴾ ک  ک   گ    ژ  ژ  ڑڑ  ک     ک  ﴿: قوله تعالى.[  

   :وجه الداللة

  .)2(دلت اآلية على المبالغة في النھي عن قربان الزنا ومقدماته ودواعيه
 ال عود ق ن مس د هللا ب ا رواه عب ت: م م؟ : قل ذنب أعظ ا رسول هللا، أي ال ي

ال: ، قلت»أن تجعل  نًدا وھو خلقك«: قال م أي؟ ق دك «: ث ل ول أن تقت
 .)3(»أن تُزاني حليلة جارك«: ثم أي؟ قال: ، قلت»م معكمن أجل أن يطع

  :وجه الداللة

  .)4(دل الحديث على ِعظَم كبيرة الزنا، وأن ِمن أشده الزنا بحليلة الجار

  :ـ حده والدليل على ذلك 3
ا  -162 ي إم الزان

ام،  ة وتغريب ع د مائ ًرا فحده جل أن يكون بكًرا أو يكون ثيبًا، فإن كان بك
ه  ك قول ى ذل الىودل عل  ﴾   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ﴿: تع

  ].2: النور[

  :وجه الداللة

  .)5(دلت اآلية على بيان حد الزناة
 ال )6(وجاءت السنة بالتغريب، روى عبادة بن الصامت ال رسول هللا : ق ق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).3/300(، غاية المنتھى )4/217(، اإلقناع )441ص(، التنقيح )9/60(المبدع )   1(
ر)   2( رآن : ينظ ام الق امع ألحك دير )10/253(الج تح الق رحمن )3/319(، ف ريم ال ير الك ، تيس

)4/918.(  
  .اثم الزناة: ، كتاب المحاربين من أھل الكفر والردة، باب)6/2498(خرجه البخاري )   3(
  ).12/119(ي فتح البار: ينظر)   4(
  ).5/1150(، تيسير الكريم الرحمن )12/159(الجامع ألحكام القرآن : ينظر)   5(
و)   6( ع : ھ ا م اھد كلھ ھد المش ن أصرم الخزرجي األنصاري، ش يس ب ن ق ن الصامت ب ادة ب عب

= 



  
  
 )282(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

د «: ^ البكر، جل ر ب ل هللا لھن سبيالً البك د جع ي، ق خذوا عني، خذوا عن
  .)1(الحديث »...مائة ونفي سنة

  :وجه الداللة

  .)2(دل الحديث على أن حد البكر جلدة مائة وتغريب سنة
  ا رواه ك م ى ذل ى أن يموت، ودل عل أما المحصن فإنه يُرجم بالحجارة إل

رة  و ھري ال >أب ل: ق ى رج ول هللا  )3(أت اداه ^ رس جد فن ي المس و ف وھ
ع مرات : فقال ه ارب ه حتى ردد علي أعرض عن يا رسول هللا إني زنيت ف
: قال »أبك جنون؟«: فقال^ لما شھد على نفسه أربع شھادات دعاه النبي ف

ال نت؟«: ال، ق ل أحص ال »ھ ي : ق ال النب م، فق ه «: ^نع وا ب اذھب
 .)4(»رجموهفا

   :وجه الداللة

  .)5(أمر برجم الزاني المحصن^ أن النبي 
  ٱٱٱ

   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

  .، توفي سنة أربع وثالثين^رسول هللا 
  ).4/27(، اإلصابة )2/807(االستيعاب 

  .حد الزنى: ، كتاب الحدود، باب)3/1316(خرجه مسلم )   1(
  ).11/201(، شرح صحيح مسلم للنووي )5/81(المفھم : ينظر)   2(
تح )   3( ي الف ر ف ن حج افظ اب ره الح لمي، ذك ك األس ن مال اعز ب و م ي )12/125(ھ ه ف ، وترجمت

  ).5/8(، أسد الغابة )3/1345(، االستيعاب )4/324(الطبقات الكبرى 
  .ال يرجم المجنون والمجنونة: ، كتاب المحاربين، باب)6/499(خرجه البخاري )   4(
  ).6/242(، كشف اللثام )12/126(فتح الباري : ينظر)   5(



  
  
 )283(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  مطلب
  حد اللوطي

  .)1(ھو الذي يعمل عمل قوم لوط :اللوطي
  :لمسألة باآلتيالكالم في ا

  :الروايات الواردة في المسألة: أوالً 
  :ورد عن اإلمام أحمد في المسألة روايتان

ر : ىالرواية األول أن اللوطي يرجم بكل حال سواء كان محصنًا أو غي
  .محصن

  .)2(»أو لم يُحصنأحصن  ،يُرجم«: قال اإلمام أحمد في بيان حكمه
رجم، أن حد اللوطي كحد الزا :الرواية الثانية ان محصنًا ال إن ك ني، ف

  .وإن كان غير محصن جلد مائة وُغرِّب عاًما
ل )3(نقل المروذي«: قال القاضي ان ... )4(وحنب د، وإن ك ًرا جل ان بك إن ك

  .)5(»محصنًا رجم
  :الرواية الراجحة في المذھب: ثانيًا

  .الراجح في المذھب أن حد اللوطي كحد الزاني
  .)6(»اعل والمفعول به ـ كزانوحد اللواط ـ الف«: قال الحجاوي

  :الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: ثالثًا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).3/749(، الدر النقي )371ص(المطلع )   1(
ة). 7/3471(مسائل اإلمام أحمد رواية إسحاق بن منصور )   2( ام : وينظر في الرواي ائل اإلم مس

، )298ص(، التذكرة )2/316(، الروايتين )472ص(، اإلرشاد )2/91(أحمد رواية ابن ھانئ 
ة  توعب )2/99(الھداي ي )2/363(، المس ح )12/349(، المغن ة )3/173(، الواض ، الرعاي

  ).26/271(، اإلنصاف )2/336(الصغرى 
وذي، من أصحاب اإلمام أحمد ورواة المسائل، توفي سنة : ھو)   3( أحمد بن محمد بن الحجاج المرُّ

  .مس وسبعين ومائتينخ
  ).1/156(، المقصد األرشد )13/173(، سير أعالم النبالء )4/423(تاريخ بغداد 

نة ثالث : ھو)   4( وفي س ائل، ت د ومن رواة المس ام أحم م اإلم ن ع ل، اب ن حنب ن إسحاق ب ل ب حنب
  .وسبعين ومائتين

  ).1/365(، المقصد األرشد )2/600(، تذكرة الحفاظ )8/286(تاريخ بغداد 
روايتين )   5( ة). 2/316(ال ي الرواي ر ف ي : وينظ ر )12/349(المغن رح الكبي ، )26/272(، الش

ع )3/173(الواضح  ة المطلب )6/285(، شرح الزركشي )5/661(، الممت ، )620ص(، غاي
  ).26/271(، اإلنصاف )10/53(، تصحيح الفروع )9/66(المبدع 

ائق )10/446(، معونة أولي النھى )2/287( منتھى اإلرادات: وينظر). 4/220(اإلقناع )   6( ، دق
  ).6/94(، كشاف القناع )3/346(دقائق أولي النھى 



  
  
 )284(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

ل،  وطي يقت د شيخ اإلسالم أن الل د عن أشھر الروايتين عن اإلمام أحم
  .محصنًا كان أو غير محصن

ال وطي«: ق ل الل وب قت ر ... وج نًا، أو غي ان محص واء ك ا س مطلقً
  .)1(»أحمد في أشھر روايتيه... محصن كمذھب 

  :أدلة الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: رابًعا

  :يُستََدل للرواية الراجحة باآلتي
ا رواه  - 163 م

وم «: قال^ عبد هللا بن عباس أن النبي  من وجدتموه يعمل عمل ق
 .)2(»لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به

  :وجه الداللة
 .)3(وغيره أمر بقتل اللوطي ولم يفرق بين المحصن^ أن النبي 

اع  -164 إجم
 .)4(الصحابة على قتل اللوطي

الى  - 165 أن هللا تع
ل  م بمث ل فعلھ ل مث ن فع ذَّب م ب أن يُع الرجم، فيج وط ب وم ل ذَّب ق ع

 .)6(؛ ألن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يدل دليل على تغيره)5(عذابھم
  :من قال من علماء المذھب بحكم الرواية الراجحة: خامًسا

ذھب  اء الم ن علم ع م ر جم ان أم غي نًا ك ل، محص وطي يقت أن الل
  :محصن، ومنھم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).35/406(مجموع الفتاوى )   1(
، )3/8(فيمن عمل عمل قوم لوط، والترمذي : ، كتاب الحدود، باب)2/511(أخرجه أبو داود )   2(

ن ماجه : أبواب الحدود، باب وطي، واب اب)2/856(ما جاء في حد الل اب الحدود، ب من : ، كت
اب)208ص(، وابن الجارود في المنتقى )1/300(عمل عمل قوم لوط، وأحمد في المسند  : ، ب

تدرك  ي المس اكم ف ب، والح ر والثي ي البك د الزان ال)4/395(ح دود، وق اب الح صحيح : ، كت
اب)8/232(اإلسناد، والبيھقي في السنن الكبرى  اب الحدود، ب ا جاء في حد الل: ، كت وطي، م
  ).8/17(وصححه األلباني في إرواء الغليل 

  ).10/309(، شرح السنة للبغوي )3/287(معالم السنن : ينظر)   3(
ي )2/316(نقل اإلجماع القاضي في الروايتين )   4( ة في المغن ي )12/350(، وابن قدام ن أب ، واب

  ).6/288(، والزركشي في شرح مختصر الخرقي )26/274(عمر في الشرح الكبير 
  ).5/661(، الممتع )3/174(، الواضح )26/274(، الشرح الكبير )12/350(المغني )   5(
، شرح مختصر )2/517(، روضة الناظر )3/753(العدة في أصول الفقه : ينظر في المسألة)   6(

ة  ودة )3/169(مختصر الروض ر )174ص(، المس ب المني رح الكوك ول )4/412(، ش ، مقب
  ).229ص(ول المنقول من علمي الجدل واألص



  
  
 )285(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

ر  - 166 و بك أب
 ).غالم الخالل(عبد العزيز 

 ح ن مفل ال اب ر«: ق و بك ال أب ه : وق م أَر ب تتابة ل ال اس ل ب و قت ل
  .)1(»بأًسا
 أبو المواھب الحسين العكبري. 
 2(»وحد اللوطي الرجم بكًرا كان أو ثيبًا«: قال(.  
 عون الدين ابن ھبيرة. 
 ًرا .. .قال«: قال رجم بكل حال بك ه حده ال أحمد في أظھر روايتي

  .)3(»كان أو ثيبًا
 شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية. 
 ال ب«: ق روايتي... ذھ ي أصح ال د ف ام أحم هاإلم ى أن ... ن عن إل

ال  ل ح ى ك ل عل ه القت ا، وعقوبت ة الزن ن عقوب ظ م ه أغل عقوبت
  .)4(»محصنًا كان أو غير محصن

  حفظه هللا )5(بن فوزان الفوزانالشيخ صالح. 
 ال ل«: ق ده القت ر محصن، الفاعل  محصنًا ،الصحيح أن ح أو غي

  .)6(»والمفعول به
  :من خالف من علماء المذھب في حكم الرواية الراجحة: سادًسا

  د ي، البكر جل وطي كحد الزان اء المذھب أن حد الل جمع من علم
  :مائة وتغريب عام، والثيب يقتل، ومنھم

ي  - 167 محي
 .لدين يوسف ابن الجوزيا
 7(»وحد اللوطي كحد الزاني«: قال(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).273، 26/272(، اإلنصاف )9/67(المبدع : وينظر). 10/53(الفروع )   1(
  ).5/600(رؤوس المسائل )   2(
  ).4/19(اإلفصاح )   3(
  ).260ص(الداء والدواء )   4(
اء، وعضو : ھو)   5( ار العلم ة كب وزان، عضو ھيئ د هللا الف العلم المشھور صالح بن فوزان بن عب

ة الدائم ه اللجن اء، ل د(ة لإلفت دة التوحي اد(، و)عقي ى صحيح اإلعتق اد إل ات (، و)اإلرش التحقيق
  .، نفع هللا بعلمه ومتع بحياته)المرضية في المباحث الفرضية

  ).4/306(الشرح المختصر على متن زاد المستقنع )   6(
  ).183ص(المذھب األحمد )   7(



  
  
 )286(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 سراج الدين الدجيلي. 

 1(»وحد اللوطي كحد الزاني«: قال(.  
 أبو بكر الجراعي. 

  .)2(»حد اللواط كزنا... واألصح«: قال
 عالء الدين المرداوي. 

  .)3(»حده كحد الزاني سواء، وھو الصحيح من المذھب«: قال
 د الھاديجمال الدين يوسف بن عب. 

ه«: قال   .)4(»كالزاني... واللوطي أَُحدُّ
 أحمد بن محمد الشويكي. 

  .)5(»وحد لوطي ـ فاعل ومفعول به ـ كزان«: قال
 تقي الدين ابن النجار. 

  .)6(»ولوطي ـ فاعل ومفعول به ـ كزان على األصح«: قال
  ٱٱٱ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).468ص(الوجيز )   1(
  ).620ص(غاية المطلب )   2(
  ).10/53(تصحيح الفروع )   3(
  ).451ص(مغني ذوي األفھام )   4(
  ).3/1203(التوضيح )   5(
  ).10/446(معونة أولي النھى )   6(



  
  
 )287(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  
  
  

  الثانيالمبحث 
  حد المسكر

  
  :وفيه تمھيد ومطلب واحد

ب :المطل
  

  .د شارب الخمرح
  
  

  

 



  
  
 )288(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  تمھيد

  :ـ التعريف 1

 و مسكر إذا جعل شاربه : المسكر اسم فاعل من أسكر الشراب فھ
  .سكران، وھو خالف الصاحي

 1(شراب يتخذ من عصير العنب والتمر وغيرھما: والسَّكر(.  
  :ـ دليل تحريمه 2

 دل على تحريمه ما يأتي:  
 الى ڀ  ڀ  ڀ     )6(پ  )5(پ   )4(پ  )3(پ       )2(ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿: قوله تع

 ].90: المائدة[ ﴾ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ

   :وجه الداللة

ه  ق ب د عل وب وق د الوج ر يفي ر واألم اب الخم ر باجتن الى أم أن هللا تع
  .)7(الفالح

  ل مسكر «: قال^ أن النبي  {وروى عبد هللا بن عمر ر، وك كل مسكر خم
 .)8(»حرام

  :وجه الداللة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة )   1( ع )2/383(النھاي رب )373ص(، المطل ان الع ادة ) 4/373(، لس كر(م ي )س در النق ، ال

)3/759.(  
ر)   2( م لك: الخم ي اس تره، وھ اه وس ل أي غط امر العق ا خ كرم ه . ل مس رآن وإعراب اني الق مع

  ).159ص(، المفردات في غريب القرآن )7/380(، تھذيب اللغة )2/203(
  ).1/147(، تذكرة األريب )2/203(معاني القرآن وإعرابه . القمار: الميسر)   3(
رآن . جمع نصب وھو الحجارة التي كان يعبدھا أھل الجاھلية: األنصاب)   4( اني الق ، )2/147(مع

  ).494ص(ردات ، المف)2/147(
ي، : األزالم)   5( اني رب سھام كانت في الجاھلية مكتوب على بعضھا أمرني ربي وعلى بعضھا نھ

ه  ذي علي إذا خرج السھم ال داح ف ك الق ه ضرب تل تم ب ًرا يھ فًرا أو أم إذا أراد الرجل س ربي، ف
ه م يمض لحاجت ي ل اني رب ه نھ ذي علي رآن . أمرني ربي مضى لحاجته وإذا خرج ال اني الق مع

  ).2/16: (فتح القدير: وينظر). 147، 2/146(
  ).1/147(، تذكرة األريب )188ص(المفردات . الشيء القذر: الرجس)   6(
  ).12/87(، التفسير الكبير )2/140(أحكام القرآن البن العربي )   7(
  .بيان أن كل مسكر خمر: ، كتاب األشربه، باب)3/1587(خرجه مسلم )   8(
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  .)2(جمع العلماء على تحريم الخمر، وأ)1(دل الحديث على تحريم المسكر
  .)2(الخمر

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).10/201(، اإلعالم بفوائد عمدة األحكام )5/270(المفھم : ينظر)   1(
  ).5/697(، الممتع )3/223(، الواضح )12/493(المغني : وينظر). 117ص(اإلجماع )   2(
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  مطلب
  حد شارب الخمر

  :الكالم فيه باآلتي
  :الروايات الواردة في المسألة: أوالً 

  :ورد عن اإلمام أحمد في المسألة روايتان
  .أن حد شارب الخمر ثمانون جلدة: ىالرواية األول

د «: قال الشريف محمد بن أبي موسى ًرا أو مسكًرا جل من شرب خم
  .)1(»ن جلدة سكر أو لم يسكر في إحدى الروايتينثماني

  .أن حد شارب الخمر أربعون جلدة :الرواية الثانية
  .)2(»أربعون: والثانية«: قال العكبري في ذكر الرواية

  :الرواية الراجحة في المذھب: ثانيًا

  .الراجح في المذھب أن حد شارب الخمر ثمانون جلدة
  .)3(»ثمانون... تاروحد شارب مكلف مخ«: قال المرداوي

  :الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: ثالثًا

د شيخ اإلسالم أن حد شارب الخمر أربعون  الراجح في المذھب عن
  .جلدة والزيادة يفعلھا اإلمام عند الحاجة

ال ن «: ق ة إذا أدم د الحاج ام عن ا اإلم ادة يفعلھ ون والزي الواجب أربع
ارب  ان الش ر أو ك اس الخم دونھاالن دع ب ن ال يرت ة ... مم ع قل ا م فأم

  .)4(»الشاربين وقرب أمر الشارب فتكفي األربعون، وھذا أوجه القولين
ي ال الزركش روايتين«: وق ون ال ة األصحاب يحك اس ،عام و العب ي  وأب يحك

د  ام عن ا اإلم ين يفعلھ ى األربع ادة عل ون، وأن الزي الرواية الثانية أن الواجب أربع
  .)5(»الحاجة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اد )   1( ة). 476ص(اإلرش ي الرواي ر ف ة : وينظ توعب )2/107(الھداي ي )2/396(، المس ، المغن

دة )12/498( ح )2/310(، الع ذھب األ)3/225(، الواض د ، الم رح )186ص(حم ، ش
  ).26/422(، اإلنصاف )6/378(الزركشي 

ائل )   2( ة). 5/686(رؤوس المس ي الرواي ر ف اد : وينظ ة )476ص(اإلرش ، )2/107(، الھداي
توعب  ي )2/396(المس ح )12/499(، المغن ع )3/225(، الواض ة )5/701(، الممت ، الرعاي

  ).9/103(، المبدع )159ص(، تجريد العناية )6/379(، شرح الزركشي )2/343(الصغرى 
بع )   3( يح المش ر). 446ص(التنق اع : وينظ ى اإلرادات )4/239(اإلقن ة )2/295(، منتھ ، معون

  ).6/117(، كشاف القناع )3/362(، دقائق أولي النھى )10/490(أولي النھى 
  ).337، 28/336(مجموع الفتاوى )   4(
  ).5/110(، المستدرك )432ص(االختيارات : وينظر). 6/381(شرح الزركشي )   5(
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  :أدلة الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: رابًعا

  :يُستََدل للرواية الراجحة باآلتي
ا رواه  - 168 م

ال، ^ أن النبي  >أنس بن مالك  د والنع ضرب في الخمر بالجري
 .)1(»وجلد أبو بكر أربعين

  :وجه الداللة

و بكر ^ أن النبي  ي >جلد أربعين، وكذا أب حجة ال يجوز ^ ، وفعل النب
 .)2(ل غيرهتركه بفع

ر أن  -169 ا أُث م

ان  ة >عثمان بن عف ن عقب د ب ي بالولي أمر  )3(أُت ر، ف د شرب الخم ق
م : فجلده وعلي يعد حتى بلغ األربعين، فقال )4(عبد هللا بن جعفر أمسك، ث

أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة ^ جلد النبي : قال
 .)5(وھذا أحب إليَّ 

  :وجه الداللة

ابقه أ ي كس ي ^ ن النب ل النب ذلك، وفع ر ك و بك ين وأب د أربع ة ال ^ جل حج
 .)6(يجوز تركه بفعل غيره

ا زاد  -170 أن م
 .)7(على األربعين يحمل على التعزير يجوز فعله إذا رآه اإلمام

دود  - 171 أن الح
ة  تختلف باختالف الجريمة، فحد الزنا يغلظ؛ ألن فيه ھتًكا لحرمتين، حرم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اب)6/2487(خرجه البخاري )   1( لم : ، كتاب الحدود، ب ر، ومس ا جاء في ضرب شارب الخم م

  .حد الخمر: ، كتاب الحدود، باب)11/227(
  ).5/701(، الممتع )3/225(، الواضح )12/499(المغني )   2(

  .>، توفي في خالفة معاوية الوليد بن عقبة بن أبي معيط القرشي، أسلم عام الفتح: ھو)   3(
  ).6/321(، اإلصابة )5/451(أسد الغابة 

ه صحبة، اشتھر : ھو)   4( د المطلب الھاشمي القرشي، ل ن عب ي طالب ب ن أب ر ب عبد هللا بن جعف
  .بالعطاء والكرم، توفي سنة أربع وثمانين

  ).3/198(، أسد الغابة )3/880(االستيعاب 
  .حد الخمر: ، كتاب الحدود، باب)231، 11/230(مختصًرا من صحيح مسلم )   5(
  ).3/225(، الواضح )12/499(المغني )   6(
  ).432ص(، االختيارات )6/381(، شرح الزركشي )5/701(، الممتع )12/499(المغني )   7(
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ذف  د الق رأة، وح ة الم ي، الرجل وحرم ة اآلدم ا لحرم ه ھتًك ل؛ ألن في أق
ف  ان أخ الى، فك ق هللا تع ي ح دة وھ ة واح ك لحرم ر ھت د الخم ي ح وف

 .)1(الحدود أربعين
  :من قال من علماء المذھب بحكم الرواية الراجحة: خامًسا

  :جمع من علماء المذھب أن حد شارب الخمر أربعون، ومنھم
ر  - 172 و بك أب

 ).غالم الخالل(عبد العزيز 
 2(»وعنه أربعون اختاره أبو بكر«: اويقال المرد(.  
 موفق الدين بن قدامة. 
 اًرا«: قال ر مخت ين ... ومن شرب مسكًرا قل أو كث د الحد أربع جل

  .)3(»جلدة
 4(بدر الدين محمد بن علي البعلي(. 
 ه «: قال يجب على كل مختار عالم إن كان كثيره يسكر إن ثبت أن

  .)5(»شرب أو استعط أو أكله بطعام أربعون جلدة
  :من خالف من علماء المذھب في حكم الرواية الراجحة: سادًسا

 جمع من علماء المذھب أن حد شارب الخمر ثمانون، ومنھم:  
م  - 173 و القاس أب

 .الخرقي
 6(»ومن شرب مسكًرا قل أو كثر حد ثمانين جلدة«: قال(.  
 أبو الوفاء بن عقيل. 

 7(»وحد الشرب ثمانون جلدة في أصح الروايتين«: قال(.  
 ج الدين الدجيليسرا. 

ه الحد «: قال ره يسكر فعلي ا أن كثي اًرا عالًم لم مخت إذا شربه المس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).2/341(الروايتين )   1(
  ).26/423(اإلنصاف )   2(
  ).215، 214ص(العمدة )   3(
  .، توفي سنة ثمان وسبعين وسبعمائة)التسھيل(أْسبا َسالر البعلي، له ھو محمد بن حسن بن )   4(

  ).6/254(، شذرات الذھب )144ص(، الجوھر المنضد )4/203(الدر الكامنة 
  ).185ص(التسھيل )   5(
  ).127ص(مختصر الخرقي )   6(
  ).310ص(التذكرة )   7(
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  .)1(»ثمانون جلدة
 تقي الدين األدمي. 

ال اًرا«: ق ه مخت لم جوف ل المس ر... إذا أدخ ل خم ا ... قلي عالًم
  .)2(»تحريمھا وأن كثيرھا يسكر جلد ثمانين

 مرعي بن يوسف الكرمي. 

  .)3(»ُحد ثمانين... ا أو استعط به أو احتقنمن شرب مسكًرا مائعً «: قال
 منصور بن يونس البھوتي. 

ال د «: ق كر ُح ره يس ا أن كثي اًرا عالًم لم مخت ربه المس إذا ش
  .)4(»ثمانين
 بدر الدين بن بلبان البعلي. 

د ... إذا شربه«: قال ره يسكر ُح ا أن كثي اًرا عالًم مسلم مكلف مخت
  .)5(»حر ثمانين

  ٱٱٱ
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).477ص(الوجيز )   1(
  ).432، 431ص(المنور )   2(
  ).506، 505ص(يل الطالب دل)   3(
  ).128ص(عمدة الطالب )   4(
  ).136ص(كافي المبتدي )   5(
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  ثالثالالمبحث 
  التعزير

  
  :وفيه تمھيد ومطلب واحد

ب :المطل
  

  .حكم االستمناء
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  تمھيد

  :ـ تعريف التعزير لغة وشرًعا 1

 ة ال: التعزير لغ ع، يق ه سمي التأديب : المن ه، ومن ه إذا منعت عزرت
  .)1(تعزيًرا؛ ألنه يمنع الجاني من معاودة الذنب

 2(ھو العقوبة المشروعة على جناية ال حد فيھا :وشرًعا(.  
  :ـ حكمه 2

 3(التعزير واجب في كل معصية ال حد فيھا وال كفارة(.  
  :ـ أمثلته 3

  ،د ذي ال يوجب الح تمتاع ال ر باالس اء للتعزي ن العلم ع م ل جم مثّ
ى  ة عل ا ال يوجب القطع، والجناي رأة، وسرقة م وإتيان المرأة الم

  .)4(الناس بما ال قصاص فيه، والقذف بغير الزنى، وما أشبه ذلك
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).عزر(مادة ) 13/14(، تاج العروس )4/562(لسان العرب )   1(
  ).3/236(، الواضح )12/523(المغني )   2(
  ).447ص(، التنقيح )26/447(، الشرح الكبير )2/163(المحرر )   3(
  ).9/109(، المبدع )189ص(، المذھب األحمد )2/163(، المحرر )26/447(المقنع : ينظر)   4(
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  مطلب
  حكم االستمناء

  .)1(استدعاء خروج المني بغير جماع :االستمناء
  :والكالم في المسألة باآلتي

  :الروايات الواردة في المسألة: أوالً 
  :ورد في المسألة أربع روايات

ة األول ه، وإن : ىالرواي زر فاعل رم ويع ة مح ر حاج تمناء لغي أن االس
  .ء فيهكان لحاجة كالمرض أو الخوف من الزنا فال شي

  .)2(»أنه محرم إال إذا خشي العنت: المشھور عنه«: قال شيخ اإلسالم
  .أن االستمناء لغير حاجة مكروه :الرواية الثانية
  .)3(»يكره: وعنه«: قال ابن مفلح
  .أن االستمناء محرم مطلقًا للحاجة ولغيرھا :الرواية الثالثة
  .)4(»يحرم مطلقًا: وعنه«: قال الجراعي
  .أن االستمناء مكروه مطلقًا للحاجة وغيرھا :عةالرواية الراب
  .)5(»يكره: وعنه.... وإن فعله خوفًا من الزنا فال شيء عليه«: قال ابن مفلح

  :الرواية الراجحة في المذھب: ثانيًا

ه . الراجح في المذھب أن االستمناء من غير حاجة محرم ويعزر فاعل
  .وإن كان لخوف الزنا فال شيء عليه

ن الن ال اب ارق ُرم «: ج ة ح ر حاج رأة لغي ن رجل أو ام تمنى م ن اس م
  .)6(»وعزر، وإن فعله خوفًا من الزنا فال شيء عليه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ع )4/368(النھاية )   1( ر )147ص(، المطل اج العروس )2/582(، المصباح المني ) 39/280(، ت

  ).مني(مادة 
روع : وينظر). 10/573(مجموع الفتاوى )   2( ة المطلب )10/126(الف دع )631ص(، غاي ، المب

  ).7/351(، حاشية ابن قاسم على الروض )26/465(، اإلنصاف )9/113(
روع )   3( ة). 10/126(الف ي الرواي ر ف ب : وينظ ة المطل دع )631ص(غاي ، )9/113(، المب

  ).26/465(اإلنصاف 
  ).26/466(، اإلنصاف )9/113(المبدع : وينظر). 631ص(غاية المطلب )   4(
  ).26/466(اإلنصاف : وينظر). 114، 9/113(المبدع )   5(
ة المنتھى )10/501(معونة أولي النھى : وينظر). 2/296(منتھى اإلرادات )   6( ، )3/318(، غاي

  ).6/125(، كشاف القناع )3/366(، دقائق أولي النھى )3/318(
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  :الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: ثالثًا

د  تمناء بالي د شيخ اإلسالم أن االس د عن ذھب أحم ي م ولين ف أصح الق
  .حرام ويعزر فاعله إال إذا خشي العنت

تمنا«: قال د حراماالس د، ... ء بالي ولين في مذھب أحم وھو أصح الق
  .)1(»وكذلك يعزر من فعله

  .وذكر في موضع آخر أن المشھور عن أحمد التحريم إال إذا خشي العنت
  .)2(»والمشھور عنه أنه محرم إال إذا خشي العنت«: قال

  :أدلة الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: رابًعا
  :الراجحة من وجھين يُستََدل للرواية

 االستمناء محرم :الوجه األول.  
 االستمناء جائز إذا خشي العنت :الوجه الثاني.  
 يُستدل للوجه األول وھو التحريم باآلتي: 

قول هللا  - 174
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ﴿: تعالى

 ].7ـ  5: المؤمنون[ ﴾   ڃ  ڃ  چ  چ  چ
  :وجه الداللة

و أ ا ال يحل فھ م، فمن نكح م ن العادون ھم المجاوزون إلى ما ال يحل لھ
 .)3(عاٍد ويدخل فيه االستمناء

ه  -175 قول
  ].33: النور[﴾ اآلية ...   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ﴿: تعالى

  :وجه الداللة

أن هللا تعالى أمر باإلستعفاف، وھو طلب العفة بحفظ الفرج من الشھوات 
 .)4(ا االستمناء ـ، واألمر يفيد الوجوبالمحرمة ـ ومنھ

د  -176 ما رواه عب

نكم «: قال^ أن النبي  >هللا بن مسعود  ا معشر الشباب من استطاع م ي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).230، 34/229(مجموع الفتاوى )   1(
  ).10/573(مجموع الفتاوى )   2(
  ).3/679(، فتح القدير )3/51(، أحكام القرآن البن العربي )3/303(معالم التنزيل : ينظر)   3(
  ).6/127(، فقه الدليل شرح التسھيل )3/316(أحكام القرآن البن العربي : ينظر)   4(
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م يستطع  )1(الباءة رج، ومن ل ه أغض للبصر وأحصن للف زوج فإن فليت
 .)3(»)2(فعليه بالصوم فإنه له وجاء

  :وجه الداللة

ائًزا أرشد العاجز عن الباءة إلى ^ أن النبي  تمناء ج الصوم، ولو كان االس
 .)4(ألنه أخف وأسھل^ ألرشد إليه النبي 

أن االستمناء  - 177
وى  اك الق ر وإنھ عاف البص ا إض م، منھ ى الجس ة عل رار عظيم ه أض ل

 .)5(وارتخاء األعصاب وغيرھا
أن  - 178

 .)6(االستمناء مباشرة يفضي إلى قطع النسل، فكان محرًما كاللواط
 .)6(كاللواط

 ئز إذا خشي العنتاالستمناء جا :الوجه الثاني.  

  ه ه شيء، ففعل م يلزم ه ل ى بدن ا عل ه خوفً و فعل ه ل ذلك بأن يُستَدُل ل
 .)7(خوفًا على دينه أولى

  :من قال من علماء المذھب بحكم الرواية الراجحة: خامًسا

ن  زر م رم ويع ة مح ر حاج تمناء لغي ذھب أن االس اء الم ور علم جمھ
  :ومنھم فعله، وإن فعله خوفًا من الزنا فال شيء عليه،

ق  - 179 موف
 .الدين بن قدامة

 ال ن «: ق ا م ه خوفً ة عزر، وإن فعل ر حاج ده لغي تمنى بي ن اس وم
  .)8(»الزنا فال شيء عليه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).بوأ(مادة ) 1/36(، لسان العرب )1/160(النھاية . النكاح والتزوج: الباءة)   1(
د أن الصوم يقطع أن ترض انثيا الفحل رًضا شديًدا يذھب شھوة الجماع، والمرا: أصل الوجاء)   2(

  ).وجأ(مادة ) 1/191(، لسان العرب )5/152(النھاية . النكاح كما يقطعه الوجاء
اري )   3( ه البخ اب)5/1950(خرج اح، ب اب النك ي : ، كت ول النب اءة «: ^ق نكم الب ن استطاع م م

  .استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه: ، كتاب النكاح، باب)2/1018(، ومسلم »فليتزوج
  ).9/14(فتح الباري  )  4(
  ).6/127(فقه الدليل شرح التسھيل )   5(
  ).2/339(، منار السبيل )4/210(الكافي )   6(
  ).10/501(، معونة أولي النھى )9/113(، المبدع )26/465(الشرح الكبير )   7(
  ).4/210(الكافي : وينظر). 26/465(المقنع )   8(
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 سراج الدين الدجيلي. 

 ال ن «: ق ا م ه خوفً ة عزر، وإن فعل ر حاج ده لغي تمنى بي ن اس وم
  .)1(»فال شيء عليه... الزنا
 عالء الدين المرداوي. 

  .»ر حاجة عزر ھذا المذھبومن استمنى بيده لغي«: قال

ال ه «: وق ذھب وعلي ذا الم ه، ھ يء علي ال ش ا ف ن الزن ا م ه خوفً وإن فعل
  .)2(»جماھير األصحاب

 أحمد بن محمد الشويكي. 

ه «: قال ومن استمنى من رجل أو امرأة لغير حاجة حرم وعزر، وإن فعل
  .)3(»خوفًا من الزنا فال شيء عليه

 تقي الدين ابن النجار. 

ال ن ا«: ق ى وم زر عل ُرم وع ة ح ر حاج رأة لغي ل أو ام ن رج تمنى م س
  .)4(»األصح

 منصور بن يونس البھوتي. 

ال ه «: ق زر؛ ألن ة ُع ر حاج رأة بغي ل أو ام ن رج ده م تمنى بي ن اس وم
  .)5(»معصية، وإن فعله خوفًا من الزنا فال شيء عليه

 إبراھيم بن محمد بن ضويان. 

ه... ساءيحرم االستمناء باليد على الرجال والن«: قال زر فاعل إن ... ويُع ف
  .)6(»خشي الزنا أبيح له

  ٱٱٱ
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).479ص(الوجيز )   1(
  ).26/465(اإلنصاف )   2(
  ).3/1220(التوضيح )   3(
  ).10/501(معونة أولي النھى )   4(
  ).7/351(الروض المربع )   5(
  ).2/339(منار السبيل )   6(
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  الرابعالمبحث 
  األرضون المغنومة

  
  :وفيه تمھيد ومطلب واحد

ب :المطل
  

  .األرض المفتوحة عنوة
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  تمھيد

  :ـ تعريف الغنيمة لغة وشرًعا 1

 1(الزيادة والفضل :الغنيمة لغة(.  
 2(بالقتال كل مال أُخذ من المشركين قھًرا :وشرًعا(.  

  :ـ دليلھا 2
 الى ه تع ة قول ى الغنيم ة ...  ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿: دل عل ﴾ اآلي

  ].41: األنفال[
  :وجه الداللة

  .)3(دلت اآلية على بيان أحكام الغنيمة
  م يعطھن أحد «: قال^ وروى جابر بن عبد هللا أن النبي ا ل أُعطيت خمًس

ي اء قبل ن األنبي ب : م ي األرض نصرت بالرع ت ل ھر، وجعل يرة ش مس
ي  مسجًدا وطھوًرا وأيما رجل من أمتي أدركته الصالة فليصل، وأحلت ل
ة،  اس كاف ى الن ت إل ه خاصة وبعث ى قوم ث إل ي يبع ان النب ائم، وك الغن

 .)4(»وأعطيت الشفاعة
  :وجه الداللة

  .)5(^أن إباحة الغنائم من خصائص النبي 

  :ـ أقسام األرضين المغنومة 3

 ألرضين المغنومة إلى ثالثة أقسامتنقسم ا:  

 6(ما فُتح عنوة، وھي ما أُجلي عنھا أھلھا بالسيف :القسم األول(.  

 اني م الث نفس  :القس ا ب ير وقفً ا، فتص ا خوفً ا أھلھ ى عنھ ا انجل م
  .االستيالء

 ما صولحوا عليه، وھو ضربان :القسم الثالث:  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).غنم(مادة ) 12/445(، لسان العرب )216ص(المطلع : ينظر)   1(
  ).2/556(، التوضيح )201ص(، التنقيح )10/195(المقنع : ينظر)   2(
ام الق)   3( ي أحك ن العرب وز )2/325(رآن الب وز الكن رحمن )2/431(، رم ريم ال ير الك ، تيس

)3/619.(  
ي )1/168(خرجه البخاري )   4( ول النب اب ق اجد، ب واب المس اب الصالة، أب ي «: ^، كت ت ل جعل

  .»األرض مسجًدا وطھوًرا
  ).1/522(، فتح الباري )2/118(المفھم : ينظر)   5(
  .لة، وتأتي بعد ھذا التمھيدوھي محل البحث في المسأ)   6(
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 م  :األول ا معھ ا ونقرھ ى أن األرض لن الحھم عل أن يص
  .، وھذه تصير وقفًا أيًضا)1(راجبالخ

 ك  :الثاني ذه مل ا، فھ ا الخراج عنھ أن يصالحھم على أنھا لھم، ولن
ى  نھم، وإن انتقلت إل لھم خراجھا كالجزية، وإن أسلموا سقط ع

  .)2(مسلم فال خراج عليه
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).1/166(، المصباح المنير )1/249(المغرب . ما يخرج من غلة األرض: الخراج)   1(
ألة)   2( ي المس ر ف توعب : ينظ ع )2/446(المس ى اإلرادات )10/305(، المقن ، )1/230(، منتھ

  ).1/485(غاية المنتھى 
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  مطلب
  األرض المفتوحة عنوة

  :الكالم في المسألة باآلتي
  :لةالروايات الواردة في المسأ: أوالً 

  :ورد عن اإلمام أحمد في المسألة ثالث روايات
ة األول ى : ىالرواي ين قسمتھا عل ر مصلحة ـ ب ر ـ تخيي ام ُمخيَّ أن اإلم

  .الغانمين وبين وقفھا
ى ي يعل ن أب ال اب ي األصلح «: ق ر ف وة نظ ا عن ام أرًض تح اإلم إذا ف

ا للمسلمين، فإن كانت القسمة قسمھا بين الغانمين، وإن كانت الوقف وقف ھ
  .)1(»على جماعة المسلمين في أصح الروايات

لمين  :الرواية الثانية ى المس ا عل وة تكون وقفً أن األرض المفتوحة عن
  .باالستيالء عليھا
ة«: قال ابن ھبيرة ى : الثاني ا عل ل تصير وقفً ام قسمتھا ب ك اإلم ال يمل

  .)2(»جماعة المسلمين بنفس الظھور
  .على الغانمينأن الواجب قسمتھا  :الرواية الثالثة
  .)3(»أن الواجب قسمتھا: الثالثة«: قال الموفق

  :الرواية الراجحة في المذھب: ثانيًا

  .الراجح في المذھب أن اإلمام ُمخيَّر بين قسمھا ووقفھا على المسلمين
وة، وھي: األرضون المغنومة، ثالث«: قال ابن النجار وا : عن ا أُْجلُ م

  .)4(»ووقفھا للمسلمين... عنھا، ويُخير اإلمام بين قسمھا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ام )   1( ر). 2/218(التم ائل : وينظ افي )738 ،5/737(رؤوس المس ي )4/328(، الك ، المغن
رر )4/189( غرى )2/178(، المح ة الص ع )1/291(، الرعاي روع )2/600(، الممت ، الف
ة المطلب )66ص(، تجريد العناية )10/296( دع )657ص(، غاي ، اإلنصاف )3/377(، المب
)10/309.(  

ة). 4/107(اإلفصاح )   2( ي الرواي توعب : وينظر ف ي )2/446(المس ، المحرر )4/189(، المغن
ر )2/178( رح الكبي روع )10/309(، الش ة )10/296(، الف د العناي ة )66ص(، تجري ، غاي

  ).10/306(، اإلنصاف )3/378(، المبدع )657ص(المطلب 
ي )   3( ة). 4/189(المغن ي الرواي ر ف افي : وينظ رر )4/328(الك ر )2/178(، المح رح الكبي ، الش

روع )10/310( د )10/296(، الف ةا، تجري ب )66ص( لعناي ة المطل اف )657ص(، غاي ، اإلنص
)10/306.(  

ى اإلرادات )   4( اع : وينظر). 1/230(منتھ ى )2/107(اإلقن ي النھ ة أول ة )4/432(، معون ، غاي
  ).3/94(، كشاف القناع )1/647(، دقائق أولي النھى )1/485(المنتھى 
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  :الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: ثالثًا

ي  ر ـ ف ام ُمخيَّ يخ اإلسالم أن اإلم د ش د عن ام أحم المشھور عن اإلم
لمين،  ا يصرف في مصالح المس ا فيئً ين جعلھ األرض المفتوحة عنوة ـ ب

  .)1(وبين جعلھا غنيمة تقسم بين الغانمين
  :الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالمأدلة الرواية : رابًعا

  :يُستََدل للرواية الراجحة باآلتي
ا رواه  - 180 م

ر^ قسم رسول هللا «: قال )2(سھل بن أبي حثمة نصفين، نصفًا  )3(خيب
 .)5(»...وحاجته، ونصفًا بين المسلمين )4(لنوائبه

  :وجه الداللة
 .)6(^أن كال األمرين القسم والوقف قد ثبت عن النبي 

ت أ -181 ا ثب ن م

ة إال  )7(لوال آخر المسلمين«: قال >عمر بن الخطاب  ما فتحت قري
 .)8(»خيبر^ إال قسمتھا بين أھلھا كما قسم النبي 

  :وجه الداللة

ي  >أن عمر  ه بفعل النب وة مع علم في ^ أوقف األرضين المفتوحة عن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).5/72(المستدرك )   1(
ايع تحت الشجرة، وشھد سھل بن أبي حثمة بن ساعد: ھو)   2( ن عامر األنصاري األوسي، ب ة ب

  .{المشاھد إال بدًرا، توفي في أول خالفة معاوية 
  ).3/138(، اإلصابة )2/661(، اإلستيعاب )4/99(التاريخ الكبير 

دان )2/521(معجم ما استعجم . بينھا وبين المدينة ثمانية بُرد من جھة الشام: خيبر)   3( ، معجم البل
)2/409(.  

  .أي ينزل به من المھمات والحوادث: جمع نائبة، وھي ما ينوب اإلنسان: النوائب)   4(
  ).نوب(مادة ) 1/774(، لسان العرب )5/123(النھاية 

اب)60ص(خرجه أبو عبيد في كتاب األموال )   5( تح األرض : ، كتاب فتوح األرضين صلًحا، ب ف
م : اج والفئ واإلمارة، باب، كتاب الخر)157، 2/156(تؤخذ عنوة، وأبو داود  ما جاء في حك
  .أرض خيبر، واللفظ له

  ).2/600(، الممتع )10/309(، الشرح الكبير )4/189(المغني )   6(
لمين: المعنى)   7( ى المس ا عل ا وقفً ل أجعلھ تح . لوال النظر آلخر المسلمين يقتضي أن ال أقسمھا ب ف

  ).5/22(الباري 
  .وأرض الخراج^ أوقاف أصحاب النبي : لمزارعة، باب، كتاب ا)2/822(البخاري )   8(
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 .)1(خيبر فدل على أن فعله ذلك لم يكن متعينًا عليه
الالً  -182  )2(أن ب

ة وقف أرض )3(ة أرض الشامأشار على عمر قسم ي ومعاوي ، وأشار عل
ا رأى من )4(السواد ام، فم ى اإلم ك إل ، وكال األمرين جائز والنظر في ذل

 .)5(»ذلك فََعلَه
  :من قال من علماء المذھب بحكم الرواية الراجحة: خامًسا

انمين  ى الغ متھا عل ين قس ر ب ام ُمخيّ ذھب أن اإلم اء الم ور علم جمھ
  :ير تخيير مصلحة، ومنھموبين وقفھا، والتخي

دين  - 183 عون ال
 .ابن ھبيرة

 ا أو «: قال ين غانميھ لإلمام أن يفعل ما يراه األصلح من قسمتھا ب
  .)6(»إيقافھا على جماعة المسلمين، وھي أظھر الروايتين

 موفق الدين ابن قدامة. 
  ى متھا عل ين قس ر ب ام ُمخي ي إن اإلم ى وھ ة األول ر الرواي ذك

  .)7(»الرواية األولى أولى«: الالغانمين وبين وقفھا، وق
 عبد الرحمن بن محمد بن قدامة. 

ال ع «: ق ى جمي ا عل ين وقفھ انمين وب ى الغ متھا عل ين قس ر ب ام مخي اإلم
  .)8(»ھذا ظاھر المذھب... المسلمين

 سراج الدين الدجيلي. 

ال ا «: ق متھا ووقفھ ين قس ام ب ر اإلم يف فيُخي ا بالس ا أھلھ ي عنھ ا أُجل وم
  .)9(»للمسلمين

 س الدين ابن مفلحشم. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).1/402(، المنح الشافيات )10/310(، الشرح الكبير )190، 4/189(المغني )   1(
  .، توفي سنة عشرين^بالل بن رباح الحبشي مؤذن رسول هللا : ھو)   2(

  ).1/170(، اإلصابة )1/243(أسد الغابة 
  ).63ص(األموال ألبي عبيد )   3(
الزروع : وأرض السواد ).65، 64ص(األموال    )4( راق، وسمي سواًدا لخضرته ب أي أرض الع

  ).3/272(معجم البلدان . واألشجار
  ).311، 10/310(، الشرح الكبير )4/190(المغني )   5(
  ).4/107(اإلفصاح )   6(
  ).4/189(المغني )   7(
  ).10/309(الشرح الكبير )   8(
  ).162ص(الوجيز )   9(



  
  
 )306(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .)1(»ووقفھا... لإلمام قسمتھا: المذھب«: قال
 تقي الدين الجراعي. 

  .)2(»ووقفھا... المذھب لإلمام قسمھا«: قال
 عالء الدين المرداوي. 

لمين... فيُخير اإلمام بين قسمھا... ما فتح عنوة«: قال ا للمس ذا ... ووقفھ ھ
  .)3(»المذھب بال ريب

 منصور بن يونس البھوتي. 
ين : أرض العنوة«: قال ام ب ر اإلم ا بالسيف، فيُخي ا أھلھ ھي ما أُجلي عنھ

  .)4(»قسمھا ووقفھا على المسلمين
  :من خالف من علماء المذھب في حكم الرواية الراجحة: سادًسا
  الم ز غ د العزي ر عب و بك ة أب ة الراجح م الرواي ي حك الف ف خ

  .الخالل
 رة ن ھبي ال اب ل «: ق متھا، ب ام قس ك اإلم ى ال يمل ا عل ير وقفً تص

لمين ة المس حاب ... جماع ن أص ز م د العزي ار عب ي اختي وھ
  .)5(»أحمد

  ٱٱٱ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).10/296(الفروع )   1(
  ).657ص(غاية المطلب )   2(
  ).10/305(اإلنصاف )   3(
  ).401، 1/400(المنح الشافيات )   4(
  ).4/107(اإلفصاح )   5(



  
  
 )307(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  
  
  

  الخامسالمبحث 
  الجزية
  

  :وفيه تمھيد ومطلب واحد
ب :المطل

  
  .مقدار الجزية

  
  

  

 



  
  
 )308(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  تمھيد

  :ـ تعريف الجزية لغة وشرًعا 1

 1(فِْعلة من الجزاء، كأنھا جزت عن قتل الكتابي :الجزية لغة(.  

  ًام  :اوشرع ى وجه الصغار ـ كل ع ة ـ عل مال يُؤخذ من أھل الذم
  .)2(بدالً عن قتلھم وإقامتھم بدار اإلسالم

    :ـ دليلھا 2
 چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ﴿: ودل على أخذ الجزية قوله تعالى

 ﴾    ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ
  ].29: التوبة[

  :لةوجه الدال
  .)3(دلت اآلية على أخذ الجزية من أھل الكتاب

 ة ن حيَّ ر ب ال )4(وروى جبي ن : ق ان ب ا النعم تعمل علين ر واس دبنا عم ن
ين  )5(مقرن حتى إذا كنا بأرض العدو وخرج علينا عامل كسرى في أربع

رة ال )6(أربعين ألفًا، وفيه أن المغي ا رسول هللا : ق ى ^ أمرن اتلكم حت أن نق
 .)7(الحديث....ؤدوا الجزيةتعبدوا هللا وحده أو ت

  :وجه الداللة
  .)8(األمر بقتال أھل الكتاب حتى يعبدوا هللا وحده أو يؤدوا الجزية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة )   1( رب )1/271(النھاي ان الع روس )14/147(، لس اج الع ادى ) 37/176(، )37/176(، ت م

  ).جزي(
  ).1/235(تھى اإلرادات ، من)2/572(، التوضيح )3/404(المبدع )   2(
رحمن )16/32(، التفسير الكبير )2/388(أحكام القرآن البن العربي : ينظر)   3( ريم ال ، تيسير الك

)3/646.(  
ك : ھو)   4( د المل ة عب وفي في خالف جبير بن حيّة بن مسعود بن معتب الثقفي، من كبار التابعين، ت

  .بن مروان
  ).2/54(، تھذيب التھذيب )1/124(، الكاشف )2/207(التاريخ الكبير 

د سنة إحدى : ھو)   5( ة نھاون النعمان بن مقرن بن عائذ المزني، حضر الخندق، واستشھد في وقع
  .وعشرين

  ).5/342(، أسد الغابة )7/380(، التاريخ الكبير )6/18(الطبقات الكبرى 
ام الخن: ھو)   6( لم ع ي، أس ن مسعود الثقف ي عامر ب ن أب ن شعبة ب ة، المغيرة ب دق، وشھد الحديبي

  .توفي سنة خمسين
  ).5/247(، أسد الغابة )7/193(، التاريخ الكبير )4/284(الطبقات الكبرى 

ة والموادعة، )3/1153(خرجه ـ مختصًرا ـ البخاري )   7( واب الجزي اد والسير، أب اب الجھ ، كت
  .الجزية والموادعة مع أھل الذمة والحرب: باب

  ).6/306(فتح الباري : ينظر)   8(



  
  
 )309(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 1(أجمع العلماء على جواز أخذ الجزية في الجملة(.  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).3/325(، الواضح )13/202(المغني : وينظر). 1/352(اإلقناع في مسائل اإلجماع )   1(



  
  
 )310(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  مطلب
  مقدار الجزية

  :الروايات الواردة في المسألة: أوالً 
  :ورد عن اإلمام أحمد في المسألة أربع روايات

ا : ىة األولالرواي ر اثن أن الجزية مقدرة األقل واألكثر، فتؤخذ من الفقي
ة  ر ثماني ن الموس رون، وم ة وعش ط أربع ن المتوس ا، وم ر درھًم عش

  .وأربعون
ال القاضي ى«: ق ة عل در الجزي ي ق د ف ات.... اختلف عن أحم : رواي

ر: أحدھا ر، فيؤخذ من الفقي ا، ... أنھا مقدرة األقل واألكث ا عشر درھًم اثن
  .)1(»المتوسط أربعة وعشرون، ومن الموسر ثمانية وأربعون ومن

ام  :الرواية الثانية اد اإلم أن الجزية غير مقدرة، ويرجع فيھا إلى اجتھ
  .في الزيادة والنقصان
راه من : إحداھا«: قال أبو الخطاب ا ي لإلمام الزيادة والنقصان على م

  .)2(»المصلحة
  .وز النقصانتجوز الزيادة، وال يج :الرواية الثالثة
  .)3(»تجوز الزيادة، وال يجوز النقصان: الثالثة«: قال السامري
  .أنھا مقدرة بدينار ألھل اليمن خاصة :الرواية الرابعة
رة ن ھبي ال اب ه«: ق درة : وعن ة مق يمن خاص ل ال ي أھ ا ف ة أنھ ة رابع رواي

  .)4(»بدينار
  :الرواية الراجحة في المذھب: ثانيًا

اد الراجح في المذھب أن الج ى اجتھ ا إل درة، ويرجع فيھ ر مق ة غي زي
  .اإلمام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لطانية )   1( ام الس ة). 160ص(األحك ي الرواي ر ف غير : وينظ امع الص روايتين )334ص(الج ، ال

ة )2/381( اح )1/125(، الھداي توعب )111، 4/110(، اإلفص افي )2/466(، المس ، الك
ح )13/209(ي ، المغن)4/327( ي )3/329(، الواض رح الزركش يح )6/571(، ش ، التوض
)2/574.(  

ة )   2( ة). 1/125(الھداي ي الرواي ر ف توعب )4/111(اإلفصاح : وينظ ي )2/466(، المس ، المغن
ة )3/329(، الواضح )13/210( ي )73ص(، إدراك الغاي رح الزركش ة )6/571(، ش ، معون

  ).4/434(أولي النھى 
توعب)   3( ة). 2/466( المس ي الرواي ر ف افي : وينظ ي )4/327(الك رح )13/211(، المغن ، الش

ر  ح )10/316(الكبي ي )3/330(، الواض رح الزركش ى )6/571(، ش ي النھ ة أول ، معون
)4/434.(  

اح )   4( ر). 4/111(اإلفص ة : وينظ ل الذم ام أھ دع )1/29(أحك اف )3/380(، المب ، اإلنص
)10/316.(  



  
  
 )311(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .)1(»إلى اجتھاد اإلمام... ومرجع جزية«: قال الحجاوي
  :الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: ثالثًا

ر  ة غي د شيخ اإلسالم أن الجزي د عن ام أحم روايتين عن اإلم أظھر ال
  .مقدرة
  .)2(»عنه وال يُقدِّر الجزية في أظھر الروايتين«: قال
  :أدلة الرواية الراجحة : رابًعا

  :يُستََدل للرواية الراجحة باآلتي
اختالف  - 184

أمره ^ كما في حديث معاذ أن النبي ^ مقدار الجزية عن النبي 
، وصالح أھل نجران على ألفي حلة، )4(ديناًرا )3(أن يأخذ من كل حالم

 .)5(النصف في صفر والبقية في رجب يؤدونھا إلى المسلمين
ھذا يدل على أنھا إلى رأي اإلمام؛ ألنھا لو كانت على قدر واحد لم يجز و

 .)6(أن تختلف
تالف  -185 اخ

اب  ن الخط ر ب د عم ة الراش ن الخليف ة ع دار الجزي ل >مق ، فجع
على الغني ثمانية وأربعين درھًما، وعلى الوسط أربعة وعشرين، 

ا ر درھًم ي عش ر اثن ى الفقي ى أن  .)7(وعل ب عل ي تغل الح بن وص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اع )   1( ى اإلرادات : وينظر. )2/130(اإلقن ى )1/231(منتھ ي النھ ة أول ة )4/434(، معون ، غاي

ي )3/121(، كشاف القناع )1/648(، دقائق أولي النھى )486، 1/485(المنتھى  ، مطالب أول
  ).2/566(النھى 

  ).35/350(مجموع الفتاوى )   2(
ادة ) 1/434(، النھاية )5/107(تھذيب اللغة . من بلغ الحلم وجرى عليه حكم الرجال: الحالم)   3( م

  ).حلم(
و داود )   4( اب)2/164(خرجه أب ارة، ب اب الخراج والفئ واإلم ة، والنسائي : ، كت في أخذ الجزي

اب)2/68(زكاة البقر، والترمذي : ، كتاب الزكاة، باب)5/26( اة، ب ا جاء في : ، أبواب الزك م
يبة في المصنف  ي ش اب الجھ)7/581(زكاة البقرة، وابن أب اب، كت الوا في وضع : اد، ب ا ق م

  .الجزية والقتال عليھا

و داود )   5( اس ) 2/165(خرجه أب ن عب د هللا ب ارة، {من حديث عب ئ واإلم اب الخراج والف ، كت

ال تؤخذ : ، كتاب الجزية، باب)9/187(باب في أخذ الجزية، والبيھقي في السنن الكبرى  من ق
  .منھم الجزية عربًا كانوا أو عجًما

  ).6/571(، شرح الزركشي )3/330(، الواضح )211، 13/210(مغني ال)   6(
ة، : ، كتاب الجھاد، باب)7/583(خرجه ابن أبي شيبة في المصنف )   7( الوا في وضع الجزي ا ق م

  .الزيادة على الدينار بالصلح: ، كتاب الجزية، باب)9/196(والبيھقي في السنن الكبرى 



  
  
 )312(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 .)1(ف عليھم الصدقةيضاع

 .)2(وھذا يدل على أنھا غير مقدرة وأنھا إلى رأي اإلمام
ة  -186 أن الجزي

 .)3(عوض، فال تتقدر كاألجرة
ال  - 187 أن الم

ربان رك ض ن المش أخوذ م ة : الم أخوذ ھدن ان الم ة، وإذا ك ة وجزي ھدن
 .)4(يرجع إلى اجتھاد اإلمام فكذلك المأخوذ جزية

  :كم الرواية الراجحةمن قال من علماء المذھب بح: خامًسا

اد  ى اجتھ جمھور علماء المذھب أن الجزية غير مقدرة ويرجع فيھا إل
  :اإلمام، ومنھم

دين  - 188 ور ال ن
 .المنجى التنوخي

 ال دير«: ق ي تق ع ف ى ... المرج ام عل اد اإلم ى اجتھ ة إل الجزي
  .)5(»المذھب

 سراج الدين الدجيلي. 
 د وينقص بقدر الجزية إلى اجتھاد اإلمام ويزي... المرجع في«: قال

  .)6(»الطاقة
 أبو الحسن ابن اللحام. 

  .)7(»وال تتداخل الجزية ولإلمام الزيادة فيھا«: قال
 عالء الدين المرداوي. 

ذا ... المرجع في الجزية«: قال إلى اجتھاد اإلمام من الزيادة والنقصان، ھ
  .)8(»المذھب

 تقي الدين ابن النجار. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ما جاء في ھدايا المشركين لإلمام: لجزية، باب، كتاب ا)9/216(خرجه البيھقي )   1(
  ).6/571(، شرح الزركشي )13/210(المغني )   2(
  ).3/330(، الواضح )10/426(، الشرح الكبير )13/211(المغني )   3(
  ).2/382(الروايتين )   4(
  ).2/603(الممتع )   5(
  ).162ص(الوجيز )   6(
  ).67، 66ص(تجريد العناية )   7(
  ).10/315(اإلنصاف )   8(



  
  
 )313(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

ادة والنقصان ... جزية إلى... ويُرجع في قدر«: قال ام في الزي دير اإلم تق
  .)1(»على قدر الطاقة بحسب ما يؤدي إليه اجتھاده على األصح

 مرعي بن يوسف الكرمي. 

  .)2(»جزية إلى تقدير إمام في زيادة ونقص... ويُرجع في«: قال
  :من خالف من علماء المذھب في حكم الرواية الراجحة: سادًسا

 :درة ومنھمجمع من علماء المذھب أن الجزية مق
م  -189 و القاس أب

 .الخرقي

ا عشر «: قال المأخوذ منھم الجزية على ثالث طبقات، فيؤخذ من أدونھم اثن
ة  رھم ثماني ن أيس ا، وم رون درھًم ة وعش طھم أربع ن أوس ا، وم درھًم

  .)3(»وأربعون درھًما
 القاضي أبو يعلى. 

  .)4(»وھي الصحيحة«: ذكر الرواية وأنھا مقدرة وقال
 بريأبو المواھب العك. 

  .)5(»الجزية مقدرة األقل واألكثر«: قال
 عون الدين ابن ھبيرة. 

ال ال«: ق ة فق دير الجزي ي تق وا ف ي .... اختلف ه ھ ر روايتي ي أظھ د ف أحم
  .)6(»مقدرة األقل واألكثر

  ٱٱٱ
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).4/434(معونة أولي النھى )   1(
  ).486، 1/485(غاية المنتھى )   2(
  ).133، 132ص(المختصر )   3(
  ).2/381(الروايتين )   4(
  ).5/786(رؤوس المسائل )   5(
  ).4/110(اإلفصاح )   6(



  
  
 )314(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  
   

  الرابعالفصل 
  األطعمة

  
 :وفيه تمھيد ومبحثان

ث  :األولالمبح
ث  انيالمبح :الث

  
  
  
  

  .حكم ما يأكل الجيف
  .الذكاة

  

 



  
  
 )315(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  تمھيد

  :ـ تعريف األطعمة 1
  .)1(جمع طعام وھو ما يؤكل ويُْشَرب :األطعمة

  :ـ األصل فيھا 2
  .)2(األطعمة الحل، فيحل كل طعام طاھر ال مضرة فيه األصل في

  ].157: األعراف[اآلية  ﴾...   ڌ  ڎ  ڎ﴿: ودل على ذلك قوله تعاى
  :وجه الداللة

  .)3(أن هللا تعالى أحل الطيبات من المآكل والمشارب

  :ـ ضابط ما يحرم من السباع وما يحرم من الطير 3

 د وا اب، كاألس ل ذي ن باع ك ُرم من الس ب، يَْح ر والكل ذئب والنم ل
  .)4(ويستثنى من ذلك الضبع

 ب ل ذي مخل ر ك ن الطي ُرم م اب )5(ويَْح قر، )6(كالعق ، والص
  .)8(، والبومة)7(والحدأة

  نھى رسول هللا «: قال {ودل على ذلك ما رواه عبد هللا بن عباس
  .)9(»عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير^ 

  .)9(»الطير

 وجه الداللة:  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).2/313(، منتھى اإلرادات )4/303(، اإلقناع )380ص(المطلع : ينظر)   1(
ر)   2( ع : ينظ د )27/195(المقن ذھب األحم روع )192ص(، الم دع )10/367(، الف ، المب

)9/193.(  
  ).3/585(، تيسير الكريم الرحمن )15/27(التفسير الكبير : ينظر)   3(
  ).3/1246(، التوضيح )6/7(، الممتع )2/189(، المحرر )27/199(المقنع : ينظر)   4(
  ).4/304(، اإلقناع )3/347(، غاية المنتھى )9/196(دع ، المب)2/189(المحرر : ينظر)   5(
  .طائر من أعظم الطيور وأشد الجوارح، قوي الحركة، خفيف الجناح، سريع الطيران: العقاب)   6(

  .الطيران
  ).127، 2/126(حياة الحيوان الكبرى 

  ).1/229(حياة الحيوان الكبرى . طائر جارح من الفواسق في طبعه خسة: الحدأة)   7(
داوةط)   8( ا الع ن طبعھ وة م رد والخل ب التف ل، تح ور اللي ن طي رى . ائر م وان الكب اة الحي حي

)1/160.(  
اب)3/1534(خرجه مسلم )   9( ذبائح، ب باع، : ، كتاب الصيد وال اب من الس تحريم أكل كل ذي ن

  .وكل ذي مخلب



  
  
 )316(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 1(كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير تحريم أكل(.  
  .)1(الطير

  ٱٱٱ
   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).4/552(، نيل األوطار )5/217(المفھم )   1(



  
  
 )317(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  المبحث األول
  حكم ما يأكل الجيف

 1(جمع جيفة، وھي الميتة، وأصلھا جيفة الميت إذا أنتن :الجيف(.  

  ا ر، والكالم فيھ ومحل البحث في المسألة ما يأكل الجيف من الطي
  .باآلتي

  :الروايات الواردة في المسألة: أوالً 
  :إلمام أحمد في المسألة روايتانورد عن ا

رخم)2(يَحُرم من الطير ما يأكل الجيف كالنسر: ىالرواية األول ، )3(، وال
  .)4(والعقعق

ر ن الطي ات م ر المحرم ي ذك ح ف ن مفل ال اب ص «: ق ف ن ل الجي ا يأك وم
  .)5(»عليه

  .أنه يكره من الطير ما يأكل الجيف :الرواية الثانية
ام أحم ن اإلم د هللا اب ال عب ي«: دق ال أب ل : ق ا يأك ر م ن الطي ره م يك

  .)6(»الجيف
  :الرواية الراجحة في المذھب: ثانيًا

  .الراجح في المذھب أن ما يأكل الجيف من الطير حرام
اوي ال الحج رم«: ق ر... يح ن الطي ب م ه مخل ا ل ل ... م ا يأك وم

  .)7(»الجيف
  :الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: ثالثًا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).1/150(، المعجم الوسيط )9/37(ب ، لسان العر)1/325(النھاية )   1(
ه: النسر)   2( ه ينسر الشيء ويبتلع ًرا؛ ألن ف، وسمي نس اد البصر، يأكل الجي . طائر معروف، ح

  ).349، 2/348(حياة الحيوان الكبرى 
رخم)   3( ا: ال ذرھا طُعًم ور وأق ن أألم الطي ذرة م ل الع ع يأك ائر أبق رى . ط وان الكب اة الحي حي

)1/368 ،369.(  
ام: العقعق  ) 4( ركھم بال طع ه يعق فراخه ويت ا؛ ألن راب، وسمي عقعقً اة . طائر على شكل الغ حي

  ).2/148(الحيوان الكبرى 
روع )   5( ة). 10/370(الف ي الرواي ر ف ب : وينظ ة المطل دع )671ص(غاي ، )9/196(، المب

  ).27/204(اإلنصاف 
د )   6( ام أحم ائل اإلم ة). 271ص(مس ي الرواي ر ف رو: وينظ ب )10/370(ع الف ة المطل ، غاي

  ).27/205(، اإلنصاف )9/196(، المبدع )671ص(
ي النھى )2/313(منتھى اإلرادات : وينظر). 4/304(اإلقناع )   7( ة أول ة )11/110(، معون ، غاي

  ).6/190(، كشاف القناع )3/408(، دقائق أولي النھى )3/347(المنتھى 



  
  
 )318(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

يخ ا ةأورد ش ي الجالل ألة روايت ي المس الم ف ريم  )1(إلس ا التح وھم
  .)2(والكراھة

  .)3(»ليس فيھا التحريم ~عامة أجوبة اإلمام أحمد «: وقال
  :أدلة الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: رابًعا

يُستََدل للرواية الراجحة بأنه إذا كان ما يأكل الجيف من دواب السباع 
ذه  .)4(رموه فمن الطير أولىفيه نزاع أو لم يح م ھ ال بحك ولم أقف على من ق

  .الرواية من علماء المذھب
  :من خالف من علماء المذھب في حكم الرواية الراجحة: خامًسا

رام،  ر ح ن الطي ف م ل الجي ا يأك ى أن م ذھب عل اء الم ور علم جمھ
  :ومنھم

ي  - 190 القاض
 .أبو يعلى

 ك ما ال مخلب وكذل.... من الطيرمخلب وحرام أكل كل ذي «: قال
  .)5(»له إال أنه يأكل الجيف

 أبو المواھب الحسين العكبري. 
 ا ال مخلب .... حرام أكل كل ذي مخلب من الطير«: قال ذلك م وك

  .)6(»له إال أنه يأكل الجيف
 عون الدين ابن ھبيرة. 

وكل ما ... كل ذي مخلب من الطير إذا كان قويًا يعدو به على غيره«: قال
  .)7(»حرام... ير إال أنه يأكل الجيف كالنسر والرخمال مخلب له من الط

 موفق الدين ابن قدامة. 

  .)8(»ما يأكل الجيف كالنسور والرخم... يحرم«: قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
روع )27/230(المقنع . ةھي التي أكثر علفھا النجاس: الجاللة)   1( ة المنتھى )10/377(، الف ، غاي

)3/348.(  
ر)   2( اد : ينظ توعب )387ص(اإلرش غرى )507ص(، المس ة الص روع )1/259(، الرعاي ، الف

)10/377.(  
  ).464ص(، االختيارات )10/370(، الفروع )5/133(المستدرك )   3(
  ).27/205(، اإلنصاف )10/370(، الفروع )5/133(المستدرك )   4(
  ).342ص(الجامع الصغير )   5(
  ).5/838(رؤوس المسائل )   6(
  ).4/152(اإلفصاح )   7(
  ).13/323(المغني )   8(



  
  
 )319(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 محيي الدين يوسف ابن الجوزي 

ه كاألسد«: قال اب يغرس ب ه ن ذئب... يحرم ما ل ا ياكل الجيف ... وال وم
  .)1(»كالنسر والرخم

 تقي الدين الجراعي. 

  .)2(»رم ما يأكل الجيف نًصايح«: قال
 عالء الدين المرداوي. 

ال ف«: ق ل الجي ا يأك ص ... م ذھب، ن ن الم حيح م و الص رم، وھ يح
  .)3(»عليه

  ٱٱٱ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).192ص(المذھب األحمد )   1(
  ).671ص(غاية المطلب )   2(
  ).27/204ص(اإلنصاف )   3(



  
  
 )320(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  
  
  

  الثانيالمبحث 
  الذكاة
  

  :وفيه تمھيد ومطلبان
:المطلب األول
:المطلب الثاني

  

  .ذبائح بني تغلب
  .التسمية على الذبيحة

  

  

 



  
  
 )321(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  تمھيد

  :ة لغة وشرًعاـ تعريف الذكا 1

 1(من التذكية وھي الذبح :الذكاة لغة(.  

 وان يعيش  :وشرًعا ھي ذبح أو نحر مقدور عليه مباح أكله من حي
  .)2(في البر بقطع حلقوم ومرئ

    :ـ دليلھا 2
 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ﴿: دل على مشروعية التذكية قوله تعالى

اآلية  ﴾...   ٿ  ٿ    ٿ  ٿٺ  ٺ     )6(ٺ   )5(ٺ   )4(ڀ  )3(ڀ   ڀ  ڀ
   ].3: المائدة[

  :وجه الداللة
  .)7(دلت اآلية على استثناء المذكى مما تقدم في اآلية وھو يحل أكله

  :ـ شروطھا 3

 يشترط للذكاة شروط أربعة، وھي على سبيل اإلجمال:  

 أھلية الذابح بأن يكون مسلًما عاقالً  :األول.  

 سواء كان من حديد أو حجر أو اآللة وھو أن يذبح بمحدَّد،  :الثاني
  .غيرھما

 أن يقطع الحلقوم والمرئ :الثالث.  

 8(أن يذكر اسم هللا تعالى عند الذبح :الرابع(.  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).38/51(، تاج العروس )14/288(لسان العرب )   1(
يح )   2( اع )3/1253(التوض ى اإلرادات )4/315(، اإلقن ى )2/316(، منتھ ة المنتھ ، غاي

)3/353.(  
  .ھي التي خنقت حتى ماتت: المنخنقة)   3(

  ).117ص(، تحفة األريب )1/136(، تذكرة األريب )160ص(المفردات 
  ).529ص(، المفردات )2/145(معاني القرآن وإعرابه . ھي المقتولة بالضرب: الموقوذة)   4(
  ).1/136(تذكرة األريب . ھي الواقعة من مكان عال: مترديةال)   5(
  ).496ص(، المفرادات )2/145(معاني القرآن وإعرابه . ھي التي تنطح فتموت: النطيحة)   6(
  ).2/13(، تفسير القرآن العظيم )6/50(الجامع ألحكام القرآن : ينظر)   7(
  ).3/353(، غاية المنتھى )4/315(ع ، اإلقنا)6/33(، الممتع )27/287(المقنع : ينظر)   8(



  
  
 )322(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  



  
  
 )323(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  المطلب األول
  ذبائح بني تغلب

  ن أَْفصي ب ب ن ِھْن ن واسط اب بنو تغلب نسبة إلى تغلب بن وائل ب
ن  د ب ن مع زار ب ن ن ة ب ن ربيع د ب ن أس ة اب ن جديل ّي ب ن ُدعم ب

  .)1(عدنان
 والكالم في حكم ذبائحھم بالتفصيل اآلتي:  
  :الروايات الواردة في المسألة: أوالً 

  :ورد عن اإلمام أحمد في المسألة روايتان
  .إباحة ذبائح بني تغلب: ىالرواية األول

ي ال القاض ل«: ق ارث... نق ن الح راھيم ب رم )2(إب ة : واألث إباح
  .)3(»ذبائحھم

  .بني تغلب ال تباح أن ذبائح :الرواية الثانية
ان... تغلب... وفي نصارى بني«: قال السامري ال : األخرى... روايت

  .)4(»تباح
  :الرواية الراجحة في المذھب: ثانيًا

  .الراجح في المذھب إباحة ذبائح بني تغلب
ذكاةقال ابن النجار  اقالً : أحدھا«: في شروط ال ٍل ع و ... كون فاع ول
  .)5(»رى بني تغلبأو من نصا... مكرھًا أو مميًزا

  :الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: ثالثًا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر)   1( ي : ينظ ب للكلب رة النس زم )564ص(جمھ ن ح رب الب اب الع رة أنس ، )303ص(، جمھ

  ).1/469(األنساب 
ار )   2( ھو إبراھيم بن الحارث بن مصعب بن الوليد بن عبادة بن الصامت، من رواة المسائل وكب

  .وكبار أصحاب اإلمام أحمد، لم أقف له على تاريخ وفاة
  ).1/221(، المقصد األرشد )1/238(، طبقات الحنابلة )6/55(تاريخ بغداد 

، )2/498(، المستوعب )340ص(الجامع الصغير : وينظر في الرواية). 2/387(الروايتين )   3(
افي )2/498( ي )1/478(، الك رر )13/228(، المغن ح )2/184(، المح ، )3/335(، الواض

  ).27/289(، اإلنصاف )163ص(، تجريد العناية )1/87(أحكام أھل الذمة 
ي )4/145(اإلفصاح : وينظر في الرواية). 2/498(المستوعب )   4( ، الواضح )13/228(، المغن

ة )3/335(الواضح  ة الصغرى )6/583(، شرح الزركشي )1/87(، أحكام أھل الذم ، الرعاي
  ).27/289(، اإلنصاف )9/215(، المبدع )1/298(

ي النھى م: وينظر). 2/317(منتھى اإلرادات )   5( اع )11/137(عونة أول ة )4/316(، اإلقن ، غاي
  ).6/205(، كشاف القناع )3/418(دقائق أولي النھى ، )3/353(المنتھى 



  
  
 )324(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

ر  ه أكث ه عن ذي نقل آخر القولين عن اإلمام أحمد عند شيخ اإلسالم وال
  .أصحابه أن ذبائح بني تغلب ال بأس بھا

ول«: قال د .... من العلماء من رجح قول عمر وابن عباس وھو ق أحم
ححھا  ه وص روايتين عن دى ال ي إح ر ف ي آخ ل ھ حابه ب ن أص ة م طائف

  .)1(»قوليه
ن الحارث«: وقال راھيم ب ال إب ر أصحابه، وق د أكث ه عن أحم ذي نقل : وھو ال

  .)2(»ال يرى بذبائحھم بأًسا... كان آخر قول أحمد
  :أدلة الرواية الراجحة : رابًعا

  :يُستََدل للرواية الراجحة باآلتي
قول هللا  - 191

 ].5: المائدة[اآلية  ﴾...   ۉ   ېۆ  ۈ  ۈ  ٷۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ﴿: تعالى
  :وجه الداللة

ي )3(أن اآلية بعمومھا دلت على حل طعام أھل الكتاب ، ومنھم نصارى بن
 .تغلب

ر أن  -192 ا أُث م

ال {عبد هللا بن عباس  أس : ُسئل عن ذبائح نصارى العرب فق ال ب
 .)4(بھا

ارى  -193 أن نص
ائ ال فتحل ذب ذل الم نھم بب ى دي رون عل اب يق ي بني تغلب أھل كت حھم كبن

 .)5(إسرائيل
  :من قال من علماء المذھب بحكم الرواية الراجحة: خامًسا

  :جمھور علماء المذھب على إباحة ذبائح بني تغلب، ومنھم
ريف  - 194 الش

 .محمد بن أبي موسى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).35/220(مجموع الفتاوى )   1(
  .المصدر السابق الجزء والصفحة)   2(
  ).584، 6/583(، شرح الزركشي )3/336(، الواضح )13/229(المغني )   3(
ب، : ، كتاب الجزية، باب)9/217(كبرى للبيھقي السنن ال)   4( ي تغل ائح نصارى بن ا جاء في ذب م

  .نصارى العرب: ، كتاب الجزية، باب)13/402(معرفة السنن واآلثار 
  ).3/336(، الواضح )13/229(، المغني )2/387(الروايتين )   5(



  
  
 )325(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 1(»وتؤكل ذبيحة نصارى العرب«: قال(.  
 موفق الدين بن قدامة. 
 2(»تحل ذبائحھم ونساؤھم وھذا الصحيح عن أحمد«: قال(.  
 شمس الدين ابن القيم. 

  .)3(»تحل مناكحتھم وذبائحھم، وھذا ھو الصحيح عن أحمد«: قال
 شمس الدين ابن مفلح. 

  .)4(»وتحل مناكحة وذبيحة نصارى بني تغلب على األصح«: قال
 أبو بكر الجراعي. 

ال ل مناك«: ق ح وتح ى األص ائحھم عل ب وذب ي تغل ارى بن ة نص ح
  .)5(»فيھما
 عالء الدين المرداوي. 

  .)6(»ذبيحة بني تغلب الصحيح من المذھب إباحتھا«: قال
 أحمد بن محمد الشويكي. 

ذكاة روط ال ي ش ال ف اقالً «: ق ذابح ع ون ال ا... ك لًما أو كتابيً أو ... مس
  .)7(»تغلبيًا
  :من خالف من علماء المذھب في حكم الرواية الراجحة: سادًسا

 نھمجمع من علماء المذھب أن ذبائح بني تغلب ال تحل، وم:  
دين  -195 ون ال ع

 .ابن ھبيرة

ال ن«: ق رب م ارى الع ائح نص ي ذب وا ف ب.... اختلف د ... تغل ن أحم وع
  .)8(»أنه ال يجوز: أظھرھما... روايتان

 أبو المواھب الحسين العكبري. 
  .)9(»تغلب... ال تؤكل ذبائح نصارى أھل العرب من«: قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).379ص(اإلرشاد )   1(
  ).13/228(المغني )   2(
  ).1/87(ة أحكام أھل الذم)   3(
  ).8/253(الفروع )   4(
  ).474ص(غاية المطلب )   5(
  ).27/289(اإلنصاف )   6(
  ).3/1254(التوضيح )   7(
  ).145، 4/144(اإلفصاح )   8(
  ).5/828(رؤوس المسائل الخالفية )   9(



  
  
 )326(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 شمس الدين الزركشي. 
ال ائحھم«: ق ل ذب دى ا... وال تؤك ي إح روايتينف رى ... ل ة األخ والرواي

  .)1(»، الرواية األولى ھي المشھورة عند األصحاب...تؤكل ذبائحھم
 برھان الدين بن مفلح. 

  .)2(»ال تباح ذبيحة نصارى بني تغلب في األظھر: وعنه«: قال
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).6/583(شرح الزركشي )   1(
  ).9/215(المبدع )   2(



  
  
 )327(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  المطلب الثاني
  التسمية على الذبيحة

 الكالم في المسألة باآلتي:  
  :المسألةالروايات الواردة في : أوالً 

  :ورد عن اإلمام أحمد في المسألة أربع روايات
  .أن التسمية تجب مع الذكر وتسقط بالنسيان: ىالرواية األول

يًا أو «: قال عبد هللا ابن اإلمام أحمد م يسم ناس ح ول سألت أبي عمن ذب
  .)1(»أما ناسيًا فال بأس إن شاء هللا، وأما عامًدا فال يعجبني: عامًدا؟ قال

ة ا ةالرواي ي  :لثاني د وال ف ي العم قط ف ا وال تس مية تجب مطلقً أن التس
  .السھو

  .)2(»أنھا تجب في العمد والسھو... وعن أحمد رواية«: قال الشارح
  .أن التسمية سنة :الرواية الثالثة

  .)3(»سنة:... وعنه«: قال المجد
  .أنھا شرط للمسلم دون الكتابي :الرواية الرابعة

  .)4(»سلم باشتراطھايختص م: وعنه«: قال المجد
  :الرواية الراجحة في المذھب: ثانيًا

  .الراجح في المذھب أن التسمية تجب مع الذكر وتسقط بالنسيان
  .)5(»لم تبح وسھًوا تباح... فإن تركھا عمًدا«: قال المرداوي

  :الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: ثالثًا

د شيخ ة  أشھر الروايات عن اإلمام أحمد عن اإلسالم أن التسمية واجب
  .مع الذكر وتسقط بالنسيان

ة: وقيل«: قال ي حنيف ول أب ع السھو كق د وتسقط م ، )1(واجبة مع العم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ه ع)   1( ة ابن د رواي ام أحم ائل اإلم د هللا مس ة). 263ص(ب ي الرواي روايتين : وينظر ف ، )3/10(ال

  ).6/605(، شرح الزركشي )6/45(، الممتع )3/362(، الواضح )13/290(المغني 
، )1/265(، الرعاية الصغرى )6/46(الممتع : وينظر في الرواية). 27/324(الشرح الكبير )   2(

  ).9/224(المبدع 
ةوينظر في ال). 2/195(المحرر )   3( ع : رواي روع )6/45(الممت ة المطلب )10/399(، الف ، غاي

  ).27/324(، اإلنصاف )676ص(
، غاية المطلب )10/399(، الفروع )1/265(الرعاية : وينظر في الرواية). 2/196(المحرر )   4(

)676.(  
ي النھى)2/318(، منتھى اإلرادات )4/319(اإلقناع : وينظر). 458ص(التنقيح )   5( ائق أول  ، دق

  ).6/209(، كشاف القناع )3/421(



  
  
 )328(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .)3(»، وأحمد في المشھور عنه)2(ومالك
  :أدلة الرواية الراجحة  في المذھب عند شيخ اإلسالم: رابًعا

  :يُستََدل للرواية الراجحة من وجھين

 الىالت :الوجه األول ه تع ك قول ى ذل ذكر دل عل ع ال ة م : سمية واجب
  ].121: األنعام[﴾ اآلية ...   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ    ڌ    ڎ  ڎ﴿

 وجه الداللة:  

 4(النھي عن أكل ما لم يذكر اسم هللا عليه، والنھي يفيد التحريم(. 

 التسمية تسقط بالنسيان، دل عليه اآلتي :الوجه الثاني: 
ول هللا  -196 ق

الى ة  ﴾...   ��  �  �    � ې  ې  ې ﴿: تع رة[اآلي ال]286: البق : ، ق
 .)5(»قد فعلت«

  :وجه الداللة

 .، ومنه التسمية)6(أن هللا رفع المؤاخذة في الخطأ والنسيان
الى -197 ه تع : قول
 ].121: األنعام[ ﴾   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ    ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ﴿

  :وجه الداللة

هأن اآلية محمولة على ترك التسمية عمًدا بدلي والناسي  ﴾   ڈ  ڈژ ﴿: ل قول
  .)7(ليس بفاسق

  اس ي  >ما رواه عبد هللا بن عب ال^ أن النب إن هللا وضع عن أمتي «: ق
 .)8(»الخطأ والنسيان وما استكرھوا عليه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 
  ).3/224(، اللباب )5/482(االختيار : ينظر)   1(
  ).2/867(، بداية المجتھد )1/268(التلقين : ينظر)   2(
  ).35/239(مجموع الفتاوى )   3(
  ).2/224(، أحكام القرآن البن العربي )6، 3/5(أحكام القرآن للجصاص )   4(
  .بيان أنه سبحانه ال يكلف إال ما يطاقه: اب اإليمان، باب، كت)1/116(خرجه مسلم )   5(
  ).1/206(تيسير الكريم الرحمن )   6(
  ).27/324(، الشرح الكبير )2/155(العدة )   7(
ه )   8( ن ماج ه اب اب)1/659(خرج الق، ب اب الط ه، : ، كت ظ ل ي، واللف ره والناس الق المك ط

ال)2/216(تدرك ، النذور، والحاكم في المس)4/171(والدارقطني  ى شرط : ، وق صحيح عل
= 



  
  
 )329(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  :وجه الداللة

  .، ومنھما التسمية)1(أن الخطأ والنسيان معفو عنه

  اس ن عب د هللا ب ذبح فين >ما أُثر أن عب ئل عن الرجل ي سى أن يسمي ُس
 .)2(»ال بأس سموه عليه وكلوه«: قال

  :وجه الداللة

 .أن نسيان التسمية على الذبيحة ال بأس به
  :من قال من علماء المذھب بحكم الرواية الراجحة: خامًسا

يان،  ذكر وتسقط بالنس ع ال جمھور علماء المذھب أن التسمية تجب م
  :ومنھم

م  - 198 و القاس أب
 .الخرقي

 ا وإن ترك التسمي«: قال م تؤكل وإن تركھ ًدا ل ى الذبيحة عام ة عل
  .)3(»ساھيًا أكلت

 الشريف محمد ابن أبي موسى. 

 يًا أُكلت«: قال ى الذبيحة ناس لم التسمية عل رك مس إن ... ومتى ت ف
  .)4(»تركھا عامًدا لم تؤكل في الصحيح من قوله

 القاضي أبو يعلى. 

ال ل، وإن نسي «: ق ًدا ال تؤك ة عام ى الذبيح م عل م يس لإذا ل و ... تؤك وھ
  .)5(»أصح

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

رى  نن الكب ي الس ي ف يخين، والبيھق اب)7/356(الش اب: ، كت ع والطالق، ب ي : الخل اء ف ا ج م
، والحافظ ابن حجر في التلخيص )2/64(طالق المكره، وتتبع طرقه الزيلعي في نصب الراية 

  ).1/123(ل ، وفي إرواء الغلي)1/659(، وصححه األلباني في صحيح الجامع )1/281(
  ).352ص(جامع العلوم والحكم )   1(
اب)480، 4/479(خرجه عبد الرزاق في المصنف )   2( ذبح، : ، كتاب المناسك، ب د ال التسمية عن

من ترك التسمية وھو ممن : ، كتاب الصيد والذبائح، باب)9/240(والبيھقي في السنن الكبرى 
  .تحل ذبيحته

  ).134ص(مختصر الخرقي )   3(
  ).377ص(اإلرشاد )   4(
  ).3/10(الروايتين )   5(



  
  
 )330(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 أبو الوفاء ابن عقيل. 

ًدا ... وتجب التسمية على الذبيحة«: قال ا عم يھا أبيحت وإن تركھ إن نس ف
  .)1(»كانت ميتة

 موفق الدين ابن قدامة. 

ال ذكر «: ق ع ال رط م ا ش د أنھ ذھب أحم ن م ھور م ة فالمش ا الذبيح وأم
  .)2(»وتسقط بالسھو

 نور الدين البصري. 

ا ة وق ذكر «: لأورد الرواي ع ال رط م ا ش د أنھ ذھب أحم ن م ھور م المش
  .)3(»وتسقط بالسھو

 زين الدين المنجى التنوخي. 

ال اھيًا «: ق ا س بح، وإذا تركھ م ت ًدا ل ه عم ى ذبيحت مية عل رك التس ن ت م
  .)4(»أبيحت على المذھب

 سراج الدين الدجيلي. 

  .)5(»إن ترك التسمية سھًوا أبيحت وعمًدا تحرم«: قال
  :لف من علماء المذھب في حكم الرواية الراجحةمن خا: سادًسا

 خالف في حكم الرواية الراجحة بعض من علماء المذھب، ومنھم:  
د  -199 أبو بكر عب

 ).غالم الخالل(العزيز 

رداوي ال الم و «: ق اره أب نة، اخت ا س ي أنھ الين، يعن ي الح اح ف ه تب وعن
  .)6(»بكر
 أبو الخطاب محفوظ الكلوذاني. 

رداوي ال الم ه«: ق ا ال: وعن اح فيھم ي ... تب اب ف و الخط اره أب اخت
  .)7(»خالفه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).333ص(التذكرة )   1(
  ).13/290(المغني )   2(
  ).3/362(الواضح )   3(
  ).6/45(الممتع )   4(
  ).500ص(الوجيز )   5(
  ).27/324(اإلنصاف )   6(
  ).325، 27/324(اإلنصاف )   7(



  
  
 )331(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  ٱٱٱ
  

  



  
  
 )332(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  
 

 

  الخامسالفصل 
  األيمان والنذور والقضاء

  
 :وفيه ثالثة مباحث

ث  :األولالمبح
ث  انيالمبح :الث

ث ث الثال :المبح
  
  
  
  

  .األيمان
  .النذور
  .القضاء

  

 



  
  
 )333(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  
  

  األولالمبحث 
  األيمان
  

  :وفيه تمھيد وأربعة مطالب
:المطلب األول
:المطلب الثاني

  
ب المطل
ث :الثال

  
ب المطل
ع :الراب

  

  .الكفارة في اليمين الغموس
ين يء فتب ى ش ف عل ن حل م

  .خالفه
من قال ھو يھودي أو نصراني

  .كافر إن فعل كذاأو 
  .من كرر أيماًنا قبل التكفير

  

  

 

 



  
  
 )334(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  تمھيد

  :ـ تعريف األيمان لغة وشرًعا 1

 انوا إذا  :األيمان لغة م ك ذلك ألنھ جمع يمين وھي القسم، وسميت ب
  .)1(تحالفوا ضرب كل واحد منھم يمينه على يمين صاحبه

 2(توكيد الحكم بذكر ُمَعظٍم على وجه مخصوص :وشرًعا(.  
  :ـ دليلھا 2

 دل على مشروعية األيمان ما يأتي:  
 الى ه تع ة  ﴾...  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ﴿: قول : النحل[اآلي

91[   
  :وجه الداللة

  .)3(دلت اآلية على وجوب الوفاء بالعھد والمحافظة على األيمان المؤكدة
 ال^ أن النبي  )4(ما رواه أبو موسى األشعري إني وهللا ـ إن شاء هللا ـ ال «: ق

ًرا منھا إال كفَّرت عن يميني وآتيت الذي  أحلف على يمين فأرى غيرھا خي
 .)5(»ھو خير

  :وجه الداللة

  .)6(دل الحديث على اليمين واالستثناء فيھا والكفارة
 7(إجماع األمة على مشروعية اليمين(. 

  :ـ أقسام اليمين 3

 تنقسم اليمين إلى خمسة أقسام:  

 نًا معصوًما من ھلكةواجب مثل أن يُنجي به إنسا :األول.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).يمن(مادة ) 13/462(، لسان العرب )6/221(الصحاح )   1(
  ).4/335(، اإلقناع )3/1269(، التوضيح )9/251(المبدع )   2(
  ).4/898(، تيسير الكريم الرحمن )2/643(تفسير القرآن العظيم : ينظر)   3(
ار بن حرب بن عامر األشعري، صاحب رسول هللا )   4( ، ^ھو عبد هللا بن قيس بن سليم بن َحضَّ

  .ة اثنتين وأربعينعلى البصرة، توفي سن >، استعمله عمر بن الخطاب ^
  ).3/367(، أسد الغابة )4/1762(، االستيعاب )4/339(التاريخ الكبير 

  .االستثناء في األيمان: ، كتاب كفارات األيمان، باب)6/470(خرجه البخاري )   5(
  ).11/610(، فتح الباري )9/250(اإلعالم بفوائد عمدة األحكام )   6(
  ).1/366(، اإلقناع في مسائل اإلجماع )114ص(اإلجماع البن المنذر : ينظر)   7(



  
  
 )335(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 اني ين  :الث الح ب ن إص لحة م ه مص ق ب ل أن يتعل دوب مث من
  .متخاصمين

 مباح كالحلف على فعل مباح أو تركه :الثالث.  

 ه  :الرابع دوب، ومن رك من روه أو ت ى فعل مك مكروه كالحلف عل
  .الحلف في البيع والشراء

 امس ى  :الخ ف عل ه الحل ًدا، ومن ا متعم ف كاذبً و الحل رم وھ مح
  .)1(صية أو ترك واجبمع

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).3/370(، غاية المنتھى )4/335(، اإلقناع )9/253(، المبدع )13/440(المغني : ينظر)   1(



  
  
 )336(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  المطلب األول
  الكفارة في اليمين الغموس

 ياء ة أش ين ثالث ر ب ين التخيي ام عشرة : الواجب في كفارة اليم إطع
ك صام  يئًا من ذل مساكين أو كسوتھم أو عتق رقبة، فإن لم يجد ش

  .)1(ثالثة أيام

 الى ه تع ه قول   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷۋ   ۋ  ۅ ﴿: ودل علي
   �  �  �  �  ��  �  �            �  �ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  

  ].89: المائدة[﴾ اآلية ...  ��  �  �         �  �  ��  �

 ه، وسميت  :واليمين الغموس ا بكذب ا عالًم ھي التي يحلف بھا كاذبً
  .)2(غموًسا ألنھا تغمس صاحبھا في اإلثم ثم في النار

 لكفارة أم ال؟ھل اليمين الغموس تجب فيھا ا  

 الكالم في المسألة باآلتي:  
  :الروايات الواردة في المسألة: أوالً 

  :ورد عن اإلمام أحمد في المسألة روايتان
ا، وھي أعظم من أن : ىالرواية األول ارة فيھ أن اليمين الغموس ال كف

  .تكفر
د : قلت«: قال إسحاق بن منصور ى أمر يتعم ا عل الرجل يحلف كاذبً

  .)3(»ھذا يتبوأ مقعده: الكفارة؟ قال: قلت! أتى عظيًماھذا : ذلك؟ قال
ال القاضي ب«: وق و طال ن منصور، وأب رب، واب ل ح ارة : نق ال كف

  .)4(»فيھا، وھو أعظم من أن يكون فيه كفارة
  .أن اليمين الغموس تجب فيھا الكفارة :الرواية الثانية
  .)5(»وروي عن أحمد أن فيھا الكفارة«: قال الموفق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).4/346(، اإلقناع )10/454(، الفروع )2/198(، المحرر )4/385(الكافي : ينظر)   1(
  ).3/371(، غاية المنتھى )9/265(، المبدع )196ص(، المذھب األحمد )27/469(المقنع )   2(
  ).2474، 5/2473(مسائل اإلمام أحمد )   3(
روايتين )   4( ة). 3/44(ال ي الرواي ر ف ة : وينظ افي )2/117(الھداي ي )4/374(، الك ، المغن

رر )13/448( روع )2/198(، المح ي )10/444(، الف رح الزركش دع )7/69(، ش ، المب
  ).27/470(، اإلنصاف )9/265(

ي ال)   5( ة). 13/448(مغن ي الرواي ر ف افي : وينظ ر )4/374(الك رح الكبي ، )27/470(، الش
= 



  
  
 )337(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  :لرواية الراجحة في المذھبا: ثانيًا

ل ھي أعظم  ا، ب ارة فيھ ين الغموس ال كف الراجح في المذھب أن اليم
  .من أن تكفر

اوي ال الحج ان«: ق دة، وھي نوع ى الماضي ليست منعق ين عل : اليم
ار، وال  غموس وھي التي يحلف بھا كاذبًا عالًما تغمسه في اإلثم ثم في الن

  .)1(»كفارة فيھا
  :لراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالمالرواية ا: ثالثًا

المشھور من الروايتين عن أحمد عند شيخ اإلسالم أن اليمين الغموس 
  .ال كفارة فيھا، بل ھي أعظم من أن تكفر
ھذه أعظم من أن : األكثرون قالوا«: قال شيخ اإلسالم ـ مبينًا الرواية ـ

ك)2(رتكفَّ ول مال ذا ق ة)3(، ھ ي حنيف ي ال)4(، وأب د ف الوا، وأحم ه، ق ھور عن : مش
  .)5(»والكبائر ال كفارة فيھا

  :أدلة الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: رابًعا

  :يُستََدل للرواية الراجحة باآلتي
ول هللا   - 200 ق

الى ة ...  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ﴿: تع ﴾ اآلي
 .]89: المائدة[

  :وجه الداللة
دة فال أن الكفارة تجب  ين الغموس ليست منعق دة، واليم ين المنعق في اليم
 .)6(تجب فيھا الكفارة

ا رواه  -201 م

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ع )3/431(الواضح  روع )6/92(، الممت ي )10/444(، الف رح الزركش دع )7/72(، ش ، المب
  ).27/470(، اإلنصاف )9/265(

اع )   1( ر). 4/340(اإلقن ى : وينظ ي النھ ة أول ى )11/199(معون ي النھ ائق أول  ،)3/443(، دق
  ).6/368(، مطالب أولي النھى )6/235(كشاف القناع 

  ).7/245(، حلية العلماء )7/116(اإلشراف : ينظر)   2(
  ).2/7(، الفواكه الدواني )383، 1/382(التفريع : ينظر)   3(
  ).4/3(، اللباب )2/72(الھداية : ينظر)   4(
  ).33/128(مجموع الفتاوى )   5(
  ).7/72(، شرح الزركشي )13/448(ني ، المغ)3/44(الروايتين )   6(



  
  
 )338(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

ن عمرو ي  { )1(عبد هللا ب ال^ أن النب ائر«: ق ا : الكب اإلشراك ب
 .)2(»وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس

  :وجه الداللة

 .)3(أن اليمين الغموس من الكبائر، والكبائر ال كفارة فيھا
و  -202 ا رواه أب م

ل : خمس ليس لھن كفارة«: قال^ أن النبي  >ھريرة  ، وقت ا الشرك ب
النفس بغير حق، أو نھب مؤمن، أو الفرار يوم الزحف، أو يمين صابرة 

 .)4(»يقتطع بھا ماالً بغير حق

  :وجه الداللة

  .أن اليمين الغموس ال كفارة فيھا

  ا «: أنه قال >ما روي عن عبد هللا بن مسعود ذي ال كن ذنب ال د من ال نع
 .)5(»كفارة له اليمين الغموس

  :وجه الداللة

  .أن اليمين الغموس ال كفارة فيھا
  ارة أن اليمين الغموس غير منعقدة؛ ألنھا ال توجب بًرا، فال تجب فيھا الكف

 .)6(»أشبھت لغو اليمين
  ذي اح ال د كالنك ث، فال تنعق أن اليمين الغموس قارنھا ما ينافيھا وھو الحن

 .)7(ارنه الرضاعق
 8(أن الكفارة ال ترفع إثم اليمين الغموس فال تسوغ فيھا(. 

  :من قال من علماء المذھب بحكم الرواية الراجحة: خامًسا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اب )   1( اظ الصحابة وكتَّ ن حفَّ م القرشي، م ن ھاش ل ب ن وائ ن العاص ب رو ب ن عم د هللا ب و عب ھ

  .الحديث، توفي سنة ثالث وستين
  ).3/349(، أسد الغابة )3/956(، االستيعاب )4/325(التاريخ الكبير 

  .اليمين الغموس: ور، باب، كتاب األيمان والنذ)6/457(خرجه البخاري )   2(
  ).11/565(، فتح الباري )33/128(مجموع الفتاوى )   3(
  ).2/362(أخرجه أحمد في المسند )   4(
  .ما جاء في اليمين الغموس: ، كتاب األيمان، باب)10/38(أخرجه البيھقي في السنن الكبرى )   5(

  .الغموس
  ).7/72(، شرح الزركشي )3/431(ح ، الواض)27/471(، الشرح الكبير )449، 13/448(المغني )   6(

)7/72.(  
  ).3/431(، الواضح )27/471(، الشرح الكبير )13/449(المغني )   7(
  .المصادر السابقة، الجزء والصفحة)   8(



  
  
 )339(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

ا، وھي أعظم  ارة فيھ جمھور علماء المذھب أن اليمين الغموس ال كف
  :من أن تكفَّر، ومنھم

و  - 203 أب
 .المواھب الحسين العكبري

 1(»ن الغموسال كفارة في اليمي«: قال(.  
 أبو الوفاء ابن عقيل. 

 2(»ال كفارة فيھا على الصحيح من المذھب«: ذكر المسألة وقال(.  
  .)2(»المذھب

 موفق الدين ابن قدامة. 

  .)3(»ھذا ظاھر المذھب«: أورد المسألة وقال
 نور الدين البصري. 

  .)4(»ھذا ظاھر المذھب«: قال أيًضا
 زين الدين المنجى التنوخي. 

  .)5(»كفارة فيھا على المذھب اليمين الغموس ال«: قال
 سراج الدين الدجيلي. 

ال ا «: ق ي الغموس ومثلھ ا فھ ا عالًم ر ماض كاذبً ى أم ا عل ف ب إن حل
  .)6(»فال كفارة في الجميع... كذا لغو اليمين... الحلف على مستحيل

 برھان الدين ابن مفلح. 

  .)7(»ظاھر المذھب أن يمين الغموس ال كفارة فيھا«: قال

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).6/873(رؤوس المسائل )   1(
  ).343ص(التذكرة )   2(
  ).13/448(المغني )   3(
  ).3/431(الواضح )   4(
  ).6/92(الممتع )   5(
  ).511ص(جيز الو)   6(
  ).9/265(المبدع )   7(



  
  
 )340(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  ب الثانيالمطل
  من حلف على شيء فتبين له خالفه

 الكالم في المسألة باآلتي:  
  :الروايات الواردة في المسألة: أوالً 

  :ورد عن اإلمام أحمد في المسألة روايتان
و ال : ىالرواية األول و لغ ه فھ ه خالف ين ل ى شيء فتب أن من حلف عل

  .كفارة فيه
ا ال«: قال القاضي ى اليمين التي ال يؤاخذ هللا بھ و، وال يكون إال عل لغ

ًدا  ه معتق م يفعل ه أو ل ه فعل ى شيء أن الماضي، وھو أن يحلف الرجل عل
ه  الصدق فيما يحلف عليه ويكون األمر بخالفه فھو لغو اليمين وال إثم علي

  .)1(»في ذلك وال كفارة
ارة  :الرواية الثانية ه الكف ه ففي ه خالف ين ل ى شيء فتب أن من حلف عل

  .وليس من لغو اليمين
ة ن قدام ال اب و «: ق ن لغ يس م ارة ول ه الكف د أن في ن أحم روي ع

  .)2(»اليمين
  :الرواية الراجحة في المذھب: ثانيًا

و من  ه فھ ه خالف ين ل ى شيء فتب الراجح في المذھب أن من حلف عل
  .لغو اليمين وال كفارة فيه

اوي ال الحج د «: ق ر قص ن غي انه م ى لس بقھا عل و س ين ھ و اليم لغ
ه ى وهللال وهللا: كقول دق ... ، وبل ن ص اض يظ ن م ى زم دھا عل وإن عق

  .)3(»نفسه فبان خالفه حنث في طالق وعتق فقط
  :الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: ثالثًا

من حلف على شيء فتبين له خالفه فظاھر المذھب عند شيخ اإلسالم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ري )3/45(الروايتين : وينظر). 350ص(الجامع الصغير )   1( ، )6/882(، رؤوس المسائل للعكب

ي  ح )13/451(المغن غرى )3/433(، الواض ة الص ي )2/226(، الرعاي رح الزركش ، ش
  ).27/475(، اإلنصاف )7/75(

ي )   2( ر). 13/451(المغن ح : وينظ روع )3/433(الواض ي )10/447(، الف رح الزركش ، ش
  ).27/475(، اإلنصاف )9/266(، المبدع )691ص(، غاية المطلب )7/75(

اع )   3( ى : وينظر). 4/341(اإلقن ي النھ ة أول ى )11/199(معون ة المنتھ ائق )3/371(، غاي ، دق
  ).6/237(، كشاف القناع )3/443(أولي النھى 



  
  
 )341(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .أنه لغو ال كفارة فيه
ه من حلف على شيء يعتقده كما حلف«: قال ين بخالف ذا ... عليه فتب ھ

  .)1(»وھو ظاھر مذھب أحمد... لغو
  :أدلة الرواية الراجحة  في المذھب عند شيخ اإلسالم: رابًعا

  :يُستََدل للرواية الراجحة باآلتي
ول هللا  -204 ق

 .]89: المائدة[اآلية  ﴾...ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ﴿: تعالى

  :وجه الداللة

 .)2(يتبين له خالفهأن من لغو اليمين أن يحلف على شيء و
أن من حلف  -205

اليمين  ارة ك ا كف على شيء فتبين له خالفه يمينه غير منعقدة فال تجب فيھ
 .)3(الغموس

ر  -206 ه غي أن
 .)4(قاصد للمخالفة فأشبه ما لو حنث ناسيًا

ف  -207 أن الحل
ه الضرر، وھو  ارة لشق وحصل ب بھذه الصفة يكثر، فلو وجبت فيه الكف

 .)5(منتف شرًعا
ين  -208 ه يم أن

 .)6(ض فأشبه قوله ال وهللا وبلى وهللاعلى ما
و  -209 أن اللغ

ا  عبارة عما ال يفيد وإذا كان معناه كذلك فھو في اليمين على الماضي ألنھ
 .)7(ال تتضمن إيجابًا وال تحريًما

د شيخ : خامًسا ة الراجحة عن م الرواي اء المذھب بحك من قال من علم
  :اإلسالم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).33/212(مجموع الفتاوى )   1(
ري)   2( ي : نظ ح )13/451(المغن دع )3/433(، الواض ى )9/266(، المب ي النھ ة أول ، معون

)11/199.(  
  ).3/433(، الواضح )27/476(الشرح الكبير )   3(
  ).7/75(، شرح الزركشي )3/433(، الواضح )13/451(المغني )   4(
  ).11/199(، معونة أولي النھى )9/266(المبدع )   5(
  .)3/45(الروايتين )   6(
  ).6/883(رؤوس المسائل للعكبري )   7(



  
  
 )342(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

ى شيء فت و جمھور علماء المذھب أن من حلف عل ه فھ ه خالف ين ل ب
  :لغو ال كفارة فيه، ومنھم

ريف  - 210 الش
 .محمد ابن أبي موسى

 م «: قال ا حلف ث لغو اليمين ھو أن يحلف با على شيء يظنه كم
  .)1(»فال كفارة في ھذا وال إثم... تحقق أنه بخالف ذلك

 موفق الدين ابن قدامة. 

 ال ف ،لغو اليمين ھو أن يحلف على شيء يظنه فيبين بخالفه«: قال
  .)2(»كفارة فيھا

 سراج الدين الدجيلي. 

ال وهللا، وبلى وهللا، : لغو اليمين يجري على لسانه بغير قصد كقوله«: قال
ي  ارة ف ال كف ه، ف ان بخالف ه فب ن صدق نفس ا يظ دھا ب ين عق ذا اليم وك

  .)3(»الجميع
 شمس الدين الزركشي. 

ذ... لغو اليمين«: قال ه، وھ ن أن يحلف على شيء فيبين بخالف ة اب ه طريق
  .)4(»وھي في الجملة ظاھر المذھب... أبي موسى

 عالء الدين المرداوي. 

ارة «: قال ه فال كف ين بخالف ه فيب ى شيء يظن لغو اليمين ھو أن يحلف عل
  .)5(»، ھذا المذھب وعليه األصحابفيھا
 أحمد بن محمد الشويكي. 

ال ى شي«: ق ه عل ر قصد ال حلف ن غي انه م ى لس بقھا عل ين س و اليم ء لغ
ل ا، وقي ين وھو : ماض يظنه فتبين بخالفه وال كفارة فيھ و اليم ا لغ كالھم

  .)6(»أظھر
 منصور بن يونس البھوتي. 

ال ى وهللا«: ق و ال وهللا، وبل دھا نح ي ال يقص ين الت و اليم و ... لغ ذا ل وك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).409ص(اإلرشاد )   1(
  ).27/475(المقنع )   2(
  ).511ص(الوجيز )   3(
  ).76، 7/75(شرح الزركشي )   4(
  ).27/475(اإلنصاف )   5(
  ).3/1274(التوضيح )   6(



  
  
 )343(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .)1(»عقدھا يظن صدق نفسه فبان بخالفه

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).134ص(عمدة الطالب )   1(



  
  
 )344(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  المطلب الثالث
  إن فعل كذامن قال ھو يھودي أو نصراني أو كافر 

  ل د فع ذا فق ل ك افر إن فع راني أو ك ودي أو نص و يھ ال ھ ن ق م
  ، وھل يلزمه إن فعله كفارة يمين أم ال؟)1(محرًما

 الكالم في المسألة باآلتي:  
  :الروايات الواردة في المسألة: أوالً 

  :ورد عن اإلمام أحمد في المسألة روايتان
ة األول ودي أو نصراني: ىالرواي ال ھو يھ افر إن فعل  أن من ق أو ك

  .كذا، فقد فعل محرًما وعليه إن فعل كفارة يمين
ول«: قال ابن ھانئ وديأ: سئل عن الرجل يق ا يھ ا نصراني إن ن ، أن

  .)2(»يستغفر هللا عز وجل، وعليه كفارة يمين: عملت كذا وكذا؟ قال
ة افر إن فعلت  :الرواية الثاني أن من قال ھو يھودي أو نصراني أو ك

  .محرًما، وال يلزمه إن فعل كفارة يمينكذا فقد فعل 
  .)3(»ال كفارة عليه: وعنه«: قال أبو الخطاب

  :الرواية الراجحة في المذھب: ثانيًا
افر إن  ودي أو نصراني أو ك و يھ ال ھ ذھب أن من ق ي الم راجح ف ال

  .فعل كذا فقد فعل محرًما وعليه إن فعله كفارة يمين
اوي ال الحج ال«: ق ودي أو ن: وإن ق و يھ افرھ إن .... صراني أو ك ف

ارة  ه كف ه إن فعل ه، وعلي ة من ه التوب ا تلزم د فعل محرًم ر وق م يَْكفُ فعلُت ل
  .)4(»يمين

  :الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: ثالثًا
ال ھو يھودي أو  المشھور عن اإلمام أحمد عند شيخ اإلسالم أن من ق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).3/373(، غاية المنتھى )4/344(قناع ، اإل)9/273(، المبدع )27/508(المقنع : ينظر)   1(
انئ )   2( ن ھ ة اب د رواي ام أحم ائل اإلم ر). 2/76(مس روايتين : وينظ توعب )3/43(ال ، المس

ي )2/525( غير )13/464(، المغن اوي الص ح )604ص(، الح ة )3/437(، الواض ، الرعاي
ع )2/228(الصغرى  ة )7/86(، شرح الزركشي )6/101(، الممت د العناي ، )165ص(، تجري
  ).27/509(اإلنصاف 

ة )   3( ر). 2/118(الھداي توعب : وينظ ي )2/525(المس غير )13/464(، المغن اوي الص ، الح
ع )2/228(، الرعاية الصغرى )3/437(، الواضح )604ص( ة )6/102(، الممت ، إدراك الغاي
  ).27/510(، اإلنصاف )7/86(، شرح الزركشي )209ص(

اع )   4( ى  :وينظر). 4/344(اإلقن ي النھ ة أول ى )11/205(معون ة المنتھ ائق )3/373(، غاي ، دق
  ).372، 6/371(، مطالب أولي النھى )6/240(، كشاف القناع )446، 3/445(أولي النھى 



  
  
 )345(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .وعليه كفارة يمين نصراني أو كافر إن فعل كذا ففعله ال يْكفُر،
ھو يھودي أو نصراني إن فعل كذا، أو إن فعل كذا فھو : لو قال«: قال
ل  كافر ر ب ونحو ذلك، فإن األئمة متفقون على أنه إذا وجد الشرط فال يْكفُ

  .)1(»أحمد في المشھور عنه... عليه كفارة يمين عند
  :أدلة الرواية الراجحة: رابًعا

  :آلتييُستََدل للرواية الراجحة با
ما رواه زيد  - 211

ھو يھودي أو نصراني : عن الرجل يقول^ سئل رسول هللا : قال )2(بن ثابت
 .)3(»كفارة يمين«: أو برئ من اإلسالم في اليمين يحلف عليه فيحنث قال

ر عن  -212 ما أُث
ان ن كيس اووس ب ال ط ه ق ال«: أن ن ق ودي أو : م ا يھ افر أو أن ا ك أن

 .)4(»ذلك فھي يمين يكفرھا نصراني أو مجوسي أو أخزاني هللا أو شبه
و  -213 ول ھ أن ق

يھودي أو نصراني أو كافر يوجب ھتك الحرمة فكان يمينًا يوجب الكفارة 
 .)5(كالحلف با تعالى

  :من قال من علماء المذھب بحكم الرواية الراجحة: خامًسا
افر إن  جمھور علماء المذھب أن من قال ھو يھودي أو نصراني أو ك

  :ل محرًما وعليه كفارة يمين، ومنھمفعل كذا ففعله فقد فع
ريف  - 214 الش

 .محمد ابن أبي موسى

 ھو يھودي أو نصراني أو مجوسي أو مشرك إن : ومن قال«: قال
  .)6(»فعل كذا ثم حنث كفّر كفارة يمين

 القاضي أبو يعلى. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).33/199(مجموع الفتاوى )   1(
زيد بن ثابت بن الضحاك األنصاري الخزرجي، العالم الفرضي، كاتب وحي رسول هللا : ھو)   2(

  .نة خمس وأربعين، توفي س^
  ).3/22(، اإلصابة )2/537(، اإلستيعاب )3/320(التاريخ الكبير 

م حنث : ، كتاب األيمان، باب)10/30(خرجه البيھقي في السنن الكبرى )   3( ر هللا ث من حلف بغي
  .أو حلف بالبراءة من اإلسالم

اب)8/480(خرجه عبد الرزاق في المصنف )   4( ة : ، كتاب األيمان والنذور، ب ى مل من حلف عل
  .غير اإلسالم

  ).9/274(، المبدع )6/101(، الممتع )3/437(، الواضح )465، 13/464(المغني : ينظر)   5(
  ).412ص(اإلرشاد )   6(



  
  
 )346(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 ال ال«: ق ن : وإن ق ن هللا أو م رئ م ودي أو نصراني أو ب و يھ ھ
ذا ذا وك ل ك ي إن فع ن النب رآن أو م ه  الق ك كل ي ذل ه ف ل، فعلي ففع

  .)1(»كفارة يمين
 أبو المواھب العكبري. 

ھو يھودي إن فعل كذا أو كافر أو برئ من اإلسالم أو من : إذا قال«: قال
  .)2(»الرسول إن فعل كذا ففعل، حنث ووجبت الكفارة

 سراج الدين الدجيلي. 

ه إن فعل كذا ... ھو يھودي أو كافر أو برئ من هللا: وإن قال«: قال م فعل ث
  .)3(»فقد فعل محرًما وعليه كفارة يمين

 أبو الحسن ابن اللحام. 

ه«: قال ه أو : ويحرم قول ن هللا أو كتاب رئ من دي افر أو يھودي أو ب ا ك أن
  .)4(»نبيه إن فعلت كذا، وتلزمه الكفارة إن فعله على األظھر

 عالء الدين المرداوي. 

ال«: قال افر أو مجوسي أو ي: إن ق د ھو يھودي أو ك د الصليب أو يعب عب
ارة إن فعل في إحدى ... إن فعل ذلك فقد فعل محرًما... غير هللا وعليه كف

  .)5(»الروايتين وھو المذھب
 أحمد بن محمد الشويكي. 

إن ... وإن قال ھو يھودي أو كافر أو أكفر با أو برئ من اإلسالم«: قال
  .)6(»فعل كذا فقد فعل محرًما وعليه كفارة يمين إن فعل

 مرعي بن يوسف الكرمي. 

ذا... ومن قال ھو يھودي أو نصراني أو مجوسي«: قال د ... إن فعل ك فق
  .)7(»ارتكب محرًما وعليه كفارة يمين إن فعل

  :من خالف من علماء المذھب في حكم الرواية الراجحة: سادًسا

 ال اء المذھب أن من ق ھو يھودي أو نصراني أو : جمع من علم
ين، كافر إن فعل كذا فقد ف ارة يم عل محرًما، وال يلزمه إن فعل كف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).351، 350ص(الجامع الصغير )   1(
  ).6/872(رؤوس المسائل )   2(
  ).512ص(الوجيز )   3(
  ).165ص(تجريد العناية )   4(
  ).27/508(ف اإلنصا)   5(
  ).3/1276(التوضيح )   6(
  ).532ص(دليل الطالب )   7(



  
  
 )347(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  :ومنھم
دين  -215 ق ال موف

 .ابن قدامة

ال ارة، وق زوم الكف دم ل ي ع ة وھ ة الثاني ر الرواي ة «: ذك ة الثاني الرواي
  .)1(»أصح
 نور الدين البصري. 

ال ارة، وق زوم الكف دم ل ي ع ة وھ ة الثاني ر الرواي ة «: ذك ة الثاني الرواي
  .)2(»أصح

  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).13/465(المغني )   1(
  ).3/437(الواضح )   2(



  
  
 )348(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  المطلب الرابع
  كرر أيماًنا قبل التكفيرمن 

  ول وهللا ال أكلت وهللا ال أن يق ى شيء واحد ك ين عل إذا كرر اليم
ول أن يق ددة ك ياء متع ى أش ت، أو عل ت، وهللا ال : أكل وهللا ال لبس

ين  ل يم دة؟ أم لك ارة واح ه كف ل يلزم يت، فھ ربت، وهللا ال مش ش
  كفارة؟

 الكالم في المسألة باآلتي:  
  :في المسألة الروايات الواردة: أوالً 

  :ورد عن اإلمام أحمد في المسألة ثالث روايات
ة األول ياء : ىالرواي ى أش د، أو عل يء واح ى ش ين عل رر اليم إذا ك

  .متعددة فكفارة يمين واحدة
كفارة : قال... رجل حلف بنذور كثيرة: قلت«: قال إسحاق بن منصور

  .)1(»يمين
أو على أشياء فحنث إذا كرر اليمين على شيء واحد،  :الرواية الثانية

  .فعليه بكل يمين كفارة
عليه بكل يمين كفارة سواء كانت : الثانية«: قال أبو المواھب العكبري
  .)2(»على فعل واحد أو على أفعال

 ه: الرواية الثالثة ال كقول ى أفع ين وكانت عل وهللا ال : إذا كرر اليم
ى ف عل لبست، وهللا ال أكلت، لزمه لكل يمين كفارة، وإن كانت عل

  .واحد لزمه كفارة واحدة

 ه«: قال المجد وهللا ال لبست وهللا : وعنه إن كانت على أفعال كقول
ه وهللا ال : ال أكلت تعددت الكفارة، وإن كانت على فعل واحد كقول

  .)3(»كفارة واحدة هُ تْ أكلت، وهللا ال أكلت كفَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د )   1( ام أحم ائل اإلم ة). 5/2458(مس ي الرواي روايتين : وينظر ف ة )3/46(ال ، )2/119(، الھداي
افي  ي )4/388(الك اح )13/473(، المغن روع )4/294(، اإلفص رح )10/455(، الف ، ش

  ).27/533(، اإلنصاف )9/279(، المبدع )692ص(، غاية المطلب )7/98(الزركشي 
ائل )   2( ة). 935، 6/439(رؤوس المس ي الرواي ة : وينظر ف افي )2/119(الھداي ، )4/388(، الك

ع  روع )6/107(الممت ب )7/98(، شرح الزركشي )10/455(، الف ة المطل ، )692ص(، غاي
  ).27/534(صاف ، اإلن)9/279(المبدع 

روع )27/536(الشرح الكبير : وينظر في الرواية). 2/199(المحرر )   3( ة )10/455(، الف ، غاي
= 



  
  
 )349(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  :الرواية الراجحة في المذھب: ثانيًا
ى فعل واحد، الراجح في المذھب أن من كرر  أيمانًا موجبھا واحد عل

  .أو على أفعال مختلفة لزمه كفارة واحدة
ه موجبھامن كرر أيمانًا «: قال الحجاوي ى فعل واحد كقول : واحد عل

ت، وهللا ال أكلت ر ... وهللا ال أكل ل التكفي ة قب ال مختلف ى أفع ا عل أو كررھ
  .)1(»ارة واحدةوهللا ال أكلت وهللا ال شربت، وهللا ال لبست فكف: كقوله

  :الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: ثالثًا

ين  أشھر الروايتين عن اإلمام أحمد عند شيخ اإلسالم أن من كرر اليم
  .على فعل واحد لزمه كفارة واحدة

ا على فعل واحد«: قال ه : إذا كرر اليمين المكفرة مرتين أو ثالثً فھل علي
ه  ارات؟ في دة؟ أو كف ارة واح د، كف ن أحم ان ع ا روايت اء، وھم والن للعلم ق

  .)2(»تجزئه كفارة واحدة: أشھرھما عنه
  :أدلة الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: رابًعا

  :يُستََدل للرواية الراجحة باآلتي
أن الكفارة  - 216

، )3(»الحدود كفارات ألھلھا«: حد بدليل ما جاء في الحديث
 .)4(فوجب أن تتداخل كالحدود

ارة  أن - 217 الكف
ن  دود، إذا كانت م داخلت كالح د ت ن جنس واح ددت وكانت م إذا تع

د ي  جنس واح ة أو يزن ن جماع ن يسرق م ا كم داخلت وإن اختلفت محلھ ت
 .)5(بنساء
  :من قال من علماء المذھب بحكم الرواية الراجحة: خامًسا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

  ).536، 27/535(، اإلنصاف )9/279(، المبدع )692ص(المطلب 
ي النھى )2/334(منتھى اإلرادات : وينظر). 4/348(اإلقناع )   1( ة أول ة )11/213(، معون ، غاي

  ).6/244(، كشاف القناع )3/449(دقائق أولي النھى ، )3/375(المنتھى 
  ).33/219(مجموع الفتاوى )   2(
رى )   3( نن الكب ي الس ي ف وه البيھق ه بنح ربة ) 8/329(خرج اب األش رة، كت ي ھري ديث أب ن ح م

  .الحدود كفارات: والحد فيھا، باب
روايتين )   4( ائل )3/47(ال رح مختصر الخ)6/935(، رؤوس المس ع ش ي ، المقن ، )3/1245(رق

  ).9/279(، المبدع )6/107(، الممتع )4/388(الكافي 
روايتين )   5( ي )3/47(ال ع شرح مختصر الخرق ي )3/1245(، المقن ، الشرح )13/474(، المغن

  ).2/763(، المنح الشافيات )27/537(الكبير 



  
  
 )350(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

ى  د أو عل ل واح ى فع ا عل رر أيمانً ن ك ذھب أن م اء الم ور علم جمھ
  :لزمه كفارة يمين واحدة، ومنھم أفعال مختلفة

ي  - 218 القاض
 .أبو يعلى

 1(»وھي الصحيحة«: وجه الرواية وقال(.  
 الحسن بن البناء. 
 ال ى «: ق داخلت سواء كانت عل ارات إذا اتفقت ت المذھب أن الكف

  .)2(»فعل واحد أو على أفعال مختلفة
 أبو الوفاء ابن عقيل. 

ارات«: قال ا سبحانه من جنس واحد ... إذا اجتمعت عليه كف اليمين ب ك
  .)3(»وتعالى تداخلت، وإن كانت على أشياء مختلفة

 سراج الدين الدجيلي. 

  .)4(»ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبھا واحد فعليه كفارة واحدة«: قال
 برھان الدين ابن مفلح. 

  .)5(»واألول أصح«: ذكر الروايات وقال
 عالء الدين المرداوي. 

ا «: قال ارة واحدةمن كرر أيمانً ه كف ر فعلي ل التكفي ا ... قب ان موجبھ إذا ك
  .)6(»واحًدا، وھو المذھب

 أحمد بن محمد الشويكي. 

  .)7(»ومن كرر أيمانًا موجبھا واحد قبل تكفير فكفارة واحدة«: قال
 منصور بن يونس البھوتي. 

ه«: قال وهللا : ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبھا واحد ولو على أفعال كقول
ت، وهللا ال أخال أ ربت، وهللا ال أعطي ت، وهللا ال ش ارة كل ه كف ذت فعلي

  .)8(»واحدة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).3/47(الروايتين )   1(
  ).3/1245(المقنع شرح مختصر الخرقي )   2(
  ).350ص(تذكرة ال)   3(
  ).513ص(الوجيز )   4(
  ).9/280(المبدع )   5(
  ).27/533(اإلنصاف )   6(
  ).3/1278(التوضيح )   7(
  ).479، 7/478(الروض المربع )   8(



  
  
 )351(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  ٱٱٱ



  
  
 )352(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  
  

  الثانيالمبحث 
  النذور
  

  :وفيه تمھيد وأربعة مطالب
:المطلب األول
:المطلب الثاني
ب المطل
ث :الثال
ب المطل
ع :الراب

  

الواجب في نذر اللجاج 
  .والغضب

  .من نذر أن ينحر ولده
دق  ذر أن يتص ن ن عم بجمي

  .ماله
  .من نذر الطواف على أربع

  

  

 

 



  
  
 )353(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  تمھيد

  :ـ تعريف النذور لغة وشرًعا 1

 1(اإليجاب :النذر لغة(.  

 دل  :وشرًعا ول ي الى بكل ق ادة  تع ار نفسه بعب إلزام مكلف مخت
  .)2(عليه غير الزم بأصل الشرع

  :ـ دليله 2

 دل على صحة النذر والوفاء به ما يأتي:  
 7: اإلنسان[ ﴾   ڀ   ڀ  ڀ        ٺ  ٺ  پ  ڀ     ﴿: قوله تعالى.[  

  :وجه الداللة
  .)3(دلت اآلية أن من صفات المؤمنين وفاَءھم بالنذر

  ة ؤمنين عائش ه أم الم ا روت ي  <م ال^ أن النب ذر أن يطع هللا «: ق ن ن م
 .)4(»فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فال يعصه

  :وجه الداللة

ة ذر الطاع اء بن وب الوف ى وج ديث عل ذر  دل الح اء بن ن الوف ي ع والنھ
  .)5(المعصية

 6(إجماع العلماء على صحة النذر في الجملة، ووجوب الوفاء به(. 

  :ـ أقسام النذر 3

 ينقسم النذر إلى ستة أقسام:  

 النذر المطلق وھو أن يقول  علّي نذرٌ  :األول.  

 7(نذر اللجاج والغضب :الثاني(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).5/414(، معجم مقاييس اللغة )14/420(تھذيب اللغة : ينظر)   1(
  ).3/392(المنتھى  ، غاية)2/347(، منتھى اإلرادات )4/379(اإلقناع : ينظر)   2(
  ).4/480(، تفسير القرآن العظيم )8/405(، رموز الكنوز )4/428(معالم التنزيل )   3(
  .النذر في الطاعة: ، كتاب األيمان والنذور، باب)6/463(خرجه البخاري )   4(
  ).4/699(، نيل األوطار )11/590(فتح الباري : ينظر)   5(
  ).1/375(، اإلقناع في مسائل اإلجماع )115ص(اإلجماع البن المنذر : ينظر)   6(
  .يأتي التعريف به بعد ھذا التمھيد)   7(



  
  
 )354(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 ثوبي أو أركب دابتينذر المباح كقوله  علي أن ألبس  :الثالث.  

 نذر المكروه كنذر الطالق ونحوه :الرابع.  

 نذر المعصية كشرب الخمر، وصوم يوم العيد :الخامس.  

 1(نذر التبرر كنذر الصالة والصيام والصدقة والحج :السادس(.  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر)   1( ع : ينظ اع )28/173(المقن ى اإلرادات )4/379(، اإلقن ى )2/347(، منتھ ة المنتھ ، غاي

)3/392.(  



  
  
 )355(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  المطلب األول
  الواجب في نذر اللجاج والغضب

 ع من الشيء أ ه المن و الحمل نذر اللجاج والغضب ھو ما يقصد ب
نة أو  ج أو صوم س ي الح ه عل ك فلل ل إن كلمت ول الرج ه، كق علي

  .)1(الصدقة بمالي ونحو ذلك
 والكالم في المسألة باآلتي:  
  :الروايات الواردة في المسألة: أوالً 

  :ورد عن اإلمام أحمد في المسألة روايتان
ارة : ىالرواية األول ه وكف ين فعل ر ب أن نذر اللجاج والغضب يمين يخي

  .مينالي
  .)2(»المذھب يخيّر«: قال ابن مفلح
  .أن نذر اللجاج والغضب تتعين فيه كفارة اليمين :الرواية الثانية
  .)3(»وعنه تعيين الكفارة«: قال ابن حمدان

  :الرواية الراجحة في المذھب: ثانيًا
ل  ين الفع ه ب ر في اج والغضب يخيّ ذر اللج ذھب أن ن ي الم راجح ف ال

  .وكفارة اليمين
ع «: النجارقال ابن  ه بشرط يقصد المن ذر لجاج وغضب ھو تعليق ن

ين ... و إن لم أخبرك فعلي الحجأمنه، أو الحمل عليه كإن كلمتك،  فيُخير ب
  .)4(»فعل وكفارة يمين

  :الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: ثالثًا

المشھور عن اإلمام أحمد عند شيخ اإلسالم أن الناذر ُمخير بين الوفاء 
  .بنذره، وبين كفارة اليمين

ال ذره «: ق اء بن ين الوف ر ب ذر لجاج وغضب ـ ُمخيَّ اذر ن ھو ـ أي الن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).2/347(، منتھى اإلرادات )706ص(، غاية المطلب )2/199(، المحرر )28/174(المقنع )   1(
، غاية المطلب )166ص(، تجريد العناية )7/85(شرح الزركشي : وينظر). 11/67(الفروع )   2(

  ).11/270(، معونة أولي النھى )28/174(، اإلنصاف )327، 9/326(، المبدع )706ص(
ة الصغرى )   3( ة). 2/245(الرعاي ي الرواي ر ف ي : وينظ رح الزركش ب )7/82(ش ة المطل ، غاي

  ).11/270(، معونة أولي النھى )28/174(، اإلنصاف )9/327(، المبدع )706ص(
ي النھى )4/380(اإلقناع : وينظر). 2/347(منتھى اإلرادات )   4( ة أول ة )11/270(، معون ، غاي

  ).275، 6/274(، كشاف القناع )3/473(، دقائق أولي النھى )393، 3/392(المنتھى 



  
  
 )356(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .)1(»المشھور عن أحمد... وبين كفارة يمين، ھذا
  :أدلة الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: رابًعا

  :يُستََدل للرواية الراجحة باآلتي
ما رواه  - 219

ال نذر في غضب وكفارته «: ^ل هللا قال رسو: قال عمران بن حصين
 .)2(»كفارة اليمين

ذر  -220 أن ن
ا  اليمين ب رين ك ين األم ا ب ر فيھ ين يُخي ب يم اج والغض اللج

 .)3(تعالى
ر  -221 أن التخيي

دة بكل واحد  ارة جمع للصفتين فيخرج عن العھ ذر والكف اء بالن بين الوف
 .)4(منھما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).35/254(مجموع الفتاوى )   1(
ائ)   2( ند )7/34(ي في السنن خرجه النس د في المس ذر، وأحم ارة الن ذور، كف ان والن اب األيم ، كت

رى )4/433( نن الكب ي الس ي ف اب)10/70(، والبيھق ان، ب اب األيم ارة : ، كت ه كف ل في ن جع م
  .يمين

ر )   3( دع )28/175(الشرح الكبي ي النھى )9/327(، المب ة أول اع )11/270(، معون ، كشاف القن
)6/275.(  

  ).11/270(، معونة أولي النھى )9/327(مبدع ال)   4(



  
  
 )357(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  :راجحةمن قال من علماء المذھب بحكم الرواية ال: خامًسا

ين الفعل  ه ب ر في جمھور علماء المذھب أن نذر اللجاج والغضب يُخي
  :وكفارة اليمين، ومنھم

في  - 222 ص
 .الدين القطيعي

 رإن التزمه لف«: قال ه ... عل، أو ترك فلجاج وغضب يُخي ين فعل ب
  .)1(»والكفارة

 شمس الدين الزركشي. 
 ال ب«: ق ال ري ذھب ب ك الم ل ذل ين فع ر ب ارة ... يتخي ين كف وب

  .)2(»يناليم
 أبو الحسن ابن اللحام. 

ى وجد «: قال ه فلجاج فمت إن علقه بشرط لقصد المنع منه، أو الحمل علي
  .)3(»فالمذھب يفعل أو يكفر

 برھان الدين ابن مفلح. 

نذر اللجاج والغضب ھو ما علقه بشرط يقصد به المنع من الشيء، «: قال
ه ل علي ر ... أو الحم ه والتكفي ين فعل ر ب ين يتخي و يم اھر وھ ي ظ ف

  .)4(»المذھب
 عالء الدين المرداوي. 

ال ع من شيء أو الحمل «: ق ه المن ا يقصد ب ذر اللجاج والغضب ھو م ن
  .)5(»وھذا المذھب... وھو يمين يتخير بين الفعل والتكفير... عليه
 أحمد بن محمد الشويكي. 

ع من شيء أو «: قال ه بشرط لقصد المن ذر لجاج وغضب ھو أن يعلق ن
  .)6(»فإذا وجد شرطه خير فيه بين فعله والتكفير ...الحمل عليه

 منصور بن يونس البُھُوتي. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).213ص(إدراك الغاية )   1(
  ).7/85(شرح الزركشي )   2(
  ).166ص(تجريد العناية )   3(
  ).327، 9/326(المبدع )   4(
  ).28/174(اإلنصاف )   5(
  ).3/1293(التوضيح )   6(



  
  
 )358(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .)1(»نذر اللجاج والغضب يُخير فيه بينه وبين كفارة يمين«: قال

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).136ص(عمدة الطالب )   1(



  
  
 )359(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  المطلب الثاني
  من نذر أن ينحر ولده

  من نذر أن ينحر ولده كأن يقول إن فعلت كذا فعلي نحر ولدي، أو
ر يقول ولدي نحير إن فعلت كذا، أ ا من غي ده مطلقً و نذر نحر ول

  .)1(تعليقه بشرط

 الكالم في المسألة باآلتي:  
  :الروايات الواردة في المسألة: أوالً 

  :ورد عن اإلمام أحمد في المسألة ثالث روايات
  .أن من نذر أن ينحر ولده لزمه أن يذبح كبًشا: ىالرواية األول
ي ال القاض بش«: ق ح ك ه ذب ده لزم ذبح ول ذر  أن ي دى  إذا ن ي إح ف

  .)2(»الروايتين
  .أن من نذر أن ينحر ولده لزمه كفارة يمين :الرواية الثانية
  .)3(»كفارة يمين: وعن أحمد رواية أخرى«: قال ابن البناء
ة ة الثالث ذر  :الرواي ين، وإال فن ين فيم ده وقصد اليم ذر أن ينحر ول ن ن أن م

  .معصية يلزمه ذبح كبش
ح ن مفل ال اب ه«: ق ال: وعن ين  إن: إن ق وه وقصد اليم ذا، أو نح ي ك ه فعل فعلت

  .)4(»فيمين، وإال فنذر معصية فيذبح في مسألة الذبح كبًشا
  :الرواية الراجحة في المذھب: ثانيًا

  .إذا نذر أن ينحر ولده فالراجح في المذھب أن عليه كفارة يمين
ين، «: قال الحجاوي ارة يم ر كف و نفسه كفَّ ح معصوم ول ذر ذب ومن ن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).3/444(، الواضح )28/182(ير ، الشرح الكب)13/476(المغني )   1(
امع الصغير )   2( ة). 361ص(الج ي الرواي ر ف ي : ونظ رح مختصر الخرق ع ش ، )3/244(المقن

ة  ري )2/120(الھداي ائل للعكب توعب )6/948(، رؤوس المس ي )2/535(، المس ، المغن
رر )13/477( اوي الصغير )2/200(، المح ة الصغرى )619ص(، الح ، )2/245(، الرعاي

  ).28/184(اف اإلنص
ة). 3/1244(المقنع شرح مختصر الخرقي )   3( ة : وينظر في الرواي ، المستوعب )2/120(الھداي

ي )2/535( رر )13/476(، المغن غير )2/200(، المح اوي الص ح )619ص(، الح ، الواض
ع )3/444( غرى )6/154(، الممت ة الص دع )2/245(، الرعاي اف )9/329(، المب ، اإلنص
)28/183.(  

  ).28/186(، اإلنصاف )9/329(المبدع : وينظر). 11/77(الفروع  )  4(



  
  
 )360(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .)1(»لزمه بعددھم كفارات... ولده وكان له أكثر من ولد فإن نذر ذبح
  :الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: ثالثًا

ذر أن  ن ن الم أن م يخ اإلس د ش د عن ام أحم ن اإلم ر النصوص ع أكث
ذبح  ألة ال ذبح في مس ينحر ولده وقصد اليمين فيمين، وإال فنذر معصية في

  .)2(كبًشا
  :الراجحة  في المذھب  عند شيخ اإلسالم أدلة الرواية: رابًعا

  :يُستََدل للرواية الراجحة من وجھين
ين، يستدل : الوجه األول ين فيم ده وقصد اليم ذر أن ينحر ول أن من ن

إنما «: يقول^ سمعت رسول هللا : قال >لذلك بما رواه عمر بن الخطاب 
  .)3(الحديث »...األعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى

 لداللةوجه ا:  

 ة ار الني ى اعتب دل عل ه ي ديث بعموم ور )4(أن الح ، وأن األم
  .، فمن قصد اليمين فقصده معتبر)5(بمقاصدھا

 ه  :الوجه الثاني أن من نذر أن ينحر ولده فنذره نذر معصية ويلزم
 :كبٌش، ويستدل لذلك باآلتي

ح  -223 ذر ذب أن ن
إبراھيم بذبح  الولد جعل في الشرع كنذر ذبح الشاة بدليل أن هللا تعالى أمر

اة ذبح ش ًرا ب ان أم ده، وك الى )6(ول ـال تع افات[ ﴾ ٹ  ڤ  ڤ﴿: قـــ : الص
 .، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه]107

الى  -224 أن هللا تع
أمر  الى ال ي اة؛ ألن هللا تع ذبح الش ه السالم ب راھيم علي ه إب ه وخليل أمر نبي

ائر المعا د من كب الى)7(صيبالفحشاء وال بالمعاصي وذبح الول ال تع : ؛ ق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، )11/272(، معونة أولي النھى )2/348(منتھى اإلرادات : وينظر). 381، 4/380(اإلقناع )   1(
  ).6/276(، كشاف القناع )3/474(، دقائق أولي النھى )3/393(غاية المنتھى 

  ).479ص(، االختيارات الفقھية )11/77(الفروع : وينظر). 5/145(المستدرك )   2(
  .^كيف بدء الوحي إلى رسول هللا : ، كتاب بدء الوحي، باب)1/3(خرجه البخاري )   3(
  ).1/20(، فتح الباري )16ص(، جامع العلوم والحكم )3/744(المفھم : ينظر)   4(
دة)   5( ي القاع ر ف ي : ينظ دين الحض ي ال د لتق ائر )1/208(القواع باه والنظ يوطي ، األش للس

  ).47ص(، شرح القواعد الفقھية للشيخ أحمد الزرقاء )1/411(، ترتيب الآللي )38ص(
ر)   6( روايتين : ينظ ي )3/71(ال ر الخرق رح مختص ع ش ائل )3/1244(، المقن ، رؤوس المس

  ).6/154(، الممتع )3/444(، الواضح )13/477(، المغني )6/948(للعكبري 
  ).3/444(، الواضح )28/183(لكبير ، الشرح ا)13/477(المغني )   7(



  
  
 )361(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

ي ]31: اإلسراء[ ﴾  چ  چ   چ  چ  ڇڇ﴿ ذنب ^ ، وقال النب ئل أي ال ا ُس لم
ًدا وھو خلقك«: أعظم؟ قال ل »أن تجعل  ن ال: قي م أي؟ ق ل «: ث أن تقت

 .)1(الحديث »...ولدك تخاف أن يُطعم معك
  :من قال من علماء المذھب بحكم الرواية الراجحة: خامًسا

ا ة الراجحة عن لم أقف على من ق م الرواي اء المذھب بحك ل من علم
  .اإلمام أحمد عند شيخ اإلسالم

  :من خالف من علماء المذھب بحكم الرواية الراجحة: سادًسا

م  جمع من علماء المذھب أن من نذر أن ينحر ولده لزمه ذبح كبش ول
  :يقيدوه بقصد اليمين، ومنھم

ريف  - 225 الش
 .محمد ابن أبي موسى

 2(»نفسه أو ولده ذبح كبًشا في موضعهمن حلف بنحر «: قال(.  
 القاضي أبو يعلى. 

 3(»موجبه كبش وھي أصح«: قال في توجيه الرواية(.  
 أبو المواھب الحسين العكبري. 

  .)4(» علي أن أذبح ولدي لزمه ذبح شاة: إذا قال«: قال
 سراج الدين الدجيلي. 

  .)5(»إن نذر نحر ولده لزمه ذبح شاة«: قال

 ه وذھب جمع من عل ده لزم ذر أن ينحر ول اء المذھب أن من ن م
  :كفارة يمين، ومنھم

اء  -226 و الوف أب
 .ابن عقيل

ال ل «: ق ر، أن أقت رب الخم ي أن أش ه عل ول ل ل أن يق ية مث ذر المعص ن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اب)4/1626(خرجه البخاري )   1( ير، ب اب التفس الى: ، كت ه تع من  ﴾  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ   ۅ﴿: قول

  .>حديث عبد هللا بن مسعود 
  ).413ص(اإلرشاد )   2(
  ).3/71(الروايتين )   3(
  ).6/948(رؤوس المسائل )   4(
  ).525ص(الوجيز )   5(



  
  
 )362(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .)1(»النفس فال يجوز له فعل ذلك وعليه كفارة يمين
 موفق الدين ابن قدامة. 

ده«: قال ارة  فعن... اختلفت الرواية في من حلف بنحر ول ه كف د علي أحم
  .)2(»يمين، وھذا قياس المذھب

 نور الدين البصري. 

ح «: قال ي أن أذب ه عل ذا فلل ول إن فعلت ك من حلف بنحر ولده نحو أن يق
  .)3(»فعن أحمد عليه كفارة يمين، وھذا قياس المذھب... ولدي
 عالء الدين المرداوي. 

  .)4(»عليه الكفارة ال غير، وھو المذھب«: قال

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).354ص(التذكرة )   1(
  ).13/476(المغني )   2(
  ).3/444(الواضح )   3(
  ).28/183(اإلنصاف )   4(



  
  
 )363(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  الثالث المطلب
  من نذر أن يتصدق بجميع ماله

 ول أن يق ه ك ع مال إن شفى هللا مريضي : من نذر أن يتصدق بجمي
ذي  ا ال ي صدقة، م ا ل ك ـ فم أو سلّم غائبي أو قدم فالن ـ ونحو ذل

  يلزمه في ھذه الحالة؟

 المسألة بالتفصيل اآلتي:  
  :الروايات الواردة في المسألة: أوالً 

  :سألة ثالث رواياتورد عن اإلمام أحمد في الم
  .من نذر أن يتصدق بجميع ماله أجزأه الثلث: ىالرواية األول
إذا قدم فالن تصدقت : عن رجل قالسمعت أحمد سئل «: قال أبو داود

  .)1(»يجزئه الثلث إذا كان على وجه النذر: بمالي، قال
ع  :الرواية الثانية ه أن يتصدق بجمي ه لزم أن من نذر أن يتصدق بمال

  .المال
ا ىق ي موس ن أب د ب ه«: ل الشريف محم ل عن ه أن يتصدق : وقي يلزم

  .)2(»بجميع ماله

 ة ة الثالث ارة  :الرواي ه كف ه لزم ع مال ذر أن يتصدق بجمي ن ن أن م
  .يمين

 ة«: قال الزركشي د رواي ك ... ويحكى عن أحم أن الواجب في ذل
  .)3(»كفارة يمين

  :الرواية الراجحة في المذھب: ثانيًا
  .جميع ماله فالراجح في المذھب أن الثلث يجزئهإذا نذر أن يتصدق ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انئ : وينظر). 302ص(مسائل اإلمام أحمد رواية أبي داود )   1( ن ھ ة اب د رواي ام أحم ائل اإلم مس

اد )2/76( ي )411ص(، اإلرش ر الخرق رح مختص ع ش ائل )3/1276(، المقن ، رؤوس المس
ة  توع)6/942(الخالفي رر )2/533(ب ، المس اوي الصغير )2/199(، المح ، )618ص(، الح

  ).706ص(، غاية المطلب )72، 11/72(، الفروع )2/246(الرعاية الصغرى 
اد )   2( ر). 411ص(اإلرش توعب : وينظ غير )2/533(المس اوي الص ة )618ص(، الح ، الرعاي

دع )208، 7/207(، شرح الزركشي )11/72(، الفروع )2/246(الصغرى  ، )9/331(، المب
  ).28/190(اإلنصاف 

  ).28/190(اإلنصاف : وينظر). 7/207(شرح الزركشي )   3(



  
  
 )364(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .)1(»أجزأه ثلثه... ومن نذر الصدقة بكل ماله«: قال الحجاوي
  :الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: ثالثًا

ذر الصدقة  ن ن يخ اإلسالم أن م د ش د عن ام أحم المنصوص عن اإلم
  .)2(بماله ـ بقصد القربة ـ أجزأه الثلث

  :لة الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالمأد: رابًعا

  :يُستََدل للرواية الراجحة باآلتي
ما رواه  - 227

يا رسول هللا، إن من توبتي أن أنخلع : قلت: قال > )3(كعب بن مالك
أمسك عليك بعض مالك «: قال^ من مالي صدقة إلى هللا وإلى رسوله 

 .)5(»يجزئ عنك الثلث«: ، وفي رواية)4(»فھو خير لك
ما رواه أبو  -228

ة ال > )6(لباب ه ق ومي : أن ر دار ق وبتي أن أھج ن ت ول هللا، إن م ا رس ي
ول هللا  ال رس وله، فق دقة  ولرس الي ص ن م ع م اكنك، وأنخل : ^وأس

 .)7(»ثيجزئ عنك الثل«

  :وجه الداللة

ه ي قول ظ اإلجزاء ف ك الثلث«: أن لف ه  »يجزئ عن يقتضي اإليجاب؛ ألن
ات ا في الواجب م ـ الواجب عليك يستعمل غالبً ى ـ وهللا أعل ، فيكون المعن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، )11/275(، معونة أولي النھى )2/348(منتھى اإلرادات : وينظر). 383، 4/382(اإلقناع )   1(

  ).6/278(، كشاف القناع )3/475(، دقائق أولي النھى )3/394(غاية المنتھى 
  ).72، 11/71(الفروع : وينظر ).5/148(المستدرك )   2(
، تخلف عن غزوة ^كعب بن مالك بن عمرو األنصاري الخزرجي، شاعر رسول هللا : ھو)   3(

  .تبوك ثم تاب وقَبِل هللا توبته، توفي سنة خمسين
  ).4/487(، أسد الغابة )3/1323(، اإلستيعاب )7/104(يخ الكبير التار

  .إذا تصدق أو أوقف بعض ماله: ايا، باب، كتاب الوص)3/1013(خرجه البخاري )   4(
  .من نذر أن يتصدق بماله: ، كتاب األيمان والنذور، باب)2/236(خرجه أبو داود )   5(
ي : ھو)   6( ن أب ي ب ة عل وفي في خالف ًدا، وت ذر األنصاري، شھد أُح د المن ن عب أبو لبابة رفاعة ب

  .{طالب 
  ).7/165(، اإلصابة )8/402(بير ، التاريخ الك)3/457(الطبقات الكبرى البن سعد 

اب)8/484(خرجه عبد الرزاق في المصنف )   7( ذور، ب ان والن ال: ، كتاب األيم الي في : من ق م
ند  ي المس د ف بيل هللا، وأحم ي السنن )3/453(س دارمي ف اب)1/391(، وال اة، ب اب الزك : ، كت

  .النھي عن الصدقة بجميع ما عند الرجل



  
  
 )365(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 .)1(الثلث دون غيره
أن المنع من  -229

ي  ة والنب يس بقرب ا زاد ل ل أن م ع ^ الصدقة بالزيادة على الثلث دلي ال يمن
 .)2(أصحابه من القَُربْ 

  :من قال من علماء المذھب بحكم الرواية الراجحة: خامًسا

دق ب ذر أن يتص ن ن ذھب أن م اء الم ور علم زأه جمھ ه أج ع مال جمي
  :الثلث، ومنھم

م  - 230 و القاس أب
 .الخرقي

 3(»ومن نذر أن يتصدق بماله كله أجزأه أن يتصدق بثلثه«: قال(.  
  .)3(»بثلثه
 القاضي أبو يعلى. 
 ل أن ... وإذا أوجب على نفسه شيئًا من الطاعات«: قال بشرط مث

ه  اء ب ه الوف ه فعلي يعلقه بشفاء مريض أو قدوم غائبه أو سالمة مال
  .)4(»نه يجزئه من ذلك الثلثإال الصدقة فإ

 أبو الخطاب الكلوذاني. 

ال ة«: ق ذر طاع ج ... ن الي أو أن أح دق بم ي أن أتص ول  عل أن يق
ه ... حجتين ه يلزم ع مال ه في صدقة جمي ذر إال أن ا ن اء بم فھذا يلزمه الوف
  .)5(»الثلث
 نور الدين البصري. 

ه... إذا نذر نذًرا مطلقًا«: قال فى هللا مريضي أو إن ش: فوجد الشرط كقول
سلم مالي الغائب فلله علي كذا لزمه الوفاء بما سمى إال فيمن نذر الصدقة 

  .)6(»بماله فإنه يجزئه ثلثه
 سراج الدين الدجيلي. 

ال ر«: ق رَّ ذر التب يام... ن الة والص ل الص ه... كفع فى هللا : كقول إن ش
ذا فوجد الشرط لزم اء مريضي أو سلَّم هللا مالي الغائب فلله علي ك ه الوف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).11/275(، معونة أولي النھى )3/519(، الواضح )13/631(المغني : ينظر)   1(
  ).3/519(، الواضح )28/192(، الشرح الكبير )13/631(المغني )   2(
  ).142ص(مختصر الخرقي )   3(
  ).361ص(الجامع الصغير )   4(
  ).2/120(الھداية )   5(
  ).618ص(الحاوي الصغير )   6(



  
  
 )366(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .)1(»فإنه يجزئه قدر الثلث... به إال إذا نذر الصدقة بماله كله
 أبو الحسن ابن اللحام. 

  .)2(»وإن نذر الصدقة بماله أجزأه ثلثه على األظھر«: قال
 أحمد بن عبد المنعم الدمنھوري. 

  .)3(»إذا نذر الصدقة بجميع ماله أجزأه ثلثه«: قال

  :في حكم الرواية الراجحةمن خالف من علماء المذھب : سادًسا

  أن من نذر أن يتصدق  ~يرى الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
  .بجميع ماله األبرأ لذمته واألحوط أن يتصدق به جميعه

 ال ا «: ق وط وأم ه وأح رأ لذمت ه أب ع مال دقته بجمي ك أن ص ال ش
  .)4(»مطلقًا ففي النفس منه شيء قتصار على الثلثاال

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).525ص(الوجيز )   1(
  ).166ص(تجريد العناية )   2(
  ).2/464(الفتح الرباني )   3(
  ).15/228(الشرح الممتع )   4(



  
  
 )367(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  المطلب الرابع
  الطواف على أربعمن نذر 

 ه ه ورجلي ى يدي ًوا عل واف حب ع أي الط ى أرب واف عل ، )1(الط
  :والكالم في المسألة باآلتي

  :الروايات الواردة في المسألة: أوالً 
  :ورد عن اإلمام أحمد في المسألة روايتان

  .أن من نذر الطواف على أربع لزمه طوافان: ىالرواية األول
ع طاف طوافين نص  إن نذر أن يطوف«: قال أبو الخطاب ى أرب عل

  .)2(»عليه
ه طواف واحد  :الرواية الثانية ع لزم ى أرب ذر أن يطوف عل أن من ن

  .على رجليه
  .)3(»واحد على رجليه: وعنه«: قال ابن مفلح

  :الرواية الراجحة في المذھب: ثانيًا
  .الراجح في المذھب أن من نذر الطواف على اربع لزمه طوافان

  .)4(»ر الطواف على أربع طاف طوافينوإن نذ«: قال الحجاوي
  :الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: ثالثًا

ذر الطواف  د شيخ اإلسالم أن من ن د عن ام أحم المنصوص عن اإلم
  .)5(على أربع لزمه طوافان

  :أدلة الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: رابًعا

  :يُستََدل للرواية الراجحة باآلتي
ما رواه  - 231

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).2/767(المنح الشافيات : ينظر)   1(
ة )   2( ة). 2/121(الھداي ي الرواي ر ف توعب : وينظ ع )2/537(المس رر )28/249(، المقن ، المح

غير )2/201( اوي الص غرى )620ص(، الح ة الص روع )2/247(، الرعاي ، )11/91(، الف
  ).28/249(، اإلنصاف )9/344(، المبدع )708ص(غاية المطلب 

ة المطلب : وينظر في الرواية). 11/91(الفروع )   3( دع )708ص(غاي ، تصحيح )9/344(، المب
  ).28/249(، اإلنصاف )11/91(الفروع 

ي النھى )2/351(منتھى اإلرادات : وينظر). 4/388(اإلقناع )   4( ة أول ة )11/288(، معون ، غاي
  ).6/284(، كشاف القناع )3/480(، دقائق أولي النھى )3/398(المنتھى 

  ).478ص(، واالختيارات الفقھية )11/91(الفروع : وينظر). 5/148(المستدرك )   5(



  
  
 )368(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

ومعه أمه كبشة بنت ^ أنه قدم على رسول هللا  )1(معاوية بن حديج
يا رسول هللا إني : ، فقالت)3(عمة األشعث بن قيس )2(معدي كرب

طوفي على «: ^فقال لھا رسول هللا . )5(أن أطوف بالبيت حبًوا )4(آليت
 .)6(»يديك وسبًعا عن رجليك عنرجليك سبعين سبًعا 

  :وجه الداللة

 .نذر أن يطوف على أربع لزمه طوافان أن من
ر أن  -232 ا أُث م

اس  ن عب د هللا ب ال {عب ن «: ق ًوا ولك وا حب ؤمروا أن يطوف م ي ل
 .)7(»...ليطف سبعين، سبًعا لرجليه، وسبًعا ليديه

ذر  -233 ن ن أن م
 .)8(أن يطوف على أربع لزمه طوافان ألنه بدل عن واجب

واف  -234 أن الط
 .)9(على أربع نوع من المثلة

  :قال من علماء المذھب بحكم الرواية الراجحة من: خامًسا

اء  ال جمھور علم ه ق ان، وب ه طواف من نذر أن يطوف على أربع لزم
  :المذھب، ومنھم

و  - 235 أب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .معاوية بن ُحَدْيج بن جفنة السكوني، له صحبة ورواية، توفي سنة اثنيتن وخمسين: ھو)   1(

  ).3/111(، اإلصابة )1/41(، العبر )5/206(بة ، أسد الغا)7/502(الطبقات الكبرى 
  .كبشة بن معدي كرب الكندية، والدة الصحابي معاوية بن حديج المتقدم ذكره: ھي)   2(

  ).8/175(، اإلصابة )7/249(أسد الغابة 
ة : ھو)   3( ة، سكن الكوف ه صحبة ورواي دي، ل ة الكن ن معاوي ن معدي كرب ب يس ب ن ق األشعث ب

  .، توفي سنة اثنتين وأربعين>ر المؤمنين علي بن أبي طالب وشھد صفين مع أمي
  ).1/50(، اإلصابة )1/133(، االستيعاب )1/402(التاريخ الكبير 

  ).أال(مادة ) 14/40(، لسان العرب )343ص(المطلع . الحلف: اإليالء)   4(
ركبتين: الحبو)   5( دين وال ى الي ة . المشي عل اموس المحيط )1/336(النھاي ادة ) 1642ص(، الق م

  ).حبا(
  .المواقيت: ، كتاب الحج، باب)2/273(خرجه الدارقطني )   6(
ذور، باب)8/457(خرجه عبد الرزاق في المصنف )   7( ذر أن يطوف على : ، كتاب األيمان والن من ن

  .ركبتيه
  ).11/288(، معونة أولي النھى )9/344(، المبدع )5/148(، المستدرك )11/91(الفروع )   8(
  ).11/288(، معونة أولي النھى )9/344(المبدع    )9(



  
  
 )369(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 .المواھب الحسين العكبري

 1(»ناإن نذر أن يطوف بالبيت على أربع لزمه طواف«: قال(.  
 نصير الدين السامري. 
 طوف طوافين نص إن نذر أن يطوف على أربع لزمه أن ي«: قال

  .)2(»عليه
 مجد الدين ابن تيمية. 

  .)3(»من نذر أن يطوف على أربع طاف طوافين«: قال
 صفي الدين القطيعي. 

  .)4(»ف على أربع طوافاناوفي الطو«: قال
 أبو بكر الجراعي. 

  .)5(»إن نذره على أربع فطوافان نًصا«: قال
 عالء الدين المرداوي. 

  .)6(»وھو المذھب... طاف طوافين وإن نذر الطواف على أربع«: قال
 مرعي بن يوسف الكرمي. 

  .)7(»وعلى أربعة فطوافان«: قال

  :من خالف من علماء المذھب بحكم الرواية الراجحة: سادًسا

  ه ع لزم ى أرب ذر أن يطوف عل اء المذھب أن من ن جمع من علم
  :طواف واحد على رجليه، ومنھم

دين  -236 ق ال موف
 .ابن قدامة

 .)8(»لزمه طواف واحد على رجليهوالقياس أن ي«: قال
دين  -237 شمس ال

 .ابن قدامة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).6/954(رؤوس المسائل )   1(
  ).2/537(المستوعب )   2(
  ).2/201(المحرر )   3(
  ).214ص(إدراك الغاية )   4(
  ).708ص(غاية المطلب )   5(
  ).28/249(اإلنصاف )   6(
  ).3/398(غاية المنتھى )   7(
  ).13/658(المغني )   8(



  
  
 )370(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

ه؛ «: قال ى يدي ه عل ه وال يلزم ى رجلي والقياس أن يلزمه طواف واحد عل
  .)1(»ألنه غير مشروع فيسقط

  ٱٱٱ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).28/250(شرح الكبير ال)   1(



  
  
 )371(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  
  

  الثالثالمبحث 
  القضاء
  

  :وفيه تمھيد ومطلب واحد
ب :المطل

  
الحكم في سماع الدعوى والبينة

د الم ععلى الحاضر في البل متن
  .عن الحضور

  
  

  

 

 



  
  
 )372(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  تمھيد

  :ـ تعريف القضاء لغة وشرًعا 1

 1(الحكم والفصل واإلمضاء :القضاء لغة(.  
 2(النظر بين المترافعين له لإللزام وفصل الخصومات :وشرًعا(.  

  :ـ حكمه 2

 3(القضاء فرض كفاية(.  
  :ـ دليله 3

 دل على فرضية القضاء ما يأتي:  
 الى   � � �  � � � �ې   ې ې ې      ۈ ٷ ۋ  ۋ     ۅ ۅ ۉ ۉ﴿: قوله تع

  ].65: النساء[﴾ 
  :وجه الداللة

ه^ دلت اآلية على فرضية القضاء واالنقياد إلى أمر النبي  رة )4(في ، والعب
  .)5(بعموم اللفظ ال بخصوص السبب

 م «: قال^ أن النبي  )6(ما رواه عمرو بن العاص إذا حكم الحاكم فاجتھد ث
 .)7(»ھد ثم أخطأ فله أجرٌ إذا حكم فاجتأصاب فله أجران، و

  :وجه الداللة

ه مع اإلصابة أجران ومع  م، ول دل الحديث على اجتھاد الحاكم في الحك
  .)8(الخطأ أجر واحد

 9(إجماع العلماء على وجوب القضاء والحكم بين الناس(. 

  :ـ صفات القاضي إجماالً  4
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر)   1( حاح : ينظ ة )6/463(الص اييس اللغ م مق رب )5/99(، معج ان الع ادة ) 15/186(، لس م
  ).قضى(

  ).4/1050(، الفوائد المنتخبات )4/389(اإلقناع : وينظر). 10/3(المبدع )   2(
  ).2/353(، منتھي اإلرادات )10/3(، المبدع )2/202(، المحرر )14/5(المغني : ينظر)   3(
  ).5/269(، الجامع ألحكام القرآن )1/570(تفسير القرآن العظيم : ينظر)   4(
ر)   5( ة : ينظ ر الروض رح مختص ح )2/501(ش ن مفل ول اب د )2/804(، أص د والفوائ ، القواع

  ).198ص(األصولية البن اللحام 
و)   6( د: ھ م القرشي، الصحابي المشھور، والقائ ن ھاش ل ب ن وائ ن العاص ب رو ب اتح  عم ذ، ف الف

  ).5/2(، اإلصابة )4/244(أسد الغابة . مصر وأميرھا، توفي سنة ثالث وأربعين
د فأصاب : ، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب)6/676(خرجه البخاري )   7( أجر الحاكم إذا اجتھ

  .أو أخطأ
  ).13/331(، فتح الباري )5/168(المفھم : ينظر)   8(
  ).3/532(، الواضح )14/5(المغني : وينظر). 2/143(جماع اإلقناع في مسائل اإل)   9(



  
  
 )373(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 يشترط في القاضي عشر صفات:  

 1 ـ البلوغ 2      .ـ اإلسالم.  

 3 ـ الذكورة 4      .قلـ الع.  

 5 ـ العدالة 6      .ـ الحرية.  

 7 ـ البصر 8      .ـ السمع.  

 9 1(ـ االجتھاد 10      .ـ التكلم(.  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).2/356(، منتھى اإلرادات )4/396(، اإلقناع )10/19(، المبدع )28/298(المقنع : ينظر)   1(



  
  
 )374(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  مطلب
  الحكم في سماع الدعوى والبينة على الحاضر في البلد

  الممتنع عن الحضور

 ھي طلب الشيء زاعًما ملكه :الدعوى.  
 1(حوهالعالمة الواضحة على الصدق كالشاھد ون :والبينة(.  
  ع د الممتن ى الحاضر في البل والكالم في سماع الدعوى والبينة عل

  :عن الحضور بالتفصيل اآلتي
  :الروايات الواردة في المسألة: أوالً 

  :ورد عن اإلمام أحمد في المسألة روايتان
ة األول د : ىالرواي ي البل ر ف ى الحاض مع عل ة تس دعوى والبين أن ال

  .الممتنع عن الحضور ويُحكم بھا
ي ال القاض ة «: ق دعي البين ام الم ب إذا أق ى الغائ اء عل وز القض يج

اكم  بالحق، وكذلك إذا كان حاضًرا في البلد ممتنًعا من حضور مجلس الح
  .)2(»في إحدى الروايتين
  .أن الدعوى والبينة ال تسمع حتى يحضر :الرواية الثانية
  .)3(»ال تسمع حتى يحضر: وفي األخرى«: قال ابن قدامة

  :الرواية الراجحة في المذھب: اثانيً 

د  ى الحاضر في البل ة تسمع عل الراجح في المذھب أن الدعوى والبين
  .الممتنع عن الحضور ويحكم بھا

افة «: قال الحجاوي د دون مس وإن كان غائبًا عن المجلس أو عن البل
ى يحضر كحاضر في  ة حت دعوى وال البين القصر غير ممتنع لم تُسمع ال

م  المجلس، فإن أبى ة وُحك ه وسمعت البين ه في بيت م يھجم علي الحضور ل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).3/819(، الدر النقي )403ص(المطلع : ينظر)   1(
امع الصغير )   2( ي : وينظر). 366ص(الج د )14/96(المغن ذھب األحم ع )219ص(، الم ، الممت

ة المطلب )7/291(، شرح الزركشي )11/206(، الفروع )6/238( دع )726ص(، غاي ، المب
  ).28/525(، اإلنصاف )10/91(

ع : وينظر). 28/524(المقنع )   3( ، )7/291(، شرح الزركشي )11/206(، الفروع )6/239(الممت
ب  ة المطل دع )726ص(غاي بع )92، 91ص(، المب يح المش اف ، )484ص(، التنق اإلنص

)28/525.(  



  
  
 )375(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .)1(»بھا
  :الرواية الراجحة في المذھب عند شيخ اإلسالم: ثالثًا

ة  دعوى والبين الم أن ال يخ اإلس د ش د عن ام أحم ن اإلم المنصوص ع
  .)2(تسمع على الحاضر في البلد الممتنع عن الحضور

  :يخ اإلسالمأدلة الرواية الراجحة في المذھب عند ش: رابًعا

  :يُستََدل للرواية الراجحة باآلتي
ما روته أم  - 238

يا رسول هللا، إن أبا : بنت عتبة قالت أن ھند <المؤمنين عائشة 

سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إال ما أخذت منه 
 .)3(»خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف«: وھو ال يعلم، فقال

  :وجه الداللة

ي  د  قضى^ أن النب فيان  <لھن و س ن أب م يك حاضًرا، وإذا  >ول
 .)4(جاز القضاء على الغائب فالحاضر الممتنع من طريق أولى

أن الدعوى  -239
ذر  ه ال ع ن الحضور ألن ع م ى الحاضر الممتن مع عل ة تس والبين

 .)5(له
م  -240 أن خص

 .)6(الحاضر الممتنع له بينة مسموعة عادلة فجاز الحكم بھا
اب  -241 أن غي

ه الحاضر الممتنع عن ا ه صحيحة، وأن لحضور يدل على أن الدعوى علي
 .)7(تغيَّب لئال يدركه الحق

  :من قال من علماء المذھب بحكم الرواية الراجحة: خامًسا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي النھى )2/373(منتھى اإلرادات : وينظر). 4/450(اإلقناع )   1( ة أول ة )11/420(، معون ، غاي
  ).6/355(، كشاف القناع )3/532(، دقائق أولي النھى )3/437(المنتھى 

  ).5/172(المستدرك )   2(
  ).236ص(تقدم تخريجه )   3(
  ).10/91(، المبدع )6/238(، الممتع )14/94(المغني : ينظر)   4(
  ).10/91(، المبدع )6/239(الممتنع )   5(
  ).28/517(، الشرح الكبير )14/94(المغني )   6(
  ).15/357(الشرح الممتع )   7(



  
  
 )376(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

ى  جمھور علماء المذھب على أن الدعوى والبينة تسمع ويُحكم بھا عل
  :الحاضر الممتنع عن الحضور، ومنھم

ق  - 242 موف
 .الدين ابن قدامة

 ال ع عن ا«: ق د جواز إن امتن الم أحم وارى فظاھر ك لحضور أو ت
  .)1(»القضاء عليه

 برھان الدين ابن مفلح. 

 ا في إحدى «: قال م بھ ة وحك إن امتنع من الحضور سمعت البين
  .)2(»وھي أشھر... الروايتين

 عالء الدين المرداوي. 

روايتين «: قال إن امتنع من الحضور سمعت البينة وحكم بھا في إحدى ال
  .)3(»وھو المذھب

 تقي الدين ابن النجار. 

ى ... والغائب دون«: قال ه حت ة علي م تسمع دعوى وال بين افة قصر ل مس
  .)4(»عل األصح... إال أن يمتنع من الحضور فيسمعا... يحضر كحاضر

 منصور بن يونس البھوتي. 

ه حتى يحضر مجلس «: قال وال تسمع الدعوى على حاضر بالبلد أو قرب
  .)5(»ع عليه الدعوى والبينةالحكم ما لم يتوار حاضر فتسم

 محمد بن بلبان الدمشقي. 

ومن ادعى على غائب مسافة قصر أو مستتر في البلد أو ميت أو غير «: قال
رھم حتى يحضر أو ... مكلف وله بينة سمعت وحكم بھا وال تسمع على غي

  .)6(»يمتنع
  :من خالف من علماء المذھب في حكم الرواية الراجحة: سادًسا

ا ن علم ع م ن الحضور ال جم ع م ى أن الحاضر الممتن ذھب عل ء الم
  :تسمع عليه الدعوى والبينة حتى يحضر، ومنھم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).14/96(المغني )   1(
  ).10/91(المبدع )   2(
  ).28/525(اإلنصاف )   3(
  ).11/420(معونة أولي النھى )   4(
  ).139ص(عمدة الطالب )   5(
  ).264ص(أخصر المختصرات )   6(



  
  
 )377(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

راج  - 243 س
 .الدين الدجيلي

 م «: قال د غائب عن مجلس الحك وإن ادعى على حاضر في البل
ع  ى يحضر، وإن امتن ة حت دعوى وال البين م تسمع ال ة ل ى ببين وأت

  .)1(»من الحضور أُلجئ إليه بالُشَرط
 دين األدميتقي ال. 
 ال فيه«: ق ت والس تتر والمي ب  والمس ى الغائ ة عل مع البين ... وتس

د حضوره  ه عن وعلى حاضر غائب عن مجلس الحكم ويُحكم علي
  .)2(»فإن امتنع ضيق عليه

  ٱٱٱ
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).540ص(الوجيز )   1(
  ).460ص(المنور في راجح المحرر )   2(



  
  
 )378(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  
  

  
  
  
  

 

 الخاتمة



  
  
 )379(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  الخاتمة

ه  ي في لَّ وعال أن يرزقن أله ج ه، وأس ي إتمام ر ل الى أن يس د هللا تع ذا البحث أحم ام ھ ي خت ف
  .خالص والقبولاإل

  :وأذكر أھم النتائج

يخ  -244 اء ش إقتف
اع،  نة واإلجم اب والس ن الكت دليل م ه بال لف، وعنايت نھج الس الم لم اإلس

 .وأقوال الصحابة والتابعين
ه  -245 معرفت

ات  وال والرواي ة األق ن معرف ه م ه، وتمكن ذھب وفروع ول الم بأص
 .واألوجه

عنايته بكتب  -246
 .اإلمام أحمدالمسائل والروايات، ومعرفته بالمنصوص عن 

ي  -247 ه ف عبارات
ا رة منھ رجيح كثي اھر، : الت ح، والظ حيح، واألص وص، والص المنص

 .واألظھر، والمشھور، واألشھر
ال  -248 يمكن إجم

 :ترجيحاته للروايات باآلتي
a. ظاھر المذھب أن اليتيمة إذا بلغت تسع سنين ُزوجت بإذنھا.  
b. ألسبق إذا زوج المرأة وليان وجھل السابق منھما، فقياس المذھب أن ا

  .يتميز بالقرعة
c.  ام ا صداقھا، فالمنصوص عن اإلم إذا أعتق الرجل أََمته وجعل عتقھ

  .أحمد أن الشرط الزم والنكاح جائز
d. أشھر الروايتين عن أحمد تحريم التزويج باألََمة الكتابية.  
e.  ذي و ال ه، وھ م تعف ة إذا ل ر من أََم زوج أكث لم أن يت يجوز للحر المس

  .يقتضيه كالم اإلمام أحمد
f. أنصَّ الروايتين عن اإلمام أحمد صحة نكاح الشغار إذا ُسمِّي المھر.  
g. ظاھر كالم اإلمام أحمد أن المھر يتقرر بالخلوة.  
h.  ين أصح الروايتين وأنصھما عن اإلمام أحمد أن الذي يتولى الصلح ب

  .الزوجين حكمان
i. ظاھر المذھب أن لألب خلع زوجة ابنه الصغير.  



  
  
 )380(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

j.  يس من الطالق ظاھر المذھب أن الخلع فرقة اح، ول بائنة وفسخ للنك
  .الثالث

k. ظاھر المذھب أن الخلع ال يصح إال بِعوض.  
l. المشھور في المذھب أن الطالق يقع في النكاح المختلف فيه.  

m.  ة أو بكلمات في الطھر الواحد ا بكلم ظاھر المذھب أن الطالق ثالثً
  .طالق محرم

n.  زوجته ثالثًا النصوص واألصول الثابتة عن اإلمام أحمد أن من طلق
  .بكلمة واحدة ال يلزمه إال واحدة

o. المشھور عن اإلمام أحمد أن تعليق الطالق على النكاح ال يقع.  
p. ه يئة كقول ى المش ذا : أصح الروايتين في تعليق الطالق عل إن فعلت ك

  .امرأتي طالق إن شاء هللا، أن اإلستثناء ينفع
q. طءأعدل األقوال وأشبھھا باألصول أن الرجعة تحصل بالو.  
r.  ه يس ل د ول أشھر الروايات فيمن قذف امرأته بالزنا قبل النكاح أنه يُح

  .أن يالعن
s. أشھر الروايتين أن القرء بمعنى الحيض.  
t.  م ه وھو غائب ول ق امرأت المشھور عن اإلمام أحمد أن الرجل إذا طل

  .تعلم أنھا تعتد من حين طلَّق
u. ظاھر المذھب أن لبن المرأة البكر ال ينشر الحرمة.  
v. م خمس رضعاتظاھ   .ر المذھب أن الرضاع الُمَحرِّ
w. أشھر الروايتين أن الوجور ينشر الحرمة.  
x. أكثر أجوبة اإلمام أحمد جواز استثناء األقل دون األكثر.  
y. ظاھر المذھب أن المطلقة ثالثًا ال نفقة لھا وال سكنى.  
z. المشھور عن اإلمام أحمد أن الغالم ـ في الحضانة ـ يخير بين أبويه.  

aa. ھور وغ  المش ل بل وا قب بة أن يقتص وز للعص د ال يج ام أحم ن اإلم ع
  .الورثة

bb.  ھور المش
  .عن اإلمام أحمد أن كسر الساق فيه بعيران

cc. أظھر الروايتين أن األب وابنه من العاقلة.  
dd.  المشھور من

  .روايات اإلمام أحمد أن عمد الصبي خطأ
ee. المشھور عن اإلمام أحمد أن قتل العمد ال كفارة فيه.  
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ff. تين أن اللوطي يُْقتَل محصنًا كان أو غير محصنأشھر الرواي.  
gg.  ا ادة يفعلھ ون، والزي ر أربع د الخم ي ح ب ف ولين أن الواج ه الق أوج

  .اإلمام عند الحاجة
hh.  ح أص

ه إال إذا  زر فاعل القولين في مذھب أحمد أن االستمناء باليد حرام ويُع
  .خشي العنت

ii. وة المشھور عن اإلمام أحمد أن اإلمام ُمخير في األرض الم فتوحة عن
  .بين جعلھا فيئًا وبين جعلھا غنيمة

jj. أظھر الروايتين أن الجزية غير مقدرة.  
kk.  ة ة أجوب عام

  .اإلمام أحمد ــ فيما يأكل الجيف ــ ليس فيھا التحريم
ll.  ائح ر أصحابه أن ذب ه أكث آخر القولين عن اإلمام أحمد والذي نقله عن

  .بني تغلب ال بأس بھا
mm.  ھر أش

د ام أحم ن اإلم ات ع قط  الرواي ْكر، وتس ذِّ ع ال ة م مية واجب أن التس
  .بالنسيان

nn.  المشھور من
  .الروايتين أن اليمين الغموس ال كفارة فيھا

oo.  و ال و لغ ه فھ ه خالف ين ل ى شيء وتب ظاھر المذھب أن من حلف عل
  .كفارة فيه

pp.  ھور المش
افر إن فعل : عن اإلمام أحمد أن من قال ھو يھودي أو نصراني أو ك

  .وعليه كفارة يمينكذا، ففعله ال يَْكفر 
qq.  ھر أش

ه  ى فعل واحد لزم ا عل د أن من كرر يمينً ام أحم روايتين عن اإلم ال
  .كفارة واحدة

rr.  ر اذر ُمخي ذر اللجاج والغضب أن الن المشھور عن اإلمام أحمد في ن
  .بين الوفاء بنذره وبين كفارة اليمين

ss.  ده وقصد ر ول ذر أن ينح ن ن د أن م ام أحم ر النصوص عن اإلم أكث
  .مين، وإال فنذر معصية يلزمه ذبح كبشاليمين في

tt.  ه بقصد ع مال ذر الصدقة بجمي د أن من ن ام أحم المنصوص عن اإلم
  .القربة أجزأه الثلث

uu.  وص المنص
  .عن اإلمام أحمد أن من نذر الطواف على أربع لزمه طوافان

vv.  ى الحاضر ة تسمع عل المنصوص عن اإلمام أحمد أن الدعوى والبين
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  .رفي البلد الممتنع عن الحضو
  :التوصيات

  :يمكن إجمال التوصيات باآلتي
ائل  -249 ع مس جم

دوينھا  ة في كتب المذھب وت ـ والمتفرق د ـ ع بع اإلمام أحمد ــ التي لم تطب
 .ونشرھا

اء  -250 اإلعتن
ه  ا ُكتب عن ع م ه وجمي ُر مؤلفات بالتراث الفقھي عند شيخ اإلسالم، وَحْص

ة ومراكز  البحث من رسائل علمية ونشرھا عن طريق المؤسسات العلمي
 .العلمي في الجامعات

ة  -251 العناي
ا  ذھب وجمعھ اء الم ار علم د كب ات عن ين الرواي رجيح ب ائل الت بمس

 .ودراستھا
ة  -252 العناي

ى  ة عل ا واألدل ان الصحيح منھ ذھب وبي ي كتب الم ة ف ات المطلق بالرواي
 .ذلك

  وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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 الفھارس

 فھرس اآليات القرآنية. 
 فھرس األحاديث واآلثار. 
 فھرس األعالم. 
  المصطلحاتفھرس. 
 فھرس األلفاظ الغريبة. 
 فھرس المصادر والمراجع. 

 فھرس الموضوعات. 



  
  
 )384(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  فھرس اآليات القرآنية

                      اآلية ورقمھا 
  ةــــــــــــالصفح

  سورة البقرة
  213، 208   ......................................................  ]228[﴾ ... ڃ ڃ چ چ چچ﴿
  190   ...........................................  ]228[ ﴾ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ﴿
  151   ..................................................  ]229[ ﴾...ہ ہہ ہ ھ ه ھ ھے ﴿
  146، 133   ...............................  ]229[ ﴾.. �� � � �ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ﴿
  141   ...........................................  ]230، 229[ ﴾...ہ ہہ ہ ھ ه ھ ھے﴿
  204   ....................................................  ]234[ ﴾...ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿
  344   .............................................  ]286[ ﴾... �� � � �ې ې ې ﴿

  سورة آل عمران
  3   .......................................................  ]102[ ﴾...ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿

  سورة النساء
  3   ....................................................  ]1[ ﴾...ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴿
  78   ..........................................  ]3[ ﴾...ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴿
  116   .................................................................  ]4[ ﴾...ٹ ۀ ۀ ہہ ﴿
  227، 217   ............................................................  ]23[ ﴾...ک ک ک ک﴿

                      اآلية ورقمھا
  ـــــــــــةالصفحـ

، 101، 98   ... ................................ ................................   ]25[ ﴾..ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿
103  
  123   ............................................................  ]34[ ﴾...ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴿
  125، 123   ......................................................  ]35[﴾ ...ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿
  393   ................................................  ]65[ ﴾...ۈ ٷ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴿
  280، 279   .........................................................  ]92[ ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿

  280   ......................................................  ]93[﴾ ...گ گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿

  سورة المائدة
  335   ...........................................................  ]3[ ﴾...ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿
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  338   .....................................................  ]5[﴾ ...ۋ ۅ ۅ ۉ ۆ ۈ ۈ ٷۋ﴿
﴿� � � � � � � �..﴾ ]5[  .............................................   99  
  359، 354، 352   ........................................................  ]89[ ﴾...ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ﴿
  297   ....................................................  ]90[ ﴾...پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿

  سورة األنعام
  344، 343   ....................................................  ]121[ ﴾...ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿
  251، 250   ........................................  ]151[ ﴾یی  � � � � � � �﴿

  
                      اآلية ورقمھا

  الصفحــــــــــــة
  ورة األعرافس

  329   .................................................................  ]157[ ﴾...ڌ ڎ ڎ ﴿
  سورة األنفال

  313   ....................................................  ]41[ ﴾...ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴿
  سورة التوبة

  321   ......................................................  ]29[ ﴾..ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ﴿
  286   .........................................................  ]41[ ﴾...ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿

  سورة النحل
  350   ..............................................  ]91[ ﴾...ڑ ک ک ک ک گ گ گ﴿

  سورة اإلسراء
  380   ...........................................................  ]31[ ﴾چ چ چ چ ڇڇ ﴿
  288   ...............................................  ]32[ ﴾ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ﴿

  سورة المؤمنون
  308   ...............................................  ]7ـ  5[﴾ ...ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿

  سورة النور
  289   .....................................................  ]2[ ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ﴿
  167   .......................................................  ]6[ ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٷ ۋ ۋ ﴿
  197   ........................................  ]9ـ  6[ ﴾...ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴿
  

                      اآلية ورقمھا
  الصفحــــــــــــة

  73   ....................................................  ]32[ ﴾...ٻ ٻ ٻ پ پپ  ٱ ٻ﴿
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  308   ......................................  ]33[﴾ ... ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ﴿
  سورة األحزاب

  181   .......................................................  ]49[ ﴾...ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴿
  سورة الصافات

  380   .................................................................]107[ ﴾ ٹ ڤ ڤ﴿
  سورة المجادلة

﴿� � � � � � � � �� ﴾ ]11[  .....................................   3  
  سورة الطالق

  160، 157   .......................................................  ]1[ ﴾...ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿
  160   ..........................................................  ]2[ ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿
  208   ............................................................  ]4[﴾ ...ۈ ۈ ٷ ۋ ۋ ۅ﴿
﴿� � � � � � � � ﴾ ]4[  ..............................................   160  
  239   ....................................................  ]6[﴾ ...ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ﴿
  235   ...............................................  ]7[ ﴾..ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ﴿

  سورة اإلنسان
  372   .........................................................  ]7[ ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿

  سورة البلد
  89   .......................................................................  ]13[ ﴾ھ ھ ﴿

  ٱٱٱ

  فھرس األحاديث واآلثار

  الصفحة  الراوي  الحديث أو األثر
ال^ أتى رجل رسول هللا  اداه فق ا : وھو في المسجد فن ي

ع رسول هللا إن ه أرب ه حتى ردد علي ي زنيت فأعرض عن
  .مرات

  289  أبو ھريرة

عن رجل طلق امرأته ثالث تطليقات ^ أُخبر رسول هللا
  ...أيُلعب بكتاب هللا : جميًعا فقام غضبانًا ثم قال

  161 محمود بن لبيد

ه أجران، وإذا ح م إذا حكم الحاكم فاجتھد ثم أصاب فل ك
 ر واحدفاجتھد ثم أخطأ فله أج

و بن عمر
  العاص

393  

ي اء قبل ن األنبي د م ن أح م يعطھ ا ل ت خمًس : أُعطي
  ...نصرت

  313جابر بن عبد هللا

ا استكرھوا  أ والنسيان وم   344عبد هللا بن إن هللا وضع عن أمتي الخط
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  الصفحة  الراوي  الحديث أو األثر
  عباس  عليه

  324  معاذ بن جبل  ديناًرا أمره أن يأخذ من كل حالم^ أن النبي 
ى أ^ أن النبي  ة، النصف صالح أھل نجران عل لفي حل

  في صفر والبقية في رجب يؤدونھا إلى المسلمين
  324  

ي  ن ^ أن النب بتھا م رأة عص ى الم ل عل ى أن يعق قض
  ...كانوا

  269عمرو بن شعيب

ا أن ^أن أم حبيبة كانت تستحاض فسألت النبي  ، فأمرھ
  ...تدع الصالة أيام أقرائھا

  209  عائشة

  91  أنس بن مالك  ا صداقھاأعتق صفية وجعل عتقھ ^أن رسول هللا 
  108عبد هللا بن عمر  نھى عن الشغار^ أن رسول هللا 

فقال . أن سالًما مولى أبي حذيفة يدخل عليھا وھي فضل
 ...أرضعيه فأرضعته خمس رضعات: ^النبي 

  226 سھلة بن سھيل

ة تسع سنين فھي : قالت <أن عائشة  إذا بلغت الجاري

  ...امرأة
  79  

وبه أثر ^ ن عوف جاء إلى رسول هللا أن عبد الرحمن ب
  ...ةصفر

  117 أنس ابن مالك

لم يؤمروا أن يطوفوا حبًوا : قال {أن عبد هللا بن عباس 

  ...ولكن ليطف سبعين، سبًعا لرجليه، وسبًعا ليديه
  390  

ن  ة ب ت عتب ة بن زوج فاطم ب ت ي طال ن أب ل ب أن عقي
ت ة، فقال ان إذا دخل : ربيع ك، فك ق علي ي وأنف تصبر ل

  ...عليھا
  126  

ا،  >أن علي  م يتزوجھ ه ث قال في الرجل يعتق جاريت

  ...له أجران اثنان: ويجعل عتقھا صداقھا، قال
  91  

اب  ن الخط ر ب ى أن  >أن عم ب عل ي تغل الح بن ص

  يضاعف عليھم الصدقة
  325  

اب  ن الخط ر ب ال >أن عم لمين: ق ر المس وال آخ ا  ل م

  خيبر^ م النبي فتحت قرية إال قسمتھا بين أھلھا كما قس
  317  
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  الصفحة  الراوي  الحديث أو األثر

اب  ن الخط ر ب ة >أن عم ي ثماني ى الغن ل عل جع

ى  ة وعشرين، وعل وأربعين درھًما، وعلى الوسط أربع
  .الفقير اثني عشر درھًما

  325  

ال ا رسول هللا، أرأيت رجالً : أن عويمًرا العجالني ق ي
ال ! وجد مع امرأته رجالً أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فق

أت  قد: ^رسول هللا  زل فيك وفي صاحبتك فاذھب ف أُن
  بھا

سھل بن سعد 
  الساعدي

197  

  231  عائشة   انظرن من إخوانك، فإنما الرضاعة من المجاعة

  ...إنما األعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى
عمر بن 
  الخطاب

379  

  209    ...إنما ذلك عرق فانظري إذا أتى قرؤك فال تصلي، 
أرى غيرھا  إني وهللا ـ إن شاء هللا ـ ال أحلف على يمين ف

  خيًرا منھا إال كفَّرت عن يميني وآتيت الذي ھو خير
أبو موسى 
  األشعري

350  

ا، وإن  و أذنھ كتت فھ إن س ھا ف ي نفس ة ف تأمر اليتيم تس
  ..أبت

  79  أبو ھريرة

ال اس فق ن عب ى اب اء رجل إل ه : ج ق امرأت ه طل أن عم
ال ا، فق م : ثالثً ه فل ك عصى هللا فأندم ه إن عم ل ل يجع

  مخرًجا

مالك ابن 
  الحارث

162  

مع كل واحد منھما فئام  >جاء رجل وامرأته إلى علي 

  ... رويدكما حتى: من الناس، فلما بعث الحكمين قال
  125 عبيدة السلماني

: فقالت^ جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي 
  ....خلق يا رسول هللا، ما أنقم على ثابت في دين وال

هللا بن عبد 
  عباس

134  

  369  أبو ھريرة الحدود كفارات ألھلھا
ر  بيالً البك د جعل هللا لھن س ي، ق ي، خذوا عن خذوا عن

  ...بالبكر، جلد مائة ونفي سنة
عبادة بن 
  الصامت

289  

  عائشة   خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف
235 ،
396  

ارة ا: خمس ليس لھن كف ر الشرك ب نفس بغي ل ال ، وقت
 ..حق

  355  ريرةأبو ھ
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  الصفحة  الراوي  الحديث أو األثر
  274  عائشة   ...عن النائم حتى يستيقظ، وعن: رفع القلم عن ثالث

ھو يھودي أو نصراني : عن الرجل يقول^ سئل رسول هللا 
ال ه فيحنث ق ين يحلف علي ي اليم رئ من اإلسالم ف : أو ب

  كفارة يمين
  363  زيد بن ثابت

  209  عائشة  طالق األمة تطليقتان وقرؤھا حيضتان
بًعا عن  طوفي على رجليك ديك وس بًعا عن ي سبعين س

  رجليك
  389معاوية بن حديج

ا : من قال: أنه قال عن طاووس بن كيسان أنا كافر أو أن
به  ي هللا أو ش ودي أو نصراني أو مجوسي أو أخزان يھ

  ...ذلك
  364  

ن مسعود  د هللا ب ال >عن عب ه ق ذنب : أن د من ال ا نع كن
  الذي ال كفارة له اليمين الغموس

  355  

ة : ل ابن عباسقا ذكر هللا عز وجل الطالق في أول اآلي
  ...وآخرھا والخلع بين ذلك فليس الخلع بطالق، ينكحھا

  142  

  ..خيبر نصفين، نصفًا لنوائبه وحاجته،^ قسم رسول هللا 
سھل بن أبي 

  حثمة
316  

ان^ قضى رسول هللا  سقط  في جنين امرأة من بني لحي
  ميتًا بغرة

  268  أبو ھريرة

ت الي ي: قل ن م ع م وبتي أن أنخل ن ت ول هللا، إن م ا رس
ى رسوله  ى هللا وإل ال^ صدقة إل أمسك عليك بعض :ق

 ...مالك 
  384 كعب بن مالك

ال ؟.يا رسول هللا، أي الذنب أعظم: قلت أن تجعل  : ق
  ..اندً 

عبد هللا بن 
  مسعود

288 ،
380  

  344    قد فعلت: قال ﴾.. ��  �  � �ېېې﴿: قول هللا تعالى
ا ات ك عات معلوم ر رض رآن عش ن الق زل م ا أن ن فيم

  ...يحرمن
  225  عائشة

  ...اإلشراك با وعقوق الوالدين وقتل النفس: الكبائر
عبد هللا بن 
  عمرو

354  

  298عبد هللا بن عمر  كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام



  
  
 )390(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  الصفحة  الراوي  الحديث أو األثر

  ...ال جلب وال جنب وال شغار في اإلسالم
عمران بن 
  حصين

108  

  181عمرو بن شعيب  ...تملك، وال عتق إال فيما تملكال طالق إال فيما 

  ال طالق قبل نكاح، وال عتق قبل ملك
المسور بن 
  مخرمة

181  

  ال نذر في غضب وكفارته كفارة اليمين
عمران بن 
  حصين

375  

تُنفرتم  ة وإذا اْس اد وني ن جھ تح ولك د الف رة بع ال ھج
 فانفروا

عبد هللا بن 
  عباس

286  

  ال ما أنبت اللحم وأنشز العظيمال يحرم من الرضاع إ
عبد هللا بن 
  مسعود

231  

ي  ه إال هللا وأن ھد أن ال إل لم يش رئ مس ل دم ام ال يح
الث دى ث ول هللا إال بإح ب : رس النفس، والثي نفس ب ال

  ...الزاني

عبد هللا بن 
  مسعود

250  

وم اآلخر أن تحد  ا والي ؤمن ب لمة ت ال يحل المرأة مس
  ...فوق ثالثة

  204  أم حبيبة

  239فاطمة بنت قيس  ...ليس لك عليه نفقة
م  م تحيض ث ر ث ى تطھ كھا حت م ليمس ا ث ره فليراجعھ م
ل أن  ق قب اء طل د وإن ش ك بع اء أمس م إن ش ر، ث تطھ

  ...يمس
عبد هللا بن عمر

151 ،
157 ،
190  

  185عبد هللا بن عمر  من حلف على يمين فقال إن شاء هللا فال حنث عليه
ى من سلك طريقًا يطلب ا إل ه طريقً ا سلك هللا ب ه علًم في

  الجنة
  3  أبو الدرداء

اد  ا أن يق ل وإم ا أن يُعق ر النظرين إم و بخي ل فھ ن قُت م
  ..أھل القتيل

  أبو ھريرة
252 ،
256  

ال  ذر أن يعصيه ف ه، ومن ن ذر أن يطع هللا فليطع من ن
 يعصه

  372  عائشة 

  ...من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل
 بن عبد هللا
  عباس

292  



  
  
 )391(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  الصفحة  الراوي  الحديث أو األثر
  97    من نكاح كتابية، ومن نكاح أََمة مطلقًا^ منع النبي 

  ...وعنعن كل ذي ناب من السباع ^ نھى رسول هللا 
عبد هللا بن 
  عباس

330  

  245  أبو ھريرة ...ھذا أبوك وھذه أمك فخذ بيد أيھما شئت، فأخذ بيد أمه
نة، د أخطأت الس ك ق ذا أمرك هللا، إن ا ھك ر م ن عم ا اب  ي

  ...والسنة أن تستقبل الطھر فتطلق لكل قرء
  161عبد هللا بن عمر

ومي  ر دار ق وبتي أن أھج ن ت ول هللا، إن م ا رس ي
ال  وله، فق الي صدقة  ولرس ن م ع م اكنك، وأنخل وأس

  يجزئ عنك الثلث: ^رسول هللا 
  385  أبو لبابة

زوج  اءة فليت نكم الب تطاع م ن اس باب م ر الش ا معش ي
  ...فإنه

بن  عبد هللا
  مسعود

73 ،308 

  384 كعب بن مالك  يجزئ عنك الثلث

  يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
عبد هللا بن 
  عباس

217  

  ٱٱٱ



  
  
 )392(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  األعالمفھرس 

  الصفحــــــــــــــــــــة  الَعـــــــَلم
  23، 21  إبراھيم الحربي 

  338، 337  إبراھيم بن الحارث
  311، 271  إبراھيم بن محمد بن ضويان

  380  اھيم عليه السالمإبر
  68  أبي البركات
  226  أبي حذيفة
  208  أبي موسى

  337، 112  األثرم
، 202، 183، 148، 139،144، 131، 88  أحمد الشويكي

264 ،271 ،277 ،282 ،295 ،310 ،
340 ،361 ،365 ،370 ،377  

ابن قاضي (أحمد بن حسن بن قدامة 
  )الجبل

35  

  247، 232، 221  أحمد بن حمدان
  4  أحمد بن عبد الحليم بن تيمية

  30  أحمد بن عبد الحليم

أحمد بن عبد الدائم بن نعمة بن أحمد 
  المقدسي

32  

  387، 82  أحمد بن عبد المنعم الدمنھوري

  16  أحمد بن محمد بن حنبل

ابن =  إسحاق ابن ھانئ النيسابوري
  ھانئ

45 ،50 ،54 ،158 ،362  

، 140، 118، 84، 77، 68، 53، 20  إسحاق بن منصور
352 ،367  

  35  بن كثير الدمشقياإسماعيل 



  
  
 )393(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  الصفحــــــــــــــــــــة  الَعـــــــَلم

  389  األشعث بن قيس

  209، 204  أم حبيبة

  134  امرأة ثابت بن قيس

  25  األمين محمد بن ھارون الرشيد

  300، 117، 91  أنس بن مالك

  98  األوزاعي

  303، 144  بدر الدين بن بلبان

  302  بدر الدين محمد بن علي البعلي
، 183، 176، 138، 130، 104، 93، 60  ن ابن مفلحبرھان الدي

215 ،222 ،233 ،258 ،270 ،282 ،
341 ،357 ،370 ،376 ،397  

  25  بشر المريسي
  86  أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد

، 340، 295، 270، 233، 222، 176  أبو بكر الجراعي
391  

، 293، 233، 186، 177، 137، 105  ) غالم الخالل(أبو بكر عبد العزيز 
302 ،319 ،347  

  301، 300، 167، 166  )الصديق( أبو بكر
  317  )^مؤذن الرسول ( بالل

  337، 337  تغلب بن وائل
، 241، 221، 215، 164، 104،113، 87  تقي الدين األدمي

264 ،283 ،303 ،399  
  134  ثابت بن قيس بن شماس

  313، 182  جابر بن عبد هللا
  321  جبير بن حيَّة
  181  بن شعيب جد عمرو
  333، 319، 306، 171  الجراعي
  64، 56  أبو جعفر



  
  
 )394(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  الصفحــــــــــــــــــــة  الَعـــــــَلم
  168  جمال الدين يوسف بن أحمد الصالحي

  295  جمال الدين يوسف بن عبد الھادي
  18  ابن الجوزي
  224  أبو الحارث

  36  أبو الحجاج المزي
، 193، 180، 159، 136، 119، 97  الحجاوي

200 ،213 ،238 ،262 ،292 ،324 ،
332 ،353 ،359 ،363 ،368 ،379 ،
384 ،388 ،396  

  353، 84، 54، 21  حرب بن إسماعيل الكرماني
، 248، 229، 195، 148، 130، 87، 81  أبو الحسن ابن اللحام

258 ،264 ،270 ،326 ،365 ،376 ،
386  

  378، 369، 56  الحسن بن البناء
  222، 94، 63  الحسن بن حامد البغدادي
، 187، 154، 143، 120، 100، 86، 81 العكبري=  يالحسين بن محمد العكبر

194 ،201، 207 ،230، 294، 299، 
327 ،333 ،340 ،356 ،364 ،367 ،
381 ،390  

  374، 64  ابن حمدان
  31  لحميديا

  291  حنبل 
، 343، 280، 268، 220، 208، 160  أبو حنيفة

354  
  140، 63  الخرقي

، 147، 112، 94، 68، 65، 64، 57، 56  أبو الخطاب الكلوذاني=  أبو الخطاب
155 ،179 ،201 ،210 ،219 ،224 ،
258 ،263 ،267 ،323 ،347 ،362 ،
386 ،388  

  63  الخالل



  
  
 )395(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  الصفحــــــــــــــــــــة  الَعـــــــَلم
 383، 273، 165، 68، 54، 51، 50، 21  أبو داود السجستاني =أبو داود 
  36،  34، 18  محمد بن أحمد الذھبي =  الذھبي

  248، 241، 238، 93 ،65، 64  ابن رجب
  119  ارة بن أوفىزر

  23  أبو زرعة الرازي
  384، 300، 192، 118، 60  الزركشي

  363  زيد بن ثابت
  356، 346، 130، 100  زين الدين المنجى التنوخي

  226  سالم مولى أبي حذيفة
  337، 323، 267، 57  السامري

، 147، 143، 138، 113، 93، 87، 64  سراج الدين الدجيلي
154 ،163 ،170 ،187 ،195 ،201 ،
211 ،215 ،240 ،248 ،264 ،272 ،
295 ،303 ،310 ،318 ،326 ،347 ،
356 ،361 ،365 ،370 ،381 ،386 ،
398  

  19  سفيان بن عيينة الكوفي
  397، 396، 235  أبو سفيان

  316  سھل بن أبي حثمة
  197  سھل بن سعد الساعدي

  226  سھله بنت سھيل
= شمس الدين ابن قدامة = الشارح 
  من بن محمد بن قدامة عبدالرح

32 ،39 ،59 ،97 ،102 ،121 ،124 ،
136 ،174 ،183 ،219 ،223 ،228 ،
279 ،318 ،391  

  225، 220، 180، 146، 125، 98، 23  الشافعي

، 163، 158، 137، 120، 100، 80، 86  الشريف أبو جعفر

194 ،199 ،232  

أبي أحمد ابن الشريف محمد بن 

  موسى

64، 80، 87 ،92 ،159 ،182 ،194، 

207، 210 ،214 ، ،222 ،227 ،247 

345 ،257 ،263 ،276 ،299 ،360 ،



  
  
 )396(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  الصفحــــــــــــــــــــة  الَعـــــــَلم
364 ،381 ،383 ،339  

  239  الشعبي

  339، 211  شمس الدين ابن القيم

= الشارح = شمس الدين ابن قدامة 

  عبدالرحمن بن محمد ابن قدامة

  

، 143، 130، 121، 104، 100، 93، 81  شمس الدين الزركشي

163 ،176 ،202 ،211 ،215 ،221 ،

241 ،248 ،258 ،272 ،276 ،341 ،

361 ،376  

    
بكر بن قيم  يشمس الدين محمد بن أب

  الجوزية
129 ،294  

  64  الشمس بن أبي عمر
  212، 165، 89، 67، 53، 20، 17  صالح ابن اإلمام أحمد

  294  صالح بن فوزان الفوزان
  39، 37  الصفدي

  390، 376، 170  صفي الدين القطيعي
  167  أبو الصھباء
  353، 274  أبو طالب
  364، 167  طاووس

  31  لطبرانيا
، 235، 231، 226، 225، 209، 79  عائشة

274 ،372 ،396  
  289  عبادة بن الصامت

، 167، 166، 162، 142، 134، 127  هللا بن عباس عبد= ابن عباس 
182 ،217 ،286 ،292 ،330 ،339 ،
344 ،345 ،390  

 عبد السالم بن تيمية عبد الحليم بن
  )والد شيخ اإلسالم(

32  

  42  عبد الرحمن بن عبد الحليم ابن تيمية



  
  
 )397(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  الصفحــــــــــــــــــــة  الَعـــــــَلم
  82  عبد الرحمن بن عبد هللا البعلي

  117  عبد الرحمن بن عوف 
= عبد الرحمن بن محمد ابن قدامة 

  شمس الدين ابن قدامة= الشارح 
  

  5  عبد الرحمن بن محمد بن قاسم
افع عبد الرزاق بن ھمام بن ن

  الصنعاني
19  

  39  عبد السالم بن عبد هللا ابن تيمية
  169  عبد العزيز بن عبد هللا بن باز

، 331، 255، 237، 145، 67، 54، 21  عبد هللا ابن اإلمام أحمد
342  

  301  عبد هللا بن جعفر
    ابن عباس= عبد هللا بن عباس 

  42  عبد هللا بن عبد الحليم ابن تيمية
، 185، 161، 157، 151، 111، 108  عبد هللا بن عمر

190 ،298  
  354  عبد هللا بن عمرو

  54  عبد هللا بن محمد البغوي
 355، 308، 288، 250، 231، 208، 73  عبد هللا بن مسعود

عبد الملك بن عبد الحميد بن مھران 
  الميموني

20  

  169، 168، 41، 37  ابن عبد الھادي
اق   23  عبد الوھاب الورَّ

  65  ابن عبدوس
  125  عبيدة السلماني
  301، 208، 127  عثمان بن عفان

  126  عقيل بن أبي طالب
   الحسين بن محمد العكبري=  العكبري

، 88، 86، 85، 83، 82، 78، 61، 40  المرداوي=  عالء الدين المرداوي



  
  
 )398(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  الصفحــــــــــــــــــــة  الَعـــــــَلم
93 ،94 ،100 ،102 ،105 ،121 ،129 ،

130 ،137 ،138 ،141 ،143 ،153 ،
154 ،155 ،163 ،164 ،165 ،187 ،
195 ،202 ،207 ،215 ،231 ،233 ،
238 ،241 ،241 ،245 ،248 ،263 ،
271 ،274 ،276 ،282 ،295 ،299 ،
302 ،310 ،319 ،326 ،333 ،340 ،
343 ،347 ،361 ،365 ،370 ،376 ،
382 ،391 ،398  

  169  عالء الدين علي الدواليبي
 317، 208، 182، 127، 126، 125، 91  علي بن أبي طالب

  33  )ابن البخاري(ي بن أحمد المقدسي عل
  131  علي بن البھاء البغدادي
  138  علي بن عمر بن عبدوس

 ،262، 246، 190، 167، 166، 151  الفاروق=  عمر بن الخطاب
263، 301 ،317 ،317 ،317 ،321 ،
325 ،338 ،379  

  375، 108  عمران بن حصين
  393  عمرو بن العاص

  239  أبو عمرو بن حفص
  181  عمرو بن شعيبأبو 

  269، 181  عمرو بن شعيب
، 333، 327، 318، 294، 129، 121  عون الدين ابن ھبيرة

340  
  198، 197  عويمر العجالني

   عمر بن الخطاب =الفاروق 
  209  فاطمة بنت أبي حبيش

  239، 238  فاطمة بنت قيس
  126  فاطمةبنت عتبة بن ربيعة

  155  فخر الدين ابن تيمية
  155، 82  ج ابن الجوزيأبو الفر



  
  
 )399(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  الصفحــــــــــــــــــــة  الَعـــــــَلم
، 168، 148، 114، 104، 99، 92، 87  أبو القاسم الخرقي

176 ،227 ،232 ،240 ،257 ،302 ،
327 ،345 ،385  

القاسم بن محمد بن يوسف بن محمد 
  البرزالي

34  

  18  القاضي أبو يوسف يعقوب األنصاري
، 105، 100، 94، 90، 86، 64، 55  القاضي أبو يعلى= القاضي 

110 ،112 ،120 ،143 ،153 ،163 ،
176 ،177 ،183 ،186 ،187 ،194 ،
201 ،210 ،224 ،227 ،232 ،233 ،
255 ،257 ،261 ،273 ،276 ،291 ،
323 ،327 ،332 ،337 ،346 ،353 ،
358 ،364 ،369 ،378 ،381 ،386 ،
395  

موفق الدين ابن = الموفق =  ابن قدامة
  قدامة

39 ،58 ،65 ،77 ،83 ،93 ،97 ،100 ،
102 ،104 ،112 ،124 ،147 ،163 ،
169 ،176 ،180 ،184 ،192 ،195 ،
210 ،212 ،214 ،222 ،223 ،228 ،
230 ،240 ،258 ،263 ،276 ،279 ،
302 ،310 ،316 ،318 ،333 ،339 ،
346 ،353 ،356 ،358 ،360 ،366 ،
382 ،391 ،395 ،397.  

  389  كبشة بنت معدي كرب
  384  كعب بن مالك

  18  َمليح الكوفي كيع بن الجراح بن
  385  أبو لبابة
  98  الليث

  162  مالك بن الحارث
، 280، 268، 220، 160، 129، 98  مالك

343 ،354  
  25  المأمون عبد هللا بن ھارون الرشيد



  
  
 )400(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  الصفحــــــــــــــــــــة  الَعـــــــَلم
  26  المتوكل بن المعتصم

، 174، 159، 152، 113، 65، 64، 59  مجد الدين ابن تيمية= المجد 
200 ،211 ،224 ،237 ،244 ،261، 
267 ،268 ،272 ،342 ،368 ،390  

  241  أبو محمد الجوزي
  168، 34  محمد بن أبو بكر بن قيم الجوزية

    الذھبي=  محمد بن أحمد الذھبي
  55  محمد بن أحمد الھاشمي

محمد بن أحمد بن عبد الھادي 
  المقدسي

35  

  19  محمد بن إدريس القرشي
  233  محمد بن الحكم
  398، 277، 188، 139  محمد بن بلبان

  387، 194، 177  محمد بن صالح بن عثيمين
  5  محمد بن عبد الرحمن بن قاسم
  83، 64، 39، 33  محمد بن عبد القوي المرداوي

  34  محمد بن مفلح بن محمد المقدسي
  161  محمود بن لبيد

  333، 294، 276، 154، 147  محيي الدين ابن الجوزي
    عالء الدين المرداوي=  المرداوي
  391، 365، 326، 303، 282  بن يوسف الكرمي مرعي

  291  المروذي
  181  المسور بن مخرمة

  324  معاذ
  138  أبو المعالي أسعد بن المنجى

  389  معاوية بن حديج
  317، 127  معاوية

  26  المعتصم محمد بن ھارون الرشيد
  322  المغيرة



  
  
 )401(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  الصفحــــــــــــــــــــة  الَعـــــــَلم
، 155، 154، 152، 65، 64، 60، 40  ابن مفلح

170 ،176 ،221 ،233 ،244 ،248 ،
270 ،274 ،293 ،306 ،307 ،319 ،
331 ،340 ،374 ،379 ،388  

، 271، 228 ، 136 ،81، 59، 39، 33  التنوخيبن عثمان بن المنجي المنجي 
281 ،326  

، 264، 188، 183، 164، 144، 139  منصور بن يونس البھوتي
282 ،303 ،311 ،319 ،361 ،370 ،
377 ،398  

  353  منصورابن 
  145، 55  مھنا بن يحيى 

  350  أبو موسى األشعري
ابن = موفق الدين ابن قدامة = الموفق 
  قدامة

  

  112  الميموني
  262  نافع بن عبد الحارث

  111  نافع
، 164، 148، 146، 139، 111، 90  ابن النجار

166 ،175 ،183 ،185 ،187 ،202 ،
211 ،219 ،222 ،225 ،229 ،256 ،
264 ،268 ،271 ،280 ،295 ،307 ،
310 ،316 ،326 ،338 ،374 ،398  

  164  نجم الدين أبو الربيع الطوفي
  390، 263، 154، 147، 129  نصير الدين السامري

  321  النعمان بن مقرن
، 228، 215، 211، 170، 113، 78  نور الدين البصري

281 ،346 ،356 ،366 ،382 ،386  
  25  ھارون الرشيد

    إسحاق ابن ھانئ= نئ ابن ھا
  324، 319، 315، 192  ابن ھبيرة
، 268، 268، 256، 252، 245، 89، 79  أبو ھريرة



  
  
 )402(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  الصفحــــــــــــــــــــة  الَعـــــــَلم
355  

  18  ھَُشْيم بن بشير الواسطي
  397، 396، 235  ھند بنت عتبة

  26  المعتصمالواثق بن 
، 228، 221، 195، 148، 94،104، 64  أبو الوفاء ابن عقيل

247 ،302  ،346 ،356 ،370 ،381  
  301  الوليد بن عقبة

  32  يحيى بن أبي منصور الُحبيشي
  19  يحيى بن معين البغدادي

  315، 199، 57  يعلى أبيابن 
  120  يوسف ابن الجوزي

  ٱٱٱ



  
  
 )403(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  المصطلحاتفھرس 

  الصفحة  المصطلح 
  70  اإلباحة
  49  االحتمال
  70  األحكام
  173  االستثناء
  306  االستمناء

  254  استيفاء القصاص
  329  طعمةاأل

  350  األيمان
  395  البينة

  49 التخريج
  305  التعزير
  66  التقديم
  48  التنبيه
  321  الجزية
  250  الجنايات
  285  الجھاد
  331  الجيف
  285  الحد

  46  الحديث الحسن
  46  الحديث الصحيح
  46 الحديث المتروك
  45 الحديث المرسل
  45  الحديث المنكر

  243  الحضانة
  133  الخلع

  395  الدعوى
  335  الذكاة
  190  الرجعة

  217  الرضاع 



  
  
 )404(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  الصفحة  المصطلح 
  76  الركن
  48  الرواية

  62  رواية الجماعة
  288  الزنا
  71  السبب
  297  السَّكر
  260  الشجاج
  71  الشرط
  108  الشغار
  66  الصحيح
  116  الصداق
  150  الطالق

  157  الطالق البدعي
  157  الطالق السني

  66  الظاھر
  49  ظاھر المذھب

  266  العاقلة
  89  العتق
  204  الِعدد

  313  الغنيمة
  393  القضاء
  49  القول
  46  القياس
  279  الكفارة
  197  اللعان
  291  اللوطي
  71  المانع

  70  المحظور
  66، 49  المذھب
  66  المشھور
  70  المكروه
  70 المندوب



  
  
 )405(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  الصفحة  المصطلح 
  372  النذور
  123  النشوز
  66، 48  النص
  235  النفقة
  73 النكاح

  70  واجبال
  49  الوجه

  352  اليمين الغموس

  ٱٱٱ



  
  
 )406(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  األلفاظ الغريبةفھرس 

  الصفحة  األلفاظ الغريبة
  318 أرض السواد

  297 األزالم
  246  االستھام
  83 االطَّاد

  297 األنصاب
  73 األيامى
  308، 73 الباءة
  239  البتة
  127 برم

  261  الترقوة
  108 الجلب
  108 الجنب
  324 الحالم
  329 أةالحد

  314 الخراج
  286 خفافًا وثقاالً 

  297 خمر
  297 رجس
  331 الرخم

  230  السعوط
  108 شغر
  117 صفرة

  123 ضربًا غير مبرح
  101 الطول
  252  العقل
  101 العنت
  269 الُغرة
  125 فئام
  226 فضل



  
  
 )407(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  الصفحة  األلفاظ الغريبة
  89 فك رقبة

  79 ال جواز عليھا
  335 المتردية
  246  المحافاة
  335 المنخنقة
  335 الموقوذة
  297 الميسر
  116 النِّحلة
  331 النسر

  335 النطيحة
  37 ھمع
  309، 74 وجاء

  230  الوجور
  37 ودق

  ٱٱٱ

   

  



  
  
 )408(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  فھرس المصادر والمراجع

  .اإلجماع - 1
  ).ھـ318ت(محمد بن إبراھيم بن المنذر النيسابوري 

  .تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد
 .ھـ1425دار المسلم، الرياض، الطبعة األولى 

  .اإلجماع - 2
  ).ھـ463ت(يوسف بن عبد هللا بن عبد البر 

  .جمع وترتيب فؤاد بن عبد العزيز الشلھوب وعبد الوھاب بن ظافر الشھري
 .ھـ1418دار القاسم، الرياض، الطبعة األولى 

  .األحكام السلطانية - 3
  ).ھـ458ت(محمد بن الحسين الفراء 
  .تعليق محمد حامد الفقي
 .ھـ1408الطبعة الثالثة البابي الحلبي، مصر، 

  .أحكام القرآن - 4
  ).ھـ370ت(أحمد بن علي الرازي الجصاص 

 .دار الكتاب العربي، بيروت
  .أحكام القرآن - 5

  ).ھـ504ت(عماد الدين بن محمد الكيا الھراسي 
 .دار الكتب العلمية، بيروت

  .أحكام القرآن - 6
  ).ھـ543ت(محمد بن عبد هللا بن العربي 
  .تحقيق رضى فرج الھمامي

 .ھـ1424المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة األولى 
  .أحكام أھل الذمة - 7

  ).ھـ751ت(شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية 
  .تحقيق الدكتور صبحي الصالح

 .ھـ1403دار العلم للماليين، بيروت، الطبعة الثالثة 
  .األخبار العلمية من االختيارات الفقھية - 8

  ).803ت(علي عالء الدين علي بن محمد الب
  .تحقيق أحمد بن محمد الخليل

 .ھـ1418دار العاصمة، الرياض، الطبعة األولى 
  .اإلختيار لتعليل المختار - 9



  
  
 )409(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  ).ھـ683ت(عبد هللا بن محمود الموصلي 
  .تحقيق علي عبد الحميد أبو الخير، ومحمد وھبي سليمان

 .ھـ1419دار الخير، بيروت، الطبعة األولى 
  .أخصر المختصرات - 10

  ).ھـ1083ت(ن بدر الدين بن بلبان محمد ب
  .تحقيق محمد بن ناصر العجمي

 .ھـ1416دار البشائر اإلسالمية، بيروت، الطبعة األولى 
  .إدراك الغاية في اختصار الھداية - 11

  ).ھـ739ت(صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي 
  .تحقيق الدكتور ناصر بن سعود السالمة

 .ھـ1428ة األولى مكتبة الرشد، الرياض، الطبع
  .إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول - 12

  ).ھـ1250ت(محمد بن علي الشوكاني 
  .تحقيق الدكتور شعبان محمد إسماعيل
 .ھـ1413دار الكتبي، القاھرة، الطبعة األولى 

  .اإلرشاد إلى سبيل الرشاد - 13
  ).428ت(محمد بن أحمد الھاشمي 

  .حسن التركيتحقيق الدكتور عبد هللا بن عبد الم
 .ھـ1419مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى 

  .إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - 14
  .محمد ناصر الدين األلباني

  .إشراف محمد زھير الشاويش
 .ھـ1405المكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة الثانية 

  .أساس البالغة - 15
  ).ھـ538ت(محمود بن عمر الزمخشري 

 .وتدار الفكر، بير
  .اإلستيعاب في معرفة األصحاب - 16

  ).ھـ463ت(يوسف بن عبد هللا بن عبد البر 
  .تحقيق علي بن محمد البجاوي

 .ھـ1412دار الجيل، بيروت، الطبعة األولى 
  .أسد الغابة في معرفة الصحابة - 17

  ).ھـ630ت(علي بن محمد بن األثير الجزري 



  
  
 )410(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .عبد الوھاب فايدتحقيق محمد إبراھيم البنا ومحمد أحمدي عاشور ومحمود 
 .ھـ1390مكتبة الشعب 

  .األشباه والنظائر - 18
  ).ھـ911ت(عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 

  .محمد المعتصم با البغدادي
 .ھـ1407دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة األولى 

  .شراف على مذاھب العلماءاإل - 19
  ).ھـ318ت(محمد بن إبراھيم بن المنذر النيسابوري 

  .حماد صغير أحمد األنصاريتحقيق أبو 
 .ھـ1428مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة، الطبعة األولى 

  .اإلصابة في تمييز الصحابة - 20
  ).ھـ852ت(أحمد بن علي بن حجر العسقالني 

 .دار الكتب العلمية، بيروت
  .أصول الفقه - 21

  ).ھـ763ت(شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي 
  .تحقيق الدكتور فھد بن محمد السدحان

 .ھـ1420مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة األولى 

  .أصول مذھب اإلمام أحمد - 22
  .الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن التركي

 .ھـ1419مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الرابعة 

  .أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - 23
  ).ھـ1393ت(نقيطي محمد األمين الش

 .ھـ1421مكتبة المعارف، الرباط، 

  .األعالم العلية في مناقب ابن تيمية - 24
  ).ھـ749ت(عمر بن علي البزار 
  .تحقيق زھير الشاويش

 .ھـ1396المكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة الثانية 

  .إعالم الموقعين عن رب العالمين - 25
  ).ھـ751ت(محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية 

  .تعليق طه عبد الرؤف سعد
 .دار الجيل، بيروت



  
  
 )411(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .ئد عمدة األحكاماإلعالم بفوا - 26
  ).ھـ804ت(عمر بن علي بن الملقن 

  .تحقيق عبدالعزيز بن أحمد المشيقح

 .ھـ1417دار العاصمة، الرياض، الطبعة األولى 

  .أعيان العصر وأعوان النصر - 27
  ).ھـ764ت(خليل أيبك الصفدي 

د موعد،  دكتور محم و عمشة، ال تحقيق الدكتور علي أبو زيد، الدكتور نبيل أب

  .مود سالمالدكتور مح

 .ھـ1418دار الفكر، بيروت، الطبعة األولى 

  .إغاثة اللھفان من مصائد الشيطان - 28
  ).ھـ751ت(محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية 

  .تحقيق مجدي فتحي السيد

 .دار الحديث، القاھرة

  .اإلفصاح عن معاني الصحاح - 29
  ).ھـ560ت(عون الدين يحيى بن محمد بن ھبيرة 

  .وب طالب عبيديتحقيق الدكتور محمد يعق

 .فجر للطباعة، القاھرة، الطبعة الثانية

  .اإلقناع في مسائل اإلجماع - 30
  ).ھـ628ت(علي بن محمد بن القطان 

  .تحقيق حسن بن فوزي الصعيدي
 .ھـ1424الفاروق الحديثة، القاھرة، الطبعة األولى 

  .اإلقناع - 31
  ).ھـ968ت(شرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي 

  . بن عبد المحسن التركيتحقيق الدكتور عبد هللا
 .ھـ1423الملك عبد العزيز، الرياض، الطبعة الثالثة  ةدار

  .األم - 32
  ).ھـ204ت(محمد بن إدريس الشافعي 
  .تحقيق محمود مطرجي

 .ھـ1413دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى 
  ).ھـ1420ت(اإلمام عبد العزيز بن باز  - 33



  
  
 )412(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .عبد الرحمن بن يوسف الرحمة
 .ھـ1421ة، الرياض، الطبعة األولى دار الھجر

  .األموال - 34
  ).224ت(أبو عبيد القاسم بن سالم الھروي 

  .تحقيق محمد خليل ھراس
 .ھـ1406دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى 

  .إنباء الغمر بأبناء العمر - 35
  ).ھـ852ت(أحمد بن علي بن حجر العسقالني 

 .ھـ1406 دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية
  .األنساب - 36

  ).ھـ562ت(عبد الكريم بن محمد السمعاني 
  .تقديم وتعليق عبد هللا بن عمر البارودي

 .ھـ1408دار الجنان، بيروت، الطبعة األولى 
  .مطبوع مع المقنع والشرح الكبير اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف - 37

  ).885ت(عالء الدين علي بن سليمان المرداوي 
  .عبد هللا بن عبد المحسن التركي تحقيق الدكتور

 .ھـ1419دار عالم الكتب، الرياض، 
  .الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث - 38

  .أحمد محمد شاكر
 .ھـ1416مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة األولى 

  .البحر المحيط - 39
  ).ھـ794ت(بدر الدين محمد بن بھادر الزركشي 
  .تحقيق عبد القادر بن عبد هللا العاني

 .ھـ1413وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، الكويت، الطبعة الثانية 
  .بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - 40

  ).ھـ587ت(أبو بكر بن مسعود الكاسائي 
 .ھـ1406دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية 

  .بداية المجتھد ونھاية المقتصد - 41
  ).ھـ595ت(محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 

  .اجد الحمويتحقيق م
 .ھـ1416دار ابن حزم، بيروت، الطبعة األولى 



  
  
 )413(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .البداية والنھاية - 42
  ).ھـ774ت(إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي 

تحقيق الدكتور أحمد أبو ملحم، الدكتور علي نجيب عطوي، فؤاد السيد، مھدي 
  .ناصر الدين، علي عبد الساتر

 .ھـ1405دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى 
  .البدر الطالع بمحاسن القرن السابع - 43

  ).ھـ1250ت(محمد بن علي الشوكاني 
 .دار المعرفة، بيروت

  .بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة - 44
  ).ھـ911ت(عبد الرحمن بن محمد السيوطي 
  .تحقيق محمد أبو الفضل إبراھيم

 .ھـ1399دار الفكر، الطبعة الثانية 

  .تاج العروس من جواھر القاموس - 45
  ).ھـ1205ت(محمد مرتضي الزبيدي 

  .اعتنى به الدكتور عبد المنعم خليل إبراھيم وكريم سيد محمد

 .ھـ1428دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى 

  .تاريخ األمم والملوك - 46
  ).ھـ310ت(محمد بن جرير الطبري 

 .ھـ1407دار الفكر، بيروت، 

  .التاريخ الكبير - 47
  ).256ت(محمد بن إسماعيل البخاري 

  .تحقيق مصطفى عبد القادر أحمد عطا

 .ھـ1422دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى 

  .تاريخ المذاھب اإلسالمية - 48
  .)ھـ1396ت( محمد أبو زھرة

  .دار الفكر العربي

  .تاريخ بغداد - 49
  ).ھـ463ت(أحمد بن علي الخطيب البغدادي 

 .دار الكتب العلمية، بيروت



  
  
 )414(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .كام النھايةتجريد العناية في تحرير أح - 50
  ).ھـ803ت(علي بن محمد البعلي 

  .تحقيق الدكتور ناصر بن سعود السالمة
 .ھـ1425مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األولى 

  .تحرير ألفاظ التنبيه - 51
  ).ھـ676ت(يحيى بن شرف النووي 
  .تحقيق عبد الغني الدقر

 .ھـ1408دار القلم، دمشق، الطبعة األولى 

  .ع الترمذيتحفة األحوذي في شرح جام - 52
  ).ھـ1353ت(محمد بن عبد الرحمن المباركفوري 

 .ھـ1422دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة 

  .تحفة األريب بما في القرآن من الغريب - 53
  ).ھـ745ت(محمد بن يوسف أبو حيان األندلسي 

  .تحقيق سمير طه المجذوب
 .ھـ1408المكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة الثانية 

  .التحفة السنية في الفوائد والقواعد الفقھية - 54
  .)ھـ1419ت( علي بن محمد الھندي

 .ھـ1407دار القبلة للثقافة اإلسالمية، جدة، الطبعة األولى 

  .تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - 55
  ).ھـ911ت(عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 

  .انيتحقيق نظر محمد الفري
 .ھـ1418عة الرابعة مكتبة الكوثر، الرياض، الطب

  .تذكرة األريب في تفسير الغريب - 56
  ).ھـ597ت(عبد الرحمن بن علي بن الجوزي 
  .تحقيق الدكتور علي حسين البواب

 .ھـ1407مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة األولى 
  .تذكرة الحفاظ - 57

  ).ھـ748ت(محمد بن أحمد الذھبي 
 .دار الكتب العلمية، بيروت

  .التذكرة - 58
  ).513ت(بن عقيل البغدادي  أبو الوفاء علي



  
  
 )415(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .تحقيق الدكتور ناصر بن سعود السالمة
 .ھـ1422دار اشبيليا، الرياض، الطبعة األولى 

  .ترتيب الآللي في سلك األمالي - 59
  ).ھـ1061ت(محمد بن سليمان ناظر زاده 

  .تحقيق خالد بن عبد العزيز آل سليمان
 .ھـ1425مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األولى 

  ).ھـ1421ت(الشيخ محمد بن عثيمين  ترجيحات - 60
  .الذيابيسعد بن سعيد 

 .ھـ1425دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة األولى 
  .يد معرفة الحنابلةتسھيل السابلة لمر - 61

  ).ھـ1410ت(صالح بن عبد العزيز بن علي بن عثيمين 
  .تحقيق بكر بن عبد هللا أبو زيد

 .ھـ1422مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى 
  .التسھيل - 62

  ).778ت(بدر الدين محمد بن علي البعلي 
د  ن محم ز ب د العزي دكتور عب ار، وال د الطي ن محم د هللا ب دكتور عب ق ال تحقي

  .الحجيالن
 .ھـ1418دار العاصمة، الرياض، الطبعة الثانية 

  .مطبوع مع الفروع وحاشية ابن قندستصحيح الفروع  - 63
  ).ھـ885ت(عالء الدين علي بن سليمان المرداوي 

  .تحقيق الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن التركي
  .ھـ1424مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى 

  .التعريفات - 64
  ).816ت(علي بن محمد الجرجاني 

  .إبراھيم األبياريتحقيق 
  .ھـ1413الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية دار 

 
  .التفريع - 65

  ).ھـ378ت(عبيد هللا بن الحسين بن الجالب البصري 
  .تحقيق حسين بن سالم الدھماني

 .ھـ1408دار الغرب اإلسالمي، بيروت، الطبعة األولى 

  .تفسير القرآن العظيم - 66



  
  
 )416(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  ).ھـ774ت(إسماعيل بن كثير الدمشقي 
 .ھـ1410دار الخير، بيروت، الطبعة األولى 

  .تفسير القرآن العظيم - 67
  ).ھـ327ت(عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم الرازي 

  .عد محمد الطيبتحقيق أس
 .ھـ1417مكتبة الباز، مكة المكرمة، الطبعة األولى 

  .التفسير الكبير - 68
  ).ھـ604ت(محمد بن عمر الفخر الرازي 

 .ھـ1410دار الفكر، بيروت، 

  .تقرير القواعد وتحرير الفوائد - 69
  ).ھـ795ت(عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي 

  .تحقيق إياد بن عبد اللطيف القيس
 .ھـ1425ار الدولية، بيروت، بيت األفك

  .تلخيص الحبير - 70
  ).ھـ852ت(أحمد بن علي بن حجر العسقالني 

  .اعتنى به عبدهللا ھاشم اليماني
 .ھـ1384دار المعرفة، بيروت، 

  .تلخيص روضة الناظر - 71
  ).709ت(محمد بن أبي الفتح البعلي 

  .تحقيق مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي
 .ھـ1425العلمية، مكة المكرمة، الطبعة األولى  مكتبة إمام الدعوة

  .التلقين - 72
  ).ھـ422ت(القاضي عبد الوھاب البغدادي 
  .تحقيق محمد ثالث سعيد الغاني

 .مكتبة الباز، مكة المكرمة
  .التمام - 73

  ).526ت(محمد بن محمد بن الحسين بن الفراء 
ز بن د  تحقيق الدكتور عبد هللا بن محمد الطيار، والدكتور عبد العزي د الم محم

  .هللا
 .ھـ1414دار العاصمة، الرياض، الطبعة األولى 

  .التمھيد في أصول الفقه - 74
  ).ھـ510ت(محفوظ بن أحمد الكلوذاني 



  
  
 )417(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .تحقيق الدكتور مفيد محمد أبو عمشة
ى  ة األول ة، الطبع ة المكرم ي، مك ث العلم ز البح رى، مرك ة أم الق جامع

 .ھـ1406
  .عالتنقيح المشبع في تحرير أحكام المقن - 75

  ).ھـ885ت(عالء الدين علي بن سليمان المرداوي 
  .تحقيق الدكتور ناصر بن سعود السالمة
 .ھـ1425مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األولى 

  .تھذيب األجوبة - 76
  ).403ت(الحسن بن حامد البغدادي 
  .تحقيق صبحي السامرائي

 .ھـ1408عالم الكتب، بيروت، الطبعة األولى 
  .تھذيب التھذيب - 77

  ).ھـ852ت(ن علي بن حجر العسقالني أحمد ب
 .ھـ1404دار الفكر، بيروت، الطبعة األولى 

  .تھذيب الكمال - 78
  ).ھـ742ت(جمال الدين أبي الحجاج المزي 

  .تحقيق الدكتور بشار عواد معروف
 .ھـ1413مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى 

  .تھذيب اللغة - 79
  ).ھـ370ت(محمد بن أحمد األزھري 

  .سالم محمد ھارونتحقيق عبد ال
 .ھـ1384الدار المصرية للتأليف والترجمة، 

  .التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح - 80
  ).939ت(أحمد بن محمد الشويكي 

  .تحقيق الدكتور ناصر بن عبد هللا الميمان
 .ھـ1418المكتبة المكية، مكة المكرمة، الطبعة األولى 

  .تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان - 81
  ).ھـ1376ت(عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
  .اعتنى به سعد بن فواز الصميل

 .ھـ1422دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة األولى 
  .جامع البيان عن تأويل آي القرآن - 82

  ).ھـ310ت(محمد بن جرير الطبري 



  
  
 )418(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 .ھـ1405دار الفكر، بيروت، 
  .الجامع الصحيح - 83

  ).256ت(محمد بن إسماعيل البخاري 
  .طفى ديب البغاتحقيق مص

 .ھـ1410دار ابن كثير، دمشق، الطبعة الرابعة  
  .الجامع الصحيح - 84

  ).279ت(محمد بن عيسى الترمذي 
  .تحقيق عبد الوھاب عبد اللطيف

 .ھـ1403دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية 
  .الجامع الصحيح - 85

  ).ھـ261ت(مسلم بن الحجاج القشيري 
  .تحقيق الدكتور محمد فؤاد عبد الباقي
 .ھـ1412دار الحديث، القاھرة، الطبعة األولى 

  .الجامع الصغير - 86
  ).458ت(أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء 
  .تحقيق ناصر بن سعود السالمة

 .ھـ1421دار أطلس، الرياض، الطبعة األولى 
  .جامع العلوم والحكم - 87

  ).ھـ795ت(عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 
  .اعتنى به حسن أحمد إسبر

 .ھـ1418م، بيروت، الطبعة األولى دار ابن حز
  .الجامع ألحكام القرآن - 88

  ).ھـ671ت( القرطبيمحمد بن أحمد 
 .ھـ1372دار الكتب المصرية، القاھرة، الطبعة الثانية 

  .جمھرة النسب - 89
  ).ھـ204ت(ھشام بن محمد بن السائب الكلبي 

  .تحقيق الدكتور ناجي حسن
 .ھـ1407عالم الكتب، بيروت، الطبعة األولى 

  .ھرة أنساب العربجم - 90
  ).ھـ456ت(علي بن أحمد بن حزم األندلسي 

 .ھـ1403دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى 

  .الجواھر المضية في طبقات الحنفية - 91



  
  
 )419(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  ).ھـ775ت(عبد القادر بن محمد القرشي 

  .تحقيق الدكتور عبد الفتاح بن محمد الحلو

 .ھـ1413دار ھجر، القاھرة، الطبعة الثانية 

  .مطبوعة مع الفروع والتصحيحية ابن قندس حاش - 92

  ).ھـ861ت(أبو بكر بن إبراھيم بن يوسف البعلي 

  .تحقيق الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن التركي

 .ھـ1424مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى 

  .حاشية الروض المربع - 93
  ).ھـ1392ت(عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي 

 .ھـ1425شرة الطبعة العا

  .حاشية رد المحتار - 94
  .)ھـ1252ت( محمد أمين بن عابدين

 .ھـ1404البابي الحلبي، مصر، الطبعة الثالثة 

  .الحاوي الصغير - 95
  ).ھـ684ت(عبد الرحمن بن عمر الضرير البصري 
  .تحقيق الدكتور ناصر بن سعود السالمة
 .ھـ1428مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األولى 

  .الحاوي الكبير - 96
  ).ھـ450ت(لي بن محمد الماوردي ع

  .تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود
 .ھـ1414دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى 

  .حسن المحاضرة - 97
  ).ھـ911ت(جالل الدين عبد الرحمن السيوطي 
  .تحقيق محمد أبو الفضل إبراھيم

 .ھـ1387الطبعة األولى 
  .بقات األصفياءحلية األولياء وط - 98

  ).ھـ430ت(أحمد بن عبد هللا األصفھاني 
 .ھـ1409دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى 

  .حلية العلماء في معرفة مذاھب الفقھاء - 99
  ).ھـ507ت(محمد بن أحمد الشاشي القفال 



  
  
 )420(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .تحقيق الدكتور ياسين أحمد درادكة
 .ـھ1308مكتبة الرسالة الحديثة، عّمان، الطبعة األولى 

  .حواشي اإلقناع - 100
  ).1051ت(منصور بن يونس البھوتي 

  .تحقيق الدكتور ناصر بن سعود السالمة

 .ھـ1425مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األولى 

  .حياة الحيوان الكبرى - 101
  ).ھـ808ت(كمال الدين الدميري 

 .دار الفكر، بيروت

  .خطط دمشق - 102
  .أكرم حسن العلبي

 .ھـ1410دار الطباع، دمشق، الطبعة األولى 

  .خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر - 103
  ).1111(محمد األمين المحبي 

 .دار صادر، بيروت

  .الداء والدواء - 104
  ).ھـ751ت(شمس محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية 

  .تحقيق علي بن حسن عبد الحميد األثري

 .ھـ1427دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الحادية عشر 

  .مدارسالدارس في تاريخ ال - 105
  ).ھـ927ت(عبد القادر بن محمد النعيمي 

  .تحقيق جعفر الحسني
 .مكتبة الثقافة الدينية، دمشق

  .الدر الكامنة في أعيان المائة الثامنة - 106
  ).ھـ852ت(أحمد بن علي بن حجر العسقالني 

  .تحقيق محمد سيد جاد الحق
 .أم القرى للطباعة والنشر، القاھرة

  .لمكنونالدر المصون في علوم الكتاب ا - 107
  ).ھـ756ت(أحمد بن يوسف السمين الحلبي 

  .تحقيق الدكتور أحمد بن محمد الخراط



  
  
 )421(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 .ھـ1407دار القلم، بيروت، الطبعة األولى 
  .الدر المنضد في ذكر أصحاب اإلمام أحمد - 108

  ).928ت(عبد الرحمن بن محمد العليمي 
  .تحقيق الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين

 .ھـ1412ھرة، الطبعة األولى مطبعة المدني، القا
  .الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي - 109

  ).ھـ909ت(يوسف بن حسن بن عبد الھادي 
  .تحقيق رضوان مختار غربية

 .ھـ1411دار المجتمع، جدة، الطبعة األولى 
  .دقائق أولي النھى في شرح المنتھى - 110

  ).1051ت(منصور بن يونس البھوتي 
 .ھـ1416ة عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثاني

  .دليل الطالب لنيل المطالب - 111
  ).ھـ1033ت(مرعي بن يوسف الكرمي 

  .اعتناء سلطان بن عبد الرحمن العيد
 .ھـ1417مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى 

  .ذخيرة العقبى في شرح المجتبى - 112
  .محمد بن علي آدم األثيوبي

 .ھـ1424دار آل بروم، مكة المكرمة، الطبعة األولى 

  .ى طبقات الحنابلةالذيل عل - 113
  ).795ت(عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 

  .تحقيق الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين
 .ھـ1425مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة األولى 

  .رؤوس المسائل الخالفية - 114
  .أبو المواھب الحسين بن محمد العكبري

  .تحقيق خالد بن سعد الخشالن، وناصر بن سعود السالمة
 .ھـ1421اشبيليا، الرياض، الطبعة األولى دار 

  .رؤوس المسائل الخالفية - 115
  ).470ت(أبو جعفر عبد الخالق بن عيسى الھاشمي 

  .تحقيق الدكتور عبد الملك بن عبد هللا بن دھيش
 .ھـ1421مكتبة النھضة الحديثة، مكة المكرمة، الطبعة األولى 

  .الرد الوافر - 116



  
  
 )422(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .)ھـ842ت(محمد بن ناصر الدين الدمشقي 
  .تحقيق زھير الشاويش

 .ھـ1411المكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة الثالثة 
  .الرد على الزنادقة والجھمية - 117

  ).ھـ241ت(أحمد بن محمد بن حنبل 
  .تحقيق دغش بن شبيب العجمي

 .ھـ1429دار اإلمام البخاري، الدوحة ـ قطر، الطبعة األولى 
  .رسالة في أصول الحديث - 118

  ).ھـ816ت(اني علي بن محمد الشريف الجرج
  .تحقيق الدكتور علي زوين

 .ھـ1407مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األولى 
  .رسالة في علوم الحديث وأصوله - 119

  .كمال الدين الطائي
  .تقديم محمد خليفة التونسي

 .ھـ1391مطبعة سلمان األعظمي، بغداد، 
  .الرعاية الصغرى - 120

  ).ھـ695ت(أحمد بن حمدان بن شبيب الحراني 
  .كتور ناصر بن سعود السالمةتحقيق الد

 .ھـ1423دار اشبيليا، الرياض، الطبعة األولى 
  .رمز الحقائق شرح كنز الدقائق - 121

  ).ھـ855ت(محمود بن أحمد العيني 
  .اعتنى به نعيم أشرف نور أحمد

 .ھـ1424إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية، كراتشي، الطبعة األولى 
  .رموز الكنوز - 122

  ).ھـ661ت(الرسعني  عبد الرزاق بن رزق هللا
  .تحقيق الدكتور عبد الملك بن عبد هللا بن دھيش

 .ھـ1429مكتبة األسدي، مكة المكرمة، الطبعة األولى 
  .الروض المربع شرح زاد المستقنع - 123

  ).1051ت(منصور بن يونس البھوتي 
 .ھـ1425الطبعة العاشرة 

  .الروض الندي شرح كافي المبتدي - 124
  ).1189ت(أحمد بن عبد هللا البعلي 

  .اعتنى به نور الدين طالب



  
  
 )423(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 .ھـ1428دار النوادر، دمشق، الطبعة األولى 
  .روضة الطالبين - 125

  ).ھـ676ت(يحيى بن شرف النووي 
  .تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض

 .ھـ1412دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى 
  .روضة الناظر وجنة المناظر - 126

  ).ھـ620ت(عبد هللا بن أحمد بن قدامة موفق الدين 
  .تحقيق الدكتور عبد الكريم بن علي النملة
 .ھـ1417مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الخامسة 

  .زاد المسير في علم التفسير - 127
  ).ھـ597ت(عبد الرحمن بن علي بن الجوزي 

 .ھـ1404المكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة الثالثة 
  .عبادزاد المعاد في ھدي خير ال - 128

  ).ھـ751ت(شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية 
  .تحقيق شعيب األرنؤوط، عبد القادر األرنؤوط

 .ھـ1405مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثامنة 
  .السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة - 129

  ).ھـ1295ت(محمد بن عبد هللا بن حميد المكي 
  .تور عبد الرحمن بن سليمان بن عثيمينتحقيق بكر بن عبد هللا أبو زيد، والدك

 .ھـ1416مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى 
  .سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر - 130

  ).ھـ1206ت(محمد خليل المرادي 
 .ھـ1408دار البشائر اإلسالمية، بيروت، الطبعة الثالثة 

  .سنن ابن ماجه - 131
  ).ھـ275ت(محمد بن يزيد القزويني 

  .فؤاد عبد الباقيتحقيق محمد 
 .دار الفكر

  .سنن أبي داود - 132
  ).ھـ275ت(سليمان بن األشعث السجستاني 

  .تعليق أحمد سعد علي
 .ھـ1403البابي الحلبي، مصر، الطبعة الثانية 

  .سنن الدارقطني - 133



  
  
 )424(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  ).ھـ385ت(علي بن عمر الدارقطني 
  .تحقيق عبد هللا ھاشم يماني

 .ھـ1386دار المحاسن، القاھرة، 
  .سنن الدارمي - 134

  ).255ت(عبد هللا بن عبد الرحمن الدارمي 

  .عناية محمد أحمد دھمان

 .دار إحياء السنة النبوية

  .السنن الكبرى - 135
  ).ھـ458ت(أحمد بن الحسين البيھقي 

 .دار الفكر

  .سنن النسائي - 136
  ).303ت(أحمد بن شعيب النسائي 

 .ھـ1411دار المعرفة، بيروت، الطبعة األولى 

  ).ھـ227ت(ي سنن سعيد بن منصور الخرسان - 137
  .تحقيق حبيب الرحمن األعظمي

 .دار الكتب العلمية، بيروت

  .سير أعالم النبالء - 138
  ).ھـ748ت(محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي 

  .أشرف على التحقيق شعيب األرنؤوط

 .ھـ1412مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثامنة 

  .سير الحاث إلى علم الطالق الثالث - 139
  ).ھـ909ت(دي يوسف بن حسن بن عبد الھا

  .تحقيق محمد بن ناصر العجمي
 .ھـ1418دار البشائر اإلسالمية، بيروت، الطبعة األولى 

  .شذرات الذھب في أخبار من ذھب - 140
  ).ھـ1089ت(عبد الحي بن أحمد بن العماد 

 .ھـ1399دار الفكر، الطبعة األولى 
  .شرح الزركشي على مختصر الخرقي - 141

  ).772ت(محمد بن عبد هللا الزركشي 
  .حقيق الدكتور عبد هللا بن عبد الرحمن الجبرينت



  
  
 )425(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 .ھـ1412مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة األولى 
  .شرح السنة - 142

  ).ھـ516ت(الحسين بن مسعود البغوي 
  .تحقيق شعيب األرناؤوط، محمد زھير الشاويش

 .ھـ1403المكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة الثانية 
  .شرح العقيدة الطحاوية - 143

  ).ھـ792ت(العز الدمشقي علي بن أبي 
  .تحقيق شعيب األرنؤوط

 .ھـ1401مكتبة دار البيان، دمشق، الطبعة األولى 
  .شرح العمدة - 144

  ).ھـ728ت(شيخ اإلسالم أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
  .تحقيق الدكتور سعود بن صالح العطيشان
 .ھـ1412مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة األولى 

  .شرح القواعد الفقھية - 145
  .)ھـ1357ت( أحمد بن محمد الزرقا

  .تعليق مصطفى أحمد الزرقا
 .ھـ1409دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية 

  .مطبوع مع المقنع واإلنصافالشرح الكبير  - 146
  ).ھـ682ت(عبد الرحمن بن محمد بن قدامة 

  .تحقيق الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن التركي
 .ھـ1419دار عالم الكتب، الرياض، 

  .المنير كوكبشرح ال - 147
  ).ھـ972(محمد بن أحمد بن النجار الفتوحي 

  .تحقيق الدكتور محمد الزحيلي والدكتور نزيه حماد
 .ھـ1413مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة األولى 

  .الشرح المختصر على متن زاد المستقنع - 148
  .صالح بن فوزان الفوزان

 .ھـ1424دار العاصمة، الرياض، الطبعة األولى 

  .ممتع على زاد المستقنعالشرح ال - 149
  ).ھـ1421ت(محمد بن صالح بن عثيمين 

 .ھـ1423دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة األولى 



  
  
 )426(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .شرح مختصر الروضة - 150
  ).ھـ716ت(نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي 
  .تحقيق عبد هللا بن عبد المحسن التركي

 .ھـ1407مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى 
  .الزكية في ثناء األئمة على ابن تيمية الشھادة - 151

  ).ھـ1033ت(مرعي بن يوسف الكرمي 
  .تحقيق نجم عبد الرحمن خلف

 .ھـ1404دار الفرقان، عّمان، الطبعة األولى 
  .الشيخ ابن باز ومواقفه الثابتة - 152

  .أحمد بن عبد هللا الفريح
 .ھـ1420مكتبة الرشد، الكويت، الطبعة األولى 

  .الصحاح - 153
  ).ھـ393ت(ماد الجوھري إسماعيل بن ح

  .تحقيق أحمد عبد الغفور عطار
 .ھـ1404دار العلم للماليين، بيروت، الطبعة الثالثة 

  .صحيح ابن خزيمة - 154
  ).ھـ311ت(محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري 
  .تحقيق الدكتور محمد مصطفى األعظمي

 .ھـ1412المكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة الثانية 
  .غيرصحيح الجامع الص - 155

  .)ھـ1420ت( محمد ناصر الدين األلباني
  .إشراف زھير الشاويش

 .ھـ1408المكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة الثالثة 

  .صفة الفتوى والمفتي والمستفتي - 156
  ).695ت(أحمد بن حمدان الحراني 

  .خّرج أحاديثه وعلق عليه محمد ناصر الدين األلباني
 .ھـ1397المكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة الثالثة 

  .الضوء الالمع ألھل القرن التاسع - 157
  ).ھـ902ت(محمد بن عبد الرحمن السخاوي 

 .دار مكتبة الحياة، بيروت
  .طبقات الحفاظ - 158



  
  
 )427(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  ).ھـ911ت(جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
 .ھـ1403دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى 

  .طبقات الحنابلة - 159
  ).ھـ526ت(محمد بن أبي يعلى الفراء 

  .تحقيق الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين
 .ھـ1419األمانة العامة لالحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة، 

  .طبقات الشافعية - 160
  ).ھـ851ت(أحمد بن محمد بن قاضي شھبة 

  .اعتناء الدكتور الحافظ عبد العليم خان
 .ھـ1407دار الندوة الجديدة، بيروت، 

  .برىالطبقات الك - 161
  ).ھـ230ت(محمد بن سعد بن منيع  

 .ھـ1405دار صادر، بيروت، 

  .العبر في خبر من غبر - 162
  ).ھـ748ت(محمد بن أحمد الذھبي 

  .تحقيق محمد السعيد بسيوني
 .دار الكتب العلمية، بيروت

  ).ھـ1421ت(ابن عثيمين اإلمام الزاھد  - 163
  .ناصر بن مسفر الزھراني

 .ھـ1422ولى دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة األ

  .العدة في أصول الفقه - 164
  ).ھـ458ت(محمد بن الحسين الفراء البغدادي 

  .تحقيق الدكتور أحمد بن علي المباركي
 .ھـ1410الطبعة الثانية، الرياض، 

  .العدة في شرح العمدة - 165
  ).ھـ624ت(بھاء الدين عبد الرحمن بن إبراھيم المقدسي 
  .كيتحقيق الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن التر

 .ھـ1427مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى 
  .عقد الفرائد وكنز الفوائد - 166

  ).ھـ699ت(محمد بن عبد القوي المقدسي 



  
  
 )428(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 .ھـ1384المكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة األولى، 
  .العقود الدرية من مناقب شيخ اإلسالم ابن تيمية - 167

  ).ھـ744ت (محمد بن أحمد بن عبد الھادي 
  .لمدنيتقديم علي صبح ا

 .مطبعة المدني، القاھرة
  .علماء نجد خالل ثمانية قرون - 168

  .عبد هللا بن عبد الرحمن البسام
 .ھـ1419دار العاصمة، الرياض، الطبعة الثانية 

  .علوم الحديث - 169
  ).ھـ643ت(عثمان بن عبد الرحمن بن الصالح الشھرزوري 

  .تحقيق نور الدين عنتر
 .ھـ1406دار الفكر، دمشق، 

  .نيل المآربعمدة الطالب ل - 170
  ).ھـ1051ت(منصور بن يونس البھوتي 

  .تحقيق الدكتور عبد المحسن بن عبد الملك بن دھيش
 .ھـ1425مكتبة األسدي، مكة المكرمة، الطبعة األولى 

  .عوامل استقرار األسرة - 171
  .كوثر محمد عمر

 .ھـ1417دار خضر، بيروت، الطبعة األولى 
  .عون المعبود شرح سنن أبي داود - 172

  .لحق آباديمحمد شمس ا
 .ھـ1399دار الفكر، بيروت، الطبعة الثالثة 

  .غاية المطلب في معرفة المذھب - 173
  ).883ت(أبو بكر بن زيد الجراعي 

  .تحقيق الدكتور ناصر بن سعود السالمة
 .ھـ1427مكتبة الرشد، الرياض، 

  .غاية المنتھى في الجمع بين اإلقناع والمنتھى - 174
  ).1033ت(مرعي بن يوسف الكرمي 

  .ھـ1401ة السعيدية، الرياض، الطبعة الثانية المؤسس

 



  
  
 )429(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .غريب الحديث - 175
  ).224ت(أبو عبيد القاسم بن سالم الھروي 

 .ھـ1406دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى 

  .غريب الحديث - 176
  ).ھـ597ت(عبد الرحمن بن علي بن الجوزي 

  .تعليق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي

 .ھـ1405، الطبعة األولى دار الكتب العلمية، بيروت

  .فتح الباري شرح صحيح البخاري - 177
  ).ھـ852ت(أحمد بن علي بن حجر العسقالني 

  .تحقيق محب الدين الخطيب، محمد فؤاد عبد الباقي
 .ھـ1407المكتبة السلفية، القاھرة، الطبعة الثالثة 

  .الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني - 178
  ).1192ت( أحمد بن عبد المنعم الدمنھوري

د  ن محم ز ب د العزي دكتور عب ار، وال د الطي ن محم د هللا ب دكتور عب ق ال تحقي
  .الحجيالن

  .ھـ1415دار العاصمة، الرياض، الطبعة األولى 
  .فتح القدير - 179

  ).ھـ681ت(كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن الھمام 
 .ھـ1389مطبعة البابي الحلبي، مصر، الطبعة األولى 

  .ع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرفتح القدير الجام - 180
  ).ھـ1250ت(محمد بن علي الشوكاني 

  .تعليق سعيد بن محمد اللحام
 .ھـ1413المكتبة التجارية، مكة المكرمة، الطبعة الثانية 

  .فتح المغيث في شرح ألفية الحديث - 181
  ).ھـ806ت(زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي 

 .ھـ1410كتبة السنة، القاھرة، تحقيق محمود ربيع، م
  .الفتوى الحموية - 182

  ).ھـ728ت(أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
  .تحقيق حمد بن عبد المحسن التويجري

 .ھـ1419الرياض، الطبعة األولى دار الصميعي، 
  .الفروع - 183



  
  
 )430(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  ).ھـ763ت(شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي 

  .تحقيق الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن التركي

 .ھـ1424سسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى مؤ

  .فقه الدليل شرح التسھيل - 184
  .عبد هللا بن صالح الفوزان

  .ھـ1427مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األولى، 

  .فقه اللغة وأسرار العربية - 185
  ).ھـ430ت(عبد الملك بن محمد أبو منصور الثعالبي 

 .دار مكتبة الحياة، بيروت
  .رح أخصر المختصراتالفوائد المنتخبات في ش - 186

  ).ھـ1240ت(عثمان بن عبد هللا بن جامع 
  .تحقيق الدكتور عبد السالم بن برجس آل عبد الكريم

 .ھـ1424مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى 
  .فوات الوفيات - 187

  ).ھـ764ت(محمد بن شاكر الكتبي 
 .تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد

  .الفواكه الدواني - 188
  ).ھـ1120ت(النفراوي أحمد بن غنيم 

 .ھـ1374البابي الحلبي، مصر، الطبعة الثالثة 
  .القاموس المحيط - 189

  ).ھـ817ت(محمد بن يعقوب الفيروزآبادي 
 .ھـ1407مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية 

  .ةيالقالئد الجوھرية في تاريخ الصالح - 190
  ).ھـ953ت(محمد بن طولون الصالحي 
  .تحقيق محمد أحمد دھمان

 .ھـ1401عات مجمع اللغة العربية، دمشق، الطبعة الثانية مطبو

  .القواعد والفوائد األصولية - 191
  ).ھـ803ت(علي بن العباس البعلي 
  .تصحيح محمد شاھين

 .ھـ1416دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى 
  .القواعد - 192

  ).ھـ829ت(محمد بن عبد المؤمن الحصني 



  
  
 )431(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  . الشعالنتحقيق الدكتور عبد الرحمن بن عبد هللا
 .ھـ1418مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األولى 

  .الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة - 193
  ).ھـ748ت(محمد بن أحمد الذھبي 

 .ھـ1403دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى 
  .كافي المبتدي - 194

  ).ھـ1083ت(محمد بن بدر الدين بن بلبان البعلي 
  .ن سعود السالمةتحقيق الدكتور ناصر ب

 .ھـ1425مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األولى 
  .الكافي في فقه أھل المدينة المالكي - 195

  ).ھـ463ت(يوسف بن عبد هللا بن عبد البر القرطبي 
  .تحقيق الدكتور محمد أحيد الموريتاني

 .ھـ1400مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، الطبعة الثانية 
  .الكافي - 196

  ).ھـ620( بن أحمد بن قدامة موفق الدين عبد هللا
  .تحقيق زھير الشاويش

 .ھـ1402المكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة الثالثة 
  .الكامل في التاريخ - 197

  ).ھـ630ت(علي بن محمد بن األثير 
  .تحقيق عبد هللا القاضي

 .ھـ1407دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى 
  .كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل - 198

  ).ھـ311ت(حمد بن إسحاق بن خزيمة م
  .تحقيق عبد العزيز بن إبراھيم الشھوان
 .ھـ1408مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األولى 

  .كشاف القناع عن متن اإلقناع - 199
  ).1051ت(منصور بن يونس البھوتي 

  .راجعه ھالل مصيلحي مصطفى
 .ھـ1402دار الفكر، بيروت، 

  .كشف اللثام شرح عمدة األحكام - 200
  ).ھـ1188ت(بن أحمد السفاريني محمد 

  .اعتنى به نور الدين طالب
 .ھـ1428دار النوادر، دمشق، الطبعة األولى 



  
  
 )432(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  .كشف الُمَخدرات شرح أخصر المختصرات - 201
  ).1192ت(عبد الرحمن بن عبد هللا البعلي 
  .تحقيق محمد بن ناصر العجمي

 .ھـ1423دار البشائر اإلسالمية، بيروت، الطبعة األولى 

  .الكليات - 202
  ).ھـ1094ت(أيوب بن موسى الكفوي 

 .ھـ1412مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى 

  .الكواكب الدرية في مناقب المجتھد ابن تيمية - 203
  ).ھـ1033ت(مرعي بن يوسف الكرمي 

  .تحقيق نجم عبد الرحمن خلف
 .ھـ1406دار الغرب اإلسالمي، بيروت، الطبعة األولى 

  .لب اللباب في تحرير األنساب - 204
  ).ھـ911ت(ل الدين عبد الرحمن السيوطي جال

  .تحقيق محمد بن أحمد عبد العزيز، أشرف أحمد عبد العزيز
 .ھـ1411دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى 

  .اللباب في تھذيب األنساب - 205
  ).ھـ630ت(علي بن محمد بن األثير الجزري 

 .ھـ1400دار صادر، بيروت، 

  .اللباب في شرح الكتاب - 206
  ).ھـ1298ت(ني الغنيمي الميداني عبد الغ

  .تحقيق محمود أمين النواوي
 .دار الكتاب العربي، بيروت

  .اللباب في علوم الكتاب - 207
  ).ھـ880ت(عمر بن علي بن عادل الدمشقي 

  .تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض
 .دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى

  .اللباب - 208
  ).ھـ415ت(ي أحمد بن محمد المحامل

  .تحقيق الدكتور عبد الكريم بن صنيتان العمري
 .ھـ1416دار البخاري، المدينة المنورة، الطبعة األولى 

  .لسان العرب - 209



  
  
 )433(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  ).ھـ711ت(محمد بن مكرم بن منظور األفريقي 
 .ھـ1300دار صادر، بيروت، الطبعة األولى 

  .ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية - 210
  .قه المعامالتمن روايات اإلمام أحمد في ف

  .الدكتور خالد بن حسن الحارثي
  .رسالة دكتوراه مطبوعة على اآللة الكاتبة

 .ھـ1428جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، 
  .المبتدأ والخبر لعلماء في القرن الرابع عشر - 211

  .إبراھيم بن محمد السيف
  .اعتناء حسان بن إبراھيم السيف

 .ھـ1426، الطبعة األولى دار العاصمة، الرياض

  .المبدع في شرح المقنع - 212
  ).884ت(برھان الدين إبراھيم بن محمد بن مفلح 

 .ھـ1421المكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة الثالثة 

  .مجمل الرغائب فيما لإلمام أحمد من المناقب - 213
  ).ھـ681ت(عبد هللا بن محمد الخزرجي 
  .إياد بن عبد اللطيف القيس

 .ھـ1427وت، الطبعة األولى دار ابن حزم، بير

  .مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية - 214
  ).ھـ1392ت(جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 

 .مكتبة المعارف، الرباط

  .مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة - 215
  ).ھـ1420ت(عبد العزيز بن عبد هللا بن باز 

  .جمع الدكتور محمد بن سعد الشويعر
 .ھـ1423العلمية واإلفتاء، الرياض،  الرئاسة العامة للبحوث

  .المحرر الوجيز - 216
  ).ھـ541ت(عبد الحق بن عطية األندلسي 

ال  د الع يد عب راھيم األنصاري، الس ن إب د هللا ب اروق، عب ة الف ق الرحال تحقي
  .السيد، محمد الشافعي الصادق

 .ھـ1428وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، قطر، الطبعة الثانية 
  .المحرر - 217



  
  
 )434(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  ).ھـ652ت(البركات عبد السالم بن عبد هللا بن تيمية أبو 
 .ھـ1404مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الثانية 

  .محنة اإلمام أحمد بن حنبل - 218
  ).ھـ600ت(عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي 

  .تحقيق الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن التركي
 .ھـ1407دار ھجر، القاھرة، الطبعة األولى 

  .لخرقيمختصر ا - 219
  ).334ت(أبو القاسم عمر بن الحسين الخرقي 

  .تحقيق زھير الشاويش
 .ھـ1403المكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة الثالثة 

  .مختصر الطحاوي - 220
  ).ھـ321ت(أحمد بن محمد بن سالمة الطحاوي 

  .تحقيق أبو الوفاء األفغاني
 .ھـ1406دار إحياء العلوم، بيروت، الطبعة األولى 

  .ول الفقهالمختصر في أص - 221

  ).803ت(علي بن محمد البعلي 

  .تحقيق الدكتور محمد مظھر بقا

راث اإلسالمي،  اء الت ز البحث العلمي وإحي ز، مرك د العزي ك عب ة المل جامع

 .ھـ1400

  .المدخل المفصل إلى فقه اإلمام أحمد بن حنبل - 222
  .)ھـ1429ت( بكر بن عبد هللا أبو زيد

 .ھـ1417دار العاصمة، الرياض، الطبعة األولى 

  .المدخل إلى مذھب اإلمام أحمد بن حنبل - 223
  ).1346ت(عبد القادر بن بدران الدمشقي 

  .تحقيق الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن التركي

 .ھـ1427مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة 

  .المذھب األحمد في مذھب اإلمام أحمد - 224
 ).656ت(محيي الدين يوسف بن عبد الرحمن بن الجوزي 

 .ھـ1401سسة السعيدية، الرياض، الطبعة الثانية، المؤ

  .مرآة الجنان وعبرة اليقظان - 225



  
  
 )435(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  ).ھـ768ت(عبد هللا بن أسعد اليافعي 

 .ھـ1417دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى 

ن  - 226 رب ب ة ح ة رواي ن راھوي حاق ب ل وإس ن حنب د ب ام أحم ائل اإلم مس

  ).280ت(إسماعيل الكرماني 
  .ناصر بن سعود السالمة/توراعتنى بإخراجھا الدك

 .ھـ1425مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األولى 

  ).266ت(مسائل اإلمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح  - 227
  .فضل الرحمن دين محمد/ تحقيق الدكتور

 .ھـ1408الدار العلمية، دلھي، الھند، الطبعة األولى 

  ).290ت(مسائل اإلمام أحمد رواية ابنه عبد هللا  - 228
  .يق زھير الشاويشتحق

 .ھـ1408المكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة الثالثة 

  .مسائل اإلمام أحمد رواية أبي داود - 229
  ).ھـ275ت(سليمان بن األشعث السجستاني 

  .تحقيق طارق بن عوض هللا محمد

 .ھـ1420مكتبة ابن تيمية، الطبعة األولى 

  ).275ت(مسائل اإلمام أحمد رواية إسحاق بن إبراھيم بن ھانئ  - 230
  .تحقيق زھير الشاويش

 .ھـ1400المكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة األولى 

  ).251ت(مسائل اإلمام أحمد رواية إسحاق بن منصور  - 231
  .الجزء الرابع تحقيق الدكتور عبد هللا بن معتق السھلي
  .الجزء السابع تحقيق الدكتور حسين بن مطر البلوشي

ي،  ادة البحث العلم المية، عم ة اإلس ى الجامع ة األول ورة، الطبع ة المن المدين
 .ھـ1425

  ).317ت(مسائل اإلمام أحمد رواية عبد هللا بن محمد البغوي  - 232
  .تحقيق محمود بن محمد حداد

 .ھـ1407دار العاصمة، الرياض، الطبعة األولى 

  ).ھـ248ت (مسائل اإلمام أحمد رواية مھنا بن يحيى الشامي  - 233
  .جمع ودراسة إسماعيل بن غازي مرحبا



  
  
 )436(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

ى الج ة األول ورة، الطبع ة المن ي، المدين ادة البحث العلم المية، عم ة اإلس امع
 .ھـ1426

  .المسائل الفقھية من كتاب الروايتين والوجھين - 234
  ).458ت(أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء 

  .تحقيق الدكتور عبد الكريم بن محمد الالحم
  .ھـ1405مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة األولى 

  .الصحيحين المستدرك على - 235
  ).ھـ405ت(محمد بن عبد هللا الحاكم 

  .تحقيق مصطفى عبد القادر عطا
 .ھـ1411دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى 

  .المستدرك على مجموع الفتاوى - 236
  .)ھـ1421ت( جمع وترتيب محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

  .ھـ1418الطبعة األولى 

 .المستوعب - 237
  ).ھـ616ت( السامري نصير الدين محمد بن عبد هللا

  .تحقيق الدكتور عبد الملك بن عبد هللا دھيش
 .ھـ1424مكتبة األسدي، مكة المكرمة، الطبعة الثانية 

  ).ھـ241ت(مسند اإلمام أحمد بن محمد بن حنبل  - 238
 .ھـ1398دار الفكر، الطبعة الثانية 

  .مسند الشافعي - 239
  ).ھـ204ت(محمد بن إدريس الشافعي 

 .ھـ1408الطبعة األولى دار الريان، القاھرة، 

  .المسودة في أصول الفقه - 240
  ).ھـ652ت(أبو البركات عبد السالم بن عبد هللا بن تيمية 

  ).ھـ682ت(أبو المحاسن عبد الحليم بن عبد السالم بن تيمية 

  ).ھـ728ت(أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 

  .تقديم محمد محيي الدين عبد الحميد

 .ھرةمطبعة المدني، القا

  .المصباح المنير في غريب الشرح الكبير - 241



  
  
 )437(       )من كتاب النكاح إلى نھاية كتاب القضاء(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

  ).ھـ770ت(أحمد بن محمد الفيومي 

 .المكتبة العلمية، بيروت

  .مصطلحات المذاھب الفقھية - 242
  .مريم بنت محمد صالح الظفيري

 .ھـ1422دار ابن حزم، بيروت، الطبعة األولى 

  .المصنف في األحاديث واآلثار - 243
  ).ھـ235ت(عبد هللا بن محمد بن أبي شيبة 

  .تحقيق سعيد بن محمد اللحام

 .ھـ1409دار الفكر، بيروت، الطبعة األولى 

  .المصنف - 244
  ).ھـ211ت(عبد الرزاق بن ھمام الصنعاني 

  .تحقيق حبيب الرحمن األعظمي

 .ھـ1390المجلس العلمي، سملك سورت، الھند، 

  .مطالب أولي النھى في شرح غاية المنتھى - 245
  ).ھـ1243ت(مصطفى السيوطي الرحيباني 

 .ھـ1415المكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة الثانية 

  .المطلع على أبواب المقنع - 246
  ).709ت(محمد بن أبي الفتح البعلي 

 .ھـ1421المكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة الثالثة 

  .معارج القبول شرح سلم الوصول - 247
  ).ھـ1377ت(حافظ بن أحمد الحكمي 

 .المطبعة السلفية، القاھرة

  .معالم التنزيل - 248
  ).ھـ516ت(مد بن الحسين البغوي مح

 .تحقيق خالد عبد الرحمن العك، ومروان سوار

 .ھـ1406دار المعرفة، بيروت، الطبعة األولى 

  .معالم السنن شرح سنن أبي داود - 249
  ).ھـ388ت(حمد بن محمد الخطابي 



  
  
 )438(       )ضاءمن كتاب النكاح إلى نھاية كتاب الق(ما رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية من روايات اإلمام أحمد 

 .ھـ1411دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى 

  .معاني القرآن وإعرابه - 250
  ).ھـ311ت(سري الزجاج إبراھيم بن ال

  .تحقيق الدكتور عبد الجليل عبده شلبي

 .ھـ1408عالم الكتب، بيروت، الطبعة األولى 

  .معجم البلدان - 251
  ).ھـ626ت(ياقوت بن عبد هللا الحموي 

 .ھـ1404دار صادر، بيروت، 
  .معجم الشيوخ - 252

  ).ھـ748ت(محمد بن أحمد الذھبي 
  .تحقيق الدكتور محمد الحبيب الھيلة

 .ھـ1408لصديق، الطائف، الطبعة األولى مكتبة ا
  .المعجم المختص - 253

  ).ھـ748ت(محمد بن أحمد الذھبي 
  .تحقيق الدكتور محمد الحبيب الھيلة

 .ھـ1408مكتبة الصديق، الطائف، الطبعة األولى 
  .المعجم الوسيط - 254

ة الصوالحي، محم يم منتصر عطي د ـالدكتور إبراھيم أنيس، الدكتور عبد الحل
  .خلف هللا أحمد

 .ھـ1392مجمع اللغة العربية، القاھرة، الطبعة الثانية 
  .معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع - 255

  ).ھـ487ت(عبد هللا بن عبد العزيز البكري 
  .تحقيق مصطفى السقا

 .ھـ1403عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثالثة 
  .معجم مقاييس اللغة - 256

  ).ھـ395ت(أحمد بن فارس الرازي 
  .لسالم محمد ھارونتحقيق عبد ا

 .ھـ1411دار الجيل، بيروت، الطبعة األولى 
  .المعرب - 257

  ).ھـ540ت(موسى بن أحمد الجواليقي 
  .تحقيق أحمد محمد شاكر

  .ھـ1361دار الكتب المصرية، القاھرة، 
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  .معرفة السنن واآلثار - 258
  ).ھـ458ت(أحمد بن الحسين البيھقي 

  .الدكتور عبد المعطي أمين قلعجيتحقيق 
  .دراسات اإلسالمية، كراتشي، باكستانجامعة ال

  .دار قتيبة، دمشق، بيروت
  .دار الوعي، حلب

  .ھـ1411دار الوفاء، المنصورة، القاھرة، 
  .معرفة القراء الكبار - 259

  ).ھـ748ت(محمد بن أحمد الذھبي 
  .بشار عواد معروف، شعيب األرنؤوط، صالح مھدي عباس

 .ھـ1408مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية 
  .معونة أولي النھى في شرح المنتھى - 260

  ).ھـ972ت(محمد بن أحمد الفتوحي 
  .تحقيق الدكتور عبد الملك بن عبد هللا بن دھيش

 .ھـ1419دار خضر للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الثالثة 
  .المعونة على مذھب عالم المدينة - 261

  ).ھـ422ت(القاضي عبد الوھاب البغدادي 
  .الحقتحقيق الدكتور حميش عبد 

 .المكتبة التجارية، مكة المكرمة
  .المغرب في ترتيب المعرب - 262

  ).ھـ610ت(أبو الفتح ناصر الدين المطرزي 
  .تحقيق محمود فاخوري، عبد الحميد مختار
 .ھـ1399مكتبة أسامة بن زيد، حلب، الطبعة األولى 

  .مغني المحتاج - 263
  .)ھـ977ت( محمد الشربيني الخطيب

 .ھـ1377مطبعة البابي الحلبي، مصر، 
  .مغني ذوي األفھام عن الكتب الكثيرة في األحكام - 264

  ).ھـ909ت(جمال الدين يوسف بن حسن بن عبد الھادي 
  .اعتنى به أشرف بن عبد المقصود

 .ھـ1416دار طبرية، الرياض، الطبعة األولى 
  .المغني - 265

  ).ھـ620ت(موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن قدامة 
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  .المحسن التركي، وعبد الفتاح بن محمد الحلو تحقيق الدكتور عبد هللا بن عبد
 .ھـ1413دار ھجر، القاھرة، الطبعة األولى 

  .المفردات في غريب القرآن - 266
  ).ھـ502ت(الحسين بن محمد الراغب األصفھاني 

  .تحقيق محمد سيد كيالني
 .ھـ1381مطبعة البابي الحلبي، مصر، 

  .المفھم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - 267
  ).ھـ656ت(لقرطبي أحمد بن عمر ا

ود  يد، محم د الس د محم ديوي، أحم ي ب تو، يوسف عل ب مس دين دي ي ال محي
  .إبراھيم

 .ھـ1426دار ابن كثير، دمشق، الطبعة الثالثة 
  .المقادير الشرعية واألحكام الفقھية المتعلقة بھا - 268

  .محمد نجم الدين الكردي 
 .مطبعة السعادة

  .مقبول المنقول من علمي الجدل واألصول - 269
  ).ھـ909ت(ف بن حسن بن عبد الھادي يوس

  .تحقيق عبد هللا بن سالم البطاطي
 .ھـ1428دار البشائر اإلسالمية، بيروت، الطبعة األولى 

  .المقصد األرشد في ذكر أصحاب اإلمام أحمد - 270
  ).884ت(إبراھيم بن محمد بن مفلح 

  .تحقيق الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين
 .ھـ1410لطبعة األولى مكتبة الرشد، الرياض، ا

  .المقنع شرح مختصر الخرقي - 271
  .)ھـ471ت( الحسن بن أحمد بن البناء

  .تحقيق الدكتور عبد العزيز بن سليمان البعيمي
 .ھـ1414مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األولى 

  .مطبوع مع الشرح الكبير واإلنصاف المقنع - 272
  ).ھـ620ت(موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن قدامة 

  .يق الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن التركيتحق
 .ھـ1419دار عالم الكتب، الرياض، 

  .ملتقى األبحر - 273
  ).956ت(إبراھيم بن محمد الحلبي 
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  .تحقيق وھبي سليمان األلباني
 .ھـ1409مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى 

  .الملخص الفقھي - 274
  .صالح بن فوزان الفوزان

 .ھـ1421بعة الرابعة عشر دار ابن الجوزي، الدمام، الط
  .الممتع في شرح المقنع - 275

  ).ھـ695ت(زين الدين المنجى التنوخي 
  .تحقيق الدكتور عبد الملك بن عبد هللا بن دھيش

 .ھـ1418دار خضر للطباعة، بيروت، الطبعة األولى 

  .منادمة األطالل - 276
  ).ھـ1346ت(عبد القادر بن بدران الدمشقي 

  .إشراف زھير الشاويش
 .ھـ1405سالم، بيروت، الطبعة الثانية المكتب اإل

  .منار السبيل في شرح الدليل - 277
  ).ھـ1353ت(إبراھيم بن محمد بن ضويان 

 .ھـ1405مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الثانية 
  .مناقب اإلمام أحمد - 278

  ).597ت(أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي 
  .تحقيق عبدهللا بن عبد المحسن التركي

 .ھـ1399صر، الطبعة األولى مكتبة الخانجي، م
  .المنتظم في تاريخ األمم والملوك - 279

  ).ھـ597ت(عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي 
 .تحقيق محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا

 .ھـ1412دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى 
  .المنتقى - 280

  ).ھـ307ت(عبد هللا بن علي بن الجارود النيسابوري 
  .عبد هللا بن عمر البارودي تعليق

 .ھـ1408دار الجنان، بيروت، الطبعة األولى 
  .منتھى اإلرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات - 281

  ).ھـ972ت(محمد بن أحمد الفتوحي 
  .تحقيق الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن التركي

 .ھـ1421مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى 
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  .المفردات المنح الشافيات بشرح - 282
  ).1051ت(منصور بن يونس البھوتي 

  .تحقيق الدكتور عبد هللا بن محمد المطلق
 .ھـ1427كنوز اشبيليا، الرياض، الطبعة األولى 

  .المنھاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - 283
  ).ھـ676ت(يحيى بن شرف النووي 

  .مراجعة الشيخ خليل الميس
 .ھـ1407دار القلم، بيروت، الطبعة األولى 

  .ابن تيمية في الفقه منھج - 284
  .الدكتور سعود بن صالح العطيشان

 .ھـ1420مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة األولى 
  .المنھج األحمد في تراجم أصحاب اإلمام أحمد - 285

  ).ھـ928ت(عبد الرحمن بن محمد العليمي 
  .إشراف عبد القادر األرنؤوط

 .ھـ1317دار صادر، بيروت، الطبعة األولى 
  .العام لعلماء الحنابلة ومصطلحاتھم في مؤلفاتھم المنھج الفقھي - 286

  .الدكتور عبد الملك بن عبد هللا بن دھيش
 .ھـ1428مكتبة األسدي، مكة المكرمة، الطبعة الثالثة 

  .المنھل الصافي والمستوفى بعد الوافي - 287
  ).ھـ874ت(يوسف بن تغري بردي األتابكي 
  .تحقيق الدكتور محمد محمد أمين

 .ھـ1404عامة للكتاب، القاھرة، الھيئة المصرية ال
  .المنور في راجح المحرر - 288

  ).749ت(تقي الدين أحمد بن محمد األدمي 
  .تحقيق الدكتور وليد بن عبد هللا المنيس

 .ھـ1424دار البشائر اإلسالمية، بيروت، الطبعة األولى 
  .المھذب - 289

  ).ھـ476ت(أبو إسحاق إبراھيم بن علي الشيرازي 
 .ھـ1396صر، الطبعة الثالثة مطبعة البابي الحلبي، م

  .مواھب الجليل في شرح مختصر خليل - 290
  ).ھـ954ت(طاب محمد بن محمد المغربي الح

 .ھـ1416دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى 
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  .الموطأ - 291
  ).179ت(مالك بن أنس األصبحي 

  .رواية محمد بن الحسن الشيباني
  .تحقيق عبد الوھاب عبد اللطيف

 .، الطبعة األولىدار القلم، بيروت
  .الموقظة في علم مصطلح الحديث - 292

  ).ھـ748ت(محمد بن أحمد الذھبي 
  .اعتناء عبد الفتاح أبو غدة

 .ھـ1418دار البشائر اإلسالمية، بيروت، الطبعة الثالثة 
  .ميزان االعتدال في نقد الرجال - 293

  ).ھـ748ت(محمد بن أحمد الذھبي 
  .تحقيق علي بن محمد البجاوي

 .بيروتدار المعرفة، 
  .النجوم الزاھرة - 294

  ).ھـ874ت(يوسف بن تغري بردي األتابكي 
  .تقديم وتعليق محمد حسين شمس الدين

 .ھـ1413دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى 
  .نصب الراية ألحاديث الھداية - 295

  ).ھـ762ت(عبد هللا بن يوسف الزيلعي 
 .دار الحديث، المجلس العلمي، الھند

  .سالمنظام األسرة في اإل - 296
  .الدكتور محمد عقله

 .ھـ1403مكتبة الرسالة الحديثة، عّمان، الطبعة األولى 
  .النعت األكمل ألصحاب اإلمام أحمد بن حنبل - 297

  ).ھـ1214ت(محمد كمال الدين الغزي العامري 
 .ھـ1402تحقيق محمد مطبع الحافظ، نزار أباظه، دار الفكر، دمشق، 

  .نھاية المطلب في دراية المذھب - 298
  ).ھـ478ت(لملك بن عبد هللا الجويني عبد ا

  .عبد العظيم محمود الديب الدكتورتحقيق 
  ھـ1428الطبعة األولى  ،دار المنھاج

  .النھاية في غريب الحديث واألثر - 299
  ).ھـ606ت(المبارك بن محمد بن األثير الجزري 

  .تحقيق طاھر أحمد الزاوي، محمود محمد الطناحي
 .دار الفكر، بيروت
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  .رح منتقى األخبارنيل األوطار ش - 300
  ).ھـ1250ت(محمد بن علي الشوكاني 

  .اعتنى به أبو عبد الرحمن عادل بن سعد
 .ھـ1424مكتبة الثقافة، القاھرة، الطبعة األولى 

  .نيل المآرب في تھذيب شرح عمدة الطالب - 301
  .)ھـ1423ت( عبد هللا بن عبد الرحمن البسام

 .مكة المكرمة، مكتبة النھضة الحديثة
  .الھادي - 302

  ).620ت(فق الدين عبد هللا بن أحمد بن قدامة مو
  .تحقيق نور الدين طالب

 .ھـ1428وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، قطر، الطبعة األولى 
  .ھداية الراغب شرح عمدة الطالب - 303

  ).ھـ1097ت(عثمان بن أحمد النجدي 
  .تحقيق الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن التركي

 .ھـ1428طبعة األولى مؤسسة الرسالة، بيروت، ال
  .الھداية شرح بداية المبتدي - 304

  ).ھـ593ت(علي بن أبي بكر المرغيناني 
 .المكتبة اإلسالمية

  .الھداية - 305
  ).510ت(أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني 

  .تحقيق الشيخ إسماعيل األنصاري، والشيخ صالح بن سليمان العمري
 .ھـ1390مطابع القصيم، الطبعة األولى 

  .في أصول الفقه الواضح - 306
  ).ھـ513ت(علي بن عقيل البغدادي 

  .تحقيق الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن التركي
 .ھـ1420مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى 

  .الواضح في شرح مختصر الخرقي - 307
  ).ھـ684ت(نور الدين عبد الرحمن بن عمر البصري الضرير 

  .ھيشتحقيق الدكتور عبد الملك بن عبد هللا بن د
 .ھـ1424مكتبة األسدي، مكة المكرمة، الطبعة الثالثة 

  .الوافي بالوفيات - 308
  ).ھـ764ت(خليل أيبك الصفدي 
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  .اعتناء إحسان عباس
 .ھـ1402دار النشر فرانز شتايز بقيبادن، 

  .الوجيز - 309
  ).732ت(سراج الدين الحسين بن يوسف الدجيلي 

  .تحقيق مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي
 .ھـ1425كتبة إمام الدعوة، مكة المكرمة، الطبعة األولى م

  .الوجيز - 310
  ).ھـ505ت(محمد بن محمد الغزالي 

 .ھـ1425دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى 
  .الوسيط في المذھب - 311

  ).ھـ505ت(محمد بن محمد الغزالي 
 .تحقيق أحمد محمود إبراھيم، محمد محمد تامر

 .ھـ1417عة األولى دار السالم، القاھرة، الطب
  .وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان - 312

  ).ھـ681ت(لكان أحمد بن محمد بن خ
  .تحقيق الدكتور إحسان عباس

  .دار صادر، بيروت

  ٱٱٱ
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