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  الرحیم الرحمن اهللا بسم
 ملخص بحث بعنوان

  ) دراسة فقھیة مقارنة  –مؤكدات المھر ( 
 إعداد

  بنت قاسم بن محمد األھدل فاطمة
 أستاذ الفقھ المساعد بكلیة الشریعة واألنظمة
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 یعرض البحث األحكام المتعلقة بمؤكدات المھر  ، وذلك من خالل مبحثین ، وخاتمة 
التعریف بالمھر في اللغة والشرع ، وأدلة ثبوتھ ، وذلك من :  یتناول المبحث األول  

 .الل مطالب ثالثةخ
فتم تخصیصھ لمؤكدات المھر  ، وبحث ذلك من خالل مطالب : وأما المبحث الثاني  

 :ثالثة 
تعریفھا لغة ، : في الخلوة ، ویتناول من خالل ثالثة فروع   :  المطلب األول منھا

 .وشرعا ، وأقوال الفقھاء فیھا 
المراد بالدخول : ن رئیسین في الدخول الحقیقي، ویتناول في فرعی:والمطلب الثاني 

 .الحقیقي ، واألدلة على تأكید المھر
األدلة على تأكید :  في الموت ، ویتناول من خالل ثالثة فروع :والمطلب الثالث 

 . المھر بالموت ، وأقوال الفقھاء فیما إذا قتلت المرأة نفسھا ، أو زوجھا 
 .       نقاط التي توصل إلیھاثم تأتي الخاتمة لتسجل في نھایة البحث خالصتھ وأھم ال

 : وھي على النحو التالي 
 .  انعقاد اإلجماع على وجوب المھر للزوجة على زوجھا-١
 . ترجیح أن الخلوة الصحیحة تقرر المھر وتؤكده للمرأة -٢
 . الدخول الحقیقي بالزوجة مؤكد للمھر كامال لھا -٣
ة أن ال یكون ألحدھما دخل  حدوث الموت ألحد الزوجین مقرر للمھر كامال شریط-٤

 في ذلك 
 . ترجیح استحقاق المرأة للمھر لو قتلت نفسھا لتعلق حق الورثة بالمھر - ٥
 ترجیح سقوط حق المرأة في المھر إذا قتلت زوجھا ، حتى ال یكون ذریعة لقتل -٦

 . النساء للرجال
 –حقیق��ي  ال��دخول ال–  الخل��وة ال��صحیحة  - الخل��وة –المھ��ر  :الكلم��ات المفتاحی��ة  

  . الموت 
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A research summary entitled 

(Confirmed dowry - comparative doctrinal study) 

Prepare 

Fatima bint Qasim bin Mohammed Alahdal 

Assistant Professor of Jurisprudence, Faculty of Sharia 
and Law Taif University 

Fatmaif.q@tu.edu.sa 

 

The research presents the provisions related to the 
dowry confirmations, through two searches, and a 
conclusion 

The first section deals with the definition of the dowry 
in the language and Sharia, and evidence of its proof, 
through three demands. 

The second topic was devoted to the dowry assertions, 
and this was discussed through three demands: 

The first demand of them: In solitude, deals with three 
branches: definition of language, and Sharia, and the 
sayings of scholars therein. 

The second requirement: in the real entry, and deals in 
two main branches: to be the real entry, and evidence 
of the confirmation of dowry. 

The third demand: in death, deals with three branches: 
evidence to confirm the dowry death, and the scholars 
say whether the woman killed herself, or her husband. 
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Then comes the conclusion to record at the end of the 
search summary and the most important points 
reached. 

They are as follows:  

١ - the unanimity of the need for the dowry of the wife 
to her husband. 

٢-weighting that the right retreat decides dowry and 
confirm to women. 

٣-The real entry of the wife is certain of the full dowry. 

٤-the occurrence of death of one of the spouses 
decision of the full dowry provided that does not have 
one of the income in it 

٥-Weighting the entitlement of women to the dowry if 
she killed herself attached to the right of the heirs 
dowry. 

٦-likely to fall the right of women in the dowry if you kill 
her husband, so as not to be an excuse to kill women 
for men. 

Key words: dowry - being alone - being a good person - 
real entry - death. 
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  املقدمة

، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، هللا نحمده ونستعینھ ونستغفره الحمد
وأشھد أن ال إلھ إال اهللا وحده ال      ، ومن یضلل فال ھادي لھ    ، من یھده اهللا فال مضل لھ     

ون��صح ، وأدى األمان��ة، بل��غ الرس��الة، وأش��ھد أن محم��دًا عب��ده ورس��ولھ ، ش��ریك ل��ھ
  .فعلیھ أزكى الصالة وأتم التسلیم،  وكشف اهللا بھ الغمة،األمة

  بعد أما

،  ثم لی�ستخلفھ ف�ي األرض  - عز وجل -فإن اهللا سبحانھ وتعالى خلق اإلنسان لعبادتھ      

!"  #  M :- علی��ھ ال��سالم -كم��ا ق��ال تع��الى ع��ن خل��ق آدم   ، وی��ستعمره فیھ��ا

)  (  '  &  %  $*    L )كم���ا ھ���و   والعم���ارة  ، لیعم���ر األرض : ؛ أي)١

وبق��اء ھ��ذا الن��وع ال یتحق��ق إال   ، معل��وم ال تتحق��ق إال إذا بق��ي ھ��ذا الن��وع اإلن��ساني    
وق���ضى اهللا تع���الى أن یك���ون ال���زواج طریق���ًا     ، باجتم���اع الجن���سین ال���ذكر واألنث���ى   

وأخبر بأنھ من أكبر النعم التي أنعم ، الجتماعھم حتى یكون بقاؤھم أكمل وجوه البقاء

M  Ö  Õ  ÔÓ :فقال عزَّ من قائل، تنانھ وبیان آالئھاهللا بھا علینا في معرض ام

Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù   Ø  × L )٢(.  

ولذا فھو یأخ�ذ نف�س العنای�ة الت�ي          ، الذي بھ تتكون ومنھ تنمو    ، فالزواج أصل األسرة  
  .تأخذھا األسرة إن لم تكن أقوى

ما یستدعي وال نعرف دینًا من األدیان السماویة إال وكان للزواج فیھ المكان األول؛ م   
 مم�ا ت�دعو إلی�ھ    - أی�ضًا  -بل ألنھ ، ال ألن الزواج أصل األسرة فقط  ، العنایة واالھتمام 
  .الفطرة السلیمة

من أجل ذل�ك فرض�ت ال�شریعة اإلس�المیة للزوج�ة منح�ة تق�دیر تحف�ظ علیھ�ا حیاءھ�ا                  
وع�ن رغبت�ھ ف�ي إتم�ام ال�زواج      ، یتقدم الزوج بھا معب�رًا ع�ن تق�دیره إیاھ�ا      ، ومكانتھا

  .)٣( Mwv  u  t  sL :فقال عزَّ وجلَّ" المھر " وھذه المنحة ھي ، بھا

  .)٤(" التمس ولو خاتمًا من حدید : " وقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

                                                           

 .٣٠آیة :  سورة البقرة)(١
 .٧٢آیة :  سورة النحل)(٢
 .٤آیة :  سورة النساء)(٣
: باب) ٥١(، كتاب النكاح) ٩/٢٥٦: (البخاري في صحیحھ مع فتح الباري:  متفق علیھ أخرجھ)(٤

ومسلم في صحیحھ مع ، واللفظ لھ) ٥١٤٩(حدیث رقم ، التزویج على القرآن وبغیر صداق
وغیر ، الصداق وكونھ تعلیم قرآن وخاتم حدید: باب) ١٣(، كتاب النكاح) ٢١٧-٩/٢١٥: (المنھاج

 ).٣٤٧٢(حدیث رقم ، ذلك من قلیل و كثیر
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فوجوب المھر للزوجة على زوجھا أمر محتم منذ زم�ن النب�ي ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم                   
  .)١(وعلیھ انعقد إجماع المسلمین إلى یومنا ھذا ، ومن بعده

وحی�ث إنن�ي ل�م أج�د م�ن          ، بھا یتأك�د المھ�ر ویج�ب      " مؤكِّدات  " ولقد كان لھذا المھر     
ف�آثرت الكتاب�ة فی�ھ؛ الس�یما      ، مل�م بجمی�ع جوانب�ھ     ، أفرد ھذا الموضوع ب�شكل م�ستقل      

مرتبط بمقصد من مقاصد الشریعة، أال وھو مقصد " مؤكدات المھر " وأن موضوع 
  .ودفعًا للتنازع، حفظًا للحقوق، لناس بھ حاجةكما أنھ مرتبط بالواقع ول، حفظ النسل

وق�د نظم�ت ھ�ذا البح�ث ف�ي      ، فھذا ھو الموضوع الذي أرید أن أتع�رض ل�ھ ف�ي بحث�ي      
  :مبحثین كاآلتي

 تعریف المھر و دلیلھ، وفیھ أربعة  مطالب وھي: المبحث األول:  
  .المھر في اللغة: المطلب األول
  .المھر في الشرع: المطلب الثاني

  .أدلة ثبوت المھر: ثالثالمطلب ال
  .حكم المھر: المطلب الرابع

 مؤكدات المھر، وفیھ ثالثة مطالب وھي: المبحث الثاني:  
  :وفیھ أربعة  فروع وھي) الخلوة الصحیحة(المؤكد األول : المطلب األول
  .الخلوة في اللغة: الفرع األول
  .الخلوة في الشرع: الفرع الثاني
  .ي الخلوة الصحیحة وأدلتھم والقول الراجحأقوال الفقھاء ف: الفرع الثالث

  .شروط الخلوة الصحیحة عند القائلین بھا: الفرع الرابع 
  :وفیھ فرعان وھما) الدخول الحقیقي(المؤكد الثاني : المطلب الثاني

  .المراد بالدخول الحقیقي: الفرع األول
  .األدلة على تأكید المھر بالدخول الحقیقي: الفرع الثاني

  :وفیھ ثالثة فروع وھي) الموت(المؤكد الثالث : ثالثالمطلب ال
  .األدلة على تأكید المھر بالموت: الفرع األول
  .أقوال الفقھاء فیما إذا َقتلت الزوجة نفسھا: الفرع الثاني
  .أقوال الفقھاء فیما إذا َقتلت الزوجة زوجھا: الفرع الثالث

  .ثم الخاتمة والفھارس
ما یحبھ و یرض�اه، وص�لى اهللا وس�لم وب�ارك عل�ى نبین�ا       ونسأل اهللا التوفیق والسداد ل  

  .آمین، محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
  
  
  
  
  

                                                           

 ).١٠/٩٧: (البن قدامة، المغني:  ینظر)(١
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  املبحث األول

  تعريف املهر و دليله

   
  :وفیھ أربعة مطالب

  .المھر في اللغة: المطلب األول
  .المھر في الشرع: المطلب الثاني
  .أدلة ثبوت المھر: المطلب الثالث
  .رحكم المھ: المطلب الرابع

  

  اطب اول

ا  را  

على أج�ٍر ف�ي ش�يٍء       ، یدل أحدھما : المیم والھاء والراء أصالن   : " )١(قال ابن فارس    
، مھ�ور :  والجم�ع )٢( " – وھو المراد ھن�ا  –َمھُر المرأة أجرھا  : خاص فاألول المھر  

  .)٤(. )٣(أعطیتھا المھر : مھرت المرأة مھرًا: یقال

  

  

ب اطا  

 ررعاا   

وإن اختلف�ت العب�ارات فیم�ا بی�نھم      ، اختلفت عبارات الفقھاء في تعریف المھ�ر ش�رعاً        
  .إال أن المعنى واحد

                                                           

: فقیل، اختلفوا في وطنھ، أحمد بن فارس بن زكریا بن حبیب الرازي اللغوي، حسینأبو ال:  ھو)(١
من ، كان إمامًا في علوم شتى، من قزوین: وقیل، من رستاق الزھراء من القریة المعروفة كرسف

توفي سنة ، حلیة الفقھاء وغیرھا، مجمل في اللغة، فقھ اللغة، معجم مقاییس اللغة: مؤلفاتھ
: للصفدي، الوافي بالوفیات: ینظر. ھـ٣٩٠وفاتھ كانت بسنة : دفن بھا وقیلھـ بالري و٣٩٥

 ).٤/٤٨٠: (البن العماد، شذرات الذھب، )٢/٣٣٢: (للیافعي، مرآة الجنان، )١٨٢-٧/١٨١(
 ).مھر(مادة ) ٥/٢٨١: (معجم ابن فارس:  ینظر)(٢
 ).مھر(مادة ) ١٣/٢٠٧: (لسان العرب:  ینظر)(٣
، الُعقر، العالئق، األجر، الفریضة، النِّحلة، الصدقة، الصَّداق، المھر: ( وھي للمھر تسعة أسماء )(٤

 ).١٠/٩٧: (البن قدامة، المغني: ینظر) الِحباء 
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 .)١(اسم للمال الذي یجب في عقد النكاح : " فقد عرفھ الحنفیة بأنھ -
 .)٣( " )٢( على الزوج في مقابلة البضع  -
 .)٤("  عصمتھا المال الملتزم للمخطوبة لملك: " وعرفھ المالكیة بأنھ -
" ما وجب بعقد نكاح أو وطء أو تفویت بضع قھرًا   : " وعرفھ الشافعیة بأنھ   -

)٥(. 
 .)٦(" العوض المسمى في عقد النكاح وبعده : " وعرفھ الحنابلة بأنھ -

ویتبین لي بأن التعریف الصحیح الشامل ھو تعریف ال�شافعیة؛ ألن�ھ أع�م حی�ث ش�مل              
  .)٧( حاالت الوطء الوطء، ویندرج تحت كلمة الوطء جمیع

                                                           

أصل : قال األزھري. تناكحت األشجار إذا انضم بعضھا إلى بعض: الضم، یقال:  النكاح في اللغة)(١
: " وقال ابن فارس. ألنھ سبب للوطء المباحللتزوج نكاح؛ : النكاح في كالم العرب الوطء، وقیل

نكح فالن : یقال، الوطء والعقد لھ: فالنكاح ھو" النون والكاف والحاء أصل واحد وھو البضع 
: لسان العرب، )نكح(مادة ) ٥/٤٧٥: (معجم ابن فارس: ینظر. امرأة ینكحھا نكاحًا إذا تزوجھا

  ).النكاح(ادة م) ١/٣٤٩: (القاموس المحیط، )نكح(مادة ) ١٤/٢٧٩(
النكاح مجازا :( ثم اختلف أھل اللغة ھل ھو حقیقة في أحدھما مجاز في اآلخر؟ قال اإلمام الفیومي

في العقد والوطء جمیًعا؛ ألنھ مأخوذ من غیره فال یستقیم بأنھ حقیقة ال فیھما والفي أحدھما 
فھم الوطء إال بقرینة، في بني فالن؛ وال ُی) نكح(ویؤیده أنھ ال ُیفھم العقد إال بقرینة، نحو

غیر مأخوذ من شيء، فیترجح االشتراك؛ : وإن قیل. زوجتھ؛ وذلك من عالمات المجاز)نكح(نحو
  ). نكح(مادة ) ٢/٦٢٤:(المصباح المنیر: ینظر). ألنھ ال ُیفھم واحد من قسمیھ إال بقرینة

  :  النكاح في الشرع
".  لم یمنع من نكاحھا مانع شرعي عقد یفید ملك المتعة من امرأة: " عرفھ الحنفیة بأنھ -

 ).٦٨-٤/٦٧: (الدر المختار
التوضیح شرح مختصر ابن ". یطلق على العقد والوطء : " وعرفھ المالكیة بأنھ -

 ).٣/١٠٨: (الحاجب
". عقد یتضمن إباحة وطٍء بلفظ إنكاٍح أو تزویج أو ترجمتھ : " وعرفھ الشافعیة بأنھ -

 ).٦/٢٣٧: (أسنى المطالب
". مجاز في الوطء ، حقیقة في العقد: عقد التزویج وھو: " بلة بأنھوعرفھ الحنا -

 ).٢/٩٤٧: (للشویكي، التوضیح
: ، لسان العرب)بضع(مادة ) ١/٢٥٦: (معجم ابن فارس: ینظر. النكاح: وقیل، الجماع:  البضع)(٢
 ).بضع(مادة ) ١/٤٢٦(

 ).٢٢٠- ٤/٢١٩: (حاشیة ابن عابدین:  ینظر)(٣
 ).٣/٢٦٩: (منح الجلیل:  ینظر)(٤
 ).٦/٣٨٦: (نھایة المحتاج:  ینظر)(٥
 ).٢/٩٨٧: (للشویكي، التوضیح:  ینظر)(٦
ووطء ، ووطء المكرھة، والوطء بنكاح فاسد، الوطء بشبھة:  أقصد بحاالت الوطء بأنھ شمل)(٧

 .المفوضة
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  اطب اث

  أد وت ار

  .والسنة النبویة وإجماع المسلمین، ال شك في أن المھر ثابت في الكتاب الكریم
 الكتاب الكریم: فأوًال:  

  .)١( Mv  u  t   sw  L : ومنھ قولھ تعالى

  :وجھ الداللة من اآلیة
و ب�ھ   ، )٢ ( موج�ھ ل�ألزواج    ذھب أكثر المفسرین والفقھ�اء عل�ى أن الخط�اب ف�ي اآلی�ة             

  . وھذا ھو القول األول- رضي اهللا عنھم - )٤(وقتادة ، )٣ (قال ابن عباس
لألولی�اء وھ�ذا ھ�و الق�ول الث�اني،  فق�د ك�ان ال�ولي یأخ�ذ مھ�ر                     :  الِخطاب موجھ  :وقیل

  .)٥(المرأة وال یعطیھا شیئًا 
فھ�م الم�راد؛ ألن�ھ    ، وھي بجملتھا لألزواج،  أظھر؛ فإن الضمائر واحدة  :والقول األول 

  Mb  a   ̀ _   ̂ ]  \  [    Z   Y  X  W  V  U  Tc: عزَّ وجلَّ قال

l  k  j  i  h    g   f  e  dm v  u  t   sr  q  p  o  n  L 
  .)٧(وأن یكون األول فیھا ھو اآلخر ، وذلك یوجب تناسق الضمائر، )٦(

 ب المھر كثیرة، ومنھا األحادیث الدالة على ثبوت وجو:السنة النبویة: ثانیًا:  

                                                           

 .٤آیة :  سورة النساء)(١
 ).٦/٤٣: (تفسیر القرطبي:  ینظر)(٢
ُولد قبل ، ن عبد المطلب ابن عم رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلمعبداهللا بن عباس ب:  ھو)(٣

دعا لھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بالفھم في القرآن فكان ترجمان ، الھجرة بثالث سنین
ھـ ٦٨توفي سنة ، ومن فقھاء الصحابة وأحد العبادلة، من المكثرین من رواة الحدیث، القرآن

  .بالطائف
: مفتاح السعادة، )٤١-١/٤٠: (تذكرة الحفاظ، )٣٥٨- ٣/٣٣١: ( ءسیر أعالم النبال: ینظر

)٥٧-٢/٥٦.( 
، إمام ثقة حجة، من كبار علماء التابعین، قتادة بن دعامة السدوسي البصري، أبو الخطاب:  ھو)(٤

: ھـ وقیل١١٨توفي بالطاعون سنة ، وأعلمھم بالقرآن والفقھ واللغة، من أحفظ أھل زمانھ للحدیث
  .ھـ١١٧سنة 
 ).١/١٥٣: (شذرات الذھب، )٨٦-٤/٨٥: (وفیات األعیان، )٧/٢٢٩: (طبقات ابن سعد: ینظر

 ).٦/٤٣: (تفسیر القرطبي:  ینظر)(٥
 .٤- ٣آیة :  سورة النساء)(٦
 ).٦/٤٤: (تفسیر القرطبي، )١/٣٤٧: (البن العربي، أحكام القرآن:  ینظر)(٧



 

 

 - ٤٢٨١ - 

إني لفي القوم عند رسول اهللا صلى اهللا     : "  یقول )١(ما رواه سھل بن سعد الساعدي       
َف�َر فیھ�ا   ، یا رسول اهللا إنھ�ا ق�د وھب�ت نف�سھا ل�ك         : فقالت، علیھ وسلم إذ قامت امرأة    

َف�َر  ، یا رسول اهللا إنھ�ا ق�د وھب�ت نف�سھا ل�ك     : فقالت، ثم قامت ، فلم یجبھا شیئاً  . رأیك
َف�َر  ، إنھ�ا ق�د وھب�ت نف�سھا ل�ك     : فقال�ت ، ث�م قام�ت الثالث�ة   ، فلم یجبھا شیئاً  . فیھا رأیك 
: ھل عندك م�ن ش�يٍء ؟ ق�ال        : قال. یا رسول اهللا أنِكحنیھا   : فقام رجل فقال  ، فیھا رأیك 

م�ا وج�دت    : ث�م ج�اء فق�ال     ، ف�ذھب وطل�ب   . اذھب فاطلب ولو خاتمًا م�ن حدی�د       : قال. ال
مع�ي س�ورة ك�ذا و    : ھل معك من القرآن شيء ؟ ق�ال  :  قال .وال خاتمًا من حدید   ، شیئًا

  .)٢(" اذھب فقد أنكحتكھا بما معك من القرآن : قال. سورة كذا
   :وجھ الداللة من الحدیث

واألم�ر للوج�وب   ، أن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم أمره بالتماس شيء لیك�ون مھ�راً   
ف�دل  ، بالتماس شيء أص�الً ولو كان المھر غیر واجب لما أمره علیھ الصالة والسالم         

ویجوز أن یكون قلیًال أو كثیرًا مما یتم�ول إذا تراض�ى ب�ھ      ، ذلك على أن المھر واجب    
كم��ا یج��وز أن یك��ون المھ��ر تعل��یم  ، الزوج��ان؛ ألن خ��اتم الحدی��د ف��ي نھای��ة م��ن القل��ة  

  .وھذا ما ورد في الحدیث، )٣(القرآن 
اهللا علیھ وسلم لم یتركھ في     على وجوب المھر أن الرسول صلى        - أیضًا   -ومما یدل   

 مع أنھ لھ أن یتزوج بال مھر وھذا من خصوصیاتھ علیھ -نكاحھ ولو مرة في العمر    
  .)٤(فدل ذلك على وجوبھ ،  لیدل على عدم وجوبھ؛ لكنھ لم یتركھ-الصالة والسالم 

 اإلجماع: ثالثًا:  
 األن�ام  انعقد إجماع المسلمین على وجوب المھر للزوجة على زوجھ�ا م�ن زم�ن خی�ر               

اقت�داًء برس�ول اهللا ص�لى اهللا    ، )٥(علیھ ال�صالة وال�سالم،  وم�ن بع�ده إل�ى یومن�ا ھ�ذا               
 وألن ذل�ك أدف�ع للخ�صومة      - كم�ا س�بق بیان�ھ        -علیھ وسلم؛ فإنھ لم یعق�د إال بم�سمى          

  .و أحفظ للحقوق، )٦(

                                                           

ولد قبل ، مالك األنصاري الساعديسھل بن سعد بن ، أبو یحیى: وقیل، أبو العباس:  ھو)(١
: ھـ وقیل٨٨وھو آخر الصحابة وفاة بالمدینة سنة ، من رواة الحدیث، الھجرة بخمس سنین

شذرات ، )١/١٤٣: (للیافعي، مرآة الجنان، )٩- ١٦/٨: (للصفدي، الوافي بالوفیات: ینظر. بعدھا
 ).١/٣٥٦: (البن العماد، الذھب

 .٤ سبق تخریجھ في ص )(٢
 ).٢١٧-٩/٢١٦: (للنووي،  المنھاج شرح صحیح مسلم: ینظر)(٣
 ).٧/٢٤٨٦: (كشاف القناع:  ینظر)(٤
 ).٩/٢٦٣: (وابن حجر في فتح الباري، )١٠/٩٧: ( حكى اإلجماع ابن قدامة في المغني)(٥
 ).٧/٢٤٨٦: (كشاف القناع، )٤٩٢صـ: (للحصني، كفایة األخیار:  ینظر)(٦
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راب اطا  

  م ار

باألدل�ة الثابت�ة م�ن      بعد أن بینت وج�وب المھ�ر عل�ى ال�زوج لزوجت�ھ، ووض�حت ذل�ك                  
م�ن  )٢(، باعتب�اره ركن�ا   )١(بق�ي أن أب�ین حك�م ھ�ذا الواج�ب     . الكتاب وال�سنة واإلجم�اع    

   ؟ )٤( من شروط صحتھ)٣(أركان عقد النكاح؟ أم باعتباره شرطا
   ناشئا ومترتبا عن العقد؟ )٥( أم أثرا 

  :حیث اختلف الفقھاء في حكم المھر على قولین ، وھما 
    أن المھر لیس ركنا م�ن  : و قول جمھور الفقھاء حیث قالوا   وھ: القول األول

  أثر ناشئ ومترتب عن : أركان النكاح، وال شرطا من شروط صحتھ بل ھو 

                                                           

: ینظر. إذا ثبت ولزم: وجب الشيء یجب وجوًبا: یقال، تالساقط والثاب: الواجب في اللغة) (١
  ).وجب(مادة ) ٦/٨٩: (معجم ابن فارس، )وجب(مادة ) ١١/٢٢٢: (تھذیب اللغة

  .الفعل المقتضى من الشارع الذي یالم تاركھ شرًعا: في االصطالح
: نالبرھا، )٥٤ص: (للباجي، الحدود: ینظر. الذي یذم شرًعا تاركھ قصًدا مطلًقا: أو ھو

  ).١/٣٤٥: (شرح الكوكب المنیر، )١/٩٧: (لآلمدي، اإلحكام، )١/٣١٠(
، تشنیف المسامع: ینظر. والفرض والواجب ال فرق بینھما بل ھما مترادفان على مسمى واحد

 ).١/١٦٥: (للسبكي
والعز ، وما یقوى بھ من ملك وجند وغیرھما، واألمر العظیم، الجانب األقوى: الركن في اللغة) (٢

. قوتھ وشدتھ: وركن اإلنسان، وأركان كل شيء جوانبھ التي یستند إلیھا ویقوم بھا، نعةوالم
القاموس ، )ركن(مادة ) ٥/٣٠٦: (لسان العرب، )ركن(مادة ) ٢/٤٣٠: (معجم ابن فارس: ینظر

  ).ركن(مادة ) ٤/٢٢٠: (المحیط
شرح مختصر : رینظ. ویكون داخًلا في ماھیتھ، ما یتوقف علیھ وجود الشيء: وفي االصطالح

 ). ٤٨١ص: (الكلیات، )٣/٢٢٧: (الروضة
: معجم ابن فارس: ینظر. أشراط: وجمعھ، العالمة؛ ألنھ عالمة للمشروط : الشرط في اللغة) (٣

  ).شرط(مادة ) ٧/٨٢: (لسان العرب، )شرط(مادة ) ٣/٢٦٠(
یلزم من وجوده وال ، ما یلزم من عدمھ العدم : تعددت تعاریفھ ومنھا: أما الشرط في االصطالح

  .وجود وال عدم لذاتھ
: قواطع األدلة، )٦٠ص: (للباجي، الحدود: ینظر. ما یتغیر الحكم بوجوده: وُعرف أیًضا بأنھ

 ).١/٤٥١: (شرح الكوكب المنیر، )١/٨٩: (المحصول، )٢/١٨٠: (المستصفى، )٤/٥٢٩(
تصدر األفعال عن بھا ، حالة أو ملكة: وھي، خالف السقم وھو المرض: الصحة في اللغة) (٤

: ینظر. إذا ترتب علیھ أثره: وصح العقد، إذا طابق الواقع: صح القول: ویقال، موضعھا سلیمة
  ).٢٠٩ص: (أنیس الفقھاء، )١٧٣ص: (التعریفات، )صحح(مادة ) ٧/٢٨٧: (لسان العرب

: المستصفى: ینظر. كون الفعل بحیث یترتب علیھ األثر المطلوب منھ شرًعا: وفي االصطالح
  ).١/٤٦٧: (شرح الكوكب المنیر، )١/١٣١: (لآلمدي، اإلحكام، )٩٥-١/٩٤(

ما ظھر على : وقیل، العالمة: ومعناه في األصل. والجمع آثار، بقیة الشيء: األثر في اللغة) (٥
: البن فارس، مجمل اللغة، )أثر(مادة ) ١/٥٣: (معجم ابن فارس: ینظر. األرض من مشي الرجل

 ).أثر(مادة ) ١/٦٩: (ن العربلسا، )أثر(مادة ) ٢٢ص(
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  ١(العقد، فالعقد یقتضیھ وإن اتفق على نفیھ.( 
    أن المھر ركن م�ن أرك�ان عق�د          :وھو قول المالكیة حیث قالوا    : القول الثاني 

ھ ال ی��صح اش��تراط اس��قاطھ، ال أن��ھ ی��شترط     النك��اح، ومعن��ى كون��ھ ركن��ا أن��    
 .)٢(تسمیتھ عند العقد

  األدلة: 
 أدلة الجمھور: 

استدل الجمھور على مذھبھم بجواز خلو عقد النكاح من المھر بالكت�اب وال�سنة       
  .والمعقول 

M   y  x  w    v  u      t s r q: فقولھ تعالى    :أوال من الكتاب الكریم     

  ~}  |  {  zL )٣(.  

ن��صت اآلی��ة عل��ى ص��حة الط��الق قب��ل ال��دخول وب��دون   : لدالل��ة م��ن اآلی��ة وج��ھ ا
تسمیة المھ�ر، وال ط�الق إال إذا ك�ان النك�اح ص�حیحا حی�ث أن الط�الق ف�رع ع�ن             

  ).٤(صحة النكاح 
وبھ�ذا ُیعل��م أن ع�دم ذك��ر المھ��ر ال یمن�ع ص��حة النك�اح ول��و ك��ان ركن�ا لم��ا انعق��د      

وص��ح، ف��دل عل��ى ع��دم ركنیت��ھ النك��اح، ول��و ك��ان ش��رطا لم��ا ص��ح ؛ لكن��ھ انعق��د  
  .وشرطیتھ في عقد النكاح

 أنَّ النَّبيَّ صلَّى - رضي اهللا عنھ– )٥( ما رواه عقبة بن عامر :ثانیا من السنة النبویة   
للم�رأِة أترض�یَن    : نَع�م وق�الَ   : اللَُّھ علْیِھ وسلََّم قاَل لرجٍل أترضى أن أزوَِّجَك فالنَة قالَ         

 فزوََّج أحَدھما ص�احَبُھ ف�دخَل ِبھ�ا الرَّج�ُل ول�م یف�رض َلھ�ا          نَعم: أن أزوَِّجِك فالًنا قالت   
صداًقا ولم یعِطھا شیًئا َوكاَن ِممَّن َشھَد الحدیبی�َة َوك�اَن م�ن َش�ھَد الحدیبی�َة َل�ُھ َس�ھٌم                      

إنَّ رسوَل اللَِّھ ص�لَّى اللَّ�ُھ علْی�ِھ وس�لََّم زوَّجن�ي فالن�َة       : بخیبَر فلمَّا حضرْتُھ الوفاُة قالَ 

                                                           

، )٤٩٢صـ: (للحصني، ، كفایة األخیار)٩٨/ ١٠: (، المغني)٢/١٣٥: ( تحفة الفقھاء:  ینظر)(١
 ).٧/٢٤٨٦: (كشاف القناع

، الخرشي )٢/٢٩٤:(، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر)٣/٤١٩: (مواھب الجلیل:  ینظر)(٢
 ).٣/١٧٢:( على خلیل

 ).٢٣٦ آیة: سورة البقرة ) ((٣
، )٢/٤٣٥:(، فتح القدیر)١٥٩-٤/١٥٧: (،تفسیر القرطبي)٢/٥٥:(المھذب، للشیرازي:  ینظر)(٤

 ).٣/١٠٧:( شرح منتھى اإلرادات
عقبة بن عامر الجھني ، اإلمام المقرئ صاحب النبي صلى اهللا علیھ وسلم كان عالمًا :  ھو)(٥

ان البرید إلى عمر بفتح دمشق ، قال ابن مقرئًا فصیحًا فقیھًا فرضیًا شاعرًا، كبیر الشأن، وھو ك
ھـ ، وكان من أحسن الناس صوتًا ٥٨شھد صفین مع معاویة، قبره بالمقطم مات سنة : سعد

،  )٣٤٤-٤/٣٤٣: (طبقات ابن سعد: ینظر. بالقرآن الكریم، ولي إمرة مصر، وروى لھ الستة 
 ).٢٥١-٤/٢٥٠: (، اإلصابة)٣/٤١٧:( أسد الغابة
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ض َلھ��ا ص��داًقا ول��م أعِطھ��ا ش��یًئا وإنِّ��ي أْش��ھُدكم أنِّ��ي أعطیُتھ��ا م��ن ص��داِقھا   ول��م أف��ِر
  .)١(َسھمي بخیبَر فأخَذت َسھًما فباعْتُھ بمائِة ألٍف

 یدل على أن المھر لیس ركنا وال شرطا في العقد، ولو كان :وجھ الداللة من الحدیث
  .لعقد بدون التسمیةكذلك لما تركھ الرسول صلى اهللا علیھ وسلم، فدل على صحة ا

  : وذلك یتبین من خالل أمرین، وھما :ثالثا من المعقول
 أن الغرض من النكاح ھو االس�تمتاع وتوابع�ھ دون المھ�ر، وذل�ك ق�ائم         :األمر األول   

بالزوجین ؛ ألن ك�ل واح�د منھم�ا رك�ن م�ن أرك�ان عق�د النك�اح فع�دم ذك�ر المھ�ر ف�ي                   
  .)٢(العقد ال ینافي وجود الماھیة

 أن النك�اح عق�د ان�ضمام وازدواج لغ�ة فی�تم ب�الزوجین، والمھ�ر واج�ب                   :ثانياألمر ال 
ش��رعا ابان��ة ل��شرف المح��ل، ول��م ی��شرع ب��دال ك��الثمن واألج��رة ف��ال یحت��اج إل��ى ذك��ره 

  .)٣(لصحة عقد النكاح
وبھذه األدلة یتضح جلیا أن المھر لیس ركنا وال ش�رطا ف�ي عق�د النك�اح، وإنم�ا ھ�و                      

  . من أحكامھ الناشئة والمترتبة عنھأثر من  آثار العقد، وحكم 
 أدلة المالكیة: 

بأن عقد النكاح عقد معاوضة یفتقر إلى المھر، كعقد البیع       : استدلوا بالمعقول وقالوا  
یفتقر إلى الثمن، فالمھر في النكاح نظیر الثمن في البیع، ولما كان الثمن ركن البیع          

  .)٤(وال یصح البیع بدونھ فكذلك المھر
 المناقشة: 

  :اب الجمھور على  أدلة المالكیة بما یأتي أج
 ال�ذي   )٥(قالوا بأن دلیلھم معارض باتفاق الفقھاء على صحة نكاح التفویض            .١

 .)٦(وقع فیھ الطالق أو الموت قبل البناء؛ ألن ركن العام ركن الخاص
ما استدل بھ المالكیة  م�ن قی�اس ھ�و قی�اس م�ع الف�ارق ؛ ألن ال�ثمن ع�وض               .٢

تملی��ك ش��يء : ائھ ال��ثمن لغ��ة وش��رعا، إذ البی��ع لغ��ةأص��لي ف��ي البی��ع القت��ض

                                                           

فیمن تزوج : كتاب النكاح، باب)٦/١١٨:(اود في سننھ مع شرحھ عون المعبودأبي د:  أخرجھ)(١
كتاب النكاح، ) ٢/٥٣٧:(، والحاكم في مستدركھ)٢١١٧( ولم یسم صداقا حتى مات، حدیث رقم

ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین، :" وقال) ٢٧٩٦(خیر الصداق أیسره، حدیث رقم : باب
 ".ولم یخرجاه

 ). ٣/٢٠٠:(، حاشیة الرملي على أسنى المطالب)٣/٢٧٥: ( ةحاشیة عمیر: ینظر)(٢
 ).١/٥٠٨:(، مجمع األنھر)٣/٢٤٩: (البحر الرائق: ینظر)(٣
 ).٢/٩٩: (، منح الجلیل)٩٦- ٢/٩٥: (عقد الجواھر: ینظر)(٤
، )٢/٥: (الفواكھ الدواني، )١٠/١٤٩: (المغني، )١٢٨٨ - ٣/١٢٨٧: (بدایة المجتھد: ینظر)(٥

شرح حدود : ینظر. ما عقد دون تسمیة مھر وال اسقاطھ وال صرفھ لحكم أحد: وونكاح التفویض ھ
 ).٢٥٦ص: (ابن عرفة

 ).٢/٩٩: (، منح الجلیل)٣٤٦-٣/٣٤٥:(،مواھب الجلیل)٣٣٩ص:(القوانین الفقھیة: ینظر)(٦
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وت�رك ت�سمیتھ یف�سد العق�د كت�رك       ،)٢(تملیك م�ال بم�ال     : وشرعا،  )١( بشيء
  .تسمیة أحد الزوجین

أم��ا المھ��ر فل��یس بع��وض أص��لي ف��ي النك��اح؛ ألن��ھ ال یقت��ضیھ لغ��ة، وإنم��ا یقت��ضي         
كان القیاس قیاسا م�ع  ، وھذا ھو الفارق بین القیاسین ، وإذا      )٣(االزدواج واالنضمام   

  . ال یصلح لالستدالل بھ)٤(الفارق فھو قیاس فاسد
لو سلمنا فرضا عدم الفارق لتب�ین لن�ا أن�ھ مع�ارض بالن�صوص الثابت�ة الدال�ة          ٠٣

على عدم ركنیة وشرطیة المھر في عقد النك�اح ، وب�ذلك یط�رح ھ�ذا القی�اس وال          
  .یعمل بھ ؛ ألنھ قیاس في مقابلة النص

  الترجیح: 
ستعراض أدلة الجمھور وأدلة المالكیة یتضح بجالء أن ما ذھ�ب إلی�ھ الجمھ�ور    بعد ا 

  .ھو الراجح؛ وذلك لقوة أدلتھم وسالمتھا وخلوھا عن المعارض
أنوه ھنا بأن ھناك فائدة م�ن ھ�ذا الخ�الف الحاص�ل ب�ین الجمھ�ور والمالكی�ة ، وذل�ك                    

 وال ی��صح عن��د فیم��ا ل��و ُأتف��ق عل��ى اس��قاط المھ��ر؛ ف��إن العق��د ی��صح عن��د الجمھ��ور، 
  .)٥(المالكیة، فإن دخل بھا وجب لھا مھر المثل

 
 

  
  
  

                                                           

: معجم ابن فارس: ینظر. أخذ شيء وإعطاء شيء وھو ضد الشراء: البیع في اللغة) (١
 ). بیع(مادة ) ١/٥٥٦: (لسان العرب، )یعب(مادة ) ١/٣٢٧(

  :البیع في الشرع)(٢
 ).٧/١١٦: (البنایة شرح الھدایة". مبادلة المال بالمال على وجھ التراضي : " عرفھ الحنفیة بأنھ

 ).٣/٤: (للصاوي، بلغة السالك". عقد معاوضة على غیر منافع : " وعرفھ المالكیة بأنھ
 ).٢/٥: (روضة الطالبین". مال بمال أو نحوه مقابلة : " وعرفھ الشافعیة بأنھ
 ).١١/٥: (المقنع". مبادلة المال بالمال لغرض التملك : " وعرفھ الحنابلة بأنھ

 ).١/٥٠٨:(، مجمع األنھر)٣/٢٤٩: (البحر الرائق: ینظر)(٣
 أي، الذي ال یترتب علیھ األثر المقصود منھ: ال فرق بین الفاسد والباطل عند الجمھور وھو) (٤
  .فكل باطل فاسد، ما ال یكون مشروًعا بأصلھ : ھو

ما ال یكون مشروًعا بأصلھ ال : الباطل: فقالوا، وفرق الحنفیة دون غیرھم بین الباطل والفاسد
، اإلحكام، )١/٢٨: (المستصفى: ینظر. ما كان مشروًعا بأصلھ دون وصفھ: والفاسد. بوصفھ
: معجم لغة الفقھاء، )١/٤٧٣: (كوكب المنیرشرح ال، )٢١١ص: (التعریفات، )١/١٣١: (لآلمدي

 ).١٠٣ص(
اختلف الفقھاء في تعریف مھر المثل بناء على اختالفھم في اعتبارات الكفاءة ؛ ومن ھذه ) (٥

شرح حدود : ینظر. المعتبر فیھ أربع صفات الدین والمال والحسب والجمال: التعاریف، ُعرف بأنھ
 ).٢٦١ص : (ابن عرفة
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  املبحث الثاني

مؤكدات املهر
ّ

  

  : وفیھ ثالثة مطالب
  ).الخلوة الصحیحة(المؤكد األول : المطلب األول
  ).الدخول الحقیقي(المؤكد الثاني : المطلب الثاني
  ).الموت(المؤكد الثالث : المطلب الثالث

  اطب اول

  )اوة ا)د اول اؤ

  :وفیھ أربعة  فروع
  .الخلوة في اللغة: الفرع األول
  .الخلوة في الشرع: الفرع الثاني
  .أقوال الفقھاء في الخلوة الصحیحة وأدلتھم والقول الراجح: الفرع الثالث

  .شروط الخلوة الصحیحة عند القائلین بھا: الفرع الرابع 
  الخلوة في اللغة: الفرع األول

  :     تأتي الخلوة  في اللغة على عدة معاٍن، منھا
: وأخل�ى المك�ان   ،   من خال المكان والشيء یخلو خل�وًا وخ�الء          :بمعنى الخالء  )١

وخال الرجل وأخلى وقع ف�ي مك�ان خ�اٍل ال        ، إذا لم یكن فیھ أحد وال شيء فیھ       
 .)١(یزاحم فیھ

كم�ا  ،  وتنح�ى  انفرد الرجل بنف�سھ انقط�ع     : یقال،  مصدر انفرد  :بمعنى االنفراد  )٢
 .)٢(انفرد بھ : أي، خال الرجل بصاحبھ وإلیھ ومعھ: یقال

، وجمع��ھ س��تور، یغط��ى ب��ھ ویخف��ى : أي،  وھ��و م��ا ی��ستر ب��ھ :بمعن��ى ال��ستر )٣
والخل��وة تفی��د ذل��ك؛ ألن م��ن معانیھ��ا ، وال��سترة  م��ا ی��ستتر ب��ھ كائن��ًا م��ا ك��ان

 .)٣ (االختفاء واالستتار
 .)٤(طعام إذا اقتصر علیھ خال على بعض ال: كقولھم، بمعنى االقتصار )٤

من خالل ما سبق یتضح بأن مع�اني الخل�وة ف�ي اللغ�ة متع�ددة ومتنوع�ة؛ لكنھ�ا غی�ر                
إال أنھ�ا جمیع�ًا ال تخ�رج        ، فعلى الرغم م�ن تع�ددھا     ، متناقضة وال متعارضة فیما بینھا    

والمتنح��ي بھ��ا ع��ن أع��ین الن��اس یك��ون  ، فالرج��ل المنف��رد ب��امرأة، ع��ن معن��ى ال��ستر
  .ویكون كالھما متفرغًا لآلخر ومقتصرًا علیھ، ختفیًا عنھموم، مستورًا

  

                                                           

 ).خال(مادة ) ٤/٢٠٦: (لسان العرب، )خلو(مادة ) ٢/٢٠٤: (بن فارسمعجم ا:  ینظر)(١
 ).فرد(مادة ) ٩/٣٣٢: (لسان العرب، )فرد(مادة ) ٤/٥٠٠: (معجم ابن فارس:  ینظر)(٢
 ).ستر(مادة ) ١٤٠صـ: (للفیومي، المصباح المنیر:  ینظر)(٣
 ).خال(مادة ) ٤/٢٠٦: (لسان العرب:  ینظر)(٤
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  الخلوة في الشرع: الفرع الثاني
وإن أض�اف ال�بعض م�نھم  ع�ددًا          ، اتفق الفقھاء على المعنى العام للخلوة ف�ي ال�شرع         

  .ولكن المعنى واحد، من القیود
ع اجتماع ال�زوجین ف�ي مك�ان م�ا م�ع انتف�اء الموان�          : فقد عرفھا الحنفیة بأنھا    -

 .)١(الشرعیة والطبیعیة والحسیة 
اجتم��اع ال��زوجین ف��ي مك��ان ترخ��ى فی��ھ ال��ستور إن  : وعرفھ��ا المالكی��ة بأنھ��ا -

وھو م�ا   ، بحیث ال یصل إلیھما أحد    ، وإال فیكفي إغالق الموصل لھما    ، وجدت
 .)٢(بخلوة االھتداء : ُیعرف عند المالكیة

وترخ�ى  ، ق أبواب�ھ  أن یجتمع الزوجان في مك�ان تغل�       : وعرفھا الشافعیة بأنھا   -
 .)٣(ستوره 

 .)٤(انفراد الرجل بزوجتھ بعد إبرام العقد الصحیح : وعرفھا الحنابلة بأنھا -
اجتم�اع ال�زوجین بع�د العق�د        : إذن من خالل ما سبق یتضح أن الخلوة ال�صحیحة ھ�ي           

ول�یس بأح�دھما م�انع م�ن الموان�ع      ، یأمنان دخول أح�د علیھم�ا  ، الصحیح في مكان ما 
  .یعیة أو الحسیة یمنعھما من االستمتاع ببعضھماالشرعیة أو الطب

  .أقوال الفقھاء في الخلوة الصحیحة وأدلتھم والقول الراجح: الفرع الثالث 
ویرج�ع س�بب   ، اختلف الفقھاء في اعتب�ار الخل�وة ال�صحیحة م�ن مؤك�دات المھ�ر كل�ھ            

M    7  654: الخالف إلى اختالفھم في معنى اإلفضاء ف�ي قول�ھ تع�الى         

  :  9  8L )٥(.  

بثب�وت المھ�ر كل�ھ وتأكی�ده للزوج�ة بمج�رد            : الخل�وة ق�ال   : فمن قال ب�أن اإلف�ضاء ھ�و       
  .تحقق الخلوة الصحیحة

بع�دم ثب�وت المھ�ر للزوج�ة بمج�رد      : الجم�اع ق�ال  : ومن قال بأن الم�راد باإلف�ضاء ھ�و      
  .الخلوة الصحیحة

، لصحیحةویتضح مما سبق اختالف الفقھاء في ثبوت وتأكید المھر للزوجة بالخلوة ا
ف��ي م��أمن م��ن أنظ��ار الن��اس عل��ى  ، إذا اجتم��ع ال��زوج بھ��ا بع��د عق��د النك��اح ال��صحیح 

  :قولین، كاآلتي
 الخلوة الصحیحة مؤكدة للمھر :  یرى أصحاب ھذا القول بأن:القول األول  

                                                           

 ).٤/٢٤٩: (ابدینحاشیة ابن ع:  ینظر)(١
 ).٥/١٢٠: (مواھب الجلیل:  ینظر)(٢

 ).٣/٢٢٥: (مغني المحتاج، )٧/١٥٤: (للشافعي، األم:  ینظر(٣)
 ).١٠/١٥٣: (البن قدامة، المغني:  ینظر)(٤
 .٢١آیة :  سورة النساء)(٥
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  ٢( والحنابلة )١(كلھ باعتبارھا مظنة الدخول الحقیقي وھذا قول الحنفیة(. 
   الخل�وة ال�صحیحة غی�ر مؤك�دة        : ا الق�ول ب�أن     ی�رى أص�حاب ھ�ذ      :القول الث�اني

وھ�ذا ق��ول  ) ال�وطء (وإنم�ا یتأك�د المھ�ر ك��امًال بال�دخول الحقیق�ي      ، للمھ�ر كل�ھ  
 ).٤(، والمالكیة )٣(الشافعیة 

 :أدلة أصحاب القول األول
استدل الحنفیة والحنابلة على اعتبار الخلوة الصحیحة مؤكدة للمھر بالكت�اب وال�سنة           

  .واإلجماع والمعقول
  :الكتاب الكریم: أوًال

!"#$  %  &  '   M :اهللا ع���زَّ وج���لَّفق��د اس���تدلوا بق���ول  

)  ( 

)٥(    4  3  2  1  0    /  .-  ,  +  *

?  >    =  <  ;  :  9  8    7  6  5 )٦(.  

  :وجھ الداللة من اآلیة
، أنھ سبحانھ وتعالى قد أوجب المھر كامًال بع�د إف�ضاء ال�زوجین بع�ضھما إل�ى بع�ض               

  .)٧ ( عن أخذ شيء منھونھى
  وأفضى الرجل إلى : "... قال ابن فارس، )٨(االختالء بالزوجة : واإلفضاء ھو    

                                                           

حاشیة ابن ، )٣/١٠٤: (للموصلي، االختیار، )١٠/١٠٣: (للسرخسي، المبسوط:  ینظر)(١
 ).٤/٢٥٩: (عابدین

 ).٧/٢٥٠٧: (كشاف القناع، )١٠/١٥٣: (البن قدامة، المغني:  ینظر)(٢
: حاشیة الشرقاوي، )٣٤٦- ١٦/٣٤٥: (للنووي، المجموع، )٧/١٥٤: (للشافعي، األم:  ینظر)(٣
)٢/٢٦٦.( 

 المالكیة مثل الشافعیة في عدم اعتبار الخلوة القصیرة وھي خلوة الزیارة مقررة للمھر؛ ولكن )(٤
ویحكمون في ذلك بما ، كیة ال ینظرون إلیھا وحدھا بل ینظرون إلى ما یدّعى من الوطء فیھاالمال

كما أن المالكیة انفردوا عن الشافعیة في تقریر المھر كلھ ، تشھد بھ القرائن وظواھر األحوال
فھم ، للزوجة إذا مكثت عند الزوج سنة كاملة، حتى ولو لم یحصل دخول حقیقي مع تھیئة أسبابھ

نزلون اإلقامة المذكورة منزلة الدخول الحقیقي ومن ھنا یظھر أن المالكیة لم یھملوا اعتبار ی
  .ولم یعتبروھا مطلقًا، الخلوة مطلقًا

، شرح الزرقاني على موطأ )٣٣٦ص : (القوانین الفقھیة، )٣/٢٩٣: (الباجي على الموطأ: ینظر
 ).٣٠٢- ٢/٣٠١: (قيالشرح الكبیر مع حاشیة الدسو، )١٠-٤/٩: (اإلمام مالك 

وقیل معیار یختلف وزنھ حسب ، وھو المال الكثیر، قناطیر: مفرد وجمعھ:  القنطار في اللغة)(٥
  .األمكنة واألزمنة

 ).قنطر(مادة ) ٧٦٢صـ: (المعجم الوسیط: ینظر
 .٢١-٢٠آیة :  سورة النساء)(٦
 ).٢/١٤٧: (تفسیر ابن كثیر، )٦/١٦٩: (تفسیر القرطبي:  ینظر)(٧
 ).أفضى(مادة ) ٦٩٤- ٦٩٣صـ: (المعجم الوسیط: ظر ین)(٨
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  .)١(" باشرھا : امرأتھ
  .)٣(" وإن لم یجامعھا ، اإلفضاء أن یخلو بھا: " )٢(وقال الفراء 

 ال�صحیحة؛ ألن اإلف�ضاء م�أخوذ    كما أن مأخذ اللفظ دلیل عل�ى أن الم�راد من�ھ الخل�وة            
الفضاء وھو الموضع الخالي الذي ال نبات فیھ وال حاجز یمنع من إدراك م�ا فی�ھ         :من

)٤(.  
الخلوة على ھذا الوجھ وھي الت�ي ال حائ�ل فیھ�ا       : فیكون المراد من اإلفضاء في اآلیة     

  .)٥(وال مانع من االستمتاع عمًال بمقتضى اللفظ 
  :السنة النبویة: ثانیًا

م�ن ك�شف خم�ار    : " ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم أن�ھ ق�ال     فقد استدلوا بما ُروي ع�ن النب�ي    
  .)٦(" دخل بھا أو لم یدخل بھا ، امرأة ونظر إلیھا فقد وجب الصداق

  :وجھ الداللة من الحدیث
وج�ب  ، یدل الحدیث الشریف على أن من كشف عورة امرأة بعد عقد النكاح ال�صحیح    

ھر كلھ لھا ب�الخلوة  وُیفھم من ذلك وجوب الم، سواء دخل بھا أو لم یدخل، لھا المھر 
  .الصحیحة

   :اإلجماع: ثالثًا
 على اعتبار الخلوة ال�صحیحة مؤك�دة للمھ�ر كل�ھ            - رضي اهللا عنھم     -أجمع الصحابة   

  قضى الخلفاء الراشدون المھدیون : "  أنھ قال)٨( بما ُروي عن زرارة بن أوفى )٧(

                                                           

الشیئان : الفضا: " كما قال ابن فارس فیھ أیضًا، )فضى(مادة ) ٥٢٥صـ: (مجمل اللغة:  ینظر)(١
 ".ال یصر كل واحد منھما على حدٍة ، یكونان في وعاٍء مختلطین

ألنھ كان : راء كما قیلسمي بالف، یحیى بن زیاد بن عبداهللا الدیلمي الفراء، أبو زكریا:  ھو)(٢
، ھـ١٤٤وِلَد بالكوفة سنة ، یفري الكالم أي یحسن تقطیعھ وتفصیلھ وكان رأسًا في النحو واللغة

: ینظر. ھـ٢٠٩: ھـ وقیل٢٠٧األیام واللیالي، توفي سنة ، آلة الكتاب، معاني القرآن: من مؤلفاتھ
 ).٤٠-٣/٣٩: (البن العماد، شذرات الذھب، )٢/٢٩: (للیافعي، مرآة الجنان

 ).١/٢٥٩: (للفراء، معاني القرآن:  ینظر)(٣
 ).١٠/١٥٤: (البن قدامة، المغني:  ینظر)(٤
 ).٤٤٦- ٢/٤٤٥: (فتح القدیر، )٣/٤٦٠: (للكاساني، بدائع الضائع:  ینظر)(٥
، من أغلق بابًا: من قال: باب، كتاب الصداق) ١٤/٥٥٤: (البیھقي في السنن الكبرى:  أخرجھ)(٦

، وھذا منقطع: " وقال) ١٤٦٠٣(برقم ، وما روي في معناه،  فقد وجب الصداقوأرخى سترًا
): " ١٠١٩(برقم ) ٣/٨٦: (في السلسلة الضعیفة، وقال األلباني، " وبعض رواتھ غیر محتج بھ 

 ".بأنھ ضعیف 
: البن قدامة، المغني، )٣/١٢٨٠: (بدایة المجتھد، )٣/٤٦٠: (للكاساني، بدائع الضائع:  ینظر)(٧
 ).٧/٢٥٠٧: (كشاف القناع، )١٦/٣٤٨: (المجموع، )١٠/١٥٣(

مات فجأة ، عابد، ثقة، أحد األعالم، زرارة بن أوفى العامري البصري القاضي، أبو حاجب:  ھو)(٨
  .ھـ٩٣في الصالة سنة 

: تقریب التھذیب، )٣/٣٢٢: (تھذیب التھذیب، )٥١٦- ٤/٥١٥: (سیر أعالم النبالء: ینظر
 ).٣٣٦صـ(



 

 

 - ٤٢٩٠ - 

  .)١(" وأرخى سترًا فقد وجب علیھ المھر ، أنھ من أغلق بابًا
  
  :المعقول: بعًارا

إن الزوجة بتمكینھا ال�زوج م�ن االخ�تالء بھ�ا م�ع ع�دم الم�انع م�ن ال�وطء فق�د                     : قالوا
فل�یس ف�ي ذل�ك م�ا     ، فإذا كان الزوج ل�م ی�ستوِف حق�ھ     ، فعلت بذلك كل ما في مقدورھا     

یمن�ع حقھ�ا م�ن تقری��ر وتأكی�د المھ�ر ك�امًال؛ ألن تق��صیر ال�زوج ف�ي اس�تیفاء حق��ھ ال          
فإن الموجب للبدل فیھما ھو تسلیم المبدل ، )٢(و اإلجارة ، البیعتؤاخذ ھي بھ كما في 

وإن ، وذلك برفع الموانع والتخلیة بینھ وبین المسلم إلیھ وھو الم�شتري والم�ستأجر            
  .)٣(لم یستوِف واحد منھما المنفعة أصًال 

م�ا ذن�بھن إن ج�اء العج�ز م�ن ق�بلكم        : "  بھذا ال�صدد   - رضي اهللا عنھ     -كما قال عمر    
  .)٤(" لصداق كامًال والعدة كاملة لھا ا

  
  :أدلة أصحاب القول الثاني

استدل الشافعیة ومن وافقھ�م عل�ى ع�دم اعتب�ار الخل�وة ال�صحیحة مؤك�دة للمھ�ر كل�ھ             
  .بالكتاب و المعقول

  :الكتاب الكریم: أوًال

M   ̧  ¶  µ :فق���د اس���تدلوا بقول���ھ ع���زَّ وج���لَّ    ́³ ² ±°¯

  ¼  »  º  ¹L )٥(.  

                                                           

برقم ، وجوب الصداق: باب، كتاب النكاح) ٦/٢٨٨: (دالرزاق في مصنفھعب:  أخرجھ)(١
)١٠٨٧٥.( 

وھو ما أعطیت من أجر في عمل وھو ، على وزن فعالة من أجَر یْأجُر:  اإلجارة في اللغة)(٢
  .فاإلجارة اسم لألجرة، العوض

  ).أجر(مادة ) ١/٧٧: (لسان العرب، )أجر(مادة ) ١/٦٢: (معجم ابن فارس: ینظر
  :جارة في الشرعواإل

 ).٧-٩/٦: (الدر المختار". تملیك نفع مقصود من العین بعوض : " عرفھا الحنفیة بأنھا -
 ).٧/٢٨٢: (منح الجلیل". تملیك منفعة معلومة بعوض معلوم : " وعرفھا المالكیة بأنھا -
أسنى ". عقد على منفعة مقصودة معلومة بعوض معلوم : " وعرفھا الشافعیة بأنھا -

 ).٥/٣٧٩: (المطالب
عوض معلوم في منفعة معلومة من عین معینة أو موصوفة : " وعرفھا الحنابلة بأنھا -

 ).٢/٥٧١: (شرح الزركشي". في الذمة أو في عمل معلوم 
 ).٢٥٠٧- ٧/٢٥٠٦: (كشاف القناع، )٣/٤٦٠: (للكاساني، بدائع الضائع:  ینظر)(٣
برقم ، وجوب الصداق: ابب، كتاب النكاح) ٦/٢٨٨: (عبدالرزاق في مصنفھ:  أخرجھ)(٤
)١٠٨٧٣.( 

 .٢٣٧آیة :  سورة البقرة)(٥



 

 

 - ٤٢٩١ - 

 )١( أنھ سبحانھ وتعالى قد أوجب نصف المفروض في الط�الق           : اآلیة وجھ الداللة من  
ول�م  ، قبل الدخول في نكاح فی�ھ ت�سمیة؛ ألن الم�راد م�ن الم�س ف�ي اآلی�ة ھ�و الجم�اع          

فم�ن أوج�ب ك�ل المف�روض فق�د خ�الف ال�نص        ، یفصل بین حال وجود الخلوة وعدمھا     
)٢(.  

 M:  9  8    7654L : بقولھ تعالى  – أیضاً –كما استدلوا 
)٣(.  

  :وجھ الداللة من اآلیة
وق�ال  ، )٤(الجم�اع  : لقد ُفسر اإلفضاء في اآلیة بالجماع؛ ألن أصل اإلف�ضاء ف�ي اللغ�ة          

ولكن ، الجماع: اإلفضاء في ھذه اآلیة المراد منھ: " - رضي اهللا عنھما -ابن عباس 
  .)٥(" الكریم یكني 

  

  :المعقول: ثانیًا
وطء في سائر األحكام كوج�وب الح�د والُغ�سل    إن الخلوة الصحیحة ال تلتحق بال   : قالوا

  .)٦(وغیرھما؛ وألن الخلوة ھنا كالخلوة في غیر النكاح 
أن الخلف�اء الراش�دین ق�د أجمع�وا عل�ى أن      : وما استدل بھ القائلون بصحة الخلوة من  

   :ُأجیب عن ذلك، من أغلق بابًا أو أرخى سترًا فقد وجب المھر للزوجة
  .)٨(؛ ألن راویھ لم یدرك الخلفاء الراشدین )٧(بأن ھذا االستدالل منقطع 

                                                           

١)(
انطل�ق ف�الن ف�ي    : ومن�ھ أی�ضاً  ، أطلقت أس�یري : تقول، االنطالق والذھاب: إزالة القید و التخلیة أي :  الطالق في اللغة   

، )طل��ق(م��ادة ) ٨/١٨٨: (ل��سان الع��رب : ینظ��ر. ك��ذا ث��م اس��تعمل ف��ي إرس��ال الع��صمة؛ ألن الم��رأة ت��ذھب ع��ن ال��زوج       
  ).طلق(مادة ) ٣/٣٥١: (القاموس المحیط

  :والطالق في الشرع
 ).٣/١٣٧: (االختیار". إزالة ملك النكاح الذي ھو قیُد معنًى : " عرفھ الحنفیة بأنھ -
التوض�یح ش�رح مخت�صر    ". َحلُّ العصمة الكائنة ب�ین ال�زوجین ب�صیغة تقت�ضي ذل�ك      : " وعرفھ المالكیة بأنھ  -

 ).٣/٤٥٣: (ابن الحاجب
 ).٧/٥٩: (أسنى المطالب". َحلُّ عقد النكاح بلفظ الطالق ونحوه : " فھ الشافعیة بأنھوعر -
 ).٢٢/١٢٩: (المقنع". َحلُّ قید النكاح : " وعرفھ الحنابلة بأنھ -

٢)(
 ).٤/١٦٨: (تفسیر القرطبي:  ینظر

٣)(
 .٢١آیة :  سورة النساء

٤)(
: تف�سیر اب��ن كثی��ر ، )١٠/١٥٣: (الب��ن قدام��ة، غن�ي الم، )ف��ضى(م��ادة ) ٥٢٥ص�ـ : (الب��ن ف��ارس، مجم��ل اللغ�ة :  ینظ�ر 

)٢/١٤٧.( 
٥)(

 ).١٠٨٢٦(برقم ) وربائبكم: (باب، كتاب النكاح) ٦/٢٧٧: (عبدالرزاق في مصنفھ:  أخرجھ
٦)(

 ).٦/٣٣٥: (نھایة المحتاج، )٣/٢٢٥: (مغني المحتاج، )٢/٥٨: (المھذب:  ینظر
٧)(

  .ض أجزاء الِجْرِم من بعض فصًالإبانة بع: والقطع، ضد المتصل:  المنقطع في اللغة
  ).قطع(مادة ) ١١/٢٢١: (لسان العرب: ینظر

  .ھو ما أضیف إلى التابعي أو من دونھ من قول أو فعل: المنقطع في االصطالح
المرس�ل؛ ألن ك�ل واح�د منھم�ا ال     : وھ�و مث�ل  ، م�ا س�قط ذك�ر واح�د م�ن ال�رواة قب�ل الوص�ول إل�ى الت�ابع            : بمعنى آخ�ر ھ�و    

  .یتصل إسناده
 ).٢/٣: (الیواقیت والدرر، )٢/٥٧٢: (النكت على ابن الصالح، )٥٧صـ: (مقدمة ابن الصالح: ظرین
٨)(

مغن���ي ، )٦/١٦٩: (تف���سیر القرطب���ي ، )٢/٥٨: (المھ���ذب، )١٠/٢٤٦: (للبیھق���ي، معرف���ة ال���سنن واآلث���ار :  ینظ���ر
 ).٣/٢٢٥: (المحتاج



 

 

 - ٤٢٩٢ - 

   وال��رد ، مناق��شة أدل��ة الق��ائلین بع��دم اعتب��ار الخل��وة ال��صحیحة مؤك��دة للمھ��ر
  :علیھم كاآلتي

  :فقد ناقش الحنفیة الشافعیة بقولھم

M    76 :ب��أن م��ا تم��سك ب��ھ ال��شافعیة م��ن حم��ل اإلف��ضاء ف��ي قول��ھ تع��الى    )١

:98L )٢(ن الجماع على الجماع وأن ھذا كنایة ع، )١(. 

   :ُأجیب عن ذلك
 وق�د كن�ى بالم�سبب ع�ن        )٣( - أی�ضًا    -بأن اإلفضاء كما یحتمل الجماع یحتم�ل الخل�وة          

  . الذي ھو الخلوة بدلیل ما ذكرناه من الحدیث والمعقول)٤(السبب
م�ن أرخ�ى   :  على ذلك بأن– رضي اهللا عنھم –ومما یؤید ما ذكرناه إجماع الصحابة  

ق�د وج��ب المھ�ر وھ��و م�روي ع�ن جم��ع غفی�ر م��ن ال�صحابة ول��م       س�ترًا وأغل�ق باب��ًا ف  
  .)٥(یخالف في ذلك أحد 

وأم���ا طع���نھم ف���ي ھ���ذا اإلجم���اع بحج���ة أن زرارة ال���ذي نق���ل اإلجم���اع ع���ن الخلف���اء   )٢
بأن�ھ منقط�ع   ، فعلى صحة قولھم ھ�ذا ، لم یدركھم فیكون خبره ھذا منقطعاً     ، الراشدین

 )٦(فقد روى األحنف بن ق�یس  ،  فیھافإنھ قد تأید من طرق غیر ھذا الطریق النقطاع    
 .)٧(" فقد وجب الصداق ،و ُغلِّقت األبواب، رخیت الستورإذا ُأ" :أن عمر وعلیًا قاال

                                                           

 .٢١آیة :  سورة النساء)(١
 .)٢/١٤٧: (تفسیر ابن كثیر:  ینظر)(٢
 ).١٠/١٥٤: (البن قدامة، المغني، )١/٢٥٩: (للفراء، معاني القرآن:  ینظر)(٣
 سمي الحبل سبًبا، والطریق سبًبا؛: عبارة عما ُیمكن التوصل بھ إلى مقصوٍد ما؛ ومنھ:  السبب في اللغة)٤

: ثیرالنھایة في غریب الحدیث، البن األ: ینظر. أسباب: إلمكان التوصل بھما إلى المقصود، والجمع
مادة ) ١/١٠٧: (، القاموس المحیط)سبب(مادة ) ٦/١٣٩: (، لسان العرب)سبب(مادة ) ٢/٣٢٩(
  ).السبب(

  .كل وصٍف ظاھٍر منضبٍط دل الدلیل السمعي على كونھ ُمعرًفا لحكم شرعي: وفي االصطالح ھو
، )١/١٠٧: (مدياإلحكام، لآل: ینظر. ما یلزم من وجوده الوجود ویلزم من عدمھ العدم لذاتھ: وقیل ھو

 ).١/٤٤٥: (، شرح الكوكب المنیر)١/١٧٩: (، اإلبھاج شرح المنھاج)١٥٤ص: (التعریفات، للجرجاني
: البن قدامة، المغني، )٣/١٢٨٠: (بدایة المجتھد، )٣/٤٦٠: (للكاساني، بدائع الصنائع:  ینظر)(٥
 ).١٦/٣٤٨: (المجموع، )١٠/١٥٣(

، وھو أحد بني سعد، حنف بن قیس بن معاویة بن حصین التمیمياأل، أبو معاویة: وقیل، أبو بحر:  ھو)(٦
  .ھـ٧١: ھـ وقیل٦٧توفي سنة ، كان یضرب بھ المثل في الصبر والحلم واألناة والورع، وسید قبیلة تمیم

 ).١/٧٨: (شذرات الذھب، )١/٤٤: (البن حجر، اإلصابة، )٩٧-٤/٨٧: (سیر أعالم النبالء: ینظر
و ، )١٢(رقم ، إرخاء الستور: باب) ٤(، كتاب النكاح) ٢/٥٢٨: (في موطئھاإلمام مالك : أخرجھ) (٧

 رضي اهللا –عنھما ) ١٠٨٦٣(وجوب الصداق برقم : باب، كتاب النكاح) ٦/٢٨٥: (عبدالرزاق في مصنفھ
: و البیھقي في السنن الكبرى، - رضي اهللا عنھ –عن علي ) ١٠٨٨٤(برقم ) ٦/٢٩٠(وفي ، -عنھما 

من أغلق بابًا وأرخى سترًا فقد وجب الصداق وما روي في : باب من قال، صداقكتاب ال) ١٤/٥٥١(
 في كتابھ معرفة السنن – أیضًا –كما أخرجھ ، " وھي روایات موصولة : " وقال) ١٤٥٩٨(رقم ، معناه

 ).١٤٣٧٩(برقم ، الخلوة بالمرأة: باب، كتاب النكاح) ١٠/٢٤٤: (واآلثار



 

 

 - ٤٢٩٣ - 

   – )٢( عن أبي ھریرة – أیضًا – في مصنفھ )١(كما روى عبدالرزاق 
و ُغلِّف�ت   ، إذا ُأرخی�ت ال�ستور    : " - رض�ي اهللا عن�ھ       -قال عمر   :  قال -رضي اهللا عنھ    

  .)٣(" اب فقد وجب الصداق األبو
وأم��ا م��ا یرون��ھ م��ن أن الخل��وة تخ��الف ال��وطء ف��ي أحكام��ھ م��ن حی��ث الح��د        )٣

 .)٤(والغسل وغیرھما 
  :)٥(ُأجیب عن ذلك 

ومن ثم ، لقد تم اعتبار الخلوة الصحیحة مؤكدة للمھر؛ لكونھا مظنة الدخول الحقیقي
وخاص�ة ف�ي    ،  ال�دخول  فإن الوطء لم یتحقق حتى تترتب علیھ اآلثار التي تترتب على          

وبھ�ذا یح�صل ال�رد عل�ى الق�ائلین بع�دم اعتب�ار الخل�وة               ، الحدود فإنھا ت�درأ بال�شبھات     
  .مؤكدة للمھر
  :القول الراجح

بعد استعراض أقوال الفقھاء وأدلتھم ف�ي أث�ر الخل�وة ال�صحیحة بالزوج�ة عل�ى تأكی�د           
المھ��ر ك��امًال یت��ضح ل��ي أن الق��ول األول وھ��و تأكی��د وتقری��ر   ، المھ��ر أو ع��دم تأكی��ده 

، للزوجة بعد الخلوة الصحیحة التي تتم بع�د عق�د النك�اح ال�صحیح ھ�و الق�ول ال�راجح                 
  :وذلك لما یلي

أن األدلة الت�ي اس�تدلوا بھ�ا م�ن ال�سنة واآلث�ار كان�ت ص�ریحة وواض�حة ف�ي              -١
 .ثبوت وتأكید المھر كامًال بالخلوة الصحیحة؛ وأنھا ال تحتاج إلى تأویل

 . االعتراضقوة أدلتھم وسالمتھا من -٢
لف�اء الراش�دون   أن وجوب المھر كامًال بالخلوة الصحیحة ھو ما قضى بھ الخ        -٣

 .- رضي اهللا عنھم -وھذا ما أجمع علیھ الصحابة الكرام - رضي اهللا عنھم -
ف�إذا ل�م یج�ب المھ�ر كل�ھ ب�الخلوة ال�صحیحة              ، واألخذ بھذا القول ھو األحوط       -٤

ث�م بع�د ذل�ك ن�راه        ، ت ومرات الختلى كل خاطب بمخطوبتھ المعقود علیھا مرا      
 فثب�وت المھ�ر   - إال م�ن رح�م رب�ي     -یتركھا وینفض یده منھا و ی�ولي ھارب�ًا          

                                                           

، ثق��ة ح��افظ، ھم��ام ب��ن ن��افع الحمی��ري م��والھم ال��صنعانيعب��دالرزاق ب��ن ، أب��و بك��ر:  ھ��و)(١
  .ھـ٢١١توفي سنة ، مصنف شھیر

-٣/٥٥: (ش�ذرات ال�ذھب  ، )٣١٤-٦/٣١٠: (تھ�ذیب التھ�ذیب   ، )٦٠٧ص�ـ : (تقری�ب التھ�ذیب   : ینظر
٥٦.( 

م�ن أكث�ر ص�حابة رس�ول اهللا     ، عب�دالرحمن ب�ن ص�خر الدوس�ي األزدي الیم�اني         ، أبو ھری�رة  :  ھو )(٢
  .ھـ٥٧توفي سنة ، مجتھد، فقیھ، إمام، لم روایة للحدیثصلى اهللا علیھ وس

، )٢٩٩-٦٧/٢٩٥: (ت��اریخ دم��شق، )١٧٧٢-٤/١٧٦٩: (االس��تیعاب ف��ي معرف��ة األص��حاب: ینظ��ر
 ).٣٢١-٥/٣١٨: (أسد الغابة

 ).١٠٨٦٨(وجوب الصداق برقم : باب، كتاب النكاح) ٦/٢٨٧: ( ینظر)(٣
: نھای����ة المحت����اج، )٣/٢٢٥: (ي المحت����اجمغن����، )١٠/١٥٥: (الب����ن قدام����ة، المغن����ي:  ینظ����ر)(٤
 ).٧/٢٥٠٨: (كشاف القناع، )٦/٣٣٥(

 ).١٠/١٥٥: (البن قدامة، المغني:  ینظر)(٥



 

 

 - ٤٢٩٤ - 

یحد من ھذه ، كلھ للزوجة بعد عقد النكاح الصحیح وبمجرد الخلوة الصحیحة
 .الظاھرة الخطیرة ونسد بھ الذریعة

وة  ھ��ذا الق��ول ھ��و األص��لح واألس��لم للم��رأة؛ ألن الم��رأة ال تم��انع ف��ي الخل��        -٥
الصحیحة من جماعھا، وبذلك تكون ق�د فعل�ت م�ا ف�ي وس�عھا، والتق�صیر إذا                 
حصل من الزوج فال تؤاخذ على تقصیره، السیما ف�ي ھ�ذا ال�زمن ال�ذي نح�ن            

 .فیھ خاصة مع قلة الوازع الدیني في كثیر من الناس
  .شروط الخلوة الصحیحة عند القائلین بھا: الفرع الرابع 

أق��وال الفقھ��اء ف��ي اعتب��ار الخل��وة ال��صحیحة م��ن ع��دمھا  بع��د أن تطرقن��ا إل��ى معرف��ة 
كمؤك��د م��ن مؤك��دات المھ��ر ؟ وس��بب اخ��تالفھم ؟ وت��رجیح ق��ول الحنفی��ة و الحنابل��ة     

الخل��وة ال��صحیحة  م��ن مؤك��دات المھ��ر كل��ھ ، فك��ان لزام��ا علین��ا ذك��ر  : الق��ائلین ب��أن 
  .شروط الخلوة الصحیحة عندھم  

   :)١(أوال مذھب الحنفیة
اجتم��اع ال��زوج م��ع الزوج��ة ف��ي مك��ان یأمن��ان فی��ھ م��ن دخ��ول الغی��ر   حی��ث اش��ترطوا 

علیھما كدار وبیت، دون ال�صحراء والم�سجد والطری�ق األعظ�م وال�سطح ال�ذي ل�یس                
على جوانبھ سترة، وأن ال یكون ھناك مانع من الوطء س�واء ك�ان الم�انع حقیق�ي أو                  

 : طبیعي أو شرعي، وتفصیل تلك الموانع كاآلتي
  أن یكون بالزوجة ما یمن�ع م�ن ال�دخول بھ�ا ، ك�أن تك�ون ص�غیرة أو         ك :المانع حقیقي

 )٣( وق���رن)٢(مری���ضة ال تطی���ق الجم���اع، أو بھ���ا عی���ب یمن���ع ال���دخول بھ���ا كرت���ق     
ونحوھما، أو یكون بالزوج ما یمنعھ من ال�دخول عل�ى الزوج�ة ك�صغر أو م�رض أو       

 .)٤(جب
  وة یمن�ع دخ�ول    وھ�و أن یك�ون ب�ین ال�زوجین ش�خص ثال�ث ف�ي الخل�             :المانع الطبیعي

الزوج بزوجتھ؛ ألن الزوج یستحي وینق�بض ع�ن ال�وطء بم�شھد من�ھ، وس�واء ك�ان         
ال��شخص الثال��ث ب��صیرا أو أعم��ى، یقظان��ا أو نائم��ا، وس��واء ك��ان رج��ال أو ام��رأة،       

                                                           

 ).٤/٢٤٩: (، حاشیة ابن عابدین ) ٢/٤٤٦:( فتح القدیر : ینظر) ١(
ضد الفتق، من رتق الشيء إذا سده أو لحمھ أو أصلحھ، وامرأة رتقاء، بینة : الرتق لغة) ٢(

مادة ) ٦/٩٦:(، لسان العرب)رتق (مادة ) ١/٣٢٠: (المغرب في ترتیب المعرب: ینظر. الرتق
  ).رتق(

التصاق موضع الوطء والتحامھ، أو ھو لحم یسد مدخل الذكر، فال : وفي اصطالح الفقھاء ھو
 ).٤/٤٢٢: (، الذخیرة)٩/٣٤٠(:الحاوي: ینظر. تمكن معھ اإلصابة

: المغرب في ترتیب المعرب: ینظر. خص من كل شيءیطلق على الطرف الشا: القرن لغة) ٣(
  ).قرن(مادة ) ١١/١٣٨ (:، لسان العرب)القرن(مادة ) ١٧٣-٢/١٧٢(

، )٩/٣٤٠: (الحاوي: ینظر. عظم یعترض الرحم یمنع من اإلصابة: وفي اصطالح الفقھاء ھو
 ).٣/٤٨٥:( التاج واإلكلیل

ذكره و : اسُتؤصلت مذاكیره؛ أيالقطع، ومنھ المجبوب وھو الخصي، الذي قد : الجب) ٤(
مادة ) ٢/١٦١: (، لسان العرب)جبب(مادة ) ١/١٢٩: (المغرب في ترتیب المعرب: ینظر. ُخصیتاه

 ).جبب(
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لما یترتب على وج�ود ھ�ذا ال�شخص م�ن ع�دم تحق�ق المعن�ى ال�ذي                 . صغیرا أو كبیرا  
 . مؤكدة للمھرشرعت من أجلھ الخلوة الصحیحة باعتبارھا

  وھو أن یكون أحد الزوجین في حال تمنعھ شرعا من ال�دخول، ك�أن       :المانع الشرعي 
أن تك��ون الزوج��ة حائ��ضا أو نف��ساء، أو یك��ون أح��دھما ص��ائما ص��وم رم��ضان، أو       

ف��إذا ت��وفرت ھ��ذه ال��شروط  تحقق��ت الخل��وة . اإلح��رام بح��ج ف��رض أو نف��ل، أو عم��رة
  .لم یحصل في ھذه الخلوة دخول حقیقي الصحیحة، وتأكد وجوب المھر كلھ، ولو 

   :)١(ثانیا  مذھب الحنابلة 
ولقد اشترطوا أن تكون حاصلة من بالغ وممیز وكان الزوج ممن یطأ مثلھ وھو ابن                
عشر سنین، وقد خال بمن یوطأ مثلھا وھي بن�ت ت�سع، ول�م یك�ن ال�زوج أعم�ى غی�ر                     

فتك�ون الخل�وة ص�حیحة    عالم بدخولھا علیھ، ولم تمن�ع الزوج�ة زوجھ�ا م�ن نف�سھا ،       
عندھم  إذا توفرت الشروط السابقة الذكر حتى ولو لم یقع الوطء، أو كان ب�الزوجین              
أو أحدھما مانع حسي كجب ورتق، أو مانع شرعي كاإلحرام والحیض وال�صوم ول�و           

  . كانت في نھار رمضان؛ ألن الخلوة نفسھا ھي مقررة للمھر

ب اطا  

 د اؤا)ول ادا(  

  : وفیھ فرعان
  .المراد بالدخول الحقیقي: الفرع األول
  .األدلة على تأكید المھر بالدخول الحقیقي: الفرع الثاني
  المراد بالدخول الحقیقي: الفرع األول

تغییب الحشفة أو قدرھا من فاقدھا في ُقبل الزوجة حتى لو لم            : الوطء وھو : یراد بھ 
  .تذھب البكارة في البكر

  . ولو دون انتشار للذكر)٢(شمل الدخول الحقیقي والحكمي كدخول العنیین ومن ثم فی
  .)٣(كوطء الحائض و النفساء و الصائم وغیرھا : فالوطء شامل للوطء المحرم

ولقد اتفق الفقھاء على أن المھر یتأكد ویستقر كلھ بالدخول الحقیقي وھو الوطء في 
   حقیقیًا استقر المھر لھا وتأكد وال فمتى دخل الزوج بالزوجة دخوًال، النكاح الصحیح

  .)٤(یسقط منھ شيء إال باإلبراء من الزوجة أو حطھا لجزء منھ 
  

                                                           

 ).٢٥٠٨ -٧/٢٥٠٦: (، كشاف القناع)١٥٦-١٥٤/ ١٠:(المغني: ینظر) ١(
. إذا اعترضمشتق من عنَّ الشيء ، العاجز عن الوطء وربما اشتھاه وال یمكنھ:  العنیین ھو)(٢

الشرح ، )٢/٤٨٤: (، المقنع)١/٢٠٨:(،التنبیھ، للشیرازي)١/٢٥٥:(الكافي، البن عبدالبر: ینظر
 ).٤/٢٥٧: (الكبیر

، )٢٥٠٧-٧/٢٥٠٦: (كشاف القناع، )٦/٣٣٥: (نھایة المحتاج، )١٠/١٨٦: (المغني:  ینظر)(٣
 ).٣/٢٦٠: (الخرشي على خلیل

: كشاف القناع، )٦/٣٣٥: (نھایة المحتاج، )٢/٨٨: (ردبیليلأل، األنوار ألعمال األبرار:  ینظر)(٤
 ).٣/٢٦٠: (الخرشي على خلیل، )٢٥٠٧-٧/٢٥٠٦(
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  األدلة على تأكید المھر بالدخول الحقیقي: الفرع الثاني
  .ثابت بالكتاب والمعقول) الوطء(تأكد المھر بالدخول الحقیقي 

  :فأما الكتاب الكریم

  &  '   )  (  *  !  "  #  $  %M :  فقولھ تعالى 

-  ,  +.3  2  1  0    /       7  6  5  4

  ?  >    =  <  ;  :  9  8L )١(.  

ولك��ن : " وق��ال، )٢( اإلف��ضاء بالجم��اع – رض��ي اهللا عنھم��ا –فق��د ف��سر اب��ن عب��اس  
  .)٣(" الكریم یكني 
   :وأما المعقول

  :فقد اسُتدل على ذلك بما یأتي
وال�دخول ال ی�سقطھ؛     ، نًا في ذمة ال�زوج    وصار دی ، بأن المھر قد وجب بالعقد     )١

واس�تیفاء المعق�ود علی�ھ یق�رر الب�دل ال ی�سقطھ             ، ألنھ استیفاء للمعق�ود علی�ھ     
 .)٤(كما في اإلجارة 

بأن مسقطات المھر كلھ أو بعضھ الواردة في القرآن الك�ریم وال�سنة النبوی�ة                )٢
 .)٥(د فال إسقاط بعده؛ النتفاء القی، والقیاس مقیدة بحصولھا قبل الدخول

فوطء النك�اح ال�صحیح أول�ى ب�التقریر     ، بأن وطء الشبھة یوجب المھر ابتداءً    )٣
 .)٦(لھ 

 من وجھة نظري: 
 إذا ك��ان المھ��ر یتأك��د وی��ستقر ب��الخلوة ال��صحیحة عن��د م��ن ی��رى ذل��ك م��ن       

   باعتبار الخلوة الصحیحة- كما سبق بیانھ وترجیحھ -الفقھاء 
كد المھر بال�دخول الحقیق�ي ف�ي        مظنة الدخول الحقیقي، فمن باب أولى أن یتأ       

 .عقد النكاح الصحیح

  اطب اث

  )اوت(اؤد اث 

  :وفیھ ثالثة فروع
  .األدلة على تأكید المھر بالموت: الفرع األول

                                                           

 .٢١-٢٠آیة :  سورة النساء)(١
 ).٢/١٤٧: (تفسیر ابن كثیر، )١٠/١٥٣: (البن قدامة، المغني: ینظر) (٢
 ).١٠٨٢٦( برقم )وربائبكم : ( باب، كتاب النكاح) ٦/٢٧٧: (عبدالرزاق في مصنفھ:  أخرجھ)(٣
 ).٧/٢٥٠٦: (كشاف القناع، )٣/٤٥٨: (بدائع الضائع:  ینظر)(٤
 .المصادر السابقة:  ینظر)(٥
 ).٦/٢٥٠: (أسنى المطالب:  ینظر)(٦
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  .أقوال الفقھاء فیما إذا قتلت الزوجة نفسھا: الفرع الثاني
  .أقوال الفقھاء فیما إذا قتلت الزوجة زوجھا: الفرع الثالث
  األدلة على تأكید المھر بالموت: الفرع األول

فإن�ھ بع�د م�ضي    ، الموت یشمل الموت المتیقن والموت بحكم الشرع كما ف�ي المفق�ود         
  .)١(فإن القاضي یجتھد ویحكم بموتھ ، مدة یغلب على الظن أنھ ال یعیش فوقھا

أص�بح  و، وقبل الخلوة الصحیحة تأكد المھ�ر كل�ھ   ، فإذا مات أحد الزوجین قبل الدخول     
  .)٢(غیر قابل للسقوط 

  :واألدلة على ذلك ثابتة في السنة النبویة واإلجماع والمعقول كما یأتي
  :السنة النبویة: أوًال

 أنھ ُسِئَل ع�ن رج�ل ت�زوج ام�رأة ول�م      )٣( - رضي اهللا عنھ     -ما روي عن ابن مسعود      
: " -ھ  رض�ي اهللا عن�  -فقال ابن مسعود   ، ولم یدخل بھا حتى مات    ، یفرض لھا صداقاً  

فقام " وعلیھا العدة ولھا المیراث ، )٥(وال شطط ، )٤(لھا مثل صداق نسائھا ال وكس      
ق�ضى فین�ا رس�ول اهللا ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم ف�ي            : فقال، )٦(معقل بن سنان األشجعي     

 - )٨(فف�رح اب�ن م�سعود    ،  ام�رأة من�ا مث�ل م�ا ق�ضیت       )٧(ِبْرَوِع بن�ت واش�ق األش�جعیة        
  .-رضي اهللا عنھ 

                                                           

١)(
 ).٢١١-٢/٢١٠: (حاشیة الشرقاوي:  ینظر

٢)(
 ).١٠/١٤٩: (المغني، )٣/١٢٧٩: (بدایة المجتھد:  ینظر

٣)(
ومن السابقین ، من كبار علماء الصحابة وفقھائھم،  مسعود بن غافل الھذليعبداهللا بن، أبو عبدالرحمن:  ھو
  . ھـ٣٢توفي سنة ، وجمیع المشاھد، شھد بدرًا، األولین

 ).٥٤٥صـ: (تقریب التھذیب، )٤٩٩-١/٤٦١: (سیر أعالم النبالء، )٢٤٩صـ: (البن قتیبة، المعارف: ینظر
٤)(

  .نقصتھ: وكستھ، جل الشيء نقصھوكس الر، النقصان والخسران:  الوكس في اللغة
 ).وكس(مادة ) ٧٠٨صـ: (البن فارس، مجمل اللغة، )وكس(مادة ) ٦/١٣٩: (معجم ابن فارس: ینظر

٥)(
  .الظلم والجور والمیل في الحكم:  الشطط في اللغة

 ).شط(مادة ) ٣٣٩صـ: (البن فارس، مجمل اللغة، )شط(مادة ) ٣/١٦٦: (معجم ابن فارس: ینظر
، ثم أتى المدینة، شھد فتح مكة، معقل بن سنان بن مظھر األشجعي، أبو سنان: وقیل،  محمدأبو:  ھو)(٦

  .ُقتل یوم الحرَّة، وھو الذي روى حدیث بروع بنت واشق، فاضًال تقیًا، فأقام بھا
 ).٧/١٦٣: (البن حجر، اإلصابة، )٢/٢٨١: (الكاشف، )٣/٤٨٣: (البن عبدالبر، االستیعاب: ینظر

زوج ھالل بن مرة األشجعي مات عنھا ولم یفرض لھا ، الكالبیة:  بنت واشق األشجعیة وقیلَبروع:  ھي)(٧
  .فقضى لھا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم صداق نسائھا، صداقًا
 ).٨/٤٩: (البن حجر، اإلصابة، )٧/٣٥: (أسد الغابة، )٤/٣٥٧: (البن عبدالبر، االستیعاب: ینظر

الذي یتزوج فال یدخل وال یفرض حتى : باب، كتاب النكاح) ٦/٢٩٤: (عبدالرزاق في مصنفھ: أخرجھ) (٨
عدة المتوفى عنھا : باب، كتاب النكاح) ٥/٣٠٥: (النسائي في سننھ الكبرى، )١٠٨٩٨(یموت برقم 

: كتاب الصداق، باب)٥٢١ -١٤/٥١٥:(،البیھقي في سننھ الكبرى)٥٦٨٨(زوجھا قبل أن یدخل بھا برقم 
یفرض لھا صداقا ولم یدخل بھا،  حدیث رقم أحد الزوجین یموت ولم 

ھذا االختالف في تسمیة : ( وقال )١٤٥٢٢،١٤٥٢٣،١٤٥٢٤، ١٤٥٢٨،١٤٥٢٧،١٤٥٢٦،١٤٥٢٥(
من روى قصة بروع بنت واشق عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم ال یوھن الحدیث، فإن جمیع ھذه الروایات 

ع شھدوا بذلك، فكأن بعض الرواة سمى منھم أسانیدھا صحاح ، وفي بعضھا ما دل على أن جماعة من أشج
واحدا ، وبعضھم سمى اثنین، وبعضھم أطلق ولم یسم، ومثلھ ال یرد الحدیث؛ ولوال ثقة من رواه عن النبي 

 ).صلى اهللا علیھ وسلم لما كان لفرح عبداهللا بن مسعود بروایتھ معنى،  واهللا أعلم 
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  .)٢(" ھذا حدیث صحیح : " )١(رمذي قال الت
فإن�ھ یج�ب العم�ل ب�ھ ف�ي      ، وھذا الحدیث وإن ك�ان خاص�ًا بالنك�اح ال�ذي ال ت�سمیة فی�ھ       

النكاح الذي حصلت فیھ التسمیة؛ ألن المعنى الذي ل�ھ وج�ب ك�ل المھ�ر الم�سمى بع�د              
وھو ، موجود في النكاح الذي ال تسمیة فیھ   ، موت أحد الزوجین في نكاح فیھ تسمیة      

والعق�د ل�م ینف�سخ ب�الموت ب�ل انتھ�ى بنھایت�ھ؛ ألن�ھ عق�د               ،  المھر كان واجبًا بالعقد    أن
  .)٣(للعمر فینتھي عند انتھاء العمر 

   :اإلجماع: ثانیًا
، )٤( على أن الموت مؤكٌد للمھر ولیس مسقطًا لھ - رضي اهللا عنھم -أجمع الصحابة 

  .واهللا تعالى أعلم، وعلى ھذا العمل إلى یومنا ھذا
  :المعقول: ثًاثال

أن المعنى الذي لھ وج�ب ك�ل المھ�ر الم�سمى بع�د م�وت أح�د ال�زوجین ف�ي نك�اح فی�ھ                  
، موج��ود ف��ي النك��اح ال��ذي ال ت��سمیة فی��ھ وھ��و أن المھ��ر ك��ان واجب��ًا بالعق��د  ، ت��سمیة

ب�ل انتھ�ى بنھایت�ھ؛ ألن�ھ عق�د للعم�ر فینتھ�ي بنھایت�ھ عن�د                  ، والعقد لم ینفسخ ب�الموت    
یتق��رر ، فھ��و بمنزل��ة ال��صوم ، ى یتأك��د فیم��ا م��ضى ویتق��رر  وإذا انتھ��، انتھ��اء العم��ر 

بمج��يء اللی��ل فیتق��رر الواج��ب؛ وألن المھ��ر لم��ا وج��ب ب��نفس العق��د ص��ار دین��ًا عل��ى    
ف�ال ی�سقط ش�يء من�ھ ب�الموت          ، والموت ل�م ُیع�رف م�سقطًا لل�دین ف�ي ال�شرع            ، الزوج

  .)٥(كسائر الدیون 
   نفسھاأقوال الفقھاء فیما إذا قتلت الزوجة: الفرع الثاني

، )٦(ومنھ�ا المھ�ر والمی�راث     ، لـمَّا كان الموت قد أنھى عقد النكاح مقررًا ك�ل أحكام�ھ           
  ولذلك نرى الفقھاء قد اتفقوا على تأكید المھر بالموت ، فإن المھر یتقرر ویثبت بھ

                                                           

١)(
أحد األئمة في علم الحدیث ، ھـ٢٠٩ُوِلَد سنة ، لمي الترمذيمحمد بن عیسى بن سورة السُّ، أبو عیسى:  ھو
  .ھـ٢٧٩توفي سنة ، العلل الصغیر، الشمائل المحمدیة، سنن الترمذي: من مؤلفاتھ، والفقھ
: الكاشف، )٤/٢٧٨: (وفیات األعیان، )٩٩-٩٦صـ: (البن نقطة، التقیید لمعرفة رواة السنن والمسانید: ینظر

)٢/٢٠٨.( 
٢)(

ما جاء في الرجل یتزوج المرأة فیموت عنھا قبل أن یفرض : باب، كتاب النكاح) ٣/٤٥٠: ( الترمذيسنن:  ینظر
 ).١٠/١٤٩: (وذكره أیًضا ابن قدامة في المغني، لھا
٣)(

 ).٦/٢٥٤: (أسنى المطالب، )١٠/١٤٩: (المغني، )٣/١٢٨٩: (بدایة المجتھد، )٣/٤٦٤: (بدائع الضائع:  ینظر
٤)(

 ).١٠/١٤٩: (المغني، )٣/١٢٧٩: (ھدبدایة المجت:  ینظر
٥)(

: أسنى المطالب، )١٠/١٤٩: (البن قدامة، المغني، )٣/١٢٨٩: (بدایة المجتھد، )٣/٤٦٤: (بدائع الضائع:  ینظر
 ).٧/٢٥٠٧: (كشاف القناع، )٦/٢٥٤(

٦)(
:  وھو اإلرث الذي یعنيما ُورِّث: والمیراث، لكسر ما قبلھا) یاء(انقلبت الواو ) ِمْوراث(أصلھ :  المیراث في اللغة

  .والمیراث یطلق على ما یطلق علیھ اإلرث، انتقال مال المیت إلى الحي
: القاموس المحیط، )ورث(مادة ) ١٥/٢٦٦: (لسان العرب، )ورث(مادة ) ٦/١٠٥: (معجم ابن فارس: ینظر

  ).اإلرث(مادة ) ١/٢١٨(
  :والمیراث في الشرع

فكأن الوارث لبقائھ انتقل إلیھ بقیة ، إلى الغیر على سبیل الخالفةانتقال مال الغیر : " عرفھ الحنفیة بأنھ -
 ).٤/٤٢٦: (االختیار". مال المیت 

، الشرح الكبیر". یثبت لمستحق بعد موت من كان لھ ذلك ، حق یقبل التجزي: " وعرفھ المالكیة بأنھ -
 ).٤/٧١٠: (للدردیر

 ).٦/٣: (ة المحتاجنھای". نصیب مقدر شرعًا للوارث : " وعرفھ الشافعیة بأنھ -
 ).٤/٤٠٢: (كشاف القناع". الحق المخلف عن المیت : " وعرفھ الحنابلة بأنھ -
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  .)٢( ألحد الزوجین )١(الطبیعي 
  :ولكنھم اختلفوا فیما إذا قتلت الزوجة نفسھا، على قولین

إذا قتل�ت الزوج�ة نف�سھا فإنھ�ا     :  وھ�و ق�ول جمھ�ور الفقھ�اء حی�ث ق�الوا      :األولالقول  
تستحق كامل المھر بالموت؛ وذلك ألن ف�وات ح�ق ال�زوج إنم�ا یك�ون بم�وت الزوج�ة             

بع�د م�ا یل�زم م�ن     ،  روحھ�ا یتعل�ق ح�ق ورثتھ�ا بجمی�ع أموالھ�ا           )٣(وعند زھ�وق    ، فعًال
سقط ع��ن ال��زوج إذ ص��ار حق��ًا وم��ن أموالھ��ا المھ��ر ف��ال ی�� ، تجھیزھ��ا وق��ضاء دیونھ��ا

  .)٤(للورثة 
:  حی�ث ق�ال  - مخالف�ًا ب�ذلك الجمھ�ور    - م�ن الحنفی�ة      )٥( وھ�و ق�ول زف�ر        :القول الث�اني  

وقد فوتت ، الزوجة إذا قتلت نفسھا یسقط مھرھا كامًال؛ وذلك ألن قتلھا نفسھا جنایة     
 فی���سقط حقھ���ا ف���ي المھ���ر؛ وألن قتلھ���ا نف���سھا  ، بھ���ذه الجنای���ة ح���ق ال���زوج علیھ���ا 

فك�ذلك إذا قتل��ت  ، كارت�دادھا، وھ�ي إذا ارت�دت قب�ل ال�دخول والخل�وة س�قط ك�ل مھرھ�ا         
  .)٦(نفسھا 

  :أجاب الجمھور على قول زفر بقولھم
إن قتل الزوجة نفسھا وإن كان جنایة إال أنھ ال یفوت حقھا في المھر؛ ألن فوات حق 

الورث�ة یتعل�ق    أما عند زھوق روحھا فإن ح�ق        ، الزوج إنما یكون بموت الزوجة فعالً     
إذ اإلنسان ال یمل�ك إس�قاط    ، فال یحتمل السقوط بفعلھا   ، بجمیع أموالھا بما فیھا المھر    

  .)٧(حق غیره 
 حالة قتلھا لنفسھا بحالة ردتھا فھو قیاس مع الفارق غی�ر ص�حیح؛ ألن             :وأما قیاسھ 

، فھي المالكة ل�ھ ولجمی�ع أموالھ�ا       ، في حالة ردتھا ال یتعلق بالمھر حق لغیر الزوجة        

                                                           

 ویتأكد أیضًا المھر بقتل األجنبي ألحدھما؛ ألنھ كالموت الطبیعي من حیث إنھ لیس ألحدھما ید )(١
كما یتأكد إْن ، یھكما یتأكد إْن قتل الزوج الزوجة؛ ألن الجنایة منھ ال تسقط حقًا واجبًا عل، في ذلك

فُیظن ، ولیس منھا جنایة علیھ، قتل الزوج نفسھ؛ ألن ذلك كالموت الطبیعي بالنسبة لحقوق الغیر
  .بل حقھا ثابت في ذمتھ إن لم تكن قد قبضتھ، سقوط حقھا

 ).٢٥٠٧-٧/٢٥٠٦: (كشاف القناع، )٦/٢١٨: (المبدع، )٤/٣١٨: (الشرح الكبیر: ینظر
 ).١٠/١٤٩: (البن قدامة، المغني، )٣/١٢٧٩ (:بدایة المجتھد:  ینظر)(٢
  .َتِلَفْت: یقال زھقت نفسھ، من الزھق:  الزھوق في اللغة)(٣

 ).زھق(مادة ) ٢٩٨صـ: (البن فارس، مجمل اللغة: ینظر
، )٧/٢٥٠٧: (كشاف القناع، )١٦/٣٥٠: (المجموع، )٣/٤٦٥: (بدائع الضائع:  ینظر)(٤

 ).٢/٣٠١: (يحاشیة الدسوق، )٢٨٤-٨/٢٨٣: (اإلنصاف
حاجب أبي ، ھـ١١٠ُولد سنة ، ُزفر بن الھذیل بن قیس العنبري الحنفي، أبو الھذیل:  ھو)(٥

  .ھـ١٥٨توفي سنة ، فھو ثقة مأمون، وّثقھ غیر واحد، صدوق، وأحد الفقھاء العباد، حنیفة
 ).٧٧- ٧٥صـ: (الفوائد البھیة، )٤/٥١: (تاریخ اإلسالم، )٣١٩-٢/٣١٧: (وفیات األعیان: ینظر

 ).٣/٤٦٥: (للكاساني، بدائع الضائع:  ینظر)(٦
: حاشیة الشرقاوي، )٣٥١- ١٦/٣٥٠: (المجموع، )٣/٤٦٥: (للكاساني، بدائع الضائع:  ینظر)(٧
)٢/٢٦٦.( 
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أما في حالة قتلھا لنفسھا فإنھ یتعل�ق ب�المھر ح�ق     ، فیجوز أن یسقط بعمل من جھتھا     
  .)١(ورثتھا فال یسقط بأي عمل من جانبھا 

  .وقول الجمھور ھو الراجح لما سبق ذكره
  أقوال الفقھاء فیما إذا قتلت الزوجة زوجھا: الفرع الثالث

  :لیناختلف الفقھاء فیما إذا قتلت الزوجة زوجھا، على قو
مھرھا ال یسقط إذا قتلت زوجھ�ا       :  ھو قول الحنفیة والحنابلة حیث قالوا      :القول األول 

  .)٢(بل یتأكد بذلك؛ ألن النكاح قد بلغ غایتھ بالموت فقام ذلك مقام استیفاء المنفعة 
لك�ن  ، وإن ك�ان جنای�ة منھ�ا عل�ى زوجھ�ا     ، إن قت�ل الزوج�ة لزوجھ�ا    : - أیضًا   -وقالوا  

ولیس منھا إسقاط الواجب لھا على زوجھ�ا        ،  مقدرة في الشریعة   لھذه الجنایة عقوبة  
لكان في ذلك زی�ادة   ، فلو حكمنا بسقوطھ بھذا القتل    ، بمقتضى عقد النكاح وھو المھر    

  .)٣(على العقوبة المقررة للقتل شرعًا وھو ال یجوز 
إذا قتل��ت الزوج��ة :  ھ��و ق��ول ال��شافعیة وزف��ر م��ن الحنفی��ة حی��ث ق��الوا  :الق��ول الث��اني

وم�ا عھ�دت الجنای�ات      ، جھا فإن مھرھا یسقط وال یتأكد؛ ألن قتلھ�ا لزوجھ�ا جنای�ة            زو
فاألولى أن ُتحرم من المھر؛ وألن قتلھ�ا  ، كما أنھا ُتحرم من المیراث، مؤكدة للحقوق 

وإنھ�اء ال�زواج بمع�صیة      ، كردتھا من حیث إنھا قد أنھت الزواج بمعصیة من جھتھ�ا          
  .)٤( كان ذلك قبل الدخول ھذا إن، من الزوجة یسقط كامل المھر

 قول الشافعیة ومن وافقھ�م م�ن الق�ائلین ب�سقوط المھ�ر      :في نظري القول الراجح ھو    
إذ لیس من المعقول وال من العدل في شيء أن تقت�ل الزوج�ة   ، في حال قتلھا لزوجھا  

، وتستحق المھر كامًال، إذ إنھا ربما تبرمت من الحیاة الزوجیة قب�ل ال�دخول          ، زوجھا
ث�م تك�ون النتیج�ة أنھ�ا ت�نعم بمھ�ر س�ببھ الحی�اة الزوجی�ة الت�ي               ،  بقتل زوجھ�ا   فتزیلھا

وأیضًا لئال یكون ذلك ذریع�ة لقت�ل الن�ساء أزواجھ�ن، وف�تح الب�اب لھ�ن              ، تبرمت منھا 
  .في ھذا األمر

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 ).٣/٤٦٥: (بدائع الضائع:  ینظر)(١
 ).٧/٢٥٠٧: (كشاف القناع، )٣/٤٦٥: (بدائع الضائع:  ینظر)(٢
 ).١/٢٠٧: (درانلب، األحوال الشخصیة:  ینظر)(٣
، )٢١٩-٢١٨صـ: (ألبي زھرة، األحوال الشخصیة، )٢٢٨-٣/٢٢٥: (مغني المحتاج:  ینظر)(٤

 ).١/٢٠٧: (لبدران، األحوال الشخصیة
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  الخـــــــــــــــــــــــــاتمة

  :أستطیع حصر أھم نتائج ھذا البحث في النقاط اآلتیة

اقت�داًء بخی�ر البری�ة      ، اإلجماع على وجوب المھر للزوجة على زوجھ�ا       انعقاد   )١
 .علیھ الصالة والسالم ومن بعده إلى یومنا ھذا

أن الراجح في  المھر لیس ركنا وال شرطا في عقد النكاح، وإنما ھو أثر من   )٢
 .آثار العقد وحكم من أحكامھ الناشئة والمترتبة عنھ

، ھ��ا وتأكی��دھا للمھ��ر ك��امًال للزوج��ة  أن ال��راجح ف��ي الخل��وة ال��صحیحة تقریر  )٣
 .وسدًا للذریعة، َدْرءًا  للمفاسد، وھذا الذي یجب العمل بھ

 .أن الدخول الحقیقي بالزوجة مؤكد ومقرر للمھر كامًال )٤

 مقرر للمھر كامًال ، بشرط - أیضًا -أن حدوث الموت ألحدھما أو كلیھما ھو      )٥
 .أن ال یكون ألحدھما ید في ذلك

إذا قتلت الزوجة نفسھا ھو تقریر المھر في ذم�ة ال�زوج وال             أن الراجح فیما     )٦
ف�ال یحتم�ل    ، یسقط؛ ألنھ للورثة وحقھم متعلق بجمیع أموالھا بما فیھا المھر         

 .إذ اإلنسان ال یملك إسقاط حق غیره، السقوط بفعلھا

إذ إنھ�ا س�ُتحرم   ، أن الراجح فیما إذا قتلت الزوجة زوجھا ھ�و س�قوط مھرھ�ا             )٧
إذ ل�یس م�ن المعق�ول وال م�ن     ، باب أولى ُتحرم م�ن المھ�ر    فمن  ، من المیراث 

وحت�ى ال یك�ون ذل�ك    ، العدل في شيء أن تقتل زوجھ�ا وت�ستحق كام�ل المھ�ر        
 .ذریعة لقتل النساء أزواجھن

واهللا تع��الى أعل��ى وأعل��م، وأس��ألھ أن یجع��ل ھ��ذا العم��ل خال��صًا لوجھ��ھ الك��ریم، وأن    
ارك عل��ى نبین��ا محم��د وعل��ى آل��ھ  ی��وفقني لم��ا یحب��ھ و یرض��اه، وص��لى اهللا وس��لم وب�� 

  وصحبھ ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین 

  .و الحمد هللا رب العالمین
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  فھرس المصادر والمراجع
  القرآن الكریم

اإلمام علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن یحیي     : اإلبھاج في شرح المنھاج    )١
، دار )ھ��ـ٧٧١ت(وھاب ال��سبكي وول��ده ت��اج ال��دین أب��و ن��صر عب��دال  ) ھ��ـ٧٥٦ت(ال��سبكي 

 .م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦الكتب العلمیة، بیروت، طبعة عام 
تحقی��ق ، ) ھ��ـ٥٤٣ت (اإلم��ام محم��د ب��ن عب��داهللا المع��روف ب��ابن العرب��ي    : أحك��ام الق��رآن )٢

 .م٢٠١٠ -ھـ ١٤٣١طبعة ، بیروت، دار الكتاب العربي، عبدالرزاق المھدي: وتخریج
 -لبن��ان ، دار النھ��ضة العربی��ة ، العین��ین ب��دران ال��دكتور ب��دران أب��و  : األح��وال الشخ��صیة  )٣

 .ھـ١٣٩٧الطبعة ، بیروت
 .دار الفكر العربي، الشیخ محمد أبو زھرة: األحوال الشخصیة )٤
اإلمام علي ب�ن أب�ي عل�ي ب�ن محم�د ب�ن س�الم الثعلب�ي اآلم�دي              : اإلحكام في أصول األحكام    )٥

 .عبدالرزاق عفیفي، المكتب اإلسالمي، بیروت: ، تحقیق)ھـ٦٣١ت(
تحقیق وضبط  ، ) ھـ ٦٨٣ت  (اإلمام عبداهللا بن محمود الموصلي      : االختیار لتعلیل المختار   )٦

ال��شیخ ش�عیب األرن��اؤوط  و أحم�د محم��د برھ�وم و عب��داللطیف    : وإخ�راج أحادیث��ھ وآث�اره  
 .دار الرسالة العالمیة، حرز اهللا

 ٤٦٣ت (ي اإلمام یوسف بن عبداهللا ب�ن عب�دالبر القرطب�         : االستیعاب في معرفة األصحاب    )٧
 .بیروت، علي محمد البجاوي: تحقیق، )ھـ

اإلمام علي ب�ن أب�ي الك�رم محم�د ب�ن محم�د الج�زري اب�ن            : أسد الغابة في معرفة الصحابة     )٨
 .دار الكتب العلمیة، ) ھـ٦٣٠ت (األثیر 

، )ھ��ـ٩٢٦ت(القاض��ي زكری��ا األن��صاري ال��شافعي  : أس��نى المطال��ب ش��رح روض الطال��ب  )٩
 .الطبعة األولى،  بیروت-دار الكتب العلمیة ، رمحمد بن محمد تام/ د: تعلیق

اإلمام أحمد بن علي بن محمد بن أحم�د ب�ن حج�ر الع�سقالني     : اإلصابة في تمییز الصحابة  ) ١٠
عادل أحمد عبد الموجود َو على محم�د مع�وض، دار الكت�ب العلمی�ة      : ، تحقیق )ھـ٨٥٢ت(
 .ھـ١٤١٥ بیروت، الطبعة األولى، -

 لبن��ان، –، دار الفك��ر، بی��روت  )ھ��ـ٢٠٤ت( ال��شافعي اإلم��ام محم��د ب��ن إدری��س  : األم ) ١١
 .ھـ١٤١٠الطبعة األولى، 

اإلم�ام قاس�م ب�ن عب�داهللا ب�ن      : أنیس الفقھاء في تعریفات األلفاظ المتداول�ة ب�ین الفقھ�اء     ) ١٢
یحی�ى ح�سن م�راد، دار الكت�ب         : ، تحقی�ق  )ھ�ـ ٩٧٨ت(أمیر علي القونوي الروم�ي الحنف�ي        

 .م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٤العلمیة، بیروت، طبعة عام
اإلم�ام عل�ي ب�ن س�لیمان ب�ن أحم�د الم�رداوي            : اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف      ) ١٣

 الری�اض، طبع�ة   -عبداهللا بن عبدالمحسن التركي، دار عالم الكتب/ د: ، تحقیق )ھـ٨٨٥ت(
 .م٢٠١١ -ھـ ١٤٣٢عام 

 مطبعة المدني) ھـ٧٧٩ت (اإلمام یوسف بن إبراھیم  األردبیلي: األنوار ألعمال األبرار  ) ١٤
 .ھـ١٣٩٠ القاھرة ، –

اإلمام عبداهللا بن أحمد ب�ن محم�ود     ": في فروع الحنفیة  " البحر الرائق شرح كنز الدقائق     ) ١٥
ال�شیخ زكری�ا    : ، ضبطھ وخرج آیات�ھ واحادیث�ھ      )ھـ٧١٠ت(المعروف بحافظ الدین النسفي     

 . م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨بیروت، الطبعة األولى، ، عمیرات، دار الكتب العلمیة
اإلم���ام أب���وبكر ب���ن م���سعود الكاس���اني الحنف���ي   :  ف���ي ترتی���ب ال���شرائع  ب���دائع ال���صنائع ) ١٦

 . مصر–، مطبعة اإلمام )ھـ٥٨٧ت(
اإلم��ام محم��د ب��ن أحم��د ب��ن محم��د ب��ن رش��د الحفی��د        : بدای��ة المجتھ��د ونھای��ة المقت��صد    ) ١٧

عب�داهللا العب�ادي، دار ال�سالم، الطبع�ة الخام�سة،           / د: ، شرح وتحقیق وتخریج   )ھـ٥٩٥ت(
 .م٢٠١٢ -ھـ ١٤٣٣



 

 

 - ٤٣٠٣ - 

إم��ام الح��رمین عب��دالملك ب��ن عب��داهللا ب��ن یوس��ف الج��ویني      : رھ��ان ف��ي أص��ول الفق��ھ  الب ) ١٨
بی�روت،  ، صالح بن محم�د ب�ن عوی�ضة، دار الكت�ب العلمی�ة     : ، تعلیق وتخریج  )ھـ٤٧٨ت(

 .م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨الطبعة األولي، 
ال��شیخ أحم��د ب��ن محم��د ال��صاوي : بلغ��ة ال��سالك ألق��رب الم��سالك إل��ى م��ذھب اإلم��ام مال��ك ) ١٩

 . بیروت–لى الشرح الصغیر للدردیر، دار المعرفة المالكي ع
 -، دار الفك�ر   )ھ�ـ ٨٥٥ت(اإلمام محمد محمود ب�ن أحم�د العین�ي          : البنایة في شرح الھدایة    ) ٢٠

 .م٢٠٠٩ -ھـ ١٤٣٠بیروت، طبعة عام 
اإلم��ام محم��د ب��ن یوس��ف ب��ن أب��ي القاس��م ب��ن یوس��ف       : الت��اج واإلكلی��ل لمخت��صر خلی��ل   ) ٢١

، دار الكت��ب العلمی��ة، الطبع��ة األول��ى،  )ھ��ـ٨٩٧ت(اق الغرن��اطي الم��الكي المع��روف ب��المو 
 .م١٩٩٤-ھـ ١٤١٦

اإلمام محم�د ب�ن أحم�د ب�ن عثم�ان ب�ن َقاْیم�از         : تاریخ اإلسالم َوَوفیات المشاھیر َواألعالم     ) ٢٢
ب��شار ع��ّواد مع��روف، دار الغ��رب اإلس��المي، الطبع��ة      / د: ، تحقی��ق)ھ��ـ٧٤٨ت(ال��ذھبي 
 .م٢٠٠٣األولى، 

، )ھ�ـ ٥٧١ت(بن الح�سن ب�ن ھب�ة اهللا المع�روف ب�ابن ع�ساكر               اإلمام علي   : تاریخ دمشق  ) ٢٣
عم��رو ب��ن غرام��ة العم��روي، دار الفك��ر للطباع��ة والن��شر والتوزی��ع، طبع��ة ع��ام   : تحقی��ق
 .م١٩٩٥ –ھـ ١٤١٥

، دار الكت�ب  )ھ�ـ ٥٣٩ت(اإلمام محمد بن أحمد بن أبي أحم�د ال�سمر قن�دي      : تحفة الفقھاء  ) ٢٤
 .م١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٥بیروت، الطبعة األولى، ، العلمیة

، دار )ھ��ـ٧٤٨ت(اإلم��ام محم��د ب��ن أحم��د ب��ن عثم��ان ب��ن َقاْیم��از ال��ذھبي   : ت��ذكرة الحف��اظ ) ٢٥
 . بیروت-الكتب العلمیة 

اإلم�ام محم�د ب�ن عب�داهللا ب�ن بھ�ادر          : تشنیف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدین ال�سبكي        ) ٢٦
ربی�ع،  عب�داهللا  / س�ید عب�دالعزیز َو د  / د: ، دراس�ة وتحقی�ق  )ھ�ـ ٧٩٤ت(الزركشي الشافعي  

مكتب��ة قرطب��ة للبح��ث العلم��ي وإحی��اء الت��راث، توزی��ع المكتب��ة المكی��ة، الطبع��ة األول��ى،         
 .م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٨

، حققھ وق�دم ل�ھ ووض�ع      )ھـ٨١٦ت(اإلمام علي بن محمد بن علي الجرجاني        : التعریفات ) ٢٧
 -ھ��ـ ١٤٠٥إب��راھیم اإلبی��اري، دار الكت��اب العرب��ي، بی��روت، الطبع��ة األول��ى،      : فھارس��ھ
 .م١٩٨٥

، دار )ھ��ـ٧٧٤ت(اإلم��ام إس��ماعیل ب��ن عم��ر ب��ن كثی��ر الدم��شقي   : تف��سیر الق��رآن العظ��یم  ) ٢٨
 . القاھرة–المنار 

: ، تحقی�ق وتعلی�ق    )ھ�ـ ٨٥٢ت(اإلمام أحمد بن علي بن حجر الع�سقالني         : تقریب التھذیب  ) ٢٩
الری��اض، الطبع��ة األول��ى،  ، أب��و األش��بال ص��غیر أحم��د ش��اغف الباك��ستاني، دار العاص��مة   

 .ھـ١٤١٦
اإلمام محمد بن عبدالغني بن أب�ي بك�ر ب�ن ش�جاع         :  لمعرفة رواة السنن والمسانید    التقیید ) ٣٠

كم���ال یوس���ف الح���وت، دار الكت���ب : ، تحقی���ق)ھ���ـ٦٢٩ت(اب���ن نقط���ة الحنبل���ي البغ���دادي 
 .م١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨العلمیة، الطبعة األولى، 

زآب�ادي  اإلمام  أبو اسحاق إبراھیم بن عل�ي ب�ن یوس�ف الفیرو           : التنبیھ في الفقھ الشافعي    ) ٣١
عماد الدین حیدر، ع�الم الكت�ب، بی�روت، الطبع�ة األول�ى،             : ، تحقیق )ھـ٤٧٦ت(الشیرازي  

 . ھـ١٤٠٣
، الطبع�ة األول�ى،   )ھ�ـ ٨٥٢ت(اإلمام أحمد بن علي ب�ن حج�ر الع�سقالني       : تھذیب التھذیب  ) ٣٢

 .ھـ١٣٢٥
األس��تاذ إب��راھیم : ، تحقی��ق)ھ��ـ٣٧٠ت(اإلم��ام محم��د ب��ن أحم��د األزھ��ري   : تھ��ذیب اللغ��ة ) ٣٣

 .ارياإلبی



 

 

 - ٤٣٠٤ - 

اإلم�ام العالم�ة خلی�ل ب�ن إس�حاق الجن�دي الم�الكي        : التوضیح شرح مختصر اب�ن الحاج�ب       ) ٣٤
أب��و الف��ضل : ، تحقی��ق وض��بطھ ووث��ق ن��صوصھ وخ��رج أحادیث��ھ وعل��ق علی��ھ)ھ�ـ ٧٧٦ت(

 .م٢٠١٢ -ھـ ١٤٣٣بیروت، الطبعة األولى، ، الدمیاطي أحمد بن علي، دار ابن حزم
اإلم��ام أحم��د ب��ن محم��د ب��ن أحم��د ال��شویكي : التوض��یح ف��ي الجم��ع ب��ین المقن��ع و التنق��یح ) ٣٥

ناص��ر ب��ن عب��داهللا ب��ن عب��دالعزیز المیم��ان، المكتب��ة       / د: ، دراس��ة وتحقی��ق )ھ��ـ٩٣٩ت(
 .م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الثالثة، ، المكیة

اإلمام محمد بن أحم�د  : السنة وآي الفرقان  الجامع ألحكام القرآن والمبین لما تضمنھ من         ) ٣٦
عب�داهللا ب�ن عبدالمح�سن الترك�ي، مؤس�سة         / د: ، تحقی�ق  )ھ�ـ ٦٧١ت(بن أبي بكر القرطبي     

 .م٢٠١٣ -ھـ ١٤٣٤دمشق، الطبعة األولى، ، الرسالة
العالم����ة ال����شیخ محم����د ع����رف الدس����وقي   : حاش����یة الدس����وقي عل����ى ال����شرح الكبی����ر   ) ٣٧

 .، دار إحیاء الكتب العربیة،مع الشرح الكبیر، للدردیر)ھـ١٢٣٠ت(
العالم�ة محم�د   ))حاش�یة اب�ن عاب�دین      (( حاشیة رد المحت�ار عل�ى ال�در المخت�ار الم�سماة              ) ٣٨

 .ھـ١٤١٥لبنان –، دار الفكر، بیروت )ھـ١٢٥٢ت(أمین الشھیر بابن عابدین 
ش����ھاب ال����دین أحم����د ب����ن حم����زة الرَّْمل����ي     : حاش����یة الرمل����ي عل����ى أس����نى المطال����ب    ) ٣٩

 .ھـ١٣١٣ الزھري الغمراوي، المطبعة المیمنیة،محمد: ،تحقیق)ھـ٩٥٧ت(
 .، دار الفكر، بیروت)ھـ٩٥٧ت(العالمة أحمد البرلسي عمیرة : حاشیة عمیرة ) ٤٠
اإلمام عبداهللا ب�ن حج�ازي ب�ن إب�راھیم ال�شرقاوي،      : حاشیة الشرقاوي على تحفة الطالب     ) ٤١

 . مصر–مطبعة البابي الحلبي 
: ، تحقی�ق وتعلی�ق    )ھ�ـ ٤٥٠ت( الم�اوردي    اإلمام علي بن محمد بن حبیب     : الحاوي الكبیر  ) ٤٢

 . م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤بیروت، طبعة عام ، محمود مطرجي، دار الفكر/ د
/ د: ، تحقی�ق )ھ�ـ ٤٧٤ت(اإلمام سلیمان ب�ن خل�ف الب�اجي األندل�سي           : الحدود في األصول   ) ٤٣

 . م١٩٧٣ -ھـ ١٣٩٢بیروت، طبعة عام ، نزیھ حماد، مؤسسة الزعبي
اإلم��ام ع��الء ال��دین محم��د ب��ن عل��ي  : ر وج��امع البح��ارال��در المخت��ار ش��رح تن��ویر األب��صا ) ٤٤

 –عبدالمنعم خلی�ل إب�راھیم ، دار الكت�ب العلمی�ة      : ، حققھ وضبطھ  )ھـ١٠٨٨ت(الحصكفي  
 .م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣بیروت ، الطبعة األولى، 

محم��د حج��ي، دار / د: ، تحقی��ق)ھ��ـ٦٨٤ت(اإلم��ام أحم��د ب��ن إدری��س القراف��ي   : ال��ذخیرة ) ٤٥
 . م٢٠١٢لطبعة الرابعة، تونس، ا، الغرب اإلسالمي

، تحقی��ق )ھ��ـ٦٧٦ت(اإلم��ام یح��ي ب��ن ش��رف الن��ووي : روض��ة الط��البین وعم��دة المفت��ین ) ٤٦
 -ھ���ـ ١٤٢٧بی���روت، الطبع���ة األول���ى،  ، خلی���ل م���أمون ش���یحا، دار المعرف���ة / د: أص���ولھ
 .م٢٠٠٦

العالم�ة محم�د ناص�ر    : سلسلة األحادیث ال�ضعیفة والموض�وعة وأثرھ�ا ال�سیئ ف�ي األم�ة          ) ٤٧
، دار )ھ���ـ١٤٢٠ت(الح���اج ن���وح ب���ن نج���اتي ب���ن آدم األش���قودري األلب���اني   ب���ن ، ال���دین 

 .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الریاض، الطبعة األولى، ، المعارف
اإلمام محمد بن عیسى بن َسْورة بن موسى ب�ن ال�ضحاك، الترم�ذي، أب�و              : سنن الترمذي  ) ٤٨

 . بیروت–، مؤسسة الرسالة )ھـ٢٧٩ت (عیسى 
حسن : ، حققھ وخرج أحادیثھ   )ھـ٣٠٣ت(النسائي  اإلمام أحمد بن شعیب     : السنن الكبرى  ) ٤٩

 .م٢٠١١ -ھـ ١٤٣٢دمشق، الطبعة الثانیة، ، عبدالمنعم شلبي، الرسالة العالمیة
عب�داهللا  / د: ، تحقی�ق )ھ�ـ ٤٥٨ت(اإلمام أحمد بن الحسین بن علي البیھقي    : السنن الكبیر  ) ٥٠

 .م٢٠١٣ -ھـ ١٤٣٤بن عبدالمحسن التركي، دار عالم الكتب، طبعة عام 
، حق�ق وأخ�رج    )ھ�ـ ٧٤٨ت(اإلمام محمد بن أحمد بن عثم�ان ال�ذھبي          : ر أعالم النبالء  سی ) ٥١

 -ھ���ـ ١٤٠٢بی���روت، الطبع���ة الثانی���ة،  ، ش���عیب األرن���اؤوط، مؤس���سة الرس���الة  : وعل���ق
 .م١٩٨٢



 

 

 - ٤٣٠٥ - 

اإلمام عبدالحي بن أحمد بن محمد الحنبل�ي الدم�شقي   : شذرات الذھب في أخبار من ذھب      ) ٥٢
عب�دالقادر األرن�اؤوط َو محم�ود األرن�اؤوط،     : تحقی�ق ، )ھـ١٠٨٩ت(المعروف بابن العماد   

 .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤بیروت، الطبعة األولى، ، دار ابن كثیر
شرح حدود ابن عرفة الموس�وم الھدای�ة الكافی�ة ال�شافیة لبی�ان حق�ائق اإلم�ام اب�ن عرف�ة                ) ٥٣

محم�د أب�و    / د.أ: ، تحقی�ق  )ھ�ـ ٨٩٤ت(اإلمام محمد بن عبداهللا األنصاري الرصاع       : الوافیة
ھ�ـ  ١٤١٣بیروت، الطبعة األول�ى،  ، الطاھر المعموري، دار الغرب اإلسالمي  / األجفان َو د  

 . م١٩٩٣ -
اإلمام محم�د ب�ن عب�دالباقي ب�ن یوس�ف الزرق�اني       : شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك    ) ٥٤

 .م١٩٨١ -ھـ ١٤٠١بیروت، طبعة عام ، ، دار المعرفة)ھـ١٠٩٩ت(المالكي 
اإلمام محمد ب�ن عب�داهللا الزرك�شي الم�صري الحنبل�ي            : يشرح الزركشي على متن الخرق     ) ٥٥

عب��دالملك ب��ن عب��داهللا ب��ن دھ��یش، الطبع��ة الثالث��ة،      / د.أ: ، دراس��ة وتحقی��ق )ھ��ـ٧٧٢ت(
 .م٢٠٠٩ -ھـ ١٤٣٠

، )ھ�ـ ٦٨٢ت(اإلمام عبدالرحمن ب�ن محم�د ب�ن أحم�د ب�ن قدام�ة المقدس�ي                 : الشرح الكبیر  ) ٥٦
 . الریاض–دار عالم الكتب 

اإلمام محمد بن أحمد بن عب�دالعزیز ب�ن     : المسمى بمختصر التحریر  شرح الكوكب المنیر     ) ٥٧
/ محمد الزحیلي َو د   / د: ، تحقیق )ھـ٩٧٢ت(علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار       

 .م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨نزیھ حماد، مكتبة العبیكان، الریاض، طبعة عام 
، )ھ�ـ ١١٠١ت(لكي العالمة محمد بن عبداهللا الخرشي الم�ا : شرح مختصر خلیل للخرشي    ) ٥٨

 .دار الفكر للطباعة، بیروت
اإلم���ام س���لیمان ب���ن عب���د الق���وي ب���ن عب���دالكریم الط���وفي       : ش���رح مخت���صر الروض���ة   ) ٥٩

عب��داهللا ب��ن عبدالمح��سن الترك��ي، مؤس��سة الرس��الة، الطبع���ة       / د: ، تحقی��ق )ھ��ـ ٧١٦ت(
 .م١٩٨٧ -ھـ١٤٠٧األولى، 

، المكتبة السلفیة،   )ھـ١٠٥١ت(اإلمام منصور بن یونس البھوتي    : شرح منتھى اإلرادات   ) ٦٠
 .المدینة المنورة

اإلمام محم�د ب�ن س�عد ب�ن منی�ع الھاش�مي ب�الوالء، الب�صري، البغ�دادي             : الطبقات الكبرى  ) ٦١
محم��د عب��دالقادر عط��ا، دار الكت��ب العلمی��ة،   : ، تحقی��ق)ھ��ـ٢٣٠ت(المع��روف ب��ابن س��عد  

 .م١٩٩٠ -ھـ ١٤١٠بیروت، الطبعة األولى، 
اإلم�ام ج��الل ال��دین عب�داهللا ب��ن نج��م ب��ن   : م المدین��ةعق�د الج��واھر الثمین��ة ف�ي م��ذھب ع��ال   ) ٦٢

عب�دالحفیظ من�صور، دار الغ�رب    / محم�د أب�و األجف�ان َو أ   / د.أ: ، تحقیق)ھـ٦١٦ت(شاس  
بكر بن عبداهللا أبو زید، / محمد الحبیب ابن الخوجة َو د   / د: بإشراف ومراجعة ، اإلسالمي

 . م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥الطبعة األولى، 
العالم�����ة محم�����د ش�����مس الح�����ق العظ�����یم   :  أب�����ي داودع�����ون المعب�����ود ش�����رح س�����نن   ) ٦٣

 .م١٩٩٥-ھـ ١٤١٥،دار الفكر،)ھـ١٣٢٩ت(آبادي
اإلم���ام أحم���د ب���ن عل���ي ب���ن حج���ر الع���سقالني     : ف���تح الب���اري ش���رح ص���حیح البخ���اري    ) ٦٤

 .م١٩٨٩ -ھـ ١٤١٠بیروت، الطبعة األولى، ، ، دار الكتب العلمیة)ھـ٨٥٢ت(
ي المع��روف ب��ابن الھم��ام الحنف��ي   اإلم��ام محم��د ب��ن عبدالواح��د ال��سیواس  : ف��تح الق��دیر  ) ٦٥

 .ھـ١٣١٥ ببوالق، الطبعة األولى، –، المطبعة الكبرى )ھـ٦٨١ت(
العالمة أبي الحسنات محمد عبد الحى اللكنوي الھن�دي         : الفوائد البھیة في تراجم الحنفیة     ) ٦٦

ال�سید محم�د ب�در ال�دین أب�و          : ، عني بتصحیحھ وتعلیق بع�ض الزوائ�د علی�ھ         )ھـ١٣٠٤ت(
 .ھـ١٣٢٤ألولى، فراس، الطبعة ا

اإلم��ام أحم��د ب��ن غن��یم النف��راوي : الفواك��ھ ال��دواني عل��ى رس��الة اب��ن أب��ي زی��د القیروان��ي ) ٦٧
 .ھـ١٣٧٤، مطبعة مصطفى الحلبي، الطبعة الثالثة، )ھـ١١٢٦ت(المالكي



 

 

 - ٤٣٠٦ - 

اإلم��ام مج��د ال��دین محم��د ب��ن یعق��وب ب��ن محم��د ب��ن إب��راھیم الفی��روز  : الق��اموس المح��یط ) ٦٨
بی��روت، الطبع��ة األول��ى،    ، ، دار الكت��ب العلمی��ة  )ھ��ـ ٨١٧ت(آب��ادي ال��شیرازي ال��شافعي    

 .م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥
اإلمام منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعاني ال�شافعي   : قواطع األدلة في أصول الفقھ     ) ٦٩

عل��ي ب��ن عب��اس ب��ن عثم��ان الحكم��ي األس��تاذ الم��شارك بكلی��ة      / د: ، تحقی��ق)ھ��ـ٤٨٩ت(
 . م١٩٩٨ -ـ ھ١٤١٩الشریعة جامعة أم القرى، الطبعة األولى، 

الق��وانین الفقھی��ة ف��ي تلخ��یص م��ذھب المالكی��ة والتنبی��ھ عل��ى م��ذھب ال��شافعیة والحنفی��ة    ) ٧٠
: ، تحقی�ق  )ھـ٧٤١ت(اإلمام محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي          : والحنبلیة

محم��د ب��ن س��یدي محم��د باح��ث بالموس��وعة الفقھی��ة وع��ضو ھیئ��ة الفت��وى ب��وزارة       / د.أ
 . قًااألوقاف بالكویت ساب

اإلمام محم�د ب�ن أحم�د ب�ن عثم�ان ب�ن       : الكاشف في معرفة من لھ روایة في الكتب الستة      ) ٧١
محم�د عوام�ة أحم�د محم�د نم�ر الخطی�ب، دار القبل�ة               : ، تحقی�ق  )ھـ٧٤٨ت(َقاْیماز الذھبي   

 .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٣للثقافة اإلسالمیة، مؤسسة علوم القرآن، جدة، الطبعة األولى، 
اإلمام یوسف بن عبداهللا ابن محم�د    : نة المالكي ومعادن الجوھر   الكافي في فقھ أھل المدی     ) ٧٢

ص��یدا، الطبع��ة ، ، المكتب��ة الع��صریة)ھ��ـ٤٦٣ت(ب��ن عب��دالبر النم��ري القرطب��ي األندل��سي  
 .م٢٠٠٧ -ھـ ١٤٢٨األولى، 

: العالمة منصور بن یونس ب�ن إدری�س البھ�وتي، تحقی�ق    : كشاف القناع عن متن اإلقناع    ) ٧٣
 .م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣الریاض، طبعة خاصة ، دار عالم الكتبإبراھیم أحمد عبدالحمید، 

اإلمام أبي بكر بن محمد بن عبد المؤمن الح�صني         : كفایة األخیار في حل غایة االختصار      ) ٧٤
عب��داهللا ب��ن س��میط َو محم��د ش��ادي  : ، عن��ي ب��ھ)ھ��ـ٨٢٩ت(الح��سیني الدم��شقي ال��شافعي 

 .م٢٠١١ -ھـ ١٤٣٢بیروت، الطبعة الثالثة، ، عربش، دار المنھاج
العالم��ة أی��وب ب��ن موس��ى الح��سیني  : الكلی��ات معج��م ف��ي الم��صطلحات والف��روق اللغوی��ة  ) ٧٥

ع��دنان دروی��ش َو محم��د  : ، تحقی��ق)ھ��ـ١٠٩٤ت(القریم��ي الكف��وي، أب��و البق��اء الحنف��ي   
 .المصري، مؤسسة الرسالة، بیروت

اإلمام محمد بن مكرم بن علي بن أحمد األن�صاري المع�روف ب�ابن منظ�ور               : لسان العرب  ) ٧٦
أم��ین محم��د عب��دالوھاب َو محم��د ال��صادق العبی��دي، دار إحی��اء      : ، ت��صحیح)ھ��ـ٧١١ت(

 .م١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩بیروت، الطبعة الثالثة، ، التراث العربي
اإلم�ام إب�راھیم ب�ن محم�د ب�ن عب�داهللا ب�ن محم�د ب�ن مفل�ح الحنبل�ي                 : المبدع شرح المقن�ع    ) ٧٧

، ت��ب العلمی��ةمحم��د ح�سن محم��د ح��سن إس�ماعیل ال��شافعي، دار الك  : ، تحقی��ق)ھ�ـ ٨٨٤ت(
 .م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨بیروت، الطبعة األولى، 

اإلم��ام محم��د ب��ن أحم��د ب��ن أب��ي س��ھل السرخ��سي الحنف��ي    : المب��سوط ف��ي الفق��ھ الحنف��ي  ) ٧٨
 .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤ لبنان ، الطبعة األولى ، –،دار الكتب العلمیة، بیروت )ھـ٤٨٣ت(

، )ھ�ـ ٤٠٥ت(ابورياإلم�ام محم�د ب�ن عب�د اهللا الح�اكم النی�س      : الم�ستدرك عل�ى ال�صحیحین    ) ٧٩
 .م١٩٩٨-ھـ ١٤١٨دار المعرفة، الطبعة 

اإلمام إبراھیم ب�ن محم�د الحلب�ي    : مجمع األنھر في شرح ملتقى األبحر في فروع الحنفیة      ) ٨٠
 .م٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢بیروت، الطبعة األولى، ، ، دار إحیاء التراث العربي)ھـ٩٥٦ت(

 .سة الرسالة، مؤس)ھـ٣٩٥ت(اإلمام أحمد بن فارس بن زكریا : مجمل اللغة ) ٨١
، )ھ�ـ ٦٧٦ت(اإلمام محی�ي ال�دین ب�ن ش�رف الن�ووي      : المجموع شرح المھذب للشیرازي    ) ٨٢

 -ھـ  ١٤٢٧الریاض، الطبعة الثانیة ،     ، محمد نجیب المطیعي، عالم الكتب    : تحقیق وتعلیق 
 .م٢٠٠٦



 

 

 - ٤٣٠٧ - 

اإلمام فخر الدین محم�د ب�ن عم�ر ب�ن الح�سین ال�رازي       : المحصول في علم أصول الفقھ    ) ٨٣
بی��روت،  ، ج��ابر فی��اض العل��واني، مؤس��سة الرس��الة    / د: ة وتحقی��ق، دراس�� )ھ��ـ٦٠٦ت(

 .م١٩٩٧-ھـ١٤١٨الطبعة الثالثة، 
اإلم�ام عب�داهللا ب�ن    : مرآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان       ) ٨٤

خلی��ل : ، وض��ع حواش��یھ)ھ��ـ٧٦٨ت(أس��عد ب��ن عل��ي ب��ن س��لیمان الی��افعي الیمن��ي المك��ي    
 .م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٧ لبنان، الطبعة األولى، -بیروت ، لمیةالمنصور، دار الكتب الع

، )ھ��ـ٥٠٥ت(اإلم��ام محم��د ب��ن محم��د ب��ن محم��د الغزال��ي : المست��صفى م��ن عل��م األص��ول ) ٨٥
 . ھـ١٣٢٢الطبعة األولى، 

یوس�ف  : ، ، تحقیق)ھـ٧٧٠ت(العالمة أحمد بن محمد بن علي الفیومي : المصباح المنیر  ) ٨٦
 .ھـ١٤١٨ لبنان، الطبعة الثانیة، –الشیخ محمد ،المكتبة العصریة، بیروت 

، عن��ي بتحقی��ق )ھ��ـ٢١١ت(اإلم��ام عب��دالرزاق ب��ن ھم��ام ال��صنعاني : م��صنف عب��دالرزاق ) ٨٧
ال��شیخ المح��دث حبی��ب ال��رحمن األعظم��ي، : ن��صوصھ، وتخ��ریج أحادیث��ھ، والتعلی��ق علی��ھ

 .م١٩٧٢ -ھـ ١٣٩٢الطبعة األولى، 
: ، تحقی�ق  )ھ�ـ ٢٧٦ت(ب�ابن قتیب�ة     اإلمام أبو محمد عبداهللا بن مسلم المع�روف         : المعارف ) ٨٨

 .ثروت عكاشة، دار المعارف، مصر/ د
 لبن�ان،  –، ع�الم الكت�ب، بی�روت    )ھ�ـ ٢٠٧ت(العالمة یحیى بن زیاد الف�راء : معاني القرآن  ) ٨٩

 .م١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣الطبعة الثالثة، 
: ، تحقی��ق وض��بط)ھ��ـ٣٩٥ت(اإلم��ام أحم��د ب��ن ف��ارس ب��ن زكری��ا  : معج��م مق��اییس اللغ��ة ) ٩٠

 .بیروت، ھارون، دار الجیلعبدالسالم محمد 
حامد صادق قنیب�ي، دار النف�ائس، الطبع�ة      /محمد رواس قلعجي َو د    /د: معجم لغة الفقھاء   ) ٩١

 .م١٩٨٨ -ھـ١٤٠٨الثانیة، 
مجمع اللغة العربیة، جمھوریة مصر العربیة، مكتب�ة ال�شروق الدولی�ة،           : المعجم الوسیط  ) ٩٢

 .م٢٠٠٤-ھـ ١٤٢٥الطبعة الرابعة، 
، وث��ق أص��ولھ،  )ھ��ـ٤٥٨ت( اإلم��ام أحم��د ب��ن الح��سین البیھق��ي   :معرف��ة ال��سنن واآلث��ار  ) ٩٣

عب��د المعط��ى أم��ین   / د: وخ��رج حدیث��ھ، وق��ارن م��سائلھ، وص��نع فھارس��ھ، وعل��ق علی��ھ     
 .م١٩٩١ -ھـ ١٤١١حلب، الطبعة األولى، ، قلعجي، دار الوعى

: ، تحقی�ق )ھ�ـ ٦١٠ت(اإلمام أبو الفتح ناصر الدین المط�رزي : الُمغرب في ترتیب المعرب   ) ٩٤
 س��وریا، الطبع��ة –د ف��اخوري َو عبدالحمی��د مخت��ار، مكتب��ة أس��امة ب��ن زی��د، حل��ب    محم��و

 .م١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩األولى، 
اإلمام عبداهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الدمشقي الصالحي الحنبل�ي              : المغني ) ٩٥

عبدالفتاح محم�د الحل�و، دار   / عبداهللا بن عبدالمحسن التركي َو د     / د: ، تحقیق )ھـ٦٢٠ت(
 .م٢٠١٣ -ھـ ١٤٣٤الریاض، الطبعة الثامنة، ، م الكتبعال

اإلم��ام محم��د ب��ن محم��د الخطی���ب     : مغن��ي المحت��اج إل��ى معرف��ة مع��اني ألف��اظ المنھ��اج        ) ٩٦
 . لبنان–، دار إحیاء التراث العربي، بیروت )ھـ٩٧٧ت(الشربیني 

اإلم�ام أحم�د ب�ن م�صطفى ب�ن        : مفتاح ال�سعادة وم�صباح ال�سیادة ف�ي موض�وعات العل�وم             ) ٩٧
 .، دار الكتب العلمیة، بیروت)ھـ٩٦٨ت(المعروف بطاش كبري زاده خلیل 

اإلم��ام عثم��ان ب��ن عب��دالرحمن ال��شھرزوري     : مقدم��ة اب��ن ال��صالح ف��ي عل��وم الح��دیث      ) ٩٨
أبو عب�دالرحمن ص�الح ب�ن محم�د ب�ن عوی�ضة، دار الكت�ب           : ، تحقیق وتخریج  )ھـ٦٤٣ت(

 .م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦بیروت، الطبعة األولى، ، العلمیة
: ، تحقی�ق )ھـ٦٢٠ت(مام محمد عبداهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي          اإل: المقنع ) ٩٩

 -ھ��ـ ١٤٣٢الری��اض، طبع��ة ع��ام  ، عب��داهللا ب��ن عبدالمح��سن الترك��ي، دار ع��الم الكت��ب  / د
 . م٢٠١١



 

 

 - ٤٣٠٨ - 

العالمة محمد بن أحمد بن محم�د عل�یش   : منح الجلیل شرح على مختصر العالمة خلیل    ) ١٠٠
بی���روت، ، عبدال��سالم، دار الكت���ب العلمی���ة عب���دالجلیل : ، ض���بطھ وص���ححھ)ھ��ـ ١٢٩٩ت(

 .م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤الطبعة األولى، 
، مطبع�ة ال�سعادة،     )ھ�ـ ٤٧٤ت(اإلم�ام س�لیمان ب�ن خل�ف الب�اجي           : المنتقى على الموط�أ    ) ١٠١

 .ھـ١٣٣٢مصر، الطبعة األولى، 
، تحقی��ق )ھ��ـ٦٧٦ت(اإلم��ام یحی��ى ب��ن ش��رف الن��ووي   : المنھ��اج ش��رح ص��حیح م��سلم  ) ١٠٢

 -ھ�ـ  ١٤٣١بیروت، الطبعة الثامن�ة ع�شر،   ، شیحا، دار المعرفةخلیل مأمون  / د: وتخریج
 .م٢٠١٠

، )ھ��ـ٤٧٦ت(اإلم��ام إب��راھیم ب��ن عل��ي ب��ن یوس��ف الفیروزآب��ادي ال��شیرازي    : المھ��ذب ) ١٠٣
 .مطبعة عیسى الحلبي، مصر

اإلم��ام محم��د ب��ن محم��د ب��ن عب��دالرحمن      : مواھ��ب الجلی��ل ف��ي ش��رح مخت��صر خلی��ل      ) ١٠٤
، مكتب�ة النج��اح،  )ھ�ـ ٩٥٤ت(لرُّعین�ي الم��الكي  الطرابل�سي المغرب�ي، المع��روف بالحط�اب ا   

 . لیبیا–طرابلس 
روای�ة اإلم�ام   ): ھ�ـ ١٧٩ت(الموطأ إلمام دار الھج�رة مال�ك ب�ن أن�س األص�بحي الم�دني              ) ١٠٥

ب��شار ع��واد مع��روف َو  / د: ، تحقی��ق وتعلی��ق )ھ��ـ٢٤٢ت(أب��ي م��صعب الزھ��ري الم��دني   
 .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢بیروت، الطبعة األولى، ، محمود محمد خلیل، مؤسسة الرسالة

اإلم��ام أحم��د ب��ن عل��ي ب��ن محم��د ب��ن أحم��د ب��ن حج��ر   : النك��ت عل��ى كت��اب اب��ن ال��صالح  ) ١٠٦
ربی�ع ب��ن ھ��ادي عمی��ر الم�دخلي، عم��ادة البح��ث العلم��ي   : ، تحقی��ق)ھ��ـ٨٥٢ت(الع�سقالني  

 .م١٩٨٤-ھـ١٤٠٤بالجامعة اإلسالمیة، المدینة المنورة، الطبعة األولى، 
م��ام المب��ارك ب��ن محم��د ب��ن محم��د ب��ن محم��د      اإل: النھای��ة ف��ي غری��ب الح��دیث واألث��ر    ) ١٠٧

ط��اھر أحم��د ال��زاوي َو  : ، تحقی��ق)ھ��ـ٦٠٦ت(ال��شیباني الج��زري المع��روف ب��ابن األثی��ر    
 .م١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمیة، بیروت، طبعة عام 

 اإلمام محمد بن أب�ي العب�اس  : نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج في فقھ اإلمام الشافعي      ) ١٠٨
بی��روت، الطبع��ة  ، ، دار الفك��ر)ھ��ـ١٠٠٤ت(أحم��د ب��ن حم��زة اب��ن ش��ھاب ال��دین الرمل��ي     

 .م٢٠٠٩ -ھـ ١٤٣٠األولى، 
، تحقی��ق )ھ��ـ٧٦٤ت(اإلم��ام ص��الح ال��دین خلی��ل ب��ن آیب��ك ال��صفدي    : ال��وافي بالوفی��ات ) ١٠٩

بی�روت، الطبع�ة    ، أحمد األرناؤوط َو ترك�ي م�صطفى، دار إحی�اء الت�راث العرب�ي             : واعتناء
 .م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢٠األولى، 

اإلمام أحمد ب�ن محم�د ب�ن إب�راھیم المع�روف ب�ابن       : وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان    ) ١١٠
 .إحسان عباس، دار صادر، بیروت/ د: ، تحقیق)ھـ٦٨١ت(خلكان 
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