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  :الملخص

لكیة، وقد تھدف ھذه الدراسة إلى بیان األحكام المتعلقة بالشھادة على عقد النكاح عند الما

خلصت ھذه الدراسة إلى أن الشھادة لیست من أركان عقد النكاح وال من شروطھ عند 

العقد، ولكن من الواجب أن تكون قبل الدخول وال یصح النكاح بدونھ، ویعتبر  إعالن 

النكاح واشتھاره بین الناس عند المالكیة من المستحبات، وھو األكثر اعتبارًا عندھم من 

الشھود قد یھلكون بینما اإلعالن منتشر بین الناس وال یمكن إخفاؤه، وقد الشھادة، ألن 

أدرجت الدراسة قانون األحوال الشخصیة األردني واإلماراتي فیما نصت علیھ حیث 

  .اعتبروا حضور الشھود من شروط صحة النكاح

  .عقد النكاح،  شھادة، إعالن، الشھود :مفتاحیة الكلمات ال
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Abstract: 

The study dealt with the issue of testifying to the marriage contract 

with the owners, as the certificate is not one of the pillars of the 

marriage contract or one of its conditions at the contract, but it must 

be before entering and the marriage is not valid without it, and 

declaring the marriage and its popularity among the people with the 

owners is considered desirable, and it is the most considered They 

have the testimony, because the witnesses may perish while the 

declaration is widespread among the people and cannot be hidden, 

and the study included the Jordanian and Emirati Personal Status 

Law in what it stipulated as they considered the presence of the 

witnesses as a condition of validity of the marriage. 

Keywords: Testimony, Declaration, Witnesses, The Marriage 

Contract. 
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

وصلى اهللا على محمد، الذي ، ال ولد، وھو فرد صمدالحمد هللا الذي لم یتخذ صاحبة و
الحمد هللا الذي شرع النكاح وجعلھ بیننا رحمة وود، ولواله ما جعلھ ربھ لولد آدم سید، 

  :، أما بعدكان الجد، ولواله ما كان الولد،  وجعل لھ شروطًا وأركانًا ال تخفى على أحد

لیست من أركان عقد النكاح وھي ,، فھذا بحث في الشھادة على عقد النكاح عند المالكیة
وأنھ یجوز النكاح بال شھود ولكن یستحب الشھود عند العقد بینما یجب اإلشھاد قبل 
الدخول وال یصح بدونھ، أما إعالن النكاح واشتھاره ھو األكثر اعتبارًا عندھم  مع أنھ 

  .یستمرمن المستحبات أیضًا، ألن الشھود یھلكون بینما اإلشھار واإلعالن یبقى و

  الشھادة على عقد النكاح عند المالكیة :موضوع البحث

حكم شرعي؟ أم ھي اختالف العلماء في الشھادة على عقد النكاح ھل ھي : مشكلة البحث
ھي :  قال-حكم شرعي :  المقصود منھا سد ذریعة االختالف أو اإلنكار؟ فمن قالأنھا

ھل الشھادة في عقد ، والتماممن شروط :  قال-توثق : ومن قال. شرط من شروط الصحة
ھل ما تقع ، والنكاح ھي شرط تمام یؤمر بھ عند الدخول؟ أو شرط صحة یؤمر بھ عند العقد

 ھل ھو -إذا أشھد شاھدین، ووصیا بالكتمان یطلق علیھ اسم السر؟ أم ال؟، وفیھ الشھادة 
  .سر؟ أو لیس بسر

  . ھو إعالن النكاحلنكاحبیان أن األصل عند المالكیة في عقد ا-١: أھمیة الدراسة

أن الشھادة عند المالكیة على عقد النكاح إنما ھو من مستحبات عقد النكاح عند العقد -٢
  .بینما الوجوب عند الدخول

  .أن منطلق المالكیة في ھذه المسالة الحجج القویة-٣

ي ھذه بیان رأي المالكیة في مسألة الشھادة على عقد النكاح وقوة دلیلھم ف :أھداف الدراسة
  .وتحریر محل النزاع عند العلماء في ھذه المسالة ،المسألة

 بحثًا في ھذا الموضوع في حد علمي إال أن خالل البحث لم أجد: الدراسات السابقة
ھناك بعض المواضیع القریبة منھ، فإما أن تكون عامة، أو أنھا تشیر إلیھا إشارة، ومن 

  :ھذه األبحاث

تناول فیھا شروط قبول الشھادة، موانع قبول : دقأحكام الشھادة لصالح نجیب ال -١
الشھادة، أنواع الشھادات وعدد الشھود، الرجوع عن الشھادة، قبول األجرة على 

  ...الشھادة
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صور إعالن النكاح المعاصرة وضوابطھا لرمضان عبد المعطي وصالح  -٢
 .تناولت صور إعالن النكاح قدیمًا وحدیثًا وحكمھا الشرعي: سعداوي

 الشھادة على عقد النكاح لمازن مصباح نشرت بمجلة األزھر في غزة أحكام -٣
تناول فیھا رأي العلماء في اشتراط الشھادة في عقد النكاح، شھادة : م٢٠٠٩

 .ألخ... األصم واألخرس والكافر والفاسق 

  : منھج البحث

 ئي لتحليلي لمنهج  م لعلمية لم جمع في لمنهج ه تبا  :الستق

جعل ض لمتعلقة لفقهية لث م الستفا م  .ستي بم

 ي لمنهج ي لمنهج لى نتقل ث م :الستنبا سة تأصيل في الستنبا  ل

عيا تأصيال ثي ش ل ت  . لمعتب لمصا م ئه لفقها ق

  : تمھید وثالثة مباحث وقد ُقسم البحث إلى :خطة البحث

  تمھید

  شروط عقد الزواج :ث األولالمبح

  الشھادة على عقد النكاح: الثانيالمبحث 

  .مفھوم  الشھادة لغة واصطالحًا: المطلب األول

  .آراء الفقھاء في اعتبار الشھود على عقد النكاح: المطلب الثاني

  .سبب االختالف: الثالثالمطلب 

  .أدلة الفقھاء على أقوالھم :الرابعالمطلب 

  . النكاح عند المالكیةعلىبار الشھادة  اعت :الخامسالمطلب 

  . عقد الزواج عند المالكیةعلىشروط الشھود  :السادسالمطلب 
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  إعالن النكاح :الثالثالمبحث 

  تعریف اإلعالن لغة واصطالحا: المطلب األول

  حكمھ: المطلب الثاني

  كیف یحصل اإلعالن ؟: الثالثالمطلب 

  . الغایة من اإلعالن:الرابعالمطلب 

   نكاح السر:الخامسلب المط

  .اآلثار المترتبة على عدم اإلشھاد والكتمان ونكاح السر: المبحث الرابع

األحوال الـشخصـیة قانون   واألحوال الـشخصـیة األردني قانون :المبحث الخامس
  اإلماراتي المتعلقة بالشھود على عقد النكاح
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  : متهيد

ونھى عن التفكیر بالتبتل، والَتَبتََّل عن الزواج حاجة فطریة دعا الدین اإلسالمي إلیھا 

الزواج ھو تركھ والزھد فیھ، وقد جعل اهللا الزواج من سنن الرسل واألنبیاء، فقد قال اهللا 

، وقولھ ]٣٨الرعد [َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسًال مِّن َقْبِلَك َوَجَعْلَنا َلُھْم َأْزَواجًا َوُذرِّیًَّة :تعالى

ِتِھ َأْن َخَلَق َلُكم مِّْن َأنُفِسُكْم َأْزَواجًا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْیَھا َوَجَعَل َبْیَنُكم مََّودًَّة َوَرْحَمًة َوِمْن آَیا: تعالى

: كما َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم] ٢١الروم[، ِإنَّ ِفي َذِلَك َلآَیاٍت لَِّقْوٍم َیَتَفكَُّروَن

(الَحَیاُء، َوالتََّعطُُّر، َوالسَِّواُك، َوالنَِّكاُح: ِن اْلُمْرَسِلیَنَأْرَبٌع ِمْن ُسَن
١

، وقال النبي َصلَّى اُهللا )

َیا َمْعَشَر الشََّباِب، َمِن اْسَتَطاَع ِمْنُكُم اْلَباَءَة َفْلَیَتَزوَّْج، َفِإنَُّھ َأَغضُّ ِلْلَبَصِر، «: َعَلْیِھ َوَسلََّم

(»ْن َلْم َیْسَتِطْع َفَعَلْیِھ ِبالصَّْوِم، َفِإنَُّھ َلُھ ِوَجاٌءَوَأْحَصُن ِلْلَفْرِج، َوَم
٢

(  

، وذلك من خالل عقٍد لھ  تحل لھ شرعًاوالزواج عالقة شرعیة تربط بین رجٍل وامرأٍة

شروطھ وأركانھ، وفي الزواج تلبیٌة للغریزة الجنسیة عند الطرفین، الرجل والمرأة، 

 شأن -تعالى-ى، وتحفظ المجتمع المسلم، وقد عّظم اهللا بطریقٍة نظیفٍة، ُترضي اهللا تعال

َوَأَخْذَن ِمْنُكْم ِمیَثاًقا : الزواج، فسّمى العقد الذي یقوم علیھ بالمیثاق الغلیظ، قال اهللا تعالى

وذلك لما لھ من أھمیٍة، وما فیھ من حرمٍة ورعایٍة شروط الزواج  ؛]٢١: النساء[َغِلیًظا

شروٌط، ال یصح العقد إّلا بتحققھا وتوافرھا، وتختلف ھذه الشروط إّن لذلك العقد الغلیظ ف

 أم ما ھو ،من مذھب آلخر فھل الشھادة ھي شرط عند المالكیة في صحة عقد النكاح

  . ففي ھذا البحث سُیوضح ھذا األمر بعون اهللا تعالى؟المعتبر عندھم
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  املبحث األول

  شروط عقد الزواج

منھا ما تكون فیھما معًا، وشروط تخص الزوج، : )٣(لعقد الزواج عند المالكیة شروط
خاصة بالزوج، وشروط تخص الزوجة، فجملة الشروط أربعة عشر، ستة عامة، وثالثة 

  .وخمسة خاصة بالزوجة

  : )٤(شرط صحة نكاحھما: أوًال

   . عدم اإلكراه-١

   .عدم المرض-٢ 

  . عدم المحرمیة من نسب أو رضاع أو صھر-٣ 

   .ال یصح نكاح الخنثى المشكل على أنھ زوج أو زوجةف: عدم اإلشكال-٤ 

   . عدم اإلحرام بحج أو عمرة-٥ 

  .أن ال یتفقا على كتمانھ-٦ 

   : )٥(الشروط التي یختص بھ الزوج: ثانیًا

   .اإلسالم-١

   .خلوه من أربع من الزوجات-٢ 

   .أن ال یكون تحتھ ما یحرم جمعھا معھا-٣

   :)٦(وجةالشروط التي تختص بھ الز: ثالثًا

  .خلوھا من زوج -١

  .خلوھا من عدة غیره-٢ 

   .أن تكون غیر مجوسیة-٣ 

   . أن تكون غیر أمة كتابیة-٤ 
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   . أن ال تكون مبتوتة للزوج-٥ 

بوَّب : )٧(والنكاح الجائز عند اإلمام مالك ینحصر في شروط خمسة، قال ابن العربي
أمر ال ینحصر في البیان وال مالك، رضي اهللا عنھ، على ما ال یجوز من النكاح وھو 

یدخل تحت التعدید، إنما المنحصر النكاح الجائز وشروطھ خمسة متعاقد إن حصلت 
فیھما أھلیة العقد وولي استقل بأھلیة الوالیة وصداق یقبل العوضیة وإعالن یفارق بھ 

  .نكاحالسفاح الذي حرم اهللا تعالى، فإذا اختلَّ شرط من ھذه الشروط تطرَّق الفساد إلى ال
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  املبحث الثاني

  الشهادة على عقد النكاح

  اطب اول

ًطوا  دةوم  ا  

  .تأتي الشھادة لغة بمعنى الخبر وبمعنى المعاینة وبمعنى الحضور :لغة

َة، سَألھ الشََّھاَد: واْسَتْشَھَده. َشِھَد َشَھاَدًة، َواْلَجْمُع َأْشھاد وُشھود، وَشھیٌد َواْلَجْمُع ُشَھداء
أي : وشھده ُشھودًا. المعاینة: والمشاھدة. أْحِلُف: وأْشَھُد بكذا، أي.. والشَّھاَدة َخبٌر قاطٌع
  )٨( وقوٌم ُشھوٌد، أي ُحضوٌر . َحَضَره، فھو شاھٌد

 الشھادة قول ھو بحیث یوجب على الحاكم سماعھ الحكم بمقتضاه إن عدل :اصطالحًا
  .)٩(قائلھ مع تعدده أو حلف طالبھ

  ب ااط

  آراء اء  ار اود  د اح

  :)١٠(اختلف العلماء في اعتبار الشھود على عقد النكاح على مذھبین

  ال نكاح إال بشاھدین : المذھب األول

  : ذھب إلى ھذا الرأي

 ١١(اشترطوا العدالة في الشھودو :الشافعي وأحمد بن حنبل في المشھور عنده( 
 یجوز أن :  یشترطوا العدالة في الشھود وقالوا  إال أنھم لم:لرأيأبو حنیفة وأھل ا

 .)١٢(یكونا أعمیین أو محدودین أو فاسقین
 علي وعمر وابن عباس وعطاء والنخعي : ومن الصحابة والتابعین وتابعیھم

وجابر بن زید وقتادة والشعبي وسعید بن المسیب والحسن وسفیان الثوري 
   .)١٣(ط الشھودواألوزاعي وأیضًا قال باشترا
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   )١٤(النكاح جائز بغیر شھود: القول الثاني

  :ذھب إلى ھذا الرأي

 ١٥(المالكیة( 
 ١٦(وروایة عن اإلمام أحمد( 
 عبد اهللا بن عمر وعبد اهللا بن الزبیر والحسن :ومن الصحابة والتابعین وتابعیھم 

 عبد اهللا بن إدریس وعبد الرحمن بن مھديوبن علي وسالم وحمزة ابنا ابن عمر 
د الرحمن بن مھدي ویزید ویزید بن ھارون وأبو ثور وعبید اهللا بن الحسن وعب

  .)١٧(، وابن المنذربن ھارون

  اطب اث

  ب اف

 :ینحصر االختالف بین الفقھاء في ھذه المسألة في أربعة أسباب
 حكم شرعي؟ أم إنما المقصود منھا سد ذریعة االختالف أو النكاحھل الشھادة في  .١
 -توثق : ومن قال. ھي شرط من شروط الصحة:  قال-حكم شرعي : إلنكار؟ فمن قالا

 .من شروط التمام: قال
ھل الشھادة في عقد النكاح ھي شرط تمام یؤمر بھ عند الدخول؟ أو شرط صحة یؤمر  .٢

 بھ عند العقد
 .ھل ما تقع فیھ الشھادة ینطلق علیھ اسم السر؟ أم ال؟  .٣
  .)١٨( ھل ھو سر؟ أو لیس بسر-كتمان إذا أشھد شاھدین، ووصیا بال .٤

 أبو حنیفة، والشافعي، ومالك على أن الشھادة من شرط )٢٠(واتفق: )١٩(قال ابن رشد الحفید
واختلفوا ھل ھي شرط تمام یؤمر بھ عند الدخول؟ أو شرط صحة یؤمر بھ عند . النكاح

 ووصیا بالكتمان واختلفوا إذا أشھد شاھدین،، العقد؟ واتفقوا على أنھ ال یجوز نكاح السر
: وقال أبو حنیفة، والشافعي. ھو سر، ویفسخ:  ھل ھو سر؟ أو لیس بسر؟ فقال مالك-

وسبب اختالفھم ھل الشھادة في ذلك حكم شرعي؟ أم إنما المقصود منھا سد  .لیس بسر
. ھي شرط من شروط الصحة:  قال-حكم شرعي : ذریعة االختالف أو اإلنكار؟ فمن قال

ال «واألصل في ھذا ما روي عن ابن عباس  .من شروط التمام: قال -توثق : ومن قال
 ، وال مخالف لھ من الصحابة، وكثیر من الناس )٢١(»نكاح إال بشاھدي عدل وولي مرشد

رأى ھذا داخال في باب اإلجماع وھو ضعیف، وھذا الحدیث قد روي مرفوعا ذكره 
النكاح عنده بشھادة فاسقین؛ ألن وأبو حنیفة ینعقد  .الدارقطني، وذكر أن في سنده مجاھیل

والشافعي یرى أن الشھادة تتضمن المعنیین، . المقصود عنده بالشھادة ھو اإلعالن فقط
وأما مالك فلیس تتضمن عنده . ولذلك اشترط فیھا العدالة. اإلعالن والقبول: أعني

نطلق علیھ وسبب اختالفھم ھل ما تقع فیھ الشھادة ی .اإلعالن إذا وصي الشاھدان بالكتمان
  .اسم السر؟ أم ال؟ 
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أعلنوا ھذا النكاح، «: - علیھ الصالة والسالم -واألصل في اشتراط اإلعالن قول النبي 
ھذا نكاح السر، ولو تقدمت :  خرجھ أبو داود، وقال عمر فیھ)٢٢(»واضربوا علیھ بالدفوف

 وال لیس الشھود من شرط النكاح، ال شرط صحة: وقال أبو ثور وجماعة. فیھ لرجمت
وفعل ذلك الحسن بن علي، روي عنھ أنھ تزوج بغیر شھادة، ثم أعلن . شرط تمام

  .بالنكاح

ذھب ھؤالء إلى أن اإلعالن المأمور بھ في : قال ابن عبد البر عمن اشترط الشھادة
  .)٢٣(النكاح ھو اإلشھاد في حین العقد ولم یشترطوا في اإلعالن العدالة

 رجالن عدالن خرج عن حد السر وان تراضوا كل نكاح حضره: وقال غیر المالكیة
  .)٢٤(بكتمانھ

راب اطا  

  أد اء  أوام

  استدل الفقھاء القائلین باشتراط الشھود في عقد النكاح بــ: األولأدلة الفریق * 

  :األحادیث النبویة: أوًال

َلا ُبدَّ ِفي : " ُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّمَقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى ا: َقاَلْت، َعْن َعاِئَشَة ما ُروي  .١
َأُبو اْلَخِصیِب :  وقال)٢٥(رواه الدارقطني" اْلَوِليِّ َوالزَّْوِج َوالشَّاِھَدْیِن : النَِّكاِح ِمْن َأْرَبَعٍة

 َناِفُع ْبُن َمْیَسَرَة : َمْجُھوٌل َواْسُمُھ

 ٢٦(وفي إسناده أبو الخصیب وھو مجھول: قال ابن حجر :درجة الحدیث(. 
َلا ِنَكاَح ِإلَّا «: َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْیٍن، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَلما ُروي  .٢

  ،)٢٧(رواه الطبراني»ِبَوِليٍّ َوَشاِھَدْي َعْدٍل

 ٢٨(وفي إسناده عبد اهللا بن محرز وھو متروك: قال ابن حجر :درجة الحدیث( ،
  .)٢٩(ونحوه عند الھیثمي

َقاَل َرُسوُل اِهللا صلَّى اهللا َعَلْیِھ : َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اُهللا َعْنُھَما َقاَلما ُروي  .٣
َلا ِنَكاَح ِإلَّا ِبَوِليٍّ َوَشاِھَدْي َعْدٍل، َفِإْن َأْنَكَحَھا َوِليٌّ َمْسُخوٌط َعَلْیِھ َفِنَكاُحَھا َباِطٌل : " َوَسلََّم

 ) ٣٠(رواه البیھقي"

 َكَذا َرَواُه َعِديُّ ْبُن اْلَفْضِل َوُھَو َضِعیٌف، َوالصَِّحیُح : قال البیھقي :ثدرجة الحدی
  .)٣٢(وعدي ضعیف:  وقال ابن حجر)٣١(َمْوُقوٌف، َواُهللا َأْعَلُم

َلا : " َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َرِضَي اُهللا َعْنُھ، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَلما ُروي  .٤
 ) ٣٣(رواه البیھقي" اَح ِإلَّا ِبَوِليٍّ َوَخاِطٍب َوَشاِھَدْي َعْدٍل ِنَك

 قال .وفي إسناده المغیرة بن موسى البصري: قال ابن حجر :درجة الحدیث
 .)٣٤(البخاري إنھ منكر الحدیث
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 قال - صلى اهللا علیھ وسلم -عن الحسن بن أبي الحسن أن رسول اهللا ما ُروي  .٥
  )٣٥(رواه الشافعي»  عدلال نكاح إال بولي وشاھدي«
  

 صلى اهللا علیھ وسلم فإن -وھذا وإن كان منقطعا دون النبي : قال الشافعي :درجة الحدیث
  .)٣٦(أكثر أھل العلم یقول بھ

 قد بینت األحادیث المذكورة أنھ ال یصح عقد النكاح بال شھود:وجھ الداللة .  

وھذه األحادیث تفید شرطیة ... الن األحادیث التي سقناھا یؤید بعضھا بعضًا: قال النووي
   .)٣٧(اإلشھاد في النكاح

  :عمل الصحابة والتابعین: ثانیًا

َوالَعَمُل َعَلى َھَذا ِعْنَد َأْھِل الِعْلِم ِمْن َأْصَحاِب النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم : قال الترمذي
  )٣٨( ...َلا ِنَكاَح ِإلَّا ِبُشُھوٍد : واَوَمْن َبْعَدُھْم ِمَن التَّاِبِعیَن َوَغْیِرِھْم َقاُل

   :المعقول: ثالثًا

  ال ُیفرق بین النكاح والسفاح إال بشھادة الشھود-١

  .)٣٩(الفرق بین النكاح والسفاح الشھود: قال الشافعي

 یختلف عقد الزواج عن سائر العقود في اشتراط الشھادة ألن فیھ حفظ لنسب األبناء -٢
  .اء فیضیع حقوقھالقادمین من جحود اآلب

وألن عقد النكاح لما خالف سائر العقود في تجاوزه عن المتعاقدین إلى : قال الماوردي
ثالث ھو الولد الذي یلزم حفظ نسبھ خالفھا في وجوب الشھادة علیھ حفظا لنسب الولد 
الغائب لئال یبطل نسبھ فیجاھد الزوجین، وفي ھذا انفصال عما ذكروه من االستدالل في 

  .)٤٠(ھ إما بعقود األعیان، أو بعقود المنافعإلحاق

وألنھ یتعلق بھ حق غیر المتعاقدین، وھو الولد، فاشترطت الشھادة فیھ، : وقال ابن قدامة
 - صلى اهللا علیھ وسلم -لئال یجحده أبوه، فیضیع نسبھ، بخالف البیع، فأما نكاح النبي 
  .)٤١(بھ غیرهبغیر ولي وغیر شھود، فمن خصائصھ في النكاح، فال یلحق 

  :أدلة المالكیة*

استدل المالكیة لمذھبھم وھو أن اإلعالن ھو الشرط في صحة العقد وأن الشھادة لیست 
  : أصًال في صحة العقد بعدة أدلة وھي
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  :القرآن الكریم: أوال

  ]١:المائدة [َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َأْوُفوا ِباْلُعُقوِد : قال تعالى

   :)٤٢(وجھ الداللة

 ألنھ عقد من العقود فلم یكن اإلشھاد شرطًا في انعقاده كسائر العقود.  
 وألنھ معنى یقصد بھ التوثق فلم یكن شرطًا في انعقاد النكاح كالرھن والكفالة. 
  والنكاح الذي لم یذكر اهللا تعالى فیھ األشھاد أحرى بأال یكون اإلشھاد فیھ من

واإلشھاد . ور لحفظ األنسابشروطھ وفرائضھ، وإنما الغرض اإلعالن والظھ
  .یصلح بعد العقد للتداعي واالختالف فیما ینعقد بین المتناكحین

  وألن كل شخص ال یحتاج إلیھ في إیجاب وال قبول، لم یكن حضوره شرطًا في
  .انعقاد النكاح كالزوجة وسائر األجانب

 :األحادیث النبویة: ثانیًا

ضرب بالدف في مبحث اإلعالن  األحادیث التي تدل على اإلعالن بالسُتذكر )١
 .فلُتنظر ھناك

 إن األحادیث قد بینت أن اإلعالن ھو الشرط في صحة العقد وأن :وجھ الداللة 
الضرب بالدفوف ھو نوع من إعالن النكاح وقد أباحھ الرسول صلى اهللا علیھ وسلم، قال 

حرمة الضرب بالدفوف في العرس بحضرة شارع الملة وبین الحال من ال: ابن العربي
حرج بما یذكرون بھ ولو كانوا مسلمین لم ینبغ أن یندبوا بمرح ألن ذلك بما یوجب لھم 

 .)٤٣(عذابا كما قدمناه إنما یندبون بترحم ودعاء
إعالن  أنھ ":َفَجَعَلْت ُجَوْیِرَیاٌت َلَنا، َیْضِرْبَن ِبالدُّفِّ" في ھذا الحدیث وبین ابن حجر 

  .)٤٤(النكاح بالدف وبالغناء المباح
ذكرنا األحادیث التي تدل على اإلعالن بعمل الولیمة في مبحث اإلعالن فلتنظر  )٢

 ھناك
 أن الولیمة ھي التي أظھرت وأشھرت وأعلنت النكاح وقد ُترك :وجھ الداللة 

 .اإلشھاد في عقد النكاح
وھذا نص في ترك األشھاد فأنھ لو شھد لم یشكوا في حالھا ھل ھي : قال ابن العربي

بدل أن الرحیل إذا عرس بأمتھ أنھ یولم علیھا؛ ألن الصحابة رأوا الولیمة، زوجة أم ال و
 .)٤٥(ولم یحكموا بالنكاح الحتمال أن یكون للوجھین

َعْن َعاِمِر ْبِن َعْبِد اِهللا ْبِن الزَُّبْیِر، َعْن َأِبیِھ، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ ما ُروي  )٣
  )٤٦("النَِّكاَح َأْعِلُنوا : "َوَسلََّم َقاَل

 حسن لغیره وھذا إسناده فیھ عبد اهللا بن األسود :  شعیب قال الشیخ:درجة الحدیث
شیخ، : ، انفرد بالروایة عنھ عبد اهللا بن وھب، قال أبو حاتم"التعجیل"القرشي، من رجال 

، وبقیة رجالھ ثقات رجال الشیخین غیر عبد اهللا بن أحمد، "الثقات"وذكره ابن حبان في 
  . )٤٧( رجال النسائي، وھو ثقةفمن
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 أن األحادیث المذكورة أعاله لم تشترط الشھادة وقد مضت العقود :وجھ الداللة 
  بال إشھاد

  : عمل الصحابة

اْبِن و) ٤٩(، وُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب )٤٨(َعْن أبي بكر الصدیق في أباحة ذلك ما ُروي  .١
وحمزة بن عبد اهللا وسالم بن عبد اهللا ) ٥٢(ن علي والحسن ب)٥١(ُعْرَوَة ْبِن الزَُّبْیِرو) ٥٠(َعبَّاٍس

 ) ٥٣(بن عمر بن الخطاب
: )٥٤(أن جمیع أنكحة الصحابة كانوا یعلنون النكاح وال یشھدون، قال ابن العربي .٢

وعلى ھذا جرت أنكحة الصحابة ما كانت قط بشھادة وإنما كانوا یعلنون ألمنھم التداور 
  .بینھم

حفظ للنسب وبیان للحقوق وعدم تضییعھا وإنكارھا، في إعالن النكاح ) ١ :)٥٥(المعقول
ألن الزوج قد ینكر النكاح وتكون المرأة حامًلا، فال یكون لھا سبیل إلى إثباتھ فیؤدي إلى 

  إضاعة النسب

  .وألن التواصي بالكتمان من صفة الزنا، وذریعة إلى إضاعة األنساب) ٢

 یقع النكاح على خالفھ وإال كان وألن الزنا لما كان یقع مستسًرا مكتتًما وجب أن) ٣
ذریعة إلى إباحتھ، ألن كل من وجد مع امرأة اّدعى أنھا زوجتھ وأن شھوده غیب، فوجب 

  .حسم الباب فیھ

  :األولالرد على أدلة الفریق 

   ال یصح بكل طرقھ)٥٦("ال نكاح إال بولي وصداق وشاھدي عدل"الحدیث الذي استدل بھ 

  .)٥٧(حدیث یعول علیھ بحالولیس في ذلك : قال ابن العربي

ولیس یثبت عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم في إثبات الشاھدین في النكاح : قال ابن المنذر
  . )٥٨(خبر إال حدیث مرسل عن الحسن عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم في إثبات الشاھدین

  :)٥٩(رد المالكیة على ھذا الحدیث بما یلي

هللا علیھ وسلم، ومع عدم ثبوتھ فقد أخذ ھذا الحدیث ال یثبت عن النبي صلى ا .١
  .المالكیة فیھ بدرجة أقل نقلھ من درجة الوجوب إلى درجة الندب واالستحباب

  .وإذا ثبت أنھ لیس بشرط في الصحة، فإنھ شرط في الكمال والفضیلة .٢
 .أي ال یكون وطء النكاح إال باجتماع ھذه األشیاءمعنى الحدیث  .٣
توى ولم ینص على أحدھما فھو مطلق فیھما ونحن أن النفي دائر بین القضاء والف .٤

  .نحملھ على القضاء فال یحكم حاكم بصحة نكاح إال ببینة أما الحل فثابت بدون البینة
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أنھ دائر بین العقد والدخول ونحن نحملھ على الدخول ألن اللفظ فیھ حقیقة وفیما  .٥
  ذكروه مجاز والحقیقة مقدمة على المجاز 

م شرطیتھ في العقد بدلیل التفویض فكذلك الشھادة أن الصداق مذكور مع عد .٦
قیاسا علیھ بطریق األولى ألن الصداق ركن داخل في الحقیقة والبینة خارجة عن حقیقة 

  العقد 
یحمل النفي على الكمال وھو متفق علیھ ویؤیده ذكر الصداق وھو معتبر في  .٧

  .الكمال

  اطب اس

د ا حا   دةر اا)٦٠(  

 : تنحصر عبارات المالكیة في اعتبار الشھادة على عقد النكاح فیما یلي
 من فرائض عقد النكاح، ویجوز عقده بغیر المالكیةلیس الشھود في النكاح عند  -١

 . )٦١(شھود
 اإلشھاد :قال أبو الطاھر. )٦٢(اإلشھاد شرط صحة في الدخول ال في صحة العقد -٢

 .)٦٣( من األصحاب خالف في ھذاد ولم أجد أحدًاعندنا شرط في صحة الدخول دون العق
  .)٦٤(یندب إشھاد عدلین -٣
 . )٦٥(نقل األكثر عن المذھب أنھا مستحبة -٤
 .)٦٦(الندب منصب على مصاحبة اإلشھاد للعقد -٥
وندب اإلشھاد عند العقد للخروج من الخالف؛ إذ كثیر من األئمة ال یرى صحتھ  -٦

 )٦٧( .إال بالشھادة حال العقد
 . )٦٨(البناء فواجب شرط في دوامھ، شرط في الكمال والفضیلةوأما كونھ قبل  -٧
وھو واجب مستقل مخافة أن كل اثنین اجتمعا في خلوة على فساد یدعیان سبق  -٨

 .)٦٩(عقد بال إشھاد فیؤدي لرفع حد الزنا
إن حصل اإلشھاد عند العقد فقد حصل الواجب والمندوب، وإن فقد وقت العقد  -٩

اجب وفات االستحباب وإن لم یوجد إشھاد عند العقد ووجد عند الدخول فقد حصل الو
والدخول ولكن وجدت الشھود عند واحد منھما فالصحة قطعا، وإن لم یحصل الوجوب 

 . )٧٠(واالستحباب، وإن لم توجد شھود عند واحد منھما فالفساد قطعا
یصح النكاح دون إشھاد ومعنى ال یتم إال باإلشھاد إنما ذلك عند : وقال المتیطي -١٠

 .)٧١(لمناكرةا
  .)٧٢(واإلشھاد یصلح بعد العقد للتداعي واالختالف فیما ینعقد بین المتناكحین -١١

  .)٧٣(فإن وقع اإلعالن جاز، ویتنزل منزلة الشھادة: قال ابن بزیزة
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  اطب ادس

د ا زواجد ا  ودروط ا  

أھل الذمة فإن لم یدخل أشھد ال یجوز النكاح عند المالكیة بشھادة :  شھادة أھل الذمة-١
  .)٧٤(مسلمین ولزمھ النكاح

ال یجوز شھادتھ ألنھ إنما شھد على فعل نفسھ والتھامھ بالستر علیھا : شھادة الولي-٢
  .)٧٥(ھ ال تدرأ الحد ولو كان غیر عاقدودفع المعرة عن نفسھ وشھادت

 بل من لھ  ،مطلق الولي ولیس المراد بالولي من یباشر العقدبھ المراد : الوليو
  .)٧٦(والیة النكاح، ولو تولى العقد غیره بإذنھ

 جرت الفتیا عند المالكیة جواز شھادتھما إال إذا أخذا على ذلك :شھادة الخاطبین -٣
أجرًا؛ ألنھما ال یجران ألنفسھما شیئا ولیس فیھ وجھ من أوجھ التھمة القادحة في 

  .)٧٧(الشھادات

وأما النكاح وما : قال اللخمي .ة المرأة في النكاح ال تجوز شھاد:)٧٨(َشَھاَدُة المرأة -٤
  .)٧٩(ذكر معھ فیستحق بوجھ واحد، بشھادة رجلین وال مدخل فیھ  للنساء

  : َشَھاَدُة اَألْبَداِد -٥

 األبداد بفتح الھمز وسكون الموحدة وبدالین مھملتین: لغة:تعریفھ .  

وجاَءِت الخیل .  في األمر َبداِد َبداِد أي َتَفرَّقواالَتَفرُّق، وَذَھَب الَقوُم: الَتَبدُّد: قال الفراھیدي
  .)٨٠(َبداِد َبداِد أي واحدًا واحدا

. َفرََّقُھ َفَتَفرََّق: وَبدَّد الشيَء فَتَبدََّد. َشمٌل ُمَبدَّد: التَّْفِریُق؛ ُیَقاُل: التَّْبِدیُد: بدد: وقال ابن منظور
وجاَءت اْلَخْیُل َبداِد َأي . َفرََّقُھ: وَبدَّه َیُبدُّه َبدا. َتَفرََّق: دََّد الشيُءَوَتَب. َوَتَبدََّد اْلَقْوُم ِإذا َتَفرَُّقوا

  .)٨١(ُمَتَفرَِّقًة ُمَتَبدَِّدًة

وال یخرج المعنى االصطالحي عن المعنى اللغوي، وھم الذین یشھدون : اصطالحًا
  . )٨٢(متفرقین

 ٨٣(كیفیة الشھادة(:   
 شاھدین بعدهیشھد الشاھدان في العقد كل منھما . 
  وال یجتمع الشھود على إشھاد الولي والمتناكحین، بل إذا عقدوا النكاح وتفرقوا

 . أشھد من لقیت: قال كل واحد لصاحبھ
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  فإذا لقي كل واحد بانفراده شاھدین وأشھدھما، بخالف لو أشھد أحدھما شاھدین
 .ثم لقیھما اآلخر وحده وأشھدھما فإنھ ال یكفي

  أشھد كل واحد منھم بغیر نص ما شھد بھ صاحبھ وإن كان وال تعمل شیئا إذا
 .معنى شھادتھم واحدا حتى یتفق شاھدان على نص واحد

  فإذا عقد على بكر ال بد من أربعة عند التفرق. 
 شاھدین :وأما لو عقد على ثیب من غیر شھود وأشھدا متفرقین فال بد من ستة 

  .زوجة وشاھدین على ال، وشاھدین على الولي،على الزوج
 ٨٤( ھذه الشھادة جائزة عند المالكیة في النكاح والعتاق:حكم شھادة األبداد(.  

ذھب المالكیة إلى اشتراط العدالة عند تحمل الشھادة في النكاح، : العدالة في الشھود-٦
وأن شھادة غیر العدل على النكاح من مستور وفاسق ال ُتقبل، ولو كانت الزوجة 

  .)٨٥(ذمیة

  .)٨٦(وال مخالف لھ من الصحابة فیما علمتھ: قال ابن عبد البر

وجد العدول كفى من لم یعرف بالكذب واستحسن اإلكثار من الشھود حینئذ یفإن لم 
  .)٨٧(كالثالثین واألربعین
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  املبحث الثالث

  إعالن النكاح

  اطب اول

طوا  نف ار  

َعَلن اَألْمُر َیْعُلُن . الُمجاھرة: اِإلْعالُنالِعالُن والُمعاَلنة و: علن: )٨٨(قال ابن منظور: لغة
: اِإلْعالُن ِفي اَألصل... ُعُلونًا وَیْعِلُن وَعِلَن َیْعَلُن َعَلنًا وَعالنیة ِفیِھَما ِإذا َشاَع َوَظَھَر، 

  .ِإظھار الشَّْيِء

 َعَلى ِإْظَھاِر الشَّْيِء اْلَعْیُن َواللَّاُم َوالنُّوُن َأْصٌل َصِحیٌح َیُدلُّ) َعَلَن: ()٨٩(وقال ابن فارس
  .اْلُمَعاَلَنُة: َواْلِعَلاُن. َوَأْعَلْنُتُھ َأَنا. ُیَقاُل َعَلَن اْلَأْمُر َیْعُلُن. َواْلِإَشاَرِة ِإَلْیِھ َوُظُھوِرِه

فیما استعملھا فیھ أھل اللغة بمعنى المبالغة " إعالن " الفقھاء یستعملون كلمة : اصطالحًا
  .)٩٠(في اإلظھار

ُیْسَتَحبُّ ِإْعَالُن النَِّكاِح، َوَلْم َیُقوُلوا ِإْظَھاُرُه، ِألنَّ :  اْلُمَباَلَغُة ِفي اْإلْظَھاِر، َوِمْن ُھَنا َقاُلواَوُھَو
  .)٩١(ِإْظَھاَرُه َیُكوُن ِباْإلْشَھاِد َعَلْیِھ، َأمَّا ِإْعَالُنُھ َفِإْعَالُم اْلَمَأل ِبِھ

ب اطا  

  

 :قال أبو عبد اهللا محمد القرطبينكاح، وفیھ الكفایة في عقد النكاح ال بد من إعالن لل
الشھادة على النكاح فلیست بركن عند مالك وأصحابھ، ویكفي من ذلك شھرتھ واإلعالن 

النكاح عقد یفتقر إلى إعالن ال : وقال ابن العربي. )٩٢(بھ، وخرج عن أن یكون نكاح سر
أما أھل النكاح الذین ال یكونوا إال بخطبة وولي ف: وقال ابن العربي أیضًا. )٩٣(خالف فیھ

ودینار حالل واجتماع من األھل والجیران فھذا ھو الشرط فیھ ال غیر واهللا أعلم وإذا كان 
على عند المالكیة ھـ، فیتوقف جواز النكاح .أ. )٩٤(اإلعالن في النكاح استغني عن الشھادة

ولم یشھد، فإن وقعت اإلشادة بذلك ومن زوج عبده أمتھ : اإلعالن، قال ابن الماجشون
   .)٩٥(ھـ.أ. والتھنئة وشبھھ بالنكاح فذلك جائز، والحر والعبد في ذلك سواء
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 عقد النكاح بغیر بینة إذا أعلنوه ویشھدون -أي مالك-أنھ جائز عنده: وقال ابن عبد البر
  .)٩٦( متى شاؤوا،بعُد

؛ ألن المقصود )٩٨( بشھادة فاسقینوأبو حنیفة ینعقد النكاح عنده: )٩٧(قال ابن رشد الحفید
:  یرى أن الشھادة تتضمن المعنیین، أعني)٩٩(عنده بالشھادة ھو اإلعالن فقط، والشافعي

 وأما مالك فلیس تتضمن عنده اإلعالن إذا ، ولذلك اشترط فیھا العدالة؛اإلعالن والقبول
  .وصي الشاھدان بالكتمان

  .)١٠٠( منزلة الشھادةفإن وقع اإلعالن جاز، ویتنزل: قال ابن بزیزة

  أ  

 :فقد اختلف فقھاء المالكیة في حكم إعالن النكاح
 ومن : اعتبره ابن عبد البر من فروض النكاح عند اإلمام مالك، قال ابن عبد البر

  .)١٠١(فرض النكاح عند مالك إعالنھ
  واعتبره القاضي أبو محمد عبد الوھاب اإلعالن من شروط كمال النكاح

 واإلشھاد من شروط كمال النكاح وفضیلتھ دون نفوذه وصحتھ وكذلك :وفضیلتھ، قال
  .)١٠٢(اإلعالن

 بوَّب مالك، رضي : واعتبره ابن العربي من شروط عقد النكاح  قال ابن العربي
اهللا عنھ، على ما ال یجوز من النكاح وھو أمر ال ینحصر في البیان وال یدخل تحت 

روطھ خمسة متعاقد إن حصلت فیھما أھلیة العقد التعدید، إنما المنحصر النكاح الجائز وش
وولي استقل بأھلیة الوالیة وصداق یقبل العوضیة وإعالن یفارق بھ السفاح الذي حرم اهللا 

فأما أھل : وقال. )١٠٣(تعالى، فإذا اختلَّ شرط من ھذه الشروط تطرَّق الفساد إلى النكاح
واجتماع من األھل والجیران فھذا النكاح الذین ال یكونوا إال بخطبة وولي ودینار حالل 

 . )١٠٤(ھو الشرط فیھ ال غیر واهللا أعلم وإذا كان اإلعالن في النكاح استغني عن الشھادة
 في أحكام ابن سھل عن بعض المتأخرینوعن بعض المتأخرین أنھ سنة ف :

 .)١٠٥(الولي، والصداق وشاھدان، وسننھ إظھار الولیمة والدخان: فرائض النكاح ثالثة
 .)١٠٦(من سنة النكاح اإلظھار واإلعالن: ن یونسقال اب

 وھو ما استقرت علیھ الفتوى عند  ،وأكثر المالكیة على أنھ مندوب إلیھ
  .)١٠٧(المتأخرین

   .)١٠٨(ونص على استحبابھ غیر واحد من أھل المذھب: قال الحطاب
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  اطب اث

  ف ل ان ؟

 :ائل منھایحصل اإلعالن في النكاح عند المالكیة بعدة وس

 إن الولیمة عند المالكیة مستحبة ألن فیھا إظھار للنكاح ویشھده :الولیمة: الوسیلة األولى 
  .أناس كثیرون فیكون بینھم ذكرى بینما الشھود یموتون وتنقطع شھادتھم على الزواج

واستحب الطعام في الولیمة إلثبات النكاح وإظھاره ومعرفتھ ألن : "قال ابن رشد الجد
 - َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم -یھلكون، وھذا ھو المعنى الذي من أجلھ أمر رسول اهللا الشھود 

إنما یستحب : كان ربیعة بن أبي عبد الرحمن یقول: قال مالك. بالولیمة وحض علیھا
  .)١٠٩("الطعام في الولیمة إلثبات النكاح وإظھاره ومعرفتھ ألن الشھود یھلكون

  :األدلة

َأَقاَم النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َبْیَن «: )١١٠(َأَنس َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ، قال عن  ما ُروي-١ 
، َفَدَعْوُت الُمْسِلِمیَن ِإَلى َوِلیَمِتِھ، َوَما َكاَن »َخْیَبَر، َوالَمِدیَنِة َثَالَث َلَیاٍل ُیْبَنى َعَلْیِھ ِبَصِفیََّة

 َوَما َكاَن ِفیَھا ِإلَّا َأْن َأَمَر ِبَالًلا ِباَألْنَطاِع َفُبِسَطْت، َفَأْلَقى َعَلْیَھا التَّْمَر ِفیَھا ِمْن ُخْبٍز َوَال َلْحٍم،
ِإْن : ِإْحَدى ُأمََّھاِت الُمْؤِمِنیَن، َأْو َما َمَلَكْت َیِمیُنُھ؟ َقاُلوا: َواَألِقَط َوالسَّْمَن، َفَقاَل الُمْسِلُموَن

َھاِت الُمْؤِمِنیَن، َوِإْن َلْم َیْحُجْبَھا َفِھَي ِممَّا َمَلَكْت َیِمیُنُھ، َفَلمَّا اْرَتَحَل َحَجَبَھا َفِھَي ِإْحَدى ُأمَّ
  . رواه البخاري. َوطََّأ َلَھا َخْلَفُھ، َوَمدَّ الِحَجاَب

 أظھرت وأشھرت وأعلنت النكاح وقد ُترك اإلشھاد في التي  أن الولیمة ھي :وجھ الداللة
 .عقد النكاح

وھذا نص في ترك األشھاد فأنھ لو شھد لم یشكوا في حالھا ھل ھي : )١١١( العربيقال ابن
زوجة أم ال وبدل أن الرحیل إذا عرس بأمتھ أنھ یولم علیھا؛ ألن الصحابة رأوا الولیمة، 

 .ولم یحكموا بالنكاح الحتمال أن یكون للوجھین

َسَأَل النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم : َقاَل:  )١١٢( عن َأَنس ْبن َماِلٍك َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ ما ُروي-٢
: َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم...َعْبَد الرَّْحَمِن ْبَن َعْوٍف، َوَتَزوََّج اْمَرَأًة ِمَن اَألْنَصاِر

  .»َأْوِلْم َوَلْو ِبَشاٍة«

  ا إظھار النكاح وإعالنھ وشھرتھوھناك أحادیث كثیرة تدل على الولیمة التي من شأنھ

 وأیضًا من وسائل اإلعالن الدف ویطلق علیھ :ضرب الدف: الوسیلة الثانیة 
. الطَّْبل ُذو الرَّأَسین:  ِبَفْتَحتین)١١٣(الغربال وھو الدف المدور، ویطلق علیھ الكبر والَكَبر

  .الطَّْبل الَِّذي َلُھ َوْجٌھ واِحد: َوِقیَل
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  .)١١٤(فشو بالولیمة وضرب الدف والدخانویحصل ال :قال النفراوي

فاإلعالن بھ عندي المالك والعرس جمیعا أن یعلن بھما، وال یستخفى بھما :  وقال أصبغ
والغربال ھو الدف . سرا في التفسیر ویظھر بھما ببعض اللھو، مثل الدف والكبر للنساء

ن المزھر ، والمزھر مكروه وھو محدث، والفرق بینھما أ)١١٥(المدور، ولیس المزھر
ألھى، وكل ما كان ألھى فھو أغفل عن ذكر اهللا وكان من الباطل، وما كان من الباطل 

كل لھو یلھو بھ المؤمن حرام «: - َعَلْیِھ السََّلاُم -فمحرم على المؤمنین اللھو والباطل قال 
  . )١١٦(»إال ثالث

دا  

َرُجٍل ِمَن اَألْنَصاِر، َفَقاَل َنِبيُّ اللَِّھ َصلَّى  َعْن َعاِئَشَة، َأنََّھا َزفَِّت اْمَرَأًة ِإَلى ما ُروي -١
رواه » َیا َعاِئَشُة، َما َكاَن َمَعُكْم َلْھٌو؟ َفِإنَّ اَألْنَصاَر ُیْعِجُبُھُم اللَّْھُو«: اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم

 )١١٧(البخاري
يُّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَدَخَل  عن الرَُّبیُِّع ِبْنُت ُمَعوِِّذ اْبِن َعْفَراَء، َجاَء النَِّبما ُروي -٢

ِحیَن ُبِنَي َعَليَّ، َفَجَلَس َعَلى ِفَراِشي َكَمْجِلِسَك ِمنِّي، َفَجَعَلْت ُجَوْیِرَیاٌت َلَنا، َیْضِرْبَن ِبالدُّفِّ 
: ِبيٌّ َیْعَلُم َما ِفي َغٍد، َفَقاَلَوِفیَنا َن: َوَیْنُدْبَن َمْن ُقِتَل ِمْن آَباِئي َیْوَم َبْدٍر، ِإْذ َقاَلْت ِإْحَداُھنَّ

 رواه البخاري» َدِعي َھِذِه، َوُقوِلي ِبالَِّذي ُكْنِت َتُقوِلیَن«
َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ :  َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َحاِطٍب الُجَمِحيِّ َقاَلما ُروي -٣

: قال الترمذيو) ١١٨(رواه الترمذي» ، الدُّفُّ َوالصَّْوُتَفْصُل َما َبْیَن الَحَراِم َوالَحَلاِل«: َوَسلََّم
 .َحِدیُث ُمَحمَِّد ْبِن َحاِطٍب َحِدیٌث َحَسٌن

َأْعِلُنوا َھَذا «: َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم:  َعْن َعاِئَشَة َقاَلْتما ُروي -٤
َھَذا «:  وقال)١١٩(رواه الترمذي»ِرُبوا َعَلْیِھ ِبالدُُّفوِفالنَِّكاَح، َواْجَعُلوُه ِفي الَمَساِجِد، َواْض

 . َحِدیٌث َغِریٌب َحَسٌن ِفي َھَذا الَباِب
 إن األحادیث السابقة قد بینت أن اإلعالن ھو الشرط في صحة العقد وأن :وجھ الداللة 

 وقد أباحھ الرسول صلى اهللا علیھ وسلم، )١٢٠(الضرب بالدفوف ھو نوع من إعالن النكاح
الضرب بالدفوف في العرس بحضرة شارع الملة وبین الحال من : قال ابن العربي

الحرمة حرج بما یذكرون بھ ولو كانوا مسلمین لم ینبغ أن یندبوا بمرح ألن ذلك بما 
 .)١٢١(یوجب لھم عذابا كما قدمناه إنما یندبون بترحم ودعاء

في ھذا ": اٌت َلَنا، َیْضِرْبَن ِبالدُّفَِّفَجَعَلْت ُجَوْیِرَی"وقال المھلب عن الحدیث السابق ذكره 
  .)١٢٢(الحدیث إعالن النكاح بالدف وبالغناء المباح

یعنى : )١٢٣(والجائز من الدفوف عند المالكیة ھو الدف المدور قال ابن المواز وابن حبیب
ال بأس بالكبر : )١٢٤(وھو مفشى من جھة واحدة، وقال مالك: وقال غیره. بالدف المدور

یعنى في العرس خاصًة، إلظھار النكاح، وال یعجبني المزھر، : )١٢٥( أصبغوقال. والدف
وھو المربع، فإن لم یكن معھ غیره فھو أحب إلى، فإن كان معھ الكبر فال یكن معھما 

  .غیرھما، وال ینبغي ذلك
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وفیھ جواز اللعب بالدفِّ : قال القاضي عیاض في شرح حدیث لعب األحباش في المسجد
اد وأفراح المسلمین ما لم یكثر ذلك، وھو الدف العربي المدور بوجھ في النكاح واألعی

  .)١٢٦(واحد، المسمى بالغربال

واألصل في جواز الغناء في األفراح الشرعیة القلوب تضجر من : وقال ابن العربي أیضًا
  .)١٢٧(الجد فأذن لھا في شيء من اللعب تركھا من ذاتھ

راب اطا  

  ا ن ان

حفظ النسب وعدم ضیاع الحقوق فاألزواج قد لتشھیره بین الناس لن اإلعالن الغایة م
  .، فعند إشھاره باإلعالن ال یستطیع الزوج نكارهنكرون فیضیع حق األبناءُی

وألن في إظھاره حفًظا لألنساب واحتیاًطا من جحدھا ألن : قال القاضي عبد الوھاب
ال یكون لھا سبیل إلى إثباتھ فیؤدي إلى الزوج قد ینكر النكاح وتكون المرأة حامًلا، ف

  . )١٢٨(إضاعة النسب، فإذا كان ھناك إشھاد وإعالن لم یمكنھ ذلك

  .)١٢٩(نكاح عند مالك إعالنھ لحفظ النسبومن فرض ال: وقال ابن عبد البر

  اطب اس

  )١٣٠(ح ار

 تعریفھ : 
 .كل نكاح ما أمر الشھود بكتمانھ وإن كثروا  -
ھادة ولو بامرأة، فیكون علیھ من الشھود رجل وامرأتان، وإذا لم أو ما عقد بغیر ش -

 . یكن فیھ شاھد صور نكاح السر
أو إذا قال لھم اكتموه عن امرأتي األخرى أو في منزل العقد فقط أو ثالثة أیام ثم  -

 .أظھروه فھو نكاح السر

  .أو أي عمل مما یقصد بھ إلى التستر وترك اإلعالن -

 م نكاح السر حرا:حكمھ.  
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  املبحث الرابع

  اآلثار املرتتبة على عدم اإلشهاد والكتمان ونكاح السر

 :)١٣١(یترتب عند المالكیة على عدم اإلشھاد والكتمان ونكاح السر ما یلي

فساد النكاح وھو مفسوخ وُفسخ ھذا النكاح سدًا للذریعة إذ ال یشاء اثنان أن  -١
 .بغیر إشھادیجتمعا على فساد في خلوة إال فعال وادعیا سبق عقد 

یفسخ بعد البناء إال أن یتطاول بعد الدخول فال یفسخ أو أن یعلن قبل أن یعثر  -٢
 .علیھ

فإن وقع الدخول ولم یقع اإلشھاد فإنھ یفسخ بطلقة ألن العقد وقع صحیحا باعتبار  -٣
إقرارھما على أنفسھما بالنكاح بدلیل لو وقع اإلشھاد قبل الدخول لصح النكاح وتكون ھذه 

 .ائنة؛ ألنھا من طالق القاضيالطلقة ب
 .ویفرق بینھما -٤
 بینھما قبل البناء فال صداق  بالمسیس، وإن فرق-صداق المسمى-ولھا مھرھا  -٥

 .لھا
 .ویعاقب الزوجان، والولي والشاھدان بما كتما من ذلك إن لم یعذروا بجھل -٦
ویخطبھا إن شاء بعد  ،وتقعد حتى تنقضي عدتھا ثم إن شاءت نكحتھ بعد العدة -٧
 وتبقى لھ طلقتان عقد جدید شرعي بثالث حیضبستبراء اال
إذا كان النكاح فاشًیا وكانا جاھلین فال حد اتفاقا، ألن الحد ساقط مع انتفاء الفشو  -٨

 .والجھالة، وإن لم یفش ُحدَّا ولو َجِھال
ویحدان إن أقرا بالوطء إال أن یكون الدخول فاشیا أو یكون على العقد شاھد  -٩

 .بالشبھةواحد فیدرأوا الحد 
 ما لم یكن فیھ شاھد، وھو الذي یرجم فاعلھ إذا عثر علیھ فادعاه ولم وأشد النكاح -١٠

 یثبتھ
 .ویلحق بھ الولد -١١
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  املبحث اخلامس

قانون األحوال الـشخصـية األردني وقانون األحوال الـشخصـية اإلماراتي 

  املتعلقة بالشهود على عقد النكاح

  قانون األحوال الـشخصـیة األردني : أوًال

، صحة عقد الزواج حضور شاھدینلشترط قانون األحوال الـشخصـیة األردني فقد ا
وشرط الشاھدین أن یكونا رجلین أو رجل وامرأتین، وھذا موافق لرأي الشافعیة ومخالفًا 

  لرأي المالكیة في عدم قبول شھادة المرأة على عقد النكاح

 ):٨( المادة ٢٠١٠لعام ) ٣٦(ألحوال الـشخصـیة األردني رقم قانون افنص 

یشترط في صحة عقد الزواج حضور شاھدین رجلین أو رجل وامرأتین من المسلمین . أ
عاقلین بالغین سامعین اإلیجاب والقبول فاھمین المقصود ) إذا كان الزوجان مسلمین(

  .بھما

  قانون األحوال الـشخصـیة اإلمارتي: ثانیًا

 صحة عقد الزواج حضور شاھدینل اإلماراتيقانون األحوال الـشخصـیة لك اشترط وكذ
  .واشترط أن یكونا رجلین وھذا موافق لرأي المالكیة

م في شأن األحوال الشخصیة الفصل ٢٠٠٥لسنة ) ٢٨(القانون اإلتحادي رقم فقد نص 
   شروط العقــد :الرابع

ین رجلین بالغین عاقلین سامعین  یشترط لصحة الزواج حضور شاھد-١ )٤٨(المادة 
  .كالم المتعاقدین، فاھمین إن المقصود بھ الزواج

لسنة ) ٢٨(المذكرة اإلیضاحیة للقانون اإلتحادي رقم وجاء في إیضاح ھذا القانون في 
تضمنت ھذه المادة أھم شرائط الصحة لعقد : "م في شأن األحوال الشخصیة٢٠٠٥

ھ ، بل الُبد من إخراج النكاح عن حدود السریة ، الزواج ، فال یكفي الرضا وحده لصحت
 .، أو سوء ظنل شبھةحتى ال یلتبس بالزنا وحتى ال تكون عالقة الرجل مع امرأتھ مح

 حین -وأیضا ، فإن الزواج تنشا عنھ حقوق وواجبات ، وال یمكن أن تثبت ھذه الحقوق 
  . إذا لم یكن العقد معلنا معروفا-الجحود 
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اختلفت طرق ھذا اإلعالن جوب إعالن النكاح وإشھاره ، وإن ولذلك اتفق على و
  .، تعارفوا على إشھاره وإعالنھ ومنذ أن عرف الناس شریعة الزواج ،واإلشھار

أبو حنیفة و الشافعي و أحمد إلى اشتراط الشھادة لصحة العقد : ولقد ذھب األئمة الثالثة 
  .، وإن اختلفوا في أوصاف الشھود

 ." القانون في ھذه المادة اشتراط الشھادة لصحة العقدوبرأي الجمھور أخذ
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 الھوامش

                                                           

 .٣/٣٨٣الترمذي، سنن الترمذي، ) ١(
 .٢/١٠١٨مسلم، صحیح مسلم، ) ٢(
الصاوي، بلغة السالك ألقرب المسالك إلى مذھب اإلمام مالك، المعروف بحاشیة الصاوي على ) ٣(

 .٣٨٨/ ١رح الصغیرالش
 .٢/٣٣٩الدردیر، الشرح الصغیر: انظر) ٤(
 .١٧٧٩/ ٤اللخمي، التبصرة:  انظر)٥(
 .٣٨٨/ ١الصاوي، بلغة السالك ألقرب المسالك، ) ٦(
 ٧٠٤ابن العربي، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص ) ٧(
ادي، القاموس المحیط، ، الفیروزآب٣/٢٣٩  ابن منظور، لسان العرب ٢/٤٩٤الفارابي، الصحاح،  )٨(

 ٢/٥١٣ ، ابن اآلثیر، النھایة في غریب الحدیث، ٢٩٢ص 
، الحطاب، مواھب ٤٤٥، شرح حدود ابن عرفة، الرصاع، ص٩/٢٢٥ابن عرفة، المختصر الفقھي)٩(

  ٧/١٧٥، الخرشي، شرح مختصر خلیل، ٦/١٥١الجلیل، 
، ابن ١٠٥١، عیون المجالس، ص، القاضي عبد الوھاب٣١٧-٨/٣١٣األوسط (ابن المنذر،  :انظر) ١٠(

، ابن قدامة، ٦/١٧٥، النووي، المجموع٥/٣١، السرخسي،المبسوط٤٧٢- ٥/٤٧١عبد البر، االستذكار
 ٧/٨المغني، 

 ٧/٨، ابن قدامة، المغني، ٦/١٧٥النووي، المجموع) ١١(
 ٥/٣١، السرخسي،المبسوط٣١٧- ٨/٣١٣ابن المنذر، األوسط ) ١٢(
، ابن عبد ١٠٥١، القاضي عبد الوھاب، عیون المجالس، ص٣١٧-٨/٣١٣ابن المنذر، األوسط ) ١٣(

، ابن قدامة، ٦/١٧٥، النووي، المجموع٥/٣١، السرخسي،المبسوط٤٧٢-٥/٤٧١البر، االستذكار
 ٧/٨المغني، 

، ابن عبد ١٠٥١، القاضي عبد الوھاب، عیون المجالس، ص٣١٧-٨/٣١٣ابن المنذر، األوسط ) ١٤(
 ٧/٨قدامة، المغني، ، ابن ٤٧٢-٥/٤٧١البر، االستذكار

، ابن ٤٧٢-٥/٤٧١، ابن عبد البر، االستذكار١٠٥١ القاضي عبد الوھاب، عیون المجالس، ص)١٥(
، خلیل، التوضیح البن ٥/٢٨، المواق، التاج واإلكلیل لمختصر خلیل٣١٧- ٨/٣١٣المنذر، األوسط 

 ٢٣٠، الجیاني، دیوان األحكام الكبرى، ص٨/٢٤٠الحاجب، 
 ٣١٧-٨/٣١٣،  ابن المنذر، األوسط ٧/٨، المغني، ابن قدامة:  انظر)١٦(
، ابن عبد ١٠٥١، القاضي عبد الوھاب، عیون المجالس، ص٣١٧-٨/٣١٣ابن المنذر، األوسط ) ١٧(

 ٧/٨، ابن قدامة، المغني، ٤٧٢-٥/٤٧١البر، االستذكار
 ابن عرفة،  ،٥/٢٨المواق، التاج واإلكلیل لمختصر خلیل، ٤٤ /٣ابن رشد، بدایة المجتھد، : نظرا) ١٨(

 ٢٣٣/ ٣المختصر الفقھي 
 ٤٤ /٣ابن رشد، بدایة المجتھد، ) ١٩(
، ٤٧٢-٥/٤٧١، ابن عبد البر، االستذكار١٠٥١القاضي عبد الوھاب، عیون المجالس، ص انظر) ٢٠(

 ٧/٨، ابن قدامة، المغني، ٦/١٧٥، النووي، المجموع٥/٣١السرخسي،المبسوط
 .ولسیأتي تخریجھ في أدلة المذھب األ انظر) ٢١(
 .سیأتي تخریجھ في أدلة المذھب الثاني انظر) ٢٢(
 ٥/٤٧١ ابن عبد البر، االستذكار)٢٣(
 ٤/٤٢٣ابن العربي، عارضة األحوذي)٢٤(
 ٥/١٨٠ والشافعي، األم٤/٣٢١ الدارقطني، سنن الدارقطني، ) ٢٥(
 ٣/١٢٥ ابن حجر، التلخیص الحبیر) ٢٦(
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 ١٤٢/ ١٨ الطبراني، المعجم الكبیر، ) ٢٧(
 ٣/٣٤١جر، التلخیص الحبیر ابن ح) ٢٨(
 ٢٨٧/ ٤ الھیثمي، مجمع الزوائد، ) ٢٩(
 ٢٠١/ ٧ البیھقي، السنن الكبرى، ) ٣٠(
 ٢٠١/ ٧ البیھقي، السنن الكبرى، ) ٣١(
 ٣/٣٥٣ ابن حجر، التلخیص الحبیر) ٣٢(
 ٢٠٣/ ٧ البیھقي، السنن الكبرى، ) ٣٣(
 ٣/٣٥٣ ابن حجر، التلخیص الحبیر) ٣٤(
 ٥/١٨٠ الشافعي، األم) ٣٥(
 ٥/١٨٠ الشافعي، األم) ٣٦(
 ٦/١٧٥ النووي، المجموع) ٣٧(
 ٣/٤٠٣ الترمذي، سنن الترمذي، ) ٣٨(
 ٥/١٨٠ الشافعي، األم) ٣٩(
 ٩/٥٨ الماوردي، الحاوي الكبیر، ) ٤٠(
 ٧/٩ ابن قدامة، المغني، )٤١(
، والمعونة على مذھب ٦٩٢-٢/٦٩١أبو محمد عبد الوھاب، اإلشراف على نكت مسائل الخالف ) ٤٢(

-٩/١١٥، ابن یونس، الجامع لمسائل المدونة ٧٤٦-٧٤٥ص  » اإلمام مالك بن أنس« المدینة عالم
 .٣/٧٩، القرطبي، تفسیر القرطبي١٢٥

 .٤٣٠ /٤ ابن العربي، عارضة األحوذي) ٤٣(
 .٢٠٣/ ٩ ابن حجر، فتح الباري) ٤٤(
 .٤٢٨ /٤ ابن العربي، عارضة األحوذي) ٤٥(
 .٥٣ /٢٦ أحمد بن حنبل، مسند أحمد) ٤٦(
 . المرجع السابق) ٤٧(
 ٢/١٢٩ مالك، المدونة) ٤٨(
 ٥٣٥/ ٢ مالك، الموطأ، ) ٤٩(
 ٤٠٣/ ٣ الترمذي، سنن الترمذي، ) ٥٠(
 .٦/١٨٨ عبد الرزاق، المصنف، ) ٥١(
 .٨/٣١٦ ابن المنذر، األوسط ، ) ٥٢(
 ٢/١٢٨ مالك، المدونة) ٥٣(
 .٤٣٤ /٤ ابن العربي، عارضة األحوذي) ٥٤(
، ابن ٧٤٦ص  » اإلمام مالك بن أنس« المعونة على مذھب عالم المدینة أبو محمد عبد الوھاب،) ٥٥(

 .٢/٥٢٠، ابن عبد البر، الكافي٩/١٢٣یونس، الجامع لمسائل المدونة، 
 . سبق تخریجھ في أدلة الفریق األول) ٥٦(
 ٤٢٧ /٤ ابن العربي، عارضة األحوذي، ) ٥٧(
 ٨/٣١٧ ابن المنذر، األوسط، ) ٥٨(
-٧٤٥ص  » اإلمام مالك بن أنس«ھاب، المعونة على مذھب عالم المدینة  أبو محمد عبد الو) ٥٩(

لوامع الدرر في ھتك أستار المختصر ) ٤/٤٠١الذخیرة للقرافي( ، ٢٧٩ /٢، المقدمات الممھدات)٧٤٦
٦/٢٦ 
/ ٢ ، والمقدمات الممھدات٧٤٥انظر القاضي عبد الوھاب، المعونة على مذھب عالم المدینة ص  ) ٦٠(

، خلیل، مختصر، ٤٧١/ ٥، ابن عبد البر، االستذكار١٢٠/ ٩س، الجامع لمسائل المدونة ، ابن یون٢٧٩
، العدوي، ٥/٢٨، المواق، التاج واإلكلیل لمختصر خلیل٢١٦/ ٢، الدردیر، الشرح الكبیر٩٦خلیل ص

 ، علیش، منح الجلیل شرح مختصر خلیل ٣٩/ ٢حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني
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،  العدوي، حاشیة العدوي شرح مختصر ٢/٢١٦وقي، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، الدس٣/٢٥٨
، )٨٩الرسالة (، ٢٣/ ٦، الشنقیطي،  لوامع الدرر في ھتك أستار المختصر٣/١٦٧خلیل للخرشي

، العدوي، حاشیة العدوي على شرح ٢/٤ الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیروانيالنفراوي،
، الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زید القیرواني، صالح بن عبد السمیع )٣٩/ ٢الب الربانيكفایة الط

، روضة المستبین في شرح كتاب التلقین أبو ١٧٧٩/ ٤، اللخمي، التبصرة٤٣٧اآلبي األزھري ص 
محمد، وأبو فارس، عبد العزیز بن إبراھیم بن أحمد القرشي التمیمي التونسي المعروف بابن بزیزة 

 ١/٧٤٠) ھـ٦٧٣: المتوفى(
 ، و ٧٤٥المعونة على مذھب عالم المدینة ص ، ١٠٤٩عیون المجالس، صالقاضي عبد الوھاب،  ) ٦١(

محمد بن رشد، البیان  ١٢٠/ ٩، ابن یونس، الجامع لمسائل المدونة ٢٧٩/ ٢المقدمات الممھدات
، ٤٢٤ /١األحوذيابن العربي، عارضة ، ٤٧١/ ٥ ابن عبد البر، االستذكار٣٧٩/ ٤والتحصیل

 ٣/٧٩القرطبي، تفسیر القرطبي
عیاض، التَّْنبیَھاُت الُمْسَتْنَبطُة على الُكُتِب الُمَدوََّنِة والُمْخَتَلَطِة،   ٢٥٩ابن یونس، جامع األمھات ص  ) ٦٢(
الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زید القیرواني، صالح بن عبد السمیع اآلبي األزھري ص  ()٥٨١/ ٢(

 ١٣١ن جزي، القوانین الفقھیة ص اب) ٤٣٧
 ٤/٣٩٩القرافي، الذخیرة،  ) ٦٣(
النفراوي، ، ٨٩، القیراوني، الرسالة ٢١٦/ ٢، الدردیر، الشرح الكبیر٩٦خلیل ص خلیل، مختصر) ٦٤(

 .٢/٤الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني
ة العدوي على شرح كفایة الطالب ، العدوي، حاشی٥/٢٨التاج واإلكلیل لمختصر خلیل المواق، ) ٦٥(

 .٣٩/ ٢الرباني
الشنقیطي، لوامع الدرر في ھتك أستار ) ٣/٢٥٨علیش، منح الجلیل شرح مختصر خلیل لعلیش ) ٦٦(

 ٢٣/ ٦المختصر
الصاوي، بلغة السالك ألقرب المسالك إلى مذھب اإلمام مالك، المعروف بحاشیة الصاوي على ) ٦٧(

 .٣٧٦/ ١الشرح الصغیر
-٧٤٥ص  » اإلمام مالك بن أنس«المعونة على مذھب عالم المدینة ، ١/١١٤الوھاب، التلقینعبد  ) ٦٨(

، ٣/٢٥٨ علیش، منح الجلیل شرح مختصر خلیل ١٢٠/ ٩، ابن یونس، الجامع لمسائل المدونة ٧٤٦
، النفراوي، الفواكھ ٢١٦/ ٢، الدردیر، الشرح الكبیر٥/٢٨المواق، التاج واإلكلیل لمختصر خلیل

 العدوي، حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب ٢/٤ي على رسالة ابن أبي زید القیروانيالدوان
 .٣٩/ ٢الرباني

 ٢/٢١٦الدسوقي، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ) ٦٩(
، العدوي، حاشیة العدوي شرح مختصر خلیل ٢/٢١٦حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر الدسوقي، ) ٧٠(

 .٢٣/ ٦امع الدرر في ھتك أستار المختصر، الشنقیطي،  لو٣/١٦٧للخرشي
 .٥/٢٨المواق، التاج واإلكلیل لمختصر خلیل ) ٧١(
 ٥/٤٧١ابن عبد البر، االستذكار ) ٧٢(
 ١/٧٤٠ابن بزیزة، روضة المستبین في شرح كتاب  ) ٧٣(
 ١٦٤/ ٢، ابن البراذعي، التھذیب في اختصار المدونة، ٢/١٢٨ مالك، المدونة) ٧٤(
، ١٦٤/ ٢، أبو سعید ابن البراذعي، التھذیب في اختصار المدونة ١٢٩-٢/١٢٨ مالك، المدونة) ٧٥(

، القرافي، الذخیرة ٣/١٦٨، العدوي، حاشیة العدوي١٢٥- ٩/١١٥الجامع لمسائل المدونة، ابن یونس 
 .٦/٢٧، الشنقیطي، لوامع الدرر في ھتك أستار المختصر ٢/٤، النفراوي، الفواكھ الدواني٤/٤٠١
 .ابقة المراجع الس) ٧٦(
 .٦/٢٧، الشنقیطي، لوامع الدرر في ھتك أستار المختصر ٤٠٩ /٣ الحطاب، مواھب الجلیل، ) ٧٧(
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، ٥١٦، عبد الوھاب، عیون المسائل، ص ٢٢/٣١٤، الجامع لمسائل المدونة ٤/٩ مالك، المدونة ) ٧٨(
ر، الشرح   ، الدردی٤٧٢ /٥، واالستذكار٢/٩٠٦، ابن عبد البر، الكافي ١١/٥٤١٦اللخمي التبصرة، 

 ٨/٥٠٩، ٧/٢٥٨، المواق، التاج واإلكلیل، ٤/١٩٨الكبیر
 .١١/٥٤١٦ اللخمي التبصرة، ) ٧٩(
 .١٤/ ٨ الفراھیدي، كتاب العین، ) ٨٠(
 ٧٨/ ٣ ابن منظور، لسان العرب) ٨١(
 ٨٥ الجبي، شرح غریب ألفاظ المدونة، ص) ٨٢(
، ابن عرفة،  ٥٨١/ ٢ُت الُمْسَتْنَبطُة ، عیاض، التَّْنبیَھا٨٥ الجبي،  شرح غریب ألفاظ المدونة، ص) ٨٣(

، الزرقاني، شرح الزُّرقاني على مختصر ٤/ ٢، النفراوي، الفواكھ الدواني ٢٣٣/ ٣المختصر الفقھي 
 ، الشنقیطي، لوامع الدرر في ھتك أستار المختصر ٤١٠/ ٣، الحطاب، مواھب الجلیل٣/٢٥٨خلیل 

٦/٢٧ 
، ٩/١٢٥، ابن یونس، الجامع لمسائل المدونة ٢/١٦٤مدونة ابن البراذعي، التھذیب في اختصار ال) ٨٤(

 ٣/٢٣٣ابن عرفة، المختصر الفقھي 
، اآلبي الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زید القیرواني ٤٠٩/ ٢ الحطاب، مواھب الجلیل) ٨٥(

، ٢/٤، النفراوي، الفواكھ الدواني٤/٤٠١، القرافي، الذخیرة ٣/١٦٨، العدوي، حاشیة العدوي٤٣٧ص
، عثمان التوزري الزبیدي، توضیح األحكام ٦/٢٧نقیطي، لوامع الدرر في ھتك أستار المختصر الش

 ٢/١١شرح تحفة الحكام 
 .٥/٤٧١ ابن عبد البر، االستذكار) ٨٦(
، الحطاب، مواھب ٤٣٧اآلبي األزھري، الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زید القیرواني  ص) ٨٧(

 ٣/٢٥٨، الزرقاني، شرح الزُّرقاني على مختصر خلیل ٢/٤الدواني، النفراوي، الفواكھ ٤٠٩/ ٢الجلیل
 .٢٨٨ /١٣ ابن منظور، لسان العرب) ٨٨(
 .١١١ /٤ ابن فارس، مقاییس اللغة) ٨٩(
 .٢٦١ /٥ مجموعة من العلماء، الموسوعة الفقھیة ) ٩٠(
عونة على ، وانظر أبو محمد عبد الوھاب، الم١٧٤ /٥ مجموعة من العلماء، الموسوعة الفقھیة ) ٩١(

، ٣٧٤/ ٤، ابن رشد الجد، البیان والتحصیل، ٧٤٥ص » اإلمام مالك بن أنس«مذھب عالم المدینة 
 ، خلیل، ٤/٣٩٩، القرافي، الذخیرة، ٣٧٠/ ١- رحمھ اهللا -الَجلَّاب، التفریع في فقھ اإلمام مالك بن أنس 

یر وحاشیة ، الدردیر، الشرح الكب١٦٧/ ٣ الخرشي، شرح مختصر خلیل٩٦مختصر خلیل ص
، الزرقاني، شرح الزُّرقاني على ٢٥٧/ ٣، علیش، منح الجلیل شرح مختصر خلیل٢١٦/ ٢الدسوقي

، الصاوي، حاشیة الصاوي على الشرح ٥٣٥/ ٢، بھرام، تحبیر المختصر، ٢٩٠/ ٣مختصر خلیل
ھیة ، ابن جزي، القوانین الفق٢١/ ٦، الشنقیطي، لوامع الدرر في ھتك أستار المختصر٢/٣٣٩الصغیر

، ١٨٦٧/ ٤، اللخمي، التبصرة٤٠٨/ ٣، الحطاب، مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل١٣١ص 
 ٢/٦٣٥زروق، شرح زروق على متن الرسالة البن أبي زید القیرواني

 .٣/٧٩ القرطبي، تفسیر القرطبي) ٩٢(
 .٤٢٣ /٤ ابن العربي، عارضة األحوذي) ٩٣(
 .٤٢٦ /٤ ابن العربي، عارضة األحوذي) ٩٤(
 ٥٦٧/ ٤النفزي، النَّوادر والزِّیادات، : ظر ان) ٩٥(
 .٢/٥٢٠، والكافي٥/٤٧١ ابن عبد البر، االستذكار) ٩٦(
 ٣/٤٤ ابن رشد الحفید، بدایة المجتھد) ٩٧(
 ٥/٣١  انظر السرخسي،المبسوط) ٩٨(
 ٦/١٧٥النووي، المجموع انظر) ٩٩(
 ١/٧٤٠ابن بزیزة، روضة المستبین في شرح كتاب  ) ١٠٠(
 .٢/٥٢٠، والكافي٥/٤٧١، االستذكار ابن عبد البر) ١٠١(
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 ١/١١٤ عبد الوھاب، التلقین) ١٠٢(
 ٧٠٤ابن العربي، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص ) ١٠٣(
 .٤٢٦ /٤ ابن العربي، عارضة األحوذي) ١٠٤(
 ٣/٤٨٤المواق، التاج واإلكلیل، : ، وانظر٧٨ البرزلي، جامع مسائل األحكام، ص) ١٠٥(
 .٣٥١/ ٢٢ المدونةابن یونس، الجامع لمسائل) ١٠٦(
، ابن ٧٤٥ص » اإلمام مالك بن أنس«أبو محمد عبد الوھاب، المعونة على مذھب عالم المدینة ) ١٠٧(

/ ١- رحمھ اهللا -، الَجلَّاب، التفریع في فقھ اإلمام مالك بن أنس ٣٧٤/ ٤رشد الجد، البیان والتحصیل، 
/ ٣شي، شرح مختصر خلیل الخر٩٦ ، خلیل، مختصر خلیل ص٤/٣٩٩، القرافي، الذخیرة، ٣٧٠
/ ٣، علیش، منح الجلیل شرح مختصر خلیل٢١٦/ ٢، الدردیر، الشرح الكبیر وحاشیة الدسوقي١٦٧
، ٥٣٥/ ٢، بھرام، تحبیر المختصر، ٢٩٠/ ٣، الزرقاني، شرح الزُّرقاني على مختصر خلیل٢٥٧

تك أستار ، الشنقیطي، لوامع الدرر في ھ٢/٣٣٩الصاوي، حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر
، الحطاب، مواھب الجلیل في شرح مختصر ١٣١، ابن جزي، القوانین الفقھیة ص ٢١/ ٦المختصر

، زروق، شرح زروق على متن الرسالة البن أبي زید ١٨٦٧/ ٤، اللخمي، التبصرة٤٠٨/ ٣خلیل
 ٢/٦٣٥القیرواني

 ٤٠٨/ ٣الحطاب، مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل) ١٠٨(
 .٥٤٤/ ١٧ و ٣٠٧/ ٤ان والتحصیل محمد بن رشد، البی) ١٠٩(
 .٧٥/ ٧ البخاري، صحیح البخاري) ١١٠(
 .٤٢٨ /٤ ابن العربي، عارضة األحوذي) ١١١(
 .٢٤/ ٧ البخاري، صحیح البخاري ) ١١٢(
، ابن ٥/٣٦١، وانظر الفراھیدي، العین، ٤/١٤٣ابن اآلثیر، النھایة في غریب الحدیث واآلثر) ١١٣(

 ٥/١٣٠منظور، لسان العرب، 
 ٢/٤وي، الفواكھ الدوانيالنفرا) ١١٤(
المفھم لما أشكل من تلخیص كتاب ( قال أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراھیم القرطبي) ١١٥(

ھو عود الغناء، وھو معروف عند العرب ومذكور في : - بكسر المیم -المزھر ): ٦/٣٤٢مسلم
 .أشعارھا

  .١١٥/ ٥ محمد بن رشد، البیان والتحصیل) ١١٦(
 .٢٢/ ٧الصحیح  البخاري، الجامع ) ١١٧(
 ، وقال الشیخ شعیب ١٨٩/ ٢٤، أحمد بن حنبل، مسند أحمد٣٩٠/ ٣ الترمذي، سنن الترمذي ) ١١٨(

 .إسناده حسن: محقق المسند
 سنده ضعیف: ٩/٢٢٦وقال ابن حجر في فتح الباري. ٣٩٠/ ٣ الترمذي، سنن الترمذي ) ١١٩(
 ٣/٢٨٨خل، ، ابن الحاج، المد٧/١٧٥الخرشي، شرح مختصر خلیل، :  انظر) ١٢٠(
 .٤٣٠ /٤ ابن العربي، عارضة األحوذي) ١٢١(
 .٢٠٣/ ٩ ابن حجر، فتح الباري) ١٢٢(
 ٥٦٧/ ٤[ النفزي، النَّوادر والزِّیادات، ) ١٢٣(
 ٥٦٧/ ٤[ النفزي، النَّوادر والزِّیادات، ) ١٢٤(
 ٥٦٧/ ٤[ النفزي، النَّوادر والزِّیادات، ) ١٢٥(
 .٣٠٨ /٣ عیاض، إكمال المعلم) ١٢٦(
 .٤٣٠ /٤بي، عارضة األحوذي ابن العر) ١٢٧(
 ٧٤٦-٧٤٥ عبد الوھاب، المعونة ص  ) ١٢٨(
 .٢/٥٢٠ ابن عبد البر، الكافي) ١٢٩(
عبد الوھاب،  ،٤/٥٦٥أبو محمد عبد اهللا النفزي، النَّوادر والزِّیادات،  ، ١٢٩ /٢مالك، المدونة، )  ١٣٠(

/ ٥ عبد البر، االستذكار، ابن٩/١٢٤، ابن یونس، الجامع لمسائل المدونة، ٣٧٨/ ٤البیان والتحصیل
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، ٤/٤٠١، القرافي، الذخیرة للقرافي٧٠٥،  ابن العربي، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص ٤٧٠
 ١٨٦٦ /٤االلخمي، التبصرة، 

، أبو محمد عبد اهللا النفزي، ٢/١٦٤، التھذیب في اختصار المدونة١٢٩-٢/١٢٨مالك، المدونة)  ١٣١(
-٢/٦٩١ محمد عبد الوھاب، اإلشراف على نكت مسائل الخالف، ، أبو٤/٥٦٥النَّوادر والزِّیادات، 

، ٧٤٦-٧٤٥ص» اإلمام مالك بن أنس«، أبو محمد عبد الوھاب، المعونة على مذھب عالم المدینة ٦٩٢
، ابن یونس، ٩/١٢٤، ابن یونس، الجامع لمسائل المدونة، ٣٧٩/ ٤البیان والتحصیل(عبد الوھاب، 

، ابن العربي، القبس في شرح موطأ مالك بن ٢/٥٢٠لبر، الكافي، ابن عبد ا٢٥٩جامع األمھات ص 
، التنوخي، شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة ٤/٤٠١، القرافي، الذخیرة للقرافي٧٠٥أنس، ص 

، ٢/٦٣٥، زروق، شرح زروق على متن الرسالة البن أبي زید القیرواني٤/ ٢البن أبي زید القیرواني، 
، الزرقاني، شرح الزُّرقاني ٢/٥٣٧ تاج الدین بھرام، تحبیر المختصر ،٩٦خلیل، مختصر خلیل ص

، الشامل في فقھ ٤/١٢،  التتائي، جواھر الدرر في حل ألفاظ المختصر ٣/٢٥٨على مختصر خلیل 
  ٦/٢٧ ، الشنقیطي، لوامع الدرر في ھتك أستار المختصر ١/٣١٩اإلمام مالك
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  قائمة المراجع والمصادر

  لقرآن الكریما .١
ھـ، المدونة، دار الكتب العلمیة، ١٧٩: المتوفى ابن أنس، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني .٢

  .م١٩٩٤-ه١٤١٥األولى، : الطبعة
، موطأ اإلمام مالك، صححھ )ھـ١٧٩: المتوفى(ابن أنس، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني  .٣

 لبنان، –دار إحیاء التراث العربي، بیروت : محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: لیھورقمھ وخرج أحادیثھ وعلق ع
  . م١٩٨٥ - ھـ ١٤٠٦: عام النشر

، )ھـ٤٧٤: المتوفى(الباجي، أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب بن وارث التجیبي القرطبي األندلسي  .٤
ثم صورتھا دار ( ھـ، ١٣٣٢ األولى، :الطبعة  بجوار محافظة مصر،-المنتقى شرح الموطإ، مطبعة السعادة 

  )الثانیة، بدون تاریخ:  الطبعة-الكتاب اإلسالمي، القاھرة 
البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبداهللا البخاري الجعفي، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اهللا  .٥

مصورة عن (الناصر، دار طوق النجاة محمد زھیر بن ناصر : صلى اهللا علیھ وسلم وسننھ وأیامھ، المحقق
  .ھـ١٤٢٢األولى، : الطبعة) السلطانیة بإضافة ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي

، )ھـ٣٧٢: المتوفى(القیرواني، أبو سعید بن البراذعي المالكي  ابن البراذعي، خلف بن أبي القاسم محمد، األزدي .٦
دار : مد األمین ولد محمد سالم بن الشیخ، الناشرالدكتور مح :التھذیب في اختصار المدونة، دراسة وتحقیق

 . م٢٠٠٢ - ھـ ١٤٢٣األولى، : اإلسالمیة وإحیاء التراث، دبي، الطبعة البحوث للدراسات
ابن بزیزة، ألبي محمد عبد العزیز بن إبراھیم التونسي، روضة المستبین في شرح كتاب التلقین، دراسة  .٧

  دار ابن حزم) و( الثعالبي للدراسات ونشر التراث عبد اللطیف زكَّاغ، مركز اإلمام/وتحقیق
أبو تمیم : ، شرح صحیح البخاري، تحقیق)ھـ٤٤٩: المتوفى(ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك  .٨

  .م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣الثانیة، :  السعودیة، الریاض، الطبعة-یاسر بن إبراھیم، مكتبة الرشد 
شرح السنة، ) ھـ٥١٦: المتوفى(د بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي البغوي، أبو محمد الحسین بن مسعو .٩

 -ھـ ١٤٠٣الثانیة، :  دمشق، بیروت الطبعة-محمد زھیر الشاویش، المكتب اإلسالمي -شعیب األرنؤوط: تحقیق
  .م١٩٨٣

، )ھـ٤٥٨: المتوفى(البیھقي، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو بكر البیھقي  .١٠
الثالثة، :  لبنات، الطبعة–دار الكتب العلمیة، بیروت : محمد عبد القادر عطا، الناشر: السنن الكبرى، المحقق

   م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤
جامع الترمذي، ) ھـ٢٧٩: المتوفى(الترمذي، محمد بن عیسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، ، أبو عیسى  .١١

:  مصر الطبعة-، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى المبحثي الحلبي )٢، ١جـ (أحمد محمد شاكر : تحقیق وتعلیق
  . م١٩٧٥ - ھـ ١٣٩٥الثانیة، 

: ، الجامع لمسائل المدونة،المحقق) ھـ٤٥١: المتوفى(الصقلي  التمیمي، أبو بكر محمد بن عبد اهللا بن یونس .١٢
 جامعة أم القرى، دار -مي دكتوراه، معھد البحوث العلمیة وإحیاء التراث اإلسال مجموعة باحثین في رسائل

   م٢٠١٣ - ھـ ١٤٣٤األولى، : والتوزیع، الطبعة الفكر للطباعة والنشر
القوانین ) ھـ٧٤١: المتوفى(اهللا، الكلبي الغرناطي  ابن جزيء، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد .١٣

 . الفقھیة، بدون طبعة وبدون تاریخ
: المتوفى( محمد بن إدریس بن المنذر التمیمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن .١٤

 الھند، دار إحیاء التراث – بحیدر آباد الدكن -، الجرح والتعدیل، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة )ھـ٣٢٧
  . م١٩٥٢ ھـ ١٢٧١األولى، :  بیروت، الطبعة–العربي 

، المدخل، دار )ھـ٧٣٧: المتوفى(المالكي  العبدري الفاسيابن الحاج، أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن محمد  .١٥
 .طبعة وبدون تاریخ التراث، بدون

، )ھـ٦٤٦: المتوفى(جمال الدین الكردي المالكي  ابن الحاجب، عثمان بن عمر بن أبي بكر بن یونس، أبو عمرو .١٦
 الثانیة،: ر والتوزیع، الطبعةاألخضر األخضري، الیمامة للطباعة والنش أبو عبد الرحمن: جامع األمھات، المحقق

  .م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١
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المسند الصحیح المختصر ) ھـ٢٦١: المتوفى(ابن الحجاج، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري  .١٧
دار إحیاء : محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، المحقق

  .  بیروت–التراث العربي 
، التلخیص الحبیر )ھـ٨٥٢: المتوفى(ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني  .١٨

  .م١٩٨٩. ھـ١٤١٩في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر، دار الكتب العلمیة، الطبعة األولى 
فتح الباري شرح ، )ھـ٨٥٢: فىالمتو(ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني  .١٩

محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجھ : ، رقم كتبھ وأبوابھ وأحادیثھ١٣٧٩ بیروت، -صحیح البخاري، دار المعرفة 
  .عبد العزیز بن عبد اهللا بن باز: محب الدین الخطیب، علیھ تعلیقات العالمة: وصححھ وأشرف على طبعھ

، لسان المیزان، )ھـ٨٥٢: المتوفى(محمد بن أحمد بن حجر العسقالني ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن  .٢٠
الثانیة، :  لبنان، الطبعة–مؤسسة األعلمي للمطبوعات بیروت :  الھند، الناشر–دائرة المعرف النظامیة : المحقق
  م١٩٧١/ھـ ١٣٩٠

، المحلى باآلثار، دار )ـھ٤٥٦: المتوفى(ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید األندلسي القرطبي الظاھري  .٢١
  بدون طبعة وبدون تاریخ:  بیروت، الطبعة–الفكر 

مواھب  محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، الرُّعیني المالكي الحطاب، شمس الدین أبو عبد اهللا .٢٢
  .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الثالثة، : ھـ، دار الفكر، الطبعة٩٥٤: الجلیل في شرح مختصر خلیل، المتوفى

، مسند اإلمام أحمد )ھـ٢٤١: المتوفى(ابن حنبل، أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن ھالل بن أسد الشیباني  .٢٣
د عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، :  عادل مرشد، وآخرون، إشراف-شعیب األرنؤوط : بن حنبل، المحقق

  . م٢٠٠١ - ھـ ١٤٢١األولى، : مؤسسة الرسالة الطبعة
ھـ، شرح مختصر خلیل للخرشي، دار الفكر ١١٠١: عبد اهللا المتوفى بن عبد اهللا المالكي أبوالخرشي، محمد  .٢٤

  .طبعة وبدون تاریخ بدون:  بیروت، الطبعة–للطباعة 
، معالم السنن، وھو شرح )ھـ٣٨٨: المتوفى(الخطابي، أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراھیم بن الخطاب البستي  .٢٥

   م١٩٣٢ - ھـ ١٣٥١األولى :  حلب، الطبعة–میة سنن أبي داود، المطبعة العل
: المتوفى(الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مھدي بن مسعود بن النعمان بن دینار البغدادي  .٢٦

 -شعیب االرنؤوط، وغیره، مؤسسة الرسالة، بیروت : ، سنن الدارقطني، حققھ وضبط نصھ وعلق علیھ)ھـ٣٨٥
  . م٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٤األولى، : لبنان الطبعة

سنن ) ھـ٢٧٥: المتوفى(أبو داود، سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو األزدي السِِّجْستاني  .٢٧
  . بیروت–محمد محیي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، صیدا : أبي داود، المحقق

  .وبدون تاریخ بدون طبعةدار الھجرة، الداودي، مختار ، رسالة في مشروعیة السدل في الفرض، مطبعة إمام  .٢٨
أبو عبد الباري رضا، بدون : ، المحقق) ھـ٥٣٢: المتوفى(الداني، أبو العباس أحمد بن طاھر الداني األندلسي  .٢٩

  .وبدون تاریخ طبعة
، دار الفكر، )ھـ١٢٣٠: المتوفى(المالكي  حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة .٣٠

  .وبدون تاریخ ن طبعةبدو
 بن عمر بن عوض، أبو البقاء، تاج الدین السلمي الدَِّمیِرّي المالكي الدِّْمَیاِطّي، بھرام بن عبد اهللا بن عبد العزیز .٣١

مركز : أحمد بن عبد الكریم نجیب الناشر: ھـ، الشامل في فقھ اإلمام مالك، ضبطھ وصححھ٨٠٥: المتوفى
  .م٢٠٠٨ -ھـ ١٤٢٩األولى، :  الطبعةللمخطوطات وخدمة التراث، نجیبویھ

، البیان والتحصیل والشرح )ھـ٥٢٠: المتوفى(أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي  ابن رشد الجد، .٣٢
 لبنان، –وآخرون، دار الغرب اإلسالمي، بیروت  د محمد حجي: والتوجیھ والتعلیل لمسائل المستخرجة، حققھ

  .م ١٩٨٨ ـ- ه١٤٠٨الثانیة، : الطبعة
، بدایة )ھـ٥٩٥: المتوفى(محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشھیر  ابن رشد الحفید، أبو الولید محمد بن أحمد بن .٣٣

  م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥:  القاھرة، بدون طبعة، تاریخ النشر–المجتھد ونھایة المقتصد، دار الحدیث 
زُّرقاني على مختصر خلیل، ، شرح ال)ھـ١٠٩٩ المتوفى(الزرقاني، عبد الباقي بن یوسف بن أحمد المصري  .٣٤

 عبد السالم محمد أمین، دار الكتب: الزرقاني، ضبطھ وصححھ وخرج آیاتھ الفتح الرباني فیما ذھل عنھ: ومعھ
   م٢٠٠٢ - ھـ ١٤٢٢األولى، :  لبنان، الطبعة–العلمیة، بیروت 

ھـ، شرح ٨٩٩: توفىالدین أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عیسى البرنسي الفاسي، الم شھاب زروق، .٣٥
 –بیروت  أحمد فرید المزیدي، دار الكتب العلمیة،: زروق على متن الرسالة البن أبي زید القیرواني،أعتنى بھ

 . م٢٠٠٦ - ھـ ١٤٢٧األولى، : لبنان، الطبعة
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 –دار المعرفة : ، المبسوط، الناشر)ھـ٤٨٣: المتوفى(السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس األئمة  .٣٦
  م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤: بدون طبعة، تاریخ النشر: ، الطبعةبیروت

، عقد )ھـ٦١٦ المتوفى(الدین عبد اهللا بن نجم بن نزار الجذامي السعدي المالكي  ابن شاس، أبو محمد جالل .٣٧
دار الغرب : حمید بن محمد لحمر، الناشر. د. أ: الجواھر الثمینة في مذھب عالم المدینة، دراسة وتحقیق

 . م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٣األولى، :  لبنان، الطبعة– بیروت اإلسالمي،
الشافعي، أبو عبد اهللا محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي  .٣٨

: بدون طبعة، سنة النشر:  بیروت، الطبعة–دار المعرفة : ، األم، الناشر)ھـ٢٠٤: المتوفى(القرشي المكي 
 م١٩٩٠/ھـ١٤١٠

 -مة الجزائري، اإلیماء إلى أطراف أحادیث كتاب الموطأ، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، الریاض أبو شا .٣٩
   م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤األولى، : المملكة العربیة السعودیة، الطبعة

 عصام الدین: ، نیل األوطار، تحقیق)ھـ١٢٥٠: المتوفى(الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الیمني  .٤٠
  م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣األولى، : دار الحدیث، مصر، الطبعة: ، الناشرالصبابطي

المصنف ) ھـ٢٣٥: المتوفى(ابن أبي شیبة، أبو بكر عبد اهللا بن محمد بن إبراھیم بن عثمان بن خواستي العبسي  .٤١
   ه١٤٠٩األولى، :  الریاض الطبعة-مكتبة الرشد : كمال یوسف الحوت الناشر: في األحادیث واآلثار، المحقق

، بلغة السالك )ھـ١٢٤١: المتوفى(المالكي  ، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشھیر بالصاوي لصاويا .٤٢
،الشرح الصغیر ھو شرح الشیخ الدردیر لكتابھ  ألقرب المسالك المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر

  .تاریخ بدون طبعة وبدوناْلِإَماِم َماِلٍك، ، دار المعارف،  المسمى أقرب المسالك ِلَمْذَھِب
حبیب : ، المصنف، المحقق)ھـ٢١١: المتوفى(الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن ھمام بن نافع الحمیري الیماني  .٤٣

  .ه١٤٠٣الثانیة، :  بیروت، الطبعة– الھند، المكتب اإلسالمي -الرحمن األعظمي، المجلس العلمي
المعجم األوسط، ) ھـ٣٦٠: المتوفى(ي الشامي، أبو القاسم الطبراني، سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخم .٤٤

  . القاھرة–دار الحرمین : عبد المحسن بن إبراھیم الحسیني الناشر، طارق بن عوض اهللا بن محمد : المحقق
، المعجم )ھـ٣٦٠: المتوفى(الطبراني، سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم  .٤٥

 الریاض -دار الصمیعي (الثانیة :  القاھرة الطبعة-حمدي بن عبد المجید السلفي، مكتبة ابن تیمیة : الكبیر،المحقق
  ) م١٩٩٤ - ھـ ١٤١٥الطبعة األولى، / 

، أحكام )ھـ٥٤٣: المتوفى(ابن العربي، القاضي محمد بن عبد اهللا أبو بكر بن العربي المعافري االشبیلي المالكي  .٤٦
 لبنان، –محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت : ادیثھ وعلَّق علیھالقرآن، راجع أصولھ وخرج أح

  . م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤الثالثة، : الطبعة
، )ھـ٥٤٣: المتوفى(ابن العربي، القاضي محمد بن عبد اهللا أبو بكر بن العربي المعافري االشبیلي المالكي  .٤٧

  . لبنان-یة، بیروتدار الكتب العلم  عارضة األحوذي بشرح صحیح الترمذي،
، )ھـ٤٦٣: المتوفى(ابن عبد البر، أبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي  .٤٨

 میكلوش -) المملكة المغربیة/ جامعة فاس(محمد لحمر  حمید: اختالف أقوال مالك وأصحابھ، تحقیق وتعلیق
  . ه٢٠٠٣األولى، : سالمي، الطبعة، دار الغرب اإل)ألمانیا / جامعة بون(موراني 

، )ھـ٤٦٣: المتوفى(ابن عبد البر، أبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي  .٤٩
 ١٤٢١األولى، :  بیروت، الطبعة–سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمیة : االستذكار، تحقیق

  م٢٠٠٠ –
، التَّقّصي لما فِي الُمَوطَّأ ِمْن ) ھـ٤٦٣ - ٣٦٨(ُعَمر ُیوُسف بن َعْبِد البر النَّْمريِّ األْنَدُلِسيِّ ابن َعْبِد البر، أبو  .٥٠

 الطَّاِھر اَألْزَھرُخَذْیري، وزارة -فیصل یوسف أحمد العلي : ، اعَتَنى بِھ)صلى اهللا علیھ وسلم(َحِدْیِث النَِّبيِّ 
األولى، : ، الطبعة] من إصدارات مجلة الوعي اإلسالمي٥٢صدار اإل[األوقاف والشؤون اإلسالمیة، الكویت 

   م٢٠١٢ - ھـ ١٤٣٣
التمھید لما في الموطأ من ، ) ھـ٤٦٣ - ٣٦٨(ابن َعْبِد البر، أبو ُعَمر ُیوُسف بن َعْبِد البر النَّْمريِّ األْنَدُلِسيِّ  .٥١

البكري، وزارة عموم األوقاف والشؤون محمد عبد الكبیر ، مصطفى بن أحمد العلوي : المعاني واألسانید، تحقیق
  . ھـ١٣٨٧ المغرب، –اإلسالمیة 

، الكافي في فقھ أھل المدینة، ) ھـ٤٦٣ - ٣٦٨(ابن َعْبِد البر، أبو ُعَمر ُیوُسف بن َعْبِد البر النَّْمريِّ األْنَدُلِسيِّ  .٥٢
العربیة السعودیة،  ، المملكةأحید ولد مادیك الموریتاني، مكتبة الریاض الحدیثة، الریاض محمد محمد: المحقق
  .م١٩٨٠/ھـ١٤٠٠الثانیة، : الطبعة
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اإلشراف على نكت  ، )ھـ٤٢٢(بن علي بن نصر البغدادي المالكي  عبد الوھاب عبد الوھاب ، القاضي أبو محمد .٥٣
  .م١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠األولى، : ابن حزم، الطبعة الحبیب بن طاھر، دار: مسائل الخالف، المحقق

، التلقین في الفقة )ھـ٤٢٢(بن علي بن نصر البغدادي المالكي  عبد الوھاب ضي أبو محمدعبد الوھاب ، القا .٥٤
-ھـ١٤٢٥ األولى: الحسني التطواني، دار الكتب العلمیة، الطبعة ابي أویس محمد بو خبزة: المالكي، المحقق

 .م٢٠٠٤
، عیون المجالس، )ھـ٤٢٢(بن علي بن نصر البغدادي المالكي  عبد الوھاب عبد الوھاب ، القاضي أبو محمد .٥٥

  .م٢٠٠٠ الریاض، الطبعة األولى -تحقیق أمباي بن كیبا كاه، مكتبة الرشد
، القبس في شرح )ھـ٥٤٣: المتوفى(ابن العربي، القاضي محمد بن عبد اهللا أبو بكر المعافري االشبیلي المالكي  .٥٦

   م١٩٩٢األولى، : ب اإلسالمي، الطبعةالدكتور محمد عبد اهللا ولد كریم، دار الغر: موطأ مالك بن أنس، المحقق
، المختصر الفقھي، ) ھـ٨٠٣: المتوفى(ابن عرفة، محمد بن محمد الورغمي التونسي المالكي، أبو عبد اهللا  .٥٧

األولى، : الطبعة/ مؤسسة خلف أحمد الخبتور لألعمال الخیریة: حافظ عبد الرحمن محمد خیر، الناشر. د: المحقق
   م٢٠١٤ - ھـ ١٤٣٥

: المتوفى(الدین المالكي  ر، عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي، أبو زید أو أبو محمد، شھابابن عسك .٥٨
حسن،  تقریرات مفیدة إلبراھیم بن: َماِلك، وبھامشھ ، إْرَشاُد السَّاِلك إلَى َأشَرِف الَمَساِلِك ِفي فقِھ اإلَماِم)ھـ٧٣٢

  .الثالثة أوالده، مصر، الطبعةشركة مكتبة ومطبعة مصطفى المبحثي الحلبي و: الناشر
، فتح العلي المالك في الفتوى على )ھـ١٢٩٩: المتوفى(علیش، محمد بن أحمد بن محمد ، أبو عبد اهللا المالكي  .٥٩

  .مذھب اإلمام مالك، دار المعرفة، بدون طبعة وبدون تاریخ
الجلیل شرح مختصر خلیل، ، منح )ھـ١٢٩٩: المتوفى(عبد اهللا المالكي  علیش، محمد بن أحمد بن محمد ، أبو .٦٠

  م١٩٨٩/ھـ١٤٠٩طبعة،   بیروت، بدون–دار الفكر 
، ِإكَماُل الُمْعِلِم )ھـ٥٤٤: المتوفى(عیاض، عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرون الیحصبي السبتي، أبو الفضل  .٦١

 دار الوفاء للطباعة والنشر :الدكتور یْحَیى ِإْسَماِعیل، الناشر: بَفَواِئِد ُمْسِلم وھو َشْرُح َصِحیح ُمْسِلِم، المحقق
   م١٩٩٨ - ھـ ١٤١٩األولى، : والتوزیع، مصر، الطبعة

التَّْنبیَھاُت ، )ھـ٥٤٤: المتوفى(عیاض، عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرون الیحصبي السبتي، أبو الفضل  .٦٢
حمیتي، دار ابن  ، الدكتور عبد النعیمالدكتور محمد الوثیق: والُمْخَتَلَطِة، تحقیق الُمْسَتْنَبطُة على الُكُتِب الُمَدوََّنِة

  .م ٢٠١١ - ھـ ١٤٣٢األولى، :  لبنان، الطبعة–حزم، بیروت 
 :المحقق، معجم مقاییس اللغة، )ھـ٣٩٥: المتوفى(ابن فارس، أحمد بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین  .٦٣

  .م١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩عبد السالم محمد ھارون، دار الفكر، 
: ، كتاب العین،المحقق)ھـ١٧٠: المتوفى(الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم البصري الفراھیدي أبو عبد  .٦٤

 . د مھدي المخزومي، د إبراھیم السامرائي، دار ومكتبة الھالل
ابن قدامة، أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن  .٦٥

ھـ ١٣٨٨: بدون طبعة، تاریخ النشر: مكتبة القاھرة، الطبعة: ، المغني ، الناشر) ھـ٦٢٠: المتوفى(دسي قدامة المق
 م١٩٦٨ -

 :، الذخیرة، المحقق)ھـ٦٨٤: المتوفى(المالكي  القرافي، أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن .٦٦
   م١٩٩٤األولى، :  بیروت، الطبعة-الغرب اإلسالمي حجي وآخرون، دار محمد

، )ھـ٦٧١: المتوفى(القرطبي، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدین  .٦٧
الثانیة، :  القاھرة، الطبعة–أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش، دار الكتب المصریة : الجامع ألحكام القرآن، تحقیق

   م١٩٦٤ -ھـ ١٣٨٤
: ، التبصرة، دراسة وتحقیق) ھـ٤٧٨: المتوفى(ربعي، أبو الحسن المعروف باللخمي اللخمي، علي بن محمد ال .٦٨

 ٢٠١١ - ھـ ١٤٣٢األولى، : الدكتور أحمد عبد الكریم نجیب، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة، قطر، الطبعة
  م

محمد فؤاد عبد الباقي، : سنن ابن ماجة، تحقیق) ھـ٢٧٣: المتوفى(ابن ماجة، أبو عبد اهللا محمد بن یزید القزویني  .٦٩
  .دار إحیاء الكتب العربیة

 .مجمع الفقھ اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة، تصدر عن منظمة المؤتمر االسالمي بجدة .٧٠
المزي، یوسف بن عبد الرحمن بن یوسف، أبو الحجاج، جمال الدین ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي  .٧١

مؤسسة الرسالة : بشار عواد معروف، الناشر. د: یب الكمال في أسماء الرجال، المحقق، تھذ)ھـ٧٤٢: المتوفى(
  .١٩٨٠ – ١٤٠٠األولى، :  بیروت، الطبعة–
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، البدر المنیر في )ھـ٨٠٤: المتوفى(ابن الملقن، سراج الدین أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري  .٧٢
مصطفى أبو الغیط وعبد اهللا بن سلیمان ویاسر بن : كبیر، المحققتخریج األحادیث واألثار الواقعة في الشرح ال

  .السعودیة- الریاض-دار الھجرة للنشر والتوزیع : كمال، الناشر
، اإلشراف على مذاھب العلماء، )ھـ٣١٩: المتوفى(ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراھیم بن المنذر النیسابوري  .٧٣

 اإلمارات العربیة المتحدة، -مكتبة مكة الثقافیة، رأس الخیمة :  الناشرصغیر أحمد األنصاري أبو حماد،: المحقق
  . م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥األولى، : الطبعة

، األوسط في السنن واإلجماع )ھـ٣١٩: المتوفى(ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراھیم بن المنذر النیسابوري  .٧٤
:  السعودیة، الطبعة– الریاض -دار طیبة : شرأبو حماد صغیر أحمد بن محمد حنیف، النا: واالختالف، تحقیق

  .م١٩٨٥ ھـ، ١٤٠٥ -األولى 
: المتوفى(یوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد اهللا المواق المالكي  المواق، محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن .٧٥

  .م١٩٩٤-ھـ١٤١٦األولى، : التاج واإلكلیل لمختصر خلیل، دار الكتب العلمیة، الطبعة ،)ھـ٨٩٧
، )ھـ٧١١: المتوفى(نظور، أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي ، جمال الدین األنصاري الرویفعي اإلفریقي ابن م .٧٦

   ھـ١٤١٤ -الثالثة :  بیروت، الطبعة–لسان العرب،دار صادر 
،النَّوادر ) ھـ٣٨٦: المتوفى(عبد الرحمن ، القیرواني، المالكي ) أبي زید(النفزي، أبو محمد عبد اهللا بن  .٧٧

دار : محمَّد حجي، الناشر/ الدكتور: ٤، ٣جـ : دات على َما في المَدوَّنة من غیرھا من اُألمھاِت، تحقیقوالزِّیا
  م١٩٩٩األولى، : الغرب اإلسالمي، بیروت، الطبعة

عبد : ، سنن النسائي، تحقیق)ھـ٣٠٣: المتوفى(النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني،  .٧٨
   .١٩٨٦ - ١٤٠٦الثانیة، :  حلب الطبعة-مكتب المطبوعات اإلسالمیة : الناشرالفتاح أبو غدة 

مع تكملة السبكي ((، المجموع شرح المھذب )ھـ٦٧٦: المتوفى(النووي، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف  .٧٩
  .دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاریخ: ، الناشر))والمطیعي

، )ھـ٦٧٦: المتوفى( شرف، المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، النووي، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن .٨٠
  .ھـ١٣٩٢الثانیة، :  بیروت، الطبعة–دار إحیاء التراث العربي 

على : الھیتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الھیتمي، تحفة المحتاج في شرح المنھاج، روجعت وصححت .٨١
بدون : لكبرى بمصر لصاحبھا مصطفى محمد، الطبعةعدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء، المكتبة التجاریة ا

 بیروت، بدون طبعة وبدون -ثم صورتھا دار إحیاء التراث العربي ( م، ١٩٨٣ - ھـ ١٣٥٧: طبعة، عام النشر
  )تاریخ

، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، )ھـ٨٠٧: المتوفى(الھیثمي، أبو الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان 

   م١٩٩٤ ھـ، ١٤١٤: ام الدین القدسي، مكتبة القدسي، القاھرة، عام النشرحس: المحقق

  

 




