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ومشبهاتهالطالقيفالزيادة
مقارنةفقهیةدراسة

ملخص
تزایدظلفيواقعنافيمهمةفقهیةمسألةلتناقشالدراسةهذهتأتي

ّبینفالشارعالفقهیة،األحكامفيالشرعیةالحدودعنّالمكلفینبعضخروج
شبهاتهومالطالقومنهاحیاتهم،فيحادثةلكلالمناسباإلجراءّللمكلفین

ّالكلفلیكونفیها؛الفقهاءأقوالالدراسةّوتبینواإلیالء،واللعانالظهارمن
ًوقافاولیكونّتصرفاته؛فيالشرعيالحكممنّبینةعلى .اهللاحدودعندّ

تعریفالتمهیدففي،رئیسینومبحثینتمهیدفيالدراسةوجاءت
فيالزیادةاألولالمبحثّوبینالشرعي،االصطالحوفياللغةفيالزیادة
فیها،الشرعيالحكموبیانالظهارفيوالزیادةوصفته،وعددهالطالقألفاظ

.واإلیالءاللعانفيللزیادةالشرعيالحكمالثانيالمبحثّبینثم
فيالشرعيللحكمبیانفیهاالتيالنتائجمنبعددالدراسةوختمت

. ومشبهاتهبالطالقالمقترنةالزیادة
ومشبهاتالشخصیة،واألحوالوالطالق،الزیادة،: ّالدالةكلماتال

.الطالق
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The increase in divorce and comparable
A Fiqhi comparative study

Abstract
         This study comes to discussing important doctrinal
issue in our reality in light of the increasing way out  of
some muslims for illegal border in jurisprudence,
legistator between  muslims  appropriate procedure for
each episode in their lives, including divorce and
comparable of ALdihaar,ALlean and ALelaa, the study
shows the sayings of scholars therein; to be muslims
aware of the ruling on his actions; and to respect of
God's borders.

          The study comes in preface and  two  main sections
 , the preface of them from the definition of the increase
in language and in the idiom legitimate, and the first part
the increase in the words of divorce and the number
description, and the increase in Dihaar and the statement
of legitimate ruling, and between the two section
rulinglegitimate  increase in ALlean and ALelaa..
           The study concluded with a number of results in
which the statement legitimate rule in divorce and
associated comparable increase.

Key words: the increase, divorce , personal status and
comparable divorce.
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:.املقدمة

وعلى،محمدسیدنااهللارسولعلىوالسالموالصالةهللالحمد
..وبعدواالهومنوصحبهآله
تَتَّبِعولَاأُمِرتكَماواستَقِم{ :العزیزكتابهمحكمفيیقولتعالىاهللافإن

ماءهو{: وتعالىسبحانهویقول)١(}أَهأَنذَاو اطِيهـتَقِصِرساميموهالَفَاتَّبِعواْوتَتَّبِع
ویقول.)٢(}تَتَّقُونلَعلَّكُمبِهِوصاكُمذَلِكُمسبِيلِهِعنبِكُمفَتَفَرقَالسبلَ

: اآلیةهذهمعنىفيالعلماء
غیراتباععننهىلمافإنه؛تقدمماعلىعطفهاعظیمةآیةهذه"

دینهوالذيالطریقوالصراط..... طریقهباتباعفیهاتعالىاهللاأمرسبیله
طریقهباتباعفأمر،فیهاعوجاجالًقویماًمستویاومعناهًمستقیمااإلسالم

منهوتشعبت،الجنةونهایتهوشرعهمحمدنبیهلسانعلىطرقهالذي
النارإلىبهأفضتالطرقتلكإلىخرجومن،نجاالجادةسلكفمن؛طرق

مسعودبناهللاعبدعنصحیحبإسنادمسندهفيمحمدأبوالدارميروى،
ًخطوطاخطثماهللاسبیلهذاقالثمًخطاًیومااهللارسوللناخط: (قال
منهاسبیلكلعلى،سبلهذه:  قالثمیسارهعنًوخطوطایمینهعن

٤"٣.)اآلیةهذهقرأثم،إلیهایدعوشیطان

واالصطالحاللغةفيالزیادةمفهومبیانإلىدراسةالتهدف: الدراسةأهداف
.ومشبهاتهالطالقفيالفقهیةأحكامهاوبیان،

.١٥رقمآیةالشورىسورة١
.١٥٣رقمآیةاألنعامسورة٢
،الدارميسنن،الدارمي. ٤٢٠٥ح،٣٩٢٨حمسعودابنمسند،أحمدمسند٣

.٢٠٤ح،المقدمة
)٣٣٠/ ٥(الطبريتفسیر،١٣٧،١٣٨: ص٧: جالقرطبيتفسیر٤
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بأهمیة" ومشبهاتهالطالقفيالزیادة: " موضوعیحظى:الدراسةأهمیة
فيوأثرهاالزیاداتتلكبأحكاموالمجتمعالدارسینتعریفخاللمنكبرى؛

.ومشبهاتهالطالق
لموضوعتناولهافيالدراسةلهذهالموضوعیةالحدودتكمن:الدراسةحدود

.واإلیالءواللعانالظهارمنومشبهاتهالطالقفيالزیادة
علىالقائمالوصفيالمنهجعلىالدراسةهذهاعتمدت: الدراسةمنهجیة
.الفقهیةوالمقارنةوالتحلیلاالستقراء

رئیسین،ومبحثینوتمهید،,مقدمة،علىالدراسةهذهتشتمل: الدراسةخطة
:اآلتيالنحوعلىوذلكوخاتمة،

واالصطالحاللغةيفالزيادةتعريف: التمهيد
.اللغةفيالزیادةتعریف: األولالمطلب

.الشرعياالصطالحفيالزیادةتعریف: الثانيالمطلب

والظهارالطالقيفالزيادة: األولاملبحث
.الطالقلفظفيالزیادة: األولالمطلب

.الظهارلفظفيالزیادة: الثانيالمطلب

واإليالءاللعانيفالزيادة: الثانياملبحث

.اللعانفيالزیادة: األولالمطلب

.اإلیالءفيالزیادة: الثانيالمطلب
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التمهيد

واالصطالحاللغةيفالزيادةتعريف
ق ومشبھاتھ، سیتم قبل أن یشرع في بیان األحكام المتعلقة بالزیادة في الطال

ًبیان معنى الزیادة لغة واصطالحا ، وذلك في مطلبین  ً:

.اللغةفيالزیادةتعریف: األولالفرع

.الشرعياالصطالحفيالزیادةتعریف: الثانيالفرع



ًالنمو، زاد الشيء یزید زیدا وزیادة ومزیدا: اللغةفيالزیادة ًومزادا، ًً َ
.)١(طلبت الزیادة، واألسد ذو زوائد، یعني أظفاره وأنیابھ: واستزدتھ أي 

ٌوتأتي بمعنى أن یضم إلى ما علیھ الشيء في نفسھ شيء آخر والزیادة . )٢(َّ
وعلى ھذا یكون المقصود بالزیادة في الطالق ومشبھاتھ أن . خالف النقصان

ً.رعایجاوز في األلفاظ القدر المعلوم منھا ش

لبنان،–بیروتصادر،دارالعرب،نلسامكرم،بنمحمدالدینجمالمنظور،ابن-١
).٣/١٩٨(زید،مادة،)م٢٠٠٠(

صزید،مادةلبنان،–بیروتلبنان،مكتبةالصحاح،مختاربكر،أبىبنمحمدالرازي،
)١١٨.(
الفكردارالدایة،رضوانمحمدتحقیقالتعاریف،عبدالرؤوف،محمدالمناوي،-٢

).١/٣٩١(الیاء،فصل،)هـ١٤١٠(،١طلبنان،–بیروتالمعاصر،
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الذياللغويالمعنىعنًاصطالحاللزیادةتعریفهمفيالفقهاءیخرجلم

.النقصانضدهوالذيبیانه،سبق
الطهارة،بابفيفوردالمختلفة،الفقهأبوابفيالمعنىهذاوردوقد

)١(...... والطالق،والنكاح،والبیع،والعبادات،

عنكأحطفإنيتفسخ؛ال: البائعفقالالخیارثبتإذا: (النوويقال
فقطعالمبیع،هاللبعدظهرإذافأما... وجهانخیارهسقوطففيالزیادة،

)٢().وربحهاالزیادةبسقوطالماوردي

.)والتحجیلالغرةكإطالةالفرض،علىالزیادةیستحب: (المرداويوقال
)٣(

إبراهیمومحمدكرسونإبراهیمحامدتحقیقالمبتدي،بدایةبكر،أبىبنعليالمرغیناني،-١
أمین،محمدعابدین،ابن). ١/٢٠(،)هـ١٣٥٥(،١طالقاهرة،صبیح،عليمحمدمطبعةبحیري،
لبنان،–بیروتالفكر،دارعابدین،ابنبحاشیةالمشهورةالمختارالدرعلىالمحتارردحاشیة

دارعلیش،محمدتحقیقالكبیر،الشرحالبركات،أبوأحمدالدردیر،).٢/٤٨٤(،)هـ١٣٨٦(،٢ط
الشیخیوسفتحقیقالعدوي،حاشیةالصعیدي،عليالعدوي،). ٤/٢٩٦(،لبنان–بیروتالفكر،
بنالدینمحیيي،النوو).١/٦٦٥(،) هـ١٤١٢(لبنان،–بیروتالفكر،دارالبقاعین،ومحمد
،)هـ١٤٠٥(،٢طلبنان،–بیروتاإلسالمي،المكتبالطالبین،روضةالنووي،شرف

–بیروتالفكر،دارالمطیعي،نجیبمحمودتحقیقالمهذب،شرحالمجموعالنووي،). ١٠/١٧٤(
معرفةفياإلنصافسلیمان،بنعليالمرداوي،).٥/٣٤٣(،)م١٩٩٦-هـ١٤١٧(،١طلبنان،
لبنان،–بیروتالعربي،التراثإحیاءدارالفقي،حامدمحمدتحقیقالخالف،منالراجح

هاللتحقیقاإلقناع،متنعلىالقناعكشافإدریس،بنیونسبنمنصورالبهوتي،). ٢/٤٢(
بنعليحزم،ابن).٣/٣٢٢(،)هـ١٤٠٢(لبنان،–بیروتالفكر،دارهالل،ومصطفىمصیلحي

–بیروتالجدیدة،اآلفاقدارالعربي،التراثإحیاءلجنةتحقیقباآلثار،المحلىسعید،بنأحمد
). ٧/١٣(لبنان،

).٣/٥٣٣(الطالبین،النووي،روضة-٢
).١/١٦٨(،اإلنصافالمرداوي،-٣
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األولاملبحث

والظهارالطالقيفالزيادة



.الطالقلفظفيالزیادة: األولالمطلب

.الظهارلفظفيالزیادة: الثانيالمطلب

ًشرع اإلسالم الزواج سبیال لسعادة اإلنسان، وسببا في بناء األسرة  ً
ًریقا إلنتاج الذریة الصالحة، واللبنة القویة لبناء مجتمع صالح خیر، وط

ْومن : ((الصالحة، والنسل القوي، الذي ینشأ في ظل حیاة األبوین، قال تعالى  ِ َ
ًآیاتھ أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلیھا وجعل بینكم مودة ورحمة  َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ ً َ ًَ َ َ ََّ ْ ْْ َ ْ ُْ َ ُ ُ َ ْ ُ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ َ

َإن في ذلك آلیاٍت لقوم یتف َ ََ َ ْ ٍَ ِ ِ َِ َ ٰ َّ َكرونِ ُ َّ.(()١(

الطبائعفتتظافرشتى،أسبابمناألمر،ھذاصفویعكرمایطرأوقد
والنكد،الشقاءفيًسبباالنكاحھذافیصبحاإلصالح،المصلحعلىویستعصي

فیكونوالطمأنینة،للسعادةًسببایكونأنمنًبدالوالغموم؛للھمومًومبعثا
.شقائھامنلألسرةالمخلصھوالطالق

العذاب،ھذامناألسرةھذهلیخلصالطالقاإلسالمشرعالحالة،ھذهفي
الطالقألفاظومنھاوأحكامھ،مسائلھفيوفصلمنھ،تعانيأصبحتالذي
لفظاأوكالماالزوجزادإذاولكن. طالقأنتلزوجتھیقولكأن. علیھالدالة
أمأثرالزیادةذهلھفھلًصفة،أوًعدداالطالقفيیزیدكأنذلك،علىآخر
.ال؟


.الطالقلفظفيالزیادة: األولالمطلب

.الظهارلفظفيالزیادة: الثانيالمطلب

).٢١(اآلیةالروم،سورة-١
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:قسمینإلىالطالقألفاظالفقهاءقسم

.األلفاظ الصریحة: القسم األول

.األلفاظ الكنائیة: يالقسم الثان

الصریحةاأللفاظ: األولالقسم

:وھي األلفاظ المشتقة من مادة طلق مع إضافتھا إلى الزوجة صراحة، نحو 

)١(.وھكذا.... أنت طالق، أو مطلقة، 

: جوانبثالثةمنالزیادةعلیهاتأتياأللفاظوهذه

.زیادة عدد: الفرع األول

).تكرار اللفظ(ظ الطالق، زیادة نفس لف: الفرع الثاني

.زیادة صفة: الفرع الثالث

:بیانهاًوتالیا



أنت طالق ثالثا، أو : اختلف الفقھاء في زیادة العدد على لفظ الطالق نحو 
:على أربعة أقوال .... ًطالق ألفا

روضةالنووي،).٢/٧٣(العدويحاشیةالعدوي،).٣/١٠١(الصنائعبدائعالكاساني،-١
).٨/١٤(لطالبینا

).٨/٤٦١(اإلنصافالمرداوي،
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ًثالثا فإنھ یقع ثالثا، وما زاد إن العدد لھ أثر، فلو قال أنت طالق: األولالقول
تطلق ثالثا وتلغى الزیادة على الثالث، –طالق مائة : كمن قال –على الثالث 

.سواء في ذلك المدخول بھا أو غیر المدخول بھا

)٣(والشافعیة)٢(والمالكیة)١(وذھب إلى ذلك جمھور الفقھاء من الحنفیة

. )٥(وابن حزم الظاھري)٤(والحنابلة

.للعددأثروالرجعیةواحدةیقعالطالقإن: الثانيالقول

تیمیةوابنوعكرمةوطاووس-عنھماهللارضي-عباسابنذلكإلىوذھب
)٦. (القیموابن

والبدعةمحرمة،بدعةألنھایردبلیقع،الالطالقإن: الثالثالقول
)٧. (الرافضةذلكإلىوذھب. مردودة

تحفةأحمد،أبيبنأحمدبنمحمدالسمرقندي،). ٣/٩٦(الصنائعبدائعالكاساني،-١
).١/١٨٠(،)هـ١٤٠٥(١طلبنان،–بیروتالعلمیة،الكتبدارالفقهاء،

).٤/٤٥٢(الخرشيحاشیةالخرشي،). ٢/٥٣٧(الصغیرالشرحالدردیر،-٢
).٩/١٥(الكبیرالشرحالرافعي،). ٣/٢٩٥،٢٩٦(المحتاجمغنيلشربیني،ا-٣
). ٧/٢٨٢(المغنيقدامة،ابن). ٨/٤١٤(اإلنصافالمرداوي،-٤
).١٠/١٦١(المحلىحزم،ابن-٥
عبدالرحمنوترتیبجمعتیمیة،ابنفتاوىمجموعةعبدالحلیم،بنأحمدتیمیة،ابن-٦

بنمحمدالقیم،ابن).٣٣/٩(،)م١٩٩١-هـ١٤١٢(الریاض،الكتب،عالمدارالنجدي،
لبنان،–بیروتالعربي،الكتابدارالعالمین،ربعنالموقعینإعالمالزرعي،بكرأبي
وخرجعلیهعلقالعباد،هديخیرفيالمعادزاد).٣/٣٠(،)م١٩٩٦-هـ١٤١٦(،١ط

،٢طلبنان،–بیروتالرسالة،سةمؤساألرناؤوط،وعبدالقادراألرناؤوطشعیبأحادیثه
).٥/٢٢٧(،)م١٩٩٨-هـ١٤١٩(
.نفسهاالسابقةالمراجع-٧



-٢٦١٢-

بھا،بالمدخولثالثافیقعوغیرھا،بھاالمدخولبینفرقفقد: الرابعالقول
)١. (راھویھبنإسحاقذلكإلىوذھب.بھاالمدخولغیرفيواحدةوتقع

ھلھو،الثالثطالقمسألةفيالفقھاءبینالخالفوسبب: الخالفسبب
المكلفبإلزامیقعالثالثبلفظللمطلقةالبینونةمنالشارعجعلھالذيالحكم
وألزمھالشرعأقرهماإالیلزمھفالیقع؟الأوواحدة،طلقةفيالحكمنفسھ
)٢. (واحدةتقعأنوھيإیاه،

:األدلةمنبعددالفقهاءمنفريقكلاستدل: األقوالأدلة



ُالطالق: ((تعالىهللاقول-١ َ ِمرتانَّ َ َّ ٌفإمساكَ َ ْ ِ ُبمعروٍفَ ْ َ ْأوِ ٌسریحَتَ ٍبإحسانِْ َ ْ ِ ِ .((
)٣(

أومفرقاتاالثنتینأوالثالثإرسالجوازیفیداآلیةظاھرأن: الداللةوجه
)٤. (ذكرهالذيبالعددطالقھفیقعواحدة،دفعةمجتمعات

بحضرةًثالثاامرأتھطلقالعجالنيعویمرأنومسلمالبخاريرواهما-٢
. والسالمالصالةعلیھالرسولیأمرهأنقبلوسلمعلیھهللاصلىهللارسول

)٥ (

).٥/٢٢٧(المعادزادالقیم،ابن-١
).٥/٢٢٧(المجتهدبدایةرشد،ابن-٢
).٢٢٩(اآلیةمنالبقرة،سورة-٣
).٧/١٦(األوطارنیلالشوكاني،-٤
رقمحدیثاللعان،بعدطلقومناللعانبابق،الطالكتابالبخاري،صحیحالبخاري،-٥
،)١٤٩٢(رقمحدیثاللعان،كتابمسلم،صحیحمسلم،).٥/٢٠٣٣(،)٥٠٠٢(
)٢/١١٢٩.(
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ذلكعلىأقرهلماواقعوغیرمعصیة،الثالثجمعكانلوأنھ: الداللةوجه
)١. (وسلمعلیھهللاصلىهللارسول

هللارضي–المؤمنینأمعائشةحدیثمنصحیحھفيالبخاريرواهما-٣
صلىهللارسولفسئلت،فطلقفتزوجت،ًثالثا،امرأتھطلقًرجالأن–عنھا

األولذاقكماعسیلتھایذوقحتىال،: (( قاللألول؟أتحلوسلمعلیھهللا
) .((٢(

الرجوعللمرأةیجزلموسلمعلیھهللاصلىهللارسولأنالحدیث،منویفھم
ذلكومعنىًحقیقیا،ًدخوالالثانيالزوجبھایدخلأنبعدإالاألولالزوجإلى
علیھهللاصلىهللارسولعلیھینكرولمالثالث،طالقمنھقعواألولأن

.ذلكوسلم

طلقھازوجھاأنقیس،بنتفاطمةحدیثمنصحیحھفيمسلمرواهما-٤
هللارسولفأتوانفر،فيالولیدبنخالدفانطلقالیمن،إلىانطلقثمثالثا،
ثالثا،امرأتھطلقصحفأباإن: فقالوامیمونة،بیتفيوسلمعلیھهللاصلى
العدةوعلیھانفقةلھالیس: (( وسلمعلیھهللاصلىفقالنفقة؟منلھافھل

) .((٣ (

ذلكدلنفقة،لھایجعللمّلماالسالمعلیھالرسولأنالحدیث،منویفھم
.كبرىبینونةوقعثالثاطالقھاأنعلى

فانطلقتطلیقة،فأللھامرأةّجديطلق: قالالصامت،بنعبادةعن-٥
هللاصلىالنبيفقالذلك،لھفذكروسلم،علیھهللاصلىهللارسولإلىأبي

).٧/١٢(األوطارنیلالشوكاني،). ٩/٣٦٧(الباريفتححجر،ابن: انظر-١
رقمثحدیالثالث،طالقأجازمنبابالطالق،كتابالبخاري،صحیحالبخاري،-٢
)٥/٢٠١٤(،)٤٩٦١.(
رقمحدیثلها،نفقةالثالثاالمطلقةبابالطالق،كتابمسلم،صحیحمسلم،-٣
)٢/١١١٥(،)١٤٨٠.(
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ّأما اتقى هللا جدك، أما ثالثا فلھ، وأما تسعمائة وتسعون : ((علیھ وسلم 
)١()).فعدوان وظلم، إن شاء عذبھ، وإن شاء غفر لھ

العدد الذي قالھ، ویفھم من الحدیث، أن منطوقھ یدل على وقوع الطالق في 
.وما زاد على الثالث أمره إلى هللا

ما رواه الترمذي من حدیث ركانة، أنھ طلق امرأتھ البتة، فأتى رسول هللا -٦
، ))هللا : (( واحدة، قال : ؟ قال ))ما أردت : (( صلى هللا علیھ وسلم فقال لھ 

)٢()).ھي على ما أردت : (( هللا، قال : قال 

بقولھإرادتھعنسألھوسلمعلیھهللاصلىهللارسولنا: الداللةوجه
.وقعنثالثاأرادلوأنھعلىفدلواحدة،أردت: فقالالبتھ،

ابنقالعلي؟فماذاطلقة،مائةامرأتيطلقتإني: عباسالبنرجلقال-٧
) ٣)). (ھزوابھاهللاتخذتوتسعونوسبعبثالث،منكطلقت: ((عباس

زادوماواحدة،بكلمةالثالثوقوععلىالداللةواضحأنھثر،األمنویفھم
.علیھإثمفھوعلیھا

نیلالشوكاني،).٦/٣٩٣(،)١١٣٣٩(رقمحدیثعبدالرازق،مصنفالصنعاني،-١
هالك،الولیدنبوعبداهللاوضعیف،العالءبنیحیىفیهإن: ((فیهوقال). ٧/١٧(األوطار
كما)) مجهولعنهالكعنضعیفحدیثفيصحةّفأيمجهول،عبیداهللابنوابراهیم

الزوائدمجمعالهیثمي،:  انظر. ضعیفوهوالعجلي،الوصافيالولیدبناهللاعبیدفیهّأن
)٤/٣٣٨.(
رقمحدیثالبتة،امرأتهیطلقالرجلفيجاءمابابالترمذي،سننالترمذي،-٢
قالعنهالبخاريوسألتالوجه،هذامناالنعرفهال: ((فیهوقال،)٣/٤٨٠(،)١١٧٧(

). ٢/٢١٨(،)٢٨٠٧(رقمحدیثالصحیحین،علىالمستدركالحاكم،)).اضطرابفیه: 
)).الحدیثبهافیصحیزیدعبدبنركانةبنتمنمتابعاالحدیث: ((فیهوقال

،)١١٤٦(رقمحدیثالبتهفيجاءمابابالطالق،كتابالموطأ،مالك،-٣
وزهیراألرنؤوطشعیبتحقیقالسنة،شرحالفراء،مسعودبنالحسینالبغوي،).٢/٥٥٠(

،)٩/٢١٤(،)م١٩٨٣-هـ١٤٠٣(،٢طلبنان،–بیروتاإلسالمي،المكتبالشاویش،
.موثوقونرجاله: األرنؤوطشعیبفیهوقال
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تطلیقات،ثمانيامرأتيطلقتإني: فقالمسعودابنإلىجاءرجالأن-٨

)١. (صدقوا: قالمنك،بانت: قاللك؟قیلما: لھفقال

زوجتھلقطمنیرىكان-عنھهللارضي–مسعودابنّأناألثرمنویفھم
.قالماعددعلىطالقھیقعثالثا

إن: یقولالثالثطالقعنسئلإذا-عنھماهللارضي–عمرابنكان-٩
وعصیتغیرك،زوجاتنكححتىعلیكحرمتفقدثالثاامرأتكطلقتكنت
)٢. (امرأتكطالقمنبھأمركفیماربك

.ثالثالوقوععلىالداللةواضحالخبرأن: الداللةوجه

أنواعكبقیةمجتمعاإزالتھفصحمتفرقا،إزالتھیصحملكالنكاحأن-١٠
)٣. (الملك



هللارسوللھفقالامرأتھ،طلقأنھركانة،حدیثمنداودأبورواهما-١
یاثالثاطلقتھاإني: قال،))ركانةأمامرأتكراجع: (( وسلمعلیھهللاصلى

َأیھایا: وتالراجعھا،علمت،قد: ((قالهللا،سولر ُّ ُّالنبيَ ِ َإذاَّ ُطلقتمِ ُ ْ َالنساءََّ َ ِّ

،)١١٤٧(رقمحدیثالبتة،فيجاءمابابالطالق،كتابالموطأ،مالك،-١
.صحیحإسناده: األرنؤوطشعیبفیهوقال،٩/٢١٤السنة،شرحالبغوي،).٢/٥٥٠(
رقمحدیثالحائص،طالقتحریمبابالطالق،كتابمسلم،صحیحمسلم،-٢
)٢/١٠٩٣(،)١٤٧١.(
.الفكردارط،)٧/٢٢٨(المغني،قدامة،ابن-٣
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َّفطلقوھن ُ ُ َ َّلعدتھنَِّ َِّ ِ ِ ِ) ((١)(٢. (
مجلسفيًثالثاامرأتهطلقركانةأنوأحمدالبیهقيروایةوفي

وسلمعلیههللاصلىاهللارسولفسأله: قالًشدیدا،ًحزناعلیهافحزنواحد،
قالنعم،: قالواحد؟مجلسفي: فقالًثالثا،طلقتها: فقالطلقتها؟كیف
: قالشئت،إنفأرجعهاواحدة،تلكفإنما: وسلمعلیهاهللاصلىالنبي

)٣(.فراجعتها

).١(اآلیةمنالطالق،سورة-١
رقمحدیثالثالث،التطلیقاتبعدالمراجعةنسخبابداود،أبوسننداود،أبو: انظر-٢
طلقأنهركانةحدیثأن: عنهوقال،)٧/٣٣٩(البیهقي،سننالبیهقي،). ٢/٢٥٩(،)٢١٩٦(

.بهأعلموأهلهالرجل،ولدألنهأصحالبتةامرأة
:الحدیثردأوأنبعدالفتحفيحجرابنوقال
: أشیاءبأربعةعنهأجابواوقد... المسألةفينصالحدیثهذا(( 

هذابمثلأحكامعدةفياحتجوابأنهموأجیبفیهما،مختلفوشیخهإسحاقبنمحمدإن-١
.اإلسناد

الحكمهذاعندهكانأنهعباسابنیظنفال... الثالثبوقوععباسابنبفتوىمعارضة-٢
بروایةاالعتباربان: وأجیب. لهظهربمرجحإالبخالفهیفتيثموسلمعلیهاهللاصلىالنبيعن

.النسیاناحتمالمنرأیهیطرقلمابرأیه،الالراوي
بیتآلطریقمنهوأخرجهكماالبتة،امرأتهطلقإنماركانةأنرجحداودأباان-٣

.ثالثاطلقها: فقالالثالثعلىالبتةجملرواتهبعضیكونأنبجوازقويتعلیلوهوركانة،
بنوعبدالرحمنمسعودوابنعليعننقلبأنهوأجیببه،یعملفالشاذمذهبأنه-٤

).٩/٣٦٢،٣٦٣(الباريفتححجر،ابن: انظر)). مثلهوالزبیرعوف
ذلك،خالففيوردوماواحدةالثالثجعلمنبابٌالطال،كتابالبیهقي،سننالبیهقي،-٣

واختلف،)١/٢٦٥(،)٢٣٨٧(رقمحدیثأحمد،مسنداحمد،). ٧/٣٣٩(،)١٤٧٦٤(رقمحدیث
:أحمدلمسندالمحققین

الحدیث،دارشاكر،محمدأحمدتحقیقالمسند،اإلسناد،صحیحأنه: عنهشاكرأحمدفقال
).٣/٩١(،)م١٩٩٥-هـ١٤١٦(،١طالقاهرة،

شعیبتحقیقالمسند،إسناده،فيلضعفحجةبهتقومالاإلسنادهذا: األرنؤوطشعیبوقال
).٤/٢١٥(،)م١٩٩٣-هـ١٤١٣(،١طالرسالة،مؤسسةوآخرون،األرنؤوط
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ًأن الرجل إذا طلق امرأتھ ثالثا في مجلس : الحدیثینمنالداللةوجه
: ولھذا قال ابن حجر. ویجوز لھ مراجعتھاواحد، تقع واحدة رجعیة فقط، 

َوھذا الحدیث نص في المسألة ال یقبل التأویل" ُِ ْ ََّ ََ َ ْ َ ٌّ َ َْ ََ َ ْ ُ ِْ ِ ِ َ.")١(

منھنةھات: عباسالبنقالالصھباءأباأنصحیحھفيمسلمرواهما-٢
وأبيوسلمعلیھهللاصلىهللارسولعھدعلىالثالثالطالقیكنألمھناتك،

فيالناستتابععمرعھدفيكانفلماذلك،كانقد: فقالواحدة؟بكر
)٢. (علیھمفأجازهالطالق،

كانتإنماأتعلم: عباسالبنقالالصھباءأباأن: أخرىروایةوفي
وثالثابكروأبيوسلمعلیھهللاصلىالنبيعھدعلىواحدةتجعلھاالثالث

)٣. (نعم: عباسابنفقالعمر؟إمارةمن

علىكانالثالثطالقأنعلىبمنطوقھمایدالنأنھمااألثرین،منویفھم
عمرخالفةمنًوجزءبكرأبيوخالفةوسلمعلیھهللاصلىهللارسولعھد
.واحدةإلىیرد

هللارسولعھدعلىالطالقكان: -عنھماهللارضي–عباسابنقال-٣
واحدة،الثالثطالقعمرالفةخمنوسنتینبكروأبيوسلمعلیھهللاصلى
أناة،فیھلھمكانقدأمرفياستعجلواقدالناسإنالخطاب،بنعمرفقال
)٤. (علیھمفأمضاهعلیھم،أمضیناهفلو

أنعلىالداللةفيصریحعباسابنعناألثرھذاأن: الداللةوجه
مننوسنتیبكروأبيوسلمعلیھهللاصلىالنبيعھدعلىالثالثطالق

).٩/٣٦٢(الباريفتححجر،ابن-١
،)١٤٧٢(رقمحدیثالثالث،طالقبابالطالق،كتابمسلم،صحیحمسلم،-٢
)٢/١٠٩٩(
.السابقالمرجع-٣
،)١٤٧٢(رقمحدیثالثالث،طالقبابالطالق،كتابمسلم،صحیحمسلم،: انظر-٤
).٠٧/١٤(األوطارنیلالشوكاني،). ٢/١٠٩٩(
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نصوھولغوا،یعدعلیھازادومافقط،بواحدةبھیعتدكانعمرخالفة
)١. (المطلوبفيصریح

قالومنواحدة،إالًحالفایكنلمًثالثابااحلف: قالمنفإنالقیاس،-٤
)٢. (واحدةمرةإالقالقدیكنلموثالثینثالثاهللاسبحان

وسلمعلیھهللاصلىالنبيعھدعلىطلقًأحدانعرفوال: ((تیمیةابنقال
رويوالبالثالث،وسلمعلیھهللاصلىالنبيفألزمھواحدةبكلمةثالثاامرأة

ذلكفيعلیھاالمعتمدالكتبأھلنقلوالحسن،والصحیححدیثذلكفي
) ٣)). (ًشیئا



والبدعةبدعة،–الثالثقطالوھو–الصورةبھذهالطالقھذاأن-١
علیھلیسعمالعملمن: ((وسلمعلیھهللاصلىالرسولبقولمردودة

)٥)(٤)).(ردفھوأمرنا

جعلومنمخصوص،وجھعلىاإلیقاعوالیةجعلوتعالىسبحانھهللاأن-٢
. كالوكیلالوجھذلكغیرعلىإیقاعھیملكالوجھ،علىالتصرفوالیةلھ
)٦(

دارالخولي،عبدالعزیزمحمدتحقیقالسالم،سبلإسماعیل،بنمحمدالصنعاني،-١
).٣/١٧٥) (هـ١٣٧٩(،٤طلبنان،–بیروتالتراث،إحیاء

).٣/١٣٢(القرطبيتفسیرالقرطبي،).٥/٢٢٩(المعاد،زادالقیم،ابن: انظر-٢
).٣٣/١٢(الفتاوىمجموعةتیمیة،ابن-٣
رقمحدیثاألمور،محدثاتوردالباطلةاألحكامنقضبابمسلم،صحیحمسلم،-٤
)٣/١٣٤٣(،)١٧١٨.(
االستذكار،عبداهللا،بنیوسفعمرأبيعبدالبر،ابن).٥/٢٠٥(المعادزادالقیم،ابن-٥

قلعجي،أمینعبدالمعطيفهارسهووضعمسائلهوقننورقمهانصوصهرجوخأصولهوثق
).١٧/١٩،٢٠(٢ط،بیروت–دمشقوالنشر،للطباعةقتیبةدار

).٣/٩٦(الصنائعبدائعالكاساني،-٦
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كانالصھباءأبالھیقالًرجالأنطاووسعنسننھفيداودأبورواهما-١
انقبلًثالثاامرأتھطلقإذاكانالرجلأنعلمتأما: لھقالعباس،البن

بكروأبيوسلمعلیھهللاصلىهللارسولعھدعلىواحدةجعلوھابھایدخل
أجیزوھن: قالفیھا،تتابعواالناسعمررأىفلماعمر؟إمارةمنًوصدرا

)١.(علیھ

تبینفإنھامائة،أوثالثاطالقأنت: بھاالمدخولغیرلزوجتھقالمنإن-٢
)٢. (لغوفھوزوجیة،یالقيالعددمنعلیھازادوماطالق،بلفظمنھ

:والرتجيحاملناقشة



)٣(: منهاردودعدةهورالجمأدلةعلىالقیمابنأورد

قولھالقرآنفيوجاءعام،بنصاستداللھوباآلیة،الجمھوراستداللأن-١
بجوازأحدیقلولم). ٤)) (باشھاداتأربعأحدھمفشھادة: (( تعالى

والسنةالقرآنفيھذاومثلأربع،عددعلیھامضافواحدبلفظالشھادة
.كثیرالنبویة

البیهقي،سننالبیهقي،).٢/٢٦١(،)٢١٩٩رقمحدیث(داود،أبوسننداود،أبو-١
حدیث: عنهوقال،)٩/٣٦٣(الباريفتححجر،ناب).٧/٣٣٨(،)١٤٧٦٢(رقمحدیث
.معلول

).٥/٢٢٩(المعادزادالقیم،ابن-٢
.بعدهاوما) ٥/٢٢٩(المعادزادالقیم،ابن-٣
).٦(اآلیةمنالنور،سورة-٤



-٢٦٢٠-

یبقلمالنكاحألنصحیح؛غیراستداللالمتالعنین،بحدیثاالستداللأن-٢
) .١(بقائھإلىسبیلمنیبقفلمالمالعنة،بحصولزالوقد

لیسفاطمةوحدیثعنھاهللارضيالمؤمنینأمعائشةالسیدةحدیثأن-٣
.واحدمجلسفيطلقالرجلأنعلىدلیلفیھما

). ٢(حجةبھتقومفالضعیف،الصامتبنعبادةحدیثأن-٤

). ٣(حجةبھتقومفالاضطراب،فیھالترمذي،رواهالذيالحدیثأن-٥

وردوقدمنھما،فتوىعنعبارةكانمسعودوابنعباسابنحدیثأن-٦
.الفتوىعلىمقدمةوالروایةروایة،مسلمصحیحفيعنھما

صلىهللارسولعنشيءفیھولیسمنھ،فتوىكانعمرابنحدیثأن-٧
.وسلمعلیھهللا



ومجاھدجبیربنسعیدعنھفروىعنھ،الروایةمختلفعباسابنإن-١
فإنھطاووس،إالالزمات،أنھنمجتمعاتالثالثطالقفيوغیرھم،وعطاء

).٧/١٣(األوطارنیلالشوكاني،-١
العالءبنیحیىفیهإن: ((فیهوقالالشوكانيضعفهحیث،تضعیفهسببّتقدم-٢

حدیثفيصحةّفأيمجهول،عبیداهللابنوابراهیمهالك،الولیدبنوعبداهللاوضعیف،
الولیدبناهللاعبیدفیهّأنكما). ٧/١٧(األوطار،نیل)) مجهولعنهالكعنضعیف

).٤/٣٣٨(الزوائدمجمعالهیثمي،انظر. ضعیفوهوالعجلي،الوصافي
أشدوداودمجروح،إسحاقابنیصح،الحدیثهذا: »علله«فيالجوزيابنقال-٣

البدر،الملقنابن. الرواةغلطمنهذاوكأنأقرب،األولوالحدیث: قالضعفا،منه
أشدوداودمجروحإسحاقّألن؛یصحالحدیثهذا: الجوزيابنوقال)  ٨/١٠٧(المنیر

١٢صّتقدمماوانظر). ٢/١٥١(الواهیةاألحادیثفيالمتناهیةالعلل: انظر. ضعفامنه
.البحثهذامن



-٢٦٢١-

لھذهیتطرقولمطاووس،منوغلطوھموھذافقط،الواحدةوقوععنھروى
)١. (الثقاتمعارضةعلىتقوىفالوالعراق،الحجازقھاءفالروایة

منیعرفالالصھباءأباإن: عبدالبرابنفیھقالالصھباءأبيحدیثإن-٢
) ٢. (حجةبھتقومفالضعیف،الحدیثأنأيعباس،ابنموالي

تقولالتيالروایةوالصحیحمجھولون،ھممنرواتھفيركانةحدیثإن-٣
ثالثا،ھوالبتةطالقأنالرواةأحدفھمولعلثالثا،ولیسألبتھ،اطلقھإنھ

)٣. (الروایةفيففلط

لفظتكرارصورةعلىأولوهقد-عنھماهللارضي-عباسابنحدیثإن-٤
)٤. (یقعالفإنھالتأكیدقصدوإذانوى،إذاواقعوأنھالطالق،

:الثالثالقولعلىالرد

جمیعابھننطلقإذاالثالثطالقوقوعأنعلىتدلدوھاأورالتياألدلةإن
ِفإن: ((تعالىهللالقولببدعة،ولیسسنة َطلقھاَ َ َفالََّ ُّتحلَ ِ ُلھَ ُبعدِمنَ ْ ٰحتىَ َّ َ
َتنكح ِ ًزوجاَ ْ ُغیرهَ َ ْ مابیننجمعالكماالقرآن،جمعمابیننفرقولم،)٥))(َ
منالقولینأدلةمنسبقبمامالحكھذایخصصوكذلك) ٦. (القرآنفرق

)٧. (الطالقبوقوعالحكم

:الرابعالقولعلىالرد

هللارسولأنبیانفیھلیسراھویھابنبھاحتجالذيالصھباءأباحدیثإن
بھا،المدخولغیرفيواحدة،الثالثیجعلكانالذيھووسلمعلیھهللاصلى
كانتالصھباءأبىعنألخرىاالروایةوأنبھا،المدخولحقفيوثالثا

).١٧/١٥،١٦(االستذكارالبر،عبدابن-١
.،)١٠/١٦٨(المحلىحزم،،ابنذاتهاوالصفحاتالجزء،السابقالمرجع-٢
).٧/١٨(األوطارنیل،الشوكاني،)١٠/٧٠،٧١(مسلم،صحیحشرحالنووي،-٣
).٧/١٨(األوطارنیلالشوكاني،-٤
).٢٣٠(اآلیةمنالبقرة،سورة-٥
).٥/٢٣٠(المعادزادالقیم،ابن-٦
).٧/٢٠(األوطارنیلالشوكاني،-٧



-٢٦٢٢-

ھذهمنأصحوھيبھا،المدخولغیرأوبھاالمدخولفيسواءعامة،
.معلولإنھ: حجرابنعنھوقال،)١(الروایة

:الرتجيح: ًثانيا

الطالقبوقوعالقائلالثانيالقولیترجحاألقوال،أدلةعرضبعد
:التالیةلألسبابوذلكالطالق،بلفظالمقترنللعددأثروالًرجعیا،

غیرفيأدلتھاحیثمناألخرىاألقوالعلىالثانيالقولأصحابردود
.المسألةموضوع

الثالثوقوععلىیدلًصریحاأوًصحیحاًدلیالاألخرىاألقوالأدلةفيُیرلم
أوضعیفحدیثإماورد،ماكلبلوسلم،علیھهللاصلىهللارسولعھدفي

.المطلوبعلىداللةفیھلیس

أوالثالثطالقأنتفیدمسعودوابنعباسابنمثلالصحابةعنآثارورود
ذلكونسبةبھ،یعتدالعددمنزادومارجعیا،طالقایقععددإلیھالمضاف

خالفةمنوسنتینبكر،أبيوخالفةوسلمعلیھهللاصلىالنبيعھدإلى
ً.سابقاناذكركمامسلمصحیحفيواردةاآلثاروھذهعمر،

تیمیةابنبرأي) ٨٩(المادةفياألردنيالشخصیةاألحوالقانونأخذوقد
.واحدةطلقةًإشارةأوًلفظابعددالمقترنالطالقبوقوعالقیمابنوتلمیذه



إلىهابالمدخولوغیربهاالمدخولحیثمنالطالقلفظتقسیمیمكن
:قسمین

.بهاالمدخولغیرفيالطالقلفظزیادة: األولالقسم

:قولینعلىبهاالمدخولغیرفيالطالقلفظتكرارفيالفقهاءاختلف

).٥/٢٣٦(المعادزادالقیم،ابن-١



-٢٦٢٣-

إلىوذهب. طالقأنتطالق،أنت: یقولكأنبائنة،واحدةیقع: األولالقول
. )٣(والحنابلة)٢(والشافعیة)١(الحنفیةذلك

.)٤(المالكیةذلكإلىوذهبًثالثا،الطالقیقع: يالثانالقول



إن غیر المدخول بھا تصبح بائنا بلفظ الطالق : األولالقولدلیل: ًأوال
ًالواحد، وما بعدھا فھو لغو النتفاء الزوجیة حقیقة وحكما، فال أثر لھ فیعتبر  ً

ًلغوا أو تأكیدا للفظ األول ً.)٥(

إرادةعلىیدلفاصلغیرمناللفظتكرارإن:الثانيالقولأدلة: ًثانیا
)٦. (كررمابعددفیقعالكالم،واستئنافالمطلق

األول؛القولیترجحمنھما،كلوأدلةالفقھاءقوليعرضوبعد: الرتجيح
واللفظًبائنا،منھأصبحتواحدةطلقةبھاالمدخولغیرزوجتھطلقمنألن

.ْفیلغوقائمةجیةزویالقيالالثاني

.بهاالمدخولفيالطالقلفظزیادة: الثانيالقسم

:قولینعلىبهاالمدخولفيالطالقلفظتكرارفيالفقهاءاختلف

بالفتاوىالمعروفةالعالمكیریةالفتاوىّنظام،،)٣/٩٦(الصنائعبدائع،الكاساني-١
،١طلبنان،–بیروتالعلمیة،الكتبدارحسن،عبداللطیفوصححهضبطهالهندیة،

.،)١/٣٩٠(،)م٢٠٠٠-هـ١٤٢١(
الرافعي،،)٨/٧٦(الطالبینروضة،النووي،)٣/٥٤١(المحتاجمغني،الشربیني-٢

).٩/٩،١٠(الكبیرالشرح
).٧١-٩/٦٩(الفروعمفلح،ابن،)٥/٢٤٣(القناعكشاف،البهوتي-٣
).٤/٤٩١،٢٩٢(الخرشيحاشیةالخرشي،،)٤/٦٠(جلیلالمواهب،الحطاب-٤
). ١/٣٩٠(الهندیةالفتاوىنظام،،)٣/٩٦(الصنائعبدائع،الكاساني-٥
).٤/٤٩٢(الخرشيحاشیةالخرشي،،)٤/٦٠(الجلیلمواهب،الحطاب-٦



-٢٦٢٤-

تكراربعددالطالقوقوعإلى) ٢(والمالكیة) ١(الحنفیةذھب: األولالقول
.لغوفھوالثالثعنزادومااللفظ،

نیةإلىیعودالطالقّأنإلى) ٤(والحنابلة) ٣(یةالشافعوذھب: الثانيالقول
.نوىكمایقعأكثر،نوىوإنواحدة،فھوواحدةنوىفإنالمطلق،

: القولنيأدلة

ھذاكررومنإیقاعھ،یریدالطالقلفظأطلقمنإن: األولالقولدلیل: ًأوال
واحدة؛ردتأقالإذایصدقوالكرر،مابعددإیقاعھیریدفإنھكذلكاللفظ
).٥(فتقعطلقة،واحدةكللكانتالكلماتھذهتفرقتلوألنھوذلك

أوالزوجة،إفھامبھیریدقدالطالقلفظتكرارإن: الثانيالقولدلیل: ًثانیا
).٦(بذلكصرحإذاإالواحدةمنأكثریقعفالالتأكید،

توقیعفيعتمداالذيالثانيالقولیترجحالقولینأدلةعرضبعد:الرتجيح
الطلقةتأكیدبالتكرارنوىفإنعلیھا؛فیحاسبالنیة،علىتكرارهعندالطالق
ھيفالنیةًثالثا،وقعالطالقاستئنافأرادوإنواحدة،إالتقعلماألولى

).٧(األمرھذافيالمعتبرة

برأي) ٨٩(المادةفياألردنيالشخصیةاألحوالقانونأخذوقد
.نفسھاللفظالمطلقكررإذاالطالقوقوعبعدمنابلةوالحالشافعیة

).١/٣٩٠(الهندیةالفتاوىنظام،-١
.)٤/٤٩١،٤٩٢(الخرشيحاشیةالخرشي،-٢
).٩/٩،١٠(الكبیرالشرحالرافعي،-٣
).٧١-٩/٦٩(الفروعمفلح،ابن-٤
).٤/٤٩٢(الخرشيحاشیة،الخرشي،)١/٣٩٠(الهندیةالفتاوىنظام،-٥
).٩/٨(الكبیرالشرحالرافعي،-٦
).٦/٧٣(الطالبینروضةالنووي،-٧



-٢٦٢٥-



)٤(والحنابلة)٣(والشافعیة)٢(والمالكیة)١(اتفق الفقھاء من الحنفیة

ًأنت طالق أشد الطالق، أو طالق أبدا : على أن اللفظ الموصوف بالشدة نحو 
ًھل یقع بائنا أم رجعیا؟واختلفوا في صفة ھذا الطالق، ف. یقع طالقا.... 

وإذانیة،لھیكنلمأوواحدةنوىإذابائنا،یقعالطالقإن: األولالقول
)٥.(الحنفیةذھبذلكوإلى. ثالثافیقعًثالثانوى

اللفظألنًثالثا؛وقعنوىفإنًثالثا،ینولمماًرجعیاًطالقایقع: الثانيالقول
) ٦(المالكیةمنالجمھورذھبذلكوإلى. ذلكبھیرادألنصالح

).٨(والحنابلة) ٧(والشافعیة



: األولالقولدلیل: ًأوال

معھآخرلفظوذكرالبائن،الطالقعنینبئالطالقلفظذكرإن
)٩. (بائناالطالقفیقعالحكم،فيزیادةیعطیھ

).٦/١٣٥(طالمبسو،السرخسي،)٣/١١٠(الصنائعبدائعالكاساني،-١
).٣/٢٧٩(الدسوقيحاشیةالدسوقي،،)٢/٧٣(العدويحاشیةالعدوي،-٢
).٣/٣١٠(المحتاجمغنيالشربیني،،)٨/١٤(الطالبینروضةالنووي،-٣
).٨/٤٦١(اإلنصافالمرداوي،،)٧/٢٦٦(المبدعمفلح،ابن-٤
.)٣/١١٠(الصنائعبدائعالكاساني،،)٦/١٣٥(المبسوط،السرخسي-٥
).٣/٢٧٩(الدسوقيحاشیةالدسوقي،-٦
).٣/٣١٠(المحتاجمغنيالشربیني،-٧
).٩/١١(اإلنصافالمرداوي،،)٧/٢٦٦(،المبدعمفلح،ابن-٨
). ٣/١١٠(الصنائعبدائعالكاساني،،)٦/١٣٥(المبسوطالسرخسي،-٩
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: الثانيالقولأدلة: ًثانیا

ً.رجعیافیكونًعددا،يیقتضالالطالقوصفإن

قبلوالطالقالخلع،الثالث،طالق: ھيبأسبابیقعالبائنالطالقإن
) ١. (منھاًواحدالیسالطالقوھذاالدخول،

الثاني،القولیترجحقول،كلوأدلةالفقھاءقوليعرضبعد:الرتجيح
معُذكرلكذلك؛كانلوإذالمعنى،فيزیادةأيیفیدالالوصفألنوذلك

ً.رجعیاالطالقالفقھاءذكرهماعلىًثالثا،فیھایقعالتيالطالقأسباب

الكنائیةاأللفاظ: الطالقألفاظأقساممنالثانيالقسم

بلخاصة،للطالقالعرفأوالشارع،یخصصھالمالتياأللفاظوھي
علىحبلكبیدك،أمركبأھلك،الحقي: نحووغیره،الطالقفيتستعمل
)٢. (وغیرھا... غاربك

نیةإلىالطالقوقوعفيفترجعوغیره،الطالقتحتملاأللفاظفھذه
الطالقأردلم: وقالینولموإنواقع،فھوالطالق،نوىفإذابھا،المتلفظ
.كالمھصدق

فإذااللفظ،أصلتلحقفإنھااللفظ،ھذاعلىزیادةفأيھذا؛وعلى
) ٣. (قولھعلىفھوًشیئابذلكأردلم: قالإذاوأراد،كمافھوطالقاأراد

بأھلكالحقيأوثالثا،غاربكعلىحبلكلزوجتھقالمن: ذلكومثال
ینولموإنقال،كماثالثایقعالطالق،نوىفأننیتھ،عنیسألمرات،ثالث
.یقعفالًشیئا

.٧/٣٩١(المغنيقدامة،ابن). ٧/٢٩٥(المبدع،مفلح،ابن-١
العدويحاشیةالعدوي،).٦/٧٣(المبسوطالسرخسي،). ٣/١٠٥(البدائع،ي،الكاسان-٢
).٨/٤٨٠(اإلنصافالمرداوي،).٣/٢٨٢(المحتاجمغنيالشربیني،).٢/١١٢(
.السابقةالمراجع-٣



-٢٦٢٧-

الثانياملطلب

الظهارلفظيفالزيادة

من الظھر، وھو موضع الركوب، والمرأة مركوبة إذا مأخوذ: لغةالظهار
)١(.غشیت

مفلحابنتعریفواختیرللظھار،مختلفةتعریفاتالفقھاءذكر: ًواصطالحا
علیھتحرممنببعضمنھاعضوأوالمرأةتشبیھ: وھوقلیل،بتصرف
).٢(نسبأوبقرابةالنساء

كفارةفعلیھأخرى،رةمظاھرثمكفرإذاالمظاھرأنعلىالفقھاءواتفق
منزادمابعددأوواحدةكفارةیلزمھفھلیكفر،لمإذاواختلفواأخرى،
تكرار؟

أنتلزوجتھ،قالكمنعدداالظھارلفظفيزادإذاالمظاھرإن: األولالقول
نیتھ،حسبیحاسبمرات،اللفظنفسكررأو... مرةمائةأميكظھرعلى
واحدة،كفارةإالعلیھفلیساألولتأكیدبالعددأوالثانيبالظھارأرادفإذا
إلىوذھب. عددبكلكفارةفعلیھأخرى،مرةالظھارةإنشاءبذلكأرادوإذا
).٤(والشافعیة) ٣(الحنفیةذلك

اللفظنفسكررولوواحدةكفارةإالعلیھلیسالمظاھرإن: الثانيالقول
).٦(لةوالحناب) ٥(المالكیةذلكإلىوذھب. مرات

).٤/٥٢٨(ظهرمادةالعرب،لسانمنظور،ابن-١
عبداهللا،بنفیوسعمرأبوعبدالبر،ابن).٢/٢١١(الفقهاءتحفةالسمرقندي،-٢

روضةالنووي،).١/٢٨٣(،)هـ١٤٠٧(،١طلبنان،–بیروتالعلمیة،الكتبدارالكافي،
).٥/٣٧٤(الفروعمفلح،ابن).٨/٢٦١(الطالبین،

).٣/٢٣٥(الصنائعبدائعالكاساني،،)٦/٢٢٦(المبسوطالسرخسي،-٣
).١٠/٤٣٩(الحاويالماوردي،،)٨/٢٧٥(الطالبینروضة،النووي-٤
).٥/٤١(الخرشيحاشیةالخرشي،-٥
).١١/١١٤(المغنيقدامة،ابن،)٩/٢٠٨(اإلنصاف،المرداوي-٦



-٢٦٢٨-

: القولنيأدلة

: األولالقولدلیل: ًأوال

إن إضافة عدد أو تكرار لفظ الظھار وجب باللفظ األول كفارة واحدة، فإذا زاد 
من التكرار للتغلیظ والتشدید دون االستئناف، فلیس علیھ كفارة أخرى، ومن 

لطالق، أراد التجدید مرة اخرى، فعلیھ كفارة أخرى بعدد ما قال، ویفترق عن ا
)١(.ان ھذا ال یوجب البینونة، وال زوال الملك، وإنما یحرم الوطء قبل التكفیر

: الثانيالقولأدلة: ًثانیا

یترتبفلمآخر،تحریمایؤثرالالتكفیرأوالعددفإنالیمین،علىالقیاس
)٢. (أخرىكفارةعلیھ

)٣.(ًتحریمایزدھالموالعدداألول،الظھارفيزوجھاعلىحرمتالزوجةإن

الثاني،القولیترجحوأدلتھم،الفقھاءأقوالعرضبعد:والرتجيحاملناقشة
:التالیةلألسبابوذلكأثر،لھلیسالعددبأنالقائل

.الیمینعلىبالقیاساالستداللصحة

قالوماحراما،علیھالزوجةتصبحاألولى،بالمرةزوجتھمنالمظاھرأن
.آخربشيءنلزمھفالالتحریم،فيلھأثرالالمكمنذلكبعد

).١٩/٧٨(المجموعتكملةالمطیعي،).٣/٢٣٥(الصنائعبدائعالكاساني،: انظر-١
).١١/١١٥(المغنيقدامة،ابن-٢
.السابقالمرجع-٣



-٢٦٢٩-

الثانياملبحث

واإليالءاللعانيفالزيادة

:مطلبینعلىویشتمل

.اللعانفيالزیادة: األولالمطلب

.اإلیالءفيالزیادة: الثانيالمطلب





)١(.بمعنى السب والشتمھو اإلبعاد والطرد ، ویأتي كذلك: لغةاللعان

: بمعنىتأتيوكلھااللعان،تعریففيالفقھاءعبارةاختلفت: ًواصطالحا
حقھ،فيالقذفحدمقامقائمةباللعنمقرونةباألیمانمؤكداتشھادات

زادأوالقذف،لفظعلىًكالماالزوجزادوإذا). ٢(حقھافيالزنىحدومقام
فيأثرالزیادةلھذهفھلالزوجة،أوالزوجھایحلفالتيالخمسةاألیمانفي

الحكم؟

:فرعینفيّسیبینماهذا



).١/١٦٢(الفقهاءأنیسالقونوي،). ١٣/٣٨٧(لعنمادةالعرب،لسانمنظور،ابن-١
مغنيالشربیني،).٢/٤٥٧(الكبیرالشرحالدردیر،).٣/٢٣٧(الصنائعبدائعالكاساني،-٢

علي،بنمحمدبنعليالجرجاني،) .١١/١٨٣(المغنيقدامة،ابن).٣/٣٦٧(المحتاج،
،)هـ١٤٠٥(،١طلبنان،–بیروتالعربي،الكتابداراألیباري،إبراهیمتحقیقالتعریفات،

)١/٢٤٦.(



-٢٦٣٠-

یا زانیة یا بنت الزانیة، أو كرر لفظ : إذا قال الزوج لزوجتھ : المسألةصورة
یا زانیة، أو أضاف عددا، مثل، زنیتي مائة مرة، فھل لھذه الزیادة أثر؟

، )٤(والحنابلة)٣(والشافعیة)٢(والملكیة)١(فق الفقھاء من الحنفیةات
یا زانیة یا بنت الزانیة، أن علیھ مالعنة : على أن الزوج إذا قال لزوجتھ 

ّزوجتھ إذا كذبتھ، وحد الجلد لقذف أم زوجتھ ُ ّ.

ٌوإذا كرر لفظ القذف، أو أضاف عددا، فإنھ لیس علیھ إال حد واحد، أو  ّ ً
.لعان واحد

:)٥(یليبماذلكعلىواستدلوا

.ٌواحدّحدإالعلیھفلیسمرة،منأكثرزنىفمنالزنيعلىالقیاس-١

.واحدةمرةإالیحدفالالحد،إقامةقبلسببھیتكررالالقذفحدأن-٢



ْوالذین یرمون أز((: تعالىقال َ َ َُ ْ َ َِ ْواجھم ولم یكن لھم شھداء إال أنفسھم َّ ْ ْ ُْ ُ َ ُ َ َ ُ َ َُ َ َّ َّ َِ َ ُ ُ
إنھ لمن الصادقین، َفشھادة أحدھم أربع شھاداٍت با َ َ َِ ِ ِ ِ َِّ َ ُ َ ْ َ ََ ُُ َّ َ َِ ِِ َّ َ َْ ِوالخامسة أن لعنت هللا َ َّ َ َ َْ َ ََ َّْ َ ُ ِ

َعلیھ إن كان من الكاذبین ویدرأ، عنھا العذاب أن ت ْ َ َْ ْ َ َ ََ َُ َ َ َ َ َ َ ْ ََ ْ ْ َِ ِِ ِ إنھ ِ ُشھد أربع شھاداٍت با َّ َ ِْ ِِ َّ َ ََ َ َ ْ ََ
َلمن الكاذبین، والخامسة أن غضب هللا علیھا إن كان من الصادقین َ َ َّ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ْ َ َ َ َ ََ َ َِ َِ َ ْ ْ َِ َّ َ َ .(()٦(

بأربعةیأتولمبالزنى،زوجتھیقذفالذيأنتفیدالكریمةاآلیاتفھذه
خمسةكذلكتشھدھيكذبتھوإنأیمان،خمسةذلكمنبدالفعلیھشھداء،

.الزنىمنبھرماھافیماكاذبالزوجأنأیمان

).٣/٢٣٩(الصنائعبدائع،الكاساني،)٧/٥١٤٩(المبسوط،السرخسي-١
).٦/٣٠٤(الجلیلمواهب،الحطاب،)٥/٢٠٥(الخرشيحاشیةالخرشي،-٢
).٢/٢٧٥(المهذبالشیرازي،،)٥/٥٦(المحتاجمغنيالشربیني،-٣
). ١١/١٨٣(المغنيقدامة،ابن،)٥/٤٠٢(القناعكشافالبهوتي،-٤
).١١/١٨٣(المغنيقدامة،ابن).٣/٢٣٩(الصنائعبدائعالكاساني،-٥
).٩-٦(مناآلیاتالنور،سورة-٦



-٢٦٣١-

منأوالزوجقبلمنسواءالخمسة،األیمانھذهعلىزیادةفأيذلكوعلى
لھأثرالعلیھازادومابخمسة،ثبتالحكمألنوذلكلھا؛أثرالالزوجة،قبل
)١.(الحكمفي





)٢. (حلفأيإیالء،یوليآليمنمأخوذ: لغةاإلیالء

علىالحلف: ًاصطالحااإلیالءإذاالصطالحي،المعنىمنقریبالمعنىوھذا
)٣. (معینةمدةزوجتھجماعالزوجترك

السنةالرجلیوليفقدمعینة،بمدةمقدرغیرالجاھلیةفياإلیالءوكان
بأربعةذلكلھمووقتاإلسالمفجاءالزوجة،باإلضراربقصدوذلكوالسنتین،

.فقطأشھر

َللذین((: تعالىقال ِ َیؤلونَِّ ُ ْ ْمنُ ْنسائھمِ ِ ِ ُتربصَِ ُّ َ ِأربعةَ َ َ ْ ٍأشھرَ ُ ْ ْفإنَ ِ ُفاءواَ َّفإنَ ِ َهللاَ َّ
ٌغفور ُ ٌرحیمَ ِ َ) ((٤(

أنھعلى) ٨(والحنابلة) ٧(والشافعیة) ٦(والمالكیة) ٥(الحنفیةمنالفقھاءاتفق
إذاالیمینكفارةالموليوتلزمیمین،ھوأشھرأربعةمنأقلالمدةكانتإن

).١٨/٨٥،٨٦(الطبريتفسیرالطبري،-١
).١٤/٤١(آال،مادةالعرب،لسانمنظور،ابن-٢
المهذب،الشیرازي،)١/٢٧٩(الكافيعبدالبر،،ابن)٣/١٦١(الصنائعبدائعالكاساني،-٣
).٧/٤١٤(المغنيقدامة،،ابن)٢/١٠٥(
).٢٢٦(اآلیةالبقرة،سورة-٤
).١/٧٨(المبتديبدایةالمرغیناني،-٥
).١/٢٧٩(االستذكارعبدالبر،ابن-٦
).٣/٣٤٣(المحتاجمغنيالشربیني،-٧
).٥/٣٥٦(القناعكشافالبهوتي،-٨



-٢٦٣٢-

اختلففقدأشھر،أربعةوھيالمدةانقضتإذاوأماخاللھا،زوجتھجامع
إلىأمرھاترفعحتىیقعالأمیوم،بزیادةالطالقیقعفھلذلك؛فيالفقھاء

القضاء؟

وھوأشھر،األربعةعلىواحدیومادةبزیتطلقالزوجةّإن: األولالقول
).١(الحنفیةقول

بینالقاضيفیخیرهللقاضي،أمرھاترفعأنالبدالزوجةأن: الثانيالقول
).٤(والحنابلة) ٣(والشافعیة) ٢(المالكیةقولوھو.الطالقأوالوطء

: اخلالفسبب
ْوإن : ((لى وسبب اختالف الفقھاء في ذلك ھو اختالفھم في تفسیر قولھ تعا ِ َ

ٌعزموا الطالق فإن هللا سمیع علیم ِ َِ ٌ َ ُ ََ َِّ َّ َ ََّ َ فھل العزم ھو الوقوع بعد انتھاء . )٥())َ
)٦(.المدة مباشرة، أم حتى یعزم الزوج على ذلك ویطلق

).٢/٤٦(القرآنأحكامالجصاص،).٢/١٩٦،١٩٧(االختیارالموصلي،-١
).٢/٤٨٢(الدسوقيحاشیةالدسوقي،-٢
).٣/٣٤٣(المحتاجمغنيالشربیني،-٣
).٧/٤١٤،٤١٥(المغنيقدامة،ابن-٤
).٢٢٧(اآلیةالبقرة،سورة-٥
).٢/٤٢٨(الدسوقيحاشیةالدسوقي،).٢/٥٠(القرآنأحكامالجصاص،-٦



-٢٦٣٣-

: األقوالأدلة

: األولالقولأدلة

)١(: أن آیة اإلیالء قد اشتملت على األحكام التالیة -١

)).فإن فاؤوا فیھن فإن هللا غفور رحیم: ((بن مسعود قراءة عبدهللا-

الفیئةكانتفلوأشھر،أربعةاإلیالءمدةجعلوتعالىسبحانھهللاأن-
.جائزغیروذلكالنص،عناإلیالءمدةعلىلزادتبعدھا

مدةبدینيعلیكاصبر: لغریمهقالمنفإنالدین،علىالقیاس-
أنهذلكمنیفهمفال. حبستكٕواالدة؛المهذهفيوفیتنيفإنشهر،
.ًواحدایوماالشهرانتهاءبعدعلیهینتظر

أشهرأربعةانقضاءالطالقعزیمة: ((عنهاهللارضيعباسابنقول-٢
)٢()).بتطلیقة

منهبانتفقدأشهرأربعةمضتإذا: ((عنهاهللارضيمسعودابنقول-٣
)٣()).بتطلیقة

وبمضيقروء،ثالثةبنفسهاتتربصالمطلقةفإن،الطالقعلىالقیاس-٤
.الرجعيالطالقحالةفيزوجهامنتبینالمدة

).٢/١٩٦(االختیارالموصلي،بعدها،وما) ٢/٥٠(لقرآناأحكامالجصاص،-١
الصنعاني،). ٤/١٣١(،)١٢٩(رقمحدثشیبة،أبىابنمصنفشیبة،أبيابن-٢

منصور،ابن). ٦/٤٥٤(،)١١٦٣٩(رقمحدیثاألربعة،انقضاءبابعبدالرازق،مصنف
دالعزیز،عببنعبداهللابنسعدتحقیقمنصور،بنسعیدسننمنصور،بنسعید

.ضعیفسنده: عنهوقال،)٣/٨٧٠(،)هـ١٤١٤(،١طالریاض،
).٩/٤٢٨(الباريفتححجر،ابن-٣



-٢٦٣٤-

: الثانيالقولأدلة

)١(: التالیةاألحكاماإلیالءآیةمنأصحابهاستنبط-١

یدل . )٢())وإن عزموا الطالق: ((إن العزم من المولي في قولھ تعالى -
ً.على عدم وقوع الطالق تلقائیا

إما الطالق وإما : إن هللا سبحانھ وتعالى قد خیر المولي بین أمري -
الفیئة، فإذا وقع الطالق بعد مضي األربعة أشھر مباشرة، ال یكون 

.ھناك اختیار

)).فإن هللا سمیع علیم: ((إن هللا سبحانھ وتعالى قد ختم اآلیة بقولھ -
وال یكون السمع اال بعد قول المولي قوال یسمع لیحسن ختم اآلیة )٣(

.بصفة السمع

ًإن هللا سبحانھ وتعالى جعل للمولي شیئا، وعلیھ أحد شیئین، فالذي -
.إما الطالق وإما الفیئة: لھ التربص، والذي علیھ 

ال یحل ألحد بعد األجل إال أن یمسك : (( قول ابن عمر رضي هللا عنھ -٢
ًوقال رضي هللا عنھ أیضا )). روف أو یعزم الطالق كما أمر هللا عز وجلبالمع
إذا مضت أربعة أشھر یوقف حتى یطلق، وال یقع الطالق حتى یطلق، : ((

ًعثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة، واثني عشر رجال من : ویذكر ذلك عن 
)٤()).أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم

ابن).١/٤٥٤(القرآنتفسیركثیر،ابن).١/٢٣٣،٢٣٤(القدیرفتحالشوكاني،-١
).٩/٤٢٩(الباريفتححجر،

).٢٢٧(اآلیةمنالبقرة،سورة-٢
).٢٢٧(اآلیةمنالبقرة،سورة-٣
أربعةتربصنسائهممنیؤولونللذینبابالطالق،كتابالبخاري،صحیحالبخاري،-٤

).٥/٤٩٨٥(،)٤٩٩٨٥(رقمحدیثأشهر،



-٢٦٣٥-

الحالففإنانقضتإذاالمدةأنعلىواضحةدالةیدلاألثرأن: الداللةوجه
.المسالةفينصوھذا). ١(الطالقأوالرجوعبینیخیر

:والرتجيحاملناقشة
بعد عرض أقوال الفقھاء وأدلتھم في مسألة الطالق بعد اإلیالء، 
یترجح القول الثاني، وھو رفع الزوجة أمرھا إلى القاضي لیخیر الزوج بین 

:الطالق، وذلك لألسباب التالیة الوطء أو 

قوة أدلتھم، إذ ورد في صحیح البخاري نص في المسألة عن ابن -١
عمر رضي هللا عنھما، وال یقول بذلك إال عما سمعھ من رسول هللا 

.صلى هللا علیھ وسلم

، أي ما أراد فعلھ ولیس ما كان )٢(إن العزم معناه ما عقد علیھ القلب-٢
ً.الفعل تلقائیا

).٩/٤٢٨(الباريفتححجر،ابن-١
).١٢/٣٩٩(عزممادةالعرب،لسانمنظور،ابن-٢



-٢٦٣٦-

اخلامتة
وكفى ّسیدنا محمد، صلى ، وسالم على عبده الذي اصطفى، الحمد  ّ ّ

:وبعد.. ومن اھتدى ، وصحابتھ، وعلى آلھ، ّهللا علیھ وسلم
َفھذا نھایة ما یسر هللا تعالى بسطھ ّ في موضوع الزیادة في الطالق ، َ

ّوال یدعى في ذلك الكمال أو الصحة. ومشبھاتھ  ّ.

لمن ، ّمرشدات ومنبھات-على الحقیقة-ھي ، ى نتائجّوقد تم التوصل إل
: أراد أن یصل إلى الحكم الشرعي في ھذا الموضوع

ما لم یسبقھ طلقتان أو یكون قبل (ًوقوع الطالق رجعیا في حال الزیادة . ١
.، وال أثر للعدد المقترن بلفظ الطالق)الدخول

د، وما بعدھا فھو إن غیر المدخول بھا تصبح بائنا بلفظ الطالق الواح. ٢
ًلغو النتفاء الزوجیة حقیقة وحكما، فال أثر لھ فیعتبر لغوا أو تأكیدا للفظ  ً ً ً

.األول

یترجح القول الثاني الذي اعتمد في توقیع الطالق عند تكراره على . ٣
النیة، فیحاسب علیھا؛ فإن نوى بالتكرار تأكید الطلقة األولى لم تقع إال 

ًالطالق وقع ثالثا، فالنیة ھي المعتبرة في ھذا واحدة، وإن أراد استئناف 
.األمر

ُالوصف في الطالق ال یفید أي زیادة في المعنى، إذ لو كان كذلك؛ لذكر . ٤
ًمع أسباب الطالق التي یقع فیھا ثالثا، على ما ذكره الفقھاء الطالق 

ً.رجعیا

اتفق الفقھاء على أن المظاھر إذا كفر ثم ظاھر مرة أخرى، فعلیھ. ٥
كفارة أخرى، واختلفوا إذا لم یكفر، فھل یلزمھ كفارة واحدة أو بعدد ما زاد 
من تكرار؟ وبعد عرض أقوال الفقھاء وأدلتھم، یترجح القول الثاني، القائل 

:بأن العدد لیس لھ أثر، وذلك لألسباب التالیة 

.الیمینعلىبالقیاساالستداللصحة-

ولى، تصبح الزوجة علیھ حراما، أن المظاھر من زوجتھ بالمرة األ-
.وما قال بعد ذلك من كالم ال أثر لھ في التحریم، فال نلزمھ بشيء آخر

ٌإذا كرر لفظ القذف، أو أضاف عددا، فإنھ لیس علیھ إال حد واحد، أو لعان . ٦ ّ ً
.واحد
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أي زیادة على أیمان اللعان الخمسة، سواء من قبل الزوج أو من قبل .٧
ا؛ وذلك ألن الحكم ثبت بخمسة، وما زاد علیھا ال أثر لھ في الزوجة، ال أثر لھ

.الحكم

یترجح القول الثاني في مسألة الطالق بعد اإلیالء، وھو رفع الزوجة أمرھا . ٨
.إلى القاضي لیخیر الزوج بین الوطء أو الطالق

العالمینّربهللاوالحمد
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واملراجعاملصادر

الكريمالقرآن

:التفسريكتب: ًأوال

بیروتالعربي،الكتابدارالقرآن،أحكامعلي،بنأحمدالجصاص،.١
.لبنان–
المشھورالبیانآيتأویلعنالبیانجامعجریر،بنمحمدالطبري،. ٢

).ھـ١٤٠٥(لبنان،–بیروتالفكر،دارالطبري،بتفسیر
لمھدي،اعبدالرزاقتحقیقالقدیر،،فتحعليبنمحمدالشوكاني،.٣

).م١٩٩٩-ھـ١٤٢٠(،١طلبنان،–بیروتالعربي،الكتابدار
المشھورالقرآنألحكامالجامعبكر،أبيبنأحمدبنمحمدالقرطبي،.٤

).ھـ١٣٧٢(،٢طالقاھرة،الشعب،دارالقرطبي،بتفسیر
–بیروتالفكر،داركثیر،ابنتفسیرعمر،بنإسماعیلكثیر،ابن.٥

).ھـ١٤٠١(لبنان،

:والتخريجاحلديثكتب: ًثانيا

اإلسالمي،المكتبالصحیحة،األحادیثسلسلةالدین،ناصرمحمداأللباني،.١
).م١٩٧٩-ھـ١٣٩٩(،٢ط

المكتبالسبیل،منارأحادیثتخریجفيالغلیل،إرواء_________ .٢
).م١٩٨٥-ه١٤٠٥(،٢طلبنان،–بیروتاإلسالمي،

للنشرغراسوالكتاب،السنةفقھفيمستطابال،الثمر_________.٣
.١طوالتوزیع،

هللارسولحدیثمنالمسندالصحیحالجامعإسماعیل،بنمحمدالبخاري،.٤
ابندارالبخاري،بصحیحالمشھوروأیامھوسننھوسلمعلیھهللاصلى
).م١٩٨٧-ھـ١٤٠٧(،٣طبیروت،–الیمامةكثیر،

شعیبتحقیقالسنة،شرحالفراء،دمسعوبنالحسینالبغوي،.٥
،٢طلبنان،–بیروتاإلسالمي،المكتبالشاویش،وزھیراألرنؤوط

). م١٩٨٣-ھـ١٤٠٣(
الباز،دارمكتبةالكبرى،البیھقيسننالحسین،بنأحمدالبیھقي،.٦

.المكرمةمكة
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محمدأحمدتحقیقالترمذي،سننالسلمي،عیسىبنمحمدالترمذي،.٧
.لبنان–بیروتالعربي،التراثإحیاءدارر،شاك

فيالمتناھیةالعللالرحمن،عبدالفرجأبوالدینجمال،الجوزيابن.٨
األثریة،العلومإدارةاألثري،الحقإرشاد: الواھیة،المحققاألحادیث

.م١٩٨١/ھـ١٤٠١الثانیة،: باكستان،الطبعةآباد،فیصل
العلمیة،الكتبدارالصحیحین،علىمستدركالعبدهللا،بنمحمدالحاكم،.٩

).م١٩٩٠-ھـ١٤١١(،١طلبنان،–بیروت
–بیروتالمعرفة،دارالباري،فتحالعسقالني،عليبنأحمدحجر،ابن.١٠

).ھـ١٣٧٩(لبنان،
.مصرقرطبة،مؤسسةأحمد،مسندحنبل،بنأحمدعبدهللاأبوحنبل،ابن.١١
یمانيھاشمعبدهللاتحقیقالدارقطني،نسنعمر،بنعليالدارقطني،.١٢

).م١٩٦٦-ھـ١٣٨٩(لبنان،–بیروتالمعرفة،دارالمدني،
محمدتحقیقداود،أبيسننالسجستاني،األشعثبنسلیمانداود،أبو.١٣

.الفكردارعبدالحمید،الدینمحیي
عبدالعزیزمحمدتحقیقالسالم،سبلإسماعیل،بنمحمدالصنعاني،.١٤

).ھـ١٣٧٩(،٤طلبنان،–بیروتالتراث،إحیاءدارلي،الخو
بنحمديتحقیقالكبیر،المعجمأیوب،بنأحمدبنسلیمانالطبراني،.١٥

-ھـ١٤٠٤(،٢طالموصل،العلوم،دارمكتبةالسلفي،عبدالحمید
).م١٩٨٣

لبنان،–بیروتالجیل،داراألوطار،نیلعلي،بنمحمدالشوكاني،.١٦
).م١٩٧٣(

اإلسالمي،المكتبعبدالرزاق،مصنفھمام،بنعبدالرزاقالصنعاني،.١٧
).ھـ١٤٠٣(،٢طلبنان،–بیروت

تحقیقشیبة،أبىابنمصنفمحمد،بنعبدهللابكرأبوشیبة،أبيابن.١٨
).ھـ١٤٠٩(،١طالریاض،الرشید،مكتبةالحوت،یوسفكمال

سننشرحالمعبودونعالحق،شمسمحمدالطیبأبوآبادي،العظیم.١٩
).ھـ١٤١٥(،١طلبنان،–بیروتالعلمیة،الكتبدارداود،أبي

ھاشمعبدهللاتحقیقالحبیر،تلخیصحجر،بنعليبنأحمدالعسقالني،.٢٠
).م١٩٦٤-ھـ١٣٨٤(المنورة،المدینةالیماني،

عبدالباقي،فؤادمحمدتحقیقماجة،ابنسننیزید،بنمحمدماجة،ابن.٢١
.لبنان–بیروتالفكر،ردا

إحیاءدارعبدالباقي،فؤادمحمدتحقیقمالك،موطأأنس،بنمالك. ٢٢
.مصرالعربي،التراث

بنعبدهللابنسعدتحقیقمنصور،بنسعیدسنن،سعیدمنصور،ابن.٢٣
).ھـ١٤١٤(،١طالریاض،عبدالعزیز،
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العربي،لتراثاإحیاءدارمسلم،صحیحالقشیري،الحجاجبنمسلم. ٢٤
).م١٩٩٧-ھـ١٤١٧(،١طلبنان،–بیروت

عبدالمجیدحمديتحقیقالمنیر،البدرخالصةعلي،بنعمرالملقن،ابن.٢٥
).ھـ١٤١٠(،١طالریاض،الرشید،مكتبةالسلفي،إسماعیل

صحیحعلىالنوويشرح،النوويشرفبنالدینمحیيالنووي،.٢٦
.٢طلبنان،–بیروت،العربيالتراثإحیاءدارمسلم،

الریاندارالفوائد،ومنبعالزوائدمجمعبكر،أبيبنعليالھیثمي،.٢٧
).ھـ١٤٠٧(بیروت،–القاھرةالعربي،الكتابدارللتراث،

:احلنفيالفقهكتب: ًثالثا
الفكر،داراألبصار،تنویرشرحعلىالمختارالدرالدین،عالءالحصكفي،.١

).ھـ١٣٨٦(،٢طلبنان،–بیروت
لبنان،–بیروتالمعرفة،دارالمبسوط،سھل،أبيبنمحمدالسرخسي،.٢

).ھـ١٤٠٦(
الكتبدارالفقھاء،تحفةأحمد،أبيبنأحمدبنمحمدالسمرقندي،.٣

).ھـ١٤٠٥(،١طلبنان،–بیروتالعلمیة،
المشھورةالمختارالدرعلىالمحتارردحاشیةأمین،محمدعابدین،ابن.٤

).ھـ١٣٨٦(،٢طلبنان،–بیروتالفكر،دارعابدین،ابنحاشیةب
الكتابدارالشرائع،ترتیبفيالصنائعبدائعالدین،عالءالكاساني،.٥

).م١٩٨٢(لبنان،–بیروتالعربي،
كرسونإبراھیمحامدتحقیقالمبتدي،بدایةبكر،أبىبنعليالمرغیناني،.٦

،١طالقاھرة،صبیح،عليمدمحمطبعةبحیري،إبراھیمومحمد
).ھـ١٣٥٥(

أبيبناألرقمدارالمختار،لتعلیلاالختیارمحمود،بنعبدهللالموصلي،.٧
.لبنان–بیروتاألرقم،

دارالدقائق،كنزشرحالرائقالبحرمحمد،بنإبراھیمبنزیننجیم،ابن.٨
.لبنان–بیروتالمعرفة،

وصححھضبطالھندیة،بالفتاوىمعروفةالالعالمكیریةالفتاوىّنظام،.٩
-ھـ١٤٢١(،١طلبنان،–بیروتالعلمیة،الكتبدارحسن،عبداللطیف

).م٢٠٠٠
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:املالكيالفقهكتب: ًرابعا
–بیروتالقلم،دارالفقھیة،القوانینالكلبي،أحمدمحمدجزي،ابن.١

.لبنان
الفكر،دارالجلیل،مواھبالمغربي،عبدالرحمنبنمحمدالحطاب،.٢

).ھـ١٣٩٨(،٤طلبنان،–بیروت
لبنان،بیروت،–الفكردارالطالب،كفایةالمالكي،الحسنأبو.٣
).ھـ١٤١٢(

سیديمختصرعلىالخرشيحاشیةعلي،عبدهللابنمحمدالخرشي،.٤
العلمیة،الكتبدارعمیرات،زكریاوأحادیثھآیاتھوخرجضبطھخلیل،

).م١٩٩٧-ھـ١٤١٧(بنان،ل–بیروت
.لبنان–بیروتالفكر،دارالكبیر،الشرحالبركات،أبوأحمدالدردیر،.٥
إلىالمسالكأقربعلىالصغیر،الشرح_______________.٦

كمالمصطفىأحادیثھوخرجشكلھوضبطأخرجھمالك،اإلماممذھب
.مصرالمعارف،داروصفي،

بیروتالفكر،دارالمجتھد،بدایةمحمد،بنأحمدنبمحمدرشد،ابن.٧
.لبنان–
–بیروتالفكر،دارالدسوقي،حاشیةعرفة،بنمحمدالدسوقي،.٨

.لبنان
حاشیةوبھامشخلیلمختصرعلىالجلیلمنحشرحمحمد،علیش،.٩

.لبنان–طرابلسالنجاح،مكتبةالجلیل،فتحتسھیلالمسماة
األوقافعموموزارةالتمھید،عبدهللا،بنیوسفالبر،عبدابن.١٠

).ھـ١٣٨٧(المغرب،اإلسالمیة،والشؤون
وخرجأصولھوثق،االستذكار،___________________.١١

أمینعبدالمعطيفھارسھووضعمسائلھوقننورقمھانصوصھ
.٢طبیروت،–دمشقوالنشر،للطابعةقتیبةدارقلعجي،

–بیروتالعلمیة،الكتبدار،الكافي،__________________.١٢
).ھـ١٤٠٧(،١طلبنان،

ومحمدالشیخیوسفتحقیقالعدوي،حاشیةالصعیدي،عليالعدوي،.١٣
).ھـ١٤١٢(لبنان،–بیروتالفكر،دارالبقاعین،

:الشافعيالفقهكتب: ًخامسا
بیروتالعلمیة،كتبالدارالكبیر،الشرحمحمد،بنعبدالكریمالرافعي،.١

).م١٩٩٧-ھـ١٤١٧(،١طلبنان،–
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األخیرة،طالفكر،دارالمحتاج،نھایةالعباس،أبيبنمحمدالرملي،.٢
).م١٩٨٤-ھـ١٤٠٤(
–بیروتالفكر،دارالمھذب،یوسف،بنعليبنإبراھیمالشیرازي،.٣

.لبنان
دارالمنھاج،ألفاظةمعرفإلىالمحتاجمغنيالخطیب،محمدالشربیني،.٤

).ھـ١٤١٥(لبنان،–بیروتالفكر،
لبنان،–بیروتالعلمیة،الكتبداراألم،إدریس،بنمحمدالشافعي،.٥

.١ط
إبراھیممحمودأحمدتحقیقالوسیط،محمد،بنمحمدحامدأبوالغزالي،.٦

).ھـ١٤١٧(،١طالقاھرة،السالم،دارتامر،محمدومحمد
العربي،التراثإحیاءدارالمجموع،تكملةنجیب،محمدطیعي،الم.٧

).م١٩٩٥-ھـ١٤١٥(لبنان،–بیروت
المكتبالطالبین،روضةالنووي،شرفبنالدینمحیيالنووي،.٨

).ھـ١٤٠٥(،٢طلبنان،–بیروتاإلسالمي،
المھذب،شرحالمجموع،النوويشرفبنالدینمحیيالنووي،. ٩

،١طلبنان،–بیروتالفكر،دارالمطیعي،نجیبمدمحتحقیق
).م١٩٩٦-ھـ١٤١٧(

:احلنبليالفقهكتب: ًسادسا

اإلقناع،متنعلىالقناعكشافإدریس،بنیونسبنمنصورالبھوتي،.١
لبنان،–بیروتالفكر،دارھالل،ومصطفىمصیلحيھاللتحقیق

).ھـ١٤٠٢(
.الكتبعالمطبعةاإلرادات،منتھيشرحــ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.٢
وترتیبجمعتیمیة،ابنفتاوىمجموعةعبدالحلیم،بنأحمدتیمیة،ابن.٣

).م١٩٩١-ھـ١٤١٢(الریاض،الكتب،عالمدارالنجدي،عبدالرحمن
بیروتاإلسالمي،المكتبالطالب،دلیلیوسف،بنمرعيالحنبلي،الكرمي.٤

).ھـ١٣٨٩(،٢طلبنان،–
لبنان،–بیروتالفكر،دارالمغني،أحمد،بنعبدهللاقدامة،ابن.٥

).ھـ١٤٠٥(
تحقیقحنبل،بنأحمداإلمامفقھفي،الكافي________________.٦

-ھـ١٣٩٩(،٢طلبنان،–بیروتاإلسالمي،المكتبالشاویش،زھیر
).م١٩٧٩

الخالف،منالراجحمعرفةفياإلنصافسلیمان،بنعليالمرداوي،.٧
.لبنان–بیروتالعربي،التراثإحیاءدارالفقي،حامدمحمدتحقیق
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الكتابدارالعالمین،ربعنالموقعینإعالمبكر،أبيبنمحمدالقیم،ابن.٨
).م١٩٩٦-ھـ١٤١٦(،١طلبنان،–بیروتالعربي،

علقالعباد،ھديخیرفيالمعادزاد،__________________.٩
مؤسسةاألرنؤوط،وعبدالقادراألرنؤوطشعیبأحادیثھوخرجعلیھ

).م١٩٩٨-ھـ١٤١٩(،٢طلبنان،–بیروتالرسالة،
اإلسالمي،المكتبالمقنع،شرحالمبدعمحمد،بنإبراھیممفلح،ابن.١٠

).ھـ١٤٠٥(لبنان،–بیروت
بنعبدهللاتحقیق،الفروعكتاب،________________.١١

-ھـ١٤٢٤(،١طلبنان،–بیروتالرسالة،مؤسسةكي،الترعبدالمحسن
).م٢٠٠٣

:األخرىالفقهيةالكتب: ًسابعا
إحیاءلجنةتحقیقباآلثار،المحلىسعید،بنأحمدبنعليحزم،ابن.١

.لبنان–بیروتالجدیدة،اآلفاقدارالعربي،التراث
الوفاءبوأتحقیقالنفقات،كتابمھیر،بنعمروبنأحمدالخصاف،.٢

).م١٩٨٤-ھـ١٤٠٤(،١طالعربي،الكتابداراألفغاني،
مؤسسةوأصولھ،اإلسالميالفقھفيمقارنةبحوثفتحي،محمدالدریني،.٣

).م١٩٩٤-ھـ١٤١٤(،١طلبنان،–بیروتالرسالة،
وصححھوراجعھنسقھالفقھیة،القواعدشرحمصطفى،أحمدالزرقا،.٤

.١طاإلسالمي،ربالغدارغدة،أبوعبدالستار
تحقیقالقواعد،فيالمنثورعبدهللا،بنالدینبھاءبنمحمدالزركشي،.٥

الكویت،اإلسالمیة،والشؤوناألوقافوزارةمحمود،أحمدفائقتیسیر
).ھـ١٤٠٥(،٢ط

حزم،ابنداراإلسالمیة،الشریعةفيالخلعأحكامسعید،عامرالزیباري،.٦
).م١٩٩٧-ھـ١٤١٨(،١طبیروت،–لبنان

الشریعةفيالمسلموالبتالمرأةأحكامفيالمفصلعبدالكریم،زیدان،.٧
-ھـ١٤١٣(،١طلبنان،–بیروتالرسالة،مؤسسةاإلسالمیة،

).م١٩٩٣
والشؤوناألوقافوزارةالفقھیة،الموسوعةاإلسالمیة،الشؤونوزارة.٨

. ٢طالكویت،اإلسالمیة،
،١طاألردن،–الزرقاءالمنار،مكتبةكاح،النخطبةعبدالرحمن،عتر،.٩

).م١٩٨٥-ھـ١٤٠٥(



-٢٦٤٤-

األردن،–عمانالرسالة،مكتبةاإلسالم،فياألسرةنظاممحمد،عقلة،١٠
).م١٩٩٠-ھـ١٤٠٩(،١ط

وتعلیقتحقیقالنفقات،كتابحبیب،بنمحمدبنعليالماوردي،.١١
،١طنان،لب–بیروتحزم،ابندارالزیباري،سعیدعامرودراسة

).م١٩٩٨-ھـ١٤١٨(

:الفقهأصولكتب: ًثامنا
فيالبرھانیوسف،بنعبدهللابنعبدالملكالمعاليأبوالجویني،.١

–المنصورةالوفاء،دارالدیب،محمودعبدالعظیمتحقیقالفقھ،أصول
).ھـ١٤١٨(،٤طمصر،

نبعبدهللاتحقیقالفقھ،أصولفيالواضحعلي،عقیل،ابن.٢
-ھـ١٤٢٠(،١طلبنان،–بیروتالرسالة،مؤسسةالتركي،عبدالمحسن

).م١٩٩٩
دارالقدیر،فتحشرحعبدالواحد،بنمحمدالدینكمالالھمام،ابن.٣

.٢طلبنان،–بیروتالفكر،

):املعاجم(اللغةكتب: ًتاسعا

، الجرجاني، علي بن محمد بن علي، التعریفات، تحقیق إبراھیم األیباري.١
).ھـ١٤٠٥(، ١لبنان، ط–دار الكتاب العربي، بیروت 

.لبنان–الرازي، محمد بن أبى بكر، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، بیروت .٢
القونوي، قاسم بن عبدهللا، أنیس الفقھاء، تحقیق أحمد بن عبدهللا .٣

).ھـ١٤٠٦(الكبیسي، دار الوفاء، جدة، 
تحقیق عبدالسالم ھارون، دار ابن فارس، أحمد، معجم مقاییس اللغة، .٤

).م١٩٩١-ھـ١٤١١(، ١لبنان، ط–الجیل، بیروت 
ابن منظور، جمال الدین محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بیروت .٥

).م٢٠٠٠(لبنان، –
المناوي، محمد عبدالرؤوف، التعاریف، تحقیق محمد رضوان الدایة، دار .٦

).ھـ١٤١٠(، ١لبنان، ط–الفكر المعاصر، بیروت 


