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  الملخص

األول في تعریف التوثیق واإلشھاد على الطالق : یتضمن البحث مبحثین
والثاني في مشروعیة التوثیق واإلشھاد على , في اللغة واالصطالح

ثم , الطالق في الفقھ اإلسالمي ورأي قانون األحوال الشخصیة األردني
  . إلیھا الباحثانالخاتمة وتتضمن أھم النتائج التي توصل
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the : This research paper includes two topics
first topic deals with the definition of 
documentation and attestation on divorce in 

The second topic . language and terminology
discusses the legitimacy of documentation 

he Islamic and attestation on divorce in t
Jurisprudence and in the opinion of the 

Then Comes . Jordanian Personal Status Law
the conclusion that covers the most important 

 .results deduced by the research paper      
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  :المقدمة

والصالة والسالم على خاتم األنبیاء والمرسلین , الحمد هللا رب العالمین
  , محمد صلى اهللا علیھ وسلم وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین

َیا َأیَُّھا :" قال تعالى, فإن اإلسالم قد حث على الزواج لحكم كثیرة: وبعد
 َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَھا َزْوَجَھا َوَبثَّ النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس

ِمْنُھَما ِرَجاًلا َكِثیًرا َوِنَساًء َواتَُّقوا اللََّھ الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِھ َواْلَأْرَحاَم ِإنَّ 
وغیرھا الكثیر من اآلیات . ١النساء آیة ". اللََّھ َكاَن َعَلْیُكْم َرِقیًبا

ولكن قد . ة التي تحث على الزواجالكریمة واألحادیث النبویة الشریف
یعتري الحیاة الزوجیة ما یعكر صفوھا وتصبح عبثا على كال الزوجین 

فعندھا , أو أحدھما مما ال یستطاع معھ استمرار ھذه الحیاة الزوجیة
شرع اإلسالم الطالق آخر الوسائل للخالص من تلك الحیاة الزوجیة 

ق بوسائلھ المعروفة شرعا البائسة مما یجعل الزوج باالقدام على الطال
وفي بحثا ھذا نتكلم عن حكم . بعبارات صریحة أو داللة وكتابة بینة

وقد , التوثیق واإلشھاد على الطالق ھل ال بد منھ لوقوع الطالق أم ال
فذھب الجمھور إلى عدم وجوب التوثیق , حصل خالف بین الفقھاء

واتفق الجمیع , واإلشھاد لحصول الطالق وانما ذھبوا إلى استحبابھ
وقد , على وجوب تسجیلھ في المحكمة أمام القاضي لحفظ الحقوق

وخمسة مطالب وخاتمة تضمنت أھم , قسمنا ھذا المبحث إلى مبحثین
النتائج التي توصلنا إلیھا من خالل ھذا المبحث ألھمیتھ خاصة في 

  .  واهللا ولي التوفیق. وقتنا الحاضر

وقد . والطالق لغة واصطالحا, شھادواإل, مفھوم التوثیق: المبحث األول
  : قسمتھ إلى ثالثة مطالب

  تعریف التوثیق لغة واصطالحا: المطلب األول

  تعریف اإلشھاد لغة واصطالحا: المطلب الثاني

  تعریف الطالق لغة واصطالحا: المطلب الثالث
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مشروعیة التوثیق واإلشھاد على الطالق في  الفقھ : المبحث الثاني
  :یر محل الخالف وقد قسمتھ إلى مطلبینوتحر, اإلسالمي

أراء الفقھاء في مشروعیة التوثیق واإلشھاد على : المطلب األول
  مع األدلة, الطالق

  .والردود وبیان الرأي الراجح

رأي قانون األحوال الشخصیة األردني على  التوثیق : المطلب الثاني
  .واإلشھاد على الطالق

   توصل إلیھا الباحثوتضمنت أھم النتائج التي: الخاتمة

التوثیق واإلشھاد وأثرھما على الطالق في الفقھ اإلسالمي وقانون 
  األحوال الشخصیة األردني
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 املبحث األول

  مفهوم التوثيق واإلشهاد والطالق لغة واصطالحا

 اطب اول

طوا  قوف ار  

  التوثيق لغة واصطالحا
  :التوثيق لغة

  .١ِإذا أحكمھ: الشيَء من وثَّق : التوثيق
, وھو من وُثَق من یوُثق، َوثاقًة، فھو وثیق، والمفعول موثوٌق فیھ

, إْحكامھ: والَوِثیقُة ِفي اَألمر, ٢قِوَي وثبت وصار ُمحكًما: ووُثق الشَّيُء
  .٣وَوثَّْقُت الشَّْيَء َتْوِثیقًا، َفُھَو ُمَوثَّق

قدامى لتعریف قدامى لتعریف  ھذا ولم یتطرق الفقھاء ال ھذا ولم یتطرق الفقھاء ال:التوثيق اصطالحا     

لكن ھو بنفس معناه اللغوي نزوال على األعراف لكن ھو بنفس معناه اللغوي نزوال على األعراف , , التوثیق اصطالحاالتوثیق اصطالحا
التوثیق علم یبحث فیھ عن التوثیق علم یبحث فیھ عن : " : " وھو اإلحكام وقد عرفھ الزحیلي بقولھوھو اإلحكام وقد عرفھ الزحیلي بقولھ

كیفیة إثبات العقود والتصرفات، وغیرھا على وجھ یصح االحتجاج كیفیة إثبات العقود والتصرفات، وغیرھا على وجھ یصح االحتجاج 
والتمسك بھ، والوثیقة ھي الورقة التي یدون فیھا ما یصدر عن شخص والتمسك بھ، والوثیقة ھي الورقة التي یدون فیھا ما یصدر عن شخص 

                                                           

شمس العلوم , )ھـ٥٧٣: المتوفى(نشوان بن سعید الحمیرى الیمني ,  الحمیري- ١
د حسین بن عبد اهللا : المحقق,٧٠٦٧ص,١١ودواء كالم العرب من الكلوم ج

دار الفكر المعاصر , د یوسف محمد عبد اهللا- مطھر بن علي اإلریاني - العمري 
 - ھـ ١٤٢٠ولى، األ: الطبعة, ) سوریة-دمشق (، دار الفكر ) لبنان-بیروت (

 . م١٩٩٩

بمساعدة فریق ) ھـ١٤٢٤: المتوفى(د أحمد مختار عبد الحمید عمر ,  عمر- ٢
: الطبعة,عالم الكتب: الناشر,٢٣٩٧ص,٣ج,معجم اللغة العربیة المعاصرة, عمل

  . م٢٠٠٨ - ھـ ١٤٢٩األولى، 

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور .  ابن منظور- ٣
, )وثق( مادة , لسان العرب, )ھـ٧١١: المتوفى(ألنصاري الرویفعى اإلفریقى ا

.  ھـ١٤١٤ -الثالثة : الطبعة,  بیروت-دار صادر : الناشر,٣٧١ص, ١٠ج
محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسیني، أبو الفیض، الملّقب بمرتضى، ,الزبیدي

, لقاموستاج العروس من جواھر ا, )ھـ١٢٠٥: المتوفى(الزَّبیدي 
  دار الھدایة: الناشر,مجموعة من المحققین: المحقق,٤٥٠ص,٢٦ج
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 وعلیھ   ١١"" أكثر من العقود أو التصرفات أو االلتزامات أو اإلسقاطات أكثر من العقود أو التصرفات أو االلتزامات أو اإلسقاطاتأوأو
یكون التوثیق في الطالق والنكاح ھو إحكامھما بالكتابة والتدوین حتى 

 ب من  ب من ٣٦٣٦  یرجع لھ عند التنازع والحاجة، ویؤیده ما جاء في المادة
یوثق القاضي أو من یأذن یوثق القاضي أو من یأذن :" :" قانون االحوال الشخصیة األردني ما نصھقانون االحوال الشخصیة األردني ما نصھ

یجب على یجب على :" :"  ما نصھ ما نصھ٩٧٩٧وفي المادة وفي المادة ". ". قد الزواج بوثیقة رسمیةقد الزواج بوثیقة رسمیةلھ علھ ع
وإذا طلق زوجتھ خارج وإذا طلق زوجتھ خارج , , الزوج أن یسجل طالقھ ورجعتھ أمام القاضيالزوج أن یسجل طالقھ ورجعتھ أمام القاضي

المحكمة ولم یسجلھ فعلیھ أن یراجع المحكمة لتسجیل الطالق خالل المحكمة ولم یسجلھ فعلیھ أن یراجع المحكمة لتسجیل الطالق خالل 
شھر وكل من تخلف عن ذلك یعاقب بالعقوبة المنصوص علیھا من شھر وكل من تخلف عن ذلك یعاقب بالعقوبة المنصوص علیھا من 

كمة أن تقوم بتبلیغ الطالق الغیابي كمة أن تقوم بتبلیغ الطالق الغیابي وعلى المحوعلى المح, , قانون العقوباتقانون العقوبات
مع األخذ بعین االعتبار مع األخذ بعین االعتبار ".  ".  والرجعة للزوجة خالل أسبوع من تسجیلھوالرجعة للزوجة خالل أسبوع من تسجیلھ

أن قانون األحوال الشخصیة لم یعتبر التوثیق والتسجیل لھ أثر في أن قانون األحوال الشخصیة لم یعتبر التوثیق والتسجیل لھ أثر في 
فتقع الطلقة بمجرد صدورھا من الزوج وال یشترط فتقع الطلقة بمجرد صدورھا من الزوج وال یشترط , , ایقاع الطلقةایقاع الطلقة

 من  من ٣٢٥٣٢٥ت علیھ المادة ت علیھ المادة وھو ما نصوھو ما نص, , توثیقھا واإلشھاد علیھا لوقوعھاتوثیقھا واإلشھاد علیھا لوقوعھا
ما ال ذكر لھ في ھذا ما ال ذكر لھ في ھذا :" :" قانون األحوال الشخصیة األردني على أن قانون األحوال الشخصیة األردني على أن 

القانون یرجع فیھ إلى الراجح من مذھب أبي حنیفة فإذا لم یوجد حكمت القانون یرجع فیھ إلى الراجح من مذھب أبي حنیفة فإذا لم یوجد حكمت 
  ".  ".  المحكمة بأحكام الفقھ اإلسالمي األكثر موافقة لنصوص ھذا القانونالمحكمة بأحكام الفقھ اإلسالمي األكثر موافقة لنصوص ھذا القانون

  

ب اطا 

طوا  دف ار  

  شهاد لغة واصطالحا اإل
  :اإلشهاد لغة

َواْلَجْمُع َشْھٌد َوَجْمُع , خبر قاطع: والَشھادُة, اإلِشھاد من َشھد َشھادٌة
وَأْشَھْدُتھ . الشَّاِھُد، َواْلَجْمُع الشَُّھداء: والشَِّھیُد. الشَّْھِد ُشھود وَأْشھاد

  . ٢َعَلى َكَذا َفَشِھَد َعَلْیِھ َأي َصاَر َشاِھًدا َعَلْیِھ
  :اإلشھاد اصطالحا

                                                           

   ٢٧, ١د محمد الزحیلي . اإلثبات وسائل ) ١ (

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور .  ابن منظور- ٢
, )شھد( مادة , لسان العرب, )ھـ٧١١: المتوفى(األنصاري الرویفعى اإلفریقى 

  . ھـ١٤١٤ -الثالثة : الطبعة,  بیروت-دار صادر : الناشر,٢٣٩،٢٤٠ص,٣ج
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ِھَي إْخَباٌر َعْن ُمَشاَھَدٍة َوِعَیاٍن :"عرفھا الزیلعي في كتابھ تبین الحقائق
وھي ُمْشَتقٌَّة , ٢إخبار بصدق بمجلس الحكم, ١"َلا َعْن َتْخِمیٍن َوِحْسَباٍن

ًة إْطَلاًقا ِلاْسِم ِمْن اْلُمَشاَھَدِة الَِّتي ُتْبَنى َعَلى اْلُمَعاَیَنِة َوُسمَِّي اْلَأَداُء َشَھاَد
  .٣السََّبِب َعَلى اْلُمَسبِِّب

 اطب اث

طوا  قطف ار  

  الطالق لغة واصطالحا

َمْأُخوذ من َقْولك أطلقت النَّاقة َفطلقت ِإذا أرسلتھا من  ":الطالق لغة

قھا من عقال َأو قید َفَكَأن َذات الزَّْوج موثقة ِعْند َزوجَھا َفِإذا َفارقَھا أطل
  ٤"وثاق 

  
وھو رفع القید الُمِحل , اِلاْسُم َشْرِعيٌّ ِفیِھ َمْعَنى اللَُّغِة:الطالق اصطالحا

  ٥.للنكاح
 

                                                           

عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدین الزیلعي الحنفي ,  الزیلعي- ١
: الحاشیة, تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّْلِبيِّ, ) ھـ٧٤٣: المتوفى(

 یونس الشِّْلِبيُّ شھاب الدین أحمد بن محمد بن أحمد بن یونس بن إسماعیل بن
 بوالق، -المطبعة الكبرى األمیریة : الناشر,٢٠٧ص, ٤ج,) ھـ١٠٢١: المتوفى(

  ـ. ه١٣١٣األولى، : الطبعة,القاھرة
  
یعرف , عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان المدعو بشیخي زاده,  داماد أفندي-٢

ى مجمع األنھر في شرح ملتق, ١٨٥ص, ٢ج, )ھـ١٠٧٨: المتوفى(بداماد أفندي 
  . بدون طبعة وبدون تاریخ: الطبعة,دار إحیاء التراث العربي: الناشر, األبحر

 
  .  ٢٠٦ص,٤ج,  تبین الحقائق- ٣
, )ھـ٢٧٦: المتوفى(أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة الدینوري ,  الدینوري- ٤

: الناشر,عبد اهللا الجبوري. د: المحقق, ٢١٣, ٢١٢ص, ١ج,غریب الحدیث 
  .١٣٩٧األولى، : الطبعة, بغداد- مطبعة العاني

  
: المتوفى(محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس األئمة السرخسي ,  السرخسي- ٥

بدون : الطبعة, بیروت-دار المعرفة : الناشر,٢ص,٦ج,المبسوط, )ھـ٤٨٣
  .م١٩٩٣- ھـ١٤١٤: تاریخ النشر,طبعة
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 املبحث الثاني

 مشروعية التوثيق واإلشهاد على الطالق

  وحترير حمل اخلالف, يف  الفقه اإلسالمي

وقد اتفق الفقھاء على مشروعیة االشھاد لكنھم  اختلفوا في درجة 
لمشروعیة من أحكام تكلیفیة فمنھم من حملھ على الندب ومنھم من ا

, حملھ على سبیل الوجوب وعلیھ ھل تعتبر شرطا لصحة وقوع الطالق
بأن الرجل إذا طلق زوجتھ : وینبني على ھذا الخالف أمر, أم ال تعتبر

ولم یشھد ولم یوثق طالقھ ألن اإلشھاد طبعا ال یتحقق إال بالبینة فإن 
ألن اإلشھاد , تقع عند القائلین بأن اإلشھاد على الوجوبالطلقة ال

وتقع عند , عندھم شرط صحة لوقوع الطالق فإن اختل فحكمھ باطل
وعلیھ ال یعتبر شرط , غیرھم ألن اإلشھاد على سبیل الندب ال الوجوب

َفِإَذا :" بقول اهللا تعالى:  ومحل الخالف في سورة الطالق. صحة عندھم
نَّ َفَأْمِسُكوُھنَّ ِبَمْعُروٍف َأْو َفاِرُقوُھنَّ ِبَمْعُروٍف َوَأْشِھُدوا َذَوْي َبَلْغَن َأَجَلُھ

َعْدٍل ِمْنُكْم َوَأِقیُموا الشََّھاَدَة ِللَِّھ َذِلُكْم ُیوَعُظ ِبِھ َمْن َكاَن ُیْؤِمُن ِباللَِّھ 
فأمر اهللا :  وأشھدوا.١"َواْلَیْوِم اْلآِخِر َوَمْن َیتَِّق اللََّھ َیْجَعْل َلُھ َمْخَرًجا

أو األمر على الرجعة من , تعالى على اإلشھاد على الطلقة والرجعة
ولتحریر محل النزاع , وھو على سبیل الوجوب أو الندب, دون الطلقة

في ھذه اآلیة البد من الرجوع إلى كتب التفاسیر للبحث في تأویلھا 
  :ثم بیان أقوال الفقھاء بناء على التأویل, أوال

على الطالق : قال) َوَأْشِھُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكْم: (سدّي، في قولھفعن ال
ھو الشھادة على الطالق وعلى الرجعة، : وقال ابن عباس. ٢والرجعة

وھذا أظھر ألن اإلشھاد بھ یرفع اإلشكال والنزاع، وال فرق في ھذا بین 
عن عبد " الدر المنثور " وأخرج السیوطي في . ٣الرجعة والطالق

                                                           

  . ٢آیة,  سورة الطالق- ١
ثیر بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري   الطبري، محمد بن جریر بن یزید بن ك- ٢
: المحقق, ٤٤٤ص, ٢٣ج, ان في تأویل القرآنجامع البی, )ھـ٣١٠: المتوفى(

 .  م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢٠األولى،: الطبعة, الةمؤسسة الرس: الناشر, أحمد محمد شاكر
أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اهللا، ابن جزي الكلبي ,  ابن جزي- ٣

: المحقق, ٣٨٥ص,٢التسھیل لعلوم التنزیل ج, )ھـ٧٤١: المتوفى (الغرناطي
,  بیروت-شركة دار األرقم بن أبي األرقم : الناشر, الدكتور عبد اهللا الخالدي

 . ھـ١٤١٦ - األولى : الطبعة
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النكاح بالشھود، والطالق : زاق وعبد بن حمید عن عطاء، قالالر
  .١بالشھود، والمراجعة بالشھود

ال یجوز في نكاح وال طالق : "قال, وروى االمام ابن كثیر في تفسیره
وعن . ٢"وال إرجاع إال شاھدا عدل، كما قال اهللا عز وجل، إال من عذر

ِإْن َأَراَد ُمَراَجَعَتَھا َقْبَل َأْن : ، َقاَلُمَعاِوَیُة، َعْن َعِليٍّ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس
} َوَأْشِھُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكْم{َتْنَقِضَي ِعدَُّتَھا، َأْشَھَد َرُجَلْیِن َكَما َقاَل اللَُّھ 

وأشھدوا :" وقال الطبري. ٣ِعْنَد الطََّلاِق َوِعْنَد اْلُمَراَجَعِة] ٢: الطالق[
وذلك ھو الرجعة ذوي عدل منكم، وھما على اإلمساك إن أمسكتموھّن، 

                                                           

, )ھـ٩١١: المتوفى(عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي ,  السیوطي- ١
   الدر المنثور-
, ٥ج, للجصاص’ أحكام القران.  بیروت- دار الفكر : لناشرا, ١٩٤ص, ٨ج

الطبري، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب اآلملي، أبو جعفر . ٣٥١ص
,  ٤٤٤ص, ٢٣ج, جامع البیان في تأویل القرآن, )ھـ٣١٠: المتوفى(الطبري 
 -  ھـ١٤٢٠األولى، : الطبعة, مؤسسة الرسالة: الناشر, أحمد محمد شاكر: المحقق
 .  م٢٠٠٠

أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اهللا، ابن جزي الكلبي ,  ابن جزي- ١
: المحقق, ٣٨٥ص,٢التسھیل لعلوم التنزیل ج, )ھـ٧٤١: المتوفى(الغرناطي 

, یروت ب-شركة دار األرقم بن أبي األرقم : الناشر, الدكتور عبد اهللا الخالدي
 . ھـ١٤١٦ - األولى : الطبعة

أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي , بن كثیرا - ٢
سامي بن : المحقق,١٤٥ص, ٨ج,   تفسیر القرآن العظیم-, )ھـ٧٧٤: المتوفى(

 -ھـ ١٤٢٠الثانیة : الطبعة, دار طیبة للنشر والتوزیع: الناشر, محمد سالمة
 .  م١٩٩٩

ن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري محمد بن جریر بن یزید بن كثیر ب,  الطبري- ٣
, ٢٣ج, جامع البیان عن تأویل آي القرآن= تفسیر الطبري , )ھـ٣١٠: المتوفى(

  الدكتور عبد اهللا بن عبد المحسن التركي: تحقیق, ٤١ص
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات اإلسالمیة بدار ھجر الدكتور عبد السند 

: الطبعة,  والنشر والتوزیع واإلعالندار ھجر للطباعة: الناشر, حسن یمامة
  .  م٢٠٠١ - ھـ ١٤٢٢األولى، 
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َوَأْشِھُدوا َذَوْي َعْدٍل :" وفي المحرر. ١"اللذان یرضى دینھما وأمانتھما
  .٢"ِمْنُكْم یرید على الرجعة، وذلك شرط في صحة الرجعة

  

                                                           

محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري , الطبري - ١
أحمد : المحقق,٤٤٤ص, ٢٣ج, جامع البیان في تأویل القرآن, )ھـ٣١٠: المتوفى(

 .  م٢٠٠٠ -  ھـ ١٤٢٠األولى، : الطبعة, مؤسسة الرسالة: الناشر, محمد شاكر
أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطیة , ابن عطیة - ٢

, المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز, )ھـ٥٤٢: المتوفى(األندلسي المحاربي 
  عبد السالم عبد الشافي محمد: المحقق,٣٢٤ص, ٥ج

  .  ھـ١٤٢٢ - األولى: الطبعة,  بیروت-دار الكتب العلمیة : الناشر
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 اطب اول

 ٫أراء اء  رو اوق واد  اطق

  ارا اد واردود ون ارأي 

  :اختلف الفقھاء في درجة مشروعیة  اإلشھاد على الطالق على قولین
 ٢ والمالكیة١وھو ما ذھب إلیھ الجمھور من الحنفیة: القول األول

وقد ذھبوا إلى أن اإلشھاد على الطالق على , ٤ والحنابلة٣والشافعیة

                                                           

عالء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد , الكاساني. ١٩ص,٦ج,  المبسوط- ١
, ٣ج, بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع, )ھـ٥٨٧: المتوفى(الكاساني الحنفي 

. م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦الثانیة، : الطبعة, دار الكتب العلمیة: الناشر, ١٨١ص
لیل الفرغاني المرغیناني، أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الج, المرغیناني 

, ٢٥٤ص, ٢ج, الھدایة في شرح بدایة المبتدي, )ھـ٥٩٣: المتوفى(برھان الدین 
  .  لبنان- بیروت - دار احیاء التراث العربي : الناشر, طالل یوسف: المحقق

  
، )ھـ٥٢٠: المتوفى(أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي :  القرطبي- ٢

األولى، : الطبعة, دار الغرب اإلسالمي: الناشر, ٢٨٠ص, ٢ج, ممھداتالمقدمات ال
  .  م١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨

  
أبو عبد اهللا محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد ,  الشافعي- ٣

, ٧ج, األم, )ھـ٢٠٤: المتوفى(المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي 
: سنة النشر, بدون طبعة: الطبعة,  بیروت-دار المعرفة : الناشر, ٨٩ص

  . م١٩٩٠/ھـ١٤١٠
تحفة المحتاج في شرح . , أحمد بن محمد بن علي بن حجر الھیتمي, ابن حجر
  ,  ١٤٨ص, ٨ج, المنھاج

المكتبة : الناشر, على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء: روجعت وصححت
: عام النشر, عةبدون طب: الطبعة, التجاریة الكبرى بمصر لصاحبھا مصطفى محمد

  .  م١٩٨٣ - ھـ ١٣٥٧
  
 
: المتوفى(عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي ,  النجدي- ٤

: الناشر, ٦٠٤ص, ٦ج, حاشیة الروض المربع شرح زاد المستقنع, )ھـ١٣٩٢
  .  ھـ١٣٩٧ -األولى : الطبعة, )بدون ناشر(

: المتوفى(المصري الحنبلي شمس الدین محمد بن عبد اهللا الزركشي , الزركشي
األولى، : الطبعة, دار العبیكان: الناشر, ٤٤٧ص, ٥ج, شرح الزركشي, )ھـ٧٧٢

  .  م١٩٩٣ - ھـ ١٤١٣
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:" جاء في المبسوط للسرخسي ما نصھ .سبیل الندب ال الوجوب
اُد َلْیَس ِبَشْرٍط ِفي اْسِتَداَمِة النَِّكاِح َوَبَیاُنُھ َأنَّ اللََّھ َتَعاَلى َسمَّى َواْلِإْشَھ

الرَّْجَعَة إْمَساًكا، َوُھَو َمْنٌع ِلْلُمِزیِل ِمْن َأْن َیْعَمَل َعَمَلُھ َبْعَد اْنِقَضاِء اْلُمدَِّة 
 اْلِإیَلاِء َواْلُمَراُد ِباْلآَیِة َفَلا َیُكوُن اْلِإْشَھاُد َعَلْیَھا َشْرًطا َكاْلَفْيِء ِفي

اِلاْسِتْحَباُب َأَلا َتَرى َأنَُّھ َجَمَع َبْیَن الرَّْجَعِة َواْلُفْرَقِة َوَأَمَر ِباْلِإْشَھاِد َعَلْیِھَما 
ُثمَّ اْلِإْشَھاُد َعَلى اْلُفْرَقِة ُمْسَتَحبٌّ َلا َواِجٌب َفَكَذِلَك َعَلى الرَّْجَعِة، َوُھَو 

ُثمَّ اْلَبْیُع َصِحیٌح ] ٢٨٢: البقرة[} َوَأْشِھُدوا إَذا َتَباَیْعُتْم{ْولھ َتَعاَلى َنِظیُر َق
ِمْن َغْیِر إْشَھاٍد َوَلْیَس ِفي الرَّْجَعِة ِعَوٌض َلا َقِلیٌل َوَلا َكِثیٌر ِلَأنَُّھ اْسِتَداَمٌة 

 ِرَضاَھا َوَلا ِرَضى اْلَمْوَلى ِلْلِمْلِك َفَلا َیْسَتْدِعي ِعَوًضا َوِلَھَذا َلا ُیْعَتَبُر ِفیِھ
َوُبُعوَلُتُھنَّ َأَحقُّ {ِلَأنَّ اللََّھ َتَعاَلى َجَعَل الزَّْوَج َأَحقَّ ِبَذِلَك ِبَقْوِلِھ َتَعاَلى 

َوِإنََّما َیُكوُن َأَحقَّ إَذا اْسَتَبدَّ ِبِھ َواْلَبْعُل ] ٢٢٨: البقرة[} ِبَردِِّھنَّ ِفي َذِلَك
ي َتْسِمَیِتِھ َبْعًلا َبْعَد الطََّلاِق الرَّْجِعيِّ َدِلیُل َبَقاِء الزَّْوِجیَِّة ُھَو الزَّْوُج، َوِف

َبْیَنُھَما َفاْلُمَباَعَلُة ِھَي اْلُمَجاَمَعُة َفِفیِھ إَشاَرٌة إَلى َأنَّ َوْطَأَھا َحَلاٌل َلُھ، َوُھَو 
 اْلَوْطَء َوَلِكْن َلا ُیْسَتَحبُّ َلُھ َأْن َقْوُل ُعَلَماِئَنا إنَّ الطََّلاَق الرَّْجِعيَّ َلا ُیَحرُِّم

َیَطَأَھا َقْبَل اْلِإْشَھاِد َعَلى اْلُمَراَجَعِة ِلَأنَُّھ َیِصیُر ُمَراِجًعا َلَھا ِمْن َغْیِر 
  .١"ُشُھوٍد

  
وحكى عبد الحق عن بعض :" وجاء في المقدمات الممھدات ما نصھ

الف الطالق والبیع، شیوخھ القرویین أن اإلشھاد على الرجعة واجب بخ
َفِإْن {: وذكر الفرق في ذلك بین الرجعة والبیع أن اهللا قد قال في البیع

فدل ذلك ] ٢٨٣: البقرة[} َأِمَن َبْعُضُكْم َبْعًضا َفْلُیَؤدِّ الَِّذي اْؤُتِمَن َأَماَنَتُھ
على أن اإلشھاد في البیع غیر واجب، وسكت عن الفرق بین الرجعة 

َوَأْشِھُدوا َذَوْي َعْدٍل {:  قال- تعالى-بینھما؛ ألن اهللا وال فرق -والطالق 
في أول سورة الطالق عقیب ذكره الطالق ] ٢: الطالق[} ِمْنُكْم

واإلمساك بالرجعة والمفارقة بانقضاء العدة، فوجب أن یرجع ذلك إلى 
معنى : الجمیع رجوعا واحدا؛ إما وجوبا وإما ندبا، وقد قال ابن بكیر

وي عدل على مراجعتھا إن راجعھا، وعند انقضاء ذلك أن یشھد ذ
 خوفا من - أنھ قد طلقھا، وأن عدتھا قد انقضت-عدتھا إن لم یراجعھا

أن یموت فتدعي أنھا زوجة لم تطلق، أو تموت ھي فیدعي الزوج مثل 
وینبغي إن طلق طالقا بائنا أن یشھد حین الطالق أنھا قد : ذلك، قال

                                                                                                                              

 
 . ١٩ص, ٦ج,   المبسوط- ١
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 معنى البائن ھي التي قد انقضت عدتھا، بانت منھ خشیة ما ذكرنا؛ ألن
فیلزم على قیاس قولھ أن یلزم اإلشھاد في الطالق الرجعي حین الطالق 

  .مخافة الموت، فتدعي المیراث وتزعم أن عدتھا لم تنقض
فإذا قلنا إنھ واجب فمعنى ذلك أنھ یكون بتركھ آثما لتضییع الفروج وما 

  .١" صحة الطالق والرجعةیتعلق بذلك من غیر أن یكون ذلك شرطا في
  

َفَأَمَر اللَُّھ ) : - َرِحَمُھ اللَُّھ َتَعاَلى -َقاَل الشَّاِفِعيُّ :" (جاء في األم ما نصھ
َعزَّ َوَجلَّ ِفي الطََّلاِق َوالرَّْجَعِة ِبالشََّھاَدِة َوَسمَّى ِفیَھا َعَدَد الشََّھاَدِة 

ى َأنَّ َكَماَل الشََّھاَدِة َعَلى الطََّلاِق َفاْنَتَھى إَلى َشاِھَدْیِن َفَدلَّ َذِلَك َعَل
َوالرَّْجَعِة َشاِھَداِن َفِإَذا َكاَن َذِلَك َكَماَلَھا َلْم َیُجْز ِفیَھا َشَھاَدٌة َأَقلُّ ِمْن 
َشاِھَدْیِن؛ ِلَأنَّ َما َكاَن ُدوَن اْلَكَماِل ِممَّا ُیْؤَخُذ ِبِھ اْلَحقُّ ِلَبْعِض النَّاِس ِمْن 

ُھَو َغْیُر َما َأَمَر ِباْلَأْخِذ ِبِھ َوَلا َیُجوُز َأْن ُیْؤَخَذ ِبَغْیِر َما َأَمَرَنا َبْعٍض َف
ِباْلَأْخِذ ِبِھ، َوَكَذِلَك َیُدلُّ َعَلى َما َدلَّ َعَلْیِھ َما َقْبَلُھ ِمْن َنْفِي َأْن َیُجوَز ِفیِھ إلَّا 

ِن َلا َیْحَتِمُل ِبَحاٍل َأْن َیُكوَنا إلَّا َرُجَلْیِن َذِلَك ِرَجاٌل َلا ِنَساَء َمَعُھْم ِلَأنَّ َشاِھَدْی
َفاْحَتَمَل َأْمُر اللَِّھ َعزَّ َوَجلَّ ِباْلِإْشَھاِد ِفي الطََّلاِق َوالرَّْجَعِة َما اْحَتَمَل َأْمُرُه 

ت َعْنُھ ِباْلِإْشَھاِد ِفي اْلُبُیوِع َوَدلَّ َما َوَصْفت ِمْن َأنِّي َلْم َأْلَق ُمَخاِلًفا َحِفْظ
ِمْن َأْھِل اْلِعْلِم َأنَّ َحَراًما َأْن ُیَطلَِّق ِبَغْیِر َبیَِّنٍة َعَلى َأنَُّھ َوَاللَُّھ َتَعاَلى َأْعَلُم 
َدَلاَلُة اْخِتَیاٍر َلا َفْرٍض َیْعِصي ِبِھ َمْن َتَرَكُھ َوَیُكوُن َعَلْیِھ َأَداُؤُه إْن َفاَت ِفي 

اَدُة َعَلى الرَّْجَعِة ِمْن َھَذا َما اْحَتَمَل الطََّلاُق َمْوِضِعِھ َواْحَتَمَلْت الشََّھ
َوُیْشِبُھ َأْن َتُكوَن ِفي ِمْثِل َمْعَناُه؛ ِلَأنَُّھَما إَذا َتَصاَدَقا َعَلى الرَّْجَعِة ِفي اْلِعدَِّة 

اَدَقا َعَلى َتْثُبُت الرَّْجَعُة َوِإْن َأْنَكَرْت اْلَمْرَأُة َفاْلَقْوُل َقْوُلَھا َكَما إَذا َتَص
الطََّلاِق َیْثُبُت، َوِإْن َأْنَكَر الرَُّجُل َفاْلَقْوُل َقْوُلُھ َواِلاْخِتَیاُر ِفي َھَذا َوِفي َغْیِرِه 

  .٢"ِممَّا َأَمَر ِفیِھ ِبالشََّھاَدِة َوَالَِّذي َلْیَس ِفي النَّْفِس ِمْنُھ َشْيٌء اْلِإْشَھاُد
اإلشھاد على :" ما نصھوجاء في شرح أخصر المختصرات للحنابلة 

الرجعة مسنون، كما أن اإلشھاد على العقد مسنون، وكذلك على 
  .٣"الطالق

                                                           

, )ھـ٥٢٠: المتوفى(أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ,   القرطبي- ١
: الطبعة, غرب اإلسالميدار ال: الناشر, ٢٨٠, ٢٧٩ص, ٢ج,المقدمات الممھدات

  . م١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨األولى، 
 . ٨٩, ٨٨ص, ٧ج,  األم- ٢
شرح أخصر , عبد اهللا بن عبد الرحمن بن عبد اهللا بن جبرین, ابن جبرین - ٣

  , دروس صوتیة قام بتفریغھا موقع الشبكة اإلسالمیة: مصدر الكتاب , المختصرات



 

- ٩٧٨ -

  : واستدلوا بالقرآن والسنة واإلجماع 
  : القرآن الكریم: أوال

َفِإَذا َبَلْغَن َأَجَلُھنَّ َفَأْمِسُكوُھنَّ ِبَمْعُروٍف َأْو َفاِرُقوُھنَّ :"  بقول اهللا تعالى-أ
َأْشِھُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكْم َوَأِقیُموا الشََّھاَدَة ِللَِّھ َذِلُكْم ُیوَعُظ ِبِھ ِبَمْعُروٍف َو

  . ١"َمْن َكاَن ُیْؤِمُن ِباللَِّھ َواْلَیْوِم اْلآِخِر َوَمْن َیتَِّق اللََّھ َیْجَعْل َلُھ َمْخَرًجا
  : دلت اآلیة الكریمة بقولھ واشھدوا ذوي عدل منكم: وجھ الداللة

 وھي على سبیل الندب في ٢"اإلشھاد على الطالق وعلى الرجعةعلى 
  :الطالق ال الوجوب لوجود الصارف عن الوجوب ب

َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ِإَذا َتَداَیْنُتْم ِبَدْیٍن ِإَلى َأَجٍل ُمَسمى :"  آیة المداینة-أ
َلا َیْأَب َكاِتٌب َأْن َیْكُتَب َكَما َعلََّمُھ اللَُّھ َفاْكُتُبوُه َوْلَیْكُتْب َبْیَنُكْم َكاِتٌب ِباْلَعْدِل َو

َفْلَیْكُتْب َوْلُیْمِلِل الَِّذي َعَلْیِھ اْلَحقُّ َوْلَیتَِّق اللََّھ َربَُّھ َوَلا َیْبَخْس ِمْنُھ َشْیًئا 
ُیِملَّ ُھَو َفِإْن َكاَن الَِّذي َعَلْیِھ اْلَحقُّ َسِفیًھا َأْو َضِعیًفا َأْو َلا َیْسَتِطیُع َأْن 

َفْلُیْمِلْل َوِلیُُّھ ِباْلَعْدِل َواْسَتْشِھُدوا َشِھیَدْیِن ِمْن ِرَجاِلُكْم َفِإْن َلْم َیُكوَنا َرُجَلْیِن 
َفَرُجٌل َواْمَرَأَتاِن ِممَّْن َتْرَضْوَن ِمَن الشَُّھَداِء َأْن َتِضلَّ ِإْحَداُھَما َفُتَذكَِّر 

ْأَب الشَُّھَداُء ِإَذا َما ُدُعوا َوَلا َتْسَأُموا َأْن َتْكُتُبوُه ِإْحَداُھَما اْلُأْخَرى َوَلا َی
َصِغیًرا َأْو َكِبیًرا ِإَلى َأَجِلِھ َذِلُكْم َأْقَسُط ِعْنَد اللَِّھ َوَأْقَوُم ِللشََّھاَدِة َوَأْدَنى َألَّا 

ْم َفَلْیَس َعَلْیُكْم ُجَناٌح َألَّا َتْرَتاُبوا ِإلَّا َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َحاِضَرًة ُتِدیُروَنَھا َبْیَنُك
َتْكُتُبوَھا َوَأْشِھُدوا ِإَذا َتَباَیْعُتْم َوَلا ُیَضارَّ َكاِتٌب َوَلا َشِھیٌد َوِإْن َتْفَعُلوا َفِإنَُّھ 

  .  ٣"ُفُسوٌق ِبُكْم َواتَُّقوا اللََّھ َوُیَعلُِّمُكُم اللَُّھ َواللَُّھ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِلیٌم
  

أشھدوا إذا : " استدلوا بقول اهللا تعالى في آیة المداینة: ةوجھ الدالل
أن اهللا سبحانھ وتعالى أمرنا باإلشھاد على صغیر ما تبایعنا ": تبایعتم

وكبیره عاجل ذلك وآجلھ، ونقده وَنَسائھ، ألن في تركنا اإلشھاد على 
فأمر اهللا عز وجل , ذلك خوَف إلجحاد الحق من قبل البائع أو المشتري

                                                                                                                              

net.islamweb.www://http ,]ا، ورقم الجزء ھو رقم الكتاب مرقم آلی
  ].  درسا٨٨ - الدرس 

  
  . ٢آیة,  سورة الطالق- ١
محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري ,  الطبري- ٢
, أحمد محمد شاكر: المحقق, جامع البیان في تأویل القرآن, )ھـ٣١٠: المتوفى(

, ٢٣ج,  م٢٠٠٠ -  ھـ ١٤٢٠األولى، : الطبعة, مؤسسة الرسالة: الناشر
  . ٤٤٤ص
 . ٢٨٢آیة ,  سورة البقرة- ٣
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وھو على الَنْدٌب، إن شاء أشھد، , عاقدین باإلشھاد، حفظا للحقوقالمت
  ١".وإن شاء لم ُیشھد
  : ورد ابن حزم علیھ

وأولى األقوال في ذلك : قال أبو جعفر, بأن اإلشھاد على ذلك واجب
أّن اإلشھاد على كل َمبیع وُمشتًري، حقٌّ واجٌب وفرٌض : بالصواب

ٍر هللا ففرٌض، إال ما قامت ُحجتھ من من أن كلَّ أم: الزم، لما قد بیَّنا
  . الوجھ الذي یجب التسلیم لُھ بأنھ ندٌب وإرشاد

فاألمر }, َفِإن َأمن َبْعضُكم َبْعًضا{ورد علیھ الجمھور بأنھ َمْنُسوخ ب 
وال یترتب : وقال ابن عطیة.  ٢بالكتب ندب في الحفظ وازالة الریب

  . ٣نسخ في ھذا
  
َلْغَن َأَجَلُھنَّ َفَأْمِسُكوُھنَّ ِبَمْعُروٍف َأْو فاِرُقوُھنَّ َفِإذا َب:"  قول اهللا تعالى-٢

ِبَمْعُروٍف َوَأْشِھُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكْم َوَأِقیُموا الشَّھاَدَة ِللَِّھ ذِلُكْم ُیوَعُظ ِبِھ 
 ٤"ْخَرجًاَمْن كاَن ُیْؤِمُن ِباللَِّھ َواْلَیْوِم اْلآِخِر َوَمْن َیتَِّق اللََّھ َیْجَعْل َلُھ َم

  
. ٥على الطلقة وعلى الرجعة: وأشھدوا ذوي عدل منكم: وجھ الداللة

  :وصارف الوجوب, وھو على سبیل الندب على الطلقة لوجود الصارف

                                                           

 الطبري، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري - ١
أحمد : المحقق.٨٥ص, ٦ج, جامع البیان في تأویل القرآن, )ھـ٣١٠: المتوفى(

 .  م٢٠٠٠ -  ھـ ١٤٢٠األولى، : الطبعة, مؤسسة الرسالة: الناشر, محمد شاكر
أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي ,  القرطبي- ٢

تفسیر = الجامع ألحكام القرآن , )ھـ٦٧١: المتوفى (شمس الدین القرطبي 
دار : الناشر ,أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش: تحقیق ,٣٨٣ص, ٣ج, القرطبي 

   . م١٩٦٤ -ھـ ١٣٨٤الثانیة ، : الطبعة , القاھرة-الكتب المصریة 
  . ٣٨٣ص, ٣ج,  تفسر الطبري- ٣
  .٢آیة ,  سورة الطالق- ٤
محیي السنة ، أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء ,  البغوي- ٥

تفسیر = معالم التنزیل في تفسیر القرآن , )ھـ٥١٠: المتوفى (البغوي الشافعي 
دار إحیاء التراث : اشر الن, عبد الرزاق المھدي: المحقق ,١٠٩ص, ٥البغوي ج

   ھـ١٤٢٠األولى ، : الطبعة , بیروت-العربي 
: المتوفى(أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار اهللا , الزمخشري

دار : الناشر. ٥٥٥ص, ٤ج, الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل. , )ھـ٥٣٨
  .  ھـ١٤٠٧ - الثالثة : الطبعة,  بیروت-الكتاب العربي 
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وأشھدوا " بالقیاس على عقد البیع فإنھ ال یشترط النعقاده االشھاد -١
 كال بجامع أن, فكذلك الطالق ال یشترط لوقوعھ اإلشھاد, ١"إذا تبایعتم

  . منھما ال یشترط وجود الولي لصحتھ
وأیضا ھذا , أن األمر ھنا للوجوب أیضا: ورد علیھ القائلین بالوجوب

قیاس مع الفارق فال تقاس عقود الزواج على عقد البیع لعظم أمر 
الزواج ثم أنتم اشترطتھم االشھاد على عقد الزواج واعتبرتموه شرط 

بخالف عقد البیع حكمتم , النھفإن اختل فحكمتم بفساده أو بط, صحة
  .  بصحتھ

ألن عقد النكاح یشترط لصحتھ الولي بخالف باقي العقود : وأجیب علیھ
ولوقوع الطلقة ال یشترط وجود . فال یعتبر الولي شرط صحة فیھا

  .   الولي بخالف انعقاده 
 واستدلوا بأن الطالق كان یقع في زمن الرسول صلى اهللا علیھ -٣

ثم إن الطالق حق من حقوق الزوج وقد جعلھ , ودوسلم من غیر شھ
اهللا في یده ولم یجعل اهللا لغیره حق فیھ یوقعھ متى شاء وكیفما شاء 

" , ولم یشترط االشھاد علیھا في النصوص التي جاءت بالطالق
 فجاءت مطلقة ولم تقید ٢"َفَأْمِسُكوُھنَّ ِبَمْعُروٍف َأْو َسرُِّحوُھنَّ ِبَمْعُروٍف

  . باإلشھاد
ال یجوز إفراد ذلك دون بعض فاإلشھاد راجع على : ورد علیھ ابن حزم 

  . فیعتبر متعدیا على حدود اهللا تعالى, الطلقة وعلى الرجعة جمیعا
  : االجماع:  ثالثا

فقد أجمعت األمة االسالمیة على أن االشھاد ال یعتبر شرطا لوقوع 
:" لشوكانيیقول ا. وأن األمر للندب ولیس على سبیل الوجوب, الطالق

وقد ورد االجماع على عدم وجوب االشھاد في الطالق واتفقوا على 
  .٣"االستحباب
أن دعوى االجماع مراد بھا االجماع المذھبي ال االجماع : "ورد علیھ

 اتفاق أمة محمد، صلى اهللا -" المستصفى " االصولي،  كما جاء  في 

                                                           

  . ٢٨٢لبقرة آیة  ا- ١
 . ٢٣١آیة ,  سورة البقرة - ٢
: المتوفى(محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني الیمني ,  الشوكاني- ٣

دار : الناشر,٤٣٩ص, ١ج,  السیل الجرار المتدفق على حدائق األزھار, )ھـ١٢٥٠
  . الطبعة األولى: الطبعة, ابن حزم
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ضھ، بخالف من علیھ وسلم، خاصة على أمر من االمور الدینیة، النتقا
  .١"ذكر من الصحابة والتابعین، ومن بعدھم من المجتھدین

وإن ما نقل عن بعض الصحابة ال یعتبر دلیال على عدم : وأجیب عنھ
ولم یعرف خالفا في أن من طلق , وقوع الطالق في حال عدم اإلشھاد

:" ورد ابن تیمیة على ابن حزم في ھذه بقولھ. ولم یشھد ال یقع طالقھ 
 أن اإلجماع على ھذا من أظھر ما ُیدَّعى فیھ اإلجماع، لكن ھو ومعلوم

في غیر موضع یخالف ما ھو إجماع عند عامة العلماء، وینكر أنھ 
  .     ٢"إجماع

ومن الصحابة علي بن أبي , ٣وھو ما ذھب الیھ ابن حزم: القول الثاني
ابن : ومن التابعین, رضي اهللا عنھما, وعمران بن حصین, طالب

وابن , وجریج, وعطاء, وجعفر الصادق, اإلمام محمد الباقر ٤عباس
فإذا طلق ولم یشھد فال ,  بوجوب اإلشھاد على الطالققالوا . ٥سرین

واإلشھاد طبعا ال یتحقق إال , یقع طالقھ ویعتبر متعدیا لحدود اهللا تعالى
                                                           

 -, )ھـ٥٠٥: المتوفى(زالي الطوسي أبو حامد محمد بن محمد الغ,  الطوسي١
  ,١٣٧ص, ١ج, المستصفى

األولى، : الطبعة, دار الكتب العلمیة: الناشر, محمد عبد السالم عبد الشافي: تحقیق
 . م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣

تقي الدین أبو الَعباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم بن عبد ,  ابن تیمیة- ٢
: المتوفى (یمیة الحراني الحنبلي الدمشقي اهللا بن أبي القاسم بن محمد ابن ت

  . ٢٩٥ص, ١ج, نقد مراتب اإلجماع , )ھـ٧٢٨
األولى، : الطبعة , دار ابن حزم ، بیروت: الناشر , حسن أحمد إسبر: بعنایة 
  م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩

أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسي القرطبي ,  ابن حزم- ٣
 -دار الفكر : الناشر. ١٧ص, ١٠ج,  المحلى باآلثار,)ھـ٤٥٦: المتوفى(الظاھري 

 . بدون طبعة وبدون تاریخ: الطبعة, بیروت
أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطیة ,  ابن عطیة- ٤

,  المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز, )ھـ٥٤٢: المتوفى(األندلسي المحاربي 
دار الكتب العلمیة : الناشر, الم عبد الشافي محمدعبد الس: المحقق, ٣٢٥ص, ٥ج
 .  ھـ١٤٢٢ -األولى : الطبعة,  بیروت-
دار : الناشر,٢٥٨ص, ٢ج, فقھ السنة, )ھـ١٤٢٠: المتوفى(سید سابق ,   سید- ٥

  .  م١٩٧٧ - ھـ ١٣٩٧الثالثة، : الطبعة,  لبنان-الكتاب العربي، بیروت 
, )ھـ٣٧٠: المتوفى(جصاص الحنفي أحمد بن علي أبو بكر الرازي ال, الجصاص

 عضو لجنة -محمد صادق القمحاوي : المحقق, ٣٥١ص, ٥ ج,أحكام القرآن
,  بیروت-دار إحیاء التراث العربي : الناشر, مراجعة المصاحف باألزھر الشریف

   . ھـ١٤٠٥: تاریخ الطبع
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 َفِإْن: َقاَل َأُبو ُمَحمٍَّد:" فجاء في المحلى ما نصھ, )التوثیق( بالبینة
َوِطَئَھا َلْم َیُكْن ِبَذِلَك ُمَراِجًعا َلَھا َحتَّى َیْلِفَظ ِبالرَّْجَعِة َوُیْشِھَد، َوُیْعِلَمَھا 
ِبَذِلَك َقْبَل َتَماِم ِعدَِّتَھا، َفِإْن َراَجَع َوَلْم ُیْشِھْد َفَلْیَس ُمَراِجًعا ِلَقْوِل اللَِّھ 

ُكوُھنَّ ِبَمْعُروٍف َأْو َفاِرُقوُھنَّ ِبَمْعُروٍف َفِإَذا َبَلْغَن َأَجَلُھنَّ َفَأْمِس{: َتَعاَلى
َفرََّق َعزَّ َوَجلَّ َبْیَن اْلُمَراَجَعِة، ] ٢: الطالق[} َوَأْشِھُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكْم

َوالطََّلاِق َواْلِإْشَھاِد، َفَلا َیُجوُز إْفَراُد َبْعِض َذِلَك َعْن َبْعٍض، َوَكاَن َمْن َطلََّق 
ْشِھْد َذَوْي َعْدٍل، َأْو َراَجَع َوَلْم ُیْشِھْد َذَوْي َعْدٍل، ُمَتَعدًِّیا ِلُحُدوِد اللَِّھ َوَلْم ُی
  ١".َتَعاَلى

عن علي رضي اهللا عنھ، أنھ قال لمن سألھ " وجاء في جواھر الكالم 
ال، قال : أشھدت رجلین عدلین كما أمر اهللا عزوجل؟ قال: " عن طالق

  .٢"اذھب فلیس طالقك بطالق
  :واستدلوا بالقران والسنة 

َفِإَذا َبَلْغَن َأَجَلُھنَّ َفَأْمِسُكوُھنَّ ِبَمْعُروٍف {: بقولھ تعالى:  القرآن الكریم-١
   ٣}َأْو َفاِرُقوُھنَّ ِبَمْعُروٍف َوَأْشِھُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكْم

الظاھر من سیاق اآلیة أن األمر عائد على الطالق : وجھ الداللة
ألن اإلشھاد جعل تتمة للمأمور بھ في معنى الشرط , یعاوالرجعة جم

لإلمساك أو الفراق ألن ھذا العطف یشبھ القید وإن لم یكن قیدا وشأن 
وظاھر صیغة األمر , الشروط الواردة بعد جمل أن تعود إلى جمیعھا

الداللة على الوجوب إال إذا وجد صارف إلى الندب ولم یوجد وألن 
  .نوازلاإلشھاد یرفع أشكاال و

ورد علیھ القائلون بالندب بأنھ لیس ھناك دلیل على أن اإلشھاد شرط 
فلم , فیھ دلیل داللة على الشرطیة كالنفي للعبادة أو المعاملة بال صارف

یقل ال طالق إال باإلشھاد أو ال یطلقن أحدكم إال وقد أشھد ومثلھا من 
لشرط حتى یدل األلفاظ التي تدل على الشرطیة فاألصل براءة الذمة من ا

.  شرط في اإلشھاد على الطالقعلیھ بین الداللة وال دلیل على إمضاء ال

                                                           

 . ١٧ص, ١٠ج,  المحلى- ١
  ,٢٥٨ص, ٢ج,  فقھ السنة- ٢
 .٢آیة ,  سورة الطالق- ٣
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  :  بالسنة النبویة الشریفة-٢
َمْن َعِمَل َعَمًلا َلْیَس َعَلْیِھ «: "  بقول الرسول صلى اهللا علیھ وسلم -

  . ١"»َأْمُرَنا َفُھَو َردٌّ
النبویة وھو یجھل إن أي حكم مخالف للقرآن أو للسنة : وجھ الداللة

ذلك ثم تبین لھ بخالف حكمھ وجب علیھ الرجوع إلیھا ونقض ما حكم 
ومن طلق على غیر ما أذن , فمن طلق كما أذنھ اهللا فقد صح طالقھ, بھ

, ألنھ ال یملكھ وحده بطبیعة التعاقد, اهللا كان طالقھ باطال غیر صحیح
اهللا تعالى بین ولم یفرق . وإنما یملك ما أذنھ بھ ربھ وما ملكھ إیاه

فمن طلق ولم یشھد , المراجعة والطالق فال یجوز إفراد ذلك دون بعض
أو راجع ولم یشھد ذوي عدل فقد تعدى حدود اهللا تعالى , ذوي عدل

  . فھو مردود
بأن الطالق في عصر الرسول صلى اهللا علیھ وسلم لم : ورد علیھ

  .  فیحمل على الندب ال الوجوب, یشترط فیھ اإلشھاد لوقوعھ
 وبما روى أبو داود في سننھ عن عمران بن حصین رضي اهللا عنھ، - 

أنھ سئل عن الرجل یطلق امرأتھ، ثم یقع بھا، ولم یشھد على طالقھا 
طلقت لغیر سنة، وراجعت لغیر سنة، أشھد : " وال على رجعتھا فقال

بأن ھذا ال : ورد علیھ أیضا. ٢"على طالقھا وعلى رجعتھا، وال تعد 
  .  الطالق لم یقع ابتداءیعني بأن

                                                           

الجامع المسند , محمد بن إسماعیل أبو عبداهللا البخاري الجعفي,  البخاري- ١
= الصحیح المختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وسننھ وأیامھ 

  ,١٠٧ص, ٩ج, صحیح البخاري
مصورة عن (دار طوق النجاة : الناشر, محمد زھیر بن ناصر الناصر: المحقق

  . ھـ١٤٢٢األولى، : الطبعة, )رقیم محمد فؤاد عبد الباقيالسلطانیة بإضافة ترقیم ت
أبو داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن ,  أبو داوود- ٢

, ٢١٨٦حدیث رقم , سنن أبي داود, )ھـ٢٧٥: المتوفى(عمرو األزدي السِِّجْستاني 
ة العصریة، المكتب: الناشر, محمد محیي الدین عبد الحمید: المحقق,  ٢٥٧ص, ٢ج

  .  بیروت-صیدا 
سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم , الطبراني

, ١٣٠ص, ١٨ج, ٢٧١حدیث رقم , المعجم الكبیر , )ھـ٣٦٠: المتوفى(الطبراني 
,  القاھرة-مكتبة ابن تیمیة : دار النشر, حمدي بن عبد المجید السلفي: المحقق
  . الثانیة: الطبعة
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أن قول الصحابي، من السنة كذا، في حكم : وقد تقرر في االصول
المرفوع إلى النبي صلى اهللا علیھ ولم على الصحیح، الن مطلق ذلك 
إنما ینصرف بظاھرة إلى من یجب اتباع سنتھ، وھو رسول اهللا صلى 

والعادة اهللا علیھ وسلم، والن مقصود الصحابي بیان الشرع ال اللغة 
وعن عبد الرزاق عن ابن سیرین أن رجال سأل . كما بسط في موضعھ

  .عمران بن حصین، عن رجل طلق ولم یشھد، وراجع ولم یشھد
بئس ما صنع، طلق لبدعة، وراجع لغیر سنة، فلیشھد على طالقھ : قال

  .١وعلى مراجعتھ، ولیستغفر اهللا
 وأمره باالستغفار فإنكار ذلك من عمران، رضي اهللا عنھ، والتھویل فیھ

لعده إیاه معصیة، ما ھو إال لوجوب االشھاد عنده، رضي اهللا عنھ كما 
  .ھو ظاھر
  . بأن ذلك یدل على وقوع الطالق ابتداء: ورد علیھ

عن االمام أبي جعفر الباقر، علیھ رضوان " الوسائل "  وفي كتاب -
 سن الطالق الذي أمر اهللا عز وجل بھ في كتابھ، والذي: اهللا، قال

رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، أن یخلي الرجل عن المرأة، إذا 
حاضت وطھرت من محیضھا، أشھد رجلین عدلین على تطلیقھ، وھي 
طاھر من غیر جماع، وھو أحق برجعتھا ما لم تنقض ثالثة قروء، وكل 

 .طالق ما خال ھذا فباطل، لیس بطالق
شھود فلیس بشئ من طلق بغیر : وقال جعفر الصادق رضي اهللا عنھ

: حجة االمامیة في القول": االنتصار " قال السید المرتضى في كتاب 

                                                           

, )ھـ٩١١: المتوفى(عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي ,  السیوطي- ١
  .  بیروت-دار الفكر : الناشر, ١٩٥ص,٨الدر المنثور ج

: المتوفى(محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني الیمني , الشوكاني
  فتح القدیر, )ھـ١٢٥٠

: الطبعة,  دمشق، بیروت-  دار ابن كثیر، دار الكلم الطیب: الناشر,٢٩١ص, ٥ ج
الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن ھمام بن نافع الحمیري . ھـ١٤١٤ -األولى 

. ١٠٢٥٥: رقم, ١٣٥ص, ٦ج, المصنف, )ھـ٢١١: المتوفى(الیماني الصنعاني 
: الطبعة,  بیروت- المكتب اإلسالمي : الناشر, حبیب الرحمن األعظمي: المحقق
  . ١٤٠٣الثانیة، 
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بأن شھادة عدلین شرط في وقوع الطالق، ومتى فقد لم یقع 
  ".وأشھدوا ذوي عدل منكم: " لقولھ تعالى.الطالق

فأمر تعالى باالشھاد، وظاھر االمر في عرف الشرع یقتضى الوجوب، 
لى االستحباب خروج عن عرف الشرع بال وحمل ما ظاھره الوجوب ع

  .١دلیل
ال یجوز، صریح في وجوب االشھاد على الطالق عنده، رضي :  قولھ

  .اهللا عنھ، لمساواتھ لھ بالنكاح، ومعلوم ما اشترط فیھ من البینة
أن االشھاد على الطالق " االنتصار" وما نقلھ السید مرتضى في كتاب 
 وابن ٢بما نقلناه ابتداء عن السیوطيانفرد بھ علماء أھل البیت مردود 

بل ھو مذھب عطاء وابن سیرین، وابن جریج، , ٤وابن عباس, ٣كثیر
  .٥كما أسلفنا

: وقولھ تعالى: "فجاء في المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز
َوَأْشِھُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكْم یرید على الرجعة، وذلك شرط في صحة 

لزوج من نفسھا حتى یشھد، وقال ابن عباس الرجعة، وللمرأة منع ا
المراد على الرجعة، والطالق، ألن اإلشھاد یرفع من النوازل إشكاالت 

  ". ٦كثیرة، وتقیید تاریخ اإلشھاد من اإلشھاد
لم , وعلي بن أبي طالب, وجعفر الصادق, وما نقل عن أبي جعفر الباقر

,  والسیوطيأما الذي نقل عن ابن عباس, أجده إال في كتب الشیعة
ومنعا , وابن كثیر وابن جریج وعطاء یحمل على الندب حفظا للحقوق

                                                           

فقھ ,  ٢٩٩ص, االنتصار , ٤٣٦: الوفاة :الشریف المرتضى الجزء, تضى المر- ١
: سنة الطبع :مؤسسة النشر اإلسالمي الطبعة: الشیعة الى القرن الثامن تحقیق

مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة : الناشر : المطبعة١٤١٥شوال المكرم 
 . المدرسین بقم المشرفة

  .٣٥١ص, ٥ج,  الدر المنثور- ٢
 . ١٤٥ص, ٨ج,  تفسیر القرآن العظیم- ٣
أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطیة ,   ابن عطیة- ٤

  المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب -, )ھـ٥٤٢: المتوفى(األندلسي المحاربي 
دار الكتب : الناشر, عبد السالم عبد الشافي محمد: المحقق. ٣٢٤ص, ٥ج, العزیز

 .  ھـ١٤٢٢ - األولى : الطبعة, بیروت -العلمیة 
  .٣٥١ص, ٥ج, الدر المنثور. ٢٦٠_ ٢٥٩, ٢ج,  فقھ السنة - ٥
أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطیة ,   ابن عطیة-٦

  المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب -, )ھـ٥٤٢: المتوفى(األندلسي المحاربي 
دار الكتب : الناشر,  السالم عبد الشافي محمدعبد: المحقق. ٣٢٤ص, ٥ج, العزیز

  .  ھـ١٤٢٢ - األولى : الطبعة,  بیروت-العلمیة 
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ما نقل عن اْبِن ُجَرْیٍج َعْن َعَطاٍء َقاَل الطََّلاُق :" قال الجصاص,  للتجاحد
َمْحُموٌل َعَلى َأنَُّھ َمْأُموٌر ِباْلِإْشَھاِد َعَلى َذِلَك : "َوالنَِّكاُح َوالرَّْجَعُة ِباْلَبیَِّنِة 

اْحِتَیاًطا ِمْن التجاحد َلا َعَلى َأنَّ الرَّْجَعَة َلا َتِصحُّ ِبَغْیِر ُشُھوٍد َأَلا َتَرى َأنَُّھ 
َذَكَر الطََّلاَق َمَعَھا َوَلا َیُشكُّ َأَحٌد ِفي ُوُقوِع الطََّلاِق ِبَغْیِر َبیَِّنٍة َوَقْد َرَوى 

َكِم َقاَلا إَذا َغِشَیَھا ِفي اْلِعدَِّة ُشْعَبُة َعْن َمَطٍر اْلَورَّاِق َعْن َعَطاٍء َواْلَح
َفَغَشَیاُنُھ َرْجَعٌة وقولھ تعالى َوَأِقیُموا الشَّھاَدَة ِللَِّھ ِفیِھ َأْمٌر ِبِإَقاَمِة 
الشََّھاَداِت ِعْنَد اْلُحكَّاِم َعَلى الحقوق كلھا ألن الشھادة ھنا اسم للجنس 

ْشَھاِد َذَوْي َعْدٍل َعَلى الرَّْجَعِة ِلَأنَّ ِذْكَرَھا َوِإْن َكاَن َمْذُكوًرا َبْعَد اْلَأْمِر ِبِإ
َبْعَدُه َلا َیْمَنُع اْسِتْعَماَل اللَّْفِظ َعَلى ُعُموِمِھ َفاْنَتَظَم َذِلَك َمْعَنَیْیِن َأَحُدُھَما 

اَلى َوَأَفاَد ِبَذِلَك اْلَأْمُر ِبِإَقاَمِة الشََّھاَدِة َواْلآَخُر َأنَّ إَقاَمَة الشََّھاَدِة َحقٌّ ِللَِّھ َتَع
  .١"َتْأِكیَدُه َواْلِقَیاَم ِبِھ

 ونستطیع أن نقول بأن اإلشھاد على الطالق وعلى توثیقھ یعتبر من 
لما فیھ لحفظ الحقوق والمصالح لكال الزوجین و, األمور المستحبة فقھا

من ضبٍط ألمور المسلمین، وحفظ أنسابھم وأعراضھم، وتوثیق 
وما نقل تي ھي من أھم وأشرف العقود في اإلسالم، للعالقات األسریة ال

محمول على أنھ مأمور باإلشھاد من باب , عن أصحاب القول الثاني
اإلحتیاط ال شرط وقوع  حفظا للحقوق كما دعت مقاصد الشریعة 

  .  واهللا تعالى أعلم. االسالمیة
  
  

                                                           

: المتوفى(أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي , الجصاص  -١
 عضو -محمد صادق القمحاوي : المحقق,٣٥١ص, ٥ج,   أحكام القرآن-, )ھـ٣٧٠

 -دار إحیاء التراث العربي : اشرالن, لجنة مراجعة المصاحف باألزھر الشریف
  بیروت

  .  ھـ١٤٠٥: تاریخ الطبع
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ب اطا 

ردا وال اون ا رأي  

,  األحوال الشخصیة األردني إلى وجوب توثیق الطالقلقد ذھب قانون
وذلك بتسجیلھ في المحكمة أمام القاضي وإذا حصل , واإلشھاد علیھ

الطالق خارج المحكمة ولم یقم الزوج بتسجیل الطالق فعلیھ أن یراجع 
وإال أي لم یسجل فإنھ یعاقب وفق , المحكمة لتسجیل الطالق خالل شھر

قانون من ) ٢٨١(المادة ء ما نصھ في فقد جا, قانون العقوبات
إذا لم یقم من طلق زوجھ أو من ینیبھ عنھ  :"العقوبات األردني على أن

بمراجعة المحكمة المختصة لطلب تسجیل ھذا الطالق خالل المدة 
المحددة وفق أحكام قانون األحوال الشخصیة یعاقب بالحبس مدة ال 

". ً  إلى مائة دینار.نارا تزید على شھر واحد او بغرامة من ثالثین دی
وبعد تسجیل الطالق في المحكمة على المحكمة أن تبلغ الطالق للزوجة 
خالل أسبوع من تسجیلھ وھذا من نص علیھ قانون األحوال الشخصیة 

یجب على الزوج أن یسجل طالقھ :"  وھذا نصھا٩٧األردني في المادة 
ولم یسجلھ ورجعتھ أمام القاضي وإذا طلق زوجتھ خارج المحكمة 

فعلیھ أن یراجع المحكمة لتسجیل الطالق خالل شھر وكل من تخلف 
عن ذلك یعاقب بالعقوبة المنصوص علیھا في قانون العقوبات وعلى 
المحكمة أن تقوم بتبلیغ الطالق الغیابي والرجعة للزوجة خالل أسبوع 

  ". من تاریخھ
في ھذه أما اإلشھاد على الطالق لوقوعھ فلم ینص علیھ القانون و

الحالة یؤخذ بالراجح من مذھب أبي حنیفة كما جاء في نص المادة 
ما ال ذكر لھ في ھذا القانون یرجع فیھ إلى الراجح من مذھب  :" ٣٢٥

فإذا لم یوجد حكمت المحكمة بأحكام الفقھ اإلسالمي األكثر , أبي حنیفة
  ". موافقة لنصوص ھذا القانون
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  اخلامتة

  :ھذا البحث توصلنا فیھ إلى أھم النتائج وھي كما یليبعد االنتھاء من 
  .أھمیة اإلشھاد والتوثیق في اثبات الحقوق: أوال
  .ترجیح استحباب االشھاد والتوثیق دون الوجوب لوقوع الطالق: ثانیا
  .وجوب التوثیق واإلشھاد إذا كان أمام القاضي في المحكمة: ثالثا
سجل الطالق في المحكمة خالل ایقاع عقوبة على الزوج إن لم ی: رابعا

  .شھر من وقوع الطالق إن حصل خارج المحكمة
على القاضي إخبار الزوجة بالطالق الغیابي خالل أسبوع من : خامسا
  . تاریخھ

  .واهللا الموفق
  

 املراجع

  القرآن الكریم:  أوال
  :السنة النبویة الشریفة: ثانیا

: المتوفى(بة الدینوري أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتی,  الدینوري-١
مطبعة : الناشر,عبد اهللا الجبوري. د: المحقق, غریب الحدیث , )ھـ٢٧٦

  .١٣٩٧األولى، : الطبعة, بغداد-العاني 
الجامع المسند , محمد بن إسماعیل أبو عبداهللا البخاري الجعفي,  البخاري-٢

ھ الصحیح المختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وسننھ وأیام
دار : الناشر, محمد زھیر بن ناصر الناصر: المحقق, صحیح البخاري= 

مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد (طوق النجاة 
  . ھـ١٤٢٢األولى، : الطبعة, )الباقي

أبو داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن ,  أبو داوود-٣
: المحقق, سنن أبي داود, )ھـ٢٧٥: المتوفى(عمرو األزدي السِِّجْستاني 

  .  بیروت-المكتبة العصریة، صیدا : الناشر, محمد محیي الدین عبد الحمید
سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو ,  الطبراني-٤

حمدي بن : المحقق, المعجم الكبیر , )ھـ٣٦٠: المتوفى(القاسم الطبراني 
  . الثانیة: الطبعة,  القاھرة-مكتبة ابن تیمیة : دار النشر, عبد المجید السلفي

  :كتب التفاسیر: ثالثا
   الطبري، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب اآلملي، أبو جعفر -١

أحمد : المحقق, جامع البیان في تأویل القرآن, )ھـ٣١٠: المتوفى(الطبري 
 ٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢٠ولى، األ: الطبعة, مؤسسة الرسالة: الناشر, محمد شاكر

 . م
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أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اهللا، ابن جزي ,  ابن جزي- ٢
: المحقق, التسھیل لعلوم التنزیل, )ھـ٧٤١: المتوفى(الكلبي الغرناطي 

,  بیروت-شركة دار األرقم بن أبي األرقم : الناشر, الدكتور عبد اهللا الخالدي
  . ھـ١٤١٦ -األولى : الطبعة

: المتوفى(عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي ,  السیوطي-٣
   الدر المنثور-, )ھـ٩١١

 .  بیروت- دار الفكر : الناشر, 
أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اهللا، ابن جزي ,  ابن جزي-٤

: المحقق, التسھیل لعلوم التنزیل, )ھـ٧٤١: المتوفى(الكلبي الغرناطي 
,  بیروت-شركة دار األرقم بن أبي األرقم : الناشر, بد اهللا الخالديالدكتور ع

  . ھـ١٤١٦ -األولى : الطبعة
أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم , ابن كثیر -

سامي بن : المحقق,  تفسیر القرآن العظیم-, )ھـ٧٧٤: المتوفى(الدمشقي 
 -ھـ ١٤٢٠الثانیة : الطبعة, توزیعدار طیبة للنشر وال: الناشر, محمد سالمة

 .  م١٩٩٩
محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب اآلملي، أبو جعفر ,  الطبري- ٥

جامع البیان عن تأویل آي = تفسیر الطبري , )ھـ٣١٠: المتوفى(الطبري 
  الدكتور عبد اهللا بن عبد المحسن التركي: تحقیق, القرآن

ت اإلسالمیة بدار ھجر الدكتور عبد بالتعاون مع مركز البحوث والدراسا
, دار ھجر للطباعة والنشر والتوزیع واإلعالن: الناشر, السند حسن یمامة

  .  م٢٠٠١ - ھـ ١٤٢٢األولى، : الطبعة
أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري ,  القرطبي- -٦

حكام القرآن الجامع أل, )ھـ٦٧١: المتوفى (الخزرجي شمس الدین القرطبي 
دار : الناشر ,أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش: تحقیق , تفسیر القرطبي = 

  .  م١٩٦٤ -ھـ ١٣٨٤الثانیة ، : الطبعة , القاھرة-الكتب المصریة 
محیي السنة ، أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء ,  البغوي-٧

= في تفسیر القرآن معالم التنزیل , )ھـ٥١٠: المتوفى (البغوي الشافعي 
دار إحیاء التراث : الناشر , عبد الرزاق المھدي: المحقق , تفسیر البغوي 

   ھـ١٤٢٠األولى ، : الطبعة , بیروت-العربي 
أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار اهللا ,  الزمخشري-٩
دار : الناشر, الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل. , )ھـ٥٣٨: المتوفى(

  .  ھـ١٤٠٧ -الثالثة : الطبعة,  بیروت-الكتاب العربي 
: المتوفى(أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي ,  الجصاص-١٠

  , أحكام القرآن, )ھـ٣٧٠
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 عضو لجنة مراجعة المصاحف باألزھر -محمد صادق القمحاوي :   المحقق
 ١٤٠٥: لطبعتاریخ ا,  بیروت-دار إحیاء التراث العربي : الناشر, الشریف

  .ھـ
  :كتب اللغة: رابعا

شمس , )ھـ٥٧٣: المتوفى(نشوان بن سعید الحمیرى الیمني , الحمیري -١
 -د حسین بن عبد اهللا العمري : العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم المحقق

دار الفكر المعاصر , د یوسف محمد عبد اهللا-مطھر بن علي اإلریاني 
 - ھـ ١٤٢٠األولى، : الطبعة, ) سوریة-دمشق (، دار الفكر ) لبنان-بیروت (

  . م١٩٩٩
بمساعدة ) ھـ١٤٢٤: المتوفى(د أحمد مختار عبد الحمید عمر , عمر - ٢

: الطبعة,عالم الكتب: الناشر, معجم اللغة العربیة المعاصرة, فریق عمل
  . م٢٠٠٨ - ھـ ١٤٢٩األولى، 

لدین ابن منظور محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال ا.  ابن منظور-٣
دار : الناشر, لسان العرب, )ھـ٧١١: المتوفى(األنصاري الرویفعى اإلفریقى 

  . ھـ١٤١٤ -الثالثة : الطبعة,  بیروت-صادر 
محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسیني، أبو الفیض، الملّقب , الزبیدي-٤

, وستاج العروس من جواھر القام, )ھـ١٢٠٥: المتوفى(بمرتضى، الزَّبیدي 
  .دار الھدایة: الناشر,مجموعة من المحققین: المحقق
  :كتب الفقھ االسالمي: خامسا

عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدین الزیلعي الحنفي ,  الزیلعي-١
, تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّْلِبيِّ, ) ھـ٧٤٣: المتوفى(

 بن یونس بن إسماعیل بن شھاب الدین أحمد بن محمد بن أحمد: الحاشیة
 -المطبعة الكبرى األمیریة : الناشر, ) ھـ١٠٢١: المتوفى(یونس الشِّْلِبيُّ 
  ـ. ه١٣١٣األولى، : الطبعة,بوالق، القاھرة

, عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان المدعو بشیخي زاده,  داماد أفندي-٢
ملتقى مجمع األنھر في شرح ,  )ھـ١٠٧٨: المتوفى(یعرف بداماد أفندي 

  . بدون طبعة وبدون تاریخ: الطبعة,دار إحیاء التراث العربي: الناشر, األبحر
محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس األئمة السرخسي ,  السرخسي-٣
بدون : الطبعة, بیروت-دار المعرفة : الناشر, المبسوط, )ھـ٤٨٣: المتوفى(

  .م١٩٩٣-ھـ١٤١٤: تاریخ النشر,طبعة
بد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن أبو محمد ع,  ابن عطیة-٤

المحرر الوجیز في تفسیر , )ھـ٥٤٢: المتوفى(عطیة األندلسي المحاربي 
  عبد السالم عبد الشافي محمد: المحقق, الكتاب العزیز

  .  ھـ١٤٢٢ -األولى : الطبعة,  بیروت-دار الكتب العلمیة : الناشر
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ود بن أحمد الكاساني الحنفي عالء الدین، أبو بكر بن مسع,  الكاساني-٤
دار الكتب : الناشر,  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع, )ھـ٥٨٧: المتوفى(

  .م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦الثانیة، : الطبعة, العلمیة
علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغاني المرغیناني، أبو ,   المرغیناني -٥

, شرح بدایة المبتديالھدایة في , )ھـ٥٩٣: المتوفى(الحسن برھان الدین 
  .  لبنان- بیروت -دار احیاء التراث العربي : الناشر, طالل یوسف: المحقق

: المتوفى(أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي :  القرطبي- ٦
: الطبعة, دار الغرب اإلسالمي: الناشر, ، المقدمات الممھدات)ھـ٥٢٠

  .  م١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨األولى، 
 عبد اهللا محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع أبو,  الشافعي- ٧

, )ھـ٢٠٤: المتوفى(بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي 
: سنة النشر, بدون طبعة: الطبعة,  بیروت-دار المعرفة : الناشر, األم

  . م١٩٩٠/ھـ١٤١٠
اج في تحفة المحت. , أحمد بن محمد بن علي بن حجر الھیتمي,  ابن حجر-٨

, على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء: روجعت وصححت, شرح المنھاج
: الطبعة, المكتبة التجاریة الكبرى بمصر لصاحبھا مصطفى محمد: الناشر

  .  م١٩٨٣ - ھـ ١٣٥٧: عام النشر, بدون طبعة
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي ,  النجدي-٩
: الناشر,  شیة الروض المربع شرح زاد المستقنعحا, )ھـ١٣٩٢: المتوفى(
  .  ھـ١٣٩٧ -األولى : الطبعة, )بدون ناشر(

شمس الدین محمد بن عبد اهللا الزركشي المصري الحنبلي ,  الزركشي-١٠
األولى، : الطبعة, دار العبیكان: الناشر, شرح الزركشي, )ھـ٧٧٢: المتوفى(

  .  م١٩٩٣ - ھـ ١٤١٣
شرح ,  بن عبد الرحمن بن عبد اهللا بن جبرینعبد اهللا,  ابن جبرین-١١

دروس صوتیة قام بتفریغھا موقع : مصدر الكتاب , أخصر المختصرات
  , الشبكة اإلسالمیة

net.islamweb.www://http ,] الكتاب مرقم آلیا، ورقم الجزء ھو
  ].  درسا٨٨ - رقم الدرس 

 الیمني محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني,  الشوكاني-١٢
: الناشر,السیل الجرار المتدفق على حدائق األزھار, )ھـ١٢٥٠: المتوفى(

  . الطبعة األولى: الطبعة, دار ابن حزم
: المتوفى(أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي , الطوسي  -١٣

دار : الناشر, محمد عبد السالم عبد الشافي: تحقیق,  المستصفى-, )ھـ٥٠٥
  . م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣األولى، : بعةالط, الكتب العلمیة

تقي الدین أبو الَعباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم ,  ابن تیمیة-١٤
بن عبد اهللا بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي 
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, حسن أحمد إسبر: بعنایة ,  نقد مراتب اإلجماع , )ھـ٧٢٨: المتوفى (
  م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩األولى، : الطبعة , یروتدار ابن حزم ، ب: الناشر 

أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسي القرطبي ,  ابن حزم-١٥
,  بیروت- دار الفكر : الناشر,  المحلى باآلثار, )ھـ٤٥٦: المتوفى(الظاھري 

  . بدون طبعة وبدون تاریخ: الطبعة
رحمن بن تمام بن أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد ال,   ابن عطیة-١٦

المحرر الوجیز في تفسیر , )ھـ٥٤٢: المتوفى(عطیة األندلسي المحاربي 
دار الكتب : الناشر, عبد السالم عبد الشافي محمد: المحقق, الكتاب العزیز

  .  ھـ١٤٢٢ -األولى : الطبعة,  بیروت-العلمیة 
كتاب دار ال: الناشر, فقھ السنة, )ھـ١٤٢٠: المتوفى(سید سابق ,   سید-١٧

  .  م١٩٧٧ - ھـ ١٣٩٧الثالثة، : الطبعة,  لبنان-العربي، بیروت 
: المتوفى(عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي ,  السیوطي-١٨

  .  بیروت-دار الفكر : الناشر,  الدر المنثور, )ھـ٩١١
محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني الیمني ,  الشوكاني-١٩

  فتح القدیر, )ھـ١٢٥٠: المتوفى(
 -األولى : الطبعة,  دمشق، بیروت-دار ابن كثیر، دار الكلم الطیب :  الناشر
  .ھـ١٤١٤

 الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن ھمام بن نافع الحمیري الیماني -٢٠
, حبیب الرحمن األعظمي: المحقق, المصنف, )ھـ٢١١: المتوفى(الصنعاني 

  . ١٤٠٣الثانیة، :  الطبعة, بیروت-المكتب اإلسالمي : الناشر
فقھ , االنتصار , ٤٣٦: الوفاة :الشریف المرتضى الجزء, المرتضى -٢١

سنة  :مؤسسة النشر اإلسالمي الطبعة: الشیعة الى القرن الثامن تحقیق
مؤسسة النشر اإلسالمي : الناشر : المطبعة١٤١٥شوال المكرم : الطبع
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