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 يـٌ اإلضالمـة يف الفكـة الركوزيـالَهْصع

 - دزاضة حتليلية يف إطاز األضسة -

 *أ.د. ماشى احلسيسي

 م11/41/0401م                                تاريخ قبول البحث: 40/40/0401تاريخ وصول البحث: 

 ملخص

لااع باادد  اان بح  ااش ل ينااش ش بحث ااث بءدبااشف ثااضن بااا ثاااض بثااشربت بحكامااشف  وثاااض    ااش مم ب      
دءحااع بلااع لكااايل بحااذ ر بلااع بذنكااع  و ن ذحااك نلي ااع نزبااع ذ وريااع حااديمم  وحااذب لنااشول بحث ااث درب ااع 
  ش ل باميع با إطشر بذ رة يلم ب لغالحمش حل ديث بن و ود نزبع ذ ورياع باا بحكااإل بم اال ا  و شنات 

 ن خالل بءطاالع ثا اق بلاع هاذم بح  اش ل   بحدرب ع وبق  نشهج: بء لاربف كم بحل ليل وبء لنثشط وذحك
وللثااأ   ااوبل بحكامااشف وبثااشربلمم بح  االخد ع بااا درب االمشا ح اربااع  ااش إذب  شناات ل اامم بااا بحلالياال  اان  ي ااع 

 بح ر ة  و ل ط  ن  رب لمش  وهل ها دحيل بلع و ود نزبع ذ وريع با بحكاإل بم ال ا؟ 
حاو  شنات  ن بحكااإل بم اال ا ثاياد بان لم اع بحذ ورياع  و ناإل و ن  هم بحنلش ج بحلاا خلاص إحيماش بحث اث       

  ااوبل بحكامااشف بحلااا لااوهم بحلكااايل وبحل يااز نل اات باان ذ وريااع   اااع ح شناات  اال    ااش مم  و  لمااش اااد 
ياكاون  اأ بح ر ة  ح ن هذب حم ي صال  بااد ر يناش بحكاماشف  نك امم بحاذين ياوحاون ث اش ياو ا بحذ ورياع باا   اضحع 

 .  خرى  ششثمع بح ر ة با   ضحع
 بحذ ر  بذنكع  بح يشة بذ ريع  ي ق حلر ل  ء ي ق حل ر ة  ل يز  لكايل. الكممات الدالة:

Masculinity in Islamic jurisprudence 
-Analytical study in the context of the family- 

Abstract 

      The research discusses the claim that in some of the jurists’ statements, and some of 

their rulings on a number of issues, an indication of the preference of the male over the 

female, and that this is the result of a patriarchal tendency in Islamic jurisprudence. , 

according to the methods: induction, then analysis and deduction, by looking in depth at 

these issues, and following the sayings and phrases of the jurists used in their study to 

see if they contribute to reducing the value of women or degrading their dignity, and is 

it evidence of a patriarchal tendency in Islamic jurisprudence? 

      One of the most important findings of the research is that Islamic jurisprudence is 

far from the accusation of masculinity, and that if the sayings of the jurists that illusion 

masculinity resulted from pure masculinity, all or most of their rulings would have been 
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against women, but this did not happen, we have seen the same jurists who say what 

suggests masculinity in the issue of standing with the woman in another similar issue. 

Key words: Male, female, family life, a man has a right, a woman has no right, prejudice, 

preference. 
 

 

 .املكدمة
 بح  د هلل رب بحاشح ين  و بال بحصالة و لم بحل ليم بلع نثينش    د  وبلع آحإل وص ثإل    اين.
باا  اوبطن ي ايرة ء شك  ن بحشرياع بم ال يع  شفت حلر شل وحلن شف  وحام لخالص ثض  ش ماش  نً اش دون آخار إء 

نظًرب حظروف  اينع  و رببشة حطثياع  ل وب د  نم ش بلع  دة  إء  ن بدًدب  ن بحنشس ينظرون إحع ثاض للك بح اوبطن 
بلع  نمش  ن ثشب لكايل بحذ ر بلع بذنكع  ويكيرون  ن خالل بح  ش ل بح لالاع ثماش ل اشتءت بديادة  اد ي اون بحغارض 

ول إحااع بحصااوبب  وب لياااشح  ااش إذب  ااشن ك ااع لكااايل حلااذ ر بلااع بذنكااع بااا بحلشااريأ   نماش   يشًنااش  اربااع بح ااق  وبحوصاا
و  يشًنش  خرى ي ون  ن شضنمش إكاشرة بحكالن وبحاادبوة ثاين بحر ال وبح ار ة  ولارويج بحادياد  ان بحشاثمشت بح لالااع ثاشح ر ة  و ان 

لوب بحر ل بليماش با ا  وبناب شالع   ان خاالل لر ي اشلمم وبثاشربلمم  ذحك بءدبشف ثضن بحكامشف ها وب بح ر ة  او مش  وباَّ
 و رد ذحك إحع و ود نزبع ذ وريع با بحكاإل بم ال ا ذبلإل.

 
 .أينية البخح

 با بآللا: -بااًل ب ش ذ ر آنًكش–لل لع  ه يع بحث ث 
 ل بمباالم يل نثإل  كيرون  ح ن لدبوحاإل باا بحكلارة بحربهناع ث كارة باا و اش  -بحذ وريع -ينش ش بحث ث  صطلً ش   شً ش  -ٔ

 وو ش ل بحلوبصل بء ل شبا ي ال  ن بحاروري بحلاش ل  اإل  ودرب لإل ث واوبيع.
ي اع بحث ث حالطالع ثا ق بلع   اش ل بامياع باا إطاشر بذ ارة  ي  ان ب الغالحمش باا بلماشم بحكااإل بم اال ا ثشحذ ورياع   -ٕ

 اشم بحلاا خلصاوب إحيماشا وذحاك حلو اوف بلاع  ايااع وللثأ بحاثشربت بحلا ب لخد مش بحكاماشف  كناشف درب اع هاذم بح  اش ل  وبذ 
 هذب بءلمشم  وثيشن إن  شن هنشك ل يز حلر شل بلع   شب بحن شف  م ء؟

 
 .حدود البخح ودلالٌ

هااذب بحث ااث حاايس بااا  ااارض بحاادبشع باان بحر اال  و بح اار ة   و بح نلصاار ذ ااده ش بلااع بآلخاار  وحاايس  انًيااش ثااش لربر 
  باااًل (ٔ)-كثولًاش ودءحاع–ح وبحلكصايل  اديً ش و اديكًش  وء ثللاك بحلاا ورد ثشاضنمش نصاوص  طاياع   ش ل لنشوحمش بحال اشف ثشحشار 

 بن بدم بهل ش إل ثدرب ع   ثشب لكايل بحر ل بلع بح ر ة ب وً ش  وب ل اشر بح ثرربت حمذب بحلكايل  و ش إحع ذحك.
رة(   ااد ء ل ااون  شاالمرة  غيرهااش بنااد ش يكااشر  واااوع وبليااإل باالن بحثش ااث بخلااشر ثاااض بح  ااش ل بحكاميااع بااا )إطااشر بذ اا       

 بح طلوب.بحذ وريع  ح نمش لوهم و ود نزبع ذ وريع   و لوهم ل يًزب حلر شل بلع بحن شف  وها با ببلاشدي ن شذج لاثر بن 
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 .مهًج البخح
  ي ون  نش ًثش ب لخدبم  نمج بء لاربف كم بحل ليل وبء لنثشط. 

 
 .الدزاضات الطابكة

بلع درب ع لنشوحات بح وااوع  ان   ياأ  وبنثاإل   و لاراات مشا شحيع بحذ ورياع  ان خاالل  -  ب  مدي–ر حم  بك
ن و دت  اشءت هنش وهناشك   و  شاشر شت باا  وب اأ بحلوبصال بء ل اشبا  ل ادكت بح  ش ل بحكاميع بح طرو ع با بحث ث  وب 

ثغارض  اذ ورة باا بحث اث  ح ان لنشوحماش حام ي ان  بن ثااض  وبناب بح وااوع  باااًل بان و اود درب اشت بل ياع ح  اش ل بامياع
 ث ث إش شحيع "بحنزبع بحذ وريع"  ثل حث ث إش شحيشت  خرى.

وي ل  اان بمشااشرة هنااش إحااع  ن هااذب بحث ااث ب لاادبد ح ااش نشاارم بحثش ااث بااا   لااع  ش اااع بحشااشر ع حلالااوم بحشااربيع وبحدرب ااشت 
درب اااع ل ليلياااع باااا إطاااشر  –نزباااع بحذ ورياااع باااا بحكااااإل بم اااال ا م  ثاناااوبن: "بحٕٕٓٓ  دي ااا ثر ٕبحاااادد ٚٔبم اااال يع  بح  لاااد

بحخشصاع    اش بحث اث "  باد لنشول بمش شحيع ذبلمش ح ن  ن خالل   ش ل  غشيرة  ا ن  دود بحاال اع بحزو ياع -بحاال ع بحزو يع
 بح شحا بلنشول   ش ل با إطشر  و أ  ن بحاال ع بحخشصع هو إطشر بذ رة.

 
 .إشكالية البخح

لخدم ثاض بحكامشف  كنشف درب لمم ثااض بح  اش ل بحكامياع  وثخشصاع للاك بح رلثطاع ثاشح ر ة بثاشربت و  كلاع لشاثيميع  ب  
وحمم آربف و  وبل ولر ي شت   د لو ا با ظشهرهش إحع بنلاشص  در بح ر ة وبحلاليل  ان شاضنمش  ولكاايل بحر ال بليماش  واشحًثاش 

ي اااق حل اار ة...   و ح ااشذب ي اااوز حلر اال... وء ي اااوز حل اار ة...؟ ونظاااًرب حمااذب  اااشن  ااش ياالم بحل اااشتل: ح ااشذب ي اااق حلر اال... وء 
 بحل شتل بآللا  اثًرب بن بمش شحيع:

هاال هااذم بحاثااشربت  و بذ كلااع  و بذ ااوبل وبذ  ااشم بح ز يااع هااا نلي ااع و ااود نزبااع ذ وريااع  و ء؟ وهاال ي ااوز ثنااشف 
 ؟ بلع ذحك  ن يوصف بحكاإل بم ال ا ثشحكاإل بحذ وري

وبحثش ااث يالاام  ن هااذم بمشاا شحيع ) اان  يااث بم  ااشل(  ااد لااارض حمااش بحثااش كون وبح صاال ون  ح اان  الااب  اان لصاادى 
حلرد بلع هذم بمش شحيع   و  ربد لوايح نظرة بم الم حل ر ة لنشول بح واوع  ن خالل ب و ياشت بادياع وب رياع   و   اش ل 

وهاو ب ال طياب وء شاك ي اد - (ٕ)نإل  ر مش وربأ  ن شضنمش  و كثت حماش  او ماشحلض يد ب لربم بم الم حل ر ة  و  باميع  شلمرةا
ح نإل حم يلارض ح  ش ل باميع بربياع  وردت بيماش بثاشربت  زب اع   و خلاص بيماش ثااض بحكاماشف إحاع    اشم  اد  -كغرة  م ع

ين بح نيااف   و بحنياال  اان بامااشف لثاادو بااا ظشهرهااش  كااشًء حلنزبااع بحذ وريااع  وحااذب ي االغلمش ثاااض  اان يريااد بحلشاا يك بااا هااذب بحااد
بم ااالم  ب اااشن بحغاااوص باااا طرياااع بحكاماااشف و ارباااع   ااالوثمم بااا درب اااع هاااذم بح  اااش ل  مً ااش ح ارباااع  اااش إذب  شنااات بثاااشربلمم 

 و   ش مم نشثاع بن ثي ع ذ وريع بااًل   و ء.
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 :أيداف البخح
 يمدف بحث ث إحع بآللا:

 م إحع طثيالمم بحذ وريع  و ء؟  اربع هل بن شز بحكامشف با   وبحمم و   ش م -ٔ
 لوايح طرياع لك ير بحكامشف  وبمم و مع نظرهم بند ش  صدروب ثاض بذ  شم   و ب لخد وب ثاض بحاثاشربت بحلاا  اد -ٕ

 لو ا ثشحذ وريع. 
  اربع إن  شن ك ع نزبع ذ وريع حدى ثاامم  بمل يصح وصف بحكاإل بم ال ا ثضنإل باإل ذ وري؟ -ٖ
بم اال يع ة بحكاإل بم ال ا إحع بح ر ة  و اربع  دى  رب بحكامشف  و ثاادهم  ان روح بحشارياع ي مم بحث ث با ل ليع نظر  -ٗ

 با بحلاش ل  أ بحذ ورة وبذنوكع.
 

 .خطة البخح
 ب لات طثياع درب ع  واوع بحث ث بشل شحإل بلع هذم بح اد ع  ول ميد  و  ش ل بلع بحن و بآللا:

 مفيوم وأساس. ويتضمن: التمييد:
 ًء:  كموم بحنزبع بحذ وريع. و        
 كشنًيش: بذ شس بحاادي حللاش ل  أ بحذ ورة وبذنوكع با بحشرياع بم ال يع.        

 إبطشف بذم كلث ثش ا بحلر ع با بح  ضحلين بحغرَّبوين.  المسألة األولى:
  نأ بحزو ع  ن بحلصرف با  شحمش إء ثلذن زو مش. المسألة الثانية:
 هل يا ن بحزوج إذب  للف شيً ش  ن ثدن زو لإل نلي ع بحلضديب؟ المسألة الثالثة:
  نأ بحزو ع  ن   ل  و ب لخدبم وب لا شل  ش حإل رب  ع  ريمع يلضذى  نمش بحزوج. المسألة الرابعة:

 هل بح مر ثدل بحُثْاأ؟ المسألة الخامسة:
 

 .مفًوم وأضاس: التنًيد
 أواًل: مفيوم النزعة الذكورية:

لغع:  ن بحكال َنَزَع  وحإل  اشن بديدة  ح ن  انشم بحاريب   ش يربد ثشحث ث هاو بح يال وبءن اذبب  وناَزع با بحالَنْزَعة  (أ 
ِِن اشن ِإذب َهاِوَي شايً ش ونشَزَبلْاإل نكُ اإل ِإحياإل: هاو َيْناِزُع ِإحياإل  إحع بحّشاف: ذهاب إحياإل وبشالشق   اشف باا ح اشن بحاارب: "ويااشل ح

َ هلاإل وبحثاياُر ِإحاع وَطنِاإل َيْناِزُع ِنزبًباش وُنُزوًباش َ انَّ وبشالشَق...  و يال: َذناإل ناَزع ِإحاع وطناإل َ ي: ِنزبًبش ... وَنَزَع بِمن شُن ِإحاع 
(ٖ)َيْنَ ِذُب وي يُل"

. 
بلِّ اشم ِبْطارّي  و وحال بحلارياف بءصاطال ا ء يثلااد  كياًرب بان بحلارياف بحلغاوي  إذ ي  ان بحااول: إن بحنزباع هاا "

 .(ٗ)َنْك ّا إحع شاف"
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 ذكورية: ال (ب 
ن ش ب لخد وب حكظع بحذ ورة  وهاا  ان بحاذََّ ر  وبحاذََّ ُر خاالف بذُنكاع   تعريفيا لغة:  حم ي لخدم بل شف بحلغع حكظع بحذ وريع  وب 

. (٘)ثشحاذكُ وِر. وبحلاذ ير خاالف بحلْضنياثوبح  أ ُذُ وٌر وُذُ وَرٌة وِذَ شٌر وِذَ شَرٌة وُذْ ربٌن وِذَ َرٌة. وب رَ ة َذِ َرٌة وُ اَذ ََّرٌة وُ لَاَذ َِّرٌة ُ َلشَّاَثمٌع 
 وي  ن بحاول: إنمش صكع لطلق بلع  ل  ن ثدت بليإل بال شت ولصربشت بحذ ورة ثشدة   وبف   شن ذ ًرب  م  نكع.

 

 وى  ش هو  نشور بلع بحشاث ع بحان ثولياع   (ٙ)لاريًكش بصطال ًيش حلذ وريع -  ب بطالبا–حم   د  تعريفيا اصطالًحا:
وبلاع رب أ إحع  لع بحدرب شت با هذب بح وااوع  و ادة بحلكاظ   و إحاع إدربك  اناشم ث اموحع ء للطلاب لاريكًاش   الااًل.  وحال ذحك

  ل  شل بشحلاريف بآللا ياثر إحع  د ثايد بن  كموم بح ل ع: 
  ل اأ رة بحاذ ور باا بشحذ وريع "حكظ باشم يطلاق بلاع    اوع بح الو يشت وبذب اشر وبحااوبنين وبحلك ايربت بحلاا  ان شاضنمش  ايط

 . (ٚ) ش بلع بمنشث"
لاناا  ن ثااض بحكاماشف بناد ش يل ادث بان  ااشيش ووبق هاذب بح كماوم بالن بحنزباع بحذ ورياع بح اصاودة باا هاذب بحث اث 

للالق ثشح ر ة  و بن  او ماش ووب ثشلماش  وبذ  اشم بح لالااع ثاذحك  بلناإل يلصادى حل اديث بان ذحاك بلاع   اشس نزباع ذ ورياع  
وهااذب  اااش  حنظاار بحكامااا بنااد هااتءف يناازع بااان ر اال  الااز ثذ ورلااإل    ااش ي الااإل ي اااشثا بحااذ ر بلااع   ااشب بذنكااع.ب ضن ااش ب

  ياشح إل بحث ث ثشحدرس وبحل ليل.
 

 ثانًيا: األساس العقدي لمتعامل مع الذكورة واألنوثة في الشريعة اإلسالمية:
 -  نطلااق و  ااشس–بااا بحشاارياع بم ااال يع يثاادو وباااً ش ي  اان بحاااول: إن بذ ااشس بحاااادي حللاش اال  ااأ بحااذ ورة وبذنوكااع 

َعْمَنناُكْم ُشنُعوًبا َوَئَباِلنَل ِلَتَعناَرُفوا ِإنَّ با  ول بهلل لثشرك ولااشحع:  ََ َأْكنَرَمُكْم ِعْننَد المَّنِو َيا أَيَُّيا النَّاُس ِإنَّا َخَمْقَناُكْم ِمنْن َذَكنٍر َوأُْنثَنى َو
َوَأنَّننُو َخَمننَ  : - اال وبااال-خلااق بحااذ ر وبذنكااع  اان  صاال وب ااد   ااشل  . بااشهلل بح  ااربت  :ٖٔ]ٌم َخِبيننرٌ أَْتَقنناُكْم ِإنَّ المَّننَو َعِمنني

ْيِن الذََّكَر َواأْلُْنَثى  ََ ْو    و الم ش  وبًف دون برق إء ثشحلاوى.بحن م  :ٙٗ-٘ٗ]ِمْن ُنْطَفٍة ِإَذا ُتْمَنى *الزَّ
با بحل ليف وبحلشريف  بشح ر ة   ّلكع ث ل بحل شحيف بحشربيع شاضنمش شاضن  كم  لكم ش ثشرياع وب دة  وحم يكرق ثينم ش 

اَب َلُينْم َربُُّينْم أَنَلني اَل ُأِضنيُع َعَمنَل َعاِمنٍل ِمنْنُكْم ِمنْن َذَكنٍر َأْو أُْنثَنىبحر ل  وحن يايأ حمش  مد  و ب ل  ياول بهلل لاشحع:  ََ  فَاْسنَت
  بحثاارة  :ٕٕٛ]... َوَلُينَّ ِمْثنُل الَّنِذي َعَمنْيِينَّ ِبناْلَمْعُروِ....ثشلمش بمن شنيع لاشدل بحر ل   وبح ر ة با  او مش ووب آل ب ربن  :ٜ٘ٔ]

إنَّ اْلُمْسنننِمِميَن َواْلُمْسنننِمَماِت : - ااال وباااز-و اله اااش  وباااود ثشح ناااع إن  اااشن  ااان بح للاااز ين ث ااانمج بهلل لثاااشرك ولااااشحع   اااشل 
ناِبرَاِت َواْلَخاِشنِعيَن َواْلَخاِشنَعاتِ َواْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت وَ  ناِبِريَن َوالصَّ ناِدَئاِت َوالصَّ ناِدِئيَن َوالصَّ َواْلُمَتَصندَلِئيَن  اْلَقناِنِتيَن َواْلَقاِنتَناِت َوالصَّ

ُيْم َواْلَحاِفَظاِت َوالذَّاِكِري ََ اِلَماِت َواْلَحاِفِظيَن ُفُرو اِلِميَن َوالصَّ َن المَّنَو َكِثينرًا َوالنذَّاِكَراِت َأَعندَّ المَّنُو َلُينْم َمْغِفنَرًة َواْلُمَتَصدَلَئاِت َوالصَّ
ًرا َعِظيًما َْ  .بذ زبب  :ٖ٘]َوَأ

نَّةَ و شل  ث شنإل:  ََ اِلَحاِت ِمْن َذَكٍر َأْو أُْنَثٰى َوُىَو ُمْؤِمٌن َفُأولَِٰلَك َيْدُخُموَن اْل  .بحن شف  :ٕٗٔ]َوَمْن َيْعَمْل ِمَن الصَّ
 َنَّةَ َوَمْن ع ََ  . اشبر  :ٓٗ]ِمَل َصاِلًحا ِمْن َذَكٍر َأْو أُْنَثٰى َوُىَو ُمْؤِمٌن َفُأولَِٰلَك َيْدُخُموَن اْل
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ٔٓٗ 

ن بحشرياع بم ال يع رببت با  ل    ش مش  ش ي مم باا ل اياق بحغارض  ان و اود بمن اشن باا هاذم بح ياشة  ل اكاًل  وب 
ب ااشر بح ااون  وهااذب ي االدبا  ن ن  باا بثااشدة بهلل لاااشحع  وب  ل ااون بحايااشدة )بحاوب ااع( ذ ااده ش  اان   اال ل ايااق هااذب بحغاارض  وب 

ةٌ ... ُباِّل در ع  اِل َعَمْيِينَّ َدَرََ ََ ل ثمش  انس بحر اشل بلاع  انس بحن اشف حام  بحثاارة  :ٕٕٛ]َوِلمرَل إء  ن هذم بحدر ع بحلا ُباِّ
ع  اان  بثااشف  كياارة ثاااامش  ااشدي   ااض  شحنكاااع ل اان حااذ ورة وء ن وهااش  ثاال  ااشن ذحااك ح ااش يل ّ لااإل بحر اال بااا بح يااشة بحزو ياا

وبح ماار  وثاااامش بآلخاار  انااوي و اااشدي  ااشح كظ وبحربشيااع وبح  شيااع ون اااو ذحااك  بذ اار بحااذي ب اااللزم شاايً ش  اان بحل ااشيز باااا 
ننَل الّمننُو َبْعَضننُيْم َعَمننبح ااوق بحزو يااع ذبلمااش.  ااشل  اث شنإل:  نناُل َئوَّاُمننوَن َعَمننى النَلَسنناف ِبَمننا َفضَّ ََ َأنَفقُننوْا ِمننْن ى َبْعننٍ  َوِبَمننا الرَل

 . (ٛ)بحن شف  :ٖٗ]... َأْمَواِلِيمْ 
بشحاال اع ثاين بحاذ ورة وبذنوكااع باا بح نظاور بم اال ا بال ااع ل ش لياع ل شبلياع  يلااشون  اال  نم اش ذدبف  م لاإل بااا  

 بح يشة بلع  وبف  بشذصل وب د وبحل ليف وب د وبحاش ثع وب دة.
 ار آنكًاش  ااروف و شالمر  و اد لنشوحاإل  كيارون باا  لاب وث اوث بل ياع  اشثاع ب اش بش ادة وح ش ل  ن يااول: إن  اش ذ

 ذ رم هنش؟
بحغرض  ن ذ ر  ش  ثق هو بحلض يد بلع  ننش  لاثَّدون ث ل  اش  اشف باا شاريالنش بم اال يع   اوبف بربناش بح   اع  ان 

 نياف  و نااإل ء ي اوز حاإل ث ااشل  ن يلارك بحل ليااف لشارياإل  و حام نااارف  حاذب و اب بلااع بح  الم بءحلازبم ث ااش  اشف بااا بحشارع بح
ث  اع  ناإل ء ياارف    اع  اش يكاال. و اد لو اد ثااض بحاااشيش باا إطاشر إشا شحيع ث كناش   اش لاوهم ذ ورياع ول ياًزب  و اد كثلاات 
 شاااروبيلمش ثنصاااوص  طاياااع  رث اااش    نناااش بحو اااوف بلاااع شااااف  ااان    اااع لشاااريامش  ورث اااش ء ي  ااان بحو اااوف بلاااع  ايااااع 

  ن لشريامش  بشذصل بحل ليم  ون ثع بحا ز وبحاصور إحع باوحنش بح  دودة  ء إحع بحنصوص بحص ي ع بحاطايع. بح   ع 
ح شذب بحذ ر –وثشحلشحا بال ينثغا لرك هذم بحل ليكشت  وء بحلش يك بيمش ث  ع بدم  اربع بح   ع  و ث  ع بحذ وريع 

ششبع  ن بيإل لاييًاش بلع بح ار ة  وي الاون  ان    مام:    كل لش يك بحثاض با بح  شب-وحيس بذنكع  و بحا س   وب 
ح ااشذب بلااع بح اار ة  ن لل  ااب  وحاايس بلااع بحر اال ذحااك  و اله ااش بلنااع حلخاار؟ بمنااش و ااب بء لكااشل ح  اار  ااوبف بربنااش 

 بح   ع  و حم نارف   و  شن بحل ليف حللاثد وبءثلالف  و كل هذم بح  ش ل حي ت با نطشق بحث ث.
 

إعطاء األم ثلح باقي الرتكة يف املطألتني الغسَّاويو: وىاملطألة األ
(ٜ). 

 ن  شءت بذم با بح يربث  نمش لرث كلاث ثاش ا بحلر اع باا   اضحلين ه اش: زوج و م و ب  وزو اع و م و ب  بيضخاذ  اال 
ياار  اان بحصاا شثع بحاازو ين برااام ش )بحاازوج بحنصااف  وبحزو ااع بحرثااأ( ولضخااذ بذم كلااث  ااش ثاااا وبحثااش ا حاا ب  وهااذب ر ي  ك

 .  -  ش  يضلا-وبحكامشف 
 

 تصوير الذكورية في المسألة:
ي  ن لصور بحذ وريع با إبطشف بذم كلاث ثاش ا بحلر اع  بلاع بحارام  ن  اماش   اش ورد باا بحاارآن وبح انع هاو كلاث 

 إلااااااابحكاحنزبع بحذ وريع با ل بلع بح ر ة  وي  ن  ن ي لدل ثمذب بلع باا ش ل بحلر ع  و ن هذب بء لمشد  صل نلي ع لكايل بحر 
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 .(ٓٔ)بم ال ا
 و ا للاح بحصورة ء ثد  ن إحاشف نظرة باميع بلع هشلين بح  ضحلين  وللثأ   وبل بحكامشف بيم ش  وبي ش يضلا ثيشن ذحك:

 

ور وهااو بحااذي يااااا ثلبطااشف بذم كلااث ثااش ا بحلر ااع  هااو  ااول ب اار ثاان بحخطااشب  وبك ااشن ثاان بكااشن  وبح شاام القننول األول:
بن بلا ثن  ثا طشحب  وهو  ول زيد ثن كشثت  وبثاد بهلل ثان بثاشس وايارهم  ان بحصا شثع رااوبن بهلل بلايمم  وذهاب إحياإل 

 با ذحك: (ٕٔ)و  لمم  (ٔٔ)بح نكيع وبح شح يع وبحششبايع وبح نشثلع
وب دة  ول شويم ش   ن بذم وبذب با در ع وب دة و وة وب دة و مع وب دة  وبند ب ل شع بحذ ورة وبذنوكع با   ضحع

با هذم بذ ور ي ون حلذ ر  كل  ظ بذنكيين   ش إذب  شن بحوركع بثًناش وثنلًاش  و  ًخاش و خلًاش  ب ااًل ثااول بهلل لثاشرك ولااشحع: 
 ِلمذََّكِر ِمْثُل َحظَل اأْلُنثََيْينِ  ۖ  ُيوِصيُكُم المَُّو ِفي َأْواَلِدُكْم[ٔٔ بحن شف : . 

ِو الثُُّمثُ وَ وب لدحوب ثاوحإل لاشحع:  ب اال حا م بحكلاث  ان  ياربث بذثاوين  و يربكم اش هاو  : بحن اشف ٔٔ]َوِرَثُو َأَبَواُه َفِِلُمَل
 كالكًاش  ش  وى برض بحزوج  و بحزو ع  بلم ي ز  ن يزبد بلع كلث  ش وركاإل بذثاوبن  وذن بذثاوين إذب بنكاردب  اشن بح اشل ثيانمم 

 ش ذوو برض  ن ي ون بحثش ا  نإل ثينم ش ح م كلكإل وح ب كلكشم.ح م كلكإل وح ب كلكشم  بو ب إذب زب  م 
 ناإل وب ل وب ثضن بذب   وى  ن بذما ذنإل ي شويمش با بحكرض ويزيد بليمش ثشحلاصيب  بلام ي از  ن ل اون  زياد  امً ش 

 .(ٖٔ)بحر مث  رد 
 

 لاشحع برض حمش بحكلث بند بدم بحوحاد هو بحذي يااا ثلبطشف كلث بح شل  لإل ح م با بح  ضحلينا ذن بهلل القول الثاني:
   وهاو(ٗٔ)-رااا بهلل بنم اش- و بح  أ  ن بمخوة  وحيس هشهنش وحد وء إخوة. و اشل ثاإل: بثان بثاشس وياروى ذحاك بان بلاا 

(٘ٔ) ول بحظشهريع
. 

نِو الثُّمُنثُ َفِإن لَّْم َيُكن لَُّو َوَلٌد َوَوِرَثُو َأَبنَواُه َفِِلُ وب لج  ص شب هذب بحاول ثا وم  وحإل لااشحع:  . وثاوحاإل : بحن اشف ٔٔ]مَل
. وبذب هشهناش بصاثعا بي اون حاإل  اش (ٙٔ): )) ح اوب بحكرب ض ثضهلمش  ب ش ثاا بمو ذوحع ر ل ذ ر((-بليإل بحصالة وبح الم-

  ادود بال بن ذوي بحكروض    ش حو  شن   شنإل  د  بشذم ذبت برض    ع وبذب بشصب  وبحاشصب حيس حاإل بارض 
   ثل يال وي كر. أ ذي بحكروض

ِو الثُُّمثُ وردَّ بثن  زم بلع ب ل شج بح  مور ثاول بهلل لاشحع:    و ن حا م بحكلاث   اش : بحن شف ٔٔ]َوَوِرَثُو َأَبَواُه َفِِلُمَل
نوِ يركإل  ثوبم: ثضنإل زيشدة با بحارآن ء ي وز بحاول ثمشا ذن نص بحارآن يو ب ص ع  ول بثن بثشس  ثاوحإل لااشحع:   َفِِلُمَل

نِو السُّنُدُس  بمذب ب وم ء ي وز لخصيصإل. وبح  مور    اون بلع  وحإل لاشحع: الثُُّمثُ  : ٔٔ]َفنِإْن َكناَن َلنُو ِإْخنَوٌة َفِِلُمَل
نِو الثُّمُنثُ  ن ذحك  ن ر س بح شل  ء   ش يركإل بذثوبن  ب ياف ياوحاون هشهناش باا  وحاإل لااشحع:  بحن شف  : إن بح اربد ثاإل َفِِلُمَل

 .(ٚٔ)وناوذ ثشهلل  ن هذب -وهذب ل  م با بحارآن وب  دبم بلع لاويل بهلل لاشحع  ش حم يال  -ثوبن  ش يرث بذ
 

 و شل ثلبطشف بذم كلاث  ش ال بحلر اع باا زو اع و م و ب    اش باا زوج و م و ب ب اشن  اوحمم  وبباًاش حااول بح  ماور  القول الثالث:
 وثإل  شل  ثو كور. و ذحك  ش ب لدحوب ثإل  وهذب  ش ذهب إحيإل بثن  يرين 
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ٔٓٙ 

  ااش  ااثب بحلكريااق ثااين بح  ااضحلين  ب ننااش حااو برااانش حاا م كلااث بح ااشل بااا زوج و ثااوين  حكااالنشهش بلااع بذب  وَذَخااَذت 
(  وهااذب ء ي ااوز ح خشحكلااإل ٔ(  وحاا ب بحثااش ا )ٕ(  وحاا م كلااث )ٖ(  حلاازوج نصااف )ٙااااكإلا إذ  صاال بح  ااضحع هنااش  اان )

    ش با   ضحع بحزو ع  بال يتدي إحع  ن لضخذ بذم   كر  ن بذب ثل نصيثإل   كر  ان -حلذ ر  كل  ظ بذنكيين–بذصول 
(  ب اشن نصايب بذب   كار ٘(  وبحثش ا ح ب )ٗ(  وح م كلكمش )ٖ( حلزو ع رثامش )ٕٔنصيثمشا ذن  صل بح  ضحع هنش  ن )

 .(ٛٔ) ن نصيب بذم  بال  ش ع مبطش مش كلث بحثش ا
  ٙ    ٕٔ 
 ٖ زو ع ¼  ٖ زوج ½
 ٗ  م ⅓  ٕ  م ⅓
 ٘  ب ع  ٔ  ب ع

 

يح:  التَر
  ن بحاول بحكشنا هو بذر حا وذحاك حااوة  اش ب الدحوب ثاإل باا نصاا بحاارآن وبح انعا إذ إن  ايشق -وبهلل لاشحع  بلم-يثدو 

مش لضخاذ  ادس بح اشل بآليع )... ووركإل  ثوبم ب  إل بحكلث( وباح با إبطشف بذم كلث  ش ل بحلر ع وحيس كلث بحثش ا  ثدحيل  ن
ننِو السُّننُدُس  ااأ   ااأ بذخااوة  بح اصااود وهااذب ثشم  ااشع  وبليااإل وبااال  ش ااع حلاااول: إن : بحن ااشف  ٔٔ]َفننِإن َكنناَن َلننُو ِإْخننَوٌة َفِِلُمَل

 )ب  إل بحكلث(  ي  ن  يربث بذثوين ثاد إبطشف   د بحزو ين برام ش.
شع بحاذ ورة وبذنوكاع  ان  ماع وب ادة ودر اع وب ادة و اوة وب ادة  و  ش بحاول ثلن هذب يخشحف بذصول وبحاوبباد بناد ب ل ا

و ثنااش مم  بمااذب صاا يح بااا  ااشل بءثاان وبحثناات  و بذخ وبذخااتا ذن هااذب بحل ااشوي  ل اااق  اان  اال و ااإل بااا بذثنااشف وبمخااوة 
  ثين اش باا  اشل بذثاوين بلنم اش بلاع بحارام : بحن شف ٔٔ]نِ ِلمذََّكِر ِمْثُل َحظَل اأْلُنثََييْ  ۖ  ُيوِصيُكُم المَُّو ِفي َأْواَلِدُكْم ولطثق بليإل بآليع 

إء  ن إدرب م ااش ااا ن  اان لشاا لمم بآليااع بح ااشثاع بيااإل نظاارا ذنم ااش  -بح مااع وبحدر ااع وبحاااوة – اان لشااشثمم ش بااا هااذم بح ااشءت 
 . - بلموبهلل –ن ثشآليع  صالن وحي ش  ن بحكروع  و بح وبشا  وهذب يو ا ثضن ك ع بخلالًبش  ش يخر م ش بن دب رة بح ش وحي

وطشح ش  ن بحنصوص  بطلمش هذب بح ادبر با هذم بح شحع  باال  خشحكاع حلاوبباد وبذصاول هناش إذب  خاذت بذم   كار  ان 
 بذب. وهذب يلنش ب  أ بميصشف ثشذم وبم  شن إحيمش وبحثر ثمش با   كر  ن  نش ثع  وثش ل  ل رر   كر  ن بذب.

 ثين   م بحنص با بح  ضحلين  بلن ش  شف بحنص   يً ش وب ًدب بلع  ل  شل  وحم يكرق.و  ش  ول  ن برق        
 

 رأي الباحث في إشكالية البحث:
حم  ح ظ  ن خالل للثاا ذ اوبل بحكاماشف بحاذين  بطاوب بذم كلاث ثاش ا بحلر اع باا هاشلين بح  اضحلين  ن بحادببأ وربف ذحاك 

نكع  وحيس با بثشربلمم  ش يشير إحع ذحك  و ياو إ إحياإلا ثال  اشن  نطلاق  ان  شن حنزبع ذ وريع   و حلكايل بحذ ر بلع بذ
)ب  اإل بحكلاث( يذهب هذب بح ذهب هو بدم  خشحكع  شبدة "حلذ ر  كل  ظ بذنكياين"  وثناشف بلياإل ُبمام  ن بح اصاود  ان بآلياع 
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ٔٓٚ 

  اش بربناش آنكًاش  و الاوم ُثااد بحصا شثعكلث  ش لثاع ثاد برض   د بحزو ين  بااًل بن  ن هذب بحار ي هاو ر ي  اظام بحصا شثع  
 بح ربم بن لم ع   شثشة بحر ل  و لكايلإل با  اشيش بحشرع.

وبليإل بلن بء لدءل ثمذم بح  ضحع بلع و ود بحنزبع بحذ وريع با بحكاإل بم ال ا اايف  ًدب  ويتياد هاذب و اود بادد 
وهاذب ينكاا   -  ب ر ي بحثش اث–صشن  وبق  دحع  ويع  ن بحص شثع وبحكامشف يكراون ح م كلث   يأ بح شل ثال ار وء نا

 لم ع بحذ وريع هنش.
 

 .مهع الصوجة مو التصسف يف ماهلا إال بإذى شوجًا: املطألة الجانية
بح ر ة  كال بحر ال باا بحل لاك  وبذدحاع  ان بح لاشب وبح انع وبح اااول بلاع ذحاك  كيارة  وحايس بح ااشم  نش اًثش حاذ رهش هناش  

ن  ااشن   و الااوم  ن بح اار ة بحاش لااع بحرشاايدة  شحر اال بحاش اال بحرشاايد بااا د ذ اارم بااا كنشيااش   ااوبل بحكامااشف بحال اااعثاااامش  ااير  وب 
بحلصاارف ثشح ااشل ثيًاااش وشااربًف ون ااو ذحااك  إء  ن ثاااض بحكامااشف  يَّااد ثاااض لصااربشت بحزو ااع بااا  شحمااش ثااضن لضخااذ بمذن  اان 

 زو مش  بمل هذب بحلاييد يدل بلع ذ وريع؟
 

 ة في المسألة:تصوير الذكوري
 و طشح ش  ن بحزو اع ل لاك بح اشل  و ن حماش   اياع بحلصارف باا  شحماش بالن بحااول ثاضن حلازوج  ن ي ناماش  ان هاذب بحلصارف         

 ي د  نإل  بلن هذب يدل بلع ذ وريع   اع. 
  ش يضلا:بي (ٜٔ)و ا نلثين  دى ص ع هذب بءدبشف  ن بد إل  نارض  لخًصش ذ وبل بحكامشف و دحلمم با بح  ضحع

 

 أئوال الفقياف في المسألة:
  ن بح ر ة إذب  شنت رشيدة  ش زة بحلصارف  وحي ات   ان يخادع باا بح ااش الت باشدة  بلايس حزو ماش بلكق بحكامشف بلع

 . (ٕٓ) ن ي نامش  ن بحلصرف با  شحمش إذب  شن لصربمش ثاوض  شحثيأ وبم شرة ون وه ش
 ع ث  يأ  شحمش  و ثااإل دون إذن بحزوج  وبي ش يضلا ثيشن   وبحمم:ح نمم بخللكوب با  نامش  ن بحصد ع  و بحمث

 لاإل حيس حلزوج  نامش  وحل ر ة  ن للصارف باا  شحماش  طلاًاش ثااوض  و ثغيار باوض  و اوبف   اشن ذحاك ث شحماش القول األول: 
 يضلا: . وب لدحوب ث ش(ٕٔ) و ثااإل  وثمذب  شل بح  مور و نمم بح نكيع وبحششبايع وبح نشثلع با بح ذهب

ًا ۖ  َفِإن ِطْبَن َلُكْم َعن َشْىفٍ  ۖ  َوَفاُتوْا ٱلنَلَسٓاَف َصُدئَِٰتِينَّ ِنْحَمًة  وحإل لاشحع:  -ٔ ِرٓيننم ًا مَّ ْننُو َنْفًسنا َفُكمُنوُه َىِنٓيننم  بحن اشف  :ٗ]مَل
بحصادبق  ت باد وا ت بآليع  نإل حيس حلزوج  ن يض ل  ن  شل زو لإل إء إذب طشثت نك مش ثاإل  وهاذب يادل بلاع  نماش  ل ا

 و ل ت  ريع بحلصرف بيإل. 
ن َطمَّْقُتُمنوُىنَّ ِمنن َئْبنِل َأن َتَمسُّنوُىنَّ َوَئنْد َفَرْضنُتْم َلُيننَّ َفِريَضنًة َفِنْصنُ. َمنا َفَرْضنُتْم ِإالَّ َأن يَ و وحإل لاشحع:  -ٕ  ْعفُنونَ َواِ 

...[ٕٖٚ نك امش  باضذن بهلل    شل بحارطثا: "وبحاشبياشت باا هاذم بآلياع  ال ب ار ة ل لاك   ار : بحثارة  حمان باا إ ااشطإل ثااد
و وثاااإل  إذ  الاااإل خاااشحص  امااان  بيلصاااربن بياااإل ثشم ااااشف وبم ااااشط  ياااف شااا ن  إذب  ل ااان   ااار  نك ااامن و ااان ثشحغاااشت 
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ٔٓٛ 

 . بكا هذم بآليع حام يارثط بكاو بحزو اشت ثش ال ذبن  ان   اد. بادل ذحاك بلاع  اوبز   ار بح ار ة باا  شحماش (ٕٕ)بش الت ربشدبت"
 .(ٖٕ)حمش   شحر ل با  شحإلوبلع  نمش با  ش

ْنُيْم ُرْشنًدا َفناْدَفُعوا ِإَلنْيِيْم َأْمنَوالَ  وحإل لاشحع:  -ٖ وبحيلاش ع   ٙ ]بحن اشف:ُيمْ َواْبَتُموا اْلَيتَاَمٰى َحتَّٰى ِإَذا َبَمُغوا النَلَكاَح َفِإْن آَنْسُتم مَل
 . (ٕٗ)بيإل شحم ش  و شز حم ش بحلصّرف لش ل بحذ ور وبمنشث  بلذب ثلغ بحيليم  و بحيلي ع  أ بحرشد دبأ إحيم ش 

بحن اشف بلاع بحلصادق ب الان يلصاد ن ث لايمن وحام ينلظارن بمذن  ان   اد   و ذحك با بح ديث بحاذي  اث بياإل بحنثاا  -ٗ
 (.ٕ٘)  دصد شلمن  بكيإل دحيل بلع نكشذ لصربشلمن بح شحيع دون ب ل ذبن  وحو  شن بمذن  طلوًثش ح ش  ثل بحنثا 

 

وبح نشثلاع باا بحزوج حإل  ق  نأ زو لإل بي ش زبد بلع بحكلث  وحيس حإل بح ق بي ش دون ذحك  وثاإل  اشل بح شح ياع إن   القول الثاني:
   وب لدحوب ث ش يضلا:(ٕٙ)إ دى بحروبيلين

: ))ء َيُ اوز حْل ارَ ة باا َ شِحمَاش ِإء ثِاِلْذِن  ش ورد  ن خيرة ب ر ة  اب ثن  شحك  لت بحنثا ث لا حمش بااشل حماش بحنثاا  -ٔ
ِإحَاع َ ْااِب ْثاِن َ شِحاٍك َزْوِ مَاش بااشل: َهاْل َ ِذْناَت ِحَخْياَرَة َ ْن  ِ مش بمْل بْ َلْضَذْنِت َ ْاًثش؟  شحت: ناْم بَثَااث ر اوُل بحلَّاإِل زوْ 

 .(ٕٚ) ْنمش(( َلَلَصدََّق ِثُ ِليَِّمش؟ َبَاشل: َنَاْم َبَاِثَلإل رُ وُل بحلَّإل 

ثالذن  ن ر اول بهلل  اشل باا خطثاع خطثماش: ))ء ي اوز ء ار ة بطياع إء   ش ورد بن ب رو ثن شايب بن  ثيإل بن  ادم -ٕ
 .  وبا حكظ : "ء ي وز حل ر ة   ر با  شحمش إذب  لك زو مش بص لمش"(ٕٛ)زو مش((

بكي ش  ثق دحيل وباح بلع  ن إذن بحزوج شرط حنكشذ لصرف بح ر ة با  شحمش  و نإل حايس حماش بحلصارف إء ثلذناإل  و اد 
ثشحوصايع امشف لصربمش بي ش زبد بلع بحكلث حو ود نصوص  خرى لدل بلع لاييد لصرف بح شحك با  شحاإل  ّيد هتءف بحك

 .(ٜٕ): ))بحكلث وبحكلث  كير((بي ش زبد بلع بحكلث ثل شزة بحوركع    ش با  ول بحنثا 
. وبحااشدة  ن بحازوج (ٖٓ): ))لن ح بح ر ة ح شحمش و  شحماش ودينماش((وب لدحوب ثضن " ق بحزوج  لالق ث شحمشا بلن بحنثا  -ٖ

يزيد با  مرهاش  ان   ال  شحماش وينث اط بياإل وينلكاأ ثاإل بالذب  ب ار ثشحنكااع  نظرلاإل  ب ارى ذحاك   ارى  ااوق بحوركاع 
 .  (ٖٔ)بح لالاع ث شل بح ريض"

 

بحلياث  حلزوج  نأ زو لإل  ن بحلصرف  طلًاش  وبف   اشن ثشحاليال  م ثاشح كير إء باا بذشايشف بحلشبماع وثاإل  اشلالقول الثالث: 
ثن  اد  وث كل هذب  شل طشووس  وحم ي لكن بحلشبإل  ن بذشيشفا ثل ذهاب إحاع  ناأ بح ار ة  ان بحلصارف باا  شحماش  طلاًاش 

 . (ٕٖ)إء ثلذن زو مش
 وب لدحوب ثظشهر بذ شديث بح شثاع بحوبردة با بحاول بحكشنا   أ بدم لاييدهش ث ش زبد بلع بحكلث.       

 

يح:  التَر
 مور بحذي ء ي نأ بح ر ة  ن بحلصرف با  شحمش ثشلع  نوبع بحلصارف بح ثاشح هاو بحارب حا نظاًرب حااوة يثدو  ن ر ي بح 

 دحلمم وواوح  نش ششلمم وردودهام بلاع بح خاشحكين  ح ان ي ال ّب حل ار ة بح  ال ع  ن ل الضذن زو ماش  وهاا  اض ورة باا ذحاكا 
 بلع طشبع بحزوج و  ن بحلثال حإل.  ح ش بيإل  ن   ن بحاشرة  وب ل شثع حلاديد  ن بحنصوص بحلا ل ض
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و د رّد بح  ماور بلاع بء الدءل ث اديث: "ء َيُ اوُز ءْ اَرَ ٍة بطياع..." ثاضّن ذحاك    اول بلاع بذدب و  ان بحاشارة   اشل 
اياار بحخطااشثا: "هااذب بنااد   كاار بحال ااشف بلااع  انااع   اان بحاشاارة وب االطشثع نكااس بحاازوج ثااذحك... و  ل اال  ن ي ااون ذحااك بااا 

 . (ٖٖ)بحرشيدة"
وحايس ثكشثات بيلز ناش  ن نااول  -بح اديث–  ش ش ك اير وب د  ن بحال شف با ص ع بح ديث بااد  اشل بحشاشباا: " ا انشم 

  وناال بحثيمااا بان  خلصار بحثاويطا وبحرثياأ: " اد ي  ان  ن (ٖٗ)ثإل  وبحارآن يادل بلاع خالباع  كام بح انع  كام بذكار  كام بح اااول"
ن ي اون هااذب باا  واااأ بءخلياشر    ااش  يا ل: حاايس حماش  ن لصااوم يوً اش وزو مااش  شاار إء ثلذنااإل  بالن بالاات بصاو مش  ااش ز  وب 

  بلام َيااب ذحاك بليماش  بادل هاذب  ثال  ن يالام بحنثاا  -راا بهلل بنماش-خر ت ثغير إذنإل بثشبت ب ش ز  و د  بلات  ي ونع 
 .  (ٖ٘) دب وبخليشر حمش" -إن  شن  شحإل  أ ايرم بلع  ن  ول بحنثا 

ثاوحإل: "بلو  اشن   ار بح ار ة ء ي اوز باا  شحماش ثغيار إذن زو ماش  حارد  ثا بلع لصرف  ي ونع زوج بحنثا وبلق بحخطش
   لااشب بهلل بلش مااش  وصاارف بح شريااع إحااع بحااذي هااو  بااال  اان بحالااشق. ب يااف ي ااوز ذ ااد لاارك آيلااين  اان  ر ااول بهلل 

 وء يكثت  كلإل؟   لكق بلع ص ع   ي مش إحع  ديث ششذ  و نن كشثلع بن ر ول بهلل 
كم إن بحكامشف ء يخللكون با  ن وصشيش بح ر ة  ن كلث  شحمش  ش زة   وصشيش بحر اشل  وحام ي ان حزو ماش بليماش باا ذحاك 

ُكْم ِإْن َلْم َيُكْن َلُينَّ َوَلٌد َفنِإْن :  ثيل وء   ر  وثذحك نطق بح لشب بحازيز.  شل بهلل  َُ َكناَن َلُيننَّ َوَلُكْم ِنْصُ. َما َتَرَك َأْزَوا
نا تَنَرْكَن ِمنْن َبْعنِد َوِصنيٍَّة ُيوِصنيَن ِبَينا َأْو َدْيننٍ  ُبُع ِممَّ . بالذب  شنات وصاشيشهش باا كلاث  شحماش   اش زة ثااد وبشلماش  َوَلٌد َفَمُكُم الرُّ

 .  (ٖٙ)بضباشحمش با  شحمش با  يشلمش   وز  ن ذحك"
ري   ارى  ااوق بحوركاع بح لالااع ث اشل بح اريض  بماذب و  ش بحاول ثضن  ق بحزوج  لالق ث شل بحزو اع  و ن ذحاك ي ا

ي ناماش   ر ي لوي بيإل بحزو شن  وء ي  ن بحلكريق بيإل ثين بح ر ة وبحر ل  بلذب  شنت بح ر ة بش لع ثشحغع رشيدة بلايس ذ اد  ن 
  ن بحلصرف با  شحمش ثشحاطيع وبحصد ع.

يالام  ان  اشل بحازو ين بح اذ ورين  شل  وحاال ر اول بهلل و  ش  ش ورد با  اديث خيارة ب ار ة  ااب ثان  شحاك  بماا روبياع  ا
 ثينم ش.بي ش ثينم ش  ش ي للزم بحلوكق  ن  ن لثربمش  صل ثراش زو مشا  ا ء يل ثب ذحك با  ش لع  ثيرة  لو اع 

 

 رأي الباحث في إشكالية البحث:
ث نااأ بح اار ة  اان بحلصاارف بااا  شحمااش  لااإل  و  وثاااد بماام بح  ااضحع وب االياشب بذ ااوبل بحااوبردة بيمااش  باالن بحكامااشف بحااذين  ااشحوب

ثااإل إء ثراش زو مش  ب لندوب إحع ثاض بحنصوص بحلا لتيد  اوحمم  وحام ي ان  انطلامم حماذب بحااول بحذ ورياع  و بءنلصاشر 
 حلر ل بلع   شب بح ر ةا بمذب  ش هدبهم إحيإل بم مم ولض لمم با بحنصوص. 

بلع بح شناين  و دحلمم وطرياع نظارهم باا بحنصاوص بحلاا ل الربا بادم  وردودهم -بحذي لم لر ي إل–ح ن  ول بح  مور 
 بحلاشرض  أ  ش  شف با بحارآن وبح نع وبح ااول لدل بلع  نإل ء يصح وصف بحكاإل بم ال ا وء بحكامشف ثشحذ وريع.
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 ؟يل يضنو الصوج إذا أتلف شيًئا مو بدى شوجتٌ نتيجة التأديب: املطألة الجالجة
بن   م لضديب بحزو ع وء  نوببإل وء لكصياللإل  بمذب   شل آخار  و اد لام ث كاإل ودرب الإل باا  ح ت ثصدد بح ديث

  ح ن ء ثد  ن ثيشن  ن لضديب بحزو ع  نإل  اش هاو  شاروع و ناإل ايار  شاروع  ويكمام  ان  االم بحكاماشف (ٖٚ)درب شت  خرى
: ))اارًثش اير بش ش   ش ورد با  وحإل   شروع )بحلضديب ث ق(  و شن خكيًكش  ن بحلضديب بح شروع هو  ش  شن حإل  ثب

  وايار بح شاروع  اش حام ي ان حاإل  اثب  شاروع   و  اشن اارًثش بش ًشاش  وهاو بحاذي ي  ار بحاظام  و يخارق (ٖٛ) اير  ثارح((
 .(ٜٖ)بح لد  و ي ودم

 

 تصوير الذكورية في المسألة:
يً ش  ان ثاادن زو لاإل  باا  ااشل ي  ان لصاور بحذ ورياع هنااش باا  اول ثاااض بحكاماشف: إن بحازوج ء ياا ن إذب  للااف شا

لضديثمش  وهاذب ياطاا بح ثارر حلادياد  ان بحر اشل  ن يل الطوب بلاع بحن اشف ث زياد  ان بحاناف وبحكو ياع  باااًل بان  ن بح ار ة 
حيس حمش  ن لكال  أ زو مش بحنششز اير بحنصح  و بحربأ حلاشاا  بل شذب  بكا بحزوج  ن لثاشت لضديب زو لإل إذب  للاف 

   أ بحالم  ن بحا شن وب ب بلع  ن بح للف  شء  و ثدًنش؟  حايس باا ذحاك إياذبًف حل ار ة ودءحاع بلاع نزباع شيً ش  ن ثدنمش
 ذ وريع بند ثاض بحكامشف؟ 

 و ا نلثين بذ ر بال ثد حنش  ن بءطالع بلع   وبل بحكامشف با هذم بح  ضحع بلع بحن و بآللا: 
 

 أئوال الفقياف في المسألة:
با بحاول ثلا ين بحزوج  ش للف  ان ثادن زو لاإل إذب  صال بحللاف بان طرياق بحلضدياب ايار  (ٓٗ)حم يخللف بحكامشف

 بحشربا  ح نمم بخللكوب با بحارر بحنشلج بن بحلضديب بحشربا بلع  وحين:
 

  إن بحزوج يا ن  ش للف  ن زو لإل  وبف   شن بحلضديب  شروًبش  م اير  شروع  وهذب  اول  ثاا  نكياع وبحشاشباا القول األول:
 :(ٔٗ)وب لدحوب ث ش يضلا

دحياال بلاع   ااشوزة بح ااد بااا بحلضدياب  و اان ل ااشوز بح ااد باليااإل  - ااوبف  اشن  لًيااش  و  ز ًيااش–إن بحللاف بحااذي  صاال 
 بحا شن  و ن بالإل  ثشح بيلايد ثشرط بح ال ع. 

ن ش هاو  ااإل و لاروك ء لماشدم  بيل  ال نلي اع ب لماشدم. "وبحإ  لاضخرون  ان باماشف ن بحلضديب حيس وب ًثش بلع بحزوج  وب 
ن اااش هاااو  اااق حاااإل   اااذهثا  ثاااا  نيكاااع وبحشاااشباا ي ل اااون باااا ل  يااال بحااازوج نلي اااع بحكاااال ثاااضن بحلضدياااب حااايس وب ًثاااش بلياااإل  وب 

 .  (ٕٗ)وب لا شل بح ق  ايد ثشرط بح ال ع  وثضن  ق بحزوج با بحلضديب  ل  ض حنكاإل بحشخصا وحإل  ن ي لا لإل  و يلر إل"
 

شاديًدب إذب  صل بحللف  ن طريق بحلضديب بح شروع بحذي ياد  كلاإل  دًثاش    اش إذب  اشن بحلضدياب ء يا ن بحزوج  القول الثاني:
 : (ٖٗ)ث يث ء ياد  كلإل  دًثش بكيإل بحا شن  وهذب  ول بح نشثلع  وب لدحوب ثشآللا
ِتي َتَخاُفوَن ُنُشوَزىُ إنإل يثشح حلزوج  ن يتدب زو لإل بحنششز ثنشف بلع  ول بهلل لاشحع:  ُروُىنَّ َوالالَّ َُ  نَّ َفِعُظوُىنَّ َواْى
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ِع َواْضنِرُبوُىنَّ َفنِإْن َأَطْعنَنُكْم َفناَل َتْبُغنوا َعَمنْيِينَّ َسنِبياًل ِإنَّ المَّنَو َكناَن َعِمي نا َكِبينرً  َِ   ب اش نالج بان هاذب : بحن اشف ٖٗ]اِفي اْلَمَضا
 بحلضديب بح الشد بال ا شن بيإل.

نشثلع  بااد ب اروب بحاارب باا بآلياع بح اذ ورة آنكًاش ثضناإل اارب بذدب ايار ويثدو  ن ر ي بح شح يع  ريب  ن ر ي بح 
بح ثرح  وهاو بحاذي ء ي  ار بظً اش وء يشاين  شر اع  اشحل زة ون وهاش  بالن بح اصاود  ناإل بحصاالح ء ايار  بالذب  دى إحاع 

 .(ٗٗ)بحمالك و ب بحا شنا ذن بحللف بحذي ي صل دحيل بلع   شوزة بح د
ذحاك  -دياع–شمشب ياول:  اات بح انع  ن بحر ال إذب  صاشب ب ر لاإل ث ارح  ن بلياإل باال  وبن  شحك  نإل   أ بثن

ن ش ذحك با بحخطض  ن يارب بحر ل ب ر لإل بيصيثمش  ن ارثإل  ش حم يلا د  -يالص–بح رح  وء ياشد   نإل   شل  شحك: "وب 
  بحاول بذول. ن  بمو ثمذب يوببقبشم شم  شحك نكع بحاصشص و و ب بحا ش .(٘ٗ)بيارثمش ث وط بيكاض بينمش  ون و ذحك"

 

يح:  التَر
ثاد بءطالع بلع   وبل بحكامشف با بح  ضحع يظمار  ن آربفهام ل اشد للكاق بلاع  ن   اشوزة بح اد باا ب الخدبم صاال يع 
بحلضديااب ل االو ب بحااا شن بلااع بحاازوج  و ن  اان  ااشل ثااادم لااا ينإل  ااد  يَّااد ذحااك ث ااش يااايق   ااش ع بحخااالف إحااع  ااايق 

م بحلا ين بندم ي ون با  شحع بحلضديب بح شروع بحذي ء ي ون بنيًكش  ث ياث ء ي  ار بظً اش وء يشاين بااًوب  دودهش  باد
ذب  صل  ن ذحاك شااف بكاا بحغشحاب ي صال نلي اع خطاض  اش  وهاذب ء ياكاا بحازوج  ان بحاا شن   اش   ن  باشف بحزو ع  وب 

 نص بم شم  شحك.
 شاروع  لف شيً ش  ن زو لاإل  كناشف لضديثماش  إن  اشن بالاإل  شاروًبش  و ايار حذب ي  ن لر يح  ن بحا شن بلع بحزوج إذب  ل

 . -وبهلل  بلم-
 

 رأي الباحث في إشكالية البحث:
إن بحكامشف بحذين  اشحوب ثاادم بحاا شن  اشن   الندهم بم مام حانص  رآناا يثايح حلر ال  ن ياارب زو لاإل اارًثش ايار 

ن بحزوج بند ش يكال ذحك بمو يكال  ش  ذن حإل بيإل شرًبش  بلن نالج بناإل  ثرح ثاد ب لنكشذ بح رب ل بذخرى  ن بحلضديب  و 
 شاف اير  اصود بال يتبخذ ثإل  وحم ي ن  وحمم هذب ذنمم ذ ور وبح اش ب إنشث.
بلناإل ء ي  ان بء لشامشد  -  اش ر  ناش–بثنشف بلع  ش  ثق وبلع بل نش  ن  الب   اوبل بحكاماشف ياوحاون ثشحلاا ين 

  ود بحذ وريع با بحكاإل بم ال ا.ثمذم بح  ضحع بلع و 
 

 .مهع الصوجة مو أكل أو اضتخدام واضتعنال ما لٌ زائخة كسيًة يتأذى مهًا الصوج: املطألة السابعة
 تصوير الذكورية في المسألة: 

ي  اان لصااور بحذ وريااع بااا و ااود بثااشربت بااا  لااب بحكاااإل بم ااال ا لثاايح حلر اال باااط  ن ي نااأ زو لااإل  اان   اال  و 
ذشيشف بحلا للرك روب ح  ريمع  ث  ع  ن ذحك يتكر بلع بء ال لشع  و   شحاإل  وهاذب يادل بلاع ذ ورياع  طلااعا ب لا شل ب
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ذ اارت  اق بحر اال بااا ذحاك وربباات شاااورم  وحاام لاذ ر  ااق بح اار ة  ثال إن ثاااض بحكامااشف صاار وب  - ي بحاثااشربت-إذ إنماش 
رام  ان  ن بح ش اع وب ادة بناد بحر ال وبح ار ة  ب اله اش ثضنإل حيس حمش بح نأ   بال ي ون با ذحك ذ وريع وبا ع؟! بلع بحا

ثشاار  و اله ااش يلااضذى ثااشحروب ح بح ريمااع   لااع إن ثاااض بحر ااشل حماام روب ااح  نكاارة  بل ااشذب ياطااع بح ااق حلر اال وء ياطااع 
 حل ر ة  يًاش؟

 

 آراف الفقياف وأئواليم في المسألة:
هاذم بح  اضحع بناد  ديكاإل بان  ناأ بحر ال زو لاإل  ان   ال بحكاوم إن بح للثأ ح لب بحكاإل ي د  ن  الب بحكاماشف  اد ل لام بان 

 وبحثصل ون وه ش  وبي ش يضلا ثيشن   وبحمم ودرب ع بح  ضحع:
 يرى  اظم بحكامشف  نإل ي وز حلزوج  ن ي نأ زو لإل  ن   ل  ش حإل رب  اع  ريماع  اشحكوم وبحثصال ون وه اش إذب  اشن يلاارر

 :ش ذهب إحيإل   كر  هل بحالمثذحك  وذنإل ي نأ   شل بء ل لشع  وهذب  
باند بح نكيع حلزوج  ن ي نأ زو لإل  ن   ل  ش يلضذى  ن رب  لإل  وحإل  ن ي نامش  ن بحلزين ث ش يلضذى ثري اإل   اضن 

  وثااد  ن ناال بثان ن اايم ثاضن حلازوج  ن ي ناأ زو لااإل  ان   ال بحكاوم وبحثصاال إن (ٙٗ)يلاضذى ثرب  اع بح ناشف بح خاار ون ااوم
 . (ٚٗ)ذب هو بح ق   ش ء يخكع" شن ي رهإل   شل: "وه

بنااد بح شح يااع: "يااااع حلر اال ثااضن ي نااأ زو لااإل  اان   اال  اال شاااف رب  لااإل  ريمااع بليااإل يلااضذى  نمااش   ااشحكوم وبحثصاال و 
ال ئوامون عمنى النسناف   وبحك ل و ش  شثإل ذحك . و ياد بحصاشوي (ٛٗ)وليس ليا منعو من ذلك. ئال العدوي: والفر : أن الَر
 .(ٜٗ)  وحو حم لض ل"وأما ىي فميس ليا منعو من ذلكيض لإل  امش   و ي ن بش د بحشم   بح نأ ثاوحإل: " ش حم

 وبند بحششبايع وبح نشثلع  وءن:   ده ش: حيس حإل  ن ي نامشا ذنإل ء َيْ نأ  ن بء ل لشع )بحوطف(  وبحكشنا: حاإل  ناماشا 
 .  (ٓ٘)ذنإل ي نأ  ن بحاثلع و  شل بء ل لشع

طثًخاشا ن بحششبايع  ن حلزوج " ن ي نامش  نإل  وًء وب ًدبا ذناإل يلاضذى ثرب  لاإل  إء  ن ل يلاإل وذ ر بحاشاا  ثو بحطيب  
 .(ٔ٘)ذن رب  لإل لذهب"

و د بللوب ذحك ثضنإل ي نأ  ن   شل بء ل لشع. ح ننش ن د بحششبايع وبح نشثلع باا  اول بض كر  هل بحالم إًذب يرى بح نأ 
 بندهم ء ياوحون ثشح نأا ذنإل ء ي نأ  ن بء ل لشع.

وحم يلطرق بحكامشف ح ق بحزو ع با  نأ زو مش  ن   ل  و ب لا شل  اش حاإل روب اح  ريماع  و بادم  نااإل صارب ع  اش 
اُل َئوَّاُموَن َعَمنى النَلَسنافنإل حيس حمش  ن ل ناإلا وذحاك ذن خال بح شح يع بحذين صر وب ثض ََ . و بلااد  ن باماشف  ٖٗ ]بحن اشف:... الرَل

 بحششبايع بلع بحرام  ن بدم لصري مم ثماذب بذ ار إء  نمام  اد ياذهثون  اذهب بح شح ياع باا ذحاكا ذن بحااايع  رلثطاع ثشء ال لشع 
 .(ٕ٘)إل بندهموبء ل لشع  ن  ق بحر ل   ش هو  صرح ث

و ود بمششرة هنش إحع  ننا بند للثأ هذم بح  ضحع با  لب بحكامشف و دت  ن بدًدب  نمم بااًل بن  وحمم ثضن حلزوج 
  ن ي نأ زو لإل  ن  ل  ش بيإل  ذيع حإل  بلنمم ياطونإل  ق إ ثشر زو لإل بلع ا ل  باش مش  ن بحن ش عا حيل  ن  ن بء ل لشع
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زبحع شار بمثط وبذو شخ  وبف لكش ش  و حم ثمش  وحإل إ ثشرهش بلع بحلنظ  .(ٖ٘)يلكش شيف ثشء ل دبد و لم بذظشبر وب 
 

يح:  التَر
ثاااد بحنظاار بااا   ااوبل بحكامااشف بح ااشثاع ن ااد  ن  اان ذهااب  اانمم إحااع بحاااول ثااشح نأ  و بم ثااشر بلااع   لااع  اان بذباااشل   ااد 

ل ناأ  ان ع  ق حلر ل  وطشح اش  ن هاذم بذ اور ل ناأ بحاوطف  و ب لج ثاوحإل لاشحع: )بحر شل  وب ون بلع بحن شف(  وثضن بء ل لش
   شل بء ل لشع بلن حإل  ن يلصرف ثشح نأ  و بم ثشر. وثاامم  ال بح رض  و بحارر  ثًثش با بح نأ.

ويثدو  ن هذم بذدحع ء لاوم ثمش   اعا ذن بء الدءل ثشآلياع ء ي الايم هناش  إذب بحاوب اع ث انشهاش بح لاا ن بحربشياع 
ن –وبح  شيع وبح كظ  ون و ذحك ء لكيد  نمش ل نح بحر ل و ادم  اق بذ ار وبحنماا   اش ياض ر بح ايد بثادم  و بحاوءة بلاع بحربياع  وب 

 .(ٗ٘)بمم ثاض بح ك رين ذحك
و  ش  ن بء لدءل ثضن  اإل با بحوطف يخوحإل بح نأ  و بم ثاشر  ء يانمض ثاإل دحيال  يًااشا ذن بحاوطف وبء ال لشع 

  وحاايس ذ ااده ش بءنكااربد ثمااذب بح ااق  وث ااش  ن بحر اال يلااضذى  اان (٘٘)ن بحاازو ين   ااش ذ اار   مااور بحكامااشف ااق  شاالرك ثااي
بحروب ح بح ريمع ب ذحك بح ر ة للاضذى  نماش  بالذب  ن ناشم  اق بح ناأ حادبأ بذذى بينثغاا  ن ء ي الضكر ثاإل و ادم إذ بحالاع باا 

 ل بح رض  و بحارر.بح ن ين وب دة  وها إدخشل بحارر  و ذحك ياشل بي ش يدخ
وبليإل  بي  ن لر يح  ن ح ليم ش  ق  نأ بآلخر  ن بال  و ب الخدبم  اش يلاضذى ثاإل زو اإل ويلاارر ثاإل اارًرب بش ًشاش  

: ))ء ااارر وء و نااإل ء ينثغااا ذ ااد بحاازو ين  ن ياادِخل بحااارر بلااع بآلخاار وحااو ثااشحروب ح بح ريمااع  و ااد  ااشل ر ااول بهلل 
 بح  ل ل بال ي نأ  نإل  وبهلل  بلم.     ش بحارر بحي ير (ٙ٘)اربر((

 

 رأي الباحث في إشكالية البحث:
 وثنشف بلع  ش  ثق  بمل بحكامشف بحذين  يزوب بحزوج ثشح نأ بالوب ذحك بن نظرة ذ وريع  و ء؟

بلاع  -بح شح ياع– بلاد  نإل يصاب بح زم ثضن ذحك نلي ع نزبع ذ وريع بندهم   أ بم ربر ثضن نص ثااض بحكاماشف 
  وحيس حمش  نااإل  ان ذحاك"  بياإل ااع حلر ل ثضن ي نأ زو لإل  ن   ل  ل شاف رب  لإل  ريمع بليإل يلضذى  نمش ...ي ن "

 ش يو ا ثو ود ذ وريع إحع  د  ش  وحو  نمم حم ي لخد وب هذم بحاثشرة ح شن  وحع  ح ن ء ثاد  ان بمشاشرة إحاع  ن  ال مام 
بدد  نمم  ًاش حلر ل  و ل  ش يتكر با هذب بح ق بلإل  نااإل    اش  ن  هذب نلج  ن خالل رثط بح  ضحع ثشح  شع  و د  الإل

بحكمام بحاايق ح اناع بحاوب اع بناد ثاااض بحكاماشف   امم باا هاذب  يًااش. وثخشصااع بناد  وح اك بحاذين صار وب ثاضن "بحكاارق  ن 
 بحر شل  وب ون بلع بحن شف".

 

 ؟يل املًس بدل البضع: املطألة اخلامطة
 ة: تصوير الذكورية في المسأل

  ن لشثيإل ثاض بحكامشف باد بحزوبج ثااد بحثيأ  و ال بح مر ثدل ثاأ بح ر ة  بيإل إهشنع حل ر ة وبنلاشص (ٚ٘)يزبم بحثاض
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 ن  ي لمش و رب لمش  و ن ذحك نششإ بن نزباع ذ ورياعا إذ  ياف لشاثإل بح ار ة ثشحثااشبع وبحر ال هاو بح شالري بح شحاك حماذم 
 بحثاشبع ثاد دبأ بحك ن )بح مر(؟!.

 ا للاح بحصورة ثش ل  ل ش ل ء ثد حنش  ن بم شحع بلع  لب بحكااإل وبحلاارف إحاع نظارة بحكاماشف إحاع بح مار و اوردو 
 باد بحن شح هل هو بح لك  و بء لثش ع؟ وبي ش يضلا ثيشن ذحك:

 

 نظرة الفقياف إلى المير، ىل ىو عو  عن البضع أو ماذا؟
  (ٓٙ)وبحشااشبايع (ٜ٘)وبح شح يااع (ٛ٘)بح اار ة  وهااذب  ااذ ور بااا  لااب بح نكيااعياارى   مااور بحكامااشف  ن بح ماار  ي ااع ح نااشبأ ثاااأ 

 .(ٔٙ) ن  نشبأ بحثاأ   لو ع حلزوجوصرح ثاامم 
 لردًدب ثين  ن ي ون بوًاش  ن بذبوبض يالثر بيإل بحلربااا  شح اشل باا بحثيوباشت   - ن بح شح يع–و الإل بثن رشد 

ء ي ااوز لااع بح ار ة  نشبامااش بلاع بحاادوبم يشاثإل بحاااوض  و ان  مااع  ناإل و ن ي اون بثااشدة  "وذحاك  نااإل  ان  مااع  ناإل ي لااك ثاإل ب
 . (ٕٙ)بحلرباا بلع إ اشطإل يشثإل بحاثشدة"

نوَرُىنَّ َفِريَضنًة َواَل لااشحع:  و ن  دحع بح  مور  ن بحاارآن  ا شم   اًرب باا  وحاإل َُ َفَمنا اْسنَتْمَتْعُتْم ِبنِو ِمنْنُينَّ َفنُُتوُىنَّ ُأ
َناَح َعَمْيُكْم ِفيَما نوَرُىنَّ ِبناْلَمْعُرو.ِ   وباا بآلياع بحلاا ثاادهش يااول:  ٕٗ ]بحن اشف:... َترَاَضْيتُْم ِبِو ِمْن َبْعِد اْلَفِريَضنةِ  َُ َُ  َوآتُنوُىنَّ ُأ

بلاع بمو بوض بن شاف  ل إل بحزوج  وحذب  شل ثاض بحكامشف ثك اشد بحاااد إذب لرباايش بلاع  ء  مار حماش  يشً اش   ٕ٘ ]بحن شف:
 .بحثيأ دون ك ن

وبند بح نشثلع: "لرددت بثشربت بذصا شب باا  اورد بااد بحن اشح هال هاو بح لاك  و بء الثش ع؟ ب ان  ش ال: هاو بح لاك  كام 
 ماع بحزو اع لرددوب هل هو  لك  نكااع بحثااأ   و  لاك بءنلكاشع ثماش؟ و يال: ثال هاو بح ال ء بح لاك  وحماذب يااأ بء ال لشع  ان 

حيإل  يال  ليإل بءزدوبج  شح ششر ع  وحمذب برَّق بهلل  أ  نإل ء  لك حمش. و يل: ثل بح ااود ب ثين بءزدوبج و لك بحي ين. وب 
 .(ٖٙ)بي ون  ن ثشب بح ششر شت ء بح اشواشت" -ر  إل بهلل-بحشيخ لاا بحدين 

وبند بحظشهريع ثدب  و ف بثان  ازم وبااً ش باا رباض ب ارة  ن ي اون بح مار ثادل بحثااأ  و ن يشاثَّإل ثاشحثيأ  و  اش  شحاإل 
حاارد بلااع بح  مااور: "وحياات شاااري   ااشذب ثااشع  و  ااشذب بشاالرى   ر ثلمااش؟ بثيااأ بح اار ء ي ااوز   م بر مااش؟ بمااذب  ثااين بااا بااا ب

بح ربم  وهو  د ب ل ل ث ل ع بهلل لاشحع بر مش بحذي  شن  ربً اش بلياإل  ثال بحن اشح    اش ب ال لت ث ل اع بهلل لااشحع بر اإل بحاذي 
ْرج  وثشاارة ثثشاارة  و و ااب بهلل لاااشحع بليااإل و اادم بحصاادبق حمااش زيااشدة بلااع ب اال الحمش  ااشن  ربً ااش بليمااش  ثاال بحن ااشح  بكااْرج ثكاا

بر اااإل  وحااايس بحثياااأ ه اااذب إن اااش هاااو   ااام يثاااشدل ث  ااام    اااده ش ك ااان وبآلخااار  ثياااأ  ك اااون ء زياااشدة هشهناااش ذ اااده ش بلاااع 
 .(ٗٙ)... و ياش بلن بحثيأ ثغير ذ ر ك ن ء ي ل وبحن شح ثغير ذ ر صدبق  الل ص يح"بآلخر

 

يح:  التَر
  ن بحرب ح  ول  ن  شل: إن بح مر حيس ثدل بحثاأ  و ن بحثاأ حيس بوًاش  شذبوبض بحلاا  ان -وبهلل  بلم-يثدو 

َوآُتوا النَلَساَف َصنُدَئاِتِينَّ ِنْحَمنًة  ثشب بحثيأا وذحك حاوة ردود بثن  زم بلع بح  مور  وذن بحارآن   شم )ِن لع(  شل لااشحع:
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وبحن لاع لطلاق بلاع  اش ين لاإل بمن اشن وياطياإل هثاع بان طياب   ٗ]بحن اشف: َلُكْم َعْن َشْيٍف ِمْنُو َنْفًسا َفُكُموُه َىِنيًلا َمِريًلناَفِإْن ِطْبَن 
 نكس دون  اشثلع بوض.

و ال بح مر  اشواع  ن بح اشواشت  نلاض ثضن بحشرع حم يشلرط بيإل شروط بح اشواشت  ن نكاا بح مشحاع حل ار ة  ثال 
د بلااع بح  موحااع  طلاًااش  وء َلااارَّض حل ديااد  اادة بءنلكااشع  وبااا ذحااك  لااإل وشااثمإل دحياال بلااع باادم  صااد بحشاارع إحااع ي ااوز بحاااا

كثولاإل بناد كثاوت بح شاروط  بلاذب  اشل باا بح شامور  بح اشواع  و نإل إن اش  الاإل شارًطش ذصال بمثش اع  "و شبادة بحشارط  ن يلااين
 .(٘ٙ)ن بحصدبق إن ش بحلزم إحع   صر بحزو ين ب ًرب  و ثشحكربق وحم ي الإل  شحك ن"ثادم بحلارر  طلًاش إء ثشحدخول  و ثشح وتا ذ

كم إن  ن بح اشصد با ببلثشرم ن لع وهثع حل ر ة لا يق  اشنا بح  ثع وبح ودة ثين بحزو ين ثخالف ببلثشرم بوًاش  
 .(ٙٙ)فبشحمديع لنلج بح  ثع  وبحلال ا با بح مر ثشبلثشرم بوًاش ينشإ بحش نشف وبحثغاش

 

 في إشكالية البحث: رأي الباحث
 ثاا  ن نارف هل بثشربت ثاض بحكامشف بحلا لكيد  ن بح مر هو ثدل بحثاأ  و ن بحازوج ث  ارد بحاااد ي لاك  ناشبأ بح ار ة 

   ها نلي ع نزبع ذ وريع بندهم  و ء؟(ٚٙ) و  نشبأ ُثْاِامش
 ااشن ارااامم  اال باادد  اان بحااااشيش بحلااا  اادكت  و  ااد  يالاااد بحثش ااث  ن بحكامااشف بحااذين ب االخد وب للااك بحاثااشربت إن ااش

ل دث ثين بحزو ين  ن خالبشت بي ش يلالق ثشح مر  ثل بحدخول وثادم  وبمش شءت بحلا ل دث ثاين بحثاش أ وبح شالري  و ثاين 
ج بحكاماشف بحشر شف بي اش يلالاق ثشم اشف باا ز ان بم اشف  وثخشصاع إذب  ادث وطف ح  اع    اش ياتدي إحاع لكاشوت  ي لماش  بش لاش

إحااع ل ييااف بامااا ولشااثيإل   ااضحع ثااضخرى ي  اان  اان خالحااإل  اال للااك بح شاا الت  شدًيااش  ب ااشن بحلشااثيإل ثااشحثيأ   يشًنااش  و بم ااشرة 
   يشًنش   و ن و ذحك  وهو لشثيإل  ريب  ن  يث ثاض بذ  شم بح شحيع وثخشصع    شم بحا شن.

ي النااش نشااك ثو ااود نزبااع ذ وريااع بناادهم   ااش هااو بح ااشل بااا  وحِنصااشف باالن هااتءف بحكامااشف حاام يثلغااوب ثاثااشربلمم  ااًدب
بثااشربت ثاااض بح ك اارين  ااشثن بحارثااا  بحااذي صاارح بااا لك اايرم ثااضن بحصاادبق و ااب: "بلااع بحاازوج حي لااك ثااإل بح االطنع بلااع 

نااإل  وء بح اار ة  ويناازل  امااش  نزحااع بح شحااك  ااأ بح  لااوك بي ااش ثااذل  اان بحاااوض بيااإل  بل ااون  نكالمااش ثااذحك حااإل بااال لصااوم إء ثلذ
 .(ٛٙ)ل ج إء ثلذنإل  وء لكشرق  نزحمش إء ثلذنإل  ويلالق    إل ث شحمش  لإل  لع ء ي ون حمش  نإل إء كلكإل  ب ش ظنك ثثدنمش"

و بلاد  ن ب لخدبم هذب بحاثشربت "وينزل  اماش  نزحاع بح شحاك  اأ بح  لاوك بي اش ثاذل  ان بحااوض بياإل  بل اون  نكالماش ثاذحك 
إحاع صاالت إذ إنإل ء ينثغا  ن لاش ل بح ر ة  شح لاع بحلا لثشع ولشلرى  بللن شح اشياشت   ا ع  وياتدي حإل" ء يو د  ش يثررهشا 

 ها  ر ع و ب ق  ن  ن ل ون  نشبأ ي ل مش   د بحزو ين. 
وينثغا  ن يالم  ن هذب بح انع حام يغاب بان بادد  ان بحال اشف بحاذين ردوب بلاع  اش ورد باا بحلاربث بحكاماا  ن بحازوج ي لاك 

أ ثاااد بحازوبج    اش  وردناش ءثان  ازم  اشثًاش  و  اش ناص بحكخار بحاربزي بلاع  ن بحثااأ باا  لاك بح ار ة ثااد بحاااد و ثلاإل  كام بحثا
ن اش بحاذي ي ال اإل بحازوج  نماش ثاااد بحن اشح هاو بء الثش ع ء بح لاك  و اشل آخارون: إن بهلل لااشحع  اال  ناشبأ بحن اشح  ان   شل: "وب 

 .  (ٜٙ)ثين بحزو ين  كم   ر بحزوج ثضن يتلا بحزو ع بح مر ب شن ذحك بطيع  ن بهلل بثلدبف" اشف بحشموة وبحلوبحد  شلرً ش 
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وهذب بحطشهر ثن بششور يثين  نإل حيس بحصدبق بوًاش بن  نشبأ بح ر ة بناد بحل اياقا ذن  اشصاد بحن اشح " الاع  ان 
بأ  وب لاادبد  ز شنماش  شااضن بذبااوبض  ّلمااش   ن ي اون حمااش بااوض  اشحا  وحااو  ااال ح اشن بوُااامش  اازياًل و ل ااّدًدب ثل اّدد بح نااش

ّن اااش  و ثاااإل بهلل ذّناااإل لااااّرر  ّناااإل بحكاااشرق ثاااين بحن اااشح وبح خشدناااع  وح اااّن بهلل  الاااإل هدياااع وب ثاااع بلاااع بذزوبج إ ربً اااش حزو اااشلمم  وب 
ل ثاشحُاّوة  كاّم وبح كشح  إذ  شن  صل بحن شح با بحثشر بخلصشص بحر ل ثش ر ة ل ون حإل دون ايرم  ب شن هاذب بءخلصاشص ُيناش

ببلشض بحنشس بن بحاّوة ثْذل بذك شن ذوحيشف بحن شف ثثايامم ثناشلمم وَ ْوَحَياشِلمم  كاّم برلااع بحلشاريأ و ُ ال بااد بحن اشح  وصاشرت 
بح اار ة  ليلااع بحر اال شااري لإل بااا شااتونإل وثاياات بحصااُد شت   ااشربت بلااع ذحااك بءخلصااشص بحاااديم ل ّيااز باااد بحن ااشح باان ثايااع 

 .(ٓٚ)..." رة بح ذ و ع شرًبش وبشدة  و شنت بح اششرة بلع اير و إل بحن شح خشحيع بن ثذل بح شل ح وحيشف نوبع بح اشش
 

 : اخلامتة
 :النتالج 
 ن خالل برض بح  ش ل بحخ  ع بح اشثاع  وبءطاالع بلاع   اوبل بحكاماشف بيماش ي  ان بحااول: إنماش ء لانمض دحايال  وء  -ٔ

 وريااع  و ن  ااش يااوهم بحذ وريااع بنااد ثاااض بحكامااشف حاايس نشثًاااش  اان ب اارة لصاالح   ااع ح اان يصااف بحكاااإل بم ااال ا ثشحذ
ن ش هو نلي ع بمم اير د يق حثاض بحنصوص  كل إطالق صاال يشت بحاوب اع باا  وحاإل لااشحع:  بحذ وريع ث د ذبلمش  وب 

 ِاُل َئوَّاُموَن َعَمى النَلَساف ََ نصاوص ل  ا وب ثظوبهرهاش     إطالً ش ايار   ادود   اذحك  اد ي اون ر يمام   النًدب إحاعالرَل
  و  صول با  ذهثمم وطرياع ث كمم  شروب بليمش. 

حو  شنت   وبل بحكامشف بحلا لوهم بحذ وريع نل ت بن ذ وريع   اع ح شنت  ل    ش مم  و  لمش اد بح ار ة  ح ان  -ٕ
 بح ار ة باا   اضحع  خارىهذب حم ي صل  باد ر ينش بحكامشف  نك مم بحذين ياوحون ث ش يو ا بحذ وريع با   اضحع ياكاون  اأ 

   نشظرة  و  ششثمع.
ب كاًل و دنش بحششبايع بحذين ي ناون بح ر ة  ن   ل بحكوم وبحثصال ربشياع ح اق بحازوج  هام  نك امم بحاذين ء ي ناونماش        

 اان بحلصاارف بااا  شحمااش ويااردون بلااع بح شح يااع بحااذين  ناااوب بح اار ة  اان بحلصاارف بااا  شحمااش إء ثاالذن زو مااش.  ااذحك 
 حون ثشحا شن بلع بحزوج ويخطِّ ون  ن حم يا نإل إذب  للف شيً ش  ن ثدن زو لإل  شل لضديثمش. ياو 

يالاد بحثش ث  ن بح ش لع بح ايايع ها بند  ن يصف بحدين  و بحكااإل  و بحشارياع ثوصاف بحذ ورياع   ان خاالل ر ي باشحم  -ٖ
 الً ااش ا بماادم و اان  ثنااشف بصاارم بحااذين  ااشحوب  و شاايخ  و بايااإل  ويغكاال  و يلغشباال باان    ااوع آربف و  ااوبل بل ااشف باا وب ااد

  غشيًرب ل شً ش ح ش ذهب إحيإل  وردوب بليإل وبندوب    إل  وحي ت با بحكاإل  و بحشرياع بم ال يع.
 

 :التوصية 
 خشرج إطشر بذ رة. -لوهم لكايال ثين بحذ ر وبذنكع- وصا بحثش كون ثدرب ع   ش ل  خرى ل  ل إش شحيع بحث ث ذبلمش         
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 .هلوامشا
                                                 

 (  كل:  يربث بح ر ة نصف  خيمش بحذ ر  ولادد بحزو شت  وشمشدة ب ر لين  اشثل شمشدة ر ل  واير ذحك.ٔ)
د بحزو شت ح   د بلا بحصشثونا  شثمشت  ول ( بح تحكشت با ذحك  كيرة  وحلل كيل باط  ذ ر: شثمشت و ثشطيل  ول لادٕ)

بم الم ح   د  طب   اوق بحن شف با بم الم ح   د رشيد راش  بح ر ة و او مش با بم الم ح ثشر بحطربزي  لنظيم بم الم 
 حل  ل أ ح   د  ثو زهرة    شنع بح ر ة با بم الم  ح   د بطيع بذثربشا  واير ذحك  كير.

 (.ٜٖٗ/ ٛ) ٔ  ثيروت  دبر صشدر  طلسان العرب  م(ٖٔٔٔها/ٔٔٚن  نظور )ت(    د ثن   رم ثٖ)
 ar-https://www.almaany.com/ar/dict/ar(  ا م بح اشنا بح ش أ  ٗ)
(  م٘ٔٗٔها/ 817)ت  ب بحكيروزآثشديا و  د بحدين  ثو طشهر    د ثن يااو ٖٛٓ/ ٗح شن بحارب  ( ينظر: بثن  نظور  ٘)

  ل ايق   لب ل ايق بحلربث با  ت  ع بحر شحع  ثيروت   ت  ع بحر شحع حلطثشبع وبحنشر وبحلوزيأ  القاموس المحيط
 .ٛٓ٘(  ص: ٛم )ط ٕ٘ٓٓ -ها ٕٙٗٔ

 ر ب وصكا  كل: )بح  ل اشت  ( يششر هنش إحع  ن بح ل ع با بحغشحب حم ل لخدم  نكردة إء نشدًرب  و شنت ل لخدم اشحًثش ا نٙ)
 بحذ وريع(  )بحلغع بحذ وريع(  )بحكلشوى بحذ وريع(  ون و ذحك.

 .ٙ٘:ٗٔ  بح شبع ٕٛٔٓينشير  ٗآخر لاديل حلصك ع  شن يوم   -بح و وبع بح رة–وي يثيديش  ( ينظر:ٚ)
  ثيروت  دبر إ يشف بحلربث بحارثا  كبيرمفاتيح الغيب أو التفسير ال  م(ٕٓٔٔها/ٙٓٙ   د ثن ب ر ثن بح  ين بحربزي) ( ينظر:ٛ)

لونس    التحرير والتنويرم(  ٖٜٚٔها/ٖٜٖٔا    د بحطشهر ثن    د ثن    د بحطشهر ثن بششور )ٔٗٗ/ٙ(  ٖها )طٕٓٗٔ
 و ش ثادهش. ٖٛ/ ٘  ٔٓٗ/ٕ ا  ٜٗٛٔبحدبر بحلون يع حلنشر  

ذنمم اروب بذم  ن كلث  ش ل بحلر يع إحع كلث ثش يمش  ول  يشن  (   يلش ثشحغرَّبوين حشمرلم ش  شحن م بذار با بح  شف  و يل:ٜ)
 بثد بهلل بثن    د ثن    د ثن  دب ع بح اد ا اع ثم ش هذب بحااشف. ينظر:   يًاش ثشحا ريلينا ذن ب ر ثن بحخطشب 

 .ٜٕٚ/ٙم  ٜٛٙٔها/ٖٛٛٔ  بحاشهرة    لثع بحاشهرة  المغنيم(  ٖٕٕٔها/ٕٓٙ)
 .٘ٗ-ٗٗ(  صٖ)ط    لونس  دبر   ر حلنشرحيرة مسممة في الميراث والزواج والمثمية الَنسية   حكع يو ف( ينظر: ٓٔ)
رد المحتار عمى الدر المختار، المعرو. بحاشية ابن عابدين، ( ينظر: بثن بشثدين    د   ين ثن ب ر ثن بثد بحازيز بشثدين  ٔٔ)

   د ثن    د بثن    د ثن رشد بحارطثا بحشمير ثشثن     د ثنا ٖٚٚ-ٕٚٚ/ٙ(  ٕم )طٕٜٜٔها/ٕٔٗٔثيروت  دبر بحك ر  
ا بحارببا    د ٕٛٔ/ٗم  ٕٗٓٓها/ٕ٘ٗٔ  بحاشهرة  دبر بح ديث بداية المَتيد ونياية المقتصدم(  ٜٛٔٔها/ٜ٘٘رشد بح كيد )

م ٜٜٗٔل ايق    د   ا وآخرون  ثيروت  دبر بحغرب بم ال ا  الذخيرة، م(  ٕ٘ٛٔها/ٗٛٙثن إدريس ثن بثد بحر  ن)
  وهو شرح الحاوي الكبير في فقو مذىب اإلمام الشافعيا بح شوردي بلا بثن    د ثن    د ثن  ثيب  ٚ٘-ٙ٘/ٖٔ(  ٔ)ط

م ٜٜٜٔها/ٜٔٗٔبلا    د  اوض وبحشيخ بشدل    د بثد بح و ود  ثيروت  دبر بح لب بحال يع    ل ايق:  خلصر بح زنا
  ثيروت  دبر بح لب مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياجبحششباا  بحخطيب بحشرثينا    د ثن    د ا ٜٜ/ٛ(  ٔ)ط

 .ٜٕٚ/ٙا بثن  دب ع  بح غنا ٕٗ/ٗ  (ٔم )طٜٜٗٔها/٘ٔٗٔبحال يع  
 ( ينظر: بح صشدر بح شثاع ذبلمش.ٕٔ)
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 .ٜٜ/ٛ  الحاوي الكبير( ينظر: بح شوردي  ٖٔ)
 .ٜٕٚ/ٙ ،المغني  ٕٗ/ ٗ  مغني المحتاج  ٕٛٔ/ٗ  بداية المَتيد( ينظر: ٗٔ)
 .ٕٙٚ-ٖٕٚ/ٛ  ثيروت  دبر بحك ر  المحمى باآلثار(  ٗٙٓٔها/ٙ٘ٗ)ت  ( ينظر: بلا ثن    د ثن  ايد ثن  زم بذندح ا٘ٔ)
   د زهير نشصر  ثيروت  دبر طوق   ل ايق: صحيح البخاريم(  ٓٚٛها/ٕٙ٘)ت  (  خر إل: بحثخشري     د ثن إ  شبيلٙٔ)

 م( ٘ٚٛها/ٕٓٙ)   لم بثن بح  شج  و ٕٖٚٙشب بحكرب ض  ثشب  يربث بحوحد  ن  ثيإل و  إل  ل(  ٔ)ط  مٕٔٓٓ/هإٕٗٔبحن شة  
 لشب بحكرب ض  ثشب  ح اوب بحكرب ض    د بتبد بثد بحثش ا  ثيروت  دبر إ يشف بحلربث بحارثا    ل ايق: صحيح مسمم

 .٘ٔٙٔثضهلمش ب ش ثاا ب وحع ر ل ذ ر
 .ٕٙٚ/ٛ  المحمى( ينظر: ٚٔ)
 .ٜٕٚ/ٙ  نيالمغ( ينظر ٛٔ)
ين في اإلسالم( ينظر: بي شن ثن بليق بح طيري  ٜٔ) (  ٔ)ط  هأٔٗٔ  بحريشض  دبر بحاشص ع  إتحا. الخالن بحقو  الزَو

. باد ب لارض   وبل بحكامشف با بح  ضحع ح ن با اير  يشق بحذ وريع  و د ب لانت ثإل  أ بحلصرف  وبحلر يز ٜٛ-ٕٜص 
 بلع ب رة بحث ث.

مراتب اإلَماع في العبادات والمعامالت واالعتقادات، (  ٗٙٓٔها/ٙ٘ٗ   د ثن  ايد ثن  زم بذندح ا )ت ( ينظر: بلا ثن ٕٓ)
 .ٙٙ٘/ٕ  موسوعة اإلَماع في الفقو اإلسالميا و ادي  ثو  يب  ٗٙٔ  ٗٛثيروت  دبر بح لب بحال يع  ص

  بح شوردي  ٕٕٕ-ٕٕٔ/ٖم  ٜٜٓٔها/ٓٔٗٔربع   ثيروت  دبر بح ااألمم(  ٕٓٛها/ٕٗٓ( ينظر:    د ثن إدريس بحششباا )ت ٕٔ)
م(  ٖٕٕٔها/ٕٓٙ) بثن  دب ع بثد بهلل ثن    د ثن    د بثن  دب ع بح اد اا ٓٚٔ/ٕ  المحتاج مغنيا ٖٗ٘-ٖٖ٘/ٙ  الحاوي

 .ٓٙ٘/ٗ  المغنيا ٕٓٓ/ٕ(  ٔ)ط  مٜٜٗٔها/ٗٔٗٔ  ثيروت  دبر بح لب بحال يع  الكافي في فقو اإلمام أحمد
    د بحثردوناالَامع ألحكام القرآن = تفسير القرطبي، تحقي : ها(  ٔٚٙ د ثن  ثا ث ر بذنصشري بحارطثا )ت    د ثن   ( ٕٕ)

ثربهيم  طكيش  بحاشهرة  دبر بح لب بح صريع    .ٕٙٓ/ ٖ(  ٕم )طٜٗٙٔها/ٖٗٛٔوب 
زهري بحن شر و   د  يد  شد    د   ل ايق: شرح معاني اآلثار   د ثن    د ثن  ال ع ثن بثد بح لك بحط شوي  ( ينظر: ٖٕ)

 .ٕٖ٘-ٖٔ٘/ٗ(  ٔ)ط  مٜٜٗٔها/ٗٔٗٔبح ق  بحريشض  بشحم بح لب  
 (.ٖٛ/ ٘  )القرطبي تفسير( ينظر: ٕٗ)
" اع  لع  لع بحن شف بوبظمن وذ رهن  . وبا بح ديث  ن ر ول بهلل ٖٗ٘-ٖٖ٘/ٙ  الحاوي في فقو الشافعي( ينظر: ٕ٘)

ت ب ر ة  ن  طع بحن شف  كاشف بحخدين باشحت حم؟ يش ر ول بهلل  شل ذن ن ل كرن باشل لصد ن بلن   كر ن  طب  منم باش 
هذب بحلكظ  خر إل   لم  .بحش شة ول كرن بحاشير  شل ب الن يلصد ن  ن  ليمن يلاين با كوب ثالل  ن   رطلمن وخوبل من"َ 

بح شا وبحر وب إحع بحايد وبحصالة  ثل (  و خرج ن وم بحثخشري   لشب  ثوبب بحايدين  ثشب ٘ٛٛبا  لشب صالة بحايدين  )
 (.ٜٔٙبحخطثع ثغير  ذبن وء إ ش ع )

 لإل  . ووصف بثن  دب ع هذم بحروبيع ثضنمش " رخع"  ن روبيع  وبز بحلصرف ثشح شل ٓٙ٘/ٗ  المغنيا ٕٕ٘/ٛ  الذخيرة( ينظر: ٕٙ)
 وهذب وصف يو ا ثلاايف ر ي لاييد بح نأ بي ش زبد بلع بحكلث.

 بحر شحعشايب بذرنتوط وآخرون  دبر سنن ابن ماَو، تحقي : م(  ٚٛٛها/ٖٕٚ)ت     د ثن يزيد بحازوينا إل  ( روبم بثن  شٕٚ)
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(  شل شايب بذرنتوط   اق ٜٖٕٛ لشب بحمثشت  ثشب بطيع بح ر ة ثغير إذن زو مش )(  ٔ)ط  مٜٕٓٓها/ٖٓٗٔبحاشح يع  
 . ٜٙٗ/ٖ  سنن ابن ماَور: بح نن: إ نشدم اايف  بثد بهلل ثن ي يع و ثوم   موءن. ينظ

شَايب بذرنتوط و َ  َّد  شِ ل  رم   ل ايق: سنن أبي داود ثو دبود  لي شن ثن بذشاث ثن إ  شق بح ِِّ ْ لشنا  (  خر إل: ٕٛ)
(ا ٖٚٗ٘   لشب بحثيوع  ثشب با بطيع بح ر ة ثغير إذن زو مش )(ٔ)ط  مٜٕٓٓها/ٖٓٗٔثللا   ت  ع بحر شحع  ثيروت  

شربف: شايب بذرنشتوط   ت  ع   ل ايق: السنن الكبرىد ثن شايب ثن بلا  وبحن ش ا       ن بثد بح نام شلثا  وب 
ثن ب(  و   د ثن    د ٕٓٗ٘(   لشب بحز شة  ثشب بطيع بح ر ة ثغير إذن زو مش )ٔم)طٕٔٓٓها/ٕٔٗٔبحر شحع  ثيروت  

(  ٔم  )طٜٜ٘ٔها/ٙٔٗٔهرة  دبر بح ديث    ل ايق:    د شش ر  بحاشمسند أحمد بن حنبلم(  ٘٘ٛها/ٕٔٗ نثل )ت 
 (. ٖٕٛٛزو مش)  و شل بح  اق: إ نشدم ص يح  وبثن  ش إل   لشب  ثوبب بحمثشت  ثشب بطيع بح ر ة ثغير إذن ٕ٘ٚ  ٖٕٚ/ٙ

ل (  صع  اد ثن  ثا و شص بح شمورة  ين ش  ضل بحنثا هل يلصدق ث  يأ  شحإل  شل ء  شل بثشحكلكين  شل ء  شل بثشحشطر؟  شٜٕ)
ء  شل بثشحكلث  شل بحكلث وبحكلث  كير.  خر إل بحثخشري   لشب بحوصشيش  ثشب  ن يلرك وركلإل  انيشف خير  ن  ن يل ككوب 

 (.ٕٛٙٔ) (  و  لم   لشب بحوصيع  ثشب بحوصيع ثشحكلثٕٕٗٚ) بحنشس
 (.ٙٙٗٔ) ب ن شح ذبت بحدين(  و  لم   لشب بحراشع  ثشٜٓٓ٘(  خر إل: بحثخشري   لشب بحن شح  ثشب بذ كشف با بحدين )ٖٓ)
 .ٓٙ٘/ٗ  المغني( بثن  دب ع  ٖٔ)
لر يم:    د بتبد بثد بحثش ا  ثيروت  دبر فتح الباري شرح صحيح البخاري،    د ثن بلا ثن   ر بحا االنا  ( ينظر: ٕٖ)

ل ايق:   ارنيل األوطم(  ٖٗٛٔها/ٕٓ٘ٔ   د ثن بلا ثن    د ثن بثد بهلل بحشو شنا )ت ا ٕٛٔ/٘، هاٜٖٚٔبح اربع  
 .ٕٕ/ٙ(  ٔم  )طٖٜٜٔها/ٖٔٗٔبصشم بحدين بحصثشثطا   صر  دبر بح ديث  

م ٕٖٜٔها/ٖٔ٘ٔ)شرح  نن  ثا دبود(   لب  بح طثاع بحال يع   معالم السننم(  ٜٛٛها/ٖٖٛبحخطشثا    د ثن    د )ت ( ٖٖ)
 .ٗٚٔ/ ٖ(  ٔ)ط

 .ٕٕٔ/ٖ  األم( ٖٗ)
بح لب    د بثد بحاشدر بطش  ثيروت  دبر   ل ايق: الُسنن الكبرىم(  ٙٙٓٔا/هٛ٘ٗ( بحثيماا     د ثن بح  ين ثن بلا )ت ٖ٘)

 .ٓٓٔ/ٙ(  ٖ)ط  مٖٕٓٓها/ٕٗٗٔبحال يع  
 .ٖٗ٘ -ٖٖ٘/ ٗ  اآلثار معاني شرح( ينظر: بحط شوي  ٖٙ)
ة بالضرب ( ي  ن بحر وع ح زيد  ن بحلكصيل إحع: بح لكم بشط ع    د  ٖٚ) وأحكاميا في  حدودىا –والية الزوج في تأديب الزَو

 .ٔج ٖٛٔ  لع بح ش اع بم ال يع   ل ق بحادد -الشريعة اإلسالمية
. وبا ص يح (ٕٛٔٔ) ( بحنص  ن خطثع   ع بحودبع بح اروبع  وبح ديث  خر إل   لم   لشب بح ج  ثشب   ع بحنثا ٖٛ)

 رح.ثشب ثانوبن:  ش ي رم  ن ارب بحن شف  و وحإل )بشارثوهن(  ي ارًثش اير  ث ٕٖ/ٚبحثخشري 
 .ٜٕٗ/ ٗ  حاشية ابن عابدين( ينظر: ٜٖ)
  ثيروت  دبر بح لب بحال يع  بدالع الصنالع في ترتيب الشرالعم(  ٜٔٔٔها/ٚٛ٘( ينظر: بح ش شنا  ثو ث ر ثن   اود )ت ٓٗ)

  تبيين الحقال  شرح كنز الدئال م(  ٕٖٗٔها/ٖٗٚبك شن ثن بلا بحزيلاا بخر بحدين )ت ا ٖ٘ٓ/ٚ(  ٕم  )طٜٙٛٔها/ٙٓٗٔ
ثن بثد بحر  ن با بح طشب    د ثن    د ٜٚ/ٗ  حاشية ابن عابدينا ٕٔٔ/ٖ(  ٔها  )طٖٖٔٔبحاشهرة  بح طثاع بذ يريع  
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ا بحد و ا ٘ٔ/ٗ(  ٖم  )طٕٜٜٔها/ٕٔٗٔ  ثيروت  دبر بحك ر  مواىب الَميل شرح مختصر خميلم(  ٚٗ٘ٔها/ٜٗ٘)ت 
 شرح الكبيرالو   ثيروت  دبر بحك ر  الدسوئي عمى الشرح الكبير حاشيةم(  ٘ٔٛٔها/ٖٕٓٔ)    د ثن    د ثن بربع بحد و ا

نياية المطمب في دراسة ا بح وينا بثد بح لك ثن بثد بهلل ثن يو ف  ٖ٘ٗ-ٖٖٗ/ٕم(  ٙٛٚٔها/ٕٔٓٔ) حلشيخ    د بحدردير
 . ٜٚٔ/ٜ  المغني  ٕٛٚ/ٖٔ(  ٔها  )طٕٛٗٔ  ل ايق: بثد بحاظيم بحديب   دة  دبر بح نمشج   دة  المذىب

 . ٕٛٚ/ٖٔ  نياية المطمب  ٜٚ/ٗ  حاشية ابن عابدين  ٕٔٔ/ٖحلزيلاا   تبيين الحقال ( ينظر: ٔٗ)
. ٚٔ٘/ٔ  ثيروت  دبر بح لشب بحارثا التشريع الَنالي اإلسالمي مقارنًا بالقانون الوضعيم(  ٜٗ٘ٔ( بثد بحاشدر بودة )تٕٗ)

 .ٚٙ/ٖ مغني المحتاج  ٕٔٔ/ٖحلزيلاا  تبيين الحقال وينظر: 
هالل   ل ايق: عن متن اإلئناع كشا. القناعبحثمولا   نصور ثن يونس ثن إدريس  ا ٜٚٔ/ٜ المغني،( ينظر: بثن  دب ع  ٖٗ)

 .ٕٓٔ/٘ها  ٕٓٗٔ صيل ا و صطكع هالل  ثيروت  دبر بحك ر 
إل إذب الب ويرى بح شح يع  ن حلزوج  ن يارب زو ل .ٙٔ-٘ٔ/ٗ مواىب الَميل في شرح مختصر خميل( ينظر: بح طشب  ٗٗ)

ذب الب بلع ظنإل  ن بحارب ء يكيد حم ي ز حإل ارثمش.  بلع ظنإل  نإل يكيد با لضديثمش  وب 
 ٜٚ/ٚها  ٕٖٖٔ صر   طثاع بح اشدة  المنتقى شرح الموطإ، م(  ٔٛٓٔها/ٗٚٗ)ت   لي شن ثن خلف ثن  اد بحثش ا( ٘ٗ)
ثيروت  دبر بحك ر  فتح القدير، م(  ٚ٘ٗٔها/ٔٙٛ)ت     د ثن بثد بحوب د بح يوب ا بح اروف ثشثن بحم شم( ينظر: ٙٗ)

وبا شرح بحاال ع بحشيخ إ  شبيل بحنشثل ا وبحد  يدنش بثد بحغنا  بلع . وبيإل: "ٜ٘ٗ/ٙ وحاشية ابن عابدينا ٖٚٗ/ٖ
شرح بحدرر ثاد نالإل  ن حلزوج  نأ بحزو ع  ن   ل بحكوم وبحثصل و ل  ش ينلن رب  ع بحكم.  شل: و الاشم بح نأ  ن شرثمش 

 .ذنإل ينلن بحكم خصوصًش إذب  شن بحزوج ء يشرثإل  بشذنش بهلل لاشحع  نإل" –بحدخشن  –بحللن 
 .ٔٔٔ/ٖ  ثيروت  دبر بح اربع البحر الرال  شرح كنز الدئال م(  ٖٙ٘ٔها/ٜٓٚ)ت  زين بحدين ثن إثربهيم بثن ن يم( ٚٗ)
. ٚٛٔ/ٗدار الفكر لمطباعة،   ثيروت  لخمي تصرعمى مخ الخرشي شرحم(  ٜٓٙٔها/ٔٓٔٔ   د ثن بثد بهلل بحخرشا )ت ( ٛٗ)

 .ٕٕٚ/ ٖٗ الم  ششثإلا بح و وبع بحكاميع بح ويليع  ٕٖٓ/ٓٔوبا  ششيع بحد و ا بلع بحشرح بح ثير
بمغة السالك ألئرب المسالك المعرو. بحاشية الصاوي م(  ٕ٘ٛٔها/ٕٔٗٔ)ت     د ثن    د بحخلولا  بحشمير ثشحصشوي( ٜٗ)

 .ٖٙٚ/ٕ، دبر بح اشرف  عمى الشرح الصغير
ا ٓٔٗ  ٚٓٗ/ٙٔ  ثيروت  دبر بحك ر  تكممة المَموع شرح الميذبم(  ٜ٘ٛٔها/ٙٓٗٔ)ت  ( ينظر:    د ن يب بح طياآ٘)

: " لت: و ذب لنشول بحنلن إن لضذى ٜٓٔ/٘  كشا. القناع  و شل با ٕٛٔ/ٛ  المغني  ٖٕٔ/ ٖ  الكافي في فقو ابن حنبل
 ثإلا ذنإل با  انع ذحك".

 .ٓٔٗ/ٙٔ  تكممة المَموع( ٔ٘)
 .ٗٔٗ/ٗ  مغني المحتاجا بحخطيب بحشرثينا  ٖٛٗ/ٔٔ  الكبير الحاويالماوردي،  ( ينظر:ٕ٘)
 الموسوعة  ٜٕٔ/ٛ  المغني  بثن  دب ع  ٖٕٔ/ٖ  الكافي في فقو ابن حنبل  بثن  دب ع  ٖٗٔ/ٗ  مغني المحتاج( ينظر: ٖ٘)

 .ٕ٘ٔ/ٖٓ  الفقيية الكويتية
 إرشاد العقل السميم إلى مزايا الكتاب) تفسير أبي السعودم(  ٗٚ٘ٔها/ٕٜٛ   د ثن  صطكع  ثا بح اود )( ينظر:    د ثن ٗ٘)

 .ٜٙٔ/ ٘  تفسير القرطبي  ٖٚٔ/ ٕ( ثيروت  دبر إ يشف بحلربث بحارثا  الكريم
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 اىب الَميل شرحمو ا بح طشب  ٕٕٓ/ ٖ الدر المختار وحاشية ابن عابدينا ٖٖٔ/ٕ  بدالع الصنالع( ينظر: بح ش شنا  ٘٘)
 .(ٕٗٔ/ ٛ  )المغني(ا بثن  دب ع  ٖٛٗ-ٖٚٗ/ٕ  )حاشية الدسوئي(ا ٙٓٔ  ٔٔ/ٗ  )مختصر خميل

 )ت: بلا ثن ب ر بحدبر طنا(ا ٖٕٔٗ)    لشب بذ  شم  ثشب  ن ثنع با  اإل  ش يار ث شرمسننو(  خر إل: بثن  ش إل با ٙ٘)
ا ٕٕٛ/ٗ  ٚٚ/ٖم  ٜٙٙٔها/ٖٙٛٔ شنا  ثيروت  دبر بح اربع    ل ايق: بثد بهلل هششم بحيسنن الدارئطني  م(ٜ٘٘ها/ٖ٘ٛ

  ل ايق:  صطكع الصحيحين المستدرك عمىم(  ٗٔٓٔها/٘ٓٗبح اروف ثشح ش م)   د ثن بثد بهلل ثن    د ثن   دويإل و 
لم بم نشد بلع شرط     و شل:  ديث ص يح ٙٙ/ٕ(  ٔ)  مٜٜٓٔها/ٔٔٗٔبثد بحاشدر بطش  ثيروت  دبر بح لب بحال يع  

صحيح الَامع الصغير م(  ٜٜٜٔه/ٕٓٗٔ) وحم يخر شم. وبح ديث ص يح   ش ورد بند    د نشصر بحدين بذحثشنا
 (.ٜٕٗٔ/ٕ  ٚٔ٘ٚ  ثيروت  د شق  بح  لب بم ال ا )ر م وزيادتو

 .ٙٚ-ٖٚ  صحيرة مسممة( ينظر:  حكع يو ف  ٚ٘)
ْوِج ِبا ُ َاشَثَلِع   وبرف بحثشثرلا بح مٕٚٗ/ٗ  ٖٖ٘/ ٕ  بدالع الصنالع( ينظر: ٛ٘) ر ثضنإل: "بْحَ شُل َيِ ُب ِبا َبْاِد بحنَِّ شِح َبَلع بحزَّ

   ثيروت  دبر بحك ر.العناية شرح اليدايةبحثشثرلا    د ثن    د ثن    ود  . َ َنشِبِأ بْحُثْاِأ  إ َّش ِثشحلَّْ ِ َيِع َ ْو ِثشْحَاْاِد"
 .ٔٓ٘/ٖ  مواىب الَميل( ينظر: ٜ٘)
  ل ايق: زهير بحششويش  ثيروت  د شق  بح  لب روضة الطالبين وعمدة المفتينا بحدين ي يع ثن شرف بحنووي  ( ينظر:   يٓٙ)

ها(  ٗٓٓٔ)ت    د ثن  ثا بحاثشس    د ثن   زة شمشب بحدين بحر لا ا و ٕٔ/ٜم  ٜٜٔٔها/ٕٔٗٔ ( ٖط)بم ال ا  ب شن  
 .ٕٕٗ/ٙم  ٜٗٛٔها/ٔٓٗٔثيروت  دبر بحك ر  نياية المحتاج إلى شرح المنياج، 

 .ٖٗٔ/ٗ: والعناية شرح اليداية  ٕ٘ٚ/٘ بدالع الصنالع( ينظر: ٔٙ)
 .٘ٗ/ٖ  بداية المَتيد( ٕٙ)
. ٙ/ٛ  ثيروت  دبر بح لب بحال يع  اإلنصا. في معرفة الراَح من الخال.م(  ٓٛٗٔها/٘ٛٛ( بح ردبوي بلا ثن  لطشن )تٖٙ)

 .كاع بء ل لشع ء  ل مش"  وبيإل: "بح ااود بليإل  نٙ/٘ كشا. القناعوينظر: 
 .ٜٓ/ٜ المحمى( ٗٙ)
 .ٙٚٔ/ٖ: أنوار البرو ( ٘ٙ)
ة( ينظر:  ثو ح يع  نور بحدين  ٙٙ) ثيروت  دبر بذنوبر حلنشر وبحلوزيأ  برؤية مقاصدية،   الحقو  المادية والمعنوية لمزَو

 .ٕٓ(  صٕ)  مٕ٘ٔٓها /ٖٙٗٔ
 بدالع  وينظر: ٖٗٔ/ٗ  العناية شرح اليدايةَأ ِحَلْ ِليِك َ َنشِبِأ بْحُثْاِأ" (  كل  ن بّرف بحن شح بصطالً ش ثضنإل: "َبْاٌد ُواِ ٚٙ)

 (.ٕ٘ٚ/٘  ٖٕٚ/ٕ  )الصنالع
رب أ  صوحإل وخرج   شديكإل وبلَّق بليإل:    د بثد بحاشدر بطش  دبر أحكام القرآن، ( بثن بحارثا    د ثن بثد بهلل  ثو ث ر  ٛٙ)

 .ٗٔٔ/ ٕ  (مٖ)ٖٕٓٓها/ٕٗٗٔبح لب بحال يع  ثيروت  
 .ٕٜٗ/ٜ  تفسير الرازي( ٜٙ)
 .ٕٗٔص :  وينظرٖٕٔ-ٖٕٓ/ٗ  التحرير والتنوير( ٓٚ)
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 muhamad bin makram bin manzurin, lisan alearbi, bayrut, dar sadir. 

 majd aldiyn 'abu tahir muhamad bin yaequb alfiruzabadi, alqamus almuhiti, tahqiq maktab 

tahqiq alturath fi muasasat alrisalati, bayrut, muasasat alrisalat liltibaeat walnashr waltawzie, 

1426h - 2005 m 

 muhamad bin eumar bin alhusayn alraazi, mafatih alghayb 'aw altafsir alkabira, bayrut, dar 

'iihya' alturath alearabii, 1420hi. 

 muhamad altaahir bin muhamad bin muhamad altaahir bin eashur , altahrir waltanwir, tunus, 

aldaar altuwnusiat lilnashri, 1984ma. 

 eabd allh bin 'ahmad bin muhamad bin qudamat almaqdisi, almughni, alqahirati, maktabat 

alqahirati, 1388hi/1968m. 

 'ulfat yusif, hirat muslimat fi almirath walzawaj walmithliat aljinsiati, tunus, dar sahar 

lilnashri. 

 aibn eabdin, muhamad 'amin bin eumar bin eabd aleaziz eabidin, radu almuhtar ealaa aldur 

almukhtari, almaeruf bihashiat abn eabdin, birut, dar alfikri, 1412h/1992m. 

 muhamad bin 'ahmad bin muhamad bin 'ahmad bin rushd alqurtubii alshahir biabn rushd 

alhafid, bidayat almujtahid wanihayat almuqtasidi, alqahirata, dar alhadith 1425hi/2004m. 

 alqarafi, 'ahmad bin 'iidris bin eabd alrahmana, aldhakhirati, tahqiq muhamad hajiy wakhrun, 

birut, dar algharb al'iislamii, 1994m. 

 almawirdi, eali bin muhamad bin muhamad bin habib, alhawi alkabir fi fiqh madhhab 

al'iimam alshaafieii, wahu sharh mukhtasar almuzni, taha: eali muhamad mueawad 

walshaykh eadil 'ahmad eabd almawjudi, bayrut, dar alkutub aleilmiati, 1419h/1999m.  

 alkhatib alshirbiniu، muhamad bin 'ahmad alshaafieii, mughniy almuhtaj 'iilaa maerifat 

maeani 'alfaz alminhaji, bayrut, dar alkutub aleilmiati, 1415hi/1994m. 

 ealiun bin 'ahmad bin saeid bin hazam al'andalsi, almuhalaa bialathar, bayrut, dar alfikri. 

 albukhari, muhamad bin 'iismaeila, sahih albukhari, tah muhamad zuhayr nasir, bayrut, dar 

tawq alnajati, 1422hi - 2001m. 

 wamuslim bin alhajaji, sahih muslami, taha: muhamad fuaad eabd albaqi, birut, dar 'iihya' 

alturath alearabii. 

 fayhan bn eatiq almutayri, 'iithaf alkhulaan bihuquq alzawjayn fi al'iislami, alrayad, dar 

aleasimati, 1411hi. 

 eali bin 'ahmad bin saeid bin hazam al'andalsi, maratib al'iijmae fi aleibadat walmueamalat 

waliaetiqadati, bayrut, dar alkutub aleilmiati. 

 saedi 'abu jib, mawsueat al'iijmae fi alfiqh al'iislamii. 

 muhamad bin 'iidris alshaafieii, al'umu , bayrut/ dar almaerifat 1410h/1990m. 
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 abn qudamat eabd allh bin 'ahmad bin muhamad bin qudamat almaqdisi, alkafi fi fiqh 

al'iimam 'ahmad, bayrut, dar alkutub aleilmiati, 1414hi/ 1994m. 

 muhamad bin 'ahmad bin 'abi bakr al'ansariu alqurtubiu, aljamie li'ahkam alquran = tafsir 

alqurtubi, taha: 'ahmad albarduni wa'iibrahim 'atfish, alqahirata, dar alkutub almisriati, 

1384h/1964m. 

 ahmad bin muhamad bin salamat bin eabd almalik altahawi, sharah maeani alathar,: 

muhamad zahri alnajaar wamuhamad sayid jad alhaq, alrayad, ealim alkutub, 1414h/1994m. 

 abn majahi, muhamad bn yazid alqazwini, sunan abn majah, tahqiqu, shueayb al'arnawuwt 

wakhrun, dar alrisalat alealamiati, 1430hi/2009m. 

 abu dawud sulayman bin al'asheath bin 'iishaq alssijistany, sunan 'abi dawud, tahqiqu: 

sheayb al'arnawuwt wmhammad kamil qarah bilali, muasasat alrisalati, bayrut, 1430h/2009m. 

 alnisayiyu 'ahmad bin shueayb bin eulay, alsunan alkubraa, tahqiqu: hasan eabd almuneim 

shalabi, wa'iishrafu: shueayb al'arnawuwta, muasasat alrisalati, bayrut, 1421h/2001m. 

 'ahmad bin muhamad bin hanbal, musnad 'ahmad bin hanbal, tahqiqa: 'ahmad shakiri, 

alqahirata, dar alhadithi, 1416h/1995m. 

 ahmad bin ealiin bin hajar aleasqalani, fatah albari sharh sahih albukhari, tarqimu: muhamad 

fuaad eabd albaqi, birut, dar almaerifati, 1379h 

 muhamad bin ealiin bin muhamad bin eabd allah alshuwkani, nil al'awtar, tahqiqu: eisam 

aldiyn alsababiti, masra, dar alhadithi, 1413h/1993m. 

 alkhatabi, hamad bin muhamadi, maealim alsunan (sharh sunan 'abi dawud), halb, 

almatbaeat aleilmiati, 1351hi/1932m. 

 albayhaqi, 'ahmad bin alhusayn bin eulay, alsunn alkubraa, tahqiqu: muhamad eabd alqadir 

eataa, bayrut, dar alkutub aleilmiati, 1424 h/2003m. 

 alkulthum fatimat muhamadu, wilayat alzawj fi tadib alzawjat bialdarb - hududuha 

wa'ahkamuha fi alsharieat al'iislamiati- majalat aljamieat al'iislamiati, mulhaq aleudadi183 ji1. 

 alkasaniu 'abu bakr bin maseudin, badayie alsanayie fi tartib alsharayiei, bayrut, dar alkutub 

aleilmiati, 1406hi/1986m. 

 euthman bin eali alzaylei fakhr aldiyn, tabyin alhaqayiq sharh kanz aldaqayiqi, alqahirati, 

almatbaeat al'amiriati, 1313h. 

 alhitab muhamad bin muhamad bin eabd alrahman, mawahib aljalil sharh mukhtasar khalil, 

bayrut, dar alfikri, 1412h/1992m. 

 aldasuqiu muhamad bin 'ahmad bin earfat aldisuqiu, hashiat aldasuqiu ealaa alsharh 

alkabiri, birut, dar alfikri. 

 aljuayniu eabd almalik bin eabd allh bin yusif, nihayat almatalab fi dirasat almadhhaba, 

tahqiqu: eabd aleazim aldiyb, jidata, dar alminhaji, jidata, 1428.  
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 eabd alqadir eawdatu, altashrie aljinayiyu al'iislamiu mqarnaan bialqanun alwadei, 

bayrut, dar alkitaab alearabii. 

 albuhuti, mansur bin yunis bin 'iidris, kashaaf alqanae ean matn al'iiqnaei, tahqiqu: hilal 

musilihi wamustafaa hilal, bayrut, dar alfikr 1402h. 

 sulayman bin khalaf bin saed albaji , almuntaqaa sharh almawta'i, masr, matbaeat 

alsaeadati, 1332hi.  

 muhamad bin eabd alwahid alsiywasi almaeruf biabn alhamam, fatih alqidiri, birut, dar alfikri. 

 zayn aldiyn bin 'iibrahim abn najim, albahr alraayiq sharh kanz aldaqayiqi, bayrut, dar 

almaerifati. 

 muhamad bin eabd allah alkharshi, sharah alkharshii ealaa mukhtasar khalil, bayrut, dar 

alfikr liltibaeati. 

 ahmad bin muhamad alkhuluti, alshahir bialsaawi , bilughat alsaalik li'aqrab almasalik 

almaeruf bihashiat alsaawi ealaa alsharh alsaghira, dar almaearifi. 

 muhamad najib almutayei, tukmilat almajmue sharh almuhadhabi, bayrut, dar alfikri. 

 muhamad bin muhamad bin mustafaa 'abi alsaeudi, tafsir 'abi alsueud ('iirshad aleaql 

alsalim 'iilaa mazaya alkitaab alkarim) bayrut, dar 'iihya' alturath alearabii. 

 ealiun bin eumar aldaariqatani, sunan aldaariqatni, tahqiqu: eabd allah hashim alyamani, 

bayrut, dar almaerifati, 1386h/1966m. 

 muhamad bin eabd allh bin muhamad bin hamduyh almaeruf bialhakimi, almustadrak ealaa 

alsahihayni, tahqiqu: mustafaa eabd alqadir eataa, bayrut, dar alkutub aleilmiati, 1411h/1990m. 

 muhamad nasir aldiyn al'albaniu, sahih aljamie alsaghir waziadatuhi, bayrut, dimashqa, 

almaktab al'iislamii. 

 albabiratiu muhamad bin muhamad bin mahmud, aleinayat sharh alhidayati, bayrut, dar alfikri. 

 muhyi aldiyn yahyaa bin sharaf alnawawii, rawdat altaalibin waeumdat almuftina, tahqiqu: 

zuhayr alshaawish, bayrut, dimashqa, almaktab al'iislamia, eaman, 1412h / 1991m. 

 muhamad bin 'abi aleabaas 'ahmad bin hamzat shihab aldiyn alramli, nihayat almuhtaj 'iilaa 

sharh alminhaji, bayrut, dar alfikri, 1401h/1984m. 

 almardawiu ealiun bin sultan, al'iinsaf fi maerifat alraajih min alkhilafi, bayrut, dar alkutub 

aleilmiati. 

 abu lihyati, nur aldiyn, alhuquq almadiyat walmaenawiat lilzawjati, biruyat maqasidiati, 

bayrut, dar al'anwar lilnashr waltawzie, 1436h /2015m. 

 abn alearabii muhamad bin eabd allah 'abu bakr, 'ahkam alqurani, tahqiqu: muhamad eabd 

alqadir eataa, dar alkutub aleilmiati, bayrut, 1424h/2003m. 

 


