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جملة العلوم الشرعية 

م (2021هـ / أكتوبر1443) صفر 873-  832 (، ص ص2(، العدد )15اجمللد )م، جامعة القصي  

رسالة يف فسخ الطالق وإلغائه

رسالة يف فسخ الطالق وإلغائه

ايسر بن عبد الرمحن العدلالدكتور   
الفقه املساعد بقسم الدراسات اإلسالمية يف كلية العلوم واآلداب ابلقرايت، جامعة اجلوفأستاذ   

ضي الشافعي، وهي ر  للشيخ أيب الوفاء الع   ،تناول هذا البحث حتقيق خمطوطة يف فسخ الطالق وإلغائه ملخص البحث:
رسالة خمتصرة يف مسألة مهمة من مسائل الطالق والنكاح، وهذه املسألة يف حكم وقوع الطالق يف النكاح املختلف يف 

وقد مت حتقيق هذه  ثالاثً أن ينكح تلك املطلَّقة بال حملل؟. صحته، واخلالف يف اعتبار ذلك النكاح أو إلغائه، مث هل للمطّلق
الرسالة على أربع نسخ، وتقسيم البحث إىل أربعة مباحث، يف أوهلا ترمجة لصاحب الرسالة، ويف الثاين دراسة للمخطوطة 

بّّي يف املبحث الثاين. ومنهج العمل فيها، ويف الثالث دراسة ملسألة الرسالة، ويف الرابع حتقيق للمخطوطة حسب املنهج امل
 ق. يوفتهلل الابو 
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عبد الرمحن العدلد. ايسر بن 

املقدمة

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده وبعد: فإن من فضل هللا على عباده أن جعل يف كل زمان 
ومكان علماء أجالء، يبينون شريعته ويذودون عنها، يعلمون حدودها وحمارمها ويعملون هبا، ومن قّلب نظره يف تراجم أعالم 

ز من ي صطفى هلذه الرسالة العظيمة، ومنهم من يوّفق إلرٍث علمي يستمر اإلسالم، وجد ذلك ظاهرًا يف كل زمان، حيث يب 
نفعه وخريه بعد موته، ومن هؤالء العلماء األجالء: الشيخ الع ر ضي الشافعي احلليب أبو الوفاء، فقد كان له جهٌد كبرٌي وآتليف 

اانً ملبحٍث دقيق ومسألة كبى من مسائل النكاح سارت بّي أهل العلم يف زمانه، وقد وقع يل منها رسالته هذه، واليت كتبها بي
والطالق، فآثرت إخراجها يف هذه الورقات؛ نشرًا هلذا العلم، ومشاركًة يف دراسة املسألة اليت ك تبت فيها، وهللا أسأله العون 

والتوفيق. 

مشكلة البحث: 

ع طالقه ذلك، وحينئٍذ ليس له نكاح املطلَّقة تظهر مشكلة البحث فيمن نكح نكاحاً خمتلفاً فيه، مث طلق ثالاثً، هل يق
حىت تنكح زوجاً غريه، أو ال يقع، وله أن جيدده بال حملل؟. 

أمهية البحث: 

أمهية هذه املخطوطة يف موضوعها وواضعها، أما موضوعها فهي مسألة مهمة يف ابهبا، وهلا أثر عملي ظاهر، وللخالف 
 ن أعالم زمانه، ومفيت دايره، فقيه من فقهاء حلب، وهو من املنزلة اليت ي عىن بعلمه وفقهه.فيها أتثري كبري، وأما واضعها فَعَلم م
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رسالة يف فسخ الطالق وإلغائه

 أهداف البحث: 

يهدف هذا البحث إىل:

التعريف مبؤلف الرسالة. -1

حتقيق هذه املخطوطة وإظهارها لالستفادة منه. -2

املشاركة يف دراسة مسألة هذا البحث. -3

الدراسات السابقة: 

البحث والتقصي قدر الوسع والطاقة يف فهارس املكتبات ومظان النشر والتحقيق يف املكتبات الرمسية احمللية وحمركات بعد 
البحث على الشبكة: مل أقف على حتقيق هلذا املخطوطة.

 حمتوايت البحث: 

مت تقسيم البحث إىل مقدمة، وأربعة مباحث، وخامتة، مث فهارس، وبياهنا كما أييت:

 األول: حياة املؤلف, وفيه أربعة مطالب:املبحث 

 املطلب األول: امسه ونسبه، ومولده ووفاته.

 املطلب الثاين: مكانته وثناء العلماء عليه.

 املطلب الثالث: شيوخه وتالميذه.

 املطلب الرابع: مصنفاته.
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 عبد الرمحن العدلد. ايسر بن 

 

 املبحث الثاين: دراسة املخطوطة, وفيه أربعة مطالب:

 ونسبتها للمؤلف. املطلب األول: عنوان املخطوطة،

 املطلب الثاين: مصادر املصنف.

 املطلب الثالث: وصف نسخ املخطوطة.

 املطلب الرابع: املنهج املتبع يف حتقيق هذه املخطوطة.

 املبحث الثالث: الدراسة الفقهية للمسألة.

 املبحث الرابع: النص احملقق.

 اخلامتة.

 فهرس املصادر واملراجع.
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 رسالة يف فسخ الطالق وإلغائه

 

 :حياة املؤلف: (1)املبحث األول

 :املطلب األول: امسه ونسبه, ومولده وفاته وفيه أربعة مطالب:

أما امسه: فهو أبو الوفاء بن عمر بن عبد الوهاب بن إبراهيم بن حممود بن علي بن حممد بن حممد بن حممد بن احلسّي 
 ، الشافعي، احلليب.(3()2)الع ر ضي

املسفر صباحها عن عيد األضحى من سنة ثالث وتسعّي وتسعمائة وأما مولده ووفاته: فقد ولد يف "ليلة االثنّي 
. وكان مولده ووفاته (4)"-رمحه هللا تعاىل-هـ(، 1071هـ(، وتويف يف اليوم الرابع من احملرم سنة إحدى وسبعّي وألف )993)

 حبلب.

                                                           

حممد ألتوجني يف مقدمة حتقيقه لكتاب العرضي: معادن الذهب يف األعيان املشرفة  الدكتور( استفدت يف كثري من مطالب هذا املبحث مما كتبه 1)
 ران الدقاق يف مقدمة حتقيقها لكتاب العرضي: فتح البديع يف حل الطراز البديع. األستاذةهبم حلب. ومما كتبته 

نسبة إىل ع رض، قال ايقوت احلموي: ع رٌض: بليد يف برّيّة الشام يدخل يف أعمال حلب  -سكون الراء مث معجمةبضم العّي و -( الع ر ضي 2)
 (. 11/215(، وانظر الضوء الالمع ألهل القرن التاسع للسخاوي )4/103اآلن، وهو بّي تدمر والرصافة اهلشامية. معجم البلدان )

( من  كتاب: فتح البديع يف حل الطراز البديع للع رضي، 59(، وانظر )ص: 1/148ر للمحيب )( خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عش3)
 حيث كتب املؤلف امسه كاماًل.

( على ما وقع به الزركلي يف األعالم من تسمية املؤلف مبحمد 21وقد نبه الدكتور حممد ألتوجني يف حتقيقه لكتاب: معادن الذهب )ص:  
أن امسه حممد،  -خطأً -( حيث ذكر 2/85ع فيه صاحب كتاب: إيضاح املكنون يف الذيل على كشف الظنون )بن عبد الوهاب؛ والذي تبا

 ( أن الزركلي أضاف يف الطبعة الرابعة وما بعدها من كتابه 142وقد ذكر صاحب كتاب اإلعالم بتصحيح كتاب األعالم )ص: 
 ى تسميته أبيب الوفاء كما كان هو يكتب عن نفسه.  أن املصادر كلها اتفقت عل -بعد ذكره ملصادر ترمجة الع رضي-

، ويف نسبة مؤلفات أيب الوفاء إليه؛ ولعل سبب ذلك وفاهتما يف عاٍم واحٍد. انظر: مقدمة بينهماوأليب الوفاء أٌخ امسه حممٌد، وقع اخللط 
 (.24حتقيق كتاب: فتح البديع )ص: 

( يف ترمجة أيب بكر بن أيب الوفاء: أن أاب بكٍر بن أيب 48كتابه معادن الذهب )ص: وأما سبب تسميته أبيب الوفاء، فقد ذكره املصنف يف  
 . اهـ.  الوفاء بّشر والده به، فقال: أيتيك ابٌن بعد مويت ي سمى ابسم والدي، حيصل منه خري وبركات ألمة حممد 

 (.1/153( خالصة األثر )4)
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 عبد الرمحن العدلد. ايسر بن 

 

، اتج الدين العرضي، وجده وأبو الوفاء من أسرة عرفت ابلعلم واشتهرت به، فجده ألبيه هو الشيخ عبد الوهاب احلليب
، مفيت حلب، وأخوه الشيخ حممد بن عمر، توىل (5)ألمه الشيخ أمحد القصريي اخللويت، وأبوه الشيخ عمر بن عبد الوهاب

، قرأ على والده يف مقدمات العلوم، وعمه الشيخ (7)، وأخوه ألبيه حسّي بن عمر بن عبد الوهاب(6)الفتوى والتدريس حبلب
فهذه األسرة اليت خرج منها أبو الوفاء ، ، تتلمذ على والده يف العلوم الشرعية، وتوىل التعليم واإلفتاء(8)الوهاب أبو بكر بن عبد

 ونشأ فيها وتعلم منها، من أشهر األسر العلمية حبلب؛ ملا عرفت به من العلم والتعليم واإلفتاء. 
 

 :املطلب الثاين: مكانته وثناء العلماء عليه

أليب الوفاء العرضي مكانة عالية عند أهل العلم يف زمانه، فهو مفيت الشافعية حبلب وابن مفتيها، وكان إماماً من األئمة 
، (9)العلم فيها، متصدراً للتعليم واإلفتاء والوعظ، زاهداً ورعاً، صاحب شعٍر حسن، وآتليف كثرية يف خمتلف العلوم الشرعية واللغوية

من أهل العلم ونقلة الرتاجم، ومن ذلك نقل احمليب وقوله فيه: "مفيت الشافعية حبلب وابن مفتيها، وأحد أعيان وقد أثىن عليه مجٌع 
العلماء يف املعرفة واإلتقان واحلفظ والضبط، وكان إمامًا عاملًا خريًا متواضعاً، حسن السمت، لطيف أتدية الكالم واعظاً، إليه 

تصدر لإلقراء مدة حياته، وله شعر حسن ونثر ابرع، وله رسائل كثرية وآتليف، وذكره النهاية يف التفهم وجودة األسلوب، و 
البديعي يف ذكرى حبيب وقال يف وصفه: عامل الشهباء وابن عاملها، ومن شد ابلفضائل دعائم معاملها، وهو يف الزهد كأويس 

واإلفتاء على مذهب اإلمام حممد بن إدريس، وهو  وعروة، وللسادة الصوفية قدوة ونعم به من قدوة، اشتغل ابلتصنيف والتدريس
اآلن لناظرها بصر، ولناظرها نور ومثر، يعظ الناس يف كل يوم مجعة بعد صالة العصر بزواجر لو استقضى هبا أهل الضالل ملا 

                                                           

 الرسالة؛ حيث ذكرهم صاحبها.( سيأيت ترمجة هلؤالء األعالم الثالثة يف مقدمة 5)
 .4( يف ص: 3(، وحاشية رقم: )1/274(، ورحيانة األلّبا وزهرة احلياة الدنيا للخفاجي )4/89( انظر: خالصة األثر )6)
 (.301( انظر: معادن الذهب أليب الوفاء )ص: 7)
 (.55( انظر: املرجع السابق )ص: 8)
 هذا املبحث.( سيأيت ذكر شيٍء منها يف املطلب الرابع من 9)
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م كان مضل يف العصر، وله أخالق ختلقت منها نسمات األسحار، وسجااي تنسمت عنها نفحات األزهار، وقد حوى زما
 .(10)مكارم األخالق من طارف وتليد. وذكره احلسن البوريين يف اترخيه وأثىن عليه"

وقال عنه اخلفاجي: "له فضٌل مل تنظر عّي الدهر ملنافيه، بل كلما أجال طرفه رأى كل املىن فيه، فإذا واٍد خصيب النوى 
جدواه، بال منة حلوامل السحائب، وال انتظار  والثمر، وحديقة منمنمة األطراف والطرر، سقتها غمائم نداه، وابكرها صيب

لقوافل الصبا واجلنائب، صرف نقد أوقاته ورأس مال عمره وحياته يف حتصيل ربح الفضل والعبادة، وترك فضل العيش وفضول 
 .(11)الناس ملا رأى يف تركهما من السعادة"

 

 :املطلب الثالث: شيوخه وتالميذه

، وأبو اجلود بن عبد الرمحن (12)العلماء، من أبرزهم: والده: عمر بن عبد الوهاب العرضيتتلمذ أبو الوفاء على مجلة من 
"مفيت حلب، وعامل ذلك القطر، وحمط أهل دائرته، وكان عالمًة حمققاً ابرعاً يف املذهب والتفسري، فارساً يف البحث  (13)البرتوين

خلدوا مدائحه يف دواوينهم، وكانت وفاته سنة تسع وثالثّي نظاراً...، وكان له سخاء ومروءة ومحية، ومدحه شعراء عصره و 
 .(14)وألف، وقد انهز التسعّي وهو يف نشاط أبناء العشرين"

قال احمليب عن أيب الوفاء: "روى العلوم النقلية والعقلية عن والده، ولزم العالمة أاب اجلود البرتوين وغريه من الشيوخ، 
 .(15)واستجاز كثرياً"

                                                           

 ( ابختصار. 1/148( خالصة األثر )10)
 (.1/269( رحيانة األلّبا )11)
 (.7(، حاشية رقم: )23(، وانظر ترمجة والده يف )ص: 1/148( انظر: خالصة األثر )12)
 (.1/148( انظر: خالصة األثر )13)
 ( ابختصار.1/114( خالصة األثر )14)
 =( أن من شيوخ أيب الوفاء العرضي: حممد البكري.27البديع أليب الوفاء العرضي )ص:  (، وقد ذكر حمقق فتح1/149( خالصة األثر )15)
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 وتتلمذ عليه ِعدٌة ممن برز وفاق، منهم: 

، ومصطفى بن عبد (19)، وخضر املارديين(18)، وإمساعيل الك لشين(17)، وأبو السعود الكوراين(16)أمحد بن حسّي احلموي
 .(23)، وحممد البزجني(22)، وقاسم اخلاين(21)، وعلي األسدي(20)امللك البايب احلليب

                                                           

قال: "وقرأ عليه أبو الوفاء بعض كتب من بعض علوٍم، وقد حاول البكري أن يتخذه مريداً له إال أنه هترب من ذلك...". ويظهر يل أن =
( يف ترمجة أيب الوفاء بن معروف احلموي الشافعي 240به معادن الذهب )ص: احملقق الفاضل أخذ ذلك مما ذكره أبو الوفاء العرضي يف كتا

حيث قال: "وَحكى أنه نزل يف مصر عند الشيخ أيب احلسن البكري والد الشيخ حممد البكري، قال: فقرأت عليه بعض كتب من بعض 
هجد طلب مين أن يتخذين مريداً له...". فظن احملّقق علوم، فحينما وجدين على أسلوب الصاحلّي من مالزمة األوراد والقيام على قدم الت

أن الع ر ضي يقصد نفسه بقوله: "فقرأت عليه...". والصحيح أن املقصود بذلك أبو الوفاء احلموي صاحب الرتمجة، وأنه هو من ذهب إىل 
ومن ذلك قوله: "أبو الوفاء بن معروف (، 1/154مصر وقرأ على أيب احلسن البكري؛ يبّي ذلك سياق احليب هلذه القصة يف خالصة األثر )

فضٍل احلموي الشافعي اخللويت الطريقة، ذكره الشيخ عمر العرضي والد أيب الوفاء، ذكره يف اتريخ ألفه... فقال يف ترمجته: ...مث قدم محاه ب
رضي يف ترمجة صاحب الرتمجة ]يعين أاب وافٍر فلبس اخلرقة اخللوتية من شيخنا الشيخ أمحد بن الشيخ عبدو القصريي...، قال أبو الوفاء الع

الوفاء احلموي[ أنه ]أي: احلموي[ دخل إىل القاهرة إبذن من شيخه الشيخ أمحد القصريي وحكى ]أي: احلموي[ أنه نزل يف مصر عند 
الصاحلّي من مالزمة األستاذ أيب احلسن البكري والد األستاذ حممد، قال: فقرأت عليه بعض كتب من بعض علوٍم، فلما وجدين على أسلوب 

األوراد والقيام على قدم التهجد طلب مين أن يتخذين مريداً له...". إىل آخر القصة، كما يبّي ذلك أيضاً سياق القصة للعرضي يف معادن 
: قبل مولد هـ، أي952( يف ترمجة الشيخ أمحد القصريي، فهي ظاهرة يف املراد، مث إن أاب احلسن حممداً البكري تويف سنة 95الذهب )ص: 

 (. 2/219الع رضي بنحو أربعّي سنة. انظر: رحيانة األلبا )
 (.210( معادن الذهب )ص: 16)
 (.269( املرجع السابق )ص: 17)
 (.273( املرجع السابق )ص: 18)
 (.364( املرجع السابق )ص: 19)
 (.4/377( خالصة األثر )20)
 (.3/208احلسيين )( سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر أليب الفضل 21)
 (.4/9( املرجع السابق )22)
 (.4/65( املرجع السابق )23)
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الع رضي )معادن الذهب يف األعيان املشرفة هبم حلب(: "كان أبوه أول شيوخه قال د. ألتوجني يف مقدمة حتقيقه لكتاب 
وموجهيه، كما كان يفيد من العلماء الذين يفدون على دار القرآن اليت نشأ فيها يف كنف أبيه، وطالع كذلك على بعض أعيان 

غريهم كثري، كما خرج عدداً من التالميذ برهاانً عصره كأيب اجلود البرتوين، وأمحد بن املنال توفيقي، وأمحد بن مجال اجملذوب، و 
على كفاءته العلمية وشهرته التعليمية، أمثال: أمحد احلموي، أمحد بن حسّي الشافعي، أيب السعود الكوراين، إمساعيل الكلشين، 

. وقد (24) دفيت الكتاب"جابر املرحتواين، خضر بن حسّي املارديين، وجيد الباحث كثرياً من أمساء شيوخه وتالمذته مذكورين بّي
 أثىن الع رضي يف كتابه املذكور على من ترجم هلم منهم.

 

 :املطلب الرابع: مصنفاته

 :(25)أليب الوفاء العرضي مؤلفات عدة يف خمتلف العلوم، منها

 . وهي حمل البحث.(26)رسالة يف فسخ الطالق وإلغائه. أو: رسالة يف الطالق الثالث -1

 . (27)األعيان املشرفة هبم حلبمعادن الذهب يف  -2

 .(28)فتح البديع يف حل الطراز البديع -3

                                                           

 (.22( )ص: 24)
(، وانظر: 26( وهو أكثرها كما قال حمقق املعادن )ص: 29( ذكرت هنا ما و جد منها، وقد ذكر حمقق الطراز البديع املفقود منها )ص: 25)

 (. 2/288( وهدية العارفّي أمساء املؤلفّي وآاثر املصنفّي إلمساعيل ابشا البغدادي )6/317( واألعالم للزركلي )1/149خالصة األثر )
 ( أهنما رسالتان للمؤلف.28قق الطراز البديع )ص: ( وقد ظن حم26)
هـ بتحقيق الدكتور حممد ألتوجني، نشرته دار املالح، 1407( كتاب يف الرتاجم، وهو من أشهر كتبه، وقد طبع مما و جد من هذا الكتاب عام 27)

 وله طبعات أخرى.
هـ، بتحقيق ران الدقاق، نشرته 1433امتداح الشفيع. وقد طبع عام  : الطراز البديع يف( وهو شرح لبديعيته اليت نظمها يف مدح النيب 28)

 دار سعد الدين.
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 .(29)ختميس على البدة -4

 .(30)فتح الفتاح على مشكالت شرح املفتاح -5

 .  (31)رسالة يف اإللغاء -6

 . (32)جنان اجلنان يف استعمال الدخان -7

 . (33)طريق اهلدى ومزيح الردى -8

 . (34)نهاجبغية احملتاج إىل فرائض امل -9

 .(35)بلوغ األماين يف عقيدة الشيباين -10

  

                                                           

 (: ملحق ابلبديع. وذكر له نسخة يف دار الكتب املصرية.28( خمطوط، قال عنه حمقق الطراز البديع )ص: 29)
 (.7562اإلسالمية ابلرايض، برقم: ) ( خمطوط يف البالغة، يوجد نسخة منه يف املكتبة املركزية يف جامعة اإلمام حممد بن سعود30)
 (. 644( خمطوط يف علم القراءات والتجويد، ويوجد منه نسخة يف املكتبة املركزية يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، برقم: )31)
. وعنوانه يف بعض النسخ: (8-04341( خمطوط يف الفقه، ويوجد منه نسخة يف مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، برقم: )32)

 جىن جنان اجلنان يف جتويز استعمال الدخان. 
 (.26 -( خمطوط يف التصوف، ويوجد منه نسخة يف مكتبة البلدية ابالسكندرية، برقم: )مواعظ 33)
 (.11131( خمطوط يف الفقه، شرح ملنهاج النووي، ويوجد منه نسخة يف مكتبة ويل الدين جار هللا ابستنبول، برقم: )34)
(، وقد مت حتقيق هذا 2109جامعة طوكيو ابلياابن، برقم: ) -( خمطوط يف العقيدة، يوجد منه نسخة يف معهد الثقافة والدراسات الشرقية35)

فات  هـ، وقد1440الكتاب يف رسالة علمية )ماجستري( مقدمة يف جامعة طرابلس بليبيا، للباحث: عبد العزيز احملمود، ومت مناقشتها عام 
 لطراز البديع ذكر هذا الكتاب ضمن كتب الع رضي.حمقق ا
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 :دراسة املخطوطة: املبحث الثاين

 وقد تضمن أربعة مطالب: املطلب األول: عنوان املخطوطة, ونسبته للمؤلف.

من خالل البحث عن املخطوطة وجدت لن سخها أكثر من عنوان، وبينها تقارب، وهي: رسالة يف فسخ الطالق 
. وهي مجيعها تدل على حمتوى (39)، ورسالة يف الفسخ(38)، ورسالة يف فسخ الطالق(37)ورسالة يف الطالق الثالث، (36)وإلغائه

الرسالة ومسألتها، وإن كان األول أقرهبا إىل موضوع الرسالة ومراد املؤلف فيها إن مل يكن هو مراده؛ فقد قال يف مستهّلها: 
 ِء الذي حنن بصدده...". وهللا أعلم."...الـم ستضِلعون من العلوم للفسِخ واإللغا

الغين -: "فيقول العبد املفتقر إىل مواله (40)وأما نسبة هذه الرسالة إىل أيب الوفاء العرضي: فقد جاء يف مقدمة الرسالة
 أبو الوفاء بن عمر العرضي". ويف آخر النسخة املعتمدة يف حتقيق هذه الرسالة: "كتبه أبو الوفاء الع رضي". -املقتدر

 .(41)وقد ذكر الزركلي هذه الرسالة ضمن مؤلفات أيب الوفاء العرضي

 

  

                                                           

(، وقد اتصلت مبسؤول املكتبة للحصول عليها ومل يتيسر ذلك؛ 36-6( ذ كر هذا العنوان لنسخٍة يف مكتبة بلدية اإلسكندرية مبصر، برقم: )36)
 نظراً لظروف نقل املكتبة إىل مكتبة اإلسكندرية وأعمال الفهرسة فيها.

 (، وهي النسخة املختارة يف حتقيق هذه الرسالة. 7136الظاهرية بسوراي، برقم: ) ( نسخة دار الكتب37)
 (.18238( نسخة مكتبة األسد بسوراي، برقم: )38)
 (.148( نسخة دار الكتب املصرية من اخلزانة التيمورية، برقم: )39)
 ( يف مجيع النسخ احملّققة.40)
 (.6/317( األعالم )41)
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 :املطلب الثاين: مصادر املصنف

 رجع مؤلف هذه الرسالة إىل عدٍد من املصادر الفقهية يف مذهب الشافعية وكذا مذهب احلنفية، وهي: 

 .(42)هـ(261وساداهتم، املتوىف سنة )احليل. ألمحد بن عمرو الشيباين، أيب بكر اخلصاف، من فقهاء احلنفية  -1
هـ(، وهو شرح لكتاب منهاج الطالبّي 756االبتهاج يف شرح املنهاج. لتقي الدين علي السبكي، املتوىف سنة ) -2

وعمدة املفتّي لإلمام النووي، قد شرح تقي الدين أوله إىل أوائل كتاب الطالق، مث أكمله ابنه هباء الدين أمحد )ت:  
 .(43)هـ(773

ه(، وهو شرح ملنهاج النووي 804احملتاج إىل شرح املنهاج. لعمر بن علي املعروف اببن امللقن، تويف سنة ) عمدة -3
 .(44)أيضاً 

 غنية الفقيه يف شرح التنبيه. البن امللقن أيضاً، وهو شرح لتنبيه الفقه للشريازي. -4
زكراي بن حممد األنصاري السنيكي حتفة الطالب بشرح منت حترير تنقيح اللباب يف فقه اإلمام الشافعي. للقاضي  -5

 .(45)هـ(962املصري الشافعي، املتوىف سنة )
، وهو شرح ملنهاج (46)هـ(973حتفة احملتاج يف شرح املنهاج. ألمحد بن حممد بن حجر اهليتمي، املتوىف سنة ) -6

 النووي.
مجعها تليمذه: عبد  الفتاوى الفقهية الكبى. الن حجر اهليتمي. وهي عبارة عن جمموعة من الفتاوى الفقهية -7

 . (47)ه( 982القادر الفاكهي، املتوىف سنة )
                                                           

 (.1/87طبقات احلنفية حمليي الدين احلنفي )( اجلواهر املضية يف 42)
( وكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون للحاج خليفة 10/307( انظر: طبقات الشافعية الكبى لتاج الدين ابن تقي الدين السبكي )43)

(2/1875 .) 
 (.4/46( طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )44)
 (.1/198للغزي )( الكواكب السائرة أبعيان املئة العاشرة 45)
 (.1/109( البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع للشوكاين )46)
 (.10/582( شذرات الذهب يف أخبار من ذهب البن العمادي )47)
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 الفتح املبّي بشرح األربعّي، وكالمها البن حجر اهليتمي أيضاً. -8
هـ(، وهو كتاب 823جامع الفصولّي. حملمود بن إسرائيل احلنفي، الشهري اببن قاضي مساونه، "املتوىف سنة ) -9

لكونه يف املعامالت خاصة، مجع فيه بّي فصول العمادي وفصول األسروشين، مشهور، متداول يف أيدي احلكام واملفتّي؛ 
 .(48)وأحاط وأجاد"

الفتاوى البزازية، أو: اجلامع الوجيز يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان. حملمد بن شهاب البزاز الكردري،  -10
الفتاوى والواقعات من الكتب املختلفة، ورجح ما ساعده ، "وهو: كتاب جامع، خلص فيه زبدة مسائل (49)هـ(827املتوىف سنة )

 .(50)الدليل، وذكر األئمة أن عليه التعويل"
 

 :املطلب الثالث: وصف نسخ املخطوطة

 ، وهي: (51)وقفت على أربع نسخ من املخطوطة
 

 :األوىل: النسخة املختارة

سم، ك تبت خبط نسخي 14×21، وقياس: 7136وهذه النسخة مصورة من نسخة دار الكتب الظاهرية يف سوراي برقم: 
 . 187إىل  185جيد، وتقع هذه النسخة يف ثالث ورقات، ضمن جمموع تبدأ منه يف الورقة ال

                                                           

 (. 1/566( كشف الظنون )48)
 (.1/198( الكواكب السائرة أبعيان املئة العاشرة للغزي )49)
 (.1/242( كشف الظنون )50)
(، ومل يتيسر احلصول عليها؛ لظروف نقل املكتبة إىل مكتبة 36-6ٍة يف مكتبة بلدية اإلسكندرية مبصر برقم: )( وقد سبق ذكر نسخ51)

 اإلسكندرية وأعمال الفهرسة فيها.
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من جودهتا وصحتها وضبطها أكثر من غريها،  -بعد املقارنة-وقد اخرتت هذه النسخة أصاًل يف التحقيق؛ ملا ظهر 
ن هذه النسخة أهنا ن سخٌة نقلت عن نسخة املؤلف، وكاتبها الشيخ عبد الغين بن وهي األقل خطًأ واستدراكاً، وملا ذكر ع

، مما يدل على قرب هذه النسخة إىل املؤلف، (53)، وهو من أهل العلم والتأليف، عاصر أاب الوفاء العرضي(52)إمساعيل النابلسي
 ولذيِن وقع اختيار هذه النسخة وتقدميها، وهللا أعلم.

 الثانية: نسخة )أ(:

، كتبت خبط نسخي مجيل، 15×22، وقياس: 18238وهي نسخة مصورة من نسخة مكتبة األسد بسوراي، برقم: 
 .35إىل  33وتقع يف ثالث ورقات، وهي ضمن جمموع تبدأ منه يف الورقة ال

ت وهذه النسخة جيدة من حيث الضبط واخلط، وعليها حواشي، وهي اليت تلي سابقتها يف اجلودة واإلتقان، وقد رمز 
 هلا بـ)أ(؛ إشارة إىل مكتبة األسد.

 

 الثالثة: نسخة )م(:

، كتبت خبط نسخي مجيل، وتقع 148اخلزانة التيمورية، برقم:  -وهذه النسخة مصورة من نسخة دار الكتب املصرية 
 .(54)132إىل  119هذه النسخة يف أربع عشرة ورقة، وهي أيضاً ضمن جمموع تبدأ منه يف الورقة ال

 أقل النسخ جودة، وأكثرها خطأ واختالفاً، وقد رمزت هلا بـ)م(؛ إشارة إىل دار الكتب املصرية.وهذه النسخة 

                                                           

(: "نسخة قيمٌة، نقلت عن نسخة املؤلف، 2/327الفقه احلنفي ) -( قال حممد مطيع احلافظ يف فهرس خمطوطات دار الكتب الظاهرية52)
 خ معتاد، كتبه الشيخ عبد الغين بن إمساعيل النابلسي".اخلط نس

 هـ، أي: قبل وفات العرضي إبحدى وعشرين سنة.1050(، حيث ولد سنة 4/32( األعالم للزركلي )53)
أن هذه ( يف آخر اجملموع رسالة العرضي، وبعدها فتوى يف لوحة واحدة بنفس اخلط، مث: "كتبه أمحد الفقري الكواكيب مفيت حلب". فيظهر 54)

 (.1/240هـ. األعالم )1124النسخة من خطه، فقد كان ينسخ كتباً خبطه، وهللا أعلم، والشيخ أمحد الكواكيب متوىف عام: 
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 الرابعة: نسخة )ر(:

، كتبت خبط جيد، وتقع 1178D ،3/420 -998وهي نسخة مصورة من نسخة مكتبة رضا برامبو يف اهلند، برقم: 
، وهذه النسخة مقاربة لسابقتها يف اجلودة والضبط، وقد 21اليف سبع ورقات تقريباً، وهي ضمن جمموع تبدأ منه يف الورقة 

 رمزت هلا بـ)ر(؛ إشارة إىل مكتبة رضا.

 :املطلب الرابع: املنهج املتبع يف حتقيق هذه الرسالة

 عمل الباحث على منهج حتقيق املخطوطات، ومنها:

 نسخ النص وفق قواعد اإلمالء واخلط احلديثة.  -
 التعريف ابملصادر اليت نقل عنها املصنف مع ذكر ما مت حتقيقه منها، وأماكن توفر النسخ املخطوطة.  -
 التعريف ابألعالم الوارد ذكرهم يف النص تعريفاً موجزاً.  -
فإن كانت يف الصحيحّي أو أحدمها في كتفى ابلعزو إليهما، وإن كانت يف غريمها فينظر يف  ختريج األحاديث الواردة،  -

 كالم األئمة يف احلكم عليها بعد العزو إىل موضعها من كتب السنة. 
 الرجوع إىل املصادر اليت نقل منها املصنف، واملقارنة بينها وبّي النص احملقق، واإلشارة إىل الفروق بينها إن وجد.  -
 التعليق على ما حيتاج إىل إضافة أو توضيح.   -
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 :الدراسة الفقهية للمسألة: املبحث الثالث

، مث طّلق ثالاثً، وأراد (55)تناولت هذه الرسالة مسألة مهمة من مسائل الطالق، وهي فيمن نكح نكاحاً خمتلفاً يف صحته
 بال حملِّل، أو ال حتل له تلك املرأة حىت تنكح زوجاً غريه؟.أن جيدد ذلك النكاح، هل يقع طالقه ذلك، وهل له أن جيدد نكاحه 

إن عقد النكاح ال خيلو أن يكون عقداً صحيحاً ابالتفاق، فمن طّلق فيه ثالاثً مل حتّل له تلك  وبياانً حملل اخلالف يقال:
 .(56)املرأة حىت تنكح زوجاً غريه

؛ ألن الطالق أثٌر من آاثر عقد النكاح (57)يقع طالقه أصالً أو يكون عقدًا ابطاًل ابالتفاق، فاملطلق فيه ثالاًث ال 
 الصحيح، وله أن يعقد عليها حينئٍذ بال حملل.

أو يكون عقدًا خمتلفًا يف صحته، فقد اختلف الفقهاء يف وقوع الطالق فيه، وِحّل املرأة قبل حمّلل. وهو حمل البحث، 
النكاح، فإن حكم بصحته مل ي نقض حكمه، ووقع الطالق فيه، ولزم  وحمل اخلالف يف هذه املسألة إذا مل حيكم حاكم يف ذلك

 .  (58)التحليل قبل التجديد

                                                           

فية، ( وقد ذكر الفقهاء أبن اخلالف الضعيف ال يلتفت إليه، وإمنا النظر يف اخلالف املعتب، كاخلالف يف النكاح بال ويل بّي اجلمهور واحلن55)
 بال شهود عند العقد بّي اجلمهور واملالكية، والكفاءة يف النكاح بّي اجلمهور واحلنابلة، وحنو ذلك.والنكاح 

( وروضة الطالبّي وعمدة املفتّي 2/573( والكايف يف فقه أهل املدينة البن عبد الب )3/187( بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع للكاساين )56)
 (.7/515(  واملغين )7/124للنووي )

فعدم وقوعه عندهم يف املتفق على بطالنه من ابب  -وهم احلنفية الشافعية كما سيأيت-( من ال يرى وقوع الطالق يف النكاح املختلف فيه 57)
فذهبوا أيضًا إىل عدم وقوعه يف املتفق على بطالنه. انظر: التاج  -وهم املالكية واحلنابلة-أوىل، وأما الذين يرون وقوعه يف املختلف فيه 

( واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي 3/197( وشرح اخلرشي على خمتصر خليل )5/85واإلكليل ملختصر خليل للمواق )
 (.5/237( وكشاف القناع عن منت اإلقناع للبهويت )8/443)

( وشرح 9/48الكبري للماوردي ) ( واحلاوي4/156( والشرح الكبري للدردير )8/180شرح خمتصر الطحاوي أليب بكر اجلصاص )انظر: ( 58)
 (. 536، 3/535منتهى اإلرادات للبهويت )
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 :(59)وهذه املسألة هلا تعّلق مبسائل حيسن التقدمي هبا واإلشارة إليها

 .(60)هل العامي له مذهب يلتزم به، أو ال مذهب له؟ أوهلا:

 ل: وقد اختلف أهل العلم يف حكم التمذهب للعامي على أقوا
، ونسبه (64)واحلنابلة (63)والشافعية (62)وبعض املالكية (61)القول األول: جواز التمذهب دون لزومه. وهو قول احلنفية

 . (65)غري واحد إىل اجلمهور
 .(66)الثاين: وجوب التمذهب. وهو قول لبعض احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة

 .(67)وابن تيمية وابن القيم وغريهمالثالث: املنع من التمذهب. وهو قول ابن حزم 
 ومن ذهب إىل القولّي األولّي حبث حكم انتقال العامي من مذهبه إىل مذهب غريه.

                                                           

 م، للمفيت: علي مجعة حممد. 2011، عام: 209انظر فتوى دار اإلفتاء املصرية، رقم:  (59)
، وحبث: التمذهب، دراسة أتصيلية (، رسالة دكتوراه للباحث: خالد الرويتع860و 2/780( انظر حبث: التمذهب، دراسة نظرية نقدية )60)

مقارنة، رسالة ماجستري للباحث: عبد الفتاح اليافعي، وحبث: التمذهب، دراسة أتصيلية واقعية، للدكتور عبد الرمحن اجلبين، حبث منشور 
 (.  86العدد ) -يف جملة البحوث اإلسالمية

 (.1/48حملتار على الدر املختار، حاشية ابن عابدين )( ورد ا2/496( انظر: فصول البدائع يف أصول الشرائع للفناري )61)
 (.432( انظر: شرح تنقيح الفصول للقرايف )ص: 62)
 (. 11/117( انظر: روضة الطالبّي للنووي )63)
 ( وأصول الفقه3/464( وإعالم املوقعّي عن رب العاملّي البن القيم )35/121و 222، و20/209( انظر: جمموع الفتاوى البن تيمية )64)

 (.4/1562البن مفلح )
( وأصول الفقه البن مفلح 35/121و 222، و20/209( منهم ابن تيمية وابن مفلح وغريمها. انظر: جمموع الفتاوى البن تيمية )65)

(4/1562.) 
( 11/117( وروضة الطالبّي للنووي )1/90( وفتح العلي املالك لعليش )2/496( انظر: فصول البدائع يف أصول الشرائع للفناري )66)

 (. 20/222وجمموع الفتاوى البن تيمية )
( واملواضع السابقة من جمموع الفتاوى البن تيمية، وإعالم املوقعّي البن القيم 6/59( انظر: اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم )67)

(3/464.) 
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ويظهر أثر هذه املسألة على مسألة البحث: يف العامي إذا عقد نكاحه على مذهب إماٍم مث أراد االنتقال إىل قول إماٍم 
، مث بدا له أن يقلد من يرى فساده؛ (68)قده من غري التفات إىل من يصححهآخر، سواء عقده مقلداً ملن يرى صحته، أو ع

 ليكون الطالق يف نكاٍح غري صحيح. 
 هل املصيب يف املسائل االجتهادية واحد أو متعدد؟. اثنيها:

ئل وهي مسألة أصولية شهرية، ذهب فيها مجهور العلماء من األئمة األربعة وغريهم إىل أن احلق والصواب يف املسا

                                                           

ى عدم صحة النكاح بال ويل، أو عقده بال تقليٍد ( كمن عقد نكاحاً بال ويل على مذهب أيب حنيفة، فلما طلق ثالاثً أراد أن يقلد من ير 68)
ملن ي صححه، مث أراد أن يقلد إماماً يرى فساده، ومن الفقهاء من ذهب إىل أن العامي لو قلد من يرى صحة النكاح، فله بعد  أن يقلد من 

(، وقد أنكر ذلك ابن تيمية 7/240تمي )يرى فساده!. انظر حاشية الشرواين والعبادي على حتفة احملتاج يف شرح املنهاج البن حجر اهلي
وشدد فيه حّي سئل عن رجل تزوج بيتيمة، وشهدت أمها ببلوغها، فمكثت يف صحبته أربع سنّي، مث ابنت منه ابلثالث، مث شهدت 

يريد املراجعة؟. فقال:  أخواهتا ونساء أخر: أهنا ما بلغت إال بعد دخول الزوج هبا بتسعة أايم. وشهدت أمها هبذه الصورة؛ واألم ماتت والزوج
"احلمد هلل، ال حيل للزوج أن يتزوجها إذا طلقها ثالاًث عند مجهور العلماء؛ فإن مذهب أيب حنيفة وأمحد يف املشهور عنه أن نكاح هذه 

سائل يقبح؛ صحيٌح وإن كان قبل البلوغ، ومذهب مالك وأمحد يف املشهور أن الطالق يقع يف النكاح الفاسد املختلف فيه، ومثل هذه امل
فإهنا من أهل البغي؛ فإهنم ال يتكلمون يف صحة النكاح حّي كان يطؤها ويستمتع هبا، حىت إذا طلقت ثالاًث أخذوا يسعون فيما يبطل 

أخذ النكاح حىت ال يقال: إن الطالق وقع. وهذا من املضادة هلل يف أمره؛ فإنه حّي كان الوطء حرامًا مل يتحّر ومل يسأل، فلما حرمه هللا 
 يسأل عما يباح به الوطء، ومثل هذا يقع يف احملرم إبمجاع املسلمّي، وهو فاسٌق؛ ألن مثل هذه املرأة إما أن يكون نكاحها األول صحيحاً 
 وإما أال يكون، فإن كان صحيحاً فالطالق الثالث واقٌع، والوطء قبل نكاح زوج غريه حراٌم، وإن كان النكاح األول ابطاًل كان الوطء فيه

حراماً، وهذا الزوج مل يتب من ذلك الوطء، وإمنا سأل حّي طلق؛ لئال يقع به الطالق، فكان سؤاهلم عما به حيرم الوطء األول ألجل 
وليحفظ استحالل الوطء الثاين، وهذه املضادة هلل ورسوله، والسعي يف األرض ابلفساد، فإن كان هذا الرجل طلقها ثالاثً فليتق هللا وليجتنبها؛ 

هللا؛ فإن من يتعد حدود هللا فقد ظلم نفسه". وس ئل عن رجل تزوج ابمرأٍة وليها فاسق أيكل احلرام ويشرب اخلمر، والشهود أيضاً  حدود
كذلك، وقد وقع به الطالق الثالث: فهل له بذلك الرخصة يف رجعتها؟. فقال: "إذا طلقها ثالاًث وقع به الطالق، ومن أخذ ينظر بعد 

قد ومل ينظر يف صفته قبل ذلك فهو من املتعدين حلدود هللا؛ فإنه يريد أن يستحل حمارم هللا قبل الطالق وبعده، والطالق الطالق يف صفة الع
. يف النكاح الفاسد املختلف فيه ]يقع[ عند مالك وأمحد وغريمها من األئمة، والنكاح بوالية الفاسق يصح عند مجاهري األئمة. وهللا أعلم"

 (، وما بّي املعكوفّي أضفته حلاجة السياق إليه فيما يظهر، ويبينه املوضع الذي قبله، وهللا أعلم. 101-32/97جمموع الفتاوى )
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 .(69)االجتهادية واحدٌ 
وأثر هذا ظاهر يف نظر الفقيه للمسألة، فحيث كان النكاح املختلف فيه صحيحاً عنده فتلك صحةٌ حكمية ال حقيقية؛ 

 لالحتمال يف صحة قول املخالف، وإذا رآه فاسداً مل يكن له احلكم بصحته.
من ال يرى صحته، فإنه حيكم ببطالنه؛ لعدم صحته عنده، ولذا يقرر الفقهاء أن من نكح نكاحاً خمتلفاً فيه، مث ر فع إىل 

كما لو نكح حنفيٌّ بال ويلٍّ مث ر فع نكاحه إىل شافعيٍّ فإنه حيكم ببطالنه؛ لعدم حتقق شروطه حسب نظره واجتهاده، وكذا 
 . (70)العكس

ي نقض، وقد نص على هذا فقهاء أن احلاكم إذا حكم يف النكاح املختلف فيه خالفاً معتباً نفذ حكمه فيه ومل اثلثها: 
 .(71)املذاهب

ويظهر أثر هذه املسألة فيمن تزوج زواجاً خمتلفاً فيه، مث حكم احلاكم بصحته، فحكمه انفٌذ يف ذلك العقد، فلو حكم 
 بصحته مث طلق الزوج  فيه ثالاثً وقع طالقه، فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجاً غريه. 

الفقهاء فيمن طلق ثالاثً يف نكاح خمتلٍف فيه، هل له أن جيدد نكاحه بال حملل؟، وحمل إذا تبّي ما سبق، فقد اختلف 
: إذا مل حيكم حاكم يف ذلك النكاح، فإن َحكم بصحته مل ي نقض حكمه، ووقع الطالق -كما سبق-اخلالف يف هذه املسألة 

 .  (72)فيه، ولزم التحليل قبل التجديد

                                                           

( واملسودة يف أصول الفقه 8/283( والبحر احمليط يف أصول الفقه للزركشي )2/476فصول البدائع يف أصول الشرائع للفناري )انظر: ( 69)
 (.501البن تيمية )ص: 

 راجع اآلتية.انظر امل( 70)
( وشرح منتهى اإلرادات 9/48( واحلاوي الكبري للماوردي )4/156والشرح الكبري للدردير ) (497، 492 /4انظر: حاشية ابن عابدين )( 71)

 (.536، 3/535للبهويت )
( وشرح 9/48( واحلاوي الكبري للماوردي )4/156) ( والشرح الكبري للدردير8/180شرح خمتصر الطحاوي أليب بكر اجلصاص )انظر: ( 72)

 (. 536، 3/535منتهى اإلرادات للبهويت )
ل، وذهب بعض الفقهاء إىل التفريق بّي الزوج الذي يعتقد صحة النكاح أو قلد من يرى صحته مث طّلق ثالاثً فطالقه واقع، وال بد له من حملّ 

وفيه مناقشة، قال ابن حجر اهليتمي: "فمن نكح خمتلفاً فيه: فإن قّلد القائل بصحته، وبّي من مل يعتقد صحته ومل يقلد فيه من يصححه، 
 =ممتنع قطعاً، التحليل، وليس له تقليد من يرى بطالنه؛ ألنه تلفيق للتقليد يف مسألة واحدة وهو أو حكم هبا من يراها، مث طلق ثالاثً: تعّي
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ن اخلالف يف لزوم احملّلل يف هذه احلالة عائد إىل خالفهم يف وقوع ذلك الطالق، ومن نظر يف كالم الفقهاء تبّي له أ
فمن رآه واقعاً مل يصحح جتديد نكاحه حىت تنكح زوجاً غريه، ومن رأى عدم وقوعه جّوز جتديد النكاح بال حملل، وخالفهم يف 

 وقوع طالق من نكح يف نكاٍح خمتلٍف فيه على قولّي: 

 .(73)وهو مذهب احلنفية والشافعية القول األول: عدم وقوع الطالق, فله أن جيدد النكاح بال حملل.

قال احلصكفي يف شرحه الدر املختار: "ويف اجلوهرة: طّلق املنكوحة فاسداً ثالاثً: له تزوجها بال حملل، ومل حيك خالفاً". 
حملل. ألن الطالق إمنا يلحق املنكوحة نكاحاً صحيحاً، أو املعتدة بعدة قال ابن عابدين يف حاشيته عليه: "قوله: له تزوجها بال 

الطالق، أو الفسخ ابلردة، أو اإلابء عن اإلسالم كما قدمناه عن البحر، ح: أي: املنكوحة فاسداً ليست واحدة ممن ذكر. ط: 
ه عن البحر والبزازية يف ابب املهر عند أي: فال يتحقق الطالق يف النكاح الفاسد، وال ينقص عدداً؛ ألنه متاركة كما قدمنا

الكالم على النكاح الفاسد، فحيث كان متاركًة ال طالقًا حقيقًة كان له تزوجها بعقد صحيح بال حملٍِّل، وميلك عليها ثالث 
 .(74)طلقات"

حىت تنكح زوجاً وقال املاوردي: "وإذا تناكح الزوجان بغري ويل مث طلقها ثالاثً، ففي حكم طالقه وحكم حترميها عليه 
 غريه وجهان ألصحابنا:

أحدمها: جيز عليه حكم الطالق حىت تنكح زوجاً غريه، وهذا قول أيب إسحاق املروزي وأيب علي بن أيب هريرة وأيب سعيد 
 اإلصطخري وأيب حامد املروزي؛ اعتباراً أبغلظ األمرين.

                                                           

الشرواين يف حاشيته على شرح ابن حجر: ")قوله: ألنه تلفيٌق إخل( هذا ممنوع بل له تقليده؛ وإن انتفى التقليد واحلكم مل حيتج حمللل". قال =
 (. 7/239ألن هذه قضية أخرى فال تلفيق". مث عزاه للرملي. حتفة احملتاج يف شرح املنهاج البن حجر اهليتمي وحاشية الشرواين عليه )

(، وانظر اإلنصاف يف معرفة الراجح 32/99ه إذا اعتقد صحته". جمموع الفتاوى )وقال ابن تيمية: "ويقع الطالق يف النكاح املختلف في
 (.8/443من اخلالف للمرداوي )

 ( انظر املراجع اآلتية.73)
 (.3/284( رد احملتار على الدر املختار البن عابدين )74)
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: إن حكم الطالق -تأخرين ورمبا كان هلم فيه سلفٌ وهو قول أيب حامد اإلسفراييين ومن عاضده من امل-والوجه الثاين 
 .(75)ال جيري عليه؛ للحكم إببطاله، وإمنا حتل له قبل زوج؛ ألن الطالق ال يقع إال يف نكاح، وقد بطل أن يكون نكاحاً"

 .(76)وقال السُّبكيُّ: "ال يقع  الطالق  يف النكاح الفاسد، وال يَـحتاج  إىل حملٍِّل"

 .(77)الطالق أثر من آاثر النكاح الصحيح، فال يقع يف نكاٍح غري صحيح أنووجه هذا القول: 

 .(78)وهو مذهب املالكية واحلنابلة القول الثاين: يقع طالقه, فال حتّل له حىت تنكح زوجاً غريه.

ن قال الدردير يف شرحه الكبري: ")وهو( أي: الفسخ )طالٌق إن اخت لف فيه( بّي العلماء ولو خارج املذهب حيث كا
قوايً، أبن قيل بصحته بعد العقد وإن مل جيز ابتداء كما يف الشغار إذ ال قائل جبوازه ابتداء، وال بد من حكم حاكم، فهو ابئٌن 
ال رجعيٌّ، فإن عقد عليها شخٌص قبل احلكم ابلفسخ مل يصح؛ ألهنا زوجٌة". قال الدسوقي يف حاشيته عليه: "قوله: فإن عقد 

نا بينهما وعقد عليها شخٌص قبل احلكم ابلفسخ أي: وقبل فسخ الزوج؛ ألنه كطالقه، وقوله: مل عليها شخٌص. أي: فإن فرق
يصح. أي: ولو كان عقده عليها بعد التفرقة مبدة طويلة. وقوله: لو عقد عليها شخٌص. أي: غري الزوج األول، وأما لو جّدد 

 . (79)على فسخ األول، أو تصحيٌح له"الزوج  األول  عليها عقداً فهو صحيٌح قطعاً؛ ألنه إما تراٍض 

                                                           

 (.9/50( احلاوي الكبري )75)
(، للباحث: يوسف مغريب، وهو رسالة علمية )دكتوراه( يف 645سة وحتقيقاً )ص: كتاب النكاح، درا  -( االبتهاج يف شرح املنهاج للسبكي76)

قسم الفقه جبامعة أم القرى، ضمن جمموعة رسائل مقدمة يف حتقيق شرح السبكي على منهاج النووي، وقد شرح تقي الدين السبكي إىل 
عنوان: اإلهباج يف شرح املنهاج. وهو شرح على منهاج الوصول أوائل كتاب الطالق، مث أكمله ولده هباء الدين أمحد، وللسبكي كتاب آخر ب

ي إىل علم األصول للبيضاوي، شرح جزءاً يسرياً من أوله، مث أكمله ولده اتج الدين عبد الوهاب. انظر: طبقات الشافعية الكبى البن السبك
 (. 2/1875( وكشف الظنون )10/307)

 (.9/50ي الكبري )( واحلاو 3/284( انظر: حاشية ابن عابدين )77)
 ( انظر املراجع اآلتية.78)
 (.2/239( حاشية الدسوقي على الشرح الكبري للدردير )79)
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ومراد الدسوقي بقوله: "وأما لو جدد ...". فيما إذا ف رق بينهما بال فسخ، فأراد أن جيدد الزوج األول نكاحه صّح؛ ألنه 
 . وهللا(80)فسٌخ لألول أو تصحيح له، وأما إذا كان الفسخ  فهو طالٌق واقع عليها، فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجاً غريه

 أعلم.

ويف مسائل صاحل لإلمام أمحد: "حكم الطالق يف النكاح الفاسد املختلف فيه. وسألته عن امرأة تزوجت بغري إذن وليها، 
فطلقها هذا الذي تزوج هبا ثالاثً، مث أجاز الويل النكاح، هل حتل له من قبل أن تنكح زوجاً غريه؛ ألن هذا النكاح األول كان 

إليه إال بزوٍج؛ ألن هذا النكاح الذي تزوجها هذا به إن جاءت منه بولد كان الولد الحقاً به؛ ألن هذا  فاسداً؟. قال: ال ترجع
 .(81)نكاح شبهة، فال حتل له إال أن تنكح زوجاً غريه"

وقال املرداوي: "قوله: )ويقع الطالق يف النكاح املختلف فيه كالنكاح بال ويل عند أصحابنا(. قلت: ونص عليه اإلمام 
 .(82)، وهو املذهب"-رمحه هللا-محد أ

أن عقد النكاح هذا ي سقط احلد، وي ثبت النسب والِعدة واملهر، أشبه الصحيح، وألنه إزالة ملك ووجه هذا القول: 
 . (83)فكان كالعتق ينفذ يف الكتابة الفاسدة ابألداء كالصحيحة

رسالته يف هذه املسألة،  -رمحة هللا عليه-خّط املصنف ونظراً ألمهية املسألة وخالف الفقهاء فيها وحاجة الناس إليها 
 فيها، وقد نقل عن بعض فقهاء احلنفية يف خامتتها. (84)مبّيناً قول فقهاء الشافعية

 

                                                           

 (.3/197( وشرح اخلرشي على خمتصر خليل )5/85( وانظر: التاج واإلكليل للمواق )80)
 (.2/338) مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية ابن أيب الفضل صاحل( 81)
 (. 5/237انظر: كشاف القناع )(، و 8/443( اإلنصاف )82)
 (.6/299املبدع يف شرح املقنع لبهان الدين ابن مفلح ) (83)
 ( وأكثر من وقفت عليه ممن حبث هذه املسألة وتكلم فيها هم فقهاء الشافعية، واملتأخرون منهم على وجه اخلصوص. 84)
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 :النص احملقق :املبحث الرابع
 بسم هللا الرمحن الرحيم

أكثرها إىل م ـجتهداِت األئمِة  وتيسرياً، فَتفّوضَ احلمد  هلل الذي وّسَع ميادين فروِع األحكاِم الشرعيِة؛ تسهياًل من ألطافه 
ُ بُِكُم ٱلۡيُۡۡسَ َوََل يُرِيُد بُِكُم ٱلُۡعۡۡسَ ﴿األربعِة وغريِهم حتقيقاً وحتريراً، قال هللا تعاىل:  َوَما َجَعَل َعلَۡيُكۡم ﴿، وقال: (85)﴾يُرِيُد ٱَّلله

ِيِن مِۡن َحَرج    . تعظيمًا لسيِد العالَـم (87)«ُيسٌر, ولن يشادَّ أحٌد هذا الديَن إال غلبهإن هذا الدِّين : »، وقال (86)﴾ِِف ٱلد
خ الصِة بين آدم، وتوقرياً، وشرايَف الصلواِت الواصالِت ابلصالِت إىل جنابِه األكرِم، زاده  هللا  مهابًة وتنويراً،  (88)و]خاّصِة[

افرين عسرياً، وعلى العشرِة األطهاِر الشرفاِء، وصحابِته األبراِر املشّفِع يف أمتِه يومًا يكون على الك (89)سيِدان حممٍد الشافعِ 
 الـح نفاِء، أما بعد :

أبو الوفاء بن  ع مر الع ر ضي، ِسبط  الويلِّ العارِف الغاِرِف من تّياِر املعارف:  -الغينِّ املقتدرِ -فيقول  العبد  املفتقر  إىل مواله  
[ (92)َقدََّس ]هللا [- (91)اخللوتيةالق صريي شيخ   (90)أمحد  بن  عبدو شيََّد هللا  -، كان يف أوِل الدولِة العثمانيِة -(93)ِسرَّه ]العزيز 

                                                           

 (. 185( سورة البقرة، آية: )85)
 كرت صحيحة يف )م(. يف النسخة املختارة ونسخة )ر(، وذ   من أوهلا لــ)و((، وقد سقطت ا78( سورة احلج، آية: )86)
 (. 39(، برقم: )1/16( رواه البخاري يف كتاب اإلميان، ابب: الدين يسر )87)
 ( ليست يف )ر(. 88)
 ( يف )ر(: الشافعي. وهو خطأ. 89)
القصريي: "املشهور اببن عبدو، فإن األكراد يسمون مثل عبد الرمحن ( يف ترمجة أمحد 89( قال أبو الوفاء العرضي يف معادن الذهب )ص: 90)

 وعبد الرحيم: عبدو".
هـ مبصر. انظر: الكشف عن حقيقة الصوفية حملمود القاسم )ص: 986( من طرق الصوفية، نسبة إىل حممد بن أمحد اخللويت، املتويف سنة 91)

364 .) 
 ( يف )م(. 92)
 ( يف )أ( و)م(. 93)
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ضِلعون َسلطنَتها أبواتِد الدَّواِم، وَنَصرهم على أعدائِهم الذين هم أعداء  اإلسالم، القضاة  الـم نصفون الساملون عن التعصُِّب، الـم ست
 ِء الذي حنن بصدده، ولغريمها من األحكاِم اليت َيرتاضى هبا اخلصمان على مذهِب اإلماِم الشافعيِّ من العلوِم للفسِخ واإللغا

، وكانوا الشافعي  (94)، وكان يعتمد على النائب-كما هو مقتضى الشريعِة الغراءِ   -رضَي هللا  عنه وعن مجيِع أئمِة الدينِ -
، من أكابِر علماِء الشافعيِة حبلب، مث من بعِده ]على (96)الّسيويف (95)يعتمدون على فتوى شيِخ اإلسالم الشيِخ ]حسن[

، من أكابِر العلماِء الشافعيِة، مث على فتوى جدِّان شيِخ اإلسالِم الشيِخ عبِد (98)شيِخ اإلسالِم الشيِخ إبراهيم الِعمادي (97)فتوى[
 ، مث على فتوى العبِد الفقرِي.(100)الع ر ضي، مث على فتوى والِدان شيِخ اإلسالِم الشيِخ ع مر (99)الوهاِب الع ر ضي

                                                           

 (.216 /6يتوىل النيابة الشرعية. انظر: األعالم للزركلي ) ( النائب: من94)
 ( يف )ر(: حسّي. 95)
هـ(، طلب العلم وتعّلم العلوم 850، ولد تقريباً سنة )-وهي حرفة أبيه-( حسن بن علي احلصكفي احلليب الشافعي، الشهري اببن السيويف 96)

اعٌة، وصار أعجوبة زمانه، مث تصّدر ببلده لإلفادة، وانتفع الناس بتدريسه على ِعدة شيوخ يف حلب وغريها، وأجازه ابإلفتاء والتدريس مج
وإفادته، وصار شيَخ بلده ومفتيها وحمققها مع الداينة والصيانة، له من املؤلفات: حاشية على شرح املنهاج للمحلي، وحاشية على شرح 

(، والكواكب السائرة أبعيان املئة العاشرة 3/118ضوء الالمع )هـ(. انظر: ال925الكافية املتوسط للسيد ركن الدين، تويف حبلب سنة )
 (. 5/379(، وإعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء للطباخ )1/180للغزي )

 ( ليست يف )ر(.97)
اببن العمادي،  ( إبراهيم بن حسن بن عبد الرمحن بن حممد الشيخ اإلمام برهان الدين، ابن الشيخ اإلمام زين الدين احلليب الشافعي الشهري98)

هـ( حبلب ونشأ فيها، وأخذ العلوم عن مجاعة من أهلها وممن ورد إليها ومن غريهم، جد واجتهد حىت فضل يف فنون، ودرس 880ولد سنة )
سة وأفىت ووعظ، مع الداينة والسكون ولّي اجلانب وحسن اخللق، وقد أكب على إفادة الوافدين إليه يف كثري من العلوم، وانتهت إليه رائ

 (.  5/513(، وانظر: إعالم النبالء )2/81هـ(. الكواكب السائرة )954الشافعية حبلب، وكانت وفاته سنة )
( عبد الوهاب بن إبراهيم الشيخ العالمة اتج الدين الع رضي احلليب الشافعي، شقيق قاضي القضاة مشس الدين، تفقه على البهان العمادي 99)

(. وانظر: درر احلبب يف اتريخ 3/157هــ(. الكواكب السائرة )967عظم، وأّم به، مات حبلب سنة )وغريه، دّرس وأفىت جبامع حلب األ
  (.1/868أعيان حلب البن احلنبلي )

( عمر بن عبد الوهاب العرضي احلليب الشافعي، كان أوحد وقته يف فنون احلديث والفقه واألدب، دّرس وأفاد وصرف أوقاته يف اإلفادة، 100)
 عصره واحد مثله جمداً يف االشتغال وإفادة الطلبة، وكان أكثر فضالء زمانه تالمذته، وصار مفىت الشافعية حبلب وواعظها، وألف ومل يكن يف

  (.1/279(، وانظر: رحيانة األلبّا )3/215هـ(. خالصة األثر )1024هـ(، ومات سنة )950آتليف كثرية، كانت والدته حبلب سنة )
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السيد  مشس   (102)انئباً شافعياً، ويف زماِن والِدان املرحوِم نقيب  األشرافِ  (101)وكان يف زماِن جدِّان الشيِخ عبِد الوهاب ابن  الَقطان
الدِّيِن يف طرِف نقيٍض؛ هذا يسعى ، وكان مع السيِد مشِس (104)، مث من بعِده السيد  حسّي أفندي الَنبهاين(103)الدِّيِن ]الرامي[

يف عزِل هذا، وهذا يسعى يف عزِل هذا اآلخِر، وملا كث ر اجلدال  وكثرت  أرابب  الطَّمِع وكثـ َر احلسد ، فأخذ املنصوبوَن يف نيابِة 
ِة، يقولون للقاضي الكبرِي: اي يَقعون  يف حقِّ ن واِب الشافعي (106)]احملاكِم[ (105)الشافعيِة والكتبة  من احلنفيِة الذين هم يف ]بقيِة[

دد الشافعيُّ النكاَح، ويـ خالف  كتاَب  هللِا أفندي، كيَف الرجل  ي طلِّق  زوجَته ثالاًث ويكون جاَمعها سنواٍت واسَتولَدها أوالداً، جي 
. (108)التج حيشِ ؟، فال بد من احمللِّل؟!. ويقول  العوامُّ: ال بدَّ من (107)(جئ جئ جئ جئ جئ جئ ی یی ی  ىئ)حيث  قال تعاىل: 

، وال يعلم  أن الطالَق إمنا يَلحق  (109)ويظنُّ قليل  العلِم أنَّ من تلّفَظ بــ)طاء الم قاف( يكون  مطلِّقاً إن تلفَظ ابلثالِث أو مل يتلفظ
ال يَلحقه طالٌق ال عند الزوجَة الشرعيَة، أال ترى أنَّ من تزوَج امرأًة يف ِعّدِة طالٍق َقبل متامها، أو يف ِعّدِة وفاٍة قَبل متامها، 

ه (110)وال عند شافعيٍّ  حنفيٍّ  غاِر، أو جامَع امرأًة وهي بنت  عمِّ يظنُّ أهَل الباديِة -، وكذلك إذا نكَح نكاَح الـم تعِة، أو نكاَح الشِّ

                                                           

 . ( مل أقف له على ترمجة101)
( نقيب األشراف: من يقوم بشؤون األشراف وتدبري أمورهم وحفظ أنساهبم، وأول نشأة لنقابة األشراف كانت مطلع القرن الرابع اهلجر 102)

يف العصر العباسي، والنقيب: الكفيل واألمّي والعريف. انظر: نقاابت األشراف على مر التاريخ، مقالة منشورة على موقع صدى العرب 
(8542elarab.com/-https://www.sada .ألنس بن يعقوب الكتيب ،) 

 ( كذا يف النسخ، ويف )ت(: الرومي. ومل أقف على ترمجته.103)
 ( مل أقف له على ترمجة. 104)
 ( يف )ت(: تبعية. 105)
 ( يف )أ( و)ت(: احلاكم. 106)
 (. 230( سورة البقرة، آية: )107)
 ( أي: التحليل، وهي عبارة يستعملها بعض الناس يف معىن التحليل.108)
 ( كذا يف النسخ. 109)
مالكي وال حنبلي؛ التفاقهم على  من عدم وقوع الطالق يف النكاح املختلف فيه، وهذا الطالق ال يقع أيضًا عند 15يف ص ( ملا سبق110)

( واملغين 286 /11حكى اإلمجاع على ذلك غري واحد، منهم املاوردي وابن قدامة. انظر: احلاوي الكبري )عدم صحة نكاح املعتدة، وقد 
(8/124 .) 
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ها بغري إذِن وليِّها، بل يف احلاِل يَدخل  ابن  العمِّ وي زيل  ب ه ويقول: هذه َحقِّي، أنَّ بنَت العمِّ تكون  زوجًة البِن عمِّ كارَة بنَت عمِّ
؟ يلحقه طالٌق، واحلاصل  كثرياً ما يقع  (112)، فال(111)فهل يلحق  من ذلك طالٌق عند حنفيٍّ أو شافعيٍّ أو مالكيٍّ أو حنبليٍّ

الطالق  من مديّنٍ وقرويٍّ ومن أهِل الباديِة من َعرٍب وت ركماَن وك رٍد ومن سكاِن اجلباِل، فإذا َحدث على مجاعٍة من أهل مدينِة 
د صرَّح مجاعٌة من أصحابِنا َحلب أو غريِهم أهنم يطلِّقوَن ثالاًث ويَعرضون علينا األمَر، فنرى النكاَح فاسدًا على مذهِبنا، وق

، أو كان الويلُّ فاسقاً، أو كانِت الشهود  فسقًة، أو بعض هم من أهل النصاِب،  أو الشافعيِّّي: إذا زوََّجها من ال واليَة له كأجنيبٍّ
لَّت  له من غري حاجٍة غري  ذلك، كانوا فسقًة ال يقع  على الزوِج الطالق  الثالث، وإذا جدَّد النكاَح عليها التجديَد الشرعيَّ ح

، فال ميكن  مساع كالِمنا (115)على املذاهِب األربعةِ  (114). فنقول له: احملّلل  أفضل  وأقطع  للشبهِة، وهو ]جاٍر[(113)إىل حملِّلٍ 
ال  إىل غريِه، وكالِم غريان يف ذلك. فأقول: املقرَّر  عند أكثِر احملققَّي أن العاميَّ ال مذهَب له، وأنه لو متذهَب مبذهٍب له االنتق

أن له أن يقلَد عاملًا جمتهدًا ولو  (117)، بل ذَكر العالمة  ابن  حجٍر املكيُّ (116)وله أن يقلَِّد يف بعِض الضرورايِت مذهَب غريِه

                                                           

( ما ذكره املؤلف هنا حمّل أتمل؛ فإن نكاح املتعة والشغار والنكاح بغري إذن الويل من ضروب األنكحة املختلف فيها، فهي داخلة يف 111)
( ومواهب 4/189النكاح املختلف فيه. انظر: حاشية الشليب على تبيّي احلقائق بشرح كنز الدقائق ) خالفهم السابق بوقوع الطالق يف

  (.9/57( واملغين )13/217( واحلاوي الكبري )3/450اجلليل )
 ( كذا يف النسخ ابلفاء: فال. ولعل األقرب إىل السياق بدوهنا.112)
( بتحقيق: يوسف مغريب. 645، 621، 576كتاب النكاح )ص:   -املنهاج للسبكي (، واالبتهاج يف شرح9/50( انظر: احلاوي الكبري )113)

 . 20( يف ص: 2انظر حاشية رقم )
 ( يف )ر(: جايز.114)
خالف الفقهاء يف اشرتاط احمللل ملن طلق ثالاًث يف نكاح  19( أي: ِحل املطلقة ثالاًث لزوجها األول بعد زوٍج غريه، وقد سبق يف ص: 115)

 يبّي أن النكاح بعد احمللل ال خيتلفون فيه.خمتلف فيه، مما 
هنا ثالاثً قبل  -قال العبادي يف حاشيته على شرح اهليتمي: أي معتقد التحرمي ومعتقد احلل-( قال ابن حجر اهليتمي: "ولو طلق أحدمها 116)

على أن العامي هل له مذهب معّي كما هو األصح عند القفال،  حكم حاكم ابلصحة مل يقع ومل حيتج حمللل...، وبىن بعضهم هذا اخلالف
أو ال مذهب له كما هو املنقول عن عامة األصحاب". حتفة احملتاج يف شرح املنهاج البن حجر اهليتمي مع حاشية الشرواين والعبادي 

 .16(، وقد اختلف أهل العلم يف حكم التمذهب للعامي على أقواٍل سبق ذكرها يف ص: 7/239)
 =( السعدي األنصاري، ولد يف حملة أيب اهليتم مبصر سنة-ابلثاء املثلثة-( هو شهاب الدين أمحد بن حجر اهليتمي )وعند بعضهم: اهليثمي 117)
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ال طالق إال بعد : »، وقد قال (118)خالَف العامل  اجملتهد  األئمَة األربعَة، لكن ال ي فيت بذلك املفيت وال يَقضي القاضي
: "ال طالَق م علَّقاً وال م نجزاً إال بعد النكاح"(120)صححه الرتمذي .(119)«نكاح . واملتبادر  من النكاِح (121)، حىت قال الشافعيُّ

، فقوله تعاىل:  أي: فال حتلُّ له الزوجة  الشرعية ، فإنَّ الطالَق إمنا  (122)(جئ جئ جئ جئ جئ جئ ی ی ی ی ىئ)النكاح  الشرعيُّ
يَلحق الزوجَة الشرعيَة ال املتكّلم بــ)طاء الم قاف( يلحق املوطوَءة، أال ترى أن موطوءتَه إذا كانت ابلـملِك ال يَلحقها طالٌق 

غاِر، واملوطوءَة بنكاٍح اثٍن قبل انقضاِء ِعدِة ابإلمجاع، واملوطوءَة بنكاِح املتعِة إىل زمٍن معٍّي أو غرِي معٍّي، واملوطوءَة ب نكاِح الشِّ
 طالِق األوَِّل البائِن، واملنكوحَة إذا حتقََّق أن بيَنها وبّي زوِجها الرضاَع احملرََّم.

                                                           

هـ. انظر: 973هـ، ون سب إليها، ونشأ وتعلم هبا، من فقهاء الشافعية، وله تصانيف يف فقه الشافعي، انتقل إىل مكة وتويف فيها سنة 909=
  (.1/234( واألعالم )1/109ر الطالع للشوكاين )البد

ال جيوز يف اإلفتاء وال يف القضاء، وأما يف عمل اإلنسان لنفسه  ( قال ابن حجر اهليتمي: "الذي حترَّر أن تقليد غري األئمة األربعة 118)
مبذهب املقلَّد بنقل العدل عن مثله، وتفاصيل تلك فيجوز تقليده لغري األربعة ممن جيوز تقليده، ال كالشيعة وبعض الظاهرية، ويشرتط معرفته 

ذلك املسألة أو املسائل املقلد فيها، وما يتعلق هبا، على مذهب ذلك املقلد، وعدم التلفيق لو أراد أن يضم إليها أو إىل بعضها تقليد غري 
يف مسح  -رضي هللا تبارك وتعاىل عنه-لب، والشافعي يف عدم جناسة الك -رمحه هللا تعاىل-اإلمام؛ ملا تقرر أن تلفيق التقليد كتقليد مالك 

ومعاملته بعض الرأس فممتنع اتفاقاً، بل قيل إمجاعاً، وإذا وجدت شروط التقليد اليت ذكرانها وغريها مما هو معلوٌم يف حمله: فعبادات املقلِّد 
رتط موافقة اجتهاد ذلك املقّلد ألحد املذاهب األربعة". املشتملة على ذلك صحيحٌة، وإال فال، وأيمث بذلك، فيلزمه القضاء فوراً، وال يش

 (.7/239(، وانظر: حتفة احملتاج للهيتمي )4/325الفتاوى الفقهية الكبى )
، ورواه الرتمذيُّ يف سننه (، عن عبد هللا بن عمرو بن العاص 2379(، برقم: )4/22( رواه هبذا اللفظ: أبو داود الطيالسي يف مسنده )119)

ال طالق البن »(، وغري ه عن ابن عمرٍو بلفظ: 1181(، برقم: )2/477الطالق واللعان، ابب ما جاء: ال طالق قبل النكاح ) يف أبواب
وقال: "ويف الباب عن عليٍّ ومعاِذ بن جبٍل وجابٍر وابن عباٍس وعائشَة، حديث عبد هللا بن عمرو حديٌث حسٌن «. آدم فيما ال مَيلك

وي يف هذا الباب". وكذا ذكر اإلمام البخاري أن أصح ما يف الباب حديث ابن عمرٍو. انظر: العلل الكبري صحيٌح، وهو أحسن  شيًء ر  
 (173للرتمذي )ص: 

 ( انظر احلاشية السابقة.120)
 (. 10/25( واحلاوي الكبري )291 /8( مل أجده عن الشافعي هبذا النص، وانظر: خمتصر املزين )121)
 (. 230( سورة البقرة، آية: )122)
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ملذهِبه يف ، إذا وقَع نكاح ه خمالِفًا (123)وحاصل  الكالِم: املطلِّق ثالاثً إما أن يكوَن متمذهبًا على أحِد املذاهِب األربعةِ 
، (124)بعِض الشروِط املفسدِة للنكاِح كمن تزوَج امرأًة حبضوِر وليِّها من غرِي شهوٍد: فنكاحه صحيٌح عند جنِم السُّنِة اإلماِم مالك

ِم ، وقد وقَع منه طالٌق ثالٌث وأراد أن يقلَِّد إمامًا من األئمِة يف جواِز جتديِد النكاِح وعد(125)غري  صحيٍح عند بقيِة األئمةِ 
 االحتياِج إىل حملٍِّل، هل يـ منع من ذلك؟. 

، وحنن أيتينا من (127)، إال إذا َحَكَم احلاكم  بصحِته يَـحتاج إىل دعوى وإىل شروطٍ (126)األرجح  أنه ال يـ منع من ذلك
ًة أو ي ِصرُّ على صغريٍة، أو أهِل َحلب رجٌل ي طلِّق  ثالاًث فَنرى صورَة كتاِب صداِقه َيشتمل  أنَّه كان حّي التَّزويِج يَرتكب  كبري 

أنَّه إذا اختلَّ يَعرتف  الزوجان  بذلك، أو يكون أحد  الشهوِد يَرتكب  كبريًة أو ي ِصرُّ على صغريٍة، أو نَرى أنَّ املزّوَِج أجنيبٌّ، واملقرَّر  
يف شرِحه املنهاج: "ال يقع  الطالق  يف النكاِح  (128)ركٌن من أركاِن النكاِح بطَل النكاح ، قال شيخ  اإلسالِم العالمة  السُّبكيُّ 

 . (129)الفاسِد، وال يَـحتاج  إىل حملٍِّل"

                                                           

( مل يذكر املصنف يف بقية كالمه غري هذا القسم، ويظهر من سياقه أن القسم الثاين يف غري املتمذهب أبحد املذاهب األربعة، ولعل عدم 123)
ذكره له إما نسياانً، أو لدخوله يف حكم القسم األول ابألولية؛ فإذا كان املتمذهب الذي خالف مذهبه مث أراد أن أيخذ مبذهب غريه غري 

  ٍع عنده، فمن ابب أوىل غري املتمذهب إذا أخذ مبذهب خيالف ما عمل به أواًل. وهللا أعلم ابلصواب.ممنو 
 (.  3/167( انظر: شرح اخلرشي على خمتصر خليل )124)
 (.7/8( واملغين )9/57( وعزاه الكاساين إىل عامة العلماء، واحلاوي الكبري )2/252( انظر: بدائع الصنائع )125)
 ا سبق يف قوله: املقرر عند أكثر احملققّي أن العامي ال مذهب له... .( بناء على م126)
( كذا يف النسخ، ولعلها: "فيحتاج إىل ...". وهللا أعلم، وقد ذكر الفقهاء أن احلاكم إذا حكم بصحة النكاح املختلف فيه ثبت حكمه. 127)

 .  18وقد سبق حترير حمل اخلالف يف ص: 
هـ، عاملٌ 739هـ، وتويف فيها عام 683الكايف السبكي؛ نسبة إىل سبك العبيد ابملنوفية مبصر، ولد هبا عام ( هو تقي الدين علي بن عبد 128)

متفنٌن يف العلوم، وله تصانيف كثرية. ابنه اتج الدين عبد الوهاب صاحب طبقات الشافعية يقال له السبكي أيضاً، وقد يقال له: ابن 
  (.8/192( وشذرات الذهب )10/139طبقات الشافعية البن السبكي )السبكي. ووالده: السبكي الكبري. انظر: 

  (.645كتاب النكاح، دراسة وحتقيقاً )ص:   -( االبتهاج يف شرح املنهاج للسبكي129)
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من املتأخرين ورمبا كان هلم سلف: إن حكم الطالق ال جيري عليه  (131)ومن ]عاضده[ (130)قال أبو حامٍد اإلسفراييين
 . (132)، وأهنا حتل له قبل زوج-أي: على من نكح فاسداً -

: "ولو ابَن ِفسق  أحِدمها ]أّي: -وهذه عبارة املنت والشرح-يف شرِح التحريِر  (133)م القاضي زكرايقال شيخ  اإلسال
ببينٍة، أو اتفاِق  (135)، أو فسق هما املفهوم  ابأَلوىل عند العقِد: ابَن ب طالنه؛ لفواِت العدالِة، وإمنا يَتبّيَّ  ذلك(134)الشاهدين[

أنه أجرى  (137). انتهى. فظهَر من هذا الكالِم أنَّه ال يـحتاج إىل شهادِة اثنّي حسبة(136)الزوجّي عليه، أو اعرتاِف الزوِج به"
 عقداً ابطاًل؛ فإنَّ املفهوَم من كالِم شيِخ اإلسالِم زكراي أنَّ اتفاَق الزوجِّي كاٍف، وال حيتاج  إىل شهادِة عدلِّي حسبة.

                                                           

هـ وتويف سنة 344بلدة خبراسان، ولد سنة  -بكسر اهلمزة-( هو أبو حامد، أمحد بن حممد بن أمحد اإلسفرائيين؛ نسبته إىل إسفران 130)
هـ، استوطن بغداد للعلم حىت صار إمام الشافعية يف زمانه، وانتهت إليه رائسة مذهب الشافعية. انظر: طبقات الشافعية البن قاضي 406

 (. 5/37( وشذرات الذهب )1/172شهبة )
ويف املطلب العايل نقلها  ( كذا يف النسخة املختارة ويف نسخة )ر( ويف املطبوع من كتاب املاوردي، ويف النسختّي )أ، م(: ومن عارضه.131)

(، درسه وحققه الباحث: 117جزء من كتاب النكاح، )ص:  -عن احلاوي بلفظ: ومن عاصره. املطلب العايل شرح وسيط الغزايل البن رفعة
املطلب  ايمادو ابه اجلاوري، يف رسالة علمية )ماجستري( يف قسم الفقه ابجلامعة اإلسالمية، ضمن جمموعة رسائل مقدمة يف حتقيق شرح

 العايل البن رفعة.
 (. 9/50( احلاوي الكبري )132)
هـ، طلب العلم ونبغ فيه، ويل قضاء قضاة مصر، 823( هو زكراي بن حممد األنصاري، من فقهاء الشافعية، لقب بشيخ اإلسالم، ولد سنة 133)

 (. 3/46( واألعالم )10/186هـ. انظر: شذرات الذهب )926وله تصانيف كثرية، تويف سنة 
 ( زايدة من املطبوع.  134)
 ( أي: الفسق.  135)
 (.   202( حتفة الطالب بشرح منت حترير تنقيح اللباب يف فقه اإلمام الشافعي )ص: 136)
دعوى دون أن ت طلب منه؛  ( شهادة احلسبة: أن يبادر الشاهد أمام القاضي ليؤدي شهادة حتملها يف حق من حقوق هللا وحنوها، بال137)

، 11/242( وروضة الطالبّي )2/348( وحاشية الصاوي على الشرح الصغري )5/463انظر: حاشية ابن عابدين ) حمتسباً األجر بذلك.
  (.3/512( وشرح املنتهى للبهويت )243
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: "والوطء  يف نكاٍح بال -وهذه عبارة  املنِت والشرحِ -تاِج على املنهاِج يف ع مدِة احمل (138)قال ابن  الـم لقِن سراج  الدِّيِن ع مر  
أيّـما امرأٍة نكحْت نفَسها بغريِّ إذنِّ وليِّّها فنكاُحها ابطٌل, فنكاُحها ابطٌل, فنكاُحها : »ويلٍّ ي وجب  مهَر املثِل؛ لقوله 

: صحيٌح على (143)واحلاكم  وقال[ (142)وقال: حسٌن. ]وابن  حبانَ  (141)والرتمذيُّ  (140)وابن  ماجه (139)رواه أبو داود .«ابطلٌ 
: سواٌء َصَدَر ممن يَعتقد  تَـحرميه أو إابحَته، (145). وقال ابن  َمعّي: إنه أصحُّ ما يف البابِ (144)شرِط الشيخّي ـدَّ: أي  . ال الـحَّ

 قاله كم بصحِته، أمَّا بعَده فال يـ َحدُّ قطعاً،، وحملُّه أيضاً: قبَل احل  (146)ابجتهاٍد أو تقليٍد؛ لش بهِة اختالِف العلماءِ 

                                                           

 ( هو سراج الدين عمر بن علي بن أمحد األنصاري األندلسي مث املصري، املعروف اببن امللقن، مات أبوه وهو صغري، وكان زوج أمه 138)
هـ، عين يف صغره ابلتحصيل، وتفقه على شيوخ عصره ومهر يف الفنون، واعتىن 723يلقن القرآن، فن سب إليه، ولد سنة  -ه عيسىوامس-

 ابلتصنيف قدميًا فشرح كثريًا من الكتب املشهورة، واشتهر بكثرة التصانيف حىت كان يقال إهنا بلغت ثالمثائة جملدة ما بّي كبري وصغري،
ال يدخل حتت احلصر، مث إهنا احرتقت مع أكثر مسوداته يف أواخر عمره، وتغري حاله بعدها فحجبه ولده إىل أن مات  وعنده من الكتب ما

  (.6/100(، والضوء الالمع للسخاوي )2/216هـ وقد جاوز الثمانّي بسنة. انظر: إنباء الغمر أببناء العمر البن حجر )804سنة 
 (. 2083(، برقم: )2/229 الويل )( سنن أيب داود، كتاب النكاح، ابب يف139)
 (.1879(، برقم: )1/605( سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، ابب: ال نكاح إال بويل )140)
 (. 1102(، برقم: )2/398( سنن الرتمذي، أبواب النكاح، ابب ما جاء ال نكاح إال بويل )141)
 (.4074(، برقم: )9/384( صحيح ابن حبان، كتاب النكاح، ابب الويل )142)
يف النسخة املختارة: "وقال ابن  حباَن واحلاكم : صحيح على شرط الشيخّي". ويف النسخ الثالث: "والرتمذي وقال حسن، وابن حبان  (143)

واحلاكم: صحيح على شرط الشيخّي". ولعل الـم ثبت أصوب؛ إذ التصحيح من قول احلاكم فقط كما يف املستدرك. وكذا العبارة يف املطبوع 
 مللقن.من شرح ابن ا

 (.2706(، برقم: )2/182( املستدرك على الصحيحّي، كتاب النكاح )144)
( وحتفة الطالب مبعرفة 2/182( واملستدرك للحاكم )7/172( والسنن الكبى للبيهقي )3/232( انظر: اتريخ ابن معّي برواية الدوري )145)

 (.7/553املنري البن امللقن )البدر  (، وانظر أيضاً:300أحاديث خمتصر ابن احلاجب البن كثري )ص: 
َد وال مهر. وهو ضعيٌف، وحَملُّ اخلالِف: ما  :-كما يف املطبوع-( تتمة كالم ابن امللقن هنا 146) "ولكن ي عزَّر معتقد التحرمِي، ويف وجٍه: أنه حي 

فاِء ش بهة العلماِء، وإن و جَد اإلعالن  إذا َحضر العقد  شاهدان كما قال القاضي، فإن مل حيضراه وال حصل فيه إعالٌن فاحلدُّ واجٌب؛ النت
 خاّصًة: فإن مل يكن ويلٌّ وَجَب وإال فال، وحمّله أيضاً: قبل احلكم بصحته ...". وبه يتضح السياق.
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. انتهى، قاله ابن  امللقِن، وقال (149). فرٌع: لو طلََّق يف هذا النكاِح مل يَقع  ومل يَفَتِقر  إىل م ـحلٍِّل على األصّح"(148()147)املاوردي
، فال يـ حتاج  إىل حملٍِّل". انتهى، : "فرٌع: إذا َنكَح فاسداً وطلَّق ثالاثً (150)ابن  امللقِن أيضًا يف شرِح التنبيه  مل تطلق  على األصحِّ

ًة َمديَدًة حينئٍذ، ما هذا الوطء  إذا اسَتولَدها أوالداً؟. فنقول    له: هذا فإذا قَال لنا اجلاهل : اي موالان، الزوجة  هلا يف عصمِته م دَّ
ح رمٍة كما صرَح بذلك احملققون كالعالمِة شيِخ اإلسالِم ابِن حجِر  وطء  ش بهٍة، والتحقيق  أن وطَء الشبهِة ال يـَتَّصف  بِـِحلٍّ وال

، ذَكر ذلك يف شرِح األربعَّي حديثاً   ، فحينئٍذ ال يضرُّ العاميَّ إذا وطَء بشبهٍة. (152)، وذَكره يف شرِح املنهاجِ (151)املكيِّ

: أرأيَت رجالً قاَل المرأتِه: أنِت طالٌق ثالاثً إن  وطئت ِك. قال: -من فقهاء السادة احلنفية- (153)وقال الـَخصَّاف   : "قلت 
هو م وٍل منها، فإن  وطَئها وقعت  عليه ثالث  تطليقاٍت، ومل حتّل له ِمن بعد  حىت تنكَح زوجًا غريَه، وإن  تركها أربعَة أشهٍر مل 

ا مث تزّوَجها نكاحًا فاسداً، فوطَئها بعد ما تزوجها بغرِي شهوٍد؟. يطأها ابنت  بتطليقٍة ابئنٍة. قلت   : فما تقول  إذا انقضت  ِعّدهت 

                                                           

 (. 9/48( احلاوي الكبري )147)
 ينتِه هنا، وما بعده منه.  ( يف النسخة املختارة و)ر( هنا: "انتهى". وليست يف )أ( و)م( ولعله الصواب؛ فإن قول ابن امللقن مل148)
(، وشرح ابن امللقن هذا شرٌح مبسوٌط، ط بع يف ستة عشر جملداً بفهارسه، وله شرٌح 10/405( عمدة احملتاج إىل شرح املنهاج البن امللقن )149)

هـ بتحقيق 1439ط بع األول عام  آخر مساه: عجالة احملتاج إىل توجيه املنهاج، انتخبه من شرحه األول مع زايداٍت؛ تسهيالً وتقريباً للعمدة.
 هـ بتحقيق عز الدين هشام البدراين. 1421دار الفالح، وط بع الثاين عام 

ة ( يعين: غنية الفقيه يف شرح التنبيه )تنبيه الفقه للشريازي( البن امللقن، وهو كتاب خمطوط، وله عدة نسخة خمطوطة يف املكتبة الظاهري150)
(، وغريها. والكتاب ي عمل على حتقيقه يف أربع رسائل علمية )دكتوراه( مقدمة يف 1113ابلكويت ) ( ومكتبة املخطوطات7397بدمشق )

 قسم الفقه ابملعهد العايل للقضاء جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، وقد مت مناقشة بعضها.
هـ(، وهو شرح متقدم على شرح ابن امللقن، وقد 622ويوجد شرح على التنبيه هبذا االسم أيضاً البن يونس أمحد بن يونس املوصلي )ت: 

 مت حتقيقه يف رسائل علمية مقدمة يف قسم الفقه ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة النبوية. 
 (.130( الفتح املبّي بشرح األربعّي )ص: 151)
 (.9/103، و304، 7/255( انظر: حتفة احملتاج يف شرح املنهاج )152)
( بن مهري )وقيل مهران( الشيباين، أبو بكر املعروف ابخلصاف، إماٌم من فقهاء احلنفية من أهل بغداد، ( هو أمحد بن عمرو )وقيل عمر153)

(، واتج الرتاجم البن ق طل وبغا 1/87هـ. انظر: اجلواهر املضية )261روى احلديث، كان عارفاً مبذهب أصحابه، وله تصانيف، تويف سنة: 
 (.97)ص: 
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الطالق  الذي َحَلَف به يف تلَك التطليقِة اليت ابنت   (154)قال: َأكره  أن  َيطأها يف النكاِح الفاسِد، فإن  هو وطَئها مل يقع  ]عليِه[
 . (155)بل أَنه وطَئها يف حاٍل يقع  عليها طالق ه"هبا، وقد َحنَث يف اليمِّي ِمن قِ 

: "ابب  ِصفِة النكاِح الفاسِد. قلت: فما النكاح  الفاسد ؟. قال: يتزوجها بشهادِة عبديِن أو شهادِة  مث قال اخلصاف 
 . انتهى. (157)و فاسٌد"هذا نكاٌح بغرِي شهوٍد، وه (156)َصبيِّي، ]فهذا نكاٌح فاسٌد ال يلزم  فيه الطالق  الذي كان َحلف؛ ألنَّ[

: لو تزوَجها بغرِي ويلٍّ ثيباً كانت  أو ِبكراً: ال جيوز  مطلقاً، فلو (158)وذَكر يف البزازية يف فقِه السادِة احلنفيِة: "قال حممدٌ 
 ى. . انته(159)طلَّقها ثالاثً كانت  م تاركًة، وال يقع  الطالق  عنَد حممٍد؛ ألنَّ الطالَق يَتعقَّب  النكاَح الصحيَح"

وذكَر يف جامِع الفصولّي من فقِه السَّادِة احلنفيِة يف الفصِل الثاين يف القضاِء يف اجملتهداِت: "إذا كان التزوُّج  بشهادِة 
الفسقِة، هل جيوز  للقاضي أن يبعَث إىل شافعيِّ املذهِب لي بطَل بينَة النكاِح؛ بسبِب أنَّه كان بشهادِة الفسقِة؟. قال: نعم، 

 . (160)نفّي أن  يَفعَل ذلك بنفِسه؛ أخذاً هبذا املذهِب وإن  مل يك ن مذهَبه"وللقاضي احل

                                                           

 ( يف )ر(: غري.154)
(: "... مل يقع عليه الطالق الذي حلف به ]إال[ تلك التطليقة اليت ابنت هبا، 105لنسخ، ويف املطبوع من كتاب احليل )ص: ( كذا يف ا155)

 و]مل حينث[ يف اليمّي من ِقبل أنه وطئها يف حال ]ال يقع[ عليها طالقها".
 ( سقطت يف )ر(. 156)
 ( املرجع السابق. 157)
هـ، وتتلمذ على أيب حنيفة ومنه أخذ 132ب أيب حنيفة، إمام من أئمة الفقه، ولد يف العراق سنة ( يعين حممد بن احلسن الشيباين، صاح158)

هـ. انظر: اجلواهر املضية 189الفقه، وروى عن مالك، وروى عنه الشافعي، وله كتب عديدة، وهو ممن نشر علم أيب حنيفة، تويف سنة: 
 (.237(، واتج الرتاجم )ص: 1/526)

 (. 1/108زية )( الفتاوى البزا159)
(: "الفصل الثاين يف القضاء يف اجملتهد فيه: للقاضي أن يبعث للشافعي لي بطل نكاحًا ع قد 1/30( يف املطبوع من جامع الفصولّي )160)

بل بشهادة الفسقة، وللحنفي أن يفعل ذلك، وهي مسألة احلكم على خالف مذهبه، وكذا يف نكاٍح بال ويلٍّ لو طّلقها ثالاثً مث تزوجها ق
احمللِّل إذا حكم بصحته وأن ال يقع الطالق؛ أخذًا بقول حممد، وقيل: مل جيز، ولكن لو بعث إىل الشافعي ليعقد بينهما وحيكم ابلصحة 

  =جاز".
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قال: "وجيوز  للقاضي أن  يبعَث إىل شافعيِّ املذهِب لي بطَل العقَد إذا كان التزويج  بشهادِة الَفسقِة،  (161)وذَكر يف الِعدةِ 
الزوِج  وللحنفي أن  يَفعَل ذلك، وهي مسألة  القضاِء على خالِف مذَهِبه، وكذا يف النكاِح بغرِي ويلٍّ لو طلََّقها ثالاثً مث تزّوَجها قبلَ 

؛ أخذاً بقوِل حممٍد. وقال جنم  الدِّينِ احمللِِّل إذا قضى بصحةِ  رمحه هللا - (163): كان أستاذي(162) هذا النكاِح وأن ال يقع الطالق 
". انتهى. -تعاىل حِة جيوز   ال يَرى ذلك، ولكن  لو بَعَث إىل شافعيِّ املذهِب ليعِقَد بينهما ويَقِضَي ابلصِّ

 فَع هبا الناس  يف حيايت وبعَد ممايت. ؛ لينتوقد كتبت  هذه الرسالَة وأان قادٌم على هللِا 

                                                           

(: "ويف جمموع النوازل: س ئل شيخ اإلسالم أبو 616( لبهان الدين ابن مازة البخاري )ت: 3/187ويف احمليط البهاين يف الفقه النعماين )= 
عن رجٍل غاب عن امرأته غيبًة منقطعًة، وقد كان النكاح بينهما بشهادة الفسقة، هل جيوز للقاضي أن  -رمحه هللا-احلسن عطاء بن محزة 

ىل القاضي الشفعوي ليبطل هذا النكاح هبذا السبب؟. قال نعم، وللقاضي احلنفي أن يفعل ذلك بنفسه؛ أخذاً هبذا املذهب، وإن مل يبعث إ
هـ( والذي مجع فيه فتاوى مشاخيه ومشاخيهم، قال 373يكن هذا مذهبه". اهـ، واملراد مبجموع النوازل: جمموع أيب الليث السمرقندي )ت: 

(: "وأول كتاب مجع يف فتواهم فيما بلغنا: كتاب النوازل للفقيه أيب الليث السمرقندي، مث مجع املشايخ 1/69 حاشيته )عنه ابن عابدين يف
 بعده كتبا أخر". 

 (.3/362هـ(، والفتاوى اهلندية ) 556( أليب القاسم السمرقندي )ت: 117وانظر أيضاً: امللتقط يف الفتاوى احلنفية )ص: 
(: "ذكر يف جمموع النوازل: س ئل شيخ اإلسالم 3/362امع الفصولّي ما نقلته يف احلاشية السابقة، ويف الفتاوى اهلندية )( يف املطبوع من ج161)

سقة، هل عطاء بن محزة: عن أيب الصغريِة زّوجها من صغرٍي، وقَِبل أبوه، وكب  الصغريان، وبينهما غيبٌة منقطعٌة، وقد كان التزويج بشهادة الف
أن يبعث إىل شافعي املذهب ليبطل هذا النكاح؛ بسبب أنه كان بشهادة الفسقة؟. قال: نعم، وللقاضي احلنفي أن يفعل ذلك جيوز للقاضي 

تزوجها بنفسه؛ أخذاً هبذا املذهب، وإن مل يكن مذهبه، وهي مسألٌة القضاِء على خالِف مذهبه، وكذا يف النكاح بغري ويلٍّ لو طلقها ثالاثً مث 
رمحه هللا -، وقال جنم الدين -رمحه هللا تعاىل-احمللل إذا قضى بصحة هذا النكاح، وأن ال يقع الطالق؛ أخذاً بقول حممد  قبل دخوِل الزوج

ال يرى ذلك، ولكن لو بعث إىل شافعي املذهب ليعقد بينهما ويقضي ابلصحة جيوز إذا مل أيخذ  -رمحه هللا تعاىل-: كان أستاذي -تعاىل
 ، ومل يتبّي يل مراده أبستاذه. -كما سيأيت-يه شيئاً". وجنم الدين هو عمر النسفي الكاتب واملكتوب إليه ف

هـ، قال عنه السمعاين: فقيه فاضٌل عارٌف ابملذهب 462أو 461( جنم الدين عمر بن حممد النسفي، من فقهاء احلنفية، ولد بنسف سنة 162)
 (.  219(، واتج الرتاجم )ص: 1/394انظر: اجلواهر املضية ) هـ.537واألدب، صنف التصانيف يف الفقه واحلديث. تويف يف سنة 

 ( مل يتبّّي يل.  163)
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 ، وصلى هللا  على سيِدان حممٍد وعلى آِله وأصحابِه أمجعّي. (164)]كتبه  أبو الوفاء الع ر ضي[

 

 اخلامتة

 
مث أراد أن يقلد من جيوز جتديده بال  يف هذه الرسالة اجتهد املؤلف يف بيان حكم من طلق ثالاثً يف نكاح خمتلف فيه،

حملل. وقد خّلص مسألة البحث وما يراه فيها بقوله: "وحاصل  الكالم: املطلِّق ثالاثً إما أن يكون متمذهبًا على أحِد املذاهِب 
من غري شهوٍد: فنكاحه  األربعِة، إذا وقع نكاحه خمالفاً ملذهبه يف بعض الشروط املفسدِة للنكاِح، كمن تزوج امرأًة حبضوِر وليِّها

صحيٌح عند جنم السُّنة اإلمام مالك، غري  صحيٍح عند بقية األئمة، وقد وقع منه طالٌق ثالٌث وأراد أن يقلِّد إماماً من األئمة يف 
كم  بصحته جواز جتديد النكاح وعدم االحتياج إىل حملٍِّل، هل يـ منع من ذلك؟. األرجح  أنه ال يـ منع من ذلك، إال إذا َحكم احلا 

 يـحتاج إىل دعوى وإىل شروٍط...". 

وتبّي أن اخلالف بّي الفقهاء يف هذه املسألة )من طلق ثالاثً يف نكاح خمتلف فيه، هل له أن جيدد نكاحه بال حملل؟( 
 حملل، راجع إىل خالفهم يف وقوع طالقه يف ذلك النكاح، وأن مذهب احلنفية والشافعية عدم وقوعه، وحينئٍذ له أن جيدده بال

  وأن مذهب املالكية واحلنابلة وقوعه، وحينئٍذ ال حتل له حىت تنكح زوجاً غريه.  

ومسألة البحث من املسائل املهمة، وهلا أثر عمليٌّ كبري، فحريٌّ أن ي بذل اجلهد يف حتريرها والبحث فيها، وأرجو أن 
 يف هذه املسألة.  يكون يف إخراج هذه الرسالة مشاركة يف هذا الباب، وإضافة للباحثّي

                                                           

 ( ليست يف )أ، م، ر(. 164)
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وهللا املسؤول أن يرحم مؤلفها، ويرفع درجاته يف عليّي، وأن جيعلها له من العلم الذي ينتفع به؛ كما قال يف خامتتها: 
لينتفع هبا الناس يف حيايت وبعد ممايت". وصلى هللا وسلم على نبينا حممد، وعلى  "وقد كتبت هذه الرسالة وأان قادم على هللا 

 أمجعّي. آله وصحبه

 

 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  867 
   جملة العلوم الشرعية 

م (2021هـ / أكتوبر1443) صفر 873-  832 (، ص ص2(، العدد )15اجمللد )جامعة القصيم،   
 

 عبد الرمحن العدلد. ايسر بن 

 

Thesis in the annulment of the divorce and its cancelation 

Written by Sheikh Abu Al-Wafa Bin Omar Bin Abd Al-Wahhab Bin Ibrahim Bin Mahmoud Bin 

Ali Bin Muhammad Bin Muhammad Bin Muhammad Bin Al-Hussein Al-oradi Al-Shafi`i Al-

Halabi (993-1071 AH) 

Investigated by Dr. Yasser bin Abdul Rahman 

Assistant Professor of Jurisprudence at the College of Science and Arts in Qurayyat - Al-Jouf 

University 

 

       Summary of the research: This research dealt with a manuscript investigation of  the annulment of 

the divorce and its cancelation, by the the scholar Sheikh Abi Al-Wafa Al-oradi Al-Shafi’i. It is a brief 

message on an important issue of divorce and marriage, and this issue is about the ruling on the occurrence 

of divorce in a marriage that is different in its validity, and the disagreement over whether or not that 

marriage is considered, then can the divorced man marry that divorced woman without her being married 

to a different man then divorced from the late man? This thesis was investigated in four copies, and the 

research was divided into four sections; the first section is a translation of the author of the message, the 

second section is a study of the manuscript and the methodology for working in it, the third section is a 

study of the issue of the message, and in the fourth section is an investigation of the manuscript according 

to the approach shown in the second section. 
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 املراجع واملصادر:
هـ، حتقيق: د. 1420أتليف: مشس الدين حممد بن مفلح، مكتبة العبيكان ابلرايض، الطبعة األوىل عام:  أصول الفقه، -1

 فهد السدحان.
أتليف: حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية، دار الكتب العلمية ببريوت، الطبعة األوىل  إعالم املوقعّي عن رب العاملّي، -2

 هيم.ه، حتقيق: حممد عبد السالم إبرا1411عام: 
إعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء، أتليف: حممد راغب الطباخ احلليب، دار القلم العريب حبلب، الطبعة الثانية عام:  -3

 هـ، حتقيق: حممد كمال.1408
االبتهاج يف شرح املنهاج )كتاب النكاح( أتليف: تقي الدين علي السبكي، درسه وحققه الباحث: يوسف مغريب، وهو  -4

 كتوراه( مقدمة لقسم الفقه جبامعة أم القرى.رسالة علمية )د 
اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان، أتليف: حممد بن حبان، ترتيب: ابن بلبان، الرسالة ببريوت، الطبعة األوىل عام:  -5

 هـ، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب األرنؤوط.1408
 بريوت، حتقيق: أمحد شاكر. اإلحكام يف أصول األحكام، أتليف: علي بن حزم، دار اآلفاق ب -6
 هـ.1422اإلعالم بتصحيح كتاب األعالم، أتليف: حممد الرشيد، دار ابن حزم ببريوت، الطبعة األوىل عام:  -7
 م.2002األعالم، أتليف: خري الدين الزركلي، دار العلم للماليّي، الطبعة اخلامسة عشر  -8
ي احلنبلي، دار إحياء الرتاث العريب ببريوت، الطبعة األوىل اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، أتليف: علي املرداو  -9

 هـ، حتقيق: حممد حامد الفقي. 1374عام: 
 هـ. 1414البحر احمليط يف أصول الفقه، أتليف: حممد بن عبد هللا الزركشي، دار الكتيب، الطبعة األوىل عام:  -10
 أتليف: حممد بن علي الشوكاين، دار الكتاب اإلسالمي ابلقاهرة. البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع، -11
أتليف: عمر بن علي الشافعي، ابن امللقن، دار اهلجرة  ,البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلاثر الواقعة يف الشرح الكبري -12

 وايسر بن كمال.هـ، حتقيق: مصطفى أبو الغيط، وعبد هللا بن سليمان،  1425ابلرايض، الطبعة األوىل عام: 
التاج واإلكليل ملختصر خليل، أتليف: حممد بن يوسف املواق املالكي، دار الكتب العلمية ببريوت، الطبعة األوىل عام:  -13

 هـ. 1416
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التمذهب، دراسة أتصيلية مقارنة، أتليف: عبد الفتاح اليافعي، حبث تكميلي مقدم لنيل درجة املاجستري يف كلية أصول  -14
 ل ابلسودان، دار اجليل ببريوت. الدين جامعة الني

 (.  86عدد )، الالتمذهب، دراسة أتصيلية واقعية، أتليف: د. عبد الرمحن اجلبين، حبث منشور يف جملة البحوث اإلسالمية -15
التمذهب، دراسة نظرية نقدية، أتليف: خالد الرويتع، رسالة دكتوراه مقدمة يف قسم أصول الفقه بكلية الشريعة جبامعة  -16

 هـ. 1434حممد بن سعود اإلسالمية ابلرايض، دار التدمرية، الطبعة األوىل عام  اإلمام
اجلامع الكبري )سنن الرتمذي(، املؤلف: حممد بن عيسى الرتمذي، الناشر: دار الغرب اإلسالمي ببريوت، الطبعة األوىل  -17
 م، حتقيق: د. بشار عواد. 1996عام 
أتليف: حممد بن إمساعيل , وسننه وأايمه )صحيح البخاري( اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا  -18

 هـ، حتقيق: د. مصطفى ديب البغا. 1407البخاري، دار ابن كثري ببريوت، الطبعة الثالثة عام: 
 ناشر: مري حممد كتب خانه بكراتشي.اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، أتليف: عبد القادر بن حممد احلنفي، ال -19
احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي، وهو شرح ملختصر املزين، أتليف: علي بن حممد البصري الشهري ابملاوردي،  -20

 هـ، حتقيق: علي حممد معوض وعادل أمحد عبد املوجود.1419دار الكتب العلمية ببريوت، الطبعة األوىل عام: 
هـ، حتقيق: 1424ليف: أمحد بن احلسّي البيهقي، دار الكتب العلمية ببريوت، الطبعة الثالثة عام: السنن الكبى، أت -21

 حممد عبد القادر عطا.
 الشرح الكبري، أتليف: أمحد الدردير، وعليه: حاشية الدسوقي، حملمد الدسوقي، دار الفكر ببريوت. -22
 شورات دار مكتبة احلياة ببريوت.الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، أتليف: حممد السخاوي، من -23
الفتاوى البزازية، أو اجلامع الوجيز يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان، أتليف: حممد الكردي البيقيين الشهري  -24

 م، اعتىن به: سامل البدري.2009ابلبزازي، دار الكتب العلمية ببريوت، 
 عها تلميذه: عبد القادر الفاكهي، املكتبة اإلسالمية.الفتاوى الفقهية الكبى، ألمحد بن حجر اهليتمي، مج -25
 هـ. 1310الفتاوى اهلندية، أتليف: جلنة علماء برائسة نظام الدين البلخي، دار الفكر، الطبعة الثانية، عام:  -26
هـ، 1428الفتح املبّي بشرح األربعّي، أتليف: أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي، دار املنهاج جبدة، الطبعة األوىل عام  -27

 اعتىن به: أمحد جاسم وقصي حممد وأنور بن أيب بكر.
هـ،  1400الكايف يف فقه أهل املدينة، أتليف: يوسف بن عبد الب، مكتبة الرايض احلديثة ابلرايض، الطبعة الثانية عام:  -28
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 حتقيق: حممد حممد أحيد املوريتاين.
 هـ.1408ببريوت، الطبعة األوىل عام: الكشف عن حقيقة الصوفية، أتليف: حممود القاسم، دار الصحابة  -29
، 1418الكواكب السائرة أبعيان املئة العاشرة، أتليف: حممد الغزي، دار الكتب العلمية ببريوت، الطبعة األوىل عام  -30

 حتقيق: خليل املنصور.
 هـ. 1418عام:  املبدع يف شرح املقنع، أتليف: إبراهيم بن حممد بن مفلح، دار الكتب العلمية ببريوت، الطبعة األوىل -31
احمليط البهاين يف الفقه النعماين، فقه اإلمام أيب حنيفة، أتليف: برهان الدين حممود بن أمحد بن َمازََة البخاري احلنفي،  -32

 هـ، حتقيق: عبد الكرمي سامي اجلندي.1424دار الكتب العلمية ببريوت، الطبعة األوىل عام: 
حممد بن عبد هللا النيسابوري، دار الكتب العلمية ببريوت، الطبعة األوىل أتليف: احلاكم  املستدرك على الصحيحّي، -33

 هـ، حتقيق: مصطفى عطا.1411عام: 
)صحيح مسلم(، أتليف: مسلم بن احلجاج، دار  املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا  -34

 إحياء الرتاث العريب ببريوت، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي.
أتليف: آل تيمية: بدأ بتصنيفها اجلّد عبد السالم بن تيمية، وأضاف إليها األب عبد احلليم بن  ملسودة يف أصول الفقه،ا -35

 تيمية، مث أكملها االبن احلفيد: أمحد بن تيمية، دار الكتاب العريب ببريوت، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد.
ة )جزء من كتاب النكاح(، أتليف: أمحد بن رفعة، درسه وحققه الباحث: املطلب العايل شرح وسيط الغزايل البن رفع -36

 ايمادو ابه اجلاوري، وهو رسالة علمية )ماجستري( مقدمة يف قسم الفقه ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة.
 1388ابلقاهرة، عام:  املغين، أتليف: عبد هللا بن أمحد بن قدامة احلنبلي، الشهري اببن قدامة املقدسي، مكتبة القاهرة -37

 هـ.
م، حتقيق: حممود نصار 2000امللتقط يف الفتاوى احلنفية، أتليف: حممد السمرقندي، دار الكتب العلمية ببريوت،  -38

 والسيد يوسف أمحد.
جلنة إحياء الرتاث  -إنباء الغمر أببناء العمر، أتليف: أمحد بن حجر العسقالين، اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية -39

 هـ، حتقيق: د. حسن حبشي.1389مي مبصر، عام: اإلسال
إيضاح املكنون يف الذيل على كشف الظنون، أتليف: إمساعيل بن حممد أمّي الباابين البغدادي، دار إحياء الرتاث العريب  -40

 الكليسي.ببريوت، عىن بتصحيحه وطبعه على نسخة املؤلف: حممد شرف الدين ابلتقااي رئيس أمور الدين، واملعلم رفعت بيلكه 
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الطبعة الثانية عام: ببريوت،  أتليف: أمحد الكاساين احلنفي، دار الكتب العلمية بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، -41
 هـ.1406

بلغة السالك ألقرب املسالك، املعروف حباشية الصاوي على الشرح الصغري، أتليف: أمحد اخللويت املالكي، الشهري  -42
 هـ، صححه جلنة برائسة الشيخ أمحد سعد علي.1372حلليب عام: ابلصاوي، مكتبة مصطفى البايب ا

هـ، حتقيق: 1413اتج الرتاجم، أتليف: قاسم بن ق طل وبغا السودوين اجلمايل احلنفي، دار القلم بدمشق، الطبعة األوىل عام  -43
 حممد خري رمضان يوسف.

أتليف حيىي بن معّي، مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي مبكة املكرمة،  اتريخ ابن معّي )رواية الدوري(، -44
 هـ، حتقيق: د. أمحد حممد نور.1399الطبعة األوىل عام 

حتفة الطالب مبعرفة أحاديث خمتصر ابن احلاجب، أتليف إمساعيل بن عمر بن كثري، دار ابن حزم، الطبعة الثانية عام  -45
 هـ.1416

ح منت حترير تنقيح اللباب يف فقه اإلمام الشافعي، أتليف: زكراي األنصاري، دار الكتب العلمية ببريوت، حتفة الطالب بشر  -46
 هـ، خرج أحاديثه وعلق عليه: صالح عويضة.1418الطبعة األوىل عام 

ارية الكبى حتفة احملتاج يف شرح املنهاج )مع حاشية الشرواين والعبادي(، أتليف: أمحد بن حجر اهليتمي، املكتبة التج -47
 هـ.1357مبصر، عام 

جامع الفصولّي، أتليف: حممود بن إمساعيل، الشهري اببن قاضي مساوه احلنفي. حصلت منه على نسخة مصورة من  -48
 طبعة قدمياً، مل ي ذكر فيها معلومات الطبعة. 

 ادر ببريوت.خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر، أتليف: حممد أمّي احمليب احلموي الدمشقي، دار ص -49
درر احلبب يف اتريخ أعيان حلب البن احلنبلي، أتليف: حممد بن إبراهيم احلليب ابن احلنبلي، وزارة الثقافة بدمشق،  -50

 م، حتقيق: حممود الفاخوري، وحيىي عّبارة.1972
عامل الكتب  دقائق أويل النهى لشرح املنتهى، املعروف بشرح منتهى اإلرادات، أتليف: منصور البهويت احلنبلي، دار -51

 هـ. 1414ببريوت، الطبعة األوىل عام: 
أتليف: حممد أمّي بن عمر احلنفي، ابن عابدين، دار الفكر ببريوت،  رد احملتار على الدر املختار )حاشية ابن عابدين(، -52

 هـ. 1412الطبعة الثانية عام: 
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 رسالة يف فسخ الطالق وإلغائه

 

 1412مي ببريوت، الطبعة الثالثة عام: أتليف: حيىي بن شرف النووي، املكتب اإلسال روضة الطالبّي وعمدة املفتّي، -53
 هـ، حتقيق: زهري الشاويش.

هـ، حتقيق: 1386رحيانة األلّبا وزهرة احلياة الدنيا، أتليف: أمحد اخلفاجي، مطبعة عيسى البايب احلليب، الطبعة األوىل عام  -54
 عبد الفتاح احللو.

أتليف: حممد خليل بن علي احلسيين، دار البشائر اإلسالمية ودار ابن حزم،  سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر، -55
 هـ.1408الطبعة الثالثة عام: 

 سنن ابن ماجه، أتليف: حممد بن يزيد القزويين، ابن ماجه، دار إحياء الكتب العربية، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي. -56
جستاين، املكتبة العصرية ببريوت، حتقيق: حممد حميي الدين سنن أيب داود، أتليف: أبو داود سليمان بن األشعث الس -57

 عبد احلميد.
أتليف: عبد احلي بن العماد الَعكري احلنبلي، ابن كثري ببريوت، الطبعة األوىل  شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، -58

 هـ، حققه: حممود األرانؤوط، وخرج أحاديثه: عبد القادر األرانؤوط. 1406عام: 
صول للقرايف، أتليف: أمحد بن إدريس الشهري ابلقرايف، شركة الطباعة الفنية املتحدة، الطبعة األوىل عام: شرح تنقيح الف -59

 هـ، حتقيق: طه عبد الرؤوف.1393
هـ، 1431شرح خمتصر الطحاوي، أتليف: أمحد اجلصاص، دار البشائر اإلسالمية ودار السراج، الطبعة األوىل عام:  -60

 هللا وآخرين.حتقيق: د. عصمت هللا عنايت 
 أتليف: حممد بن عبد هللا اخلرشي املالكي، دار الفكر ببريوت. شرح خمتصر خليل للخرشي، -61
هـ، حتقيق: 1413طبقات الشافعية الكبى، أتليف: عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، دار هجر، الطبعة الثانية عام:  -62

 د. حممود الطناحي ود. عبد الفتاح احللو.
ليف: أبو بكر بن أمحد الشهيب الدمشقي، تقي الدين ابن قاضي شهبة، دار عامل الكتب ببريوت، طبقات الشافعية، أت -63

 هـ، حتقيق: د. احلافظ عبد العليم خان.1407الطبعة األوىل عام: 
هـ، حتقيق: 1409أتليف: حممد بن عيسى الرتمذي، دار عامل الكتب ببريوت، الطبعة األوىل عام:  علل الرتمذي الكبري، -64

 السامرائي وأبو املعاطي النوري وحممود خليل الصعيدي، ورتبه على كتب اجلامع: أبو طالب القاضي. صبحي
عمدة احملتاج إىل شرح املنهاج، أتليف: عمر بن أيب احلسن الشافعي، ابن امللقن، دار ابن حزم ببريوت، الطبعة األوىل  -65
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 عبد الرمحن العدلد. ايسر بن 

 

 هـ، حتقيق: دار الفالح.1439عام: 
 البديع، أتليف: أبو الوفاء العرضي، دار سعد الدين، دراسة وحتقيق: ران الدقاق. فتح البديع يف حل الطراز  -66
 فتح العلي املالك يف الفتوى على مذهب اإلمام مالك، أتليف: حممد بن أمحد بن عليش، دار املعرفة. -67
الطبعة األوىل عام فصول البدائع يف أصول الشرائع، أتليف: حممد بن محزة الفناري، دار الكتب العلمية ببريوت،  -68

 هـ، حتقيق: حممد حسّي.1427
 هـ.1314كتاب احليل، أتليف: أمحد بن عمرو اخلصاف، طبع مبصر عام  -69
 1418كشاف القناع عن منت اإلقناع، أتليف: منصور البهويت احلنبلي، دار الكتب العلمية ببريوت، الطبعة األوىل عام:  -70

 هـ، حققه: حممد حسن الشافعي.
سامي الكتب والفنون، أتليف: مصطفى بن عبد هللا املشهور حباجي خليفة أو احلاج خليفة، مكتبة كشف الظنون عن أ -71

 م.1941املثىن ببغداد، 
جمموع الفتاوى، ألمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ابملدينة النبوية، عام:  -72

 هـ، مجع: عبد الرمحن بن قاسم.1416
 هـ.1410أتليف: إمساعيل بن حيىي املزين، دار املعرفة ببريوت، عام  تصر املزين )مطبوع ملحقاً ابألم للشافعي(،خم -73
 مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية ابن أيب الفضل صاحل، أتليف: أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين، الدار العلمية ابهلند. -74
 سليمان بن داود الطيالسي، دار هجر مبصر.مسند أيب داود الطيالسي، أتليف: أبو داود  -75
هـ، 1407معادن الذهب يف األعيان املشرفة هبم حلب، أتليف: أبو الوفاء العرضي، دار املالح، الطبعة األوىل عام:  -76

 حتقيق: د. حممد ألتوجني.
 م.1995م: معجم البلدان، أتليف: ايقوت بن عبد هللا الرومي احلموي، دار صادر ببريوت، الطبعة الثانية عا -77
https://www.sada-نقاابت األشراف على مر التاريخ، مقالة منشورة على موقع صدى العرب ) -78

8542elarab.com/.ألنس بن يعقوب الكتيب ،) 
أتليف: إمساعيل ابشا البغدادي، طبع بعناية وكالة املعارف اجلليلة يف مطبعتها  هدية العارفّي أمساء املؤلفّي وآاثر املصنفّي، -79

 م.1951البهية ابستانبول عام 
 واحلمد هلل رب العاملّي، وصلى هللا وسلم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعّي. 
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