
   
  
 

 

 

 
 

 

٧٠٦

 للبنات والعربیة اإلسالمیة اساتالدر كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي الشامل من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

 

  

  

  

  

   الشامل من الظهار كتاب

اغ بن حممد بن السيد عبد نصر ألبي
ّ
  الصب

  )هـ ٤٧٧ – ٤٠٠(

  

  

  

  

 إعداد   
  العمري هالل عواض بن يوسف/ د

د اهليئة عضو
ّ
ةالت

ّ
  الشريـعة بكلية ريسي

ة باجلامعة
ّ
رة باملدينة اإلسالمي

ّ
  املنو

Email: YousefAl-Amri@yahoo.com 



   

 

 

 
 

٧٠٧

 د الثالث من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجل 

 �ـ)��٤٧٧– ٤٠٠كتاب�الظ�ار�من�الشامل�أل�ي�نصر�عبد�السيد�بن�محمد�بن�الصّباغ�( 

  : البحث ملخص

  الصباغ بن حممد بن السيد عبد نصر أليب الشامل من الظهار كتاب

  )هـ ٤٧٧ – ٤٠٠(

  العمري هالل عواض بن يوسف/ د إعداد

  

 كتــاب وهــو الشــافعي، الفقــه يف ومفيــد، ،قــّيم خمطــوط مــن جــزء  حتقيــق البحــث هــذا يتنــاول

 الصــبّاغ بــن حممــد بــن الســيد عبــد: الشــافعي الفقيــه للعالمــة ،"الشــامل: "كتــاب مــن الظهــار،

 للعالمــــة" املــــزين خمتصــــر: "وهــــو الشــــافعية، متــــون أهــــم مــــن ملــــنت شــــرح وهـــو ،)ه ٤٧٧ ت(

  ).هـ ٢٦٤: املتوىف( املزين إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل

 ونســـبه، امســـه، وبيـــان بــاملؤلف، التعريـــف علـــى البحــث هـــذا مـــن الدارســي ســـمالق تنـــاول وقــد

 التحقيـق، مـنهج بينـت ذلـك بعـد مث ووفاتـه، ومؤلفاتـه، وتالميذه، وشيوخه، ونشأته، ومولده،

 الصـباغ، البـن" الشـامل" كتـاب مـن الظهـار كتـاب مسـائل البحث تناول التحقيق قسم ويف

  .  الدارسي القسم يف بينته الذي التحقيق منهج وفق وذلك

  . متون – خمطوط – الشامل - الظهار:  املفتاحية الكمات
Email: YousefAl-Amri@yahoo.com 

  



   

 

 

 
 

٧٠٨

 د الثالث من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجل 

 �ـ)��٤٧٧– ٤٠٠كتاب�الظ�ار�من�الشامل�أل�ي�نصر�عبد�السيد�بن�محمد�بن�الصّباغ�( 

English Research Summary: 

Book of Dhahr of the mass 

For the father of Nasr Abdul - Sayed bin Mohammed bin 

Sabbagh () 

Dr. Yousef bin Awad Hilal Al-Amri 

This research deals with the realization  

of a part of a valuable and useful manuscript in Al-Shafi'i fiqh, the 

book of Al-Dhahar, from the book Al-Shamil, by Al-Faqih Al-

Shafi'i: Abd al-Sayyid ibn Muhammad ibn al-Sabbagh (d. ) It 

is: "Summary of the Muzni" of the mark Ismail bin Yahya bin 

Ismail Almazni (deceased: ). 

The study section deals with the definition of the author, his 

name, his name, his birth, his origins, his elders, his disciples, his 

writings and his death. , According to the method of investigation 

that I have outlined in the study section. 

Key words: Al-Thahra - Al-Shamel - Manuscript - Motun. 
Email: YousefAl-Amri@yahoo.com 
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 د الثالث من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجل 

 �ـ)��٤٧٧– ٤٠٠كتاب�الظ�ار�من�الشامل�أل�ي�نصر�عبد�السيد�بن�محمد�بن�الصّباغ�( 

  

  مقدمة
  

 وسيئات أنفسنا شرور من باهللا ونعوذ ونستغفره، ونستعينه، حنمده هللا احلمد إن

 اهللا إال إله ال أن وأشهد له، هادي فال يضلل ومن له، مضل الف اهللا يهده من أعمالنا،

 :بعد أما ورسوله، عبده حممداً  أن وأشهد له، شريك ال وحده

 الَِّذینَ  یَْستَِوي َھلْ  قُلْ ﴿ :فقال وأهله، العلم شأن رفع قد تعاىل اهللا فإن

  .)١( ﴾األَْلبَابِ  أُْولُوا یَتََذكَّرُ  إِنََّما یَْعلَُمونَ  ال َوالَِّذینَ  یَْعلَُمونَ 

 �ا والعناية كتبهم، حتقيق العلم، طلبة على املتقدمني العلماء حقّ  من وإنّ 

  .العلم حتصيل سبل من سبيل ذلك وأنّ  سيما ال ونشرها،

 ومفيد، قّيم، خمطوط من جزء تحقيقب القيام يل يّسر أن وتوفيقه عليّ  اهللا فضل ومن

: الشافعي الفقيه للعالمة ،"الشامل: "كتاب من الظهار، كتاب وهو الشافعي، الفقه يف

 الشافعية، متون أهم من ملنت شرح وهو ،)ه ٤٧٧ ت( الصبّاغ بن حممد بن السيد عبد

  ).هـ ٢٦٤: املتوىف( املزين إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل للعالمة" المزني مختصر: "وهو

                                                           

 ).٩سورة الزمر، اآلية: () ١(
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  القسم الدراسي
  

 ويشتمل على بابني:

  الباب األول: دراسة حياة املؤلف

  الباب الثاين: دراسة الكتاب



   

 

 

 
 

٧١١

 د الثالث من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجل 
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  الباب األول

  التعريف باملؤلف

  

  :فصول ستة وفيه

  به، وكنيته.الفصل األول: امسه، ونس

  الفصل الثاين: مولده.

  الفصل الثالث: نشأته، ومكانته العلمية.

  الفصل الرابع: شيوخه، وتالميذه.

  الفصل اخلامس: مؤلفاته.

  الفصل السادس: وفاته.
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 د الثالث من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجل 

 �ـ)��٤٧٧– ٤٠٠كتاب�الظ�ار�من�الشامل�أل�ي�نصر�عبد�السيد�بن�محمد�بن�الصّباغ�( 

  الفصل األول: امسه، ونسبه، وكنيته

بن عبد الواحد بن حممد بن أمحد بن جعفر،  : عبد السيد بن حممداسمه

  . )١(املعروف بابن الصباغ

  . )٢(دادي، نسبًة إىل بغداد: البغنسبه

  . )٣(: يُكّىن ابن الصّباغ بأيب نصركنيته

 

  

  الفصل الثاين: مولده

  . )٤(هـ) ٤٠٠ولد عبد السيد بن حممد بن الصّباغ ببغداد، وذلك يف سنة (

                                                           

)، مرآة اجلنان ٨/٢٩٧)، الكامل يف التاريخ (١٦/٢٣٦) ينظر: املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم (١(

)، طبقات الشافعية الكربى ٢/٢٩٩)، �ذيب األمساء واللغات (٣/٩٣وعربة اليقظان (

 ).٥/١٢٢للسبكي (

 ).٣/٩٣)، مرآة اجلنان وعربة اليقظان (٢/٣٣٧) ينظر: العرب يف خرب من غرب (٢(

)، العرب يف ٨/٢٩٧)، الكامل يف التاريخ (١٦/٢٣٦) ينظر: املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم (٣(

 ).٣/٩٣عربة اليقظان ()، مرآة اجلنان و ٢/٣٣٧خرب من غرب (

)، العرب يف ٨/٢٩٧)، الكامل يف التاريخ (١٦/٢٣٧) ينظر: املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم (٤(

 ).٢/٣٣٧خرب من غرب (
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 د الثالث من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجل 

 �ـ)��٤٧٧– ٤٠٠كتاب�الظ�ار�من�الشامل�أل�ي�نصر�عبد�السيد�بن�محمد�بن�الصّباغ�( 

  الفصل الثالث: نشأته، ومكانته العلمية

كانت نشأة عبد السيد بن الصباغ يف مدينة بغداد، اليت تُعترب عاصمة للعلم، 

فقد كانت عامرة بالشيوخ والعلماء املتبّحرين يف شىت جماالت العلم، وباملكتبات الزاخرة 
  واملليئة بأصناف من املؤلفات، كما أّ�ا كانت مقصدا للعلماء وطلبة العلم.

د ُولد وترّىب يف بيت علم ودين، وبني أسرة مهتّمة بطلب العلم، فأما أبوه وق

حممد بن عبد الواحد بن حممد بن الصباغ، فقد مسع احلديث، وحّدث عن مجاعة،  
كأيب حفص بن شاهني، واملعاىف بن طرار، وابن حبابه، وغريهم، ودرس فقه اإلمام 

  . )١(لقة للفتوى، وكان ثقة فاضالً الشافعي على أيب حامد اإلسفراييين، وكان له ح

وأما ابن أخيه، وزوج ابنته أبو منصور أمحد بن حممد، فقد كان فقيهاً، حافظاً، 
  . )٢(ثقة، أخذ علم الفقه واحلديث من القاضي أيب الطيب، ومن غريه

وقد برع أبو نصر ابن الصباغ يف الفقه، فكان فقيه العراق، يضاهي الشيخ أبا 

إسحاق الشريازي، بل يُقّدم عليه يف معرفة املذهب وغريه، وكان ثقة ثبتا ديّنا خّريا، تقياً 
، واحتّل مكانة علمّية مرموقة، يف علم الفقه )٣(صاحلًا حجة، فقيها، أصوليا، حمّققا

  ه اإلمام الشافعي خصوصاً، يشهد لذلك ما وصفه به العلماء األجّالء.عموماً، ويف فق

فقد قال عنه تاج الدين السبكي: (كان إمامًا مقّدماً، وفارسًا ال يدرك السوق 
وراءه قدما وحربا، يتعاىل قدره على السما، وحبرا ال ينزف بكثرة الدالء، تصّبب فقهاً .. 

نزهًا تقيا نقي�ا صاحلًا زاهدًا فقيهًا أصولي�ا  انتهت إليه رياسة األصحاب، وكان ورعاً 

  .)٤(حمّققاً)

                                                           

 ).٢/٣٦٢)، تاريخ بغداد (٢/١٣١) ينظر: طبقات الشافعية لإلسنوي (١(

 ).١٢/١٦٠)، البداية والنهاية (٢/١٣٢سنوي () ينظر: طبقات الشافعية لإل٢(

)، مرآة ٢/٣٣٧)، العرب يف خرب من غرب (١٦/٢٣٧يف تاريخ امللوك واألمم () ينظر: املنتظم ٣(

)، شذرات الذهب يف أخبار من ١٢/١٢٦)، البداية والنهاية (٣/٩٣اجلنان وعربة اليقظان (

 ).٥/١٢٣)، طبقات الشافعية الكربى للسبكي (٥/٣٣٢ذهب (

 ).٢٣١-٣/٢٣٠) طبقات الشافعية الكربى للسبكي (٤(
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وقال عنه ابن عقيل احلنبلي: (مل أدرك فيمن رأيُت وحاضرت من العلماء، على 

اختالف مذاهبهم، من كملت له شرائط االجتهاد املطلق، إال ثالثة: أبا يعلى بن 

  . )١(اء، وأبا الفضل اهلمذاين الفرضي، وأبا نصر بن الصباغ)الفر 
وقال عنه ابن خلكان: (كان أبو نصر يضاهي الشيخ أبا إسحاق الشريازي، وتقّدم 

  . )٢(عليه يف معرفة املذهب، وكانت الرحلة إليه من البالد، وكان تقّياً حجة صاحلاً)

وقال عنه السمعاين: (كان أبو نصر يضاهي أبا إسحاق الشريازي، وكانوا 
يقولون: هو أعرف باملذهب من أيب إسحاق، وكانت الرحلة إليهما، وكان أبو نصر 

  . )٣(ثبتا، حجة، دينا، خّريا)

فإّ�ا بُنيت ألجل  وكان عبد السيد ابن الصباغ أول من دّرس بنظامّية بغداد،
الشيخ أيب إسحاق الشريازي، ولكّنه امتنع عن التدريس فيها أول األمر، فجلس ابن 

الصّباغ للتدريس فيها، ودّرس �ا مدة يسرية، مث وافق أبو إسحاق ودّرس �ا بقّية 

حياته، مث وليها أبو سعد املتويل، مث ُعزل وأعيد ابن الصباغ، إىل أن ُصرف عنها سنة 
  .)٤(هـ) ٤٧٧(

                                                           

 ) ينظر: املصدر السابق.١(

 ).٣/٢١٧) وفيات األعيان (٢(

 ).١٨/٤٦٤) سري أعالم النبالء (٣(

)، ٣/٢٣١)، طبقات الشافعية الكربى (١٦/٢٣٧) ينظر: املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم (٤(

)، ١٨/٤٦٤)، سري أعالم النبالء (٣/٣٥٥)، شذرات الذهب (١٢/١٢٦البداية والنهاية (

)، العرب يف خرب من غرب ٥/١١٩)، النجوم الزاهرة (٢١٨، ٣/٢١٧وفيات األعيان (

)٢/٣٣٧.( 
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  رابع: شيوخه، وتالميذهالفصل ال

  :أوال: شیوخھ

ذكرت كتب الرتاجم أّن عبد السيد بن الصباغ أخذ علم الفقه من أيب الطيب 

، وفيما يلي ترمجة )١(الطربي، واحلديَث من أيب علي بن شاذان، وأيب احلسني بن الفضل

  خمتصرة لكلٍّ منهم:
لقاضي، أبو الطيب الطربي، وهو طاهر بن عبد اهللا بن طاهر بن عمر، ا -١

هـ)، وكان أحد محلة املذهب الشافعي، إمامًا جليًال  ٣٤٨ولد بآمل طربستان سنة (

حبرًا غّواصا، مّتسع الدائرة، عظيم العلم، جليل القدر، كبري احملل، ثقة، صادقا، ديّنا، 
ورعا، عارفا بأصول الفقه وفروعه، حمققا يف علمه، سليم الصدر، حسن اخللق، صحيح 

سان، وقد اشتهر امسه، وشاع ذكره، وعنه أخذ العراقيون العلم ومحلوا املذهب، جيد الل

  املذهب. 
وقد مسع من أيب أمحد الغطريفي، وأيب احلسن املاَسْرِجسي، وموسى بن جعفر 

بن عرفة، وأيب احلسن الدارقطين، وعلي بن عمر السكري، واملعاىف بن زكريا اجلريري، 

  وغريهم.
فىت �ا، مث ويل القضاء بربع الكرخ، فلم يزل استوطن بغداد، وحّدث ودّرس وأ

  .)٢(هـ) عن مائة وستني سنة، دون أن خيتّل عقله ٤٥٠عليه إىل أن مات سنة (

أبو احلسني القطان، وهو حممد بن احلسني بن حممد الفضل، أبو احلسني  -٢

                                                           

)، طبقات ١٢/١٢٦)، البداية والنهاية (٣/٢٣١قات الشافعية الكربى للسبكي () ينظر: طب١(

)، سري أعالم ٢/٣٣٧)، العرب (٣/٣٥٥)، شذرات الذهب (٢/١٣٠الشافعية لإلسنوي (

 ).١٨/٤٦٤النبالء (

)، طبقات الشافعية ٢/٢٤٧)، �ذيب األمساء واللغات (٣٦٠-٩/٣٥٨) ينظر: تاريخ بغداد (٢(

النبالء  )، سري أعالم٨٠-١٢/٧٩)، البداية والنهاية (١٧٧-٣/١٧٦الكربى للسبكي (

)١٧/٦٦٨.( 



   

 

 

 
 

٧١٦

 د الثالث من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجل 

 �ـ)��٤٧٧– ٤٠٠كتاب�الظ�ار�من�الشامل�أل�ي�نصر�عبد�السيد�بن�محمد�بن�الصّباغ�( 

هـ)، وهو من مشايخ بغداد، وقد ُأمجع  ٣٣٥البغدادي، القطان، ولد يف شوال سنة (

على ثقته، وكان صدوقا، مشهورا، مسع من إمساعيل الصفار، وحممد بن علي بن عمر، 

  ريهم. وأيب بكر النجار، وغ
وروى عنه أبو بكر اخلطيب، وأبو بكر البيهقي، وأبو حممد اجلويين، وغريهم، 

  .)١(هـ) ٤١٥وتويف يف شهر رمضان سنة (

أبو علي بن شاذان، وهو احلسن بن أمحد بن إبراهيم بن احلسن بن حممد  -٣
هـ)،   ٣٣٩بن شاذان، أبو علي البغدادي، البزار، أحد مشايخ احلديث، ولد سنة (

كان ثقة، صدوقا، مسع من أيب عمر بن السّماك، وأيب علي بن شاذان، وأيب احلسني 

  ضل، وغريهم. بن الف
وروى عنه أبو بكر اخلطيب، والبيهقي، وأبو إسحاق الشريازي، وأبو بكر حممد 

بن عبد الباقي األنصاري، وإمساعيل بن أمحد السمرقندي، وابنه علي بن عبد السيد، 

  .)٢(هـ) ببغداد ٤٢٦وغريهم، وتويف سنة (
  :ثانیا: تالمیذه

ى ورد يف الكتب اليت ترمجت لعبد السيد بن الصباغ، أّن من الذين تتلمذوا عل

يديه: اخلطيب البغدادي، وأبو بكر حممد بن عبد الباقي األنصاري، وأبو القاسم 
إمساعيل بن أمحد السمرقندي، وأبو القاسم علي بن عبد السيد، وأبو نصر الغازي، 

                                                           

)، شذرات الذهب ١٨٧-١٠/١٨٦)، األنساب (٢٥٠-٢/٢٤٩) ينظر: تاريخ بغداد (١(

)، املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم ٣٣٢-١٧/٣٣١)، سري أعالم النبالء (٣/٢٠٣(

 ). ٢/٣٣٧) العرب يف خرب من غرب (١٦/٢٣٧(

ذرات الذهب )، ش١٢/٣٩)، البداية والنهاية (٢٨٠-٧/٢٧٩) ينظر: تاريخ بغداد (٢(

)، ٣٩-٢/٣٨)، اجلواهر املضية (٤١٨-١٧/٤١٥)، سري أعالم النبالء (٢٢٩-٣/٢٢٨(

 ).٢/٣٣٧)، العرب يف خرب من غرب (٣/٣٦الطبقات السنية (



   

 

 

 
 

٧١٧

 د الثالث من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجل 

 �ـ)��٤٧٧– ٤٠٠كتاب�الظ�ار�من�الشامل�أل�ي�نصر�عبد�السيد�بن�محمد�بن�الصّباغ�( 

  .)١(وإمساعيل بن حممد التيمي، وعلي بن عقيل بن حممد بن عقيل

  وفيما يلي ترمجة خمتصرة لكلٍّ منهم:

اخلطيب البغدادي، وهو أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي، أبو  -١
ظ ومهرة احلديث، ولد سنة بكر اخلطيب، البغدادي، احلافظ الكبري، أحد أعالم احلفا

هـ)، مسع وله إحدى عشرة سنة، وتفقه على أيب احلسن بن احملاملي، والقاضي  ٣٩٢(

أيب الطيب الطربي، وأيب نصر بن الصباغ، ورحل إىل البصرة ونيسابور، وأصبهان، 
ومهذان، والشام، ومكة، وكان إمام عصره بال مدافعة، وحافظ وقته بال منازعة، صنف 

مائة مصنف، صارت عمدة ألصحاب احلديث، منها: التاريخ الكبري ملدينة قريبا من 

  السالم (بغداد).
ويُعّد من األعيان املشهود هلم باملعرفة واحلفظ واإلتقان وضبط احلديث، والتفّنن 

يف علله وأسانيده، والعلم بصحيحه، وغريبه، وفرده، ومنكره، ومطروحه، مات ببغداد 

  .)٢(هـ) ٤٦٣سنة (
بن حممد بن عبد اهللا بن أبو بكر األنصاري، وهو حممد بن عبد الباقي  -٢

وهي حملة باجلانب  - حممد بن عبد الرمحن، األنصاري، النصري، نسبًة إىل النصرية، 

  . ، ويتصل نسبه بالصحايب اجلليل كعب بن مالك  -الغريب من بغداد 
ل إىل مكة هـ)، وحفظ القرآن الكرمي وهو ابن سبع سنني، رح ٤٤٢ولد سنة (

ومصر، وتفقه يف صباه على القاضي أيب يعلى، وقرأ الفرائض واحلساب واجلرب واملقابلة 

  واهلندسة، وبرع يف ذلك، وكان قاضيا مبَرستان، وله عّدة تصانيف.
أسره الروم يف صغره، فأرادوه على أن يتكلم بكلمة الكفر فلم يفعل، وتعلم 

                                                           

تفاد من ذيل تاريخ بغداد )، املس٣/٢٣١) ينظر: طبقات الشافعية الكربى للسبكي (١(

)، الذيل على طبقات احلنابلة ٤٦٦، ١٨/٤٦٤)، سري أعالم النبالء (١٨/١٦٣(

)١/١٤٣.( 

)، املستفاد من ذيل تاريخ بغداد ١٦-٣/١٢طبقات الشافعية الكربى للسبكي ( ) ينظر:٢(

)، شذرات ١٠٣-١٢/١٠١)، البداية والنهاية (٥/١٥١)، األنساب (٦١-١٨/٥٤(

 ).٢/٣)، معجم املؤلفني (٢٩٧، ١٨/٢٧٠)، سري أعالم النبالء (٣١٢، ٣/٣١١الذهب (



   

 

 

 
 

٧١٨

 د الثالث من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجل 

 �ـ)��٤٧٧– ٤٠٠كتاب�الظ�ار�من�الشامل�أل�ي�نصر�عبد�السيد�بن�محمد�بن�الصّباغ�( 

و املنطق، مليح احملاورة، بلغ ثالثا وتسعني منهم اخلط الرومي، وكان حسن الكالم، حل

  .)١(هـ) ٥٣٥سنة ومل تتغري حواسه وال عقله، تويف بالنصرية سنة (

أبو القاسم السمرقندي، وهو إمساعيل بن أمحد بن عمر بن أيب األشعث،  -٣
هـ)، ونشأ �ا، مث قدم  ٤٥٤أبو القاسم السمرقندي، البغدادي، ولد بدمشق سنة (

هـ)، واستوطنها إىل حني وفاته، وكان ثقة، صدوقا، فاضال،  ٤٦٩بغداد يف سنة (

  ول، دالًال يف الكتب، أملى جبامع املنصور ما يزيد على ثالمثائة جملس، صاحب أص
  .)٢(هـ) ٥٣٦تويف سنة (

بد السيد بن حممد بن عبد الواحد أبو القاسم ابن الصباغ، وهو علي بن ع -٤

هـ)، وكان شيخا ثقة،  ٤٦١بن الصباغ، أبو القاسم البغدادي، ولد يف آخر سنة (
صاحلا، صدوقا، فاضال حمرتما، حسن السرية، مسع أباه، وأبا حممد الصريفيين، وطرادا 

السمعاين، وغريهم، تويف سنة الزيتيب، وحّدث عنه السلفي، وابن عساكر، و 

    .)٣(هـ)٥٤٢(
أبو نصر الغازي، وهو أمحد بن عمر بن حممد بن عبد اهللا بن حممد، أبو  -٥

 ٤٤٨نصر األصبهاين، الغازي، الشيخ، اإلمام، احلافظ، املسند، ولد يف حدود سنة (

ملعرفة واحلفظ، رحل إىل احلجاز هـ)، كان ثقة حافظا، ديّنا، واسع الرواية، من أهل ا
  والعراق وخراسان.

مسع أبا احلسني بن النـَّقُّور، وعبد الباقي بن حممد العطار، وأبا القاسم بن 

الُبسري ، وغريهم، وحّدث عنه ولده املسند أبو القاسم علي، وإمساعيل بن حممد 

                                                           

)، ٢١-١٨/٢٠)، املستفاد من ذيل تاريخ بغداد (٢١٨-١٢/٢١٧) ينظر: البداية والنهاية (١(

)، ٢٠/٢٣)، سري أعالم النبالء (١٠٩، ٤/١٠٨)، شذرات الذهب (١٣/١١٣األنساب (

 ).١٩٨-١/١٩٢ل على طبقات احلنابلة (الذي

)، شذرات ٨٦-١٨/٨٥)، املستفاد من ذيل تاريخ بغداد (١٢/٢١٨) ينظر: البداية والنهاية (٢(

 ).٣١-٢٠/٢٨)، سري أعالم النبالء (٤/١١٢الذهب (

 ).٢٠/١٦٧)، سري أعالم النبالء (٤/١٣١) ينظر: شذرات الذهب (٣(



   

 

 

 
 

٧١٩

 د الثالث من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجل 

 �ـ)��٤٧٧– ٤٠٠كتاب�الظ�ار�من�الشامل�أل�ي�نصر�عبد�السيد�بن�محمد�بن�الصّباغ�( 

  .)١(هـ) ٥٣٢التيمي، وإمساعيل بن السمرقندي، وآخرون، مات يف ثالث رمضان سنة (

إمساعيل التيمي، وهو إمساعيل بن حممد بن الفضل بن علي بن أمحد بن  -٦

طاهر، أبو القاسم القرشي، التيمي، األصبهاين، امللّقب بقّوام السّنة، ولد سنة 
  هـ). ٤٥٧(

أصبهان، مث رحل إىل بغداد ونيسابور ومكة، وأملى ثالثة آالف مسع من مشايخ 

ومخسمائة جملس جبامع أصبهان، وكان إماما يف فنون العلم، كالتفسري واحلديث واللغة 
واألدب، حافظا متقنا، عارفا باملتون واألسانيد، نزه النفس عن املطامع، مات سنة 

  .)٢(هـ) ٥٣٥(

أبو الوفاء البغدادي، وهو علي بن عقيل بن حممد بن عقيل بن أمحد، أبو  -٧
هـ)، ونشأ يف بيت علم فقريا،  ٤٣١الوفاء البغدادي، ولد يف مجادى اآلخرة سنة (

تقى، حفظ القرآن وقرأ بالروايات على أيب الفتح يعيش على النسخ باألجرة مع العفة وال

  ابن شيطا، وله يف كل فّن شيخ أو أكثر.
وكان ديّنا، حافظا للحدود، كرميا، شهما، مقداما، متوّقد الذكاء، حبرا يف 

  .)٣(هـ) ٥١٣املعارف، وكنزا يف الفضائل، تويف يف مجادى األوىل سنة (

                                                           

 ).٩، ٢٠/٨)، سري أعالم النبالء (٤/٩٨)، شذرات الذهب (١١٦، ٩/١١٥ينظر: األنساب () ١(

، ٤/١٠٥)، شذرات الذهب (٣/٣٦٨، األنساب ()١٢/٢١٧) ينظر: البداية والنهاية (٢(

 ).٨٨-٢٠/٨٠)، سري أعالم النبالء (١٠٦

)، سري أعالم النبالء ٤٠-٤/٣٥الذهب ( )، شذرات١٢/١٨٤) ينظر: البداية والنهاية (٣(

 ).١٦٥-١/١٤٢)، الذيل على طبقات احلنابلة (١٩/٤٤٣(



   

 

 

 
 

٧٢٠

 د الثالث من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجل 

 �ـ)��٤٧٧– ٤٠٠كتاب�الظ�ار�من�الشامل�أل�ي�نصر�عبد�السيد�بن�محمد�بن�الصّباغ�( 

  الفصل اخلامس: مؤلفاته

  ، وهي:)١(لقد ترك أبو نصر ابن الصباغ ثروة علمّية قيمة، ومصنفات كثرية نافعة

الشامل، وهو كتاب يف فروع الشافعية، وهو من أجود كتب الشافعية،  -١
  وأثبتها أدلة.  وأصّحها نقًال،

  الكامل يف اخلالف بني الشافعية واحلنفية. -٢

  عدة العامل والطريق السامل، وهو كتاب يف أصول فقه. -٣
  كفاية املسائل.  -٤

  اإلشعار مبعرفة اختالف علماء األمصار. -٥

  العمدة يف أصول الفقه. -٦
  الفتاوى. -٧

  

  الفصل السادس: وفاته

يوم  كانت وفاة الشيخ أيب نصر ابن الصباغ، يف مدينة بغداد، وذلك يف
هـ)، وقيل: بل تويف يوم  ٤٧٧الثالثاء، الرابع عشر، من شهر مجادى األوىل، سنة (

اخلميس، منتصف شعبان من السنة املذكورة، ودفن من الغد يف داره بالكرخ، مث نُقل 

  .)٢(إىل مقربة باب حرب، وكان قد ُكّف بصره يف آخر عمره

                                                           

)، ١٦/٢٣٧، املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم ()٣/٢٣٠) ينظر: طبقات الشافعية الكربى (١(

)، مرآة اجلنان وعربة ١٥٠١، ١٣٨١)، كشف الظنون (ص٣/٣٥٥شذرات الذهب (

 ).٥/٢٣٣)، معجم املؤلفني (١/٥٧٣)، هدية العارفني (٣/٩٣اليقظان (

)، العرب يف ٨/٢٩٧الكامل يف التاريخ ( )،١٦/٢٣٧) ينظر: املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم (٢(

 ).٣/٢١٨)، وفيات األعيان (٣/٩٣)، مرآة اجلنان وعربة اليقظان (٢/٣٣٧خرب من غرب (



   

 

 

 
 

٧٢١

 د الثالث من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجل 

 �ـ)��٤٧٧– ٤٠٠كتاب�الظ�ار�من�الشامل�أل�ي�نصر�عبد�السيد�بن�محمد�بن�الصّباغ�( 

  

  
  

  

  الباب الثاين

  منهج التحقيق 

  

  وفيه ثالثة فصول

  .بالكتاب التعريف: األول الفصل

  بنسخه والتعريف الكتاب، خمطوطة وصف: الثاين الفصل

  عملي يف حتقيق الكتاب: الثالث الفصل

  



   

 

 

 
 

٧٢٢

 د الثالث من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجل 

 �ـ)��٤٧٧– ٤٠٠كتاب�الظ�ار�من�الشامل�أل�ي�نصر�عبد�السيد�بن�محمد�بن�الصّباغ�( 

  

  

  الفصل األول

   التعريف بالكتاب

  

  وفيه ثالثة مباحث

  املبحث األول: اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إىل املؤلف.

  املبحث الثاين: موضوع الكتاب، ومنهج املؤلف فيه.

  املبحث الثالث: مصادر الكتاب.



   

 

 

 
 

٧٢٣

 د الثالث من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجل 

 �ـ)��٤٧٧– ٤٠٠كتاب�الظ�ار�من�الشامل�أل�ي�نصر�عبد�السيد�بن�محمد�بن�الصّباغ�( 

  ث األول: اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إىل املؤلفاملبح

  يدل على صحة نسبة كتاب الشامل إىل أيب نصر ابن الصّباغ، ما يلي:

  ما جاء على الورقة األوىل من نسخة مكتبة طوب كيب يف استانبول برتكيا: -١

لسابع من الشامل، األول من كتاب اجلنايات، وهو شرح خمتصر املزين، ((اجلزء ا

  )).تأليف الشيخ اإلمام أيب نصر عبد السيد بن حممد بن عبد الواحد بن الصباغ 

  ما جاء على الورقة األوىل من نسخة دار الكتب املصرية: -٢

صنيف الشيخ اإلمام األوحد، العامل، العامل ((اجلزء السادس من الشامل، ت

الزاهد العابد، شيخ اإلسالم أيب نصر عبد السيد بن حممد بن عبد الواحد بن 

  الصباغ)).

  ما جاء على الورقة األوىل من نسخة املكتبة احملمودية: -٣

  ((اجلزء السابع من كتاب الشامل يف الفقه الشافعي، للعّالمة ابن الصباغ)).

شاشي القفال: (وذكر الشيخ أبو نصر وشرط أصحابنا جميئهم قول ال -٤

/ب) ١١٩، ويوجد ما ذكره يف لوحة ()١(متفرّقني فيه نظر، ألن التواطؤ ال مينع الظن)

  من كتاب القسامة من الشامل.

، أّن مجيع املرتمجني أليب نصر ابن الصّباغ، أثبتوا نسبة كتاب الشامل إليه -٥

  وذلك يف سبعة عشر مرجعاً، ما عدا اإلسنوي يف طبقات الشافعية.

                                                           

 ).٨/٢٣٣) حلية العلماء (١(



   

 

 

 
 

٧٢٤

 د الثالث من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجل 

 �ـ)��٤٧٧– ٤٠٠كتاب�الظ�ار�من�الشامل�أل�ي�نصر�عبد�السيد�بن�محمد�بن�الصّباغ�( 

  املبحث الثاين: موضوع الكتاب، ومنهج املؤلف فيه

موضوع كتاب الشامل هو الفقه، ذكر فيه املؤلف فروع املذهب الشافعي، ويُعّد 

  .)١(الشافعية وأصّحها نقال، وأثبتها أدلةً  من أجود كتب

وأّما منهجه يف هذا الكتاب، فإنه قد مجع فيه مسائل فقهية، مبتدئًا يف كل 

مسألة بذكر أوهلا من خمتصر املزين، مث يقول بعد ذلك: (ومجلته ..)، مث يفّصل القول 

  فيها على مذهب الشافعية.

الشافعيَة أحٌد من غريهم ذكره، مث يعقب ذلك بذكر قول املخالف يف  فإن وافق

املسألة، مع دليله، مث يذكر الدليل املؤيّد ملذهبه، من املنقول واملعقول، وقد يورد 

افرتاضات للمخالفني يف املسألة على اعتبار أ�ا من مجلة أدلتهم، مث جييب عليها 

  منتصراً ملذهبه.

  الكتاباملبحث الثالث: مصادر 

يف شرحه ملختصر املزين، على عّدة مصادر، وقد  اعتمد أبو نصر ابن الصّباغ

  صرّح بذكر املصادر التالية:

  خمتصر املزين. -١

  موطأ اإلمام مالك. -٢

  كتاب األم، لإلمام الشافعي.   -٣

  غريب احلديث، أليب عبيد. -٤

                                                           

 ).١٠٢٥) ينظر: هدية العارفني (ص١(



   

 

 

 
 

٧٢٥

 د الثالث من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجل 

 �ـ)��٤٧٧– ٤٠٠كتاب�الظ�ار�من�الشامل�أل�ي�نصر�عبد�السيد�بن�محمد�بن�الصّباغ�( 

  ينالفصل الثا

  وصف خمطوطة الكتاب، والتعريف بنسخه

  ُوجد لكتاب الشامل البن الصّباغ بعد البحث ثالث خمطوطات:
فأما املخطوطة األوىل، فهي مصّورة عن مكتبة طوب كيب يف استانبول برتكيا، 

  .A٤٣٦٠.٧٧٨/٧برقم: 

صفحة األوىل منها: ((اجلزء السابع من الشامل، األول من كتاب وعلى ال
اجلنايات، وهو شرح خمتصر املزين، تأليف الشيخ اإلمام أيب نصر عبد السيد بن حممد 

، فيه كتاب اجلنايات، وكتاب الديات، وكتاب القسامة، بن عبد الواحد بن الصباغ 

ل أهل البغي، وكتاب حكم املرتد، وكتاب احلدود، وكتاب السرقة، وكتاب وكتاب قتا
قطاع الطريق، وكتاب األشربة، وكتاب صول احلول، وكتاب السري، على هذا 

  الرتتيب)).

  سم ١٧،٥×٢٣،٥ومقاسه: 
ويف كل صفحة إحدى وعشرين سطراً، كل سطر يرتاوح ما بني إحدى عشرة 

  ها مشرقي جّيد.إىل مخس عشرة كلمة تقريباً، وخطّ 

وأما املخطوطة الثانية، فهي مصورة عن دار الكتب املصرية يف القاهرة، برقم: 
  ) فقه شافعي.١٣٩(

وعلى الصفحة األوىل منها: ((اجلزء السادس من الشامل، تصنيف الشيخ اإلمام 

األوحد، العامل، العامل الزاهد العابد، شيخ اإلسالم أيب نصر عبد السيد بن حممد بن 
  فقه شافعي)). ١٣٩الواحد بن الصباغ، منرة  عبد

  وعليها بعض الوقفيات واالنتقاالت، وكتب عليها دار الكتب املصرية ما يلي:

اسم الكتاب: الشامل يف فروع الشافعية ((اجلزء السادس من النسخة 
  السابعة)).

  هـ. ٤٧٧اسم املؤلف: أيب نصر عبد السيد بن حممد بن الصّباغ 



   

 

 

 
 

٧٢٦

 د الثالث من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجل 

 �ـ)��٤٧٧– ٤٠٠كتاب�الظ�ار�من�الشامل�أل�ي�نصر�عبد�السيد�بن�محمد�بن�الصّباغ�( 

  رن السابع.تاريخ النسخ: الق

  سم ٢٥×٢٠عدد األوراق:               القياس: 

املالحظات: يبتدئ بكتاب اجلنايات، وينتهي إىل باب ما ال حيل أكله وما 
  جيوز للمضطر من امليتة.

وتوجد مصورة هذا اجلزء يف مكتبة املخطوطات باجلامعة اإلسالمية باملدينة 

  ).٨٨٧٩املنورة، برقم (
ة وعشرون سطراً، ويف كل سطر مخس عشرة كلمة ويف كل صفحة منها مخس

  تقريباً.

وأما املخطوطة الثالثة، فهي مصورة عن املكتبة احملمودية باملدينة املنورة، برقم 
  ).١٣٦٦) سجل برقم (٢٤/١٦) فقه شافعي، احملمودية (٤٣(

وعلى الصفحة األوىل منها: ((اجلزء السابع من كتاب الشامل يف الفقه 

) احملمودية ٤٣) ورقة فقه شافعي، منرة (٢٠٨مة ابن الصباغ))، (الشافعي، للعالّ 
)، وهذا اجلزء يبدأ بكتاب الرجعة، وينتهي بكتاب ١٣٦٦) سجل برقم (٢٤/١٦(

الديات، ويتضمن كتاب الرجعة، وكتاب اإليالء، وكتاب الظهار، وكتاب اللعان، 

  وكتاب العدد، وكتاب النفقات، وكتاب اجلنايات، وكتاب الديات.



   

 

 

 
 

٧٢٧

 د الثالث من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجل 

 �ـ)��٤٧٧– ٤٠٠كتاب�الظ�ار�من�الشامل�أل�ي�نصر�عبد�السيد�بن�محمد�بن�الصّباغ�( 

  الفصل الثالث: عملي يف حتقيق الكتاب

  اتّبعت يف حتقيق كتاب الشامل البن الصباغ اخلطوات التالية:

  نسخت الكتاب على وفق قواعد اإلمالء احلديثة. -١

ا إىل اعتمدت نسخة املكتبة احملمودية، وقد رمزت هلا حبرف: [ح]، مشري  -٢

  بدايات صفحا�ا يف اهلامش، ورمزت لنسخة دار الكتب املصرية حبرف: [م].

  عزوت اآليات القرآنية إىل مواضعها، وذلك بذكر اسم السورة، ورقم اآلية. -٣

خّرجت األحاديث النبوية، مكتفياً بتخريج احلديث يف الصحيحني، إذا ورد  -٤

رجته يف املصادر األخرى اليت أخرجته، فيهما، أو يف أحدمها إذا ورد فيه، وإّال أخ

  جمتهداً يف بيان حكم العلماء عليه.

  خّرجت اآلثار الواردة يف الكتاب. -٥

  وثّقت األقوال واألدلة اليت يوردها املؤلف، من مصادرها األصلية. -٦

  اهتممت بشرح الكلمات اللغوية الغريبة. -٧

  راً يف ذلك.ترمجت لألعالم الوارد ذكرهم يف الكتاب، خمتصِ  -٨

وضعت يف آخر الكتاب فهارس لآليات القرآنية، وفهارس لألحاديث  -٩

النبوية، وفهارس لآلثار، وفهارس لألعالم املرتجم هلم، وفهارس للكلمات الغريبة، 

  وفهارس للمصادر واملراجع، وفهارس للموضوعات.



   

 

 

 
 

٧٢٨

 د الثالث من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجل 

 �ـ)��٤٧٧– ٤٠٠كتاب�الظ�ار�من�الشامل�أل�ي�نصر�عبد�السيد�بن�محمد�بن�الصّباغ�( 

  مناذج من املخطوطات

  

  مكتبة المحمودية بالمدينة المنورةنسخة 

 
 



   

 

 

 
 

٧٢٩

 د الثالث من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجل 

  �ـ)��٤٧٧– ٤٠٠كتاب�الظ�ار�من�الشامل�أل�ي�نصر�عبد�السيد�بن�محمد�بن�الصّباغ�( 

  نسخة مكتبة طوب كبي في استانبول بتركيا



   
  
 

 

 

 
 

 

٧٣٠

 للبنات والعربیة اإلسالمیة اساتالدر كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي الشامل من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

  

  

  

  قسم التحقيق



   
  
  

 

 

 
 

٧٣١

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

(١)
كتاب الظھار

(٢)
  

  .األصل يف الظِّهار: الكتاب والسنة

الَِّذيَن يُظَاِهُروَن ِمنُكم مِّن نَِّسائِِهم مَّا ُهنَّ أُمََّهاتِِهْم ﴿  تعاىل:(٣) (فالكتاب قوله)

َلَعُفوٌّ ِإْن أُمََّهاتـُُهْم ِإالَّ الالَِّئي َوَلْدنـَُهْم َوِإنـَُّهْم لَيَـُقوُلوَن ُمنَكًرا مَِّن اْلَقْوِل َوُزورًا َوِإنَّ اللََّه 
 (٦)  ﴾َوالَِّذيَن يُظَاِهُروَن ِمن نَِّسائِِهْم ثُمَّ يـَُعوُدوَن ِلَما قَاُلوا(٥) وقوله تعاىل: (٤) ﴾َغُفورٌ 

   اآلية.

   (١٠)بنت مالك بن ثعلبة (٩)خولة بإسناده عن (٨)روى أبو داود(٧) (والسنة)

                                                           

 /ب).٢٦) اللوحة (١(

مشتق من الظهر، وهو مصدر لقولك: ظاهر الرجل من امرأته، أي قال هلا: أنِت علّي   الظهار لغةً ) ٢(
  ).٢٥)، طلبة الطلبة يف االصطالحات الفقهية (ص: ٦/١٣٥كظهر أمي. ينظر: �ذيب اللغة (

واصطالحًا عرّفه اجلرجاين بقوله: (هو تشبيه زوجته، أو ما عرب به عنها، أو جزء شائع منها، بعضو      
 ).١٤٤نظره إليه من أعضاء حمارمه، نسبًا أو رضاًعا، كأمه وابنته وأخته). التعريفات (ص:  حيرم

 ) يف [م]: (أما الكتاب فقوله). ٣(
 ].٢ادلة، اآلية:) [سورة ا�٤(
 /أ).٢٧) بداية اللوحة (٥(
 ].٣) [سورة ا�ادلة، اآلية:٦(
 ). ) يف [م]: (وأما السنة فما٧(
، من سجستان، كان من أئمة احلديث، ورحل يف طلبه، هو سليمان بن األشعث بن بشري األزدي) ٨(

يعّد من كبار أصحاب اإلمام أمحد، وروى عنه (املسائل)، انتقل إىل البصرة بعد ختريب الزنج هلا، 
هـ). ينظر: طبقات  ٢٧٥ا احلديث، من مصنفاته: (املراسيل)، (البعث)، تويف سنة (لكي ينشر �

 ).٣/١٨٢)، األعالم للزركلي (١/١٦٢)، طبقات ابن أيب يعلى (١١٨احلنابلة أليب يعلى (ص 
 ) يف [م] ((خويلة)).٩(

: بنت حكيم، وقيل: بنت مالك بن ثعلبة بن أصرم بن فهر بن ) هي خولة بنت ثعلبة، وقيل١٠(

ثعلبة بن غنم بن عوف، األنصارية، كانت حتت أوس بن الصامت، وهي ا�ادلة اليت مسع اهللا 

)، اإلصابة يف متييز ٩٣ -٦/٩١عز وجل شكواها من فوق سبع مساوات. أسد الغابة (

 ).٨/١١٤( الصحابة



   
  
  

 

 

 
 

٧٣٢

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

أشكو إليه،  ، فجئت رسول اهللا (١)قالت: تظاهر مين زوجي أوس بن الصامت

حىت  (٢)جيادلين فيه، ويقول: ((اتقي اهللا، فإنه ابن عمك))، فما برحت ورسول اهللا 

فقال: ((يعتق رقبة))  (٣) ﴾َقْد َسِمَع اللَُّه قـَْوَل الَِّتي ُتَجاِدُلَك ِفي َزْوِجَها﴿  نزل القرآن:
قال: ((فيصوم شهرين متتابعني))، فقلت: يا رسول اهللا، إنه شيخ   (٤)فقلت: ال جيد،

به من صيام، قال: ((فليطعم ستني مسكينا))، قالت: ما عنده من شيء  كبري ما

من متر، فقلت: يا رسول اهللا، فإين أعينه بعرق  (٥)يتصدق به، فأيت ساعته تيك بعرق
عنه ستني مسكينا، وارجعي إىل ابن (٦) آخر، قال: ((قد أحسنت، اذهيب (أطعمي)

  . (٧)عمك))

                                                           

، أخو صرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم، األنصاري، اخلزرجي) هو أوس بن الصامت بن قيس بن أ١(

عبادة بن الصامت، شهد بدرا واملشاهد كلها، وكان شاعرا، سكن بيت املقدس، وتويف بالرملة 

، وله ة، وقيل: مات يف أيام عثمان سنة أربع وثالثني للهجرة، وهو ابن اثنتني وسبعني سن

 ).١/٣٠٣)، اإلصابة يف متييز الصحابة (١/١٧٢مخس ومثانون سنة. ينظر: أسد الغابة (

يربَح بَراحاً: إذا رام من موضعه، وما برحت أفعل كذا، أي ما زلت. ينظر:  ) يقال: برِح الرجل٢(

 ).١/٢٣٨)، مقاييس اللغة (�٥/١٩ذيب اللغة (

 ] ١) [سورة ا�ادلة، اآلية:٣(

 ) يف [م] زيادة: (فقلت: ال).٤(

: ضفرية تُنسج من ُخوٍص، وهو املكتل والزبيل، يقال: إنه يسع -بفتح العني والراء  – ) الَعَرق٥(

)، املصباح املنري يف ٣/٢١٩ألثر (مخسة عشر صاعا. ينظر: النهاية يف غريب احلديث وا

 ). ٢/٤٠٥غريب الشرح الكبري (

 ) يف [م]: (فأطعمي). ٦(

)، وابن ٢٢١٤ح: ٢/٢٦٦ الظهار (باب يف –) أخرجه أبو داود يف سننه يف كتاب الطالق ٧(

ذكر وصف احلكم للمظاهر من امرأته وما يلزمه عند  –حبان يف صحيحه يف كتاب الظهار 

باب  –)، والطرباين يف املعجم الكبري يف باب األلف ٤٢٧٩ح: ١٠/١٠٧ذلك من الكفارة (

اديث )، وهو صحيح. ينظر: إرواء الغليل يف ختريج أح٦١٦ح: ١/٢٢٥يف كفارة الظهار (

 ).٧/١٧٣منار السبيل (



   
  
  

 

 

 
 

٧٣٣

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

  ، (٢) ، وهو ما شق من خوص-بفتح العني والراء  - : العرق (١)قال األصمعي

  .(٤)الكبري (٣)كالزنبيل

قال: كنت امرأ  (٦)عن سلمة بن صخر البياضي (٥)وروى أيضا سليمان بن يسار
أصيب من النساء ما ال يصيب غريي، فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من 

يتابع يب حىت أصبح، فظاهرت منها حىت ينسلخ شهر رمضان، فبينما هي  امرأيت شيئا

عليها، فلما  (٧)ختدمين ذات ليلة، إذ تكّشف يل منها شيء، فلم ألبث أن نزوت

                                                           

) هو عبد امللك بن قـَُريب بن علي بن َأْصَمع بن أَْعَيا بن سعد بن عْبد بن َغْنم بن قـَُتيبة بن ١(

ى الناس للرجز، ومن أوثقهم يف اللغة، ومن أسرعهم ، كان من أَْروَ َمْعن بن سعد َمناة الباهليّ 

يف اجلواب، ومن أحضرهم ِذهًنا، تويف مبرو خراسان سنة سّت عشرة ومائتني للهجرة، وهو ابن 

 ). ١٧٤ - ١٦٧إحدى وتسعني سنة. ينظر: طبقات النحويني واللغويني (ص: 

)، الصحاح تاج اللغة ٧/١٩٨: ورق النخل، والواحدة: خوَصٌة. ينظر: �ذيب اللغة (ص) اخلُو ٢(

 ). ٣/١٠٣٨وصحاح العربية (

ينظر: �ذيب اللغة  : اِجلراب، وقيل: هو الوعاء ُحيمل فيه، وُجيمع على َزنابيل.) الزَّنبيل والزَّبيل٣(

 ). ١١/٣٠٠)، لسان العرب (١٣/١٤٨(

 ). ١/١٥٠)، �ذيب اللغة (١/١٠٥) ينظر: غريب احلديث للقاسم بن سالم (٤(

، الثقة املأمون الفاضل، من فقهاء املدينة ) هو سليمان بن يسار، أبو أيوب اهلاليل املدين التابعي٥(

السبعة، روى عن ميمونة، وأم سلمة، وعائشة، وفاطمة بنت قيس، وزيد بن ثابت، وابن 

بن  ، وغريهم، وروى عنه عمرو بن دينار، وعبد اهللاعباس، وابن عمر، واملقداد بن األسود 

)، تذكرة ٤/٢٢٨هـ). ينظر: �ذيب التهذيب ( ١٠٧دينار، والزهري، وغريهم، تويف سنة (

 ).٤/٤٤٤)، سري أعالم النبالء (١/٢٥٢)، النجوم الزاهرة (١/٨٥احلفاظ (

) هو سلمة بن صخر بن سلمان بن الصمة بن حارثة بن احلارث بن زيد مناة بن حبيب بن ٦(

، له حلف يف  حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن اخلزرج، األنصاري، اخلزرجي عبد

 .يسار بين بياضة، فقيل له: البياضي، روى حديثه ابن املسيب، وأبو سلمة، وسليمان بن

)، االستيعاب يف معرفة ٣/١٢٧)، اإلصابة يف متييز الصحابة (٢/٢٧٨أسد الغابة (

 ). ٢/٦٤١األصحاب (

أسرعت. ينظر: تفسري غريب الشيء، أنزو، نـَْزواً، إذا وثبَت عليه، فاملعىن: وثبت و  نزوُت على :يقال) ٧(

 ). ٥/٤٤)، النهاية يف غريب احلديث واألثر (٦٤ما يف الصحيحني البخاري ومسلم (ص: 



   
  
  

 

 

 
 

٧٣٤

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

، أصبحت خرجت إىل قومي فأخرب�م اخلرب، فقلت: امشوا معي إىل رسول اهللا 

فأخربته اخلرب، فقال: ((أنت بذاك يا سلمة؟))،  قالوا: ال واهللا، فانطلقت إىل النيب 

 (١) فقلت: أنا بذاك يا رسول اهللا وأنا صابر (ألمر)

، فاحكم ّيف ما أراك اهللا، قال: ((حرر رقبة))، قلت: والذي بعثك باحلق (٢)اهللا

ا أملك رقبة غريها، وضربت صفحة رقبيت، قال: ((فصم شهرين متتابعني))، قلت: م

ستني  (٥)من متر (٤)، قال: ((فأطعم وسقا(٣) وهل أصبت الذي أصبت إال من (الصوم)
مسكينا))، قلت: والذي بعثك باحلق نبيا لقد بتنا ما لنا طعام، قال: ((فانطلق إىل 

فليدفعها إليك، فأطعم ستني مسكينا وسقا من متر، وكل  (٦)صاحب صدقة بين زريق

أنت وعيالك بقيتها))، ورجعت إىل قومي، فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، 
  . (٧)السعة وحسن الرأي، فقد أمر يل بصدقتكم ووجدت عند رسول اهللا 

                                                           

 ) يف [م]: (حلكم). ١(

 ) يف [م] زيادة: (تعاىل). ٢(

 ) يف [م]: (الصيام).٣(

اعا، : األصل فيه: احلمل، وضم الشيء إىل الشيء، وهو ستون ص- بفتح الواو وكسرها  -  الوسق) ٤(

وهو ثالمثائة وعشرون رطال عند أهل احلجاز، وأربعمائة ومثانون رطال عند أهل العراق، بناًء على 

) لرتا. ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر ١٦٥اختالفهم يف مقدار الصاع واملد، وهو ما يسع (

  ).٥٠٢)، معجم لغة الفقهاء (ص: ١٦٤)، املطلع على ألفاظ املقنع (ص: ٥/١٨٥(

 ) يف [م] زيادة: (بني). ٥(

زرج، : هم قبيلٌة من األنصار واخل-بتقدمي الزاي وضمها، وفتِح الراء، وسكون الياء  - ) بنو زريق٦(

وزريق هو ابن عامر حارثة بن غضب بن جشم بن اخلزرج، ُنسب إليه مجاعة من الصحابة 

 ) ٣/١٧٠٤وغريهم. ينظر: العدة يف شرح العمدة يف أحاديث األحكام البن العطار ،(

البخاري  )، عمدة القاري شرح صحيح٨/٤٦٥الالمع الصبيح بشرح اجلامع الصحيح (

)٤/١٥٩ .( 

)، ٢٢١٣ح: ٢/٢٦٥باب يف الظهار ( –ود يف سننه يف كتاب الطالق ) أخرجه أبو دا٧(

)، ٣٢٩٩ح: ٥/٤٠٦باب: ومن سورة ا�ادلة ( –والرتمذي يف سننه يف أبواب تفسري القرآن 

وقد حّسنه الرتمذي، وصححه ابن اجلارود واحلاكم والذهيب. ينظر: سنن الرتمذي 

 ).٦/٤١٥األم ( -)، صحيح أيب داود ٥/٤٠٦(



   
  
  

 

 

 
 

٧٣٥

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

  ان احلديثان األصل يف الكتاب.وهذ

  فصل

، وإمنا خّصوا الظهر من بني أعضاء األم ألن كل الظهار مشتق من الظهر
  الزوجة بذلك.(١) مركوب يسمى ظهرا حلصول الركوب على ظهره، (فتشبه)

، (٢) ﴾َوِإنـَُّهْم لَيَـُقوُلوَن ُمنَكًرا مَِّن اْلَقْوِل َوُزورًا﴿  والظهار حمّرم لقوله تعاىل:

  ومعىن ذلك: أن الزوجة ال تكون حمّرمة، كاألم.
  فإن قيل: قوله: أنت حرام، يف معناه وليس مبحّرم. 

وه، وليس حمّرما، ألن اهللا تعاىل مل يُعّقبه مبا عّقب به لفظ مكر (٣) قلنا: (هذا)

الظهار من اإلنكار، وعلق بالظهار الكفارة العظمى، ومنع من الوطء قبل التكفري، 
ولفظة احلرام يتعلق �ا كفارة اليمني، وليست اليمني واحلنث حمّرمني، فلهذا مل تكن 

  حمرمة.

  لزوجية، فأما حترمي األم فال جيتمع معها فافرتقا.وميكن أن يقال: إن التحرمي جيتمع مع ا

  مسألة

من بالغ جرى عليه حكم  (وكل زوج جاز طالقه وجرى عليه الحكمقال: 

  الظهار، حراً كان أو عبداً أو ذمياً).
بالغ يصح منه ومجلة ذلك أّن كّل من ملك الطالق صح منه الظهار، فالعاقل ال

  الظهار، حراً كان أو عبداً، مسلماً أو كافراً. 

ن اهللا تعاىل ، أل(٤)وحكي عن بعض الناس أنه قال: ال يصح الظهار من العبد
  ، والعبد ال ميلك الرقاب.(١) ﴾فـََتْحرِيُر رَقـََبةٍ ﴿ قال: 

                                                           

 ) يف [م]: (فشبه). ١(

 ] ٢) [سورة ا�ادلة، اآلية:٢(

 ) يف [م]: (هو). ٣(

) هذا القول نسبه املاوردي لإلمام مالك، وما نُقل عنه يف املدونة واملوطأ خيالف هذا، فإنه يرى ٤(

= ن العلماء، وإمنا اخلالف فيما لزوم ظهار العبد، بل قد نقل اإلمجاع على ذلك غري واحد م



   
  
  

 

 

 
 

٧٣٦

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

  ودليلنا: أنه يصح طالقه فصح ظهاره، كاحلر.

فأما اآلية فهي حجتنا، ألن أوهلا عام، وإجياب الرقبة على من جيدها، وأوجب 

  ن املعسرين الصيام.على من ال جيدها م

                                                                                                                                           

)، املدونة ١٠/٢٤٥)، حبر املذهب (١٠/٤١٢يكّفر به العبد. ينظر: احلاوي الكبري (=

)، اإلشراف ٢/١٣٥)، جواهر العقود (٢/٥٦١)، موطأ مالك ت عبد الباقي (٢/٣١٥(

 ). ٢/٦٢)، اإلقناع يف مسائل اإلمجاع (٥/٢٩٧على مذاهب العلماء البن املنذر (

 ] ٣) [سورة ا�ادلة، اآلية:١(



   
  
  

 

 

 
 

٧٣٧

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

  فصل

: ال )٣(ومالك )٢(، وقال أبو حنيفة)١(، وبه قال أمحدفأما الذمي فيصح ظهاره
، ألن الكفارة ال تصح منه، أل�ا عبادة تفتقر إىل النية فال تصح من الكافر،  (٤)يصح

  .(٥)كسائر العبادات، وإذا مل يصح منه التكفري الرافع للتحرمي مل يصح التحرمي

  ودليلنا: أن من صح طالقه صح ظهاره، كاملسلم.

                                                           

) هو أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد بن إدريس بن عبد اهللا بن حيان بن عبد اهللا ١(

، اإلمام البارع، ُأمجع على ين، املروزي، مث البغداديابن أنس بن عوف، أبو عبد اهللا الشيبا

جاللته وإمامته وورعه وحفظه، ولد ببغداد سنة أربع وستني ومائة للهجرة، ومسع سفيان بن 

وحيىي القطان، وغريهم، تويف سنة إحدى وأربعني ومائتني للهجرة.  عيينة، وإبراهيم بن سعد،

)، ٢٢٨ -٦/٢٢٥)، الوايف بالوفيات (١٢٤ -١/١٢٢ينظر: �ذيب األمساء واللغات (

 .)١/٤طبقات احلنابلة (
ه)، ٨٠، أحد األئمة األربعة، ولد سنة () هو النعمان بن ثابت بن زوطى، أبو حنيفة، اإلمام٢(

 ،أخذ العلم عن عطاء بن أيب َرباح، وقَتادة، وعمرو بن دينار ومحاد بن أيب سليمان 

يف  يف تو  وغريمها،وغريهم، وأخذ عنه: القاضي أبو يوسف، وحممد بن احلسن الشيباين، 

 ).٣/١٢٢)، اجلواهر املضية (٥/٤٠٥ه). ينظر: وفيات األعيان (١٥٠شعبان سنة (

) هو مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر بن عمرو بن احلارث بن غيمان، أبو عبد اهللا ٣(

، إمام دار اهلجرة، وأحد أئمة املذاهب املتبوعة، ولد سنة ثالث وتسعني من األصبحي، املدين

اهلجرة، مسع نافعا موىل ابن عمر، وحممد بن املنكدر، وأبا الزبري، والزهري، وغريهم، ُأمجع على 

، تويف باملدينة يف ربيع األول تعظيمه حلديث رسول اهللا إمامته وجاللته وسيادته وتوقريه و 

)، سري ٣٨٦ -٢/٣٨٣سنة تسع وسبعني ومائة للهجرة. ينظر: �ذيب األمساء واللغات (

 .)١/٤٣) شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية (١٣٠ -٨/٤٨أعالم النبالء (
 ] زيادة: (ظهاره). ) يف [م٤(

)، الكايف يف ١٤/٤٧٢)، �اية املطلب يف دراية املذهب (١٠/٤١٢) ينظر: احلاوي الكبري (٥(

)، شرح ٩/١٩٨)، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف (٣/١٦٥م أمحد (فقه اإلما

)، القوانني الفقهية ٦/٢٣١)، املبسوط للسرخسي (٥/٢٠١خمتصر الطحاوي للجصاص (

 ).٤/٥١٣)، التوضيح يف شرح خمتصر ابن احلاجب (١٦٠(ص: 



   
  
  

 

 

 
 

٧٣٨

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

ارة الصيد، إذا قتل صيدا يف احلرم، وكذلك احلد يقام فأّما ما ذكروه فيبطل بكف

  عليه، واملرتد إذا كّفر مث عاد إىل اإلسالم أجزأه، خبالف سائر العبادات.

  فصل
، وجتب الكفارة بالظهار والعود، لقوله إذا ثبت هذا، فإن بلفظ الظهار حترم عليه

  . (١) ﴾َوالَِّذيَن يُظَاِهُروَن ِمن نَِّسائِِهْم ثُمَّ يـَُعوُدوَن ِلَما قَاُلوا فـََتْحرِيُر رَقـََبةٍ ﴿  تعاىل:

: أن ميسكها عقيب الظهار زوجًة زمانا ميكنه فيه إرساهلا )٢(والعود عند الشافعي
، فإذا ظاهر الكافر فإن طلقها عقيب الظهار فال كفارة، ألنه ليس بعائد، فال يفعل

  وإن مل يطلق ولكنه أسلم أحدمها عقيب الظهار 

  
نظرَت؛ فإن كانت هي املسلمة فال فرق بني أن يكون هو ذمي أو وثين، ألن 

د بانت، وإن كان بعد ال حتل لكافر، وينظر فإن كان قبل الدخول فق (٣)املسلمة

الدخول وقفت البينونة على انقضاء العدة، وال يكون عائدًا يف املوضعني، أل�ا إما أن 
تكون بائنة أو جارية إىل بينونة فلم ميسكها زوجًة، وإن كان هو املسلم عقيب الظهار؛ 

فإن   فإن كانت كتابية فهو كما لو أسلم، ألن الفرقة ال تقع بإسالمه، وإن كانت وثنية؛

كان قبل الدخول بانت، وإن كان بعد الدخول وقفت البينونة على انقضاء العدة، ومل 
يكن عائداً، فإن أسلم الكافر منهما قبل انقضاء العدة عاد إىل النكاح، فإن كان 

املسلم املرأة مل يكن إسالمها عوداً منه، ألنه ليس هو فعله، فإن طلقها عقيب إسالمها 

ن كان هو املسلم فهل يكون إسالمه عوداً؟ وجهان، يأيت بيا�ما يف وإال كان عائداً، وإ
  الرجعية إن شاء اهللا تعاىل.

                                                           

 ].٣) [سورة ا�ادلة، اآلية:١(

اهللا القرشي، مث  ) هو حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب، أبو عبد٢(

ه)، أخذ العلم عن: مسلم بن خالد الزجني، ١٥٠ولد بغزة سنة ( املطليب، الشافعي، اإلمام،

ي بن شافع، وسفيان بن عيينة، وأخذ عنه: وداود بن عبدالرمحن العطار، وعمه حممد بن عل

ه). ينظر: طبقات ٢٠٤اإلمام أمحد، واحلميدي، وأبو ثور، وابن راهويه، وآخرون، تويف سنة (

 ).١٠/٥)، سري أعالم النبالء (٤/١٦٣)، وفيات األعيان (٧١الفقهاء للشريازي (

 /أ).٢٨) بداية اللوحة (٣(



   
  
  

 

 

 
 

٧٣٩

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

  مسألة
، يقدر على جماعها أو ال أو لم يدخل بها(١) (وفي امرأته، دخل (بها)قال: 

  .يقدر)
ومجلته أن الظهار يصح من كل امرأة يصح طالقها، صغرية كانت أو كبرية، 

، ألن الظهار كان طالقا يف (٢)ميكن مجاعها أو ال ميكن، حرة أو أمة، مسلمة أو كافرة
 (٣) ة فنقل يف اإلسالم إىل التحرمي يف إجياب الكفارة، فكل من صح (منه)اجلاهلي

األصل صح ما نقل عنه، فأما إن كانا مسلمني فارتد أحدمها عقيب الظهار فاحلكم 
  فيه كما لو كانا كافرين فأسلمت املرأة.

  مسألة
  ).(وفي عدة يملك رجعتها، فذلك كله سواءقال: 

ومجلته أنه إذا تظاهر من الرجعية صح، ألن طالقه يقع عليها فصح ظهاره 
منها، إذا ثبت هذا فإنه ال يكون عائدا برتك طالقها، ألنه ليس مبمسك هلا، وإمنا هي 

فإن راجعها جارية إىل بينونة، وهذا كما قلنا: يصح منها اإليالء، وال تضرب له املدة، 
  بعد الظهار فهل يكون بنفس الرجعة عائداً؟ فيه قوالن.

، وقال يف اإلمالء: ال يكون عائداً (٤)قال يف األم: يصري عائدًا بنفس الرجعة
، ووجهه: أن الرجعة (٥)حىت ميسكها بعد الرجعة زمانا ميكنه أن يطلقها فيه فال يطلقها
   (٦)رد إىل النكاح، واإلمساك بعدها يكون، ووجه األول: أن الرجعة

مطلقة فلم يطلقها، فكان عوداً، كما لو كانت غري  (٧) إمساك هلا (بالنكاح)
  فإن قلنا �ذا فقد وجبت الكفارة بنفس الرجعة، فإن طلقها عقيب الرجعة مل تسقط.

                                                           

 ) ما بني القوسني ساقط من [م]. ١(

 ).١٠/٤١٥) احلاوي الكبري (٢(

 ) يف [م]: (منها). ٣(

 ).٥/٢٩٧) ينظر: األم للشافعي (٤(

)، تكملة ا�موع شرح املهذب ٣/٦٧م الشافعي للشريازي () ينظر: املهذب يف فقه اإلما٥(

)١٧/٣٥٧.( 

 ) يف [م] زيادة: (تكون). ٦(

 ) ما بني القوسني ساقط من [م]. ٧(



   
  
  

 

 

 
 

٧٤٠

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

وإذا قلنا باآلخر؛ فإن طلقها بعد الرجعة مل جتب الكفارة، وإن مل يطلقها 

وجبت الكفارة، وأما إن مل يراجعها وتركها حىت بانت مث عاد تزّوجها فهل يعود حكم 

لك إذا أبا�ا عقيبه مث تزوجها، يبىن ذلك على الثالثة األقاويل يف الظهار أم ال؟ وكذ
عود صفة الطالق يف النكاح الثاين، أحدها: إن كانت البينونة بالثالث مل تعد، وإن  

  كانت بدو�ا عادت، والثاين: تعود بكل حال، والثالث: ال تعود بكل حال. 

على (١) يه وجهان (بناًء)وإذا قلنا: تعود فهل يكون نفس عقد النكاح عودا؟ ف
  القولني يف الرجعة.

  مسألة

فسد النكاح، والظهار  (ولو تظاهر من امرأته وهي أمة ثم اشتراهاقال: 
  نها لزمته وهي زوجة).، ال يقربها حتى يكّفر، أل(٢) (بحاله)

إذا تظاهر من امرأته األمة مث اشرتاها نظرَت؛ فإن كان (٣) ومجلة ذلك (أنه)

فقد (٥) الظهار زمان ميكن فيه الطالق (فلم يطلق)(٤) الشراء بعد أن مضى (عقب)
بت عليه الكفارة، فإذا اشرتاها انفسخ النكاح ومل تسقط الكفارة، وال حتل له مبلك وج

  اليمني حىت يكّفر. 
هذا نصه ها هنا يدل على أن املطلقة ثالثا إذا اشرتاها ال حتل له، وقد ذكرنا (٦)

�ا حلت له، وليس فيها وجهني، فإن أعتق هذه األمة عن الكفارة أجزأه، وإذا تزوج 

مينع أن جتزئ عن الكفارة، وإن كانت الكفارة وجبت بسببها كما لو قال: إن ملكت 

  أمة فلله علّي أن أعتق رقبة فَمَلَك أمة وأعتقها عن نذره جاز. 

                                                           

 ) يف [م]: (بين). ١(

 ) يف [م]: (حباهلا). ٢(

 ) ما بني القوسني ساقط من [م]. ٣(

 ) يف [م]: (عقيب). ٤(

 ) ما بني القوسني زيادة من [م]. ٥(

 ) يف [م] زيادة: (يف). ٦(



   
  
  

 

 

 
 

٧٤١

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

 (٢) الظهار من غري فصل كان صاحبها (كان)(١) فأما إن كان اشرتاها (عقب)

حاضرا فظاهر منها مث قال له: بعين إياها بكذا وكذا، فقال له: بعتك فهل يكون 

أن يطلقها فلم يفعل، (٣) عائداً؟ فيه وجهان، أحدمها: أنه يكون عائداً، ألنه (ميكنه)
  ، وقال أبو وإمنا نقلها من إباحة وإمساك إىل إباحة وإمساك بالشراء فكان عائداً 

، (٥) : ال يكون عائداً، ألنه اشتغل عقيب الظهار مبا قطع (النكاح)(٤)إسحاق

(ال يقر�ا حىت يكفر) إمنا أراد إذا  فجرى جمرى اشتغاله بالطالق، قال: وقول الشافعي: 
  كان اشرتاها بعد زمان، أال ترى أنه قال: (أل�ا لزمته وهي زوجة).

إذا ثبت هذا فأعتقها وتزوجها هل يعود حكم الظهار؟ يبىن ذلك على ما 

ذكرناه من الطريقني ألصحابنا يف عود النكاح بعد الفسخ، هل جيري جمرى عوده بعد 
ويُبىن على األقوال اليت ذكرناها، ومىت قلنا: يعود حكم  (٦)مبا دو�ا؟ البينونة بالثالث أو

فيه الطالق بعده؟ على (٧) الظهار فهل يصري عائدا بنفس العقد أو مبضي زمان (ميكن)

  الوجهني اللذين مضيا.

                                                           

 ) يف [م]: (عقيب). ١(

  ساقط من [م]. ) ما بني القوسني٢(

 ) يف [م]: (أمكنه). ٣(

، الفقيه الشافعي، ولد مبرو، وأقام أكثر أيامه ببغداد، ) هو إبراهيم بن أمحد، أبو إسحاق املروزي٤(

انتهت إليه رئاسة الشافعية بالعراق بعد ابن سريج، من تصانيفه: (شرح خمتصر املزين)، تويف 

)، شذرات ١/١٠٥ينظر: طبقات الشافعية البن قاضى شهبة ( .هـ) ٣٤٠ر سنة (مبص

 ).١/٢٢)، األعالم (١/٤)، الوفيات (٢/٢٥٥الذهب (

 ) ما بني القوسني مكرر يف [م]. ٥(

 /أ).٢٩) بداية اللوحة (٦(

 ) يف [م]: (ميكنه). ٧(



   
  
  

 

 

 
 

٧٤٢

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

  مسألة

، وقال في القديم: في ن سكر: (وال يلزم المغلوب على عقله إال مقال

: يلزمه، )١(ظهار السكران قوالن، أحدهما: يلزمه، واآلخر: ال يلزمه، قال المزني
  أشبه بأقاويله، وال يلزمه، أشبه بالحق).

ومجلة ذلك أن منصوص الشافعي يف كتبه القدمية واجلديدة أن طالق السكران 

وظهاره صحيحان، إال أن ما ينقله املزين مقبول، فال فرق بني الطالق والظهار، فيكون 
  فيهما قوالن، وقد ذكرنا توجيههما يف الطالق.

ثبت هذا فإن قلنا: ال يصح طالقه وظهاره فال كالم، وإن قلنا: يصحان فإن  إذا 

كان له متييز فهما صحيحان يف الظاهر والباطن، وإن كان ال متييز له حبال فهل 
  يصحان يف الباطن؟ 

وأبو إسحاق: يصحان يف الباطن والظاهر، ألنا نغلظ عليه  )٢(قال أبو العباس

ه نقبل قول(٣) ألجل سكره فنوقعه، ومن أصحابنا من قال: ال يقع يف الباطن إال أنا (ال)
  أنه مل يكن له متييز، ولو أخربنا بذلك الصادق مل نوقع طالقه.

                                                           

، صاحب اإلمام الشافعي، كان ) هو إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل، أبو إبراهيم املزين، املصري١(

زاهدا عاملا جمتهدا قوي احلجة، وهو إمام من أئمة الشافعية، من كتبه: (اجلامع الكبري)، 

هـ). ينظر: طبقات  ٢٦٤(اجلامع الصغري)، (املختصر)، (والرتغيب يف العلم)، تويف سنة: (

 ).١/٣٠٠فني ()، ومعجم املؤل٢٤٧ – ١/٢٣٩الشافعية للسبكي (

، الفقيه الشافعي، ولد ببغداد، ويل القضاء ) هو أمحد بن عمر بن سريج، أبو العباس البغدادي٢(

بشرياز مث اعتزل، نصر املذهب الشافعي يف كثري من األمصار، وكان له ردود على حممد بن 

داود الظاهري ومناظرات معه، ومن تصانيفه: (االنتصار) (األقسام واخلصال)، (الودائع 

)، والبداية والنهاية ٢/٨٧هـ). ينظر: طبقات الشافعية ( ٣٠٦لنصوص الشرائع)، تويف سنة: (

 ).١/١٧٨)، واألعالم للزركلي (١١/١٢٩(
 ) ما بني القوسني ساقط من [م]. ٣(



   
  
  

 

 

 
 

٧٤٣

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

  فصل

بأن الشافعي قال: (لو ارتد  املزين أنه ال يقع طالقه، واحتج(١) (واختار)

  يف حال سكره حىت يصحو). (٢) السكران مل (ُيستتب)
قال أصحابنا: إمنا كان كذلك ألن الغرض باالستتابة رفع الشبه، وال حيصل ذلك 

نستتيبه مع اجلوع وانزعاج طبعه؟ ومثل ذلك ال يؤثر يف (٣) مع السكر، أال ترى أنّا (ال)

  الطالق.
  مسألة

فهو متظاهر وال  (ولو تظاهر منها ثم تركها أكثر من أربعة أشهرقال: 

  عليه). (٤)إيالء
هي حرام من امرأته ومل يفارقها فقد صار عائدا و (٥) ومجلة ذلك أنه إذا (تظاهر)

تركها ومل يكّفر حىت مضت أربعة أشهر مل يكن مولياً، وال (٦) عليه حىت يكّفر، (فلو)

، وقال مالك: يكون مولياً، ألنه (٨)، وبه قال أبو حنيفة(٧)يطالب بالفيئة أو الطالق
  .(٩)منع نفسه من وطئها بقوله فكان مولياً، كما لو حلف

ودليلنا: أنه ال يلزمه بوطئها شيء فلم يكن مولياً، كما لو أحرم أو اعتكف، 

  فارة.ويفارق ما قاس عليه فإنه يلزمه بوطئها الك

                                                           

 ) يف [م]: (اختار) بدون واو. ١(

 بت من [م]، ويف [ح]: (يستتاب). ) املث٢(

 ) ما بني القوسني ساقط من [م]. ٣(

: احللف، وهو: مصدر آىل، يؤيل، وهو شرعاً: حلف الزوج القادر على الوطء - باملد  – اإليالء) ٤(

هللا تعاىل، أو صفة من صفاته، على ترك وطء زوجته يف قبلها، مدة زائدة على أربعة أشهر. با

 ).٤١٦)، املطلع على ألفاظ املقنع (ص: ١/٦٢ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر (

 ) يف [م]: (ظاهر). ٥(

 ) يف [م]: (فإن). ٦(

 ).١٠/٤٢٥)، احلاوي الكبري (٥/٢٩٤) ينظر: األم (٧(

 ).٦/٢٣٣( )، املبسوط للسرخسي٥/١٥) ينظر: األصل للشيباين (٨(

 ).٥/٢٣١٣)، التبصرة للخمي (٢/٣١٧) ينظر: املدونة (٩(



   
  
  

 

 

 
 

٧٤٤

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

  مسألة

  .، ولو طلق يريد ظهارا كان طالقا)(ولو تظاهر يريد طالقا كان ظهاراقال: 

يه عن الظهار، ألنه صريح إل (١)ومجلته أن لفظ الظهار إذا نوى به الطالق ال ينصرف
، وكذلك إذا نوى بالطالق إىل غريه (٣)فال ينصرف(٢) يف حق الزوجة يف (حكمه)

  الظهار، وألنّا لو جّوزنا ذلك لقبلنا قوله أنه نوى به غري الطالق والظهار مجيعا. 

م، فإنه صريح يف إجياب الكفارة، وإذا نوى به فإن قيل: يلزم عليه قوله: أنِت حرا
  الطالق أو الظهار قبلنا منه.

الكفارة بإطالقه، والثاين: جتب، (٤) أنه ال جتب (فيه) :قلنا: فيه قوالن، أحدمها

إال أنه ليس بصريح يف شيء، وإمنا تعلق بإطالقه الكفارة، وال حيصل به التحرمي الذي 
  .(٥) ه، وإمنا الكفارة (حكمه)اقتضاه صرحي

  مسألة

  ).(وال ظهار من أمة وال أم ولدقال: 
وعبد  )٧(عمر ، وروي عن ابن(٦)ومجلته أن الظهار ال يصح من األمة وأم الولد

  ، )٨(اهللا ابن عمرو

                                                           

 ) يف [م] زيادة: (به). ١(

 ) يف [م]: (حكم). ٢(

 ) يف [م] زيادة: (بالنية). ٣(

 ) يف [م]: (به). ٤(

 ) يف [م]: (حكم). ٥(

 ).١٠/٤٢٦)، احلاوي الكبري (٨/٣٠٧) ينظر: خمتصر املزين (٦(

بن ُقرط بن َرزاح بن عدي  ) هو عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح٧(

ام، القدوة، ممن بايع ابن كعب بن لؤي بن غالب، أبو عبد الرمحن القرشي، العدوي، اإلم

حتت الشجرة، مات سنة ثالث وسبعني مبكة، وقيل: أربع وسبعني للهجرة، وعمره سبع 

 ).٣/٢٠٣ومثانون، وقيل: مخس ومثانون سنة. ينظر: سري أعالم النبالء: (

، الصحايب، كان جمتهدا يف العبادة غزير ) هو عبد اهللا بن عمرو بن العاص، أبو حممد القرشي٨(

= وغريهم من  العلم، روى عن عمر بن اخلطاب وأيب الدرداء وعبد الرمحن بن عوف 



   
  
  

 

 

 
 

٧٤٥

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

، وقال مالك )٤(وإسحاق (٣)وأمحد (٢)وأبو حنيفة )١(....... وبه قال األوزاعي

  : يصح الظهار )٥(والثوري

                                                                                                                                           

يف كتابة ما   الصحابة، وحدث عنه بعض الصحابة وعدد كثري من التابعني، استأذن النيب =

)، واإلصابة ٤/٨هـ). ينظر: طبقات ابن سعد ( ٦٥كان يسمعه منه فأذن له، تويف سنة: (

  ).٥/٣٣٧)، و�ذيب التهذيب (٢/٣٥١(
وقد نسب الشيخ حممد األمني الشنقيطي هذا القول إليهما يف أضواء البيان يف إيضاح القرآن      

)، ومل اقف على هذين األثرين مسَنَدْين، ولكن قد أخرج الدارقطين، ٦/١٩٩آن (بالقر 
، وعن عمرو بن »من شاء باهلته أنه ليس لألمة ظهار«والبيهقي عن ابن عباس قال: 

، ٤/٤٩٣ينظر: سنن الدارقطين (». ال ظهار من األمة«شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: 
 ).٦٣٠، ٧/٦٢٩)، السنن الكربى للبيهقي (٤٩٤

، شيخ اإلسالم، وعامل أهل الشام، ولد هو عبد الرمحن بن عمرو بن حيمد، أبو عمرو األوزاعي )١(
ه) ببعلبك، وكان يسكن مبحلة األوزاع، مث حتول إىل بريوت مرابطاً �ا إىل أن مات، ٨٨( سنة

حدث عن: عطاء بن أيب رباح، وأيب جعفر الباقر، وعمرو بن شعيب، ومكحول، وقتادة، 
ه). ينظر: ١٥٧تويف سنة ( ،وروى عنه: ابن شهاب الزهري، وحيىي بن أيب كثري ،وخلق كثري

   ).٧/١٠٧)، سري أعالم النبالء (١/٤١٢رجال صحيح مسلم (
 ).٢٩/٤٨١وينظر قوله هذا يف تفسري الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري (     

)، النهر الفائق شرح كنز الدقائق ٣/٢٣٢) ينظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع (٢(
)٢/٤٤٩.( 

)، الشرح الكبري على منت ٢٤٢أيب داود السجستاين (ص:  ) ينظر: مسائل اإلمام أمحد رواية٣(
 ).٨/٥٦٦املقنع (

مة ، أحد أئهو إسحاق بن إبراهيم بن خملد بن إبراهيم احلنظلي املروزي، املعروف بابن راهويه )٤(
املسلمني، اجتمع له احلديث والفقه واحلفظ والصدق والورع والزهد، مسع جرير بن عبد 

وروى عنه: البخاري، ومسلم،  ،احلميد الرازي، وإمساعيل بن علية، وسفيان بن عيينة، وغريهم
)، ٩٤ه). ينظر: طبقات الفقهاء للشريازي (٢٣٨وإسحاق بن منصور، وغريهم، توىف سنة (

  ).١/٢٤٢)، املقصد األرشد (٧/٣٦٢تاريخ بغداد (
 ).٦/٦٠)، االستذكار (٩/١٩٠وينظر قوله يف احمللى باآلثار (     

سيد  ، أمري املؤمنني يف احلديث، كان) هو سفيان بن سعيد بن مسروق، أبو عبد اهللا الثوري٥(
ه) يف الكوفة ونشأ �ا، قال ابن املبارك: ٩٧أهل زمانه يف علوم الدين والتقوى، ولد سنة (

= ه). ١٢٦سنة ( (كتبت عن ألف ومائة شيخ، ما كتبت عن أفضل من سفيان)، تويف 



   
  
  

 

 

 
 

٧٤٦

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

، واحتجوا  (٢)، وروي هذا عن علي بن أيب طالب(١)من كل أمة مباحة له

  أنه فرج حملل له فصح منه ظهاره كالزوجة.

ودليلنا: أنه لفظ يتعلق به حترمي الزوجة فال حترم به األمة كالطالق، وختالف 
  الزوجة ألن الطالق يلحقها، وهذا كان طالقا يف اجلاهلية، وإمنا نقل حكمه دون حمله.

                                                                                                                                           

)، سري أعالم النبالء ١١/١٥٤( )، �ذيب الكمال٤/٩٢ينظر: التاريخ الكبري (=
)٧/٢٢٩.(  

 ).٦/٥٩)، االستذكار (٩/١٩١وينظر قوله يف احمللى باآلثار (

 ).٣/١٢٦)، بداية ا�تهد و�اية املقتصد (٢/٦٠٤) ينظر: الكايف يف فقه أهل املدينة (١(

، أمري املؤمنني، ورابع اخللفاء ن أيب طالب بن عبد املطلب القرشي اهلامشي املكي) هو علي ب٢(

) ٤٠سنة ( الراشدين، وأحد السابقني إىل اإلسالم، وفضائله ومناقبه مشهورة، استشهد 

  ).٤/٢٩٥)، األعالم (٤/٩١)، أسد الغاية (١/٦١من اهلجرة. ينظر: حلية األولياء (

، فقال: (حترم عليك مما ولعله يقصد ما روي عن إياس بن عامر قال: سألت علي بن طالب 

 ).٢/٧٤٢ملكت ميينك ما حيرم عليك من احلرائر). الذب عن مذهب اإلمام مالك (



   
  
  

 

 

 
 

٧٤٧

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

  باب ما یكون ظھارا وما ال یكون

  (والظهار أن يقول الرجل لزوجته: أنت علّي كظهر أمي). قال الشافعي:

ن يقول: أنت علّي كظهر أمي، ألن أ (١)ومجلته أن الظهار الذي ورد الشرع (به)
  اآلية فيه.  (٢)هذا كان الظهار الذي وردت

مبنزلة قوله: علّي، ألن هذه (٣) فإن قال: أنت عندي، أو مين، أو معي، (كّل)

أو  األلفاظ يف معناه، وكذا إن قال موضع قوله: أنت مجلتك، أو بدنك، أو جسمك،
  ذاتك، أو كلك، كان مبنزلته، ألنه أشار إليها، كقوله: أنِت. 

أنه قال: ال يكون  (٦)الداركي(٥) ُحكي (عن)(٤) فإن قال: أنت كظهر (أمي)

فيه ما يدل على أن ذلك يف حقه، خبالف قوله: أنت طالق،  ، ألنه ليس(٧) (ظهاراً)
  .(٨)ألن الطالق يكون من جنس الزوجية، واجلنس له دون غريه

                                                           

 ) ما بني القوسني ساقط من [م]. ١(

 ) يف [م] زيادة: (به). ٢(

 ) يف [م]: (كان). ٣(

 ) يف [م]: (أم). ٤(

 ) ما بني القوسني ساقط من [م]. ٥(

، الفقيه، الشافعي، نزل ) هو عبد العزيز بن عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز، أبو القاسم الدارَكي٦(

نيسابور عدة سنني ودرس �ا الفقه، مث سكن بغداد إىل حني موته، وحدث �ا عن جده 

ألمه احلسن بن حممد الداركي، وتفقه على أيب إسحاق املروزي، وكان إذا جاءته مسألة 

ّكر طويال مث أفىت فيها، مات يف شوال سنة مخس وسبعني وثالمثائة للهجرة يستفىت فيها، تف

)، �ذيب األمساء واللغات ١٠/٤٦٣ينظر: تاريخ بغداد وذيوله ( .عن نّيف وسبعني سنة

 ).٣/٣٣٠) طبقات الشافعية الكربى للسبكي (٢/٢٦٣(

 ) يف [م]: (مظاهراً). ٧(

)، ١٠/٣٣٥)، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي (١٠/٢٥١) ينظر: حبر املذهب للروياين (٨(

 ).٩/٢٥٥العزيز شرح الوجيز املعروف بالشرح الكبري (



   
  
  

 

 

 
 

٧٤٨

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

  مسألة

: فرجك، أو رأسك، أو ظهرك، أو جلدك، أو يدك، أو ولو قالقال: (

كان ظهارا، ولو قال: كبدن أمي، أو كرأس أمي، أو كيد   رجلك عليَّ كظهر أمي
  أمي كان ظهارا).

ذلك أن الشافعي نص على أنه إذا شبه عضوا منها بظهر أمه كان  (١)ومجلة

  ظهارا، وإذا شبهها بعضو من أعضاء أمه كان ظهارا. 
قال أصحابنا: وكذلك إذا شبه عضوا منها بعضو من أمه، كأن قال: رأسك 

ن قال: إن للشافعي يف القدمي قولني أو كيد أمي، ومن أصحابنا م (٢)علي كرأس أمي،

  فيه إذا شبه زوجته بغري األم من ذوات احملارم، أحدمها: 
أنه ال يكون ظهارا، ألنه عدل عن اللفظ الذي ورد به القرآن يف الظهار، وهذا 

املعىن موجود يف مسألتنا، فجعلوا يف هذه املسائل القول القدمي واملنصوص عليه أنه 

  . (٥)وأمحد (٤)، وبه قال مالك(٣)يكون مظاهرا
ال أبو حنيفة: إن شبهها بعضو حيرم النظر إليه من األم كالفرج والفخذ وما وق

أشبههما كان مظاهرا، وإن كان ال حيرم النظر إليه كالرأس والوجه مل يكن مظاهرا، ألنه 

  .(٦)شبه زوجته بعضو ال حيرم النظر إليه فلم يكن مظاهرا كما لو شبهها بوجه األجنبية
  ودليلنا: أنه شبه زوجته بعضو من أمه فكان مظاهرا كما لو شبهها بظهرها.

وما ذكره يف األجنبية فال معىن له، ألن التشبيه لو كان بظهرها مل يكن مظاهرا، 

  وهو املستفاد بعقد النكاح.وألن النظر إن مل حيرم فإن التلذذ حرام، 
                                                           

 /أ).٣٠( ) بداية اللوحة١(

 ) يف [م] زيادة: (أو كفرج أمي). ٢(

 ).١٠/٢٥١)، حبر املذهب (١٠/٤٢٨نظر: احلاوي الكبري () ي٣(

)، بداية ا�تهد و�اية املقتصد ٢/٧٦٨) ينظر: اإلشراف على نكت مسائل اخلالف (٤(

)٣/١٢٣.( 

 ).٤/٨٢)، اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل (٣/١٦٦) ينظر: الكايف يف فقه اإلمام أمحد (٥(

)، الدر املختار وحاشية ابن عابدين (رد ١/٣٩٣األحكام ( ) ينظر: درر احلكام شرح غرر٦(

 ).٣/٤٦٦احملتار) (



   
  
  

 

 

 
 

٧٤٩

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

  فرع

أنه قال: ال  (١)حكي عن أيب علي بن أيب هريرة إذا قال: أنت علّي كروح أمي

، وحكي عن الداركي أنه قال: يكون (٢)يكون ظهارا، ألن الروح ال توصف بالتحرمي
ى ذلك ظهارا، ألن البدن ال يقوم إال بالروح، وال يستمتع بالبدن إال مع الروح، فجر 

  .(٣)جمرى تشبيهها بالبدن

  
  مسألة

  .)(ولو قال: أنت علّي كأميقال: 

 ومجلته أنه إذا قال: أنت علّي كأمي، أو مثل أمي، أو أنت أمي فإن أراد يف
الكرامة والتوقري فليس بظهار، وإن أراد يف التحرمي كان ظهارا، وإن أطلق ومل يكن له 

  . (٥)، وبه قال أبو حنيفة(٤)نية مل يكن ظهارا

  : )٨(وحممد بن احلسن (٧)وأمحد (٦)وقال مالك

                                                           

، الفقيه، الشافعي، درس ببغداد، وتفقه هو احلسن بن احلسني بن أيب هريرة، أبو علي، البغدادي) ١(

على ابن سريج، وأيب إسحاق املروزي، وغريمها، وأخذ عنه أبو علي الطربي، والدارقطين، وكان ممن 

هـ). ينظر: طبقات الشافعية  ٣٤٥توىل القضاء، من تصانيفه: (شرح خمتصر املزين)، تويف سنة (

 ).٣/٢٢٠ملؤلفني ()، معجم ا١٥/٤٣٠)، سري أعالم النبالء (٢/٢٠٦(

 ).٣/٦٥)، املهذب يف فقه اإلمام الشافعي للشريازي (١٠/٤٣٠) ينظر: احلاوي الكبري (٢(

 ).١٠/٣٣٥)، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي (١٠/٢٥٢) ينظر: حبر املذهب (٣(

 ).١٨٦)، التنبيه يف الفقه الشافعي (ص: ١٠/٤٣٠) ينظر: احلاوي الكبري (٤(

 ).٦/٢٢٨)، املبسوط للسرخسي (١/٣٧٣) ينظر: النتف يف الفتاوى (٥(

)، اإلشراف على نكت مسائل اخلالف ٢/٣٦) ينظر: التفريع يف فقه اإلمام مالك بن أنس (٦(

)٢/٧٦٨.( 

 ).٤٦٧)، العدة شرح العمدة (ص: ٣/١٦٦) ينظر: الكايف يف فقه اإلمام أمحد (٧(

وعنه أخذ الفقه، مث ، ، ولد بواسط، وصحب أبا حنيفة) هو حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين٨(

= عن أيب يوسف، وله كتب عديدة، وهو الذي نشر علم اإلمام أيب حنيفة، وويل قضاء الرقة



   
  
  

 

 

 
 

٧٥٠

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

  .(١)يكون ظهارا، ألنه شبه امرأته بأمه فأشبه إذا شبهها بعضو من أعضائها

ودليلنا: أن هذا اللفظ يستعمل يف الكرامة أكثر مما يستعمل يف التحرمي، فإذا مل 

ن مستعمال فيه مل ينصرف إليه إال بالنية كسائر كنايات الطالق، وخيالف التشبيه يك
  بعضو منها ألنه ال يستعمل يف الكرامة.

  فصل

، وقال ابن (٢)ال يكون مظاهرا إذا قال المرأته: أنت علي مثل أيب، أو كأيب
  . (٤): إذا شبهها بظهر أبيه أو غالمه كان مظاهرا)٣(القاسم

وقال أمحد يف إحدى الروايتني: إذا شبهها باحملرمني من الرجال كان مظاهرا، 

  . (٦)حمرم منه فأشبه األم (٥)ألنه شبه امرأته بظهر ذي
ن األب ال مدخل له يف االستمتاع، فهو مبنزلة أن يقول: كبهيميت، ودليلنا: أ

  ويفارق األم يف ذلك.

                                                                                                                                           

هـ) وهو ابن مثان ومخسني سنة. ينظر: ١٨٩سنة ( للرشيد، مث ويل قضاء الري، ومات �ا =

 ). ٢/٢٣٧)، تاج الرتاجم (٣/١٢٢اجلواهر املضية (

 ).٣/٤٣٠)، احمليط الربهاين يف الفقه النعماين (٥/١١) ينظر: األصل للشيباين (١(

 ).١٠/٢٥٤)، حبر املذهب (٥/٢٩٥للشافعي () ينظر: األم ٢(

، املصري، احلافظ، الفقيه، عامل الديار ) هو أبو عبد اهللا عبد الرمحن بن القاسم الُعَتقي موالهم٣(

، وأعلم الناس بأقواله، كان ذا مال فأنفقه يف العلم، املصرية ومفتيها، صاحب اإلمام مالك

ولد سنة اثنتني وثالثني ومائة للهجرة، وتويف يف صفر سنة إحدى وتسعني ومائة. ينظر: سري 

 ).١/٥٨)، شجرة النور الزكية: (٩/١٢٠أعالم النبالء: (
  ).٥/٤٣٤)، التاج واإلكليل ملختصر خليل (١٠/٧٥٠دونة () ينظر: اجلامع ملسائل امل٤(

وقد ُنسب هذا القول يف ا�موع أيضًا إىل ابن القاسم صاحب اإلمام مالك، ويف حبر املذهب 

)، البيان يف مذهب اإلمام ١٠/٢٥٤والبيان ُنسب إىل أيب القاسم. ينظر: حبر املذهب (

 ).١٧/٣٤٥()، تكملة ا�موع شرح املهذب ١٠/٣٣٦الشافعي (

 ) يف [م] زيادة: (رحم). ٥(

 ).٥/٣٧٠)، كشاف القناع عن منت اإلقناع (٨/٥٦٠) ينظر: الشرح الكبري على منت املقنع (٦(



   
  
  

 

 

 
 

٧٥١

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

  مسألة

 (ولو قال: أنت علّي كظهر امرأة محرمة عليه من نسب أو رضاعقال: 

  .قامت في ذلك مقام األم)
ومجلة ذلك أنه إذا شبه زوجته بغري األم نظرَت؛ فإن كانت جدة فإنه يكون 

  مظاهرا، ألن اسم األم يقع عليها جمازا، سواء كانت من ِقبل األم أو من قبل األب. 

فأما إن كانت غري األم واجلدة كاألخت واخلالة وكل امرأة مل حتل له قط كأ�ا 
نت حراما عليه قبل أن يولد، أل�ا ارتضعت من أمه أو أخته، أو كانت حليلة ابنه، كا

أو ما أشبه ذلك، فالقول اجلديد أنه يكون مظاهرا، وله قول آخر يف القدمي أنه ال 

يكون مظاهرا، ألن اللفظ الذي ورد به القرآن فإمنا هو خمتص باألم، فإذا عدل عنه مل 
  اىل فيه. يتعلق به ما أوجبه اهللا تع

: أنه شبه زوجته بامرأة مل حتل له حبال فكان مظاهرا كما لو (١) ووجه (اآلخر)

 ﴾َوِإنـَُّهْم لَيَـُقوُلوَن ُمنَكًرا مَِّن اْلَقْوِل َوُزورًا﴿  شبهها بأمه، فأما اآلية فقد قال تعاىل:
  ، وهذا موجود يف مسألتنا، فجرى جمراه. (٢)

فأما إذا شبهها بامرأة كانت حالال له يف وقت مث َحُرمت عليه مثل أن حرمت 

بأ�ا أرضعته أو العنها أو طلقها ثالثا أو تزوجها أبوه أو ابنه، فإذا شبه امرأته �ا مل 
   (٤)، وقال مالك(٣)يكن مظاهرا

ألنه شبه امرأته مبن ال حتل له على التأبيد فكان  : يكون مظاهرا،(٥)وأمحد

  حمرم.(٦) مظاهرا كما لو كانت ذات (رحم)

                                                           

 ) يف [م]: (آخر). ١(

 ].٢ادلة، اآلية:) [سورة ا�٢(

)، كفاية النبيه يف شرح التنبيه ٩/٢٥٨ف بالشرح الكبري () ينظر: العزيز شرح الوجيز املعرو ٣(

)١٤/٢٦٦.( 

 ).٤/١٠٣)، شرح خمتصر خليل للخرشي (٢/٧٦٨ينظر: اإلشراف على نكت مسائل اخلالف () ٤(

 ).٧/٤)، املبدع يف شرح املقنع (٨/٥٥٥) ينظر: الشرح الكبري على منت املقنع (٥(

 ) ما بني القوسني ساقط من [م]. ٦(



   
  
  

 

 

 
 

٧٥٢

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

ودليلنا هو: أن هذه املرأة قد كانت حالال له، فإذا شبه زوجته �ا احتمل أن 

جنبية اليت حتّل يريد احلالة اليت كانت حالال فيها فلم يكن مظاهرا كما لو شبهها باأل

  له، وخيالف ذلك ذات احملرم ألنه مل يكن هلا حالة حتل فيها.
  فصل

، وقال (١)فإنه ال يكون مظاهرا فأما إذا شبهها بأجنبية ليست حمرمة على التأبيد

أصحاب مالك: إن شبهها بظهرها كان مظاهرا، وإن شبهها بغريه فمنهم من يقول: 
وا بأنه شبه فرجا حمّلًال له بفرج حمرم ، وتعلق(٢)هو ظهار، ومنهم من يقول: هو طالق

  احملارم. (٣) عليه فأثر يف التحرمي (كذوات)

  
مظاهرا،  (٥) التأبيد فال يكون بالتشبيه (�ا) (٤)ودليلنا: أن هذه ليست حمرمة على

لو شبهها باحملرمة واحلائض من نسائه، فأما الطالق فال وجه له إال أن ينويه  كما

  فيكون ذلك كناية، وإال فليس بصريح.
  مسألة

  ).يلزم الحنث بالظهار كما يلزم بالطالق(٦): (وقال

ه أّن ميني الزوج بالظهار منعقدة، مثل أن يقول: إن كلمُت زيدا، أو ومجلت
دخلت الدار فأنِت علّي كظهر أمي كما إذا حلف بالطالق، ويصح أيضا أن يعلقه 

بصفة مثل أن يقول: إذا جاء رأس الشهر فأنِت علّي كظهر أمي، ألن أصله كان 

  طالقا، والطالق يصح تعليقه بالشرط، كذلك هذا.

                                                           

)، العزيز شرح الوجيز املعروف بالشرح ١٠/٣٣٧( ) ينظر: البيان يف مذهب اإلمام الشافعي١(

 ).٩/٢٥٩الكبري (

 ).٤/١٠٣)، شرح خمتصر خليل للخرشي (٢/٦٠٤) ينظر: الكايف يف فقه أهل املدينة (٢(

 ) املثبت من [م]، ويف [ح]: (كذات).٣(

 /أ).٣١) بداية اللوحة (٤(

 ) املثبت من [م]، ويف [ح]: (به).٥(

 ) يف [م] زيادة: (ال).٦(



   
  
  

 

 

 
 

٧٥٣

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

  مسألة

لم يكن  : (ولو قال: إذا نكحتك فأنت علّي كظهر أمي فنكحهاالق

  مظاهرا).
ومجلته أنه إذا قال لألجنبية: إذا نكحتك فأنت علّي كظهر أمي مث نكحها مل 

صح إيقاعه الطالق قبل يكن مظاهرا، ألنه حني تلفظ به مل تكن زوجة، كما ال ي

فان يف الظهار كخالفهما يف الطالق، وقد خيال (٣)ومالك (٢)، وأبو حنيفة(١)الزوجية
  مضى الكالم معهما فيه.

  مسألة

  فهي طالق). : (ولو قال: أنت طالق كظهر أمي يريد الظهارقال
  ومجلته أن يف قوله: أنت طالق كظهر أمي أربع مسائل:

 تكون له نية، فإنه يقع عليها الطالق، وال يصح أحدها: أن يطلق ذلك وال

الظهار، ألن قوله: كظهر أمي مل يقرتن به لفظ يعلقه عليه، كقوله: علّي وعندي، وال 
  قصد الظهار فال يكون ظهارا.

الثانية: قصد بذلك إيقاع الطالق، فيكون طالقا خاصة، ألنه لو أطلق كان 

  طالقا خاصة فإذا نواه خاصة كان أوىل.
ثالثة: أن ينوي بذلك الظهار، فإنه ال يصح وال ينصرف صريح الطالق إىل ال

الظهار بالنية، كما أن لفظ الظهار ال يكون طالقا بالنية، فإذا مل يصح أراد به الظهار 

  بلفظ الطالق مل يكن ما بقي ظهارا، ألنه أراد الظهار جبميعه.
  

  

  

                                                           

 ).١٠/٤٣٤)، احلاوي الكبري (٥/٢٩٥) ينظر: األم للشافعي (١(

 ).٣/٢٣٢)، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع (٦/٢٣٠) ينظر: املبسوط للسرخسي (٢(

 ).٢/٧٧٠)، اإلشراف على نكت مسائل اخلالف (٢/٢٥٦) ينظر: املدونة (٣(



   
  
  

 

 

 
 

٧٥٤

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

ت الظهار بقويل: كظهر الرابعة: أن يقول: أردت الطالق بقويل: طالق، وأرد

أمي نظرت؛ فإن كانت املرأة غري مدخول �ا مل يصح الظهار، أل�ا تبني بلفظ الطالق 

ويصادف الظهار أجنبية فال يصح، وإن كانت مدخوال �ا ومل يتم عدد الطالق �ذه 
  الطلقة صح الظهار، ألنه ظاهر من رجعية، وال يكون عائدا، أل�ا جارية إىل بينونة.

  مسألة

  فهو ظهار). : (ولو قال: أنت علّي حرام كظهر أمي يريد الطالققال
  ومجلته أن يف ذلك مخس مسائل:

، ملعنيني: (٢)، فإنه يكون ظهارا، نص عليه يف األم(١)أحدها: أن يطلق وال نية له

أحدمها: أن قوله: حرام كناية يف الظهار، إذا اقرتنت �ا النية كانت ظهارا، فإذا اقرتن 
  �ا صريح لفظ الظهار كان أقوى من النية، فكانت به ظهارا.

الثاين: أن قوله: أنت علّي كظهر أمي تضمن التحرمي، فإذا صرح به مل مينع 

  ر.صحة الظها
  الثانية: يقول: نويت بذلك الظهار كان ظهارا ملا بّيناه.

يقول: نويت بقويل: أنت علّي حرام الطالق، فالذي يف أكثر (٣) الثالثة: (أن)

، ويف بعض نسخ املزين أنه يكون (٤)نسخ املزين أنه يكون طالقا، وكذلك نقل الربيع
ظهارا، فجعل أصحابنا يف املسألة قولني، أحدمها: أنه يكون ظهارا، وبه قال أبو 

                                                           

 ) يف [م] زيادة: (فهو ظها).١(

 ).٥/٢٩٦ينظر: األم للشافعي () ٢(

 ) ما بني القوسني ساقط من [م].٣(

، صاحب حممد املرادي موالهم، املؤذن) هو الربيع بن سليمان بن عبد اجلبار بن كامل، أبو ٤(

اإلمام الشافعي وراوية كتبه، ولد سنة أربع وسبعني ومائة للهجرة، كان ثقة ثبتًا فيما يرويه، 

بن يوسف التنيسي، وغريهم، مات يف  حدث عن الشافعي، وعبد اهللا بن وهب، وعبد اهللا

)، ٢/١٣١شوال سنة سبعني ومائتني للهجرة. ينظر: طبقات الشافعية الكربى للسبكي (

 ).١٣٤طبقات الشافعيني (ص: 



   
  
  

 

 

 
 

٧٥٥

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

بلفظ التحرمي صريح لفظ الظهار ونية الطالق فكان صريح (١) ن)حنيفة، ألنه (اقرت 

  اللفظ أوىل.

وحممد، إال أن أبا يوسف يقول: ال  )٢(والثاين: أنه طالق، وبه قال أبو يوسف
، ووجهه: أن قوله: أنت علّي حرام مع نية الطالق مبنزلة (٣)أقبل قوله يف نفي الظهار

الكناية مع  (٤)ال: أنت طالق كظهر أمي كان طالقا، كذلكصريح الطالق، ولو ق

  النية.
وما ذكره فال يصح، ألن النية قارنت لفظ التحرمي وسبقت لفظ الظهار فكانت 

  باللفظ أحق.

الرابعة: أن يقول: نويت بقويل: حرام الطالق، والباقي الظهار، نظرَت؛ فإن  
فقد بانت منه بالطالق، وال يصح الظهار، وإن كانت مدخوال  كانت غري مدخول �ا

  �ا صح الظهار، وال يكون عائدا، وقد ذكرنا مثله.

تتعلق به كفارة (٥) اخلامسة: أن يقول: نويت بقويل: حرام حترمي عينها (الذي)
: وهو املذهب، ألنا (٦)ميني ففيه وجهان، أحدمها: أنه يقبل منه، قال الشيخ أبو حامد

                                                           

 ) يف [م]: (اقرن).١(

، صاحب ) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن حّبة، أبو يوسف القاضي٢(

اإلمام أيب حنيفة، ويل القضاء لثالثة من اخللفاء: املهدي واهلادي والرشيد، وكان إليه تولية 

القضاء يف املشرق واملغرب، قال عنه اإلمام أمحد وابن معني: ثقة، تويف ببغداد سنة 

، تاج الرتاجم يف )٨/٥٣٥هـ). ينظر: سري أعالم النبالء (١٨١ه)، وقيل: سنة (١٨٢(

 ).٢/٣١٥طبقات احلنفية: (
 ).٣/٥)، تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشليب (٥/١١) ينظر: األصل للشيباين (٣(

 ) يف [م] زيادة: (ها هنا).٤(

 ) يف [م]: (اليت).٥(

، امللقب حبجة اإلسالم، الفقيه الشافعي ) هو حممد بن حممد، أبو حامد الغزايل الطوسي٦(

ه)، من مؤلفاته: إحياء علوم الدين، �افت  ٥٠٥ه)، وتويف سنة (٤٥٠األصويل، ولد سنة (

)، شذرات الذهب ٤/١٠١ت الشافعية (الفالسفة، املستصفى، املنخول. ينظر: طبقا

)٤/١٠.( 



   
  
  

 

 

 
 

٧٥٦

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

نعترب نيته مع لفظ احلرام، والثاين: ال يقبل، ألنه قصد به التحرمي ووصفه مبا يوجب 

  الكفارة العظمى فال يقبل قوله يف إسقاطها إىل الصغرى.

  فرع
كان   : لو قال: أنت علّي كظهر أمي حرام ونوى به الطالق(١)قال يف البويطي

  ظهارا، ألنه صرّح به.

  فرع
: أردت به الطالق : إذا قال المرأته: أنت علّي حرام، مث قال(٢)قال ابن احلداد

قيل له: اخرت أيهما شئت، فإن اللفظة الواحدة ال تكون طالقا  الظهار،(٣) (أو)

وظهارا، وخالفه بعض أصحابنا وقال: يكون طالقا، ألنه بدأ بذكره، فكأنه يلزمه من 
ذلك ما يبدأ به، ومن نصره قال: االعتبار جبميع لفظه، أال ترى أنه لو قال: طلقت 

ما شاء، كما لو طلق إحدى هذه أو هذه مل يلزمه طالق األوىل، وجيب أن يعني 

  امرأتيه.

                                                           

، الفقيه، املناظر، صاحب اإلمام ي، املصري) هو يوسف بن حيىي، أبو يعقوب القرشي، البويط١(

الشافعي، وهو الذي قام مقامه يف الدرس واإلفتاء بعد وفاته، كان إمامًا جليال عابدا زاهداً، 

، والرتمذي، وأبو حامت، حّدث عنه وعن عبد اهللا بن وهب وغريمها، وروى عنه الربيع املرادي

هـ). ينظر: طبقات  ٢٣١وغريهم، وله كتاب املختصر املشهور، مات مسجونًا ببغداد سنة (

 ).١٣/٣٤٢)، معجم املؤلفني (٩/٣٣٨)، األعالم (٢/١٦٢الشافعية الكربى للسبكي (

، ويل القضاء ) هو حممد بن أمحد بن حممد بن جعفر، أبو بكر الكتاين، املصري، الشافعي٢(

ن حاذقًا بالقضاء، كثري احلديث، حافظًا للفقه، أخذ علم احلديث عن النسائي، مبصر، وكا

والفقه عن حممد بن عقيل الفريايب، وبشر بن نصر، ومنصور بن إمساعيل، وغريهم، من 

هـ). ينظر: ٣٤٤تصانيفه: (آداب القضاء)، (جامع الفقه)، (كتاب الفروع)، تويف سنة (

 – ١٥/٤٤٥)، سري أعالم النبالء (١١/٢٢٩والنهاية ()، البداية ٣/٧٩طبقات الشافعية (

 ).٨/٣٢٠)، معجم املؤلفني (٤٥١

 ) يف [م] (و).٣(



   
  
  

 

 

 
 

٧٥٧

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

  مسألة

، أو أنت  (١) : (ولو قال ألخرى: قد أشركتك معها، أو أنت شريكتهاقال

  كهي، فإن لم ينو ظهارا لم يلزمه).
  

  

أنه إذا قال إلحدى امرأتيه: أنت علّي كظهر أمي، مث قال لألخرى: (٢) ته)(ومجل
يف الظهار كان مظاهرا  (٣)أنت شريكتها، أو أشركتك معها، أو أنت كهي، فإن نوى

  . (٤)منها، وإن مل ينو مل يكن مظاهرا منها

: يكون مظاهرا منها وإن مل ينو، وتعلقوا بأن (٦)وأمحد (٥)وقال مالك
يقتضي التشريك، فأشبه ما (٨) العطف حكم املعطوف عليه، (ولذلك) (٧) (حكم)

  لو مجع بينهما يف لفظ الظهار. 

ل يف النكاح، وحيتمل يف ودليلنا: أنه حيتمل أن يريد شريكتها يف الظهار، وحيتم
سوء األخالق، فلم يتخصص بالظهار إال بالنية كسائر الكنايات، ويفارق إذا مجع 

  بينهما، ألنه وجد فيهما لفظ صريح خبالف مسألتنا.

إذا ثبت هذا، فقد ذكرنا يف اإليالء أن التشريك فيه ال يصح وإن نوى، ألنه 
  حرمي فصح بالكناية كالطالق.ميني، فال يصح بالكناية، والظهار إمنا هو الت

                                                           

 /أ).٣٢) بداية اللوحة (١(

 ) يف [م]: (ومجلة ذلك).٢(

 ) يف [م] زيادة: (بذلك).٣(

 ).١٠/٤٣٧)، احلاوي الكبري (١٤/٤٩٣راية املذهب () ينظر: �اية املطلب يف د٤(

)، شرح الزرقاين على خمتصر خليل ٢/٧٧١) ينظر: اإلشراف على نكت مسائل اخلالف (٥(

 ).٤/٣٠٠وحاشية البناين (

)، اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن ٨/٤٧٠) ينظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف (٦(

 ).٤/٨٥ل (حنب

 ) ما بني القوسني ساقط من [ح].٧(

 ) يف [م]: (وذلك).٨(



   
  
  

 

 

 
 

٧٥٨

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

  فرع
تعلق ذلك مبشيئته؛ ألنه يتعلق  إذا قال: أنت علّي كظهر أمي إن شاء زيد

بالصفة، فإن قال: إن شاء اهللا مل يكن مظاهرا، كما لو قال: أنت طالق إن شاء اهللا ال 
، وحكى الشيخ أبو حامد أن الشافعي ذكر يف القدمي يف ذلك قولني، (١)يكون طالقا

  ، وهذا ال جييء على أصله.(٢)أحدمها: يكون مظاهرا
  مسألة

، فقال في كتاب الظهار اهر من أربع نسوة بكلمة واحدة: (ولو تظقال
  الجديد وفي اإلمالء على مسائل مالك: إن عليه في كل واحدة كفارة).

ومجلته أنه إذا تظاهر من أربع نسوة أفرد كل واحدة بلفظ الظهار وجب عليه 
إن تظاهر منهن بكلمة واحدة فقال: أننت علّي كظهر أمي فقال يف أربع كفارات، و 

   (٤)، وبه قال مالك(٣)القدمي: يلزمه كفارة واحدة
وجدت (٦) ، ووجهه: أن الظهار كلمة جتب مبخالفتها الكفارة، (وإذا)(٥)وأمحد

  يف اجلماعة بكلمة واحدة وجبت كفارة واحدة كاليمني. 
، ووجهه: أنه ُوجد (٧)ع كفارات، وبه قال أبو حنيفةوقال يف اجلديد: جتب أرب

كل واحدة منهن، فوجب عليه لكل واحدة كفارة، كما لو أفردها   (٨)الظهار والعود يف
كفارة جتب حلرمتها، فإذا كانت مييناً واحدة وجبت  بلفظ الظهار، وخيالف اليمني ألن ال

  كفارة، وها هنا جتب لوجود الظهار والعود، وقد وجد يف حق كل واحدة.

                                                           

  ).١٠/٤٣٤)، احلاوي الكبري (٥/٢٩٤ينظر: األم للشافعي () ١(

 ).١٠/٣٤٣)، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي (٥/٤١٧) ينظر: الوسيط يف املذهب (٢(

)، املهذب يف فقه اإلمام الشافعي للشريازي ١٨٧) ينظر: التنبيه يف الفقه الشافعي (ص: ٣(

)٣/٦٨.( 

 ).٢/٦٠٥)، الكايف يف فقه أهل املدينة (٢/٣٣٣) ينظر: املدونة (٤(

)، الكايف يف فقه اإلمام أمحد ٤/١٦٣٦) ينظر: مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه (٥(

)٣/١٦٩.( 

 ) يف [م]: (فإذا).٦(

 ).٣/٢٣٤)، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع (٦/٢٢٦) ينظر: املبسوط للسرخسي (٧(

 ) يف [م] زيادة: (حق).٨(



   
  
  

 

 

 
 

٧٥٩

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

  مسألة

 : (ولو تظاهر منها مرارا يريد بكل واحدة ظهارا غير األول ولم يكّفرقال

  فعليه بكل تظاهر كفارة).
ومجلة ذلك أنه إذ كرر لفظ الظهار فال خيلو إما أن يكون متواليا أو متفرقا، فإن  

كان متواليا نظرَت؛ فإن قصد بالثاين تأكيد األول أو أطلق وجبت كفارة واحدة، وإن 

دا، جتب به كفارة نوى بالثاين االستئناف ففيه قوالن، قال يف القدمي: يكون ظهارا واح
، ووجهه: أنه لفظ تعلق به كفارة، فإذا كرره وجبت كفارة (٢)، وبه قال أمحد(١)واحدة

  واحدة كاليمني. 

، (٤)وأبو حنيفة (٣)وقال يف اجلديد: جيب بذلك كفارات، وبه قال مالك
به حترمي الزوجة، فإذا كرره بقصد االستئناف تعلق بكل واحد (٥) أنه لفظ (يتعلق)

  حكمه كالطالق، وخيالف اليمني، ألنه ال يتعلق �ا حترمي.

إذا ثبت هذا فقد ذكرنا يف الطالق إذا كرره ومل ينو التأكيد وال االستئناف 
، قال الشيخ أبو حامد: املذهب أن يف الظهار إذا كرره بال قصد أنه ظهار (٦) (قولني)

واحد، والفرق بينه وبني الطالق: أن الطالق يزيل امللك، فهو أقوى من لفظ الظهار، 

  ، واألوىل أن يقال: إن (٨) امللك وال يزيله، وهذا (فيه ضعف) (٧)ألنه يشّعث

                                                           

 ).١٠/٣٥٥)، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي (١٠/٢٦٠) ينظر: حبر املذهب (١(

 ).٧/١٦)، املبدع يف شرح املقنع (٣/١٦٩) ينظر: الكايف يف فقه اإلمام أمحد (٢(

)، عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل ٢/٧٧١) ينظر: اإلشراف على نكت مسائل اخلالف (٣(

 ).٢/٥٥٤املدينة (

)، النهر الفائق ٤/١٠٩) ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة اخلالق وتكملة الطوري (٤(

 ).٢/٤٥٤لدقائق (شرح كنز ا

 ) يف [م]: (معلوم).٥(

 ) املثبت من [م]، ويف [ح] (قوالن).٦(

ث: التفريق، يقال: ملّ اهللا شعثه، أي مجع ما تفرق منه، ومنه شعث : انتشار األمر، والتشعيالَشَعثُ ) ٧(

 ).١/٢٨٥)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (١/٢٥٩الرأس. ينظر: �ذيب اللغة (

 ) يف [م]: (ضعيف).٨(



   
  
  

 

 

 
 

٧٦٠

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

من قوله املكرر أنه مما ميلكه، وليس كذلك (١) الطالق له عدد ميلكه، (والظاهر)

  الظهار، فإنه ال عدد له حمصور وال ميلك، فالظاهر أنه تكرار. 

فأما إذا مل يوال بني ألفاظ الظهار نظرت؛ فإن كّفر عن األول كّفر عن الثاين، 
  وإن مل يكّفر عن األول فهل تكفيه كفارة واحدة؟ القوالن.

  فرع

ذا كان له زوجتان: زينب وعمرة فقال: إن تظّهرُت من زينب فعمرة علّي كظهر إ
ار عائدا من زينب صار مظاهرا من عمرة، فإذا مل يطلقهما ص(٢) ، فإذا (ظاهر)أمي

منهما، ووجبت عليه كفارتان قوال واحدا، ألنه ظاهر من كل واحدة بلفظ منفرد، وإن  

  كان أحدمها كان شرطا يف اآلخر.
  مسألة

: (ولو قال: إذا تظاهرت من فالنة األجنبية فأنت علّي كظهر أمي قال

  لم يكن عليه ظهار). فتظّهر من األجنبية
  ومجلته أن يف هذه املسألة ثالث مسائل:

أحدها: أن يقول: إن تظّهرت من فالنة األجنبية فزوجيت علّي كظهر أمي 

فقال لألجنبية: أنت علّي كظهر أمي فإنه ال يصح وال يصري مظاهرا من زوجته، ألن 
د وكان كما لو قال لزوجته: إن طلقت فالنة األجنبية فأنت طالق الصفة مل توج

فطلقها مل يصح ومل توجد الصفة، وكذا قلنا إذا قال: إن بعُت عبدي فهو حر فباعه 

فاسدا مل يعتق، ألن اسم البيع يتناول الصحيح، وكذلك الظهار، فإذا أطلقه  (٣)بيعا
   اقتضى الصحيح الشرعي.

فإن تزوج �ذه األجنبية فتظاهر منها صح ظهاره، وهل يصري مظاهرا من 

زوجته؟ فيه وجهان، أحدمها: ال يصري مظاهرا، ألنه جعل الصفة ظهار األجنبية، وهذه 
ليست أجنبية، فلم توجد الصفة، والثاين: أنه حينث، ألنه عّني األجنبية ووصفها فكان 

                                                           

 [م]: (فالظاهر) بالفاء.) يف ١(

 ) يف [م]: (تظاهر).٢(

 /أ).٣٣) بداية اللوحة (٣(



   
  
  

 

 

 
 

٧٦١

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

و قال: واهللا ال دخلت دار زيد هذه، فباعها زيد احلكم للمعىن دون الصفة، وهذا كما ل

مث دخلها حنث، ألنه عّينها، كذلك ها هنا، وهذان الوجهان يذكران يف مسائل (من 

 (٢) مثل أن يقول: واهللا ال أكلت من حلم هذا احلمل فصار كبشا (هل)(١) األميان)
وجهان، وكذلك لو قال: ال كلمت هذا الصيب فصار شيخا، أو ال أكلت (٣)حينث؟ 

  فصارت ُرطبة. (٤)هذه الُبسرة

املسألة الثانية: إذا قال: إن تظاهرت من فالنة فامرأيت علّي كظهر أمي وكانت 
أجنبية، فتظاهر منها مل يصح ومل يصر مظاهرا من زوجته، فإن قال: أردت بذلك إذا 

كظهر أمي، فإذا قال هلا ذلك   قلُت لألجنبية: أنت علّي كظهر أمي فإن امرأيت عليّ 

صار مظاهرا من امرأته يف هاتني املسألتني مجيعا، ألن الصفة وجدت، وإن تزوجها 
  وتظاهر منها صار مظاهرا من زوجته وجها واحدا.

الثالثة: إذا قال: إن تظاهرت من فالنة أجنبيًة فامرأيت علّي كظهر أمي وأطلق 

هرا من امرأته، فإن تزوجها وتظّهر منها مل فتظاهر من األجنبية مل يصح ومل يصر مظا
يصر مظاهرا من امرأته وجها واحدا، ألن قوله: أجنبية حال، فاقتضى الكالم أن 

منها يف حال كو�ا أجنبية، فإذا تزوجها مل توجد الصفة، فإن قال: أردت (٥) (الظهار)

  وجد ذلك وجدت الصفة.بذلك أن أقول هلا: أنت علّي كظهر أمي، فمىت 

                                                           

 ) ما بني القوسني ساقط من [م].١(

 ) يف [م]: (فهل).٢(

 ) يف [م] زيادة: (فيه).٣(

: أي صار ما عليه ُبْسراً، والُبْسر أوله طلع، مث خالل، مث بلح، مث بسر، مث ) يقال: أَْبَسر النخلُ ٤(

)، املعجم الوسيط ٢/٥٨٩وصحاح العربية (رطب، مث متر. ينظر: الصحاح تاج اللغة 

)١/٥٦.( 

 ) يف [م]: (يتظاهر).٥(



   
  
  

 

 

 
 

٧٦٢

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

  

  باب ما یوجب على المظاھر كفارة

أنه إذا أتت على  (١) ﴾ثُمَّ يـَُعوُدوَن ِلَما قَاُلوا﴿ :(قال اهللا تعالى قال الشافعي:
يحرمها بالطالق الذي تحرم به وجبت (٣) مدة بعد القول بالظهار (لم)(٢) (المتظاهر)

  عليه الكفارة).

ومجلة ذلك أنّا قد ذكرنا أن الكفارة جتب بالظهار والعود، والعود: أن ميسكها 
كنه فيه الطالق فال يطلقها، فتجب عليه الكفارة، وقال عقيب الظهار زمانا مي

: الكفارة جتب بنفس الظهار، وإمنا املراد بالعود العود إليه يف )٥(والثوري )٤(جماهد

: جتب الكفارة بتكرار اللفظ، وهو العود، وقال احلسن )٦(اإلسالم، وقال داود

                                                           

 ].٣اآلية: ) [سورة ا�ادلة،١(

 ) يف [م]: (املظاهر).٢(

 ) يف [م]: (ومل).٣(

، قرأ على عبد اهللا بن عباس، هو جماهد بن جرب، أبو احلجاج، موىل السائب املخزومي املكي )٤(

، وحدث عنه: قتادة، وعمرو بن دينار، وأخذ عنه وصحب عبد اهللا بن عمر مدة كثرية

)، ٧/٤١١ه). ينظر: التاريخ الكبري للبخاري (١٠٣تويف سنة ( ،واألعمش وخلق كثري

  ).١١املفسرين لألدنروي ( طبقات

 ).٤/٢٥٧)، تفسري اخلازن لباب التأويل يف معاين التنزيل (٥/٤٠وينظر قوله يف تفسري البغوي (     

 ).٤/٢٥٧)، تفسري اخلازن لباب التأويل يف معاين التنزيل (٥/٤٠هذا يف تفسري البغوي (ينظر قوله  )٥(

، أحد األئمة ا�تهدين، ولد بالكوفة، ) هو داود بن علي بن خلف، أبو سليمان األصبهاين٦(

وسكن بغداد، وإليه تنسب الظاهرية، وهم الذين يأخذون بظاهر الكتاب والسنة، دون 

التأويل والرأي والقياس، وكان داود أول من جهر �ذا القول، انتهت إليه رئاسة العلم ببغداد، 

)، واجلواهر املضية ٣٧٧عاين (ص هـ). ينظر: األنساب للسم ٢٧٠وتويف �ا سنة: (

  ).٣/٨)، األعالم (٢/٤١٩(

 ).٨/٣٩)، تفسري ابن كثري (١٧/٢٨١وينظر قوله هذا يف تفسري القرطيب (      



   
  
  

 

 

 
 

٧٦٣

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

م : العود: العز (٥)وأمحد (٤): العود: الوطء، وقال مالك(٣)والزهري )٢(وطاووس )١(البصري

  على الوطء، وقال أبو حنيفة: 

  
الكفارة شرط يف إباحة الوطء وليست بواجبة عليه، فإن وطئ قبل أن يكّفر 

فقد فعل حمرما ومل جتب الكفارة عليه، وإمنا يقال له: ال حيل لك الوطء ثانيا حىت 

  . (٦)تكّفر

                                                           

، ولد باملدينة لسنتني بقيتا من خالفة عمر ) هو احلسن بن أيب احلسن يسار، أبو سعيد البصري١(

، وهو من سادات التابعني وكبارهم، وقد اشتهر بالزهد والورع والعبادة، تويف  ابن اخلطاب 

حلية األولياء ه)،  وكانت جنازته مشهودة. ينظر: ١١٠بالبصرة مستهل رجب سنة (

)، ٥/٣٨٣). وينظر قوله هذا يف تفسري السمعاين (٢/٦٩)، وفيات األعيان (٢/١٣٢(

 ).٥/٤٠تفسري البغوي (

، كان رأسًا يف العلم ) هو طاووس بن كيسان، أبو عبد الرمحن اخلوالين، اهلمداين، اليماين٢(

والعمل، يعّد من سادات التابعني، أدرك مخسني صحابياً، مسع من ابن عباس وأيب هريرة، 

ه). ينظر: ١٠٦وروى عنه: جماهد وعمرو بن دينار، وكان عاملاً يف الفقه والتفسري، تويف سنة (

   ).١٢)، طبقات املفسرين لألدنروي (٢/٥٠٩وفيات األعيان (

 ).٥/٤٠)، تفسري البغوي (٥/٣٨٣قوله هذا يف تفسري السمعاين ( وينظر     

، يعّد من كبار ) هو حممد بن مسلم بن عبد اهللا بن شهاب، الزهري، القرشي، التابعي، املدين٣(

، كان أول من دّون األحاديث النبوية، ودّون معها فقه الصحابة، أخذ عن احلفاظ والفقهاء

ينظر:  .هـ) ١٢٤بعض الصحابة، وأخذ عنه اإلمام مالك بن أنس وطبقته، تويف سنة (

)، األعالم ١/٤٥١)، الوفيات (١/١٠٢)، تذكرة احلفاظ (�٩/٤٤٥ذيب التهذيب (

  ).٧/٣١٧للزركلي (

 ).٥/٤٠)، تفسري البغوي (٥/٣٨٣السمعاين ( وينظر قوله هذا يف تفسري     

 ).١/١٣٤)، التلقني يف الفقه املالكي (٢/٧٧٢) ينظر: اإلشراف على نكت مسائل اخلالف (٤(

 ).٥/٤٨٥)، شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي (٣/١٦٨) ينظر: الكايف يف فقه اإلمام أمحد (٥(

 ).٣/٦شليب ()، تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية ال٦/٢٢٥ينظر: املبسوط للسرخسي () ٦(



   
  
  

 

 

 
 

٧٦٤

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

َوِإنـَُّهْم لَيَـُقوُلوَن ُمنَكًرا مَِّن ﴿: فأما جماهد والثوري فاحتجا بأن اهللا تعاىل قال

ارة بذلك دون قالوا: فيجب أن تتعلق الكف (١) ﴾اْلَقْوِل َوُزورًا َوِإنَّ اللََّه َلَعُفوٌّ َغُفورٌ 

  اإلمساك فإنه مباح.
وتعلق داود بظاهر اللفظ وأن العود إعادته، ومن قال: الوطء قال: إنه حّرم على 

أن يطأ، ومن قال: العزم قال: قصد باللفظ حترميها، فإذا عزم (٢) نفسه الوطء، (والعود)

  على الوطء فقد عاد فيما قصد. 
يفة فإنه يقول: العود إمنا هو يف مقوله دون قوله، ومقوله التحرمي، فأما أبو حن

  فالعود استباحتها، فمن يريد االستباحة يكّفر.

، ، (وإذا أمسكها زوجًة فقد عاد(٣) ﴾ثُمَّ يـَُعوُدوَن ِلَما قَاُلوا﴿ :ودليلنا: قوله تعاىل
، وإذا أمسكها زوجًة فقد عاد فيما (٤) ألن قوله يقتضي إبانتها وزوال النكاح بينهما)

  قال، وهذا يسبق العزم على الوطء فكان هو املوجب للكفارة مع الظهار.

ومث للمهلة والرتاخي،  (٥) ﴾َن ِلَما قَاُلواثُمَّ يـَُعوُدو ﴿ :فإن قيل: فقد قال اهللا تعاىل
  وعندكم العود يتعّقب لفظ الظهار.

  قلنا: ال يتعقبه، وإمنا يكون بعد أن ميضي زمان ميكن فيه إيقاع الطالق.

ثُمَّ يـَُعوُدوَن ِلَما ﴿ :فأما من مل يعترب العود فقد خالف اللفظ، ألن اهللا تعاىل قال
فأوجبها بشرطني، وال يصح أن يقال: إن املراد العود يف اإلسالم، ألنه يسقط  (٦) ﴾قَاُلوا

وما ذكره داود فال يصح، ألنه مل  (٧) ﴾الَِّذيَن يُظَاِهُرونَ ﴿  الشرط األول، وهو قوله تعاىل:

، وهذا ال يقتضي العود إليه، وإمنا يقتضي (٨) ﴾ِلَما قَاُلوا﴿ :يقل: إىل ما قالوا، وإمنا قال
                                                           

 ].٢) [سورة ا�ادلة، اآلية:١(

 ) يف [م]: (فالعود) بالفاء.٢(

 ].٣) [سورة ا�ادلة، اآلية:٣(

 ) ما بني القوسني مكرر يف [م].٤(

 ].٣) [سورة ا�ادلة، اآلية:٥(

 ].٣) [سورة ا�ادلة، اآلية:٦(

 ].٢آلية:) [سورة ا�ادلة، ا٧(

 ].٣) [سورة ا�ادلة، اآلية:٨(



   
  
  

 

 

 
 

٧٦٥

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

: الوطء فقد العود فيه، ولو احتملهما كان ما قلناه أوىل، ألنه أسبق، فأما من قال

   (٢)،(١) ﴾مِّن قـَْبِل َأن يـََتَماسَّا﴿  خالف قوله:

  
وهو عود، وقد خالف (٥) اإلمساك (سبقه) (٤)بيّـّنا أن(٣) ومن قال: العزم (قد)

َوَمن قـََتَل ﴿  تعاىل: (٧)، ألن معىن ذلك حترير رقبة، كقوله(٦)  أبو حنيفة قوله تعاىل:

، وما قاله أبو حنيفة فال يصح، ألنه أوجبها بالعود (٨) ﴾ُمْؤِمًنا َخطًَئا فـََتْحرِيُر رَقـََبةٍ 
والظهار، وعنده حيصل العود بالكفارة وهو االستباحة، مث االستباحة ليست من فعله 

  فال معىن لشرطها يف الكفارة.

  مسألة
لزمته الكفارة، وكذلك إن  أمكنه أن يطلقها فلم يفعل(١٠) : ( (ولو)(٩) (قال)

  مات أو ماتت).

إن (١١) كذلك)أما وجوب الكفارة بإمساكها وترك طالقها فقد ذكرناه، وقوله: (و 
 (١٢)مات أو ماتت، فإمنا عطفه الشافعي على كالم مل ينقله املزين، قال يف األم: (فإن)

أمكنه أن يطلقها فلم يفعل لزمته الكفارة، فإن طلقها أو العنها أو ارتد لزمته الكفارة، 

                                                           

 ].٣) [سورة ا�ادلة، اآلية:١(

 ) يف [م] زيادة: (ألنه تعاىل أوجبها بالعود قبل أن يتماسا).٢(

 ) يف [م]: (فقد).٣(

 : (ذلك).) يف [م] زيادة٤(

 ) يف [م]: (يسبقه).٥(

 ].٣) [سورة ا�ادلة، اآلية:٦(

 /أ).٣٤) بداية اللوحة (٧(

 ].٩٢) [سورة النساء، اآلية:٨(

 ما بني القوسني ساقط من [م].) ٩(

 ) يف [م]: (فإن).١٠(

 ) يف [م]: (كذلك) بدون واو.١١(

 ) يف [م]: (إن) بدون فاء.١٢(



   
  
  

 

 

 
 

٧٦٦

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

، وإمنا أراد إذا وجدت الفرقة بعد اإلمساك والعود مل (١)وكذلك إن مات أو ماتت

ائر تسقط الكفارة، ألن شرط وجو�ا قد وجد فلم تسقط باملوت وغريه من الفرق كس

  احلقوق الواجبة عليه.
  مسألة

  احتياطا حتى يكّفر). : (فإذا ُمِنَع الجماع أحببت أن يُْمَنَع الُقَبُل والتلّذذُ قال

  ىل:ومجلة ذلك أنه ال جيوز له وطء املظاهر منها حىت يكّفر، لقوله تعا
أن رجال ظاهر من  (٣)، وروى ابن عباس(٢))  فـََتْحرِيُر رَقـََبٍة مِّن قـَْبِل َأن يـََتَماسَّا(

  : ((اعتزهلا حىت امرأته فواقعها، فقال له النيب 

  
، فأما التلذذ �ا دون اجلماع فقال ها هنا: أحببت أن مينع الُقبل (٤)))كّفرت

ذا منع اجلماع رأيت أن مينع القبل والتلذذ، فمن أصحابنا والتلذذ، وقال يف القدمي: فإ

، وهو إحدى (٥)من حيكي يف ذلك قولني، ومنهم من حيكي وجهني، أحدمها: ال حيرم

                                                           

)، وقوله: ((فإن طّلقها أو العنها أو ارتّد لزمته الكفارة)) ال ٥/٢٩٦ينظر: األم للشافعي ( )١(

 يوجد يف املطبوع من املختصر مع األم، واهللا أعلم.

 ].٣) [سورة ا�ادلة، اآلية:٢(

، ابن عم ) هو عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي اهلامشي٣(

دعا له بالتفقه يف الدين  ، كان يسمى البحر لسعة علمه، وذلك ألن النيب رسول اهللا 

ه). ينظر:  ٧٠سنة ( مة، تويف وعلم التأويل، ولذلك ُعرف برتمجان القرآن وحرب األ

)، أسد الغابة ٣/١٦٩٩)، معرفة الصحابة البن نعيم (٢/٦٦معجم الصحابة البن قانع (

)٤/١٨٦.( 

باب ما جاء يف املظاهر يواقع قبل أن  –) أخرجه الرتمذي يف سننه يف أبواب الطالق واللعان ٤(

 ٦/١٦٧باب الظهار ( –)، والنسائي يف سننه يف كتاب الطالق ١١٩٩ح: ٣/٤٩٥يكفر (

اهر جيامع قبل أن يكفر باب املظ –)، وابن ماجه يف سننه يف كتاب الطالق ٣٤٥٧ح:

)، ١١٥٩٩ح: ١١/٢٣٦باب العني ( –)، والطرباين يف املعجم الكبري ٢٠٦٥ح: ١/٦٦٦(

 ).٨/١٥٧)، البدر املنري (٣/٤٩٥واللفظ له، وهو صحيح. ينظر: سنن الرتمذي (

 ).١٤/٥٠٧)، �اية املطلب يف دراية املذهب (١٠/٤٥١) ينظر: احلاوي الكبري (٥(



   
  
  

 

 

 
 

٧٦٧

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

، ووجهه: أنه وطء حمّرم ال يتعلق به وجوب مال فلم يشرتك (١)الروايتني عن أمحد

  دواعيه كوطء احلائض. 

، (٤)والرواية األخرى عن أمحد (٣)ومالك (٢)والثاين: حيرم، وبه قال أبو حنيفة
ا﴿  ووجهه: قوله تعاىل: ، وهذا عام يف الكل، وألن التحرمي (٥) ﴾مِّن قـَْبِل َأن يـََتَماسَّ

إذا تعلق باللفظ اشرتك فيه الوطء وما دونه، كالطالق، وينتقض ما قالوه باملسبية 

  وأمته إذا كانت أخته.
  

  مسألة

  ).(فإن مّس لم تبطل الكفارة
أن يكّفر فقد أمث، والكفارة يف ذمته، وحكي عن ومجلة ذلك أنه إذا وطئ قبل 

بعض الناس أنه قال: تسقط، أل�ا وجبت قبل املسيس وقد فات وقتها، وقال جماهد بن 

: جتب بالوطء كفارة أخرى، ألنه وطء حمّرم يف الزوجة فأوجب الكفارة كوطء )٧((٦) (جرب)
  احملرم.

                                                           

 ).٨/١٢)، املغين البن قدامة (٣/١٦٩( ) ينظر: الكايف يف فقه اإلمام أمحد١(

 ).٣/٢٣٤)، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع (٢/٢١٢) ينظر: حتفة الفقهاء (٢(

)، بداية ا�تهد و�اية املقتصد ٢/٧٧٤ئل اخلالف () ينظر: اإلشراف على نكت مسا٣(

)٣/١٢٧.( 

 ).٨/١٢)، املغين البن قدامة (٣/١٦٩) ينظر: الكايف يف فقه اإلمام أمحد (٤(

 ].٣دلة، اآلية:) [سورة ا�ا٥(

 ) يف [م]: (جبري).٦(

) يف [م] ((جبري))، والصواب ما أثبته، وهو جماهد بن جرب، أبو احلجاج، موىل السائب ٧(

وأخذ عنه،  ، قرأ على عبد اهللا بن عباس، وصحب عبد اهللا بن عمر مدة كثريةاملخزومي املكي

ه). ينظر: ١٠٣تويف سنة ( ،وحدث عنه: قتادة، وعمرو بن دينار، واألعمش، وخلق كثري

  ).١١دنروي (املفسرين لأل )، طبقات٧/٤١١التاريخ الكبري للبخاري (

 ).١٧/٢٧٧وينظر قوله يف اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب (     



   
  
  

 

 

 
 

٧٦٨

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

: ودليلنا: حديث ابن عباس أن رجال ظاهر من امرأته فواقعها فقال له النيب 

  يسقطها عنه، وال ألزمه أخرى. (٢) ، (ومل)(١) ))((اعتزهلا حىت تكّفر

  
فأما فوات الوقت فيبطل بالصالة إذا فات وقتها، ويبطل قول جماهد بوطء 

  الصائمة يف قضاء الصوم والصوم املنذور.

  مسألة
، : (ولو أصابها وقد كّفر بالصوم في ليالي الصوم لم ينتقض صومهقال

  ومضى على الكفارة).

ومجلة ذلك أن املظاهر إذا مل جيد الرقبة وقدر على الصوم لزمه، فإن وطئ املظاهر 
ن كان ليال مل يفسد صومه ومل يلزمه استئناف الكفارة، وإن كان �ارا وكان عنها نظرَت؛ فإ

ناسيًا فكذلك، وإن كان عامدا فسد صومه وانقطع التتابع، واستأنف الكفارة، كما لو 

  . (٥)وإحدى الروايتني عن أمحد (٤)ل أبو يوسف، وبه قا(٣)وطئ غريها أو أكل عامداً 
: إنه كيفما وطئ (٨)وإحدى الروايتني عن أمحد (٧)ومالك (٦)وقال أبو حنيفة

أو �ارا، عامدا أو ناسيا انقطعت الكفارة ووجب استئنافها، لقوله  (٩)املظاهر عنها ليال

                                                           

 ) تقدم خترجيه.١(

 ) يف [م]: (فلم) بالفاء.٢(

 ).٣/٣٦٩)، أسىن املطالب يف شرح روض الطالب (٦/٦٢) ينظر: الوسيط يف املذهب (٣(

 ).٣/١٦٥)، االختيار لتعليل املختار (٢/٢٦٨) ينظر: اهلداية يف شرح بداية املبتدي (٤(

 ).٨/٦١٠)، الشرح الكبري على منت املقنع (٨/٢٩) ينظر: املغين البن قدامة (٥(

)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة اخلالق ٢/٢٦٨( ) ينظر: اهلداية يف شرح بداية املبتدي٦(

 ).٤/١١٥وتكملة الطوري (

)، الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب ٢/٧٧٥) ينظر: اإلشراف على نكت مسائل اخلالف (٧(

 ).٢/٤٩زيد القريواين (

 ).٥/٤٩٧لزركشي على خمتصر اخلرقي ()، شرح ا٨/٢٩) ينظر: املغين البن قدامة (٨(

 ) يف [م] زيادة: (كان).٩(



   
  
  

 

 

 
 

٧٦٩

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

، وهذا يقتضي أن ال يوجد (١) ﴾َأن يـََتَماسَّا َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتابَِعْيِن ِمن قـَْبلِ  ﴿  تعاىل:

التماس قبلهما وال فيهما، بل يكون الصوم قبله، فإذا وطئ تعذر أن ال يكون التماس 

  قبله وأمكن أال يكون فيهما فوجب ذلك.
ودليلنا: أن هذا وطء ال يبطل الصوم فال يوجب استئناف الكفارة، كوطء 

  ها.غري 

فأما اآلية فهي حجتنا، ألن اهللا تعاىل أوجب الصوم قبل التماس، فإذا وطئ فيه 
استأنفها كان  (٣)بعض الكفارة قبله، (وإذا) (٢)فقد تعذر كونه قبله، فإذا أمتّها (كان)

  ركه يف مجيعها.الوطء قبل مجيعها، فامتثال األمر يف بعضها أوىل من ت

                                                           

 ].٤) [سورة ا�ادلة، اآلية:١(

 ) يف [م]: (فكان).٢(

 ) يف [م]: (فإذا) بالفاء.٣(



   
  
  

 

 

 
 

٧٧٠

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

  

  مسألة

، يملك الرجعة (١) : (ولو تظاهر فأتبع الظهار طالقاً تحل فيه قبل (زوج)قال
  ، ولو طلقها ساعة نكحها).أو ال يملكها، ثم راجعها فعليه الكفارة

وهذه قد مضت وبّينا أن الطالق مينع حصول العود رجعّيا كان أو بائنا، وأنه إذا 

راجعها هل تكون الرجعة عودًا أم ال؟ قوالن، ومضى الكالم على ذلك مبا أغىن عن 
  اإلعادة. 

  مسألة

، ولو  بال فصل سقط الظهار(٢) (ولو تظاهر منها ثم العنها (مكانه): قال
  كان حبسها قدر ما يمكنه اللعان فلم يالعن كانت عليه الكفارة).

بتدأ باللعان عقيبه فهل يصري عائداً؟ اختلف ومجلة ذلك أنه إذا ظاهر منها مث ا

إذا اشتغل بألفاظ اللعان فقد  (٣)أصحابنا يف ذلك، فمنهم من قال: يصري عائداً، ألنه
مضى زمان ميكنه فيه الطالق فلم يطلق فيه، قال هذا القائل: وإمنا أراد الشافعي إذا  

اللعن، وهي اخلامسة فأتى �ا عقيب الظهار فإنه ال (٤) كان قد بقي عليه (لفظة)

أبو علي بن أيب هريرة (٥)يكون عائداً، أل�ا بقدر زمان الطالق، وقال أبو إسحاق و
، ألنه اشتغل عقيب الظهار مبا حيصل به بينونتها، ألن (٦)وغريه: إنه ال يكون عائداً 

الفسخ حيصل جبميع ألفاظ اللعان، وكونه أطول من زمان ألفاظ الطالق ال يوجب 

حصول العود، كما لو عدل عن قوله: أنت طالق، فقال: فالنة بنت فالن طالق، أو 
يؤكد هذا أن الطالق الرجعي إمنا تبّني عند انقضاء  قال: فالنة وفالنة وفالنة طوالق،

                                                           

 ) يف [م]: (التزوج).١(

 ) يف [م]: (مكا�ا).٢(

 /أ).٣٥) بداية اللوحة (٣(

 ثبت من [م]، ويف [ح]: (لفظ).) امل٤(

 ) الواو ساقطة من [م].٥(

 ).٩/٢٧١ملعروف بالشرح الكبري ()، العزيز شرح الوجيز ا١٠/٢٦٦) ينظر: حبر املذهب (٦(
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 )ھـ ٤٧٧

عائداً ألنه اشتغل مبا يؤول إىل البينونة، كذلك ها هنا، فأما (١) العدة، وإمنا مل يكن (به)

إن قذفها عقيب الظهار فاملذهب أنه يكون عائدا، ألن القذف ال حيصل بالبينونة، 

أتبع الظهار قذفا مل يكن  (٢)يف اجلامع الكبري فقال: لو تظاهر منها مث وقد حكى املزين
، قال أبو العباس: ال يعرف هذا للشافعي، وال وجه له، ألن القذف ال (٣) (عوداً)

  .(٤)حتصل به الفرقة

فإن قيل: فالقذف يوجب اللعان وحيصل بذلك الفرقة، قيل: إن القذف إمنا يوجب 
  عليه احلد، وله إسقاطه بالبينة أو اللعان إذا طالبته به، فليس بالقذف حيصل اللعان.

  

  فرع
، قال ابن احلداد: إذا قال المرأته: أنت علي كظهر أمي يا زانية، أنت طالق

عليه الكفارة، وهذا على املذهب املشهور وأن القذف عقيب الظهار يكون (٥) (وجب)

به عائدا، فأما من قال مبا حكاه يف اجلامع الكبري فيقول ها هنا: ال يكون عائدا، وال 
قال: قومي إىل احلاكم لنتالعن مل يكن ممسكاً (٦) إذا قذفها (أو)تلزمه الكفارة، فإنه 

  وإن مل يصل إىل احلاكم يوما ويومني، وهذا قد بّينا فساده.

  مسألة
(ولو تظاهر منها يوما فلم  :)٧(قال يف كتاب اختالف أيب حنيفة وابن أيب ليلى

  .(١) لم تكن عليه كفارة) يصبها حتى انقضى

                                                           

 ) ما بني القوسني ساقط من [م].١(

 ) يف [م] زيادة: (راجع).٢(

 ) يف [م]: (عائداً).٣(

 ).١٠/٢٦٦( )، حبر املذهب١٠/٤٥٦) ينظر: احلاوي الكبري (٤(

 ) يف [م]: (وجبت).٥(

 ) يف [م]: (و).٦(

بن بالل، األنصاري الكويف الفقيه،  -وقيل: داود- ) هو حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى يسار٧(

= ) سنة لبين أمية، مث لبين العباس، له أخبار مع أيب ٣٣من أصحاب الرأي، ويل القضاء (
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 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
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 )ھـ ٤٧٧

ا أو سنة فيقول: أنت علّي كظهر أمي ومجلته أنه إذا تظاهر منها يوما أو شهر 

 (٣)، وبه قال أبو حنيفة(٢)يوما، أو قال: شهرا أو سنة، قال ها هنا: يكون ظهاراً 

، وقال يف موضع آخر: ال يكون ظهارا، وبه قال ابن أيب ليلى والليث (بن (٤)وأمحد
  . )٦((٥) سعد)

، فمن أفسده احتج بأن الشرع ورد (٧)وقال مالك: يكون ظهارا ويسقط التأقيت

معناه، كما أنه بلفظ الظهار مطلقا وعلق عليه الكفارة، فمن حّرمها وقتًا مل يوجد فيه 
  لو شبهها مبن حتل له يف وقت دون وقت مل يكن ظهارا.

  

واحتج ملالك بأن هذا لفظ يوجب التحرمي، فإذا وقّته مل يتوقت كالطالق، ووجه 
، (٨)  ﴾َعُفوٌّ َغُفورٌ َوِإنـَُّهْم لَيَـُقوُلوَن ُمنَكًرا مَِّن اْلَقْوِل َوُزورًا َوِإنَّ اللََّه لَ ﴿  األول: قوله تعاىل:

                                                                                                                                           

فيات )، الوايف بالو ٩/٣٠١هـ). ينظر: التهذيب ( ١٤٨النعمان وغريه، تويف سنة: ( حنيفة =

)٣/٢٢١.( 
 ).١٠/٤٥٦)، احلاوي الكبري (٨/٣٠٨) ينظر: خمتصر املزين (١(

 ): (وهذا أصّح القولني).١٠/٤٥٧) ينظر: املصدران السابقان، قال يف احلاوي الكبري (٢(

كنز الدقائق ومنحة )، البحر الرائق شرح  ٣/٢٣٥) ينظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع (٣(

 ).٤/١٠٣اخلالق وتكملة الطوري (

 ).٢٧٤)، دليل الطالب لنيل املطالب (ص: ٣/١٦٧) ينظر: الكايف يف فقه اإلمام أمحد (٤(

 ) ما بني القوسني ساقط من [م].٥(

، اإلمام البارع، لليث بن سعد بن عبد الرمحن، أبو احلارث الفهمي موالهم، املصري) هو: ا٦(

احلافظ، عامل الديار املصرية، ولد سنة ثالث أو أربع وتسعني للهجرة، مسع عطاء بن أيب 

أيب مليكة، ونافعا موىل ابن عمر، وغريهم، وقد ُأمجع على جاللته وإمامته رباح، وعبد اهللا بن 

وعلو مرتبته يف الفقه واحلديث، تويف سنة مخس وسبعني ومائة للهجرة. ينظر: �ذيب األمساء 

  ).١٣٧ -٨/١٣٦)، سري أعالم النبالء (٢/٣٨٢واللغات (

 ).٧/٣٤٩)، واملغين (١٠/٣٤٢وينظر قوهلما يف البيان يف مذهب اإلمام الشافعي (     
)، شرح خمتصر خليل للخرشي ٤/٢٩١) ينظر: شرح الزرقاين على خمتصر خليل وحاشية البناين (٧(

)٤/١٠٣.( 

 ].٢) [سورة ا�ادلة، اآلية:٨(
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 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

تشبيهها مبن ال حترم على التأبيد، ألن  (١)وهذا منكر وزور، فأشبه املطلق، وال يشبه

التحرمي يف الظهار يتأّقت، ألنه يزول بالتكفري خبالف املشبه �ا، فأما الطالق فإمنا مل 

  ل امللك، وهذا يوقع حترمياً يرفعه التكفري فجاز أن يتأقت.يتأقت ألنه يزي
إذا ثبت هذا فإن قلنا: ال يكون ظهارا فال كالم، وإذا قلنا: يكون ظهارا؛ فإذا 

انقضى زمانه زال الظهار، إال أنه إذا مل يطلقها عقيب الظهار وأمسكها يف اليوم فهل 

جب الكفارة بالوطء، ومن يكون عودا؟ ظاهر نصه أنه ال يكون عائدا، وإمنا أو 
  أصحابنا من قال: يكون عائدا، ألنه أمسكها عقيب الظهار.

ووجه األول: أن اإلمساك حيتمل أن يكون الوطء بعد زوال مدة الظهار فال 

فيما قاله، خبالف الظهار املطلق، فأما إذا وطئ فقد حتقق عوده فيما (٢) يكون (عوداً)
  .(٣)(قاله)

  مسألة

، قيل: إن وطئت قبل الكفارة خرجت من اإليالء : (ولو تظاهر وآليقال
  وأثمت).

وهذه قد مضت يف اإليالء وأن اإليالء يصح من املظاهر عنها، فإذا انقضت 

  .(٤)يالءاملدة قبل أن يكّفر طولب بالطالق، وإن وطئ أمث وسقط اإل

                                                           

 ) يف [م] زيادة: (هذا).١(

 ) يف [م]: (عائداً).٢(

 يف [م]: (قال). )٣(

 ) يف [م] زيادة: (واهللا أعلم).٤(
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 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
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 )ھـ ٤٧٧

  باب عتق المؤمنة في الظھار

قال: وإذا  ، (١)  ﴾فـََتْحرِيُر رَقـََبةٍ ﴿ (قال اهللا تعالى في المظاهر:  قال الشافعي:

  كان واجدا لها أو لثمنها لم يجزه غيرها).
أجناس مرتبة: عتق مث صيام مث  (٢)ومجلة ذلك أن الكفارة الواجبة يف الظهار

َفَمن ﴿ ﴾َفَمن لَّْم َيِجْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتابَِعْينِ ﴿(٣) ﴾فـََتْحرِيُر رَقـََبةٍ ﴿  إطعام، لقوله تعاىل:

، إذا ثبت هذا فمن وجد رقبة ال تستغرقها (٤) ﴾لَّْم َيْسَتِطْع فَِإْطَعاُم ِستِّيَن ِمْسِكيًنا
مثنها فاضال عن حاجته ووجدها لزمته الرقبة، ألن وجود املبدل إذا منع حاجته أو وجد 

  إىل الرتاب. (٥)االنتقال إل البدل كانت القدرة عليه متنع االنتقال إىل البدل، كاملاء

  مسألة
في الشهادة  في القتل مؤمنة كما شرط العدل (٦)ى: (وشرط اهللا تعالقال

  ). (٧) وأطلق الشهود في (مواضع)

، وبه قال (٩)جتزئه الكافرة(٨) ومجلة ذلك أن الرقبة الواجبة يف الكفارة مؤمنة، (ال)
واألوزاعي والثوري: إن الكافرة  (١٣)، وقال أبو حنيفة(١٢)وإسحاق (١١)وأمحد (١٠)مالك

                                                           

 ].٣ا�ادلة، اآلية:) [سورة ١(
 ) يف [م] زيادة: (ثالثة).٢(
 ].٣ادلة، اآلية:) [سورة ا�٣(
 ].٤) [سورة ا�ادلة، اآلية:٤(
 ) يف [م] زيادة: (إذا وجده ال جيوز له التيمم، وإذا وجد مثنه مل جيز له االنتقال).٥(
 /أ).٣٦) بداية اللوحة (٦(
 ) يف [م]: (موضع).٧(
 ) يف [م]: (وال).٨(
 ).١٠/٤٦١)، احلاوي الكبري (٨/٤٠٠) ينظر: خمتصر املزين (٩(
 ).٨٩٣)، املعونة على مذهب عامل املدينة (ص: ٢/٣٢٨) ينظر: املدونة (١٠(
)، الروض املربع شرح زاد ٧/٣٥٩)، املغين (٣/١٧١) ينظر: الكايف يف فقه اإلمام أمحد (١١(

 ).٥٩٥املستقنع (ص: 
 ).٧/٣٥٩) ينظر: املغين (١٢(

 ).١/١٤٤)، النتف يف الفتاوى (٥/١٨٦) ينظر: شرح خمتصر الطحاوي للجصاص (١٣(
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 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

، وتعلقوا بأن اهللا تعاىل أطلق الرقبة يف هذه (٢)وعطاء )١(جتزئه، وحكي عن النخعي

  الكفارة فوجب أن جيزئ ما تناوله اإلطالق. 

  
، فكان من شرطه اإلميان ككفارة القتل، فأما (٣) ودليلنا: أنه (تكفري بعتق)

يف موضع، (٤) ذكر الشافعي أن إطالق (الشهود) اإلطالق فإنه حيمل على التقييد، كما

  واشرتاط العدالة يف موضع، أوجب محل املطلق على املقيد، كذلك ها هنا.
  مسألة

  ).: (وإن كانت أعجمية وصفت اإلسالمقال

ومجلة ذلك أنه إذا أعتق رقبة أعجمية وهي اليت ال حتسن العربية بأي لغة 
تكلمت فإنه جيزئه إذا ثبت إسالمها إما بغريها أو بوصفها اإلسالم، فإن كان موالها 

ن كانا ال حيسنان فرتجم رجالن حيسن لغتها أو احلاكم فسمعوا منها اإلسالم جاز، وإ

عدالن عنها قُبل ذلك وأجزأ عتقها، أل�ا رقبة مؤمنة كاملة الرق سليمة اخللق فأجزأت 
  يف الكفارة كالعربية.

                                                           

رأى  ) هو إبراهيم بن يزيد بن األسود بن عمرو، أبو عمران النخعي، الفقيه، الكويف، التابعي،١(

ه)، وقيل غري ذلك. ينظر: الطبقات الكربى ٩٦عائشة، ومل يثبت له منها مساع، تويف سنة (

)، وانظر ١/٢٥)، وفيات األعيان (٨٢)، طبقات الفقهاء للشريازي (٨/٣٨٨البن سعد (

 ).٦/٢٢٦)، ونيل األوطار (٧/٣٥٩قوله يف املغين (

، من  ملكي، القرشي، موىل ابن خثيم القرشي الفهري) هو عطاء بن أيب رباح أسلم، أبو حممد ا٢(

: ابن ، نشأ مبكة ومسع العبادلة األربعةكبار التابعني، ولد يف آخر خالفة عثمان بن عفان 

عمر، وابن عباس، وابن الزبري، وابن أيب العاص، ومجاعة من الصحابة، اتُفق على توثيقه 

وجاللته وإمامته، تويف مبكة سنة مخس عشرة ومائة للهجرة، وقيل غري ذلك. ينظر: صفة 

)، وانظر قوله يف ٣٠٧ - ١/٣٠٦)، �ذيب األمساء واللغات (٢١٤ -٢/٢١١الصفوة (

 ).٦/٢٢٦)، ونيل األوطار (٧/٣٥٩املغين ()، و ٣/٣٧١االستذكار (

 ) يف [م]: (يكّفر لعتق).٣(

 ) يف [م]: (العدول).٤(



   
  
  

 

 

 
 

٧٧٦

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
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 )ھـ ٤٧٧

  مسألة

 : (فإن أعتق صبية أحد أبويها مؤمن، أو خرساء تعقل اإلشارة باإليمانقال

  أجزأه).
ومجلة ذلك أن الصغرية جيوز إعتاقها إذا ُحكم بإميا�ا تبعًا وجيزئ، وحكي عن 

  ال تقدر على عمل، وإميا�ا ناقص أيضا. (١)بعض الناس أنه قال: ال جيزئ، أل�ا كالزِمن

ودليلنا: أ�ا رقبة مؤمنة كاملة الرق سليمة اخللق فأجزأت كالكبرية، وال تشبه 
  �ا املؤمن البالغ.الزمنة أل�ا ناقصة اخللق، وإميا�ا كامل، وهلذا يُقتل 

  فصل

، وحكي عنه أنه قال يف يف الكفارةفإذا ثبت إميا�ا فإ�ا جتزئ  (٢)فأما اخلرساء
القدمي: إ�ا ال جتزئ، فمن أصحابنا من قال: أراد بذلك إذا كان �ا صمم وال تعقل 

اإلشارة، ومنهم من قال: املوضع الذي قال ال جيوز: إذا كان �ا صمم، واملوضع الذي 

  ، (٣)كن �ا صممقال جيوز إذا مل ي
  

  : ال جتزئ، ألن ذلك ينقص قيمتها ويضّر �ا فأشبه العمى.(٤)وقال مالك

والعجمة،  (٥)ودليلنا: أن ذلك نقص ال يضر بالعمل، فال مينع اإلجزاء، كالطرش
ن اإلشارة تقوم وال يشبه العمى فإنه مينع حصول العمل منه، وليس كذلك اخلرس، وأل

  مقام الكالم يف اإلفهام، خبالف العمى.

                                                           

مع: الزَّمىن. ينظر: طلبة الطلبة يف هو املبتلى، كاملقعد الذي ال ميشي على رجليه، واجل ) الّزِمن:١(

 ).١٣٧)، خمتار الصحاح (ص: ٦٠، ٥٠االصطالحات الفقهية (ص: 

، َخَرساً، إذا ُمنع الكالم ِخلقًة، فهو أخرس، وهي خرساء، وهم ُخْرس. ) يقال: َخِرس اإلنسان٢(

 ).١/٢٢٦)، املعجم الوسيط (١/١٦٦ينظر: املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري (

 ).١٠/٢٧١)، حبر املذهب (١٠/٤٦٧ينظر: احلاوي الكبري () ٣(

 ).٤/٦٥)، الذخرية للقرايف (٢/٣٢٧) ينظر: املدونة (٤(

: أهون الصمم، يقال: رجل أُْطروش، ورجال طُُرش، وقد قيل بأ�ا كلمة -بفتحتني  – طََّرش) ال٥(

 ).١٨٩)، خمتار الصحاح (ص: ١١/٢١٣ُمَولَّدة، وليست عربّية. ينظر: �ذيب اللغة (



   
  
  

 

 

 
 

٧٧٧

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

أو   (٢)، وإن كانت بالغة (جملوبة)(١) إذا ثبت هذا فإن كانت مسلمة تبعًا (أجزأ)

م إشارة مفهومة فقد قال ها هنا: جيزئ، وقال يف كانت بني كافرين فأشارت باإلسال

األم: إذا أشارت باإلسالم وصلت أجزأت، واختلف أصحابنا يف ذلك، فمنهم من 
قال: إن صال�ا شرط، ألن اإلشارة ال تصرّح، فإذا صّلت حتققت إشار�ا، ومنهم من 

جال جاء قال: الصالة ليست بشرط، وإمنا هي تأكيد، وتكفي اإلشارة، ملا روي أن ر 

ومعه جارية أعجمية أو خرساء فقال: يا رسول اهللا، علّي رقبة فهل جتزئ  إىل النيب 
 : أين اهللا؟ فأشارت إىل السماء، مث قال هلا: من أنا؟النيب  هذه؟ فقال هلا(٣) (عين)

، ومل يعترب مع اإلشارة (٤)فأشارت إىل أنه رسول اهللا، فقال له: ((أعتقها، فإ�ا مؤمنة))

  صالة، وألن عقودها تصح باإلشارة خاصة، كذلك اإلسالم.
  مسألة

: (ولو سبيت صبية مع أبويها كافرين ووصفت اإلسالم وصّلت إال أنها قال

  لم تجزئه حتى تصف اإلسالم بعد البلوغ). لم تبلغ
أن املسبية إذا مل يكن معها أحد أبويها تبعت السايب يف (٥) (ومجلة ذلك)

أحدمها تبعتهما دون السايب، فإذا   كان معها أبواها أو(٦) اإلسالم، وأجزأ عتقها، (وإن)

كانا كافرين كانت كافرة، فإن وصفت اإلسالم مع التمييز فاملذهب أنه ال حيكم 

                                                           

 ) يف [م]: (أجزأت).١(

 ).١٠/٢٧١) يف [م]: (جملوية)، واملثبت هو الصحيح. ينظر: حبر املذهب للروياين (٢(

 ) ما بني القوسني ساقط من [م].٣(

باب حترمي الكالم يف  –ومواضع الصالة ) أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه يف كتاب املساجد ٤(

)، وأبو داود يف سننه يف كتاب األميان ٥٣٧ح: ١/٣٨١الصالة، ونسخ ما كان من إباحته (

)، واإلمام مالك يف املوطأ برواية أيب ٣٢٨٤ح: ٣/٢٣٠باب يف الرقبة املؤمنة ( –والنذور 

)، ٢٧٣٠ح: ٢/٤٠٤(باب ما جيوز من العتق يف الرقاب  –مصعب الزهري يف كتاب العتق 

 وليس يف هذه املصادر ذكر عجمتها أو خرسها.

 ) يف [م]: (ومجلته).٥(

 ) يف [م]: (وإذا).٦(



   
  
  

 

 

 
 

٧٧٨

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

عن أيب (١) بإسالمها، وقد ذكرنا فيه وجهني آخرين، أحدمها: أنه حيكم به، (وحيكى)

، والثاين: يكون إسالمها مراعى، فإن قلنا باملذهب فال جيزئ )٢(سعيد اإلصطخري

  عتقها حىت تبلغ وتصف 
  

أجزأ عتقها، (وإن قلنا: مراعى فإذا  (٣)اإلسالم، وإن قلنا بقول أيب سعيد

مث بلغت ووصفت اإلسالم هل أجزأ عتقها؟ وجهان، أحدمها: جيزئ، ألنا (٤) أعتقها)
بيّـّنا أ�ا كانت مسلمة حني أعتقها، والثاين: ال جيزئ، أل�ا حني اإلعتاق مل حيكم 

  بإسالمها.

  مسألة
وأن محمدا رسول اهللا،  ها اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهللا: (ووصفقال

  اإلسالم).(٥) وتبرأ من كل دين خالف (دين)

ومجلته أن الشافعي ذكر ها هنا يف وصف اإلسالم أن تقّر بالشهادتني وتربأ من  
دين اإلسالم، وذكر يف مواضع اإلسالم واقتصر على ذكر الشهادتني،  كل دين خالف

، وإمنا هي على اختالف حالني، فاملوضع (٧)أصحابنا: إ�ا ليست على قولني(٦) (قال)

، الذي اقتصر على الشهادتني أراد به إسالم عبدة األوثان ومن عبد ما استحسن

                                                           

 ) ما بني القوسني ساقط من [م].١(

، الفقيه، الشافعي، من نظراء ابن سريج، املعروف باإلصطخري ) هو احلسن بن أمحد بن يزيد٢(

ويل قضاء قم، مث حسبة بغداد، واستقضاه املقتدر على سجستان، من كتبه: (أدب القضاء)، 

هـ). ينظر: املنتظم  ٣٢٨(الفرائض)، (الشروط والوثائق واحملاضر والسجالت)، تويف سنة: (

  ).٢/١٩٣)، وطبقات الشافعية (١/٣٥٧)، ووفيات األعيان (٦/٣٠٢(

 ).١٠/٤٦٨وينظر قوله يف احلاوي الكبري (     
 صطخري).) يف [م] زيادة: (اال٣(

 ) ما بني القوسني مكرر يف [م].٤(

 ) ما بني القوسني ساقط من [م].٥(

 ) يف [م]: (وال خيتلف).٦(

 ) يف [م]: ((قولنا)).٧(



   
  
  

 

 

 
 

٧٧٩

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

اإلسالم إمنا أراد به إسالم  (٢)الذي شرط فيه الرباءة من كل دين خالف (١)واملوضع

نيب اهللا بعث إىل العرب دونه فشرط  الكتاب وغريهم ممن جيوز أن يعتقد أن حممدا 

  إسالمه.ذلك ليعلم 

                                                           

 /أ).٣٧) بداية اللوحة (١(

 ) يف [م] زيادة: (دين).٢(



   
  
  

 

 

 
 

٧٨٠

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

  

باب من یجزئ من الرقاب ومن ال یجزئ، وما یجزئ من الصوم وما 

  ال یجزئ
  : (وال يجزئ في رقبة واجبة أن تشترى بشرط أن تعتق).قال

ذلك أنه إذا اشرتى عبدا بشرط أن يعتقه املشرتي فإن الشراء يصح يف ومجلة 

املشهور من مذهب الشافعي، وهل جيرب املشرتي على العتق أو ال جيرب ويكون للبائع 
قد مضى بيان ذلك يف البيوع، فإن أعتق هذا العبد عن كفارته (١) اخليار؟ وجهان (و)

ألنه إما أن يكون عتقه واجبا عليه فال جيزئه عن الكفارة، أو يكون عتقه  مل جيزه،

يسقط به عنه حق، وهو خيار البائع فال جيزئه أيضا، وذكر الشافعي معىن آخر فقال: 
ألن ذلك يضع من مثنها، يريد أنه نقصه من الثمن ألجل الشرط، فصار كأنه أخذ 

  عوضا عن العتق فال جيزئه عن الكفارة.

  ةمسأل
  ).: (وال يجزئ مكاتب أدى من نجومه شيئا أو لم يؤدقال

ومجلة ذلك أن املكاتب ال جيوز عتقه عن الكفارة، سواء أدى شيئا من جنومه أو 

، وهو إحدى الروايتني عن (٤)والثوري واألوزاعي وأبو عبيد (٣)ه قال مالك، وب(٢)مل يؤدّ 

                                                           

 ) ما بني القوسني ساقط من [م].١(

 ).١٨٧)، التنبيه يف الفقه الشافعي (ص: ١٠/٤٧٠) ينظر: احلاوي الكبري (٢(

 ).٢/٧٧٨)، اإلشراف على نكت مسائل اخلالف (٢/٣٢٧) ينظر: املدونة (٣(

، كان إماما يف اللغة والفقه واحلديث، حافظا للحديث وعلله، ) هو القاسم بن سالم، أبو عبيد٤(

ختالف، إماما يف القراءات، ويل قضاء طرسوس، ولد وتعلم �راة، ورحل إىل عارفا بالفقه واال

مصر وبغداد، من تصانيفه: كتاب (األموال)، (الغريب املصنف)، (الناسخ والنسوخ)، 

)، و�ذيب التهذيب ٢/٥هـ). ينظر: تذكرة احلفاظ ( ٢٢٤(األمثال)، تويف مبكة سنة: (

  ).١/٢٥٩على ()، وطبقات احلنابلة البن أيب ي٧/٣١٥(

 ).٨/٧٥٠)، واملغين (١٠/٤٧٠وتنظر هذه األقوال يف احلاوي الكبري (     



   
  
  

 

 

 
 

٧٨١

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

: إن كان أدى من كتابته شيئا مل ُجيز، وإن كان مل يؤّد (٢)، وقال أبو حنيفة(١)أمحد

: جيوز، )٥(، وقال أبو ثور(٤)، وروي عن أمحد(٣)شيئا جاز، وبه قال الليث بن سعد

سواء أّدى شيئا أو مل يؤّد، واحتج هلم بأ�ا رقبة سليمة اخللق كاملة الرق، مل يأخذ عن 
  شيء منها عوضاً، فوجب أن جيزئ عن الكفارة كالقن. 

ودليلنا: أن عتقها مستحق بسبب سابق لنية الكفارة، فال جتزئ عن الكفارة كأم 

  الولد، وخيالف القن بذلك.

                                                           

) عن اإلمام أمحد ثالث روايات يف املكاتب: إحداهن: جيزئ مطلقا، والثانية: ال جيزئ مطلقا، ١(
)، ٩/٥٥٢ينظر: املغين البن قدامة (والثالثة: إن أّدى من كتابته شيئًا مل جيزئه، وإّال أجزأه. 

 ).٢/٩٢احملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل (
 ).٧/٥)، املبسوط للسرخسي (٥/١٨٩) ينظر: شرح خمتصر الطحاوي للجصاص (٢(
 ).٨/٧٥٠) املغين (٣(
)، احملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ٩/٥٥٢) ينظر: املغين البن قدامة (٤(

)٢/٩٢.( 

، اإلمام، احلافظ، ا�تهد، مفيت العراق، كان ) هو إبراهيم بن خالد، أبو ثور الكليب، البغدادي٥(
أحد أئمة الدنيا فقهًا وعلمًا وورعاً، مسع من سفيان بن عيينة، وروى عنه أبو داود، وابن 

)، سري أعالم النبالء ٦/٥٧٦ه). ينظر: تاريخ بغداد (٢٤٠ماجة، تويف يف صفر سنة (
  ).٨/٧٤)، الثقات البن حبان (١٢/٧٢(
 ).٨/٧٥٠املغين (وينظر قوله يف      



   
  
  

 

 

 
 

٧٨٢

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

  ألةمس

  ).: (وال تجزئ أم ولد في قول من ال يبيعهاقال

ومجلته أن أم الولد ال جيزئ عتقها عن الكفارة، وحكي عن طاووس وعثمان 
  ، ومل خيص.(٢)  ﴾فـََتْحرِيُر رَقـََبةٍ ﴿  أ�ما قاال: جيزئ، لقوله تعاىل: )١(البيت

ودليلنا: أن عتقها مستحق بسبب سابق لنية الكفارة، فأشبه إذا قال لعبده: إن 

  دخلت الدار فأنت حر، مث نوى عتقه عن الكفارة مع دخول الدار، واآلية خمصوصة بذلك.
  فرع

، وإمنا كان كذلك ألن يف تق املدبّر واملدبّرة يف الكفارة: وجيوز ع(٣)قال يف األم

املدبر قولني، أحدمها: أنه وصية، والرجوع عن الوصية جائز، والثاين: عتق بصفة، 
حق بالصفة ما فيجوز أيضا إعتاقه عن الكفارة قبل وجود الصفة، ألن العتق املست

  وجد، وإمنا ابتدأ إعتاقه عن الكفارة فأجزأه.

  مسألة
  أجزأه). : (ولو أعتق مرهونا أو جانيا جناية فأدى الرهن أو الجنايةقال

تق العبد املرهون عن  الشافعي ذكر مسألتني، إحدامها: إذا أع ومجلة ذلك أن

كفارته، وقد ذكرنا يف عتق الراهن ثالثة أقاويل، ومضى بيا�ا يف الرهن، إال أن أظهرها 
أنه إن كان الراهن موسرا عتق، وإن كان معسرا مل يعتق، فإذا قلنا: ينفذ عتقه 

هن أجزأ، فقال أبو يف الكفارة إال أن الشافعي قال ها هنا: فإذا أدى الر  (٤)(أجزأه)

                                                           

، ومسي بالبيت ألنه كان يبيع ) هو عثمان بن أسلم بن جرموز، أبو عمرو البيت، الفقيه، البصري١(
، والشعيب، وعبد احلميد بن البتوت، وهي األكسية الغليظة، حدث عن أنس بن مالك 

. ينظر: التاريخ وغريهمسلمة، واحلسن، وحدث عنه شعبة، وسفيان، ويزيد بن زريع، وخلق 
)، سري أعالم النبالء ٦/١٤٥)، اجلرح والتعديل البن أيب حامت (٦/٢٤٤الكبري للبخاري (

)٦/١٤٨.(  
 ). ٨/٧٥٠، ٧/٣٦٢)، واملغين (١٠/٤٧٢وينظر قوهلما يف احلاوي الكبري (     

 ]٣) [سورة ا�ادلة، اآلية:٢(

 ).٥/٢٩٩) ينظر: األم للشافعي (٣(

 ) يف [م]: (أجزأ).٤(



   
  
  

 

 

 
 

٧٨٣

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

إسحاق: يكون العتق موقوفا على أداء الدين أو قيمته رهنا مكانه على ظاهر كالمه، 

قال الشيخ أبو حامد: هذه من زالت أيب إسحاق، ألن العتق ال يقف، وإمنا نقول: 

أبا  (١)ينفذ ويطالب بقضاء الدين أو دفع قيمته رهنا إن مل يكن حّل، ونصر القاضي
  إسحاق وقال: هو نص الشافعي، وأجراه جمرى أحد الشريكني إذا أعتق نصيبه، فإن 

  

أدى املال تبّينا (٢) سراية العتق تكون موقوفة على األداء يف أصح األقوال، (فإذا)
أنه سرى، وتأول الشيخ أبو حامد كالم الشافعي فقال: معناه أجزأه األداء، يعين عن 

حق الرهن، وهذا يضعف، ألن الشافعي ها هنا يتكلم يف حكم الكفارة دون حكم 

  الرهن، وميكن أن يتأول ذلك بأنه أراد بذلك إن قدر على األداء أجزأه.
ى وهو اجلاين، فإذا قلنا: ينفذ عتقه أجزأه عن الكفارة، وحكم فأما املسألة األخر 

ما ذكرناه يف الرهن، وبكم يفديه؟ قال أبو إسحاق: على قولني، أحدمها:  (٣)األداء

  بأقل األمرين من قيمته أو أرش اجلناية، والثاين: بأرش اجلناية، بالغا ما بلغ.

                                                           

متأخري الشافعية اخلراسانيني كالنهاية، والتتمة، والتهذيب، وكتب  ي يف كتب) إذا أُطلق القاض١(

الغزايل وحنوها، فاملراد به القاضي حسني، وإذا أُطلق يف كتب متوسطي العراقيني، فاملراد به 

اضي أبو بكر القاضي أبو حامد املروزي، وإذا أُطلق يف كتب األصول للشافعية، فاملراد به الق

بن الباقالين املالكي، ومىت أطلق ىف كتب املعتزلة، أو كتب الشافعية األصولية اليت حتكي عن 

) �ذيب األمساء ٤٤٤املعتزلة، فإّن املراد به القاضي اجلبائي. ينظر: طبقات الشافعيني (ص: 

  ). ١/١٦٥واللغات (

، بن أمحد، أبو علي املروزي اخلراساين واملراد به هنا هو: القاضي حسني، وهو حسني بن حممد     

من كبار أصحاب القفال، كان غواصًا يف الدقائق، وكان يلقب حبرب األمة، وهو شيخ إمام 

ر: طبقات هـ). ينظ ٤٦٢احلرمني اجلويين، له (التعليقة) يف الفقه، مات يف احملرم سنة (

)، طبقات ١٦٠ – ٣/١٥٥)، طبقات الشافعية للسبكي (٥٧الشافعية للحسيين (ص 

 ).٤٤٣الشافعيني (ص: 

 بالواو.) يف [م]: (وإذا) ٢(

 ) يف [م] زيادة: (على).٣(
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ذا خطأ، وجيب أن يفديه بأقل األمرين قوال واحدا، قال الشيخ أبو حامد: وه

  ألن بيعه تعّذر بإعتاقه كما قلنا يف أم الولد.

قال القاضي: قول أيب إسحاق أصح، ألن حال اجلناية كان ميكن تسليمه 
للبيع، وإمنا منع من ذلك بإعتاقه، وخيالف جناية أم الولد، ألنه ال ميكن 

املطالبة فيقال: إما أن  (٢)عند اجلناية للبيع، واألول أصح، ألنا نراعي(١)(تسّلمها)

أكثر من القيمة، أل�ا هي  (٣)باجلناية أو تسّلم، فإذا تعذر تسليمه فال معىن إلجياب
  الثمن يف العادة.

  

  مسألة
  ).ئبا فهو على غير يقين أنه أعتق: (وإن أعتق عبدا له غاقال

ومجلته أن العبد إذا كان غائبا نظرت؛ فإن كان يعرف مكانه ويسمع خبربه جاز 

إعتاقه عن كفارته، ألنه مبنزلة احلاضر، وإن كان ال يسمع خربه وال يعرف موضعه فقد 
ه، وقال يف زكاة الفطر: يزّكى عنه، واختلف أصحابنا، فمنهم من قال ها هنا: ال جيزئ

قال: فيهما قوالن، أحدمها: جيزئه يف الكفارة وجتب زكاة فطره، ألن األصل احلياة، فال 

ينتقل عنها بالشك، والثاين: ال جيزئه وال جتب زكاة الفطر، ألن األصل وجوب الكفارة 
عن ذلك بالشك، ومنهم من محل الكالمني وبراءة ذمته من زكاة الفطر، فال ينتقل 

على ظاهرمها، وفّرق بينهما بأنا حنتاط للعبادة فنوجب زكاة الفطر، وال جيزئه عن 

  الكفارة.
  

                                                           

 .) يف [م]: (تسليمها)١(

 ) يف [م] زيادة: (وقت).٢(

 /أ).٣٨) بداية اللوحة (٣(
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 )ھـ ٤٧٧

  مسألة

  ).: (ولو اشترى من يعتق عليه لم يجزهقال

عليه كأبيه وابنه ونوى إعتاقه عن الكفارة مع  ومجلته أنه إذا اشرتى من يعتق
: جيزئه، ألن هذه (٤)، وقال أبو حنيفة(٣)وأمحد (٢)، وبه قال مالك(١)الشراء مل جيزه

  الرقبة جتزئ عن كفارة بائعها فأجزأ عتقها عن مشرتيها، كسائر الرقاب. 

بالقرابة، وهو سبب سابق لنية الكفارة، فوجب (٥) ودليلنا: أن عتقها (يستحق)
أن ال جيزئ عن الكفارة، كأم الولد، وخيالف املشرتي البائع، ألن البائع ال يستحق عليه 

  عتقها، واملشرتي يستحق عليه بقرابته منها.

  مسألة
  أجزأه). : (ولو أعتق عبدا بينه وبين آخر عن ظهاره وهو موسرقال

ومجلة ذلك أنه إذا أعتق نصيبا له يف عبد مشرتك عن كفارته فالكالم أوًال يف 

حكم العتق للنصيب، وذلك أنه إذا أعتق نصيبه؛ فإن كان املعتق معسرا عتق نصيبه ومل 
يعتق عليه، وإن كان يْسر إىل نصيب شريكه، وإن أيسر بعد ذلك أو ملك الباقي مل 

املعتق موسرا سرى إىل نصيب شريكه، ويف كيفية السراية ثالثة أقوال، أحدها: أنه 

يسري حال عتق النصيب، مث يطالب بأداء قيمته، والثاين: يسري بدفع قيمة النصيب، 
تاق، وإن مل يدفع تبيّنا دفع القيمة تبّينا أنه سرى حني اإلع(٦) والثالث: مراعًى، (فإن)

  أنه مل يسر. 

وإذا أعتق مجيع العبد؛ فإن قلنا: ال يسري العتق إال بأداء القيمة أو قلنا: مراعى 
مل يعتق إال نصيبه، وإذا قلنا: يسري يف احلال عتق مجيعه، وهل عتق الكّل دفعة واحدة 

                                                           

 ).١٨٧)، التنبيه يف الفقه الشافعي (ص: ٥/٢٩٩) ينظر: األم للشافعي (١(

 ).٢/٧٧٨)، اإلشراف على نكت مسائل اخلالف (١/٥٩٦) ينظر: املدونة (٢(

 ).٣/١٧٣ يف فقه اإلمام أمحد ()، الكايف١٥٠) ينظر: خمتصر اخلرقي (ص: ٣(

 ).٥/٥٤٨)، البناية شرح اهلداية (٢/٢٦٧) ينظر: اهلداية يف شرح بداية املبتدي (٤(

 ق).) يف [م]: (مستح٥(

 ) يف [م]: (إن) بدون فاء.٦(
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ذلك وبيانه يف  أو عتق نصيبه مث سرى إىل النصيب اآلخر؟ وجهان، يأيت توجيه مجيع 

  كتاب العتق إن شاء اهللا.

فأما الكالم يف حكم اإلجزاء عن الكفارة، فإن نوى عتق مجيع الرقبة عن 
كان موسرا أجزأه عن كفارته، فإن قيل: أليس نصف هذه الرقبة وقع (١) الكفارة (و)

الكفارة ال جيزئ عنها  (٢) عتقه مستحقا عن السراية، وعندكم إذا استحق العتق (لغري)

كاملكاتب، وإذا اشرتى أباه قلنا: إمنا ال جيوز العتق املستحق عن غري الكفارة إذا مل 
يقارن النية سبب االستحقاق، فأما إذا قارنته جاز، أال ترى أنه لو قال لعبده: إن 

  دخلت الدار فأنت حر عن كفاريت، 

  
  

لك حني قال، مث دخل الدار أجزأه، ولو مل ينو حني اإليقاع وإمنا نوى أو نوى ذ

حني دخول الدار مل جيزه، فإن قيل: لو نوى مع عقد الكتابة مل جيزه وقد وجدت النية 
  مع سبب االستحقاق.

قلنا: املانع من إجزائه أنه أوقع العتق بعوض، والعتق املوقع بعوض ال جيوز أن 

آخر وهو أن عتق نصيب شريكه وقع تبعاً لنصيبه فجاز فيه ما يقع عن الكفارة، وفرق 
ال جيوز يف غري البيع، وقيل أيضا: إن سبب استحقاق عتقه هو عتق النصيب، وعتق 

النصيب وقع عن الكفارة فلم يكن مانعا من إجزائه عن الكفارة، فأما إن نوى عتق 

ى فإن النصيب اآلخر ال نصيبه عن الكفارة؛ فإن قلنا: يسري باللفظ، أو قلنا: مراع
إليه العتق (٣) جيزئه عن الكفارة، وحكي يف التعليق وجه آخر: أنه جيزئه، ألنه (سرى)

الواقع عن الكفارة، واألول أصح، ألن العتق يسري دون وقوعه عن الكفارة، وأما إن 

أحدمها: جيزئه، ألنه  قلنا: إنه يسري فأّدى القيمة فنوى مع أداء القيمة ففيه وجهان،
نوى مع سبب العتق وهو أداء القيمة، والثاين: ال جيزئه، وهو اختيار الشيخ أيب حامد 

                                                           

 ) يف [م] زيادة: (إن).١(

 ) ما بني القوسني ساقط من [ح].٢(

 ) يف [م]: (يسري).٣(



   
  
  

 

 

 
 

٧٨٧

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
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والقاضي، ألن سبب استحقاق العتق إمنا هو عتق النصيب األول، فإذا مل يقارن النية 

سبب االستحقاق مل جيز، وأما املعسر فقد صح ما أعتقه عن الكفارة، فإن أيسر بعد 

على إعساره فأراد أن يصوم  (١)فاشرتى الباقي وأعتقه أجزأه عن كفارته، وإن بقيذلك 
شهرًا مل جيزه، ألن الكفارة ال تتبعض، وكذلك إن مل يقدر على الصوم فأراد أن يطعم 

  مسكينا مل جيزه.(٢) (ثالثني)

ال جيزئه عتق العبد املشرتك عن كفارته موسرا  إذا ثبت هذا فإن أبا حنيفة قال: 
كان أو معسرا، ألنه إذا أعتق نصيبه صار عتق الباقي مستحقا على مالكه، وال جيزئ 

  . (٣)عن الكفارة، كاملدبّر وأم الولد

إىل الباقي فيصري معتقا (٤) ا: أن هذا العتق ال يتبعض، ألنه (سرى)ودليلن
جلميعه، فإذا بّعضه يف اإليقاع صح، كما لو أعتق نصف عبده عن الكفارة مث أعتق 

 النصف اآلخر، وما قالوه من أنه صار مستحقا يبطل مبا قسنا عليه، فإن (عتق)

  ي صار مستحقا.الباق(٥)
  مسألة

  لم يجزه). : (ولو أعتقه على أن يجعل له رجل عشرة دنانيرقال

رجل: أعتق عبدك عن كفارتك وعلّي عشرة دنانري،  (٦)ومجلة ذلك أنه إذا قال
بشرط العوض، فال جيزئه عن  (٧)  يقع عن كفارته، ألنه (أعتق)فأعتقه على ذلك مل

كفارته وقد استحق عوضه، ويقع العتق عن باذل العوض، قال أصحابنا: ويكون على 

  باذل العوض العشرة، وهذا فيه نظر، ألنه مل يرض بإعتاقه عنه، وينبغي أن 
                                                           

 /أ).٣٩) بداية اللوحة (١(

 ) يف [ح]: (ستني).٢(

)، تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية ٥/١٩٠) ينظر: شرح خمتصر الطحاوي للجصاص (٣(

 ).٣/٩الشليب (

 ) يف [م]: (يسري).٤(

 ) يف [م]: (أعتق).٥(

 ) يف [م] زيادة: (له).٦(

 ) يف [م]: (وال).٧(
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شرطه، وال فرق بني أن يقّدم ذكر تكون التسمية فاسدة، لبطالن الشرط الذي 

العوض قبل ذكر الكفارة أو الكفارة قبل العوض فيقول: اعتقت عبدي على أن عليك 
عشرة دنانري عن كفاريت، أو يقول: اعتقت عبدي عن كفاريت على أن عليك عشرة 

دنانري، ومن أصحابنا من قال: إن قّدم ذكر الكفارة أجزأه ومل جيب العوض، وإن قّدم 

العوض وقع به ومل جيزه عن الكفارة، وهذا يضعف، ألن الشرط يف اإلجياب يثبت ذكر 
  عليه.(٢) (يقطع)(١) ما مل يتم الكالم (الذي)

عن  (٤) بعد استدعائه ذلك: (أعتقت)(٣) قال أصحابنا: وال فرق بني أن (يقول)

عن كفاريت، ألن اإلجياب (٥) كفاريت على أن عليك عشرة دنانري، أو يقول: (أعتقت)
مبين على االستدعاء، فإن قال: أرد عليك العوض ليجزئ عن كفاريت مل جيزه، ألنه 

أعتقه عن كفارته وقع بالعوض فال يتغري بعد وقوعه، وإن رّد ذلك عليه قبل اإلجياب و 

  أجزأه.
  مسألة

  لم يجزه، والوالء لمن أعتقه). : (ولو أعتق عنه رجل بغير أمرهقال

ومجلة ذلك أنه إذا أعتق عن غريه فال خيلو إما أن يكون املعتق عنه حياً أو مّيتاً، 
كان حي�ا نظرت؛ فإن كان بأمره صح العتق عن املعتق عنه، وكان له والؤها،   فإن

، (٧)أو مل يشرط(٦) وأجزأت عن كفارته إن أعتقها عن كفارته، سواء شرط عليه (عوضاً)

                                                           

 ) ما بني القوسني ساقط من [م].١(

 ) يف [م]: (ويقطع).٢(

 ) يف [ح]: (يكون).٣(

 يف [م]: (أعتقته). )٤(

 ) يف [م]: (أعتقته).٥(

 ) يف [م]: (العوض).٦(

)، حتفة احملتاج يف شرح املنهاج وحواشي ١٠/٣٨٢) ينظر: البيان يف مذهب اإلمام الشافعي (٧(

 ).١٠/٣٧٥واين والعبادي (الشر 
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: إذا مل يشرط عليه العوض مل يقع عن املعتق عنه، وعن أمحد (١)وقال أبو حنيفة

لق بأن العتق بعوض جيري جمرى البيع، والعتق بغري عوض جيري جمرى ، وتع(٢)روايتان

  اهلبة، واهلبة من شرطها القبض ومل حيصل، فلم يقع عن املوهوب له.
املعتق عنه فإذا أعتقها غريه عنه بأمره أجزأت، كما  (٣)ودليلنا: أ�ا رقبة جتزئ عن

له، ألن العتق بعوض جعل مبنزلة املبيع املقبوض، وهلذا لو شرط العوض، وال يصح ما قا

  عوضه، كذلك ينبغي أن جيعل مع عدم العوض مبنزلة اهلبة املقبوضة.(٤) (يستقّر)
  

وأما إن أعتق عنه بغري أمره فإنه ال يقع عن املعتق عنه، ويقع عن املعتق بكل 

  ، (٥)حال، وبه قال أبو حنيفة
أنه إذا أعتق عن واجب عن غريه بغري أمره صح  (٦)وحكى أصحابنا عن مالك

  غري أمره، كما لو قضى عنه الدين.ب (٧)عنه، ألنه قضى عنه حقا عليه

بغري أمره مع  (٨) ودليلنا: أ�ا عبادة من شرطها النية فال يصح أداؤها عن (الغري)
  كونه من أهل األمر كاحلج، ويفارق الدين، ألنه ال يفتقر أداؤه إىل النية.

إىل ولّيه أو  عنه فأما إن كان املعتق عنه مّيتا نظرت؛ فإن كان قد وّصى بالعتق

سواء كان عليه عتق أو مل يكن، ألنه ليس  (١٠)،(٩) أجنيب صح عنه من املوصى (عنه)

                                                           

 ).١/٤٣٤)، النتف يف الفتاوى (٥/١٩) ينظر: األصل للشيباين (١(

 ).٧/٣٨٠)، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف (٨/٨٠) ينظر: الفروع وتصحيح الفروع (٢(

 ) يف [م] زيادة: (كفارة).٣(

 ) يف [م]: (استقر).٤(

 ).١/٤٣٤)، النتف يف الفتاوى (٧/١٠بسوط للسرخسي () ينظر: امل٥(

 ).٢/٢٠٤)، التلقني يف الفقه املالكي (٢/٩٩٢) ينظر: اإلشراف على نكت مسائل اخلالف (٦(

 ) يف [م] زيادة: (فصح).٧(

 ) يف [م]: (غريه).٨(

 ) يف [م]: (إليه).٩(

) يف [م] زيادة: (سواء كان واجبا عليه، أو مل يكن واجبا، وإن مل يوص؛ فإن أعتق عنه أجنيب ١٠(

 مل يقع عنه).



   
  
  

 

 

 
 

٧٩٠

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

ولّيه نظرت؛ فإن مل يكن على امليت عتق واجب مل يقع  (١)بنائب عنه، وإن أعتق عنه

عنه، فإن قيل: أليس جيوز أن يتصدق عنه بغري أمره؟ والعتق مثله، قلنا: الفرق بينهما 

أن العتق يثبت له الوالء، والوالء حلمة كلحمة النسب فال يلحق به والء بغري أمره ال 
ليه عتق واجب نظرت؛ فإن كان متعّينا كالرقبة يف كفارة حاجة به إليه، وأما إن كان ع

القتل والظهار والفطر أو كانت منذورة أعتق عنه، ألنه نائب عنه يف ماله وأداء 

واجباته، وإن كانت الرقبة يف كفارة التخيري كاليمني؛ فإن كسا أو أطعم عنه جاز، 
ذه غري متعّينة عليه وإن أراد أن يعتق عنه ففيه وجهان، أحدمها: ليس له، ألن ه

فجرت جمرى عتق التطوع عنه، والثاين: جيوز، ألن هذه تقع واجبًة عنه، ألن الوجوب 

  .(٢) فيها متعّني بالفعل فأشبهت (املعّينة)
  فصل

إذا ثبت ما ذكرناه فال خيتلف أصحابنا أن العبد املعَتق عن الغري يدخل يف ملك 

، واختلفوا يف كيفية ذلك، فمنهم من قال: يدخل يف ملكه باالستدعاء (٣)املعتق عنه
ويعتق باإلعتاق، وهذا ليس بصحيح، ألن اإلجياب شرط فيه فال يتقدم امللك على 

إلجياب واالستدعاء فقد دخل يف ملكه لشروعه شرطه، ومنهم من قال: إذا حصل ا

يف اإلجياب، وعتق بتمامه، وهذا يلزم عليه ما لزم على األول، والثالث حيكى عن أيب 
إسحاق أنه قال: يقع امللك والعتق يف حالة واحدة عقيب اإلجياب، وال مينع ذلك، 

، وهذا أيضا ألن ذلك حكمه، وإمنا يتمانع الضدان فيما طريقه املشاهدة دون احلكم

ال يصح، ألن ما ميتنع يف العقل من اجتماع الضدين ال جيوز إثباته يف األحكام، ألنه 
يكون حكما باحملال، ومن أصحابنا من قال: يقع امللك عقيب االستدعاء واإلجياب 

  ويرتتب عليه 

  

                                                           

 : (أجنيب مل يقع).) يف [م] زيادة١(

 ) يف [م]: (املتعينة).٢(

 /أ).٤٠) بداية اللوحة (٣(



   
  
  

 

 

 
 

٧٩١

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

، وهو الصحيح، (١)العتق، وهذا اختيار الشيخ أيب حامد والقاضي أيب الطيب

فيقع امللك مبضمون اللفظ، ألن وقوع عتقه عنه يقتضي إثبات والية له، وذلك ال 

مللك، مث يقع العتق حبكم اللفظ، وليس ميتنع أن يوجد لفظ العتق وال يكون إال بتقدم ا
العتق لعدم شرطه، أال ترى أنه لو قال: أعتقت عنك بألف، فقال: قبلت (٢) (يتقدمه)

  وقع العتق عقيب القبول متأخرا عن لفظه؟

اما ليأكله فمىت وذكر أصحابنا نظريا هلذه املسألة فقالوا: إذا قّدم إليه طع
ميلكه اآلكل؟ فيه ثالثة أوجه، أحدها: بالتناول، والثاين: بالوضع يف فيه، والثالث: 

  والبلع. (٣)باالزدراد

لنا ميلكه بالتناول فليس له أن قال الشيخ أبو حامد: أصحابنا يقولون: إنا إذا ق
يعطيه لغريه، قال: وعندي أنه إذا ملكه كان له أن يطعمه لغريه، ومل يذكر القاضي 

ميلكه بالتناول كان له التصرف فيه بغري األكل، ألنه (٤) ذلك إال أنه قال: إذا قلنا (إنه)

ال جييء على أصوهلما، أل�ما (٥) (ذكراه)قد ملكه باإلذن والقبض، وهذا الذي 
يقوالن: من شرط اهلبة لفظها واإلذن يف القبض، إال أن يتضمنها العتق خاصة، لقوة 

اإلذن يف التناول إمنا تضمنه إباحة األكل، فال يصح (٦) العتق ومل يوجد ها هنا، (وألن)

وليس مبطلق، ولو كان ذلك صحيحا جلاز أن يتناول مجيع الذي أن حيصل به امللك، 

                                                           

، القاضي، الفقيه، األصويل، ن طاهر بن عمر، أبو الطيب الطربي) هو طاهر بن عبد اهللا ب١(

اجلديل، من أعيان الشافعية، أخذ عن أيب علي الزجاجي، وأيب سعد اإلمساعيلي، والقاضي أيب 

املزين)، (شرح ابن احلداد املصري)، تويف القاسم بن كج، وغريهم، من تصانيفه: (شرح خمتصر 

)، ٢/٢٤٧)، �ذيب األمساء واللغات (٣/١٧٦هـ). ينظر: طبقات الشافعية (٤٥٠سنة (

 ).٥/٣٧)، معجم املؤلفني (٣/٣٢١األعالم (

 ) يف [م]: (يتعقبه).٢(

) االزِدراد: البلع من غري مضٍغ وال َلْوك. النظم املستعذب يف تفسري غريب ألفاظ املهذب ٣(

)٢/٢٠١.( 

 ) ما بني القوسني ساقط من [م].٤(

 ) يف [ح]: (ذكرناه).٥(

 ) يف [م]: (ألن).٦(



   
  
  

 

 

 
 

٧٩٢

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

قّدمه له وينصرف إىل بيته، وكذلك الوجه الثاين، ألنه إذا حصل يف فيه فلم حيصل 

معىن امللك فيه (١) األكل املأذون فيه، وأما أنه ميلكه بالبلع فعندي (أّن البلع يبطل)

  ، واألوجه من ذلك أن يكون إذناً يف اإلتالف ال متليك فيه.ويصري كالتالف

                                                           

 ) يف [م]: (أنه يبطل بالبلع).١(



   
  
  

 

 

 
 

٧٩٣

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

  

  فصل

، ألن املغصوب إذا أعتق عبدًا مغصوبا عن كفارته عتق ومل جيزه عن الكفارة
ن، وإن أعتق بينه وبني منافعه، فال حيصل له بالعتق مقصوده، فصار مبنزلة الزَّمِ حمول 

َمحًْال له عن كفارته عتق ومل جيزه عن الكفارة، ألن احلمل ال يتحقق وجوده، فال يتم 

مل ملكه، وإن أعتق احلامل أجزأه وتبعها احلمل، قال الشافعي: لو استثناه من العتق 
يصح وتبعها، ألنه لو أراد أن يفردها بالبيع دونه مل يصح، فبأن ال ينفرد بالعتق مع 

  تغليبه أوىل.

  مسألة
: (ولو أعتق عبدين عن ظهارين، أو ظهاٍر وقتٍل، كل واحد منهما عن قال

أجزأه، ألنه أعتق عن كل واحدة عبدًا تاما�، نصفًا عن واحدة ونصفًا عن  الكفارتين

  ، فكمل فيهما العتق).(١) واحدة، (ونصفاً عن واحدة، ونصفاً عن واحدة)
كفارتان عن ظهار أو قتل، أو ظهار وقتل فأعتق   ومجلة ذلك أنه إذا كان عليه

  عنهما عبدين ففيه أربع مسائل:

أحدها: أن يعتق أحدمها عن كفارة الظهار واآلخر عن كفارة القتل، فإن هذا 
  . (٢)جيزئه إمجاعا

ثانية: أن يعتق أحدمها عن إحدى الكفارتني واآلخر عن األخرى ومل يعّني ال

الكفارة، فإنه جيزئه أيضا، وتعيني الكفارة ليس بواجب، والكالم يف ذلك يأيت إن 
  شاء اهللا.

الثالثة: أن يعتقهما عن الكفارتني، فإنه جيزئه أيضا، ويقع كل واحد عن 

، وذكر صاحب ا�موع أن ذلك مبنزلة الكفارة، وهكذا يف التعليق عن أيب حامد
املسألة الرابعة، وهو أن يعتق كل واحد منهما عن الكفارتني معاً، ووجه هذا عندي: 

                                                           

 ) ما بني القوسني ساقط من [ح]، وإثباته هو املوافق ملا يف األم، وبه يكتمل املعىن.١(

)، حبر املذهب ١٠/٤٨٤)، واحلاوي الكبري (٢/٤٦١) ينظر: النهر الفائق شرح كنز الدقائق (٢(

)١٠/٢٨٢.( 



   
  
  

 

 

 
 

٧٩٤

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

أنه ملا جعلهما عن الكفارتني اقتضى وقوع كل واحد منهما عنهما، كما لو قال: هاتان 

  الداران لزيد وعمرو اقتضى أن يكون نصف كل واحدة لكل واحد منهما.

األول: أن عرف الشرع واالستعمال إعتاق الرقبة عن الكفارة، فإذا أطلق ووجه 
  ذلك وجب محل ذلك عليه.

والرابعة: أن يعتق كل واحد منهما عن الكفارتني، فإنه جيزئه عنهما بال خالف 

و أصحابنا، وإمنا اختلفوا يف كيفية وقوعه على طريقني، فقال أبو العباس وأب(١) (من)
: يقع كل واحد منهما عن كفارة، ألن العتق ال يتبّعض، وقول (٢)علي بن خريان

  إمنا أراد به أن إعتاقه وقع هكذا، (٤) ونصفا عن (واحد)(٣) نصفا عن (واحد) الشافعي

  
أكثر أصحابنا: إن العتق يقع على ما أوقعه  (٥)ال أن العتق وقع هكذا، وقال

لظاهر كالمه، وألنه إذا أوقع العتق عن كفارة وعّينها فال يقع عن غريها، وهلذا قال 

الشافعي: لو كان عليه كفارة عن ظهار فأعتقها عن كفارة القتل خطًأ مل جيزه، ومن 
حبكم النية يف النصف  قال باألول قال: إنه إذا نوى نصفه عن كفارة سرى إىل الباقي

  الذي سرى منه، قال الشيخ أبو حامد: 

  .(٧)يف األم(٦) الطريقة األولة (نّص عليها)
إذا ثبت هذا ففائدة هذا االختالف أنه إذا كان له نصف رقبتني وهو معسر هل 

على قول أيب العباس وأيب علي ال جيزئه النصفان، وعلى جيزئه عتقها عن كفارته؟ ف

                                                           

 ) يف [م]: (بني).١(

، الفقيه، الشافعي، كان إماما زاهدا ورعا، ومن كبار األئمة ) هو احلسني بن صاحل خريان٢(

هـ). ينظر: تاريخ بغداد ٣٢٠ببغداد، وقد عرض عليه القضاء فلم يتقّلده، تويف سنة (

 ).١١/١٧١البداية والنهاية ()، ٢/٢٦١)، �ذيب األمساء واللغات (٨/٥٣(

 ) يف [م]: (واحدة).٣(

 ) يف [م]: (واحدة).٤(

 )./أ٤١) بداية اللوحة (٥(

 ) يف [م]: (نص الشافعي عليها).٦(

 ).٥/٢٩٩) ينظر: األم للشافعي (٧(



   
  
  

 

 

 
 

٧٩٥

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

الطريقة الثانية جيزئه، وألصحابنا وجه ثالث يف ذلك: إن كان باقيها مملوك مل جيزه، وإن  

  .(١)كان حراً أجزأه

فوجهه: أن األشقاص مبنزلة األشخاص  - (٢)وبه قال أمحد - فإذا قلنا: إنه جيزئه 
عليه الزكاة، فإن من ملك أنصاف مثانني (٣) فيما ال مينع منه العيب اليسري، (والدليل)

ة، ألنه مينع منها العيب اليسري، ومن شاة كان مبنزلة من ملك أربعني، وال تلزم األضحي

اعترب أن يكون الباقي حرًا احتج بأنه إذا كان حرًا فقد وجد املقصود، وهو تكميل 
فوجهه: أن  – (٥)أبو حنيفةو  (٤)وبه قال مالك -األحكام فأجزأه، وإذا قلنا: ال جيزئه 

  ما أُمر بصرفه إىل شخص واحد يف الكفارة مل جيز صرفه إىل اثنني، كاملّد يف اإلطعام.

ن شاة، فأما الزكاة فهي حجة ملا نصرناه، ألنه ال جيوز إخراج نصف شاتني ع
وأما تكميل األحكام فلم حيصل مبا أعتقه عن الكفارة، وإمنا حصل بانضمام عتق 

  النصف اآلخر إليه فلم جيزه.

  مسألة
كان له أن   : (ولو كان ممن عليه الصوم فصام شهرين عن إحداهماقال

  يجعلهما عن أيّهما شاء).

ومجلة ذلك أن تعيني النية يف الكفارة ليست واجبة، فسواء كانت الكفارتان 
متفقيت السبب أو خمتلفيت السبب، كانتا عن ظهار أو قتل، أو كانت إحدامها عن 

                                                           

 ).١٠/٢٨٢)، حبر املذهب (١٠/٤٨٤) ينظر: احلاوي الكبري (١(

 ).٨/٦٢٦)، الشرح الكبري على منت املقنع (٨/٤٥ملغين البن قدامة () ينظر: ا٢(

 ) يف [م]: (الدليل) بدون واو.٣(

)، التوضيح يف شرح خمتصر ابن ٢/٧٧٨) ينظر: اإلشراف على نكت مسائل اخلالف (٤(

 ).٤/٥٤١احلاجب (

)، تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشليب ١٠/٥١٠١) ينظر: التجريد للقدوري (٥(

)٣/١١.( 



   
  
  

 

 

 
 

٧٩٦

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

، فإذا نوى العتق عن الكفارة يف رمضان(١) ظهار، واألخرى عن قتل، أو (فطر)

  : إن كانت الكفارتان من جنسني إحدامها عن (٤)وأمحد (٣)، وقال أبو حنيفة(٢)أجزأه

ظهار، واألخرى عن قتل وجب فيهما تعيني الكفارة، واحتج هلما بأ�ما 
عبادتان من جنسني فوجب تعيني النية هلما، كما لو وجب عليه صوم من قضاء ومن 

  نذر.

جبة فلم يفتقر صحة أدائها إىل تعيني سببها، كما لو  ودليلنا: أ�ا كفارة وا
كان عليه كفارة واحدة، وخيالف القضاء والنذر فإن أحدمها لو انفرد وجب تعيني 

  النية له.

إذا ثبت هذا فإذا كان عليه كفارتان فأعتق عبدًا عن إحدامها أجزأه عن 
أه، وإن عّني الثاين إحدامها ال بعينه، فإن أعتق عبدًا آخر عن الكفارة األخرى أجز 

عن إحدامها بعينها تعّني األول يف األخرى، وإن عّني األول عن إحدامها وأطلق الثاين 

وقع عن األخرى، وإن أطلق األول مث عّينه تعّني، فإن أراد بعد ذلك أن جيعله عن 
األخرى مل يصح، ألنه تعّني بتعيينه فصار كما لو أعتقه يف االبتداء عن إحدامها 

وهذا كما لو طلق إحدى امرأتيه مث عّني الطالق يف إحدامها مل يكن له نقله  بعينه،

إىل األخرى، وال فرق يف ذلك بني العتق وبني الصوم، وهو أن يصوم شهرين متتابعني 
  عن كفارته مطلقة مث يعّينها.

ينوي أ�ا عن كفارة كان عليه ثالث كفارات فأعتق رقبة (٥) قال الشافعي: (ولو)

عن كفارة، مث مرض فأطعم ستني مسكينا ينوي عن كفارة  مث صام شهرين ينوي أ�ا
  ملا بيّـّناه.(٦) أجزأه (هذا)

                                                           

 ) يف [م]: (وطء).١(

 ).١٠/٤٨٦)، احلاوي الكبري (٨/٣٠٩) ينظر: خمتصر املزين (٢(

)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة ٥/١٠٠) ينظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع (٣(

 ).٤/١٢٠اخلالق وتكملة الطوري (

 ).٨/٦٢٤)، الشرح الكبري على منت املقنع (٨/٤٤قدامة () ينظر: املغين البن ٤(

 ) يف [م]: (لو) بدون واو.٥(

 ) يف [م]: (وهذا).٦(



   
  
  

 

 

 
 

٧٩٧

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

  مسألة

  ).: (ولو وجبت عليه كفارة فشك أن تكون من ظهار أو قتل أو نذرقال

ومجلة ذلك أنه إذا كان عليه كفارة ومل يعلم سببها فأعتق عنها رقبة أجزأه، وقد 
 ،ذكرنا ذلك وأن تعيني النية ليس بواجب، وقول الشافعي: (أو نذر) يريد نذر اللجاج

 وال الكفارة، نية فيه جيزئه ال فإنه(١) تربّراً) (عبد عتق نذر إذا فأما كفارة، يوجب فإنه

  النذر. بنية إال جتزئ
  مسألة

  يجزه). لم منها واحداً  ينوي ال أعتقها (ولو :قال

 بالنيات، األعمال ((إمنا : لقوله الكفارة، صحة يف شرط النية أن ذلك ومجلة

 الكفارة، عن عتقها ينوي أن صفتها فإن وجو�ا ثبت إذا ،)٢())نوى ما امرئ لكل وإمنا

 نوى وإن واجبة، إال تكون ال أل�ا جتزئ، الكفارة فنية وإالّ  تأكيداً، كان الواجبة زاد فإن

  متييزه. فوجب ونذر كفارة عن يتنوّع الوجوب(٣) (وأن) جتزه، مل الكفارة ينو ومل وجو�ا
  

الشافعي: ينوي مع التكفري أو قبله، وقال يف الصالة: ينوي  فقال النية وقت فأما

التكبري ال قبله وال بعده، وال خيتلف أصحابنا يف نية الصالة، وإمنا اختلفوا يف نية  (٤)مع
من يقول: ال جتوز قبله، وإمنا أراد الشافعي إذا نوى قبله، (٥) الكفارة، (فمنهم)

واستصحب النية، ومنهم من جّوزه وفّرق بينهما جبواز تقدمي الكفارة على وجو�ا وجواز 

  النيابة فيها، وكذلك الزكاة، وقد بيّـّنا هذا يف كتاب الزكاة مشروحا.

                                                           

 نذر تربر).) يف [م]: (١(

)، ومسلم يف صحيحه يف كتاب ١ح: ١/٦) أخرجه البخاري يف صحيحه يف باب بدء الوحي (٢(

، وأنه يدخل فيه الغزو وغريه »ةإمنا األعمال بالني«باب قوله صلى اهللا عليه وسلم:  –اإلمارة 

 ).١٩٠٧ح: ٣/١٥١٥من األعمال (

 ).) يف [م]: (ألن٣(

 /أ).٤٢) بداية اللوحة (٤(

  [م]: (ومنهم) بالواو.) يف٥(



   
  
  

 

 

 
 

٧٩٨

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

  مسألة

 في ألنه أجزأه، رجع فإن ظهاره عن عبدا فأعتق كّفري أن قبل ارتد (ولو :وقال

  أّداه). دين معنى
 ذلك فحكم كفارته عن أطعم أو فأعتق ارتد مث تظاهر إذا املسلم أن ومجلته

(١)(يبىن)
  أقوال: ثالثة وتصرفه ملكه يف يقول: من ناأصحاب فمن وتصرفه، ملكه على 

 كان وإن وإطعامه، إعتاقه يصح هذا فعلى نافذ، وتصرفه ثابت ملكه أن أحدها:

 فيه تعذرت فإذا اآلدميني، حبقوق يتعلق ذلك ألن اإلسالم، حال يف النية إىل يفتقر ذلك

 فإن وجو�ا، بعد ارتد(٢) (مث) األداء من امتنع إذا الزكاة يف نقول كما يسقط، مل النية

 البدن على عبادة الصوم ألن جيزه، مل ردته حال يف الكفارة عن صام ولو يأخذها، اإلمام

  اآلدمي. حبق تتعلق ال

 كان فيها مات أو بالردة قتل فإن مراعًى، وتصرفه مراعىً  ملكه أن الثاين: والقول

 زال ما ملكه أن تبيّـّنا اإلسالم إىل عاد وإن إعتاقه، ينفذ وال بردته، زائال وتصرفه ملكه

  نافذ. وتصرفه

 ومن ردته، حال يف إعتاقه ينفذ فال تصرفه، وبطل بالردة زال ملكه أن والثالث:

 ويصري القول هذا على ينفذ ال تصرفه وإمنا بالردة، ملكه يزول ال يقول: من أصحابنا

  عليه. كاحملجور

  فصل

 فقد منه بولد تأت مل فإن نظرَت؛ كفارته عن هاوأعتق اشرتاها مث بأمة تزوج إذا

 وطئها يكن مل فإن نظرت بولد أتت وإن إياها، مبلكه نكاحها انفسخ وقد إعتاقها، صح

 كانت أل�ا به، ملحق فالولد الشراء حني من سنني أربع لدون بالولد وأتت الشراء بعد

 عن جمزئ وعتقها ملكه، غري يف منه محلت أل�ا ولد، أم تصر ومل النكاح بعقد له فراشاً 

 الشراء حني من زاد فما سنني ألربع به أتت وإن بامللك، الولد عليه عتق وقد الكفارة،

 فإن نظرت؛ الشراء بعد وطئها كان وإن الكفارة، عن عتقها وجيزئه به، يلحق ال الولد فإن

                                                           

 ) يف [م]: (مبين).١(

 يف [م]: (أو).) ٢(



   
  
  

 

 

 
 

٧٩٩

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

 به أتت وإن يطأها، مل لو كما فيه فاحلكم الوطء حني من أشهر ستة لدون بالولد تأت

 عن جتزئه وال ولده، أم واألمة رق، ميّسه ومل به، ملحق فالولد الوطء حني من أشهر لستة

  يعقبه. ألنه امللك، يف املوجود الوطء هذا من احلمل هذا أن الظاهر ألن الكفارة،



   
  
  

 

 

 
 

٨٠٠

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

  باب ما یجزئ من العتق في الرقاب
(وال أعلم أحدًا ممن مضى من أهل العلم وال ذُكر لي عنه  الشافعي: قال

  وال بقي من خالف في أن من ذوات النقص ما ال يجزئ، ومنها ما يجزئ).
 يف جيز مل البّني  الضرر بالعمل يضرّ  نقص �ا كان إذا الرقبة أن ذلك ومجلة

 يف العمل ميكنه ال األعمى ألن الكفارة، عن إجزاءها مينع فإنه العمى ذلك فمن الكفارة،
 حيث األضحية وخيالف بالعمل، يضرّ  ال ذلك ألن فيجزئ، األعور وأما الصنائع، أكثر

 إن أيضا: وقيل لألكل، تراد وهي باألكل، مقصودة نيالع ألن العور، فيها جيوز ال قلنا:

 تكميل بالكفارة والغرض ،(١) (و�زل) اجلانبني أحد من إال تأكل فال رعيها ينقص بالعور

 يقدر ال فإنه األعمى وخيالف ذلك، من مينع ال والعور للعبد، املنافع ومتليك األحكام

(٣)داود عن وحكي ،(٢)املنافع متليكه حيصل لمف االكتساب على
 العمياء جتوز قال: أنه 

   اآلية. لعموم االسم، عليها يقع رقبة وكل
 كاإلطعام، االسم، عليه يقع ما فيه جيوز فال الكفارة أنواع من نوع هذا أن ودليلنا:

(٤)مسوساً  يطعم أن جيوز ال فإنه
  ذكرناه. مبا خمصوصة واآلية طعاما، يسمى كان وإن 

  فصل
 مضى فقد اخلرساء وأما العمل، من مينع ال الطرش ألن ،األطروشة الرقبة وجتزئ

 إن فأما اخللق، كاملة أل�ا جتزئ، ريةالصغ والرقبة فيها، أصحابنا اختالف وذكرنا ذكرها،

 جيزئ ال فإنه الرجلني إحدى أو اليدين إحدى أو الرجلني أو اليدين مقطوعة كانت

(٦)مالك قال وبه ،(٥)عتقها
   ،(٧)وأمحد 

                                                           

 ) ما بني القوسني ساقط من [م].١(
 ).١٠/٢٨٦)، حبر املذهب (٥/٣٠٠) ينظر: األم للشافعي (٢(
 ).٣٦٥)، عيون املسائل للقاضي عبد الوهاب املالكي (ص: ٤/٣٢٩) ينظر: احمللى باآلثار (٣(
، يساس، تسويساً، فهو مسوس: إذا وقع فيه السوس، وهو دود يقع يف ) يقال: ساس الطعام٤(

يف تفسري غريب ألفاظ )، النظم املستعذب ١/٢٣٨الصوف والطعام. ينظر: مجهرة اللغة (
 ).١/١٥٩املهذب (

 ).١٠/٤٢٥)، حبر املذهب (٥/٣٠٠) ينظر: األم للشافعي (٥(
ى رسالة ابن أيب زيد )، الفواكه الدواين عل٨٩٣) ينظر: املعونة على مذهب عامل املدينة (ص: ٦(

 ).٢/٤٨القريواين (
 ).٥/٣٧٩)، كشاف القناع عن منت اإلقناع (٨/٥٩١) ينظر: الشرح الكبري على منت املقنع (٧(



   
  
  

 

 

 
 

٨٠١

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

 وإن أجزأت، لنيالرج إحدى أو اليدين إحدى مقطوعة كانت إذا :(١)حنيفة أبو وقال

 من كأّ�ما وفاق(٢) (من) كانت فإن الرجلني؛ وإحدى اليدين إحدى مقطوعة كانت

 مع باقية اجلنس منفعة بأن وتعّلق أجزأت، خالف من كانت وإن جتز، مل واحد جانب

  كاألعور. الكفارة يف فجازت اليدين إحدى قطع
 فوجب بّيناً  ضررا به ويضر العمل، يف ثرمؤ  نقص اليدين إحدى ذهاب أن ودليلنا:

(٣)لو كما إجزاءها، مينع أن
 وفاق، من الرجلني وإحدى اليدين إحدى مقطوع كان 

  بالعمل. يضر ال ذلك فإن العور وخيالف
  فصل

 أو السبابة أو اإل�ام كانت فإن نظرت؛ مقطوعة(٤) (أصبع) له كانت إذا فأما

 البنصر أو اخلنصر كانت وإن بّيناً، ضررا بالعمل يضر ذلك ألن جيزئ، ال فإنه الوسطى

 من كانتا وإن جتز، مل واحدة يد من كانتا فإن والبنصر اخلنصر مقطوع كان وإن أجزأت،

 من كانت فإن األمنلة قطع وأما أجزأ، األخرى اليد من رىواألخ يد، من إحدامها اليدين،

 األصابع بقية من األمنلة كانت وإن بالعمل، ويضر منفعته يعّطل ذلك ألن جتز، مل اإل�ام

 أل�ا أجزأت، اإل�ام سوى واحدة أمنلة منها قطع قد أصابعه مجيع كانت لو حىت أجزأت

 أمنلتني مقطوع كان إذا وأما القصار، ابعكاألص تكون فإ�ا بينا، ضررا بالعمل تضر ال

 مجيع كذهاب أمنلتني ذهاب ألن جيز، مل الوسطى أو السّبابة من كانتا فإن أصبع؛ من

 كانتا وإن مجيعها، قطع مبنزلة ذلك ألن جاز، البنصر أو اخلنصر من كانتا فإن اإلصبع،

  جاز. يدين من كانتا وإن جيز، مل واحدة يد من كانتا فإن والبنصر اخلنصر من

  فصل
   ،(٥)الكفارة يف أجزأ األذنني مقطوع كان إذا

                                                           

 ).٣/٧٠)، اللباب يف شرح الكتاب (١٦٥) ينظر: خمتصر القدوري (ص: ١(

 ) يف [م]: (يف).٢(

 /أ).٤٣) بداية اللوحة (٣(

 ) يف [م]: (أصبعة).٤(

 ).١٠/٣٦٩)، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي (١٠/٢٨٨) ينظر: حبر املذهب (٥(



   
  
  

 

 

 
 

٨٠٢

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

(٢)مالك وقال ،(١)حنيفة أبو قال وبه
 الدية فيهما جتب عضوان أل�ما ،جيزئ ال :(٣)وزفر 

   اليدين. فأشبهتا

 فال السمع، نقصان يورث وإمنا البّني، الضرر بالعمل يضر ال قطعهما أن ودليلنا:

 ضررا بالعمل يضر ذلك ألن اليدين، قطع ويفارق كاألطروش، اإلجزاء من ذلك مينع

  بّيناً.

  فصل
 وإن جتز، مل املشي متابعة مينعها العرج كان فإن نظرَت؛ عرجاء الرقبة كانت إذا

   الكفارة. يف جازت املشي متابعة مينعها ال كان

 وما والصداع كاحلمى زواله، يرجى مرضا كان فإن ؛(٤) (مريضا) كان إن فأّما

 ال فإنه أشبهه وما (٥)كالسُّلّ  زواله يرجى ال انك وإن الكفارة، يف أجزأ فإنه أشبههما،

  يندر. وإمنا زواله، يرجى ال هذا ألن جيزئ،

  
(٦)ُمطِبقاً  جنونه كان فإن ا�نون فأما

 كان وإن منه، ميكن ال العمل ألن جيز، مل 

  إفاقته. حال يف االكتساب ميكنه ألنه أجزأ، وقت يف ويفيق وقت يف جينّ 

                                                           

 ).٣/١٦٤)، االختيار لتعليل املختار (٥/١٠٩( ) ينظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع١(

 ).٤/٢٥٤)، منح اجلليل شرح خمتصر خليل (٢/٣٢٨) ينظر: املدونة (٢(

يذ اإلمام ، األصبهاين، الفقيه، إمام من املقدمني، من تالم) هو زفر بن اهلذيل بن قيس العنربي٣(

أيب حنيفة النعمان، وهو من أقيسهم، وكان يأخذ باألثر إن وجده، توىل قضاء البصرة، و�ا 

  ).٧٨/ ٣)، األعالم للزركلي (٢٤٤؛ ٢٤٣/ ١هـ). ينظر: اجلواهر املضية ( ١٥٨مات سنة (

 ).٧/٥)، املبسوط للسرخسي (١٧٨وينظر قوله يف عيون املسائل للسمرقندي (ص:     

 ) يف [م]: (مريضة).٤(

: قرحة يف الرئة، يلزمها محى دقيقة، يهزل منها اجلسم، حبيث يتناقص اللحم بعد سعال ) السُّلّ ٥(

)، النظم املستعذب يف تفسري غريب ١٨٨مزمن، وتعب شديد. ينظر: مفاتيح العلوم (ص: 

 ).١٩٤، ١٩٣وم يف احلدود والرسوم (ص: )، معجم مقاليد العل٢/١٠٠ألفاظ املهذب (

: هو الثابت املالئ املشدد املمتّد. ينظر: طلبة الطلبة يف -بكسر الباء- ) اجلنون املطِبق٦(

 ).٤٠٧)، معجم لغة الفقهاء (ص: ٢٥صطالحات الفقهية (ص: اال



   
  
  

 

 

 
 

٨٠٣

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

  ا�نون. خبالف يعلمه، وهو يضره ما يفعل الذي واألمحق: أجزأ، أمحقا كان وإن

(١)رتقاء وكانت أمة كانت إن فأما
 من مينع كان وإن ذلك ألن جيزئ، عتقها فإنّ  

  واالكتساب. العمل من مينع(٢) ال) (فإنه الستمتاعا
 ملا ،(٣)جيزئ ال قاال: أ�ما واألوزاعي الزهري عن وحكي جيزئ، فإنه الزنا ولد فأما

   .(٤)))الثالثة شر الزنا ((ولد : النيب عن روي

 فأما الزنا، ولد كغري عتقها فأجزأ الرق كاملة اخللق(٥) (ساملة) رقبة أ�ا ودليلنا:

 ذلك يستدركان ومها يستدرك، ال ضائع نسبه أن مبعىن شرهم أنه تأويله يف قيل فقد اخلرب

  بعينه. لواحد ضاً تعري يكون أن وحيتمل بالتوبة،

                                                           

: اليت ال يوصل إىل وطئها النسداد فرجها بعظم أو حلم ناتئ أو شبه ذلك. ينظر: ) الرتقاء١(

)، طلبة الطلبة يف االصطالحات ٨١)، شرح غريب ألفاظ املدونة (ص: �٩/٦١ذيب اللغة (

 ).٤٦الفقهية (ص: 

 ) يف [م]: (فال).٢(

)، اإلشراف على مذاهب العلماء البن املنذر ٩/١٧٧) ينظر: مصنف عبد الرزاق الصنعاين (٣(

)٥/٣٠١.( 

)، ٣٩٦٣ح: ٤/٢٩باب يف عتق ولد الزنا ( –) أخرجه أبو داود يف سننه يف كتاب العتق ٤(

أيب ذكر االختالف على جماهد يف حديث  –والنسائي يف السنن الكربى يف كتاب العتق 

مسند  –)، واإلمام أمحد يف املسند يف مسند النساء ٤٩٠٩ح: ٥/٢١هريرة يف ولد الزنا (

)، واحلاكم يف املستدرك على ٢٤٧٨٤ح:  ٤١/٢٩٧الصديقة عائشة بنت الصديق (

)، وقال: (هذا حديث صحيح على شرط ٢٨٥٣ح: ٢/٢٣٣الصحيحني يف كتاب الطالق (

 ).٢/١١٩٧نظر: صحيح اجلامع الصغري وزيادته (مسلم، ومل خيرجاه)، وصححه األلباين. ي

 ) يف [م]: (سليمة).٥(



   
  
  

 

 

 
 

٨٠٤

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

  باب من لھ الكفارة بالصیام

 به يشتري ما وال غيره يملك ال وخادم مسكن له كان (من الشافعي: قال

  متتابعين). شهرين يصوم أن له كان مملوكاً 
 له يكن مل مثنها أو الرقبة على قدر إذا الرتتيب على الظهار كفارة أن ذلك ومجلة

 (١) ﴾رَقـََبةٍ  فـََتْحرِيرُ ﴿  تعاىل: لقوله الصيام، إىل ينتقل أن
 َشْهَرْينِ  َفِصَيامُ  َيِجدْ  لَّمْ  َفَمن﴿ 

  .(٢) ﴾َعْينِ ُمَتَتابِ 
 خادم، من له بدّ  ال زِمن ألنه خلدمته إليها حمتاج وهو(٣) (الرقبة) له كانت إن فأما

 قال وبه ،(٤)الصيام إىل وينتقل إعتاقها، عليه جيب ال فإنه رقبة به يشرتي ما جيد وال

(٦)مالك وقال ،(٥)أمحد
(٧)حنيفة وأبو 

 ووجد جيدها مل ولو إعتاقها، عليه جيب واألوزاعي: 

 شراءها، فُيلزمه مالك فأما خاصة، حنيفة أيب عند شراؤها يلزمه مل إليه حمتاجاً  وكان مثنها

 فضلت لو كما الصيام، إىل االنتقال له جيز فلم الكفارة يف جتزئ لرقبة واجد بأنه واحتجوا

  كفايته. عن
 كان لو كما الكفارة، يف إخراجه عليه جيب فلم حاجته استغرقته مال أنه ودليلنا:

  إليه. به حاجة ال ألنه عليه، قاسوا ما وخيالف الرقبة، جنس غري من

                                                           

 ] ٣) [سورة ا�ادلة، اآلية:١(

 ]٤) [سورة ا�ادلة، اآلية:٢(

 ) يف [م]: (رقبة).٣(

 ).١٠/٢٩٠)، حبر املذهب (١٤/٥٥٨( ) ينظر: �اية املطلب يف دراية املذهب٤(

)، احملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن ٣/١٧٠) ينظر: الكايف يف فقه اإلمام أمحد (٥(

 ).٢/٩١حنبل (

)، حاشية العدوي على كفاية الطالب ٢/٧٧٦) ينظر: اإلشراف على نكت مسائل اخلالف (٦(

 ).٢/١٠٦الرباين (

)، الدر املختار ٤/١١٤) ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة اخلالق وتكملة الطوري (٧(

 ).٣/٤٧٦وحاشية ابن عابدين (رد احملتار) (



   
  
  

 

 

 
 

٨٠٥

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

  لفص

 خدمة على يقدر ال اخللق عظيم أنه غري صحيحا الرجل كان فإن هذا ثبت إذا

 نفسه خيدم ال ممن أنه إال نفسه خدمة على يقدر كان وإن ،خادمه إعتاق يلزمه مل نفسه

 به(١) (غىن) ال ألنه أيضا، خادمه إعتاق يلزمه مل والسلطان احملل ذي كالرجل العادة، يف

   .(٢) (عنه)

 ال أنه أحدمها: وجهان، ففيه وأشباههم كالتجار الناس أوساط من كان وإن
 إليه، حيتاج ما مجيع يف نفسه خيدم أن كنهمي ال اإلنسان ألن خادمه، إعتاق أيضا يلزمه

 له، خادم ال الناس وأكثر نفسه، خدمة ميكنه ألنه يلزمه، والثاين: عليه، ذلك ويشق

   نفسه. خدمة فيمكنه غريه خيدم وبعضهم
(٣)له كانت فإن أصحابنا: قال

 بثمنها ويشرتي يبيعها، أن ميكنه ختدمه رقبة 

 إذا وكذلك ذلك، يف ضرر ال ألنه ذلك، لزمه األخرى ويعتق إحدامها، ختدمه رقبتني،

   ميكنه مثله مالبس على تزيد فاخرة ثياب له كانت
  

 دار له كانت وإن ذلك، لزمه ورقبة لباسه يف يكفيه ما منها ويشرتي يبيعها أن

 مثنها من ييشرت  أن أمكنه باعها إذا يكون أن إال الكفارة، يف بيعها يلزمه ال يسكنها

(٥)ضيعة له كانت(٤) (وإذا) ورقبة، ملثله للسكىن يكفيه ما
 وال فايتهك قدر منها يدخل 

 وىفّ  إذا الفاضل باع كفايته عن فضل وإن الكفارة، يف بيعها يلزمه مل شيء يفضل

 مل خاصة كفايته قدر رحبها من حيصل �ا يتجر بضاعة له(٦) (كان) إذا وكذلك برقبة،

                                                           

 ) يف [م]: (عناية).١(

 ) ما بني القوسني ساقط من [م].٢(

 /أ).٤٤) بداية اللوحة (٣(

 ) يف [م]: (وإن).٤(

: األرض املغلة والعمل النافع املربح، كالتجارة والصناعة وغريمها من احلرف. ينظر: ) الضيعة٥(

 ).١/٥٤٧)، املعجم الوسيط (�٣/٤٧ذيب اللغة (

 ) يف [م]: (كانت).٦(



   
  
  

 

 

 
 

٨٠٦

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

 اليت الكفاية ذلك يف ويراعى اإلعتاق، لزمه كفايته عن فضلت فإن اإلعتاق، يلزمه

  الكفارة. فيه وجبت شيء ذلك عن فضل فإذا الزكاة، أخذ معها حيرم

  
  مسألة

 نهى التي األيام من أو تطوعا صام أو غيره، أو عذر من أفطر (فإن :قال

  استأنفهما). صيامها عن  اهللا رسول
  

 ومعىن لآلية، متتابعني شهرين صوم إىل ينتقل فإنه الرقبة جيد مل إذا أنه ذلك ومجلة

 كالقضاء الكفارة غري عن يصوم وال فيهما، يفطر فال أيامها، صوم بني يوايل أن التتابع:

 الصوم وقع الكفارة غري عن أو تطوعا صام أو يوما الشهرين أثناء يف أفطر فإن والتطوع،

 غري عن فيهما الصوم يصح قلنا: وإمنا استئنافها، ووجب التتابع، وانقطع نوى عما

 بعينه، للكفارة مبستحق ليس الزمان هذا ألن فيه رمضان غري عن الصوم خبالف الكفارة

  فافرتقا. شرعاً  بعينه له مستحق رمضان شهر وزمان غريه، يف يفرضهما أن جيوز اوهلذ

 (كامرأة) احليض، ألجل ذلك كان فإن نظرَت؛ لعذر أفطر فإن هذا ثبت إذا

(١)
 مهاصو  فتخلل رمضان، شهر يف(٢) (الفطر) أو بالقتل الكفارة هذه عليها وجبت 

 كان وإمنا قبله، ما إىل مضافاً  احليض زمان بعد ما وكان التتابع ينقطع مل احليض

 مل التتابع ينقطع قلنا: فلو شهران، منه خيلو ال العرف يف احليض زمان ألن كذلك

 كزمان الزمان ذلك وإمنا بفعلها، حيصل ال الفطر وألن حبال، الكفارة صوم ميكنها

  منه. االحرتاز ميكنها وال الليل،

  

                                                           

 ) يف [م]: (كأن امرأة).١(

 ) يف [م]: (بالفطر).٢(



   
  
  

 

 

 
 

٨٠٧

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

 فقال ،(١)فيه قوله اختلف فقد املرض ألجل فأفطر الشهرين أثناء يف مرض إن فأما

(٢)مالك قال وبه مضى، ما على ويبين بذلك، التتابع يبطل ال القدمي: يف
 وقال ،(٣)وأمحد 

   ويستأنف، التتابع يبطل اجلديد: يف
 إذا فأشبه باختياره يتعلق ال بسبب أفطر أنه األول: ووجه ،(٤)حنيفة أبو قال وبه

 أفطر لو كما االستئناف عليه فوجب بفعله أفطر أنه اآلخر: ووجه باحليض، أفطرت

  .(٥) (فعلها) بغري الفطر ألن احليض ويفارق بالسفر،
 قوالن السفر يف قال: من فمنهم فيه، أصحابنا فاختلف السفر يف أفطر إذا فأما

 أن بينهما: والفرق واحدا، قوال التتابع قطع أفطر إذا السفر: يف قال من ومنهم كاملرض،

 شرع إذا أنه بينهما الفرق على يدل اختياره، بغري حيصل واملرض باختياره، حيصل السفر

  فافرتقا. اإلفطار أباح الصوم على املرض طرأ وإذا يفطر، أن له يكن مل سافر مث الصوم يف

  فصل

 كانت نفسها على اخلوف ألجل كان فإن نظرَت؛ أفطرتا إذا واملرضع احلامل فأما

 فمنهم نا،أصحاب اختلف فقد ولديهما على للخوف ذلك كان وإن قوالن، فيها كاملريضة

 ينقطع هنا: ها قال من ومنهم املرض، فأشبه لعذر إفطار ألنه قوالن، أيضا ذلك يف قال: من

 أن ترى أال للمرض، خمالف فهو املفطر، غري(٦) (بسبب) اإلفطار ألن واحدا، قوال التتابع

  فافرتقا. الفدية لزمهما أفطرتا إذا عواملرض واحلامل الفدية، تلزمه مل باملرض أفطر إذا الصائم

                                                           

)، حتفة احملتاج يف شرح املنهاج وحواشي ١٤/٥٦٢) ينظر: �اية املطلب يف دراية املذهب (١(

 ).٨/١٩٩الشرواين والعبادي (

)، شرح الزرقاين على خمتصر خليل وحاشية البناين ٥/١٩٣) ينظر: البيان والتحصيل (٢(

)٤/٣٢١.( 

 ).٨/٢٧)، املغين البن قدامة (٣/١٧٣) ينظر: الكايف يف فقه اإلمام أمحد (٣(

 ).٥/١١١)، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع (٧/١٢( ) ينظر: املبسوط للسرخسي٤(

 ) يف [م]: (فعله).٥(

 ) يف [م]: (لسبب) بالالم.٦(



   
  
  

 

 

 
 

٨٠٨

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

  فصل

(١)أُوجر كان فإن نظرَت؛ الشهرين أثناء يف الفطر على أكره إذا
 يفطر مل الطعام 

 وقد يفطر، والثاين: يفطر، ال أحدمها: قوالن، يفطر؟ فهل خوفاً  أكله كان وإن بذلك،

 بعذر بفعله أفطر هذا ألن تتابعه، انقطع يفطر قلنا: فإذا الصوم، كتاب يف بيا�ا مضى

  نادر. غري ألنه القدمي، قوله على املرض ويفارق نادر،

  فصل
 ويوم رمضان كزمان الكفارة عن صومه يصح ال زمان الشهرين أثناء يف اعرتض إذا

 يف(٢) (سبقه) رمضان شهر زمان ألن الفطر، عيد الشهرين يتخّلل أن يتصور وال ،العيد

 يوم ألن أيضا، التشريق أيام ختلل يتصّور وال النحر، يوم يتخللهما وإمنا التتابع، قطع

 قطع النحر يوم أو رمضان شهر من يومٌ  الشهرين ختلل فمىت ،(٣) (سبقها) النحر

  احليض. زمان فأشبه مستحق فطره ألن ينقطع، ال :(٥)أمحد وقال ،(٤)تتابعها

  
(٦)مبا الشهرين أثناء يف أفطر أنه ودليلنا:

 أفطر إذا فأشبه منه، االحرتاز ميكنه كان 

 يفرضها أن االحرتاز وإمكانه منه، االحرتاز(٧) (ميكنها) ال ألنه احليض ويفارق ذلك، بغري

 وإمنا فيه، يصح ال صيامه فإن الفطر يوم من بصومها ابتدأ إن فأما ان،الزم هذا غري يف

 كان ناقصاً  شهراً، القعدة بذي له وحيتسب القعدة، ذي وصوم الشهر بقية صيامه يصح

                                                           

رُت املريض إجياراً، : ما أُدخل يف الفم من دواء أو غذاء، يقال: أَْوجَ -بفتح الواو  – ) الَوجور١(

َوَجْرته، َأِجرُه: إذا فعلت به ذلك. ينظر: تفسري غريب ما يف الصحيحني البخاري ومسلم 

 ).٢/٦٤٨)، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري (٩٢(ص: 

 ) يف [م]: (يسبقه).٢(

 ]: (يسبقها).) يف [م٣(

 ).٣/٣٦٩)، أسىن املطالب يف شرح روض الطالب (١٠/٥٠٢) ينظر: احلاوي الكبري (٤(

 ).٨/٦٠٤)، الشرح الكبري على منت املقنع (٨/٣٦) ينظر: املغين البن قدامة (٥(

 /أ).٤٥) بداية اللوحة (٦(

 ) يف [م]: (ميكنه).٧(



   
  
  

 

 

 
 

٨٠٩

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

(١) (فحسب) صومه، يصح ال الفطر يوم ألن مجيعه، يصح فلم شوال فأما تاّما، أو
 

 صام ناقصا كان وإن الكفارة، لتكمل احلجة ذي من يوم أول صام اتام كان فإن بالعدد،

 ذلك ُبين التشريق أيام بصوم بدأ إن فأما يوما، ثالثني ليكمل يومني احلجة ذي أول من

 يف فقال هلا، املتمتع صوم يف الشافعي قول واختلف صيامها، يف املذهب اختالف على

   .يصومها ال اجلديد: يف وقال يصومها، القدمي:

 إمنا قال: من فمنهم لغريه، صومها يف أصحابنا اختلف فقد يصومها قلنا: فإذا

 أن جيوز القول هذا على إسحاق: أبو وقال ،(٣) (٢)  النيب لرخصة باملتمتع ذلك اختص

 أوهلا، (من الكفارة ابتداء كان صومها يصح قلنا: فإن سبب، له صوم كل فيها يصوم

 احملّرم ويكون احلجة، ذي من عشر الرابع(٤) الكفارة) ابتداء كان يصح، ال قلنا: وإن

  صفر. من الثالثني متام ويكّمل باهلالل، معترباً 

  مسألة

   ).يوما وخمسين ثمانية أو تسعة كان وإن هاللين، صام باألهّلة صام (وإذا :قال
  تعاىل: لقوله تاماً، أو كان ناقصا اهلاللني، بني كان ما الشهر جيزئه أنه ذكرنا وقد

 أنه  النيب عن وروي ،(٥) ﴾َواْلَحجِّ  لِلنَّاسِ  َمَواِقيتُ  ِهيَ  ُقلْ  األِهلَّةِ  َعنِ  َيْسأَلُوَنكَ ﴿

 الشهر أن على فدل ،(٦)الثالثة يف إ�امه وخنس ))وهكذا وهكذا هكذا ((الشهر قال:

                                                           

 ) يف [م]: (فيحتسب).١(

 ) يف [م] زيادة: (له).٢(

باب املتمتع الذي ال جيد  –) أخرجه الطحاوي يف شرح معاين اآلثار يف كتاب مناسك احلج ٣(

 –)، والدارقطين يف سننه يف كتاب الصيام ٤٠٩٢ح: ٢/٢٤٣هديا وال يصوم يف العشر (

 )، وقال: إسناد صحيح.٢٢٨٤ح: ٣/١٥٨باب القبلة للصائم (

 ) ما بني القوسني ساقط من [ح].٤(

 ]١٨٩) [سورة البقرة، اآلية:٥(

إذا رأيتم اهلالل : «باب قول النيب  –) أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه يف كتاب الصوم ٦(

 –)، ومسلم يف صحيحه يف كتاب الصيام ١٩٠٨ح: ٣/٢٧» (فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا

باب وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل، والفطر لرؤية اهلالل، وأنه إذا غم يف أوله أو آخره 

 ).١٠٨٠ح: ٢/٧٥٩أكملت عدة الشهر ثالثني يوما (



   
  
  

 

 

 
 

٨١٠

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

 ألن ثالثني، حسب وسطه من بدأ وإمنا اهلاللني بني يصم مل فإذا وناقصا، تاما يكون

ثالثني. اهلالل رؤية عدم عند فجعله ،(١)))ثالثني فعّدوا عليكم ُغمّ  ((فإن قال:  النيب

                                                           

إذا رأيتم : «باب قول النيب  –ي يف صحيحه يف كتاب الصوم أخرجه اإلمام البخار ) ١(

)، واإلمام مسلم يف صحيحه ١٩٠٧ح: ٣/٢٧» (اهلالل فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا

باب وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل، والفطر لرؤية اهلالل، وأنه  –يف كتاب الصيام 

)، ١٠٨١ح: ٢/٧٦٢أو آخره أكملت عدة الشهر ثالثني يوما ( إذا غم يف أوله

 ٣/٥٩باب ما جاء ال تقدموا الشهر بصوم ( –والرتمذي يف سننه يف أبواب الصوم 

 )، واللفظ له.٦٨٤ح:



   
  
  

 

 

 
 

٨١١

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

  مسألة

  ).فيه الدخول قبل لصوما نية يقّدم حتى يجزئه (وال :قال

 أغىن مبا الليل من له النية جتب واجب صوم كل أن الصوم يف دللنا قد أنّا ومجلته

  أوجه: ثالثة ففيها التتابع نية فأما اإلعادة، عن

 وجبت شرطاً  كان إذا العبادة إىل العبادة ضم ألن ليلة، كل يف واجبة أ�ا أحدها:

  الصالتني. بني كاجلمع النية، فيه
 عن الصوم هذا متييز الغرض ألن األولة، الليلة يف التتابع نية تكفي أنه والثاين:

  .(١) (قطعاً) األولة الليلة يف بالنية حيصل وذلك غريه،

 شرائط ألن الفعل، حيث من لتتابعا ويكفي التتابع، نية إىل حيتاج ال والثالث:

 ذلك ألن الصالتني بني اجلمع ويفارق ألفعاهلا، جتب وإمنا النية، هلا جيب ال العبادة

 لوجوبه التتابع نية إىل تفتقر ال الركعات عدد أن ترى أال الرتّخص، نية إىل فافتقر رخصة

  الفعل. فيه يكفي والتمييز واستحقاقه،
  مسألة

 ولم بعده، أو الليل قبل أفاق ثم فيه عليه فأغمي ومي صوم نوى (ولو :قال

  أجزأه). يطعم
  اإلعادة. عن �ا استغين مستوفاة الصوم كتاب يف مضت املسألة وهذه

  مسألة

 واستأنف رمضان، شهر أعاد الشهرين في مضانر  شهر صام (ولو قال:

  شهرين).

 عن صومه يصح ال فإنه الكفارة عن رمضان شهر صام إذا أنه ذلك ومجلة

 مستحق النية تعيني ألن رمضان، عن يقع وال رمضان لصوم مستحق زمانه ألنّ  الكفارة،

 قضاء عليه وجب الكفارة عن رمضان وشهر شعبان صام كان فإن ه،صوم يصح فال له

 يف فصومه وشوال رمضان شهر صام كان وإن الكفارة، صوم واستئناف رمضان شهر

   الفطر. يوم يف وال يصّح، مل رمضان شهر

                                                           

 ) يف [م]: (فكفى).١(



   
  
  

 

 

 
 

٨١٢

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

 نوى كأنه ينو مل كان وإن أجزأه، التتابع فيه نوى كان فإن(١) (شوال) بقية وأما

 مل األّولة الليلة يف ونيته جيزئه، ال أحدمها: وجهني، فعلى أصالً  ينو مل أو األّولة الليلة يف

 ما ويتّمم القعدة ذا يصوم أن فيحتاج جتب، ال التتابع نية ألن جيزئه، والثاين: تصح،

(٢)ا�ّرد يف القاضي وحكى مضى، ملا يوما ثالثني شوال من صامه
 بن عبيد أيب عن 

(٣)حربويه
 فيه وهذا الكفارة، وعن عنه رمضان شهر صوم جيزئه قاال: أ�ما األوزاعي وعن 

 والقضاء األداء عن رمضان شهر فصام رمضان قضاء عليه كان لو ألنه له، وجه وال بُعد،

  مثله. وهذا باإلمجاع، جيزه مل

  

  مسألة
 حين الصالة في حكمه كما يكّفر حين الكفارات في حكمه (وإنما :قال

  ).يصلي

 حبال عتربةم هي هل الكفارة يف اختلف(٤) (قد) الشافعي: قول أن ذلك ومجلة

(٦)األداء؟(٥) (حبال) أو الوجوب
   األداء، حبال فيها االعتبار أن هنا ها فنصّ  

  

                                                           

 ) يف [م]: (الشوال).١(

)، كفاية النبيه يف شرح التنبيه ٩/٣٢٥لوجيز املعروف بالشرح الكبري () ينظر: العزيز شرح ا٢(

)١٤/٣١١.( 

قيه، ، احملدث، الف) هو علي بن احلسني بن حرب بن عيسى، أبو عبيد بن حربويه، البغدادي٣(

الشافعي، كان عاملا باالختالف واملعاين والقياس، عارفا بعلم القرآن واحلديث، توىل القضاء 

مبصر، أخذ عن أيب ثور، وداود الظاهري، واحلسن بن عرفة، وغريهم، وروى عنه أبو عمرو بن 

هـ). ينظر:  ٣١٩حيويه، وأبو بكر بن املقرئ، وأبو حفص بن شاهني، وغريهم، تويف سنة (

)، طبقات الشافعية ١٤/٥٣٦)، سري أعالم النبالء (٢/٤٥٨ب األمساء واللغات (�ذي

 ).٣/٤٤٦الكربى (

 ) ما بني القوسني ساقط من [م].٤(

 ) يف [م]: (حال).٥(

 ).١٠/٢٩٧)، حبر املذهب (١٥/٣١٥) ينظر: احلاوي الكبري (٦(



   
  
  

 

 

 
 

٨١٣

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

(١)حنيفة أبو قال وبه
   .(٢)ومالك 

(٣)االعتبار األميان: كتاب يف وقال
 وخرّج ،(٤)أمحد قال وبه الوجوب، حبال فيها 

 حبال االعتبار قلنا: إذا أنا ذلك: وبيان احلالني، بأغلظ االعتبار أن ثالثا: قوال أصحابنا

 وجوب عليه استقرّ  موسراً  كان فإن وجو�ا، حال يف وإعساره يساره يُعترب فإنه الوجوب

 أيسر فإذا الصوم، ففرضه معسراً  كان(٥) ن)(وإ ذلك، بعد بإعساره عنه تسقط فال الرقبة

 الوجوب حال كان إذا فإنه األداء حبال االعتبار قلنا: وإذا الرقبة، إىل االنتقال يلزمه مل

 مث الوجوب حال معسرا كان وإن الصوم، أجزأه معسراً  الفعل حال يف صار مث موسرا

   الرقبة. لزمته موسرا كان احلالني أيّ  ففي احلالني ظبأغل قلنا وإذا الرقبة، عليه وجبت أيسر

 الطهرة، وجه على جتب الكفارة أن فوجهه: الوجوب حبال االعتبار قلنا: فإذا

 حق فألنه احلالني بأغلظ قلنا: وإذا والزكاة، كاحلدود الوجوب حبال فيها االعتبار فكان

 حبال االعتبار إن قلنا:(٦) وإذا)( كاحلج، احلالني بأغلظ فاعترب مال، بوجود الذمة يف جيب

 ويفارق كالطهارة، األداء حبال فيه االعتبار فكان جنسه غري من بدل له حق فألنه األداء

 أجزأه، الصيام وجوب مع العتق أخرج لو مسألتنا ويف عليها، الزيادة جتوز ال ألنه احلدود

(٧)(حال) فيه يعترب فإنه احلج وأما احلال، بتغري يزيد أن فجاز
 عليه وجب لو وهلذا األداء، 

  االستنابة. له جازت زِمن مث صحيح وهو
 وأيسر يؤدي أن قبل أعتق مث الظهار كفارة عليه وجبت إذا العبد أليس قيل: فإن

   األداء؟ حال دون الوجوب حبال اعتبارا بالعتق الكفارة عليه جتب مل

                                                           

ق وتكملة )، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة اخلال١٠/٥١١٧) ينظر: التجريد للقدوري (١(

 ).٤/٣١٥الطوري (

)، عيون املسائل للقاضي عبد الوهاب ٢/٧٧٧) ينظر: اإلشراف على نكت مسائل اخلالف (٢(

 ).٣٦٤املالكي (ص: 

 /أ).٤٦) بداية اللوحة (٣(

 ).٨/٣٩)، املغين البن قدامة (٣/١٧١أمحد ( ) ينظر: الكايف يف فقه اإلمام٤(

 ) يف [م]: (فإن).٥(

 ) يف [م]: (وإن).٦(

 ) يف [م]: (حالة).٧(



   
  
  

 

 

 
 

٨١٤

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

  

 فلما جتزيه، وال الرقبة عليه جتب ممن يكن مل الوجوب حالة أن ما:بينه الفرق قلنا:

  مسألتنا. خبالف احلال بتغّري  تلزمه مل الزيادة له جتز مل
  فصل

 إليه، يصل ال عنه غائب ماله أن إال مال ذا الكفارة عليه وجبت حني كان إذا

 له جيز مل الفطر أو القتل كفارة كانت فإن الكفارة؛ يف نظرتَ  عنه مسافر(١) (ألنه)

 الظهار كفارة كانت وإن ماله، إىل يصل أن إىل ذمته يف تكون بل البدل، إىل االنتقال

 والثاين: ماله، يف األصل لوجود البدل، إىل االنتقال له جيوز ال أحدمها: وجهان، ففيها

  احلاجة. ملوضع االنتقال له فجاز املسيس عليه حيرم ألنه به، يضرّ  الصرب ألن جيوز،
   يتيمم؟ بلده يف مثنه على قادرا وكان ومثنه املاء عدم لو أليس قيل: فإن

 فدعت تفوت، الصالةو  الصالة، ألجل جتب الطهارة أن بينهما: الفرق قلنا:

  مسألتنا. خبالف البدل، إىل االنتقال إىل احلاجة
  مسألة

  ).الصيام على يمضي أن له كان أيسر ثم الصوم في دخل (ولو :قال

 ال فإنه أيسر مث الصوم يف فشرع معسرا الكفارة وجوب عند كان إذا أنه ومجلته
(٣)مالك قال وبه ،(٢)ذلك له ويستحب واحدا، قوال العتق إىل االنتقال يلزمه

   .(٤)وأمحد 

(٥)حنيفة أبو وقال
 األصل وجد بأنه واحتّجا العتق، إىل االنتقال يلزمه :(٦)واملزين 

 قبل املاء وجد إذا كاملتيمم إليه، االنتقال عليه فكان بالبدل، املقصود حصول قبل

  الصالة. يف الشروع

                                                           

 ) يف [م]: (كأنه).١(

 ).١٠/٢٩٨)، حبر املذهب (٥/٣٠١) ينظر: األم للشافعي (٢(

 ).٣٦٥)، عيون املسائل للقاضي عبد الوهاب املالكي (ص: ٢/٣١٩) ينظر: املدونة (٣(

 ).٧/١٩)، املبدع يف شرح املقنع (٧/١٤٦تصر اخلرقي () ينظر: شرح الزركشي على خم٤(

 ).٢/٦٨)، اجلوهرة النرية على خمتصر القدوري (٢/٢٩٤) ينظر: األصل للشيباين (٥(

 ).١٤/٥٦٩)، �اية املطلب يف دراية املذهب (٨/٣١١) ينظر: خمتصر املزين (٦(



   
  
  

 

 

 
 

٨١٥

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

 كما إليه االنتقال يلزمه فال البدل صوم يف شروعه بعد املبدل على قدر أنه ودليلنا:

 خبالف املقصود، يف يشرع مل ألنه املتيمم، يلزم وال السبعة، صوم يف اهلدي وجد لو

  مسألتنا.
  مسألة

 حرا كان تظّهرتُ  إن ظهاري عن الساعة حر أنت لعبده: قال (ولو :قال

  تظّهر). إن ظهاره عن يجزه ولم الساعة
 إن ظهاره عن جتزه ومل العتق وقع تظّهر إن ظهاره عن رقبة أعتق إذا أنه ذلك ومجلة

 على الكفارة قّدم لو كما جيزه فلم �ا املختص سببها على الكفارة قّدم ألنه تظّهر،

   مجيعا. واحلنث اليمني
  

 مطلقة الظهار حني املرأة تكون أن مثل وذلك يعود، أن قبل أعتق مث تظّهر إن فأما

 عليّ  أنت المرأته: يقول أو يراجعها، حىت اً عائد يكون وال يصح منها الظهار فإن رجعية،

 جيزئه، أنه الشافعي كالم فظاِهر ظهاري، عن حر أنت عقيبه: لعبده ويقول أمي كظهر

   ظَاَهر. يكن مل ألنه فقال: عّلل ألنه

 تقدمي فيه جيوز فال حمظور استباحة ذلك ألن جيزئه، ال قال: من أصحابنا ومن

 الوجهني أحد فعلى الكفارة، يقّدم أن وأراد اخلمر ربتُ ش ال حلف إذا قلنا كما الكفارة،

 به يستبيح ال التكفري ألن اليمني، من ذكره ما يشبه ال هذا أصحابنا: وقال جيوز، ال

  يشبهه. فلم احملظور الوطء يستبيح بالتكفري هنا وها اخلمر،
  فرع

 يف بدالع يعتق مل تظّهرت إن ظهاري عن حر أنت لعبده: قال إذا أصحابنا: قال

 عن جيزئه وهل العبد، عتق ظاهر فإذا يتظّهر، أن(١) (وهي) بصفة، عتقه عّلق ألنه ،احلال

(٢)كفارة
 وجود بعد وعتق الكفارة بنية أوقعه ألنه جيزئه، أحدمها: وجهان، الظهار؟ 

                                                           

 ) يف [م]: (وهو).١(

 /أ).٤٧) بداية اللوحة (٢(



   
  
  

 

 

 
 

٨١٦

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

 قبل الكفارة ونية للكفارة، سابق بسبب استحق العتق ألن جيزئه، ال والثاين: سببها،

  سببها. وجود قبل عنها اإلعتاق يصح ال كما يصح، ال سببها وجود

  فرع
 أمي، كظهر عليّ  فأنت وكذا كذا فـََعْلتُ  إن المرأته: قال إذا :(١)احلداد ابن قال

   ،ظهاره عن عبدا أعتق مث

 وهو منه، ُوجد قد وإيقاعه الظهار لفظ ألن ذلك قال وإمنا العتق، أجزأه فعل مث

 ألنه جيزئه، ال أصحابنا: سائر وقال ببها،س بعد الكفارة حصلت فقد الظهار، يف السبب

 من ذكره مبا اعتبار وال التكفري، منه يصح فلم الكفارة سبيب أحد وجد فما مبظاهر، ليس

   حيصل. ومل مظاهراً، بكونه االعتبار وإمنا الظهار، لفظ
  

                                                           

ي، الشافعي، املعروف بابن ) هو حممد بن أمحد بن حممد بن جعفر، أبو بكر، الكتاين، املصر ١(

، الفقيه، الفرضي، احملدث، اللغوي، ويل القضاء مبصر، أخذ علم احلديث عن النسائي، احلداد

صر، ومنصور بن إمساعيل بن حبر، وغريهم، والفقه عن حممد ابن عقيل الفريايب، وبشر بن ن

هـ). ينظر: ٣٤٤من تصانيفه: (آداب القضاء)، (الفتاوى)، (جامع الفقه)، تويف سنة (

 ).١٥/٤٤٥)، سري أعالم النبالء (١١/٢٢٩)، البداية والنهاية (٣/٧٩طبقات الشافعية (



   
  
  

 

 

 
 

٨١٧

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

  باب الكفارة باإلطعام

 صوم الكفارة يريد حين يستطع ولم رقبة يجد ولم تظاهر فيمن الشافعي قال

 من أقل يجزئه(١) (وال) يطعم، أن أجزأه كانت، ما علة أو لمرض متتابعين شهرين

  طعام. من مدّ  مسكين لكل مسكينا، ستين

 فتلحقه مرض، أو لكَرب  الصيام نع وعجز الرقبة على يقدر مل إذا أنه ذلك ومجلة

  تعاىل: لقوله اإلطعام، إىل ينتقل أن له فإن مرضه يف زيادة أو شديدة مشقة الصوم من
  .(٢) ﴾ِمْسِكيًنا ِستِّينَ  فَِإْطَعامُ  َيْسَتِطعْ  لَّمْ  َفَمن﴿

 أن جيوز وال مّدا، مسكني كلَّ  مسكينا، ستني يطعم أن طعاماإل فإن هذا ثبت إذا

 مل ستني من أقلّ  أعطى فإن ستني، من ألقلّ  الطعام فيعطي املساكني عدد عن ينقص
 يف واحد ملسكني مجيعه الطعام أعطى إن :(٥)حنيفة أبو وقال ،(٤)أمحد قال وبه ،(٣)جيزه

 فجاز الكفارة، هذه من يومه قوت يستوف مل املسكني هذا أن وتعّلق جاز، يوما ستني

   ل.األو  كاليوم منها يعطى أن
، وإطعام مصدر، واملصدر (٦)﴾ ِمْسِكيًنا ِستِّينَ  فَِإْطَعامُ  ﴿  تعاىل: قوله ودليلنا:

مقّدر بـ أْن والفعل، وتقديره: فعليه أن يطعم ستني مسكينا، وهذا مينع االقتصار على 

ول: أنه مل يستوف حقه، ويف اليوم الثاين قد استوىف دون الستني، واملعىن يف اليوم األ
من هذه الكفارة فال يدفع إليه منها، كما ال يزاد على ما يدفع إليه يف (٧) قوت (يومه)

  يومه.

                                                           

 ) يف [م]: (ال).١(

 ]٤) [سورة ا�ادلة، اآلية:٢(

 ).٨/٣١١)، خمتصر املزين (٥/٣٠٢) ينظر: األم للشافعي (٣(

 ).٩/٥٤٣البن قدامة ( )، املغين٣٠٦) ينظر: اإلرشاد إىل سبيل الرشاد (ص: ٤(

 ).٣/٤٣٨)، احمليط الربهاين يف الفقه النعماين (١٦٦) ينظر: خمتصر القدوري (ص: ٥(

 ]٤) [سورة ا�ادلة، اآلية:٦(

 ) يف [م]: (يوم).٧(



   
  
  

 

 

 
 

٨١٨

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

  فصل
 نبّينه، ما على التمر أو الشعري أو البـُرّ  من فُمدّ  منهم واحد كل إىل يدفع ما فأما

(١)هريرة وأيب ثابت بن وزيد عباس وابن عمر ابن عن ذلك مثل وروي
 ، قال وبه 

 إنه وقيل: ، النيب مبدّ  مدان(٥) (وهو) ،(٤)هشام مبدّ  ُمدّ  :(٣)مالك وقال ،(٢)األوزاعي

   مدين، والشعري التمر ومن مّد، البـُرّ  من :(٦)أمحد وقال املدين، دون
 أمداد، أربعة صاع والشعري التمر ومن ،(٨) (مدين) البـُرّ  من :(٧)حنيفة أبو وقال

(٩) (وأما)
 مسكني لكل فكان إطعام إىل صيام من فيها ينتقل كفارة بأ�ا له فاحتج مالك 

  األذى. كفدية مدان
 سوار بن بياضة بين من امرأة جاءت :(١٠) (قال) املدين يزيد روى مبا ألمحد واحتج

 فإنّ  مسكينا، ستني هذا ((أطعم للمظاهر:  النيب فقال شعري، من وسق بنصف

  .(١٢)بر)) مدّ  مكان شعري (١١) )(مّدي
                                                           

 ).٣/٧٢)، مصنف ابن أيب شيبة (٥٠٨ - ٨/٥٠٦) ينظر: مصنف عبد الرزاق الصنعاين (١(

 ).٥/٣١٠نظر: اإلشراف على مذاهب العلماء البن املنذر () ي٢(

 ).٨٩٥)، املعونة على مذهب عامل املدينة (ص: ١/١٣٤) ينظر: التلقني يف الفقه املالكي (٣(

، ) اختلف يف قدر مد هشام، فقال ابن القاسم يف املدونة: هو مدان إال ثلث، مبد النيب ٤(

. ينظر: وقال ابن حبيب: هو مد وثلث، ونقل البغداديون من املالكية أنه مدان مبد النيب 

 ).٥/١٧١)، البيان والتحصيل (٥/٢٣٤٨التبصرة للخمي (

 ) يف [م]: (وهي).٥(

 ).٥٩٦)، الروض املربع شرح زاد املستقنع (ص: ٥٢٠) ينظر: العدة شرح العمدة (ص: ٦(

 ).٢/٢٩٥داية ()، العناية شرح اهل٥/٢٢) ينظر: األصل للشيباين (٧(

 ) ما بني القوسني مكرر يف [م].٨(

 ) يف [م]: (فأما).٩(

 ) يف [م]: (قالت).١٠(

م]: (مدين)، واللفظ الوارد هو: ((تصدق �ذا، فإنه جيزئ مكان كل نصف صاع من ) يف [١١(

حنطة صاع من شعري)). ينظر: مسند احلارث = بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث 

)١/٥٥٧.( 

 باب كفارة الظهار -) أخرجه يف بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث يف كتاب النكاح ١٢(

= )، ويف إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة يف كتاب الظهار ٥٠٥ح: ١/٥٥٧(



   
  
  

 

 

 
 

٨١٩

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

(٢)البياضي صخر بن سلمة روى(١) (مبا) حنيفة أليب احتجو 
 قال:  النيب أن 

 من وسقا مسكينا ستني فأطعم ،إليك فليدفعها زريق بين صدقة صاحب إىل ((اذهب

  صاعا. ستون والوسق: ،(٣)بقيتها)) وعيالك أنت وكل متر،
 أيت  النيب أن رمضان، شهر يف جامع الذي األعرايب حديث يف روي ما ودليلنا:

)٥(عشر مخسة وروي ،)٤(متر من بعرق
 ))،مسكينا ستني عنك فأطعم ((خذها فقال: 

 أيضا يزيد أن فجاز الصيام، ضعف فيها اماإلطع ألن يصح، فال األذى فدية على القياس

 فيجمع اخلربان فأما اجلوعة، سدّ  قدر قدره فكان بالصيام، معدل الطعام هنا وها قدره،

  اجلواز. على ذكروه وما اإلجزاء، على خربنا فنحمل خربنا وبني بينهما

  
  

  

  
  

  

                                                                                                                                           

 –)، ويف املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية يف كتاب الوليمة ٣٣٤٠ح: ٤/١٦٢(=

)، وهو ضعيف. ينظر: إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار ١٧٤٩ح: ٨/٢٠باب الظهار (

 ).٧/١٨١السبيل (

 ) يف [ح]: (ما).١(

 ) تقدمت ترمجته.٢(

 ) سبق خترجيه.٣(

جامع يف رمضان، ومل يكن له شيء،  ) أخرجه البخاري يف صحيحه، يف كتاب الصوم، باب إذا٤(

)، ومسلم يف صحيحه، يف كتاب الصيام، باب ١٩٣٦) برقم (٣/٣٢فتصدق عليه فليكفر (

 ).١١١١) برقم (٢/٧٨١تغليظ حترمي اجلماع يف �ار رمضان على الصائم (

) ٢/٣١٤ رمضان () أخرجه أبو داود يف سننه، يف كتاب الّصوم، باب كفارة من أتى أهله يف٥(

)، ٦/٣٣١)؛ وذكر الّنووي أن إسناده جيد، وصححه األلباين. ينظر: ا�موع (٢٣٩٣برقم (

 ).٧/١٥٨األم ( -صحيح أيب داود 



   
  
  

 

 

 
 

٨٢٠

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

  مسألة

 تمرا أو لتاسُ  أو أرزا أو شعيرا أو حنطةً  به يقتات الذي بلده طعام (من :قال

  أقطا). أو زبيبا أو
 أبو وقال البلد، قوت غالب من فإنه ،املدفوع جنس يف الكالم أن ذلك ومجلة

 فإن وبيّـّناه، الفطر زكاة يف ذكرناه(٣) (قد) وهذا ،(٢)يقتاته الذي قوته من جيب :(١)عبيد

 أخرج وإن جاز، منه خريا أخرج وإن أجزأه، الزكاة فيه جتب مما البلد قوت غالب كان

  .(٤) (القولني) فعلى دونه

(٥)فعلى أقطاً  كان وإن جيز، مل كاللحم فيه زكاة ال قوته غالب كان وإن
  قولني. 

  
  مسألة

 الطعام أخذهم ألن ،أكثر أو مدا ستين يطعمهم أن(٦) (يجزئه) (وال :قال

  يختلف).
 جيزه مل كلوه وقال: هلم وأباحه مسكينا ستني إىل مّدا ستني قّدم إذا أنه ذلك ومجلة

 أو بالسوية إياه مّلكتكم وقال: إليهم قّدمه إذا فأما إسحاق: أبو قال إليهم، يسّلمه حىت

 مؤنة، قسمته يف عليهم ألن جيزئه، ال اإلصطخري: عيدس أبو وقال جيزئه، فإنه أطلق

 قبل واالنتفاع فيه التصرف ميكنهم أل�م أوىل، واألول سنابل، أعطاهم لو ما فأشبه

  .(٧)مؤونة أيضا فيها وليس القسمة،

                                                           

 ) يف [م] زيادة: (بن حربويه).١(

 ).٦/٤٧)، كفاية النبيه يف شرح التنبيه (٦/١٣٢( ) ينظر: ا�موع شرح املهذب٢(

 ) يف [م]: (فقد).٣(

 ) يف [م]: (قولني).٤(

 /أ).٤٨) بداية اللوحة (٥(

)، احلاوي الكبري ٨/٣١١)، خمتصر املزين (٥/٣٠٢) يف [م]: (جيزيهم)، ينظر: األم للشافعي (٦(

)١٠/٥١٧.( 

 ).١٧/٣٨١)، ا�موع شرح املهذب (١٠/٣٩٤) ينظر: البيان يف مذهب اإلمام الشافعي (٧(



   
  
  

 

 

 
 

٨٢١

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

 عّشاهم أو غّداهم إن :(٢)حنيفة أبو وقال ،(١)أمحد قال نافبمذهب هذا ثبت إذا

  ، وقد أطعمهم.(٣) ﴾ًنافَِإْطَعاُم ِستِّيَن ِمْسِكي﴿  تعاىل: لقوله أجزأه،

  إياهم كالزكاة.(٤) ودليلنا: أن هذا مال وجب للفقراء شرعاً فوجب (متليكه)
  

  

  مسألة
  ).َحّبا يعطيهم حتى خبزا وال سويقا وال دقيقا يعطيهم أن يجزئه (وال :قال

(٦)األمناطي القاسم أيب عن وحكينا الفطر، زكاة يف ذكرناه(٥) (قد) وهذا
 قال: أنه 

 على دللنا وقد ،(٩)وايتانر  اخلبز يف وعنه ،(٨)حنبل بن أمحد قال وكذلك ،(٧)الدقيق جيزئ

  مقامه. يقم فلم منفعة وأكثر أكمل اَحلبّ  أن وبيّـّنا ذلك

                                                           

 ).٧/٣٧)، املبدع يف شرح املقنع (٨/٣٢) ينظر: املغين البن قدامة (١(

 ).١٦٦)، خمتصر القدوري (ص: ٥/٢٢) ينظر: األصل للشيباين (٢(

 ]٤) [سورة ا�ادلة، اآلية:٣(

 ).١٠/٣٠٢) يف [م]: (متليكهم). ينظر: حبر املذهب (٤(

 ) يف [م]: (فقد).٥(

، نسبًة إىل األمناط، ) هو عثمان بن سعيد بن بشار، أبو القاسم األحول، البغدادي، األمناطي٦(

وهي البسط اليت تفرش، تفقه على املزين، والربيع املرادي، وعليه تفقه أبو العباس بن سريج، 

هـ). ينظر:  ٢٨٨وكان هو السبب يف نشاط الناس لكتب الشافعية يف بغداد، تويف سنة (

)، سري ١١/٢٩٢خ بغداد ()، تاري٢/١٩٨)، شذرات الذهب (٢/٤٠٦وفيات األعيان (

 ).١٣/٤٢٩أعالم النبالء (

 ).١٠/٣٠٢)، حبر املذهب (٧/٦٧) ينظر: األم للشافعي (٧(

)، كشاف القناع عن منت اإلقناع ٤/٩٣) ينظر: اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل (٨(

)٥/٣٨٧.( 

 ).٥٢٠)، العدة شرح العمدة (ص: ٣/١٧٥) ينظر: الكايف يف فقه اإلمام أمحد (٩(



   
  
  

 

 

 
 

٨٢٢

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

  مسألة

  ).والكبير منهم الصغير (وسواء :قال

 يف فاستوى تعاىل هللا حق ألنه سواء، املساكني من والكبري الصغري أن ومجلته
 يدفعه فإنه الصغري إىل صرفه أراد إذا أنه إال والزكاة، كالعتق(١) والصغري) (الكبري الصرف

  ولّيه. إىل

  نفقته). تلزمه من يعطيه أن يجزئه (وال قال:
 عليه، واجبة نفقتهم ألن واملولودين، الوالدين إىل الكفارة صرف جيوز ال أنه يريد

  عليها. جتب ال نفقته ألن الزوج، إىل ذلك دفع للزوجة وجيوز الكفارة، من إليهم يدفع فال

  سيده. على واجبة نفقته ألن العبد، إىل الكفارة صرف جيوز ال عبدا) (وال قال:
 :(٣)حنيفة أبو وقال ،(٢)املكاتب إىل الكفارة صرف وزجي وال مكاتبا) (وال قال:

   كاحلّر.(٤) (إليه) الكفارة صرف فجاز إليه الزكاة صرف جيوز ألنه جيوز،

 الغين، كاحلر إليه الدفع جيوز فال بسيده، أو يده يف مبا(٥) (إما) غين أنه ودليلنا:

  وغريمها. والغارم العامل وهو منها، يأخذ الغين ألن الزكاة وخيالف

  مسألة

  اإلسالم). دين غير على أحداً  (وال :قال
 أبو وقال ،(٧)أمحد قال وبه ،(٦)كافر إىل الكفارة صرف جيوز ال أنه مجلتهو 

   الفطر. زكاة يف معه الكالم ذكرنا وقد الذمة، أهل إىل صرفها جيوز :(٨)حنيفة

                                                           

 ) يف [م]: (الصغري والكبري).١(

 ).٩/٣٢٨)، العزيز شرح الوجيز املعروف بالشرح الكبري (١٠/٣٠٣) ينظر: حبر املذهب (٢(

 ).١٠/٥١٤٢)، التجريد للقدوري (٢/٢٩١) ينظر: األصل للشيباين (٣(

 بني القوسني ساقط من [م]. ) ما٤(

 ) ما بني القوسني ساقط من [م].٥(

 ).٤١٩)، كفاية األخيار يف حل غاية االختصار (ص: ١٠/٥١٩) ينظر: احلاوي الكبري (٦(

 ).٩/٢٢٨الف ()، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخل٨/٣٥) ينظر: املغين البن قدامة (٧(

)، الدر املختار ٤/١٠٩) ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة اخلالق وتكملة الطوري (٨(

 ).٣/٤٧٢وحاشية ابن عابدين (رد احملتار) (



   
  
  

 

 

 
 

٨٢٣

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

  مسألة
  ).أجزأه غني أنه أعطاه أن بعد علم لو قديم:ال في وقال المزني: (قال

 جيزئه؟ فهل غنّيا بان فإن الفقر، ظاهره من إىل الكفارة يدفع أن جيوز أنه ومجلته

  اإلعادة. عن أغىن مبا الصدقات قسم يف ذكرنامها قوالن
  مسألة

  ).المسيس قبل إلطعامبا (ويكّفر :قال
   جيوز، :(٢)داود وقال ،(١)باإلطعام التكفري قبل الوطء  جيوز ال أنه ومجلته
، ومل يقل: (من قبل أن يتماسا)  (٤))  ہ ہ ہ(  تعاىل: لقوله ،(٣)أمحد إليه وأومأ

  قال يف العتق والصيام. كما 
ودليلنا: أنه نوع تكفري فوجب قبل املسيس كالعتق والصوم، فأما اآلية فقد شرط ذلك 

  ذلك يف اإلطعام أوىل.(٦) الصيام مع طول زمان الصوم فأن (يشرط)(٥) يف العتق و (يف)
  فصل

 بعد املبدل على قدر ألنه ،الصيام يلزمه مل الصيام على قدر مث اإلطعام يف شرع إذا

  الصوم. أثناء يف الرقبة وجد إذا فأشبه املقصود البدل يف الشروع
  فصل

 وقال ،(٨)حنيفة أبو قال وبه ،(٧)االستئناف يلزمه مل اإلطعام خالل يف وطئ إذا

   كالصيام. االستئناف فوجب الظهار كفارة أثناء يف وطئ ألنه يستأنف، :(٩)مالك
                                                           

)، �اية احملتاج إىل ٨/١٨٥) ينظر: حتفة احملتاج يف شرح املنهاج وحواشي الشرواين والعبادي (١(

 ).٧/٨٨شرح املنهاج (

 ).٩/١٨٩: احمللى باآلثار () ينظر٢(

 ).٥/٤٨٢)، شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي (٣٠٦) ينظر: اإلرشاد إىل سبيل الرشاد (ص: ٣(

 ]٤) [سورة ا�ادلة، اآلية:٤(

 ) ما بني القوسني ساقط من [م].٥(

 ) يف [ح]: (شرط).٦(

 ).١٠/٣٩٥)، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي (١٠/٣٠٤) ينظر: حبر املذهب (٧(

)، جممع األ�ر يف شرح ملتقى ٣/١٠) ينظر: تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشليب (٨(

 ).١/٤٥٢األحبر (

 ).٥/٢٣٤٥)، التبصرة للخمي (٢/٣٢٢) ينظر: املدونة (٩(



   
  
  

 

 

 
 

٨٢٤

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

 املظاهر(١) (غري) كوطء اإلطعام، من فعله ما يبطل ال الوطء وجود أن ودليلنا:

 التتابع، فيبطل عنها، املظاهر غري وطء وكذلك يبطله، الوطء نأل الصيام وخيالف عنها،

  مسألتنا. خبالف
  مسألة

  أجزأه). يمين عن ومّدا ظهاره، عن ُمّدا :ُمّدين مسكينا أعطى (ولو :قال

 من أعطاه ولو جاز، كفارتني(٢) (من) مدين واحدا مسكينا أعطى إذا أنه ومجلته

 فإن عددهم، من النقصان جيوز وال املساكني، عدد ينقص ألنه جيوز، ال واحدة كفارة

 مجيع عن جيزه ومل مسكينا، ثالثني عن ذلك أجزأه ُمّدا ستني مسكينا ثالثني أعطى

 ُمّدا، ثالثني منهم يسرتجع أن له كان كفارته عن ذلك(٣) (أّن) شرط كان فإن الكفارة،

   الزكاة. تسليف يف ذلك قلنا كما االسرتجاع له يكن مل شرط يكن مل وإن

(٤)وعشرين مائة إىل مدا ستني دفع فإن
 لستني مّدا ثالثون ذلك من أجزأه مسكينا 

 رجع كفارته عن أ�ا عليهم شرط كان وإن مدا، سّتني مّدا بثالثني هلم متّمو  مسكينا،

  يرجع. مل وإال الباقني، على

 متّم أليّهم أنّه ترى أال عليهم؟ يرجع فكيف اجلميع إىل الدفع صح فقد قيل: فإن

 الرجوع له كان منهم ستني عّني  فإذا يعّينه، مبن اإلجزاء وتعّلق الدفع صحّ  قلنا: أجزأه؟

  إليهم. بالدفع حيصل مل اإلجزاء ألن الباقني، على

  مسألة

  ). النبي بمد الكفارات (وكل :قال
دّ  قال: حيث مالك على الرد الشافعي أراد

ُ
 عنه، ذلك ذكرنا وقد ،(٥)هشام مبدّ  امل

 وثلث، رطل وهو ، النيب مبد الكفارات وسائر ،)١(مروان بن امللك عبد بن هشام وهو

                                                           

 ) ما بني القوسني ساقط من [م].١(

 ) يف [م]: (عن).٢(

 ) ما بني القوسني ساقط من [م].٣(

 /أ).٤٩) بداية اللوحة (٤(

 ).٨٩٥)، املعونة على مذهب عامل املدينة (ص: ١/١٣٤( ) ينظر: التلقني يف الفقه املالكي٥(



   
  
  

 

 

 
 

٨٢٥

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس العدد من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي لالشام من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

 يُعترب فلم باإلطعام تكفري هذا ألن بصحيح، ليس قاله وما ذلك، على يزيد هشام وُمدّ 

  الكفارات. كسائر هشام، ُمدّ  فيه

  
  مسألة

  ).يجزه لم عّشاهم أو ّداهمغ (ولو :قال

  .عليها الكالم ومضى مضت، قد املسألة وهذه

                                                                                                                                           

، اخلليفة، األموي، القرشي، ) هو هشام بن عبد امللك بن مروان بن احلكم، أبو الوليد١(

شقي، ولد بعد السبعني من اهلجرة، وبويع باخلالفة بعد أخيه يزيد بن عبد امللك بعهد الدم

منه، وذلك سنة مخس ومئة للهجرة، وكانت مدة واليته تسع عشرة سنة وسبعة أشهر وعشر 

ليال، مات يف ربيع اآلخر، سنة مخس وعشرين ومئة للهجرة، وهو ابن أربع ومخسني سنة. 

 ).٥/٣٥١)، سري أعالم النبالء (٣١ -٧٤/٢٢عساكر (ينظر: تاريخ دمشق البن 



   
  
  

 

 

 
 

٨٢٦

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس عددال من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي الشامل من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

  فھرس المصادر والمراجع

 .الكريم القرآن - ١
، أليب الفضل، أمحد بن إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة - ٢

قيق: مركز هـ)، حت٨٥٢علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين (املتوىف: 
خدمة السنة والسرية، بإشراف د/ زهري بن ناصر الناصر، عن جممع امللك فهد 

ومركز خدمة السنة والسرية النبوية  - لطباعة املصحف الشريف (باملدينة) 
 م.١٩٩٤ - هـ  ١٤١٥، ١(باملدينة)، ط

،  أليب الفضل، عبد اهللا بن حممود بن مودود االختيار لتعليل المختار - ٣
هـ)، عليها تعليقات: ٦٨٣لبلدحي، جمد الدين احلنفّي (ت: املوصلي ا

 -هـ ١٣٥٦القاهرة، عام  –الشيخ حممود أبو دقيقة، عن مطبعة احلليب 
  م.١٩٣٧

 أيب الشريف، موسى أيب بن أمحد بن حملمد ،الرشاد سبيل إلى اإلرشاد - ٤
 عبد بن اهللا عبد. د: حتقيق ،)هـ٤٢٨: املتوىف( البغدادي اهلامشي علي،

 .الرسالة مؤسسة عن الرتكي، حملسنا
، للشيخ حممد ناصر إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - ٥

 -، ٢هـ)، عن املكتب اإلسالمّي، ط١٤٢٠الدين األلباين (ت : 
  م.١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥بريوت، 

، أليب عمر، يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الّرب بن االستذكار - ٦
هـ)، حتقيق: سامل حممد عطا، حممد ٤٦٣(ت:  عاصم النمري القرطيب

لبنان، عام  –بريوت  -، ١علي معوض، عن دار الكتب العلمّية، ط
 م.٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١

، أليب عمر، يوسف بن عبد اهللا بن االستيعاب في معرفة األصحاب - ٧
هـ)، حتقيق: ٤٦٣حممد بن عبد الرب ابن عاصم النمري القرطيب (ت: 

 -هـ ١٤١٢، بريوت، عام ١دار اجليل، طعلي حممد البجاوي، عن 
  م.١٩٩٢

، أليب احلسن، علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد أسد الغابة - ٨
الكرمي بن عبد الواحد الشيباين اجلزرّي، عّز الدين ابن األثري (ت: 

 م.١٩٨٩ - هـ ١٤٠٩لبنان، عام  –هـ)، عن دار الفكر، بريوت ٦٣٠
، أليب حيىي، زكريا بن حممد بن طالبأسنى المطالب في شرح روض ال - ٩

هـ)، عن دار الكتاب ٩٢٦زكريا األنصاري، زين الدين السنيكي (املتوىف: 



   
  
  

 

 

 
 

٨٢٧

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس عددال من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي الشامل من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

 اإلسالمي، بدون طبعة وبدون تاريخ.
 املنذر بن إبراهيم بن حممد بكر، أليب ،العلماء مذاهب على اإلشراف - ١٠

 محاد، بوأ األنصاري أمحد صغري: حتقيق ،)هـ٣١٩: املتوىف( النيسابوري
 ،١ ط املتحدة، العربية اإلمارات -  اخليمة رأس الثقافية، مكة مكتبة عن

 .م ٢٠٠٤ -  هـ١٤٢٥
، أليب الفضل، أمحد بن علي بن حممد بن اإلصابة في تمييز الصحابة - ١١

هـ)، حتقيق: عادل أمحد عبد ٨٥٢أمحد بن حجر العسقالّين (ت: 
 -،  بريوت ١علمّية، طاملوجود وعلّي حمّمد معّوض، عن دار الكتب ال

 هـ.١٤١٥لبنان، عام 
 ١٨٩: املتوىف( الشيباين فرقد بن احلسن بن حممد اهللا، عبد أليب ،اَألْصل - ١٢

 – بريوت حزم، ابن دار عن بوينوكالن، حممَّد الدكتور: ودراسة حتقيق ،)هـ
 .م ٢٠١٢ - هـ ١٤٣٣ ،١ ط لبنان،

 املختار حممد بن األمني مدحمل ،بالقرآن القرآن إيضاح في البيان أضواء - ١٣
 الفكر دار عن ،)هـ١٣٩٣:  املتوىف( الشنقيطي اجلكين القادر عبد بن

 ١٩٩٥ -  هـ ١٤١٥: عام لبنان، – بريوت التوزيع و النشر و للطباعة
 .م

(هو حاشية على فتح املعني  إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين - ١٤
بكر (املشهور بالبكري) بن حممد  بشرح قرة العني مبهمات الدين)، أليب

 ١٤١٨، عام ١هـ)، عن دار الفكر، ط١٣٠٢شطا الدمياطي (ت: بعد 
  م.١٩٩٧ - هـ 

، خلري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس الزركلي األعالم - ١٥
، عام ١٥هـ)، عن دار العلم للماليني، ط١٣٩٦الدمشقي (ت: 

  م.٢٠٠٢
 ،لشرف الدين، أيب الّنجا ن حنبل،اإلقناع في فقه اإلمام أحمد ب - ١٦

موسى بن أمحد ابن موسى بن سامل احلجاوي املقدسي، مث الصاحلي، 
هـ)، حتقيق: عبداللطيف حممد موسى السبكي، عن دار ٩٦٨(ت: 

 لبنان. –املعرفة، بريوت 
، أليب عبد اهللا، حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن األمّ  - ١٧

د مناف الشافعي املطليب القرشي املكي (ت: عبد املطلب ابن عب
 م.١٩٩٠ -هـ ١٤١٠هـ)، عن دار املعرفة، بريوت، عام ٢٠٤

لعبد الكرمي بن حممد بن منصور التميمي السمعاين املروزي،  األنساب، - ١٨



   
  
  

 

 

 
 

٨٢٨

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس عددال من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي الشامل من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

هـ)، حتقق: عبد الرمحن بن حيىي املعلمي اليماين ٥٦٢أبو سعد (املتوىف: 
لعثمانية، حيدر آباد، الطبعة: األوىل، وغريه، عن جملس دائرة املعارف ا

  م. ١٩٦٢ -هـ  ١٣٨٢
، لعالء الدين، أيب احلسن، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف - ١٩

هـ)، عن ٨٨٥علي بن سليمان املرداوّي الدمشقّي الصاحلّي احلنبلّي (ت: 
 .٢دار إحياء الرتاث العرّيب، ط

، لقاسم بن ولة بين الفقهاءأنيس الفقهاء في تعريفات األلفاظ المتدا - ٢٠
هـ)، حتقيق: ٩٧٨عبد اهللا بن أمري علي القونوي الرومي احلنفي (ت: 

 م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤حيىي حسن مراد، عن دار الكتب العلمية، عام 
، لزين الدين بن إبراهيم بن حممد، البحر الرائق شرح كنز الدقائق - ٢١

تكملة البحر الرائق  هـ)، ويف آخره:٩٧٠املعروف بابن جنيم املصري (ت: 
هـ)،  ١١٣٨حملمد بن حسني بن علي الطورّي احلنفّي القادرّي (ت بعد 

  .٢وباحلاشية: منحة اخلالق البن عابدين، عن دار الكتاب اإلسالمّي، ط
، أليب احملاسن، عبد بحر المذهب في فروع مذهب اإلمام الشافعيّ  - ٢٢

وعّلق عليه: أمحد عّز و  هـ)، حّققه٥٠٢الواحد بن إمساعيل الّروياّين (ت:
لبنان،  –، بريوت ١عناية الّدمشقّي، عن دار إحياء الرتاث العرّيب، ط

 م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣عام 
، أليب الوليد، حممد بن أمحد بن حممد بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ٢٣

هـ)، ٥٩٥بن أمحد بن رشد القرطيب الشهري بابن رشد احلفيد (املتوىف: 
 -هـ ١٤٢٥القاهرة، بدون طبعة، تاريخ النشر:  –عن دار احلديث 

 م. ٢٠٠٤
، أليب الفداء، إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري البداية والنهاية - ٢٤

 مث الدمشقي (ت: 
، ١هـ)، حتقيق: عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي، عن دار هجر، ط٧٧٤ - ٢٥

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٨عام 
، لعالء الدين، أيب بكر بن مسعود بن ائعبدائع الصنائع في ترتيب الشر  - ٢٦

، عام ٢هـ)، عن دار الكتب العلمية، ط٥٨٧أمحد الكاساّين احلنفّي (ت: 
  م.١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦

، البدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في الشرح الكبير - ٢٧
ِلِسراج الدِّين، أيب حفص، عمر بن علي بن أمحد الّشافعّي املصري 

هـ)، حتقيق: مصطفى أبو الغيط وعبد ٨٠٤بابن امللقِّن، (ت:  املعروف



   
  
  

 

 

 
 

٨٢٩

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس عددال من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي الشامل من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

 - ، الرياض١اهللا بن سليمان وياسر بن كمال، عن دار اهلجرة، ط
 م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥السعودية، عام 

، أليب حممد، حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن البناية شرح الهداية - ٢٨
هـ)، عن دار الكتب ٨٥٥: حسني الغيتاىب احلنفى بدر الدين العيين (ت

 م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠، عام ١، بريوت، لبنان، ط١العلمية،  ط
البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، أليب احلسني حيىي بن أيب اخلري بن سامل  - ٢٩

هـ)، حتقيق: قاسم حممد النوري، ٥٥٨العمراين اليمين الشافعي (املتوىف: 
  م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١جدة، الطبعة: األوىل،  –عن دار املنهاج 

، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة - ٣٠
هـ)، حققه: د ٥٢٠أليب الوليد، حممد ابن أمحد بن رشد القرطيب (ت: 
لبنان،  –، بريوت ٢حممد حجي وآخرون، عن دار الغرب اإلسالمي، ط

 م. ١٩٨٨ - هـ  ١٤٠٨عام 
ن الدين، أيب العدل، قاسم بن ، لزيتاج التراجم في طبقات الحنفية - ٣١

هـ)، حتقيق: حممد خري ٨٧٩قطلوبغا السودوين  اجلمايل احلنفي (ت: 
 - هـ ١٤١٣، دمشق، عام ١رمضان يوسف، عن دار القلم، ط

  م.١٩٩٢
، أليب عبد اهللا، حممد بن يوسف بن أيب التاج واإلكليل لمختصر خليل - ٣٢

هـ)، عن ٨٩٧لكي (ت: القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، املواق املا
 م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٦، عام ١دار الكتب العلمّية، ط

، أبو عبد اهللا، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية التاريخ الكبير - ٣٣
 –هـ)، عن دائرة املعارف العثمانية، حيدر آباد ٢٥٦البخاري، (ت: 

  الدكن. 
بن أمحد بن ، أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت تاريخ بغداد وذيوله - ٣٤

هـ)، دراسة وحتقيق: مصطفى عبد ٤٦٣مهدي اخلطيب البغدادي (ت: 
 هـ.١٤١٧بريوت، عام  –، ١القادر عطا، عن دار الكتب العلمية، ط

، أليب القاسم، علي بن احلسن بن هبة اهللا املعروف بابن تاريخ دمشق - ٣٥
هـ)، حتقيق: عمرو بن غرامة العمروي، عن دار ٥٧١عساكر (املتوىف: 

 م. ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥لفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عام النشر: ا
، لعلي بن حممد الربعي، أبو احلسن، املعروف باللخمي (املتوىف: التبصرة - ٣٦

هـ)، دراسة وحتقيق: الدكتور أمحد عبد الكرمي جنيب، عن وزارة  ٤٧٨
 - هـ  ١٤٣٢األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، الطبعة: األوىل، 



   
  
  

 

 

 
 

٨٣٠

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس عددال من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي الشامل من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

 .م ٢٠١١
، لعثمان بن علي الدقائق مع حاشية الشِّْلِبيِّ  كنزتبيين الحقائق شرح   - ٣٧

هـ)، احلاشية:  ٧٤٣بن حمجن البارعي، فخر الدين الزيلعي احلنفي (ت: 
شهاب الدين أمحد ابن حممد بن أمحد بن يونس بن إمساعيل بن يونس 

بوالق، ، ١هـ)، عن املطبعة الكربى األمريية، ط ١٠٢١الشِّْلِيبُّ (ت: 
 هـ. ١٣١٣القاهرة، عام 

، ألمحد بن حممد بن أمحد بن جعفر بن محدان أيب التجريد للقدوري - ٣٨
هـ)، حتقيق: مركز الدراسات الفقهية  ٤٢٨احلسني القدوري (املتوىف: 

واالقتصادية، أ. د حممد أمحد سراج ... أ. د علي مجعة حممد، عن دار 
  م. ٢٠٠٦ - هـ  ١٤٢٧القاهرة، الطبعة: الثانية،  –السالم 

، لــ: حممد بن أمحد بن أيب أمحد، أبو بكر عالء الدين تحفة الفقهاء - ٣٩
،  بريوت ٢هـ)، عن دار الكتب العلمية، ط٥٤٠السمرقندي (ت: حنو 

  م.١٩٩٤ - هـ ١٤١٤لبنان، عام  –
(على ترتيب املنهاج للنووي)، البن  تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج - ٤٠

دين، أيب حفص، عمر بن علي بن أمحد الشافعّي املصرّي امللّقن، سراج ال
، ١هـ) حتقيق: عبداهللا بن سعاف الّلحياين، عن دار حراء، ط٨٠٤(ت: 

  هـ.١٤٠٦مكة املكرمة، عام   - 
، أليب عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَاْمياز الذهّيب تذكرة الحّفاظ - ٤١

لبنان، عام  –وت ، بري ١هـ)، عن دار الكتب العلمية، ط٧٤٨(ت: 
 م.١٩٩٨ -هـ١٤١٩

، لعلي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين (املتوىف: التعريفات - ٤٢
هـ)، حتقيق: ضبطه وصححه مجاعة من العلماء بإشراف الناشر، ٨١٦

- هـ ١٤٠٣لبنان، الطبعة األوىل –عن دار الكتب العلمية بريوت 
  م.١٩٨٣

، لعبيد اهللا بن -رحمه اهللا-س التفريع في فقه اإلمام مالك بن أن - ٤٣
ب املالكي (املتوىف:  هـ)، ٣٧٨احلسني بن احلسن أبو القاسم ابن اَجلالَّ
لبنان،  –حتقيق: سيد كسروي حسن، عن دار الكتب العلمية، بريوت 

 م.٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨، عام: ١ط
، أليب الفداء، إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي تفسير القرآن العظيم - ٤٤

هـ)، حتقيق: سامي بن حممد سالمة، ٧٧٤مث الدمشقّي (ت: البصري 
 م.١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠، عام ٢عن دار طيبة، ط



   
  
  

 

 

 
 

٨٣١

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس عددال من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي الشامل من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

، أليب املظفر، منصور بن حممد بن عبد اجلبار ابن أمحد تفسير القرآن - ٤٥
هـ)، حتقيق: ٤٨٩املروزى السمعاين التميمي احلنفي مث الشافعي (املتوىف: 

 –غنيم، عن دار الوطن، الرياض  ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن
 م.١٩٩٧ -هـ١٤١٨السعودية، الطبعة: األوىل، 

تفسري غريب ما يف الصحيحني البخاري ومسلم، حملمد بن فتوح بن عبد  - ٤٦
اهللا بن فتوح بن محيد األزدي امليورقي اَحلِميدي أيب عبد اهللا بن أيب نصر 

يد عبد العزيز، عن هـ)، حتقيق: الدكتورة: زبيدة حممد سع٤٨٨(املتوىف: 
 .١٩٩٥ – ١٤١٥مصر، الطبعة: األوىل،  –القاهرة  -مكتبة السنة 

، أليب، الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن تقريب التهذيب - ٤٧
 حجر العسقالّين (ت: 

سوريا، عام  - ، ١هـ)، حتقيق: حممد عوامة، عن دار الرشيد، ط٨٥٢ - ٤٨
 م.١٩٨٦ – ١٤٠٦

((للسبكي واملطيعي)) مطبوعة مع  المهذب تكملة المجموع شرح - ٤٩
هـ) عن ٦٧٦ا�موع أليب زكريا، حميي الدين، حيىي بن شرف الّنووي (ت: 

 دار الفكر.
التلقني يف الفقه املالكي، أليب حممد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعليب  - ٥٠

هـ)، حتقيق أيب أويس حممد بو خبزة ٤٢٢البغدادي املالكي (املتوىف: 
- هـ١٤٢٥ التطواين، عن دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل احلسين
  م٢٠٠٤

، أليب إسحاق، إبراهيم بن علي بن يوسف التنبيه في الفقه الّشافعيّ  - ٥١
اململكة العربية  - هـ)، عن دار عامل الكتب، الرياض ٤٧٦الّشريازّي (ت: 

  الّسعوديّة.
ن حيىي بن شرف النووي ، أليب زكريا، حميي الديتهذيب األسماء واللغات - ٥٢

هـ)، عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: ٦٧٦(املتوىف: 
شركة العلماء مبساعدة إدارة الطباعة املنريية، يطلب من: دار الكتب العلمية، 

 لبنان. –بريوت 
، أليب الفضل، أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر تهذيب التهذيب - ٥٣

، اهلند، ١هـ)، عن مطبعة دائرة املعارف النظامية، ط٨٥٢العسقالّين (ت: 
 هـ.١٣٢٦عام 

، أليب احلجاج، مجال الدين، يوسف بن تهذيب الكمال في أسماء الرجال - ٥٤
هـ)، حتقيق: د/ ٧٤٢عبدالرمحن بن يوسف، القضاعّي الكلّيب املزّي (ت: 



   
  
  

 

 

 
 

٨٣٢

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس عددال من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي الشامل من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

لبنان، عام  –،  بريوت ١بشار عواد معروف، عن مؤسسة الرسالة، ط
 م.١٩٨٠ - هـ ١٤٠٠

، أليب منصور، حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، (ت: تهذيب اللغة - ٥٥
هـ)، حتقيق جمموعة من احملقِّقني، عن الدار املصريّة للتأليف والرتمجة. ٣٧٠
 م.١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤عام 

التوضيح يف شرح املختصر الفرعي البن احلاجب، خلليل بن إسحاق بن  - ٥٦
هـ)، حتقيق: د. ٧٧٦ندي املالكي املصري (املتوىف: موسى، ضياء الدين اجل

أمحد بن عبد الكرمي جنيب، عن مركز جنيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث، 
 م.٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩الطبعة: األوىل، 

، لــ: حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، الثقات - ٥٧
)، عن دائرة املعارف هـ٣٥٤التميمي، أيب حامت، الدارمي، الُبسيت (ت: 

 م.١٩٧٣= هـ١٣٩٣العثمانية حبيدر آباد الدكن اهلند، عام 
،  أليب عبد اهللا، حممد بن أمحد الجامع ألحكام القرآن = تفسير القرطبيّ  - ٥٨

هـ)، ٦٧١بن أيب بكر ابن فرح األنصاري اخلزرجّي مشس الدين القرطيب (ت: 
، ٢ر الكتب املصرية، طحتقيق : أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، عن دا

 م.١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤القاهرة، عام 
،  أليب عبد اهللا، حممد بن أمحد الجامع ألحكام القرآن = تفسير القرطبيّ  - ٥٩

هـ)، ٦٧١بن أيب بكر ابن فرح األنصاري اخلزرجّي مشس الدين القرطيب (ت: 
، ٢حتقيق : أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، عن دار الكتب املصرية، ط

 م.١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤اهرة، عام الق
، أليب بكر حممد بن عبد اهللا بن يونس التميمي الجامع لمسائل المدونة - ٦٠

هـ)، حتقيق: جمموعة باحثني يف رسائل دكتوراه،  ٤٥١الصقلي (املتوىف: 
 الناشر: معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث

املوصى بطبعها)، جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل اجلامعية  -اإلسالمي  - ٦١
 - هـ  ١٤٣٤توزيع: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: األوىل، 

  م. ٢٠١٣
، أليب حممد، عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر الجرح والتعديل  - ٦٢

هـ)، عن جملس دائرة ٣٢٧التميمي، احلنظلي، الرازي ابن أيب حامت (ت: 
اهلند، عن دار إحياء الرتاث العرّيب،  –الدكن  حبيدر آباد - املعارف العثمانية 

  م.١٩٥٢هـ ١٢٧١بريوت، عام  - ، ١ط
، أليب بكر، حممد بن احلسن بن دريد األزدي (ت: جمهرة اللغة  - ٦٣



   
  
  

 

 

 
 

٨٣٣

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس عددال من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي الشامل من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

، ١هـ)، حتقيق: رمزي منري بعلبكي، عن دار العلم للماليني، ط٣٢١
 م.١٩٨٧لبنان، عام  –بريوت 

، لشمس الدين، موقعين والشهودجواهر العقود ومعين القضاة وال - ٦٤
حممد بن أمحد بن علي بن عبد اخلالق، املنهاجي األسيوطي مث القاهري 

هـ)، حتقيق وختريج: مسعد عبد احلميد حممد ٨٨٠الشافعي، (ت: 
هـ ١٤١٧لبنان، عام  –،  بريوت ١السعدين، عن دار الكتب العلمية، ط

  م.١٩٩٦ - 
أليب حممد، عبد القادر بن حممد ، الجواهر المضية في طبقات الحنفية - ٦٥

هـ)، عن مري حممد ٧٧٥بن نصر اهللا القرشّي، حميي الدين احلنفّي (ت: 
  كراتشي.  –كتب خانه 

، أليب بكر بن علي بن حممد احلدادي العبادي الزَّبِيِدّي الجوهرة النيرة - ٦٦
 هـ.١٣٢٢، عام ١هـ)، عن املطبعة اخلرييّة، ط٨٠٠اليمين احلنفي (ت: 

ية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباين، أليب احلسن، علي بن حاش - ٦٧
أمحد بن مكرم الصعيدي العدوي (نسبة إىل بين عدي، بالقرب من 

هـ)، حتقيق: يوسف الشيخ حممد البقاعي، عن ١١٨٩منفلوط) (املتوىف: 
  م.١٩٩٤ - هـ ١٤١٤بريوت، بدون طبعة، عام  –دار الفكر 

 ،)املزين خمتصر شرح وهو( الشافعي اإلمام بمذه فقه في الكبير الحاوي - ٦٨
 الشهري البغدادي، البصري حبيب بن حممد بن حممد بن علي احلسن، أليب

 الشيخ -  معوض حممد علي الشيخ: حتقيق ،)هـ٤٥٠: املتوىف( باملاوردي
 ،١ط لبنان، – بريوت العلمية، الكتب دار عن املوجود، عبد أمحد عادل
 .م١٩٩٩-  هـ ١٤١٩ عام

، أليب نعيم، أمحد بن عبد اهللا بن أمحد حلية األولياء وطبقات األصفياء - ٦٩
هـ)، عن دار ٤٣٠بن إسحاق ابن موسى بن مهران األصبهاّين (ت: 

 م.١٩٧٤ - هـ ١٣٩٤مصر، عام  - السعادة 
، أليب بكر، حممد بن أمحد بن حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ٧٠

الفارقّي، املّلقب فخر اإلسالم، احلسني بن عمر، الشاشّي القفال 
هـ)، حتقيق: د/ ياسني أمحد إبراهيم ٥٠٧املستظهري الشافعّي (ت: 

، عام ١بريوت / عمان، ط - درادكة، عن مؤسسة الّرسالة/ دار األرقم 
 م.١٩٨٠

، الدّر المختار، للحصكفي، ومعه رد المحتار = حاشية ابن عابدين - ٧١
عبد العزيز عابدين الدمشقي  البن عابدين، حممد أمني بن عمر بن



   
  
  

 

 

 
 

٨٣٤

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس عددال من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي الشامل من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

 -هـ ١٤١٢، بريوت، عام ٢هـ)، عن دار الفكر، ط١٢٥٢احلنفي (ت: 
 م.١٩٩٢

، لــ: حممد بن فرامرز بن علي الشهري درر الحكام شرح غرر األحكام - ٧٢
هـ)، عن دار إحياء الكتب ٨٨٥خسرو (ت:  - أو منال أو املوىل  - مبال 

  العربّية.
 أمحد بن بكر أىب بن يوسف بن ملرعي ،البالمط لنيل الطالب دليل - ٧٣

 حممد نظر قتيبة أيب حتقيق ،)هـ١٠٣٣: املتوىف( احلنبلي املقدسي الكرمي
/  هـ١٤٢٥ ،١ ط الرياض، والتوزيع، للنشر طيبة دار عن الفاريايب،
 .م٢٠٠٤

 عبد) زيد أيب( بن اهللا عبد حممد أليب ،مالك اإلمام مذهب عن الذبّ  - ٧٤
 حممد. د: حتقيق ،)هـ ٣٨٦: املتوىف( املالكي لقريواين،ا النفزي، الرمحن

 عن عكلي، مصطفى. د اجليالين، اللطيف عبد. د: مراجعة العلمي،
 واألحباث الدراسات مركز -  للعلماء احملمدية الرابطة -  املغربية اململكة
 -  هـ ١٤٣٢ ،١ ط ،)١٣( الرتاث نوادر سلسلة -  الرتاث وإحياء
 .م ٢٠١١

أليب العّباس، شهاب الدين، أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن ، الذخيرة - ٧٥
هـ)؛ حتقيق: حممد حجي، وسعيد ٦٨٤املالكي الّشهري بالقرايف (ت: 

، بريوت، عام ١أعراب، وحممد بو خبزة، عن دار الغرب اإلسالمّي، ط
 م.١٩٩٤

، لزين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن ذيل طبقات الحنابلة - ٧٦
هـ)، ٧٩٥المي، البغدادي، مث الدمشقي، احلنبلي (املتوىف: احلسن، السَ 

 –حتقيق: د عبد الرمحن بن سليمان العثيمني، عن مكتبة العبيكان 
 م. ٢٠٠٥ - هـ  ١٤٢٥الرياض، الطبعة: األوىل، 

، ملنصور بن يونس بن صالح الدين الّروض المربع شرح زاد المستقنع - ٧٧
أحاديثه: عبد القدوس حممد هـ)؛ خرّج ١٠٥١البهويت احلنبلي (ت: 

 مؤسسة الرسالة. -نذير، عن دار املؤيّد 
، البن ماجه، أيب عبد اهللا، حممد بن يزيد القزويّين، (ت: سنن ابن ماجه - ٧٨

 - هـ)، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، عن دار إحياء الكتب العربّية ٢٧٣
 فيصل عيسى البايب احلليب.

ليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري ، أليب داود، سسنن أبي داود - ٧٩
هـ)، احملقق: حممد ٢٧٥بن شداد بن عمرو األزدي السِِّجْستاين (ت: 



   
  
  

 

 

 
 

٨٣٥

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس عددال من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي الشامل من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

 بريوت. –حميي الدين عبد احلميد، عن املكتبة العصريّة، صيدا 
، أليب عيسى، حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن سنن الترمذي - ٨٠

: أمحد حممد شاكر و هـ)، حتقيق وتعليق٢٧٩الضحاك، الرتمذي، (ت: 
حممد فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة عوض، عن شركة مكتبة ومطبعة 

  م.١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥، مصر، عام ٢مصطفى البايب احلليب، ط
، أليب احلسن، علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن سنن الدارقطنيّ  - ٨١

قيق: هـ)، حت٣٨٥مسعود ابن النعمان ابن دينار البغدادّي الدارقطّين (ت: 
شعيب االرنؤوط، حسن عبداملنعم شليب، عبد اللطيف حرز اهللا، أمحد 

 - هـ  ١٤٢٤لبنان، عام  –، بريوت ١برهوم عن مؤّسسة الرسالة، ط
  م. ٢٠٠٤

، أليب بكر، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى السُّنن الكبرى - ٨٢
 هـ)، حتقيق: حممد عبد٤٥٨اُخلْسَرْوِجردّي اخلراساين، البيهقّي (ت: 

لبنان، عام  –، بريوت ٣القادر عطا، عن دار الكتب العلمية، ط
 م.٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤

، أليب عبد الرمحن، أمحد بن شعيب بن علي اخلراساّين، السُّنن الكبرى - ٨٣
هـ)، حتقيق: حسن عبد املنعم شليب، عن مؤسسة ٣٠٣النسائّي (ت: 

 م.٢٠٠١ - هـ ١٤٢١بريوت، عام  - ، ١الرسالة، ط
، أليب عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَاْمياز النبالء سير أعالم - ٨٤

هـ)، حتقيق جمموعة من احملقِّقني بإشراف الشيخ ٧٤٨الذهيب (ت: 
 م.١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥، ٣شعيب األرناؤوط، عن مؤّسسة الّرسالة، ط

، أليب الفالح، عبد احلي بن أمحد شذرات الذهب في أخبار من ذهب - ٨٥
هـ)، حتقيق: حممود ١٠٨٩لَعكري احلنبلي، (ت: بن حممد ابن العماد ا

، ١األرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر األرناؤوط، عن دار ابن كثري، ط
  م.١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦بريوت، عام  –دمشق 

، أليب الفرج، مشس الدين، عبد الرمحن بن الشرح الكبير على متن المقنع - ٨٦
هـ)، عن ٦٨٢نبلي، (ت: حممد بن أمحد ابن قدامة املقدسي اجلماعيلي احل

  دار الكتاب العريب.
هـ)، حتقيق: حممد ٥، للجيب (املتوىف: ق شرح غريب ألفاظ المدونة - ٨٧

لبنان، الطبعة: الثانية،  –حمفوظ، الناشر: دار الغرب اإلسالمي، بريوت 
 م. ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٥

 اجلصاص الرازي علي بن أمحد بكر، أليب ،الطحاوي مختصر شرح - ٨٨



   
  
  

 

 

 
 

٨٣٦

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس عددال من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي الشامل من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

. أ -  حممد اهللا عنايت اهللا عصمت. د حتقيق ،)هـ ٣٧٠: املتوىف( احلنفي
 حسن حممد زينب د - خان اهللا عبيد حممد د - بكداش سائد. د

 عن بكداش، سائد. د. أ: وصححه وراجعه للطباعة الكتاب أعد فالتة،
 .م ٢٠١٠ - هـ ١٤٣١، ١ ط السراج، ودار -  اإلسالمية البشائر دار

، أيب عبد اهللا، حممد بن عبد اهللا اخلرشي لخرشيشرح مختصر خليل ل - ٨٩
  بريوت. - هـ)، عن دار الفكر، ١١٠١املالكي (ت: 

، أليب جعفر، أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك شرح معاني اآلثار - ٩٠
هـ)، ٣٢١بن سلمة األزدّي احلجرّي املصرّي، املعروف بالطحاوّي (ت: 

د احلق، عن دار عامل الكتب، حممد سيد جا - حتقيق حممد زهري النجار 
 م.١٩٩٤هـ، ١٤١٤، عام ١ط

، املؤلف: أليب نصر، إمساعيل بن الّصحاح تاج اللغة وصحاح العربية - ٩١
هـ)، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، ٣٩٣محاد اجلوهري الفارايب (ت: 

 م.هـ١٤٠٧لبنان، عام  –، بريوت ٤عن دار العلم للماليني، ط
يب عبد الرمحن، حممد ناصر الدين، بن احلاج نوح ، ألصحيح أبي داود - ٩٢

هـ)، عن مؤسسة ١٤٢٠بن جنايت ابن آدم، األشقودرّي األلباّين (ت: 
 م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣، الكويت، عام ١غراس، ط

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور =  صحيح البخاري - ٩٣
، أليب عبداهللا، حممد بن إمساعيل البخارّي أيامهوسننه و  رسول اهللا 

اجلعفّي، حتقيق: حممد زهري بن ناصر الناصر، عن دار طوق الّنجاة، 
 هـ.١٤٢٢، عام ١ط

، أليب عبد الرمحن، حممد ناصر الدين، صحيح الجامع الصغير وزياداته - ٩٤
هـ)، ١٤٢٠بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، األشقودري األلباّين (ت: 

  املكتب اإلسالمي. عن
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل = صحيح مسلم  - ٩٥

، لإلمام مسلم بن احلجاج، أيب احلسن القشريي  إلى رسول اهللا
هـ)، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، عن دار إحياء ٢٦١النيسابورّي (ت: 

 وت.بري  –الرتاث العرّيب 
، جلمال الدين، أيب الفرج، عبد الرمحن بن علي بن حممد صفة الصفوة - ٩٦

هـ)، حتقيق: أمحد بن علي، عن دار احلديث، القاهرة، ٥٩٧اجلوزي (ت: 
  م.٢٠٠٠- هـ ١٤٢١مصر، عام 

، أليب احلسني ابن أيب يعلى، حممد بن حممد (ت: طبقات الحنابلة - ٩٧



   
  
  

 

 

 
 

٨٣٧

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس عددال من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي الشامل من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

  بريوت. –دار املعرفة هـ)، حتقيق: حممد حامد الفقي، عن ٥٢٦
، لتقي الدين بن عبد القادر التميمي الطبقات السنية في تراجم الحنفية - ٩٨

 هـ).١٠١٠الداري الغزي (املتوىف: 
، لتاج الدين، عبد الوهاب بن تقي الدين طبقات الشافعية الكبرى - ٩٩

هـ)، حتقيق: د/ حممود حممد الطناحي د/ عبد الفتاح ٧٧١السبكي (ت: 
  هـ.١٤١٣، عام ٢لو، عن دار هجر، طحممد احل

، أليب بكر بن أمحد بن حممد بن عمر األسدي الشهيب طبقات الشافعية - ١٠٠
هـ)، حتقيق: د/ ٨٥١الدمشقي، تقي الدين ابن قاضي شهبة (ت: 

بريوت، عام  -، ١احلافظ عبد العليم خان، عن دار عامل الكتب، ط
  هـ.١٤٠٧

 الفداء، إمساعيل بن عمر بن كثري ، أليبطبقات الفقهاء الّشافعّيين - ١٠١
هـ)، حتقيق: أنور الباز، عن دار ٧٧٤القرشّي البصرّي مث الّدمشقّي (ت: 

  م.٢٠٠٤، ١املنصورة، ط -الوفاء 
، أليب إسحاق، إبراهيم بن علي الشريازّي (ت: طبقات الفقهاء - ١٠٢

هـ)، حتقيق: ٧١١هـ)، �ذيب: حممد ابن مكرم ابن منظور (ت: ٤٧٦
لبنان، عام  –، بريوت ١باس، عن دار الرائد العرّيب، طإحسان ع

 م.١٩٧٠
هـ)، حتقيق: ١١، ألمحد بن حممد األدنه وي، (ت: ق طبقات المفسرين - ١٠٣

السعودية،  - ، ١سليمان بن صاحل اخلزي، عن مكتبة العلوم واحلكم، ط
 م.١٩٩٧ - هـ١٤١٧عام 

إمساعيل، جنم ، أليب حفص، عمر بن حممد بن أمحد بن طلبة الطلبة - ١٠٤
هـ)، عن املطبعة العامرة، مكتبة املثىن ببغداد، ٥٣٧الدين النسفي (ت: 

  هـ.١٣١١عام 
، أليب عبد اهللا، حممد بن أمحد بن عثمان بن العبر في خبر من غبر - ١٠٥

هـ)، حتقيق أيب هاجر حممد السعيد بن بسيوين ٧٤٨قَاْمياز الذهيب (ت: 
 لبنان. –وت زغلول، عن دار الكتب العلمّية،  بري 

، لعبد الرمحن بن إبراهيم بن أمحد، أيب حممد �اء العدة شرح العمدة - ١٠٦
هـ)، عن دار احلديث، القاهرة، بدون ٦٢٤الدين املقدسي (املتوىف: 

 م. ٢٠٠٣هـ ١٤٢٤طبعة، عام 
، لعلي بن إبراهيم بن العدة في شرح العمدة في أحاديث األحكام - ١٠٧

بو احلسن، عالء الدين ابن العطار داود بن سلمان بن سليمان، أ



   
  
  

 

 

 
 

٨٣٨

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس عددال من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي الشامل من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

هـ)، وقف على طبعه والعناية به: نظام حممد صاحل  ٧٢٤(املتوىف: 
يعقويب، الناشر: دار البشائر اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 

 م. ٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧لبنان، الطبعة: األوىل،  –
بن حممد الرافعّي ، لعبد الكرمي الّشرح الكبير=  الوجيز شرحالعزيز  - ١٠٨

، حتقيق وتعليق: الشيخ: علّي حمّمد معّوض، هـ)٦٢٣القزويّين (ت: 
 - ، بريوت ١والشيخ عادل أمحد عبداملوجود، عن دار الكتب العلمّية، ط

 م.١٩٩٧ - هـ ١٤١٧لبنان، عام 
، أليب حممد جالل الدين عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة - ١٠٩

شاس بن نزار اجلذامي السعدي املالكي (املتوىف: عبد اهللا بن جنم بن 
هـ)، دراسة وحتقيق: أ. د. محيد بن حممد حلمر، عن دار الغرب ٦١٦

 م. ٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٣لبنان، الطبعة: األوىل،  –اإلسالمي، بريوت 
، أليب حممد، حممود بن أمحد بن عمدة القاري شرح صحيح البخاري - ١١٠

احلنفي بدر الدين العيين (ت:  موسى بن أمحد بن حسني الغيتايب
 بريوت. –هـ)، عن دار إحياء الرتاث العرّيب ٨٥٥

ُعُيون اْلَمَساِئل، أليب الليث نصر بن حممد بن أمحد بن إبراهيم  - ١١١
ين الناهي، عن ٣٧٣السمرقندي (املتوىف:  هـ)، حتقيق: د. صالح الدِّ

 هـ.١٣٨٦مطبعة أسعد، بـَْغَداد، عام النشر: 
 -  ١٩٨[ احلريب إسحاق بن إبراهيم إسحاق، أليب ،حديثال غريب - ١١٢

 - القرى أم جامعة عن العايد، حممد إبراهيم سليمان. د: حتقيق ،]٢٨٥
 .م١٤٠٥ ،١ ط املكرمة، مكة

، أليب سليمان، محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب غريب الحديث - ١١٣
إبراهيم هـ)، حتقيق: عبد الكرمي ٣٨٨البسيت املعروف باخلطايب (ت: 

الغرباوي، وختريج: عبد القيوم عبد رّب الّنّيب، عن دار الفكر، عام 
  م.١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢

، أليب ُعبيد، القاسم بن سّالم بن عبد اهللا اهلروي غريب الحديث - ١١٤
هـ) حتقيق: د/ حممد عبد املعيد خان، عن مطبعة ٢٢٤البغدادي (ت: 

 -هـ  ١٣٨٤كن، عام الد  -، حيدر آباد١دائرة املعارف العثمانية، ط
 م.١٩٦٤

 اهلروي اهللا عبد بن سالّم بن القاسم ُعبيد، أليب ،الحديث غريب - ١١٥
 مطبعة عن خان، املعيد عبد حممد/ د: حتقيق ،)هـ٢٢٤: ت( البغدادي

 -  هـ١٣٨٤ عام الدكن، - آباد حيدر ،١ط العثمانية، املعارف دائرة



   
  
  

 

 

 
 

٨٣٩

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس عددال من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي الشامل من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

 .م١٩٦٤
، حمّمد بن مفلح بن حممد بن مفرج، ، لشمس الدِّين، أيب عبد اهللالفروع - ١١٦

تصحيح هـ) ومعه ٧٦٣املقدسي الراميىن مث الصاحلّي احلنبلّي (ت: 
لعالء الدين علي ابن سليمان املرداوّي، حتقيق: عبد اهللا بن عبد  الفروع

 م.٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤، عام ١احملسن الرتكي، عن مؤّسسة الرسالة، ط
) غنيم أو( غامن بن ألمحد القريواين، زيد أيب ابن رسالة على الدواين الفواكه - ١١٧

: املتوىف( املالكي األزهري النفراوي الدين شهاب مهنا، ابن سامل بن
 .م١٩٩٥ -  هـ١٤١٥ عام طبعة، بدون الفكر، دار عن ،)هـ١١٢٦

 ابن اهللا، عبد بن حممد بن أمحد بن حممد القاسم، أليب الفقهية، القوانني - ١١٨
 ).هـ٧٤١: املتوىف( الغرناطي الكليب جزي

، أليب احلسن، علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن الكامل في التاريخ - ١١٩
عبد الكرمي ابن عبد الواحد الشيباين اجلزري، عز الدين ابن األثري (املتوىف: 

هـ)، حتقيق: عمر عبد السالم تدمري، عن دار الكتاب العريب، ٦٣٠
  م.١٩٩٧هـ/١٤١٧، ١لبنان، ط - بريوت 

، أليب بكر، ابن أيب شيبة، عبد الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار - ١٢٠
هـ)، ٢٣٥اهللا بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بن خواسّيت العبسّي (ت: 

، الرياض، ١حتقيق: كمال يوسف احلوت، عن مكتبة الرشد، ط
 هـ.١٤٠٩

، ملنصور بن يونس بن صالح الدين ابن كشاف القناع عن متن اإلقناع - ١٢١
هـ)، عن دار الكتب ١٠٥١بن إدريس البهوتى احلنبلى (املتوىف:  حسن

 العلمية.
، ملصطفى بن عبد اهللا كاتب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون - ١٢٢

جليب القسطنطيين املشهور باسم حاجي خليفة أو احلاج خليفة (املتوىف: 
نفس بغداد (وصور�ا عدة دور لبنانية، ب - هـ)، عن مكتبة املثىن ١٠٦٧

ترقيم صفحا�ا، مثل: دار إحياء الرتاث العريب، ودار العلوم احلديثة، ودار 
  م.١٩٤١الكتب العلمية)، عام 

، لِتقيِّ الّدين، أيب بكر بن حممد كفاية األخيار في حّل غاية اإلختصار - ١٢٣
بن عبداملؤمن بن حريز بن معلى احلسيين احلصّين، الشافعّي (ت: 

د احلميد بلطجي وحمّمد وهيب سليمان، عن هـ)، حتقيق: علّي عب٨٢٩
 م.١٩٩٤سورية، عام  –، دمشق ١دار اخلري، ط

، للعّالمة، أمحد بن حممد بن علي، املعروف كفاية النبيه في شرح التنبيه - ١٢٤



   
  
  

 

 

 
 

٨٤٠

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس عددال من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي الشامل من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

 م.٢٠٠٩، عام ١بابن الرّفعة، عن دار الكتب العلمية، ط
حممد بن إبراهيم  ، لعالء الدين علي بنلباب التأويل في معاني التنزيل - ١٢٥

هـ)، ٧٤١بن عمر الشيحي أيب احلسن، املعروف باخلازن (املتوىف: 
بريوت، الطبعة:  –تصحيح: حممد علي شاهني، عن دار الكتب العلمية 

  هـ. ١٤١٥األوىل، 
، لــ: عبد الغين بن طالب بن محادة بن إبراهيم اللباب في شرح الكتاب - ١٢٦

هـ)، حتقيق: حممد حميي ١٢٩٨(ت: الغنيمي الدمشقي امليداين احلنفي 
 لبنان. –الدين عبد احلميد، عن املكتبة العلمية، بريوت 

لسان العرب، حملمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن  - ١٢٧
 –هـ)، عن دار صادر ٧١١منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى (املتوىف: 

  هـ. ١٤١٤ - بريوت، الطبعة: الثالثة 
،  ِلُربهان الّدين، أيب إسحاق، إبراهيم بن حممد دع في شرح المقنعالمب - ١٢٨

هـ)، عن دار الكتب ٨٨٤بن عبد اهللا ابن حممد ابن مفلح، (ت: 
 م.١٩٩٧ - هـ ١٤١٨لبنان، عام  –، بريوت ١العلمية، ط

، لشمس األئمة، حممد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي (ت: المبسوط - ١٢٩
  م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤ريوت، عام ب –هـ)، عن دار املعرفة ٤٨٣

، أليب متن الخرقي على مذهب أبي عبد اهللا أحمد بن حنبل الشيباني - ١٣٠
هـ)، عن دار ٣٣٤القاسم، عمر بن احلسني بن عبد اهللا اخلرقي (املتوىف: 

 م.١٩٩٣- هـ١٤١٣الصحابة للرتاث، عام 
((مع تكملة السبكي واملطيعي)) أليب زكريا،  المجموع شرح المهذب - ١٣١

 هـ) عن دار الفكر. ٦٧٦حميي الدين، حيىي بن شرف الّنووي (ت: 
احملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، لعبد السالم بن عبد    - ١٣٢

اهللا بن اخلضر بن حممد، ابن تيمية احلراين، أبو الربكات، جمد الدين 
هـ ١٤٠٤الرياض، الطبعة الثانية  - هـ)، عن مكتبة املعارف٦٥٢(املتوىف: 

  م.١٩٨٤- 
المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه اإلمام أبي حنيفة رضي اهللا  - ١٣٣

، أليب املعايل، برهان الدين، حممود بن أمحد بن عبد العزيز بن عمر عنه
هـ)، حتقيق: عبد الكرمي سامي ٦١٦بن َمازََة البخاري احلنفي (ت: 

هـ ١٤٢٤ان، عام لبن –، بريوت ١اجلندي، عن دار الكتب العلمّية، ط
  م.٢٠٠٤ - 

، لزين الدين، أيب عبد اهللا، حممد بن أيب بكر بن عبد مختار الّصحاح - ١٣٤



   
  
  

 

 

 
 

٨٤١

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس عددال من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي الشامل من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

هـ)، عن دار املعاجم يف مكتبة لبنان، ٦٦٦القادر احلنفّي الرازي (ت: 
 م.١٩٨٦عام 

، أليب إبراهيم إمساعيل بن حيىي بن مختصر المزنّي في فروع الشافعّية - ١٣٥
هـ)، وضع حواشيه: حممد عبد القادر شاهني، ٢٦٤ت: إمساعيل املزّين (

 -هـ ١٤١٩لبنان، عام  –، بريوت ١عن دار الكتب العلمية، ط
 م.١٩٩٨

، مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان - ١٣٦
أليب حممد، عفيف الدين عبد اهللا بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي 

شيه: خليل املنصور، عن دار الكتب العلمّية، هـ)، وضع حوا٧٦٨(ت: 
 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٧لبنان، عام  –، بريوت ١ط

 يعقوب، أليب ،راهويه بن وإسحاق حنبل بن أحمد اإلمام مسائل - ١٣٧
: املتوىف( بالكوسج املعروف املروزي، �رام، بن منصور بن إسحاق

 املنورة، ينةباملد اإلسالمية اجلامعة العلمي، البحث عمادة عن ،)هـ٢٥١
 .م٢٠٠٢ -  هـ١٤٢٥ ،١ ط السعودية، العربية اململكة

 سليمان داود، أليب ،السجستاني داود أبي رواية أحمد اإلمام مسائل  - ١٣٨
 السِِّجْستاين األزدي عمرو بن شداد بن بشري بن إسحاق بن األشعث بن
 عن حممد، بن اهللا عوض بن طارق معاذ أيب: حتقيق ،)هـ٢٧٥: املتوىف(
 .م ١٩٩٩ -  هـ ١٤٢٠ ،١ ط مصر، تيمية، ابن كتبةم

، أليب عبد اهللا، احلاكم حممد بن عبد اهللا المستدرك على الصحيحين - ١٣٩
هـ)، ٤٠٥بن حممد الضيب الطهماين النيسابوري املعروف بابن البيع (ت: 
، ١حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، عن دار الكتب العلمّية، ط

 م.١٩٩٠ –هـ ١٤١١بريوت، عام 
، أليب عبد اهللا، احلاكم حممد بن عبد اهللا المستدرك على الصحيحين - ١٤٠

هـ)، ٤٠٥بن حممد الضيب الطهماين النيسابوري املعروف بابن البيع (ت: 
، ١حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، عن دار الكتب العلمّية، ط

  م.١٩٩٠ –هـ ١٤١١بريوت، عام 
د اهللا، أمحد بن حممد بن حنبل ، أليب عبمسند اإلمام أحمد بن حنبل - ١٤١

 -هـ)، حتقيق: شعيب األرنؤوط ٢٤١بن هالل بن أسد الشيباّين (ت: 
عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د/ عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي، عن 

  م.٢٠٠١ - هـ  ١٤٢١، عام ١مؤسسة الرسالة، ط
مسند احلارث = بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث، أليب حممد  - ١٤٢



   
  
  

 

 

 
 

٨٤٢

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس عددال من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي الشامل من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

حلارث بن حممد بن داهر التميمي البغدادي اخلصيب املعروف بابن أيب ا
هـ)، املنتقي: أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر ٢٨٢أسامة (املتوىف: 

هـ)، احملقق: د. حسني  ٨٠٧بن سليمان بن أيب بكر اهليثمي (املتوىف: 
نة املدي -أمحد صاحل الباكري، عن مركز خدمة السنة والسرية النبوية 

  ١٩٩٢ - ١٤١٣املنورة، الطبعة: األوىل، 
، أليب بكر، عبد الرزاق بن مهام بن نافع احلمريّي اليماّين المصنَّف - ١٤٣

هـ)، حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي، عن املكتب ٢١١الصنعاّين (ت: 
 هـ.١٤٠٣، بريوت، عام ٢اإلسالمي، ط

لفضل، أمحد بن علي ، أليب االمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية - ١٤٤
) رسالة ١٧هـ)، (٨٥٢بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالّين (ت: 

علمّية قدمت جلامعة اإلمام حممد بن سعود، تنسيق: د. سعد بن ناصر 
،  السعودية، ١بن عبد العزيز الشثري، عن دار العاصمة، دار الغيث، ط

 هـ.١٤١٩عام 
الفتح بن أيب الفضل البعلي، ، حملمد بن أيب المطلع على ألفاظ المقنع - ١٤٥

هـ)، حتقيق: حممود األرناؤوط ٧٠٩أيب عبد اهللا، مشس الدين (املتوىف: 
وياسني حممود اخلطيب، عن مكتبة السوادي للتوزيع، الطبعة األوىل 

 م. ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣
، حمليي السنة، أيب معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي - ١٤٦

هـ)، حتقيق: حممد عبد اهللا ٥١٠عود البغوي (ت: حممد، احلسني بن مس
سليمان مسلم احلرش، عن دار طيبة،  - عثمان مجعة ضمريية  - النمر 

 م.١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧، عام ٤ط
، لشهاب الدين، أيب معجم األدباء = إرشاد األريب إلى معرفة األديب - ١٤٧

ق: هـ)، حتقي٦٢٦عبد اهللا، ياقوت ابن عبد اهللا الرومي احلموي (ت: 
هـ ١٤١٤، بريوت، عام ١إحسان عباس، عن دار الغرب اإلسالمي، ط

  م.١٩٩٣ - 
، أليب القاسم، سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري المعجم األوسط  - ١٤٨

هـ)، حتقيق: طارق بن عوض اهللا ٣٦٠الّلخمّي، الشامي، الطرباّين (ت: 
 القاهرة. –بن حممد، عبد احملسن بن إبراهيم احلسيّين، عن دار احلرمْني 

أليب احلسني، عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق  معجم الصحابة، - ١٤٩
هـ)، حتقيق: صالح بن سامل ٣٥١األموي بالوالء البغدادي (ت: 
 هـ.١٤١٨، ١املدينة املنورة، ط - املصرايت، عن مكتبة الغرباء األثرية 



   
  
  

 

 

 
 

٨٤٣

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس عددال من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي الشامل من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

مي الشامي، ، لسليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخالمعجم الكبير - ١٥٠
هـ)، حتقيق: محدي بن عبد ا�يد ٣٦٠أيب القاسم الطرباين (ت: 

  ،  القاهرة.٢السلفي، عن مكتبة ابن تيمية، ط
، لعمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد الغين كحالة معجم المؤلفين - ١٥١

بريوت، دار إحياء  - هـ)، عن مكتبة املثىن ١٤٠٨الدمشقي (املتوىف: 
  .الرتاث العريب بريوت

، تأليف: جممع الّلغة العربية بالقاهرة، (إبراهيم مصطفى/ المعجم الوسيط - ١٥٢
  أمحد الزيات/ حامد عبد القادر/ حممد الّنجار)، عن دار الدعوة.

، أليب عبيد، عبد اهللا بن معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع - ١٥٣
ر عامل هـ)، عن دا٤٨٧عبدالعزيز بن حممد البكري األندلسّي (ت: 

 هـ.١٤٠٣لبنان، عام  –، بريوت ٣الكتب، ط
، لــ: عبد الرمحن بن أيب بكر، معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم  - ١٥٤

هـ)، حتقيق: أ. د حممد إبراهيم عبادة، ٩١١جالل الدين السيوطي (ت: 
  م. ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤القاهرة / مصر عام  -، ١عن مكتبة اآلداب، ط

، أليب نعيم، أمحد بن عبد اهللا بن أمحد بن إسحاق بن معرفة الصحابة - ١٥٥
هـ)، حتقيق: عادل بن يوسف ٤٣٠موسى بن مهران األصبهاين (ت: 

  م.١٩٩٨ - هـ  ١٤١٩، الرياض، عام ١العزازي، عن دار الوطن، ط
أليب حممد، موّفق الدين، عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة  المغني، - ١٥٦

لدمشقي احلنبلي، الشهري بابن قدامة املقدسي (ت: اجلّماعيلي املقدسي مث ا
 هـ)، عن مكتبة القاهرة.٦٢٠

، أليب عبد اهللا، حممد بن عمر بن مفاتيح الغيب = التفسير الكبير - ١٥٧
احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري 

م ، بريوت، عا٣هـ)، عن دار إحياء الرتاث العريب، ط٦٠٦(ت: 
 هـ.١٤٢٠

، إلبراهيم بن حممد بن المقصد األرشد في ذكر أصحاب اإلمام أحمد - ١٥٨
هـ)، ٨٨٤عبد اهللا بن حممد ابن مفلح، أيب إسحاق، برهان الدين (ت: 

،  ١حتقيق: د/ عبد الرمحن بن سليمان العثيمني، عن مكتبة الرشد، ط
  م.١٩٩٠ - هـ ١٤١٠السعودية، عام  –الرياض 

،  جلمال الدين، أيب الفرج، عبد الرمحن ريخ األمم والملوكالمنتظم في تا - ١٥٩
هـ)، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، ٥٩٧بن علي بن حممد اجلوزي (ت: 

، بريوت، عام ١مصطفى عبد القادر عطا، عن دار الكتب العلمية، ط



   
  
  

 

 

 
 

٨٤٤

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس عددال من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي الشامل من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

 م.١٩٩٢ - هـ  ١٤١٢
 ، حملمد بن أمحد بن حممد عليش، أبومنح الجليل شرح مختصر خليل - ١٦٠

بريوت، بدون طبعة،  –هـ)، عن دار الفكر ١٢٩٩عبد اهللا املالكي (املتوىف: 
 م١٩٨٩هـ/١٤٠٩عام 

، أليب إسحاق إبراهيم بن علي بن المهّذب في فقه اإلمام الشافعيّ  - ١٦١
، ١هـ)، حتقيق وتعليق: د/ حممد الّزحيلّي، ط٤٧٦يوسف الّشريازّي (ت: 

 - هـ ١٤١٢بريوت. عام  –والّدار الشامّية  –عن دار القلم بدمشق 
 م.١٩٩٢

، لإلمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحّي موطأ اإلمام مالك - ١٦٢
هـ)، صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: حممد ١٧٩املدّين (ت: 

لبنان، عام  –فؤاد عبد الباقي، عن دار إحياء الرتاث العريب، بريوت 
 م.١٩٨٥ - هـ ١٤٠٦

ديث الهداية مع حاشيته بغية األلمعي في تخريج نصب الراية ألحا - ١٦٣
، جلمال الدين، أيب حممد، عبد اهللا بن يوسف بن حممد الزيلعي الزيلعي
هـ)، حتقيق: حممد عوامة، عن مؤسسة الريان، للطباعة والنشر ٧٦٢(ت: 

، ١السعودية، ط –جدة  -لبنان/ دار القبلة للثقافة اإلسالمية- بريوت  - 
  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨عام 

، حملمد بن أمحد بن حممد الّنظم المستعذب في شرح غريب المهّذب - ١٦٤
هـ)، بذيل صحائف املهّذب، حتقيق ٦٣٣بن بطال الركيب اليمين (ت: 

لبنان، عام  –، بريوت ١زكريا عمريات، عن دار الكتب العلمّية، ط
  م.١٩٩٥ - هـ ١٤١٦

، افعّي نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج على مذهب اإلمام الش - ١٦٥
أليب العباس أمحد ابن محزة بن شهاب الدين الرملّي املنوّيف املصرّي 

لبنان،  –هـ)، عن دار الكتب العلمّية، بريوت ١٠٠٤األنصارّي (ت: 
 م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٤عام 

د اهللا ، أليب املعايل، عبد امللك بن عبنهاية المطلب في دراية المذهب - ١٦٦
هـ)، حّققه ٤٧٨بن يوسف ابن حممد اجلويّين، امللقب بإمام احلرمني (ت: 

وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم حممود الّديب، عن دار املنهاج، الرياض 
 م.٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨، ١ط، اململكة العربية السعودية - 

م النهر الفائق شرح كنز الدقائق، لسراج الدين عمر بن إبراهيم بن جني - ١٦٧
هـ)، حتقيق: أمحد عزو عناية، عن دار الكتب ١٠٠٥احلنفي (ت 



   
  
  

 

 

 
 

٨٤٥

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس عددال من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي الشامل من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

 م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢العلمية، الطبعة األوىل، 
 اليمين الشوكاين اهللا عبد بن حممد بن علي بن حملمد ،األوطار نيل - ١٦٨

 احلديث، دار عن الصبابطي، الدين عصام: حتقيق ،)هـ١٢٥٠: املتوىف(
 .م١٩٩٣ -  هـ١٤١٣ ،١ ط مصر،

، لربهان الدين، أيب احلسن، علي بن الهداية في شرح بداية المبتدي - ١٦٩
هـ)، حتقيق: طالل ٥٩٣أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين املرغيناين، (ت: 

 لبنان. –بريوت  -يوسف، عن دار إحياء الرتاث العريب 
= رجال صحيح  الهداية واإلرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد - ١٧٠

أمحد بن حممد بن احلسني ابن احلسن، البخاري  مسلم، أليب نصر،
، ١هـ)، حتقيق: عبد اهللا الليثّي، عن دار املعرفة، ط٣٩٨الكالباذي (ت: 

 هـ.١٤٠٧بريوت، عام  - 
هدية العارفني أمساء املؤلفني وآثار املصنفني، املؤلف: إمساعيل بن حممد  - ١٧١

)، طبع بعناية هـ١٣٩٩أمني بن مري سليم الباباين البغدادي (املتوىف: 
، أعادت طبعه ١٩٥١وكالة املعارف اجلليلة يف مطبعتها البهية استانبول 

  لبنان. –باألوفست: دار إحياء الرتاث العريب بريوت 
، لصالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهللا الصفدي الوافي بالوفيات - ١٧٢

هـ)، حتقيق: أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى، عن دار إحياء ٧٦٤(ت: 
 م.٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠بريوت، عام  –لرتاث ا

أليب حامد، حممد بن حممد الغزايل الطوسي (ت: الوسيط في المذهب،  - ١٧٣
هـ)، حتقيق: أمحد حممود إبراهيم ، حممد حممد تامر، عن دار السالم، ٥٠٥

  هـ.١٤١٧،  القاهرة، عام ١ط
لفني)، أليب (معجم زمين للصحابة وأعالم احملدثني والفقهاء واملؤ الوفيات  - ١٧٤

العباس أمحد بن حسن بن اخلطيب الشهري بابن قنفذ القسنطيين (املتوىف: 
، ٤هـ)، حتقيق: عادل نويهض، عن دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، ط٨١٠
 م.١٩٨٣ - هـ  ١٤٠٣عام 

، أليب العباس، مشس الدين، أمحد بن وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان - ١٧٥
بكر ابن خلكان الربمكّي اإلربلّي (ت: حممد بن إبراهيم ابن أيب 

 لبنان. –هـ)، حتقيق: إحسان عباس، عن دار صادر، بريوت ٦٨١
  



   
  
  

 

 

 
 

٨٤٦

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس عددال من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي الشامل من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

  فهرس املوضوعات

 الصفحة وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموض

 ٧٠٩ المقدمة

 ٧١٠ القسم الدراسي

 ٧١١ التعريف بالمؤلفالباب األول: 

 ٧١٢ الفصل األول: امسه، ونسبه، وكنيته

 ٧١٢ الفصل الثاين: مولده

 ٧١٣ الفصل الثالث: نشأته، ومكانته العلمّية

 ٧١٥ الفصل الرابع: شيوخه، وتالميذه

 ٧١٥ أوال: شيوخه

 ٧١٦ ثانيا: تالميذه

 ٧٢٠ الفصل اخلامس: مؤلفاته

 ٧٢٠ الفصل السادس: وفاته

 ٧٢١ الثاني: منهج التحقيق. الباب

 ٧٢٢ الفصل األول: التعريف بالكتاب

 ٧٢٣ املبحث األول: اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إىل املؤلف

 ٧٢٤ املبحث الثاين: موضوع الكتاب، ومنهج املؤلف فيه

 ٧٢٤ املبحث الثالث مصادر الكتاب

 ٧٢٥ الفصل الثاين: وصف خمطوطة الكتاب، والتعريف بنسخه

 ٧٢٧ صل الثالث: عملي يف حتقيق الكتابالف

 ٧٢٨ مناذج من املخطوطات



   
  
  

 

 

 
 

٨٤٧

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس عددال من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي الشامل من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

 الصفحة وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموض

 ٧٣٠ قسم التحقيق

 ٧٣١ كتاب الظهار

 ٧٤٧ باب ما يكون ظهارا وما ال يكون

مسألة: لو قال فرجك، أو رأسك، أو ظهرك، أو جلدك، أو 

 يدك، أو رجلك عليَّ كظهر أمي

٧٤٨ 

 ٧٤٩ فرع: إذا قال: أنت علّي كروح أمي

 ٧٤٩ : لو قال: أنت علّي كأميمسألة

 ٧٥٠ إذا قال المرأته: أنت علي مثل أيب، أو كأيب

 ٧٥١ مسألة: أنت علّي كظهر امرأة حمرمة عليه من نسب أو رضاع

 ٧٥٢ فصل: إذا شبهها بأجنبية ليست حمرمة على التأبيد

 ٧٥٢ مسألة: هل يلزم احلنث بالظهار كما يلزم بالطالق؟

 ٧٥٣ نت علّي كظهر أمي فنكحهامسألة: إذا نكحتك فأ

 ٧٥٣ مسألة: أنت طالق كظهر أمي يريد الظهار

 ٧٥٤ مسألة: أنت علّي حرام كظهر أمي يريد الطالق

فرع: إذا قال المرأته: أنت علّي حرام، مث قال أردت به الطالق 

 أو الظهار

٧٥٦ 

 ٧٥٦ فرع:لو قال: أنت علّي كظهر أمي حرام ونوى به الطالق

قال المرأة أخرى: قد أشركتك معها، أو أنت شريكتها مسألة:لو 

 أو أنت كهي

٧٥٧ 

 ٧٥٨ فرع: أنت علّي كظهر أمي إن شاء زيد

 ٧٥٨ مسألة: لو تظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة



   
  
  

 

 

 
 

٨٤٨

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس عددال من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي الشامل من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

 الصفحة وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموض

مسألة:لو تظاهر منها مرارا يريد بكل واحدة ظهارا غري األول ومل 

 يكّفر

٧٥٩ 

إن تظّهرُت من فقال: فرع: إذا كان له زوجتان: زينب وعمرة 

 زينب فعمرة علّي كظهر أمي

٧٦٠ 

مسألة: لو قال: إذا تظاهرت من فالنة األجنبية فأنت علّي  

 كظهر أمي فتظّهر من األجنبية

٧٦٠ 

 ٧٦٢ باب ما يوجب على المظاهر كفارة

 ٧٦٥ مسألة: لو أمكنه أن يطلقها فلم يفعل فهل تلزمه الكفارة؟

بالصوم يف ليايل الصوم فهل ينتقض  مسألة: لو أصا�ا وقد كّفر

 صومه؟

٧٦٨ 

مسألة: لو تظاهر فأتبع الظهار طالقًا حتل فيه قبل زوج، ميلك 

 الرجعة أو ال ميلكها، مسألة: مث راجعها فهل عليه الكفارة؟

٧٧٠ 

مسألة: لو تظاهر منها مث العنها مكانه بال فصل فهل يسقط 

 الظهار؟

٧٧٠ 

 ٧٧١ أمي يا زانية، أنت طالق فرع: إذا قال: أنت علي كظهر

مسألة: لو تظاهر منها يوما فلم يصبها حىت انقضى فهل عليه  

 كفارة؟

٧٧١ 

 ٧٧٣ مسألة: لو تظاهر وآيل

 ٧٧٤ باب عتق المؤمنة في الظهار

باب من يجزئ من الرقاب ومن ال يجزئ، وما يجزئ من 

 الصوم وما ال يجزئ

٧٨٠ 



   
  
  

 

 

 
 

٨٤٩

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس عددال من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي الشامل من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

 الصفحة وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموض

 ٧٨٢ ة؟مسألة: هل  جيزئ املكاتب يف الكفار 

 ٧٨٧ مسألة: لو أعتق مرهونا أو جانيا جناية فأدى الرهن أو اجلناية

 ٧٨٨ مسألة: حكم ما لو أعتق عبدا له غائبا

إذا أعتق عبدًا مغصوبا عن كفارته عتق فهل جيزه عن فصل: 

 الكفارة؟

٧٩٣ 

مسألة: لو أعتق عبدين عن ظهارين، أو ظهاٍر وقتٍل، كل واحد 

 منهما عن الكفارتني

٧٩٣ 

مسألة: لو كان ممن عليه الصوم فصام شهرين عن إحدامها فهل 

 له فهل له أن جيعلهما عن أيّهما شاء؟

٧٩٥ 

مسألة: احلكم فيما لو وجبت عليه كفارة فشك أن تكون من 

 ظهار أو قتل أو نذر

٧٩٧ 

 ٧٩٧ مسألة: لو أعتقها ال ينوي واحداً منها

 ٧٩٨ عن كفارته فصل: إذا تزوج بأمة مث اشرتاها وأعتقها

 ٨٠٠ باب ما يجزئ من العتق في الرقاب

 ٨٠٠ فصل: هل جتزئ الرقبة األطروشة؟

 ٨٠١ فصل: إذا كانت له أصبع مقطوعة فهل جيزئ؟

 ٨٠١ فصل: إذا كان مقطوع األذنني فهل جيزئ يف الكفارة؟

 ٨٠٢ فصل: احلكم فيما إذا كانت الرقبة عرجاء

 ٨٠٤ باب من له الكفارة بالصيام

فصل: لو كان الرجل صحيحا غري أنه عظيم اخللق ال يقدر على 

 خدمة نفسه فهل يلزمه إعتاق خادمه؟

٨٠٥ 



   
  
  

 

 

 
 

٨٥٠

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس عددال من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي الشامل من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

 الصفحة وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموض

مسألة: إن أفطر من عذر أو غريه، أو صام تطوعا أو من األيام 
 عن صيامها استأنفهما اليت �ى رسول اهللا 

٨٠٦ 

 ٨٠٧ ذا أفطرتا يف الكفارةاحلامل واملرضع إ: فصل

 ٨٠٨ فصل: إذا أكره على الفطر يف أثناء الشهرين

فصل: إذا اعرتض يف أثناء الشهرين زمان ال يصح صومه عن 

 الكفارة كزمان رمضان ويوم العيد

٨٠٨ 

مسألة:إذا صام باألهّلة صام هاللني، وإن كان تسعة أو مثانية 

 ومخسني يوما

٨٠٩ 

 ٨١١ ان يف الشهرينمسألة: لو صام شهر رمض

مسألة: لو نوى صوم يوم فأغمي عليه فيه مث أفاق قبل الليل أو 
 بعده، ومل يطعم فهل جيزئه ذلك؟

٨١١ 

 ٨١١ مسألة: هل جيزئه الدخول يف الصوم قبل تقدمي نيته

مسألة: حكم املكّفر يف الكفارات حني يكّفر كحكمه يف 

 الصالة حني يصلي

٨١٢ 

ان حني وجبت عليه الكفارة ذا مال إال فصل: احلكم فيما إذا ك

 أن ماله غائب عنه ال يصل إليه، ألنه مسافر عنه

٨١٤ 

مسألة: لو دخل يف الصوم مث أيسر فهل له أن ميضي على 

 الصيام؟

٨١٤ 

مسألة: احلكم فيما لو قال لعبده أنت حر الساعة عن ظهاري 

 إن تظّهرتُ 

٨١٥ 

َعْلُت كذا وكذا فأنت علّي  فرع: احلكم فيما إذا قال المرأته: إن فَـ 

 كظهر أمي، مث أعتق عبدا عن ظهاره مث فعل

٨١٦ 



   
  
  

 

 

 
 

٨٥١

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الخامس عددال من الثالث المجلد 
 – ٤٠٠( الصبّاغ بن محمد بن السید عبد نصر ألبي الشامل من الظھار كتاب باإلسكندریة

 )ھـ ٤٧٧

 الصفحة وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموض

 ٨١٧ باب الكفارة باإلطعام

 ٨١٨ فصل: ما يدفع إىل كل واحد من املساكني يف كفارة الظهار

 ٨٢٠ مسألة: الكالم يف جنس املدفوع إىل املساكني

 ٨٢٠ مسألة: هل جيزئه أن يطعمهم ستني مدا أو أكثر؟

 ٨٢١ : هل جيوز أن يعطيهم غري احلّب؟مسألة

مسألة: حكم التسوية بني الصغري والكبري من املساكني يف 

 اإلعطاء

٨٢٢ 

 ٨٢٢ مسألة: هل جيوز صرف الكفارة إىل كافر؟

فصل: إذا شرع يف اإلطعام مث قدر على الصيام فهل يلزمه 

 الصيام؟

٨٢٢ 

 ٨٢٣ مسألة: لو علم بعد أن أعطاه أنه غين فهل جيزئه؟

 ٨٢٣ مسألة: هل يكّفر باإلطعام قبل املسيس؟

 ٨٢٣ فصل: إذا وطئ يف خالل اإلطعام فهل يلزمه االستئناف؟

مسألة: لو أعطى مسكينا ُمّدين ُمّدا عن ظهاره، ومّدا عن ميني 

 فهل جيزئه ذلك؟

٨٢٤ 

 ٨٢٤ مسألة: بأي مّد تعطى الكفارات؟

 ٨٢٥ مسألة: لو غّداهم أو عّشاهم فهل جيزه ذلك؟

 ٨٢٦ فهرس املصادر واملراجع

 ٨٤٦ فهرس املوضوعات
 


