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:امللخص

 وبيان األح ام امللعل ة ب يف، ل
تدور مش ـ ـ ـ ـ ـ ـ لة هما البلق حوا ما يلعلل ولاة من ا ال وجية م حيق الله ـ ـ ـ ـ ـ ــيل ال
 ول د تناوا ال اء ال دامى هما املوض ـ ـ ــوة يف صلب ب ـ ـ ــور، ابلداء ال واج وحاا قيام وعند انل ائ ألي س ـ ـ ــبب م األس ـ ـ ــبا
 صما ن مل حيظ ابلعناية اليت يسـ ــللل عند ا دنه من ؛ ونظراً ألمهيل يف تعل ابألسـ ــر، مل رقة يعسـ ــر مع ا ضـ ــبمل و اإلملام ب
 ف د جاء هما، والعمل على إجياد احللوا املناسـ ـ ـ ــبة ا،  وحتديد املش ـ ـ ـ ـ ة النانة عن،املسـ ـ ـ ــلمة م حيق ن ي م ان إقامل ا
 واملس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامهـة يف حـل املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ة، البلـق إلبرا األح ـام امللعل ـة ولـاة من ا ال وجيـة يف ابلـداء ال واج وحـاا قيـامـ وعنـد انل ـائـ
، إىل ن اللج ي مســلولية ال وج، وقد تو ــل هما البلق، وذلك م خةا بيان قواا ال اء و دلل يف ذلك، احلا ــلة بســبب
 اإال، صما ن ليس م حل ال وج ن يل م ال وجة ن مت ن م االنل اة وا ن ب م ما ا،وليس م مس ــلولية ال وجة و بي ا

 و ن عند،  ابإلضـافة إىل ن يل م م تلف من ما امللاة و بعضـ عمداً الضـمان فيما ليس ل حل في،تملوعاً من ا
ن ي ون ذلك ا
. مث إىل ما يش د ب الظاهر ألحدمها، مث إىل العرف، ي ون الرجوة يف ذلك إىل البينة،اخلةف يف امللاة
. األح ام؛ من ا؛ ال وجية؛ دراسة ف ية:الكلمات املفتاحية
The Governing Rules of matrimonial Home Content Under the Islamic Jurisprudence
Dr. Abdelkhalek Mohamed Ahmed

Dr. Saud ben Melouh Alenazi

Assistant Professor, Department of Islamic Studies
Faculty of Arts and Education in Northern Border University

Assistant Professor, Department of Islamic Studies
Faculty of Arts and Education in Northern Border University

Abstract:
This research aims to show the view of Islamic jurisprudence on what happens to the contents of a
matrimonial home from the beginning of a marriage till it ends (divorce). Although this topic appears to
be imperatively relevant to Muslim families-in particular in making provisions for a decent place to live as
well as identify and find solutions for its related problems, it is not properly reported by traditional Muslim
scholars. Their studies appear to yield different and divergent opinions seemingly making it difficult to
bring out a clear and unified view on this matter. This research has put emphasis on the existing conditions
regulating the provisions made for the contents of the matrimonial home from the beginning of marriage
till it ends. It concludes that such provisions are the sole responsibility of the husband, not the wife or her
family. The husband should not coerce the wife into giving up her all or part of what is rightfully hers from
the wedding money or gifts, including matrimonial home content intended for her unless she accepted to
do so in her own will. Anyone who had intentionally destroyed some or all of the matrimonial home content
must provide guaranties on what is not hers or his. Any arising dispute between the couple on this matter
should be dealt with according to evidence then to the customary rules or what is traditionally called ‘urf’.
What is seen to belong lawfully to either of the husband or the wife could also be taken as a valid evidence
to solve the dispute.
[

Keywords: The Governing, Matrimonial, Home, Islamic Jurisprudence.
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مقدمة:

د .عبد اخلالل حممد عبد اخلالل محد ،د .سعود ب ملوح العن ي :األح ام امللعل ة ولاة من ا ال وجياة "دراسة ف ياة"

احلمد هلل ،وال ة والسةم على رسوا هللا لى هللا علي وسل  ،وعلى آل  ،و لب  ،وم وااله.
وبعد،،،
فل د اعلىن ال اإلسةم ابألسر عناية فائ ة بداية م نشههتا ومروراً ابسلمرارها ،وحالة ان اا رصني ا-
ال وج وال وجة -ول د خ ص ال اء ال دامى لملك بواابً صاملة اعلنت ابل واج والملةق وما يلعلل هبما ،ونظراً
الخلةف األ منة ،والث افا  ،واألف ار ،يف تناوا األشياء مما جعل م الود يف بعض ا مرذوالً ،وجعل م اجل اء يف
بعض ا م بوالً ،ونشه املش ة م ال ش ء ،خم ال اء املعا رون ذلك على عات  ،فبلثوا ع حلوا
لللك األمور ،فلناولوا ال روة امللنانر به جنبا ال لب ابجلمع والرتتيب وال ياغة ،بغرض إجياد حلوا لواقع
س لة املهخم واملناا م انحية ،ن ية امل در م انحية خرى ،وصان م تلك املسائل اليت وقعت الشبا يف حرج
صبري يف بعض بةد املسلمه مسهلة ملاة من ا ال وجية المي ن ل ال ثريي يف بداية ال واج ،و وقف آخري عن ،
و اج آبخري إىل اخل وما  ،وت ريل ال جيا  ،ونظراً ألمهية هما املوضوة ،ر ينا ن ن لب يف هما املوضوة مسلمدي
العون م هللا تعاىل يف ذلك ،فجاء هما البلق بعنوان :األح ام ال ياة امللعل ة ولاة من ا ال وجياة دراسة ف ياة؛
جلمع شلا مسائل  ،وإيضاح مش ل  ،وال شف ع ح ي ل ،

مشكلة البحث:
تدور مش لة هما البلق حوا األسئلة اللالية:
 .1هل مللاة من ا ال وجية ل يف اإلسةم يسلمد من مشروعيل  ،و ن يرجع يف األساس إىل العادا امللوارنة
عرب األ منة؟
 .2م المي يل م شراء امللاة ،وما ح اسلعماا اآلخر ل  ،واالنل اة ب ؟
 .3ما المي يرتتب على اتةف امللاة عمدا و بدون ق د؟
 .4صيف يل الل رف يف امللاة حاا انل اء ال وجية ابلملةق و الوفا ؟
وم هنا جاء ف ر هما البلق لإلجابة على األسئلة الساب ة.
أمهيّة البحث:
يسلمد هما املوضوة مهيل م عد جوانب ،من ا:
أول :ان العةقة به ال وجه مبنية على املعاشر ابملعروف ،وقائمة على املود واللعاون فيما بين ما ،ف ان
ً
م الواجب ن ننبا على صل ما يلدي إىل دوام ذلك ،وإبعاد ما عداه.
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اثنيًا :معاجلة املش ة احلا لة يف صثري م بةد املسلمه بسبب ملاة من ا ال وجية األمر المي تن ار مع

سر أبصمل ا ،وي مل األوالد نليجة اخلةف ال ائ على امللاة.

اثلثًا :ن هما املوضوة مل حيظ ابلعناية اليت يسللل م صثري م الباحثه املخل ه يف هما اجلانب.
ابعا :ن يلعلل جبانب األسر  ،واليت اهن ل ا املشاصل ال ثري  ،ف حباجة إىل ر هما ال دة ،م خةا
رً
إبرا تلك األمور ،وحل همه املش ة .
أهداف البح ـ ـث:
ي دف هما البلق إىل ما يل :
 .1الله يل مللاة من ا ال وجية.
 .2بيان األح ام امللعل ة ولاة من ا ال وجية يف ابلداء ال واج ،وحاا قيام ال وجية.
 .3بيان األح ام امللعل ة ابخلةف ال وجه يف ملاة من ا ال وجياة حاا قيام ال وجية ،وعند انل اءها.
 .4املسامهة يف حل إحدى املش ة األسرية م خةا اللوعية ابألح ام امللعل ة هبما اجلانب.
منهج البحث:
يلبع الباحثان يف صلابة هما البلق مناهج ع اد مه ا:

موضوة علم ما ،وإعاد ترصيب ا ترصيباً علمياا ،بعد
 .1املن ج اللاوني ا  ،وهو عبار ع مجع طراف ،و ج اء
ٍ
ما صانت ملنانر به مراجع العل الشرع وم ادره.
 .2املن ج االسل رائ  ،وذلك ابسل راء الن وص ،و قواا هل العل امللعل ة ابملسائل حمل البلق.
 .3املن ج الللليل  ،وذلك ابسلنباط األح ام م األدلة وت سريها وفل ف ال اء ا ون د غري املةئ من ا،
وترجيج ما يرجل الدليل.
إجراءات البحث:

ن وم عند ذصر املسائل حمل البلق وا يل :
 .1ذصر قواا ال اء يف املسهلة حمل البلق م امل ادر األ يلة ل ل ممهب م املماهب األربعة.
 .2ذصر األدلة لألقواا الوارد يف املسهلة قدر اإلم ان ،ومناقشة ما حيلاج من ا إىل مناقشة.
 .3ذصر ال وا الراجح يف املسهلة حمل البلق مع بيان سبا الرتجيح.
 .4ختريج األحاديق م امل ادر األ يلة املعلمد .
 .5بيان وج االسلدالا م اآلاي واألحاديق عند اخل اء ،وعدم الوضوح.
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خطة البحث :جعلنا هما البلق يف :م دمة ،ونةنة مباحق ،وخامتة ،اما امل دمة ،ف د بينا في ا مهية
البلق ،و هداف  ،واإلجراءا امللبعة في .
املبحث األول فهو :ف مفهوم متاع منزل الزوجية ،والتأصيل له ،وهني اإلسالم عن اإلسراف واملبالغة فيه،
وفيه مطالب:
اململلب األوا :بيان املراد ابمللاة.
اململلب الثاين :الله يل مللاة من ا ال وجية م الناحية الشرعية.
اململلب الثالق :هن اإلسةم ع اإلسراف واملبالغة يف ملاة من ا ال وجية.
املبحث الثاين فهو ف :األحكام املتعلقة ابملتاع ف حال قيام الزوجية ،وفيه مطالب:
اململلب األوا :م يل م شراء امللاة.
وفي مسهللان :املسهلة األوىل :م يل م ن ي ملاة البيت م ال وجه
املسهلة الثانية :ن ي األ البنل
اململلب الثاين :ح اسلعماا امللاة م قبل ال وجه إن صان المي اشرتاه حدمها.
اململلب الثالق :دخوا ملاة ال وجة يف ترصة األ .
املبحث الثالث فهو ف :األحكام املتعلقة مبتاع منزل الزوجية ف حال انتهاء الزوجيّة ،وفيه مطالب:
اململلب األوا :ح الضمان حاا اتةف امللاة ع ق د و بدون ق د ،وفي مسائل:
املسهلة األوىل :إتةف ملاة من ا ال وجية عمداً.
املسهلة الثانية :إتةف ملاة من ا ال وجية ع غري ق د
اململلب الثاين :ح ملاة من ا ال وجية يف حاا وقوة الملةق و ح وا الوفا ألحد ال وجه
وفي  :مسهللان:
املسهلة األوىل :ما يرجع ب ال وج على ال وجة إذا طل ا قبل الدخوا وصانت قد اشرت ابمل ر ج ا اً
املسهلة الثانية :ملاة من ا ال وجية يف حاا وقوة الملةق و ح وا الوفا ألحد ال وجه بعد الدخوا
اخلامتة فهي لبيان أهم النتائج والتوصيات اليت توصلنا اليها من خالل هذا البحث ،مث اتبعنا ذلك بقائمة ألهم
املراجع.
الدراسات السابقة:
أ  -كتب الرتاث :ال ي اد خيلو مللف م امللل ا الرتانية ال دمية يف الل سري ،و احلديق ،و ال  -م

اللعرض ابلمصر ال ريح جلميع مسائل هما املوضوة ،و بعض ا ،إال إهنا مل نمع يف حبق يل شلا املوضوة ،بل
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ه ملنانر يف ملل ا شىت ،ويف مباحق مل رقة؛ لما صانت احلاجة ماسة إىل بما اجل د يف مجع ا وترتيب ا يف
لف و ٍ
مل ٍ
احد
ب  -الدراسات املعاصرة :مل ن ف فيما طلعنا علي إال على دراسة واحد معا ر  ،وه  :حبق حم ،
بعنوان :إن اق املر داق ا يف إعداد اجل ا "دراسة ف ية م ارنة" للدصلور /عبدهللا ب محد ب سامل ا مادي،
األسلاذ املساعد يف قس ال امل ارن ابملع د العايل لل ضاء ،منشور يف جملة العدا العدد  62ربيع األوا 1435هـ.
وصما هو واضح م موضوة حبث نا يدور حوا مسهلة معينة ،وه  :إن اق املر داق ا يف إعداد اجل ا .
وقد جاء موضوة حبثنا ملناوالً ل افاة جوانب ملاة من ا ال وجية ،وبملري ة م لة يف ور مسائل ،وهو

خمللف متاماً ع هما البلق م حيق املضمون ،والغرض صما هو واضح يف خملة البلق.

املبحث األول :ف مفهوم متاع منزل الزوجية ،والتأصيل له ،وهني اإلسالم عن اإلسراف واملبالغة فيه،

وفيه مطالب:

املطلب األول :بيان املراد ابملتاع:
تعدد اإلطةقا عند علماء اللغة على ما يلج ب العروسان يف بيل ما إىل ع اد إطةقا من ا:
امللاة وهو يف اللغة :صل ما ينل ع ب م عروض الدنيا صالملعام ،والبا  ،و اثث البيت.
و ل امللاة :ما يلبلغ ب م ال اد ،وهو اس م ملاعل ابللث يل إذا عمليل ذلك ،واجلمع ملعة (.)1
صل ش ء(.)2
قاا اب فارس (395ه) :امللاة ما يَسلملع ب اإلنسا ُن يف حوائج م ملعة البيت ،وحنوه م ا
وقاا اب منظور(711هـ) :وامللاة :املاا واألاثث ،واجلمع ملعة ،و ماتع مجع اجلمع (.)3
وال ح اد في م حيق ال لاة وال ثر  ،وال م حيق الدوام والب اء.
قاا اب منظور(711هـ) :امللاة صل ما ينل ع ب م عروض الدنيا قليل ا وصثريها (.)4
وقاا األ هري (370هـ) :فهما امللاة يف األ ل ف ل ش ء ينل ع ب ويُلبلَّغ بِِ ويل َّود ،وال ناء أييت علي يف

الدنيا ( )5ومنها :اجل َ ا ابل سر وال لح وهو :ما حيلاجان إلي (.)6
قاا اب منظور(711هـ) :ج ا العروس وامليت وج ا مها :ما حيلاجان إلي  ،وصملك ج ا املسافر ،ي لح
وي سر(.)7
( )1لسان العر ( ،)333 /8امل باح املنري يف غريب الشرح ال بري (.)562 /2
( )2نظر :م اييس اللغة (.)294 /5

( )3نظر :لسان العر (.)333 /8

( )4نظر :لسان العر (.)333 /8
( )5نظر :هتميب اللغة (.)173 /2
( )6لسان العر ( )325 /5اتج العروس (.)89 /15
( )7نظر :لسان العر ()325 /5
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()1

الشوار ابلض  ،وال لح ،وال سر .
ومنها :ا

الشوار (.)2
الشوار ،و ُّ
قاا األ هري (370هـ) :وي اا مللاة البيتَّ :
الشو ُار ،و ِا
ويف املعج الوسيط :الشوار ،ملاة البيت َو املسللس من  ،وج ا الْ َع ُروس (.)3
وقد اسلعمل ال اء همه امل ملللا ب ور خص م وضع اللغة ا ،ف د اسلعملوا امللاة ،و رادوا ب ما
يوجد يف البيت غالباً.
قاا اب جني (970هـ) :ومراده م امللاة هنا ما صان يف البيت ،ولو ذهباً و فضةً (.)4
()5
األسر ،
و
،
اخللخاا
و
،
النساء
امت
و
وخ
،
األساور
و
،
ف و يمللل عنده على :احلل ا  ،واخلمار ،والدرة
ا

وال با ( ،)6وال رش واألمناط ( ،)7والوسائد ،وا ابس( ،)8والنمارق( ،)9واحلجاا ( ،)10والبسط ،واللوابيت (،)11
واآلنية ،والملست ،واللور ( ،)12واإلبريل ،وال اة( ،)13والربم ( ،)14وال در ،والسةح،واخلادم ،والدابة ،العبد واألمة،
وال ميص ،والعمامة ،وال باء( ،)15وال لنسو ( ،)16والمليلسان ( ،)17والسراويل ،واملنمل ة ،وال لب ،وال رس ،والدرة
احلديد ،واملغا ا ،وحنو ذلك مما شهن البيت (.)18
ويطلق لفظ اجل ا على ما ي وم الرجل و املر بلج ي ه مما حيلاجان إلي يف ن سي ما و يف بيل ما ،و فيما
ي وم ال وج خا اة بلج ي ه حلاجة ن س  ،و وجل  ،و بيل .

( )1لسان العر ( ،)436 /4إصماا اإلعةم بلثليق ال ةم (.)348 /2

( )2نظر :هتميب اللغة (.)278 /11
( )3نظر املعج الوسيط ()499 /1

( )4نظر :البلر الرائل شرح صن الدقائل ومنلة اخلالل وت ملة الملوري ()225 /7
(ِ )5د ْرةُ املر ِ :قمي ُ ا .ال لاح اتج اللغة و لاح العربية ()1206 /3
( )6مجع قبة ،وه  :خيمة َ غِ َري َْع َة َها مسلدير .املعج الوسيط ()709 /2
ِ
ط .الن اية يف غريب احلديق واألنر ()119 /5
ضْر ٌ ِم َ البُ ْسط لَ ُ مخل رقيل ،واحدها :منََ ٌ
(ْ )7األَْمنَا َط ه َ َ
( )8ا ابس مجع حمبس ،وهو املِْ َرَمةُ اليت تبسط على وج ال راش للنوم .لسان العر ()44 /6
( )9النمارق مجع منرقة ،ابل سر :الوساد  ،وقيل :وساد غري  .لسان العر ()361 /10
( )10احلجاا مجع :احلجلة ،ابلللريك؛ هو بيت صال بة يسرت ابلثيا وي ون ل رار صبار .لسان العر (.)144 /11
( )11ال ندوق الَّ ِمي حير فِي ِ ال َْملَاة اللابو  .املعج الوسيط ()81 /1
( )12اللَـ ْوُر :إانءٌ يشر في  .ال لاح اتج اللغة و لاح العربية (.)602 /2
( )13ال اة :مجع ق عة ،وه  :ال ل ة الضخمة من ا تشبع العشر  .اتج العروس ()17 /22
( )14الربم مجع برمة ،والربمة :ال در مملل ا ،وه يف األ ل امللخم م احلجر املعروف ابحلجا واليم  .لسان العر ()45 /12
( )15ال باء :نو يلبس فَوق الثِايَا َو الْ َ ِميص ويلمنملل عَلَيْ ِ – ي يش اد علي ح ام الوسط .-املعج الوسيط ()713 /2
( )16ال لنسو لِبَاس للر س خمُْلَلف ْاألَنْـ َواة واألش اا ،واجلمع :قةنس وقةنيس وقةس وقةس  .املعج الوسيط ()754 /2
( )17المليلسان :ضر – ي نوة  -م األصسية .لسان العر (.)125 /6
( )18البلر الرائل شرح صن الدقائل ومنلة اخلالل وت ملة الملوري ( ،)225 /7البيان واللل يل ( )444 /5هناية اململلب يف دراية املمهب (.)189 /19
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()1

قاا الب ري (1310هـ) :قول وج ا ها ب سر اجلي وفلل ا ،ي ملعل ا .

الشوار على الغملاء ،والوطاء ،واللباس ،واآلنية ،وحنوها (.)2
كما يمللل ل ظ َّ
الشوار وإن صانت قريباً يف معناه م ح ي ة ملاة البيت ،ااال ن األغلب عند اسلعماا ال اء ل ن
ول ظ َّ
يسلعمل يف خ وص ما ن ا ب ال وجة دون غريه.
قاا اخلرش (1101هـ) :بشورهتا اليت ن ا هبا ،ودخلت علي هبا م غملاء ووطاء ولباس وحنوها (.)3
ب م ملاة البيت م فرش وغملاء
وقاا ال اوي(1241هـ) :بشورهتا ب لح الشه املعجمة :ما ن
وآنية(.)4
ومن هنا ميكن ن خنلص إىل ن ل ظ امللاة عام عند علماء اللغة ،ف و يمللل عنده على صل ما ينل ع
ب م ملاة الدنيا قليل ا وصثريها.
ويمللل عند ال اء على صل ما ي ون يف البيت وحيلوي  ،بدون النظر إىل صون خا ااً ابملر  ،و الرجل؟ و
م المي قام بشرائ ؟
وأما لفظ اجلهاز ،فإنا يمللل يف اللغة على ما حيلاج إلي ال وجان ،وعلى ملاة البيت.
ّ
ويمللل عند ال اء على ما تلج ا ب ال وجة مماا حتلاج يف ن س ا وبيل ا ،و على ما قام ال وج بلج ي ه
حلاجة ال وجة والبيت.
شوار ،فإن يمللل يف اللغة على ما حيلاج إلي ال وجان ،وعلى ملاة البيت.
وكذا لفظ ال ّ
ويمللل عند ال اء على ما ن ب ال وجة مما حتلاج ه يف ن س ا ،وبيل ا.
املطلب الثاين :التأصيل ملتاع منزل الزوجية من الناحية الشرعية.
ل د اعلاد النااس على ن ي بيت ال وجية ببعض األغراض اليت حيلاج إلي ا ال وجان معاً يف بيل ما بعد ال واج،
األسر  ،و دوا الملبخ ،والغسل ،وحنو ذلك ،و حيلاج إلي ا حدمها صاحلل  ،واملةبس اخلا اة
صاألواين ،وال رش ،و ا
مر حممود شرعاً ،وال
ب ل من ما ،وحنوه ،م األمر المي جر ب العاد وتعارف علي الناس ،وال ا
شك ان هما ٌ
حرج يف فعل  ،وقد ورد األدلة ال ادالة على مشروعيل يف اجلملة من ا:

( )1نظر :إعانة الملالبه على حل ل اظ فلح املعه ()171 /3
( )2الشرح ال بري للشيخ الدردير ( ،)511 /2شرح خمل ر خليل للخرش ( ،)187 /4بلغة السالك ألقر املسالك (.)735 /2

( )3نظر :شرح خمل ر خليل للخرش ()187 /4
( )4نظر :بلغة السالك ألقر املسالك ()735 /2
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 .1ما روي ع عل -رض هللا عن  ،-قاا" :ج ا رسوا هللا لى هللا علي وسل فاطمة رض هللا عن ا يف
مخيل( ) ،وقربة ( ) ،ووساد م دم حشوها ليف( )".
1

2

3

وجه الدللة :ان احلديق يدا داللة واضلة على مشروعية ن ي ال وجة وا حتلاج إلي يف بيل ا؛ ل عل
هللا علي وسل  ،عند ن ي ابنل فاطمة –رض هللا عن ا ،-ف ان ذلك دليةً على مشروعيل يف اجلملة.
 .2ما روي ان عليااً –رض هللا عن  -قضى يف قضية ارت ع إلي في ا ،على األ بوجو ن ي ابنل  ،وقاا
ال وج ملا طلل ،فمللب ن ف ما دفع ،ف اا – ي األ  :-آخم وفاً وخرقاً وقد عمليت دراه ؟ قاا:
" نت ضعت مالك " ،ومل خيالف علي حد(.)4

لى

وجه الدللة :ان قضاء عل –رض هللا عن – على األ بلج ي ابنل  ،مع عدم اإلن ار علي  ،دليل على
مشروعية اللج ي يف اجلملة.
 .3ان العرف قد جرى بملك ،وهو م األمر احلس المي اسللسن النااس ،وعلي العمل عند األغلب منم
من – لى هللا علي وسل  -وإىل وقلنا هما ،ومل ين ل ع ٍ
فدا ذلك على
حد إن اره ،و إن ار العمل ب  ،ا
جوا ه.
املطلب الثالث :هني اإلسالم عن اإلسراف واملبالغة ف متاع منزل الزوجية.

قدمنا يف اململلب السابل احلديق ع مشروعية ن ي من ا ال وجية وا حيلاج إلي ال وجان وفل ما جر ب
العاد واسل ر علي العرف ،ف ان ال ب اد م احلديق ع اإلسراف واملبالغة احلا لة يف اللج ي م الملرفه-ال وج
وال وجة ،-واليت تلعدى حاجل ما إىل اإلسراف ،واملبالغة ب د اللباه والل اخر وحنو ذلك ،وقد ورد صثري م
األدلة ال ادالة على الليسري يف عموم األمور ،واملن ا ر ع اإلسراف واللبمير ،من ا:
عموم األدلة ال ادالة على األمر ابلليسري ،والن ع اإلسراف واللبمير من ا:
فمن الكتاب :قول تعاىل

ﲒ
ﲓ
ﭐﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲎ ﲏ ﲐﲑ

ﲣﲥﲦﲧﲨﲩ ﲪ
ﲘﲚﲛﲜ ﲝ ﲞﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲤ
ﲙ
ﲔ ﲕ ﲖﲗ

ﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﱠ{الب ر .}185:
( )1اخلميل واخلميلة :ال ملي ة ،وه صل نو ل مخل م ي ش ء صان .وقيل :اخلميل األسود م الثيا  .الن اية يف غريب احلديق واألنر ()81 /2
( )2الْ ِربة :ظرف م جلد خير م جانب و ِ
احد وتسلعمل حل ظ املاء َو اللَّنب َوَْحنومهَا .املعج الوسيط (.)723 /2
َْ
َ َ
َ
( )3خرج اإلمام محد يف مسنده ( )211 /2حديق رق ( ،)853واحلاص يف املسلدرك على ال ليله ( )202 /2حديق رق  ،2755وقاا :هما حديق ليح
اإلسناد ،ومل خيرجاه.

( )4حبثنا عن يف صلب احلديق واآلاثر ،فل ن ف علي فيما اطلعنا علي قدر ج دان ،وقد ذصره يف معرض االسلدالا ب ال اض عبدالوها يف :اإلشراف على ن ت مسائل اخلةف
( ،)723-722 /2ويف املعونة على ممهب عامل املدينة (ص ،)755 :واب يونس يف :اجلامع ملسائل املدونة ()213 /9
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وجه الدللة :اآلية تدا داللة واضلة يف عموم ا على ن اليسر مرغب في يف عموم مور الدي .

قاا ال رطيب عند ت سريها :والوج عموم الل ظ يف مجيع مور الدي (.)1
قوله تعاىل

ﳌﳎ
ﳍ
ﭐﱡﭐﲽﲾﲿﳀ ﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋ

ﳏﳐﳑﳒﱠ{اإلسراء }27:26
وجه الدللة :اآلية تدا داللة رحية يف الن ع اللبمير ،واإلسراف يف غري حل.
قاا ال رطيب عند ت سريها( :وال تبمر) ي ال تسرف يف اإلن اق يف غري حل (.)2
شك ان اللغايل واإلسراف يف شراء ج ا من ا ال وجية م جل اللباه والل اخر ال غري ،هو م اب
وال ا
اللبمير املمموم ،خا اة مع ما في م اد للشبا وإن اا صاهل ع األقدام إىل ال واج.

يسروا وال تعسروا،
ومن السنّة :ما رواه البخاري ع نس ب مالك ،ع النيب لى هللا علي وسل  ،قاا " :ا

وبشروا ،وال تن ا روا ( ،" )3ويف ل ظ عند مسل "يسروا وال تعسروا ،وس نوا وال تن روا (" )4
ا

فرضا م هللا(.)5
وجه الدللة :احلديق ريح يف األمر ابلليسري فيما صان م نوافل اخلري دون ما صان ً
يسر على الداخل يف الملاعة ،و املريد للدخوا في ا س لت علي  ،وصانت عاقبل غالباً
قاا النووي :فمىت ا
الل ايد من ا ،ومىت عسر علي ْو َشك ال يدخل في ا ،وإن دخل ْو َشك ن ال يدوم (.)6
قلنا :و ي تيسري عظ شهان م الليسري على الراغب يف ال واج يلل ب م الشيملان.
ما ورد يف و ف ج ا فاطمة –رض هللا عن ا  -فع عل -رض هللا عن  ،-قاا" :ج ا رسوا هللا لى
هللا علي وسل فاطمة رض هللا عن ا يف مخيل وقربة ووساد م دم حشوها ليف(")7
يبه ح ي ة اجل ا المي ج ا ب النيب – لى هللا علي وسل  -ابنل فاطمة –
وجه الدللة :ان احلديق ا
رض هللا عن ا ،-و ن مما حيلاج ال وجان يف بيل ما ،مما ال غين ما عن يف معاش ما ،ونوم ما  -م غري إسر ٍ
اف،
وال تبمير ،و مبالغة.

( )1نظر :ت سري ال رطيب ()301 /2
( )2نظر :ت سري ال رطيب ()247 /10

( )3ليح البخاري ( )25 /1صلا العل  ،اب ما صان النيب لى هللا علي وسل يلخو ابملوعظة والعل ص ال ين روا ح .69
( )4ليح مسل ( )1359 /3صلا اجل اد والسري ،اب يف األمر ابلليسري ،وترك اللن ري حديق رق .1734
( )5اللوضيح لشرح اجلامع ال ليح ()504 /28
( )6نظر :شرح النووي على مسل (.)41 /12
( )7خرج اإلمام محد يف مسنده مسند محد ( )211 /2حديق رق ( ،)853واحلاص يف املسلدرك على ال ليله ( )202 /2حديق رق  ،2755وقاا :هما
حديق ليح اإلسناد ،ومل خيرجاه.
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ما جاء م الروااي فيما

دق ب النيب -لى هللا علي وسل  -بعض وجات م ا امللمنه :فع يب

سعيد اخلدري -رض هللا عن  :-ن النيب  -لى هللا علي وسل  -ت وج عائشة-رض هللا عن ا -على ملاة بيت
قيمل مخسون درمهاً (.")1
وع عائشة –رض هللا عن ا  ،-قالت" :ت وجين رسوا هللا لى هللا علي وسل على ملاة يسوى ربعه
درمهاً (.")2
النيب لى هللا علي وسل ت وج م سلمة -رض هللا عن ا-
وع نس ب مالك  -رض هللا عن – " ن ا
على ملاة قيمل عشر دراه (.")3
وع يب سعيد اخلدري ،ن النيب لى هللا علي وسل "ت وج ام سلمة-رض هللا عن ا -على ملاة بيت
قيمل عشر دراه (.")4
وجه الدللة :ان الروااي ع ام امللمنه عائشة ،و ام سلمة –رض هللا عن ما -وإن صانت ضعي ة ( )5ل
صما جاء ع العلماء ،فإن يعمل هبا يف رغائب األعماا (.)6
قاا البغوي ( 516هـ) :وقد ات وا على ن ال يعمل ابملوضوة وإمنا يعمل ابلضعيف يف ال ضائل ،ويف
الرتغيب والرتهيب(.)7
والرتغيب اململلو هنا :هو اللهس هب يف ال ناعة ،والرضا ابليسري.
وليس امل ود اللهس هب ا يف ذلك ن ااً ،نظراً الخلةف األحواا ،واأل منة ،ل م اب الليسري على
األ واج ،والرضا ابل ليل.
دى إىل ع وف ال ثريي م الشبا ع
ومن املعقول :ان اللغايل واللباه بشراء اجل ا  ،واإلسراف في ا
ال واج بسبب عدم م درهت على ت اليف اللج ي املبالغ في ا ،فم هنا صان ال ب اد م اللنبي على مهية الليسري،
( )1سن اب ماج األرنلوط ( )86 -85/3بوا الن احَ -17اب ُ َ َد ِاق النِا َس ِاء حديق رق .1890
( )2رواه الملرباين يف املعج األوسط ( )312 /2حديق رق  ،2076وقاا :مل يروه ع فضيل إال وصيع.
قاا ا يثم  :رواه الملرباين يف األوسط ،وفي عملية العويف ،وهو ضعيف ،وقد ُونِا َل .جممع ال وائد ()282 /4
( )3مسند يب يعلى املو ل ( )114 /6ح  ،3385املعج ال بري للملرباين ( )247 /23حديق رق .498
قاا ا يثم  :رواه بو يعلى ،والب ار ،والملرباين ،وفي احل ب عملية ،وهو ضعيف .جممع ال وائد ()282 /4
( )4رواه الملرباين يف املعج األوسط ( )147-146 /1حديق رق  ،464وقاا :مل يرو هما احلديق ع محيد إال عمرو ب األ هر.
قاا ا يثم  :رواه الملرباين يف األوسط ،وفي عمرو ب األ هر ،وهو مرتوك .جممع ال وائد ومنبع ال وائد (.)282 /4
( )5قاا ال ناين :هما إسناد ضعيف لضعف عملية .م باح ال جاجة يف وائد اب ماج ()105 /2
( )6صشف املناهج واللناقيح يف ختريج حاديق امل ابيح ()368 /5
( )7نظر :م ابيح السنة ( ،)456 /1معىن العمل ابلضعيف يف رغائب األعماا :رجاء اإلنسان للثوا  ،و خوف الع ا  .قاا الشيخ ت الدي ع قوا محد ،وقوا
العلماء يف العمل ابحلديق الضعيف يف فضائل األعماا قاا :العمل ب وعىن ن الن س ترجو ذلك الثوا  ،و ختاف ذلك الع ا  .الللبري شرح الللرير ()1948 /4
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والبعد ع املغاال واإلسراف واللعسري في  ،حىت ال ي ون ذلك حجر عثر يف وج الشبا وال ليا الراغبه ال واج
م انحية ،وانلشار ال احشة الناشئة م عدم امل در على مر ال واج م انحية خرى.
املبحث الثاين :األحكام املتعلقة ابملتاع ف حال قيام الزوجية ،وفيه مطالب:
املطلب األول :من يلزمه شراء املتاع ،وفيه مسألتان:
املسألة األوىل :من يلزمه جتهيز متاع البيت من الزوجني:
اخللف ال اء فيم يل م ن ي ملاة البيت م ال وجه ،هل يل م ال وج ،و ال وجة؟ على نةنة قواا:
القول األول :ان ن ي ملاة البيت إامنا هو واجب على ال وج ال ال وجة ،و ن ال يل م ال وجة ن تلج
بش ء م داق ا ل  ،وإىل هما ال وا ذهب مج ور ال اء احلن ياة ( ،)1واب وهب (197ه) م املال ياة (،)2
والشافعياة ( ،)3وهو امل وم م ن وص احلنابلة ()4؛ لعدم ن ا على ذلك راحة يف صلب -فيما اطلعنا علي .-

القول الثاين :نا يل م املر ن تلج ل وج ا م داق ا ،وغريه ،وا جيري ب العرف يف موضع ا ،صما ان
م حل ال وج ن يل م ا بملك ،وإىل هما ال وا ذهب املال ياة يف مش ور املمهب عنده ( ،)5على ت يل يف ذلك
عنده  ،وهو :ن ال وجة الرشيد اليت ا قبض داق ا إذا قبضت ا
احلاا م داق ا قبل بناء ال وج هبا ،وصان عيناً
فإن يل م ا ن تلج ب على العاد م حض ٍر و بد ٍو ،حىت لو صان العرف شراء خادم و دار ل م ا ذلك ،وال
حاا ال داق :إذا عجل ا امللجل وصان ن دا  ،-و اما إن
يل م ا ن تلج أب يد من إال لشرط و عرف- ،ومثل ا
أتخر ال بض ع البناء ،فة يل م ا ن تلج ا ب (.)6
و اما إن صان ال داق مما ي اا و يو ن و حيواانً و عروضاً ،فإن ال يل م بيع لللج ب على املعلمد (،)7
ما مل ي د ال وج ن ي ها ب  ،وإال وجب البيع (.)8

( )1البلر الرائل شرح صن الدقائل ومنلة اخلالل وت ملة الملوري ( ،)194 /4خمل ر اخلةف العلماء ( ،)365 /2جممع األهنر يف شرح ملل ى األحبر ( ،)487 /1الدر
املخلار وحاشية اب عابدي (رد ا لار) (.)585 /3
الب عرفة ()513 /3
( )2اللوضيح يف شرح خمل ر اب احلاجب ( )227 /4املخل ر ال
( )3احلاوي ال بري ( ،)433 /9حبر املمهب للروايين ()416 /9
( )4منل ى اإلرادا ( )145 /4دليل الملالب لنيل اململالب (ص)247 :
( )5اللل ه يف ال ة املال ( )115 /1اللب ر للخم ( ،)1970 /4اللوضيح يف شرح خمل ر اب احلاجب ( )227 /4الشرح ال بري للشيخ الدردير وحاشية
الدسوق (،)322 /2
( )6الشرح ال بري للشيخ الدردير ،وحاشية الدسوق ( ،)322 /2حاشية ال اوي على الشرح ال غري = بلغة السالك ألقر املسالك ()459 /2
( )7وم ابل املعلمد :جيب بيع  ،وهو للمليمل  .حاشية الدسوق على الشرح ال بري ( ،)335 /8حاشية ال اوي على الشرح ال غري = بلغة السالك ألقر املسالك
()459 /2
( )8حاشية الدسوق على الشرح ال بري ( ،)335 /8بلغة السالك ألقر املسالك ()459 /2
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وهل جيو بيع الع ار املدفوة يف داق ا م جل ن تلج ا ب ؟ قوالن :ابجلوا  ،واملنع ،وحمل ما حيق مل
جير عرف ابلبيع و بعدم وإال عمل ب  ،وعلى ال وا بعدم بيع أييت ال وج ابلغملاء والوطاء املناسبه(.)1
و اما ما يل م ا ن تلج ا ب عنده  ،ف الوا :ان علي ا ان تلج ل وا ي لح للناس يف بيوهت مما حيلاجون
إلي م امللاة ،وال راش ،والوسائد ،والثيا  ،والمليب ،وال ل ة ،وما ال غىن عن  ،وإن صان في ما يلخم من خادم،
فعلت (.)2
القول الثالث :هنا متسك من ربع دينار ،وتلج ا ابلباق  ،وقد ح ى هما ال وا اب لبابة ()3م املال ياة(.)4
األدلة:
أولً :أدلة أصحاب القول األول:
اسلدا مج ور ال اء ملا ذهبوا إلي أبدلة من ا ما يل :
م ال لا

قول تعاىل:

ﲖﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟ ﲠﲡﲢﱠ
ﲗ
ﭐﱡﭐ ﲓ ﲔ ﲕ

{النساء}4:
تدا داللة ظاهر على ن امل ر حل لل وجة وملك ا وليس في حل لل وج ،فة يل م ا
وج الداللة :ن اآلية ا
اللج ي ب (.)5
قاا بوجع ر المللاوي :والنللة ما ي وا ب مل م غري ن ميلك بدالً مثل  ،فدا على ن ال يسللل

إب اء امل ر علي ا ج ا اً وال غري ،وقد قاا تعاىل:
ﲡﲢﱠ {النساء ،}4:فجعل صسائر مةص ا (.)6

ﲖ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠ
ﭐﱡﭐ ﲓ ﲔﲕ ﲗ

 - 2م املع وا :ن ال جيب على املر ن تلج لل وج؛ ألن امل ر يف م ابلة البضع دون اجل ا  ،فل
يل م ا إال تسلي البضع وحده(.)7
اثنياً :أدلة أصحاب القول الثاين:

اسلدا لا هما ال وا ملا ذهبوا إلي أبدلة من ا ما يل :

( )1حاشية ال اوي على الشرح ال غري = بلغة السالك ألقر املسالك ()459 /2
الب عرفة (.)513 /3
( )2النوادر وال ايدا ( ،)484 /4املخل ر ال
( )3حممد ب حيىي ب عمر ب لبابة ،بو عبد هللا :ف ي مال ندلس  .ويل قضاء إلبري  ،والشورى ب رطبة ،وع ا عن ما مث عيد إىل الشورى مع خملة الواثئل .وما
ابإلس ندرية سنة 330هـ .األعةم لل رصل ()136 /7
الب عرفة ()513 /3
( )4اللوضيح يف شرح خمل ر اب احلاجب ( )227 /4املخل ر ال
( )5الللرير واللنوير ( ،)9 /5روضة املسلبه يف شرح صلا اللل ه ()748 /1
( )6نظر :خمل ر اخلةف العلماء (.)366-365 /2
( )7احلاوي ال بري ( ،)433 /9حبر املمهب للروايين (.)416 /9
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من الكتاب :قول تعاىل :ﭐﱡﭐﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱠ{األعراف}199:
رحيةً يف الداللة على األمر ابألخم وا علي العرف ( ،)1فإذا صان العرف
وجه الدللة :ان اآلية جاء
جارايً أبن تلج ا املر لل وج ،صان ذلك دليةً على وجوب علي ا (.)2
عاما ،وقد خي ص ابألدلة اليت دلات على
ميكن أن يناقش استدلهلم ابآلية :أب ان االسلدالا هبا ورد ا
اللج ي .
من السنّة :ما روي ع عل –رض هللا عن  ،-قاا" :ج ا رسوا هللا  -لى هللا علي وسل  -فاطمة -
رض هللا عن ا -يف مخيل ،وقربة ،ووساد م دم حشوها ليف(")3
يدا داللة ظاهر على ن يل م ال وجة ن تلج ا ل وج ا؛ ألن  -لى هللا علي
وجه الدللة :احلديق ا
وسل  -خم داق فاطمة  -رض هللا عن ا  -ف رف يف ج ا ها م طيب وفراش ،ووسادته ،وفعل  -لى هللا
علي وسل  -حمموا على الوجو (.)4
وميكن أن يناقش استدلهلم ابلسنة :أبنا مي محل فعل  -لى هللا علي وسل  -يف احلديق على
االسللبا ؛ ألن لى هللا علي وسل فعل  ،ومل يرد ما يبه ح فعل هل الوجو و الند ؟ فيلمل على
األخف من ما وهو الند على ما قرره بعض علماء األ وا (.)5
من األثر :ان عليااً –رض هللا عن  -قضى بملك يف قضية ارت ع إلي في ا ،ف ضى على األ بوجو ن ي
ابنل  ،وقاا ال وج ملا طلل فمللب ن ف ما دفع ،ف اا :آخم وفاً وخرقاً وقد عمليت دراه ؟ قاا :نت ضعت
مالك ،ومل خيالف علي حد(.)6
اثلثاً :أدلة أصحاب القول الثالث :اسلدا لا هما ال وا ملا ذهبوا إلي بدليل م املع وا وهو :إنا
يل ـ م ا ن متس ـك من ربع دينار ،وتلج ـ ا ابلباق ؛ لئة يعـ ـرو البضع ع ـ داق(.)7
( )1البلر ا يط يف الل سري (.)256 /5
( )2اإلشراف على ن ت مسائل اخلةف ( ،)722 /2اجلامع ملسائل املدونة (.)213 /9
( )3خرج اإلمام محد يف مسنده مسند محد ( )211 /2حديق رق ( ،)853واحلاص يف املسلدرك على ال ليله ( )202 /2حديق رق  ،2755وقاا :هما
حديق ليح اإلسناد ،ومل خيرجاه.
( )4اإلشراف على ن ت مسائل اخلةف ( ،)723-722 /2اجلامع ملسائل املدونة (.)213 /9
( )7ال وا يف األ وا ( )215 /3محد ب عل بو ب ر الرا ي اجل اص احلن (امللوىف370 :هـ) ،الناشر :و ار األوقاف ال ويلية
الملبعة :الثانية1414 ،هـ 1994 -م ،املعلمد ( )356 /1املللف :حممد ب عل المليب بو احلسه البَ ْ ري املعل يل (امللوىف436 :هـ) ا ل :خليل امليس ،الناشر :دار
ال لب العلمية – بريو  ،الملبعة :األوىل 1403 ،ه.
( )6حبثت عن يف صلب احلديق واآلاثر فل قف علي فيما اطلعت علي قدر ج دي ،وقد ذصره يف معرض االسلدالا ب ال اض عبدالوها يف :اإلشراف على ن ت
مسائل اخلةف ( ،)723-722 /2ويف املعونة على ممهب عامل املدينة (ص ،)755 :واب يونس يف :اجلامع ملسائل املدونة (.)213 /9
( )7اللوضيح يف شرح خمل ر اب احلاجب ()227 /4
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ونوقش :أبن الل ييد أبن متسك من ربع دينار من ر ال فائد من  ،وال دليل علي ؛ ألهنا إذا ن ا
صان يف ح ما ا (.)1

جبميع

القول الراجح :بعد عرض قواا ال اء و دلل  ،فإن ال وا الراجح هو ما ذهب إلي مج ور ال اء م
نا ال يل م ال وجة ن تلج ا ل وج ا م م رها؛ وذلك ملا يل :
 .1قو األدلة اليت اسلدلوا هبا و راحل ا يف الداللة على ن امل ر حل للمر  ،وسةمل ا م املناقشة.
 .2ن األدلة اليت اسلدا هبا املال ياة مي محل ا على االسللبا  ،ألنا لى هللا علي وسل فعل  ،ومل
ين ل عن ن مر ب حداً م لاب  ،ولو صان لن ل إلينا فيما جر ب العاد ؛ ابإلضافة إىل اجلمع
بين ا وبه األدلاة ال ادالة على عدم وجو اللج ي ؛ دفعاً لللعارض بين ا.
 .3ان جراين عرف الناس يف مشارصة هل ال وجة ال وج يف إعداد اجل ا  ،إامنا هو م اب االسللبا ،
ومل ي ل إىل ح اد اإلل ام.
اسلدا هبا ال ائلون ابلوجو ال ختلو م م اا يف بعض ا ابلل ليح اتر وابللضعيف
 .4ن األدلة اليت
ا
اتر خرى ،فة ترت إىل الوجو ( ).
2

املسألة الثانية :جتهيز األب لبنته

وإما ن ت ون قد جر
ال وج اإما ن ي ون قد دفع ماالً ائداً أليب ال وجة م جل ن جي ا ها ب  ،و ال ،ا
عاد أبن ي وم األ بلج ي ابنل  ،و ال.
(.)3
فإذا مل يدفع ال وج ماالً ائداً ،ألجل اللج ي  ،فإن األ ال يل م ن جي ا ابنل م مال  ،صما عند احلن ياة
وصما إذا مل نر بملك عاد  ،ولو صان األ غنياا ملسع احلاا ،صما عند املال ياة(.)4
اإال ن ي ون ذلك تملوعاً من البنل م تل اء ن س  ،فة إش اا يف ذلك.
و اما إذا دفع ال وج ماالً ائداً ألجل ذلك ،ف د وقع في اخلةف عند ف اء احلن ياة( )5فيما بين إىل قواا
مه ا:
القول األول :ان املاا ال ائد المي دفع ال وج هو م امل ر املعجل ،وعلي  ،فة ي ون لل وج احلل يف اململالبة
بلج ي ها ب .
( )1اللوضيح يف شرح خمل ر اب احلاجب ()227 /4
( )2قاا احلاص يف املسلدرك على ال ليله ( )202 /2هما حديق ليح اإلسناد ،ومل خيرجاه ،.وقاا شعيب األرنلوط :إسناده جيد .نظر اللعليل على ليح اب
حبان .ليح اب حبان  -خمرجا ( ،)399 /15وقاا األلباين :ضعيف .اللعلي ا احلسان على ليح اب حبان (.)82 /10
( )3حاشية اب عابدي (رد ا لار) ( )158 /3و يضاً (.)585 /3
( )4الب جة يف شرح اللل ة ( ،)442 /1شرح ميار (.)282 /1
( )5مل ن ف على ور همه املسهلة عند غريه م ف اء املماهب األخرى فيما اطلعنا علي  -قدر ج دان .-
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ووجهه :ألن م ابل بن س املر  ،حىت مل ت حبس ن س ا السلي ائ  ،ف يف ميلك ال وج طلب اجل ا ؟!،

والش ء ال ي ابل عوضان (.)1

القول الثاين :ان ال وج إذا دفع ماالً ائداً ألجل اللج ي ب  ،فيل م األ
طلب اجل ا على قدر العرف والعاد  ،و اسرتداد ما دفع .

ن جي ا ها بملك ،وي ون لل وج

ووجهه :ن م قبيل ا بة بشرط العوض ،فة ي ون ممنوعاً.
القول الثالث :اللا يل يف ذلك ،فيجعل م اب امل ر املعجل إن درج يف الع د ،فة ي ون لل وج طلب
اجل ا  ،وجيعل م اب ا بة بشرط العوض إن مل يدرج ،في ون ل حل اململالبة جب ا على قدر العرف والعاد ؛
للجمع به ال وله (.)2
قاا اب عابدي (1306هـ) بعد ذصر هما ال وا :وهو يف غاية احلس

(.)3

ووجهه :إن إن درج املاا ال ائد يف الع د فإهنا ت وي بملك شب ة جعل م امل ر املعجل ،وعلي فة ي ون

ال وج حل اململالبة ابجل ا  ،خبةف ما إذا مل يدرج يف الع د ،فإهنا تضعف بملك ،وعلي في ون ل حل اململالبة.

وإذ قلنا إن ليس م امل ر املعجل؛ ل ون مل يدرج يف الع د و فت إلي بة ج ا يليل ب  -واملعلرب ما يلخم
لل وج ال ما يلخم ا  -فل مملالبة األ وا دفع إلي م الدراه والداننري إال إذا س ت طويةً فليس ل اخل ومة
بعد (.)4
دا ن الغرض بدفع املاا ال ائدمل ي اجل ا (.)5
ووج  :ن ملا صان حملمةً وس ت ماانً ي لح لةخليار ،ا
وذهب فقهاء املالكيّة إىل ن إذا جر بملك عاد أبن ي وم األ بلج ي ابنل  ،فإن يل م ن ي ها وا
جرى العرف ب إن صان اللنا ة بعد البناء (.)6
ووجه ذلك عندهم :ن ابلعرف ار صامللل م لللج ي ؛ إذ العرف صالشرط ،فيل م ذلك (.)7

( )1حاشية اب عابدي (رد ا لار) ( )158 /3و يضاً ()585 /3
( )2حاشية اب عابدي (رد ا لار) (.)585 /3
( )3نظر :حاشية اب عابدي (رد ا لار) (.)158 /3
( )4جممع الضماان (ص ،)341 :الن ر ال ائل شرح صن الدقائل ()265 /2
( )5الدر املخلار وحاشية اب عابدي (رد ا لار) (.)158 /3
( )6الب جة يف شرح اللل ة ( ،)442 /1شرح ميار ()282 /1
( )7الب جة يف شرح اللل ة ()442 /1
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وعليه :فإذا نبت ال وج العاد أبن ال ب اد به همي ال ري م ج ا ٍ ٍ
ائد على الن د مما ل خملر وابا،
و ن الناس اعلادوا ذلك ،فإن ي اا أليب ال وجة :إما ن حت بشور مثا ا ،وإالَّ حلف ال وج على ما دعاه ،وخيري
()1
به فسخ الن اح ع ن س  ،وال ش ء علي إال طل ة خا اة ،وهو رجح األقواا
املطلب الثاين :حكم استعمال املتاع من قبل الزوجني إن كان الذي اشرتاه أحدمها.
بعد ن ت لمنا عم يل م ن ي ملاة من ا ال وجية ،نل ل يف هما اململلب ع ح اسلعماا امللاة م
قبل ال وجه إن صان المي اشرتاه حدمها ،وقد اخللف ال اء يف ذلك إىل قوله:

القول األول :ن ال وجة ا ن تسلملع ب ل ما يل م ال وج ن يع اده ملن ا ال وجية ،وال يل م ا ن تسلملع

بش ء مماا هو ملك ا ،فة يل م ا ن تلبس ملاع ا ،وال ن تنام على فراش ا ،صما ن ال يل م ا ن ت رش ل شيئاً
م فراش ا لينام و جيلس علي  ،وال ألضياف م اب وىل ،بل حيرم علي ن جيربها على ذلك ،وإىل هما ال وا
ذهب احلن ياة ( ،)2واملال ياة يف م ابل املش ور عنده (.)3
غري هن قد اسلثنوا م ذلك ما إذا دفع دراه و داننري ائد ألجل اللج ي هبا صما عند احلن ياة ،و اقلضى
العرف ال ايد يف امل ر و ال لة ألجل صما عند املال ياة ،فة حيرم علي االنل اة واالسلماة ب يف هاته احلالله(.)4
القول الثاين :ان م حل ال وج ن يسلعمل ملاة البيت المي ج ت ال وجة م فرش وغملاء ولباس وآنية،
فيسلعمل م ذلك ما جيو ل اسلعمال  ،وي ضى ل بملك ،بل ول منع ا م بيع  ،وهبل ا ل صما ان لضيف ال وج
ن يلملع بشور ال وجة م بسط ووسائد وحنوها وليس ا ن متنع م ذلك .وإىل هما ال وا ذهب املال ياة يف
املش ور م املمهب عنده (.)5
األدلة:
أولً :أدلة أصحاب القول األول :اسلدا لا هما ال وا ملا ذهبوا إلي أبدلة م املع وا من ا:
 .1ان هما م اب الن ة الواجبة لل وجة على ال وج؛ ألن املر ليس علي ا إال تسلي ن س ا يف بيل  ،وعلي
صل وشر ٍ
ولبس ٍ
ٍ
مجيع ما ي ي ا حبسب حا ما م ٍ
وفرش ،وعلي  ،فليس ل احلل يف إجبارها على
()1
اسلعماا امللاة اخلاص هبا ،و ن يسلعمل لن س و لضي .
( )1مسائل يب الوليد اب رشد ( ،)1262 /2الب جة يف شرح اللل ة ( ،)442 /1ش اء الغليل يف حل م ل خليل ()478 /1
وقيل :إذا حلف حط عن م ال داق ال ايد اليت ادها للج ا امللعارف بين وهو حس  ،وعلي أييت صثر املمهب .وقيل :ال م اا لل وج وهو ضع ا .مسائل يب
الوليد اب رشد ( ،)1262 /2الب جة يف شرح اللل ة ( ،)442 /1ش اء الغليل (.)478 /1
( )2البلر الرائل ( )194 /4جممع األهنر ( )488 /1الدر املخلار وحاشية اب عابدي (رد ا لار) (.)584 /3
( )3مواهب اجلليل يف شرح خمل ر خليل ()185 /4
( )4منلة اخلالل الب عابدي ( ،)194 /4الن ر ال ائل ( )507 /2الب جة يف شرح اللل ة ( ،)442 /1شرح ميار (.)282 /1
( )5مواهب اجلليل ( ،)185 /4الشرح ال بري ( )511 /2شرح ال رقاين ( )442 /4شرح خليل للخرش ()18 /14
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 .2إامنا جا ل االنل اة ب يف حاليت ما إذا دفع دراه و داننري ائد ألجل اللج ي هبا ،و اقلضى العرف
ال ايد يف امل ر و ال لة ألجل ؛ ألن يف احلالة األوىل ال ايد ألجل  ،ف هن اشرتاه هو وال  ،ف ان ل االنل اة
ب  ،ويف احلالة الثانية ملا صان العرف هن يلل مون صثر امل ر ل ثر اجل ا  ،وقلل ل لل صان املعروف صاملشروط،
ف هن اشرتط ذلك علي  ،فجا ل االنل اة ب ( ).
1

اثنياً :أدلة أصحاب القول الثاين:
اسلدا لا هما ال وا ملا ذهبوا إلي أبدلة م املع وا من ا:
 .1ن جيو ل االنل اة جب ا ال وجة المي اشرتت م ال داق ملا سبل م ن يل م ا ن تلج ل ب داق ا
عنده  ،وقد سبل بيان ذلك م اةً ،فة داع لل راره.
 .2إامنا صان ل منع ا م بيع ذلك وهبل ا ل ؛ ألن ي و علي االسلملاة ب وهو حل ل

( ).
2

القول الراجح :بعد عرض ما وجد م قواا ال اء( )3و دلل يف املسهلة ،فإننا نرى ن اجلمع به همي
ال وله هو وىل م ترجيح حدمها؛ وذلك فيما يل :
ن إذا جرى العرف ابالشرتاك يف ملاة من ا ال وجياة أبن يشرتي ال وج بعضاً من  ،وتشرتي ال وجة البعض
اآلخر ،صما هو مشاهد يف صثري م البلدان ،و ن يدفع ال وج بعضاً م املاا ال ائد على امل ر؛ ألجل اللج ي ب ؛
و جر العاد ابنل اة ال وج وا قامت ال وجة بلج ي ه ،و اشرتط ال وج علي ذلك قبل ال واج ،فإن حيل لل وج ن
ينل ع ب يف تلك احلاال  ،وعلي حيمل ال وا ال ائل جبوا اسلملاة ال وج ،وا قامت ال وجة بلج ي ه.
و اما إذا مل جير العرف بملك ،و مل ت م ال وج مشارصة يف اللج ي ةً ،و مل يدفع ائداً ألجل  ،و
ق د ال وج م وراء ذلك االملناة ع إحضار ما يل م من ا ،و الل ري يف حل اإلن اق الواجب علي ا ،فإن
ال حيل ل االنل اة وا قامت ه على إعداده ون ي ه ،وعلي حيمل ال وا ال ائل بعدم جوا إجبار ال وج ا على
االنل اة واالسلملاة وا عدت ه دون .

تملوعاً.

املطلب الثالث :دخول متاع الزوجة ف تركة األب.
بيانا فيما سبل ن ال إش اا فيما إذا قام األ بلج ي ابنل عند فاف ا بش ٍء م مال م عند ن س

فإذا صان هما املاا المي قام األ بلج ي ابنل ب  ،من ا على سبيل ا بة واللمليك ،في ون مل اً للبنت،
وعلي فة حيل لأل  ،و غريه م ورنل اململالبة ب بعد ذلك ،وال يدخل يف ترصة األ عند الل سي .

( )1الن ر ال ائل شرح صن الدقائل ( ،)507 /2منلة اخلالل الب عابدي هبامش البلر الرائل ()194 /4
( )2الشرح ال بري للشيخ الدردير وحاشية الدسوق (.)511 /2
( )3مل ن ف على ور تلك املسهلة عند الشافعياة ،و احلنابلة فيما اطلعنا علي – قدر ج دان.-
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وإن صان م اب العارية ،فة ي ون مل اً للبنت ،وعلي فيلل لأل  ،و غريه م ورنل اململالبة ب بعد

ذلك ،ويدخل يف ترصة األ بعد وفات عند الل سي .
وإذا وقع االخلةف في بين ما فادعى األ و ورنل ان ما دفع ا على سبيل العارية ،وادعت البنت و
وج ا – ي بعد وفاهتا – ان ما دفع إامنا هو على سبيل اللمليك ،ف د اخللف ال اء يف ذلك قواا مه ا:

القول األول :أ ّن األب لو ج ا بنل مث ادعى ن ما دفع ا عارية ،وقالت :إن متليك ا ،و قاا ال وج
ذلك بعد موهتا؛ لريث من  ،وقاا األ عارية ،فإن صان العرف مسلمراً ن األ يدفع إلي ا ج ا اً ال عاريةً ،فال وا
قو ا وقوا ال وج ،وإن صان العرف مشرتصاً فال وا لأل  ،وإىل هما ال وا ذهب احلن ياة ،وهو املخلار لل لوى
عنده (.)1
البينة

القول الثاين :ان ال وا قو ا ن ملك ا و ان ما دفع األ

()2

ن عارية ،وإلي ذهب احلن ياة يف قوا آخر(.)3

ا إامنا هو على سبيل اللمليك وعلى األ

القول الثالث :ن ال وا قوا األ يف ن المي دفع إلي ا مانة ،و ن مل ي ب ا ،وإمنا هو عارية وإلي
ذهب احلن ياة يف قوا اثلق(.)4

قالوا :لو وج ابنل البالغة وج ها أبملعة معينة ومل يسلم ا إلي ا ،مث فسخ الع د ،و وج ا م آخر فليس

ا مملالبة األ بملك اجل ا ؛ ألن اللج ي متليك ،فيشرتط في اللسلي (.)5

القول الرابع :ن إذا ج ا األ ابنل الب ر جب ا إيل بيت وج ا ،مث اادعى ن عارها ذلك ،ومل ميلا ا
إايه ،وخال ل البنت و ال وج ،فل بل دعوى األ ( ،)6و و يا يف ذلك بشروط:
األوا :ن ت ون دعواه يف السنة.
الثاين :ن ت ون البنت ب راً ،و نيباً يف واليل .

( )1ا يط الربهاين يف ال النعماين ( ،)169 /3البلر الرائل شرح صن الدقائل ومنلة اخلالل وت ملة الملوري ( ،)200 /3لسان احل ام (ص.)321 :
( )2والبينة ال ليلة ن يش د عند اللسلي إىل املر ين إمنا سلمت همه األشياء بملريل العارية ،و ي لب نسخة معلومة ،ويش د األ على إقرارها ن مجيع ما يف همه
ادقا
النسخة ملك والدي عاريةً يف يدي من  ،ل هما ي لح لل ضاء ال لةحلياط جلوا ن اشرتى ا بعض همه األشياء يف حالة ال غر فب ما اإلقرار ال ي ري األ
فيما بين وبه هللا تعاىل واالحلياط ن يشرتي من ا ما يف همه النسخة بثم معلوم مث إن البنت تربئ ع الثم  .البلر الرائل شرح صن الدقائل ومنلة اخلالل وت ملة الملوري
(.)200 /3
( )3لسان احل ام (ص )320 :الدر املخلار وحاشية اب عابدي (رد ا لار) (.)156 /3
( )4لسان احل ام (ص )320 :الدر املخلار وحاشية اب عابدي (رد ا لار) (.)156 /3
( )5البلر الرائل شرح صن الدقائل ومنلة اخلالل وت ملة الملوري (.)200 /3
شراح ن ت بل دعوى األ يف ذلك بشرط ا مع ميين  .خمل ر خليل (ص ،)108 :مواهب اجلليل يف شرح
( )6المي مشى علي الشيخ خليل يف خمل ره وصما بعض ا
خمل ر خليل ( ،)526 /3شرح خمل ر خليل للخرش (.)287 /3
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الثالق :ن يب ى بعد املدعى ب ما ي
امل ر.-

جب ا ها املعلاد و املشروط- ،وعىن ن ي ون ما ادعاه ائداً على

فإن صانت الدعوى م األ بعد السنة ،و صانت نياباً ليست يف واليل  ،و صان الباق بعد املدعى ال ي
جب ا ها املعلاد و املشروط ،فة ت بل الدعوى يف ذلك ،اإال ن يش د عند البناء و بعده ب ريب ن هما الش ء
إعار عند بنيت ،في ضى ل ب ولو طاا ال م (.)1
القول اخلامس :أنه لو وج األ بنل و فا ا مع اجل ا  ،وقاا هما ج ا بنيت ،ف و ملك ا ،ويورث عن ا.
ولو مل ي ل ذلك ،فماتت ،فادعى ال وج أبن ج ا ها ،فل في املرياث ،وقاا األ  :بل عرهتا ،فال وا قوا األ
الشافعياة (.)2
مع ميين وإىل هما ال وا ذهب ا
ٍ
بلمليك وفاقاً ،ومع الل ظ متليك،
قاا الشيخ صراي األن اري (926هـ) :فاحلا ل ن اللج ي وجرده ليس
ل قوا األ هما ج ا ابنيت إقرار ابللمليك ،وليس بلمليك (.)3
متليك ا ،فليس ل الرجوة
القول السادس :ان ن ي الرجل ابنل  ،و خل  ،وحنومها جب ا إىل بيت وج ا ٌ
بعد موهتا على الرتصة ،بل ينل ل ما يف يدها إىل الورنة ،وإيل هما ال وا ذهب احلنابلة يف ح الوج ه عنده (،)4
وب قاا الليق(.)5
قاا البعل ا (803ه) :وإذا محلوا اجل ا مع البنت إىل بيل ا على الوج املعروف ف و متليك ا فة ت بل
دعوى م ا ن اجل ا مل ا وليس لألم الرجوة ب وال لأل يضا بعد ن تعل ت بملك رغبة ال وج و وجت على
ذلك (.)6
األدلة :أولً :أدلة أصحاب القول األول :اسلدا لا هما ال وا ملا ذهبوا إلي بدليل م املع وا،
ف الوا :ن ملا صان العرف مسلمراً ن األ يدفع إلي ا ج ا اً ال عاريةً ،صان الظاهر شاهداً لل وج ،خبةف ما لو
صان العرف مشرتصاً؛ لضع  ،ابإلضافة إىل ن األ ل عدم إل ام األ ابللج ي (.)7
( )1وصما لو صانت الدعوى م غري األ صاألم واجلد يف السنة و بعدها فة ت بل ،ما مل يثبت ابلبينة ان ل ذلك املبلاة امل ادعى ن عارية  ،و ااال حلف مدعي و خمه
يف السنة و بعدها .وهما صل إن صانت غري رشيد  ،فإن صانت رشيد و ن ر  ،فة ت بل دعوى األ و غريه يف السنة و بعدها ،ما مل يعل ن ل ذلك املدعى ب ملك
وإال قبل قول بيمه ولو جنبياً ،و يش د على اإلعار  .و اما إن مل ختالف املدع بل دقل  ،خم إبقرارها ،صان ذلك يف السنة و بعدها ،صان املدع ابً و
للمدع  ،ا
غريه ولو جنبيااً ،وإىل هما الل يل ذهب املال ياة يف املش ور عنده البيان واللل يل ( )87 /5الشرح ال غري ( ،)461-460 /2حاشية الدسوق على الشرح ال بري
للدردير ( ،)323 /2بلغة السالك ألقر املسالك ( )461-460 /2بلغة السالك ألقر املسالك (.)460 /2
( )2سىن اململالب يف شرح روض الملالب (.)419 /4
( )3نظر :سىن اململالب يف شرح روض الملالب (.)478 /2
( )4اإلن اف يف معرفة الراجح م اخلةف ( ،)15 /11صشاف ال ناة ( )298 /4خمل ر ال لاوى امل رية (ص.)421 :
( )5خمل ر اخلةف العلماء ()365 /2
( )6نظر :خمل ر ال لاوى امل رية (ص.)609 :
( )7م اجل اد الباحق.
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اثنياً :أدلة أصحاب القول الثاين:
اسلدا

لا هما ال وا ملا ذهبوا إلي بدليل م املع وا ،ف الوا :إامنا صانت البينة على األ

ن عارية؛

ألن العارية ال تثبت وجرد دعواه ا ما مل يربه هو؛ ألن الظاهر شاهد لل وج(.)1

اثلثاً :أدلة أصحاب القول الثالث:
اسلدا لا هما ال وا ملا ذهبوا إلي بدليل م املع وا ،ف الوا :إن اليد اسل يد م ج ل  ،في ون
ال وا قول أبي ج ة نبل ا؛ و ألن العارية تربة ،وا بة تربة ،والعارية دانها ،فللمل على األدىن(.)2
رابعاً :أدلة أصحاب القول الرابع:

اسلدا لا هما ال وا ملا ذهبوا إلي بدليل م املع وا ،ف الوا :إنا إامنا ت بل دعوى األ يف حل الب ر
ن عاره ا ،ومل ميل ا إايه؛ ألن ماا الب ر يف يده ،وال وا في قول  ،وصما الثياب اليت يف واليل  ،فل بل دعواه يف
ح ا ،قياساً على الب ر.
و ًما الثيب اليت ليست يف واليل فة ت بل دعواه يف ح ا ا؛ ألن ال رضا لأل يف ما ا ،وإمنا هو يف يدها
وهو في صاألجنيب(.)3
خامساً :أدلة أصحاب القول اخلامس:

اسلدا لا هما ال وا ملا ذهبوا إلي بدليل م املع وا ،ف الوا :إن ن ي األ البنل مع قول هو ملك
ا يع اد هبة ،وه م سبا اللمليك صالبيع ،وملا صان البيع ال ينع د ابملعاطا على املمهب بل الب اد في م ال يغة
داا على اللمليك يضاً اإال مع انضمام الل ظ ال ريح
ال رحية الدالاة علي  ،صان اللج ي وحده صاملعاطا يف البيع غري ا
إلي (.)4
وعلي فلو ادعل مع عدم الل ظ ال ريح ،ف و عارية وي دق األ مع ميين يف عدم متلي ا ذلك(.)5
سادساً :أدلة أصحاب القول السادس:

اسلدا لا هما ال وا ملا ذهبوا إلي بدليل م املع وا ،ف الوا :إ ّّنا كان ن ي الرجل ابنل  ،و خل ،
متليك ا ،وليس ل الرجوة بعد موهتا على الرتصة؛ لوجود املعاطا ابل عل ال اداا على
وحنومها جب ا إىل بيت وج ا ٌ
ا بة (.)6
( )1لسان احل ام (ص )320 :الدر املخلار وحاشية اب عابدي (رد ا لار) (.)156 /3
( )2لسان احل ام (ص )320 :الدر املخلار وحاشية اب عابدي (رد ا لار) ()156 /3
( )3البيان واللل يل ( )87 /5شرح ميار ( )304/1الب جة يف شرح اللل ة ()470 /1
( )4يف ذلك املعىن :الوسيط يف املمهب ( )8 /3روضة الملالبه ( )338 /3هناية ال ي (ص)266 :
( )5سىن اململالب يف شرح روض الملالب ( ،)478 /2هناية ال ي (ص.)266 :
( )6مملالب ويل الن ى يف شرح غاية املنل ى (.)385 /4
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القول الراجح :بعد عرض قواا ال اء يف املسهلة ،فإ ان ال وا الراجح هو ما ذهب إلي

لا ال وا

األوا ال ائل أبن األ لو ج ا بنل مث ادعى ن ما دفع ا عارية ،وقالت :إن متليك ا ،و قاا ال وج ذلك بعد
موهتا؛ لريث من  ،وقاا األ عارية ،فإن صان العرف مسلمراً ن األ يدفع إلي ا ج ا اً ال عاريةً ،فال وا قو ا وقوا
ال وج ،وإن صان العرف مشرتصاً فال وا لأل ؛ وذلك ملا يل  :ن مسلند اللج ي يف ل إىل العرف ،في ون العرف
حم ا ما يف مآل عند االخلةف ،وعىن ن ي ون العرف هو احل يف صون ن ي األ البنل هل هو م اب
اللمليك؟ و م اب العارية؟ صل و بعض  ،إالا ن يثبت حدمها ما ادعاه ابلبينة ،فيعمل هبا.
املبحث الثالث :األحكام املتعلقة مبتاع منزل الزوجية ف حال انتهاء الزوجيّة ،وفيه مطالب:

املطلب األول :حكم الضمان حال اتالف املتاع عن قصد أو بدون قصد ،وفيه مسائل:

املسألة األوىل :إتالف متاع منزل الزوجية عمداً:
همه املسهلة م املسائل امل امة اليت مل تلل اهلماماً صبرياً هبا عند ال اء ال دامى وا دنه ،وه حتلاج إىل
وإما ن ت ون ال وجة .و يضاً :اإما ان
الل يل ،ولبياهنا ن وا :اإما ن ي ون ال وج هو المي تلف امللاة عمداً ،ا
وإما ن ت ون ال وجة.
ي ون ال وج هو المي قام بشراء امللاة صل  ،و بعض  ،ا
و اإما ن ي ون ما اشرتاه ال وج على سبيل امل ر ،و ليس من .
فإن صان ال وج هو المي تلف امللاة عمداً ،فة ب اد م الل يل به ن ي ون هما امللاة صل م مال  ،و
بعض  ،وبه ن ي ون م امل ر و ليس من .
فإن صان ال وج هو المي اشرتاه صل م مال  ،مثا تل عمداً فينظر ،فإن صان على سبيل امل ر ا ،فإن
يضم بدل يف همه احلالة؛ ألن تلف ماالً ليس م ح  ،وإامنا هو حل لل وجة؛ إذ امل ر حل ا.
وإن مل ي على سبيل امل ر ،وصان امللاة صل م مال يضاً ،فيضم ويل م البدا فيما ال ب اد لل وجة من
صلباس بدهنا ،وفرش بيل ا مما تنام علي وتلغملى ب  ،و دوا البيت صاألواين وحنوها ،مما يع اد م قبيل الواجب على
ال وج ا.
قاا اب جني (970ه) :مجيع ما حتلاج إلي املر م لباس بدهنا ،وفرش بيل ا مما تنام علي وتلغملى ب  ،فإن
ال م على الرجل (.)1
وإن صان بعض هو المي اشرتاه ،والبعض اآلخر م ماا ال وجة ،فإن صان ما اشرتاه ال وج إامنا هو على
سبيل امل ر فل م صما سبل ،وصما إن صان م قبيل الواجب على ال وج ا.
ال إن صان مما ال يل م ا ،فة ش ء علي ؛ ألن ال يضم ماا ن س .
( )1نظر :البلر الرائل شرح صن الدقائل ()193 /4
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وهما صل إن صان اإلتةف للبعض ،وصان هما البعض مما اشرتاه هو.

فإن صان البعض المي تل عمداً مما اشرتت ال وجة ،فإن يل م على صل حاا سواء صان على سبيل امل ر،
و مما عدت ه م ما ا غري ال داق ،ألن تلف ماالً ليس ل  ،ف و في صاألجنيب.
وإن صانت ه اليت تل ت امللاة عمداً ،فإن صانت ه اليت اشرت امللاة صل م ما ا ،فة يل م ا ش ء
سواء صان على سبيل امل ر ،و غريه؛ إذ ال يضم اإلنسان ماا ن س  ،ابإلضافة ن ال حل في لل وج
وإن صانت ه اليت اشرت بعض  ،واشرتى ال وج البعض اآلخر ،فإن صان المي تل ل م ما ا ،فة ش ء
علي ا ،سواء صان م امل ر و م غريه.
وصما إن صان المي تل ل م ماا ال وج ،وهو مما يل م ا؛ فة ضمان علي ا؛ وه بملك صم تل ت
ن ل ا بعد قبض ا ،وال يل م ال وج ش ء يف ذلك يضاً.
قاا اب جني (970ه) :لو ُسرقت ال سو و هل ت الن ة ال ي رض ا خرى (.)1
وإن صانت ما تل ل م ماا ال وج وهو مما ال يل م ا ،فلضم بملك؛ للعدي ا ،اإال ن ي ون شيئا يسرياً
مما جر العاد ن ي ون أبيدي .
ويليده ما جاء يف جممع الضماان  :م ان املر لو عار شيئا م ملاة البيت بغري إذن ال وج فإن صان
مماا ي ون يف يدي عاد  ،فضاة ،مل تضم  ،ولو م غريه ،ضمنت(.)2
قاا بوب ر احلدادي(800ه) :امر عار شيئا بغري إذن ال وج ،إن عار م ملاة البيت مما ي ون على
يدي النساء عاد فضاة ،ال تضم (.)3
هما إضافة إىل ن يد ال وج وال وجة فيما سبل صل يد مانة ،فلضم إذا تع اد  ،و فرطت وق ار .
املسألة الثانية :إتالف متاع منزل الزوجية عن غري قصد
اما إتةف ملاة من ا ال وجية بيد حد ال وجه م غري ق د إىل إتةف  ،فة ضمان في ؛ ألن يده يد مانة،
فة تضم إذا مل تلعد.
وعند املال ية إذا تلف امللاة ابسلعماا ال وج ل  ،فة يل م البدا إن بل  ،إال ما ال ب اد من م فراش وغملاء
وآنية ( .)4ولو تى ببدل بعد ن بل  ،فة أتخمه إذا طل ا عنده .
قاا اب عرفة الدسوق (1230هـ) :فلو جدد ما بل م شورهتا وطل ا ،فة ي ضى ا أبخمه (.)5

( )1نظر :البلر الرائل شرح صن الدقائل (.)189 /4
( )2نظر :جممع الضماان (ص)65 :
( )3نظر :اجلوهر النري على خمل ر ال دوري ()353 /1
( )4الشرح ال بري للشيخ الدردير وحاشية الدسوق ( )511 /2منح اجلليل شرح خمل ر خليل ()393 /4
( )5نظر :حاشية الدسوق ()511 /2
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وال ةم يف ذلك صل مبين على ل يف ذلك م ن ال وجة يل م ا ن تلج لل وج وا دق ا ،صما ان
ل ن يسلملع جب ا ها ،وليس ا ن متنع م ذلك (.)1
املطلب الثاين :حكم متاع منزل الزوجية ف حال وقوع الطالق أو حصول الوفاة ألحد الزوجني ،وفيه
مسألتان:
املسألة األوىل :ما يرجع به الزوج على الزوجة إذا طلقها قبل الدخول وكانت قد اشرتت ابملهر جهازاً
اخللف ال اء فيما يرجع ب ال وج على ال وجة إذا طل ا قبل الدخوا ،وصانت قد اشرت ابمل ر ما
ي لل ا للج ا مما جر ب العاد  ،هل يرجع علي ا بن ف ال داق المي هو الثم ؟ و بن ف ما اشرتت ب ؟
على قواا مه ا:
القول األول :ن يرجع علي ا بن ف الثم المي هو ال داق ال بن ف ما اشرتت م اجل ا  ،وإىل هما
ال وا ذهب احلن ياة ( ،)2والشافعية( ،)3وهو ما دلت علي عبارا احلنابلة(.)4
القول الثاين :ن يرجع علي ا بن ف ما اشرتت م اجل ا مما جر ب العاد  ،وإىل هما ال وا ذهب
املال ياة(.)5
األدلة :أولً :أدلة أصحاب القول األول:

اسلدا لا ال وا األوا ملا ذهبوا إلي بدليل م املع وا ،ف الوا :إمنا صان ل ن أيخم ن ف ال داق
دون ما اشرتت ب ؛ ألن ما اشرتت م اجل ا صالمي اشرتت بغري ال داق ،وما اشرتت ابل داق م اجل ا صالمي
اشرتت م غري ال داق (.)6

( )1الشامل يف ف اإلمام مالك ( )495 /1مواهب اجلليل ( ،)185 /4شرح خمل ر خليل للخرش ()187 /4
( )2بدائع ال نائع يف ترتيب الشرائع (.)296 /2
( )3احلاوي ال بري ( ،)433 /9حبر املمهب للروايين (.)416 /9
( )4اإلن اف يف معرفة الراجح م اخلةف للمرداوي ( ،)262 /8صشاف ال ناة ع منت اإلقناة (.)141 /5
قاا الب ويت :وإن قبضت املر داق ا ،مثا طل ا ال وج قبل الدخوا رجع بن ف عين إن صان ابقياً حبال .
مثا قاا :وإن ت رفت املر يف ال داق إبجار  ،و ت ويج ر ٍ
وخري ال وج به الرجوة يف ن
قيل مل مينع ذلك الرجوة صما ت دم ،ا
ع منت اإلقناة (.)142 -141/5
( )5مناهج اللل يل ونلائج لملائف اللهويل يف شرح املدونة وحل مش ةهتا (.)476 /3
( )6احلاوي ال بري ( ،)433 /9حبر املمهب للروايين (.)416 /9
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أدلة أصحاب القول الثاين :استدل أصحاب هذا القول ملا ذهبوا إليه أبدلة منها:

 .1ان عليااً –رض هللا عن  -قضى بملك يف قضية ارت ع إلي في ا ،ف ضى على األ بوجو ن ي ابنل ،
وقاا ال وج ملا طلل فمللب ن ف ما دفع :آخم وفاً وخرقاً وقد عمليت دراه ؟ قاا :نت ضعت مالك،
ومل خيالف علي حد( ).
 .2ن العرف إذا صان جارًاي أبن املر تلج للرجل ،و ن يللمس ذلك ،وعلي مضت عاد هل بلده  ،وجب
مىت فعلل ن ي ون علي ا ن ف ما اشرتت  ،ألن على ذلك دخل ف ههنا قد فعلل أبمره؛ ألن قد عل هنا
ت رف في  ،فإذا صان العرف جارًاي بملك ،ار صهن رح ف اا :قد ذنت لك ن تشرتي ب داقك ج ا ًا،
1

فإذا طل ا قبل الدخوا مل ي

ل إال ن ف ما اشرتت ب ( ).
2

القول الراجح :بعد عرض قواا ال اء ،و دلل يف املسهلة ،فإننا نرى ن ال وا الراجح
هو ما ذهب إلي مج ور ال اء؛ ملا سبل م ن األ ل ن ال وجة ال يل م ا ن تلج ب داق ا لل وج،
وعلي فإذا وقعت ال رقة قبل الدخوا ،وصانت قد اشرت ب ج ا اً ،فإن لل وج ن ف ال داق المي دفع ال ن ف
ما اشرتت م اجل ا .
املسألة الثانية :متاع منزل الزوجية ف حال وقوع الطالق أو حصول الوفاة ألحد الزوجني بعد الدخول

ات وا على ان ال وجه احليه إذا اخلل ا يف ملاة البيت ،فلداعياه ن الثيا اليت تلبس ا املر على جسم ا
ور س ا حه اخل ومة ،فإهنا ا بعد ميين ا ،و ن نيا ال وج اليت علي يضاً صملك ل بعد ميين (.)3
صما ات وا على ن م قام بينةً يف ش ء ،ن ي ضى ل ب إذا حلف يضاً مع بينل (.)4
واخلل وا فيما سوى ذلك على قو ٍاا مه ا:

القول األول :ذهب لاب إىل الل يل ،ف الوا :إذا اخللف ال وجان وصان ذلك يف حياهتما وحاا قيام
الن اح ،فما صان ي لح للرجاا صالعمامة وال لنسو  ،والسةح ،وحنو ذلك ،فال وا في قوا ال وج ،وما صان ي لح
للنساء مثل اخلمار وامللل ة ،واملغ ا ،وحنو ذلك ،فال وا في قوا ال وجة ،وما ي لح ما مجيعاً صالدراه والداننري
والعروض والبسط ،واحلبو وحنوها ،فال وا في قوا ال وج يضاً ،وإن صان االخلةف بعدما طل ا نةاثً و ابئناً،
وإما إن ما حدمها،
فال وا قوا ال وج ،و اما إن ماات وصان االخلةف م ورنل ما ،فال وا قوا ورنة ال وج ،ا
( ) 1حبثت عن يف صلب احلديق واآلاثر فل قف علي فيما اطلعت علي قدر ج دي ،وقد ذصره يف معرض االسلدالا ب ال اض عبدالوها يف :اإلشراف على ن ت
مسائل اخلةف ( ،)723-722 /2ويف املعونة على ممهب عامل املدينة (ص ،)755 :واب يونس يف :اجلامع ملسائل املدونة (.)213 /9
( )2املعونة على ممهب عامل املدينة (ص )755 :اجلامع ملسائل املدونة (.)213 /9
( )3مراتب اإلمجاة (ص.)82 :
( )4مراتب اإلمجاة (ص.)82 :
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فاخللف ورنة امليات مع احل ا  ،فإن صان امليت هو املر  ،فال وا قوا ال وج .وإىل الل يل السابل صل ذهب بوحني ة
(150ه) ،وحممد ب احلس (189هـ)(.)1
قالوا :وإن صان امليت هو ال وج فال وا قو ا يف املش ل عند يب حني ة (150ه) ،وال وا قوا ورنة ال وج
عند حممد ب احلس (189هـ)(.)2

القول الثاين :إذا اخللف الرجل واملر يف ملاة البيت بعد الملةق ،و اخللف حدمها مع ورنة احب بعد
الوفا  ،فال وا فيما ي ون للنساء قوا املر مع ميين ا ،وفيما ي ون للرجاا قوا الرجل مع ميين  ،إال ن أييت حدمها
البت وإذا حلف ورنة حدمها حلف على علم  ،وان اخلل ا فيما
ببينة ،فيل ل هبا ،وحيلف احلالف من ما على ا
ي ون مثل للرجاا والنساء ،فال وا قوا الرجل مع ميين  ،وسواء صانت الدار اليت اخلل ا يف ملاع ا للمر و للرجل،
وإىل هما ال وا ذهب املال ياة (.)3

القول الثالث :إذا اخللف ال وجان يف ملاة البيت ،فإن صان ألحدمها بينة قض هبا ،وإن مل ي بينة ،فما
حساً و ح ماً ،أبن صان يف مل  ،فال وا قول في بيمين  ،وما صان يف يدمها حسا ،و
اخلص حدمها ابليد علي ا
يف البيت المي يس نان  ،فل ل واحد حتليف اآلخر ،فإن حل ا جعل بين ما ،وإن حلف حدمها دون اآلخر قض
لللالف ،وسواء اخلل ا يف دوام الن اح ،م بعد ال راق ،وسواء اخلل ا مها و ورنل ما ،و حدمها وورنة اآلخر،
وسواء ما ي لح لل وج صالسيف واملنمل ة ،و لل وجة صاحلل والغ ا ،و ما ،.وإىل هما ال وا ذهب الشافعياة (.)4

القول الرابع :ن ال وجه إذا اخلل ا يف ملاة البيت ،و يف بعض  ،ومل ي لواحد من ما بينة فما صان
ي لح للرجاا م العمائ  ،واجلبا  ،و شباه ذلك ،فال وا في قوا الرجل مع ميين  ،وما ي لح للنساء؛ صللي ،
وقم  ،وم انع  ،ومغا فال وا قوا املر مع ميين ا .وما ي لح ما؛ صامل ارش ،واألواين ،ف و بين ما ،وسواء
صان يف يدي ما م طريل املشاهد  ،و م طريل احل  ،وسواء اخلل ا يف حاا ال وجية ،و بعد البينونة ،وسواء
اخلل ا ،و اخللف ورنل ما ،و حدمها وورنة اآلخر ..وإىل هما ال وا ذهب اإلمام محد (241هـ) يف املن وص
م ممهب (.)5
القول اخلامس :ان ال ل بين ما ن ان ،وإىل هما ال وا ذهب فر (158ه) م احلن ياة(.)6

( )1بدائع ال نائع .)309 ،308/(2
( )2بدائع ال نائع (.)309 ،308/2
( )3املدونة ( ،)187 /2اإلشراف على ن ت مسائل اخلةف ( ،)983 /2ال ايف يف ف هل املدينة ( )928 /2اللوضيح يف شرح خمل ر اب احلاجب ()252 /4
( )4الل ميب يف ف اإلمام الشافع ( )350 /8روضة الملالبه وعمد امل له ( )93-92 /12البيان يف ممهب اإلمام الشافع ()215 /13
( )5املغين الب قدامة ( ،)283 /10اإلن اف يف معرفة الراجح م اخلةف للمرداوي ( )378 /11املبدة يف شرح امل نع ()254 /8
( )6بدائع ال نائع (.)309 ،308/2
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ويف ٍ
قوا آخر ل  :ما صان ي لح للرجاا فال وا في لل وج ،وما ي لح للنساء ،فال وا في قوا ال وجة،
واملش ل بين ا ن ان (.)1
القول السادس :إن اخلل ا يف حياهتما حاا قيام ال وجياة ،فال وا قوا املر إىل قدر ج ا مثل ا يف ال ل،،
وال وا قوا ال وج يف الباق  ،وصما إذا ماات واخللف ورنل ما ،فال وا قوا ورنة املر إىل قدر ج ا مثل ا ،وقوا ورنة
ال وج يف الباق  ،وإن صان امليات حدمها ،فإن صان امليت هو املر  ،فال وا قوا ورنل ا إىل قدر ج ا مثل ا ،وإن
صان امليت هو ال وج ،فال وا قو ا يف قدر ج ا مثل ا ،وإىل هما صل ذهب بو يوسف (182ه)م احلن ية(.)2
القول السابع :ان ال وا قوا ال وج يف ال ل اإال يف نيا بدن ال وجة ،وإىل هما ال وا ذهب اب يب ليلى

(148هـ) (.)3

القول الثامن :ن ال وا قوا املر يف ال ل اإال يف نيا
()4
احلس (110هـ) .

بدن الرجل ،وإىل هما ال وا ذهب

األدلة :أولً :أدلة أصحاب القول األول:
اسلدا لا هما ال وا ملا ذهبوا إلي أبدلة م املع وا ،ف الوا:
ا
 .1إن يد ال وج على ما يف البيت قوى م يد املر ؛ ألن يده يد ت رف ،ويدها يد ح ظ ،ويد الل رف قوى
م يد احل ظ ،صاننه يلنا عان يف دابة ،حدمها راصب ا ،واآلخر ملعلل بلجام ا ن الراصب وىل ،إال ن
فيما ي لح ا عارض هما الظاهر ما هو ظ ر من  ،فس ط اعلباره ،وإن اخلل ا بعد ما طل ا نةاثً و
ابئناً ،فال وا قوا ال وج؛ ألهنا ار جنبيةً ابلملةق ،ف الت يدها ،واللل ت بسائر األجانب هما إذا
اخللف ال وجان قبل الملةق و بعده( ).
املورنَْ ِ
ه
 .2إمنا صان ال وا قوا ورنة ال وج إذا ماات -ي ال وجان-؛ ألن الوارث ي وم م ام املورث ،ف ار صهن ا
اخلل ا أبن س ما ،ومها حياان( ).
ألهنا لو صانت حياة ل ان ال وا قول  ،فبعد املو وىل( ).
 .3إامنا صان ال وا قوا ال وج ،إن صان امليت هو املر ؛ ا
5

6

7

( )1بدائع ال نائع (.)309 ،308/2
( )2بدائع ال نائع .309 ،308/2
( )3اخلةف العلماء للمرو ي (ص )292 :بدائع ال نائع .309 ،308/2
( )4بدائع ال نائع .309 ،308/2
( )5بدائع ال نائع ()309 /2
( )6بدائع ال نائع ()309 /2
( )7بدائع ال نائع ()309 /2
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 .4إ ان ال وا قو ا يف املش ل إذا صان امليت هو ال وج يف قوا يب حني ة؛ أل ان امللاة صان يف يدمها يف حياهتما؛
أل ان احلر م هل امللك واليد ،فينبغ ن ي ون بين ما ن ه صما قاا فر(158ه)؛ أل ان يد ال وج صانت
قوى ،فس ملت يدها بيد ال وج ،فإذا ما ال وج ،ف د اا املانع فظ ر يدها على امللاة ( ).
املورث (.)2
وعند حممد ب احلس (189ه) ال وا قوا ورنة ال وج ،ألن الوارث قائ م ام ا
1

أدلة أصحاب القول الثاين:

اسلدا لا هما ال وا ملا ذهبوا إلي أبدلة م املع وا ،ف الوا :إ ان اليد ملا صانت ملنر يف امللك ودالاة
ا
علي  ،وصان ل ل واحد من ما يد يف ال ادار وجب عند تنا ع ما ن يعلرب ظ رمها يف ال ادعوى ،وم يش د ل العرف
ب و دعواه ،ل ول تعاىل ﭐﱡﭐﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱠ [سور األعراف ،]199:وقول تعاىل

يف ق ة يوسف -علي السةم:-

ﲐ ﲒﲓﲔ ﲕﲖ ﲗﲘﲙﲚﲛ
ﲑ
ﭐﱡﭐ ﲌﲍﲎﲏ

ﲜﲝﲞﲟﲠﱠ[سور يوسف ،]26 :فجعل قو دعوى صل واحد من ما معلا ة على ما يش د ب

الغالب ،ف ملك هنا ،والعرف ان النساء يلخمن ما ي لح  ،والرجاا يلخمون ما ي لح  ،فيثبت ما قلناه
( ،)3إن ما ي لح ما ي ون للرجل؛ ألن البيت ل  ،وه اتبعة ل في  ،والظاهر فيما ي ون يف بيت اإلنسان نا ل ،
إال ما ش د العرف أبن األغلب صون للمر (.)4
اسلدا لا هما ال وا ملا ذهبوا إلي بدليل م املع وا ،ف الوا :إ ان الرجل
أدلة أصحاب القول الثالث:
ا
دابغ وعملاار تداعيا عملراً ودابغاً يف
قد ميلك ملاة املر  ،واملر ملاة الرجل ،فلو اسلعملت الظنون ،حل يف ا
يدي ما ،أبن ي ون ل ٍال ما ي لح ل  ،وفيما إذا تنا ة موسر ،ومعسر يف لللل أبن جيعل للموسر ،وال جيو احل
ابلظنون(.)5
أدلة أصحاب القول الرابع:
اسلدا لا هما ال وا ملا ذهبوا إلي بدليل م املع وا ،ف الوا :إ ان اليد ل ل من ما على البيت ،بدليل
ا
لو ان ع ما غريمها فإن ال وا قو ما ،مث إن مل ت قرينة ألحدمها تساواي ،وإن قامت قرينة ألحدمها ترجلت دعواه
هبا ،و ار صما لو تنا عا دابة ،حدمها راصب ا واآلخر آخم ب مام ا ،وحنو ذلك (.)6

( )1بدائع ال نائع (.)309 /2
( )2بدائع ال نائع (.)309 /2
( )3اإلشراف على ن ت مسائل اخلةف ( )984 /2اللوضيح يف شرح خمل ر اب احلاجب ()252 /4
( )4اإلشراف على ن ت مسائل اخلةف ()984 /2
( )5هناية ا لاج إىل شرح املن اج ( ،)87 /5حت ة ا لاج يف شرح املن اج ()376 /5
( )6شرح ال رصش على خمل ر اخلرق ( ،)420 /7املغين الب قدامة ()284 /10
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أدلة أصحاب القول اخلامس:

اسلدا لا هما ال وا ملا ذهبوا إلي بدليل م املع وا ،ف الوا :إ ان يد صل واحد م ال وجه إذا صاان
ا
حري اثبلة على ما يف البيت ،ف ان ال ل بين ما ن ه ،وهو قياس قول إال ن خص املش ل بملك يف قوا؛ ألن
الظاهر يش د ألحدمها يف املش ل (.)1
أدلة أصحاب القول السادس:
اسلدا لا هما ال وا ملا ذهبوا إلي أبدلة م املع وا ،ف الوا:
ا
 .1إن الظاهر يش د للمر إىل قدر ج ا مثل ا؛ ألن املر ال ختلو ع اجل ا عاد  ،ف ان الظاهر شاهداً ا
يف ذلك ال در ،ف ان ال وا يف هما ال در قو ا ،والظاهر يش د للرجل يف الباق  ،ف ان ال وا قول يف
الباق  ،وسواء صان ال وج حياا م ميالاً ( ).
 .2إمنا صان ال وا قوا ورنة ال وجة إذا ما صل م ال وج وال وجة؛ ألن الوارث ي وم م ام املورث ،ف ار صهن
املورنه اخلل ا أبن س ما ،ومها حياان( ).
2

3

أدلة أصحاب القول السابع:

استدل أصحاب هذا القول ملا ذهبوا إليه بدليل م املع وا ،ف الوا :إ ان ال وج خص ابلل رف فيما يف
ّ
البيت ،ف ان الظاهر شاهداً ل  ،إال يف نيا بدهنا ،فإن الظاهر ي دق ا في  ،وي م الرجل (.)4
أدلة أصحاب القول الثامن:

استدل أصحاب هذا القول ملا ذهبوا إليه بدليل م املع وا ،ف الوا :إ ان يد املر على ما يف داخل البيت
ّ
ظ ر من يف يد الرجل ،ف ان الظاهر ا شاهداً ،إال يف نيا بدن الرجل؛ ألن الظاهر ي مهبا يف ذلك ،وي دق
ال وج (.)5
القول الراجح :بعد عرض قواا ال اء و دلل يف املسهلة ،فإننا نرى ان اجلمع به همه األقواا مجيع ا

وىل م ترجيح حدها على اآلخر؛ وذلك ألن الناظر وامللهمل جيد ن األقواا مجيع ا تدور حوا نةنة مور ،ه :
البينة ،والعرف ،والظاهر.

( )1بدائع ال
( )2بدائع ال
( )3بدائع ال
( )4بدائع ال
( )5بدائع ال

نائع ()309 /2
نائع يف ترتيب الشرائع ()309 /2
نائع يف ترتيب الشرائع ()309 /2
نائع يف ترتيب الشرائع ()309 /2
نائع يف ترتيب الشرائع (.)309 /2
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شك ن يعلمد على البينة عند اجلماع ا – ي األمور الثةنة الساب ة -مجيعاً ،فإن عدمت البينة صان
فة ا
الرجوة بعد ذلك إىل العرف ،فإن مل ي عرف ،فالرجوة إىل الظاهر بلوسع في وفل ضوابط وشروط معينة ،فرياعى
صل من ما يف ماا اآلخر ،ومدى إم ان املسامهة
في مثةً حاا ال وجه م انحية الغىن وال ر ،ومدى إطةق يد ا
يف شراء امللاة م عدم  ،وحنو ذلك م األمور اليت تلملور وختللف ابخلةف األم نة واأل منة خا اة يف ماننا ،مع
خروج املر إىل ميدان العمل واملسامهة يف تملوير غراض من ا ابسلمرار وشارصة ال وج اتر  ،واسل ة ا اتر خرى.
فإن مل ي ظاهر وال بينة فيللال ان ويلنا اهنا؛ السلوائ ما يف الدعوى ،وليس حدمها وىل هبا م اآلخر،
لعدم املرجح.
اخلامتة
فاحلمد هلل آخراً ،صما محدانه اوالً ،فبعد االنل اء م هما البلق ،قد تو لنا إىل ع اد نلائج وتو يا م مة
نوردها فيما يل :
أول :أهم النتائج:
ً
 .1ان ما اعلاده النااس م ن ي بيت ال وجة هو مر حس  ،وعلي العمل عند األغلب منم من – لى هللا
ٍ
فدا ذلك على جوا ه يف اجلملة.
علي وسل  -وإىل وقلنا هما ،ومل ين ل ع
حد إن اره ،ا
تشوف الشارة احل ي إىل الليسري ،والبعد ع اإلسراف واللبمير يف مجلة األمور ،واليت م مه ا مر ال واج،
 .2ا
والليسري على الشبا يف صل ما ل تعلل ب .
 .3ن ال يل م ال وجة ن تلج ا ل وج ا م م رها ،و ان ما جر ب العاد يف مشارصة هل ال وجة ال وج يف
إعداد اجل ا  ،إامنا هو م اب االسللبا  ،ومل ي ل إىل ح اد اإلل ام.
 .4نا ال يل م األ ن جي ا ابنل م مال ولو صان غنيااً ملسع احلاا ،اإال إذا جر العاد بملك ،وصما إذا
دفع ال وج ماالً ائداً ألجل اللج ي ب  ،فإن يل م األ اللج ي ب
 .5ال جيو لل وج إجبار ال وجة على انل اع وا عدت م اجل ا م ما ا خا اة ،اإال إذا جرى عرف بملك،
و اشرتط علي ذلك ،و دفع ماالً ائداً ألجل اللج ي ب  ،و صان تملوعاً من ا ،فيجو .
 .6عند االخلةف يف ح ي ة ما ج ا ب األ ابنل هل هو متليك و عارية ا؟ ومل ت بينة ،فالرجوة يف
ذلك إىل العرف.
 .7إن عند إتةف امللاة عمداً م قِبَل حد ال وجه ،فيضم املللف ما تل م ماا غريه ،و فيما يل م حلل
ذلك الغري ،وال ضمان يف اإلتةف ع غري عمد ،ويل م املللف ن أييت ببدل مما ال ب اد من  ،ل ال أيخمه
الملرف اآلخر عند الملةق.
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 .8إذا وقعت ال رقة قبل الدخوا ،وصانت ال وجة قد اشرت ابمل ر ج ا اً ،فإن لل وج ن ف ال داق المي
دفع ،ال ن ف ما اشرتت م اجل ا .
 .9إذا وقع االخلةف به ال وجه يف ملاة من ا ال وجية يف حاا حياهتما حل وا الملةق ،و به الورنة عند
شك ن يعلمد على البيانة ،فإن عدمت البينة ،صان الرجوة يف ذلك إىل
وفا حدمها ،و صلي ما ،فة ا
العرف ،فإن مل ي عرف ،فالرجوة إىل ما يش د ب الظاهر ،وإن عدم ذلك صل فيللال ان ،ويلنا اهنا.
اثنياً :أهم التوصيات:
ف د ال حظنا نناء ال لابة يف هما البلق اعلماد ال اء ال بري يف هما املوضوة على العرف ،خا ة فيما
خيص اإلنبا عند وقوة االخلةف ،وعلي فإننا نو امل لمه م املخل ه وراجعة اتريخ الواثئل والوقائع والنوا ا
ا
يف هما الشهن عرب األ منة؛ ملعرفة ور العرف اليت صانت قائمة آنماك م انحية اللج ي واللونيل ،والملرق اليت
سل ا ال اء يف اللعامل مع همه املسائل م انحية ،ابإلضافة إىل إبرا مدى االهلمام ابللونيل ال لايب ملا يلعلل
ولاة من ا ال وجية م انحية خرى.
شكر وتقدير :يعر الباحثان ع خالص ش ره  ،وت ديره  ،واملناهن  ،لعماد البلق العلم جبامعة
احلدود الشمالية – اململ ة العربية السعودية ،للمواف ة على دع ومتويل هما البلق ،حتت رق EAR-2016-
.5785-1-6—F
املراجع واملصادر:
 - 1اخلةف ال اء ،املللف :حممد ب ن ر ب احلجاج امل ْرَوِي ( 294 :هـ) ،الناشر :ضواء السلف-
َ
ِ
ِ
الرايض ،الملبعة :الملبعة األوىل ال املة1420 ،هـ =2000م ،حت يل :دُ .حمَ َّمد طَاهر َح ْي .
 -2سىن اململالب يف شرح روض الملالب ،أتليف :صراي ب حممد األن اري926 : ( ،هـ) الناشر :دار
ال لا اإلسةم  ،د ط ،د
 - 3اإلشراف على ن ت مسائل اخلةف ،املللف :عبد الوها ب عل ب ن ر البغدادي (422هـ)،
الناشر :دار اب ح م ،الملبعة :األوىل سنة 1420هـ 1999 -م ،ا ل :احلبيب ب طاهر.
 - 4إعانة الملالبه على حل ل اظ فلح املعه ،املللف :بو ب ر ب حممد شملا الدمياط (  :بعد
1302هـ) ،الناشر :دار ال ر للملباعة والنشر واللوريع ،الملبعة :األوىل 1418 ،هـ  1997 -م.
 - 5األعةم ،املللف :خري الدي ب حممود ،ال رصل (امللوىف1396 :هـ) الناشر :دار العل للمةيه،
الملبعة :اخلامسة عشر2002م.
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 - 6اإلن اف يف معرفة الراجح م اخلةف ،املللف :عةء الدي بو احلس عل ب سليمان املرداوي
(امللوىف885 :هـ) ،الناشر :دار إحياء الرتاث العريب ،الملبعة :الثانية  -بدون اتريخ.
 - 7البلر الرائل شرح صن الدقائل ،املللف :اب جني  ،ي الدي ب إبراهي ( 970 :هـ) ،الناشر :دار
ال لا اإلسةم  ،الملبعة :الثانية– د .
 - 8البلر ا يط يف الل سري ،املللف :بو حيان حممد ب يوسف ب حيان األندلس (امللوىف745 :هـ)،
ا ل :دق حممد مجيل ،الناشر :دار ال ر – بريو  ،الملبعة 1420 :هـ.
 - 9حبر املمهب يف فروة املمهب الشافع  ،املللف :بو ا اس عبد الواحد ب إمساعيل الروايين (
 502هـ) ،ا ل :طارق فلل السيد ،الناشر :دار ال لب العلمية ،الملبعة :األوىل 2009 ،م.
 - 10حبر املمهب ،لعبد الواحد ب إمساعيل الروايين ( 502هـ) ا ل :طارق فلل السيد ،ط :دار
ال لب العلمية ،الملبعة :األوىل 2009م
 -11بدائع ال نائع يف ترتيب الشرائع ،املللف :عةء الدي ال اساين امللويف 587هـ ،الناشر دار ال لا
العريب بريو  ،سنة .1982
 - 12بلغة السالك ألقر املسالك ،املللف :محد ب حممد ،الش ري ابل اوي (امللوىف1241 :هـ) ،الناشر:
دار املعارف د ط ،د .
ُّسويل ( 1258 :هـ) ،الناشر :دار ال لب
 - 13الب جة يف شرح اللل ة ،املللف :عل ب عبد السةم الل ُ
العلمية-لبنان-بريو  ،ط :األوىل 1418هـ1998-م ،حت يل :حممد عبد ال ادر شاهه.
 - 14البيان يف ممهب اإلمام الشافع  ،املللف :حيىي ب يب اخلري ب سامل العمراين (امللوىف558 :هـ)،
الناشر :دار املن اج – جد  ،الملبعة :األوىل 1421 ،هـ 2000 -م ،ا ل :قاس حممد النوري.
 - 15البيان واللل يل ،املللف :حممد ب محد ب رشد اجل اد ( 520 :هـ) ،الناشر :دار الغر اإلسةم ،
بريو – لبنان ،الملبعة :الثانية 1408 ،هـ  1988 -م ،ح  :د حممد حج وآخرون.
 - 16اللب ر  ،املللف :عل ب حممد الربع  ،بو احلس  ،اللخم (  478 :هـ) ،الناشر :و ار األوقاف،
قملر ،الملبعة :األوىل 1432 ،هـ  2011 -م ،حت يل :الدصلور محد عبد ال رمي جنيب.
 - 17الللبري شرح الللرير يف وا ال  ،املللف :عل ب سليمان املرداوي ( 885 :هـ) الناشر:
م لبة الرشد -السعودية ،الرايض ،ط :األوىل1421هـ2000-م ،حت يل :د .عبد الرمح اجلربي  ،وآخرون.
 - 18الللرير واللنوير ،املللف :حممد الملاهر ب حممد ب حممد الملاهر ب عاشور اللونس (امللوىف:
1393هـ) ،الناشر :الدار اللونسية للنشر – تونس ،سنة النشر 1984 :هـ.
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 - 19حت ة ا لاج يف شرح املن اج ،املللف :محد ب حممد ب عل ب حجر ا يلم  ،الناشر :امل لبة
اللجارية ال ربى و ر ل احب ا م مل ى حممد ،د ط 1357،هـ 1983 -م.
 - 20اللل ه يف ال ة املال  ،املللف :عبد الوها ب عل ب ن ر البغدادي ( 422:هـ) حت يل:
حممد بو خب احلسين اللملواين ،الناشر :دار ال لب العلمية ،الملبعة :األوىل 1425هـ2004-م.
 - 21هتميب اللغة ،املللف :حممد ب محد ب األ هري (امللوىف سنة370 :هـ) ،حت يل :حممد عوض
مرعب ،الناشر :دار إحياء الرتاث العريب –بريو  ،الملبعة :األوىل ،سنة 2001م.
 - 22الل ميب يف ف اإلمام الشافع  ،املللف :احلسه ب مسعود ب ال راء البغوي (  516 :هـ)،
الناشر :دار ال لب العلمية ،ط :األوىل1418 ،هـ 1997 -م ،ا ل :عادا عبد املوجود ،عل عوض
 - 23اللوضيح شرح خمل ر اب احلاجب ،املللف :خليل ب إسلاق اجلندي ( 776 :هـ) ،ا ل :د.
محد ب عبد ال رمي جنيب ،الناشر :مرص جنيبوي للمخملوطا  ،ط :األوىل1429 ،هـ 2008 -م
 - 24اللوضيح لشرح اجلامع ال ليح ،املللف :اب املل  ،عمر ب عل ( 804 :هـ) الناشر :دار
النوادر ،دمشل–سوراي ،ط :األوىل1429 ،هـ 2008-م ،ا ل :دار ال ةح للبلق العلم .
 - 24اجلامع ألح ام ال رآن ،املللف :حممد ب محد ب يب ب ر ال رطيب ( 671 :هـ) الناشر :دار
ال لب امل رية – ال اهر  ،الملبعة :الثانية1384هـ1964-م ،حت يل :محد الربدوين وإبراهي ط يش.
 - 25اجلامع ملسائل املدونة ،املللف :حممد ب عبد هللا ب يونس (  451 :هـ) ،الناشر :مع د البلوث
العلمية جبامعة م ال رى تو يع :دار ال ر للملباعة والنشر ،ط :األوىل1434 ،هـ2013 -م.
 - 26اجلوهر النري  ،املللف :بو ب ر ب عل ب حممد احلدادي (امللوىف800 :هـ) ،الناشر :اململبعة اخلريية،
الملبعة :األوىل1322 ،هـ
 - 27حاشية الدسوق على الشرح ال بري ،املللف :حممد ب محد ب عرفة الدسوق (امللوىف1230 :هـ)
الناشر :دار ال ر ،د ط ،د .
 - 28احلاوي ال بري ،املللف :عل ب حممد ب حبيب املاوردي ( 450 :هـ) الناشر :دار ال لب
العلمية ،بريو – لبنان ،ط :األوىل1419 ،هـ 1999-م ،حت يل :عل حممد معوض ،عادا عبد املوجود
 - 29دليل الملالب لنيل اململالب ،املللف :مرع ب يوسف ال رمى احلنبلى ( 1033 :هـ) الناشر :دار
طيبة للنشر واللو يع ،الرايض ،ط :األوىل1425 ،هـ2004،م ،ا ل :نظر حممد ال اراييب.
 - 30رد ا لار على الدر املخلار ،املللف :اب عابدي  ،حممد مه ب عمر ب عبد الع ي احلن (امللوىف:
1252هـ) ،الناشر :دار ال ر-بريو  ،الملبعة :الثانية1412 ،هـ 1992 -م.
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 - 31روضة الملالبه وعمد امل له ،املللف :حيىي ب شرف النووي (امللوىف676 :هـ) ،حت يل :هري
الشاويش ،الناشر :امل لب اإلسةم  ،بريو  -دمشل ،عمان ،الملبعة :الثالثة1412 ،هـ 1991-م.
 - 32روضة املسلبه يف شرح صلا اللل ه ،املللف :عبد الع ي ب إبراهي اب ب ي اللونس 673 : ( ،
هـ) ،ا ل :عبد اللمليف صاغ ،الناشر :دار اب ح م ،الملبعة :األوىل1431 ،هـ 2010 -م.
 - 33سن اب ماج  ،املللف :اب ماج بو عبد هللا حممد ب ي يد ال ويين (امللوىف273 :هـ) الناشر :دار
الرسالة العاملية ،الملبعة :األوىل 1430 ،هـ 2009 -م ،ا ل :شعيب األرنلوط ،وآخرون.
ِ
ي ( 805 :هـ) ،ضبمل  :محد ب
 - 34الشامل يف ف اإلمام مالك ،املللف :هبرام ب عبد هللا الدَّم ِري ا
عبد ال رمي جنيب ،الناشر :مرص جنيبوي للمخملوطا  ،ط األوىل1429 ،هـ2008 -م.
 - 35شرح الُّرقاين على خمل ر خليل ،املللف :عبد الباق ب يوسف ال رقاين ( 1099 :هـ) الناشر:
دار ال لب العلمية ،بريو –لبنان ،ط :األوىل1422هـ2002،م حت يل :عبد السةم حممد مه
 - 36شرح ال رصش  ،املللف :حممد ب عبد هللا ال رصش (امللوىف772 :هـ) الناشر :دار العبي ان ،الملبعة:
األوىل 1413 ،هـ 1993-م.
 - 37الشرح ال بري ،محد ب حممد الدردير ،مملبوة مع حاشية الدسوق علي .
 - 38شرح اخلرش  ،املللف :حممد ب عبد هللا اخلرش ( 1101:هـ) دار ال ر للملباعة –بريو .
 - 39شرح ميار  ،املللف :حممد ب محد ب حممد املال 1072 ( ،هـ) ،الناشر دار ال لب العلمية
لبنان -بريو  ،سنة النشر 1420هـ 2000 -م ،حت يل عبد اللمليف حس عبد الرمح .
 - 40ش اء الغليل ،املللف :حممد ب محد ب غا ي امل ناس ( 919:هـ) الناشر :مرص جنيبوي
للمخملوطا  ،ال اهر -م ر ،ط :األوىل1429هـ 2008 -م حت يل :د .محد ب عبد ال رمي جنيب.
 - 41ال لاح اتج اللغة و لاح العربية ،أتليف :إمساعيل ب محاد اجلوهري ،حت يل :محد عبد الغ ور
عملار ،الناشر :دار العل للمةيه – بريو  ،الملبعة :الرابعة 1407ه 1987 -م.
 - 42ليح البخاري ،املللف :حممد ب إمساعيل بو عبدهللا البخاري ،الناشر :دار طوق النجا الملبعة:
األوىل1422 ،هـ ،ا ل :حممد هري ب ان ر النا ر.
 - 43ليح مسل  ،أتليف :مسل ب احلجاج ال شريي ( 261 :هـ) حت يل :حممد فلاد عبد الباق ،
الناشر :دار إحياء الرتاث العريب بريو
 - 44ال ايف يف ف هل املدينة ،املللف :يوسف ب عبد هللا ب عبد الرب ( 463 :هـ) م لبة الرايض
احلديثة ،الرايض ،السعودية ،ط :الثانية1400،هـ1980/م ،ا ل :حممد ولد ماديك املوريلاين.
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 - 45صشاف ال ناة ع منت اإلقناة ،املللف :من ور ب يونس ب إدريس الب ويت (امللوىف1051 :هـ)،
الناشر :دار ال لب العلمية.
َ - 46ص ْشف املنَ ِ
يح ،املللف :حممد ب إبراهي املنَا ِوي ( 803 :هـ) حت يل :دُ .حم َّمد إِ ْس َلاق،
اه ِج َواللـَّنَاقِ ِ
ُ
ُ
الدار العربية للموسوعا  ،بريو – لبنان ،ط :األوىل1425 ،هـ 2004 -م.
الش ْلنَة احلليب
 - 47لسان احل ام يف معرفة األح ام ،املللف :محد ب حممد ب حممد ،بو الوليد ،اب ِا
(امللوىف882 :هـ) ،الناشر :البايب احلليب – ال اهر  ،الملبعة :الثانية.1973 – 1393 ،
 - 48لسان العر  ،املللف :حممد ب م رم ب منظور (امللوىف711 :هـ) ،الناشر :دار ادر – بريو ،
الملبعة :الثالثة سنة 1414هـ.
 - 49املبدة يف شرح امل نع ،املللف :إبراهي ب حممد ب عبد هللا ب حممد اب م لح( ،امللوىف884 :هـ)،
الناشر :دار ال لب العلمية ،بريو – لبنان ،الملبعة :األوىل 1418 ،هـ  1997 -م.
 - 50جممع األهنر يف شرح ملل ى األحبر ،أتليف :عبد الرمح ب حممد ب سليمان شيخ اده امللوىف
1078هـ ،دار ال لب العلمية ،سنة 1419هـ 1998-م،لبنان-بريو ،حت يل :خليل عمران املن ور
 - 51جممع ال وائد ومنبع ال وائد ،املللف :نور الدي عل ب يب ب ر ب سليمان ا يثم (امللوىف:
807هـ) ،الناشر :م لبة ال دس  ،ال اهر سنة  1414هـ1994 ،م ،ا ل :حسام الدي ال دس .
 - 52جممع الضماان  ،املللف :بو حممد غامن ب حممد البغدادي (امللوىف1030 :هـ) الناشر :دار ال لا
اإلسةم  ،د ط ،د .
 - 53ا يط الربهاين ،املللف :برهان الدي حممود ب محد ب َما ََ احلن ( 616 :هـ) دار ال لب
العلمية ،بريو  ،لبنان ،ط :األوىل 1424هـ 2004 -م ،ا ل :عبد ال رمي سام اجلندي.
 - 54خمل ر اخلةف العلماء ،املللف :محد ب حممد ب سةمة ،المللاوي ( 321 :هـ) الناشر :دار
البشائر اإلسةمية – بريو  ،ط :الثانية ،1417 ،حت يل :د .عبد هللا نمير محد.
 -55خمل ر خليل ،املللف :خليل ب إسلاق ب موسى ،اجلندي املال امل ري (امللوىف776 :هـ)،
ا ل :محد جاد ،الناشر :دار احلديق-ال اهر  ،الملبعة :األوىل1426 ،هـ2005،مـ.
 - 56خمل ر ال لاوى امل رية ،املللف :حممد ب عل ب محد ،بو عبد هللا ،بدر الدي البعل ا ( :
778هـ) ،الناشر :مملبعة السنة ا مدية ،ا ل :عبد اجمليد سلي  -حممد حامد ال .
 - 57املخل ر ال  ،املللف :حممد ب حممد ب عرفة الورغم ( 803هـ) الناشر :ملسسة خلف
محد اخلبلور ،الملبعة :األوىل 1435 ،هـ 2014 -م ،ا ل :د .حافظ عبد الرمح حممد خري.
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 - 58املدونة ،املللف :مالك ب نس ب مالك األ بل ( 179 :هـ) الناشر :دار ال لب العلمية،
ط :األوىل1415 ،هـ 1994 -م.
 - 59مراتب اإلمجاة يف العبادا واملعامة واالعل ادا  ،املللف :بو حممد عل ب محد ب سعيد ب
ح م األندلس ال رطيب الظاهري (امللوىف456 :هـ) ،الناشر :دار ال لب العلمية – بريو .
 - 60مسائل يب الوليد اب رشد ،املللف :حممد ب محد ب رشد (اجلد) ( 520هـ) دار اجليل ،بريو ،
دار اآلفاق اجلديد  ،املغر  ،ط :الثانية1414 ،هـ1993 -م حت يل :حممد احلبيب اللج اين.
 - 61املسلدرك على ال ليله ،املللف :حممد ب عبد هللا ب حممد النيسابوري احلاص ( 405 :هـ)
حت يل :م مل ى عبد ال ادر عملا ،دار ال لب العلمية ،بريو  ،ط :األوىل1411،هـ – 1990م.
 - 62مسند يب يعلى ،املللف :بو يعلى محد ب عل  ،املو ل (امللوىف307 :هـ) ،ا ل :حسه سلي
سد ،الناشر :دار املهمون للرتاث – دمشل ،الملبعة :األوىل.1984 – 1404 ،
 - 63مسند اإلمام محد ب حنبل ،املللف :محد ب حممد ب حنبل الشيباين ( 241 :هـ) ،ا ل:
شعيب األرنلوط ،وآخرون ،ملسسة الرسالة ،الملبعة :األوىل 1421 ،هـ  2001 -م.
 - 64م ابيح السنة ،املللف :احلسه ب مسعود ب حممد البغوي( 516:هـ) دار املعرفة للملباعة والنشر
واللو يع ،بريو  ،لبنان ،ط :األوىل1407هـ1987 -م حت يل :د .يوسف عبد الرمح  ،وآخرون.
 - 65م باح ال جاجة يف وائد اب ماج  ،املللف :محد ب يب ب ر ب إمساعيل البو ريي ( 840 :هـ)،
ا ل :حممد املنل ى ال شناوي ،الناشر :دار العربية – بريو  ،ط :الثانية  1403هـ.
 - 66امل باح املنري يف غريب الشرح ال بري ،املللف :محد ب حممد ب عل ال يوم (امللوىف770 :هـ)
الناشر :امل لبة العلمية – بريو .
 - 67مملالب ويل الن ى ،أتليف :م مل ى السيوط الرحيباين ( 1243ه) الناشر امل لب اإلسةم
دمشل ،سنة 1961م.
 - 68املعج األوسط ،املللف :سليمان ب محد ب يو  ،بو ال اس الملرباين (امللوىف360 :هـ) ،ا ل:
طارق ب عوض هللا ب حممد ،عبد ا س ب إبراهي احلسيين ،الناشر :دار احلرمه – ال اهر
 - 69املعج ال بري ،املللف :سليمان ب محد ب يو ب مملري ،الملرباين (امللوىف360 :هـ) ا ل:
محدي ب عبد اجمليد السل  ،دار النشر :م لبة اب تيمية – ال اهر  ،الملبعة :الثانية.
 - 70املعج الوسيط ،املللف :إبراهي م مل ى ،وآخرون ،دار الدعو  ،حت يل :جممع اللغة العربية
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د .عبد اخلالل حممد عبد اخلالل محد ،د .سعود ب ملوح العن ي :األح ام امللعل ة ولاة من ا ال وجياة "دراسة ف ياة"

 - 71معج م اييس اللغة ،املللف :محد ب فارس ال ويين ( 395:هـ) ،حت يل :عبد السةم هارون
الناشر :دار ال ر1399 ،هـ.
 - 72املعونة على ممهب عامل املدينة ،املللف :عبد الوها ب عل ب ن ر البغدادي ( 422:هـ)،
احلل ،امل لبة اللجارية ،م مل ى محد البا  -م ة امل رمة ،الملبعة :د ،ن.
ا ل :محيش عبد ا
 - 73املغين يف ف اإلمام محد ،املللف :عبد هللا ب محد ب قدامة امل دس  ،الناشر :دار ال ر –
بريو  ،الملبعة األوىل ،سنة 1405ه.
 - 74منَ ِ
اه ُج اللَّل ِ ِيل ،املللف :بو احلس عل ب سعيد الرجراج ( 633 :هـ) ،اعلىن ب  :بو ال ضل
ال ادميَاط  -محد ب عل ا  ،الناشر :دار اب ح م ،الملبعة :األوىل 1428 ،هـ  2007 -م.
 - 75منل ى اإلرادا  ،املللف :حممد ب محد احلنبل  ،الش ري ابب النجار (972هـ) ،ا ل :عبد هللا
ب عبد ا س الرتص  ،الناشر :ملسسة الرسالة ،الملبعة :األوىل1419 ،هـ 1999 -م.
 - 76منح اجلليل على خمل ر خليل ،أتليف :حممد عليش ،دار ال ر بريو 1409 ،هـ 1989م.
 - 77شرح ليح مسل  ،املللف :بو صراي حيىي ب شرف النووي ( 676 :هـ) الناشر :دار إحياء
الرتاث العريب– بريو  ،الملبعة :الثانية.
 - 78مواهب اجلليل يف شرح خمل ر خليل ،املللف :بو عبد هللا حممد ب حممد ب عبد الرمح  ،املعروف
ابحلملا (امللوىف954 :هـ) ،الناشر :دار ال ر ،الملبعة :الثالثة1412 ،هـ 1992 -م.
 - 79هناية ال ي يف إرشاد املبلدئه ،املللف :حممد ب عمر نووي اجلاوي ( 1316 :هـ) الناشر :دار
ال ر – بريو  ،الملبعة :األوىل
 - 80هناية ا لاج إىل شرح املن اج ،املللف :مشس الدي حممد ب محد ب مح اب ش ا الدي الرمل ،
امللوىف سنة 1004هـ ،الناشر دار ال ر للملباعة – بريو  ،سنة النشر 1404هـ 1984 -م
 - 81هناية اململلب يف دراية املمهب ،املللف :عبد امللك ب عبد هللا ب يوسف اجلويين (امللوىف478 :هـ)،
حت يل :د .عبد العظي ال اديب ،الناشر :دار املن اج ،الملبعة :األوىل1428 ،هـ2007-م
 - 82الن اية يف غريب احلديق واألنر ،أتليف :املبارك ب حممد ،املعروف ابب األنري ( 606هـ) ،الناشر:
امل لبة العلمية  -بريو 1399 ،هـ 1979 -م ،حت يل :طاهر محد ال اوى ،حممود الملناح .
 - 83الن ر ال ائل شرح صن الدقائل ،املللف :سراج الدي عمر ب إبراهي ب جني احلن ( 1005هـ)،
الناشر :دار ال لب العلمية ،ط األوىل1422 ،هـ 2002 -م ،ا ل :محد ع و عناية
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 - 84النَّوادر والاِايدا  ،املللف :بو حممد عبد هللا ب ( يب يد) ال ريواين( ،امللوىف386 :هـ) الناشر :دار
الغر اإلسةم  ،بريو  ،ط األوىل 1999م ،حت يل د .عبد ال لااح حممد احللو ،وآخرون.
 - 85الوسيط يف املمهب ،املللف :بو حامد حممد ب حممد الغ ايل (امللوىف505 :هـ) ،الناشر :دار السةم
– ال اهر  ،الملبعة :األوىل ،سنة 1417هـ ا ل :محد حممود إبراهي  ،حممد حممد اتمر.
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