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املبني لعباده عىل لسان رسله، احلمد هللا الواحد األحد، ذي اجلالل واإلكرام،
حدودها، عند  بالوقوف  وكلفهم  وحرام، وحالل، واجب، من  األحكام  رشائع 
وأمر  انفصام، وال  عنه، هلم  انفصال  ال  تكليفاً نواهيها  واجتناب  أوامرها، واتباع 
والعناد تنفيذاً والفساد، لريتفع الظلم، رسله وورثتهم من خلقه بتنفيذها بني عباده؛

والصالة والسالم عىل سيدنا حممد،  ال يشوبه حيف يف إقامة احلق،بني ذوي اخلصام،
وعىل آله وأصحابه الذين مهدوا للدين من بعده،  واإلهلام، الرسول املؤيد بالوحي،

أما بعد: وقاموا بالرشيعة املطهرة أحسن قيام.. فاستنار احلق واستقام،
واليقني؛ ملا  املعرفة، وأعىل منزلة أهل  الدين، الفقه هو أفضل علوم  فإن علم 
من  ولذا  الدين»(١)؛ يف  يفقهه  خرياً  به  ِ اهللاَّ يرد  «من  املرسلني:  سيد  عن  فيه  جاء 
وهذا الفضل  أو جانباً منه كانت داللة عىل رضا اهللا عنه، يرس اهللا له حيازة الفقه،
قد منَّ اهللا به عىل بعض عباده من األقدمني واملحدثني؛ فكانت  واخلري الوفري، العميم،

املبتغني الفوز برضا رب العاملني. خري معني للسالكني، دراستهم وتتبع مناهجهم،

   

اهللا  رمحه عثيمني، ابن الشيخ  العالمة التي يعتليها  الرفيعة العلمية املكانة ـ ١
السلف سائرين منهج عىل الذين املحدثني، الفقه أبرز أعالم من واحد فهو تعاىل،

عرصه. بابن تيمية أن وصفناه غرو وال

 ٦ مسلم (ج ـ صحيح ١ /ص ٣٩) (ج البغا دبب مصطفى د. حتقيق: البخاري عليه. صحيح متفق (١)
.(٥٣ /ص
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إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

ثم  االجتهاد، باب الترشيع بغلق تاريخ مراحل بعض دعوة يف انترشت ـ ٢
يف البعض شكك ولكن فتحه، إىل املاسة  األمة  بحاجة حديثاً  الصيحات تعالت 
عن ناقلني إال هم وما وقالوا: االجتهاد، ألدوات املعارصين املجتهدين امتالك
للمجتهد املنتسب، معارصاً مثاالً واقعياً ومقدمة الفرية هذه فأردت تفنيد مذاهبهم

. باب االجتهاد ال يغلق فبمثله

فبقراءة كتبه  العلمية، شخصيته متيز يف تعاىل، من اهللا رمحه الشيخ، به يتمتع ما ـ ٣
فتجده الفقه، زمن عنفوان لرجل من نقرأ كأنام الفقه، أساطني عن نستطيع متييزه ال
بأسلوب نتلقاه نفسه الوقت ويف فنه، الشأن يف عايل غزير العلم، واسع املعرفة،
دراسة إىل ذلك فدفعني املعاش. واقعنا يرشح يديه بني نجلس وميرس كأننا سهل،

طريقته. وتوضيح منهجه،

رسالتها،  ويبلغون يذودون عنها، ربانيني بعلامء زاخرة مازالت األمة أن بيان ـ ٤
العقيدة. من صحيح عىل أساس وجيددون هلا دينها،

املعارصة. اإلسالمية للصحوة وتأييداً املعارصة، االجتهاد حلركة دراسة ـ ٥

 

الشيخ  خالف  املسائل  تتبع  عىل  القائم  االستقرائي  املنهج  عىل  البحث  يعتمد 
أو  املنهج التحلييل والنقدي يف املوازنة بني أقوال من وافقه، كام اتبع فيها املذهب،

من خالفه. وسوف اتبع اخلطوات اآلتية يف البحث:

عىل  املمتع، الرشح من النكاح كتاب يف ملسائل اخلالف والتتبع االستقراء ـ ١
وليس احلرص. اخلالف، يف منهجه عىل التمثيل سبيل

والرشح املتن ألمهية املؤلف؛ كتب من سواه دون املمتع الرشح اختيار ٢ ـ تم
أمحد بن موسى النجا أيب تأليف: ـ املقنع» اختصار يف املستقنع «زاد كتاب هو فاملتن
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وقد «املقنع»، اخترصه من املعاين، كثري األلفاظ، قليل ـ كتاب احلجاوي موسى ابن
وطلب، أشد اجتهاد به األخذ يف واجتهدوا غاية الرغب، العلم لطالب رغب فيه
املطوالت أكثر جل املهامت، فائق حاوي رشيف، ومنتخب لطيف، خمترص لكونه
به غِفَ شُ لذا للمنتهي، والفصل للمبتدي، منه احلظ حيصل إنه بحيث واملخترصات،
قلب. ظهر عن منهم كثري هُ فِظَ وحَ احلنابلة، مذهب عىل العلم من طالب املبتدئون

ومل حنبل، بن أمحد اإلمام مذهب وهو الراجح من ، واحدٍ قولٍ عىل واقترص فيه
قليل(١). إال املتأخرين املذهب عند من املشهور عن فيه ج خيرُ

الفقه يف كتبه ألنه؛عمدة كتب املؤلف من دون سواه املمتع الرشح وكان اختيار
دون مذهبه، واملراد اإلشارة وبيان فيه، لوضوح اختالفه النكاح كتاب واخرتت

جملدات. تكفيه لن االستيعاب؛ ألن االستيعاب

املنهج أصل وأثبت الشيخ كالم نص نقل عىل البحث أجزاء يف بعض اكتفي
ملصادرها. والعزو التوثيق مع موجزة، بنامذج ذلك يف مكتفية قصدته الذي

من  عدداً بيان منهجه يف عنه أحتدث الذي لألصل التمثيل معرض يف أورد ـ ٣
اإلجياز. يف رغبة لكثرهتا نظراً املحددة والشواهد النامذج

أعزوها  فإين  مذهب،  أو لقول تعاىل، اهللا رمحه للشيخ، نقول  ذكر عند  ـ  ٤
الكتب املعتمدة. ألصحاهبا من

أو أحدمها  الصحيحني يف احلديث كان فإن األحاديث، بالنسبة لتخريج ـ أما ٥
للوقوف احلديث علامء بكالم أستعني فإين غريمها يف كان وإن بذلك، أكتفي فإين
بدراسة عليه  واحلكم احلديث، بتخريج فأقوم  أجد مل فإن احلديث، صحة عىل 

السند.

   

بترصف. ١ /ص ٩) (ج املربع الروض حاشية املستقنع  (٥/١) زاد عىل املمتع الرشح (١)
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واملشكلة. الغريبة الكلامت وكذا بالشكل، القرآنية ضبط اآليات ـ ٦

 

النحو  وهي عىل  وخامتة، ومتهيد ومبحثني، مقدمة، البحث إىل:  لقد قسمت 
املتبع) البحث  ومنهج  وأمهيته، املوضوع  اختيار  (أسباب  وفيها:  املقدمة  التايل:

التمهيد وفيه: (ملخص لطبقات املجتهدين).

قائمة بأهم مسائل اخلالف بني ابن عثيمني واملذهب   املبحث األول: *

اخلالف يف عثيمني ابن الثاين:منهج املبحث  *

أربعة مطالب: ويتكون من

عثيمني ابن عند اخلالف أسباب املطلب األول:

اخلالف  تعبريه عن وطرق مصطلحات املطلب الثاين:

الفقهية باملذاهب ومقارنتها اخلالفية مسائله لبعض دراسة الثالث: املطلب

اخلالف عثيمني يف ابن الرابع: مالمح منهج املطلب
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يف  اخلاص  منهجه  له  منهم  وكل  واملندثرة، املعروفة  املذاهب  أصحاب  وهم 
والشافعي، وأمحد أصحاب املذاهب  كأيب حنيفة ومالك، االجتهاد تأصيالً وتفريعاً،
ومغارهبا. األرض  املسلمني يف مشارق  من  الكاثرة  الكثرة  يعتنقها  التي  األربعة،
كاألوزاعي  مذاهبهم  اندثرت  وإن  منزلة، عنهم  يقلون  ال  أئمة  هؤالء  وعارص 
إىل غري هؤالء  وابن أيب ليىل والثوري بالعراق... والليث بن سعد بمرص، بالشام،

ممن زخرت هبم كتب اخلالف والتفاسري ورشوح األحاديث واآلثار.

   

وهم يتفقون مع إمامهم يف القواعد  وهم أصحاب هؤالء األئمة وتالميذهم.
وآراؤهم تعترب من املذهب الذي ينتسبون  وقد خيتلفون معه يف التفريع. واألصول.
حتى ولو كان رأيه غري مروي عن صاحب املذهب كأيب يوسف وحممد وزفر  إليه،
وكعبدالرمحن بن القاسم وابن وهب من أصحاب مالك، من أصحاب أيب حنيفة،
الفقهية  وآرائه  ألحاديثه  فقط  رواة  فكانوا  أمحد  أصحاب  أما  للشافعي. وكاملزين 
ومنهم أبوبكر األثرم(١)  ومل يؤثر عن أحد منهم أنه خالف إمامه يف أصل أو فرع.

الوليد  وأبا مسلم، بن عفان سمع حنبل، أمحد بن اإلمام تلميذ األثرم، بكر أبو هانىء الطائى: بن حممد بن أمحد (١)
يقول: معني ابن املذاكرة، وكان قو ا حاذقً ا حافظً وكان كثريين. وآخرين نعيم، وأبا والقعنبى، الطيالسى،
وكان من واملنسوخ، والناسخ ىف العلل، مصنفة كتب وله وحذقه، وحفظه فهمه، لرسعة جنياً؛ أبويه أحد كان

١ /ص ٢٩). (ج مغانى األخيار  .له الطحاو ومائتني، رو وتسعني ست سنة ىف توىف العلم، بحور
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وأبوداود السجستاين(١) وأبو إسحاق احلريب(٢) ولكننا نجد حديثاً من علامء احلنابلة 
من خالف املذهب كالشيخ بن عثيمني وهذا ما سيدرسه ويثبته البحث.

   

خيرجون  ولكن  الفروع  يف  وال  األصول  يف  ال  أئمتهم  مع  خيتلفون  ال  وهم 
يف  اإلمام  منهج  ملتزمني  فيها، رأي  وأصحابه  اإلمام  عن  يرد  مل  التي  املسائل 
وربام خيالفون إمامهم يف املسائل املبنية عىل العرف ويعربون  استنباط األحكام.
ولكن الختالف   عن هذه املسائل بأهنا ليست من قبيل اختالف الدليل والربهان،
بحيث لو اطلع إمامهم عىل ما اطلعوا عليه لذهب إىل ما ذهبوا  العرف والزمان،
ومجع  قواعده  وتثبيت  املذهب  حتقيق  يف  عليهم  يعتمد  الذين  هم  وهؤالء  إليه.

شتاته. 

سليامن سمع السجستانى داود أبو اإلمام  األزد شداد بن برش بن إسحاق بن  األشعت بن سليامن  (١)
وأبو ابنه عبداهللا عنه رو وخلقاً سواهم أمحد وإمامنا اجليىل داود وأبا بن حرب وسليامن إبراهيم ابن

وغريهم. النجاد النسائى وأبو بكر عبدالرمحن
إنه صنف  ويقال  واخلراسانيني والبرصيني الشاميني عن وكتب وصنف ومجع وطوف ممن رحل وهو
عنه أشياء ونقل واحداً حديثاً إمامنا عنه رو وقد واستحسنه، فاستجاده إمامنا عىل وعرضه قديامً كتاباً
خلف ألمحد قيل ابن املسيب بسعيد يشبه ذئب أبى ابن كان يقول حنبل بن أمحد سمعت منها قال كثرية
ال اهللا أن من قال يقول: حنبل بن أمحد سمعت أبى ذئب، وقال ابن يعنى بغريها وال ال قال ببالده  مثله

لداود. ألني احلديد داود كام ألبى ألني احلديث احلربى إبراهيم وقال ، كافر فهو ير
رجالً  وقال لو أن يديه وهي بني النسخة إىل فأشار األعرابى ابن قرئت عىل قد داود أبى سنن أن وقد رو
يوم اجلمعة من العلم مات شىء إىل معهام حيتج مل هذا الكتاب ثم املصحف إال من العلم عنده يكن مل
املقصد تعاىل، رمحه اهللا أنه توىف بالبرصة، وقيل ومائتني وسبعني مخس شوال سنة من بقيت عرشة ألربع

١ /ص ٤٠٧). (ج األرشد
ابن نعيم الفضل سمع أبا إسحاق احلربى وشيم أبو ابن عبداهللا بن بن برش إبراهيم إسحاق بن بن إبراهيم (٢)
باألحكام بالفقه بصرياً عارفاً الزهد ىف ىف العلم رأساً إماما وكان أثرين، ىف وإمامنا مسلم ابن دكني وعفان
اثنني سنة ذلك، توىف وغري القران وسجود النبوة ودالئل غريب احلديث منها كتباً صنف للحديث حافظاً

١ /ص ٢١١). (ج االرشد املقصد وثالثامئة، وثالثني
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التي  القواعد  مراعني  بعض  عىل  الروايات  بعض  ترجيح  مهمتهم  وهؤالء 
د ـ  ، الطبقتني ـ ج العلامء هاتني  وجعل بعض  الباب، املتقدمون يف هذا  وضعها 

طبقة واحدة.

   

ولكن يستدلون لألقوال، وهؤالء ال يستنبطون وال يرجحون قوالً عىل قول،
وال بيان  ويوازنون بني األدلة من غري ترجيح للحكم، ويبينون ما اعتمدت عليه،

ملا هو أجدر بالعمل(١).

   

٣٣/١ـ٣٥. الكويتية املوسوعة (١)
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األول املبحث
        

يف هذا املبحث إىل أهم املسائل الفقهية التي خالف فيها  ـ إن شاء اهللا ـ سأتطرق
من كتاب النكاح فقط، الشيخ ابن عثيمني مذهبه؛ مع العلم أنني استقيتها مجيعاً
وذلك من أجل التمثيل ال احلرص؛ ألن صفحات هذا البحث لن تكفي جلمع كل 
مع اإلشارة  ومن أجل ضبط هذه املسائل فإين سأذكرها مفصلة، ما انفرد به الشيخ،
مع إيراد اجلزء والصفحة التي تعاملت هبا يف  إىل مكاهنا يف كتابه الرشح املمتع(١)،

هذا البحث

: خالف وسننه من النكاح حكم يف •  ما جاء

مسألة: حكم الزواج. ١ـ
سنة. املذهب:

(ج١٢/ أقرب»  عندي  بالوجوب  «والقول  فقال: واجب،  أنه   رأ الشيخ:
ص٨).

بال أم. تكون أن الزوجة اختيار عند السنن من مسألة: ٢ـ

سنة. واعتربه به قال املذهب:
ال صاحله أم للزوجة يكون بأن يقولوا أن ينبغي وقال ذلك يف الشيخ: خالفهم

! (ج١٢/ص١٨). بال أم تكون أن

: وإحكامها اخلطبة  •

خطبتها أراد الرجل ملن نظر مسألة: ـ ٣
هـ. ١٤٢٢ ـ ١٤٢٨ الطبع: سنة الطبعة: األوىل اجلوزي ابن دار النرش: دار (١)
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مباح ظاهر قوهلم إنه املذهب:
(ج١٢/ص١٩) سنة أنه بنيَ الشيخ:

الكافر  عىل خطبة املسلم مسألة: ـ ٤

جيوز املذهب:
جيوز(ج١٢/ص٢٩) ال قال الشيخ:

احلال جهل إذا أخيه خطبة الرجل عيل خطبه مسألة: ـ ٥
جيوز  املذهب:

(٣١ (١٢ج/ص إىل أنه حرام ذهب الشيخ:

: وأحكامه النكاح عقد  •

النكاح  لعقد ختصيص مساء اجلمعة مسألة: ٦ـ
سنة عىل أنه املذهب:

(٣٢ (ج١٢/ص يف ذلك سنة نعلم ال قال الشيخ:

املوت بعد له الترصف الويص جيوز مسألة: ـ ٧
ماعليه املذهب املذهب: وهذا

(٣٧ (ج١٢/ص مقامه فقط هو الذي يقوم كيل الشيخ: الو

وزوجت انكحت بلفظ النكاح مسألة: ـ ٨
هبذين اللفظني ال جيوز إال املذهب:

شيخ اإلسالم اختاره ابن عثيمني وقول يدل عليه.. لفظ بكل جيوز الشيخ:
وتبعه  حامد، كابن أصحابه؛ قاله ~ بل أمحد به يقل مل األول والقول ~؛

(ج١٢/ص٣٨) القايض

اإلجياب  عىل تقدم القبول مسألة: ـ ٩
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والداه، رباه

جيوز ال املذهب:
٤٥ص) (ج١٢/ القبول به يتضح وجه عىل القبول تقدم إذا يصح الشيخ:

الصغري تزويج مسألة: ـ ١٠
إذنه دون الصغري بتزويج املذهب: قال

الصبي  يبلغ حتى الويل فينظر للزواج؛ حيتاج ال الصغري فيقول: بأن الشيخ أما
(١٢ج/ص٣٥)

بلغ؟  إذا اخليار له فهل  ملصلحة الصغري ابنه الرجل زوج إذا مسألة: ١١ـ
الفسخ له خيار املذهب:

(ج١٢/ ص٥٤) ال خيار له قال: الشيخ

ولو كانت مكلفة  الزواج عىل ابنته األب إجبار مسألة: ١٢ـ
جيوز املذهب:

(ج١٢/ ص٥٤) للنصوص خمالف ألنه جيوز؛ ال الشيخ قال:

الصغري؟ يستأذن هل مسألة: ١٣ـ

ال املذهب:
.(٧٥ (ج١٢/ص احلق وهو ~ تيمية ابن اإلسالم شيخ موافقاً وعند الشيخ:

للزواج هبا املزين إذن مسألة: ١٤ـ

صحيح. نكاح يف البكارة التي فقدت الثيب حكم الزانية حكمها بأن ير املذهب:
.(.٦ (ج١٢/ص إذهنا بد من أي ال خالف ذلك ير  الشيخ:

بالوصية،  تستفاد النكاح والية مسألة: ١٥ـ

أمحد. اإلمام مذهب عن املشهور هو وهذا
(٦٢ ١٢/ص (ج تستفاد بالوصية ال أهنا الشيخ: وعند
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الويل. احلرية يف مسألة: ١٦ـ
ابن. يزوج ال فالرقيق حراً، الويل يكون أن يشرتط  املذهب:

١٢ / ص ٧٣). (ج احلرية ال يشرتط الشيخ: وعند

اتفاق الدين. مسألة: ١٧ـ
واحد  دينهام واملرأة الويل أن يكون  املذهب: يشرتط

١٢ / ص ٧٥)          (ج ال يشرتطه الشيخ:

الرضورة. حال نفسها تزوج املرأة هل مسألة: ١٨ـ
حال الرضورة  يف نفسها ولو تزوج ال املرأة أن املذهب

١٢ / ص ٨.) (ج الرضورة عند جيوز الشيخ: وعند

النكاح رشوط  •

الشهادة وكتب ينطق يقرأ ويكتب وال الشاهد كان إذا مسألة: ١٩ـ
النطق البد من بل شهادته التصح املذهب:

/ص٩١) (ج ١٢ تصح الشيخ:  وعند

النكاح لصحة الشهادة اشرتاط مسألة: ـ ٢٠
الشهادة النكاح صحة رشوط من املذهب

(ج ١٢ / ص ٩٤) النكاح. رشطاً لصحة ليس الشيخ: وعند

من  أو األصول من أحدمها أو الشاهدان يكون أن ال اشرتاط مسألة: ٢١ـ
الويل أو أو الزوجة للزوج الفروع

ذلك  يشرتط املذهب:
١٢ / ص ٩٩) (ج يشرتط ال الشيخ: وعند

النكاح  عقد لصحة الدين رشط مسألة: ٢٢ـ
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والداه، رباه

جلميع الفرائض الزوج مؤدياً يكون رشطاً أن فليس املذهب:
حيث من  اخللل كان إذا النكاح  عقد لصحة رشط الدين أن الشيخ:  وعند

١٢ / ص ١٠١) (ج العفاف

الزواج اشرتاط الكفاءة يف مسألة: ٢٣ـ
بفاجر العفيفة زواج فيجوز النكاح لصحة رشطاً ليست الكفاءة املذهب:

١٢ / ص ١٠٢) (ج جيوز ال الشيخ: وعند

؟ النكاح لألولياء حق فسخ مسألة: هل ٢٤ـ
الفسخ  هلم بعدوا ولو املذهب: األولياء

١٢ / ص ١٠٤) (ج النكاح أن يفسخ ألحد ليس الشيخ: وعند

حالق  اخلمر أو يرشب زنا كأن أو لواط بغري فاسقاً الزوج كان إذا مسألة: ٢٥ـ
الفسخ لألولياء فهل حليته،

نعم  املذهب:
١٢ / ص ١٠٥) (ج اخلمر شارب واستثنى الفسخ الشيخ: الجيوز وعند

النكاح  يف الكفاءة مسألة: ٢٦ـ
صحة وليس رشط لزوم أنه عىل املذهب

١٢ / ص ١٠٥) (ج للزوم وال للصحة رشطاً الشيخ: ليست وعند

النكاح يف املحرمات  •

البكر بلبن التحريم مسألة: ٢٧ـ

حتريم  يتعلق به ال البكر لبن أن املذهب:
١٢ / ص ١١٧) (ج التحريم به يثبت الشيخ: و

؟ املصاهرة حتريم يثبت بالزنا هل مسألة: ٢٨ـ
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نعم املذهب:
(١٢٠/ ١٢ (ج عقد صحيح بغري املصاهرة أثر لتحريم ال الشيخ: و

بالرضاع حتريم املصاهرة مسألة: ٢٩ـ
عىل ثبوته الفقهاء ومجهور املذهب

(١٢٦/ ١٢ (ج حيرم ال الشيخ: وعند

وإن  يتزوج فالزاين ذلك؛ املذهب جيوز يف مل يتب وإن الزاين نكاح مسألة: ـ ٣٠
(١٢ / ١٣٧ (ج الزنا من التوبة فاشرتط الشيخ: وخالفهم مل يتب

ابنه  يتزوج أمة ليس لألب أن مسألة: ٣١ـ
املذهب عليه ما وهذا

ص١٥٣) / ١٢ (ج جيوز الشيخ: وعند

؟  عبد ابنها تتزوج من جيوز للمرأة أن هل مسألة: ٣٢ـ
الجيوز املذهب:

(ج١٥٤/١٢) جيوز الشيخ: وعند

؟ اليمني بملك حتل هل الكتابية غري األمة ٣٣ـ مسألة :
اليمني  بملك حتل املذهب: أهنا ال

(ج١٥٨/١٢) حتل أهنا الشيخ: وعند

النكاح الرشوط يف  •

النكاح  برشوط الوفاء حكم مسألة: ٣٤ـ
سنة  املذهب:

(ج١٦٤/١٢) واجب الشيخ: وعند

مسألة: إذا اشرتطت طالق رضهتا ٣٥ـ
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والداه، رباه

املذهب: صح الرشط
(١٦٦ (ج١٢/ الرشط غري صحيح وعند الشيخ:

من رضهتا  هلا أقل يقسم أن املرأة إذا اشرتطت مسألة: ٣٦ـ
الرشط يصح ال املذهب:

(ج١٩٢/١٢) يصح الشيخ: وعند

اخليار  فيه الزوج وإذا رشط مسألة: ٣٧ـ
فاسد  الرشط املذهب:

(ج١٩٢/١٢) صحيح الشيخ: الرشط وعند

نكاح فال وإال وقت كذا يف يأيت املهر أن اشرتط مسألة: ٣٨ـ
يصح  ال املذهب:

(ج١٩٣/١٢) الرشط الشيخ: يصح وعند

ال يصح  املذهب عىل هبا أن يسافر اشرتطت إذا مسألة: ٣٩ـ
(ج١٩٤/١٢) يصح الشيخ: وعند

خالفها  صفة فتبني يف الزوج املرأة اشرتطت إذا مسألة: ـ ٤٠
الفسخ أنه الجيوز املذهب:

(ج٢٠٠/١٢) الفسخ حق الشيخ: هلا وعند

أحكام من به النكاح وما تعلق يف العيوب   •

 عند األخر وليس عند زوجته عنينا الرجل يكون مسألة: ٤١ـ
الفسخ للزوجة فليس املذهب: عند

(ج١٢/ص٢٠٨) الفسخ هلا الشيخ: وعند

وطء ولو مرة  الذي العنني من النكاح فسخ حكم مسألة: ٤٢ـ
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الفسخ هلا وليس بعنني، فليس ولو مرة بأنه وطئها، املرأة اعرتفت إن املذهب
(ج٢٫٩/١٢) الفسخ هلا الشيخ: وعند

هبا يفسخ ال العيوب التي مسألة: ٤٣ـ
مل ما العقد عيب عند وكل والعرج واخلرس بالعمى الفسخ ال يثبت املذهب:

يشرتط
أغراض من غرض يفوت ما كل للفسخ املوجب العيب  أن الشيخ: وعند

(ج٢٢/١٢.) النكاح

فال فسخ له بالعيب، أو علمه ريض من مسألة: ٤٤ـ
باحلكم واجلهل باحلال، اجلهل بني يفرق املذهب:

(ج٢٢٤/١٢) باحلكم. واجلهل باحلال اجلهل بني يثبت يساوي والشيخ:

احلاكم بحكم الفسخ إال يتم ال مسألة: ٤٥ـ
ذلك عىل  املذهب:

فقط(ج٢٢٦/١٢) التنازع حال خصه الشيخ: و

وأحكامه النكاح فسخ  •

الفسخ يف املهر حكم مسألة: ٤٦ـ
العيب كان سواء  هلا، مهر فال الدخول قبل الفسخ كان  إذا  أنه املذهب:عىل

فيه أو فيها،
(ج٢٢٧/١٢) الزوج العيب يف كان املهر إذا نصف هلا أن الشيخ:

بمعيب  تزوج ال املجنونة مسألة: ٤٧ـ
املذهب عليه ما هذا

(ج٢٣١/١٢) فيه مصلحة كان إن ذلك جيوز و الشيخ:
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والداه، رباه

الكافرين أسلم أحد الزوجني إذا املهر مسألة: ـ ٤٨
فلها وإن سبقها لإلسالم هلا، مهر فال املرأة قبل الرجل أسلمت إذا املذهب:

النصف.
(ج٢٤٤/١٢). العكس. الشيخ:

يصح ال وما مهراً يصح وما أحكام املهر  •
صداقاً القرآن يصح هل مسألة: ـ ٤٩

يكون صداقاً. أن القرآن يصح ال املذهب:
(ج٢٥٩/١٢) يصح عنده الشيخ: و

كان ميتاً، وجب  إن كان أبوها حياً، وألفني ألفاً إن أصدقها وإن مسألة: ـ ٥٠
املثل. مهر

للجهالة. صحيحة غري فالتسمية املذهب ما عليه هذا
١٢ (ج جمهولة أو معلومة األب حالة كانت سواء صحيحة التسمية والشيخ:

.(٢٦٨ ص /

الزوج، وإن  ذمة يف أو أكثر صح املثل، بمهر الصغري زوج ابنه وإن مسألة: ـ ٥١
األب. مل يضمنه معرساً كان

ما عليه املذهب. هذا
يتحمله والزائد املثل، مهر إال ذمة الزوج ال يصح يف أنه إىل ذهب الشيخ: و

١٢ /ص ٢٨٤). (ج األب

مهرها. مجيع  عليها الزكاة يف املرأة مسألة: ـ ٥٢
ما عليه املذهب. هذا

استقرت فلو فيه امللكية لتحقق النصف إال يف فيه ال زكاة أنه ير الشيخ: و
(ج٢٩٠/١٢). واجبة الزكاة لكانت املهر مجيع ملكية
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املثل  مهر عليه كرها جيب هبا مسألة: املزين ـ ٥٣
ما عليه املذهب هذا

(ج٣١٣/١٢) كرهاً هلا سواء كان مزين هبا طوعا أو مهر ير أهنا ال والشيخ:

سيسلم  أنه عىل بالزوج ثقة احلال؛ يف تربعاً  نفسها سلمت إذا مسألة: ـ ٥٤
به ماطل ثم املهر،

نفسها متنع أن هلا ليس املذهب:
١٢ / ص ٣١٦) (ج نفسها. أن متنع هلا أن ير والشيخ:

وأحكامها الوليمة  •

دعوة اجلفيل حكم إجابة مسألة: ٥٥ـ
مكروهة اإلجابة املذهب:

١٢ /ص ٣٣٢) (ج ير جوازها. والشيخ:

الذمي إجابة دعوة حكم مسألة: ـ ٥٥
مكروهة اإلجابة املذهب:

أما سفر وعودة من زواج من الشؤون العادية يف وذلك اجلواز ير والشيخ:
(٣٣٣/١٢ (ج حرام فإهنا الشعائر الدينية

إعالن النكاح مسألة: ـ ٥٦
سنة  عىل أنه املذهب:

جائز.(ج٣٥٣/١٢) غري فإنه مباح وإذا ترتب عليه مفسدة أنه ير الشيخ: و

األكل التسمية عند مسألة: ـ ٥٧
سنة  املذهب: أهنا

(ج٣٥٨/١٢) واجب الشيخ: أهنا وعند
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والداه، رباه

باليمني األكل حكم مسألة: ـ ٥٨
سنة  املذهب:

(٣٦١/١٢ (ج الشيخ: عنده واجب و

بحيث يؤذيه  الكثري األكل مسألة: ـ ٥٩
مكروه أنه عىل املذهب:

(ج ٣٧١/١٢) حرام. أنه ير  والشيخ:

ما يشتهي اإلنسان تناول كل مسألة: ـ ٦٠
اإلرساف من أنه املذهب:عىل

(٣٧٤/٢ (ج التنعم. من أنه ير الشيخ: و

لزوجها  األمة تسليم وقت مسألة: ـ ٦١
فقط  ليالً تسلم األمة املذهب: أن

(ج ٣٩١/١٢) هناراً أو ليالً تسلم كاحلرة تسلم األمة الشيخ:

وأحكامه اجلامع  •

الوطء ترك عليها يف يزيد الرجل أال جيب عىل التي مسألة: املدة ـ ٦٢
سنة  مرة كل ثلث املذهب: أن للمرأة

(٤١٠/١٢ (ج للوطء زمن رضب باملعروف، دون يطأها جيب أي والشيخ:

النزع قبل فراغها مسألة: ـ ٦٣
مكروه  أنه املذهب:عىل

(ج٤١٧/١٢) عىل أنه حيرم الشيخ:

أحد الرؤية من الوطء حال مسألة: ـ ٦٤
مكروه  أنه عىل املذهب:
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(ج٤١٧/١٢) حيرم أنه عىل والشيخ:

باجلامع  التحدث مسألة: ٦٦ـ
مكروه أنه عىل املذهب:

(ج٤١٨/١٢) عىل أنه حيرم. والشيخ:

الزوج وواجبات حقوق  •

حمرمها ومتريض لعيادة للزوجة الزوج إجابة حكم مسألة: ٦٧ـ
يستحب املذهب:

(ج٤٢٣/١٢) التمريض ويستحب، العيادة جيب والشيخ:

العادية األمور زوجها يف املرأة خدمة حكم رفض مسألة: ٦٨ـ
ليس فهذا املعروفة اخلدمة إىل زوجها إجابة أبت إذا املرأة أن  عىل املذهب:

خدمة زوجها يلزمها وال بنشوز
(ج٤٤/١٢.) زوجها يلزمها خدمة أنه إىل وذهب الشيخ: وخالفه

زوجها  بإذن سافرت إذا النفقة املرأة يف حق مسألة: ٦٩ـ
حق النفقة هلا ليس املذهب:

(ج٤٣٤/١٢) النفقة هلا الشيخ:

من  بينهام لإلصالح رجالن الزوجني وجاء بني شقاق إذا حدث مسألة: ـ ٧٠
حكامن أم وكيالن مها فهل ذوهيام

وكيالن أهنام املذهب من املشهور
(ج٤٤٦/١٢) حكامن عنده والشيخ

اخللع باب  •

االستقامة حال اخللع حكم مسألة: ٧١ـ
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والداه، رباه

مكروه املذهب:
(ج٤٦٠/١٢) الشيخ: حمرم

أم طالق فسخ اخللع هل مسألة: ٧٢ـ
أو ألفاظ الفسخ بغريه من وقع وإن طالق فهو الطالق بلفظ وقع املذهب إن

فسخاً كان الفداء
ألفاظ من  غريه  أو الطالق بلفظ كان سواء حال كل طالق عىل هو الشيخ:

(ج٤٥١/١٢) والفداء الفسخ

اخللع  عدة مسألة: ٧٣ـ
متاماً املطلقة عدة تعتد املختلعة املذهب:

١٢ / ص ٤٧١) (ج إنام عليها االسترباء الشيخ:

االسترباء العدة أو اخللع مدة يف اخليار اشرتط إذا مسألة: ٧٤ـ
الرشط يصح املذهب: ال

١٢ / ص ٤٧٥) (ج الرشط صحة له يظهر الشيخ:

عوض  بغري يصح اخللع هل مسألة: ٧٥ـ
جيوز ال املذهب:

(ج ١٢ /  بغري عوض اخللع جواز عىل تيمية ابن اإلسالم الشيخ: يوافق شيخ
(٤٧٦ ص

أعطاها  اخللع بأكثر مما حكم مسألة: ٧٦ـ
يكره ولكن صحيح اخللع املذهب:

١٢ / ص ٤٧٨) (ج بأس الشيخ: رجح القول أنه صحيح وال

الصغري  ابنه زوجة تطليق أو خلع لألب هل مسألة: ٧٧ـ
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ذلك املذهب: ليس له

١٢ /ص ٤٨٩) (ج مصلحة الصغري يف ذلك احلق مادام له الشيخ:

عدهتا وطلقها لغريه وانقضت أمر زوجته عىل طالق الرجل مسألة: إن علق ٧٨ـ
أم ال؟ تطلق أوال هل علق عليه الطالق  فقامت بفعل ما أخر مرة تزوجها ثم

تطلق أهنا املذهب:
١٢ / ص ٤٩٣) (ج تطلق ال العلم بأهنا أهل قول بعض الشيخ: يرجح
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والداه، رباه

الثاين املبحث

   

واملذهب؛  بعد هذا الرسد للمسائل التي تعد مظنة للخالف بني ابن عثيمني،
وسار عليه يف ذلك  نحاول يف هذا املبحث تصور منهج ابن عثيمني الذي اتبعه،

ولتحقيق هذه الغاية أجد أنه من املناسب تقسيمه إىل املطالب  التالية:  اخلالف؛

اخلالف أسباب األول: املطلب

اخلالف  تعبريه عن وطرق مصطلحات الثاين: املطلب

اخلالف لبعض مسائل دراسة الثالث: املطلب

عثيمني ابن منهج مالمح الرابع: املطلب

 

األول املطلب



جيد أن أسبابه بعض منها  املتأمل ملواضع اخلالف بني ابن عثيمني واملذهب،
وبعضها اآلخر إىل استدالله بالنظر كام  يرجع إىل كيفية استدالل الشيخ  باألثر،
واألدلة العقلية  كان يفضل ابن عثيمني إطالق هذين اللفظني عىل األدلة النقلية،
أسباب  تقسيم  يمكن  وعليه  احلديث. مدرسة  أصحاب  شأن  ذلك  يف  شأنه 

اخلالف إىل:

 

ولعل أبرز أسباب اخلالف املتعلقة باستدالله باألثر يمكن إمجاهلا فيام ييل:
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هل اخللع يوجب العدة؟ نجد  ويتضح ذلك يف خالفه مع املذهب يف مسألة: 
وعليه أن  الشيخ بعدما يقرر ما يستفاد من كالم املؤلف؛ بأن اخللع يوجب العدة،
ـ  وال يرصح هبم  ـ العلم أهل  بعض  قول  يورد  ثم  متاماً، كاملطلقة  املختلعة  تعتد 
وخيتاره فيقول: (وهذا هو القول الصحيح)(١) ال عدة  أن املختلعة ال عدة عليها،
إنام  العدة  أن  القرآن  : (ألن ظاهر  قائالً يعلل ذلك  استرباء،ثم  وإنام عليها  عليها،
(البقرة:  نثL  K  J    I  Hمث  هي عىل املطلقة قال تعاىل:
إنام هي املطلقة.(٢) فأستند هنا يف  فدلت اآلية عىل أن التي يلزمها ثالثة قروءٍ ،(٢٢٨

خمالفته للمذهب  عىل ظاهر نص القرآن الكريم.

هل حتل بملك اليمني؟  ما عليه املذهب أنه  األمة غري الكتابية، وكذلك يف مسألة: 
: (لكن هذا خالف ظاهر القرآن، ال حتل ولكن ابن عثيمني خيالفه ويعلق عىل ذلك قائالً
سواء أكانت كتابية، والصواب أن األمة اململوكة وطؤها حالل، وهو قول ضعيف،
واآليات   Å اشرتاط أن تكون من ملكت كتابية، وليس يف كتاب اهللا  أم غري كتابية،
من  نوعاً رِج  (املؤمنون: ٦)، فمن خيُ نث ; >  =  <  ?  @ A مث واضحة،
وعىل هذا فلو كان عند اإلنسان أمة غري كتابية وهو  اإلماء عن هذا العموم فعليه الدليل،

ملا يفيده كالم املؤلف ~)(٣). خالفاً مالك هلا فإن له أن يطأها بملك اليمني،

وكذلك يف مسألة: النظر إىل املخطوبة ظاهر كالم املؤلف أن النظر للمخطوبة 
بعد  ورد  أنه  مباحاً كونه  لوا  (وعلَّ  : قائالً حجتهم  وساق  بمطلوب  وليس  مباح،
ولكن  كاألمر بعد احلظر عند أكثر األصوليني يكون لإلباحة، فيكون مباحاً احلظر،

١٢ /ص ٤٧١). (ج املستقنع عىل زاد املمتع الرشح (١)
نفسه. (٢)

١٢ /ص ١٥٨). (ج املستقنع عىل زاد املمتع الرشح (٣)
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والداه، رباه

إلثبات  ال  املنع، توهم  لدفع  أحياناً اإلباحة  يفيد  بام  يعربون  اهللا،  رمحهم العلامء،
واستند يف حكمه هذا عىل ظاهر السنة،عندما  ويذهب إىل أنه سنة، احلكم املباح)
قال: (إن ظاهر السنة أن النظر إىل املخطوبة سنة؛ ألن النبي S أمر به وقال: «إنه 

يؤلف بينكام(٢). أي: أحر أن يؤدم بينكام»(١)،

    

هل   مسألة: من املسائل التي يتضح منها استناد ابن عثيمني عىل عموم النص،
أن  للعبد  فليس  الجيوز، أنه  عىل  املذهب  ولدها؟  عبد  ينكحها  أن  احلرة  للمرأة 
جاز.ونجد ابن  وأراد أن يتزوج أم هذا الرجل، ولو كان عبد آخر، ينكح أم سيده،
ثم  : (وهذا القول مبني عىل قول ضعيف)، عثيمني ينتقد هذا القول فيرصح قائالً
وال  وهو أنه  جيوز للحرة أن تنكح عبد ولدها، يذكر أن هناك قول آخر يف املسألة،
حرج فيه،ثم يصف هذا القول بأنه صحيح ويعلل له قائال: (ألنه داخل يف عموم 
(النساء: ٢٤)، وعبد ابنها ليس أباها، 2مث   1  0  /  . نث قوله تعاىل:
فأين  وال ابن أختها، وال ابن أخيها، وال خاهلا، وال عمها، وال أخاها، وال ابنها،

الدليل عىل املنع؟!(٣) 

املصاهرة  إثبات حرمة  وهي  ،اآلية حيتج يف مسالة أخر وبنفس عموم هذه 
ويرصح بأن  نجده يذكر قول املذهب بثبوت حرمة املصاهرة بالرضاع، بالرضاع،
: (وهو الذي نراه  ابن تيمية خمالف للمذهب فلم يثبتها ويرجح قول ابن تيمية قائالً

الكتاب: رقم٣٢٣٥ (ج ٦ /ص ٦٩) التزوج النظر قبل إباحة باب األلباين ـ بأحكام ـ النسائي سنن  (١)
اإلسالمية، املطبوعات مكتب النارش: النسائي عبدالرمحن شعيب أبو أمحد بن املؤلف: السنن من املجتبى

غدة. أبو عبدالفتاح حتقيق: ١٩٨٦م، ١٤٠٦هـ ـ الثانية، الطبعة حلب
عليها. األلباين بأحكام مذيلة األحاديث األجزاء: ٨ عدد

١٢ /ص ٢٠). (ج املستقنع عىل زاد املمتع الرشح (٢)
١٢ /ص ١٥٤). (ج املستقنع عىل زاد املمتع الرشح (٣)
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واستند يف ترجيحه هذا عىل عموم  أنه ال دخل للرضاع يف املصاهرة)، ونرجحه 
من القرآن فال يمكن أن نخرمه إال بدليل  فيقول: (وذلك ألن لدينا عموماً اآلية،
اسم موصول  (النساء: ٢٤)، و«ما» 2مث   1  0  /  . نث وهو قوله: ، بَنيِّ

ائت بدليل(١). نقول له: هذه املرأة حرام، فأي إنسان يقول: تفيد العموم،

به  يثبت  ال  أن  عىل  املذهب  احلرمة؟  به  تثبت  هل  البكر  لبن  مسألة  ومنها 
ولكن نجد الشيخ قد خالف املذهب  فال حتريم إال بلبن ثاب عن محل، التحريم،
واستدل(٢)  بعموم قوله تعاىل: وإن مل يثب عن محل) فقال: (والصواب أنه مؤثر،

.(٢٣ مث (النساء: نث^  _   `  
وجهل احلال فال نعلم هل أجيب أم ال ؟  الرجل إذا خطب امرأة، و يف مسألة:
فيقول: (فظاهر  فام حكم خطبتها لغريه نجد الشيخ يوضح ما ذهب إليه املؤلف،
أنه جيوز أن خيطب)(٣) ثم يعلل للمذهب فيقول: (ألنه إىل اآلن ما  كالم املؤلف 

فلك أن تزيد عليه)(٤). كالذي يسوم سلعة، ثبت حقه،

ذهب  ما  يعلل  ثم  جيوز) ال  أنه  الصحيح  (ولكن  فيقول:  بخالفه  يرصح  ثم 
وربام يكون أهل الزوجة قد ركنوا إىل هذا  : (ألن هذا اعتداء عىل حقه، إليه قائالً
فالصحيح أنه  فإذا جاءت خطبة أخر عدلوا عنه، إال أهنم ما أجابوه، اخلاطب،
ثم يسوق األدلة التي تؤيد مذهبه فيقول: (ويدل  هل احلال حرمت اخلطبة)، إذا جُ
واستند يف األثر عىل عموم قول الرسول S: «وال خيطب  لذلك األثر والنظر)

وقال: (هذا يشمل هذه الصورة)(٥). عىل خطبة أخيه».

١٢ /ص ١٢٥). (ج املستقنع عىل زاد املمتع الرشح (١)

١٢ /ص ١١٧). (ج املستقنع عىل زاد املمتع الرشح (٢)
١٢ /ص ٣١٠). املستقنع (ج زاد عىل الرشح املمتع (٣)
١٢ /ص ٣٢٩). (ج املستقنع عىل زاد املمتع الرشح (٤)

١٢ /ص ٣٢). (ج املستقنع عىل زاد املمتع الرشح (٥)
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والداه، رباه

   

حكم اخللع  فقد خيالف الشيخ املذهب مستندا عىل مفهوم النص كام يف مسألة:
واملكروه ينفذ، ويقع؛ ألنه ليس حمرماً، يف حال االستقامة يقول: (اخللع مكروه،
أن اخللع يف حال االستقامة  وذكر أن هناك قول آخر، هذا هو املشهور من املذهب)،
: لقوله  ويستدل ملا ذهب إليه قائالً ويرصح بأن هذا هو الصحيح،  وال يقع، حمرم،
(البقرة: ٢٢٩)، نث ±  º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² « ¼  ½ مث  تعاىل:

فإن مفهوم اآلية أنه إن مل خيافا أن ال يقيام حدود اهللا فعليهام جناح)(١).

  

الرسول  مستندا عىل سنة  املذهب، مع  نجده خيتلف  ملسائل اخلالف  وبالتتبع 
أهيا  يقول:هلموا  أن  مثل  ـ العموم ـ وهي دعوة  اجلفيل  S كام يف مسألة دعوة 
وهذا ما عيل  وهي مما  كان يفتخر هبا العرب فإذا دعا اجلفىل كرهت اإلجابة، الناس،
ويذكر تعليل املؤلف فيقول: (والتعليل أن يف ذلك دناءة بالنسبة للمدعو، املذهب،
(وهذا التعليل عليل)،  ثم يصف هذا التعليل فيقول: ومفاخرة ومباهاة للداعي)
وكان دليله  (الصحيح أهنا ال تكره بل هي جائزة)(٢)، فيقول: ويرصح بمخالفته،
> وقال  عىل اخلالف  ما ثبت أن الرسول ـ عليه الصالة والسالم ـ أرسل أنساً

ومن لقيت»(٣). وفالناً له: «ادع فالناً

بل  فهو مل خيالف املذهب فقط، حكم التسمية يف الطعام، ـ وأيضاً يف مسألة:
وهذا قول كثري من العلامء إن مل يكن  قال: (تسن التسمية، مجهور الفقهاء عندما،

١٢ /ص ٤٦.) (ج املستقنع عىل زاد املمتع الرشح (١)
١٢ /ص ٣٣٢) (ج املستقنع عىل زاد املمتع الرشح (٢)

عدد احلميدي فتوح بن حممد تأليف:  ،(٣٦٥ /ص   ٢ (ج ومسلم البخاري الصحيحني بني اجلمع (٣)
د. الثانية حتقيق: الطبعة:  ٢٠٠٢م لبنان/بريوت، ١٤٢٣هـ ـ ـ حزم ابن /دار النرش دار ٤/ األجزاء

البواب. حسني عيل
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والرشب، فيقول: (والصواب أن التسمية واجبة عند األكل، ثم خيالفهم، أكثرهم)،
بذلك،  S ألمرالنبي  فيقول): إليه  ذهب  ملا  ويعلل  برتكها) يأثم  اإلنسان  وأن 
وألن النبي  اهللا»(١) مع أنه صغري، «يا غالم سمِّ حيث قال لعمر بن أيب سلمة >:
وأتت  فإن الشيطان يشاركه يف طعامه ورشابه، S أخرب أن اإلنسان إذا مل يسمِّ
ولكنها  حتى قعدت ومدت يدها لتأكل، والنبي S جالس، ع دفعاً، دفَ جارية تُ
الشيطان ويد  يد  وأخرب أن  بيدها وأمرها أن تسمي،  S النبي  فأمسك  مل تسم،
وهذا يدل عىل أن الشيطان يتحني الفرص،أن حيرض مع من  ،S (٢)اجلارية يف يده
وخيتتم هذه اجلملة من األدلة املستمدة من  فيأكل بال تسمية، مل حيرض أول األكل،

فيقول: (فالصواب أن التسمية واجبة)(٣). السنة بوصف مذهبه بالصواب،

ويعلل للمذهب  سنه، حكمه عىل املذهب، األكل باليمني، وكذلك يف مسألة:
الذي  وهذا  بيمينك»، «كل  :> ابن أيب سلمة  S لعمر  النبي  : (لقول  قائالً
أن األكل باليمني أفضل من األكل باليسار، ذكره ~ هو املشهور من املذهب،
فيقول: (والقول الراجح يف هذه  ويرصح بذلك، ثم يرجح قول القائل بوجوبه،
: (ودليل هذا أن النبي S هنى  ويستدل له قائالً أن األكل باليمني واجب)، املسألة:
فإن الشيطان  وال يرشب بشامله، وقال: «ال يأكل أحد بشامله، عن األكل بالشامل،

وقد هنينا عن إتباع خطوات الشيطان(٥). ويرشب بشامله»(٤)، يأكل بشامله،

   

٣ /ص ٢٦٨) (ج ـ ومسلم البخاري الصحيحني بني (١) اجلمع
القشريي  مسلم بن  احلجاج بن مسلم  احلسني أبو  املؤلف: (١٠٧ /ص   ٦ (ج ـ م ـ  مسلم صحيح  (٢)
أربع يف أجزاء ثامنية األجزاء: عدد ، بريوت اجلديدة األفاق بريوت + دار دار اجليل النارش: النيسابوري

جملدات.
١٢ /ص ٣٥٨) (ج املستقنع عىل زاد املمتع الرشح (٣)

٢ /ص ٢١٨) (ج ومسلم البخاري الصحيحني بني اجلمع (٤)
/ص٣٦١) ١٢ (ج املستقنع عىل زاد املمتع الرشح (٥)
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والداه، رباه

أنا  وإال فال نكاح بينهام؛ يعني قال: إن جاء املهر يف وقت كذا،  وأيضا يف مسألة:
عىل أين إن جئت باأللف عىل رأس سنة ألف وأربعامئة  سأتزوجها عىل ألف ريال،
وجاء بتعليلهم فقال: هذا الرشط ال يصح، يقول املذهب: وإال فال نكاح، ومخسة،
: (مع  وال خيار يف النكاح)(١) ثم يعقب عليهم قائالً (وعللوا ذلك بأنه يشبه اخليار،
بيننا  وإال فال بيع  جيوز أن يقول:جئتك بالثمن يف وقت كذا، البيع: أهنم قالوا يف 
إنه ال يصح)(٢) ثم يؤكد سبب خمالفته للمذهب   وهنا يقولون: ألنه تعليق فسخ،
«إن أحق الرشوط أن توفوا به ما استحللتم به  النبي، عليه الصالة والسالم: بقول:

الفروج»(٣).

عدم وجود حديث نبوي يف  ومستند اختالفه معه، وتارة نجده خيالف املذهب،
فاملذهب عىل أنه سنة ويذكر  إقامة عقد النكاح اجلمعة مساء، كام يف مسألة: املسالة،
ـ  أنه قول ابن القيم فيقول: (وذكر ابن القيم أنه ينبغي أن يكون يف املسجد ـ أيضاً
مجيعاً)(٥)، املسألتني  يف  نظر  فيه  (وهذا   : قائالً ويعقب  واملكان)(٤)  الزمان  لرشف 
: (إال لو ثبتت السنة  واعتمد يف مذهبه عىل عدم وجود سنة نبوية يف املسالة قائالً

لكنني ال أعلم يف هذا سنة)(٦). بذلك لكان عىل العني والرأس،

١٢ /ص ١٩٣). (ج املستقنع عىل زاد املمتع الرشح (١)

١٢ /ص ١٩٤). (ج املستقنع عىل زاد املمتع الرشح (٢)
٣ /ص ٣٢٢). (ج للنسائي الكرب (٣) السنن

١٢ /ص ٣٢). (ج املستقنع عىل زاد املمتع الرشح (٤)
نفسه. (٥)

/ص٣٣). ١٢ (ج املستقنع عىل زاد املمتع الرشح (٦)



١٧١٣

         
 وهي كاآليت:
 

صحة عقد النكاح  بغري لفظ زوجت أو أنكحت ممن  ويتضح ذلك يف مسألة:
ويسوق األدلة للمذهب،   املذهب أنه ال يصح بغري هذين اللفظني.، حيسن العربية،
وألنه اختار قول املخالف للمذهب، ويأيت بأدلتهم، ثم يرصح بأن هناك من خيالفه،
يقول: ثم  والنظر  باألثر  للمخالفني  ويستدل  املؤكدة، األدلة  بسط  يف  جيتهد  فإنه 

(الدليل النظري القياس عىل مجيع العقود أهنا تنعقد بام دل عليها)(١)، واهللا تعاىل  
(املائدة: ١). ^مث  ]  \  [  Z نث يقول:

 

ويتضح من خالل استعراض مسائل اخلالف التي بني الشيخ واملذهب عنايته 
ما ييل: بالعرف السائد، ومنها

األلفاظ التي ينعقد هبا النكاح املذهب قرصها عىل لفظي أنكحت  يف مسألة:
واستند يف  يصح هبا وبغريها مما يدل عليها، فقال: وزوجت وخالفهم ابن عثيمني،
: (فلام أطلق العقد رجعنا يف ذلك إىل العرف)(٢)،  ورصح بذلك قائالً ذلك عىل العرف،
بام دل عليه العرف)(٣). وقبوالً وأكد ذلك فقال: (والصواب أن النكاح ينعقد إجياباً

لكن بقدر ال يزيد عىل شاة، املذهب عىل أهنا تسن، وليمة العرس، ويف مسألة:
بأن  وقال  املذهب، ابن عثيمني  أشبه ذلك(٤). وخالف  وما  بتمر، بحيس، بخبز،

   

١٢ /ص ٤٠). (ج املستقنع عىل زاد املمتع الرشح (١)

١٢ /ص ٣٩). (ج املستقنع عىل زاد املمتع الرشح (٢)

١٢ /ص ٤٢). (ج املستقنع عىل زاد املمتع الرشح (٣)
١٢ /ص ٣٢١) (ج املستقنع عىل زاد املمتع الرشح (٤)
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والداه، رباه

املوسع قدره،  عىل  العرف، يقتضيه  بام  فتسن  للعرف، الراجعة  النفقة  الوليمة من 
فإذا وصلت  لكن برشط أن ال تصل إىل حد املباهاة واإلرساف، وعىل املقرت قدره،
املستند  فكان مرجعه  أو مكروهة(١). واملباهاة صارت حمرمة، إىل حد اإلرساف،

واشرتط أن التصل إىل حد اإلرساف. عليه يف خمالفته العرفَ

وكرهه  خصصه البعض بالنساء، ويف مسألة إعالن النكاح بالرضب عىل الدف،
ابن عثيمني  خالفهم(٢)  بالنساء، للرجال   تشبه  فيه  بأنه  الرجال وعللوا ذلك؛ يف 
فإذا  م العرف والعادة فنجده يقول: (وهذا يعني أن املسألة راجعة للعرف، وحكٌ
أو حيرم  إما أن يكره، نقول: فحينئذٍ كان العرف أنه ال يرضب بالدف إال النساء،
وإذا جرت العادة بأنه يُرضب بالدف من قبل الرجال والنساء  تشبه الرجال هبن،
النكاح بدف الرجال أبلغ من إعالنه  وإعالن  فال كراهة؛ ألن املقصود اإلعالن،
تظهر  ال  حتى  مغلق، موضع  يف  يدففن  فإنام  دففن  إذا  النساء  ألن  النساء؛  بدف 

فهو أبلغ يف اإلعالن(٣).  والرجال يدفون يف موضع واضح بارز، أصواهتن،

ومن املسائل التي خالف فيها ابن عثيمني املذهب مستدالً بالعرف  مسألة ليس 
يف  وخالفه  النفساء، يف  املذهب  فوافق  املذهب(٤)، عىل  قسم  والنفساء  للحائض 
أما احلائض فعندنا جرت  فقال: (إنه ال قسم للنفساء، احلائض استناداً عىل العرف،
سواء  ليلتها، يذهب إىل كل واحدة يف  ق، يفرِّ الزوج ال  وأن  أنه يقسم هلا، العادة 

أم حائضاً)(٥). كانت طاهراً
فليس كل  إال أن استناده  ليس مطلقاَ، وبالرغم من استناده كثرياً عىل العرف،

١٢ /ص ٣٢١). (ج املستقنع عىل زاد املمتع الرشح (١)

١٢ /ص ٣٤٩). (ج املستقنع عىل زاد املمتع الرشح (٢)

١٢ /ص ٣٤٩). (ج املستقنع عىل زاد املمتع الرشح (٣)

١٢ /ص ٤٣١). (ج املستقنع عىل زاد املمتع الرشح (٤)
نفسه. (٥)



١٧١٥

وهو عدم خمالفته  ولذا نجد الشيخ  قيده بقيد، عرف صالح البتناء احلكم عليه،
فام أنكره الرشع  ففي معرض تعريفه للمنكر يقول: (العربة بإنكار الرشع، الرشع،
وما  املنكرات، تقر  ـ  باهللا  ـ والعياذ  العرف؛ ألن بعض األعراف  أقره  ولو  منكر،
لذلك قال النبي S: «اإلثم  والعرف السليم ينكره، أنكره الرشع فالعقل السليم،
وهذا يف  ما حاك من نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس»(١)؛ ألن الناس ينكرونه،

ومناهجهم مستقيمة)(٢). أناس فطرهم سليمة،

 

لقد استند الشيخ يف خالفه مع املذهب عىل املصلحة يف كثري من املسائل،لعله 
جدير بنا أن نذكر بعضها للتمثيل.

سنة،أو مكروهاً، واجباً،أو يكون قد بأنه قال املذهب املسلم، هجر حكم مسألة
ابن ونجد مكروهاً، سنة،أو وأخر واجباً مرة جتعله التي احلاالت ذكر يف واستفاض
يسن، وال جيب، ال اهلجر أن الراجح (القول قائال: للمذهب قوالً خمالفاً يرجح عثيمني

وإال فال)(٣). هجرنا مصلحة هناك كان فإذا املصلحة، حتققت حيث إال يباح وال

ثم  يذكر قول املذهب‘  الويل، خلع الصغري من قبل  وكذلك األمر يف مسألة:
(والصحيح يف هذه املسألة أنه إذا  فنجده يقول: يرجح غريه مستنداً عىل املصلحة،
أم  سواء أكان من مال االبن، كان ملصلحة االبن فال حرج عليه أن خيالع أو يطلق،
أما إذا كان من ماله هو فإن االبن مل يترضر بيشء؛ ألن املال عىل أبيه، من ماله هو،
املرض، فهو كعالجه من  االبن؛ فألن ذلك من مصلحته، مال  إذا كان من  وأما 

   

عبدالرحيم بن  عبدالرمحن حممد املؤلف: ،(٥٥ /ص   ٧ (ج الرتمذي جامع برشح  األحوذي حتفة (١)
.١٠ األجزاء: بريوت، عدد العلمية، الكتب دار النارش: أبو العال، املباركفوري،

١٢ /ص ٣٢٨). (ج املستقنع عىل زاد املمتع الرشح (٢)

١٢ /ص ٣٢٤). (ج املستقنع عىل زاد املمتع الرشح (٣)
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والداه، رباه

سيئة  بذيئة، املرأة  تكون  كأن  حمققة، الفراق  يف  املصلحة  تكون  أن  برشط  ولكن 
والبالء والتهم)(١). ت إىل بيته الويالت، جرَّ غري عفيفة، اخللق،

فإننا فنجد الشيخ  ووجد أنه يدار فيها املنكر، من ذهب إىل وليمة، يف مسألة: ـ
حسب  أو يبقى)؟  ثم يرد قائال: (اجلواب: يتساءل قائال: (وأهيام أوىل أن ينرصف،
ختيري  ولكنه  تشهٍ، ختيري  ليس  هنا  التخيري  (ألن  قائال:  إجابته  يعلل  ثم  املصلحة)
وكل ما كان املقصود به مصلحة الغري  مصلحة؛ ألن املقصود بذلك مصلحة الغري،
فهذا  فإذا كان يف انرصافه ردع هلم ولغريهم، فالتخيري فيه للمصلحة ال للتشهي،
أوىل بحسب  وقد يكون عدم االنرصاف أحياناً ال شك أنه جيب عليه االنرصاف،
فهنا قد نقول: فلو فرض أنه يف هذه احلال انرصف لصار فيه قطيعة رحم، احلال،
ولكنه يعظ وينصح وينكر؛ فإن مل يستجيبوا فال  ، ومل يسمعْ بقاؤه أوىل؛ ألنه مل يرَ

بأس أن جيلس؛ ألنه ليس مع الذين يفعلون املنكر)(٢).

املذهب عىل أنه  ال جيوز أن تزوج بمعيب  ـ ويف مسألة نكاح املجنونة من معيب،
ولو كان ذلك ملصلحتها(٣) وخالفه ابن  فليس هلا رضا وال غرض،  ولو رضيت،
إن املجنونة إذا كان من  (بل يقال: ثم يقول بمذهبه (ويف هذا نظر) عثيمني فقال:
لكن  مصلحتها أن تزوج هذا املعيب فلنزوجها؛ ألن املجنونة ال يرغبها كل الناس،
فمن املصلحة  وأصرب عىل جنوهنا، أنا أستمتع هبا، قد يأتيها إنسان فيه عيب ويقول:
برشط أال يكون يف  فاملجنونة تزوج بمعيب إذا اقتضت املصلحة ذلك، أن تزوج، 

وأال يتعد عيبه لنسلها)(٤). ذلك عليها رضر،

١٢ /ص ٤٩.) (ج املستقنع عىل زاد املمتع الرشح (١)
١٢ /ص ٣٤٣) (ج املستقنع عىل زاد املمتع الرشح (٢)
١٢ /ص ٢٣١) (ج املستقنع عىل زاد املمتع الرشح (٣)
١٢ /ص ٢٣١) (ج املستقنع عىل زاد املمتع الرشح (٤)
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وتارة أخر يرصح باستناده عىل املصلحة فيقول: (والصحيح يف هذه املسألة 
فإن رأ من املصلحة أن يمنعه منها فليفعل)(١). أنه راجع إىل حكم احلاكم،

   

التي استند عليها الشيخ يف خمالفته للمذهب سد الذريعة   ومن أدلة األحكام 
ويتضح ذلك مماييل:

وخالفه  وهذا ما قال به املذهب، وجب عليه مهر املثل، يف مسألة من زنى كرهاً،
ولكن جيب عليه أرش  ال مهر هلا)(٢) أو طوعاً ابن عثيمني فقال: (أن املزين هبا كرهاً
وزنى هبا كرهاً، إذا كانت بكراً ـ ومهرها بكراً وهو فرق ما بني مهرها ثيباً ـ البكارة

ويف سياق هذه املسألة  : (ألنه أتلف البكارة بسبب يتلفها عادة). وعلل ذلك قائالً
البكارة  أرش  يكون  أن  يصح  هل  وهي  النوازل  فقه  من  تعد  مسألة  إىل  نتطرق 
بل  أنا ال أعطيكم دراهم، تكاليف عملية جراحية؛ لرتق غشاء البكارة فإذا قال:
ثم ذكر حجة  ن؟ فأجاب الشيخ بالنفي، كَّ مَ فهل يُ نجري هلا عملية ونعيد البكارة،
فهو أذهب بكارة فيعيد هلا  األصل أن املثيل يضمن بمثله، القائلني باإلجياب فقال:

.بكارة أخر
هذا ال يكفي وال يُطاع؛ ألنه مهام كان من ترقيع  ويرد حجتهم قائال: (فنقول:
(بأنه ير منع هذه  فال يمكن أن يكون كاألصل)(٣) ويعلق سبب متسكه بالنفي
وإذا  فتكون كل امرأة تشتهي أن تزين زنت، ألهنا تفتح باب الرش، العملية مطلقاً،

زالت بكارهتا أجرت العملية)(٤) فيكون بذلك القول مستخدم أصل سد الذريعة.

١٢ /ص ٤٩٠). (ج املستقنع عىل زاد املمتع الرشح املمتع الرشح (١)
١٢ /ص ٣١٣). (ج املستقنع عىل زاد املمتع الرشح (٢)
١٢ /ص ٣١٤). (ج املستقنع عىل زاد املمتع الرشح (٣)

نفسه. (٤)
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والداه، رباه

ومن صور استخدامه هلذا األصل أيضاً:

مسألة استخدام الدف إلعالن النكاح هل للرجال أم ختتص به النساء من دون 
 فساو الشيخ  للرجال وخالفه  وليس  بالنساء  بأنه خاص  املذهب  فقال  الرجال 
بني الرجال والنساء ومل خيص أحدمها به ولكنه قيده بقيد فقال: (لو ترتب عىل هذا 
وإنام نمنعه للمفسدة)، مفسدة نمنعه)(١) وعلل ما ذهب إليه بقوله: (ال ألنه دف،
إذا ترتب  املباحات  الذريعة فيقول: (وهكذا مجيع  ما هو إال سد  ثم يضع ضابطاً

ال لذاهتا ولكن ملا يرتتب عليها(٢). عليها مفسدة منعت،

املتعة، نكاح صور من صورة املذهب اعتربه الطالق، بنية النكاح مسألة يف •
بأنه املسالة  يف الثاين بالقول فقال  الشيخ باطل، وخالفهم نكاح بأنه قالوا وعليه
يسوق للواقع، إدراكه لسعة ولكن الرشوط واألركان متوفر دام ما صحيح نكاح
(ثم إن فيقول: مفاسد فتقع اإلباحة هلذه الناس استغالل بعض من صور صورة لنا
الذين الناس فبعض رصيح، بزنا القول يستغل هذا ـ باهللا والعياذ ـ بعض الناس بدأ
لغرض، ليس أن يتزوجوا، إىل اخلارج؛ ألجل يذهبون اهللا، وال يتقونه خيافون ال
فتزوج، الفتنة من وخاف يطلب العلم، أو يطلب الرزق، البلد يف غريباً ليس يعني
الناس، بعض من هذا سمعنا جائز، وقد الطالق (النكاح بنية ويقول: يتزوج بل
وبعضهم يتزوج بالفجور ليتزوج، ـ باهللا والعياذ ـ معروفة معينة إىل بالد يذهبون
ممنوع، هذا حرام إن نقول: أن جيب يوماً، فلذلك عرشين مدة يف نساء من عرش أكثر
يكون أن الرتبوية جيب الوجهة فهو من النظرية مباحاً، الوجهة من كان لو وحتى

.(١) ممنوعاً

١٢ /ص ٣٥٠). (ج املستقنع عىل زاد املمتع الرشح (١)
نفسه. (٢)

١٢ /ص ١٨٦) (ج املستقنع عىل زاد املمتع الرشح (٣)
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وما سبب عدوله وحتوله من املباح النظري إىل احلرام الرتبوي ؟ أجاب الشيخ 
إذا  املباح  واليشء  العافية، اهللا  نسأل  والفجور  للفسوق  وسيلة  صار  (ألنه  قائال: 

لواجب صار حراماً)(١). أو تركاً يف حرام، تضمن وقوعاً

فدل ذلك عل حرص الشيح واستخدامه لسد الذريعة وهذا النهج الذي تربى 
عليه أصحاب املذهب احلنبيل متأثرين بإمامهم ومنهجه.

الثاين املطلب
   

خمالفته  عىل  تدل  التي  مصطلحاته  نجد  عثيمني  ابن  الشيخ  فقه  إىل  وبالنظر 
لذا جيدر بنا أن  للمذهب كثرية ومتنوعة؛ خمالفاً أو التي رجح فيها قوالً للمذهب،

نخص كال منها بالذكر وعليه.

  

فهي متعددة فمرة نجده  املعربة عن خمالفته للمذهب، باستقراء املصطلحات 
يقول: (هذا القول ضعيف خيالف الواقع)(٢). 

الصحيح)(٣). القول هو : (وهذا قائالً يرصح مسألة ويف
نظر)(٤). فيه أخر يقول: (وهذا مسألة ويف

الغرائب)(٥). من (وهذه املذهب فيقول: عىل مسألة أخر يعقب ويف

نفسه. (١)
الرشح املمتع (ج١٢ص٢٠٩). (٢)

٢ /ص ٢٢١). (ج املستقنع عىل زاد املمتع الرشح (٣)
الرشح املمتع (ج١٢ص١٢٨). (٤)

الرشح املمتع (ج١٢ص٤٢). (٥)

   



١٧٢٠

4
F

إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

نظر)(١). املسألة هذه يقول: (ويف أخر ويف
ذلك)(٢). خالف الصحيح يقول: (لكن أخر ويف مسألة

يأيت بقول املذهب ثم يقول: (ولكن الصحيح خالف ذلك)(٣).
ويف مسألة أخر يصف قول املذهب فيقول: (وال شك هذا القول ضعيف)(٤).

أهنم،  (والعجب  فيقول:  املسألة، يف  ملذهبهم  رافضاً  عليهم  ويعلق  خيالفهم،
قالوا كذا)(٥). اهللا، رمحهم

ويف مسألة أخر يقول: (يف كالم الفقهاء نظر يف هذه املسألة)(٦).
ويف مسألة أخر يقول: (وهذا من غرائب العلم أن جيعل النكاح كالسفاح)(٧).

ويف مسألة  اجلمع بني األختني من الرضاع خيالف شيخ اإلسالم ابن تيمية ~ 
مل   ~ تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  فإن  (وهلذا  فيقول:  خمالفته   عىل  مدلالً  ويعلق 

يصب يف هذه املسألة)(٨).
ويف أخر خالف ابن تيمية وقال معرباً عن خالفه: (ولكن قوله ضعيف واحلق 

أحق أن يتبع)(٩).
(وهذه املسألة  ويف مسألة أخر يضعف فيها استدالل املذهب هبا فنجده يقول:

مبنية عىل أصل ضعيف واملبني عىل ضعيف أضعف منه)(١٠).
املمتع ج١٢ص٥٣. الرشح (١)
املمتع ج١٢ص٦٠. الرشح (٢)
املمتع ج١٢ص٦٠. الرشح (٣)

املمتع ج١٢ص٢٨٤. الرشح (٤)
املمتع ج١٢ص٧٤. الرشح (٥)

املمتع ج١٢ص١٠٥. الرشح (٦)

املمتع ج١٢ص١٢٠. الرشح (٧)
الرشح املمتع ج١٢ص١٢٥. (٨)
املمتع ج١٢ص١٣٣. الرشح (٩)

املمتع ج١٢ص١٥٦ الرشح (١٠)



١٧٢١

ويف مسألة ينتقد قول املذهب فيقول: (هذا أغرب ما يكون أن يقترص فيه عىل 
الكراهة)(١).

: (كام هو معلوم قول ضعيف والصحيح  ويف مسألة يذكر القول ثم يعقب قائالً
كذا)(٢).

ويف مسألة أخر يقول: (والشك أن هذا قول ضعيف خيالفه الواقع)(٣).
عىل قول فيقول: (وفيه نظر ظاهر)(٤). ويف مسألة أخر معلقاً

ويف مسألة أخر يقول: (فكالم املؤلف ليس بصحيح إطالقا)(٥).

بعض  هفوات  من  (وهذا  فيقول:  عنده  مرجوح  رأي  عىل  يعلق   أخر يف  و 
العلامء، رمحهم اهللا)(٦).

  

: (والصحيح أنه ليس للمرأة أن جترب عىل النكاح)(٧). يرجح قائالً
(هذا القول أصح)(٨). وخيتار قوالً ثم يعرب عن اختياره فيقول:

ويف مسألة أخر بعدما يسوق األدلة التي تؤكد ما ذهب إليه  يقول: (وهذا 
كله مما يدل عىل القول األصح)(٩).

املمتع ج١٢ص٤١٧. الرشح (١)

املمتع ج١٢ص١٩٩. الرشح (٢)

املمتع ج١٢ص٢٠٩. الرشح (٣)

املمتع ج١٢ص٤١٨. الرشح (٤)

املمتع ج١٢ص٤١٧. الرشح (٥)

املمتع ج١٢ص٤١٩. الرشح (٦)
املمتع ج١٢ص٢٨. الرشح (٧)
املمتع ج١٢ص٣٠. الرشح (٨)
املمتع ج١٢ص٤٢. الرشح (٩)

   



١٧٢٢

4
F

إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

القول  فيقول: (وهذا هو  للمذهب  املخالف  القول  ويف مسألة أخر واصفاً 
الصواب)(١). 

ويف مسألة أخر يقول: (وهذا القول هو الراجح)(٢).
الراجح)(٣). (وهلذا؛ فالقول فيقول: ويرجحه لقوله يعلل أخر مسألة ويف

كذا)(٤). الصحيح القول (عىل يقول: ويف أخر
شك(٥). بال الصحيح القول (وهو يقول: أخر مسألة ويف

 : قائالً منها  واحداً يرجح  نجده  ثالثة  إىل  األقوال  فيها  تعددت  مسألة  ويف 
(والراجح األخري)(٦).

ويف مسألة أخر يقول: (وهذا القول هو ما عليه اجلمهور وهو الراجح)(٧).
 ~ تيمية  ابن  ويف أخر يقول: (فاآلية تدل عىل ما اختاره شيخ اإلسالم 

وهو ما نراه ونرجحه)(٨).
: (وهذا  ثم علق قائالً ويف مسألة خالف فيها املذهب واجلمهور واجتهد بقول،

القول هو الراجح املناسب للعقل وكذلك الرشع عند املتأمل)(٩).
عندنا)(١٠). الصحيح هو (وهذا يقول: أخر مسألة ويف

١٢ /ص ٥٨). (ج املستقنع عىل زاد املمتع الرشح (١)
املمتع ج١٢ص٧٤. الرشح (٢)

١٢ /ص ١١٢. املستقنع ج زاد عىل الرشح املمتع (٣)
املمتع ج١٢ص٨٢. الرشح (٤)

املمتع ج١٢ص١٣٢. الرشح (٥)

املمتع ج١٢ص١١٤. الرشح (٦)

املمتع ج١٢ص١٢٣. الرشح (٧)

املمتع ج١٢ص١٢٥. الرشح (٨)

املمتع ج١٢ص١٢٧. الرشح (٩)
املمتع ج١٢ص١٧٤. الرشح (١٠)
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نختاره)(١). الذي الثاين القول (وعىل املقام نفس وقد يقول يف
الشيخ)(٢). قاله (والصحيح ما أخر يقول: مسألة ويف

كذا)(٣). الراجح املتعني (فالقول : قائالً عنه فيعرب خيتار قوالً أخر ويف
عندي)(٤). والراجح يقول: (و الصواب أخر مسألة ويف

اخرتناه)(٥). الذي (هذا يقول: أخر مسألة ويف
للصواب)(٦). أقرب القول (وهذا يقول: أخر مسألة ويف

                                       

املطلب الثالث
      

وتعرفنا عىل املصطلحات التي  وبعد أن حتدثنا عن أسباب خالفه مع املذهب،
جدير بنا أن ندرس بعضاً من مسائل خالفه مع  أو ترجيحه. عرب هبا عن خالفه،

حتى تتضح مالمح منهجه يف اخلالف ومن هذه املسائل. املذهب؛

بالرضاع املصاهرة حرمة مسألة: ثبوت

 Å قد ذكر املحرمات يف النكاح من النسب  يف كتابه العزيز،كام ذكر  إن اهللا 
املحرمات  لبقية  موضحة  النبوية  السنة  جاءت  ثم  الرضاع، من  واألخت  األم،
النسب) ما حيرم من  الرضاع، S: (حيرم من  الرسول  عندما قال  الرضاع، من 

املمتع ج١٢ص١٨٦. الرشح (١)

املمتع ج١٢ص٤١٠. الرشح (٢)

املمتع ج١٢ص٢٠٠. الرشح (٣)

املمتع ج١٢ص٢٠٩. الرشح (٤)

املمتع ج١٢ص٢٢١. الرشح (٥)

املمتع ج١٢ص٢٤٢. الرشح (٦)
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والداه، رباه

من  املحرمات  الرضاع هن  من  املحرمات  أن  يف  العلامء، مل خيتلف  احلد  هذا  فإىل 
ولكن هل ينسحب ذلك إىل التحريم باملصاهرة بالرضاع فتحرم املصاهرة  النسب،

هنا اختلف العلامء إىل قولني: كام حترم املصاهرة بالنسب، بالرضاع،

والشافعية  واملالكية  احلنفية  من  العلامء  عامة  إليه  ذهب  ما  هو  األول:  القول 
واحلنابلة(١).

الرضاع بمنزلة النسب والوطء يف إثبات حرمة  فقد رصح احلنفية بذلك فقالوا:
وقيل: (واملحرمية باملصاهرة كاملحرمية بالرضاع)(٣). املصاهرة(٢)،

أهنم ذكروا أن من عقد عىل امرأة حرمت عىل كل من له  ما يفهم عند املالكية،
أو بوساطة ذكراً كان  عىل العاقد والدة وعىل كل من للعاقد عليه والدة بمبارشة،
أو رضاع فمن عقد عىل امرأة حرمت عىل كل  سواء كانت الوالدة بنسب، أو أنثى،
وعىل كل من للعاقد عليه والدة بمبارشة أو بوساطة ذكراً  من له عىل العاقد والدة،

كان أو أنثى سواء كانت الوالدة بنسب أو رضاع(٤).

احلنفي. املوصيل مودود بن املؤلف: عبداهللا بن حممود ٣ /ص ٩٨) (ج املختار لتعليل االختيار  (١)
اللطيف  عبد حتقيق: الطبعة: الثالثة م ـ ٢..٥ ـ ١٤٢٦ هـ /لبنان بريوت ـ العلمية الكتب دار النرش: دار  

(ج ٣ /ص ٩٧٢) القريواين زيد عىل رسالة ابن أيب الدواين الفواكه ـ األجزاء/٥ عدد عبدالرمحن حممد
الثقافة النارش: مكتبة فرحات رضا النفراوي (املتوىف: ١١٢٦هـ)املحقق: بن غنيم بن سامل أمحد املؤلف:
األنصاري زكريا بن أمحد بن حممد بن زكريا ٢ /ص ٧١) (ج ـ الطالب منهج برشح الوهاب فتح ـ الديني
النرش النرش ١٤١٨مكان سنة الكتب العلمية دار النارش ٩٢٦ الوفاة ٨٢٣/سنة الوالدة سنة حييى أبو
أمحد، بن إبراهيم عبدالرمحن بن املؤلف: ٢ /ص ١٣) (ج ـ العمدة رشح العدة ٢ـ األجزاء عدد بريوت
الكتب دار النارش:  عويضة حممد  بن صالح ٦٢٤هـ)املحقق: (املتوىف: املقديس  الدين هباء حممد أبو

١٤٢٦هـ/٢٠٠٥م. الثانية، الطبعة العلمية:
الرسخيس. سهل أيب بن حممد أبو بكر الدين شمس ٦ /ص ٣٩٢) (ج (٢) املبسوط

الطبعة  لبنان بريوت، والتوزيع، والنرش للطباعة الفكر امليس النارش:دار الدين حمي وحتقيق:خليل دراسة
٢٠٠٠م. ١٤٢١هـ/ األوىل،

١٣ /ص ٢٣٧) (ج الرائق البحر (٣)
٣ /ص ٩٧٢). (ج القريواين زيد أيب ابن رسالة الدواين عىل الفواكه (٤)
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وإن  (زوجة من ولدت) عليك باملصاهرة وأيضاً عند الشافعية فقالوا: (وحيرم)
(من نسب أو رضاع)(١). وإن عال (أو ولدك) سفل من نسب أو رضاع

وساووا فيها  وعند احلنابلة فقد حرصوا املحرمات باملصاهرة يف أربعة أنواع،
أمهات النساء فمن تزوج  بني النسب والرضاع فقالوا: (حتريم املصاهرة وهن أربع:

امرأة حرم عليه كل أم هلا من نسب أو رضاع قريبة أو بعيدة)(٢).

وحكي بعض العلامء  قالوا به، اهللا، رمحهم وعليه فإن مجاهري السلف واخللف،
اإلمجاع عىل ذلك(٣). 

القيم،  كابن وافقه: ومن تيمية بن  الدين تقي الشيخ اختيار الثاين: هو القول
عىل حيرم فال بالرضاع، يثبت ال املصاهرة حتريم  أن إىل ذهبوا فقد  عثيمني وابن
زوجها وأمه أيب املرأة نكاح عىل وال الرضاع، وابنتها من زوجته أم نكاح الرجل

الرضاع(٤). من

عىل بالرضاع املصاهرة حرمة ثبوت من إليه ذهبوا فيام العلامء مجهور واستند
كالتايل: بياهنا أدلة

  

 b   a     `     _   ^ نث  تعاىل:  اهللا  قول ـ ١
cمث (النساء: ٢٣).

مما عليهام وقياس واألخت،  األم عىل نص  تعاىل  اهللا أن االستدالل: ووجه

(.٢٥ /ص .٣ (ج ـ املنهاج يف رشح املحتاج حتفة (١)
٧ /ص ٤٧٤) (ج ـ قدامة الكبري البن (٢) الرشح

(ج٦/ص٢٧٥) – للشنقيطي املستقنع زاد رشح (٣)
 ٥ (ج العباد هدي خري يف املعاد زاد ٥ /ص ٤٥٨)، (ج الكرب ٨ /ص ٨٥)، الفتاو (ج (٤) اإلنصاف

املمتع. الرشح ،(٥٥٨ /ص
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والداه، رباه

النسب)(١). من حيرم ما الرضاع من (حيرم :S عن الرسول سوامها؛ روي

تعاىل: نث z     y x w } مث (النساء: ٢٣)،  قوله ـ ٢
عىل أنه إلخراج أصالبكم « « من محل يعني الرضاع السابق من حيرم خرب ومنطوق

الرضاع(٢). ابن دون املتبنى زوجة
Fمث (النساء:    E  D  C  B  A  @ تعاىل: نث قوله ملطلق ـ ٣
مل  وإن األم أو األب قبل من جداً أو أباً غريها أو بواسطة ولدك من فكل ،(٢٢

ملطلق اآلية(٣). هبا فزوجته حرام والدك يدخل
فيحرم الروض عبارة الخ) ولدك أو ولدت من زوجة وحترم املتن: يف (قوله
(قوله: انتهى وفروعك أصولك وزوجات زوجتك أمهات الصحيح العقد بمجرد
خاص  }مث  z نث ومفهوم عام اخلرب ألن بحث فيه الخ) محل  يعني
الروض رشح يف قوله يشكل هنا ومن مفهوماً ولو اخلاص تقدم األصولية والقاعدة

ال مانع(٤). حيث عىل املفهوم املنطوق لتقدم اآلية مفهوم اخلرب عىل أي وقدم

الثاين: القول أصحاب به استدل ما

أدلتهم أكرب من  فهو « بِ النَّسَ مِنَ مُ رُ ْ حيَ ا مَ اعِ  ضَ الرَّ مِنَ مُ  رُ ْ «حيَ :S ه قولُ ـ
بالنَسب، ال هر هو بالصِّ إنام واألبناء اآلباء حالئلِ حتريمَ فإن املسألة، يف وعمدهتم

من الصهر،  شقيقه عىل النسب ال نظريه مِن عىل الرضاع حتريمَ قرص والنبيSقد
النص(٥). مورد عىل بالتحريم االقتصارُ فيجبُ

واملوت املستفيض والرضاع األنساب عىل  الشهادة الشهادات/باب يف البخاري أخرجه عليه متفق  (١)
.(١٤٤٧) الرضاعة من األخ ابنة حتريم النكاح/باب يف ومسلم (٢٦٤٥)؛

.٤ األجزاء عدد بريوت، الفكر، دار النارش الرشبيني، اخلطيب حممد ٣ /ص ١٧٧) (ج املحتاج (٢) مغني
١٦ /ص ٢١٧). املهذب (ج رشح املجموع نفسه،  (٣)

نفسه. (٤)
٥ /ص ١٢٤). (ج القيم املعاد ابن (٥) زاد
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حتريم عىل كتابه مل ينص يف سبحانه واهللا بذاته، قائم أصل  املصاهرة حتريم ـ
بنص الصهر البتة، ال جهة من به عىل التحريم جهة النسب، ومل ينبه من إال الرضاع
ذلك  النسب، وىف  من حيرم ما به حيرم أن Sأمر والنبي إشارة، وال إيامء وال
ذلك عىل االقتصار أنه أراد ولوال بالصهر، حيرم ما حيرم به إىل أنه ال وإشارة إرشاد

والصهر(١). حيرم من النسب الرضاع ما من لقال: «حرموا

النسب، قسيمُ ر هْ النسب، والصِّ يف كام ذكره اعِ ضَ الرَّ يف اجلمع حتريمَ ر كَ ذَ وال •
Æمث     Å    Ä   Ã   Â   Á   À    ¿ نث¾   تعاىل: اهللا قال ه، وشقيقُ

.(٥٤ (الفرقان:

  

هناك ثالثة أسباب للتحريم يف النكاح النسب والرضاع واملصاهرة.

يف  وخالفهم  بالنسب، التحريم  من  فرع  بالرضاع  التحريم  أن  عىل  فالعلامء 
حرمة  أثبتوا  منها  فرعاً اعتربها  فمن  باملصاهرة  التحريم  فرع  بالرضاع  التحريم 
بالرضاع  املصاهرة بالرضاع وهم أصحاب القول األول ومنهم من اعترب التحريمُ
قائم بذاته  املصاهرة أصلٌ فتحريمُ ال من حتريم املصاهرة، من  حتريم النسب، فرعاً

وبالتايل ال يثبت حتريم املصاهرة بالرضاع.

ثمرة اخلالف: عىل القول األول حترم زوجة أبيه من الرضاع وزوجة ابنه من 
رضاع  كام حترم زوجة أبيه وابنه من نسب وكذلك حيرم عىل الرجل نكاح أم زوجته 

وابنتها من الرضاع وال عىل املرأة نكاح أيب زوجها وأمه من الرضاع.

و عند أصحاب القول الثاين فال يثبت عندهم حتريم املصاهرة بالرضاع بالكلية 
ويرتتب عليه حل مجيع املحرمات باملصاهرة.

نفسه. (١)
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والداه، رباه

   

االستدالل به غري صحيح من اآلية نفسها، { مْ ائِكُ نِسَ اتُ هَ مَّ أُ {وَ قوله تعاىل: ـ 
يكن  مل  النسب، من  واألم  الرضاع  من  األم  تشمل  اإلطالق  عند  األم  كانت  فلو 
سبقت  ^مث  نث ألن فائدة؛  ` مث     _  ^ نث  لقوله: 
بل  إهنا أم عىل اإلطالق، األم من الرضاعة ال يصح أن نقول: وأيضاً يف أول اآلية،
نث º  « مث (النساء:  وهلذا ال تدخل يف األم يف قوله تعاىل: ال بد من القيد،
وكذلك األخت عند اإلطالق ال يدخل فيها األخت من الرضاع، ١١)، باإلمجاع،

cمث فال دليل يف اآلية(١).  b  a نث وإال ملا قال:

Dمث فإنه من املعلوم أن األب   C  B  A  @ نث كذلك قوله: •
إال بقيد الرضاع. فال يسمى أباً من الرضاع ال يدخل يف مطلق األب أبداً،

نث x w مث فقد تكون حجة عليهم؛ ألن اهللا قيد األبناء  وأما قوله:
}مث   z      y   x   w نث فقال: األصالب؛  من  بكوهنم 
إنه ال يمكن أن حيرتز اهللا يف  فيقال: أن هذا القيد احرتاز من ابن التبني، وأجابوا:
غري داخل حتى حيتاج إىل قيد  القرآن عن ابن باطل رشعاً؛ ألن االبن الباطل رشعاً

من األصل(٢). فابن التبني ليس رشعياً خيرجه،

فهو من أكرب أدلتنا  « بِ النَّسَ مِنَ مُ رُ ْ ا حيَ مَ اعِ ضَ الرَّ مِنَ مُ رُ ْ ه S: «حيَ وأما قولُ ـ
هر ال بالنَسب، اآلباء واألبناء إنام هو بالصِّ حالئلِ فإن حتريمَ وعمدتنا يف املسألة،
الرضاع عىل نظريه مِن النسب ال عىل شقيقه من الصهر، والنبي S قد قرص حتريمَ

بالتحريم عىل مورد النص. االقتصارُ فيجبُ

١٢ /ص ١٢٤). (ج املستقنع عىل زاد املمتع الرشح (١)

١٢ /ص ١٢٥). (ج املستقنع عىل زاد املمتع الرشح (٢)
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فتحرم إذا كانت البن الرضاع. وهذه احلليلة حترم إذا كانت البن النسب، قالوا:

ما  وحرموا من الرضاع بالصهر نظريَ والتقييد إلخراج ابن التبني ال غري، قالوا:
ابنه مِن الرضاعة، م حليلةُ ال حترُ وقالوا: ونازعهم يف ذلك آخرون، بالنسب. مُ رُ ْ حيَ
ابن الرضاع  رج حليلةَ رج حليلة ابن التبني خيُ والتقييد كام خيُ لبه، ألنه ليس مِن صُ

وال فرق بينهام(١). سواء،

   

استدل ابن القيم للقول بعدم ثبوت حرمة املصاهرة بالرضاع باقتصار احلديث 
وليست  النبوي عىل ذكر النسب دون املصاهرة باعتبار أن املصاهرة قسيمة النسب،

تابعة له.
باألصل، الفرع  كاتصال  به  متصلة  فهي  للنسب، مغايرة  املصاهرة  تعترب  ال 
وما استند عليه يف ثبوت املغايرة  وليس هناك دليل عىل أن املصاهرة قسيمة النسب،

(الفرقان: ٥٤)، يرد عليه. Æ  Å مث    Ä نث من قول اهللا تعاىل:
صهر أي وذوات إليهم ينسب ذكورا أي نسب اآلية فرسوا قد بأن املفرسين ـ

هبن(٢). يصاهر إناثا
له يصري ثم صهرا، فيصري يتزوج ثم نسيب، ولد بقوهلم بعضهم وفرسها ـ

بات(٣). وقرا وأختان أصهار

كان عليه ما عىل منه وإبقاؤه حواء خلق نسبا وصهرا آدم جعل معنى وقيل: ـ
الذكورة(٤). من

نفسه. (١)
٦ /ص ٦٧). (ج بالقرآن، القرآن إيضاح يف البيان ١٤ /ص ١٢٢)، أضواء (ج األلويس، تفسري (٢)

٦ /ص ١١٧). (ج تفسري ابن كثري،  (٣)
١٤ /ص ١٢٢). (ج األلويس، تفسري (٤)
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والداه، رباه

واملخالطة. املقاربة املصاهرة وتعني ـ

نظر؛ فيه واملغايرة التنوع النسب والصهر يعني بني العطف أن عىل واستناده ـ
(هو األلويس فقال: ذكر كام املخالفة، وليس النظري، استخدام من قبيل هنا فالواو
مال وكقوله ونصفه) فكالمها درهم قولك: عندي يف ما نظري االستخدام من قبيل
فكذلك  واحد جنس فكالمها (القيامة: ٣٩)، ¡   ¢ مث  ے  نث { ~   تعاىل:

والصهر. النسب

له الصهر املاورد تفسري يف جاء فقد الرضاع فرس الصهر بأنه أن بعضهم بل ـ
معنيان.

طاووس(١). قول وهو الرضاع أنه أحدمها:

ال  الرضاع  من  األب  أن  املعلوم  من  إنه  عثيمني  ابن  الشيخ  قاله  ما  واآلخر: 
فال يرتتب  هذا صحيح؛ إال بقيد الرضاع. فال يسمى أباً يدخل يف مطلق األب أبداً،
أو رد  عىل الرضاع أي أحكام رشعية من التي بني اآلباء والوالدين؛ من توارث،
املحرمية   سو حكم  بينهام  ثبت  فال  وغريها  ونفقة، قصاص، منع  أو  الشهادة،
لنص حديث الرسول S فاالبن من الرضاع حيرم عليه كل ما هو حمرم عىل االبن 
عليه زوجة  حمرم  الرضاع، من  األب  وكذلك  النكاح، من  املحرمات  الصلبي يف 

االبن من الرضاع.

 

ملا يأيت: اجلمهور قول يرجح

وسالمة حجتهم  أدلتهم قوة ـ ١

من لدن السلف  اإلمجاع عليه حتى حكى البعض العلامء كثري من ـ أنه قول ٢

٤ /ص ١٥١). (ج (١) املاورد، النكت والعيون،
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والتابعني. والصحابة

خالفهم  من عىل الرد أنه أمكن ـ ٣

     

وإن مل يكن أرشفها عىل اإلطالق فهو؛أكثرها  الزواج باعتباره من أرشف العقود،
عليه  ويرتتب  األعراض، به  وتصان  املحرمات، تستباح  فبه  وأشدها خطراً، أثراً 
ومالية ومعنوية تتعد العاقدين إىل نسلهام وعائلتيهام. مابني رشعية، حقوق مجة،

و عليه فهل يشرتط يف عقد النكاح الشهادة ؟ هذه من املسائل التي خالف فيها 
ابن عثيمني املشهور عن املذهب.

: يمكن إمجال آراء الفقهاء يف هذه املسألة يف قولني

القول األول: وهو للقائلني بأن الشهادة للتوثيق واإلعالن هم بعض من فقهاء 
والتابعني كعبداهللا بن عمر وعروة بن الزبري وعبداهللا بن الزبري واحلسن  الصحابة،

ابن عيل(١).

والفقهاء اإلمام مالك(٢) ورواية عن اإلمام أمحد(٣) وهو  ومن أصحاب املذاهب،
اختيار ابن تيمية(٤) واختيار ابن عثيمني الذي خالف به املشهور عن املذهب(٥).

لصحة النكاح  قال به من الصحابة والتابعني عمر بن  القول الثاين: أنه رشطٌ
وسعيد بن املسيب، واحلسن البرصي، والنخعي، وبه قال  وابن عباس، اخلطاب،

٣ /ص ٢٠٠). (ج املوطأ رشح املنتقى، (١)

٣ /ص ٢٠٠). (ج املوطأ رشح املنتقى، (٢)
املربع (٢٧٦/٦). الروض (٣)

(املتوىف: بن تيمية احلراين احلليم عبد أمحد بن العباس أبو الدين تقي املؤلف: ،(٣٥/٣٢) الفتاو جمموع (٤)
م. ٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٦ الثالثة، الوفاء الطبعة: دار النارش: اجلزار، عامر ـ الباز أنور املحقق: ٧٢٨هـ)،

املمتع (٩٥/١٢) الرشح (٥)
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والداه، رباه

وهو  الشافعي(٣)  واإلمام  حنيفة(٢)  أيب  اإلمام  قول  وهو  والثوري(١)  األوزاعي 
املشهور عن اإلمام أمحد(٤).

واستدل كل قول عىل مذهبه بجملة من األدلة:

  

الكريم : القرآن من ـ  أ

فلم _مث (النساء: ٣)،  ^  ]  \  [   Z تعاىل: نث اهللا قول عموم ـ ١
الشهادة(٥). تشرتط اإلطالق وال النص عىل الشهادة، فيبقى تعاىل اهللا يذكر

(املائدة: ١)، ^مث  ]  \  [  Z تعاىل: نث وبعموم قول اهللا ـ ٢
شهود(٦). دون هبا الوفاء جيب من العقود التي والنكاح

النبوية : السنة من ب ـ

بصفية بنت  عليه يبنى ثالثاً واملدينة خيرب أقام النبيS بني أنس روي عن ١ـ  ما
فألقى باألنطاع، أمر وال حلم خبز، من فيها كان فام وليمة إىل ودعوت املسلمني حيي
أمهات املؤمنني إحد فقال املسلمون: وليمته. السمن فكانت واألقط التمر، من فيها
مما فهي مل حيجبها وإن أمهات املؤمنني من فهي حجبها إن فقالوا ملكت يمينه، مما أو

الناس(٧). وبني بينهام احلجاب خلفه وسدل هلا وطأ ارحتل ملكت يمينه. فلام

٧ /ص ١٧٩). (ج بطال البن البخاري، صحيح رشح ٣ /ص ٢٠٠)، (ج املوطأ، رشح املنتقى، (١)
 ٦ (ج اهلامم بن لكامل القدير، فتح ٣ /ص ٤٤)، (ج األهنر جممع ٥ /ص ٣٩٢)، (ج الصنائع بدائع (٢)

.(٣١٣ /ص
٢٩ /ص ٣٧٧). (ج املنهاج رشح حتفة املحتاج يف ١٦ /ص ١٩٨)، (ج املهذب رشح املجموع (٣)

.(٢٧٦/٦) املربع الروض ٧ /ص ٤٤)، (ج رشح املقنع املبدع (٤)
احلاوي (٥/٩). (٥)

نفسه. (٦)
٣٨٩ (ج ١٣ /ص ١١٣). رقم  خيرب، البخاري باب غزوة صحيح (٧)
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من  حجبها فهي إن S قالوا:  النبي أصحاب أن االستدالل باحلديث فوجه
باإلشهاد(١). ذلك نكاحها لعلموا عىل أشهد كان ولو املؤمنني أمهات

بغري شهود  النكاح إجازة نفسه من النبيSصفية تزويج املنذر: وىف ابن قال
أعلن(٢). إذا

بن  حدثنا قال: حييى، بن حرملة حدثنا قال: الشيباين، سفيان بن احلسن ٢ ـ
أن أبيه عن الزبري، بن عبداهللا بن عامر عن بن األسود، عبداهللا حدثني قال: وهب،

النكاح»(٣). «أعلنوا اهللاSقال: رسول
قال: سليم، بني من رجل عن إبراهيم، بن طريق إسامعيل من داود أخرج أبو
يتشهد، وذكره  أن غري من فانكحني عبد املطلب بنت Sأمامة النبي إىل خطبت

تارخيه(٤). البخاري يف

الصحابة : عن ثِرَ أُ ما ج ـ

يشهد(٥). ومل عمر من كلثوم أم زوج علياً أن روي وملا ـ  ١

٣ /ص ٢٠٠). (ج املوطأ رشح املنتقى، (١)
٧ /ص ١٧٩). (ج بطال البن البخاري، صحيح رشح  (١)

اجلرح يف حاتم أبو قال األسود: بن عبداهللا حسن، إسناده  ،(٣٧٤ /ص   ٩ (ج حبان ابن صحيح (٣)
ثقات رجاله وباقي يف الثقات، وذكره املؤلف بن وهب، عبداهللا غري عنه رو أعلم ال شيخ والتعديل:

مسلم. رجال فمن حرملة، غري الشيخني رجال
واحلاكم١٨٣/٢، ،٣٢٨/٨ يف احللية نعيم وأبو ،١٤٣٣ والبوار املسند ٥/٤، يف عبداهللا وابنه وأخرجه

هبذا اإلسناد. وهب، ابن عن طرق من ٢٨٨/٧ البيهقي
املجمع٢٨٩/٤ وقال:  يف وذكره اهليثمي وهب، منه ابن سمعه الذهبي، وقال: احلاكم، ووافقه وصححه

ثقات. ورجال أمحد واألوسط، الكبري يف والطرباين والبزار أمحد رواه
النكاح»،  يف ف الصوت والدُّ واحلرام احلالل بني ما «فصل رفعه اجلمحي خاطب بن حممد عن ويف الباب  
وسنده   ٨٩٦ ماجه وابن ،١٢٧/٦ والنسائي ،١٠٨٨ والرتمذي ،١٥٩/٤ و   ٤١٨/٣ أمحد أخرجه

ووافقه الذهبي. احلاكم١٨٤/٢ الرتمذي، وصححه قال حسن كام
٣ /ص ٣٢٤). (ج الكبري أحاديث الرافعي ختريج يف احلبري التلخيص عون املعبود (ج ٦ /ص ١١٠)، (٤)

٥ /ص ٣٦٣). (ج النحاس القرآن، (٥) معاين
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والداه، رباه

بن احلسن وأن شاهدين، النكاح ومل حيرض تزوج عمر أنه عن ابن ورو ٢ـ
أعلنوه بعد ذلك(١). ثم الناس من أحد الزبري وما معهام عبداهللا بن عىل زوج

: العقليـة األدلـة ـ  د

الشهادة  إىل فلم يفتقر عقد الستباحة البضع هذا أن القياس جهة دليلهم من ـ ١
األمة. ورشاء كالرجعة

صحته  يف  رشطاً الشهادة مفارقة تكن  فلم  منفعة عىل عقد هذا أن  ـ  ٢
كاإلجارة(٢).

   

القرآن الكريم:   أ  ـ 

 ،(٥٠ ̧ º ¹  «  ¼ ½ ¾مث (األحزاب: نث يف قول اهللا تعاىل: : أوالً
قال مثنى وثالث ورباع.

وقال قتادة فرض عليهم أن ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل(٣).

السنة النبوية : ب ـ

بن  حييى بن سعيد كتابه، حدثنا أصل من اهلمداين حممد بن عمر أخربنا ـ ١
موسى، بن سليامن جريج، عن ابن غياث، عن بن حدثنا حفص سعيد األموي،
بويل  إال نكاح «ال Sقال: اهللا رسول أن عائشة عن عروة، عن الزهري، عن
تشاجروا، فإن باطل، فهو  ذلك غري  عىل نكاح من كان وما عدل،  وشاهدي

له»(٤). ويل من ال ويل فالسلطان
٧ /ص ١٧٩). (ج بطال البن البخاري، صحيح رشح  (١)

٣ /ص ٢٠٠). (ج املوطأ رشح املنتقى، (٢)
٥ /ص ٣٦٣). (ج النحاس القرآن، (٣) معاين

٩ /ص ٣٨٦). (ج حبان ابن صحيح (٤)
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زيد  بن جابر قال: سمعت الوضاح، سمعت قال: عن سعيد، غندر، حدثنا ٢ ـ
وشاهدين(١). بويل إال نكاح ال يقول:

عن احلارث، عن الشعبي، عن حصني، عن حجاج، ٣ـ  حدثنا أبو خالد األمحر،
ال نكاح إال بويل وال نكاح إال بشهود(٢). عن عيل قال:

١٠٤٧٣ ـ عبد الرزاق عن عبداهللا بن حمرز عن قتادة عن احلسن عن عمران بن 
رسول اهللا S ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل(٣). قال: احلصني قال:

األحاديث. من وغريها

: عن الصحابة ما روي ـ ج

شاهدين  وأقام امرأة نكاح  < عيل  يدي بني ادعى رجالً أن  رو ما  ـ ١
بد وال كان إن نكاح بيننا ليس املؤمنني أمري يا املرأة فقالت بالنكاح عيل فقىض
عىل ونص النكاح إنشاء إىل جيبها فلم زوجاك  شاهداك عيل وقال منه فزوجني
نكري  غري من  { الصحابة من بمحرض وذلك زوجاك شاهداك بقوله إثباته

.(٤) إمجاعاً فكان

تعاىل: نث¸ º ¹  «  ¼ ½ ¾مث فرض  قوله تفسري يف عمر قال ابن ـ ٢
عباس مثله(٥). ابن عن مروديه بويلّ وشاهدين. وأخرج ابن إالّ نكاح ال عليهم أنه اهللا

مالك  أخربنا الشافعي أخربنا سليامن بن الربيع يعقوب أخربنا بن حممد ٣ ـ
هذا  فقال: وامرأة. رجل إال عليه مل يشهد بنكاح < عمر أيت قال: عن أبى الزبري

٤ /ص ١٢٩). (ج شيبة (١) مصنف ابن أيب

٤ /ص ١٣٠). (ج شيبة (٢) مصنف ابن أيب
٣ /ص ٢٢٥). (ج قطني الدار سنن ٦ /ص ١٩٦)، (ج الرزاق عبد مصنف (٣)

١ /ص ٣٤٥). (ج اإلنصاف (٤) إيثار
٦ /ص ٦٥). (ج لشوكاين القدير (٥) فتح
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والداه، رباه

فيه لرمجت(١). تقدمت كنت ولو أجيزه وال الرس نكاح

تأويلني: املاورد وقال فيه أوله ولقد

فخولفت. فيه تقدمت لو يعني أحدمها:

بجائز لرمجت(٢). ليس ما إىل وتعديت تقدمت بالواجب لو يعني والثاين:

العقليـة : األدلـة ـ د

أن هذا مما تدعو احلاجة إىل بيانه وإعالنه، ومما يدل عىل أن الشهادة ليست رشطاً
ولكان أمراً ولبيَّنوه، والصحابة > ال يمكن أن يرتكوا هذا األمر لو كان رشطاً،

ولو كان هذا من األمور املشرتطة جلاء يف الكتاب أو السنة عىل  مستفيضاً، مشهوراً
إنه يشرتط فليأت بالدليل(٣).  فمن قال: فالدليل عدم الدليل، وجه بنيِّ واضح،

ألن الشهادة يف النكاح فيه االحتياط لألبضاع وصيانة األنكحة عن اجلحود(٤).

والقصد من النكاح االستمتاع  و النكاح خمالف للبيع فإن القصد من البيع املال،
ومبنامها عىل االحتياط وال يصح إال بشاهدين ذكرين(٥). وطلب الولد،

  

ومرجع اختالفهم إىل  جيدهم قد اختلفوا،  املتأمل ألقوال الفقهاء يف املسألة،
املقصود من الشهادة هل هو توثيق العقد أم حكم يرتتب عليه مرشوعية العقد من 
عدمه؟ فمنهم من اعتربه توثيق وإعالن للعقد ومن الفقهاء من قال بأن الشهادة 

حكم رشعي للنكاح.
٧ /ص ١٢٦). (ج النقي ذيله اجلوهر البيهقي ويف الكرب السنن (١)

٩ /ص ١٣٣). (ج نفسه (٢)
١٢ /ص ٩٥). (ج املستقنع عىل زاد املمتع الرشح (٣)
٢٩ /ص ٣٧٧). (ج املنهاج رشح حتفة املحتاج يف (٤)

١٦ /ص ١٩٨). (ج املهذب رشح املجموع (٥)
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واعتربوه  عىل القول األول الذي مل يشرتط الشهادة يف النكاح فيصح باإلعالن،
وعىل  صحيح  فالزواج  العقد  يف  يشهد  ومل  النكاح  أعلن  فمن  الشهادة  من   أقو

القول الثاين فعقد النكاح ليس بصحيح بل النكاح فاسد 

 

ما استدل به القول األول:

_مث   ^   ]   \   [    Z نث تعاىل:  اهللا  قول  بعموم  استدالهلم  أوال: 
.(٣ (النساء:

صفات  يف  يرد  ومل  املنكوحات، من  يستباح  من  هبا  املقصود  بأن  عليه  مردود 
النكاح(١).

(ليس  استدالهلم بنكاح النبي S بغري ويل وال شهود فقد ذكر الواحدي أنه
لغري النبي S أن يستبيح وطء امرأة بلفظ اهلبة من غري ويل وال مهر وال شاهد نث̧   

º ¹ «  ¼ ½ ¾مث وهو أن ال نكاح إال بويل وشاهدين(٢).
عليه وارضبوا النكاح  هذا (أعلنوا  السالم: عليه بقوله مالك استدالل وأما
وكيف يكون مكتوما ما  إعالنه يكون بالشهادة، أن أحدمها: جوابان: ففيه بالدف

وشهود. بينة من خال ما معلنا يكون كيف أم الشهود، شهده

كام حصل رضب الدف عىل  واجلواب الثاين: أن حيمل إعالنه عىل االستحباب،
االستحباب دون اإلجياب(٣).

٩ /ص ١٣٢). (ج املاورد الكبري احلاوي (١)
١ /ص ٨٦٩). (ج للواحدي الوجيز (٢)

٩ /ص ١٣٣). (ج (٣) احلاوي
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والداه، رباه

أما استدالهلم بتزويج النبي S أمامة بنت ربيعة بن احلارث ومل يشهد فيجاب 
عنه بجوابني.

احلديث ضعيف وغري ثابت؛ ألن يف إسناده من هو جمهول(١). األول:

إذ يبعد أن خيلو جملس رسول  الثاين: أنه حرض العقد شهود مل يقل هلم اشهدوا:
وكذلك حال عمر مع عيل  بروزه من حضور نفسني فصاعدا، S يف حال  اهللا 
وإذا حرض العقد شاهدان بقصد أو اتفاق  ال خيلو أن حيرضه نفسان، عليهام السالم،
ألن قول الراوي: فلم يكن يف اخلرب دليل: وإن مل يقل هلام اشهدا، صح العقد هبام،

أي مل يقل ملن حرض اشهدوا(٢). ومل يشهد،

   

: األحاديث التي استدلوا هبا ال ختلو من ضعف وإىل هذا استند ابن عثيمني  أوالً
فمثل  يف تضعيف هذا القول فقال: (يف بعض الطرق من هو مرتوك وما أشبه ذلك،

هذا ال نستشهد به(٣).

منهم: احلديث أئمة الباب جمموعة من أحاديث هذا ضعف ولقد

خرب(٤). يف النكاح الشاهدين يف ال يثبت املنذر قول ابن ١ـ

أمحد(٥). لإلمام القول نسب وكذا ٢ـ

عدل)  وشاهدي بويل (ال نكاح إال النبيSقوله: عن روي أنه الرب عبد ابن ذكر ٣ـ

١٢ /ص ٧٥). (ج العباد املحسن عبد داود أيب سنن رشح  (١)
٩ /ص ١٣٣). (ج دار الفكر ،املاورد الكبري، احلاوي (٢)

١٢ /ص ٩٦). (ج املستقنع عىل زاد املمتع الرشح (٣)
(ج السبيل منار ١ /ص ٦٥١)، (ج الكبري، خمترص اإلنصاف والرشح ٦ /ص ٥٦٧)، (ج القدير فيض (٤)

٢ /ص ١٥٨).
املقنع (٤٤/٧) رشح املبدع (٥)
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أذكره(١). فلم ذلك ضعيفاً نقلة إن يف إال عمر وابن هريرة وأيب عباس ابن من حديث

النكاح حديث يف الشهادة يف اشرتاط (وليس تيمية: ابن اإلسالم شيخ قال ٤ـ
املسند)(٢). وال السنن وال يف الصحاح يف ال ثابت

بأن كثريا من العلامء صحح بعض أحاديث املسألة. وجياب عن هذه املناقشة:

اخلرب)(٣)  هذا غري الشاهدين ذكر يف فقال: (وال يصح حبان ابن قد صححه ـ ١
إسناده حسن(٤). األرنؤوط: شعيب قال

يرد  وهذا حبان: ابن صحيح احلديث يف ذكر عىل األوزاعي معلقا وقال ٢ ـ
خرب(٥). النكاح يف الشاهدين يثبت يف ال املنذر ابن قول

ومن ،Sأصحاب النبي العلم، من عليه عند أهل الرتمذي: العمل وقال ٣ـ
من ذلك خيتلف يف مل بشهود، نكاح إال قالوا: ال وغريهم، التابعني من  بعدهم،

العلم(٦). من أهل املتأخرين من قوم إال مىض منهم،

صحيح(٧). إسناده أن وذكر عمر حلديث طرقا البيهقي ـ ذكر ٤

٧ /ص ٤٥٧). (ج قدامة البن الكبري الرشح (١)
٣ /ص ١٧٥). (ج الكرب (٢) الفتاو

٩ /ص ٣٨٦). (ج حبان ابن صحيح (٣)
نفسه. (٤)

٦ /ص ٥٦٧). (ج القدير فيض (٥)
٤ /ص ٢٩٠). (ج الرتمذي (٦) سنن

بن حممد ثنا النيسابوري زياد بكر بن أبو أنبأ أنبأ زاهر بن أمحد احلافظ  عيل بن حامد أمحد أبو (٧) أخربنا
> قال: ال عمر أن املسيب بن قتادة عن احلسن وسعيد عن عطاء عن سعيد بن عبدالوهاب إسحاق ثنا
حديث ويف (ج ٧ /ص ١٢٦)، الكرب البيهقي سنن صحيح إسناد هذا وشاهدي عدل، بويل إال نكاح

أمحد  أخربنا عدل» وشاهدي بويل، إال نكاح > قال: «ال عمر أن املسيب، بن وسعيد احلسن، عن قتادة،
عبدالوهاب بن أنا إسحاق، بن حممد أنا زياد، بن بكر أبو أنا الفقيه، أبو عيل الرازي احلافظ، أنا عيل ابن

٥ /ص ٢٦٢). (ج البيهقي السنن الصغري صحيح وهذا اإلسناد فذكره قتادة، عن سعيد، عن عطاء،
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والداه، رباه

ويف  قال: وزينب بنت جحش Sعائشة النبي أزواج فيه عن الرواية صحة
وغريمها عباس وشاهدي عدل» وابن بويل إال نكاح «ال قال: أنه عيل عن الباب

. صحابياً ثالثني متام ورسد
بصناعة  املشتغلني بعض صححه احلديث هذا بأن رصح عثيمني  ابن ـ  ٥
يف كبرية عناية هلم الذين أحد اإلخوان أن (وقد بلغنا فقال: من املحدثني احلديث
وشاهدي عدل» بويل إال نكاح «ال حديث أن ذكر قد اهللا، أثاهبم احلديث الرشيف،

مرفوعاً)(١). صحيح
النكاح. يف عقد الشهادة اشرتاط باآلثار عىل ثانياً: االستدالل

من مجع من النكاح  يف الشهادة باشرتاط القول إسناد صحة  سبق فيام بينا
قول مع قول الصحايب تعارض إذا أنه املعلوم ومن عليهم، اهللا رضوان الصحابة،
وأحسنها بالصواب احلق وأشبههام إىل يقدم أقرهبام احلالة هذه ففي آخر صحايب

التوقيفية(٢). لألدلة مالئمة

   

تستقيم ال علة عىل مبني البيع من آكد النكاح الشهادة يف اشرتاط إن ١ـ  أن قوهلم
يشرتطون الشهادة الثاين القول وأصحاب الولد، نسب إثبات حق تعلل وهي هلم،
بالدخول. ثبت نسبه وقد يضيع أبوه أو جيحده فكيف النكاح، وإعالن الدخول يف

بأنه ال  القول لألبضاع، فيمكن احتياط النكاح عقد يف إن الشهادة قوهلم ـ ٢
عن خارج التعليل فهذا الشهادة، فيه مشرتط وهو بالدخول إال  للبضع يتوصل

النزاع(٣). حمل
١٢ /ص ٩٦). (ج املستقنع عىل زاد املمتع الرشح (١)

٣ /ص ١٦٧). (ج األحكام (٢) تأسيس
املخضوب ص١١. عبداهللا عبدالرمحن بن د. النكاح يف عقد الشهادة (٣)
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بالنظر إىل القولني ومناقشة أدلتهام يمكن القول برتجيح اشرتاط الشهادة لصحة 
عقد النكاح وذلك لألسباب التالية:

والتي  ـ  ذكرنا كام  ـ الباب  هذا  يف  املروية  األحاديث  كثرة  من  الرغم  عىل  ١ـ
بصحة  حكم  قد  أنه  إال  الضعف  بعضها   واعرت الروايات  بعضها   يف  تعددت 
< من قبل األقدمني كابن حبان واملحدثني  حديث أم املؤمنني السيدة عائشة 

كام رصح ابن عثيمني.

به  يعمل  ال  نجده  للحديث  عثيمني  ابن  فيهم  يثق  من  تصحيح  من  بالرغم 
احلديث بجميع رواياته  فإن اشرتطنا صحة  أن بعض طرقه ضعيفة   استناداً عىل 
وطرقه لرتكنا كثرياً من األحاديث وأن مل نقل أكثرها املروية يف الصحاح فضالً عن 

املسانيد.

أكثر احتياطاً لألنساب خاصة يف عرصنا الذي زادت فيه الفتن ونالت من  ٢ـ
إلثبات عقد النكاح. بعض الذمم لضعايف اإليامن ولذا وجب وجود ضابطاً

وال يعني ترجيح القول باإلشهاد نفي القول باإلعالن بل كالمها له مقصود 
بقول  عمالً  اإلعالن  فإن  عائشة  السيدة  حلديث  إعامالً  اإلشهاد  كان  فإن  رشعي 
وما دام صح احلديث فال جمال لنا إال العمل به كام  الرسول S: (أعلنوا النكاح)

لو ثبتت السنة بذلك لكان عىل العني والرأس(١). قال ابن عثيمني:

١٢ /ص ٣٢). (ج املستقنع عىل زاد املمتع الرشح (١)
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والداه، رباه

املطلب الرابع



ومن خالل  املسألتني  السابقتني يتضح لنا بعض مالمح منهجه يف اخلالف ومنها:

ملذهبه املذموم التعصب وال التمسك عنده فليس للمذهب التعصب عدم •
ولو احلق ينرصون الربانيني العلامء سمت وهذا مذهبه فهو صح الدليل عنده فإن
بيان ابتغاء حيث دار الدليل مع يدور نجده لذا مذاهبهم، فضالً عن أنفسهم عىل

باألبرار. املوسمني برشيعته املتمسكني لعباده الغفار مراد

يثق من ترصحيه  بتصحيح من الرغم فعىل باحلديث األخذ يف يالحظ تشدده كام
املحدثني، عند القاعدة عىل بناء باحلديث العلامء من كثري وأخذ للحديث علامً فيهم
لغريه حسناً  احلديث لكان ببعض بعضها جيرب يسرياً  ضعفاً  ضعيفة األدلة أن لو
يف فيقول: (لكن مرتوك هو الطرق من بعض يف هناك أن معلالً به يعمل ال إال أنه

نستشهد به)(١). هذا ال ذلك، فمثل أشبه هو مرتوك وما من الطرق بعض
أمحد. اإلمام عن روايات منها كثري يف آراءه  أن نالحظ كام

وإذا تلمسنا منهجه وطريقته يف التأليف يف غري هاتني املسألتني نجده سائر عىل 
هنج اإلمام أمحد مرتضياً أصوله وقواعده وتبعاً لنهجه يف ختريج األصول ولكنه قد 
خيتلف مع  املذهب يف الفروع؛ لذا  تعد آراءه معربة عن قول املذهب شأنه يف ذلك 
شأن املجتهدين املنتسبني ولعل مما يوضح ذلك هنجه يف النوازل كمسألة رتق غشاء 

البكارة وغريها الكثري.
أن هناك من  يفرتض  ثم  املسألة  التي يف  األقوال  يذكر  املتعة  نكاح  مسألة:  يف 

١٢ /ص ٩٦). (ج املستقنع عىل زاد املمتع الرشح (١)
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ما  كثرة  من  املخالف  لقول  تبنيه  القارئ  إىل  وخييل  للمعارض  وحيتج  يعارضه 
يستدل للمخالف وقد يستدل للمخالف بام هو أقو  ثم  يدحض حجج املعارض  
حجة تلو األخر ثم يدلل عىل صحة قوله ففي ذلك وشاية بسعة علمه ومتلكه  
كحكم النظر للمخطوبة(١)  لقوة احلجة والدليل وتكرار هذا النهج يف غري مسألة.

ومسألة التسمية يف املهر(٢) ومسألة اشرتاط الزوجة يف النكاح خياراً(٣).

ففي بعض مسائله  حيتاط أكثر من املذهب ففي مسألة جواز  كثري االحتياط؛ ـ
: (وفهم من كالم املؤلف أنه جيوز لإلنسان أن  خماطبة الرجل خلطيبته ويعلق قائالً
هذا اإلطالق من املؤلف جيب أن يقيد بأن ال حيدث  وعليه فنقول: خياطب خمطوبته،
فإن حصل ذلك فإنه ال جيوز؛ ألن الفتنة جيب أن يبتعد  أو تلذذ بمخاطبتها، شهوة،
تيمية ألنه  ابن  بقول  املذهب ويقول  عنها اإلنسان)(٤). ويف مسألة أخر خيالف 
أكثر حيطة ثم حيتاط فوق حيطة بن تيمية ففي مسألة عقد النكاح بعد التحلل األول 
إن عقد النكاح بعد التحلل األول صحيح وليس حراماً؛ ألن  نجده يقول: (وقيل:
واختيار شيخ اإلسالم  وهذا إحد الروايتني عن أمحد، وهذا عقد، املحرم النساء،
ولكن نقول لإلنسان: أنه ال حيرم النكاح بعد التحلل األول، ~ وهو أصح،
املسألة ليست هينة؛ ألنه ربام تقدم عىل النكاح بعد التحلل األول، احتط لنفسك،
زوجتك حرام ويدخل عليك شكوكاً، ويقول: يوسوس لك الشيطان، ثم بعدئذٍ
انتظر حتى حتل؛ ألنك حتى لو عقدت اآلن لن تدخل عليها؛ ألن النساء  فنقول له:
(جيب  حرام عليك(٥). ويف مسألة أخر يأخذ بالقولني ألجل االحتياط فيقول:

.١٩/١٢  (١)
.٢٥٥/١٢١ (٢) ج

.١٩٣/١٢ (٣) ج
.٢٨/١٢  (٤)

١٤٣/١٢  (٥)

   



١٧٤٤
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إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

للجمهور، أم الزوجة حرام تبعاً فنقول: عىل اإلنسان أن يسلك طريق االحتياط،
إهنا حرام عليك عىل  لشيخ اإلسالم ابن تيمية؛ وذلك ألننا إذا قلنا: وحتتجب تبعاً
وأنا أعمل  وإذا قلنا إهنا حالل عىل رأي الشيخ حتتجب، رأي اجلمهور ال حتتجب،
فيه  يسلك  فإنه  األمر  يف  شك  وإذا  فيها، مشكوك  مسألة  هذه  وأقول: بالدليلني،
ونأخذ  نكاحها، حتريم  من  اجلمهور  قاله  بام  باالحتياط  فنأخذ  االحتياط، طريق 

باالحتياط بام قاله شيخ اإلسالم من وجوب احلجاب(١).

أو قول عىل تعليق أو مراده لبيان املأثورة باألشعار واألقوال االستشهاد كثري ـ
العقد باللغة العربية(٢). انعقاد مسألة يف كام شابه وما له تأكيداً

منحه  بأن  تعاىل  اهللا  ميزه  بل  فيه  الفقه واستبحاره  ابن عثيمني عىل  يقترص  ومل 
موهبة التدريس فنجده معلامً وموجهاً لطالبه  مقدماً هلم النصائح فيقول: (وهذا 
فال يظن أن األحوال  يف األمور، يف أن ال يكون مبالغاً مما جيعل اإلنسان يأخذ درساً

بل يكون عنده احتياط وحتفظ)(٣). تدوم،

ويف مسألة أخري يقول: (هذا أمر ينبغي لإلنسان أن يسلكه يف أقواله وترصفاته،
فمتى دار األمر بني السالمة واخلطر فاألوىل السالمة)(٤). 

األمر  وليوضح  ويناقشها  أقوال  من  فيها  وما  املسألة  للطالب  يعرض  كذلك 
لطالبه يقوم بتلخيص ما ذكر فيقول: (اخلالصة كذا وكذا).

التحصيل العلم طلبة عىل وميرسة جليلة التدريس يف طريقة يستخدم ـ
من املستفادة القواعد يقعد  املسائل من كثري  عقب فنجده درسوا مما واالستفادة

.١٢٦/١٢  (١)
.٤٣/١٢  (٢)

(٣)  ج٢١١/١٢.
١٢/ص٥٩. (٤) ج



١٧٤٥

مسألة: يف كام وشبيهاهتا املسألة

منها حيل ال فإنه حراماً : وإذا كانت املعازف قائالً يعلق نجده املعازف حكم ـ

جاءنا نص إذا قاعدة مهمة وهذه به، جاءت التي الدليل، وبالقيود خصه إال ما
النص هبا ورد التي بالصورة ـ التخصيص أي ـ يتقيد فإنه ثم ورد ختصيصه عام،

فقط(١).

كالرشط العريف الرشط أن (الحظ فيقول: له يقرأ  بمن تواصل  عنده ـ
اللفظي)(٢).

عندهم ولكن باطل، اإلسالم حكم يف العدة الزواج يف مسألة يف وكذلك ـ
ويعلله نقره فإننا العدة، انتهت أن بعد إلينا وترافعوا بباطل، ليس ـ الكفار أي ـ
وإال النكاح، أقر اآلن عليها يعقد أن يصح الزوجة كانت «إن القاعدة: ألن قائال:

فال»(٣).

يف يراعي فهو هلا يتعرض التي الفقهية  واملسائل الواقع  بني يربط أنه  كام  ـ
وخيتار للحاكم الذهاب مسألة يف فيقول املعاش والواقع احلياة ظروف اختياراته
صعوبة قوة؛ والسبب يزداد يف وقتنا القول قائال:)وهذا يعقب تيمية ثم ابن قول

املحاكم)(٤). الوصول إىل

ليبني فيوضحها اللغوية األلفاظ بعض املتشابه يف بتفسري نالحظ قيامه كام •
طبة خِ لفظ يف كام للقراء األمر فيوضح اللفظي  االختالف من الرشعي املقصود 

طبة. وخُ

(١)  ج١٢/ص٣٥١.
(٢)  ج١٩٦/١٢.
(٣)  ج٢٣٨/١٢.
(٤)  ج٢٢٧/١٢.

   



١٧٤٦

4
F

إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

هبذا  نكتفي ولكن خمافة اإلطالة املدونات سيكتب الشيخ لفقه املتأمل واملتتبع
تعاىل،  اهللا رمحه الفاضل، شيخنا عىل به الذي أنعم اهللا الرباين الفيض ذاك من الغض
اليقني حق وبيان املتومهني وهم وإزالة اجلاهلني جهل بمحو بصنيعه خرياً وجزاه

املسلمني. لسائر



١٧٤٧

C

    

أهنا  الرغم التسعني عىل فقاربت  واملذهب الشيخ بني اخلالف مسائل كثرت ـ ١
عرش مخسة من املؤلف كتابه من ويف جزء واحد الفقه أبواب من واحد باب يف

جزءاً.

وال التعصب املذموم ملذهبه. عنده التمسك فليس للمذهب التعصب عدم ـ ٢

اإلمام  مذهبه وشيخ إمامه أصول من االستنباط يف وقواعده أصوله يستمد ـ ٣
املنتسبني املجتهدين طبقة يف جيعله مما التفريع يف املذهب مع خيتلف وقد أمحد

املتتبعة ألصوله. الدراسة من ملزيد حيتاج واألمر

اخلالف. عن تعبريه يف باجلراءة يتميز ـ  ٤

وسد  وقياس نَّة وسُ قرآن بني عثيمني واملذهب ما ابن بني اخلالف أسباب تنوع ـ ٥
للفقه واستيعابه علمه سعة عىل يدل مما وغريها مرسلة وعرف ومصلحة ذريعة

املتمكن. استيعاب وأصوله

التتلمذ باب من ولكن تيمية ابن اإلسالم لشيخ اختالفاته من يف كثري موافقاً كان ٦ـ
له موافقته فكان عنده من أنه يستدل لقوله بأدلة بدليل التبعية قبيل من وليس
شيخ خالف املسائل يف بعض نجده ولذا التقليد وليس األدلة تالقي قبيل من
تيمية ابن أنه فأر هنجه سائر عىل نفس من أنه الرغم عىل اإلسالم ابن تيمية
تربط التي لبيان العالقة ومتخصصة منفصلة دراسة إىل حيتاج واألمر عرصه،

الشيخني.
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إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

باحلديث. يف األخذ تشدده يالحظ كام ـ ٦

العلم). (ويذكر أهل قول: ويؤثر األخر باملذاهب الترصيح قليل كان ـ ٧

وأصوله  للفقه  ممتلك أنه فكام واألشعار  املأثورة باألقوال االستشهاد كثري  ـ  ٨
فيها. بارع عامل باللغة أيضاً فهو هلام مستوعباً

من  كموفقه خالفهم وإن منازهلم الناس  ينزل ملخالفيه  منصفاً  الشيخ كان ـ ٩
الظاهرية.

هيتم  كان والرتبية كام بالدعوة الفتو ومعلامً يربط وفقيهاً عاملاً كونه ـ جيمع بني ١٠
واألخالقية. االجتامعية بالقضايا كبرياً اهتامماً

فرد  األفضل ولعله من املسائل، من كثري مدافعاً عنها يف للمرأة منصفاً كان ١١ ـ
هلذا األمر. دراسة
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