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ملخص البحث

يهدف هذا البحث الى بيان المسائل الفقهية 

المتعلقة في تفسير غاية اإلأماني، للكوراني من 

خــالل ســـورة الــنــور وتــوضــيــح الــعــالقــة بين الفقه 

اإلســالمــي والــمــصــادر اإلســاســيــة والــفــرعــيــة التي 

النبوية و  والسنة  الكريم  القران  يستمد منها مثل 

التعرف على الخالف الواقع في المسائل الفقهية 

وصـــوإلً الــى ثــمــرة الــخــالف وبــالــتــالــي تتضح لنا 

مبحثين  على  واشتمل  جوانبها  بجميع  المساألة 

بيان  اإلأول:  المطلب  مطلبين:  وتضمن  اإلأول 

مفهوم الفقه لغة واصطالحا، اأما المطلب الثاني: 

الشخصية  الكوراني  مام  باإلإ التعريف  خصصناه 

المسائل  الثاني:  المبحث  في  وذكرنا  والعلمية, 

مطلبان:  وفيه  الشخصية  اإلأحـــوال  فــي  الفقهية 

تفريق  الــثــانــي:  بــالــزانــيــة,  ــزواج  ــ الـ حــكــم  اإلأول: 

القاضي بين المتالعنان.

* * *

Research Summary

This research aims to clarify the jurispru-

dential issues related to the interpretation of 

the goal of the wishes, to Al-Kurani through 

Surat Al-Nur and to clarify the relation-

ship between Islamic jurisprudence and the 

main and secondary sources from which it 

is derived, such as the Holy Qur’an and the 

Sunnah of the Prophet, and to identify the 

difference in jurisprudence issues, leading to 

the fruit of the dispute and thus it becomes 

clear to us The issue in all its aspects and 

included two sections, the first and includ-

ed two demands: the first requirement: a 

clarification of the concept of jurisprudence, 

linguistically and idiomatically, and the sec-

ond requirement: we specified the definition 

of the personal and scientific Imam Al-Ku-

rani, and we mentioned in the second top-

ic: jurisprudential issues in personal status, 

and it has two demands: the first: the ruling 

on marrying an adulteress, the second: the 

judge’s distinction between the two who are 

cursed.
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المسائل الفقهية في تفسير غاية اإلأماني، للكوراني )ت 8٩3( في سورة النور اإلأحوال الشخصية اأنموذجاً ــــــــــــــــــــــــــــــــ

﷽

المقدمة

والسالم  والــصــالة  العالمين،  رب  لله  الحمد 

اإلى  اآله واأصحابه اأجمعين  له وعلى  ال� على رسول 

يوم الحشر واليقين. 

وبعد؛ 

نــــســــان الــــى تــحــقــيــق الــمــقــاصــد  يــســعــى اإلإ

بالدين،  التفقه  خــالل  مــن  الشرعية  والــغــايــات 

مام  وكانت فكرتنا دراسة َعَلًما من اإلأئمة وهو اإلإ

له- الذي كان محطًة لكثير  ال� الكوراني - رحمه 

الفقه  بينها  من  كان  والتي  الشرعية  العلوم  من 

الشخصية  ــوال  ــ اإلأحـ بـــاب  فــكــان  اإلســـالمـــي، 

الفقهية  )الــمــســائــل  وســمــيــنــاه:  لبحثنا  ــا  عــنــواًن

الواردة في تفسير: غاية اإلأماني للكوراني )ت 

الشخصية  اإلأحوال   - النور  3٩8ھ(، في سورة 

- )دراسة مقارنة((.

اأهداف البحث.

المسائل  ودراســـة  جمع  الــى  البحث  يهدف 

الفقهية الواردة في تفسير غاية اإلأماني في سورة 

النور- اإلأحوال الشخصية، وتحريرها وبيان اأقوال 

الفقهاء من المذاهب اإلأربعة فيها، وبيان الراجح 

منها ومــســوغــاتــه حــســب مــا ظــهــر لــديــنــا مــن قــوة 

الدليل؛ للوصول اإلى الصواب.

سبب اختيار للموضوع.

1. الرغبة في الكشف والمشاركة عن المسائل 

الفقهية الواردة في تفسير غاية اإلأماني، للكوراني، 

الذي ُيعد من التفاسير المهمة والغنية بالمسائل 

الفقهية التي يحتاجها المسلم في حياته اليومية.

للمسائل  وخــاصــة  مستقلة  ــة  دراســ اإفــــراد   .٢

مام الكوراني في  الفقهية المذكورة في تفسير اإلإ

سورة النور - اإلأحوال الشخصية.

خطة البحث.

وقد تضمنت خطة البحث على النحو اإلآتي:

اإلأول:  المبحث  فــي  تكلمنا  ثــم  الــمــقــدمــة، 

التعريف بالعنوان وتضمن مطلبان:

المطلب اإلأول: تعريف الفقه لغة واصطالحا 

واشتمل على فرعين.

الفرع اإلأول: تعريف الفقه لغًة.

الفرع الثاني: تعريف الفقه اصطالًحا.

حياة  عــن  فيه  تكلمنا  الــثــانــي:  المطلب  اأمـــا 

الكوراني واشتمل على فرعين، ذكرنا في  مام  اإلإ

الفرع اإلأول: حياته الشخصية وتضمن:

اأوإل: اسمه، وكنيته، ونسبته، ولقبه.

ثانيا: مولده ونشاأته ووفاته.

الفرع الثاني: شيوخه وتالمذته وتضمن:

اأوإل: شيوخه.

ثانيا: تالمذته.

ــثــانــي: خــصــصــنــاه للمسائل  ال الــمــبــحــث  ــا  اأمــ

الفقهية الواردة في تفسير غاية اإلأماني في سورة 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نافع حميد صالح - مريم اأسعد ثامر 

ــنــور فــي اإلأحـــــوال الــشــخــصــيــة، واشــتــمــل على  ال

مطلبين:

المطلب اإلأول: حكم الزواج بالزانية. 

ــــي: تـــفـــريـــق الـــقـــاضـــي بــيــن  ــان ــ ــث ــ الـــمـــطـــلـــب ال

المتالعنان.

النتائج، والمصادر  اأهم  فيها  بينت  ثم خاتمة 

والمراجع. 

* * *

المبحث األأول

التعريف بالعنوان

المطلب األأول: تعريف الفقه لغةً واصطالحًا

الفقه لغة: الفهم، يقال: اأوتي فالن فقهاً في 

الدين اأي فهماً فيه، ومنه قوله تعالى: حمسفَلَۡولَا َنَفَر 

ۡوَبة : جحتجحتجحتجحس،  ُهواْ فِي ٱلّدِيِنىجس حجسالتَّ ِمن ُكّلِ فِۡرقَةٖ ّمِۡنُهۡم َطآئَِفةٞ لَِّيَتَفقَّ
اأي ليكونوا علماء به(١(.

اأمـــا فــي األصــطــالح: هــو الــعــلــم بــاإلأحــكــام 

الشرعية العملية المكتسبة من اأدلتها التفصيلية(٢(.

مام الكوراني المطلب الثاني: التعريف باألإ

الفرع األأول: حياته الشخصية.

اأوألً: اأسمه، وكنيته، ونسبه، ولقبه.

ــام اأحــمــد بــن اإســمــاعــيــل بن  مــ اســمــه: هــو اإلإ

عثمان العالمة شهاب الدين الكوراني(3( الشافعي 

ثم الحنفي(٤(.

(١( ينظر: لسان العرب، 5٢٢/١3، تاج العروس من جواهر 

القاموس، للزبيدي، ٤56/36-٤5٧. 

(٢( الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، للسنيكي، ١/8، 

األفاظ المنهاج، للشربيني،  اإلى معرفة معاني  مغني المحتاج 

 .٩3/١

بين  الواقعة  المنطقة  ُكــوَراُن:فــهــي  اإلــى  نسبة  الــكــورانــي   )3)

اإليرانية.  الــحــدود  اإلــى  شــهــرزور حتى خانقين  كركوك وسهل 

ينظر: معجم البلدان )١٧٧/١( )٤8٩/٤(.

عيان )ص: 38(. (٤( ينظر: نظم العقيان في اأعيان اإلأ
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المسائل الفقهية في تفسير غاية اإلأماني، للكوراني )ت 8٩3( في سورة النور اإلأحوال الشخصية اأنموذجاً ــــــــــــــــــــــــــــــــ

بــاأبــي  يكنى  الــكــورانــي  ــام  ــ مـ اإلإ كـــان  كنيته: 

العباس(١(. 

نسبه: إل خالف بين من ترجم له انه كردي 

اإلأصل، من اأهل شهرزور(٢(.

بعدة  اأحمد بن اسماعيل  مــام  اإلإ لقبه: لقب 

والتبريزي  والــهــمــذانــي  الــشــهــرزوري  منها  الــقــاب 

والَكْوراني لكن المشهور اأن لقبه الكوراني(3(.

ثانيا: مولده، ونشاأته ووفاته. 

مام  لالإ ترجم  من  اغلب  مراجعة  بعد  مولده: 

احمد بن اسماعيل الكوراني فقد اختلف في سنة 

وإلدته بين )8٠٩هـ((٤( وبين )8١3هـ( والصواب 

هو الثاني فقد حصل ما يقرب على اإلجماع في 

اأن وإلدته سنة ثالث عشرة وثمانمائة(5(. 

نشاأته: 

مام الكوراني شافعي المذهب ثم تحول  كان اإلإ

للعلم، وداأب مكبا على  الحنفية نشاأ محبا  اإلى 

فنونه، حتى فاق في المعقوإلت، والمنقوإلت، 

واشتهر بالفضيلة ودخل القاهرة وقراأ بها القراءات 

العشر، وسمع الحديث، واأجازه ابن حجر وغيره، 

(١( ينظر: كشف الظنون )٢/١٤86(.

ــَرُزوُر: بالفتح ثــم الــســكــون، وهــي كـــورة واســعــة في  ــْهـ (٢( َشـ

الضّحاك، ومعنى  بن  زور  اأحدثها  اإربــل وهمذان  بين  الجبال 

شهر بالفارسية المدينة، واأهل هذه النواحي كلهم اأكراد. ينظر: 

معجم البلدان )3/ 3٧5(، واإلأعالم للزركلي )١/٩8(.

قراء  (3( ينظر: الموسوعة الميسرة في تراجم اأئمة التفسير واإلإ

والنحو واللغة )١/١55(.

(٤( ينظر: درر العقود الفريدة )١/363(.

(5( ينظر: الضوء الالمع )٢٤١/١(، نظم العقيان في اأعيان 

اإلأعيان )ص: 38(، اإلعالم للزركلي )٩٧/١(.

ورحل اإلى الــروم، وصــادف من ملكها السلطان 

مراد خان حظوة(6(.

الــكــورانــي حياة  اإلمـــام  عــاش  اأن  بعد  وفاته: 

في  المنية  وافــتــه  واإلفـــتـــاء  الــتــدريــس  بــيــن  علمية 

القسطنطينية في شهر رجب سنة )8٩3هـ( ودفن 

له تعالى(٧(. فيها رحمه ال�

الفرع الثاني: شيوخه وتالمذته وفيه:

اأوألً: شيوخه.

إلشك اأن اإلمام الكوراني بهذا النبوغ والعلم 

التي  العلوم  منهم  نهل  اكفاء  له من شيوخ  إلبد 

جعلته موسوعة في العلوم الشرعية فمن شيوخه:

الــمــتــوفــى سنة  ــعــســقــالنــي  ال ابــــن حــجــر   -١

85٢هـ(8(. 

سنة  المتوفى  الــمــقــريــزي  علي  بــن  اأحــمــد   -٢

8٤5هـ(٩(.

ــن الــديــن بــن عــبــد الــرحــمــن  3- الــزركــشــي زيـ

المتوفى سنة 8٤6هـ(١٠(.

ــعــالء  ــد بـــن اســمــاعــيــل ال ٤- عــلــي بـــن اأحـــمـ

القلقشندي المتوفى سنة 856(١١(.

(6( ينظر: الطبقات السنية في تراجم الحنفية )ص: 83(.

(٧( ينظر: ينظر: الضوء الالمع )٢٤١/١(، نظم العقيان في 

 ،)5٤ )ص  النعمانية  الشقائق   ،)38 )ص:  اإلأعــيــان  اأعــيــان 

الطبقات السنية في تراجم الحنفية )٢8٤/١(، كشف الظنون 

(١١٩٠/٢(، اإلعالم للزركلي )٩٧/١(.

هل القرن التاسع )٢٤١/١(. (8( ينظر: الضوء الالمع إلأ

هل القرن التاسع )٢٤١/١(. (٩( ينظر: الضوء الالمع إلأ

هل  (١٠( ينظر: شذرات الذهب )3٧٢/٩(، الضوء الالمع إلأ

القرن التاسع )٢٤١/١(.

هل القرن التاسع )٢٤١/١(. (١١( ينظر: الضوء الالمع إلأ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نافع حميد صالح - مريم اأسعد ثامر 

المتوفى سنة  الشرواني  اإبراهيم  بن  5- محمد 

8٧3هـ(١(.

ثانيا: تالمذته.

بعد مراجعة كتب التراجم لتسعفني بمن تتلمذ 

على يد اإلمام الكوراني لم اأجد اإإل القليل الذي 

بين بعض من تالميذه لقلة الفترة التي قضاها في 

التدريس ومن تالميذه:

١- الــســلــطــان مــحــمــد الــفــاتــح الــمــتــوفــى سنة 

886هـ(٢(.

له العربي المعروف باللجام  ٢- علي بن عبد ال�

المتوفى سنة ٩٠١هـ(3(.

3- محمد بن محمود الشرواني المتوفى سنة 

٩١٢هـ(٤(.

٤- اأحمد بن محمد محي الدين العجمي(5(.

5- محمود بن عثمان بدر الدين اإلصفهاني(6(.

* * *

هل القرن التاسع )٢٤١/١(. (١( ينظر: الضوء الالمع إلأ

(٢( ينظر: شذرات الذهب )5١6/٩(، الطبقات السنية في 

تراجم الحنفية )٢8١/١(.

(3( ينظر: شذرات الذهب )١٠/١٠(.

(٤( اإلعالم للزركلي )88،٧(.

(5( ينظر: الفوائد البهية )ص: ٢١٢(.

(6( ينظر: الفوائد البهية )ص: ٢١٢(.

المبحث الثاني

المسائل الفقهية 

في األأحوال الشخصية

المطلب األأول: حكم الزواج بالزانية

اأوألً: تعريف الزنا لغًة واصطالحًا.

الــزنــا لــغــة: وهـــو وطء الـــمـــراأة مـــن غــيــر عقد 

اإذا مد يصح اأن يكون  شرعي، وقد يقصر ويمد، و

مصدر المفاعلة، فنجد اأن زنى الرجل يزني زنى، 

ومعناه   ، المراأة  وزنــاء ممدود، وكذلك  مقصور، 

الفجور، يقال: زنى يزني زنا: فجر، فالزاني في 

اللغة الفاجر، والزانية الفاجرة. (٧(

الزنا اصطالحًا: اختلفت عبارات الفقهاء في 

مفهوم الزنا في المعنى اإلصطالحي وعلى النحو 

التالي:

عرفه الحنفية: هوما يوجب الحد، وهو »وطء 

مكلف طائع مشتهاة حاإل اأو ماضيا في القبل بال 

سالم اأو تمكينه من ذلك  شبهة ملك في دار اإلإ

اأو تمكينها«.(8(

(٧( ينظر: لسان العرب )١٤/ 35٩( ط 3، المصباح المنير 

المحيط  الــقــامــوس   ،  )٢5٧  /١( الكبير  الــشــرح  غــريــب   فــي 

)ص: ١٢٩٢( ط8، تاج العروس )١3-3٠٠(، المفردات في 

غريب القراآن )ص: 38٤(ط١.

الرائق  (8( ينظر، اإلختيار لتعليل المختار )٤/ ٧٩( ، البحر 

شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري )5/ ٤(ط٢، 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين )رد المحتار( )٤/ ٤( ط ٢. 
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المسائل الفقهية في تفسير غاية اإلأماني، للكوراني )ت 8٩3( في سورة النور اإلأحوال الشخصية اأنموذجاً ــــــــــــــــــــــــــــــــ

عرفه المالكية: هو وطء وقع من مكلف مسلم 

.)١) لفرج اآدمي إل ملك له فيه بال شبهة تعمداً

اأو قدرها في  اإيــالج حشفة  عرفه الشافعية : 

فرج محرم لعينه مشتهى من غير عقد وإل شبهة 

عقد وإل ملك اأي من غير ان يكون بينهما عالقة 

زوجية مشروعة وهو مختار عالم بالتحريم(٢(.

قُُبل  فــي  الفاحشة  فعل  هــو   : الحنابلة   عرفه 

او ُدبر(3(.

النص القراآني:

ۡو ُمۡشِرَكٗة 
َ
َّا َزانَِيًة أ انِي لَا يَنِكُح إِل قال تعالى: حمس ٱلزَّ

عَلَى  َذٰلَِك  وَُحّرَِم  ُمۡشرِٞكۚ  ۡو 
َ
أ َزاٍن  َّا  إِل يَنِكُحَهآ  لَا  انَِيُة  َوٱلزَّ

ٱلُۡمۡؤِمنِيَن ٣ىجس حجسالنُّور : محتجحس.
الكوراني مع مدلولٌه في  مام  األإ ثانيًا : نص 

تفسيره اإن وجد.

اأّن حكمها   - له عنها  ال� - رضــي  »عــن عائشة 

باق، واأن من تزوج بالزانية ، فهو زان على الدوام، 

مام اأحمد ...«.(٤( وبه قال اإلإ

 /٢( الرباني  الطالب  كفاية  على  العدوي  حاشية  ينظر:   )١)

 3٢١(بدون طبعة، منح الجليل شرح مختصر خليل )٩/ ٢٤5(

بدون طبعة.

مام الشافعي للشيرازي )3/ 33٤(،  (٢( المهذب في فقه اإلإ

حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح 

شرح منهج الطالب )5/ ١٢8( بدون طبعة.

مام اأحمد بن حنبل )٤/ ٢5٠( ، دليل  قناع في فقه اإلإ (3( اإلإ

الطالب لنيل المطالب )ص: 3١٢( ط ١.

شهاب  مــام  لــالإ الرباني  الكالم  تفسير  في  اإلمــانــي  غاية   )٤)

ص  الخامس)  المجلد  الكوراني  اسماعيل  بن  احمد  الدين 

/٩٩( )المتوفي سنة 8٩3هـــ(، تح: هادي بن علي الرديني، 

ط١ الرياض ١٤38هـ.

عند  الفقهية  المساألة  حكم  بــيــان  ثــالــًثــا: 

اإن  والمناقشات  اأدلتهم  واستعراض  الفقهاء 

وجدت.

ثالثة  الى  المساألة  هذه  في  الفقهاء  اأنقسم 

مذاهب:

مع  ــاة  ــ ــزن ــ ال زواج  جـــــواز  األأول:  الــمــذهــب 

 الكراهة قبل وبعد التوبة ، واأصحاب هذا القول 

الحنفية (5(، والمالكية (6(، والشافعية (٧(.

والقياس  ــار  واألآث والسنة  بالكتاب  واستدلوا 

وعلى النحو التالي:

اأوألً: من الكتاب :

ۡو ُمۡشِرَكٗة 
َ
َّا َزانَِيًة أ انِي لَا يَنِكُح إِل قال تعالى: حمس ٱلزَّ

َذٰلَِك  وَُحّرَِم  ُمۡشرِٞكۚ  ۡو 
َ
أ َزاٍن  َّا  إِل يَنِكُحَهآ  لَا  انَِيُة   َوٱلزَّ

عَلَى ٱلُۡمۡؤِمنِيَن ٣ىجس حجسالنُّور : محتجحس.
وجه دأللة النص القراآني:

نكاح  جــواز  على  دأللــة  فيه  القراآني  النص 

الزناة من عدة اأوجه كاألآتي:

المدينة  مــن  بغايا  فــي  نزلت  اإلآيـــة  اإن  اإلأول: 

من الجاهلية متعالنات بالفجور فمقصورة عليهم 

(5( ينظر: اأحكام القراآن للجصاص ت قمحاوي )5/ ١٠8( 

، اإلختيار لتعليل المختار )3/ 8٧( ، تبيين الحقائق شرح كنز 

الدقائق وحاشية الشلبي )٢/ ١١٤( ط١.

(6( ينظر: المدونة )٢/ ١٧3( ، الكافي في فقه اأهل المدينة 

(٢/ 5٤٢( ط٢.

المجموع  طبعة،  بــدون   )١3  /5( للشافعي  م  اإلأ ينظر:   )٧)

شرح المهذب )١6/ ٢١٩( طبعة كاملة معها تكملة السبكي 

والمطيعي.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نافع حميد صالح - مريم اأسعد ثامر 

دون غيرهن (١(.

الثاني: اإن معنى الزنا في اإلآية هو الوطء وليس 

العقد فيكون معناها اأن الزاني إل يطاأ اأإل زانية اأو 

مشركة والزانية إل تطاأ اأإل زان اأو مشرك(٢(.

اأن  قولهم  الثالث  المذهب  اصحاب  ناقش 

معنى ينكح يطاأ من وجهين وعلى النحو التالي:

لالآية  برهان ، وتخصيص  اأنها دعــوى بال   -١

بالظن الكاذب، ولو كان معنى النكاح هو الوطء 

ــه اإذا زنـــت وهــذا   لــحــرم عــلــى الــــزوج وطء زوجــت

الــعــقــد  ــو  هــ ــاح  ــكـ ــنـ الـ مــعــنــى  واأن  ــونـــه،  ــولـ ــقـ يـ  إل 

وليس الوطء(3(. 

٢- اأن تاأويل النكاح في اإلآية بالوطء فيه اإخراج 

لالآية عن مقصدها وهو بيان اإلأحكام والتشريع ، 

إلأنه سيصبح معناها اأن الزاني إل يزني اإإل بزانية ، 

والزانية إل تزني اإإل بزاني وعلى هذا المعنى ستصبح 

خبار بالواضحات وبالتالي سيصبح النص  من اإلإ

لــه سبحانه وتــعــالــى منزه  الــ� فــائــدة مــنــه وكــتــاب   إل 

عن ذلك.(٤(

 /١٢( القرطبي  تفسير   ،)١٢  /5( للشافعي  م  اإلأ ينظر:   )١)

١68( ط ٢.

القدير  فتح  ط٢،   )١6٧  /١٢( القرطبي  تفسير  ينظر:   )٢)

للشوكاني )٤/ ٧( ط١، تفسير اإلألوسي = روح المعاني )٩/ 

٢85( ط١.

لوسي = روح  ثار )٩/ 65(، تفسير اإلأ (3( ينظر: المحلى باإلآ

المعاني )٩/ ٢85( ط١.

(٤( ينظر: اأحكام القراآن إلبن العربي ط العلمية )3/ 33٧(، 

تفسير اإلألوسي = روح المعاني )٩/ ٢85( ط١.

ــة مــنــســوخــة بــاإلآيــتــيــن  ــ الــثــالــث: اإن هـــذه اإلآيـ

نِكُحواْ 
َ
التاليتين المتاأخرتان عنها قال تعالى: حمسَوأ

َوِإَمآئُِكۡمۚىجس  ِعَبادُِكۡم  ِمۡن  ٰلِِحيَن  َوٱلصَّ ِمنُكۡم  َيَٰمٰى 
َ
ٱلۡأ

َوَرآَء  ا  مَّ لَُكم  ِحلَّ 
ُ
حمسَوأ اإلآيـــة:  وكــذلــك  جحتمحتجحس،   : حجسالنُّور 

تزويج  التي جاءت عامة في  : مختجحتجحس،  حجسالّنَِساء  َذٰلُِكۡمىجس 
الــزوانــي  فيها  ويــدخــل  ــراأة غير ذات زوج  امــ  كــل 

الغير متزوجات. (5(

القائلين  الثالث  المذهب  اصحاب  ناقش 

بمنع نكاح الزانية لقولهم اأعاله باألآتي:

اأنه قوٌل بال برهان فال يجوز اأن يقال في قراآن 

اأو سنة هذا منسوخ اإإل بيقين يقطع به، واأن معنى 

اإلآية التي اأدعوا النسخ بها معناها تكون مستثنية 

منها المحرمات نكاح الزانية ونكاح الزاني لمؤمنة 

مما حرم علينا ، (6( واإلآية محكمة، ثم قولهم اأن 

جماع فهو ظاهر البطالن لكون  اإلآية منسوخة باإلإ

جماع لم  جماع إل يكون ناسخاً للنص واأن اإلإ اإلإ

يتحقق لمخالفته من بعض الصحابة (٧(.

اإنشائية  اإلآيــة جــاءت خبرية وليس  ان  الرابع: 

خــبــار عن  فــال تــفــيــد اأحــكــامــاً شــرعــيــة، فــهــي لــالإ

الحال الغالب للزناة فتقدير اإلآية »اأولئك الزواني 

الزانيات  وتلك  الــزانــيــات،  تلك  اإإل  ينكحون   إل 

إل ينكحهن اإإل اأولئك الزواني » وإل يلزم من حرمة 

الــقــرطــبــي  تــفــســيــر   ،  )١٢  /5( لــلــشــافــعــي  م  اإلأ يــنــظــر:   )5) 

(١٢/ ١6٩( ، المجموع شرح المهذب )١6/ ٢١٩(، تفسير 

اإلألوسي = روح المعاني )٩/ ٢85( ط١.

ثار )٩/ 65(. (6( ينظر: المحلى باإلآ

 = لوسي  اإلأ تفسير   ،)١6٧ القرطبي )١٢/  تفسير  ينظر:   )٧)

روح المعاني )٩/ ٢8٤ومابعدها( ط١.
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المسائل الفقهية في تفسير غاية اإلأماني، للكوراني )ت 8٩3( في سورة النور اإلأحوال الشخصية اأنموذجاً ــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا الحصر حرمة التزوج بالزانية(١(.

ثانيًا: من السنة.

ُم  1- عن ابن عمر عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: )إَل ُيَحرِّ

اْلَحَراُم اْلَحاَلَل( (٢(.

وجه دأللة الحديث. 

يدل الحديث على عدم تحريم المراأة على من 

زنى بها فاإن الزنى حرام ، والنكاح حالل مشروع 

 ، النكاح  مشروعية  اأصــل  الحرام  الزنا  يحرم  فال 

وعلى ذلك فال تحرم المراأة على من زنى بها (3(.

٢- ما روي اأن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص اأََتاُه َماِعُز ْبُن َمالٍِك 

َنا ِمَراًرا (٤(. َواأََقرَّ ِعْنَدُه بِالزِّ

وجه دأللة الحديث:

اأن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لم ياأمر ماعز في اأي واحد باأن 

الكبير  التفسير  اأو  الغيب  الــرازي = مفاتيح  تفسير  ينظر:   )١)

(٢3/ 3١8(ط3.

(٢( اأخــرجــه ابــن مــاجــة فــي سننه : كــتــاب الــنــكــاح/ بــاب إل 

يحرم الحرام الحالل 6٤٩/١ رقم الحديث) ٢٠١5(، واأخرجه 

البيهقي في السنن الكبرى: كتاب النكاح/ باب الزنا إل يحرم 

ابن  الحافظ  الحالل: ٢٧٤/٧ رقم الحديث)١3٩6٤(، قال 

له العمري( وهو ضعيف في الفتح  حجر: وفي اإسناده )عبد ال�

السماوي )٢/ 866(.

(3( المجموع شرح المهذب )١6/ ٢١٩( طبعة كاملة معها 

تكملة السبكي والمطيعي، نيل اإلأوطار )6/ ١٧3( ط١.

(٤( اأخرجه البخاري في صحيحه ط١، كتاب الحدود، باب 

رجم المحصن )8/ ١65(، رقم الحديث:) 68١٤(. وتمامه 

اأتى  اأسلم،  )اأن رجال من  اإلأنــصــاري:  له  ال� عن جابر بن عبد 

اأربــع  ــه قــد زنــى، فشهد على نفسه  اأن لــه ملسو هيلع هللا ىلص فحدثه  الــ� رســول 

اأحصن(.  له ملسو هيلع هللا ىلص فرجم، وكــان قد  ال� فاأمر به رســول  شهادات، 

واســم هــذا الرجل: ماعز بن مالك اإلأسلمي ، كما جــاء في 

كتاب منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري )5/ 336(.

تجتنبه  اأن  زوجته  وإل  كانت  اإن  زوجته  يجتنب 

ولو كان الزنا يحرم عليه زوجته اأشبه اأن يقول له : 

»اإن كانت لك زوجة حرمت عليك اأو لم تكن 

لم يكن لك اأن تنكح« ولم نعلمه اأمره بذلك وإل 

اأن إل ينكح وإل غيره اأن إل ينكحه اإإل زانية (5(.

ثالثًا: من األآثار.

 : قــــال  رجـــــالً  اأن   : عـــبـــاس  ابــــن  عـــن   -١ 

لـِـي َجِميَلًة،  َعــمٍّ  بِْنَت  ِعــْنــِدي  اإِنَّ  لِه  ال� »َيــا رَُســـوَل 

ــَهـــا إَل َتـــرُدُّ َيـــَد إَلِمـــٍس َقـــاَل: »َطــلِّــْقــَهــا« َقـــاَل:   َواأَنَـّ

إَل اأَْصِبُر َعْنَها َقاَل: »َفاأَْمِسْكَها اإًِذا« (6(.

وجه دأللة الحديث:

ــزواج بــالــزانــيــة؛  ــ يـــدل الــحــديــث عــلــى جـــواز الـ

 إلأمـــــره ملسو هيلع هللا ىلص الـــرجـــل بـــاإمـــســـاك زوجـــتـــه الــمــطــاوعــة 

لمن اأرادها(٧(.

القائلين،  الثالث  المذهب  اصحاب  ناقش 

بمنع نكاح الزانية لالأثر اأعاله من وجهان:

اأحدهما: اأن معنى إل ترد يد إلمس: تعطي من 

 ماله واأنها مطاوعة لمن اأرادها إل ترد يده ولم يكن 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص لياأمره باإمساكها وهي تفجر.

 = القسطالني  شــرح   ،  )١٢  /5( للشافعي  م  اإلأ ينظر:   )5)

اإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )١٠/ ٩(.

(6( اأخرجه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب النكاح، باب 

اأو نسخها  فيه  نزلت  مــا  اإلآيـــة على  بــه على قصر  يستدل  مــا 

٢٤٩/٧ رقم الحديث)١38٧٠( قال عنه البيهقي: ورواه ابن 

عيينة، عن هارون بن رئاب مرسال .

فقه  في  التهذيب  ١٧٢( ط١،  وطـــار )6/  اإلأ نيل  ينظر:   )٧)

اإلمام الشافعي )33٤/5( ط١.



سالمية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 32 || المجلد األأول  283 مجلة العلوم األإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نافع حميد صالح - مريم اأسعد ثامر 

اأن  اإلآخــر: هذا الحديث ليس بثابت، وذكــر 

المرسل فيه اأولى بالصواب (١(.

جلد    عمر  المؤمنين  اأمير  »اأن  وروي:   -٢

رجــــالً وامـــــــراأة، وحــــرص اأن يــجــمــع بــيــنــهــمــا في 

النكاح«(٢(.

وجه دأللة الحديث:

يدل الحديث على جواز نكاح الزانية (3(.

الثاني  المذهب  اصحاب  اإلأثــر  هــذا  ناقش: 

وانــقــضــاء  الــزانــيــة  تــوبــة  بــشــرط  بــالــجــوازـ   القائلين 

عدتها باإلآتي: الظاهر اأن عمر استتاب الزانية (٤(.

نــاقــش :هـــذا اإلأثـــر اأيــضــا اصــحــاب المذهب 

الثالث القائلين بمنع نكاح الزانية باإلآتي:

انها قول صحابي وقول الصحابي ليس حجة 

عند جمهور اإلصوليين (5(.

رابعاً: من القياس: قياس زواج الزناة على لو 

ان رجــالً ســرق من حائط ثمره ثم اتــى صاحب 

وما  فما سرق حــرام   ، ثمره  منه  فاشترى  الُبستان 

وطار  (١( ينظر: المجموع شرح المهذب )١6/ ٢٢٠(، نيل اإلأ

.)١٧٢ /6)

اأقــف عليه في كتب متون الحديث بلفظه  (٢( الحديث لم 

هذا ولكنني وجدته بلفظه هذا في، اإلأم للشافعي )5/ ١3(، 

مام الشافعي )٩/ ٢5٤(، والمجموع شرح  البيان في مذهب اإلإ

المهذب )١6/ ٢٢٠(.

في  البيان  وينظر،  مضانه  مــن  عليه  اأقـــف  لــم  الحديث   )3)

مام الشافعي )٩/ ٢5٤(. مذهب اإلإ

(٤( ينظر: المغني إلبن قدامة)١٤١/٧(، الشرح الكبير على 

متن المقنع )٧/ 5٠٤(.

(5( ينظر: المحصول في علم اأصول الفقه للرازي ، 6/١٢٩( 

ط٢.

اشترى حالل ، فكما إل تحرم السرقة البيع بعدها 

كذلك إل يحرم الزنا النكاح بعدُه، وكذلك لو اأن 

رجالً يسرق ثمر النخلة فياأكلها ثم يشتريها كان 

.)6) ذلك جائزاً

بشرط  الــزنــاة  نكاح  جــواز  الثاني:  المذهب 

تــوبــِتــُهــمــا، واشــتــرطــوا اإلســتــبــراء مــن الــحــمــل ان 

 كــانــت حــامــال مــن غــيــره واصــحــاب هـــذا الــقــول 

الحنابلة (٧(، والظاهرية (8(.

ــار وعلى  ــ  اســتــدلــوا بــالــكــتــاب والــســنــة واألآثـ

النحو التالي:

اوإلً: من الكتاب : 

ۡو 
َ
أ َزانَِيًة  َّا  إِل يَنِكُح  لَا  انِي  ٱلزَّ حمس  تعالى:  قــال   -٢

ۡو ُمۡشرِٞكۚ وَُحّرَِم َذٰلَِك 
َ
َّا َزاٍن أ انَِيُة لَا يَنِكُحَهآ إِل ُمۡشِرَكٗة َوٱلزَّ

عَلَى ٱلُۡمۡؤِمنِيَن ٣ىجس حجسالنُّور : محتجحس.
وجه دأللة النص القراآني:

الزناة  نكاح  بمنطوقها على حرمة  اإلآيــة  دلت 

 فـــي حــــال عــــدم الـــتـــوبـــة، فــقــد نــصــت اإلآيـــــة اأنـــه 

إل يزني الزاني حين يزني اإإل بزانية مثله اأو مشركة 

واأن من نكحها فهو  زانية  ينكح  العفيف إل  واأن 

زان مثلها، واأن العفيفة إل تنكح الزاني واأن فعلت 

الخبر  بصيغة  الحكم  جــاء  اإن  و مثله  زانية  فهي 

اأنه يحمل معنى النهي ، كما اأخبرنا الشارع  اإإل 

(6( ينظر: تفسير القرطبي )١٢/ ١٧٠( ط٢، شرح صحيح 

البخارى إلبن بطال )٧/ ٢١٠(.

مــــام اأحــمــد  (٧( يــنــظــر: الــمــحــرر فــي الــفــقــه عــلــى مــذهــب اإلإ

الــمــقــنــع  مــتــن  الــكــبــيــر عــلــى  ــرح  ــشـ الـ  ،)٢١ ــن حــنــبــل )٢/   بـ

 .)5٧/ ٠٢)

ثار )٩/ 63(. (8( ينظر: المحلى باإلآ
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المسائل الفقهية في تفسير غاية اإلأماني، للكوراني )ت 8٩3( في سورة النور اإلأحوال الشخصية اأنموذجاً ــــــــــــــــــــــــــــــــ

عَلَى  َذٰلَِك  حمسوَُحــّرَِم  اإلآيـــة  نهاية  فــي  بقوله  الحكيم 

ٱلُۡمۡؤِمنِيَن ٣ىجس حجسالنُّور : محتجحس اأي حرم نكاح الزناة ما داموا 
على هذه الصفة (١(. 

القائلين  الثالث  المذهب  اصحاب  ناقش 

اأعاله  الكتاب  من  لدليلهم  الزانية  نكاح  بمنع 

باألآتي:

ٱلُۡمۡؤِمنِيَن ٣ىجس  عَلَى  َذٰلَِك  حمسوَُحّرَِم  تعالى:  قوله  اأن 

حجسالنُّور : محتجحس معناه: صريح في التحريم (٢(.

َوٱلۡخَبِيُثوَن  لِۡلَخبِيثِيَن  حمسٱلۡخَبِيَثُٰت  تعالى:  قال   -٢

ّيَِبِٰتىجس  لِلطَّ ّيُِبوَن  َوٱلطَّ ّيِبِيَن  لِلطَّ ّيَِبُٰت  َوٱلطَّ  لِۡلَخبِيَثِٰتۖ 
حجسالنُّور : حمتجحتجحس.

وجه دأللة النص القراآني:

دلت اإلآية على اأن الزواني من النساء يدخلن 

نكاحهن،  وعلى حرمة  الخبيثات   تحت مسمى 

ــيــة جــاز  ــزان ــاإن تــابــت ال ــ ــن عــلــى حــالــهــن، ف  مــا دمـ

نكاحها (3(.

ّيَِبُٰتۖ  ٱلطَّ لَُكُم  ِحلَّ 
ُ
أ حمسٱلَۡيۡوَم  تعالى:  قال  ثالثاً: 

َوَطَعاُمُكۡم  لَُّكۡم  ِحّلٞ  ٱلِۡكَتَٰب  وتُواْ 
ُ
أ َِّذيَن  ٱل َوَطَعاُم 

َوٱلُۡمۡحَصَنُٰتىجس  ٱلُۡمۡؤِمَنِٰت  ِمَن  َوٱلُۡمۡحَصَنُٰت  َُّهۡمۖ  ل  ِحّلٞ 
حجسالَمائـَِدة : جمتجحس.

وجه دأللة النص القراآني:

دلت اإلآية على مشروعية نكاح المحصنات 

(١( ينظر: اأحكام القراآن للجصاص ط العلمية )3/ 3٤5(، 

تفسير الزمخشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )3/ 

٢١١( ط3، الشرح الكبير على متن المقنع )٧/ 5٠3(.

(٢( ينظر: المجموع شرح المهذب )٢٢٠/١6(

(3( ينظر: فتح القدير للشوكاني )٤/ ٢١ومابعدها( ط١.

من المؤمنات العفيفات ، بخالف الزانيات قبل 

توبتهن (٤(.

ثانيًا: من السنة: 

له ملسو هيلع هللا ىلص قال:  ١ـ عن رافع بن خديج اأن رسول ال�

(5(َخِبيٌث،  اْلَبِغيِّ  َوَمْهُر  َخِبيٌث،  اْلَكْلِب  »َثَمُن 

اِم َخِبيٌث« (6(. َوَكْسُب اْلَحجَّ

وجه دأللة الحديث:

فال   ، الزانية  مهر  تحريم  على  الحديث  ينص 

تسمى اأجرة الزنا مهراً في اللغة وإل الديانة، فاإذا حرم 

له مهر البغي فقد حرم زواجها، اإذ إل بد في الزواج  ال�

من مهر ضــرورة، فاإن تابت فليس مهرها مهر بغي 

فهو حالل (٧(.

اأبــي عبيدة بن عبد  ٢ـ عن عبد الكريم، عن 

له ملسو هيلع هللا ىلص : )التَّائُِب  له، عن اأبيه، قال: قال رسول ال� ال�

ْنِب، َكَمْن إَل َذْنَب َلُه(.(8( ِمَن الذَّ

(٤( ينظر: تفسير البغوي - طيبة )3/ ١٩( ط٤.

(5( مهر البغي: فهو ما تاأخذه الزانية على الزنى وسماه وينظر، 

شرح النووي على مسلم )١٠/ ٢3١(.

باب:  المسافات،  كتاب  في صحيحه،  مسلم  اأخرجه   )6)

والنهي  البغي،  ومهر  الكاهن،  وحلوان  الكلب،  ثمن  تحريم 

عن بيع السنور، )3/ ١١٩٩(، رقم الحديث:) ١568(.

ثـــار  بـــاإلآ الــمــحــلــى   ،)١٠3  /3( الــســنــن  مــعــالــم  يــنــظــر،   )٧) 

.)66 /٩)

(8( اأخــرجــه ابــن ماجة في سننه، كتاب الــزهــد، بــاب: ذكر 

والقضاعي   ،)١٤١٩  (: الحديث  رقــم   )١٤١٩/٢( التوبة، 

كمن  الذنب  من  التائب  في   ، كتاب  الشهاب،  مسند  في 

إلذنب له، )٩٧/١( رقم الحديث:) ١٠8(. قال الهيثمي : 

لم  عبيدة  اأبــا  اأن  اإإل  الصحيح،  رجــال  ورجاله  الطبراني،  رواه 

يسمع من اأبيه، في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )١٠/ ٢٠٠(
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نافع حميد صالح - مريم اأسعد ثامر 

وجه دأللة الحديث:

الحديث فيه دإللة على جواز نكاح الزانية بعد 

التوبة فالتائب من الذنب كمن ل ذنب له (١(.

ثالثًا: من األآثار.

١- روي عن اأبي بكر الصديق  اأنه ُسئل عن 

رجــل زنــا بــامــراأة ثم اراد ان يتزوجها قــال »َمــا ِمْن 

َتْوبٍَُة اأَْفَضُل ِمْن اأَْن َيَُتَزوََّجَها، َخرََجا ِمْن ِسَفاٍح اإَِلى 

نَِكاٍح« (٢(.

٢- عن ابن سيرين قال: سئل ابن مسعود، عن 

 الرجل يزني بالمراأة، ثم ينكحها قال: »ُهَما َزانَِياِن 

اإن  اأراأيــت  َما اْجَتَمَعا« قال: فقيل إلبن مسعود: 

ۡوَبَة َعۡن ِعَبادِهِۦ َوَيۡعُفواْ  َِّذي َيۡقَبُل ٱلتَّ تابا؟ قال: حمسَوُهَو ٱل

وَرى : جمتجحتجحس قال: فلم يزل ابن مسعود  ّيِـَٔاِتىجس حجسالشُّ َعِن ٱلسَّ
يرددها حتى ظننا اأنه إل يرى به باأسا (3(.

وجه دأللة الحديثان اأعاله:

الحديثان فيهما دإللــة على جــواز الــزواج من 

الزانية بعد التوبة (٤(.

مرقاة  المقنع)5٠٤/٧(،  متن  على  الكبير  الشرح  ينظر:   )١)

المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )٤/ ١63٧(.

(٢( اأخرجه عبد الرزاق في مصنفه: كتاب الطالق ، باب الرجل 

الحديث)١٢٧٩5(. رقم  يتزوجها)٢٠٤/٧(  ثم  بامراأة،  يزني 

قال الهندي: »عب« في كنز العمال )5/ ٤١٠(ط5.

كتاب  ط٢،  مصنفه  فــي  الصنعاني  هــمــام  بــن  اأخــرجــه   )3)

الطالق، باب: الرجل يزني بامراأة، ثم يتزوجها، )٧/ ٢٠5(، 

في  الطبراني  اأيــوب  بن  واأخــرجــه   ،)١٢٧٩8( الحديث:  رقــم 

المعجم الكبير ط٢، باب العين، المعجم الكبير )٩/ 336(، 

رقم الحديث:)٩6٧٠(. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع 

الفوائد )٤/ ٢6٩(: ضعيف لتدليسه.

المدونة  اأعثر عليها من مضانهما، وينظر،  لم  الحديثان   )٤)

الــمــذهــب الــثــالــث: حــرمــة نــكــاح الــزانــيــة ، 

ابــن مسعود والــبــراء بن  واصحاب هــذا المذهب 

عازب وعائشة في حالة عدم توبتهما، وعلي بن 

اأبي طالب والحسن البصري واأن تابا(5(.

استدلوا بالكتاب والسنة واألآثار وعلى النحو 

التالي:

اوألً: من الكتاب:

ن 
َ
أ َطۡولًا  ِمنُكۡم  يَۡسَتِطۡع  َّۡم  ل حمسَوَمن  تعالى:  قــال 

يَۡمُٰنُكم 
َ
ا َملََكۡت أ يَنِكَح ٱلُۡمۡحَصَنِٰت ٱلُۡمۡؤِمَنِٰت فَِمن مَّ

ۡعلَُم بِإِيَمٰنُِكۚم َبۡعُضُكم 
َ
ُ أ ّمِن َفَتَيٰتُِكُم ٱلُۡمۡؤِمَنِٰتۚ َوٱهَّللَّ

ُجوَرُهنَّ 
ُ
أ َوَءاتُوُهنَّ  ۡهلِِهنَّ 

َ
أ بِإِۡذِن  فَٱنِكُحوُهنَّ  َبۡعٖضۚ  ّمِۢن 

بِٱلَۡمۡعُروِف ُمۡحَصَنٍٰت َغۡيَر ُمَسٰفَِحٰٖتىجس حجسالّنَِساء : جمتجحتجحس.
وجه دأللة النص القراآني:

اأن معنى قوله تعالى حمسُمۡحَصَنٍٰت َغۡيَر ُمَسٰفَِحٰٖتىجس 

له  ال� شــرط  فقد  زانــيــات،  غير  عفائف  جمتجحتجحس:   : حجسالّنَِساء 

حصان وهو العفة (6(. تعالى في النكاح اإلإ

ناقش الدليل اأعاله المالكية باألآتي:

ــة لــلــمــاء  ــان ــــك صــي ــرط ذل ــعــالــى شــ ــه ت لـ ــ� ـــاأن الـ ــ ب

 الحالل عن الحرام فال يجوز نكاح الزانية حتى 

تستبرئ (٧(.

(٢/ ١٧3( ط١.

(5( اأحكام القراآن للكيا الهراسي )٤/ ٢٩6(، اأحكام القراآن 

 /٩( بــاإلآثــار  المحلى   ،)338  /3( العلمية  ط  الــعــربــي  إلبــن 

مام  63(، تفسير القرطبي )١٢/ ١٧٠(، البيان في مذهب اإلإ

الشافعي )٩/ ٢5٤(، المجموع شرح المهذب )١6/ ٢٢١(.

(6( ينظر: اأحكام القراآن إلبن العربي ط العلمية )١/ 5١3(

ط3، تفسير ابن كثير ت سالمة )٢/ ٢6١(.

(٧( ينظر: اأحكام القراآن إلبن العربي ط العلمية )١/ 5١3(
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المسائل الفقهية في تفسير غاية اإلأماني، للكوراني )ت 8٩3( في سورة النور اإلأحوال الشخصية اأنموذجاً ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ۡو 
َ
أ َزانَِيًة  َّا  إِل يَنِكُح  لَا  انِي  حمسٱلزَّ تعالى:  قــال   -٢

ُمۡشِرَكٗةىجس حجسالنُّور : محتجحس.
وجه دأللة النص القراآني:

اإإل  الـــمـــحـــدود  يــنــكــح  : إل  اإلآيـــــة  مــعــنــى  اأن 

محدودة(١(.

اإلآيــة:  معنى  اأن  المالكية  الدليل  هــذا  ناقش 

»الزانية التي تبين زناها، ويصح اأن يخبر عنها به؛ 

اإإل فيمن نفذ عليه الحد؛ وقبل  وذلــك إل يكون 

نفوذ الحد هي محصنة يحد قاذفها، وهو الذي 

منع من نكاحها«(٢(.

ثانيا: من السنة.

له ملسو هيلع هللا ىلص : »إَل  عن اأبي هريرة، قال: قال رسول ال�

انِي اْلَمْجُلوُد اإإِلَّ ِمْثَلُه«(3(. َيُْنِكُح الزَّ

وجه دأللة الحديث:

الحديث فيه دإللة على اأنه يحرم على المراأة 

اأن تزوج بمن ظهر زناه وكذلك الزانية.(٤(

ط3، تفسير القرطبي )١٢/ ١٧٠(.

(١( ينظر: تفسير القرطبي )١٢/ ١68(، البحر المحيط في 

التفسير )8/ ١٠(.

(٢( ينظر: اأحكام القراآن إلبن العربي ط العلمية )١/5١5(.

(3( اأخرجه اأبي داود في سننه ، كتاب النكاح، باب :في قوله 

الحديث:)  رقم   ،)٢٢١ زانية )٢/  اإإل  ينكح  إل  الزاني  تعالى 

على  المستدرك  في  النيسابوري  الحاكم  واأخــرجــه   ،)٢٠5٢

الــحــديــث:)  رقــم   ،)١8٠ الــنــكــاح)٢/  كــتــاب  الصحيحين، 

ــال الــحــاكــم الــنــيــســابــوري : هـــذا حــديــث صحيح  ــ ــ ٢٧٠٠(.ق

سناد، ولم يخرجاه. اإلإ

(٤( ينظر: سبل السالم )٢/ ١8٧(بــدون طبعة وتاريخ، عون 

المعبود وحاشية ابن القيم )6/ 35(ط٢.

ثالثًا: من األآثار.

١ــ روي عن علي  قال: جاء اإليه رجل قال: 

اإن لي ابنة عم اأهواها، وقد كنت نلت منها فقال: 

اإِْن  َو َفاَل،  اْلِجَماَع،  َيْعِني  َباِطًنا،  َشْيًئا  َكاَن  »اإْن 

َكاَن َشْيًئا َظاِهًرا، َيْعِني اْلُقْبَلَة، َفاَل َباأَْس« (5(.

اأبيه عن جده  عن  بن شعيب  عمرو  ٢ــــ عن 

َكـــاَن َيْحِمُل  ــَغــَنــوِيَّ  اْل ــٍد  ــْرَث َم اأَبِـــي  ــَن  ْب ــَد  ــْرَث َم »اأَنَّ 

َلَها:  ُيَقاُل   ، َبِغيٌّ بَِمكََّة  َوَكــاَن  بَِمكََّة،  اإْلأَُســارَى 

النَِّبيَّ  َفِجْئُت  ــاَل:  َق َصِديَقَتُه،  َوَكــاَنــْت  َعــَنــاٌق، 

ــاَل:  ــِكــُح َعــَنــاًقــا؟ َق َّــِه اأَْن ــوَل الــ� ملسو هيلع هللا ىلص َفــُقــْلــُت: َيــا رَُسـ

اإإِل  َيُْنِكُحَها  إل  انَِيُة  )َوالزَّ َفَنَزَلْت:  َعنِّي  َفَسَكَت 

َزاٍن اأَْو ُمْشرٌِك((6( َفَدَعانِي َفَقَراأََها َعَليَّ َوَقاَل: إَل 

َتُْنِكْحَها« (٧(.

وجه دأللة الحديثان:

الحديثان فيهما دإللة على تحريم الزواج من 

الزانية(8(.

النكاح،  اأبي شيبة في مصنفه ط١، كتاب  ابن  اأخرجه   )5)

الــحــديــث:  5٢٩(، رقـــم  يــتــزوجــهــا، )3/  اأن  ــاب: مــن كـــره   بـ

.)١6٧٩٧ )

ية 3. (6( سورة النور، من اإلآ

الــقــراآن،  تفسير  اأبـــواب  فــي سننه ط٢،  الترمذي  اأخــرجــه   )٧)

النور )5/ 3٢٩( رقم الحديث:) 3١٧٧(،  باب: ومن سورة 

 ، النكاح  كتاب  الكبرى ط3،  السنن  في  البيهقي  واأخــرجــه 

انِي  له عز وجل: حمس ٱلزَّ باب :نكاح المحدثين وما جاء في قول ال�

ۡو ُمۡشرِٞكۚ وَُحّرَِم 
َ
َّا َزاٍن أ انَِيُة لَا يَنِكُحَهآ إِل ۡو ُمۡشِرَكٗة َوٱلزَّ

َ
َّا َزانَِيًة أ لَا يَنِكُح إِل

َذٰلَِك عَلَى ٱلُۡمۡؤِمنِيَن ٣ىجس حجسالنُّور : محتجحس ، )٧/ ٢٤٧(، رقم الحديث: 
الترمذي في سننه)هذا حديث حسن  (١386١(، وقال عنه 

غريب إل نعرفه اإإل من هذا الوجه(.

اأحكام  اأقف عليهما من مضانهما وينظر،  لم  الحديثان   )8)

القراآن للكيا الهراسي )٤/ ٢٩6(.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نافع حميد صالح - مريم اأسعد ثامر 

القائلين  الــثــانــي  الــمــذهــب  اأجــــاب اصــحــاب 

الزانية وانقضاء عدتها لالآثار  توبة  بالجواز بشرط 

اأعاله:

ــاأن المنع  ب اأنــه يمكن الجمع بين اإلحــاديــث 

لمن كانت مستمرة في مزاولة البغاء ولم تتب(١(.

رابعًا: الراأي الراجح مع مسوغاته:

بــعــد عــرضــنــا لـــالأقـــوال واإلأدلــــــة والــمــنــاقــشــات 

راأي  هــو  الــراجــح  ــراأي  ــ ال اأن  لــه  الــ� بفضل  لنا  تبين 

المذهب اإلأول القائلين بالجواز مع الكراهة إلأنه 

له  وال� اإلأقــوال واإلأدلــة ،  بين  وتوفيقاً   يتمثل جمعاً 

تعالى اأعلم.

ــي: تــفــريــق الــقــاضــي بين  ــان ــث الــمــطــلــب ال

المتالعنان.

يَۡرُموَن  َِّذيَن  حمسَوٱل تعالى:  قــال  الــقــراآنــي:  الــنــص 

ۡرَبَعةِ ُشَهَدآَء فَٱۡجلُِدوُهۡم ثََمٰنِيَن 
َ
تُواْ بِأ

ۡ
ٱلُۡمۡحَصَنِٰت ُثمَّ لَۡم يَأ

ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡفِٰسُقوَن ٤ 
ُ
بَٗداۚ َوأ

َ
َجلَۡدٗة َولَا َتۡقَبلُواْ لَُهۡم َشَهَٰدةً أ

َغُفورٞ   َ ٱهَّللَّ فَإِنَّ  ۡصلَُحواْ 
َ
َوأ َذٰلَِك  َبۡعِد  ِمۢن  تَابُواْ  َِّذيَن  ٱل َّا  إِل

َُّهۡم ُشَهَدآُء  ل ۡزَوَٰجُهۡم َولَۡم يَُكن 
َ
أ َِّذيَن يَۡرُموَن  رَِّحيٞم ٥ َوٱل

ِ إِنَُّهۥ لَِمَن  ۡرَبُع َشَهَٰدٰتِۭ بِٱهَّللَّ
َ
َحِدهِۡم أ

َ
نُفُسُهۡم فََشَهَٰدةُ أ

َ
َّٓا أ إِل

ِ َعلَۡيهِ إِن َكاَن ِمَن  نَّ لَۡعَنَت ٱهَّللَّ
َ
ِٰدقِيَن ٦ َوٱلَۡخِٰمَسُة أ ٱلصَّ

ۡرَبَع َشَهَٰدٰتِۭ 
َ
ن تَۡشَهَد أ

َ
ٱلَۡكِٰذبِيَن ٧ َوَيۡدَرُؤاْ َعۡنَها ٱلَۡعَذاَب أ

 ِ ٱهَّللَّ َغَضَب  نَّ 
َ
أ َوٱلَۡخِٰمَسَة  ٱلَۡكِٰذبِيَن ٨  لَِمَن  إِنَُّهۥ   ِ بِٱهَّللَّ

ِٰدقِيَن ٩ىجس حجسالنُّور : مخت - حمججحس. َعلَۡيَهآ إِن َكاَن ِمَن ٱلصَّ

شرح  المجموع  قـــدامـــة)١٤١/٧(،  إلبــن  المغني  ينظر:   )١)

المهذب )١6/ ٢٢٠(.

اأوألً: تعريف اللعان لغة واصطالحًا:

اللعان لغًة: مصدر إلعن واأصله اإلبعاد والطرد 

له ومن الخلق  من الخير، وقيل الطرد واإلبعاد من ال�

لعان  واللعنة اإلســم ، والجمع  والــدعــاء،  السب 

ولعنات ، وإلعنه مالعنًة ولعاناً وتالعنوا: لعن كل 

واحد منهما اإلآخر، وإلعن الرجل زوجته: قذفها 

بالفجور، وإلعن الحاكم بينهما لعانا: حكم(٢(.

في  الفقهاء  عــبــارات  اختلفت  واصطالحًا: 

اعتبره  مــن  الــشــرع ، فمنهم  فــي  الــلــعــان  مــفــهــوم 

ــــمــــان ، وعــلــى  ــن اعـــتـــبـــره اأي  شــــهــــادات ومــنــهــم مـ

النحو التالي:

باإلأيمان  عرفه الحنفية: »شهادات مؤكدات 

في حقه  القذف  مقام حد  قائمة  باللعن  مقرونة 

ومقام حد الزنا في حقها«(3(.

عرفه المالكية: »حلف زوج على زنا زوجته 

اأو نفي حملها الالزم له، وحلفها على تكذيبه اإن 

اأوجب نكولها حدها بحكم قاض«(٤(.

عرفه الشافعية: »هو كلمات خمسة جعلت 

كالحجة للمضطر اإلى قذف الزوجة التي لطخت 

)٢5٢/5ومــابــعــدهــا(،  فــارس  إلبــن  اللغة  مقاييس  ينظر:   )٢)

مختار الصحاح للرازي)ص: ٢83( ط5، لسان العرب إلبن 

منظور )١3/ 38٧وما بعدها(.

بداية  شــرح  في  الهداية  ٢١٧(ط٢،   /٢( الفقهاء  تحفة   )3)

ــرر اإلأحـــكـــام   الـــمـــبـــتـــدي)٢٧٠/٢( ، درر الــحــكــام شــــرح غــ

(١/ 3٩6( بدون طبعة.

كليل لمختصر خليل )5/ ٤55ومابعدها(ط١،  (٤( التاج واإلإ

شرح مختصر خليل للخرشي )٤/ ١٢٤(بــدون طبعة وتاريخ، 

منح الجليل شرح مختصر خليل )٤/ ٢٧٠(بدون طبعة.
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المسائل الفقهية في تفسير غاية اإلأماني، للكوراني )ت 8٩3( في سورة النور اإلأحوال الشخصية اأنموذجاً ــــــــــــــــــــــــــــــــ

فراشه اأو اإلى نفي ولد علم اأو ظن ظنا مؤكدا اأنه 

ليس منه«(١(.

باأيمان  مؤكدات  »شــهــادات  الحنابلة:  عرفه 

من الجانبين مقرونة باللعن، والغضب قائمة مقام 

حد قذف في جانبه، وحد زنا في جانبها«(٢(.

اإن  مدلوله  مع  الكوراني  مــام  األإ نص  ثانيًا: 

وجد في تفسيره.

»حصول الفرقة بينهما على سبيل اإلأبــد«(3(؛ 

َيْجَتِمَعاِن  إَل  َقــا  َتــَفــرَّ اإَِذا  »اْلــُمــَتــاَلِعــَنــاِن  ملسو هيلع هللا ىلص  لقوله 

اأََبًدا«(٤(.

عند  الفقهية  المساألة  حكم  بــيــان  ثــالــثــًا: 

ــهــم والــمــنــاقــشــات  ــت ــراض اأدل ــع  الــفــقــهــاء واســت

اإن وجدت.

الطبعة:   )١١٩ الطالب )٢/  منهج  بشرح  الوهاب  فتح   )١)

المنهاج )٧/  اإلــى شرح  المحتاج  نهاية  ـــ/١٩٩٤م ،  ١٤١٤هــ

١٠3(طبعة اخيرة ، اإعانة الطالبين على حل األفاظ فتح المعين 

(٤/ ١٧١ومابعدها( ط١.

قناع في فقه  (٢( المبدع في شرح المقنع )٧/ ٤١( ط١، اإلإ

قناع  مام اأحمد بن حنبل )٤/ ٩5(، كشاف القناع عن متن اإلإ  اإلإ

.)3٩٠ /5)

شهاب  مــام  لــالإ الرباني  الكالم  تفسير  في  اإلمــانــي  غاية   )3)

ص  الخامس)  المجلد  الكوراني  اسماعيل  بن  احمد  الدين 

/١١5(، )المتوفي سنة 8٩3هـ(، تح: هادي بن علي الرديني، 

ط١ الرياض ١٤38هـ.

(٤( اأخرجه الدار قطني في سننه ط١، كتاب النكاح ، باب 

المهر )٤/ ٤١6( الرقم )3٧٠6(، واأخرجه البيهقي في سننه 

يالء، باب اللعان، )3/ ١٤3(، الرقم  الصغرى ط١، كتاب اإلإ

»التنقيح  قــال صاحب   ،)٢5١  /3( الــرايــة  نصب   .)٢٧٤8)

»في نصب الراية )3/ ٢5١(ط١ : اإسناده جيد.

انقسم الفقهاء في هذه المساألة الى ثالث 

مذاهب:

المذهب األول : تقع الفرقة بتفريق القاضي 

بينهما بعد تمام لعانهما ؛ واأصحاب هذا القول 

اإحدى الروايتين للحنابلة (6(. الحنفية (5(، و

استدلوا باألأثار والمعقول وعلى النحو التالي:

اوألً: من األآثار.

  ١- عــن ابـــن شــهــاب اأن ســهــل بــن ســعــد

اْلَعْجاَلنِيِّ  َبْيَن  إَلَعَن  ا  َلمَّ النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  »اأَنَّ  اأخبره: 

رَُسوَل  َيا  َعَلْيَها  َكَذْبُت  اْلَعْجاَلَنْي:  َفَقاَل  َواْمَراأَتِِه 

َقْبَل  َفَفاَرَقَها  َثاَلًثا  َطالٌِق  َفِهَي  اأَْمَسْكُتَها،  اإْن  َِّه  ال�

ُيَفارَِقَها« فقال ابن  ــاأَْن  بِ َِّه ملسو هيلع هللا ىلص  ال� َيــاأُْمــَرُه رَُســوُل  اأَْن 

َة الُمَتالَِعَنْيِن«(٧(. شهاب: »َفَكاَنْت تِْلَك ُسنَُّ

وجه دأللة الحديث:

ــدل الــحــديــث عــلــى اأن مـــجـــرد الــلــعــان لم  ــ ي

يوجب الفرقة لقول العجالني: كذبت عليها اإن 

اأمسكتها، فدل قوله انه ممسك لها غير مفارق 

حتى بعد اللعان فلو كانت الفرقة قد وقعت لما 

(5( ينظر: المبسوط للسرخسي )٧/ ٤3(، المحيط البرهاني 

في الفقه النعماني )3/ ٤55(ط١، الجوهرة النيرة على مختصر 

القدوري )٢/ ٧١(ط١، 

مام اأحمد )3/ ١86(، المغني  (6( ينظر: الكافي في فقه اإلإ

قــنــاع   إلبـــن قــدامــة )8/ 63(، كــشــاف الــقــنــاع عــن مــتــن اإلإ

.)٤٠٢ /5)

(٧( اأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطالق ، باب من 

اأجاز طالق الثالث، )٧/ ٤٢(، الرقم )5٢5٩(، واأخرجه مسلم 

في صحيحه، كتاب الطالق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها 

الحديث  رقم   ،)١١٢٩  /٢( الحمل،  بوضع  وغيرها   زوجها، 

.) ١٤٩٢ )
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نافع حميد صالح - مريم اأسعد ثامر 

قال كذبت عليها اإن اأمسكتها وهو غير ممسك 

لها، ولم ينكر عليه النبي قوله وليس جائز اأن يقر 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأحدا على الكذب وإل على استباحة 

نكاح قد بطل فدل ذلك على اأن الفرقة لم تقع 

فجرت  الحديث  راوي  وقــول   ،)١) اللعان  بنفس 

ــة  دإلل بينهما  يــفــرق  اأن  المتالعنين  فــي  الــســنــة 

 على وقوع الفرقة بتفريق القاضي بعد التالعن اإذ 

لــو كــانــت الــفــرقــة قــد وقــعــت بــالــلــعــان إلستحال 

التفريق بعدها(٢(.

اأجاب اصحاب المذهب الثالث:

روي اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال للعجالني حين عرض 

اإلأربـــع:  الــشــهــادات  بعد  الخامسة  اللعنة  عليه 

»اإنـــهـــا الــمــوجــبــة« اإبـــانـــة عــنــهــا فــي وقــــوع اأحــكــام 

ــهــا، فـــدل ذلـــك بــثــبــوتــهــا بــلــعــان الـــزوج  ــلــعــان ب  ال

وحده فقط (3(.

َبْيَن  ــَن  النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص إلََع »اأَنَّ  ابن عمر:  ٢- عن 

َبْيَنُهَما،  َفَفرََّق  َوَلِدَها،  ِمْن  َفاْنَُتَفى  َواْمــَراأَتـِـِه  رَُجــٍل 

َواأَْلَحَق الَوَلَد بِاْلَمْراأَِة«(٤(.

 ١5٠ القراآن للجصاص ت قمحاوي )5/  اأحكام  (١( ينظر: 

)٤55 النعماني )3/  الفقه  البرهاني في  المحيط  ومابعدها(، 

ط١، منار السبيل في شرح الدليل )٢/ ٢٧3( ط٧.

(٢( ينظر: اأحكام القراآن للجصاص ت قمحاوي )5/ ١5١(، 

البخاري  لشرح صحيح  الساري  اإرشــاد   = القسطالني   شــرح 

(١٠/ 3١٧( ط٧.

 /٢( العقود  جــواهــر   ،)5٢  /١١( الكبير  الــحــاوي  ينظر:   )3)

١٤١( ط١.

(٤( اأخرجه البخاري في صحيحه ط١، كتاب الطالق ، باب 

يلحق الولد بالمالعنة، )٧/ 56(، رقم الحديث ) 53١5(.

وجه دأللة الحديث:

بفعل  واقـــع  التفريق  اأن  على  الحديث  ينص 

ضــافــة  لــه ملسو هيلع هللا ىلص ولــيــس بلعان الــزوجــان إلإ الــرســول الــ�

له ملسو هيلع هللا ىلص اإذ لو وقعت لما  التفريق بينهما اإلى رسول ال�

احتمل التفريق من الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بعد وقوعها بنفس 

اللعان(5(.

اأن هالل  له عنهما  ال� 3ـ عن ابن عباس رضي 

بــن اأمــيــة قـــذف امـــراأتـــه عــنــد الــنــبــي ملسو هيلع هللا ىلص بشريك 

اأَْو َحــدٌّ  ــنَُــُة  الــنَّــِبــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص : )الــَبــيِّ ابــن سحماء فقال 

اأََحُدَنا  َراأَى  اإَِذا  َِّه،  ال� َيا رَُسوَل  َفَقاَل:  فِي َظْهرَِك( 

َفَجَعَل  الَبيِّنََُة؟  َيْلَتِمُس  َيُْنَطِلُق  اْمَراأَتِِه رَُجاًل،  َعَلى 

َظـــْهـــرَِك( فذكر  فِـــي  َحـــدٌّ  اإإِلَّ  َو )الــَبــيِّــنَُــَة  ــوُل:  ــُقـ  َيـ

حديث اللعان(6(.

وجه دأللة الحديث:

بلعان  يقع  التفريق إل  اأن  الحديث على  يدل 

 الــزوج والزوجة إلن الفرقة لم تقع اإل بعد تفريق 

 الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بينهما لقول ابن عباس : ففرق رسول 

له ملسو هيلع هللا ىلص بينهما وعلى ذلك فالفرقة إل تقع اإإل بقضاء   ال�

القاضي (٧(.

(5( ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )3/ ٢٤5(ط٢، 

معالم السنن )3/ ٢٧٠(ط١.

(6( اأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشهادات، باب: 

اإذا ادعى اأو قذف، فله اأن يلتمس البينة، وينطلق لطلب البينة، 

(١٧8/3( رقم الحديث:) ٢6٧١(.

مام اأحمد )3/ ١86( ط١، شرح  (٧( ينظر: الكافي في فقه اإلإ

 النووي على مسلم )١٠/ ١٢٢(ط٢، منار السبيل في شرح الدليل 

(٢/ ٢٧3( ط٧.
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المسائل الفقهية في تفسير غاية اإلأماني، للكوراني )ت 8٩3( في سورة النور اإلأحوال الشخصية اأنموذجاً ــــــــــــــــــــــــــــــــ

بمنزلة  هنا  »التفريق  اأن  المعقول:  من  ثانياً: 

فــســخ الــبــيــع بسبب الــتــحــالــف عــنــد اإلخــتــالف 

في الثمن ثم هناك إل ينفسخ البيع ما لم يفسخ 

اللعان  وهــذا إلأن مجرد  هنا،  القاضي، فكذلك 

غير موضوع للفرقة، وإل هو مناف للنكاح اإإل اأن 

الفرقة بينهما لقطع المنازعة، والخصومة، وفوات 

على كالمهما  اإصرارهما  مع  بالنكاح  المقصود 

فال يتم اإإل بقضاء القاضي« (١(.

اللعان  بتمام  الــفــرقــة  تقع  الثاني:  المذهب 

وليس بتفريق القاضي؛ واصحاب هذا القول هم 

اإحدى الروايتين للحنابلة(3(. المالكية(٢(، و

استدلوا بالسنة واألآثار والمعقول وعلى النحو 

التالي:

 : لـــه ملسو هيلع هللا ىلص  ــ� الـ ــول  ــ ــول رسـ ــ ق الــســنــة:  مـــن  اأوإلً: 

َقا إَل َيْجَتِمَعاِن اأََبًدا« (٤(. »اْلُمَتاَلِعَناِن اإَِذا َتَفرَّ

وجه دأللة الحديث:

يدل الحديث على وقوع الفرقة بينهما باللعان 

تنصيص على  التالعن  بعد  اإلجتماع  نفي  إلأنَّ 

(١( ينظر: المبسوط للسرخسي )٧/ ٤3(.

(٢( ينظر: الكافي في فقه اأهل المدينة )٢/ 6١٤( ، المقدمات 

المقتصد  ونــهــايــة  المجتهد  بــدايــة   ،)63٧  /١(  الــمــمــهــدات 

)١3٩ /3)

 ،)١86  /3) اأحمد ط١  مـــام  اإلإ فقه  في  الكافي  ينظر:   )3)

المغني إلبن قدامة )8/ 63(.

(٤( اأخرجه الدار قطني في سننه ط١، كتاب النكاح ، باب 

المهر )٤/ ٤١6( الرقم )3٧٠6(، واأخرجه البيهقي في سننه 

يالء، باب اللعان، )3/ ١٤3(، الرقم  الصغرى ط١، كتاب اإلإ

»التنقيح  قــال صاحب   ،)٢5١  /3( الــرايــة  نصب   .)٢٧٤8)

»في نصب الراية )3/ ٢5١(ط١ : اإسناده جيد.

الفرقة يشترك  واأن سبب هذه  بينهما  الفرقة  وقوع 

فيه الــزوجــان، والــطــالق يختص به الــزوج ، فما 

يشترك الزوجان فيه إل يكون طالقا (5(.

اأجاب اأصحاب المذهب األأول:

اإنما  و النبي ملسو هيلع هللا ىلص  القول إل يصح عن  هــذا  ان 

روى عن عمر وعلي قال يفرق بينهما وإل يجتمعان 

باللعان  تشاغلهما  حــال  اللفظ  هــذا  حقيقة  واأن 

كالمتقاتلين والمتضاربين(6(.

ثانيًا: من األآثار.

اأخبره    اأن سهل بن سعد  ابــن شهاب  عن 

ــَعــْجــاَلنِــيِّ  اْل َبــْيــَن  ــا إَلَعــــَن  ــمَّ َل ــِبــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  ــنَّ ال : »اأَنَّ 

رَُسوَل  َيا  َعَلْيَها  َكَذْبُت  اْلَعْجاَلَنْي:  َفَقاَل  َواْمَراأَتِِه 

َقْبَل  َفَفاَرَقَها  َثاَلًثا  َطالٌِق  َفِهَي  اأَْمَسْكُتَها،  اإْن  َِّه  ال�

ُيَفارَِقَها( فقال ابن  ــاأَْن  بِ َِّه ملسو هيلع هللا ىلص  ال� َيــاأُْمــَرُه رَُســوُل  اأَْن 

َة الُمَتالَِعَنْيِن((٧(. شهاب:)َفَكاَنْت تِْلَك ُسنَُّ

وجه دأللة الحديث:

الحديث فيه دإللة على اأن الفرقة تقع بنفس 

 اللعان ومن غير حكم الحاكم، إلأنَّ تفريق الرسول 

هو بيان حكم وليس اإيقاع فرقة(8(.

وطار )6/  (5( ينظر: المبسوط للسرخسي )٧/ ٤3(، نيل اإلأ

.)3٢١

(6( ينظر: اأحكام القراآن للجصاص ت قمحاوي )5/ ١5٢(، 

المبسوط للسرخسي )٧/ ٤3(.

(٧( اأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطالق ، باب من 

اأجاز طالق الثالث، )٧/ ٤٢(، الرقم )5٢5٩(، واأخرجه مسلم 

في صحيحه، كتاب الطالق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها 

الحديث  رقم   ،)١١٢٩  /٢( الحمل،  بوضع  وغيرها   زوجها، 

.) ١٤٩٢ )

مام اأحمد بن حنبل )٤/ ١٠3( ، نيل  قناع في فقه اإلإ (8( اإلإ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نافع حميد صالح - مريم اأسعد ثامر 

تحصل  لم  لو  الفرقة  اأن  المعقول:  من  ثالثاً: 

اإإل بتفريق الحاكم ، لجاز ترك التفريق اإذا كرهاه 

الحاكم  كــره  ــو  ول عـــســـار،  واإلإ للعيب  كالتفريق 

وعلى  مستمرا  الــنــكــاح  يبقى  اأن  لــوجــب  الــفــرقــة 

المؤبد  التحريم  اللعان معنى يقتضي  هذا يكون 

كالرضاع(١(.

المذهب الثالث: تقع الفرقة بتمام لعان الزوج 

اإن لم تالعن الزوجة اأو كان كاذبا؛ واصحاب  و

هذا القول هم الشافعية(٢(. 

والمعقول  والقياس  واألآثــار  بالسنة  واستدلوا 

وعلى النحو التالي: 

اوألً: من السنة.

حــديــث سعيد بــن جــبــيــر، قـــال: ســاألــت ابــن 

 عـــمـــر، عـــن حـــديـــث الــمــتــالعــنــيــن فـــقـــال: قــال 

َِّه،  ال� َعَلى  »ِحَساُبُكَما  للمتالعنين:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي 

اأََحُدُكَما َكاِذٌب، إلَ َسِبيَل َلَك َعَلْيَها«(3(.

وجه دأللة الحديث:

الــزوج  بلعان  الفرقة  وقــوع  على  الحديث  دل 

قال  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  إلأن  اإللتعان  اأكمل  اأن  بمجرد 

اإلأوطار )6/ 3١8(ط١، المنتقى شرح الموطاإ )٤/ ٧3(ط١.

مام اأحمد )3/ ١86( ، المغني  (١( ينظر: الكافي في فقه اإلإ

 إلبن قدامة )8/ 6٤(، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 

(5/ ٢١5٩(ط١.

الكبير  الـــحـــاوي   ،)3١6  /8( الــمــزنــي  مختصر  يــنــظــر:   )٢)

(5١/١١(ط١، جواهر العقود )٢/ ١٤١(ط١، مغني المحتاج 

اإلى معرفة معاني األفاظ المنهاج )5/ ٧١(ط١.

(3( اأخرجه البخاري في صحيحه ط١، كتاب الطالق، باب 

مام للمتالعنين: اإن اأحدكما كاذب، فهل منكما تائب،   قول اإلإ

(٧/ 55(، رقم الحديث: )53١٢(.

: )إل سبيل لك عليها( ولم يقل له حتى تكذب 

الفرقة  وقـــوع  عــن  منه  اإخــبــارا  قــولــه  وإلأن  نفسك 

بينهما وليس باإيقاع للفرقة(٤(.

اإجاب اصحاب المذهب األأول:

اأن هذا منصرف اإلى طلبه رد المهر فقد روي 

اأنه قال: )اإن كنت صادقا فهو لها بما استحللت 

اإن كنت كاذبا فابعد اذهب فال سبيل   من فرجها و

لك عليها( (5(. 

ثانيًا: من األآثار.

َبْيَنُهَما  ُيــَفــرَُّق  »اْلُمَتاَلِعَناِن  عمر:  حديث   -١

َوإَل َيْجَتِمَعاِن اأََبًدا«(6(.

وجه دأللة الحديث:

يـــدل الــحــديــث عــلــى اأن الــفــرقــة واقــعــة بلعان 

ــارة اإلـــى سنة رســول   الــزوجــيــن وفــي الــحــديــث اإشــ

لـــه ملسو هيلع هللا ىلص فــلــم يــجــعــل لــغــيــرهــمــا تــاأثــيــرا فـــي وقـــوع   الـــ�

الفرقة بينهما (٧(.

 /3( السنن  معالم   ،)3١6  /8( المزني  مختصر  ينظر:   )٤)

٢65( ط١، الحاوي الكبير )١١/ 53(ط١، التمهيد لما في 

الموطاأ من المعاني واإلأسانيد )6/ ٢٠١(.

(5( المبسوط للسرخسي )٧/ ٤3ومابعدها(.

يالء ،  (6( اأخرجه البيهقي في السنن الصغيرط١، كتاب اإلإ

واأخرجه  الــحــديــث)٢٧53(،  ١٤٤(، رقم  اللعان ، )3/  باب 

في سننه الكبرى ط3، كتاب اللعان، باب ما يكون بعد التعان 

تلتعن، )٧/  لم  اإن  الــمــراأة  الولد وحــد  ونفي  الفرقة  الــزوج من 

:قال  الزيلعي  قال محمد  الــحــديــث)١535٩(.  رقم   ،)6٧3

اأبــي شيبة في  ابــن  ورواه  اإســنــاده جيد.   : »التنقيح«  صاحب 

»مصنفه« موقوفا على عمر ، في نصب الراية )3/ ٢5١(.

(٧( ينظر: الحاوي الكبير )١١/ 5٢(ط١، شرح الزرقاني على 

الموطاأ )3/ ٢86(ط١.
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المسائل الفقهية في تفسير غاية اإلأماني، للكوراني )ت 8٩3( في سورة النور اإلأحوال الشخصية اأنموذجاً ــــــــــــــــــــــــــــــــ

فِي  ُة  نَُّ السُّ )َمَضِت  اأبن مسعود:  ٢- حديث   

اْلُمَتاَلِعَنْيِن اأَْن إَل َيْجَتِمَعاِن اأََبًدا((١(.

وجه دأللة الحديث:

دل الحديث على اأن الفرقة وقعت بلعان الزوج 

إلن نص الحديث فيه اإشارة اإلى سنة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 

في  تاأثيرا  لغيرهما  فليس   ، نطقا  ــاه  روي فكاأنهما 

وقوع الفرقة(٢(.

ثالثًا: من القياس.

قياس اللعان على الطالق وذلك لكونهما فرقة 

تجردت عن العوض ، وإل تنفرد به الزوجة ، فجاز 

اأن ينفرد بها الزوج(3(.

رابعًا: من المعقول.

الفرقة  فتحصل  بــالــقــول،  حاصلة  الفرقة  إلن 

بقول الزوج وحده ، وإلأن اللعان تقع به الفرقة، 

بنفي  مختص  الـــزوج  ولــعــان  النسب  بــه  وينتفي 

النسب وعلى هذا فالزوج فقط سبب بوقوع الفرقة 

تــاأثــيــر للعانها اأإل فــي حــالــة دراأ  الــزوجــة فــال  ــا  واأمـ

(١( اأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ط3، كتاب اللعان ، 

باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المراأة 

اإن لم تلتعن، )٧/ 6٧3(، رقم الحديث)١5358(، واأخرجه 

الدار قطني في سننه ط١، كتاب النكاح، باب المهر، )٤/ 

٤١6(، رقم الحديث)3٧٠٧(، قال الصنعاني في فتح الغفار 

اإسناده  ١536(ط١:  المختار )3/  نبينا  الجامع إلأحكام سنة 

فيه مقال.

وطــار )6/  (٢( ينظر: الحاوي الكبير )١١/ 5١(ط١، نيل اإلأ

3٢١(ط١.

الــمــجــمــوع شــرح   ،)53 الــكــبــيــر )١١/  الـــحـــاوي  يــنــظــر:   )3)

المهذب )١٧/ ٤35(.

العذاب عن نفسها(٤(.

لدليلهم  األول  المذهب  اصحاب  اأجــاب 

هذا من وجهين:

الـــزوج  بــلــعــان  الــفــرقــة  ــوقــوع  ب قــولــهــم  اأن  اوإلً: 

 وحده خارج عن اأقاويل سائر الفقهاء وليس لهم 

فيه سلف(5(.

له تعالى  ثانياً: اأن قولهم خالف اإلآية ، إلأن ال�

قال:  ثم  حمتجحس   : حجسالنُّور  ۡزَوَٰجُهۡمىجس 
َ
أ يَۡرُموَن  َِّذيَن  حمسَوٱل قــال: 

َعۡنَها  حمسَوَيۡدَرُؤاْ  قال:  حمتجحس، ثم   : حجسالنُّور  َحِدهِۡمىجس 
َ
أ حمسفََشَهَٰدةُ 

ٱلَۡعَذاَبىجس حجسالنُّور : حمججحس وهو يعني الزوجة فلو وقعت الفرقة 
بلعان الزوج لالعنت وهي اأجنبية وذلك خالف 

اللعان  اأوجـــب  اإنــمــا  لــه تعالى  الــ� ــة إلأن   ظــاهــر اإلآيـ

بين الزوجين (6(.

ناقش اصــحــاب )الــمــذهــب اإلول(اصــحــاب 

)المذهب الثاني والثالث ( القائلين بوقوع الفرقة 

بلفظ اللعان وقبل تفريق القاضي باإلآتي:

١ـ اأن لفظ اللعان إل يقع به فرقة؛ إلأنه اإما اأيمان 

على زناها، اأو شهادة بذلك، ولوإل اإخبار الشرع 

اإنما ورد  و التفريق،  بينهما، لم يحصل  بالتفريق 

تعليقه  يجز  ولم  اإلثنين،  لعانهما  بعد  به  الشرع 

على بعض لعان الزوج، وإلأنه فسخ ثبت باأيمان 

اأحدهما، كالفسخ  بيمين  يثبت  فلم  مختلفين، 

البيان  ــع  ــ روائ 53(ط١،   /١١( الكبير  الــحــاوي  يــنــظــر:   )٤)

للصابوني ط١.

(5( ينظر: اأحكام القراآن للجصاص ت قمحاوي )5/ ١5٠(، 

المغني إلبن قدامة )8/ 6٤(.

(6( ينظر: اأحكام القراآن للجصاص ت قمحاوي )5/ ١5٢(.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نافع حميد صالح - مريم اأسعد ثامر 

ما  ويبطل  اإلختالف،  عند  المتبايعين  لتحالف 

ذكروه بالفسخ بالعيب اأو العتق(١(.

٢- وإلأنها اأيمان مشروعة، فال يجوز للحاكم 

لم يصح  فــاإذا حكم،  جماع،  باإلإ قبلها  الحكم 

حكمه، كاأيمان المختلفين في البيع (٢(.

ــداء الــلــعــان اإإل بحكم  ــت 3- ولــمــا لــم يــصــح اب

الــحــاكــم، فــكــذلــك الــفــرقــة ، ولــمــا صــح ابــتــداء 

يــالء من غير حاكم فال حاجة اأيضاً في وقوع  اإلإ

الفرقة اإلى حكم الحاكم (3(.

رابعا : الراأي الراجح مع مسوغاته: 

راأي  اأن  لنا  تبين  للمساألة  عرضنا  خــالل  مــن 

في  واأحــمــد  الحنفية  اإلأول  المذهب  اصــحــاب 

اإحدى الروايتين هو الراجح لقوة ما استدلوا به من 

اإلأحاديث، واأن سبب الخالف هو بين من راأى 

اأنه تقع الفرقة باللعان، وبين من لم ير ذلك، إلأن 

في  بيناً  و  واضــح  ليس  بينهما  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  تفريق 

قبل  بنفسه فطلق  بادر  المشهور، إلأنه  الحديث 

اأن يخبره بوجوب الفرقة، واإلأصل اأنه إل فرقة اإإل 

له تعالى اأعلم. بطالق(٤( وال�

* * *

نصاف في معرفة  (١( ينظر: المغني إلبن قدامة )8/ 6٤(، اإلإ

الراجح من الخالف للمرداوي )٩/ ٢36(ط٢.

(٢( المغني إلبن قدامة )8/ 65(.

(3( ينظر: اأحكام القراآن للجصاص ت قمحاوي )5/ ١5٢(.

(٤( بداية المجتهد ونهاية المقتصد )3/ ١3٩( بدون طبعة.

الخاتمة

المصادر  مع  البحث  ملخص  على  وتحتوي 

والمراجع.

دراستنا  فيه في  توصلنا  هــذا  بحثنا  وفــي ختام 

الشخصية  باإلأحوال  المتعلقة  الفقهية  للمسائل 

من خالل تفسير اإلمام الكوراني في سورة النور 

وهي مساألتان اإلولى حكم نكاح الزانية واإلخرى 

ان  المتالعنين  بين  الــقــاضــي  تفريق  كيفية  فــي 

اإلمام ينقل اآراء المذاهب الفقهية بدون اأن يعطي 

راأيه وتارة اأخرى يعطي الراأي ووجدنا اراء العلماء 

مختلفة في المساألتين ومن خالل عرضنا إلآرائهم 

وادلتهم تمكن لنا الترجيح بحسب ما يتضح الينا 

مثال لقوة اإلدلة وسالمتها من التعارض.

* * *
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المسائل الفقهية في تفسير غاية اإلأماني، للكوراني )ت 8٩3( في سورة النور اإلأحوال الشخصية اأنموذجاً ــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصادر والمراجع

- القراآن الكريم. 

الــقــدوري:  الــنــيــرة على مختصر  الــجــوهــرة   .١

إلأبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي 

8٠٠هـــ(،  )المتوفى:  الحنفي  اليمني  بِــيــِدّي  الــزَّ

اإلأولــــى،  الــطــبــعــة:  الــخــيــريــة،  المطبعة  الــنــاشــر: 

١3٢٢هـ. 

الرحمن  ــقــران، لعبد  ال فــي عــلــوم  ٢. اإلتــقــان 

اأبي بكر، جالل الدين السيوطي )المتوفى:  بن 

٩١١هـ(، المحقق: محمد اأبو الفضل اإبراهيم ، 

الطبعة:  للكتاب  العامة  المصرية  الهيئة  الناشر: 

١3٩٤هـ/ ١٩٧٤ م. 

العلمية:  العربي ط  إلبــن  الــقــراآن  اأحــكــام   .3

العربي  اأبــو بكر بن  له  ال� للقاضي محمد بن عبد 

المعافري اإلشبيلي المالكي )المتوفى: 5٤3هـ( 

اأحاديثه وعلَّق عليه: محمد  اأصوله وخرج  راجع 

العلمية،  الكتب  دار  عــطــاالــنــاشــر:  ــقــادر  ال عبد 

 - هـــ   ١٤٢٤ الثالثة،  الطبعة:   ، لبنان   - بــيــروت 

٢٠٠3 م. 

قمحاوي:  للجصاص ت  الــقــراآن  اأحــكــام   .٤

إلأحـــمـــد بـــن عــلــي اأبــــو بــكــر الــــــرازي الــجــصــاص 

الــحــنــفــي )الـــمـــتـــوفـــى: 3٧٠هــــــــــ(، الــمــحــقــق: 

ــو لــجــنــة  ــضـ مـــحـــمـــد صـــــــادق الـــقـــمـــحـــاوي - عـ

ــة الـــمـــصـــاحـــف بــــــاإلأزهــــــر الـــشـــريـــف،  ــعــ ــراجــ  مــ

الناشر: دار اإحياء التراث العربي - بيروت، تاريخ 

الطبع: ١٤٠5 هـ. 

العلمية:  ط  لــلــجــصــاص  الـــقـــراآن  اأحـــكـــام   .5

إلأحـــمـــد بـــن عــلــي اأبــــو بــكــر الــــــرازي الــجــصــاص 

عبد  المحقق:  3٧٠هـــــ(،  )الــمــتــوفــى:  الحنفي 

ــر: دار  ــاشـ ــنـ الـــســـالم مــحــمــد عــلــي شـــاهـــيـــن، الـ

الكتب العلمية بيروت - لبنان، الطبعة: اإلأولى، 

١٤١5هـ/١٩٩٤م

الهراسي : علي بن  للكيا  الــقــراآن  اأحــكــام   .6

الملقب  الطبري،  الحسن  اأبو  بن علي،  محمد 

بعماد الدين، المعروف بالكيا الهراسي الشافعي 

محمد  موسى  المحقق:  5٠٤هــــ(،  )المتوفى: 

علي وعزة عبد عطية، الناشر: دار الكتب العلمية، 

بيروت، تاريخ الطبع: الطبعة: الثانية، ١٤٠5 هـ. 

بن  لــه  ــ� ال الــمــخــتــار:لــعــبــد  لتعليل  اإلخــتــيــار   .٧

محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين 

عليها  )المتوفى: 683هـــ(،  الحنفي  الفضل  اأبــو 

علماء  )من  دقيقة  اأبو  الشيخ محمود  تعليقات: 

سابقا(،  الــديــن  ــول  اأصـ بكلية  ومـــدرس  الحنفية 

دار  )وصورتها  القاهرة   - الحلبي  مطبعة  الناشر: 

الكتب العلمية - بيروت، وغيرها(، تاريخ النشر: 

١356 هـ - ١٩3٧ م . 

إلأبــو  اإلأصــحــاب،  معرفة  فــي  اإلستيعاب   .8

له بن محمد بن عبد البر  ال� عمر يوسف بن عبد 

بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى: ٤63هـ(، 

دار  الــنــاشــر:  الــبــجــاوي،  محمد  علي  المحقق: 

 - هـــ  اإلأولــــى، ١٤١٢  الطبعة:  بــيــروت،  الجيل، 

١٩٩٢ م. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نافع حميد صالح - مريم اأسعد ثامر 

٩. اإعانة الطالبين على حل األفاظ فتح المعين: 

شطا  محمد  بن  بالبكري(  )المشهور  بكر  إلأبــو 

الدمياطي )المتوفى: بعد ١3٠٢هـ(، الناشر: دار 

الفكر للطباعة والنشر والتوريع، الطبعة: اإلأولى، 

١٤١8 هـ - ١٩٩٧ م . 

بــن محمود بن  الــديــن  اإلأعـــالم : لخير   .١٠

الــزركــلــي الدمشقي  فـــارس،  بــن  بــن علي  محمد 

الــعــلــم  ــر: دار  ــاشـ ــنـ الـ ــتـــوفـــى: ١3٩6هــــــــــ(،  )الـــمـ

مايو   / اأيــار   - الخامسة عشر  الطبعة:  للماليين، 

٢٠٠٢ م. 

مام اأحمد بن حنبل:  قناع في فقه اإلإ ١١. اإلإ

لموسى بن اأحمد بن موسى بن سالم بن عيسى 

الصالحي،  ثم  المقدسي،  الحجاوي  سالم  بن 

ـــ(،  شــرف الــديــن، اأبـــو النجا )الــمــتــوفــى: ٩68هـ

المحقق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي ، 

الناشر: دار المعرفة - بيروت - لبنان. 

محمد  لـــه  الـــ� عــبــد  ــو  ــ اأب لــلــشــافــعــي  اإلأم:   .١٢

بن  بن شافع  عثمان  بن  العباس  بن  اإدريـــس  بن 

القرشي  المطلبي  مناف  عبد  بن  المطلب  عبد 

المكي )المتوفى: ٢٠٤هـ(، الناشر: دار المعرفة 

النشر:  سنة  طبعة،  بـــدون  الطبعة:   ، بــيــروت   -

١٤١٠هـ/١٩٩٠م. 

نصاف في معرفة الراجح من الخالف  ١3. اإلإ

اأبـــو الحسن علي بن  لــلــمــرداوي : لــعــالء الــديــن 

الحنبلي  الصالحي  الدمشقي  المرداوي  سليمان 

التراث  اإحياء  دار  الناشر:  885هــــ(،  )المتوفى: 

العربي، الطبعة: الثانية - بدون تاريخ. 

ومنحة  الدقائق  كنز  شــرح  الــرائــق  البحر   .١٤

الخالق وتكملة الطوري: لزين الدين بن اإبراهيم 

بـــن مــحــمــد، الـــمـــعـــروف بــابــن نــجــيــم الــمــصــري 

)المتوفى: ٩٧٠هـ(وفي اآخره: تكملة البحر الرائق 

الحنفي  الــطــوري  علي  بــن  بــن حسين  لمحمد 

القادري )ت بعد ١١38 هـ( وبالحاشية: منحة 

الكتاب  الــنــاشــر: دار  عــابــديــن ،  الــخــالــق إلبـــن 

سالمي، الطبعة: الثانية - بدون تاريخ.  اإلإ

إلأبو   : المقتصد  ونهاية  المجتهد  بداية   .١5

الوليد محمد بن اأحمد بن محمد بن اأحمد بن 

رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد )المتوفى: 

5٩5هـ، الناشر: دار الحديث - القاهرة. 

١6. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعالء 

اأحمد الكاساني  اأبو بكر بن مسعود بن  الدين، 

الحنفي )المتوفى: 58٧هـ(، الناشر: دار الكتب 

العلمية، الطبعة: الثانية، ١٤٠6هـ - ١٩86م. 

الكتاب  بلطائف  التمييز  ذوي  بــصــائــر   .١٧

العزيز، مجد الدين اأبو طاهر محمد بن يعقوب 

الــفــيــروزاآبــادى )الــمــتــوفــى: 8١٧هـــــ(، المحقق: 

اإلأعلى  المجلس  الناشر:  النجار،  علي  محمد 

ــة اإحــــيــــاء الـــتـــراث  ــجــن ــة - ل ــ ــي ــالمــ ســ  لــلــشــئــون اإلإ

سالمي، القاهرة.  اإلإ

مام الشافعي : إلأبو  ١8. البيان في مذهب اإلإ

الحسين يحيى بن اأبي الخير بن سالم العمراني 

اليمني الشافعي )المتوفى: 558هـ(، المحقق: 

 - المنهاج  دار  الــنــاشــر:  ــنــوري،  ال قــاســم محمد 

جدة، الطبعة: اإلأولى، ١٤٢١ هـ- ٢٠٠٠ م.
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المسائل الفقهية في تفسير غاية اإلأماني، للكوراني )ت 8٩3( في سورة النور اإلأحوال الشخصية اأنموذجاً ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــمــحــّمــد بن  ــاج الــعــروس )١3ـ3٠٠(:ل ١٩. ت

الفيض،  اأبــو  الحسيني،  الـــرّزاق  عبد  بن  محّمد 

ــدي )الـــمـــتـــوفـــى:  ــ ــي ــ ب ــزَّ ــ الـــمـــلـــّقـــب بـــمـــرتـــضـــى، ال

١٢٠5هـ(، المحقق: مجموعة من المحققين ، 

الناشر: دار الهداية. 

كليل لمختصر خليل : محمد  ٢٠. التاج واإلإ

العبدري  يوسف  بن  القاسم  اأبــي  بن  يوسف  بن 

له المواق المالكي )المتوفى:  الغرناطي، اأبو عبد ال�

الطبعة:  العلمية،  الكتب  دار  الناشر:  8٩٧هـــ(، 

اإلأولى، ١٤١6هـ-١٩٩٤م . 

٢١. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية 

الشلبي )٢/ ١١٤(: لعثمان بن علي بن محجن 

البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي )المتوفى: 

بن  اأحــمــد  الــديــن  الحاشية: شهاب  هـــ(،   ٧٤3

محمد بن اأحمد بن يونس بن اإسماعيل بن يونس 

ْلِبيُّ )المتوفى: ١٠٢١ هـ(، الناشر: المطبعة  الشِّ

ــقــاهــرة، الطبعة:  ال ــوإلق،  ــ ب الــكــبــرى اإلأمــيــريــة - 

اإلأولى، ١3١3 هـ. 

بن  اأحــمــد  بــن  الــفــقــهــاء: محمد  تحفة   .٢٢

الــديــن السمرقندي  اأبـــو بكر عــالء  اأحــمــد،  اأبـــي 

الكتب  دار  الناشر:  5٤٠هــــ(،  نحو  )المتوفى: 

ــيـــروت - لــبــنــان، الــطــبــعــة: الــثــانــيــة،  الــعــلــمــيــة، بـ

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م. 

٢3. تفسير اإلألوسي = روح المعاني: لشهاب 

اإلألــوســي  الحسيني  لــه  الــ� بــن عبد  الــديــن محمود 

)المتوفى: ١٢٧٠هـ(، المحقق: علي عبد الباري 

بــيــروت،   - العلمية  الكتب  دار  الــنــاشــر:  عطية، 

الطبعة: اإلأولى،١٤١5 هـ. 

السنة،  - طيبة : لمحيي  البغوي  تفسير   .٢٤

اأبو محمد الحسين بن مسعود البغوي )المتوفى: 

5١٠هـ(، المحقق: حققه وخرج اأحاديثه محمد 

له النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان  عبد ال�

مسلم الحرش، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، 

الطبعة: الرابعة، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

٢5. تفسير الرازي = مفاتيح الغيب اأو التفسير 

الحسن  له محمد بن عمر بن  ال� بو عبد  الكبير: 

بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين 

الرازي خطيب الري )المتوفى: 6٠6هـ(، الناشر: 

دار اإحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة: الثالثة 

- ١٤٢٠ هـ. 

الــكــشــاف عن  ــزمــخــشــري =  ال تــفــســيــر   .٢6

حقائق غوامض التنزيل : إلأبو القاسم محمود بن 

له )المتوفى:  عمرو بن اأحمد، الزمخشري جار ال�

538هـ(، الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت، 

الطبعة: الثالثة - ١٤٠٧. 

ــراآن الــعــظــيــم، إلأبــــو الــفــداء  ــقــ ــ ٢٧. تــفــســيــر ال

ثم  البصري  القرشي  كثير  بن  عمر  بن  اإسماعيل 

الدمشقي )المتوفى: ٧٧٤هـ(، المحقق: سامي 

ــاشــر: دار طــيــبــة للنشر  ــن ال بـــن مــحــمــد ســـالمـــة، 

والتوزيع، الطبعة: الثانية ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩. 

له محمد بن  ٢8. تفسير القرطبي : إلأبو عبد ال�

اأحمد بن اأبي بكر بن فرح اإلأنصاري الخزرجي 

شــمــس الــديــن الــقــرطــبــي )الــمــتــوفــى: 6٧١هـــــ(، 

ــراهــيــم اأطــفــيــش ،  اإب تحقيق: اأحــمــد الــبــردونــي و
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نافع حميد صالح - مريم اأسعد ثامر 

الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة، ، الطبعة: 

الثانية، ١38٤هـ - ١٩6٤ م. 

مصطفى  بــن  حــمــد  الــمــراغــي،  تفسير   .٢٩

الــنــاشــر: شركة  ـــ(،  )المتوفى: ١3٧١هــ الــمــراغــي 

واأوإلده  الحلبي  البابى  مصطفى  ومطبعة  مكتبة 

بمصر، الطبعة: اإلأولى، ١365 هـ - ١٩٤6 م. 

والشريعة  الــعــقــيــدة  فــي  المنير  التفسير   .3٠

ــد وهـــبـــة بـــن مــصــطــفــى الــزحــيــلــي،   والــمــنــهــج، لـ

الناشر : دار الفكر المعاصر - دمشق، الطبعة : 

الثانية ، ١٤١8 هـ. 

المعاني  مــن  الــمــوطــاأ  فــي  لــمــا  التمهيد   .3١

له بن محمد  واإلأسانيد: إلأبو عمر يوسف بن عبد ال�

بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى: 

٤63هـ(، تحقيق: مصطفى بن اأحمد العلوي ، 

الناشر: وزارة عموم  البكري،  الكبير  محمد عبد 

ســالمــيــة - الــمــغــرب، عام  اإلأوقــــاف والــشــؤون اإلإ

النشر: ١38٧ هـ. 

الرواة  اأسماء  المشتبه في ضبط  3٢. توضيح 

له  ال� عبد  بن  محمد  وكناهم،  واألقابهم  واأنسابهم 

)اأبـــي بــكــر( بــن محمد ابــن اأحــمــد بــن مجاهد 

الــديــن،  الــشــافــعــي، شــمــس  الــدمــشــقــي  القيسي 

8٤٢هـــ(،  )المتوفى:  الدين  ناصر  بابن  الشهير 

الــنــاشــر:  الــعــرقــســوســي،  نعيم  الــمــحــقــق: محمد 

ــــى،  ــة - بـــيـــروت، الــطــبــعــة: اإلأولـ ــرســال مــؤســســة ال

١٩٩3م. 

المختصر  الــصــحــيــح  الــمــســنــد  الــجــامــع   .33

له ملسو هيلع هللا ىلص وسننه واأيامه = صحيح  ال� اأمــور رســول  من 

لــه  ــبــخــاري، لمحمد بــن اإســمــاعــيــل اأبـــو عــبــدالــ� ال

بن  زهير  محمد  المحقق:  الجعفي،  الــبــخــاري 

النجاة )مصورة  الناشر: دار طوق  الناصر،  ناصر 

عن السلطانية باإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد 

الباقي(، الطبعة: اإلأولى، ١٤٢٢هـ. 

الــديــن محمد  : لشمس  العقود  3٤. جــواهــر 

المنهاجي  الخالق،  بن عبد  بن علي  اأحمد  بن 

ــقــاهــري الــشــافــعــي )الــمــتــوفــى:  اإلأســيــوطــي ثــم ال

ــرج اأحـــاديـــثـــهـــا: مسعد  ــ  88٠هــــــــ(، حــقــقــهــا وخـ

عــبــد الــحــمــيــد مــحــمــد الــســعــدنــي، الــنــاشــر: دار 

الكتب العلمية بيروت - لبنان، الطبعة: اإلأولى، 

١٤١٧ هـ - ١٩٩6 م. 

بن  علي  بن  بكر  إلأبــو   ، النيرة  الجوهرة   .35

ــِدّي اليمني  ــيـ بِـ ــزَّ الـ ــادي  ــعــب ال ــدادي  ـــحـ ال مــحــمــد 

المطبعة  الناشر:  8٠٠هــــ(،  )المتوفى:  الحنفي 

الخيرية، الطبعة: اإلأولى، ١3٢٢هـ. 

المنهج =  الــجــمــل عــلــى شـــرح  36. حــاشــيــة 

فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب : 

لسليمان بن عمر بن منصور العجيلي اإلأزهري، 

المعروف بالجمل )المتوفى: ١٢٠٤هـ( ، الناشر: 

دار الفكر. 

3٧. حــاشــيــة الـــعـــدوي عــلــى كــفــايــة الــطــالــب 

الرباني: إلأبو الحسن، علي بن اأحمد بن مكرم 

الصعيدي العدوي )نسبة اإلى بني عدي، بالقرب 

المحقق:  ـــ(،  ١١8٩هـ )المتوفى:  منفلوط(  من 

دار  الــنــاشــر:   ، البقاعي  محمد  الشيخ  يــوســف 

الفكر - بيروت. 
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المسائل الفقهية في تفسير غاية اإلأماني، للكوراني )ت 8٩3( في سورة النور اإلأحوال الشخصية اأنموذجاً ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الــحــســن علي  الــكــبــيــر: إلأبــــو  ــاوي  ــحـ الـ  .38

ــبــصــري  ــيــب ال ــــن حــب ــــن مــحــمــد ب ــــن مــحــمــد ب ب

ــمــتــوفــى:  الـــبـــغـــدادي، الــشــهــيــر بـــالـــمـــاوردي )ال

٤5٠هـــ(، المحقق: الشيخ علي محمد معوض 

 - الشيخ عادل اأحمد عبد الموجود، الناشر: دار 

الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: اإلأولى، 

١٤١٩ هـ -١٩٩٩ م. 

ــــن عــابــديــن  ــة اب  3٩. الــــدر الــمــخــتــار وحــاشــي

اأمين بن  المحتار( : إلبن عابدين، محمد  )رد 

الحنفي  الدمشقي  عابدين  العزيز  عبد  بن  عمر 

)المتوفى: ١٢5٢هـ(، الناشر: دار الفكر- بيروت، 

الطبعة: الثانية، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م. 

 : ــام  ــكــ اإلأحــ ــرر  غــ ــرح  الــحــكــام شــ ٤٠. درر 

لمحمد بن فرامرز بن علي الشهير بمال - اأو منال 

اأو المولى - خسرو )المتوفى: 885هـ(، الناشر: 

دار اإحياء الكتب العربية. 

٤١. دليل الطالب لنيل المطالب : لمرعي بن 

يوسف بن اأبى بكر بن اأحمد الكرمى المقدسي 

اأبــو  المحقق:  ـــ(،  ١٠33هــ )المتوفى:  الحنبلى 

طيبة  دار  الناشر:   ، الفاريابي  محمد  نظر  قتيبة 

ــى،  ــ الــطــبــعــة: اإلأول الــريــاض ،  للنشر والــتــوزيــع، 

١٤٢5هـ / ٢٠٠٤م. 

علي  لمحمد  للصابوني:  البيان  روائـــع   .٤٢

ــفــقــة: حــســن عــبــاس  الـــصـــابـــونـــي، طــبــع عــلــى ن

الــغــزالــي - دمــشــق،  الــنــاشــر: مكتبة  الــشــربــتــلــي، 

مؤسسة مناهل العرفان - بيروت، الطبعة: الثالثة، 

١٤٠٠ هـ - ١٩8٠ م. 

العظيم  القران  تفسير  في  المعاني  روح   .٤3

 والــســبــع الــمــثــانــي، لــشــهــاب الــديــن مــحــمــود بن 

ــه الــحــســيــنــي اإلألـــــوســـــي )الـــمـــتـــوفـــى:  لــ ــ� ــ عـــبـــد ال

الباري عطية،  عبد  المحقق: علي  ١٢٧٠هـــ(، 

الطبعة:  بيروت،   - العلمية  الكتب  دار  الناشر: 

اإلأولى، ١٤١5 هـ. 

٤٤. ســبــل الــســالم : مــحــمــد بــن اإســمــاعــيــل 

ثم  الكحالني  الحسني،  بن محمد  بن صالح 

المعروف  الــديــن،  عــز  اإبــراهــيــم،  اأبــو  الصنعاني، 

الناشر:  )المتوفى: ١١8٢هـــ(،  باإلأمير  كاأسالفه 

دار الحديث. 

له  ٤5. سنن ابن ماجه، إلبن ماجة اأبو عبد ال�

يزيد  اأبيه  القزويني، وماجة اسم  يزيد  محمد بن 

فــؤاد عبد  )المتوفى: ٢٧3هـــ(، تحقيق: محمد 

الباقي، الناشر: دار اإحياء الكتب العربية - فيصل 

عيسى البابي الحلبي. 

الدارقطني، إلأبو الحسن علي بن  ٤6. سنن 

عمر بن اأحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان 

بن دينار البغدادي الدارقطني )المتوفى: 385هـ(، 

حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب اإلرنؤوط، 

له،  حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز ال�

اأحمد برهوم، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - 

لبنان، الطبعة: اإلأولى، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م. 

بن  إلأحــمــد  للبيهقي،  الصغير  الــســنــن   .٤٧

الــحــســيــن بــن عــلــي بــن مــوســى الـــُخـــْســـَرْوِجـــردي 

الخراساني، اأبو بكر البيهقي )المتوفى: ٤58هـ(، 

المحقق: عبد المعطي اأمين قلعجي، دار النشر: 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نافع حميد صالح - مريم اأسعد ثامر 

سالمية، كراتشي باكستان،  جامعة الدراسات اإلإ

الطبعة: اإلأولى، ١٤١٠هـ - ١٩8٩م. 

الحسين  بــن  إلأحــمــد  الــكــبــرى،  السنن   .٤8

الخراساني،  الُخْسَرْوِجردي  موسى  بن  علي  بن 

اأبو بكر البيهقي )المتوفى: ٤58هـ(، المحقق: 

الكتب  دار  الــنــاشــر:  عــطــا،  الــقــادر  عبد  محمد 

ــيـــروت - لــبــنــان، الــطــبــعــة: الــثــالــثــة،  الــعــلــمــيــة، بـ

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠3 م. 

اأخــبــار من ذهب،  ٤٩. شــذرات الذهب في 

ابن  محمد  بن  اأحمد  بن  الحي  عبد  المؤلف: 

)المتوفى:  الفالح  اأبو  الحنبلي،  الَعكري  العماد 

خرج  ــاؤوط،  ــ ــ اإلأرن محمود  حققه:  ـــ(،  ــ ١٠8٩هـ

اأحــاديــثــه: عبد الــقــادر اإلأرنـــــاؤوط، الــنــاشــر: دار 

اإلأولـــى، الطبعة:  بــيــروت،   - دمــشــق   ابــن كثير، 

١٤٠6 هـ - ١٩86 م. 

5٠. شـــرح الــزرقــانــي عــلــى الــمــوطــاأ: لمحمد 

ــزرقــانــي المصري  بــن عــبــد الــبــاقــي بــن يــوســف ال

ــرءوف ســعــد،  ــ ــ اإلأزهـــــــري، تــحــقــيــق: طـــه عــبــد ال

الناشر: مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة، الطبعة: 

اإلأولى، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠3م. 

5١. شرح القسطالني = اإرشاد الساري لشرح 

صحيح البخاري : إلأحمد بن محمد بن اأبى بكر 

المصري،  القتيبي  القسطالني  الملك  عبد  بن 

الدين )المتوفى: ٩٢3هـ(،  العباس، شهاب  اأبو 

الناشر: المطبعة الكبرى اإلأميرية، مصر، الطبعة: 

السابعة، ١3٢3 هـ. 

لعبد   : المقنع  متن  على  الكبير  الشرح   .5٢

الرحمن بن محمد بن اأحمد بن قدامة المقدسي 

الدين  شمس  الفرج،  اأبــو  الحنبلي،  الجماعيلي 

)المتوفى: 68٢هـ(، الناشر: دار الكتاب العربي 

محمد  طباعته:  على  اأشـــرف  والــتــوزيــع،  للنشر 

رشيد رضا صاحب المنار. 

53. شرح صحيح البخارى : إلبن بطال اأبو 

الحسن علي بن خلف بن عبد الملك )المتوفى: 

اإبراهيم،  بن  ياسر  تميم  اأبــو  تحقيق:  ـــ(،  ٤٤٩هـ

الرياض،  السعودية،   - الرشد  مكتبة  النشر:  دار 

الطبعة: الثانية، ١٤٢3هـ - ٢٠٠3م. 

الــقــاســم  ــو  ــ إلأب الــخــلــيــل:  شـــرح مختصر   .5٤

له الخرقي )المتوفى:  عمر بن الحسين بن عبد ال�

له بن  ال� 33٤هـــ(، الشارح: عبد الكريم بن عبد 

عبد الرحمن بن حمد الخضيردروس مفرغة من 

موقع الشيخ الخضير. 

55. الشقائق النعمانية: إلأحمد بن مصطفى 

طاْشُكْبري  الدين  عصام  الخير،  اأبــو  خليل،  بن 

الكتاب  دار  الناشر:  ٩68هـــ(،  )المتوفى:  َزاَدْه 

العربي - لبنان - بيروت. 

56. الضوء الالمع : لشمس الدين اأبو الخير 

محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن اأبي بكر بن 

عثمان بن محمد السخاوي )المتوفى: ٩٠٢هـ(، 

الناشر: منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت. 

 : الحنفية  تــراجــم  فــي  السنية  الطبقات   .5٧

لتقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري الغزي 

)المتوفى: ١٠١٠هـ(. 

58. عون المعبود وحاشية ابن القيم: محمد 
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المسائل الفقهية في تفسير غاية اإلأماني، للكوراني )ت 8٩3( في سورة النور اإلأحوال الشخصية اأنموذجاً ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــو عبد  ــر بــن عــلــي بــن حــيــدر، اأب اأشــــرف بــن اأمــي

الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم اآبادي 

)المتوفى: ١3٢٩هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية 

- بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤١5 هـ.

الرباني  الكالم  تفسير  في  اإلماني  غاية   .5٩

مام شهاب الدين احمد بن اسماعيل الكوراني  لالإ

تح:  ـــ(،  8٩3هـ سنة  الخامس)المتوفي  المجلد 

هادي بن علي الرديني، ط١ الرياض ١٤38هـ. 

الــورديــة،  البهجة  شــرح  في  البهية  الغرر   .6٠

لزكريا بن محمد بن اأحمد بن زكريا اإلأنصاري، 

ــــن الـــديـــن اأبــــو يــحــيــى الــســنــيــكــي )الــمــتــوفــى:  زي

٩٢6هـ(، الناشر: المطبعة الميمنية. 

نبينا  سنة  إلأحــكــام  الجامع  الغفار  فتح   .6١

ــار، لــحــســن بـــن اأحـــمـــد بـــن يـــوســـف بن  ــمــخــت ال

)المتوفى:  الصنعاني  الرُّباعي  اأحمد  بن  محمد 

١٢٧6هـ(، المحقق : مجموعة باإشراف الشيخ 

ــفــوائــد،  ــاشــر : دار عــالــم ال ــن  عــلــي الـــعـــمـــران، ال

الطبعة : اإلأولى ، ١٤٢٧ هـ. 

6٢. فــتــح الــقــديــر لــلــشــوكــانــي: لــمــحــمــد بن 

اليمني  الشوكاني  لــه  الــ� عبد  بــن  محمد  بــن  علي 

كثير،  ابــن  دار  الــنــاشــر:  ـــ(،  )المتوفى: ١٢5٠هــ

الطبعة:  بــيــروت،  دمــشــق،   - الطيب  الكلم   دار 

اإلأولى - ١٤١٤ هـ. 

63. فتح الوهاب بشرح منهج الطالب: لزكريا 

اإلأنــصــاري، زين  اأحمد بن زكريا  بن محمد بن 

)المتوفى: ٩٢6هـ(،  السنيكي  يحيى  اأبو  الدين 

الطبعة:  والــنــشــر،  للطباعة  الــفــكــر  دار  الــنــاشــر: 

١٤١٤هـ/١٩٩٤م . 

ــٍد، صــالــُح  6٤. الــفــوائــد الــبــهــيــة: إلأبـــو ُمــحــمَّ

 ، ــٍر، اإلأســـمـــريُّ ــيِّ ــَم ــٍد بـــِن حــســٍن اآُل ُع بـــُن ُمــحــمَّ

، اعتنى باإخراجها: متعب بن مسعود  القْحطانيُّ

والتوزيع،  للنشر  الصميعي  دار  الناشر:  الجعيد، 

اإلأولـــى،  الطبعة:  الــســعــوديــة،  العربية  المملكة 

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

65. القاموس المحيط )ص: ١٢٩٢(:لمجد 

الفيروزاآبادى  يعقوب  اأبو طاهر محمد بن  الدين 

تحقيق  مكتب  تحقيق:  ـــ(،  8١٧هــ )الــمــتــوفــى: 

التراث في مؤسسة الرسالة، باإشراف: محمد نعيم 

للطباعة  الرسالة  مؤسسة  الناشر:  العرقُسوسي، 

والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان ، الطبعة: الثامنة، 

١٤٢6 هـ - ٢٠٠5 م. 

مــــام اأحــمــد : إلأبــو  66. الــكــافــي فــي فــقــه اإلإ

له بن اأحمد بن محمد  محمد موفق الدين عبد ال�

الدمشقي  ثــم  المقدسي  الجماعيلي  قــدامــة  بــن 

الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 

الطبعة:  العلمية،  الكتب  دار  الناشر:  6٢٠هـــ(، 

اإلأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م. 

6٧. الكافي في فقه اأهل المدينة: إلأبو عمر 

بن  البر  عبد  بن  محمد  بن  له  ال� عبد  بن  يوسف 

القرطبي )الــمــتــوفــى: ٤63هــــ(،  الــنــمــري  عــاصــم 

ــــد مــاديــك  الــمــحــقــق: مــحــمــد مــحــمــد اأحـــيـــد ول

الحديثة،  الــريــاض  مكتبة  الــنــاشــر:  الموريتاني، 

الطبعة:  السعودية،  العربية  المملكة  الــريــاض، 

الثانية، ١٤٠٠هـ/١٩8٠م. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نافع حميد صالح - مريم اأسعد ثامر 

68. الكتاب المصنف في اإلأحاديث واإلآثار، 

لــه بــن محمد  ــ� إلأبـــو بــكــر بــن اأبـــي شــيــبــة، عــبــد ال

بـــن اإبـــراهـــيـــم بـــن عــثــمــان بـــن خــواســتــي العبسي 

يوسف  كمال  المحقق:  ٢35هــــ(،  )المتوفى: 

 الحوت، الناشر: مكتبة الرشد - الرياض، الطبعة: 

اإلأولى، ١٤٠٩. 

قناع: منصور  6٩. كشاف القناع عن متن اإلإ

بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن اإدريس 

الناشر:  )المتوفى: ١٠5١هـــ(،  الحنبلى  البهوتى 

دار الكتب العلمية . 

له  ٧٠. كشف الظنون : لمصطفى بن عبد ال�

كاتب جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي 

١٠6٧هـــ(،  )المتوفى:  خليفة  الحاج  اأو  خليفة 

الناشر: مكتبة المثنى - بغداد )وصورتها عدة دور 

اإحياء  لبنانية، بنفس ترقيم صفحاتها، مثل: دار 

التراث العربي، ودار العلوم الحديثة، ودار الكتب 

العلمية(، تاريخ النشر: ١٩٤١م. 

إلأبــو حفص  الكتاب،  علوم  في  اللباب   .٧١

الــديــن عمر بــن علي بــن عـــادل الحنبلي  ســـراج 

ــتـــوفـــى: ٧٧5هـــــــ(،  ــنــعــمــانــي )الـــمـ الــدمــشــقــي ال

الــمــحــقــق: الــشــيــخ عـــادل اأحــمــد عــبــد الــمــوجــود 

والشيخ علي محمد معوض، الناشر: دار الكتب 

ــــى،  الــعــلــمــيــة - بـــيـــروت / لــبــنــان، الــطــبــعــة: اإلأولـ

١٤١٩ هـ -١٩٩8م. 

بــن مــكــرم بن  الــعــرب : لمحمد  لــســان   .٧٢

عــلــى، اأبـــو الــفــضــل، جــمــال الــديــن ابـــن منظور 

فريقى )المتوفى: ٧١١هـ( اإلأنصاري الرويفعى اإلإ

 - الثالثة  الطبعة:   ، بيروت   - صــادر  دار  الناشر: 

١٤١٤ هـ. 

بــراهــيــم  ــرح الــمــقــنــع: إلإ ٧3. الــمــبــدع فــي شـ

ابــن مفلح،  لــه بــن محمد  الــ� بــن محمد بــن عبد 

88٤هـــ(،  )المتوفى:  الدين  برهان  اإسحاق،  اأبو 

لبنان،   - بــيــروت  العلمية،  الكتب  دار  الــنــاشــر: 

الطبعة: اإلأولى، ١٤١8 هـ - ١٩٩٧ م. 

٧٤. المبسوط للسرخسي: لمحمد بن اأحمد 

بن اأبي سهل شمس اإلأئمة السرخسي )المتوفى: 

٤83هـ(، الناشر: دار المعرفة - بيروت. 

ــران،  ــقــ ــ ال تــفــســيــر  ــي  فــ ــان  ــيـ ــبـ الـ  ٧5. مــجــمــع 

ــن الـــحـــســـن الــطــبــرســي،  ــ إلأبــــــو عـــلـــي الـــفـــضـــل ب

اإلصــدار: تاريخ  بيروت،  المرتضى  دار   الناشر، 

١٤٢٧هـ ٢٠٠6م. 

٧6. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، إلأبو الحسن 

نور الدين علي بن اأبي بكر بن سليمان الهيثمي 

الدين  حــســام  المحقق:  )الــمــتــوفــى: 8٠٧هـــــ(، 

القدسي، الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة، عام 

النشر: ١٤١٤ هـ، ١٩٩٤ م. 

ــو زكــريــا  ٧٧. الــمــجــمــوع شـــرح الــمــهــذب : اأبـ

محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: 

6٧6هـ(، الناشر: دار الفكر. 

له محمد بن عمر  ٧8. المحصول:إلأبو عبد ال�

الــرازي الملقب  التيمي  بن الحسن بن الحسين 

)الــمــتــوفــى:  الـــري  الــــرازي خطيب  الــديــن  بفخر 

الــدكــتــور طــه جابر  6٠6هـــــ(، دراســـة وتحقيق: 

فياض العلواني، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: 
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المسائل الفقهية في تفسير غاية اإلأماني، للكوراني )ت 8٩3( في سورة النور اإلأحوال الشخصية اأنموذجاً ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثالثة، ١٤١8 هـ - ١٩٩٧ م. 

بن  إلأبــو محمد علي  بــاإلآثــار:  المحلى   .٧٩

القرطبي  اإلأنــدلــســي  بــن حـــزم  بــن سعيد  اأحــمــد 

الظاهري )المتوفى: ٤56هـ(، الناشر: دار الفكر 

- بيروت. 

النعماني:  الفقه  في  البرهاني  المحيط   .8٠

بن  اأحمد  بن  محمود  الدين  برهان  المعالي  اأبــو 

الحنفي  البخاري  َمـــاَزَة  بــن  عمر  بــن  العزيز  عبد 

)المتوفى: 6١6هـ(، المحقق: عبد الكريم سامي 

الجندي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - 

لبنان، الطبعة: اإلأولى، ١٤٢٤ ھ- ٢٠٠٤ م. 

اأبو  الدين  للرازي: زين  8١. مختار الصحاح 

له محمد بن اأبي بكر بن عبد القادر الحنفي  عبد ال�

يوسف  المحقق:  666هــــ(،  )المتوفى:  الـــرازي 

الشيخ محمد، الناشر: المكتبة العصرية - الدار 

النموذجية، بيروت - صيدا، الطبعة: الخامسة، 

١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م. 

8٢. مختصر المزني: اإسماعيل بن يحيى بن 

اإسماعيل، اأبو اإبراهيم المزني )المتوفى: ٢6٤هـ(، 

الناشر: دار المعرفة - بيروت. 

83. المدونة : لمالك بن اأنس بن مالك بن 

١٧٩هــــ(،  )المتوفى:  المدني  اإلأصــبــحــي  عامر 

اإلأولــى،  الطبعة:  العلمية،  الكتب  دار  الناشر: 

١٤١5هـ - ١٩٩٤م. 

المصابيح  مشكاة  شرح  المفاتيح  مرقاة   .8٤

نور  الحسن  اأبــو  محمد،  )سلطان(  بن  لعلي   :

الدين المال الهروي القاري )المتوفى: ١٠١٤هـ(، 

الطبعة:  لــبــنــان،   - بــيــروت  الــفــكــر،  الــنــاشــر: دار 

اإلأولى، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م. 

 85. الــمــســتــدرك عــلــى الــصــحــيــحــيــن، إلأبـــو 

له بن محمد بن  له الحاكم محمد بن عبد ال� عبد ال�

الطهماني  الضبي  الحكم  بن  نُعيم  بن  حمدويه 

الــنــيــســابــوري الــمــعــروف بــابــن الــبــيــع )الــمــتــوفــى: 

الــقــادر عطا،  ٤٠5هــــ(، تحقيق: مصطفى عبد 

الطبعة:  بــيــروت،   - العلمية  الكتب  دار  الناشر: 

اإلأولى، ١٤١١ - ١٩٩٠. 

له محمد بن  86. مسند الشهاب، إلأبو عبد ال�

سالمة بن جعفر بن علي بن حكمون القضاعي 

المصري )المتوفى: ٤5٤هـ(، المحقق: حمدي 

بن عبد المجيد السلفي، الناشر: مؤسسة الرسالة 

- بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤٠٧ - ١٩86. 

بنقل  الــمــخــتــصــر  الــصــحــيــح  الــمــســنــد   .8٧

له ملسو هيلع هللا ىلص ، لمسلم  ال� اإلــى رســول  العدل عن العدل 

النيسابوري  القشيري  الحسن  اأبــو  الحجاج  بن 

)المتوفى: ٢6١هـ(، المحقق: محمد فؤاد عبد 

الباقي، الناشر: دار اإحياء التراث العربي - بيروت. 

88. الــمــصــبــاح الــمــنــيــر فـــي غـــريـــب الــشــرح 

الفيومي ثم  الكبير: إلأحمد بن محمد بن علي 

٧٧٠هـــ(  نحو  )المتوفى:  العباس  اأبــو  الحموي، 

الناشر: المكتبة العلمية - بيروت . 

8٩. المصنف:إلأبو بكر عبد الرزاق بن همام 

)المتوفى:  الصنعاني  اليماني  الحميري  نافع  بن 

٢١١هـ(، المحقق: حبيب الرحمن اإلأعظمي، 

ــر: الــمــجــلــس الــعــلــمــي- الـــهـــنـــد، يطلب  ــاشـ ــنـ الـ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نافع حميد صالح - مريم اأسعد ثامر 

الطبعة:  بــيــروت،   - ســـالمـــي  اإلإ المكتب   مـــن: 

الثانية، ١٤٠3. 

بن  حمد  سليمان  إلأبـــو  السنن:  معالم   .٩٠

محمد بن اإبراهيم بن الخطاب البستي المعروف 

بالخطابي )المتوفى: 388هـ(، الناشر: المطبعة 

 - هـــ   ١35١ اإلأولــــى  الطبعة:  حــلــب،   - العلمية 

١٩3٢ م. 

٩١. معجم البلدان : لشهاب الدين اأبو عبد 

له الرومي الحموي )المتوفى:  له ياقوت بن عبد ال� ال�

الطبعة:  بيروت،  دار صــادر،  الناشر:  6٢6هـــ(، 

الثانية، ١٩٩5 م. 

بن  اأحمد  بن  سليمان  الكبير،  المعجم   .٩٢

القاسم  اأبـــو  الــشــامــي،  اللخمي  مطير  بــن  ــوب  اأيـ

الطبراني )المتوفى: 36٠هـ(، المحقق: حمدي 

بن عبد المجيد السلفي، دار النشر: مكتبة ابن 

تيمية - القاهرة، الطبعة: الثانية. 

األفاظ  اإلى معرفة معاني  المحتاج  ٩3. مغني 

الــمــنــهــاج : شــمــس الـــديـــن، مــحــمــد بــن اأحــمــد 

الخطيب الشربيني الشافعي )المتوفى: ٩٧٧هـ(، 

اإلأولــى،  الطبعة:  العلمية،  الكتب  دار  الناشر: 

١٤١5هـ - ١٩٩٤م. 

٩٤. المغني إلبن قدامة : إلأبو محمد موفق 

قدامة  بن  محمد  بن  اأحمد  بن  له  ال� عبد  الدين 

الحنبلي،  الدمشقي  ثم  المقدسي  الجماعيلي 

الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 6٢٠هـ(، 

الناشر: مكتبة القاهرة، تاريخ النشر: ١388هـ - 

١٩68م. 

ــفـــردات فـــي غـــريـــب الــــقــــراآن: إلأبـــو  ــمـ ٩5. الـ

بالراغب  المعروف  محمد  بن  الحسين  القاسم 

المحقق:  )الــمــتــوفــى: 5٠٢هــــــ(،  اإلأصــفــهــانــى 

ــــداودي ، الــنــاشــر: دار القلم،  صــفــوان عــدنــان ال

 الــــــدار الــشــامــيــة - دمـــشـــق بـــيـــروت ، الــطــبــعــة: 

اإلأولى - ١٤١٢ هـ. 

فــارس : إلأحمد بن  اللغة إلبن  ٩6. مقاييس 

الحسين  اأبــو  الـــرازي،  القزويني  بن زكرياء  فــارس 

)الــمــتــوفــى: 3٩5هــــــ(، الــمــحــقــق: عــبــد الــســالم 

النشر:  عام  الفكر،  دار  الناشر:  هــارون،  محمد 

١3٩٩هـ - ١٩٧٩م. 

ــو الــولــيــد  ــ ٩٧. الــمــقــدمــات الــمــمــهــدات: إلأب

)المتوفى:  القرطبي  رشــد  بن  اأحمد  بن  محمد 

سالمي، الطبعة:  5٢٠هـ(، الناشر: دار الغرب اإلإ

اإلأولى، ١٤٠8 هـ - ١٩88 م. 

الــدلــيــل : إلأبــن  فــي شـــرح  مــنــار السبيل   .٩8

اإبراهيم بن محمد بن سالم )المتوفى:  ضويان، 

الناشر:  الشاويش،  زهير  المحقق:  ـــ(،  ١353هـ

سالمي، الطبعة: السابعة ١٤٠٩ هـ- المكتب اإلإ

١٩8٩م. 

مــخــتــصــر صحيح  ــرح  شــ الـــقـــاري  مـــنـــار   .٩٩

الشيخ  راجعه:  قاسم،  لحمزة محمد  البخاري، 

ونشره:  بتصحيحه  اإلأرنـــاؤوط، عني  القادر  عبد 

البيان،  دار  مكتبة  الناشر:  عيون،  محمد  بشير 

مكتبة  الــســوريــة،  العربية  الجمهورية   - دمــشــق 

السعودية،  العربية  المملكة   - الطائف  المؤيد، 

عام النشر: ١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م. 
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المسائل الفقهية في تفسير غاية اإلأماني، للكوراني )ت 8٩3( في سورة النور اإلأحوال الشخصية اأنموذجاً ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوليد  ــو  إلأبـ  : الــمــوطــاإ  شــرح  المنتقى   .١٠٠

اأيــوب بن وارث  سليمان بن خلف بن سعد بن 

)المتوفى:  اإلأندلسي  الباجي  القرطبي  التجيبي 

٤٧٤هـ(، الناشر: مطبعة السعادة - بجوار محافظة 

مصر، الطبعة: اإلأولى، ١33٢ هـ. 

مــســلــم بن  ــرح صــحــيــح  الــمــنــهــاج شــ  .١٠١

الــديــن يحيى بن  الــحــجــاج، إلأبـــو زكــريــا محيي 

ــرف الـــنـــووي )الــمــتــوفــى: 6٧6هـــــــ(، الــنــاشــر:   شـ

دار اإحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة: الثانية، 

 .١3٩٢

عبد  اإلأعيان:  اأعيان  في  العقيان  نظم   .١٠٢

الــديــن السيوطي  بــكــر، جــالل  اأبـــي  بــن  الرحمن 

حتي،  فيليب  المحقق:  ـــ(،  ٩١١هــ )المتوفى: 

الناشر: المكتبة العلمية - لبنان - بيروت. 

بن  عــلــي  بــن  لمحمد  اإلأوطــــــار:  نــيــل   .١٠3

اليمني )المتوفى:  له الشوكاني  ال� محمد بن عبد 

الصبابطي،  الدين  عصام  تحقيق:  ـــ(،  ١٢5٠هـ

اإلأولــى،  الطبعة:  مصر،  الحديث،  دار  الناشر: 

١٤١3هـ - ١٩٩3م.

* * *


