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Jurisprudential issues contained in Tafsir: The Goal of Wishes, by
Al-Kurani (T.: 398 AH) in Surat An-Nisa in Personal Status (a
comparative study.)
The idea of the research is to collect the jurisprudential issues
contained in the interpretation of the goal of the wishes, and to
clarify the sayings of the jurists from the four schools of thought
with the Zaydiyyah and the Zahiriyya, and their liberation and the
statement of the most correct ones and its justifications. We were
keen not to be intolerant of a particular doctrine, and we chose from
the sayings according to what appeared to us from the evidence, in
order to reach the correctness, God bless our Prophet Muhammad
and his family.
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المسائل الفقهية الواردة في تفسير :غاية األماني ،لمكوراني (ت393 :ه) في سورة النساء
في األحوال الشخصية (دراسة مقارنة)

شعاع جعفر عبد اإللو

أ .د .نافع حميد صالح

قسم عموم القرآن والتربية اإلسالمية /كمية التربية لمعموم اإلنسانية /جامعة األنبار -العراق.

الخالصة:

عنكاف البحث :المسائل الفقيية الكاردة في تفسير :غاية األماني ،لمككراني (تٖٜٛ :ق) في سكرة

النساء في األحكاؿ الشخصية (دراسة مقارنة).
فكرة البحث :جمع المسائل الفقيية الكاردة في تفسير غاية األماني ،كبياف أقكاؿ الفقياء مف المذاىب األربعة مع

مذىب الزيدية كالظاىرية كتحريرىا كبياف الراجح منيا كمسكغاتو ،كحرصنا عمى عدـ التعصب لمذىب معيف،
كاخترنا مف األقكاؿ حسب ما ظير لدينا مف الدليل ،بغية الكصكؿ إلى الصكاب ،كصمى هللا عمى سيدنا دمحم كعمى
آلو كصحبو كسمـ .

الكممات الدالة :مسائل فقيية  ,المرأة  ,الرضاع ,الفطاـ.
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المقدمة
الحمد هلل نحمده كنستعينو كنستغفرهُ ،كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا كمف سيئات أعمالنا،
لو ،كنشيد أف ال إلو ّإال هللا كحده ال شريؾ لو،
مف ييد هللا فال مضل لو ،كمف
يضممو فال ىادي ُ
ُ

كرسكلو ،كصمى هللا عميو كعمى آلو كصحبو أجمعيف.
محمدا عبده
أف
ً
كّ
ُ
أما بعد:

إف التفقو في الديف كالمعرفة بأحكاـ الشرع ىي مف أجل المقاصد التي يسعى اإلنساف في تحقيقيا
ّ
ِ
دائما ،كمف أمثل الغايات التي يتمناىا ،كاّنو ُجعل إرادة العبد ىي تفقيو في ديف ربو ،فقاؿ --
ً
)
ٔ
(
ِ
الديف))  ،فال يستكي العالِـ كالجاىل ،كبيف هللا سبحانو كتعالى
قيو في ّ
((مف ُي ِرْد هللاُ ِبو َخ ْي ًار ُيَف ُ

ذلؾ في ِ
قكلو :ﭽﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﭼ(ٕ).

مساكيا لمتحريـ بالنسب ،كيبيف المبف الذي يتغذى عميو
حيث جعل هللا تعالى التحريـ بالرضاع
ً
ِ
كتقكيمو ،كمف الضركري
ألنيا السبب في بنيانو
الرضيع ،حيث جعمو جزًءا مف الذي أرضعتو؛ ّ
بياف المقدار المحرـ مف الرضاعة ،كبياف السبب الذي يثبت ِ
بو التحريـ بالرضاع ،كلقد ىيأ هللا
تعالى لنا في مسيرتنا العممية دراسة عمـ مف األئمة كىك اإلماـ الككراني –رحمو هللا -الذي كاف
محط ًة ِ
لمفقو كالعمـ ،ككاف فقيو في الكتب كاألبكاب ،كمنيا :باب األحكاؿ الشخصية عنك ًانا لبحثنا
كسميناه( :المسائل الفقيية الكاردة في تفسير غاية األماني لمككراني (ت ٖٜٛق) ،في سكرة

النساء في األحكاؿ الشخصية (دراسة مقارنة)).
سبب اختيار الموضوع:

ٔ .الرغبة في الكشف كالمشاركة عف المسائل الفقيية الكاردة في تفسير غاية األماني،
لمكك ارني ،الذي ُيعد مف التفاسير الميمة كالغنية بالمسائل الفقيية التي يحتاجيا المسمـ
في حياتو اليكمية ،كمكضكع الرضاع ،الذي يترتب عميو مف عدـ جكاز نكاح المرضعة
كبناتيا كأكالدىا.

ٕ .إفراد دراسة مستقمة كخاصة لممسائل الفقيية المذككرة في تفسير اإلماـ الككراني.

خطة البحث.

كقد تضمنت خطة البحث عمى النحك اآلتي:
المقدمة ،ثـ تناكلنا في المبحث األكؿ :التعريف بالعنكاف كتضمف مطمبيف:

المطمب األكؿ :تعريف الفقو كالطيارة لغة كاصطالحا كتضمف فرعاف.
اصطالحا.
الفرع األكؿ :تعريف الفقو لغ ًة ك
ً
(ٔ) صحيح البخاري ٕٕٔٗ،ق ٕ٘/ٔ :رقـ (ٔ ،)ٚصحيح مسمـ.ٚٔٛ/ٕ ،
(ٕ) سكرة الزمر :مف اآلية (.)ٜ
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اصطالحا.
الفرع الثاني :تعريف الطيارة لغ ًة ك
ً
أما المطمب الثاني :فقد تحدثنا فيو عف حياة اإلماـ الككراني كتضمف فرعاف ،ذكرنا في الفرع
األكؿ :حياتو الشخصية كتضمف:

أكال :اسمو ،ككنيتو ،كنسبتو ،كلقبو.
ثانيا :مكلده كنشأتو ككفاتو.

الفرع الثاني :شيكخو كتالمذتو كتضمف:
أكال :شيكخو.

ثانيا :تالمذتو.

أما المبحث الثاني :كخصصناه لممسائل الفقيية الكاردة في تفسير غاية األماني في سكرة النساء
في األحكاؿ الشخصية ،كتضمف مطمباف:

المطمب األكؿ :المقدار المحرـ مف الرضاعة.

أما المطمب الثاني :فمدة الرضاعة.

ثـ ُختـ بخاتمة بينت فييا أىـ النتائج ،كالمصادر كالمراجع.

المبحث األول :التعريف بالعنوان وفيو مطمبان:

المطمب األول :تعريف الفقو والطهارة لغة واصطالحا وفيو فرعان.

اصطالحا.
الفرع األول :تعريف الفقو لغ ًة و
ً

الفقو لغة :الفيـ ،يقاؿ أُكتي فالف فقيا في الديف ،أي :فيما ِ
فيو ،كمنو قكلو تعالى :ﭽﯴﯵ
ً
ٌ ً
عممو الديف
ﯶ ﭼ(ٔ) ،أي :ليككنكا عمماء بو ،كدعا النبي  --البف عباس  --فقاؿ :الميـ
ُ
فيمو تأكيمو كمعناه(ٕ).
كفقيو في التأكيل ،أي:
ُ
ُ
(ٖ)
اصطالحا :العمـ باألحكاـ الشرعية العممية المكتسب مف أدلتيا التفصيمية .
وأما
ً
الفرع الثاني :تعريف الطهارة لغة واصطالحا.

ط ُير الشيء ،أي :فييما طيارًة،
ط َير الشيء ،ك َ
الطهارة لغة :أصميا النظافة كالنزاىة ،كيقاؿ منوَ :
كمنو قكلو تعالى :ﭽﭜﭝﭞﭼ(ٗ) ،أي :يتنزىكف مف األدناس(٘).
(ٔ) سكرة التكبة ،مف اآلية (ٕٕٔ).

(ٕ) ُينظر :لساف العرب ،البف منظكر ،ٕٕ٘/ٖ :كتاج العركس ،لمزبيدي.ٗ٘ٚ -ٗ٘ٙ/ٖٙ :
(ٖ) ُينظػػر :الػػدرر البييػػة فػػي شػػرح البيجػػة الكرديػػة ،البػػف زكريػػا األنصػػاري ،ٛ/ٔ :كمغنػػي المحتػػاج إلػػى معرفػػة
معاني ألفاظ المنياج ،لمشربينئٗٔ٘ ،قٜٜٔٗ /ـ.ٜٖ/ٔ :

(ٗ) سكرة األعراؼ :مف اآلية (ٕ.)ٛ

(٘) ُينظر :النظـ المستعذب في تفسير غريب ألفاظ الميذب ،البف بطاؿ الركبي.ٜ/ٔ :
4
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أما اصطالحا :معنى زكاؿ المنع المترتب عمى الحدث كالخبث(ٔ).

المطمب الثاني :التعريف باإلمام الكوراني ،وفيو فرعان:

الفرع األول :حياتو الشخصية وفيو:

أول :اسمو ،وكنيتو ،ونسبتو ،ولقبو.
ً

أسمو :أحمد بف اسماعيل بف عثماف بف أحمد بف رشيد بف ابراىيـ ،كىناؾ مف زاد في نسبو
(يكسف) قبل (اسماعيل)(ٕ).

كنيتو :أبك العباس(ٖ).

نسبتو :أصمو كردي ،مف أىل شيرزكر(ٗ).

لقبو :ىناؾ ألقاب كثيرة لقب فييا ،كمنيا :الشيرزكري(٘)،التبريزي( ،)ٙكالشافعي ثـ الحنفي(،)ٚ
كالككراني( ،)ٛكشياب الديف كىك أشيرىا(.)ٜ

ثانيا :مولده ونشأتو ووفاتو.
ً
(ٓٔ)
مولده :كلد الككراني في الثالث عشر مف شير ربيع الثاني لسنة (ٖٔٛق) .
ُ

ع فيو ،كَق َير في النحك كالبياف كالمعاني كغيرىا مف
كب َر َ
نشأتو :حفع القرآف ،كدرس الفقو َ
العمكـ(ٔٔ) ،ثـ درس العربية كقدـ إلى دمشق كالزـ الشيخ عالء البخاري كانتفع ِ
بو ،ثـ َقد َـ القاىرة
فقيرا ،ثـ لزـ حضكر مجالس الكبار كمجمس البخاري ،كصار
كعمرهُ خمس كثالثيف سنة ،ككاف ً
مف األعياف بالقاىرة(ٕٔ).

(ٔ) ُينظر :مغني المحتاج ،ٔٗ/ٔ :كالدرر البيية.ٕٔ/ٔ :
(ٕ) الضكء الالمع ألىل القرف التاسع ،لمسخاكي ،ٕٗٔ/ٔ :كنظـ العقياف ،لمسيكطي.ٖٛ/ٔ :
(ٖ) ُينظر :كشف الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف ،لحاجي خميفة.ٔٗٛٙ/ٕ :
(ٗ) ُينظر :االعالـ ،لمزركمي.ٜٛ/ٔ :

(٘) نسبتو إلى شيرزكر ،كىي بمدة ما بيف المكصل كزنجاف ،الذي بناىػا زكر بػف الضػحاؾ ،كخػرج منيػا مجمكعػة
مف العمماء كالمحدثيفُ .ينظر :األنساب ،لممركزي.ٜٔٚ/ٛ :
( )ٙنسػػبة إلػػى تبريػػز ،فيػػي قصػػبة بػػالد أذربيجػػاف ،كمدينػػة حصػػينة ذات أس ػكار محكمػػة ،فييػػا العديػػد مػػف األنيػػار
كالبساتيف المحيطة فيياُ .ينظر :آثار البالد كأخبار العباد ،القزكينػي ،ٖٗٓ/ٔ :كالمبػاب فػي تيػذيب األنسػاب،
الجزري.ٕٜٓ/ٔ :

(ُ )ٚينظر :األعالـ.ٜٚ/ٔ :
( )ٛنسبة إلى ككراف ،كىي القرى االسفراييف المكجكدة في ايرافُ .ينظر :األنساب.ٔٙٚ/ٔٔ :
(ُ )ٜينظر :األعالـ ،ٖ٘/ٔ :كالضكء الالمع.ٕٗٔ/ٔ :
(ٓٔ) ُينظر :الضكء الالمع.ٕٗٔ/ٔ :
(ٔٔ) ُينظر :نظـ العقياف.ٖٜ/ٔ :
(ٕٔ) ُينظر :الضكء الالمع.ٕٗٔ/ٔ :
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وفاتو :تكفي –رحمو هللا -في القسطنطينية كدفف فييا في أكاخر شير رجب سنة (ٖٜٛق)،
ككاف عمرهُ في الثمانيف(ٔ).
الفرع الثاني :شيوخو وتالمذتو وفيو:

أول :شيوخو:
ً

جمس الشيخ الككراني الى شيكخ كثر كتتممذ عمى يد مف العمماء األجالء كنيل مف عمميـ الذيف
ذاع صيتيـ بيف البمداف كبمختمف العمكـ الفنكف كمف أشيرىـ :

أ -عبد الرحمف بف دمحم زيف الديف بف العالمة سعد الديف القزكيني الجزيري(ٕ) ،البغدادي

الشافعي (ت ٖٛٙق)(ٖ).

كأخذ الككراني عنو :درس عميو الشاطبية ،كالفقو عمى المذىب الشافعي ،كحاشية التفتازاني عمى

الكشاؼ(ٗ).

ب -الجالؿ الحمكاني :ىك دمحم بف يكسف بف الحسف بف محمكد البدر بف العز الحمكاني الشافعي
(ت ٖٛٛق) ،كأخذ عنو الككراني العربية(٘).

ثانيا :تالميذه:
ً
كاف لإلماـ الككراني رحمو هللا مكانة عالية بيف عمماء عصره ،إذ اشتغل عميو خمق كثير كتتممذكا
عمى يديو كانتفعكا بعممو كتكاضعو كخمقو ،منيـ:

ٔ .ابف المجاـ :ىك عمي بف عبد هللا العربي الحمبي المعركؼ بابف المجاـ (ت ٜٔٓق)،
أصمو مف حمب ،قدـ إلى بالد الركـ ،كق أر عمى المكلى الككراني(.)ٙ

ٕ .الشركاني :ىك دمحم بف محمكد بف حاجي الشركاني ثـ القسطنطيني (ت ٕٜٔق) ،مف

طبيبا لو معرفة بالتفسير كعمكـ العربية ،كسمع الحديث
أىل (شيركاف) في بخارى ،ككاف ً
مف اإلماـ الككراني ،فأجازه كشيد لو بالعمـ(.)ٚ

(ٔ) ُينظر :كشف الظنكف.ٕ٘٘/ٔ :
(ٕ) نسبة إلى جزيرة (ابف عمر)ُ .ينظر :الضكء الالمع.ٔ٘ٗ/ٗ :

(ٖ) ُينظر :شذرات الذىب في أخبار مف ذىب ،البف العماد.ٖٔٙ/ٜ :
(ٗ) ُينظر :الضكء الالمع.ٕٗٔ/ٔ :

(٘) ُينظر :البدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف السابع ،ٖٜ/ٔ :كالضكء الالمع.ٕٗٔ/ٔ :
(ُ )ٙينظر :ىدية العارفيف ،اسماعيل الباباتي.ٖٜٚ/ٔ :
(ُ )ٚينظر :األعالـ ،ٛٛ/ٚ :كىدية العارفيف.ٕٕ٘/ٕ :
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المبحث الثاني :المسائل الفقهية في األحوال الشخصية ،وفيو مطمبان:

المطمب األول :المقدار المحرم من الرضاعة

النص القرآني :ﭽﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ...ﭼ

(ٔ)

تكطئة:

كبير بما فيو مف أثر ميـ في النكاح مف جية ،كمف
اىتماما ًا
إف اإلسالـ أكلى مكضكع الرضاع
ّ
ً
ثبكت الحرمة في جكاز الخمكة كالنظر مف جية أخرى ،كيترتب عمى الرضاع أحكاـ شرعية ال ّبد

لممسمـ أف يعرفيا كيراعييا ،ككل قريب لتمؾ المرضعة سكؼ يصبح قر ًيبا لطفل المرضع كال يحرـ
أحدا مف أقرباء الطفل عمى المرضعة غيره.
ً
(ٕ)
ال خالؼ بيف الفقياء في أف الرضاع يثبت ِ
بو التحريـ ّ ،إال ّأنيـ اختمفكا في عدد الرضعات
ّ
التي يترتب عمييا التحريـ عمى ثالثة أقكاؿ:

إف قميل الرضاع ككثيرهُ حراـ في مدة الرضاع ،كاليو ذىب الحنفية(ٖ) ،كالمالكية(ٗ)،
القكؿ األكؿّ :
كالمالكية(ٗ) ،كركاية عف الحنابمة(٘) ،كالزيدية(.)ٙ
كاستدلكا بما يأتي:

أكًال :مف الكتاب:

قاؿ تعالى :ﭽﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ...ﭼ(.)ٚ

كجو الداللة:

عددا ،كارتبط التحريـ بالرضاع مف غير تقييد ،كاّنو سبحانو كتعالى عّمق
اآلية مطمقة لـ تذكر ً
()ٛ

ألف األـ خمقت لتنجب كترضع كتربي أكالدىا  ،كلك كاف لمعدد أىمية
معا ،ك ّ
األمكمة كاألخكة ً
لذكره(.)ٜ

(ٔ) سكرة النساء :مف اآلية (ٖٕ).
(ٕ) ُينظ ػػر :بداي ػػة المجتي ػػد كنياي ػػة المقتص ػػد ،ٜ٘/ٖ :كاالقن ػػاع ف ػػي مس ػػائل االجم ػػاع ،ٔٗ/ٕ :كتبي ػػيف الحق ػػائق:
ٕ.ٔٛٔ/
(ٖ) ُينظر :تحفة الفقياء ،ٕٖٚ/ٕ :كالبناية شرح اليداية ،ٕ٘ٙ/٘ :كالمباب في شرح الكتاب.ٖٔ/ٖ :
(ٗ) ُينظر :المدكنة ،ٕٜ٘/ٕ :كالتيذيب في اختصار المدكنة.ٗٗ٘/ٕ :
(٘) ُينظر :العدة شرح العمدة ،ٗٓ٘/ٔ :كالمبدع في شرح المقنع.ٔٔٛ/ٚ :
(ُ )ٙينظر :نيل االكطار.ٖٚٓ/ٙ :
( )ٚسكرة النساء :مف اآلية (ٖٕ).
أنمكذجػػا) ،أ.ـ.د :محمػػكد يػػكنس حمػػاده ،دكتػػكر أحمػػد،
(ُ )8ينظػػر :التجديػػد فػػي األحػكاؿ الشخصػػية (قضػػايا المػرأة
ً
مجمة العمكـ اإلسالمية ،جامعة تكريت ،العدد ،)ٖٗ( :السنة ( ،)ٚصٕ.
(ُ )ٜينظر :مفاتيح الغيب.ٕٙ/ٔٓ :

7

ISLAMIC SCIENCES JOURNAL (2022) Vol (13) Issue (4)section(1): 1-25

ثانيا :مف السنة:
ً
ِ
الرضاع ما ُي ْح َرـ مف
 .1ركي عف عائشة ّ :--
أف النبي  --قاؿُ :
((ي ْح َرـ م َف َ
الكالدة))(ٔ).
((إف هللا َح َّرـ مف ِ
أف النبي  --قاؿَّ :
الرضاع ما َح َّرَـ ِم َف
 .2كعف عائشة ّ :--
َ
الن َس ْب))(ٕ).
َ
(ٖ)
صتَ ِ
اف)) .
ص ُةَ ،كَال اْل َم َّ
 .3عف عائشة  --عف النبي  --قاؿَ (( :ال تُ َح ِّرُـ اْل َم َّ
ِ (ٗ)
ص ُو ِب ِو  -أََّن ُو َن َك َح أ َُّـ
َخ َب َرهُ  -أ َْك َس ِم َع ُو ِم ْن ُوِ ،إ ْف َل ْـ َي ُك ْف َخ َّ
ُ .4عْق َب َة ْب َف اْل َح ِارث  --أ ْ
اب(٘)َ ،فَقاَل ِت ام أرَة سكداءَ :قد أَرضعتكما َقاؿَ :ف ِج ْئت رسكؿ َّ ِ
يحيى ِب ْن َت أَِبي ِإ َى ٍ
صَّمى
َ َْ
ُ َُ َ
َْ ٌ َ ْ َ ُ ْ ْ َ ُُْ َ َ
َّللا َ
ِ ِ ِ َّ ِ
ِ
ِ َّ
ِ
ِ
اؿ:
هللاُ َعَم ْيو َك َسم َـ َف َذ َك ْر ُت َذل َؾ َل ُو َفأ ْ
َع َر َ
ض َعّنيَ ،فج ْئ ُت إَل ْيو الثان َي َةَ ،ف َذ َك ْر ُت َذل َؾ َل ُو َفَق َ
ض َع ْت ُك َما)) َف َن َياهُ َع ْن َيا(.)ٙ
ف َكَق ْد َزَع َم ْت أ ْ
َف َق ْد أ َْر َ
(( َكَك ْي َ

(ٔ) صحيح البخاري ،كتاب الشيادات ،باب( :الشيادة عمى األنسػاب كالرضػاع المسػتقيض ،كالمػكت القػديـ) ،بػرقـ
( ،ٔٚ/ٖ :)ٕٙٗٙكسػػنف النسػػائي ،كتػػاب النكػػاح ،بػػاب( :مػػا يحػػرـ مػػف الرضػػاع) ،بػػرقـ (ٖٖٖٓ)،ٜٜ/ٙ :
كالسػػنف الكبػػرى لمبييقػػي ،كتػػاب الرضػػاع ،بػػاب( :يحػػرـ مػػف الرضػػاع مػػا يحػػرـ مػػف الػػكالدة كأف لػػبف) ،بػػرقـ

(.ٖٚٗ/ٚ :)ٔ٘ٙٓٙ

(ٕ) صػحيح البخػاري ،كتػاب الشػيادات ،بػػاب( :الشػيادة عمػى اإلنسػاف كالرضػػاع المسػتقيض كالمػكت القػديـ) ،بػػرقـ
(٘ٗ ،ٔٚٓ/ٖ :)ٕٙكسػػنف ابػػف ماجػػة ،كتػػاب النكػػاح ،بػػاب( :حػػرـ مػػف الرضػػاع مػػا يػػرـ مػػف النسػػب) ،ب ػرقـ
(.،ٕٖٙ/ٔ :)ٜٖٔٚ

(ٖ) سػػنف أبػػي داكد ،كتػػاب النكػػاح ،بػػاب( :ىػػل يحػػرـ مػػا دكف خمػػس رضػػعات) ،بػػرقـ (ٖ ،ٕٕٗ/ٕ :)ٕٓٙكسػػنف
الترمػػذي ،كتػػاب أب ػكاب الرضػػاع ،بػػاب( :مػػا جػػاء ال تحػػرـ المصػػة كال المصػػتاف) ،بػػرقـ (ٓ٘ٔٔ)،ٗٗٚ/ٖ :
كمصػػنف بػػف أبػػي شػػيبة ،كتػػاب النكػػاح ،بػػاب( :فػػي الرضػػاع مػػف قػػاؿ ال تحػػرـ الرضػػعتاف كال الرضػػعة) ،بػرقـ
(ٖٕٓ.٘ٗٚ/ٖ :)ٔٚ

كقاؿ عنو الترمذي :حديث حسف صحيح.

(ٗ) عقبة بف الحارث بف عػامر بػف نكفػل بػف عبػد منػاؼ بػف قصػي القرشػي النػكفميُ ،يكنػى أبػك سػركغة (ت ٔ-ٙ
ٓٚق) ،أس ػػمـ ي ػػكـ الف ػػتح ،كركى ع ػػف النب ػػي  --كأب ػػي بك ػػر ُ .--ينظ ػػر :ت ػػاريخ اإلس ػػالـ ،رق ػػـ الترجم ػػة
(ٖ ،ٙٛٔ/ٕ :)ٚكاالستيعاب في معرفة األصحاب لمقرطبي ،رقـ الترجمة (ٕٕ.ٔٓٚ/ٖ :)ٔٛ

(٘) أـ يحيى بنت أبي إىاب ىي غنية بنت أبي إىاب زكجة عقبة بف الحارث النكفميُ .ينظر :اإلصػابة فػي تمييػز
تمييز الصحابة ،رقـ الترجمة (.ٕ٘ٙ/ٛ :)ٔٔ٘ٙٛ

( )ٙصػػحيح البخػػاري ،كتػػاب الشػػيادات ،بػػاب( :شػػيادة األمػػاء كالعبيػػد) ،بػػرقـ ( ،ٖٔٚ/ٖ :)ٕٜٙ٘كمصػػنف عبػػد
الر ازؽ الصنعاني ،كتاب الطالؽ ،باب( :شيادة امرأة عمى الرضاع) ،بػرقـ ( ،ٗٛٔ/ٚ :)ٖٜٔٙٚكالمسػتدرؾ
عمى الصحيحيف ،كتاب معرفة الصحابة – رضي هللا عنيـ ،-بػاب( :ذكػر مناقػب عقبػة بػف الحػارث القرشػي
– ،-برقـ (ٕٖ.ٜٗٓ/ٖ :)٘ٛ
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كجو الداللة:

ألنو  --لـ يستفصل عف الكيفية كلـ يسأؿ عف
إف ىذه األخبار مطمقة كلـ تُقيد بعدد؛ ّ
ّ
العدد ،كا ّف سبب التحريـ ىك المبف ،كسبب المبف ىك ماء الرجل كالمرأة ،فكجب أف يككف الرضاع

أيضا(ٔ).
منيما كما كاف الكلد منيما ً

ثالثًا :المعقكؿ:
فإف ذلؾ يكجب حرمتيا عمى األب
أف ً
جام َع امرأة بنكاح أك ُممؾ مرة كاحدةّ ،
كلك ّ
رجال َ
كقميمو حراـ ،كفي
فإف كثيره
كعمى االبف كذلؾ ،كيكجب حرمة أميا كبنتيا عميو ،ككذلؾ الرضاع ّ
ُ

أيضا(ٕ).
القياس يحرـ ً

فصاعدا ،كاليو ذىب
إف التحريـ يثبت بخمس رضعات متفرقات مشبعات
ً
القكؿ الثانيّ :
الشافعية(ٖ) ،كالحنابمة في الصحيح مف المذىب(ٗ) ،كالظاىرية في ركاية(٘).
كاستدلكا ما يأتي:

مف السنة:

ات معُمكم ٍ
آف ع ْشر رضع ٍ
ِ
ِ
ات
يما أ ُْن ِزَؿ م ْف اْلُق ْر ِ َ ُ َ َ َ
َْ َ
 .1ركي عف عائشة – ّ -أنيا قالت(( :ف َ
ِ
س معمُ ٍ ِ
ِ ٍ
َّللاِ  --كِىي ِم َّما ُيْق َأُر ِم ْف اْلُق ْر ِ
ِ
آف))(.)ٙ
كؿ َّ
كمات َفتُُكّف َي َرُس ُ
ُي َح ّرْم َف ثُ َّـ ُنس ْخ َف ب َخ ْم َ ْ َ
َ َ
اْلُق ْر ِ
آف))(.)ٙ

كجو الداللة:

أف عدد الرضعات المحرمة خمس ،كلكف تأخر انزاليف حتى كفاة
يدؿ الحديث عمى ّ
الرسكؿ .)ٚ(--
َف أَبا ح َذيَف َة تَبنَّى سالِما كىك مكَلى ٍ ِ
ص ِارَ ،ك َما تََبنَّى
 .2عف عائشة  --أ َّ َ ُ ْ َ َ ً َ ُ َ َ ْ
ْ
ام َأرَة م َف ْاأل َْن َ
اىمِي ِ
النِب ُّي صَّمى هللا عَمي ِو كسَّمـ زيدا ،كَكاف مف تَبَّنى رج ًال ِفي اْلج ِ
َّة َد َعاهُ َّ
َّ
اس ْاب َن ُو،
الن ُ
َ
ُ َ ْ َ َ َ َ ًْ َ َ َ ْ َ َ ُ
َ
َّللاُ َع َّز َك َج َّل{ :ادْعُوهُمْ لِأبَائِهِمْ هُوَ ؤَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا
َكَكِر َث ِم ْف ِم َيرِاث ِوَ ،حتَّى أ َْن َزَؿ َّ
(ٔ) ُينظر :بدائع الصنائع ،ٖ/ٗ :كنيل األكطار.ٖٚٓ/ٙ :
(ٕ) ُينظر :شرح صحيح البخاري.ٚٓٓ/ٕ :

(ٖ) ُينظر :مختصر المزني ،٘ٛٗ/٘ :كالميذب في فقو االماـ الشافعي.ٕٔٗ/ٖ :
(ٗ) ُينظر :المغني ،ٜٖٔ/ٜ :كشرح الزركشي عمى مختصر الخرقي.٘ٛٗ/٘ :
(٘) المحمى باآلثار.ٜٔٛ/ٔ :

( )ٙصحيح مسمـ ،كتاب الرضػاع ،بػاب( :التحػريـ بخمػس رضػعات) ،بػرقـ (ٕٗ ،ٔٓٚ٘/ٕ :)ٕٔٗ٘/كسػنف أبػي
داكد ،كالػػب النكػػاح ،بػػاب( :ىػػل يحػػرـ مػػا دكف خمػػس رضػػعات) ،بػػرقـ (ٕ ،ٕٕٖ/ٕ :)ٕٓٙكسػػنف النسػػائي،
كتاب النكاح ،باب( :القدر الذي يحرـ مف الرضاعة) ،برقـ (.ٔٓٓ/ٙ :)ٖٖٓٚ

(ُ )7ينظر :الحاكي الكبيرٖٕٙ/ٔٔ :ف ،كيل األكطار.ٖٜٙ/ٙ :
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ِ
َبَ ،ف َم ْكًلى
آبَاءَهُمْ فَإِخْوَاوُكُمْ فِي الدِّيهِ} [األحزابَ ]٘ :ف ُرُّدكا ِإَلى َآبائ ِي ْـَ ،ك َم ْف َل ْـ ُي ْع َر ْؼ َل ُو أ ٌ
َخ ِفي ِّ ِ
َّللاِِ ،إنَّا ُكَّنا َن َرى َسالِ ًما َكَلًدا َيأ ِْكي َم ِعي،
كؿ َّ
َكأ ٌ
اء ْت َس ْيَم ُةَ ،فَقاَل ْتَ :يا َرُس َ
الديفَ ،ف َج َ
ِِ
ِ
ِ
اؿ َّ
النِب ُّي :--
ض ًالَ ،كَق ْد أ َْن َزَؿ َّ
َك َم َع أَِبي ُح َذ ْيَف َة َكَي َراني َف ْ
َّللاُ َع َّز َك َج َّل فيو َما َعم ْم َتَ ،فَق َ
ِ ِ ِ
ٍ
اع ِة))(ٔ).
اف ِب َم ْن ِزَل ِة َكَلِد َىا ِم َف َّ
الر َ
ض َعاتَ ،كَك َ
((أ َْرضعيو َخ ْم َس َر َ
ض َ

كجو الداللة:

إف عدد الرضعات المحرمة خمس كال َيحرـ ما دكنيف ،كا ّال لما كاف لمتحديد معنى بيذا
ّ
ألف التحريـ جاء عمى البعض
ألف احتماؿ الخصكصية كرد عمى تحريـ الكبير بالرضاع ،ك ّ
العدد؛ ّ

ٍ
فدؿ ذلؾ عمى إرادة بعض السارقيف دكف
دكف
بعض ،كما جاء في القرآف الكريـ بقطع يد السارؽ ّ
بعض(ٕ).

فصاعدا ،كاليو ذىب الحنابمة في ركاية(ٖ)،
إف التحريـ ال يككف ّإال بثالث رضعات
ً
القكؿ الثالثّ :
كركاية عف الظاىرية(ٗ).
كاستدلكا مما يأتي:

مف السنة:

ِ
ِ ِ
ِ
ض ِل(٘)َ ،قاَل ْتَ :د َخل أ ْ ِ
اؿَ :يا
 .1ركى َع ْف أ ِّ
ُـ اْلَف ْ
َع َارب ٌّي َعَمى َنب ِّي هللا َ ،--ك ُى َك في َب ْيتيَ ،فَق َ
َ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ام َأرَِتي ْاألُكَلى أََّن َيا
ام َأرَةٌَ ،فتَ َزَّك ْج ُت َعَم ْي َيا أ ْ
ُخ َرىَ ،ف َزَع َمت ْ
َيا َنب َّي هللا ،إّني َك َان ْت لي ْ
أَرضع ِت ِ
ضعتَ ْي ِفَ ،فَقاؿ َنِب ُّي هللاِ َ (( :--ال تُح ِّرـ ِْ
اإل ْم َال َج ُة
ام َأرَتي اْل ُح ْدثَى َر ْ
ض َع ًة أ َْك َر ْ َ
ْ َ َ
َ
ْ
َ ُ
()ٙ
ك ِْ
اإل ْم َال َجتَ ِ
اف)) .
َ

(ٔ) سنف أبي داكد ،كتاب النكاح ،باب( :فيمف حرـ بو) ،برقـ (ٔ ،ٕٕٖ/ٕ :)ٕٓٙكالمكطأ –ركاية يحيى الميثي-
 ،كتاب الرضاع ،باب( :مػا جػاء فػي الرضػاعة بعػد الكبػر) ،بػرقـ (٘ ،ٙٓ٘/ٕ :)ٕٔٙكمصػنف عبػد الػرزاؽ

الصنعاني ،كتاب الطالؽ ،باب( :رضاع الكبير) ،برقـ ( ،ٗٙٓ/ٚ :)ٖٔٛٛٚكالسنف الكبرى لمبييقػي ،كتػاب

الرضػػاع ،بػػاب( :رضػػاع الكبيػػر) ،بػػرقـ ( ،ٚ٘ٙ/ٚ :)ٔ٘ٙٗٛكالمسػػتدرؾ عمػػى الصػػحيحيف ،كتػػاب النكػػاح،
برقـ (ٕ.ٔٚٚ/ٕ :)ٕٜٙ

كقاؿ عنو الحاكـ :ىذا حديث صحيح عمى شرط البخاري كلـ يخرجاه.

(ٕ) مختصر المزني ،ٖٖٕ/ٛ :كفتح الباري شرح صحيح البخاري.ٔٗٚ/ٜ :
(ٖ) ُينظر :المغني ،ٜٖٔ/ٜ :كالشرح الكبير.ٕٓٓ/ٜ :
(ٗ) ُينظر :المحمى باآلثار.ٜٔٔ/ٔٓ :

(٘) أـ الفضل ،ىي لبابة بنت الحارث حزف الياللية ،كىػي أخػت ميمكنػة زكجػة النبػي  ،--كىػي زكجػة العبػاس
بف عبد المطمب كأـ أكالده ،كيقاؿ أنيا أكؿ امرأة أسػممت بعػد خديجػة  ،--ركت عػف النبػي

--

أحاديث كثيرةُ .ينظر :االستيعاب في معرفة األصحاب ،رقـ الترجمة (ٓ.ٜٔٓٛ -ٜٔٓٚ/ٗ :)ٗٓٛ
( )ٙصحيح مسمـ ،كتاب الرضاع ،باب( :فػي المصػة كالمصػتيف) ،بػرقـ ( ،ٔٓٚٗ/ٕ :)ٔٗ٘ٔ/ٔٛكمسػند اإلمػاـ
أحم ػػد ،كت ػػاب حػ ػػديث أـ الفض ػػل امػ ػرأة عب ػػاس كى ػػي أخ ػػت ميمكن ػػة –رض ػػي هللا ع ػػنيـ ،-بػػػرقـ (ٖ:)ٕٙٛٚ
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ِ
ض ِل ،حَّدثَ ْت ،أ َّ ِ
ض َعتَ ِ
اف ،أ َِك
ض َع ُة أ َِك َّ
اؿَ (( :ال تُ َح ِّرُـ َّ
الر ْ
الر ْ
 .2كعف أ َُّـ اْلَف ْ
َ
َف َنب َّي هللا َ --ق َ
صتَ ِ
اف))(ٔ).
ص ُة أ َِك اْل َم َّ
اْل َم َّ
كجو الداللة مف الحديثيف:

رضيعا ،كالتحريـ ال يككف ّإال بثالث
أمو مرة أك مرتيف ال يصبح بو
ّ
مص ثدي ُ
إف الصبي إذا ّ
ً
(ٕ)
رضعات .
القكؿ الراجح كمسكغاتو:

مف خالؿ عرض األقكاؿ كأدلتيا يترجح لدينا ،ما ذىب إليو أصحاب القكؿ الثاني ،القائميف:

فصاعدا؛ لقكة األدلة كصراحتيا
بأف التحريـ ال يككف ّإال بخمس رضعات مشبعات
ً
ّ
ككضكحيا ،كلما فييا مف التيسير كرفع الحرج كدفع المشقة ،كهللا أعمـ.

المطمب الثاني :مدة الرضاعة
قاؿ تعالى :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ  ...ﭼ(ٖ).
تكطئة:

الرضاعة الطبيعية عممية تغذية المكلكد بالحميب كىك مف ثدي األـ كيستمر ادرار الحميب

مف الكالدة حتى عممية الفطاـ ،كلكف مدة الرضاعة تختمف بحسب الثقافات كالمناطق ،منيـ
شيرا ،كمنيـ مف يكقف الرضاعة بكقت مبكر؛
مف يستمر بالرضاعة حتى األربعة كالعشريف ً
بسبب عدـ ادرار الحميب كعدـ اشباع الطفل ،كا ّف استمرار الرضاعة لكقت أطكؿ ىك أفضل

صحيا لألميات كاألطفاؿ كتقكية الجياز المناعي لمطفل.
ً
مؤثر في التحريـ عمى قكليف:
اختمف الفقياء في السف التي تككف فييا الرضاع ًا

ٗٗ ،ٖٗٗ/كس ػ ػػنف ال ػ ػػدارقطني ،كت ػ ػػاب الرض ػ ػػاع ،ب ػ ػػرقـ (ٔ ،ٖٜٔ/٘ :)ٖٗٛكس ػ ػػنف الكب ػ ػػرى البييق ػ ػػي ،كتب ػ ػػا
الرضاع ،باب( :مف قاؿ :ال يحرـ مف الرضاع ّإال خمس رضعات) ،برقـ (.،ٚ٘ٓ/ٚ :)ٕٔ٘ٙٚ

(ٔ) صحيح مسمـ ،كتاب الرضاع ،باب( :في المصة كالمصتيف) ،برقـ (ٕٓ ،ٔٓٚٗ/ٕ :)ٔٗ٘ٔ/كالسنف الكبػرى
لمبييقػػي ،كتػػاب الرضػػاع ،بػػاب( :مػػف قػػاؿ :ال يحػػرـ مػػف الرضػػاع ّإال بخمػػس رضػػعات) ،بػػرقـ (:)ٕٜٔ٘ٙ

.ٚ٘ٓ/ٚ

(ٕ) ُينظر :سبل السالـ ،ٖٔٓ/ٕ :كالمحمى باآلثار.ٜٔٔ/ٔٓ :
(ٖ) سكرة النساء :مف اآلية (ٖٕ).
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شيرا ،كىك قكؿ زفر إذا لـ يفطـ الصبي
القكؿ األكؿّ :
إف مدة الرضاع المحرـ ىك ثالثكف ً
كامتد رضاعو إلى ثالثة أحكاؿ كىك حسف التحكؿ مف حاؿ إلى حاؿ(ٔ) ،كاليو ذىب الحنفية

في ركاية(ٕ).

كاستدلكا مما يأتي:
أكًال :مف الكتاب:

 .1قاؿ تعالى :ﭽ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ...ﭼ(ٖ).

كجو الداللة:

إف هللا تعالى ذكر الحمل كالفصاؿ ،كضرب مدة لكل كاحد منيما كاممة كىي ثالثكف
ّ
شيراّ ،إال ّأنو قاـ الدليل عل النقص في حق الحمل ،كبقي الرضاع عمى ظاىرِه ،كأقل مدة الحمل
ً
(ٗ)
ىي ستة أشير ،فبقي لمرضاع سنتيف .
 .2قاؿ تعالى :ﭽ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ...ﭼ(٘).
كجو الداللة:
ألف المبف يغذي
تدؿ اآلية عمى جكاز اإلرضاع بعد حكليف ،إذا أبت األـ فطاـ كلدىا؛ ّ
ألف الفطاـ ال يحصل مرة كاحدة كلكف درجة فدرجة إلى أف
الطفل قبل الحكليف كبعدهُ ،ك ّ

ينسى الطفل المبف كيتعكد عمى الطعاـ ،فال ّبد مف الزيادة عمى الحكليف بمدة ،كاذا كجبت
قدرناىا بمدة الحمل مف جية ( ،)ٙكمف جية أخرى يككف بالتخفيف عف األـ كدفع المشقة
()ٚ

كخاص ًة إذا كانت األـ المرضعة مريضة .

(ٔ) ُينظر :البناية شرح اليداية.ٕٙٓ/٘ :
(ٕ) ُينظػػر :النتػػف فػػي الفتػػاكى ،ٖٔٙ/ٔ :كالياديػػة فػػي شػػرح المبتػػدي ،ٕٔٚ/ٔ :كالنيػػر الفػػائق شػػرح كنػػز الػػدقائق:
ٕ.ٕٜٜ/

(ٖ) سكرة األحقاؼ :مف اآلية (٘ٔ).

(ٗ) ُينظر :اليداية إلى بمكغ النياية.ٙٛٗٔ/ٔٔ :
(٘) سكرة البقرة :مف اآلية (ٖٖٕ).

(ُ )ٙينظر :لباب التأكيل في معاني التنزيل.ٔٙٙ/ٔ :
أنمكذجػػا) ،أ.ـ.د :محمػػكد يػػكنس حمػػاده ،دكتػػكر أحمػػد،
(ُ )ٚينظػػر :التجديػػد فػػي األحػكاؿ الشخصػػية (قضػػايا المػرأة
ً
مجمة العمكـ اإلسالمية ،جامعة تكريت ،العدد ،)ٖٗ( :السنة ( ،)ٚصٕٔ.
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ثانيا :مف السنة:
ً
(ٔ)
 .1عف عمي  --عف النبي  --قاؿ (( :ال ِرضاع بعد ِ
الفصاؿ)) .
كجو الداللة:

أف المحرـ مف االرضاع ما يككف في المدة سكاء فطـ أـ لـ يفطـ،
يدؿ الحديث عمى ّ
ألف معنى االرضاع
أف مف ذكر الحكليف حمل عمى المعنى فقط عنده؛ ّ
كأصل الحديث ّ
عمى األب بعد الحكليف في حق كجكب األجر عميو ،كالحرمة تككف باعتناء النشكء في

المدة كالكبير ال يتربى بذلؾ(ٕ).
المعقكؿ:

شيرا ،ال يككف
إذا ُفطـ الطفل في السنتيف ،ثـ عاد لمرضاع بعد السنتيف أك الثالثيف ً
ضعيفا ال يستغنى بو
أكال
ألنو ال رضاع بعد الفطاـ ،كاف ىي
ذلؾ
فطمتو فأكل ً
ً
رضاعا؛ ّ
ُ
ً
شيرا ،فيذا رضاع محرـ كما
عف الرضاع كبعد ذلؾ عاد إليو كما كاف أكًال في الثالثيف ً
ألف الرضاع في المدة بعد الفطاـ يككف
محرما كلـ
يحرـ رضاع الصغير الذي لـ يفطـ؛ ّ
ً

يكف الفطاـ تاـ كال ُيستغنى بالطعاـ عف الرضاع فإذا استغنى ال يحرـ باإلجماع(ٖ).
القكؿ الثاني:

الرضاع الذي يؤثر في التحريـ ىك ما كاف في الحكليف ،كاذا أرضع الصبي بعد تجاكز
ىذه المدة فال أثر ليذا الرضاع في التحريـ ،كاليو ذىب الحنفية في ركاية(ٗ) ،كالمالكية

(٘)
أف زيادة األياـ كشير كنحكه في الرضاع تعتبر كحكـ
في ركاية  ،كالركاية الثانيةّ :
الحكليف( ،)ٙكالشافعية( ،)ٚكالحنابمة( ،)ٛكالظاىرية(.)ٜ

(ٔ) مص ػػنف عب ػػد ال ػػرزاؽ الص ػػنعاني ،كت ػػاب المػ ػرأة ،ب ػػاب( :االرض ػػاع بع ػػد الفط ػػاـ) ،ب ػػرقـ (،ٗٙٗ/ٚ :)ٖٜٔٛٚ

كمصنف ابف أبي شبية ،كتاب النكاح ،باب( :مف قاؿ :ال يحرـ مف الرضاع إال مػا كػاف مػف الحػكليف) ،بػرقـ

(٘٘ٓ.٘٘ٓ/ٖ :)ٔٚ
كقاؿ عنو الزيمعي :حديث مكقكؼ كىك الصكابُ .ينظر :نصب الراية.ٕٜٔ/ٖ :
(ٕ) ُينظر :العناية شرح اليداية ،ٗٗ٘/ٖ :كاالستذكار.ٕٗٚ/ٙ :
(ٖ) ُينظر :بدائع الصنائع.ٚ/ٗ :
(ٗ) ُينظر :المبسكط ،ٖٙ/٘ :كالعناية شرح اليداية.ٖٗٗ/ٖ :

(٘) ُينظر :التمقيف في الفقو المالكي ،ٔٗٓ/ٔ :كالمقدمات كالمميدات.ٜٖٗ/ٔ :
(ُ )ٙينظر :مناىج التحصيل كنتائج لطائف التأكيل في شرح المدكنة كحل مشكالتيا.ٕٛ/ٗ :

(ُ )ٚينظر :البياف في مذىب اإلماـ الشافعي ،ٕٔٗ/ٔٔ :كعمدة السالؾ كعدة الناسؾ.ٕٕٙ :
(ُ )ٛينظر :اليداية عمى مذىب اإلماـ أحمد ،ٜٗٔ/ٔ :كالعدة شرح العمدة.ٗٓٚ/ٔ :
(ُ )ٜينظر :المحمى باآلثار.ٕٓ٘/ٔٓ :
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كاستدلكا مما يأتي:

أكًال :مف الكتاب:

 .1قاؿ تعالى :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﮴ ...ﭼ(ٔ).

كجو الداللة:

تدؿ اآلية عمى اتماـ الرضاعة حكليف كامميف ،كيجكز االفطاـ قبل الحكليف كلكف عدـ

ترض األـ لـ
االضرار بالمكلكد كعند رضا الكالديف ،أما إذا أراد األب الفطـ قبل ىذه المدة كلـ َ
يكف لو ذلؾ ،ككجكب اعطاء الزكج األجرة الكاممة لمدة الحكليف فقط(ٕ).
 .2قكلو تعالى :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ...ﭼ(ٖ).
كجو الداللة:

ألف الصبي في مدة الحكليف يكتفي فقط بالمبف
أف اإلرضاع بعد الفطاـ؛ ّ
تدؿ اآلية عمى ّ
ِ
ألنو تميز لو الكبير في حكـ الرضاع(ٗ).
كبعد ذلؾ ال يكفيو ّ

ثانيا :مف السنة:
ً
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َؿ َسع َيد
يـ ْب ِف ُعْق َب َة ،أََّن ُو َسأ َ
َ .1ع ْف َمالؾَ ،ع ْف إ ْب َراى َ
الرض ِ
ِ
اف ِفي اْل َح ْكَل ْي ِف،
اؿ َسع ٌيدُ (( :ك ُّل َما َك َ
َّ َ َ
اعةَ ،فَق َ
ْكُم ُو))(٘).
اف َب ْع َد اْل َح ْكَل ْي ِفَ ،فِإَّن َما ُى َك َ
اـ َيأ ُ
َك َ
ط َع ٌ
كجو الداللة:

ْب َف
َكاِ ْف

اْلمسي ِ
َّب –رضي هللا عنيـَ -ع ِف
َُ
ِ
ط َرًة َكاح َد ًة َف ُي َك ُي َح ِّرُـَ ،ك َما
َك َان ْت َق ْ

أف كل ما كصل إلى الجكؼ كلك كاف قطرة كاحدة فيك حراـ ،أما ما كاف
يدؿ الحديث ّ
طعاما يأكمو(.)ٙ
بعد الحكليف فال يحرـ كلك كاف
ً
َّ
اف ِفي
اع َة ِإال َما َك َ
 .2عف ابف عباس  --قاؿ :قاؿ رسكؿ هللا َ (( : --ال َر َ
ض َ
اْل َح ْكَل ْي ِف))(.)ٚ

(ٔ) سكرة البقرة :مف اآلية (ٖٖٕ).
(ٕ) تفسير القرطبي.ٕٔٙ/ٖ :

(ٖ) سكرة لقماف :مف اآلية (ٗٔ).

(ٗ) ُينظر :تفسير البغكي.٘ٛٛ/ٖ :
(٘) مكطأ اإلماـ مالؾ بركاية دمحم بف الحسف الشيباني ،كتاب الطالؽ ،باب( :الرضاع) ،برقـ (ٕٓ.ٕٜٓ/ٔ :)ٙ

(ُ )ٙينظر :كالبياف في مذىب االماـ الشافعي ،ٔٗٗ/ٔٔ :كشرح الزرقاني عمى المكطأ.ٖٙٛ/ٖ :
( )ٚالمصنف ،كتاب الطالؽ ،باب( :ال رضاع بعد الفطاـ) ،برقـ (ٖٓ ،ٗٙ٘/ٚ :)ٖٜٔكسػنف الػدارقطني ،كتػاب
كتاب الرضاع ،بػرقـ ( ،ٖٓ٘/٘ :)ٖٗٙكالسػنف الكبػرى لمبييقػي ،كتػاب الرضػاع ،بػاب( :مػف قػاؿ يحػرـ قميػل
الرضاع ككثيره) ،برقـ (٘ٗ.ٚ٘٘/ٚ :)ٔ٘ٙ

كقاؿ عنو الزيمعي :حديث مكقكؼُ .ينظر :نصب الراية.ٕٜٔ/ٖ :
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كجو الداللة:

يدؿ الحديث عمى تماـ الرضاعة حكليف ،كما بعده ليس برضاعة كلك كاف ما بعده

رضاعا لما أتـ الرضاعة بالحكليف(ٔ).
ً
قاعد فاشتد ذؾ
 .3ركي عف عائشة  ،--قالت :دخل عمى رسكؿ هللا  --كعندي رجل ٌ
عميو ،كرأيت الغضب في كجيو ،قالت ،فقمت :يا رسكؿ هللاِ ،إَّنو أ ِ
اع ِة،
َخي ِم َف َّ
ُ
الر َ
ض َ
ُ
ِ (ٕ)
ِ
اعة)) .
ظ ْرَف َم ْف ِإ ْخ َك ُان ُك َّفَ ،فِإَّن َما َّ
اؿْ (( :ان ُ
الر َ
اع ُة م َف اْل َم َج َ
ض َ
َفَق َ
كجو الداللة:

أف الرضاعة التي تثبت بيا الحرمة كتحل بيا الخمكة حيث يككف
يدؿ الحديث عمى ّ
لحمو،
ألف معدتو صغيرة كضيقة يكفييا المبف كينبت بذلؾ
الرضيع ً
طفال يسد المبف جكعو؛ ّ
ُ
(ٖ)
ألف المرأة قد تككف مزاجية كطبعيا االنفعاؿ كالحالة
أيضا ّ
كبإرضاع الكبير ال يحصل ذلؾ  ،ك ً
النفسية تؤثر عمى حاؿ الطفل(ٗ).
 .4كعف أـ سممة  --قالت :قاؿ رسكؿ هللا َ (( :--ال ُي َح ِّرـ ِم َف ِّ
اع ِة ِإ َّال َما َفتَ َق
الر َ
ض َ
ُ
األَمعاء ِفي الثَّْد ِي ،كَكاف َقبل ِ
طا ِـ))(٘).
الف َ
َ َ َْ
َْ َ
كجو الداللة:

أف الرضاعة ال تحرـ ّإال ما كاف دكف الحكليف ،كما كاف بعد الحكليف
يدؿ الحديث عمى ّ
ألف امعاءه تككف
ال يحرـ ً
يفتق االمعاء ىك ارضاع الصغير ال الكبير؛ ّ
شيئا ،كا ّف ما ُ

ضيقة كصغيرة ال يفتقيا ّإال المبف ،كذلؾ لككنو مف ألطف األغذية كما كصفو هللا تعالى
في كتابو العزيز :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ...ﭼ(.)ٚ()ٙ

(ٔ) ُينظر :شرح صحيح البخاري ،ٜٔٚ/ٚ :كالمجمكع.ٕٕٔ/ٔٛ :
(ٕ) صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب( :مف قاؿ :ال رضاع بعد الحػكليف) ،بػرقـ (ٕٓٔ٘) ،ٔٓ/ٚ :كسػنف أبػي
داكد ،كتاب النكاح ،باب( :فػي رضػاعة الكبيػر) ،بػرقـ ( ،ٕٕٕ/ٕ :)ٕٓ٘ٛكسػنف ابػف ماجػة ،كتػاب النكػاح،

باب( :ال رضاع بعد فصاؿ) ،برقـ (٘ٗ.،ٕٙٙ/ٔ :)ٜٔ

(ٖ) ُينظر :المغني ،ٕٓٓ/ٜ :كسبل السالـ.،ٖٔٔ/ٕ :
أنمكذجػػا) ،أ.ـ.د :محمػػكد يػػكنس حمػػاده ،دكتػػكر أحمػػد،
(ٗ) ُينظػػر :التجديػػد فػػي األحػكاؿ الشخصػػية (قضػػايا المػرأة
ً
مجمة العمكـ اإلسالمية ،جامعة تكريت ،العدد ،)ٖٗ( :السنة ( ،)ٚص.ٜ
(٘) سػػنف الترمػػذي ،كتػػاب أب ػكاب الرضػػاع ،بػػاب( :مػػا جػػاء أف الرضػػاعة ال تحػػرـ ّإال فػػي الصػػغر دكف الحػػكليف)،

برقـ (ٕ٘ٔٔ) ،ٗ٘ٓ/ٖ :كاالحساف في تقريب صحيح ابف حباف ، ،كتاب الرضاع ،باب( :ذكر الخبر الداؿ

أف الرضعة كالرضعتيف ال تحرماف) ،برقـ (ٕٕٗٗ).ٖٚ/ٔٓ :
عمى ّ
كقاؿ عنو الترمذي :حديث حسف صحيح.

( )ٙسكرة النحل :مف اآلية (.)ٙٙ

(ُ )ٚينظر :تحفة األحكذي ،ٕٖٙ/ٗ :كبدائع الصنائع.٘/ٗ :
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القكؿ الراجح كمسكغاتو:

بأف الرضاع الذي يؤثر
الذي يترجح لدينا ،ما ذىب إليو أصحاب القكؿ الثاني ،القائميفّ :
في التحريـ ىك ما كاف في الحكليف؛ لقكة ما استدلكا بو ،كهللا أعمـ.

الخاتمة

بعد ىذا العرض الذي قدمناه في المسألتيف كبياف أراء الفقياء في المقدار المحرـ مف الرضاعة

كمدة الرضاعة ،أذكر أىـ النتائج التي تكصمت إلييا:

المرتضع كالمرضعة
ّٔ .
إف التحريـ بالرضاع كالتحريـ بالنسب مف حيث حرمة النكاح بيف ُ
مف جية ،كبيف أصكليما كفركعيما مف جية أخرى ،بمعنى إذا تزكج مف محارمو ُيفرؽ
بينيما.

ٕ .الراجح في مسألة مقدار المحرـ مف الرضاعة ،ما ذىب إليو الشافعية كالصحيح مف
فصاعدا.
بأف التحريـ ىك خمس رضعات متفرقات مشبعات
ً
مذىب الحنابمة ،كالظاىريةّ ،
إف الحكمة مف الرضاع المحرـ ىك أنبات المحـ كانشاز العظـ.
ّٖ .

بأف الرضاع الذي يؤثر
ٗ .كالراجح في مسألة مدة الرضاعة ما ذىب إليو جميكر الفقياء ّ
ألف الرضاع ىك الذي يسد
في التحريـ ما كاف في الحكليف ،أي ما كاف في الصغر؛ ّ
الجكع كيفتق األمعاء.
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المصادر والمراجع


القرآف الكريـ

ٔ .آثار البالد كأخبار العباد ،زكريا بف دمحم بف محمكد القزكيني (ت ٕٙٛق)( ،د .تح) ،دار صادر-
بيركت.
ٕ .االحساف في تقريب صحيح ابف حباف ،دمحم بف حباف بف معاذ بف معبد ،التميمي أبك حاتـ الدارمي،
البستي (ت ٖٗ٘ق) ،تح :شعيب األرناؤكط ،مؤسسة الرسالة -بيركت ،طٔٔٗٓٛ ،قٜٔٛٛ /ـ.

ٖ .االستذكار ،أبك عمر يكسف بف عبد هللا بف دمحم بف عبد البر بف عاصـ النمري القرطبي (تٖٗٙ:ىػ)
،تح  :سالـ دمحم عطا ،كدمحم عمي معكض ،طٔ ،دار الكتب العممية -بيركتٕٔٗٔ ،قٕٓٓٓ/ـ.

ٗ .اإلصابة في تمييز الصحابة ،أبك الفضل أحمد بف عمي بف دمحم بف أحمد بف حجر العسقالني (ت
ٕ٘ٛق) ،تح :عادؿ أحمد عبد المكجكد ،كعمي دمحم معكض ،دار الكتب العممية -بيركت ،طٔ،
٘ٔٗٔق.

٘ .االعالـ ،خير الديف بف محمكد بف دمحم بف عمي بف فارس الزركمي الدمشقي (ت ٖٜٔٙق)( ،د .تح)،
دار العمـ ،طٕٕ٘ٔٓٓ ،ـ.

 .ٙاألنساب ،عبد الكريـ بف دمحم بف منصكر التميمي السمعاني المركزي أبك السعدات (ت ٕ٘ٙق) ،تح:
عبد الرحمف بف يحيى المعممي ،دائرة المعارؼ العثمانية -حيدر آباد ،طٖٕٔٔٛ ،قٜٕٔٙ /ـ.

 .ٚبداية المجتيد كنياية المقتصد ،أبك الكليد دمحم بف أحمد بف دمحم بف أحمد بف رشد القرطبي الشيير بابف
رشد الحفيد (تٜ٘٘:ىػ)( ،د.تح) ،دار الحديث ،القاىرة ٕٔٗ٘،ىػٕٓٓٗ/ـ.
 .ٛبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،عالء الديف أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الكاساني الحنفي (ت
٘ٛٚىػ)( ،د.تح) ،دار الكتب العممية ،بيركت ،طٕ ٜٔٛٙ/ٔٗٓٙ،ـ.

 .ٜالبدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف السابع ،دمحم بف عمي بف دمحم بف عبد هللا الشككاني اليمني (ت
ٕ٘ٓٔق)( ،د .تح) ،دار المعرفة -بيركت.

ٓٔ .البياف في مذىب االماـ الشافعي أبك حسيف يحيى بف أبي الخير بف سالـ العمراني اليمني الشافعي
(ت٘٘ٛ :ىػ) ،تح :قاسـ دمحم النكري ،دار المنياج ،جدة ،طٕٔٔٗٔ ،قٕٓٓٓ/ـ.
ٔٔ .تاج العركس مف جكاىر القامكس ،دمحم بف دمحم بف عبد الرزاؽ الحسيني ،أبك الفيض الممقب بمرتضى
الزبيدي (ت ٕ٘ٓٔق) ،تح :مجمكعة مف المحققيف ،دار اليداية.

ٕٔ .تاريخ اإلسالـ ،لشمس الديف أبك عبد هللا دمحم بف أحمد بف عثماف بف قايماز الذىبي (ت ٚٗٛق) ،تح:
بشار عكاد معركؼ ،دار الغرب اإلسالمي ،طٕٖٔٓٓ ،ـ.
ٖٔ .تبيف الحقائق شرح كنز الدقائق ،عثماف بف عمي بف محجف البارعي فخر الديف الزيمعي الحنفي
(تٖٚٗ:ىػ )( ،د.تح) ،المطبعة الكبرى األميرية ،القاىرة ،طٖٖٔٔٔ ،ق.

أنمكذجا) ،أ.ـ.د :محمكد يكنس حماده ،دكتكر
ُٗٔ .ينظر :التجديد في األحكاؿ الشخصية (قضايا المرأة
ً
أحمد ،مجمة العمكـ اإلسالمية ،جامعة تكريت ،العدد ،)ٖٗ( :السنة (.)ٚ
٘ٔ .تحفة األحكذي بشرح جامع الترمذي ،أبك العال ،دمحم بف عبد الرحمف بف عبد الرحيـ المباركفكري (ت
ٖٖ٘ٔق)( ،د .تح) ،دار الكتب العممية -بيركت.
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 .ٔٙتحفة الفقياء ،دمحم بف أحمد بف أبي أحمد أبك بكر عالء السمرقندي( ،د.تح) ،طٕ ،دار الكتب العممية-
بيركت ،لبنافٔٗٔٗ،قٜٜٖٔ/ـ.

 .ٔٚتفسير البغكي ،محي السنة ،أبك دمحم الحسيف بف مسعكد بف دمحم بف الفراء البغكي الشافعي (ت٘ٔٓ:ىػ)،
تح :عبد الرزاؽ الميدي  ،طٔ ،دار إحياء التراث العربي ،بيركتٕٔٗٓ،ق.

 .ٔٛتفسير القرطبي ،أبك عبد هللا دمحم بف أحمد بف أبي بكر بف فرج األنصاري الخزرجي ،شمس الديف
القرطبي (ت ٔٙٚق) ،تح :أحمد البردكني ،كابراىيـ أطفيش ،دار الكتب المصرية -القاىرة ،طٕ،
ٖٗٔٛقٜٔٙٗ/ـ.

 .ٜٔالتيذيب في اختصار المدكنة ،خمف بف أبي القاسـ دمحم األزدي القيركاني ،أبك سعيد بف التراذعي
المالكي (ت ٕٖٚق) ،تح :دمحم األميف كلد دمحم سالـ بف الشيخ ،طٔ ،دار البحكث لمدراسات اإلسالمية،
كاحياء التراث -دبئٕٖٗ ،قٕٕٓٓ /ـ.

ٕٓ .الحاكي الكبير ،عمي بف دمحم بف حبيب البصري البغدادي الماكردي أبك حسيف ،تح :الشيخ عمي دمحم
عكض كالشيخ عادؿ احمد عبد ،طٔ ،بيركت :دار الكتب العمميةٜٔٗٔ،ىػٜٜٜٔ /ـ.

ٕٔ .الدرر البيية في شرح البيجة الكردية ،زكريا دمحم بف أحمد بف زكريا األنصاري ،زيف الديف أبك يحيى
السنيكي (ت ٜٕٙق)( ،د .تح) ،المطبعة اليمنية.
ٕٕ .سبل السالـ ،دمحم بف إسماعيل بف صالح بف دمحم الحسني الكحالني ثـ الصنعاني ،أبك ابراىيـ عز الديف
المعركؼ باألمير (ت ٕٔٔٛق)( ،د .تح) ،دار الحديث ،بال ت.

ٖٕ .سنف أبف ماجة ،أبك عبد هللا دمحم بف يزيد القزكيني (تٕٖٚ:ىػ) ،تح :دمحم فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء
الكتب العربية.
ٕٗ .سنف الترمذي ،دمحم بف عيسى بف سكرة بف مكسى بف الصخاؿ الترمذي أبك عيسى (ت ٕٜٚق) ،تح:
أحمد دمحم شاكر ،كدمحم فؤاد عبدالباقي ،كابراىيـ عطكه عكض ،طٕ ،مطبعة مصطفى البابي الحمبي-

مصرٖٜٔ٘ ،قٜٔٚ٘ /ـ.

ٕ٘ .سنف الدار قطني ،أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدي بف مسعكد بف النعماف بف دينار
البغدادي الدار قطني (تٖٛ٘:ىػ) ،تح :شعيب األرنؤكط ،كحسف عبد المنعـ شمبي ،كعبد المطيف حرز
هللا ،أحمد برىكـ ،طٔ ،مؤسسة الرسالة -بيركت ،لبنافٕٔٗٗ ،ق/ػٕٗٓٓ.
 .ٕٙالسنف الكبرى ،أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخسركجردي الخراساني أبك بكر البييقي
(تٗ٘ٛ:ىػ) ،تح :دمحم عبد القادر عطا ،طٖ ،دار الكتب العممية -بيركت ،لبنافٕٔٗٗ ،قٕٖٓٓ/ـ.

 .ٕٚسنف النسائي ،أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني النسائي (ت ٖٖٓق) ،تح :عبد
الفتاح أبك غدة ،مكتبة المطبكعات اإلسالمية -حمب ،طٕٔٗٓٙ ،قٜٔٛٙ /ـ.

 .ٕٛشذرات الذىب في أخبار مف ذىب ،عبد الحي بف أحمد بف دمحم بف العماد العكري الحنبمي ،أبك الفالح
(ت ٜٔٓٛق) ،تح :محمكد األرناؤكط ،دار ابف كثير -دمشق -بيركت ،طٔٔٗٓٙ ،قٜٔٛٙ /ـ.

 .ٕٜشرح التمقيف ،أبك عبد هللا دمحم بف عمي بف عمر التميمي المازري المالكي (،تٖ٘ٙ:ىػ) ،تح :سماحة
الشيخ دمحم المختار السالمي ،طٔ ،دار الغرب االسالميٕٓٓٛ،ـ.

ٖٓ .شرح الزرقاني عمى مكطأ االماـ مالؾ دمحم بف عبد الباقي بف يكسف الزرقاني المصري االزىري ،تح:
طو عبد الرؤكؼ سعد ،طٔ ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاىرةٕٔٗٗ ،ىػٕٖٓٓ /ـ.
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ٖٔ .الشرح الكبير عمى متف المقنع ،أبك الفرج ،عبد الرحمف بف دمحم بف أحمد بف قدامة المقدسي الجماعيمي
الحنبمي أبك الفرج شمس الديف (ت ٕٙٛق)( ،د .تح) ،دار الكتاب العربي.
ٕٖ .شرح صحيح البخاري ،ابف بطاؿ ،أبك الحسف عمي بف خمف بف عبد الممؾ (ت ٜٗٗق) ،تح :أبك تميـ
ياسر بف ابراىيـ ،مكتبة الرشد -الرياض ،طٕٕٖٔٗ ،قٕٖٓٓ /ـ.

ٖٖ .صحيح البخاري ،دمحم بف اسماعيل أبك عبد هللا ،البخاري الجعفي ،تح :دمحم زىير بف ناصر الناصر،
دار طكؽ النجاة ،طٔ ٕٕٔٗ،ىػ.

ٖٗ .صحيح مسمـ ،المسند الصحيح المختصر ،مسمـ بف الحجاج النيسابكري (ت ٕٔٙق) ،تح :دمحم فؤاد
عبد الباقي ،دار احياء التراث العربي -بيركت.

ٖ٘ .العدة شرح العمدة ،عبد الرحمف بف ابراىيـ بف أحمد ،أبك دمحم بياء الديف المقدسي (ت ٕٗٙق)( ،د.
تح) ،دار الحديث -القاىرةٕٔٗٗ ،قٕٖٓٓ /ـ.
 .ٖٙعمدة السالؾ كعدة الناسؾ :أحمد بف لؤلؤ بف عبد هللا الركمي أبك العباس ،شياب الديف بف النقيب
الشافعي (ت ٜٚٙق) ،عنى بطبعتو كمراجعتو :خادـ العمـ عبد هللا بف ابراىيـ االنصاري ،الشؤكف

الدينية -قطر ،طٔ.
 .ٖٚالعناية شرح اليداية :دمحم بف دمحم بف محمكد ،أكمل الديف ،أبك عبد هللا ابف الشيخ شمس الديف ،ابف
الشيخ جماؿ الديف الركمي البابرثي (ت ٚٛٙق)( ،د .تح) ،دار الفكر.

 .ٖٛفتح الباري البف حجر ،أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضل العسقالني الشافعي ،قاـ بإخراجو كصححو:
محب الديف الخطيب ،دار المعرفة -بيركتٖٜٔٚ ،ىػ.

 .ٖٜكشف الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف ،مصطفى بف عبد هللا كاتب جمبي القسطنطيني المشيكر باسـ
حاجي خميفة (ت ٔٓٙٚق)( ،د .تح) ،مكتبة المثنى -بغدادٜٔٗٔ ،ـ.
ٓٗ .لباب التأكيل في معاني التنزيل ،عالء الديف عمي بف دمحم بف ابراىيـ بف عمر الشيعي ،أبك الحسف
المعركؼ بالخازف (ت ٔٗٚق) ،تح :دمحم عمي شاىيف ،دار الكتب العممية ،بيركت ،طٔٔٗٔٓ ،ق.

ٔٗ .المباب في شرح الكتاب ،عبد الغني بف طالب بف حمادة بف ابراىيـ الغنيمي ،الدمشقي ،الميداني الحنفي
(ت ٕٜٔٛق) ،تح :دمحم محيي الديف عبد الحميد ،المكتبة العممية -بيركت -لبناف.
ٕٗ .لساف العرب ،دمحم بف مكرـ بف عمي ،أبك الفضل ،جماؿ الديف ابف منظكر األنصاري ،الركيفعي،
األفريقي (ت ٔٔٚق) ،دار صادر -بيركت( ،د .تح) ،طٖٔٗٔٗ ،ق.

ٖٗ .المبدع في شرح المقنع ،ابراىيـ بف دمحم بف عبد هللا بف دمحم بف مفمح ،أبك إسحاؽ برىاف الديف (ت
ٗٛٛق)( ،د .تح) ،دار الكتب العممية -بيركت ،طٔٔٗٔٛ ،قٜٜٔٚ /ـ.
ٗٗ .المبسكط ،دمحم بف أحمد بف أبي سيل شمس األئمة السرخسي (ت ٖٗٛق)( ،د .تح) ،دار المعرفة-
بيركتٔٗٔٗ ،قٜٜٖٔ /ـ.ٔٓٛ/ٔ :

٘ٗ .المجمكع شرح الميذب ،أبك زكريا محيي الديف بف شرؼ النككي (تٙٚٙ :ىػ) ،دار الفكر.

 .ٗٙالمحمى باألثار ،أبك دمحم عمي بف احمد بف سعيد بف حزـ االندلسي القرطبي الظاىري (تٗ٘ٙ:ىػ)،
(د.تح) ،دار الفكر ،بيركت.
 .ٗٚمختصر المزني ،إسماعيل بف يحيى اسماعيل أبك ابراىيـ المزني (ت ٕٗٙق) ،دار المعرفة -بيركت،
ٓٔٗٔقٜٜٔٓ /ـ.
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 .ٗٛالمدكنة ،مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني (ت ٜٔٚق)( ،د .تح) ،دار الكتب
العممية -بيركت ،طٔٔٗٔ٘ ،قٜٜٔٗ /ـ.
 .ٜٗمسند اإلماـ أحمد بف حنبل ،أحمد بف حنبل أبك عبد هللا الشيباني (ت ٕٔٗق) ،تح :شعيب األرناؤكط،
كعادؿ مرشد ،اشراؼ :عبد هللا بف عبد المحسف التركي ،مؤسسة الرسالة ،طٕٔٔٗٔ ،قٕٓٓٔ /ـ،

ٓ٘ .مصنف عبد الرزاؽ الصنعاني ،أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميري اليماني الصنعاني (ت
ٕٔٔق) ،تح :حبيب الرحمف األعظمي ،طٕ ،المكتب اإلسالمي -بيركتٖٔٗٓ ،ق.
ٔ٘ .المصنف ،أبك بكر بف أبي شيبة ،عبد هللا بف دمحم بف ابراىيـ بف عثماف بف خكاشي العبسي (ت
ٖٕ٘ق) ،تح :كماؿ يكسف الحكت ،مكتبة الرشد -الرياض ،طٜٔٔٗٓ ،ق.

ٕ٘ .مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج ،شمس الديف دمحم بف أحمد الخطيب الشربيني الشافعي
(ت ٓٔٚٚق)( ،د .تح) ،دار الكتب العممية ،طٔٔٗٔ٘ ،قٜٜٔٗ /ـ.
ٖ٘ .المغني ،لإلماـ احمد بف حنبل الشيباني أبك دمحم مكفق عبد هللا بف أحمد بف دمحم بف قدامة الجماعيمي

المقدسي ثـ الدمشقي الحنبمي الشيير بابف قدامة المقدسي (،تٕٙٓ:ىػ) ،طٔ( ،د.تح) ،دار الفكر-

بيركتٔٗٓ٘ ،ق.
ٗ٘ .مفاتيح الغيب ،أبك عبد هللا دمحم بف دمحم بف عمر بف الحسف بف الحسيف التميمي الرازي ،الممقب بفخر
الديف الرازي ،خطيب الري (ت ٙٓٙق)( ،د .تح) ،طٕ ،دار احياء التراث العربي -بيركتٕٔٗٓ ،ق.

٘٘ .المقدمات كالمميدات ،أبك الكليد دمحم بف أحمد بف رشد القرطبي (ت ٕٓ٘ق) ،تح :دمحم محي ،طٔ ،دار
الغرب اإلسالمي ،بيركت -لبنافٔٗٓٛ ،قٜٔٛٛ /ـ.

 .٘ٙمناىج التحصيل كنتائج لطائف التأكيل في شرح المدكنة كحل مشكالتيا ،أبك الحسف عمي بف سعيد
الرجراجي (ت بعد ٖٖٙق)( ،د .تح) ،دار ابف حزـ ،طٕٔٔٗٛ ،قٕٓٓٚ /ـ.
 .٘ٚالمنتقى شرح المكطأ ،أبك الكليد سميماف بف خمف بف سعد بف أيكب بف كارث التجيبي ،القرطبي الباجي
األندلسي (تٗٚٗ:ىػ)( ،د.تح) ،طٔ ،مطبعة السعادة ،مصرٖٖٕٔ،ىػ.

 .٘ٛالميذب في فقو االماـ الشافعي ،أبك اسحاؽ ،ابراىيـ بف عمي بف يكسف الشيرازي (ت ٗٚٙق)( ،د.
تح) ،دار الكتب العممية.
 .ٜ٘مكطأ مالؾ – ركاية يحيى الميثي ،-مالؾ بف أنس أبك عبد هللا األصبحي ،تح :دمحم فؤاد عبد الباقي،
دار إحياء التراث العربي -مصر.

ٓ .ٙالنتف في الفتاكى ،أبك الحسف عمي بف الحسيف بف دمحم السغدي الحنفي (ت ٔٗٙق) ،تح :صالح
الديف الناىي ،دار الفرقاف ،مؤسسة الرسالة ،عماف /بيركت ،طٕٔٗٓٗ ،قٜٔٛٗ /ـ.
ٔ .ٙنصب الراية ،لجماؿ الديف أبك دمحم عبد هللا بف يكسف بف دمحم الزيمعي (تٕٚٙ:ىػ ) ،تح :دمحم عكامة،
طٔ ،مؤسسة الرياف ،بيركتٔٗٔٛ ،قٜٜٔٚ/ـ ،باب التيمـ.

ٕ .ٙنظـ العقياف ،عبد الرحمف بف أبي بكر جالؿ الديف السيكطي (ت ٜٔٔق) ،تح :فيميب حتي ،المكتبة
العممية -بيركت.
ٖ .ٙالنظـ المستعذب في تفسير غريب ألفاظ الميذب ،دمحم بف أحمد بف دمحم بف سميماف بف بطاؿ الركبي أبك
عبد هللا المعركؼ بالبطاؿ (ت ٖٖٙق) ،تح :مصطفى عبد الحفيع سالـ ،المكتبة التجارية -مكة

المكرمةٜٔٛٛ ،ـ.
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،ٔ عصاـ الديف الصبابطي ط: تح،الشككاني اليمني،  دمحم بف عمي بف دمحم بف عبد هللا، نيل االكطار.ٙٗ
.ٔـٜٜٖ / ٖٔٗٔق، مصر،دار الحديث
 أبك دمحم مكي بف أبي طالب حمكش بف دمحم بف مختار القيسي القيركاني، اليداية إلى بمكغ النياية.ٙ٘
/ مجمكعة البحكث الكتاب كالسنة، الشاىد البك شيخي: تح،)ٖٗقٚ األندلسي القرطبي المالكي (ت

.ٕٓٓـٛ /ٕٗٔقٜ ،ٔ ط، جامعة الشارقة-كمية الشريعة كالدراسات اإلسالمية
 عبد المطيف: تح، أبك الخطاب الكمكاني، لمحفكظ بف أحمد بف الحسف، اليداية عمى مذىب اإلماـ أحمد.ٙٙ
. ٕٗٓٓـ/ ٕ٘ٗٔق،ٔ ط، مؤسسة غراس، كماىر ياسيف الفحل،ىميـ

 أبك الحسف برىاف، عمي بف أبي بكر عبد الجميل القرغاني المرغيناتي، اليداية في شرح بداية المبتدي.ٙٚ
. بيركت- دار إحياء التراث العربي، طالؿ يكسف: تح،)٘قٜٖ الديف (ت
 دار،) تح. (د،)ٖٔقٜٜ  اسماعيل بف دمحم بف أميف بف مير سميـ الباباتي البغدادي (ت، ىدية العارفيف.ٙٛ
. بيركت-إحياء التراث العربي

: تح،) سراج الديف عمر بف ابراىيـ بف نجيـ الحنفي (ت ٘ٓٓٔق، كالنير الفائق شرح كنز الدقائق.ٜٙ
. ٕٕٓٓـ/ ٕٕٗٔق،ٔ ط، دار الكتب العممية،أحمد عزك عناية
 أبك الحسف عمي بف سعيد، كمناىج التحصيل كنتائج لطائف التأكيل في شرح المدكنة كحل مشكالتيا.ٚٓ
، دار ابف حزـ، أبك الفضل الدمياطي كأحمد بف عمي: كاعتنى بو،) تح. (د،)قٖٖٙ الرجراجي (ت
.ٕٓٓـٚ /ٕٗٔقٛ ،ٔط
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