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  اإلهداء
  

ن سأل اهللا عز وجلأ ،رخیاللذین ربیاني على مائدة القرآن، وأرشداني لدروب ال :يَّ إلى والد * یبارك  أ
، وأن یجعل ذلك في میزان حسناتهما همات وأن یمّد في عمرهما، ویحسن خاتم،فیهما، ویرزقني برَّهما

  .یوم القیامة
  

ــــــى إخــــــوتي*  ــــــي كــــــّل خطــــــو لــــــذین ا  وأخــــــواتيإل ــــــت قلــــــوبهم معــــــي ف ــــــدخروا وســــــع، و ةكان  فــــــي اً لــــــم ی
  . ورفعةأن یزیدهم علماً یبارك فیهم و ، أسأل اهللا أن هم وجهدهم بوقتمعاونتي و مساعدتي

  
ـــــــى * ن فـــــــي كلیتـــــــيأســـــــاتذتي  إل ـــــــرآ ـــــــدعوة والدراســـــــات اإلســـــــالمیةالق ـــــــدین وال ســـــــأل اهللا أ،  وأصـــــــول ال

  .ن ینفع بهم اإلسالم والمسلمین أ، و اً جمیعهم ارك فیعزوجل أن یب
  
  . إلى معلماتي وأخواتي في اهللا اللواتي كن یسألن اهللا لي التوفیق*
  

   .نجاز هذه الرسالةإعلى  لي اً نصحني فأحسن النصیحة، وكان عونن إلى كل م* 
  

  .هذا العملإلى كل هؤالء أهدي 
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 أ  

  
  
  
  
  
  

  إقرار
  
جستیر وأنها نتیجة أبحاثي أنا مقدمة هذه الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنیل درجة الما قرأ

ي، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم یقدم لنیلثناء ما تم اإلشارة له حیثما ورد باستالخاصة  درجة  أ
  .علیا ألي جامعة أو معهد 

  
  
  

  :التوقیع
  

  یم عبد الرحمن الشریفیمان عبد الرح: االسم 
  

   م2011 /5  /31: التاریخ 
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 ب  

  .الشكر والعرفان
  

 على هذه الرسـالة فـضیلة الـدكتور محمـد عـساف أسـتاذ الفقـه باإلشراف بالشكر إلى من تكرم علي أتقدم
واألصــول فــي جامعــة القــدس، ورئــیس دائــرة الفقــه والتــشریع فــي كلیــة الــدعوة وأصــول الــدین حفظــه اهللا 

تــوجیهي إلتمــام هــذه الرســالة وٕاخراجهــا علــى هــذا الوجــه و الــذي بــذل جهــدًا عظیمــًا فــي إرشــادي ورعــاه، و 
لمناقشة الخارجي فضیلة الـدكتور عبـد اهللا لجنة ا ، وأتقدم بالشكر إلى عضو ونفع اهللا بهفجزاه اهللا خیرًا 

مناقـشة الــداخلي ال  وٕالــى عـضو لجنــةأبـو وهـدان رئــیس قـسم الفقــه والتـشریع فــي جامعـة النجــاح الوطنیـة،
 فــي جامعــة القــدس، الفقــه والتــشریع وأصــوله ماجــستیر منــسق برنــامج أحمــد عبــد الجــواد فــضیلة الــدكتور

  . فجزاهما اهللا خیرًا ونفع بهما اإلسالم والمسلمینلتكرمهما بقبول مناقشة هذه الرسالة
یتـوان عـن تقـدیم ، ولـم وضوع الرسالةمب الذي أشار علي  جالل بالشكر لفضیلة الدكتور حاتمأتقدمو كما 

حسام الدین عفانـة  الـذي ولن أنسى فضیلة األستاذ الدكتور ،  فجزاه اهللا خیرًا ونفع بهالعون والنصح لي
  .فبارك اهللا فیه وجزاه كل الخیر  العلمي، علمني أصول البحث 
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  الملخص
  

وقائع "ي للحافظ ابن حجر، و تناولت هذه الرسالة دراسة وقائع األعیان في كتاب فتح البار 
 الحكم، ویحتمل ذلك به تعلق فعل الذيالأو  r ایا التي لیس فیها سوى مجرد فعلهالقضهي  ":األعیان

وٕاذا كانت وقائع األعیان ال عموم لها،  فإن   . عموم له في جمیعهاوقوعه على وجوه متعددة، فال
من استخدام هذا وقد أكثر ابن حجر لها، مایؤدي إلى إه) وقائع أعیان( أنها دلةالقول في بعض األ

في _ رحمه اهللا _ منهج ابن حجر  فكان ال بد من معرفة  خالل مناقشته للمسائل،المصطلح
إلى ضوابط استعمال هذا المصطلح، باعتباره مخالفًا لتوصل  ومن ثم ااالستدالل بوقائع األعیان؛

  .لعموم التشریع
ها ابن  وظَّف فیالتي باستقراء المواضع قمتج االستقرائي، حیث المنه وقد اتبعت في هذه  الدراسة   

  قمت بنقل كالم ابن حجر التحلیلي، حیثو  الوصفي ینالمنهج كما اتبعت ،حجر مفهوم وقائع األعیان
 وبیان أقوال الفقهاء في كل مسألة حلیل مضمون المسائل التي استعمل فیها مفهوم وقائع األعیان، وت

  .الختالف المتعلق بواقعة العین، وبیان مراد ابن حجر بذلك ومناقشتهمنها، وذكر سبب ا
" واقعــــة حــــال"و" واقعــــة عــــین" ال فــــرق فــــي اســــتخدام لفــــظ أنــــه: مــــن أهــــم النتــــائج التــــي توصــــلت إلیهــــاو 
أمــــا " واقعــــة عــــین" مه هــــو وأن أكثــــر لفــــظ اســــتخد. عنــــد ابــــن حجــــر" حكایــــة فعــــل"و" قــــضیة عــــین"و

لواحــــد مــــن أمتــــه ،  r األولــــى خطــــاب النبــــي: صــــورن فهــــي ثــــالثصــــور وقــــائع األعیــــابالنــــسبة إلــــى 
حكایـــــة  الـــــصحابي حـــــاًال   :  والثالثـــــة.المحتمـــــل وقوعـــــه علـــــى وجـــــوه مختلفـــــة rي فعـــــل النبـــــ ةوالثانیـــــ

ـــــر.بلفـــــظ ظـــــاهره العمـــــوم ـــــان هـــــي الفعـــــل الم  وأكث ـــــن حجـــــر لوقـــــائع األعی ـــــستخدمها اب حتمـــــل صـــــورة ی
الل بالواقعــــة بــــل یــــستدل بهــــا علــــى الوجــــه الــــذي ال یــــسقط االســــتدوقوعــــه علــــى جهــــات مختلفــــة، وهــــو 

   .ظهر، وعندما ال یظهر الوجه یسقط االستدالل
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 د  

“Waqae’ Al-A’yan” in “Fateh Al-Bari” written by Hafez Ibin Hijr  
( Doctrinal study compared) 

 
Prepared by: Yaman Abd-Alrahim  Abd- Alrahman Al-sharif. 

 
Supervisor: Mohammed Mutlak Assaf. 

 
Abstract: 

 
This thesis sets out to examine “Waqae’ Al-A’yan” in “Fateh Al-Bari” written by 
Hafez Ibin Hijr. The study conducted in this research is a canonical (jurisprudence) and 
comparative study.  

"ًWaqae’ Al-A’yan” are the issues (cases) which have nothing but merely their action 
or the action for  which a rule is enacted or arranged.  This action probably has various 
facets with no generalization in all those facets.  Therefore, this paper focuses on this 
research problem as  the term Waqae’ Al-A’yan has no generalization and also saying that 
“Waqae’ Al-A’yan”  in some rules  leads to negligence; thus, hindering a lot of evidences. 
Ibin Hijr used this term abundantly when discussing these issues; therefore, it is very 
important to figure out the approach that Ibin Hijr-may God have mercy on him- used for 
his  deduction of Waqae’ Al-A’yan  in order to have control on the use of this term which 
actually violates all the legislation rules.  

I used the inductive approach in this study to extrapolate the places where Ibin Hijr 
employed the concept of Waqae’ Al-A’yan and also I used the analytical descriptive 
approach to analyze Ibin Hijr’s quotations and the content of all the matters where  Ibin 
Hijr used the Waqae’ Al-A’yan concept; thus, making a canonical (jurisprudence) and 
comparative study. 
One important conclusion  I found is that there is no difference between the term 
“Waqi’at Ayn” or “Waqi’at Hal”, “ Qadiyat Ayn” or “Hikayet Fi’el” used by Ibin Hijr, and 
that the term he used most is “Waqi’at Ayn”. As for the forms of Waqae’ Al-A’yan, there 
are three, the first the Prophet’s speech to one of his people,  the second the Prophet’s 
action which may have different facets, and the third the prophet’s companion’s narration 
with the generalization phenomenon. The form of “Waqae’ Al-A’yan” that Ibin Hijr  used 
most is the action that may happen in different ways. He drew his inference and deduction 
not from the event but from the way it appeared. When the event lacks the way and the 
form, the deduction or inference fails.   
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 ه  

  : لمقدمةا
  
إن الحمد هللا نحمده ونستعینه ونستغفره ونـستهدیه ونعـوذ بـاهللا مـن شـرور أنفـسنا ومـن سـیئات أعمالنـا    

  . من یهده اهللا فال مضل له ومن یضلل فال هادي له
وأشـــهد أن ال إلـــه إال اهللا وحـــده ال شـــریك لـــه، وأشـــهد أن محمـــدًا عبـــده ورســـوله صـــلى اهللا علیـــه   

  _ :  وبعد .وسلم تسلیما كثیراً 
، وجعله خاتم األنبیاء والمرسلین، فكـان رسـوًال للنـاس كافـة rفقد بعث اهللا سبحانه وتعالى محمدًا       

َوَأْنَزْلَنا ﴿: وقال. )1(﴾َیا َأیَُّها النَّاُس ِإنِّي َرُسوُل اللَِّه ِإَلْیُكْم َجِمیًعا﴿ :منذ بعثته إلى یوم الدین، قال تعالى
َل ِإَلـْیِهمْ ِإَلْیَك الذِّْكَر لِ  . )3(﴾َوَمـا َأْرَسـْلَناَك ِإال َكافَّـًة ِللنَّـاِس َبـِشیرًا َوَنـِذیرًا﴿: وقـال. )2(﴾ُتَبیَِّن ِللنَّـاِس َمـا ُنـزِّ

إال أن بعـض الفقهـاء قـد ،  شرع عام لجمیع أمته هومن قول، أو فعل، أو تقریر rفكل ما یصدر عنه 
وقائع (  صة وأطلقوا علیها وجعلوها خاrكم فیها النبي بعض الوقائع التي حمن عموم الشریعة، استثنوا 
  ). فتح الباري ( في كتابه ) ابن حجر العسقالني : (ومنهم، )أعیان

 وبیـان أقـوال الفقهـاء) وقـائع أعیـان( أنهـا  ابـن حجـروقد جاءت هذه الدراسـة لجمـع المـسائل التـي ذكـر  
 وبیــــان مــــراد ابــــن حجــــر بــــذلك ،لعــــینوذكــــر ســــبب االخــــتالف المتعلــــق بواقعــــة ا ،فـــي كــــل مــــسألة منهــــا

   .ومناقشته
  

  .مشكلة البحث 
  
، فكـان ها، وبذلك یتعطـل كثیـر مـن األدلـةیؤدي إلى إهمال) وقائع أعیان(القول في بعض األحكام أنها  

 ومـا تبقـى العبـرة فیـه بعمـوم ،البد من بیان صور وقائع األعیان، وبیان ما یحمل منها على الخـصوص
  .بباللفظ ال بخصوص الس

  
   أسباب اختیار الموضوع  

 أشار علّي أستاذي الماجستیركنت أبحث عن موضوع یصلح أن یكون أطروحة لمرحلة عندما         
 فــي ذكرهــا التــيوقــائع األعیــان  ، بجمــع - حفظــه اهللا-  التمیمــي حــاتم جــاللالفاضــل فــضیلة الــدكتور

                           
  . 158اآلیة : سورة األعراف) 1(
    . 44  اآلیةسورة النحل،) 2(
   .28سورة سبأ، اآلیة ) 3(
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 و  

أقنعنـــي بأهمیـــة هـــذا الموضـــوع  وقـــد ،   ، وبیـــان المقـــصود  بواقعـــة العـــینكتـــاب فـــتح البـــاري ودراســـتها
  .باهللا عزوجل  ةً ، وأقدمت علیه مستعین ح صدري لذلكوبجدوى العمل فیه، فانشر 

  
  
  :أهمیة الموضوع  
  

إن الفقهاء من خالل مناقشتهم لبعض المسائل، قد یعترض بعضهم على دلیـل اآلخـر، بأنـه واقعـة 
 وبـذلك یترتـب علـى هـذا هـذا االعتـراض صـحیحاً عین، ال یصح االستدالل بـه علـى العمـوم، وقـد یكـون 

خالف فقهي، وقد یكون مجرد رد عابر من الخصم إلثبات صحة ما ذهـب إلیـه، ویظهـر أن ابـن حجـر 
قد أكثر من استخدام هذا االعتراض خالل مناقشته للمسائل، وتأتي هذه الدراسة للتعریف _ رحمه اهللا_ 

إلــى ضــوابط اســتعمال هــذا  بوقــائع األعیــان؛ للتوصــل فــي االســتدالل_ رحمــه اهللا _ بمــنهج ابــن حجــر 
 المــسائل التــي ذكــر أنهــا ولبیــان مــراد ابــن حجــر ومناقــشتهالمــصطلح، باعتبــاره مخالفــًا لعمــوم التــشریع، 

  . وقائع أعیان
  

  : أسئلة الدراسة
  

   ما هي وقائع األعیان ؟ .1
  عموم؟متى تحمل وقائع األعیان على الخصوص ومتى تعد العبرة فیها لل. 2
   الفقهي؟فهوم وقائع األعیان في االستداللما هي المسائل التي وظف فیها الحافظ ابن حجر م. 3

  
  : حدود الدراسة

  
   .العسقالني  للحافظ ابن حجر األعیان في كتاب فتح الباريوقائع

  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ز  

  : الدراسات السابقة
  
، لهـدى )دراسـة فقهیـة موازنـة ( األثر الفقهي المترتـب علـى الخـالف فـي اعتبـار وقـائع األعیـان،.1

  . أبو بكر سالم باجبیر، وهي رسالة ماجستیر في الفقه، في جامعة أم القرى بمكة المكرمة
، تتـضمن التعریـف  بـدأت بمقدمـة أصـولیة)1(_ ومن خاللي اطالعـي علـى خطتهـا _ هذه الرسالة 

ـــم كـــان صـــل ـــائع بوقـــائع األعیـــان، وبعـــض المباحـــث األصـــولیة المتـــصلة بالموضـــوع، ث ب الموضـــوع وق
  .  من وقائع األعیان، ودرستها دراسة فقهیة مقارنةاً  كبیر اً األعیان في أبواب متفرقة، حیث تناولت عدد

 قضایا األعیان، دراسة أصولیة تطبیقیة، لمصطفى عاید محمد سعیفان، وهي رسالة ماجـستیر .2
  . في الفقه وأصوله في الجامعة األردنیة

اهتمــت بالجانــب التأصــیلي لوقــائع األعیــان، حیــث _  اطالعــي علیهــاومــن خــالل_  هــذه الدراســة 
ول الباحـــث وقـــائع األعیـــان، مـــن حیـــث التعریـــف والمـــصطلحات التـــي أطلقهـــا األصـــولیون والفقهـــاء، تنـــا

وتقــسیماتها، حیــث إن الباحــث قــد قــسم وقــائع األعیــان إلــى صــور متعــددة، وبحــث فــي حجیــة كــل صــورة 
 ، ثم ذكر على سبیل التمثیـل بعـض_كما توصل إلیها_ منها، ثم الضوابط العتبار المسألة واقعة عین 

  . المسائل الفقهیة تطبیقًا لدراسته
وقائع األعیان في غیر العبادات، دراسة فقهیة مقارنة، رسالة دكتوراة في جامعة الملـك سـعود، . 3

  .)2(قسم الثقافة اإلسالمیة، كلیة التربیة
 وتأتي هذه الدراسة الستكمال الجهود المبذولة في الدراسات الـسابقة، حیـث سـتبحث مـسائل فقهیـة 

مــسألة، كمــا أنهــا خمــسین طــرق إلیهــا الدراســات الــسابقة، حیــث وصــل عــدد المــسائل إلــى مــا یقــارب لـم تت
  . تختص في المسائل التي وظَّف فیها ابن حجر مفهوم وقائع األعیان في كتابه فتح الباري

 
  
  
  
  
  

                           
لحصول على الرسالة، وما وجدت خطة الرسالة خالل بحثي في المواقع اإللكترونیة على اإلنترنت، ولم أتمكن من ا) 1(

  . وجزء یسیر من المقدمة األصولیة للرسالةالرسالة خطه نشر هو 
ونیة، وٕانما وجدت العنوان فقط منشورًا من خالل السیرة الذاتیة لم أجد الرسالة وال خطتها منشورة في المواقع اإللكتر ) 2(

   .د العزیز الضویحيبع. للمشرف على الرسالة وهو د
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  : المنهج في البحث
  :  عدة مناهج في هذا البحث أهمهااتبعت

  .  وظَّف فیها ابن حجر، مفهوم وقائع األعیانالتيباستقراء المواضع  قمت المنهج االستقرائي، حیث .1
 بتحلیــل مــضمون المــسائل التــي اســتعمل فیهــا ابــن حجــر قمــتالتحلیلــي، حیــث  و  الوصــفيان المنهجــ.2

  . مفهوم وقائع األعیان، ودراستها دراسة فقهیة مقارنة
  :التي سرت علیها فهي الخطوات اإلجرائیة  أما 

ع الخط وحجمـه وٕاخـراج الرسـالة حـسب المواصـفات المطلوبـة لكتابـة الرسـائل فـي جامعـة استخدام نو . 1
س    .القد

  . لمسألة المراد دراستها، وبیان أقوال فقهاء المذاهب األربعة في تلك المسألةا عنوان  إیراد .2
  .  العینةذكر سبب الخالف المتعلق بواقع.3
  ومن ثم بیان المراد به ومناقشتهعة العین   بواقنقل كالم ابن حجر المتعلق. 4
  .   في الهامشة القرآنیة بذكر اسم السورة ورقم اآلی عزو اآلیات.5
، وذلـــك بـــذكر اســـم الكتـــاب ، والبـــاب الـــذي ینـــدرج تحتـــه  تخـــریج األحادیـــث مـــن المـــصادر األصـــلیة .6

  .ین  حیححكم علیها إذا لم ترد في الصنقل كالم أهل العلم في ال ثم. الحدیث ، ورقم الحدیث 
 بیــان مــا یحتــاج إلــى بیــان مــن المــصطلحات العلمیــة مــن الكتــب المختــصة بــذلك، أو مــن كتــب الفــن .7

    .الذي ینتمي إلیه هذا االصطالح
 ومـا ورد فـي الفـصل كالخلفـاء الراشـدین وأئمـة المـذاهب مـنهم المـشهورینالترجمة لألعالم  باسـتثناء . 8

  .التمهیدي
 فـالمحقق  ، ثـم اسـم الكتـاب ، ثـم االسـم كـامالً یتم ذكر اسم الشهرة للمؤلف ولى في التوثیق للمرة األ. 9
إن تكــرر  ورقــم الطبعــة ، وســنة النــشر ، فــالــصفحة ، مــع ذكــر دار النــشر ،/ ء ثــم الجــز   ،- إن وجــد -

  . بذكر اسم الشهرة ، والكتاب ، فالجزء والصفحة الكتاب أكتفي
 واألعــــالم، والمــــصطلحات، والمــــصادر ، واألحادیــــثبة للمــــسارد جعلتهــــا لكــــل مــــن اآلیــــات،بالنــــس. 10

  .، والموضوعات والمراجع
  . تم ترتیب المراجع حسب اسم الشهرة للمؤلف مع مراعاة الترتیب األبجدي لألسماء . 11

   
سـتة فـصول أخـرى وخاتمـة،  مقدمة وفـصل تمهیـدي، و  إلىتم تقسیم البحث :الخطة التفصیلیة للبحث  

  :وذلك على النحو اآلتي
  .وفیه مبحثان. التعریف بابن حجر وكتابه فتح الباري: الفصل التمهیدي

  :، وفیه ستة مطالبالتعریف بابن حجر العسقالني: المبحث األول
  .اسمه وكنیته ونسبه: المطلب األول
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  .مولده ونشأته ووفاته: المطلب الثاني
  .رحالته العلمیة :المطلب الثالث
  . أهل عصرهمكانته العلمیة بین: المطلب الرابع

  .شیوخه وتالمیذه:المطلب الخامس
  .مصنفاته وآثاره: المطلب السادس
  :وفیه ثالثة مطالب ،التعریف بكتاب فتح الباري: المبحث الثاني
  .اسمه وزمن تألیفه: المطلب األول
  منهج ابن حجر في فتح الباري : المطلب الثاني
  .ثناء العلماء علیهو قیمته : المطلب الثالث

  :مباحثتسعة وفیه   وصورها وضوابطها، وقائع األعیان معنى:ولالفصل األ
  .األصل في التشریع العموم:  المبحث األول

  : وفیه مطلبان.تعریف وقائع األعیان  لغة واصطالحاً : المبحث الثاني 
  .الوقائع واألعیان  لغة: المطلب األول 

  .وقائع األعیان اصطالحاً : المطلب الثاني
  . وقائع األعیانعبیرات العلماء عنت: المبحث الثالث 

  . صور وقائع األعیان:لمبحث الرابع ا 
  :وفیه أربعة مطالب.  لواحد من أمته r داللة خطاب النبي :المبحث الخامس

  .حریر محل النزاعت :المطلب األول
  .أقوال األصولیین: المطلب الثاني 
  .األدلة:المطلب الثالث
  .المناقشة والترجیح: المطلب الرابع

  :وفیه أربعة مطالب .عموم العلة المعلقة بالحكم: المبحث السادس
  .تحریر محل النزاع: المطلب األول
  .أقوال األصولیین: المطلب الثاني
  .األدلة: المطلب الثالث
  .الترجیحو المناقشة : المطلب الرابع
  .المحتمل وقوعه على وجوه مختلفة rفعل النبي :. المبحث السابع
  :وفیه أربعة مطالب .حكایة  الصحابي حاًال  بلفظ ظاهره العموم: المبحث الثامن 
  .تحریر محل النزاع: المطلب األول

  .األقوال:لثانيالمطلب ا
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  .األدلة: لثالمطلب الثا
  .المناقشة والترجیح: المطلب الرابع
  .ضوابط القول بوقائع األعیان: المبحث التاسع

  : عشر مبحثاً أربعة وفیه .وقائع األعیان في العبادات: الفصل الثاني 
نلقراءة الجنب  :المبحث األول   . الكریملقرآ
  .حكم التنشیف بعد الغسل: المبحث الثاني
  .األذان قبل الفجر: المبحث الثالث
  .ستر العورة في الصالة: المبحث الرابع

  .قطع المرأة للصالة: المبحث الخامس
  .حمل الجاریة الصغیرة في الصالة: المبحث السادس

  .وقت دخول اإلمام في الصالة : مبحث السابعال
  .حكم صالة تحیة المسجد واإلمام یخطب یوم الجمعة: المبحث الثامن
  .حكم  اإلمام یفتتح صالة الجمعة بالجماعة ثم یفترقون: المبحث التاسع

  .الصالة على الشهید بعد الدفن: المبحث العاشر 
  .وضع الجرید على القبر:  المبحث الحادي عشر

  .دفع الصدقة إلى الفرع  ممن تلزمه نفقته: لمبحث الثاني عشرا
  .نقل الزكاة من بلد آلخر: المبحث الثالث عشر
  .من مات محرماً : المبحث الرابع عشر

  :وفیه سبعة مباحث.وقائع األعیان في المعامالت: الفصل الثالث
  .حكم رد البیع بالغبن الفاحش: المبحث األول
  . األعلى بحبس الماء إلى الكعبینسقي أرض: المبحث الثاني
  .ضمان المتلف: المبحث الثالث
  .اشتراط القبول في الهبة: المبحث الرابع

  .اشتراط بعض المنفعة في البیع: المبحث الخامس
  .بیع الفضولي: المبحث السادس
  .وقف المنقول:  المبحث السابع
  : مباحثوفیه ستة. وقائع األعیان في األحوال الشخصیة: الفصل الرابع

  .رضاع الكبیر: المبحث األول
  .نكاح المحرم:المبحث الثاني
  .حكم زواج البكر البالغ من دون علمها :المبحث الثالث
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