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 ملخص البحث
يددأهلل ن  ،الحمددهلل ر  ا اللددنلمأف ل الددة التددال ل يددع الييدداأع سادد  يددأهلل الم يدداأف

 .لالينبلأف لهع بإحينف إل  ألع الهللأف ،محمهلل لسا  آله لتحبه  جملأف
 ... من بلهلل

اددال اددلا اللمددة انل مددنة ر لحددهللل يددبحن ه لل ينبدده اددإ  ال أ  هللسددال ال مددنة ل  يددال 
امن  نف مف تدلاا اإ ده ادي   ،اللزأز اللي أ أأيأه البنطة مف بأف أهللأه لأ مف خا ه

لا  مدن  ،لايديف   ار مدف للدن ،لمدن  دنف رأد  للدن امدف   يدال ،مف ار يبحن ه ليلنل 
 .األسمنة بنل أنت

 :الأيم هن من أجز يلتات إل  بلض ال ينئج  ل  اال خينع بحثال
. إف اخدددياث  ثأددد  مدددف األح دددنع بدددأف ال فهدددن   ينيددده اخددديااهع ادددال اليألأدددة لاهدددع 1

 ل سددهللع باددلف ال فأدده  ، يددأنف ال فأدده الددهلللأة :لللددن أ مددف اددال  يددبنا  ددي  م هددن ،الددهلللأة
   .الهلللأة لرأ  للن

 .. ح مة إيأنف الزلجة اال الهللب  بنألهلللة الفنطلة الميلاي ل2
يددلا  اددال للددن الميللددهللل مددف   ددن   ،سادد  الميللددهللل مددف مددن  ال جددة. إف الب ددت يطادد  3

اأحدد ع الددزلا  مددف ب ددت ال جددة الميللددهللل مددف الز ددن اددال  ي  ، ل مددف ز ددن لرأدد ل ،تددحأ 
 .لجه مف اللجلل

لسهللل مف الزلا  المؤقت المخنلث لادزلا   ،. ح مة   ن  الميلة اال  ي تل ل أ لف4
   .أبأهللالحفأفال ال  سال اللي  تاه الهللأملمة لالي

لخينمددن  يددأة ار اللرددأع  ا اللدد   اللرددأع  ف أيفبددة م ددن اددلا اللمددة الميلالدد  
 . سمنل ن إ ه يمأ  مجأا الهللسن  ل ف أجلاه اال تحنئث

Abstract 
By the name of Allah most gracious most merciful and 

peace and blessing upon his prophet Mohammed. 

I do not claim perfection for this work because the 

perfection is a characteristic which belong to Allah only and his 
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Holy Book (Quran) Which "No falsehood can approach it from 

before or behind it". 

So wherever a mistake would be found is form myself, and 

I pray Allah to forgive me, otherwise the whole right is from 

Allah and every action is upon his will. 

At the end of the research I have found very important 

results and it is summarized below: 

1. The difference in the opinion among many jurisprudents is 

due to the difference in the interpretation of the texts or 

misunderstanding the evidence which result from 

forgetting the evidence or miss reaching the evidence. 

2. The prohibition of having and intercourse with the wife 

supported by unequivocal evidences. 

3. "Daughter" is called upon any woman had been born to a 

man, whether she has born due to a marriage or from 

adultery, so the marriage from the women, who has been 

born as a result of adultery, is forbidden on any case. 

4. The Mutaa marriage is forbidden in any case, and it 

considers as a time limited bond which goes against the 

real bond of marriage which based on continuity. 

Finally I pray to Allah to accept this humble work and make 

it beneficial to the people. 

 مةاملقدّ
يأهلل ن  ،الم ياأفالحمهلل ر  ا اللنلمأف ل الة التال ل يع اليياأع سا  يأهلل 

 .لالينبلأف لهع بإحينف إل  ألع الهللأف ،محمهلل لسا  آله لتحبه  جملأف
  ... من بلهلل

مف المل لث لا فأه لرأ ل  ف  ل نر الف آف ال  أع جن ت سا  هللأأت سهللل 
 ،ل  منط مخيا ة ام هن  من ال قطلال الهللألة أ أحيمة اليألأة لالت ث سف مل نل

لللن اال ملاطف  ثأ ل  مفهللا  الحهلللهلل  ،يحين  إل  ق أ ة اهللأليه لالحة لت أحة أ
لم هن من ال ر ال الهللألة أبهلل مف لجلهلل ق أ ة  ل هللألة  خ ى  ،لال  ن ات لرأ ان

Keyword : issues , jurisprudence , devised
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ا ة  ص أحيمة مل أأف  ل   ث  ألهلل  ،يلل  مل نل لالل  ثأ ل جهللا اال الف آف ال  أع
 ،إل  مل نل الحفأفالمف قبأة الر ال اللي أ بهلل مف لجلهلل ق أ ة  ل هلللأة أت اه 

 بأ ا لألجة  ة من ل  ت افهلل اييخاتت ثاثة  تلص ق آ أة لجهللت اأهن اخياان 
الحفأفال ممن  هللى إل  اخياث األح نع  يأجة للن  بأف ال فهن  اال اهع مل نان

  .لسا  للن قيمت بحثال سا  ثاثة مينئة م يفة مف يان ال تلص ،اأخياث
 ص الف آ ال األلة اللي ا يففت م ه ميألة ح ع ال :المسألة األولىي نللت اال 

  .لط  الزلجة اال الهللب 
احيلت سا  ال ص الف آ ال الثن ال اللي ا يففت م ه ح ع  :والمسألة الثانية

 .زلا  ال جة مف ب يه التابأة رأ  ال  سأة
احيلت سا  ال ص الف آ ال الثنلث لاللي ا يففت م ه  :المسألة الثالثةل من  

 .لمف ثع الخنيمة ل اع من يلتات إلأه مف  ينئج ،ميألة ح ع   ن  الميلة
 ،لاف أيفبة م ن الا اللمة ،لخينمن  ينة ار يلنل   ف ألاف ن لمن أحبه لأ لنل

 .أا الهللسن لاف أجلاه اال تحنئث  سمنل ن ا ه يمأ  مج
 البنحث  

  :األوىلاملسألة 

 .حكم وطء الزوجة يف دبرها
ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ڇ :قلله يلنل  :النص األول

ھھ   ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  

ۋ   ۋ     ۅ   ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائائ   ەئ  ەئ  

 .(1)ڇۆئ  ۆئ   وئ  وئ  ۇئۇئ

                                                 

 .223–222:اآلأيأف ،البف ليل ل  (1)
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محيماة أل ث  مف مل   لاحهلل  اإف المييب  لا ص الف آ ال أجهلل اأه هللألة ر أة
اإ ه يبحن ه ليلنل  لع أبأف ا ن الا الملل   ل الم نف المأمل  بنإليأنف م ه ا نف 
الخاث سا  ملل  اإليأنف لألجة للن قهلل حهللثت  ثأ  مف اأخياانت بأف ال فهن  

 .حلة الملل  اللي أأيال ال جة الم  ل به بلهلل اف يطه 
إيأنف ال جة ام ايه اال الهللب  بحجة سهللع طهن ل اة أليب  الحأض يببًن لي خأص 

 . ع إف للن مح ع ساأه الا  ؟الفبة ))ال   ((
 :لألجة اللتلة إل  المبيف  ي أ ت الفلأة سا  ال حل اآليال

أ خاث بأف ال فهن  اال جلاز لط  الزل  زلجيه اال  ة م نف يلى اللجز، 
 :اآليال إأ   هع اخيا لا اال ح ع لطئهن اال هللب ان سا  ال حل

 (1)ح مه للن مطافًن لبه قنة الجمهل  مف التحنبة لالينبلأف :املذهب األول
لبه قنة يلأهلل بف  .لال الم لي سف ساال ل بال الهلل هللا  لابف سبنس ل بال ا أ ل

لأه لاا  .الميأا ل بل ب   بف سبهلل ال حمف لمجناهلل لس  مة لطنللس لالثل ي لا 
 .(2)لالرنا أة ،لالح نباة ،لال نالأة ،لالمنل أة ،الح  أة

 :واحلجة هلم

  :لللن بمن أأيال ،أوال: من املنقول

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ڇ . قللددددددددددددددده يلدددددددددددددددنل :1  

 .(3)ڇۋ

                                                 

 .11/433الحنلي لامنل هلليأ ر :  (1)
؛   دددنث 9/104؛ يح دددة المحيدددن 4/144 مف ددال المحيدددن ؛5/43الل نأدددة ساددد  الههللاأدددةأ ردد :  (2)

؛ 424:؛ مخيت  ال يدنلي المتد أة11/433؛ الحنلي لامنل هللي4/416؛ اللخأ ل6/95الف نع
 .10/226المف ال

  .222:اآلأة ،البف ليل ل  (3)
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اال الل اآلأة الم نف المأمل  بنإليأنف م ه  لع أبأف إف ار  :وجه الداللة
لالملب  س هن با ره حأث لل ف يبأف إف الم اهلل به اإليأنف اال الفبة لللن بملللأف 

 :اال الف آف
 .عن م  بنإليأنف بمل   الجم، ڇې  ېڇ :قلله يلنل  -  

أبأف  ف األم  بنإليأنف ال اال محة الح ث أل ال ، ڇېڇ :قلله يلنل  - ا
  ألف الهللب  لأس محة لالا  اه ميحف  اال الفبة هلللف الهللب ،بل  الللهلل بنل ط ة

 .(4)بل  لأللأهلل
َمَاَلدددلَف َمدددَف َ يَددد  اَمَ َ يَدددَه اهدددال )) :قَدددنَة: قَدددنَة َ َيدددلَة الا دددهه  ،. َسدددَف َ بهدددال َاَ َأدددَ َل 2

 .(2)((هلَلَب هَان
افهلل هللة الا ال ص هللألة ت أحة اف الا ال لة مح ع لاف انساه  :وجه الداللة

 .مط لهلل مف  حمة ار
رددد  ار إلددد   جدددة  يددد  ))أ أ  :قدددنة  ف  يدددلة ار  ،.  سدددف ابدددف سبدددنس 3

 .(3) جًا  ل ام  ل اال الهللب ((
 أيي نهلل مف الا ال ص سا   ف الا ال لة ح اع لال سنع اال ال ين   :وجه الداللة

 .لال جنة
دال  4 َأ َأَيدَيَحأهال اَر )) :، قَدنَة: قَدنَة َ َيدلَة الا دهه . َسَف َخَزَأَمَة َبفه ثَنبهٍت اَلَلَبيه

َف اَلَح  ، َف اَلَح  ، َأ َأَيَيَحأهال اَر مه  .(4)((َثَاثًن، َأ َيَأَيلا ال  َينَ  اهال َ َسَجنزهاهف   مه

                                                 

 .6/62الي يأ  ال بأ  ؛1/92 للا  البأنفأ ر :  (1)
 قنة األلبن ال: حهللأث حيف. ،(2163) قع  ،2/249اال جنم  ال  ن  بنا: ،ي ف  بال هللالهلل (2)
 حهللأث حيف ر أا. :لقنة ،4/460ي ملي خ جه ال (3)
لمي هلل  بف  ؛(21844) قع  ،36/199حهللأث خزأمة بف ثنبت بنا: ،اال المي هلل حمهلل   خ جه (4)

 .(16) قع  ،1/36مي هلل خزأمة بف ثنبت بنا: ، بال  أبة

ىسسه



 بعض املسائل الفقهية املستنبطة من ثالثة نصوص قرآنية

 
 

14 

 

 م2011 أيلول –عشر احلادي العدد –الثالث  اجمللد جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية 

هللة الا ال ص سا  يح أع إيأنف الم  ل اال هللب ان لمن لهلا ال لة مف  :وجه الداللة
 .ساأه اال الحهللأث ثاث م ات لى لقهلل   هلل 

َمَف َ َي  َحنئهًلن، َ له اَمَ َ ًل اهال هلَلَب هَادن، َ َل )): َقنةَ  .  َسَف َ بهال َاَ َأَ َل، َسفه ال  بهال  5
ً ن، َاَفهلَل َ َ َ  بهَمن َ َ زهَة َسَا  َمَحم هلٍل((    .(1)َ ناه

َ هلَل َ َاةه  :وجه الداللة َاعه َسَا  الي َفاهأره َلا ه  َمن َمَلَ   َاَلا سه  .الله

  :لللن بمن أأيال ثانيا: املعقول،
 .(4)((األ ه إيأنف اال الهللب  الجا اف أ لف مح مًن  نلالاط)) - أ
اال هللب ان أ لت حفهن لأ  انؤ   ل حفهن سا  الزل  اال اللط  للطلألف لام - ب

بة أل ان ليح أن بنسث  هليهن مف  ان لأ أحتة مفتلهللان  أفلال لط
 .(4)رأ   ف ي نة ر لهن

ڈ  ڈ   ڇ  :إيأنف الزلجة اال هللب ان( يحت قلله يلنل  :لأ هلل اجه ) ي - ت

 .(1)ڇژ
 .(4) ع اإلتنبة اأه  نلحأضألف الهللب  محة  لى الجا  ف يح - ث
اإف الهللب  لع أيهأأ لهلا اللمة للع أخا  له لا  من اللي اأئ )) :قنة ابف الفأع - ج

 .(4)((انللنهللللف س ه إل  الهللب  خن جلف سف ح ع ار ل  حه جمألنً  ،ال   له 

                                                 

قدددنة  بدددل  ؛(135) قدددع  ،1/243مدددن جدددن  ادددال   اادددة إيأدددنف الحدددنئض بدددنا: ، خ جددده الي مدددلي (1)
أثه َح هأٍع اأَلَثَ عه  َف َحهلله أَث إهأ  مه أَمَة الَهَجَأمهال   ؛سأي : َأ َ َل هَث َاَلا الَحهلله َ بهال ؛ َسَف َسَف َ بهال َيمه

 .َاَ َأَ لَ 
 . 11/434الحنلي لامنل هللي (2)
 . 4/264زاهلل الملنهلل ؛2/194المهللخةأ ر :  (3)
 .154:آأة ،األس اثيل ل  (4)
 . 11/434الحنلي لامنل هلليأ ر :  (5)
 . 4/262زاهلل الملنهلل (6)
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 يا للن سف  بف سم  لزأهلل بف  :جلاز إيأنف الزلجة اال هللب ان :املذهب الثاني
ل يا  ألن إل  يلأهلل ابف الميأا لمحمهلل بف  لا الف رال لآخ لف،  .اياع ل نا 

للع أثبت  ،لبلض ال نالأة ،لمنلن بف ا س .(1)اف إيأنف الزلجة اال هللب ان حاة
 .(3)لالأه لاا اإلمنمأة .(2)س هع

 :احلجة هلم

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ   ڇ :ايددددددديهللللا بفللددددددده يلدددددددنل . 1  

 .(4)ڇ ڇڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

أ أهلل رنا  ال ص اال   ال اأثع سف إيأنف الزلجة اال  ي تل ل  :وجه االستدالل
   . ن ت

ألف  ؛ ف الم اهلل مف الل اآلأة اال إيأنف الزلجة اال ا جهن هلللف هللب ان :عليهويرد 

ة أ لف الح ث إأ اال ملل  لا ،(5)ڇۅ   ۉ  ۉ   ڇ :ار يبحن ه ليلنل  قنة
 .الم بت

 :قددنة، ڇۅ   ۉ  ۉ ڇ :. ايدديهللللا بمددن ل هلل سددف ال ددنالال اددال يألأددة قللدده يلددنل 2
َف   دَف َحَأدَث َ دنَ  َزَلَجهَدن أله  ڇې  ېى ڇاَحَيَمَاَت اآَلَأَة َمَلَ َأَأفه َ َحهلَلَاَمن َ َف يَدَؤَي  اَلَمدَ َ َل مه

ددَئَيعَ )َأَبددأ َف  ، َلاَحَيَماَددَت َ ف   (َ َأددَف  ه ددَف اَلَحددَ ثه َ هَددن َ َمددن َأ َمَحرَددلَ  مه اَلَحددَ َث  َأ َمَحرَددلَ  مه

                                                 

 المحدددددددد   الددددددددلجأز اددددددددال ي يددددددددأ  ؛11/433الحددددددددنلي لامددددددددنل هللي ؛10/226المف ددددددددالأ ردددددددد :  (1)
 . 1/141؛ الفلا أف ال فهأة1/263 ي يأ  ابف  ثأ؛ 1/299ال ينا

 . 182–3/181الياخأص ال بأ أ ر :  (2)
 .  4/459؛ ليهلأا اأح نع لاطليال5/538ال ناال لا اأ الأ ر :  (3)
  .(5،4ينف)اآلأ ،المؤم لفيل ل  (4)
  .223:آأة ،البف ليل ل  (5)
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دَلاَل َأ َيدبه إ  َمن َأَ اهلَل بههه ال    ي َأَطاَدَا بهدهه اَلَللَدهلَل اَل َدَ َ  هلَللَف َمدن يه َ  اَلَحَ ثه ال له أَة َبنَت َلَمَلله
 .(1)لهَطَااه اَلَلَلهلله َرَأَ لَ 
 .إَحَالههه أ أهلل  :وجه الداللة

قهلل  حة لط  الزلجة  ( حمه ار)لأس مل   للن  ف اإلمنع ال نالال  :ويرد عليهم
 :"اأع"لأؤأهلل للن من جن   ته اال  ،لا  من بأف خاث الملااا اال اللط  ،اال الهللب 

َ َهَع إَل  إَحَالههه )) َبلَف مه َانَخَيَاَث َ َتَحنَبَ ن اهال إَيَأنفه ال  َين ه اهال َ هلَلَبن هاهف  َاَلَاَا َلااه
َللا َا  هَا اَلَ  هأَفَأفه َيَأل  هه، َلَ َحيه َف اَحيهَمنةه اآَلَأةه َسَا   َلآَخَ لَف إَل  َيَح هأمه َمن َلَتَ ت مه

َ َهَمن هلٍل مه  .(2)((َمَلاَاَفةه َ ة  َلاحه
ال   أثََأفه َمَخَياهَ َأفه َ َحهلَلَاَمن  َاَطَاَبَ ن الهلل َأَلَة َسَف َ َيلةه الا هه  :َقنَة ال  ناهله َاَلَجهلَلَ ن َحهلله

أَث اَبفه َسَأَأَ َة َسَف َمَحم   َ  َجنبهَ  َبَف َسَبهلله الا هه َأَفلَة: ثَنبهَت َلَاَل َحهلله هلله َبفه اَلَمَ َ هلله ه َ   َه َيمه
َف هلَلَب هَان َجنَ  اَلَلَلهلَل َ َحَلَة َاَأَ َزَة الا َه  : َ نَ َت اَلَأَهلهلَل َيَفلَة َمَف َ َي  اَمَ َ َيَه اهال َقَباهَهن مه

 .(4)(((3)ڇۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې ڇ

بهأد َ  ال  بيد هللل َسدَف َخَزَأَمدَة َبدفه ثَنبهدتٍ  :قدنة ال   َ ف  َ َجدًا َيدَأَة ال  بهددال  )) :َ َخَبَ َ دن ال  دناهله
   َسَف إَيَأنفه ال  َين ه اهال َ هلَلَبن هاهف  َ َل إَيَأنفه ال  َجةه اَمَ َ َيَه اهال هلَلَب هَادن َافَدنَة ال  بهدال  َي َ: 

ددن َلل دد  ال  َجددَة هللَ  اَل َافَددنَة َ َأددَث؟ َقَاددت اهددال َ ي  اَلَخدد هَبَيَأفه َ َل َحددَاَة َاَام  َسددنَل َ َل َ َمددَ  بهددهه اَددهلَلسه
ددَف هلَلَب هَاددن اهددال َقَباههَددن اَددَ َلعَ  ،اهددال َ ي  اَلَخددَ َزَيَأفه َ َل اهددال َ ي  اَلَخَتددَ َيَأفه  ددَف هلَلَب هَاددن اهددال  ،َ مه َ َع مه

((هلَلَب هَان َاَا َاإهف  الا َه َأ َأَيَيَحاله مه   .(5)َف اَلَح   َأ َيَأَيلا ال  َينَ  اهال َ هلَلَبن هاهف 

                                                 

 . 8/191اي  البن يلأ ر :  .5/186األع لا نالال (1)
 . 5/186األع لا نالال (2)
 . (118) قع  ،2/1058جمنسه ام  يه اال قباهن مف هللب ان بنا جلاز ، خ جه مياع  (3)
 . 5/186األع لا نالال (4)
 . 1/245بنا مف  ينا  ح نع الف آف ،أ ر : مي هلل ال نالال (5)
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ددددَص اهأددددهه َبددددَة َ َ هَدددد   :قددددنة ال ددددنالال ،قَددددنَة ال بأدددد  لا ددددنالال َاَمددددن َيفَددددلة َاَاَيددددت َ َ خ 
 .  (1)َسَ هَ 
.  مددن  لي سددف زأددهلل بددف ايدداع بددف ابددف سمدد  اف  جددة  يدد  امدد  ل اددال هللب اددن اددال سهددهلل 3

ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې   ڇ :الجهلل مف للن لجهللًا  هللأهللًا ادن زة ار يلدنل  ال يلة 

 .(2)ڇې  ېى  

قدنللا اف ردنا  الد ص أ أدهلل ساد  جدلاز إيأدنف الزلجدة يدلا   دنف ادال  :وجه الداللة
  .قباهن  ع اال هللب ان

ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ڇ :لال هلل سا  اأييهللأة بنآلأة األللد  :ويرد عليهم

مددف )بددأف )  دد ( اددال لفددة اللدد ا اليددال  ددزة بهددن الفدد آف ال دد أع إ مددن اددال بمل دد   ڇېى  
لدنل :  مدن ادال قللده ي ،مف  أف  دئيع : أف( أ بمل   ) أف( اإلا  نف  للن اإ من مل نل

 بمل   مف  أف لنه الا. : ي ،(3)ڇيئ  جب  حب  خبمب  ڇ
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڇ :.   نف محمهلل بدف  لدا الف ردال أيدألة ادال قللده يلدنل 4  

 .(4)ڇڇ  ڍ  ڍ   ڌ    ڇ  ڇڇ   ڇ  ڇڃ  ڃ  چ  چ  

للدل لدع أبدأ  مثدة  ،يفدهللأ ل يي  دلف مثدة للدن مدف  زلاج دع :حأث قنة :وجه الداللة
للأس المبدن  مدف المللد  اآلخد  مدثا لده حيد  أفدنة  ،للن مف األزلا  لمن ت  للن

 .(5)ي لالف للن ليي  لف مثاه مف المبن 

                                                 

 . 5/186األع لا نالال (1)
 . (اللامأة بلةط، )5/316 خ جه ال ينئال اال الي ف ال ب ى (2)
  .34:آأة ،آة سم افيل ل  (3)
  .166-165:اآلأيأف، ال ل ا يل ل  (4)
 . 94-2/93أ ر : ي يأ  الف طبال (5)
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اددلا  :لقددنللا ،المدد اهلل ممددن قددهلل احددة ل ددع مددف جمددنسهف اددال ادد لجهفإف  :ويرررد عليرره
اددال  اليألأددة  للدد  مددف يألأددة محمددهلل بددف  لددا لملاافيدده لمددن جددن  سددف ال بددال محمددلهلل 

 .(1)األحنهللأث اليال اييهللة بهن جمهل  ال فهن 
 انبدن  ،إف  جدًا مدف ملالأدن  م  دال  ف  يدألن سدف ميدألة)). قنة  حهللاع لا لدن 5   

للدن  :قادت ال جدة أدأيال ام  يده ادال هللب ادن؟ قدنة :قنة لمن ادال ،لاييح  م ن  ف أيألن
 .(2)((له

 .أ أهلل جلاز لط  الزل  زلجيه اال هللب ان :وجه الداللة

لمددف قللدده  ، أددف اددع مددف األهلللدة الميددلاي ل مددف اليدد ة سادد  يحدد أع للددن :ويرررد علرريهم
 : المالددددلف اددددل المطدددد لهلل مددددف  حمددددة ل ، (3)((هلَلَب هَاددددن))َمَاَلددددلَف َمددددَف َ يَدددد  اَمَ َ يَددددَه اهددددال
 .ار

)اددال للبيددن أ ) :.  يددأة احددهللاع  بددن سبددهلل ار سددف إأيددن  ال يددن  اددال  هللبددن اف افددنة6   
 .(4)((يؤلأهن

))أ يؤلأهدن(( مخدنلث لده  :بدأف ادلا الدهلللأة حجدة ساأده أ لده ألف قللده :ويرد عليه
 .لللن أل ه الهللب  محة  لى  نلحأض

إلا  ي  ال جة الم  ل اال الهللب  لاال تنئمة لع أ فض )) :. سف  بال سبهلل ار قنة4  
 .(5)((تلمهن للأس ساأهن رية

                                                 

 . 3/94؛ لي يأ  الف طبال3/45أ ر :     ملن ال اآلثن  (1)
 . 5/540ال ناال لا اأ ال (2)
 . (2162) قع  ؛2/249بنا اال جنم  ال  ن  ، خ جه  بل هللالهلل (3)
 . 5/540 اأ الأ ر : ال ناال لا (4)
 . 4/460يهلأا األح نع لاطليال (5)

 text here
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بددأف اددلا مخددنلث لا تددلص التددحأحة لالمتدد حة بهددن مددف ال يددنا  :ويرررد عليرره 
لالي ة إف مج هلل اإلأا  اال الفبة اال ال هن   ي  هن   ملدنف مبطدة لاتدلع لألجدا 

 .امف بنا  لل  يح أمه اال محة ح اعالفية لال  ن ل 
بلهلل س ض آ ا  ال فهن  ل هللليهع ادنف الدلي أبدهللل  جحن ده لار يلدنل   :الرأي الراجح

لللدن لفدلل مدن ايديهللللا  .اساع   تحنا الملاا األلة لاع الجمهل  الفنئة بح مة للن
 لأف مددن  لي سددف  تددحنا المددلاا الثددن ال افددهلل يددع الدد هلل ساأدده لا دده ثبددت سددف ابددف ،بدده

   .سم  لمف مله مف التحنبة لرأ اع خاث من ل   س هع بأ هع  جنزلا للن
  :ويؤيد ذلك

. إف مددن ح ددال سددف ابددف سمدد  اددال جددلاز إيأددنف الزلجددة اددال هللب اددن افددهلل تدد  س ددده 1  
 .يح أع للن

  ث  ساأن الفلة   ن قهلل  افهلل  لي سف  بال ال ر    ه قنة ل نا  ملل  ابف سم  
 قنة  نا  لفهلل  لبلا ، هللبن اعال ين  اال  بجلاز إيأنف ه  اي  يفلة سف ابف سم  ا

إف ابف سم  س ض المتحث ألمًن ل  ن س هللل  ،لل ف يأخب ن  أث  نف األم  ،ساال
أن  نا  اة  :قنة، (1)ڇۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى   ڇ :حي  باغ قلله يلنل 

  ن   ن مل   ق أ   جا ال ين  اامن هللخا ن المهللأ ة ل  ح ن  :يهلل ي من  م  الل اآلأة
 ين  األ تن    هلل ن م هف مثة من   ن   أهلل مف  ينئ ن اإلا اف قهلل   اف للن 

ۅ    ڇ :ل سرم ه ل ن ت  ين  األ تن  إ من أؤيأف سا  ج لبهف ان زة ار يلنل 

 .(2)أفلاة أ لة للن احهلل مف الميام اأه :لقنة ڇۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  

بأ من   ن لمجناهلل جنلينف س دهلل ابدف سبدنس  يدنل  :. من  لي سف يلأهلل بف جبأ  قنة2  
ابدددف  :قدددنة، ڇۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى   ڇ :ة أددث بنآلأددد :افدددنة ، جددة القدددث

                                                 

  .223:آأة ،البف ليل ل  (1)
 . 5/315   خ جه ال ينئال اال الي ف ال ب ى. اث  ابف سم93–3/92أ ر : ي يأ  الطب ي (2)
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 الحددددأض! لددددل  ددددنف مددددن يفددددلة حفددددن ل ددددنف لاددددال الددددهللب  مددددف حدددد ث ، ي لأحددددن :سبددددنس
مدددف الاأدددة  : ي، ڇېى    ېڇلل دددف  ،إلا  دددفة مدددف انا دددن جئدددت مدددف انا دددن ،م يدددلخن
   .(1)لال هن 

لياطخ اإل ينف بنللل ل مف الهللب  مف  خبث الخبنئث لأ أمأدة إلد   :. قنة الف ااال3   
  لال  دلس خيأيدة الطبد  بهأمدة األخدا ،للن مف الدل ل  لاإل دنث إأ ال  دلس الخبأثدة

 .(2)ال  أ ة بلأهللل سف للن

  :املسألة الثانية

 الصلبية غري الشرعيةحكم زواج الرجل من بنته 

ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڇ :قنة يلنل  :النص الثاني

ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک    

ک  گ  گ  گ  گ       ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

ہ    ۀڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  

ہ  ہ  ہ      ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ    ۓ  ڭ  

 . (3)ڇڭڭ  ڭ     ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  
أجهلل اخياان قهلل  ڇڎڇ :الميأمة اال الا ال ص لحت ًا اال قلله يلنل 

 .اة اال مطا  الب ت  ع ال  سأة افط (الب ت)حتة بأف ال فهن  حلة ل ر 

                                                 

 . 2/450أ ر : ي يأ  ابف  بال حنيع (1)
 . 4/418أ ر : اللخأ ل (2)
 .23:آأة ،ال ين يل ل  (3)
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أم اليت ولدت من عقد شرعي  ،هل التحريم يف هذه اآلية يشمل بنت الزنا :مبعنى آخر

 ؟صحيح فقط

 ف أز ال  جَة بنم  ٍل اياهلل ب يًن، اهة أجلز له الزلاَ  مف يان الب ت  ع  :صورهتا
 :افهلل اخيا لا اال للن سا  ال حل اآليال ؟أ

بة إ هع لابلا إل   بلهلل  ، لبللن قنة الجمهل .أ أجلز له مطافنً  :املذهب األول
 حمه  سا  قللأف، لالم فلة سف  حمهلل ؟اة َأفيَة إلا الة للن  ع أ :مف للن افنللا
 .(1)ار  ف  َأفية

 :وحجتهم يف ذلك

 .(2)ڇ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎڇ :قلله يلنل  .1

 نف حفأفًة  ع  إف الا ال ص مي نلَة ل ة  مف  ماه الا الا َر يلا   :وجه الداللة
اليلا َث لرأ ل مف األح نع  ع لع أثبت مجنزًا، ليلا     .(3)ثبَت اال حفه ه

   :أثبت اليح أع مف لجهأف.  2

َسَف َسنئهَ َة  :يح أع ال  ن  أثبت بمج هلل ال لنسة  من قنة ال بال   ف :األول
اَل الا َه َسَ َهن) َف ال  َلنَسةه، َانَيَيَأَلَف َسَاال  َاَأَبَأَت َ َف آَلَف (َ له ، َ   َهن َقنَلَت: َجنَ  َسم ال مه

إه  َه ))َاَيَأَلَيَه َسَف َللهَن، َاَفنَة:  هه ، َاَجنَ  َ َيلَة الا  َلَه، َحي   َ َيَأَة َ َيلَة الا هه 
، َاَأَل هال َلهَ  َل هال  ،((َسم نه َقنَلَت: َاَفَاَت: َأن َ َيلَة الا هه، إه  َمن َ َ َلَلَي هال الَمَ َ َل، َلَلَع َأَ له

، َاَاَأاهَج َسَاَأنه )): ال  َجَة، َقنَلَت: َاَفنَة َ َيلَة الا هه  َقنَلَت َسنئهَ َة: َلَللهَن  ((إه  َه َسم نه

                                                 

الم يفددد  مدددف م هدددن   ؛3/219 ددد   ادددي  الفدددهللأ  ؛2/224ال بددد ى أبدددف يأمأدددةأ رددد : ال يدددنلى  (1)
 .5/402ال  لع ؛4/250 ل  الملن ال ؛1/412جنم  اللالع لالح ع ؛1/154اأسيهللاة

 .23:آأة ،ال ين يل ل  (2)
 . 4/250 ل  الملن ال ؛2/224أ ر : ال ينلى ال ب ى (3)
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َجنَا، َقنَلَت َسنئهَ َة: َقنَة لهال َ َيلَة اره  َف )): َبَلهلَل َ َف َل هَا َسَاَأَ ن الحه َأَحَ َع مه
َف اللهَأهلَلله   .(1)((ال  َلنَسةه َمن َأَحَ َع مه

  ف المددد  ل بددده افدددهلل حددد ع ار ساددد  األئمدددةمي ددد  ساددد  تدددحيه لسمدددة  لادددلا حدددهللأث
لسمنيهدن لخنأيهدن،   مهنيهدنساد   عَ    لحَ  لأهلَلَل،  ي   َ   ف  لمف لب هن  رليهَ  ط ةٍ ب ييزل َ 

بف لادل الددلي لادامدد  ل  ف ييدزل  بنل حدة تدنحا ا بدة حد ع ساد  الط ادة الم يلدلة مدف
أد    ال جددة  ب يدده   فادإلا  ددنف أحد ع سادد  ال جددة  ،لطئددهب الاددبفَ لطدئ المدد  ل حيد  هلل  

حفهددن  ددال  مددف  ح ددنع ال يددا يددلى اليحدد أع لمددن أيبلهددن  ل أ أثبددت اددال ،مددف ال لددنع
مدف  مدن لل أدف المخالقدة مدف ، مدف مدن ل تافدخَ  ب دتٍ  مف الح مة، ا أدث أبدن  لده   دن َ 

جهدددة سمدددلع الخطدددنا، لمدددف جهدددة  بلطئددده، اهدددلا أبدددأف اليحددد أع مدددف    هللَ  الميفلأدددة بادددبفٍ 
 .(2)األلل لال حلى لقأنس  الي بأه

 :لأم ف م نق ة للن بمن أأيال
 لددع أفددة الجمهددل  بلددهللع  ،اددأأف ال يددا اددال الز ددن ،.  ف الح مددة يثبددت للجددلهلل ال يددا1  

الَللَدددهلَل لهَا هدددَ ا ه َللهَاَلدددناه ه )) :ثبدددلت ال يدددا لمدددف اهللسددد   يدددا للدددهلل لددده مدددف الز دددن لحدددهللأث
 .(3)((الَحَج َ 

. قددنس ال ددن ع ال لددنع افددط سادد  ال يددا اددال الح مددة ألف ال لددنع أ  دد  الللددع 2  
 ،اهددة  يدديطأ  قأددنس  فددة الددهللع مددف امدد  ل إلدد  ط ددة سادد   لددنسه م هددن ،لأ بددت الاحددع

انلميدألة  ،اإف الهللع  ألن أ بت الاحع لأ    اللرع ل ف لع أفة  حهلل بلجلهلل الح مة اأده
 .( حمه ار)يلبهللأة أ مجنة لافأنس اأهن لالا حجة اإلمنع ال نالال 

  

                                                 

ع بدنا: أحد  ، (؛ لمياع5239) قع  ،4/38ا: من أحة مف الهللخلة لال ر بن ، خ جه البخن ي (1)
 . (1444) قع  ،2/1068مف ال لنسة من أح ع مف اللأهللل

 .2/224،225أ ر : ال ينلى (2)
بدنا الللدهلل  لميداع: (؛2053) قدع  ،3/54 ي اال تحأحه: بنا يفأأ  الم بهنتالبخن  خ جه (3)

 . (1454) قع  ،2/1080لا  ا  ليلقال ال بهنت
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 .(1)ڇہ  ہ  ہ      ھ  ھ ڇ :ار يلنل  قنة إف :الثاني
ژ  ڑ  ڑ  ک   ڇ :سدددف اب ددده الدددلي يب دددنل  مدددن قدددنة يلدددنل  قدددنة اللامدددن : احيددد ازَ 

ادددددددال الجنااأدددددددة    هدددددددع لملادددددددلعَ  ،(2)ڇ ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ
قأددهلل   ددنف ار يلددنل  اددإلاممددن أيددياحفلف للددهلل الميب ددال،   سرددع الز ددن ددن لا أيددياحفلف للددهلل 

ل دددر الب دددنت   فسادددع ، (3)ڇہ  ہ  ہ      ھ  ھ ڇ :للدددن بفللددده
 .(4)اال اأيع مف  نف اال لفيهع هللاخاً  ل حلان أ مة  ة  

 .(5)ال نالال  حمه ار ا   هللَ لبه  ،جلاز للن :املذهب الثاني

  :وحجته يف ذلك

 . (6)ڇٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ڇ  :قلله يلنل . 1

ڍ  ڇ ف الب ت رأ  ال  سأة لع يهللخَة اال آأة اليح أع لاال:  :وجه الداللة

ٺ   ٺ ٺ  ٺڇ  :هللاخاَة اال هللألةه اآلأةبة ، ڇڎ ڌڌ

  .ڇٿ
لأيت الل ب يًن ادال ال د ع بدهلللأة   همدن أ أيلا ثدنف، لأ يجدَا   فيهدن، لأ أادال  :. قنللا2

 .(4)  نحهن، لأ يلي  ساأه بنلمان ل حل للن مف  ح نع ال يا

                                                 

 .23:آأة ،ال ين يل ل  (1)
 .34:آأة ،األحزاايل ل  (2)
  .23:آأة ،ال ين يل ل  (3)
 .2/225أ ر : ال ينلى  (4)
لمف دددددال  ؛5/43؛   ددددنث الف دددددنع1/412جددددنم  اللادددددلع لالح دددددع ؛3/219أ ردددد : ادددددي  الفدددددهللأ  (5)

 .3/419المحين 
 .24:آأة، ال ين يل ل  (6)
 .2/180    اللمهللل ؛2/224أ ر : ال ينلى (4)
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 ف ال يَا  : ف قللهع أ أثبت اال حفهن المأ اَث ل حلل اجلابه :ويرد عليه
ييبلض  ح نمه، افهلل ثبيت بلض  ح نع ال يا هلللف بلض،  من لاا    ث  الم نزسأف 

 .(1)اال للهلل الماس ة سا    ه أح ع سا  الماسف لأ أ ثه
بلهلل س ض اآل ا  ل هللليهع أيل  ل ن  جحنف ملاا الجمهل  الفنئة  :الرأي الراجح

ل  ه أ  .لن لفلل من اييهللللا بهبح مة زلا  ال جة مف ب يه التابأة رأ  ال  سأة لل
لقهلل  .أخ     هن َخافت مف من ل، ا أث أت  الزلاَ  م هن اهال  نلمح مة حفأفةً 

ا يفات الت نَت الل اثأَة م ه إلأهن   ث  مف ا يفنلهن إل  ال لأ  مف الم للة، ل ف 
لار ، أل ه خطأَ ا لاحهلًلا، من لاا إلأه ال نالال    َي ا هلَل لاجيهنهلَل م ه َأؤجَ  ساأه  ج ً 

 . ساع
أل ه إلا اجيم  الحاة لالح اع اال  ؛ثع  ف الفلة بنلح مة ال ال اج  احيأنطن

لألف األتة اال ال  ل  الح مة اا يحة إأ بهلللأة سا   ،قلنأن ال  ل  راا الح اع
 .حة إأ إلا هللة هلللأة سا  ح ميهنخاث بنقال الملنمات حأث األتة اأهن اإلبن

  :املسألة الثالثة

 .نكاح املتعة

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   ڀ   ڇ :قلله يلنل  :النص الثالث

ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  

ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

افهلل  خياث ال فهن  اال اأييمينع المل ل  ، (2)ڇ  ڇ       ڇ   ڇ  ڇ  ڇچچ  

                                                 

 .2/180    اللمهللل ؛2/224أ ر : ال ينلى (1)
 .24:آأة ،ال ين يل ل  (2)
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 ع  ،اة أ اهلل م ه اأييمينع الحفأفال ال نيج سف الزلا  ال  سال ،ال  أمةآ  ن اال اآلأة 
  .اأييمينع مفنبة  ج  ملأف ل جة ملأف لال من أيم  بنل  ن  المؤقت

 ل ي ة،  ل  ، ف أيزل  الم آل مهللل، مثة  ف أفلة زلجين اب يال  ه ا :وصورته
 .(1) ل قهلللع الحج ل بهه، يلا   ن ت المهللل ملالمة  ل مجهللة ،إل  ا فلن  المليع
 :يالفهن  اال الا ال  ن  سا  ال حل اآللقهلل اخياث ال 
افهلل  لي للن سف  .، لال قلة سنمة التحنبة لال فهن ا ه بنطة املذهب األول:
لبه قنة األلزاسال لالاأث بف  .  لابف ميللهلل لابف الزبأ  لرأ اعسم  لساال لابف سم

 .(3)لالرنا أة (2)لالأه لاا األئمة األ بلة .يلهلل
 واحلجة هلم:

   .(1)ڇڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ   ڇقلله يلنل :  .1

أ أهلل ال ص بأ ه  من يييميللف بنلم  لحنت اأسطلاف مهل اف اال  وجه الداللة:

ٿ    ٿڇ :مفنباة للن، لالا المل   يهللة له آأنت مف  ينا ار  فلله يلنل 

، اإالن  بللهع إل  بلض المت   بأ ه يبا (5)ڇٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ
ڤ  ڤ   ڇ ا ن اال قلله: المل ل أييحفن  التهللا   نما ال بلأ ه اأييمينع 

                                                 

 .2/46أ ر : المهلا (1)
. لاأخد ى ا ده م د لل ،مده ار( انلم دهل  ا ده   دن  حد اع ح) اخيا ت ال لاأة سدف اأمدنع احمدهلل (2)

 .4/136المف ال :أ ر 
 ؛5/94  ددددنث الف ددددنع ؛5/164ال دددد لع ؛2/46المهددددلا ؛5/49؛ اأع4/136المف ددددال :أ ردددد  (3)

بهللاأددة  ؛9/519المحادد ؛ 16/203المهللل ددة ال بدد ى ؛5/152المبيددلط؛ 9/328الحددنلي ال بأدد 
 .2/325المجيههلل

 .24:آأة، ال ين يل ل  (4)
 .21:آأة، ال ين يل ل  (5)
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ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڇلقلله:  ،(2)ڇڻ   ۀ  ۀ  ہہ   ڇ ، لقلله:(1)ڇڤ     ڤ  

 . (4)انآلأة اال سفهلل ال  ن  أ اال   ن  الميلة، (3)ڇڭ  ڭ   ڭ  ۇ  
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ   ڇقلله يلنل :  .2

 .(5)ڇ  ڇڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  
ملالع  ف المييمي  بهن لأيت ممال ة لأ زلجة امبيفأهن إلف مف  وجه الداللة:
، ل من  ل هن رأ  زلجة اا ي ن   آف ، من  ل هن رأ  ممال ة الال اللنهللأف ب ص الف

للل  ن ت زلجة لل ثت لاسيهللت  لاللهللل لالطا  لال  فة،للازع الزلجأة س هن  نلمأ اث 
ايأن  اآلأة اليال  حف أتهللهللان أهللة هللألة  ،ال  فة للق  ساأهن الطا  للجبت لهن

 .(6)لالحة سا   ف اآلأة اال سفهلل ال  ن  أ اال   ن  الميلة
ألع اي  م ة افنة:  ا ه رزا م   يلة ار  سف يب ل بف ملبهلل الجه ال 

َع َأن )) ، َلا هف  اَر َقهلَل َح   َف ال  َين ه َييهَمَينعه مه َ َت َلَ َع اهال اأه َ أ َهن ال  نَس، إه  ال َقهلَل َ َ َت َ له
ن  َ َهف  َ اَلَ  َاَاَأَخة  َيبهأَاَه، َلَأ َيَأَخَللا مهم  َ هلَلَل مه َللهَن إهَل  َأَلعه اَلفهَأنَمةه، َاَمَف َ نَف سه

 .(4)َأًئن((آَيَأَيَملَاف   َ 

أ أهلل اف للن  نف مبنحن اال بهللاأة األم  ثع  يخ إل  سهللع الجلاز  وجه الداللة:
 .ب  س لينف الم  ع لال ال بال 

                                                 

 .24:آأة، ال ين يل ل  (1)
 .4:آأة ،ال ين يل ل  (2)
 .229:آأة ،البف ليل ل  (3)
 .1/236أ ر : اللا  البأنف (4)
 .(5،4)، اآلأينفالمؤم لفيل ل  (5)
 .5/92أ ر :  ح نع الف اف لاجتنص (6)
  قددددع ،2/1025مدددد  ل القلددددت اددددال   يددددهابددددنا:  ددددهللا مددددف   ى  ، خ جدددده ميدددداع اددددال تددددحأحه (4)

(1406). 
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، َ َ ددن َ َ هَدد  َسَ َهَمددن َمَيَليَددنفه َ نَ يَددن َساَدد  َسَهددهلله َ َيددلةه الا ددهه ))قددنة:  سددف سمدد   -1
 ،  .(1)((َلَمَيَلَة اَلَحج  َلَ َسنقهَا َسَاَأههَمن: َمَيَلَة ال  َين ه

 أ أهلل بجلازل ،لأل ه سفهلل سا  ميلة اأ لف مؤقين  نإلجن ل. :وجه الداللة

ا ه لل ت  الا الحهللأث انلرنا  ا ه ،إ من قتهلل اإلخبن  سف يح أع  ويرد عليه:
 بنحه لبفال سا   لهن ل هأه س هن، إل أ أجلز  ف أ ه  سمن  نف ال بال  ال بال 
 .(2)إبنحيه

لأه ا  ل  .لخهلل ياا   هلل ابف سبنس لجنب  ل بال يلأهلل ا ه جنئز لبه  الثاني:املذهب 
 .(3)، لاإلمنمأةلاا سطن  لطنللس

 واحلجة هلم:

 .(1)ڇڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ   ڇ.  قلله يلنل : 1

 وجه الداللة من وجهني:

أ أهلل بنف اليلبأ  با ر األجل  ا ن أهللة سا   ف المفتلهلل األج ل اال   ن   األول:
 .الميلة أف التهللا  أ أيم   ج اً 

أف ؛ التهللا   ج ا اال ملل  أ  زاع اأهف جن  اال ييمأة آإف الف   ويرد عليه:
 :التهللا  لمن  نف اال مفنباة اأييمينع بنلزلجة  من ت   به يلنل  اال قلله

ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ٿ  ٿ ڇ

                                                 

 .1/252ي ف يلأهلل بف م تل  ؛1/141ملطأ منلن (1)
 .4/134أ ر : المف ال (2)
ال للدددددة ؛ 1/455ادددددي  الفدددددهللأ ؛ 2/46المهدددددلا؛ 5/133ي يدددددأ  الف طبدددددال؛ 4/136المف دددددال (3)

 .6/560لال ناال لا اأ ال ؛4/506يهلأا اأح نع لاطليال؛ 2/164ال هللأة
 .24:آأة، ال ين يل ل  (4)
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تن  له  به قلي بأثمنف الم نا  ايمال  ج ا لللن الملل  ال قلله ، (1)ڇڦ
 زاع  مهل اف با : ي، (2)ڇڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڇ يلنل :

ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ى  ائ  ائ   ڇ :لمثاه قلله يلنل 

(4)ڇ ۈئ ۈئ
مهل اف انيل   ف اآلأة اال ال  ن  أ اال   ن   : ي ،

 .(4)الميلة
 :ليلأهلل بف جبأ ، لالي ي أف ؤلف ،ل بال بف  لا ،قأة إف ابف سبنس :الثاني

إل  اجة ميم  لالا أهللة سا   ف اآلأة اال   ن  ، (5)ڇڤ ڤ ڤ ڤڇ
 .(6)الميلة

 ويرد عليه  من ثالثة أوجه:

لع أثبت ق  ا ن إلجمنع التحنبة سا  سهللع  (إل  اجة ميم ) :إف قللهع األول:
ل  ث  األتللأأف سا   ف من ق  ل التحنبال سا  ا ه  ، يبه اال المتنحث اللثمن أة

ق آف للع أثبت  ل ه ق  ا ن أ أييهللة به سا   ال  أل ه بنطة مف  تاه أل ه لع أ فاه 
 إأ سا  ا ه ق  اف ابطة  ل ه ق  ا ن ره  بطا ه مف  تاه.

إ ن لل م أ ن سا  ا ه أحيج به  نأحيجن  بخب  اآلحنهلل  من قنة به قلع  الثاني:
 أف جمهل  اللامن  سا  ؛م ه ل سا  ا ه ي يأ  م هع لآلأة اهل ملن ض بأقلى 

 
                                                 

 .21:آأة ،ال ين يل ل  (1)
 .25:آأة ،ال ين يل ل  (2)
 .5:آأة ،لمنئهلللايل ل  (3)
 .1/236أ ر :  للا  البأنف (4)
 .24:آأة، ال ين يل ل  (5)
 .1/234أ ر :  للا  البأنف (6)
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 .(1)، لأف األحنهللأث التأحة الت أحة قنطلة ب ث ل بيح أع   ن  الميلةخااه
سا  إبنحة   ن  الميلة انف  إ ن لل يام ن يياأمن جهلللأن  ف اآلأة يهللة الثالث:

لقهلل  ، من ت   يخ للن اال األحنهللأث المي   ساأهن س ه  ،(2)إبنحيهن م يلخة
 :، لقنة بلض اللامن ألع خأب   من ثبت اال التحأ   ألن، األلل   يخ للن م يأف

 يخت م ل لاحهللل ألع ال ي  لاللي لق  اال خأب  بيح أع لحلع الحم  األااأة افط 
 .(3)ارف بلض ال لال  ف ألع خأب  ر ث  ألن ليح أع الميلة

 اخلامتة وأهم النتائج
يددأهلل ن  ،الحمددهلل ر  ا اللددنلمأف ل الددة التددال ل يددع الييدداأع سادد  يددأهلل الم يدداأف

 .لالينبلأف لهع بإحينف إل  ألع الهللأف ،محمهلل لسا  آله لتحبه  جملأف
 ... من بلهلل

اددإ  ال أ  هللسددال ال مددنة ل  يددال اددال اددلا اللمددة انل مددنة ر لحددهللل يددبحن ه لل ينبدده 
امن  نف مف تدلاا اإ ده ادي   ،اللزأز اللي أ أأيأه البنطة مف بأف أهللأه لأ مف خا ه

لا  مدن  ،ر مدف للدنلايديف   ا ،لمدن  دنف رأد  للدن امدف   يدال ،مف ار يبحن ه ليلنل 
 .األسمنة بنل أنت

 :اال خينع بحثال قهلل يلتات إل  بلض ال ينئج  لجز م هن من أاال
. إف اخدددياث  ثأددد  مدددف األح دددنع بدددأف ال فهدددن   ينيددده اخددديااهع ادددال اليألأدددة لاهدددع 1

 ل سددهللع باددلف ال فأدده  ، يددأنف ال فأدده الددهلللأة :لللددن أ مددف اددال  يددبنا  ددي  م هددن ،الددهلللأة
   .الهلللأة لرأ  للن

 .. ح مة إيأنف الزلجة اال الهللب  بنألهلللة الفنطلة الميلاي ل2

                                                 

 .2/484الهلل  الم ثل  ؛المتهلل  الينب  (1)
 .1/455اي  الفهللأ ؛ 5/133أ ر : ي يأ  الف طبال (2)
 .2/1022 : تحأ  مياع ب    ال لليأ ر (3)
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يددلا  اددال للددن الميللددهللل مددف   ددن   ،. إف الب ددت يطادد  سادد  الميللددهللل مددف مددن  ال جددة3
اأحدد ع الددزلا  مددف ب ددت ال جددة الميللددهللل مددف الز ددن اددال  ي  ، ل مددف ز ددن لرأدد ل ،تددحأ 

 .لجه مف اللجلل
لسهللل مف الزلا  المؤقت المخنلث لادزلا   ،. ح مة   ن  الميلة اال  ي تل ل أ لف4

   .الحفأفال ال  سال اللي  تاه الهللأملمة لاليأبأهلل
لخينمددن  يددأة ار اللرددأع  ا اللدد   اللرددأع  ف أيفبددة م ددن اددلا اللمددة الميلالدد  

 . سمنل ن إ ه يمأ  مجأا الهللسن  ل ف أجلاه اال تحنئث

 املصادر واملراجع

 ،بأدد لت ،هللا  إحأددن  اليدد اث الل بددال ،نصتدد حمددهلل بددف ساددال الدد ازي الج ، ح ددنع الفدد آف .1
 .يحفأ  محمهلل التنهلل  ،1401

هللا   ،محمدددهلل األمدددأف بدددف محمدددهلل ال ددد فأطال ، لدددلا  البأدددنف ادددال إألدددن  الفددد آف بدددنلف آف .2
 .ع يحفأ  م يا البحلث لالهلل اينت1995 -اد 1415لب نف  ،بأ لت ،ال   

   .2ط ،1393 ،بأ لت ،مل اةهللا  ال ،محمهلل بف  هلل أس ال نالال ،األع .3
 .بأ لت ،هللا  ال    ،محمهلل بف احمهلل بف   هلل ،بهللاأة المجيههلل ل هنأة المفيتهلل .4
 ألحمدددهلل بدددف محمدددهلل بدددف سادددال بدددف حجددد  الهأيمدددال، يح دددة المحيدددن  ادددال  ددد   الم هدددن ، .5

الم يبة اليجن أة ال بد ى   لجلت لتححت: سا  سهللل  يخ بمل اة لج ة مف اللامن ،
 ع.1983-ه1354 محمهلل،بمت  لتنحبهن متط   

 .طبلة هللا  ابف  ثأ  ،لام ل ي :الي رأا لالي حأا .6
ألبدال ال لدة  حمدهلل بدف سادال بدف ، ادال يخد أج  حنهللأدث ال االدال ال بأد  ياخأص الحبأ   .7

 ،1ط (، هللا  ال يدددا اللامأدددة،ه852بدددف حجددد  الليدددفا ال )الميدددلا محمدددهلل بدددف  حمدددهلل 
 ع.1989، ه1419

   .1949طبلة  ت هنف  ،يهلأا األح نع، لاطليال .8
هللا   ،محمددهلل بددف ج أدد  بددف أزأددهلل بددف خنلددهلل الطبدد ي ،ي الفدد آفآيألأددة  جددنم  البأددنف سددف .9

   ه.1405، بأ لت ،ال   
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 ،هللا  إحأدن  اليد اث الل بدال ،محمهلل بف سأي  الي ملي ،الجنم  التحأ  ي ف الي ملي .11
 .ي  احمهلل محمهلل  ن   لآخ لف ،بأ لت

لزأف الهللأف سبهلل الد حمف  ال اع،اال     خميأف حهللأثن مف جلام  جنم  اللالع لالح ع  .11
بف  حمهلل بف  جدا بدف الحيدف، الَيدامال، البفدهللاهللي، ثدع الهللم دفال، الح بادال )الميدلا : 

 ،4ط بأد لت، –إبد ااأع بدنجس، مؤييدة ال يدنلة  -يحف :  لأا األ  دنؤلط  اد(495
 .ع2001-ه1422

 ،لاهللا  ال دددد ، بددددل سبددددهلل ار بددددف احمددددهلل األ تددددن ي الف طبددددال ،الجددددنم  ألح ددددنع الفدددد اف .12
 .الفنا ل

هللا   ،سادددال بدددف محمدددهلل بدددف حبأدددا المدددنل هللي ،لي ال بأددد  ادددال افددده اأمدددنع ال دددناالالحدددن .13
سددنهللة احمددهلل سبددهلل  ،يدد  ساددال محمددهلل ملددلض ،1ع ط1999 -اددد 1419، لب ددنف ،ال يددا

 .الملجلهلل
 ،بأدد لت ،هللا  ال  دد  ،للبددهلل الدد حمف بددف ال مددنة جدداة الددهللأف اليددألطال ،الددهلل  الم ثددل  .14

   .ع1993
يدد   ،ع1994 ،بأدد لت ،هللا  الفدد ا ، ددهنا الددهللأف احمددهلل بددف إهلل أددس الفأ ااددال ،الددلخأ ل .15

   .محمهلل حفال
ألبدددال ال لدددة  دددهنا الدددهللأف  ، ل  الملدددن ال ادددال يلبأددد  الفددد آف اللردددأع لاليدددب  المثدددن ال .16

   .بأ لت ،هللا  إحأن  الي اث الل بال ،اليأهلل محملهلل اللأيال البفهللاهللي
يد  سادال  ،1ط ،ع1999 ،نا لالفد ،هللا  ابف س دنف ،تهللأ  حيف خنف :ال للة ال هللأة .17

 .حيأف الحابال
 لمحمهلل بف  بال ب د  بدف  أدلا بدف يدلهلل  دمس الدهللأف زاهلل الملنهلل اال اهللي خأ  اللبنهلل،  .18

م يبدددددة الم دددددن   -(، مؤييدددددة ال يدددددنلة، بأددددد لت ه451ابدددددف قدددددأع الجلزأدددددة )الميدددددلا : 
 ع.1994/اد1415 ،24ط اإليامأة، ال لأت،

يددد  محمدددهلل  ،هللا  ال  ددد  ،اليجيدددين ال يددداأمنف بدددف اأ دددلث  بدددل هللالهلل ،يددد ف  بدددال هللالهلل .19
 .محأال الهللأف سبهلل الحمأهلل
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 ،م يبدددة المبأ ددددنف ، حمدددهلل بددددف سبدددهلل الحاددددأع بدددف يأمدددة الم ا ددددال ، ددد   اللمدددهللل اددددال ال فددده .21
 .يللهلل تنل  اللطأ نف ه،1411 ،ال أنض

   .2ط ،بأ لت ،هللا  ال    ، منة الهللأف محمهلل بف سبهلل اللاحهلل ،    اي  الفهللأ  .21
 ،هللا  ال يددددا اللامأددددة ،بددددف لمحمددددهلل بددددف يددددامة الطحددددنلياحمددددهلل  ، دددد   ملددددن ال اآلثددددن  .22

 .ي  محمهلل لا ي ال جن  ،1ط ،ه1399 ،بأ لت
 ،الأمنمددة ،هللا  ابددف  ثأدد  ،محمددهلل بددف إيددمنسأة  بددل سبددهلل ار البخددن ي ،تددحأ  البخددن ي .23

 ي  متط   هللأا البفن. ،3ط ،ع1984-اد1404، بأ لت
 ،إحأددن  اليدد اث الل بددال هللا  ،ميدداع بددف الحجددن   بددل الحيددف ال أيددنبل ي ،تددحأ  ميدداع .24

 .ي  محمهلل اؤاهلل سبهلل البنقال ،لب نف ،بأ لت
الل نأدددة  ددد   الههللاأدددة، لمحمدددهلل بدددف محمدددهلل بدددف محمدددلهلل،   مدددة الدددهللأف  بدددل سبدددهلل ار ابدددف   .25

(، هللا  ه486ال لمدال البدنب يال )الميدلا :  ال أخ  مس الهللأف ابف ال دأخ جمدنة الدهللأف
 ال   .

 ددددأخ اإليدددداع  بددددل اللبددددنس يفددددال الددددهللأف بددددف يأمأددددة هللا   ،ال يددددنلى ال بدددد ى ألبددددف يأمأددددة .26
 .ي  حي أف محمهلل مخالث ،بأ لت ،المل اة

بأدددد لت  ،هللا  ال يددددا اللامأددددة ،محمددددهلل بددددف م ادددد  المفهلليددددال ،ال دددد لع ليتددددحأ  ال دددد لع .27
  .ي   بل الزا ا  حنزع الفنلال ،1ط ،1418

   .1985لا اأ ال مطبلة ال جث اأ  ث  ،ال ناال .28
 ،هللا  ال  دد  ،م تددل  بددف أددل س بددف اهلل أددس البهددليال :ق ددنع  ددنث الف ددنع سددف مدديف اإل .29

 .ااة متأامال متط   ااة  ، يه1402 ،بأ لت
   .بأ لت ،هللا  المل اة ،المبيلط  مس الهللأف الي خيال .31
م يددا المطبلسددنت  ،احمددهلل بددف  ددلأا  بددل سبددهلل الدد حمف ال يددنئال ،المجيبدد  مددف اليدد ف .31

   . بل رهللل ي  سبهلل ال ين ، 2، طع1986 -اد 1406 ،حاا ،اإليامال
   .بأ لت ،هللا  اأان  الجهللأهللل ،ساال بف احمهلل بف يلأهلل بف حزمة الرنا ي ،المحا  .32
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هللا   ،بدهلل  الدهللأف  بدل سبدهلل ار بدف سادال الح بادال ،مخيت  ال ينلي المت أة ألبف يأمأدة .33
 .ي  محمهلل حنمهلل ،2ط ،ع1986-ه1406، اليللهللأة ،ابف الفأع

لب دد  بددف سبددهلل ار  بددل  تددحنا،المددهللخة الم تددة لمددلاا اإلمددنع  حمددهلل ليخ أجددنت األ .34
زأددددهلل بددددف محمددددهلل بددددف سبددددهلل ار بددددف ب دددد  بددددف سثمددددنف بددددف أحأدددد  بددددف رأهددددا بددددف محمددددهلل 

، 1مطبلسدنت مجمد  ال فده اإليدامال بجدهللل، ط -اد(، هللا  اللنتدمة 1429)الميلا : 
 اد. 1414

   .بأ لت ،هللا  تنهلل  ،منلن بف ا س ،المهللل ة ال ب ى .35
 .بأ لت ،هللا  ال    ،إب ااأع بف ساال ال أ ازي ،الملاا اال افه اإلمنع ال ناال .36
 .مت  ،مؤيية ق طبة ،احمهلل بف ح بة  بل سبهلل ار ال أبن ال ،مي هلل  حمنة اإلمنع .37
 ،الفددددنا ل ،هللا  الحدددد مأف ، بددددال الفنيددددع يدددداأمنف بددددف احمددددهلل الطب ا ددددال ،الملجددددع األليددددط .38

  .ي  طن   بف سلض ار ،اد1410
هللا   ،محمددددهلل الخطأددددا ال دددد بأ ال ،لم ددددناجمف ددددال المحيددددن  إلدددد  مل اددددة ملددددن ال  ل ددددنر ا .39

 .بأ لت ،ال   
 .1، طع1405 ،بأ لت ،هللا  ال    ،سبهلل ار بف احمهلل بف قهللامة المفهلليال ،المف ال .41
ل دمس الدهللأف  بدل  اال  فض  اع  اة ال اض لاأسيدزاة، الم يف  اال م ناج اأسيهللاة .41

اددد( المحفدد : 448الددلابال )الميددلا :  سبددهلل ار محمددهلل بددف  حمددهلل بددف سثمددنف بددف َقنَأمددنز
 .محا الهللأف الخطأا

 


