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 بين يدي الرسالة

فهذذ ما ذذحافذذالاميامبه ذذ هاهذذلا ذذتااذذ ريامبالنذذح امب  ذذ  ا مب  ذذ اااا"... 

مملش  اإىلاع نةاا ريامب ذرة ا اللباذهحا  ودذر احا هذنظماا نهذحا ذتاعذ ام ذاهحاةااااااااا

هاف  ،ا الاتا ماهل ريامبالنح ا تا  ذح اترالذناف ذل،اهذ ااذمام ذانللاهذحاعلنذلاميااااااااا

ر ل،ا مياظهلهاأامابرا النهتحايفاكاذح اضفذفاهحاإىلائحهلذهحا ب حب ذ ااااا أهلنلاهفضللا ك

يفام اح حهنح،ا ع ىاميامملح ُّاهفضللامبرم مامبهطحلامب ياعطحؤرياعلىاعذ ائ ذح ااا

مملخلرئنياأ اظهنياعلىاتهل ذ اتف ذ اعلذىااذ مامبذ ناا اذ مامض ذلر ،ا ئذناكا ذ اااااااااا

 مامبذ ناا ئذ ا وذح ما اذةاااااعلىا رمفما افرئةا تامبورآ احب ذ ا ذحاظ ذ لا ذتااذااااا

ا...". هحب   امملون ا مياأةالراإمتحمااهنل
 ابن القيم                                                                 

 1/141بدائع الفوائد                                                          



  



  4 المقدمة 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 محمد  نستعينه  نستعفره   نسيذ  الهلل ن  رهن  نسرتاهل  نئان ل    إنَّ احلمد هلل
نعمللهل  ن  يهد  اهلل فال نضل ل   نن  يضلل فال هلدي ل   ننرهد نن ال إلا  إال اهلل  

   ،«نحد  ال رهيك ل   ننرهد نن حممدًا عبد  ن ئذل  
َيل َنيَُّهل }  ( ){َنال َتُمذُت َّ ِإلَّل َنَنْسُعْم ُنْتِلُمذَن َيل َنيَُّهل الَِّذيَ  آَنُهذا اتَُّقذا اللََّ  َحقَّ ُتَقلِتِ }

الهَّلُس اتَُّقذا َ اَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِنْ  َسْرٍس َناِحَدٍة َنَخَلَق ِنْهَهل َزْنَجَهل َنَاثَّ ِنْهُهَمل ِ َجلاًل 
َيل َنيَُّهل }  ( ){اْلَأْ َحلَم ِإنَّ اللََّ  َكلَن َعَلْنُكْم َ ِقنبًلَكِثريًا َنِسَتلًء َناتَُّقذا اللََّ  الَِّذي َتَتلَءُلذَن ِاِ  َن

ُيْصِلْح َلُكْم َنْعَملَلُكْم َنَيْفِرْه َلُكاْم ُ ُساذَاُكْم     الَِّذيَ  آَنُهذا اتَُّقذا اللََّ  َنُقذُلذا َقْذاًل َئِديدًا
- :ننل ايد ( ) ( ){مًلَنَنْ  ُيِطِع اللََّ  َنَ ُئذَلُ  َفَقْد َفلَز َفْذزًا َعِظن

  نجيل  نبل كًل  نننه  «فإن اهلل عز نجل قد نسزل خري كعب  على خري  ئل  حممد 
اعالنت  نتداه  ناليمل مبل فن   نيّته  لك مل  يّدكه  فهذ  كهى ألنيل األلبلب نعاةة  

ت للميعة  نهذ الكعلب املبني الرل ق اني الشك نالنقني  نعجز  الرصحلء االغع   ننعن
   فال يأتذن مبثل  نلذ كلن ايضاهم لابي    نشلكلُع    ننخهئت البلفلَءنهلقضُع األلبَّلَء

ظهريًا  ننع إعجلز  فقد ئهل على اخللق تالنت  نيته قهاءت   ننه فن  نزجاه  ناشاه   
ننسذ   نجيل ننثلل  عةًا مل  تداههل  نننانه  هدًى مل  ائعبصههل  نرهح فن  ناجبل  

  اني احلالل ناحلهام  نكه  فن  املذاعظ نالقصص لألفهلم  نضاهب  األحكلم  نفهق فن
نَّل َفهَّْطَهل ِفي الِكَعلِب ِن  }: عزَّ ن  قلئل علنملقلل ألنثلل  نقصَّ فن  غنب األخبل   نفن  ا

                                                 
 (.01 )ئذ ة آل عمهان  آية  - 

 (. )ئذ ة الهتلء  آية  -1

 (.  0-00)ئذ ة األحزاب   - 

  نعهد نيب (010 )نهي يف نتهد اإلنلم نمحد اهقم  «هذ  خطبة احللجة املأثذ ة ع  الهيب  -4
نالعهنذي يف ئهه  (.    1)داند يف ئهه  كعلب الهكلح  الب نل جلء يف خطبة الهكلح اهقم 

ناا  نلج  يف ". حديث حت : "نقلل( 01  )كعلب الهكلح  الب نل جلء يف خطبة الهكلح اهقم 
 ضي  كلهم ن  حديث عبد اهلل ا  نتيذد( 981 )ئهه  كعلب الهكلح  الب خطبة الهكلح اهقم 

 .  اهلل عه  نقد صححهل األلبلين نل   ئللة لطنرة فنهل ايهذان خطبة احللجة
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  كمل جالء عا    اخلريية ناألفضلنة يف تيلم  نتيلنم  «نجيل  ئذل اهلل  ( ) ( ){َرْيٍء
؛ ننا  ههال   ( ) ((خريكم ن  تيلم القهآن نعلم : ))قلل « عثملن ا  عرلن ع  الهيب

–تعجلى املهة الكةى نالهيمة اليظنمة يف نن يكذن اليبد نشعفاًل اأرهف اليلذم ننفضلهل 
نقد حظي هذا اليلام اليظانم ايادة     –ننقصد اذلك علم ترتري كالم اهلل عز نجل

لم نههل  ناراعهه  لاك   تصلسنف  نن   لك العصهنف يف فق  اآليل  نائعهبلط األحك
نن  الب املتلمهة يف هذا البلب فقد  غبت يف مجع آيل  األحكلم . اكعب نحكلم القهآن

امليلنال   نحكلم األئاهة   : يف األقتلم العللنة - مح  اهلل–عهد اإلنلم اليالنة اا  القنم 
 .ناجلهليل   لنكذن نذضذعًل لهئللة امللجتعري

 :أسباب االختيار

 :هذا البحث وتتجلى في عدة أمورأهمية : أواًل
  اليلمنة نمتنز  ااني اليلمالء اقاذة     - مح  اهلل-نكلسة اإلنلم اا  القنم

تهجنحلت  ندقة ائعهبلطلت  ن ئذخ  يف املذهب احلهبلاي خلصاة نيف املاذاهب    
 .األخهى علنة

  الئعهبلط األحكلم ن  اآليال  نعهليعا     - مح  اهلل-اهعملم اا  القنم
 .اللدلنل

 ب نحكلم القهآن عهد احلهلالةقلة كع. 

 :السبب الباعث على كتابة الموضوع: ثانيًا
 نفقا  اهلل -عدسلن ا  هلنل الرهيدي : ائعكملاًل ملذضذع نخي الرلضل- 

 .فإن ل  قدم التبق اعتجنل هذا املذضذع نقعصها على الب اليبلدا 

 عدم نجذد د ائة ئلاقة يف هذا املذضذع. 

                                                 
 (.9 )ئذ ة األسيلم  آية  -  
 [.1/ ]اي  نلرلظ هذ  االفععلحنة نأخذ  ن  نقدنة القهطيب يف اجللنع ألحكلم القهآن  - 1
 (.1010)ح  كعلب فضلئل القهآن  الب خريكم ن  تيلم القهآن نعلم  : نخهج  البخل ي -  
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 املبثذثة يف كعبا  املعرهقاة    - مح  اهلل-لقنم حملنلة مجع ائعهبلطل  اا  ا
 .آليل  األحكلم

 خطة البحث

ويشتمل البحث على مقدمة، وتمهيد، وثالثة أبواب، وخاتمةة، وهةذا   
 :بيانها

 نحتعذي على نمهنة املذضذع  ننئابلب االخعنال     : المقدمة
 .نخطة البحث  ناملههج اليلمي الذي اتبيع  يف البحث

 نبلحثنفن  ثالثة : التمهيد: 

o نيىن آيل  األحكلم: املبحث األنل. 

o د ائة نذجزة ع  كعب نحكالم القاهآن عهاد    : املبحث الثلين
 .احلهلالة

o تهمجة نذجزة الا  القنم  مح  اهلل: املبحث الثللث. 

  تفساااير تياااام احماااام المعاااام م، و يااا  : البااااأل ا و
 :اربعة  صو 

 مباحثتفسير آيات أحكام البيع، وفيه أربعة : الفصل األول: 
o املقصذد اللعجل ة: املبحث األنل. 

o ن  رهنط البنع: املبحث الثلين. 

o حكم الهال: املبحث الثللث. 

o انع التلم: املبحث الهااع. 

 تفسير آيات أحكام الوقف، وفيه مبحثان: الفصل الثاني: 
o اجلهف ناإلمث يف الذقف: املبحث األنل. 

o ننقلف الكرل : املبحث الثلين. 

 ر آيات أحكام الوصايا، وفيه مبحثانتفسي: الفصل الثالث: 
o الضها  يف الذصنة: املبحث األنل. 

o آية الذصنة يف التره: املبحث الثلين. 
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 تفسير آيات أحكةام الفةرا، ، وفيةه  ةتة     : الفصل الرابع
 :مباحث

o آية الكاللة: املبحث األنل. 

o املتألة املشّهكة: املبحث الثلين. 

o اليمهيعلن: املبحث الثللث. 

o نرياث األخذا  نع البهل : اعاملبحث الها. 

o نرياث البهعني: املبحث اخللنس. 

o نرياث اهت االا  نع البهت: املبحث التلدس. 

 تفسير تيام احمام ا سرة، و ي  عشرة  صو : الباأل الثاني: 

 تفسير آيات أحكام النكاح، وفيه  بعة مباحث: الفصل األول: 
o اجلمع ااني األناه الإلسكالح ناألناه     : املبحث األنل

 .الالئعيرلف

o سكلح النعنمة: املبحث الثلين. 

o العيهي  خبطبة امليعدة: املبحث الثللث. 

o الكرلءة يف الهكلح: املبحث الهااع. 

o احملهنل  يف الهكلح: املبحث اخللنس. 

o سكلح الكعلانة: املبحث التلدس. 

o سكلح الزاسنة: املبحث التلاع. 

  ة تفسير آيات أحكام الصةدا،، وفيةه أربعة   : الفصل الثاني           
 :مباحث

o د نهه ن  نئلم ن  الهتلء إىل نزناجه : املبحث األنل . 

o عشهة الهتلء: املبحث الثلين. 
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o ِلاَك َنْدَساى َنلَّال    }: نيىن قذل  تيالىل : املبحث الثللث َ
 .( ){َتُيذُلذا

o َنِإْن ِخْرُعْم }: املهاد الحلكمني يف قذل  تيلىل: املبحث الهااع
 .( ){ْاَيُثذا َحَكمًل ِنْ  َنْهِلِ  َنَحَكمًل ِنْ  َنْهِلَهلِرَقلَق َاْنِهِهَمل َفل

 تفسير آيات أحكام الخلع، وفيه ثالثة مباحث: الفصل الثالث: 
o حكم اخللع: املبحث األنل. 

o االفعداء يف اخللع: املبحث الثلين. 

o الهجية يف اخللع: املبحث الثللث. 

 مباحثتفسير آيات أحكام الطال،، وفيه  تة : الفصل الرابع: 
o الطالق اند الزنج: املبحث األنل. 

o حكم الطالق قبل الدخذل: املبحث الثلين. 

o طالق املكه : املبحث الثللث. 

o طالق التكهان: املبحث الهااع. 

o نلرلظ الطالق: املبحث اخللنس. 

o طالق الثالث: املبحث التلدس. 

 تفسير آيات أحكام اإليالء، ويحتوي على: الفصل الخامس: 
o ِللَِّذيَ  ُيْؤُلذَن ِنْ  ِسَتلِئِهْم َتَهاُُّص َنْ َاَيِة  }: لىلترتري قذل  تي

 .( ){ َنْرُهٍه َفِإْن َفلُءنا َفِإنَّ اللََّ  َغُرذٌ  َ ِحنٌم

 تفسير آيات أحكام الظهار، وفيه ثالثة مباحث: الفصل السادس: 
o حكم الظهل : املبحث األنل. 

o املذجب للكرل ة( اليذد ) نيىن : املبحث الثلين. 

                                                 
 .( )ئذ ة الهتلء  آية  - 
 .(1 )ئذ ة الهتلء  آية  -1
 .(116)ئذ ة البقهة  آية  - 
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o كرل ة الظهل : املبحث الثللث. 

 تفسير آيات أحكام اللعان من  ورة النور: الفصل السابع. 
 تفسير آيات أحكام الُعدد، وفيه ثالثة مباحث: الفصل الثامن: 

o اليدة حق للزنج: املبحث األنل. 

o نجهلس اليدة: املبحث الثلين. 

o { َثالَثَة ُقُهنٍء }: ترتري قذل  تيلىل: املبحث الثللث( ). 

 تفسير آيات أحكام الرضاع، وفيه مبحثان: الفصل التا ع: 
o ندة الهضلع  نحكم االئعهضلع: املبحث األنل. 

o نجه الهضلع: املبحث الثلين. 

 تفسير آيات أحكام النفقات، وفيه ثالثة مباحث: الفصل العاشر: 
o سرقة الهجل على انهنت  نتقديههل: املبحث األنل. 

o ملطلقةحكم الهرقة على ا: املبحث الثلين. 

o الهرقة على األقل ب: املبحث الثللث. 

 تفسير تيام احمام الجنايام، و ي  ث ثة  صو : الباأل الثالث: 

 تفسير آيات أحكام القصاص، وفيه مبحثان: الفصل األول : 

o حكمة القصلص: املبحث األنل. 

o اململثلة يف القصلص: املبحث الثلين. 

 فيه خمسة مباحثتفسير آيات أحكام األطعمة، و: الفصل الثاني: 
o ُكلُّ الطََّيلِم َكلَن ِحالًّ }: ترتري قذل  تيلىل: املبحث األنل

 .( ){ ِلَبِهي ِإْئهائنَل

o احملّهم ن  الطيلم: املبحث الثلين. 

o حكم ننعة البحه: املبحث الثللث. 

                                                 
 .(119)ئذ ة البقهة  آية   - 
 .( 8)ة آي  ئذ ة آل عمهان  -1
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o االضطها  يف نكل احملهم ن  الطيلم: املبحث الهااع. 

o ن  آداب الضنلفة: املبحث اخللنس. 

  تفسير آيات أحكام األيمان، وفيه مبحثان: الثالثالفصل : 

o َلل ُيَؤاِخُذُكُم اللَُّ  ِالللَّْفِذ }: ترتري قذل  تيلىل: املبحث األنل
ِفي َنْيَملِسُكْم َنَلِكْ  ُيَؤاِخُذُكْم ِاَمل َكَتَبْت ُقُلذُاُكْم َناللَّاُ  َغُراذٌ    

 .( ){َحِلنٌم

o ؟حتهمي احلالل  هل هذ ميني: املبحث الثلين 

 نفنهل نهم الهعلئج نالعذصنل : الخاتمة. 

 الفهارس، وهي كما يلي: 
o  فههس اآليل. 

o  فههس األحلديث ناآلثل. 

o فههس األعالم. 

o فههس املهاجع. 

o  فههس املذضذعل. 

                                                 
 .(111)ئذ ة البقهة  آية   - 



  المقدمة    

 منهج البحث
ننئعخهج نههل نل يعيلق اآيل  األحكالم    - مح  اهلل-نقذم اقهاءة كعب اا  القنم  . 

 .لههًا نن نتعهبطًلننقعصه على نل كلن ترتريًا ظ

 . تبت البحث تهتنبل نذضذعنًل  غبة يف إظهل  الذحدة املذضذعنة آليل  األحكلم .1

يف كعالب   - محا  اهلل -جيلت تهتنب البحث على ستق تهتنب اإلنلم اا  قدانة  . 
 . املقهع

 .نخعم كل نتألة اذكه الهاجح فنهل نع دلنل  .4

 :خدنة الهص خدنة علمنة .1

 .  التذ  نع  كه ائم التذ ة ن قم اآليةعزن اآليل  إىل نذاضيهل ن - ن

فإن كلن يف الصحنحني نن نحدمهل اكعرنت ايزن  هلمل  نإن كلن : ختهيج األحلديث - ب
فأ كه ن  نخهج  ن  نصحلب الصحلح نالته  ناملتالسند للعذصال إىل   : يف غريمهل

 .د جة احلديث  ن كه حكم  ن  كالم األئمة امليعةي 

اني عالنيت تهصنص  نننثق كالن  الإلحللة على الكعلب  نل سقلع  ع  اا  القنم نضي  -  
 .ن قم اجلزء نالصرحة

 .االلعزام ايالنل  العهقنم  نضبط نل حيعلج إىل ضبط - ث

 .العيهيف الألعالم غري املشهذ ي  - ج

 .رهح الكلمل  الفلنضة - ح

 .العيهيف الألنلك  غري املشهذ ة - خ

 .عمل الرهل س الالزنة - د

 الدراسات السابقة

                                                 
ههجًل خلصًل نتعقاًل نهذ فإن هلم ن ن  املهلئب ههل اإلرل ة إىل طهيقة احلهلالة يف تهتنب املذضذعل  الرقهنة -  

نحكالم  )املهلكحال   : الثللث. امليلنال : الثلين. قتم اليبلدا : األنل: نقتم عهدهم إىل مختة نقتلم  ئنتة
نليل ممل يتعفهب يف خطة هذا البحث دخذل نحكلم . القضلء ناخلصذنل : ناخللنس. اجلهليل : الهااع(. األئهة

نهذا حتب العهتنب الذي العزنت ا  نع نن دخذهلل . نحكلم اجلهليل : لثاألطيمة ننحكلم األميلن يف البلب الثل
: نلالئعزادة حذل هذا العهتنب يهظاه . نمل تظهه يل نهلئبة إدخلهلم هلل يف الب اجلهليل  يف هذا البلب فن  سشذز

نا   . ذ ئلنملنللدكعذ  عبدالذهلب إاهاهنم نا( تهتنب املذضذعل  الرقهنة ننهلئبلت  يف املذاهب األ اية)كعلب 
 (. 9)إىل ص (  0)ص 



  1  المقدمة 

ائة ئلاقة خلصة اآيل  األحكلم الا  القنم نن  نقهب الد ائل  مل نعثه على د 
 :هلذا املذضذع  د ائل  ئلكت عدة اجتلهل 

مجع اخعنل ات  نتهجنحلت  العرتريية  نميثل  لك  ئللة الدكعذ  حممد ا  عباد  /  
اخعنل ا  اا  القنم نتهجنحلت  يف العرتري د ائة ننذازسة  : اهلل القحطلين املذئذنة ِاا

قدنة جللنية اإلنلم حممد ا  ئيذد اإلئالننة  نقد سص على اقعصل   على نل يعيلاق  امل
 .مبيىن اآلية دنن نحكلنهل

يتهي : جلنع الرق  الا  القنم  تألنف: نن   لك كعلب: مجع فقه  اذج  علم/ 1
 .نقد مجع فق  اا  القنم اذج  علم  ناقعصه على جمهد اجلمع نالعهتنب. التند

نن   لك كعلب ادائع العرتري اجللنع لعرتري اإلنلم اا  : اذج  علم مجع ترتري /  
علاي  : نكعلب الضذء املهري على العرتري  مجعند حممد  يتهي الت: مجع. قنم اجلذزية

 .احلمد احملمد الصلحلي
 .نقد اقعصه األنل على العرتري  نللثلين إضلفل  على العرتري

يبل ك يف هذا اليمل  ننن جييل  خللصاًل   نايد هذا كل  فإسين نئأل اهلل تيلىل نن 
لذجه  الكهمي  نيهرع ا  كلتب  يذم امليلد  نالشكه هلل نناًل نآخهًا على نل ن َّ ا  ن  سيمة 
اإلئالم  ننمحد  ئبحلس  على إمتلم سيم  ننن جيلين مم  يتلك هذا التبنل  فل  احلماد  

 .حىت يهضى  نل  احلمد ايد الهضى
عهفلن مل   انلين صفريًا  ننحلطلين اللهعلية ناليهلية حاىت  مث نايث  ئللة ركه ن 

غدن  كبريا  ناذال جهدمهل يف تذجنهي محذ طلب اليلم الهلفع  نرجَّيلين على نذاصلة 
هذا الطهيق  فأئأل اهلل هلمل نن يتكههمل فتنح جهلت   ننن يهمحهمل  نيفراه هلمال    

 .نة  إس  جذاد كهمينيبل ك يف نعمل مهل  نيلبتهمل لبلس الصحة ناليلف
كمل نتقدم اللشكه اجلزيل للقلئمني على هذ  اجللنية املبل كة اليت قد هنلهل نا    

نينههل الصليف  ننكلهل نطليب الثمل  ن  نرجل هل الذا فة الظالل  ننخص نههم القلئمني 
على كلنة احلديث الشهيف اليت ختهجت نههل  نالقلئمني على كلنة القهآن الكهمي الذي  

تلحذا يل فهصة نذاصلة الطلب  فأئأل اهلل نن جيزي نشلخيهل نمجنع القلئمني علنهل خري ن



  المقدمة    

اجلزاء  ننن يهزقهم اإلخالص يف القذل ناليمل  ننن يينههم على نداء نهمعهم اليظنمة 
 .يف خدنة طالب اليلم ن  ن جلء امليمذ ة

عملد / عل  الدكعذ ننتبع الشكه ركهًا لشنخهل الرلضل ننئعل سل الهبنل فضنلة األئ 
املشهف على هذ  الهئللة  نل  ئبق فضل اأن دلين على هاذا   -نفق  اهلل–زهري حلفظ 

املذضذع نرجيين على تتجنل   مث نهحين ن  مثني نقع   نئديد  ني   فأئأل اهلل مبها   
 .نكهن  نن يبل ك يف علم  نعمل   ننن جيزي  خري اجلزاء  نيينه  على ننذ  ديه  ندسنل 

يرذتين يف هذا املقلم نن نتقدم خبللص الشكه نالعقديه إىل كل ن  نئدى إيلَّ  نال 
نيهنفًل  نئلهم نيي اأي ركل ن  األركلل يف إجنلز هذا البحث  ننخص نههم اللذكه 

عدسلن ا  هلنل الرهيدي  فهذ صلحب فكهة هذا املذضذع  كمال  / زننلي الرلضل األخ
ين يف كثري ن  نعبلء هذ  الهئللة  فجازى اهلل  نخص اللشكه زنجيت املبل كة فقد ئلعدت

اجلمنع خري اجلزاء  نجيل نل نئدن  إيل ن  امليهنف  فية هلم يف د جلهتم  نزيالدة يف  
 .حتهلهتم  إس  مسنع جمنب
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 :وفيه ثالثة مباحث: التمهيد

 معىن آيات األحكام: املبحث األول
حتدث اليلملء ع  آيل  األحكلم ناععهذا هبل ننفهدنا فنهل املصاهرل   ناراعهه    

قالل  يتمى اللعرتاري الرقهاي    نهذ لذن ن  نلذان العرتري ناكعب نحكلم القهآن  
فللعذحند يدخل فن  نيهفة . تذحند  نتذكري  ننحكلم: علذم القهآن ثالثة ننمُّ: "التنذطي

نالعذكري نه  الذعد نالذعناد ناجلهاة   . املخلذقل  ننيهفة اخلللق اأمسلئ  نصرلت  ننفيلل 
ناألحكلم نههل العكللنف كلهل نتبنني املهالفع ناملضال    . نالهل  نتصرنة الظلهه نالبلط 

نالههي نالهدب  نلذلك كلست الرلحتة نم القهآن ألن فنهل األقتلم الثالثة  نئذ ة ناألنه 
 .( )"دنهذ العذحناإلخالص ثلث  الرعملهلل على نحد األقتلم الثالثة 

نتكلم علملء األصذل ع  آيل  األحكلم عهد حديثهم ع  رهنط اجملعهد نحديثهم  
  ننههم ن  ( )ىل نهنل مختملئة آيةيدن  حذل عددهل ناخعلرذا يف  لك فمههم ن   هب إ

  ننههم ن   هب إىل نهنل نلئعل آية نن قهياب نا    ( ) هب إىل نهنل نلئة نمختذن آية
  نليل الذي  حددنا اليدد إمنل قصدنا اذلك ( )  ننههم ن  مل حيددهل ايدد نيني( ) لك

زام  نعادم  اآليل  الدالة على األحكلم داللة ننلنة اللذا  ال اطهيق العضام  نااللعا  
العحديد ننىل ألن يف آيل  الكعلب اليزيز نل يدل على نضيلف  لاك نا  األحكالم    
نخيعلف ائعهبلطهل حبتب اخعالف األفهلم  نقد يرهم ايضهم ن  اآليل  الذا دة جملاهد  
القصص نثاًل اي  األحكلم  كمل نن داللة الهصذص القهآسنة ال تظهه اصاذ ة رالنلة   

                                                 
 [. 9 / ]اإلتقلن يف علذم القهآن  ( )
  ن نضة الهلظه الا  قدانة ص [  /6]  ناحملصذل للهازي [41 / ]املتعصرى للفزايل : اسظه (1)
نليل التبب يف حتديدهم هلل هبذا اليدد هذ نهنم  ننا نن ننل ن  نلف فنهل هذ نقلتل ا  [. 11 ]

 .كعلا  مختملئة آية ئلنملن ن كه يف

 [.40 /1]اإلتقلن للتنذطي : اسظه ( )

 [.1    4  ]إ رلد الهقلد حملمد ا  إمسلعنل الصهيلين ص : اسظه (4)

 [.1/090]  نالةهلن يف نصذل الرق  للجذيين [06 /1]قذاطع األدلة للتميلين : اسظه (1)
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  كمل نهنل ال تدل اصذ ة قطينة على األحكالم يف ايا    للحكم يف كثري ن  األحذال
  نالذي يطللع الكعب املصهرة يف نحكلم القهآن يلحظ ترلنتًل ناخعالفاًل يف  ( )األحذال

 . كه اآليل  الدالة على األحكلم
نننل نيىن آيل  األحكلم فلملقصذد ظلهه يف نس  خمعص الآليل  املشعملة على املتلئل 

نننل نحكلم القهآن فهي نل ن د فن  ن  األناناه نالهاذاهي   : " زيالرقهنة  قلل اا  ج
  نهذ الفللب يف الكعب املصهرة يف هذا البلب حىت إهنل تكلد تكذن ( )"ناملتلئل الرقهنة

نقهب إىل كعب الرق  ن  كعب العرتري  نقد  كه الز كشي نن نحكلم القهآن تهقتم إىل 
كثري يف ئذ ة البقهة نالهتالء نامللئادة    نل صهح ا  يف األحكلم نهذ: األنل: قتمني
نل يتعهبط : األنل: نل يؤخذ اطهيق االئعهبلط  نهذا يهقتم إىل قتمني: الثلين. ناألسيلم

 .( )نل يتعهبط نع ضمنمة آية نخهى: نالثلين. ن  غري ضمنمة إىل آية نخهى
 نهذ خطلب الشهع املعيلق اريال : نقد عهف األصذلنذن األحكلم اأهنل مجع حكم

  احلاهام  ناملكاهن   نالذاجاب   : فندخل يف االقعضالء . املكلف الالقعضلء نن العخنري
نن اللذضع  نيدخل حتعهل : نزاد ايضهم يف العيهيف. نننل املبلح فهذ العخنري. ناملهدنب

  نن  هل ههل ميك  نن خنلاص  (1)نننل اآلية القهآسنة فميهنفة. ( )الشهط نالتبب نامللسع
اآليات املتضمنة خطاب اهلل تعاىل املتعلق بأفعاال  )هي : لم فهقذلاعيهيف آليل  األحك

 .  (املكلفني باالقتضاء أو التخيري أو الوضع
                                                 

-98 / ]نالعحبري الا  ننري حلج احلهري   نالعقهيه [ /1]الةهلن يف علذم القهآن للز كشي : اسظه(  )
  نحبذث يف نصذل العرتري [8 4]  نإ رلد الرحذل للشذكلين ص [40 /1]  ناإلتقلن للتنذطي [80 

 [.81- 8]فهد الهنني ص . د.ننهلهج   ن
 [.  / ]العتهنل ليلذم العهزيل  الا  جزي ( 1)

 [.6-1/4]الةهلن يف علذم القهآن : اسظه(  )
نالعقهيه نالعحبري  الا  ننري حلج [. 1  -   - ]لبحه احملنط يف نصذل الرق   للز كشي ا: اسظه( 4)

 [.0  -19 / ]احلهري 
 كه هلل اي  اليلملء تيهيرًل  نلك  اآلية القهآسنة نصبحت علمًل نشهذ ًا  فال حلجة ههل لذكه ( 1) 

 [.1 4-  1/4]ذطي اإلتقلن  للتن: نللذقذف على اي  نل قنل يف تيهيرهل اسظه. تيهيرهل
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 دراسة موجزة عن كتب أحكام القرآن عند احلنابلة: املبحث الثاين
الكعلاة يف نحكلم القهآن هي لذن ن  نلذان الكعلاة يف العرتري  إال نن هلال نمهناة   

ندا  نيظم األحكلم الشهعنة  نلقد ارعهه  الكعلاة فنهل نتذئيت ايد خلصة ألن علنهل 
  فممال نلاف يف   ( )قنلم املذاهب الرقهنة  نتهذع العألنف فنهل تبيًل للمذاهب املخعلرة

  (هاا 00 )كعلب نحكلم القهآن للجصلص نمحد ا  علي الهازي  : املذهب احلهري
نيب اكه حممد ا  عبد اهلل اا  حمماد    نحكلم القهآن الا  اليهيب: نيف املذهب املللكي

نحكلم القهآن أليب احلت  علي ا  حممد :   نيف املذهب الشلفيي(ها 14)امليلفهي  
  نغريهل ن  املؤلرل  يف هذ  املاذاهب نغريهال إال نن   (ها104)ا  علي اهلهائي  

املذهب املذهب احلهبلي مل حيظ اكثهة العألنف يف هذا اجللسب  نالكعلب امليهنف يف هذا 
هذ كعلب نحكلم القهآن للقلضي نيب ييلى حممد ا  احلتني ا  حممد ا  خلف الراهاء  

  نالز كشي يف ( 9/8 )  نقد  كه الكعلب الذهيب يف ئري نعالم الهبالء (ها419) 
نالكعلب غري نطباذع  ( 00 /6)  نالز كلي يف األعالم ( /1)الةهلن يف علذم القهآن 

يل  ن  املرقذدا   نقد سقل عه  اي  نعأخهي احلهلالاة  نال تيهف ل  ستخة خطنة  نل
  نمل  نقف ايد البحاث علاى   ( )كلملهداني يف اإلسصلف  نالبهذيت يف كشلف القهلع

كعلب يف نحكلم القهآن للحهلالة غري هذا  نلك  ممل جيد  اإلرل ة إلن  جهاذد ايا    
مي للشنخ حممد اا   كعلب نحكلم ن  القهآن الكه: امليلصهي  يف هذا اجللسب نن   لك

نمل يكعمل الكعلب حتب علماي  نكاذلك ايا     ( ها 41 )صلحل اليثنمني   
 : الد ائل  املتعخهجة ن  كعب اي  نئمة هذا املذهب نن   لك

 .سلصه اليمهان. د  د ائة نقل سة  حكلم يف املفين الا  قدانة آيل  األ -  
  نهاذ  يبلدا  نامليلنال قتم ال: آيل  األحكلم عهد رنخ اإلئالم اا  تنمنة - 1

 .نلند حمهذس الزههاين:  ئللة نلجتعري للبلحث
                                                 

 [.04 /1]العرتري ناملرتهنن  حملمد حتني الذهيب : اسظه(  )

نيف كشلف القهلع [. 6َن  9/4]  [ 14َن  1  /4]اسظه على ئبنل املثلل يف اإلسصلف ( 1)
[1/6.] 
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كعالب الهكالح ناجلهليال     : آيل  األحكلم عهد رنخ اإلئالم اا  تنمناة  -  
 .عبداحلي دخنل احملمدي :  نهذ نيضًل  ئللة نلجتعري للبلحثنالقضليل
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 ( )ترمجة موجزة البن القيم: املبحث الثالث
 ونسبه ولقبهامسه : املطلب األول

مشس الدي  حممد ا  نيب اكه ا  نيذب ا  ئيد حهيز ا  نكي زي   هذ ناذ عبد اهلل
 .الدي  الز عي مث الدنشقي احلهبلي الشهري الا  قنم اجلذزية

اضم الزاي املشددة  نهي ستبة إىل ز ع قهياة نا  حاذ ان سلحناة     : فللزُّ عي
 .( )دنشق

ا  نيذب الز عي  نلقب اذلك ألس  كلن هذ نالد   نامس  ناذ اكه : وقيم اجلوزية
 .قنمًل على املد ئة اجلذزية ادنشق

 والدته ونشأته: املطلب الثاين

 .( )(ها 68)نلد اا  القنم ادنشق يف النذم التلاع ن  رهه صره ئهة 
كلن  جاًل صلحلًل نعيبدًا  -نقد سشأ  مح  اهلل يف انت علم ندي   فذالد  قنم اجلذزية

 ،( )(هاا  01: )عه  نخذ ااه  حممد علم الرهائ   نكلست نفلت  ئهةن -قلنل العكلُّف

                                                 
 يال طبقال    : نههل كعب تالننذ  اآلتناة : ُتهجم الا  القنم يف كثري ن  كعب العهاجم اسظه(  )

 البداية نالههلية الاا  كاثري    [11 /4]  يل الية للحتنين  [1/440] ا   جباحلهلالة ال
نللشنخ اكه ناذ زيد تهمجة نائية نافناة    [1/100]   الذايف اللذفنل  للصردي[4 4/1 ]

نقد ائعرد  يف هذ  العهمجة ممال  .اا  قنم اجلذزية حنلت   آثل    نذا د : الا  القنم يف كعلا 
نههج اإلنلم اا  القنم يف القذاعد الرقهنة  نهاي  : لحل ناذ زيد يف  ئللع كعب  الدكعذ  نسذ  ص

 . ئللة دكعذ ا  نقدنة للجلنية اإلئالننة
نيجم البلدان لنلقذ  : نإلنهل الهتبة اللز ِّي اسظه( ز َّا)قهية ُزَ ع األصل فنهل نهنل كلست تدعى ( 1)

 .الب الزاي نالهاء ننل يلنهمل[  40-4/400]احلمذي 

 .[1/100] الذايف اللذافنل  ( )
 .[ 4 /1]   البد  الطللع[0  /4 ] البداية نالههلية (4)
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كمل كلن نخذ  ، ( )ناخعل هل الذالد التيند: نقد حكى اخعنل  نالد  نهة يف نتألة فقلل
زي  الدي  ن  نهل اليلم ننكثه رنذخ  هم رنذخ نخن  حممد  نن  تالنذت  احللفظ اا  

 .ها081 جب  نقد تذىف ئهة
القنم يف نديهة دنشق نكة األثه يف حتصانل  اليلماي نتذجها     نكلن لهشأة اا  

خلنطًل ن  املذاهب ناألفكل  املخللرة للكعلب (  )الركهي  إ  كلن عصه  يف امللئة الثلنهة
لا  رانخ    نالتهة  ممل كلن ل  األثه التليب على اا  القنم يف اداية سشأت   حىت هنأ اهلل

 : ه هذا يف سذسنع  نن  نانلهتلنقد ئط - مح  اهلل-اإلئالم ا  تنمنة 
 ن  نشرق ننخ لكم نيذان  يل قذم ناهلل اليظنم سصنحة 

 تلك الشبلك نكهت  ا طريان  جهات هذا كل  ننقيت يف 
 ( )ن  لنس جتزي  يدي نلتلين  حىت نتلح يل اإلل  ارضل  

  فخلف اذلك - مح  اهلل-نكلست لدي  نكعبة علنهة  آتت نكلهل فنمل كعب  ننلر   
علمًل يهعرع ا   حىت إن ننالد  علرذا ايد  على نل يبنيذس  نههل دههًا طذياًل ئاذى نال   

نتذىل إنلنة اجلذزية  ناخلطلاة يف اي  جذانع دنشق  نالعد يس .( )اصطرذ  ألسرتهم
نكلن  مح  اهلل نثالاًل لليالمل   . ناملهلظهة نالرعلنى(  )كمل تصدى للعألنف.( )اللصد ية

 كمل صحب  لاك نها    ( )لق كثري العذدد  ال حيتد نحدًا نال يؤ ي الهالين نعصرًل الخل
كثهة يف اليبلدة  نرفرًل الحملبة  نالذكه ناالئعفرل  ناالفعقل  إىل اهلل ناالسكتل  ل   كل 

                                                 
 .[46 ]عدة الصلاهي  ص ( )
 [.44/ ] نقد نرل  اا  القنم إىل هذا الذقت يف كعلا  ادائع الرذائد (1)
 .[ 1/0] الهذسنة نع رهحهل الا  عنتى ( )
 .[1 4/1 ] البداية نالههلية  [4/11] هةالد   الكلن  [1/448]  يل طبقل  احلهلالة (4)
 .[1/448]  يل طبقل  احلهلالة (1)
 .نكلسع  اليلمن    كه طلئرة ن  نؤلرلت : ئنأيت يف نطلب (6)
 .[4 4/1 ] البداية نالههلية (0)



  التمهيد 

 

1  

نحجَّ نها  كثرية  نجالن  مبكاة    : "قلل احللفظ اا   جب، ( ) لك نع زهد نن ع
  نن  ( )"نكثهة الطذاف ننهًا يعيجب نه  نكلن نهل نكة يذكهنن عه  ن  ردة اليبلدة

 لنقف على طهف نا  ( ندا ج التللكني)فلنهظه يف كعلا  هذا اجللسب عهد  ن اد نيهفة 
  ننع هذا كل  فقد كلن  مح  اهلل نعذاضيًل غري نيجب نال نعرلخه مبكلسع  نعلم    لك

شاري إىل  لاك   س: "...نكثريًا نل يهدد يف كعب  عبل ا  تدل على  لك فم   لك قذل 
حبتب علذنهل القلصهة  نن هلسهل اجللندة  نعبل اتهل الهلقصة  نلك  مح  ناهالء الزنالن    

نننال  : "نقلل نيضالً  ،( )"نالهلس ازنلهنم نرب  نههم اآالئهم  نلكل زنلن دنلة ن جلل
التلاقذن املقهاذن فهتعفره اهلل الذي الإل  إال هذ  نناًل ن  نصف حلهلم نعدم االتصلف 

ال نل مشمهل ل   ائحة  نلك  حمب  القذم حتمل على تيهف نهزلعهم ناليلم هبال  نإن   ا  
. ( )"كلست الهرذس نعخلرة نهقطية ع  اللحلق هبم  فري نيهفة حلل القذم فذائد عديدة

كمل كلن نهقلدًا للحق سلاذًا للعيصب نالعقلند  نيظهه  لك جلنًل يف نهلقشع  للمتالئل  
ف يف املتألة ن  خللف  فم   لك قذل  ايد حديث  ع  نتاألة  ننخذ  اللدلنل نإن خلل

: ( )احملهنل  اللهضلع نتهجنح  ليدم حهنة سظري احملهنل  الملصالههة نا  الهضالع   
فهذا نهعهى الهظه يف هذ  املتألة  فم  ظره فنهل حبجة  فلريرد إلنهل  نلندل علنهل  "...

نلنس ل  علاى غاري   : " نلم الشذكليننقلل عه  اإل، ( )"فإسل هلل نهقلدنن نهبل نيعصمذن
ل يف الفللب  نقد مينل سلد ًا إىل املذهب الذي سشأ علن   نلكه  ال يعجلئاه  ذَّالدلنل ني

على الدفع يف نجذ  األدلة الحمللنل البل دة كمل يريل  غري  ن  املعمذهبني  ال الاد ل  ن  

                                                 
 .[1/449]  يل طبقل  احلهلالة ( )
 [.1/448] يل طبقل  احلهلالة (  )

 زاد امليلد: نثال: ذا املذضع ممل تضم  نثل هذ  اليبل ا  اسظهنغري ه  [ 4/10] إعالم املذقيني(  )
 .[68 /4] ادائع الرذائد  [490/ ] إغلثة اللهرلن  [1 /4]

 .[ 0 : ]طهيق اهلجهتني (4)
 .ئنأيت احلديث ع  هذ  املتللة يف نبحث احملهنل  اللهكلح ن  البلب الثلين( 4)

 .[11 /1] زاد امليلد( 6)
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ث نلل نعدم العأنيل على نتعهد يف  لك  نغللب نحبلث  اإلسصلف ناملنل نع الدلنل حن
القنل نالقلل  نإ ا ائعذعب الكالم يف حبث نطذَّل  يذل   نتى مبل مل يأ  ا  غري   نئلق 
نل تهشهح ل  صدن  الهاغبني يف نخذ نذاهبهم نع الدلنل  ننظههل َئاه  إلنا  اهكاة    

تا    نالزنع  لشنخ  اا  تنمنة يف التهاء نالضهاء  نالقنلم ني  يف حمهع  ننذائالت  اهر 
  .( )"نطذل تهدد  إلن 

 مكانته العلمية: املطلب الثالث
لقد حظي اا  القنم مبكلسة علمنة نهنذقة  كمل نضع ل  القباذل يف حنلتا   نيف   
نؤلرلت  ايد مملت  نالذاقع رلهد اذلك نرههت  تفين ع  احلديث ع  نكلسعا  اليلمناة    

  تبني رن ًل ن  نكلسع  نحتبهل هل ههل إرل ا  تدل على  لك  نئأكعري اثالث نقرل
 :اليلمنة

 : ثناء العلماء عليه: الوقفة األوىل
 -الصردي: نثىن علن  ن  تهجم ل  ئذاء كلن ن  تالنذت  نم ن  غريهم فم  هؤالء

ارعفل كثريًا نسلظه ناجعهد ننكب على الطلاب  نصاهف    : "نقلل عه  -نهذ تلمنذ 
األصذل فقهًل نكالناًل  نالراهنع   نصل  ن  األئمة الكبل  يف علم العرتري ناحلديث ن

 .( )"ا  تنمنة نثل اناليهانة  نمل خيلف الشنخ اليالنة تقي الدي  
ترق  يف املذهب ناهع ننفىت نالزم الشنخ تقي الدي  اا  تنمنة  : "نقلل اا   جب 

نتره  يف علذم اإلئالم  نكلن عل فًل يف العرتري الجيل ى فن  ناأصذل الدي  نإلن  فنهال  
ى ناحلديث ننيلسن  نفقه  ندقلئق االئعهبلط نه  ال يلحق يف  لك  ناللرق  ننصذل   املهعه

نالليهانة نل  فنهل الند الطذىل  نعلم الكالم نالهحذ نغري  لك  نكالن علملاًل ايلام    
التلذك  نكالم نهل العصذف نإرل اهتم ندقلئقهم  ل  يف كل ف  ن  هذ  الرهذن الناد  

نل حتت ندمي التملء ننئع : "اههلن الدي  الز عي قذل  فن نسقل اا   جب ع  ، "الطذىل

                                                 
 [.41 -44 /1]لشذكلين البد  الطللع  ا(  )

 .[ 1/10] الذايف اللذافنل  (1)



  التمهيد 

 

1  

 .( )"علمًل نه 
نكلن  ا فهذن ن  اليلاذم  نخلصاة العرتاري    : "نقلل اا  سلصه الدي  الدنشقي

 .( ) "ناألصذل ن  املهطذق ناملرهذم

مسع احلديث نارعفل الليلم ناهع يف علذم نعيددة الئنمل علام  : "نقلل اا  كثري
يث ناألصلني  نملل علد رنخ اإلئالم اا  تنمنة ن  الديل  املصهية يف ئاهة  العرتري ناحلد

علمًل مجًل  نع نل ئلف ل  ن  االرعفلل  فصل  فهيدًا يف الا  يف فهذن  نخذ عه (ها1 0)
 .( )"كثرية  نع كثهة الطلب لناًل نهنل ًا  نكثهة االاعهلل

نكل تصلسنر  نهغذب فنهل  : "كمل نثىن علن  نعلى نصهرلت  احللفظ اا  حجه فقلل
ننيظمهل ن    نهذ طذيل الهرس فنهل يعيلىن اإليضلح جهد  فنتهب جدًا  اني الطذائف

قد صهف : "نقلل التنذطي ،( )"نل  يف  لك نلكة قذية  ( )كالم رنخ  يعصهف يف  لك
نسلظه ناجعهد  نصل  ن  األئمة الكبل  يف العرتري ناحلاديث نالراهنع ناألصالني    

اهع يف رىت اليلذم  نفلق األقهان  نارعهه يف اآلفالق   : "نقلل الشذكلين  (  )"ناليهانة
 .(  )"نتبحه يف نيهفة نذاهب التلف

نهذا الثهلء اليلطه على هذا اإلنلم يدل اذضذح على نكلسع  اليلمنة املهنذقاة ااني   
 .اليلملء

                                                 
 .[448-1/449]  يل طبقل  احلهلالة ( )
 [. 6 -1 ]الهد الذافه على ن  زعم نن ن  مسى اا  تنمنة رنخ اإلئالم فهذ كلفه ص(  )

 .[4 4/1 ]البداية نالههلية (  )
نة جيد نن اا  القنم قد تأثه كثريًا الهلظه يف كعب اإلنلم اا  القنم نكعب رنخ اإلئالم اا  تنم(  )

 . اشنخ  نلك  ل  إاداع  يف تصلسنر  نمتنز 

 .[ 4/1] الد   الكلنهة( 1)
 .[61/ ] افنة الذعلة( 6)

 .[ 4 /1] البد  الطللع (0)
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 :شيوخه وتالميذه: الوقفة الثانية
هفة املكلسة اليلمنة الا  القنم  ال ئنمل نن كثريًا مليهفة الشنذخ نالعالننذ ننزة يف ني

نههم مم   اع صنع  يف اآلفلق  نطبقت رههت  األ ض  نيكري هل ههل  كه نراهههم   
 :شيوخهفم  نرهه 

رنخ اإلئالم نمحد ا  عبد احللنم ا  عبد التالم ا  تنمناة  املعاذىف ئاهة     - 
نالزن  اا  القنم قهيبال نا       نهذ نعظم رنذخ  عهد  - مح  اهلل تيلىل-( ها019)

الراهائ    نئت عشهة ئهة  نانعح  ني   ننخذ عه  العرتري  ناحلاديث  نالرقا     
ناألصلني  نعلم الكالم  نقهن علن  مجلة نافهة ن  الكعب امليعمدة  نتأثه  اا  ناضاح   

 .( )نهة ( 100)جدًا  نقد  كه   يف كعب  نكثه ن  
  نقد نخذ عها   (ها 01)ذب  املعذىف ئهة نالد  قنم اجلذزية ناذ اكه ا  ني -1

 .( )الرهائ 
الشهلب اليلاه  ناذ اليبلس نمحد ا  عبد الهمح  ا  عبد املهيم الهلالتي املعاذىف   - 
نقد نرلد اا  القنم اعمكه  ن ئذخ  يف علم العيبري  كمل  كه نسا   (  )(ها680)ئهة 

ن  لصفه التا  ناخعاهام املهناة    مسع علن  عدة نجزاء  نمل يعرق ل  قهاءة علم العيبري عل
 .( )لشنخ 
ناذ احلجلج احللفظ املزي يذئف ا  زكي الدي  القضلعي الشلفيي املعذىف ئهة  -4

 .( )  نقد  كه  اا  القنم يف نذاضع كثرية ن  كعب  الرظ رنخهل ناذ احلجلج(ها041)

                                                 
نقد نحصاى يتاهي    .[1/84] طبقل  املرتهي  للداني  [ 1/10] الذايف اللذفنل : اسظه ( )

اادائع  :   كه اا  القنم فنهل رنخ اإلئالم اا  تنمنة  يف كعب  اسظهالتند حممد عدد املها  اليت
 [.0 / ]العرتري 

 .[1/100] الذايف اللذافنل  (1)
 .[ 1 /  ] البداية نالههلية ( )
 .نهذا يدل على نن اا  القنم ارعفل اطلب اليلم نهذ صفه  [1 6 -4 6/ ] زاد امليلد (4)
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 .( )احلجلج
 : ومن تالميذه

 .( )(ها060)ااه  الةهلن إاهاهنم املعذىف ئهة  - 
كثري إمسلعنل ا  عمه ناذ الرداء الشلفيي  اإلنلم املشهذ   املعاذىف ئاهة    اا  -1

 .( )(ها004)
ها  كه لا  ااا    044اا  عبد اهللدي حممد ا  نمحد املقدئي  املعذىف ئهة  - 

 .( ) جب نل يزيد ع  ئبيني نصهرًل
 اا   جب  عبد الهمح  ا  نمحد ا  عبد الهمح  زي  الدي   ناذ الرهج احلهبلي  -4

 .( )نقد سصَّ اا   جب سرت  على نن اا  القنم ن  رنذخ  .( )(ها081)املعذىف ئهة 
 .قد  كههم املعهمجذن نيضًل  اكعرنت ههل اأرهههم ءنغري هؤال
 مؤلفاته : ةلثالوقفة الثا
كعب كثرية يف خمعلف اليلذم  نقد تعبيهل الشنخ اكه ناذ زيد  - مح  اهلل-الا  القنم 

كعلاًل نل اني نطبذع نغري   كمل نن املذجذد نه  إىل (86)قنم فبلفت يف كعلا  ع  اا  ال

                                                 
هتاذيب التاه      [011  1/008  4/111  1 4/ ]يلد زاد امل: نذاضع الهقل عه : اسظه(  )

:   حتراة املاذدند  [04: ]الاهنح   [90]ص: الرهنئنة  [41 /4  61  11    0 / ]
 نن [09 /4 ]   ناسظه يف تهمجاة البداياة نالههلياة   [98]ص: جالء األفهلم  [   :ص]
( 66.) 

 .[6/100] رذ ا  الذهب الا  اليملد: اسظه (1)
 .[  6/1] املصد  التلاق ( )

 .[1/448] يل طبقل  احلهلالة  (4)

 .[1/419] الد   الكلنهة  [8  /6] رذ ا  الذهب (1)

 [.08 /1]نجلنع اليلذم ناحلكم  .[1/401]  يل الطبقل  (6)
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  نغللب كعب  نرقذد نليل التبب يف  لك نل  كاه  الشانخ   ( )كعلاًل(4 )اآلن محذ 
نحد األنهاء الذي  ائعذطهذا دنشق يف القهن امللضي  "نن  حنث اني - مح  اهلل–األلبلين 

نخ اإلئالم اا  تنمنة نتلمنذ  اا  القانم  نكلن  ا ئلطلن ننلل  جيل جيمع نؤلرل  ر
نحيهقهل  فإن مل يعمك  ن  إقهلع نللك الكعلب حبهق  ارعها  نه  نن ائاعذهب   ن مبال   
العمس نئلئل نخهى إلتالف  ادافع اسعصل   ملذهب احللذل ناالحتلد  هذا املذهب الاذي  

 : نن  نهم كعب  املطبذعة.( )"كشرل زير  حبجج اهلل القلههة
 .األفهلم يف فضل الصالة نالتالم على حممد خري األسلمجالء  ( 
 .نرعلح دا  التيلدة ننهشذ  نالية نهل اليلم ناإل ادة (1
 .ندا ج التللكني اني نهلزل إيلك سيبد نإيلك ستعيني ( 
 .الصذاعق املهئلة على اجلهمنة نامليطلة (4
 .هتذيب الته  أليب داند (1
 .الهنح (6
 .إغلثة اللهرلن يف طالق الفضبلن (0
 .اللهرلن يف نصليد الشنطلنإغلثة  (9

زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  نالذي يظهه نن املطبذع نها  يف   (8
 .مخس جملدا  غري نكعمل

 .إعالم املذقيني ع   ب اليلملني (0 

 الرهنئنة (  

 .حلدي األ ناح إىل االد األفهاح (1 

                                                 
 [.86 -8  ]اا  قنم اجلذزية  حنلت  نآثل   ننذا د  ص : اسظه كعلا (  )

الء األفهلم الا  القنم الشنخ نشهذ  اذائطة نقدنة حمقق ج[ 4]نقدنة الكلم الطنب ص ( 1)
 [.18]حت  ئلملن ص 
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 .ررلء اليلنل يف القضلء نالقد  ناحلكمة نالعيلنل (  

 .ادائع الرذائد (4 

 .هة املشعلقني نضة احملبني نسز (1 

 .عدة الصلاهي  ن خرية الشلكهي  (6 

 .الطهق احلكمنة يف التنلئة الشهعنة (0 

 .فذائد حديثنة (9 

 .حترة املذدند اأحكلم املذلذد (8 
 : نغريهل نقد نلف طلئرة ن  كعب  ايندًا ع  نكعبع   نن يف حلل ئره  نهي

  هتاذيب  ( )زاد امليالد ، ( ) نضة احملابني ، ( )نرعلح دا  التيلدة،( )ادائع الرذائد
 .( )  الرهنئنة( )الته 

وهذه املؤلفات وغريها مما مل أذكره هلا رواجها بني أهل العلم قاداا  وحاديثا ،   
ويكفي ملعرفة مكانة اإلمام ابن القيم العلمية قراءة كتاب واحد منها فرمحه اهلل رمحاة  

 .، فكم أمثرت شجرته من مثار يانعةواسعة
 
 
 
 

                                                 
 .[18 /1] اسظه  ( )
 .[6 1/ ] اسظه  (1)
 .[8 ]اسظه  ص ( )
 .[00/ ] اسظه  (4)
 .[ 1 /9] اسظه  (1)
 .[94:ص] اسظه  (6)
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 تفسريعنايته بال: املطلب الرابع
ممل ئبق سقل  يف ثهلء اليلملء علن  يعبني اهعملم اإلنلم اا  القنم اللعرتري كلهعملنا   

الذي يظهه نس  مل يصهف كعلاًل خلصًل يف العرتري نإن كلن قد متاىن  نافري  ن  الرهذن  
فهذا نل فعح اهلل اليظانم  : "عقب كالن  ع  ئذ ة الكلفهنن - مح  اهلل- لك كمل قلل 

لكلمل  النترية نالهبذ املشرية إىل عظمة هذ  التذ ة نجاللعهل ننقصذدهل ا  ن  هذ  ا
ناديع سظمهل ن  غري ائعيلسة اعرتري  نال تعبع هلذ  الكلمل  ن  نظلن تذجد فن   اال  
هي ائعمالء ممل علم  اهلل ننهلم  ارضل  نكهن   ناهلل ييلم نين لذ نجادهتل يف كعالب   

ئعحتلهنل  نعتى اهلل امللنُّ ارضل  الذائع اليطلء الذي ألضرعهل إىل قلئلهل  نلبللفت يف ا
عطلؤ  على غري قنلس املخلذقني نن ييني على تيلنق ترتري على هاذا الاهمط نهاذا    
األئلذب  نقد كعبت على نذاضع نعرهقة ن  القهآن حبتب نل يتهح ن  هذا الاهمط  

 .( )"نقت نقلني مبكة ناللبنت املقدس ناهلل ن جذ إمتلم سيمع 
مبحلنلة مجع ترتري  ن  كعب  املعرهقة   -جزاهم اهلل خريًا-د قلم اي  امليلصهي  نق

الضذء املهري علاى  )لليالنة حممد ننيس الهدني  نكعلب ( العرتري القنم)كمل يف كعلب 
ادائع العرتري اجللنع لعرتري اإلنلم ااا  قانم   )ليلي احملمد الصلحلي  نكعلب ( العرتري
مد  نهذا آخههل نهذ نفضلهل ن  حنث اجلمع ناالئاعنيلب  لنتهي التند حم( اجلذزية

نالعهتنب  إال نن اليلدة يف نثل هذا اليمل نس  ال ييطي الصذ ة احلقنقنة مللكة اإلنلم اا  
 .القنم يف العرتري نإمنل هي صذ ة تقهيبنة

كعلب يف نممل ُيظهه اهعملم اا  القنم يف العرتري نل كعب ع  نههج  يف العرتري كمل 
 ئللة دكعذ ا  للدكعذ  صةي املعذيل  نهي ( نههج نهل التهة يف ترتري القهآن الكهمي)

حملمد ( نههج اا  القنم يف العرتري)د ائة نذضذعنة جلهذد اا  القنم العرتريية  نكعلب 
( اخعنل ا  اا  القنم نتهجنحلت  يف العرتري د ائاة ننذازساة  )نمحد التهبلطي  نكعلب 

 . ا  عبد اهلل القحطلين  ئللة دكعذ ا  حملمد

                                                 
 .[ 4 / ] ادائع الرذائد(  )
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 وفاته: املطلب اخلامس

ع  ئعني ئهة (  01)اا  القنم لنلة اخلمنس  يف الثللث عشه ن   جب ئهة  تذيف
ن ئنات لا      نكلست جهلزت  حلفلة جدًا : "قلل احللفظ اا  حجه، ( ) مح  اهلل تيلىل
 املهلم ننس  ئأل  كه قبل نذت  مبدة نس   نى رنخ  اا  تنمنة يفنكلن هذ َ   نهلنل  حتهة

قلل ل  ننسات كاد      إس  نسزل نهزلة فذق فالن نمسى اي  األكلاه :ع  نهزلع  فقلل
 .( )" ( )نلك  نست يف طبقة اا  خزمية تلحق يب
 

                                                 
 .[4/101 ] البداية نالههلية  [1/410]  يل طبقل  احلهلالة ( )
املهاد اإلنلم حممد ا  إئحلق ا  خزمية الهنتلاذ ي إنلم سنتلاذ  يف عصه   نلقب  التبكي  ليل( 1)

األعالم  : اسظه(. ها   )نتذيف ئهة ( ها 11)اإنلم األئمة  نهذ صلحب الصحنح نلد ئهة 
 [.6/18]للز كلي 

 [.4/11]الد   الكلنهة (  )
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  تفسير تيام احمام البيع: الفص  ا و 

 ر تيام احمام الوقفتفسي: الفص  الثاني 

 تفسير تيام احمام الوصايا: الفص  الثالث 
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 :تفسير آيات أحكام البيع ، وفيه أربعة مباحث : الفصل األول
 املقصود بالتجارة: املبحث األول

َكِبرًيا ِإَلى َنَجِلِ  َ ِلُكْم َنْقَتاُط   َناَل َتْتَأُنْذْا َنن َتْكُعُبْذُ  َصِفرًيا َنن... ﴿ :قلل اهلل تيلىل
ُكْم ِعهَد الّلِ  َنَنْقذُم ِللشََّهلَدِة َنَنْدَسى َنالَّ َتْهَتلُاذْا ِإالَّ َنن َتُكذَن ِتَجلَ ًة َحلِضَهًة ُتِديُهنَسَهل َاْناهَ 

  ﴾...َفَلْنَس َعَلْنُكْم ُجَهلٌح َنالَّ َتْكُعُبذَهل
 ؟  الم اهلل عز وجل، وهل يفهم منها إباحة العينةاملقصود بالتجارة يف ك:املسألة

فهم ايضهم إالحة الينهة  ن  قذلا     نن  هذا "... : - مح  اهلل  -قلل اا  القنم 

نفهم آخهنن نههل حتهميهال   ، ﴾ِإالَّ َنن َتُكذَن ِتَجلَ ًة َحلِضَهًة ُتِديُهنَسَهل َاْنَهُكْم  ﴿: تيلىل
ي  الهاح املقصذد الذي يقصد ا  كل ناحد ن  املعيلقَد البنع: ناطالهنل  فإن لرظ العجل ة

هف ن  لرظ العجل ة إال  لك  نال ييد نحد نهاهم  ناالسعرلع  نال ييهف نهل اللفة نالُي
قط احلنلة على الهال جتل ة  نإن كلن املهايب ييد  لك جتل ة  كمل يياد اناع الاد هم    

 . "فًلاللد مهني  فللينهة ال تيد جتل ة لفة نال رهعًل نعه
 
 

                                                 
-
 (.191)ئذ ة البقهة ن  اآلية   
اكته املهملاة  نإئاكلن   : ناصطالحًل. [8/109]لتلن اليهب . ال  نالتلفاله: الينهة لفة - 1

نن يبني  عنهًل اثم  كثري نؤجل نيتلمهل ل  مث يشعهيهل نه  اهقد يتري لنبقى الكاثري  : العحعنة ناللهذن
صذل الياني ني  نمسي اذلك حل. [4 /1]نالكليف يف فق  اا  حهبل  [1 /1] نفين احملعلج. يف  نع 

 .[01 / ]ئبل التالم . د إىل البلئع عني نلل نألس  يه الهقد فنهل

-
ني ن  األنثلة على كذن اللرظ جمماًل نن نشعهكًل نن نعهددًا اني محل  على احلقنقة نن اجمللز  نهذ   

نقد جلء هذا الكاالم  . يف تهك االئعدالل ا  نحد نئبلب عدم نيهفة داللة احلديث ممل يتذغ اليذ 
 . فع املالم ع  األئمة األعالم: اإلئالم اا  تنمنة ن  كعلب  ع  رنخ ضم  سقل سقل

-
 (191)ئذ ة البقهة ن  اآلية  4
 .[1/101]الصذاعق املهئلة   -1
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 :التعليق واإليضاح
املقصذد اللعجل ة يف هذ  اآلية  نعدم دخذل  - مح  اهلل تيلىل-اني اإلنلم اا  القنم 

انع الينهة الذي هذ حنلة على الهال يف عمذم لرظ العجل ة يف كالم اهلل عز نجل  نقاد  
  (نطلننصلئد الشا  يفإغلثة اللهرلن )تكلم حذل هذا املذضذع اإئهلب يف كعلا  القنم 

نيهض  د  على ن  يريت الحلنل البلطلة  ناني  مح  اهلل نن ن  احلنل البلطلاة  يف ن لك 
االئعدالل هبذ  اآلية على إالحة الينهة نن الهال نناطل هذا االئعدالل  نممل  د اا  هاذا   

نن الصحلاة نالعلايني نتلاينهم  ننهل العرتري ننئماة   -إضلفة إىل نل  كه آسرًل  -الرهم 
قهلء  مل يرهم نحد نههم ن  هذ  اآلية امليلنلة الدائهة اللهال اني املعهااني  نإمنل فهماذا  الر

. حتهميهل ن  سصذص حتهمي الهال  ندخذهلل يف تلك الهصذص نظهه ن  دخذهلل يف هذ  اآلية
نن هذ  امليلنلة الدائهة انههمل اللهال  ال تكاذن يف    :نممل يدل علن "... : قلل  مح  اهلل

للب إال نع نجل  اأن يبعلع نه  ئلية اثم  حلل  مث يبنيهال إيال  ااأكثه نها  إىل     الف
نجل ن لك يف الفللب ممل يطلب علن  الشهذد نالكعلب خشنة اجلحاذد  ناهلل ئابحلس    

  ﴾ُعُبذَهال ِإالَّ َنن َتُكذَن ِتَجلَ ًة َحلِضَهًة ُتِديُهنَسَهل َاْنَهُكْم َفَلْنَس َعَلْنُكْم ُجَهلٌح َنالَّ َتْك﴿: قلل
  ﴾َيل َنيَُّهل الَِّذيَ  آَنُهذْا ِإَ ا َتَداَيهُعم ِاَدْيٍ  ِإَلى َنَجٍل نَُّتمًّى َفلْكُعُبذُ ﴿: فلئعثىن هذا ن  قذل 

نهذ  امليلنلة الهاذية قد اترقل فنهل على العداي  إىل نجل نتمى  ناترقل فنهل على امللئاة  
 ة احللضهة  اليت ييهف الهلس الرهق فنهل اني فأي  هي ن  العجل مبلئة نثالثني نمحذ  لك 

  ها.ا "!العجل ة نالهال؟

                                                 
 .080-1/086إغلثة اللهرلن  - 
 .ني على عدم انع الينهة نن الهال يف هذ  اآلية -1

-
 191ئذ ة البقهة ن  اآلية   
 .191ئذ ة البقهة ن  اآلية  -4
 .1/080ة اللهرلن إغلث -1
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َيل َنيَُّهل الَِّذيَ  آَنُهذْا اَل َتْأُكُلذْا َنْناَذاَلُكْم  ﴿ :قلل احللفظ اا  كثري عهد ترتري قذل   

نتيالىل عبالد     يههى تبال ك ":  ﴾َاْنَهُكْم ِالْلَبلِطِل ِإالَّ َنن َتُكذَن ِتَجلَ ًة َع  َتَهاٍض نِّهُكْم
املؤنهني ع  نن يأكلذا ننذال ايضهم ايضًل اللبلطل ني اأسذاع املكلئب اليت هاي غاري   
رهعنة كأسذاع الهال نالقمل  ننل جهى جمهى  لك ن  ئلئه صهذف احلنل  نإن ظهه  

 . "يف غللب احلكم الشهعي ممل ييلم اهلل نن نعيلطنهل إمنل يهيد احلنلة على الهال
إىل نن هذا االئعدالل هبذ  اآلياة علاى      مح  اهلل يف نذضع آخهم اا  القنننرل  

 .إالحة الينهة ن  حتمنل اللرظ فذق نل حيعمل 
نمل نقف ايد البحث على ن  نرل  إلنهم يف فهم إالحة الينهاة نن فهام حتهميهال    

اخعلرذا يف حكم انع الينهة  فقالل   - محهم اهلل-ناطالهنل ن  هذ  اآلية  نلك  الرقهلء 
  ن هب اإلنلم الشلفيي ناي    ناحلهلالة   ناملللكنة اعحهمي  مجهذ  اليلملء ن  احلهرنة

 .   كمل عدهل ايضهم ن  البنذع املكهنهة ناي  نصحلا  إىل إالحة انع الينهة

                                                 
 (.18)ئذ ة الهتلء  آية  -  
 [.414/ ]ترتري القهآن اليظنم  اا  كثري  - 1
 .110/ إعالم املذقيني  - 
 . 0/9املبتذط : اسظه -4
 .01 / للك ت  ننرهف امل981/   ناداية اجملعهد 00 / املدنسة الكةى : اسظه -1
 .4 /10  نالكليف  4/11املفين : اسظه -6
  180-1/190  احلالني الكابري للمالن دي    10   املخعصه للمزين ص 8 / األم : اسظه -0

 .498/   نالعهذيب يف فق  اإلنلم الشلفيي للبفذي 0  -1  /4ناليزيز رهح الذجنز للهافيي 
  ناألرابل  نالهظالئه   8 /1نفين احملعلج إىل نيهفة نلرلظ املههلج للخطناب الشاهانين   : اسظه -9
 /686 . 
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  ناحعج هبذا احلاديث " :يف رهح صحنح نتلم - مح  اهلل  -قلل اإلنلم الهذني 
لنتت حبهام  نهي احلنلة اليت حيملهل اي  الهلس نصحلاهل ننذافقذهم يف نن نتألة الينهة 

تذصاًل إىل نقصذد الهال اأن يهيد نن ييطن  نلئة د هم مبلئعني فنبني  ثذاًل مبلئعني  مث يشعهي  
انيذا هذا  نارعهنا نا   ) قلل ل   «نه  مبلئة  ننذضع الداللة ن  هذا احلديث نن الهيب 

املشعهي نن غري   فدل على نس  ال فهق نهذا نمل يرهق اني نن يشعهي ن  ( مثه  ن  هذا 
 . ها. ."كل  لنس حبهام عهد الشلفيي نآخهي   نقلل نللك ننمحد هذ حهام

نأخذ  ن  عمذم إالحة البنع نالشهاء نال ميك   - مح  اهلل  -نقذل اإلنلم الشلفيي 
يف آخاه   -هلل مح  ا-نن يريت اإلنلم الشلفيي جبذاز احلنلة على الهال  نقد قلل اا  القنم 

: يف كالم طذيل ل  للدفلع ع  األئماة  إعالم املذقينيكالن  ع  احلنل البلطلة ن  كعلب 
ز الشلفيي نن يبنع التلية مم  ارعهاهل نه  جهيًل علاى  نهكذا يف نتألة الينهة  إمنل جذَّ"

 إن املعيلقدي  قد: ظلهه عقذد املتلمني  نئالنعهل ن  املكه ناخلداع  نلذ قنل للشلفيي
تذاط ل على نلف األف ننلئعني تهانضل على  لك  نجيال التلية حملاًل للهاال مل جياذز   
 لك  نألسكه  غلية اإلسكل   نلقد كلن األئمة ن  نصحلب الشلفيي يهكهنن على نا   

  ها. ."حيكي عه  اإلفعلء الحلنل
الذي نلذ علم " :ايد سقل  لكالم اا  القنم هذا - مح  اهلل  -قلل احللفظ اا  حجه 

ز  لك اذلك لبلد  إىل إسكل    ألن الزم املذهب لنس مبذهب  فقد ياذكه اليالمل   جذَّ
فللشلفينة جيذزنن اليقاذد علاى   ...الشيء  نال يتعحضه الزن   حىت إ ا عهف  نسكه 

                                                 
ايث نخل ااين   «نن  ئذل اهلل : ديث نيب ههيهة ننيب ئيند ا  ضي اهلل عههمل ا   املقصذد ح - 

( نكل مته خنة هكذا: )«قدم اعمه طنب فقلل ل   ئذل اهلل عدي األسصل ي فلئعيمل  على خنة  ف
ال تريلذا : )«ني ن  اجلمع  فقلل ل   ئذل اهلل ال ناهلل يل  ئذل اهلل إسل لهشعهي الصلع اللصلع: قلل
  1/  رهح صحنح نتلم ( هنا اثمه  ن  هذا  نكذلك املنزانك  نثاًل مبثل نن انيذا هذا نارعنل

 .كعلب البنذع  الب انع الطيلم نثاًل مبثل[ 4010] قم احلديث 
 .كعلب البنذع  الب انع الطيلم نثاًل مبثل  1/  رهح صحنح نتلم  للهذني - 1

 .نهذا االئعدالل ال يتعقنم الخعالف عني التلية
  [.  1/1]املذقيني  عالمإ - 
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  نهباذا  إن ن  عمل احلنل الملكه ناخلديية يأمث يف البالط  : ظلهههل  نيقذلذن نع  لك
  ."ناهلل نعلم  ركلل إحيصل االسرصلل ع  

 :القول الراجح ودليله
البنذع اليت مل يه   :اللعجل ة يف كالم اهلل عز نجلنن املقصذد الهاجح يف هذ  املتألة 

عههل الشل ع املعيل ف علنهل عهد الهلس  ناالئعدالل هبذ  اآلية على إالحة انع الينهة غري 
 .- مح  اهلل  –نتعقنم  لألدلة اليت  كههل اا  القنم 

فللهاجح فن  هذ قذل اجلمهذ  نهذ نل يرهم ن  كالم اإلنالم   حكم بيع العينةننل ن
  ألس  حنلة على الهال  نممل يرصل يف حكم  اللعحهمي حاديث  - مح  اهلل  –اا  القنم 

مسيت  ئذل اهلل : قلل - ضي اهلل عههمل  –نيب داند يف ئهه  ع  اا  عمه  دعه الهيب 
 ينهة ننخذمت ن سلب البقه ن ضنعم اللز ع نتاهكعم اجلهالد    إ ا تبلييعم الل ): )يقذل

 . ((ًل ال يهزع  حىت تهجيذا إىل ديهكم ئلط اهلل علنكم  لَّ
نهذا دلنل قذي مل  حهم الينهة  نلذلك اخعل   اي  ": - مح  اهلل  –  لنيَهقلل امُل

 ."ننصلسل الشلفيي التبلع احلديث إ ا صح خبالف نذهب : الشلفينة  نقلل
 نزيد زجه نيف جيل  إيلهل ن  غري الدي  ننن نهتكبهل تل ك للدي  ": لل نيضًلنق

الشلفينة ن  نهتذيل نتقهيع لرلعل   نهذا ن  نقذى ندلة ن  حهم انع الينهة خالفًل ملل علن  
.4"قذهلم اللكهاهة دنن العحهمي  

                                                 
 [. 1 /1 ]تقالين فعح البل ي رهح صحنح البخل ي  للحلفظ اا  حجه الي - 
نا  عاذن   [  418 ]  نا  ناذ داند يف ئهه   كعلب البنذع  الب يف الههي ع  الينهاة  ح   -1

لناة    نناذ سينم يف ح[ 0494 ] نالبنهقي يف الته  الكةى ن  طهيق ح . 91 - 9 /8امليبذد
صحنح مبجمذع طهقا   التلتالة   :   نقلل األلبلين19 /   نيف نتهد الشلننني 1/108األنلنلء 

 (. 6 / ) الصحنحة 
هذ زي  الدي  حممد عبد الهؤنف ا  تلج اليل فني اا  علي اا  زي  اليلادي  احلدادي مث  -  

علش يف القلههة نتذيف هبل علم املهلني  ن  كبل  اليلملء اللدي  نالرهذن  ل  نكثه ن  مثلسني نصهرًل  
 [.6/104]األعالم  للز كلي : اسظه(. ها811)نكلن نذلد  علم ( ها  0 )
 .[80 َن    / ]عبد الهؤنف املهلني مد فن  القديه رهح اجللنع الصفري  حمل -4
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:وفيه مطلبان: من شروط البيع: املبحث الثاين  
 التراضي: املطلب األول

َيل َنيَُّهل الَِّذيَ  آَنُهذْا اَل َتْأُكُلذْا َنْنَذاَلُكْم َاْنَهُكْم ِالْلَبلِطِل ِإالَّ َنن َتُكاذَن  ﴿: اهلل تيلىل قلل

 . ﴾ِتَجلَ ًة َع  َتَهاٍض نِّهُكْم
 :نيف هذ  اآلية نتألعلن

 .معىن االستثناء يف اآلية وتقديره: املسألة األوىل
َيل َنيَُّهل الَِّذيَ  آَنُهذْا اَل َتْأُكُلذْا َنْناَذاَلُكْم  ﴿: ذل  تيلىلق": - مح  اهلل  –قلل اا  القنم 

فهذا ائعثهلء نهقطع  تضم  سري    ﴾َاْنَهُكْم ِالْلَبلِطِل ِإالَّ َنن َتُكذَن ِتَجلَ ًة َع  َتَهاٍض نِّهُكْم
نها   األكل اللبلطل نإالحة األكل اللعجل ة احلق  نن  قد  دخذل  يف األنل قد  نتعثىن 

علنل  ني ال تأكلذا ننذالكم انهكم اتبب ن  األئبلب إال نن تكذن جتال ة  نن يقاد    
اللبلطل نال افري  إال اللعجل ة  نال خيرى العكلف على هذا العقديه ال هذ فلئد  إ  املهاد 

  فاللهفع علاى العمالم      األكل اللبلطل نحد   نقهئ اهفع العجل ة نسصبهل: اللههي
إال نن يكاذن  : العقديه: إحدامهل: خة كلن الهلقصة  نيف هذا نجهلننالهصب على نهنل 

 . "إال نن تكذن ننذال الهلس جتل ة: ئبب األكل نن امليلنلة جتل ة  نالثلين
 :التعليق واإليضاح

ال تأكلذا ننذالكم انهكم : االئعثهلء يف اآلية نهقطع كمل قلل  مح  اهلل نيكذن العقديه
 .كم اللعجل ة اليت هي ع  تهاض نهكماللبلطل نلك  كلذا ننذال
ني قد  االئعثهلء ههل نعصاًل لزن  نن :نن  قد  دخذل  يف األنل : نننل قذل   مح  اهلل
نال خيرى فتلد العقديه على هذا كمل  كه إ  يلزم نها  حصاه     يقد  نتعثىن نه  علنًل

                                                 
-
 .18ئذ ة الهتلء  ن  اآلية   

-
 .18ئذ ة الهتلء  ن  اآلية  1

-
 [. 88 / : حجة القهاءا . ] ي نخلف نقهن البلقذن اللهفعئقهن اللهصب علصم نمحزة نالكتل  

-
 [.190/ ] ادائع الرذائد  4
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نإمنل املهاد الههي عا     فلنس املهاد يف اآلية إالحة العجل ة فقط  إالحة األكل يف العجل ة
نختصنصهل اللذكه ن  اني ئالئه  "  نن   لك العجل ة  األكل اللبلطل نإالحة نل ئذا 

 . "قهل لذني املهنءا فنئبلب امللك لكذهنل نيظمهل ننغلبهل نقذعًل ننن

نيكذن تقديههل على نل قلل  اا    على نن كلن تلنة ﴾ِتَجلَ ٌة﴿ :نقهاءة الهفع يف قذل 
إال نن تذجد نن إال نن تقع جتل ة ع  تهاض نهكم فنحل لكم نكلهل : نغري  جهيه الطةي

نعلنة املرتهي  قد نهل يف قهاءة الهصب على الذج  الثلين الذي  كه  اا  القنم  . حنهه ذ
 .نكال الذجهني ئلئغ نناضح

 :دليلهوالقول الراجح 
ههال ائاعثهلء   لهلء هنن االئعث: - مح  اهلل  –الهاجح هذ نل  كه  اإلنلم اا  القنم 

  نهذ الذي يلنق اعرتري اآلية ايندًا ع  العكلف   نهقطع نهذ الذي علن  علنة املرتهي 
   نمل نعهف ن  قلل التصلل   ننرل  إىل القذل الالتصلل اإلنلم الهازي يف العرتري الكبري

 . ناآللذئي يف  نح امليلين

                                                 
-
 [.00 /1] ترتري نيب التيذد   

-
  نالعحهيه نالعهذيه الا  علرذ  [   1/ ]   نالكشلف للزخمشهي [   /4] ترتري اا  جهيه  1
 [ /8 1 .] 
  [06 /1]   نترتاري البنضالني   [ 490/ ]   ناا  كثري [ 00 /1] ترتري ناذ التيذد  -  

ع فعلنى رنخ اإلئالم اا  تنمناة    جممذ[ 1 /1]    نح امليلين لآللذئي [  1 /1] نالقهطيب 
[ 0/44  .] 
 [. 0/16 ] العرتري الكبري للهازي  -4
 [. 1 /1]  نح امليلين لآللذئي  - 1
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قد إذا مل ختاال  حكام اهلل   جواز التراضي على الشروط يف الع: املسألة الثانية
 . ورسوله 
ِإالَّ َنن َتُكذَن ِتَجالَ ًة َعا  َتاَهاٍض    ﴿: نقد قلل تيلىل" :- مح  اهلل- اا  القنم قلل

هبل املعبلييلن  فإ ا تهاضنل على رهط ال خيللف حكم    فأالح العجل ة اليت تهضَّى ﴾نِّهُكْم
مل يلعزنل نال نلزنهمل اهلل نال  ئذل  ا    اهلل جلز هلمل  لك  نال جيذز إلفلؤ  نإلزانهمل مبل

نال إاطلل نل رهطل   ممل مل حيهم اهلل ن ئذل  علنهمل رهط   نحمهم احلاالل كمحلال   
ال الصذاب إلفلء كل رهط خللف حكم اهلل  ناععبل  كل رهط  :"...إىل نن قلل" احلهام

 . "مل حيهن  اهلل نمل ميهع نه   نالهلل العذفنق
 :حالتعليق واإليضا

نن األصل يف اليقاذد  : نصل هذا الكالم ع  اآلية  جلء يف آخه احلديث ع  نتألة
إن عقذد املتلمني : نالشهنط الصحة إال نل ناطل  الشل ع نن هنى عه   خبالف ن  يقذل
فبياد نن قاه      نرهنطهم ننيلنالهتم كلهل على البطالن حىت يقذم دلنل على الصحة

ذ  املتألة الألدلة ن  الكعلب نالتاهة  عاهض نجذااة    ه - مح  اهلل-اإلنلم اا  القنم 
 .املخللرني نندلعهم  مث  د علنهم نجلء احلديث ع  اآلية يف آخه  لك

نن اهلل نالح العجل ة اليت تهاضى علنهل املعبلييلن نيدخل يف  لك كل : نخالصة قذل 
هم ن  هاذا  فال جيذز إلفلؤ   نير رهط تهاضنل علن  ممل ال خيللف حكم اهلل ن ئذل  

 .ناهلل نعلم. االئعهبلط ارعهاط  العهاضي على الشهنط اليت مل يأ  فنهل سص
 :دليلهوالقول الراجح 

هذ الصذاب ألن األصال يف امليالنال     - مح  اهلل-نل  هب إلن  اإلنلم اا  القنم 
 .نالشهنط الصحة نل مل يدل دلنل على حتهميهل
 

                                                 
-
 .18ئذ ة الهتلء  ن  اآلية   
 [. 48 / ]عالم املذقيني إ -1
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 صرفجائز التأن يكون العاقد : املطلب الثاين
 :حكم بيع السكران :املسألة

َيل َنيَُّهل الَِّذيَ  آَنُهذْا اَل َتْقَهُاذْا الصَّاَلَة َنَنسُعْم ُئَكلَ ى َحعََّى َتْيَلُمذْا َنل ﴿: قلل اهلل تيلىل

 . ﴾َتُقذُلذَن
نالصحنح نس  ال عةة اأقذال  ن  طاالق نال  " : - مح  اهلل تيلىل  –قلل اا  القنم 
ة نال نقف نال إئالم نال  دة نال إقها  لبضية عشه دلناًل لنس هذا به ععلق نال انع نال

َيل َنيَُّهل الَِّذيَ  آَنُهذْا اَل َتْقَهُاذْا الصَّااَلَة َنَنساُعْم   ﴿: نذضع  كههل  نيكري نههل قذل  تيلىل

   زسل اني يدي الئعهكل  نلعز ملل نقه الل نننه الهيب    ﴾ُئَكلَ ى َحعََّى َتْيَلُمذْا َنل َتُقذُلذَن
محزة اعجديد إئالن  ملل قلل يف ئكه  نسعم عبند آلاالئي  نفعاذى    نعدم ننه الهيب 

نمل خيللرهمل نحد ن  الصحلاة  نالقنلس الصحنح احمل  على زائال    عثملن ناا  عبلس
اليقل ادناء نن اهج نن نتكه هذ فن  نيذن  مبقعضى قذاعد الشهيية  فإن التاكهان ال  

نىل ايدم املؤاخذة ن  الالغي نن  جهى اللرظ على لتلس  ن  غري قصاد  قصد ل  فهذ ن
 . ..."ل 

                                                 
 
 [.  4] ئذ ة الهتلء ن  اآلية  قم  - 

 
 [.  4] ئذ ة الهتلء ن  اآلية  قم  -1
نا   (  681 )  نا  نتلم  كعلب احلدند  الب ن  اععهف على سرت  اللزسل  حديث  قام   - 

 .حديث ئلنملن ا  اهيدة ع  نان 
نفعذى  نا  البخل ي  كعلب الطالق  الب الطالق يف اإلغالق نالتكه   قصة محزة ع  علي   -4

طالق التاكهان  ": هي قذل    نفعذى اا  عبلس"لنس جملهذن نال لتكهان طالق": عثملن هي قذل 
 [.  04 ] كلهل نيلقة اصنفة اجلزم ص . "ناملتعكه  لنس جبلئز

 [.411-1/414]إعالم املذقيني ع   ب اليلملني  اا  القنم  - 1
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 :التعليق واإليضاح
هذا الشهط هذ نحد رهنط البنع نهذ نن يكذن اليلقد جلئز العصهف نهذ املكلف 

نثل نتألة حكم انع الطرل ناجملهذن نالتكهان نغري : نالهرند نيهد ج حتع  عدة نتلئل
 . لك ن  املتلئل

تألة حكم انع التكهان تهد ج كذلك حتت نتألة حكم نفيلل التكهان نقاد  نن
اخعلف اليلملء يف حكم نفيلل  على نقذال  نرل  إلنهل الخعصل  اإلنلم اا  اليهيب حتت آية 

نقد اخعلف علملؤسل يف نفيلل التكهان على ثالثة " :البلب يف كعلا  نحكلم القهآن فقلل
 :نقذال

 .نهنل نيعةة: نحدهل
 .نهنل لفذ: الثلينن

 . "نن اليقذد غري نيعةة كللهكلح ننن احلل نيعة كللطالق: نالثللث
نممل يؤثه يف هذ  املتألة ندى تأثه التكهان اتكه  ألن التكه د جل  فمههم ن  
ال يرهق اني التملء ناأل ض  ننههم ن  خيطئ نهة نيصنب نخهى  ننههم ن  هذ نقل 

 .ن   لك
يف نتألة حكم نفيلل التكهان نهنل  – مح  اهلل  –م اا  القنم نالذي  هب إلن  اإلنل

 :لفذ نال عةة هبل ن كه على  لك مختة ندلة
ننل االئعدالل الآلية فذجه  نس  ال ييلم نل يقذل نرب  اجملهذن  نمل يعيمد  لك الريل 

نالقلب هذ امللك الاذي تصاد    ":  - مح  اهلل  –اقلب   قلل رنخ اإلئالم اا  تنمنة 
القلب اال جياهي    لم نل يقذل مل يك   لك صلد ًا ع األقذال ناألفيلل عه   فإ ا مل يي

جمهى اللفذ  نالشل ع مل يهتب املؤاخذة إال على نل يكتب  القلب ن  األقذال ناألفيالل  

                                                 
 [. 0 / ] نحكلم القهآن  اا  اليهيب  - 
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نمل يؤاخذ على نقذال   ﴾َنَلِك  ُيَؤاِخُذُكم ِاَمل َكَتَبْت ُقُلذُاُكْم﴿ :الظلههة كمل قلل تيلىل
  "..لل مل ييلم هبل القلب نمل يعيمدهل ننفي

فدل علاى   الئعهكله  ل ال يكذن ئكهان نننل االئعدالل اقصة نلعز فأنه الهيب 
م محزة اعجديد إئالن  ملل قلل يف ئكه  نسع نعدم ننه الهيب عدم ثبذ  إقها  التكهان  

ع طاالق  يف عدم نقذ نفعذى عثملن ناا  عبلس عبند آلالئي دلنل على عدم  دت   
نالقنلس على زائل اليقل ايذ  فإس  قد حكي اإلمجلع على عدم نقذع طالق    التكهان

نمجع نهل اليلم على نن الزائل اليقل افري ئاكه نن يف  ":  - مح  اهلل  –قلل اا  قدانة 
إمنل األعمالل   ): ) ننيضًل التكهان ال قصد ل  نقد قلل الهيب    "نيهل  ال يقع طالق 

نكل هذ  األدلة تدل على نن نفيلل التكهان لفذ    ((ل لكل انهئ نل سذى اللهنل  نإمن
 .ال عةة هبل نن  ضمههل البنع

ناحلكم يف ععق  نساذ   نانيا    ": قلل اا  قدانة ايد حديث  ع  طالق التكهان
نرهاء  ن دت  نإقها   نقعل  نقذف  نئهقع  كلحلكم يف طالقا  ألن املياىن يف اجلمناع    

 . "ناحد
 :الراجح ودليله القول

الهاجح يف حكم انع التكهان نالذي ال ييلم نل يقذل هذ نل  هب إلن  اإلنلم ااا   
 .نس  ال عةة ا  لألدلة اليت  كههل - مح  اهلل- القنم

                                                 
 (.111)ة  آية ئذ ة البقه -  
 [.6  /4 ]جممذع فعلنى رنخ اإلئالم اا  تنمنة  - 1
 [. 9/114] املفين  اا  قدانة  - 
  «كعلب ادء الذحي  الب كنف كلن ادء الذحي إىل  ئذل اهلل :   صحنح البخل ينعرق علن  -4

ح ...كعلب اإلنل ة  الب قذل  إمنل األعملل اللهناة : نصحنح نتلم. نهذ ننل حديث يف صحنح 
( 800). 
 [.9/114]املفين  اا  قدانة  -1
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نالذي تدل علن  الهصذص ناألصذل ننقذال الصحلاة ": قلل رنخ اإلئالم اا  تنمنة
يقع هبل طالق نال غري   فإن اهلل تيلىل قاد  هد  كلجملهذن ال  –ني التكهان  –نن نقذال  

 . ."..فدل على نس  ال ييلم نل يقذل   ﴾َحعََّى َتْيَلُمذْا َنل َتُقذُلذَن﴿: قلل

                                                 
 
 .( 4)ئذ ة الهتلء ن  اآلية  قم  - 
 [.1  /4 ]اا  تنمنة رنخ اإلئالم فعلنى جممذع  -1
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 حكم الربا: املبحث الثالث
 نُّْؤِنِهنَيَيل َنيَُّهل الَِّذيَ  آَنُهذْا اتَُّقذْا الّلَ  َنَ ُ نْا َنل َاِقَي ِنَ  الهَِّال ِإن ُكهُعم ﴿ :قلل اهلل تيلىل

     َفِإن لَّْم َتْرَيُلذْا َفْأَ ُسذْا ِاَحْهٍب نَِّ  الّلِ  َنَ ُئذِلِ  َنِإن ُتْباُعْم َفَلُكاْم ُ ُؤنُس َنْناَذاِلُكْم اَل
ن َنِإن َكلَن ُ ن ُعْتَهٍة َفَهِظَهٌة ِإَلى َنْنَتَهٍة َنَنن َتَصدَُّقذْا َخْنٌه لَُّكْم ِإ  َتْظِلُمذَن َناَل ُتْظَلُمذَن

َناتَُّقذْا َيْذًنل ُتْهَجُيذَن ِفنِ  ِإَلى الّلِ  ُثمَّ ُتَذفَّى ُكلُّ َسْرٍس نَّل َكَتَبْت َنُهاْم اَل    ُكهُعْم َتْيَلُمذَن

 . ﴾ُيْظَلُمذَن

وفضل إنظاار   ،الربا من أشد الكبائر حتراا ، ومن تاب منه فله رأس ماله: املسألة
 .املعسر

نهام   الظلملذن  نهم ضد هؤالء : القتم الثلين" ...: - مح  اهلل  –قلل اا  القنم 
الذي  يذحبذن احملعلج املضطه  فإ ا دعع  احللجة إلنهم مل يهرتذا كهاع  إال ازيلدة على نل 

َيل َنيَُّهل الَِّذيَ  آَنُهذْا اتَُّقذْا الّلاَ   ﴿: يبذلذس  ل  نهم نهل الهال  فذكههم تيلىل ايد هذا فقلل

فصد  اآلية الألنه اعقذا  املضلدة للهال  نننه   ﴾ِنَ  الهَِّال ِإن ُكهُعم نُّْؤِنِهنَي َنَ ُ نْا َنل َاِقَي
اعهك نل اقي ن  الهال ايد سزنل اآلية  نعلق هذا االنعثلل على نجذد اإلميالن نهاهم    

  مث نكد علنهم العحهمي اأغلظ ريء ننرد  نهاي   نامليلق على رهط نهعف عهد اسعرلء 

  ﴾َفِإن لَّْم َتْرَيُلذْا َفْأَ ُسذْا ِاَحْهٍب نَِّ  الّلِ  َنَ ُئاذِل ِ ﴿ : ن ئذل  فقلل تيلىلحمل اة املهايب هلل
فري ضم  هذا الذعند نن املهايب حمل ب هلل ن ئذل  قد آ س  اهلل حبها   نمل جيايء هاذا   

                                                 
 .( 19-109)ئذ ة البقهة  - 
 .الظلملذن نهم ضد احملتهني املعصدقني :ني القتم الثلين ن  نقتلم األغهنلء -1
 .(109)ئذ ة البقهة  - 
 [.    / ]   نترتري اا  كثري [ 06 / ] ري الطةي اسظه ترت -4
 (.108)ئذ ة البقهة  آية  - 1
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ناحد ألن كل    الذعند يف كبرية ئذى الهال  نقطع الطهيق نالتيي يف األ ض اللرتلد
لطهيق على الهلس  هذا اقهه  هلم نتتلط  علنهم  نهذا ل نرتد يف األ ض  قلطع لنههم

النعهلع  ن  ترهيج كهالهتم إال اعحمنلهم كهال  نرد نههل  فأخة قطلع الطهيق ااأهنم  
 .حيل اذن اهلل ن ئذل  نآ ن هؤالء إن مل يعهكذا الهال حبها  نحهب  ئذل 

ييين إن تهكعم الهال نتبعم إىل اهلل نه     ﴾ نُس َنْنَذاِلُكْمَنِإن ُتْبُعْم َفَلُكْم ُ ُؤ﴿: مث قلل
نقد علقدمت علن  فإمنل لكم  ؤنس ننذالكم ال تزدادنن علنهل فعظلمذن اآلخذ نال تهقصذن 

ظل   إىل ننتهة  نإن نههل فنظلمكم ن  نخذهل  فإن كلن هذا القلا  نيتهًا فللذاجب إس
م نخري لكم  فإن نات سرذئكم نرحت الليادل  نناهنمتذ   فهذ نفضل لك تصدقعم علن 

الذاجب نن الرضل املهدنب فذكهنهل يذنًل تهجيذن فن  إىل اهلل  نتلقذن  اكم فناذفنكم  
 . ..."جزاء نعمللكم  نحذج نل نسعم إلن 

 :التعليق واإليضاح
هذا العرتري لآليل  يف ثهليل حديث  ع  نقتالم   – مح  اهلل  – كه اإلنلم اا  القنم 

هنلء ننحذاهلم نكنف نن اهلل ئبحلس  نتيلىل قتمهم إىل ثالثة نقتلم يف آخه ئاذ ة  األغ
ظلمل نهم نهال الهاال    : حمت  نهم املعصدقذن  نالقتم الثلين: البقهة  فللقتم األنل

  .علدل نهذ اآلخذ ن  غهمي  اال زيلدة نال سقصلن: نالقتم الثللث
كبلئه  كمل تدل علن  هذ  اآليال    نممل ال رك فن  نن الهال ظلم  نهذ ن  نكة ال

 الَِّذيَ  َيْأُكُلذَن﴿: نغريهل ن  الهصذص يف الكعلب نالتهة  كقذل  تيلىل قبل هذ  اآليل 

                                                 
ِإسََّمل َجَزاء الَِّذيَ  ُيَحلِ ُاذَن الّلَ  َنَ ُئذَلُ  َنَيْتَيْذَن ِفي اأَلْ ِض َفَتلًدا َنن ُيَقعَُّلذْا ﴿ :كمل يف قذل  تيلىل - 

َنْ ُجُلُهم نِّْ  ِخالٍف َنْن ُيهَرْذْا ِنَ  اأَلْ ِض َ ِلَك َلُهْم ِخْزٌي ِفي الدُّْسَنل َنَلُهْم َنْن ُيَصلَُّبذْا َنْن ُتَقطََّع َنْيِديِهْم َن
 .«فتملهم حمل اني هلل ن ئذل  (   )ئذ ة امللئدة آية  ﴾ِفي اآلِخَهِة َعَذاٌب َعِظنٌم

 .(190)ئذ ة البقهة آية   -1
 [. 118-119/ ] طهيق اهلجهتني  - 
 [.118-111/ ]لتلاق اسظه املهجع ا -4
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ُع َمل اْلَبْنالهَِّال اَل َيُقذُنذَن ِإالَّ َكَمل َيُقذُم الَِّذي َيَعَخبَُّطُ  الشَّْنَطلُن ِنَ  اْلَمسِّ َ ِلَك ِاَأسَُّهْم َقلُلذْا ِإسَّ
َف ِنْثُل الهَِّال َنَنَحلَّ الّلُ  اْلَبْنَع َنَحهََّم الهَِّال َفَم  َجلءُ  َنْذِعَظٌة نِّ   َّاِِّ  َفلسَعَهَى َفَلُ  َنال َئالَ  

مث اني ئبحلس  نسا     ﴾َنَنْنُهُ  ِإَلى الّلِ  َنَنْ  َعلَد َفُأْنَلِ َك َنْصَحلُب الهَّلِ  ُهْم ِفنَهل َخلِلُدنَن

  ﴾َيْمَحُق الّلُ  اْلهَِّال َنُيْهِاي الصََّدَقلِ  َنالّلُ  اَل ُيِحبُّ ُكلَّ َكرَّلٍ  َنِثانمٍ ﴿: قللميحق الهال ف
 نن الهيب :   ههيهةنن نكل الهال ن  نكة الكبلئه كمل يف حديث نيب  ناني الهيب 

  الشاهك االهلل   ): )قلل ننل ه ؟ يل  ئذل اهلل : قنل(( اجعهبذا التبع املذاقل ): )قلل
ننكل الهال  ننكل نلل النعنم  نالعذيل يذم   نقعل الهرس اليت حهم اهلل إال الحلق  نالتحه

نشهذ ة نالهصذص يف هذا   نعرق علن (. (الزحف  نقذف احملصهل  املؤنهل  الفلفال  
 .نكثرية جدًا

مث انهت اآليل  نن ن  تلب ن  الهال فل  نن يأخذ  نس نلل  نجيب علنا  إسظال    
نإن تصدق علن  فهذ خري ل  نقد ن د  يف فضل إسظل  امليته نن العجلنز عها    امليته 

ل حديث نيب ههياهة                 ننهه   نحلديث كثرية   كه مجلة نههل احللفظ اا  كثري يف ترتري 
 ن  سرس ع  نؤن  كهاة ن  كهب الدسنل  سرس اهلل عه  ))  «قلل  ئذل اهلل : قلل

لنة  نن  يته على نيته  يته اهلل علن  يف الدسنل ناآلخهة  نن  كهاة ن  كهب يذم القن
ئعه نتلمًل  ئعه  اهلل يف الدسنل ناآلخهة  ناهلل يف عذن اليبد نل دام اليبد يف عذن نخن   
نن  ئلك طهيقًل يلعمس فن  علمًل  ئهل اهلل ل  ا  طهيقًل إىل اجلهة  ننل اجعمع قاذم يف  

اهلل  نيعدا ئذس  انههم  إال سزلات علانهم التاكنهة     انت ن  انذ  اهلل يعلذن كعلب 

                                                 
 .(101)ئذ ة البقهة  آية  -  
 (106)ئذ ة البقهة  آية  - 1

إن الذي  يأكلذن ننذال النعلنى  ﴿: كعلب الذصليل  الب قذل اهلل تيلىل: صحنح اإلنلم البخل ي -  

نصاحنح اإلنالم   (. 6910)َن ( 1064)ح : ناسظه( 1066)ح ( 0 : الهتلء)اآلية  ﴾...ظلمل
 (.98)ميلن  الب انلن الكبلئه ننكةهل ح كعلب اإل: نتلم

 [. 181/ ] ترتري اا  كثري  -4
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نغشنعهم الهمحة نحرعهم املالئكة  ن كههم اهلل فنم  عهد   نن  اطأ ا  عمل   مل يتهع 
 . ((ا  ستب  

                                                 
فضل االجعملع على تالنة القهآن نعلى الذكه  : صحنح نتلم  كعلب الذكه نالدعلء  الب -  

  (. 1688)ح 



  تفسير آيات أحكام المعامالت: الباب األول 

 

40 

  بيع السلم: املبحث الرابع
 . ﴾نَُّتمًّى َفلْكُعُبذُ َيل َنيَُّهل الَِّذيَ  آَنُهذْا ِإَ ا َتَداَيهُعم ِاَدْيٍ  ِإَلى َنَجٍل ﴿: قلل اهلل تيلىل

 :بيع السلم جار على وفق القياس واملصلحة: املسألة
عهد حديث  على عدم دخذل التلم يف انع نل لانس  ):  - مح  اهلل  –قلل اا  القنم 

"...  :قلل (ا مل يك  على ثقة ن  تذفنع  علدةننن ممل يدخل حتع  التلم املؤجل إ . عهدك
فنع  علدة  فهذ دي  ن  الديذن  نهذ كلالاعنلع اثم  نؤجل  فأنل إ ا كلن على ثقة ن  تذ

فأي فهق اني كذن نحد اليذضني نؤجاًل يف الذنة ناني اآلخه؟ فهاذا حما  القنالس    

َيل َنيَُّهل الَِّذيَ  آَنُهذْا ِإَ ا َتَداَيهُعم ِاَدْيٍ  ِإَلاى َنَجاٍل نَُّتامًّى    ﴿: ناملصلحة  نقد قلل تيلىل

يم الثم  ناملثم   نهذا هذ الذي فهم  تهمجلن القهآن ن  القهآن  عبد نهذا ي  ﴾َفلْكُعُبذُ 
نرهد نن التلف املضمذن يف الذنة حالل يف :   فقلل - ضي اهلل عههمل-اهلل ا  عبلس 

فثبت نن إالحة التلم على نفق القنلس ناملصلحة  نراهع  .  كعلب اهلل  نقهن هذ  اآلية
  الثم  يف احللل إ  لذ تأخه حلصال رافل   على نكمل الذجذ  ننعدهلل  فشهط فن  قب

الذنعني افري فلئدة نهلذا مسي ئلمًل لعتلنم الثم   فإ ا نخه الثم  دخل يف حكم الكللئ 

                                                 
ائم نصد  ألئلم ننصد   احلقنقي اإلئاالم ننيهال  يف اللفاة    : التلم ارعح التني نالالم -  

امللل نتقدمي   نيقلل للتلم ئلف لفة إال نن التلم لفة نهل احلجلز  نالتلف لفاة   ائعيجلل  نس
الرق  على املذاهب األ اية :اسظهنهل اليهاق على نن التلف نعم ن  التلم ألس  يطلق على القهض  

 عذضًل حلضهًا هذ نن يتلم": قلل اا  قدانة: نالتلم اصطالحًل[.  1/101] ليبد الهمح  اجلزيهي 
  . [9  /4]املفين : اسظه" نهذ سذع ن  البنع ...ذ نذصذف يف الذنة إىل نجلضعيف 

-
 [. 191] ئذ ة البقهة آية  1

-
 [. 191] ئذ ة البقهة آية   
[ 1/114]اا  نيب حلمت يف العرتري ن[  4064 ]  قم [  9/1] نخهج  عبد الهزاق يف املصهف  -4

 .نإئهلد  حت [ 9  8 /6]نالبنهقي [ 1/196]ناحللكم [ 1849] قم 
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  نلاذلك نهاع    هخلطهة  ندخلت امليلنلة يف حد الفاللكللئ ال هذ سرت   نكثه  امل
 . "لنمالشل ع نن يشعهط فن  كذس  ن  حلئط نيني ألس  قد يعخلف فنمعهع العت

 :التعليق واإليضاح
نن انع التلم نتعثىن ن  انع نل لنس عهدك نانع  – مح  اهلل  –اني اإلنلم اا  القنم 

نندلعا  نا      التلم جلئز ن  حنث اجلملة الترلق نخيعلف الرقهلء يف اي  راهنط  
 ضاي اهلل   –نن  التهة نل  نا  اا  عبالس    آية البلب نترتري اا  عبلس هلل :الكعلب

قدم املديهة نهم يتلرذن يف الثمل  التهة نالتاهعني نالاثالث     نن الهيب :  -ل عههم
( (نيلذم  ننزن نيلذم إىل نجال نيلاذم  ن  نئلف يف ريء فلنتلف يف كنل ): )فقلل

  .نعرق علن 
 . 4علن  اإلمجلع نسقل  ع  اا  املهذ    كه اا  قدانةن

ن نؤجاًل فال سزاع يف صحع   عقد التلم إن كل": 6ناذ اكه احلتنين الشلفيينقلل 
 . "نيف اي  الشهنح حكلية االترلق على صحع   نألس  نذ د الهص

                                                 
 [.84 - 8 / ]إعالم املذقيني ع   ب اليلملني  الا  القنم اجلذزي  ص  -  
 [. 116 / ]   نصحنح نتلم [ 8 11  ح 4/419] صحنح البخل ي - 1
هذ ناذ حممد عبد اهلل ا  نمحد ا  حممد اجلملعنلي املقدئي مث الدنشقي احلهبلي  فقن  ن  نكلاه  -  

 [.4/60]األعالم للز كلي : اسظه(. ها610)نتذيف علم ( ها 14)احلهلالة نلد علم 
هذ ناذ اكه حممد ا  إاهاهنم ا  املهذ  الهنتلاذ ي  فقن  جمعهد ن  احلرلظ نكلن رنخ احلهم  - 4

 [1/184]األعالم للز كلي : اسظه(. ها8  )نتذيف علم ( ها141)مبكة نلد علم 
 [.9  /4]اا  قدانة   املفين - 1
ناذ اكه ا  عبد اهلل ا  عبد الهمح  الدنشقي الشلفيي  امليهنف الا  قلضي  لصدقناذ ا هذ - 6

يف هبل علم ذنت( ها 94)نلد ادنشق علم    فقن  اسعهت إلن   يلئة الشلفينة يف عصه  عجلذن
 [.61/ ]  ننيجم املؤلرني ليمه كحللة [1/66]األعالم للز كلي : اسظه (ها819)
 [.110/ ]ة االخعصل   أليب اكه ا  حممد احلتنين احلصين الشلفيي كرلية األخنل  يف حل غلي - 0
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ل يف ارعهاط نس  رهع على نكمل الذجذ  ننعدهل – مح  اهلل  –ناني اإلنلم اا  القنم 
  نكذلك يف العأجنل يف قب  املثم  عني احلكمة ناملصلحةقب  الثم  يف احللل  

ل لنهرق  علنهل  الثمهة حمعلج إىل مثههل قبل إالهننصلحب " : - مح  اهلل-قلل القهطيب 
انع احمللنيج  فإن جلز : فظهه نن انع التلم ن  املصلحل احللجنة  نقد مسل  اي  الرقهلء

حلاًل اطلت هذ  احلكمة  نا تريت هذ  املصلحة نمل يك  الئعثهلئ  ن  انع نال لانس   
ثم  نمل يتلم يف احللل فال نصلحة يف  لك ال نننل إ ا نخه ال  "عهدك فلئدة ناهلل نعلم

ألس  ال يقع ائم التلف فن  حاىت  دي   نا  تشفل الذنعني اال فلئدة  نهذ انع الدي  الل
إ ا مل يقب  الثم  يف اجمللس  صل  انع ديا   فييطن  نل نئلر  قبل نن يرل ق ن  نئلر   

 . ادي   نهذا ال جيذز
ن  حلئط نيني  ألس  قد يعخلاف فنمعهاع    نننل نهع الشل ع نن يشعهط فن  كذس 

: عبد اهلل ا  ئالم  ضي اهلل عه  قللنهذ كلإلمجلع ن  نهل اليلم  ملل  ني ع   العتلنم 
إن اين فالن نئلمذا لقذم ن  النهذد  نإهنم قاد جالعذا   : فقلل «جلء  جل إىل الهيب 
عهدي كذا نكذا فقلل  جل ن  النهذد (( ن  عهد : ))«فقلل الهيب . فأخلف نن يهتدنا

فقلل  ئذل . ثالمثلئة ديهل  اتيه كذا نكذا ن  حلئط اين فالن: لشيء قد مسل  ُن ا  قلل
  . ((اتيه كذا نكذا إىل نجل كذا نكذا  نلنس ن  حلئط اين فالن: ))«اهلل 

احللجة الايت  نن  :يف حكمة نشهنعنة انع التلم – مح  اهلل  –نقد  كه اا  القنم 
اال ترلق ن  اجللسبني  هذا يهترق اعيجنل الاثم     هي ئذل  التلمألجلهل رهع اهلل ن 

                                                 
 [. 4/416] اجللنع ألحكلم القهآن  القهطيب  - 
 [01 /1]نفين احملعلج  للخطنب الشهانين : اسظه -1
كعلب العجل ا   الب التلف يف كنل نيلذم ننزن نيلذم إىل نجال  :  نا  اا  نلج احلديث  -  

حدثهل ييقذب ا  محند ا  كلئب حدثهل الذلند ا  نتلم عا   : ا  نلج قلل ا(  119)ح  نيلذم 
   نإئاهلد  ...حممد ا  محزة ا  يذئف ا  عبد اهلل ا  ئالم ع  نان  ع  جد  عبد اهلل ا  ئاالم 

ضير  األلبلين جبهللة محزة ا  يذئف ا  عبد اهلل ا  ئالم  نعهيهة الذلند ا  نتلم فإسا   ضينف  
 [.8 1-9 1/1]إ ناء الفلنل : اسظه. ندلس تدلنس تتذية
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الهفق الملعيلقدي  ألن : نفن  ن  جهة امليىن": احلصين نقلل   نهذا يهترق اهخص املثم 
نصحلب احلهف قد حيعلجذن إىل نل يهرقذن على حهفهم ن  الفالل  نال نالل نيهام   

هبمل نإن كلن فن  غه  كلإلجل ة على نن الب الهقذد يهعريذن اللهخص فجذز  لك  فقًل 
 .1"املهلفع امليدننة ملتنس احللجة إىل  لك

                                                 
 .[84 / ] عالم املذقينيإ - 
 [.110/ ]كرلية األخنل  يف حل غلية االخعصل   أليب اكه ا  حممد احلتنين احلصين الشلفيي  - 1
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 :انحثمبتفسير آيات أحكام الوقف، وفيه : الفصل الثاني
 اجلن  واإلمث يف الوق : املبحث األول

َم َعَلْنِ  ِإنَّ َفَمْ  َخلَف ِن  نُّذٍص َجَهًرل َنْن ِإْثًمل َفَأْصَلَح َاْنَهُهْم َفاَل ِإْث﴿:قلل اهلل عز نجل
 . ﴾الّلَ  َغُرذٌ   َِّحنٌم
 .جواز إبطال اجلن  أو اإلمث يف الوق  ومصرفه أو بعض شروطه: املسألة

نقد جذز ئبحلس  نتيلىل إاطلل نصنة اجلهف ناإلمث " : - مح  اهلل  –قلل اا  القنم 

ِن  نُّاذٍص   َفَمْ  َخلَف﴿: الذ ثة ناملذصى ل  فقلل تيلىل ننن يصلح الذصي ننغري  اني
نكذلك إ ا ظهه للحلكم نن الذصي اجلهف    ﴾َجَهًرل َنْن ِإْثًمل َفَأْصَلَح َاْنَهُهْم َفاَل ِإْثَم َعَلْنِ 

نلنس   نن اإلمث يف الذقف ننصهف  نن اي  رهنط  فأاطل  لك كلن نصلحًل ال نرتدًا
فإن   حيكم ا نال يصحح هذا الشهط نال   ل  نن ييني الذاقف على إنضلء اجلهف ناإلمث

فلنس ل  نن يصحح نل  د  الشل ع نحهن  فإن  لك نضلدة ل    الشل ع قد  د  نناطل 
 . "ننهلقضة

 :التعليق واإليضاح
ع  هذ  املتألة يف نيهض حديث  نائاعدالل    – مح  اهلل  –تكلم اإلنلم اا  القنم 

فاإن قصاد     إمث جهف نن:  على اطالن احلنل احملهنة  ناني  مح  اهلل نن الضها  سذعلن
  نإن مل يقصد فهذ جهف  نقد جذز ئبحلس  إاطلل نصنة اجلهف ناإلمث  الضها  فهذ إمث

 .نيقلس على  لك عدم جذاز اجلهف ناإلمث يف الذقف ننصهف  نرهنط 
ناني نس  ال حيال   (إعالم املذقيني ع   ب اليلملني)نقد حتدث اهحذ هذا يف كعلا  

رهنط الاذاقرني مبهزلاة ساص     للف لكعلب اهلل ن ألحد نن جييل الشهط البلطل املخ

                                                 
 .(91 )  آية ئذ ة البقهة - 
 .املهجع التلاق -1
 [. 644/ ] إغلثة اللهرلن يف نصليد الشنطلن   - 
 [. 644/ ] إغلثة اللهرلن  -4
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نإمنل يهرذ ن  رهنط الذاقرني نل كالن    ننس  مل يقل هبذا نحد ن  نئمة اإلئالمالشل ع  
نإ ا مل يك  الذقاف علاى   " : - مح  اهلل-قلل اا  قدانة   هلل طلعة نللمكلف نصلحة

الذقف إال على اه نال يصح " : إئحلق الشريازي  نقلل ناذ "نيهنف نن اه فهذ الطل
 . "ننيهنف

عدة ننثلة لبي  الشهنط البلطلة ن   (إعالم املذقيني)نقد  كه اا  القنم يف كعلب 
فإ ا رهط الذاقف القهاءة على القة كلست القاهاءة يف املتاجد ننىل     رهنط الذاقرني

 فال جيذز تيطنل األحب إىل اهلل األسراع ليباد    ؛ننحب إىل اهلل ن ئذل  ننسرع للمنت
نقد  ام ايضهم االسرصلل ع  هذا اأس  قد يكذن قصد الذاقف حصاذل    ناععبل  ضد 

فإس    نهذا غلط فإن ثذاب االئعملع نشهنط الحلنلة  األجه ل  الئعملع  للقهآن يف قة 
 .إىل غري  لك ن  األنثلة اليت  كههل  ...عمل اخعنل ي نقد اسقطع مبذت 

 .ناهلل نعلم. ظلهه جدًا يف هذ  املتألة - مح  اهلل-نكالم اإلنلم اا  القنم 

                                                 
 [. 06 /1] املفين  - 
ن  فقهلء الشلفينة نهذ إاهاهنم ا  علي ا  يذئف الررينزالدي الشريازي  اليالناة املهالظه     - 1

ارعهه اقذة احلجة نكلن نهجع الطالب ننريت األنة يف عصه   نكلن حت  اجملللتة  طلق الذجا    
ىل ررياز فقهن على علملئهال  مث إىل  ناسعقل إ( ها 8 )ارل س علم  ديهظم الشيه نلد يف فرينزا ال

البصهة مث إىل افداد ناىن ل  الذزيه سظلم امللك املد ئة الهظلننة على رلطئ دجلة فد س فنهل نكالن  
 [. 1/ ]األعالم للز كلي : اسظه( ها406)يديههل  نتذيف ابفداد علم 

 [.  44/ ] املهذب  - 
 .الخعصل [   4/10] إعالم املذقيني  -4
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 أوقاف الكفار ووق  املسلم عليهم: املبحث الثاين
َلل َيْهَهلُكُم اللَُّ  َعِ  الَِّذيَ  َلْم ُيَقلِتُلذُكْم ِفي الدِّيِ  َنَلْم ُيْخِهُجذُكم نِّ  ﴿: قلل اهلل تيلىل

ِإسََّمل َيْهَهلُكُم اللَُّ  َعِ  الَِّذيَ  اللََّ  ُيِحبُّ اْلُمْقِتِطنَي ِدَيلِ ُكْم َنن َتَبهُّنُهْم َنُتْقِتُطذا ِإَلْنِهْم ِإنَّ
 ِجُكْم َنن َتَذلَّْذُهْم َنَنا  َقلَتُلذُكْم ِفي الدِّيِ  َنَنْخَهُجذُكم نِّ  ِدَيلِ ُكْم َنَظلَهُهنا َعَلى ِإْخَها

 . ﴾َفُأْنَلِ َك ُهُم الظَّلِلُمذن َعَذلَُّهْمَي
 :بانوتحت هذه اآلية مطل

 وق  الكافر على مساكني أهل الذمة: املطلب األول
على نتالكني نهال     مل تقذلذن لذ نقرذاف: فإن قنل:" - مح  اهلل-نم قلل اا  الق

الذنة هل يتعحقذس  دنن نتلكني املتلمني نن يتعحق  نتلكني املتالمني دنهنام نن   
ذناة  نالذقاف   ال  يب نن الصدقة جلئزة على نتلكني نهل ال: قنل!.يشعهكذن فن ؟

ننصف نلفي يف الصدقة نالذقاف    يعة نهذ املتكهةنصف ن: فهل ههل نصرلنصدقة  
نهذ الكره  فنجذز الدفع إلنهم ن  الذقف اذصف املتكهة ال اذصف الكره  فذصاف  

نال هذ رهط يف الدفع كمل يظه  الفللط نقبح الفلاط    الكره لنس مبلسع ن  الدفع إلنهم
فللرهق اني   دفع إلن  مبتكهع  نإن نئلم فهذ ننىل الالئعحقلقنحنه ذ فنجذز ال  ننفحش 

حقلق عنن يكذن الكره جهة ننذجبًل ناني نال يكذن نلسيًل  فجيل الكره جهة نذجبًل لالئ

َلل َيْهَهلُكُم اللَُّ  َعِ  الَِّذيَ  ﴿: س  غري نلسع نذافق لقذل  تيلىلنكذ  نضلد لدي  اهلل نحكم 
ي الدِّيِ  َنَلْم ُيْخِهُجذُكم نِّ  ِدَيلِ ُكْم َنن َتَبهُّنُهْم َنُتْقِتُطذا ِإَلْنِهْم ِإنَّ اللَّاَ   َلْم ُيَقلِتُلذُكْم ِف

ِإسََّمل َيْهَهلُكُم اللَُّ  َعِ  الَِّذيَ  َقلَتُلذُكْم ِفي الدِّيِ  َنَنْخَهُجذُكم نِّ  ِدَيلِ ُكْم ُيِحبُّ اْلُمْقِتِطنَي

فاإن اهلل    ﴾َفُأْنَلِ َك ُهاُم الظَّالِلُمذن   َعَذلَُّهْمَي ْم َنن َتَذلَّْذُهْم َنَن ِجُكَنَظلَهُهنا َعَلى ِإْخَها
نقطع املاذدة انهاهم     ئبحلس  ملل هنى يف ننل التذ ة ع  اختل  املتلمني الكرل  ننلنلء

                                                 
 .(8-9)آية   ملمعحهةئذ ة ا - 
 .الكرل : املقصذد -1
 .(8-9)  آية ئذ ة املمعحهة - 
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فبني اهلل ئبحلس  نن   تذهم ايضهم نن اههم ناإلحتلن إلنهم ن  املذاالة ناملذدة  نانههم
ال هذ ن  اإلحتلن الذي حيب    ننس  مل يه  ع   لك    املذاالة املههي عههل لك لنس ن

نإمنل املههي عه  تذيل الكرل  ناإللقلء إلنهم االملذدة  نال    نيهضل  نكعب  على كل ريء
 يب نن جيل الكره الهلل نتكذيب  ئذل  نذجبًل نرهطًل يف االئعحقلق ن  نعظم نذاالة 

 . "ح ن  املتلم نال جيذز للحلكم تهرنذ  ن  نقلف الكرل فال يص  الكرل  املههي عه 
 :التعليق واإليضاح

الذاقاف   : الاهك  األنل : هذ  املتألة البحث فنهل يف  كهني ن  ن كلن الذقاف 
 .املذقذف علن  : نالهك  الثلين

ننل الهك  األنل نهذ الذاقف فال يشعهط إئالن  نإمنل يشعهط فن  نهلنة العةع ااأن  
  فنصاح  ن  حنث اجلملة  املذاهب األ اية  اللفًل حهًا نعلى  لك نصحلبيكذن علقاًل

 .الذقف ن  الكلفه على نل يصح ن  املتلم الذقف علن  نإن مل ييعقد نس  قها 
فقد صهح فقهلء املذاهب األ اية على جذاز : نننل الهك  الثلين نهذ املذقذف علن 

 . الذقف على الذني
هبذ  اآلية ناع نن اخلطالب فنهال     – مح  اهلل  –لقنم ننج  ائعدالل اإلنلم اا  ا

للمتلمني ألن الذقف ن  الكلفه كمل  كه ئلاقًل يصح على نل يصح ن  املتلم الذقاف  
نكذلك الذقف على كل نناه    فلذ نقف الكلفه على كهنتة نثاًل مل يصح  لك  علن 

                                                 
 [. 601- 0/60 ] نحكلم نهل الذنة  - 
  نادائع الصاهلئع  [ 1/101] البحه الهائق رهح كهز الدقلئق لزي  الدي  ا  جننم احلهري : اسظه -1

  [ 1/169] ه لشنخي زاد    نجممع األهنه يف رهح نلعقى األحب[ 8 6/1] ليالء الدي  الكلئلين 
  [ 4/00]   نحلرنة الدئذقي علن  [ 4/00] نالشهح الكبري أليب الةكل  ئندي نمحد الد ديه 

 [. 06 /1]   ناملفين الا  قدانة [ 00 -06 /1] ننفين احملعلج للشهانين 
قى األحباه    نجممع األهنه يف رهح نلع[ 1/104] البحه الهائق رهح الدقلئق الا  جننم : اسظه - 

  نهنلية احملعلج إىل رهح [ 4/00]  نالشهح الكبري أليب الةكل  املللكي [ 1/169] لشنخي زاد  
 [. 1/448]   نالكليف يف فق  اا  حهبل الا  قدانة [ 90 /1] املههلج للهنلي 
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نهل الذنة اللصادقة   ملل صح ن  املتلم اإلحتلن إىل ن  حمهم ال يصح ن  املتلم نالكلفه
الآلية على صاحة   - مح  اهلل-نلم اا  القنم   فلئعدل اإلصح  لك ن  الكلفه ؛نالذقف

 .اجلهة املذقذف علنهل ال على الذاقف
ني الكاالم  ت الصلة المللل نالة ناإلقتلط نلنكلس"...:  - مح  اهلل-قلل الشلفيي 

 . "  هنذا ع  ناليع ناملهائلة حبكم اهلل غري نل هنذا عه  ن  الذالية مل
نهذ  اآلية  خصة يف صلة الذي  : قلل املرتهنن" : - مح  اهلل-نقلل اا  اجلذزي  

 . "نإن كلست املذاالة نهقطية نههم  مل يهصبذا احلهب للمتلمني نجذاز اههم
 .وق  املسلم على أهل الذمة: املطلب الثاين

  كذلك نقف املتلم علانهم ن" :(الن  التلاقايد ك) – مح  اهلل  –قلل اا  القنم 
نن علاى    فنجذز نن يقف على نيني نهاهم   فإس  يصح نه  نل نافق حكم اهلل ن ئذل 

  نال يكذن الكره نذجبًل نن رهطًل يف االئعحقلق نال نلسيًل نه   نقل ا  ناين فالن نمحذ 
ذا فإن نئلم  نإن اقذا على كرههم  فلذ نقف على نلد  نن نان  نن قهااع  ائعحقذا  لك

لهم نمحاذ  لاك   َهْنفأنىل الالئعحقلق  نكذلك إن نقف على نتلكنههم نفقهاءهم نَز
 . "فإن نئلمذا فأنىل الالئعحقلق  ائعحقذا نإن اقذا على كرههم

 :التعليق واإليضاح
اني جاذاز   ؛ع  ننقلف الكرل  نحكمهل - مح  اهلل-ايد حديث اإلنلم اا  القنم 

ذلك ئلاقًل عهد احلديث عا  اآلياة  نااني نن    نقد تيهض ل  نقف املتلم على الذني
ألن الكره لانس نذجباًل    ؛ارعهاط البقلء على الكره الئعحقلق الذقف رهط غري نيعة

اية صهحذا لالئعحقلق كمل نس  لنس مبلسع نه   نقد  كه  ئلاقًل نن فقهلء املذاهب األ 

َلل َيْهَهلُكُم اللَّاُ   ﴿:يلىللل تنق" :- مح  اهلل تيلىل-قلل القهطيب جبذاز الذقف على الذني  
َعِ  الَِّذيَ  َلْم ُيَقلِتُلذُكْم ِفي الدِّيِ  َنَلْم ُيْخِهُجذُكم نِّ  ِدَيالِ ُكْم َنن َتَباهُّنُهْم َنُتْقِتاُطذا    

                                                 
 [.  8 / 1] نحكلم القهآن للشلفيي  - 
 [. 0 9/1] زاد املتري  -1
 [.  60-601/ ] نحكلم نهل الذنة  - 
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 فظذاهه هذ  اآليل  تقعضي جذاز صهف الصدقل  إلنهم مجلة إال نن الهيب   ﴾ِإَلْنِهْم
خذ الصدقة ن  نغهنلءهم ): )لن  الصالة نالتالم مليل خص نههل الزكلة املرهنضة لقذل  ع

ناترق اليلملء على  لك على نل تقدم فندفع إلنهم ن  صادقة    ((دهل على فقهاءهمن 
 . "العطذع إ ا احعلجذا ناهلل نعلم

علاى   اخلهلصاه اي  ن  تيقد علنا     ائعدل ا " :- مح  اهلل-نقلل اا  اليهيب 
نهذ  نهلة عظنمة  فإن اإل ن يف الشايء نن    ن  الكلفهنجذب سرقة االا  املتلم على نا

نقد انهل نن إمسلعنل ا    نإمنل ييطنك اإلالحة خلصة  تهك الههي عه  ال يدل على نجذا 
 . "إئحلق القلضي دخل علن   ني فأكهن  فذجد علن  احللضهنن فعال هذ  اآلية علنهم

نيني نكالن كالفهًا نن    فإ ا ننصى نن نقف على" :نقلل رنخ اإلئالم اا  تنمنة
ال هذ يتعحق نال    مل يك  الكره نن الرتق هذ ئبب االئعحقلق نال رهطًل فن  فلئقًل

خبالف نل لذ جيلهل رهطًل يف   فكلست امليصنة عدمية العأثري  نعطل  نإن كلن نتلمًل عداًل
نن  لك على جهة الكرل  نن الرتلق نن على الطلئرة الرالسنة اشهط نن يكذسذا كرال ًا  

 . "فتلقًل فهذا الذي ال  يب يف اطالس  عهد اليلملء

 

 

                                                 
 .(9)  آية ئذ ة املمعحهة - 
  ننخهجا   (81  )كعلب الزكلة  الب نجاذب الزكالة ح   : هذا احلديث نخهج  البخل ي -1

فأعلمهم : ))...   نلرظ (8 )كعلب اإلميلن  الب الدعلء إىل الشهلدتني نرهائع اإلئالم ح : نتلم
 ((.هد على فقهائهمنن اهلل افعهض علنهم صدقة يف ننذاهلم تؤخذ ن  نغهنلئهم نت

 [. 68 /4]ترتري القهطيب  - 
 .ني اآية البلب -4
 [. 4/119] نحكلم القهآن الا  اليهيب  -1
 [.   /  ]  رنخ اإلئالم اا  تنمنة فعلنىجممذع  -6
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 :تفسير آيات أحكام الوصايا، وفيه مبحثان :الفصل الثالث
 الضرار يف الوصية :املبحث األول

َنِإن َكلَن َ ُجٌل ُيذَ ُث َكاَلَلًة َنن اْنَهَنٌة َنَلُ  َنٌخ َنْن ُنْخٌت َفِلُكلِّ َناِحٍد  ...} :قلل تيلىل
ل التُُّدُس َفِإن َكلُسَذْا َنْكَثَه ِن  َ ِلَك َفُهْم ُرَهَكلء ِفي الثُُّلِث ِن  َاْيِد َنِصنٍَّة ُيذَصى ِاَهآ نِّْهُهَم

  .{ َنْن َدْيٍ  َغْنَه ُنَضآ ٍّ َنِصنًَّة نَِّ  الّلِ  َنالّلُ  َعِلنٌم َحِلنٌم
َلَح َاْنَهُهْم َفاَل ِإْثَم َعَلْنِ  ِإنَّ الّلَ  َفَمْ  َخلَف ِن  نُّذٍص َجَهًرل َنْن ِإْثًمل َفَأْص }: نقلل تيلىل

  .{ َغُرذٌ   َِّحنٌم
 . حرمة الضرار يف الوصية وإن كانت يف الثلث فما دون: املسألة

ِن  َاْيِد َنِصنٍَّة ُيذَصى ِاَهآ َنْن َدْيٍ  َغْنَه  }: نقلل تيلىل: " - مح  اهلل  -قلل اا  القنم 
الذصنة على املرياث إ ا مل يقصد هبل املذصي الضها   فإن قصاد    فإمنل قدم اهلل  { ُنَضآ ٍّ

َفَمْ  َخلَف ِن  نُّذٍص َجَهًرال َنْن ِإْثًمال    }: فللذ ثة إاطلهلل نعدم تهرنذهل  نكذلك قذل 
ف ن  فهفع اإلمث عم   فع اإلمث ناجله .{ َفَأْصَلَح َاْنَهُهْم َفاَل ِإْثَم َعَلْنِ  ِإنَّ الّلَ  َغُرذٌ   َِّحنٌم

 . "نصنة املذصي  نمل جييلهل مبهزلة سص الشل ع الذي حتهم خمللرع 
   :التعليق واإليضاح 

ههل جلء ضم  األنثلة الايت  كههال    - مح  اهلل-هذا الكالم ن  اإلنلم اا  القنم 
نن املقلصد ناالععقلدا  نيعةة يف العصهفل  كمل هي نيعةة يف : ة امليهنفة نهيلقلعدل

هبذا املثلل نن املذصي إ ا قصد الضها  يف نصانع    - مح  اهلل-فبني . بلدا العقهال  نالي
 اإلنلم اا  القنم  نقد تكلم. اللذ ثة فلهذا القصد التنئ اععبل   يف إاطلل هذ  الذصنة

                                                 
 [.1 ]ئذ ة الهتلء آية   -  
 [.91 ]ئذ ة البقهة آية   - 1
 [.1 ]ئذ ة الهتلء آية   -  
 [.91 ]ئذ ة البقهة آية   - 4
 [.4/100]إعالم املذقيني ع   ب اليلملني  اا  القنم  - 1



  تفسير آيات أحكام المعامالت: الباب األول 

 

19 

حذل هذا املذضذع  فذكه محذ كالن  ههل    (إغلثة اللهرلن)يف كعلب  - مح  اهلل-
نتأنال  : "... هذا املذط  دنن غري   فقلل  محا  اهلل  مث اني احلكمة يف  كه الضها  يف

ِن  َاْيِد }: يقصد قذل  –كنف  كه ئبحلس  نتيلىل الضها  يف هذ  اآلية دنن اليت قبلهل 
  نالثلسناة  ألن األنىل تضمهت نرياث اليمذدي  - {َنِصنٍَّة ُيذَصى ِاَهآ َنْن َدْيٍ  َغْنَه ُنَضآ ٍّ

 ناإلخذة  ناليلدة نن املنت قد يضال  زنجعا    تضمهت نرياث األطهاف ن  الزنجني
نال ييين هذا جذاز نضل ة هؤالء ال حتهمي  ن    "نإخذت   نال يكلد يضل  نالدي  ننلد 

: نالضها  سذعلن: "- مح  اهلل-فقلل  الب ننىل  مث اني كنف يكذن الضها   ننس  سذعلن
 قصد نهذ اجلهف  فم  فإس  قد يقصد الضها  نهذ اإلمث  نقد يضل  ن  غري. جهف نإمث

ننصى ازيلدة على الثلث فهذ نضل  قصد نن مل يقصد فللذا ث  د هذ  الذصانة  نإن  
ننصى اللثلث فمل دنن نمل ييلم نس  قصد الضها  نجب إنضلؤهل  فإن علم املذَصى لا   
نن املذِصي إمنل ننصى ضها ًا مل حيل ل  األخذ  نلذ اععهف املذِصي نس  إمنل ننصى ضها ًا 

 . "جتز إعلسع  على إنضلء هذ  الذصنة مل
   "الضها  يف الذصنة ن  الكبالئه : " - ضي اهلل عههمل-نقلل عبد اهلل ا  عبلس  

نهبذا يعبني نن كل ن  قصد الضها  يف نصنع  فقد اطلت هذ  الذصانة نإن كلسات يف   
نمهع ني فالثلث فمل دنن؛ ألن املقلصد نيعةة يف العصهفل  كمل هي نيعةة يف العقهال   

 .نج  ن  نجذ  املضل ة
ننجذ  املضل ة كثرية ال تهحصه نكلهل ممهذعة  يقه : "- مح  اهلل- قلل اا  عطنة 

حبق لنس علن   نيذصي اأكثه ن  ثلث   نن لذا ث   نن اللثلث ضها ًا ع  نا ث حمعالج   
يف  نغري  لك  ننشهذ  نذهب نللك ناا  القلئم نن املذصي ال ييد فيل  نضل ة نل دام

                                                 
 [.644- 64/ ]إغلثة اللهرلن   -  
 [.1 ]ئذ ة الهتلء آية   - 1
 [.644/ ]إغلثة اللهرلن يف نصليد الشنطلن  اا  القنم  -  
 [.644/ ]إغلثة اللهرلن يف نصليد الشنطلن  اا  القنم  - 4
 [.4/199]ترتري الطةي [. 999/ ]ترتري اا  نيب حلمت  - 1
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الثلث  فإن ضل  الذ ثة يف ثلث  نضى  لك  نيف املذهب قذل  إن املضل ة تهد نإن كلست 
َفَمْ  َخلَف ِنا  نُّاذٍص    }: يف الثلث إ ا علمت اإضها  نن قهيهة  نيؤيد هذا قذل  تيلىل

 . " {... َجَهًرل َنْن ِإْثًمل َفَأْصَلَح َاْنَهُهْم
اإلضها   د نل زاد على الثلث اترلقال   فإن علم نس  قصد اذصنع : " نقلل اا  جزي

 . "ناخعلف هل يهد الثلث على قذلني يف املذهب ناملشهذ  نس  يهرذ
 :القول الراجح ودليله 

الهاجح يف هذ  املتألة عدم تهرنذ الذصنة اليت قصد هبل صلحبهل الضها  نإن كلست 
 ُنجد  املضل ة فقد يف الثلث فمل دنن؛ ألن اهلل ئبحلس  قند الذصنة ايدم املضل ة  فمىت

الكهمية نفهنة ع  غريهل فرنهل تقناد الذصانة    ناآلية: " ُناطلت الذصنة  قلل الشذكلين
   "املأ نن هبل ايدم الضها  نقد  نى مجلعة ن  األئمة اإلمجلع على اطالن نصنة الضها 

فمل نحق نصنة الضها  الإلاطلل ن  غري فهق اني الثلث ننل دنسا  ننال   : "نقلل نيضًل
 . "فذق 

                                                 
 [.91 ]ئذ ة البقهة آية   -  
 [. 1/10]احمله  الذجنز يف ترتري الكعلب اليزيز  الا  عطنة   - 1
 [.   / ]العتهنل ليلذم العهزيل  اا  جزي  -  
 [.461/ ]الد ا ي املضنة  للشذكلين  - 4
 [.8 /6]سنل األنطل   الشذكلين  - 1
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 آية الوصية يف السفر: املبحث الثاين
ِيل َنيَُّهل الَِّذيَ  آَنُهذْا َرَهلَدُة َاْنِهُكْم ِإَ ا َحَضَه َنَحَدُكُم اْلَمْذُ  ِحانَي   }: قلل اهلل تيلىل

اأَلْ ِض َفَأَصلَاْعُكم اْلَذِصنَِّة اْثَهلِن َ َنا َعْدٍل نِّهُكْم َنْن آَخَهاِن ِنْ  َغْنِهُكْم ِإْن َنسُعْم َضَهْاُعْم ِفي 
ل َنَلْذ نُِّصنَبُة اْلَمْذِ  َتْحِبُتذَسُهَمل ِن  َاْيِد الصَّاَلِة َفُنْقِتَملِن ِاللّلِ  ِإِن اْ َتْبُعْم اَل َسْشَعِهي ِاِ  َثَمًه

َعَلى َنسَُّهَمل اْئَعَحقَّل ِإْثًمل َفِإْن ُعِثَه *  َكلَن َ ا ُقْهَاى َناَل َسْكُعُم َرَهلَدَة الّلِ  ِإسَّل ِإً ا لَِّمَ  اآلِثِمنَي
َحاقُّ  َفآَخَهاِن ِيُقذَنلُن َنَقلَنُهَمل ِنَ  الَِّذيَ  اْئَعَحقَّ َعَلْنِهُم اأَلْنَلَنلِن َفُنْقِتَملِن ِاللّلِ  َلَشَهلَدُتَهل َن

ى َنن َيْأُتذْا ِاللشَّاَهلَدِة َعَلاى   َ ِلَك َنْدَس*  ِن  َرَهلَدِتِهَمل َنَنل اْعَعَدْيَهل ِإسَّل ِإً ا لَِّمَ  الظَّلِلِمنَي
ْذَم َنْجِهَهل َنْن َيَخلُفذْا َنن ُتَهدَّ َنْيَملٌن َاْيَد َنْيَملِسِهْم َناتَُّقذا الّلَ  َناْئَمُيذْا َنالّلُ  اَل َيْهِدي اْلَقا 

 . {اْلَرلِئِقنَي
 . حكم قبول شهادة الكافَرين على املسلم يف الوصية يف السفر: املسألة
(: يف نيهض حديث  ع  نسذاع الشاهلدة يف القاهآن  ) – مح  اهلل  –اا  القنم قلل 

نن آخهي  نا     نننه يف الشهلدة على الذصنة يف التره الئعشهلد عدلني ن  املتلمني"
ناآلية صهحية يف قبذل رهلدة الكلفهي  على الذصنة يف   نغري املؤنهني هم الكرل   غريهم

نمل جياىء     نالصحلاة ايد  «الهيب  لنقد حكم هب  نيالتره عهد عدم الشلهدي  املتلم
نلنس هلذ  اآلية   نلنس فنهل نهتذخ فإن امللئدة ن  آخه القهآن سزناًل  ايدهل نل يهتخهل

فاإن اهلل    ن  غري قبنلعكم {ِنْ  َغْنِهُكْم}: نال يصح نن يكذن املهاد اقذل   لبعةننيل ض 
                                                 

 (.09   00   06 )ئذ ة امللئدة  اآليل   -  
األصل نن تكذن هذ  املتألة حتت ناذاب الشهلدا   نُندخلت ههل ألن هلل تيلق كبري اكعلب  - 1

 .الذصليل
: ع  الشييب [ 01 /0]فقد نخهج الطةي يف ترتري    ني  لك ع  نيب نذئى األريهي  -  
  لمني يشاهد  علاى نصانع    ن  املت نمل جيد نحدًا  ن  املتلمني حضهت  الذفلة ادقذقل نن  جاًل"

فقالل    فقدنل الكذفة فأتنل األريهي فأخةا  نقدنل اعهكع  ننصنع   فأرهد  جلني ن  نهل الكعلب
  "فأحلرهمل نننضاى راهلدهتمل   « هذا ننه مل يك  ايد الذي كلن يف عهد  ئذل اهلل :األريهي

: نكلن هبل نقية للخذا ج اسظاه  الأللف املمدندة ناملقصذ ة  الدة نيهنفة اني إ ال نافداد: نَدُقذقل
 .[ 0 /1]نيجم البلدان لنلقذ  احلمذي 
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ِيل َنيَُّهل الَِّذيَ  آَنُهذْا َرَهلَدُة َاْناِهُكْم ِإَ ا َحَضاَه   } :ئبحلس  خلطب هبل املؤنهني كلفة اقذل 
نمل خيلطاب   {َنَحَدُكُم اْلَمْذُ  ِحنَي اْلَذِصنَِّة اْثَهلِن َ َنا َعْدٍل نِّهُكْم َنْن آَخَهاِن ِنْ  َغْنِهُكْم

نا    يرهم هذا مل «نالهيب   نيعهل القبنلة (ن  غريكم)اذلك قبنلة نينهة حىت يكذن قذل  
 . ..."نكذلك نصحلا  ن  ايد   نل هي صهحية فن نههل اآلية ال إمنل فهم 

 :التعليق واإليضاح
هذ  اآلية قد قنل فنهل إهنل ن  نركل اآليل  يف القهآن الكهمي حاىت قالل الرخاه    

فهذا هذ القذل يف ترتري هذ  اآلية اليت اترق املرتاهنن  : "الهازي ايد ترتري  هلذ  اآلية
 . ..."غلية الصيذاة إعهااًل نسظمًل نحكمًلعلى نهنل يف 

نيبني اا  القنم نن اهلل ئبحلس  ننه الئعشهلد عدلني ن  املتلمني نن آخهي  نا    
غريهم  نمل يأ  يف ظلهه اآلية ننه نإمنل جلء  اصنفة اإلخبل   نلك  قلل البفاذي يف  

 . "ننيهل  ننٌه    خٌةظلر  ني لنشهد اثهلن: "ترتريهل
ِناْ   }: نعلن  يهبين خالفهم يف قذل  {نِّهُكْم}: املرتهنن يف قذل  تيلىل نقد اخعلف 
ني ن  املتلمني  نعلن   {نِّهُكْم}:   فذهب علنة املرتهي  إىل نن املقصذد اقذل {َغْنِهُكْم

نمم  قلل هبذا عباد اهلل اا    . ني ن  غري املتلمني {ِنْ  َغْنِهُكْم}: يكذن املقصذد اقذل 
نجملهد  نئيند ا  املتنب  نئيند اا  جابري  نراهيح     -عههمل ضي اهلل –عبلس 

  نهذ الذي اخعل   اإلنلم ااا    نغريهم  ن جح  كثري ن  احملققني نههم اإلنلم الطةي
 {نِّهُكْم}: القنم  ن ني ع  احلت  البصهي  ناا  رهلب الزههي  نعكهنة نن نيىن قذل 

                                                 
 [.01 /1]إعالم املذقيني ع   ب اليلملني  اا  القنم  -  
العتهنل ليلاذم العهزيال  الاا  جازي     : ناسظه[  0 /1 ]العرتري الكبري  الرخه الهازي  - 1
 [... 4/4]ه احملنط  أليب حنلن   نترتري البح[0 1/1]  ننحكلم القهآن  الا  اليهيب [ 8 / ]
 [.016/ ]ترتري البفذي   
نسقل اا  القنم هذ  [ 118 /4]  نترتري اا  نيب حلمت [00 -01 /0]ترتري الطةي : اسظه - 4

ترتاري  :   ناسظه نيضًل[ 4 - 4 ]ص ( الطهق احلكمنة يف التنلئة الشهعنة)األقذال يف كعلب 
  نالعرتري الكبري  للرخه الهازي [ 8 / ]زيل  الا  جزي   نالعتهنل ليلذم العه[010/ ]البفذي 

[ 1/81.] 
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ني ن  غري نهل  {ِنْ  َغْنِهُكْم}يىن ني ن  نهل حنكم نن ن  قبنلعكم نعشريتكم فنكذن ن
حنكم نن ن  غري قبنلعكم نعشريتكم  نترتريهم هذا يدل علاى نن الشاهلدة فنهال    

نقد  د اإلنلم اا  القنم قذهلم هذا اأن اخلطلب يف صد  اآلية نعذجا   .  للمؤنهني فقط
ئاة  الطاهق احلكمناة يف التنل  )للمؤنهني  نغري املؤنهني هم الكرل   نقلل يف كعلب 

ني ن  غري قبنلعكم فاال خيراى    {ِنْ  َغْنِهُكْم}: املهاد اقذل : نننل ن  قلل(: " الشهعنة
اطالس  نفتلد ؛ فإس  لنس يف ننل اآلية خطلب لقبنلة دنن قبنلة  ال هذ خطالب عالم   
جلمنع املؤنهني فال يكذن غري املؤنهني إال ن  الكرل   هذا ممل ال رك فن   نالذي قلل ن  

 . "م زلة علمٍل َغرل ع  تداه اآليةغري قبنلعك
نيؤيد هذا نل جلء يف ئبب سزنل اآلية  فقد جلء يف صحنح البخل ي عا  ااا     
دي اا   خهج  جل ن  اين ئهم نع متنم الدا ي نَع: "قلل - ضي اهلل عههمل-عبلس 

نا  فضاة    فلمل قدنل اعهكع  فقدنا جلنًل  فمل  التهمي اأ ض لنس هبل نتلم  اءادَّ
ااعيهل  ن  متنم  :فقللذا  جللم مبكةاجد مث ُن ،«فأحلرهمل  ئذل اهلل       هبن خمذصًل
جلالم  انإن   فقلم  جالن ن  ننلنلئ  فحلرل   لشهلدتهل نحق نا  راهلدهتمل    نعدي

 .  "{ِيل َنيَُّهل الَِّذيَ  آَنُهذْا َرَهلَدُة َاْنِهُكْم  } :نفنهم سزلت هذ  اآلية :قلل  لصلحبهم

                                                 
 [.0 1 /4]  نترتري اا  نيب حلمت [06 /0]ترتري الطةي : اسظه -  
 [.44 ]احلكمنة يف التنلئة الشهعنة  اا  القنم ص  الطهق - 1
 .ني إسلء  املنمالجلنم نخترنف  (جلنًل) :قذل [: "  1/4]قلل احللفظ اا  حجه يف فعح البل ي  -  

ننقع يف اي    فن  صرة اخلذص ني نهقذرًل  ننان ثقنلة ايدهل نهملة  خبلء نيجمة (خمذصًل) :قذل 
ا  جهيج ع  اننقع يف  ناية   ناألنل نرهه  مذهًلني ُن  اللضلد امليجمة (خمذضًل) :ستخ نيب داند

 (".إسلء ن  فضة نهقذش اذهب) :عكهنة
 {...يل نيهل الذي  آنهذا رهلدة انهكم }: ليل  الب قذل اهلل تيلىلكعلب الذص: صحنح البخل ي - 4

ن ناية البخل ي خمعصهة جدًا نللقصة  نايل  نخهى ننىف نههل  نقد تكلام عهاهل   (. 1090)ح 
 [.1 1-  1/1]اإلنلم اا  اليهيب يف نحكلم القهآن 
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ائعدل اا  القنم على قبذل رهلدة الكلفهي  على الذصنة يف التره عهد  نهبذا العرتري
  نخللرهم مجهذ  اليلملء  عدم الشلهدي  املتلمني  نهذا هذ نذهب احلهلالة نالظلههية

ن  احلهرنة  ناملللكنة  نالشلفينة فذهبذا إىل عدم قبذل رهلدة الكرل  على املتلمني؛ ألن 
لنس يف الكرل  عدل نهم يكذاذن على اهلل فم  الب ننىل الشهلدة يشعهط فنهل اليدالة ن

  نقلل ايضهم اهتخ اآلية نهذ قذل نأثذ  ع  عبد الهمح  اا    نن يكذاذا على الهلس
َنَنْراِهُدنا َ َنْي َعاْدٍل   }:   ننن الهلئخ هلل هذ قذل  تيالىل  زيد ا  نئلم ن  املرتهي 

  ننههم ن  قالل   "هنرة ننللك نالشلفيينإلن  مينل ناذ ح: "   قلل اا  اجلذزي {نِّهُكْم
  ن د هذا القذل اا  القنم ناني نهنل حمكمة نمل يأ   ستخعهل آية الدي  يف ئذ ة البقهة

فإس  يعضام  نن حكمهال    ؛ننل دعذى الهتخ فبلطلة: "ايدهل سص يهتخهل  نقلل نيضًل
صاحنحة ال   نهذا لنس مبقبذل إال حبجاة   ننس  لنس ن  الدي   الطل ال حيل اليمل ا 

 قط نن يأيت اهص صحنح صهيح نعأخه ع  هذ  اآلية خمللٌف نال ميك  نحدًا  نيل ض هلل

                                                 
  ناحمللى  الاا   [ 4-1/40 ]  ناإلسصلف  للمهداني [90 /0 ]املفين  الا  قدانة : اسظه -  

 [.406-8/401]حزم الظلههي 
  نتبانني احلقالئق  للزيلياي    [4  /6 ]املبتاذط  للتهختاي   : اسظه يف نذهب احلهرنة - 1
  نالاذخرية  للقاهايف   [10 -16 /  ]املدنساة الكاةى   : نيف نذهب املللكناة [. 4/114]
  ناإلقهلع  للشهانين [14 /1]املهذب  أليب إئحلق الشريازي : نيف نذهب الشلفينة[. 0/111 ]
نقد  هب احلهرنة إىل ستخ هذا احلكم خلصة  نائعدلذا الآلية على قبذل رهلدة الكلفه [. 1 1/6]

 .على الكلفه  نخللرهم املللكنة نالشلفينة فهدنا رهلدة الكلفه نطلقًل
لس ن نى الطةي نيضًل القذل اهتخهل ع  عكهنة نااا  عبا  [ 06 /0]ترتري الطةي : اسظه -  

 [.14 /0]اأئلسند ضينرة كمل يف 
 (.1)ئذ ة الطالق  آية  - 4
 [. 1/41]سذائخ القهآن  اا  اجلذزي  - 1
 [.61 - 6 /4]نحكلم القهآن  اجلصلص  - 6
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نإال فمل نيا  إال    صح الهتخ د إىل  لك ئبناًلَجفإن َن   هلل ال ميك  اجلمع انه  نانههل
  إس  ال نهتذخ يف امللئدة :مث قد قللت نعلم ستلء الصحلاة اللقهآن  جمهد الدعذى البلطلة

نلذ جلز قباذل    ايد  «نعمل هبل نصحلب  ئذل اهلل    ن  التلف قلل  غريهل نيضًلن
القلئال   نكأن  دعذى الهتخ اال حجة لكلن كل ن  احعج علن  اهص يقذل هذ نهتذخ

نناطل كذس    نن اهلل ئبحلس  حهم اليمل ا  لذلك مل ييلم نن نيىن كذن الهص نهتذخًل
فال نج  : "...   نقلل الطةي "هقطع فنهل األعهلقندنن هذا نرلنز ت  ن  الدي  نالشهع

ألس  غري جلئز نن يقضى على حكم ن  نحكلم اهلل  ؛نن هذ  اآلية نهتذخة لدعذى ندٍع
نن   «نن ن  عهد  ئاذل     إنل ن  عهد اهلل  تيلىل  كه  نس  نهتذخ إال خبة يقطع اليذ 

ففري جلئز نن   فع صحع  عقلنال يد  فأنل نال خة اذلك  اذ ند الهقل املتعرن  اذلك

                                                 
ألن اآلية األنىل  ؛إس  ال ستخ :نقنل[: "1/141]قلل الز قلين يف نهلهل اليهفلن يف علذم القهآن  -  

املتلفهي  نن اد نن يذصي فإن الذصنة تثبت اشهلدة اثهني عدلني نا    خلصة مبل إ ا سزل املذ  اأحد
ألن ظهف التره ظهنف دقنقة قد يعيتاه نن يعياذ      تذئية على املتلفهي   املتلمني نن غريهم

فلذ مل يبح الشل ع إرهلد غري املتلمني لضلق األنه ن مبل ضالعت    نجذد عدلني ن  املتلمني فنهل
  ".سنة فهي القلعدة اليلنة يف غري ظهنف الترهننل اآلية الثل  الذصنة

. نههم ضمهة ا  حبنب  نعطنة ا  قنس  نئيند ا  جبري  نناذ ننتهة  ناحلتا  البصاهي    - 1
الهلئخ ناملهتذخ يف القهآن اليزيز ننل فن  ن  الرهائ  نالته   أليب عبند القلئم ا  ئاالم   : اسظه

نيقصد ااأعلم ستالء   ( 04    0   01    0   110  148  149  140: )األ قلم العللنة
الصحلاة نم املؤنهني علئشة  ضي اهلل عههل نن ضلهل فقد سقل قذهلل قبل  لك  ن قام نثههال هاذ    

يل جبري هال تقاهن   : حججت فدخلت على علئشة فقللت يل: نهذ ع  جبري ا  سرري قلل( 01 )
مت فنهل ن  حالل فلئعحلذ   ننال  ننل إهنل ن  آخه ئذ ة سزلت فمل نجد: قللت. سيم: امللئدة؟ قلت

 . نجدمت فنهل ن  حهام فحهنذ 
 [.44 ]الطهق احلكمنة يف التنلئة الشهعنة  اا  القنم ص  -  
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نعذ ض ن  قلل اهتخ اآلية نس  مل يأ  هذا : "  نقلل الهحلس "يقضى علن  اأس  نهتذخ
 . "على نحد مم  رهد العهزيل

الطاهق  )نههلك نذهب آخه مل يشه إلن  اا  القنم ههل نلكه  نرل  إلن  يف كعلب  
الهلل تيلىل للذ ثاة  ال الشاهلدة   نهذ نن املهاد اللشهلدة يف اآلية نميلن الذصي ( احلكمنة

امليهنفة  نعلن  فال إركلل يف اآلية ن  جهة عدم ارعهاط اليدالة يف األميلن  نمم  قالل  
  نقد  د اا  القنم على هذا القذل نا    هبذا القذل اإلنلم اا  جهيه الطةي يف ترتري 

  ن األنصنلء للذ ثاة إن املهاد اللشهلدة نميل :نننل قذل ن  قلل: "ثالثة عشه نجهًل فقلل
 :فبلطل ن  نجذ 

  .نميلن انهكم :نمل يقل {َرَهلَدُة َاْنِهُكْم} :نس  ئبحلس  قلل :نحدهل
  .نالنمني ال ختعص الالثهني ،{اْثَهلِن} :نس  قلل :الثلين

 .نالنمني ال يشعهط فنهل  لك  {َ َنا َعْدٍل نِّهُكْم} :نس  قلل :الثللث
  .نالنمني ال يشعهط فنهل ريء ن   لك ،{اِن ِنْ  َغْنِهُكْمَنْن آَخَه} :نس  قلل :الهااع

  .يف النمني نلنس  لك رهطًل  نس  قند  لك اللضهب يف األ ض :اخللنس
نهاذا ال يقالل يف     {َناَل َسْكُعُم َرَهلَدَة الّلِ  ِإسَّل ِإً ا لَِّمَ  اآلِثِمنَي} :نس  قلل :التلدس

َناَل َتْكُعُمذْا الشََّهلَدَة َنَن  َيْكُعْمَهل َفِإسَُّ  آِثاٌم  } :ذل ال هذ سظري ق  النمني يف هذ  األفيلل
 . {َقْلُبُ 

                                                 
  نسذائخ [60  -11 ]الهلئخ ناملهتذخ  أليب عبند ص : ناسظه[. 14 /0]ترتري الطةي  -  

 [...411- 1/41]القهآن  الا  اجلذزي 
 [.400]لس ص الهلئخ ناملهتذخ  الهح - 1
اا   انقد ائعشاكل  [: "04 /1]نقلل احللفظ اا  كثري يف ترتري  [ 01 /0]ترتري الطةي  -  

نهذا ال ميهاع احلكام الاذي      حيلف فن  الشلهد ألسل ال سيلم حكمًل :قلل  جهيه كذهنمل رلهدي 
مجناع  علاى قنالس    اهرت  ال يلزم نن يكذن جل يًل تضمهع  هذ  اآلية الكهمية نهذ حكم نتعقٌل

نقد اغعره فن  ن  األنذ  نال مل    خلص اشهلدة خلصة يف حمل خلص على نن هذا حكم  األحكلم
 . "فإ ا قلنت قهيهة الهيبة حلف هذا الشلهد مبقعضى نلدلت علن  هذ  اآلية الكهمية  يفعره يف غري 

 (. 19)ئذ ة البقهة  آية  - 4
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 .نمل يقل الألميلن {َ ِلَك َنْدَسى َنن َيْأُتذْا ِاللشََّهلَدِة َعَلى َنْجِهَهل} :نس  قلل :التلاع
 فجيال األميالن قتانملً    {َنْن َيَخلُفذْا َنن ُتَهدَّ َنْيَملٌن َاْيَد َنْيَملِسِهْم} :نس  قلل :الثلن 

  .نهذا صهيح يف نهنل غريهل  للشهلدة
فاذكه الانمني    {َفُنْقِتَملِن ِاللّلِ  َلَشَهلَدُتَهل َنَحقُّ ِن  َراَهلَدِتِهَمل } :نس  قلل :العلئع
نلكرلمهل القتم نهنمل   حعلجل إىل  لكانلذ كلست النمني على املدعى علن  ملل   نالشهلدة
  .نل خلسل

كلن املهاد هبل الانمني   ذنل  (ال سكعم رهلدة اهلل)الشلهدي  حيلرلن الهلل  نن :اليلره
  فإن الانمني ال تكاعم    نهذا ال نيىن ل  نلبعة  لكلن امليىن حيلرلن الهلل ال سكعم النمني

  .سك ال تكعم حلركنفكنف يقلل احلف 
  امليهنفاة  نن املعيل ف ن  الشهلدة يف القهآن نالتهة إمنل هذ الشهلدة :احللدي عشه

   {َناْئَعْشِهُدنْا َرِهنَدْيِ  ن   َِّجالِلُكْم  } :نقذل    {َنَنِقنُمذا الشََّهلَدَة ِللَِّ }: كقذل  تيلىل
فقد مسى اهلل نميلن الليلن رهلدة  :فإن قنل .نسظلئه   {َنَنْرِهُدنا َ َنْي َعْدٍل نِّهُكْم}: نقذل 

َعْهَهل اْلَيَذاَب َنْن َتْشَهَد َنَيْدَ ُن } :نقلل   {َرَهلَداٍ  ِالللَِّ َفَشَهلَدُة َنَحِدِهْم َنْ َاُع } :يف قذل 
نلذلك   ألهنل قلئمة نقلم البنهة ؛إمنل مسى نميلن الزنج رهلدة :قنل . {َنْ َاَع َرَهلَداٍ  ِالللَِّ 

 فإن هذ  ننيضًل  نمسى نميلهنل رهلدة ألهنل يف نقلالة رهلدة الزنج  تهجم املهنة إ ا سكلت
 .خلطههل لشأهنل نتيظنمًل النمني خصت ن  اني األميلن الرظ الشهلدة هلل تأكندًا

نن  امليلذم نسا  ال   {َرَهلَدُة َاْنِهُكْم ِإَ ا َحَضَه َنَحَدُكُم اْلَمْذُ } :نس  قلل :الثلين عشه
فإن املذصى إمنل حيعلج للشلهدي  ال  ؛يصح نن يكذن نميلن انهكم إ ا حضه نحدكم املذ 

  .النمنيإىل 

                                                 
 (.1)ئذ ة الطالق  آية  -  
 (.191)ئذ ة البقهة  آية  - 1
 (.1)ئذ ة الطالق  آية  -  
 (.6)ئذ ة الهذ   آية  - 4
 (.9)ئذ ة الهذ   آية  - 1
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هذ    نحكم ا  الصحلاة ايد   الذي حكم ا  «نن حكم  ئذل اهلل  :الثللث عشه
  مث نرل  اا  القانم إىل  ني   "هغب عه فنجب نن ُي  ننل عدا  الطل ترتري اآلية قطيًل

  نالا  القانم   الطل ن  قبنل الهني الرلئد ن د علن   نال حلجة لذكه  لظهذ  ئقذط 
 .ن  هذ  اآلية مل ن كههل لدخذهلل حتت ناذاب الشهلدا كذلك ائعهبلطل  نخهى 
 : القول الراجح ودليله

الهاجح يف هذ  املتألة هذ قبذل رهلدة الكلفهي  يف الذصنة يف التره اشهط عادم  
نجذد الشلهدي  املتلمني  اهلء على امليىن الذي  كه  علنة املرتهي  يف اآلية  رلهدان 

فآخهان ن  غري املتلمني  ناهلء على نن اآلية حمكماة   عدالن ن  املتلمني فإن مل يذجد
غري نهتذخة  ننن املهاد اللشهلدة يف اآلية الشهلدة امليهنفة ال األميلن  نليمل الصاحلاة  

 .نال خمللف هلم  نهذ قذل مجهذ  التلف
إ  ال دلنل  ؛ننايد ن  هذ  األقذال ن  زعم ستخ اآلية الكهمية: "...قلل الز كشي 

قلل ااا     نن  مث نخذ نكثه التلف اظلهه اآلية  ع نن التلف عملت علن ن  على  لك
ا  قلل نكلاه امللضني نالظلهه نن األئمة لذ الفعهم األحلديث ألكاد  عهادهم    :املهذ 

نهل املديهة لنس عهدهم حديث نيب نذئى ن  نن  :قلل نمحد .ييدلذا عههل ظلهه اآلية نمل
  . "ييهفذس 
 

                                                 
 .كمل ئبق يف ئبب الهزنل  نيف  ناية الشييب ع  نيب نذئى األريهي  -  
 [41 /44 ]الطهق احلكمنة يف التنلئة الشهعنة  اا  القنم  ص - 1
 [.49 /41 ]القنم  صالطهق احلكمنة يف التنلئة الشهعنة  اا  : اسظه -  
 [.401- 40/ ]رهح الز كشي  - 4
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 :آيات أحكام الفرا، ، وفيه مبحثانتفسير : الفصل الرابع
  آية الكاللة :املبحث األول

َنِإن َكلَن َ ُجٌل ُيذَ ُث َكاَلَلًة َنن اْنَهَنٌة َنَلُ  َنٌخ َنْن ُنْخٌت َفِلُكلِّ َناِحٍد ﴿: قلل اهلل تيلىل
ِن  َاْيِد َنِصنٍَّة ُيذَصى ِاَهآ  نِّْهُهَمل التُُّدُس َفِإن َكلُسَذْا َنْكَثَه ِن  َ ِلَك َفُهْم ُرَهَكلء ِفي الثُُّلِث

 . "اآلية﴾... َنْن َدْيٍ  َغْنَه ُنَضآ ِّ
َيْتَعْرُعذَسَك ُقِل الّلُ  ُيْرِعنُكْم ِفي اْلَكاَلَلِة ِإِن اْنُهٌؤ َهَلَك َلْنَس َلُ  َنَلٌد َنَلُ   ﴿: نقلل تيلىل

  لََّهل َنَلٌد َفِإن َكلَسَعل اْثَهَعْنِ  َفَلُهَمل الثُُّلَثالِن  ُنْخٌت َفَلَهل ِسْصُف َنل َتَهَك َنُهَذ َيِهُثَهآ ِإن لَّْم َيُك
َتِضلُّذْا ِنمَّل َتَهَك َنِإن َكلُسذْا ِإْخَذًة  َِّجلاًل َنِسَتلء َفِللذََّكِه ِنْثُل َحظِّ اأُلسَثَنْنِ  ُيَبنُِّ  الّلُ  َلُكْم َنن 

 . "﴾ َنالّلُ  ِاُكلِّ َرْيٍء َعِلنٌم
 .د بالكاللة يف كتاب اهلل عز وجلاملقصو :املسألة 

يف نيهض حديث  ع  نسذاع البنلن يف القهآن ننن نه  : ) - مح  اهلل  -قلل اا  القنم 
َنِإن َكلَن َ ُجٌل ُيذَ ُث َكاَلَلًة َنن اْنَهَنٌة َنَلُ  َنٌخ َنْن ُنْخٌت ﴿: نكذلك قذل (: "البنلن املهرصل

  نفلد  ﴾َيْتَعْرُعذَسَك ُقِل الّلُ  ُيْرِعنُكْم ِفي اْلَكاَلَلِة﴿:   نع قذل  ﴾َفِلُكلِّ َناِحٍد نِّْهُهَمل التُُّدُس

                                                 
ناعلم نن الكاللة على القهااة ن  غري جهة الذلد نالذالد  [: 141/ ]قلل الشهقنطي يف نضذاء البنلن   -  

نعلى املنت الذي مل خيلف نالدًا نال نلدًا  نعلى الذا ث الذي لنس اذالد نال نلد نعلى امللل املاذ نث  
نال نلد إال نس  ائعيملل غري رلئع  ناخعلف يف ارعقلق الكاللة ناخعل  كثري ن  اليلمالء  عم  لنس اذالد 

نن نصلهل ن  تكلل  إ ا نحلط ا  ننه  اإلكلنل إلحلطع  اللهنس  نالكل إلحلطع  الليدد  ألن الذ ثة فنهال  
ألن : لة مبيىن اإلعنلءنصلهل ن  الكال:  نقلل اي  اليلملء. حمنطة الملنت ن  جذاسب  ال ن  نصل  نال فهع 

ل نصلهل ن  الكل مبيىن الظهه نعلن  فهي نا :  نقلل اي  اليلملء. الكاللة نضيف ن  قهااة اآلالء ناألاهلء
 [.    40 -41 /0 ]  نتلج اليهنس  [181-181/  ]ناسظه لتلن اليهب  . ها.ا. تهك  املنت ن اء ظهه 

 (.1 )ئذ ة الهتلء آية   - 1
 (.06 )  ئذ ة الهتلء آية -  
 (.1 )ئذ ة الهتلء آية   - 4
 .(06 )ئذ ة الهتلء آية   - 1
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جممذع الهصني اليلم الملهاد ن  الكاللة  ننس  ن  ال نلد ل  نإن ئرل نال نالد لا  نإن  
 . "عال

  :  التعليق واإليضاح
ئرل نال نالد نن املهاد اللكاللة ن  ال نلد نإن  - مح  اهلل  -يبني اإلنلم اا  القنم 

ل  نإن عال  ننج  اجلمع اني الهصني نن اآلية األنىل يظهه فنهل هذا امليىن جبالء  نننال  
اآلية األخهى فقد صهحت ايدم الذلد نمل تصهح ايدم الذالد  نهذا سذع نا  نساذاع   

 .ترتري القهآن اللقهآن
فإن اهلل ": يعنييف نذضع آخه نبنهًل نج  اجلمع اني اآل – مح  اهلل  -يقذل اا  القنم 

ئبحلس   كه الكاللة يف نذضيني ن  القهآن  فري نحاد املذضايني ن ث نيهال األخ    
ناألخت ن  األم  نال  يب نن هذ  الكاللة نل عدا الذالد نالذلد  ناملذضع الثلين ن ث 
نيهل نلد األاذي  نن األب الهصف نن الثلثني  فلخعلف الهلس يف هذ  الكاللة نالصاحنح  

 :الذي ال قذل ئذا   نهذ املذافق للفة اليهب كمل قلل 1لصديقفنهل قذل ا

                                                 
 [.1/016]الصذاعق املهئلة   -  
: قلل ناذ اكه :   ع  الشييب قلل[4/194]نخهج  اا  جهيه يف العرتري   قذل الصديق  - 1

أ فماين  إين قد  نيت يف الكاللة  نيًل فإن كلن صذااًل فم  اهلل نحد  ال رهيك ل  نإن يكا  خطا  
إين ألئاعحي  : نالشنطلن ناهلل نه  اهيء  إن الكاللة نل خال الذلد نالذالد  فلمل ائعخلف عمه قلل

 ح  [04 /0 ]كمل نخهج  عباد الاهزاق    . ن  اهلل تبل ك نتيلىل نن نخللف نال اكه يف  ني  آ 
  نئيند اا  نهصاذ  يف   [61 / ]  نالدا ني  [6 4-1 4/  ]  ناا  نيب رنبة  ( 8 8 )

  كلهم ن  طهيق الشييب ع  نيب اكه نهذ نهقطع [114- 6/11]  نالبنهقي  ( 18)ح الته   
 جلل  ": ايد  كه  ناية البنهقي[ 98/ ]ألن الشييب مل يد ك نال اكه  قلل اا  حجه يف العلخنص  

 . "ثقل  إال نس  نهقطع
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ني إمنل ن ثعمذهل ع  اآلالء ناألجداد ال ع  حذاري الهتب  نعلى هذا فال ياهث  
 ااه   نإمنل ن ثذا نع اا  نالنلد األب ناألاذي   ال نع نب نال نع جد كمل مل يهثذا نع 

 .ها.ا.1"ت ألهنم عصبة فلهم نل فضل ع  الرهنضهبال
 مح  -نلليلملء ائعهبلطل  نخهى تدل على هذا امليىن الذي  كه  اإلنلم اا  القنم 

ن كه اهلل تيلىل الكاللة يف : "حنث قلل - مح  اهلل-نن   لك نل  كه  اجلصلص  -اهلل
ُقِل الّلُ  ُيْرِعنُكْم ِفي اْلَكاَلَلِة ِإِن اْنُهٌؤ َهَلَك َلْنَس َلُ   ﴿ :نذضيني ن  كعلا  نحدهم قذل  تيلىل

 د  إىل آخه اآلية فذكه نرياث اإلخذة ناألخذا  عه ﴾َنَلٌد َنَلُ  ُنْخٌت َفَلَهل ِسْصُف َنل َتَهَك
عدم الذلد نمسلهم كاللة  نعدم الذالد نشهنط فنهل نإن مل يك  نذكذ ًا  لقذل  تيلىل يف 

  فلم جييال   ﴾َنَنِ َثُ  َنَاَذاُ  َفأُلنِِّ  الثُُّلُث َفِإن َكلَن َلُ  ِإْخَذٌة َفأُلنِِّ  التُُّدُس﴿: ل التذ ةنن
لإلخذة نرياثًل نع األب فخهج الذالد ن  الكاللة كمل خهج الذلد  ألس  مل يذ ثهم ناع  

 . "األب كمل مل يذ ثهم نع االا  نالبهت نيضًل
س  نعطى املرياث لألاذي  ناني سصنب األم يف احلللعني فيلم نن اهلل ئبحل: نتذضنح 

 . نن القن  لألب نمل ييط اإلخذة نرياثًل نع نجذد األب

                                                 
ن ثعم قهلة : ناية صد  خيلطب ئلنملن ا  عبد امللك ن [ 08 /1]الشيه للرهزدق يف ديذاس    -  

 .امللك غري كاللة
ط  11  / ]  نالكلنل للماةد   [80/ ]  نخزاسة األدب  [9 8 /1]نالبنت يف لتلن اليهب  

   .«[ 11 /1]سقاًل ع  حمقق كعلب إعالم املذقيني  ».   نعزا  للرهزدق[الدايل
 [.1 -14 /1]إعالم املذقيني   - 1
 .(06 )ئذ ة الهتلء آية   -  
 .(  )ئذ ة الهتلء آية  - 4
 [. 1-10/ ]نحكلم القهآن  للجصلص   - 1

 ن ثعم قهلة اجملد ال عا  كاللاة  
 

 

       ع  ااين نهلف عبد مشس نهلرم
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 لى نننن  اليلملء ن  ائعهبط ن  اآلية األخرية ن  ئذ ة الهتلء نهنل تدل اهرتهل ع
: حنث قلل - مح  اهلل- الكاللة ن  ال نلد ل  نال نالد  نن   لك نل قلل  اإلنلم اخلطليب

نفن  نج  نتعهبط ن  سص اآلية نهذ نن كل ن  اسعظم  ائم الذالدة ن  نعلى نن نئرل "
فللذالد مسي نلدًا ألس  قد نلد املذلذد  ناملذلذد مسي نلادًا    فإس  قد حيعمل نن يدعى نلدًا

ي ألس  ُنلد  نهذا كللذ ية نهي ائم نشعق ن    ء اهلل اخللق فللذلد   ية ألهنم   ءنا ن
 . "خلقذا  ناألب   ية ألن الذلد   ي نه 
َلْنَس ﴿: عهد حديث  ع  قذل  تيلىل – مح  اهلل  -ننحت  نه  قذل احللفظ اا  كثري 

نلك  الذي يهجع إلن  هذ قذل اجلمهذ  نقضلء الصديق نس  الذي :   حنث قلل ﴾َلُ  َنَلٌد
نلذ كلن .  ﴾َهل ِسْصُف َنل َتَهَكَنَلُ  ُنْخٌت َفَل﴿: ال نلد ل  نال نالد  نيدل على  لك قذل 

لد ل  اهص القاهآن   ننيهل نب مل تهث رن ًل ألس  حيجبهل الإلمجلع  فدل على نس  ن  ال 
نال نالد اللهص عهد العأنل نيضًل  ألن األخت ال يرهض هلل الهصف نع الذالد ال لنس هلل 

 .     "نرياث اللكلنة
 .لقهآن ناالئعهبلط نه نهذ  الهقذل تبني ترلن  اليلملء يف فهم ا

نهنل ن  ال نلد ل   - مح  اهلل-لذي  هب إلن  اإلنلم اا  القنم نننل القذل يف الكاللة ا
ن  ال نلد ل   نهذا يهنى عا   : نمجهذ  اليلملء  نقنل نال نالد فهذ قذل الصديق 

 .  ن  ال نالد ل   نهذا يهنى ع  احلكم ا  ععب : نقنل.  اا  عبلس 
 

                                                 
 [. 1/10]نيهفة الته  ناآلثل   للبنهقي   -  
 [.06 ]ئذ ة الهتلء آية   - 1
 [. 06 ]ئذ ة الهتلء آية   -  
 [.118/ ]ترتري القهآن اليظنم  اا  كثري   - 4
ذ ناذ حمماد الكهادي ناذالهم    ناحلكم ا  ععبة ه [191-4/191]اسظه ترتري اا  جهيه   - 1

الكذيف نحد األعالم  نى ع  القلضي رهيح نئيند ا  جبري نالهخيي نغريهم  ن نى ل  اجلملعاة  
 [.06 /4]الذايف اللذفنل   للصردي : اسظه .على قذل ريبة(ها4  )تذيف ئهة 



  تفسير آيات أحكام المعامالت: الباب األول 

 

01 

  :ح ودليلهالقول الراج
إلن  اإلنلم ااا    نهنل نل خال الذالد نالذلد نهذ الذي  هب: الهاجح يف نيىن الكاللة

نهذ قذل مجهذ  اليلملء  نممل يدل على قذة هذا القذل نس  قد حكاي   - مح  اهلل-القنم 
 : اإلمجلع علن    إلن  احللفظ اا  كثري  نمم  حكىعلن  اإلمجلع كمل نرل

نل  نيعهم إال قد نمجياذا نن  : نس  قلل  جهيه ع  ئلنم ا  عبدنل  نا  احللفظ اا  
 .1"الكاللة الذي لنس ل  نلد نال نالد

نال يهث نخ نال نخت ألب ننم نن ألب نع اا  نال ااُ  اا   "...: نقلل اا  قدان 
نمجع نهل اليلم على هذا حبمد اهلل ن كه  لاك ااا  املهاذ     . نإن ئرل نال نع نب

 .   "نغري 
 مرياث اإلخوة مع اجلد مسألة

ن  ال نلد ل  نإن ئارل  نال  : يف نيىن الكاللة - مح  اهلل-قذل اإلنلم اا  القنم 
نالد ل  نإن عال  إرل ة نه  على إئقلط تذ يث اإلخذة نع اجلد  نقد تكلم عهاهل يف  

  (ئنأيت  كه نمههال )  4كعلب إعالم املذقيني اعذئع نسصه هذا الهني ن  عشهي  نجهل
قد  ني ع  علاي   نرياث اجلد نع اإلخذة اخلالف فنهل نشهذ  اني نهل اليلم  ننتألة

ن  ئه  نن يعقّحم جهاثنم جهاهم فلانق  ااني اجلاد     ": ً نس  قللا  نيب طللب 
 .1"ناإلخذة

                                                 
ذ إئحلق كذيف  نى ع  حذيرة ن نى عه  ناالكهلين   ن  العلايني نهذ ئلنم ا  عبد التلذيل -  

تهمجة  قم [ 1/104]اجلهح نالعيديل  الا  نيب حلمت : اسظه .التبنيي  نرهد غزنة طةئعلن
 (01  )تهمجة  قم [ 0  /4]  نالثقل   الا  حبلن (1 8)
 [.4/191]ترتري اا  جهيه الطةي   - 1
 [.61 /6]املفين الا  قدان    -  
 [.  6 - 1 / ]إعالم املذقيني   - 4
  ناملقصاذد    نيف إئهلد   جل نباهم [ 6 /0]  ناا  نيب رنبة (8049 )الهزاق  نا  عبد  - 1

 .انلن نمهنة هذ  املتألة ننن القذل فنهل رديد  نال يرهم عدم جذاز الكالم نالرعنل يف هذ  املتألة
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 :  نمجلة نقذال نهل اليلم فنهل تهقتم إىل قذلني
ب نهاذا  نن اجلد يتقط اإلخذة ن  مجنع اجلهل  كمل يتقطهم األ: القول األول

  ن ناياة   نمجع ن  الصحلاة  نمجع ن  العلايني  نناذ حهنرة قذل نيب اكه الصديق 
 .   نستب إىل املزين ن  الشلفينة ع  نمحد

نن اجلد ال حيجب اإلخذة ال يهثذن ني  على ترلصنل يف  لك نهاذا  : القول الثاين
  ننا   تيذد القذل نشهذ  ع  زيد ا  ثلات  نعلي ا  نيب طللب  نعبداهلل ا  ن

  نناذ يذئف    ننمحد على الصحنح ن  نذهب    نالشلفيي األئمة األ اية قلل ا  نللك
 .ناخعلرذا يف كنرنة العذ يث.  يذئف نحممد ا  احلت  ن  احلهرنة

 : القول الراجح ودليله
 - مح  اهلل-نل  هب إلن  اإلنلم اا  القنم  الهاجح يف هذ  املتألة القذل األنل نهذ

 :يتقط اإلخذة ن  مجنع اجلهل  نن  األدلة اليت  كههل ن  نن اجلد
 : داللة الكتاب والسنة:  أوال 

نن اهلل ئبحلس  مل جييل لإلخذة نرياثًل إال يف الكاللة  كمل يف آييت البلب  فاإ ا   - 
 .8نجد اجلد فال يصدق علنهم ائم الكاللة

                                                 
 [.  86 -81 /6]نلخصًل ن  كعلب املفين الا  قدانة  -  
 [. 6/061]    حلرنة اا  علادي[0/4 ]املبتذط للتهختي  -1
  [. 10 /6]  املبدع الا  نرلح [81 /6]املفين الا  قدانة  - 
  [.  /1]املهذب أليب إئحلق الشريازي  -4
 [. 4 /1]  االئعذكل  الا  عبد الة [ 9/10]رهح خمعصه خلنل  - 1
  [.1 -  /1]املهذب أليب إئحلق الشريازي  -6
  [. 10 /6]نرلح    املبدع لنب[86 -81 /6]املفين الا  قدانة  -0
  [.0/4 ]املبتذط للتهختي  -9
[:  41/ ]نقد قلل اا  اليهيب يف نحكلم القهآن .  نهذ الذج  األنل[ 1 / ]إعالم املذقيني  - 8
نن اجلد نيضًل خال ج  : نننل اآلية اليت آخه ئذ ة الهتلء فقد قلل احملققذن ن  علملؤسل"[:  41/ ]

نألن االرعقلق ... هي نقلمس  نكذلك األخ نقلئم هللعههل ألن األخت نع اجلد ال تأخذ سصرًل إمنل 
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: ذضع نههل قذل  تيالىل لا  اجلد ناًل يف غري ن ئبحلس  نتيلىل مسى يف كعنن اهلل -1
:    نقاذل يذئاف   ﴾َكَمل َنْخَهَج َنَاَذْيُكم نَِّ  اْلَجهَّاةِ ﴿ :  نقذل  ﴾نِّلََّة َنِانُكْم ِإْاَهاِهنَم﴿
ا نذا : )) كقذل «  نكذلك مسل  الهيب  ﴾َناتََّبْيُت ِنلََّة آَاآِئي ِإْاَهاِهنَم َنِإْئَحَق َنَيْيُقذَب﴿

 . نغري  لك ن  الهصذص  ((نل اين إمسلعنل فإن نالكم كلن  ان
 .  ((حلقذا الرهائ  اأهلهل  فمل اقي فألنىل  جل  كه ن: )) «قذل   - 

 . 0ناجلد ننىل ن  األخ فذجب نن يهرهد اللبلقي اهص احلديث
ناجلد ننىل ن  األخ ": يقذل اا  قدانة يف انلن ننلذية اجلد على األخ يف هذ  املتألة

يىن فإن ل  قهااة إيالد  كلألب  نننل احلكم فإن الراهنض إ ا  نل امليىن ناحلكم  ننل امللاد
 . 9"ازدمحت ئقط األخ خبالف اجلد

 : أقوال الصحابة : ثانيا 
لن  نحد ن  الصحلاة يف عهد  نن اجلد نقدم علاى  مل خيعلف ع اكه  نن نال - 
ااا   نقلل ناذ اكه ن: الب نرياث اجلد نع اإلخذة: "قلل البخل ي يف صحنح . اإلخذة

                                                                                                                                          
خهنج  نههل إ  حقنقة الكاللة  هلب الطهفني نعلن  نبىن اللفة نغري  لك ن  األقذال ايناد   ييقعض

 . "ضينف
 .(09)ئذ  احلج آية   -  
 .(10)ئذ ة األعهاف  آية  - 1
 .(9 )ئذ ة يذئف آية   -  
 .(1988) ح ب العحهي  على الهني ب اجلهلد  ال نا  البخل ي   كعل - 4
 .   نهذ الذج  التلدس[ 1 / ]إعالم املذقيني  - 1
  ننتالم كعالب   ( 6046 6010 1 60 1 60) قام  : كعلب الرهائ :  نا  البخل ي - 6

 (.1 6 )الب نحلقذا الرهائ  اأهلهل  قم : الرهائ 
نهذا الذج  نحاد   ": قنم ايد   نهذا هذ الذج  اليشهي  قلل اا  ال[ 6 / ]إعالم املذقيني  - 0

 ."كلٍف نالهلل العذفنق
 [.86 /6]املفين الا  قدانة  - 9
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َناتََّبْيُت ِنلََّة آَاآِئي ِإْاَهاِهنَم ﴿   ﴾َيل َاِهي آَدَم﴿: اجلد نب نقهن اا  عبلس: عبلس ناا  الزاري
 «ذكه نن نحدًا خللف نال اكه يف زنلس   ننصحلب الاهيب  ي    نمل ﴾َنِإْئَحَق َنَيْيُقذَب

نيذكه ع  .   ااينيهثين اا  ااين دنن إخذيت  نال ن ث نسل اا: نعذافهنن  نقلل اا  عبلس
 . "عمه نعلي ناا  نتيذد نزيد نقلنيل خمعلرة

خذة ن  الصحلاة ايد نيب اكه قد اخعلرت نقاذاهلم يف نصال   نن املذ ثني لإل -1 
تذ يثهم ناضطهات يف كنرنة العذ يث  نخللرت داللاة الكعالب نالتاهة نالقنالس     

    .    الصحنح
 :القياس: ثالثا 
كهتبة األعملم إىل نيب اجلد  نقد نمجع املتلمذن على  نن ستبة اإلخذة إىل اجلد - 

 .تقدمي نيب اجلد على اليم  فنقدم كذلك اجلد على األخ
  نهذان نيعةان 1نكذلك اا  األخ حيهم نع نيب اجلد  نكالمهل يف القهب ئذاء -1

نهي نس  إ ا كلن قهااة املديل ن  الذائطة ن  جاهس قهاااة   : نيعةان يف القلعدة العللنة
كلن نقذى ممل إ ا اخعلرل جهس القهااعني  فقهااة ُناذَّة اأُلاذَّة نإن علت نقذى ن   الذائطة

  نهذا يبني نن اجلهس الذاحد يقذم نقصل  نقلم ندسل   نيقدم 6قهااة اهذة األاذة نإن قهات
 0!األقصى على ن  يقدم علن  األدىن  فلمل ا خهج اجلد ن  هذ  املتألة؟

 .  9ًل  فلُنجيل ناذ األب ناًل نلنأخذ نحكلن كمل ُجيل اا  االا  ااه - 
                                                 

  .(16)ئذ ة األعهاف آية  - 
 [.9 ]ئذ ة يذئف آية  - 1
 .كعلب الرهائ   الب نرياث اجلد نع اإلخذة[ 9 /9]صحنح البخل ي نع الرعح  -  
الذي قبل  هاذ الذجا    ننهذا [.  6 -10 / ]إعالم املذقيني ع   ب اليلملني  اا  القنم  - 4

 .اخللنس عشه
 (.الذجهلن الثللث نالهااع[ )11 / ]إعالم املذقيني ع   ب اليلملني  اا  القنم  - 1
 (.الذج  الثلن [ )11 -14 / ]إعالم املذقيني ع   ب اليلملني  اا  القنم  - 6
 (.لعلئعالذج  ا[ )11 / ]إعالم املذقيني ع   ب اليلملني  اا  القنم  - 0
 (.الذج  اخللنس[ ) 1 / ]إعالم املذقيني ع   ب اليلملني  اا  القنم - 9
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لذ نل  اجلد ن ث  اهذ اهن  الترلق الهلس  نهكذا إ ا نل  ااُ  ااِ  االا  ن ثا    -4
 . ناذ نان  دنن إخذت 

نهي ن  القذاعاد امليلذناة يف    - مح  اهلل–نن  الذجذ  اليت  كههل اا  القنم   
ال إ ا كلسذا ن  جهس ناحد  نلنس لهل عصبة نن اليصبة ال يهثذن يف املتألة إ: الرهائ 

 .    1ن  جهتني يهثلن جمعميني قط  ال هذا حملل

                                                 
 (.الذج  التلاع[ )14 / ]إعالم املذقيني ع   ب اليلملني  اا  القنم -  
 (.الذج  التلاع عشه[) 61 / ]إعالم املذقيني ع   ب اليلملني  اا  القنم  - 1
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 . املسألة امُلَشرَّكة: املبحث الثاين
َنِإن َكلَن َ ُجٌل ُيذَ ُث َكاَلَلًة َنن اْنَهَنٌة َنَلُ  َنٌخ َنْن ُنْخٌت َفِلُكالِّ   ...﴿: قلل اهلل تيلىل

َفِإن َكلُسَذْا َنْكَثَه ِن  َ ِلَك َفُهْم ُرَهَكلء ِفي الثُُّلِث ِن  َاْياِد َنِصانٍَّة    َناِحٍد نِّْهُهَمل التُُّدُس

 . ﴾ُيذَصى ِاَهآ َنْن َدْيٍ  َغْنَه ُنَضآ ٍّ َنِصنًَّة نَِّ  الّلِ  َنالّلُ  َعِلنٌم َحِلنٌم
 .سقوط اإلخوة األشقاء يف املسألة املشركة: املسألة

نهذ يذكه اي  املتلئل اليت اخعلف فنهل التلف نن  ) - مح  اهلل–قلل اا  القنم 
املشعهكة يف الرهائ   نقد دل القهآن على اخعصلص ... (: "ايدهم نقد انهعهل الهصذص

َنِإن َكلَن َ ُجٌل ُيذَ ُث َكاَلَلًة َنن اْناَهَنٌة َنَلاُ  َنٌخ َنْن   ﴿: نلد األم فنهل اللثلث اقذل  تيلىل

   ﴾ُهَمل التُُّدُس َفِإن َكلُسَذْا َنْكَثَه ِن  َ ِلَك َفُهْم ُرَهَكلء ِفي الثُُّلاثِ ُنْخٌت َفِلُكلِّ َناِحٍد نِّْه
نهؤالء نلد األم  فلذ ندخلهل نيهم نلد األاذي  مل يكذسذا رهكلء يف الثلث ال يازامحهم  

 . ..."فن  غريهم 
 :التعليق واإليضاح

زنج  ننم نن جادة   : هذ  املتألة نشهذ ة عهد نهل اليلم الملتألة املشهكة  نهي
فللزنج الهصف  نلألم التدس  نلإلخاذة  . ننخذان ألم فأكثه  نعصبة ن  نلد األاذي 

ن  األم الثلث  ناخعلرذا يف اإلخذة األرقلء  فمههم ن  نئقطهم  ننههم ن  رهكهم نع 
قضى فنهل نهة ايدم  اإلخذة ألم يف الثلث  ننصل اخلالف فنهل نن عمه ا  اخلطلب 

                                                 
اكتههل : هك فنهل اني اإلخذة األرقلء ناإلخذة ألم  نقنلني املش: املشهكة ارعح الهاء املشددة -  

نهلل نمسلء نخهى فعتمى الحلمل ية  نتتمى الحلجهياة  نتتامى اللنمناة     . مبيىن فلعلة العشهيك
-0 / ]نفين احملعلج  للشهانين : اسظه. نتتمى الملهةية نمسنت اذلك ملهلئبل  خمعلرة يطذل  كههل

 .ة اإضلفة العلء كمل يف كالم اا  القنمكمل تتمى نيضًل الملشعهك[. 9 
 (.1 )ئذ ة الهتلء  آية  - 1
 (.1 )ئذ ة الهتلء  آية  -  
 [.10 / ]إعالم املذقيني ع   ب اليلملني  اا  القنم  - 4
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  فذهب إىل قضلء   اللعشهيك لمث عهضت علن  نثلهل يف علم آخه فقضى فنهالعشهيك  
  ن هاب إىل  - مح  اهلل–  نهذ الذي  جح  اإلنلم اا  القنم  األنل احلهرنة  ناحلهلالة

فنمل  هب إلنا    - مح  اهلل–  نائعدل اإلنلم اا  القنم  قضلء  الثلين املللكنة  نالشلفينة
م اللثلث  فال يشل كهم فن  غريهم  مث اني  مح  اهلل اياد  اأن القهآن قد خص اإلخذة أل

كالن  هذا نن اهلل ئبحلس  نتيلىل  كه حكم نلد األم ناحدهم نمجلععهم يف هذ  اآلياة  

ِإِن اْنُهٌؤ َهَلَك َلْنَس َلُ  ... ﴿:ن كه حكم نلد األاذي  ناألب ناحدهم نمجلععهم يف قذل 
َنل َتَهَك َنُهَذ َيِهُثَهآ ِإن لَّْم َيُك  لََّهل َنَلٌد َفِإن َكلَسَعل اْثَهَعْنِ  َفَلُهَمل  َنَلٌد َنَلُ  ُنْخٌت َفَلَهل ِسْصُف

:   مث قالل  ﴾الثُُّلَثلِن ِنمَّل َتَهَك َنِإن َكلُسذْا ِإْخَذًة  َِّجلاًل َنِسَتلء َفِللذََّكِه ِنْثُل َحظِّ اأُلسَثَناْن ِ 
نائاعدل  .  فال يشل ك نحد الصهرني اآلخهنهذا يدل على نن نحد الصهرني غري اآلخه  

نيضًل اأن نلد األم نصحلب فهض نقد  اللهص فال جيذز تهقنصهم نه   ننلاد األااذي    
نحلقذا الراهائ   : ))«عصبة  فنقدم نصحلب الرهنض ننل اقي فلليصبة كمل قلل الهيب 

لرهائ  رن ًل    نيف هذ  املتألة مل ُتبق ا نعرق علن (( اأهلهل فمل اقي فألنىل  جل  كه
نممل يبني نن عدم : "  كمل ائعدل اللقنلس نيضًل فقلل  مح  اهلل فال ريء لليصبة اللهص

                                                 
يف  نالبنهقاي (. 641)ح [ 61 / ] غري  الب الهجل يري اللشيء مث:  نا  الدا ني يف ئهه   -  

 .ع  احلكم ا  نتيذد( 1140 )ح [ 6/111]   الب املشهكة كعلب الرهائ: الته  الكةى
املفين  الا  قداناة  :نيف نذهب احلهلالة[. 14 /18]املبتذط  للتهختي : يف نذهب احلهرنة - 1
[6/ 01.] 
الب نرياث اإلخذة لألب ناألم  نالكاليف   [: 1/109]نذطأ اإلنلم نللك : يف نذهب املللكنة -  

  ننفاين احملعالج    [10 / ]اإلقهلع  للملن دي : يف نذهب الشلفينةن[. 161/ ]الا  عبد الة 
 [.9 / ]للشهانين 

 (.06 )ئذ ة الهتلء  آية  - 4
 .اعصهف[ 19 -10 / ]إعالم املذقيني ع   ب اليلملني  اا  القنم  - 1
 .(6)حلرنة  قم ( 04)ص :   اسظهئبق ختهجي  يف املبحث التلاق - 6
 [.18 -19 / ]   ب اليلملني  اا  القنم إعالم املذقيني ع: اسظه - 0
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العشهيك هذ الصحنح نس  لذ كلن فنهل نخذا  ألب لرهض هل  الثلث  نعللت الرهيضة  
فلذ كلن نيه  نخذه  ئقط  ا   نمسي األخ املش ذم  فلمل ك َّ اذجذد  يصهن عصابة  

يه  نتل ة يضهه   نمل جييل نجذد  كيدن  يف حلل الضاها   فكاذلك   صل  تل ة يهر
قهااة األب ملل صل  اإلخذة عصبة صل  يهريهم تل ة نيضههم نخهى  نهذا رأن اليصبة؛ 
فإن اليصبة تل ة حتذز امللل  نتل ة حتذز نكثه   نتل ة حتذز نقل   نتل ة ختنب  فم  نعطى 

 .  "  قنلس األصذل نع  نذجب الهصاليصبة نع ائعفهاق الرهنض امللل خهج ع
 :القول الراجح ودليله

يف  - مح  اهلل-الهاجح يف هذ  املتألة هذ عدم العشهيك كمل قلل اإلنلم اا  القنم 
 .   األدلة اليت ئلقهل نهي نل ائعدل هبل نصحلب القذل األنل ن  احلهرنة ناحلهلالة

                                                 
إىل غري  لك ن  املهلقشل  يف هذا [ 0  / ]إعالم املذقيني ع   ب اليلملني  اا  القنم : اسظه -  

 . البلب ناليت يطذل املقلم اذكههل
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 .العمريتان: املبحث الثالث
نُكُم الّلُ  ِفي َنْناَلِدُكْم ِللذََّكِه ِنْثُل َحظِّ اأُلسَثَنْنِ  َفِإن ُك َّ ِسَتلء ُيذِص ﴿: قلل اهلل تيلىل

ُهَمال  َفْذَق اْثَهَعْنِ  َفَلُه َّ ُثُلَثل َنل َتَهَك َنِإن َكلَسْت َناِحَدًة َفَلَهل الهِّْصُف َنأَلَاَذْيِ  ِلُكلِّ َناِحٍد نِّْه
ُ  َنَلٌد َفِإن لَّْم َيُك  لَُّ  َنَلٌد َنَنِ َثُ  َنَاَذاُ  َفأُلنِِّ  الثُُّلُث َفِإن َكلَن َلُ  التُُّدُس ِنمَّل َتَهَك ِإن َكلَن َل

ِإْخَذٌة َفأُلنِِّ  التُُّدُس ِن  َاْيِد َنِصنٍَّة ُيذِصي ِاَهل َنْن َدْيٍ  آَاآُؤُكْم َنَناهلُؤُكْم اَل َتْدُ نَن َنيُُّهاْم  

 . ﴾ًة نَِّ  الّلِ  ِإنَّ الّلَ  َكلَن َعِلنمل َحِكنًملَنْقَهُب َلُكْم َسْريًل َفِهيَض
 . داللة القرآن على أن لألم يف العمريتني ثلث الباقي: املسألة

نالقهآن يدل على قذل مجهذ  الصحلاة فنهل كيماه  ": - مح  اهلل–قلل اا  القنم 
نحاد   إن لألم ثلث نل يبقى ايد فاهض  : نعثملن نعبد اهلل ا  نتيذد نزيد ا  ثلات

ناع   انلن عدم داللع  على إعطلئهل الثلث كالنالً  :نحدمهل :نهل ههل طهيقلن  الزنجني
نهاذ ندق    داللع  على إعطلئهل ثلث البالقي  :نالثلين .نهذا نظهه الطهيقني  الزنجني

إ ا اسرهد األاذان  هل الثلث كلناًللفإن اهلل ئبحلس  إمنل نعط :ننل األنل .ننخرى ن  األنل
ن يف لرهط ﴾َفِإن لَّْم َيُك  لَُّ  َنَلٌد َنَنِ َثُ  َنَاَذاُ  َفأُلنِِّ  الثُُّلُث﴿ :قذل  ئبحلس يف ن فإ  الملرياث

نل  ﴾َنَنِ َثُ  َنَاَذاُ ﴿ :لنس يف قذل  :فإن قنل .نترهدمهل مبرياث   عدم الذلد :ائعحقلق الثلث
َنَنِ َثاُ   ﴿ :ك  يف قذلا  مل ي لذ مل يك  ترهدمهل رهطًل :قنل .يدل على نهنمل ترهدا مبرياث 

 ﴾َفِإن لَّْم َيُك  لَُّ  َنَلٌد َنَنِ َثُ  َنَاَذاُ  َفأُلنِِّ  الثُُّلُث﴿ : يفىن عه  قذل  فلئدة نكلن تطذياًل ﴾َنَاَذاُ 
نهاذ    علم نن ائعحقلق األم الثلث نذقذف على األناهي   ﴾َنَنِ َثُ  َنَاَذاُ ﴿ :فلمل قلل

ننن هلال    فذكه نن هلل التدس نع اإلخاذة   نإميلًء ًلئبحلس   كه نحذال األم كلهل سص
اقي هلل حللة ثللثة نهي نع عدم الذلد   نع عدم الذلد نترهد األاذي  الملرياث الثلث كلناًل

                                                 
 (.  )ئذ ة الهتلء  آية  -  
 [119-6/110]ئه  البنهقي الكةى : اسظه نقذاهلم يف - 1
: ... اإلنلم اا  القنم ناملقصذد نرهذم  لك  ليل األستب يف التنلق نن يقالل  هكذا جلء سص -  

 ...فإن مل يك  ل  نلد فألن  الثلث  فلمل قلل: نكلن تطذياًل يفين عه  نن يقلل
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فإنل نن تيطاى يف    نعدم ترهد األاذي  الملرياث ن لك ال يكذن إال نع الزنج نالزنجة
نإنل نن تيطى التادس فاإن اهلل     ننهذ خالف نرهذم القهآ هذ  احللل الثلث كلناًل

نإ ا انعهع هذا نهاذا    ننع اإلخذة  نع الذلد :ئبحلس  مل جييل  فهضهل إال يف نذضيني
كلن البلقي ايد فهض الزنجني هذ امللل الذي يتعحق  األااذان نال يشال كهمل فنا     

كالن   فإ ا تقلمسال  نثالثالً    فهذ مبهزلة امللل كل  إ ا مل يك  زنج نال زنجة  نشل ك
 . "الذاجب نن يعقلمسل البلقي ايد فهض الزنجني كذلك

 :التعليق واإليضاح
نمسنعال  . نن زنجة فأكثه  ننم  ننب . زنج ننم   ننب: املتألعلن اليمهيعلن مهل  

:   قلل عبد اهلل ا  نتيذد  1الليمهيعني ألن ننل ن  قضى فنهمل عمه ا  اخلطلب 
فأعطى   يف انهنة نناذي  يتننس  ُن    نجدسل  ئهاًلفلتبيهل إ ا ئلك طهيقًل كلن عمه "

  نتتمى نيضًل اللفهَّاني   "ننعطى األب ئهمني  ننعطى األم ثلث نل اقي  املهنة الهاع
 . ال نيىن األم غه  فنهمل اإعطلئهل الثلث لرظًلألن 

فللزنج الهصف  نلاألم ثلاث البالقي    : ننل املتألة األنىل نهي الزنج نع األاذي 
ن نقدا   التدس اللهتبة لهنس امللل كلناًل  نلاألب البالقي نيكاذن نقادا       نيكذ

 .التدئني
فللزنجة الهاع  نلألم ثلاث البالقي   : نننل املتألة الثلسنة نهي الزنجة نع األاذي 

 .نيكذن نقدا   الهاع اللهتبة لهنس امللل كلناًل  نلألب البلقي نيكذن نقدا   الهصف

                                                 
 [.1  / ]إعالم املذقيني ع   ب اليلملني  اا  القنم  -  
 [.6/119]املفين  الا  قدانة : اسظه - 1
 (.1090 )اهقم [ 6/119]يف الته  الكةى نخهج  البنهقي  -  
 [. 9/10]رهح خمعصه خلنل  حملمد اخلهري املللكي : اسظه - 4
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لذي  كه  اإلنلم اا  القنم نهذ قذل مجهذ  الصاحلاة   نهذ  القتمة على القذل ا 
  نالتبب يف إعطلء األم ثلث البلقي يف  نعلن  مجهذ  اليلملء ننههم نئمة املذاهب األ اية

املتألعني  نسهل لذ نعطنهل األم الثلث كلناًل فنهمل  َلَلِزم نه  يف نتألة الزنج ترضانل األم  
ألم تأخذ الثلث  ننل اقاي لاألب ننقادا      على األب  فإن الزنج يأخذ الهصف  نا

نيف نتألة الزنجة يلزم نه  نن األب ال يرضل على األم العرضانل امليهاذد يف   . التدس
الرهائ   فإن للزنجة الهاع  نلألم الثلث  نالبلقي لألب ننقدا  البلقي ثلاث نسصاف   

نا    ئدس  فزاد األب على األم اهصف ئدس فقط  نمل يأخذ ضيرنهل  ناألم ناألب
 ﴾ِللذََّكِه ِنْثُل َحظِّ اأُلسَثَناْن ِ ﴿: د جة ناحدة  نقلعدة الرهائ  اليت دل علنهل قذل  تيلىل

تدل على نن الذكه ناألسثى إ ا كلسل يف د جة ناحدة فإن للذكه ضيف نل لألسثى كمل يف 
للتذية اال ننالد املنت  كذ ًا نإسلثًل  نإخذت   كذ ًا نإسلثًل إال األخذة ألم فللقتمة انههم ا

  فهذا هذ امليهذد يف الرهائ   نألن اهلل ئبحلس  قند نخذهل للثلاث   خالف اني اليلملء
نملل نن اهلل ئبحلس  نعطاى األم   -كمل انه  اا  القنم–كلناًل السرهاد األاذي  يف املرياث 

الثلث كلناًل يف حللة اسرهاد األاذي  الملرياث  ناقي لألب الثلثلن  فكاذلك يف هالتني   

                                                 
  [ 9/16]البحه الهائق رهح كهز الدقلئق  الا  جنانم احلهراي   : اسظه يف نذهب نيب حهنرة -  

ملاللكي  رهح خمعصه خلنل  حملمد اخلهري ا: نيف نذهب نللك[.   6/1]نتبنني احلقلئق  للزيليي 
 نضاة  : نيف نذهب الشالفيي [.   6/4]  نالعلج ناإلكلنل  أليب عبد اهلل اليبد ي [ 9/10]

املفاين   : نيف نذهب نمحد[. 1/16]  ناملهذب  أليب إئحلق الشريازي [6/8]الطللبني  للهذني 
 [.09 /0]  ناإلسصلف  للمهداني [ 0 /6]الا  قدانة 

إال  ناياة   ننل العتذية اني نلد األم فال سيلم فن  خالفالً "[: 04 /6]املفين قلل اا  قدانة يف  - 1
الهتلء ) ﴾فهم رهكلء يف الثلث﴿   :رذ  ع  اا  عبلس نس  فضل الذكه على األسثى لقذل اهلل تيلىل

الهتالء  ) ﴾نإن كلسذا إخذة  جلال نستلء فللذكه نثل حاظ األسثانني  ﴿ :نقلل يف آية نخهى (1 
فتذى اني  (1 الهتلء ) ﴾نخ نن نخت فلكل ناحد نههمل التدس نل ﴿ :نلهل قذل اهلل تيلىل(06 

ن  غري ترضنل لبيضهم على اي  يقعضي العتذية  ﴾فهم رهكلء يف الثلث﴿ :نقذل   الذكه ناألسثى
  ".كمل لذ نصى هلم اشيء نن نقه هلم ا   انههم
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املتألعني إ ا نخذ كل ن  الزنج نن الزنجة سصنب   فقد اسرهد األاذان مبل اقي ايد فاهض  
كل ناحد نههمل  فكلن لألم ثلث البلقي نلألب الثلثلن  فكلن البلقي ايد فهض الزنج نن 

-نقد خللف مجهذ  الصحلاة يف هذ  املتألة عبد اهلل ا  عبلس . الزنجة مبهزلة امللل كل 
فذهب إىل إعطلء األم الثلث كلناًل متتكًل ايمذم اآلية  فقد جلء عا    - ضي اهلل عههمل
 :فقالل  ؟ا  عبلس إىل زيد ا  ثلات نئأل  ع  زنج ننااذي  ان ئلين : "عكهنة نس  قلل
ا  عبالس نيف كعالب اهلل   ا :فقلل .نلألب الرضل  نلألم ثلث نل اقي  للزنج الهصف

ا  انكلن  :قلل. على نب ًل ى نن نفضل ننَّال ن ؛ال  ني ن ا  :قلل ؟نم  ني تها   نجدت 
  نهاذ     ن كه هذا القذل  ناية ع  اإلنلم نمحد "عبلس جييل هلل الثلث ن  مجنع امللل

 ؛ال هذ ضاينف   نهذا فن  سظه: "  قلل اا  كثري ايد  كه هذا القذل نذهب الظلههية
الزنجاة   الازنج نن  نننل ههل فنأخاذ   ألن ظلهه اآلية إمنل هذ إ ا ائعبدا جبمنع العهكة

ا  اخللف : "  نقلل إاهاهنم الهخيي "نيبقى البلقي كأس  مجنع العهكة فعأخذ ثلث   الرهض
 . "عبلس مجنع نهل الصالة يف زنج نناذي 

نهذ نن لألم ثلث البلقي : نحكي يف املتألة قذل ثللث نستب إىل حممد ا  ئريي  
 يف نتاألة الزنجاة   س امللل كلناًليف نتألة الزنج  كقذل اجلمهذ   نهلل الثلث ن   ن

  نهذا القذل ضينف ألس  خمللف لقذل الصاحلاة  - ضي اهلل عههمل –كقذل اا  عبلس 
إنل ثلث البلقي يف املتألعني كقذل اجلمهذ   : فقد نمجيذا على عدم العرهيق اني املذضيني

ن  اا  ئريي  ننل  هب إل: "قلل اا  قدانة. نإنل ثلث امللل كلناًل فنهمل كقذل اا  عبلس

                                                 
ااهقم  [ 6/119]  نالبنهقي يف التاه  الكاةى   (8010 )نخهج  عبدالهزاق يف املصهف  -  
( 1091.) 
 [.09 /0]اإلسصلف  للمهداني : اسظه - 1
 [. 16-8/160]احمللى  الا  حزم : اسظه -  
 [.401/ ]ترتري القهآن اليظنم  اا  كثري  - 4
ااهقم  [ 6/119]  نالبنهقي يف التاه  الكاةى   (9 80 )نخهج  عبدالهزاق يف املصهف  - 1
( 1099.) 
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مث إس  نع الزنج يأخذ نثلي نل نخذ    ترهيق يف نذضع نمجع الصحلاة على العتذية فن 
  . "األم كذلك نع املهنة قنلئل علن 
 :القول الراجح ودليله

الهاجح يف هذ  املتألة هذ قذل اجلمهذ  الذي  هب إلن  اا  القانم نن لاألم يف   
ي دل علن  القهآن  نعمل ا  مجهذ  الصاحلاة   اليمهيعني ثلث البلقي  نهذ املرهذم الذ

 نننال : "نقلل رنخ اإلئالم اا  تنمنة. نهذ املذافق لقذاعد الرهائ   كمل تبني ممل ئبق
ال إمنل نعطلهال    اليمهيعلن فلنس ىف القهآن نل يدل على نن لألم الثلث نع األب نالزنج

لى نن نل ن ثع  هاي ناألب  فكلن القهآن قد دل ع  اهلل الثلث إ  ن ثت امللل هي ناألب
فم  نعطلهل   ننرهذم القهآن يهرى نن تأخذ األم الثلث نطلقًل... تأخذ ثلث  ناألب ثلثن 

  1"حىت نع الزنجة فقد خللف نرهذم القهآن الثلث نطلقًل

                                                 
 [.41 /6]املفين  الا  قدانة  -  
 [. 4 /  ]جممذع فعلنى رنخ اإلئالم اا  تنمنة : اسظه - 1
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 .مرياث األخوات مع البنات: املبحث الرابع
ي اْلَكاَلَلِة ِإِن اْنُهٌؤ َهَلَك َلْنَس َلُ  َنَلٌد َنَلُ  َيْتَعْرُعذَسَك ُقِل الّلُ  ُيْرِعنُكْم ِف﴿: قلل اهلل تيلىل

لِن ُنْخٌت َفَلَهل ِسْصُف َنل َتَهَك َنُهَذ َيِهُثَهآ ِإن لَّْم َيُك  لََّهل َنَلٌد َفِإن َكلَسَعل اْثَهَعْنِ  َفَلُهَمل الثُُّلَثا 
َكِه ِنْثُل َحظِّ اأُلسَثَنْنِ  ُيَبنُِّ  الّلُ  َلُكْم َنن َتِضلُّذْا ِنمَّل َتَهَك َنِإن َكلُسذْا ِإْخَذًة  َِّجلاًل َنِسَتلء َفِللذَّ

 . ﴾َنالّلُ  ِاُكلِّ َرْيٍء َعِلنٌم
 .األخوات ألبوين أو ألب يرثن مع البنات بالتعصيب: املسألة

(: نهذ يبني نن لألخذا  نرياث نع البهل  ننهن  عصبة) - مح  اهلل–قلل اا  القنم 
َيْتَعْرُعذَسَك ُقِل ﴿ :فإن اهلل ئبحلس  قلل  ن  كمل ننجبع  التهة الصحنحةالقهآن يدل عل..."

الّلُ  ُيْرِعنُكْم ِفي اْلَكاَلَلِة ِإِن اْنُهٌؤ َهَلَك َلْنَس َلُ  َنَلٌد َنَلُ  ُنْخٌت َفَلَهل ِسْصُف َنل َتاَهَك َنُهاَذ   
س  نن  ت تهث الهصف نع عدم الذلدنهذا دلنل على نن األخ ﴾َيِهُثَهآ ِإن لَّْم َيُك  لََّهل َنَلٌد

ن لك يقعضي نن األخت نع الذلد ال يكاذن هلال     هذ يهث امللل كل  نع عدم نلدهل
يف  نسقصًل  يف اللرظ زيلدًة ﴾َلْنَس َلُ  َنَلٌد﴿ :إ  لذ كلن كذلك لكلن قذل  ؛الهصف ممل تهك

نالذلد إنل  كه نإنال    فدل على نهنل نع الذلد ال تهث الهصف  لفري املهاد نإيهلنًل  امليىن
َنُهَذ َيِهُثَهاآ  ﴿ :ندل قذل   فأنل الذكه فإس  يتقطهل كمل يتقط األخ اطهيق األنىل  نسثى

نننل األسثى فقد دل القاهآن    على نن الذلد يتقط  كمل يتقطهل ﴾ِإن لَّْم َيُك  لََّهل َنَلٌد
ال دل   لست اهت ننخإ ا ك نال متهع األخ ع  الهصف البلقي  على نهنل إمنل تأخذ الهصف

َنِلُكلٍّ َجَيْلَهل ﴿: كمل قلل تيلىل  القهآن نع التهة ناإلمجلع نن األخ يرذز اللهصف البلقي
فمل اقاي    نحلقذا الرهائ  اأهلهل)) :«نقلل الهيب   ﴾َنَذاِلَي ِنمَّل َتَهَك اْلَذاِلَداِن َناأَلْقَهُاذَن

                                                 
 (.06 )ئذ ة الهتلء  آية  -  
 (.  )ئذ ة الهتلء  آية  - 1
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ث األخت نع إسلث الذلد افري جهاة  نلنس يف القهآن نل يهري نريا  ((فألنىل  جل  كه
 . "نإمنل صهحي  يهري نن يكذن فهضهل الهصف نع الذلد  الرهض

 :التعليق واإليضاح
هذ  املتألة خلصة الألخذا  الشقنقل  ناألخذا  ن  جهة األب نال يدخل ههال  

َنن اْنَهَنٌة َنَلُ  َنِإن َكلَن َ ُجٌل ُيذَ ُث َكاَلَلًة ﴿: األخذا  ألم نقد ُانِّ  فهضه  يف قذل  تيلىل
َنٌخ َنْن ُنْخٌت َفِلُكلِّ َناِحٍد نِّْهُهَمل التُُّدُس َفِإن َكلُسَذْا َنْكَثَه ِن  َ ِلَك َفُهْم ُرَهَكلء ِفي الثُُّلِث 

نقد ئبق    ﴾ِن  َاْيِد َنِصنٍَّة ُيذَصى ِاَهآ َنْن َدْيٍ  َغْنَه ُنَضآ ٍّ َنِصنًَّة نَِّ  الّلِ  َنالّلُ  َعِلنٌم َحِلنٌم
َيْتَعْرُعذَسَك ُقِل الّلُ  ُيْرِعنُكْم ِفاي  ﴿: انلن نن هذ  اآلية خلصة الإلخذة ألم  ننن قذل  تيلىل

 . اآلية  خلص الإلخذة ألاذي  ن ألب ﴾...اْلَكاَلَلِة
نقد انهت هذ  اآلية نن األخت الشقنقة نن ألب تهث الهصف ن  نخنهل إ ا مل يك   

نس هلل فهض نقد  اللهصف ن  نلل نخنهل نع نجذد نلد   ل  نلد  نهذا يدل على نس  ل
قهآن اليت ننرهذم هذا يدل على جذاز نن تهث افري الرهض ني اللعيصنب  فهذ  داللة ال

 .نرل  إلنهل اا  القنم
ئلنملن ع  نننل داللة التهة الصحنحة فقد نخهج البخل ي يف صحنح  اتهد  إىل 

  الهصف لالاهة «عهد  ئذل اهلل  ىل  ا  جبل علقضى فنهل ني" :إاهاهنم ع  األئذد قلل
 . «نمل يذكه على عهد  ئذل اهلل   قضى فنهل :مث قلل ئلنملن "نالهصف لألخت

ألقضني فنهل اقضلء " :-ييين اا  نتيذد– قلل عبد اهلل :قلل ا  رهحبنل ع  هزيلن
 . "ختننل اقى فلأل  نالاهة االا  التدس  لالاهة الهصف  «الهيب 

                                                 
 .(6)حلرنة  قم ( 04)ص : اسظه .نهذ نعرق علن .ئبق ختهجي  -  
 [. 4 -40 / ]إعالم املذقيني ع   ب اليالنني  اا  القنم  - 1
 (.1 )ئذ ة الهتلء  آية  -  
 .عهد احلديث ع  املتألة املشهكة ن لك - 4
   604)كعلب الرهائ   الب نرياث األخذا  ناع البهال  عصابة  ح    : صحنح البخل ي - 1

نحلديث هزيل ا  رهحبنل قصة نخهجهل البخل ي يف الب نرياث ااهة اا  ناع ااهاة  ح   ( 6041
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 :   اا  القنم يف كالن  التلاق إىل عدة نتلئلنقد نرل
 .األخت تهث ن  نخنهل سصف امللل إ ا مل يك  ل  نلد: األنىل
نن يكذن ههلك اا  ننخ  فإن االا  ُيتقط األخ؛ إ  كالمهل يهث اللعيصنب : الثلسنة

 .ناالا  نقهب ن  األخ نننىل
 .ن  الب ننىلخ اا  ننخت  فإن األخت َتتقط الالا  كمل ئقط األ: الثللثة

ننقدا   سصاف  -اهت ننخ  فللبهت الهصف فهضًل  نلألخ البلقي تيصنبًل : الهااية 
  نقد ائعدل اا  القنم على هذ  اللكعلب نالتهة ناإلمجلع  نهي األدلة الدالة على -امللل

    ﴾َناأَلْقَهُااذنَ  َنِلُكلٍّ َجَيْلَهل َنَذاِلَي ِنمَّل َتَهَك اْلَذاِلَداِن﴿: تذ يث اليصبل  كقذل  تيلىل
 قاذل نيرته  نييضد    نلنس ايد الذالدي  ناألقهاني إال اليصبةناملذايل هل ههل اليصبة  

على نن  ء  ننمجع اليلمل ((فمل اقي فألنىل  جل  كه  نحلقذا الرهائ  اأهلهل)) :«الهيب 
 . األخ الشقنق ناألخ ألب ن  الذا ثني اللعيصنب

ألعهل ههل  نقد اخعلف فنهل اليلملء علاى ثالثاة   اهت ننخت  نهذ  نت: اخللنتة
 :نقذال

                                                                                                                                          
لالاهاة  : "فقالل  .ننخت  ا انااهة   ئ ل ناذ نذئى ع  ااهة :هزيل ا  رهحبنل قللنن ( 6 60)

  خة اقذل نيب نذئىنُن دا  نتيذافت ل  "ا  نتيذد فتنعلايينات ائن  نلألخت الهصف  الهصف
نالاهة االا    لالاهة الهصف :«نقضي فنهل مبل قضى الهيب   ننل نسل ن  املهعدي  لقد ضللت إ ًا" :فقلل

ال " :ا  نتايذد فقالل  ااقذل فأتنهل نال نذئى فأخةسل   "ننل اقي فلألخت  التدس تكملة الثلثني
 ".تتألذين نل دام هذا احلة فنكم

 (.  )ئذ ة الهتلء  آية  -  
نحكلم القهآن  : ناسظه .(6)حلرنة  قم ( 04)ص : اسظه .نهذ نعرق علن احلديث ئبق ختهجي   - 1

 [.  4/ ]نترتري اا  كثري [.  4 / ]ننحكلم القهآن  للجصلص [. 110/ ]الا  اليهيب 
-
 [.84 /6]املفين  الا  قدانة : اسظه  
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األخذا  ن  األاذي  نن ن  األب عصبة نع البهل   نهاذ قاذل   : القول األول 
 .  ناخعل   اا  القنم مجهذ  اليلملء ن  الصحلاة نالعلايني

نن األخذا  لت  عصبة نع البهل   فال يهث  نيه  رن ًل  نهذ قاذل  : القول الثاين
ننج  هذا القذل عماذم قذلا    . نا  قلل داند الظلههي - ضي اهلل عههمل–س اا  عبل

نالبهت نا  الذلاد    ﴾ِإِن اْنُهٌؤ َهَلَك َلْنَس َلُ  َنَلٌد َنَلُ  ُنْخٌت َفَلَهل ِسْصُف َنل َتَهَك﴿: تيلىل
 . فذجب نال تأخذ رن ًل نع نجذدهل

بة االلهرس نهام   نن األخذا  عصبة نع البهل  إ ا مل يذجد عص :القول الثالث
الذكذ  كلا  األخ ناليم  نإن نجد نحدهم فللبلقي ل  دنهن   نهذا قذل إئحلق اا   

ننج  هذا القذل األخذ مبل ائعدل ا  اجلمهذ  نا  التاهة    .  اهذي   ناخعنل  اا  حزم
 . ((فمل اقي فألنىل  جل  كه  نحلقذا الرهائ  اأهلهل: ))«  ناجلمع انه  ناني قذل

                                                 
ئاه   : نههم عبد اهلل ا  نتيذد  نناذ نذئى األريهي  ننيل  ا  جبل  نزيد ا  ثلات اسظه -  

  ننخهج اا  [  6/1]  نعمه ا  اخلطلب  ئه  البنهقي الكةى ([ 199)ح  1/446]الدا ني 
ا  نتيذد ننيل  اي نكلن عل" :قللع  علنه الشييب ([ 001  )ح   6/14]نيب رنبة يف املصهف 

" اا  عبالس  اا  الزاري ناإال  «نهذ قذل نصحلب حممد   يقذلذن يف ااهة ننخت الهصف نالهصف
املفاين الاا  قداناة    : ناسظه. ننخهج ايد  نل يدل على تهاجع اا  الزاري ملل الف  قضلء نيل  فنهل

  [19 -10 /18]  للتهختاي  ط  ناملبتذ[8 -9 / ]  ننفين احملعلج  للشهانين [46 /6]
 [.1  -4  /1]ناالئعذكل   الا  عبد الة 

نئاه  البنهقاي   (.  801 )  ناملصهف  ليبد الهزاق ح [8/110]احمللى  الا  حزم : اسظه - 1
 [ 4 / ]ننرل  إلن  اا  القنم يف إعالم املذقيني [   6/1]الكةى 

ذي   ننرل  اا  القنم   نسقل فن  قذل إئحلق ا   اه[110-8/116]احمللى  الا  حزم : اسظه -  
: «فإن قنل لك  خاهجعم عا  قذلا     : "اقذل [  4 -41 / ]إىل هذا القذل يف إعالم املذقيني 

 ..."نحلقذا الرهائ ))
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 :دليلهالقول الراجح و
الهاجح يف هذ  املتألة نن األخذا  الشقنقل  نن األخذا  ألب عصبة نع البهل   

 :لألدلة العللنة
نل ئبق انلس  ن  داللة الكعلب نالتهة  ننن األخ يهث نع البهت  نهي ننخذهل /  

يف د جة ناحدة  كمل نهنل ال تزاحم البهت  فإ ا مل َيتقط نخذهل اللبهت مل َتتقط هي هبل 
ًل  فإهنل لذ ئقطت اللبهت نمل يتقط نخذهل هبل لكلن نقذى نههل ننقهب إىل املنات  نيض

 . نلنس كذلك
نمل ميهع  لك  ﴾َنُهَذ َيِهُثَهآ ِإن لَّْم َيُك  لََّهل َنَلٌد﴿: نن اهلل ئبحلس  قد قلل يف األخ/ 1

ُهٌؤ َهَلَك َلْنَس ِإِن اْن﴿: فهكذا قذل  تيلىل -كمل ئبق انلس –نرياث  نههل إ ا كلن الذلد نسثى 
ال يهري نن تهث غري الهصف نع إسلث الذلاد نن   ﴾َلُ  َنَلٌد َنَلُ  ُنْخٌت َفَلَهل ِسْصُف َنل َتَهَك

تهث البلقي إ ا كلن سصرًل  ألن هذا غري الذي نعطلهل إيل  فهضًل نع عدم الذلد  نهاذ  
 . ظلهه جدًا

لهل عصابهل  ناألخ ال  نن األخت إ ا نجد  نع نخنهل فإهنل ال تتقط ألن نخ/  
نال ُيحصَّل هلل سريًل يف نذضع ناحد  ال ال يكذن إال نضهًا هلل ضاه   "يزيد نخع  قذة  

فلذ نئقطعهل البهت إ ا اسرهد  ألئقطعهل اطهيق األنىل ناع  ... سقصلن نن ضه  حهنلن
 . "ن  يضيرهل نال يقذيهل

 ضي -  اا  عبلس نكل نل ئبق ن  األدلة يبني ضيف القذل الثلين الذي  هب إلن
نهذ إئقلطهل اللكلنة  نننل القذل الثللث نهذ قذل إئحلق اا   اهذيا     -اهلل عههمل

نحلقذا الرهائ  اأهلهل فمل اقي فاألنىل  )) : «نن قذل الهيب : فأقذى نل يهد هذا القذل
نممل يبني نن : "خلص الليصبة اللهرس ال اللفري نن نع الفري  قلل اا  القنم  (( جل  كه

                                                 
 [. 4 / ]ع   ب اليلملني  اا  القنم  إعالم املذقيني: اسظه -  
 [.41 / ]ع   ب اليلملني  اا  القنم  إعالم املذقيني: اسظه - 1
 [. 4 / ]ع   ب اليلملني  اا  القنم  م املذقينيإعال: اسظه -  
 .(6)حلرنة  قم ( 04)ص : اسظه .  نهذ نعرق علن ئبق ختهجي  - 4
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نس  لذ كلن ايد الرهائ  إخذة   اليصبة اهرت  ال افري  ((فألنىل  جل  كه)) :هاد اقذل امل
مل يهرهد الذكه اللبلقي دنن اإلسالث    ا اا  ناهذ انن اهل    نن اهذن ناهل   ننخذا 

فألنىل )) :فإ ا مل يك  قذل   فعيصنب األخت اللبهت كعيصنبهل اأخنهل  اللهص ناإلمجلع
ا  عام اجلاد   االخعصلص  مل يك  نذجبًل  الخعصلص نخنهل دنهنل نذجبًل (( جل  كه

نس  لذ كلن نيهل نخذهل مل تتقط نكلن البلقي ايد فهض البهل   :يذضح   اللبلقي دنهنل
فإ ا مل يتقطهل األخ   ننخذهل نقهب إىل املنت ن  األعملم ناهنهم  انههل ناني نخنهل هذا

نإ ا مل يتقطهل ن ثات دنسا       ناألحهىا  عم اجلد اطهيق األنىلافألن ال يتقطهل 
فهذا حم    خبالف األخ فإهنل تشل ك  الئعذائهمل يف القهب ن  املنت  لكذهنل نقهب نه 

يذضح  لك نن قلعدة الرهائ  نن  .«القنلس ناملنزان املذافق لداللة الكعلب نلقضلء الهيب 
نن كلن   فهض حم ئذاء كلن  ا   نذن على جهس اليصبةجهس نهل الرهنض فنهل نقدَّ

 ؛ناألخذا  ن  جهس نهل الرهائ   ل  نع فهض  تيصنب يف حلل إنل اهرت  نإنل افري 
فنجب تقدميه  على ن  هذ نايد نهه  مم  ال يهث إال اللعيصنب احملا  كلألعمالم   

ناالئعدالل هبذا احلديث على حهنلهن  نع البهل  كلالئعدالل على   ناهنهم ناين اإلخذة
 نهذا الطالٌ   نحهنلن اهل  االا  ال البهل  نسرته  نع إخذهت   ذهت حهنلهن  نع إخ
 . ..."فكذا اآلخه  اللهص ناإلمجلع

                                                 
 [.1  /1]االئعذكل   الا  عبد الة : اسظه -  
 [.46 / ]إعالم املذقيني ع   ب اليلملني  اا  القنم  - 1
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 .مرياث البنتني: املبحث اخلامس
ُيذِصنُكُم الّلُ  ِفي َنْناَلِدُكْم ِللذََّكِه ِنْثُل َحظِّ اأُلسَثَنْنِ  َفِإن ُك َّ ِسَتالء  ﴿: قلل اهلل تيلىل

َلُه َّ ُثُلَثل َنل َتَهَك َنِإن َكلَسْت َناِحَدًة َفَلَهل الهِّْصُف َنأَلَاَذْيِ  ِلُكلِّ َناِحٍد نِّْهُهَمال  َفْذَق اْثَهَعْنِ  َف
َكلَن َلُ  التُُّدُس ِنمَّل َتَهَك ِإن َكلَن َلُ  َنَلٌد َفِإن لَّْم َيُك  لَُّ  َنَلٌد َنَنِ َثُ  َنَاَذاُ  َفأُلنِِّ  الثُُّلُث َفِإن 

َفأُلنِِّ  التُُّدُس ِن  َاْيِد َنِصنٍَّة ُيذِصي ِاَهل َنْن َدْيٍ  آَاآُؤُكْم َنَناهلُؤُكْم اَل َتْدُ نَن َنيُُّهاْم  ِإْخَذٌة 

 . ﴾َنْقَهُب َلُكْم َسْريًل َفِهيَضًة نَِّ  الّلِ  ِإنَّ الّلَ  َكلَن َعِلنمل َحِكنًمل
 .داللة القرآن على مرياث البنتني: املسألة

نقد دل صهيح الهص علاى  (: "نهذ يبني نرياث البهل ) - مح  اهلل– قلل اا  القنم
فأركل داللة القهآن علاى    اقي الثهعلن  نألكثه ن  اثهعني الثلثني  نن للذاحدة الهصف

 :نقللات طلئراة     إمنل نثبعهل  اللتهة الصحنحة :فقللذا  حكمهمل على كثري ن  الهلس
ناهلل ئبحلس  سص على األخاعني   :قللذا  خعنياللقنلس على األ :نقللت طلئرة   الإلمجلع

فأخذسل حكم كل ناحد ن  الصاذ تني    نسص على البهل  دنن البهعني  دنن األخذا 
مث تهذعت طهقهم   ال نخذ ن  سص القهآن :نقللت طلئرة . املتكذ  عههل ن  األخهى

ِدُكْم ِللذََّكِه ِنْثُل َحظِّ ُيذِصنُكُم الّلُ  ِفي َنْناَل﴿ :نخذسل  ن  قذل  :فقللت طلئرة  يف األخذ

 . نن حظ األسثانني الثلثالن   لم قطيًلُع ؛فإ ا نخذ الذكه الثلثني ناألسثى الثلث ﴾اأُلسَثَنْنِ 
ن يكذن هلل الثلاث ناع   ألف ؛إ ا كلن للذاحدة نع الذكه الثلث ال الهاع :نقللت طلئرة

                                                 
 (.  )ئذ ة الهتلء  آية  - 
  نتبنني احلقالئق   [1/16]ناملهذب  أليب إئحلق الشريازي [. 4/100]ترتري الطةي : اسظه -1

 [.4 6/1]للزيليي 
 [.61 /6]املفين  الا  قدانة : اسظه -  
 [.401/ ]نترتري اا  كثري [. 16 /18]املبتذط  للتهختي : اسظه -4
فاعح البال ي  الاا  حجاه     : اسظاه . حكي هذا ع  إمسلعنل القلضي يف نحكلم القهآن ل  - 1
 [.01 /6]  ناجللنع ألحكلم القهآن  للقهطيب [1 /1 ]
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نخاذسل    :نقللت طلئرة   نهذا ن  تهبن  الهص الألدىن على األعلى  األسثى ننىل ننحهى

فدل   فقند الهصف اكذهنل ناحدة ﴾َنِإن َكلَسْت َناِحَدًة َفَلَهل الهِّْصُف﴿ :ن  قذل  ئبحلس 
فإ ا كلن نيهل نثلهل فإنل نن تهقصاهل    مبرهذن  على نس  ال يكذن هلل إال يف حلل نحدهتل

ن َكلَساْت  َنِإ﴿ :نن يشعهكلن فن  ن لك يبطل الرلئدة يف قذلا    ع  الهصف نهذ حملل

فعيني القتم الثللث نهاذ    خالف املهاد ا  نهذ حملل نذمهًل نجييل  لك لفذًا ﴾َناِحَدًة
 . " اسعقلل الرهض ن  الهصف إىل نل فذق  نهذ الثلثلن

 :التعليق واإليضاح
ملل سص اهلل ئبحلس  على سصنب البهت الذاحدة ننس  الهصف  نسص على سصنب نل 

نركل على اليلملء االئعدالل على سصنب البهعني ألسهل إن قلهال   فذق البهعني ننس  الثلثلن 

  نإن قلهل هلمال الثلثالن    ﴾َنِإن َكلَسْت َناِحَدًة﴿: هلمل الهصف عل ض  لك قذل  تيلىل
نقد اني اا  القنم نهم نذاهب اليلملء  ﴾َفْذَق اْثَهَعْنِ ﴿: عل ض  لك العقنند يف اآلية اقذل 

  نإن كلن اليلمالء قاد    ني الثلثلن  نال خيلذ نغلبهل ن  سقديف االئعدالل على نن للبهع
نس  جيل  - ضي اهلل عههمل–اترقذا على نن سصنبهمل الثلثلن  إال نل يهنى ع  اا  عبلس 

يدل على نن الثلثني ملل فاذق   ﴾َفْذَق اْثَهَعْنِ ﴿:   ألن قذل  تيلىل سصنبهل الهصف كللذاحدة

فكمال قناد    ﴾َنِإن َكلَسْت َناِحَدًة﴿: تيلىل يف اآليةالثهعني  نلكه  ضينف نهدند اقذل  

                                                 
 .مل نقف على هذا العذجن  نليل  نثل قذل القلضي إمسلعنل -  
 [401/ ]ترتري اا  كثري : اسظه - 1
 [.49 -40 / ]إعالم املذقيني ع   ب اليلملني  اا  القنم  - 
-1 /1 ]الا  حجه  نفعح البل ي [. 01 -04 /6]اجللنع ألحكلم القهآن  للقهطيب : اسظه - 4

 6.] 
نقد قنال إن  [: "1/111]نقلل اا   رد يف اداية اجملعهد [ 61 /6]املفين  الا  قدانة : اسظه - 1

 ".املشهذ  ع  اا  عبلس نثل قذل اجلمهذ  
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ننل حكي فن  عا   : "الثلثني مبل فذق االثهعني فقد قند الهصف اللذاحدة  قلل اا   جب
خالف  حناث   نالقهآن يدل على  اا  عبلس نن هلمل الهصف فقد قنل إن إئهلد  ال يصح

   "ف تذ ث نكثه ن  ناحادة الهصاف  فكن ﴾َنِإن َكلَسْت َناِحَدًة َفَلَهل الهِّْصُف﴿ :قلل
نيظهه يف نقلال هذا نج  االسعقلد على القذل األخري الذي  كه  اا  القنم  نهذ عكس 

فلا  عبلس اععة العقنند اأكثه ن  اثهعني  نههل اُععة  - ضي اهلل عههمل–فهم اا  عبلس 
 :يف العقنناد اقذلا   فأي فلئدة  :فإن قنل: "العقنند اللذاحدة  لذلك عقب  اا  القنم اقذل 

حت  تهتنب الكالم نتألنر  ننطلاقاة   :قنل ؟ناحلكم ال خيعص مبل فذقهمل ﴾َفْذَق اْثَهَعْنِ ﴿
ُيذِصنُكُم الّلُ  ِفي َنْناَلِدُكْم ِللذََّكِه ِنْثُل ﴿ :فإس  ئبحلس  قلل ؛ننجب  لك  نضمه  لظلهه

جمماذع   (كا  )فللضمري يف  ﴾َفَلُه َّ ُثُلَثل َنل َتَهَك َحظِّ اأُلسَثَنْنِ  َفِإن ُك َّ ِسَتلء َفْذَق اْثَهَعْنِ 
نهذ ضمري  (ك )ني فإن كلن األنالد ستلء فذكه لرظ األنالد نهذ مجع   يطلاق األنالد

نفن  سكعة نخهى نهاذ نسا     .فلم يك  اد ن  فذق اثهعني  نستلء نهذ ائم مجع  مجع
فكالن يف  كاه     كمل تقدم هًلننرياث الثهعني تهبن ئبحلس  قد  كه نرياث الذاحدة سصًل

كمال زاد    اليدد الزائد على االثهعني داللة على نن الرهض ال يزيد ازيلدهت  على االثهعني
 :فلاذ قالل    فإن نرياث االثهعني قد علم ن  الهص ننيضًل .ازيلدة الذاحدة على األخهى

 كه اجلمع يف  فكلن  نمل ييلم نه  حكم نل زاد علنهمل  كلن تكهيهًا (فإن كلسعل اثهعني)
نهذا خباالف    نحت  تألنر  نتهلئب   نتطلاق ننل الكالم نآخه   غلية البنلن ناإلجيلز

ِإِن اْنُهٌؤ َهَلَك َلْنَس َلُ  َنَلٌد َنَلُ  ُنْخٌت َفَلَهل ِسْصُف َنل َتاَهَك  ﴿ :ئنلق آخه التذ ة فإس  قلل
فلم يعقدم ائم   ﴾َعل اْثَهَعْنِ  َفَلُهَمل الثُُّلَثلِن ِنمَّل َتَهَكَنُهَذ َيِهُثَهآ ِإن لَّْم َيُك  لََّهل َنَلٌد َفِإن َكلَس

نقد  كه نارياث    (فإن ك  ستلء فذق اثهعني) :نال ضمري مجع يقعضي نن يقذل  مجع
ل ال يعاذهم نن    فلم يك  اد ن   كه نرياث األخعني ننس  الثلثلن  الذاحدة ننس  الهصف

ندل تشهيك  اني البهال  نإن كثاهن يف     آخه األخهى إ ا اسضمت إلنهل نخذ  سصرًل

                                                 
 [.401/ ]جلنع اليلذم ناحلكم يف رهح مختني حديثل ن  جذانع الكلم  اا   جب احلهبلي   -  
 (.06 )ئذ ة الهتلء  آية  - 1
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فإن البهل  نقهب    الثلثني على تشهيك  اني األخذا  نإن كثهن يف  لك اطهيق األنىل
  فجلء انلس  ئبحلس  يف كل ن  اآليعني ن  نحت  البنلن  ن  األخذا  نيتقط  فهضه 

نيف آية اإلخذة ناألخذا    فإس  ملل اني نرياث االاهعني مبل تقه  اني نرياث نل زاد علنهمل
إ  قد علم انالن   ؛مل حيعج نن يبني نرياث نل زاد علنهمل ملل اني نرياث األخت ناألخعني

مث اني حكم اجعملع  كذ هم   الزائد على االثهعني يف ن  ه  ننىل الملرياث ن  األخذا 
 . "نإسلثهم فلئعذعب انلس  مجنع األقتلم

نم إال نس  يبقى نن نقذى ائعدالل على نن للبهعني ننع هذا العذجن  القنم ن  اا  الق 
ننقذى االحعجلج يف نن للبهعني : "الثلثلن  ائعدالل ن  ائعدل اللتهة الهبذية  قلل القهطيب

– جلاه ا  عباد اهلل  نيقصد حديث  "الثلثني احلديث الصحنح املهني يف ئبب الهزنل
الاهعنهل ن  ئيد إىل  ئذل اهلل  جلء  انهنة ئيد ا  الهانع" :قللنس   - ضي اهلل عههمل

  عل ناذمهل نيك يذم نحد راهنداً ُق  هلتلن ااهعل ئيد ا  الهانع !يل  ئذل اهلل :فقللت «
يقضي اهلل )) :قلل .هكحلن إال نهلمل نللنال ُت  نإن عمهمل نخذ نلهلمل فلم يدع هلمل نلاًل

نعط ااهيت ئايد  )) :لإىل عمهمل فقل «فبيث  ئذل اهلل   فهزلت آية املرياث ((يف  لك
 . ((ننل اقي فهذ لك  ننعط ننهمل الثم   الثلثني

قد نخذ  لك ن  اآلية  «نال ييين  لك  د كل تلك العذجنهل  يف اآلية ألن الهيب 
فنيعذ  عه  ايدم الذغا    - ضي اهلل عههمل–نننل اا  عبلس . حتب ظلهه هذ  الهناية

عه  عته إال إن اسضم إلن  نن احلديث اني ناجلذاب : "هذ  الهناية  قلل احللفظ اا  حجه

                                                 
نممل يدل علن  نس  ئبحلس  جيل فهض البهت نفهض األخت ناحد نهذ الهصاف  فنهبفاي نن    -  

 [.1/18]نيلين القهآن  للهحلس : اسظه. يكذن فهض البهعني كرهض األخعني
 [.48 -49 / ]إعالم املذقيني ع   ب اليلملني  اا  القنم  - 1
 [.01 /6]اجللنع ألحكلم القهآن  القهطيب  -  
: نقلل العهنذي( 1081)كعلب الرهائ   الب نل جلء يف نرياث البهل  ح : نخهج  العهنذي - 4
 ...".هذا حديث صحنح"
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َفاْذَق  ﴿ :ا  عبلس اأس  مل يبلف  فذقف نع ظلهه اآلية نفهم نن قذلا  ا لك نييعذ  ع  
 . " لك للثهعني إلثبل ال   السعرلء الزيلدة على الثلثني ﴾اْثَهَعْنِ 

                                                 
 [.6 /1 ]فعح البل ي  اا  حجه  -  
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 .مرياث بنت االبن مع البنت: املبحث السادس
الّلُ  ِفي َنْناَلِدُكْم ِللذََّكِه ِنْثُل َحظِّ اأُلسَثَنْنِ  َفاِإن ُكا َّ    ُيذِصنُكُم﴿: قلل اهلل عزَّ نجلَّ

 ِسَتلء َفْذَق اْثَهَعْنِ  َفَلُه َّ ُثُلَثل َنل َتَهَك َنِإن َكلَسْت َناِحَدًة َفَلَهل الهِّْصُف َنأَلَاَذْيِ  ِلُكلِّ َناِحادٍ 
َلٌد َفِإن لَّْم َيُك  لَُّ  َنَلٌد َنَنِ َثُ  َنَاَذاُ  َفأُلنِِّ  الثُُّلُث َفِإن نِّْهُهَمل التُُّدُس ِنمَّل َتَهَك ِإن َكلَن َلُ  َن

 َكلَن َلُ  ِإْخَذٌة َفأُلنِِّ  التُُّدُس ِن  َاْيِد َنِصنٍَّة ُيذِصي ِاَهل َنْن َدْيٍ  آَاآُؤُكْم َنَناهلُؤُكْم اَل َتْدُ نَن
 . ﴾َ  الّلِ  ِإنَّ الّلَ  َكلَن َعِلنمل َحِكنًملَنيُُّهْم َنْقَهُب َلُكْم َسْريًل َفِهيَضًة نِّ

داللة القرآن على أن بنت االبن ترث السدس مع البنت، وتساق  إذا  : املسألة
 .استكمل البنات الثلثني

   نداللة القهآن على هذا نخرى ن  ئلئه نل تقدم: "...- مح  اهلل–قلل اا  القنم 
ُ  ِفي َنْناَلِدُكْم ِللذََّكِه ِنْثُل َحظِّ اأُلسَثَنْنِ  َفِإن ُك َّ ِسَتلء ُيذِصنُكُم الّل﴿ :نانلهنل نس  تيلىل قلل

  نقد علم نن اخلطلب يعهلنل نلد البهني دنن نلد البهل   ﴾َفْذَق اْثَهَعْنِ  َفَلُه َّ ُثُلَثل َنل َتَهَك
  يعهالنهلم  ننس  يعهلنل ن  يهعتب إىل املنت نهم نلد  ننلد اهن  ﴾َنْناَلِدُكْم﴿ :ننن قذل 

فإ ا مل يك  إال اهات فلاهل     على العهتنب فندخل فن  نلد البهني عهد عدم نلد الصلب
نخذ البلقي كل  اللعيصانب   ااٍ  اُ افإ ا كلن   الهصف ناقي ن  سصنب البهل  التدس

نإن مل يك  نع ... فإن كلن ني  نخذات  رل كه  يف االئعحقلق ألهن  ني  عصبة   للهص
فإ ا نخذ  الهصف فللتدس   اصدد نخذ الثلثني لذال البهت فقد ك َّ اٍ ا البهت إال اهلُ 

 نال تهى نس  إ ا ائعكمل البهل  الثلثني مل يك  هل َّ ؛ن  نخذ  فنرزن ا  ال نلسع هل َّ البلقي
اللهصف نخاذن   فإ ا قدنت البهت علنه َّ  نلذ مل يك  اهل  نخذن مجنع الثلثني  ريء

 . "ئذاء « نهذا حكم الهيب  لذال البهت يرزن هبمل مجنيًل اقنة الثلثني اللذي  ك َّ
                                                 

 (.  )ئذ ة الهتلء  آية  -  
ني ن  املتلئل اليت ئبق الكالم علنهل كلملشهكة  ناليمهيعني  ناألخذا  نع البهل   ننارياث   - 1

 .البهعني
 (.  )ئذ ة الهتلء  آية  -  
 [.10 -48 / ]إعالم املذقيني ع   ب اليلملني  اا  القنم  - 4



  تفسير آيات أحكام المعامالت: الباب األول 

 

80 

 :التعليق واإليضاح
نمجع اليلملء على نن املنت إ ا تهك ااهة ااٍ  نن هلل الهصف  نإن تهك اثهعلن ن  اهل  

  تهزياًل لبهل  االا  نهزلة اهل  الصلب إ ا عدن   نهذا إ ا  االا  فصلعدًا فلهمل الثلثلن
ب هل َّ  نال فهع نا ث نعلى نهه   فإ ا نجد اا  صلب   نن نجاد  مل يك  مثة نيص

اهعلن فأكثه فال ريء لبهل  االا  الئعحقلق البهعني فأكثه للثلثني  لك  إ ا مل يذجد إال 
اهت ناحدة نع اهت اا  فأكثه فللبهت الهصف ناقي ن  حق البهل  التدس فهذ الاهاة  

  نقد دل علن  قبل اإلمجلع الكعلب    نيضًلاالا  ناحدة كلست نن نكثه  نهذا جممع علن
نالتهة  ننل داللة التهة فهي ناضحة ال غمذض فنهل نهاي فنمال  نا  البخال ي يف    

 ؟ننخات   اا  انااهة   ااهة :ئ ل ناذ نذئى ع " :هزيل ا  رهحبنل قللصحنح  ع  
د ا  نتيذافت ل  .ا  نتيذد فتنعلايينات ائن  نلألخت الهصف  لالاهة الهصف :فقلل

نقضي فنهل مبل قضى  !ننل نسل ن  املهعدي  لقد ضللت إ ًا :فقلل  خة اقذل نيب نذئىنُن
فأتنهل نال  .ننل اقي فلألخت  نالاهة االا  التدس تكملة الثلثني  لالاهة الهصف :«الهيب 

  نننل داللة  "ال تتألذين نل دام هذا احلة فنكم :فقلل  ا  نتيذدانذئى فأخةسل  اقذل 
 ﴾َنْناَلِدُكامْ ﴿: فهي خرنة نقد انههل اا  القنم نائعهبطهل ن  قذل  تيلىل يف اآلية الكعلب

فبهل  االا  يدخل  يف لرظ األنالد  نالبهل  إ ا ائعكمل  الثلثني مل يك  هل  ريء  نإ ا 
مل يك  اهل  نخذن الثلثني  فلمل نجد  البهت الذاحدة ننخذ  الهصف  ناقي إلكملل 

ق اهل  االا  نن يأخذس  لنكملذا الثلثني  نمل سقل إهن  يشعهك  نع الثلثني ئدٌس  ائعح
 ِفاي ﴿: قذل  تيلىل: "البهت يف الثلثني ألن د جعه  نسزل ن  د جة البهت  قلل اا  اليهيب

نإن   فإن ائعذنا يف الهتبة نخذن  هبذ  القتمة  علم يف األعلى نههم ناألئرل ﴾َنْناَلِدُكْم
نسل اا   :ألن األعلى يقذل ؛ن  اي  حجب األعلى األئرلترلنتذا فكلن ايضهم نعلى 

                                                 
 [.1/10]املهذب  أليب إئحلق الشريازي : اسظه -  
  ننحكالم القاهآن    [66]  ناإلمجلع  الا  املهاذ  ص  [60 /6]املفين  الا  قدانة : اسظه - 1

 [. 6 / ]للجصلص 
 .( )حلرنة  قم ( 90)ص :   اسظهئبق ختهجي  -  
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ألن الذي   فلمل ائعرلت د جع  اسقطيت حجع   املنت ااِ  نسل ااُ  :ناألئرل يقذل  املنت
نإن كلن الذلد األعلى نسثى   ئقط األئرل فإن كلن الذلد األعلى  كهًا  قطع ا يديل ا  ُي

نإن كلن نلد الذلد نسثاى    إن كلن  كهًا ناقي البلقي لذلد الذلد  نخذ  األسثى حقهل
ألسال سقاد مهل اهاعني      ننعطنت الترلى التدس تكملة الثلثني  نعطنت اليلنل الهصف

نترلنتعال يف القتامة اعرالن       حبكم البهعنة نيفلرعهكعل يف الثلث  نعرلنتعني يف الهتبة
صل فن  قذل اهلل ناأل: "  نقلل اا  قدانة املقدئي "نهبذ  احلكمة جلء  التهة  الد جة

  ﴾َفِإن ُك َّ ِسَتلء َفْذَق اْثَهَعْنِ  َفَلُه َّ ُثُلَثل َنل َتَهَك َنِإن َكلَسْت َناِحَدًة َفَلَهل الهِّْصافُ ﴿ :تيلىل
فكلن   ناهل  الصلب ناهل  االا  كله  ستلء ن  األنالد  فرهض للبهل  كله  الثلثني

ت اهت الصلب اللهصف ألس  نراهنض  ناخعص  هل  الثلثلن ارهض الكعلب ال يزدن علن 
هل  التادس   :نهلذا قلل الرقهلء ؛فنبقى للبقنة متلم الثلثني  هلل ناالئم نعهلنل هلل حقنقة

 . "تكملة الثلثني
   

 

                                                 
جممذع فعلنى رانخ اإلئاالم ااا  تنمناة     : ناسظه[. 1 4/ ]نحكلم القهآن  الا  اليهيب  -  
[  / 14- 11.] 
 (.  )ئذ ة الهتلء  آية  - 1
 [.60 /6]املفين  الا  قدانة  -  
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  -:تفسير آيات أحكام النكاح، وفيه  بعة مباحث: الفصل األول
 اجلمع بني األمر باإلنكاح، واألمر باالستعفاف: املبحث األول

ُكْم َنِإَنلِئُكْم ِإن َيُكذُسذا َنَنسِكُحذا اْلَأَيلَنى ِنهُكْم َنالصَّلِلِحنَي ِنْ  ِعَبلِد}: قلل اهلل تيلىل
َنْلَنْتَعْيِرِف الَِّذيَ  َلل َيِجُدنَن ِسَكلًحل َحعَّاى    ُفَقَهاء ُيْفِهِهُم اللَُّ  ِن  َفْضِلِ  َناللَُّ  َناِئٌع َعِلنٌم

   .اآلية{...ُيْفِهَنُهْم اللَُّ  ِن  َفْضِلِ 
 .باالستعفاف إىل وقت الغىن اجلمع بني األمر بالتزويج مع الفقر، واألمر: املسألة

حتت البلب الثللث ناليشهنن يف عرلف احملبني ناع  ) – مح  اهلل  -قلل اا  القنم 
َنَنسِكُحذا اْلَأَيلَنى ِنهُكْم َنالصَّالِلِحنَي ِناْ    }: فقد قلل اهلل تيلىل :فإن قنل"...: (نحبلهبم

: نقالل يف اآلياة األخاهى      {اللَُّ  ِن  َفْضِلِ  ِعَبلِدُكْم َنِإَنلِئُكْم ِإن َيُكذُسذا ُفَقَهاء ُيْفِهِهُم
 فأنههم الالئعيرلف   {َنْلَنْتَعْيِرِف الَِّذيَ  َلل َيِجُدنَن ِسَكلًحل َحعَّى ُيْفِهَنُهْم اللَُّ  ِن  َفْضِلِ }

إىل نقت الفىن  نننه اعزنيج ننل ك نع الرقه ننخة  نس  تيلىل يفهنهم  فمل حممل كل ن  
 اآليعني؟ 
َنْلَنْتَعْيِرِف الَِّذيَ  َلل َيِجُدنَن ِسَكلًحل َحعَّى ُيْفِهاَنُهْم اللَّاُ  ِنا     } :نن قذل : ذابفلجل

يف حق األحها   ننههم اهلل تيلىل نن يتعيرذا حىت يفهنهم اهلل ن  فضل   فاإهنم     {َفْضِلِ 
: نننل قذل  إن تزنجذا نع الرقه العزنذا حقذقًل مل يقد نا علنهل نلنس ن  يقذم هبل عههم 

  فإس  ئابحلس  نناههم نن    {َنَنسِكُحذا اْلَأَيلَنى ِنهُكْم َنالصَّلِلِحنَي ِنْ  ِعَبلِدُكْم َنِإَنلِئُكْم}
يهكحذا األيلنى نه  الهتلء اللذايت ال نزناج هل   هذا هذ املشهذ  ن  لرظ األمي عهاد  

طالق للهجال نإن  نإن ائعيمل يف حق الهجل اللعقنند نع نن اليزب عهد اإل-اإلطالق 

                                                 
 [.   -1 اآليعلن  ]ئذ ة الهذ    -  
 [.1 ]ئذ ة الهذ  آية   - 1
 [.  ]ئذ ة الهذ  آية   -  
 [.  ]ئذ ة الهذ  آية   - 4
 [.1 ]ئذ ة الهذ  آية  - 1
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مث ننههم ئبحلس  نن يزنجذا عبندهم نإنلئهم إ ا صلحذا للهكلح   -ائعيمل يف حق املهنة
 .فلآلية األنىل يف حكم تزنجهم ألسرتهم نالثلسنة يف حكم تزنجهم لفريهم

فإن : ييم األسذاع الثالثة اليت  كه  فن    {ِإن َيُكذُسذا ُفَقَهاء}: نقذل  يف هذا القتم
عفين اهرقة زنجهل  نكذلك األنة  نننل اليبد فإس  ملل كلن ال نلل ل  نكلن نللا   األمي تت

م عبدًا  اال  ة نهي غهل  نل دانقًل فال ميك  نن جييل لهكلح  غليلتند  فهذ فقري نل دام  ق
ععق نائعفىن هبذا اليعق ناحللجة تدعذ  إىل الهكلح يف الاهق فاأنه   غهل  إمنل يكذن إ ا ن
نخة نس  يفهن  ن  فضل  إنل اكتب  نإنل اإسرلق ئند  علن  نعلى انهنت  ئبحلس  اإسكلح  ن

  نيف املتهد نغاري  . فلم ميك  نن يهعظه اهكلح  الفىن الذي يهعظه اهكلح احله ناهلل نعلم
ثالثة حق على اهلل عذهنم املعزنج يهيد اليرلف ناملكلتب يهياد األداء ن كاه   : نهفذعًل
 .  "الثللث

                                                 
 [.1 ]ئذ ة الهذ  آية  -  
ن  طهياق حمماد اا      (  68)ح  [0 1/4]  (6 04)ح  [ 1/11]نتهد اإلنلم نمحد  - 1

ثالث كلهم حق علاى  : )) للق «عجالن ع  ئيند املقةي ع  نيب ههيهة   ضي اهلل عه  ع  الهيب 
 ((.  ئبنل اهلل  نالهلكح املتعيرف  ناملكلتب يهيد األداء اجمللهد يف : اهلل عذس

 نعاذن  ناملكلتب نالهلكح اجمللهد يف جلء نل الب اجلهلد  فضلئل كعلب :ننخهج  العهنذي يف الته 

 فضال  الب اجلهلد  كعلب :الهتلئي ننخهج  حت   حديث :العهنذي قلل (611 ) ح إيلهم  اهلل

 حبلن ناا  .(9 11) ح املكلتب  الب اليعق  كعلب  :نلج  ناا  (.10  ) ح اهلل  ئبنل يف الهنحة

 : احلالكم  قلل  [60 /1] املتعد ك  يف ناحللكم  (0 40) ح [8  /8]  (اإلحتلن) صحنح  يف
  (التاهة  راهح ) حتا   حديث :البفذي نقلل الذهيب ننافق  خيهجل  نمل نتلم رهط على صحنح

  (480 ) ح  [0  / ] ( القاديه  فان   نع فريالص اجللنع ) :اسظه التنذطي نصحح   [8/0]
 املتاهد   حلرانة  يف رالكه  نمحد إئهلد  نصحح  (11  ) ح ( العهنذي صحنح) األلبلين نحته 

[  /48.]         
 [.116-111] نضة احملبني نسزهة املشعلقني  اا  القنم ص  -  
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 :      التعليق واإليضاح
نج  اجلمع اني هلتني اآليعني اليت يذهم ظلههمهال   - مح  اهلل-يبني اإلنلم اا  القنم 

 .اليبند ناإلنلءكذلك العيل ض  فبني نن اآلية األنىل تأنه اعزنيج احلهائه ن  الهتلء ن
ناآلية الثلسنة خلصة يف حق األحها  فال يدخلذن يف اآلية األنىل اهلء على نن لراظ  

 .   ا نطلق فهذ يف الهتلء خلصة  نيطلق على الهجلل نقندًا كمل ئبق  كه األيلنى إ
اأن    { َنَنسِكُحذا اْلَأَيلَنى ِنهُكْم }: نخللف  لك نكثه املرتهي  فرتهنا قذل  تيلىل

    .ن  ال زنج ل  ن  الهجلل نالهتلء ناكل ًا نثنبًل: األيلنى
 :نههل قذل الشلعه نقلل اذلك نهل اللفة نيضًل  نعلن  رذاهد كثرية

 فإن َتهكحي َنسكح  نإن تعأميي         
     .دا الدهه  نل مل تهكحي نتأميي                                

دخل فن  الاذكه     { َنَنسِكُحذا اْلَأَيلَنى ِنهُكْم }: نيف العهزيل اليزيز: قلل اا  نهظذ 
    .احلهائه: ناألسثى نالبكه نالثنب  نقنل يف ترتري 

ادخذل  - مح  اهلل-نل  هب إلن  اإلنلم اا  القنم  نهذا العرتري يذ د إركلاًل على
الهجلل األحها  يف اآلية األنىل اليت تأنه اعزنيج األيلنى حنث خصهل الحلهائه دنهنام   
نيزيل هذا اإلركلل نل  كه  يف الرهق اني اآليعني ايبل ة علنة نهذ نن اآلية اليت تاأنه  

ي يف حكم تزنجيهم ألسرتهم ناآلية اليت تأنه الإلسكلح هاي يف حكام   الالئعيرلف ه
                                                 

 .(1 )ئذ ة الهذ  آية   -  
  ترتري القهآن اليظنم الا  كثري [11 /9 ]هآن  للطةي جلنع البنلن يف تأنيل آي الق: اسظه - 1
مل ل  نني[9 1/ ]  الكشلف للزخمشهي [1/118 ]  اجللنع ألحكلم القهآن  للقهطيب [168/ ]

  نتنتري القهآن الكهمي الاهمح  يف  [46 /6]  ننضذاء البنلن للشهقنطي [181/ ]العهزيل للبفذي 
 [46 / ]ليلذم العهزيل الا  جزي    نالعتهنل(160 ص)ترتري كالم املهلن  

 [. 180-198/ ]  نلتلن اليهب الا  نهظذ   [110/  ]تلج اليهنس للزاندي  : اسظه -  
 .(1 )ئذ ة الهذ  آية   - 4
اذلك اإلنلم اا  اليهيب نحكالم القاهآن       نمم  فتههل[180/ ]لتلن اليهب الا  نهظذ    - 1
[ / 80]    



  تفسير آيات أحكام األ رة: الباب الثاني 

 

 0  

َنَنسِكُحاذا  }: تزنجيهم لفريهم فنكذن اجلمع على هذا الهحذ نيدخل األحها  يف قذلا  
 .  ية غري  كللنعنم نثاًلن  يكذن حتت نال   {اْلَأَيلَنى ِنهُكْم

:  ترتري قذلا  تيالىل  نقد نرل  إىل نل هذ قهيب ن  هذا اإلنلم اا  اليهيب فقلل يف
هذا خطلب لابي   ":  {َنْلَنْتَعْيِرِف الَِّذيَ  َلل َيِجُدنَن ِسَكلًحل َحعَّى ُيْفِهَنُهْم اللَُّ  ِن  َفْضِلِ }

  نن يقدم على الهكالح نال  ن  تهلنلع  اآلية األنىل مم  ميلك ننه سرت   فنعيرف نيعذقف
ا   فلنس ل  يف هاذ  اآلياة نادخل    نننل ن  زنلن  اند ئذا  يقذد  إىل نل يهيعخلف  

  . "كلحملجذ  قذاًل ناحدًا  ناألنة ناليبد على نحد قذيل اليلملء
: نجهًل آخه يف اجلمع اني اآليعني نهاذ   نقد  كه اإلنلم الهنلي ن  فقهلء الشلفينة

املهه  ني -ننه اللعزنيج مل  نجد نهبة الهكلح   {َنَنسِكُحذا اْلَأَيلَنى ِنهُكْم}: نن قذل  تيلىل
مل  مل جيد نهباة    {َنْلَنْتَعْيِرِف الَِّذيَ  َلل َيِجُدنَن ِسَكلًحل}:   نقذل  تيلىل-املهه نالكتذة 

نال يلزم ن  الرقه نإتنلهن  المللل ناإلعلسة  نخذف الينلة عادم نجادان   : الهكلح  قلل
     .األهبة المليىن التلاق

                                                 
  . (1 )ئذ ة الهذ  آية   - 
 . (  )ئذ ة الهذ  آية   - 1
  نتبي  على  لك القهطيب يف اجللنع ألحكالم القاهآن    [81 / ]نحكلم القهآن  اا  اليهيب   -  
[ 1/1 4  .] 
هذ حممد ا  نمحد ا  محزة  مشس الدي  الهنلي  فقن  الديل  املصهية يف عصه  ننهجيهل يف  - 4

 الهنلة ن  قهى املهذفنة مبصه  ننذلد  ننفلت    ستبع  إىل(الشلفيي الصفري: )الرعذى  يقلل ل 
 [.6/0]األعالم للز كلي : اسظه(. ها004 )نتذيف ئهة ( ها8 8)اللقلههة  نقد نلد ئهة 

 .(1 )ئذ ة الهذ  آية   - 1
 .(  )ئذ ة الهذ  آية   - 6
 [.91 /6] هنلية احملعلج  للهنلي: اسظه - 0



  تفسير آيات أحكام األ رة: الباب الثاني 

 

 04 

يتعحب مل  تلقت سرتا   ": ل نإىل هذا امليىن نرل  اإلنلم البفذي يف ترتري  اقذ  
إىل الهكلح  ننجد نهبة الهكلح نن يعزنج  نإن مل جيد نهبة الهكالح يكتاه راهذت     

   . "اللصذم
   :القول الراجح ودليله

لكل قذل ن  األقذال املذكذ ة يف اجلمع اني اآليعني نجهع  نليل نقههبل إىل الصذاب 
الفري ناآلية الثلسنة يف حكام تازنيج    القذل الثلين نهذ نن اآلية األنىل يف حكم تزنيج

 .األحها  ألسرتهم
نهاذ     {َنَنسِكُحذا اْلَأَيلَنى ِناهُكمْ }: لدخذل الهجلل األحها  يف قذل  تيلىل:وذلك

 ضي اهلل -نيدل علن  قذل اا  عبلس . الذي علن  نكثه املرتهي   نتشهد ل  لفة اليهب
َيلَنى ِناهُكْم َنالصَّالِلِحنَي ِناْ  ِعَبالِدُكْم     َنَنسِكُحذا اْلَأ}: يف ترتري قذل  تيلىل -عههمل

ننه اهلل ئبحلس  اللهكلح  ن غبهم فن  ننناههم نن يزنجاذا   " :حنث قلل   {َنِإَنلِئُكْم
ِإن َيُكذُسذا ُفَقَهاء ُيْفِهِهُم اللَّاُ  ِنا    } : نحها هم نعبندهم  ننعدهم يف  لك الفىن فقلل

  .  "  {َفْضِلِ 

                                                 
 [.181 ]نيلمل العهزيل  للبفذي   -  
 .(1 )ئذ ة الهذ  آية   - 1
 .(1 ) ة الهذ  آية  ئذ -  
 . املهجع التلاق - 4
 .  ن  طهيق علي ا  نيب طلح  ع  اا  عبلس[16 /9 ]نخهج  اا  جهيه الطةي يف ترتري    - 1
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 اليتيمة نكاح :املبحث الثاين
َنَيْتَعْرُعذَسَك ِفي الهَِّتلء ُقِل الّلُ  ُيْرِعنُكْم ِفنِه َّ َنَنل ُيْعَلى َعَلْنُكْم ِفي اْلِكَعلِب }:قلل تيلىل

  .اآلية{ ...ِفي َيَعلَنى الهَِّتلء الَّالِتي اَل ُتْؤُتذَسُه َّ َنل ُكِعَب َلُه َّ َنَتْهَغُبذَن َنن َتهِكُحذُه َّ
  .اح اليتيمة قبل البلوغجواز نك: املسألة

نال  نن النعنمة تتعأنه يف سرتهل  «نقضى  ئذل اهلل " :- مح  اهلل-قلل اا  القنم 
فدل  لك على جذاز سكلح النعنمة قبل البلذغ  نهذا نذهب علئشاة   يعم ايد احعالم 
    .نغريمهل  نناذ حهنرة  نعلن  يدل القهآن نالتهة  نا  قلل نمحد  ضي اهلل عههل 

َنَيْتَعْرُعذَسَك ِفي الهَِّتلء ُقِل الّلُ  ُيْرِعنُكْم ِفنِه َّ َنَنل ُيْعَلاى َعَلاْنُكْم ِفاي     } :تيلىل قلل
   { ...اْلِكَعلِب ِفي َيَعلَنى الهَِّتلء الَّالِتي اَل ُتْؤُتذَسُه َّ َنل ُكِعَب َلُه َّ َنَتْهَغُبذَن َنن َتهِكُحذُه َّ

نعنمة تكذن يف حجه نلنهل  فريغب يف سكلحهل  نال هي ال :قللت علئشة  ضي اهلل عههل
     .يقتط هلل يف صداقهل  فههذا ع  سكلحهل إال نن يقتطذا هل  صداقه 

                                                 
 (. 10 )ئذ ة الهتلء آية   -  
 (. )نحلرنة  قم ( 06 )ئنأيت  كه احلديث قهيبًل  اسظه ص  - 1
االب ناىت   : يث علي اا  نيب طللب نهفذعًل ع  نيب دانند يف كعلب الذصليلن د هذا يف حد -  

 (.   190)يهقطع النعم حديث  قم  
 . ايد اآلية قذهلل ن د - 4
 [.   1 /0]اسظه املفين الا  قدان     - 1
 [.  1/141]  نادائع الصهلئع للكلئلين  [  4/1]اسظه املبتذط للتهختي   - 6
 (. 10 )ئذ ة الهتلء آية   - 0
  (4104) ح  {َنِإْن ِخْرُعْم َنالَّ ُتْقِتُطذْا ِفي اْلَنَعلَنى  }: نخهج  البخل ي  كعلب العرتري  الب - 9

 (.     9 0 ) حننخهج  نتلم  كعلب العرتري  
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النعنمة تتعأنه يف سرتهل فإن صمعت فهذ إ هنال  ))  :قلل «عه   :نيف الته  األ اية
  . "  ((نإن نات  فال جذاز علنهل 
   :التعليق واإليضاح

 - مح  اهلل-فذهب ناذ حهنرة  :علف فنهل اليلملء على عدة نقذالهذ  املتألة اخ 
 -ن هب نللك نالشالفيي     إىل جذاز سكلح النعنمة قبل الذغهل  نهلل اخلنل  إ ا الفت

 :األنىل :نع  اإلنلم نمحاد  نايعالن     إىل عدم جذاز سكلحهل حىت تبلغ – محهمل اهلل 
نالثلسناة نهاي   ، ههل - مح  اهلل-القنم  كقذل نيب حهنرة  نهي اليت  كههل اإلنلم اا 

 . نهي نس  جيذز سكلح النعنمة غري البللفة إ ا الفت تتع ئهني: األرهه عه 
نن لرظ النعنم ال يطلق إال على ن   – مح  اهلل  -ننج  ائعدالل اإلنلم اا  القنم  

نهنال   «ناني الاهيب  سكلحه  إ ا نقتط هل  يف صداقه    مل يبلغ نقد نالح اهلل ئبحلس 
 . تتعأنه  نلذ مل جيز سكلحهل ملل كلن الئع مل هل فلئدة

                                                 
كعلب :   ننخهج  العهنذي( 108)  حئع مل   اذ دانند  كعلب الهكلح  الب يف االنخهج  ن -  

نقلل حديث حتا   ننخهجا    ( 08  ) ح. يف إكها  النعنمة على العزنيج الهكلح  الب نل جلء
  نمل (100 )ح . كعلب الهكلح  الب البكه يزنجهل ناذهل نهاي كل ها    : الهتلئي يف الصفهى

هلؤالء الثالثة نمل [ 9 1/8]نقف علن  عهد اا  نلج   نعزا  اخلطنب العةيزي يف نشكلة املصلانح  
اا  حبلن يف صحنح   كعلب الهكلح  الب  كه اإلخبل  عمل جيب علاى   ييز  الا  نلج   ننخهج 

  نالبنهقي يف الته  الكةى  الب نل جلء يف (4008) ح  [81 /8]األنلنلء ن  ائع مل  الهتلء  
            . ههيهة نل  رذاهد ن   ناية غري   كلهم ن   ناية نيب (469  ) ح  [10 /0]إسكلح النعنمة  

 .[ 1/8]لد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم زاد املي - 1
 [. 1 1-4 4/1]  املبتذط للتهختي  [46 -44 / ]احلجة حملمد ا  احلت   : اسظه -  
  [1 1/ ]  الكليف الاا  عباد الاة    [18 /4]املدنسة الكةى  : ب املللكيهيف املذ: اسظه - 4

 [.   4  / ]ة الطللبني للدننلطي  إعلس: يف املذهب الشلفيي[401/ ]كلم القهآن الا  اليهيب  نح
  املفين الاا  قدانا     [4 0 -  0 / ] (عبداهلل    ناية ااه) نتلئل اإلنلم نمحد  : اسظه - 1
 [.      4 -41 -1]  رهح الز كشي  [1-9/10]  اإلسصلف للمهداني [4 -  /0]
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   :القول الراجح ودليله
  جذاز سكلح النعنمة قبل الذغهل إ ا الفت تتع ئاهني : الهاجح يف هذ  املتألة 

 : لألدلة العللنة
شة  ضاي اهلل  ن  قذل نم املؤنهني علئ - مح  اهلل-إلنلم اا  القنم نل  كه  ا: أوال 
فرن  داللة على تزنيج الاذيل  : - مح  اهلل  -قلل احللفظ اا  حجه  ترتري اآلية  عههل يف

غري األب اليت دنن البلذغ  اكهًا كلست نن ثنبًل  ألن حقنقة النعنمة ن  كلست دنن البلذغ 
نال نب هلل  نقد ن ن يف تزنجيهل اشهط نال يبخس يف صداقهل  فنحعلج نهع  لاك إىل  

   .دلنل قذي
التلاق يدل على ائع مل  النعنمة نال نيىن الئاع مل    ديث نيب ههيهة ح: ثانيا 

اىن  «الصفرية فإهنل ال تيقل ن  ننه الزناج ريء  نننل تقنند  لك اعتع ئهني فألن الهيب 
ايلئشة يف هذا التا    «ناهلء الهيب   نهي اهت تتع ئهني  - ضي اهلل عههل-ايلئشة 

إ ا : نهنل قللات  - ضي اهلل عههل- ني ع  علئشة  يدل على نهنل صلحلة فن  للهكلح نقد
: كأن علئشة ن اد ":  قلل ناذ اليال املبل كرذ ي  .الفت اجلل ية تتع ئهني فهي انهنة

                                                 
ناا  قدانا  يف    [49-1/44 ]نهذا نل  جح  رنخ اإلئالم اا  تنمنة يف جممذع الرعلنى   -  

 [.    /0]املفين  
 [. 08 /8] فعح البل ي  الا  حجه اليتقالين  كعلب الهكلح  الب تزنيج النعنمة  - 1
  (4  1-   1) حنخهج  البخل ي  كعلب الهكلح  الب تزنيج الهجل نلاد  الصافل      -  

  (.  411 )ح ننخهج  نتلم  كعلب الهكلح  الب تزنيج األب الصفرية  
 -

اإلنلم العهنذي ايد حديث نيب ههيهة التلاق ادنن إئهلد  كعلب الهكلح  الب نل جلء يف   ه ك 4
: اقذلا  [ 8  / ]ن كه  البنهقي يف الته  الكاةى   ، (08  )ح إكها  النعنمة على العزنيج  

 ح كعلب احلن   الب الت  اليت نجد  املاهنة حلضات فنهال    . اال إئهلد.. ن نيهل ع  علئشة
 [.    6 / ]  (حتقنق نحلديث العيلنق)اا  عبد اهللدي يف : تب  إىل اإلنلم نمحد  نس(411 )
هذ ناذ اليال حممد ا  عبد الهمح  ا  عبد الهحنم اا  احللج الشنخ هبلد  املبل كرذ ي  نلد  - 1

تهجم ل  ناذ الرضل عبد التمنع (. ها 1  )نتذيف هبل ئهة ( ها 19 )اقهية نبل كرذ  ئهة 
 [.4 6-1 6]نحد تالنذت  اسظه العهمجة يف آخه نقدنة حترة األحذ ي  املبل كرذ ي
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ي يف حكم املهنة البللفة  ألس  حيصل هلل حنه ذ نل ييهف هنن اجلل ية إ ا الفت تتع ئهني ف
                     . "زن  الشيذ  نالعمنن: ا  سريهل نضه هل

ندلاًل على نن ن  الفت تتع ئهني حكمهل حكام  )- مح  اهلل-قلل اا  قدان   
ملرهذم اآلية نداللة اخلة ايمذنهل على نن النعنمة تهكح اإ هنل نإ ا نات فال "...: (البللفة

مث نن د  "...جذاز لنهل  نقد اسعرى ا  اإل ن فنم  دنهنل فنجب محل  على ن  الفت تتيًل
نألهنل الفت ئهًل ميك  فن  حنضهل نحيدث هلال حلجاة إىل   ": شة التلاق مث قللقذل علئ

      . "الهكلح فنبلح تزنجيهل كللبللفة

                                                 
 [.  4/110]حترة األحذ ي  املبل كرذ ي   -  
 [.   /0]املفين الا  قدان    - 1
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 .خبطبة املعتدة  التعريض: املبحث الثالث
ي َناَل ُجَهلَح َعَلْنُكْم ِفنَمل َعهَّْضُعم ِاِ  ِنْ  ِخْطَبِة الهَِّتلء َنْن َنْكَههُعْم ِفا  }: قلل اهلل تيلىل

ُهنًفل َنسُرِتُكْم َعِلَم الّلُ  َنسَُّكْم َئَعْذُكُهنَسُه َّ َنَلِك  الَّ ُتَذاِعُدنُه َّ ِئهًّا ِإالَّ َنن َتُقذُلذْا َقْذاًل نَّْي
ُرِتاُكْم  َناَل َتْيِزُنذْا ُعْقَدَة الهَِّكلِح َحعََّى َيْبُلَغ اْلِكَعلُب َنَجَلُ  َناْعَلُمذْا َننَّ الّلَ  َيْيَلُم َنل ِفي َنس

  { َفلْحَذُ نُ  َناْعَلُمذْا َننَّ الّلَ  َغُرذٌ  َحِلنم
َوَلِكان ال  توَواِعادووهونَّ   }:جواز التعريض خبطبة املعتدة ومعىن قوله تعاىل: املسألة

 .{ِسرًّا
نهذ ييهض ننثلة تبني نن اهلل ئبحلس  ييلل نحكلنا    – مح  اهلل  -قلل اا  القنم 

فلمل  كه ئبحلس  نتيلىل العيهي  خبطباة  ": آلية مث قللاهل هذ  ننفيلل  اأمسلئ  ن كه نه
ض يف قلب   غبة فنهل  نحمبة هلل  ننن  لك حيمل  على الكاالم  هَِّياملهنة الدال على نن امُل

على نل فن  نا   ناسطذاء القلب   سكلحهل   فع اجلهلح ع  العيهي الذي يعذصل ا  إىل
ال تصهحذا هل  االلعزنيج  : هذ الهكلح  نامليىن: فقنلنذاعدهت  ئهًا   املنل ناحملبة  نسرى

هذ نن يعزنجهل يف عدهتل ئهًا  فإ ا  :نقنل . ا تيهيضًل  نهذ القذل امليهنفإال نن تيهضذ
َناَل َتْيِزُنذْا ُعْقَدَة الهَِّكلِح َحعََّى َيْبُلاَغ  }: اسقضت اليدة نظهه اليقد  نيدل على هذا قذل 

آلية على إالحة ادلت : قللقضلء اليدة  نن   جح القذل األنل ذ اسنه ،{ اْلِكَعلُب َنَجَلُ 
العيهي  اهري اجلهلح  نحتهمي العصهيح اهري املذاعدة ئهًا  نحتهمي عقد الهكالح قبال   
اسقضلء اليدة  فلذ كلن نيىن نذاعدة الته هذ إئها  اليقد  كلن تكها ًا  مث عقب  لك 

نن تعيدنا نل حد لكم  فإسا      {َلُم َنل ِفي َنسُرِتُكْم َفلْحَذُ نُ َناْعَلُمذْا َننَّ الّلَ  َيْي}: اقذل 

                                                 
غهياب القاهآن للتجتاعلين    اإلميلء نالعلذيح ن  غري كشاف نال تبانني    : العيهي  نيهل  -  
ريء لنس فن   كه  محذ نل نقبح البخل ييهض اأسا   تضمني الكالم داللة على :    نقنل[   / ]

   [ 1  / ]خبنل  العبنلن يف ترتري غهيب القهآن لشهلب الدي  املصهي 

-
 (. 1 1)ئذ ة البقهة  آية  1
 (.1 1)ئذ ة البقهة  آية  -  
 (. 1 1)ئذ ة البقهة  آية  - 4
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لذال نفرهت     {َناْعَلُمذْا َننَّ الّلَ  َغُرذٌ  َحِلنم}: نطلع على نل تتهنن ننل تيلهذن  مث قلل
ليهعم غلية اليهت  فإس  ئبحلس  نطلع علنكم ييلم نل يف قلاذاكم  نييلام نال     نحلم 

 ريء ممل هنلكم عه  فبلد نا إلن  اللعذاة ناالئعفرل   فإس  الفراذ   تيملذن  فإن نقيعم يف
 . "احللنم

 التعليق واإليضاح
 - مح  اهلل-طبة املهنة يف عدهتل  نمل يبني نرل  اإلنلم اا  القنم إىل جذاز العيهي  خب

ناتراق  " :سذع اليدة اليت جيذز فنهل العيهي   نقد قلل احللفظ اا  حجه يف انلن  لاك 
ملء على نن املهاد هبذا احلكم ن  نل  عههل زنجهل ناخعلرذا يف امليعدة ن  الطاالق  اليل

ال جيذز ألحد نن ييهض هلل : البلئ  نكذا ن  نقف سكلحهل  نننل الهجينة فقلل الشلفيي
الخلطبة فنهل  ناحللصل نن العصهيح حهام جلمنع امليعدا  نالعيهي  نبلح لألنىل حاهام  

 . "البلئ لألخرية خمعلف فن  يف 
نقاد     {َنَلِك  الَّ ُتَذاِعُدنُه َّ ِئاهًّا }: إىل نيىن الته يف قذل  - مح  اهلل-ننرل   

اخعلف املرتهنن يف  لك على عدة نقذال  كههل احللفظ اا  جهيه الطةي يف ترتاري   
 : نتهدة إىل نصحلهبل نهي على ئبنل اإلمجلل

جملز  ناحلت  البصاهي      نناذنن نيىن الته هذ الزسل نهذ قذل جلاه ا  زيد - 
 . لهخيي  نقعلدة  نالضحلكنإاهاهنم ا

 .  ني ع  اا  عبلس ننقلتل: اجلملع -1
نهذا يهنى ع  ااا  عبالس    : نن ييلهدهل يف عدهتل على نن ال تعزنج غري  - 

 .     نجملهد نئيند ا  جبري  نعلنه الشييب  نعكهنة  نالتدي

                                                 
 (. 1 1)ئذ ة البقهة  آية  -  
 (.  19-190) صالتالم على حممد خري األسلم  الا  القنم جالء األفهلم يف فضل الصالة ن - 1
 [.  08 /8]فعح البل ي  الا  حجه اليتقالين  - 
 (. 1 1)ئذ ة البقهة آية  - 4
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حلت نظهه الهكلح نهذ قذل عبد الهمح  اا    يف عدهتل ئهًا فإ ا عزنجهلنن ي -4
      .زيد ا  نئلم

األنل نس  الهكلح نهذ نشلا  لقذل : يف  لك قذلني - مح  اهلل-نقد  كه اا  القنم 
نجيذز يف اللفة نن يتمى اجلملع ئهًا فلاذلك جياذز   : اجلملع  قلل اا  حجه: ن  قلل

هل يف عدهتل ئهًا مث يظهه  لاك  ن كه قذل اا  زيد نهذ نن يعزنج  .إطالق  على اليقد
َناَل َتْيِزُنذْا ُعْقَدَة الهَِّكلِح َحعََّى َيْبُلَغ اْلِكَعلُب  }: ايد اسقضلء اليدة  نائعدل ل  اقذل  تيلىل

نج  هذا االئعدالل  ننع  لك فللذي يظهه  قلل نهذ اسقضلء اليدة نمل يعبني يل {َنَجَلُ  
 . ل ني الهكلح  نإن مل يصهح اذلكن  كالم اا  القنم تهجنح  للقذل األن

 :   القول الراجح ودليله
نرل  إىل  لاك   الهاجح يف نيىن الته يف اآلية احعملل  مجنع امليلين املذكذ ة  نقد

نن تكاذن   نقد حيعمل: "... حنث قلل ايد  كه األقذال – مح  اهلل-احللفظ اا  كثري 
القذل اللزسل ألن الههي عه  نيلاذٌم   يتعبيد ن   لك    إال نس "اآلية علنة يف مجنع  لك

 .     اللضهن ة  نال فلئدة لعخصنص ن  ن اد العيهي  خبطبة امليعدة اللههي عه 

                                                 
-
 [. 111-1/111]اسظه ترتري اا  جهيه الطةي   
 [.  90 /8]فعح البل ي  الا  حجه  - 1
 [.  111/ ]ترتري القهآن اليظنم  اا  كثري  -  
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 يف النكاح الكفاءة:املبحث الرابع
 َيل َنيَُّهل الهَّلُس ِإسَّل َخَلْقَهلُكم نِّ  َ َكٍه َنُنسَثى َنَجَيْلَهلُكْم ُرُيذًال َنَقَبلِئالَ }: قلل اهلل تيلىل

 . {ِلَعَيلَ ُفذا ِإنَّ َنْكَهَنُكْم ِعهَد اللَِّ  َنْتَقلُكْم
   .{ِإسََّمل اْلُمْؤِنُهذَن ِإْخَذٌة }: نقلل تيلىل
   .{َناْلُمْؤِنَهلُ  َاْيُضُهْم َنْنِلَنلء َاْيٍ  َناْلُمْؤِنُهذَن} :نقلل تيلىل
َعَمَل َعلِنٍل نِّهُكم نِّ  َ َكٍه َنْن ُنسَثى  َفلْئَعَجلَب َلُهْم َ اُُّهْم َنسِّي اَل ُنِضنُع}: نقلل تيلىل

  .{َاْيُضُكم نِّ  َاْيٍ 
  .{َنالطَّنَِّبلُ  ِللطَّنِِّبنَي َنالطَّنُِّبذَن ِللطَّنَِّبلِ }: نقلل تيلىل
   .{َفلسِكُحذْا َنل َطلَب َلُكم نَِّ  الهَِّتلء}: نقلل تيلىل

 
  . كاحناعتبار الدين فق  يف كفاءة ال: املسألة

اععبل  الدي  يف الكرلءة نصاًل  «فللذي يقعضن  حكم  ": - مح  اهلل-قلل اا  القنم 
نكملاًل  فال تزنج نتلمة اكلفه  نال عرنرة ارلجه  نمل ييعة القهآن نالتهة يف الكرلءة 
ننهًا ن اء  لك  فإس  حهم على املتلمة سكلح الزاين اخلبنث  نمل ييعة ستبًل نال  ضلعة  

                                                 
-
رلء ل  اللكته نهذ ناملصد  الكرلءة اللرعح ناملد نتقذل ال ِك... نالكريء الهظري: ل اا  نهظذ قل  

لتلن الياهب  ... ألصل نصد  ني ال سظري ل  نالكفء الهظري املتلني ننه  الكرلءة يف الهكلحايف 
[ 1/  1 .] 

-
 . (  )آية   ئذ ة احلجها  1

-
 . (0 )ئذ ة احلجها   آية   
       . ( 0)آية   ةئذ ة العذا -4

-
 . (81 )آية   ئذ ة آل عمهان 1

-
 . (16)ئذ ة الهذ  آية  6

-
نالتبب يف  كه هذ  اآليل  كلهل هذ إيهاد اا  القنم هلل كمل يف زاد امليلد  ( )ئذ ة الهتلء آية  0
[1/ 18] . 
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ز لفري سكلح احلهة الهتنبة الفهنة إ ا كلن عرنرًل نتلمًل  نجذَّ ز لليبد الق فجذَّ نال حهية 
ح اهللمشنال  نللرقاهاء سكالح    لالقهرنني سكلح القهرنل   نلفاري اهلالمشنني سكا   

 :  التعليق واإليضاح
ي  فقط نقد نن امليعة يف الكرلءة يف الهكلح هذ الد - مح  اهلل-يبني اإلنلم اا  القنم 

ائعدل الآليل  املذكذ ة فمههل نل يدل على نن نكهم الهلس عهد اهلل نتقالهم فمنازان   
العرلضل هذ العقذى  ننههل نل يدل على نخذة نهل اإلميلن ننن ايضهم ننلنالء ايا     

 . ننههل نل يدل اإطالق  على جذاز الهكلح نمل يقند
ال : ))«نقالل  ": - مح  اهلل-فقلل  «نائعدل نيضًل اأحلديث ن  ئهة  ئذل اهلل 

فضل ليهيب على عجمي  نال ليجمي على عهيب  نال ألان  على نئذد  نال ألئاذد  
     ((.على نان   إال اللعقذى  الهلس ن  آدم  نآدم ن  تهاب

                                                 
نيتعذي : ذههيالق  هذ اليبد اململذك  هذ نناذا   قلل اجل: قلل اا  ئندة نغري  ن  نهل اللفة - 

فن  الذاحد ناالثهلن ناجلمع ناملؤسث ن مبل قلل عبند ننقهلن مث جيمع على نقهة نهاذ يف اصاطالح   
الرقهلء الهقنق الكلنل  قة نمل حيصل فن  ريء ن  نئبلب اليعق ننقدنلهتل خبالف املكلتب ناملاداه  

هي  نصلنني نن كلسل كالفهي   نامليلق ععق  اصرة ننم الذلد ئذاء كلن ناذا  مملذكني نن نيعقني نن ح
 [.        / ]ليجلي لع على ناذاب املقهع أليب الرعح ا  املطنائعهق هذ نن كلسل خمعلرني

-
 [. 60 -18 /1]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد ألا  القنم  1

-
: نفنا   «  ع  نيب سضهة ع   جل ن  نصحلب الهيب [  1/4]نخهج  اإلنلم نمحد يف نتهد    
: قلل حمققل زاد امليلد( نان )ادل ( نمحه)  فذقيت ((ه على نئذد  نال ألئذد على نمحهنال ألمح))

نهي قطية ن  حديث  ئذل (( الهلس ن  آدم نآدم ن  تهاب: )) إئهلد  صحنح  نلنتت فن  زيلدة
  إن اهلل عز نجل قد ن هب عهكم عبَّنَّة اجللهلنة نفخههل الآلالء نؤن  تقي نفلجه رقي: ))قلل«اهلل 

ن نا  نااذ دانند   [ 114  6 /1]احلديث نخهج  نمحاد  ...(( نالهلس اهذ آدم نآدم ن  تهاب
ل ب يف فضا ن نا  العهنذي كعلب املهلقب ال[ 6  1]كعلب األدب الب العرلخه الألحتلب ص 

هذا حديث حت  صحنح  نقالل  : نهذ آخه حديث يف جلني  نقلل[ 816 ]الشلم نالنم  ص 
 [.       0  / ]حتقنق نشكلة املصلانح  إئهلد  حت  : األلبلين
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ئي املعقذن حنث كلسذا ننيا   إن آل اين فالن لنتذا يل اأنلنلء  إن ننلنل: ))«نقلل 
    ((.كلسذا

إ ا جلءكم ن  تهضذن ديه  نخلق  فلسكحذ  إال تريلذ  تك  : ))«ه  نيف العهنذي ع
ءكم ن  إ ا جل: ))يل  ئذل اهلل نإن كلن فن ؟ فقلل: قللذا((  األ ض نفتلد كبريفعهة يف

نسكحذا ناال  : ))لبين انلض  «نقلل الهيب  .ثالث نها (( تهضذن ديه  نخلق  فلسكحذ 
هب اهت جحش القهرنة ن  زيد اا  حل ثاة   زي «ج الهيب نزنَّ  ((.ههد ناسكحذا إلن 

                                                 
-
  ننخهجا   ((1880))كعلب األدب  الب تبل الهحم ابالهلل ح : نخهج  البخل ي يف صحنح   

ن  حديث (( 1 1))نتلم يف كعلب اإلميلن  الب نذاالة املؤنهني ننقلطية غريهم نالةاءة نههم ح 
يياين  )نال إن آل نيب : ))غري ئهًا يقاذل  جهل ًا «عمهن ا  اليلص  ضي اهلل عه  قلل مسيت الهيب 

إن ننلنالئي  : )) هكذا  ناية احلديث نقذل (( لنتذا يل اأنلنلء  إمنل نلني اهلل نصلحل املؤنهني ( فالسًل
إن ننلنلئي ياذم  ( )) 980)ن د  يف حديث نيب ههيهة عهد البخل ي يف األدب املرهد (( ...عقذنامل

  .       يف احلديثني(( حنث كلسذا نني  كلسذا : )) نقف على قذل  احلديث نمل(( ... نالقنلنة املعقذ
  نا   (091 )كعلب الهكلح  الب إ ا جلءكم ن  تهضذن ديه  فزنجذ  ح : نخهج  العهنذي - 1

هذا حديث حت  غهيب  نناذ حلمت املزين لا  صاحبة نال   : حديث نيب حلمت املزين قلل ناذ عنتى
نيشهد ل  حديث نيب ههيهة عهد العهنذي قبلا  ااهقم   .  .ديث اغري هذا احل «سيهف ل  ع  الهيب 

 (.   969 )  ح [6/166: ]حت   اسظه اإل ناء: نقلل األلبلين( 094 )
هذا حديث صحنح على رهط : نقلل(  168)ح [ 09 /1]نخهج  احللكم  كعلب الهكلح  -  

االب يف األكرالء ح    نتلم  نمل خيهجل   ننافق  الذهيب  ننخهج  ناذ دانند  كعالب الهكالح   
: إئهلد  حت   نقلل األلبلين[  64 /  ]نيب ههيهة  قلل احللفظ يف العلخنص : ن   ناية ( 01 1)

 [.      104/ ]الظمآن حت  صحنح اسظه صحنح نذا د 
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  نتزنج االل ا   الح اأخات   ج فلطمة اهت قنس الِرههية ن  نئلنة ااه   نزنَّ نذال 
      .عبد الهمح  ا  عذف

فقلل احلهرنة : نقد اخعلف الرقهلء  محهم اهلل يف األنصلف امليعةة يف كرلءة الهكلح
مللل نالفىن  نخللف ناذ يذئف يف الفاىن  هي الدي  نالهتب ناحلهية نا: - محهم اهلل-

    .كمل خللف حممد ا  احلت  يف الدي 
نيف  -ني التالنة نا  اليناذب  -هي الدي  ناحللل : - محهم اهلل-نقلل املللكنة 

ننرال  إلنا  ااا         ناية ع  نللك نهنل الدي  نهي ظلهه نذهب  كمل قلل اا  القنم
ييعة فنهل الدي  نالهتاب ناحلهياة نالصاهلعة    : - محهم اهلل-ل الشلفينة لنق  

اععبل    نإلفلؤ   ناععبال   يف  : هة  نهلم يف النتل  ثالثة ننج رنالتالنة ن  الينذب امله
  .نهل املدن دنن نهل البذادي

 
 

                                                 
َنَنْسَيْماَت  َنِإْ  َتُقذُل ِللَِّذي َنْسَيَم اللَُّ  َعَلْنِ   }(: 0 )نيدل علن  قذل  تيلىل يف ئذ ة األحزاب آية  -  

 . اآلية {...َعَلْنِ  َنْنِتْك َعَلْنَك َزْنَجَك َناتَِّق اللََّ  
 (.  490 )صحنح نتلم  كعلب الطالق  الب املطلقة ثالثًل ال سرقة هلل ح  - 1
كعلب الهكلح  الب املهاه  نالبنهقاي يف   ( 100)ح [ 0  / ]نخهج  الدا  قطين يف الته   -  

(. 164  )ح [ 0  /0]ال يهد سكلح غري الكفء إ ا  ضانت اا    الته   كعلب الهكلح  الب 
 (.  918  )تهمجة  قم [ 46 /9]لاة يف متننز الصحلاة صاسظه اإل. نامسهل هللة اهت عذف

  املبتاذط للتهختاي   [ 10-100/ ]اسظه اهلداية رهح البداية أليب احلتا  املهغنالين    - 4
 [.   101/ ]  ادائع الصهلئع [1/14-11]
 [. 9  /1]امليلد  زاد - 1
[  1 / ]حملمد اخلهري املللكي  نهح اجللنل حملمد علنش [ 101/ ]اسظه رهح خمعصه خلنل  - 6

 [. 18 /4]نحكلم القهآن الا  اليهيب 
 [. 8 -9 /1]هذب أليب إئحلق الشريازي   امل[ 9-0/90] نضة الطللبني للهذني : اسظه - 0



  تفسير آيات أحكام األ رة: الباب الثاني 

 

  6 

الدي  : نهنل مختة: الثلسنةالدي  نالهتب خلصة  : األنىل: يعلننع  اإلنلم نمحد  نا
   .لعة ناملللنالهتب ناحلهية نالصه

إىل نن ههلك  ناية ثللثة ع  اإلنلم نمحد ترند نس   - مح  اهلل-نيشري اإلنلم اا  القنم 
حاق للماهنة    ييعة الدي  فقط ن لك عهد حديث  ع  نتألة الكرلءة حق مل  ؟ هل هي

إهنل حق اهلل  فال يصح : نقلل نمحد يف  ناية ثللثة": قلل اا  القنمناألنلنلء  نن حق هلل؟ 
 ضلهم اإئقلط   نلك  على هذ  الهناية ال تيعة احلهية نال النتال  نال الصاهلعة نال   

ن  نصاحلاهل حيكاذن    ًانإمنل سبههل على هذا ألن كثري.... الهتب  إمنل ييعة الدي  فقط
إن الكرلءة هاي  : اخلالف يف الكرلءة هل هي حق هلل نن لآلدني ؟ نيطلقذن نع قذهلم

  . "ا ن  العتلهل نعدم العحقنق نل فن ذكذ ة نيف هذاخلصلل امل
 : القول الراجح ودليله

الكرلءة يف الهكالح  : مليهفة الهاجح يف هذ  املتألة الاد ن  العرصنل فنهل  فهقذل 
هلل رهط صحة نهذ الدي  فال جيذز الهكلح الخعالف الدي  إال يف سكلح املتلم للكعلانة  

إهنم ال يقذلذن ايدم صحة الهكالح إ ا مل  نهلل رهنط كملل نهذ  كمل  كههل الرقهلء ف
تعذفه هذ  الشهنط نالذي يعهجح ن  هذ  الشهنط ننهان نمهل الدي  ناحلهية  نال يقصد 
اللدي  نصل  فإس  رهط صحة كمل تقدم نإمنل كملل  ن لك خيعلف الخعالف نحذال الهلس 

نهذا الذي نرال   ...(( إ ا نتلكم ن  تهضذن ديه  نخلق : ))اععة  لك اقذل  «نالهيب 
اععبال  الادي  يف الكرالءة نصااًل      «فللذي يقعضن  حكما   : " إلن  اا  القنم اقذل 

  نننل احلهية فلم ييعةهل اا  القنم نعلن  فال جيذز  د اليبد إ ا تقدم حلاهة   ..."نكملاًل
هلل نإ ا جلز   «نالصحنح اععبل  احلهية حلديث اهيهة املشهذ  فإهنل ملل ععقت خريهل الهيب 

هلل العخنري نهي يف عصمع  فم  الب ننىل نن ختّنه قبل دخذهلل يف عصمع   نلنس نياىن  

                                                 
   [.19-0/10]املفين الا  قدان  : اسظه -  
 [.  6 /1]زاد امليلد  - 1
كعلب : ننخهج  نتلم(. 1080)كعلب الهكلح  الب احلهة حتت اليبد  ح : نخهج  البخل ي -  

-  ضي اهلل عههل–ن  حديث نم املؤنهني علئشة ( 104 )اليعق  الب إمنل الذالء مل  نععق ح 
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هذا نس  ال جيذز هلل نن تهكح  إ ا  ضنت اذلك لك  املقصذد نن هلل نن تهد  نإن كالن  
يف إسكلح صلحب الادي  ناخللاق     «صلحب خلق ندي  نال تكذن خمللرة ألنه الهيب 

 .   الينذب اليت يصح فتخ الهكلح ألحد الزنجني هبلنكذلك يكذن األنه يف التالنة ن
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 احملرمات يف النكاح: املبحث اخلامس
َوال َتْنِكحووا َما َنَكَح آَباؤوُكْم ِمَن النَِّساِء ِإل ا َما َقْد َسَلَ  }:قوله تعاىل:املطلب األول

  {َفاِحَشة  َوَمْقتا  َوَساَء َسِبيال َكاَن ِإنَّهو 
 :ة مسا،لوتحت هذه اآلية ثالث

 :معىن االستثناء يف اآلية: ألوىلااملسألة 

نهذ يذكه ننثلة على االئعثهلء املهقطع اياد انلسا    ) :قا  ابان القايم رحما  هللا
اخعالف الهحلة هل يشعهط يف االئعثهلء املهقطع تقديه دخذل  يف املتعثىن نه  اذجا  نن  

َسااِء ِاِل  َماا َقاْد  َوال َتْنِمُحوا َما َنَمحَ } :قذل  تيلىل: (لنس  لك اشهط تَباُؤُمْم ِمَن النِّ

 ى هاا ا ماان االسااتثناء السااابق زمااان المسااتثنى  ياا  زمااان المسااتثن  {َساالَفَ 

 :ر شايئاً، ومان قاا د من لم يشترط الدخو     يقا من ، هو غير داخ   ي ،
لطلبياا  بااالنهي،  ن االبااد ماان دخولاا  قاادر دخولاا   ااي مضاامون الجملااة 

اي ان  ،اإلثم والمؤاخ ة  {َوال َتْنِمُحوا َما َنَمَح تَباُؤُممْ }: مضمون قول  تعالى

إن    ،ِال ما قد سلف قب  النهي وِقامة الحجة النامح ما نمح ابوه تثم مؤاخ 
لما نهى سبحان  عن : واحسن من ه ا عندي ان يقا  ال تتعلق ب  المؤاخ ة،

يمااون نماحاااً  ئهن بعااد التحااريم النمااح منموحااام اءباااء، ا اااد  لاا  ان وطاا
نماااح ماان ثبااوم  اا  يترتااأل علياا  احمااام ال يمااون ِال ساافاحاً، لبتااة، باا  الا

ولايس ها ا حمام ماا  ، ب  الولد يمون  يا  ولاد زنيا ،الفراش ولحوق النسأل
ساالف قبااا  التحااريم،  اااإن الفاااراش مااان ثابتااااً  يااا  والنسااأل الحاااق،    ااااد 

قباا   مااح ابااوهان ولااد ماان نمااح مااا ناالسااتثناء  ائاادة جليلااة عظيمااة، وهااي 
 .         "علمثابم النسأل وليس ولد زنى وهللا ا التحريم

                                                 
 .(11)ئذ ة الهتلء  آية  - 
 .(11)ئذ ة الهتلء  آية - 1
 .(11)لء  آية ئذ ة الهت - 
 (94 )ادائع الرذائد ص - 4
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 :التعليق واإليضاح
نقد اني نن   هذ  اآلية ن  ننثلة االئعثهلء املهقطع - مح  اهلل-جيل اإلنلم اا  القنم 

ن  علملء الهحذ ن  مل يشعهط دخذل املتعثىن يف املتعثىن نه  اذج  نعلى هذا فال تقديه 
َوال }  :غري داخل يف قذل  تيالىل   {ِاِل  َما َقْد َسالَفَ }: هلء نيكذن قذل  تيلىليف االئعث

َسااءِ  نهذا ايند يف هذ  اآلية  نمل نقف علاى نا     {َتْنِمُحوا َما َنَمَح تَباُؤُمْم ِمَن النِّ
 .  حكم على االئعثهلء ههل الالسقطلع نمل يقد  رن ًل
نه  اذج  ن  الذجذ  يف االئعثهلء املهقطع  نننل ن  يشعهط دخذل املتعثىن يف املتعثىن

ادنن إرل ة  (زاد امليلد)حنث  كه  يف كعلب  - مح  اهلل-اإلنلم اا  القنم  نهذ نل يها 
ن  نضمذن مجلة الهاهي    {ِاِل  َما َقاْد َسالَفَ } :ناالئعثهلء اقذل  : آلخه  فقلل للقذل ا

 . نهذ العحهمي املتعلزم للعأثنم ناليقذاة 
نضالاط  ": لالسقطلع حناث قالل  ضلاطًل ( ندا ج التللكني)يف كعلب نجيل  

نن يكذن ل  دخذل يف جهس املتعثىن نه  نإن مل يدخل يف سرت  نمل يعهلنلا   : االسقطلع
دخذل االسقطلع فنمل يرهم  الكالم :نندق ن  هذا": ن كه ننثلة لذلك مث قلل "...لرظ 

إ    {َسَكَح آَالُؤُكْم ِنَ  الهَِّتلِء ِإلَّل َنل َقْد َئاَلفَ َنال َتْهِكُحذا َنل  }: االزن   كقذل  تيلىل
   "...نن سكلح نهكذحة اآلالء ئبب لليقذاة إال نل قد ئلف نه  قبل العحهمي: نرهذم هذا

   "...العحهمي
نال يرهم ن  تقهيه اإلنلم اا  القنم نن نلد ن  سكح نل سكح ناذ  قبل العحهمي قاد  

 .ذاز  لك قبل الههينس  يهى ج  ثبت ل  الرهاش نلنس نلد زىن

                                                 
 .املهجع التلاق- 

-
 (11) ةئذ ة الهتلء  آي 1
 .املهجع التلاق- 
 .11 /1زاد امليلد  الا  القنم  - 4
 .(11)ئذ ة الهتلء  آية  - 1
 (.8 1/ )لتللكني  اندا ج  -6
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ننل كلن ن  نطء ع  عقد فلئد فإس  ال يتمى زسال ألن اجملاذس   ": قلل اجلصلص
إلئالم ال يتامذن ننالد  لى نهلكلحلهتم اليت هي فلئدة يف ااملشهكني املذلذدي  ع هنئلئ
   "...زسل

ن هب اي  اليلملء إىل نن االئعثهلء نعصل ناخعلرت تأنيالهتم يف  لك فمههم ن  
س  ائعثهلء نعصل ممل يتعلزن  الههي نتتعلزن  نبلرهة املههي عه  ن  اليقلب  كأس  إ: قلل

تتعحقذن اليقلب اهكلح نل سكح آالؤكم إال نل قد ئلف ننضى فإسا  نيراذ   : قد قنل
 .   عه 

نن االئعثهلء املهقطع ال يدخل املتعثىن نه  يف املتعثىن اذج  نا   : ننهلط هذا القذل
نهبذا العأنيل يهدفع االئعشكلل اأن الهاهي  ": ايد  كه هذا القذلاآللذئي قلل الذجذ   

نلض فكنف يتعثىن نه  نجيل اي  حمققي الهحلة االئعثهلء (( نل قد ئلف))للمتعقبل ن
 . "ههل الالسقطلع (نل)كم على حممل دخل يف حكم داللة املرهذم نهقطيًل ف

ذا نل قد ئلف فلسكحذ  إن ننكهكم نن تهكح": ييين: نقلل الزخمشهي يف تأنيل آخه
إالحعا   فال حيل لكم غري   ن لك غري ممك   نالفهض املبللفة يف حتهمي  نئد الطهيق إىل 

حىت يبن  القل   نحىت يلاج اجلمال يف ئام    : ند محذ قذهلمكمل ييلق الحمللل يف العأا
إال ":  نقد  ني ع  نيب ا  كيب .  تيذد ناآللذئينتبي  على  لك ناذ ال ."اخلنلط

 . يطذل املقلم اذكههلنخهى نههلك نقذال نتأنيال  .  "نل  إال ن "
 

                                                 
 [ 64/ ] نحكلم القهآن  للجصلص - 
 [. 64 /1]ترتري البنضلني  -1
 [.4/149]لآللذئي   ينلي نح امل - 
  ن نح امليالين لآللذئاي   [18 /1]تايذد    ترتري نيب ال[111/ ]  للزخمشهي الكشلف -4
[4/149 .] 

-
 [.1090  1008[ ]0 8/ ]  نيب حلمت اا 1

-
  [41_1/44]  نزاد املتري الا  اجلاذزي   [ 0 _9  /4]ترتري الطةي : اسظه: ئعزاد لال 6

 [.    0 _01 /6]طيب ناجللنع ألحكلم القهآن للقه
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 : القول الراجح ودليله
الظلهه نن نقذى األقذال نن االئعثهلء يف هذ  اآلية نهقطع لألئبلب املذكذ ة نلكل 

نن : نئبب القذل اأن االئعثهلء نهقطع يف هذ  اآلية. قذل ن  األقذال اععبل  ننج  حمعمل
نلض فكنف    {ِاِل  َما َقْد َسالَفَ  }:املتعثىن نه   ناملتعثىن يف قذل الههي للمتعقبل نهذ 

  يتعثىن امللضي ن  املتعقبل؟
نهقطع    {ِاِل  َما َقاْد َسالَفَ  }:  ناالئعثهلء يف قذل  تيلىل": قلل ناذ حنلن األسدلتي

الؤهم دل س  ملل حهم علنهم نن يهكحذا نل سكح آنإ  ال جيلنع االئعقبلل امللضي  نامليىن 
على نن نعيلطي  لك ايد العحهمي آمث  نتطهق الذهم إىل نل صد  نههم قبل العحهمي نال  

يك  يعيلق ا  الههي فال    ني لك  نل قد ئلف فلم {ِاِل  َما َقْد َسلَفَ  }:  حكم ؟ فقنل
 . "فال إمث فن 

نن القذل الالتصلل قد يرهم نه  الداللة على جذاز هاذا  : نن  نئبلب  لك نيضًل
نال يتلعد على هذا العيلنال  ننن الشل ع احلكنم يقههم على  لك  لريل قبل العحهمي  ا

   . {ِإسَُّ  َكلَن َفلِحَشًة َنَنْقعًل َنَئلَء َئِبناًل}: اقذل 
قلل علملؤسل هذ ائعثهلء نهقطع  نصدقذا فإس  لنس اإالحة احملظذ   ": قلل اا  اليهيب

إال نل قد : ن  عملهم القبنح فصل  تقديه  نإمنل هذ خة ع  عرذ ئحب  يل  عمل نضى
 ."ئلف فإسكم غري نؤاخذي  ا 

 

                                                 
 .(11)آية   ئذ ة الهتلء-  
 [.1/148]مهع اهلذانع للتنذطي: اسظه -1
 .(11)ئذ ة الهتلء  آية  - 
 .(11)آية   ئذ ة الهتلء -4
 (0 1/ )البحه احملنط  أليب حنلن  -1
 . (11) ئذ ة الهتلء  آية -6
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-  اإلنلم الطةي  نالقهطيب  ن الشاهقنطي : نمم   جح كذن االئعثهلء ههل نهقطيًل
  .- محهم اهلل

ال نهنم كلسذا يبفضاذس  نيتامذس    ن غم نن هذا الزناج كلن نذجذدًا يف اجللهلنة إ
نهذا نال يقعضان      يِعْقمَلا: ملذلذد مل  سكح نل سكح نال ن اكمل يتمذ(( سكلح املقت))

 .اليقل التلنم
 .من يدخل يف التحرمي هبذه اآلية: املسألة الثانية
نحهم ئبحلس  نتيلىل سكلح ن  سكحه  اآلالء   نهذا ": - مح  اهلل-قلل اا  القنم 

الء األنهال  نإن  يعهلنل نهكذحلهتم  مبلك النمني نن عقد سكلح  نيعهلنل آالء اآلالء نآ
 ."علذن

 : التعليق واإليضاح
نالهااع نا  احملهنال    ": - مح  اهلل-نهؤالء ن  احملهنل  اللصههية قلل البفذي 

حلنلة األب ناجلد نإن عال  حتهم على الذلد ننلد الذلد اهرس اليقد ئاذاء  : اللصههية 
 .            "كلن األب ن  الهضلع نن ن  الهتب

نقد نمجع اليلملء على حتهمي ن  نط هال  ":   كثري اإلمجلع اقذل نقد سقل احللفظ اا
 .   "األب اعزنيج نن نلك نن ربهة

نالذي يظهه ن  اآلية نن : نأليب حنلن تذضنح نائعهبلط ن  سص اآلية حنث يقذل
كل انهنة سكحهل ناذ الهجل ايقد نن نلك فإس  حيهم علن  نن يهكحهل ايقد نن نلاك ألن  

نالترلح هاذ    ئرلح نن املذطذءة ايقد نن نلك ألس  لنس إال سكلح الهكلح يهطلق على

                                                 
  نضذاء البنلن للشاهقنطي  [01 /6]  اجللنع ألحكلم القهآن للقهطيب [8  /4]ترتري الطةي - 
[  / 1 .] 
 [ 1 /  ]  نلتلن اليهب الا  نهظذ  [114/ ]اسظه الكشلف للزخمشهي  -1
 [.  10/ ]نيلمل العهزيل للبفذي  -  
 [. 4 4/ ]ترتري القهآن اليظنم الا  كثري  -4
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ِإسَُّ  َكلَن َفلِحَشًة َنَنْقعًل َنَئالَء  }:   نالهكلح هذ املبلح  ننرل  إىل حتهمي  لك اقذل   الزسل
   . {َئِبناًل
ننمجيذا على نن الهجل إ ا نطئ ": قلل اا  املهذ فقد لذ كلن اليقد فلئدًا  كذلكن
 . "نهنل حتهم على ااه  ننان  نعلى نجداد  ننلد نلد  لئدًاف سكلحًل

 .حكم من زىن هبا األب هل حترم على أبناءه ؟: ةاملسألة الثالث
صالههة ال تثبات   حهنة امل: نهذ يعحدث حذل نتألة) - مح  اهلل-قلل اا  القنم 
ِنَ  الهَِّتلِء ِإلَّل َنل َقاْد   َنال َتْهِكُحذا َنل َسَكَح آَالُؤُكْم}: نكذلك قذل : "(اللزسل نيتعدل هلل

  إمنل املهاد ا  الهكلح الذي هذ ضد الترلح  نمل يأ  يف القهآن نن الهكلح املهاد  {َئَلَف
 . "ا  الزسل قط  نال الذطء اجملهد ع  عقد

 : التعليق واإليضاح
 : اخعلف اليلملء يف هذ  املتألة على قذلني

    .  ناحلهلالة هلء   نهذ قذل احلهرنةنن ن  زىن هبل األب حتهم على نا: األنل
نهذ نل  جح  ااا      ناملللكنة  نهنل ال حتهم على ناهلء   نهذ قذل الشلفيي: الثلين

 .    - مح  اهلل-القنم 

                                                 
 .(11)آية   ئذ ة الهتلء - 
 [.   0 1/ ]ترتري البحه احملنط  أليب حنلن  -1
 .[11]لع  الا  املهذ  ص اإلمج - 
 .(11)ئذ ة الهتلء  آية  -4
 [.81 /1]إعالم املذقيني  -1
  ناادائع  [ 91/ ]   الاا  جنانم    البحه الهائق[  6_   1/ ]للجصلص   القهآن نحكلم  -6

 [ .  16_1/160]   للكلئلينالصهلئع
 [ . 0060]ا  نرلح   املبدع  ال[ 0/80]ين الا  قدان  املف -0
 [.   1/16]  اداية اجملعهد ألا   رد [ 190/ ]اإلنلم نللك  ناية نيب نصيب الزههي نذطأ  -9
 [. 1/11]األم للشلفيي  -8
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االرعهاك يف ائم الهكالح نعاين يف   ":  نئبب اخعالفهم هذ كمل قلل اا   رد   
َنال }: اللة اللفذياة يف قذلا  تيالىل   داللع  على امليىن الشهعي ناللفذي  فم   اعى الد

ال حياهم  : الداللة الشهعنة قالل  ى  قلل حيهم الزسل  نن   اع{َتْهِكُحذا َنل َسَكَح آَالُؤُكْم
 . "الزسل

نصل الهكالح يف  : قلل األزههي  نالداللة اللفذية نن األصل يف الهكلح نس  للذطء 
                  .املبلح كالم اليهب الذطء  نقنل للعزنج سكلح ألس  ئبب الذطء

ني نل نطئ آالؤكم  { َما َنَماَح تَبااُؤُممْ }:نعلى هذا االععبل  يكذن نيىن قذل  تيلىل
 . نالذطء يدخل فن  احملهم ناملبلح

الزناج نهذ يشمل اليقد نالاذطء   : ننل الداللة الشهعنة فهي نن املقصذد اللهكلح
نمل ياأ  يف القاهآن نن   " :ة نهذ قذل حذل اآلي - مح  اهلل-نيذضح  كالم اا  القنم 

 . "هد ع  عقدالهكلح املهاد ا  الزسل قط نال الذطء اجمل
نممل يدل على صحة هذا القذل " :نقد ائعدل اا  القنم على صحة هذا الكالم اقذل 

نن نحكلم الهكلح اليت  تبهل اهلل تيلىل علن  ن  اليدة ناإلحداد ناملرياث ناحلل ناحلهناة  
ننجذب الهرقة ناملهه نصحة اخللع نالطالق نالظهل  ناإليالء نالقصاه   نحلذق الهتب

على ن اع ننجذب القتم ناليدل اني الزنجل  ننلك الهجياة نثباذ  اإلحصالن    

                                                 
هذ ناذ الذلند حممد ا  نمحد ا  حممد ا   رد األسدلتي الرنلتذف  ن  نهل قهطبة  عين  -  

نتذيف ئهة  (ها110)اكالم ن ئطذ نتهمج  إىل اليهانة نزاد علن  زيلدا  كثرية  نلد ئهة 
كمل يف ( فنلتذف اإلئالم)نمسل  اا  القنم  [.9  /1]األعالم للز كلي : اسظه(. ها181)

 [.   ]اجعملع اجلنذش اإلئالننة ص 
 [. 1/61]اداية اجملعهد  - 1
 . هل  هذ الهاجح إن رلء اهللعبثاخعلف يف هذ  املتألة على نقذال  ننل ن - 
 [. 4/46]هتذيب اللفة لألزههي  -4
ال ييهف ريء ن   كه " :[4/64]   نقلل األزههي يف هتذيب اللفة [81 /1]إعالم املذقيني  -1

 .    "الهكلح يف كعلب اهلل إال على نيىن العزنيج
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ناإلحالل للزنج األنل نغري  لك ن  األحكلم ال يعيلق نههل ريء اللزسل نإن اخعلف يف 
   . "...اليدة ناملهه

 : القول الراجح ودليله
جح نن ن  زسل هبل األب ال حتل ألاهلئ  ألن اآلية حتعمل الداللة على  لك نلانس  الها

َماا  }:ههلك دلنل قذي يصهف الداللة اللفذية يف اآلية  ننل الذي ميهع نن يكذن قذل  تيلىل

-مبيىن نل نطئ نهذ لرظ يشمل احلالل ناحلهام خلصة نع اسعشل  كال األنهي   { َنَماحَ 
 .يف اجللهلنة -لذطء احلهامعين الذطء احلالل نان

نيف اآلية قهيهة تصهف  إىل الذطء نهذ قذل  . ..نالذطء يتمى سكلحًل": قلل اا  قدان 
    . "نهذا العفلنظ إمنل يكذن يف الذطء   { ِإسَُّ  َكلَن َفلِحَشًة َنَنْقعًل َنَئلَء َئِبناًل }: تيلىل

 خيلذ إنل نن يكذن حقنقاة  نالهكلح يتعيمل يف اليقد نالذطء فال": نقلل الكلئلين
هلمل على االرعهاك نإنل نن يكذن حقنقة ألحدمهل جملزًا لآلخه  نكنرمل كلن جيب القذل 

ن ني ع  عبد الهمح  ا  زيد نل يرهم نه  هذا يف   "اعحهميهمل مجنيًل إ  ال تهليف انههمل
  .ترتري اآلية

  عقد  قلهل ال ستالم  الهكلح يف عهف الشهع عبل ة ع :فإن قنل": نقلل اا  اليهيب
 لك ال مهل ئذاء يعصهف امليىن فنهمل حتت اللرظ يف كال نذضاع حبتاب ندلعا      

  . "ناحعملالت  ناسعظلم امليىن ناحلكم ني 

                                                 
ثبذ  حهناة املصالههة   عدم   نقد  كه اا  القنم ندلة نخهى على [ 8 /1]إعالم املذقيني  - 

 .  هزاعالاللزسل  مل ن كههل ألهنل لنتت يف حمل 
 . (11)آية   ئذ ة الهتلء -1
 [.0/80]املفين الا  قدان   - 
 [.  1/16]ادائع الصهلئع للكلئلين  -4
 [. 8  ]/اسظه ترتري الطةي  -1
 [. 400/ ]نحكلم القهآن الا  اليهيب  -6
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ُحهَِّنْت َعَلْنُكْم ُننََّهلُتُكْم َنَاَهلُتُكْم َنَنَخَذاُتُكْم َنَعمَّلُتُكْم }: قذل  تيلىل:املطلب الثاين
لُ  اْلَأِخ َنَاَهلُ  اْلُأْخِت َنُننََّهلُتُكُم اللَّلِتي َنْ َضْيَهُكْم َنَنَخَذاُتُكْم ِنَ  الهََّضلَعِة َنَخلالُتُكْم َنَاَه

َنُننََّهلُ  ِسَتلِئُكْم َنَ َالِئُبُكُم اللَّلِتي ِفي ُحُجذِ ُكْم ِنْ  ِسَتلِئُكُم اللَّلِتي َدَخْلُعْم ِاِه َّ َفِإْن َلْم 
ِه َّ َفال ُجَهلَح َعَلْنُكْم َنَحالِئُل َنْاَهلِئُكُم الَِّذيَ  ِنْ  َنْصالِاُكْم َنَنْن َتْجَمُيذا َتُكذُسذا َدَخْلُعْم ِا

 . { َاْنَ  اْلُأْخَعْنِ  ِإلَّل َنل َقْد َئَلَف ِإنَّ اللََّ  َكلَن َغُرذ ًا َ ِحنمًل
 احملرمات بالنسب: املسألة األوىل

األنهل  نه  كل ن  انهك نانه  إياالد  حهم "... : - مح  اهلل-قلل اا  القنم  
ن  جهة األنذنة نن األاذة كأنهلت  نننهل  آالئ  ننجداد  ن  جهة الهجلل نالهتلء ننن 

  .علذن
نحهم البهل  نه  كل ن  اسعتب إلن  اإيالد كبهل  صلب  ناهل  اهلت  نناهالءه   

 . نإن ئرل 
 . نحهم األخذا  ن  كل جهة

فإن كلن :   نإن علذن ن  كل جهة  نننل عمة اليمنحهم اليمل  نه  نخذا  آالئ
اليم ألب فهي عمة نان   نإن كلن ألم فيمع  نجهبنة نه   فال تدخل يف اليمل   نننال  

 . فهي داخلة يف عملت   كمل دخلت عمة نان  يف عملت : عمة األم
نإن علذن  نننل خللة  نحهم اخللال  نه  نخذا  ننهلت   نننهل  آالئ  
 : اليمة
كلست اليمة ألب فخللعهل نجهبنة  نإن كلست ألم فخللعهل حهام ألهنال  إن ف

 خللة  نننل عمة
فإن كلست اخلللة ألم فيمعهل نجهبنة  نإن كلست ألب فيمعهل حهام : اخلللة 

 .  ألهنل عمة األم

                                                 
 . ( 1)ئذ ة الهتلء  آية  - 
 . ننخذا  ننهل  آالئ : املقصذد -1
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كل جهة ناهلهتمال نإن   نحهم اهل  األخ  ناهل  األخت  فنيم األخ ناألخت ن 
  . " هسزلت د جع
 : عليق واإليضاحالت
حهم ن  الهتب ": هؤالء ه  احملهنل  اللهتب نه  ئبع كمل قلل اا  عبلس  

  .  " اآلية...ُحهَِّنْت َعَلْنُكْم ُننََّهلُتُكْم }: ئبع  نن  الصهه ئبع مث قهن
ننمجيت األنة على حتهمي نل ": مجع اليلملء على حتهميه  كمل قلل اا  قدان ننقد  

   "حتهمي  سص اهلل تيلىل على
نس  حيهم على الهجل نصاذل   : نمجلع ": نقد جيل هل  اإلنلم البفذي ضلاطلً فقلل 

هي األنهل  : نفصذل   نفصذل ننل نصذل   نننل فصل ن  كل نصل ايد   ناألصذل
هاي األخاذا    :هي البهل  ناهل  األنالد  نفصذل ننل نصذل : ناجلدا   نالرصذل

ه  اليمل  ناخلالال  نإن  : ن  كل فصل ايد  ناهل  اإلخذة ناألخذا   نننل نصل
 .        "علذن

 احملرمات من الرضاع: املسألة الثانية
نحهم األم ن  الهضلعة فندخل فن  ننهلهتل ن  قبال  " :- مح  اهلل-قلل اا  القنم  

نال   نآالؤ       املهضية نن   صل  صلحب اللنباآلالء ناألنهل  نإن علذن  نإ ا صل
الملهضية صلحبة اللنب اليت هي نذدع فنهل لألب على كذس  نااًل اطهياق    نجداد   فهب 

                                                 
نحكلم القاهآن الاا    :   ناسظه قهيبًل ن  هذا العرصنل[10 _8  /1]زاد امليلد الا  القنم  -  

 [.   408_409/ ]اليهيب 
 . ( 1)آية   ئذ ة الهتلء -1
  ننخهجا   [01 1] نا  البخل ي كعلب الهكلح  الب نل حيل ن  الهتلء ننل حيهم ح  قام   - 

 .    نغريمهل[1 /4]الطةي يف ترتري  
 [. 110_1/116]ع الصهلئع للكلئلين   ناسظه ادائ[0/49]املفين الا  قدان   -4
 [ 10/ ]ترتري البفذي  - 1
 .نهذ الزنج  نن التند إن كلست جل ية - 6
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فثبت    اعحهمي لنب الرحل «ذط   ثلب  نهلذا حكم  ئذل اهلل ااألنىل  ألن اللنب ل   ن
اللهص نإميلئ  اسعشل  حهنة الهضلع إىل نم املهتضع ننان  ن  الهضلعة  ننس  قد صل  ااهاًل  

ن   لك نن يكذن إخذهتمل ننخذاهتمل خلالٍ  ل  نعمال    هلمل  نصل ا ناذي  ل   فلزم 
  على اسعشل   {َنَنَخَذاُتُكم نَِّ  الهََّضلَعِة }نناهلؤمهل ناهلهتمل إخذة ل  ننخذا   فهب  اقذل  

حهنة الهضلع إىل إخذهتمل ننخذاهتمل  كمل اسعشه  إىل ننالدمهل   فكمل صل نا إخاذة  
األنل : مل نخذال نخلال  ل   ننعملم نعمل  ل ننخذا  للمهتضع  فأخذاهلمل نخلالهت

ألم اطهيق الهص  نإىل األب اطهياق  خه اعهبن   كمل نن االسعشل  إىل ااطهيق الهص  ناآل
ع  علنهل إال كل غلئص على نيلسنا   نهذ  طهيقة عجنبة نطهدة يف القهآن ال يق   هتهبن

هضلع نال حياهم نا     حيهم ن  ال))نس   «ننجذ  دالالت   نن  ههل قضى  ئذل اهلل 
 داللة خرنة نداللة جلنة فجميهل لألنة؛ لنعم البنالن : داللعلن  نلك  الداللة  ((الهتب

 .  "نيزنل االلعبلس  نيقع على الداللة اجللنة ن  قصه فهم  للداللة اخلرنة
 : التعليق واإليضاح

ايد نن اني اهلل ئبحلس  نتيلىل احملهنل  اللهتب  راهع يف انالن احملهنال      
: اللتبب  نالتبب إنل  ضلع نن نصلههة نن مجع  فقلل يف احملهنل  اتابب الهضالع  

  فهص على األنهل  ناألخذا    {َنُننََّهلُتُكُم الالَِّتي َنْ َضْيَهُكْم َنَنَخَذاُتُكم نَِّ  الهََّضلَعِة}
       نهذ زنج -نن الشهع قد حهم لنب الرحل  - مح  اهلل-ناني اا  القنم 

                                                 
  كعلب الهضالع  : نا  نتلمن (. 0 1)  الب لنب الرحل  ح كعلب الهكلح : نا  البخل ي - 
نن : ئشةية عهنة ا  الزاري ع  علكالمهل ن   نا.  (441 )لب حتهمي الهضلعة ن  نلء الرحل  ح ا
 .أ ن علنهل نهذ عمهل ن  الهضلعةفلح نخل نيب القينس جلء يتعن
 (.  1)آية   ئذ ة الهتلء -1
كعالب  :   ننتلم(1641) لب الشهلدة على األستلب ح نا  البخل ي كعلب الشهلدا   ا -  

 .  (440 )مي ااهة األخ ن  الهضلعة ص الهضلع  الب حته
 [.  1 /10 /1]زاد امليلد الا  القنم  -4
 . ( 1)آية   ئذ ة الهتلء -1
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كمل يف حديث « األنل اللهص نهذ نل قضى ا   ئذل اهلل الطهيق  :اطهيقني -املهضية
نهذ عمهال نا     علنهل نم املؤنهني علئشة  ضي اهلل عههل يف ائع ذان نخي نيب القينس

   .الهضلعة
َنُننََّهلُتُكُم الالَِّتاي َنْ َضاْيَهُكْم   }: إميلء الهص كمل يف قذل  تيلىل: نالطهيق الثلين 

اطهياق األنىل   فلمل كلست املهضية ننًل ل  كلن زنجهل ناًل ل ،  {م نَِّ  الهََّضلَعِةَنَنَخَذاُتُك
 . اتبب نط   ل  ألن اللنب ثلات

نن اسعشل  حهنة الهضلع إىل ننثلل كل نا  حياهم    - مح  اهلل-ناني اا  القنم  
  فرن  اللهتب قد دلت علن  اآلية نيضًل داللة خرنة نهي  كه حتهمي األخذا  ن  الهضلعة

فهذ  الداللة  الكعرى اذكه األنهل  ن  الهضلعة  دلنل على اسعشل  احلهنة اللهضلع نإال
ن  نس  حيهم ن  الهضلع نل حيهم نا    «نننل اجللنة فهي نل حكم هبل  ئذل اهلل  .اخلرنة

    .الهتب
نهذا البنلن ن  اإلنلم اا  القنم لآلية يدل على اهاعة ائعهبلط  نغذص  يف فهام   

 . ئل اآليل  فهمح  اهلل  محة نائيةدال
ننهلتكم الاليت ن ضايهكم  ": فن  ليقذنلإلنلم اا  اليهيب كالم محذ هذا خمعصه  

ننخذاتكم ن  الهضلعة  نمهل حمهنعلن اللقهآن  نمل يذكه ن  احملهم اللهضلعة يف القهآن 

                                                 
: هذ  نتألة فنهل خالف قدمي نلك  اترقت املذاهب األ اية على القذل اعحهمي لنب الرحل اسظه - 

االئاعذكل   : املللكناة [.  /4]  نادائع الصهلئع للكلئلين [1  /1]املبتذط للتهختي : احلهرنة
األم للشالفيي  : الشالفينة [. 08 / ]  نرهح الز قلين على نذطأ نللاك [6/141]الا  عبد الة

 [.     0/90]املفين الا  قدان  : احلهلالة[. 06 / ]  ننفين احملعلج للخطنب الشهانين [1/14]
  (. )حلرنة  قم ( 19 )ص :   اسظههجي ئبق خت -1
 .  ( 1)ئذ ة الهتلء  آية  - 
 . ( )حلرنة  قم ( 19 )  اسظه ص ئبق ختهجي  -4
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ت عا   ناألم نصل ناألخت فهع  فهب  اذلك على مجنع األصذل نالرهنع  نثب. مهلائذ
                  . " ((حيهم ن  الهضلعة نل حيهم ن  الذالدة: )) نس  قلل «الهيب 

 احملرمات باملصاهرة: ألة الثالثةاملس
ئبق الكالم ع  حتهمي ننهل  اآلالء نه  مم  يدخل يف احملهنل  الملصالههة  نيف  

 :كمل يليهذ  اآلية  كه اهلل عزَّ نجلَّ ن  اقي ن  احملهنل  الملصلههة  نه  
 .حترمي أمهات النساء: أوال 

نحهم ننهل  الهتلء فدخل يف  لك نم املهنة نإن علت نا   "...: قلل اا  القنم 
  . "ئم على هؤالء كله لصدق اال  دخل الملهنة نن مل يدخل هبل  ستب نن  ضلع

 :التعليق واإليضاح
 : نتألعلن - مح  اهلل-رهع على كالم اإلنلم اا  القنم يع 
 .حكم ننهل  الهتلء ن  الهضلع:ىلاألن 
 نم حتهم مبجهد اليقد؟  هل يشعهط الدخذل الملهنة يف حتهمي ننهل: الثلسنة 

فقد اخعلف فنهل قذل اإلنلم اا  القنم فأثبت ههل حتهمي ننهال   : أما املسألة األوىل
نقالل     نهذا قذل علنة اليلملء ننههم نصحلب املذاهب األ اياة   الهتلء ن  الهضلع

نهذ يبني نن احملهنل  الملصلههة ال ) الف  لك يف نذضع آخه يف الكعلب سرت  فقللخب
نيدل على هاذا  ":  ((حيهم ن  الهضلع نل حيهم ن  الهتب: ))«يدخل  يف قذل الهيب 

                                                 
: تلم يف صحنح  ن  حديث علئشة  ضي اهلل عههل كعلب الهضلع  االب هذ  الهناية عهد ن  - 

 .(444 )ح.ن  الهضلعة نل حيهم ن  الذالدةحيهم 
 [. 408/ ]نحكلم القهآن الا  اليهيب  -1
 [ 1 /1] اا  القنم زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  - 
ننذهب [ 0/190 ] ناملبتذط للتهختي  [  / ]حلرنة اا  علادي  : نذهب احلهرنة: اسظه -4

حملماد    نرهح خمعصه خلنل  [440/ ]  لأليب  الثمه الداين رهح  ئللة نيب زيد القريناين: املللكنة
  للهنلاي   نهنلية احملعالج   [0 1/4]  لللشهانين  اإلقهلع:ننذهب الشلفينة[ 109/ ]اخلهري  

 [0 / ]  الا  قدانة  الكليف يف فق  اا  حهبل: ننذهب احلهلالة[ 6/104]
 ( )حلرنة  قم ( 19 )اسظه ص  .ئبق ختهجي  -1
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نيضل نس  ئبحلس  مل جييل نم الهضلع ننخت الهضلعة داخلة حتت ننهلتهل ننخذاتهل فإسا   
َنُننََّهلُتُكُم اللَّلِتي }: مث قلل  {ُكْم ُننََّهلُتُكْم َنَاَهلُتُكْم َنَنَخَذاُتُكْم ُحهَِّنْت َعَلْن} :ئبحلس  قلل

فدل على نن لرظ ننهلتهل عهد اإلطالق إمنل يهاد ا    {َنْ َضْيَهُكْم َنَنَخَذاُتُكْم ِنَ  الهََّضلَعِة 
 {ُننََّهلُتُكْم} :نثل قذل   {َنُننََّهلُ  ِسَتلِئُكْم } :األم ن  الهتب نإ ا ثبت هذا فقذل  تيلىل

نلذ ن ياد حتاهميه      إمنل ه  ننهل  ستلئهل ن  الهتب فال يعهلنل ننهلهت  ن  الهضلعة
حيهم ن  )) :نقد انهل نن قذل  .كمل  كه  لك يف ننهلتهل  نننهلهت  الاليت ن ضيهه  :لقلل

الهتب حاهم  إمنل يدل على نن ن  حهم على الهجل ن     ((الهضلعة نل حيهم ن  الهتب
علن  سظري  ن  الهضلعة نال يدل على نن ن  حهم علن  اللصهه نن الجلمع حاهم علنا    

َنُنِحلَّ َلُكْم َنال  }:نع عمذم قذل    سظري  ن  الهضلعة ال يدل نرهذن  على خالف  لك
     .ها.ا  {َنَ اَء َ ِلُكْم

يف العحهمي نالذي يظهه ن  كالن  نس  ال يهى دخذل ننهل  الهتلء ن  الهضلعة  
 .نئنأيت نزيد حبث يف هذ  املتألة  خالفًل لقذل اجلمهذ 

نهي هل يشعهط الدخذل الملهنة يف حتهمي ننهال  نم حتاهم    :وأما املسألة الثانية 
 مبجهد اليقد؟

إىل نن نم الزنجة حتهم مبجهد اليقد ئذاء دخل هبل  - مح  اهلل-فذهب اا  القنم  
:  لملء ن  التلف ناخللف  قلل اا  جننم احلهراي نن مل يدخل نهذا نذهب مجهذ  الي

                                                 
 (. 1)هتلء  آية ئذ ة ال - 
 (. 1)ئذ ة الهتلء  آية  -1
 (. 1)ئذ ة الهتلء  آية  - 
 ( )حلرنة  قم ( 19 )اسظه ص  .ئبق ختهجي  -4
 .ال حيهم سظري  ن  الهضلعة  نن كل نل حهم افري الهتب: ننرهذم املخللرة ههل هذ -1
 (.14)  آية ئذ ة الهتلء -6
 [1/161]  اا  القنم  زاد امليلد يف هدي خري اليبلد - 0
هذ زي  الدي  ا  إاهاهنم ا  حممد الشهري الا  جننم  فقن  حهري  ن  اليلملء  نصهي ل   - 9

 [.64/ ]األعالم للز كلي : اسظه( ها800)تصلسنف تذيف ئهة 
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نهذ   هبل نن ال نطلق  فال فهق اني كذن انهنت  ندخذاًل  ﴾َنُننََّهلُ  ِسَتلِئُكْم﴿ :قذل  تيلىل"
ارعهاط الدخذل االملهنة يف  : نيف املتألة قذل آخه نهذ. "جممع علن  عهد األئمة األ اية

َنُننََّهالُ  ِسَتالِئُكْم   ﴿ :خذل يف قذل  تيلىلنن رهط الد: نحجة ن  قلل ا   حتهمي ننهل
 َّ َنَ َالِئُبُكُم اللَّلِتي ِفي ُحُجذِ ُكْم ِنْ  ِسَتلِئُكُم اللَّلِتي َدَخْلُعْم ِاِه َّ َفِإْن َلْم َتُكذُسذا َدَخْلُعْم ِاِه

ي اا   ييذد إىل الهانبة نإىل ننهل  الهتلء  ن ني هذا القذل ع  عل  ﴾َفال ُجَهلَح َعَلْنُكْم
ن ناية ع  ااا      نعبداهلل ا  الزاري     نجلاه ا  عبد اهلل   نزيد ا  ثلات نيب طللب
نقلل ا  نا    - ضي اهلل ع  اجلمنع –    ننفىت ا  اا  نتيذد مث  جع عه  اا  عبلس

-  مح  اهلل-   العلايني جملهد
ال نعلم نحدا قلل هبذا ن  فقهالء  " (:ايد  كه قذل علي )  اا  عبد الةقلل  

 ناحلديث فن   نهل الهني ناحلديث الذي  تدن  علنهم نعلى نصحلهبم الرعذى -األنصل  

                                                 
 (. 1)ئذ ة الهتلء  آية  - 
 [00 / ]دقلئق  لزي  الدي  نا  جننم احلهري البحه الهائق رهح كهز ال -1
 (. 1)ئذ ة الهتلء  آية  - 
ن  طهيق قعلدة ع  خالس ا  عماهن  ([ 1091)   8/ ]  ناا  نيب حلمت [ 1 /4]ترتري الطةي  -4

 .ع  علي
 .ن  طهيق قعلدة ع  ئيند ا  املتنب ع  زيد ا  ثلات[  1 /4]ترتري الطةي  -1
 ([.9 09 )  6/101] نصهف عبد الهزاق  -6
 ( [.1099) 1 8/ ]ترتري اا  نيب حلمت  -0
 ( [.8 09 )  6/101]نصهف عبد الهزاق  -9
 ( [. 69  ) 18 /0]  نئه  البنهقي الكةى ( [6 8)  168/ ]ئه  ئيند ا  نهصذ   8

 ( [.6101 ) 494/ ]  ننصهف اا  نيب رنبة [ 1 /4]ترتري الطةي  -0 
املفهب رنخ اإلئالم ناذ عمه يذئف ا  عبد اهلل ا  حممد ا  عبد الة ا  هذ اإلنلم اليالنة  حلفظ  -   

نتذيف ( ها69 )علصم الهمهي الهدلتي القهطيب املللكي صلحب العصلسنف الرلئقة  نلد اقهطبة ئهة 
  ناألعالم للز كلي [18 - 1 /9 ]ئري نعالم الهبالء للذهيب : اسظه( ها 46)اشلطبة ئهة 

[9/140.] 
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نال يصاحح    يهني ع  علي نهلكري  ألن خالئًل ؛ضينف ال يصح ع  علي  
ا  عبالس  انجلاه ا  عبد اهلل ن  ننهئل قعلدة عه  نضيف   نايع  نهل اليلم الحلديث

ا  الزاري نجملهد نفهقاة  امل خيعلف علن  إال فال يصح فن  ع  ن    خمعلف عههمل يف  لك
   .ها.ا" قللت اذلك لنس هلل حجة

اخعلرت ن  طهيق حيي اا  ئايند نيف    نكذلك الهناية ع  زيد ا  ثلات  
 .إئهلد كل ن  الهنايعني نقلل

هاي نبهماة   " :نس  قالل  - ضي اهلل عههمل-ناملشهذ  ن  قذل اا  عبلس  
نكلن ااا   : نقنل ليطلء   "ل اني اهلل عز نجلفأ ئلذا نل ن ئل اهلل ناتبيذا ن

قلت الاا    :قلل حجلج .اال تة :قلل  ؟عبلس يقهن نننهل  ستلئكم الاليت دخلعم هب 
 . "ال ال :كأس  قلل :قلل ؟انل تة :جهيج
 :ننن سظم القهآن ال حيعمل  لك اقذل   نقد اني اا  القنم اطالن هذا االئعدالل 

ننس    نصف لهتلئكم األنىل نالثلسنة  (اللَّلِتي َدَخْلُعْم ِاِه َّ) :ن هبت طلئرة إىل نن قذل "
نحنلذلة امليطذف اني الصارة    نهذا يهد  سظم الكالم  ال حتهم األم إال اللدخذل اللبهت

 :فإ ا قلت  نانعهلع جيل الصرة للمضلف إلن  دنن املضلف إال عهد البنلن  ناملذصذف
نه    :كقذلك  إال عهد زنال اللبس  للفالم ال لزيد فهذ صرة  نه   افالم زيد اليلقل

  نالعيلاق   جيل  صرة ناحدة ملذصذفني خمعلري احلكم :نيهد  نيضل  افالم ههد الكلتبة

                                                 
: قلل نمحد: "س ا  عمهن اهَلَجهي البصهي  ثقة نكلن يهئل نخهج ل  اجلملعة  قلل الذهيبهذ ِخال -  

ننزان االععدال : اسظه" ثقة ثقة  ن نايع  ع  علي كعلب  نكلن حيي القطلن يعذقى  نايع  ع  علي خلصة
 (.000 )  نتقهيب العهذيب  الا  حجه تهمجة  قم ( 1 11)تهمجة  قم [ 619/ ]للذهيب 

 [.418-1/419]ئعذكل    الا  عبد الة اال -1
  ئاه   ([0 8)  100/ ]  ئه  ئيند ا  نهصذ  ([1096)    8/ ]ترتري اا  نيب حلمت  -  

 ( [.696  )  60 /0]البنهقي الكةى 
 [.11 /4]ترتري الطةي   -4
 (. 1)ئذ ة الهتلء  آية   -1
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ننيضل فإن املذصذف الذي يلاي    نهذا ال ييهف يف اللفة اليت سزل هبل القهآن  ناليلنل
نن ختطنهل   ضهن ة إىل سقلهل عه  نل مل تدع  ناجلل  نحق اصقب   الصرة ننىل هبل جلذا  

  . "إيل  إىل األايد
 : القول الراجح ودليله

نن ننهل  الهتلء ن  املبهمل ؛ فنحاهن    -ناهلل نعلم-الهاجح يف هذ  املتألة  
 .مبجهد اليقد  ئذاء دخل الملهنة نن مل يدخل

نا    نعين قذل ن  قلل األم-نالقذل األنل ننىل اللصذاب " :اإلنلم الطةيقلل  
  كمل رهط  لك نع ننهل  الهالئب  ألن اهلل مل يشهط نيه  الدخذل ابهلهت  -املبهمل 

نقد   نع نن  لك نيضل إمجلع ن  احلجة اليت ال جيذز خالفهل فنمل جلء  ا  نعرقة علن 
املثىن قلل  نهذ نل حدثهل ا   غري نن يف إئهلد  سظها  خة  « ني اذلك نيضل ع  الهيب  

ا  املبل ك قلل نخةسل املثىن ا  الصبلح ع  عماهن اا    اذئى قلل نخةسل ثهل حبلن ا  ن
إ ا سكح الهجل املهنة فال حيل ل  نن يعزنج ): )قلل  «رينب ع  نان  ع  جد  ع  الهيب  

نإ ا تزنج األم فلم يدخل هبل مث طلقهل فإن رلء تازنج    دخل الالاهة نم مل يدخل  ننهل
فإن يف إمجلع احلجة على صحة القاذل     إئهلد  نل فن نهذا خة نإن كلن يف   ((االاهة

  . "ا  نتعفىن ع  االئعشهلد على صحع  افري 
 :حترمي الربيبة: ثانيا 

نحهم الهالئب الاليت يف حجذ  األزناج نه  "...: - مح  اهلل  –قلل اا  القنم  
ه  فاإهن   اهل  ستلئهم املدخذل هب  فعهلنل اذلك اهلهت  ناهل  اهلهت  ناهال  ناهالئ  

                                                 
 [.11 /1]اا  القنم    زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  - 
كعلب الهكلح  الب نل جلء فنم  يعزنج املهنة مث يطلقهل قبال  : ن نا  نيضل العهنذي يف جلني   -1

هذا حديث ال يصح ن  قبال  ": نقلل ناذ عنتى(.0   )نن يدخل هبل هل يعزنج ااهعهل نم ال ح 
  هلنياة  نإمنل  نا  اا  هلنية ناملثىن ا  الصبلح ع  عمهن ا  رينب  ناملثىن ا  الصبلح ناا  إئهلد 

 "...ناليمل على هذا عهد نكثه نهل اليلم. يضيرلن يف احلديث
 [. 11 - 1 /4]ترتري الطةي   - 
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  كاذهن  يف حجاذ  األزناج   :نحدمهل :داخال  يف ائم الهالئب نقند العحهمي اقندي 
نئذاء حصلت الرهقة   الدخذل اأنهلهت  فإ ا مل يذجد الدخذل مل يثبت العحهمي :نالثلين

   ..."هذا نقعضى الهص  مبذ  نن طالق
 :التعليق واإليضاح

. الثلين ن  احملهنل  الملصلههة نه  الهالئبالهذع  - مح  اهلل–يبني اإلنلم اا  القنم 
  الترلق الهلس  نالهانب ااههل  الهانبة اهت الزنجة" :ناملقصذد اللهانبة كمل قلل اا  القنم

فينال مبياىن   نهذ على نزن    "ألن زنج ننهمل يههبمل يف اليلدة ؛نمسنل  انبل ن انبة
.  ة إىل االمسنةنريذل ندخل  العلء ألس  ائم ال نصف ني سقل ع  الذصرن

نائعدل اإلنلم البخل ي ادخذل اهت   نيدخل يف  لك العحهمي اهل  الزنجة نهمل سزلذا 
فال تيهضا   : )) - ضي اهلل عههل-ألم حبنبة  «االا  يف اععبل  كذهنل  انبة اقذل الهيب 

؛ ألن اهت االا  (اهلتك : )ننج  الداللة ن  عمذم قذل : "قلل اا  حجه. ((علي اهلتك 
 .     "تاه

 : نيعضم  كالم اا  القنم نتألعني 
 هل يشترط يف حترمي الربيبة كوهنا يف حجر الزوج؟:األوىل 
 هل موت األم يف حترمي الربيبة مثل الدخول هبا؟: الثانية 

                                                 
 [. 1 /1] اا  القنم  زاد امليلد يف هدي خري اليبلد -  
 [.19 / ]ناسظه املرهدا  يف غهيب القهآن  للهاغب األصرهلين   [ 1/16]املهجع التلاق  -1
 [.61 / ]لشهلب الدي  املصهي  القهآن العبنلن يف ترتري غهيب -  
  فعح البل ي راهح  (...ن الئبكم الاليت يف حجذ كم)صحنح البخل ي  كعلب الهكلح  الب  -4

 [.19 /8] اا  حجه اليتقالين  صحنح البخل ي
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نهذ قاذل األئماة     فذهب مجهذ  اليلملء ن  التلف ناخللف:أما املسألة األوىل
نال يشاعهط    يشعهط يف حتهمي الهانبة الدخذل اأنهلإىل نس     نعلنة املرتهي    األ اية

َنَ َالِئُبُكُم اللَّلِتي ِفاي  ﴿:ارعهاط احلجه يف قذل  تيلىلنائعدلذا اأن كذهنل يف حجه الزنج 
  ﴾ْمُحُجذِ ُكْم ِنْ  ِسَتلِئُكُم اللَّلِتي َدَخْلُعْم ِاِه َّ َفِإْن َلْم َتُكذُسذا َدَخْلُعْم ِاِه َّ َفال ُجَهلَح َعَلْنُك

نقد تقه  يف األصذل " : - مح  اهلل  –قلل الشهقنطي   خهج خمهج الفللب فال نرهذم ل 
نن الهص إ ا جهى على الفللب ال يكذن ل  نرهذم خمللرة الحعملل قصد سرس األغلبناة  
دنن قصد إخهاج املرهذم ع  حكم املهطذق نلذا مل ييعة مجهذ  اليلملء نرهذم املخللرة 

   "جلهي  على الفللب   ﴾َنَ َالِئُبُكُم اللَّلِتى ِفى ُحُجذِ ُكْم﴿يف قذل  تيلىل  

                                                 
  املبتذط  [00 / ]الا  جننم احلهري   البحه الهائق رهح كهز الدقلئق: نذهب احلهرنة: اسظه  - 

  [ 1/0]  أليب احلتا  املاللكي    كرلية الطللب: نذهب املللكنة[. 100-88 /4]  للتهختي
إعلساة  : نناذهب الشالفينة  [.  1/11]  أليب الةكل  ئندي نمحد الد ياد    نالشهح الكبري

  الا  قداناة   املفين: نذهب احلهلالة[. 9 1/4]  اإلقهلع للشهانين  [ 18/ ] للدننلطي الطللبني
[0/91.] 
  [496/ ]نحكلم القهآن الاا  الياهيب     [ 40/ ]ترتري اا  كثري : ى ئبنل املثللاسظه عل  -1

  [66 /1]ترتري البنضلني   [1/40]زاد املتري الا  اجلذزي   [01/ ]نحكلم القهآن للجصلص 
ترتاري نيب    [6  / ]العتهنل الا  جزي   [1  /1]ترتري القهطيب   [ 6 / ]ترتري الثيلليب 

 [...4/110]نح امليلين لآللذئي    [ 6 /1]التيذد 
 .( 1)ئذ ة الهتلء  آية   - 
 .( 1)ئذ ة الهتلء  آية  -4
البحه احملانط يف  : ناسظه يف املتألة األصذلنة[. 00 / ]نضذاء البنلن  حممد األنني الشهقنطي  -1

 [. 0 / ]للز كشي    نصذل الرق  
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نخللف قذل اجلمهذ  قذم؛ فلععةنا كذهنل يف احلجه رهط للعحهمي  نقاد  ني   
  نإلن   هاب داند  - ضي اهلل عههمل-  هذا ع  عمه ا  اخلطلب نعلي ا  نيب طللب

 . الظلههي  ناخعل   اا  حزم
فلمال   ؛نننل كذهنل يف حجه " :ن  املذكذ  ئلاقًل اقذل  نقد عقب اا  القنم كال 

َنال َتْقُعُلذا َنْنالَدُكاْم  ) :ال هذ مبهزلة قذل   كلن الفللب  لك  كه  ال تقنندا للعحهمي ا 
فهي يف حجه الزنج   نملل كلن ن  رأن اهت املهنة نن تكذن عهد ننهل   (َخْشَنَة ِإْنالٍق

 ...."اليت ن  رأهن  نن يك  يف حجذ كمال :فكأس  قلل  نجذازًا  نقذعًل
إال  –نإن كلن قد خهج خمهج الفللاب   –مث اني اا  القنم نن  كه هذا الشهط  

جذاز جيلهل يف حجاه    :فري  كه هذا فلئدة رهيرة نهي: "نس  ال خيلذ ن  فلئدة فقلل
الذصاف  فأفلد هذا   ننس  ال جيب علن  إايلدهل عه  نجتهب نؤاكلعهل نالتره ناخللذة هبل

العهبنا    :للعقنند اذلك فلئدتلن إحدامهل: "قلل اإلنلم التيدي  . "عدم االنعهلع ن   لك
فن   :نالثلسنة  على احلكمة يف حتهمي الهانبة ننهنل كلست مبهزلة البهت فم  املتعقبح إالحعهل

                                                 
ح   ( 4 09 )ح    ب ن االئبكم اال   كعلب الهكلح  نخهج  عههمل عبد الهزاق يف املصهف - 
ناالثه صحنح ع  علي نكذا صح ع  عمه نس  نفيت [: 19 /8]قلل احللفظ يف الرعح   (.1 09 )

قلل ايد نن [0 4-6 4/ ]كثري يف ترتري   نصحح نثه علي  ضي اهلل عه  احللفظ اا ... ن  ئأل 
نحكى يل  ...غهيب جدا نهذ قذلهذا إئهلد قذي جدًا على رهط نتلم : نن د  ع  اا  نيب حلمت

رنخهل احللفظ ناذ عبد اهلل الذهيب نس  عهض هذا على الشنخ اإلنلم تقي الدي  ا  تنمناة  محا  اهلل   
 [.09 /4]نصحح  التنذطي يف الد  املهثذ  . فلئعشكل  نتذقف يف  لك ناهلل نعلم

 :نحادمهل  :نكذهنل يف حجه  يهقتم قتامني  :نقلل[ 8/101]احمللى  الا  حزم  -1
سظه  إىل ننذ هل محذ الذالياة ال مبياىن    :نالثلين  كهلهل ني  يف نهزل  نكذس  كلفال هللئ

 .فكل ناحد ن  هذي  الذجهني يقع ا  علنهل كذهنل يف حجه   الذكللة
 (.  )   آيةئذ ة اإلئهاء - 
 [.11 - 1 /1]اا  القنم    زاد امليلد يف هدي خري اليبلد -4
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 ناهلل .داللة على جذاز اخللذة اللهانبة ننهنل مبهزلة ن  هي يف حجه  ن  اهلتا  نمحاذه   
 . "نعلم

يشكل على كالم اا  القنم  كه  يف غري هذا املذط  كالنًل قد يرهم نه  نس  قد ن 
نهذ  ثالثة قنذد  كههل اهلل ئبحلس  " :قلل  مح  اهلل   يهى ارعهاط هذا القند يف العحهمي

 "...نتيلىل يف حتهميهل نن تكذن يف حجه  ننن تكذن ن  انهنت  ننن يكذن قد دخل اأنهل
فري صحنح البخل ي نا     اعحهمي الهانبة اكذهنل يف احلجه «نقد نرل  الهيب " :مث قلل

نيب ئارنلن   حديث الزههي ع  عهنة نن زيهب اهت نم ئلمة نخةت  نن نم حبنبة اهت
 :قللت ((اهت نم ئلمة)): نخة  نسك ختطب اهت نيب ئلمة فقلل !يل  ئذل اهلل :قللت
 –نهذا يدل على اععبل     ((حجهي ملل حلت يلإهنل لذ مل تك   انبيت يف ): )فقلل  سيم

  . "القند الذي قند  اهلل يف العحهمي نهذ نن تكذن يف حجه الزنج -صلى اهلل علن  نئلم 
نن قذل اإلنلم اا  القنم يذافق قذل اجلمهذ   ألن كالن  اآلخه جلء : نالذي يظهه

  لع لنس حمل إمجلعيف ئنلق تقهيه نتألة نخهى؛ نهي نن حتهمي اهت الزنجة ن  الهض
 .فقه  القذل املخللف لنهري اإلمجلع

 :القول الراجح ودليله
نس  ال يشعهط يف حتهمي الهانباة كذهنال يف    -ناهلل نعلم-الهاجح يف هذ  املتألة  

 :لألدلة العللنة - مح  اهلل-احلجه نهذ قذل مجهذ  اليلملء نالظلهه ن  كالم اا  القنم 

                                                 
 [.04 - 0 ]  (اللذحيق:ط)رتري كالم املهلن  للتيدي تنتري الكهمي الهمح  يف ت  - 

  ﴾نننهالتكم الااليت ن ضايهكم   ﴿كعلب الهكالح  االب     نخهج  البخل ي. نعرق علن  - 1
نساص  (. 448 )ح   الب حتهمي الهانبة ننخت املهنة  كعلب الهضلع    ننخهج  نتلم( 0 1)ح

يل  إهنل الاهة نخي ن  الهضلعة  ن ضيعين لذ نهنل مل تك   انبيت يف حجهي نل حّلت )) :«قذل الهيب 
 .((فال تيهض  علّي اهلتك  ننخذاتك  ننال ئلمة ثذيبة 

 [.164- 1/16]اا  القنم    زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  - 
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القلعادة   " : ل حتمل اآلية  قلل ناذ القلئم اا  الشلطالقلعدة األصذلنة نعلنه/   
املهصذص علنهل يف نصذل الرق  نن الذصف إ ا خهج خمهج الفللاب ال يكاذن حجاة    

نضلاط  لك نن يكذن الذصف املذكذ  غللبل على نقذع  لك احلكم املاذكذ     إمجلعل
فإن كذن اهت الزنجة املادخذل  إخل   ﴾َنَ َالِئُبُكُم اللَّلِتي ِفي ُحُجذِ ُكْم﴿: كقذل  تيلىل 

هبل يف حجه زنج األم غللب على نقذع حتهميهل على زنج األم فال تكذن ل  داللة علاى  
 . "جذازهل ل  حنث مل تك  يف حجه  فلفهم

نس  قذل علنة اليلملء ن  الرقهلء ناملرتهي  نقد حكي اإلمجلع على  لك  قالل  /1
قلل   -ني قذل داند  –  "الف هذا القذلنقد نمجع علملء األنصل  على خ: "اا  املهذ 

نمجيت األنة نن الهجل إ ا تزنج انهنة نهلل ااهة نس  ال حتل ل  االاهة اياد  " :اا  عبد الة
نإن كلن مل يدخل الألم حىت فل قهل حل ل  سكلح   نذ  األم نن فهاقهل إن كلن دخل هبل

 املتألة نسد ة املخللف لكلن نلذال اإلمجلع احللدث يف" :نقلل احللفظ اا  حجه  "الهانبة
ننن يكذن الاذي    نن تكذن يف احلجه: األخذ ا  ننىل ألن العحهمي جلء نشهنطًل اأنهي 

 .  "فال حتهم اذجذد نحد الشهطني  يهيد العزنيج قد دخل الألم
ننج    نن االئعدالل حبديث اهت نيب ئلمة نهلزع فن   نقد ائعدل ا  الظلههية/  

مل تك   انبيت يف حجهي لذ نهنل )): اععة القند الذي يف اآلية اقذل  «يب نن اله: ائعدالهلم
إين لذ مل نتزنج نم ئلمة )) :نيف  ناية للبخل ي" :قلل احللفظ اا  كثري  ((نل حلت يل

                                                 
هذ ناذ القلئم ئهاج الدي  قلئم ا  عبد اهلل ا  حممد األسصل ي التبيت  فهضي فقن  نللكي  -  

ل نالرهائ   نالشلط لقب جلد  عهف ا  ألس  كلن طذااًل  نذلد  ننفلت  ن  الكعلب  نقهن األصذ
 [.00 /1]األعالم للز كلي : اسظه(. ها 01)نتذيف ئهة ( ها1 6)اتبعة نقد نلد ئهة 

 .( 1)ئذ ة الهتلء  -1
 [. 11/ ]  أليب القلئم عبد اهلل اا  الشلط  إد ا  الشهنق على نسذا  الرهنق  - 
 [.0/91]انة املقدئي  املفين  اا  قد - 4
 [.1/410]اا  عبد الة   االئعذكل   -1
 [.19 /8]فعح البل ي  اا  حجه اليتقالين   -6

-
 (.1)حلرنة  قم ( 9  )اسظه ص .ئبق ختهجي  0
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فجيل املهلط يف العحهمي جماهد تزنجا  نم ئالمة نحكام االلعحهمي        ((نل حلت يل
نن : نن زيهب اهت نيب ئلمة نخةت : نللكع  عهاك ا  : نسص  ناية البخل ي. "اذلك

إسل قد حتدثهل نسك سلكح د ة اهت نيب ئلمة  فقلل  ئذل : «نم حبنبة قللت لهئذل اهلل 
إن نالهال نخاي نا       نَعَلى نم ئلمة؟ لذ مل نسكح نم ئلمة نل حلات يل ): )« اهلل

همي كذهنال  جيل نهلط العح «نالذي يظهه ن  ئنلق هذ  الهناية نن الهيب    ((الهضلعة
 .  اهت نخن  ن  الهضلعة  نقد  كه  هذ  اليلة يف نغلب الهنايل 

 هل موت األم يف حترمي الربيبة مثل الدخول هبا؟: وهي:املسألة الثانية
نن نذ  األم لنس نثل الدخذل هبل  نهذ  - مح  اهلل-فنرهم ن  كالم اا  القنم  

نن :  ناية يف نذهب اإلنلم نمحدنهذ      نُ ني ع  زيد ا  ثلات قذل علنة اليلملء
 :"نن نذ  األم يف حتهمي الهانبة نثل الدخذل هبل  نتيلنل  لك عهدهم كمل قلل اا  القنم

 ".ألس  يكمل الصداق نيذجب اليدة نالعذا ث فصل  كللدخذل
املنعة غري  :ناجلمهذ  ناذا  لك نقللذا:" -نبنهًل حجة اجلمهذ -مث قلل اا  القنم  

نصهح اهرن  عهاد عادم     ناهلل تيلىل قند العحهمي اللدخذل  هم ااهعهلندخذل هبل فال حت
 . "الدخذل 

                                                 
-
 [.6 4/ ]اا  كثري   ترتري القهآن اليظنم  

-
ح   ريكعلب الهكلح  الب عهض اإلستلن ااهع  نن نخعا  علاى نهال اخلا      صحنح البخل ي 1
(1 1 .) 

-
 (.448 )نعهد نتلم   (01 1   1 1  00 1  06 1   0 1: )اسظه يف البخل ي  

-
االئعذكل  الا  عبد : املذهب املللكي[. 4/100]املبتذط للتهختي : يف املذهب احلهري: اسظه 4

املاذهب  [. 9 1/4]اإلقهلع للشاهانين    [1/14]األم للشلفيي : املذهب الشلفيي[.1/460]الة 
 [.96-0/91]املفين الا  قدانة : هبلياحل
قعلدة عا  ئايند اا     اتهد  ن  طهيق [ :   1 /4]نخهج  الطةي يف ترتري   - 1

املتنب ع  زيد ا  ثلات نس  كلن يقذل إ ا نلتت عهد  ننخذ نرياثهل كه  نن خيلف على 
  .ننهل نإ ا طلقهل قبل نن يدخل هبل فإن رلء فيل

 [. 1 /1]يبلد  اا  القنم  زاد امليلد يف هدي خري ال -6
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 :القول الراجح ودليله
نن نذ  األم لنس كللدخذل هبل يف حتهمي ننهل كمال هاذ    -ناهلل نعلم-الهاجح  

 :لألدلة العللنة لملء نإلن   هب اإلنلم اا  القنم  ني مجهذ  الي
 :قلل اا  قداناة   العحهمي اللدخذل نمل يقند  الملذ نن اهلل ئبحلس  نتيلىل قند  / 

هذ  احلهنة تيلقت رهعل اشهط " :قلل التهختي   "نهذا سص ال يعهك لقنلس ضينف"
نكمل ال جيذز سصب رهط اللهني ال   الدخذل فلذ نقمهل املذ  نقلن  كلن  لك اللهني

 . "جيذز إقلنة رهط نقلم رهط اللهني
نألهنل فهقة قبل الدخذل فلم حتاهم  : "قلل اا  قدانة: لالرهق اني املذ  نالدخذ/ 1

ناملذ  ال جيهي جمهى الدخذل يف اإلحصلن ناإلحاالل نعادة     الهانبة كرهقة الطالق
نلذ قلم نقلن    نقنلن  نقلن  ن  نج  لنس اأنىل ن  نرل قع  إيل  ن  نج  آخه  األقهاء

نقلل ااا    . "نلس نال غري ن  كل نج  فال يعهك صهيح سص اهلل تيلىل نسص  ئذل  لق
نهذ عهدي قذل ال حظ ل  ن  الهظه ألن إصلاع  املرياث لانس اادخذل نال   " :عبد الة
 .  "نالهلل العذفنق  ناهلل عز نجل قد رهط الدخذل  نتنس
ننمجيذا على نن الهجال إ ا  " :قلل اا  املهذ : حكلية اإلمجلع على هذا القذل  /1

 . "ادنن نن يدخل هبل حل ل  تزنج ااهعهل تزنج املهنة مث طلقهل نن نلتت
 هل تدخل بنت اجلارية وأمها يف حترمي الربيبة و أمهات النساء ؟:مسألة تابعة 

فم  ني  ندخلعم  انبع  اليت هي اهات   :فإن قنل"... :- مح  اهلل  -قلل اا  القنم 
ئ  كمال  التهية قد تدخل يف مجلة ستال  :قلهل ؟جل يع  اليت دخل هبل نلنتت ن  ستلئ 

                                                 
-
 [.96-0/91]املفين الا  قدانة   

-
 [.4/100]املبتذط للتهختي  1
 [.96-0/91]املفين الا  قدانة   ن[11]اإلمجلع  الا  املهذ  ص - 
 [.1/460]الا  عبد الة   االئعذكل  -4
 [.96-0/91]املفين الا  قدانة  -1
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: ندخلت يف قذلا     ﴾ِسَتلُؤُكْم َحْهٌث َلُكْم َفْأُتذا َحْهَثُكْم َنسَّى ِرْ ُعْم ﴿: قذل  دخلت يف

َكَح َنال َتْهِكُحذا َنل َس﴿ :ندخلت يف قذل    ﴾ُنِحلَّ َلُكْم َلْنَلَة الصَِّنلِم الهََّفُث ِإَلى ِسَتلِئُكْم﴿

  ﴾آَالُؤُكْم ِنَ  الهَِّتلِء
فعحاهم   ﴾َنُننََّهلُ  ِسَتلِئُكْم     ﴿: نكم على هذا إدخلهلل يف قذل زلنف :فإن قنل 

  .ء ننع  حهنت علن  ننهل نااهعهلىإ ا نط :نكذلك سقذل  سيم :قلهل  علن  نم جل يع 
فكناف    فأسعم قد قه مت نس  ال يشعهط الدخذل اللبهت يف حتهمي ننهال  :فإن قنل 

  !؟تشعهطذس  هل ههل
نننل اململذكة   فإن الزنجة صل   ن  ستلئ  مبجهد اليقد ؛لعصري ن  ستلئ  :قلهل 

فإ ا نط هل صل   ن  ستلئ  فحهنات علنا  ننهال      فال تصري ن  ستلئ  حىت يطأهل
  . "نااهعهل

 :التعليق واإليضاح
نن الهجل إ ا نطئ انهنة مبلك النمني فقاد  :  - مح  اهلل-يبني اإلنلم اا  القنم  

َنُننََّهلُ  ِسَتلِئُكْم َنَ َالِئُبُكُم اللَّالِتي ِفاي   ﴿: ذم قذل  تيلىلحهنت علن  ننهل نااهعهل؛ ليم

  ﴾ُحُجذِ ُكْم ِنْ  ِسَتلِئُكُم اللَّلِتي َدَخْلُعْم ِاِه َّ َفِإْن َلْم َتُكذُسذا َدَخْلُعْم ِاِه َّ َفال ُجَهلَح َعَلْنُكْم
هط الدخذل هبل ناملذطذءة ن  اإلنلء داخلة يف مجلة ستلئ   إال نن احلهة ال يشع  ﴾َعَلْنُكْم

فإن الذطء نيىن تصري ا  املاهنة    نيشعهط  لك يف األنة لعصري ن  ستلئ   يف حتهمي ننهل

                                                 
 .( 11)ئذ ة البقهة  - 
 .(90 )ئذ ة البقهة  -1
 .(11)ئذ ة الهتلء  - 
 .( 1)ئذ ة الهتلء  -4

-
 [. 1 -11 /1]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم  1

-
 .( 1)ئذ ة الهتلء  6
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نائعرند " :-يف نذط  آخه –نقلل اا  القنم    فهارًل فعيلق ا  حتهمي املصلههة كللهكلح
حهم نطؤهال    نن كل انهنة حهم سكلحهل :ن  عمذم حتهمي  ئبحلس  احملهنل  املذكذ ة

ننطؤه  مبلاك    فإن سكلحه  حهام عهد األكثهي  ؛إال إنلء نهل الكعلب  النمنيمبلك 
حيهم ن  اإلنلء نل : "نس  قلل نقد  نى البنهقي ع  عبد اهلل ا  نتيذد   "النمني جلئز

ال خالف اني اليلملء نس  ال حيل ألحد نن : "قلل اا  عبد الة  "حيهم ن  احلهائه إال اليدد
حهم  لك يف الهكلح لقذل   -تبل ك نتيلىل  -ن  نلك النمني ألن اهلل يطأ انهنة نااهعهل 

ننلك الانمني   ﴾َنُننََّهلُ  ِسَتلِئُكْم َنَ َالِئُبُكُم اللَّلِتي ِفي ُحُجذِ ُكْم ِنْ  ِسَتلِئُكُم﴿ :تيلىل
نلنس علن  نحد ن  نئمة   ا  عبلس يف  لكاإال نل  ني ع  عمه ن  عهدهم تبع الهكلح

نالذي يظهاه   قذل عمه ناا  عبلس   نقد  كه قبل قذل  هذا" ن  تبيهمالرعذى نال 
نحلعاهمل آياة   : "نس  ال يهى جذاز  لك  نننل اا  عبلس فقد قالل  ن  قذل عمه 
   "نمل نك  ألفيل    نحهنعهمل آية

                                                 
-
 [1/41] املهذب  أليب إئحلق الشريازي: اسظه  

-
سكلح إنالء  :  نئنأيت البحث حذل نتألة[ 19 /1]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم   1
 .سكلح الكعلانة: ل الكعلب يف نبحثنه

-
 ([.000  )  6 /0]  البنهقي  الته  الكةى  

-
 .( 1)ئذ ة الهتلء  4

-
َنُننََّهلُ  ِسَتلِئُكْم َنَ َالِئُبُكُم اللَّلِتي ِفي ُحُجذِ ُكْم ِناْ   ﴿: د الآلية اليت حهنت قذل  تيلىلناملقصذ 1

نن قذل   ﴾لَّل َنل َنَلَكْت َنْيَملُسُكْماْلُمْحَصَهلُ  ِنَ  الهَِّتلِء ِإَن﴿: نحلت قذل  تيلىل ناآلية اليت  ﴾ِسَتلِئُكُم
  ﴾َفِإسَُّهْم َغْنُه َنُلذِننَي ِإلَّل َعَلى َنْزَناِجِهْم َنْن َنل َنَلَكْت َنْيَملُسُهْم﴿: تيلىل

كلم قذل اجلصلص يف نح: ناسظه يف سري اخلالف  [1/496]  الا  عبد الة  االئعذكل : اسظه - 6
نقاد   –ناإلقهلع للشهانين ن  الشلفينة   [0/96]ناا  املهذ  يف املفين الا  قدانة [ 01/ ]القهآن 

 [9 1/4] -سص على اإلمجلع
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 .حترمي حالئل األبناء: ثالثا 
نذطذآ   :ه نحهم ئبحلس  حالئل األاهلء ن : "... - مح  اهلل–قلل اا  القنم  

نيدخل يف  لك اا  صلب  ناا  ااه    ةَلحملَّ :فإهنل حلنلة مبيىن ؛األاهلء اهكلح نن نلك ميني
  ..."نهذا العقنند قصد ا  إخهاج   نخيهج اذلك اا  العبين  ناا  ااهع 

 :التعليق واإليضاح
  هالء يبني اإلنلم اا  القنم القتم الثللث ن  احملهنل  الملصلههة نه  حالئل األا 

ألن كل ناحد نههمل   نمسنل اذلك ن  احَلل  حلنل: مجع حلنلة نيقلل للهجل: ناحلالئل
ألن كل ناحد نههمل حيل ناع اآلخاه      ن  احللذل ني الهزنل:حيل إزا   لآلخه  نقنل

نعهف اا  القنم حالئل األاهالء     ن  احِلل ألن كل ناحد نههمل حالل لآلخه: نقنل
هكلح نن نلك ميني ألن حلنلة ن  احِلل فللزنجة ننلك الانمني  نذطذآ  األاهلء ا: اأهن 

نليل هذا ن  نئها  العيبري هبذا اللرظ دنن لرظ األزناج لانيم الزنجاة     حالل للهجل
كمل نرهسل  -الزنجة : نالظلهه ن  كالم اللفذيني نن احللنلة" :ننلك النمني قلل اآللذئي

شلنل مللك النمني  لنكذن الته يف العيبري هبال  إ ادة امليىن األعم ال: ناخعل  ايضهم -إلن 
نن الهجل  مبل يظ  نن مملذكة ااه  مملذكة ل  اهلءا علاى نن  : ههل دنن األزناج نن الهتلء

الذلد ننلل  ألان   فال يبليل اذط هل نإن نط هل االا   فُهبهذا على حتهميهل ايهذان صالدق  
 . "فعداه  رل ة إىل نس  ال فهق انههمللإل  علنهل نعلى الزنجة  صدق اليلم على نفهاد 

اأن  للحالئل اأهن  نذطذآ  األاهلء اهكلح نن نلك ميني اععبل ًااا  القنم  صنصنخت
نقاد صاهح     َلة فن  إرل ة إىل عدم دخذل ن  زىن هبل االا  يف العحهميمبيىن حملَّ احللنلة

فإن اهلل : "...فقلل -سلعهد تقهيه  نن حهنة املصلههة ال تثبت اللز –اذلك يف نذط  آخه 
نن  زسل هبل االا  ال تتمى حلنلة   ﴾َنَحالِئُل َنْاَهلِئُكُم الَِّذيَ  ِنْ  َنْصالِاُكْم﴿: تيلىل إمنل قلل

                                                 
 [. 1 /1]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم   -  
 [.1/14]للهحلس   ننيلين القهآن  [ 10/ ]البفذي   (نيلمل العهزيل) ترتري البفذي  -1
 [.4/160] نح امليلين  اآللذئي   - 
 .( 1)ئذ ة الهتلء  -4
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نتقه  نن حهناة    نقد ئبق البحث يف هذ  املتألة  ..."حلنلة لفة نال رهعًل نال عهفًل
ننزسنة االاا  قاد     حلهلالةاملصلههة تثبت اللزسل على القذل الهاجح نهذ قذل احلهرنة نا

 .-كمل ئبق انلس  –تتمى حلنلة يف اللفة إنل ن  احَلل نن ن  احللذل 
نال يشكل علن  قذل    نننل دخذل حلنلة اا  االا  ناا  االاهة يف العحهمي فظلهه 
  ألن اا  االا  ناا  االاهة يطلق علنهمل نهنمل ن  صلب اجلاد    ﴾ِنْ  َنْصالِاُكْم﴿: تيلىل

قد تهلنل عهاد اجلمناع     ﴾الَِّذيَ  ِنْ  َنْصالِاُكْم﴿: نقذل  تيلىل: "اذ اكه اجلصلصقلل ن
نهذا يدل على نن نلد الذلد يطلق علن  نس  ن  صالب    حتهمي حلنلة نلد الذلد على اجلد

اجلد ألن إطالق اآلية قد اقعضلهل عهد اجلمنع  نفن  داللة على نن نلد الذلد ستاذب إىل  
  "اجلد اذالدة

قصد اا     ﴾الَِّذيَ  ِنْ  َنْصالِاُكْم﴿: ننل خهنج اا  العبين ننن العقنند اقذل  تيلىلن 
اا  ع  : إخهاج   فهذا نتعرلد ن  ئبب سزنل اآلية  فقد نخهج الطةي  ناا  نيب حلمت

كهال  : "قالل    ﴾َنَحالِئُل َنْاَهلِئُكُم الَِّذيَ  ِنْ  َنْصالِاُكْم﴿: قذل : قلت ليطلء: جهيج قلل
حني سكح انهنة زيد اا  حل ثاة  قالل     «نهنل سزلت يف حممد  -ناهلل نعلم-عحدث س

                                                 
 [.81 /1]إعالم املذقيني ع   ب اليلملني  اا  القنم   - 
 (.11 )ص : اسظه -1
 .( 1)ئذ ة الهتلء  - 
 .( 1)ئذ ة الهتلء  -4

-
 [. 0/ ]نحكلم القهآن  اجلصلص   1

-
 .( 1)ئذ ة الهتلء  6

-
 .( 1)ئذ ة الهتلء  0
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َنَنال  ﴿: نسزلت   ﴾َنَحالِئُل َنْاَهلِئُكُم الَِّذيَ  ِنْ  َنْصالِاُكْم﴿ :املشهكذن يف  لك  فهزلت

 . " ﴾ِلُكْمَنَال َنَحٍد ِنْ  ِ َجل َنل َكلَن ُنَحمٌَّد﴿:   نسزلت ﴾َنْدِعَنلَءُكْم َنْاَهلَءُكْم َجَيَل
اآلية يرهام    ﴾َنَحالِئُل َنْاَهلِئُكُم الَِّذيَ  ِنْ  َنْصالِاُكْم﴿: قذل  تيلىل: "الشهقنطيقلل  

َفَلمَّل ﴿: نه  نن حلنلة دعن  الذي تبهل  ال حتهم علن   نهذا املرهذم صهح ا  تيلىل يف قذل 
َعَلى اْلُمْؤِنِهنَي َحَهٌج ِفي َنْزَناِج َنْدِعَنلِئِهْم  َقَضى َزْيٌد ِنْهَهل َنَطهًا َزنَّْجَهلَكَهل ِلَكْي ال َيُكذَن

َنَنل َجَيَل َنْدِعَنلَءُكْم َنْاَهالَءُكْم  ﴿:   نقذل  ﴾ِإَ ا َقَضْذا ِنْهُه َّ َنَطهًا َنَكلَن َنْنُه اللَِّ  َنْرُيذاًل
  " ﴾ٍد ِنْ  ِ َجلِلُكْم َنل َكلَن ُنَحمٌَّد َنَال َنَح﴿:نقذل    ﴾َ ِلُكْم َقْذُلُكْم ِاَأْفَذاِهُكْم

                                                 
-
 .( 1)ئذ ة الهتلء   

-
 .(4)ئذ ة األحزاب  1

-
 .(40)ئذ ة األحزاب   

-
اليجلب يف انلن األئابلب   :ناسظه[   8/ ]نترتري اا  نيب حلمت   [ 1 /4]ترتري الطةي  4

 [.1/914]الا  حجه 

-
 .( 1)ئذ ة الهتلء  1

-
 .(0 )ئذ ة األحزاب  6

-
 .(4)ئذ ة األحزاب  0

-
 .(40)ئذ ة األحزاب  9
 [.148/ ]إيضلح القهآن اللقهآن  للشهقنطي نضذاء البنلن يف  - 8
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 :حترمي اجلمع بني األختني: املسألة الرابعة
نهذا يعهلنل   نحهم ئبحلس  اجلمع اني األخعني"... : - مح  اهلل-قلل اا  القنم  

نهذا قذل مجهاذ     كتلئه حمهنل  اآلية  ننلك النمني  الهكلح اجلمع انههمل يف عقد
  ..."الصحلاة نن  ايدهم نهذ الصذاب

 :عليق واإليضاحالت
يبني اا  القنم نن اهلل ئبحلس  حهم اجلمع اني األخعني يف عقد الهكلح نهذا ظلهه  

نقد نمجع اليلملء : "ئذاء كلسعل رقنقعني نن كلسعل ألب نن ألم  قلل احللفظ اا  كاثري 
ن  الصحلاة نالعلايني ناألئمة قدميل نحديثل  على نس  حيهم اجلمع ااني  

ه  فنمتاك إحادامهل    نِّنن  نئلم نحتع  نخعلن ُخاألخعني يف الهكلح  
 . "نيطلق األخهى ال حمللة

 .نننل األخعلن ن  الهضلع فتنأيت احلديث عههمل نانلن  ني اا  القنم فنهمل
نننل اجلمع اني األخعني ن  نلك النمني فإنل نن يكذن اجلمع انههمل يف امللك فهاذا  

مع انههمل يف الذطء نهذا خمعلاف فنا       نن يكذن اجل جممع على جذاز  عهد اليلملء
إىل حتهمي  لك كتلئه احملهنل  يف اآلياة    -نهذ  ني اا  القنم–فذهب مجهذ  اليلملء 

 :إىل عدم العحهمي لالئعثهلء يف اآلية اليت ايدهل نهاي قذلا  تيالىل     ن هب الظلههية
 همي يف اآلياة   نمليل ضة عمذم العحا  ﴾َناْلُمْحَصَهلُ  ِنَ  الهَِّتلِء ِإلَّل َنل َنَلَكْت َنْيَملُسُكْم﴿

ِإلَّل َعَلى َنْزَناِجِهْم َنْن َنال َنَلَكاْت   َنالَِّذيَ  ُهْم ِلُرُهنِجِهْم َحلِفُظذَن ﴿: ايمذم قذل  تيلىل
                                                 

-
 [.16 -11 /1]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم    

-
 [.0 4/ ]ترتري القهآن اليظنم  الا  كثري  1

-
 احمله  الذجنز يف ترتري الكعلب اليزيز  الا  عطنة [0  / ]العتهنل ليلذم العهزيل  الا  جزي  : اسظه  
  اإلقهالع  للشاهانين   [0/81]  املفين  الا  قدانة [ 8 /6]لم القهآن  القهطيب اجللنع ألحك [  /1]
[1/4 8...] 
 [. 8/11]احمللى : ن هب اا  حزم إىل قذل اجلمهذ   اسظه - 4
 (.14)ئذ ة الهتلء - 1
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 نللك ع  اا  رهلب ع  قبنصة ا   ؤيبنقد  نى اإلنلم   ﴾َنْيَملُسُهْم َفِإسَُّهْم َغْنُه َنُلذِننَي
 :ملن ا  عرلن نن  جاًل ئأل عث  ع  األخعني ن  نلك النمني  هل جيمع انههمل؟

:   قالل " نحلعهمل آية  نحهنعهمل آية  فأنل نسل فال نحب نن نصهع  لك: "فقلل عثملن
لاذ  : "  فتأل  ع   لك فقللفخهج ن  عهد   فلقى  جاًل ن  نصحلب  ئذل اهلل 

 ا  ُن: قلل اا  راهلب " كلن يل ن  األنه ريء مث نجد  نحدا فيل  لك جليلع  سكلاًل
َناْلُمْحَصَهلُ  ِنَ  الهَِّتلِء ِإلَّل ﴿: ناملقصذد اآية العحهمي قذل  تيلىل .  علي ا  نيب طللب
ِإلَّال  َنالَِّذيَ  ُهْم ِلُرُهنِجِهْم َحلِفُظذَن ﴿: ناآية العحلنل قذل  تيلىل  ﴾َنل َنَلَكْت َنْيَملُسُكْم

نع  اإلنلم نمحد يف  ناية ااا    ﴾َكْت َنْيَملُسُهْم َفِإسَُّهْم َغْنُه َنُلذِننَيَعَلى َنْزَناِجِهْم َنْن َنل َنَل
 .  ال نقذل هذ حهام نلك  سههى عه : نهصذ  نس  ئأل  ع   لك فقلل

نالذي  جزناذا   : "نقد  كه اا  القنم جممذعة ن  األدلة مل  قلل اللعحهمي فقلل 
  :اعحهمي   جحذا آية العحهمي ن  نجذ 

فمال     نن ئلئه نل  كه فنهل ن  احملهنل  علم يف الهكلح ننلك النمني :لنحده 
فلعك    فإن كلست آية اإلالحة نقعضنة حلل اجلمع المللك  الل هذا نحد  حىت خيهج نههل

                                                 
 [.16 /1] كه هذا الدلنل اا  القنم يف زاد امليلد . (1 6)ئذ ة املؤنهذن  - 
علب الهكلح  الب كهاهنة إصلاة األخعني مبلك النمني ناملاهنة نااهعاهل    نذطأ اإلنلم نللك  ك  -1
[1/1 9.] 

-
 .(14)   آيةئذ ة الهتلء  

-
 [.16 /1] كه هذا الدلنل اا  القنم يف زاد امليلد . (1 6)ئذ ة املؤنهذن  4

-
  ننرال  إىل نن ايا  [ 16 /1]  ن كههل اا  القنم يف زاد امليالد  [0/86]املفين الا  قدانة  1

 . نصحلب اإلنلم نمحد جيل  قذال عه  الإلالحة ن د  لك

-
نائعرند ن  عمذم حتهمي  ئبحلس  احملهنل  املذكذ ة نن كل انهنة : "قلل اا  القنم يف نذط  آخه 6

حهم سكلحهل حهم نطؤهل مبلك النمني إال إنلء نهل الكعلب فإن سكلحه  حاهام عهاد األكثاهي     
 [.19 /1]د امليلد يف هدي خري اليبلد زا..." ننطؤه  مبلك النمني جلئز
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إ  ال فهق انههمل نلبعاة نال    نقعضنة حلل نم نذطذءت  المللك نملذطذءة نان  نااه  المللك
  .ييلم هبذا قلئل

اصذ  عديدة ال خيعلف فنهال   نن آية اإلالحة مبلك النمني خمصذصة قطيًل :الثلين 
ال كأخع  نعمع  نخللعا  نا      كأن  نااهع  ننخع  نعمع  نخللع  ن  الهضلعة  اثهلن

َنْن َنال  ﴿:نمل يك  عمذم قذل   عهد ن  ال يهى ععقه  المللك كمللك نالشلفيي  الهتب
  .فهذا حكم األخعني ئذاء  م حتهميه  الليقد نامللكنيل ضل ليمذ  ﴾َنَلَكْت َنْيَملُسُكْم 

نال تيهض فنا     نن حل امللك لنس فن  نكثه ن  انلن جهة احلل نئبب  :الثللث 
احلل نا  الهتاب نالهضالع     نآية العحهمي فنهل انلن نذاسع  نال ملذاسي   لشهنط احلل

ن  راهط احلال   نإال كلن كل نذضع  كه ف  فال تيل ض انههمل نلبعة  نالصهه نغري 
نهذا الطل قطيل ال هذ انلن ملل ئكت عه  دلنل احلل ن    ننذاسي  نيل ضل ملقعضى احلل

  .الشهنط ناملذاسع
جلز اجلمع اني األم  ؛نس  لذ جلز اجلمع اني األخعني اململذكعني يف الذطء :الهااع 

حة اململذكل  نإن إال  فإن سص العحهمي رلنل للصذ تني مشذال ناحدا  نااهعهل اململذكعني
   . إن عمت األخعني عمت األم نااهعهل

ن  كلن يؤن  الهلل نالنذم ناآلخه فال جيمع نلء  يف )) :قلل «نن الهيب   :اخللنس 
  نال  يب نن مجع امللء كمل يكذن ايقد الهكلح يكذن مبلاك الانمني     (( حم نخعني

  "ناإلميلن ميهع نه 
 

                                                 
-
 .(6)املؤنهذن  آية ئذ ة   

-
 [. 01/ ]نحكلم القهآن للجصلص : اسظه لالئعزادة 1
مل سقف علن   ننن د  صلحب اهلداية ن  احلهرنة  ([:  )حلرنة  قم  10 /1]قلل حمققل الزاد  -  

صطالح نس  مل جيد  كمل سب  على حديث غهيب  يهيد هبذا اال:69 / نقلل الزيليي يف سصب الهاية 
 ((...نهنة األمليي))  لك احللفظ اا  قطلذافل يف نقدنة 

 [.10 -16 /1]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم   -4
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 :القول الراجح ودليله
املتألة هذ حتهمي اجلمع اني األخعني مبلك النمني لألدلة اليت  كههل  الهاجح يف هذ  

 .اا  القنم
   ﴾َناْلُمْحَصَهلُ  ِنَ  الهَِّتلِء ِإلَّل َنل َنَلَكْت َنْيَمالُسُكمْ ﴿: نننل االئعثهلء يف قذل  تيلىل

الذي يظهه يل نن اجلذاب عا   " :فنجلب عه  اذجهني   كهمهل اإلنلم الشهقنطي فقلل
نن يف اآلية سرتهل قهيهة نلسياة نا    : نههمل األنل: ل داند املذكذ  ن  نجهنيالائعد

َنْن َنال  }: ملل قدنهل ن  نن قذلا    {َنَنْن َتْجَمُيذا َاْنَ  اْلُأْخَعْنِ } : جذع االئعثهلء إىل قذل 
إال نل ناحملصهل  ن  الهتلء : ني اللتيب خلصة نع الكره  ننن امليىن    {َنَلَكْت َنْيَملُسُهْم

نلكت نميلسكم ني نحهنت علنكم املعزنجل  ن  الهتلء ألن املعزنجة ال حتال لفاري   
زنجهل  إال نل نلكت نميلسكم اللتيب نع الكره  فإن التيب يهفع حكم الزنجناة عا    

َنْن َنال َنَلَكاْت   }: نإ ا كلن نلك النمني يف قذل ...املتبنة نحتل لتلانهل ايد االئعةاء 
كلن  لك نلسيًل ن   جذع   -كمل هذ نذهب اجلمهذ -يف التيب خلصة      {َنْيَملُسُهْم
 ...ألن حمل الهزاع يف نلك النمني نطلقًل   {َنَنْن َتْجَمُيذا َاْنَ  اْلُأْخَعْنِ }:إىل قذل 
ثهلء هذ نن ائعقهاء القهآن يدل على نن الصذاب يف  جذع االئاع : الذج  الثلين 

ايضهل حيعلج إىل دلنل نهرصل  ألن الدلنل قد يدل علاى  جلمنع اجلمل املعيلطرة قبل  نن 
 جذع  للجمنع  نن لبيضهل دنن اي   ن مبل دل الدلنل على عدم  جذع  لألخرية اليت 
تلن   نإ ا كلن االئعثهلء  مبل كلن  اجيًل لفري اجلملة األخرية اليت تلن   تبني نس  ال يهبفاي  

  ..."األدلة ننيهفة  لك نههل احلكم اهجذع  إىل اجلمنع إال ايد الهظه يف

                                                 
 .(14)ئذ ة الهتلء  - 
 .( 1)ئذ ة الهتلء  -1
 [.16 /1] كه هذا الدلنل اا  القنم يف زاد امليلد . (1 6)ئذ ة املؤنهذن  - 
 [.16 /1] كه هذا الدلنل اا  القنم يف زاد امليلد . (1 6)ئذ ة املؤنهذن  -4
 .( 1)ئذ ة الهتلء  -1
 [.1/111]نضذاء البنلن يف إيضلح القهآن اللقهآن  -6
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 هل حيرم نظري املصاهرة بالرضاع؟: مسألة
نهل حيهم سظري املصلههة اللهضلع  فنحهم علن  نم : " - مح  اهلل–قلل اا  القنم  

انهنت  ن  الهضلع  ناهعهل ن  الهضلعة  نانهنة ااه  ن  الهضلعة  نن حيهم اجلماع ااني   
نعمعهل  نانههل ناني خللعهل ن  الهضالعة؟ فحهنا    األخعني ن  الهضلعة  نن اني املهنة 

إن كلن قلل نحد ايدم العحهمي فهاذ  : األئمة األ اية ننتبلعهم  نتذقف فن  رنخهل نقلل
   مث  كه اا  القنم دلنل اجلمهذ  على العحهمي  مث ئلق األدلة على عدم العحهمي" نقذى

 :نن  نهم األدلة اليت  كههل نل يلي
ال يتمى صههًا  نإمنل حيهم نه  نل حيهم ن  الهتاب   نن حتهمي الهضلعة  . 
نل حيهم نا   : ))نيف  ناية(( هم ن  الذالدةحيهم ن  الهضلعة نل حي: ))قلل «نالهيب 
يدل على نن ن  حهم على الهجل  ناحلديث .نل حيهم الملصلههة: نمل يقل  ((الهتب

علن  اللصهه نن نال يدل على نن ن  حهم   ن  الهتب حهم علن  سظري  ن  الهضلعة
نع عمذم    ال يدل نرهذن  على خالف  لك  الجلمع حهم علن  سظري  ن  الهضلعة

   .   { َنُنِحلَّ َلُكْم َنل َنَ اَء َ ِلُكْم }: قذل 

َنُهَذ الَِّذي َخَلَق ِناَ   }:نن الصهه قتنم الهتب  نرقنق   كمل قلل تيلىل .1
ناليالقة اني الهلس اللهتب نالصهه  نمهل ئابب    {اْلَملِء َاَشهًا َفَجَيَلُ  َسَتبًل َنِصْههًا

العحهمي  نالهضلع فهع على الهتب  نال تيقل املصلههة إال اني األستلب  نقد  كه 
 .همي سظري الهتب اللهضلع  نمل يذكه حتهمي سظري الصهه اللهضلعحتئبحلس  

                                                 
-
 . هل مبل يشيه سقلهل ع  رنخ اإلئالم اا  تنمنة  نمل نقف على كالم رنخ اإلئالم اا  تنمنةصدَّ  
 ( )حلرنة  قم ( 19 )اسظه ص  .يف الصحنحني ئبق ختهيج احلديث نهذ - 1

-
 .ال حيهم سظري  ن  الهضلعة  نن كل نل حهم افري الهتب: ننرهذم املخللرة ههل هذ  

-
 (.14)   آيةئذ ة الهتلء 4

-
 [1/161]  اا  القنم  زاد امليلد يف هدي خري اليبلد 1

-
 .(14) ة الرهقلن  آية ئذ 6
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نن اهلل ئبحلس  حهم اجلمع اني األخعني  ناني املاهنة نعمعاهل ناملاهنة     . 
للعهل  ل ال يرضي إىل قطنية الهحم  ناألخعلن ن  الهضلع لنس انهاهمل  حام   نخ

حمهنة يف غري الهكلح  نال تهتب على نل انههمل ن  نخذة الهضلع حكم قط غاري  
مث  كاه ننثلاة لابي     .  -ني لذ كلن نحدمهل  كهًا –حتهمي نحدمهل على اآلخه 

لهضلعة إ ا جيلت كللهتب نا: "األحكلم اليت ال تعهتب على نخذة الهضلع مث قلل
يف حكم ال يلزم نن تكذن نثل  يف كل حكم  ال نل افعهقل فن  ن  األحكلم نضيلف 

ثبذ  جذاز اجلماع ااني   : األنل:   نممل يدل على هذا ننهان"نل اجعميل علن  نههل
اللعني انههمل نصلههة حمهنة  كلجلمع اني انهنة  جل نااهع  ن  غريهل  نإن كالن  

ميهع جذاز سكلح نحدهل لآلخه لذ كلن  كهًا  نهذا سظري األخعني نا   انههمل حتهمي 
ه  ننهل  للمؤنهني يف العحهمي ناحلهناة   «نن ستلء الهيب : الثلين. الهضلعة ئذاء

فقط  ال يف احملهننة  نال يعيدى هذا احلكم إىل نقل هب  نلبعة  فلنس اهلهت  نخاذا   
 ..املؤنهني حيهن  على  جلهل  نهكذا

ننيلذم   {َنَحالِئُل َنْاَهلِئُكُم الَِّذيَ  ِنْ  َنْصالِاُكْم}: لىل يف احملهنل قذل  تي .4
نن لرظ االا  إ ا نطلق مل يدخل فن  اا  الهضلع  فكنف إ ا قند اكذس  اا  صلب  
نقصُد إخهاج اا  العبين هبذا ال ميهع إخهاج اا  الهضلع  نيذجب دخذل   ندعذى 

م على قاذل  الالخعالف يف العحهمي النب الرحل  فنلزاإلمجلع يف هذ  املتألة نهدند 
زنجهل ن  الهضلعة  نال ااها  نا     م على املهنة نالنال حيه ن  ال حيهم النب الرحل

 .الهضلعة

ئبحلس  مل جييل نم الهضلع ننخت الهضلعة داخلة حتت ننهلتهال   نن اهلل .1
: مث قلل  {ْم َنَاَهلُتُكْم َنَنَخَذاُتُكْمُحهَِّنْت َعَلْنُكْم ُننََّهلُتُك} :ننخذاتهل فإس  ئبحلس  قلل

فدل على نن لرظ ننهلتهل عهد   {َنُننََّهلُتُكُم اللَّلِتي َنْ َضْيَهُكْم َنَنَخَذاُتُكْم ِنَ  الهََّضلَعِة}

                                                 
-
 .( 1)   آيةئذ ة الهتلء  

-
 (. 1)ة الهتلء  آية ئذ  1

-
 (. 1)ئذ ة الهتلء  آية   
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َنُننََّهالُ   } :اإلطالق إمنل يهاد ا  األم ن  الهتب نإ ا ثبت هاذا فقذلا  تيالىل   
إمنل ه  ننهل  ستلئهل ن  الهتب فاال يعهالنل    {لُتُكْمُننََّه} :نثل قذل   {ِسَتلِئُكْم

كمل  كه   نننهلهت  الاليت ن ضيهه  :نلذ ن يد حتهميه  لقلل  ننهلهت  ن  الهضلعة
إمنل يدل  ((حيهم ن  الهضلعة نل حيهم ن  الهتب)) :نقد انهل نن قذل  . لك يف ننهلتهل

الهضلعة نال يدل على  على نن ن  حهم على الهجل ن  الهتب حهم علن  سظري  ن 
يدل نرهذنا    مع حهم علن  سظري  ن  الهضلعة النن ن  حهم علن  اللصهه نن الجل

 .   { َنُنِحلَّ َلُكْم َنل َنَ اَء َ ِلُكْم }: نع عمذم قذل    على خالف  لك

 :القول الراجح ودليله
نهل نكأهنال  مل يعبني يل الهاجح يف هذ  املتألة  نمجهذ  اليلملء مل يرصلذا القذل ف

 .عهدهم ن  املتلمل 
 ؛نائعرند ن  ئنلق اآلية نندلذهلل نن كل انهنة حهنت : "قلل اا  القنم: مسألة 

ننن كال    ننم الزنجاة   نحلنلة األب  ا نحلنلة اال  ناخلللة  حهنت ااهعهل إال اليمة
  ل نه  اهل  األعملم ناليم  األقل ب حهام إال األ اية املذكذ ا  يف ئذ ة األحزاب

 "ناهل  األخذال ناخللال 
 :التعليق واإليضاح

هذ  الرلئدة اليت  كههل اإلنلم اا  القنم نتعهبطًل هلل ن  ئنلق اآلية هي يف احلقنقة  
هذ نن كل انهنة حهنت حهنات ااهعاهل إال   : فالضاب  األولنشعملة على ضلاطني  

نهاذا ممال   : " اا  تنمنةقلل .اليمة  ناخلللة  نحلنلة االا   نحلنلة األب  ننم الزنجة
 .نيضلف علنه  الزنجة اليت مل يدخل هبل فال حتهم ااهعهل نهي الهانبة   "النعلم فن  سزاعًل

                                                 
-
 (. 1)   آيةئذ ة الهتلء  

-
 .ال حيهم سظري  ن  الهضلعة  نن كل نل حهم افري الهتب: ننرهذم املخللرة ههل هذ 1

-
 (.14)ئذ ة الهتلء  آية   

-
 [.164-1/110]  اا  القنم  زاد امليلد يف هدي خري اليبلد: اسظه 4

-
 [.1/66 ]لنى رنخ اإلئالم اا  تنمنة جممذع فع: اسظه 1
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َيل َنيَُّهال   }: نن كل قهيبة حمهنة إال األ اية املذكذ ا  يف قذل  تيلىل :الضاب  الثاين
ُنُجذَ ُه َّ َنَنل َنَلَكْت َيِمنُهَك ِنمَّل َنَفلَء اللَُّ  َعَلْنَك  الهَِّبيُّ ِإسَّل َنْحَلْلَهل َلَك َنْزَناَجَك اللَّلِتي آَتْنَت

نه    { َنَاَهلِ  َعمَِّك َنَاَهلِ  َعمَّلِتَك َنَاَهلِ  َخلِلَك َنَاَهلِ  َخلالِتَك اللَّلِتي َهلَجْهَن َنَيَك
نجييال هاذا ضالاطًل    . اهل  األعملم ناهل  اليمل  ناهل  األخذال ناهل  اخللال 

نن كل ستلء الصاهه  : حمهنل  الهتب  ننل ضلاط احملهنل  اللصهه فهذ لقهيبل  نه ل
اهل  الزنجل  نحالل إال ن اية نصهلف  نه  حالئل األاهلء  ناآلالء  نننهل  الهتلء  

 .  -ني الهالئب  –املدخذل هب  
نكل ن   كهسل : " نقد ننضح القذل حذل هذي  الضلاطني اإلنلم اا  قدانة اقذل 

  إال اهال  اليمال     فبهلهت  يف العحاهمي كلاه     احملهنل  ن  الهتب نالهضلع ن 
نكذلك اهل  الزنجة اليت مل   ناهل  ن  سكحه  اآلالء ناألاهلء فإهن  حملال   ناخللال 
فلألنهل  حتهم اهلهت    نمجلة  لك نن كل حمهنة حتهم ااهعهل لعهلنل العحهمي هلل .يدخل هبل

نحياهم اهال      نالبهل  حيهم اهلهت  ألهن  اهال    نن خلال ألهن  نخذا  نن عمل  
إال اهال  اليمال      نكذلك اهل  اهل  األخ  األخذا  ناهلهت  ألهن  اهل  األخت

َنَاَهلِ  َعمَِّك َنَاَهلِ  َعمَّلِتَك َنَاَهالِ   } : لقذل اهلل تيلىل  ناخللال  فال حيهن  الإلمجلع
نألهن  مل يذكهن يف العحاهمي   -علن  التالم-ه  اهلل لهبن  فأحل  {َخلِلَك َنَاَهلِ  َخلالِتَك

نكذلك ال حيهم اهل  زنجل    {َنُنِحلَّ َلُكْم َنل َنَ اَء َ ِلُكْم} :فندخل  يف قذل اهلل تيلىل
نال   نمل يذجد  لك يف اهلهت   اآلالء ناألاهلء ألهن  حهن  لكذهن  حالئل اآلالء ناألاهلء

                                                 
-
 .(10)   آيةئذ ة األحزاب  

-
  [68 /1]  رهح الز كشي [ 1/61]البهذيت يف رهح نهعهى اإل ادا  :مم   كه هذا الضلاط 1

نستب  لألئعل  نيب نهصذ  البفدادي تلمناذ نيب  [04 / ]نحممد اخلطنب الشهانين يف نفين احملعلج 
  نالتهختاي يف  [9 -0 /4 ]اإلئالم اا  تنمنة يف جممذع الرعلنى إئحلق اإلئرهاينين  نرنخ 

 [.668]  نالتيدي يف ترتري  [0/181 ]املبتذط 
-
 [.1/61 ]جممذع فعلنى رنخ اإلئالم اا  تنمنة : اسظه  
 .(10)ئذ ة األحزاب  آية  -4

-
 .(14)ئذ ة الهتلء  آية  1
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َنُنِحلَّ َلُكْم َنل َنَ اَء }: فدخل  يف قذل  ئبحلس   حتهميه  نجد  فنه  علة نخهى تقعضي
َفِإْن َلْم َتُكذُسذا } :لقذل  ئبحلس   نكذلك اهل  الزنجة اليت مل يدخل هبل حملال  {َ ِلُكْم

نإمنل  كههل   نه  الهالئب نلنس هؤالء مم  حهنت ننه  {َدَخْلُعْم ِاِه َّ َفال ُجَهلَح َعَلْنُكْم
 ؟فلم حهنت ااهة الهانبة نمل حتهم ااهة حلنلة االاا   :فإن قنل  ة فنشعب  حكمهلألهنل حملل

نألن علة حتهمي الهانبة نس  يشاق    نااهة احللنلة لنتت حلنلة  ألن ااهة الهانبة  انبة :قلهل
نهذا امليىن يذجد يف اهعاهل    يف انع   إلنهل ناخللذة هبل اكذهنل يف حجهالعحهز ن  الهظه 

 . "احللنلة حهنت اهكلح األب ناالا  هلل نال يذجد  لك يف ااهعهلن  نإن ئرلت
 .حترمي امُلَزوََّجات: املسألة اخلامسة

  اآلية {...َناْلُمْحَصَهلُ  ِنَ  الهَِّتلِء ِإلَّل َنل َنَلَكْت َنْيَملُسُكْم}: قلل اهلل تيلىل 
    احملصهل نممل حهن  الهص سكلح املزنجل  نه" : - مح  اهلل–قلل اا  القنم  

ة َنا فاإن األَ   فأركل هذا االئعثهلء على كثري ن  الهلس  نائعثىن ن   لك نلك النمني
مث قلل نهذ يذكه نقذال اليلملء ... ؟فأي  حمل االئعثهلء  جة حيهم نطؤهل على نللكهلزنَّامُل

فإن املتبنة إ ا ئابنت حال     اآلية خلصة الملتبنل  :نقللت فهقة نخهى: ...يف  لك
ننحد الذجهني   نهذا قذل الشلفيي  -نإن كلست نزنجة-لتلانهل ايد االئعةاء  نطؤهل

كمل  نى نتلم يف صحنح  ع  نيب ئايند اخلاد ي     نهذ الصحنح  ألصحلب نمحد
:  إىل ننطلس فلقي عدنا فقلتلذهم فظهاهنا علانهم    ايث جنشًل :«نن  ئذل اهلل

حتهجذا ن  غشنلهن  نا  نجال    «ن  نصحلب  ئذل اهلل  نكأن سلئًل  ننصلاذا ئبليل
َناْلُمْحَصَهلُ  ِنَ  الهَِّتلِء ِإلَّل َنل } :يف  لك -عز نجل-فأسزل اهلل   نزناجه  ن  املشهكني

   .ني فه  لكم حالل إ ا اسقضت عدهت  {َنَلَكْت َنْيَملُسُكْم

                                                 
-
 .(14)   آيةة الهتلءئذ   

-
 .( 1)   آيةئذ ة الهتلء 1
 [.80-0/98]املفين  اا  قدانة   -  
 .(14)ئذ ة الهتلء  آية  -4
 (.416 ) نا  نتلم  كعلب الهضلع  الب جذاز نطء املتبنة ايد االئعةاء  ح -1
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نهذا يدل   إالحة نطء املتبنة نإن كلن هلل زنج ن  الكرل  :فعضم  هذا احلكم 
ألس  قد ائاعذىل   ؛نهذا هذ الصذاب  نزنال عصمة اضع انهنت   سرتلخ سكلح ا :على

 ؟فكنف حيهم اضيهل علن   نصل  ئلانهل نحق هبل نه   نعلى  قبة زنجع   على حمل حق 
   ..."فهذا القذل ال ييل ض  سص نال قنلس

 :التعليق واإليضاح
: اآلية  نيهبين على  لكيف املهاد الحملصهل  يف هذ   - محهم اهلل-اخعلف اليلملء  

 :اخعالفهم يف حمل االئعثهلء نن  نرهه نقذاهلم يف  لك
 نا  األزناج  نهذ قذل علنة اليلملء  ناخعلرذا يف نيىن : نن املهاد الحملصهل : نناًل

اللتيب ن  الكرل   فكال  :   فخص  نكثههم  {ِإلَّل َنل َنَلَكْت َنْيَملُسُكْم}: االئعثهلء اقذل 
  ننههم األئمة األ اية الئعةاء  نهذا قذل نكثه اليلملءة جيذز نطؤهل ايد انتبنة نزنج

نهذ الذي  جح  اإلنلم اا  القنم نجلء يف  ناية ع  اإلنلم نللك نس  ال يهرتخ سكالح  
 . املتبنة

                                                 
 [.   -18 /1]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم   - 
 .(14)   آيةئذ ة الهتلء -1
  نالكشلف للزخمشاهي  [0  / ]العهزيل  الا  جزي  العتهنل ليلذم: ن  كعب العرتري: اسظه - 
  ننيلمل العهزيال للبفاذي   [9 4/ ]  ترتري اا  كثري [ 6 /1]  ترتري نيب التيذد [118/ ]
  نحكلم القهآن للجصالص  [1 1/ ]  نترتري الهتري [68 /1]  نترتري البنضلني [104/ ]
[ /9 -91...] 

اادائع الصاهلئع للكلئالين      [1/11]تهختاي  املبتذط لل: املذهب احلهري: نن  كعب الرق 
  رهح الز قلين علاى نذطاأ   [01 /4]املدنسة الكةى لإلنلم نللك: املذهب املللكي[. 1/196]

  رهح الهذني على صحنح نتالم  [10 /1]األم للشلفيي : املذهب الشلفيي[. 86 / ]نللك 
ن اإلنلم اا  القنم قد خصا   نع ن[. 6 1-1 8/1]املفين الا  قدانة : املذهب احلهبلي[. 1 /0 ]

 . اأس  قذل الشلفيي ننحد الذجهني ع  نصحلب نمحد
 [.4 /1]اداية اجملعهد نهنلية املقعصد  اا   رد  : اسظه -4



  تفسير آيات أحكام األ رة: الباب الثاني 

 

 10 

نهذا ن  نركل نذاضع االئعثهلء؛ ألن مملذكع  : "نقد قلل اا  القنم يف نذط  آخه 
إحصلن العزنيج اال : العزنيج فهي حهام علن   ناإلحصلن هههلإحصلن إ ا كلست حمصهة 

 يب  إ  ال يصح نن يهاد ا  إحصلن اليرة  نال إحصلن احلهية  نال إحصلن اإلئاالم   
 . "فهذ إحصلن العزنيج قطيًل
 :يياين    نا  األزناج :ناألكثه على نن املهاد الحملصهل  : "قلل احللفظ اا  حجه

املتبنل  إ ا كا     {ِإلَّل َنل َنَلَكْت َنْيَملُسُكْم  }: الالئعثهلء يف قذل ننن املهاد   هن  حهامن
 . "فإهن  حالل مل  ئبله   نعزنجل 

ن هب مجع ن  الصحلاة نالعلايني إىل نن االئعثهلء رلنل جلمنع اإلنلء  ننن اناع  
اهلل  ننيب ا  كيب  نجلاه ا  عبد   األنة طالق هلل  نيهنى هذا ع  عبد اهلل ا  نتيذد

ن ني ع  ئيند اا  املتانب  ناحلتا      ننسس ا  نللك  ن ناية ع  اا  عبلس 
فهذا قذل  : "قلل احللفظ اا  كثري - محة اهلل على اجلمنع –  البصهي  نإاهاهنم الهخيي

هؤالء ن  التلف نقد خللرهم اجلمهذ  قدميًل نحديثًل فهننا نن انع األنة لنس طالقًل هلل  
البلئع  نالبلئع كلن قد نخهج ع  نلك  هذ  املهرية نالعهل نتلذاة  ألن املشعهي سلئب ع 

  فإن علئشة  عههل  ناععمدنا يف  لك على حديث اهيهة املخهج يف الصحنحني نغريمهل
نم املؤنهني ارعههتل ننععقعهل نمل يهرتخ سكلحهل ن  زنجهل نفنث  ال خريهل  ئذل اهلل 

صعهل نشهذ ة  فلذ كلن انع األنة طالقهال  اني الرتخ نالبقلء فلخعل   الرتخ  نق «

                                                 
 [.99 -90 ]ادائع الرذائد  اا  القنم   - 
 [.14]ئذ ة الهتلء  -1
 [.14 /8]فعح البل ي رهح صحنح البخل ي  اا  حجه اليتقالين   - 
 [.4- /1]ترتري اا  جهيه الطةي : نقذاهلم يف اسظه -4
نصاحنح  (. 4801)صحنح البخل ي  كعلب الطالق  الب ال يكذن انع األنة طالقهال  ح   -1

ننخهج  العهنذي  كعالب الهضالع    (. 104 )نتلم  كعلب اليعق  الب إمنل الذالء مل  نععق  ح
 (...14  )الب نل جلء يف املهنة تيعق نهلل زنج  ح
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فلمل خريهل دل على اقلء الهكلح ننن املهاد ن  اآلية  كمل قلل هؤالء؛ نل خريهل الهيب 
   " -ناهلل نعلم-املتبنل  فقط 

   ئلنملن ا  عهعاهة : احلهائه  ستب  اإلنلم الطةي إىل: نن املهاد الحملصهل : ثلسنًل
لنكم احلهائه ن  الهتلء إال األ اع   لك  نل نلكت نميلسكم نحهم ع: نعلن  فنكذن امليىن

 .ن  اإلنلء فإهن  حالل لكم  نيكذن االئعثهلء نهقطيًل
ننال    ننياىن  د هذا لرظًلنُ  ... : "نقد  د اا  القنم كذن االئعثهلء نهقطيًل اقذل 

ي نالهاهي  نالا  غري اإلجيلب ن  الهرا   فإن االسقطلع إمنل يقع حنث يقع العرهيغ :اللرظ
فإن املهقطع ال اد فن  ن   اااط   :نننل امليىن   فلنس املذضع نذضع اسقطلع  ناالئعرهلم

نال   :فإسك إ ا قلات  ؛حبنث خيهج نل تذهم دخذل  فن  اذج  نل  انه  ناني املتعثىن نه 
إال محال ا نن إال   :فإ ا قلات   دل على اسعرلء ن  هبل ادناهبم نننعيعهم  اللدا  ن  نحد

نناني ن  هذا قذل   .نزلت تذهم دخذل املتعثىن يف حكم املتعثىن نه   نمحذ  لك  األثليف
  فلئعثهلء التالم نزال تذهم سري التملع اليلم  {ال َيْتَمُيذَن ِفنَهل َلْفذًا ِإلَّل َئالنًل} :تيلىل

                                                 
نقد  كه نثل هذا الهد اا  القنم يف ادائع الرذائاد  [. 8 4/ ] القهآن اليظنم  اا  كثري ترتري - 
نس  لذ كلن صحنحل لكلن نطؤهل حالاًل لتندهل : "ن  هذي  الذجهني نزاد نجهل ثللثل نهذ[99 ]

إ ا زنجهل  ألهنل نلك مينه   فكمل اجعمع نلك ئندهل هلل نحلهل للزنج فكاذلك جيعماع نلاك    
 ".هلل نحلهل للزنج  نتهلنل اللرظ هلمل ناحد نشعهيهل

 ا  الةسدئلنملن ا  عهعهة : "نئلنملن ا  عهعهة قلل عه  اا  نيب حلمت[. 1/6]ترتري الطةي  -1
 نى ع  خللد ا  يزيد اهلدادى ننان   نى عه  سصه ا  على ناحلت  اخلالل مسيات ن  يقاذل   

 ([.191) 4  /4]اجلهح نالعيديل ..."  لك
نُ ّد هذا الهد اأن االسقطلع يقع يف املذجب نغري   قلل " [:99 ]ل اا  القنم يف ادائع الرذائد قل - 

 . (11-14:االسشقلق) "{ِإلَّل الَِّذيَ  آَنُهذا َنَعِمُلذا الصَّلِلَحلِ   َفَبشِّْهُهْم ِاَيَذاٍب َنِلنٍم}: تيلىل
اإلثرَنة احلجه الذي تذضع علنا  القاد    اأُلثرّنة ن " [:01/ ]قلل اا  نهظذ  يف لتلن اليهب  - 4

 .اعخرنف النلء نتشديدهل" نمجيهل نثليف
 [.61]ئذ ة نهمي  -1
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  ننن يكذن نع مسالع غاري     فإن عدم مسلع اللفذ جيذز نن يكذن ليدم مسلع كالم نل
  "حتهمي سكلح املزنجة نل يذهم حتهمي نطء اإلنلء مبلك النمني حىت خيهج نلنس يف 
نل ييم احلهائه ناملعزنجل  ناليرلئف  ني حهنت علنكم : نن املهاد الحملصهل : ثللثًل

نهذ قذل نيب اليللنة  نَعبندة التالملين   . مجنع الهتلء إال اهكلح صحنح نن َتتهٍّ رهعي
  ن ني محذ  ع  اا  رهلب    ن نا  عبندة ع  عمهنطلنس  نئيند ا  جبري  نعطلء

فن  محل نلك النمني علاى نال   "   نهذا    ن جح  اإلنلم الطةي يف ترتري  الزههي
قلل ااا     "مل يهد يف القهءان إال مبيىن امللك اللهق: يشمل نلك الهكلح  ننلك النمني

لك الهكلح اأهنل نلاك  نمل يطلق قط نحد ن  ن الب الشهيية على احلهة يف ن : "اليهيب
  "النمني فإهنل متلك نه  نل ميلك نههل

 .هذ  نرهه األقذال يف ترتري اآلية نههلك نقذال غريهل مل ن كههل خشنة اإلطللة 
 :القول الراجح ودليله

الهاجح يف نيىن اآلية نن اهلل حهم كل  ا  زنج إال ن  ئبنت ن  الكرل  نهاذ   
 :ليلملء لألدلة العللنةقذل اإلنلم اا  القنم نقذل نكثه ا

 . ئبب سزنل اآلية املهني آسرًل ع  نيب ئيند اخلد ي /  
نهذ ننىل نل قنل   يةنفن  ترتري اآل  هذا دلنل ناضح على  لك : "قلل اا  عبد الة

  "يف ترتريهل
                                                 

 [.0  -18 /1]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم   - 
ترتاري الطاةي   :   اسظه(احملصهل )هذا قذهلم يف االئعثهلء نع العهبن  على اخعالف القذل يف  -1
[1/4-1.] 
 [.1/6]لطةي ترتري ا - 
 [.1/0]ترتري الطةي  -4
 [.110/ ]نضذاء البنلن يف ترتري القهآن اللقهآن  الشهقنطي  -1
نع نس  نلل إىل هذا القذل ن كه نن فن  إركلاًل عظنماًل  [ 481/ ]نحكلم القهآن  الا  اليهيب   -6

 .ننجلب ع  اإلركلل مبل فن  ايد
 [.44 / ]العمهند  اا  عبد الة   -0
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نهذا سص صحنح صهيح يف نن اآلية سزلت اتبب حتهج نصحلب  : "نقلل القهطيب
ِإلَّل َنل َنَلَكاْت   }: فأسزل اهلل تيلىل يف جذاهبم     نا  األزناجع  نطء املتبنل« الهيب 

نناذ   نإئحلق  ننمحد  نالشلفيي  ننصحلا   نناذ حهنرة  نا  قلل نللك   {َنْيَملُسُكْم 
  "-إن رلء اهلل تيلىل-نهذ الصحنح   ثذ 

فاإن   : " ...ختصنص االئعثهلء الملتبنل  يدل علن  قصة اهيهة  قلل اا  القنم/ 1
فمل تقذلذن يف األنة املزنجة إ ا انيت حمصهة قد نلكت سرتهل  فهل هي خمصذصة : قنل

 ن  هذا اليمذم نن غري داخلة فن ؟ 

نهنل خصت ن  اليمذم الألدلة على نن البنع : نحدمهل: هههل نتلكلن للهلس: قنل 
 . ال يرتخ الهكلح  ننن الرهج ال يكذن حالال لشخصني يف نقت ناحد

نهنل مل تدخل يف املتعثىن نه ؛ ألن التند إ ا زنجهل فقد نخاهج  : الثلين املتلك 
نهرية البضع ع  نلك   فإ ا العهل فقد اسعقل إىل املشعهي نل كلن للبلئع  فملكهل املشعهي 
نتلذاة نهرية البضع  فلم تدخل هذ  املهرية يف نلك  ايقد البنع  فلم تعهلنهلل اآلية نهذا 

 ".األنل ناهلل نعلم املتلك نلطف نندق ن 
نالدلنل على نن املهاد  لك نس   :"قلل الهازي ئنلق اآليل  يدل على هذا القذل  / 
ننيلذم   ئببل للحهنة اإلحصلنعطف احملصهل  على احملهنل  فال اد ننن يكذن  :تيلىل

 ؛فذجب نن يكذن املهاد نه  املزنجاة   ئالم ال تأثري ل  يف  لكنن احلهية ناليرلف ناإل
  "ل  تأثري يف كذهنل حمهنة على الفري  ن كذن املهنة  ا  زنجأل

 ما احلكم إذا سبيت املرأة مع زوجها؟: مسألة
نهذ يهلقش ن  يقذل إن ئبب فتخ سكلح املتبنة ) – مح  اهلل  –قلل اا  القنم  

نالصاحنح نن  " (:ع  زنجهل هذ اخعالف الدا ي   نن اجلهل نن الشك يف نجذد الزنج
  هلذ  اليلة  ال لالئعنالء على مجنع نلك الهجل نحقذق   ناضع زنجعا   الرتخ مل يك

                                                 
 .(14)  آية  ة الهتلءئذ -  
 [. 6/10]اجللنع ألحكلم القهآن  القهطيب   -1
 [.  /0 ]العرتري الكبري  الهازي  - 
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ن  ننالك   نقد ائعذىل علن  ننلك  التليب  كمل نلك  قبعهل  فال نيىن لبقلء اليصمة يف 
فال فهق : البضع نحد  دنن ئلئه ننالك   ندنن ئلئه نجزاء املهنة ننهلفيهل  نعلى هذا

َناْلُمْحَصاَهلُ   }: نعلى هذا دل القهآن يف قذل  تيلىل اني نن تتىب نحدهل نن نع الزنج 
  سزلت يف التبليل؛ فحهم اهلل سكلح املعزنجال  إال   {ِنَ  الهَِّتلِء ِإلَّل َنل َنَلَكْت َنْيَملُسُكْم

يف  نالصذاب الذي دل علن  القهآن نئارية الاهيب   ... املتبنل  إ ا اسقضت عدهت 
خ اتبلء املهنة نطلقًل  فإهنل قد صل   نلكال للتاليب    نن الهكلح يهرت: التبليل نالقنلس

  ..."نزالت اليصمة ع  نلك الزنج هلل  كمل زالت ع  نلك  لهقبعهل ننهلفيهل
 :التعليق واإليضاح

: ايد نن تقه  يف املتألة التلاقة نن الهاجح يف املقصذد الالئعثهلء يف قذل  تيالىل  
عصلص  لك الملتبنل  املعزنجل ؛ فإ ا ئبنت املهنة نحدهل اخ  {ِإلَّل َنل َنَلَكْت َنْيَملُسُكْم}

اسرتخ سكلحهل ن  زنجهل  نحّل نطؤهل لتلانهل ايد االئعةاء  ناخعلف القلئلذن هباذا  
 :القذل فنمل إ ا ئبنت املهنة نع زنجهل على قذلني

   إ ا ئيب الزنجلن نيًل فال يهرتخ سكلحهمل  نهاذا قاذل نيب حهنراة   : األول 
 . ننمحد
نقذل   يهرتخ الهكلح كمل لذ ئبنت املهنة نحدهل  نهذا  ناية ع  نللك: الثاين 

 .نهذ اخعنل  اا  القنم. الشلفيي

                                                 
 .(14)   آيةئذ ة الهتلء - 
 [.4 0-  1/0]نحكلم نهل الذنة  اا  القنم   -1
 .(14)ئذ ة الهتلء  آية  -  
 [.06 /1]خه الدي  الزيليي   نتبنني احلقلئق  لر[1/196]ادائع الصهلئع  للكلئلين : اسظه -4
 [.610/ ]  نرهح نهعهى اإل ادا   للبهذيت [6 1-1 8/1]املفين  الا  قدانة : اسظه -1
 [. 4 /1]  ناداية اجملعهد نهنلية املقعصد  اا   رد [44 / ]العمهند  الا  عبد الة : اسظه -6
 [.8 1/1]  املهذب  أليب إئحلق الشريازي [4/100]األم  للشلفيي : اسظه -0



  تفسير آيات أحكام األ رة: الباب الثاني 

 

 61 

هذ االخعالف يف اليلة املؤثهة يف اإلحالل هل هي اخاعالف   وسبب اختالفهم 
  الدا  نن طهيلن الهق اتبب الكره؟

  ن كه اإلنلم ااا   فذهب نصحلب القذل األنل إىل نن اليلة هي اخعالف الدا  
القنم هلم علة نخهى غري هذ  نهي نن اقلء الزنج نشكذك فن  نن جمهذل فنهزل نهزلاة  

 . امليدنم  نن  علم اقلء  فهذ سلد  فنلحق الألعم األغلب
ن هب نصحلب القذل الثلين إىل نن اليلة هي طهيلن الهق اتبب الكره نهاذا   

 .ئبب يف زنال نلك 
 :القول الراجح ودليله

الهاجح إ ا ئيب الزنجلن نيًل هذ اسرتلخ سكلحهمل كمل لذ ئبنت املهنة نحدهل  
 :جملمذعة ن  األدلة قد  كههل اإلنلم اا  القنم   ن كههل الخعصل 

نن اهلل ئبحلس  نالح نطء املتبنل  مبلك النمني نتعثهنًل هل  ن  احملصاهل  نمل  /  
 .يرهق اني نجذد الزنج نعدم نجذد 

: "... نفنا   بب سزنل اآلية يف حديث نيب ئيند اخلاد ي  نل  كه ن  ئ/ 1
حتهجذا ن  غشانلهن  نا  نجال     «ننصلاذا هلم ئبليل فكأن سلئًل ن  نصحلب الهيب 

  ع  نيب  نيف  ناية للعهنذي  احلديث..."نزناجه  ن  املشهكني  فأسزل اهلل عز نجل 
نا  لك لهئذل اهلل نصبهل ئبليل يذم ننطلس هل  نزناج يف قذنه  فذكه: "  نيب ئيند 

فصهح اذجذد األزناج نمل   {َناْلُمْحَصَهلُ  ِنَ  الهَِّتلِء ِإلَّل َنل َنَلَكْت َنْيَملُسُكْم}: فهزلت «
 .نمل يرهق اني ئبنهل نع زنجهل نن ئبنهل دنس 

                                                 
 [.4 /1]اداية اجملعهد نهنلية املقعصد  اا   رد : اسظه - 
 [.  1/0]نحكلم نهل الذنة  اا  القنم : اسظه -1
 .ئبق ختهجي  - 
جلنع العهنذي  كعلب الهكلح  الب نل جلء يف الهجل يتيب األنة نهلل زنج هل حيلل  نن يطأهل   -4

 .حديث حت : نقلل العهنذي( 1   )ح 
 .(14)   آيةتلءئذ ة اله - 1
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هنى نن تذطأ التابليل حاىت    «نن  ئذل اهلل : يهالض ا  ئل ية الحديث /  
 . يضي  نل يف اطذهن 

فهذا العحهمي إىل غلية  نهي نضع احلمل فال اد نن حيصل احِلال  : " قنمقلل اا  ال
عادم  : إحدامهل: ايد الفلية  نلذ كلن نجذد نزناجه  نلسيل ن  الذطء؛ لكلن ل  غليعلن

 . "نضع احلمل  نهذ خالف ظلهه احلديث: الزنج  نالثلين
املتالمذن   نن نلك الكلفه احلهيب البضع مل يبق ل  حهنة نال عصمة  فقد نلك/ 4

    ! قبع  نننالد  نئلئه ننالك   فلمل ا خهج نلك البضع نحد  ناقي على اليصمة؟
نال يقلس ئيب املهنة على البنع فإن األنة إ ا انيت مل يهرتخ سكلحهال علاى   : تهبن 

نمل خيعلف اليلملء نن املهنة إ ا ئبنت نحدهل اسرتاخ   -كمل ئبق انلس –القذل الهاجح 
 .سكلحهل

                                                 
  نجلنع العهنذي  كعلب التري  الب نل جلء يف كهاهنة نطء ( 8 0 )نتهد اإلنلم نمحد ح  -  

. حديث غهيب ناليمل على هذا عهد نهل اليلام :   نقلل العهنذي (164 )احلبلىل ن  التبليل  ح
ئاهلد   حديث اليهاالض  جالل إ  [: 69 /6]نصحح  األلبلين  نقلل الشذكلين يف سنل األنطل  

 .ثقل 
 [.98 ]ادائع الرذائد  اا  القنم   -1
 [.98 -99 ]املهجع التلاق : اسظه - 
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 نكاح الكتابية: سادساملبحث ال
اْلَنْذَم ُنِحلَّ َلُكُم الطَّنَِّبلُ  َنَطَيلُم الَِّذيَ  ُننُتذا اْلِكَعالَب ِحالل َلُكاْم    }: قلل اهلل تيلىل

َنَطَيلُنُكْم ِحلل َلُهْم َناْلُمْحَصَهلُ  ِنَ  اْلُمْؤِنَهلِ  َناْلُمْحَصَهلُ  ِنَ  الَِّذيَ  ُننُتذا اْلِكَعلَب ِنْ  
َنْخَداٍن َنَناْ  َيْكُراْه   ْم ِإَ ا آَتْنُعُمذُه َّ ُنُجذَ ُه َّ ُنْحِصِهنَي َغْنَه ُنَتلِفِحنَي َنال ُنعَِّخِذي َقْبِلُك
 . {مَيلِن َفَقْد َحِبَط َعَمُلُ  َنُهَذ ِفي اْلآِخَهِة ِنَ  اْلَخلِئِهيَ ِإِالْل

 .حكم نكاح الكتابية، واملقصود باإلحصان يف اآلية: املطلب األول
: نجيذز سكلح الكعلانة اهص القهآن قلل تيالىل   : " - مح  اهلل  –لل اا  القنم ق 
  {َناْلُمْحَصَهلُ  ِنَ  اْلُمْؤِنَهلِ  َناْلُمْحَصَهلُ  ِنَ  الَِّذيَ  ُننُتاذا اْلِكَعالَب ِناْ  َقاْبِلُكمْ    }

نننال احملصاهل  احملهنال  يف ئاذ ة الهتالء فها          ناحملصهل  ههل ه  اليرليف
    ..." املزنجل

 :التعليق واإليضاح
   إال نال نخهجا     ال خالف اني نهل اليلم يف جذاز سكلح حهائه نهل الكعالب 

إن اهلل " :قلل  ا  عمه كلن إ ا ئ ل ع  سكلح الهصهاسنة نالنهذديةانن البخل ي ع  سلفع 
حهم املشهكل  على املؤنهني نال نعلم ن  اإلرهاك رن ل نكة ن  نن تقذل املاهنة  هبال   

نهذا نصري نه  إىل ائاعمها    : "قلل احللفظ اا  حجه.  "عنتى نهذ عبد ن  عبلد اهلل
حكم عمذم آية البقهة فكأس  يهى نن آية امللئدة نهتذخة نا  جزم إاهاهنم احلاهيب ن د   

ال  :ا  املهاذ  افقلل   ا  عمه رذ اذلكان إ :نقد قنل ...الهحلس فحمل  على العذ ع

                                                 
-
 .(1)ئذ ة امللئدة  آية   

-
 .(1)ئذ ة امللئدة  آية  1

-
 [.1/084]نحكلم نهل الذنة  اا  القنم     

-
خ   جممذع الرعلنى لشان [14 / ]  نحكلم القهآن للجصلص [0/88]املفين الا  قدانة : اسظه 4

 [..09 /1 ]اإلئالم اا  تنمنة 
-
نال تهكحذا املشهكل  حىت يؤن  نألنة }: الب قذل اهلل تيلىلصحنح البخل ي  كعلب الطالق   1

   (. 489)  ح{منؤنهة خري ن  نشهكة نلذ نعجبعك
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  نقد اني اا  القنم نن إالحة ستالء نهال    "نس  حهم  لك حيرظ ع  نحد ن  األنائل 
نإالحة ستلء نهل الكعلب ... : "الكعلب كلست ايد حجة الذداع نن فنهل  قلل  مح  اهلل

اْلَناْذَم  }: إمنل نحب  ايد  لك يف ئذ ة امللئدة اقذل  -ني زن  خنة –مل تك  ثبعت ايد 
ِذيَ  ُننُتذا اْلِكَعلَب ِحلل َلُكْم َنَطَيلُنُكْم ِحلل َلُهْم َناْلُمْحَصَهلُ  ُنِحلَّ َلُكُم الطَّنَِّبلُ  َنَطَيلُم الَّ

: نهذا نعصال اقذلا     {اْلُمْؤِنَهلِ  َناْلُمْحَصَهلُ  ِنَ  الَِّذيَ  ُننُتذا اْلِكَعلَب ِنْ  َقْبِلُكْمِنَ  
نهاذا    {الَِّذيَ  َكَرُهنا ِنْ  ِديِهُكْماْلَنْذَم َيِ َس }: ناقذل   {اْلَنْذَم َنْكَمْلُت َلُكْم ِديَهُكْم}

كلن يف آخه األنه ايد حجة الذداع نن فنهل  فلم تك  إالحة ستلء نهل الكعلب ثلاعة زن  
  ..."خنة

 : ننل نيىن اإلحصلن يف هذ  اآلية  فقد اخعلف فن  اليلملء على ثالثة نقذال
 . جح  الطةي نالشذكليننن املهاد الحملصهل  احلهائه  نهذا قذل جملهد ن : األنل
  نهاذا   نهن  اليرلئف  نهذا قذل الشييب نئرنلن الثذ ي نالتدي ناحلت : الثلين

 .الذي  جح  اا  القنم
 هب مجع ن  املعأخهي  إىل مشذل اإلحصلن يف هذ  اآلية للحهية ناليراة  : الثللث

  نالشاهقنطي   ه  احلهائه اليرلئف  نمم   هب إىل هذا اا  اليهيب ناا  تنمناة : فقللذا
  . نالتيدي

                                                 
  [.0 8/4]فعح البل ي رهح صحنح البخل ي  اا  حجه اليتقالين   - 
 (.1)ئذ ة امللئدة  آية  -1
 (. )امللئدة  آية ئذ ة  - 
 (. )ئذ ة امللئدة  آية  -4
 [.460/ ]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم   -1
 [.1 /1]فعح القديه   الشذكلين [. 09 ن 04 /6]ترتري الطةي   -6
 [.06 -01 /6]ترتري الطةي : اسظه -0
نضذاء البنلن يف [. 11 - 1 /1 ]جممذع الرعلنى  اا  تنمنة  [. 1/41]نحكلم القهآن اا  اليهيب  -9

تنتري الكهمي الهمح  يف ترتري كالم املهالن  التايدي    [. 40 /6]إيضلح القهآن اللقهآن  الشهقنطي  
[11 .] 
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 :نقد  كه اا  القنم ثالثة نجذ  لعهجنح القذل الذي  هب إلن  نهي
نسا  عطاف الذصاف    : ناملقصذد. نن احلهية لنتت رهطل يف سكلح املتلمة:نناًل

     .الإلحصلن للكعلانل  على نصف املؤنهل  الإلحصلن
ِإَ ا } :فقالل   ب املهنةكمل  كه  يف جلس  نس   كه اإلحصلن يف جلسب الهجل :ثلسنًل

فكذلك اإلحصلن املذكذ    نهذا إحصلن عرة اال رك  {آَتْنُعُمذُه َّ ُنُجذَ ُه َّ ُنْحِصِهنَي
     .يف جلسب املهنة

 :فقالل تيالىل    نالطنبل  ن  املهلكح  نس  ئبحلس   كه الطنبل  ن  املطلعم :ًلثللث
الَِّذيَ  ُننُتذا اْلِكَعلَب ِحلل َلُكْم َنَطَيالُنُكْم ِحالل َلُهاْم     اْلَنْذَم ُنِحلَّ َلُكُم الطَّنَِّبلُ  َنَطَيلُم}

نالزاسناة    {َناْلُمْحَصَهلُ  ِنَ  اْلُمْؤِنَهلِ  َناْلُمْحَصَهلُ  ِنَ  الَِّذيَ  ُننُتذا اْلِكَعلَب ِنْ  َقْبِلُكْم
ناملشل ب ناهلل ئبحلس  نتيلىل حهم على عبلد  اخلبلئث ن  املطلعم   خبنثة اهص القهآن

  . نمل يبح هلم إال الطنبل   ناملهلكح

 :القول الراجح ودليله
الهاجح يف نيىن احملصهل  يف اآلية نهن  احلهائه اليرنرل   إلنكلن مشذل اللرظ هلمل 

نلرظ احملصهل  إن ن يد ا  احلهائه " : ض انههمل قلل رنخ اإلئالم اا  تنمنةلنيًل نال تي
احملصهة هي اليرنرة اليت نحص  فهجهل  يق األنىل فإن نصلفلليرة داخلة يف اإلحصلن اطه

ِإنَّ الَّاِذيَ   } :نقلل تيالىل    {َنَنْهَيَم اْاَهَت ِعْمَهاَن الَِّعي َنْحَصَهْت َفْهَجَهل} :قلل اهلل تيلىل
 : قلل حتلن ا  ثلات  نه  اليرلئف  {َيْهُنذَن اْلُمْحَصَهلِ  اْلَفلِفالِ  اْلُمْؤِنَهلِ 

                                                 
 .(1)ئذ ة امللئدة  آية  - 
 .(1)ئذ ة امللئدة  آية  -1
 [.081-1/084]نحكلم نهل الذنة  اا  القنم  : اسظه - 
 .(1 )ئذ ة العحهمي  آية  -4
 .( 1)ئذ ة الهذ   آية  - 1
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  نتصبح غهثى ن  حلذم الفذافل ة  اان نل تزن اهيبحصلن  زا
...   نإمنل تيهف االلزىن اإلنالء    مث علدة اليهب نن احلهة عهدهم ال تيهف الزىن

ألن احلهة اليت لنتت ننة كلست نيهنفاة    صل   يف عهف اليلنة نن احلهة هي اليرنرة
لراظ   : نن قالل إىل... نصل  لرظ اإلحصلن يعهلنل احلهية نع اليراة   عهدهم الليرة

فإن اليرنرة هاي الايت     ننصل  إمنل هذ اليرة  اإلحصلن يعهلنل اإلئالم ناحلهية نالهكلح
  ..."نحص  فهجهل ن  غري صلحبهل

 حكم نكاح األمة الكتابية: الثايناملطلب 
نائعرند ن  عمذم حتهمي  ئبحلس  احملهنل  املذكذ ة نن كل انهنة : "قلل اا  القنم 

فإن سكلحه  حهام عهاد    إال إنلء نهل الكعلب  نطؤهل مبلك النمنيحهم سكلحهل حهم 
فأالح سكلحه  كمال    نئذى ناذ حهنرة انههمل  ننطؤه  مبلك النمني جلئز  األكثهي 

ناجلمهذ  احعجذا علن  اأن اهلل ئبحلس  نتيلىل إمنل ناالح سكالح     يبلح نطؤه  المللك
ْم َيْتَعِطْع ِنْهُكْم َطْذاًل َنْن َيْهِكَح اْلُمْحَصاَهلِ   َنَنْ  َل } :فقلل تيلىل  اإلنلء اذصف اإلميلن

نقالل     {اْلُمْؤِنَهلِ  َفِمْ  َنل َنَلَكْت َنْيَملُسُكْم ِنْ  َفَعَنلِتُكُم اْلُمْؤِنَهلِ  َناللَُّ  َنْعَلُم ِاِإمَيلِسُكْم 
هائه نهل الكعالب اقاي   خص  لك حب  {َنال َتْهِكُحذا اْلُمْشِهَكلِ  َحعَّى ُيْؤِن َّ  }: تيلىل

نإمنل نانح سكلح اإلنلء   فلألصل يف األاضلع احلهنة ننيضًل ... اإلنلء على قضنة العحهمي
 "ن  املرهذم نلنس حتهميه  نتعرلدًا  فم  عداه  على نصل العحهمي  املؤنهل 

 :التعليق واإليضاح
 :اخعلف اليلملء يف حكم سكلح األنة الكعلانة على قذلني

                                                 
نصحنح (. 46 4)كعلب املفلزي  الب حديث اإلفك  ح : اسظه البنت يف صحنح البخل ي -  

 (.1499)كعلب فضلئل الصحلاة  الب فضلئل حتلن ا  ثلات ح : نتلم
 [. 1 - 1 /1 ]جممذع الرعلنى  اا  تنمنة  - 1
 .(11)ئذ ة الهتلء  آية  - 
 .( 11)ئذ ة البقهة  آية - 4
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 . نالشلفينة  ناملللكنة   سكلحهل  نهذا قذل مجهذ  اليلملء ن  احلهلالةحتهمي: األول
 . نس  جيذز سكلحهل كمل جلز نطؤهل مبلك النمني  نهذا قذل احلهرنة: الثاين

  ننجهى  نقد نطلل الكالم اا  القنم حذل هذ  املتألة يف كعلب نحكلم نهل الذنة
ألن " نلنس حتهميه  نتعرلدًا ن  املرهذم" ل نهلقشة اني الرهيقني  نننل قذل اا  القنم ههه

ال ييعة نرهذم املخللرة  نممل يبني هذا نل قلل  يف كعلب نحكالم   - مح  اهلل –نال حهنرة 
قالل    غلية هذا نس  نرهذم رهط ناملرهذم عهدسل لنس حبجة :قلل املبنحذن  : "نهل الذنة
    األصل يف الرهنج العحاهمي نلك  مح  ستلعدكم على نن املرهذم لنس حبجة :احملهنذن

ناهلل ئبحلس  إمنل نالح سكلح األنة املؤنهة فنبقى   نال يبلح نههل إال نل نالح  اهلل ن ئذل 
على نن اإلميلن لذ مل يك  رهطل يف احلل مل يك  يف  كه    نل عداهل على نصل العحهمي

  ل ابي  حمللا  احِلال كلن زيلدة يف اللرظ نسقصلسل ن  امليىن نتذمهل الخعصلص   فلئدة
يذضاح  نن   .يصلن ع   لك - فضال ع  كالم  ب األ ض نالتملء -نكالم اليقالء 

نلذ نلفنت   فعيلنق احلكم هبل يدل على نهنل هي اليلة يف ثبذت   صرة اإلميلن صرة نقصذدة
َنالَّاِذيَ  َيْهُناذَن   } :قذلا  ك  األنصلف اليت علقت هبل األحكلم لرتاد  الشاهيية  

  "نسظلئه  نكثه ن  نن حتصه  {َناْلُمْحَصَهلُ  ِنَ  الهَِّتلِء} :نقذل    {لِ اْلُمْحَصَه

                                                 
إال  :ال اأس اعزنجهل  مث قلل: ن كه  ناية ع  اإلنلم نمحد نس  قلل [ 0/88]املفين  الا  قدانة  - 

نقلل اا  ..نن اخلالل  د هذ  الهناية نقلل إمنل تذقف نمحد فنهل نمل يهرذ ل  قذل ننذهب  نهنل ال حتل
عشهي  سرتاًل نسا  ال   نقد  نى عه  هذ  املتألة نكثه ن  [: 1/080]القنم يف نحكلم نهل الذنة 

 .جيذز
 [.06 /4]  ناملدنسة الكةى [1/140]نذطأ نلك  -1
 [.41-1/44]  املهذب  أليب إئحلق الشريازي [4/168]األم  للشلفيي   - 
 [. 10-1/100]  نادائع الصهلئع  للكلئلين [0  /1]املبتذط  لتهختي   -4
 [.909-1/080]نحكلم نهل الذنة  اا  القنم    -1
 .(4)الهذ   آية  ئذ ة -6
 .(14)ئذ ة الهتلء  آية  -0
 [.1/089]نحكلم نهل الذنة  اا  القنم   -9
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 :القول الراجح ودليله
الهاجح يف هذ  املتألة هذ حتهمي سكلح إنلء نهل الكعلب  نهذ قاذل مجهاذ     

 :اا  القنم  لألدلة العللنة  هباليلملء  نإلن  
ْم َطْذاًل َنْن َيْهِكَح اْلُمْحَصَهلِ  اْلُمْؤِنَهلِ  َفِمْ  َنل َنَنْ  َلْم َيْتَعِطْع ِنْهُك}: قذل  تيلىل/  

فأالح تيلىل سكلح األناة     {َنَلَكْت َنْيَملُسُكْم ِنْ  َفَعَنلِتُكُم اْلُمْؤِنَهلِ  َناللَُّ  َنْعَلُم ِاِإمَيلِسُكْم
 :نالثللث  إميلن األنة املهكذحة :نالثلين عدم الطذل لهكلح احلهة :نحدهل :اثالثة رهنط
ألن الرهج كلن حهانل قبال   ؛فال تعحقق اإلالحة ادنن هذ  األنذ  الثالثة  خشنة اليهت

 .فإ ا اسعرى  لك اقي على نصل العحهمي  نإمنل نانح على هذا الذج  نهبذا الشهط   لك
ن ناطئ األنة مبلك الانمني  ال يصح قنلس العزنج الألنة الكعلانة على نط هل؛ أل/ 1

نننل ناطئ األنة ايقد   فال يضه نطء األنة الكلفهة مبلك النمني  ها نتلمليهيقد نلد  ح
نيف  لك العتبب إىل إثبل  نلك الكلفه على   الهكلح فإن نلد  يهيقد  قنقل ملللك األنة

 .فلفعهقل  املتلم
فإن الهق ال تاأثري لا  يف     حل الهكلح على حل الذانحةنال يصح نيضًل قنلس /  

 . يف الهكلحالذالئح نل  تأثري
  سقاص الادي    :نمهل  الجعملع الهقصني فنهل  حكمة الشهيية تقعضي حتهميهل/ 4

          .فإن نحد الهقصني جة ايدم اآلخه  ناألنة املتلمة  خبالف احلهة الكعلانة  نسقص الهق

          .اآلخه

                                                 
 .( 1)ئذ ة الهتلء  آية  - 
 [.909-1/080]نحكلم نهل الذنة  اا  القنم : اسظه  -1



  تفسير آيات أحكام األ رة: الباب الثاني 

 

 00 

 نكاح الزانية: املبحث السابع
َنْن ُنْشِهَكًة َنالزَّاِسَنُة ال َيْهِكُحَهل ِإلَّل َزاٍن َنْن  الزَّاِسي ال َيْهِكُح ِإلَّل َزاِسَنًة}: قلل اهلل تيلىل 

 . {ُنْشِهٌك َنُحهَِّم َ ِلَك َعَلى اْلُمْؤِنِهنَي
 .معىن اآلية، وحكم نكاح الزانية: املسألة

نننل سكلح الزاسنة فقد صهح اهلل ئبحلس  نتيالىل  : "  - مح  اهلل–قلل اا  القنم  
نخة نن ن  سكحهل فهذ إنل زان نن نشهك  فإس  إنل نن يلعازم  اعحهمي  يف ئذ ة الهذ   ن

حكم  ئبحلس  نييعقد نجذا  علن  ننال  فإن مل يلعزن  نمل ييعقد  فهاذ نشاهك  نإن   
َنُحاهَِّم َ ِلاَك َعَلاى    }: العزن  ناععقد نجذا  نخللر  فهذ زان  مث صهح اعحهمي  فقلل

  ..." {اْلُمْؤِنِهنَي
 :التعليق واإليضاح

لف اليلملء يف نيىن هذ  اآلية  نئبب اخعالفهم هذ اإلراكلل الاذي يف   اخع 
: ذا اإلركلل عهاد اليلمالء اقذلا    نج  ه – مح  اهلل  –ظلهههل  نقد اني اا  القنم 

هذ خاة نن   هل   {الزَّاِسي ال َيْهِكُح ِإلَّل َزاِسَنًة َنْن ُنْشِهَكًة  } :فإهنم نركل علنهم قذل "...
نإن كلن هننل فنكذن   ن  الزسلة يهكح عرنرة فقد  نيهل كثريًا كلن خةًا فإن ؟هني نن إالحة

  فنكذن هننل ل  ع  سكلح املؤنهل  اليرلئف  قد هنى الزاين نن يعزنج إال ازاسنة نن نشهكة
فلمال نراكل     ناهلل ئبحلس  مل يهد  لك قطيًل  نإالحة ل  يف سكلح املشهكل  نالزناين

  "يصح محلهل علن  هًلطلبذا لآلية نج  علنهم  لك

 :األقذال يف ترتري هذ  اآلية رههنن 

                                                 
-
 .( )ئذ ة الهذ   آية    

-
 .( )ئذ ة الهذ   آية  1

-
 [.4  /1]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم    

-
 .( )ئذ ة الهذ   آية  4

-
 [.61/ ]إغلثة اللهرلن يف نصليد الشنطلن  اا  القنم    1
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الذطء نن الزسل  نعلن  يكذن امليىن الازاين ال  : نن املقصذد اللهكلح يف اآلية :أوال  
  نالضحلك  نئيند اا   يزين إال ازاسنة نن نشهكة  نهذا قذل نهني ع  اا  عبلس 

 . نغريمهل   ناا  كثري   ن جح  الطةي جبري  نعكهنة  نجملهد
  فدخلت الزاسنة  {َنَنْسِكُحذا اْلَأَيلَنى ِنْهُكْم}: نن اآلية نهتذخة اقذل  تيلىل: ثانيا  

 . يف األيلنى  نهذا قذل ئيند ا  املتنب
نن هذ  اآلية ن  الب الفللب امليعلد  فإن الفللب نن الزاين ال يهغب إال يف  :ثالثا  

اسنة ال يهغاب يف سكلحهال إال زان نثلاهل نن    سكلح زاسنة نثل  نن نشهكة  نكذلك الز
  ن جحا      نالهتاري    نالبنضالني  نشهك  قلل ا  اي  املرتهي  كأيب التيذد

 . الشذكلين
نهذا فلئاد  : "نقد  د اا  القنم القذلني األنلنني  فقلل نهذ يهد على القذل األنل

فإس  ن  امليلاذم نن  نيصلن كالم اهلل تيلىل ع  محل  على نثل  لك    فإس  ال فلئدة فن 
: نقلل نهذ يهد على القذل اللهتخ" فلئدة يف اإلخبل  اذلك فأيالزاين ال يزىن إال ازاسنة 

  فإس  ال تيل ض اني هلتني اآليعني نال تهلق  إحدامهل األخاهى  ؛نهذا نفتد ن  الكل" 

                                                 
-
 [.1116-9/1111]  نترتري اا  نيب حلمت [9/04 ]ترتري الطةي : اسظه  

-
 [.9/01 ]ترتري الطةي  1

-
 [. 16/ ]ترتري القهآن اليظنم  اا  كثري   

-
 .(1 )ئذ ة الهذ   آية  4

-
 [9/1114]  نترتري اا  نيب حلمت [9/01 ]الطةي  ترتري: اسظه 1

-
 [.16 /6]ترتري نيب التيذد  6

-
 [. 0 /4]ترتري البنضلني   0

-
 [.4  / ]ترتري الهتري  9

-
 [.4/1]فعح القديه  الشذكلين  8

-
الزاين ال يطأ : قذل القلئل[: " 4  -   /1 ]قلل رنخ اإلئالم اا  تنمنة يف جممذع الرعلنى  0 

اآلكل ال يأكل إال نأكذاًل  ناملاأكذل ال يأكلا  إال   :   نن الزاسنة ال يطؤهل إال زان  كقذل إال زاسنة
 " .آكل  نالزنج ال يعزنج إال ازنجة  نالزنجة ال يعزنجهل إال زنج  نهذا كالم يهز  عه  كالم اهلل
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ناة  حِهكمل حهم سكلح امليعدة نامُل  نحهم سكلح الزاسنة ىال ننه ئبحلس  اإسكلح األيلن
نقد  دمهل قبل  لك رنخ اإلئالم اا    "؟فأي  الهلئخ ناملهتذخ يف هذا   ن نا  احملل م

نننل ن  قلل إن اآلية نهتذخة فمل فهم الهتخ إ  انهل نس  ال : "  نقلل اا  اليهيب اا  تنمنة
ال يكذن إال اني اآليعني املعيل ضعني ن  كل نج   ال اآلية اليت احعج هبل علضدة هلاذ   

ذافقة هلل  ألن اهلل تيلىل حهم سكلح الزسلة نالزناين  ننناه اهكالح الصالحلل     اآلية نن
  "نالصلحلني

نقاد    نننل القذل الذي  هب إلن  اا  القنم فهذ نثل كالم رنخ اإلئالم اا  تنمنة
الكالم حذل نياىن     نقد ننضح اا  القنم يف غري هذا املذط   هب إلن  اإلنلم التيدي

نإمنل   نن املعزنج ننه نن يعزنج احملصهة اليرنرة -ناهلل نعلم-نجههل  : "هذ  اآلية  فقلل
   نامللئادة   كمل  كه  لك ئبحلس  يف ئذ يت الهتلء  نانح ل  سكلح املهنة هبذا الشهط

  ناإلالحة قد علقت على رهط اإلحصلن  ناحلكم امليلق على الشهط يهعري عهد اسعرلئ 

                                                 
-
اج  ألن  نا  هكذا جلء  عبل ة اإلنلم اا  القنم  نليل املقصذد  نا  األزن" ن نا  احملل م"   

احملل م حمهنل  على األاد  ن نا  األزناج يزنل عهه  العحهمي ارهاق نزناجه  هل   قالل رانخ   
فإن كذهنل زاسنة نصف عل ض هلل  يذجب حتهميًل عل ضًل  نثل كذهنل حمهنة  : "... اإلئالم اا  تنمنة

نهنل حمهنة علاى العأاناد    ننيعدة  ننهكذحة للفري  نمحذ  لك ممل يذجب العحهمي إىل غلية  نلذ قد 
 [.1  /1 ]جممذع الرعلنى ..." لكلست كللذثهنة

 [.1  / ]إغلثة اللهرلن يف نصليد الشنطلن  اا  القنم   - 1
 [.4  -   /1 ]جممذع الرعلنى  اا  تنمنة  -  
 [.6 1/ ]نحكلم القهآن  اا  اليهيب   -4
 [.0  -6  /1 ]جممذع الرعلنى  الا  تنمنة : اسظه  -1
 [. 16]تنتري الكهمي الهمح  يف ترتري كالم املهلن  التيدي   -6
َفلْسِكُحذُه َّ ِاِإْ ِن َنْهِلِه َّ َنآُتذُه َّ ُنُجذَ ُه َّ ِالْلَمْيُهنِف ُنْحَصاَهلٍ  َغْناَه    }: ن لك يف قذل  تيلىل -0

 .(11ن  اآلية: الهتلء){ُنَتلِفَحلٍ  َنال ُنعَِّخَذاِ  َنْخَداٍن
َناْلُمْحَصَهلُ  ِنَ  اْلُمْؤِنَهلِ  َناْلُمْحَصَهلُ  ِنَ  الَِّذيَ  ُننُتذا اْلِكَعلَب ِناْ    }:   تيلىلن لك يف قذل -9

 .(1ن  اآلية: امللئدة) { َقْبِلُكْم ِإَ ا آَتْنُعُمذُه َّ ُنُجذَ ُه َّ ُنْحِصِهنَي َغْنَه ُنَتلِفِحنَي َنال ُنعَِّخِذي َنْخَداٍن
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فلملعزنج إنل نن يلعزم حكم اهلل نرهع    ملشهنطة ا فإ ا اسعرى اإلحصلن اسعرت اإلالحة ا
ال يهضى اهكلح   نشهك فإن مل يلعزن  فهذ   الذي رهع  على لتلن  ئذل  نن ال يلعزن 

نإن العزن  نخللر  نسكح نل حهم علن  مل يصح الهكلح فنكاذن    نثل  نشهكإال ن  هذ 
نكاذلك    نتبني غلية البنلن    {َنْن ُنْشِهَكًة ال َيْهِكُح ِإلَّل َزاِسَنًة} :فظهه نيىن قذل   زاسنًل

  نممل يذضح  ني اا  القنم نجيلن  نن هذا العرتري الذي  كه  هذ للجازء   "حكم املهنة
إ ا  {َزاٍن}فقذل    {َنالزَّاِسَنُة ال َيْهِكُحَهل ِإلَّل َزاٍن َنْن ُنْشِهٌك}: الثلين ن  اآلية  نهذ قذل  تيلىل

إ ا مل يلعزم حكم اهلل  {ُنْشِهٌك}: ناععقد  نلكه  خللر   نقذل  إ ا العزم حكم اهلل نرهع 
الزَّاِسي ال َيْهِكُح ِإلَّال َزاِسَناًة َنْن   }: نرهع   نننل اجلزء األنل ن  اآلية نهذ قذل  عز نجل

إ ا العزنات حكام اهلل نراهع      {َزاِسَنًة}: فهذا يف حكم املهنة  فنكذن قذل   {ُنْشِهَكًة
إ ا مل تلعزم  {ُنْشِهَكًة}: خللرع  فهضنت اللزاين زنجًل هلل  نيكذن قذل  ناععقدت   نلكههل

 حكم اهلل نرهع   ننثل هذ  ال متلسع ن  سكلح الزاين
َنُحهَِّم َ ِلَك }: كمل اخعلف علملء العرتري يف اجلزء األخري ن  اآلية  نهذ قذل  تيلىل

 :  على قذلني {َعَلى اْلُمْؤِنِهنَي
علئدة إىل الزسل  ني نحهم الزسل على املؤنهني  نهذا قذل ااا    نن اإلرل ة: األول

 .   ن جح  الطةي   نقعلدة عبلس  نجملهد
  

                                                 
 .( )ئذ ة الهذ   آية   - 
 [6  / ]إغلثة اللهرلن يف نصليد الشنطلن  اا  القنم    -1
 .( )ئذ ة الهذ   آية   - 
 .( )ئذ ة الهذ   آية   -4
 .( )ئذ ة الهذ   آية   -1
 [.9/01 ]ترتري الطةي   -6
 [.9/1110]ترتري اا  نيب حلمت   -0
 [.9/01 ]ترتري الطةي   -9
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ني نحاهم   -كمل  كه  اا  القانم –نن  لك يدل على حتهمي سكلح البفليل : الثاين
 . سكلح البفليل على املؤنهني  نهذا نهني ع  قعلدة نيضًل  ننقلتل ا  حنلن

: نقذل  تيلىل: "   كثري إىل ارعملل اآلية على حتهمي األنهي  فقللن هب احللفظ اا 
نالعزنج اللبفليل  نن تازنيج   -يقصد الزسل  –ني تيلطن     {َنُحهَِّم َ ِلَك َعَلى اْلُمْؤِنِهنَي}

 . "اليرلئف اللهجلل الرجل 
م نيىن هذ  اآلية ممل نركل على كثري ن  اليلملء  نامليىن الذي  كه  اا  القان ن 

 .ييل ض  سص نال قنلس قذي جدًا إ  ال
نننل حكم سكلح الزاسنة  فقد  هب اإلنلم اا  القنم إىل حتاهمي سكلحهال إال إ ا    

  ن هب اإلنلم نللك إىل جذاز سكلحهال اياد    تلات نائعةنهل  نهذا هذ قذل احلهلالة
ئاعةاء    ن هب ناذ حهنرة نحممد ا  احلت  إىل جذاز اليقد علنهل قبال اال  االئعةاء

  ن هب الشلفيي إىل جذاز سكلحهل نطلقاًل   نخللرهم ناذ يذئف فقلل نثل قذل نللك
 . ألن نلء الزاين غري حمعهم  نال يلحق  ا  ستب

 :القول الراجح ودليله
الهاجح يف هذ  املتألة حتهمي سكلح الزاسنة إال إ ا تلات نائعةنهل  نهذ ناذهب   

 :ة العللنةاإلنلم نمحد  ن ني اا  القنم  لألدل
الزَّاِسي ال َيْهِكُح ِإلَّل َزاِسَنًة َنْن ُنْشِهَكًة َنالزَّاِسَنُة ال َيْهِكُحَهل ِإلَّال  }: قذل  تيلىل . 

:   نع قذل  تيالىل يف ئاذ ة الهتالء    {َزاٍن َنْن ُنْشِهٌك َنُحهَِّم َ ِلَك َعَلى اْلُمْؤِنِهنَي
                                                 

 [.9/1110]ترتري اا  نيب حلمت   - 
 .( )ة الهذ   آية ئذ   -1
 [.149/ ]ترتري القهآن اليظنم  اا  كثري   - 
 [.09 -00 /0]املفين الا  قدانة : اسظه  -4
 [.4/148]املدنسة الكةى  - 1
 [1/168]ادائع الصهلئع  للكلئلين  : اسظه  -6
 [.49 /1]كعلب األم  للشلفيي : اسظه  -0
 .( )ئذ ة الهذ   آية   -9
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ُنُجذَ ُه َّ ِالْلَمْيُهنِف ُنْحَصَهلٍ  َغْنَه ُنَتلِفَحلٍ  َنال  َفلْسِكُحذُه َّ ِاِإْ ِن َنْهِلِه َّ َنآُتذُه َّ}
َناْلُمْحَصَهلُ  ِناَ  اْلُمْؤِنَهالِ    }:   نقذل  تيلىل يف ئذ ة امللئدة {ُنعَِّخَذاِ  َنْخَداٍن

 َّ ُنْحِصِهنَي َغْنَه َناْلُمْحَصَهلُ  ِنَ  الَِّذيَ  ُننُتذا اْلِكَعلَب ِنْ  َقْبِلُكْم ِإَ ا آَتْنُعُمذُه َّ ُنُجذَ ُه
 . {ُنَتلِفِحنَي َنال ُنعَِّخِذي َنْخَداٍن

نن نهثد ا   :ع  جد   ع  نان   ع  عمهن ا  رينب: ئبب سزنل اآلية .1
  عهالق  :نكلن مبكة افي يقلل هلل  كلن حيمل األئل ى مبكة نيب نهثد الفهذي 
 :قالل  ؟ح عهلقًليل  ئذل اهلل نسك :فقلت «فج ت إىل الهيب  :قلل  نكلست صديقع 

الزَّاِسي ال َيْهِكُح ِإلَّل َزاِسَنًة َنْن ُنْشِهَكًة َنالزَّاِسَنُة ال َيْهِكُحَهل ِإلَّال   ] :فهزلت  فتكت عين
ال " :نقالل  « فقهن علي  ئذل اهلل ، { َزاٍن َنْن ُنْشِهٌك َنُحهَِّم َ ِلَك َعَلى اْلُمْؤِنِهنَي

 .نل نكلهل تدل على امليىن سرت نههلك نقذال نخهى يف ئبب الهز  "تنكحها

قالل ااا      { اْلَخِبنَثلُ  ِلْلَخِبنِثنَي َناْلَخِبنُثذَن ِلْلَخِبنَثلِ  }: قذل  ئبحلس  . 
نقلل   "نهذا يقعضي نن ن  تزنج هب  فهذ خبنث نثله   ناخلبنثل  الزناين: "القنم

لهمحاة  للماذدة نا  ناهلل ئبحلس  جيل الهكلح ئببًل ...الزاسنة خبنثة : "نقلل نيضًل
 زنجًل ينالزنج مس  ل  زنجًل  فكنف تكذن اخلبنثة نذدندة للطنب  نخللص احلب
ناملهلفهة ثلاعة اني الطنب   ثهلن املعشلهبلنفللزنجلن اال  نهذ االرعبل   ن  االزدناج

                                                 
-
 .(11) ئذ ة الهتلء  آية   

-
 .(1)ئذ ة امللئدة  آية   1

-
 .( )ئذ ة الهذ   آية    
  ( 101)ح( الزاين ال ياهكح إال زاسناة  : ) نا  ناذ داند  كعلب الهكلح  الب يف قذل  تيلىل  -4

هذا حديث صحنح اإلئاهلد نمل خيهجال   ننخهجا     : نقلل([  100) 90 /1]ن نا  احللكم 
حديث حت  غهيب ال : نقلل ( 00  )  ئذ ة الهذ  ح العهنذي نطذاًل كعلب العرتري  الب نن

 .نغريهم[  9/0 ]سيهف  إال ن  هذا الذج   ننخهج  الطةي 

-
 .(16)ئذ ة الهذ   آية  1

-
 [.1  /1]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم  6
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فلقد نحت  كل   فال حيصل نيهل االزدناج نالعهاحم نالعذاّد  نقد ًا ناخلبنث رهعًل
      "ذا املذهب ننهع الهجل نن يكذن زنج قحبةاإلحتلن ن   هب إىل ه

نفتلد الهتب الذي   نن هذ  اجلهلية ن  املهنة تيذد ارتلد فهاش الزنج  .4
فللزسل يرضي   نعد  ن  مجلة سيم  علنهم  جيل  اهلل تيلىل اني الهلس لعملم نصلحلهم

  .نارعبل  األستلب  إىل اخعالط املنل 

نتعقه يف فطاه   نقبح هذا  نج افين  نقبح القبلئح نن يكذن الهجل ز .1
املتالمذن   : "قلل رنخ اإلئالم ااا  تنمناة     نهذ عهدهم غلية املتبة  اخللق

   "نعرقذن على  م الديلثة  نن  تزنج افنل كلن ديذثل الالترلق

نهذ  األدلة تدل على حتهمي سكلحهل نل دانت نتعمهة على هذ  الصرة اخلبنثة  نننل 
قذلا   ل قبلهل  نالهصذص الذا دة يف العذاة كثرية ن   لاك  إ ا تلات فللعذاة جتب ن

نع  عبد اهلل ا     { َنِإسِّي َلَفرَّلٌ  ِلَمْ  َتلَب َنآَنَ  َنَعِمَل َصلِلحًل ُثمَّ اْهَعَدى }: تيلىل
 نا  " التائب من الذنب كمن ال ذنب لاه : " «قلل  ئذل اهلل : قلل نتيذد 
 . اا  نلج 

                                                 
-
 [.0  / ]إغلثة اللهرلن يف نصليد الشنطلن  اا  القنم    

-
 .املهجع التلاق 1

-
 [.1  /1]امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم  زاد  

-
 [.41 /1 ]جممذع الرعلنى  رنخ اإلئالم اا  تنمنة   4

-
 [.91]ئذ ة ط   آية   1

-
قاي  هنقد حته  األلبلين  ن نا  البن( 4110)ئه  اا  نلج   كعلب الزهد  الب  كه العذاة  ح 6

ها نعلن  يكذن احلديث .هبذا اللرظ ان ني ن  ننج  ضينرة : نقلل[ 14 /0 ]يف الته  الكةى 
 . مبجمذع طهق  حتهل لفري 
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 :يات أحكام الصدا،، وفيه أربعة مباحثتفسير آ: الفصل الثاني
 رد مهر من أسلم من النساء إىل أزواجهن: املبحث األول

َيل َنيَُّهل الَِّذيَ  آَنُهذا ِإَ ا َجلَءُكُم اْلُمْؤِنَهلُ  ُنَهلِجَهاٍ  َفلْنَعِحُهذُه َّ اللَُّ   }: قلل اهلل تيلىل
ْؤِنَهلٍ  َفال َتْهِجُيذُه َّ ِإَلى اْلُكرَّلِ  ال ُه َّ ِحلل َلُهْم َنال ُهْم َنْعَلُم ِاِإمَيلِسِه َّ َفِإْن َعِلْمُعُمذُه َّ ُن

ال َيِحلُّذَن َلُه َّ َنآُتذُهْم َنل َنْسَرُقذا َنال ُجَهلَح َعَلْنُكْم َنْن َتْهِكُحذُه َّ ِإَ ا آَتْنُعُمذُه َّ ُنُجذَ ُه َّ َن
ل َنْسَرْقُعْم َنْلَنْتَألذا َنل َنْسَرُقذا َ ِلُكْم ُحْكُم اللَّاِ  َيْحُكاُم   ُتْمِتُكذا ِاِيَصِم اْلَكَذاِفِه َناْئَأُلذا َن

  { َاْنَهُكْم َناللَُّ  َعِلنٌم َحِكنٌم
 .حكم رد املهر إىل من أسلمت امرأته من الكفار: املسألة
ننههل (: "ديبنةنهذ ييدد الرذائد الرقهنة ن  قصة احل) - مح  اهلل–قلل اا  القنم  

البضع ن  نلك الزنج نعقّذم  نلذلك ننجب اهلل ئبحلس   د املهه على نا    نن خهنج
انههل  نعلى ن  ا تد  انهنت  ن  املتالمني إ ا ائاعحق   نهلجه  انهنت  نحنل انه  

الكرل  علنهم  د نهذ  ن  هلجه إلنهم ن  نزناجهم  ننخة نن  لك حكم  الذي حكم 
نل نعطى األزناج ن   لك دلنل علاى نال   ا  انههم  مث مل يهتخ  ريء  نيف إجيلا   د 

  "تقذن  الملتمى ال مبهه املثل
  :التعليق واإليضاح

يبني اإلنلم اا  القنم نن يف إجيلب  د املهه على ن  نئلمت انهنت  ن  الكرال    
دلنل على نن خهنج البضع ن  نلك الزنج نعقذم  نقد اخعلف الرقهلء يف هذ  املتاألة  

  ن ناية ع  نمحاد اخعل هال    غري نعقذم نهذا قذل نيب حهنرةنس  : األنل: على قذلني
مبهه املثل  نهذا : نس  نعقذم  ناخعلرذا يف الذي يعقّذم ا  فقنل: الثلين.  نعأخهنا نصحلا 

                                                 
-
 .(0 )ئذ ة املمعحهة  آية   
 [.09 / ]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم   -1
 [.6/608]  حلرنة اا  علادي  [41 /1]املبتذط للتهختي : اسظه - 
  الراهنع الاا  نرلاح    [ 4 /8]  اإلسصلف للمهداني [40 /9]املفين الا  قدانة : اسظه -4
 [.10/108]  جممذع الرعلنى الا  تنمنة [9 1/4]
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  ن ناية ع  نمحد  الملتمى  نهذ نذهب نللك: نقنل.   ن ناية ع  نمحد قذل الشلفيي
نهذ اخعنل  اا  القنم    مل  نئلمت انهنت  كذلك  نقلل ا  الشلفيي عهد نتألة  د املهه

نهذ نراهه يف    نقنل علنهم املتمى نهذ نذهب نللك: " قلل رنخ اإلئالم اا  تنمنة
  ت  اهضلع نس  يهجع الملتمىننقد سص على  لك فنمل ا ا نفتد سكلح انه  سصذص نمحد

ملتاألة علناة   نهذ  ا .مث ائعدل اآية البلب  ..."نالكعلب نالتهة دال على هذا القذل
يف حكم  د املهه فللصاحنح   ليهد ج حتعهل نتلئل نصذ  عديدة نن   لك املتألة هلهه

 .لهص اآلية  اف  الهظه ع  حكم  د املهه -كمل قلل اا  القنم–نهنل تقذم الملتمى 
 مح  –نننل حكم  د املهه على ن  نئلمت انهنت  ن  الكرل  فقد اني اا  القنم  

هل كلن  لك ناجبًل نن نهدناًل؟ كمل اني نجذب  لك ننس  ييمل  اخعالف اليلملء -اهلل
ناخعلف نهل اليلم يف  د نهه ن  نئالم نا    : " ا  إىل النذم نمل يهتخ  ريء  فقلل

نصالهمل نن    الهتلء إىل نزناجه  يف هذ  القصة  هل كلن ناجبًل نن نهدناًل؟ على قذلني
صحنح نن الصلح كلن علنًل علاى  د  الصلح هل كلن قد نقع على  د الهتلء نم ال؟ نال

املعهلنلاة للهجالل   ( نا  )يك  فن  ختصنص ال نقع اصنفة ن  جلء نتلمًل نطلقًل  نمل 
: نالهتلء  مث ناطل اهلل تيلىل نه   د الهتلء نعذض نه   د نهذ ه   نهذ  ربهة ن  قلل

ذ    نكالن  د املها   إن حكم هذ  اآلية نهتذخ  نمل يهتخ نه  إال  د الهتلء خلصة
َناْئَأُلذا َنل َنْسَرْقُعْم َنْلَنْتَألذا َنال  }: نأنذ ا ا   نالظلهه نس  كلن ناجبًل  ألن اهلل تيلىل قلل

                                                 
 [.106/ ]   نضة الطللبني للهذني [100ن  96/ 1]األم للشلفيي : اسظه - 
 [.1/09]اسظه نذطأ اإلنلم نللك  كعلب الهكلح  الب نل جلء يف الصداق ناحلبلء  -1
ظه يف  لك إىل نهه نثلهل إن كلن زادهل علنا   نال يه: "فقلل نل سص [ 84 /4]األم  للشلفيي   - 

 ".نن سقصهل نه   ألن اهلل عز نجل ننه اأن ييطذا نثل نل نسرقذا
 [.  11/ ]قد سقل  اا  القنم عه  يف إعالم املذقيني [. 10/108]جممذع الرعلنى  اا  تنمنة  -4
نفين احملعالج  : للهدب  اسظهنالقذالن نبهنلن على األنه يف اآلية اهد املهذ  هل هذ للذجذب نن   -1

 [.19/01]ن  نح امليلين لآللذئي   [ 4/16]للشهانين 
هكذا جلء  عبل ة اا  القنم  ناملقصذد نس  مل يهتخ ن  الصلح على  د ن  جلء نتلمًل إال  د  -6

 . الهتلء خلصة  نالذي ستخ  لك هذ  اآلية
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  فثبت نن  د املهذ  حق مل  يتأل  فنجاب  د    {َنْسَرُقذا َ ِلُكْم ُحْكُم اللَِّ  َيْحُكُم َاْنَهُكْم
فإهنال إ ا  ... : "هل فقالل  د املهه نعيلق اعزنج ناني يف نذط  آخه نن نجذب  "إلن 

نإن    نحنه ذ تهد علنا  نهاه    ؛فإن رلء  تزنجت  حلضت حنضة نلكت سرتهل
  نقد اخعلف الرقهلء يف حكم  لاك علاى قاذلني     "رلء  نقلنت ناسعظه  إئالن 

نجذب  د املهه على ن  نئالمت  : األنل -يهمح  اهلل-  نشعههي  ع  اإلنلم الشلفيي
   نالقذل الثلين ايدم الذجذب  نقد اخعل   اي  نصحلا  انهنت  اشهنط نلنس نطلقًل 

  نحكى ايضهم علن  اإلمجلع  نننل اآلية فهي  نهذا القذل نذافق لقذل مجهذ  اليلملء
اهلل نكلن هذا حكم : "... نقهيش  قلل اا  اليهيب «خلصة اللصلح الذي كلن اني الهيب 

                                                 
 .(0 )ئذ ة املمعحهة  آية  - 
  نقد نطلل يف نهلقشة نتألة خهنج البضع ن  نلك الازنج  [411/ ]م ادائع الرذائد  اا  القن -1

 .هل هذ نعقذم نن ال
ك  إ ا فه ن ن  املشهكني الذي  انههم ناني سيب اهلل ننصحلا  عهد إىل نصاحلب   : "قلل قعلدة - 

 «سيب اهلل فعزنجذه  ايثذا مبهذ ه  إىل نزناجه  ن  املشهكني الذي  انههم ناني نصحلب سيب هلل  
 [. 19/0]ترتري الطةي " عهد

نالكالم حذل هذ  املتألة  نعشيب نفن  تداخل  فقد [.   1/0]نحكلم نهل الذنة  اا  القنم  - 4
فهق اليلملء اني كذن املهنة ندخذال هبل نن غري ندخذل هبل  نتكلمذا حذل عمذم هاذا يف مجناع   

مذا حذل نل يشعهط لذجذب  د املشهكل  الاليت يتلم  نن هذ خلص اأهل اليهد نهه   كمل تكل
املهه  نحذل عدهتل اليت تيعد هبل  كم هي؟ ننل ا يعهتب على اسقضلء عدهتل؟ نمل نتكلم على هاذ   

 . العرلصنل ألن الكالم علنهل يطذل ننذط   لك كعب الرهنع الرقهنة
 [. 8 /4]األم  للشلفيي   -1
 [. 4/16]حملعلج  للشهانين   ننفين ا[ 1/16]املهذب  أليب إئحلق الشريازي : اسظه -6
  ننهقلة املرلتنح  للمال علي قل ي [1  /1]نحكلم القهآن  اجلصلص : يف نذهب احلهرنة: اسظه -0
: نيف املاذهب احلهبلاي  [.   4/1]نحكلم القهآن  اا  اليهيب : نيف املذهب املللكي[. 0/164]

 .ت اإلرل ة إىل قذل الشلفينةبقئن[. 10 /0]  املبدع  الا  نرلح [ 8/14]املفين  الا  قدانة 
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نهاذ   : " نقلل اجلصلص  "األنةخمصذصًل اذلك الزنلن يف تلك الهلزلة خلصة اإمجلع 
األحكلم يف  د املهه  ننخذ  ن  الكرل  تيذي  الزنج ن  الفهنمة نن ن  صاداق قاد   
نجب  د  على نهل احلهب  نهتذخ عهد مجلعة نهل اليلم غري ثلات احلكم  إال ران ل  

   "فهذا نذهب عطلء يف  لك نهذ خالف اإلمجلع: "مث قلل..."  ني ع  عطلء
 :ودليلهالقول الراجح 

الهاجح يف هذ  املتألة نس  ال جيب  د املهه على الزنج الكلفه الاذي نئالمت    
 :انهنت   نهذ قذل مجهذ  اليلملء  لألدلة العللنة

نقهيش  إ  ال جيذز نن ييلهاد   «نن اآلية خلصة اللصلح الذي كلن اني الهيب /  
ننل عقد اهلدسة ااني  : " املشهكذن النذم على  د ن  جلءسل نتلمًل إلنهم  قلل اا  اليهيب

ملدة  ننطلقًل إلانهم لفاري    -على نل نضى ن  ئذ ة األسرلل-املتلمني نالكرل  فجلئز 
  نإمنل جذَّز  اهلل «ندة  فأنل عقد  على نن يهد ن  نئلم إلنهم فال جيذز ألحد ايد الهيب 

حت   ل  ملل علم يف  لك ن  احلكمة  نقضى فن  ن  املصلحة  ننظهه فن  ايد  لك ن 
  ن د املهه حكم اين على هذا الشهط  نهذ  د ن   ..."اليلقبة  نمحند األثه يف اإلئالم

نجالء نزناجها  يف    «جلء  ن  املشهكني نتلمًل إلنهم  فلمل جلء  الهتلء إىل الهيب 
  نقد نخهج البخل ي ع  عهنة ا  الزاري نسا  مساع ناهنان    «طلبه  مل يهده  الهيب 

ملل كلتب :   قلل«خيةان ع  نصحلب  ئذل اهلل  -اهلل عههمل  ضي-ناملتذ  ا  خمهنة 
نس  ال يأتنك نهل  «ئهنل ا  عمهن يذن ذ  كلن فنمل ارعهط ئهنل ا  عمهن على الهيب 

نحد نإن كلن على ديهك إال  ددت  إلنهل  نخلنت انههل نانه   فكاه  املؤنهاذن  لاك    

                                                 
  [10/410]  نتلاي  على  لاك القاهطيب يف ترتاري     [  4/1]نحكلم القهآن  اا  اليهيب  - 

 [.6 1/1]نالشذكلين يف فعح القديه 
 [.91 /0]ناسظه قذل عطلء يف نصهف عبد الهزاق [. 1  /1]نحكلم القهآن  اجلصلص  -1
 [.  4/1]نحكلم القهآن  اا  اليهيب  - 
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على  لك  فهد يذن ذ نال جهادل    «نه   نن  ئهنل إال  لك  فكلتب  الهيب   نانعيضذا
إىل نان  ئهنل ا  عمهن  نمل يأت  نحد ن  الهجلل إال  د  يف تلك املدة نإن كلن نتلمًل  
نجلء  املؤنهل  نهلجها   نكلست نم كلثذم اهت عقبة ا  نيب نينط مم  خاهج إىل  

فلام   نن يهجيهل إلانهم   «  فجلء نهلهل يتألذن الهيب  يذن ذ نهي علتق « ئذل اهلل 
ِإَ ا َجلَءُكُم اْلُمْؤِنَهلُ  ُنَهلِجَهاٍ  َفلْنَعِحُهذُه َّ اللَّاُ    }: يهجيهل إلنهم  ِلَمل نسزل اهلل فنه 

   {َنال ُهْم َيِحلُّذَن َلُه َّ  }: إىل قذل  { َنْعَلُم ِاِإمَيلِسِه َّ
ناني قهيش يذم احلديبنا  فقاد    إمنل كلن هذا صلح اني الهيب : "نقلل الزههي 

قاد اسقطاع   : " ع  قعلدة قلل  ن"اسقطع  لك يذم الرعح نال ييلض زنجهل نههل اشيء
  نال يقلل  "ناني نهل نكة نال ييمل ا  النذم كلن اني الهيب : "  نقلل الثذ ي" لك

 .إن  لك نهتذخ  نإمنل خمصذص اذلك الصلح
 .ذبإال نس  يقذي القذل ايدم الذج -نإن مل يثبت-حكلية اإلمجلع يف  لك / 1

                                                 
ايني نهملاة  نضالد   ( فلنعيضذا : ) نقذل  [: "   /1]قلل احللفظ اا  حجه يف فعح البل ي  - 

نِي  اكته اليني املهملة نالضلد امليجمة ن  الشايء  : نيجمة  ني نسرذا نرق علنهم  قلل اخللنل
رق علن  ننسف نه   ننقع ن  الهناة اخعالف يف ضبط هذ  : نانعي  تذجع نه   نقلل اا  القطلع

 ..."لرظةال
هي اليت مل َتاِبْ   : الشلاة ننل نل تد ك  نقنلاليلتق [: 08 -09 / ]قلل اا  األثري يف الههلية  -1

: " ننه  حديث نم عطناة 0ن  نالديهل نمل تزنج نقد ند كت نرّبت  نجتمع على اليعق ناليذاتق
اجلل ية فهي علتق  نثل يقلل ععقت " اليذاتق: " نيف  ناية" ننهسل نن خنهج يف اليندي  احلن  ناليعق

نهي ن  الفت احللم نن [: "  41/ ]نقلل احللفظ اا  حجه يف فعح البل ي " حلضت فهي حلئ 
قل ات نن ائعحقت العزنيج نن هي الكهمية على نهلهل نن اليت ععقت عا  االنعاهلن يف اخلاهنج    

 "نالبكه عمذم نخصذص نجهي  اليلتقناني [: " 414/ ]نقلل نيضًل " للخدنة
ناحلديث يف صحنح البخل ي  كعلب الشهنط  الب نل جيذز نا   [. 0 ]ئذ ة املمعحهة  آية  - 

 (.1 10    10)الشهنط يف اإلئالم ناألحكلم ناملبليية  ح 
 [.91 /0]نصهف عبد الهزاق  -4
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 :عشرة النساء، وفيه مطالب: املبحث الثاين
 هل جيب على الرجل جمامعة امرأته؟: املطلب األول

  {... َنَلُه َّ ِنْثُل الَِّذي َعَلْنِه َّ ِالْلَمْيُهنِف... }: قلل اهلل تيلىل 

ننل القهآن فإن اهلل ئبحلس  نتيالىل  : "...قلل اا  القنم نهذ يهلقش هذ  املتألة 
  فأخة نن للمهنة ن  احلق نثل الذي علنهل   {ُه َّ ِنْثُل الَِّذي َعَلْنِه َّ ِالْلَمْيُهنِفَنَل}: قلل

فإ ا كلن اجلملع حقًل للزنج علنهل فهذ حق على الزنج اهص القهآن  ننيضل فإس  ئبحلس  
  نن  ضد امليهنف نن يكذن عهد   ييلرهنا الزنجل  المليهنف نتيلىل ننه األزناج نن

الذطء هتل تيدل رهذة الهجل نن تزيد علنهل اأضيلف نضلعرة نال يذيقهل لذة رلاة رهذ
نهة ناحدة  نن  زعم نن هذا ن  امليهنف كرل  طبي   دا علن   ناهلل ئبحلس  نتيلىل إمنل 

َفِإْنَتالٌك  }: نالح لألزناج إنتلك ستلئهم على هذا الذج  ال على غري  فقالل تيالىل  
  ..." {ِإْحَتلٍنِاَمْيُهنٍف َنْن َتْتِهيٌح ِا
 :التعليق واإليضاح

يبني اإلنلم اا  القنم نن ن  حقذق املهنة على زنجهل نن جيلنيهل  ن لاك نا     
الذاجبل   نتقديه  لك حتب نل ننه اهلل ا  ن  امليلرهة المليهنف  نقد اني نن قذلا   

نع حقذق املهنة على الهجال     رلنل جلم {َنَلُه َّ ِنْثُل الَِّذي َعَلْنِه َّ ِالْلَمْيُهنِف}: تيلىل
مجنع احلقاذق    {َنَلُه َّ ِنْثُل الَِّذي َعَلْنِه َّ ِالْلَمْيُهنِف}: ندخل يف قذل  تيلىل: " كمل قلل

اليت للمهنة نعلنهل  ننن نهد  لك إىل نل يعيل ف  الهلس انههم نجييلذس  نيهنفًل ال نهكهًا  

                                                 
-
 .(119)ئذ ة البقهة  آية   

-
 .(119)ئذ ة البقهة  آية  1

-
 (8 ن  اآلية: الهتلء){ ِالْلَمْيُهنِفَنَعلِرُهنُه َّ  }: ن لك يف قذل  تيلىل   

-
 .(118)ئذ ة البقهة  آية  4

-
 [.6 1-1 1/ ] نضة احملبني  اا  القنم  1

-
 .(119)  آية ئذ ة البقهة 6

-
 .(119)ئذ ة البقهة  آية  0
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  نقد اني ااا    هذا قذل نكثه املرتهي   نعلى  "نالقهآن نالتهة كرنالن هبذا نمت كرللة
القنم اخعالف الرقهلء يف هذ  املتألة على نقذال ن كه نمههل ناني اطالهنل نالهد علنهال   

ال جياب  : نقد اخعلف الرقهلء هل جيب على الزنج جملنية انهنت ؟ فقللت طلئرة:" فقلل
ئعأجه دا ا إن رالء  علن   لك فإس  حق ل  فإن رلء ائعذفل  نإن رلء تهك  مبهزلة ن  ا

  نهذا ن  نضيف األقذال نالقهآن نالتهة ناليهف نالقنلس يهد   ئكههل نإن رلء تهكهل
جيب علن  نطؤهل يف اليمه نهة ناحدة لنتاعقه هلال ااذلك    : نقللت طلئرة... يهد  

  نهذا ن  جهس القذل األنل  نهذا الطل ن  نج  آخه  فإن املقصذد إمنل هذ  الصداق
  نالصداق دخل يف اليقد تيظنمل حلهنع   نفهق انه  ناني التارلح   امليلرهة المليهنف

جيب علن  نن : فذجذب املقصذد اللهكلح نقذى ن  نجذب الصداق  نقللت طلئرة ثللثة
يطأهل يف كل ن اية نرهه نهة  ناحعجذا على  لك اأن اهلل ئبحلس  نتيلىل نالح للماذيل  

ء  نن تقانم عهاد  نإن رالء  نن    تهاص ن اية نرهه  نخري املهنة ايد  لك إن رل
   نكثه ن   لك مل جييل للزنج تهك  يف تلك املادة الذطء   فلذ كلن هلل حق يف 1ترل ق 

نهذا القذل نإن كلن نقهب ن  القذلني اللذي  قبل  فلنس نيضل اصحنح فإس  غري امليهنف 

                                                 
-
 [.81/ ]إعالم املذقيني ع   ب اليلملني  اا  القنم    

-
احملاه     [00 / ]  الكشلف للزخمشاهي  [101/ ]ترتري اا  كثري : اسظه على ئبنل املثلل 1

  ترتاري  [01 / ]ترتري الثيالليب    [6 1/ ]ترتري البنضلني   [01 / ]الذجنز الا  عطنة 
 [... 6 1/ ]  فعح القديه للشذكلين [ 1 / ]  ترتري القهطيب [00 / ]الذاحدي 

ه املازين    نخمعصا [41 -44 /0] نضة الطاللبني للهاذني   : نهذا قذل الشلفينة  اسظه -  
 .يتعحب ل  يف كل ن اية لنلل نهة:   نقللذا[91 / ]
  نالبحه الهائق [ 1 /1]ادائع الصهلئع للكلئلين : نهذا قذل احلهرنة على اخعالف انههم  اسظه -4

نيرهم ن  كالم اإلنلم نللك يف نجال الاذي ال   [. 1 1/ ]رهح كهز الدقلئق  الا  جننم احلهري 
 [.81 /6]  ناالئعذكل  الا  عبد الة [19 /1]ميس انهنت  املذطأ 

الصذاب نن العخنري يف اإليالء للهجل نلنس للمهنة إن رلء طلق نإن رلء ننتك نهذ ظلهه يف  - 1
 .آيل  اإليالء

 [.  0/1]املفين الا  قدانة : نهذا قذل احلهلالة  اسظه - 6
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ناج فإن الهجل الذي هلل نعلنهل نننل جيل ندة اإليالء ن اية نرهه فهظها نه  ئبحلس  لألز
قد حيعلج إىل تهك نطء انهنت  ندة ليل ض ن  ئره نن تأديب نن  احة سرس نن اراعفلل  

الاذطء  مبهم فجيل اهلل ئبحلس  نتيلىل ل  نجال ن اية نرهه نال يلزم ن   لك نن يكذن 
نس  جيب علن  نن يطأهل : مث اني القذل الذي يهجح  نهذ  "نؤقعل يف كل ن اية نرهه نهة

المليهنف   ال هذا عمادة امليلراهة    ل  كمل يهرق علنهل نيكتذهل نييلرههالمليهنف
 .ننقصذدهل

 :القول الراجح ودليله
الهاجح يف هذ  املتألة هذ نجذب الذطء على الهجل المليهنف كمل قه   اا  القنم  

  {َنَعلِرُهنُه َّ ِالْلَمْيُهنِف}: ليمذم اآلية جلمنع احلقذق اني الزنجني  نلقذل  تيلىل
نالصحنح الذي يدل علن  نكثه سصاذص نمحاد    : " قلل رنخ اإلئالم اا  تنمنة 

نعلن  نكثه التلف نن نل يذجب  اليقد لكل ناحد ن  الزنجني على اآلخاه  كللهرقاة   
ناالئعمعلع ناملبنت للمهنة  نكلالئعمعلع للزنج لنس مبقد   ال املهجاع يف  لاك إىل   

َنَلُها َّ ِنْثاُل الَّاِذي َعَلاْنِه َّ      }: ل  تيالىل اليهف  كمل دل علن  الكعلب يف نثل قذ
 نن نحب إين : "قلل - ضي اهلل عههمل –ع  اا  عبلس   ع  عكهنةن،  " {ِالْلَمْيُهنِف

َنَلُه َّ ِنْثُل الَّاِذي َعَلاْنِه َّ   } : ن اهلل يقذلأل املهنة   يل تزّي نن نحبكمل  للمهنة نتزي 
فنيرهال    مث علن  نن يعذخى ننقل  حلجعهل إىل الهجل" : قلل القهطيب   " {ِالْلَمْيُهنِف

                                                 
 [.6 1-1 1/ ] نضة احملبني  اا  القنم   - 
 .(8 )ئذ ة الهتلء  آية - 1
 .(119)ئذ ة البقهة  آية  - 
 [.04 /18]جممذع الرعلنى  اا  تنمنة - 4
 .(119)ئذ ة البقهة  آية  -1
 [.0 1/4]نخهج  اا  نيب حلمت  -6
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عا  إقلناة حقهال يف     نإن  نى الهجل ن  سرت  عجزًا  نيفهنهل ع  العطلع إىل غري 
 . "نتقذي رهذت  حىت ييرهل  نخذ ن  األدنية الىت تزيد يف اله   نضجيهل

  {وا َما َكَتَب الل هو َلُكْم َفاْلآَن َباِشرووهونَّ َواْبَتغو } :معىن قوله تعاىل: املطلب الثاين
،  {َفلْلآَن َالِرُهنُه َّ َناْاَعُفذا َنل َكَعَب اللَُّ  َلُكاْم   } :قلل اهلل تيلىل: " قلل اا  القنم

ناحلتا     نعكهناة   نقلل  احلكم  هذ الذلد :فهنى ريبة ع  احلكم ع  جملهد قلل
حادثين    ئيد ع  نانا   نن فع نل فن  نل  نا  حممد ا   نالضحلك  نالتدي  البصهي

  هذ اجلملع :نقلل اا  زيد   هذ الذلد :ع  اا  عبلس قلل  ع  نان   حدثين نيب  عمي
  

                                                 
 [.14 / ]ترتري القهطيب  - 
 .(90 )ئذ ة البقهة  آية  -1
 .(90 )ئذ ة البقهة  آية  - 
تل اللضيرلء  حممد ا  ئيد اا  عطناة     نهذا إئهلد نتل[68 /1] نا  الطةي يف العرتري  -4

كلن لنهًل يف احلديث  ن نى : قلل اخلطنب[:  6 -61 /6]اليذيف  قلل الذهيب يف ننزان االععدال 
ئيد ا  حممد ا  احلت  اليذيف  قالل  : نناذ (. ها106)احللكم ع  الدا قطين نس  ال اأس ا     

مل يك  هذا نيضل مل يك  مما  يتاعلهل نن   جهمي نلذ : قلل فن  نمحد[ 1  /9]الذهيب يف املنزان 
-1/196]قالل الاذهيب يف املنازان    : هذ احلتني ا  احلت  ا  عطنة اليذيف:   نعم يكعب عه 

يهني نرنلء ال يعلاع علنهل  ال جيذز االحعجلج : ضير  حيي ا  نيني نغري   نقلل اا  حبلن[:190
ضينف  [: 08 ]ل اا  حجه يف العقهيب احلت  ا  عطنة  قل: نناذ . ضينف: خبة   نقلل الهتلئي

صدنق خيطىء كثريًا نكلن رنينًل [: 491]نناذ  عطنة اليذيف قلل فن  احللفظ اا  حجه يف العقهيب 
ثهال    راج ئيند األ ناذحدثهل : قلل[ 0  / ]ننقذى نه  نل  نا  اا  نيب حلمت يف ترتري  . ندلتًل

نااعفذا ) :ع  اا  عبلس  ع  اليذام ع  جملهد   نخل اليذام ا  حذرب ألنييين   عبد اهلل ا  خهاش
فإن إئهلد  نعصل ن جلل  ثقل  إال عبد اهلل ا  خهاش ا  حذرب . الذلد :قلل ( نل كعب اهلل لكم

ضينف ننطلق علن  اا  عمل  (:  18 )تهمجة  قم [ 10 ]فقد قلل احللفظ اا  حجه يف العقهيب 
ذ اا  نخي اليذام نلنس نخل  ألن  كمل قلل ااا   نه. ها.الكذب ا( ني حممد ا  عمل  املذصلي) 

تهمجاة  قام   [ 11/419]اسظه تهمجة اليذام ا  حذرب يف هتذيب الكمالل  للمازي   . نيب حلمت
(414 .) 
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 :نع  اا  عبلس  ناية نخهى قالل   ااعفذا الهخصة اليت كعب اهلل لكم :نقلل قعلدة
 .  لنلة القد 

 طلاذع  ملل خرف اهلل ع  األنة اإالحة اجلملع لنلة الصذم إىل :نالعحقنق نن يقلل 
نكلن اجمللنع يفلب علن  حكم الشهذة نقضلء الذطه حىت ال يكلد خيطه اقلب  غري   الرجه
نال يبلرهنهل حبكم جمهد   ن ردهم ئبحلس  إىل نن يطلبذا  ضل  يف نثل هذ  اللذة   لك

ال يبعفذا هبل نل كعب اهلل هلم ن  األجه نالذلد الذي خيهج ن  نصالهبم ييبد اهلل   الشهذة
فإن اهلل   نيبعفذا نل نالح اهلل هلم ن  الهخصة حبكم حمبع  لقبذل  خص   هك ا  رن ًلال يش

نممل كعب هلم لنلة القد  نننهنا نن    حيب نن يؤخذ اهخص  كمل يكه  نن تؤتى نيصنع 
فن  إ رلد  :فنقلل ؟فمل تيلق  لك اإالحة نبلرهة نزناجهم :لك  يبقى نن يقلل  يبعفذهل

ل نانح هلم ن  املبلرهة ع  طلب هذ  اللنلة اليت هي خري نا  نلاف   إىل نن ال يشفلهم ن
نال يشفلكم  لك ع    ستلءكم لنلة الصنلم رهه فكأس  ئبحلس  يقذل اقضذا نطهكم ن 

  " -ناهلل نعلم-ااعفلء نل كعب اهلل لكم ن  هذ  اللنلة اليت فضلكم اهلل هبل 
 :التعليق واإليضاح

اآلية عهد حديث  ع  نتألة ائعحبلب طلب الذلد  تكلم اإلنلم اا  القنم ع  هذ   
ثالثاة    {َناْاَعُفذا َنل َكَعَب اللَُّ  َلُكامْ }: نمجلة نل  كه ن  نقذال املرتهي  يف قذل  تيلىل

                                                 
الهانع ا  نسس  ناحلت  ا  نيب احلت   نمجنع هذ  اآلثل  عهاد الطاةي يف   . الذلد: نمم  قلل - 

 :جملهد نقعلدة  ن ناية اا  عبلس اليت قلل فنهال   ناألئلسند صحنحة ع  [00 -68 /1]ترتري  
هي ن  طهيق عمهن ا  نللك ع  نيب اجلذزاء ع  اا  عبلس  نإئهلدهل حت  فيمهن ا  . لنلة القد 

   ناسظاه  (04 1)نللك هذ الهكهي نهذ صدنق ل  ننهلم كمل قلل احللفظ يف العقهيب تهمجة  قم 
 [.9  -0  / ]ترتري اا  نيب حلمت 

ع  سلفع ع  اا  عمه ( [   190)  90 /1]ديث نهذ نل  نا  اإلنلم نمحد يف نتهد  نيىن ح -1
إن اهلل حيب نن تؤتى  خص  كمل يكه  نن تاؤتى  : "  «قلل  ئذل اهلل : قلل - ضي اهلل عههمل–

 .صحنح نهذا إئهلد حت : قلل رينب األ ؤنط" نيصنع 
 [.0 -8]حترة املذدند يف نحكلم املذلذد  اا  القنم  - 
 .(90 )ئذ ة البقهة  آية  -4
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ني نل  خص : الثلين.  نن املقصذد اذلك طلب الذلد  نهذ نرهه األقذال: األنل: نقذال
نقد  كه اا  اجلذزي قذاًل  اايًل نهاذ  . القد اطلبذا لنلة : الثللث. اهلل لكم نهذ اجلملع

مل ناانح  ناتبيذا القهآن ف :فميىن الكالم: " نن املقصذد الالاعفلء القهآن  قلل اا  اجلذزي
 . "نهذا اخعنل  الزجلج  فهذ املبعفى  لكم نننهمت ا 

نهذ مث اني اا  القنم نن العحقنق يف نيىن اآلية مشذهلل لألقذال الثالثة اليت  كههل   
: -ايد نن ئلق األقذال-ي فقد قلل قهيب ن  كالم إنلم املرتهي  حممد ا  جهيه الطة

 {َناْاَعُفاذا }إن اهلل تيلىل  كه  قلل  :نالصذاب ن  القذل يف تأنيل  لك عهدي نن يقلل"
 نإمنل يهيد اهلل تيالىل   ييين الذي قضى اهلل تيلىل لكم {َنل َكَعَب اللَُّ  َلُكْم}اطلبذا  :مبيىن
نطلب الذلاد إن    اطلبذا الذي كعبت لكم يف اللذح احملرذظ نس  يبلح فنطلق لكم : كه 

نكذلك إن طلب لنلة القد    طلب  الهجل جبملع  املهنة ممل كعب اهلل ل  يف اللذح احملرذظ
نكذلك إن طلب نل نحل اهلل ننالح  فهذ ممل كعب  لا  يف اللاذح     فهذ ممل كعب اهلل ل 

مجنع نيلين اخلري املطلذاة غاري   {َناْاَعُفذا َنل َكَعَب اللَُّ  َلُكْم}: ل يف قذل نقد يدخ  احملرذظ
نن نرب  امليلين اظلهه اآلية قذل ن  قلل نيهل  نااعفذا نل كعب اهلل لكم ن  الذلد ألسا   

اللَُّ  َناْاَعُفذا َنل َكَعَب } :فألن يكذن قذل   جلنيذه  :مبيىن {َفلْلآَن َالِرُهنُه َّ}: عقنب قذل 
نااعفذا نل كعب اهلل يف نبلرهتكم إيله  ن  الذلد نالهتل نرب  الآلية نا    :مبيىن {َلُكْم

 غري  ن  العأنيال  اليت لنس على صحعهل داللة ن  ظلهه العهزيل نال خة ع  الهئاذل 
نن  - ضاي اهلل عهاهمل  –نقد اني اا  القنم كذلك نج  تيلق قذل اا  عبالس    "«

   اإالحة نبلرهة نزناجهم  نهذ اإل رلد إىل نن ال يشافلهم إالحاة   لنلة القد: املقصذد
املبلرهة ألزناجهم ع  طلب هذ  اللنلة  ن كه اإلنلم الهازي نجهًل آخه يف تذجن  هاذا  

ال ميكه  حنه ذ   اطلب الشهذة ناللذة نن اإلستلن نل دام قلب  نشعفاًل: "... القذل  فقلل

                                                 
ناالح    ملل كلست املبلرهة قد تقع على نل دنن اجلملع :قلل اي  نهل اليلم : "قلل اا  اجلذزي - 
 [.81 / ]زاد املتري " م اجلملع الذي يكذن ن  نثل  الذلدهل
 [.81 / ]زاد املتري يف العرتري  اا  اجلذزي   - 1
 [.00 /1]ترتري الطةي   - 
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ننل إ ا قضى نطه  نصل  فل غًل ن  طلب الشهذة    نن يعرهغ للطلعة ناليبذدية ناحلضذ
فلآلن الرهنه  حىت تعخلصذا ن  تلاك   :فعقديه اآلية  ميكه  حنه ذ نن يعرهغ لليبذدية

نإ ا ختلصعم نههل فلاعفذا نل كعاب اهلل نا      اخلذاطه امللسية ع  اإلخالص يف اليبذدية
نال رك  ؛نل نطلب لنلة القد يف اليبذدية يف الصالة نالذكه نالعتبنح نالعهل اإلخالص

 ."نن هذ  الهناية على هذا العقديه غري نتعبيدة
 :القول الراجح ودليله

الهاجح يف هذ  اآلية مشذهلل للميلين الثالثة اليت  كههل اإلنلم اا  القنم  نإن كالن  
 .- مح  اهلل–األقهب للتنلق هذ القذل األنل نهذ طلب الذلد كمل انه  اإلنلم الطةي 

 أحسن أشكال اجلماع: لب الثالثملطا
ُه َّ ِلَبلٌس َلُكْم َنَنْساُعْم  }:   نقلل تيلىل {الهَِّجلُل َقذَّاُنذَن َعَلى الهَِّتلِء}: قلل اهلل تيلىل

  {ِلَبلٌس َلُه َّ
ننحت  نركلل اجلملع نن ييلاذ الهجال املاهنة    : "  - مح  اهلل-قلل اا  القنم 

" الذلد للرهاش : " «  نهبذا مسنت املهنة فهارًل كمل قلل نتعرهرًل هلل  ايد املالعبة نالقبلة
الهَِّجلُل َقذَّاُنذَن َعَلى الهَِّتلِء  }:   نهذا ن  متلم قذاننة الهجل على املهنة  كمل قلل تيلىل 

 :نكمل قنل   {الهَِّتلِء 

                                                 
 .(4 )لهتلء  آية ئذ ة ا - 
 .(90 )ئذ ة البقهة  آية  -1
ن  طهيق ( 849 )ح ... نعرق علن   نخهج  البخل ي  كعلب البنذع  الب ترتري املشبهل    - 

  كمل نخهج  يف نذاط  نخهى ن  صحنح  اهرس  - ضي اهلل عههل-الزههي ع  عهنة ع  علئشة 
  ( 6060    64  94 6  69 6  4011  1184  1198  01 1: )الطهيق الأل قلم العللنة

  ننخهج  نتلم  كعلب الهضلع  الب الذلاد  (68 6  1 64)نن   ناية نيب ههيهة يف نذطهني 
: نسص احلاديث . ع  نيب ههيهة( 419 )ع  علئشة  ن ح ( 410 )للرهاش نتذقي الشبهل  ح 

: نيب ههياهة  نللبخل ي  ناية عا   نفن  قصة يف حديث علئشة  ((الذلد للرهاش نلليلهه احلجه))
 .((الذلد لصلحب الرهاش))
 .(4 )ئذ ة الهتلء  آية  - 4



  تفسير آيات أحكام األ رة: الباب الثاني 

 

 98 

 إ ا  نعهل كلست فهارًل يقلاين 
 

  نعهد فهاغي خالدم يعملاق   
 

 ننكمل اللبلس ننئبف  علاى   {ْم َنَنْسُعْم ِلَبلٌس َلُه َُّه َّ ِلَبلٌس َلُك}: نقد قلل تيلىل 
هذ  احللل  فإن فهاش الهجل لبلس ل   نكذلك حللف املهنة لبلس هلل  فهاذا الشاكل   
الرلضل نأخذ  ن  هذ  اآلية  نا  حيت  نذقع ائعيل ة اللبلس ن  كل نا  الازنجني   

 :قلل الشلعهن علن  كلللبلس  نهذ نهنل تهيطف علن  نحنلسل فعكذ: لآلخه  نفن  نج  آخه
 إ ا نل الضجنع ثىن جنادهل 

 

 . " تثهت فكلست علن  لبلئًل 
 

 :التعليق واإليضاح
يبني اإلنلم اا  القنم نن نفضل طهيقة جلملع الهجل انهنت  نن ييلذهل نتعرهراًل   

كمل   مث ائعشهد اقذانة الهجل على املهنة  هلل  نمسنت املهنة فهارًل ألن الهجل يتعرهرهل
ننن هذ  الصذ ة ن  متلم قذاننة الهجل    { الهَِّجلُل َقذَّاُنذَن َعَلى الهَِّتلِء }: يف قذل  تيلىل

 : "  قلل اا  كثري قّذام اهلء نبللفة ن  القنلم على الشيء ناالئعبداد اللهظه فن الهجل  ن
 ننؤدهبال إ ا   ناحلالكم علنهال    نكبريهل  ني هذ  ئنتهل  م على املهنةني الهجل قّن

  نمل نقف اليت  كههل اا  كثري هذ  امليلين   نمجلة نقذال املرتهي  تدن  حذل "اعذجت
نقف على ن  ائعهبط نههل نثل ائعهبلط اا  القنم  نليل هذا االئعهبلط يادخل حتات   

                                                 
 .مل نقف علن -  
 .(90 )ئذ ة البقهة  آية  -1
 [. 9]البنت للهلافة اجليدي قنس ا  عبداهلل يف ديذاس  ص  -  
  ناسظه قهيبًل ن  كالم ااا  القانم   [116-4/111]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم  - 4

 [.06 /1]يف اآلداب الشهعنة الا  نرلح  جدًا
 [.0 4/ ]الههلية يف غهيب احلديث ناألثه  اا  األثري : اسظه - 1
 .(4 )ئذ ة الهتلء  آية  -6
 [.40 / ]العتهنل ليلذم العهزيل  اا  جزي  -0
 [.1 4/ ]ترتري القهآن اليظنم  اا  كثري  -9
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العرتري اإلرل ي  فري كذن الهجل قّنمًل على املهنة إرل ة إىل نس  ال يهبفي للمهنة نن تيلذ 
 .  نركلل اليلذعلى زنجهل اأي ركل ن

فميهال  ها    ،  {ُه َّ ِلَبلٌس َلُكْم َنَنْسُعْم ِلَبلٌس َلُه َّ}: نننل كالن  حذل قذل  تيلىل 
إىل     نستب  اي  املرتهي  فهاش لكم ننسعم حللف هل   كمل قلل الذاحدي يف ترتري 

ه  حللف لكم ننسعم حللف هل   كمل نخهج  : إىل الهانع ا  نسس  نالصحنح عه  نس  قلل
  نهذ نحد األقذال يف اآلية  ننرهه نه  قذل عبد اهلل ا  عبلس  ناا  نيب حلمت  الطةي

ه  : " عه  نس  قلل    ناحللكم   ناا  نيب حلمت فقد نخهج الطةي - ضي اهلل عههمل–
ي  نعبد الهمح  ا  نالتد  نقعلدة  ع  جملهد ين ن  "ه  ئك  لكم ننسعم ئك  هل 

يل كل ناحد نههمل لصلحب  لبلس لعخهجهمال عهاد   ُج  فللذج  األنل  محذ  لك زيد
مبهزلة نال     ناسضملم جتد كل ناحد نههمل لصلحب  ناجعملعهمل يف ثذب ناحد  الهذم

َنُهَذ الَِّذي َجَيَل َلُكاُم  }: نالذج  اآلخه كمل قلل جل ثهلؤ   يلبت  على جتد  ن  ثنلا 
  لك زنجة الهجل ئكه  يتك  إلنهلنكذ  ييين اذلك ئكهل تتكهذن فن    {اللَّْنَل ِلَبلئًل

                                                 
 .(90 )قهة  آية ئذ ة الب - 
 [.11 / ]ترتري الذاحدي   -1
  نالبفذي يف نيلمل العهزيل [1/80]  نالهازي يف العرتري الكبري [ 8 / ]كللقهطيب يف ترتري   - 
[ / 61.] 
 [. 6 /1]ترتري الطةي   -4
 [.6  / ]ترتري اا  نيب حلمت   -1
 [. 6 /1]ترتري الطةي  -6
 [.6  / ]ترتري اا  نيب حلمت  -0
هذا حديث صاحنح علاى   : نقلل[ 01 /1]هلل احللكم  املتعد ك على الصحنحني  ناذ عبد ا -9

 .رهط البخل ي نمل خيهجل 
 [. 6 /1]ترتري الطةي : اسظه -8

 .(40)ئذ ة الرهقلن  آية  -0 
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فنكذن كل ناحد نههمل لبلس   {َنَجَيَل ِنْهَهل َزْنَجَهل ِلَنْتُكَ  ِإَلْنَهل} :كمل قلل تيلىل  كه 
  . لبلس لصلحب  مبيىن ئكذس  إلن 

نكال القذلني نعذج  يف اآلية  ناليهب تطلق اللبس على االفعاهاش  كمال يف    
فقمت إىل حصري لهل قد ائذّد ن  طذل نال  .. : " .نفن  قذل  حديث نسس ا  نللك 

لبس كل ريء حبتب   فحملهل اللبس يف احلاديث علاى    : "...قلل الهذني  ..."ُلبس
االفعهاش للقهيهة  نألس  املرهذم نه   خبالف ن  حلف ال يلبس ثذاًل  فإن نهل اليهف ال 

 . ..."يرهمذن ن  لبت  االفعهاش
 أفضل أوقات اجلماع: ملطلب الرابعا

َنِنْ  آَيلِتِ  َنْن َخَلَق َلُكْم ِنْ  َنْسُرِتاُكْم َنْزَناجاًل ِلَعْتاُكُهذا    }: قلل اهلل عز نجل  
َنُهَذ الَِّذي َجَيَل َلُكُم اللَّْنَل ِلَبلئًل َنالهَّْذَم ُئاَبلتًل َنَجَياَل الهََّهالَ     } :تيلىلنقلل ،  {ِإَلْنَهل

   {ُسُشذ ًا
تتمى املهنة ئاكهل  : " ... -  ع  اجلملعيف نيهض حديث ل –قلل اا  القنم  

َنِنْ  آَيلِتِ  َنْن َخَلَق َلُكْم ِناْ  َنْسُرِتاُكْم َنْزَناجاًل     }: لتكذن الهرس إلنهل قلل اهلل تيلىل
مجلع الههل  على مجلع اللنل  نلتبب آخه طبنيي نهذ نلذلك فضل     {ِلَعْتُكُهذا ِإَلْنَهل 

ب حظهل ن  التكذن  نالههل  حمال اسعشال    نهذ نن اللنل نقت تةد فن  احلذاس نتطل
                                                 

 .(98 )ئذ ة األعهاف  آية  - 
 [.  6  -61 /1]ترتري الطةي : اسظه - 1
نكعالب  (  0 )ح .. .نعرق علن   نخهج  البخل ي  كعلب الصالة  الب الصالة على احلصري - 

صرة الصالة  الب نضذء الصبنلن ننىت جيب علنهم الفتل نالطهذ  نحضذ  اجلملعاة نالينادي    
  ننخهج  نتلم  كعلب املتلجد ننذاضع الصالة  االب جاذاز   (911)ناجلهلئز نصرذفهم  ح 

 (.619)اجلملعة يف الهلفلة نالصالة على حصري نمخهة نثذب نغريهل ن  الطلهها   ح 
 [.66 /1]ح صحنح نتلم  الهذني  ره -4
 .( 1)ئذ ة الهنم  آية  - 1
 .(40)ئذ ة الرهقلن  آية  - 6
 .( 1)ئذ ة الهنم  آية  - 0
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َنُهَذ الَِّذي َجَيَل َلُكُم اللَّْنَل ِلَبلئًل َنالهَّْذَم ُئَبلتًل َنَجَياَل  }: احلهكل   كمل قلل اهلل تيلىل
    ..." {ُهَذ الَِّذي َجَيَل َلُكُم اللَّْنَل ِلَعْتُكُهذا ِفنِ } :نقلل اهلل تيلىل   {الهََّهلَ  ُسُشذ ًا
 :يق واإليضاحالتعل

نن املهنة تتمى ئكهًل لتكذن الهرس إلنهل  قلل  - مح  اهلل–اا  القنم  ميبني اإلنل 
ننها     اسقطع إلن  ناطمأن إلنا   :كقذهلم  إ ا نلل إلن   نيقلل ئك  إلن  : "الزخمشهي

ني لعألرذهل : "  نقلل ناذ التيذد  "فيل مبيىن نريذل  لف املتكذن إلن التك  نهذ اإل
املخللرة ن   ننكمل   نالعيل ف فإن اجمللستة ن  دناعي العضلّم  نتطم هذا هبل إلنهلذا نمتنل

  نيقذل اا  القنم نبنهًل نن احملبة اني الزنجني ن  احملبة الهلفياة   "العرهق نالعهلفه نئبلب
فإهنل نينهة على نال راهع اهلل   : "... ننهنل كلمل قذيت ازداد ئكذن الهجل إىل انهنت  

فال تطمح سرت  إىل   ن  إعرلف الهجل سرت  ننهل   ل  ن  الهكلح ننلك النمنيئبحلس  
نكلمل كلست احملبة اني الزنجني نمت   نييرهل فال تطمح سرتهل إىل غري   ئذاهل ن  احلهام

ُهَذ الَِّذي َخَلَقُكْم ِنْ  َسْرٍس َناِحاَدٍة  } :قلل تيلىل   ننقذى كلن هذا املقصذد نمت ننكمل

                                                 
 .(40)ئذ ة الرهقلن  آية  -  
 .(60)ئذ ة يذسس  آية  - 1

-
 [. 9 1-0 1] نضة احملبني نسزهة املشعلقني  اا  القنم     

-
 [.408/ ]الكشلف  الزخمشهي  4

-
 [.0/16]ري نيب التيذد ترت  1

-
 إلنهلاليت تتك   األزناجنجيل خلق [: " 199/ ]قلل اا  القنم يف نرعلح دا  التيلدة : فلئدة 6

انهنت  ننل يكاذن   إىلفإن ئكذن الهجل   املذدة نالهمحة انههم آيل  لقذم يعركهنن نإلقلءالهجلل 
فمىت سظه هبذ  الياني    لركهة نالبصريةالط  نشهذد ايني ا ننهانههمل ن  املذدة نالعيلطف نالعهاحم 

احلق املبني الذي نقاه    اإلل س  نفكه  على  دل   احلكمة نالهمحة نالقد ة اليت صد  عههل  لك إىل
 ".الهنع  نحكمع  ن محع  إالرطه اهاذانع  ن
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َنِنْ  آَيلِتِ  َنْن َخَلَق َلُكْم ِنْ  َنْسُرِتُكْم َنْزَناجًل } :نقلل  {ْهَهل َزْنَجَهل ِلَنْتُكَ  ِإَلْنَهلَنَجَيَل ِن
 . ..."  {ِلَعْتُكُهذا ِإَلْنَهل َنَجَيَل َاْنَهُكْم َنَذدًَّة َنَ ْحَمًة

 نقد ائعدل اا  القنم هبذا األنه على ترضنل مجلع الههل  على مجلع اللنال  نمل  
يظهه يل نج  االئعدالل على  لك  إال نس   كه نجهًل آخه نهذ نن اللنل نقت للتكذن 
نالههل  نقت السعشل  احلهكل   نيشكل علن  نس  اني يف نذط  آخه نن نفضل األنقل  

ايد هزيع ن   ننقلت ننجذد : " للجملع اللنل  نحذ  ن  احلهكة ايد اجلملع  حنث قلل
إلنا    ُعهاَجَعَف  نيهلم عقب  مث يفعتل نن يعذضأ نيهلم علن   طيلماللنل إ ا صلدف اهنضلم ال

الذي ن اد  ااا     نليل هذا هذ  "نلنحذ  احلهكة نالهيلضة عقبة فإهنل نضهة جدًا  قذا 
نهذ نن مجلع اللنل نفضل ن  مجلع الههل   نلذلك جيل الرقهلء اللنل عملد القتم  القنم

  نإ ا تأنلهل اآليل  فإن اهلل ئبحلس  قلل  للنل ئكهًلاني الزنجل   ألن اهلل تيلىل جيل ا
فلألنىل يف التاكذن إىل    {ِلَعْتُكُهذا ِإَلْنَهل}:   نقلل يف الزنجة {ِلَعْتُكُهذا ِفنِ }: يف اللنل

ني ناع    {ِلَعْتُكُهذا ِفنا ِ } : "املهنة نن يكذن يف نقت التكذن نهذ اللنل  قلل القهطيب
ألجلكم جيل  ني : "  نقلل التيدي "لعيب نالكالل اكمنزناجكم نننالدكم لنزنل ا

  فعأننن إىل فهركم  ن  حهكلتكم اليت لذ ائعمه  لضه  لعتكهذا فن  اهلل اللنل نظلمًل
نهذ ن  ضهن يل  اآلدناي ال    نيلقي اهلل علنكم الهذم الذي يتعهيح ا  القلب نالبدن

                                                 
 .(98 )ئذ ة األعهاف  آية  -  
 .( 1)ئذ ة الهنم  آية  - 1
 [.1/911]لن  اا  القنم  إغلثة اللهرلن يف نصليد الشنط -  
 [.4/161]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم  - 4
 [.  0/1]  ناملفين الا  قدانة [80 /1]األم للشلفيي : اسظه - 1
 .(60)ئذ ة يذسس  آية  - 6
 .( 1)ئذ ة الهنم  آية  - 0
 .(60)ئذ ة يذسس  آية  - 9
 [.10/  ]اجللنع ألحكلم القهآن  القهطيب  -8
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   "ع الركه  نتقل الشاذاغل بنب  نجيعمنيتك  فن  نيضل كل حبنب إىل ح  يينش ادنس 
التك  نل يتك  إلن  الهجل نيطم   ائع هلئًل ا  نائعهناحًل إلن   ن  : "نقلل الزخمشهي

ئك  ألس  يتعأسس هبل  نال تهاهم مسذهل املؤستة  ناللنل : زنج نن حبنب  ننه  قنل للهل 
  الهلس نا   فم: "نيقذل اا  ئنهل  "يطم   إلن  العِيب اللههل  الئعهاحع  فن  نمجلن 

ل  يف ننائل اللنل  فنكذن  لك ننفق ننقل    يكذن نقت نثل هذ  احللل
نهي نن الهذم الطذيل : ننقل  مجلع  ن  القبنل املذكذ  نن  جهة نخهى

 . "امللء يف الهحم لهذم املهنة ييقب  نتثذب ني  القذة  نيعقه  

 .حكم الوطء يف الدبر: املطلب اخلامس
ذَسَك َعِ  اْلَمِحنِ  ُقْل ُهَذ َن ًى َفلْعَعِزُلذا الهَِّتالَء ِفاي   َنَيْتَأل}:قلل اهلل عز نجل 

 اْلَمِحنِ  َنال َتْقَهُاذُه َّ َحعَّى َيْطُهْهَن َفِإَ ا َتَطهَّْهَن َفْأُتذُه َّ ِنْ  َحْنُث َنَنَهُكُم اللَُّ  ِإنَّ اللَّا َ 
ْم َحْهٌث َلُكْم َفْأُتذا َحْهَثُكْم َنسَّى ِرْ ُعْم َنَقدُِّنذا ِسَتلُؤُك  ُيِحبُّ العَّذَّاِانَي َنُيِحبُّ اْلُمَعَطهِِّهيَ 

 . {ِلَأْسُرِتُكْم َناتَُّقذا اللََّ  َناْعَلُمذا َنسَُّكْم ُنالُقذُ  َنَاشِِّه اْلُمْؤِنِهنَي
َفْأُتذُه َّ ِنْ  َحْنُث َنَناَهُكُم  }: نقد قلل تيلىل: " ...  - مح  اهلل– قال ابن القيم 

   {َفْأُتذُه َّ ِنْ  َحْنُث َنَنَهُكُم اللَّا ُ }: ئألت اا  عبلس ع  قذل  تيلىل: قلل جملهد   {اللَُّ 

                                                 
 [. 04]تنتري الكهمي الهمح  يف ترتري كالم املهلن  التيدي  -  
 [.1/40]الكشلف  الزخمشهي  -1
ال جيب نن يكذن عهد امحدا  الطيلم ع  امليدة نائاعكملل  : "قلل قبلهل - 

اهلضم األنل نالثلين نتذئط احللل يف اهلضم الثللث نهاذا خيعلاف يف   
 ..."الهلس

 [.0 1/0]لي ا  ئنهل  القلسذن يف الطب احلتني ا  ع -4
  [. 11 -111]ئذ ة البقهة  آية  - 1
  [.111]ئذ ة البقهة  آية  - 6
  [.111]ئذ ة البقهة  آية  - 0



  تفسير آيات أحكام األ رة: الباب الثاني 

 

 81 

  نقلل علي ا  نيب طلحة عها   (ييين يف احلن )ننه  نن تيعزهلل تأتنهل ن  حنث : فقلل
 .  يف الرهج نال تيد  إىل غري : يقذل

نس  نالح إتنلهنال يف  : لنحدمه: نقد دلت اآلية على حتهمي الذطء يف داههل ن  نجهني
احلهث  نهذ نذضع الذلد  ال يف احلش الذي هذ نذضع األ ى  ننذضع احلهث هذ املهاد 

نإتنلهنال يف    {َفْأُتذا َحْهَثُكْم َنسَّى ِراْ ُعمْ }: اآلية  قلل  {ِنْ  َحْنُث َنَنَهُكُم اللَُّ }: ن  قذل 
ر عم ن  ننلم  ني ي ن  ن{ سَّى ِرْ ُعْمَن} :ألس  قلل  ن  اآلية نيضًلقبلهل ن  داههل نتعرلد 

نإ ا كلن اهلل حهم الذطء يف    ييين الرهج {َفْأُتذا َحْهَثُكْم} :قلل اا  عبلس  نن ن  خلف
يف الرهج ألجل األ ى اليل ض  فمل الظ  الحلش الذي هذ حمل األ ى الالزم  نع زيلدة 

نداال  الهتالء إىل نداال      املرتدة اللعيهض السقطلع الهتل  نالذ يية القهيبة جدًا ن 
   ..."الصبنلن

 :التعليق واإليضاح
  نيف  تكلم اإلنلم اا  القنم حذل هذ  املتألة كالنًل طذياًل يف كعلب زاد امليلد 

  ئهد فن  كثريًا ن  األدلة الدالة على حتهمي إتنلن الهتالء يف   حلرنع  على ئه  نيب داند
طبلء ناليقالء  ناني كثريًا ن  املرلئد املعهتباة  ندال ه   ن  األحلديث ناآلثل  نكالم األ

على نثل هذا األنه  كمل اني خطأ ن  ستب  لك إىل نحد ن  التلف نا  الصاحلاة   

                                                 
: نيف  ناية علي ا  نيب طلحة زيلدة على نل  كه اا  القنم[.90 /1]األثهان يف ترتري الطةي  - 

 .فم  فيل رن ًل ن   لك فقد اععدى
  .(111)ئذ ة البقهة  آية  - 1
  .( 11)ئذ ة البقهة  آية  -   
يقذل تأتن  كنف ر ت نتعقبلة ننتعداهة نعلى ني  لك : " نتعمع [ 81 /1]ترتري الطةي  - 4

نا   : البقاهة )" {َفْأُتذُه َّ ِنْ  َحْنُث َنَنَهُكُم اللَُّ }: ن د  ايد نن ال جتلنز الرهج إىل غري  نهذ قذل 
 .(111اآلية

 [.161- 4/16]ي خري اليبلد  اا  القنم  زاد امليلد يف هد - 1

-
 (.161)إىل ( 116)يف اجلزء الهااع نه  ن  ص   6

-
 (.40 )إىل ( 40 )يف اجلزء التلدس نه  ن  ص   0
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نننل الداه فلم ُيبح قط على لتلن سيب : " نالعلايني نكبل  نئمة هذا الدي   قلل  مح  اهلل
   "داههل فقد غلط علن  ن  األسبنلء  نن  ستب إىل اي  التلف إالحة نطء الزنجة يف

ناني نن نهشأ الفلط علنهم يف نهنم نالحذا نن يكذن الداه طهيقًل إىل الذطء يف الرهج فنطأ 
هبم على حتهمي نطء املهنة  يعّدناترق اليلملء الذي  ُي : "  قلل الهذني ن  الداه ال يف الداه

 . "ألحلديث كثرية نشهذ ة  كلست نن طلههًا حلئضًل  يف داههل
نن اهلل ئبحلس  : األنل -كمل  كه–ننل ائعهبلط اا  القنم ن  اآلية فم  نجهني ن 

نن : نتيلىل إمنل نالح اإلتنلن يف احلهث نهذ الرهج فدل  لك على عدم إالحة الداه  الثلين
. اهلل حهم الذطء يف الرهج ألجل األ ى اليل ض فكنف الحلش نهذ حمل لأل ى الاالزم 

فدل  لك على حتهمي الذطء يف الاداه    هث على نس  حمل الهتلنسب  الحل: "قلل ناذ حنلن
نإ ا كلسذا قد نهيذا ن  نطء احللئ  ملل ارعمل علن  حمل الاذطء    ألس  لنس حمل الهتل

  نقالل   "فألن ميهيذا ن  احملل الذي هذ نكثه ن ى ننىل ننحهى  ن  األ ى ادم احلن 
يف ندال ه  نن اهلل تيلىل حهم الراهج يف   نممل يؤيد نس  ال جيذز إتنلن الهتلء: "الشهقنطي

ُقاْل ُهاَذ َن ًى   }: احلن  ألجل القذ  اليل ض ل  نبنهل نن  لك القذ  هذ علة املهع اقذل 
نال   فم  الب ننىل حتهمي الداه للقذ  نالهجلئة الالزناة   {َفلْعَعِزُلذا الهَِّتلَء ِفي اْلَمِحنِ 

ئعحلضة لنس يف االئعقذا  كدم احلن  يهعق   لك جبذاز نطء املتعحلضة ألن دم اال
 .  "نال كهجلئة الداه ألس  دم اسرجل  اليهق فهذ كدم اجلهح

                                                 
-
 [4/110]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم    

-
  على ئاه     نقد فصل يف هذا الهد اأكثه ن   لك يف حلرنع[ 4/16]املهجع التلاق : اسظه  1

 ضاي  -عبد اهلل ا  عمه : ن كه مم  سقل عه  القذل الإلالحة نمل يصح[ 40 - 4 /6]نيب داند 
 .- محهمل اهلل-  ناإلنلم نللك ناإلنلم الشلفيي -اهلل عههمل

-
 [.0/149 ]رهح صحنح نتلم  الهذني     
 [.94 /1]ترتري البحه احملنط  ناذ حنلن  -4
  .(111)ئذ ة البقهة  آية  - 1
 [.9  / ]نضذاء البنلن يف ترتري القهآن اللقهآن  حممد األنني الشهقنطي   - 6
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اخعلف املرتهنن يف  ني   نقدن   :ين{ َنسَّى} :ناني اا  القنم نن نيىن قذل  تيلىل 
 :  نهي الخعصل  نيهلهل على مختة نقذال  كههل اإلنلم الطةي يف ترتري 

كنف ر عم  ع  اا  عبلس  ننيب ا  كيب  نعكهنة  نجملهد  : نن امليىن: األنل 
 .نقعلدة  نالتدي

ني ن  حنث ر عم نني نج  ر عم  ع  اا  عبلس  نعكهنة  نالهاناع   : الثلين 
 .ن  ني  ر عم: نجملهد  نهذ القذل الذي  كه  اا  القنم

 .ني نىت ر عم  ع  اا  عبلس  نالضحلك: الثللث 
ث ر عم  ع  اا  عمه  نحممد ا  املهكد   نااا  نيب  ني ني  ر عم نحن: الهااع 

نال : " نلنكة  نهذا القذل هذ ربهة ن  نالح إتنلن الهتلء يف ندال ه   قالل القاهطيب  
يهبفي ملؤن  الهلل نالنذم اآلخه نن ييهج يف هذ  الهلزلة على زلًّة علمل ايد نن تصح عها    

  نهذا  عمه خالف هذا  نتكرري ن  فيل نقد ُحذِّ  سل ن  زلَّة اليلمل  نقد  ني ع  اا  
 ...  الهتلئي    نكذلك كذَّب سلفع ن  نخة عه  اذلك  كمل  كه هذ الالئق ا  

                                                 
 (.80 )إىل ص ( 81 )اجلزء الثلين ن  ص  -  
نل : قلت الا  عمه: ع  ئيند ا  يتل  نيب احلبلب قللاتهد  (  4  )كمل نخهج  الدا ني  - 1

 هل يريل  لك نحد: فقلل. اهننل العحمن ؟ فذكه  الد: هل ؟ قلل نمح تقذل يف اجلذا ي حني 
نهذا إئهلد صحنح نسص صهيح نه  اعحاهمي  [: 1 1/ ]قلل اا  كثري يف ترتري   !ن  املتلمني؟

 . لك  فكل نل ن د عه  ممل حيعمل نحيعمل نهدند إىل هذا احملكم
قاد   :ع  نيب الهضه نس  قلل لهلفع نذىل عبد اهلل ا  عماه اتهد  ( 9809)الته  الكةى اهقم   - 

لقاد   :قلل سالفع  . س  نفىت اأن يؤتى الهتلء يف ندال هنا  عمه اثه علنك القذل نسك تقذل ع  نك
ننسل عهد  حىت الغ  ا  عمه عهض املصحف يذنًلاإن   نلكين ئأخةك كنف كلن األنه  كذاذا علي

يل سلفع هل تيلم نال   :قلل  ( 11ن  اآلية: البقهة){ِسَتلُؤُكْم َحْهٌث َلُكْم َفْأُتذا َحْهَثُكْم َنسَّى ِرْ ُعْم  }
إسل كهل نيشه قهيش جنيء الهتلء فلمل دخلهل املديهة نسكحهل ستلء األسصل  ن دسل نهه   ؟ننه هذ  اآلية

نثل نل كهل سهيد ن  ستلئهل فإ ا ه  قد كهه   لك ننعظمه  نكلست ستلء األسصل  إمنل يؤتني علاى  
قلل اا  كثري يف ترتري  . {َلُكْم َفْأُتذا َحْهَثُكْم َنسَّى ِرْ ُعْم ِسَتلُؤُكْم َحْهٌث  } :فأسزل اهلل تيلىل  جهذهب 

 .نهذا إئهلد صحنح[: 118/ ]
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    "  ننسكه  لك نللك نائعيظم   نكذَّب ن  ستب  لك إلن 
 .ني كنف ر عم  إن ر عم فلعزلذا نإن ر عم فال تيزلذا  ع  اا  عبلس: اخللنس 
ال ع  اي  التلف  فإن الهلظه يف نقذاهلم يظهه لا  نهنام   نال يشكل تيدد األقذ 

 .قصدنا انلن جذاز إتنلن املهنة يف فهجهل على نية حلل ناخعلرت تيبرياهتم يف  لك
 : القول الراجح ودليله

ال رك نن الهاجح يف حكم إتنلن الهتلء يف ندال ه  العحهمي  نهذا نل علن  األئمة  
-  نستبة إالحة  لك إىل نحد ن  نئمة اإلئالم غلط  لئه  نعد  الذهيب يف الكب األ اية
فللهاجح نل  كه  اإلنلم اا  القنم ني ن  نيا   ( نىن)  نننل نيىن قذل  -بق انلس كمل ئ

نالصذاب ن  القذل يف  لك عهدسل قذل ": ر عم  نهذ نل  جح  اإلنلم الطةي حنث قلل
ى يف كالم اليهب كلمة ن لك نن نّس  ن  ني نج  ر عم {َنسَّى ِرْ ُعْم}ن  قلل نيىن قذل  

فكأن القلئال إ ا قالل     تدل إ ا ااعدئ هبل يف الكالم على املتألة ع  الذجذ  ناملذاهب
 :نلذلك جينب اجملنب فن  اأن يقذل ؟ن  ني الذجذ  لك :يهيد ؟نىن لك هذا امللل :لهجل

َنسَّى َلاِك َهاَذا   } :ع  زكهيل يف نتألع  نهمي كمل قلل تيلىل  كه  خمةًا  ن  كذا نكذا
نهي نقل اة ني  نكنف يف امليىن نلذلك تاداخلت نيلسنهال     {َقلَلْت ُهَذ ِنْ  ِعْهِد اللَِّ 

  نايضهم مبيىن كناف   فأركلت نىن على ئلنيهل ننعأنهلل حىت تأنهلل ايضهم مبيىن ني 

                                                 
 [00 / ]  ناحمله  الذجنز الا  عطنة [1 1/ ]اسظه ترتري اا  كثري   - 
 [.0 /4]اجللنع ألحكلم القهآن  القهطيب   - 1
  ننحكلم [9/110]ئق  الا  جننم احلهري البحه الهائق رهح كهز الدقل: اسظه يف نذهب احلهرنة -  

  [6 4/4]الذخرية ألمحد ا  إد ياس القاهايف   : نيف املذهب املللكي[. 8 /1]القهآن للجصلص 
  [04 /1]األم للشالفيي  : نيف املذهب الشالفيي [. 0 -4/9]ناجللنع ألحكلم القهآن للقهطيب 

  نالراهنع الاا    [0/111]  قدانة املفين الا: نيف املذهب احلهبلي[.  1 /1]ناجملمذع للهذني 
 [.1/144]نرلح 

 (.60)الكبلئه  الذهيب ص  -4
 . (0 )ئذ ة آل عمهان  آية  -1
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الاهد   مث اني  "نه  هلل خمللرل   نهي خمللرة مجنع  لك يف نيهلهل  نآخهنن مبيىن نىت
ألن نىن يف لفة   نهذا ال حجة هلم فن : " على األقذال األخهى  نقلل ناذ حممد ا  حزم

  " (ني )ال مبيىن  (ن  ني )اليهب اليت سزل هبل القهآن إمنل هي مبيىن 

                                                 
 [.80 /1]ترتري الطةي  -  
 [.0/68 ]احمللى  الا  حزم  - 1
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 . {َذِلَك َأْدَنى َأل ا َتعووُلوا} :معىن قوله تعاىل: املبحث الثالث
لَّل ُتْقِتُطذا ِفي اْلَنَعلَنى َفلْسِكُحذا َنل َطلَب َلُكاْم ِناَ    َنِإْن ِخْرُعْم َن}: قلل اهلل تيلىل 

ْدَسى الهَِّتلِء َنْثَهى َنُثالَث َنُ َالَع َفِإْن ِخْرُعْم َنلَّل َتْيِدُلذا َفَذاِحَدًة َنْن َنل َنَلَكْت َنْيَملُسُكْم َ ِلَك َن
 . {َنلَّل َتُيذُلذا

الئعحبلب طلب الذلد ن كاه اآلثال     ايد تقهيه ) - مح  اهلل–قلل اا  القنم  
َنِإْن ِخْرُعْم َنلَّل ُتْقِتُطذا ِفي } :نل تقذلذن يف قذل  عز نجل :ن قنلإف (: "...املهغبة يف  لك

اْلَنَعلَنى َفلْسِكُحذا َنل َطلَب َلُكْم ِنَ  الهَِّتلِء َنْثَهى َنُثالَث َنُ َالَع َفِإْن ِخْراُعْم َنلَّال َتْياِدُلذا    
ن ال تكثاه  ن :قالل الشالفيي     {َنْن َنل َنَلَكْت َنْيَملُسُكْم َ ِلَك َنْدَسى َنلَّل َتُيذُلذا َفَذاِحَدًة
   لاك  - محا  اهلل -قد قلل الشالفيي   :قنل .فدل على نن قلة الينلل ننىل   عنللكم

نيىن اآلية  لك ندىن نن ال جتذ نا  :نقللذا  نخللر  مجهذ  املرتهي  ن  التلف ناخللف
ننه  عاذل الراهائ  ألن     إ ا نلل نجل  علل الهجل ييذل عذاًل :س  يقللإف  انال متنلذ

َنِإْن } :قالل تيالىل    نيقلل علل يينل عنلة إ ا احعلج  ئهلنهل إ ا زاد  دخلهل الهقص
 :لل الشلعهنق ، {ِخْرُعْم َعْنَلًة َفَتْذَف ُيْفِهنُكُم اللَُّ  ِنْ  َفْضِلِ  ِإْن َرلَء ِإنَّ اللََّ  َعِلنٌم َحِكنٌم

 ننل يد ي الرقري نىت غهال  
 

  ننل يد ي الفين نىت يينل 
  ييناااااااااال

 

                                                 
 .( )ئذ ة الهتلء  آية   - 
 .( )ئذ ة الهتلء  آية  -1
 .( )ئذ ة الهتلء  آية  - 
نن ال يكثه نا  تيذلاذن إ ا    {تيذلذا نال  }: نقذل : "   نسص [06 /1]كعلب األم  الشلفيي  -4

 ".-نإن نالح ل  نكثه نههل-اقعصه املهء على ناحدة 
 .(19)ئذ ة العذاة  آية  -1
البنت ألحنحة ا  اجلالح األنئي ن  قصندة قلهلل يف حهب اني قذن  ن  األنس  ناين الهجال     -6

 [.86 ]ب  أليب زيد القهري مجههة نريل  اليه: اسظه. ن  اخلز ج
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نلكه  ن  نفيل   ل كثهة الينلل فلنس ن  هذا نال ن  هذاننّن  نىت حيعلج نيرعقه :ني
هذا قذل نهل   نثل نلنب ننمته إ ا صل   ا لنب نمته  يقلل نعلل الهجل يينل إ ا كثه عنلل 

عا  مجناع نهال      متنلذا نجتذ نا: {َتُيذُلذا} ننيىن (:اتنط )قلل الذاحدي يف .  اللفة
يف  «عا  الاهيب    - ضي اهلل عههل- ن  علئشة   ن ني  لك نهفذعًل  العرتري ناللفة

نهاذا   :قلل  نن ال متنلذا :ن ني   "نن ال جتذ نا" :قلل  {َ ِلَك َنْدَسى َنلَّل َتُيذُلذا}: قذل 
   نالراهاء    نعكهنة  ننيب نللك  نالتدي  نالهانع  نقعلدة  ناحلت   قذل اا  عبلس

   ..." ناا  األسبل ي   ناا  قعنبة   نالزجلج
 :التعليق واإليضاح

َ ِلاَك َنْدَساى َنلَّال    }: يشري اإلنلم اا  القنم إىل اخعالف املرتهي  يف قذل  تيلىل 
ن جاح     نقد  كه قذل مجهذ  املرتهي  ننهل اللفة ني نال جتذ نا نن متنلذا   {َتُيذُلذا

هذا القذل  ن كه قذل اإلنلم الشلفيي ني نن ال تكثه عنللكم  نقد قلل نثل قذل اإلنلم 

                                                 
  نتالج الياهنس   [14 / ]  هتذيب اللفة لألزههي [ 1/81]مجههة اللفة الا  د يد : اسظه - 

 [.00-0/69 ]للزاندي 
 .( )ئذ ة الهتلء  آية  -1
هذا حديث خطأ  الصحنح ع  : قلل نيب: " نقلل(  406) نا  نا  نيب حلمت يف ترتري  اهقم   - 

 (.4018)اا  حبلن يف صحنح     ن نا "علئشة نذقذف
نترتاري  . نكذلك عهد  ع  جملهد نإاهاهنم الهخيي[.  14-8 4/1]ترتري الطةي : اسظه - 4

 .نعهد  نيضًل ع  الضحلك[ 4/14]  ننصهف اا  نيب رنبة [960/ ]اا  نيب حلمت 
 [  1/ ]نيلين القهآن  الرهاء   -1
 [10 ] نيلين القهآن نإعهاا   الزجلج  - 6
 [1/498]ن [ 44 / ]هيب احلديث  اا  قعنبة غ - 0
 [. 4 / ]الزاهه يف نيلين كلمل  الهلس  حملمد ا  القلئم ا  األسبل ي  - 9
 [.4 /  ]حترة املذدند يف نحكلم املذلذد  اا  القنم   - 8

 .( )ئذ ة الهتلء  آية  - 0 



  تفسير آيات أحكام األ رة: الباب الثاني 

 

101 

  نهذان القذالن مهل نرهه نال     نااه  عبد الهمح  زيد ا  نئلم: الشلفيي ن  املرتهي 
نهاي  -  نال ترعقاهنا : قنل يف اآلية  ن نى اا  نيب حلمت ع  ئرنلن ا  عننهة نس  قلل

نقد  جح اا  القنم قاذل  . نال تضلذا: كمل  نى الثذ ي ع  جملهد   -كقهاءة طلحة
نيدل على تيني هذا امليىن ن  اآلية نان كلن نل  : "اجلمهذ  ن  عشهة ننج  حنث قلل

نا    نن  الصحلاة :لفة حكلهل الرهاء ع  الكتلئي نس  قلل - مح  اهلل- كه  الشلفيي 
لك   . نهذ لفة فصنحة مسيعهل ن  اليهب :قلل الكتلئي  يقذل علل ييذل إ ا كثه عنلل 

نال   نس  امليهنف يف اللفة الذي ال يكلد ييهف ئاذا   :  نحدهللك  يعيني األنل لذجذ 
  "نئلئه نهل اللفة على خالف    ييهف علل ييذل إ ا كثه عنلل  إال يف حكلية الكتلئي

لية الكتلئي  اأس  ال ييهف يف اللفة نمل يذكه حك( عدة الصلاهي  ) نقد جزم يف كعلب 
كمل –قهاءة طلنس   نهي تؤيد  ني الشلفيي : األنل: نيؤخذ على هذا الذج  عدة ننذ 

نإ ا ثبت نن املعقدنني كلسذا قد جيلذا هاذا الذجا    : "   قلل فخه الدي  الهازي-تقدم
نن هذا قد ثبت ع  اي  نهل اللفة غاري  : الثلين.  "قهاءة فبأن جييلذ  ترتريًا كلن ننىل

قلل نئعل سل ناذ القلئم ا  حبنب ئألت نال عمهن الدن ي ع  : " قلل الثيليب الكتلئي 
 :هي لفة محري  ننسشد: هذا نكلن إنلنًل يف اللفة غري نداَفع  فقلل

 
 

                                                 
 [. (1460 ) 0/466]  نئه  البنهقي الكةى ( 406)ترتري اا  نيب حلمت   - 
 [. 4/14]ترتري الطةي   -1
 (.4064)ترتري اا  نيب حلمت   - 
 ( [.  4) 90/ ]ترتري الثذ ي   -4
 [.14 / ]هتذيب اللفة  األزههي  : اسظه  -1
 [.4 ]حترة املذدند يف نحكلم املذلذد  اا  القنم   -6
 [.41 /8]العرتري الكبري  فخه الدي  الهازي    -0

 ننن املذ  يأخذ كل حاي 
 

 اال رك نإن ننشى نعالال  
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   ننخهج البنهقي ع  نيب عمه حممد ا  عبد الذاحد غالم "ني كثه  نلرنع  نعنلل 
ني ال يكثه   {َ ِلَك َنْدَسى َنلَّل َتُيذُلذا}: مسيت ثيلبًل يقذل يف قذل الشلفيي: " ثيلب نس  قلل
 .   "نحت  هذ لفة : عنللكم  قلل
ايد حكلياة  –نن الشلفيي ن  اليهب الرصحلء فهذ حّجة  قلل األزههي : الثللث

ية  ألن الكتالئي ال  نهذا يؤّيد نل  هب إلن  الشلفيي يف ترتري اآل: "  -قذل الكتلئي
حيكي ع  اليهب إاّل نل حرظ  نضبط   نقذل الشلفيي سرت  حجَّة ألس  عهيّب اللتالن   
فصنح اللهجة  نقد اععهض علن  اي  املعحذلقني فخطَّأ   نقد عجل نمل يعثبت فنمال  

  نقالل   "قلل  نال جيذز للحضهّي نن ييجل إىل إسكل  نل ال ييهف  ن  لفل  الياهب 
نن ال تكثاه  { َنلَّل َتُيذُلذا}: نس  فته - مح  اهلل-نالذي حيكى ع  الشلفيي : "الزخمشهي

عنللكم فذجه  نن جييل ن  قذلك علل الهجل عنلل  ييذهلم  كقذهلم نلهنم ميذهنم إ ا نسرق 
علنهم  ألن ن  كثه عنلل  لزن  نن ييذهلم  نيف  لك نل يصيب علن  احمللفظة على حدند 

عالم اليلم ننئمة الشهع ن ؤنس ننكالم نثل  ن  زق الطنب  الذ ع نكتب احلالل ناله
ىل إ( تينلاذا )ن ال يظ  ا  حتهياف  نحقنقي الحلمل على الصحة نالتداد ن  اجملعهدي 

رلهدًا اأسا   ( رليف اليي ن  كالم الشلفيي)نكرى اكعلاهل املعهجم اكعلب ... (تيذلذا)
نن خيرى علن  نثل هاذا  نلكا    العًل يف علم كالم اليهب ن   كلن نعلى كيبًل ننطذل

  ننخهج البنهقي  "لليلملء طهقًل ننئللنب  فتلك يف ترتري هذ  الكلمة طهيقة الكهليل 
الذي مل تاه   -ئألت نال عمه غالم ثيلب : "البنهقي ع  حممد ا  عبد اهلل الرقن  نس  قلل

َك َ ِل}: نلء نلحل  ننثل قذل : ع  حهنف ُنخذ  على الشلفيي  نثل قذل  -عنهلي نثل  
: فقالل يل . ندىن نن يكذن كذا نكذا: ني ال تكثه ن  تيذلذن  نقذل  {َتُيذُلذْاَنْدَسى َنالَّ 

                                                 
 .[149/ ]ترتري الثيليب  - 
 .( )ئذ ة الهتلء  آية   -1
 ([. 1466 )  0/466]الته  الكةى  البنهقي    - 
 [.14 / ]هتذيب اللفة  األزههي    -4
 [.100-488/ ]الكشلف  الزخمشهي    -1
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يأخذنن على الشلفيي نهذ نا   : كالم الشلفيي صحنح  مسيت نال اليبلس ثيلب يقذل
نن    نال يرهم ن  هذا نهنل هي اللفة األرهه  نإمنل األرهه "انت اللفة جيب نن يؤخذ عه 

 .كمل  كه  لك اا  القنم( نعلل)ل ن  الهالعي كثهة الينل
نلذ  « نن هذا نهني ع  الهيب:" الذج  الثلين لعهجنح قذل اجلمهذ  عهد اا  القنم 

  نقد ئبق يف ختهيج احلاديث نسا  ال يثبات     "س  يصلح للعهجنحإكلن ن  الفهائب ف
 . نهفذعًل  نالصحنح نس  نذقذف على علئشة

نمل ييلم هلمل خماللف نا       ع  علئشة ناا  عبلسنس  نهني  : "الذج  الثللث 
  نمل  "ترتري الصحليب عهدسل يف حكم املهفذع  :نقد قلل احللكم ناذ عبد اهلل   املرتهي 

نيهفة علاذم  ) نمل نقف على قذل احللكم هذا  نالذي يرهم ن  كالم احللكم يف كعلا  
يب لتبب الهزنل لا   نن ترتري الصحليب ل  حكم املذقذف نلك  ِ ْكه الصحل( احلديث 

ننربل  هذا : " فقد نن د احللكم نثلاًل لعرتري الصحليب مليىن اآلية مث قللحكم املهفذع  
ن  املذقذفل  تيد يف ترتري الصحلاة فأنل نل سقذل يف ترتري الصحليب نتهد فإمنل سقذلا   

هاذا   ": مث نن د نثلاًل آخه على  كه الصحليب لتبب الهزنل مث قلل" يف غري هذا الهذع
احلديث ننربله  نتهدة ع  آخههل  نلنتت مبذقذفة فإن الصحليب الذي رهد الاذحي  

  نعلى  "نالعهزيل فأخة ع  آية ن  القهآن نهنل سزلت يف كذا نكذا  فإس  حديث نتهد
فال يكذن ترتري نم املؤنهني ناا  عبلس هههل ل  حكم املهفذع  نإن كلن ترتاريمهل   هذا

 .نقذى مم  جلء ايدمهل

                                                 
 ([.  404)  00 /6]نيهفة الته  ناآلثل   البنهقي    - 
 [.4 ص ]حترة املذدند يف نحكلم املذلذد  اا  القنم   - 1
 .ق ختهيج الهنايعنيئب -  
ليل املقصذد ن  الصحلاة  نقد سقلت نقذال اي  املرتهي  مم  هم دنن الصاحلاة املخللراة    - 4

 .لذلك
 [.4 ص ]حترة املذدند يف نحكلم املذلذد  اا  القنم   -1
 [.10/ ]نيهفة علذم احلديث  ناذ عبد اهلل احللكم    -6
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خبل  الهيب إنن األدلة اليت  كهسلهل على ائعحبلب تزنج الذلذد ن: " الذج  الهااع 
نلنس يف ترتري الشلفيي نل يادل    "نس  يكلثه اأنع  األنم يذم القنلنة يهد هذا العرتري« 

على على عدم ائعحبلب كثهة األنالد  نإمنل هذ انلن نن كثهة األنالد قاد تاؤدي إىل   
 . ي إىل عدم اليدل اني الزنجل  فنحصل اجلذ الرقه  نالرقه قد يؤد

ننل الذجذ  األخهى ن  اخللنس إىل اليلره فكلهل تدن  حاذل تاهجنح قاذل     
نن ئنلق اآلية إمنل هذ يف سقلاهم ممال    :اخللنس: "اجلمهذ  اتنلق اآلية  قلل اا  القنم

َنلَّل ُتْقِتُطذا ِفي اْلَنَعلَنى  َنِإْن ِخْرُعْم} :فإس  قلل يف ننهلل  خيلفذن الظلم ناجلذ  فن  إىل غري 
على نل يعخلصذن  فدهلم ئبحلس   {َفلْسِكُحذا َنل َطلَب َلُكْم ِنَ  الهَِّتلِء َنْثَهى َنُثالَث َنُ َالَع

مث دهلام    نهذ سكلح نل طلب هلم ن  الهتلء البذالغ ننالح هلم نه   ا  ن  ظلم النعلنى
َفِإْن ِخْراُعْم َنلَّال   } :فقلل  م العتذية انهه على نل يعخلصذن ا  ن  اجلذ  نالظلم يف عد

مث نخة ئبحلس  نن الذاحدة ننلك الانمني ندىن    {َتْيِدُلذا َفَذاِحَدًة َنْن َنل َنَلَكْت َنْيَملُسُكْم
  .إىل عدم املنل ناجلذ  نهذا صهيح يف املقصذد

ناحادة نن   فإن خرعم نال تيدلذا يف األ اع فلسكحذا: نس  ال يلع م قذل  :التلدس 
ال هذا نجهيب نا     ن  لك نقهب إىل نن ال تكثه عنللكمإف  تتهنا نل ر عم مبلك النمني

  .األنل فعأنل 
إن خرعم نن نال تيدلذا اني األ اع فلكام نن   :نس  ن  املمعهع نن يقلل هلم :التلاع 

  .س  ندىن نن ال تكثه عنللكمإتعتهنا مبلئة ئهية ننكثه ف
تيلنل لكال ناحاد نا  احلكماني       {ِلَك َنْدَسى َنلَّل َتُيذُلذاَ } :نن قذل  :الثلن  

نن  سكلح األ ااع إىل    نمهل سقلهم ن  سكلح النعلنى إىل سكلح الهتلء البذالغ  املعقدنني
 .نال يلنق تيلنل  لك ايلة الينلل  سكلح الذاحدة نن نلك النمني

                                                 
 [.4 ص ]م  حترة املذدند يف نحكلم املذلذد  اا  القن - 
 [. ]ئذ ة الهتلء  آية - 1
 [. ]ئذ ة الهتلء  آية  - 
 [. ]ئذ ة الهتلء  آية  -4
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ن خراعم نن  إن :نمل يقال   {ِدُلذاَفِإْن ِخْرُعْم َنلَّل َتْيا } :نس  ئبحلس  قلل :العلئع  
 .ترعقهنا نن حتعلجذا نلذ كلن املهاد قلة الينلل لكلن األستب نن يقذل  لك

نن ناالح ران ل     عه  نعلل الههي ايلة نههنًل نس  ئبحلس  إ ا  كه حكمًل :اليلره 
نقد علل ئابحلس     فال اد نن تكذن اليلة نصلدفة لضد احلكم امليلل  نعلل عدن  ايلة

ة سكلح غري النعلنى ناالقعصل  على الذاحدة نن نل نلك النمني اأس  نقهب إىل عادم  إالح
 . "ننيلذم نن كثهة الينلل ال تضلد عدم احلكم امليلل فال حيت  العيلنل ا    اجلذ 
نقد تبني ممل ئبق نن ترتري اإلنلم الشلفيي قد ئلك فن  طهيق الكهليل  كمل قلل  

لم اا  القنم ن  نن نلك النمني نظهة لكثهة األنالد فنيل ض الزخمشهي  نننل نل  كه  اإلن
 :  لك قذل الشلفيي  فنذ د على  لك عدة نجذ 

نن نلك النمني ال جيب هل  قتم خبالف احلهائه نهذا يقلل ن  مجالعه   : األنل 
 . يف الفللب

 .نس  جيذز ل  اليزل ع  اجلذا ي ادنن إ هن : الثلين 
 . صهف فن  اللبنع نال يلزم نط ه نن اإلنلء نلل يع: الثللث 
تيلنل لكل ناحاد    {َ ِلَك َنْدَسى َنلَّل َتُيذُلذا} :نن قذل : نننل قذل  يف الذج  الثلن  

تياذد إىل احلكماني   (  لك: )فهذ نبين على نن اإلرل ة ِاا ...ن  احلكمني املعقدنني

                                                 
 .( )ئذ ة الهتلء  آية  - 
كعلب عدة الصلاهي  الاا   : ناسظه[. 1 -4 ص ]حترة املذدند يف نحكلم املذلذد  اا  القنم   -1

 .فقد اني نن هذ  الذجذ  يذضح ايضهل ايضًل[ 19 / ]القنم 
  ترتاري القاهطيب    [1/9]  ناحمله  الذجنز الا  عطنة [100/ ]الكشلف للزخمشهي : سظها -  
[6/ 9.] 
 .( )ئذ ة الهتلء  آية  -4
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ة إىل الذاحدة نن املعقدنني  نقد  جح مجع ن  املرتهي  خالف  لك  ننن اإلرل ة علئد
 .نهذ الظلهه   نل نلكت النمني

 : القول الراجح ودليله
الهاجح يف نيىن هذ  اآلية ني نال جتذ نا نن متنلذا نهذ قذل اجلمهذ  نتاهجنح     

اإلنلم اا  القنم  ننن نل قلل  الشلفيي ن  كثهة الينلل نج  نيعة يف اآلية على طهيقاة  
 .الكهليل 

                                                 
  الكشالف  [ 4 /1]ترتري نيب التيذد   [0  / ]العتهنل ليلذم العهزيل الا  جزي : اسظه - 

أليب حنالن    البحاه احملانط   [80 -86 /4]   نح امليالين لآللذئاي   [488/ ]للزخمشهي 
[ / 01.] 
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َوِإْن ِخْفتوْم ِشَقاَق َبْيِنِهَما  }: باحلكمني يف قوله تعاىل املراد: املبحث الرابع
 .  {...َفاْبَعُثوا َحَكما  ِمْن َأْهِلِه َوَحَكما  ِمْن َأْهِلَها

َنِإْن ِخْرُعْم ِرَقلَق َاْنِهِهَمل َفلْاَيُثذا َحَكمًل ِنْ  َنْهِلِ  َنَحَكمًل ِنْ  } :قلل اهلل عز نجل 
 . {ِإْصالحًل ُيَذفِِّق اللَُّ  َاْنَهُهَمل ِإنَّ اللََّ  َكلَن َعِلنمًل َخِبريًا َنْهِلَهل ِإْن ُيِهيَدا
 .املراد باحلكمني يف اآلية: املسألة

نقد حكم اهلل اني الزنجني يقع الشقلق انهاهمل  : "  - مح  اهلل –قلل اا  القنم  
َكمًل ِنْ  َنْهِلِ  َنَحَكمًل ِنْ  َنْهِلَهل ِإْن ُيِهيَدا َنِإْن ِخْرُعْم ِرَقلَق َاْنِهِهَمل َفلْاَيُثذا َح}: اقذل  تيلىل

  نقد اخعلف التلف ناخللاف يف   {ِإْصالحًل ُيَذفِِّق اللَُّ  َاْنَهُهَمل ِإنَّ اللََّ  َكلَن َعِلنمًل َخِبريًا
نهنمل نكنالن  نهذ قذل نيب : نحدمهل: احلكمني هل مهل حلكملن نن نكنالن على قذلني

نهنمل حلكملن  نهذا قذل نهال  : نالثلين.    ننمحد يف  ناية فيي يف قذل  نالشل حهنرة

                                                 
-
 .(1 )ئذ ة الهتلء  آية   

-
 .(1 )ئذ ة الهتلء  آية  1

-
 .(1 )ئذ ة الهتلء  آية   

-
  ننحكلم القهآن للجصالص  [0/11]البحه الهائق رهح كهز الدقلئق  الا  جننم احلهري : اسظه 4
[ / 1 - 11.] 

-
  ناإلقهالع  [81 -84 /1]ن [ 6  /1]األم للشالفيي  : نهذ القذل امليعمد يف نذهب  اسظه  1

  [ 0 /0]  ن نضة الطللبني للهذني [00 /1]  نالذئنط أليب حلند الفزايل [4 1/4]للشهانين 
 [. 1/00]ناملهذب أليب إئحلق الشريازي 

نقد  كههل نهصذ  الباهذيت  [ 1/448]رهح الز كشي : نهذ القذل املشهذ  يف املذهب اسظه - 6
  ننرال  إىل  [11/ ]  نرهح نهعهى اإل ادا  [  1/1]قهلع كشلف ال: نقعصهًا علنهل يف كعلان 

ناخعل  اا  [ 144- 0/14]  ناا  قدانة يف املفين [6 0/1]اا  نرلح يف كعلب املبدع : الهنايعني
 [.04 ص ]قدانة الهناية األخهى كمل يف عمدة الرق  ل  
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  ننمحد يف الهناية األخهى  نالشلفيي يف القذل اآلخاه  نهاذا هاذ     املديهة  ننللك
 .  ..."الصحنح

 :التعليق واإليضاح
يبني اإلنلم اا  القنم اخعالف اليلملء يف احلكمني هل مهل حلكملن نن نكنالن   

ذهنمل حلكملن  نئنأيت انلن نجذ  العهجنح عهد   ننصل اخلالف يف املتألة نقد  جح ك
: حيعمل نن يكذن سلر ًل ع  اخعالفهم يف امُلخلطب يف اآلية ابيث احلكمني يف قذل  تيلىل

املخلطب اذلك  :  فقلل ئيند ا  جبري نالضحلك {... َنِإْن ِخْرُعْم ِرَقلَق َاْنِهِهَمل َفلْاَيُثذا}
الهجل ناملهنة ني الزنجلن اللذان نقع  :هفع  لك إلن   نقلل التديالذي ُي هذ التلطلن

نقد نمجع اجلمنع على نن ايثة احلكماني يف   : "  قلل اا  جهيه الطةي الشقلق انههمل
 لك لنتت لفري الزنجني نغري التلطلن الذي هذ ئلئس ننه املتلمني نن ن  نقلنا  يف  

قلل مهل حلكملن  نن  قلل الزنجلن قالل مهال      فم  قلل التلطلن " لك نقلم سرت 
نناياد  : " نكنالن  نالقذل اأن املخلطب يف اآلية مهل الزنجلن ايند جدًا  قلل ناذ حّنلن

نإن خلفل راقلق   :إ  لذ كلن خطلاًل لألزناج لقلل ؛ن   هب إىل نس  خطلب لألزناج
خطالب األزناج إىل   لكه  اسعقلل نا    فإن خرعم رقلق انهكم :انههمل فلنبيثل نن لقلل

نقد ال يكذن اخلالف سلرئ ع  هذا الاذي  .  "خطلب ن  ل  احلكم نالرصل اني الهلس
 كهسل نإمنل ع  اععبل   ضل الزنجني يف اإلصالح انههمل جبمع نن ترهيق نعدم اععبال     

                                                 
نحكلم القهآن الا  اليهيب   [ 9 /6]  االئعذكل  الا  عبد الة [1/194]املذطأ ملللك : اسظه -  
 [.1/04]  اداية اجملعهد الا   رد [ 9 0-1 1/ ]
 [.98 /1]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم   - 1
 .(1 )ئذ ة الهتلء  آية  - 
 [. 0-1/00]ترتري الطةي : اسظه  -4
ك األنلنالء     نقد نرل  القهطيب إىل قذل آخه نهذ نن املخلطب ااذل [1/01]ترتري الطةي  - 1

[ 0/01 ]  كمل نرل  الرخه الهازي يف العرتري الكابري  [ 6/180]اسظه اجللنع ألحكلم القهآن ل  
 [. 11/ ]إىل نن اخلطلب علم جلمنع املؤنهني  ن كهمهل نيضًل ناذ حنلن يف البحه احملنط 

 [. 11/ ]ترتري البحه احملنط  ناذ حّنلن  - 6
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فم  اععة  ضلمهل قلل مهل نكنالن نن  مل ييعة  لك قلل مهل حلكملن  نهذا نبين على 
نجلءت  انهنة نزنجهل   رهد  علي ا  نيب طللب : عبندة التلملين قلل ع  نل  ني

ن  الهلس  فأخهج هؤالء حكمًل ن  الهلس نهؤالء حكمًل  فقلل  ف لمنع كل ناحد نههمل 
نتد يلن نل علنكمل؟ إن  نيعمل نن ترهقل فهقعمل ننن  نيعمال نن جتميال   : علٌي للحكمني

كذات  ناهلل ال تةح حاىت تهضاى   : فقلل علي. فالننل الرهقة : فقلل الزنج. مجيعمل
نالداللة نه  .   ضنت اكعلب اهلل تيلىل يل نعلي: فقللت املهنة. اكعلب اهلل لك نعلنك
نتد يلن نل علنكمل؟ إن  نيعمل نن ترهقل فهقعمل ننن  نيعمل نن : " على نهنمل حلكمني قذل 

مل لذ مل يكذسل كذلك ملل احعالج  كمل ائعدل ا  ن  قلل مهل نكنالن اأهن" جتميل مجيعمل
نالداللة األنىل نقذى نالثلسنة حمعملة نن يكذن  ّد على الزنج    إىل إقها  الزنج علٌي 

يف كعلب اهلل نننه  نن يهجع كمل جيب على كل نتلم نيهرذ نل فن  مبال   تهك  الهضل مبل
مني يف اجلمع هل حكم احلك:   نمثهة اخلالف تظهه يف عدة ننذ  نههل جيب ن  األدب

نالعرهقة اني الزنجني سلفذ علنهمل؟ فللذكنالن يهرذ حكمهمل فنمل ُنكِّال ا  نا  قبال   
  نن   لك نيضٍل نل  الزنجني  ناحللكملن يهرذ حكمهمل يف اجلمع نعلى قذلني يف الرهقة

  نل الذي يعهتب على غنلب الزنجني نن نحدمهل؟ ننل الذي يعهتب على جهذن الزنجني؟
 . على القذلني الشهنط امليعةة يف احلكمني نختعلف كذلك  الزنجني؟

                                                 
[  1/0]  نالطةي يف ترتري  (99 )  نالدا قطين ( 99  )نخهج  عبد الهزاق يف املصهف  -  

يف  لاك   ننل اخلة عا  علاي   [: "91 /6]قلل ناذ عمه اا  عبد الة يف االئعذكل  نغريهم 
  نقالل الشالفيي يف األم   "فمهني ن  نجذ  ثلاعة ع  اا  ئريي  ع  عبندة التلملين ع  علاي 

 "حديث علي ثلات عهدسل[: " 81 /1]
 [.81 /1]م للشلفيي اسظه األ - 1
 [.8 1/ ]نحكلم القهآن  الا  اليهيب : اسظه -  
 [.0 4/ ]اسظه ترتري اا  كثري  - 4
  نزاد امليلد يف هدي خاري اليبالد  الاا  القانم     [141-0/144]املفين الا  قدانة : اسظه - 1
[1/ 8 - 81.] 
 [.01 /0] نضة الطللبني للهذني : اسظه  -6
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ايد  كه  لبي  املتلئل املبهنة على -يشري اا  القنم يف آخه كالن  ع  املتألة ن 
نال : " ن  العداخل اني القذلني  قلل  محا  اهلل   ًلإىل نن ههلك سذع -اخلالف يف املتألة

حكم  فم  اليلملء نا    يب نهنمل حكملن فنهمل رلئبة الذكللة  ننكنالن نهصذالن لل
  نمم   " جح جلسب احلكم  ننههم ن   جح جلسب الذكللة  ننههم ن  اععة األنهي 

 . اععة األنهي  اإلنلم اا  جهيه الطةي يف ترتري 
 :القول الراجح ودليله

هاجح نن املهاد الحلكمني يف اآلية نهنمل حلكملن كمل  جح  اا  القنم مبجمذعة ال 
! ناليجب كل اليجب مم  يقذل مهل نكنالن ال حلكملن: "  -مح  اهلل -ن  األدلة قلل 

: ناهلل تيلىل قد سصبهمل حكمني  نجيل سصبهمل إىل غري الزنجني  نلذ كلسل نكنلني لقلل
فلنبيث نكناًل ن  نهل  نلعبيث نكناًل ن  نهلهل  ننيضل فلذ كلسل نكنلني مل خيعصل ااأن  

ِإْن ُيِهيَدا ِإْصالحًل ُيَذفِّاِق اللَّاُ    }: كم إلنهمل فقلل  ننيضل فإس  جيل احل يكذسل ن  األهل
فإن الذكنال ال  : نالذكنالن ال إ ادة هلمل إمنل يعصهفلن اإ ادة نذكلنهمل  ننيضًل  {َاْنَهُهَمل

يتمى حكمًل يف لفة القهآن  نال يف لتلن الشل ع  نال يف اليهف اليالم نال اخلالص    

                                                 
 [.81 /1]خري اليبلد  اا  القنم  زاد امليلد يف هدي  -  
 [.06-1/01]ترتري الطةي  - 1
ن إمنل كلن ايث احلكمني ن  نهلهمل  ألن األقل ب نعهف [: "  11/ ]قلل الهتري يف ترتري   - 

ابذاط  األحذال  ننطلب للصالح  نسرذس الزنجني نئك  إلنهم فنةزان نل يف ضملئهمهل ن  احلب 
 ".رهقةنالبف  نإ ادة الصحبة نال

نهذا على قذل مجهذ  املرتهي  كلا  عبلس  نئيند اا  جابري    . (1 )ئذ ة الهتلء  آية  - 4
نمل يذكه فن  خالفاًل فنكاذن   [ 00-1/06]ترتري الطةي : اسظه. نجملهد  نالضحلك  نالتدي

ن كاه ايا  املرتاهي     . إن يهيدا ني احلكمني إصالحًل يذفق اهلل انههمل ني اني احلكمني: امليىن
: املقصذد احلكمني يف املذضيني  نالثلين: جذهًل نخهى يصل جممذعهل نع هذا ن اية ننج   فلألنلن

. عكت : املذضع األنل للحكمني نالثلين للزنجني  نالهااع: املقصذد الزنجني يف املذضيني  نالثللث
امليالين     ن نح[0/06 ]العرتري الكبري للرخاه الاهازي   : اسظه. نكل هذ  الذجذ  حتعملهل اآلية

 [. 46/ ]  نفعح القديه للشذكلين [1/10]لآللذئي 
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فإن :   ننيضًل كم ناإللزام  نلنس للذكنل ريء ن   لكفلحَلكم ن  ل  نالية احُل: ننيضًل
احَلكم نالغ ن  حلكم؛ ألس  صرة نشبهة الئم الرلعل دالة على الثبذ   نال خالف اني 

  فإ ا كلن ائم احللكم ال يصدق على الذكنل احمل  فكنف مبل هذ  نهل اليهانة يف  لك
جني  نكنف يصح نن يذكل عا   فإس  ئبحلس  خلطب اذلك غري الزن: نالغ نه   ننيضًل

نإن خرعم رقلق انههمل فمهنمهل : الهجل ناملهنة غريمهل  نهذا حيذج إىل تقديه اآلية هكذا
يد لرظ اآلية ننيهلهل ع  ُا نيلذٌمنِِ  ن  نهلهل ننكناًل نن يذكال نكنلني نكناًل ن  نهل 

 .  مد اهلل ناضاح نهذا حب  هذا العقديه ننهنل ال تدل علن  اذج  ال هي دالة على خالف 
نايث عثملن ا  عرلن عبداهلل ا  عبلس ننيلنية حكمني اني عقنل ا  نيب طللب نانهنت  

  نصح ع  علي ا  نيب  إن  نيعمل نن ترهقل فهقعمل: فلطمة اهت ععبة ا   انية فقنل هلمل
                                                 

هذا سص ن  اهلل ئبحلس  يف نهنمال قلضانلن ال   [: " 8 1/ ]قلل اا  اليهيب يف نحكلم القهآن  -  
نكنالن  نللذكنل ائم يف الشهيية ننيىن  نللحكم ائم يف الشهيية ننيىن  فإ ا اني اهلل ئابحلس    

نن يهّكب نيىن نحدمهل على اآلخاه  فاذلك    –فكنف ايلمل  –شلٍد كل ناحد نههمل فال يهبفي ل
 ..."تلبنس نإفتلد لألحكلم

نيقلل حلكم نحكلم مل  حيكم اني الهالس   [: "10 / ]قلل الهاغب األصرهلين يف املرهدا    -1
ذلك فهذ نالاغ  ناحلكم املعخصص ا( 99 ن  اآلية: البقهة){َنُتْدُلذا ِاَهل ِإَلى اْلُحكَّلِم}: قلل اهلل تيلىل
َفلْاَيُثذا َحَكمًل ِنْ  } :نقلل عز نجل( 4  ن  اآلية: األسيلم){َنَفَفْنَه اللَِّ  َنْاَعِفي َحَكمًل } :قلل اهلل تيلىل

نن ن  راهط   تهبنهًل نمل يقل حلكمًل نإمنل قلل حكمًل( 1 ن  اآلية: الهتلء){ْهِلِ  َنَحَكمًل ِنْ  َنْهِلَهلَن
  م علنهم نهلم حتب نل يتعصذالس  ن  غري نهاجية إلنهم يف ترصنل  لاك احلكمني نن يعذلنل احلك

 "نيقلل احلكم للذاحد ناجلمع
فإن اهلل خلطب غاري الازنجني إ ا خلفال    [: " ... 9 1/ ]قلل اا  اليهيب يف نحكلم القهآن   - 

مل  الشقلق اني الزنجني اإ ئلل احلكمني  نإ ا كلن املخلطب غريمهل فكنف يكذن  لك اعذكنلاه 
نال يصح هلمل حكم إال مبل اجعميل علن   نالعذكنل ن  كل ناحد ال يكذن إال مبل خياللف اآلخاه    

نهذا صحنح فإن الهجل إ ا مل يهد الرهقة ل  يذكل هبل  ناملاهنة إ ا ن اد   ". ن لك ال ميك  هل ههل
 .الرهقة فتذف تذكل هبل  نعلن  فل  يصل احلكملن إىل حل

قلل اا  حازم يف احمللاى   (  416 )ح  نئه  البنهقي الكةى [1/04]ترتري الطةي : اسظه -4
 ".نهذا خة ال يصح ألس  مل يأ  إال نهقطيًل[: " 0/90 ]
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ن علنكمل إن  نيعمل نن ترهقل فهقعمل  نإن  نيعمل ن: طللب نس  قلل للحكمني اني الزنجني
  فهذا عثملن نعلي ناا  عبلس ننيلنية جيلذا احلكم إىل احلكماني نال   جتميل مجيعمل

  "نإمنل ييهف اخلالف اني العلايني فم  ايدهم ناهلل نعلم  ييهف هلم ن  الصحلاة خمللف
هذ  ندلة القذل الهاجح اليت  كههل اا  القنم  نقد يتعدل على نهنمل حلكملن مبل  

هبذ  اآلية على جاذاز العحكانم  دًا علاى       نيب طللب ثبت ن  ائعدالل علي ا
 . اخلذا ج

 
 

                                                 
 .( )حلرنة  قم ( 0 1)ئبق ختهجي   اسظه ص   - 
 .نالهد علن .   للقذل اآلخه ئبق انلن احعملل االئعدالل حبديث علي ا  نيب طللب  - 1
 [.81 -80 /1]دي خري اليبلد  اا  القنم  زاد امليلد يف ه  - 
إئاهلد  حتا     : قلل رينب األ سؤنط( [ 616) 90-96/ ]نخهج  اإلنلم نمحد يف املتهد  -4

.  جللا  ثقال   [: 0 6/1]ل اهلنثمي يف جممع الزنائاد    قل( [404) 60 / ]نا  ناذ ييلى ن 
  ([914 )  1/41]لصفري نحته  التنذطي نصحح  املهلني كمل يف فن  القديه رهح اجللنع ا

 (.1 11)نصحح  األلبلين يف صحنح اجللنع 
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 : ، وفيه ثالثة مباحث تفسير آيات أحكام الخلع: الفصل الثالث
 .حكم اخللع: املبحث األول

الطَّالُق َنهََّتلِن َفِإْنَتلٌك ِاَمْيُهنٍف َنْن َتْتِهيٌح ِاِإْحَتلٍن َنال َيِحلُّ َلُكْم }: قلل اهلل تيلىل
نَمل ُحُدنَد ْن َتْأُخُذنا ِنمَّل آَتْنُعُمذُه َّ َرْن ًل ِإلَّل َنْن َيَخلَفل َنلَّل ُيِقنَمل ُحُدنَد اللَِّ  َفِإْن ِخْرُعْم َنلَّل ُيِقَن

َد اللَّاِ   اللَِّ  َفال ُجَهلَح َعَلْنِهَمل ِفنَمل اْفَعَدْ  ِاِ  ِتْلَك ُحُدنُد اللَِّ  َفال َتْيَعُدنَهل َنَنْ  َيَعَيدَّ ُحُدن
 . {َفُأنَلِ َك ُهُم الظَّلِلُمذَن

جواز اخللع إذا خاف الزوجان أن ال يقيما حدود اهلل، بإذن السالطان  : املسألة
 .وبدونه

(:  انهنة ثلات ا  قنس اا  مشالس   ايد  كه  لقصة) – مح  اهلل  –قلل اا  القنم 
مل دل علن  القهآن   ك جذاز اخللع: تضم  هذا احلكم الهبذي عدة نحكلم  نحدهل... "

َنال َيِحلُّ َلُكْم َنْن َتْأُخُذنا ِنمَّل آَتْنُعُمذُه َّ َرْن ًل ِإلَّل َنْن َيَخلَفل َنلَّل ُيِقنَمل ُحاُدنَد  }: قلل تيلىل

                                                 
-
خلع الهجل ثذا  نخلَع انهنت  نخلليهال إ ا   :يقلل[: " 4  / ]قلل األزههي يف هتذيب اللفة    

افعد  نه  مبلهلل فطلَّقهل ننالَسهل ن  َسْرت  نمسِّي  لك الرهاق ُخْليًل ألن اهلل جّل نعّز جيال الهتالء   
نهاي   (90  :الَبَقاَهة ) {ُه َّ ِلَبلٌس لَُّكْم َنَنسُعْم ِلَبلٌس لَُّه َّ} :لهجلل نالهجلَل لَبلئًل هلّ  فقلللبلئًل ل

  فإ ا افعد  املهنة مبلٍل تيطن  لزنجهل لُنبنَههل نه  فأجلهبل إىل  لك فقد الست نها    ضجنيع  نَضِجنُي 
نقد اخعليت املاهنة    ناملصد  اخَلْلع  ْلعناالئم ن   لك اخُل  نخلع كلُّ ناحٍد نههمل لَبلس صلحب 

 ."فهذا نيىن اخُلْلع عهد الرقهلء  نه  اخعالعًل إ ا افعدْ  مبلهلل
 .(118)ئذ ة البقهة  آية  - 1
 (. 110)كعلب الطالق  الب اخللع نكنف الطالق فن   ح: صحنح اإلنلم البخل ي: اسظه -  
  [  /1]اهلداية رهح البداية  أليب احلت  املهغنالين   :املذهب احلهري: اسظه يف املذاهب األ اية -4

  نالعمهند  الا  عبد [1  /1]املدنسة الكةى : املذهب املللكي[.  0 /6]املبتذط  للتهختي 
  نالعهبنا   أليب إئاحلق   [4  -   /1]األم للشالفيي  : املذهب الشلفيي[. 69 / 1]الة  

  نالراهنع  الاا  نرلاح    [0/146]الا  قداناة  املفين : املذهب احلهبلي[.  0 / ]الشريازي 
 [.1 0/1 ]احمللى  الا  حزم : ننذهب نهل الظلهه[. 1/161]
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ع طلئرٌة ننهع اخلل  {اللَِّ  َفِإْن ِخْرُعْم َنلَّل ُيِقنَمل ُحُدنَد اللَِّ  َفال ُجَهلَح َعَلْنِهَمل ِفنَمل اْفَعَدْ  ِاِ 
رل ٌة ن  الهلس خللرت الهص ناإلمجلع  نيف اآلية دلنل على جذاز  نطلقًل اإ ن التلطلن 

   ..." نغري   ننهي  طلئرة ادنن إ س  ناألئمة األ اية ناجلمهذ  على خالف 
 : التعليق واإليضاح

ال نإمجلع اليلملء  إ «يبني اإلنلم اا  القنم جذاز اخللع يف كعلب اهلل نئهة  ئذل  
ننمجع اليلملء على إجلزة اخللع : " نن اي  نهل اليلم خللرذا يف  لك  قلل اا  عبد الة

: نقلل نيضالً   "اللصداق الذي نصدقهل إ ا مل يك  نضها هبل نخلفل نال يقنمل حدند اهلل
 :1قلل عقبة ا  نيب الصاهبلء  ...نعلى  لك مجلعة الهلس إال اكه ا  عبد اهلل املزين ... "

ال حيل ل  نن يأخذ  :فقلل .ا  عبد اهلل املزين ع  الهجل يهيد نن خيللع انهنت  ئألت اكه
َفاال ُجَهالَح    َفِإْن ِخْرُعْم َنلَّل ُيِقنَمل ُحُدنَد اللَِّ } :فأي  قذل اهلل عز نجل :قلت .نههل رن ًل

ئاذ ة  نال يف   :قلل ؟ننل ستخهل :قلت .هي نهتذخة :قلل ؟  {َعَلْنِهَمل ِفنَمل اْفَعَدْ  ِا 
َنِإْن َنَ ْدُتُم اْئِعْبَداَل َزْنٍج َنَكلَن َزْنٍج َنآَتْنُعْم ِإْحَداُه َّ ِقْهَطل ًا َفال َتْأُخاُذنا  }الهتلء قذل    

قذل اكه هذا خالف التهة الثلاعة يف قصة  :مث قلل  {ِنْهُ  َرْن ًل َنَتْأُخُذنَسُ  ُاْهَعلسًل َنِإْثمًل ُنِبنهًل

                                                 
 .(118)ئذ ة البقهة  آية   - 
العمهند الاا   :   نيف املذهب املللكي[ 0 /6]املبتذط للتهختي : يف املذهب احلهري: اسظه -1

  ناملهاذب أليب إئاحلق   [80 /1]ي األم للشلفي:   نيف املذهب الشلفيي[06 / 1]عبد الة 
 [.0/146]املفين الا  قدانة :   نيف املذهب احلهبلي[ 0-1/00]الشريازي 

 [. 8 /1]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم    - 
نمم  حكاى اإلمجالع   [. 69 / 1]العمهند ملل يف املذطأ ن  امليلين ناألئلسند  اا  عبد الة  - 4

 .نغريهم[ 0/146]  ناا  قدانة يف املفين [04 /0]طللبني الهذني يف  نضة ال
هذ ناذ خهمي عقبة ا  نيب الصهبلء البلهلي نذالهم البصهي  نى ع  احلت  نئلمل ا  عبد اهلل   - 1

: اسظه. صلحل احلديث: ن نى عه  يزيد ا  هل نن  نناذ الذلند نغريهم  نثق  اا  نيني نقلل نمحد
 [.96/ ]  نننزان االععدال للذهيب [6/441]العل يخ الكبري  للبخل ي 

 .(118)ئذ ة البقهة  آية  - 6
 (.10)ئذ ة الهتلء  آية  - 0
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نخالف مجلعة اليلملء نالرقهلء الحلجلز ناليهاق   ئهل قصة ثلات ا  قنس نحبنبة اهت
ال حيل للهجل اخللع حىت جيد على اطهاهل   :نكلن اا  ئريي  نناذ قالاة يقذالن  نالشلم
فإ ا كلن  لك جلز ل   :قلل ناذ قالاة  {ِإلَّل َنْن َيْأِتنَي ِاَرلِحَشٍة ُنَبنَِّهٍة} :ألن اهلل يقذل  جاًل

لنس هذا اشيء ألن ل  نن يطلقهل  :قلل ناذ عمه . حىت ختعلع نه نن يضل هل نيشق علنهل 
 . "هل لنأخذ نلهلل فلنس  لك ل نل نن يضلّ ننن يالعههل ن

ناني اا  القنم عدم تيلق اجلذاز اإ ن التلطلن كمل هذ نذهب مجهاذ  اليلمالء   
   نع  غاري  نا  التالف     ننههم األئمة األ اية  نفن  نثه ع  عمه ا  اخلطلب 

:   قلل احللفظ اا  حجه للف اي  نهل اليلم كلحلت  البصهي  نئيند ا  املتنبنخ
ناقذلا      {َفِإْن ِخْرُعْم َنلَّل ُيِقنَمل ُحُدنَد اللَّا ِ } :ناخعل   ناذ عبند نائعدل اقذل  تيلىل" 

فجيل  :قلل  {ِنْ  َنْهِلَهلَنِإْن ِخْرُعْم ِرَقلَق َاْنِهِهَمل َفلْاَيُثذا َحَكمًل ِنْ  َنْهِلِ  َنَحَكمًل }:تيلىل
نن  إال}آية البلب  ى  لك اقهاءة محزة يفنقّذ  فإن خلفل :نمل يقل  اخلذف لفري الزنجني

                                                 
 .(8 )ئذ ة الهتلء  آية  -  
 (. 91  )نصهف عبد الهزاق  -1
احمللاى  : ناسظاه [. 06 -01 / 1]العمهند ملل يف املذطأ ن  امليلين ناألئلسند  اا  عبد الة    - 

 [.0 1-6 0/1 ]الا  حزم 
[: 86 /8]نثه عمه  نخهج  البخل ي يف صحنح  نيلقًل  قلل احللفظ اا  حجه يف فعح البل ي  -4
نتى اشه ا  نهنان يف خلع كالن ااني    :ا  نيب رنبة ن  طهيق خنثمة ا  عبد الهمح  قللانصل  "

ناسظاه   "عمه يف خلع فأجالز   قد نيت :فقلل ل  عبد اهلل ا  رهلب اخلذالين   جل نانهنة فلم جيز 
نقد نخهج ايد  ع  عثملن نالشييب نحممد ا  ئريي  نالزهاهي  ( 9469 )نصهف اا  نيب رنبة 

 .نحيي ا  ئيند
 (.9401   9404 )اسظه نصهف اا  نيب رنبة   -1
 .(118)ئذ ة البقهة  آية  - 6
 .(1 )ئذ ة الهتلء  آية  - 0
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ن د  الهحلس اأس  قاذل ال   .ناملهاد الذالة :قلل   اضم ننل  على البهلء للمجهذل {خلفلُي
  الفرري ملل علن  اجلمُّخمللف  اأس  رل ل :نالطحلني  عهاب نال اللرظ نال امليىنيتلعد  اإل

 .  "نن  حنث الهظه نن الطالق جلئز دنن احللكم فكذلك اخللع
ناني اا  القنم نن اخللع املأ نن فن  إمنل هذ إ ا خلف الزنجلن نال يقنمل حادند اهلل  

نهذا دلنل على نن اخللع املأ نن فن  إمنل هذ إ ا خالف  : " فقلل يف كعلب إغلثة اللهرلن
؛ قنمل حدند اهلل  ننن الهكلح الثلين إمنل يبلح إ ا ظهل نن يقنمل حدند اهللالزنجلن نن ال ي

  4"إقلنة حدند   نرهط يف اليذد ظّ  إقلنة حادند    [خذف عدم]فإس  رهط يف اخللع 
نال يرهم ن  كالن  هذا نس  ال يصح اخللع عهد  إال يف حلل الشقلق فقد قلل يف إعاالم  

نإ ا نقع اخللع ن  غري راقلق صاح    : " نل البلطلةنهذ يهد على نصحلب احل املذقيني
 .1"نكلن غليع  الكهاهنة ملل فن  ن  نرتدة املرل قة

                                                 
[. 91 ]يبلس ا  جملهد العمنمي صالتبية يف القهاءا   أليب اكه نمحد ا  نذئى ا  ال: اسظه -  

 [.1  ]نحجة القهاءا   الا  زجنلة ص 
 د  الهحلس ن  ن [.80 -86 /8]فعح البل ي رهح صحنح البخل ي  اا  حجه اليتقالين   -1

ننس  خالف قذل نكثه اليلملء كمال  [ 119-110]جهة امليىن فقط يف كعلا  الهلئخ ناملهتذخ ص 
 .نمل نقف على كالم الطحلني [. 10/ ]يف نيلين القهآن ل  ص 

 .نال يتعقنم الكالم.. عدم خذف: جلء يف الهتخة املطبذعة -  
  ناسظه إعالم املذقيني ع   ب اليلملني [ 64/ ]إغلثة اللهرلن يف نصليد الشنطلن  اا  القنم    -4
[4/100.] 
نحكالم القاهآن   : ألة  ناسظه يف هذ  املت[6 1/1]إعالم املذقيني ع   ب اليلملني  اا  القنم  - 1

  نفين احملعالج   [4 1/4]  اإلقهلع للشهانين [0/146]  املفين الا  قدانة [164/ ]الا  اليهيب 
 [.161/ ]للشهانين 
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 االفتداء يف اخللع: املبحث الثاين
الطَّالُق َنهََّتلِن َفِإْنَتلٌك ِاَمْيُهنٍف َنْن َتْتِهيٌح ِاِإْحَتلٍن َنال َيِحالُّ  }: قلل اهلل عز نجل

ل آَتْنُعُمذُه َّ َرْن ًل ِإلَّل َنْن َيَخلَفل َنلَّل ُيِقنَمل ُحُدنَد اللَِّ  َفِإْن ِخْرُعْم َنلَّل ُيِقنَمل َلُكْم َنْن َتْأُخُذنا ِنمَّ
نَد ُحُدنَد اللَِّ  َفال ُجَهلَح َعَلْنِهَمل ِفنَمل اْفَعَدْ  ِاِ  ِتْلَك ُحُدنُد اللَِّ  َفال َتْيَعُدنَهل َنَنْ  َيَعَيدَّ ُحُد

َيل َنيَُّهل الَِّذيَ  آَنُهذا ال َيِحلُّ َلُكاْم َنْن َتِهُثاذا   }:   نقلل تيلىل {ِ َك ُهُم الظَّلِلُمذَناللَِّ  َفُأنَل
 الهَِّتلَء َكْههًل َنال َتْيُضُلذُه َّ ِلَعْذَهُبذا ِاَبْيِ  َنل آَتْنُعُمذُه َّ ِإلَّل َنْن َياْأِتنَي ِاَرلِحَشاٍة ُنَبنَِّهاةٍ   

ُهنِف َفِإْن َكِهْهُعُمذُه َّ َفَيَتى َنْن َتْكَهُهذا َرْن ًل َنَيْجَيَل اللَُّ  ِفناِ  َخْناهًا   َنَعلِرُهنُه َّ ِالْلَمْي
   {َكِثريًا

 :وحتت هذا املبحث مطلبان
 مقدار الفدية يف اخللع: لب األولاملط

لى ع   { َفال ُجَهلَح َعَلْنِهَمل ِفنَمل اْفَعَدْ  ِاِ  }: ندل قذل  ئبحلس : " قلل اا  القنم 
 . "جذاز  مبل قّل نكثه  ننن ل  نن يأخذ نههل نكثه ممل نعطلهل

 :التعليق واإليضاح
مل يعبني يل  ني اا  القنم يف هذ  املتألة؛ فإس   كه ايد كالن  هذا نقذااًل للتالف  
تبني اخعالفهم يف حكم نخذ نل زاد على نهههل  نغلية نل يف كالن  التلاق نن هذا هاذ  

علف نهل اليلم يف جذاز نخذ الهجل ن  انهنت  يف حلل اخللع نال    نمل خي ظلهه القهآن
 :   ناخعلرذا فنمل زاد على نهههل على ثالثة نقذال نصدقهل نن نل هذ نقل نه 

                                                 
-
 .(118)ئذ ة البقهة  آية    

-
 .(8 )ئذ ة الهتلء  آية   1

-
 .(118)ئذ ة البقهة  آية    

-
 [. 8 /1]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم   4

-
نالذي  جذَّزن  احعجذا اظلهه القهآن  نآثل  الصحلاة  نالذي  نهيذ  : " قلل  مح  اهلل  1

 [.81 /1]زاد امليلد ..." احعجذا حبديث نيب الزاري
 [.6/06]االئعذكل   اا  عبد الة  : اسظه - 6
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   نن الزيلدة حيهم نخذهل نتهد علنهل  نهذا قاذل علاي اا  نيب طللاب    : األنل
هم  ناخعل   نااذ    نغري   نننمذن ا  نههان  نالزههي   ناحلت    نعطلء نطلننس

 . ناذ اكه ن  احلهلالة
  نعبد    نعثملن ا  عرلن  جذاز نخذ الزيلدة  نهذا قذل عمه ا  اخلطلب: الثلين

  ناا  عبلس   نعبد اهلل ا  عمه
 .    نإاهاهنم الهخيي    نالضحلك    نجملهد  

 
 

                                                 
 (.  91 )  ننصهف اا  نيب رنبة (944  )نصهف عبد الهزاق   - 
  ننصاهف ااا  نيب رانبة    ( 94    8 9    9 9    0 9  ) نصهف عبد الهزاق  -1
( 91 1.) 
 (.940  )نصهف عبد الهزاق   - 
 (.0 91 )  ن نصهف اا  نيب رنبة (949  )نصهف عبد الهزاق   -4
 (.0 91 )  ننصهف اا  نيب رنبة (1 9  )نصهف عبد الهزاق  -1
 (.9111 )نصهف اا  نيب رنبة   -6
  نراهح الز كشاي   [ 6/ ]  رهح نهعهى اإل ادا  للبهذيت [81 /1]م زاد امليلد  اا  القن -0
[1/41 .] 
نالبنهقاي يف الكاةى   ( 9116   9111 )  ناا  نيب رنبة ( 91  )نخهج  عبد الهزاق  -9
( 4619   4618.) 
نهذ يف نصاهف عباد   . نخهج  البخل ي تيلنقًل كعلب الطالق  الب اخللع نكنف الطالق فن  -8

 .اتهد حت  (910  )الهزاق 
  (1 46 )  نالبنهقي يف الكةى (110 )  ننللك يف املذطأ ( 91  )نخهج  عبد الهزاق  -0 

 (.9110 )ناا  نيب رنبة 
 (.9119 )  ناا  نيب رنبة (914  )نخهج  عبد الهزاق  -  
 (.9118 )  ناا  نيب رنبة (910  )نخهج  عبد الهزاق  - 1 
 (.0 91 )نخهج  اا  نيب رنبة  -  
 (.916    911  )خهج  عبد الهزاق ن - 4 
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     ن ناية عهد احلهرنة   الشلفينة نهذ قذل املللكنة
ى املهه  نهذا نهني ع  علي ا  نيب طللب كهاهنة نخذ الزيلدة عل: الثللث 

   

ناخعل  هاذا القاذل    .   ناحلكم ا  ععنبة  نمحلد   نئيند ا  املتنب   نالشييب 

 . الهناية األخهى عهد احلهرنةهذ   ن -كمل ئبق–إال ناذ اكه   اإلنلم نمحد ننصحلا 
 : القول الراجح ودليله

على نهههل نع الكهاهناة  لألدلاة    الهاجح يف هذ  املتألة جذاز االفعداء مبل زاد 
 : العللنة

  يدل على نطلق اجلذاز يف   {َفال ُجَهلَح َعَلْنِهَمل ِفنَمل اْفَعَدْ  ِاِ }: نن قذل  تيلىل/  
َنال َيِحلُّ }: األصل  نلك  قد يدل ئنلق اآلية على ختصنص  لك مبل آتلهل فقد قلل تيلىل

 َنْن َيَخلَفل َنال ُيِقنَمال  ِإال}: مث ائعثىن ايد  لك اقذل  {ُه َّ َرْن لَلُكْم َنْن َتْأُخُذنا ِنمَّل آَتْنُعُمذ
َفِإْن ِخْرُعْم َنلَّل ُيِقنَمل ُحُدنَد اللَّاِ   }: مث اني نل يعهتب على هذا االئعثهلء فقلل {ُحُدنَد اللَِّ 

 .  آتلهل فدل على نن االفعداء حمدند مبل {َفال ُجَهلَح َعَلْنِهَمل ِفنَمل اْفَعَدْ  ِاِ 

                                                 
 [.106/ ]  نالكليف  الا  عبد الة [0  /1]املذطأ  نللك ا  نسس : اسظه - 
  اإلقهالع للشاهانين   [04 /0]   نضة الطاللبني  الهاذني   [ 1/10]األم  للشلفيي : اسظه -1
[1/4 6.] 
 [.10 / ]  نادائع الصهلئع للكلئلين [ 9 /6]املبتذط  التهختي : اسظه - 
 (. 911 )نخهج  اا  نيب رنبة  -4
 (.8 91 )  ناا  نيب رنبة (948  )نخهج  عبد الهزاق  - 1
 (.9110 )  ناا  نيب رنبة (940    946  )نخهج  عبد الهزاق   -6
 (. 911 )كالمهل عهد اا  نيب رنبة  -0
ح الز كشاي    نره[ 6/ ]  رهح نهعهى اإل ادا  للبهذيت [81 /1]زاد امليلد  اا  القنم   -9
 [.0/140]  ناملفين  الا  قدانة [ 1/41]
 [.10 / ]  نادائع الصهلئع للكلئلين [ 9 /6]املبتذط  التهختي : اسظه -8

 .(118)ئذ ة البقهة  آية   -0 
 [.10 / ]ادائع الصهلئع للكلئلين : اسظه  -  
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نهئاًل ن  حديث نيب الزاري نن ثلات ا  قنس ا  مشلس ملل  «نل  ني ع  الهيب / 1
 «سيم نزيلدة  فقلل الهيب : قللت" نتهدي  علن  حديقع  ؟"  «ن اد َخْلع انهنت   قلل الهيب 

 .  نهذا يتلعد الدلنل األنل يف االئعدالل على الكهاهة " ننل الزيلدة فال: " 
 .-كمل ئبق–إالحة  لك نطلقًل هذ قذل مجهذ  الصحلاة نن القذل ا/  

                                                 
يا  نهئال   نقلل إئهلد  صحنح  نقد جلء ع  عطلء يهف( 81    8 ) حنخهج  الدا قطين   - 

 (.941  )كذلك عهد عبد الهزاق 
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 داء إذا كان النشوز من جهة الزوجحكم االفت: املطلب الثاين
  الشذاهد ن  الكعلب نالتهة لقلعدة ينهذ ييدد ا) - مح  اهلل-قلل اا  القنم  

 كههل نهي نن املقلصد نالهنل  نيعةة يف العصهفل  ناليلدا   كمل هاي نيعاةة يف   
َنال َتْيُضُلذُه َّ ِلَعاْذَهُبذا ِااَبْيِ  َنال    }: قذل  تيلىل: نن   لك: " (قهال  ناليبلدا الع

فهذا دلنل على نس  إ ا عضلهل لعرعدي سرتهل نه    {آَتْنُعُمذُه َّ ِإلَّل َنْن َيْأِتنَي ِاَرلِحَشٍة ُنَبنَِّهٍة
  ."نهذ ظلمل هلل اذلك؛ مل حيل ل  نخذ نل اذلع  ل  نال ميلك  اذلك

 :التعليق واإليضاح
يبني اإلنلم اا  القنم نس  ال جيذز للزنج نن يضلّ  زنجع   نن يظلمهال نميهيهال    

حقذقهل  ألجل نن ترعدي نه   نهذ  حنلة على الطالق يريلهل اي  األزناج إ ا كاه   
انهنت  لريجع مبل نعطلهل ن  الصداق  نقد اترق الرقهلء على حهنة هذا االفعداء ننسا  ال  

ذز ل  نخذ هذا امللل هبذ  الطهيقة  نإمنل جلز االفعداء إ ا كلن الهشذز ن  جهة الزنجة جي
فخلفت نال تقنم حدند اهلل نع زنجهل  نع اإلرل ة إىل نن الرقهلء اخعلراذا يف الاذي   

 .  يعهتب على نثل هذا اخللع إ ا كلن الهشذز ن  جهة الزنج

 
 

                                                 
 .(8 )ئذ ة الهتلء  آية  -  
 [.644-  64/  ]إغلثة اللهرلن يف نصليد الشنطلن  اا  القنم   - 1
  ناادائع الصاهلئع  للكلئالين    [ 9 /6]املبتذط للتهختاي  : يف املذهب احلهري: اسظه -  
[. 106/ ]كليف  الاا  عباد الاة      نال[1  /1]املدنسة الكةى : املذهب املللكي[. 10 / ]

املاذهب  [.  8 /6]  نهنلية احملعلج  للهنلي [04 /0] نضة الطللبني للهذني : املذهب الشلفيي
نقد سص احلهرنة ناحلهلالاة  [. 0/149]  ناملفين الا  قدانة [ 9 /9]اإلسصلف للمهداني : احلهبلي

نيلزن  الطالق  نهل يكذن الطالق  على نن اخللع الطل ناليذض نهدند  ناملللكنة على  د اليذض
نسص الهذني ن  الشلفينة على سرل  اخللع . الئهًل نن ال على قذلني ن جحهل عهدهم نس  طالق  جيي

نسص الهنلي على اطالن اخللع إ ا قصد الضها  نإن مل يقصد نقع نيأمث يف . نع الكهاهنة نإمث الزنج
 .احلللني
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 .الرجعة يف اخللع: املبحث الثالث
الطَّالُق َنهََّتلِن َفِإْنَتلٌك ِاَمْيُهنٍف َنْن َتْتِهيٌح ِاِإْحَتلٍن َنال َيِحالُّ  }: عز نجل قلل اهلل

لَّل ُيِقنَمل َلُكْم َنْن َتْأُخُذنا ِنمَّل آَتْنُعُمذُه َّ َرْن ًل ِإلَّل َنْن َيَخلَفل َنلَّل ُيِقنَمل ُحُدنَد اللَِّ  َفِإْن ِخْرُعْم َن
َهلَح َعَلْنِهَمل ِفنَمل اْفَعَدْ  ِاِ  ِتْلَك ُحُدنُد اللَِّ  َفال َتْيَعُدنَهل َنَنْ  َيَعَيدَّ ُحُدنَد ُحُدنَد اللَِّ  َفال ُج

َفِإْن َطلََّقَهل َفال َتِحلُّ َلُ  ِنْ  َاْيُد َحعَّى َتْهِكَح َزْنجًل َغْنَهُ  َفِإْن   اللَِّ  َفُأنَلِ َك ُهُم الظَّلِلُمذَن
لَح َعَلْنِهَمل َنْن َيَعَهاَجَيل ِإْن َظهَّل َنْن ُيِقنَمل ُحُدنَد اللَِّ  َنِتْلَك ُحُدنُد اللَِّ  ُيَبنُِّهَهال  َطلََّقَهل َفال ُجَه
 . {ِلَقْذٍم َيْيَلُمذَن

 :وحتت هذا املبحث مطلبان
 ال رجعة يف اخللع: املطلب األول

؛ ألسا   -ع ني االخلل  –نيف اآلية دلنل على حصذل البنهذسة اا   : " قلل اا  القنم
االفعداء نا    ئبحلس  مّسل  فدية  نلذ كلن  جينًل كمل قلل  اي  الهلس مل حيصل للمهنة

 .1"الزنج مبل اذلع  ل 
 :التعليق واإليضاح

يبني اإلنلم اا  القنم داللة اآلية على حصذل البنهذسة  الخللع ئذاء كلن اخللع طالقًل 
   ننج  الداللة يف قذلا    "اهكلح جديدننيىن البنهذسة اسقطلع اليصمة إال " نن فتخًل 

فتّمى اهلل ئبحلس  اليذض املبذنل ن  املهنة للهجل فدية  قالل  { ِفنَمل اْفَعَدْ  ِاِ }: تيلىل
نإ ا كلست ل  الهجية   نإمنل يكذن فداء إ ا خهجت ا  ع  قبضع  نئلطلس : " اا  قدانة

جالز ا جتلعهال ليالد    فلاذ    نألن القصد إزالة الضه  ع  املاهنة   فهي حتت حكم 
إىل نجذد " نلذ كلن  جينًل كمل قلل  اي  الهلس: "  ننرل  اا  القنم اقذل  ..."الضه 

نقد ثبت اللهص ناإلمجلع نسا  ال  : "تألة نع نس  قلل يف نذط  آخهاخلالف يف هذ  امل

                                                 
-
 .(0 1-118)ئذ ة البقهة  اآليعلن    

-
 [. 8 /1]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم   1

-
 [.6/91]االئعذكل   اا  عبد الة    

-
 [.0/111]املفين  اا  قدانة   4
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  نن إمجلع نعأخه ع  نصحلب القذل نليل  يقصد إمجلع مجهذ  اليلملء  " جية يف اخللع
نيف تتامنع   : " فقد سص على تتمنة نصحلب القذل اآلخه  ننّج  قذهلم فقلل لين الث

فإ ا   نهلذا اععة فن   ضى الزنجني  ئبحلس  اخللع فدية دلنل على نن فن  نيىن امليلنضة
نهي  األئماة   ؟فهل هلمل  لك  نا جتيهل يف اليدة  ن د علنهل نل نخذ نههل  تقليال اخللع

قد الست نه  اهرس اخللع ن كه عبدالهزاق ع  نيمه ع  قعلدة  :للذانق   األ اية نغريهم
يف املخعلية إن رلء نن يهاجيهل فلريد علنهل نل نخذ نههل يف  :ع  ئيند ا  املتنب نس  قلل
 :قالل قعالدة   . نكلن الزههي يقذل نثل  لك :قلل نيمه .اليدة نلنشهد على  جيعهل

نلقذل ئيند ا  املتنب نالزههي نج  دقنق  . نكلن احلت  يقذل ال يهاجيهل إال خبطبة
غري نن اليمل   تعلقل  قذاعد الرق  ننصذل  اللقبذل نال سكل ة فن   لطنف املأخذ  ن  الرق 

فإن املهنة نل دانت يف اليدة فهي يف حبت  نيلحقهل صهيح طالق  املهجاز    على خالف 
نل كلسل علن  اعهاضنهمل مل متهع  فإ ا تقليال عقد اخللع نتهاجيل إىل  عهد طلئرة ن  اليلملء

نهذا خبالف نل ايد اليدة فإهنل قد صل   نه  نجهبنة حمضاة فهاذ     قذاعد الشهع  لك
فهذا   "نيدل على هذا نن ل  نن يعزنجهل يف عدهتل نه  خبالف غري   خلطب ن  اخلطلب

 قذل ئيند ا  املتنب نالزههي  نقد اخعل   اا  حزم الظلههي نارعهط نن يكاذن يف 

                                                 
-
 [.88 /1]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم   

-
عبد الكليف الا  : يف املذهب املللكي[.  0 /6]املبتذط للتهختي : يف املذهب احلهري: اسظه 1

األم  : يف املذهب الشلفيي[. 6/91]نسرى فن  اخلالف يف [ 6/18]  ناالئعذكل  ل  [106/ ]الة 
املفاين الاا  قداناة    : املذهب احلهبلي[. 4 9/1]  ن نضة الطللبني للهذني [4  /1]للشلفيي 

 [.49 / ]  نرهح نهعهى اإل ادا  للبهذيت [111- 0/11]
 (.080  )نصهف عبد الهزاق  -  
 (.081  )نصهف عبد الهزاق   -4
 [.86 /1]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم  - 1
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  ن هب ناذ ثذ  إىل العرهيق ااني كاذن    عة  ضل املهنة ياليدة نيهد نل نخذ نههل نمل ي
 . اخللع الرظ الطالق نن ال  فإ ا كلن الرظ الطالق فل  الهجية

 : القول الراجح ودليله
الهاجح نس  ال  جية يف اخللع نهذ إمجلع ن  مجهذ  اليلملء كمل  كه  اا  القنم   

  ذ  اليلملء نمجيذا على نس  ال  جية للزنج على املخعلية يف اليادة مجه: " قلل اا   رد
   ..."إال نل  ني ع  ئيند ا  املتنب ناا  رهلب

 .االستدالل باآلية على أن اخللع فسخ وليس بطالق: املطلب الثاين
نالذي يدل على نس  لنس اطالق نن اهلل ئابحلس   : "  - مح  اهلل–قلل اا  القنم  

تعذف عدد  ثالثة نحكلم كلهل نهعرناة  ى الطالق ايد الدخذل الذي مل َينتيلىل  تب عل
فال حتل   نس  حمتذب ن  الثالث :الثلين  نن الزنج نحق اللهجية فن  :نحدهل  ع  اخللع

نقاد ثبات     نن اليدة فن  ثالثة قهنء :الثللث  ايد ائعنرلء اليدد إال ايد زنج نإصلاة
نثبت اللتهة ننقذال الصحلاة نن اليدة فن  حنضة   لعاللهص ناإلمجلع نس  ال  جية يف اخل

يف كذس   نهذا ظلهه جدًا  نثبت اللهص جذاز  ايد طلقعني ننقذع ثللثة ايد    ناحدة
الطَّالُق َنهََّتلِن َفِإْنَتلٌك ِاَمْيُهنٍف َنْن َتْتِهيٌح ِاِإْحَتلٍن َنال } :لنس اطالق فإس  ئبحلس  قلل

ُذنا ِنمَّل آَتْنُعُمذُه َّ َرْن ًل ِإلَّل َنْن َيَخلَفل َنلَّل ُيِقنَمل ُحُدنَد اللَِّ  َفِإْن ِخْرُعْم َنلَّل َيِحلُّ َلُكْم َنْن َتْأُخ
نهذا نإن مل خيعص الملطلقة تطلنقعني   {ُيِقنَمل ُحُدنَد اللَِّ  َفال ُجَهلَح َعَلْنِهَمل ِفنَمل اْفَعَدْ  ِاِ 

                                                 
 [.140-8 1ن  1 0/1 ]اسظه احمللى ل    - 
 [.111- 0/11]  ناملفين الا  قدانة [ 1-1/11]اداية اجملعهد  اا   رد : اسظه  -1
 [. 1-1/11]اداية اجملعهد  اا   رد  - 
نهذا كمال  : " قلل  مح  اهلل[ 80 -86 /1]القنم قبل كالن  هذا  نقد حبث هذ  املتألة اا  -4

نس  صهيح التهة  فهذ نذهب ننري املؤنهني عثملن ا  عرلن  نعبد اهلل ا  عمه ا  اخلطلب  نالهُّانِّع 
ن هب إىل هذا املاذهب  ... اهت نيذَّ  نعمهل نهذ ن  كبل  الصحلاة  ال ييهف هلم خمللف نههم 

جمماذع  : اسظاه ".اإلنلم نمحد يف  ناية عه  اخعل هل رنخ اإلئالم اا  تنمناة إئحلق ا   اهذي   ن
 [.0 /  ]الرعلنى  اا  تنمنة 

 .(118)ئذ ة البقهة  آية   -1
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نن ييذد الضمري إىل ن  مل يذكه نخيلى نها    نال جيذز   [نغريمهل]تطلنقعني فإس  يعهلنهلل 
َفِإْن َطلََّقَهل َفال َتِحلُّ َلُ  ِنْ  } :مث قلل  ال إنل نن خيعص اللتلاق نن يعهلنل  نغري   املذكذ 

فال اد نا     ألهنل هي املذكذ ة نهذا يعهلنل ن  طلقت ايد فدية نطلقعني قطيًل  {َاْيُد
نن ييلم  اهلل  «القهآن الذي دعل ل   ئذل اهلل  نهكذا فهم تهمجلن  دخذهلل حتت اللرظ

نإ ا كلست نحكلم الردية غاري نحكالم     نهي دعذة نتعجلاة اال رك  تأنيل القهآن
  ..."فهذا نقعضى الهص نالقنلس ننقذال الصحلاة  الطالق دل على نهنل ن  غري جهت 

 :التعليق واإليضاح
ق؛ نعلن  فال حيتب يف الَيَدد يف يبني اإلنلم اا  القنم نن اخللع فتخ نلنس اطال 

 :الطالق  نقد اخعلف نهل اليلم يف هذ  املتألة على قذلني نشهذ ي 
  نعباد اهلل اا    4نن اخللع تطلنقة الئهة  نهذا ُيهنى ع  عثملن ا  عرلن: األول 
 ...  6  نعلي ا  نيب طللب1نتيذد

                                                 
 .نغريهل  إ  ال نج  للعثهنة هل ههل: هكذا  كه  نليل الصذاب  - 
 .(0 1)ئذ ة البقهة  آية   -1
 [.88 /1]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم  - 
اتهد  ع  جهملن نذىل األئلمنني ع  نم اكهة األئالمنة  [ 4  /1]نخهج  الشلفيي يف األم   -4

هي تطلنقة  إال نن تكاذن  : نهنل اخعليت ن  زنجهل عبد اهلل ا  نئند  مث نتنل عثملن يف  لك  فقلل
بت ا  خةمهل نال نال نعهف جهملن نال نم اكهة اشيء يث: قلل الشلفيي. مسَّنت رن ًل فهذ نل مسنت

(. 9418 )نعهد اا  نيب رنبة يف املصاهف  [  464 ]نهذ عهد البنهقي يف الته  الكةى . يهد 
/  ]  نتلخنص احلابري الاا  حجاه    [6  /0]نضير  اإلنلم نمحد  اسظه الته  الكةى للبنهقي 

 [. 14/ ]نسصب الهاية للزيليي   [104-101
   نيف إئهلد  حممد ا  عباد  (1 94 )  نيب رنبة ننصهف اا (  01  )نصهف عبد الهزاق  -1

الهمح  ا  نيب لنلى نهذ صدنق ئيء احلرظ جدًا  كمل قلل احللفظ اا  حجه يف العقهيب تهمجاة  
 (. 609) قم 

ن نيهل  نا  طهياق ال   [: "9 0/1 ]قلل اا  حزم يف احمللى ( 8 94 )نصهف اا  نيب رنبة  -6
 [.101/ ]ص احلبري الا  حجه تلخن: ناسظه" تصح ع  علي ا  نيب طللب
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ذل الشالفيي يف    نقا    ناملللكنة1 نهذ نذهب احلهرنة نال يصح ع  ناحد نههم
 . 1  ن ناية ع  اإلنلم نمحد4اجلديد ن جح  نكثه نصحلا 

  6- ضي اهلل عهاهمل –نن اخللع فتخ نلنس اطالق  نهذ قذل اا  عبلس : الثاين
نهذ اخعنل  اا  القنم ناخعنل  .9  ن ناية ع  اإلنلم نمحد0نهذ نذهب الشلفيي يف القدمي

 . - محة اهلل على اجلمنع– 8ناخعنل  رنخ  اا  تنمنة
 : نقد ائعدل اا  القنم هبذ  اآلية على نن اخللع فتخ اثالثة ننذ 

نقد يشكل علاى  . نن الزنج نحق اللهجية يف الطالق  نال  جية يف اخللع: األنل
هذا االئعدالل عدم ثبذ  الهجية يف الطلقة الثللثة فهي طلقة الئهة  ننصاحلب القاذل   

 . األنل يقذلذن إس  طلقة الئهة
ق حيتب يف الثالث  فال حتل ايد ائاعنرلء اليادد إال اياد زنج    نن الطال: الثلين

نهذ  الداللة غري ظلههة ألن مثهة اخعالف اليلملء هي هل حيتب اخللاع نا    . نإصلاة
الثالث نن ال؟ فم  قلل إس  طلقة الئهة  عّد  يف الثالث  فال حتل ايد حصاذل طلقاعني   

                                                 
نننثلهل نثه : " نفصل القذل يف انلن ضيرهل نقلل[ 89 /1]قلهلل اإلنلم اا  القنم يف زاد امليلد   - 

 ...".اا  نتيذد على ئذء حرظ اا  نيب لنلى
 [.44 / ]  نادائع الصهلئع للكلئلين [ 0 /6]املبتذط للتهختي : اسظه  -1
 [.106/ ]  نالكليف الا  عبد الة [6  /1]املدنسة الكةى : اسظه  - 
 [.01 /0]  ن نضة الطللبني للهذني [4  /1]األم للشلفيي   -4
 [.110-0/148]املفين الا  قدانة    -1
إئهلد  صحنح  [: " 101/ ]  قلل اا  حجه يف تلخنص احلبري ( 00  )نخهج  عبد الهزاق   -6

م اا  القنم هذا القذل إىل عثملن ا  عرلن نااا   نستب اإلنل". لنس يف البلب نصح نه : قلل نمحد
 [.80 /1]زاد امليلد . عمه نالهانع اهت نيذ  نعمهل اهلء على نن عدة املخعلية حنضة ناحدة

 [.01 /0] نضة الطللبني للهذني  -0
 [.60/ ]  نرهح نهعهى اإل ادا  للبذهذيت [0/140]املفين الا  قدانة   -9
 [. 18- 1/18 ]كمل يف جممذع الرعلنى   -8
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فنبقى نن نجا   . ييدهل ن  الثالثإس  فتخ  مل : نخلع إال ايد زنج نإصلاة  نن  قلل
االئعدالل ن  اآلية نن اخللع لذ حتب يف الَيدد لذصل اليدد إىل ن اع تطلنقل ؛ فإسا   

َفِإْن َطلََّقَهل َفال َتِحلُّ َلُ  ِنْ  }:  كه املهتني مث  كه االفعداء نهذ اخللع مث  كه األخرية اقذل 
 .  فعكذن هذ  هي الهااية  {َاْيُد

دة املطلقة ثالثة قهنء نعدة املخعلية حنضة ناحدة  نهذا فن  نناهان  نن ع: الثللث
ناالئعدالل على نس  فتخ اإجيالب  : "اقذل ( نضذاء البنلن)نلم الشهقنطي يف  كهمهل اإل

  :حنضة ناحدة يف عدة املخعلية فن  ننهان
قة ن  نن نكثه نهل اليلم على نن املخعلية تيعد عدة املطل نل  كهسل آسرًل :نحدمهل 

 .ثالثة قهنء
نممل يذضح  لاك نن اإلنالم     نس  ال نالزنة اني الرتخ ناالععداد حبنضة :الثلين 

 .إن اخللع فتخ ال طالق :يقذل يف نرهه الهنايعني عه  - مح  اهلل تيلىل- هذ نمحد نهذ
فظهه عادم    إن عدة املخعلية ثالثة قهنء كلملطلقة :نيقذل يف نرهه الهنايعني عه  نيضًل

 . ..."نة عهد املالز
نهذا نإن مل خيعص الملطلقة تطلنقاعني فإسا  يعهلنهلال     : "نننل قذل اا  القنم  
فلنس اخللع نيطذفًل على العطلنقعني  إ  لذ كلن نيطذفًل علنهل  لكلن ال جيذز ..." نغريهل

اخللع نصاًل إال ايد تطلنقعني  نهذا ال يقذل  نحد  كمل قلل  لك القلضي إمسلعنل اا   
 .4فنمل سقل  عه  القهطيبإئحلق 

 :القول الراجح ودليله

                                                 
 [.0 1]ئذ ة البقهة  آية  -  
 [.8 1/ ]اسظه ترتري البنضلني  - 1
ناسظه فعح البال ي  [. 69 / ]نضذاء البنلن يف إيضلح القهآن اللقهآن  حممد األنني الشهقنطي   - 

 [.8/401]الا  حجه فقد نرل  إىل عدم املالزنة عهد اإلنلم نمحد 
 [.4/91] اجللنع ألحكلم القهآن  القهطيب  -4
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الظلهه نن االئعدالل هبذ  اآلية على نن اخللع فتخ ال يقذى  ملل  كه ئالاقًل يف   
االئعدالل هبذ  اآلية  : "نهلقشة األنج  اليت  كههل اإلنلم اا  القنم  قلل اإلنلم الشهقنطي

َنْن } :فهعهل على نن قذلا  تيالىل   نلذ...لنس اظلهه عهدي  على نن اخللع ال ييد طالقًل
َفاِإْن  } :ننن الطلقة الثللثة هي املذكذ ة يف قذل   هاد ا  عدم الهجيةُي {َتْتِهيٌح ِاِإْحَتلٍن

ألن اهلل تيلىل  كه اخللع  اخللع طالقًل عدم عدِّ مل يلزم ن   لك نيضًل {َطلََّقَهل َفال َتِحلُّ َلُ 
نال يلزم ن   لك   ناج فلئعثىن نه  صذ ة جلئزةيف نيهض نهع الهجذع فنمل ييطل  األز

نل تأنلذ  يف اآلية : "  نقلل القهطيب "كمل هذ ظلهه ن  ئنلق اآلية  عدم اععبل هل طالقًل
نفلد حكم االثهعني إ ا ننقيهمل على غري نج  اخللاع   {الطَّالُق َنهََّتلِن}: غلط  فإن قذل 

مث  كه حكمهمل إ ا كلن على نجا   { ْيُهنٍفَفِإْنَتلٌك ِاَم}: ننثبت نيهمل الهجية اقذل 
اخللع  فيلد اخللع إىل الثهعني املعقدم  كهمهل  إ  املهاد انلن الطاالق املطلاق نالطاالق    

   "ايذض  نالطالق الثللث ايذض كلن نن افري عذض فإس  يقطع احلالَّ إال اياد زنج  
التبب نن "... : اآليعني يف انلن التبب يف إيقلع آية اخللع اني هلتني نقلل الرخه الهازي

فلهذا   ننل ايدهل فال يبقى ريء ن   لك  الهجية ناخللع ال يصحلن إال قبل الطلقة الثللثة
مث  كه ايد الكل حكم الطلقة الثللثة   التبب  كه اهلل حكم الهجية مث نتبي  حبكم اخللع

 . "ألهنل كلخللمتة جلمنع األحكلم امليعةة يف هذا البلب ناهلل نعلم
  نلنس انلن احلكم الرقهي للخلع هل والغرض ها هنا بيان وجه االستدالل باآلية

هذ طالق نم فتخ؟ ألن احلكم هبذا يهبين على ندلة نخهى لنس هاذا حمال  كههال     
كلالئعدالل اقصة انهنة ثلات ا  قنس على اخعالف الهنايل   ناالئعدالل جبذاز اخللع 

  .نغري  لكيف احلن   ناالئعدالل ايدة املخعلية 

                                                 
 [.64 / ]نضذاء البنلن يف إيضلح القهآن اللقهآن  حممد األنني الشهقنطي   - 
 [.4/91]اجللنع ألحكلم القهآن  القهطيب  -1
 [.80-6/98]العرتري الكبري  الهازي   - 
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 :تفسير آيات أحكام الطال،، وفيه  تة مباحث: الفصل الرابع
 الطالق بيد الزوج: املبحث األول

َيل َنيَُّهل الَِّذيَ  آَنُهذا ِإَ ا َسَكْحُعُم اْلُمْؤِنَهلِ  ُثمَّ َطلَّْقُعُمذُه َّ ِنْ  َقْباِل َنْن  }: قلل اهلل تيلىل
    {ِنْ  ِعدٍَّة َتْيَعدُّنَسَهل َفَمعُِّيذُه َّ َنَئهُِّحذُه َّ َئاَهاحًل َجِمانالً   َتَمتُّذُه َّ َفَمل َلُكْم َعَلْنِه َّ

َنِإَ ا َطلَّْقُعُم الهَِّتلَء َفَبَلْفَ  َنَجَلُه َّ َفَأْنِتاُكذُه َّ ِاَمْياُهنٍف َنْن َئاهُِّحذُه َّ    }: نقلل تيلىل
 . {ِاَمْيُهنٍف
 .طالق العبد بيده ال بيد سيده: املسألة
َيل َنيَُّهل الَّاِذيَ  آَنُهاذا ِإَ ا َسَكْحاُعُم    }: قلل اهلل تيلىل: "  - مح  اهلل-اا  القنم قلل 

َنِإَ ا َطلَّْقُعُم الهَِّتلَء َفاَبَلْفَ  َنَجَلُها َّ َفَأْنِتاُكذُه َّ    }:   نقلل {اْلُمْؤِنَهلِ  ُثمَّ َطلَّْقُعُمذُه َّ
فجيل الطالق مل  سكح ألن لا  اإلنتالك نهاذ      {ِاَمْيُهنٍف َنْن َئهُِّحذُه َّ ِاَمْيُهنٍف

 ..."الهجية
 :التعليق واإليضاح

يبني اإلنلم اا  القنم نن اهلل عز نجل قد جيل الطالق للزنج فهذ نلك ل  كمل نس  
 .نحق اللهجية  ندخل يف  لك اليبد فإن طالق  اند  ال اند ئند 

  جٌل «نتى الهيب  :للق - ضي اهلل عههمل–نقد ائعدل اا  القنم حبديث اا  عبلس 
فصيد  :قلل .إن ئندي زنجين ننع  نهذ يهيد نن يرهق انين نانههل  يل  ئذل اهلل :فقلل

ج عبد  ننعا  مث يهياد نن   نَِّزم ُيُكنحِد يل نيهل الهلس نل الُل)): املهة فقلل « ئذل اهلل 
كلا  عمه في  نعلى هذا مجهذ  اليلملء    ((إمنل الطالق مل  نخذ اللتلق  ق انههمليرهِّ

                                                 
 .(48)ئذ ة األحزاب  آية   - 
 .(  1)ئذ ة البقهة  آية  - 1
 .(48)ئذ ة األحزاب  آية  -  
 .(  1)قهة  آية ئذ ة الب - 4
ن  طهيق حيي ا  عبد اهلل اا   (.  109) نا  اا  نلج   كعلب الطالق  الب طالق اليبد ح  - 1

  =..................اكري  ثهل اا  هلنية  ع  نذئى ا  نيذب الفلفقي ع  عكهنة  ع  اا  عبلس 
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ن  ن ن ليبد  نن يهكح فللطالق اند " :كلن يقذل - ضي اهلل عههمل-ا  عمه اسلفع نن 
نهذ نهني ع  رهيح  نئيند ا  جبري  نإاهاهنم   "اليبد لنس اند غري  ن  طالق  ريء

  . األ اية نالظلههية نهذ نذهب األئمة  الهخيي

                                                                                                                                          
 198/ ]دا قطين نخللف اا  اكري نذئى ا  داند فهنا  ع  اا  هلنية ا  نهئاًل كمل عهاد الا  =
قلل البذصريي يف الزنائاد  ([ 4984 )ح  60 /0]  نعهد البنهقي يف الته  الكةى ([816 )ح
نقد تلاع اا  هلنية ناذ احلجلج املههي كمل عهد " هذا إئهلد ضينف  لضيف اا  هلنية[: " 0  / ]

ااذ  نن([  498 )ح  60 /0]نالبنهقي يف التاه  الكاةى   ([ 811 )ح  199/ ]الدا قطين 
ضينف (: "841 )احلجلج املههي هذ ِ ردي  ا  ئيد ا  نرلح املصهي قلل اا  حجه يف العقهيب 

ح  00 /  ]  نل  طهيق ثللثة عهد الطاةاين يف امليجام الكابري    " جح ناذ حلمت علن  اا  هلنية
ن  طهيق حيي احلملين سل حيي ا  ييلى ع  نذئى ا  نيذب ا   نللحديث رلهد عهاد  ([ 900  )

ن  طهيق الرضل ا  املخعل  ع  عبند اهلل ا  نذهب ع  عصامة  ([ 810 )ح  198/ ] قطين الدا
نحلديث  نهكهة حيدث الألالطنال  نقالل   : ا  نللك  نالرضل ا  املخعل  ضينف جدًا قلل ناذ حلمت

اسظاه ننازان   . نحلديث  نهكهة علنعهل ال يعلاع علنهل: نهكه احلديث جدًا  نقلل اا  عدي: األزدي
نعلن  فلحلديث يهتقي هبذ  املعلايال  إىل  ([. 6016)   1 1/4]دال يف سقد الهجلل للذهيب االعع

  نقد نرل  اا  القنم إىل ضايف  [0  -09 /0]د جة احلت  كمل قلل األلبلين يف إ ناء الفلنل 
نحديث اا  عبلس  ضي اهلل عههمل املعقدم : " هذا احلديث نعضد  اللقهآن نايمل الهلس حنث قلل

 [.1/108]زاد امليلد " كلن يف إئهلد  نل فن  فللقهآن ييضد  نعلن  عمل الهلس نإن 
ح  100/ ]  ئاه  البنهقاي الكاةى    ([ 149 )ح  8  /1]املذطأ ملللك اا  نساس    -  
 .نللك ع  سلفع ع  اا  عمه: نإئهلد  صحنح([.  498 )
 [. 14- 14/ ]اسظه ئه  ئيند ا  نهصذ   - 1
[. 0 1/ ]  نحلرنة ااا  علاادي    [86 /1]تبنني احلقلئق للزيليي : ياسظه يف املذهب احلهر - 

  املاذهب  [16 -11 /6]ناالئاعذكل  لا    [ 146/ ]الكليف الا  عبد الة : املذهب املللكي
نتالئل  : املذهب احلهبلاي [. 06 /1]فين احملعلج للشهانين ن  ن[1/110]األم للشلفيي : الشلفيي

نعهاد  [. 04/ ]  نرهح نهعهى اإل ادا  للبذهاذيت  [  0 / ] اإلنلم نمحد  ناية ااه  عبد اهلل
 [.0 0/1 ]احمللى الا  حزم : الظلههية
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خاالف  لاك ننن     هلل ع  اا  عبلس  نجلاه ا  عبد ا  ننخهج عبد الهزاق
نحقُّ نن  «نقضلء  ئذل اهلل : "كه اا  القنم  لك عههم مث قللالطالق اند التند  نقد  

نمل خيعلف يف  لك نئمة األنصل  كلهم يقذل الطاالق اناد   : "  قلل اا  عبد الة "ُيعَّبع
 :للات نرذ  طلئرة فق  اليبد ال اند التند نكلهم ال جينز الهكلح لليبد إال اإ ن ئند 

   " لك عه  عبد اهلل ا  عبلس نجلاه ا  عباد اهلل  يننعلى ن   ن  الطالق اند التند
نن اليبد نلٌك لتند  ن  جهة املللناة ال   نممل يدل على نن طالق اليبد اند  ال اند ئند 

ناليبد دخل يف نلاك    نألن نلك الهكلح ن  خصلئص اآلدننة : "اآلدننة قلل الزيليي
نهلذا ميلك اإلقها  اللدم ناحلدند نال ميلك  املاذىل    للنة دنن اآلدننةاملذىل ن  حنث امل

  نهبذا يعبني نن الهاجح يف هذ  املتألة نن طالق اليبد اند  نلنس  ..."فذقع طالق   علن 
 .لتند  نن يرهق انه  ناني زنجع 

                                                 
 (.1864 )نح ( 1860 )املصهف ل  ح  -  
 [.1/108]زاد امليلد   -1
 [.11 /6]االئعذكل  الا  عبد الة  -  
 [.86 /1]تبني احلقلئق  الزيليي   -4
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 .حكم الطالق قبل الدخول: املبحث الثاين
َلْنُكْم ِإْن َطلَّْقُعُم الهَِّتلَء َنل َلْم َتَمتُّذُه َّ َنْن َتْرِهُضذا َلل ُجَهلَح َع}: قلل اهلل عّز نجّل 

َيل َنيَُّهل الَِّذيَ  آَنُهذا ِإَ ا َسَكْحُعُم اْلُمْؤِنَهلِ  ُثمَّ َطلَّْقُعُمذُه َّ ِنْ  } :نقلل تيلىل   {َلُه َّ َفِهيَضًة
  {ِعدٍَّة َتْيَعدُّنَسَهل َقْبِل َنْن َتَمتُّذُه َّ َفَمل َلُكْم َعَلْنِه َّ ِنْ 

 .طالق غري املدخول هبا يف احليض والطهر، وال عدة عليهاجواز : املسألة
 نننل ن  مل يدخل هبل فنجاذز طالقهال حلئضالً   : " - مح  اهلل–قلل اا  القنم  

ذُه َّ َنْن َتْرِهُضاذا  َلل ُجَهلَح َعَلْنُكْم ِإْن َطلَّْقُعُم الهَِّتلَء َنل َلْم َتَمتُّ} :كمل قلل تيلىل  نطلههًا
َيل َنيَُّهل الَِّذيَ  آَنُهذا ِإَ ا َسَكْحُعُم اْلُمْؤِنَهلِ  ُثمَّ َطلَّْقُعُمذُه َّ ِنْ  } :نقلل تيلىل   {َلُه َّ َفِهيَضًة

: ىلنقد دل على هذا قذلا  تيال     {َقْبِل َنْن َتَمتُّذُه َّ َفَمل َلُكْم َعَلْنِه َّ ِنْ  ِعدٍَّة َتْيَعدُّنَسَهل
فعلك اليدة اليت " :اقذل  «نسب  علن   ئذل اهلل   نهذ  ال عدة هلل   {َفَطلُِّقذُه َّ ِلِيدَِّتِه َّ}

نلذال هلتلن اآليعلن اللعلن فنهمل إالحة الطالق قبل الدخذل    "ننه اهلل نن تطلق هلل الهتلء
 . "الدخذل ملهع ن  طالق ن  ال عدة ل  علنهل

                                                 
-
 .(6 1)ئذ ة البقهة  آية    
 .(48)ة األحزاب  آية ئذ  - 1
 .(6 1)ئذ ة البقهة  آية  -  
 .(48)ئذ ة األحزاب  آية  - 4
 .( )ئذ ة الطالق  آية  - 1
فتأل عماه اا     «نس  طّلق انهنت  نهي حلئ  على عهد  ئذل : قطية ن  حديث اا  عمه -6

 تطهاه مث  نه  فلرياجيهل  مث لنمتكهل حىت: "  «ع   لك  فقلل  ئذل اهلل  «اخلطلب  ئذل اهلل 
حتن  مث تطهه  مث إن رلء ننتك ايُد  نإن رلء طلق قبل نن ميس  فعلك اليدة اليت ننه اهلل نن تطلق 

َيل َنيَُّهال الهَِّبايُّ ِإَ ا   }: نخهج  البخل ي هبذا اللرظ يف كعلب الطالق  الب قذل اهلل تيلىل" هلل الهتلء
ننصل احلديث (.  111)  ح ( ن  اآلية: الطالق){ َّ َنَنْحُصذا اْلِيدََّةِتِهَطلَّْقُعُم الهَِّتلَء َفَطلُِّقذُه َّ ِلِيدَّ

ح ... نذجذد عهد نتلم ادنن هذ  اجلملة  كعلب الطالق  الب حتهمي طالق احللئ  افري  ضالهل 
( 40 .) 
 [.110-8 1/1]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم  -0
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 :التعليق واإليضاح
جذاز طالق املهنة غري املدخذل هبل نىت رالء    - مح  اهلل–اا  القنم يبني اإلنلم  

نال يشعهط يف الطالق نن يكذن يف طهه مل جيلنيهل فن   نعلى هذا علنة اليلملء  قلل اا  
قلل اهلل   نال ئهة نال ادعة يف طالقه   فال عدة علنه   فأنل غري املدخذل هب: "عبد الة

ِذيَ  آَنُهذا ِإَ ا َسَكْحُعُم اْلُمْؤِنَهلِ  ُثمَّ َطلَّْقُعُمذُه َّ ِنْ  َقْبِل َنْن َتَمتُّذُه َّ َيل َنيَُّهل الَّ} :عز نجل
نيطلق غري املدخذل هبل زنجهل يف كل نقت ناىت     {َفَمل َلُكْم َعَلْنِه َّ ِنْ  ِعدٍَّة َتْيَعدُّنَسَهل

نقالل ااا     .ضالً ال يطلقهل نإن كلست غري ندخذل هبل حلئ : نقلل نرهب ...رلء 
نإن : "   نقلل التهختاي  "نعلن  الهلس  يطلقهل نىت رلء نإن كلست حلئضًل : القلئم

  ننهاعلة  " لزفه خالفًل  نإن كلن مل يدخل النهنت  نمل خيل هبل فل  نن يطلقهل نىت رلء"
                                                 

 .(48)ئذ ة األحزاب  آية  -  
م اليالنة نريت نصه ناذ عمهن نرهب ا  عبد اليزيز ا  داند ا  إاهاهنم القنتي هذ اإلنل - 1

نتذيف ( ها40 )نصحلب اإلنلم نللك نلد ئهة  ن  اليلنهي  يقلل امس  نتكني ننرهب لقب ل  
 [. 10-8/100]ئري نعالم الهبالء  للذهيب : اسظه(. ها104)ئهة 

يعقي نذالهم املصهي صلحب اإلنلم نللك  علمل الديل  هذ عبد الهمح  ا  القلئم ناذ عبد اهلل ال -  
نلد ئهة " نثل  كمثل جهاب مملذء نتكل  علفل  اهلل: "كه عهد اإلنلم نللك فقللاملصهية ننرعنهل  ُ 

 [.11 -11 /8]ئري نعالم الهبالء للذهيب : اسظه(. ها 8 )نتذيف ئهة ( ها1  )
 [. 1/0 ]ند  اا  عبد الة العمهند ملل يف املذطأ ن  امليلين ناألئلس - 4
هذ مشس األئمة ناذ اكه حممد ا  نمحد ا  ئهل  ن  نهل ئهخس خبهائلن  قلض ن  كبل   - 1

األحهلف  ننلى كعلا  املبتذط نهذ ئجني يف اجلب يف ننزجهد ارهغلسة  نئبب ئجه  كلمة سصح 
ألعالم للز كلي ا: اسظه. (ها 49)فهغلسة حىت تذيف هبل ئهة اخللقلن  نملل نطلق ئك   هبل
[1/  1] 
هذ ناذ اهلذيل زفه ا  اهلذيل ا  قنس ا  ئلم اليهةي  الرقن  اجملعهد الهالين  ن  حبذ  الرق   - 6

نن كنلء الذقت  مجع اني اليلم ناليمل  نكلن يهني احلديث نيعقه   نهذ ن  نكة تالننذ اإلنلم 
-9 /9]ئري نعالم الهبالء للذهيب : اسظه(. ها19 )نتذيف ئهة ( ها0  )نيب حهنرة  نلد ئهة 

4 .] 
 [.6 /6]املبتذط للتهختي  - 0
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: ننهاعلة نقت التهة إمنل هذ ألجل اليدة  نهذ  ال عدة علنهل اإمجلع اليلملء لقذل  تيلىل
علن  اني اليلملء نن  هذا ننه جممٌع: "  قلل اا  كثري {ْم َعَلْنِه َّ ِنْ  ِعدٍَّة َتْيَعدُّنَسَهلَفَمل َلُك}

نال   فعذهب فععزنج يف فذ هل ن  رلء   املهنة إ ا طلقت قبل الدخذل هبل العدة علنهل
 نإن مل يكا   فإهنل تيعد نه  ن اية نرهه نعشهًا  يتعثىن ن  هذا إال املعذيف عههل زنجهل

–حنهمل طلق اا  عمه  «  نهذا ناضح نيضًل يف حديث الهيب  "الإلمجلع نيضًل  دخل هبل
اإ جلعهل  ناني ل  نقت الطاالق   «انهنت  نهي حلئ  فأنه  الهيب  - ضي اهلل عههمل

فدل على نن ن  لانس    ((فعلك اليدة اليت ننه اهلل نن تطلق هلل الهتلء)): اجللئز  مث قلل
كمل  -   {َفَطلُِّقذُه َّ ِلِيدَِّتِه َّ}: ل يف ني نقت  نكذلك قذل  تيلىلعلنهل عدة جلز طالقه

خل هب  الاليت ُد يقعضي نهنّ  {ِلِيدَِّتِه َّ} :قذل  تيلىل : "قلل اا  اليهيب -كمل انه  اا  القنم
َنيَُّهل الَّاِذيَ  آَنُهاذا ِإَ ا َسَكْحاُعُم    لَي}: ألن غري املدخذل هب  خهج  اقذل   ن  األزناج

  " {ْلُمْؤِنَهلِ  ُثمَّ َطلَّْقُعُمذُه َّ ِنْ  َقْبِل َنْن َتَمتُّذُه َّ َفَمل َلُكْم َعَلْنِه َّ ِنْ  ِعدٍَّة َتْيَعدُّنَسَهلا

                                                 
 .(48)ب  آية ئذ ة األحزا -  
  نمم  سقل اإلمجلع على نس  ال عدة علنهال ااا    [461/ ]ترتري القهآن اليظنم  اا  كثري   - 1

يف املفاين    ناا  قدانة [190/ ]  ناا  اليهيب يف نحكلم القهآن [6/401]اجلذزي يف زاد املتري 
 ".نمل نعلم يف هذا خالفًل [: " 1 1/1]  نقلل الشلفيي يف األم [80 /0]
 .ئبق ختهجي  -  
 .( )ئذ ة الطالق  آية - 4
 .(48)ئذ ة األحزاب  آية  - 1
 [.4/100]لم القهآن  اا  اليهيب كنح - 6
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 .طالق املكره: املبحث الثالث
ل َكَتَبْت َلل ُيَؤاِخُذُكُم اللَُّ  ِالللَّْفِذ ِفي َنْيَملِسُكْم َنَلِكْ  ُيَؤاِخُذُكْم ِاَم}: قلل اهلل تيلىل 

 . {ُقُلذُاُكْم َناللَُّ  َغُرذٌ  َحِلنٌم
 .عدم وقوع طالق املكره: املسألة

َلل ُيَؤاِخُذُكُم اللَُّ  ِاالللَّْفِذ ِفاي   }: نقد قلل تيلىل: "  - مح  اهلل–قلل اا  القنم  
نن حيلف على  :مهلنحد :ناللفذ سذعلن ، {َنْيَملِسُكْم َنَلِكْ  ُيَؤاِخُذُكْم ِاَمل َكَتَبْت ُقُلذُاُكْم

نن جتهي النمني على لتلس  ن  غاري   :نالثلين .الشيء يظه  كمل حلف علن  فنعبني خبالف 
نكالمهل  فع اهلل املؤاخذة ا  ليادم   .نالى ناهلل يف نثهلء كالن   كال ناهلل  قصد للحلف

وهذا تشريع منه سبحانه لعبااده أال يرتباوا     قصد احلللف إىل عقد النمني نحقنقعهل
نهذا غاري اهلالزل    ،األحكام على األلفاظ اليت مل يقصد املتكلم هبا حقائقها ومعانيها

   ... "  نقد نفىت الصحلاة ايدم نقذع طالق املكه  نإقها  نحكمًل حقنقًة
 :التعليق واإليضاح

يبني اإلنلم اا  القنم نن اهلل ئبحلس  ال يؤاخذ عبلد  على اللفذ ن  األلرلظ  فاال   
احلكم على اللرظ الذي مل يقصد ا  املعكلم حقنقع  ننيهل   ننا   لاك    يهبفي تهتنب

طالق املكه ؛ فإ ا نكه  اإلستلن على طالق انهنت  نتلرظ اذلك نمل يقصد إجنلز  فاال  
  نكالم املكه  ن   يقع الطالق  ألن اللرظ ييعة إ ا قصد  خمعل ًا يف حلل عقل  نتكلنر 

ال عةة  نعلى هذا فكالم املكه  كل  لفٌذ: "... ا  القنماللفذ الذي ال يؤاخذ علن   قلل ا
كه  على نن  ُن  رهْكاكلمة الكره ال َي ِمنقد دل القهآن على نن ن  نكه  على العكلُّ  ا 

                                                 
 .(111)ئذ ة البقهة  آية   - 
 .(111)ئذ ة البقهة  آية  - 1
 .ق على كالم اا  القنم هذا يف الب األميلنئنأيت العيلن -  
 [.109-1/100]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم  - 4
 [.1/104]زاد امليلد : اسظه - 1
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ندلت التهة على نن اهلل ئبحلس  جتلنز ع  املكاه  فلام      اإلئالم ال يصري ا  نتلمًل
  نهباذا   ..."  قطيل نننل نفيلل  فرنهل ترصنلنهذا يهاد ا  كالن   يؤاخذ  مبل نكه  علن 

يعبني جلنًَّل نج  ائعهبلط اا  القنم ن  اآلية على عدم نقذع طالق املكه   فإس  اععة  ن  
 . اللفذ الذي ال يؤاخذ اليبد ا 

 : نقد اخعلف اليلملء يف حكم طالق املكه  هل يقع نن ال يقع على قذلني
     ناحلهلالة   نالشلفينة هذ  اليلملء ن  املللكنةنس  ال يقع  نهذا قذل مج: األول
نهذ الذي  جح  اا  القنم  ناني نن علن  فعذى الصحلاة كيمه ا  اخلطلب    نالظلههية

                                                 
 ال ِإْكَهاَ  ِفي الدِّيِ  َقْد َتَبنََّ  الهُّْرُد ِنَ  اْلَفيِّ َفَمْ  َيْكُرْه ِاللطَّلُغذِ  َنُياْؤِن ْ }: كمل يف قذل  تيلىل -  

َناْ   }:   نقذل ( 116:البقهة) {ِالللَِّ  َفَقِد اْئَعْمَتَك ِالْلُيْهَنِة اْلُذْثَقى ال اْسِرَصلَم َلَهل َناللَُّ  َئِمنٌع َعِلنٌم
ْرِه َصاْد ًا َفَيَلاْنِهْم   مَيلِن َنَلِكْ  َنْ  َرَهَح ِالْلُكِإَنَقْلُبُ  ُنْطَمِ  ٌّ ِالْل َكَرَه ِالللَِّ  ِنْ  َاْيِد ِإمَيلِسِ  ِإلَّل َنْ  ُنْكِهَ 

 .( 06 :الهحل) {َغَضٌب ِنَ  اللَِّ  َنَلُهْم َعَذاٌب َعِظنٌم
ع  اا  عبلس  " إن اهلل نضع ع  ننيت اخلطأ نالهتنلن ننل ائعكههذا علن  : " «كمل يف قذل   - 1

ح فاع   قلل اا  حجه يف (1041)نخهج  اا  نلج   كعلب الطالق  الب طالق املكه  نالهلئي ح 
نس  نعل ايلة غري قلدحة فإس  ن   ناية الذلند ع  األنزاعاي   إالن جلل  ثقل  [: "  6 /1]البل ي 

ا  عبلس نخهج  اع  عطلء عه  نقد  نا  اشه ا  اكه ع  األنزاعي فزاد عبند ا  عمري اني عطلء ن
هاذا  : لنقل(  190)ناسظه املتعد ك للحلكم   كعلب الطالق ح  "الدا قطين ناحللكم نالطةاين

  نالادا قطين  (8 01)ناا  حبلن يف صحنح  ح . حديث صحنح على رهط الشنخني نمل خيهجل 
  نصحح  (101 )نامليجم األنئط للطةاين ح ([. 4101)ح   40/ ]يف ئهه   كعلب الهذن   
 .مبجمذع طهق ([ 91)ح   1 / ]األلبلين يف إ ناء الفلنل 

 [.1/101]القنم زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا   -  
 [. 6/10]ناالئعذكل   الا  عبد الة [. 1/14]  [4/101]املدنسة الكةى  - 4
نفهق اني اإلكها  حباق  [ 1/09]  املهذب  أليب إئحلق الشريازي [ 0 /0]األم  للشلفيي  - 1

 .نغري حق
  "يقاع  ال ختعلف الهناية ع  نمحد نن طاالق املكاه  ال  : "نقلل[  0/18]املفين  اا  قدانة  -6

 [.0 1/1]نكشلف القهلع  للبهذيت 
 [.   -   /9]احمللى  الا  حزم  - 0
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اخلطلب  نااه  عبد اهلل  نعلي ا  نيب طللب  نعبد اهلل ا  الزاري  نعبد اهلل ا  عبالس  
 ن ني ع  احلت   نعطلء  نالضحلك  نعمه ا  عبد اليزيز   .  

 .  نن طالق املكه  ناقٌع  نهذ قذل احلهرنة: الثاين
 ؟بل اإلكها  خمعل  نم لنس مبخعل ق ن  ِقهل املطِل :وسبب اخلالف: " قلل اا   رد

ناملكه  على احلقنقاة هاذ     إ  كلن اللرظ إمنل يقع الخعنل    ألس  لنس يكه  على اللرظ
 . "الذي مل يك  ل  اخعنل  يف إيقلع الشيء نصاًل

 :ول الراجح ودليلهالق
الهاجح عدم نقذع طالق املكه   نهذ قذل مجهذ  اليلملء  ناخعنل  اا  القانم    

َنْ  َكَرَه }:  نن  نقذى األدلة على  لك قذل  تيلىل ن جح  نيضًل رنخ اإلئالم اا  تنمنة
  نقد ئبق سقل كالم ااا    {مَيلِنِإَنَقْلُبُ  ُنْطَمِ  ٌّ ِالْل َكَرَه ِالللَِّ  ِنْ  َاْيِد ِإمَيلِسِ  ِإلَّل َنْ  ُنْكِهَ 

ن هب اجلمهذ  إىل عدم اععبل   : "القنم يف االئعدالل هبذ  اآلية  قلل احللفظ اا  حجه
َنَقْلُباُ  ُنْطَماِ  ٌّ    ِإلَّل َنْ  ُنْكِهَ }ناحعج عطلء اآية الهحل  -ني طالق املكه – نل يقع فن 

   نخهج  ئيند ا  نهصذ  اتهد صحنح .الشهك نعظم ن  الطالق :قلل عطلء{ مَيلِنِإِالْل
نقه   الشلفيي اأن اهلل ملل نضع الكره عم  تلرظ ا  حلل اإلكها  ننئقط عه  نحكالم  

ألن األعظم إ ا ئقط ئقط نل هذ دنس    الكره فكذلك يتقط ع  املكه  نل دنن الكره
للرظ  ًلاألظهه نن املكه  على الطالق نإن كلن نذقي: "   نقلل اا   رد "اطهيق األنىل

                                                 
نالتاه  الكاةى   (. 0 90 )إىل ( 9010 )اآلثل  ن  [ 4/91]نصهف اا  نيب رنبة : اسظه - 

 [.19 -10 /0]للبنهقي 
نفهق احلهرنة اني [. 91 /0]  نادائع الصهلئع  للكلئلين [ 4-14/40]املبتذط للتهختي   -1
 .لطالق نالبنع فيهدهم البنع ال يصح ن  املكه ا
 [. 1/6]اداية اجملعهد نهنلية املقعصد  اا   رد  -  
 [. 1/8 ]جممذع الرعلنى  اا  تنمنة  - 4
 .(06 )ئذ ة الهحل  آية   -1
 (.41  )ئه  ئيند ا  نهصذ  ح   -6
 [.80 /8]فعح البل ي رهح صحنح البخل ي  اا  حجه    -0
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 ِإلَّل َنْ  ُنْكِهَ  َنَقْلُبُ  ُنْطَماِ  ٌّ }: الخعنل   نس  يهطلق علن  يف الشهع ائم املكه  لقذل  تيلىل
 . "{ مَيلِنِإِالْل

                                                 
 [. 1/6]هد نهنلية املقعصد  اا   رد اداية اجملع - 
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 .طالق السكران: املبحث الرابع
ى َتْيَلُماذا  َيل َنيَُّهل الَِّذيَ  آَنُهذا ال َتْقَهُاذا الصَّالَة َنَنْسُعْم ُئَكلَ ى َحعَّ}: قلل اهلل تيلىل 

َنل َتُقذُلذَن َنال ُجُهبًل ِإلَّل َعلِاِهي َئِبنٍل َحعَّى َتْفَعِتُلذا َنِإْن ُكْهُعْم َنْهَضى َنْن َعَلى َئَرٍه َنْن َجلَء 
َتاُحذا  َنَحٌد ِنْهُكْم ِنَ  اْلَفلِئِط َنْن الَنْتُعُم الهَِّتلَء َفَلْم َتِجُدنا َنلًء َفَعَنمَُّمذا َصِيندًا َطنِّبًل َفلْن

 . {ِاُذُجذِهُكْم َنَنْيِديُكْم ِإنَّ اللََّ  َكلَن َعُرّذًا َغُرذ ًا
 .عدم وقوع طالق السكران: املسألة

َيل َنيَُّهل الَِّذيَ  }: نننل طالق التكهان  فقلل تيلىل: "  - مح  اهلل–قلل اا  القنم  
فجيل ئابحلس  قاذل   ،  {َلُمذا َنل َتُقذُلذَنآَنُهذا ال َتْقَهُاذا الصَّالَة َنَنْسُعْم ُئَكلَ ى َحعَّى َتْي

  ..."التكهان غري نيعة  ألس  ال ييلم نل يقذل
 :التعليق واإليضاح

نتألة طالق التكهان هي إحدى املتلئل املهد جة حتت حكم تصهفل  التكهان  
ن  نقذال ننفيلل  نقد ئبق احلديث حذل حكم تصهفل  التكهان عهد احلديث عا   

يف نقاذع   - محهم اهلل–ن فأغىن ع  إعلدت  ههل  نقد اخعلف اليلملء حكم انع التكها
 : طالق التكهان نعدم نقذع  على قذلني

نن طالق  جلئز  ألس  آمٌث اتكه  نهذ الذي ندخل التكه على سرتا    : األول 
نإجلزة طالق  ن  الب تفلنظ اليقذاة علن   نهذا قذل مجهذ  اليلملء  نهذ نهني عا   

  نهاذ قاذل      نع  كثري نا  العالايني     ننيلنية ا  نيب ئرنلنعمه ا  اخلطلب

                                                 
 .( 4)ئذ ة الهتلء  آية  -  
 .( 4)ئذ ة الهتلء  آية  - 1
 [.1/108]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم  -  
 [.0/108 ]احمللى  الا  حزم : اسظه - 4
 [.94-0/91]  ننصهف عبد الهزاق [06-4/01]اسظه نصهف اا  نيب رنبة  -1
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  نقد قالل     ن ناية ع  اإلنلم نمحد   نظلهه نذهب اإلنلم الشلفيي  ناملللكنة احلهرنة
 .  "ننكثه ن  لقنت ن  املرعني على نن طالق  جيذز: " الشلفيي
ملن ا  عرلن  عدم نقذع طالق  لذهلب عقل  فأرب  اجملهذن  نهذا قذل عث: الثلين 

نعبد اهلل ا  عبلس 
  نمما      نهذ قذل الشلفيي يف القدمي نقلل ا  اي  العلايني  
  كمل     ن ناية ع  اإلنلم نمحد اخعل هل ناذ اكه عبد اليزيز اخعل   ن  نصحلا  املزين

                                                 
 [.86 /1]  تبنني احلقلئق  للزيليي [8 1/ ]  علادي  حلرنة اا -  
  املذطأ  لإلنلم نللك  كعلب الطالق  الب جلنع الطالق [1/14]  [4/101]املدنسة الكةى  -1
[1/ 18.] 
على املذهب املهصذص يف كعب : " نقلل[ 9/61]    نضة الطللبني [1/191]األم  للشلفيي   - 

مث  كه مجياٍل  " كي قذل قدمي نثبع  األكثهنن ننهي  الشنخ ناذ حلندنح - مح  اهلل–اإلنلم الشلفيي 
ناسظه قاذل نيب حلناد الفازايل يف الذئانط لا       . ن  علملء الشلفينة القلئلني اأن طالق  ال يقع

سص على نقاذع   - مح  اهلل–نالشلفيي [: " 1/414]  قلل اا  القنم يف إعالم املذقيني [80 /1]
على نس  ال يصح ظهل    فم  نتبلع  ن  سقل عا  الظهال  قاذاًل إىل    طالق   نسص يف نحد قذلن  

 ".الطالق  نجيل املتألة على قذلني  ننههم ن  قه  حكم الهصني نمل يرهق اطلئل

-
 [. 0 ]  خمعصه اخلهقي ص [180-0/198]املفين  الا  قدانة  4

-
 [.1/191]األم  للشلفيي   1
الق  الب الطالق يف اإلغالق ناملكاه  نالتاكهان   نخهج  البخل ي نيلقًل عههمل  كعلب الط- 6

 ...ناجلهذن
 [.94-0/91]  نصهف عبد الهزاق [4/00]اسظه نصهف اا  نيب رنبة  - 0
 (.6)احللرنة  قم : ناسظه[ 46 ]اإلقهلع للملن دي  ص  - 9
 [.160ن   11ن  101/  ]خمعصه املزين  -8

اا  القنم نن هذ  الهناية هي اليت  جع إلنهل    ناّن  اإلنلم[180-0/198]املفين  الا  قدانة  -0 
  [44/ ]إغلثة اللهرلن يف طالق الفضابلن  : ناسظه[  1/41]يف إعالم املذقيني  كمل.اإلنلم نمحد
عباد اهلل    نقد يشكل علن  نل يف نتلئل اإلنلم نمحد  يف  ناية ااها [.   1-0 1/1]نزاد امليلد 

كهت نجعهئ علنا    : فللتكهان؟ قلل: قلت أليب : "حنث قلل( 104 )املتألة  قم [ 098 / ]
 ...".ألس  لنس مبهفذع عه  القلم: ِلَم؟ قلل: ننل النذم فال  قلت
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  نإلنا   هاب البخال ي يف       نهذ نذهب الظلههية اخعل هل الطحلني ن  احلهرنة
ي  جح  اإلنلم اا  القنم نقد نطلل الكالم حذل هذ  املتألة نتكلم نهذ الذ.  صحنح 

حنث  -الذي سقلهل نه  آسرًل-علنهل يف عدة نذاضع ن  كعب  نن  نقذاهل نل يف زاد امليلد 
نن د ندلة املخللرني مث  د علنهل دلناًل دلنال  نكالن  قهيب ن  كالم اا  حزم يف احمللاى  

 .  حذل هذ  املتألة
 :اجح ودليلهالقول الر

الهاجح يف هذ  املتألة عدم نقذع طالق التكهان كمل قلل اإلنلم ااا  القانم    
 :لألدلة العللنة

َيل َنيَُّهل الَِّذيَ  آَنُهذا ال َتْقَهُاذا الصَّالَة َنَنْسُعْم ُئَكلَ ى َحعَّى }: قذل اهلل تبل ك نتيلىل/  
على نن التكهان يصد  نه  نقذال ال ييلام   فدل: " قلل اا  القنم ، {َتْيَلُمذا َنل َتُقذُلذَن

                                                 
 [.1/146 ]رهح نشكل اآلثل   للطحلني   - 
 [.0 1-0/109 ]احمللى  الا  حزم   -1
الب الطالق يف اإلغالق ناملكه  نالتاكهان  ناجملهاذن   : قلل البخل ي يف صحنح  - 

األعملل اللهنة نلكل )«مهل نالفلط نالهتنلن يف الطالق نالشهك نغريمهل لقذل الهيب نننه
ننل ال جيذز ن  إقها   ﴾ل ال تؤاخذسل إن ستنهل نن نخطأسل اه﴿نتال الشييب ( انهئ نل سذى

 :علي نقلل  (جهذن ناك) سرت  على نقه للذي ئلم ن علن  اهلل صلى الهيب نقللاملذئذس 
 مثال  قد محزة فإ ا محزة يلذم ئلم ن علن  اهلل صلى الهيب فطرق ل يفر خذاصه محزة اقه

 قد نس  ئلم ن علن  اهلل صلى الهيب فيهف أليب عبند إال نسعم هل محزة قلل مث عنهل  حممهة
 عبالس  اا  نقلل  طالق ئكهان نال جملهذن لنس عثملن نقلل  ني  نخهجهل فخهج مثل

[:"  8 /8]قلل اا  حجه يف فاعح البال ي    ... جبلئز لنس ناملتعكه  التكهان طالق
 يف قصة محزة يلس ائعظهل ا ملل دل علن  حديث علا  عبان كه البخل ي نثه عثملن مث 

."... 
 [.0 1 - 0/109 ]احمللى  الا  حزم  - 4
 .( 4)ئذ ة الهتلء  آية   -1
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  ناإل ادة فاهع الشايذ    ؟فكنف يكذن هذ احملدث لعلك األقذال نهذ ال يشيه هبل  هبل
سزلذا حهكة لتلس  نهزلة حتهيك غري  ل    نهلذا نفىت الصحلاة اأس  ال يقع طالق التكهان

عبلدتا  كللصاالة ال   .. : ". - مح  اهلل–  نقلل رنخ اإلئالم اا  تنمنة  " افري إ ادت 
تصح اللهص ناإلمجلع  فإن اهلل هنى ع  قهب الصالة نع التكه حىت ييلم نال يقذلا     
ناترق الهلس على هذا  خبالف الشل ب غري التكهان فإن عبلدت  تصح اشهنطهل  ننيلذم 

كل ن  اطلت : فهقذل. نن صالت  إمنل مل تصح ألس  ال ييلم نل يقذل كمل دل علن  القهآن
 .  ..."دت  ليدم عقل  فبطالن عقذد  ننىل ننحهى  كللهلئم  ناجملهذن  نمحذمهلعبل

ناني اا  القنم نن رهط العكلنف اليقل  نن  ال ييقل نل يقذل فلانس مبكلاف    
نخطلا  يف اآلية جيب محل  على الذي ييقل اخلطلب  نن على الصلحي  نن نس  هني عا   

 . فال يؤنه نال يههىالتكه إ ا ن اد الصالة  نننل ن  الييقل 
مّلل رهب اخلمه  يف قصة محزة ا  عبد املطلب  حديث علي ا  نيب طللب / 1

قبل حتهميهل فأجّب نئهمة رل يف علي  ناقه خذاصهمهل  ننخذ ن  نكبلدمهل  فطرق الهيب 
ه مث صيَّد الهظ «يلذم محزة فنمل فيل  فإ ا محزة َثِمٌل حممهٌة عنهل   فهظه محزة إىل الهيب  «

نهل نسعم إال عبناد أليب؟  : فهظه إىل  كبع   مث صيَّد الهظه فهظه إىل نجه   مث قلل محزة
على عقبن  القهقهى  فخاهج نخهجهال    «نس  َثِمٌل  فهكص  ئذل اهلل  «فيهف الهيب 

نهذا القذل لذ قلل  غري ئكهان  لكلن  دة نكرهًا  نمل يؤاخاذ  : " قلل اا  القنم . ني 
 . "اذلك محزة

                                                 
 [.40 / ]ررلء اليلنل يف القضلء نالقد  ناحلكمة نالعيلنل  اا  القنم  -  
 [.06 /  ]جممذع فعلنى رنخ اإلئالم اا  تنمنة   - 1
 [.1 1/1]زاد امليلد : اسظه -  
  ننخهج  ( 400)نعرق علن   نخهج  البخل ي  كعلب املفلزي  الب رهذد املالئكة اد ًا ح   -4

 (. 808 )ح ... نتلم   كعلب األرهاة  الب حتهمي اخلمه  نانلن نهنل تكذن ن  عصري اليهب
نسا  ال حجاة يف   [  6/10]ناني احللفظ اا  حجه يف فعح البال ي  [. 0 1/1]لد زاد املي  -1

االئعدالل هبذا احلديث على عدم نقذع طالق التكهان  ألن تهك املؤاخذة لكذس  مل يدخل علاى  
 .سرت  الضه  إ  كلن  لك قبل حتهمي اخلمه
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  فادل علاى نن إقاها      ننه الئعهكل  نلعز مّلل نقّه اللزسل اني يدي  «الهيب  نن/  
 .التكهان اللزسل غري نيعة فكذلك طالق 

نن تفلنظ اليقذاة اإيقلع الطالق مل تأ  الشهيية مبثل   نإمنل يكرن  إقلنة احلاد  / 4
ال نأخذًا ضينرًل  نالذي  ننقيذا طالق  مل يذكهنا إ: "   قلل رنخ اإلئالم اا  تنمنة علن 

نعمدهتم نس  علٍص اإزالة عقل   نهذا صحنح يذجب عقذاع  على امليصانة الايت هاي    
الشهب فُنحد على  لك  نننل الطالق فال ييلقب ا  نتلم على امليصانة  نلاذ كالن    

إ ا تكلم ا  : كذلك لكلن كل ن  رهب اخلمه نن ئكه طلقت انهنت   نإمنل قلل ن  قلل
كالن  ال نيصنع   مث إس  يف حلل ئكه  قد ييعق  ناليعق قهاة  فإن طلقت  فهم اععةنا 

صححذا ععق  اطل الرهق  نإن نلفذ  فإلفلء الطالق ننىل  فإن اهلل حيب اليعق نال حياب  
الطاالق نن   إيقلعن الشهيية مل تيلقب نحدا هبذا اجلهس ن  إف: "   نقلل نيضًل "الطالق

زنجع  الةي ة نغريهل نل ال جيذز فلس  ال جيذز نن  عدم إيقلع  نألن ىف هذا ن  الضه  على
 .  "ييلقب الشخص اذسب غري 

اجملهذن ال ختعلف : "... نن املهاعى  هلب اليقل ال نئبلب  هلا   قلل الطحلني/ 1
نيف نخذ  نرانلء    يف نن يكذن اأفيلل   نحكلن  يف حلل جهذس  الخعالف نئبلب جهذس 

يف لزنم نحكالم    حدنث اجلهذن ا  ممل ال ئبب ل  فن نيف   لذهلب عقل  كلست نئبلاًل
نملل كلن  لك كذلك نكلن املهاعى يف  هلب عقذل األصحلء  هالب  ...  اجمللسني إيل 

كلن كذلك التكهان يكذن علن    لذهلب عقذهلم ال األئبلب اليت كلست نئبلاًل  عقذهلم
قل  ل  حكم نا  ال  فنكذن اذهلب ع  ال التبب الذي كلن ا   هب عقل    هلب عقل 

 . ..."نال يهاعى يف  لك اخعالف نئبلب  هلب عقل   عقل ل 

                                                 
 .(681 ) نا  نتلم  كعلب احلدند  الب ن  اععهف على سرت  اللزسل  ح  - 
 [.  1/1]زاد امليلد : اسظه  -1
 [.0  /4 ]جممذع فعلنى رنخ اإلئالم اا  تنمنة  -  
 [.04 /  ]جممذع فعلنى رنخ اإلئالم اا  تنمنة   -4
 [.180-0/198]ناسظه املفين الا  قدانة [. 1/146 ]رهح نشكل اآلثل   الطحلني   -1
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نن  تأنل نصذل الشهيية ننقلصدهل تبني ل  نن  : "قلل رنخ اإلئالم اا  تنمنة/ 6
هذا القذل هذ الصذاب ننن إيقلع الطالق اللتكهان قذل لنس ل  حجة صحنحة ييعمد 

 . "علنهل
ني  نقد اني اا  القنم نن ن  ننقع الطالق فقد نتى نن هذا القذل هذ نحذط القذل/ 0

 . خبصلعني حهنهل علن  ننحلهل لفري   نن  مل يذقي  فقد نتى خبصلة ناحدة
إىل نن هذا ثلات ع  عثملن ا  عرلن نعباد    نقد نرل  اا  القنم يف إعالم املذقيني

اني الصحلاة يف نال ييلم هلم خمللف ن  الصحلاة  نلكه  نثبت اخلالف  اهلل ا  عبلس 
 .نهذ الصذاب كمل ئبق  كه  عهد ستبة القذلني يف هذ  املتألة  زاد امليلد

                                                 
 [. 0 /  ]جممذع فعلنى رنخ اإلئالم اا  تنمنة    
 [.   -0  / ]إغلثة اللهرلن يف نصليد الشنطلن  اا  القنم : سظها - 1
 [.1/411]إعالم املذقيني ع   ب اليلملني  اا  القنم  -  
 [.4 1/1]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم   -4
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 .ألفاظ الطالق: املبحث اخلامس
َيل َنيَُّهل الَِّذيَ  آَنُهذا ِإَ ا َسَكْحُعُم اْلُمْؤِنَهلِ  ُثمَّ َطلَّْقُعُمذُه َّ ِناْ   }: قلل اهلل عزَّ نجلَّ 

َمل َلُكْم َعَلْنِه َّ ِنْ  ِعدٍَّة َتْيَعدُّنَسَهل َفَمعُِّياذُه َّ َنَئاهُِّحذُه َّ َئاَهاحًل    َقْبِل َنْن َتَمتُّذُه َّ َف
َيل َنيَُّهل الهَِّبيُّ ِإَ ا َطلَّْقُعُم الهَِّتلَء َفَطلُِّقذُه َّ ِلِيدَِّتِه َّ َنَنْحُصذا اْلِيادََّة  }:  نقلل تيلىل {َجِمناًل

ْخِهُجذُه َّ ِنْ  ُاُنذِتِه َّ َنال َيْخُهْجَ  ِإلَّل َنْن َيْأِتنَي ِاَرلِحَشٍة ُنَبنَِّهٍة َنِتْلَك َناتَُّقذا اللََّ  َ اَُّكْم ال ُت
 هًاُحُدنُد اللَِّ  َنَنْ  َيَعَيدَّ ُحُدنَد اللَِّ  َفَقْد َظَلَم َسْرَتُ  ال َتْدِ ي َلَيلَّ اللََّ  ُيْحِدُث َاْيَد َ ِلَك َنْن

 َلُه َّ َفَأْنِتُكذُه َّ ِاَمْيُهنٍف َنْن َفلِ ُقذُه َّ ِاَمْيُهنٍف َنَنْرِهُدنا َ َنْي َعاْدٍل  َفِإَ ا َاَلْفَ  َنَج
ِق اللََّ  ِنْهُكْم َنَنِقنُمذا الشََّهلَدَة ِللَِّ  َ ِلُكْم ُيذَعُظ ِاِ  َنْ  َكلَن ُيْؤِنُ  ِالللَِّ  َناْلَنْذِم اْلآِخِه َنَنْ  َيعَّ

 . {َيْجَيْل َلُ  َنْخَهجًل
هل يفتقر الطالق إىل نية، وهل لفظي السراح والفاراق مان صاريح    : املسألة

 الطالق أو ال؟
ناهلل ئبحلس   كه الطالق نمل ييني ل  لرظًل  فيلم : " - مح  اهلل–قلل اا  القنم  

. نس   د الهلس إىل نل يعيل فذس  طالقًل  فأي لرظ جهى عهفهم ا  نقع ا  الطالق نع الهنة
تهاد لينههل ال للداللة على نقلصد الفظهل  فإ ا تكلم الرظ دال على نياىن   ناأللرلظ ال

نقصد ا   لك امليىن  تهتب علن  حكم   نهلذا يقع الطالق نا  اليجماي نالعهكاي    
ناهلهدي األتهعهم  ال لذ طلَّق نحدهم اصهيح الطالق الليهانة نمل يرهم نيهل  مل يقع ا  

نتقتنم األلرلظ إىل صهيح نكهلية ... نيهل  نال قصد   ريء قطيًل  فإس  تكلم مبل ال يرهم
لك  خيعلف الخعالف األرخلص ناألزنهة  -يف نصل الذضع صحنحًل نإن كلن تقتنمًل-

نن   فهب لرظ صهيح عهد قذم كهلية عهد آخهي   للرظ لذات  ثلاعًل فلنس حكمًل  ناألنكهة
فهذا   اذلك نالذاقع رلهٌد  نصهيح يف زنلن نن نكلن كهلية يف غري  لك الزنلن ناملكل

 :فال يتذغ نن يقلل  نال كهلية ال صهحيًل  يتعيمل  يف الطالق لرظ التهاح ال يكلد نحٌد
نيدعي نس  ثبت ل  عاهف الشاهع     إن ن  تكلم ا  لزن  طالق انهنت  سذا  نن مل يهذ 

                                                 
 .(48)ئذ ة األحزاب  آية   - 
 .(1   )ئذ ة الطالق  اآليعلن  - 1
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نحد يطلق  فال يكلد ئعيمللننل اال ؛نائعيملاًل فإن هذ  دعذة الطلة رهعًل  ئعيمللناال
َيل َنيَُّهل الَِّذيَ  آَنُهاذا ِإَ ا  }كقذل  تيلىل  نننل الشهع فقد ائعيمل  يف غري الطالق  ا  نلبعة

دُّنَسَهل َسَكْحُعُم اْلُمْؤِنَهلِ  ُثمَّ َطلَّْقُعُمذُه َّ ِنْ  َقْبِل َنْن َتَمتُّذُه َّ َفَمل َلُكْم َعَلْنِه َّ ِنْ  ِعدٍَّة َتْيَع
نكذلك الرهاق   فهذا التهاح غري الطالق قطيًل   {َنَئهُِّحذُه َّ َئَهاحًل َجِمناًل َفَمعُِّيذُه َّ

َيل َنيَُّهل الهَِّبيُّ ِإَ ا َطلَّْقُعُم الهَِّتلَء َفَطلُِّقاذُه َّ  }: :ائعيمل  الشهع يف غري الطالق كقذل  تيلىل
   {ِتُكذُه َّ ِاَمْيُهنٍف َنْن َفالِ ُقذُه َّ ِاَمْياُهنفٍ  َفِإَ ا َاَلْفَ  َنَجَلُه َّ َفَأْن} :إىل قذل  {ِلِيدَِّتِه َّ

هذا ممل ال خالف فنا     ناملرل قة تهك الهجية ال إسشلء طلقة ثلسنة  فلإلنتلك ههل الهجية
نكالمهال    إن ن  تكلم ا  طلقت زنجع  فهم نيهل  نن مل يرهم :فال جيذز نن يقلل  نلبعة

 . " نالهلل العذفنق  يف البطالن ئذاء
 :التعليق واإليضاح

نن اليهف نالقصد ل  تأثري يف نقذع الطاالق   - مح  اهلل–يبني اإلنلم اا  القنم  
صهيح نكهلية  : نعدم نقذع   نقد قتم اليلملء األلرلظ اليت يقع هبل الطالق إىل قتمني

إىل نالرهق انههمل نن اللرظ الصهيح يقع ا  الطالق نال حيعلج إىل سنة  انهمل ترعقه الكهلية 
  ن يرهم ن  كالم اإلنلم اا  القنم نن الصهيح كذلك حيعلج إىل سنة   سنة نن داللة احللل

( احلقاي اأهلاك  )الق ال يقع اقذل الهجل النهنت  نقد صهح اذلك ايد نن انَّ  نن الط
نالصذاب نن  لك جالٍ  يف ئالئه األلرالظ    : " ... ناأنثلل هذا القذل إال اللهنة فقلل

كذلك إ ا ضاههبل الطلاق    : " ... مث ضهب ل  اي  األنثلة  فقلل  "صهحيهل نكهليعهل
نكذلك إ ا كلست املاهنة يف  . إهنل طللق  مل تطلق اذلك: نقلل لفري  إخبل ًا عههل اذلك

فلذ اسرهد نحاد  : " مث قلل"  -نن اد ن  الذثلق–نست طللق : نثلق فُأطلقت نه   فقلل
مث قه  تقتنم اليلملء " يقع الطالق نال اليعلقمل  –ني الهنة ناللرظ  –األنهي  ع  اآلخه 

                                                 
 .(48)ئذ ة األحزاب  آية  -  
 .(1   )ئذ ة الطالق  اآليعلن  - 1
 [.11  -  1 /1]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم  -  
 [.4 1/1]  نتبنني احلقلئق  للزيليي [0/184]املفين  الا  قدانة : اسظه - 4



  تفسير آيات أحكام األ رة: الباب الثاني 

 

149 

  ناني نن  لك يعأثه االخعالف األراخلص   يف نصل الذضع األلرلظ إىل صهيح نكهلية
ناألزنهة ناألنلك   ممل يدل على نن اللرظ الصهيح يعأثه حتب الذضع اليهيف ال الذضع 

إ ا قلل النهنت  نست " : إد ا  الشهنقاللفذي  قلل ناذ القلئم ا  عبد اهلل ا  الشلط يف 
ننن   املعبلد  إىل اإلفهلم يف الدئ الهني نس  يلزن  الطالق اللذضع اللفذي  طللق نال سنة ل 

ال إمنال   ؛نلنس كذلك  خبالف الكهليل   صهيح الطالق يرند الطالق اللذضع اللفذي
هذ لذ نخة ن  نهذا اللرظ إمنل نضع لفة للخة ع  كذهنل طللقًل  يرند  لك اللذضع اليهيف

نال تهى نس  لذ تقدم طالقهال    قصد الكذب نن الصدق  مل يلزن  طالق ع  كذهنل طللقًل
هلذا التاؤال مل   جذااًل  هي طللق :فقلل ؟ل عههل هل هي نطلقة نن القنة يف اليصمة فت

  نست طاللق  :نإمنل يلزم الطالق اقذل   يلزن  هبذا طلقة ثلسنة نإن كلست  جينة يف اليدة
ننع  لك فقد فهق الرقهلء " ... إىل نن قلل ..." لء الذي هذ نضع عهيف ال لفذيالإلسش

نمل   ننلزنذا الألنل الطالق ن  غاري سناة    اني قذل  نست طللق ناني قذل  نست نهطلقة
ننل  لك إال نن لرظ طاللق سقال     نمل يكعرذا اللذضع األنل  يلزنذا اللثلين إال اللهنة

 فلذ اترق زنلن يهيكس احللل فن  نيصري نهطلقة نذضاذعلً   ل نمل يهقل نهطلقة   لإلسشلء
  مل يلزن  الطالق اطللق إال اللهناة   ال يتعيمل إال على الهد ة نطللق نهجذ ًا  لإلسشلء

فيلمهل نن لرظ الطالق مل يذجب إزالة   عكس نل مح  علن  النذم  ننلزنهل  مبهطلقة افري سنة
نهبذا يعضح نن اإلنلم اا  القانم مل     ..." سشلئياليصمة اللذضع اللفذي ال الليهف اإل

يقصد اكالن  األنل نن ن  ائعخدم صهيح األلرلظ يف الطالق  مث قلل مل نسذ ا  إيقالع  
 نس  ال يقع طالق   نإمنل ال يقع إ ا كلست ل  سنة نخهى تصهف  ع   لك  -عبثًل  –الطالق 

    نصلهبل الطلق  نن نطلقت ن  نثلقكمل يف األنثلة اليت نثل هبل كلليت ننجد  القهيهة 
نيؤيد هذا إقها   تقتنم األلرلظ إىل صهيح نكهلية  نالصهيح يف الشيء نل كلن سصًل فن  

                                                 
 [.61 / ] الرهنق  ناذ القلئم ا  عبد اهلل ا  الشلط إد ا  الشهنق على نسذاء -  
كمل يف [. 1/091]خهى يف كعلب إغلثة اللهرلن يف نصليد الشنطلن  الا  القنم ناسظه ننثلة ن  -1

 [.0/184]اسظه املفين الا  قدانة . طلقعك: ئبق اللتلن كأن يهيد نن يقذل طلبعك فنقذل
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  نالهنة تؤثه يف صهف صهيح الطالق إىل االحعمالل    ال حيعمل غري  إال احعملاًل ايندًا 
 . البيند  نممل يؤيد هذا نقذع الطالق ن  اهللزل

نلم اا  القنم ع  لرظي التهاح نالرهاق نائعيملل الشهع هلمال نقاد   مث تكلم اإل 
ئهحعك نن فل قعك فقد : عدَّمهل اي  اليلملء ن  صهيح الطالق  فإ ا قلل الهجل النهنت 

  ن ناية عهد    ن ناية ع  نللك نقع الطالق سذا  نن مل يهذ   كمل هذ نذهب الشلفينة
 .  احلهلالة اخعل هل اخلهقي

نهي املذهب عهدهم إىل نن     ناحلهلالة   ننللك يف الهناية األخهى رنةن هب احله
على اخعالف عهد العرصنل يف  -نن صهيح الطالق خيعص الرظ الطالق ننل تصهف نه  

 .- اي  االرعقلقل 
 

                                                 
 [.0/184]املفين  الا  قدانة : اسظه -  
اهلالزل نيعاة  نإن مل   فدل  لك على نن كالم [: " ... 1/104]قلل اا  القنم يف زاد امليلد  - 1

ييعة كالم الهلئم نالهلئي نزائل اليقل ناملكه   نالرهق انههمل نن اهللزل قلصد للرظ غاري نهياد   
حلكم   ن لك لنس إلن   فإمنل إىل املكلف األئبلب  نننل تهتب نتببلهتل ننحكلنهل  فهذ إىل الشل ع 

يف حلل عقل  نتكلنر   فإ ا قصد   تاب  قصد  املكلف نن مل يقصد   ناليةة اقصد التبب اخعنل ًا 
 ..."الشل ع علن  حكم  جّد ا  نن هزل

 [.9/11]  ن نضة الطللبني  للهذني [01 /1]الذئنط  أليب حلند الفزايل  - 
 .ناععةهل اا  عبد الة ن  الصهيح[ 161-164/ ]الكليف  الا  عبد الة  - 4
 [.68 -69 / ]هبل  الا  قدانة   نالكليف يف فق  اا  ح[04 / ]خمعصه اخلهقي  - 1
  نالبحه الهائق رهح كهز الدقلئق  الاا  جنانم احلهراي    [01 / ]ادائع الصهلئع  للكلئلين  - 6
[ / 11.] 
 (.1)اسظه احللرنة  قم  - 0
 [.9/461]  ناإلسصلف  للمهداني [68 -69 / ]الكليف يف فق  اا  حهبل  الا  قدانة  - 9
اسظه املفين الاا   . نست الطالق  نكلرظ اإلطالق نغري  لك: نهنت كلخلالف يف قذل الهجل ال  -8

 [. 181-0/184]قدانة 
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 :القول الراجح ودليله
الهاجح يف هذ  املتألة نن صهيح الطالق يقع ا  الطالق ااال سناة  ننن الهناة     

نصهيح الطالق هذ لرظ  –كمل انه  اا  القنم  –ؤثه يف صهيح الطالق نكهليع  ناليهف ت
الطالق ننل تصهف نه   نال ييعة لرظي التهاح نالرهاق ن  صهيح الطاالق  ليادم   
ائعيملل الهلس للرظ التهاح ال صهحيًل نال كهلية  نألن الشاهع ائاعيملهمل يف غاري    

  ن جح  اا   جح  رنخ اإلئالم اا  تنمنةنهذ الذي   –كمل قلل  اا  القنم –الطالق 
نلرظة الرهاق نالتهاح إن ن دا يف القهآن مبيىن الرهقاة  : " ... قدانة يف املفين حنث قلل

َناْعَعِصاُمذا  } :قلل اهلل تيلىل  فقد ن دا لفري  لك امليىن نيف اليهف كثريًا  اني الزنجني
فاال نياىن     {َنَنل َتَرهََّق الَِّذيَ  ُننُتذا اْلِكَعالبَ }: للنق   {ِاَحْبِل اللَِّ  َجِمنيًل َنال َتَرهَُّقذا

  مل يهد ا  الطاالق   {َنْن َفلِ ُقذُه َّ ِاَمْيُهنٍف}  :على نن قذل   لعخصنص  ارهق الطالق
نال يصح قنلئ  على لرظ   {َنْن َتْتِهيٌح ِاِإْحَتلٍن} :نكذلك قذل   نإمنل هذ تهك ا جتلعهل

خباالف الراهاق     ك ئلاق إىل األفهلم ن  غري قهيهة نال داللةفإس  خمعص اذل ؛الطالق
 . "نالتهاح

                                                 
 [.6 1-1 10/1]جممذع فعلنى رنخ اإلئالم اا  تنمنة  - 
 .( 0 )ئذ ة آل عمهان  آية  -1
 .(4)ئذ ة البنهة  آية  - 
 .(1   )ئذ ة الطالق  اآليعلن  - 4
 .(118)ئذ ة البقهة  آية  - 1
  ننحكالم  [100-168/ ]نحكلم القهآن الا  اليهيب : ناسظه[. 0/184]  الا  قدانة املفين - 6

  نترتاري اجلاللاني   [6/401]  نزاد املتري يف العرتري  الا  اجلذزي [1/99]القهآن للجصلص 
 [. 4/18]  نفعح القديه  للشذكلين [048]
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 .طالق الثالث: املبحث السادس
َناْلُمَطلََّقلُ  َيَعَهاَّْصَ  ِاَأْسُرِتِه َّ َثالَثَة ُقُهنٍء َنال َيِحلُّ َلُه َّ َنْن َيْكاُعْمَ   }: قلل اهلل تيلىل

ُك َّ ُيْؤِن َّ ِالللَِّ  َناْلَنْذِم اْلآِخِه َنُاُيذَلُعُه َّ َنَحقُّ ِاَهدِِّه َّ ِفي َ ِلَك  َنل َخَلَق اللَُّ  ِفي َنْ َحلِنِه َّ ِإْن
ياٌز  ِإْن َنَ اُدنا ِإْصالحًل َنَلُه َّ ِنْثُل الَِّذي َعَلْنِه َّ ِالْلَمْيُهنِف َنِللهَِّجلِل َعَلْنِه َّ َدَ َجٌة َناللَُّ  َعِز

َفِإْنَتلٌك ِاَمْيُهنٍف َنْن َتْتِهيٌح ِاِإْحَتلٍن َنال َيِحلُّ َلُكْم َنْن َتْأُخُذنا  الطَّالُق َنهََّتلِن  َحِكنٌم
للَِّ  َفاال  ِنمَّل آَتْنُعُمذُه َّ َرْن ًل ِإلَّل َنْن َيَخلَفل َنلَّل ُيِقنَمل ُحُدنَد اللَِّ  َفِإْن ِخْرُعْم َنلَّل ُيِقنَمل ُحُدنَد ا

َعَدْ  ِاِ  ِتْلَك ُحُدنُد اللَِّ  َفال َتْيَعُدنَهل َنَنْ  َيَعَيدَّ ُحُدنَد اللَِّ  َفُأنَلِ اَك  ُجَهلَح َعَلْنِهَمل ِفنَمل اْف
َفِإْن َطلََّقَهل َفال َتِحلُّ َلُ  ِنْ  َاْيُد َحعَّى َتْهِكَح َزْنجًل َغْنَهُ  َفِإْن َطلََّقَهل َفاال    ُهُم الظَّلِلُمذَن

َيل ِإْن َظهَّل َنْن ُيِقنَمل ُحُدنَد اللَِّ  َنِتْلَك ُحُدنُد اللَّاِ  ُيَبنُِّهَهال ِلَقاْذٍم    ُجَهلَح َعَلْنِهَمل َنْن َيَعَهاَج
َيل َنيَُّهل الهَِّبيُّ ِإَ ا َطلَّْقُعُم الهَِّتلَء َفَطلُِّقذُه َّ ِلِيدَِّتِه َّ َنَنْحُصذا اْلِيدََّة }: نقلل تيلىل.  {َيْيَلُمذَن

ال ُتْخِهُجذُه َّ ِنْ  ُاُنذِتِه َّ َنال َيْخُهْجَ  ِإلَّل َنْن َيْأِتنَي ِاَرلِحَشٍة ُنَبنَِّهٍة َنِتْلَك  َناتَُّقذا اللََّ  َ اَُّكْم
 هًاُحُدنُد اللَِّ  َنَنْ  َيَعَيدَّ ُحُدنَد اللَِّ  َفَقْد َظَلَم َسْرَتُ  ال َتْدِ ي َلَيلَّ اللََّ  ُيْحِدُث َاْيَد َ ِلَك َنْن

  ََنَجَلُه َّ َفَأْنِتُكذُه َّ ِاَمْيُهنٍف َنْن َفلِ ُقذُه َّ ِاَمْيُهنٍف َنَنْرِهُدنا َ َنْي َعاْدٍل   َفِإَ ا َاَلْف
ِق اللََّ  ِنْهُكْم َنَنِقنُمذا الشََّهلَدَة ِللَِّ  َ ِلُكْم ُيذَعُظ ِاِ  َنْ  َكلَن ُيْؤِنُ  ِالللَِّ  َناْلَنْذِم اْلآِخِه َنَنْ  َيعَّ

   {َهجًلَيْجَيْل َلُ  َنْخ
 هل يشرع مجع الطلقات الثالث يف جملس واحد؟ : املسألة

نن  تأنل القهآن حق العأنل تبنَّ  ل   لاك    : " - مح  اهلل تيلىل  –قلل اا  القنم 
نعهف نن الطالق املشهنع ايد الدخذل هذ الطالق الذي ميلك ا  الهجية  نمل يشاهع  

  نال تيقل اليهب يف {الطَّالُق َنهََّتلِن}: يلىلئبحلس  إيقلع الثالث مجلة ناحدة نلبعة  قلل ت
نممل يدل على نن اهلل مل يشاهع  : " ... إىل نن قلل..." لفعهل نقذع املهتني إال نعيلقبعني 

: إىل نن قالل  {َناْلُمَطلََّقلُ  َيَعَهاَّْصَ  ِاَأْسُرِتِه َّ َثالَثَة ُقاُهنءٍ }: الثالث مجلة  نس  قلل تيلىل
  فهذا يدل على نن كل طالق ايد {َنَحقُّ ِاَهدِِّه َّ ِفي َ ِلَك ِإْن َنَ اُدنا ِإْصالحًل َنُاُيذَلُعُه َّ}

                                                 
 (.0 1-118-119)ئذ ة البقهة  اآليل    - 
 (.1- )لن ئذ ة الطالق  اآليع - 1
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: الدخذل فلملطلِّق نحق فن  اللهجية ئذى الثللثة املذكذ ة ايد هذا  نكذلك قذل  تيالىل 
َفاِإَ ا َاَلْفاَ  َنَجَلُها َّ    }: إىل قذلا   {َيل َنيَُّهل الهَِّبيُّ ِإَ ا َطلَّْقُعُم الهَِّتلَء َفَطلُِّقذُه َّ ِلِيدَِّتِه َّ}

  فهذا هذ الطالق املشهنع  نقد  كاه اهلل  {َفَأْنِتُكذُه َّ ِاَمْيُهنٍف َنْن َفلِ ُقذُه َّ ِاَمْيُهنٍف
كلهل يف القهآن  ن كه نحكلنهل  فاذكه الطاالق قبال     ئبحلس  نتيلىل نقتلم الطالق

ننهنل ُتحهم الزنجة على املطلق حىت تهكح الدخذل ننس  ال عدة فن   ن كه الطلقة الثللثة 
زنجًل غري   ن كه طالق الرداء الذي هذ اخللع نمسل  فدية نمل حيتب  ن  الثالث كمال  
تقدم  ن كه الطالق الهجيي الذي املطلق نحق فن  اللهجية  نهذ نل عدا هذ  األقتالم  

  ..."الثالثة

 :التعليق واإليضاح
نن تكاذن الراظ   : األنل: حيعمل نحد ننهي  مجع الطلقل  الثالث يف جملس ناحد

نست طللق : نن تكذن ايدة نلرلظ  كأن يقذل: الثلين. نست طللق ثالثًل: ناحد  كأن يقذل
 .  نست طللق نست طللق

نيبني اا  القنم نن امليقذل ن  لفة اليهب يدل على نن القاهآن مل َيشاهع مجاع    
  نال ييقل نن تقع {الطَّالُق َنهََّتلِن}: لالطلقل  الثالث يف جملس ناحد؛ ألن اهلل تيلىل قل

َنالَِّذيَ  َيْهُنذَن َنْزَناَجُهْم َنَلْم َيُك  لَُّهْم ُراَهَداء  }:املهتلن إال نعيلقبعلن  كمل يف قذل  تيلىل
نرهد الهلل : )ذ قللفل  {ِإلَّل َنسُرُتُهْم َفَشَهلَدُة َنَحِدِهْم َنْ َاُع َرَهلَداٍ  ِالللَِّ  ِإسَُّ  َلِمَ  الصَّلِدِقنَي

                                                 
 [.140-1/146]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم  - 
نالظلهه نن اا  القنم ال يقذل اللعرهيق انههمل ألس  ال يهى إنكلسنة نن تقع الثالث يف جملس ناحد  -1

ثالثًل  نقد فهق انههمل الشلفيي  ننللك  ناا  حزم الظلههي فإ ا كلست الرظ ناحد نقيت ثالثاًل   
  نإن ساذى العذكناد نقيات    ثالثًللست ايدة نلرلظ فحتب الهنة فإن سذى العكها  نقيت نإ ا ك

  ناملدنساة  [96 /1]األم  للشلفيي : اسظه. نإن مل يهذ رن ًل نقيت ناحدة: ناحدة  نقلل اا  حزم
ن هب احلهرنة ناحلهلالة إىل عدم العرهيق  ننس  [. 04 /0 ]  ناحمللى  الا  حزم [8   /1]الكةى 

  ننتلئل اإلنلم نمحد  ناية ااه  صالحل  [  1-1 1/ ]حلرنة اا  علادي  : اسظه. ع هبمل ثالثًليق
 [.1 9/4]  ناإلسصلف  للمهداني [144/ ]
 (.6)ئذ ة الهذ   آية  -  
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يف العتابنح نالعحمناد   « مل تك  إال ناحدة  نكمل يف ئهة الهيب ...( ن اع رهلدا 
مل تك  إال تتبنحة ...( ئبحلن اهلل ثالثًل نثالثني: )نالعكبري ايد الصالة  فلذ قلل نحدهم

 . ناحدة  نقد نرل  اا  القنم إىل هذ  األنثلة نغريهل
عدم نشهنعنة الثالث مجلة اداللة ئنلق اآليل   فاإن  نائعدل اا  القنم نيضًل على 

اهلل ئبحلس  رهع الطالق نهة ايد نهة نمل يشهع  مجلة ناحدة نصاًل  نسكعة املتألة كمل 
 : يقذل اا  القنم نن اهلل مل جييل لألنة طالقًل الئهًل قط إال يف نذضيني

َهل الَِّذيَ  آَنُهذا ِإَ ا َسَكْحُعُم َيل َنيُّ}: طالق غري املدخذل هبل  كمل يف قذل  تيلىل: نحدمهل
عُِّيذُه َّ اْلُمْؤِنَهلِ  ُثمَّ َطلَّْقُعُمذُه َّ ِن  َقْبِل َنن َتَمتُّذُه َّ َفَمل َلُكْم َعَلْنِه َّ ِنْ  ِعدٍَّة َتْيَعدُّنَسَهل َفَم

 .  {َنَئهُِّحذُه َّ َئَهاًحل َجِمنًلل
َفِإْن َطلََّقَهل َفال َتِحلُّ َلُ  ِنْ  َاْيُد َحعَّى َتْهِكَح }:ىلالطلقة الثللثة كمل يف قذل  تيل: نالثلين

َك َزْنجًل َغْنَهُ  َفِإْن َطلََّقَهل َفال ُجَهلَح َعَلْنِهَمل َنْن َيَعَهاَجَيل ِإْن َظهَّل َنْن ُيِقنَمل ُحُدنَد اللَِّ  َنِتْلا 
ك إالسعهل ادنن الثالث إال يف اخللع على قاذل  نال ميل  {ُحُدنُد اللَِّ  ُيَبنُِّهَهل ِلَقْذٍم َيْيَلُمذَن

ننل عدا هذا فهذ طالق قد جيل اهلل فن  للزنج الهجية كمال يف قذلا    . مجهذ  اليلملء
َنُاُيذَلُعُه َّ َنَحقُّ ِاَهدِِّه َّ ِفي }: إىل قذل  {َناْلُمَطلََّقلُ  َيَعَهاَّْصَ  ِاَأْسُرِتِه َّ َثالَثَة ُقُهنٍء}: تيلىل

الطَّالُق َنهََّتلِن َفِإْنَتلٌك ِاَمْيُهنٍف َنْن َتْتاِهيٌح  }:   نكمل يف قذل {ْن َنَ اُدنا ِإْصالحًلَ ِلَك ِإ
: إىل قذلا   {َيل َنيَُّهل الهَِّبيُّ ِإَ ا َطلَّْقُعُم الهَِّتلَء َفَطلُِّقذُه َّ ِلِيدَِّتِه َّ}:   نكمل يف قذل {ِاِإْحَتلٍن

 .{َأْنِتُكذُه َّ ِاَمْيُهنٍف َنْن َفلِ ُقذُه َّ ِاَمْيُهنٍفَفِإَ ا َاَلْفَ  َنَجَلُه َّ َف}

                                                 
نإغلثة اللهرلن يف نصاليد  [. 140-1/146]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم : اسظه -  

 [.101/ ]الشنطلن 
 (.48)ئذ ة األحزاب  آية  - 1
 (.0 1)ئذ ة البقهة  آية    
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نهذا الذي  هب إلن  اا  القنم ن  عدم نشهنعنة مجع الثالث مجلة ناحدة هذ قذل 
 . مجهذ  اليلملء ن  احلهرنة  ناملللكنة  ناحلهلالة

 . ذهب إىل نشهنعنة مجع الثالث مجلة ناحدةالشلفيي ف نخللرهم اإلنلم
إلنلم اا  القنم يف االئعدالل لقذل اجلمهذ  ن لك يف نيهض حديث  ع  نقد نطلل ا

   (إغلثة اللهرلن)نتألة حكم نقذع الطالق الثالث هل يقع ناحدة نن ثالث؟ يف كعلا  
مث اني نن هذ  الذجذ  الدالة على عدم نشهنعنة مجع الثالث تدل على عدم نقذع  ثالثًل  

الذاحدة  نهذا االئعدالل حمعمل إال نس  قد ياذ د  ننس  ال يقع إال املشهنع نحد  نهي 
علن  قذل الهافضة فقد ائعدلذا ايدم املشهنعنة على عدم نقذع الطالق نصاًل  نقاذهلم  

  نقد خللرهم علنة اليلملء  ألس  ال تهااط اني نتألة هال يشاهع نن ال    ضينف جدًا
كم نقذع طاالق  نالكالم على نتألة ح  يشهع؟ ننتألة هل يقع الطالق  نكم يقع؟

الثالث مجلة يطذل لقذة اخلالف فنهل نلنس هذا حمل ؛ ألن الكالم علنهل يهبين على ندلاة  
 .نخهى
 
 

                                                 
نذائي   نرهح فعح القديه  للت[6/4]املبتذط  للتهختي : اسظه يف نذهب احلهرنة -  
  ناالئعذكل   [ 1 /4]املدنسة الكةى : نيف نذهب املللكنة .نسصذا على نس  ادعة[469/ ]

- 0/16]بدع  إلاهاهنم ا  حممد ا  نرلح امل: ناسظه يف نذهب احلهلالة[ 6/4]الا  عبد الة 
نقد سص على نس  نكهن  ننن يف حتهمي   نايعلن ناألكثه على العحهمي  ناملفين  الا  قدانة [ 161

 .ن كه نس  ال خالف اني اجلمنع نس  خالف األنىل[ 0/190-191]
[  0 -68 /0 ]ننافق الشلفيي اا  حزم يف احمللى [. 9  -6  /1]األم  للشلفيي : اسظه - 1

 .ئهة جيل ال 
  - [ /116-1 4.] 
نهذا املذهب حكل  ناذ حممد اا  حزم  : "نقلل[ 149-1/140] كه  اا  القنم يف زاد امليلد  - 4

 [.66 /0 ]ناسظه احمللى " هذ قذل الهافضة: نحكي لإلنلم نمحد فأسكه   نقلل
 . هذا يقعنيبني عدم العهااط نتألة طالق احللئ  فإس  طالق ادعي  ننع  - 1
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 :القول الراجح ودليله
الهاجح يف هذ  املتألة عدم نشهنعنة مجع الثالث مجلة ناحدة  ننس  خماللف ملال   

 .قنم لألدلة التلاقةاخعنل  اا  الرهع  اهلل ئبحلس  نتيلىل  نهذ قذل مجهذ  اليلملء ن
: د ا  لبند قللذنممل ائعدل ا  اا  القنم على  لك نل نا  الهتلئي ن  حديث حمم 

: مث قالل   فقلم غضبلَن  ع   جل طلق انهنت  ثالث تطلنقل  مجنيًل «ه  ئذل اهلل خِبُن
.  نال نقعلا   !يل  ئذل اهلل :حىت قلم  جل نقلل ((نيليب اكعلب اهلل ننسل اني نظههكم))
ألس  ال يصاري   ؛احلديث يدل على نن العطلنق اللثالث حهام: "...  لل املال علي قل يق

  ننل  نا   "نهذ نعظم إسكل  ((نيليب اكعلب اهلل)) :نإلسكل   اقذل   غضبلن إال مبيصنة
نننل نست طلقعهل : )للمطلق ثالثًل - ضي اهلل عههمل-نتلم يف صحنح  ن  قذل اا  عمه 

:   نقلل جملهاد  (اك فنمل ننهك ا  ن  طالق انهنتك  نالست نهكثالثًل  فقد عصنت  
فتكت حىت ظههات   :قلل . جل فقلل إس  طلق انهنت  ثالثًل  ا  عبلس فجلءاكهت عهد "

                                                 
كعلب الطالق  الب الثالث اجملمذعة ننال فنا  نا  العفلانظ  ح     : ئه  الهتلئي الصفهى -  
نإئاهلد  علاى راهط    : " فقلل[  1/14]  نقد صحح احلديث اا  القنم يف زاد امليلد ( 40 )

لبناد  مسيت حمماذد اا    : نتلم  فإن اا  نهب  نا  ع  خمهنة ا  اكري ا  األرج  ع  نان  قلل
مث  كه حجة ن  نعال  " نقد احعج نتلم يف صحنح  حبديث  ع  نان نخمهنة ثقة اال رك   فذكه  

-64 ]احلديث ن د علنهل  نقلل األلبلين يف غلية املهام يف ختهيج نحلديث احلاالل ناحلاهام ص   
نهذا إئهلد صحنح  جلل  ثقل  على خالف يف مسلع خمهنة نهذ اا  اكاري  (: " 16)اهقم [ 61 

نحممذد ا  لبند صحليب صفري نجل  نايع  ع  الصحلاة  كمل قالل احلالفظ    : قلل مث... ن  نان 
حملقاق كعالب   ( 1)ناسظه احللرنة  قم " فللظلهه نن هذا ن  نهائنل   لك  نهائنل الصحلاة حجة

 ".  نات  نذثقذن(: "001 )  نقلل احللفظ اا  حجه يف الذغ املهام ح [101/ ]إغلثة اللهرلن 
ا  ئلطلن حممد سذ  الدي  اهلهني القل ي  فقن  حهري ن  صدن  اليلم يف  هذ املال علي - 1

األعالم  للز كلي : اسظه. (ها4 0 )عصه   نل  نصهرل   نلد هبهاة  نئك  نكة نتذيف هبل ئهة 
[1/ 1.] 
 [.88 /6]نهقلة املرلتنح  علي ا  ئلطلن القل ي  -  
 (. 40 )ح ... ئ  افري  ضل كعلب الطالق  الب حتهمي طالق احلل: صحنح نتلم - 4
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اا   اا  عبلس يال  ايل  :مث يقذل  ذقةُميهطلق نحدكم فريكب احُل :مث قلل .نس   ادهل إلن 
نإسك مل تعق اهلل فلم نجد لاك    {َيْجَيْل َلُ  َنْخَهجًل َنَنْ  َيعَِّق اللََّ }: نإن اهلل قلل !!عبلس
  نهذ  كلهل تدل على عصنلن ن  مجع  ..."نالست نهك انهنتك  عصنت  اك  خمهجًل

 .الثالث مجلة ناحدة  نخمللرع  ملل ننه اهلل ا 
 

                                                 
 (.1)ئذ ة الطالق  آية  -  
كعلب الطالق  الب ستخ املهاجية اياد العطلنقال  الاثالث  ح    : نخهج  ناذ داند يف ئهه  - 1
نهذا إئهلد صحنح  كمال قالل   (: "1011)اهقم [  1 /0]  نقلل األلبلين يف اإل ناء (80 1)

 ."..نهذ على رهط نتلم[ 6  /8]احللفظ يف الرعح 
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 : تفسير آيات أحكام اإليالء، ويحتوي على: الفصل الخامس
ُيْؤُلذَن ِنْ  ِسَتلِئِهْم َتَهاُُّص َنْ َاَيِة َنْرُهٍه َفِإْن َفلُءنا َفِإنَّ اللَّاَ    ِللَِّذيَ }: ترتري قذل  تيلىل

 .  {َنِإْن َعَزُنذا الطَّالَق َفِإنَّ اللََّ  َئِمنٌع َعِلنٌم  َغُرذٌ  َ ِحنٌم
 :وفيه أربعة مطالب

 تعري  اإليالء: املطلب األول
 الالنعهالع  :نخص يف عهف الشهع .نمنيالل االنعهلع :اإليالء لفة: "قلل اا  القنم

ميعهياذن نا     :ل  نيىن تضمنهًل (ن )ي فيل  اأداة دِّنهلذا ُع  اللنمني ن  نطء الزنجة
   . (" على)نقلم  (ن ) نهذ نحت  ن  إقلنة  ستلئهم

 :التعليق واإليضاح
نهال  نن اإليالء يف اللفة هذ النمني اليت حيلاف عل  - مح  اهلل-يبني اإلنلم اا  القنم 

قلل  صلحبهل لالنعهلع ن  فيل ريء نل  فهذ حلف يقعضي انعهلعًل نلنس نطلق احللف 
احللف املقعضي لعقصري يف األنه الذي حيلف  :نحقنقة اإليالء ناأللنة: "الهاغب األصرهلين

  نننل يف عهف الشهع فبني اا  القنم نس  االنعهلع اللنمني نا  نطء الزنجاة     "علن 
ن  االنعهلع اال ميني  فم  انعهع ن  نطء زنجع  ادنن ( نعهلع اللنمنياال)فلحعهز اقذل  

احعهاز ع  حلف الهجل الالنعهلع ن  ننذ  ( ن  نطء الزنجة)ميني مل يك  نؤلنًل  نقذل  
احعهاز ع  غري الزنجة  ناآلية صهحية ( الزنجة)نخهى غري الذطء كللكالم نثاًل  نقذل  

نننل اإلياالء  : "اإلنلء  قلل اا  القنم يف نذط  آخه يف نن اإليالء خيعص اللزنجل  دنن
ِللَِّذيَ  ُيْؤُلذَن ِنْ  ِسَتلِئِهْم َتَهاُُّص َنْ َاَيِة َنْراُهٍه  }: فصهيح يف نن حمل  الزنجل  لقذل  تيلىل

  ألن  " {َعِلانمٌ  َنِإْن َعَزُنذا الطَّالَق َفِإنَّ اللََّ  َئِمنٌع   َفِإْن َفلُءنا َفِإنَّ اللََّ  َغُرذٌ  َ ِحنٌم

                                                 
 .(110  116)ئذ ة البقهة  اآليعلن  - 
 [.1/144]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم   - 1
 [.11/ ]املرهدا  يف غهيب القهآن  الهاغب األصرهلين   -  
 .(110  116)ئذ ة البقهة  اآليعلن  -4
 [. 1 /1]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم   -1
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الزنج ال ميلك إال طالق انهنت  فدل على اخعصلص  هبل  نألس  ال حق لفري الزنجاة يف  
 .الذطء

نيبقى يف العيهيف عدم حتديد املدة نقد اني اا  القنم   لك ايد  كاه  للعيهياف   
نجيل ئبحلس  لألزناج ندة ن اية نرهه ميعهيذن فنهل نا  نطء ستالئهم   : "...فقلل 
 . "ء فإ ا نضت فإنل نن يريء نإنل نن يطلقالإليال

   كمل اني ايد  لك نن ن  حلف على تهك الذطء نقل ن  ن اية نرهه مل يك  نؤلنًل
 لى االنعهلع نكثه ن  ن اية نرهه ننرل  إىل عدم ثبذ  حكم اإليالء حىت حيلف الزنج ع

 . -نئنأيت احلديث حذل هذ  املتألة-
ف ناألصل نن ييدَّى ايلى  فلعضمنه  نيىن االنعهلع نننل نج  تيديع  مب  نع نس  حل

ى دََّيا كنف عدي مب  نهاذ نُ  :فإن قلت: " ن  الهتلء ناالاعيلد عهه   قلل الزخمشهي
قنل يبيادنن نا     فكأس   قد ضم  يف هذا القتم املخصذص نيىن البيد :قلت ؟ايلى

كقذلا  يل    نرهه يهاد هلم ن  ستلئهم تهاص ن اية نننقتمني نجيذز  ننستلئهم نؤلني 
    "نهك كذا 

 
 

                                                 
نن  هذا العيهيف يعبني نن لإليالء ن اياة  [. 1/144]ي خري اليبلد  اا  القنم  زاد امليلد يف هد - 

نن حيلف االهلل نن  : األنل: رهنط نقد  كههل اي  اليلملء نههم اا  قدانة املقدئي نهي كللعليل
نن يكذن احلللف زنجًل نكلرًل : الثللث. نن حيلف على تهك الذطء يف الرهج: الثلين. صرة ن  صرلت 

الكليف يف : اسظه. نن حيلف على تهك الذطء نكثه ن  ن اية نرهه: الهااع. على الذطء يف اجلملة قلد ًا
 [. 14-8 1/ ]فق  اإلنلم نمحد  اا  قدانة 

  نقد نرل  اإلنلم الشذكلين يف " نهذا قذل اجلمهذ   نفن  قذل رل  نس  نؤل : " قلل اا  القنم - 1
خلالف ن جح القذل اأس  نؤل خالفًل لقذل اجلمهاذ     إىل هذا ا[ (  16-6/161]سنل األنطل  )

 «نع ستلئ   نالصحنح قذل اجلمهذ  نئنأيت انلن نن نل حدث نع الهيب  «نتعداًل مبل حدث للهيب 
 . لنس داخاًل يف اإليالء امليهنف عهد الرقهلء

 [.186/ ]الكشلف  الزخمشهي  -  
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 ال يشترط يف اإليالء أن يكون يف حال الغضب: املطلب الثاين
نقد ارعهه ع  علي ناا  عبلس نن اإليالء إمنل يكذن يف حالل   : "...قلل اا  القنم

  نظلهه القهآن نع اجلمهذ    نع ستلئ  «لهئذل اهلل  كمل نقع   الفضب دنن الهضى
  تألة حممد ا  ئريي  ن جل آخه فلحعج على حممد اقاذل علاي  نقد تهلظه يف هذ  امل

 . "فلحعج علن  حممد الآلية فتكت
 :التعليق واإليضاح

نس  ال يشعهط يف اإليالء نن يكاذن يف حالل    – مح  اهلل  –يبني اإلنلم اا  القنم 
الفضب دنن الهضى  ألن اهلل ئبحلس  مل يقند  اذلك  نهذ قذل مجهذ  اليلمالء نا    

إىل قذل علي اا  نيب   - مح  اهلل-  ن هب اإلنلم نللك  نة  نالشلفينة   ناحلهلالةاحلهر

                                                 
 .ع  احلت   نعطلء  ناا  رهلبننئهد  كذلك [ 8 4-0 1/4]ترتري الطةي : اسظه  - 
ِللَّاِذيَ  ُيْؤُلاذَن ِناْ     }: نخهج  البخل ي يف صحنح   كعلب الطالق  الب قاذل اهلل تيالىل   -1

نا    «آىل  ئاذل اهلل  : ع  محند الطذيل  نس  مسع نسس ا  نللك يقذل( 1198)ح  {...ِسَتلِئِهْم
يل  ئذل اهلل  آلنت :   مث سزل فقللذاستلئ   نكلست اسركت  جل   فأقلم يف نشهاة ل  تتيًل نعشهي 

نقد  كه  اا  القنم عهد ننل كالن  على اإليالء كمل يف زاد " الشهه تتع نعشهنن : " فقلل. رههًا
 [.1/144]امليلد 

نننل املهلظهة اليت  كههل ع  ااا   [. 141-1/144]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم  -  
اتهد  ع  املفرية ع  القيقالع  [ 1/410]نخهج الطةي يف ترتري   ئريي  فلم نقف علنهل  نلك 

نال   :فقلل ؟فحلف نن ال يطأهل حىت ترطم نلدهل  ئألت احلت  ع   جل تهضع انهنت  صبنًل: قلل
 !نل ند ي نل هذا الذي حيادثذن  :ا  ئريي انقلل  :قلل .نإمنل اإليالء يف الفضب  ن ى هذا افضب

( 110إىل  116 ن  اآلية: البقهة){َفِإنَّ اللََّ  َئِمنٌع َعِلنٌم}إىل  {ُيْؤُلذَن ِنْ  ِسَتلِئِهْم ِللَِّذيَ } :إمنل قلل اهلل
 .إ ا نضت ن اية نرهه فلنخطبهل إن  غب فنهل

خمعصاه  : نيف املذهب الشلفيي[. 01 / ]ادائع الصهلئع  للكلئلين : اسظه يف املذهب احلهري - 4
 [.0/411]املفين  الا  قدانة : لينيف املذهب احلهب[. 89 / ]املزين 
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طللب 
فهذ ايند ألس  لنس املهاد ا  اإلياالء   «  نننل ائعدالهلم مبل نقع لهئذل اهلل  

نقد كهت نطلقات يف ننائال الصاالة    : "امليهنف عهد الرقهلء  قلل احللفظ اا  حجه
نلنس املهاد ا  اإليالء الياهيف يف كعاب     حلف :ني (آىل) ناملظلمل نن املهاد اقذل نسس

   "فلنقند  لك اأس  على  ني نيظم الرقهلء مث ظهه يل نن فن  اخلالف قدميًل  الرق  اترلقًل
املاهاد نها      آىل ن  ستلئ  رههًا «إن الهيب  :مث اعلم نن قذل نم ئلمة : "نقلل الينين

الشهعي هذ احللف على تهك قهالن انهنت  ن اياة   ألن اإليالء  احللف ال اإليالء الشهعي
 . "  {ِللَِّذيَ  ُيْؤُلذَن ِنْ  ِسَتلِئِهْم َتَهاُُّص َنْ َاَيِة َنْرُهٍه} :لقذل  تيلىل  نرهه نن نكثه

 :القول الراجح ودليله
الهاجح يف هذ  املتألة نس  ال يشعهط يف اإليالء نن يكذن يف حلل الفضب  اال إ ا  

انعهلع  ن  مجلع انهنت  نكثه ن  ن اية نرهه فإس  يلزن  حكم اإلياالء  حلف الهجل على 
ئذاء كلن حلر  يف حلل الفضب نن يف حلل الهضل  ألن اهلل ئبحلس   كه حكم اإليالء 

نهذ الصحنح؛ ألن سص اإليالء ال : "ن يف حلل الفضب  قلل الكلئليننمل يقند  اأن يكذ
ل نالفضب ناإلضاها   فال خيعلف حكم  اللهضيرصل اني حلل نحلل  نألن اإليالء ميني 

  نألن الضه  الحق الملهنة ئذاء حلف الهجل يف حالل الفضاب نن    "كتلئه األميلن
 .غريهل

 
 
 

                                                 
-6/46]  ناالئعذكل   الا  عباد الاة   [01 -04 /1]  املذطأ [6/98]املدنسة الكةى  -  

40.] 
 [.8/410]فعح البل ي رهح صحنح البخل ي  اا  حجه اليتقالين  -1
 [.116]ئذ ة البقهة  اآلية  - 
 [. 0/19 ]نمحد الينين  عمدة القل ي رهح صحنح البخل ي  اد  الدي  حممذد ا  - 4
 [.01 / ]ادائع الصهلئع  الكلئلين   -1
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 مدة اإليالء، واحلكم عند انقضائها: املطلب الثالث
نس  ال يثبت لا    :-ن  األحكلم اليت دلت علنهل اآليةني - ننههل: " قلل اا  القنم

  ن اية نرهه االنعهلعفإن كلست ندة  نرهه حىت حيلف على نكثه ن  ن اية حكم اإليالء 
نايد اسقضالئهل إنال نن     ألن اهلل جيل هلم ندة ن اية نرهه ؛مل يثبت ل  حكم اإليالء

نجيل  نااذ     نهذا قذل اجلمهذ  نههم نمحد نالشلفيي ننللك  يطلقذا نإنل نن يرنؤنا
ا اهلء على نصل  نن املدة املضهناة نجال لذقاذع     نهذ حهنرة نؤلنل اأ اية نرهه ئذاء

  ..."الطالق السقضلئهل  ناجلمهذ  جييلذن املدة نجاًل الئعحقلق املطللبة 
 :التعليق واإليضاح

 :البحث يف نتألعني - مح  اهلل-كالم اإلنلم اا  القنم يعرهع على 
 . ندة اإليالء: األنىل 

 . ةاحلكم املعهتب على اسقضلء املد: نالثلسنة
فقد ئبق طهف ن  احلديث عههل عهد تيهيف اإليالء  نتابني نن   املسألة األوىلننل 

ن  حلف على تهك الذطء نقل ن  ن اية نرهه ال يكذن نذلنًل  نقد اترق على  لك فقهلء 
  ناخعلرذا فنم  حلف على االنعهلع ن اية نرهه فقط هل يكذن نذلنًل  املذاهب األ اية

نكثه ن  ن اية نرهه؟ نقد اني اخعالفهم يف  لاك ااا  القانم    نم يلزن  نن حيلف على 
ن جح قذل اجلمهذ  نهذ نن حيلف على االنعهلع نكثه ن  ن اياة نراهه  نااني نن    

                                                 
  الكليف الا  عباد الاة   [04 /1]  املذطأ [6/94]املدنسة الكةى : اسظه يف نذهب املللكنة -  
  ناإلقهالع  للمالن دي   [19 /0   1/161]األم  للشلفيي : نيف نذهب الشلفينة[. 108/ ]
-04 /8]  ناإلسصلف  للمهداني [6 0/4]فين  الا  قدانة امل: نيف نذهب احلهلالة[. 11 / ]

نعهد احلهلالة  ناية نس  يصح على ن اية نرهه فقط  نلك  املذهب عهدهم على نكثاه نا    [ 01 
 .ن اية نرهه

  نالبحه الهائق رهح كهز الدقلئق  الا  جنانم احلهراي   [0/11]املبتذط  للتهختي : اسظه - 1
[4/61.] 
 [.41 /1]دي خري اليبلد  اا  القنم زاد امليلد يف ه -  
 .يف اإلحللة على املذاهب األ اية( 1)ن (  )اسظه املهجيني التلاقني  - 4
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اخعالفهم هذا نبين على املتألة الثلسنة نهي احلكم عهد اسقضلء املدة  فم  قالل يصاح   
الطالق  فل  نن يرايء قبال    اإليالء اأ اية نرهه فقط فلملدة املضهناة عهد  نجل لذقذع

اسقضلء املدة  نإ ا اسقضت املدة نمل يريء فقد طلقت نه  انهنت  تطلنقة الئهة مبجهد نضي 
نعلى قذل اجلمهذ  فإس  ال يطللب يف املدة اللرن ة  فإ ا اسقضت املدة ننقف املذيل . املدة

علف فن  التلف ن  نطذلب اللرن ة نن اللطالق  نقد اني اا  القنم نن هذا املذضع قد اخ
 . الصحلاة نالعلايني  نقذل مجهذ  اليلملء نذافق لقذل مجهذ  الصحلاة نالعلايني

 :القول الراجح ودليله
الهاجح يف هذ  املتألة عدم نقذع الطالق مبضي املدة  نإمنل يذقف املذيل ايد نضي 

نرهه فأقل ال املدة فإنل نن يريء نإنل نن يطلق  نعلن  فم  حلف على تهك الذطء ن اية 
يكذن نذلنًل  نهذ قذل اجلمهذ  نتهجنح اإلنلم اا  القنم  نقد فصل القذل فنهل مبال ال  
نزيد علن   فذكه ندلة نصحلب القذل املخللف  مث  كه عشهة ندلة للجمهذ   مث  د على 

آياة   :قلل املذقيذن للطالق مبضي املدة: " ندلة احلهرنة  نهذا سص كالن   قلل  مح  اهلل
 :يالء تدل على  لك ن  ثالثة ننج اإل

  {َفِإنَّ اللَّاَ  َغُراذٌ  َ ِحانمٌ   ( فنه )َفِإْن َفلُءنا } :نن عبداهلل ا  نتيذد قهن :نحدهل
نهذ  القهاءة إنل نن جتهي جماهى خاة     الرن ة إىل املدة تدل على ائعحقلق الرن ة فنهل

تخ لرظ  نإنل نن تكذن قهآسل ُس  نإن مل تذجب كذهنل ن  القهآن  الذاحد فعذجب اليمل
 .ال جيذز فنهل غري هذا نلبعة  كم ناقي ُح

                                                 
: ناسظه صحنح البخل ي  كعلب الطالق  الب قاذل اهلل تيالىل  [. 41 /1]زاد امليلد : اسظه -  
ع  اثين عشه ن  الصحلاة  ضذان فقد نرل  إىل  كه  ( 1180)ح  {...ِللَِّذيَ  ُيْؤُلذَن ِنْ  ِسَتلِئِهْم}

 .اهلل علنهم
  ننن دهال  حكلهل اي  الرقهلء عه  نمل نقف علنهل نتهدة ع  عبد اهلل ااا  نتايذد    - 1

نستبهل إىل نيب عبند يف الرضالئل    ن  قهاءة نيب ا  كيب [ 1 1/6]التنذطي يف الد  املهثذ  
حتت الهناياة  قام   [ 48 /1]آن أليب عبند فضلئل القه: نإىل اا  املهذ   نهي قهاءة رل ة  ناسظه

(181.) 
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فلذ كلست الرن ة ايدهل لزاد    نن اهلل ئبحلس  جيل ندة اإليالء ن اية نرهه :الثلين 
  .ن لك غري جلئز  على ندة الهص

ن ة فدل على ائعحقلق الر  نس  لذ نط هل يف ندة اإليالء لذقيت الرن ة نذقيهل :الثللث
  .فنهل

َفِإْن َفلُءنا َفِإنَّ }: نألن اهلل ئبحلس  نتيلىل جيل هلم تهاص ن اية نرهه مث قلل :قللذا
العقتنم يف املدة اليت هلام   نظلهه هذا نن هذا   {َنِإْن َعَزُنذا الطَّالَق  اللََّ  َغُرذٌ  َ ِحنٌم

فاإن نفناعين نإال     نصة علنك اديين ن اية نراهه  :كمل إ ا قلل لفهمي   فنهل العهاص
  نال يرهم نه  إن نفنعين ايادهل   نال يرهم ن  هذا إال إن نفنعين يف هذ  املدة  حبتعك

نقهاءة اا  نتيذد صهحية يف ترتري الرن اة    نإال كلست ندة الصة نكثه ن  ن اية نرهه
يقبا   فع  نألس  نجل نضهنب للرهقة :قللذا  ننقل نهاتبهل نن تكذن ترتريًا  اأهنل يف املدة

كقذل  إ ا نضت ن اياة نراهه     نكلألجل الذي ضهب لذقذع الطالق  الرهقة كلليدة
  .فأست طللق

  :لهل ن  آية اإليالء عشهة ندلة :قلل اجلمهذ 
فذجب   نمل جييلهل علنهم  نس  نضلف ندة اإليالء إىل األزناج نجيلهل هلم :نحدهل

ننجب املطللبة فنهل مل يك  عهد   نن   كأجل الدي   نال يتعحق املطللبة فنهل ال ايدهل
  .هلم نيتعحق علنهم فنهل املطللبة نال ييقل كذهنل نجاًل  هلم نجاًل

ارلء )فذكه الرن ة ايد املدة     {َفِإْن َفلُءنا َفِإنَّ اللََّ  َغُرذٌ  َ ِحنٌم} :قذل  :الدلنل الثلين
الطَّالُق َنهََّتلِن َفِإْنَتلٌك } :نسظري  قذل  ئبحلس   نهذا يقعضي نن يكذن ايد املدة (العيقنب

فلء العيقنب تذجب نن  :فإن قنل .نهذا ايد الطالق قطيًل  {ِاَمْيُهنٍف َنْن َتْتِهيٌح ِاِإْحَتلٍن
مث   مث تال   كه املادة   قنل قد تقدم يف اآلية  كه اإليالء  يكذن ايد اإليالء ال ايد املدة

                                                 
 .(110  116)ئذ ة البقهة  اآليعلن  - 
 .(116)ئذ ة البقهة  اآلية  -1
 .(118)ئذ ة البقهة  آية  -  
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مل جيز نن يياذد إىل    قنب ايد نل تقدم  كه فإ ا ننجبت الرلء العي  نعقبهل اذكه الرن ة
  .نجب عذدهل إلنهمل نن إىل نقههبمل  ننايد املذكذ ي 

  نإمنل اليزم نل عزم اليلزم على فيلا     {َنِإْن َعَزُنذا الطَّالَق}  :قذل  :الدلنل الثللث
فعهك الرن ة  :فإن قنل،  {َنَجَلُ  َنال َتْيِزُنذا ُعْقَدَة الهَِّكلِح َحعَّى َيْبُلَغ اْلِكَعلُب} :كقذل  تيلىل

ننسعم تذقيذن   اليزم هذ إ ادة جلزنة لريل امليزنم علن  نن تهك  :قنل  عزم على الطالق
ال لذ عزم   نإن مل يك  نه  عزم ال على نطء نال على تهك   الطالق مبجهد نضي املدة

كنرمل قاد مت فلآلياة   ف  نمل ييزم الطالق  على الرن ة نمل جيلنع طلقعم علن  مبضي املدة
  .حجة علنكم

نالعخانري    الرن ة نن الطالق :نن اهلل ئبحلس  خري  يف اآلية اني ننهي  :الدلنل الهااع
ال  نلذ كلن يف حللعني لكلن تهتنبالً   اني ننهي  ال يكذن إال يف حللة ناحدة كللكرل ا 

فلم يقع   ق السقضلء املدةنعزم الطال  فللرن ة عهدكم يف سرس املدة ؛نإ ا تقه  هذا  ختنريًا
هذ خمري اني نن يريء يف املدة ناني نن يعاهك الرن اة    :فإن قنل  العخنري يف حللة ناحدة

نإمنل يكاذن    للطالق تهك الرن ة ال يكذن عزنًل :قنل .للطالق مبضي املدة فنكذن علزنًل
فإسا     ن ة نلبعةفال يعأتى العخنري اني عزم الطالق ناني الر  عزنل عهدكم إ ا اسقضت املدة

نيف املدة ميكه  الرن ة نمل حيضه نقات    مبضي املدة يقع الطالق عهدكم فال ميكه  الرن ة
  .نتعقل( دلنل خلنس)نحنه ذ فهذا   عزم الطالق الذي هذ نضي املدة

لنصاح نها      نن العخنري اني ننهي  يقعضي نن يكذن فيلهمل إلن  :الدلنل التلدس
  .ننضي املدة لنس إلن   نإال لبطل حكم خنل     اخعنل  فيل كل نههمل نتهك

 
 

                                                 
 .(110)ئذ ة البقهة  اآلية  - 
 .(1 1)ئذ ة البقهة  آية  - 1
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فلقعضى    {َنِإْن َعَزُنذا الطَّالَق َفِإنَّ اللََّ  َئِمنٌع َعِلنٌم} :نس  ئبحلس  قلل :الدلنل التلاع
 .  لنحت  خعم اآلية اصرة التمع  يتمع نن يكذن الطالق قذاًل

نإن   فإن نفنعين قبلت نهك  لك نجل ن اية نرهه :نس  لذ قلل لفهمي  :الدلنل الثلن 
نال ييقل املخلطب   كلن نقعضل  نن الذفلء ناحلبس ايد املدة ال فنهل  مل تذفين حبتعك

فإن فتخت البناع نإال    لك اخلنل  ثالثة نيلم :نل مح  فن  سظري قذل  :فإن قنل .غري هذا
حججهال   هذا ن  نقاذى  :قنل  ننيلذم نن الرتخ إمنل يقع يف الثالث ال ايدهل .لزنك
فإ ا اسقضات نمل    فجيل ل  اخلنل  يف ندة ثالثة نيلم  فإن نذجب اليقد اللزنم  علنكم

نهكذا الزنجة هلل حق على الزنج يف الاذطء    نهذ اللزنم  يرتخ علد اليقد إىل حكم 
شل ع فجيل ل  ال   {َنَلُه َّ ِنْثُل الَِّذي َعَلْنِه َّ ِالْلَمْيُهنِف}: قلل تيلىل  كمل ل  حق علنهل
  فإ ا اسقضت املدة علد  على حقهل مبذجب اليقد  ال حق هلل فنه   انعهلع ن اية نرهه

  .نتعقل (دلنل تلئع)نحنه ذ فهذا   نهذ املطللبة ال نقذع الطالق

                                                 
 .(110)ئذ ة البقهة  اآلية  -  
جالء األفهالم يف فضال الصاالة    )مسلء اهلل احلتىن يف كعلا  ع  نقلل اا  القنم يف حديث ل   -1

حمضة  نلذ كلست هذ  األمسلء نعالنًل: " ...نل سص [  190 – 108]ص ( نالتالم على خري األسلم
فإس  ئبحلس  ييلال نحكلنا  ننفيللا      ننيضًل  مل يك  فهق اني خعم اآلية هبذا نن هبذا  ال نيىن هلل

اْئَعْفِرُهنا َ اَُّكاْم ِإسَّاُ  َكالَن    } :كقذل  تيلىل  يىن ملل كلن العيلنل صحنحًلنلذ مل يك  هلل ن  اأمسلئ 
ِللَِّذيَ  ُيْؤُلذَن ِنْ  ِسَتلِئِهْم َتَهاُُّص َنْ َاَيِة َنْرُهٍه َفِإْن َفلُءنا َفِإنَّ } :نقذل  تيلىل  (0 ن  اآلية: سذح){َغرَّل ًا

فخعم حكام  ( 110ا 116:البقهة) {الطَّالَق َفِإنَّ اللََّ  َئِمنٌع َعِلنٌمَنِإْن َعَزُنذا   اللََّ  َغُرذٌ  َ ِحنٌم
ييذد على   اأس  غرذ   حنم - الذي هذ الهجذع ناليذد إىل  ضى الزنجة ناإلحتلن إلنهل -الريء 

 جاع    فكمل  جع إىل اليت هي نحت   ناجلزاء ن  جهس اليمل  عبد  مبفرهت  ن محع  إ ا  جع إلن 
  يتمع فإن الطالق ملل كلن لرظًل {َنِإْن َعَزُنذا الطَّالَق َفِإنَّ اللََّ  َئِمنٌع َعِلنٌم}  ملفرهة نالهمحةاهلل إلن  ال

ناسظه محذ هذا الكالم حذل هذ  ...".  اليلنم مبضمذس   عقب  الئم التمنع للهطق ا   ننيىن يقصد
 [.9 1/4]اآلية لإلنلم الطةي يف ترتري  

 .(119)ئذ ة البقهة  آية  -  
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فللذي هلم تاهاص    نعلنهم رن ني  نس  ئبحلس  جيل للمؤلني رن ل :الدلنل اليلره
  نعهدكم لنس علنهم إال الرن ة فقط  نإنل الطالق نالذي علنهم إنل الرن ة  املدة املذكذ ة

فنحكم   نإمنل هذ إلن  ئبحلس  عهد اسقضلء املدة  نننل الطالق فلنس علنهم ال نال إلنهم
نهاذ    ننيلذم نن هذا لنس إىل املؤيل نال علن   اطالقهل عقنب اسقضلء املدة رلء نن ن 

  .خالف ظلهه الهص
  فلم يقع هبل الطالق كتالئه األميالن     تذجب الكرل ةنألهنل ميني الهلل تيلىل :قللذا

نألس  لرظ   كأجل اليهني  مل تعقدنهل الرهقة فال يقع هبل انهذسة  نألهنل ندة قد هل الشهع
 نألن اإليالء كلن طالقًل  ال يصح نن يقع ا  الطالق امليجل فلم يقع ا  املؤجل كللظهل 

للحكم املهتذخ نملل  قع ا  الطالق ألس  ائعنرلءفال جيذز نن ي  يف اجللهلنة فهتخ كللظهل 
 :كلست الرهق اجللهلنة حتلف اثالثاة نرانلء  "  :قلل الشلفيي .كلن علن  نهل اجللهلنة

فهقل اهلل ئبحلس  نتيلىل اإليالء نالظهل  عمل كلسل علن  يف   ناإليالء  نالظهل   اللطالق
ناقاي    علن  حكمهمل يف الشاهع  إىل نل ائعقه  اجللهلنة ن  إيقلع الرهقة على الزنجة

  .هذا لرظ    " حكم الطالق على نل كلن علن 
إ  لاذ    نههمل نلنس اإليالء ناحدًا  نألن الطالق إمنل يقع اللصهيح نالكهلية :قللذا

نلذ كلن كهلية لهجع فن    نن إىل نجل نتمى إن قند   إن نطلق  لذقع نيجاًل كلن صهحيًل
نالرتخ يقع افاري    فإس  يذجب الرتخ دنن الطالق ؛ذا الليلنعلى ه ُدِهنال َي  إىل سنع 

  .نالطالق ال يقع إال اللقذل  قذل
ال   نننل قهاءة اا  نتيذد ففليعهل نن تدل على جذاز الرن ة يف ندة العاهاص  :قللذا

  .نهذا حق ال سهكه   على ائعحقلق املطللبة هبل يف املدة
فهذ الطال اللادي      على ائعحقلقهل فنهل جذاز الرن ة يف املدة دلنل :نننل قذلكم

  .املؤجل

                                                 
مسيت ن  ن ضى ن  نهل اليلم اللقهآن ياذكه نن نهال   : " نسص [ 1/100]األم  للشلفيي  -  

نحكام يف    فأقه اهلل تيلىل الطالق طالقًل  نالطالق  ناإليالء  الظهل  :اجللهلنة كلسذا يطلقذن اثالثة
 ..."لظهل  اللكرل ةنحكم يف ا  اإليالء اأن ننهل املذىل ن اية نرهه مث جيل علن  نن يريء نن يطلق
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  فلنس اصحنح  إس  لذ كلست الرن ة ايد املدة لزاد  على ن اية نرهه :نننل قذلكم
فبمجاهد اسقضالئهل     ألن األ اية األرهه ندة لزن  الصة الذي ال يتعحق فن  املطللبة

نهذا كتلئه احلقذق امليلقة   فلهل نن تيجل املطللبة ا  نإنل نن تهظه   يتعحق علن  احلق
إن  لك يتعلزم الزيلدة على  :نال يقلل  تعحق عهد اسقضلء آجلهللإمنل ُت  اآجلل نيدندة

 . " فكذا نجل اإليالء ئذاء  األجل

                                                 
ننكثه هذا الكالم نشلا  ملل  كاه   [. 10 -46 /1]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم   - 

اسظاه  )ها 410صهي الشلفيي املعذىف ئهة اليالنة علي ا  حممد ا  حبنب ناذ احلت  امللن دي الب
 راهح خمعصاه املازين    احلالني الكابري  : يف كعلا ( [ /0]يف الذايف اللذفنل  للصردي تهمجع  

[ 0/ 40- 4 . ] 
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 حكم احلل  يف اإليالء بالطالق: املطلب الرابع
 اأي ميني حلف فهاذ   ندلت اآلية على نن كل ن  صح نه  اإليالء: "قلل اا  القنم

فكلن يف هذا حجة ملل  هب إلن  ن  يقاذل    نإنل نن يطلق  إنل نن يريء  حىت ية نؤٍل
  "... إن املؤيل اللنمني اللطالق إنل نن يريء نإنل نن يطلق :ن  التلف ناخللف

 : التعليق واإليضاح
يبني اإلنلم اا  القنم نن ن  صح نه  اإليالء إ ا حلف اأي ميني فهذ نذل  نن   لك 

إن نط عك إىل ئهة فأست طللق ثالثًل  نقد نرل  اا  : اللنمني اللطالق  كأن يقذلاملذيل 
نس  نؤٍل  : األنل: القنم إىل اخعالف الرقهلء يف هذ  املتألة  ناخعالفهم فنهل على قذلني

نهذ قذل مجهذ  اليلملء ن  احلهرنة ناملللكنة  ننصح القذلني ع  الشلفيي  ن ناية عا   
.  نس  ال يكذن نذلنًل  نهذ قذل ع  الشلفيي  نعلن  نذهب احلهلالة : يننالثل. اإلنلم نمحد

هل ميك  صلحب هذ  : مث اني اا  القنم نس  يعهتب على كال القذلني نتألة نخهى نهي
 .  ههللالنمني ن  اإليالج؟ نلنتت هذ  املتألة هي حمل حبثهل ه

 :القول الراجح ودليله
للطالق على االنعهلع ن  زنجع  نكثاه نا    الهاجح يف هذ  املتألة نن ن  حلف ا

ن اية نرهه يلزن  حكم اإليالء  ألهنل ميني متهي  ن  مجلع زنجع   نكل مياني نهيات   
    صلحبهل ن  مجلع زنجع  إال اكرل ة فهي ميني يصح اإليالء هبل  قلل اإلنالم الشالفيي   

                                                 
 [. 1 /1]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم  -  
املدنساة  : نيف ناذهب املللكناة  [. 1 /0]املبتذط  للتهختي : يف نذهب نيب حهنرة: اسظه - 1

العهبن   أليب إئاحلق  : نيف نذهب الشلفينة[. 108/ ]  نالكليف  الا  عبد الة [6/94]الكةى 
  ناإلسصلف  للماهداني  [4 0/4]املفين  الا  قدانة : نيف نذهب احلهلالة[.  9 / ]شريازي ال
[8/ 0 .] 
نقد  جح اا  القنم نن هذ  النمني ال تذجب الطالق  نجتزئ فنهل الكرل ة  نيطبق علن  حكم   - 

 هذ  املتاألة  فقد نرل  إىل[ ننل ايدهل 10/ ]  نإعالم املذقيني [ 1 /1]زاد امليلد : اإليالء اسظه
 ننطلل الكالم على نتألة النمني اللطالق هل يقع هبل طالق نن تكري فنهل الكرل ة؟
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نجب على سرتا   نن  ن  ن  حلف انمني يلزن  هبل كرل ة ناملذيل... : " - مح  اهلل-
ألس  ال   فهذ يف نيىن املذيل  فأنجب  على سرت  إن جلنع انهنت   جيب علن  إ ا ننجب  رن ًل

ننل نلزم سرت  ممل مل يك يلزن  قبل   ن  اجلملع إال اشيء يلزن  ا  ييدن نن يكذن ممهذعًل
  "إجيلا  نن كرل ة ميني

                                                 
 [.1/161]األم  للشلفيي  -  
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 :مباحث ، وفيه ثالثة تفسير آيات أحكام الظهار: الفصل السادس
 حكم الظهار: املبحث األول

الَِّذيَ  ُيَظلِهُهنَن ِنْهُكْم ِنْ  ِسَتلِئِهْم َنل ُه َّ ُننََّهلِتِهْم ِإْن ُننََّهلُتُهْم ِإلَّال  }: قلل اهلل تيلىل
َنالَّاِذيَ     َغُراذ ٌ  اللَّلِئي َنَلْدَسُهْم َنِإسَُّهْم َلَنُقذُلذَن ُنْهَكهًا ِنَ  اْلَقْذِل َنُزن ًا َنِإنَّ اللََّ  َلَيُرذٌّ

ُظذَن ُيَظلِهُهنَن ِنْ  ِسَتلِئِهْم ُثمَّ َيُيذُدنَن ِلَمل َقلُلذا َفَعْحِهيُه َ َقَبٍة ِنْ  َقْبِل َنْن َيَعَملئَّل َ ِلُكْم ُتذَع
ْ  َقْبِل َنْن َيَعَملئَّل َفَمْ  َفَمْ  َلْم َيِجْد َفِصَنلُم َرْهَهْيِ  ُنَعَعلِاَيْنِ  ِن  ِاِ  َناللَُّ  ِاَمل َتْيَمُلذَن َخِبرٌي

ِهيَ  َلْم َيْتَعِطْع َفِإْطَيلُم ِئعِّنَي ِنْتِكنهًل َ ِلَك ِلُعْؤِنُهذا ِالللَِّ  َنَ ُئذِلِ  َنِتْلَك ُحُدنُد اللَِّ  َنِلْلَكالفِ 
 . { َعَذاٌب َنِلنٌم

 .حرمة الظهار: املسألة
ال جيذز اإلقدام علن   ألس  كمال  الظهل  حهام : "...  - مح  اهلل  –قلل اا  القنم 

نخة اهلل عه  نهكه ن  القذل نزن   نكالمهل حهام  نالرهق اني جهة كذس  نهكهًا نجهة 
نست عليَّ كظهه نني  يعضم  إخبل   عههل اذلك  نإسشلء  حتهميهل  : كذس  زن ًا نن قذل 

هذ البلطل خاالف  فهذ يعضم  إخبل ًا نإسشلًء  فهذ خة زنٌ  نإسشلٌء نهكه  فإن الزن  

                                                 
الظهل  نشعق ن  الظهه  ألس  قذل الهجل النهنتا   [: " 99 / ]قلل الصهيلين يف ئبل التالم  -  

عمل يتعهج   كه   ننضالفذ  إىل األم  نست عليَّ كظهه نني  فأخذ امس  ن  لرظ   نكهذا اللظهه 
 ".ألهنل نمُّ احملهنل 

 .(4-1)ئذ ة اجمللدلة اآليل   -1
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َنِإنَّ اللََّ  َلَيُرذٌّ }:   نخعم ئبحلس  اآلية اقذل  تيلىل احلق الثلات  ناملهكه خالف امليهنف
 .   "  نفن  إريل  اقنلم ئبب اإلمث الذي لذال عرذ اهلل ننفرهت  آلخذ ا  {َغُرذٌ 

 :التعليق واإليضاح
  اآلية  نهي تدل على حتهميا   يبني اإلنلم اا  القنم نن اهلل ئبحلس  حهم الظهل  هبذ

 :ن  ثالثة ننج 
 .نصر  اأس  نهكه: األنل
 . نصر  اأس  زن : الثلين

 .خعم اآلية اصريت اليرذ ناملفرهة  نفن  إريل  اقنلم ئبب اإلمث: الثللث
نجهلن آخهان للداللة على العحهمي ن  اآلية    نقد نضلف اا  القنم يف نذط  آخه

قالل  . هع فن  الكرل ة  نلذ كلن نبلحًل مل يك  فنا  كرال ة  نن اهلل ئبحلس  ر: ننهلمل
ألن احلكم اللكرل ة دلنل علاى   {ُتذَعُظذَن}احلكم  {َ ِلُكْم}: "الزخمشاهي 

ا تكلب اجلهلية  فنجب نن تعيظذا هبذا احلكم حىت ال تيذدنا إىل الظهل  
  نالذعظ {َعُظذَن ِاِ َ ِلُكْم ُتذ}: نن اهلل تيلىل قلل: نثلسنهمل  "نختلفذا عقلب اهلل علن 
ني تزجهنن : " {َ ِلُكْم ُتذَعُظذَن ِاِ }: قلل اا  كثري يف قذل . إمنل يكذن يف غري املبلحل 

:   نممل يؤكد الداللة على العحهمي اشهع  الكرل ة ن  اآليل  قذل  تيلىل يف آخههال  "ا 

                                                 
نست عليَّ كظهه نني  يعضام  إسشالًء   : إن قذل [: " 10/ ]قلل اا  القنم يف ادائع الرذائد   - 

نهلذا  نإخبل ًا  فهذ إسشلء ن  حنث قصد العحهمي هبذا اللرظ  نإخبل  ن  حنث تشبنههل اظهه نن  
نقد نطلل الكالم يف هذا " جيل  اهلل نهكهًا نزن ًا  فهذ نهكه الععبل  اإلسشلء  نزن  الععبل  اإلخبل 

املذط  حذل قذل املظلهه  هل هذ إسشلء نن إخبل ؟ ن كه اخلالف فن  ن جح كذس  يعضم  األنهي  
 . ههل كمل ُسقل عه 

 [.16 /1]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم  - 1
 [.9 / ]ادائع الرذائد  اا  القنم : اسظه - 
 [.4/496]الكشلف  الزخمشهي   - 4
 [.4/180]ترتري القهآن اليظنم  اا  كثري  -1
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: " قلل اا  كاثري  {ِ  َنِلْلَكلِفِهيَ  َعَذاٌب َنِلنٌمَ ِلَك ِلُعْؤِنُهذا ِالللَِّ  َنَ ُئذِلِ  َنِتْلَك ُحُدنُد اللَّ}
يقاذل  : "   نيقذل الطةي "ني حمل ن  فال تهعهكذهل{ َنِتْلَك ُحُدنُد اللَِّ }: نقذل  تيلىل
  هذا الذي فهضت على ن  ظلهه نهكم نل فهضت يف حلل القد ة على الهقبة :جل ثهلؤ 

نإمنل فيلعا     ئعطلعة على الصذم الإلطيلمننع فقد اال  مث خررت عه  نع اليجز اللصذم
  نييملاذا اا     نيصدقذا ااذلك  «ن ئللة الهئذل حممد   كي تقه الهلس اعذحند اهلل

 . "نيهعهذا ع  قذل الزن  نالكذب
نقد نمجع : "ا يف  لك  قلل الصهيليننحهنة الظهل  قد نمجع علنهل اليلملء نمل خيعلرذ

َنِإسَُّهْم َلَنُقذُلذَن ُنْهَكهًا ِنَ  اْلَقاْذِل  }: كمل قلل تيلىل   اليلملء على حتهمي الظهل  نإمث فلعل
ال سزاع اني الرقهلء نن الظهل  يقعضي حتهميًل : "ل اا  القنم يف ادائع الرذائد  نقل "{َنُزن ًا

  كمال تادل    "تزيل  الكرل ة  فلذ نط هل قبل العكرري نمث الإلمجلع امليهنف ن  الدي 
قد : "   قلل الشهقنطي اآليل  يف حتهمي الظهل  على نس  ن  الكبلئه الذجذ  املذكذ ة ن 

علمت ن  القهآن نن اإلقدام على الظهل  ن  الزنجة حهام حهنة رديدة  كمل دلَّ علن  
فمل صهح اهلل تيلىل اأس  نهكه نزن   {َنِإسَُّهْم َلَنُقذُلذَن ُنْهَكهًا ِنَ  اْلَقْذِل َنُزن ًا}: قذل  تيلىل
 .  "رديدة كمل تهىفحهنع  

                                                 
 .[4/180]ترتري القهآن اليظنم  اا  كثري  - 
 [.  /19]ترتري الطةي  -1
 [.99 / ] ئبل التالم رهح الذغ املهام  حممد ا  إمسلعنل األنري النمين الصهيلين - 
رهح الز كشي  أليب عبداهلل حممد اا  عباد اهلل   : ناسظه[. 10/ ]ادائع الرذائد  اا  القنم  - 4

 [.1/411]  ناإلقهلع  حملمد الشهانين [ 1/10]الز كشي احلهبلي 
الكابرية  [ 1/616]  نالزناجه  الا  حجه اهلنعمي [1/411]اإلقهلع  حملمد الشهانين : اسظه - 1

 (.196) قم 
 [.6  /6]نضذاء البنلن يف إيضلح القهآن اللقهآن  حممد األنني الشهقنطي  -6
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 .املوجب للكفارة  معىن العود:املبحث الثاين
َنالَِّذيَ  ُيَظلِهُهنَن ِنْ  ِسَتلِئِهْم ُثمَّ َيُيذُدنَن ِلَمل َقلُلذا َفَعْحِهيُه َ َقَبٍة ِنْ  }: قلل اهلل تيلىل

 . {رٌيَقْبِل َنْن َيَعَملئَّل َ ِلُكْم ُتذَعُظذَن ِاِ  َناللَُّ  ِاَمل َتْيَمُلذَن َخِب
 .{ُثمَّ َيعوودووَن ِلَما َقاُلوا}: املقصود بالعود يف قوله تعاىل: املسألة

: يف نيِهض  د  على الظلههية القلئلني اأن نيىن اليذد) – مح  اهلل  –قلل اا  القنم 
ني لقذهلم  فهذ  {َيُيذُدنَن ِلَمل َقلُلذا}: قذل  تيلىل يف الظهل (: " ... لرظ األنلهذ إعلدة ال

د  مبيىن املريذل  نهذ حتهمي الزنجة اعشبنههل الحملهَّنة  فلليذد إىل احملهم هذ اليذد إلن   نص
نن القذل يف نياىن املقاذل    : نسكعة املتألة. إس  الذطء: نهذ فيل   فهذا نأخذ ن  قلل

ناملقذل هذ العحهمي  ناليذد ل  هذ اليذد إلن   نهذ ائعبلحع  علئدًا إلن  ايد حتهمي   نهذا 
  ... "لٍ  على قذاعد اللفة اليهانة نائعيملهلل  نهذا الذي علن  مجهذ  التلف ناخللف ج

 :التعليق واإليضاح
  نقد اخعلف فنهل اليلملء على عدة نقاذال  نن د   هذ  املتألة ن  املتلئل املشِكلة

 :   فجيل نصل املتألة ن  قذلني اإلنلم اا  القنم نمههل

                                                 
-
 :قذل  تيالىل  :فم  األنل  نن اهلًء  الصرين ة ااعداًء :اليذد[: "  4/11]قلل الهتري يف ترتري     
ن  : االئهاء) {َسلَنِإْن ُعْدُتْم ُعْد} :نن  الثلين  (8 ن  اآلية: ّياس) {َحعَّى َعلَد َكلْلُيْهُجذِن اْلَقِدمِي}

  نعلى نيف نالاالم  ىلإ :نحبهف اجله إلن   نصهَ  نتنَع  إ ا   ُتْدُع :ى اهرت  كقذلكيدَّنُي  (9اآلية
ُثامَّ َيُياذُدنَن ِلَمال    } :ننها  ( 19نا  اآلياة  : األسيلم) {َنَلْذ ُ دُّنا َلَيلُدنا ِلَمل ُسُهذا َعْهُ } :كقذل 
 :نع  ثيلبة  على حذف املضلف  ذدنن لهق  نل قللذا نن تدا ك يي :ني(  ن  اآلية: لدلةاجمل){َقلُلذا

نل حهنذ  على نسرتاهم   :مبل قللذا ن ادغري نس    ييذدنن لعحلنل نل حهنذا على حذف املضلف نيضًل
ن اد ( 90نا  اآلياة  : نهمي) {َنَسِهُثُ  َنل َيُقذُل} :كقذل   للقذل نهزلة املقذل فن  تهزياًل  الرظ الظهل 

 "  نهذ امللل نالذلد املقذل فن
 -

 .( )ئذ ة اجمللدلة  آية 1
 [.   /1]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم  -  
 .[81 /4]نحكلم القهآن  ..."نهذ حهف نشكل  ناخعلف الهلس فن  قدميًل نحديثل : "قلل اا  اليهيب  -4
 [.1  -19 /1]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم : اسظه -1
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 . دة لرظ الظهل  اينه  ني تكها    نهذا قذل الظلههيةنن نيىن اليذد هذ إعل: األول
هذ  اليلمالء  نهذ قذل مج. نس  ننه آخه ن اء  نال يقصد إعلدة اللرظ اينه : الثاين

 .على نل ئنأيت ترصنل 
َنَلْم َتَه }: ننقذى نل يهد ا  على الظلههية قذل اا  القنم نقهِّاًل مليىن اآلية اقذل  تيلىل

فهذ  اآلية تبني : " ...   حنث قلل {ُهذا َعِ  الهَّْجَذى ُثمَّ َيُيذُدنَن ِلَمل ُسُهذا َعْهُ ِإَلى الَِّذيَ  ُس
املهاد ن  آية الظهل   فإن عذدهم ملل هنذا عه   هذ  جذعهم إىل سرس املههي عه   نهاذ  

" ...ل  ال  جذعهم إىل املهاهي عها    الهجذى  نلنس املهاد ا  إعلدة تلك الهجذى اينهه
نال ييهف ع  نحد ن  التلف نس  فته اآلية اإعلدة اللرظ نلبعاة ال نا    : " يضًلنقلل ن

الصحلاة نال ن  العلايني نال ن  ايدهم  نهل ههل ننٌه خري على ن  جيل  إعلدة اللرظ  
نهذ نن اليذد إىل الريل يتعلزم نرل قة احللل اليت هذ علنهل اآلن  نعذد  إىل احللل الايت  

احللل اليت هذ علنهل اآلن العحهمي اللظهل   ناليت كلن علنهل إالحاة  ن... كلن علنهل نناًل
الذطء اللهكلح املذجب للحل  فيذد املظلهه عذٌد إىل ِحٍل كلن علن  قبل الظهل   ن لك 

 . "هذ املذجب للكرل ة فعأنل  
مث اني اا  القنم نن اجلمهذ  نهم نصحلب القذل الثلين  اخعلرذا هل هاذ جماهد   

 :الظهل  نن ننٌه غري ؟ على قذلنيلهه نههل ايد اإلنتلك للمظ
نست طللق فمىت مل يصال الطاالق   : نن املهاد ا  إنتلكهل زنهًل يعتع لقذل : األول

 . اللظهل   لزنع  الكرل ة  نهذ قذل الشلفيي
نهي ن اع  نايل  ع   :نس  ننه آخه غري اإلنتلك  ناخعلرذا فن  على نقذال: والثاين
 :اإلنلم نللك
 .نس  اليزم على الذطء: األنىل

                                                 
 [.11- 0/1 ]احمللى  اا  حزم  - 
 .(9)ئذ ة اجمللدلة  آية   -1
 [.1  -    / 1]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم  -  
 [.   /1]  ناملهذب  أليب إئحلق الشريازي [1/108]األم  للشلفيي : اسظه -4
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 .اليزم على اإلنتلك: الثلسنة
 .اليزم على الذطء ناإلنتلك نيًل: الثللثة
   .الذطء سرت : الهااية

نننل نذهب اإلنلم نيب حهنرة فقد ستب إلن  اإلنلم اا  القنم القذل اللهناية الهااياة  
الليزم  ايضهمعة ع  نللك نهي الذطء  نالصحنح عهد احلهرنة نس  اليزم على الذطء  ن

املؤكد  لكههم يقذلذن إهنل ال تلزم مبجهد اليزم فلذ عزم على الذطء فملتت انهنت  فاال  
 . تلزن  كرل ة

نسا  الاذطء   : نننل نذهب اإلنلم نمحد فهذ نذافق للهناية الهااية ع  اإلنلم نللك
 هاب إلنا    سرت   إال نهنم قللذا ال جيذز ل  الذطء قبل الكرل ة  نهذا القذل هذ الذي 

 :قلل الذي  جيلذ  الذطء: " اإلنلم اا  القنم  حنث قلل يف آخه نهلقشع  لألقذال التلاقة
هذ  :ناليلئد فنمل هني عه  نإلن  نل  -كمل تقدم تقهيه -قذل   ضدِّ ال  يب نن اليذد فيُل

املههي عه  سرت   فهذا فيل   {ُثمَّ َيُيذُدنَن ِلَمل ُسُهذا َعْهُ } :كمل قلل تيلىل  فلعل  ال نهيد 
إن الياذد   :فإن قذهلم  اليزم هذا القذل نل نلزنهم ا  نصحلُب نال يلزم ن الَب  ال إ ادت 

 {ُثمَّ َيُيذُدنَن ِلَمل َقلُلذا} :إن قذل  تيلىل :فهم يقذلذن .عه  نعأخٌه نالذطُء  يعقدم العكرري
 :نكقذل  تيالىل    {َفلْئَعِيْذ ِالللَِّ  َفِإَ ا َقَهْنَ  اْلُقْهآَن} :كمل قلل تيلىل  ني يهيدنن اليذد

                                                 
  ننال  [ 19/ ]بد الاة    الكليف الا  ع[1/08]اداية اجملعهد نهنلية املقعصد  اا   رد : اسظه - 

  نعة ع  الهناياة  "الهناية الصحنحة املشهذ ة ع  نصحلا  : " الهناية األنىل فقلل عههل اا   رد
  نليلهل نضيف الهنايل  عه  ألس  يعهتب علنهل عادم ثباذ    "نضيف الهنايل  عه  " الهااية اأهنل 

 ( ن  اآلياة : اجمللدلة){َقْبِل َنْن َيَعَملئَّلِنْ  }: الكرل ة إال ايد الذطء نهذا خمللف لصهيح قذل  تيلىل
ذل اإلنلم نللاك كمال يف   قنهي اليزم على اإلنتلك نالذطء نيًل فهي صهيح : نننل الهناية الثللثة

 [6/16]   ناالئعذكل  الا  عبد الة [06 /1]املذطأ 
ني احلقلئق    نتبن[6 1/ ]لين ر  نادائع الصهلئع  للكل[6/114]املبتذط  للتهختي : اسظه -1

 [.4 1/1]  نحترة الرقهلء  للتمهقهدي [4- / ]للزيليي 
 .(9)ئذ ة اجمللدلة  آية  -  
 .(89)ئذ ة الهحل  آية   -4
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نسظلئه  ممل يطلق الريل فن  علاى إ ادتا       {ِإَ ا ُقْمُعْم ِإَلى الصَّالِة َفلْغِتُلذا ُنُجذَهُكْم}
 ناحدًا تًلَرنالإلنتلك َس  نهذا ننىل ن  ترتري اليذد اهرس اللرظ األنل :قللذا  لذقذع  هبل
فإن هذ  األقذال كلهل قد   نالليزم اجملهد لذ طلق ايد   ناعكها  لرظ الظهل   ايد الظهل 
  ننقذال املرتهي  هذ هذا  نقذاعد الشهيية  فأقهب األقذال إىل داللة اللرظ  تبني ضيرهل
 .  " نالهلل العذفنق

 :القول الراجح ودليله
نس  الذطء نال حيل قبل الكرل ة  نهاذ  ( اليذد)هب األقذال إىل الصذاب يف نيىن نق

اإلنلم نمحد نتهجنح اإلنلم اا  القنم ملل ئبق  كه  ن  كالم اإلنلم اا  القانم   نذهب 
نالصذاب ن  القذل يف  لك : "تلم قذل ن  إركلل  قلل الطةيناألقذال األخهى ال ي

ألن نياىن الكاالم مث     إىل نن يف :مبيىن {ِلَمل َقلُلذا}: نيىن الالم يف قذل  :عهدي نن يقلل
نيهل  مث ييذدنن إىل حتلنال نال    :نإن قنل  ا ن  العحهمي فنحللذس ييذدنن لهق  نل قللذ

فعأنيل الكالم مث ييذدنن   فصذاب ألن كل  لك عذد ل   نن يف حتلنل نل حهنذا  حهنذا
  نالذي حهنذ  على نسرتاهم هاذ    "لعحلنل نل حهنذا على نسرتهم ممل نحل  اهلل هلم

  {ِنْ  َقْبِل َنْن َيَعَملئَّل}: ل  تيلىل يف اآليةالذطء  نالذي يدل على عدم حل  قبل الكرل ة قذ
  املهاد ا  اليذد ن  احلللة اليت هذ فنهل نهي العحهمي اللظهل  نننالظلهه : "نقلل الشذكلين

نهذا هذ الاذي    مبذجب عقد الهكلح احلللة اليت كلن علنهل نهذ كذن الذطء حالاًل إىل
فقلل إس    فإس  إ ا عزم الهجل على ريء  خيرى كمل ال األدلة نتهطبق علن    تقعضن  اللفة

                                                 
 .(6)ئذ ة امللئدة  آية  -  
نخالصة األقذال على ئبنل اإلمجالل يف  [. 1  /1]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم  -1

: الثللث. اإلنتلك زنهًل يعتع للطالق: الثلين. نن اليذد هذ إعلدة اللرظ اينه : األنل: املتألة نهنل ئعة
: التلدس. اليزم على اإلنتلك نالذطء نيًل: اخللنس. اليزم على اإلنتلك: الهااع. اليزم على الذطء

 .الذطء سرت 
 [.19/9]ترتري الطةي  - 
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كلن املرهذم ن  هذا اليذد هذ الهجذع ن  اليزم علاى  لاك     قد علد عمل عزم علن 
  ..."ال الكرل ةإنال يهدن    فلليلئد هذ هذا قذل   ىل عدم اليزم علن إ  الشيء

                                                 
 [.1/410]التنل اجلها   الشذكلين  - 



  تفسير آيات أحكام األ رة: الباب الثاني 

 

109 

 :كفارة الظهار، وفيه ثالثة مطالب: املبحث الثالث
َنالَِّذيَ  ُيَظلِهُهنَن ِنْ  ِسَتلِئِهْم ُثمَّ َيُيذُدنَن ِلَمل َقلُلذا َفَعْحِهيُه َ َقَبٍة ِنْ  }: قلل اهلل تيلىل

َفَمْ  َلْم َيِجْد َفِصَنلُم َراْهَهْيِ   *  َقْبِل َنْن َيَعَملئَّل َ ِلُكْم ُتذَعُظذَن ِاِ  َناللَُّ  ِاَمل َتْيَمُلذَن َخِبرٌي
ْن َيَعَملئَّل َفَمْ  َلْم َيْتَعِطْع َفِإْطَيلُم ِئعِّنَي ِنْتِكنهًل َ ِلَك ِلُعْؤِنُهاذا ِالللَّاِ    ُنَعَعلِاَيْنِ  ِنْ  َقْبِل َن

 . { َنَ ُئذِلِ  َنِتْلَك ُحُدنُد اللَِّ  َنِلْلَكلِفِهيَ  َعَذاٌب َنِلنٌم

 مىت جتب كفارة الظهار؟: املطلب األول
نإمنال    ل ة ال جتب اهرس الظهل نن الكر :ننههل: "  - مح  اهلل  –قلل اا  القنم 

  ... " نهذا قذل اجلمهذ   جتب الليذد
 :التعليق واإليضاح
 :بب نجذب كرل ة الظهل  على قذلنييف ئ – محهم اهلل–اخعلف نهل اليلم 

َنالَّاِذيَ   }: نهنل ال جتب اللظهل   نإمنل جتب الليذد املذكذ  يف قذل  تيالىل : األنل
اآلية  نهذا قذل مجهذ  اليلمالء ننهاهم   { ْم ُثمَّ َيُيذُدنَن ِلَمل َقلُلذاُيَظلِهُهنَن ِنْ  ِسَتلِئِه

 . نصحلب املذاهب األ اية
 

                                                 
-
 .(4- )يعلن ئذ ة اجمللدلة اآل  

-
 [.16 /1]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم  1

-
  نالبحه الهائاق راهح كهاز    [1 1/ ]لين ادائع الصهلئع  للكلر: ذهب احلهرييف امل: اسظه   

نقد  كه اخلالف عهد احلهرنة يف الظهل  ناليذد هل مهل ئببلن [ 01 /4]الدقلئق  الا  جننم احلهري 
ه  نن نن نحدمهل ئبب ناآلخه رهط على ن اية نقذال ناألنل قذل مجهذ هم نن رهطلن نالتبب آخ

  العلج ناإلكلنل  أليب عبد [ 19/ ]الكليف  الا  عبد الة : نيف املذهب املللكي. ني نهنمل ئببلن  
  ناإلقهالع  للشاهانين   [1/108]األم  للشلفيي : نيف املذهب الشلفيي[. 14 /4]اهلل اليبد ي 

  نالكليف يف فق  اا  حهبل  الاا   [90 /1]الرهنع  الا  نرلح : املذهب احلهبلي نيف[. 1/416]
 [.118/ ]قدانة 
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نن الكرل ة جتب اهرس الظهل   فمىت تكلم اللظهل  لزنع  الكرل ة  ألن : القذل الثلين
  نحكل  ااا    الكرل ة يف نقلال نل تكلم ا  ن  املهكه نالزن   نهذا نهني ع  طلنس

 .    ع  الثذ ي  نعثملن البيتحزم 
نقد  كه اا  القنم هذان القذالن  ن كه ندلة كل ن  الرهيقني  نكأس  مينال إىل نن  
اخلالف صذ ي يف هذ  املتألة  ننن كاًل ن  الرهيقني يشعهط اليذد يف هذ  املتألة  كمل 

  نلكا   نهؤالء مل خيف علنهم نن اليذد رهط يف الكرل ة: "قلل ايد  كه القذل الثلين
فلخلالف إ ًا نبين   ..."اليذد عهدهم هذ اليذد إىل نل كلسذا علن  يف اجللهلنة ن  العظلهه

على اخعالفهم يف نيىن اليذد املذجب للكرل ة نقد ئبق الكالم على هاذ  املتاألة يف   
نننل ئبب نجذب الكرل ة فال خاالف يف نن  : " ث التلاق  نهلذا قلل الكلئليناملبح

 . ..."إال ايد نجذد اليذد نالظهل  الكرل ة ال جتب
نممل يدل على عدم صحة القذل الثلين نس  يلزم نه  نن الكرل ة ال جتب إال على نا   
ظلهه يف اجللهلنة مث علد إلن  يف اإلئالم  نهذا يبطل حكم الظهل  ايد اسقضلء اليصاه  

                                                 
 (.191  - 19  )نصهف عبد الهزاق  -  
نحد العلايني  حدث ع  نسس ا  نللك نالشييب نغريمهل  نهذ ناذ عمهن عثملن ا  نتلم  - 1

  نهذ ن  فقهلء البصهة  نالبيت ألس  كلن ا  ئلنملن البيت نصل  ن  الكذفة :اا  نئلم نقنل :نقنل
 [.48 -49 /6]ئري نعالم الهبالء للذهيب : اسظه. يبنع البعذ  نهي األكتنة الفلنظة

ننرال  إىل  [ 10 /16 /1]نسقل  عه  اا  القانم يف زاد امليالد   [  0/1 ]احمللى  اا  حزم  -  
 .حكلية الهلس هذا القذل ع  جملهد  نمل نقف علن 

 [.10 /1]يلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم زاد امل -4
تذيف ئهة   لين  فقن  حهري ن  نهل حلبئهذ عالء الدي  ناذ اكه ا  نتيذد ا  نمحد الكل - 1
 [.1/00]األعالم  للز كلي : اسظه(. ها190)
 [.1 1/ ]لين ئادائع الصهلئع  للكل - 6
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لظهل  نهكه نكذن ا! األنل  فكنف سذجبهل على ن  ااعدن الظهل  يف اإلئالم غري علئد؟
 .    ن  القذل نزن   ال يدل على نن الكرل ة نجبت ا  فقط  نإمنل نجبت ا  نالليذد

 املباشرة دون الفرج قبل التكفري حكم: املطلب الثاين
ِنْ  َقْبِل َنْن } :افري الذطء ظلهه قذل  تيلىل االئعمعلعنج  نهع ... : "لل اا  القنمق
نن العَّملس كهلية عا   : ننج  اجلذاز. نطؤهل ندناعن  نألس  ربههل مب  حيهم  {َيَعَملئَّل

اجلملع  نال يلزم ن  حتهمي اجلملع حتهمي دناعن ؛ فإن احللئ  حيهم مجلعهل دنن دناعن   
نالصلئم حيهم نه  الذطء دنن دناعن   ناملتبنة حيهم نطؤهل دنن دناعن   نهذا قذل نيب 

 . "حهنرة 
 :التعليق واإليضاح
لقنم هذ  املتألة  نمل يصهح فنهل اعهجنح نحد القذلني  نقد  هب  كه اإلنلم اا  ا

  نهذ قذٌل لإلنالم     ناملللكنة إىل القذل األنل نهذ نهع االئعمعلع افري الذطء احلهرنة
 .    ن ناية ع  اإلنلم نمحد  الشلفيي

                                                 
نقد سلقش قذهلم اأكثه نا   [. 19 -10 /1]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم : اسظه - 

 . لك  ناقعصه  على  كه املهم نههل
 [.9  -0  /1]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم  - 1
نقد ستب إلنهم اإلنلم اا  القنم القذل الثلين نهذ جذاز االئعمعلع مبل دنن الذطء  نالصاحنح    - 

  نالبحه الهائق رهح كهز الدقلئق  الاا   [0 6/1]املبتذط  للتهختي : نهنم يقذلذن الملهع  اسظه
 [.04 /4]جننم احلهري 

 [ .1/91]  اداية اجملعهد نهنلية املقعصد  الا   رد [ 6/9]املدنسة الكةى  - 4
نقد سص [. 9/168] نضة الطللبني  للهذني : ناسظه القذلني يف[ 1/418]اإلقهلع  للشهانين  - 1

سا  حياذم   ألفن  احعملالن : " ع فنمل اني التهة نالهكبة نقلل الهذنييف اإلقهلع على حتهمي االئعمعل
 ".حذل احلمى

  نالكليف يف فق  ااا  حهبال  ااا  قداناة     [90 /1]الرهنع  الا  نرلح : اسظه الهنايعني - 6
[ /16 .] 
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ن هب إىل القذل الثلين نهذ جذاز االئعمعلع مبل دنن الذطء اإلنالم الشالفيي يف   
  ناإلنلم نمحد يف الهناية األخهى -نهذ نظهه قذلن  ننهتذب إىل اجلديد  -ل اآلخه القذ

 .نهي األظهه
نن قذل املظلهه النهنتا   : نقد اني اا  القنم دلنل كال القذلني  فدلنل ن  قلل الملهع

نست عليَّ كظهه نني  فن  تشبن  النهنت  اأن   فشبههل مب  حيهم نطؤهل ندناعن   ندلنال  
نن العَّملس كهلية ع  اجلملع فنقعصه علن   نال يلزم ن  حتهمي اجلمالع  : الجلذاز ن  قلل

 .نالصلئم  ناملتبنة  حتهمي دناعن  ادلنل احللئ 
 : القول الراجح ودليله

 :الهاجح يف هذ  املتألة نس  حيهم على املظلهه الذطء ندناعن   لألدلة العللنة
ظلهه قد ربَّ  انهنت  مبا  حياهم نطؤهال    نل  كه  اإلنلم اا  القنم نهذ نن امل/  

نال يقهب املظلهه انهنت   نال يبلرههل  نال يعلذ  نههل اشايء  : " ندناعن   قلل القهطيب
نست عليَّ كظهه نني  يقعضي حتهمي : حىت يكرِّه  خالفًل للشلفيي يف نحد قذلن ؛ ألن قذل 

 . "كل ائعمعلع الرظ  ننيهل  
ِناْ  َقْباِل َنْن   }: املرند حلهنة الذطء نهذ قذل  تيلىلإنكلسنة دخذهلل حتت الهص / 1
ألس  ال نذجب فن  للحمل على اجمللز نهذ الذطء  إلنكلن احلقنقة  نحهناة    {َيَعَملئَّل

 . اجلملع لدخذل  حتت نفهاد العَّملس  فحهم الكل اللهص
ال يشكل على نل ئبق دخذل املس افري رهذة يف الهص  نهذ غري حماهم  ألن  /  

ألصل نن الذطء إ ا حهم حهم نل كلن داعنًل إلن   ألن طهيق احملهم حمهم  نننل املتابنة  ا
نخهج يف الصذم ناحلن  ع  هذا األصل  لهص : " فمحل خالف  قلل اا  جننم احلهري

صهيح  نهذ نس  علن  التالم كلن يقبل اي  ستلئ  نهذ صلئم  نكلن يقبلاهل نهاي   

                                                 
 [.10/180]اجللنع ألحكلم القهآن  القهطيب  - 
 [.04 /4]احلهري  البحه الهائق رهح كهز الدقلئق  اا  جننم: اسظه -1
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الدناعي يف الصذم ناحلن  لكثهة نقذعهمال   حلئ   نحكمع  لزنم احلهج لذ حهنت
 . مث إهنل خيعلف حلهلل ع  حلل املهكه نالزن  الذي نتى ا  املظلهه  "خبالف غريمهل

 مسائل متعلقة بأنواع الكفارات: املطلب الثالث
 هل يشترط يف الرقبة املعتقة يف الظهار اإلاان؟: املسألة األوىل
املتألة نيلقًل على ائعدالل اإلنلم الشلفيي اقذل ايد  كه اخلالف يف )قلل اا  القنم 

ال  نن اليعق املأنذ  ا  راهعلً   نهذا ظلهه جدًا... ( : " "نععقهل فإهنل نؤنهة "  «الهيب 
فإن األعم نىت كالن علاة     نإال مل يك  للعيلنل الإلميلن فلئدة  إال يف  قبة نؤنهة جيزئ

ترهيف  ليبالدة   :ملقصذد ن  إععلق املتلمفإن ا ننيضًل  للحكم كلن األخص عدمي العأثري
نال  يب نن هذا نناه نقصاذد     نختلنص  ن  عبذدية املخلذق إىل عبذدية اخلللق   ا 

نكنف يتعذي عهد اهلل ن ئذل  ترهيغ اليبد ليبلدت    فال جيذز إلفلؤ   للشل ع حمبذب ل 
حلس  ارعهاط اإلميلن نقد اني ئب  نترهيف  ليبلدة الصلنب نن الشمس نالقمه نالهل   نحد 

  كمل اني ارعهاط اليدالة يف الشلهدي   ننحلل نل ئكت عه  على انلس   يف كرل ة القعل
نكذلك غللب نطلقل  كالنا  ئابحلس      ننحلل نل نطلق  نئكت عه  على نل انه 

    ..." نهي نكثه ن  نن تذكه  ننقندات  مل  تأنلهل
 :التعليق واإليضاح

نن اليعق املأنذ  ا  رهعًل ال جيازئ إال يف  قباة    - مح  اهلل- يبني اإلنلم اا  القنم
نؤنهة  نقد اخعلف اليلملء  يف كرل ة الظهل  هل يشعهط يف ععق الهقبة فنهل نن تكاذن  

 : نؤنهة  على قذلني

                                                 
 [.04 /4]البحه الهائق رهح كهز الدقلئق  اا  جننم احلهري  - 
صحنح نتلم  كعلب املتلجد  الب حتهمي الكالم يف الصالة نستخ نل كلن نا  إالحعا   ح    -1
 .ن  حديث نيلنية ا  احلكم التلمي نهذ حديث طذيل نقد جلء  يف آخه ( 0 1)
 [.41 /1]  اا  القنم زاد امليلد يف هدي خري اليبلد -  
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ال جيزئ يف الكرل ا  كلهل إال  قبة نؤنهة  ن هب إلن  مجهذ  اليلملء نا   : األول
 . هلالة يف ظلهه املذهباملللكنة  نالشلفينة  ناحل

نس  ال يشعهط اإلميلن إال يف كرل ة القعل  فعجزئ يف كرل ة الظهال  الهقباة   : الثاين
الكلفهة  نهذا قذل احلهرنة  نالظلههية  ن ناية ع  اإلنلم نمحد يف الذنناة  نالكعلاناة   

 . خبالف املهتدة ناحلهانة
ميلن إال يف كرل ة القعل  ن لك هذ نن اهلل ئبحلس  مل يقند الهقبة الإلوسبب اخلالف 

: ههال فقالل    ننطلق هل {نن  قعل نؤنهًل خطًأ فعحهيه  قبة نؤنهة}: يف قذل  عزَّ نجلَّ
   {َنالَِّذيَ  ُيَظلِهُهنَن ِنْ  ِسَتلِئِهْم ُثمَّ َيُيذُدنَن ِلَمل َقلُلذا َفَعْحِهيُه َ َقَبٍة ِنْ  َقْبِل َنْن َيَعَملئَّال }

رل ة الظهل  على املقند يف كرل ة القعل ارعهط اإلميلن  نن  قالل  فم  محل املطلق يف ك
: قلل اا  القنم  يطلق نل نطلق   نيقند نل قند   فُنيمل الملطلق ناملقند  مل يشعهط اإلميلن

فلئعدل الشلفيي اأن لتلن اليهب يقعضي محل املطلق على املقند إ ا كالن نا    "... 
نن محال  : نحادمهل : نهل ههل ننهان. هنمجهت   فحمل عهف الشهع على نقعضى لتل

. احتلد احلكم: نحدمهل: نس  إمنل حيمل علن  اشهطني: الثلين. املطلق على املقند انلٌن ال قنلس
فإن كلن اني نصلني خماعلرني  مل حيمال   . نن ال يكذن للمطلق إال نصٌل ناحد: نالثلين

 . "إطالق  على نحدمهل إال ادلنل يينه  
                                                 

  اداية اجملعهد نهنلية املقعصاد  ااا   راد    [6/01]املدنسة الكةى : اسظه يف نذهب املللكنة - 
األم  : نيف ناذهب الشالفينة  [. 11 /4]  نالعلج ن اإلكلنل  أليب عبد اهلل اليباد ي  [ 1/9]

رهنع  الاا  نرلاح   ال: نيف نذهب احلهلالة[. 1/410]  ناإلقهلع  للشهانين [1/190]للشلفيي 
 [.161/ ]  نالكليف يف فق  اا  حهبل  اا  قدانة [91 /1]
  ناادائع الصاهلئع  للكلئالين    [ -0/1]املبتذط  للتهختاي  : اسظه يف نذهب احلهرنة - 1
الرهنع  : نيف نذهب احلهلالة[. 10-0/48 ]احمللى  الا  حزم : نيف نذهب الظلههية[. 0  /1]

 [.91 /1]الا  نرلح 
 .(81)ة الهتلء  آية ئذ  -  
 .( )ئذ ة اجمللدلة  آية  - 4
 [. 4 /1]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم  - 1
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 :لهالقول الراجح ودلي
الهاجح يف هذ  املتألة ارعهاط اإلميلن يف الهقبة امليَعَقة  نهذ ناذهب اجلمهاذ     

 :ناخعنل  اا  القنم  لألدلة العللنة
محل املطلق يف كرل ة الظهل  على املقند يف كرل ة القعل  يؤيد  ارعهاط اليدالاة  /  

 تيالىل يف  قباة   نكلن رهط اهلل: " ... - مح  اهلل  –يف الشهلدة  قلل اإلنلم الشلفيي 
على نن ال جيزئ  قبة يف الكرال ة   –ناهلل تيلىل نعلم  -القعل إ ا كلست كرل ة كللدلنل 

إال نؤنهة  كمل رهط اهلل عزَّ نجلَّ اليدل يف الشهلدة يف نذضيني  ننطلق الشاهذد يف  
ثالثة نذاضع  فلمل كلست رهلدة كلهل اكعرنهل اشهط اهلل عزَّ نجلَّ فنمل راهط فنا     

 . ..."ئعدللهل على نن نل نطلق ن  الشهلدا  إن رلء اهلل تيلىل على نثل نيىن نل رهطنا
  نقد قلل  نل ثبت يف صحنح نتلم  ن  حديث نيلنية ا  احلكم التلمي / 1

  فلطليت  ا  يذم  نكلست يل جل ية تهعى غهمًل يل ِقَبل نحٍد ناجَلذَّاِسنِّة: " ... يف آخه 
ن  غهمهل  ننسل  جل ن  اين آدم  آئف كمل يأئرذن  لكين  فإ ا الذيب قد  هب اشلة

نفال نععقهل؟ ! فيظَّم  لك عليَّ  فقلت يل  ئذل اهلل «صككعهل صكة  فأتنت  ئذل اهلل 
نا   : )) قلل. يف التملء: قللت(( ني  اهلل؟ : )) فقلل هلل. فأتنع  هبل((. ائعين هبل : )) قلل

  نقد اني اا  القانم   (( " نععقهل فإهنل نؤنهة ) ) :قلل. نست  ئذل اهلل :قللت(( نسل؟ 
 .نج  االئعدالل نه  كمل ئبق

                                                 
 [.1/190]األم  للشلفيي  -  
هي ارعح اجلنم  نتشديد الذان  نايد األلاف  [: " 1/16]قلل الهذني يف رهح صحنح نتلم   -1

 كه ناذ عبند البكاهي ناحملققاذن  نحكاى    سذٌن نكتذ ة  مث يلء نشدَّدة هكذا ضبطهل   نكذا 
القلضي عنلض ع  ايضهم خترنف النلء  ناملخعل  العشديد  ناجلذاسنة اقهب نحد نذضع يف مشاليل  

إهنل ن  عمل الرهع  فلنس مبقبذل؛ ألن الرهع اني نكة ناملديهاة  : نننل قذل القلضي عنلض. املديهة
ِقبل نحد ناجلذاسنة  فكنف يكذن عهد : ل يف احلديثايند ن  املديهة  ننحد يف مشلل املديهة  نقد قل

 "الرهع
 .(1)حلرنة  قم ( 191)  اسظه ص ئبق ختهجي  - 
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نل  كه  اا  القنم ن  نن املقصذد ن  إععلق املتلم ترهيف  لليبلدة  فال يتعذي /  
 .ترهيغ املتلم اعرهيغ الكلفه كمل ئبق يف كالن 

 إذا وطئ يف زمن الصوم، فهل يبطل به التتابع؟: املسألة الثانية
ط هل يف زن  الصذم ايد نن  كه نس  ال خالف اني األئمة يف حتهمي ن)قلل اا  القنم 

فإس  ئبحلس  نناه اشاههي      نالذي  ناطلذا الععلاع نيهم ظلهه القهآن...(: "لناًل نهنل ًا
نألن  لك يعضم  الههي ع  املتنس قبل إكملل الصنلم   نععلايني قبل املتنس نمل يذجد

 «ألس  عمل لنس علن  نناه  ئاذل اهلل      اللصذم االععدادعدم نهذ يذجب   نحتهمي 
 :نالثالين   تعلاع الشههي  :نحدمهل :نس  ئبحلس  ننجب ننهي  :نئه املتألة .فنكذن  دًا

 . " ه ا  إال مبجمذع األنهي ِنفال يكذن قد نتى مبل ُن  ملسنقذع صنلنهمل قبل العَّ
 :التعليق واإليضاح

َفَماْ   }: ذع الثلين ن  نسذاع الكرل ا  املذكذ  يف قذل  تيلىلهذ  املتألة نعيلقة الله
  فلرعهط ئبحلس  صانلم راههي     {َلْم َيِجْد َفِصَنلُم َرْهَهْيِ  ُنَعَعلِاَيْنِ  ِنْ  َقْبِل َنْن َيَعَملئَّل

نععلايني قبل املتنس  ناخعلف اليلملء إ ا جلنيهل يف هذي  الشههي   كأن جيلنيهال يف  
 الصنلم  نن جيلنيهل سلئنًل يف الههل  هل يبطل اذلك الععلاع فنتعأسف الصنلم لنلة ن  لنليل

 : نهة نخهى  نم يعلاع صذن  نال يلحق  إال اإلمث؟ على قذلني
نهذ اطالن الععلاع نا  قلل مجهذ  اليلملء ن  احلهرنة  ناملللكنة  ناحلهلالة يف : األول

 .  ظلهه املذهب

                                                 
 [.8  /1]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم  -  
 .(4)ئذ ة اجمللدلة  آية  -1
  ناادائع الصاهلئع  للكلئالين    [6/111]املبتذط  للتهختاي  : اسظه يف نذهب احلهرنة  - 
نيف ناذهب  . نعهد نيب يذئف كقذل الشلفيي ألن الشهط عهد  عدم فتالد الصاذم  [    /1]

  نيف نذهب [10 /4]  نالعلج ناإلكلنل  أليب عبد اهلل اليبد ي [6/60]املدنسة الكةى : املللكنة
 [.100/ ]  نالكليف يف فق  اا  حهبل  اا  قدانة [90 /1]الرهنع  الا  نرلح : احلهلالة
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مل يرتد الصذم  نيأمث اذلك  نهذا قذل الشلفينة ن ناية  ال يبطل الععلاع إ ا: الثاين
 . ع  اإلنلم نمحد

 : القول الراجح ودليله
الهاجح يف هذ  املتألة هذ اطالن الععلاع مل  جلنع انهنت  نثهلء الشههي   نهذ نذهب 
اجلمهذ  ناخعنل  اا  القنم  ملل  كه  اا  القنم ن  نن اهلل ئبحلس  ننه اععلاع الشاههي    

ع الصنلم قبل العَّملس  نن  جلنع خالل الشههي  مل يأ  مبل ُننه ا   نهذا هذ ظلهه ذنقن
 .القهآن

 .حكم الوطء قبل التكفري إذا كانت كفارته اإلطعام: املسألة الثالثة
  نطؤهل قبل العكرري إ ا كلن الإلطيلم :نننل املتألة الثلسنة نهي... : "قلل اا  القنم

ننطلق  يف   ئبحلس  قند العكرري اكذس  قبل املتنس يف اليعق نالصنلمنن اهلل  :فذج  اجلذاز
فلذ ن اد العقنند يف اإلطيلم لذكه  كمل  كاه  يف اليعاق     نلكل نههمل حكمة  اإلطيلم
نال فلئدة إال   ال لرلئدة نقصذدة عبثًل  نيطلق هذا  نهذ ئبحلس  مل يقند هذا  نالصنلم

 إنل انلسًل  ائعرلدة حكم نل نطلق  ممل قند  :ننج  املهع .نإطالق نل نطلق   تقنند نل قند 
نهذ ئبحلس  ال يرهق اني   قد نلفي فن  الرل ق اني الصذ تني نإنل قنلئًل  على الصحنح

نسبا     لطلل ا  الكالم نهتني فلذ نعلد  ثللثًل  {ِنْ  َقْبِل َنْن َيَعَملئَّل}نقد  كه   املعملثلني
 ناحادةً  نلذ  كه  يف آخه الكالم ناهةً   يف الكرل ا اذكه  نهتني على تكه  حكم  

  نلذ  كه  يف ننل نهة ألنهم اخعصلص  االألنىل   ألنهم اخعصلص  اللكرل ة األخرية
فإسا    ننيضًل  نكلن نفصح الكالم ننالف  نننجز  نل نقع  نإعلدت  يف كل كرل ة تطذيل

على   جة إىل نتنس الزنجةنع تطلنل زنه  نردة احلل  سب  اللعكرري قبل املتنس اللصذم
 . " نن ارعهاط تقدن  يف اإلطيلم الذي ال يطذل زنه  ننىل

 
                                                 

  ناملهاذب  أليب إئاحلق الشاريازي    [1/108]األم  للشالفيي  : ذهب الشلفينةاسظه يف ن - 
 .نئبقت اإلحللة إىل نذهب احلهلالة[. 0  /1]
 [.9  /1]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم  -1
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 :التعليق واإليضاح
ايد نن اني اإلنلم اا  القنم عدم جذاز نطء املظلهه نههل قبل العكرري  اني نن ممال  

عق اخعلف فن  ممل هذ تلاع هلذ  املتألة   حكم الذطء قبل العكرري إ ا عجز املظلهه ع  الي
نمل يتعطع الصذم  نكلست كرل ت  اإلطيلم  ألن اهلل ئبحلس  قد  كه رهط عدم اململئة 

قبل نن يكره الليعق  نالصذم  نمل يذكه  رهطًل للاعكرري    {ِنْ  َقْبِل َنْن َيَعَملئَّل}: اقذل 
رهط عدم اململئة  نطلقًل ادنن  {َفَمْ  َلْم َيْتَعِطْع َفِإْطَيلُم ِئعِّنَي ِنْتِكنهًل}: الإلطيلم فقلل

إىل جذاز الذطء قبل العكرري إ ا كلسات      نهذ  ناية ع  اإلنلم نمحد فذهب الظلههية
كرل ت  اإلطيلم  ن هب احلهرنة ناملللكنة نالشلفينة ن ناية ع  اإلنلم نمحاد إىل عادم   

  فنمهع ن  الذطء قبل العكرري  جلذاز نن يقد  على الصذم نن اإلععالق فعهعقال    اجلذاز
 .رل ة إلنهمل عهد احلهرنة  نمحاًل للمطلق على املقند عهد اآلخهي  الك

 :القول الراجح ودليله
الهاجح يف هذ  املتألة عدم جذاز الذطء قبل العكرري  نإن كلست كرل ت  اإلطيلم  

 . نعلن  نذهب مجهذ  اليلملء ناخعنل  اا  القنم  لألدلة املذكذ ة آسرًل يف كالم اا  القنم

                                                 
 [.0/10 ]احمللى  اا  حزم  - 
  [90 /1]الرهنع  الا  نرلح  -1
لين   نادائع الصاهلئع  للكلئا  [116-6/111]ختي املبتذط  للته: اسظه يف نذهب احلهرنة - 
  نالعلج ناإلكلنل  أليب [   / ]جلنع األنهل   الا  احللجب : نيف نذهب املللكنة[.    /1]

  ناإلقهلع  للشاهانين  [1/191]األم  للشلفيي : نيف نذهب الشلفينة[. 10 /4]عبد اهلل اليبد ي 
  نقاد  [9/168]  ن نضة الطللبني  للهاذني  [6 /6]  نالذئنط  أليب حلند الفزايل [1/418]

نمل نقف إال علاى هاذا   [ 0  /1]ستب إلنهم اا  القنم القذالن يف هذ  املتألة كمل يف زاد امليلد 
 [.90 /1]الرهنع  الا  نرلح : نيف نذهب احلهلالة. القذل
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 .كيفية اإلطعام: رابعةاملسألة ال
نمل يقند  اقد  نال   نس  ئبحلس  نتيلىل نطلق إطيلم املتلكني :ننههل: "قلل اا  القنم

جالز    نن مته بٍّلهم ن  غري متلنك َحاهم نعشَّن لك يقعضي نس  لذ نطيمهم ففدَّ  تعلاع
دى ننمحاد يف إحا     ننيب حهنراة    نهذا قذل اجلمهذ  نللك  ألنه اهلل نكلن ممعثاًل
 . "نئذاء نطيمهم مجلة نن نعرهقني   الهنايعني عه 

 :التعليق واإليضاح
َفَمْ  َلْم َيْتَعِطْع َفِإْطَيلُم }: نن قذل  ئبحلس  نتيلىل - مح  اهلل-يبني اإلنلم اا  القنم 

قد نطلق فن  كنرنة اإلطيلم  فلم يقند اقد  نال تعلاع  نإمنل ُقنِّاد عادد    {ِئعِّنَي ِنْتِكنهًل
لكني  نقد اخعلف اليلملء يف املقصذد الإلطيلم يف اآلية هل هذ العملنك نن العمكني؟ املت

فم  قلل هذ العملنك قلل الاد نن ييطي كل فقري طيلنا   نال يكراي نن يفاديهم ن    
  نظلهه  ييشنهم قنلئًل على الزكلة نلعرلن  نخذهم ن  الطيلم  نهذا هذ قذل الشلفيي

 .هذ العمكني قلل جبذاز  لكنن  قلل .  نذهب اإلنلم نمحد
 : القول الراجح ودليله

الهاجح يف هذ  املتألة هذ نل  هب إلن  اإلنلم اا  القنم نهذ جذاز نن يطيمهم غداء 
نن  :يف  لاك  نحجعهال : " ... نعشلء ن  غري متلنك مجلة ننعرهقني  قلل التهختاي 

نيف العملنك   اخللة ناملقصذد ا  ئد  نحقنقة  لك يف العمكني  املهصذص علن  اإلطيلم
                                                 

اإلميلن إن غداهم  الفين نن نللكًل يقذل يف كرل ة[: " 6/69]قلل اا  القلئم يف املدنسة الكةى   - 
مث اني نقادا  اإلطيالم مث   ... نعشلهم نجزن عه   نمل نمسع يف الظهل  نحدًا حيد فن  غداء نن عشلء 

  نال نحاب نن يفادي نن   «نال نظ  ن  يفدي نييشي يبلغ نن يطيم ندي  إال ثلثًل مبد الهيب : قلل
 "ييشي يف الظهل 

 [.408/ ]ادي    نحلرنة اا  عل[1 -4 /0]املبتذط  للتهختي  -1
 . نظلهه نذهب  الهناية األخهى نئنأيت انلهنل[. 9/16]املفين  الا  قدانة  - 
 [.8  /1]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم  4
 [.1/419]  ناإلقهلع للشهانين [1/191]األم  للشلفيي  -1
 [.06 / ]  نرهح نهعهى اإل ادا   للبهذيت [9/16]املفين  الا  قدانة   -6
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الاذي هاذ    -ننل اللعملنك فألن األكل   فنعأدى الذاجب اكل ناحد نههمل  متلم  لك
نن يصاهف إىل    ألس  إ ا نلك فإنل نن يأكل ؛جزء ممل هذ املقصذد اللعملنك - املهصذص

نيعأدى اللعمكني   فنقلم هذا العملنك نقلم نل هذ املهصذص علن  هلذا امليىن  حلجة نخهى
ن  ننئط نل تطيماذن  }: نالدلنل علن  نس  يشبه  اطيلم األهل فقلل  هاعلة عني الهصمل

ألن حكم املشاب     فكذا هذا  ناللعمكني نخهى  ن لك يعأدى اللعملنك تل ة  {نهلنكم
فأنل الريل   تذة اكته الكلف عني الثذبنلنس هذا كللكتذة ألن الِك  حكم املشب  ا 
فثبت اللهص نن العكرري اياني الثاذب ال مبهلفيا       سنهذ اإللبل  تذارعح الكلف َك

  فأنل يف العمكني ن  الطيلم  فال يعأدى ا  الذاجب  ناإللبلس تصهف يف املهرية  ناإلعل ة
فللذاجب  ؛نهذا خبالف الزكلة  ناللعمكني حيصل اإلطيلم حقنقة  لليني املتكني طلعٌم

ن لك ال حيصل اللعمكني   يل األداءنيف صدقة الرطه الذاجب ف  ههلك فيل اإليعلء اللهص
مث امليعاة يف    نمبيهفة حدند كالم صلحب الشهع حيت  فق  الهجال   ادنن العملنك

العمكني نكلعلن نشبيعلن إنل الفداء ناليشلء نإنل غداءان نن عشلءان لكل نتكني فاإن  
 . ..."ن لك اللفداء ناليشلء علدة  امليعة حلجة النذم

                                                 
 (.98)ئذ ة امللئدة  آية  -  
 [.1 /0]املبتذط  للتهختي  -1
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 .م إطعام الواحد ستني يوما حك: املسألة اخلامسة 
ئاعني   فلذ نطيم ناحدًا  نس  ال اد ن  ائعنرلء عدد التعني :ننههل: " قلل اا  القنم

ننمحاد يف إحادى     نالشلفيي  هذا قذل اجلمهذ  نللك    إال ع  ناحدِزْجمل ُي  يذنًل
نيب نهاذ ناذهب     نلذ لذاحد نن الذاجب إطيلم ئعني نتكنهًل :نالثلسنة  الهنايعني عه 

نهاي نصاح     نهذ ظلهه نذهبا    إن نجد غري  مل جيز نإال نجزن  :نالثللثة .حهنرة
 . "األقذال

 :التعليق واإليضاح
يبني اإلنلم اا  القنم اخعالف اليلملء يف ائعنرلء عدد املتلكني يف كرل ة اإلطيلم يف 

ثة نهي ظلهه الظهل   على ثالثة نقذال كلهل  نايل  ع  اإلنلم نمحد  ن جح الهناية الثلل
َفَماْ   } :نذهب اإلنلم نمحد  نالذي يدل على ائعنرلء اليدد نن اهلل ئبحلس  نتيلىل قلل 

فإطيلم ئاعني ناهة    : فقند املتلكني الليدد  نمل يقل {َلْم َيْتَعِطْع َفِإْطَيلُم ِئعِّنَي ِنْتِكنهًل
ل اإلنالم  نيرهم ن  هذا نن املقصذد عدد املتلكني  ن لك كلليدد يف الشهلدا   قال 

ألن نيقذاًل ع  اهلل عزَّ نجلَّ إ ا ننجب طيلم ئعني نتكنهًل نن كل ناحاد  : " الشلفيي
   "نههم غري اآلخه  كمل كلن  لك نيقذاًل عه  يف عدد الشهذد نغريمهل ممل ننجب اهلل

نننل إ ا مل جيد غري   فهذ  حلل ضهن ة  نللضهن ة نحكلنهل  نهبذا يعبني نن الهاجح هذ 
 .- مح  اهلل  –إلن  اا  القنم نل  هب 

                                                 
املدنساة  : ناسظه يف نذهب اإلنلم نللاك [. 40 /1]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم  - 

األم  : نيف نذهب اإلنلم الشالفيي [. 4  / ]  نجلنع األنهل   الا  احللجب [6/00]الكةى 
نيف نذهب اإلنلم نمحاد اللهنايال    [. 6/64]يب حلند الفزايل   نالذئنط  أل[1/191]للشلفيي 

نيف ناذهب اإلنالم نيب   [. 9/14]  ناملفين  الا  قداناة  [98 /1]الرهنع  الا  نرلح : الثالث
 [.490-408/ ]  نحلرنة اا  علادي  [0 /0]املبتذط  للتهختي : حهنرة

 [.1/191]األم  للشلفيي   -1
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 .اختصاص اإلطعام باملساكني: املسألة السادسة
نيادخل فانهم     نس  ال جيزئ  دفع الكرل ة إال إىل املتلكني :ننههل: "قلل اا  القنم

نصاحلاهل نغريهام    َممَّنَع  كمل يدخل املتلكني يف لرظ الرقهاء عهد اإلطالق  الرقهاء
نااا     ناملتالكني   الرقاهاء  :نهم ن اية  لة حللجع احلكم يف كل ن  يأخذ ن  الزك

نظلهه القاهآن اخعصلصاهل الملتالكني فاال      .ناملكلتب  نالفل م ملصلحع   التبنل
 . "يعيداهم

 :التعليق واإليضاح
اخعصلص اإلطيلم يف كرل ة الظهل  الملتلكني   – مح  اهلل  –يبني اإلنلم اا  القنم 

لرظ املتلكني نن لرظ الرقهاء يشمل الصهرني  نإ ا  نيدخل يف  لك الرقهاء  ألن إطالق
  ن ناية عهد احلهلالاة   اجعمع  كهمهل افعهق نيهلمهل  نقد  هب إىل هذا القذل املللكنة

  ن هب احلهرنة إىل    نسص الشلفينة على عدم جذاز إعطلء املكلتب اخعل هل اا  قدانة
 .تيمنمهل لكل ن  تصهف إلن  الزكلة

 :ليلهالقول الراجح ود
الهاجح يف هذ  املتألة هذ نل  هب إلن  اإلنلم اا  القنم ن  اخعصلص اإلطيالم يف  
هذ  الكرل ة الملتلكني  ألن اهلل قند  هبم  ندخذل الرقهاء فنهم عهد اإلطالق نيهنف  

 .نالخعالف نحكلم الزكلة ع  نحكلم الكرل ا 
 

                                                 
 [.40 /1]يبلد  اا  القنم زاد امليلد يف هدي خري ال - 
  نالفاة التاللك  ألمحاد الصالني     [0/10]  نالذخرية  للقهايف [ 6/0]املدنسة الكةى  -1
[ /411] 
 [.104/ ]الكليف يف فق  اا  حهبل  اا  قدانة  -  
نقد يرهم نن الشلفينة جينزنن إعطلء ن  تصهف إلن  الزكلة ن  قاذل  [ 1/191]األم  للشلفيي  -4

 " .نننل املخهج إلن  فلملتكني الذي تصهف إلن  الزكلة[: " 6/64]الذئنط  نيب حلند يف
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 .تفسير آيات أحكام اللعان من  ورة النور: الفصل السابع
 

َنالَِّذيَ  َيْهُنذَن َنْزَناَجُهْم َنَلْم َيُك  لَُّهْم ُرَهَداء ِإلَّل َنسُرُتُهْم َفَشاَهلَدُة  }: قلل اهلل تيلىل
ِإن َكالَن   َناْلَخلِنَتُة َننَّ َلْيَهَت اللَِّ  َعَلْنِ  َنَحِدِهْم َنْ َاُع َرَهلَداٍ  ِالللَِّ  ِإسَُّ  َلِمَ  الصَّلِدِقنَي 

 َنَيْدَ ُن َعْهَهل اْلَيَذاَب َنْن َتْشَهَد َنْ َاَع َرَهلَداٍ  ِالللَِّ  ِإسَُّ  َلِمَ  اْلَكالِ ِانَي   ِانَي ِنَ  اْلَكلِ 
 . {َناْلَخلِنَتَة َننَّ َغَضَب اللَِّ  َعَلْنَهل ِإن َكلَن ِنَ  الصَّلِدِقنَي

 .البداءة بالرجل يف اللعان، وحكم ابتداء الزوجة به: املسألة األوىل
البداءة اللهجل يف الليلن  كمل ادن اهلل عزَّ نجلَّ : ننههل: "- مح  اهلل-قلل اا  القنم 

 .عهد اجلمهذ   ناععد ا  ناذ حهنرةن ئذل  ا   فلذ ادن  هي مل ييعد اليلهنل 
َمل ِنَ َة الزَّاِسَنُة َنالزَّاِسي َفلْجِلُدنا ُكلَّ َناِحٍد نِّْهُه}: نقد ادن اهلل يف احلد اذكه املهنة فقلل

نيف الليلن اذكه الزنج  نهذا يف غلية املهلئبة؛ ألن الزسل ن  املهنة نقبح نها      {َجْلَدٍة
اللهجل  ألهنل تزيد على هعك حق اهلل إفتلَد فهاش ايلهل  نتيلنَق ستب ن  غري  علنا    

هد عنفضنحَة نهلهل ننقل هبل  ناجلهليَة على حم  حق الزنج نخنلسع  فن   نإئقلط حهنع  
  فكلست البداءة هبال يف احلاد   نغري  لك ن  نرلئد زسلهل الهلس  نتينري  اإنتلك البفي

فللزنج هذ الذي قذفهل نعهضهل للِّيلن  نهعك عهضاهل  ن نلهال   : نننل الليلننهم  
فكلست          الليظنمة  نفضحهل عهد قذنهل ننهلهل  نهلذا جيب علن  احلد إ ا مل يالع 

 . "لن ننىل ن  البداءة هبلالبداءة ا  يف اللي

                                                 
 .(8)إىل اآلية  (6)ئذ ة الهذ   ن  اآلية   - 
 .(1)ئذ ة الهذ   آية   -1
 :فإن قنال : "فقلل[ 04 - 0 /1]تكلم اإلنلم اا  القنم ع  هذ  املتألة اعذئع يف زاد امليلد   - 

حيد حد القذف عهد مجهذ  اليلملء ن   :قلهل ؟ذف  فمل حكم سكذل فلذ سكل الزنج ع  الليلن ايد ق
 :نخللف يف  لك ناذ حهنرة نقلل  ننصحلهبم  ننمحد  ننللك  الشلفيي التلف ناخللف نهذ قذل

 ...".نن تقه الزنجة  حيبس حىت يالع 
 [.00 /1]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم  -4
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 :التعليق واإليضاح
العزام العهتنب املذكذ  يف القهآن الكهمي   نجذب - مح  اهلل-يبني اإلنلم اا  القنم 

فعكذن البداءة اللهجل يف الليلن  نهذا هذ نذهب مجهذ  اليلملء ن  املللكنة  نالشلفينة  
احلهرنة إىل نن األنىل هاذ الباداءة      فلذ ادن  املهنة مل ييعد اللليلن  ن هب ناحلهلالة

اللهجل  نلذ ادن  املهنة كلن األنىل نن تيند ليلهنل ايد الهجل  نلك  إ ا مل تيد فإسا   
مث اني اا  القنم نن البداءة الملهنة عهد  كه حدِّ الزسل  نتأخريهل يف الليلن يف    ُييعد اليلهنل

ذ ا  فن   نننل البداءة اللهجل يف الليلن ألن غلية املهلئبة  ألن الزسل نههل نقبح لعيدد احملظ
جلسب  ههل نقذى ن  جلسب املهنة  فهذ ندَّعي  ننميلس  قلئمة نقلم البنهة  نملَّل كلن قل فًل هلل 

مث طذلبت كلن نذجب قذف  نن ُيحدَّ اقذف  هلل  فُمكِّ  نن يدفع ع  سرت  احلد اللعيلس   
نإن نسكه  نالعيهت د ن  عهاهل    حد  فإن نقه   هي ايد  لك اأن تقه نن تالع 

 . احلد اليلهنل
 :القول الراجح ودليله

الهاجح يف هذ  املتألة نجذب البداءة اللهجل كمل ادن اهلل ا   نلذ ادن  املاهنة مل  
ييعد اللليلن  نتهتنب القهآن يقعضي ثبذ  العهمة نناًل على املهنة  مث هلل احلق يف سراي  

  نلذ ادن الملهنة قبل   نهذ الزنج  بداءة يف الليلن مبل ادن اهلل ا ال: "  لك  قلل اا  اليهيب
ألسا  خاالف    ؛نهذا الطل  جيزي  :نقلل ناذ حهنرة  ألس  عكس نل  تب  اهلل   ِزْجمل ُي

                                                 
  نسقال  [198/ ]  نالكليف الا  عبد الة [01 /6]ملدنسة الكةى ا: اسظه يف نذهب املللكنة - 

  نالعلج ناإلكلنال   [6  / ]جلنع األنهل   الا  احللجب : ع  اي  املللكنة عدم اإلعلدة اسظه
  ن نضة [181  1/198]األم  للشلفيي : نيف نذهب الشلفينة[. 0  /4]أليب عبد اهلل اليبد ي 

 [.9/00]املفين  الا  قدانة : يف نذهب احلهلالةن[. 11 /9]الطللبني  للهذني 
 [.9 1 - 0 1/ ]لين ر  نادائع الصهلئع  للكل[0/49]املبتذط  للتهختي : اسظه -1
 [. 8 - 80]الطهق احلكمنة يف التنلئة الشهعنة  اا  القنم ص : اسظه - 
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ألن املهنة إ ا اادن     ال امليىن لهل  نال نيىن يقذى ا   نلنس ل  نصل يهد  إلن   القهآن
   " هذا ال نج  ل ن  اللنمني فعهري نل مل يثبت

 .حكم التزام األلفاظ املذكورة يف القرآن: املسألة الثانية
  نال ن  املاهنة   ننههل نس  ال يقبل ن  الهجل نقل ن  مخس نها : "قلل اا  القنم

  نال نههل إادال الفضب اللليهة  نالتخط  ناإلايلد  نال يقبل نه  إادال الليهة اللفضب
نهذا نصح   نقد ًا كل نههمل مبل قتم اهلل ل  ن   لك رهعًل ال يأيت  نالتخط  ناإلايلد

  .نغريمهل  ننللك  القذلني يف نذهب نمحد
اال ال    نس  ال يرعقه نن يزيد على األلرلظ املذكذ ة يف القهآن نالتهة رن ًل :ننههل

عالمل الفناب     نرهد الهلل الذي ال إلا  إال هاذ   :فال حيعلج نن يقذل  يتعحب  لك
 :ال يكرنا  نن يقاذل    نمحذ  لك  الذي ييلم ن  الته نل ييلم ن  اليالسنة  نالشهلدة

نال حيعالج نن    نرهد الهلل إس  مل  الكال اني   نهي تقذل  نرهد الهلل إين مل  الصلدقني
إس  مل  الكل اني فنمل  نلين اا  نا     :نال نن تقذل هي  فنمل  ننعهل ا  ن  الزىن :يقذل
نال نصال     نيعهل تزين كلملهند يف املكحلة :ا ادعى الهؤيةنال يشعهط نن يقذل إ   الزىن

فإن اهلل ئبحلس  ايلم  نحكمع  كرلسل مبل رهع  لهل   لذلك يف كعلب اهلل نال ئهة  ئذل 
 . "نننهسل ا  ع  تكلف زيلدة علن  

 : التعليق واإليضاح
 : يدن  كالم اإلنلم اا  القنم يف هذ  املتألة حذل ننهي 

 . عدد األلرلظ املذكذ ة يف القهآنالعزام : األول
 . العزام سصذص األلرلظ املذكذ ة فال يبدل لرظ نكلن لرظ نال يزيد علنهل: الثاين

فال يقبل نقل ن  مخس نها  ن  الهجل ناملهنة  نحكى الهاذني  : أما األمر األول
  نقد خللف يف  لك احلهرنة فجيلذا العزام هذا اليادد ئاهة  نجاذزن      فن  اإلمجلع

                                                 
 [.10 / ]نحكلم القهآن  اا  اليهيب  - 
 [.09 /1]اا  القنم زاد امليلد يف هدي خري اليبلد    -1
 [. 1 /9] نضة الطللبني  الهذني  - 
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لألغلب  فلذ قلهلل ثالث نها  جلز  لك عهدهم؛ إقلنة لألكثه نقلم الكل  نألن الفهض ا
 .  ن  العكها  العفلنظ نقد حصل اأكثه كلمل  الليلن

فال يصح إادال لرظ نكلن لرظ   كمل هذ ناذهب املللكناة     :وأما األمر الثاين
ة يف سص اآلية اخعلرات    نالزيلدة على األلرلظ املذكذ  نالشلفينة  ننج  عهد احلهلالة

فنهل نذاهب اليلملء  فذهب احلهرنة إىل ارعهاط  كه الهني اللزسل نع اإلرل ة إلنهل  ني 
يقذل ايد قذل  نرهد الهلل إين مل  الصلدقني  فنمل  ننعهل ا  ن  الزسال  نيشاري إلنهال     

للكناة    ن هب امل نكذلك املهنة  نيف  ناية ع  نيب حهنرة الاد نن يكذن الرظ اخلطلب
  ن هب الشلفينة إىل ارعهاط الهني  إىل ارعهاط  كه الهؤية يف الزسل كلملهند يف املكحلة

اللزسل  نع اإلرل ة إلنهل  نيتمنهل نيهتبهل إ ا مل تك  حلضهة  نإ ا كلسات حلضاهة   
  ننذهب احلهلالة كللشلفينة إال يف العتمنة نالهتاب إ ا   فذجهلن يف العتمنة نالهتب

                                                 
 [.49-0/40]املبتذط  للتهختي : اسظه  - 
  نالعلج ناإلكلنل  أليب عبد [6  / ]جلنع األنهل   الا  احللجب : اسظه يف املذهب املللكي -1

املاذهب  نيف [. 11 /9] نضة الطللبني  للهذني : نيف املذهب الشلفيي[. 0  /4]اهلل اليبد ي 
نعهد احلهلالاة  [ 9 1-0 8/1]  ناإلسصلف  للمهداني [00-9/68]املفين  الا  قدانة : احلهبلي

جيزئ إادال : ال جيزئ  الثللث: جيزئ  الثلين: األنل: يف إادال الليهة افريهل ن  األلرلظ  ثالثة ننج 
قذاًل ناحدًا  ألن الفضاب  يهة اللفضب ال افري  ن  األلرلظ  نننل إادال الفضب اللليهة فال جيزئ لال

نل سطاق اا    : نمل نقف على قذل احلهرنة يف  لك نلك  سصذا على نن صرة الليلن. نرد ن  الليهة
  نهذا الهص ال يدل علاى عادم   [0 / ]تبنني احلقلئق  للزيليي : الهص ني الكعلب نالتهة اسظه

 . جذاز  عهدهم
 [.0 1/ ]لين ئع  للكلر  نادائع الصهل[ 4-0/41]املبتذط  للتهختي : اسظه - 
قلل اا  اليهيب يف نحكلم [. 199/ ]  نالكليف  الا  عبد الة [4  /6]املدنسة الكةى : اسظه  -4

ناخعلرت الهناية ع  نللك يف اقعصل  الليلن على دعذى الهؤية على  نايعني  [: " 11 / ]القهآن 
ت الهناية هل يصف الهؤياة صارة   كمل اخعلف اليلملء يف  لك  نإ ا رهطهل الهؤية نيضًل فلخعلر

 ..."الشهذد  نم يكري  كههل نطلقًل على  نايعني
 [. 1 /9]  ن نضة الطللبني  للهذني [1/180]األم  للشلفيي : اسظه -1



  تفسير آيات أحكام األ رة: الباب الثاني 

 

186 

نس ل  حلجة  نعهدهم نج  آخه الرعهاط  كه زسلهل ناإلرل ة إلنهال  كلست حلضهة فل
: نرهد الهلل لقد زست زنجيت هذ   ننج  ثللث يقعصه على نلرلظ الهص فنقذل: فنقذل

  نهذا كللذي قلل  اا  القنم  نكل هذا االخعالف ن  الب  نرهد الهلل إين مل  الصلدقني
لرلظ ل ال يعطهق إىل قذل نحاد الازنجني   ئد الب االحعملل غللبًل  فلرعهطذا هذ  األ

 .احعملل إ ادة ننه آخه
 :القول الراجح ودليله

الهاجح يف هذ  املتألة نس  ال يقبل يف نلرلظ الليلن نقل ن  مخس نها   ن  الهجل 
قهآن  نمل تأ  ئاهة تابني   نن  املهنة  نال يصح إادال لرظ نكلن لرظ؛ العزانًل اهص ال

 .خالف  لك
 لك نيضًل نس  خص الهجل يف اخللنتة اللليهاة  نخاص املاهنة يف    نممل يدل على 

اخللنتة اللفضب  نال يدل هذا العرهيق إال نن لعلك األلرلظ حكمة ن ادهل الشل ع  نن  
 لك نن الفضب نرد ن  الليهة  نخصص جلسب املهنة ا  للعفلنظ علنهل  ألن الزسل نههل 

إال لقهيهة قذية  نألنه آخه نهذ نن الهتلء  نقبح  نألن الهجل مل يقدم على هعك ئعه انع 
كثريًا نل يتعيمل  اللي  فهمبل جيعهئ  على العرذ  ا  لتقذط نقي  ع  قلاذهب  خباالف   

 . غضب  تيلىل
نننل الزيلدة على نلرلظ القهآن فللهاجح عدم الزيلدة على نل دل علن  القهآن  نالذي 

  الصلدقني  نيقعصه على  لك  نكذلك نرهد الهلل إين مل: دل علن  القهآن هذ نن يقذل
فنمل  ننعهل ا  ن  الزسل  : يف ئلئه األلرلظ للهجل ناملهنة  نال نلسع كذلك نن يزيد قذل 

نرهد الهلل إس  مل  الكل اني لداللة القهآن علنا   نقاد   : نتزيد املهنة سري  لك ايد قذهلل
َفَشَهلَدُة } :قذل  تيلىل: " فقلل ننضح نج  الداللة اإلنلم ناذ اكه الهازي يف نحكلم القهآن

                                                 
نعهدهم يف قاذل  [ 6 1-1 8/1]  ناإلسصلف  للمهداني [9/68]املفين  الا  قدانة : اسظه  - 

نيف . علنهل غضب اهلل إن كلن ن  الصالدقني : ذهب نن تقذلاملهنة يف املهة اخللنتة الصحنح ن  امل
 .فنمل  نلين ا  ن  الزسل: نج  تزيد

 [.0 / ]  نتبنني احلقلئق  للزيليي [18 /6]ترتري نيب التيذد : اسظه -1
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يقعضي ظلهه  جذاز االقعصل  علنا  يف  { َنَحِدِهْم َنْ َاُع َرَهلَداٍ  ِالللَِّ  ِإسَُّ  َلِمَ  الصَّلِدِقنَي
ن  داللة احللل نن العالع  ناقع على قذف  إيلهال   إال نس  ملل كلن نيلذنًل  رهلدا  الليلن

  حدهم الهلل إين مل  الصلدقني فنمل  ننعهل ا  نا  الزسال  علمهل نن املهاد فشهلدة ن  اللزسل
  نالصادق   نالفضب  نكذلك اللي   نكذلك رهلدة املهنة ناقية يف سري نل  نلهل ا 

  فدل على نن املهاد الآلية نقذع اإللعيالن    اجع إىل إخبل  الزنج عههل اللزسل  نالكذب
فنمال   :احللل على املهاد ع  قذل  ةفلكعرى ادالل  نالشهلدا  على نل نقع ا   ني الزنج

 :نهاذا محاذ قذلا  تيالىل      إين مل  الصلدقني :ناقعصه على قذل    ننعهل ا  ن  الزسل
 :ناملاهاد     {َناْلَحلِفِظنَي ُفُهنَجُهْم َناْلَحلِفَظلِ  َنالذَّاِكِهيَ  اللَّاَ  َكاِثرًيا َنالاذَّاِكَها ِ   }

  " ... حذف لداللة احللل علن نلكه    نالذاكها  اهلل  ناحللفظل  فهنجه 
 .حكم نكول املرأة عن اليمني: املسألة الثالثة
مل حيكم على املهنة يف الليلن مبجهد سكذهلال دنن  ... : " - مح  اهلل-قلل اا  القنم 

ميني الزنج  فإ ا حلف الزنج  نسكلت ع  النمني  حكم علنهل إنل الحلبس حىت تقه نن 
نهاذ  .    نإنل الحلد كمل يقذل الشلفيي ننللاك  نرةتالع  كمل يقذل نمحد نناذ حه

الهاجح؛ ألن اهلل ئبحلس  نتيلىل إمنل د ن عههل اليذاب اشهلدهتل ن اع رهلدا   ناليذاب 
َنْلَنْشَهْد َعَذاَاُهَمل َطلِئَرٌة نِّاَ   }: املد نء عههل اللعيلهنل هذ اليذاب املذكذ  يف قذل  تيلىل

                                                 
 .(1 )ئذ ة األحزاب  آية  - 
 [.40 -8  /1]نحكلم القهآن  اجلصلص   -1

-
  نادائع الصاهلئع  للكلئالين   [0/40]تذط  للتهختي املب: اسظه يف نذهب اإلنلم نيب حهنرة  
  ناإلسصالف  للماهداني   [01-9/04]املفين  الا  قدانة : نيف نذهب اإلنلم نمحد[. 8 1/ ]
ننذهب احلهلالة نس  ال حد علنهل نلك  هل حتبس حىت تقه نن تالع   نن خيلى ئابنلهل  [ 8/148]

نقلل اجلذزجلين نناذ الرهج نالشنخ تقاي الادي     : "على  نايعني  نقنل علنهل احلد  قلل املهداني
 "قلل يف الرهنع نهذ قذي    مح  اهلل علنهل احلد

-
[. 198/ ]  نالكليف  الا  عبد الاة  [1  /6]املدنسة الكةى : اسظه يف نذهب اإلنلم نللك 4

  ن نضة الطاللبني  للهاذني   [6  -1    14 /1]األم  للشلفيي : نيف نذهب اإلنلم الشلفيي
[9/ 19.] 
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دند  نهلذا  كه  نيهفًل االم اليهد  فيلم نن الياذاب هاذ   نهذ عذاب احل  {اْلُمْؤِنِهنَي
اليذاب امليهذد  كه  نناًل  نهلذا ادن نناًل اأميلن الزنج لقذة جلسب   نُنكهت املاهنة نن  
تيل ض نميلس  اأميلهنل  فإ ا سكلت مل يك  ألميلس  نل ييل ضهل  فَيملت عملاهل  نقذَّاهال   

 . "كذهلل سكذل املهنة  فُحكم علنهل اأميلس  نس
 :التعليق واإليضاح

يبني اإلنلم اا  القنم نن املهنة إ ا سكلت ع  األميلن ايد نميلن الزنج  نجب علنهال  
  ألن سكذل املهنة ن  نقذى األنل ا  علاى صادق    اليذاب  نهذ احلد نلنس احلبس

الزنج  فقلم ليلس  نسكذهلل نقلم الشهذد  نجلسب الزنج نقذى ن  جلسبهل  فاإن املاهنة   
تهكه زسلهل نتبهع   نالزنج لنس ل  غهض يف هعك حهنع   نإفتلد فهار   نستبة نهلا   
إىل الرجذ   ال  لك نرذش علن   ننكه  ريء إلن   فكلن هذا لذثًل ظلههًا  فإ ا اسضلف 
إلن  سكذل املهنة قذي األنه جدًا يف قلذب الهلس خلصهم نعلنهم  فلئعقل  لك اثباذ   

حد  اليلس   نملل مل تك  نميلس  مبهزلة الشهداء األ اية حقنقاة   حكم الزسل علنهل رهعًل ف
  نئنلق اآليل  يدل على  كلن هلل نن تيل ضهل اأميلن نخهى تد ن هبل اليذاب ع  سرتهل

: نن اليذاب الذي ميكههل د ؤ  ع  سرتهل هذ احلد املذكذ  الرظ اليذاب يف قذل  تيالىل 
. اليهد   للميهذد  كه  ئلاقًل( نل)  ن كه  ِاا  {نَِّ  اْلُمْؤِنِهنَيَنْلَنْشَهْد َعَذاَاُهَمل َطلِئَرٌة }

نقد سلقش املتألة اإلنلم اا  القنم اأكثه ممل ئبق يف كعلب زاد امليلد  نننضح ندلة كاٍل  
 . ن  الرهيقني

                                                 
 .(1)ئذ ة الهذ   آية  - 
 [80]الطهق احلكمنة يف التنلئة الشهعنة  اا  القنم  ص  -1
  نترتاري البفاذي   [110/ ]  نترتاري ااا  كاثري    [96-9/91 ]ترتري الطةي : اسظه - 
[ / 10.] 
 [.61 /1]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم : اسظه -4
 .(1)ئذ ة الهذ   آية  -1
 [. 0 -61 /1]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم : ظهاس -6
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 :القول الراجح ودليله
نهذ قذل  الهاجح يف هذ  املتألة نن املهنة حتد إ ا سكلت ع  الليلن ايد ليلن الزنج 

املللكنة  نالشلفينة  نتهجنح اا  القنم  نقد سقل ندلة نصحلب هذا القذل  نن  نمههل نل 
 :يلي

نن هذا هذ ظلهه القهآن  ألن اليذاب املذكذ  هذ عذاب احلد  نال جياذز نن  /  
تصهف إىل عقذاة مل تذكه يف اللرظ  نال دل علنهل اذج  نل ن  حبس نن غاري   قالل   

َنَيْدَ ُؤْا َعْهَهل اْلَيَذاَب َنن }: نهذا القذل نصذب عهدسل ألس  ظلهه قذل : " اإلنلم الشهقنطي
ن إاّل لدلنل جيب الهجاذع  آنال يهبفي اليدنل ع  ظلهه القه {َتْشَهَد َنْ َاَع َرَهلَداٍ  ِالللَِّ 

 ...".إلن  ن  كعلب نن ئّهة
يل ليالن الزنجاة   نن اهلل ئبحلس  جيل ليلن الزنج دا ئًل حلد القذف عه   نج/ 1

دا ئًل حلد الزسل عههل  فكمل نن الزنج إ ا مل يالع  حًُد َحد القذف  فكذلك املاهنة إ ا  
الذي يدل علن  الدلنل نس  يقلم علن  : " سكلت ع  الليلن ُحدَّ  حد الزسل  قلل التيدي

نهاذ     نن الياذاب فلذال  إىل آخه  {َنَيْدَ ُن َعْهَهل اْلَيَذاَب َنْن َتْشَهَد}: احلد ادلنل قذل 
 .  "مل يك  ليلهنل دا ئل ل   قد نجب اليلس   احلد

: نن غللب نل احعج ا  املخللف يهجع إىل عدم ثبذ  حتقق الزسل نههل  ناجلذاب/  
نن حكم الليلن حكم نتعقل اهرت   غري نهدند إىل غري  نا  األحكالم  كأحكالم    

رهع سظري  نا  األحكالم     الدعلنى نالبنهل   ال هذ نصل قلئم اهرت  رهع  الذي
ناحعّج نهل هذا القذل حبجاج  ... : "احلالل ناحلهام  قلل الشهقنطينفصل  الذي فصَّل 

يهجع مجنيهل إىل نن امللسع ن  حّدهل نن زسلهل مل يعحّقق ثبذتا  ألن راهلدا  الازنج    
يي نقذل الشلف  نسكذهلل هي ال يعحّقق اذاحد نههمل نال هبمل جمعميني ثبذ  الزىن علنهل

ننللك نن  نافقهمل يف هذ  املتألة نظهه عهدسل ألن نتألة الليلن نصل نتعقل ال يدخل  
القنلس على غري  فال ييدل فن  ع  ظلهه الهّص إىل القنلس على نتألة نخهى ناليلم عهد 

 ".اللَّ  تيلىل

                                                 
 [.161]تنتري الكهمي الهمح  يف ترتري كالم املهلن  التيدي  ص  - 
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 .اللعان جيمع وصفي اليمني والشهادة: املسألة الرابعة
فهاذ    نالشهلدة  النمني :نن ليلهنم جيمع الذصرني نالصحنح: "... قلل اا  القنم

القعضلء احلالل    نميني نفلظة الرظ الشهلدة نالعكها   رهلدة نؤكدة اللقتم نالعكها 
  :نهلذا اععة فن  ن  العأكند عشهة نسذاع  تأكند األنه
 . كه لرظ الشهلدة :نحدهل
نهذ ائم    نمسلئ  احلتىن كه القتم اأحد نمسلء الهب ئبحلس  ننمجيهل مليلين :الثلين

 .اهلل جل  كه 
نإتنلس  الئم الرلعل   نالالم  تأكند اجلذاب مبل يؤكد ا  املقتم علن  ن  إن :الثللث

 .دنن الريل الذي هذ صدق نكذب  الذي هذ صلدق نكل ب
 .تكها   لك ن اع نها  :الهااع

 .انيدعلؤ  على سرت  يف اخللنتة اليهة اهلل إن كلن ن  الكل  :اخللنس
إخبل   عهد اخللنتة نهنل املذجبة ليذاب اهلل ننن عذاب الدسنل نهذن نا    :التلدس
 .عذاب اآلخهة

نجيل   نهذ إنل احلد نن احلبس  جيل ليلس  نقعضى حلصذل اليذاب علنهل :التلاع
 .ليلهنل دا ئل لليذاب عههل

 .يف اآلخهة نإنل  إنل يف الدسنل  نن هذا الليلن يذجب اليذاب على نحدمهل :الثلن 
 .نكتههل اللرهاق  نخهاب انعهل  العرهيق اني املعالعهني :العلئع
  .تأاند تلك الرهقة ندنام العحهمي انههمل :اليلره

نرهلدة نقهنساة    اللشهلدة فلمل كلن رأن هذا الليلن هذا الشأن جيل مينهل نقهنسًل
  ضت رهلدت  نحاد  فإن سكلت املهنة ن  نجيل امللعي  لقبذل قذل  كللشلهد  اللنمني

ن العيهات املاهنة   إن .ننجذا  علنهال   ئقذط احلد عه  :ننفلد  رهلدت  نمينه  رن ني
فكالن    نفلد ليلس  ئقذط احلد عه  دنن نجذا  علنهل  نعل ضت ليلس  اليلن آخه نههل

نإن   فهي ال حتد مبجهد حلرا    حمضة ألس  إن كلن مينهًل  اللهتبة إلن  دنهنل رهلدة نمينهًل
فإ ا اسضم إىل  لك سكذهلل قذي جلسب   رهلدة فال حتد مبجهد رهلدت  علنهل نحد  كلن
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فأئقط احلاد    على صدق  ظلههًا فكلن دلناًل  الشهلدة نالنمني يف حق  اعأكد  نسكذهلل
لقاذم     نحت  ن  اهلل حكمًلنَن  نهذا نحت  نل يكذن ن  احلكم  نننجب  علنهل  عه 

  "نرهلدة فنهل نيىن النمني  ني فنهل نيىن الشهلدةنقد ظهه هبذا نس  مي  يذقهذن
 :التعليق واإليضاح

تكلم اإلنلم اا  القنم ع  هذ  املتألة عهد حديث  ع  حكم الليلن مم  يصح  نقاد  
 كه نن الليلن يصح ن  كل زنجني ئذاًء كلسل نتلمني نن كلفهي   عدلني نن فلئقني  

كذلك  مث  كه نن اي  اليلملء قد  هب  حمدندي  يف قذف نن غري حمدندي   نن نحدمهل
إىل نس  ال يصح إال ن  زنجني نتلمني حهي  عدلني غري حمدندي  يف قذف  مث ااني نن  

النمني  نالشهلدة  فم  غلب علنا  حكام   : نأخذ القذلني هذ نن الليلن جيمع نصرني
  تصح ال يصح إال مم: نن  غلب حكم الشهلدا  قلل. يصح مم  تصح مينه : األميلن قلل

  ن هاب املللكناة     نقد  هب احلهرنة ن ناية ع  احلهلالة إىل نهنل راهلدة . رهلدت 
 .  نالشلفينة  ناحلهلالة يف الهناية األخهى إىل نهنل ميني

ن هب اا  القنم إىل اجلمع اني القذلني  ناني نن لليلن رأن عظنم يف الشهع  نلا   
رهد اإحدامهل دنن اآلخه  نالذي يظهه حكم  املتعقل  فهذ جيمع الذصرني ال يهبفي نن ي

ن  كالن  نس  غلب جلسب النمني  ألس  صحح  ن  كل األزناج  نقد قلل يف نذضاع  
نلذلك تهجم املاهنة إ ا    ألهنل قلئمة نقلم البنهة  إمنل مسى نميلن الزنج رهلدة: " ... آخه

                                                 
 [. 6 -61 /1]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم  - 
[.  14/ ]لين   نادائع الصهلئع  للكلر[0/40]تي املبتذط  للتهخ: اسظه يف نذهب احلهرنة -1

 [.8 8/1]  ناإلسصلف  للمهداني [ 4-9/40]املفين  الا  قدانة : نيف نذهب احلهلالة
[. 190-196/ ]  نالكليف  الا  عبد الة [01 /6]املدنسة الكةى : اسظه يف نذهب املللكنة - 

نئابقت اإلرال ة إىل   [. 196   1  -      14 /1]األم  للشالفيي  : نيف نذهب الشلفينة
 .نذهب احلهلالة
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ن هذ  النمني خصت فإ ننيضًل  ألهنل يف نقلالة رهلدة الزنج  نمسى نميلهنل رهلدة  سكلت
 .  " خلطههل لشأهنل نتيظنمًل ن  اني األميلن الرظ الشهلدة هلل تأكندًا

 : القول الراجح ودليله
الهاجح يف هذ  املتألة نن رهلدا  الليلن  نميلن نؤكدة اللشاهلدة  نراهلدا    

فكأن الزنج رهد على زنجع  اللزسل ننكد  لك الألميلن  نكأن الزنجة نؤكدة الألميلن  
نيفلب فنمل يعهتب على  لك جلسب  د  نميلن الزنج اأميلهنل ننكد   لك اللشهلدة  

فرياعى فن    هذ رهلدة نؤكدة اللنمني: "لين كه  اا  القنم ئلاقًل  قلل الكلراألميلن  ملل 
فرياعى   نقد  اعنهل نيىن الشهلدة فن  الرعهاط لرظة الشهلدة  نيىن الشهلدة ننيىن النمني

  نإن كلن قد  "ًل اللشبهني مجني عماًل  اللعتذية اني الهجل ناملهنة يف اليدد نيىن النمني
 .غلب جلسب الشهلدة إال نس  اني نهاعلة األنهي 

 

                                                 
 [.41 ]الطهق احلكمنة يف التنلئة الشهعنة  اا  القنم ص  - 
 [.141/ ]لين ادائع الصهلئع  للكلئ -1
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 :تفسير آيات أحكام الِعدد، وفيه ثالثة مباحث: الفصل الثامن
 

 العدة حٌق للزوج: املبحث األول
ِإَ ا َسَكْحُعُم اْلُمْؤِنَهلِ  ُثمَّ َطلَّْقُعُمذُه َّ ِن  َقْباِل َنن   َيل َنيَُّهل الَِّذيَ  آَنُهذا}: قلل اهلل تيلىل

  نقلل  {َتَمتُّذُه َّ َفَمل َلُكْم َعَلْنِه َّ ِنْ  ِعدٍَّة َتْيَعدُّنَسَهل َفَمعُِّيذُه َّ َنَئهُِّحذُه َّ َئَهاًحل َجِمنًلل
َثاَلَثَة ُقُهَنٍء َناَل َيِحلُّ َلُه َّ َنن َيْكُعْمَ  َنل َخَلاَق   َناْلُمَطلََّقلُ  َيَعَهاَّْصَ  ِاَأسُرِتِه َّ}: عزَّ نجلَّ

ْن الّلُ  ِفي َنْ َحلِنِه َّ ِإن ُك َّ ُيْؤِن َّ ِاللّلِ  َناْلَنْذِم اآلِخِه َنُاُيذَلُعُه َّ َنَحقُّ ِاَهدِِّه َّ ِفاي َ ِلاَك إِ  
ِالْلَمْيُهنِف َنِللهَِّجلِل َعَلْنِه َّ َدَ َجٌة َنالّلاُ  َعِزياٌز    َنَ اُدنْا ِإْصاَلًحل َنَلُه َّ ِنْثُل الَِّذي َعَلْنِه َّ

 .  { َحُكنٌم
 .العدة حٌق للزوج على املرأة: املسألة

نقاد دلَّ  ... (: "عهد حديث  ع  حكمة عدة الطاالق ) - مح  اهلل-قلل اا  القنم 
آَنُهذا ِإَ ا َسَكْحُعُم اْلُمْؤِنَهلِ   َيل َنيَُّهل الَِّذيَ }: القهآن على نن اليدة حٌق للزنج علنهل اقذل 

ُثمَّ َطلَّْقُعُمذُه َّ ِن  َقْبِل َنن َتَمتُّذُه َّ َفَمل َلُكْم َعَلْنِه َّ ِناْ  ِعادٍَّة َتْيَعادُّنَسَهل َفَمعُِّياذُه َّ     
: فهذا دلنل على نن اليدة للهجل ايد املتنس  نقلل تيالىل   {َنَئهُِّحذُه َّ َئَهاًحل َجِمنًلل

فجيل الزنج نحق اهدهل يف اليدة؛  {ُاُيذَلُعُه َّ َنَحقُّ ِاَهدِِّه َّ ِفي َ ِلَك ِإْن َنَ اُدنْا ِإْصاَلًحلَن}
فإ ا كلست اليدة ثالثة قهنء نن ثالثة نرهه طللت ندة العهاص لنهظه يف ننههل هل ميتكهل 

 . ... "مبيهنف نن يتهحهل اإحتلن 
 :التعليق واإليضاح
قنم نن اليدة حق للهجل على املهنة ايد املتنس؛ فإ ا طلق الهجال  يبني اإلنلم اا  ال

انهنت  ايد نتهل طالقًل  جينًل كلن نللكًل للهجية يف اليادة  نال يشاعهط  ضالهل يف    
 لك نإن كلن طالقهل الئهًلمل تك  ل  الهجية  نن   لك تطلنق انهنت  قبل الدخذل هبال   

                                                 
 .(48)زاب  آية ئذ ة األح -  
 .(119)ئذ ة البقهة  آية  - 1
 .(48)ئذ ة األحزاب  آية  -  
 [.180/ ]إعالم املذقيني ع   ب اليلملني  اا  القنم  - 4
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َيل َنيَُّهل الَِّذيَ  آَنُهذا }: علنهل الإلمجلع لقذل  تيلىلفإ ا طلق انهنت  قبل الدخذل هبل فال عدة 
ِإَ ا َسَكْحُعُم اْلُمْؤِنَهلِ  ُثمَّ َطلَّْقُعُمذُه َّ ِن  َقْبِل َنن َتَمتُّذُه َّ َفَمل َلُكْم َعَلاْنِه َّ ِناْ  ِعادٍَّة    

َفَمل َلُكاْم  }: دل نرهذم قذل  تيلىل  نقد  {َتْيَعدُّنَسَهل َفَمعُِّيذُه َّ َنَئهُِّحذُه َّ َئَهاًحل َجِمنًلل
   نلنس نيىن هذا نهنال   على نن اليدة حٌق للزنج على املهنة {َعَلْنِه َّ ِنْ  ِعدٍَّة َتْيَعدُّنَسَهل

فقد سرل اهلل نن ... : "  قلل رنخ اإلئالم اا  تنمنة هف حقهم  ال فلئدهتل علئدة إلنهمِص
فيلام نن    نلنس ههل عدة لفري الهجلل  عيكذن للهجلل على الهتلء عدة يف هذا املذض

إ  لذ مل يك  كذلك مل يك  يف سري نن يكاذن    للهجلل حنث نجبت اليدة فنهل حٌق
 :هلل مل يقال  حمضًل فلذ كلست اليدة حقًل  للهجلل علنه  عدة نل يهري نن يكذن هلل عدة

نلاذ    م ال يف هذا املذضع نال غاري  إ  ال عدة هل {َفَمل َلُكْم َعَلْنِه َّ ِنْ  ِعدٍَّة َتْيَعدُّنَسَهل}
مل يك  يف سري عدة األزناج نال    لألزناج فن  حٌق نسذعًل  هلل سذعًل :كلست اليدة سذعني
 . ..." لألزناج فدل القهآن على نن اليدة حنث نجبت فرنهل حٌق  يهري اليدة األخهى

ثالل نناه    نهذ انعحٌق هلل : نقد اني اا  القنم نن عدة الطالق فنهل مختة حقذق
وحٌق لنعمك  ن  الهجية يف اليدة  وحٌق للزوج نطلب نهضلت   ننه  نالزنعهل ملهزهلل  

نهذ االحعنلط يف  وحٌق للولدنهذ ائعحقلق التكىن نالهرقة نل دانت يف اليدة   للمرأة
ايد الزنج املطلِّق نهذ نن ال يتقي نلء   وحٌق للناكحثبذ  ستب  ننن ال خيعلط افري   

 . ز ع غري 
 

                                                 
  ننحكالم  [461/ ]ترتري القهآن اليظنم  الا  كاثري  : ناسظه. (48)ئذ ة األحزاب  آية  -  

 [ 0 / ]  الكليف يف فق  اا  حهبل  الا  قدانة [190/ ]القهآن  الا  اليهيب 
  نترتاري  [09 /0]  نترتاري نيب التايذد   [119/ ]ترتري الكشلف  للزخمشهي : اسظه - 1

  نفاعح القاديه    [669]يدي ص   نترتري الت[0  / ]  نترتري الهتري [90 /4]البنضلني 
 [.1/168]  نادائع الصهلئع  للكلئلين [11/49]  ن نح امليلين  لآللذئي [4/180]للشذكلين 

 [.11/49] نح امليلين  لآللذئي : اسظه -  
 [.46 /1 ]جممذع فعلنى رنخ اإلئالم اا  تنمنة  - 4
 [.180-186/ ]  نإعالم املذقيني [660-1/666]زاد امليلد : اسظه -1
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 أجناس العدة: املبحث الثاين
َناْلُمَطلََّقلُ  َيَعَهاَّْصَ  ِاَأسُرِتِه َّ َثاَلَثَة ُقاُهَنٍء َناَل َيِحالُّ َلُها َّ َنن    }: قلل اهلل تيلىل 

َحقُّ ِاَهدِِّه َّ َيْكُعْمَ  َنل َخَلَق الّلُ  ِفي َنْ َحلِنِه َّ ِإن ُك َّ ُيْؤِن َّ ِاللّلِ  َناْلَنْذِم اآلِخِه َنُاُيذَلُعُه َّ َن
ِفي َ ِلَك ِإْن َنَ اُدنْا ِإْصاَلًحل َنَلُه َّ ِنْثُل الَِّذي َعَلْنِه َّ ِالْلَمْيُهنِف َنِللهَِّجلِل َعَلْنِه َّ َدَ َجاٌة  

 َنالَِّذيَ  ُيَعَذفَّْذَن ِنهُكْم َنَياَذُ نَن َنْزَناًجال َيَعَهاَّْصا َ   }:   نقلل تيلىل {َنالّلُ  َعِزيٌز َحُكنٌم
ِه َّ ِاَأسُرِتِه َّ َنْ َاَيَة َنْرُهٍه َنَعْشًها َفِإَ ا َاَلْفَ  َنَجَلُه َّ َفاَل ُجَهلَح َعَلْنُكْم ِفنَمل َفَيْلَ  ِفي َنسُرِتا 

َناللَّلِئي َيِ ْتَ  ِنَ  اْلَمِحنِ  ِنا   }:   نقلل عزَّ نجلَّ {ِالْلَمْيُهنِف َنالّلُ  ِاَمل َتْيَمُلذَن َخِبرٌي
ِإِن اْ َتْبُعْم َفِيدَُّتُه َّ َثَللَثُة َنْرُهٍه َناللَّلِئي َلْم َيِحْضَ  َنُنْنَللُ  اْلَأْحَمالِل َنَجُلُها َّ َنن    سَِّتلِئُكْم

 . {َيَضْيَ  َحْمَلُه َّ َنَن  َيعَِّق اللََّ  َيْجَيل لَُّ  ِنْ  َنْنِهِ  ُيْتًها
ْهع اليدة  نقد جيلهل يف ايد حديث  ع  احِلَكم يف ر) – مح  اهلل  –قلل اا  القنم 

: املقلم الثلين يف نجهلئهل(: " هلس اليدة يف املقلم الثلين فقللاملقلم األنل مث حتدث ع  نج
 :  «نهي ن اية يف كعلب اهلل  نخلنٌس اتهة  ئذل اهلل 

 . {َنُنْنَللُ  اْلَأْحَملِل َنَجُلُه َّ َنن َيَضْيَ  َحْمَلُه َّ}ن الب اليدة  : اجلنس األول 
َنالَِّذيَ  ُيَعَذفَّْذَن ِنهُكْم َنَيَذُ نَن َنْزَناًجل َيَعَهاَّْصَ  ِاَأسُرِتِه َّ َنْ َاَياَة  }: اجلنس الثاين  

 .  {َنْرُهٍه َنَعْشًها
 .  {َناْلُمَطلََّقلُ  َيَعَهاَّْصَ  ِاَأسُرِتِه َّ َثاَلَثَة ُقُهَنٍء}: اجلنس الثالث 
  

                                                 
 .(119)ئذ ة البقهة  آية  -  
 .(4 1)ئذ ة البقهة  آية  - 1
 .(4)ئذ ة الطالق  آية  -  
 .(4)ئذ ة الطالق  آية  - 4
 .(4 1)ئذ ة البقهة  آية  - 1
 .(119)ئذ ة البقهة  آية  - 6
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ْتَ  ِنَ  اْلَمِحنِ  ِن  سَِّتلِئُكْم ِإِن اْ َتْبُعْم َفِيدَُّتُه َّ َثَللَثاُة  َناللَّلِئي َيِ  }: اجلنس الرابع
 .  { َنْرُهٍه
تضع  نال حلئٌل حىت تتعةن ال تذطأ حلنٌل حىت : ))«قذل الهيب : اجلنس اخلامس 
 .  ((حبنضة

ل   نُنَقدَُّم هذ  األجهلس كلهل  احللكم علنهل كلهل نضع احلمل  فإ ا ُنِجد فلحلكم 
نال العرل  إىل غري   نقد كلن اني التلف سزاٌع يف املعذفَّى عههل نهنال تعاهاص ناياد    

  نننل عدة الذفلة فعجب الملذ    األجلني  مث حصل االترلق على اسقضلئهل اذضع احلمل
ناترالق    ئذاء دخل هبل نن مل يدخل  كمل دّل علن  عمذم القهآن نالتهة الصاحنحة 

                                                 
 .(4)ئذ ة الطالق  آية  -  
الهكالح  االب يف      نناذ داند  كعلب[ 0 /1]  نالدا ني [90  61  19/ ] نا  نمحد  - 1

كمال  . حنح على رهط نتلم ننقه  الذهيبنقلل ص[ 81 /1]  ناحللكم (10 1)نطء التبليل ح 
  نقلل اا  "إئهلد  حت  [: " 01 - 0 / ]غريهم قلل احللفظ اا  حجه يف تلخنص احلبري  نا  

ىت تضع  نال ال تذطأ حلنل ح: ))نس  قلل «ناألحلديث ع  الهيب [: "  4 / ]عبد الة يف العمهند 
نحلديٌث حتلن  نعلنهل مجلعة نهل اليلم يف الذطء الطل ئ مبلك النمني (( حلئٌل حىت حتن  حنضة

 .نيقصد اطهق  نرذاهد " صحنح [: "  10-100/ ]  نقلل األلبلين يف إ ناء الفلنل "
 [.90]  اإلمجلع  الا  املهذ  ص [9/81]املفين  الا  قدانة : اسظه -  
ح [    /1]هيية اهت نللك ا  ئهلن نهذ عهاد اإلنالم نللاك يف املذطاأ     ن  حديث الُر - 4
  ننخهجا   (00 1)  ننخهج  ناذ داند يف كعلب الطالق  الب يف املعذىف عههل تهعقل ح (190 )

: هناذي نقلل الع( 104 )العهنذي  كعلب الطالق  الب نل جلء ني  تيعد املعذىف عههل زنجهل ح 
  كعلب الطالق  الب نقلم املعذىف عههل زنجهل يف انعهل حىت حتل   ننخهج  الهتلئي"حت  صحنح"

 (.  10)  ننخهج  اا  نلج   كعلب الطالق  الب ني  تيعد املعذىف عههل زنجهل ح (119 )ح 
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كلن اسعهلء اليقد ناسقضلَء  ائعقه  ا  األحكلم نا  العاذا ث     ؛ فإن املذ  ملل الهلس
 . ..."نائعحقلق املهه

 :التعليق واإليضاح
يبني اإلنلم اا  القنم نسذاع الِيدد  نال خيهج ع  هذ  األسذاع ني نيعدة  فهذ  مجلة 

عادة  : فاالنوع األول نسذاعهل  نقد تكلَّم عههل يف كعلب زاد امليلد اأنئع ن  هاذا   
لنل  نمسلهل ن الب اليدة  ألهنل نقدَّم هذ  األسذاع  فمىت نجد فلحلكم ل  نال العرل  احل

َنُنْنَللُ  اْلَأْحَملِل َنَجُلُها َّ َنن  }: إىل غري   نقد اني  اا  القنم يف زاد امليلد نن قذل  تيلىل
 : فن  عمذم ن  ثالث جهل "  {َيَضْيَ  َحْمَلُه َّ

 .ذ ننال  األمحلل  فإس  يعهلنل مجنيه عمذم املخَبه عه   نه: نحدهل
عمذم األجل  فإس  نضلف  إلن   نإضلفة ائم اجلمع إىل امليهفة ييام  فجيال   : الثلين

 .نضع احلمل مجنع نجله   فلذ كلن لبيضه  نجل غري  مل يك  مجنع نجله 
َنن }: يلىلنن املبعدن ناخلة نيهفعلن  ننل املبعدن فظلهه  نننل اخلة نهذ قذل  ت: الثللث

فري تأنيل نصد  نضلف  ني نجله  نضع محله   ناملبعدن ناخلاة إ ا   {َيَضْيَ  َحْمَلُه َّ
َيل َنيَُّهل الهَّلُس َنسُعُم اْلُرَقَهاء ِإَلى }: كلسل نيهفعني اقعضى  لك حصه الثلين يف األنل  كقذل 

َنن َيَضاْيَ   }: ندلَّ قذل  ئابحلس  : " ًل  نقلل نيض ..."  {اللَِّ  َناللَُّ  ُهَذ اْلَفِهيُّ اْلَحِمنُد
على نهنل إ ا كلست حلناًل اعذننني مل تهق  اليدة حىت تضيهمل مجنيًل  ندلات   {َحْمَلُه َّ

على نن ن  علنهل االئعةاء فيدهتل نضع احلمل نيضًل  ندلت علاى نن اليادة تهقضاي    
سرخ فنا  الاهنح نن مل   اذضي  على ني صرٍة كلن حنًل نن ننعًل  تلم اخللقة نن سلقصهل  

                                                 
نهذا احلكم يشمل الزنجل  املدخذل هبا  نغاري   [: " ... 148/ ]قلل اا  كثري يف ترتري   -  

 " . غري املدخذل هبل عمذم اآلية الكهميةاملدخذل هب  الإلمجلع  ننتعهد  يف
 [.184-181/ ]إعالم املذقيني ع   ب اليلملني  اا  القنم  - 1
 .(1 )ئذ ة فلطه  آية  -  
 [.1/184]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم  - 4
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نن  ئذاء كلن محلاهل نلاداً   :قلل اليلملء ن  نصحلاهل نغريهم: "   قلل الهذني "يهرخ
 كلن فنا   إ االيدة اذضي   فعهقضي  نن نضفة  نن علقة  كلنل اخللقة نن سلقصهل  نكثه

نم جلنة ييهفهل كل   ئذاء كلست صذ ة خرنة ختعص الهتلء مبيهفعهل آدني صذ ة خلق 
 .  "ن  غري ئؤال ع  صرة محلهل  بنيةدلنل  إطالق ُئن  نحد
فهذ عدة املعذفَّى عههل زنجهل  املدخذل هبل نغري املدخذل هبل  : وأما النوع الثاين 

نال تدخل فن  احللنل  ألهنل خهجات  : " نالصفرية نالكبرية  إال احللنل  قلل اا  القنم
فجيل نضع محله  مجنع نجلاه     {ن َيَضْيَ  َحْمَلُه ََّنُنْنَللُ  اْلَأْحَملِل َنَجُلُه َّ َن}: اقذل 

فإس  فيٌل نطلٌق ال عماذم لا      {َيَعَهاَّْصَ }: نحصه  فن   خبالف قذل  يف املعذفَّى عهه 
   {َيَعَهاَّْصا َ }: نعأخه يف الهزنل ع  قذل  {َنَجُلُه َّ َنن َيَضْيَ  َحْمَلُه َّ}: ننيضًل فإن قذل 
يف غري احللنل الالترلق  فإهنل لذ  {َهاَّْصَ  ِاَأسُرِتِه َّ َنْ َاَيَة َنْرُهٍه َنَعْشًهاَيَع}: ننيضًل فإن قذل 

َنَجُلُها َّ َنن َيَضاْيَ    }: متلدى محلهل فذق  لك تهاصع   فيمذنهل خمصذص اترلقًل  نقذل 
غري خمصذص الالترلق  هذا لذ مل تأ  التهة الصحنحة اذلك  ننقيت احلذالة  {َحْمَلُه َّ

نيقصاد اللتاهة     ..."لى القهآن  فكنف نالتهة الصحنحة نذافقة  لك ننقه ة لا  ع
نن انهنة نا   : "«الصحنحة نل ن د يف قصة ئبنية األئلمنة  ع  نم ئلمة زنج الهيب 

ُئبنَية  كلست حتت زنجهل  تذيف عههل نهي حبلى  فخطبهل ناذ التهلال : نئلم يقلل هلل

                                                 
 [.1/600]املهجع التلاق  -  
 .ئنأيت  كه حديث ئبنية قهيبًل - 1
 [.48 -49 /0 ]لهذني رهح صحنح نتلم  ا -  
لهزلت ئذ ة ! نجتيلذن علنهل العفلنظ  نال جتيلذن هلل الهخصة؟: "  قلل عبد اهلل ا  نتيذد  - 4

َنُنْنَللُ  اْلَأْحَملِل َنَجُلُه َّ َنن َيَضْيَ  َحْمَلُه َّ َنَن  َيعَِّق اللََّ  َيْجَيل لَُّ  ِنْ  }: الهتلء القصهى ايد الطذىل
َنالَّاِذيَ  ُيَعَذفَّاْذَن ِناهُكْم    }كعلب العرتري  الب : نخهج  البخل ي (4)آية  ئذ ة الطالق {َنْنِهِ  ُيْتًها

(. 1 41)ح  (4 1)آية  ئذ ة البقهة اآلية  {َيَة َنْرُهٍه َنَعْشًها َفِإَ اَنَيَذُ نَن َنْزَناًجل َيَعَهاَّْصَ  ِاَأسُرِتِه َّ َنْ َا
ح  {ُه َّ َنن َيَضْيَ  َحْمَلُه َّ َنَن  َيعَِّق اللََّ  َيْجَيل لَُّ  ِناْ  َنْناِهِ  ُيْتاًها   َنُنْنَللُ  اْلَأْحَملِل َنَجُل}نالب 

(48 0.) 
 [.186-1/181]املهجع التلاق  - 1
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ناهلل نل يصلح نن تهكحن  حىت تيعدي آخه األجلني   :ا  َاْيَكك  فأات نن تهكح   فقلل
  ننل  كه  ااا    (( "اسكحي: ))فقلل «فمكثْت قهيبًل ن  عشه لنلٍل  مث جلء  الهيب 

القنم ن  الهزاع القدمي اني التلف فقد فصَّل  يف زاد امليلد  ناني نن اي  الصحلاة ننههم 
علي ناا  عبلس 

ن  نضع احلمل نن ن اية نراهه  :  هبذا إىل القذل اأايد األجلني  
 .نعشهًا

فهذ عدة املطلقة اليت حتن   نهي ثالثة قهنء  نئنأيت الكاالم  : وأما النوع الثالث
 .علنهل يف املبحث الثللث ن  هذا الرصل

فهذ عدة املطلقة اليت ال حن  هلل لصفٍه نن يأس  نهي ثالثاة  : وأما النوع الرابع
 .نرهه

فهذ عدة ن  علنهل االئاعةاء  : - «ملبني اتهة الهيب نهذ ا – وأما النوع اخلامس
 . -  نقد  جح  اا  القنم -حبنضة  كلملتبنة   ناملهلجهة  ناملخعلية على قذٍل 

 .عدة األمة ختتل  عن عدة احلرة: مسألة
نقد احعج ايمذم آيل  اليدد الثالث َن  يهى نن عدة : " - مح  اهلل-قلل اا  القنم 
... : "  مث قلل يف  د  علنا   مث  كه كالم نيب حممد ا  حزم يف هذا" احلهة ناألنة ئذاء

مث إ ا تأنلت ئانلق    نلذ  هبهل سذكه اآلثل  ع  العلايني اعهصنف عدة األنة لطللت جدًا
فإس  ئابحلس     نإمنل تعهلنل احلهائه  دد نجدهتل ال تعهلنل اإلنلءاآليل  اليت فنهل  كه الِي

                                                 
ح { َنُنْنَللُ  اْلَأْحَملِل َنَجُلُه َّ َنن َيَضاْيَ  َحْمَلُها َّ  }: نخهج  البخل ي  كعلب الطالق  الب -  
هج  نتلم  كعلب الطالق  الب اسقضلء عدة املعذىف عههل زنجهل نغريهل نهذا لرظ   ننخ( 9  1)

 .نلرظ نتلم خمعلف عه  ن  طهيق آخه نالرظ آخه( 494 )اذضع احلمل ح 
  نقذل اا  عبلس نخهج  البخل ي  كعالب  ( 0 98 )قذل علي نخهج  اا  نيب حلمت اهقم  - 1

  ننخهج  نتلم  كعلب (4808)ح { ...ن يضي  محله نننال  األمحلل نجله  ن}: العرتري  الب
 (. 491 )الطالق  الب اسقضلء عدة املعذىف عههل زنجهل نغريهل السقضلء احلمل  ح 

 [.188-180/ ]إعالم املذقيني ع   ب اليلملني  اا  القنم : اسظه -  
 [.   -06 /0 ]اسظه كالم اا  حزم يف احمللى ل   4
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َعَهاَّْصَ  ِاَأسُرِتِه َّ َثاَلَثَة ُقُهَنٍء َناَل َيِحلُّ َلُه َّ َنن َيْكُعْمَ  َنل َخَلَق الّلُ  ِفي َناْلُمَطلََّقلُ  َي} :قلل
نْا َنْ َحلِنِه َّ ِإن ُك َّ ُيْؤِن َّ ِاللّلِ  َناْلَنْذِم اآلِخِه َنُاُيذَلُعُه َّ َنَحقُّ ِاَهدِِّه َّ ِفاي َ ِلاَك ِإْن َنَ ادُ  

َناَل َيِحلُّ َلُكْم َنن َتْأُخُذنْا ِنمَّل } :إىل نن قلل  {ْثُل الَِّذي َعَلْنِه َّ ِالْلَمْيُهنِفِإْصاَلًحل َنَلُه َّ ِن
 ُجَهلَح آَتْنُعُمذُه َّ َرْنً ل ِإالَّ َنن َيَخلَفل َنالَّ ُيِقنَمل ُحُدنَد الّلِ  َفِإْن ِخْرُعْم َنالَّ ُيِقنَمل ُحُدنَد الّلِ  َفاَل

فإن افعداء األنة إىل ئندهل ال   نهذا يف حق احلهائه دنن اإلنلء  {ْفَعَدْ  ِاِ َعَلْنِهَمل ِفنَمل ا
َفِإن َطلََّقَهل َفاَل َتِحلُّ َلُ  ِن  َاْيُد َحعََّى َتهِكَح َزْنًجل َغْنَهُ  َفِإن َطلََّقَهل َفااَل  } :مث قلل  إلنهل

نهاذ   -هاجع املذكذ  يف حق األنة نالع  فجيل  لك إلنهمل  {ُجَهلَح َعَلْنِهَمل َنن َيَعَهاَجَيل
نكذلك قذلا     خبالف احلهة فإس  إلنهل اإ ن نلنهل  إمنل هذ إىل ئندهل ال إلنهل -اليقد 

َنالَِّذيَ  ُيَعَذفَّْذَن ِنهُكْم َنَيَذُ نَن َنْزَناًجل َيَعَهاَّْصَ  ِاَأسُرِتِه َّ َنْ َاَيَة }  :ئبحلس  يف عدة الذفلة
  {َ ا َاَلْفَ  َنَجَلُه َّ َفاَل ُجَهلَح َعَلْنُكْم ِفنَمل َفَيْلَ  ِفي َنسُرِتاِه َّ ِاالْلَمْيُهنفِ  َنْرُهٍه َنَعْشًها َفِإ

  فهذا يف اليدة األصلنة  نننل األنة فال فيل هلل يف سرتهل نلبعة  نهذا إمنل هذ يف حق احلهة
إلنا    نننل عدة نضع احلمل فنتعذيلن فنهل كمل  هاب   نننل عدة األرهه فرهع نادل

ننذافق لكعلب   نهذ حم  الرق   ل ا  املتلمذنِمنالعلايذن نَع «نصحلب  ئذل اهلل 
نفهم نصحلب  ئذل   نال ييهف يف الصحلاة خمللف يف  لك  اهلل يف تهصنف احلد علنهل

 . "نالهلل العذفنق  ع  اهلل ننىل ن  فهم ن  رذ عههم ن  املعأخهي  « اهلل

                                                 
 .(119)ئذ ة البقهة  آية  -  
 .(118)البقهة  آية ئذ ة  - 1
 .(0 1)ئذ ة البقهة  آية  -  
 .(4 1)ئذ ة البقهة  آية  - 4
 [.614-1/610]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم : اسظه - 1
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 : التعليق واإليضاح
اليلملء إىل نن عدة األنة سصف عدة احلهة  نلمل تك  حلنل  ننهاهم    هب مجهذ 

ة املطلقة اليت ال حتن  لصفٍه نن   إال نهنم اخعلرذا يف عدة األن نصحلب املذاهب األ اية
 : يأس على ثالثة نقذال هي ثالث  نايل  ع  اإلنلم نمحد  نثالثة نقذال عهد الشلفينة

ن عدة اليت حتن  قهءان ليدم إنكلن العهصنف  نن عدهتل رههان  أل: القول األول
 .ناألرهه ادٌل ع  األقهاء  نهي نكثه الهنايل  ع  اإلنلم نمحد

نن عدهتل رهه نسصف  ألن هذا هذ سصف عدة احلهة  نهاذ قاذل   : الثاين القول
 .احلهرنة  ن نظهه نقذال الشلفينة

ل  يف الشاهذ  لليلام   نن عدهتل ثالثة نرهه كيدة احلهة  ألن االععب: القول الثالث
اةاءة الهحم  نال حيصل ادنن ثالثة نرهه يف حق احلهة ناألنة مجنيًل  نهذا قذل اإلنلم 

  نقد نطلل  ن هب الظلههية إىل نن عدة األنة ناحلهة ئذاء نخذًا ايمذم اآليل .  نللك
 .اينيالكالم اا  القنم حذل هذ  املتألة نسقل فن  كثريًا ن  اآلثل  ع  الصحلاة نالعل

 :القول الراجح ودليله
الهاجح يف هذ  املتألة نن عدة األنة سصف عدة احلهة  فالليت حتان  عادهتل     

حنضعلن  ناملعذىف عههل عدهتل رههان نمخس  نننل احللنل فبذضع احلمل كلحلهة  لألدلة 
 :العللنة

                                                 
  [41 /4]البحه الهائق رهح كهز الادقلئق  الاا  جنانم احلهراي     : اسظه يف نذهب احلهرنة -  

القذاسني الرقهنة  الا  جازي الكلايب   : ب املللكنةنيف نذه[. 6 -1 /6]ناملبتذط  للتهختي 
األم  للشالفيي  : نيف نذهب الشالفينة [ 110-8 6/1]  ناالئعذكل   الا  عبد الة [10 / ]
نتلئل اإلنلم نمحد  ناياة  : نيف نذهب احلهلالة[. 1/468]  ناإلقهلع  للشهانين [0 6-1 1/1]

  نكشلف القهلع  للباهذيت  [96-9/94]ة   ناملفين  الا  قدان[11  -14  / ]اا  عبد اهلل 
[1/4 1.] 
اسظه  املهجع التلاق مليهفة نذاهب األئمة األ اية  ناسظه كالم اا  القنم حذل هذ  املتاألة يف   - 1

 [. 616-1/611]زاد امليلد 
 ".نهذ قذل نيب ئلنملن نمجنع نصحلاهل" ئبقت اإلحللة على كالم اا  حزم يف احمللى نقد قلل  -  
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 .نل  كه  اا  القنم نن ئنلق اآليل  ال يعهلنل اإلنلء/  
ع  الصحلاة كيمه ا  اخلطلب نعلي ا  نيب طللب نغريهم  نن هذا هذ الذا د/ 1
 نعلنة علمالء األناة     نمل ييهف هلم خمللف نههم  نهذ الذا د ع  علنة العلايني  

 . نحكى ايضهم علن  اإلمجلع
قنلئًل على احلد؛ فإس  يعهصف يف اجللد  نال يعهصف يف الهجم  نهلذا كلست عدة /  

 . تهصف احلمل كللهجم األنة احللنل نضع احلمل ليدم
نننل اليت ال حتن  فلم يظهه يل الهاجح يف عدهتل  نإن كلن األقهب إىل القنلس نن  

 عادهتل راههٌ  : "... عدهتل رهه نسصف  كقذل الشلفيي  ننيب حهنرة  قلل اا   راد 
 فكأن نللكالً   نهذ القنلس إ ا قلهل اعخصنص اليمذم  عدة احلهة سصُف  رهٍه نسصُف

ننهة نخذ اللقنالس ن لاك يف     فمهة نخذ الليمذم ن لك يف النلئتل   اضطهب قذل 
ننرب  ن   لك القنلس على عدة األنة املعذىف   "نالقنلس يف  لك ناحد    نا  احلن 

عههل زنجهل فإهنم جيلذهل رههان نمخس لنلل  نع نن ائعةاء الهحم ن  احِلَكم فنهال   
دلنل على اهاءة الهحم ألجل تقديه املدة اليت  نننل األرهه فإهنل: " نلذلك قلل اا  اليهيب

نييل ض  نن عدة الذفالة عهادهم   . خيلق اهلل فنهل الذلد  نهذا تتعذي فن  احلهة ناألنة
   "ناألحكلم نعيل ضة. هَّة سصف علمرههان نمخس لنلل  ننجل اإليالء رههان  ننجل الُي

                                                 
نصهف عباد  : ناسظه[.  61- 1/61]ن د اا  القنم كثريًا ن  اآلثل  يف  لك يف زاد امليلد ن -  

  نئاه  البنهقاي الكاةى    [49 -46 /4]  ننصهف اا  نيب رنبة [111- 0/11]الهزاق 
[0/416-410.] 
 [. 90]ناإلمجلع  الا  املهذ  ص [.  11/ ]نحكلم القهآن  الا  اليهيب : اسظه - 1
 [.0 1-6 1/1]  للشلفيي األم: اسظه -  
 [.1/00]اداية اجملعهد نهنلية املقعصد  اا   رد  - 4
 [.4/101]نحكلم القهآن  الا  اليهيب  - 1
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 { َثاَلَثَة ُقروَوٍء }: تفسري قوله تعاىل: املبحث الثالث
َناْلُمَطلََّقلُ  َيَعَهاَّْصَ  ِاَأسُرِتِه َّ َثاَلَثَة ُقُهَنٍء َناَل َيِحلُّ َلُه َّ َنن َيْكُعْمَ   }: قلل اهلل تيلىل

َك ي َ ِلَنل َخَلَق الّلُ  ِفي َنْ َحلِنِه َّ ِإن ُك َّ ُيْؤِن َّ ِاللّلِ  َناْلَنْذِم اآلِخِه َنُاُيذَلُعُه َّ َنَحقُّ ِاَهدِِّه َّ ِف
ِزياٌز  ِإْن َنَ اُدنْا ِإْصاَلًحل َنَلُه َّ ِنْثُل الَِّذي َعَلْنِه َّ ِالْلَمْيُهنِف َنِللهَِّجلِل َعَلْنِه َّ َدَ َجٌة َنالّلُ  َع

 . { َحُكنٌم
 .يف اآلية  املقصود بالَقرء: املسألة

(:  املتألة نندلة كٍل ن  الراهيقني ايد  كه  اخلالف يف) - مح  اهلل-قلل اا  القنم 
العذئط اني الرهيقني  إ  ال تذئط اني القذلني  فال اد ن    نهذا نذضٌع ال ميك  فن... "

العحنُّز إىل نحد الر عني  نمح  نعحنِّزنن يف هذ  املتألة إىل نكلاه الصحلاة نقلئلذن فنهال  
إن القهء احلن   نقد تقدم االئعدالل على صحة هذا القذل  فهجناب عمال   : اقذهلم

 . "حلب القذل اآلخه  لنعبني نل  جحهل   نالهلل العذفنق عل ض ا  نص
 :التعليق واإليضاح

تكلم اإلنلم اا  القنم حذل هذ  املتألة اعذئع  فبني نذهبل اليلملء فنهل  مث اني نال  
يعهتب على كل قذل ن  املذهبني ن  املتلئل  مث  كه ندلة نصحلب القذل األنل القلئلني 

كه ايد  لك ندلة القلئلني اللقذل الثلين ننجذاعهم عا  ندلاة   اأن القهء هذ احلن   مث  
                                                 

 .(119)ئذ ة البقهة  آية  -  
قد تكاه   هاذ  اللرظاة يف    [: " 1 /4]قلل اا  األثري يف الههلية يف غهيب احلديث ناألثه  - 1

ارعح القلف  نجتمع على نقهاء نُقهنء  نهذ ن  األضداد يقع على احلديث نرهدة نجممذعة  ناملرهدة 
ناألصل يف الَقْهء الذقت امليلذم  فلذلك نقع على الضدي ؛ ألن لكال  ... نعلى احلن  ... الطهه

ننرل  ااا  نهظاذ  يف لتالن الياهب     ...". نههمل نقعًل  ننقهن  املهنة إ ا طهه  نإ ا حلضت
[: 164/ ]نقلل الهذني يف هتذيب األمسلء . أيت ارعح القلف نضمهلإىل نن القهء نرهدًا ي[ 90/  ]
ارعح القلف نضمهل لفعلن حكلمهال القلضاي     هءهء نالُقالَق :نننل األقهاء يف اليدة فقلل نهل اللفة" 

نهذ الذي قلل  مجهذ  نهل اللفة ناقعصاهنا    نرههمهل الرعح  نغريمهل  البقلء يف إعهاا  نناذ  عنلض
 ... ". هء اخلطليب يف نيلمل الته هء نُقحكى اللفعني يف َقنمم    علن 

 [.1/618]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم  -  
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نصحلب القذل األنل  مث  كه اخعنل   نتهجنح  املذكذ  آسرًل  مث نجالب عا  ندلاة    
 .نصحلب القذل الثلين نع  نجذاعهم

نال يرهم ن  كالم اا  القنم التلاق نس  جلأ إىل القذل اأن القاهء حان  تقلنادًا    
فإ ا مل يك  ُاد : "ض  د  على نصحلب القذل الثلين مح  اهلل يف نيِهللقلئلني ا   نقد قلل 

نإن كلست احلجة هاي الايت    - يقصد عمه ا  اخلطلب  –ن  العقلند فعقلند  ننىل 
نكالن  يف املتألة ننهلقشع  لألدلة يابني    "املعهلزعني  فعحكنمهل هذ الذاجب ترصل اني

 . لك نمت انلن
 

 : اخعلرذا يف هذ  املتألة على قذلني - محهم اهلل-ء نخالصة املتألة نن اليلمل
ا   نعلي ا  اخلطلب  يمهك نكلاه الصحلاةنن القهء هذ احلن   نهذا قذل : األول
نعلن  مجلعة نا    ا  عبلس هلل اعبد ن  ننيب نذئى  ا  نتيذدعبد اهلل ن نيب طللب 

إلنلم نيب حهنراة    نهذ نذهب ا العلايني ن  نصحلب اا  نتيذد ناا  عبلس نغريهم
    جع إىل القذل ا  نائعقه نذهب  علن فقد اإلنلم نمحد نصح الهنايعني ع  ن   ننصحلا 

 .نهذا القذل الذي اخعل   اا  القنم
 

  نزيد ا  ثلاات   نهذا قذل نم املؤنهني علئشةنن الَقهء هذ الطهه  : القول الثاين
ا  عبد اهلل  نئالنملن اا     القلئم ا  حممد  نئلملنيهنى ع    نعبداهلل ا  عمه

                                                 
 [.9 1/6]املهجع التلاق  -  
  نئاه   [441-9 1/4]  نترتري الطاةي  [1 1/4]ترتري اا  نيب حلمت : اسظه نقذاهلم يف - 1

ن كه اا  القنم نن فن   ًل ع  نيب اكه الصديق كمل  ني نيض[. 9 4-0 0/4]البنهقي الكةى 
 [.0 1/6]غهااة  زاد امليلد 

 [.84 - 8 / ]  نادائع الصهلئع  للكلئلين [1 -  /6]املبتذط  للتهختي  -  
  نرهح [91- 9/9]املفين  الا  قدانة : ناسظه[  1/60]حقق  لك اا  القنم يف زاد امليلد  - 4

 [.81 / ]نهعهى اإل ادا   للبهذيت 
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كمل ياهنى   -  نهم ن  الرقهلء التبية -يتل   ننيب اكه ا  عبد الهمح  ا  احلل ث 
ننمحد يف إحدى الهنايعني    نالشلفيي   نا  قلل نللك   نالزههيع  نالن ا  عثملن  

  .عه 

نن لرظ القهء ن  األلرلظ املشعهكة يف كالم اليهب اني احلان    وسبب اختالفهم
ننمجع اليلملء ن  نهل الرق   ناألصذل  ناللفة على نن القاهء  : " الطهه  قلل الهذنين

: يطلق يف اللفة على احلن   نعلى الطهه  ناخعلرذا يف األقهاء املذكذ ة يف قذل  تيالىل 
 . ... "نفنمل تهقضي ا  اليدة {َناْلُمَطلََّقلُ  َيَعَهاَّْصَ  ِاَأسُرِتِه َّ َثاَلَثَة ُقُهَنٍء}

                                                 
ستب اإلنلم اا  القنم هذا القذل إىل الرقهلء التبية كلهم  نمل نقف إال على قاذل األ اياة    -  

نالرقهلء التبية نا   . املذكذ ي  كمل نس  ستب القذل األنل إىل ئيند ا  املتنب نهذ ناحد نههم
بند اهلل ا  عبد ئيند ا  املتنب  نعهنة ا  الزاري  نع: األعالم املشهذ ي   نهم إضلفة إىل ن   كه

نقد نصبح عددهم مثلسنة فمههم ن  نخهج ئلمل ا  عباد  . اهلل ا  ععبة ا  نتيذد  نخل جة ا  زيد
طبقل  الرقهالء  أليب إئاحلق   : اسظه. اهلل  ننههم ن  نخهج ناذ اكه ا  عبد الهمح  ا  احلل ث

القنم فنهم اناعني   نقد نن د اا [ 41- 1/4]  إعالم املذقيني  الا  القنم [ 6-10/ ]الشريازي 
 :ن  الهظم مهل

 إ ا قنل َن  يف اليلم ئبيُة نحبٍه
 هم عبنُداهلل  عهنُة  قلئٌم: فقل

 

 ِ نايُعهم لنتت ع  اليلم خل جاة  
 ئينٌد  ناذ اكه  ئلنملُن  خل جة

 

هذي  البنعني حملمد ا  يذئف ا  احلتني ا  عبد (  10)ص ( الرذائد البهنة ) نقد عزا اللكهذي يف 
نهذ  الرلئدة ( ها4 6)قلضي اليتكه   : احلليب احلهري  امليهنف الا  األان   نالشهري ِاا اهلل

تاد يب  : ن  حلرنة حمقق كعلب إعالم املذقيني  علمًل اأن اخلالف يف عدهم ننئع ن   لك اسظه
 (.01 )الهاني يف رهح تقهيب الهذاني  للتنذطي ص 

  نئاه   [444-1/441]  نترتري الطاةي  [4 1/4]ترتري اا  نيب حلمت : اسظه نقذاهلم يف - 1
 [.11 -10 /1]  ننذطأ اإلنلم نللك [6 4-1 0/4]البنهقي الكةى 

  ناالئعذكل   الا  عباد  [8 1/4]  ناملدنسة الكةى [11 -10 /1]املذطأ  لإلنلم نللك  -  
 [. 1 - 1 /6]الة 

 [.469-1/460]  ناإلقهلع  للشهانين [0 1-1/108]األم  للشلفيي  - 4
 [.01 -04 /0 ]رهح صحنح نتلم  الهذني  - 1
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نن املدة عهد نصحلب القذل األنل نطذل فهي تهقضي ايد اسقضالء   فائدة اخلالفو
على اخعالف انههم يف اسقضلءهل السقطلع الدم نن اللفتل نههل نن نضي  -احلنضة الثللثة 

ناملدة عهد نصحلب القذل الثلين نقصاه؛ ألهنال تهقضاي     -  نقت صالة إ ا مل تفعتل
الف فنهل قذي لقذة ندلة كل ن  الرهيقني  نجتال ب    ناخل اللشهنع يف احلنضة الثللثة

 .ايضهل ن  كال الطهفني
 :القول الراجح ودليله

الهاجح يف هذ  املتألة نن املهاد اللقهء يف هذ  اآلية احلن   نهذ القذل الذي اخعل   
 :اا  القنم جملمذعة ن  األدلة  نن  نمههل نل يلي

 :  ن  محل  على الطهه لذجذ نن محل القهء يف اآلية على احلن  ننىل/   
نن اآلية سصت على اليدد ثالثة قهنء  نمحل  على األطهل  يلزم نها   : الوجه األول

نن يكذن اليدد قهءان ناي  الثللث  ألن الطهه املطلَّق فن  قهء سلقص نهذ حمتذب ن  
اليدة  نإ ا ُحمل على احلن  فهي ثالث حنضل  كذانل  فنكذن نقهب إىل سص اآلية  

ائم اليدد سص يف نتمل  ال يقبل العخصنص املهرصل خبالف االئم اليلم فإسا  يقبال   ن
  {اْلَحجُّ َنْرُهٌه نَّْيُلذَنلٌ }: العخصنص املهرصل؛ نهبذا يعبني ضيف االئعدالل اقذل  تيلىل

فإهنل رههان كلنالن ناي  الثللث  فهذا ن  نمسلء اجلمذع اليت هي ظذاهه يف نتملهل  
ليدد اليت هي سصذص يف نتملهل  نممل يقذي نل ئبق نس  عدل يف اآلية نلنس ن  صنغ ا

نهاذ   –نقاهٍؤ  ة نن يقلل ثالثة نقهاء  نن ثالثة ع  مجع القلة إىل مجع الكثهة  نمجع القل

                                                 
ن  1/601]نرل  اا  القنم إىل هذ  املتألة يف ننائل حديث  ع  نتألة البلب كمل يف زاد امليلد  -  

6 8-640] 
: اسظاه . نعلى قذل الزههي اللشهنع يف احلنضة الهااية ألهنل ال حتعتب عهد  اللطهه املطلَّق فن  - 1

 [. 01 /0 ]  نرهح صحنح نتلم  للهذني [601- 1/60]زاد امليلد 
 .(80 )ئذ ة البقهة  آية  -  
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نهذا اليدنل الاد ل  ن  فلئدة  نالرلئدة هي سري العجاذُّز يف   –  القنلس عهد نهل اللفة
   .هذا اجلمع

امليهذد امليهنف ن  خطلب الشل ع ائعخدام لرظ القهء للحن   نن: الوجه الثاين
ال للطهه  نمل يأ  ائعيملل  يف نذضع ناحد للطهه  نمحل اآلية على امليهذد ن  خطلب 

 .  ((تدع الصالة نيلم نقهائهل: ))للمتعحلضة نن «الشل ع ننىل  نن   لك قذل الهيب 

                                                 
 [.4/69] نرهح اا  عقنل على نلرنة اا  نللك [90/  ]اسظه لتلن اليهب  الا  نهظذ   -  
 [. 64- 1/64]َن [ 609-1/604]زاد امليلد : اسظه - 1
  (180)تال نا  طهاه إىل طهاه ح     نخهج  ناذ داند يف ئهه  كعلب الطهل ة  الب ن  قلل تفع -  

  ناا  نلج  (16 )نالعهنذي يف جلني  كعلب الطهل ة  الب نل جلء نن املتعحلضة تعذضأ لكل صالة  ح 
يف ئهه   كعلب الطهل ة نئهههل  الب نل جلء يف املتعحلضة اليت قد عد  نيلم نقهائهل قبل نن يتعمه هبال  

 «ظلن  ع  عدي ا  ثلات ع  نان  ع  جد  ع  الهيب كلهم ن  طهيق رهيك ع  نيب النق( 611)الدم ح 
   كمل نخهجا  يف امليجام   ([861)ح  96 /11]ننخهج  ن  هذا الطهيق الطةاين يف امليجم الكبري 

ن  طهيق احلت  ا  عنتى  سل حرص ا  غنلث ع  اليالء ا  املتنب ع  ([ 94 8)ح  8/08]األنئط 
ح  1/181]نهفذعاًل  ننخهجا  يف امليجام الصافري     احلكم ا  ععنبة ع  جيره ع  ئذدة اهت زنية 

ن  طهيق يزيد ا  هل نن  حدثهل نيذب ناذ اليالء ع  عبد اهلل ا  رةنة القلضي  ع  قماري  ([ 90  )
ع  نيمه ع  علصام  ([ 00  )ح  04 / ]انهنة نتهنق ع  علئشة نهفذعًل  نيف نصهف عبد الهزاق 

ح     / ]  نالهتالئي يف الكاةى   ([6 8)ح  168/ ]ا  ئلنملن ع  قمري ا   ننخهج ناذ عذاسة 
كالمهل ن  طهيق حممد ا  املثىن  حدثهل ئرنلن ع  الزههي ع  عمهة ع  علئشة نهفذعاًل  نيف  ([ 1 1)

ن  طهيق إمسلعنل ([ 094)ح  460/ ]  نئه  الدا قطين ([49  )ح  9  / ]نصهف اا  نيب رنبة 
نتلاع إمسلعنل عهد الدا قطين نهنب ... ة اهت نيب حبنشا  علنة ع  نيذب ع  ئلنملن ا  يتل  نن فلطم

إىل غري  لك ن  طهق احلديث  نقد اخعلف يف هذا احلاديث  ( 091)ن عبد الذا ث اهقم (  09)اهقم 
نغري  ن  نحلديث املتعحلضة ممل جلء فن  لرظ القهء  ناععهض علن  مجع ن  نهل اليلم نجيلذا الصاحنح  

 .نههم اإلنلم الشلفيي فن   كه لرظ احلن  ال القهء 
  نعذن امليبذد رهح ئاه  نيب داند   [6 0/4]ئه  البنهقي الكةى : نملزيد ن  العرصنل يف هذا اسظه 

نحلصل الكالم نن مجلة تدع الصالة نيلم نقهائهال لنتات   : " نقد قلل[140/ ]حملمد نرهف الصديقي 
  نهذ نهم فنا    ا  عننهةازههي غري نمل يذكههل نحد ن  حرلظ نصحلب ال  مبحرذظة يف  ناية الزههي

=       ننيىن اجلملاعني ناحاد    كلست تقيد اليت فأنههل نن تقيد األيلم :ناحملرذظ يف  ناية الزههي إمنل قذل 
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َناَل َيِحلُّ َلُها َّ َنن  } :ية ن  قذل يذضح نل ئبق نل جلء يف ئنلق اآل: الوجه الثالث
نهذ احلن  نن احلمال  نن كالمهال عهاد علناة      {َيْكُعْمَ  َنل َخَلَق الّلُ  ِفي َنْ َحلِنِه َّ

  نمل حيمل  نحد ن  التلف ناخللف على الطهه  نمحل اآلية على نل نرري إلن   املرتهي 
 . يف ئنلقهل ننىل ن  محل  على نل مل يذكه يف التنلق

َناللَّلِئي َيِ ْتَ  ِنَ  اْلَمِحنِ  ِن  سَِّتلِئُكْم ِإِن اْ َتْبُعْم َفِيدَُّتُه َّ َثَللَثُة  }: قذل اهلل تيلىل/ 1
  فجيل كل رهه اإزاء حنضة  نعلق احلكم ايدم احلن  ال  {َنْرُهٍه َناللَّلِئي َلْم َيِحْضَ  

ة  نال تهعقال املطلَّقاة إىل االععاداد    ايدم الطهه  فلألرهه الثالثة ادٌل ع  األقهاء الثالث
الألرهه إال إ ا تيذ  املبَدل نه   نهذ احلن  ال الطهه  ننيضًل فإن البدل ثالثاة نراهه   
كذانل  نتكمنل املبَدل نه  ننىل  نال ميك   لك يف الصحنح إال على قذل ن  قلل القهء 

 . -كمل ئبق انلس   –يف اآلية هذ احلن  
ائعةاء الهحم  ال هذ ن  نعظم نقلصدهل  نالذي يدل على  نن ن  فذائد اليدة/  

ال تذطأ حلنل حاىت  : )) يف التبليل «االئعةاء احلن  ال الطهه  نن   لك قذل الهيب 

                                                                                                                                          
نإن اخعلطات  ناياة     لك  احملدثني نيظم قصدهم إىل ضبط األلرلظ املهنية اينههل فهننهل كمل مسيذا= 

نقد سقل اا  القنم كاالم الشالفيي يف  لاك يف زاد امليالد     " هل اي  احلرلظ يف اي  ننزنهل نانهذ
  نالذي يظهه ن  طهق احلديث نن لرظة األقهاء [641-1/644]مث تيقب  ن د علن  يف [ 1/614-611]

نتيلنل هذ  األحلديث اأن هذا ن  تفنري [: " 1/640]ثلاعة يف األحلديث نهلذا قلل اا  القنم يف زاد امليلد 
المليىن ال يلعرت إلن   نال ييهج علن   فلذ كلست ن  جلسب َن  عللهل ألعلد  كههل نناادا    الهناة   نن 

نمهال  : " قلل[111/ ]نمم  صحح احلديث اإلنلم األلبلين كمل يف إ ناء الفلنل " نرهع على ن  خللرهل 
 ..." نلك  احلديث صحنح ألن ل  رذاهد –ييين رهيك ع  نيب النقظلن  –ضينرلن 

  العتهنل ليلذم العهزيل  [0 1/ ]  نترتري اا  كثري [448-1/446]ترتري الطةي : اسظه -  
  [111/ ]  نترتري نيب التيذد [00 / ]  نالكشلف  للزخمشهي [ 9/ ]الا  جزي الكليب 

 [.616-1/611]نالد  املهثذ   للتنذطي 
 [.0 6-1/608]زاد امليلد : اسظه الذجهني الثلين نالثللث - 1
 [.4]الطالق  آية ئذ ة  -  
 [.640َن   64َن    6-0 1/6]زاد امليلد : اسظه - 4
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ننيضًل فلألدلة ناليالنل  ناحلدند نالفليال   "    ((تضع  نال حلئل حىت تتعةن حبنضة 
نالطهه هذ األنه األصلي  نهلذا نىت نال  إمنل حتصل الألنذ  الظلههة املعمنزة ع  غريهل  

كلن نتعمهًا نتعصحبًل مل يك  ل  حكم يرهد ا  يف الشهيية  نإمنل األنه املعمناز هاذ   
احلن   فإن املهنة إ ا حلضت تفري  نحكلنهل ن  الذغهل  نحتهمي اليبلدا  علنهل نا   

 ا اسقطع الدم الصالة نالصذم نالطذاف ناللبث يف املتجد نغري  لك ن  األحكلم  مث إ
ناغعتلت  فلم تعفري نحكلنهل اعجدد الطهه  لك  لزنال املفري الذي هذ احلن   فإهنال  
تيذد ايد الطهه إىل نل كلست علن  قبل احلن  ن  غري نن جيدد هلل الطهه حكمًل  نالقهء 

 . "ننه يفري نحكلم املهنة  نهذا العفنري إمنل حيصل الحلن  دنن الطهه
َيل َنيَُّهل الهَِّبايُّ   }: دل ا  ن  جيل األقهاء األطهل  قذل اهلل تيلىلن  نقذى نل ائع/ 4

ني فطلقذه  يف نقات عادهت       {ِإَ ا َطلَّْقُعُم الهَِّتلء َفَطلُِّقذُه َّ ِلِيدَِّتِه َّ َنَنْحُصذا اْلِيدََّة 
نس  طلق انهنت  نهي حالئ    :  نيبنه  نل جلء يف الصحنحني ن  حديث اا  عمه 

ع   لك  فقلل  ئاذل   «  فتأل عمه ا  اخلطلب  ئذل اهلل «هد  ئذل اهلل على ع
ُنه  فلرياجيهل  مث لنمتكهل حىت تطهه  مث حتن   مث تطهه  مث إن رلء ننتك : )) «اهلل 

  نجلء يف ((ليت ننه اهلل نن تطلق هلل الهتلءايُد  نإن رلء طلق قبل نن ميس  فعلك اليدة ا
يل نيهل الهيب إ ا طلقعم الهتلء : ))«نقهن الهيب : ل اا  عمهقل: اي  الهنايل  عهد نتلم

نن  نجالَّ  ع  اهلل عزَّ «فأخة  ئذل اهلل : "قلل الشلفيي.  ((طلقذه  يف قبل عدهت ف
ألهنل حنه اذ    نن تطلق طلههًا ((بل عدهت ُقفطلقذه  ِل))نقهن   اليدة الطهه دنن احلن 

                                                 
 (.نجهلس اليدة )   ناحلديث ئبق ختهجي  يف املبحث التلاق [4 6-  1/6]زاد امليلد : اسظه -  
 [.1 6-4 1/6]زاد امليلد  - 1
 .( )ئذ ة الطالق  آية  -  
َيل َنيَُّهل الهَِّبيُّ ِإَ ا َطلَّْقُعُم الهَِّتلء َفَطلُِّقذُه َّ } :كعلب الطالق  الب قذل اهلل تيلىل: صحنح البخل ي - 4

كعلب الطالق  الب حتهمي طالق : ناللرظ ل   نصحنح نتلم(  111)ح  {ِتِه َّ َنَنْحُصذا اْلِيدََّةِلِيدَّ
 (. 40 )ح ... احللئ  افري  ضلهل
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  نقد نجلب   " تعقبلة عدهتل إال ايد احلن مل تك  ن نلذ طلقت حلئضًل  تتعقبل عدهتل
نن املهاد : اا  القنم ع  هذا الدلنل اإجلاة نرصلة  ن  نهم نل  كه يف اجلذاب ع   لك

طالقهل قبل اليدة ضهن ة ال فنهل  ألن الطالق ئبب اليدة  نالتبب يعقادم احلكام    
إمنل هذ احلن   فإن  نيكذن نيىن اآلية فطلقذه  الئعقبلل عدهت   ناملتعقبل ايد الطالق

الطلهه ال تتعقبل الطهه إ  هي فن   نإمنل تتعقبل احلن  ايد حلهلل اليت هي فنهال  نال  
: يهاد الئعقبلل اليدة ننل نل تبعدئ ا  عدهتل ايد الطالق  نيدل على  لك قهاءة اا  عمه

ل ا   فطلقذه  يف ُقبل عدهت   نُقبل اليدة هذ الذقت الذي يكذن اني يدي اليدة تتعقب
 . يف ننل عدهت : نلذ ن يد  لك لقلل

                                                 
 .يف: ن ناية نتلم ِاان ناية الشلفيي للقهاءة اللالم  [ 1/108]األم  للشلفيي  -  
 [.4 6-1/618]زاد امليلد : اسظه - 1



  تفسير آيات أحكام األ رة: الباب الثاني 

 

 1  

 :، وفيه مبحثان تفسير آيات أحكام الرضاع: الفصل التا ع
 مدة الرضاع، وحكم االسترضاع: املبحث األول

َناْلَذاِلَداُ  ُيْهِضْيَ  َنْناَلَدُه َّ َحْذَلْنِ  َكالِنَلْنِ  ِلَماْ  َنَ اَد َنن ُياِعمَّ    }: قلل اهلل تيلىل
َنعَلى اْلَمْذُلذِد َلُ  ِ ْزُقُه َّ َنِكْتَذُتُه َّ ِالْلَمْيُهنِف اَل ُتَكلَُّف َسْرٌس ِإالَّ ُنْئاَيَهل اَل  الهََّضلَعَة 

 ُتَضآ َّ َناِلَدٌة ِاَذَلِدَهل َناَل َنْذُلذٌد لَُّ  ِاَذَلِدِ  َنَعَلى اْلَذاِ ِث ِنْثُل َ ِلَك َفِإْن َنَ اَدا ِفَصالاًل َعا   
َتَشلُنٍ  َفاَل ُجَهلَح َعَلْنِهَمل َنِإْن َنَ دتُّْم َنن َتْتَعْهِضُيذْا َنْناَلَدُكْم َفااَل ُجَهالَح   َتَهاٍض نِّْهُهَمل َن

 . {َعَلْنُكْم ِإَ ا َئلَّْمُعم نَّآ آَتْنُعم ِالْلَمْيُهنِف َناتَُّقذْا الّلَ  َناْعَلُمذْا َننَّ الّلَ  ِاَمل َتْيَمُلذَن َاِصرٌي
نن متلم الهضلع : نحدهل: دلت اآلية على عدة نحكلم: "  - مح  اهلل-قلل اا  القنم 

حذلني  ن لك حٌق للذلد إ ا احعلج إلن   نمل يتعف  عه   ننكدمهل اكلنلني ل ال حيمال  
نن األاذي  إ ا ن ادا فطلن  قبال  لاك اعهاضانهمل    : نثلسنهمل. اللرظ على حذل ننكثه

نن األب إ ا ن اد نن يتعهضاع  : نثللثهال . نتشلن مهل نع عدم نضهة الطرل فلهمل  لك
لذلد  نهضية نخهى غري نن  فل   لك نإن كههت األم  إال نن يكذن نضال ًَّا هبال نن   
اذلدهل  فال جيلب إىل  لك  نجيذز نن تتعمه األم على  ضلع  ايد احلذلني إىل سصاف  

 . "الثللث نن نكثه
 : التعليق واإليضاح

 دلَّت علنهل اآلية الكهمية  فم   لك نن متلم يبني اإلنلم اا  القنم اي  األحكلم اليت 
نقنل نا     حتذل ع  املكلن :ني ئهعني نشعق ن  االسعقلل ن  قذلك" الهضلع حذلني 

                                                 
ن  املتلئل املهد جة حتت هذا الرصل نتألة احملهنل  اللهضلعة  نقد تكلم عههل اإلنلم اا   -  

عهد حديث  ع  نحكلم الهضلعة  نقد تقدم احلديث عههل عهد [ 164-1/116]القنم يف زاد امليلد 
يف ننل البلب الثلين؛ فأغىن ع  إعلدت  ههل  نئبب  لك نن اإلنلم  احلديث ع  احملهنل  يف الهكلح

 [.11 -14 َن  10 /1]اا  القنم تكلم علنهل عهد  كه احملهنل  يف الهكلح كمل يف زاد امليلد 
 .(  1)ئذ ة البقهة  آية  - 1
 [. 4 -41 ]حترة املذدند يف نحكلم املذلذد  اا  القنم ص  -  
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  نقد نكدمهل ئبحلس  نتيالىل اكذهنمال    " حلل الشيء عمل كلن :االسقالب ن  قذلك
نال تقصد اذلك كلنلني ل ال حيمل اللرظ على حذل ننكثه  ألن اليهب قد تطلق احلذلني 

نن   إن اليهب قد تقذل نقلم فالن مبكلن كذا حاذلني : " ... متلنهمل  قلل اإلنلم الطةي
ناي   نن حذاًل  ناي  آخه نن رههًا  ناي  آخه نإمنل نقلم ا  يذنًل  نن رههي   يذنني
ال   لنلنيهف ئلنع  لك نن الذي ن يد ا  حاذالن تلنَّا   {َحْذَلْنِ  َكلِنَلْنِ } :فقنل  آخه

َناْ ُكُهنْا الّلَ  ِفي َنيَّلٍم نَّْياُدنَداٍ   } : ُهْكن لك كمل قلل اهلل تيلىل ِ   حذل ناي  آخه
  "... {َفَم  َتَيجََّل ِفي َيْذَنْنِ  َفاَل ِإْثَم َعَلْنِ  َنَن  َتَأخََّه َفال ِإْثَم َعَلْنِ 

الزيالدة  نلنس نيىن هذا نجذب الهضلع هذ  املدة نعدم جذاز الهقص عهاهل نن  
علنهل  لذلك ن دف اإلنلم اا  القنم احلكم األنل الحلكم الثلين الدال على جذاز الهقص 

   ن  املدة  ناني يف آخه كالن  جذاز االئعمها  إىل سصف احلاذل الثللاث نن نكثاه   
ِلَماْ  َنَ اَد َنن ُياِعمَّ   }: نالدلنل على عدم نجذب إمتلم هذ  املدة قذل  تيلىل ايد  كههل

نلذ كلن اإلمتلم ناجبًل مل يك  فن  خنل   نقد اني اإلنلم اا  القانم نن فلئادة    {لَعَةالهََّض
 كه هذ  املدة لنبني ئبحلس  نن  لك حٌق للذلد إ ا احعلج إلن  نمل يتعف  عه   نلاذلك  

لبخال ي يف  قالل اإلنالم ا   {اَل ُتَضآ َّ َناِلَدٌة ِاَذَلِدَهل َناَل َنْذُلذٌد لَُّ  ِاَذَلِدِ }: قلل ئبحلس 

                                                 
 [.   / ]هيب القهآن  الا  اهللئم املصهي العبنلن يف ترتري غ -  
 [ .  10]ئذ ة البقهة  آية  - 1
 [.1/480]ترتري الطةي   -  
ن  نس  ال  ضلع ايد احلذلني ناخعالفهم يف  لك الظالهه نن   - محهم اهلل –نل يذكه  الرقهلء  - 4

  نيدخل حتات هاذا   كالم اا  القنم ال يدخل يف  لك ألن نقصذدهم متننز الهضلع احملهِّم ن  غري
زاد امليالد يف  : نتألة  ضلع الكبري ناخلالف فنهل  نقد تكلم اا  القنم فنهل اعذئع يف كعلا  القنم

نننل [: " 40 /0 ]نيذضح نل كهت  نل قلل  اا  حزم يف احمللى [  18-1/100]هدي خري اليبلد 
ني فلهمل  لك  فألس  مل يأ  فإن ن اد  األم نن األب العملدي على إ ضلع الهضنع ايد احلذل: قذلهل

[: " ... 49 / ]نقلل الشنخ حممد ا  صلحل اليثنمني يف ترتري ئذ ة البقاهة  " سص الملهع ن   لك
نس  يهظه يف حلل الطرل إن اقي حمعلجًل إىل اللانب  : هل جتذز الزيلدة على احلذلني؟ فلجلذاب: فإن قنل

 " .عع ِزيد اقد    نإن مل يك  حمعلجًل فقد اسعهت ندة  ضل
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ن لك نن تقاذل    هنى اهلل نن تضل  نالدة اذلدهل :نقلل يذسس ع  الزههي: "صحنح 
فلنس هلل   نن فق ا  ن  غريهل  ننررق علن   نهي ننثل ل  غذاء  لتت نهضيع  :الذالدة

نلنس للمذلذد ل  نن يضال  اذلاد      نن تأ  ايد نن ييطنهل ن  سرت  نل جيل اهلل علن 
  نن  الرذائد اليت  كههال ايا     "...هلل إىل غريهل ن تهضي  ضها ًانالدت  فنمهيهل ن

نن حتديد هذ  املدة جلء لقطع العهلزع اني الذالدي  إ ا اخعلرل يف ندة الهضالع   : اليلملء
  ننههل انلن نن األفضل لهضلعة  فقد   ئبحلس  الحلذلني لريجيل إلن  عهد نقذع العهلزع

رلد ن  اهلل تيلىل للذالدا  نن يهضي  ننالده  كمالل  الطرل إكملل هذ  املدة  فهذ إ 
  ننهاهل انالن نن    ننههل انلن نس  ال يلزم الذالد سرقة الظ ه ملل فذق احلذلني   الهضلعة

 . الهضلعة ايد احلذلني ال تؤثه فال ُيحهِّم الهضلع ايد احلذلني على قذل اي  الرقهلء
إ ا ن ادا فطلم نلدمهل قبل متلم نادة   نن  األحكلم اليت  كههل اا  القنم نن األاذي 

الهضلع اعهاضنهمل نتشلن مهل نع عدم نضهة الطرل فلهمل  لك نهذا ناضح ن  قذلا   
قلل ااا  جازي    {َفِإْن َنَ اَدا ِفَصلاًل َع  َتَهاٍض نِّْهُهَمل َنَتَشلُنٍ  َفاَل ُجَهلَح َعَلْنِهَمل}: تيلىل

ِلَمْ  َنَ اَد َنن ُياِعمَّ  } : متلم احلذلني اقذل  تيلىل ننالح الرطلم قبل: " ... الكليب يف ترتري 
 {...َفِإْن َنَ اَدا ِفَصالاًل  } :نارعهط نن يكذن الرطلم ع  تهاضي األاذي  اقذل   {الهََّضلَعَة

                                                 
نالذالادا  يهضاي     }: كعلب الهرقل   االب نقالل اهلل تيالىل   : صحنح اإلنلم البخل ي -  

[: 8/101]فعح البال ي    نقلل اا  حجه يف ( 06 )إخل نيلقًل يف تهمجة البلب ص  {...ننالده 
  ا  نهب يف جلني  ع  يذسس قلل قلل ا  رهلب فذكه  إىل قذلا  نتشالن   انهذا األثه نصل  "

 [.1/489]ناسظه ترتري الطةي " ا  جهيه ن  طهيق عقنل ع  ا  رهلب محذ   ننخهج 
 [. 0 /6]  نالعرتري الكبري لللهازي [1/480]ترتري الطةي : اسظه - 1
 [.149/ ]ترتري اا  كثري : اسظه -  
 [.1/16]  ناألم للشلفيي [1/491]كشلف القهلع  للبهذيت : اسظه - 4
زاد امليالد  الاا  القانم    : ناإلنلم نمحد  نصلحبل نيب حهنرة  اسظه نهذ قذل اإلنلم الشلفيي  - 1
  ناملفاين  الاا  قداناة    [1/19]  ناألم  للشالفيي  [149/ ]  نترتري اا  كاثري  [1/100]
 [.6  /1]  ناملبتذط  للتهختي [41 /9]
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نن  دعل نههمل إىل متلم   فإن مل يك  على الذلد ضه  يف الرطلم فال جهلح علنهمل  اآلية
 . " احلذلني فم  دعل نههمل إىل الرطلم فذلك ل نننل ايد   احلذلني فذلك ل 

نن لألب نن يتعهضع لذلد  غاري ننا  نإن    - مح  اهلل-نن  األحكلم اليت  كههل 
كههت األم  لك  نلمل يك  ههلك نضهة على األم نن طرلهل  ن لك ألن اخلطلب يف قذل  

 ُجَهلَح َعَلاْنُكْم ِإَ ا َئالَّْمُعم نَّاآ آَتْناُعم     َنِإْن َنَ دتُّْم َنن َتْتَعْهِضُيذْا َنْناَلَدُكْم َفاَل}: تيلىل
  نألس  نطلق  لك نمل يقند  اعشلن مهل نتهاضنهمل  نقاد  هاب    لآلالء {ِالْلَمْيُهنِف

الشلفينة إىل نس  جيذز للهجل نهع زنجع  ن   ضلع ااههل ألس  يتعحق االئعمعلع هبال يف  
  نخللرهم يف  لك مجهذ   لن  اللهضلعكل نقت إال نقت اليبلدة فال جيذز هلل ترذيع  ع

فأنجبذا تقدمي األم على غريهل ألهنال نحاىن       ناحلهلالة   ناملللكنة اليلملء ن  احلهرنة
حلق  نألن يف  ضلع غريهل ترذيعًلننررق  نألن لبههل ننفق لذلدهل ن  لنب غريهل نننهن  

فال جهلح علنهمل : " زههي  نهذا هذ الصذاب  قلل الاللذلد نإضها ًا  األم ن  احلضلسة
خطالب   {َنِإْن َنَ دتُّْم}: "  نقلل اآللذئي "نن يتعهضيل ع  طنب سرس الذالد نالذالدة 

َنن َتْتَعْهِضاُيذْا  }  على عادم الرطالم   االترلقعلى تقديه عدم  لالنعثلل هلم  لآلالء هزًا
َفااَل  }...  ع ننالدكمتتعهضيذا املهاض عه  ني ائعفهلًءحبذف املريذل األنل  {َنْناَلَدُكْم

نميهع   يتعهضع للذلد ل الإلطالق على نن للزنج ننِدئُعان  ني يف  لك {ُجَهلَح َعَلْنُكْم

                                                 
 [. 9/ ]العتهنل ليلذم العهزيل  الا  جزي الكليب  -  
ن هب اي  املرتاهي   [. 49 /1]  ن نح امليلين  لآللذئي [10]ترتري اجلاللني ص : اسظه - 1

  نترتاري الثيالليب   [148/ ]ترتري ااا  كاثري   : إىل نن اخلطلب رلنل لآلالء ناألنهل   اسظه
 [.1/118]  نترتري البحه احملنط  أليب حنلن [90 / ]
 [.60 /1]املهذب  أليب إئحلق الشريازي : اسظه -  
 [.8 1/ ]لدقلئق  اا  جننم احلهري البحه الهائق رهح كهز ا - 4
 [.9 4-0 1/4]املدنسة الكةى  - 1
 [.9/100]املفين  الا  قدانة  - 6
إخل  {...نالذالدا  يهضي  ننالده   }: كعلب الهرقل   الب نقلل اهلل تيلىل: نخهج  البخل ي - 0

 .  نقد ئبق  كه طهف نه ( 06 )نيلقًل يف تهمجة البلب ص 
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ننسا     نعهدسل نن األم نحق اهضلع نلدهل  نهذ نذهب الشلفينةاإل ضلع  الزنجة ن  
ُيْهِضْيَ  َناْلَذاِلَداُ   } :لقذل  تيلىل  لنس لألب نن يتعهضع غريهل إ ا  ضنت نن تهضي 

 . " ا  رهلبانإىل  لك يشري كالم  اإلطالق نا  خيصص هذا  {َنْناَلَدُه َّ 

                                                 
 .  نئبق سقل كالم اا  رهلب الزههي[49 /1]اآللذئي  نح امليلين   -  
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 أجر الرضاع: املبحث الثاين
َنْئِكُهذُه َّ ِنْ  َحْنُث َئَكهُعم نِّ  ُنْجِدُكْم َنَلل ُتَضل ُّنُه َّ ِلُعَضنُِّقذا }: قلل اهلل تيلىل 

سِرُقذا َعَلْنِه َّ َحعَّى َيَضْيَ  َحْمَلُه َّ َفاِإْن َنْ َضاْيَ  َلُكاْم    َعَلْنِه َّ َنِإن ُك َّ ُننَللِ  َحْمٍل َفَأ
 . {َفآُتذُه َّ ُنُجذَ ُه َّ َنْنَتِمُهنا َاْنَهُكم ِاَمْيُهنٍف َنِإن َتَيلَئْهُتْم َفَتُعْهِضُع َلُ  ُنْخَهى

هيف ننس  يقاذم نقالم   عهد حديث  ع  الشهط الي) – مح  اهلل  –قلل اا  القنم  
نقد ننجب اهلل ئبحلس  نتيلىل على اآلالء إيعلء املهاضع نجهه  مبجهد : "(شهط اللرظيال

َفِإْن َنْ َضْيَ  َلُكاْم َفاآُتذُه َّ   }: اإل ضلع  نإن مل ييقدنا نيه  عقد إجل ة  فقلل تيلىل
 . "{ُنُجذَ ُه َّ

 :التعليق واإليضاح
  اآلية نصل يف جاذاز  األصل يف هذ  املتألة دخذهلل حتت ناذاب اإلجل ة؛ فإن هذ

نلنس يف القهآن إجل ة : " اإلجل ة  ال قلل اا  القنم تبيًل لشنخ اإلئالم اا  تنمنة نل سص 
َفِإْن َنْ َضاْيَ  َلُكاْم َفاآُتذُه َّ    }: نهصذص علنهل يف رهييعهل إال إجل ة الظ ه اقذل  تيلىل

ههل انلن جذاز ائع جل  املهضية  نهاذ     ناملقصذد "{ُنُجذَ ُه َّ َنْنَتِمُهنا َاْنَهُكم ِاَمْيُهنٍف
  نقد ئبق احلديث ع  طهف ن   لك يف املبحث التلاق عهد الكاالم   ننه جممع علن 

على حكم االئعهضلع  فنجب على الذالد إعطلء املهضية نجه  ضلعهل ئذاء كلست نم 
نقذل  : " كثريالطرل املطلقة طالقًل الئهًل نن غريهل  فإن ئنلق اآلية يف املطلقل   قلل اا  

                                                 
 .(6)ئذ ة الطالق  آية  -  
 [.8  /4]إعالم املذقيني ع   ب اليلملني  اا  القنم  - 1
إعالم املذقيني عا   ب اليالملني   : ناسظه[ 1/916]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم  -  
  نلنس األنه كذلك  قلل الشانخ  [18/04]نمنة   نجممذع فعلنى رنخ اإلئالم اا  ت[80 / ]

ال ن د  نشهنعنة اإلجل ة يف ئذ ة (: الم املذقينيعحمقق كعلب إ) نشهذ  ا  حت  آل ئلملن 
اسظاه كالنا  يف   [...   ]نالزخهف آية ...  [  1]نئذ ة البقهة آية [ 10  16]القصص آية 
 .ن  إعالم املذقيني املذكذ  آسرًل(  )احللرنة  قم 

 [. 0 ]  ناإلمجلع  الا  املهذ  ص [1/190]املفين  الا  قدانة : اسظه - 4
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  السقضلء عادهت    َّفقد ِا  ني إ ا نضي  محله  نه  طذالق {َفِإْن َنْ َضْيَ  َلُكْم} :تيلىل
نلك  ايد نن تفذي  الللبأ نهذ الكذ ة اللنب   نهلل نن متعهع نه   نهلل حنه ذ نن تهضع الذلد

ل نن تيلقد نال  نهل  فإن ن ضيت ائعحقت نجه نثلهل  إال ا  الذي ال قذام للمذلذد غللبًل
َفِإْن َنْ َضاْيَ  َلُكاْم َفاآُتذُه َّ    } :نهلذا قلل تيلىل ؛نن نلن  على نل يعرقلن علن  ن  نجهة

َفِإْن َنْ َضاْيَ  َلُكاْم   }: "   نئذاء كلن األجه نتمى نن ال  قلل التيدي " {ُنُجذَ ُه َّ
  نقد تقدم نن ننا    "املثل نإال فأجه  ىإن كلن نتمَّ  املتملة هل  {َفآُتذُه َّ ُنُجذَ ُه َّ

 .نحق اهضلع  ن  غريهل ن لك حىت نإن نجد األب نعةعة لهضلع نلد 

 

                                                 
 [.41 /4]ترتري القهآن اليظنم  اا  كثري  -  
 [. 90]تنتري الكهمي الهمح  يف ترتري كالم املهلن ص  - 1
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 : تفسير آيات أحكام النفقات، وفيه ثالثة مباحث: الفصل العاشر
 نفقة الرجل على امرأته وتقديرها: املبحث األول

ْنِ  َكالِنَلْنِ  ِلَماْ  َنَ اَد َنن ُياِعمَّ    َناْلَذاِلَداُ  ُيْهِضْيَ  َنْناَلَدُه َّ َحْذَل}: قلل اهلل تيلىل
الهََّضلَعَة َنعَلى اْلَمْذُلذِد َلُ  ِ ْزُقُه َّ َنِكْتَذُتُه َّ ِالْلَمْيُهنِف اَل ُتَكلَُّف َسْرٌس ِإالَّ ُنْئاَيَهل اَل  

َ ِلَك َفِإْن َنَ اَدا ِفَصالاًل َعا     ُتَضآ َّ َناِلَدٌة ِاَذَلِدَهل َناَل َنْذُلذٌد لَُّ  ِاَذَلِدِ  َنَعَلى اْلَذاِ ِث ِنْثُل
َتَهاٍض نِّْهُهَمل َنَتَشلُنٍ  َفاَل ُجَهلَح َعَلْنِهَمل َنِإْن َنَ دتُّْم َنن َتْتَعْهِضُيذْا َنْناَلَدُكْم َفااَل ُجَهالَح   

 . {الّلَ  ِاَمل َتْيَمُلذَن َاِصرٌيَعَلْنُكْم ِإَ ا َئلَّْمُعم نَّآ آَتْنُعم ِالْلَمْيُهنِف َناتَُّقذْا الّلَ  َناْعَلُمذْا َننَّ 
 .وجوب نفقة الرجل على امرأته باملعروف: املسألة

مل يقد  الهرقة على األزناج  «ايد نن  كه نن الهيب ) – مح  اهلل-اا  القنم  قلل 
ثبت عه  يف صحنح نتلم نس  قلل يف خطبة حجة الاذداع  (: " نإمنل  د  لك إىل اليهف
فاإسكم   ؛ناتقاذا اهلل يف الهتالء  )) :نفلت  ابضية نمثلسني يذنًل مبحضه اجلمع اليظنم قبل

  علنكم  زقه  نكتاذهت   نهل  نائعحللعم فهنجه  اكلمة اهلل  نخذمتذه  اأنلسة اهلل
 .  ((المليهنف

إن نال ئرنلن  جل  :انهنة نيب ئرنلن قللت ل  نن ههدًا :نثبت عه  يف الصحنحني 
: فقالل   ين ننلدي إال نل نخذ  نه  نهذ ال ييلمرحنح لنس ييطنين ن  الهرقة نل يكرن

  . ((خذي نل يكرنك ننلدك المليهنف))

                                                 
 (.  1)ئذ ة البقهة  آية  -  
الطذيال يف صارة    ن  حديث جلاه( 9 1 )  ح «  كعلب احلج  الب حجة الهيب: صحنح نتلم - 1

نال  ..." نهل  علانكم : " نقبل قذل " اكلمة اهلل : " احلج ننل نن د  اا  القنم فن  اخعصل  فجلء ايد قذل 
 ((.نلكم علنه  نن ال يذط   فهركم نحدًا تكههذس   فإن فيل   لك فلضهاذه  ضهاًل غري نةح : )) سص 

جل فللمهنة نن تأخذ افري علم  نال يكرنهال   كعلب الهرقل   الب إ ا مل يهرق اله: صحنح البخل ي -  
كالمهال  ( 4 0 )كعلب األقضنة  الب قضنة ههد  ح : نصحنح نتلم(. 64 1)ننلدهل المليهنف  ح 

ن  حديث هشلم ا  عهنة ع  نان  ع  علئشة  ضي اهلل عههل  ناللرظ الذي نن د  هذ لرظ البخل ي عدا 
 .ن  الهرقة: قذل 
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نتنت  ئاذل   :قلل نيف ئه  نيب داند ن  حديث حكنم ا  نيلنية ع  نان   
  نطيماذه  ممال تاأكلذن   : ))قالل  ؟نل تقذل يف ستلئهل !يل  ئذل اهلل :فقلت «اهلل 

 . ((بحذه نال تضهاذه  نال تق  ناكتذه  ممل تلبتذن
 :حنث يقذل تيالىل  وجل  مطابق لكتاب اهلل عزَّ «وهذا احلكم من رسول اهلل  
َكلِنَلْنِ  ِلَمْ  َنَ اَد َنن ُيِعمَّ الهََّضلَعَة َنعَلى اْلَمْذُلذِد َلُ   ْيَ  َنْناَلَدُه َّ َحْذَلْنِ َناْلَذاِلَداُ  ُيْهِض}

ى انههمل نئذَّ  جيل سرقة املهنة نثل سرقة اخللدم «نالهيب  {ِ ْزُقُه َّ َنِكْتَذُتُه َّ ِالْلَمْيُهنِف
  ((للمملذك طيلن  نكتذت  االمليهنف : ))فقلل  ن دمهل إىل امليهنف  يف عدم العقديه

 .اعقديههل نمل يقل نحٌد  نال  يب نن سرقة اخللدم غري نقد ة  فجيل سرقعهمل المليهنف
 نا   ((ننلبتذهم ممال تلبتاذن    كلذننطيمذهم ممل تأ: ))نصح عه  يف الهقنق نس  قلل

 . ... "كمل قلل يف الزنجة ئذاء    نتلم
 :التعليق واإليضاح

يبني اإلنلم اا  القنم اإيهاد هذ  األحلديث الدالة على نجذب الهرقة على الزنجاة   
ننن تقديه تلك الهرقة  اجع إىل اليهف  ننن هذا احلكم نطلاق ملل جلء يف اآلية الكهمية  

ايد نن  كه اخلالف يف اآلية هل هي علنة يف املطلقل  اللذايت هل  ننالد  –هطيب قلل الق
ناألظهاه نهنال يف   : " -لزنجل  يف حلل اقلء الهكالح  نالزنجل   نن نهنل خلصة ال

نالزنجاة تتاعحق     ألهن  املتعحقل  للهرقة نالكتذة ؛الزنجل  يف حلل اقلء الهكلح
                                                 

ناكتذه  ممل : " نفن ( 44 1)لح  الب حق املهنة على زنجهل  ح كعلب الهك: ئه  نيب داند -  
ن كه قبل  حديث اهحذ   نصحح  األلبلين كمل يف صحنح نضاينف ئاه  نيب داند   " تكعتذن 

[1/ 44.] 
كعلب األميلن  الب إطيلم ممل يأكل  نإلبلئ  ممل يلبس نال يكلر  نال يفلبا  ح   : صحنح نتلم - 1
: نهذ عهد البخل ي يف صحنح " المليهنف : " نلنس فن  قذل  ن  حديث نيب ههيهة ( 661 )

 .نع اخعالف يتري يف نلرلظ ( 0 )ح ... كعلب اإلميلن  الب امليلصي ن  ننه اجللهلنة
كعلب األميلن  الب إطيلم ممل يأكل  نإلبلئ  ممل يلبس نال يكلر  نال يفلبا  ح   : صحنح نتلم -  
 . ن  حديث نيب    (  66 )
 [. 48-1/480]مليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم زاد ا - 4
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فإ ا اراعفلت    لهرقة نالكتذة نقلالة العمكنينا  الهرقة نالكتذة ن ضيت نن مل تهضع
 :فأزال  لك الذهم اقذل  تيلىل  فقد يعذهم نن الهرقة تتقط  الإل ضلع مل يكمل العمكني

ألس  اراعفلل يف    يف حلل الهضلع {ِ ْزُقُه َّ َنِكْتَذُتُه َّ}ني الزنج  {َنعَلى اْلَمْذُلذِد َلُ }
  نال  "تتقط فإن الهرقة ال اإ س الزنج  فصل   كمل لذ ئلفه  حللجة  نصلحل الزنج

ناملاهاد  : " نلسع ن   كذن اخلطلب رلنل للمطلقل  املهضيل  نيضًل  قلل الشاذكلين 
  نل يعيل فذن ا  نيضًل :ناملهاد اللكتذة  الطيلم الكليف املعيل ف ا  اني الهلس :اللهزق ههل

  نهذا يف املطلقال    لألنهل  املهضيل  اآلالءنيف  لك دلنل على نجذب  لك على 
نننل غري املطلقل  فهرقعه  نكتذهت  ناجباة علاى األزناج نا  غاري إ ضالعه       

  ناخعلراذا يف     نقد نمجع اليلملء على نجذب سرقة الزنج على زنجعا   "ألنالده 
ي  للمذئه  ننٌد للميته  ننٌد نسصف للمعذئط  ن لك تقديههل  فقد هل الشلفينة مبّد

  نخللرهم مجهذ  اليلمالء نا  احلهرناة     لإلطيلم يف الكرل ا يف كل يذم  اععةنهل ا
  نهذا هاذ   ناملللكنة ناحلهلالة فقللذا ايدم تقديههل  نإمنل يهرق علنهل كرليعهل المليهنف

ناهلل ن ئذل   كها : "ل الكالم حذل   قلل  مح  اهللالذي  هب إلن  اإلنلم اا  القنم ننطل
تقديه نال تقنند  فذجب  د  إىل اليهف لذ مل يهد  إلن  اإلسرلق نطلقًل ن  غري حتديد نال 

                                                 
 [.00 /4]اجللنع ألحكلم القهآن  القهطيب  -  
ناسظاه ترتاري   [. 141/ ]فعح القديه اجللنع اني فين الهناية نالد اية يف العرتري  الشذكلين  - 1

 [.04 ]التيدي ص 
  ننحكالم القاهآن    [1/40]د   ناداية اجملعهد الا   ر[16 /9]املفين  الا  قدانة : اسظه -  

 [. 10/ ]للجصلص 
 [. 6 /1]  ناملهذب  أليب إئحلق الشريازي [491-1/494]اإلقهلع  للشهانين : اسظه - 4
[.  4/1]لين   نادائع الصهلئع  للكلر[91 /1]ي املبتذط  للتهخت: اسظه يف نذهب احلهرنة - 1

العلج ناإلكلنل  أليب عباد اهلل اليباد ي     ن[116]الكليف  الا  عبد الة ص: نيف املذهب املللكي
  نكشلف القهلع  للباهذيت  [10 /9]املفين  الا  قدانة : نيف املذهب احلهبلي[.  9 -91 /4]
ن هب القلضي ناذ ييلى ن  احلهلالة إىل تقديههل اهطلني ن  اخلبز كل يذم يف حق امليته [ 1/460]

 .ناملذئه
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  فكنف نهذ الذي  د  لك إىل اليهف  نن رد ننع  إلن ؟ نن  امليلذم نن نهل « الهيب 
اليهف إمنل يعيل فذن انههم يف اإلسرلق على نهلنهم حىت ن  يذجب العقديه اخلباز ناإلدام  

ك دنن متلنك احًلبِّ قذن على نزناجهم كذلننصحلا  إمنل كلسذا يهر «دنن احَلبِّ  نالهيب 
نإجيلب ندي  نن  طلني خبزًا قد يكذن نقل نا  الكرلياة    ": إىل نن قلل" ...نتقديه  

نإن كلن  –فنكذن تهكًل للميهنف  نإجيلب قد  الكرلية ممل يأكل الهجل ننلد  ن قنق  
اللكعالب   إسرلق المليهنف  فنكذن هذا هذ الذاجاب  –نقل ن  ند نن ن   طلي خبز 

  ..."نالتهة
 :القول الراجح ودليله

الهاجح يف هذ  املتألة هذ نجذب سرقة الزنج على زنجع  االمليهنف  نعادم    
تقديه  لك الملد نن الهطل نن الد هم  نهذ قذل مجهذ  اليلملء ناخعنل  اا  القنم  لهص 

ِلُنهِراْق ُ ن  }: الكعلب نالتهة على  لك  نن   لك إضلفًة إىل نل  كه ئلاقًل قذل  تيلىل
ل آَتلَهال  َئَيٍة نِّ  َئَيِعِ  َنَن  ُقِدَ  َعَلْنِ  ِ ْزُقُ  َفْلُنهِرْق ِنمَّل آَتلُ  اللَُّ  َلل ُيَكلُِّف اللَُّ  َسْرًتل ِإلَّل َن

مبل جيب  {ِالْلَمْيُهنِف}: نييين اقذل : "  قلل اإلنلم الطةي {َئَنْجَيُل اللَُّ  َاْيَد ُعْتٍه ُيْتًها
ننن   إ  كلن اهلل تيلىل  كه  قد علم ترلن  نحذال خلق  اللفىن نالرقه  ثلهل على نثل مل

نن يهرق على ن  لزنع  سرقع  ن  زنجع  ننلد   فأنه كاًل  نههم املذئع ناملقعه ناني  لك
ِ ْزُقاُ    ِلُنهِرْق ُ ن َئَيٍة نِّ  َئَيِعِ  َنَن  ُقِدَ  َعَلْنِ } :كمل قلل تيلىل  كه   على قد  ننتهت 

نقذلا   : "   نقالل القاهطيب   " {َفْلُنهِرْق ِنمَّل آَتلُ  اللَُّ  َلل ُيَكلُِّف اللَُّ  َسْرًتل ِإلَّل َنل آَتلَهال 
مث اني تيالىل نن   إفهاط ني الملعيل ف يف عهف الشهع ن  غري ترهيط نال  {ِالْلَمْيُهنِف}

اَل ُتَكلَُّف }: ال غري  اقذل  تيلىلن ٍدعلى قد  غىن الزنج ننهصبهل ن  غري تقديه ُن اإلسرلق
 . "{ َسْرٌس ِإالَّ ُنْئَيَهل

                                                 
 [.1/481]القنم  زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  -  
 .(0)ئذ ة الطالق  آية  - 1
 [.1/481]ترتري الطةي   -  
 [.   /4]اجللنع ألحكلم القهآن  للقهطيب  - 4
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 حكم النفقة على املطل قة: املبحث الثاين
َيل َنيَُّهل الهَِّبيُّ ِإَ ا َطلَّْقُعُم الهَِّتلء َفَطلُِّقذُه َّ ِلِيدَِّتِه َّ َنَنْحُصاذا اْلِيادََّة   }: قلل اهلل تيلىل
َلل ُتْخِهُجذُه َّ ِن  ُاُنذِتِه َّ َنَلل َيْخُهْجَ  ِإلَّل َنن َيْأِتنَي ِاَرلِحَشٍة نَُّبنَِّهٍة َنِتْلاَك  َناتَُّقذا اللََّ  َ اَُّكْم 

 ًهاُحُدنُد اللَِّ  َنَن  َيَعَيدَّ ُحُدنَد اللَِّ  َفَقْد َظَلَم َسْرَتُ  َلل َتْدِ ي َلَيلَّ اللََّ  ُيْحِدُث َاْيَد َ ِلَك َنْن
  ََنَجَلُه َّ َفَأْنِتُكذُه َّ ِاَمْيُهنٍف َنْن َفلِ ُقذُه َّ ِاَمْيُهنٍف َنَنْرِهُدنا َ َنْي َعاْدٍل   َفِإَ ا َاَلْف

ِق اللََّ  نِّهُكْم َنَنِقنُمذا الشََّهلَدَة ِللَِّ  َ ِلُكْم ُيذَعُظ ِاِ  َن  َكلَن ُيْؤِنُ  ِالللَِّ  َناْلَنْذِم اْلآِخِه َنَن  َيعَّ
َنَيْهُزْقُ  ِنْ  َحْنُث َلل َيْحَعِتُب َنَن  َيَعَذكَّْل َعَلى اللَِّ  َفُهَذ َحْتاُبُ  ِإنَّ    ًجلَيْجَيل لَُّ  َنْخَه

َنْئِكُهذُه َّ ِنْ  َحْناُث  }: نقلل عزَّ نجلَّ . {اللََّ  َالِلُغ َنْنِهِ  َقْد َجَيَل اللَُّ  ِلُكلِّ َرْيٍء َقْدً ا
ُه َّ ِلُعَضنُِّقذا َعَلْنِه َّ َنِإن ُك َّ ُننَللِ  َحْمٍل َفَأسِرُقذا َعَلاْنِه َّ  َئَكهُعم نِّ  ُنْجِدُكْم َنَلل ُتَضل ُّن

َحعَّى َيَضْيَ  َحْمَلُه َّ َفِإْن َنْ َضْيَ  َلُكْم َفآُتذُه َّ ُنُجذَ ُه َّ َنْنَتِمُهنا َاْناَهُكم ِاَمْياُهنٍف َنِإن   
 . {َتَيلَئْهُتْم َفَتُعْهِضُع َلُ  ُنْخَهى

 

 .ثبوت النفقة والسكىن للمطلقة الرجعية دون البائن: املسألة
ايد إيهاد  األحلديث الدالة على نس  ال سرقة للمبعذتة نال ) -هلل مح  ا-قلل اا  القنم 

فأنه اهلل ئابحلس   (: " ذضِّحًل نذافقة حكم التهة للكعلبهذ  اآليل  ن نن دئكىن  مث 
هيح اأن ال خيهجذا نزناجهام نا    األزناج الذي  هلم عهد الذغ األجل اإلنتلك نالعت

انذهتم  نننه نزناجه  نن ال خيهج   فدل على جذاز إخهاج ن  لنس لزنجهل إنتلكهل 
ًل نعالزنة ال يهرك ايضاهل عا    ايد الطالق  فإس  ئبحلس   كه هلؤالء املطلقل  نحكلن

 :اي 
 .ن األزناج ال خيهجذه  ن  انذهت ن: نحدهل
 .نزناجه  نهن  ال خيهج  ن  انذ : نالثلين

نن ألزناجه  إنتلكه  المليهنف قبل اسقضلء األجل  نتهك اإلنتالك   : نالثللث
 .فنتهحذه  اإحتلن

                                                 
 .( )إىل  ( )ئذ ة الطالق  ن  آية  -  
 .(6)ئذ ة الطالق  آية  - 1
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 .جية إنل نجذاًل  نإنل ائعحبلاًلإرهلد  ني عدل  نهذ إرهلد على اله: نالهااع
َلل َتْدِ ي َلَيلَّ اللََّ  }: ننرل  ئبحلس  إىل حكمة  لك ننس  يف الهجينل  خلصة اقذل 

ناألنه الذي يهجى إحداث  هل ههل هذ املهاجية  هكاذا قالل     {ْحِدُث َاْيَد َ ِلَك َنْنًهاُي
مث  كه ئبحلس  األنه اإئاكلن هاؤالء   : " مث قلل ايد  لك ... " التلف نن  ايدهم

فللضملئه كلاهل يعحاد     {َنْئِكُهذُه َّ ِنْ  َحْنُث َئَكهُعم نِّ  ُنْجِدُكْم}: املطلقل  فقلل
 .  ..."حكلنهل كلهل نعالزنةنرتههل  نن

 : التعليق واإليضاح
جلء يف انلن نن ئنلق اآليل  إمنل هذ يف املطلقل   - مح  اهلل-كالم اإلنلم اا  القنم 

-الهجينل   ننن القهآن قد جلء نذافقًل ملل جلء  ا  التهة يف قصة فلطمة اهت قانس  
  نقاد   تة إال نن تكذن حلناًلالدالة على نس  ال ئكىن نال سرقة للمبعذ - ضي اهلل عههل

نمجع اليلملء على ثبذ  الهرقة نالتكىن للمطلقة الهجينة  كمل نمجيذا علاى ثبذهتمال   
 : ا مل تك  حلنل على ثالثة نقذال  ناخعلرذا يف املبعذتة إ للمطلقة البلئ  إ ا كلست حلناًل

                                                 
 .( )ئذ ة الطالق  آية  -  
حدنث  نهذ الهجية  نعلى هاذا  نقد اني ايد  لك اي  نقذال التلف يف األنه الذي يهجى  - 1

ن اد االألنه  : قلل مجنع املرتهي [: " 4/109]علنة املرتهي  حىت قلل اا  اليهيب يف نحكلم القهآن 
نالشاذكلين يف فاعح   [ 8 / 1]نتبي  على  لك القهطيب يف ترتري ... " هل ههل الهغبة يف الهجية

كاأيب التايذد يف ترتاري     ( كلح نن ائع هلف س: ) نزاد اي  املرتهي  لرظة[  1/14]القديه 
لندخل املطلقة ثالثًل نهذ ايند جدًا ألن املطلقاة  [ 4  /19]  ناآللذئي يف  نح امليلين [ 9/16]

 .ل حىت تهكح زنجًل غري  حتثالثًل ال
 .(6)ئذ ة الطالق  آية  -  
 [ 110-1/116]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم  - 4
نقاد نن د   (. 490 )كعلب الطالق  الب املطلقة ثالثًل ال سرقة هلل  ح : صحنح نتلم: اسظه - 1

 .اا  القنم قبل كالن  املذكذ  اهنايلت  ن  صحنح نتلم نغري 
 [.61 /6]  ناالئعذكل   الا  عبد الة [91 /9]اسظه املفين  الا  قدانة  - 6
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ة عماه اا    نن هلل التكىن نالهرقة  نهذ قذل احلهرنة  نقلل ا  ن  الصحلا: األول
اخلطلب 

  . 
 ضاي اهلل  -نن هلل التكىن دنن الهرقة   نهذا نذهب نم املؤنهني علئشاة  : الثاين

 .  ن ناية ع  اإلنلم نمحد  نالشلفينة    نهذ قذل املللكنة ننذهب نهل املديهة -عههل
 - ضاي اهلل عهاهل  -ال ئكىن هلل نال سرقة  نهذ قذل فلطمة اهت قنس : الثالث

 .   نهذ اخعنل  اا  القنم نلم نمحد  ننذهب الظلههيةنظلهه نذهب اإل
نقد اني اا  القنم نن ئنلق اآليل  يف غلية الذضذح نس  يف الهجينل   ننقذى نال  
يدل علن  نن اهلل ئبحلس   كه يف اآلية الثلسنة نن ألزناجها  إنتالكه  مبياهنف نن    

َلل َتْدِ ي َلَيلَّ اللَّاَ   } :تتهحيه  اإحتلن  نهذا يف الهجينل  قطيًل  نكذلك قذل  تيلىل
 ضاي   –نقد جلء يف صحنح نتلم يف قصة فلطمة اهت قنس   {ُيْحِدُث َاْيَد َ ِلَك َنْنًها

فحدثعا  اا   فقالل     قبنصة ا   ؤيب يتأهلل ع  احلديث نن نهنان ن ئل –اهلل عههل 
لنهال   مل ستمع هذا احلديث إال ن  انهنة  ئهأخذ الليصمة اليت نجدسل الهلس ع: نهنان

َلال  }: فبنين نانهكم القهآن  قلل اهلل عازَّ نجالَّ  : فقللت فلطمة حني الفهل قذل نهنان

                                                 
 يف قصة فلطمة اهت قانس  قذل عمه  نقذل علئشة اآليت يف املهجع التلاق  فقد ن د : اسظه -  

 [.11 /1]  ننحكلم القهآن  للجصلص [ 1/10]املبتذط  للتهختي : ناسظه قذل احلهرنة
 [. 1 َن 46 /8 ]اسظه العمهند  الا  عبد الة  - 1
 [.9  /1]  ناملدنسة الكةى [11 -14 /1]املذطأ  لإلنلم نللك : اسظه -  
 [.1/400]قهلع  للشهانين   ناإل[0 1-1 1/1]األم  للشلفيي : اسظه - 4
  عا نالهنايال   [.   1/4]  نكشلف القهلع  للبهذيت [91 /9]املفين  الا  قدانة : اسظه - 1

اإلنلم نمحد  نايعلن نظلهه نذهب  نس  ال ئكىن هلل نالسرقة  نقد  كه اإلنلم اا  القنم نن لإلنلم نمحد 
ثبت إال  نايعلن  نلك  قد قلل اا  القنم ناا  قدانة مل ي[ 1/119]ثالث  نايل  كمل يف زاد امليلد 

نحكل  ناذ ييلى القلضي يف نرهدات   ناية ع  نمحاد نهاي   [: " 6/109]يف حلرنع  على الته  
 .ييين القذل اأن هلل التكىن نالهرقة" غهيبة جدًا 

 [.194-0/191 ]احمللى  الا  حزم : اسظه - 6
 .( )ئذ ة الطالق  آية  - 0
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هذا مل  كلست ل  نهاجية  فأي ننه حيدث اياد  :   قللت اآلية {ُتْخِهُجذُه َّ ِن  ُاُنذِتِه َّ
    نهلذا قلل ااا  الثالث؟ فكنف تقذلذن ال سرقة هلل إ ا مل تك  حلناًل؟ فَيالم حتبتذهنل؟

َلل َتْدِ ي َلَيالَّ اللَّاَ    } :نظلهه القهآن نن التكىن للمطلقة الهجينة لقذل  تيلىل: " اليهيب
نإمنل عهفهل نجذا  لفريهل ن  دلنل آخاه انّهال  يف نتالئل       { ُيْحِدُث َاْيَد َ ِلَك َنْنًها

ذُه َّ ِنْ  َنْئِكُه}: ههل قذل  تيلىل  نيبقى هل "ن كهسل العحقنق فن   اخلالف نرهح احلديث
َلل }:   فلا  القنم يهى نن الضملئه يف قذل  تيلىل اآلية {... ِنْ  َحْنُث َئَكهُعم نِّ  ُنْجِدُكْم

َفِإَ ا َاَلْفَ  َنَجَلُه َّ َفَأْنِتاُكذُه َّ ِاَمْياُهنٍف َنْن   }: نيف قذل   {َلل ُتْخِهُجذُه َّ ِن  ُاُنذِتِه َّ}
نعحادة     {ُهذُه َّ ِنْ  َحْنُث َئَكهُعم نِّ  ُنْجِدُكْمَنْئِك}: نيف قذل   {َفلِ ُقذُه َّ ِاَمْيُهنٍف

فللضملئه كلهل يعحد نرتاههل   : "  -كمل ئبق آسرًل  -نهي يف الهجينل   حنث قلل 
َنَلال  }: نيشكل على هذا نن اهلل ئبحلس  قد قلل ايد  لاك " ننحكلنهل كلهل نعالزنة

  {ُننَللِ  َحْمٍل َفَأسِرُقذا َعَلْنِه َّ َحعَّى َيَضْيَ  َحْمَلُها َّ  ُتَضل ُّنُه َّ ِلُعَضنُِّقذا َعَلْنِه َّ َنِإن ُك َّ
نهذا يف البلئ ؛ ألس  قند الهرقة علنهل الحلمل  نلذ كلن يف الهجينة ملل كلن هلذا العقنناد  

 . فلئدة لذجذب الهرقة على الهجينة ئذاء كلست حلناًل نن حلئاًل
د هذا التؤال ذِ نن ُن :فلجلذاب... : "  القنم ع  هذا اإلركلل اقذل نقد نجلب اا

فإن كلن   نن مم  يذجب التكىن دنن الهرقة  إنل نن يكذن ن  املذجبني الهرقة نالتكىن
ألس  ئبحلس  رهط يف إجيلب الهرقة علنه  كاذهن    ؛األنل فلآلية على زعم  حجة علن 

                                                 
 .(1) ئذ ة الطالق  آية -  
 (.490 )ئبق ختهجي   نهذ اهقم  - 1
 .( )ئذ ة الطالق  آية  -  
 [.4/106]نحكلم القهآن  اا  اليهيب  - 4
 .(6)ئذ ة الطالق  آية  - 1
 .( )ئذ ة الطالق  آية  - 6
 .(1)ئذ ة الطالق  آية  - 0
 .(6)ئذ ة الطالق  آية  - 9
 .(6)ئذ ة الطالق  آية  - 8
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ئ  احللئل ال سرقة ناحلكم امليلق على الشهط يهعري عهد اسعرلئ  فدل على نن البل  حذانل
لنس يف اآلية ضمري ناحد خيص  :فنقلل ل   نإن كلن مم  يذجب التكىن نحدهل... هلل

َفاِإَ ا َاَلْفاَ  َنَجَلُها َّ    } :كقذلا   سذع خيص الهجينة قطيًل :ال ضملئههل سذعلن  البلئ 
ننن يكذن   كذن للبلئ نسذع حيعمل نن ي   {َفَأْنِتُكذُه َّ ِاَمْيُهنٍف َنْن َفلِ ُقذُه َّ ِاَمْيُهنٍف

  {َلل ُتْخِهُجذُه َّ ِن  ُاُنذِتِه َّ َنَلال َيْخاُهْج َ  } :ننن يكذن هلمل نهذ قذل   يكذن للهجينة
فحمل  على الهجينة هاذ املاعيني     {َنْئِكُهذُه َّ ِنْ  َحْنُث َئَكهُعم نِّ  ُنْجِدُكْم} :نقذل 

نهاذ    ملئه ننرتههلفلذ محل على غريهل لزم اخعالف الض  لععحد الضملئه ننرتههل
  .ناحلمل على األصل ننىل  خالف األصل
  ؟فمل الرلئدة يف ختصنص سرقة الهجينة اكذهنل حلناًل :فإن قنل

ال الهجينة سذعلن قد اني   لنس يف اآلية نل يقعضي نس  ال سرقة للهجينة احللئل :قنل
نن   م األزناجإ  حكمهل حكا  ؛حلئل فلهل الهرقة ايقد الزنجنة  اهلل حكمهمل يف كعلا 

فعصري الهرقة ايد الذضع سرقة قهياب ال    حلنل فلهل الهرقة هبذ  اآلية إىل نن تضع محلهل
فإن الزنج يهرق علنهال نحاد  إ ا     فنخللف حلهلل قبل الذضع حلهلل ايد   سرقة زنج

نال يكاذن    فإ ا نضيت صل   سرقعهل على ن  جتب علن  سرقة الطرل  كلست حلناًل
فإسا  يف    محلهل كذلك حبنث جتب سرقعهل على ن  جتب علن  سرقة الطرلحلهلل يف حلل 

 ناسعقلت الهرقة ن  حكم   فإ ا اسرصل كلن ل  حكم آخه  حلل محلهل جزء ن  نجزائهل
  نقالل   "ناهلل نعلم مبل ن اد ن  كالن   رعهاطفظهه  فلئدة العقنند نئه اال  إىل حكم

نإمنل ساص علاى     لتنلق كل  يف الهجينل ال ا :نقلل آخهنن...: "احللفظ اا  كثري

                                                 
 .(1)ئذ ة الطالق  آية  -  
 .(1)ئذ ة الطالق  آية  - 1
 .(6)ئذ ة الطالق  آية  -  
ناسظه نيضًل حلرنع  على ئاه  نيب  [ 141- 1/14]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم  - 4

ألن التانلق    نننل آية التكىن فال يقذل نحد إهنل خمعصة اللبالئ  : " ... نممل قلل [ 6/108]داند 
هي خمعصة اللهجينة كمل يدل علن  ئنلق الكالم  :فإنل نن يقلل  نهادة نههلخيللر  نيبني نن الهجينة 
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فلحعنج إىل الهص   ألن احلمل تطذل ندت  غللبًل  اإلسرلق على احللنل نإن كلست  جينة
   ..."ل ال يعذهم نس  إمنل جتب الهرقة مبقدا  ندة اليادة   على نجذب اإلسرلق إىل الذضع

َنِإن  } : "اإلنلم التيدينلذ فهضهل عمذم اآلية للبلئ  نالهجينة فنحعمل يف  لك نل قلل  
ن لك ألجال   { ُننَللِ  َحْمٍل َفَأسِرُقذا َعَلْنِه َّ َحعَّى َيَضْيَ  َحْمَلُه َّ }ني املطلقل   { ُك َّ

ننهعهى الهرقة إىل   نهلل نحلملهل إن كلست  جينة  احلمل الذي يف اطههل إن كلست الئهًل
 .ل  إلن  اا  القنم  نحيعمل ختصنص القهآن اللتهة كمل نر " نضع احلمل

 :القول الراجح ودليله
الهاجح يف هذ  املتألة نس  ال ئكىن للمبعذتة نال سرقة  نهذ ظلهه قذل اإلنلم نمحد  

 – ضي اهلل عهاهل   –ننذهب الظلههية  ناخعنل  اا  القنم  نهذ قذل فلطمة اهت قنس 
نملل  كه ألمحد قنم  نكلست تهلظه علن   ن لك لداللة ئنلق اآليل  علن  كمل انه  اا  ال

ني ريء يف القهآن خالف  :نقلل  تبتم نمحد  ال سدع كعلب  اهل لقذل انهنة :قذل عمه
 ضي اهلل عههل  –كمل يف حديث فلطمة اهت قنس  «  نللهص الصهيح ع  الهيب   !؟هذا
لانس هلال ئاكىن ن ال    : ))يف املطلقة ثالثًل  قلل «ن   ناية الشييب عههل ع  الهيب  –

  نقد نن د اا  القنم  نايل  هذا احلديث  مث نن د املطلع  فن   ننجلب عا    ((سرقة
لك  ن  طهيق احلجة ننال  ... : "  نقلل اا  عبد الة هذ  املطلع  نالهدند جذااًل نافنًل

                                                                                                                                          
: هاذ نرتاه قذلا     {فأنتاكذه  } :نتعحد الضملئه نال ختعلف نرتهاهتل ال يكذن نرته قذل 

نعلاى    هي علنة للبلئ  نالهجينة :نإنل نن يقلل .نعلى هذا فال حجة يف ئكىن البلئ  {نئكهذه }
نختصنص القاهآن    ليمذن  ال غليع  نن يكذن خمصصًل  للقهآن نهلفنًل هذا فال يكذن حديث فلطمة

  " .فكنف نال يصح فن  اليمذم ملل  كهسل   علنًل { نئكهذه }هذا لذ كلن قذل    اللتهة جلئز ناقع
 [.41 /4]ترتري القهآن اليظنم  اا  كثري  -  
 [. 90]تنتري الكهمي الهمح  يف ترتري كالم املهلن  التيدي ص  - 1
قذل عمه هذ يف حديث فلطمة اهت قنس نقد ئبق ختهجي   نقد  كه هذا ع  نمحد اا  القنم   -  

 [6/190]يف حلرنع  على ئه  نيب داند 
 .نقد ئبق( 490 )صحنح نتلم ح  - 4
 [.141-1/111]زاد امليلد : اسظه - 1
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ألس  لذ نجب التاكىن علنهال     قذل نمحد ا  حهبل نن  تلاي  نصح ننحج  يلزم نههل
نمل خيهجهل ع  انت زنجهل إىل  «لزنهل  لك  ئذل اهلل نكلست عبلدة تيبدهل اهلل هبل أل

نمجيذا نن املهنة اليت تبذن على نمحلئهل  منألهن  انت نم رهيك نال إىل انت اا  نم نكعذم
فدل   نمتهع ن  ن ى الهلس  التلهنل تؤدب نتقصه على التكىن يف املهزل الذي طلقت فن 

لل اععل افري صحنح ن  الهظه نال نعراق   لك على نن ن  اععل مبثل هذ  اليلة يف االسعق
نإ ا . نالهلل العذفناق   هذا نل يذجب  عهدي العأنل هلذا احلديث نع صحع   علن  ن  اخلة
  ال ئكىن لك نال سرقة: ))التًل قلل لرلطمة اهت قنس نقد طلقت طالقًل «ثبت نن الهيب 

هل ييل ض إال مبثل   !؟فأي ريء ييل ض ا  هذا ((نإمنل التكىن نالهرقة مل  علنهل  جية
نال ريء عه  علن  التاالم يادفع     الذي هذ املبني ع  اهلل نهاد  ن  كعلا  «ع  الهيب 

نا   { َنْئِكُهذُه َّ ِنْ  َحْنُث َئَكهُعم}   :ننيلذم نس  نعلم اعأنيل قذل اهلل عز نجل   لك
 . "غري 

                                                 
 [. 1 /8 ]العمهند ملل يف املذطأ ن  امليلين ناألئلسند  اا  عبد الة  -  
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 النفقة على األقارب: املبحث الثالث
اِلَداُ  ُيْهِضْيَ  َنْناَلَدُه َّ َحْذَلْنِ  َكلِنَلْنِ  ِلَماْ  َنَ اَد َنن ُياِعمَّ   َناْلَذ}: قلل اهلل تيلىل 

الهََّضلَعَة َنعَلى اْلَمْذُلذِد َلُ  ِ ْزُقُه َّ َنِكْتَذُتُه َّ ِالْلَمْيُهنِف اَل ُتَكلَُّف َسْرٌس ِإالَّ ُنْئاَيَهل اَل  
ُ  ِاَذَلِدِ  َنَعَلى اْلَذاِ ِث ِنْثُل َ ِلَك َفِإْن َنَ اَدا ِفَصالاًل َعا    ُتَضآ َّ َناِلَدٌة ِاَذَلِدَهل َناَل َنْذُلذٌد لَّ

َتَهاٍض نِّْهُهَمل َنَتَشلُنٍ  َفاَل ُجَهلَح َعَلْنِهَمل َنِإْن َنَ دتُّْم َنن َتْتَعْهِضُيذْا َنْناَلَدُكْم َفااَل ُجَهالَح   
   {َناتَُّقذْا الّلَ  َناْعَلُمذْا َننَّ الّلَ  ِاَمل َتْيَمُلذَن َاِصاريٌ  َعَلْنُكْم ِإَ ا َئلَّْمُعم نَّآ آَتْنُعم ِالْلَمْيُهنِف

َناْعُبُدنْا الّلَ  َناَل ُتْشِهُكذْا ِاِ  َرْنً ل َنِالْلَذاِلَدْيِ  ِإْحَتلًسل َنِاِذي اْلُقْهَاى َناْلَنَعلَنى }: نقلل تيلىل
اْلُجُهِب َنالصَّلِحِب ِالجَلهِب َناْاِ  التَّاِبنِل َنَنال   َناْلَمَتلِكنِي َناْلَجلِ  ِ ي اْلُقْهَاى َناْلَجلِ  

َنآِ  َ ا اْلُقْهَاى }:   نقلل تيلىل {َنَلَكْت َنْيَملُسُكْم ِإنَّ الّلَ  اَل ُيِحبُّ َن  َكلَن ُنْخَعلاًل َفُخذً ا
 . {َحقَُّ  َناْلِمْتِكنَي َناْاَ  التَِّبنِل َناَل ُتَبذِّْ  َتْبِذيًها

 .وب النفقة على األقاربوج: املسألة
ع    ع  كلنب ا  نهرية : نى ناذ داند يف ئهه : " - مح  اهلل-قلل اا  القنم  
ننخالك   ننك ننالك ننخعك: ))قلل ؟هُّن  نَا !يل  ئذل اهلل :فقلل «نس  نتى الهيب   جد 

  . ((حق ناجب ن حم نذصذلة  ننذالك الذي يلي  اك

                                                 
 .(  1)ئذ ة البقهة  آية  -  
 .(6 )ئذ ة الهتلء  آية  - 1
 .(16)ئذ ة اإلئهاء  آية  -  
نضير  األلبلين  نفن  كلناب  ( 40 1)كعلب األدب  الب يف اه الذالدي   ح : ئه  نيب داند - 4

ن نقد  كه  اا  حبل(. 1661)تهمجة  قم . نقبذل: ا  نهرية قلل عه  احللفظ اا  حجه يف العقهيب
ن نى عه  اثهلن كمل يف العل يخ الكبري للبخل ي تهمجة  قام  ( 4  1)اهقم [ 0  /1]يف الثقل  

كلنب ا  نهرياة احلهراي   : " نقلل( 848)ناا  نيب حلمت يف اجلهح نالعيديل تهمجة  قم ( 899)
حتراة  )ن كه هذا احلديث اليهاقاي يف  ..." ن  ناه؟ : نهئاًل فقلل «اصهي نقلل نتى جدي الهيب 

نننل [.   160]ص ( جلنع العحصنل ) ناليالئي يف [  10]ص ( لعحصنل يف  كه  ناة املهائنل ا
كلناب احلهراي  نى   (: " 0460)اهقم [ 00 / ]جد  فقلل عه  احللفظ اا  حجه يف اإلصلاة 

=   كلنب ا  نهرية ع  نان  ع  جد  حديثل يف الة ننخهج  ناذ داند نالبخل ي يف العل يخ فقالل  
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 قالئمٌ  «قدنت املديهة فإ ا  ئذل اهلل   :لن نى الهتلئي ع  طل ق احملل يب قل 
ناالك  نناك ن  :ناادن مب  تيذل  لنلي الُييِطامُل يُد: ))نهذ يقذل على املهة خيطب الهلَس

 .  ((ننخعك ننخلك مث ندسلك ندسلك
يال   :فقلل «جلء  جل إىل  ئذل اهلل  :قلل نيف الصحنحني ع  نيب ههيهة  

(( نناك : ))قلل ؟ن  مثَّ :قلل(( ننك)) :قلل ؟ن  نحق الهلس حبت  صحلايت ! ئذل اهلل
نيف العهنذي  . ((ناذك مث ندسلك ندسلك: ))قلل ؟ن  مثَّ :قلل ((ننك)) :قلل ؟ن  مثَّ :قلل

 ؟ َن مثَّ :قلت(( ننك)) :قلل ؟هُّنَا ْ َن !يل  ئذل اهلل :قلت :قلل ع  نيلنية القشريي 
ناالك مث األقاهب   : ))قالل  ؟ َن مثَّ :قلت ((ننك)) :قلل ؟ َن مثَّ :قلت(( ننك: ))قلل

 . ((خذي نل يكرنك ننلدك المليهنف: ))هلهد «نقد قلل الهيب .  ((فلألقهب

                                                                                                                                          
 ذاننائعفها    نمسل  ا  نهد  ن  طهيق حيىي احلملين كلنبًل  مل يقل ع  نان  نمل يتم اجلد ع  جد =

نهبذا يعبني ضيف إئهلد هذا احلديث  نلكا  نيهال    ".  ال ييهف امس  :ا  نيب خنثمةانقلل   سينم
 [.0 /4]ا  حجه تلخنص احلبري  ال: ناسظه. صحنحًل  نتشهد ل  األحلديث اليت ايد 

  نصحح  األلبلين  (1 11)كعلب الزكلة  الب نيعهمل الند اليلنل  ح : الهتلئي الصفهىئه   -  
هذا حديث صحنح اإلئهلد نمل : نقلل( 8 41)ح [ 1/669]ننخهج  احللكم يف املتعد ك نطذاًل 

 (. 4  )ننخهج  اا  حبلن يف صحنح  ح . خيهجل 
  نصحنح ( 180)ت  الصحبة ح كعلب األدب  الب نحق الهلس حب: صحنح اإلنلم البخل ي - 1

 (1149)كعلب الة ناألدب نالصلة  الب اه الذالدي  ننهنمل نحق نه   ح : اإلنلم نتلم
: نقلل العهناذي ( 980 )كعلب الة نالصلة  الب نل جلء يف اه الذالدي   ح : ئه  العهنذي -  

هبز ا  حكنم هاذ نااذ   : لنقل. نيف البلب ع  نيب ههيهة نعبد اهلل ا  عمهن نعلئشة ننيب الد داء
 ... نهذا حديث حت . نيلنية ا  حندة القشريي

 .( )حلرنة  قم ( 19 )  اسظه ص ئبق ختهجي  نهذ حديث نعرق علن  - 4
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 «ع  الهيب   ع  جد   ع  نان   نيف ئه  نيب داند ن  حديث عمهن ا  رينب  
  ((كم فكلذ  ههن الً تِبنإن ننالدكم ن  َك  كمتِبإن نطنب نل نكلعم ن  َك)) :نس  قلل
  . نهفذعًل – ضي اهلل عههل  -نيضل ن  حديث علئشة ن نا  
ااادن  : ))«قلل  ئاذل اهلل   :ن نى الهتلئي ن  حديث جلاه ا  عبداهلل قلل 

ذي ل ع  نهلاك رايء فِلا   َضفإن َف  ل ريء فألهلكَضفإن َف  اهرتك فعصدق علنهل
 . ((ل ع   ي قهااعك فهكذا نهكذاَضفإن َف  قهااعك
َناْعُبُدنْا الّلَ  َناَل ُتْشِهُكذْا ِاِ  َراْنً ل َنِالْلَذاِلاَدْيِ    } :ىلنهذا كل  ترتري لقذل  تيل 

فجيل ئابحلس  حاق  ي    {َنآِ  َ ا اْلُقْهَاى َحقَُّ } :نقذل  تيلىل {ِإْحَتلًسل َنِاِذي اْلُقْهَاى
ننخة ئبحلس  نن لذي القه    اتذاء ئذاًء «كمل جيل  الهيب   القه  يلي حق الذالدي 

 !؟هاذ  حٍق فإن مل يك   لك حق الهرقة فال سد ي نيَّ  ى قهااع  نننه اإتنلس  إيل عل حقًل
نهذ  نعهيًل نن  نعظم اإلئلءة نن يها  ميذ  جذعًل  نننه تيلىل الإلحتلن إىل  ي القه 

ال يتعه ل  عذ ة إال اأن يقهضا   ن  نال يطيم  لقمة  ه عذ ت ْعع  نَئلََّخ دِّقلد  على َئ
َناْلَذاِلَداُ  } :نطلاق لكعلب اهلل تيلىل حنث يقذل « هذا احلكم ن  الهيبن   لك يف  نع 

 ُيْهِضْيَ  َنْناَلَدُه َّ َحْذَلْنِ  َكلِنَلْنِ  ِلَمْ  َنَ اَد َنن ُيِعمَّ الهََّضلَعَة َنعَلى اْلَمْذُلذِد َلاُ  ِ ْزُقُها َّ  
ُنْئَيَهل اَل ُتَضآ َّ َناِلَدٌة ِاَذَلِدَهل َناَل َنْذُلذٌد لَّاُ   َنِكْتَذُتُه َّ ِالْلَمْيُهنِف اَل ُتَكلَُّف َسْرٌس ِإالَّ 

فأنجب ئبحلس  نتيلىل على الذا ث نثل نل ننجب على  {ِاَذَلِدِ  َنَعَلى اْلَذاِ ِث ِنْثُل َ ِلَك

                                                 
نن : نلرظا  ( 0 1 )ناذاب اإلجل ة  الب يف الهجل يأكل ن  نلل نلد   ح : ئه  نيب داند -  

نسات  : ))  نإن نالدي حيعلج نليل  قالل لاًل ننلدًاإن يل ن! يل  ئذل اهلل : فقلل « جاًل نتى الهيب 
حتا   : نقلل األلبلين(( نطنب كتبكم فكلذا ن  كتب ننالدكمننللك لذالدك  إن ننالدكم ن  

إن نطنب نل نكل الهجل ن  كتب   ننلاد   : ... ))نلرظ ( 119 )علئشة اهقم صحنح  نحديث 
 .  نصحح  األلبلين((ن  كتب 

  نهذ يف صاحنح  (1146)كعلب الزكلة  الب ني الصدقة نفضل  ح  :ئه  الهتلئي الصفهى - 1
 (. 880)كعلب الزكلة  الب االاعداء يف الهرقة اللهرس مث نهل  مث القهااة ح : نتلم
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نَحَكم مبثال  ...  نمبثل هذا احلكم حكم ننري املؤنهني عمه ا  اخلطلب   املذلذد ل 
 . "نال ييهف ليمه ن زيد خمللف يف الصحلاة نلبعة ...  ات  لك نيضًل زيد ا  ثل
 :التعليق واإليضاح

نن د اا  القنم هذ  األحلديث لنبني املهاد ن  اإلحتلن إىل األقل ب نيبني نل هاذ  
حق األقل ب املذكذ  يف القهآن الكهمي  نهذ  اآليل  ناألحلديث تثبت للقهااة حقذقاًل   

حقذق اآلخهي   نن  ههل تأيت نتاألة الهرقاة علاى     نال رك نن حقذقهم خمعلرة ع 
األقل ب على اخعالف قههبم نايدهم  إ ا كلسذا حبلجة إلنهل  نقد اخعلاف اليلمالء يف   

 :  حكم الهرقة على األقل ب على عدة نقذال
نذهب املللكنة  نهذ نجذهبل ن  جهة اليلذ لألاذي  القهيبني فقط  على : األول 

  جهة الترل على الذكه فقط الاه  القهيب حىت يبلغ  نالاهعا   الذكه ناألسثى  نجتب ن
فخهج األجداد ناألحرلد نئلئه القهاال   نجتب الهرقة ناع احتالد   . القهيبة حىت تزنج

 .  نهذا نضنق املذاهب الدي  ناخعالف 
نذهب الشلفينة  نهذ ننئع ن  الذي قبل   نهذ نجذهبال يف عماذدي   : الثاين 

خعلف الدي   نع ارعهاط يتل  املهِرق نقد ت   نحلجة املهَرق إلن   الهتب خلصة حىت لذ ا
 .  على ترصنل يف  لك

                                                 
نقد نن د الهناية ع  عماه نزياد   [ 146-1/141]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم  -  

ن ح ( 11 8 )ننصهف اا  نيب رنبة ح ( 9 1 )ح  نصهف عبد الهزاق: اسظهن ضي اهلل عههمل 
( 8 61.) 
نس  : نقد  كه نن ننل األقذال[ 148-1/146] كههل اا  القنم اهذع ن  العذئع يف زاد امليلد  - 1

 .ال جية نحد على سرقة نحد ن  نقل ا   ناني نس  يهتب إىل الشييب  نضيف  لك
-189]  نالكليف  الا  عباد الاة   [49 -40 ] القذاسني الرقهنة  الا  جزي الكليب: اسظه -  

188.] 
نقد  كاه  [ 94- 8/9]  ن نضة الطللبني  للهذني [44 - 4 ]اإلقهلع  للملن دي : اسظه - 4

 .الهذني  ج  هلم ضيرناا  القنم ارعهاط اترلق الدي  عهدهم نهذ 
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نذهب احلهرنة  نهذ ننئع ن  نذهب الشلفينة  نهذ نجذهبل على كل : الثالث 
 ي  حم َنْحَهٍم لذي  مح  فإن كلن ن  األنالد نننالدهم  نن اآلالء ناألجداد  نجبت 

ننل غريهم فال جتب إال الحتلد الدي   نع رهط قد ة املهِراق   نع احتلد الدي  ناخعالف   ن
 .  نحلجة املهَرق علن   على ترصنل يف  لك نيضًل

نن القهيب إن كلن ن  عمذدي الهتب نجبات  نذهب احلهلالة  نهذ : الرابع 
نس  ال جتب سرقعهم إال  :نعه   ناية نخهى  نن غري نا ث ئذاء كلن نا ثًل  سرقع  نطلقًل

نإن كلن ن  غري عمذدي الهتاب    ن يهثهم ارهض نن تيصنب كتلئه األقل باشهط ن
نال اد نا      على ترصنل يف  لك نجبت سرقعهم اشهط نن يكذن انه  نانههم تذا ث

إال يف عمذدي الهتب يف إحدى   ق علن  حنث نجبت الهرقةق ناملهَراحتلد الدي  اني املهِر
 .   نهلم ترصنال  نخهىالهنايعني

اخعل   اا  القنم هذ نذهب اإلنلم نيب حهنرة حنث قلل ايد  كه نذهب نالذي  
حنث يذجب الهرقة   نإن كلن نذهب نيب حهنرة ننئع نه  ن  نج  آخه: " ... احلهلالة

  نهذ الذي تقعضن  نصذل نمحد نسصذص   نهذ الصحنح يف الدلنل  على  ني األ حلم
  نحهم اجلهة على كل قلطع  حام   صلنصلة الهحم اليت ننه اهلل نن تذ  نقذاعد الشهع

 . ... " «ناللهحم اتهة  ئذل اهلل   الملرياث اكعلب اهلل :فللهرقة تتعحق اشن ني
نمل يبني اا  القنم هل ههل نذقر  ن  احتلد الدي  ناخعالف   نلكه   جح يف كعالب  

 نالذي يقذم علنا  الادلنل نجاذب   : "عدم لزنم احتلد الدي  فقلل( لم نهل الذنةنحك)
نلنس ن  صلة الهحم تهك القهااة هتلاك  : "إىل نن قلل..." اإلسرلق نإن اخعلف الديهلن

جذعل نعطشل نعهيل نقهيب  ن  نعظم الهلس نلال نصلة الهحم ناجبة نإن كلست لكالفه  

                                                 
-0 /4] لين  نادائع الصهلئع  للكلرا [116َن  114-1/111]املبتذط  للتهختي : اسظه -  

 9.] 
 [.494-1/490]  نكشلف القهلع  للبهذيت [ 0 -69 /9]املفين  الا  قدانة : اسظه - 1
 [.1/148]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم  -  
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  نهبذا يصبح اخعنل  اا  القنم ننئع ن  نذهب نيب حهنرة  ألن  "فل  ديه  نللذاصل ديه 
 .الدي  يف غري األنالد ناألالء نال حهنرة يشعهط احتلد

 :القول الراجح ودليله
الهاجح يف هذ  املتألة هذ نجذب الهرقة على األقل ب ن   ني األ حالم  نال   

يشعهط يف  لك احتلد الدي   ألن هذ  الهرقة ن  الب صلة الهحم  نال يشعهط يف صالة  
ِرق  نحلجة املهَرق علن   إال األ حلم احتلد الدي   ليمذم األدلة يف  لك  نيشعهط قد ة امله

يف الذالدي  فال تشعهط احللجة  ألن حقهمل آكد ن  غريمهل  ننلل الذلد نلل ألان   نيف 
األدلة اليت  كههل اا  القنم ننضح الداللة على  لك  قلل اإلنلم التيدي عهد ترتري قذل  

 -ني فأعط القهيب نهاك   : "ن  ئذ ة الهنم  نل سص   {َفآِ  َ ا اْلُقْهَاى َحقَُّ }: تيلىل
  نن ح  علن  ن  الهرقة الذاجبة  حق  الذي ننجب  الشل ع - على حتب قها  نحلجع 

   "ناملتلحمة ع  هرذتا    ناليرذ ع  زلع   ناإلكهام  نالتالم  نالة  ناهلدية  نالصدقة
لم  فإن الصلة نيهنفة ييهفهل اخللص ناليا ... : "-على طهيقة اإللزام  –نقلل اا  القنم 

ل  الهمحة  نال  ناآلثل  فنهل نرهه ن  اليلم  نلك  نل الصلة اليت ختعص هبل الهحم  نجتب
يشل ك  فنهل األجهيب؟ فال ميكهكم نن تينهذا نجذب ريء إال نكلست الهرقة ننجب نه   
نال ميكهكم نن تذكهنا نتقطًل لذجذب الهرقة إال نكلن نال عاداهل ننىل اللتاقذط    

 . ..."نه 

                                                 
 [.1/081]نحكلم نهل الذنة  اا  القنم  -  
 .(9 )ئذ ة الهنم  آية  - 1
 [.641]لتيدي ص تنتري الكهمي الهمح  يف ترتري كالم املهلن  ل -  
 [. 1/11]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم  - 4
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 :تفسير آيات أحكام القصاص، وفيه مبحثان: الفصل األول
 .حكمة القصاص: املبحث األول

 . {َنَلُكْم ِفي اْلِقَصلِص َحَنلٌة َيْل ُننِلْي اأَلْلَبلِب َلَيلَُّكْم َتعَُّقذَن}: قلل اهلل تيلىل 
 .احلكمة يف مشروعية القصاص: املسألة

يف نيهض  د  على سرلة احلكمة نالقنلس نالعيلنل  نبنهًل ) -  اهلل مح-قلل اا  القنم 
اليقذاة تل ة فأنقع (: "... نن العتذية يف اليقذال  نع اخعالف اجلهائم ال تلنق الحلكمة

كلجلهلية علاى الاهرس نن     إ ا اسعهت اجلهلية يف عظمهل إىل غلية القبح  اإتالف الهرس
ناملصلحة احللصلة   فلملرتدة اليت يف هذ  اليقذاة خلصة  الدي  نن اجلهلية اليت ضه هل علم

َنَلُكْم ِفي اْلِقَصلِص َحَنلٌة َيْل ُننِلاْي  } :كمل قلل تيلىل  هبل نضيلف نضيلف تلك املرتدة
 ننهلك الهلس ايضاهم ايضالً    صلص لرتد اليلملفلذال الِق   { اأَلْلَبلِب َلَيلَُّكْم َتعَُّقذَن

ي علاى الادنلء الجلهلياة    ملرتادة العجاهِّ   أن يف القصلص دفيًلفك  نائعنرلًء  ااعداًء
قا   حيئرك الدنلء ن(( القعل نسرى للقعل)) :نقد قللت اليهب يف جلهلنعهل  نالالئعنرلء

نجاهى  ... نالقصلص طههة  ال اجلهلية جنلئة   فتل الهجلئة اللهجلئةُت ْمَلَف  الدنلء
  نإن كلن يف  حب  إضاها   َتفإس  َح   لك جمهى إتالف احلنذان اذحب  ملصلحة اآلدني

فكم هلل ئابحلس   ...فلملصلحل املهتبة على  حب  نضيلف نضيلف نرتدة إتالف   الحلنذان
فكنف إ ا كلن فنا  طهاهة     على عبلد  األحنلء ناألنذا  يف املذ  ن  سيمة ال حتصى

فتبحلن   عذلنعدل اني القلتل ناملق  للمظلذم شفٍّنَت  نحنلة للهذع اإلستلين  للمقعذل
ة لملظهت رهييع  ع  خالف نل رهعهل علن  ن  اقعهاح اليقذل الرلئدة ناآل اء الزن  ته
   "اجللئهة

                                                 
 .(08 )ئذ ة البقهة  آية  -  
 .(08 )ئذ ة البقهة  آية  - 1
  ن  سرلة احلكمة إتالف الهرس االلهرس  اإزالاة الهجلئاة    بََّر َن  هذ  اليبل ة ألس  يهد على -  

 .اللهجلئة
 [. 1 -10 / ]  اا  القنم إعالم املذقيني ع   ب اليلملني - 4
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 :التعليق واإليضاح
َيل َنيَُّهل الَِّذيَ  آَنُهذْا ُكِعَب َعَلْنُكُم اْلِقَصلُص ِفي }:ملل رهع اهلل القصلص يف قذل  تيلىل

َيْبُد ِالْلَيْبِد َناأُلسَثى ِالأُلسَثى َفَمْ  ُعِرَي َلُ  ِنْ  َنِخنِ  َراْيٌء َفلتَِّبالٌع   اْلَقْعَلى اْلُحهُّ ِالْلُحهِّ َناْل
 ِالْلَمْيُهنِف َنَنَداء ِإَلْنِ  ِاِإْحَتلٍن َ ِلَك َتْخِرنٌف نِّ   َّاُِّكْم َنَ ْحَمٌة َفَمِ  اْعَعَدى َاْيَد َ ِلَك َفَلُ 

َنَلُكْم ِفي اْلِقَصلِص }: ى احلكمة ن  نشهنعنع  اقذل سب  ئبحلس  نتيلىل عل  {َعَذاٌب َنِلنٌم
فضمَّ  هذا اخلطلب نل هذ كلجلذاب لتؤال نقد    {َحَنلٌة َيْل ُننِلْي اأَلْلَبلِب َلَيلَُّكْم َتعَُّقذَن

نهذ نن إعدام هذ  الهرس البشهية نإيالنهل يف نقلالة إعدام املقعذل فن  تكاثري ملرتادة   
قعال  تل إ ا تذهم نس  ُيلنن الق {َنَلُكْم ِفي اْلِقَصلِص َحَنلٌة}: قذل فعضم  اخلطلب ا. القعل

فكلن فن  حنلة ل  نملا  ن اد    قصلصًل مب  قعل  كف ع  القعل نا تدع نآثه حب حنلت 
يقعال   ننكم ن   جل يهياد   :يقذل  جيل اهلل القصلص حنلة: " قعل   قلل ناذ اليللنة

ك نن تطبنق القصلص فن  حنلة لهرذس كثرية  فإ ا نتضم  كذل   "قعلُي ننفنمهي  خملفة 
ُنخذ القلتل الملقعذل؛ ئلمت قبنلة القلتل نعشريت  ن  اسعقلم قبنلة املقعذل نعشريت   نقد 

  فُمهع هالك الهلس  كلن هذا نشلهدًا يف اجللهلنة قبل نن تأيت هبذا احلكم الشهيية الهالسنة
مل  عهد مجنع امللل البشاهية علاى اخاعالف    ااعداًء نائعنرلًء  نال  يب نن ن  املتلَّ

نجهلئهل نديلسلهتل؛ نن  دع اجلهلة ناملرتدي  نتعحت  يف اليقذل  نذافق للمصلحل  نال 
ميك  نن تكذن ههلك فلئدة لليقذاة إال إ ا كلست مبؤمل يهدعهم ع  جهليعهم كل علاى  

نهنال مل تذقاع    حتب جهميع   نن  حكمة هذ  الشهيية اليظنمة اليت قد هبه  اليقذل 
اليقذاة اللقعل إال إ ا اسعهت اجلهلية إىل غلية القبح كلجلهلية على الهرس نن الدِّي  نن اجلهلية 

انلن حمللئا    {َنَلُكْم ِفي اْلِقَصلِص َحَنلٌة}: "اليت ضه هل علم  قلل ناذ التيذد يف ترتري 

                                                 
 (.09 )ئذ ة البقهة  آية  -  
 .(08 )ئذ ة البقهة  آية  - 1
 (.184 )اهقم [ 180/ ]ترتري اا  نيب حلمت  -  
[. 0  -6  /1]اسظه يف هذ  املهلئبة اني اآليعني كالم اا  القنم يف نرعالح دا  التايلدة    - 4

 [.48-1/49]نالعرتري الكبري  للرخه الهازي 
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ف نعاهَّ   لضد  حماًل يءحنث جيل الش  احلكم املذكذ  على نج  اديع ال تهلل  غليع 
ال يبلفا    ن  احلنالة عظنمالً   لندل على نن يف هذا اجلهس سذعًل  ه احلنلةالقصلص نسكَّ

ألن   نتهقمع ا  األراقنلء   ني تهحق  اذلك الدنلء: "   نقلل اإلنلم التيدي "الذصف
اساذعه   نإ ا  ؤي القلتل نقعذاًل  عل ال يكلد يصد  نه  القعلن  عهف نس  نقعذل إ ا َق

فلذ كلست عقذاة القلتل غري القعل مل حيصل اسكرلف الشاه الاذي     غري  ناسزجه اذلك
نهكذا ئلئه احلدند الشهعنة فنهل ن  الهكلية ناالسزجل  نل يادل علاى     حيصل اللقعل

نملل كلن هذا احلكم ال ييهف   نسكه احلنلة إلفلدة العيظنم نالعكثري  حكمة احلكنم الفرل 
نهاذا    خصهم الخلطلب دنن غريهم ؛لنلة ناأللبلب الثقنلةحقنقع  إال نهل اليقذل الك

يدل على نن اهلل تيلىل حيب ن  عبلد  نن ييملذا نفكل هم نعقذهلم يف تداه نل يف نحكلن  
  نكملل حكمع  نمحد  نعدل  ن محع  الذائاية   م ناملصلحل الدالة على كملل َكن  احِل

ن   ني األلبلب الاذي  نجا  إلانهم     ننن ن  كلن هبذ  املثلاة فقد ائعحق املدح اأس 
 . "لقذم ييقلذن  نرهفًل نكرى اذلك فضاًل  اخلطلب نسلداهم  ب األ الب

نكل هذا يدل على نن رهعنة القصلص قد جلء  مبقعضى اليدل  نعلاى نفاق    
اليقذل الكلنلة ألصحلب الرطه التلنمة  نال يأ  هذ  الشاهيية إال الاذي مل يرهام    

اإيقلف هذ  اليقذال  نيصرهل مبل يعهلىف نع احلكمة الايت ن ادهال   نئها هل  نال يهلدي 
الشل ع احلكنم إال ن  تأصل حب الرتلد ناسعشل   اني املؤنهني يف ِطَبلع   نلذ ئلَّمهل نن 
القصلص الذي هذ ِرْهعة ن حم الهامحني نرتدة  نال يكذن ا تكلب املرتادة اخللصاة   

ن  نهاع   ملصلحة اليلنةلعحقنق ا –ى سرت  نهذ الذي قد جىن عل-اإزهلق  نح القلتل 
القعل  نإمخلد سل  الرعهة  نذافق للرطهة التلنمة  نقد اني هذا اا  القنم يف ثهليل حديثا    

نال : "ملصلحة اآلدني  نال رك يف حته   يقذل اا  القنمنربَّه  اإتالف احلنذان اذحب  
دمهل يتعلزم فتلد الهذع  ييلم عقل صحنح يتذي اني األنهي   نكنف يتعذي ننهان نح

: نالثالين . نخهاب اليلمل  نتهك االسعصل  للمظلذم  نمتكني اجلهلة ن  البفي ناليادنان 

                                                 
 [.86 / ]ترتري نيب التيذد  -  
 [91]تنتري الكهمي الهمح  يف ترتري كالم املهلن  التيدي ص  - 1
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يتعلزم صالح الهذع  نعمل ة اليلمل  ناالسعصل  للمظلذم  ن دع اجلهلة نالبفلة نامليعدي ؛ 
 . "فكلن يف القصلص حنلة اليلمل نصالح الذجذد

الغة اآلية نفصلحعهل نداللة  لك على هذ  احلكمة نقد تيهض اا  القنم كذلك لب
نتأنل نل حتت هذ  األلرلظ الشهيرة ن  اجلاللة ناإلجيالز نالبالغاة   : " اليظنمة  فقلل

لكم  املؤ ن اأن نهرية القصلص خمعصة اكم : نالرصلحة نامليىن اليظنم فصدَّ  اآلية اقذل 
لنكم  فمهريع  ننصلحع  لكم ال مل  علئدة إلنكم  فشْهع  إمنل كلن  محة اكم نإحتلسًل إ

يف القصلص  إيذاسًل اأن احلنلة احللصلة إمنل هي : ال يبلغ اليبلد ضه  نسري   مث عقب  اقذل 
ه ئبحلس  احلنلة تيظنمًل نترخنماًل لشاأهنل    نسكَّ...يف اليدل نهذ نن ُيريل ا  كمل َفيل

حلقنقة احملبذاة للهرذس املؤثهة نلنس املهاد حنلة نل  ال امليىن نن يف القصلص حصذل هذ  ا
: كقذلا    عهدهل املتعحتهة يف كل عقل  نالعهكري كثريًا نل جييء للعيظانم نالعرخانم  

ِإْن }: نقذلا    {َنِ ْضَذاٌن نَِّ  الّلِ  َنْكَبُه} :نقذل   {َنَئلِ ُعذْا ِإَلى َنْفِرَهٍة نِّ   َّاُِّكْم َنَجهٍَّة}
ننيل األلبلب نهم ننلذا اليقذل اليت عقلت ع  اهلل نناه    مث خص  {ُهَذ ِإلَّل َنْحٌي ُيذَحى

القعال  : نهنن  نحكمع  إ  هم املهعريذن الخلطلب  نناِزن اني هذ  الكلمل  ناني قذهلم
 . "نسرى للقعل  لنعبني نقدا  العرلن  نعظمة القهآن نجاللع  

  نال (للقعلالقعل نسرى )نقد قل ن اي  علملء البالغة اني اآلية ناني قذل اليهب  
 :  رك نن اآلية نحت  ن  قذهلم هذا  ن كهنا يف املقل سة انههمل عدة نجذ  ن  نمههل

                                                 
 [.6  /1]نرعلح دا  التيلدة  اا  القنم  -  
  ناإليضلح يف علذم البالغة  للخطنب القازنيين  ص  [149/ ]الكشلف  للزخمشهي : اسظه - 1
[1  .] 
 (.   )ئذ ة آل عمهان  آية  -  
 (.01)العذاة  آية ئذ ة  - 4
 (.4)ئذ ة الهجم  آية  - 1
 [.9  -0  /1]نرعلح دا  التيلدة  اا  القنم  - 6



 تفسير آيات أحكام الجنايات: الباب الثالث 

 

 10 

يف ظلهه  نعهلق ؛ ألس  جيل حقنقاة الشايء   ( القعل نسرى للقعل)نن قذهلم : أوال 
نهلفنة لهرت   نإن قنل إن املهاد نه  نن كل ناحد ن  نفهاد هذا الهذع يهري غاري  فهاذ   

القعل قصلصاًل  : رى للقعل قصلصًل ال ندعى ل   نإمنل يصح إ ا خصص فقنلنيضًل لنس نس
 .نسرى للقعل  فنصري كالنًل طذياًل نع نن العقنندا  اأئههل حلصلة يف اآلية

نن القعل قصلصًل ال يهري القعل ظلمًل ن  حنث إس  قعل  ال ن  حناث إسا    : ثانيا 
 . قصلص  نهذ  اجلملة غري نيعةة يف كالنهم

نن حصذل احلنلة هذ املقصذد األصلي  نسري القعل إمنل يهاد حلصذل احلنالة   : ثالثا 
 . نالعهصنص على الفهض األصلي ننىل ن  العهصنص على غري 

 .هم دنن اآليةنن العكها  عنب  نهذ نذجذد يف كالن: ًرابعا
( القعل نسرى للقعال )اثهل عشه  نحهنف ( القصلص حنلةيف )نن حهنف : خامسا 

 .هن اية عش
نس  لنس يف كالنهم كلمة جيمع فنهل حهفلن نعالصقلن نعحهكالن إال يف  : سادسا 

قص نا   نذضع ناحد  ال لنس فنهل األئبلب حقنقة نعذالنة  نقد عهف نن  لك ممل يه
 .ئالئة الكالم خبالف اآلية

نن الدافع لصدن  القعل ع  اإلستلن كهاهع  لذلك  نصل ف  القاذي عها     : سابعا 
ل ييلم نس  لذ قعل قعل  مث ال يهتدع  نإمنل  ادع  القذي هذ إنال الطماع يف   حىت إس   مب

الثذاب نن الذكه اجلمنل  نإ ا كلن كذلك فلنس نسرى األئبلب للقعل هذ القعال اال   
مل جييال   {َنَلُكْم ِفي اْلِقَصلِص َحَنالةٌ }: األسرى لذلك هذ الصل ف القذي  نقذل  تيلىل

طالق ال احلنلة نهكهة  نالتبب يف هذا العاهكري فلئادة   القصلص نقعضنًل احلنلة على اإل
عل ا تدع اذلك ع  القعال فتالم   عل ُقنخهى لطنرة نهي نن اإلستلن إ ا علم نس  إ ا َق

صلحب   فصل   حنلة هذا املذهذم قعل  يف املتعقبل نتعرلدة اللقصلص  نصل  كأس  قد 
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  جهة نن العيهيف يقعضي حي يف اقي عمه   نلذلك نجب العهكري  نانعهع العيهيف ن
 . نن تكذن احلنلة قد كلست اللقصلص ن  نصلهل  نلنس األنه كذلك

فتبحلن ن  رهع نحت  الشهائع ننعدهلل ننحكمهل  اأنجز اليبل ا  ننمجيهال   
 .ننفصحهل

                                                 
-04 ]اإليضلح يف علذم البالغة  للخطنب القزنيين  ص : اسظه يف هذ  الذجذ  نزيلدة علنهل -  

قال  سنقد  [.108]نئه الرصلحة  لألنري نيب حممد عبد اهلل ا  حممد اخلرلجي احلليب ص [. 01 
ادائع العرتري اجللنع لعرتري اإلنلم اا  قانم  )يتهي التند حممد  يف كعلب : هذ  الذجذ  هبذا الهص

اهلء على نن الكعلب الا  القانم   ( الرذائد املشذق)ننحلل على كعلب [  9 -91 / ( ]اجلذزية 
ا  القنم تبني نن هذا الكعلب الا  الهقنب  نلنس ال[ 01-64/ ]نقد سقل د ائة يف نقدنة كعلا  

  نمل يعبني ل   لك إال ايد اسعهلء  ن  ادائع العرتري نئنقذم جزا  اهلل خاريًا اعيديلا  يف الطبياة    
نقدنة ترتري اا  الهقنب يف علام البنالن   : )نقد طبع هذا الكعلب نهتذاأ لصلحب  ايهذان .القلدنة

هاا يف طبيعا  األنىل   1 4 طبيع  نكعبة اخللجني اللقلههة علم ( نامليلين نالبديع نإعجلز القهآن
ناا  الهقنب هذ ناذ عبد اهلل مجلل الدي  املقدئي نشهذ  الا  . زكهيل ئيند علي/ اعحقنق الدكعذ 
 .ها619ها نتذيف ئهة   6الهقنب نلد ئهة 
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 .املماثلة يف القصاص: املبحث الثاين
 الْجُهُ  َعَلى اللَِّ  ِإسَّاُ   ْ  َعَرل َنَنْصَلَح َفَأَنَجَزاء َئنَِّ ٍة َئنَِّ ٌة نِّْثُلَهل َفَم}: قلل اهلل تيلىل 

َنِإْن َعلَقْبُعْم َفَيلِقُبذْا ِاِمْثِل َنل ُعذِقْبُعم ِاِ  َنَلِ   َصَبْهُتْم }: نقلل عزَّ نجلَّ   {ُيِحبُّ الظَّلِلِمنَي
ْهِه اْلَحاَهاِم َناْلُحُهَنالُ    الشَّْهُه اْلَحَهاُم ِاللشَّا }: نقلل جّل جالل    {َلُهَذ َخْنٌه لِّلصَّلِاهيَ 

 ِقَصلٌص َفَمِ  اْعَعَدى َعَلْنُكْم َفلْعَعُدنْا َعَلْنِ  ِاِمْثِل َنل اْعَعَدى َعَلْنُكْم َناتَُّقذْا الّلَ  َناْعَلُماذْا َننَّ 
 . {الّلَ  َنَع اْلُمعَِّقنَي
 .القصاص يف اللطمة والضربة أقرب إىل املماثلة من التعزير: املسألة
ننعاأخهنا    ناملللكناة   نالشلفينة  نقللت احلهرنة: " - مح  اهلل  –اا  القنم قلل 

نحكاى ايا      نإمنل فن  العيزيه  س  ال قصلص يف اللطمة نالضهاةإ : نصحلب نمحد
نخهجذا ع  حم  القنلس ننذجب الهصاذص نإمجالع      املعأخهي  يف  لك اإلمجلع

َنَجَزاء َئنَِّ ٍة } :كمل قلل تيلىل  ى اليدلفإن ضملن الهرذس ناألنذال نبهل  عل   الصحلاة
   { َفَمِ  اْعَعَدى َعَلْنُكْم َفلْعَعُدنْا َعَلْنِ  ِاِمْثِل َنل اْعَعَدى َعَلاْنُكمْ  } :نقلل   {َئنَِّ ٌة نِّْثُلَهل 

                                                 
 (.40)ئذ ة الشذ ى  آية  -  
 (.16 )ئذ ة الهحل  آية  - 1
 (.84 )ئذ ة البقهة  آية  -  
نشاكل اآلثال     نراهح  [.0/188]ادائع الصاهلئع  للكلرالين  : ةاسظه يف نذهب احلهرن - 4

ن نضاة الطاللبني    [.  6/9]األم  للشلفيي : نيف نذهب الشلفينة [.10 -46 /8]للطحلني
 ناملدنساة الكاةى  [. 184]الكليف  الا  عباد الاة   : نيف نذهب املللكنة [.90 /8]للهذني 

نالكليف يف فقا  ااا    [. 6 -1 /0 ]اإلسصلف  للمهداني : نيف نذهب احلهلالة [.6/418 ]
 [.1/149]نكشلف القهلع  للبهذيت [. 4/44]حهبل  الا  قدانة 

 [.4/18]نفين احملعلج  للشهانين : اسظه - 1
 [.09 /9]احمللى  الا  حزم : اسظه - 6
 (.40)ئذ ة الشذ ى  آية  - 0
 (.84 )ئذ ة البقهة  آية  - 9
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  ااة نالقصالص  فأنه الململثلة يف اليقذ  {َنِإْن َعلَقْبُعْم َفَيلِقُبذْا ِاِمْثِل َنل ُعذِقْبُعم ِاِ } :نقلل
فهذا امللطذم املضاهنب قاد     ناألنثل هذ املأنذ  ا   فنجب اععبل هل حبتب اإلنكلن

مل ميك  كلن الذاجب نل هذ  فإن  فللذاجب نن يريل المليعدي كمل فيل ا   اععدي علن 
نال  يب نن لطمة   نئقط نل عجز عه  اليبد ن  املتلناة ن  كل نج   األقهب ناألنثل

هاة يف حملهمل الآللة اليت لطم  هبل نن مبثلهل نقهب إىل اململثلة املأنذ  هبل الطمة نضهاة اض
نهذا هذ هدي  ئذل اهلل   ن  تيزيه  هبل افري جهس اععدائ  نقد   نصرع  نرهعًل حتًل
نن  خللر  يف  لك ن    نحم  القنلس نهذ نهصذص اإلنلم نمحد نخلرلئ  الهاردي  «

  ..." صذل  كمل خهج ع  حم  القنلس ناملنزاننصحلا  فقد خهج ع  سص نذهب  نن
 :التعليق واإليضاح

يبني اإلنلم اا  القنم اخعالف اليلملء يف هذ  املتألة  نهي نتاألة القصالص يف   
اللطمة نالضهاة نمحذهل ممل ال ميك  للمقعص نن يريل خبصم  نثل نل فيل  ا  نا  كال   

اليقذاة جباهس آخاه نهاذ    نج   هل يتذغ يف  لك القصلص  نن ييدل يف  لك إىل 
العيزيه  نقد اني نن قذل مجهذ  اليلملء نس  ال قصلص يف  لك  ننأخذهم تيذ  اململثلة 
ن  كل نج   نالقصلص ال يكذن إال نع اململثلة  نن  ههل يعبني نن االئعدالل الآليل  

لانس  املذكذ ة ممك  لكل ن  الرهيقني  فلجلمهذ  سظهنا إىل تأثري اجلهلية ننيهلهال؛ إ   
لطمة املهي  الضينف كلطمة القذي الصحنح  نن  قلل اللقصلص سظه إىل نصل اجلهلية 
ناغعره فل ق العأثري  فنبقى االئعدالل الآليل  حمعمل  نلك  القنلس يف هاذ  املتاألة   

نال  يب نن لطمة الطمة نضاهاة  : " يهجح قذل ن  قلل اللقصلص نهلذا قلل اا  القنم
 نراهعلً  اليت لطم  هبل نن مبثلهل نقهب إىل اململثلة املأنذ  هبل حتًلاضهاة يف حملهمل الآللة 

يزيد هذا  «مث نل ن د يف التهة ع  الهيب " ن  تيزيه  هبل افري جهس اععدائ  نقد   نصرع 

                                                 
 (.16 )ئذ ة الهحل  آية  -  
  (04)  نكالن  يف هاذ  املتاألة إىل ص   [69/ ]املذقيني ع   ب اليلملني  اا  القنم إعالم  - 1

  ننرل  إلنهل يف [90 - 0 /1 ]نقد تكلم ع  هذ  املتألة نيضًل يف حلرنع  على ئه  نيب داند 
 [.0  /1]  ننرعلح دا  التيلدة [4/94]كعب نخهى كزاد امليلد 
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كلن  نقع يف نٍب ا  عبلس نن  جاًلانخةين  :قللئيند ا  جبري انلسًل نن   لك نل  نا  
  فلبتذا التاالح   لنلطمه  كمل لطم  :فجلء قذن  فقللذا  لسفلطم  اليب  ل  يف اجللهلنة

ني نهل األ ض تيلمذن نكهم على اهلل  !نيهل الهلس)) :فصيد املهة فقلل «فبلغ  لك الهيب 
ال تتابذا نذتلسال فعاؤ نا      إن اليبلس نين ننسل نه )) :فقلل .نست :فقللذا ((؟عز نجل
عا   ن.  سيذ  الهلل ن  غضبك ائعفره لهال  !يل  ئذل اهلل :فجلء القذم فقللذا ((نحنلءسل
فالح   جل يف  ايث نال جهم ا  حذيرة نصدقًل «نن الهيب  - ضي اهلل عههل  - علئشة

لكام كاذا   )) :فقلل .القذد يل  ئذل اهلل :فقلل «صدقع  فضها  ناذ جهم فأتذا الهيب 
إين )) :«هلل فقلل  ئذل ا  فهضذا ا (( لكم كذا نكذا)) :فقلل  فلم يهضذا ا (( نكذا

إن هاؤالء  : ))فقلل «فخطب الهيب   سيم :قللذا ((خلطب على الهلس نخمةهم اهضلكم
  املهلجهنن هبام  فهمَّ  ال :قللذا ((نتذين يهيدنن القذد فيهضت علنهم كذا نكذا فهضذا

 :قالل   سيام  :قللذا ((ن ضنعم: ))مث دعلهم قلل  نن يكرذا فكرذا «فأنههم  ئذل اهلل 
 :فخطاب الهالس مث قالل     سيم :قللذا ((على الهلس نخمةهم اهضلكمفأين خلطب ))
نهذا صهيح يف القاذد يف الشاجة  نهلاذا    : " قلل اا  القنم.  سيم :قللذا ((ن ضنعم))

فقط لقالل هلام     صذحلذا ن  القذد نهة ايد نهة حىت  ضذا  نلذ كلن الذاجب األ ش
  نننال قضالء    "حقكم يف األ ش حق لكم فن   نإمنلإس  ال : حني طلبذا القذد «الهيب 

ننقلد ناذ اكاه  : "اة  فقد قلل البخل ي يف صحنح اخللرلء الهاردي  نغريهم ن  الصحل
ناا  الزاري نعلي نئذيد ا  نقهن ن  لطمة  ننقلد عمه ن  ضهاة اللد ة  ننقلد علي ن  

                                                 
 .  نضير  األلبلين(4001)ة  الب القذد ن  اللطمة  ح ئه  الهتلئي الصفهى  كعلب القتلن -  
  نئاه   (4009)ئه  الهتلئي الصفهى  كعلب القتلنة  الب التلطلن يصلب على يد   ح  - 1

:   نئه  ااا  نلجا   (4 41)كعلب الديل   الب اليلنل يصلب على يدي  خطأ  ح : نيب داند
 (.4490)صحنح اا  حبلن ح   ن(9 16)كعلب الديل   الب اجلل ح يرعدي اللقذد  ح 

 [.4]العيهيرل  للجهجلين ص : اسظه. األ ش هذ ائم للملل الذاجب على نل دنن الهرس -  
 [.01/ ]إعالم املذقيني ع   ب اليلملني  اا  القنم  - 4
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نقد صح عا  نيب  : "  نقلل اا  حزم "ثالثة نئذاط  ناقعص رهيح ن  ئذط نمخذش
نقاد    "  الذلند نغريهم القذد ن  اللطمةنعمه نعثملن نعلي ناا  الزاري نخللد ا اكه

 «  نمل يأ  ع  الهيب  نن د اا  القنم عهد حديث  ع  هذ  املتألة هذ  األحلديث ناآلثل 
نال ع  نصحلا  نل خيللرهل  نلنس للجمهذ  حجة نقذى ن  تيذ  اململثلة ن  كل نج   

نهاذا ظالهه     نهذا إمجلع الصاحلاة   «هذ  ئهة  ئذل اهلل ف: "نهلذا قلل اا  القنم
اللطماة   :فيل ض امللسيذن هذا كل  اشيء ناحاد نقاللذا    نهذا حم  القنلس  القهآن

الصحلاة نكمل  ُهَظنَس .نالقصلص ال يكذن إال نع اململثلة  نالضهاة ال ميك  فنهمل اململثلة
  فإن اململثلة ن  كل نج  نعياذ ة   كمل هذ نتبع للكعلب نالتهة  ننصح ننتبع للقنلس

ألن  ؛ناألنل ننىل  نن تيزيه ايند نههل  قصلص قهيب إىل اململثلة :فلم يبق إال نحد ننهي 
ال قد ييز  اللتذط ناليصل نقاد يكاذن     العيزيه ال ييعة فن  جهس اجلهلية نال قد هل

نيف   د نياهقص نقد يزيا   فأي  حها ة التذط نيبت  إىل لني الند  اند   نن ضها  لطم
نهذا نقهب إىل اليدل الذي ننه اهلل   للمملثلة حبتب اإلنكلن حٍهاليقذاة جبهس نل فيل  َت

فإس  قصلص مبثل  لك اليضذ يف نثل احملل الذي ضهب فن    ا  ننسزل ا  الكعلب ناملنزان
   "ال يدخل حتت العكلنف ن لك عرٌذ نن يهقص قلناًل نقد يتلني  نن يزيد قلناًل  اقد  

نهبذا كل  يعبني نن ائعدالل ن  قلل اللقصلص الآليل  املاذكذ ة نقاهب إىل الهظاه    
 .نالصذاب
 
 
 

                                                 
كعلب الديل   الب إ ا نصلب قذم ن   جل هل ييلقب نن يقاعص نهاهم   : صحنح البخل ي -  

 [.4   ]كلهم  ص 
 [.61 /  ]لى  اا  حزم احمل - 1
 [. 466-1/461]نصهف اا  نيب رنبة  يف الب القذد ن  اللطمة : ناسظه -  
 [. 0-01/ ]إعالم املذقيني ع   ب اليلملني  اا  القنم  - 4
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 :القول الراجح ودليله
الهاجح يف هذ  املتألة هذ نجذب القصلص يف اللطمة نالضهاة نمحذهل  نهذ نقهب 

ح رانخ  إىل اململثلة املطلذاة يف القصلص ن  العيزيه  لألدلة املذكذ ة آسرًل  نهذ تاهجن 
 .- مح  اهلل-  اإلئالم اا  تنمنة

                                                 
 [. 6 -61 /4 ]ن [ 10/164]جممذع فعلنى رنخ اإلئالم اا  تنمنة  : اسظه -  
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 :تفسير آيات أحكام األطعمة، وفيه خمسة مباحث: الفصل الثاني
َن ِحالًّ لَِّبِني ُكلُّ الط َعاِم َكا}: تفسري قوله تعاىل: املبحث األول

 {...ِإْسَراِئيَل
الَّ َنل َحهََّم ِإْئَهاِئنُل َعَلى َسْرِتِ  ُكلُّ الطََّيلِم َكلَن ِحالًّ لَِّبِهي ِإْئَهاِئنَل ِإ}: قلل اهلل تيلىل 

 . {ِن  َقْبِل َنن ُتَهزََّل العَّْذَ اُة ُقْل َفْأُتذْا ِاللعَّْذَ اِة َفلْتُلذَهل ِإن ُكهُعْم َصلِدِقنَي
 .الرد على اليهود يف إنكارهم وقوع النسخ: املسألة

لن اللنهذد ننن ن  يف نيهض حديث  ع  تالعب الشنط) – مح  اهلل  -قلل اا  القنم 
تالعب  هبم نن نلقى إلنهم نن الهب ئبحلس  نتيلىل حمجذ  علن  الهتخ  ننهنم جيلذا هذ  

فعضمهت هذ  اآليل  انالن كاذهبم   (: "...«الشبهة تهئل هلم يف جحد سبذة الهئذل 
لبين إئهائنل  فإس  ئبحلس  نتيلىل نخة نن الطيلم كل  كلن حالاًل  يف إاطلل الهتخ صهحيًل

ننيلذم نن اين إئهائنل كالسذا    قبل سزنل العذ اة ئذى نل حهم إئهائنل على سرت  نه 
إمنل هذ اإحالل اهلل تيلىل ل   ننن الذي كلن هلم حالاًل  ننلع  إئهائنلعلى رهيية نانهم 

مث جلء  العذ اة اعحهمي كاثري    على لتلن إئهائنل ناألسبنلء ايد  إىل حني سزنل العذ اة
ِن  } :نقذل  تيلىل  نهذا حم  الهتخ  لبين إئهائنل نهم اليت كلست حالاًلن  املآكل عل

مث قالل    هلم قبل سزنل العذ اة نهم ييلمذن  لك ني كلست حالاًل {َقْبِل َنن ُتَهزََّل العَّْذَ اُة
هائنل حهم على هل جتدنن فنهل نن إئ {ُقْل َفْأُتذْا ِاللعَّْذَ اِة َفلْتُلذَهل ِإن ُكهُعْم َصلِدِقنَي} :تيلىل

نهي حلذم اإلال   نم جتدنن فنهل حتهمي نل خص  اللعحهمي  سرت  نل حهنع  العذا ة علنكم
نقاد    ل  نلبهنا   نإ ا كلن إمنل حهم هذا نحد  نكلن نل ئذا  حالاًل ؟ننلبلهنل خلصة

ناحلجه على   ظهه كذاكم نافعهاؤكم يف إسكل  ستخ الشهائع  نه  حهنت العذ اة كثريًا
فعأنل هذا املذضع الشهيف الذي حلم حذل  نكثه املرتاهي  ننال     يلىل يف ستخهلاهلل ت

 . "ن دن ن

                                                 
 (. 8)ئذ ة آل عمهان  آية  -  
 [.008 -009 /1]اللهرلن يف نصليد الشنطلن  اا  القنم إغلثة  - 1
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 :التعليق واإليضاح
يبني اإلنلم اا  القنم نن ن  تالعب الشنطلن اأنة النهذد إاطلهلم الهتخ حنث قه نا 
 نن الهتخ يتعلزم الَبداء  ن لك حملل على اهلل تيلىل  فجلء  هذ  اآليل  لعبني كاذهبم 
صهحيًل يف إاطلل الهتخ  نقد انهت اآلية نن الطيلم كل  كلن حالاًل هلم ن  قبل نن تهزل 
العذ اة نائعثهت نل حهن  إئهائنل على سرت  نهي حلذم اإلال ننلبلهنل نقنل اليهنق نا   

  فلمل سزلت العذ اة حهنت علنهم نطيذنل  نخهى مل تك  حمهناة علاى    كل ريء
ننن املاهاد نن    نقد قدنهل الكالم على هذ  اآلية: "اا  كثري إئهائنل ناهن   قلل احللفظ

هلم ن  قبل نن تهزل العذ اة نل عدا نال كالن حاهم     اجلمنع ن  األطيمة كلست حالاًل
مث إس  تيلىل حهم نرنلء كثرية يف العذ اة كمل   إئهائنل على سرت  ن  حلذم اإلال ننلبلهنل

َ  َهلُدنْا َحهَّْنَهل ُكلَّ ِ ي ُظُرٍه َنِنَ  اْلَبَقِه َناْلَفَهِم َحهَّْنَهل َنَعَلى الَِّذي}  :قلل يف ئذ ة األسيلم
َعَلْنِهْم ُرُحذَنُهَمل ِإالَّ َنل َحَمَلْت ُظُهذُ ُهَمل َنِن اْلَحَذاَيل َنْن َنل اْخَعَلَط ِاَيْظٍم َ ِلَك َجَزْيَهالُهم  

                                                 
ع   «ننل حلذم اإلال ننلبلهنل فقد جلء العصهيح هبل يف حديث اا  عبلس نفن  ئؤال النهذد للهيب  -  

ارعكى ِعهق الهَّتل فلم جيد ران ًل  : )) فأخةسل عمل حهم إئهائنل على سرت ؟ قلل: " الهعد  مث قللذا
نخهجا  نمحاد يف نتاهد   ح    " صدقت : قللذا((. ال ننلبلهنل فلذلك حهنهل يالئم  إال حلذم اإل

ن  طهيق عبد ( 0   )كعلب العرتري  الب نن  ئذ ة الهعد  ح :   نالعهنذي يف ئهه ( 149)
حاديث  : " نقلل العهنذي. اهلل ا  الذلند  ع  اكري ا  رهلب  ع  ئيند ا  جبري  ع  اا  عبلس

كمل نخهج  نمحد اهقم ". صحنح (: " 1481) صحنح العهنذي  ح نقلل األلبلين يف" حت  غهيب
ن  طهق ع  عبد احلمند ا  هبهام ([ 1 0  )ح  1/146 ]  نالطةاين يف امليجم الكبري ( 140)

 جلهلمال  [: " 9/141]نقلل اهلنثمي يف جمماع الزنائاد   . ع  رهه ا  حذرب ع  اا  عبلس ا 
([ 6 49 )ح   1 /0]البنهقي يف التاه  الكاةى   نننل  ناية اليهنق  فقد نخهجهل ". ثقل 

إين جيلات  : فقلل – ضي اهلل عههمل  –نن نعهاانًل نتى اا  عبلس : " اإئهلد  ع  يذئف ا  نلهك
ُكلُّ الطََّيلِم َكلَن ِحالًّ  } :ن نيت قذل اهلل تيلىل: فقلل. لنتت علنك حبهام: فقلل. انهنيت علّي حهانًل
إن إئهائنل كلست ا  الهتل فجيال  : فقلل اا  عبلس{  َنل َحهََّم ِإْئَهاِئنُل َعَلى َسْرِتِ  لَِّبِهي ِإْئَهاِئنَل ِإالَّ

نصحح إئهلد  احلالفظ  ". على سرت  إن ررل  اهلل نن ال يأكل اليهنق ن  كل ريء  نلنتت حبهام
 [.0/16]  نالشذكلين يف سنل األنطل  [01 /8]اا  حجه يف فعح البل ي 
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هم  لك ألهنم يتعحقذن  لك اتبب افانهم  ني إمنل حهنهل علن  {ِاَبْفِنِهْم ِنِإسَّل َلَصلِدُقذَن
َفِبُظْلٍم نَِّ  الَِّذيَ  َهلُدنْا َحهَّْنَهل } :نهلذا قلل  خعالفهم علن انطفنلهنم نخمللرعهم  ئذهلم ن

ني صدنا الهالس نصادنا     {َعَلْنِهْم َطنَِّبلٍ  ُنِحلَّْت َلُهْم َنِاَصدِِّهْم َع  َئِبنِل الّلِ  َكِثرًيا
نهلاذا    نهذ  ئجنة هلم نعصرذن هبل ن  قدمي الدهه نحديثا    احلقنسرتهم ع  إتبلع 

صلذا  اهلل نئاالن    ن  األسبنلء نكذاذا عنتى نحممدًا كلسذا نعداء الهئل نقعلذا خلقًل
:  نيف اآلية الهد على ن  ائعدل نههم اللطهيق الهقلي  قلل اإلنلم التهختاي  "علنهمل

نسا    «يق العذقنف ائعدل مبل يهنى ع  نذئى فأنل ن  قلل ن  النهذد إس  ال جيذز اطه"
نزعمذا نن هذا نكعذب يف العاذ اة    متتكذا اللتبت نل دانت التمذا  ناأل ض :قلل

نس   «قد ثبت عهدسل اللطهيق املذجب لليلم نهذ خة العذاته ع  نذئى  :نقللذا  عهدهم
املعذاته عما    كمل تزعمذن نسعم نن  لك ثبت عهدكم اللهقل  إن رهيييت ال تهتخ :قلل

ن  نجل اليمل  :نقللذا «نهبذا الطهيق طيهذا يف  ئللة حممد   «تزعمذن نس   ئذل اهلل 
مث قالل يف  ... "  نال جيذز نن يأيت مبيجزة تدل على صدق   يف التبت ال جيذز تصديق 

اترلق الكل على نن جاذاز   :نحجعهل فن  ن  طهيق العذقنف: "  د  على ائعدالهلم هذا
مث ...  -علن  الصالة نالتاالم -ني اإلخذة ناألخذا  قد كلن يف رهيية آدم الهكلح ا

  اسعتخ  لك احلكم حىت ال جيذز ألحد نن يتعمعع مب  هذ اي  نه  اللهكلح محذ ااهعا  
  ن  املطيذنل  على سرت  م رن ًلهََّح -علن  التالم  - نن اأن ييقذبقهِّنألن النهذد ُن

ُكلُّ الطََّيلِم َكلَن ِحالًّ لَِّبِهي }: نخةسل اهلل تيلىل ا  يف قذل  علنهم كمل ننن  لك صل  حهانًل
نالهتخ لنس إال حتهمي املبالح نن إالحاة     اآلية {ِإْئَهاِئنَل ِإالَّ َنل َحهََّم ِإْئَهاِئنُل َعَلى َسْرِتِ 

فاإهنم   -علنا  التاالم  -قبل زن  نذئى  احلهام نكذلك اليمل يف التبت كلن نبلحًل
نإمنل يكذن ن  راهييع  إ ا    ل على نن حهنة اليمل يف التبت ن  رهيية نذئىيذافقذسه

فاال   فأنل إ ا كلن  لك قبل رهييع  على هذا الذج  نيضًل  كلن ثبذت  اهزنل الذحي علن 

                                                 
 .(46 )آية  ئذ ة األسيلم  -  
 .(60 )ئذ ة الهتلء  آية  - 1
 [. 11/ ]ترتري القهآن اليظنم  اا  كثري  -  
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جلز  فإ ا جلز ثبذ  احلهنة يف رهييع  ايد نل كلن نبلحًل  فلئدة يف ختصنص  نس  رهييع 
  نإ ا كلسات راهيية    "قلنت الداللة على صحة سبذت  ثبذ  احلل يف رهيية سيب آخه

قد  فيت رن ًل ن  نحكلم الشهائع املعقدنة  جلز لشهيية سبنهال   –علن  التالم  –نذئى 
: نقد قلل اا  القنم يف تقهيه هاذا  –علن  التالم  -نن تهفع ن  رهيية نذئى  «حممد 

فهم ال يهكهنن  ؟ذ اة رهيية نم الهل تقهنن نس  كلن قبل الع :مث يقلل هلذ  األنة الفضبنة"
ن  نحكلم تلك الشهائع  فهل  فيت العذ اة رن ًل :فنقلل هلم !نن يكذن قبل العذ اة رهيية

ن  نحكلم تلك الشهائع فقد جالههنا اللكاذب    مل تهفع رن ًل :فإن قللذا ؟املعقدنة نم ال
  ناملهلقشة  "تخ قطيًلقد  فيت اي  الشهائع املعقدنة فقد نقهنا الله :نإن قللذا  نالبهت

  ننل ُ كه حذل هذ  اآلية فن  غهلء ملال  لنيهم يف هذ  املتألة قد تطذل  نلنس هذا حمله
 . فن  ن  احلجة القلطية  ناإللزام مبل ال ميك  إسكل  

                                                 
 [.16-1/11]نصذل التهختي  -  
 [.090 -008 /1]إغلثة اللهرلن يف نصليد الشنطلن  اا  القنم  - 1
 [.4  ]هداية احلنل ى يف نجذاة النهذد نالهصل ى  الا  القنم ص : ناسظه نيضًل -  



 تفسير آيات أحكام الجنايات: الباب الثالث 

 

 6  

 احملرم من الطعام: املبحث الثاين
ل َعَلى َطلِعٍم َيْطَيُماُ  ِإالَّ َنن  ُقل الَّ َنِجُد ِفي َنل ُنْنِحَي ِإَليَّ ُنَحهًَّن }: قلل اهلل تيلىل 

 َيُكذَن َنْنَعًة َنْن َدًنل نَّْتُرذًحل َنْن َلْحَم ِخهِزيٍه َفِإسَُّ  ِ ْجٌس َنْن ِفْتًقل ُنِهلَّ ِلَفْنِه الّلِ  ِااِ  َفَما ِ  
 . { اْضُطهَّ َغْنَه َالٍغ َناَل َعلٍد َفِإنَّ َ اََّك َغُرذٌ   َِّحنٌم

 .سري هذه اآليةفوائد من تف: املسألة
نإمنل مل جييل اهلل (: "حديث  ع  حتهمي انع األصهلمايد ) – مح  اهلل  –قلل اا  القنم 
اللزاجه الذي جيل  اهلل يف الطبلع ن  كهاهعهل نالهرهة عهاهل   اكعرلًء يف نكل املنعة حدًا

 تيلىل الحلكم نهلذا نفهد  اهلل  ن  املنعة نرد حتهميًل ناخلهزيُه  نإايلدهل عههل خبالف اخلمه
ُقل الَّ َنِجُد ِفي َنل ُنْنِحَي ِإَليَّ ُنَحهًَّنل َعَلى َطلِعٍم َيْطَيُماُ  ِإالَّ َنن  }: قذل  علن  نس   جس يف

 (فإس )فللضمري يف قذل    {َيُكذَن َنْنَعًة َنْن َدًنل نَّْتُرذًحل َنْن َلْحَم ِخهِزيٍه َفِإسَُّ  ِ ْجٌس َنْن ِفْتًقل
فإس  يعهجح اخعصالص حلام    -إىل الثالثة املذكذ ة الععبل  لرظ احملهمنإن كلن عذد  -

 .تذكري  دنن قذلا  فإهنال  جاس    :نالثلين .نه   قها :نحدهل :اخلهزيه ا  لثالثة ننج 
نيقلال هذ    زجه الهرذس عه على علة العحهمي لُع تهبنهًل (إن) ن (اللرلء)نس  نتى  :نالثللث

  فهرى عه   لك ننخة نس   جس  ائعلذا   نائعطلاع  اليلة نل يف طبلع اي  الهلس ن 
نهلذا يف   ننه نتعقه نيلذم عهدهم ألن كذهنمل  جتًل ؛نهذا ال حيعلج إلن  يف املنعة نالدم

 . " القهآن سظلئه فعأنلهل
 :التعليق واإليضاح

املنعة  نالادم املتارذح    : دلت هذ  اآلية على حتهمي ن اية نسذاع ن  املطلعم نهي
إىل قصه احملهم ن  الطيالم   اي  اليلملء نقد  هب. اخلهزيه  ننل نهل لفري اهلل ا  نحلم

فذهب اي  نهل اليلم إىل نن العحهمي نقصذ  : "على نل يف هذ  اآلية  قلل اإلنلم البفذي
  املهخهقة :نيدخل يف املنعة :قللذا  ى  لك ع  علئشة ناا  عبلسنهني  على هذ  األرنلء

                                                 
 (.41 )ة األسيلم  آية ئذ  -  
 (.41 )ئذ ة األسيلم  آية  - 1
 [.061- 1/06]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم  -  
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ننكثه اليلملء على نن العحهمي ال خيعص هباذ     كه يف ننل ئذ ة امللئدةننل ُ   ناملذقذ ة
ُقل الَّ َنِجُد ِفي َنال  } : لك نيىن قذل  تيلىل  ال احملهم اهص الكعلب نل  كه ههل  األرنلء

 . "نقد حهنت التهة نرنلء جيب القذل هبل {ُنْنِحَي ِإَليَّ ُنَحهًَّنل
مي حلذم احلمه األهلنة نن العحهمي غري نقصذ  نقد اني اا  القنم عهد حديث  ع  حته 

فإس  مل يك  قد ُحاهِّم حاني   : "...ننن املقصذد نقت سزنهلل فقلل على نل يف هذ  اآلية 
  . ..."سزنل هذ  اآلية ن  املطلعم إال هذ  األ اية  نالعحهمي كلن يعجدد رن ًل فشن ًل

 لك الذقت حمهم غري هاذ   نمل يك  يف الشهيية يف    ناآلية نكنة: "نقلل القهطيب
  ناملعهدية  ناملذقذ ة  يد يف احملهنل  كلملهخهقةمث سزلت ئذ ة امللئدة الملديهة نِز  األرنلء

الملديهة نكل كل  ي سالب نا     «نحهم  ئذل اهلل   نغري  لك  ناخلمه  نالهطنحة
 . "التبلع نكل  ي خملب ن  الطري

ن  حكمة هذ  الشهيية  فإهنال قاد    نيف كالم اا  القنم على هذ  اآلية انلن ريء
جيلت احلد على رل ب اخلمه  نمل جتيل حدًا على ن  نكل املنعة ليدم احللجاة إلنا    
الئعقها  كهاهنة  لك يف سرذس اين آدم  نيف كالن  نيضًل انلن لشيء ن  فصلحة اآلياة  
فقد عة  اآلية ع  حلم اخلهزيه اأس   جس نسصت هبذا الذصف علنا  نحاد  ألن يف   
طبلع اي  الهلس ائعلذا   نائعطلاع   نال ييين هذا اسعرلء هذا الذصف ع  املنعة نالادم  

                                                 
 [.1/04]  (نيلمل العهزيل) ترتري البفذي  -  
 [. 4 / ]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم  - 1
ننل آية سزلت يف األطيمة مبكاة  : "قللنقد [11/ ]لقهآن  للتنذطي اإلتقلن يف علذم ا: اسظه -  

َقُكُم َفُكُلذْا ِنمَّل َ َز} :مث آية الهحل [41 :األسيلم] {َنل ُنْنِحَي ِإَليَّ ُنَحهًَّنلُقل الَّ َنِجُد ِفي } :آية األسيلم
 اآلياة  {ُم اْلَمْنَعاةَ َحهََّم َعَلْنُك ِإسََّمل} :نالملديهة آية البقهة  [4  : الهحل] إىل آخههل {الّلُ  َحالاًل َطنًِّبل

  ".قلل  اا  احلصل  [ :امللئدة] اآلية {هَِّنْت َعَلْنُكُم اْلَمْنَعُةُح} :مث آية امللئدة [0  : البقهة]
نقد تذئع يف الكالم حذل هذ  املتألة  نحتهمي كال  [ 8/90]اجللنع ألحكلم القهآن  القهطيب  - 4

يف حديث اا  عبلس نهاذ يف صاحنح     ي سلب ن  التبلع نكل  ي خملب ن  الطنذ  قد ن د
كعلب الصند نالذالئح  الب حتهمي نكل كل  ي سلب ن  التبلع نكال  ي خملاب نا     : نتلم

 (.4 8 )الطنذ   ح 
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املترذح  نلك  نغىن ع  اإلرل ة إلنهل اذلك نل هذ نتعقه يف طبلع الهلس كلهم نا   
هلذ  الطهيقة سظلئه يف القهآن نليل ن   نن ائعقذا هل نكهاهنعهل  نقد نرل  اا  القنم إىل

َنِإَ ا َفَيُلذْا َفلِحَشًة َقلُلذْا َنَجْدَسل َعَلْنَهل آَالءَسل َنالّلُ  َنَنَهَسل ِاَهل ُقْل ِإنَّ }:يلىل لك نل يف قذل  ت
دعى املشهكذن يف فيلاهم  فقد ا  {الّلَ  اَل َيْأُنُه ِالْلَرْحَشلء َنَتُقذُلذَن َعَلى الّلِ  َنل اَل َتْيَلُمذَن

 :نهانن – نن   لك طذافهم اللبنت عهاة-الرلحشة 
 . نهنم نجدنا آالئهم على  لك  نهذا حق: األنل 

 . نن اهلل ننههم اذلك  نهذا الطل: نالثلين
 {ُقْل ِإنَّ الّلَ  اَل َيْأُنُه ِالْلَرْحَشلء َنَتُقذُلذَن َعَلى الّلِ  َنل اَل َتْيَلُمذَن}: فهد اهلل علنهم اقذل 

 . ذمفهص على  د األنه الثلين  نمل يعيهض لألنل ألس  نيل

                                                 
 (.19)ئذ ة األعهاف  آية  -  
 [.84 - 8 /1]ترتري القهآن اليظنم  الا  كثري : اسظه - 1
نقد سص على نس  يتعرلد  – مح  اهلل  – نقد مسيت محذ هذا ن  الشنخ حممد ا  صلحل اليثنمني -  

ن  هذ  اآلية األدب يف الهد على املخللف فنقبل نل جلء ا  ن  احلق نال يتكت عمل جلء ا  نا   
 .البلطل
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 حكم ميتة البحر: املبحث الثالث
ُنِحلَّ َلُكْم َصْنُد اْلَبْحِه َنَطَيلُنُ  َنَعلًعل لَُّكْم َنِللتَّنَّلَ ِة َنُحهَِّم َعَلْنُكْم  }: قلل اهلل تيلىل 

 . { َصْنُد اْلَبهِّ َنل ُدْنُعْم ُحُهًنل َناتَُّقذْا الّلَ  الَِّذَي ِإَلْنِ  ُتْحَشُهنَن
 .ما مات يف البحر مث طفا عليهحكم : املسألة

(:  يف نيهض ائعهبلط  املتلئل ن  قصة ئهية اخَلَبط)  – مح  اهلل  –قلل اا  القنم 
ُحهَِّنْت َعَلْنُكُم اْلَمْنَعُة }: نفنهل جذاز نكل ننعة البحه  ننهنل مل تدخل يف قذل  عزَّ نجلَّ" 

{َناْلدَُّم
  نقد صح ع  نيب {اْلَبْحِه َنَطَيلُنُ  َنَعلًعل لَُّكْمُنِحلَّ َلُكْم َصْنُد }:   نقد قلل تيلىل 

  نن صند البحه نل صند نها     اكه الصديق  نعبد اهلل ا  عبلس  نمجلعة ن  الصحلاة
نحلات لهال ننععالن    : ))ع  اا  عمه نهفذعًل ننذقذفًلنطيلن  نل نل  فن   نيف الته  

حديث حتا      ((لن فللكبد نالطحللهاد  نننل الَدننَدَنلن  فأنل املنععلن فللتمك ناجل

                                                 
 (.86)ئذ ة امللئدة  آية  -  
 نهي قصة ئهية نيب عبندة ا  اجلهاح يف ثالمثلئة  جل  يهصدنن عريًا لقهيش اتلحل البحه  نقد نخهجهال  - 1

كعلب املفلزي  الب غزنة ئنف البحاه   : كمل يف صحنح البخل ي الشنخلن ن  حديث جلاه ا  عبد اهلل 
 (.1 8 )كعلب الصند نالذالئح  الب إالحة ننعل  البحه  ح :   نصحنح نتلم( 6 4)ح
 (. )ئذ ة امللئدة  آية  -  
نترتاري  ([. 4 69)َن (   69)  1 /4]ترتري اا  نيب حالمت  : اسظه  ننههم ناذ ههيهة نناذ نيذب  - 4

 [.0 1-119/ ]كعلب األرهاة  الب الصند نالذالئح ناألطيمة : نئه  الدا قطين[. 0/61]الطةي 
كعلب األطيمة  الب الكبد نالطحالل ح  :   ناا  نلج  يف ئهه ([ 101)ح  1/80]نخهج  اإلنلم نمحد يف املتهد  - 1
  ع  نان  ع  اا  عمه  نعبد الهمح  ا  زيد قلل فن  احللفظ يف العقهيب ن  حديث عبد الهمح  ا  زيد ا  نئلم( 4   )
 نى ع  نانا   : هذا إئهلد ضينف؛ عبد الهمح  هذا قلل فن  ناذ عبد اهلل احللكم: "  نقلل البذصريي"ضينف(: "961 )

ل حلرنة البذصاريي  ئه  اا  نلج  اشهح التهدي نعلنه: اسظه" نمجيذا على ضير : نحلديث نذضذعة  نقلل اا  اجلذزي
ن  طهيق علي ا  نتلم ع  عبد الهمح   نن  طهيق نطهف عا   ([ 4648)ح    1/ ]ننخهج  الدا قطين [. 1 /4]

ن  طهيق ااا   ([ 19  ) 114/ ]عبد اهلل  ع  نانهمل زيد ا  نئلم ع  اا  عمه نهفذعًل  ننخهج  البنهقي يف الكةى 
نهذا إئهلد صحنح  نهذ يف نيىن املتاهد  : "اا  عمه نذقذفًل  مث قلل نهب  ع  ئلنملن ا  االل  ع  زيد ا  نئلم ع 

ننالد : "مث قالل ( 18  )عبد الهمح   ننئلنة  نعبد اهلل اهقم : مث نئهد الهناية ع  ننالد " نقد  في  ننالد زيد ع  نانهم
عبد اهلل اا  زياد  إال نن    زيد هؤالء كلهم ضيرلء جهحهم حيي ا  نيني  نكلن نمحد ا  حهبل نعلي ا  املديين يذثقلن

ني املذقذف لكه  سص على نس  يف نيىن املتهد كمل انه  اا  القنم  نكذا قلل احللفظ ااا   " الصحنح ن  احلديث هذ األنل
  [.16/ ]حجه كمل يف تلخنص احلبري 
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يهصهف   نهذا املذقذف يف حكم املهفذع  ألن قذل الصحليب نحل لهل كذا  نُحهم علنهل
 . "نحتهمي   «إىل إحالل الهيب 

 :التعليق واإليضاح
 :يبني اإلنلم اا  القنم جذاز نكل ننعة البحه  نننعة البحه سذعلن

نن سبذ  البحه نن جز  عها   نهاذا   نل نل  اتبب نثل نن صلد  إستلن : األول 
 .  الهذع مل خيعلف اليلملء يف إالحع 

نل نل  افري ئبب كللذي ميذ  يف البحه مث يطرذا علن   نقاد اخعلاف   : الثاين
 : اليلملء فن  على قذلني

جذاز نكل  كصند البحه  نهذ قذل مجهذ  اليلملء ن  املللكنة  نالشالفينة   : األنل
 .  جح  اا  القنم  نهذ الذي  ناحلهلالة

عدم جذاز نكل   نهذ قذل احلهرنة  نائعدلذا مبل  ني ن  حديث جلاه اا   : الثلين
إ ا طرل فال تأكل   نإ ا جز  عها   : ))نس  قلل «ع  الهيب  – ضي اهلل عههمل –عبد اهلل 

                                                 
 [.81 - 8 / ]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم  -  
 [.4  /8]املفين  الا  قدانة : اسظه - 1
نالقذاسني الرقهنة  الا  جازي  [. 1/194]االئعذكل   الا  عبد الة : اسظه يف نذهب املللكنة -  
ننفاين احملعالج  للشاهانين    [.   -0 /8]اجملمذع  للهذني : نيف نذهب الشلفينة[. 1  / ]
نراهح الز كشاي   [. 1  -4  /8]املفين  الاا  قداناة   : نيف نذهب احلهلالة[. 4/180]
[ /11 .] 
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  نتأنلذا اآلية على نل قذف  البحه فمل  ال على نل  ((فُكل   ننل كلن على حلفعن  فُكل 
 .   يف البحه مث طرلنل

 : القول الراجح ودليله
الهاجح يف هذ  املتألة جذاز نكل التمك الطليف  كمل  جح  اا  القنم إ  هذ ن  

مبنعة البحه نع اخعالف عبال اهتم يف  لاك     مجلة طيلم البحه الذي فته  الصحلاة 
نعلام نال نعلام   نطيلن  عهدسل نل نلقى نطرل علن  ناهلل : "- مح  اهلل  –نقلل الشلفيي 

اآلية حتعمل إال هذا امليىن نن يكذن طيلن  يف دناب تينش فن  فعؤخذ الأليدي افري تكلف 
  نن  التهة حديث اا   "كعكلف صند  فكلن هذا داخال يف ظلهه مجلة اآلية ناهلل نعلم

عمه املذكذ   نحديث جلاه يف قصة جنش اخلبط  نلضيف حديث جلاه الذي ائعدل 
لذ صح لكلن حجة يف ختصنص الطليف ن  ننعل  البحه  نممل ائعدل ا  اا  ا  احلهرنة  ن

فلذ مل تك  هذ  الهصذص نع املبنحني لكلن القنلس  ننيضًل: "... القنم نيضًل القنلس فقلل
  فإن املعنة إمنل حهنت الحعقلن الهطذال  نالرضال  نالدم اخلبنث فنهل ؛الصحنح نيهم

نإال فلملذ  ال يقعضي   م نالرضال  كلست ئبب احللنالذكلة ملل كلست تزيل  لك الد
نإ ا مل يك  يف احلنذان دم نفضاال     العحهمي فإس  حلصل اللذكلة كمل حيصل افريهل

نهلذا ال يهجس الملذ  نل   نمل يشعهط حلل   كلة كلجلهاد  م الملذ هتزيلهل الذكلة مل حي
فإس  لذ كلن ل    هذا الضهب نالتمك ن   ال سرس ل  ئلئلة كللذالب نالهحلة نمحذمهل

نمل يك  فهق اني نذت  يف امللء ننذتا     دم نفضال  حتعق  مبذت  مل حيل ملذت  افري  كلة

                                                 
نااني  ([   46)ح  116-111/ ]كعلب األرهاة  الب الصند نالذالئح : نخهج  الدا قطين -  

ح  8/111]ننخهج  البنهقاي يف التاه  الكاةى    . الدا قطين نن الصذاب نقر  نال يصح  في 
نقلل الهذني يف اجملمذع . نهفذعًل ننذقذفًل ناني نن الصذاب نقر ([ 9068 َن9069 َن9060 )
حديث ضينف الترلق احلرلظ  ال جيذز االحعجلج ا  لذ مل ييل ض  ريء فكناف  [: "... 1 /8]

 ..."املهعشهة نهذ نيل ض مبل  كهسل  ن  دالئل الكعلب نالتهة ننقلنيل الصحلاة 
 [.6 /1]لين نادائع الصهلئع  للكلر[. 149-140/  ]املبتذط  للتهختي : اسظه - 1
 [.91 /1]األم  للشلفيي  -  
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إ  ن  امليلذم نن نذت  يف الة ال يذهب تلك الرضال  اليت حتهن  عهد احملاهنني    خل ج 
  "ناهلل نعلم نلذ مل يك  يف املتألة سصذص لكلن هذا القنلس كلفنًل  إ ا نل  يف البحه

                                                 
 [. 8 / ]د يف هدي خري اليبلد  اا  القنم زاد امليل -  
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 االضطرار يف أكل احملرم من الطعام: املبحث الرابع
ِإسََّمل َحهََّم َعَلْنُكُم اْلَمْنَعَة َنالدََّم َنَلْحَم اْلِخهِزيِه َنَنل ُنِهلَّ ِاِ  ِلَفْنِه الّلِ  }: قلل اهلل تيلىل 

 . {لّلَ  َغُرذٌ   َِّحنٌمَفَمِ  اْضُطهَّ َغْنَه َالٍغ َناَل َعلٍد َفال ِإْثَم َعَلْنِ  ِإنَّ ا
، ومقدار ماا أبايح أكلاه عناد     {َغْيَر َباٍغ َواَل َعاٍد}: معىن قوله تعاىل: املسألة
 .الضرورة

نا  ننثلاة   ن(: "د حديث  ع  نيىن اإلمث ناليادنان عه) - مح  اهلل-قلل اا  القنم 
يشبع نإمنل نانح ل  إنل اأن   نل نانح ن  املنعة للضهن ة إىل نل مل يبح نههل جتلنُز :اليدنان

 .  ننيب حهنرة  نالشلفيي  ئد الهنق على نحد القذلني يف نذهب نمحد
  مللل  فإ ا ائعفىن عههل ننكلهل ناقنًل  ل  الشبع نالعزند إ ا احعلج إلن   ننالح نللك

َناَل  َفَمِ  اْضُطهَّ َغْنَه َالٍغ}: قلل تيلىل  ى نمحذ  كلن تهلنهلل عدناسًلع  رهاء املذكَّ نخباًل
  ال يأكلهل ن  غري اضطها  :قلل قعلدة ناحلت    {َعلٍد َفال ِإْثَم َعَلْنِ  ِإنَّ الّلَ  َغُرذٌ   َِّحنٌم

ني ال يعيدى نل حد  نال علٍد  غري الغ غري طللبهل نهذ جيد غريهل :نقنل  نال ييدن ربي 
 ل نال نعازندٍ هلا  غري نتعحٍل: نقلل نقلتل . ل  نههل فنأكل حىت يشبع نلك  ئد الهنق

                                                 
 (. 0 )ئذ ة البقهة  آية  -  
نيف نذهب [. 86 /6]  نكشلف القهلع  للبهذيت [0  /8]املفين  الا  قدانة : اسظه يف نذهب اإلنلم نمحد - 1

نلم نيب نيف نذهب اإل[. 110/ ]  ناملهذب  أليب إئحلق الشريازي [6 /8]اجملمذع  للهذني : اإلنلم الشلفيي
 [.60 / ]ننحكلم القهآن  للجصلص [. 14/19]َن [ 0  /1]املبتذط  للتهختي : حهنرة

  ناالئعذكل   الا  [11-1/14]كعلب الصند  الب فنم  اضطه إىل نكل املنعة : املذطأ  لإلنلم نللك: اسظه -  
 [.48 / ]  ناداية اجملعهد  الا   رد [00 /1]عبد الة 

 (. 0 )ئذ ة البقهة  آية  - 4
ن  نكل رن ًل ن  هذ  نهذ نضطه فال : " نل  كه  ع  قعلدة ناحلت  قهيب ن  قذل اا  عبلس حنث يقذل - 1

فم  اضطه فلنأكل نه  الشيء قد  نل يتاه  نال  : " نيقذل" حهج نن  نكل  نهذ غري نضطه فقد افى ناععدى
ري الغ يف نكل   نال علد نن يعيدى حالاًل إىل غ: " نننل  قعلدة فقلل[.  19/ ]ترتري اا  نيب حلمت : اسظه" يشبي 

: اسظاه " غري الغ فنهل  نال نيعد فنهل اأكلهل نهذ غين عهاهل : "   نننل احلت  فقلل"حهام نهذ جيد عه  نهدنحة
 [.11 /1]إعالم املذقيني  الا  القنم : ناسظه[. 191/ ]  نترتري اا  نيب حلمت [1/90]ترتري الطةي 
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نال يعيدى اعقصري  ع  تهلنل  حىت   اعجلنز احلد الذي حد ل  نههل يال يبف :نقنل . نههل
نقالل   .نهذا آمث  فهذا آمث  فنكذن قد تيدى حد اهلل مبجلنزت  نن العقصري عه   يهلك

ن  اضطه إىل املنعة نالدم نحلم اخلهزيه فلم يأكل نمل يشهب حىت نل  دخال  : نتهنق
 .نهذا نصح القذلني يف اآلية . الهل 

نال علد يف ئره  فال   غري الغ على التلطلن :نقلل اا  عبلس ننصحلا  نالشلفيي
نالقذل األنل نصلح    ناهذا على  لك نن اليلصي اتره  ال يعهخص  يكذن ئره نيصنة

نال   فنهل للتره اهري نال إثبل  َضإ  اآلية ال تيُه ؛ليشهة ننج  لنس هذا نذضع  كههل
نهي علنة يف حاق املقانم     نال هي خمعصة اذلك نال ئنقت ل   للخهنج على اإلنلم

نالبفي ناليدنان فنهل يهجيلن إىل األكل املقصذد اللههي ال إىل ننه خل ج عه    ناملتلفه
َفَمِ  اْضُطهَّ ِفي َنْخَمَصٍة }: نألن سظري هذا قذل  تيلىل يف اآلية األخهى  ال تيلق ل  الألكل

ناملعجلسف لإلمث امللئل إىل القد  احلهام ن    فهذا هذ البلغي اليلدي  {َعَجلِسٍف لِِّإْثٍمَغْنَه ُن
نألهنل إمنل نانحت للضهن ة فعقاد      نهذا هذ الشهط الذي ال يبلح ل  ادنس   نكلهل

فاال تكاذن اإلالحاة      ننعلمهم نن الزيلدة علنهل افي نعدنان نإمث  اإلالحة اقد هل
   "ناهلل نعلم  ل حل للضهن ة ئببًل

 

                                                 
 [.194/ ]يب حلمت ادنن إئهلد نرل  إلن  اا  ن -  
ناسظه كالم اا  القنم يف هذا يف كعلب عدة الصلاهي  ص (. 6 81 )نصهف عبد الهزاق ح  - 1
عهد حديث  ع  نسذاع الصة فجيل الصة ع  نثل هذا ن  نسذاع الصة احملظذ   نيف نادا ج  [ 11]

لن نيدخل ضمه  نحكلم عهد حديث  ع  عبذديل  اجلذا ح نن   لك اللت[  8-80/ ]التللكني 
 .الذنق فجيل نثل هذ  احلللة ن  الذنق الذاجب

نمل يذكهنا هاذا  [ 90-1/96]  نترتري الطةي [194- 19/ ]ترتري اا  نيب حلمت : اسظه -  
نيهفة الته  ناآلثل   : ناسظه. القذل ع  اا  عبلس  ضي اهلل عههمل نإمنل ع  جملهد نئيند ا  جبري

 [. 44-1/440]للبنهقي 
 (. )ئذ ة امللئدة  آية  - 4
 [.109-100/ ]ندا ج التللكني اني نهلزل إيلك سيبد نإيلك ستعيني  اا  القنم  - 1
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 :التعليق واإليضاح
تكلم اإلنلم اا  القنم ع  نيىن البفي ناليدنان يف هذ  اآلية  ناني نن لليلمالء يف  

 :  لك قذالن
القذل األنل نههل يشعمل على كل نل يهد ج حتت نيلين البفي ناليادنان املعيلقاة   

ل ادنن ضاهن ة  نن ناع   الألكل املقصذد اللههي ال اأنه خل ج عه   نثل نن يأكل نهه
يتد  نق  على نجهني يف  لك   ائعطلعع  لذجذد غري   نن يأكل فذق الشبع نن فذق نل

نن يأكلهل نهذ نتعحل هلل  نن يقصه ع  نكلهل ممل ييذد علن  اللضه  املؤكد  نن غاري  
 .  لك ن  نسذاع البفي ناليدنان

فلة اخلال جني علاى   ن ن  البيكذن اأنالقذل الثلين نعيلق اللشخص الذي يأكل 
 . التلطلن  نن ن  اليلدي  على املتلمني كقطلع الطهيق  نن املتلفهي  يف نيصنة اهلل

ن جح اإلنلم اا  القنم القذل األنل ننرل  إىل نن ههلك عشهة ننج  تادل علاى   
تهجنح  نمل يذكههل  نمل نقف على نذط  آخه  كههل فن   ن كه هل ههل نجهًل ن  هذ  

لة ئنلق اآلية فقد دلت ايمذنهل على نن  لك عالم يف حاق املقانم    الذجذ  نهذ دال
ناملتلفه  ندل ئنلقهل على نن البفي ناليدنان فنهل يهجيلن إىل األكل  فقد انهت اآلياة  

ني إىل األكال   {َفَمِ  اْضاُطهَّ }: حهنة األكل ن  هذ  األصهلف  مث ايد  لك جلء قذل 
ني إ ا نكل نههل نهذ غري الغ نال علد   {َفال ِإْثَم َعَلْنِ  َغْنَه َالٍغ َناَل َعلٍد}: نههل  مث قلل

ني   {َفَمِ  اْضُطهَّ ِفي َنْخَمَصٍة َغْنَه ُنَعَجلِسٍف لِّاِإْثمٍ }: نسظري  لك نل جلء يف قذل  تيلىل
إمث يف نكل  نههل  فم  اضطه إىل األكل ن  األصهلف احملهنة املذكذ ة نهذ غري نلئل إىل 

ال كلن ئره  حلاج نن    اترقذا على نس  لذ مل يك  ئره  يف نيصنة.: "..قلل اجلصلص
يف تهك صاالة نن   نن علديًل  على  جل يف نخذ نلل  نكلن نع  لك الغنًل  غزن نن جتل ة

فثبات    ن  ائعبلحة املنعة للضهن ة مل يك  نل هذ علن  ن  البفي ناليدنان نلسيًل  كلةز
نلنس   مل يهد ا  إسرلء البفي ناليدنان يف ئلئه الذجذ {لٍدَغْنَه َالٍغ َناَل َع} :اذلك نن قذل 

فاال    إىل البنلن نرعقهًا يف اآلية  كه ريء نه  خمصذص فنذجب  لك كذن اللرظ جمماًل

                                                 
 (. )ئذ ة امللئدة  آية  -  
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َنَنل َلُكْم َنالَّ َتْأُكُلذْا ِنمَّل ُ ِكَه اْئاُم  }: يقصد قذل  تيلىل – جيذز ختصنص اآلية األنىل ا 
لعيذ  ائعيملل  علاى   - {َفصََّل َلُكم نَّل َحهََّم َعَلْنُكْم ِإالَّ َنل اْضُطِهْ ُتْم ِإَلْنِ الّلِ  َعَلْنِ  َنَقْد 

ننىت محلهل  لك على البفي نالعيدي يف األكل ائعيملهل اللراظ علاى     حقنقع  نظلهه 
 :نحدمهل :فكلن محل  على  لك ننىل ن  نجهني  عمذن  نحقنقع  فنمل ن يد ا  نن د فن 

ِإالَّ َنال  } :نسل ال سذجب ا  ختصانص قذلا    :ناآلخه .على عمذن  نتعيماًل نس  يكذن
ال خيلذ ن  نن يهيد ا  جملسبة ئالئه     {َغْنَه ُنَعَجلِسٍف لِِّإْثٍم} :نكذلك.  {اْضُطِهْ ُتْم ِإَلْنِ 

يف األكال   اآلثلم حىت يكذن رهط اإلالحة للمضطه نن يكذن غري نعجلسف إلمث نصاالً 
على تهك  د نظلمة د هم نن تهك صالة نن صذم مل يعب نه   كلن نقنمًلحىت إن   نغري 

على ضهب ن  امليلصاي   نن نن يكذن جلئز ل  األكل نع كذس  نقنمًل  ال حيل ل  األكل
نقد ثبت عهد اجلمنع نن إقلنع    على إنلم ايد نن ال يكذن ئره  يف نيصنة نال خل جًل

مث   فثبت نن  لك لنس مباهاد   ة عهد الضهن ةعلى اي  امليلصي ال متهع ائعبلحع  للمنع
نهذا يذجب   إىل داللة ن  غري اآلية االئعبلحةايد  لك حيعلج يف إثبل  املأمث الذي ميهع 

  إمجلل اللرظ نافعقل   إىل البنلن فنؤدي  لك إىل نقذف حكم اآلية على انلن ن  غريهل
نجهة إنكلن ائاعيملهلل نال     ننىت ننكههل ائعيملل حكم اآلية نجب علنهل ائعيملهلل

يف األكل اأن ال يعهلنل نههل إال مبقدا  نل ميتك الهنق  نتيديًل نصرهل ن  إثبل  املهاد افنًل
 . ..."نيزيل خذف العلف

نن اليلصي خبهنج  على اإلنالم  : نن  الذجذ  اليت تهجح نل  هب إلن  اا  القنم 
نضه اهرت  كلن علصنًل هلل تيالىل    ناععدائ  على الهلس إ ا انعهع ع  األكل املبلح حىت

نكذلك يف حلل االضطها  إ ا انعهع ع  الطيلم فقد زاد على نيصنع  نيصنة نخهى نهي 
تيهي  سرت  للهالك  فإن قنل ميكه  تدا ك  لك اللعذاة فنعذب مث يأكل  نإن مل يعاب  

                                                 
 (.8  )ئذ ة األسيلم  آية  -  
 (.8  )ئذ ة األسيلم  آية  - 1
 (. )ئذ ة امللئدة  آية  -  
 [.10 -16 / ]نحكلم القهآن  اجلصلص  - 4
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لذجاذ   نن  ا. فهذ الذي جىن على سرت   فلجلذاب نن عدم تذاع  ال تبنح ل  قعل سرت 
نن نحكلم األطيمة ال ختعلف الخعالف نحذال الهلس يف الطلعة نامليصنة فتالئه  : نيضًل

املأكذال  املبلحة للمطنيني نبلحة لليصلة  نئلئه املأكذال  احملهنة على املطنيني حمهنة 
 . على اليصلة

نننل كالم اا  القنم على نتألة نقدا  نل يأكل املضطه ن  هذ  احملهنل  فقد ااني  
نقذال اليلملء يف  لك  ناخعل  نل  هب إلن  اجلمهذ  نهذ نن يأكل نل يتد  نقا  نال  
يشبع  نننل ن  نالح ل  الشبع فحجعهم نس  طيلم نانح ل  يف هذ  احللل فل  نن يأكل حىت 
يشبع  نيهد علنهم اأن اإلالحة نعيلقة اللضهن ة فمىت نل زالت الضهن ة زالت اإلالحة  

اا  قدانة اإلنلم الت عه  صرة االضطها  فحهم علن  األكل  نقد اني نإ ا ئد  نق  فقد ز
املقدئي نن نهل اليلم اترقذا على إالحة األكل للمضطه مبل يتد  نق  نيدفع ا  حلجع   
ناترقذا على عدم جذاز األكل ل  فذق الشبع  ناخعلرذا يف األكال إىل الشابع علاى    

 .  كمل انه  اا  القنم نجهني
 :ودليله القول الراجح

الهاجح يف هذ  املتألة نن نيىن البفي ناليدنان نعيلق مبل يكذن نه  يف األكال ملال   
ئبق ن  األدلة  نال يبلح ل  إال نل يتد ا   نق   ألن الضهن ة تقد  اقد هل  نهذا هذ 

نننىل هذ  األقذال اعأنيل اآلية قذل : "هي  اا  جهيه الطةي  حنث قللتهجنح إنلم املرت
م  اضطه غري الغ اأكل  نل حهم علن  ن  نكل  نال علد يف نكل  نل  ع  تاهك  ن  قلل ف

  مل ياهخص  ن لك نن اهلل تيلىل  كه  نكل  اذجذد غري  ممل نحل  اهلل ل  نهدنحة نغىن
نننل الذي نج  تأنيل  لك إىل نس  غري الغ يف نكل  راهذة  ...ألحد يف قعل سرت  حبلل

خذف نههل اهلالك ممل قد دخل فنمل حهن  اهلل علن  فأكل  لك رهذة ال لدفع الضهن ة امل
فأنل تذجن  تأنيل قذل  نال عالد نال   .فهذ مبيىن نل قلهل يف تأنيل  نإن كلن للرظ  خمللرًل

آكل نه  ربي  نلك  نل ميتك ا  سرت  فإن  لك اي  نيلين االععاداء يف نكلا  نمل   

                                                 
 [.10 / ]نحكلم القهآن  اجلصلص : اسظه  -  
 [.0  /8]املفين  الا  قدانة : اسظه - 1
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فإ ا كلن  لاك    ا  اي  نيلسن  خيصص اهلل ن  نيلين االععداء يف نكل  نيىن فنقلل عىن
 . "كذلك فللصذاب ن  القذل نل قلهل ن  نس  االععداء يف كل نيلسن  احملهنة

                                                 
 [.1/99]ترتري الطةي  -  
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 من آداب الضيافة: املبحث اخلامس
ِإْ  َدَخُلذا َعَلْنِ  َفَقالُلذا    َهْل َنَتلَك َحِديُث َضْنِف ِإْاَهاِهنَم اْلُمْكَهِننَي}: قلل اهلل تيلىل

َفَقهََّاُ  ِإَلْنِهْم َقلَل َنَلل   َفَهاَغ ِإَلى َنْهِلِ  َفَجلء ِاِيْجٍل َئِمنٍي  لٌم َقْذٌم نُّهَكُهنَنَئَللًنل َقلَل َئَل
 . {َتْأُكُلذَن

 .ثناء اهلل سبحانه على إبراهيم عليه السالم يف إكرام ضيفه من املالئكة: املسألة
ضانر  نا     إكهاملن  يف نتأنل ثهلء اهلل ئبحلس  ع: "- مح  اهلل  –قلل اا  القنم 

ِإْ  َدَخُلاذا    َهْل َنَتلَك َحِديُث َضْنِف ِإْاَهاِهنَم اْلُمْكَهِننَي} :حنث يقذل ئبحلس   املالئكة
َفَقهََّااُ     َفَهاَغ ِإَلى َنْهِلِ  َفَجلء ِاِيْجٍل َئِمنٍي  َعَلْنِ  َفَقلُلذا َئَللًنل َقلَل َئَللٌم َقْذٌم نُّهَكُهنَن

  :فري هذا الثهلء على إاهاهنم ن  نجذ  نعيددة  {َقلَل َنَلل َتْأُكُلذَنِإَلْنِهْم 
 كهام إاهاهنمإس  إ :نهذا على نحد القذلني  نصف ضنر  اأهنم نكهنذن س ن :أحدها
ياة  فلآل  نال تهليف اني القذلني ئبحلس   هنم املكهنذن عهد اهللن: نالثلين  هلم علن  التالم

 . تدل على امليهنني
 «س  ن فري هذا دلنل على  فلم يذكه ائع ذاهنم {ِإْ  َدَخُلذا َعَلْنِ } :قذل  تيلىل :الثاين

ملا  ن د  ال   فبقي نهزل  نضنرة نطهنقًل  ناععنلد قهاهم  كلن قد عهف اإكهام الضنرلن
 .نهذا غلية نل يكذن ن  الكهم  ال ائع ذان الداخل دخذل   حيعلج إىل االئع ذان

  كمال ننالتالم اللهفع   نهم ئلمذا علن  اللهصب  اللهفع {َئَللٌم} :قذل  :الثالث
ناملهصذب يادل علاى     العجددعدم فإس  يدل على اجلملة االمسنة الدالة على الثبذ  ن

                                                 
 .(10-14)ئذ ة الذا يل   اآليل   -  
 .(10-14)ئذ ة الذا يل   اآليل   - 1
نقلل اا  القنم [. 10 / ]  نترتري نيب اللنث التمهقهدي [0 1/1]ترتري البنضلني : اسظه -  

  جيال نالئكعا    إلعيظنم خلنل  نندحا    يضًلننهذ نعضم  [: "66]يف زاد املهلجه إىل  ا  ص 
 ".ل  ضنلفًلناملكهنني 
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 :فاإن قاذهلم    حت  ن  حتنعهمنفإاهاهنم حنلهم   الريلنة الدالة على احلدنث نالعجدد
  . ني ئالم علنكم {َئَللٌم}: نقذل   يدل على ئلمهل ئالنًل {َئَللًنل}

 ؛سكاههم نمل يياهفهم  نفإس  ملل  {َقْذٌم نُّهَكُهنَن}: ن  قذل  املبعدن س  حذفن :الرابع
فحذف املبعدن ههال    سعم قذم نهكهننن :احعشم ن  نذاجهعهم الرظ يهره الضنف لذ قلل

  .ن  نلطف الكالم
ين إ :نمل يقال  {نُّهَكاُهننَ } :فقلل  س  اىن الريل للمريذل نحذف فلعل ن :اخلامس

 .ايد ن  العهرري ناملذاجهة الخلشذسةنن  حت  يف هذا املقلمننهذ   سكهكمن
نالهنغلن هذ الذهلب يف اخعرلء حبنث   هل  لنجن هم اهزهلمنس   اغ إىل ن :السادس

نهذا ن  كهم  ب املهزل املضنف نن يذهب يف اخعرلء حبنث    ال يكلد يشيه ا  الضنف
خبالف ن    فال يشيه ا  إال نقد جلء  اللطيلم  لن  نيتعحيال يشيه ا  الضنف فنشق ع

نمحذ  لك ممل يذجب   نكلسكم حىت آتنكم اللطيلم :تمع ضنر  نيقذل ل  نن مل  حضهُي
 .حنلء الضنف ناحعشلن 

 ًأعهدهم نهن فدل على نن  لك كلن نيدًا  هل  فجلء اللضنلفةنس   هب إىل ن :السابع
 .إىل غريهم ن  جرياس  نن غريهم فنشعهي  نن يتعقهض نمل حيعج نن يذهب    للضنرلن
فأنه  :نمل يقل  دل على خدنع  للضنف اهرت  {َفَجلء ِاِيْجٍل َئِمنٍي}: قذل  :الثامن

كاهام  إالاغ يف  ننهاذا    ال هذ الذي  هب نجلء ا  اهرت  نمل يبيث  نع خلدن   هلم
 .الضنف
  
 

                                                 
 [.  4/1]َن [ 0 1/4]اسظه ترتري اا  كثري  -  
يقذل عدل [ 16: الذا يل ] {َفَهاَغ ِإَلى َنْهِلِ   }: نقذل [: "16/109]قلل الطةي يف ترتري   - 1

الهنغ نإن كلن على هذا امليىن فإس  ال يهطق ا  حاىت يكاذن   : نكلن الرهاء يقذل إىل نهل  ن جع 
 ".صلحب  خمرنًل  هلا  نجمن  

 [.0  /9]ترتري البحه احملنط  أليب حنلن : اسظه -  
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 . «نهذا ن  متلم كهن    ه ن نمل يأ  ابضيٍة كلنٍل س  جلء ايجٍلن :التاسع
ننثل  يعخذ لالقعهالء   ننذاهلم ننيلذم نن  لك ن  نفخه   س  مسني ال هزيلن :العاشر

  .نالعهانة فآثه ا  ضنرلس 
  . لنهم اهرت  نمل يأنه خلدن  اذلكإس  قها  ن :احلادي عشر 
لاس  جت الغ يف الكهاناة نن ننهذا   لن إنمل يقههبم إلنهم   س  قها  ن :الثاين عشر 

أنه تا ضع الطيالم يف سلحناة مث   تنال   مل  إىل حضهت حتلن  نإقهب الطيلم تالضنف مث 
 .لن إاأن يعقهب  كضنر

حت  ننهذ   نهذا عهض نتلطف يف القذل {َنَلل َتْأُكُلذَن} :س  قللن :الثالث عشر 
نهلاذا    نهذا ممل ييلم الهلس ايقذهلم حته  نلطرا    يديكمننن ندنا   كلذا :ن  قذل 
 . نمحذ  لك  ال جتةننن   نن نال تعصدق  اتم اهلل :يقذلذن
نمل يك  ضنذف    س   آهم ال يأكلذنأل ؛كلس  إمنل عهض علنهم األن :الرابع عشر 

نهؤالء الضنذف   كلذانلنهم الطيلم إال كلن إ ا قدم   كل ن يف األحيعلجذن ني  إىل اإل
حتاهل  نني   نجس نهاهم خنراة  نذا نهل !ال تأكلذنن :كل قلل هلمملل انعهيذا ن  األ

كل األفإهنم ملل انعهيذا ن   :اخلامس عشر وهو الوجه  ضمههل يف سرت  نمل يبدهل هلمنن
ال ختاف   :فلمل علمت املالئكة نه   لك قاللذا   طيلن  خلف نههم نمل يظهه هلم  لكل

 .ناشهن  اللفالم
عاداهل نا    ننال    رهف اآلدابنداب الضنلفة اليت هي آية فقد مجيت هذ  اآل

نكراى هباذ      نضلع الهلس نعذائدهمنن   العكلرل  اليت هي ختلف نتكلف إمنل هي

                                                 
ندل جمن   الليجل كلناًل على متلم الكهم ألس  نتلح هلم نن يعخرينا ن  نطنب حلم  نل رالؤنا    -  

نفن  دلنال  : نقلل اي  املرتهي [. 60]ا  القنم يف كعلب زاد املهلجه إىل  ا  ص كمل نرل  إلن  ا
ترتاري البحاه احملانط  أليب حنالن     : اسظه. على نن ن  إكهام الضنف نن يقدم ل  نكثه ممل يأكل

 [.1 /10]  ن ح امليلين  لآللذئي [0  /9]
 .فن  تكها  ملل ئبق يف الذج  الثلن  - 1
 [.  4/1]كثري ترتري اا  : اسظه -  
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نعلاى ئالئه     نعلى آهلمل  نعلى إاهاهنم  فصلى اهلل على سبنهل  نفخهًا داب رهفًلاآل
 . "الهبنني

 :التعليق واإليضاح
علن  -هاهنم تكلم اا  القنم ع  هذ  اآليل  يبني فنهل ثهلء اهلل ئبحلس  على اخللنل إا

  فهذ ن  نصحلب األخالق اجلمنلة  ناآلداب اجللنلة  نمل نقف على ن  ائعهبط -التالم
-نثل هذ  الذجذ  ن  هذ  اآلية  نهي تدل على اهاعة االئعهبلط عهد اإلنلم اا  القنم 

   (زاد املهلجه إىل  اا  )ذ  اآلية اأكثه ن  هذا يف كعلب   نقد تكلم على ه- مح  اهلل
نههل ننذ ًا نخهى غري آداب الضنلفة  نجيل هذ  اآليل  نائعهبلط  نههل نثالاًل   نائعهبط

فن  ن  كهذز ننئها   نهذا نذقاف ناحاد    مل  ن اد تداه القهآن الكهمي نائعخهاج نل
نقد تضامهت  : "ة نالكهم  نهلذا قلل اا  كثرييعضم  انلن آداب عظنمة يف الب الضنلف

نهذ  اآلية اسعظمت آداب : "...  نقلل نيضًل "كثريةهذ  اآلية آداب الضنلفة ن  نجذ  
سأتنكم  :فقلل نمل مينت علنهم نناًل  الضنلفة فإس  جلء اطيلم ن  حنث ال يشيهنن اتهعة

ننتى اأفضل نل نجد ن  نلل  نهذ عجل فيت مساني    ال جلء ا  اتهعة نخرلء .اطيلم
يشاق   نمل يأنههم ننهًا  يهمفقها  إلنهم مل يضي  نقلل اقعهاذا ال نضي  اني نيد  نشذي

كمل يقذل   على ئبنل اليهض نالعلطف {َنَلل َتْأُكُلذَن} :على ئلني  اصنفة اجلزم ال قلل
نهاذا  : "  نقلل اآللذئاي  "إن  نيت نن تعرضل نحتت  نتعصدق فلفيل :القلئل النذم

  يهنفالً فال يلنق الملهء نن يتعأ ن نخل  يف نن يتدي إلن  ن األدب جيب نن يقعرى نطلقًل
ئع ذان يف نثل هذ  املذاط  فإن اال  نال الملضنف نن يتعأ ن ضنر  يف نن يقدم إلن  طيلنًل

 - صلذا  اهلل تيلىل نئاالن  علنا  - نلقد الغ ن  كهم اخللنل  ننل ة العكلف نالعكه 
فلذلك ندح   ؛للضنلفة مبهنى نههم العهنؤن  نئبلب  نندا  نع ضنذف  نس  ال يعيلطى رن ًل

                                                 
 [.80 -84 ]جالء األفهلم يف فضل الصالة نالتالم على حممد خري األسلم  اا  القنم  ص  -  
 [.00]إىل ص [  6]ن  ص  - 1
 [.0 1/4]ترتري القهآن اليظنم  اا  كثري  -  
 [.  4/1]ترتري القهآن اليظنم  اا  كثري  - 4
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  هبذ  اخللة اجلمنلة ناآلداب اجللنلة - علن  الصالة نالتالم -يلىل على لتلن  ئذل  اهلل ت
ني  هب على خرلء نهاهم كانال    {َفَهاَغ ِإَلى َنْهِلِ  َفَجلء ِاِيْجٍل َئِمنٍي} :فقلل ئبحلس 

 . ..."يشيهنا ا 
ناني اا  القنم نن هذ  اآلداب هي ن  نرهف اآلداب نهي ايندة عا  العكلاف    

–  نهذا هذ الالئق جبمنع األسبنلء -علن  التالم  -خلف  ال كلست ئجنة للخلنل نالع
  نهذ ن  نكل م األخالق اليت حث علنهل اإلئالم  نقد قالل  -علنهم الصالة نالتالم

ن  كلن ياؤن  االهلل   : ))نكهم اخللق علن  الصالة نالتالم فنمل  نا  عه  ناذ ههيهة 
نن  كلن   كلن يؤن  الهلل نالنذم اآلخه فلنكهم ضنر  نن   نالنذم اآلخه فال يؤ  جل  

 . نعرق علن (( يؤن  الهلل نالنذم اآلخه فلنقل خريا نن لنصمت

                                                 
 [.0  /0 ] نح امليلين  اآللذئي  -  
  (6  6)كعلب األدب  الب إكهام الضنف نخدنعا  إيال  اهرتا   ح    : بخل يصحنح ال - 1

كعلب اإلميلن  الب احلث على إكهام اجلل  نالضنف نلزنم الصمت إال ع  اخلاري  : نصحنح نتلم
 (.40)نكذن  لك كل  ن  اإلميلن  ح 
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 :تفسير آيات أحكام األيمان، وفيه مبحثان: الفصل الثالث
ال  يوَؤاِخُذُكمو الّلهو ِبالل ْغِو ِفَي َأْيَماِنُكْم  }: تفسري قوله تعاىل: املبحث األول

 . { ِكن يوَؤاِخُذُكم ِبَما َكَسَبْت ُقُلوبوُكْم َوالّلهو َغُفوٌر َحِليٌمَوَل
 .معىن اني اللغو يف اآلية: املسألة

نن حيلف على الشيء يظها    :نحدمهل :ناللفذ سذعلن: "- مح  اهلل  -قلل اا  القنم 
 :للحلفنن جتهي النمني على لتلس  ن  غري قصد  :نالثلين .كمل حلف علن  فنعبني خبالف 

نكالمهل  فع اهلل املؤاخذة ا  ليدم قصد احلاللف   .يف نثهلء كالن   نالى ناهلل  كال ناهلل
نهذا تشهيع نه  ئبحلس  ليبلد  نال يهتباذا األحكالم علاى      إىل عقد النمني نحقنقعهل

 . "األلرلظ اليت مل يقصد املعكلم هبل حقلئقهل ننيلسنهل
 :التعليق واإليضاح

لقنم هل ههل نن اهلل ئبحلس  ال يؤاخذ اللنمني اليت مل يقصد احلاللف  يبني اإلنلم اا  ا
هبل عقدهل نحقنقعهل  نيتعرلد ن  هذا نن األلرلظ اليت مل يقصد هبل املاعكلم حقلئقهال   

 –نقد ئبق الكالم علنا    –ننيلسنهل ال تعهتب علنهل األحكلم كمل يف طالق التكهان 
نهي اليت   كم مبل صد  نهكم ن  األميلن الالغنةني ال ييلقبكم نال يلزن: "قلل اا  كثري

  نقالل   "ال يقصدهل احلللف ال جتهي على لتلس  علدة ن  غاري تيقناد نال تأكناد   
نيف هذا دلنل على اععبل  املقلصد يف األقاذال    نإمنل املؤاخذة على نل قصد  القلب"...

إ ا كلن النمني االهلل  : "...منة  نقلل رنخ اإلئالم اا  تن "كمل هي نيعةة يف األفيلل
 . "نفنهل نل فنهل ال يؤاخذ فنهل إال مبل كتب القلب ففريهل ن  األقذال كذلك نننىل

 : نيبني اا  القنم نيضًل نن نيىن ميني اللفذ نحد ننهي  

                                                 
 (.111)ئذ ة البقهة  آية  -  
 [.1/100]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم  - 1
 [.  1/ ]ترتري القهآن اليظنم  اا  كثري  -  
 [. 0 ]تنتري الكهمي الهمح  يف ترتري كالم املهلن  التيدي ص  - 4
 [.1/411 ]جممذع فعلنى رنخ اإلئالم اا  تنمنة   - 1
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نقد  هاب إىل  . نن حيلف على الشيء يظه  كمل حلف علن  فنعبني خبالف : األول
 ناية  نناذ ههيهة  نئلنملن ا  يتل   نجملهد  نالشاييب    عبد اهلل ا  عبلس يف: هذا

  . نقعلدة  نإاهاهنم الهخيي  نالتدي  نالهانع  ننكحذل  نغريهم
: نن جتهي النمني على لتلس  ادنن قصد للحلف  نثل قذل  يف نثهلء الكالم: والثاين

يف  ناياة  ننم  عبد اهلل ا  عبلس : نقد  هب إىل هذا. ال ناهلل  نالى ناهلل  نمحذ  لك
  . نالشييب  نعكهنة  نناذ قالاة املؤنهني علئشة 

.  نن حيلف يف حلل الفضب: نهذ قوال  ثالثا ( طالق الفضبلن)نقد  كه يف كعلب 
 .   ناية ع  اا  عبلس  نطلنس: نهذا القذل

ن هب ئيند ا  جبري إىل نن ميني اللفذ نن حيلف على امليصنة  نيهنى ع  نيب اكه  
  املتنب  نعهنة ا  الزاري  ننتهنق  نالشييب  إال نن ئيند ا  جبري ننجب نئيند ا

 .  فنهل الكرل ة
: ن ني ع  زيد ا  نئلم نن ميني اللفذ هي دعلء اإلستلن على سرت  كاأن يقاذل  

   .نخهجين اهلل ن  نليل إن فيلت كذا
 .  لفذ النمني نل كلست فن  كرل ة  نهذ نهني ع  اا  عبلس نالضحلك: نقنل

هذ  اي  نقذال املرتهي  يف ميني اللفذ  نال يشكل تيدد ايا  الهنايال  عا     
ايضهم ألهنل ن  الب اخعالف العهذع  نهذ ظلهه ن  كالم اا  القنم حنث جيل األقذال 
الثالثة األنىل كلهل ن  ميني اللفذ اليت ال يؤاخذ علنهل اإلستلن  نقد قالل  محا  اهلل يف   

                                                 
 [.408-1/409]نترتري اا  نيب حلمت [. 408-1/406]ترتري الطةي : اسظه -  
 [.1/409]نترتري اا  نيب حلمت [. 406-1/404]ترتري الطةي : اسظه - 1
 [.  -0 ]طالق الفضبلن  اا  القنم  ص  -  
 [.0 1/4]نترتري اا  نيب حلمت [. 1/408]ترتري الطةي : اسظه - 4
 [.1/408]نترتري اا  نيب حلمت [.   4-1/408]ترتري الطةي : اسظه - 1
 [.1/408]نترتري اا  نيب حلمت [. 1 1/4]ترتري الطةي : اسظه- 6
 [.1/408]نترتري اا  نيب حلمت [. 1 1/4]ترتري الطةي : اسظه - 0
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الَّ ُيَؤاِخُذُكُم } :قلل اهلل تيلىل  إال على نل علم  اهلل ن  قلب فلنتت مينه  : "...نذط  آخه
س  إمنل ييعة يف نفأخة تيلىل  {الّلُ  ِالللَّْفِذ ِفَي َنْيَملِسُكْم َنَلِك  ُيَؤاِخُذُكم ِاَمل َكَتَبْت ُقُلذُاُكْم

لاى  ع  ن مل يقصد نيهال  ن  ال جمهد اللرظ الذي مل يقصد   ميلن قصد القلب نكتب األ
نالكتب (: "نهذ يعكلم ع  نيلين الكتب ناجلة)  نقلل نيضًل  ..."العرتريي  يف اللفذ

الَّ  } :كقذلا  تيالىل    عقد القلب نعزن  :نحدهل :قد نقع يف القهآن على ثالثة ننج 
ني مبل عزنعم   { ْمُيَؤاِخُذُكُم الّلُ  ِالللَّْفِذ ِفَي َنْيَملِسُكْم َنَلِك  ُيَؤاِخُذُكم ِاَمل َكَتَبْت ُقُلذُاُك

  ننن ال تعقاذا   ني يؤاخذكم ايزنكم على نن ال تةنا :نقلل الزجلج  علن  نقصدمتذ 
  نكأس  العرت إىل لرظ املؤاخذة ننهنل تقعضي تياذيبلً   ننن تيعلذا يف  لك اأسكم حلرعم

  نالقذل األنل نصاح   فجيل كتب قلذهبم عزنهم على تهك الة نالعقذى ملكلن النمني
فكتب   فإس  قلال ا  لفذ النمني نهذ نن ال يقصد النمني   قذل مجهذ  نهل العرترينهذ 

َنَلِكا   } :كمل قلل يف اآلية األخهى  فكتب القلب املقلال للفذ النمني هذ عقد  نعزن 
ن إف: "...  نقلل نيضًل "ميلن هذ كتب القلبفعيقند األ  {ُيَؤاِخُذُكم ِاَمل َعقَّدتُُّم اأَلْيَملَن

ن أهنل ميني الفضب يقاذل اا  أنالذي فته لفذ النمني ا  لفذ النمني ن اجلمنع ن إف"...
 فإن اهلل ئبحلس  جيل لفذ النمني نقالاالً  ؛نهذا هذ الصحنح  الهذعني اآلخهي  ن  اللفذ

نالقلئال    ناحلللف على الشئ يظه  كمل حلف علن   ن الفضبلننلكتب القلب ننيلذم 
ناهلل   يكتب قلب  عقد الانمني نال قصادهل   مل  النمني ال ناهلل نالى ناهلل ن  غري عقد

                                                 
 [.1/106]إعالم املذقيني ع   ب اليلملني  اا  القنم  -  
 (.111)ئذ ة البقهة  آية  - 1
  [1 1/ ]  ترتاري البنضالني   [ 11/ ]  ترتري البفذي [4 1/4]ترتري الطةي : اسظه -  

 [.68 / ]نترتري الذاحدي 
 (.98)ئذ ة امللئدة  آية  - 4
 [.10 ]ررلء اليلنل يف القضلء نالقد  ناحلكمة نالعيلنل  اا  القنم ص - 1
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فال جتذز   ئبحلس  قد  فع املؤاخذة الرظ جهى على اللتلن مل يكتب  القلب نال يقصد 
  ..."املؤاخذة مبل  فع اهلل املؤاحذة ا 
 :القول الراجح ودليله

 نهنل رلنلة لكل نلمل يقصد  القلب نييقد علن   ألن اهلل (ميني اللفذ)الهاجح يف نيىن 
ئبحلس  جيل املؤاخذة على كتب القلب نقصد   نخيهج هبذا كل قذل ننجب الكرل ة  

 .لكرل ة سذع ن  املؤاخذة ناليقذاةألن نجذب ا
فإ ا كلن اللفذ هذ نل نصرهل ممل نخةسل اهلل تيلىل  كه  نسا  غاري   : "...قلل الطةي

نن ننعد اهلل تيالىل    لنكل ميني لزنت صلحبهل حبهث  فنهل الكرل ة يف اليلج  نؤاخذسل ا 
فهي  - نإن كلن نضع عه  كرل هتل يف اليلجل - كه  صلحبهل اليقذاة علنهل يف اآلجل 

ننل عدا  لك فهذ اللفاذ    نتيمد  فن  اإلمث سرذس املقتمني  ممل كتبع  قلذب احلللرني
ن إف  فال يعيلق ا   هنل النمني اليت تكرهإنن  قلل : "  نقلل اا  حجه "نقد انهل نجذه 

فكنف يرته اللفاذ مبال فنا       مث فن  نال كرل ةإفال  اهلل  فع املؤاخذة ع  اللفذ نطلقًل
ن ن  نجب علنا  الكرال ة   إحىت   نثبذ  الكرل ة يقعضي نجذد املؤاخذة  الكرل ة

 . "فخللف عذقب
نخيهج كذلك القذل األنل الذي  كه  اا  القنم نهذ نن حيلف على الشيء يظه   

عبني خالف   لذجذد قصد القلب يف هذ  احلللة  نال يهبفي لإلستلن نن كمل حلف علن  فن
فأنال إ ا  : "...ه الاهازي حيلف على ننه مبجهد الظ  نال حلجة ل  إىل  لك  قلل الرخ

فقد قصد اإلستلن ااذلك    مث ظهه نس  مل يك   حلف على ريء الجلد نس  كلن حلصاًل
ال كالن  لاك     يك   لك لفذًا نلبعةفلم   النمني تصديق قذل سرت  ن اط قلب  اذلك

يدخل يف اللفذ ن  الب نس  حلف على رايء ال  :   نإن قنل  "حلصاًل اكتب القلب

                                                 
 [.1 -  ]طالق الفضبلن  اا  القنم ص  -  
 [.4 1/4]ترتري الطةي  - 1
 [.149/  ]فعح البل ي  اا  حجه  -  
 [.6/60]العرتري الكبري  الرخه الهازي  - 4
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نن املقصاذد نال   : فلجلذاب.  حقنقة ل   ناللفذ نل ال حقنقة ل  فهذ الطل فال حكم ل 
 .كتب  قلب احلللف نعقد علن   ال ثبذ  حقنقة احمللذف علن  نن عدم ثبذهتل

                                                 
 [.4/ ]لين   للكلرادائع الصهلئع: هاسظ -  
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 حترمي احلالل، هل هو اني؟: الثايناملبحث 
َيل َنيَُّهل الهَِّبيُّ ِلَم ُتَحهُِّم َنل َنَحلَّ اللَُّ  َلَك َتْبَعِفي َنْهَضلَ  َنْزَناِجاَك  }: قلل اهلل تيلىل 

اْلَيِلانُم  ُكْم َنُهاَذ  الاللَّاُ  َناذْ  َقْد َفَهَض اللَُّ  َلُكْم َتِحلََّة َنْيَملِسُكْم َن  َناللَُّ  َغُرذٌ   َِّحنٌم
 . {اْلَحِكنُم

 حكم حترمي الزوجة: املطلب األول
نيف املتألة ...: "(ايد نن عدد املذاهب يف هذ  املتألة) – مح  اهلل  –قلل اا  القنم 

نذهب آخه ن اء هذا كل   نهذ نس  إن ننقع العحهمي كلن ظهل ًا نلذ سذى ا  الطاالق   
  نعلن  يدل الهص  نخ اإلئالم اا  تنمنةنإن حلف ا  كلن مينهًل نكرهة  نهذا اخعنل  ر

نالقنلس؛ فإس  إ ا ننقي  كلن قد نتى نهكهًا ن  القذل نزن ًا  نكلن ننىل اكرل ة الظهل  
مم  رب  انهنت  الحملهنة  نإ ا حلف ا  كلن مينهًل ن  األميلن كمل لذ حلف اللعزام اليعاق  

 . ..."ناحلج نالصدقة  نهذا حم  القنلس نالرق 
 :واإليضاح التعليق

تكلم اإلنلم اا  القنم ع  هذ  املتألة كالنًل نرصاًل اني فن  نذاهب اليلملء نندلاة  
زاد )  نيف كعالب   مختة عشه ناذهبلً ( إعالم املذقيني)كل نذهب  فذكه يف كعلب 

  نإيقالع العحاهمي    ناني نهنل عهد العرهيع تصل إىل اليشهي   ثالثة عشه نذهبًل( امليلد
إن فيلُت كاذا  : نست عليَّ حهام  ناحللف اللعحهمي كأن يقذل: ذل هللاللزنجة كأن يق

احلل عليَّ حهام إن فيلت كذا  نمحذ  لك  نقاد اخعلاف   : فأست عليَّ حهام  نن يقذل
اليلملء يف هذ  املتألة كمل ئبقت اإلرل ة إلن  آسرًل  نئأقعصه على  كه نذاهب األئمة 

 : مي اللزنجةاأل اية املشهذ ة يف نتألة إيقلع العحه

                                                 
 (.1   )ئذ ة العحهمي  اآليعلن  -  
 [. 6 -60 /  ]جممذع فعلنى رنخ اإلئالم اا  تنمنة : اسظه - 1
 [. 4/46]إعالم املذقيني ع   ب اليلملني  اا  القنم  -  
 [.418-4/410]إعالم املذقيني ع   ب اليلملني : اسظه - 4
 [.   -00 /1]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد : اسظه - 1
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نس  إ ا سذى الطالق فهذ كذلك  فاإن  : - مح  اهلل–نذهب اإلنلم نيب حهنرة : أوال 
سذى هبل ثالثًل فهي ثالث  نإن سذى نقل ن   لك فهي ناحدة الئهة  نإن سذى ا  الظهل  

  فإ ا مل تك  ل  سنة نن سذى ا  النمني فهذ نذٍل  نإن سذى الكذب يصادق   كلن ظهل ًا
 . اني اهلل تيلىل نلنس علن  ريء  نال يصدق يف سري النمني يف القضلءفنمل انه  ن
نس  طالق  فإن كلست غري ندخذل هبال  : - مح  اهلل  –نذهب اإلنلم نللك : ثانيا 

فهذ نل سذا  ن  الذاحدة فمل فذقهل  نإن كلست ندخذاًل هبل فهذ ثالث نإن ساذى نقال   
مثلسنة نقذال نردهل   نست علي حهام :لزنجع لليلملء فنم  قلل " :اا  عبد الةقلل . نههل

 . "قذل نللك
إ ا سذى ا  الظهل  كلن ظهال ًا  نإن  : - مح  اهلل  –نذهب اإلنلم الشلفيي : ثالثا 

سذى ا  العحهمي كلن حتهميًل نعلن  كرل ة ميني نيصنبهل إن رلء قبل نن يكره  نإن ساذى  
 ا مل يهذ عددًا فهي ناحدة  جيناة   الطالق كلن طالقًل على حتب نل سذا  يف الَيدد نإ

ال يعيلق : نالثلين. نس  صهيح يف إجيلب الكرل ة: األنل: نإن نطلق فألصحلا  ثالثة ننج 
يف حق األنة صهيح يف العحهمي املذجب للكرل ة  نيف حاق احلاهة   : نالثللث. ا  ريء

 . كهلية
نسا   : األنىل: ل نيف نذهب  ثالث  ناي: - مح  اهلل  –نذهب اإلنلم نمحد : رابعا 

نس  ميني مبطلق  إال : الثلسنة. ظهل  مبطلق  نلمل يهذ   فإ ا سذى ا  طالقًل نن مينهًل لزن  نل سذا 
                                                 

عهد نيب حهنرة ننيب يذئف  نال يكذن ظهل ًا عهد حممد ا  احلت  ألس  فقد  كهل ن  ن كالن   -  
 .اسظه املهاجع املذكذ ة يف تذثنق املذهب. نقذهلمل نظهه. الظهل  نهذ تشبن  انهنت  الحملهنة علن 

  [68 -60 / ]لين را   نادائع الصاهلئع  للكل [ 0-6/00]املبتذط  للتهختي : اسظه - 1
 [.1/160]نتبنني احلقلئق  للزيليي 

نقد  كه [. 9 -6 /6]  ناالئعذكل   الا  عبد الة [84 - 8 /1]املدنسة الكةى : اسظه -  
مختة نقذال يف نذهب اإلنلم نللك  ننرل  إىل نن هذا القذل [ 4/418]اا  القنم يف إعالم املذقيني 

 .هذ املشهذ 
  [ 1/9]  ناملهذب  أليب إئحلق الشاريازي  [10 /0]َن [ 1/161]األم  للشلفيي : اسظه - 4

 [. 19-191/ ]ننفين احملعلج  للشهانين 
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نس  ظهل  اكل حلل نلذ سذى ا  الطالق : الثللثة. نن يهذي ا  ظهل ًا نن طالقًل فهذ نل سذا 
نس  : نالثلسنة. نىل نس  ظهل األ: فيلى  نايعني( نعين ا  الطالق)نن النمني  فإ ا نصل  اقذل  

  . طالق  ألس  كهلية صهح فن  اإ ادت 
نالذي  هب إلن  اا  القنم تبيًل لشنخ اإلئالم اا  تنمنة الهناية الثللثة يف ناذهب  
اإلنلم نمحد نهي نس  ظهل  اكل حلل نلذ سذى ا  الطالق نن النمني  إال نن نقعضى  ناية 

 نن حلف ا   ننل  هب إلن  رنخ اإلئالم نتلمناذ   املذهب نس  ظهل  ئذاء ننقع العحهمي
نهًل نكرهة  قلل اا  نس  إ ا ننقع العحهمي كلن ظهل ًا على كل حلل  نإن حلف ا  كلن مي

مث جهى نمحد ننصحلا  على نصل  ن  العتذية اني إيقلع  لك ناحللف اا   : "...القنم
ل  يف العرهيق ااني اإليقالع   كللطالق ناليعلق  نفهَّق رنخ اإلئالم اني البلاني على نص

نست علايَّ  : ننبىن هذا العرهيق على نن جمهد إيقلع العحهمي اقذل  لزنجع   ..."ناحللف 
نحجة هذا القذل نن اهلل تيلىل جيل تشبن  : "... حهام  ظلهه يف الظهل   قلل اا  القنم

كلن العشبن  الحملهناة  املهنة اأن  احملهنة علن  ظهل ًا  نجيل  نهكهًا ن  القذل نزن ًا  فإ ا 
جييل  نظلههًا فإ ا صهح اعحهميهل كلن ننىل اللظهل   نهذا نقنس األقاذال ننفقههال    
نيؤيد  نن اهلل مل جييل للمكلف العحهمي نالعحلنل  نإمنل  لك إلن  تيلىل  نإمنل جيل لا   

  نحكم  نبلرهة األفيلل ناألقذال اليت يعهتب علنهل العحهمي نالعحلنل  فللتبب إىل اليبد
فقد قلل املهكه ( نست عليَّ حهام: )نن قلل( نست عليَّ كظهه نني: )إىل اهلل تيلىل  فإ ا قلل

ن  القذل نالزن   نَكَذب  فإن اهلل مل جييلهل كظهه نن   نال جيلاهل علنا  حهاناًل     
 .  "فُأنجب علن  هبذا القذل ن  املهكه نالزن  نغلظ الكرل تني  نهي كرل ة الظهل 

إن فيلُت كذا فأست عليَّ حهام  فهذ ظلهه يف الانمني   : لف ا  كأن يقذلنننل احل
لزن   ( هلل عليَّ نن نععق  نن نن نحج  نن نصذم: )نال تهى نس  إ ا قلل: "...قلل اا  القنم

                                                 
  ناإلسصلف  [ 1/11]  نكشلف القهلع  للبهذيت [9  -6  /0]املفين  الا  قدانة : اسظه -  

 [.104- 1/10]  نرهح الز كشي [480-9/496]للمهداني 
 [.1  /1]اا  القنم  زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  - 1
 [.4/411]إعالم املذقيني ع   ب اليلملني  اا  القنم  -  
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إىل آخه األنثلة ..." على نج  النمني فهذ ميني( إن كلمت فالسًل فلل  عليَّ  لك: )نلذ قلل
   الهحذ يف الديلسة اللنهذدية نن الهصهاسنة  نيف الظهل   نيف الطالق اليت ضههبل على هذا

نهذا نبين على اخلالف يف احللف هبذ  األنذ  نرنخ اإلئالم يهى نقذع  إ ا كلن قصد  
نالذي قصد  النمني هذ نثل الذي يكه  الشاهط نيكاه    : "النمني  قلل رنخ اإلئالم

نمحذ  لاك   ...ئلفه  نيكم فهتلئي طذالقإن : قذلاجلزاء نإن نقع الشهط  نثل نن ي
فهذا ممل ييهف قطيًل نس  ال يهيد نن تلزن  هذ  األنذ  نإن نجد الشاهط  فهاذا هاذ    
احلللف  فنجب الرهق يف مجنع العيلنقل   نن  قصد  نقذع اجلزاء  نن  قصد  نقاذع  

 . ..."النمني
 :القول الراجح ودليله

رنخ اإلئالم اا  تنمنة نتلمنذ  اا  القنم ملل الهاجح يف هذ  املتألة هذ نل  هب إلن  
َيل َنيَُّهل الهَِّبيُّ ِلاَم  }:  كه ن  الهقذل عههمل يف تذجن  هذا القذل  نألن ظلهه قذل  تيلىل

ْم َقْد َفَهَض اللَُّ  َلُكا   ُتَحهُِّم َنل َنَحلَّ اللَُّ  َلَك َتْبَعِفي َنْهَضلَ  َنْزَناِجَك َناللَُّ  َغُرذٌ   َِّحنٌم
 يدل على نن كل حتهمي للحالل مياني   {َتِحلََّة َنْيَملِسُكْم َناللَُّ  َنْذَللُكْم َنُهَذ اْلَيِلنُم اْلَحِكنُم

نسا  كالن يقاذل يف     – ضي اهلل عههمل  –جتب فنهل الكرل ة  في  عبد اهلل ا  عبلس 
:   نيف  ناية {ُنْئَذٌة َحَتَهٌة َلَقْد َكلَن َلُكْم ِفي َ ُئذِل اللَِّ }: مث تال" ميني يكرههل: "احلهام

  نالعحهمي مياني كاةى يف    نقهن اآلية" إ ا حهم الهجل علن  انهنت  فهي ميني يكرههل"

                                                 
 [. 4/46]إعالم املذقيني ع   ب اليلملني  اا  القنم :اسظه -  
 [.66- 6/  ]ناسظه [ 0  /  ]جممذع فعلنى رنخ اإلئالم اا  تنمنة  - 1
 (.1   )ئذ ة العحهمي  اآليعلن  -  
 (.  1)ئذ ة األحزاب  آية  - 4
نالهناياة  (   48)ح  {...يل نيهل الاهيب مل حتاهم   }كعلب العرتري  الب : نخهج  البخل ي - 1

كعلب :   ننخهج  نتلم( 1166)ح  {مل حتهم نل نحل اهلل لك }األخهى يف كعلب الطالق  الب 
 نلراظ الهناياة   ( 40 )الطالق  الب نجذب الكرل ة على ن  حهم انهنت  نمل يهذ الطالق  ح 

 .ى ملتلماألخه
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نست : نست عليَّ حهام  ربن  اقذل : الزنجة فكرل هتل كرل ة ظهل  ألن قذل الزنج لزنجع 
 .الظهل عليَّ كظهه نني  فأخذ حكم  يف لزنم كرل ة الظهل  فصل  كللصهيح يف 

 

 .حكم حترمي احلالل من األمور األخرى غري الزوجة: املطلب الثاين
نهذا قذل   يلزن  كرل ة اللعحهمي نهذ مبهزلة النمني: "... - مح  اهلل-قلل اا  القنم 

فإهنمل قلال ال  إال الشلفيي ننللكًل   نقذل فقهلء الهني ناحلديث   ن  مسنهل  ن  الصحلاة
فاإن اهلل    لذي  ننجبذا الكرل ة نئيد اللهص ن  الذي  نئقطذهلنا . كرل ة علن  اذلك

نهاذا صاهيح يف نن    {ِلَم ُتَحهُِّم َنل َنَحلَّ اللَُّ  َلَك}: ئبحلس   كه حتلة األميلن عقب قذل 
فال جيذز نن   ل  نلفري  نإنل رلناًل  ا  إنل خمعصًل  حتهمي احلالل قد فهض فن  حتلة األميلن

نهاذا ظالهه     ملذكذ ة يف التنلق ع  حكم الكرل ة نييلق افري خيلى ئبب الكرل ة ا
فهي حتل نال    نإمنل الكرل ة كمل مسلهل اهلل تيلىل حتلة نهي تريلة ن  احلل... االنعهلع 

نظهه ئه قذل    نهذا اليقد كمل يكذن اللنمني يكذن اللعحهمي  عقد ا  النمني لنس إال
 . "{ِلَم ُتَحهُِّم َنل َنَحلَّ اللَُّ  َلَك} :عقنب قذل  {لََّة َنْيَملِسُكْمَقْد َفَهَض اللَُّ  َلُكْم َتِح} :تيلىل

 :التعليق واإليضاح
هذ  املتألة يف ن  حهم رن ًل غري الزنجة كلألنة نالطيلم نالشهاب ناللبلس  فما   
نلزن  الكرل ة فقد اععة هذا العحهمي ميني نهذ الذي اخعل   اا  القانم  ألن اهلل فاهض   

                                                 
ناذ اكه الصديق  نعمه ا  اخلطلب  ناا  عبلس  نعلئشة  نزيد ا  : نالذي  مسى ن  الصحلاة -  

-4/410]  نإعالم املاذقيني  [01 -00 /1]زاد امليلد : اسظه. ثلات  ناا  نتيذد  ناا  عمه
419.] 

الكاليف يف  : لةنيف نذهب احلهلا[. 68 / ]لين ادائع الصهلئع  للكلر: هب احلهرنةاسظه يف نذ - 1
 [.6/140]  نكشلف القهلع  للبهذيت [91 /4]فق  اا  حهبل  الا  قدانة 

إال [.  19/ ]  ننفين احملعلج  للشاهانين  [1/161]األم  للشلفيي : اسظه يف نذهب الشلفيي -  
. [0  /1]نن عهدهم كرل ة يف حتهمي األنة خالفًل للجمهذ  نقد نرل  إلنهل اا  القنم يف زاد امليالد  

 [.04- 4/0]  نالذخرية  للقهايف [81 -84 /1]املدنسة الكةى : نيف نذهب اإلنلم نللك
 [.6  /1]زاد امليلد يف هدي خري اليبلد  اا  القنم  - 4
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َيل َنيَُّهل الهَِّبيُّ ِلَم ُتَحهُِّم َنل َنَحلَّ اللَُّ  َلاَك َتْبَعِفاي   }:  «رري ع  األميلن ايد قذل  لهبن  العك
حهم على سرت  اليتل كمل  «  نقد جلء نن الهيب  {َنْهَضلَ  َنْزَناِجَك َناللَُّ  َغُرذٌ   َِّحنٌم

َقْد }:   ندل قذل  تيلىل القبطنة  نقنل إس  حهم على سرت  ننع  نل ية  يف القصة املشهذ ة
على تتمنة العحهمي للحالل مينهًل  نحجة ن  مل يقال يف   {َفَهَض اللَُّ  َلُكْم َتِحلََّة َنْيَملِسُكْم

ناجلاذاب  . نن العحهمي لنس إىل اليبد  نإمنل هذ إىل اهلل ئبحلس  نتيلىل: العحهمي نس  ميني
ال ن  اهلل   همي احلالل ن  احلللف حقنقةنن هذا لنس اعح: "...لينالكلر علن  كمل قلل
  ناليبد ال ميلك  لاك   ألن العحهمي إثبل  احلهنة كللعحلنل إثبل  احلل ؛ئبحلس  نتيلىل

ال نهع لليبد فنهال    ال احلهنة ناحلل نئلئه احلكذنل  الشهعنة ثبعت اإثبل  اهلل تيلىل
فلم   د نهل التهة ناجلملعةهذا هذ املذهب عه  إمنل ن  اليبد نبلرهة ئبب الثبذ  نصاًل

نن نهع الهرس   يك  هذا ن  الزنج حتهمي نل نحل  اهلل تيلىل ال نبلرهة ئبب ثبذ  احلهنة
نقد ميهع املهء نا  تهالنل     ألن العحهمي يف اللفة عبل ة ع  املهع  ع  االسعرلع الحلالل

 . ..."نيتمى  لك حتهميًل  احلالل لفهض ل  يف  لك
 :القول الراجح ودليله

كرال ة   تلازم فنهال  الهاجح يف هذ  املتألة نن حتهمي احلالل فنمل عدا الزنجة ميني 
 .   النمني  نهذ ظلهه القهآن نيؤيد  ئبب سزنل اآلية  نهذ الثلات ع  الصحلاة 

 
 

 بحمد هللا وتو يق  م مباحث الرسالةتم
 

                                                 
 (. )ئذ ة العحهمي  آية  -  
  (1169   1160)ح  {مل حتهم نل نحال اهلل لاك   }كعلب الطالق  الب : صحنح البخل ي - 1

الطالق  الب نجذب الكرل ة على ن  حهم انهنت  نمل يهاذ الطاالق  ح    كعلب: ننخهج  نتلم
( 404 .) 
 [.16 -11 /19]نخهج  الطةي يف ترتري   -  
 [.69 / ]لين ادائع الصهلئع  الكلر - 4
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يظنم نن ييلمهل نل يهريهل  نيهريهال  مت حبمد اهلل إهنلء هذا البحث  ننئأل اهلل اليلي ال
مبل علمهل  ننن جييل نل ئطهسل  يف هذ  األن اق حجة لهل ال حجة علنهل  نلقد ظهه  يل 
نثهلء البحث ناملطللية يف كعب اإلنلم اا  القنم كثري ن  الرذائد  نخهجت ن  رالطىء  

 :هذا نل يليحبه  اهعلئج نرندة  نن  نهم تلك الهعلئج اليت تذصلت إلنهل يف حبثي 
ازداد  اصرييت مبل هذ علن  اإلنلم اا  القنم ن  املكلسة اليلمنة اليت ال ميكا  نن   . 

يصل إلنهل ني إستلن إال اتهه اللنليل  ننالزناة اليلمالء  نكثاهة القاهاءة     
 .ناالطالع

اا  القنم ل   ني  نل  تهجنح  نلنس ستخة نخهى ن  اا  تنمناة كمال يقاذل     .1
نن يشري إىل نذهب ن  املاذاهب   ملهصرني احملققني نقلايضهم  نهذ ن  األئمة ا

 .نجد  كالن  نطلاقًل ملل علن  نصحلب  لك املذهب نهذا ن  ننلسع  اليلمنة إال

اا  القنم ل  الع طذيل يف الكالم على آيل  األحكلم  فهذ حهيص جدًا علاى   . 
 .إيضلح دالال  الهصذص ن  الكعلب نالتهة

الد ائة فهي تبصه طللب اليلم اطهيقة اليلملء يف اتضح يل جبالء نمهنة نثل هذ   .4
ائعهبلط األحكلم ن  الهصذص  نطهيقعهم يف االئعدالل اللهصذص  إ  ال يقال  

 .صحة االئعدالل نئالنع  نمهنة ع  صحة الدلنل

 :نن  نهم العذصنل  اليت خهجت هبل ايد د ائيت يف هذا املذضذع نل يلي
ى االهعملم مبثل هذ  الد ائل   مليهفة ننصي سرتي نإخذاين ن  طالب اليلم عل . 

األدلة نالهصذص   طهائق االئعدالل الصحنح  خلصة نسهل يف زن  قد خدنت فن
كثريًا  ننع هذا سهى كثريًا ن  االئعدالال  التقنمة هبذ  الهصاذص  فميهفاة   

 .طهيقة اليلملء نخلصة املعمكهني ناحملققني نههم ننه ضهن ي لطللب اليلم

يف نحكلم القهآن نتعخهجة ن  كعب  اعهتنب  - مح  اهلل-ا  القنم إفهاد كعلب ال .1
حنث قتامهل   .عدسلن الرهيدي/ آخه غري العهتنب الذي ئلكع  نسل نزننلي األخ

الهئللة على حتب املذضذعل  الرقهنة  نن  األفضل نن يهتب حتب تهتناب  
مللدة اليلمنة ئذ  القهآن كمل يف كعلب نحكلم القهآن الا  اليهيب  سظهًا لفزا ة ا
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فن   نألن العقتنم حتب املذضذعل  الرقهنة قد اضطهين كثريًا إىل ساذع نا    
العجزئة لكالم اإلنلم اا  القنم  ألس  يتعهبط ن  اآلية الذاحدة عدة نحكالم يف  

سذع ن  العضننق   ناذاب نعرهقة  كمل نن العقتنم حتب املذضذعل  الرقهنة فن
اا  القنم على آيل  األحكلم حتب تهتنب  للمذضذع  ننظ  نس  إ ا مجع كالم

؛ نهاهل  ئذ  القهآن  حتت كل آية نتلئلهل كلهل اليت تكلم علنهل نن ائاعهبطهل 
 .خلهج لهل كعلب نعكلنل يف نحكلم القهآن الا  القنم

هذا ننئأل اهلل اليلي القديه نن مي َّ عليَّ ايرذ  ننفرهت   ننن يقنل عثاهيت   
لن صذااًل فإس  اعذفنق  نحد   ننن يعجلنز عمل كلن نميحذ زليت  ننن يقبل نل ك

للصذاب جملسبًل فإس  ن  سرتي األنل ة اللتذء  ننن يفره يل نملشلخيي نلكل ن  ل  
نصلى اهلل نئلم على سبنهل حمماد    فضل عليَّ  إس  جذاد كهمي  نالإلجلاة جديه

 .نعلى آل  نصحب  نمجيني
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 60   11 ﴾...﴿ نال تهكحذا املشهكل 
 84  111 ﴾...﴿ نيتألذسك ع  احملن 

﴾...﴿ فأتذه  ن  حنث  111  84 
 86  111 ﴾...﴿ قل هذ ن ى

 84   41   11 ﴾...﴿ ستلؤكم حهث لكم
 81   11 ﴾...﴿ فأتذا حهثكم

﴾...﴿ ال يؤاخذكم اهلل الللفذ  111  0  1 6  
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 08   9  
  4 111 ﴾...﴿ نلك  يؤاخذكم مبل كتبت

  110  9 116 ﴾...﴿ للذي  يؤلذن
118  160 

  16 116 ﴾...﴿فإن فلءنا
   16  110 110 ﴾...﴿نإن عزنذا الطالق

164  161 
   11   11 119 ﴾...﴿ناملطلقل  يعهاص  اأسرته 

 0    01  
  0       
  1    9 

 161 119 ﴿نهل  نثل الذي علنه  المليهنف﴾
  9 1  4 1 118 ﴾...﴿الطالق نهتلن

11   111  
11   111  
11   16  

  118  91  118 ﴿ فإنتلك مبيهنف نن تتهيح اإحتلن﴾
110 

  110  4 1 118 ﴾...﴿ نال حيل لكم نن تأخذنا
  0 

  6 1  1 1 118 ﴾...﴿ فإن خرعم نال يقنمل
11  

 110  9 1 118 ﴿ فال جهلح علنهمل فنمل افعد  ا ﴾
  116  11 0 1 ﴾...﴿فإن طلقهل فال حتل ل  
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119  118  
11   11   

  0 
 0 1   1 ﴾...﴿ن إ ا طلقعم الهتلء فبلف  

  11    1    1 ﴾...﴿ نالذالدا  يهضي  ننالده  حذلني كلنلني
 1    14  
 11   19  
 18    8  

 4  
 0    01  4 1 ﴾...﴿نالذي  يعذفذن نهكم نيذ نن نزناجل يعهاص 

 08  1 1 ﴾...﴿ نال جهلح علنكم فنمل عهضعم
       08  1 1 ﴾ ...ا عقدة الهكلح﴿ نال تيزنذ

164 
   1 6 1 ﴾...﴿ال جهلح علنكم إن طلقعم الهتلء

 0 1 116 ﴾...﴿ال إكها  يف الدي 
 44 101 ﴾...﴿ الذي  يأكلذن الهال

 41 106 ﴾...﴿ ميحق اهلل الهال
  4 109 ﴾...﴿ يل نيهل الذي  آنهذا اتقذا اهلل ن  نا

  4 108 ﴾...﴿ فإن مل تريلذا فأ سذا
  4 190 ﴾...﴿ نإن كلن  ن عتهة

 44 190 ﴾...﴿ نإن تبعم فلكم
  4  19 ﴾...﴿ ناتقذا يذنًل تهجيذن

 40 191 ﴾...﴿ يل نيهل الذي  آنهذا إ ا تدايهعم
 66 191 ﴾...﴿ نائعشهدنا رهندي 
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    191 ﴾...﴿ نال تتأنذا نن تكعبذ 
 61  19 ﴾...﴿ نال تكعمذا الشهلدة

 

 انسورة ت  عمر
 

 الصرحة  قمهل اآليااااة
 89  0  ﴾...﴿ نىن لك هذا

  19   10   8  8 ﴾...﴿ كل الطيلم كلن حاًل
 18 

 4 01  ﴾...﴿ يل نيهل الذي  آنهذا اتقذا اهلل
 110  0  ﴾...﴿ناععصمذا حببل اهلل مجنيل

 48      ﴾...﴿نئل عذا إىل نفرهة ن   اكم
 1   81  ﴾...﴿ فلئعجلب هلم  هبم نين ال نضنع

 

 النساء سورة
 

 الصرحة  قمهل اآليااااااة
 4   ﴾ ...﴿ يل نيهل الذي  آنهذا اتقذا  اكم

  101 100   ﴾...﴿ نإن خرعم نال تقتطذا يف النعلنى
 1     ﴾...﴿ فلسكحذا نل طلب لكم
 101   ﴾...﴿ فإن خرعم نال تيدلذا
 10   48    ﴾...﴿ نن نل نلكت نميلسكم

   10  100   ال تيذلذا ﴾﴿  لك ندىن ن
10   101  

106 
 90    ﴾...﴿ يذصنكم اهلل يف ننالدكم
 00    ﴾...﴿ نن ث  ناذا  فألن  الثلث
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 00  69  10 1  ﴾...﴿ نإن كلن  جل يذ ث كاللة
 9 1 8  ﴾...﴿ يأيهل الذي  آنهذا ال حيل لكم نن تهثذا

 111 8  ﴾...﴿ نال تيضلذه  لعذهبذا
 6 1 8  ارلحشة نبنهة ﴾﴿إال نن يأتني 

 94  8  ﴾...﴿ نعلرهنه  المليهنف
 1 1 10 ﴾...﴿ نإن ن دمت ائعبدال زنج

  8    9   11 ﴾...﴿ نال تهكحذا نل سكح آالؤكم
 1     14  

 41 
  1  8   11 ﴾...﴿ إال نل قد ئلف

   1    1  11 ﴿ إس  كلن فلحشة نئلء ئبناًل ﴾
 11 

  10   16   1 ﴾...﴿ حهنت علنكم ننهلتكم
      11 

  18   19   1 ﴾...﴿ نننهلتكم الاليت ن ضيهكم
      11 

 19   1 ﴾...﴿ ننخذاتكم ن  الهضلعة
  1         1 ﴾...﴿ نننهل  ستلئكم

 41   4   
 1  

 8    6    1 ﴾...﴿ ن الئبكم الاليت يف حجذ كم
      1 ﴾...﴿ الاليت دخلعم هب 
 11   1 ﴾...هب ﴿ فإن مل تكذسذا دخلعم 
  41   44   1 ﴾...﴿ نحالئل ناهلئكم
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 11 
 41   1 ﴾...﴿ الذي  ن  نصالاكم

 10   1 ﴾...﴿ ننن جتميذا اني األخعني
  10   49  14 ﴾...﴿ ناحملصهل  ن  الهتلء إال نل نلكت

 11   6   
 61   69 

  60   16  14 ﴾...﴿ إال نل نلكت نميلسكم
 6  

 68   60  11 ﴾...م طذاًل﴿ نن  مل يتعطع نهك
 01  11 ﴾...﴿ فلسكحذه  اإ ن نهله 

 9   6      18 ﴾...﴿ يل نيهل الذي  آنهذا ال تأكلذا ننذالكم
 98   99  4  ﴾...﴿ الهجلل قذانذن على الهتلء

  108  109  9 1  ﴾...﴿ نإن خرعم رقلق
1 6 

 1 1 1  ﴾...﴿فلايثذا حكمًل ن  نهل 
   1 1  ﴾...﴿ إن يهيدا إصالحل

  4   8   6  ﴾...﴿ناعبدنا اهلل نال تشهكذا ا  رن ل
  140  41  8   4 ﴾...﴿ يل نيهل الذي  آنهذا ال تقهاذا الصالة

141 
  19 81 ﴿نن  قعل نؤنهل خطأ فعحهيه  قبة نؤنهة﴾

 01  10  ﴾...﴿ نيتعرعذسك يف الهتلء
 18  60  ﴾...﴿فبظلم ن  الذي  هلدنا
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 سورة المائدة
 

 الصرحة  قمهل اآلياااااة
 64    ﴾...﴿حهنت علنكم املنعة نالدم
 61    ﴾...﴿ النذم ي س الذي  كرهنا

  00   68    ﴿فم  اضطه يف خممصة غري نعجلسف إلمث﴾
 0  

  61   64  1 ﴾...﴿ النذم نحل لكم الطنبل 
 66 

 01   64  1 ﴾...﴿ ناحملصهل  ن  املؤنهل 
 66  1 ﴾...﴿ إ ا آتنعمذه  نجذ ه 

 106 6 ﴿إ ا قمعم إىل الصالة فلغتلذا نجذهكم﴾
  9  98 ﴿نلك  يؤاخذكم مبل عقدمت األميلن﴾

 64  86 ﴾...﴿نحل لكم صند البحه
 06  ﴾  اآليل ...﴿ يل نيهل الذي  آنهذا رهلدة انهكم

 00 
 09 

60  6   61 

 

 سورة ا نعام
 

 الصرحة  قمهل اآلياااااة
  10 19 ل هنذا عه ﴾﴿نلذ  دنا ليلدنا مل

 4 9  ﴾...﴿ نل فهطهل يف الكعلب ن  ريء
 1 1 4   ﴿ نففري اهلل ناعفي حكمًل ﴾

  0  8   ﴾...﴿ننللكم نال تأكلذا ممل  كه ائم اهلل علن 
 61    6  41  ﴾...﴿قل ال نجد يف نل ننحي إيل

 19  46  ﴾...﴿نعلى الذي  هلدنا حهنهل كل  ي ظره
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 سورة ا عراف
 

 الصرحة  قمهل ياااااةاآل
 04 16 ﴿ يل اين آدم ﴾
 04 10 ﴾...﴿ كمل نخهج ناذيكم

  6  19 ﴾...﴿نإ ا فيلذا فلحشة قللذا
 81  98  ﴾...﴿ هذ الذي خلقكم ن  سرس ناحدة

  8  98  ﴾...﴿ نجيل نههل زنجهل
 

 سورة التوبة
 

 الصرحة  قمهل اآلياااااة
 100 19 ﴾...﴿ نإن خرعم عنلة

 1    0 ﴾...ؤنهذن ناملؤنهل  ايضهم﴿ نامل
 48  01 ﴿ن ضذان ن  اهلل نكة﴾

 

 سورة يونس
 

 الصرحة  قمهل اآلياااااة

 81  60 ﴾...نهذ الذي جيل لكم اللنل لعتكهذا فن  ﴿
 

 سورة يوسف
 

 الصرحة  قمهل اآلياااااة

 04 9  ﴾...ناتبيت نلة آالئي ﴿
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 سورة النح 
 

 الصرحة  قمهل اآلياااااة
 101 89 إ ا قهن  القهآن فلئعيذ الهلل﴾﴿ف

 9 1  0 1 06  ﴾...﴿ن  كره الهلل ا  ايد  إميلس 
 8 1  9 1 06  ﴿إال ن  نكه  نقلب  نطم   الإلميلن﴾

  1   11  16  ﴾...﴿نإن علقبعم فيلقبذا
 

 سورة اإلسراء
 

 الصرحة  قمهل اآلياااااة
  10 9 ﴿نإن عدمت عدسل﴾
  4   8   16 ﴾...﴿نآ   ا القه  حق 

 0      ﴾...﴿ نال تقعلذا ننالدكم خشنة إنالق
 

 سورة مريم
 

 الصرحة  قمهل اآلياااااة
 19  61 ﴾...﴿ ال يتميذن فنهل لفذًا
  10 90 ﴿نسهث  نل يقذل﴾

 

 سورة ط 
 

 الصرحة  قمهل اآلياااااة

 06  91 ﴾...نإين لفرل  مل  تلب ﴿
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 سورة الحج
 

 ةالصرح  قمهل اآلياااااة

 04 09 ﴾...نلة نانكم إاهاهنم ﴿
 

 سورة المؤمنون
 

 الصرحة  قمهل اآلياااااة

 40  6  1 ﴾...نالذي  هم لرهنجهم حلفظذن ﴿
 

 سورة النور
 

 الصرحة  قمهل اآلياااااة
 181 1 ﴾...﴿الزاسنة نالزاين فلجلدنا

 189  180 1 ﴿نلنشهد عذاهبمل طلئرة ن  املؤنهني﴾
  0   00    ﴾... زاسنة﴿ الزاين ال يهكح إال

 01 
  0    ﴾...﴿ نالزاسنة ال يهكحهل إال زاٍن

   0   00    ﴿ نحهم  لك على املؤنهني ﴾
 04 

 69  4 ﴾...﴿ نالذي  يهنذن احملصهل 
 181  111 6 ﴾... ﴿نالذي  يهنذن نزناجهم

 180  66 6 ﴾...﴿ فشهلدة نحدهم ن اع رهلدا 
 181 0 ﴾...﴿ناخللنتة نن ليهت اهلل 
 188  181  66 9 ﴾...﴿ نيد ؤ عههل اليذاب
 181 8 ﴾... ﴿ناخللنتة نن غضب اهلل

 66   1 ﴾...﴿إن الذي  يهنذن احملصهل 
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 01  16 ﴾...﴿ اخلبنثل  للخبنثني
 1   16 ﴾...﴿ نالطنبل  للطنبني

  01   00  1  ﴾...﴿ ننسكحذا األيلنى نهكم
 0    04  

 0  
 04    0  1  ﴾...﴿ إن يكذسذا فقهاء

  0   00  1  ﴾...﴿ نلنتعيرف الذي  ال جيدنن
 

 سورة الفرقان
 

 الصرحة  قمهل اآلياااااة
   8   80  40 ﴾...﴿ نهذ الذي جيل لكم اللنل لبلئًل

 81 
  1  14 ﴾...﴿ نهذ الذي خلق ن  امللء اشهًا

 

 سورة الروم
 

 الصرحة  قمهل اآلياااااة
  8    8   1 ﴾...  نسرتكم﴿ نن  آيلت  نن خلق لكم ن

 44  9  ﴿فآ   ا القه  حق ﴾
 

 سورة ا حزاأل
 

 الصرحة  قمهل اآلياااااة
 46  4 ﴾...﴿ ننل جيل ندعنلءكم

 90   1 ﴿لقد كلن لكم يف  ئذل اهلل نئذة حتهة﴾
 180 1  ﴾...﴿ناحللفظني فهنجهم ناحللفظل 

 46  0  ﴾...﴿ فلمل قضى زيد نههل نطهًا



 الفهارس 

 

401 

 46  40 ﴾...حممد نال نحد﴿ نل كلن 
    1  0 1 48 ﴾...﴿ يل نيهل الذي  آنهذا إ ا سكحعم املؤنهل 

1 4  1 1  
146  11   
 0    04 

 04  48 ﴿فمل لكم علنه  ن  عدة تيعدنهنل﴾
 14  10 ﴾...﴿ يل نيهل الهيب إسل نحللهل

 14  10 ﴾...﴿ ناهل  عمك ناهل  عملتك
 00 ﴾...اهلل نقذلذا﴿ يل نيهل الذي  آنهذا اتقذا 

0  
4 

 

 سورة  اطر
 

 الصرحة  قمهل اآلياااااة
 00  1  ﴾...﴿ يل نيهل الهلس نسعم الرقهاء إىل اهلل

 

 سورة يس
 

 الصرحة  قمهل اآلياااااة
  10 8  ﴿حىت علد كلليهجذن القدمي﴾

 

 سورة الشورى
 

 الصرحة  قمهل اآلياااااة
 11  40 ﴾...﴿ نجزاء ئن ة ئن ة نثلهل
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 سورة الحجرام
 

 الصرحة  قمهل اآلياااااة

 1   0  ﴾...﴿ إمنل املؤنهذن إخذة

 1      ﴾...﴿ يل نيهل الهلس إسل خلقهلكم
 

 سورة ال اريام
 

 الصرحة  قمهل اآلياااااة
 04  14 ﴿هل نتلك حديث ضنف إاهاهنم املكهنني﴾ 

 04  11 ﴾...﴿إ  دخلذا علن  فقللذا ئالنل
 09   04  16 ﴾...﴿فهاغ إىل نهل 
 04  10 ﴾...﴿فقها  إلنهم

 

 سورة النجم
 

 الصرحة  قمهل اآلياااااة
 48  4 ﴿ إن هذ إال نحي يذحى﴾

 

 سورة المجادلة
 

 الصرحة  قمهل اآلياااااة
 100 1 ﴾...﴿ الذي  يظلههنن نهكم ن  ستلئهم

 101 1 ﴿نإهنم لنقنذلذن نهكها ن  القذل نزن ا﴾
  10 1 ﴿نإن اهلل ليرذ غرذ ﴾
   10  100   ﴾...﴿نالذي  يظلههنن ن  ستلئهم

109  19  
  10   ﴿مث ييذدنن ملل قللذا﴾
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  10   ﴿ لكم تذعظذن ا ﴾
  109  100 4 ﴾...﴿ فم  مل جيد فصنلم رههي 

191 
  199  190  ﴿فم  مل يتعطع فإطيلم ئعني نتكنهل﴾

180 
  10 4 ﴾...﴿ لك لعؤنهذا الهلل ن ئذل 

الذي  هنذا ع  الهجذى مث ييذدنن ملل هنذا  ﴿ نمل ته إىل
 عه ﴾

9 104  101 

 

 سورة الط ق
 

 الصرحة  قمهل اآلياااااة
  146   1    ﴾...﴿ يل نيهل الهيب إ ا طلقعم 

140  11   
111  11   
  8    1   

   1 1    1   ﴿فطلقذه  ليدهت  ﴾
  4          ﴿ال تد ي ليل اهلل حيدث ايد  لك ننها﴾

  1 
  140  146 1 ﴾...﴿فإ ا الف  نجله 

11   111  
11     1  
  1    6 

  6 1 ﴾...﴿ ننرهدنا  ني عدل نهكم
 66 1 ﴾...﴿ ننقنمذا الشهلدة هلل
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 116 1 ﴿نن  يعق اهلل جييل ل  خمهجل﴾
 1     ﴾...﴿نيهزق  ن  حنث ال حيعتب
  06   01  4 ﴾...﴿نالالئي ي ت  ن  احملن 

  9 
  00   01  4 محلل نجله  نن يضي  محله ﴾﴿نننال  األ

 09   08 
  1   16  6 ﴾...﴿نئكهذه  ن  حنث ئكهعم

       1  
  6    9 

 1   6 ﴾...﴿نال تضل نه  لعضنقذا علنه 
 10   16  6 ﴾...﴿فإن ن ضي  لكم

     0 ﴾...﴿لنهرق  ن ئية ن  ئيع 
 

 سورة التحريم
 

 الصرحة  قمهل اآلياااااة
  90   94    ﴾...الهيب مل حتهم ﴿يل نيهل

 99   98 
  90   94  1 ﴾...﴿قد فهض اهلل لكم حتلة نميلسكم

 99   98 
 66  1  ﴾...﴿ ننهمي ااهت عمهان
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 سورة نوح
 

 الصرحة  قمهل اآلياااااة
 161 0  ﴿ ائعفرهنا  اكم إس  كلن غرل ا﴾
 

 سورة البينة
 

 الصرحة  قمهل اآلياااااة
 110 4 ننتذا الكعلب﴾ ﴿ننل ترهق الذي 
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  هرس ا حاديث
 

 الصفحة الراوي طرف الحديث

  4  جلاه ا  عبد اهلل ...((اادن اهرتك فعصدق))
  11 ناذ الزاري ...((نتهدي  علن  حديقع ))... 

 18  نيلنية ...((فقلت «نتنت  ئذل اهلل ))
 41 ناذ ههيهة ...((اجعهبذا التبع املذاقل )) 

 64  اا  عمه ...((لهل ننععلننحلت ))
 111 حممذد ا  لبند ...((ع   جل طلق «نخة  ئذل اهلل )) 

 14  ئيند ا  جبري ...((نخةين اا  عبلس نن  جال نقع يف نب ل ))
 1  اا  عمه ...((إ ا تبلييعم اللينهة)) 

 4   ناذ حلمت املزين ...((إ ا جلءكم ن  تهضذن)) 
 61  جلاه ا  عبد اهلل .((..إ ا طرل فال تأكل )) 
 4   ا ...((إ ا سكح الهجل املهنة)) 

 04 ا ...((ا نذا اين إمسلعنل)) 
 18  ناذ    ...((نطيمذهم ممل تأكلذن))

 194  191 نيلنية ا  احلكم ((نععقهل فإهنل نؤنهة))
 141-  ...((األعملل اللهنة))
 118 نسس ا  نللك ...((آىل  ئذل اهلل ن  )) 

 09  04 ا ...((نحلقذا الرهائ  )) 
 8  اهيدة ...((الئعهكل  «ننه الهيب )) 

 4   عمهن ا  اليلص ...((إن آل اين فالن)) 
 160 نم ئلمة ...((إن الهيب آىل ن  ))

 14  علئشة ...((ايث نال جهم «نن الهيب )) 
 0 1 اا  عبلس ...((إن اهلل نضع ع  ))
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 09  نم ئلمة ...((ئبنية: نن انهنة ن  نئلم يقلل هلل)) 
  4  عمهن ا  اليلص ...((إن نطنب نل نكلعم))

 4   ناذ ههيهة ...((نسكحذا نال ههد)) 
  4 عمه ا  اخلطلب ...((إمنل األعملل اللهنل )) 
  8    9   نم حبنبة ...((إهنل لذ مل تك   انبيت)) 

 40 
 8   اا  عمه فعلك اليدة...= نس  طلق انهنت  نهي حلئ 

 19  علئشة ...نن ههدا انهنة نيب ئرنلن
 4  ا ...((انيذا هذا نارعهنا)) 
 06  اا  نتيذد ...((العلئب ن  الذسب)) 
 0   جممذعة ن  الهناة ((تدع الصالة نيلم نقهائهل))

  0  ناذ ههيهة ...((ثالث كلهم حق على اهلل عذهنم)) 
 19    عبلساا ...فأخةسل عمل حهم إئهائنل: مث قللذا...

 16 ا ...((خذ الصدقة ن  نغهنلءهم)) 
 40  علئشة ...((خذي نل يكرنك))

 40  ناذ ههيهة :...فقلل «جلء  جل إىل  ئذل اهلل 
 48 ا ...((نس  نئلف إلن   جل « ني ع  الهيب)) 

   1 اا  عمه ...((فعلك اليدة اليت))
 40  ل يبطل ق احمل ...قلئم «قدنت املديهة فإ ا  ئذل اهلل 

 9    06  ا ...((ال تذطأ حلنل حىت))
 9   فلطمة اهت قنس ...((ال ئكىن لك نال))
 18  ناذ ههيهة ...((للمملذك طيلن ))

نهنان ناملتذ  ا   ...((ملل كعب ئهنل ا  عمهن)) 
 خمهنة

 90 
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 9   فلطمة اهت قنس ...((لنس هلل ئكىن))
 49 اا  عبلس ...((ن  نئلف يف ريء)) 

 09  ناذ ههيهة ...((ن  كلن يؤن  الهلل نالنذم اآلخه فال يؤ ) )
ن  كلن يؤن  الهلل نالنذم اآلخه فال جيمع )) 

 ...((نلء 
 48  ا

 99  علئشة نناذ ههيهة ...((الذلد للرهاش)) 
 19  جلاه ...((ناتقذا اهلل يف الهتلء)) 

 0 1 اا  عبلس ...((يل نيهل الهلس نل الل نحدكم يزنج))
كلنب ا  نهرية ع   ...يل  ئذل اهلل ن  ناه؟

 نان  ع  جد 
  8 

 06  ناذ ههيهة ...((النعنمة تتعأنه)) 
  0    19  ا ((حيهم ن  الهضلع نل حيهم ن  الهتب)) 

 1  
     علئشة ((حيهم ن  الهضلع نل حيهم ن  الذالدة))
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  هرس اءثار
 

 الصفحة القائ  طرف ا ثر

 09  اا  نتيذد ...((عفلنظنجتيلذن علن  ال)) 
 6 1 خنثمة ا  عبد الهمح  ...((نيت اشه ا  نهنان يف خلع))

 49  عثملن ا  عرلن ...((نحلعهمل آية)) 
 00  علئشة ...((إ ا الفت اجلل ية تتع)) 

 90  اا  عبلس ...((إ ا حهم الهجل علن  انهنت )) 
  9 عكهنة ...((ن ئلين اا  عبلس إىل زيد ا  ثلات)) 

 61  ناذ ئيند اخلد ي ...((نصبهل ئبليل يذم ننطلس)) 
 10  نيب ا  كيب ((إال ن  نل ))

 04  اا  عبلس ...((ننه اهلل ئبحلس  اللهكلح))
 19  يذئف ا  نلهك ...((نن نعهاانل نتى اا  عبلس فقلل)) 

 64  اا  عمه ...((إن اهلل حهم املشهكل )) 
 60 الشييب ..((.نن  جال ن  املتلمني حضهت )) 

 114 ئيند ا  املتنب ...((إن رلء نن يهاجيهل)) 
 4   ا ...نن نهنان ن ئل قبنصة ا   ؤيب

 94  اا  عبلس ...((إين نحب نن نتزي )) 
 68 ناذ اكه الصديق ...((إين قد  نيت يف الكاللة)) 
  14  141 علي ا  نيب طللب ...((اقه محزة خذاصه رل يف)) 
  9 الهخيي ...((عبلس مجنعخللف اا  )) 
 61 اا  عبلس ...((خهج  جل ن  اين ئهم)) 
 80 هزيل ا  رهحبنل ...((ئ ل ناذ نذئى ع  اا  ن)) 
 1 1 عقبة ا  نيب الصهبلء ...((ئألت اكه ا  عبد اهلل املزين))

 9 1 عطلء ((الشهك نعظم ن  الطالق)) 
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 19 اا  عبلس ...((الضها  يف الذصنة)) 
 141  8  اا  عبلس ...((التكهان طالق)) 
   1 علي ا  نيب طللب ...((علنكمل إن  نيعمل)) 
  8  نسس ا  نللك ...((فقمت إىل حصري))

 14  الزههي ...((فال جهلح علنهمل نن يتعهضيل))
  9  الثذ ي ...((ناني نهل «كلن اني الهيب)) 

  9 اا  نتيذد ...((كلن عمه  ضي اهلل عه  إ ا ئلك)) 
 111 جملهد ...((كهت عهد اا  عبلس فجلء )) 

 6 1 اا  ئريي  نناذ قالاة ...((ال حيل للهجل اخللع حىت)) 
 141  8  عثملن ...((لنس جملهذن نال)) 

   1 اا  عمه ...((ن  ن ن ليبد نن يهكح)) 
 01 علي ا  نيب طللب ...((ن  ئه  نن يعقحم)) 

  1  ههيالز ...((هنى اهلل نن تضل  نالدة))
 80  اا  عبلس ...((ه  ئك  لكم ننسعم)) 
     اا  عبلس ...((هي نبهمة فأ ئلذا)) 
 01  علئشة ...((هي النعنمة تكذن)) 

 111 اا  عمه ...((نننل نست طلقعهل ثالثل)) 
 114 قعلدة ...((نكلن احلت  يقذل)) 
 114 نيمه ...((نكلن الزههي يقذل))
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 فهرس األعالم
 

 : ا الرههس إىل قتمنيقتمت هذ
 .مل   كه يف نبلحث الهئللة المس   نن كلن صحلانًل: القسم األول
فأ كه  . مل  مل يذكه المس   ن كه اكهنع  نن لقب  نن اللهتبة إىل نان : القسم الثاين

 .حبتب نل يكثه  كه  ا   ننضع نل قد يذكه ا  نحنلسًل اني قذئني
نجيلت لكل قتم نههمل جدناًل خلصل  نع نعلن  فقد يكذن ههلك تكها  يتري   

 (اا )َن ( ناذ)العيهيف  نكذلك ( نل)نالحظة إمهلل 
 

 القسم األول
 

 الصرحة االئم
 (ن)

 1   نالن ا  عثملن
 00   04  «إاهاهنم 

  10   0     9 إاهاهنم الهخيي
1 8  1     90 

 11 (ااُ  ااِ  القنم )إاهاهنم ا  حممد الز عي 
  
  

 14  8  اكه ا  نيذب الز عيناذ 
 49 ناذ اكه ا  حممد احلتنين

 1   ناذ اكه ا  عبد الهمح  ا  احلل ث
   1    10   80نيب ا  كيب 

  01    9  0 نمحد ا  حهبل
  1   60   09  
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109  108  110  
110  14   16   
101  190  19   
190  199  180  
180         1  
  4   4    69  
 91   96 

 14 (اا  تنمنة)نمحد ا  عبد احللنم ا  عبد التالم 
 14 نمحد ا  عبد الهمح  الهلالتي

 0  (اجلصلص)نمحد ا  علي الهازي 
 100 نحنحة ا  اجلالح األنئي

 60   98  99 إئحلق ا   اهذي 
 11 (اا  كثري)إمسلعنل ا  عمه القهري 

 4 1 نرهب ا  عبد اليزيز القنتي
  9  قبة ا  نيب نينطنم كلثذم اهت ع

   10نسس ا  نللك 
 (ب)
 11 اههلن الدي  الز عي
 1 1 اكه ا  عبد اهلل املزين
( ) 

 61 متنم الدا ي
 (ث)

 6 1 ثلات ا  قنس
 104   10 ثيلب
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 (ج)
 0   جلاه ا  زيد

 1 1  10   1   جلاه ا  عبد اهلل  ضي اهلل عههمل
 (ح)

 6 1 حبنبة ا  ئهل
  10   0     6 هياحلت  البص

 91  1 6  1 8  
1 9   69 

 110  91    0 احلكم ا  ععبة
   14محزة ا  عبد املطلب 
 6 1 محزة الكتلئي

 (خ)
 1   خل جة ا  زيد
   11خللد ا  الذلند 

 (د)
 0    99 داند الظلههي

( ) 
   10  80   80  الهانع ا  نسس

 90 
 (ز)

 4 1 زفه ا  اهلذيل
 101 نئلمزيد ا  

   0  90 9  99زيد ا  ثلات 
  1   41   99 
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 (س)
 4   ئلمل ا  عبد اهلل
 09  ئبنية األئلمنة
 84 ئيد ا  الهانع

   18ئيد ا  نللك ناذ ئيند اخلد ي
   0   18    6 ئيند ا  جبري

108  1     90 
   0   10    6 ئيند ا  املتنب

1 6  110  114  
  1   90 

 19  عهعهة ئلنملن ا 
 90   4   ئلنملن ا  يتل 

 01 ئلنم ا  عبد التلذيل الكهلين
 90  ئهنل ا  عمهن
 14  ئذيد ا  نقهن

 (ش)
 11     1   6 رهيح
 91  ريبة

 (ص)
 19 صةي املعذيل

 (ض)
  91    0   0   الضحلك

108  1 8  1 9  
 90 
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 (ط)
 90   8 1  18  سطلنن

 (ع)
  09   00   01  الصديق  ضي اهلل عههل علئشة اهت نيب اكه

10   104   6   
 90   99 

 0   علنه الشييب
   14اليبلس 

 9  عبد احلي دخنل احملمدي
 11 (اا   جب)عبد الهمح  ا  نمحد ناذ الرهج 

  80   91    6 عبد الهمح  ا  زيد ا  نئلم
101 

   90عبد الهمح  ا  صخه ناذ ههيهة 
 4 1 القلئمعبد الهمح  ا  
 1 1 عبد الهزاق

  9 1  1    99 عبداهلل ا  الزاري  ضي اهلل عههمل
 14 

   6  04 9   99عبداهلل ا  عبلس 
81  8  84  81  

  0    1   4   
 10   0    0   
 90   80  10   
104  1 1  1 8  
1 1  1 9  116  
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  4   14   19  
 6    68   90  
 99 

  9 1  8 1  80  اهلل عههمل عبد اهلل ا  عمه  ضي
  4 

   0  90  99عبداهلل ا  نتيذد 
  1   10  116  
166    4   99 

 1   عبند اهلل ا  عبد اهلل ا  ععبة
 18  عبندة التلملين
 108 عثملن البيت
   90  1 1  1 8عثملن ا  عرلن 

116   11 
 61 عدي ا  اداء
 90   1   عهنة ا  الزاري

  8 1  90   18  عطلء
1 9 

 1 1 عقنل ا  نيب طللب
   10  80    6 عكهنة

 90 
   0     1    0علي ا  نيب طللب 

1 1  1    1 8  
110  116  1 9  
14   118    1  
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  4   14   11 
 19  1  علي احلمد احملمد الصلحلي

 0  علي ا  حممد ا  علي اهلهائي
    عملد زهري حلفظ.د.ن

   90 9     0عمه ا  اخلطلب 
 4    18  1 6  
1 8  1 0  140  
  1    4    8  
  4   4    11  
 99 

 9 1 عمه ا  عبد اليزيز
 91    0   0   عكهنة

 (ف)
   1 فلطمة اهت ععبة ا   انية

 0        فلطمة اهت قنس
 06  الرهيية اهت نللك ا  ئهلن

 (ق)
 149  8   (اا  الشلط)قلئم ا  عبد اهلل األسصل ي 
 4   القلئم ا  حممد

  04    0   0   قعلدة
 80   80  10   
 69 

 98  (الهلافة اجليدي)قنس ا  عبد اهلل 
 (م)
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 98  نل ية القبطنة
 144 نلعز األئلمي
  60   49    6 نللك ا  نسس

 04   09  108  
148  118  16   
101  180  180  
  1   91   99 

  0  س الدي  الهنليحممد ا  نمحد ا  محزة مش
 11 (اا  عبد اهللدي)حممد ا  نمحد املقدئي 

 19 حممد نمحد التهبلطي
 19 حممد ننيس الهدني

 90  حممد ا  جهيه الطةي
 04   1     0 حممد ا  احلت 
 118   9 حممد ا  ئريي 

  6   11   0  حممد ا  صلحل ا  عثنمني
 19  1  حممد ا  عبداهلل القحطلين

 0  (اا  اليهيب)ا  عبداهلل امليلفهي  حممد
  10 (غالم ثيلب)حممد ا  عبد الذاحد 

القلضي ناذ )حممد ا  احلتني ا  حممد الرهاء 
 (ييلى

 0 

 80  حممد ا  املهكد 
 1   (اا  األان )حممد ا  يذئف ا  احلتني 

   0   0     6 جملهد
 0    91   80  
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 80  1 8   90 
 90  نهنان
 90  نتهنق

 90  املتذ  ا  خمهنة
  99 96 نيل  ا  جبل

 140 نيلنية ا  نيب ئرنلن  ضي اهلل عههمل
 69   04   0   نقلتل ا  حنلن

 90  نكحذل
 60   18  «نذئى 

 8 1 ننمذن ا  نههان
 (ن)

 0  سلصه اليمهان.د
 (ها)
 90 هزيل ا  رهحبنل

 (ن)
 0  نلند حمهذس الزههاين
 (ي)

  1   19  1  حممديتهي التند 
 14 يذئف ا  زكي الدي  ناذ احلجلج املزي
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 القسم الثاين
 

 الصرحة اللقب
 (ن)

 80   41  اا  نيب حلمت
 80  اا  نيب نلنكة

 4 1 األزههي
 11 ناذ إئحلق الشريازي

 00   10   0  األلذئي
    9اا  نم نكعذم 
  10 اا  األسبل ي

 (ب)
 11   141  1   البخل ي
  11   04    6 البفذي

 10   6  
   0   0   04  01ناذ اكه الصديق 

 14   11   99 
  14  8 1 ناذ اكه عبد اليزيز

 0  البهذيت
  0  البنضلني
  10 البنهقي

( ) 
  16   1 11  10 اا  تنمنة

18  40  41  
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16 94   64  
 61   66   60  
 01   09   94  
110  1 9  14   
144  141  110  
 04   16   08  
 94   96   90 

 (ث)
 101 الثيليب
 111  60  ناذ ثذ 
 108   9  الثذ ي

 (ج)
 18 6  اا  جزي
  90   10   00 اجلصلص

 00 
 14  ناذ جهم ا  حذيرة

 90    6 11 اا  اجلذزي
     اجلذههي

 (ح)
 104  80  احللكم

  84  4  18   1 اا  حجه
 00         1  
 10   64  1 6  
1 9 
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  114  88   0   (ناذ حممد)اا  حزم 
141  108   08  
 11   11 

 48 ناذ اكه احلتنين=احلصين 
  01    0  6 ناذ حهنرة

 60   04   00  
109  16   180  
 4    44   69 

 108  11    1  ناذ حنلن األسدلتي
 (خ)

 148 اخلهقي
 18 اا  خزمية
  0 اخلطليب

( ) 
 89   0  الذهيب

( ) 
 0  الهازي

 1 1 الهاغب األصرهلين
 81  11  10 اا   جب
  101  9 1  14  اا   رد

  1 
 (ز)

  10  90  الزجلج
 60 0   6  الز كشي
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 0  الز كلي
  119  81   10  الزخمشهي

10  
  18   49    6 (اا  رهلب)الزههي 

 9   1 8  114  
  1   1    14 

 1 1 الزيليي
 (س)

  80   91   0   التدي
10    90 

  199  4 1   4  التهختي
 18 

  01   61   0   التيدي
 8   188   10  
  0   49 

  81    0   10  ناذ التيذد
 40 

 19  ناذ ئرنلن
     اا  ئندة
 84  اا  ئنهل
  1 التنذطي

 (ش)
0  6 11 4     الشلفيي

     0   60  
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 6    04   09  
100  10   101  
106  100  109  
110  1 9  14   
114  16   166  
169  104  190  
180  180    1  
  8   66   69  
 68   91   99 

 90   110 الشييب
  46   6    69 الشهقنطي

 10   61  119  
101  188 

  18  1   1 الشذكلين
106    0 

 (ص)
 11 الصردي

 (ط)
  0    61 64  6 الطةي

  4   41   19  
 18   0    0   
 99   80   80  
 89  1    101  
106   11       
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 01   91 
 144 الطحلني

 (ع)
 40  ناذ اليللنة

   4    4   1   اا  عبد الة
 18  1 1   91 

 6 1 ناذ عبند
   0   89 16 اا  اليهيب

  1   1    11  
 18   18   61  
 01   08   90  
1 1  1 1  18   
  1      

 19 اا  عطنة
 00  ناذ اليال املبل كرذ ي
 101 ناذ عمهن الدن ي

 160 الينين
 (ف)

  90   60    6 الرخه الهازي
101   91 

  10 الرهاء
 (ق)
 101 ناذ القلئم ا  حبنب

  10 اا  قعنبة
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 اا  قدانة

49 11 01 91  
9   89   09  

 11   10   4   
 14  110  18   
 01 

  84  11 48 طيبالقه
 60   80  118  
      61 

 90  ناذ قالاة
 (ك)

 01   108  160 الكلئلين
  01   0       1 اا  كثري

      11   0   
1 1   16   00 

 101 الكتلئي
 (م)

 0   ناذ جملز
 0  املهداني
  0 املزين
 1  املهلني

  4   01 49 اا  املهذ 
 01  اا  نهظذ 

 (ن)
  1 صه الدي  الدنشقياا  سل
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 اا  جننم احلهري

19  

 0 1 الهحلس
 80  الهتلئي
  0  الهتري
 09    8   4  الهذني

 (ي)
 1     0 ناذ يذئف
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 فهرس المراجع

 (أ)
الطبية يف )  -جالل الدي  عبد الهمح  التنذطي -اإلتقلن يف علذم القهآن . 

 (.هشهجملدي  نلنس علنهل نيلذنل  ع  الهلره نن نقت ال

 -الهيلض -دا  طنبة للهشه نالعذزيع -حممد ا  إاهاهنم ا  املهذ  -اإلمجلع .1
 .نمحد حهنف: حتقنق   ط

ناذ عبد اهلل حممد ا  نيب اكه ا  نيذب الز عي الدنشقي  -نحكلم نهل الذنة . 
   ط -ندا  اا  حزم  ارين  - نلدي للهشه  الدنلم -(اا  القنم)

 .البكهي  نيلئه تذفنق اليل ن ي يذئف نمحد: حتقنق -م880 / ها9 4 

دا  إحنلء العهاث  -(اجلصلص)الهازي  نمحد ا  علي اكه ذنا -نحكلم القهآن .4
 .حممد الصلدق قمحلني: حتقنق -ها401  -ارين  -اليهيب

 -دا  الكعب اليلمنة -ناذ عبد اهلل حممد ا  إد يس الشلفيي -نحكلم القهآن .1
 .للقعبد الفين عبد اخل: حتقنق -ها400  -ارين 

 -دا  الكعب اليلمنة -ناذ اكه حممد ا  عبد اهلل ا  اليهيب -نحكلم القهآن .6
 .حممد عبد القلد  عطل: حتقنق -م899 / ها409    ط -ارين 

 ا  نرلحمشس الدي  ناذ عبداهلل حممد  -ناملهح املهعنة اآلداب الشهعنة .0
 .القلههة -نؤئتة قهطبة -املقدئي

ناذ القلئم قلئم ا  عبداهلل األسصل ي اا   -إد ا  الشهنق على نسذاء الرهنق .9
 .الشلط

حممد ا   -(ترتري نيب التيذد)إ رلد اليقل التلنم إىل نزايل القهآن الكهمي  .8
 -ارين  -دا  إحنلء العهاث اليهيب -حممد اليملدي ناذ التيذد

حممد ا  علي ا  حممد  -إ رلد الرحذل إىل حتقنق علم األصذل .0 
: حتقنق -م881 / ها1 4 الطبية األنىل  - ارين -دا  الركه -الشذكلين

 .حممد ئيند البد ي
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 -حممد سلصه الدي  األلبلين -إ ناء الفلنل يف ختهيج نحلديث نهل  التبنل .  
 .م891 / ها401   1ط -ارين  -املكعب اإلئالني

دا   -ناذ عمه يذئف ا  عبد اهلل ا  عبد الة الهمهي -االئعذكل  .1 
ئلمل حممد : حتقنق -م1000/ ها 41    ط -ارين  -الكعب اليلمنة

 .عطل  نحممد علي نيذض

رهلب الدي  عبد الهمح  ا  حممد  -إ رلد التللك إىل نرهف املتللك .  
 .الشهكة اإلفهيقنة للطبلعة -ا  عتكه البفدادي املللكي

ناذ الرضل نمحد ا  علي ا  حممد ا  حجه  -اإلصلاة يف متننز الصحلاة .4 
نهبلنش  كعلب االئعنيلب يف ) -ها89   -ارين  -دا  الركه -اليتقالين

 (.نمسلء األصحلب الا  عبد الة

دا   -ناذ اكه حممد ا  نمحد ا  نيب ئهل التهختي -نصذل التهختي .1 
 .ناذ الذفلء األففلين: حتقنق -ارين  -الكعب اليلمنة

حممد األنني ا  حممد املخعل   -نضذاء البنلن يف إيضلح القهآن اللقهآن .6 
 -م886 / ها0 4    ط -ارين  -دا  الكعب اليلمنة -اجلكين الشهقنطي

 .حممد عبد اليزيز اخلللدي: ختهيج

 -إعلسة الطللبني على حل نلرلظ فعح امليني لشهح قهة اليني مبهمل  الدي  .0 
/ ها9 4    ط -ناذ اكه ا  حممد رطل الدننلطي الشهري اللتند البكهي

 .م880 

يب اكه ا  نيذب الدنشقي حممد ا  ن -إعالم املذقيني ع   ب اليلملني .9 
   ط -الدنلم: اململكة اليهانة التيذدية -دا  اا  اجلذزي -(اا  القنم)

 .ناذ عبندة نشهذ  ا  حت  آل ئلملن: حتقنق -ها 41 

قلنذس تهاجم ألرهه الهجلل نالهتلء ن  اليهب ناملتعيهاني )األعالم  .8 
  1 ط -رين ا -دا  اليلم لللماليني -خري الدي  الز كلي -(ناملتعشهقني

 .م1001
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ناذ عبد اهلل حممد ا  نيب اكه  -اللهرلن يف حكم طالق الفضبلن إغلثة .10
 -(نكعب فهقد خلين)املكعب اإلئالني  -(اا  القنم)نيذب الز عي الدنشقي 

 .حممد عرنري: حتقنق -م896 / ها406   ط -ارين   الهيلض

الز عي  حممد ا  نيب اكه ا  نيذب -إغلثة اللهرلن يف نصليد الشنطلن . 1
 -الدنلم: اململكة اليهانة التيذدية -دا  اا  اجلذزي -(اا  القنم)الدنشقي 

علي ا  حت  : حتقنق -حممد سلصه الدي  األلبلين: ختهيج -ها410   1ط
 .ا  علي ا  عبد احلمند األثهي

 -دا  الركه -لشهانينا حممد اخلطنب -اإلقهلع يف حل نلرلظ نيب رجلع  .11
 .نكعب البحذث نالد ائل  ادا  الركهحتقنق  -ها1 4  -ارين 

  1ط -ارين  -دا  امليهفة -حممد ا  إد يس الشلفيي ناذ عبد اهلل -األم . 1
 . ها 8  

اإلسصلف يف نيهفة الهاجح ن  اخلالف على نذهب اإلنلم نمحد ا   .14
 -دا  إحنلء العهاث اليهيب -ناذ احلت  علي ا  ئلنملن املهداني -حهبل

 .الرقيحممد حلند : حتقنق -ارين 

جالل الدي  ناذ عبد اهلل حممد ا  ئيد الدي   -اإليضلح يف علذم البالغة .11
 .م889   4ط -ارين  -دا  إحنلء العهاث -ا  عمه القزنيين

 (ب)

 -لزي  الدي  ا  إاهاهنم ا  جننم احلهري -البحه الهائق رهح كهز الدقلئق .16
 . ارين  -دا  امليهفة

 -ها  4    ط -بة دا  البلزنكع -ناذ اللنث التمهقهدي -حبه اليلذم .10
 .علي حممد نيذض نآخهي : حتقنق

 -اد  الدي  حممد ا  عبد اهلل الز كشي -البحه احملنط يف نصذل الرق  .19
 . عهلية عمه األرقه نزنالؤ 
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فهد ا  عبد الهمح  ا  ئلنملن .د.ن -حبذث يف نصذل العرتري ننهلهج  .18
 .ها411   6ط -الهيلض -نكعبة الهرد  ننكعبة العذاة -الهنني

 -يتهي التند حممد -ادائع العرتري اجللنع لعرتري اإلنلم اا  قنم اجلذزية .0 
/ ها4 4    ط -الدنلم/ اململكة اليهانة التيذدية -دا  اا  اجلذزي

 .م 88 

دا  الكعلب  -لينعالء الدي  الكلئ -ادائع الصهلئع يف تهتنب الشهائع .  
 .م891   1ط -ارين  -اليهيب

بد اهلل حممد ا  نيب اكه ا  نيذب الز عي الدنشقي ناذ ع -ادائع الرذائد .1 
: حتقنق -م1004/ ها414  -ارين  -دا  الكعلب اليهيب -(اا  القنم)
 .حممد اإلئكهد اين  نعدسلن د نيش.د

ناذ الذلند حممد ا  نمحد ا  حممد ا  نمحد  -اداية اجملعهد نهنلية املقعصد .  
 -ارين  -  الركهدا -(اا   رد احلرند)ا   رد القهطيب األسدلتي 

اإرهاف نكعب البحذث / خللد اليطل : حتقنق -م881 / ها1 4 
 .نالد ائل  ادا  الركه

دا   -ناذ الرداء إمسلعنل ا  كثري القهري الدنشقي -البداية نالههلية .4 
عبد الهمح  الالدقي  : اععىن هبل -م888 / ها410   1ط -ارين  -امليهفة

 .نحممد غلزي انضذن

 -حممد ا  علي الشذكلين -لحت  ن  ايد القهن التلاعالبد  الطللع مب  .1 
  .القلههة -سشه نكعبة اا  تنمنة

عبد امللك ا  عبد اهلل ا  يذئف اجلذيين ناذ  -الةهلن يف نصذل الرق  .6 
. د: حتقنق -ها9 4 : الطبية الهااية -املهصذ ة: نصه -دا  الذفلء -امليليل

 .عبد اليظنم حممذد الديب
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ناذ عبد اهلل حممد ا  هبلد  ا  عبد اهلل  -لقهآنالةهلن يف علذم ا .0 
حممد ناذ الرضل : حتقنق -ها 8   -ارين  -دا  امليهفة -الز كشي

 .إاهاهنم

جالل الدي  عبد الهمح   -افنة الذعلة يف طبقل  اللفذيني نالهحلة .9 
 .حتقنق حممد ناذ الرضل إاهاهنم -املكعبة اليصهية -التنذطي

 -احللفظ نمحد ا  علي ا  حجه اليتقالين -لمالذغ املهام ن  ندلة األحك .8 
: حتقنق -م1000/ ها 41    ط -الهيلض -دا  نطلس للهشه نالعذزيع

 .مسري ا  ننني الزهريي

 (ت)

حممد ا  حممد ا  عبد الهزاق احلتنين  -تلج اليهنس ن  جذاهه القلنذس .40
 -الكذيت -نطبية حكذنة الكذيت -ناذ الرن  امللقب مبهتضى الزاندي

 .عبد التعل  نمحد فهاج: حتقنق -م861 / اه91  

حممد ا  يذئف ا  نيب  عبد اهلل ذنا -العلج ناإلكلنل ملخعصه خلنل . 4
 .ها89    1ط -ارين  -دا  الركه -اليبد ي القلئم

ناذ عبد اهلل حممد ا  إمسلعنل ا  إاهاهنم البخل ي  -العل يخ الكبري .41
 .هدنيالتند هلرم ال: حتقنق -ارين  -دا  الركه -اجليري

رهلب الدي  نمحد ا  حممد اهللئم  -العبنلن يف ترتري غهيب القهآن . 4
: حتقنق -م881    ط -طهطل: القلههة -دا  الصحلاة للعهاث -املصهي

 .فعحي نسذ  الدااذيل.د

 .طبية اإلندادية -الزيليي -تبنني احلقلئق رهح كهز الدقلئق .44

حممد  -علب اجملندحتهيه امليىن التديد نتهذيه اليقل اجلديد نترتري الك .41
 -سشه الدا  العذستنة -الطلهه ا  حممد ا  حممد الطلهه ا  علرذ  العذستي

 .م894 



 الفهارس 

 

4 0 

دا   -عالء الدي  حممد ا  نمحد ا  نيب نمحد التمهقهدي -حترة الرقهلء .46
 .م884 / ها4 4   1ط -ارين  -الكعب اليلمنة

ا  نيذب ناذ عبد اهلل حممد ا  نيب اكه  -حترة املذدند اأحكلم املذلذد .40
 -ها400   1ط -ارين  -نكعبة دا  البنلن -(اا  القنم)الز عي الدنشقي 

 .اشري حممد عنذن: عهلية

ناذ الرضل جالل الدي   -تد يب الهاني يف رهح تقهيب الهذاني .49
طبية يف جملد ناحد مل يذكه علنهل الهلره نال تل يخ ) -عبدالهمح  التنذطي

 (.الهشه

دا   -الفهسلطي ا  جزي الكليبا  نمحد  حممد -العتهنل ليلذم العهزيل .48
 . حممد النذستي  نإاهاهنم عذض: حتقنق -نصه -الكعب احلديثة

 -دا  الكعلب اليهيب -علي ا  حممد ا  علي اجلهجلين -العيهيرل  .10
 .إاهاهنم األانل ي: حتقنق -ها401    ط -ارين 

 -رين ا -دا  الركه -األسدلتي الفهسلطي حنلن ناذ -طترتري البحه احملن . 1
  . ها 40   1ط

دا   -ناذ حممد احلتني ا  نتيذد البفذي -(نيلمل العهزيل)ترتري البفذي  .11
: حتقنق نختهيج -م1001هام  41    ط: اإلصدا  الثلين -الهيلض -طنبة

 .عثملن مجية ضمريية  نئلنملن نتلم احلهش.حممد عبد اهلل الهمه  ند

 -م886 / ها6 4  -ارين  -دا  الركه -... -ترتري البنضلني . 1
 .عبد القلد  عهفل  اليشل حتذس : حتقنق

دا  الكعب  -ناذ عبد اهلل ئرنلن ا  ئيند الثذ ي -ترتري الثذ ي .14
 .ها 40    ط -ارين  -اليلمنة

جالل الدي  حممد ا  نمحد احمللي  نجالل الدي  عبد  -ترتري اجلاللني .11
 . ط -القلههة -دا  احلديث -الهمح  ا  نيب اكه التنذطي
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   ط -نكعبة سزا  البلز -اا  نيب حلمت -القهآن اليظنم ترتري .16
 . نئيد حممد الطنب: حتقنق -ها0 4 

 -ناذ الرداء إمسلعنل ا  كثري القهري الدنشقي -ترتري القهآن اليظنم .10
 .م880 / ها9 4    ط -ارين  -املكعبة اليصهية

  اا  دا -حممد ا  صلحل اليثنمني -(البقهة -الرلحتة)ترتري القهآن الكهمي  .19
اإرهاف  -ها 41    ط -الدنلم/ اململكة اليهانة التيذدية -اجلذزي

 .نؤئتة الشنخ حممد ا  صلحل اليثنمني اخلريية

دا  إحنلء  -(الرخه الهازي)حممد ا  عمه ا  احلتني  -لكبريالعرتري ا .18
 . ط -ارين  -العهاث اليهيب

نمحد ا   عبد اهلل ا  -(ندا ك العهزيل نحقلئق العأنيل) ترتري الهتري .60
 .ارين  -دا  الكعلب اليهيب -حممذد الهتري

دا   -ناذ احلت  علي ا  نمحد الذاحدي -الذجنز يف ترتري الكعلب اليزيز . 6
صرذان : حتقنق -ها1 4    ط -نالدا  الشلننة  ارين  -القلم  دنشق

 .عدسلن دانندي

 -القلههة -نكعبة نهبة -حممد حتني الذهيب.د -العرتري ناملرتهنن .61
 .م1000  0ط

دا  اا   -احللفظ نمحد ا  علي ا  حجه اليتقالين -تقهيب العهذيب . 6
 .حممد عذان : حتقنق -م888 / ها410    ط -ارين  -حزم

ناذ الرضل نمحد ا   -تلخنص احلبري يف ختهيج نحلديث الهافيي الكبري .64
: حتقنق -م864 / ها94   -املديهة املهذ ة -اليتقالين ا  حجه  علي

 .رم ميلينالتند عبداهلل هل

ناذ عمه يذئف ا  عبد اهلل  -العمهند ملل يف املذطأ ن  امليلين ناألئلسند .61
 -املفهب -نزا ة عمذم األنقلف نالشؤنن اإلئالننة -ا  عبد الة الهمهي

 .نصطرى ا  نمحد اليلذي  نحممد عبد الكبري البكهي: حتقنق -ها90  
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 ي ا  يذئفإاهاهنم ا  عل إئحلق ذنا -العهبن  يف الرق  الشلفيي .66
عملد الدي  : حتقنق -ها 40    ط -ارين  -علمل الكعب -الشريازي

 .نمحد حند 

دا   -ناذ زكهيل حيىي ا  رهف الدي  الهذني -هتذيب األمسلء ناللفل  .60
 . ارين  -الكعب اليلمنة

 -مجلل الدي  ناذ احلجلج يذئف املزي -هتذيب الكملل يف نمسلء الهجلل .69
 .اشل  عذاد نيهنف.د: حتقنق -م891  /ها406   4ط -نؤئتة الهئللة

دا  القذننة اليهانة  -ألزههيناذ نهصذ  حممد ا  نمحد ا -هتذيب اللفة .68
 . عبد التالم هل نن: حتقنق -ها94   -للطبلعة

عبد الهمح  ا  سلصه  -تنتري الكهمي الهمح  يف ترتري كالم املهلن .00
: قحتقن -م 100/ ها411    ط -ارين  -نؤئتة الهئللة -التيدي

 .عبد الهمح  ا  نيال اللذحيق

 (ث)

 -دا  الركه -حممد ا  حبلن ا  نمحد ناذ حلمت العمنمي البتيت -الثقل  . 0
 .التند رهف الدي  نمحد: حتقنق -م801 / ها81     ط

 (ج)

مجلل الدي  ناذ عمهن عثملن ا  عمه ا  نيب اكه  -جلنع األنهل  .01
 .ملللكييف الرق  ا -املشهذ  الا  احللجب الكهدي املللكي

حممد ا  جهيه ا  يزيد ا  كثري ا   -جلنع البنلن يف تأنيل آي القهآن . 0
/ ها411    ط -القلههة -دا  هجه -غللب اآلنلي ناذ جيره الطةي

 .عبد اهلل ا  عبد احملت  العهكي.د: حتقنق -م 100

 -علمل الكعب -ناذئيند اليالئي ا  خلنل ا  كنكلدي -جلنع العحصنل .04
 .محدي عبد اجملند التلري: حتقنق -م896 / ها400   1ط -ارين 
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اا   -جلنع اليلذم ناحلكم يف رهح مختني حديثًل ن  جذانع الكلم .01
نؤئتة  - جب احلهبلي ناذ الرهج عبد الهمح  ا  رهلب الدي  البفدادي

رينب األ سلؤنط  : حتقنق -م1001/ ها 41   0ط -ارين  -الهئللة
 .نإاهاهنم الجس

ناذ عبد  -ناملبنِّ  ملل تضمه  ن  التهة نآي الرهقلن اجللنع ألحكلم القهآن  .06
   ط -ارين  -نؤئتة الهئللة -اهلل حممد ا  نمحد ا  نيب اكه القهطيب

 .عبد اهلل ا  عبد احملت  العهكي.د: حتقنق -م1006/ ها410 

ننيهفة الصحنح نامليلذل ننل علن   «اجللنع املخعصه ن  الته  ع  الهيب  .00
طبية  -ناذ عنتى حممد ا  عنتى ا  ئذ ة العهنذي -(ئه  العهنذي)اليمل 

 .انت األفكل  الدنلنة

عبد الهمح  اا  نيب حلمت حممد ا  إد يس ناذ حممد  -اجلهح نالعيديل .09
/ ها 10    ط -ارين  -دا  إحنلء العهاث اليهيب -الهازي العمنمي

 .م811 

د ا  حمم -جالء األفهلم يف فضل الصالة نالتالم على حممد خري األسلم .08
اململكة  -دا  اا  اجلذزي -(اا  القنم)نيب اكه ا  نيذب الز عي الدنشقي 

نشهذ  ا  حت  آل : حتقنق -ها411   1ط -الدنلم: اليهانة التيذدية
 .ئلملن

 حممد ا  نيب اخلطلب زيد ذنا -مجههة نريل  اليهب يف اجللهلنة ناإلئالم .90
   ط -يلضاله -جلنية اإلنلم حممد ا  ئيذد اإلئالننة -القهري
 .حممد علي اهللمشي.د: حتقنق -ها 40 

: حتقنق -م809    ط -دا  اليلم للماليني -اا  د يد -مجههة اللفة . 9
 . نزي نهري ايلبكي

عبد الهمح  ا  حممد ا  خملذف  -اجلذاهه احلتلن يف ترتري القهآن .91
 .ارين  -نؤئتة األعلمي للمطبذعل  -الثيلليب
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 (ح)

ناذ عبداهلل حممد ا  نيب اكه ا   -داند حلرنة اا  القنم على ئه  نيب . 9
/ ها1 4   1ط -ارين  -دا  الكعب اليلمنة -نيذب الز عي الدنشقي

 . م881 

حممد ننني  -حلرنة  د احملعل  على الد  املخعل  رهح تهذيه األاصل  .94
 .م881 / ها1 4  -ارين  -دا  الركه -الشهري الا  علادي 

ي ا  حممد ا  حبنب نيب احلت  ليل -احللني الكبري رهح خمعصه املزين .91
 .ارين  -دا  الركه -امللن دي الشلفيي

نؤئتة  -ناذ ز عة عبد الهمح  ا  حممد ا  زجنلة -حجة القهاءا  .96
 .ئيند األففلين: حتقنق -م891 / ها401   1ط -ارين  -الهئللة

 (خ)

 -البفدادي ا  عمه عبد القلد  -خزاسة األدب نلب لبلب لتلن اليهب .90
 . ن اري -دا  صلد 

حممد سلصه الدي   -ييلمهل نصحلا  «خطبة احللجة اليت كلن  ئذل اهلل  .99
 .ها400  -ارين  -نؤئتة الهئللة -األلبلين

 (د)

 -نمحد ا  علي ا  حجه اليتقالين -نعنلن امللئة الثلنهةالد   الكلنهة يف  .98
 .دا  الكعب احلديثة -حتقنق حممد ئند جلد احلق

نهكز هجه  -جالل الدي  التنذطي -ثذ الد  املهثذ  يف العرتري الملأ .80
/ ها414    ط -القلههة -للبحذث نالد ائل  اليهانة ناإلئالننة

 . عبد اهلل ا  عبد احملت  العهكي.د: حتقنق -م 100

 .علي فلعذ : تقدمي -ارين  -دا  الكعب اليلمنة -ديذان الرهزدق . 8
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 -ارين  -دا  الكعب اليلمنة -قنس ا  عبد اهلل -ديذان الهلافة اجليدي .81
  . حتقنق عبلس عبد التلته -ها401    ط

 (ذ)

 -دا  الفهب اإلئالني -نمحد ا  إد يس القهايفناذ اليبلس  -الذخرية . 8
  .جممذعة ن  احملقنقني -م884    ط

 -دا  امليهفة -ا   جبزي  الدي  عبد الهمح   - يل طبقل  احلهلالة .84
 .ارين 
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 (ر) 

 -تنمنة رنخ اإلئالم فهذ كلفهالهد الذافه على ن  زعم نن ن  مسى اا   .81
   ط -ارين  -املكعب اإلئالني -حممد ا  نيب اكه ا  سلصه الدي  الدنشقي

 .زهري الشلنيش: حتقنق -ها 8  

رنخ )نمحد ا  عبد احللنم ا  عبد التالم  - فع املالم ع  األئمة األعالم .86
زهري : حتقنق -1ط -ارين  -املكعب اإلئالني -(اإلئالم اا  تنمنة

 . نيشالشل

اا  )ناذ عبد اهلل حممد ا  نيب اكه ا  نيذب الز عي الدنشقي  -الهنح .80
 .حممد فهيد: حتقنق -نصه -املكعبة العذفنقنة -(القنم

ناذ الرضل حممذد   -ري القهآن اليظنم نالتبع املثلين نح امليلين يف ترت .89
 . ارين  -دا  إحنلء العهاث اليهيب -آللذئيا

دا  علمل  -ي ا  رهف الدي  الهذنيناذ زكهيل حي - نضة الطللبني .88
علدل نمحد عبد املذجذد  : حتقنق -م 100/ ها 41 طبية خلصة  -الكعب

 .نعلي حممد نيذض

ناذ عبد اهلل حممد ا  نيب اكه ا  نيذب  - نضة احملبني نسزهة املشعلقني .00 
: ختهيج نتيلنق -ارين  -دا  الكعب اليلمنة -(اا  القنم)الز عي الدنشقي 

 .لدي نمحد مشس ا

 نضة الهلظه نجهة املهلظه يف نصذل الرق  على نذهب اإلنلم نمحد ا   . 0 
نهاجية  -دا  الزاحم -نذفق الدي  ناذ حممد عبد اهلل ا  نمحد ا  قدانة -حهبل

 .حممذد حلند عثملن.د: نتيلنق

 (ز) 

 -ا  اجلذزي ناذ الرهج عبد الهمح  ا  علي -العرتريزاد املتري يف علم  .01 
زهري : حتقنق -م894 / ها404    ط -ارين  -املكعب اإلئالني

 .الشلنيش
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ناذ عبد اهلل حممد ا  نيب اكه ا  نيذب  -زاد امليلد يف هدي خري اليبلد . 0 
/ ها400   1 ط -ارين  -نؤئتة الهئللة -(اا  القنم)الز عي الدنشقي 

 .رينب األ سلؤنط  نعبد القلد  األ سلؤنط: حتقنق -م890 

  حممد ا  نيب اكه ا  نيذب (للة العبذكنةالهئ)زاد املهلجه إىل  ا   .04 
حممد مجنل .د: حتقنق -جدة -نكعبة املدين -(اا  القنم)الز عي الدنشقي 

 .غلزي

 الزناجه ع  اقعهاف الكبلئه  الا  حجه اهلنعمي .01 
 -ناذ اكه حممد ا  القلئم األسبل ي -الزاهه يف نيلين كلمل  الهلس .06 

حلمت صلحل .د: حتقنق -م881 / ها1 4    ط -ارين  -نؤئتة الهئللة
 .الضلن 

 (س) 

ناذ اكه نمحد ا  نذئى ا  اليبلس ا  جملهد  -التبية يف القهاءا  .00 
 .رذقي ضنف.د: حتقنق -ها400   1ط -القلههة -دا  امليل ف -العمنمي

حممد ا  إمسلعنل  -ئبل التالم رهح الذغ املهام ن  مجع ندلة األحكلم .09 
/ ها9 4   0 ط -ارين  -ليهيبدا  الكعلب ا -األنري النمين الصهيلين

 .فذاز نمحد زنهيل  نإاهاهنم حممد اجلمل: تيلنق نختهيج -م880 

 لألنري نيب حممد عبد اهلل ا  حممد اخلرلجي احلليب -ئه الرصلحة .08 

 -نكعبة امليل ف -حممد سلصه الدي  األلبلين -التلتلة الصحنحة .0  
 .الهيلض

طبية انت  -لج  القزنيينناذ عبد اهلل حممد ا  يزيد ا  ن -ئه  اا  نلج  .   
 .األفكل  الدنلنة

طبية انت  -ناذ داند ئلنملن ا  األريث التجتعلين -ئه  نيب داند .1  
 . األفكل  الدنلنة
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 -دا  امليهفة -اإلنلم احللفظ علي ا  عمه الدا قطين -ئه  الدا قطين .   
علدل نمحد عبد املذجذد  : حتقنق نتيلنق -م 100/ ها411    ط -ارين 

 . يذضنعلي حممد ن

اإلنلم احللفظ عبد اهلل ا  عبد الهمح  الدا ني  -ئه  الدا ني .4  
 -م890 / ها400    ط -القلههة -دا  الهيلن للعهاث -التمهقهدي

 .فذاز نمحد زنهيل  نخللد التبع اليلمي: حتقنق

-اهلهد -الدا  التلرنة -اخلهئلين ئيند ا  نهصذ  ناذ عثملن -الته  .1  
 .   األعظميحبنب الهمح: حتقنق -م891    ط

 -دا  الركه -ناذ اكه نمحد ا  احلتني ا  علي البنهقي -الته  الكةى .6  
 .اجلذهه الهقي الا  العهكملين: نيف  يل  -ارين 

نؤئتة  -مشس الدي  حممد ا  نمحد ا  عثملن الذهيب -ئري نعالم الهبالء .0  
رينب : نرهف على العحقنق -م 88 / ها  4   8ط -ارين  -الهئللة

 .نحتني األئداأل سلؤنط  

حممد ا  علي ا  حممد  -املعدفق على حدائق األزهل  التنل اجلها  .9  
حممذد : حتقنق -ها401    ط -ارين  -دا  الكعب اليلمنة -الشذكلين

 .إاهاهنم زايد

 (ش)

رهلب الدي  عبد احلي ا  نمحد  -رذ ا  الذهب يف نخبل  ن   هب .8  
 .الطبية األنىل -دا  اا  كثري -حتقنق حممذد األ سلؤنط -ا  اليملد

أليب عبد اهلل حممد ا  عبد اهلل  -رهح الز كشي على خمعصه اخلهقي .10 
الشنخ عبد : حتقنق -ها1 4    ط -نكعبة اليبنكلن –الز كشي احلهبلي 

 .اهلل اجلةي 

ناذ الرهج عبد الهمح  ا  حممد ا  نمحد  -الشهح الكبري على ننت املقهع . 1 
 -دا  الكعلب اليهيب -ا  قدانة املقدئي
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دا  إحنلء  -ناذ الةكل  ئندي نمحد الد يد  املللكي -الشهح الكبري .11 
  -الكعب اليهانة

 -املطبية األنريية -اخلهري املللكي ا  عبد اهلل حممد -رهح خمعصه خلنل . 1 
 .م800 / ها9    -القلههة

 .ادنن تل يخ -دا  الركه -البهذيت نهصذ  -رهح نهعهى اإل ادا  .14 

حممد ا  نيب  -نالقد  ناحلكمة نالعيلنل ررلء اليلنل يف نتلئل القضلء .11 
 -ارين  -دا  الكعلب اليهيب -(اا  القنم)اكه ا  نيذب الز عي الدنشقي 

 .خللد عبد اللطنف التبع اليلمي: اععىن ا  -م889 / ها9 4    ط

 (ص)

حممد ا  حبلن ا  نمحد ناذ حلمت  -صحنح اا  حبلن اعهتنب اا  البلن .16 
 -م 88 / ها4 4   1ط -ارين  -لةنؤئتة الهئل -العمنمي البتيت

 .رينب األ سلؤنط: حتقنق
طبية انت  -ناذ عبد اهلل حممد ا  إمسلعنل البخل ي -صحنح البخل ي .10 

 .ناذ صهنب الكهني: اععىن ا  -م889 / ها8 4  -األفكل  الدنلنة

 -ناذ احلتني نتلم ا  احلجلج القشريي الهنتلاذ ي -صحنح نتلم .19 
ناذ صهنب : اععىن ا  -م889 / ها8 4  -طبية انت األفكل  الدنلنة

 .الكهني

ناذ عبد اهلل حممد ا  نيب اكه  -الصذاعق املهئلة على اجلهمنة نامليطلة .18 
   ط -الهيلض -دا  اليلصمة -(اا  القنم)نيذب الز عي الدنشقي 

 .علي ا  حممد الدخنل اهلل.د: حتقنق -م889 / ها9 4 

 (ط)

دا   -علي ا  يذئف الشريازيناذ إئحلق إاهاهنم ا   -طبقل  الرقهلء .0  
 .إحتلن عبلس: حتقنق -م800    ط -ارين  -الهائد اليهيب
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الطبية  -دا  الكعب اليلمنة -لدانديا حممد ا  علي -طبقل  املرتهي  .   
 .نهاجية جلهة ن  اليلملء -األنىل

ناذ عبد اهلل حممد ا  نيب اكه ا   -الطهق احلكمنة يف التنلئة الشهعنة .1  
   ط -ارين  -دا  الكعب اليلمنة -(اا  القنم)قي نيذب الز عي الدنش

 .زكهيل عمريا : ختهيج -م881 / ها1 4 

ناذ عبد اهلل حممد ا  نيب اكه ا  نيذب  -طهيق اهلجهتني نالب التيلدتني .   
/ ها4 4   1ط -الدنلم -دا  اا  القنم -(اا  القنم)الز عي الدنشقي 

 .عمه ا  حممذد: حتقنق -م884 

 (ع) 

ناذ الرضل نمحد ا  علي ا  حجه  -نلن األئبلباليجلب يف ا .4  
عبد احلكنم : حتقنق -م880    ط -الدنلم -دا  اا  اجلذزي -اليتقالين

 . حممد األسنس

ناذ عبد اهلل حممد ا  نيب اكه نيذب  -عدة الصلاهي  ن خرية الشلكهي  .1  
زكهيل : حتقنق -ارين  -دا  الكعب اليلمنة -(اا  القنم)الز عي الدنشقي 

 .ذئفعلي ي

ناذ القلئم عبد الكهمي ا  حممد ا   -(الشهح الكبري)اليزيز رهح الذجنز  .6  
: حتقنق -ها0 4    ط -ارين  -دا  الكعب اليلمنة -عبد الكهمي الهافيي

 .علي حممد نيذض  نعلدل نمحد عبد املذجذد

نكعبة  -املقدئي ا  قدانةناذ حممد عبداهلل ا  نمحد  -عمدة الرق  .0  
 . عبداهلل ئره اليبديل  نحممد دغنلنب اليعنيب: قنقحت -الطلئف -الطهفني

 -اد  الدي  حممذد ا  نمحد الينين -صحنح البخل يعمدة القل ي رهح  .9  
 .ارين  -ارين   إدا ة الطبلعة املهريية -دا  الركه
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ناذ عبد الهمح  حممد نرهف الصديقي  -عذن امليبذد رهح ئه  نيب داند .8  
/ ها 41   1ط -ارين  -يهيبدا  إحنلء العهاث ال -اليظنم آالدي

 .   عبد الهمح  حممد عثملن: حتقنق/ م 100

 (غ)

نطبية  -ناذ حممد عبد اهلل ا  نتلم ا  قعنبة الديهذ ي -غهيب احلديث .40 
 .عبد اهلل اجلبذ ي.د: حتقنق -ها80     ط -افداد -اليلين
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 (ف)
فعح البل ي اشهح صحنح البخل ي  احللفظ نمحد ا  علي ا  حجه  . 4 

إخهاج  -م896 / ها400    ط -القلههة -دا  الهيلن للعهاث -اليتقالين
 . تهقنم حممد فؤاد عبد البلقي -نتصحنح حمب الدي  اخلطنب

حممد ا   -ن  علم العرتريفعح القديه اجللنع اني فين الد اية نالهناية  .41 
  . ارين  -دا  الركه -الشذكلين ا  حممد علي

اا  )ا  نيذب الز عي الدنشقي  ناذ عبد اهلل حممد ا  نيب اكه -الرهنئنة . 4 
/ ها414    ط -حلئل/ اململكة اليهانة التيذدية -دا  األسدلس -(القنم

 . ناذ عبندة نشهذ  ا  حت  ا  حممذد ا  ئلملن: حتقنق -م 100

 -ارين  -دا  الكعب اليلمنة -املقدئي ا  نرلحناذ عبداهلل  -الرهنع .44 
 . ناذ الزههاء حلزم القلضي: حتقنق -ها9 4    ط

 عبد الهمح  اجلزيهي -الرق  على املذاهب األ اية .41 

املكعبة العجل ية  -عبد الهؤنف املهلني -فن  القديه رهح اجللنع الصفري .46 
 .ها16     ط -نصه -الكةى

 (ق)

 .الا  ئنهل -القلسذن يف الطب .40 

نؤئتة  -جمد الدي  حممد ا  ييقذب الررينزآالدي -القلنذس احملنط .49 
نكعب حتقنق العهاث : حتقنق -م889 / ها8 4   6ط -ارين  -الهئللة

 .حممد سينم اليهقتذئي: مبؤئتة الهئللة اإرهاف

نهصذ  ا  حممد ا  عبد  لتميلينا ناذ املظره -قذاطع األدلة يف األصذل .48 
حممد حت  : حتقنق -م880    ط -ارين  -دا  الكعب اليلمنة -اجلبل 

  .إمسلعنل الشلفيي

 .ا  جزي الكليب الفهسلطيحممد ا  نمحد  -القذاسني الرقهنة .10 
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 (ك)

ا  ناذ حممد عبداهلل ا  نمحد  -الكليف يف فق  اإلنلم املبجل نمحد ا  حهبل . 1 
 -م899 / ها409   1ط -ارين  -املكعب اإلئالني -املقدئيقدانة 
 .زهري الشلنيش: حتقنق

 ا  عبد الةناذ عمه يذئف ا  عبداهلل  -كليف يف فق  نهل املديهةال .11 
  . ها400    ط -ارين  -ب اليلمنةدا  الكع -الهمهي

  1ط -ارين  -نؤئتة الهئللة -ملةدا ناذ اليبلس -الكلنل يف األدب . 1 
 .حممد نمحد الدايل: حتقنق -ها  4 

 .ارين  -دا  الهدنة اجلديدة -حممد ا  عثملن الذهيب -الكبلئه .14 

كعلب العقهيه نالعحبري يف علم األصذل اجللنع اني اصطالحي احلهرنة  .11 
دا   -حممد ا  حممد ا  حممد ا  حت  ا  علي ا  ئلنملن -ةنالشلفين

 .حتقنق نكعب البحذث نالد ائل  -م886    ط -ارين  -الركه

ناذ  -الكشلف ع  حقلئق العهزيل نعنذن األقلنيل يف نجذ  العأنيل .16 
  1ط -ارين  -دا  إحنلء العهاث اليهيب -القلئم حممذد ا  عمه الزخمشهي

 .بد الهزاق املهديع: حتقنق -م 100/ ها 41 

 -لبهذيتنهصذ  ا  يذسس ا  إد يس ا -كشلف القهلع ع  ننت اإلقهلع .10 
 . هالل نصنلحي نصطرى هالل: حتقنق -ها401  -ارين  -دا  الركه

ناذ اكه ا  حممد احلتنين احلصين  -كرلية األخنل  يف حل غلية االخعصل  .19 
 . 1ط -ارين  -دا  امليهفة -الشلفيي

دا   -احلت  املللكي ناذ -لهئللة نيب زيد القريناين كرلية الطللب الهالين .18 
 .  يذئف البقلعي: حتقنق -ها1 4  -ارين  -الركه

 -(اا  تنمنة)الكلم الطنب  نمحد ا  عبد احللنم ا  عبد التالم احلهاين  .60 
حممد سلصه الدي  : حتقنق -م880    ط -ارين  -املكعب اإلئالني

 .األلبلين
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 (ل)

حممد ا  نكهم ا  علي ا  نمحد األسصل ي اا   ناذ الرضل -لتلن اليهب . 6 
 -م880 / ها0 4   1ط -ارين  -دا  إحنلء العهاث اليهيب -نهظذ 

 .ننني حممد عبد الذهلب  نحممد الصلدق اليبندي: اععىن اعصحنحهل

 (م)

ناذ إئحلق إاهاهنم ا  حممد ا  عبد اهلل ا  نرلح  -املبدع رهح املقهع .61 
 .ارين  -ئالنياملكعب اإل -احلهبلياملقدئي 

مشس الدي  ناذ اكه حممد ا  نمحد ا  ئهل  -املبتذط يف رهح الكليف . 6 
 . ها406  -ارين  -دا  امليهفة -التهختي

ناذ عبد الهمح  نمحد ا  رينب  -(ئه  الهتلئي) اجملعىب ن  الته  .64 
  .طبية انت األفكل  الدنلنة -الهتلئي

دا   - اكه اهلنثميجممع الزنائد ننهبع الرذائد  سذ  الدي  علي ا  نيب .61 
 .م881 / ها1 4  -ارين  -الركه

دا   -ناذ زكهيل حمي الدي  ا  رهف الهذني -اجملمذع رهح املهذب .66 
 .حممذد نطهحي: حتقنق -م886 / ها0 4    ط -ارين  -الركه

عبد الهمح  : مجع نتهتنب -جممذع فعلنى رنخ اإلئالم نمحد ا  تنمنة .60 
   ط -ارين  -ئتة الهئللةنؤ -ا  حممد ا  قلئم اليلصمي الهجدي

 .م 100/ ها 41 

 -ا  عطنةعبد احلق ا  غللب  -  الذجنز يف ترتري الكعلب اليزيزاحمله .69 
 . حتقنق اجمللس اليلمي ارلس -ها81   -القلههة -دا  الكعلب اإلئالني
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جلنية  -لهازيحممد ا  عمه ا  احلتني ا -يف علم األصذل احملصذل .68 
ط  : حتقنق -ها400    ط -الهيلض -اإلنلم حممد ا  ئيذد اإلئالننة

 . جلاه فنلض اليلذاين

 -ارين  -دا  الركه -ناذ حممد علي ا  نمحد ا  ئيند ا  حزم -احمللى .00 
 .نمحد حممد رلكه: حتقنق

 -ناذ القلئم عمه ا  احلتني ا  عبد اهلل اخلهقي -خمعصه اخلهقي . 0 

   الكعبدا -ناذ إاهاهنم إمسلعنل ا  حيي املزين -على األم خمعصه املزين .01 
 .عهلية حممذد نطهحي - ط -ارين  -اليلمنة

ناذ عبد اهلل حممد  -ندا ج التللكني اني نهلزل إيلك سيبد نإيلك ستعيني . 0 
 -دا  الكعب اليلمنة -(اا  القنم)ا  نيب اكه ا  نيذب الز عي الدنشقي 

 .ارين 

 -دا  صلد  -ئحهذن ع  اا  القلئم ع  اإلنلم نللك -املدنسة الكةى .04 
  .ارين 

 املال علي القل ي -نهقلة املرلتنح رهح نشكلة املصلانح .01 

 -املديهة املهذ ة -نكعبة الدا  -نتلئل اإلنلم نمحد  ناية ااه  عبد اهلل .06 
 .علي ئلنملن املههل.د: حتقنق ند ائة -م896 / ها406    ط

 -انت األفكل  الدنلنة -نتهد اإلنلم احللفظ نيب عبد اهلل نمحد ا  حهبل .00 
 .ناذ صهنب الكهني: اععىن ا  -م1001/ ها411  -الهيلض

دا   -ناذ عبد اهلل حممد ا  عبد اهلل احللكم -املتعد ك على الصحنحني .09 
نصطرى عبد : حتقنق -م880 / ها  4    ط -ارين  -الكعب اليلمنة

 (.نعلن  تيلنقل  الذهيب يف العلخنص)  -القلد  عطل

دا   -الفزايلناذ حلند حممد ا  حممد  -يف علم األصذل املتعصرى .08 
حممد عبد التالم عبد : حتقنق -ها  4    ط -ارين  -الكعب اليلمنة

 .الشليف



 الفهارس 

 

41  

املكعب  -حممد ا  عبداهلل اخلطنب العةيزي -نشكلة املصلانح .90 
حممد سلصه الدي  : حتقنق -م891 / ها401    ط -ارين  -اإلئالني

 .األلبلين

جملس  -نيناذ جيره نمحد ا  حممد ا  ئالنة الطحل -نشكل اآلثل  . 9 
 .      ها       ط -دائهة امليل ف الهظلننة الكلئهة يف اهلهد

ناذ اكه عبد اهلل ا  حممد ا  نيب رنبة  -املصهف يف األحلديث ناآلثل  .91 
 . ئيند اللحلم: تيلنق -ارين  -دا  الركه -الكذيف

 -املكعب اإلئالني -ناذ اكه عبد الهزاق ا  مهلم الصهيلين -املصهف . 9 
 .حبنب الهمح  األعظمي: حتقنق -ها 40   1ط -ارين 

ناذ حممد  حممد ا  نيب الرعح ا  نيب الرضل  -املقهع ناذاباملطلع على  .94 
 .ارين  -املكعب اإلئالني -البيلي احلهبلي

ناذ جيره الهحلس نمحد ا  حممد ا  إمسلعنل ا  يذسس  -نيلين القهآن .91 
 -(نم القهى جلنية)نكة املكهنة  -نهكز إحنلء العهاث اإلئالني -املهادي

 .حممد علي الصلاذين: حتقنق -م899 / ها409    ط

نمحد يذئف : حتقنق -دا  التهن  -حيىي ا  زيلد الرهاء -نيلين القهآن .96 
 .   جنليت نزننل 

 -علمل الكعب -الزجلج إاهاهنم ا  التهي -نيلين القهآن نإعهاا  .90 
  . عبد اجللنل رليب: حتقنق -ها409    ط -ارين 

 -دا  احلهنني -ناذ القلئم ئلنملن ا  نمحد الطةاين -امليجم األنئط .99 
طل ق ا  عذض اهلل ا  حممد  نعبد احملت  ا  : حتقنق -ها1 4  -القلههة

 .إاهاهنم احلتنين

ناذ عبد اهلل يلقذ  ا  عبد اهلل احلمذي الهنني  -نيجم البلدان .98 
 .ارين  -دا  إحنلء العهاث اليهيب -البفدادي
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 -املكعبة التلرنة -لطةاينئم ئلنملن ا  نمحد اناذ القل -امليجم الصفري .80 
 . عبد الهمح  حممد عثملن: حتقنق -ها99   -املديهة املهذ ة

نكعبة  -ناذ القلئم ئلنملن ا  نمحد ا  نيذب الطةاين -امليجم الكبري . 8 
محدي ا  عبد : حتقنق -م 89 / ها404   1ط -املذصل -اليلذم ناحلكم
 .اجملند التلري

دا  الكعب  -ناذ اكه نمحد ا  احلتني البنهقي -الثل نيهفة الته  نا .81 
 .ئند كتهني حت : حتقنق -ارين  -اليلمنة

   ط -دا  اآلفلق اجلديدة -عبد اهلل احللكم ذنا -يثنيهفة علذم احلد . 8 
 .نيظم حتني: حتقنق -م808 

ناذ حممد عبد اهلل ا  نمحد  -املفين يف فق  اإلنلم نمحد ا  حهبل الشنبلين .84 
 .ها401    ط -ارين  -دا  الركه -ملقدئيا  قدانة ا

دا   -حممد اخلطنب الشهانين -ين احملعلج إىل نيهفة نلرلظ املههلجنف .81 
 .ارين  -الركه

ناذ عبد اهلل حممد  -نرعلح دا  التيلدة ننهشذ  نالية نهل اليلم ناإل ادة .86 
عصلم الدي  ئند : حتقنق -(اا  القنم)ا  نيب اكه ا  نيذب الز عي الدنشقي 

 .صبلاطيال

ناذ القلئم احلتني ا  حممد امليهنف اللهاغب  -نرهدا  غهيب القهآن .80 
 .دنشق -دا  القلم -األصرهلين

ناذ حممد عبد اهلل ا  نمحد  -املقهع يف فق  اإلنلم نمحد ا  حهبل الشنبلين .89 
   ط -جدة -نكعبة التذادي للعذزيع -ا  حممد ا  قدانة املقدئي

حممذد : حتقنق نتيلنق -د  األ سلؤنطعبد القل: تقدمي -م1000/ ها 41 
 .األ سلؤنط  نيلئني حممذد اخلطنب
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املكعبة  -حممد عبد اليظنم الز قلين -نهلهل اليهفلن يف علذم القهآن .88 
حممد علي قطب  : نهاجية -م 100/ ها411  -ارين  -اليصهية

 .نيذئف الشنخ حممد

 حملمد علنش -نهح اجللنل رهح خمعصه خلنل .100

ناذ زكهيل حيي ا  رهف الدي   -نتلم ا  احلجلجاملههلج رهح صحنح  . 10
الشنخ : حتقنق -م880 / ها9 4   4ط -ارين  -دا  امليهفة -الهذني

 .خلنل نأنذن رنحل

ناذ إئحلق إاهاهنم ا  علي ا  يذئف  -يف فق  اإلنلم الشلفيي املهذب .101
 .ارين  -دا  الركه -الشريازي

   ط -ارين  -ةدا  امليهف -اإلنلم نللك ا  نسس األصبحي-املذطأ . 10
 . خلنل نأنذن رنحل: حتقنق -م889 / ها9 4 

ناذ عبد اهلل حممد ا  نمحد ا  عثملن  -ننزان االععدال يف سقد الهجلل .104
 .علي حممد البجلني: حتقنق -ارين  -دا  امليهفة -الذهيب

 (ن) 

ناذ عبند  -الهلئخ ناملهتذخ يف القهآن اليزيز ننل فن  ن  الرهائ  نالته  .101
/ ها  4    ط -الهيلض -نكعبة الهرد -ئالم اهلهنيالقلئم ا  

 .حممد ا  صلحل املديره: حتقنق -م880 

ناذ حممد عبد اهلل ا  يذئف الزيليي  -سصب الهاية ألحلديث اهلداية .106
 .حممد يذئف البهذ ي: حتقنق -ها10   -نصه -دا  احلديث -احلهري

مد اجلز ي اا  جمد الدي  املبل ك ا  حم -الههلية يف غهيب احلديث ناألثه .100
طلهه نمحد الزاني  : حتقنق -م808 / ها88    1ط -دا  الركه -األثري

 .نحممذد حممد الطهلحي

 .الشلفيي الهنليحممد ا  نمحد ا  محزة  -هنلية احملعلج إىل رهح املههلج .109
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عملدة  -ا  اجلذزي ناذ الرهج عبد الهمح  ا  علي -سذائخ القهآن .108
/ ها 41   1ط -املديهة املهذ ة -ةالبحث اليلمي الجللنية اإلئالنن

 .حممد نرهف علي امللنبل ي. د: حتقنق ند ائة -م 100

حممد ا   -سنل األنطل  رهح نهعقى األخبل  ن  نحلديث ئند األخنل  .0 1
   ط -ارين  -دا  إحنلء العهاث اليهيب -علي ا  حممد الشذكلين

 .حممد صبحي حت  حالق: حتقنق -م888 / ها8 4 

 (ها)

نل ى يف نجذاة النهذد نالهصل ى  ناذ عبد اهلل حممد ا  نيب اكه هداية احل .  1
 .املديهة املهذ ة -اجللنية اإلئالننة -(اا  القنم)نيذب الز عي 

 ناذ احلتني علي ا  نيب اكه ا  عبد اجللنل -املبعدي ادايةاهلداية رهح  .1 1
 . ارين  -املكعبة اإلئالننة -املهغنلين
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 (و)
اععهلء هلمذ   -  خلنل ا  نيبك الصرديصالح الدي -الذايف اللذفنل  .  1

 .ها 9   - يعه

دا   -حممد ا  حممد ا  حممد ناذ حلند الفزايل -الذئنط يف املذهب .4 1
 .نمحد حممذد إاهاهنم: حتقنق -م880 / ها0 4    ط -نصه -التالم
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 فهرس الموضوعات

 الصرحة املذضذع
 1 اني يدي الهئللة

    -  املقدنة
 18-4  ..لحثالعمهند نفن  ثالثة نب

 1  نيىن آيل  األحكلم: املبحث األنل
 0  د ائة نذجزة ع  كعب نحكلم القهآن عهد احلهلالة: املبحث الثلين

 8  ...تهمجة نذجزة الا  القنم نفن  مختة نطللب: املبحث الثللث
 8  امس  نستب  نلقب : املطلب األنل
 8  نالدت  نسشأت : املطلب الثلين
 11 نكلسع  اليلمنة :املطلب الثللث
 11 ثهلء اليلملء علن : الذقرة األنىل
 14 رنذخ  نتالننذ  : الذقرة الثلسنة

 11 نؤلرلت  : الذقرة الثللثة
 19 عهليع  اللعرتري: املطلب الهااع

 18 نفلت : املطلب اخللنس
 0  ترتري آيل  نحكلم امليلنال : البلب األنل

    ...البنع نفن  ن اية نبلحثترتري آيل  نحكلم : الرصل األنل
    املقصذد اللعجل ة: املبحث األنل

املقصذد اللعجل ة يف كالم اهلل عز نجل نهل يرهم نههل : املتألة
 ! إالحة الينهة؟

 

   
 

 6  ...ن  رهنط البنع نفن  نطلبلن: املبحث الثلين
 6  العهاضي : املطلب األنل

 6  اآلية نتقديه نيىن االئعثهلء يف : املتألة األنىل
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 الصرحة املذضذع
جذاز العهاضي على الشهنط يف اليقد إ ا مل ختللف : املتألة الثلسنة

 «حكم اهلل ن ئذل  
 
 9 

 

 8  نن يكذن اليلقد جلئز العصهف: املطلب الثلين
 8  حكم انع التكهان : املتألة

  4 حكم الهال: املبحث الثللث
حتهميًل نن  تلب نه  فل   نس نلل  الهال ن  نرد الكبلئه : املتألة

 نفضل إسظل  امليته
4  

 40 انع التلم : املبحث الهااع
 40 انع التلم جلٍ  على نفق القنلس ناملصلحة: املتألة
  1 ...ترتري آيل  نحكلم الذقف نفن  ثالثة نبلحث: الرصل الثلين

  1 اجلهف ناإلمث يف الذقف: املبحث األنل
  1 ف نن اإلمث يف الذقف ننصهف  نن اي  رهنط جذاز اجله: املتألة

  1 ننقلف الكرل  ننقف املتلم علنهم: املبحث الثلين
  1 نقف الكلفه على نتلكني نهل الذنة: املطلب األنل

 11 نقف املتلم على نهل الذنة: املطلب الثلين
 10 ...ترتري آيل  نحكلم الذصليل نفن  نبحثلن: الرصل الثللث

 10 الضها  يف الذصنة: نلاملبحث األ
 10 حهنة الضها  يف الذصنة نإن كلست يف الثلث فمل دنن: املتألة

 60 آية الذصنة يف التره: املبحث الثلين
حكم قبذل رهلدة الكلفهي  على املتلم يف الذصنة يف : املتألة

 التره
60 

 69 ...ترتري آيل  نحكلم الرهائ  نفن  ن اية نبلحث: الرصل الهااع
 69 آية الكاللة : ملبحث األنلا
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 الصرحة املذضذع 
 69 املقصذد اللكاللة يف كعلب اهلل عز نجل: املتألة

 01 نرياث اإلخذة نع اجلد: نتألة
 00 املتألة املشهكة: املبحث الثلين

 00 ئقذط اإلخذة األرقلء يف املتألة املشهكة: املتألة
 90 اليمهيعلن: املبحث الثللث

 90 لة القهآن على نن الالزم يف اليمهيعني ثلث البلقيدال: املتألة
 91 نرياث األخذا  نع البهل : املبحث الهااع

 91 األخذا  ألاذي  نن ألب يهث  نع البهل  اللعيصنب: املتألة
  8 نرياث البهعني: املبحث اخللنس

  8 داللة القهآن على نرياث البهعني: املتألة
 86 االا  نع البهت نرياث اهت: املبحث التلدس

داللة القهآن على نن اهت االا  تهث التدس نع البهت : املتألة
 نتتقط إ ا ائعكمل البهل  الثلثني

86 

 88 ترتري آيل  نحكلم األئهة: البلب الثلين
 00  ترتري آيل  نحكلم الهكلح نفن  ئبية نبلحث: الرصل األنل
 00  نه الالئعيرلفاجلمع اني األنه الإلسكلح ناأل: املبحث األنل

اجلمع اني األنه اللعزنيج نع الرقه ناألنه الالئعيرلف إىل : املتألة
 نقت الفىن

 00 

 01  سكلح النعنمة: املبحث الثلين
 01  جذاز سكلح النعنمة قبل البلذغ: املتألة

 08  العيهي  خبطبة امليعدة: املبحث الثللث

نلك  ال  ﴿يىن قذل  تيلىل جذاز العيهي  خبطبة امليعدة نن: املتألة

 ﴾تذاعدنه  ئهًا 
 08 
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 الصرحة املذضذع
 1   الكرلءة يف الهكلح: املبحث الهااع

 1   اععبل  الدي  فقط يف كرلءة الهكلح: املتألة
 9   احملهنل  يف الهكلح: املبحث اخللنس

 ﴾...نال تهكحذا نل سكح ءاالؤكم ﴿قذل  تيلىل : املطلب األنل
 ...نفن  نتلئل

  9 

 9   نيىن االئعثهلء يف اآلية : املتألة األنىل
 11  ن  يدخل يف العحهمي يف هذ  اآلية: املتألة الثلسنة

  1  حكم ن  زىن هبل األب هل حتهم على ناهلؤ : املتألة الثللثة

حهنت علنكم ننهلتكم  ﴿: قذل  تيلىل: املطلب الثلين

 ﴾...ناهلتكم
 16 

 16  اللهتب احملهنل : املتألة األنىل
 10  احملهنل  ن  الهضلع: املتألة الثلسنة
 0   احملهنل  الملصلههة: املتألة الثللثة

 0   حتهمي ننهل  الهتلء: نناًل
 4   حتهمي الهانبة : ثلسنًل

 6   هل يشعهط يف حتهمي الهانبة كذهنل يف حجه الزنج: املتألة األنىل
 40   الهانبة نثل الدخذل هبل هل نذ  األم يف حتهمي: املتألة الثلسنة

هل تدخل اهت اجلل ية نننهل يف حتهمي الهانبة نننهل  : نتألة تلاية
 الهتلء

 4  

 44  حتهمي حالئل األاهلء: ثللثًل
 40  حتهمي اجلمع اني األخعني: املتألة الهااية

  1  هل حيهم سظري املصلههة اللهضلع: نتألة
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نائعرند ن  ئنلق اآلية نندلذهلل نن كل :   القنمقلل اا: نتألة

 ...انهنة
 1  

 11  حتهمي املزنجل : املتألة اخللنتة
 60  نل احلكم إ ا ئبنت املهنة نع زنجهل: نتألة

 64  سكلح الكعلانة: املبحث التلدس
 64  حكم سكلح الكعلانة ناملقصذد الإلحصلن يف اآلية: املطلب األنل

 60  حكم سكلح األنة الكعلانة: املطلب الثلين
 00  سكلح الزاسنة: املبحث التلاع

 00  نيىن اآلية نحكم سكلح الزاسنة: املتألة
 00  ...ترتري آيل  نحكلم الصداق نفن  ن اية نبلحث: الرصل الثلين

 00   د نهه ن  نئلم ن  الهتلء إىل نزناجه  : املبحث األنل
 00  لمت انهنت  ن  الكرل حكم  د املهه إىل ن  نئ: املتألة

 91  ...عشهة الهتلء نفن  نطللب: املبحث الثلين
 91  هل جيب على الهجل جملنية انهنت ؟: املطلب األنل

فلآلن الرهنه  نااعفذا نل  ﴿: نيىن قذل  تيلىل: املطلب الثلين

  ﴾كعب اهلل لكم 
 91 

 99  نحت  نركلل اجلملع: املطلب الثللث
  8  نفضل ننقل  اجلملع: املطلب الهااع
 84  حكم الذطء يف الداه: املطلب اخللنس

 100 ﴾ لك ندىن نال تيذلذا  ﴿: نيىن قذل  تيلىل: املبحث الثللث

نإن خرعم رقلق انههمل  ﴿: املهاد الحلكمني يف قذل  تيلىل: املبحث الهااع

 ﴾... فلايثذا حكمًل ن  نهل  نحكمًل ن  نهلهل
109 
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 109 املهاد الحلكمني يف اآلية: املتألة

 4 1 ...ترتري آيل  نحكلم اخللع نفن  ثالثة نبلحث: الرصل الثللث
 4 1 حكم اخللع: املبحث األنل

جذاز اخللع إ ا خلف الزنجلن نن ال يقنمل حدند اهلل اإ ن : املتألة
 التلطلن

1 4 

 9 1 ...االفعداء يف اخللع نفن  نطلبلن: املبحث الثلين
 9 1 نقدا  الردية يف اخللع: املطلب األنل

 111 حكم االفعداء إ ا كلن الهشذز ن  جهة الزنج: املطلب الثلين
  11 ...الهجية يف اخللع نحتع  نطلبلن: املبحث الثللث

  11 ال  جية يف اخللع: املطلب األنل
 111 االئعدالل الآلية على نن اخللع فتخ نلنس اطالق: املطلب الثلين
 0 1 ...ترتري آيل  نحكلم الطالق نفن  ئعة نبلحث: الرصل الهااع

 0 1 الطالق اند الزنج : املبحث األنل
 0 1 طالق اليبد اند  ال اند ئند : املتألة

   1 حكم الطالق قبل الدخذل: املبحث الثلين
جذاز الطالق قبل الدخذل يف احلن  نالطهه نال عدة : املتألة

 الدخذل هبلعلى املطلقة قبل 
1   

 6 1 طالق املكه : املبحث الثللث
 6 1 عدم نقذع طالق املكه : املتألة

 140 طالق التكهان: املبحث الهااع
 140 عدم نقذع طالق التكهان: املتألة

 146 نلرلظ الطالق: املبحث اخللنس
 146 ق نن ال؟ هل يرعقه الطالق إىل انهة نهل لرظي التهاح نالرهاق ن  صهيح الطال: املتألة
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  11 طالق الثالث: املبحث التلدس

  11 هل يشهع مجع الطلقل  الثالث يف جملس ناحد؟: املتألة
 110 ترتري آيل  نحكلم اإليالء نحيعذي على نطللب: الرصل اخللنس

 110 تيهيف اإليالء: املطلب األنل
 118  حلل الفضبال يشعهط يف اإليالء نن يكذن يف: املطلب الثلين

  16 ندة اإليالء ناحلكم عهد اسقضلئهل: املطلب الثللث
 169 حكم احللف يف اإليالء اللطالق: املطلب الهااع

 100 ...ترتري آيل  نحكلم الظهل  نفن  ثالثة نبلحث: الرصل التلدس
 100 حكم الظهل : املبحث األنل

 100 حهنة الظهل : املتألة
  10 اليذد املذجب للكرل ة نيىن: املبحث الثلين

  10 ﴾مث ييذدنن ملل قللذا  ﴿: املقصذد الليذد يف قذل  تيلىل: املتألة

 109 ...كرل ة الظهل  نفن  ثالثة نطللب: املبحث الثللث
 109 نىت جتب كرل ة الظهل ؟: املطلب األنل

 190 حكم املبلرهة دنن الرهج قبل العكرري: املطلب الثلين
 191 نتلئل نعيلقة اأسذاع الكرل ا : ثاملطلب الثلل

 191 هل يشعهط يف الهقبة امليعقة يف الظهل  اإلميلن: املتألة األنىل
 191 إ ا نطئ يف زن  الصذم فهل يبطل ا  الععلاع؟: املتألة الثلسنة

 196 حكم الذطء قبل العكرري إ ا كلست كرل ت  اإلطيلم: املتألة الثللثة
 199 ة اإلطيلمكنرن: املتألة الهااية

 180 حكم إطيلم الذاحد ئعني يذنًل: املتألة اخللنتة
  18 اخعصلص اإلطيلم الملتلكني: املتألة التلدئة

 181 ترتري آيل  نحكلم الليلن ن  ئذ ة الهذ : الرصل التلاع
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 00  الليلن جيمع نصري النمني نالشهلدة: املتألة الهااية

  0  تري آيل  نحكلم اليدد نفن  ثالثة نبلحثتر: الرصل الثلن 
  0  اليدة حق للزنج: املبحث األنل

  0  اليدة حق للزنج على املهنة: املتألة
 01  نجهلس اليدة: املبحث الثلين

 08  عدة األنة ختعلف ع  عدة احلهة: نتألة
     ﴿ ثالثة قهنء﴾: ترتري قذل  تيلىل: املبحث الثللث

     ذد اللقهء يف اآليةاملقص: املتألة
  1  ...ترتري آيل  نحكلم الهضلع نفن  نبحثلن: الرصل العلئع

  1  ندة الهضلع نحكم االئعهضلع: املبحث األنل
 16  نجه الهضلع: املبحث الثلين

 19  ...ترتري آيل  نحكلم الهرقل  نفن  ثالثة نبلحث: الرصل اليلره
 19    نتقديههلسرقة الهجل على انهنت: املبحث األنل

 19  نجذب سرقة الهجل على انهنت  المليهنف: املتألة
 1   حكم الهرقة على املطلقة: املبحث الثلين

 1   ثبذ  الهرقة نالتكىن للمطلقة الهجينة دنن البلئ : املتألة
 8   الهرقة على األقل ب: املبحث الثللث

 8   نجذب الهرقة على األقل ب: املتألة
 41  ترتري آيل  نحكلم اجلهليل : للثالبلب الث

 46  ...ترتري آيل  نحكلم القصلص نفن  نبحثلن: الرصل األنل
 46  حكمة القصلص: املبحث األنل

 46  احلكمة ن  نشهنعنة القصلص: املتألة األنىل
 11  اململثلة يف القصلص: املبحث الثلين
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 11  اة نقهب إىل اململثلة ن  العيزيهالقصلص يف اللطمة نالضه: املتألة

 10  ...ترتري آيل  نحكلم األطيمة نفن  مختة نبلحث: الرصل الثلين

كل الطيلم كلن حاًل لبين  ﴿: ترتري قذل  تيلىل: املبحث األنل

 ﴾إئهائنل 
 10 

 10  الهد على النهذد يف إسكل هم نقذع الهتخ: املتألة
  6  احملهم ن  الطيلم: املبحث الثلين

  6  فذائد ن  ترتري هذ  اآلية: املتألة
 64  حكم ننعة البحه: املبحث الثللث

 64  حكم نل نل  يف البحه مث طرل علن : املتألة
 69  االضطها  يف نكل احملهم ن  الطيلم: املبحث الهااع

ننقدا  نل نانح  ﴾غري الٍغ نال علد  ﴿: نيىن قذل  تيلىل: املتألة
 ةنكل  عهد الضهن 

 69 

 04  ن  آداب الضنلفة: املبحث اخللنس
 04  ثهلء اهلل على إاهاهنم يف إكهام ضنر  ن  املالئكة: املتألة

 08  ...ترتري آيل  نحكلم األميلن نفن  نبحثلن: الرصل الثللث

ال يؤاخذكم اهلل الللفذ يف  ﴿: ترتري قذل  تيلىل: املبحث األنل

 ﴾نميلسكم 
 08 

 08   اللفذ يف اآليةنيىن ميني: املتألة
 94  حتهمي احلالل هل هذ ميني؟: املبحث الثلين

 94  حكم حتهمي املهنة: املطلب األنل
 99  حكم حتهمي احلالل ن  األنذ  األخهى غري الزنجة: املطلب الثلين
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-80  اخللمتة

 81 
 84  فههس اآليل 

 0 4 فههس األحلديث ناآلثل 
 0 4 يثفههس األحلد

   4 فههس اآلثل 
 1 4 فههس األعالم
 1 4 القتم األنل
 414 القتم الثلين
 1 4 فههس املهاجع

  
  
  

 


