


































































































اخلاماملأدادامح|محامش
رْا

إذاا مبئن الكبثر الفرق بالتعليل هدا على واعترخى 

يقرلر يتلحقه، لر إذا فإنه يستلحهه، ل؛ إذا وما الراني، امتلحقه 
إذاما بجلاف به، يلحق محلا مائه، من المخلوق ولدم بأنه 

لايصحالفارق هدا مع و مائه، من نتج بأنه أقر فقد امتلحقه، 
القياسرُهذا 

إبانالوا! فقكيلك، القول هذا أصحاب وعلل ٥— 

عنالسسب ق3لع فإن الزنى، لأمر تسهيل فيه بالزنى النسب 
يضعماءه أن علم إذا فإنه الزنى، عن الزجر نمى شرع الزاني 
بتنالفاحشة ؤإشاعة الزني ق الوقؤع عن ذلك يردعه بالزنى 

•الومنان 

التوبة،قبول منع منه يلزم بأنه التعلل• هذا على واعترض 
علمإذا بفعله، يتهاون الزاني وبجعل الزتى، أمر هل تلكونها 

وهذا، حنالت، إل سيئاته بها وتبدل بل ذنبه، تكفر منه توبته أن 

الزنى(ولد وامتلحاق الزانية امحساراء )حكم بعنوان يحث ت نفلر ي ١
ريع٣(، ٠ العدد) ، العدل محلة ق منشور الفوران، العزيز للدكتورعبد 







—^)ق(احىماملأدامم1سزامحاووش
لولكنتيصح إنما هذا اكعاليلت هدا على الاعتراض وممكن 

فيه—ايشاركه الزني ولد أن والواقع الزاتي، بنحتص النسب نعمة 
أسامه.من التعلل هذا يرد فلا فقدها، عظيم صرر ؤيلحقه 

الإنسانأن الإسلامية الشريحة ق الحفليمة القواعد ومن 

٠،لأنمحظ لأزره ؤولإضإّ تعال؛ اف قال غيره، وزر لامحمل 
والديه؟!بجريرة النسب من بحرمانه الزنى ولد يعاقب فكيف، 

الثاف:القول أدلة 

يلحقالزني ولد بأن لقولهم القول هذا أصحاب استدل 
يأتي•بما سيد أو لزوج فراثا أمه تكن وب استلحقه إذا بالزاني 

ؤويئلألأذرْلأرمحفا4•اش قول ~ ١ 
إذايالزاني، الزنى ولد إلحاق ق أن الأية: من الدلالة ووجه 

منبه نحفظ ق الزني لولد عغليمة مصيؤة فراش، م يكن لر 
يالحارويصيبه الضرر، يلحقه به نحففل بعدم القول و ^٤، ٥١١

دلتالي الكريمة الأية مع لأيتفق وهذا يرتكبها، لر جريمة يسبب 

فاطر،سورة ١(. ت)٥ الأية الإسراء، سورة (. ١٦٤الأية؛)الأنمام، سورة )١{ 
(.الأية:)٩٣الزمر، سورة (. ١٨الأة:)



أحءامالآولإدامماستيمحامش
محئثا

•وزر؛'^١١٢نفس لاتحمل أنه على 
بموجبمرعا محفوظ النب ان الاستدلال! هذا على واعترخى 

رم.ادم الزتى منها وليس الحكم، الثاؤع حددها وأدلة طرق 
الاعتراضلايصح بأنه الأءاراضت هدا عن الخوب ويمكن 

يمحلليس أو محلا، ادم الزنى كون فإن الخلاف، يمحل 
فراثأ،ا بها،لزني تكن وب امتلحقه، إذا يالزاني النس_، لإلحاق 

الأعراض.هدا يستقيم فلا ولهذا المسألة، ق الخلاف محل هو 
أبيحديث من اضصمحزرم ق المخرج جريح خثر ٢" 

فجاءتهيصلي، جريج كال وفيه؛ المشهورة القصة ق هريرةه 

الإسلاميةوالشؤون الأوئاف وزارة عن الحائرة الفقهية افلوسوعة ينظرت )١( 
(.٧١)م بالكويت 

منثورالدئلأن، محمد بن اعار.نان الزتى( ووو )ب بعنوان يحث ينظرت )٢( 
(.١٣٥)ص اه  ٤٢٥الإحرة، العاود)أأ(جادى العدل لة حمق 

الأمدعت إذا اب بالصلاة ذ العمل تحاب ، ( ١ ٢ • )٦ الخاري صحيح )٣( 
و؛دثمقاللآ:ؤ نول باب الأنياء أحادث الصلاة،)ا""آأمأ(ك1ب ل ولدئ 

والأدابوالصالة الر تحاب ( ٦٦٧٢)وسالم ، ١٦.ريم: 4 تنقم آؤتف 
.وغ\رها التطؤع عل الوالدين تقديم باب 





محتا

ولرالزنى، من ولدم الزاني امتلحق فإذا هذا، على وبناء الزنى، 
به.لحق فراشا، أمه تكن 

مسوالمن المقصود أن بتدلال! الاسهدا على واعترض 
الأبلا الغلام، وحول ق المتسس، عن الوال هو جريج، 

يمتضيه،لا فالقام منه، ؤيرث شرعا، له يشس، الذي الشرعي 
الحديث،:راوي العاص بن عمرو بن عبدالله قول مثل فهو 

ادءا0له يدعى الذي أبيه بعد امتحلق متحلق كل أن )قضى 
الآبط،بفالمقصود ، الحديث،را؛ ( .. كان من كل أن فقضى ورثته 

شرعا.إليه ينس، أن يلزم ولا الناس، عند الابن له يدعى س هو 
عندإلا حجة يكون فلا قبلنا، من مؤع ق الحديث، إن نم 

وحد.وقد شرعتا، ق يعارضه ما وجود عدم 
قالمأخذ أن بالاعتراض: ا ل. هعن ة الإجابوممكن 
نهلقهو المأحذ ولكن والحوايبج، الوال محرد ليس الاستدلال، 

ولاحقا، إلا يكون أن لأممكن له اش اق ؛إنهلالمهد، ق غلام 
العاص:بن عمرو بن ءبا.الله حديثؤ وأما الكذب، فيه ممكن 

■)ا(سز(مبجه 







اءىماملإداك،ستيمحامش
-ت—ى

أولاديلحق كان فقغ عمر أن وهوت ظاهر، الدلالة ووجه 
هعمر أن على دليل هدا وو الزنى، من بآبائهم الخاهلية 

معستهم، بالتمسك أمرنا الذين الراشدين الخلفاء أحد ~وهو 
فإنهالرنى، من ولدم امتلحق إذا الزاني أن يرى ~ قق الني سنة 

•به يلحق 

:وجهتن من الاستدلال،: هدا على اعترض وقد 

أنمن \بريخٌ عبد ابن الحافظ ذكره ما الأول! الوجه 
ويلحقهماستلاطهم، بمن الخاهلية أولاد يليهل كان إنما ه عمر 

الحاهلية،أهل أكثر لأن فراش، هاك يكن لر إذا امتلحقهم، يمن 
شريعته،اش أحكم أن بعد الإسلام، ق اليوم وأما كذللث،، كانوا 

منأحد عند أبدا، بمدعيه زنى من ولد يلحق فلا دينه، وأكمل 

يكنرُأول؛ فراش هاك أكان سواء العلماء، 
ألحقهمإنما فهء عمر بأن الاعتراخى: هذا عن اجيس.، وقد 

وحرمشريعته، اف أحكم أن بعد الإسلام ل الزنى من باباتهم 

u_الإمام موطأ محل الزدقاف شرح : ،واظر ( ١٦٤لامذكار)؟/ا ١
)أ/ا*ا(.



ئذljj_الناهي ا-هاءاس 
محتا

هعمر فعله لما يصح لا أيه الزنى ولد إلحاق كان ولو الزنى، 
زنىمن ولد يلحق لا أنه من البر عبد ابن الحافظ ذكره وما 
أولرفراش هناك أكان مواء العلماء، من أحد عند أبدا عيه بمد 

أمامسد، أو لزوج فرانا بها المزني كانت إذا بدللثح لم فييكن، 
القولبق موقد قائم، العلماء ين فالخلاف فراشا، تكن لر إذا 

فراشاأمه تكن ول؛ تلحقه امإذا بالزاني الزنى ولد إلحاق بأن 
فلاذلك،، على وبناء وحديثا، قديما العلماء من لخهابذة قول 

المسألة.هذه ل الإحميع حكاية تصح 
ارعهدون الحاهلية في ا البغايار عهأن اكاني؛ الوجه 

فيالعهاو من حكما أخف الحاهلثة في والعهار الإسلام، 
لحوقيجوز الشبهة ومع يه، لاحقة الثئبهة هصارت الإسلام، 

٠.ر الإسلام في عنه الشبهة انتفاء عند حكمه وحالف الولد، 
أهلأن يفيد قد ذكر ما أن بالأعراض! هدا عن وأجيب 

القرة،أهل من كانوا لأنهم الزنى، من فعلوا بما يأثمون لا الحاهلية 

ا.ىوى



ؤجاخىمالأولإدامم1مح(محادنش 

محلافالزنى، بحرمة لحهلهم معيرون الحجة، عليهم تقم ولر 
هداولكن عليه، الحجة وليام الإملأم يعد الزني فعل من 

إلحاقعن الكلام فإن المسألة، هذْ ق \م\ع محل عن خارج 
جاهليةل نحتل—ف لا حكم وهذا امتلحقه، إذا بأييه الزنى ولد 
٠•ر وغيره معذور ينز فيه فرق ولا إسلام، ولا 

الزنىولد كان إذا فقالوا: القول هذا أصحاب وعلل ٥- 
كذلكفهو العلماء، حميع عند الزانيين~ أحد — لأمه ينب 
اسلحقه،قد الذي الزنى- ~من أبوه وهو الأخر، للزاني ينب 

الذم-،راوهذا ثءة،بج؛ القيم ابن قال مائه، من خلق بأنه وأقر 
الأبفان يقتضيه، الصحيح والقياس ووضوحا... قوة تراه كما 
ونرثهإليها، وضإ بأمه، يلحق كان إذا وهو الزانيين، أحد 

وقدبه، زنت كونها ْع أمه أقارب وبين بينه، النسج، وشت< ؤيرثها، 
ابنهما،أنه على واتفقا فيه، اشتركا وقد الزانن، ماء من الولد وحد 

للدكتورالزنى( ولد واصتلحاق الزانية استبمراء )حكم بعنوان يحث نظرت يا 
الأحر،ربيع ٣،، ٠ العدد) العدل، محلة ق منشور الفوران، العزيز عبد 

)صح1ا(.^ ١٤٢٧



أءىمالآولإدامم1سفمحامش
محثتا

القي1س،اااا.محص فهذا غرم؟ يدعه لر إذا بالأب، لخوقه من الاغ فما 
الزانيوماء مائها من الزنى— ولد —أي تيذلمح؛رروحلقه وقال 

بعضاكونه مثل له يعفا وكونه مواء، فيه ؤإثمهما واحلس، خلق 

«رُلها..

كونيكفي لا بأنه الماس؛ هدا على الأعراض ويمكن 
المعبرسب، البل لكبح، مسا الواطئ ماء من نحلق الولد 

عدمبدلتل للواطئ، شرعي فراش على يولد أن هو شرعا، 
^نالأم، بجلأف، الفراش حالة ق الماء من الخالق محرد امحبار 
0عقياص فهدا بالإحماع، مطلما الولادة سب، إليها ييب، الولد 

الفارق.

سبطالبآن بالسليم الاعآراصن! هذا عن محاب أن وممكن 
ولكنللواطئ، ثرعى فراش على يولد أن هو شرعا العتر 

هيإى ،- الخلاف-محل والمالة فراشا، بها المزني كانت، إذا هذا 
منمابمغ يوحد ولا فراشا، ليت، بها، المزني كون ال حل 

r\r-T\\/o)١(زادالعادز 

.( ٥٧زادسد)ه/•)٢( 



ماءىماملأدامم1محامحاووش 
رقا

قدالزنى ولد فان الخال، هدْ ل لكب، مسا الواطئ ماء اعتبار 

ولاالزنى، من لأمه ب يتوهو أمه، وماء أبيه، ماء من حلق 
الزنى.من لأيه ينب أن من وعقلا شرعا يمتغ 

انتفاءكان إذا فقالوا: كذلك القول هذا أصحاب وعلل ٦" 
الأعراف،بعد به لخوفه من ممتع لا باللعان الواطئ عن الولد 

٠.ار>ستلحقهر إذا بالزاني، لخوفه من لابمغ الرتى ولد فكذللئ، 
الملاعنةولد بين الكبير بالفرق التعليل! هذا على اعرض وقد 

اللعان،قبل بالواطئ لاحقا كان الملاعنة ولد فان الزنى، وولد 

اللحوق،فيه الأصل لأن الأعراف، بعد به لاحقا يصير أن فيجوز 
مطلقا،الواني بلاحقا يكن لر فانه الزنى، ولد أما طارئ، والغاء 

للملاعن،فراشا كانت الملاعنة إن ثم اللحوق، عدم فيه والأصل 
بهاالمزني فان المسألة، هذه بخلاف امتلحاقه، صح امتلحقه، فإذا 

ااقياسرم.لايصح الفارق، هذا ومع فراشا، ليست 

)ا(سالك؛م)ه/آا-ا(.
!٦٣، ١٦٢)A/ انابق الرجع : يطر )٢( 





صاءىماملإداسسيمحالوش 
مما

الامتهان،من كرامته حفظ ومن به، نحفظ من عظيمة مصالح 
بشؤونه،والقيام رعايته، حن ومن له، لأب بانه والتمر 
قدا م،لمدة درءا فيه أن كما ، ٠٠والضياع الرد من وحمايته 
الانحرافمن إليه، سب، أب، بدون نشأته على يترب، 

الفئةالعقدة الأقل على أو الجمع، عر والحقد والإحرام 
كشرحال، ل الواقع هو كما ماته، طيلة عليه بغللالها تاهم، الق 
ينهتحول الشسية العقدة وهده أكثرهم، يكن لر إن اللقعياء، من 

منزوياعمره ة ؤليالفيعيش الغاو_ا، ق بالجتيع الاختلاط وُين 
ولدإلحاق عر تترتب ظاهرة ية منهناك ليس إنه ثم خاملا، 

مادامامتلحقه، إذا مائه— من حلق "■الن٠ى الزنى من بأبيه الرُءا 
صريحصحح نص محاك وليس لزوج، فرانا ليمتا أمه أن 

لواصح نص المألة 3، يرد لولر ل إجاع، ولا ذلك، من بمغ 
تقتضىوقواعدها الشريعة أصول لكانت، عدمه، أو الإلحاق 
أنوهي العلم، أهل ين بعليها النفق القاعدة باعتبار الإلحاق 
ا،لكلضن.عن اشامد ودرء اكالح تحميل على مبنية الشريعة 





حِاحىماملأدامم1سنمحامش 
رَثئا

اؤإنماطحقه، ولو للزاني، لأينب الولد فإن فراشا، لكنت، إذا 
ذلك.على الإحلع حكاية نمل سق وقد الفراش، لصاحب ينسب 

لئ،ذليتضح كما صعيفة فدلألتها الخمهور، أدلة بقية وآما 
)الق__ائليناني الثالمول( أصحاب ة وأدلمناقشتها، من 

بمجموعهاأنها إلا عنه، أجيب قل بعضها كان ؤإن بالامتلحاق( 

قوةتراه كما المدمب، وهذا القيم ابن قال، ولهذا قوية، 
القاصيةالشريعة وأصول، مقاصد مع يتفق إنه ثم ووضوحا•••*، 

منعلم ما مع الإمكان، قدر المفاسل• ودرء المصالح، بتحصيل 
حلاالقول، هذا ق أن كما والستر، المس،، لحففل الشريعة تشوف، 

الحدي،الم|سالمين بين وبجاصة الزنى، عن النانحن الأولاد لمشكلة 
أوحامل، وهي معه، لم تقد حليلة وله يسلم، منهم ممرا فإن 
ولدهاستلحاق وق نكاحها، ق ؤيرهمبا الزنى، من منه، ولا"مت، قد 

وفيهبل المشكلة، لهذه حل القول، هذا ففي الزنى، من منها، 
لمة.مأسرة وتكوين الإسلام، باعتناق لهما ترغيبا 





اءئ1ماملأدامم1جتيمحامش
-مما

وهوبه عند الزاني الزني ولد لاطحاق يشارط 
ثروءلتخمسة سبق— —كما الراجح القول 

سيد.أو لزوج فراشا بها اطلزني تكون ألا الأول• الشرط 
استلحاقأن على العلهاء أجع ففد فراشا، كاث فإن 

ولااستالحمه، ولو به، يلحق فلا ثبوز، لا بها الزني لولد الزاني 
آ.باللعازا ينفه إ إذا الفراش، لصاحب ينب ؤإنما إليه، يتسب، 

•الزنى من ولده الزاني يتلحق أن الثاق؛ الشرط 
منالشرط هدا ؤيفهم به، لأيلحق فانه يتلحقه، لر فان 

أنهعلى ينمون فإنهم بالامتلحاق، قالوا الدين الفقهاء كلام 
بهيلحق لا الشخص أن الفلاهر لأن الزاني، يتلحقه أن لابد 
فيحتمليستلحقه، ب إذا ولأنه ا، بمالر أقر لو كما منه، ليس من 

الثالث؛)اسلحاقالحث ق بالتفصيل المسألة مل.ه عن الكلام سق وفد )١( 
سد(.أو لزوج فراشا أعه كانت إذا الزنى ول- 

(.٤٦٠)n/القاع كثاف يطر: )٢( 



اءءاماملأداسّصمحامحشئآ 

خاصةبه، إلخانه الزاني يلزم فلا غيره، ماء من نانحا يكون أن 
تجرأأن يعد فلا رجل، مع الزنى على تحرأمت، إذا المرأة وأن 
٢١غثرْ ْع الرنى على 

منانع.امتلحاقه ق الزاني ينانع ألا الثالث،؛ الشرط 
وأ-ح_الهرماإلحاقه يكن فلم تعارضا، غثرْ، فيه نازعه إذا لأنه 

كالصغيرله، قول لا ممن الزنى ولد يكون أن الراع• الشرط 
•والحنون 

علىالمقر تصديق من بد فلا مكثنذ الزنى ولد كان فإن 
بتصديقه.الأ يشن، لا المكلم، نس، لأن الامتلحاق، ق دعواه 

السوطا, 00)\\ا\ض عل \ذير النرح (، ١٢٣)و/الض طر: )١( 
ستابن شاوي محمرع (، ١٦٢)A/ الكتر الحاوي (، ١ ٥ ٤ / ١ )٧ 

دعالم(، ٢٢٤)و/ ص (، ٤٢٠اد)؛،/ المزاد 
الإضاف)\،/ا<أأ(.)ا//أ'ا(،

.( ٤٦٠)٦; القاع كشاف ، )ه/مااأ( الكبن الشرح بفر: )٢( 



مأخئماملإدالأاسمحامش 
٧٢،

محتمليه القر يكون بأن صدقه، يمكن أن الخامس! الشرط 

لثليولد أن لامحتمل به والمقر امتلحقه، فإن المقر، لثل يولد أن 
م،لمدص^<رم■

ايرالشرح ، ( M٢٥٥ الراتق الحر ، ( ٤٢• )٦; الوط )ا(يطر: 
(.٤٦اكاع)٦/•)ه/"اااأ،إااأ(،كشاف 

العرينالمنكة ق القضاء احذنا فلو المألة لهدم العمل الوا؛ع حنث وس )٢( 
القضاةأحد ذكر فقد المسألة، ،/الْ ق محتلمون القضاة فإن مثالأ، السعودية 

فراثأ"■>را المزن تكن ولر ~ استلحقه لما ;الزان الزنى ولد ;إلحاق حكم أنه 
هذْق أيداْ فد الأعل القضاء ومحلمس التميز محكمة وأن مرات، أربع 

فاتتةالق الدراّات ز ّركع .وقر: )يفلام. الأحك
 ،)Uh£^؛w\^^ أنهالقضاة من غيره وذكر

اهاو صدق وقد لأمه، ب الزنى ولد وأن الامتلحاق، عدم حكم 
لحدنانالزنى( ولد ؛—، ) متوان ;حث، )يتفلرت التمييز. ميتة .ن الحكم 

الأحرة،(حمادى  ٢٢العدد) العدل، محلة ل منثور الدفيلأن، محمد ;ن 
هد0أن ترى العليا القفانية الحهات وبدوأن (،  ١٣٨رص م ١ ٤ ٢ ٥ 

نوى،فيها والخلاف الخلاف، فيها يؤخ التي الاجتهاد ائل معن المسألة 
والحكم;الإلحاق الحكم صدق وئان.ا ;الاجتهاد، لابمقض والاجتهاد 

الزانيةنكاح ل - الانتصار: )ّاول ( ٥٢٦)ه/ الفرؤع 3، جاء وتد ;عا.مه، 
وغيرءالصغر يعل أ;و ذكر حاكم، ;حكم ؤيلحقه فيه..ب الاجتهاد يسوغ 

ذللث،..(.مثل 





.(vr)اء؛ل،مالآولأدالنامحمحامش

ا،إليهتوصلت الق التائح أهم بذكر الحث، هذا وأ-محتم 
الأتي:ل وآلخمها 

أوثبهة،ملك، عن حال قبل ق وطء شرعا: الزني قيقة ح٠ 
الراجح.القول عر التراط يثمل فلا 

أوالفرد، على محواء جدا، عظيمة وأصراره الزني فاسد م ٠
الأ>.ثإهذا ق ير أثوقل الأمة..، أو افتتمع، أو الأسرة، 

ا،لفامحد.هذه من حمالة إل 

ن،ورتباللقطاء، حقوق بحففل. الإمحلامية الشريعة نسنؤ ع٠ 

الشرعيةالأحكام لكثرة ونظرا ا، لحفظهكشرة أحكاما 
منلانحلو الفقه، كب معفلم أن نحد باللقيهل، اكيلقة 

والأحكامحقوقه لبيان ااالقيط.، ق مستقل باب تخصيص 
به.العلقة 

انوالإحم التة كفالقفل ق واردة اللنسصوصن ا '
الكبل،^ن إليه، والإحسان اللقبل كفالة تشمل للتامى، 



اءىمالأولأداثئاستيمحامض
يثتا

روهوللبميم واللغوي الشرعي بالمعنى يتيما يكن لر ؤإن 
إنبل اليتيم، حكم يأحذ أنه إلا البلؤغ( قل أباْ فقد من 

الأقلعلى — اليتيم فإن اليتيم، حال من أشد اللقيهل حال 
موجودة،أمه تكون قد ثم به، يعير فلا معروف، به ن_ _

وأم،أب وله به، يمر وقد غثرمعروف، به ناللقيط بينما 
الأل؛،ل أشد وهدا لخريرتهما، صحية هو وكان عنه، نحليا 

أبويه.أو أباه فقد ممن والبؤس، 
أولزوج فراشا وكانت، بها، المزني ولد الزاني اسلحق ذا إ ■

أنعلى العلماء أجع فقد الفراش، صاحب ينفه ولر سيد، 
نحون،لا الخال، مده ل بها المزني لولد الزاني استلحال، 

لمبماح—اينمت، ا ؤإفإليه، ينب ولا به، يلحق فلا 

الفراش.

المزنيذكن ولر اه، زنعن المانح الولد الزاني استلحق ذا إ ■
العلماءتبتن الخلاف وقع فقد سيد، أو لزوج، فراشا بها 
أنهإل اء الفقهحماهثر فذهّت، لأيلحق؟ أو به، يلحق هل 

تالأربعة الن.اهّ_، لء عنالمتهور القول وهو به، لأيلحق 



ماخد1ماملإدامم1سذامحامش 
رْيا

منطائفة وذهب والحنايلة، والشافعية، والالكية، الحنفية، 

__الحائلة عند وقول الحفية، عند قول وهو — التابعتن 
الفرشن،أدلة البحث، ق ذكر وند به، يلحق أنه إل 

القوللالبا-صث، وترمح مستفيضة، مناقشة ومناقشتها 

اه،زنعن الناتج الولد امتلحق إذا الزاني، أن وهو الثاني، 
حمعاختاره القول هدا وأن اذل، هذه ل به يلحق فانه 
القيموابن يمة، ابن كالإمام العلم، أهل من اغقفن من 

الدليلمقتضى هو كما القول، هدا وأن تعال~ اش "رحمها 
قواعدله تدل الذي فهو الباحث،" نظر ل " الشرعي 
ودرءالمصالح، بتحصيل حاءيتؤ الي وأصولها الشريعة 
الزنىولد إلحاق ل أن شاكه ولا الإذكان، قدر المفاسد، 

به،نحففل من عظيمة، مصالح استلحقه إذا الزاني ب
بشزونه،والقيام رعايته، حن ومن الامتهان، من وكرامته 
مالقده درءا فيه أن كما ، ٠٠والض|ياع الشري من وحمايته 

الانحراف،،من إليه، ينسب، أبج بدون نشأته على يرتب قد 



سمءاملأدامم1هتيمحسص
همتنا

العقدةالأنل على أو الجمع، على والخفي والإحرام، 
حياته.طلة عاليه، ظلالها تلقي الق الشية 

خمسةبه القاتاإين عند الزاني الزنى ولد لامسيحاق شرط ي ٠

شروط:

يي،حمأو لزوج فراشا بها المزني تكون ألا الآولا• الشرط 
بالإحاع.به يلحق فلا فراشا، كانن، فإن 

لرفإن الزنى، من ولده الزاني يسلحق أن الثاني؛ الشرط 
به.لأيلحق فإنه يسلحمه 

إذالأنه منازع، امحتلحاقه ق الزاني ألأنازع الثالث،: الشرط 
الأحر.من أول بأحدهما إلخاقه يكن لر غره، فيه ازعه 

ه،لفول لا ممن الزنى ولد يكون أن الرابع: الشرط 
منبد فلا مكلفا، الزني ولد كان فإن والجون، كالصغبمر 

الامحتلحاق.ل دعواه على المقر تمديق 

محتملبه المقر يكون بأن صدقه، يمكن أن الخامس؛ الشرط 
المقر.لثل يولد أن 

الصالحاتتتم بنعمته الذي ش والحمد 



حاءىماملإدالأ1سمحامش 

د1ذ«ةالواجع

أبوالامدي محمد بن لعلي الآ-حكام، أصول ذ الإحكام ١— 
ى ١٤٠٤بمِوت، العربي، الكتاب، دار الشر! دار الخمن، 
الخميالي.محمد د. تحقيق! الأول، الهلعة 

أبيالدين لقي الأحكام، عمدة شرح الأحكام إحكام ٢" 
و؛ووت.العالمية، الكتب دار الشر! دار ^، ٥١١

داربكر، أبو الخماص الرازي علي بن لأحمد القرآن، أحكام ٣— 
تحقيق؛، ١٤٠٠بير_وت، العربي، الرايث، إحياء دار النشر! 
قمحاوي.الصادق محمد 

البعليعباس بن محمد بن علي اختارها الفقهية، الاحتيارايت، ٤" 
النشر!دار العباس، أبو اني الحر تيمية بن الحليم عبد لأحمد 
■الرياصن الحديثة، الرياصن مكتبة 

محمدبن علي بن لمحمد الأصول، علم تحم؛وا لل الفحول إرشاد ~ ٥ 
،٣١٩٩٢ى  ١٤١٢؛^رودت،، الفكر، دار الثر! دار الشوكاتي، 

مممب،.أبو البيري محيي محمد تحقيق! الأيل، العلعة! 
يوسف،عمر، لأبي الأمصار، فقهاء لدام، الخامع الاستذكار ٦" 

دارالشر! دار القرطي، المري الر عبد بن اش عبد بن 
تحقيق!الأول، الهلعة! ، ٣٢ ٠٠٠ب؛رويتح، العلمية، الكتم، 









^^تيءق|دذكع

عمرأبو ل والأسانيد، المعاني من الموطأ ل لما التمهيد — ٢٦
وزارةالتشرت دار التمري، البمر عبد بن اض عجي بن يوسف 
ى١  ٣٨٧المغرب، الإسلامية، والشؤون الإوقاف عموم 
الكري•الكبم عيد ،محمد العلوي أخمد بن مصطفى ت تحقيق 

الفضلأبو حجر بن علي بن لآحمد التهدب، تهن-ب - ٢٧
م ١٤٠٤الفكر،يارودت،، دار النشرت دار الشافعي، العقلاني 

الأول.الطعة: ، ٢١٩٨٤-
الحجاجأبو عبدارحمن الزكي بن ليوسف الكمال تهييج، — ٢٨

،ه ١٤٠٠؛\رودت،، الرسالة، مؤسسة النشر: دار المزي، 
معروف.عواد بشار د. : تحقيق الأول، الطعة: م،  ١٩٨٠

البق،التميمي حام أبو أحمد بن حبان بن لحمد الثماتر، —  ٢٩
الأول،الطبعة: م،  ١٩٧٥م، ١٣٩٥الفكر، دار الثر: دار 

أحمد.الدين شرف اليد تحقيق: 
يزيدبن جرير بن غمد القرآن، آي تأويل عن المان جامع -  ٣٠

الفكر،دار النثر: دار ، جعفر أبو الطري حالي بن 
مّ ١٤٠لإرو>ءت،،ه 

احمدبن محمد اس عبد لأيي القرآن، لأحكام الحامع — ٣ ١ 
القاهرة.الشعجظ، دار النشر: دار القرطي، الأنصاري 

عبداسأبو إسماعيل بن تحمد المختصر، اكحح الحامع — ٣٢



اخ1مالآولإداصمحالذش٨
محمما

اليمامة،كم، ابن دار الشر؛ دار الحعفي، البخاري 
تحقيق!الثالثة، الهلبعة! م،  ١٩٨٧ه— ١ ٤ ٠ يووت.أ\ 

البغا.ديك، د.ممهلفى 

والدواء()الداء الناق الدواء عن سأل ش الكال الحواب - ٣٣
دارالنثر: دار اض، عبد أبو الزرعي، أيوب يكر أبي بن محمد 

العالمية،لإروئ؛،.الكتب، 
الدسوقي،عرفه غمد الكبثر، الشرح على الدسوقي حاشية —  ٣٤

عليش.محمد تحقيق؛ يثرومتج، الفكر، دار ٠ الشر دار 
الآءصار،تنوير ثرح الغتتار الدر على المختتار رد حاشية " ٣٥

للطاعةالفكر دار الشر؛ دار عابدين. لأبن حيفة أبي فقه 
٢٢٠— ١م  ٤٢ييروتح،١ والشر،  ٠ ٠.

بنمحمد ؛ ١^^، ماجة، ابن ّتن على ندى الحامية " ٣٦
الخيل،دار الاشر؛ ام(،  ١٣٨)انوفى؛ الندي ^دي عبد 

بثردت•

شرحوهو الشافعي، الإمام مدهب، فقه ق الكببمر الحاوي — ٣٧
البصريالماوردي حبب، بن محمد بن لعلي المزني محممر 

لبنان،؛ثروُت،، العلمية، الكتب، دار الشر؛ دار الشافعي، 
عليالشيخ تحقيق؛ الأول، الطبعة؛ م،  ١٩٩٩-ه  ١٤١٩

الموجود.عبد أحمد عادل الشيخ معوصى، محمل. 



ما"ءى،|الآولأدالأامحمحس 
لتا

عبدابو الثيبا؛ي الخن بن لحمد الدينة، أهل على الحجة " ٣٨
الءلعةتم  ١٤٠٣يخروت^ الكتب، عال؛ الشرت دار اش، 

القادرى.الكيلأنى حن مهدى تحقيقت الثالثة، 
العاصمة،دار ; اJاس المم، •, ٢١١عند اتا وءوالتم' د الحدو - ٣٩

الفُة;ها؛ام.الراض، 
محل،ن أحمد الجل الإمام مذهب على الهلال_، دليل - ٠٤ 

الإسلامي،ا،لكتمبج ت الشر دار الحنبلي، يوسم، ن لرعي 
الثانية.الفة: -، ٥١٣٨٩لإروّت،، 

أيوبيكر ايى ن غمد الثتاiين، ونزهة اغب؛ن روصة — ٤ ١ 
العلمية،الكت—، دار الثرت دار اف، عبد أبو الزرعي، 

ه.؛ارورت،،آا؛ا 

قدامةن أحمد بن اش لحثي ، الماختر وحنة الاظر روضة - ٤٢
سعود،ن محمد الإمام جامحة الحر! دار محمد، أبو القدمير 
العزيزعبد دّ تحقيق: اكانية، الفة: ه،  ١٣٩٩الرياض، 

العيد.الرحمنر همد 
المكتس،الحر: دار للنووي، المفتن، وعمدة الطالبن روضة - ٤٣

اكانية.الهلبحة:  ١٥١٤٠٥بثروتر، الإسلامي،، 
أيوببكر أ؛ور بن، غمد العباد، حثر هدى ل المعاد زاد — ٤ ٤ 

مكتبةالرسالة، ة موسالشر: دار اش، عبد أبو الزرعي، 



اخئمالأولإدادن1صمحامضص
محئثا

٢٠١٩٨٦■، ٥١٤٠٧الكويت، 0روتا، الإسلامية، النار 
القادرعبد الآرناؤوءل، شعيب نحميق; عثر، الرابعة الهJحةت 

الآرناروط.
بنلحمد الأحكام، أدلة من المرام بلؤغ شرح اللام مل " ٤٥

التراثإحياء دار النثرت دار الأمير، الصنعاني إسماعيل 
عبدمحمد تحقيق؛ الرابعة، العلبعة؛ م ١١٠٧٩لإروت<، العربي، 

الخور•الر.ز 
الزهريمحمد للعلأئ التهلج، محس على الوهاج السراج " ٤٦

ي؛روت'والشر، للطائ المعرفة دار ت الشر دار الغمراوي، 

عليبن الحستن بن أحمد بكر لأيي ٠ الك>رى السن " ٤٧
٠أم ٤  ١٣يثرون ٠ المعرفة دار : ازشر المهقي، 

ااسحستانيداود أيو الآشعث بن لسليمان داود، أبي سنن " ٤٨
عبدالدين محني محمل محقيق" الفكر، دار الشرت دار الآردي، 
الحميد.

دارالقزؤيى، عبداش أبو يريد بن لحمد ماجه، ابن سنن " ٤٩
الباقي.عيد فواد محمد ت تحقيق بثروت، الفكر، دار المسر، 

الدارمحى،محمل أبو عبدارحمن بن لحبداض الدارمي، سنن " ٥٠
الطمعةتف  ١٤٠٧بثروت، العربي، الكتاب دار I الشر دار 

العلمي،المع خالد زمحرلي، أحمد فوان تحقيق! الأول، 



ماخئماملإداسسز(محامض 

قابمازبن عثمان بن أحد بن لحمد النبلاء، أعلام سير " ٥١
بثروُت،،الرسالة، ة مرمالشر! دار اف، عبد أبو الدهي 

محمدالآرناؤوط، شعستا تحميق! التاسعة، الء؛لبعةت ام ٤  ١٣
العرنوس.نمم 

دارللخرشي، خليل سدى محمر على الخرشي شرح -  ٥٢
بيروت،.للطباعق، الفكر دار النثر! 

داراليركاته، أبو الدردير أحمد يدي لالكبير، الشرح — ٥٣
عاليش.محمد تحقيق! ؛ثروت،، الفكر، دار النشر! 

المكت.؟،الر. دار البغوى، عود مبن للحمين المسنه سمح — ٥٤
الطعة!آ*ةاهر،ممهام، ؛ثروت،، دمشق، الإسلامي، 

الشاويشّزهير محمد الآرjاؤوءل، شيب تحقيق! الثانية، 
الواحاوعبد بن محمد الاJرن لكمال القدير، فح ثرح —  ٥٥

الثانية.الهلبعة! بيرويخ، الفكر، دار النثر! دار اليوامى، 
محماJبن الرحن عبد المقدسي، قدامة لأبن الكبير الشرح — ٥٦

الشر!دار م(، ٢^٦ )ت! 
سلامةبن محمد بن أحمد جعفر أبو ل الإيار مشكل ثرح — ٥٧

يثرونه،لينان/ الرسالة، ة مومحالنثر! دار العلحاوى، 
الآرنووءل؟ثيب تحقيق! الآيىل، الْلعة! م، ١  ٩٨٧م— ١٤٠٨

بنبحمحا زكريا لآبد، لم مصحتح علمح، الودي شرح " ٥٨



ا-ءىماملأداسمح,محالذشم
محثثا

التربي،التراث إحياء دار الشرت دار ايووى، مري بن شرف 
الثانية.الفة اممعة: ى  ١٣٩٢بثروت، 

حمادبن إسماعيل نمر أبو I الولف اللغة، ق الصحاح " ٥٩
للملأئن_لإرومت،.العلم دار ! ٠٣٥٧١الفرايي، الحوهرى 

القشريالح\ن أبو الحجاج ين لملم ملم صحيح " ٦٠
يثرون،الحريي، التراث إحياء دار النثر؛ دار النيسابوري، 

الباقي.عبد فواد محمد تحقيق! 
افدعبد أبو منع بن معد بن لحمل الكثرى، الهلبقايتإ " ٦١

.بيروت __ صائر دار النثر! دار ، الزهري البصري 
الفضلأبو الدين لزين التقريب، شرح ل اكريب ؤلرح - ٦٢

الكشت،دار المثر! دار ال*راقيا، الحيي بن الرحيم عبد 
٢٢٠؛^رودت،، ، العلمية  ٠ عبدتحقيق! الأول، الطبعة! ، ٠ 
علي.محمد القادر 

أبيالدين لجم الفقهية، الإصهللاحايت، ق الهللثة طلبة — ٦٣
النقاش،دار النثر! دار في، النمحمد بن عمر حفص 
العك،.الرحمن عبد خالد تحقيق! . ٢١٩٩٥— م ١  ٤١٦عمان، 

بنمحمود الدين لدر البخاري، صحيح شمح القارى عمدة — ٦٤
و؛ووت,العربي، التراث إحياء دار الشر! دار العيي، أمد 

الحقشمس تحمد داود، أبي صتن شرح العبري، عون — ٦٥



حساسامم1سمحامش 
-ص

العلمسة،الكب دار النثر: دار آبائي، يم العظ
الثانية.الطبعة: باروت،هههام، 

أبوالدينوري هتيبة بن لم مبن اش لعبد الحديث غريب — ٦٦
الطبعة:، ٢١٣٩٧بغالاد، العاني، مطبعة النثر: دار محمد، 

الحبوري.اف عبد د. تحقيق: الأول، 
محمدبن علي بن الرحمن عبد الفرج لأبي الحديث، غريب -  ٦٧

بمئروت،العلمية، الكتب، دار النثر: دار الحوزي، بن علي بن 
الدكتورتحقيق: الأول، الهلثعة: م،هحهام،  ١٤٠٥لبنان، 

القلحجي.امتن المعهلي عبد 
دارعبيد، أبو الهروى سلام بن للقاسم الحديث، غريب، — ٦٨

الهلبحة:م،  ١٣٩٦؛،روءتإ، العربي، الكتااسا دار النثر: 

خان.المعين. عبد محمد د. تحقيق: الأول، 
احمل.بن محمل. بن لزكريا العللأب، منهج بشرح الوهائب، فح " ٦٩

العلمية،الكتب، دار النثر: دار محيى، أبو الأنصاري زكريا بن 
الأول.العلثعة: ، م  ١٤١٨،٠؛ارو٠ت

بنعلي، بن لأحمد الخاري، صحتح شرح فح " ٧٠
دارالنثر: دار الث.اذحي، العملأني الفضل أبو حجر 

الخْليتؤ.الدين محب تحميمح،• بثروت، المعرفة، 
حنيفةأبي الأعفلم الإمام مذهمتج ؤ، الهتJية الفتاوى — ٧١



احىءاملأدارناسذ(محامشم
محثثا

الشرتدار الهند، علماء من وحماعة نظام، للشخ العمان، 
.٢١٩٩١اا؛ام، دارالتكر،

ميالماس ابي للأمام تيمية، ابن للأمام الكبمرى، الفتاوى ٢^١" 
دارالشرت دار الخراني، تيمية ين الحليم همد بن أحمد الدين 

خلوفا.محمد حنين له قل،م I تحقيق يرولتا، المعرفة، 
VC — عبدأبو المقدسي، مفلح بن لحمد الفرؤع، ونصحح الفرؤع

ه، ١٤١٨باروُت،، العلمية، الكتب، دار الحر؛ دار اف، 
القاصي.حازم الزهراء أبو ت تحقيق الأول، الهلعةت 

الشر؛دار الفيرِوزأ؛ادي، وعقو>سمإ بن غمد الحيهل، القاموس 
بيروت.الرسالة، ة مومح

vجزىبن أحمد بن محمد القاسم لأبي الفقهية القواذ؛ز، ~ ٥
الأولالطبعة بيروت، العلمية، الكتهبط دار I الناثر الكلي، 

٥١٤١٨..

بناش عبد بن يوّنا عمر لأبي المدينة أهل فقه ق الكاق - ٧٦
بيروت،العلمية، الكتب، دار الشر؛ دار القرحلى، الر عبد 

الأول.اسُة: م،  ١٤٠٧
إدينسبن يوم، بن لمنصور الإقناع، مس عن القناع كشاف - ٧٧

تحقيق!ه،  ١٤٠٢ي؛روت، الفكر، دار النمر• دار البهوتي، 
هلال.مصطفى مصياسم، هلال 



حِاءىماملأدامم1سيمحالنش 

الصرى،الآ'ذرقي متظور بن مكرم ين لحمد العرب، لأن —  ٧٨
الأول.الطعةت ي؛روت، صائر، دار ت النثر دار 

بناش عبد بن محمد بن لإبراهيم اكغ، شرح ق اليع — ٧٩
الإسلامي،اإلكت._، النشرت دار إسحاق، أبو الحنبلي مفلح 

١٤٠،؛ثرويتؤ  م.٠ 

محمدبن الرحمن لعبد الأبحر، ملتقى مرح ق الأنهر ملمع " ٨٠
دارالنشر؛ دار راده، بثيحى المدعو الكاليبولى، سليمان بن 

الطبعة!، ٢١٩٩٨——٠١٤١٩بيروت، لبنان/ العالمية، الكت.—، 
المنصور.عمران حليل وأحاديثه آياته حرح تحقيمح،• الآول، 

،الهيئمي بكر أبي بن لعلي الفوائد، ومنح الزوائد محْع " ٨١
القاهرة،العربي، الكتاب دار للراُشر/ الريان دار ؛ النشر دار 

ه؟١٤٠٧؛ثروت، 

لعبدحنثل، بن أحد الإمام مدهب على الفقه ق انحرر —  ٨٢
دارالحراني، تيمية بن القاسم أبي بن الله همد بن السلام 
الثانية.الطبعة: ام، ٤ ٠ ٤ الرياض، المعارف، مكتبة الثر: 

الصدربن أحمد بن محمود ، المؤلف ، البرهاني انحيط —  ٨٣
الزامث،إحياء دار الماشر: مازه، الدين برهان الجاري الشهيد 

ينإّطءل بن .sJ الحز لأي الآءظم، وايط اقم - ٨٤



أءىماملأدامم1ستيمحس.
يثا

وين،يم العلمية، الكست، دار السمر. دار المرمحى، مميده 
٣٢٠ هنداوي.الحميي. عيد ت تحقيق الأول، الهليعق؛ ، ٠٠

محمد،أبو القناهري حزم بن معيد بن أحمد بن لعلي الحلي، " ٨٥
إحياءلحنة تحقينرت ؛،؛روُت،، الحديدة، الأفاق دار الثرت دار 

العربي•التراث 
بنإسحاق بن لخليل الهجرة، دار إمام فقه ق خليل مختمر —  ٨٦

،م  ١٤١٥؛ثرويتج، الفكر، دار الشرت دار المالكي، مومى 
.حركاُت، علي أحمد ت تحقيق 

اشعبد أبو الدين لبدر تيمية، لأبن المصرية الفتاوى مختمر - ٨٧
القيم،ابن دار النثر• دار العلي، الخبلي علي بن محمل• 

الثانية،الaإ٠عةت ، م ١  ٩٨٦—ه ١٤٠٦السعودية، اليمام، 
الفقي.حامد محمد تحقيق! 

صادر،دار الشر: دار أنس، بن لماك الك؛رى، المدونة - ٨٨
بثروت•

عيدافهأبو ءبا-.اهله، بن لحمد الصحيحين، على المس،تدارك — ٨٩
إاروُت،،العلمية، الكتب دار الشر: دار اليمابوري، الحاكم 

عيدمصهلفى تحقيق: الأول، الهلعة: ، ، ١٩٩٠—، ٥١٤١١
عطا.القادر 

أبوالغزالي محمد بن لحمد الأصول علم ق المتمني — ٩٠





أءئماصامم1سذمحامشء
محنتا

بنفارس بن أحمد افن لآ؛ي اللغة، مقامحس معجم " ٩٧
ه~ ١٤٢٠لبنان، ؛ثروت، الخيل، دار النثر؛ دار زكريا، 

هارون.محمد السلام عبد تحقيق: الثانية، الطبعة: ، ٢١٩٩٩
الخطيبلحمد التهاج، ألفافل معاني معرفة إل الحتاج مغي — ٩٨

بير_وُت،.الفكر، دار النشر: دار الشرييى، 
بناش لعبد الشيباني، حنبل بن أحد الإمام فقه ق الغي " ٩٩

الفكر،دار النشر: دار ، محمد أبو المقدسي قدامة بن أحمد 
الأول.الهلبعة: ه،  ١٤٠٥بثروُتج، 

العئاسلأبي ملم، كتاب، ثنالخيص من أثكل لما المفهم — ١ ٠ ٠ 
إبراهيمبن عمر حفص أ؛ي، الفشه المرحوم الشيخ ين أحمد 

دارالماثر: له، وغفر اف رحمه القرطي، الأنماري الحاففل، 
لإروتا.— لبناني — الكتاب ودار — القاهرة — المصري، الكتاب 

عليس،غمد خليل، محيي خنصر على سمح اُلجليل مح — ١ ٠ ١ 
م؟١٩٨٩—ش١٤٠٩يثرون، الفكر، دار النشر: دار 

النووي،شرف بن ليحيى ١.^^،، وعمدة الهلالب؛ن منهاج — ١ ٠ ٢ 
يثرون*المعرفة، دار النثر: دار زكريا، أبو 

الرحمنعبد بن لحمد حليل، محتمر لشرح الخليل مواهب — ١  ٠٢"
يثرومتط،الفكر، دار النشر: دار افه، عبد أبو المغربي 

الثانة.الطعة: ه، ١٢'٩٨
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