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 بسِم هللِا الّرمحِن الّرحيمِ 

 
 /21-18 اآلية / "الفتحتفسري سورة " -
عاناةِ موطأ مالك؛  - ُب ِمريااِث والاِد اْلُمَلا  َبا
 ..بدايٌة ووسٌط وهنايةٌ  فإْن قيلا: ليسا لَلستقصاِء غايٌة حمدودٌة، بل للمجتهدِ روضة الناظر؛  -
 اْلواْجُه الثَّاِن وااْْلاْمُسونا خمتصر الّصواعق املرسلة؛  -
 فتاوى -

............................................................. 
 

يِخ الربَّاك(  )تفسرُي الشَّ
يطاِن الرَّجيِم:  عاِلما }لاقاْد راِضيا اَّللَُّ القارئ: أعوُذ َبهلِل ِمن الشَّ راِة ف ا جا عاِن اْلُمْؤِمِننيا ِإْذ يُ بااِيُعوناكا َتاْتا الشَّ

ْتًحا قارِيًبا ) ُْم ف ا ِبا ِكيناةا عالاْيِهْم واأاَثا انا اَّللَُّ عازِيًزا 18ماا ِف قُ ُلوِِبِْم فاأانْ زالا السَّ ُخُذوهنااا واكا ِثرياًة َيْا ( واماغااِِنا كا
ِكيًما ) فَّ أاْيِديا النَّاِس عاْنُكْم والِتاُكونا آياًة ( واعاداُكُم اَّللَُّ ما 19حا ِذِه واكا لا لاُكْم ها عاجَّ ِثرياًة َتاُْخُذوهنااا ف ا غااِِنا كا

انا اَّللَُّ عالاى ُكلِّ 20لِْلُمْؤِمِننيا واي اْهِدياُكْم ِصرااطًا ُمْستاِقيًما ) اطا اَّللَُّ ِِباا واكا ا قاْد أاحا ها ْ ت اْقِدُروا عالاي ْ  ( واُأْخراى َلا
ْيٍء قاِديًرا{  [21-18]الفتح: شا

 إىل هنا.  الشيخ:
الَّذين ابيُعوه  -صلى هللُا عليه وسلَّم  -احلمُد هلِل، خيرُب تعاىل يف هذه اآلايِت عن رضاُه عن أصحاِب النَّبِي 

ُة الَّيت متَّْت حتت  حتت  الشَّجرِة حتديًدا، حتت  الشَّجرِة، يف حتديِد املكاِن، وهبذا يُعل ُم أنَّ املراد  هذه البيع
جالًسا  -صلَّى هللا عليه وسلَّم  -الشَّجرِة، }ِإْذ يُ ب اِيُعون ك  حت ْت  الشَّج ر ِة{ شجرٌة معهودٌة عند هم، كان  النَّبُّ 

 يف ظلِيها، فلمَّا دعاهم إىل البيعة ابيُعوه وهو حتت  الشَّجرِة، رضواُن هللِا عليهم.
وِت، أو على أَّلَّ يفرُّوا، هكذا جاء  يف الريِواايت، يعين: ابيعوه بيعًة صادقًة عن فبايُعوه على القتاِل حَّتَّ امل

 ُ تصميٍم وعن عزٍم صادٍق وعن يقنٍي وإمياٍن، رضي  هللاُ عنهم، وهلذا أكرم هم هللُا هذه الكرامة ، }ل ق ْد ر ِضي  اَّللَّ
وهلذا ُسِيي ْت هذه البيعُة: بيعة الريِضواِن، معروفٌة عند  املسلمني،  ع ِن اْلُمْؤِمِنني  ِإْذ يُ ب اِيُعون ك  حت ْت  الشَّج ر ِة{

ْم{ من اإلمياِن بيعُة الرِيضواِن }ل ق ْد ر ِضي  اَّللَُّ ع ِن اْلُمْؤِمِنني  ِإْذ يُ ب ايُِعون ك  حت ْت  الشَّج ر ِة ف  ع ِلم  م ا يف قُ ُلوهبِِ 
  أعدائِه.والصِيدِق والعزِم على نصرِة هللا ورسوله وقتالِ 



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك مؤسسة  هـ 1439
ّ

 وقف الش

 

 2 اللجنة العلمية|  إعداد

 

لوا  وا بل }ف  ع ِلم  م ا يف قُ ُلوهِبِْم ف أ نْ ز ل  السَِّكين ة  ع ل ْيِهْم{ أنزل  عليهم الطُّمأنينة  وثب َّت هم فلم يقلقوا ومل يبدِي ومل يغّيِي
ُْم ف  ْتًحا ق رِي هب  ًبا{ وهو صلُح احلديبيِة داموا على تصميِمهم وعلى عزِمهم الصَّادِق }ف أ نْ ز ل  السَِّكين ة  ع ل ْيِهْم و أ َث 

، بعد  هذِه البيعِة قدَّر  هللُا أْن جيري  الصُّلُح بني  الرَّسوِل  وبني   -صلَّى هللا عليه وسلَّم  -الَّذي متَّ بعد  ذلك 
ِثّي ًة َي ُْخُذوَن  ا و ك ان  اَّللَُّ ع زِيزًا ح ِكيمً  ُْم ف  ْتًحا ق رِيًبا * و م غ اِِن  ك  هب  ا{ مغاِن  َيخذوَنا فيما ُيستقب ُل املشركني، }و أ َث 

 من الزَّمان يف قتاهِلم ألعداِء هللِا من العرِب والعجِم.
ِثّي ًة َي ُْخُذوَن  ا و ك ان  اَّللَُّ ع زِيزًا ح ِكيًما{ فهو العزيُز َّل يغلُبه غالٌب، بل ه و القويُّ }ف  ْتًحا ق رِيًبا * و م غ اِِن  ك 
َّ أ َن  و ُرُسِلي ِإنَّ اَّللَّ  ق وِ  يٌّ ع زِيٌز{ الغالُب سبحانه وتعاىل، فال بدَّ أن تكون  الغلبُة ألوليائِه، قال  هللاُ: }أل  ْغِلَب 

تُ ن ا لِِعب اِدَن  اْلُمْرس ِلني  )[21]اجملادلة: ب  ق ْت ك ِلم  ُُم اْلم ْنُصوُرون  )171، }و ل ق ْد س  ُْم هل  ( و ِإنَّ ُجْند َن  هل ُُم 172( ِإَنَّ
ُ ع زِيزًا ح ِكيًما{ وهو احلكيُم يف تدبّيه وتقديرِه[ 173-171]الصافات:اْلغ الُِبون {   وشرِعه. }و ك ان  اَّللَّ

ِثّي ًة َت ُْخُذوَن  ا ف  ع جَّل  ل ُكْم ه ِذِه و ك فَّ أ ْيِدي  النَّاِس ع ْنُكْم و لِت ُكون   ُ م غ اِِن  ك  آي ًة لِْلُمْؤِمِنني  و ي  ْهِدي ُكْم  }و ع د ُكُم اَّللَّ
ا و ك ان  اَّللَُّ ع ل ى ُكلِي ش ْيٍء ق ِديرًا{ وأوَُّل مغاِن  ِصر اطًا ُمْست ِقيًما * و ُأْخر ى ملْ  ت  ْقِدُروا ع ل ي ْه ا ق ْد أ ح اط  اَّللَُّ هِب  

بوعده وهو الَّذي َّل  -سبحانه وتعاىل-حتقَّق ْت هلم بعد  هذا الوعِد غنائُم خيرب، فإنَّ هللا  وعد هم ذلك  وأوىف 
 خيلُف امليعاد .

 أيدي املشركني عنهم، وكفَّ أيدي الكافرين عن }ف  ع جَّل  ل ُكْم ه ِذِه و ك فَّ أ ْيِدي  النَّاِس ع ْنُكْم{ كفَّ هللاُ 
ثْ ر ُتكُ  ب  ْتُكْم ك  ِثّي ٍة و ي  ْوم  ُحن نْيٍ ِإْذ أ ْعج  فاهللُ  [25]التوبة:ْم{ املؤمنني يف مواضع  كثّيٍة }ل ق ْد ن ص ر ُكُم اَّللَُّ يف م و اِطن  ك 

ياء ه على أعدائِه }و لِت ُكون  آي ًة لِْلُمْؤِمِنني { وكلُّ تعاىل كفَّ أيدي الكفَّاِر عن املؤمنني ونصر هم ونصر  هللُا أول
الَِّة على قدرتِه  ما حيصُل من النَّصر والغلبِة للمؤمنني القلَّة على الكافرين وهم الكثرُة هو آيٌة من آايِت هللِا الدَّ

شيٌء، وهو قادٌر على نصرِه ألوليائِه  وحكمِته سبحان ه وتعاىل }و ك ان  اَّللَُّ ع ل ى ُكلِي ش ْيٍء ق ِديرًا{ فال يعجزُه
تُ ن ا لِِعب اِدَن  اْلُمْرس ِلني  ) ب  ق ْت ك ِلم  ُْم 171يف كلِي املواطِن وآبايٍت عجيبٍة كما نصر  رسل ه من قبُل }و ل ق ْد س  ( ِإَنَّ

ْنُصوُرون { ُُم اْلم   [172-171]الصافات: هل 
 

 ) عديِّ  )تفسرُي السَّ
ٍد وعلى آِلِه القارئ: بسِم هللِا الرَّمح َلُم على نبيِّنا حممَّ ، والصََّلُة والسَّ ِن الرَّحيِم، احلمُد هلِل ربِّ العالاِمنيا

عديُّ  يُخ عبُد الرَّمحِن السَّ ، قالا الشَّ  ِف تفسرِي قوِل هللِا تعاىل: -رمحاُه هللاُ تعاىل-وصحِبِه أمجعنيا
ُ عاِن اْلُمْؤِمِننيا ِإْذ يُ با  : }لاقاْد راِضيا اَّللَّ راِة...{ اآلايتا جا  اِيُعوناكا َتاْتا الشَّ
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تلكا املبايعةا  -صلَّى هللُا عليِه وسلَّما -خيرُب تعاىل بفضِلِه ورمحِتِه، برضاُه عن املؤمِننيا إْذ يبايعونا الرَّسولا 
هم   الَّيت بيَّضاْت وجوها

ا بيعٌة تدلُّ على صدِق إمياَِنم ووفالشيخ:  اِئهم ورغبِتهم يف نصِر هللِا ورسولِه نعم بيَّض ْت وجوه هم؛ ألَنَّ
 وديِنه.

نيا واآلخرةِ   القارئ: واكتسُبوا ِبا سعادةا الدُّ
هللُا أكرُب، هللُا أكرُب، اي هلا من بيعٍة عظيمٍة! وكلَّما عظم  الثَّواُب دلَّ ذلك  على كماِل العمِل الشيخ: 

عنهم، ومن رضي  هللُا عنه فقد فاز  إىل األبد، فاز   وصالِحه، فلعظِم شأِن هذه البيعة كان  ثواهُبا رضوان  هللاِ 
 فوزًا عظيًما.

 
الَّيت يُقاُل هلا: "بيعُة الرِّضواِن"؛ لرضا هللِا عن املؤمِننيا فيها، ويُقاُل هلا: -القارئ: وكانا سبُب هذِه البيعِة 

جرِة" دارا الكَلُم بيناُه وبنيا املشركنيا يوما  ملَّا -صلَّى هللُا عليِه وسلَّما -أنَّ رسولا هللِا  -"بيعُة أهِل الشَّ
ًما لُه، فبعثا رسوُل هللِا  ، معظِّ ا جاءا زائًرا هذا البيتا احلديبيِة ِف شأِن جميِئِه، وأنَُّه َل جِيْئ لقتاِل أحٍد، وإَّنَّ

، فجاءا خرٌب غرُي صادٍق أنَّ عث -صلَّى هللُا عليِه وسلَّما - ةا ِف ذلكا مانا قتلاُه عثمانا بنا عفَّانا ملكَّ
، فجمعا رسوُل هللِا  ، وكانُوا حنًوا ِمن ألٍف  -صلَّى هللُا عليِه وسلَّما -املشركونا مان معاُه ِمن املؤمِننيا

، وأَّلَّ يفرُّوا حَّتَّ ميوتوا، فأخربا تعاىل أنَُّه رضيا عن  ومخسمائٍة، فبايُعوُه َتتا شجرٍة على قتاِل املشركنيا
 يت هيا ِمن أكرِب الطَّاعاِت وأجلِّ الُقُرَبِت املؤمننيا ِف تلكا احلاِل الَّ 

 هللاُ أكرُب، هللاُ أكرُب، هللاُ أكربُ الشيخ: 
ِكيناةا عالاْيِهْم{ شكًرا هلم على ما ِف قلوِِبم،  عاِلما ماا ِف قُ ُلوِِبِْم{ ِمن اإلمياِن، }فاأانزلا السَّ القارئ: }ف ا

ِمن تلكا الُشروِط الَّيت شرطاها املشرِكونا على رسوِلِه، فأنزلا زاداهم هدًى، وعلما ما ِف قلوِِبم ِمن اجلازاِع 
ْتًحا قارِيًبا{ وهو: فتُح خيربا، َل حيضْرُه سوى أهُل  ُْم ف ا ِبا كينةا عليهم تثبُِّتهم، وتطمئنُّ ِبا قلوُِبم، }واأاَثا السَّ

 ن طاعِة هللِا تعاىل والقياِم مبرضاتِِه.احلديبيِة، فاختصُّوا خبيربا وغنائِمها، جزاًء هلم، وشكًرا على ما فعُلوُه مِ 
ِكيًما{ أي: لُه العزَُّة والقدرُة، الَّيت قهرا ِبا األشياءا، انا اَّللَُّ عازِيًزا حا ُخُذوهنااا واكا ِثرياًة َيْا فلو شاءا  }واماغااِِنا كا

 َّلنتصرا ِمن الكفَّاِر 
نْ ت ص ر  كما قال  تعاىل: الشيخ:  ُلو  ب  ْعض ُكْم بِب  ْعٍض{}و ل ْو ي ش اُء اَّللَُّ َّل  ُهْم و ل ِكْن لِي  ب ْ فللِه احلكمُة  [4]حممد:  ِمن ْ
اِوهلُ ا ب نْي  النَّاِس{البالغُة،  ُم نُد  فشرع  هللُا للمؤمنني قتال  أعدائِه وقدَّر  سبحانه  [140]آل عمران: }و تِْلك  اأْل ايَّ
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ِق حكمِة هللِا من اَّلبتالء، ابتالُء املؤمنني ابلكفَّار وتعاىل أنَّ الكفَّار  حياربون املسلمني ويعادوَنم لتحقُّ 
ُلو  ب  ْعض ُكْم بِب  ْعٍض{ والكفَّار ابملؤمنني،   هللاُ بنيَّ  حكمة  ذلك  كلِيه.[ 4]حممد:}و ل ِكْن لِي  ب ْ

 
ِكيًما{ أي: لُه  انا اَّللَُّ عازِيًزا حا ُخُذوهنااا واكا ِثرياًة َيْا العزَُّة والقدرُة الَّيت قهرا ِبا األشياءا، القارئ: }واماغااِِنا كا

، ولكنَُّه حكيٌم يبتلي بعضاهم ببعٍض،  فلو شاءا َّلنتصرا ِمن الكفَّاِر ِف كلِّ وقعٍة تكوُن بيناهم وبنيا املؤمننيا
 وميتحُن املؤمنا َبلكافِر.

ِثرياًة َتاُْخُذوهنااا{ وهذا يشمُل كلَّ غنيم لا }واعاداُكُم اَّللَُّ ماغااِِنا كا عاجَّ ها املسلمونا إىل يوِم القيامِة، }ف ا ٍة غاِنما
 } ها، بل ثا مَّ شيٌء كثرٌي ِمن الغنائِم سيتبُعها، }وا ِذِه{ أي: غنيمةا خيربا، أْي: فَل َتسُبوها وحدا لاُكْم ها

 نعمٌة وختفيٌف امحُدوا هللاا إْذ }كفَّ أاْيِدي النَّاِس{ القادرِينا على قتاِلكم، احلريصنيا عليِه }عاْنُكْم{ فهيا 
 عنكم.

، وثوابِِه  { يستدلُّونا ِبا على خرِب هللِا الصَّادِق، ووعِدِه احلقِّ { هذِه الغنيمُة }آياًة لِْلُمْؤِمِننيا }والِتاُكونا
ُر غرياها، }واي اْهِدياُكْم{ مبا يُقيُِّض لكم ِمن األسباِب }ِصرااطًا ُمْستاقِ  راها سُيقدِّ ، وأنَّ الَّذي قدَّ يًما{ للمؤمننيا

 ِمن العلِم واإلمياِن والعمِل.
اطا اَّللَُّ ِِباا{  ا{ وقتا هذا اْلطاِب، }قاْد أاحا ها }واُأْخراى{ أْي: وعداُكم أيًضا غنيمًة أخرى }َلْا ت اْقِدُروا عالاي ْ

ا، فَل بدَّ ِمن وقوِع ما وعدا بِه؛ لكما ِل اقتداِر أْي: هوا قادٌر عليها، وَتتا تدبريِِه وملِكِه، وقد واعاداُكُموها
ْيٍء قاِديًرا{. ُ عالاى ُكلِّ شا انا اَّللَّ : }واكا  هللِا تعاىل، وهلذا قالا

.}... لاُكُم الَِّذينا  }والاْو قاات ا
 .إىل هنا الشيخ:
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 )ُموطَّأُ مااِلٍك(
ٍد وعلى آِلِه وصحِبِه أمجع ، وصلَّى هللُا وسلَّما على نبيِّنا حممَّ ، اللَّهمَّ القارئ: احلمُد هلِل ربِّ العالامنيا نيا

.  اغفْر لشيِخنا وللحاضرينا واملستِمِعنيا
عاناِة: -رمحاُه هللاُ تعاىل-قالا اإلماُم مالٌك  ُب ِمريااِث والاِد اْلُمَلا  ِف موطَِّئِه: َبا

انا  قالا رمحاُه هللاُ: ةا ْبنا الزُّبارْيِ كا ، عاْن مااِلٍك أانَُّه ب الاغاُه، أانَّ ُعْروا ثاِِن حياَْيا دَّ عاناِة، واوالاِد حا ي اُقوُل ِف والاِد اْلُمَلا
ُهْم، واياِرُث اْلباِقيَّ »الزَِّنا ِإنَُّه  ِه ُحُقوق ا تُُه أِلُمِّ ِإْخوا ، وا ا ِف ِكتااِب اَّللَِّ ت اعااىلا قَّها ِه، ِإذاا مااتا وارِث اْتُه أُمُُّه، حا اِل أُمِّ ةا ماوا

اناْت عارابِيَّ  ِإْن كا ًة. وا اناْت ماْوَّلا انا ماا باِقيا لِْلُمْسِلِمنيا ِإْن كا ُهْم. واكا ِه ُحُقوق ا تُُه أِلُمِّ ا، واواِرثا ِإْخوا قَّها « ًة وارِثاْت حا
لاِدَنا »قاالا مااِلٌك:  اٍر ِمْثُل ذاِلكا واعالاى ذاِلكا أاْدراْكُت أاْهلا اْلِعْلِم بِب ا انا ْبِن ياسا  «واب الاغاِِن عاْن ُسلاْيما

ِق اْلِبْكرِ مثَّ قالا رمحاُه هللاُ تعا ُب طاَلا  ىل: َبا
ا هم من جهِة األِب، وهذا ليس  له الشيخ:  العنِة ليس  له ع ص ب ٌة؛ ألنَّ العصبة  إَّنَّ

ُ
ألنَّ ولد  الزيَن أو ولد  امل

 أٌب، فهو منسوٌب ألمِيه، ترثُه أمُّه نصيبه، ويرثُه إخوتُه ألمِيه، فإذا مات  فإنَّه يكون لألمِي السُّدس أو الثُّلث،
، اإلخوُة ألمٍي إذا كانوا اثنني فأكثر مّياثُهم الثُّلُث، فرتُث األمُّ نصيب ها ويرُث اإلخوُة  ويكون ألوَّلِد األمِي الثُّلث 
نصيب هم، والباقي على ما ذكر  اإلماُم مالٌك، الباقي لبيِت املاِل، هو معىن قولِه: "للمسلمني" يعين يكوُن 

 مني.لبيِت املال الَّذي هو حقٌّ للمسل
 

ِق اْلِبْكِر: ُب طاَلا  القارئ: َبا
ِد بْ  ، عاْن حُمامَّ نا ِد ْبِن عاْبِد الرَّمْحاِن ْبِن ث اْوَبا اٍب، عاْن حُمامَّ ، عاْن مااِلٍك، عاِن اْبِن ِشها ثاِِن حياَْيا دَّ ِس ْبِن حا ِن ِإايا

ْبلا أانْ  ًَث ق ا : طالَّقا راُجٌل اْمراأاتاُه ثاَلا رْيِ، أانَُّه قاالا ْفيِت،  اْلُبكا اءا ياْست ا ا، فاجا ها ا لاُه أاْن ي اْنِكحا ياْدُخلا ِِباا، مثَّ بادا
أالا عاْبدا اَّللَِّ ْبنا عابَّاٍس  ْبُت ماعاُه أاْسأاُل لاُه، فاسا ها عاْن  -رضيا هللُا عنهُ -واأاَبا ُهرايْ راةا  -رضيا هللُا عنهما-فاذا

َّتَّ  ا حا ها : "َّلا ن اراى أاْن ت اْنِكحا قااَّلا ٌة، قاالا اْبُن  ذاِلكا ف ا ا وااِحدا ها ِقي ِإايَّ : فاِإَّنَّاا طاَلا "، قاالا ت اْنِكحا زاْوًجا غارْياكا
انا لاكا ِمْن فاْضٍل".-رضيا هللاُ عنهما-عابَّاٍس  ْلتا ِمْن ياِدكا ماا كا  : ِإنَّكا أاْرسا

ف، فأنت  الَّذي طلَّْقت ها ثالًَث كان يعين أنت  الَّذي فرَّْطت  وترْكت  ما كان  مملوًكا لك  ويف يدك التَّصرُّ الشيخ: 
 يف وسِعك أن تطلِيق ها واحدًة.

 
عْ  ، عاِن الن ُّ جِّ رْيِ ْبِن عاْبِد اَّللَِّ ْبِن اأْلاشا ِعيٍد، عاْن ُبكا ثاِِن عاْن مااِلٍك، عاْن حياَْيا ْبِن سا دَّ اِن ْبِن أاِب القارئ: واحا ما

، عاْن عاطااِء ْبِن يا  اءا راُجٌل ياْسأاُل عاْبدا اَّللَِّ ْبنا عاْمِرو ْبِن اْلعااِص عايَّاٍش اأْلاْنصااِريِّ : جا اٍر، أانَُّه قاالا رضيا -سا
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ةٌ  -هللُا عنهما ُق اْلِبْكِر وااِحدا ُقْلُت: ِإَّنَّاا طاَلا ا؟ قاالا عاطااٌء ف ا ها ْبلا أاْن ميااسَّ ًَث ق ا ، عاْن راُجٍل طالَّقا اْمراأاتاُه ثاَلا
قاالا ِل عاْبُد اَّللَِّ  ثاُة -رضيا هللُا عنهما- ْبُن عاْمِرو ْبِن اْلعااصِ ف ا ا، واالثََّلا ُة تُِبينُ ها اِحدا : "ِإَّنَّاا أاْنتا قااصٌّ اْلوا

َّتَّ ت اْنِكحا زاْوًجا غارْياُه". ا حا  َُتاّرُِمها
رْيِ ْبِن عاْبِد اَّللَِّ ْبِن ا ِعيٍد، عاْن ُبكا ثاِِن عاْن مااِلٍك، عاْن حياَْيا ْبِن سا دَّ ، أانَُّه أاْخربااُه، عاْن ُمعااِوياةا ْبِن أاِب واحا جِّ أْلاشا

را ْبِن اْْلاطَّاِب  اِلًسا ماعا عاْبِد اَّللَِّ ْبِن الزُّبارْيِ واعااِصِم ْبِن ُعما انا جا -رضيا هللاُ عنهم-عايَّاٍش اأْلاْنصااِريِّ أانَُّه كا
ِس ْبِن اْلُبكا  ُد ْبُن ِإايا اءاُُهاا حُمامَّ : فاجا ًَث ق اْبلا أاْن ، قاالا : ِإنَّ راُجًَل ِمْن أاْهِل اْلبااِدياِة طالَّقا اْمراأاتاُه ثاَلا قاالا رْيِ ف ا

ا اأْلاْمرا ماا لاناا ِفيِه ق اْوٌل، فا  ذا قاالا عاْبُد اَّللَِّ ْبُن الزُّبارْيِ: ِإنَّ ها ِن؟ ف ا اذاا ت اراايا ْب ِإىلا عاْبِد اَّللَِّ ياْدُخلا ِِباا، فاما اْذها
ةا  -رضيا هللاُ عنهما-بَّاٍس واأاِب ُهرايْ راةا ْبِن عا  ا ِعْندا عااِئشا ا مثَّ اْئِتناا -رضيا هللاُ عنها-فاِإِّنِ ت اراْكتُ ُهما ْلُهما ، فاسا

اءاتْ  قاْد جا قاالا اْبُن عابَّاٍس أِلاِب ُهرايْ راةا: أاْفِتِه ايا أاَبا ُهرايْ راةا ف ا ا، ف ا ُما أاهلا با فاسا ها ، فاذا قاالا أابُو فاأاْخرِبَْنا كا ُمْعِضلاٌة، ف ا
قاالا اْبُن عابَّاٍس -رضيا هللُا عنهُ -ُهرايْ راةا  َّتَّ ت اْنِكحا زاْوًجا غارْياُه"، وا ا، حا ثاُة َُتاّرُِمها ا، واالثََّلا ُة تُِبينُ ها اِحدا -: "اْلوا

. قاالا مااِلٌك:  -رضيا هللُا عنهما َنا »ِمْثلا ذاِلكا لاْم واعالاى ذاِلكا اأْلاْمُر ِعْندا ا الرَُّجُل ف ا ها  واالث َّيُِّب ِإذاا مالاكا
َّتَّ ت اْنِكحا زاْوًجا  ا حا ُث َتاْرُِمها ا، واالثََّلا ُة تاِبينُ ها اِحدا  «.غارْياهُ ياْدُخْل ِِباا أاهنَّاا َتاِْري جماْراى اْلِبْكِر. اْلوا

رِيضِ  ِق اْلما ُب طاَلا  َبا
 هللاُ املستعانُ الشيخ: 

ثاِِن حياَْيا  دَّ ابٍ القارئ: حا  ، عاْن مااِلٍك، عاِن اْبِن ِشها
هذا هو القوُل الَّذي عليه مجهوُر األمَِّة، ولكنَّها مسألٌة فيها خالٌف، مسألُة طالِق الثَّالث سواءٌ  الشيخ: 

كان ت املطلَّقُة بكرًا أو ثيِيًبا، وقد جاء  عن ابِن عبَّاٍس حديٌث صحيٌح قال: "كان  الطَّالُق على عهِد رسوِل 
 واحدًة". -صلَّى هللا عليه وسلَّم-طالق الثالث على عهِد رسوِل هللا  هللاِ 

ا مثَّ طلَّق ها أمَّا إذا طلَّق ها طالقًا متفريًِقا: طلَّق ها مثَّ طلَّق ها مثَّ طلَّق ها، أو طلَّق ها مثَّ راجع ها مثَّ طلَّق ها مثَّ راجع ه
نِ مثَّ راجع ها فهذِه الطَّلقُة الثَّالثُة حترُمها حَّتَّ تنكح  زوًجا غّيه، وهو معىن قولِه تعاىل:  ُق م رََّت   ف ِإْمس اٌك }الطَّال 
ًئا ِإَّلَّ أ ْن خي  اف   ي ْ ُتُموُهنَّ ش  لُّ ل ُكْم أ ْن َت ُْخُذوا ممَّا آت  ي ْ ا أ َّلَّ يُِقيم ا ُحُدود  اَّللَِّ ف ِإْن ِب ْعُروٍف أ ْو ت ْسرِيٌح ِبِِْحس اٍن و َّل  حيِ 

لُّ ل ُه ِمْن ب  ْعُد ح َّتَّ ت  ْنِكح  ز ْوًجا غ ّْي ُه ف ِإْن  }ف ِإْن ط لَّق ه اإىل قوله:  [229]البقرة: ِخْفُتْم أ َّلَّ يُِقيم ا ُحُدود { ف ال  حتِ 
 [230]البقرة: }ف ِإْن ط لَّق ه ا ف ال  ُجن اح  ع ل ْيِهم ا أ ْن ي رت  اج ع ا{أي: الثَّانية، الزَّوج الثَّاين، [ 230]البقرة: ط لَّق ه ا{

ْن ي رت  اج ع ا ِإْن ظ نَّا أ ْن يُِقيم ا ُحُدود  اَّللَِّ و تِْلك  ُحُدوُد اَّللَِّ يُ ب  يِينُ ه ا }أ  يعين: املطلَّقة وزوجها الَّذي طلَّقها األوَّل 
 اللَّهمَّ سلِيْم سلِيْم.[ 230]البقرة: لِق ْوٍم ي  ْعل ُمون {
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التَّخلُُّص من والطَّالُق يف احلقيقة ُيسيُء كثٌّي من النَّاس التَّصرُّف  فيه، فاهلُل شرع  هلم الطَّالق  حلكمٍة وهو 
الزَّوجة إذا مل...، ختلُُّص كلٍي من الزَّوجنِي من اآلخِر إذا مل تطِب العشرُة بين هما، ففي الطَّالِق حتصُل الرَّاحُة 
ما منغَّصٌة ومل حتصل العشرُة بينهما، كثٌّي من النَّاس اآلن وقدميًا وحديثًا يسيئون   للطَّرفني، ما دام  أنَّ حياَت 

 يف الطَّالق وذلك أبموٍر: التَّصرُّف  
م كثّي ما يطلُق الواحُد منهم وهو غضبان من غّي تروٍي وَّل تفكٍّي، وبعُضهم يطلُق ألتفِه األسباِب،  أوًََّّل أَنَّ
وكثٌّي منهم يتعاطى احللف  ابلطَّالق وهذا كثٌّي، "إْن فعْلِت كذا، أو أَن إْن فعْلُت كذا فامرأيت طالٌق"، 

تفِه األسباِب، وهذا غلٌط عظيٌم سبَّب  مشاكل  أسريًَّة عظيمًة، فينبغي تنبيُه النَّاس على فتجُدهم يطلِيقون أل
أنَّ الطَّالق  َّلبدَّ أن يكون  عن رويٍَّة وعن قناعٍة، فال يطلِيُق عشوائيًّا، بل إذا رأى أنَّ احلياة  غُّي مستقيمٍة 

الق السُّنَّة، يطلِيُقها واحدًة وهي طاهرٌة يف طهٍر مل يطلِيُقها طلقًة واحدًة يف طهٍر مل جيامْعها فيه، أي: ط
جيامْعها فيه، فهذا هو طالُق السُّنَِّة، وأمَّا طالُق الثَّالث فهو بدعٌة، والطَّالُق يف احليِض والطَّالُق يف طهٍر 

 جامع ها فيه كلُّه من طالِق البدعِة، خلَّك عند  هذا الباِب اي مناحي.
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لاِة()خُمتصاُر الصَّواع  ِق املُرسا
ٍد،  َلُم على رسوِل هللِا، سيِِّدَن ونبيِّنا حممَّ القارئ: بسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيِم، احلمُد هلِل، والصََّلُة والسَّ

، قالا شيُخ اإلسَلِم ابُن القيِِّم   :-رمحاُه هللاُ تعاىل-وعلى آِلِه وصحِبِه أمجعنيا
: أا  ِهيا ِضدُّ اْلواْجُه الثَّاِن وااْْلاْمُسونا ، وا اٍد ِف اْلعااَلِا ْقِل ِهيا أاْصُل ُكلِّ فاسا ِذِه اْلُمعااراضاةا بانْيا اْلعاْقِل واالن َّ نَّ ها

ُْم داعاْوا ِإىلا ت اْقِدمِي اْلواْحِي عالاى اآْلرااِء وااْلُعُقوِل، واصاارا ُخصُ  ِة الرُُّسِل ِمْن ُكلِّ واْجٍه، فاِإهنَّ وُمُهْم ِإىلا ِضدِّ داْعوا
ِئٌب ِمْن نُ وَّ  ْعُقوِل، واأاتْ بااُع ِإْبِليسا أاْو َنا ُموا اْلواْحيا عالاى الرَّْأِي وااْلما ، فاأاتْ بااُع الرُُّسِل قادَّ ُموا اْلعاْقلا ذاِلكا اِبِه قادَّ

ْقِل.  عالاى الن َّ
ْهراْستااِنُّ ِف ِكتاابِِه اْلِملاِل وا  ِرمِي الشَّ ُد ْبُن عاْبِد اْلكا قاالا حُمامَّ عاْت ِف اْْلاْلِق وا ق ا ٍة وا ها ِل: اْعلاْم أانَّ أاوَّلا ُشب ْ النِّحا

ى ِف ُمعااراضاةِ  ، وااْخِتياارُُه اهْلاوا اُدُه َِبلرَّْأِي ِف ُمقااب الاِة النَّصِّ ا اْسِتْبدا رُها ، واماْصدا ُة ِإْبِليسا ها  األمر، ُشب ْ
ا وا  ها ادَِّة الَّيِت ُخِلقا ِمن ْ ِة وااْسِتْكباارُُه َِبْلما ها ب ْ ِذِه الشُّ عَّباْت عاْن ها ِهيا الطِّنُي، واتاشا ِهيا النَّاُر، عالاى ماادَِّة آداما وا

ِجيِل اأْلاْرب ا  ْرِح اأْلاَنا اُت ماْسطُوراٌة ِف شا بُ ها لاٍة، واتِْلكا الشُّ َلا ضا اِهبا ِبْدعاٍة وا اٍت صااراْت ماذا ْبُع ُشبُ ها عاِة سا
ْورااِة ُمت ا  ُجوِد وااَِّلْمِتنااِع ِمْنُه، واماْذُكوراٌة ِف الت َّ ِة ب اْعدا اأْلاْمِر َِبلسُّ ِئكا َلا ناُه وابانْيا اْلما ْكِل ُمنااظاراٍة ب اي ْ فاّرِقاًة عالاى شا

ٌ قااِدٌر َّلا ُيْسأاُل عاْن قُ  ِإلاها اْْلاْلِق عااَلا ي وا لَّْمُت أانَّ اْلبااِريا ِإهلِا ا نُِقلا عاْنُه: ِإِّنِ سا ما : كا ِإذاا ْدراتِِه قاالا واماِشيئاِتِه، وا
ًئا قاالا لاُه:  ي ْ ياُكوُن{أاراادا شا لٌة  [117]البقرة: }ُكْن ف ا ِتِه أاْسوا اِق ِحْكما ُه عالاى ماسا واجَّ ِكيٌم، ِإَّلَّ أانَُّه ي ات ا ُهوا حا وا

حياُْصُل، فاِلما  ْيٍء ياْصُدُر عاِنِّ وا ْلِقي أايُّ شا عاٌة: أاوَّهلُاا: قاْد ُعِلما ق اْبلا خا ب ْ ْلِقِه سا ُة ِف خا لاقاِِن أاوًََّّل واماا احلِْْكما خا
؟ يا  ِإايَّ

ماا احلِْ  ِِن مباْعرِفاِتِه واطااعاِتِه؟ وا لَّفا لاقاِِن عالاى ُمْقتاضاى ِإرااداتِِه واماِشيئاِتِه، فاِلما كا ُة ِف التَّْكِليِف ب اْعدا الثَّاِن: ِإْذ خا ْكما
تاِفعا ِبطااعاِتِه واَّلا ي اتا   ضارَّرا مباْعِصياِتِه؟أاَّلَّ ي ان ْ

عاراْفُت واأاطاْعُت، فاِلما   ْعرِفاِة واالطَّاعاِة ف ا ُه َِبْلما زاْمُت تاْكِليفا ِِن فااْلت ا لَّفا لاقاِِن واكا لَّفاِِن ِبطااعاِة آداما الثَّاِلُث: ِإْذ خا كا
ا التَّْكِليِف عالاى اْْلُُصوِص  ذا ُة ِف ها ُجوِد لاُه؟ واماا احلِْْكما  ب اْعدا أاَّلَّ يازِيدا ذاِلكا ِف طااعايِت واماْعرِفايِت؟واالسُّ

ا التَّْكِليفا عالاى اْْلُُصوِص، فاِإذاا َلْا أا  ذا لَّفاِِن ها ِق، واكا ْطَلا ِِن عالاى اإْلِ لَّفا لاقاِِن واكا ْسُجْد فِلما والرَّاِبُع: ِإْذ خا
ُة ِف  ِِن ِمنا اجلْانَِّة، ماا احلِْْكما ؟ لاعاناِِن واأاْخراجا ْ أاْرتاِكْب قاِبيًحا ِإَّلَّ ق اْوِل: َّلا أاْسُجُد ِإَّلَّ لاكا  ذاِلكا ب اْعدا ِإْذ َلا

لاعاناِِن واطاراداِن فاِلما طارَّقاِِن ِإىلا آ ِِن ُمْطلاًقا واُخُصوًصا واَلْا ُأِطْع ف ا لَّفا لاقاِِن واكا ْلُت واْْلااِمُس: ِإْذ خا َّتَّ داخا داما حا
نًِيا،  ُه ِمنا اجلْانَِّة ماِعي، واماا احلِْْكما اجلْانَّةا َثا ا، واأاْخراجا ها ْنِهيِّ عان ْ راِة اْلما جا لا ِمنا الشَّ يِت فاأاكا سا ْسوا ُة ِف واغاراْرتُُه ِبوا

اِلًدا ِف اجلْانَِّة؟ ْسَتاااحا ِمِنِّ واباِقيا خا عاِِن ِمْن ُدُخوِل اجلْانَِّة َّلا ، ب اْعدا أاْن لاْو مان ا  ذاِلكا
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اِدسُ  اناِت اْْلُُصوماُة ب اْيِِن والسَّ ِِن ُعُموًما واُخُصوًصا والاعاناِِن مثَّ طاراقاِِن ِإىلا اجلْانَِّة، واكا لَّفا لاقاِِن كا وابانْيا  : ِإْذ خا
يِت وا  سا ثُِّر ِفيِهْم واْسوا ْيُث َّلا ي اراْوِن، واتُ ؤا َّتَّ أارااُهْم ِمْن حا ِدِه حا لَّطاِِن عالاى أاْوَّلا ُْم آداما، فاِلما سا ْوهلا ثُِّر ِفَّ حا َّلا يُ ؤا

لاقاُهْم عالاى اْلِفْطراِة دُ  ُة ِف ذاِلكا ب اْعدا أاْن لاْو خا ُهْم، واماا احلِْْكما ُْم وااْسِتطااعات ا ُقْدراَتا ُْم وا َتا قُ وَّ ونا ماْن جياْتااهُلُْم وا
انا أاْحراى واأاْلياقا  اِمِعنيا ُمِطيِعنيا كا ياِعيُشوا طااِهرِينا سا ا ف ا ها ِة؟عان ْ   َِبحلِْْكما

ْيُث َلْا ُأِطْع لاعاناِِن واطاراداِن  ِِن ُمْطلاًقا واُمقايًَّدا، واحا لَّفا لاقاِِن واكا ا ُكلَُّه، خا ذا لَّْمُت ها اِبُع: سا ناِِن ِمْن والسَّ ، واماكَّ
لَّطاِِن عالاى  ِِن، مثَّ سا ًَل أاْخراجا ِإْذ عاِمْلُت عاما لاِِن ُدُخوِل اجلْانَِّة واطارَّقاِِن وا ْلُتُه أاْمها باِِن آداما، فاِلما ِإِذ اْستاْمها

ُقْلُت:  {ف ا عاُثونا :  [36]احلجر: }فاأاْنِظْرِن ِإىلا ي اْوِم يُ ب ْ قاالا ْعُلوِم{ف ا ْقِت اْلما  }فاِإنَّكا ِمنا اْلُمْنظارِينا * ِإىلا ي اْوِم اْلوا
ُة ِف ذاِلكا ب اْعدا أاْن لاْو أا  [38-37]احلجر: رٌّ ِف واماا احلِْْكما ، واماا باِقيا شا ِِن ِف احلْااِل اْسَتاااحا اْْلاْلُق ِمِنِّ ْهلاكا

يِت  ِذِه ُحجَّ : ف اها رِّ؟ قاالا رْيٌ ِمنا اْمِتزااِجِه َِبلشَّ ؟ أالاْيسا ب اقااُء اْلعااَلِا عالاى ِنظااِم اْْلارْيِ خا ُتُه ِف  اْلعااَلِا عالاى ماا ادَّعاي ْ
 ُكلِّ ماْسأالاٍة.

شبهاٌت شيطانيٌَّة خبيثٌة كلُّها تتضمَُّن اَّلعرتاض  على هللِا يف تدبّيِِه والطَّعِن يف حكمِته، فيجُب  هذهالشيخ: 
على املسلم احلذر  من أْن يتسرَّب  إىل قلِبه شيٌء من هذه الشُّبهات، فإذا خطر  بقلبه شيٌء من ذلك على 

{}و ِإمَّ أْن يستعيذ  ابهلل من الشَّيطاِن، عليه أن يستعيذ ،   ا ي  ن ْز غ نَّك  ِمن  الشَّْيط اِن ن  زٌْغ ف اْست ِعْذ اِبَّللَِّ
.[ 200]األعراف:  اجلْأ إىل محى ربِيك، اجلْأ إىل ربِيك، استعْذ به من هذا العدوِي

( الَِّذي يُ و ْسِوُس يف 4( ِمْن ش رِي اْلو ْسو اِس اْلْ نَّاِس )3( إِل ِه النَّاِس )2( م ِلِك النَّاِس )1}ُقْل أ ُعوُذ ِبر بِي النَّاِس )
 [ 6-1]الناس: ( ِمن  اجْلِنَِّة و النَّاِس{5ُصُدوِر النَّاِس )

}يُوِحي وهذه الشُّبهاُت تفرَّع  عليها كلُّ شبهاِت الباطِل الَّيت يتكلَُّم هبا أعداُء هللِا وشياطنُي اإلنِس واجلنِي 
على م ن م نَّ هللُا عليه ابإلسالم أْن حيتمي  بربِيه الَّذي  [112]األنعام: ب  ْعُضُهْم ِإىل  ب  ْعٍض ُزْخُرف  اْلق ْوِل ُغُرورًا{

}و ِإمَّا ي  ن ْز غ نَّك  ِمن  الشَّْيط اِن ن  زٌْغ هداه لإلسالم، أْن حيتمي  به ويلجأ  إليه، وهللُا أرشد ه إىل هذا الطَّريِق 
}   [200]األعراف: ف اْست ِعْذ اِبَّللَِّ

ذة  به يف مواضع  عديدٍة، فالشَّيطاُن من اجلنِي َّل يندفُع حبرٍب وَّل قتاٍل وَّل قوٍَّة بدنيٍَّة وَّل وشرع  هللُا لنا اَّلستعا
ا يعصُم منه اَّلستعاذُة ابهلل، نعم  املعاُذ به سبحانه وتعاىل، نعم  املستعاُذ به فهو الَّذي يعصُم عبد ه  سالٍح، إَّنَّ

}َّل  ُيْسأ ُل ع مَّا ي  ْفع ُل و ُهْم اِس ابلشَّيطان وجبنوِده فله احلكمُة البالغُة من شرِي عدويِه الشَّيطان، وأمَّا ابتالُء النَّ 
 لكماِل حكمِته سبحان ه وتعاىل.[ 23]األنبياء: ُيْسأ ُلون {
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ِة، قااُلوا لاُه: ِإنَّكا ِف ماسْ  ِئكا َلا ُ ت اعااىلا ِإىلا اْلما ى اَّللَّ ْْنِيِل: فاأاْوحا ارُِح اإْلِ ُكا القارئ: قاالا شا : ِإِّنِ ِإهلا أالاِتكا اأْلُوىلا
ْمتا عالايَّ بِ   ْقتا أاِّنِ رابُّ اْلعاالاِمنيا ماا اْحتاكا ِإلاُه اْْلاْلِق غارْيُ صااِدٍق واَّلا خُمِْلٍص، ِإْذ لاْو صادَّ ُ وا "َلا"، فاأاَنا اَّللَّ

عاُل، وااْْلالْ  ا أاف ْ ، َّلا ُأْسأاُل عامَّ ْورااِة واالزَّبُوِر، الَِّذي َّلا ِإلاها ِإَّلَّ أاَنا ا ماْذُكوٌر ِف الت َّ ذا : ها ، قاالا ُق ماْسؤوُلونا
ُر واأاُقوُل  كَّ ًة ِمنا الزَّمااِن أات افا ْرتُُه، واُكْنُت بُ ْرها ْْنِيِل عالاى اْلواْجِه الَِّذي ذاكا  ماْسطُوٌر ِف اإْلِ

  قال  الشَّهرستاينُّ، ابُن القيِيِم ينقُل عن الشَّهرستاينيِ الشيخ: 
ْعُلوِم الَِّذي َّلا ِمْرياةا ِفيِه أانَّ ُكلَّ ُشب ْ  ُر واأاُقوُل: ِمنا اْلما كَّ ًة ِمنا الزَّمااِن أات افا عاْت لِباِِن القارئ: واُكْنُت بُ ْرها ٍة واق ا ها

ِإذاا كا  اتِِه، وا أاْت ِمْن ُشبُ ها اِوُسُه ناشا ْيطااِن، واواسا ِل الشَّ عاْت ِمْن ِإْضَلا ق ا اُت حماُْصوراًة ِف آداما فاِإَّنَّاا وا بُ ها اناِت الشُّ
ُة أاْهِل الزَّْيِغ وااْلكُ  ها ا ُشب ْ ها ْبٍع، واَّلا جياُوُز أاْن ت اْعُدوا ِل ِإىلا سا ْبٍع، عااداْت ِكبااُر اْلِبداِع واالضََّلا ِإِن سا ْفِر، وا

ِت اْلِعباارااُت وات ابااي اناِت الطُُّرُق، فاِإهنَّاا َِبلنِّْسباِة ِإىلا أا  لافا اِر اْخت ا ا ِإىلا ِإْنكا اْلباْذِر ت اْرِجُع مُجْلاتُ ها ِت كا َّلا اِع الضََّلا نْ وا
 . ى واالرَّْأِي ِف ُمقااب الاِة النَّصِّ ِإىلا اجْلُُنوِح ِإىلا اهْلاوا  اأْلاْمِر ب اْعدا اَِّلْعَِتااِف َِبْْلاْلِق، وا

ِإبْ رااِهيما، اداُلوا ُهوًدا، وانُوًحا، واصااحِلًا، وا ى واالَِّذينا جا ًبا، واُموسا  والُوطًا، واُشعاي ْ
 كان  املفروُض: "و الَِّذين  ج اد ُلوا نُوًحا وُهوًدا"الشيخ: 
 هكذا يف األصل، "نُوًحا وُهوًدا" يف األصلطالب: 

 ترتيُب األنبياِء على ترتيِبهم الزَّماينيِ نوًحا وهوًدا فصاحلًا ولوطًا وشعيًباالشيخ: 
اداُلوا  ًدا القارئ: واالَِّذينا جا ى، واحُمامَّ ى، واِعيسا ًبا، واُموسا ِإبْ رااِهيما، واُلوطًا، واُشعاي ْ ُهوًدا، واصااحِلًا، وا -نُوًحا، وا

ُمُه عالاْيِهْم ُكلُُّهمْ  َلا اُت اَّللَِّ واسا لاوا ا  -صا اِصُلها اَِتِْم، واحا اِر ُشبُ ها اِل اللَِّعنِي اأْلاوَِّل ِف ِإْظها وا ُجوا عالاى ِمن ْ ناسا
أا، فاإِ ي اْرِجُع ِإىلا  ِة ناشا ها ب ْ ِذِه الشُّ رااِئِع عاْن ها الِيِف واالشَّ اِب التَّكا ْحُد أاْصحا نَُّه  راْفِع التَّْكِليِف عاْن أانْ ُفِسِهْم واجا

ْوهِلِْم:  ْرقا بانْيا ق ا ٌر ي اْهُدون اناا{َّلا ف ا ْوِلِه: [ 6]التغابن: }أاباشا لاْقتا ِطيًنا{وابانْيا ق ا ْن خا  [61]اإلسراء: }أاأاْسُجُد ِلما
 : ْولُُه ت اعااىلا ا ق ا ذا ًرا راُسوًَّل{واِمْن ها ى ِإَّلَّ أاْن قاالُوا أاب اعاثا اَّللَُّ باشا اءاُهُم اهْلُدا  }واماا ماناعا النَّاسا أاْن يُ ْؤِمُنوا ِإْذ جا

، كما قالا للم[94]اإلسراء: ْعَنا ا اْلما ذا ميااِن ُهوا ها اِنعا ِمنا اإْلِ ا أانَّ اْلما ِم األوَِّل: ، ف ابانيَّ عاكا أاَّلَّ تقدِّ }ماا مان ا
رْيٌ ِمْنُه{ ُم: [. 12]األعراف: تاْسُجدا ِإْذ أاماْرُتكا قاالا أاَنا خا رْيٌ وقالا اآلخُر ِمن ذريَِّتِه كما قالا املتقدِّ }أاْم أاَنا خا

اُد يُِبنُي{  ا الَِّذي ُهوا ماِهنٌي واَّل ياكا ذا ِلكا لاْو ت ا [ 52]الزخرف:ِمْن ها ذا ا واكا ها ْدَنا ُهْم واجا رِينا ِمن ْ الا اْلُمتاأاخِّ وا ناا أاق ْ عاقَّب ْ
 : ِمنيا قادِّ اِل اْلُمت ا وا اِبااْت قُ ُلوُِبُْم{ُمطااِبقاًة أِلاق ْ ْوهِلِْم تاشا ْبِلِهْم ِمْثلا ق ا ِلكا قاالا الَِّذينا ِمْن ق ا ذا [ 118]البقرة: }كا

ْبلُ  بُوا ِمْن ق ا ذَّ انُوا لِيُ ْؤِمُنوا مباا كا ا كا ُم [، 101]األعراف: {}فاما ما اْلعاْقلا عالاى ماْن َّلا حُيكَّ كَّ ا حا فااللَِّعنُي اأْلاوَُّل كما
 عالاْيِه اْلعاْقُل 

كُم عليهالشيخ:   كم ْن َّل  حُيكَُّم أو حي 
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ُم عالاْيِه اْلعاْقُل  ما اْلعاْقلا عالاى ماْن َّلا حُيكَّ كَّ ا حا  القارئ: كما
كمُ الشيخ:  كُم حي   حي 
 كمُ حي  القارئ: 
 إي العقُل َّل حيكُم على هللاالشيخ: 

ما اْْلاْلِق ِف اْْلااِلِق، وااأْلا  كَّ كُم عالاْيِه اْلعاْقُل أاْجراى ُحْكما اْْلااِلِق ِف اْْلاْلِق واحا ْن َّلا حيا ، القارئ: كما وَُّل ُغُلوٌّ
اِهُب احْلُلُ  ِة اأْلُوىلا ماذا ها ب ْ ِة ِمنا الرَّاِفضاِة ِمْن واالثَّاِن ت اْقِصرٌي، ف اثاارا ِمنا الشُّ ِة وااْلُغَلا بِّها نااُسِخيَِّة وااْلُمشا ولِيَِّة واالت َّ

ِة الثَّانِيا  ها ب ْ را ِمنا الشُّ ِل، واَثا َّتَّ واصاُفوُه ِبِاْوصااِف اجلْاَلا اِص حا ْخٍص ِمنا اأْلاْشخا قِّ شا ْيُث غالاْوا ِف حا ِة حا
رِيَِّة وااجلْارْبِيَِّة وا  اِهُب اْلقادا ، وااْلُمْعتازِلاُة ماذا ْخُلوِقنيا اِت اْلما ْيُث قاصَُّروا ِف واْصِفِه ت اعااىلا ِبِصفا ِة حا ما سِّ اْلُمجا

: حياُْسُن ِمْنُه ما  ا أاْعواُر، فاِإنَّ ماْن قاالا ُهما اِت واُكلٌّ ِمن ْ فا ُة الصِّ بِّها عااِل واملشبِّهُة ُمشا ُة اأْلاف ْ بِّها ا حياُْسُن ِمنَّا ُمشا
: يُوصاُف اْلبااِري مباا يُوصاُف ِبِه اْْلاْلقُ واي اْقباُح مِ  بَّها اْْلااِلقا َِبْْلاْلِق، واماْن قاالا قاْد شا أاْو  ْنُه ماا يُ ْقباُح ِمنَّا، ف ا

رِيَِّة  ، واسنُخ اْلقادا زالا عاِن احلْاقِّ قاِد اْعت ا  يُوصاُف اْْلاْلُق مباا يُوصاُف بِِه اْلبااِري اْلالُق، ف ا
 شيخطالب: 

 نسخيت السِينيرئ: القا
رِيَّةِ الشيخ:  ْيُخ اْلق د    و ش 

ْيٍء، واذاِلكا  رِيَِّة طالاُب اْلِعلَِّة ِف ُكلِّ شا ْيُخ اْلقادا  القارئ: واشا
ْنُخ األصُل ِمن كلِي شيءٍ طالب:   يف األصل ابلسِيني، قال  احملقِيُق: والسِي

 نعم؟الشيخ: 
رِيَِّة طالب:  ْنُخ األصُل من كلِي شيءٍ يف األصِل: و ِسْنُخ اْلق د   ط ل ُب اْلِعلَِّة يف ُكلِي ش ْيٍء، قال احملقِيُق: والسِي

 الشَّيخ؟الشيخ: 
 السِينخطالب: 

 السِينخ؟الشيخ: 
 إي نعمطالب: 

 أيش تفسّيه؟الشيخ: 
 األصُل من كلِي شيءٍ طالب: 

:القارئ:  ، قال  ياُق لعلَّه كذلك  رِيَِّة طالاُب ا والسِي ْيٍء، واذاِلكا من ِسنِخ اللَِّعنِي وِسْنُخ اْلقادا ْلِعلَِّة ِف ُكلِّ شا
 اأْلاوَّلِ 
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 قال  يف األصل: و ذ ِلك  الشَّْيُخ اللَِّعنُي اأْل وَّلُ طالب: 
نُخ األوَُّل هو إبليسالشيخ:   يعين هو األصُل، السِي
 ابلسِينخ أحسن هللا إليك؟ ابلسِيني؟القارئ: 
 اء نون؟على ما عندك، هي عندك سني خالشيخ: 
 نعمالقارئ: 

 : ِسنخ؟الشيخ
 نعم القارئ:

 ؟سني نون خاء؟ كذاالشيخ: 
 نعم، حَّتَّ قال  احملقِيُق: ما أثبتُّه من األصل من الصَّواعِق من امللِل والنِيحلِ القارئ: 
هالشيخ:   نعم بعد 

ْيٍء، واذاِلكا من سِ  رِيَِّة طالاُب اْلِعلَِّة ِف ُكلِّ شا نِخ اللَِّعنِي اأْلاوَِّل، ِإْذ طالابا اْلِعلَّةا ِف اْْلاْلِق القارئ: وِسْنُخ اْلقادا
لِثًا. ُجوِد آِلداما َثا نًِيا، وااْلفائدةا ِف تاْكِليِف السُّ ةا ِف التَّْكِليِف َثا  أاوًََّّل، وااحلِْْكما

اَتِِ  : راأاْيُت ُشبُ ها قاالا ارِجا وااْلُمْعتازِلاةا واالرَّوااِفضا وا را اْْلاوا ِإلاْيِه مثَّ ذاكا اِت اللَِّعنِي اأْلاوَِّل، وا أاْت ِمْن ُشبُ ها ا ناشا ْم ُكلَّها
ْنزِيُل ِبقاْوِلِه:  ارا الت َّ ْيطااِن ِإنَُّه لاُكْم عاُدوٌّ ُمِبنٌي{أاشا اِت الشَّ ُ  [168]البقرة: }واَّلا ت اتَِّبُعوا ُخطُوا لَّى اَّللَّ قاالا صا وا

لَّما:  ُلوا ُجْحرا ضابٍّ )لاتاْسُلُكنَّ عالاْيِه واسا َّتَّ لاْو داخا ْعِل حا ْعِل َِبلن َّ ِة واالن َّ ِة َِبْلُقذَّ ْذوا اْلُقذَّ لاُكْم حا ب ْ ُسُبلا اأْلُماِم ق ا
ْلُتُموُه(. خا  لادا

أا  ُِباا، واكا ذِّ ا واَّلا نُكا قُ ها حناُْن َّلا ُنصادِّ ِذِه اْلِقصَُّة ِف اْلُمنااظاراِة ِهيا ن اْقُل أاْهِل اْلِكتااِب، وا ها  -وااَّللَُّ أاْعلامُ -هنَّاا ف ا
اٍل  ، واعالاى ُكلِّ حا اِن ِإْبِليسا  ُمنااظاراٌة ُوِضعاْت عالاى ِلسا

ا من صنِع بعِض املالحدِة من أهل الكتاِب، يعين ليسْت...، هذه القصَُّة من قبيل الريِواايت الشيخ:  يعين أَنَّ
ا ممَّا قال ه إبليس، َّل شكَّ أنَّ إبليس  جادل  ربَّه، اإلسرائيليَّة، َّل ُتصدَُّق وَّل ُتكذَُّب، َّل يُقاُل: إَنَّ  ا فعاًل أنَّه إَنَّ

 : ُْم يف اأْل ْرِض{ [،39]احلجر: }ِب ا أ ْغو يْ ت يِن{قال  ُز ييِن نَّ هل  ُْم [، 39]احلجر: }ِب ا أ ْغو يْ ت يِن أل  }ِب ا أ ْغو يْ ت يِن أل  ق ُْعد نَّ هل 
َّل شكَّ أنَّه عصى ومل ينتِه عند  حدِي املعصيِة بل انتقل  إىل املعارضة [، 16عراف:]األ ِصر اط ك  اْلُمْست ِقيم {

 .[16]األعراف: }ِب ا أ ْغو يْ ت يِن أل  ق ُْعد نَّ هل ُْم{واَّلعرتاِض على حكمِته تعاىل، 
 

راْت عاْنُه  اٌء صادا وا ا سا ها اِب عان ْ اٍل فاَلا بُدَّ ِمنا اجلْاوا انِِه، فاَلا راْيبا أاهنَّاا القارئ: واعالاى ُكلِّ حا أاْو ِقيلاْت عالاى ِلسا
 : قاْد أاْخرباا هللا ت اعااىلا ْيِدِه، وا انا ضاِعيًفا{ِمْن كا ْيطااِن كا ْيدا الشَّ  [76]النساء: }ِإنَّ كا
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اُت ِمْن أاْضعاِف اأْلاُسْولاِة ِعْندا أاْهِل اْلِعْلِم  بُ ها ِذِه اأْلاُسْولاُة واالشُّ ها  ف ا
 اأْل ْسوِل ُة، أ ْسوِل ُة مجُع سؤالٍ  اأْل ْسوِل ةُ الشيخ: 
 أحسن  هللاُ إليكم، يف أوَّل الكالم ذكر  أنَّ أحد  أوجِه مجِع كلمِة: "سؤال" أُسْولة، هكذا، أُسْولة القارئ: 
 أُسْولة وأ ْسوِل ُة الكتابة أظنُّ واحدةالشيخ: 
 يقول يف األصل: "أسئلة"طالب: 

 أسئلة؟الشيخ: 
 نعمطالب: 

إي هذا هو األصُل، لكن ذي فيها إبداُل اهلمزِة واًوا، وإَّلَّ أسئلة واضحة، سؤال وأسئلة، لكن الشيخ: 
 بعُضهم جيعُل اهلمزة  واًوا فيقوُل: أ ْسوِل ُة أ ْسوِل ةُ 

اُت ِمْن أاْضعاِف اأْلاْسِئلاِة ِعْندا أاْهِل اْلِعْلِم وا  بُ ها ِذِه اأْلاْسِئلاُة واالشُّ ها ا ِعْندا القارئ: ف ا ِإْن صاُعبا ماْوِقُعها ميااِن، وا اإْلِ
ْت طُُرُق النَّاِس ِف اأْلاْجوِبا  لافا قاِد اْخت ا ا، وا ها ناُه وابانْيا رادِّ ا ب اي ْ دًّ اناْت سا ًة كا ا أشدَّ ماْن أاصَّلا ُأُصوًَّل فااِسدا ها ِة عان ْ

ِدقاُة الطَّباائِِعيِّنيا وا  ُمونا وازاَنا قاالا اْلُمناجِّ ةا اَّلختَلف ف ا ِقيقا ُة: َّلا حا ِسفا َلا  اْلفا
 .لو تقف على هذاالشيخ: 
 .أحسن  هللاُ إليكالقارئ: 
 و ق ِد اْخت  ل ف ْت النَّاِس، نسأُل هللا  العافية ، نسأُل هللا  العافية .الشيخ: 
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 )روضُة النَّاظِر(
، وصلَّى هللاُ  ٍد وعلى آِلِه القارئ: بسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيِم، احلمُد هلِل ربِّ العاملنيا  وسلَّما على نبيِّنا حممَّ

يِن ابُن قدامةا  ، قالا شيُخ اإلسَلِم موفَُّق الدِّ ِف "روضِة النَّاظِر" ِف  -رمحاُه هللُا تعاىل-وصحِبِه والتَّابعنيا
ِة كَلِمِه عن اَّلستصحاِب، قالا رمحاُه هللاُ:   تتمَّ

لمجتهِد بدايٌة ووسٌط وهنايٌة، فمَّت حيلُّ لُه أْن ينفيا فإْن قيلا: ليسا لَلستقصاِء غايٌة حمدودٌة، بل ل
رِع غرُي حمصورٍة، فإنَّ األخبارا   ، والبيُت حمصوٌر، وطلُب اليقنِي فيِه ممِكٌن، ومدارُك الشَّ معيَّ ليلا السَّ الدَّ

ا غابا راوي احلديِث.  كثريٌة، ورمبَّ
ْد فلُه الرُّجوُع إىل دليِل العقِل؛ فإنَّ األخبارا قد مهما علما اإلنساُن أنَُّه قد بذلا وسعاُه، فلم جي قْلنا:

، وأورُدوها ِف  ْت فما دخلا فيها حمصوٌر، وقد انتهى ذلكا إىل اجملتهدينا حاحا قد ُصنِّفا ُدوِّناْت، والصِّ
 مسائِل اْلَلِف.

 فإْن قيلا: َلا َّل يكوُن واجًبا َّل دليلا عليِه، أو لُه دليٌل َل يبلْغنا؟
 َّل يكونُ مل  الشيخ: 

 القارئ: واجًبا َّل دليلا عليهِ 
َّل، كأنَّه: "واجٌب"، كأن يبدو "يكون" هذه َتمٌَّة، مل  َّل يكوُن، يعين: مل  َّل يُوج ُد واجٌب َّل دليل  الشيخ: 

 .عليه، يعين ميكن أْن يكون  ويُوج د  واجٌب َّل دليل  عليه
 

 ِه، أو لُه دليٌل َل يبلْغنا؟القارئ: فإْن قيلا: َلا َّل يكوُن واجٌب َّل دليلا علي
قْلنا: أمَّا إجياُب ما َّل دليلا عليِه فمحاٌل؛ ألنَُّه تكليُف ما َّل ُيطاُق، ولذلكا نفْينا األحكاما قبلا وروِد 

ليِل، على ما ذكْرَنُه. رِع، والبحُث يدلُّنا على عدِم الدَّ  الشَّ
رِع: فكاستصحاِب العموِم إىل  أْن يردا ختصيٌص، واستصحاِب النَّصِّ إىل أْن وأمَّا استصحاُب دليِل الشَّ

مَِّة َبإلتَلِف  رُع على ثبوتِِه ِف دواِمِه، كال ملِك الثَّابِت، وشغِل الذِّ يردا نسٌخ، واستصحاِب حكٍم دلَّ الشَّ
، وأوقاِت  أو اَّللتزاِم، وكذلكا احلكُم بتكراِر اللُّزوِم إذا تكرَّراِت األسباُب، كتكراِر شهِر رمضانا

 صَّلواِت. ال
ليِل، بل إىل  ، وليسا راجًعا إىل عدِم الدَّ ِك بدليٍل عقليٍّ أو شرعيٍّ فاَّلستصحاُب إذن: عبارٌة عن التَّمسُّ

ِ، أو العلِم بِه.  دليِل ظنٍّ معا انتفاِء املغريِّ
 بل؟الشيخ: 
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 القارئ: بل إىل دليِل ظنٍّ 
 ]....[طالب: 

""بل إىل دليٍل معا  يف بعِض النُّسِخ:القارئ:  ِ   ظنِّ انتفاِء املغريِّ
 لعلَّ هذا أفضُل، لعلَّ هذه، "بل إىل دليٍل معالشيخ: 

ِ أو العلِم بِه. وهللاُ أعلُم.  القارئ: معا ظنِّ انتفاِء املُغريِّ
. ٍة ِف قوِل األكثرينا  فصٌل: فأمَّا استصحاُب حاِل اإلمجاِع ِف حملِّ اْلَلِف: فليسا حبجَّ

 دليٌل، واختاراُه أبو إسحاقا بُن شاقَل.وقالا بعُض الفقهاِء: هوا 
ِة صَلتِِه ودواِمها،  مثالُُه: أْن يقولا ِف املتيمِم إذا رأى املاءا ِف أثناِء الصََّلِة: اإلمجاُع ُمنعِقٌد على صحَّ

 فنحُن نستصحُب ذلكا حَّتَّ َيتيانا دليٌل يزيلُنا عنُه.
ا دلَّ على دواِمها  حالا العدِم. وهذا فاسٌد؛ ألنَّ اإلمجاعا إَّنَّ

فأمَّا معا الوجوِد: فهوا خُمتلاٌف فيِه، وَّل إمجاعا معا اَّلختَلِف، واستصحاُب اإلمجاِع عندا انتفاِء اإلمجاِع 
 حماٌل.

مِع، فَل يبقى لُه داَّللٌة على وجوِد  وهذا كما أنَّ العقلا دلَّ على الرباءِة األصليَِّة بشرِط عدِم دليِل السَّ
مِع، وهذا ألنَّ كلَّ دليٍل يضادُُّه نفُس اْلَلِف َّل ميكُن استصحابُُه معاُه، واإلمجاُع يضادُُّه نفُس  دليِل السَّ

 اْلَلِف.
، ودليُل العقِل، َّل يضادُُّه نفُس اَّلختَلِف، فلذلكا صحَّ استصحابُُه معاُه.  والعموُم، والنَّصُّ

ليُل.  فصٌل: والنَّاِف للحكِم يلزُمُه الدَّ
عدة مشهورة: النَّايف عليِه الدَّليُل كما على املثِبِت؛ ألنَّ النَّفي  حكٌم، فالنَّايف للحكِم كما يقولون قاالشيخ: 

عليه الدَّليُل كما على املثِبِت للحكِم، إَّلَّ فيما فيه أصٌل، فيُتمسَُّك ابألصِل، يُتمسَُّك ابألصل كالتَّمسُِّك 
وم مثاًل، أنواُع الرباءاِت املتقدِيمة: الرباءُة األصليَُّة، مثاًل ابلرباءة األصليَّة العقليَّة والتَّمسُّك ابلعم

ليِل الشَّرعيِي من عموٍم أو دليٍل دلَّ على حكٍم فإنَّه جيُب  واستصحاُب...، الرباءُة األصليَُّة، واستصحاُب الدَّ
َّتَّ يثبت  النَّاسُخ، فالنَّايف التَّمسُُّك به حَّتَّ يثبت  ما خيالُفه كما ذكر  املؤلِيُف أنَّه ُيستصح ُب دليُل احلكم ح

 عليه الدَّليُل.
 

ليُل.  القارئ: والنَّاِف للحكِم يلزُمُه الدَّ
رعيَّاِت كقولِنا، وِف العقليَّاِت َّل دليلا عليِه.  وقالا قوٌم ِف الشَّ
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 وقالا قوٌم: َّل دليلا عليِه مطلًقا ألمرايِن:
يُن َّل دليلا  عى عليِه الدَّ  عليِه.أحِدُها: أنَّ ال ُمدَّ

ٌر، فكيفا يكلَُّف ما َّل ميكُن؟ ليلا على النَّفي ُمتعذِّ  والثَّاِن: أنَّ الدَّ
مَِّة. ليِل على براءِة الذِّ  كإقامِة الدَّ

اُتوا بُ رْ ولنا قولُُه تعاىل:  ُهْم ُقْل ها انا ُهوًدا أاْو ناصااراى تِْلكا أاماانِي ُّ قااُلوا لاْن ياْدُخلا اجلْانَّةا ِإَّلَّ ماْن كا اناُكْم }وا ها
} ُتْم صااِدِقنيا  [111]البقرة: ِإْن ُكن ْ

 وِمن املعَن: يُقاُل للنَّاِف: ما ادَّعْيتا نفياُه، علْمتاُه، أم أنتا شاكٌّ فيِه؟
كِّ فهوا معَِتٌف َبجلهِل.  فإْن أقرَّ َبلشَّ

 وإْن ادَّعى العلما: فإمَّا أْن ياعلما بنظٍر أو تقليٍد:
عي البصريةا لغريِِه. -أيًضا-فهوا  فإْن ادَّعى العلما بتقليٍد، ا يدَّ ُه، وإَّنَّ  معَِتٌف بعمًى نفسا

 وإْن كانا بنظٍر: فيحتاُج إىل بيانِِه.
ليلا عن النَّاِف: َل يعجِز املثِبُت عن التَّعبرِي عن مقصوِد إثباتِِه َبلنَّفي فيقوُل: بدلا  وألنَّه لو أسقطا الدَّ

ٌث": "ليسا بقدمٍي" وبد  لا قوِلِه: "قادٌر": "ليسا بعاجٍز".قوِلِه: "حُمدا
يُن َّل دليلا عليِه": عنُه أجوبٌة: عى عليِه الدَّ  وقوهُلم: "إنَّ ال ُمدَّ

ِر؛  هادِة، فُشرِعاْت عندا عدِمها، واختصَّْت َبملُنكا أحُدها: املنُع؛ فإنَّ اليمنيا دليٌل، لكنَّها قصراْت عن الشَّ
  امللِك.لرجحاِن جانِبِه َبليِد الَّيت هيا دليلُ 

هادِة. ا دليًَل، كاحتماِل الكذِب ِف الشَّ  واحتماُل الكذِب فيها َّل مينُع كوهنا
ا َل حيتْج املنِكُر إىل دليٍل؛ لوجوِد اليِد الَّيت هيا دليُل امللِك؛ إِذ الظَّاهُر أنَّ ما ِف يِد اإلنساِن  الثَّاِن: إَّنَّ

 ملُكُه.
ا َل جيْب عليِه  ا الثَّالُث: إَّنَّ ليُل لعجزِِه عنُه؛ إْذ َّل سبيلا إىل إقامِة دليٍل على النَّفي، فإنَّ ذلكا إَّنَّ الدَّ

عوى، فياعلما انتفاءا سبِب اللُّزوِم قوًَّل وفعًَل،  اهُد ِمن أوَِّل وجوِدِه إىل وقِت الدَّ يُعراُف: ِبْن يَلزماُه الشَّ
.  مبراقبِتِه للخطاِب، وهوا حمالٌّ

مَِّة  اهدا َّل حيصُل إَّلَّ الظَّنَّ جبرايِن سبِب اللُّزوِم، ِمن  -اأيضً -وشغُل الذِّ َّل سبيلا إىل معرفِتِه؛ فإنَّ الشَّ
 إتَلٍف أو غريِِه، وذلكا ِف املاضي.

هادِة على سبِب اللُّزوِم، واكُتِفيا معاها  أمَّا ِف احلاِل: فإنَُّه جيوُز براءَُتا ِبداٍء، أو إبراٍء، فاكُتِفيا َبلشَّ
(.: -صلَّى هللاُ عليِه وسلَّما -قوِل النَّبِّ َبليمنِي ل ِعي، واليمنُي على مان أنكرا  )البيِّنُة على املُدَّ



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك مؤسسة  هـ 1439
ّ

 وقف الش

 

 17 اللجنة العلمية|  إعداد

 

ليُل عليِه ِمن  رعيَّاِت، فقد يصادُف الدَّ ليِل إْن كانا النِّزاُع ِف الشَّ أمَّا ِف مسألِتنا: فيمكُن إقامُة الدَّ
ال، ، كقوِلِه صلَّى هللُا عليِه وسلَّما:  اإلمجاِع، كنفي وجوِب صَلِة الضُّحى، وصوِم شوَّ )َّل زكاةا أو النَّصِّ

) ، أو مبفهوٍم، أو بقياٍس، كقياِس اْلضرواِت على الرُّماِن ِف نفي زكاةا ِف املعلوفِة( )َّل، و ِف احلليِّ
 وجوِب الزَّكاِة.

ُك َبستصحاِب النَّفي األصليِّ الثَّابِت بدليِل العق  ِل.وإْن عدما األدلَّةا: فيتمسَّ
ا يُفضي إىل حماٍل، وما أفضى إىل احملاِل حماٌل.   وأمَّا العقليَّاُت: فيمكُن نفُيها، إبنَّ إثباَتا

ليُل عليِه بدليِل التََّلزُِم؛ فإنَّ انتفاءا أحِد املتَلزمانِي دليٌل على انتفاِء اآلخِر، كقوِلِه تعاىل:  }لاْو وميكُن الدَّ
ا آهِلاٌة ِإَّلَّ اَّللَُّ  انا ِفيِهما {كا َتا دا سا  [22]األنبياء:  لافا

 فانتفاُء الفساِد دليٌل على انتفاِء إلٍه َثٍن.
 فصٌل: هذا بياُن أصوٍل خمتلاٍف فيها، وهيا أربعةٌ 

؟الشيخ:   إىل آخره، عند ك مذكِيرة الشَّيخ الشَّنقيطيِي
 نعم عنديالقارئ: 
 موجودٌة؟الشيخ: 
 نعم موجودةٌ القارئ: 
؟ْلِيص  هذا وإَّلَّ الشيخ:   ما ْلَّص 
:القارئ:    ذكر  كالًما خمتص ًرا قال 

فصٌل: اعلْم ِبنَُّه مان نفى حكمًا ِبنَّ األمرا الفَلِنَّ ليسا بكذا اختلفا فيِه، هل يكفيِه جمرَُّد النَّفِي بناًء 
ليِل على ما ادَّعاُه ِمن النَّفي؟   على أنَُّه األصُل حَّتَّ يردا دليُل الوجوِب أو يكلَّفا َبلدَّ

قااُلوا لاْن ياْدُخلا هذا األخرُي هوا مذهُب اجلمهوِر وهوا احلقُّ واختاراُه املؤلُِّف واستدلَّ لُه بقوِلِه تعاىل: و  }وا
انا ُهوًدا أاْو ناصااراى...{  انتهى.[ 111]البقرة: اجلْانَّةا ِإَّلَّ ماْن كا

 بس ]فقط[؟الشيخ: 
 بس ]فقط[القارئ: 
 ، جزاك هللاُ خّيًا، نعم اي حممَّدما شاء  هللا، رمح ه هللاُ الشيخ: 
 بعض األسئلةطالب: 

 هللاُ املستعاُن.الشيخ: 
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 األسئلة: 
لُم أم احلرُب؟1السؤال  : هل األصُل ِف العَلقِة بنيا املسلمنيا والكفَّاِر السِّ

ا العداوُة، ألنَّ احلرب  نتيجُة العداوة، والعداوُة قائمٌة اجلواب:  َّل إله إَّلَّ هللا، يبدو أنَّ األصل  هو احلرُب؛ ألَنَّ
ِط اْلْ ْيِل{بني  املسلِم والكافِر، وهلذا قال  تعاىل:  ُْم م ا اْست ط ْعُتْم ِمْن قُ وٍَّة و ِمْن راب  إىل [ 60]األنفال: }و أ ِعدُّوا هل 

َّل جيوُز  -كما تقدَّم  -وَّل جيوُز للمسلمني أن يدعوا [ 61]األنفال: ْن ج ن ُحوا لِلسَّْلِم ف اْجن ْح هل  ا{}و إِ قوله: 
ُتْم ُمْؤِمِنني {للمسلمني أن يدعوا إىل السِيلم،  ُِنوا و َّل  حت ْز نُوا و أ نْ ُتُم اأْل ْعل ْون  ِإْن ُكن ْ فالَّذي [ 139]آل عمران: }و َّل  َت 

ْيُث لمة  األصل، حَّتَّ كلمة األصل ما هو...، ويشهد هلذا قولُه تعاىل: يظهُر أنَّ ك تُ ُلوا اْلُمْشرِِكني  ح  }ف اق ْ
ة  و آت  ُوا ا بُوا و أ ق اُموا الصَّال  ُْم ُكلَّ م ْرص ٍد ف ِإْن َت  ْدمُتُوُهْم و ُخُذوُهْم و اْحُصُروُهْم و اق ُْعُدوا هل  ِبيل ُهْم{و ج   لزَّك اة  ف خ لُّوا س 

 بعدما ُشرِع  اجلهاُد وجب  على املسلمني أْن يقاتلوا الكفَّار  حَّتَّ يسلموا أو يُعطوا اجلزية . [5]التوبة:
                                                                                                                                                                         

رطاِن، 2السؤال مَّةا َّل تربُأ بسبِب مرِض السَّ : سؤاُل األمِس املتعلُِّق َبْلادمِة احلامِل وقْلُتم: أنَّ الذِّ
ؤاُل: هي سافراْت لبلِدها للعَلِج وزوُجها موجوٌد لديها سائٌق حيُث ستبدُأ َبلكيماويِّ فماذا تفعُل؛  السُّ

مَُّة؟  لتربئا الذِّ
 ا متعلِيٌق بسؤاٍل سابقٍ هذاجلواب: 

ْت خادمةً  ا مدحا  القارئ: نعم هذِه الَّيت سألاْت َبألمِس، تقوُل: أهنَّ
 فتسب َّب ْت ِبصابتها؟الشيخ: 

رطانِ   القارئ: إي إبسقاِط احلمِل وإبصابِتها مبرِض السَّ
له، إَّلَّ ابستحالله إذا  إذا كان  منها العدواُن فحقوُق العباِد َّل خيلُص منها اإلنساُن إَّلَّ ابستحالاجلواب: 

ا متسبِيبٌة يف اإلضرار هبا فال تربأُ ذمَُّة املعتدي الظَّامل إَّلَّ ابستحالِل املظلوِم،  )م ن كان  كانت...، إذا تبنيَّ  أَنَّ
ُه ألخيِه مظلمٌة فليتحلَّْلُه اليوم  قبل  أَّلَّ يكون  ديناٌر وَّل درهٌم(  فعليها أْن تستحلَّها. عند 

                                                                                                                                                                         
، فهل إذا 3السؤال خالعاْتُه يرجُع : رجٌل عقدا على امرأٍة وَل يدخْل ِبا، فاتَّضحا هلا أنَُّه يشرُب اْلمرا

 املهُر كامًَل؟
إذا طلب ت الفسخ  هلذه العلَِّة وهي كان ْت...، خمفًيا عليها فال يرجُع عليه املهُر؛ ألنَّ الفرقة  بسببه اجلواب: 

هو، ألنَّ الفرقة  من ِقبِله هو، هو  املتسبِيُب بذلك، بسبِب جحوٍد، بسبِب إخفائِه حال ه عنها، وتعاطيه هذا 
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يم  والذَّنب  الكبّي ، وهذا من جهِة أنَّه حراٌم ومن جهِة أنَّ عليها ضررًا بتعاطيه، فإذا خالع ْته هبذا اجلرم  العظ
 السَّبِب تكون الفرقُة من ِقبِله َّل من ِقبِلها، واحملكمُة هي املرِجُع يف هذا.

هاِب معاُه؟  القارئ: ويقوُل: وهل إذا َتبا َُترباُ على الذَّ
، إذا صحَّْت توبُته، وتبنيَّ  صدقُه، وإن كان خُيش ى أن يكون  إي، إذا َتب  اجلواب:   زال  املانُع، إذا َتب 

ِخداًعا فال تُلز م، ألنَّ إذا قال ت: "أَن أخاُف أنَُّه ما صدق  يف التَّوبِة"، ومردُّ مثِل هذه املسائِل ذاِت...، الَّيت 
 ِء.فيها خصوماٌت جيُب الرُّجوُع فيها إىل احملاكِم والقضا

                                                                                                                                                                         
فاِت؟هل هيا ِمن آ[ 71]يس: }ممَّا عاِملاْت أاْيِديناا أانْ عااًما{: قولُُه تعاىل: 4السؤال  ايِت الصِّ

يِن، كقولِِه: اجلواب:  يِن هلِل، ُيستد لُّ هبا على إثبات اليد  }م ا م ن  ع ك  من آايِت الصِيفات نعم، فيها إثباُت اليد 
وإْن اختلف ت الدََّّللُة، وَّل تدلُّ على إثبات أيٍد، بل هللُا له يداِن [ 75]ص: أ ْن ت ْسُجد  ِلم ا خ ل ْقُت بِي د يَّ{

 ا كما يشاُء، يفعل هبما ما يشاُء، خلق  آدم  بيديه، ويقبُض األرض  والسَّموات يوم  القيامِة بيديه.يفعُل هبم
                                                                                                                                                                         

: ِف أيِّ ختصٍُّص شرعيٍّ ِف اجلامعِة تنصحونا بِه: فقٍه أو أصوِل فقٍه أو عقيدٍة أو حديٍث أو 5السؤال
 تفسرٍي؟

شوف ]انظْر[ الشَّيء  الَّذي جتُد نفس ك أمكن  فيه ختصَّْص فيه، ايل ]الذي[ حتسُّ جتد من نفِسك اجلواب: 
   عليه، يعين الرَّغبة والقدرة.توجًُّها إليه وقوًَّة عليه هو الَّذي أقدمْ 

                                                                                                                                                                         
الصََّلِة فقط أم ِف أيِّ قراءٍة للقرآِن ِف الصََّلِة : هل مسألُة اجلهِر َبلبسملِة واإلسراِر ِبا ِف 6السؤال

 وخارِجها؟
َّل، الكالُم يف الصَّالة، الكالُم ابإلسرار واجلهِر يف الصَّالة، أمَّا يف غّي ذلك فالبسملُة تتبُع ذلك، اجلواب: 

لك، فالبسملُة آيٌة من القرآِن، آيٌة إْن كْنت  تقرأُ سرًّا فاقرأ البسملة  سرًّا، وإْن كْنت  تقرأُ جهرًا فاقرأ البسملة  كذ
 من القرآن تُفتت ُح هبا السُّوُر.
                                                                                                                                                                         

 


