
يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  ـهـ 1440
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 1 ةاللجنة العلمي  |  إعداد

 

 
حمم ٍد وعلى آِلِه وصحِبِه أمجعنَي،  اعلى نبيِ ن وابركَ  مَ وسل   ى للاُ وصل  احلمُد هلِل ربِ  العاملنَي، القارئ: 

"الطُّرِق كتابه يف   -رمَحُه للُا تعاىل-قاَل ابُن القيِ ِم  .ملسلمنيَ او ولوالدينا نا لنا ولشيخِ  اغفر   هم  الل  
  ":ةِ رعي  الش   ياسةِ يف الس ِ  ةِ احلكمي  

تَ َلُفوا ثُ   يَةِ  ََت رِيجِ  يف  اخ   :ُطُرقٍ  َثََلثٍ  َعَلى اْل 
ِلهِ  ال ُمَرادَ  َأن  : َأَحُدَها َسِن، َعن   َذِلكَ  َورُِويَ  قَِبيَلِتُكم ، َغْي ِ  ِمن   :َأي   [106املائدة:] {َغْي ُِكم  } :ِبَقو   َورُِويَ  احلَ 

ِري ِ  َعن    .َأي ًضا الزُّه 
يَةَ  َأن  : َوالث اِن  َلمَ  ب نِ  زَي دِ  َعن   َمر ِوي   َوَهَذا َمن ُسوَخٌة، اْل  ِهِ  َأس   .َوَغْي 

َانُ : ِفيَها اِبلش َهاَدةِ  ال ُمَرادَ  َأن  : َوالث اِلثُ   .ال َمع ُروَفةُ  الش َهاَدةُ  َل  لِل َورَثَِة، -تَ َعاىَل - ابَِّلل ِ  ال َوِصي ِ  َأْي 
خِ  َدع َوى َأم ا: ِِبَا ال َقائُِلونَ  قَالَ  َمَها َأن   يَ َتَضم نُ  فَِإن هُ  فَ َباِطَلٌة، الن س   َوَأن هُ  ِبِه، ال َعَملُ  َيَِلُّ  َل  اَبِطٌل، ُحك 
يِن، ِمن   لَي سَ  ُبولٍ  لَي سَ  َوَهَذا الدِ   بَِنص ٍ  َيَ ِتَ  َأن   َقطُّ  َأَحدٌ  ْيُ ِكنُ  َوَل  ََلَا، ُمَعاِرضَ  َل  َصِحيَحةٍ  ِبُج ةٍ  إل   ِبَق 

رٍ  َصرِيحٍ  َصِحيحٍ  يَةِ  َهِذهِ  َعن   ُمَتَأخِ  عُ  ْيُ ِكنُ  َل  ََلَا ُُمَاِلفٍ  اْل  َم  َنهُ  اْل  نَ َها، بَ ي    َسِبيًَل  َذِلكَ  إىَل  َوَجدَ  فَِإن   َوبَ ي  
ُخ، َصح    َل  إن هُ : اِبل ُقر آنِ  الص َحابَةِ  ِنَساءِ  َأع َلمُ  قَاَلت   َقد   ثُ   ال َباِطَلِة، الد ع َوى ُُمَر دُ  إل   َمَعهُ  َفَما َوِإل   الن س 

َُها َوقَاَلهُ  ال َماِئَدِة، يف  َمن ُسوخَ   َعَلي هِ  اّلل ُ  َصل ى- اّلل ِ  َرُسولِ  َأص َحابُ  ِِبَا َعَملَ وَ  الس َلِف، ِمن   َأي ًضا َغْي 
َتج   َمن   ُكلُّ   َلَكانَ  ُحج ةٍ  ِبََل  الن س خِ  َدع َوى قَ ُبولُ  َجازَ  َوَلو   بَ ع َدُه، -َوَسل مَ   ُهوَ : يَ ُقولُ  بَِنص ٍ  َعَلي هِ  اح 

نِ   َمع َن  َأن   يَ ع َلم   لَ   ِلَذِلكَ  ال َقاِئلَ  وََكَأن   َمن ُسوٌخ،  ِبِه، ال َعَملَ  َحر مَ  -ُسب َحانَهُ - اّلل َ  َأن  : َمن ُسوًخا الن ص ِ  َكو 
نَهُ   َوَأب َطلَ  ينِ  ِمن   َكو  َقِطعُ  َمَفاِوزُ  َهَذا َوُدونَ  َوالش ر ِع، الدِ  َع َناقُ  ِفيَها تَ ن   لُ  َوَأم ا: قَاُلوا. اْل  : قَالَ  َمن   قَ و 
ِلهِ  ال ُمَرادُ  َيةِ  َأو لِ  يف  لَي سَ  فَِإن هُ  َوَفَساُدُه، بُط ََلنُهُ  ََي َفى َفََل : قَِبيَلِتُكم   َغْي ِ  ِمن   :َأي   {َغْي ُِكم   ِمن  } ِبَقو   اْل 

ِمِننيَ  ِْلَِميعِ  َعام   ِخطَابٌ  ُهوَ  َبل   قَِبيَلٍة، ُدونَ  ِلَقِبيَلةٍ  ِخطَابٌ  ِمِننيَ  َغْي ُ  َيُكونُ  َفََل  ال ُمؤ   ال ُكف اِر، ِمن   إل   ال ُمؤ 
، زَل ةُ : قَِبيَلِتُكم   َغْي ِ  ِمن   قَالَ  َواَل ِذي ِفيِه، َشك   َل  ِم ا َهَذا يَةِ  َتَدبُّرِ  َعن   َغَفلَ  َعالٍِ  .اْل 
لُ  َوَأم ا َانُ : اِبلش َهاَدةِ  ال ُمَرادَ  إن  : "قَالَ  َمن   قَ و  ِصَياءِ  َأْي  َو   :ُوُجوهٍ  ِمن   فَ َباِطلٌ " لِل َورَثَةِ  اْل 

َانُ : يَ ُقل   َولَ   [106املائدة:] {بَ ي ِنُكم   َشَهاَدةُ }: قَالَ  ُسب َحانَهُ  َأن هُ  :َأَحُدَها  .بَ ي ِنُكم   َأْي 
ِ  ََت َتصُّ  َل  َوال َيِمنيُ  [106املائدة:] {اث  َنانِ }: قَالَ  َأن هُ : الث اِن   .اِبِلث  َنني 

لٍ  َذَوا}: قَالَ  َأن هُ  :الث اِلثُ  ََتَطُ  َل  َوال َيِمنيُ  [106املائدة:] {ِمن ُكم   َعد   .َذِلكَ  ِفيَها ُيش 
ََتَطُ  َل  َوال َيِمنيُ  [106املائدة:] {َغْي ُِكم   ِمن   آَخَرانِ  َأو  }: قَالَ  َأن هُ : الر اِبعُ  ءٌ  ِفيَها ُيش   .َذِلكَ  ِمن   َشي 
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َاِمسُ  َر ِض، يف  اِبلض ر بِ  َذِلكَ  قَ ي دَ  َأن هُ : اْل   .ال َيِمنيِ  يف  َشر طًا َذِلكَ  َولَي سَ  اْل 
ُتمُ  َول}: قَالَ  َأن هُ : الس اِدسُ   يف  ال َيِمنيِ  يف  يُ َقالُ  َل  َوَهَذا [106املائدة:] {اْلِثِنيَ  َلِمنَ  ِإًذا ِإّن   اّلل ِ  َشَهاَدةَ  َنك 

َف  َعاِل، َهِذهِ  ِلهِ  َنِظْيُ  ُهوَ  َبل   اْل  ُتُموا َول}: قَ و  َها َوَمن   الش َهاَدةَ  َتك  ُتم   [ 283:البقرة] {قَ ل ُبهُ  آثٌِ  فَِإن هُ  َيك 
ِهَها َعَلى اِبلش َهاَدةِ  َيَ ُتوا َأن   َأد نَ  َذِلكَ }: قَالَ  َأن هُ : الس اِبعُ  َانِ  يَ ُقل   َولَ   [108:املائدة] {َوج  َْي   .اِبْل 
َانٌ  تُ َرد   َأن   ََيَاُفوا َأو  }: قَالَ  َأن هُ : الث اِمنُ  َاِِنِم   بَ ع دَ  َأْي  َانَ  َفَجَعلَ [ 108:املائدة] {َأْي  َْي   لِلش َهاَدِة، َقِسيًما اْل 
َا يف  َصرِيحٌ  َوَهَذا َُها َأِن   .َغْي 

ِسَمانِ }: قَالَ  َأن هُ : الت اِسعُ   َوالش َهاَدَة، ال َيِمنيَ  َفذََكرَ  [107:املائدة] {َشَهاَدِِتَِما ِمن   َأَحقُّ  َلَشَهاَدتُ َنا اِبّلل ِ  فَ يُ ق 
َتاَجا َلَما َعَلي هِ  ال ُمد َعى َعَلى ال َيِمنيُ  َكاَنت    َوَلو   َُما: ال َقَسمُ  َوَلَكَفاُُهَا َذِلَك، إىَل  اح   .َخاّنَ  َما َأِن 

ُتمُ  َول} :ابَِّلل ِ  ََي ِلَفانِ  الش اِهَدي نِ  َأن  : ال َعاِشرُ  : ال َمع َن  َلَكانَ  ال َيِمنَي، ِِبَا ال ُمَرادُ  َكانَ   َوَلو  { اّلل ِ  َشَهاَدةَ  َنك 
ُتمُ  َل  ابَِّلل ِ  ََي ِلَفانِ  َتُم، َل  ِمنيُ ال يَ  ِقيلَ  فَِإن   َأل بَ ت َة، َلهُ  َمع َن  َل  َوَهَذا ال َيِمنَي، َنك  ِلف  : يُ َقالُ  َفَكي فَ  ُتك   اح 

ُتمُ  َل  َأن كَ   َحِلَفَك؟ َتك 
َاِديَ  َا: َوالسُّن ةِ  ال ُقر آنِ  يف " الش َهاَدةِ " ِمن   ال ُمتَ َعاَرفَ  َأن  : َعَشرَ  احل  ِلهِ   ال َمع ُروَفُة، الش َهاَدةُ  ُهوَ  إَّن  - َكَقو 

ِلهِ  [2الطَلق:]{ ّلِل ِ  الش َهاَدةَ  َوَأِقيُموا}: -تَ َعاىَل  ِهُدوا}: َوقَ و  َتش  [ 282البقرة:]{ رَِجاِلُكم   ِمن   َشِهيَدي نِ  َواس 

ِلهِ  ِهُدوا}: َوقَ و  لٍ  َذَوي   َوَأش  َانَ  اّلل ُ  ََس ى فَ َقد  : ِقيلَ  فَِإن  . َوَنظَائُِرهُ  [2الطَلق:]{ ِمن ُكم   َعد   َشَهاَدةً  اللِ َعانِ  َأْي 
ِلهِ  يف  رَأُ }: َوقَالَ  [6النور:]{ اِبّلل ِ  َشَهاَداتٍ  َأر َبعُ  َأَحِدِهم   َفَشَهاَدةُ }: -تعاىل- قَ و  َها َوَيد   َأن   ال َعَذابَ  َعن  

َهدَ   [8النور:] {اِبّلل ِ  َشَهاَداتٍ  َأر َبعَ  َتش 
َا ِقيلَ  َانَ  َُسِ يَ  إَّن  َا ؛َشَهاَدةً  الز و جِ  َأْي  ، إَذا ال َمر َأةُ  تُ ر َجمُ  َوِلَذِلكَ  ال بَ يِ َنِة، َمَقامَ  قَاِئَمةٌ  ِْلَِن  َاُِنَا َوَُسِ يَ  َنَكَلت   َأْي 

َا ؛َشَهاَدةً   .الز و جِ  َشَهاَدةِ  ُمَقابَ َلةِ  يف  ِْلَِن 
َ  ِمن   ُخص ت   ال َيِمنيَ  َهِذهِ  فَِإن   َوَأي ًضا، َانِ  َبني  َْي  ظِ  اْل   .حِلَظ ِرَها َوتَ ع ِظيًما ِلَشأ ِِنَا، َتَ ِكيًدا ؛"ابَِّلل ِ  الش َهاَدةُ " بَِلف 

 َل  َأن هُ : ال َمع ُلومِ  َوِمن   [106املائدة:]{ ال َمو تُ  َأَحدَُكمُ  َحَضرَ  ِإَذا بَ ي ِنُكم   َشَهاَدةُ }: قَالَ  َأن هُ : َعَشرَ  الث اِنَ 
َانُ : َيُكونَ  َأن   َيِصحُّ  ُت، َأَحدَُكم   َحَضرَ  إَذا بَ ي ِنُكم   َأْي  َا ال ُموِصيَ  فَِإن   ال َمو   إىَل  َل  لِلش اِهَدي ِن، ََي َتاجُ  إَّن 
 .ال َيِمنيِ 
مَ  َأن  : َعَشرَ  الث اِلثَ  ُ َعَلي ِه َوَسل مَ - اّلل ِ  َرُسولِ  ُحك   بَ ع َدهُ  الص َحابَةُ  ِبهِ  َوَحَكمَ  - ِبهِ  َحَكمَ  ال ِذي -َصل ى اّلل 

َيةِ  تَ ف ِسْيُ  ُهوَ  -  َذِلكَ  َأن  : الن اسِ  بَ ع ضُ  ذََكَرهُ  َما َأم ا. َعن هُ  يُ ر َغبَ  َأن   فَ َيِجبُ  اَبِطٌل، َعَداهُ  َوَما َقط ًعا، اْل 
ُُصولِ  ُُمَاِلفٌ   : ُوُجوهٍ  ِمن   َوال ِقَياسِ  ِلْل 
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 .َلهُ  َشَهاَدةَ  َوَل  ال َكاِفِر، َشَهاَدةَ  يَ َتَضم نُ  َذِلكَ  َأن  : َأَحُدَها
 .َُي َبسُ  َل  َوالش اِهدُ  الش اِهَدي ِن، َحب سَ  يَ َتَضم نُ  َأن هُ : الث اِن 

 .ََي ِلفُ  َل  َوالش اِهدُ  ََت ِليَفُهَما، يَ َتَضم نُ  َأن هُ : الث اِلثُ 
َدى ََت ِليفَ  يَ َتَضم نُ  َأن هُ : الر اِبعُ  ِ  إح  يِ َنةِ  َشَهاَدةِ  ِمن   َأَحقُّ  َشَهاَدَِتَُما َأن  : ال بَ يِ نَ َتني  َرى ال ب َ ُخ   .اْل 

َاِمسُ  َقاِقِهم   ِْلَن  ُفِسِهم   ال ُمد ِعنيَ  َشَهاَدةَ  يَ َتَضم نُ  َأن هُ : اْل  ِتح  َاِِنِم   ِبَُجر دِ  َواس   .َأْي 
َانَ  َأن  : الس اِدسُ  َتِحقِ نيَ  َهُؤَلءِ  َأْي  َمت   ال ِت  ال ُمس   إن  : ِخَيانَ تُ ُهَما َظَهَرت   َلم ا الش اِهَدي نِ  َشَهاَدةِ  َعَلى ُقدِ 

َهَدانِ  َفَكي فَ  َشَهاَدًة، َكاَنت   َاًّن، َكاَنت    َوِإن   ِْلَن  ُفِسِهَما؟ َيش   َشاِهدٍ  ِبََل  ال ُمد ِعي بَِيِمنيِ  يُ ق َضى َفَكي فَ  َأْي 
  د ؟رَ  َل و 

َواِل، يف  ال َقَساَمةَ  يَ َتَضم نُ  َهَذا َأن  : الس اِبعُ  َم  مِ  اْل  ُك  َانِ  َواحل   - فَ َهَذا قَاِئلٌ  ِِبََذا يُ ع َرفُ  َوَل  ال ُمد ِعنَي، ِبَِْي 
َها ابَِّلل ِ  نَ ُعوذُ  ال ِت - اِلع َِتَاَضاتِ  ِمن   - َوَأم ثَالُهُ  أَلُهُ  ِمن   َا -ال َعاِفَيةَ  َوَنس  مِ  َعَلى اع َِتَاَضاتٌ  فَِإِن   اّلل ِ  ُحك 
 .وَِكَتاِبهِ  َوَشر ِعهِ 

ََوابُ  َها فَاْل  َا بَ َيانُ : َعن   يَِة، لَِنص ِ  ُُمَاِلَفةٌ  َأِن   َسَلفُ  ِمن هُ  َحذ رَ  ال ِذي ال َباِطِل، الر أ يِ  ِمن   َفِهيَ  ََلَا، ُمَعاِرَضةٌ  اْل 
ُم ِة، ُ، َحر مَ  َما ََت ِليلَ  يَ َتَضم نُ  إن هُ : َوقَاُلوا اْل  ُ، َأَحل   َما َوََت ِريَ  اّلل  َقاطَ  اّلل  ُ، فَ َرضَ  َما َوِإس   ات  َفَقت   َوَِلََذا اّلل 
َوالُ  ذُ  َيَِلُّ  َل  َوَأن هُ  الر أ ِي، ِمن   الن  و عِ  َهَذا َذم ِ  َعَلى الس َلفِ  َأق   َخ  ، ِدينِ  يف  ِبهِ  اْل  ََوابُ  يَ ل َزمُ  َوَل  اّللِ   َعن   اْل 
ََوابَ  َنذ ُكرُ  َوَلِكن   َوَأم ثَاَِلَا، اِلع َِتَاَضاتِ  َهِذهِ  َمِة، بَ َياّنً  اْل  ت هُ  ال ِذي َوَأن   لِل ِحك  يَةُ  َتَضم ن َ َلَحُة، ُهوَ  اْل   ال َمص 
مٍ  ُكل ِ   ِمن   َوَخْي ٌ  ِبِه، ََي ُكمُ  َما َأع َدلُ  َوُهوَ  َسنُ  َوَمن  } ِسَواهُ  ُحك  ًما اّلل ِ  ِمنَ  َأح  مٍ  ُحك   {يُوِقُنونَ  لَِقو 

 [50املائدة:]
َلكُ  َوَهَذا ُلُكهُ  ال َباِطلُ  ال َمس   فَِإَذا َأي ًضا، -َصل ى اّلل ُ َعَلي ِه َوَسل مَ - اّلل ِ  َرُسولِ  َحِديثَ  َُيَاِلفُ  َمن   َيس 

َِلِم ، ِخََلفُ  َحِديثٌ  َجاَءُهم   ُُصولَ  َُيَاِلفُ  َهَذا: قَاُلوا قَ و  َبلُ  َفََل  اْل   .يُ ق 
رَاءَ  َهِذهِ  يَ َرو نَ  -َصل ى اّلل ُ َعَلي ِه َوَسل مَ - َرُسوِلهِ  َوُسن ةِ  اّلل ِ  ِلِكَتابِ  َوال ُمَحكِ ُمونَ   َأب َطل   ِمن   َوَأم ثَاََلَا اْل 

ُُصولِ  ِلُمَخاَلَفِتَها ال َباِطِل؛ ، من ِكَتابِ  ِهيَ  ال ِت  ِلْل  ُ َعَلي ِه َوَسل مَ - َرُسوِلهِ  َوُسن ةُ  اّللِ  رَاءُ  فَ َهِذهِ  -َصل ى اّلل   اْل 
ُُصولِ  ال ُمَخاِلَفةُ  ِهيَ  مَ  َهَذا َأن   َعَلى َقط ًعا، اَبِطَلةٌ  َفِهيَ  َحت ًما، ِلْل  ُك  تَ غ نٍ  ِسِه،بِن َف   َأص لٌ  احل   َنِظْيٍ  َعن   ُمس 

 .ِبهِ  يَ ل َحقُ 
ِوبَةً  ال ُوُجوهِ  َهِذهِ  َعن   ُنُِيُبُكم   َوََن نُ  ُلُكم   َأم ا ُمَفص َلًة، َأج   قَ و 

 إىل هنا، هللا املستعانالشيخ: 
 


