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القارئ: احلمُد هلِل ربِ  العاملنَي، وصلَّى هللُا وسلََّم وابرَك على نبيِ نا حممٍَّد وعلى آِلِه وصحِبِه أمجعنَي، 

يف كتاِبِه "الطُّرِق  -رمَحُه هللُا تعاىل-قاَل ابُن القيِ ِم  اللَّهمَّ اغفْر لنا ولشيِخنا ووالدينا وللمسلمنَي.
 السِ ياسِة الشَّرعيَِّة":احلكميَِّة يف 

 )َفْصٌل(
قْ َراُع  -َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ -يف ِقصَِّة َعِليٍ   -َوَأمَّا َحِديُث زَْيِد ْبِن َأْرَقَم  يف اْلَوَلِد الَِّذي ادََّعاُه الثَََّلثَُة َواْْلِ

نَ ُهَما:   بَ ي ْ
نَ ُهَما وإَّلا بيَنهم؟الشيخ:   بَ ي ْ

نَ ُهَما  القارئ: بَ ي ْ
م ثالثة   "بيَنهم"، املناسُب َّلالشيخ:   ألَّنا

ا، َكَما تَ َقدَّ  ن َُهم فَ ُهَو َحِديٌث ُمْضَطِرٌب ِجدًّ قْ َراُع بَ ي ْ  َم ِذْكُرُه.القارئ: يف اْلَوَلِد الَِّذي ادََّعاُه الثَََّلثَُة َواْْلِ
َبٍل َعْن َهَذا احْلَدِ  يِث؟ فَ َقاَل: َهَذا َحِديٌث ُمْنَكٌر، ََل َأْدِري َوَقْد قَاَل َعِليُّ ْبُن َسِعيٍد: َسأَْلُت َأمْحََد ْبَن َحن ْ

 َما َهَذا َوََل َأْعرِفُُه َصِحيًحا.
ٍد؟" قَاَل: َوقَاَل َلُه ِإْسَحاُق ْبُن َمْنُصوٍر: َحِديُث زَْيِد ْبِن َأْرَقَم "َأنَّ َثََلثًَة َوقَ ُعوا َعَلى اْمَرَأٍة يف ُطْهٍر َواحِ 

ْعَجُب إََلَّ. َوذََكَر اْلُبَخاِريُّ يف ََتِرخِيِه: َأنَّ َعْبَد اَّللَِّ ْبَن اْْلَِليِل ََل يُ َتاِبُع َعَلى َهَذا َحِديُث ُعَمَر يف اْلَقاَفِة أَ 
 احْلَِديِث. َوَهَذا يُ َواِفُق قَ ْوَل َأمْحََد: َأنَُّه َحِديٌث ُمْنَكٌر.

يَ  "َأنَّ رَُجَلنْيِ َوقَ َعا  -َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ -اِن َعْن َأبِيِه َعْن َعِليٍ  َوَيُدلُّ َعَلْيِه َأْيًضا: َما َرَواُه قَابُوُس ْبُن َأِب ظَب ْ
يًعا، َيرِ  ُهَما مجَِ ثُ ُهَما َوَيرََِثنِِه" َعَلى اْمَرَأٍة يف ُطْهٍر َواِحٍد، َفَجاَءْت ِبَوَلٍد، َفَدَعا َلُه َعِليٌّ اْلَقاَفَة، َوَجَعَلُه ابْ ن َ

ُ َعْنهُ -َمْذَهَب َعِليٍ   َوَهَذا َيُدلُّ َعَلى َأنَّ   : اْْلَْخُذ اِبْلَقاَفِة ُدوَن اْلُقْرَعِة.-َرِضَي اَّللَّ
ٌح ِسَواَها. َوَمْعُلومٌ  َا ُهَو إَذا َلَْ َيُكْن ُهَناَك ُمَرجِ  َأنَّ اْلَقاَفَة  َوَأْيًضا: فَاْلَمْعُهوُد ِمْن اْسِتْعَماِل اْلُقْرَعِة إَّنَّ

َيا؛ َفََل ُيَصاُر إىَل اْلُقْرَعِة َمَع ُوُجوِدَها. َوَأْيًضا: فَ نُ َفاِة اْلَقاَفِة ََل ُمَرجََّحٌة: إمَّا َشَهاَدةً  ، َوِإمَّا ُحْكًما، َوِإمَّا فُ ت ْ
 ا.ََل ِِبَذَ َيَُْخُذوَن ِبَِديِث َعِليٍ  يف اْلُقْرَعِة، َوََل ِبَِديِثِه َوَحِديِث ُعَمَر يف اْلَقاَفِة، َفََل يَ ُقوُلوَن ِِبََذا وَ 

: إمَّا َأْن َيُكوَن ََثبًِتا َأْو لَْيَس بِثَاِبٍت، فَِإْن َلَْ يَ ثْ ُبْت َفََل إْشَكاَل، -رضَي هللُا عنهُ -فَ ن َُقوُل: َحِديُث َعِليٍ  
، ََتَْتِمُل، ُوُجوًها: َأَحُدَها: َأنَُّه ََل َيُكوُن َقْد ُوِجَد يف ذَ  ِلَك اْلَمَكاِن َويف َوِإْن َكاَن ََثبًِتا، فَ ُهَو َواِقَعُة َعنْيٍ

ْ َلُه، َأْو َيُكوُن ِلَعَدِم َكْوِن ا ْلِقَياَفِة َطرِيًقا َذِلَك اْلَوْقِت قَاِئٌف، َأْو َيُكوُن َقْد َأْشَكَل َعَلى اْلَقاِئِف َوَلَْ يَ تَ َبنيَّ
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ِع َأَحِد اَِلْحِتَماََلِت إَلَّ ِبَدلِيٍل، َوَقْد َتَضمََّنْت َشْرِعيًّا، َوِإَذا اْحَتَمَلْت اْلِقصَُّة َهَذا َوَهَذا َوَهَذا: ََلْ ََيِْزْم ِبُوُقو 
:  اْلِقصَُّة َأْمَرْيِن ُمْشِكَلنْيِ

 َأَحُدُُهَا: ثُ ُبوُت النََّسِب اِبْلُقْرَعِة.
يَِة ِلْْلَخِر. َفَمْن َصحََّح احْلَِديَث  ْعِليَل َوالثَّاِن: إْلَزاُم َمْن َخَرَجْت َلُه اْلُقْرَعُة بِثُ ُلَثْي الدِ   -َونَ َفى احلَِْكَم َوالت َّ

قَاَل ِبِه َوَلَْ يَ ْلَتِفْت إىَل َمْعًًن َوََل ِعلٍَّة َوََل ِحْكَمٍة، َوقَاَل: لَْيَس ُهَنا إَلَّ التَّْسِليُم  -َكبَ ْعِض َأْهِل الظَّاِهِر 
ْعِليِل َواحلِْْكَمِة، فَ َقدْ  َرْت اْلَقاَفُة َوَأْشَكَل اْْلَْمُر َواَِلْنِقَياُد. َوَأمَّا َمْن َسَلَك َطرِيَق الت َّ  يَ ُقوُل: إنَُّه إَذا تَ َعذَّ

َها: َكاَن اْلَمِصرُي إىَل اْلُقْرَعِة َأْوىَل ِمْن َضَياِع َنَسِب اْلَوَلِد، َوتَ رِْكِه َُهًَْل ََل َنَسَب َلُه، َوُهوَ   يَ ْنظُُر إىَل َعَلي ْ
َا َطرِيٌق َشْرِعيٌّ، َوَقْد ُسدَّْت ََنِكِح ُأمِ ِه َوَواِطِئَها، فَاْلُقْرَعُة َهاهُ  َنا َأقْ َرُب الطُُّرِق إىَل إثْ َباِت النََّسِب، فَِإَّنَّ

، وَ  تَ ْعِينِي الزَّْوَجِة ِمْن الطُُّرُق ِسَواَها، َوِإَذا َكاَنْت َصاحِلًَة لِتَ ْعِينِي اْْلَْمََلِك اْلُمْطَلَقِة، َوتَ ْعِينِي الرَِّقيِق ِمْن احْلُرِ 
 ِبيَِّة، َفَكْيَف ََل َتْصُلُح لِتَ ْعِينِي َصاِحِب النََّسِب ِمْن َغرْيِِه؟.اْْلَْجنَ 

َشوُّفًا، َواْلَمْعُلوُم َأنَّ ُطُرَق ِحْفِظ اْْلَْنَساِب َأْوَسُع ِمْن ُطُرِق ِحْفِظ اْْلَْمَواِل، َوالشَّارُِع إىَل َذِلَك َأْعَظُم تَ 
ْخَراِج اْلُمْستَ  َحقِ  ََترًَة، َولِتَ ْعِييِنِه ََتَرًة، وَهاُهَنا َأَحُد اْلُمَتَداِعَينْيِ ُهَو َأبُوُه َحِقيَقًة، فَ َعِمَلْت فَاْلُقْرَعُة ُشِرَعْت ْلِِ

قَّ َشْرًعا، ُُتْرُِج اْلُمْسَتحَ اْلُقْرَعُة يف تَ ْعِييِنِه، َكَما َعِمَلْت يف تَ ْعِينِي الزَّْوَجِة ِعْنَد اْشِتَباِهَها اِبْْلَْجَنِبيَِّة، فَاْلُقْرَعُة 
 َكَما ُُتْرُِجُه َقْدرًا.

حْلَاِق ِِبَا ِعْندَ  َعاَد يف اْْلِ ِتَها َواْعِتَباِرَها َما ِفيِه ِشَفاٌء، َفََل اْسِتب ْ َم يف تَ ْقرِيِر ِصحَّ تَ َعيُِّنَها َطرِيًقا، َبْل  َوَقْد تَ َقدَّ
َعُد.  ِخََلُف َذِلَك، ُهَو اْلُمْستَ ب ْ

َيِة ِلَصاِحِبِه، َوِِلََذا َأْيًضا َوْجٌه، فَِإْن َوِطَئ ُكلُّ َواِحٍد اْْلَْمُر الثَّاِن: إْل ِمْن َزاُم َمْن َخَرَجْت َلُه اْلُقْرَعُة بِثُ ُلَثْي الدِ 
َخَرَجْت اْلُقْرَعُة  اْْلَخَرْيِن َكاَن َصاحِلًا حِلُُصوِل اْلَوَلِد َلُه، َوََيَْتِمُل َأْن َيُكوَن اْلَوَلُد َلُه يف نَ ْفِس اْْلَْمِر، فَ َلمَّا
ُهْم َبْذرًا يَ رْ  ُجو ِبِه َأْن َيُكوَن ِْلََحِدِهْم: َأْبطََلْت َما َكاَن ِمْن اْلَواِطَئنْيِ ِمْن ُحُصوِل اْلَوَلِد َلُه، فَ َقْد َبَذَر ُكلٌّ ِمن ْ

َكاَن ِمْن اْلَعْدِل َأْن َيْضَمَن ِلَصاِحبَ ْيِه ثُ ُلَثْي الزَّرُْع َلُه، فَ َقْد اْشََتَُكوا يف اْلَبْذِر، فَِإَذا فَاَز َأَحُدُهْم اِبلزَّرِْع:  
َها ِلَصاِحبَ ْيِه، إْذ الث ُّلُثَاِن ِعَوُض ثُ لُ  يَُة ِقيَمُة اْلَوَلِد َشْرًعا، فَ َلِزَمُه َضَماُن ثُ لُثَ ي ْ َثْي اْلَوَلِد الَِّذي اْلِقيَمِة، َوالدِ 

 َسَبِب ُحُصوِلِه. َوَهَذا َأَصحُّ ِمْن َكِثرٍي ِمْن اْْلَْحَكاِم الَِِّت يُ ْثِبُتوََّنَا اْستَ َبدَّ ِبِه ُدوََّنَُما، َمَع اْشَِتَاِكِهَما يف 
 ِِبرَائِِهْم َوَأْقِيَسِتِهْم، َواْلَمْعًَن ِفيِه َأْظَهُر.

ُهمْ -َوَقْد اْعَتََبَ الصََّحابَُة  ُموا ِبُر ِيَِّتِه، َوَأْلَزُموا ِمْثَل َذِلَك يف َوَلِد اْلَمْغُروِر، َحْيُث َحكَ  -َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ
ا ُهَنا َكَوْطٍء َيُكوُن ِمْنُه اْلَواِطَئ ِفَداَءُه ِبِْثِلِه ِلَما فَ وََّت رِقَُّه َعَلى َسيِ ِد اْْلََمِة، َهَذا َمَع َأنَُّه ََلْ يُوَجْد ِمْن َسيِ ِدهَ 



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  ـهـ 1440
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 3 ةاللجنة العلمي  |  إعداد

 

: َكاَن ِبَصَدِد َأْن َيُكوَن رَِقيًقا   َوَلٌد، َبْل الزَّْوُج َوْحَدُه ُهَو اْلَواِطُئ، َوَلِكْن َلمَّا َكاَن اْلَوَلُد ََتِبًعا ِْلُمِ ِه يف الرِ قِ 
َأْلَزُموا اْلَواِطَئ ِبَِْن يَ ْغَرَم َلُه َنِظريَُه، َوَلَْ يُ ْلزُِموُه  -اِبْنِعَقاِد اْلَوَلِد ُحرًّا ِمْن َأَمِتِه  -ِلَسيِ ِدَها، فَ َلمَّا فَاَتُه َذِلَك 

يَةِ  : َكاَن الَِّذي فَ وَّتَ اِبلدِ  َا فَ وََّت َعَلْيِه رَِقيًقا، َوَلَْ يُ َفوِ ْت َعَلْيِه ُحرًّا، َويف ِقصَِّة َعِليٍ  ُه اْلَواِطُئ اْلَقارُِع ، ِْلَنَُّه إَّنَّ
يَِة. يَِة َوَلْو َكاَن َواِحًدا َلزَِمُه ِنْصُف الدِ   ُحرًّا، فَ َلِزَمْتُه ِحصَُّة َصاِحبَ ْيِه ِمْن الدِ 

فَاْلَقْوُل  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -فَ َهَذا َأْحَسُن ُوُجوِه احْلَِديِث، فَِإْن َكاَن َصِحيًحا َعْن َرُسوِل اَّللَِّ 
ْوِفيُق.  الصَِّحيُح ُهَو اْلَقْوُل ِبُوِجِبِه، َوََل قَ ْوَل ِسَواُه، َوابََِّللَِّ الت َّ

نَ ُهْم ِفيَما ََل يَ تَ َوقَُّف َعَلى الدَّْعَوى: َهَذا ُكلُُّه يف  َفْصٌل: َعاَوى. َوَأمَّا احْلُْكُم بَ ي ْ احْلُْكِم َبنْيَ النَّاِس يف الدَّ
 فَ ُهَو اْلُمَسمَّى اِبحلِْْسَبِة، َواْلُمتَ َوَلِ  َلُه: َواَل احلِْْسَبِة.

 َوَقْد َجَرْت اْلَعاَدةُ 
 هللاُ املستعاُن.قْف على هذا، موضوع  جديد ، الشيخ: 

ووطُء الراجَلنِي للمرأِة أو الثاالثة للمرأِة يف طهٍر يظهُر أناه َّل يكون إَّلا يف وطِء الشُّبهِة، ألناه َّل يكوُن أكثر 
، فوطُء الشُّبهِة يلحُق به الناسُب، فمن وِطَئ  من زوج، والز ان َّل حرمَة، الز ان َّل حرمَة له وَّل يثبُت به نسب 

بشبهٍة يظنُّها زوجَته وولَدْت منه فإناه يُلَحُق له نسًبا، ومضموُن هذه الر ِواايِت وهذه القصِص أنا اجلننَي امرأًة 
)َمن  ممكن أْن ُُيلاَق من ماِء رجَلنِي أو أكثر، وعنَد الفقهاِء أنا الوطَء يزيُد يف احلمل، وهلذا استدلُّوا حبديِث: 

ُ َعَلْيِه -َّني  عن وطِء احلامِل، ويدلُّ له قولُه  فال يسقي ماُؤُه زرَع غريِِه(كاَن يؤمُن ابهلِل واليوِم اآلخِر  َصلاى اَّللا
 .)َّل تُوطَأُ حامل  حَّتا تضَع، وَّل غرُي ذاِت محٍل حَّتا حتيَض حيضًة(: -َوَسلامَ 

 
 


