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 بسِم هللِا الّرمحِن الّرحيمِ 
 
  /141-137البقرة" اآلايت: /"سور  ؛تفسي  -
َمُة الثَّالَِثةُ جمموع الفتاوى؛  -  .. َهُر ِسرُّ َمَساِئِل اْْلَْْيَاِن َوََنِْوَهاَوِفيَها َيظْ  ،اْلُمَقدِّ
ِم؛  -  أحكاُم اجلهاِد وتوابُعهُ  فتُح الرَّحيِم امللِك العَّلَّ
 فصٌل: َواْلَمْقُصوُد: َأنَّ َهِذِه َأْحَكاٌم َشْرِعيٌَّة: ََلَا ُطُرٌق َشْرِعيَّةٌ الطرق احلكمية؛   -
 واقيُت: فإذا وصَل إىل امليقاِت أحرَم منُه إْن كاَن يف سيَّارٍة وَنِوهااملدين احلق؛   -
 فتاوى  -

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

 )تفسُي الشَّيِخ الربَّاك(
ِد اْهتََْْدْوا القارئ: أعوُذ ابهلِل ِمن الشَّيطاِن الرَّجيِم  ُتْم بِِْْه فَْقَْْ ْم يف }فَِإْن آَمُنوا ِبِْثِل َما آَمنْْْْ ا هُْْ َوِإْن تََْولَّْْْوا فَِإَََّْْ

يُم ) ِْْ ِميُل اْلَعل َو السَّْْ ُ َوهُْْ َيْكِفيَكُهُم اوَّ َقاٍق َفسَْْ ُه 137شِْْ ُن لَْْ َةةل َوَنَْْْ بْْ َن اوَِّ صِْْ ُن مِْْ ْن َأْحسَْْ َةَة اوَِّ َومَْْ بْْ ( صِْْ
ْم وَ 138َعابُِْْدوَن ) ا َورَبُّكُْْ َو رَبُّْنَْْ ا يف اوَِّ َوهُْْ َاجُّوََْنَْْ َُ وَن ( قُْْْل َأ ُن لَُْْه ُ ِْلصُْْ اُلُكْم َوَنَْْْ ْم َأْعمَْْ ا َوَلكُْْ َْْ ا َأْعَمالُن َْْ لَن

اَرى قُْْْل 139) ودلا َأْو ََصَْْ اَُوا هُْْ َباَ  كَْْ ََ َواْْلَسْْْ و َواَق َويَْْعقُْْ َاِعيَْْل َوِإسْْْ َْ َراِهيَم َوِإ ُتْم ( َأْم تَُْقوُلوَن ِإنَّ ِإبْْْْ أَأََْْْْ
ُ َوَمْن َأْظَلُم ِمَّْن كَْْ  ا تَْْعَملُْْوَن )َأْعَلُم َأِم اوَّ ٍل َعمَّْْ ُ ِبَةافِْْ ا اوَّ َن اوَِّ َومَْْ َدُه مِْْ َهاَدةل ِعنْْْ ٌة قَْْْد 140َتَم شَْْ َك أُمَّْْ ( تِلْْْ

ُتْم َوََل ُتْسأَُلوَن َعمَّا َكاَُوا يَْْعَمُلوَن{  [141-137]البقرة: َخَلْت ََلَا َما َكَسَبْت َوَلُكْم َما َكَسبْْ
اِ ، لُِوُع : ِاىل إىل هنا، ال إله إالا هللا، أالشيخ:  اناِ  للِيِا }فِإِِ   ممإنُِولا للادِوُو نللناىِا    عوُذ ابهلِل مِِ  للَِّا

ِِِإمإن لا فمِِا ممِِ إ ينِِِه لمل ِِ مو إ نمِِا أمِِيإه  هللاُ  ِم له  ُِ   ينِِِِه }فِإُِِإ  ِِ ُِ   ينِِِِها ل ِِت  ِِِا ممإنِ  ِِ ا ممإنِ َِ مِِإ  ِِ ِل  أن لملَِِّينو  }ِِ
ا  َإا ينُولِِِِه  }ُوولُِِول ممإنِِاا اِبمِا نإمِِإ يإلِها إ نإِإ  إاِعاِِ ا أُنِِ لِعإ ِإىلإ ِإينِِِ  نِِإا نإمِِإ إ [ 136]للبُِِي  أُنِِ لِعإ إِلإاِ  َُ ينِِإ   يِ  إىل وولِِِِه  }الإ نُِرِِإ

ِ ُمو إا  ُد   نإَنإ ُ  لإُه ُم   ٍم ِمنِ  ِِإمإن لا فِِ ا ذلِ  هِم  هللِا، [،136]للبُِي  أإحإ ِم له  ُِ   ينِِِه فِإُِإ ا ممإنِِ  َِ مِإ ِلِ   }فِإِِ   ممإنُِول ِِ
ُِ هلِل نوِا ينو  هلِل، } ا أ:  فِِما  مَِّاو و  هلِل نأعِمل ٍَ ُإا فإَِِّنِاإا }نإِإ   :ِإوإلاو لا نأعيُضول نمل لؤمنول }فإَِِّناإا ُه   ِف شِِ

ِه ش   لَراِِإه هللاُ شِِياه  ن  ُدُ  لماُا نعِِمن لنباِِِ  َإ ِرا  َ اإ ا، }فإ ِِإ ُدُ  لماُا ألفَِِ َإ ِرا  َ اإ ٍَ فإ ِِإ ُإا َُ ناِِمإه  هُِِ   ِف شِِِ لُبنِِ
  َِ ماُ   ماِِ  ل اِِولِي لمل ِِعاُا ل ِِماعولِي، نهِو لل  ِاُ  ابِ،ِِيلِ  نلِعِ ِ ، ينَِِ ِماُ  لل  إ ِِِاُ ا لل ِا وإ لل ِا }نإهُِ

 شيٍِ ع ا ن.
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ا للاذ: هو ولُنُه }نإمإ   أإح  إُ  ِم إ لمِا ِابِ غإَة نإَنإ   ا ل ت  لللمول }ِابِ غإةإ لمِا  ُ  لإُه عإايِنُمن إا.}ِابِ غإةإ لمِا
ا ُِِ   أإع مِِإ ا نإلَإ الُنِِإ ا أإع مإ ُِِ   نإلإنِِإ ا نإ إينَ  وإ  إينِ نِِإ ا واولونإنِِا }ِف لمِا نإهُِِ ا ِف لمِا ِ ونِإنِِإ َ  أإَُإا َل لُِِه عم ُِِه، ال }وُِِ َُ  ا نِِ ُل

يإ    للُؤه خمِصل ينِِه، }أإالا :ِإلُِ  نإلرِ إ ن ِنر  إ ُأرِ  لُه لغريِه ِن ا ،ِإ إ ا ( 38لِ ما اِ  ِإالا مِإ َإ ِلإ ِن  ِإ -38]للِنع  نإأإ   لِإا 

 }نإَنإ ُ  لإُه خُم ِ ُىو إا خم ىو إ لل باو إ هلِل ااووو إ.[، 39

ُُولُِِو إ ِإ ا  ا إ ا لِِلعُ  مثا وِِاعإ : ِِاىل  }أإ   :ِإ وَول أإن  نإىِِإ انُول هُِِ بإا إ نِِإ إ،ِِ  َإ نإل   و َإ نإلِإ  ُُِِ ا وإ َإ نإِإ،ِِ  يإلِها إ نإِإ  إاِعاِِ  ِِ ِإينِ
..، نِانول لدِوَول، أن للناىِا   لُولِو  نِانُول نىِا  ، نهِذل مِ   َإ ا َإ نإِإ، وإ للادوُو نللناىا   أ ا ِإينِ يإلِها إ نإِإ  إاِعا

دِ د  نض ِِل  ن  ِِ مِ  وبَِ، وِم نِذينُول، نوِم أنِذيفإ  هللاُ ِف لفرتلِلِِت  ِن : ى ِبد ، لُولو   ولنُنا هو ولُ  ل نباِا
يِنِ  ا إ مِِ إ لل ُمَِّ  ا نِإ ِ َما نإمِإ ا ُم ِ  ِنارَِ ا إ حإ ِِ   نِإ يإلنِا ا نإلَإ وِوا  نإالإ نإىِ  [، 67]مع عمِيل   إا وولِِه  }مإا نإا إ ِإينِ يإلِهاُ  لِإدُِ

  ُ ِِإ ُِ   أإع  ِ  ِِ َ  أإأإنِِ ُِِ ِِانول }وِ َِِ نِ ِِا  ، ينِ ِِوَول نال نىِ ِِانُول هِ ِِا نِ ُِ، نمِ ِِا ِِه أنلاِِِ  ل نباِ ِِا إ ع اِ ِِا نِ ِِ  ُِِ ِِاهللُ أع ِ أإِ  لماُا فِ
دإاوإَ  ِعنِ مإ  ِإ إ شِإ ُ نإمِإ   أإل  ِإُ  نِِا   نِإ َ  أإأإنِ ُِ   أإع  ِإُ  أإِ  لما ِإ ِم  للَِّ يِك نلملَّين ، }ُو ا ل ِت  م  م ، ينُيم ُه مِِ إ لمِا

ُه ِم إ لمِا نإ  ال أحمإ أل  ن  ِإ إ شإدإاوإَ  ِعن مإ ُ نا  نِ إ للَّاداو إ للايت أع مإُه هللاُ يفا ِا أنحاُه، }نإمإ   أإل  إُ  ِنا   نإ ا لما مِإ
ٍَ عإماا :ِإ  مإُ و إا. ُ يِنغإاِف ٍَ عإماا :ِإ  مإُ و إا ِتملمن ل م يض إ نلملررتل إ، }نإمإا لما  يِنغإاِف

ا، ل ِِت }:ِ ِِ  إ أُمِِا  اينُِة  امَِِ َُ ليلِِِة لل ِِا ُِ  ا هِِذِه ملِِ بِ  ا نإ ِِإ ُِِ   مِِإ بإأ  نإلَإ ا نإ ِِإ أ  }ِلِِإإا مِِإ ا أ:  مفِِإ ةن وِِإم  رإ ِِإأ 
ُِ  ا   بِ  ا نإ ِإ ُِ   مِإ لإن إ يفِا، نلَِ  أعمِالَُ  }نإلَإ ول ِِا نِانُول ع اِه، ِلِ  أعمِاُِل  هبُِ ُِ نأ:بِاُعد  وِم مفِإ هؤالِ ل نباا

ٍَ ُولإ  ين مِ دا  َ  نر و إا ن ُ  إمُِ ا عإِم ِإأ  نإهُِ   الإ ُل ٍَ مِإ َ  نِإرِ  ٍَ ُوإاِوُع عإ   نِإر ِ دإا نإ:ُِوإَّفا نُِ َ  نِإر  }لِإو  إ َتإ ِت ُن
َِ  [111]للنوَِِ  لإن إ يفِِا ابل ِِمِع، نال ُل ِِ إُع أحِِمن عِِ  عمِِ ُإُص مِِ  ح ِِناِِت  نال لُِِللُو ِف ،ِِاِ ااِِت ، ينَِِ هبُِِ فِِ  لُِِن

َل م ؤنعن ع  نرِ هِ   .غريِِه، ن
 

)  )تفسُي البةويِّ
ٍد وعلْْل آلِِْْه  َّلُم علْْل َبيِّنْْا  مَّْْ َّلُة والسَّْْ َِّ العْْاملَ ، والصَّْْ القْْارئ: بسِْْم هللِا الْْرَّمحِن الْْرَّحيِم، احلمُْْد هلِل ر

 :-رمَحُه هللاُ تعاىل-وصوِبِه أمجعَ ، قاَل البةويُّ 
ُتْم بِْْهِ  ا آَمنْْْْ ا ابُْْْن َعبَّْْاٍ ، َواْلِمثُْْْل قَْْولُُه تََْعاىَل: }فَِإْن آَمُنوا ِبِثِْْْل مَْْ اَن يَْْقَرُُهَْْ َذِلَك كَْْ ُتْم بِِْْه، وَكَْْ { َأْي: ِبَِْْا آَمنْْْْ

َأْي: لَْيَس ُهَو َكَشْيٍء، َوِقيَل: َمْعَناُه فَِإْن آَمُنوا ِبَِميِْْل [ 11]الشورى: }لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء{ِصَلٌة َكَقْوِلِه تََْعاىَل: 
ُتْم ِبِه َأْي أَتَْوْ  ُتْم بِِْْه، َوالْ َما آَمنْْ ا َأِمنْْْْ َُِكْم َوتَْْوِحيٍد َكتَْْوِحيدُِكْم، َوِقيَل: َمْعَناُه فَِإْن آَمُنوا ِمثَْْْل مَْْ بَْْاُء ا ِبِِْيَاٍن َكِإْيَا
اىَل:  ِه تَْعَْْ ِْْ ِة{زَائَِْْدٌة َكَقْول ْذِع النَّْ{لَْْ ِك ِبِِْْ ْْْ ِِّّي ِإلَي ْرَََ: }َوهُْْ ِويُّ: َمعْ [ 25]مَْْ اٍذ النَّوْْْ ُْْو ُمعَْْ اَل أَب وا َوقَْْ ِإْن آَمنُْْ اُه فَْْ َْْ ن
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ََّل  َا ُهْم يف ِشَقاٍق{ َأْي: يف خِْْ ََّ ُتْم ِبِكَتاِِبِْم، }فََْقِد اْهَتَدْوا َوِإْن تََْولَّْوا فَِإ ٍة، قَالَُْْه: ِبِكَتاِبُكْم َكَما آَمنْْ ٍف َوُمَنازَعَْْ
ُ اْبُن َعبَّاٍ  َوَعطَاٌء، َويَُْقاُل: َشاقَّ ُمَشاقَّةل ِإَذا َخاَلَف، َكَأنَّ ُكلَّ   َواِحٍد آِخٌذ يف ِشقٍّ َغْيِ ِشقِّ َصاِحِبِه قَاَل اوَّ

وٍد: }ََل ََيْرَِمنَُّكْم ِشَقاِقي{تََْعاىَل:  اىَل:  [89]هُْ َداَوٍة، َدلِيلُُْْه: قَْْولُُْْه تَْعَْْ ََّليف، َوِقيَْْل: يف عَْْ َُّْْْم َأْي: خِْْ ََُِ }َذلَِْْك 
َفاِل: َشاقُّوا اوََّ{ اَرى، َأْي: َعاُدوا  [13]اْْلََْْ وِد َوالنَّصَْْ رَّ اْليَْهُْْ اوََّ }َفَسَيْكِفيَكُهُم اوَُّ{ اَي ُ َمَُّد َأْي َيْكِفيَْْك شَْْ

اَرى }وَ  وِد َوالنَّصَْْ َِ اجلِِّْْيَِْْة َعلَْْل اْليَْهُْْ ْر ِميُل{ َوَقْد ُكِفَي ِبِِْجََّلِء َبِِن النَِّضِي، َوقَْْتِل بَِِْْن قَُْرْيظََْْة، َوبَْْ َو السَّْْ هُْْ
ََِْحَواَلِِْم.ِْلَقَْْواَلِِْم   }اْلَعِليُم{ 

، ِن: ِديَْْن اوَِّ ِّ َوقَْتَْْاَدَة َواحلَْسَْْ َِ { قَْْاَل ابُْْْن َعبَّْْاٍ  يف ِرَوايَِْْة اْلَكلْْْ َةَة اوَِّ بْْ اىَل: }صِْْ َةةل  قَْْولُُْْه تَْعَْْ بْْ ا َََّْْاُه صِْْ َوِإَََّْْ
ُر  ا َيْظهَْْ َديِِّن َكمَْْ يِن َعلَْْل اْلُمتَْْ ُر الْْدِّ َْْ ُر أَُْ ُه َوََل ِْلَََُّْْه َيْظهَْْ َديَِّن يَْْلَِّمُْْ ، َوِقيَْْل ِْلَنَّ اْلُمتَْْ َِ ْو َّْْ َِ َعلَْْل الثْ ْب ُر الصَّْْ َْْ أَُْ

، َوُهَو َقرِيٌب ِمَن اْْلَوَِّل، َوِقيَل: سُ  ، َوقَاَل جُمَاِهٌد: ِفْطَرَة اوَِّ ََ َِ يَْْلَُِّم الثَّْْو ، َوِقيَل: َأرَاَد يَُْفارِقُُه، َكالصَّْب نََّة اوَِّ
ِدِهْم َولٌَْْد فَْْأََتل ِبِه اْْلَِتاَن ِْلَ  اَرى ِإَذا ُولَِْْد ِْلَحَْْ َي َأنَّ النَّصَْْ اِحَبُه اِبلْْدَِّم، قَْْاَل ابُْْْن َعبَّْْاٍ : هِْْ َُ صَْْ ِه َُّه َيْصُب َعَليْْْ

ُروُه بَِْْذِلكَ  ٍم َغَمُسوُه يف َماٍء ََلُْم َأْصَفُر يَُْقاُل َلُه اْلَمْعُموِديُّ َوَصبَُْةوُه ِبِه لُِيَطهِّ َعُة َأايَّ اَن اْْلِتَْْاِن، َسبْْ اِء َمكَْْ  اْلمَْْ
ََّلُم ََل مَْْ  ُه اْ ِسْْْ ُ َأنَّ ِدينَْْ ا، فََْْأْخرَبَ اوَّ َراَِيخا َحقْْخ اَر ََصْْْ اَرى، فَِْْإَذا فََْعلُْْوا بِِْْه َذلَِْْك قَْْاُلوا: اآْلَن صَْْ ا يَْْفَعلُُْْه النَّصَْْ

، قَْْاَل اْْلَ  وا ِديَْْن اوَِّ ِِن اْلَِّمُْْ َراِء يَْعْْْ غْْْ ٌب َعلَْْل اْ ِ َو ََصْْْ ْن َوهُْْ َراِهيَم }َومَْْ ْْْ َة ِإبْ ِه ِملَّْْ ْن قَْْولِْْ َي بََْْدٌل مِْْ ُ:: هِْْ ْخفَْْ
َةةل{ ِدينلا َوِقيَل: َتْطِهيلا }َوََنُْن َلُه َعاِبُدوَن{ ُمِطيُعوَن.  َأْحَسُن ِمَن اوَِّ ِصبْْ
ْْنِ  { َأْي: يف ِديْ ا يف اوَِّ َْْ َاجُّوََْنْ َُ اَرى }َأ َْْ وِد َوالنَّصْ ُْْ ُد لِْليَْهْ َّْْ ْل{ اَي ُ َمْ ُْْ ُة يف اوَِّ }قْ َْْ ُة: اْلُمَداَدلْ َّْْ ، َواْلُمَواجْ  اوَِّ

َومُ  نَْْا َأقْْْْ اَُوا ِمنَّْْا َوَعلَْْل ِديِننَْْا، َوِدينُْ َُّْْْم قَْْاُلوا ِإنَّ اْْلََِْبيَْْاَء كَْْ ََُِ ْظَهاِر احْلُدَِّة، َوَذلَِْْك  ْنُكْم ِ ِ َنْوُن َأْوىَل اِبوَِّ مِْْ  فَْْْ
َا َُ اىَل: قُْْْل َأ ُ تَْعَْْ مْ فََْقاَل اوَّ ََُّْْه رَبُّْنَْْا َورَبُّكُْْ َواٌء يف اوَِّ فَِإ ُتْم سَْْ ُن َوأََْْْْ ْم{ َأْي: َنَْْْ َو رَبُّْنَْْا َورَبُّكُْْ  جُّوََْنَْْا يف اوَِّ }َوهُْْ

ْم َأْوىَل ابِ  َف تَْْدَُّعوَن َأَّكُْْ ِه، َفَكيْْْ َِّاُء َعَملِْْ ٍد جَْْ لِّ َواحِْْ اُلُكْم{ َأْي: ِلكُْْ ْم َأْعمَْْ ا َوَلكُْْ ا َأْعَمالُنَْْ ُن لَُْْه وَِّ }َولَنَْْ  }َوَنَْْْ
ُتْم ِبِه ُمْشرُِكوَن؟! َْْ  ُ ِْلُصوَن{ َوَأ

ْخََّلُص: َأْن ُُيِْلَص اْلَعْبُد ِديَنُه َوَعَمَلُه َفََّل ُيْشِرَك بِِْْه يف ِدينِِْْه َوََل يُْ  ِه قَْْاَل قَاَل َسِعيُد ْبُن ُجَبْيٍ: اْ ِ َرائَِْْي ِبَعَملِْْ
ِل النَّْْْ  ِل ِْلَجْْْْ ْرُك اْلَعمَْْْ ْيُل: تَْْْْ ُ اْلُفضَْْْ َك اوَّ ََّلُص َأْن يَُْعاِفيَْْْ ْرٌك، َواْ ِخْْْْ اِ  شِْْْ ِل النَّْْْ ْن َأجْْْْ ُل مِْْْ اِ  ِراَيٌء، َواْلَعمَْْْ

ُهَما.  ِمنْْ
ا َْْ ُن عْ ْْْ َرَأ ابْ َْْ ْوبِيُخ، َوقْْ َّْْ اُه التْْ َْْ ِتْفَهاٍم َوَمْعنْ ْْْ يَةُة اسْ ِْْ وَن، صْ ُْْ ِِن: أَتَُْقولْ ْْْ وَن{ يَْعْ ُْْ اىَل: }َأْم تَُْقولْ َْْ ُه تَْعْ ُْْ َُِّة قَْْولْ َْْْ ِمٍر َومحْ

ُتْم َأْعلَ َواْلِكسَ  َْْ { َوقَاَل بَْْعَدُه }ُقْل أََأ َاجُّوَََْنا يف اوَِّ َُ ُم َأِم اوَُّ{، َوقََْرَأ اِئيُّ َوَحْفٌص اِبلتَّاِء، ِلَقْوِلِه تََْعاىَل: }ُقْل َأ
َاِعيَْْل َوإِ  َْ َراِهيَم َوِإ اَرى }ِإنَّ ِإبْْْْ وُد َوالنَّصَْْ وُل اْليَْهُْْ اَُوا اآْلَخُروَن اِبْلَياِء يَْْعِِن يَْقُْْ َباَ  كَْْ ََ َواْْلَسْْْ و َواَق َويَْْعقُْْ سْْْ
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اىَل أَ  ُ تَْعَْْ رَبَ اوَّ ُم{ بِِْْديِنِهْم }َأِم اوَُّ{ َوقَْْْد َأخْْْ ُتْم َأْعلَْْ ْْْ ُد }أَأََْ اَرى قُْْْل{ اَي ُ َمَّْْ ودلا َأْو ََصَْْ َراِهيَم ي يكْْن هُْْ ْْْ نَّ ِإبْ
َي أيَُْهوِدايخ َوََل ََْصَراَِيخا َوَلِكْن َكاَن َحِنيفلا ُمْسِلمل  { َوهِْْ َن اوَِّ َدُه مِْْ َهاَدةل ِعنْْْ ل }شَْْ َتَم{ َأْخفَْْ ا }َوَمْن َأْظَلُم ِمَِّْْْن كَْْ

ا  دل ِلِمَ  َوَأنَّ ُ َمَّْْ اَُوا ُمسْْْ ََِنَّ ِإبَْْراِهيَم َوبَِنيِْْه كَْْ لَّمَ -ِعْلُمُهْم  ِه َوسَْْ ُ َعَليْْْ لَّل اوَّ ُ  -صَْْ َهَدُهُم اوَّ وٌل َأشْْْ قو َوَرسُْْ حَْْ
ُ ِبَةاِفٍل َعمَّا تَْْعَمُلوَن{.َعَلْيِه يف ُكتُ   ِبِهْم }َوَما اوَّ

ُتْم َوََل ُتْسأَُلوَن َعمَّا َكاَُوا يَْْعَمُلوَن{ َكرَّرَهُ  ا.}تِْلَك أُمٌَّة َقْد َخَلْت ََلَا َما َكَسَبْت َوَلُكْم َما َكَسبْْ   َتَِْكيدل
 قَْْولُُه تََْعاىَل: }َسيَُْقوُل السَُّفَهاُء{

.الشيخ:   أح ن أإ
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 موُع الفتاوى()جم
ٍد وعلْْل آلِِْْه  َّلُم علْْل َبيِّنْْا  مَّْْ َّلُة والسَّْْ َِّ العْْاملَ ، والصَّْْ القارئ: بسِم هللِا الْْرَّمحِن الْْرَّحيِم، واحلمُْْد هلِل ر

 :-عليِه رمحُة هللِا تعاىل-فيقوُل شيُخ ا سَّلِم ؛ وصوِبِه وسلِّْم، أمَّا بعدُ 
َمُة الثَّالَِثُة " ْرِ   -َهُر ِسرُّ َمَساِئِل اْْلَْْيَاِن َوََنِْوَهاَوِفيَها َيظْ -اْلُمَقدِّ يَةَة الشَّْْ مَّل "صِْْ َأنَّ ِصيَةَة التَّْْعِليِق الَِّْْ  ُتسَْْ

رْ  وَد الشَّْْ وُدُه ُوجُْْ وَن َمْقصُْْ ا َأْن َيكُْْ اِلَف إمَّْْ َواٍع، ِْلَنَّ احلَْْْ ْْْ تَِّة أََْ ُم إىَل سِْْ َقسِْْ ازَاِة" تَْنْْ يَةَة اْلُمدَْْ ْ  َأْو َوصِْْ ِ  فَْقَْْ
َدَم ُوُجو  وُدُه عَْْ وُن َمْقصُْْ ا بَْْْل َيكُْْ ُهمَْْ ٍد ِمنْْ وَد َواحِْْ َد ُوجُْْ ا َأْن ََل يَْْقصِْْ ْرِ  َد اجْلََِّاِء فََْقْ  َأْو َوُجوَدُهَُْْا، َوِإمَّْْ الشَّْْ

ِل َواْلِكَتابَِْْة  َوِر اْْلُلْْْ ْن صُْْ ٍي مِْْ َدُمُهَما. "فَْْاْْلَوَُّل" ِبَْنِِّلَِْْة َكثِْْ ْ  َأْو عَْْ ْ  َأْو اجلََِّْْْاِء فَْقَْْ َوََْْْذِر التَّْْرَبُِّر، َواجْلََعالَِْْة فَْقَْْ
ْد َخَلْعتُِْْك. َأوْ  ا فَأََْْْت طَْْاِلٌق َأْو فَْقَْْ ِِن أَْلفْْل ِِْْه. إْن َأْعطَْيتِْْ َل إَذا قَْْاَل َِلْمَرأَت ا فَِْْإنَّ الرَّجُْْ ِدِه: إْن َوََنِْوهَْْ  قَْْاَل ِلَعبْْْ

َْت ُحرو َأْو قَاَل: إْن َرَدْدت َعْبِدي اآْلبِ  ِلَم َأدَّْيت أَْلفلا فََأ ي َأْو سَْْ ُ َمرِيضِْْ َفل اوَّ َق فَْلََْْك أَلٌْْْف َأْو قَْْاَل: إْن شَْْ
َذ الْ  وُدُه إَلَّ َأخْْْ وُن َمْقصُْْ ِد َماِل اْلَةاِئُب: فََْعَليَّ ِعْتُق َكَذا، َوالصََّدَقُة ِبَكَذا: فَاْلُمَعلُِّق قَْْْد ََل َيكُْْ اِل َوَردَّ اْلَعبْْْ مَْْ

اِل، َوإِ  ِق َواْلمَْْ ََّلَمَة اْلِعتْْْ ُذ الْْثََّمِن، َوسَْْ وُدُه َأخْْْ ا َمْقصُْْ اِئِل الَِّْْذي إَََّْْ ِِ َكاْلبَْْ َو ِبيِل اْلعِْْ ل سَْْ ََِّم اجلََِّْْْاَء َعلَْْ َْْ ا اْلتْ َََّْْ
َجارَةِ  َُ َشِبيٌه اِبْلُمَعاَوَبِة يف اْلبَْْيِل َواْ ِ . فََْهَذا الضَّْر ِِ  . َواْلتَََِّْم َردَّ اْلَمِبيِل َعَلل َسِبيِل اْلِعَو

َذِلَك إَذا كَْْْ  اِلٌق" َأْو "إْن وَكَْْْ ت طَْْْ ي فَأََْْْْ َرْبِت أُمِّْْْ وَل: "إَذا بَْْْ ُل َأْن يَْقُْْْ ةل َلََْْْا ِمثْْْْ ََّلُق ُعُقوبَْْْ َل الطَّْْْ ْد َجعَْْْ اَن قَْْْ
ُْْد  ََّْْا ُترِي اِل؛ ِْلَُ ْن اْلمَْْ َها اِبلتَّْطِليِْْق عَْْ ِل َعاَوبَْْ ْْْ َُّْْه يف اْْلُل اِلٌق" فَِإَ ِت طَْْ ْْْ اِر فَأََ ْن الْْدَّ ِت مِْْ ا الطَََّّْْلَق َوُهنَْْ َخَرجْْْ

 َعوََّبَها َعْن َمْعِصَيِتَها اِبلطَََّّلِق. 
ِدِه: إَذا مُْْتُّ فَ  وَل ِلَعبْْْ َِْْْت طَْْاِلٌق َأْو يَْقُْْ ْرِت فََأ وَل َِلْمَرأَتِِْْه: إَذا َطهُْْ رو َأْو إَذا َوَأمَّا الثَّاِن: َفِمثُْْْل َأْن يَْقُْْ ََْْْت حُْْ َأ

َدَقةٌ  اِل صَْْ رو َأْو َفمَْْ َت حُْْ ْوِل فَأََْْْ اَء رَْأُ  احلَْْْ َذا  جَْْ ٌ . فَْهَْْ َو تَْْوِقيٌْْت  َْْْ ِذي هُْْ ْن التَّْْعِليِْْق الَّْْ َك مِْْ َو َذلِْْ َوَنَْْْ
َرُه إىَل  ا َأخَّْْ ُهَما َقَصَد الطَََّّلَق َواْلِعتَْْاَق َوِإَََّْْ َُ ِبَْنَِِّلِة اْلُمْندَِِّّ يف َأنَّ ُكلَّ َواِحٍد ِمنْْ  اْلَوقِْْْت اْلُمعَْْ َِّ ِبَْنِِّلَِْْة الضَّْر

ْينِ  ٍِ َوََل حِلَثٍّ عَ  َتَِْجيِل الدَّ ٍِ َلُه يف التَّْأِخِي، ََل ِلِعَو ُر الطَََّّلَق ِمْن َوْقٍت إىَل َوْقٍت ِلَةَر لَْْل َوِبَْنَِِّلِة َمْن يَُْؤخِّ
ََُّْْه ََل َ ْلُِْْف ِمثُْْْل َأنْ  َوابَِنا َوغَْْْيِِهْم: إَذا َحلََْْف َأ ْن َأصْْْ اُء مِْْ وَل: َوَاوَِّ ََل  طََلٍب َأْو َخرَبٍ، َوَِلََذا قَْْاَل اْلُفَقهَْْ يَْقُْْ

ِت  اَل: إْن َدَخلْْْْ ُه إَذا قَْْْ اِلٌق. فَِإََّْْْ ِت طَْْ رو َأْو فَأََْْْْ ِدي حُْْْ ِك فََْعبْْْْ ُت ِبَطََّلقِْْ ِك َأْو إْن َحَلفْْْْ ُف ِبَطََّلقِْْْ َأْو َيْ َأْحلِْْ
ا اِلٌف َولَْْْو كَْْ َو حَْْ ِل فَْهُْْ ََ احلَْْْ ِّ َأْو اْلَمنْْْ َو َذلَِْْك ِمَِّْْا ِفيِْْه َمعْْْ ِت تَْْْدُخِلي َوَنَْْْ ا َكَقْولِِْْه: إَذا طََلعَْْ ا َ ْضْْل َن تَْْعِليقْْل

َاِلٍف، وَ  اِفِعيِّ لَْْْيَس  ِْْ َُ الشَّْْ َوا اَل َأصْْْ ْمُس فَْْاْخَتلُفوا ِفيِْْه فَْقَْْ ْت الشَّْْ َْْْت طَْْاِلٌق َأْو إْن طََلعَْْ قَْْاَل الشَّْمُس فََأ
َُ َأِب َحِنيَفَة َواْلَقاِبي يف "اجْلَاِمِل": ُهَو َحاِلٌف.  َأْصَوا
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بَّ َوَأمَّْْ  ُه اْمَرأَتُُْْه حَْْ َّ َأحَْْ ُل الَِّْْذي قَْْْد آَذتْْْ ا َفِمثْْْ يعْْل ا مجَِ وُدُه ُوُجوَدُهَُْْ وَن َمْقصُْْ َو َأْن َيكُْْ ا ا الثَّالُِْْث: َوهُْْ َطََّلقَْهَْْ
َو  َِْت طَاِلٌق َوهُْْ َها فَْيَُْقوُل: إْن أبرْئِتِن ِمْن َصَداِقِك َأْو ِمْن َََْفَقِتِك فََأ ا. َواْسِِتَْجاَع اْلِفْديَِة ِمنْْ ُهمَْْ َّلخ ِمنْْ يُرِيُْْد كُْْ
َرْه اجلََِّْْْاَء، بَْْْل  ُِ  َد َيْ َيكْْْ ْرِ  َلِكنَُّْْه إَذا ُوجِْْ بُُّْْه َأْو ََل  ُِبُُّْْه َوََل َوَأمَّا "الرَّاِبُل: َوُهَو َأْن َيُكوَن َمْقُصوُدُه َعَدَم الشَّْْ

ِت طَْْ  ْْْ ِت فَأََ ْْْ ِه "إْن َزََْي ِْْ وَل َِلْمَرأَت ُل َأْن يَْقُْْ ْْْ ُه َفِمث ْن َيْكَرهُْْ َك مِْْ ِْْ َو َذل اِلٌق َوَنَْْْ ِت طَْْ ْْْ ي فَأََ ِّْْ َرْبِت أُم اِلٌق" ْوإْن بَْْ
وُن إَذا زَ  ُث َتكُْْ وِدِه ِ َيْْْ َد ُوجُْْ وُد اجلََِّْْْاِء ِعنْْْ ُد ُوجُْْ ْرِ ، َويُْْقصَْْ َدُم الشَّْْ ُد ِفيِْْه عَْْ ََْْْت َأْو إَذا التَّْْعِليِق الَِّْْذي يُْْقصَْْ

َا ََل  ِل َبَرَبْت أُمَُّه َيَُِب ِفَراقَُْها ِْلََُّ ْن اْلِفعْْْ ا مِْْ ََُّْْه َمنََْعهَْْ ََ التَّْْوِقيِت، فَِإ ََ اْلَيِمِ  َوَمْع  َتْصُلُح َلُه، فََْهَذا ِفيِه َمْع
َها َأْو ِعْنَد ُطْهرَِها َأْو طُُلوعِ  ِِ ِمنْْ   اَلََِّْلِل. َوَقَصَد إيَقاَع الطَََّّلِق ِعْنَدُه َكَما َقَصَد إيَقاَعُه ِعْنَد َأْخِذ اْلِعَو

ُد، َولَْْْيَس لَُْْه غَْْرَ َوَأمَّ  ْرِ  لَِْْ َّلَّ يُوجَْْ َدِم ا اْْلَاِمُس: َوُهَو َأْن َيُكوَن َمْقُصوُدُه َعَدَم اجْلََِّاِء َوتَْْعِليُقُه اِبلشَّْْ ٌِ يف عَْْ
ُتَك َكَذا.   الشَّْرِ : فََْهَذا قَِليٌل َكَمْن يَُْقوُل إْن َأَصْبَت ِماَئَة رَْمَيٍة َأْعطَيْْ

ْرِ  لَِيْمَتنَِْْل َوُجودُ َوَأمَّا السَّاِدُ : وَ  ا تََْعلََّْْق اجلََِّْْْاُء اِبلشَّْْ ُهَُْْا ُهَو َأْن َيُكوَن َمْقُصوُدُه َعَدَم الشَّْرِ  َواجْلََِّاِء، َوِإَََّْْ
دِ  ٍل َأْو َتصْْْْ ل حَْْْ ٍّ َأْو َمنْْْْ اِق َعلَْْْ ََّلِق َواْلِعتَْْْ ِف اِبلطَّْْْ ُل احْلَلِْْْ ِب، َوِمثْْْْ اِب َواْلَةضَْْْ ْذِر اللَّدَْْْ ُل ََْْْ َو ِمثْْْْ يٍق َأْو فَْهُْْْ

اِلٌق َأْو فََْعِبيُْْدُه َتْكِذيٍب ِمْثُل َأْن يَُْقاَل َلُه، َتَصدَّْق. فَْيَُْقوُل: إْن َتَصدََّق فََْعَلْيِه ِصَياُم َكَذا وََكَذا َأْو فَاْمَرأَتُُْْه طَْْ 
اِلٌق َأْو َعْبِدي ُحرو. َأْو َ ِْلُف َعَلل ِفْعِل َأْحَراٌر. َأْو يَُْقوَل: إْن َيْ َأفَْْعْل َكَذا وََكَذا فََْعَليَّ ََْذُر َكَذا َأْو اْمَرَأِت طَ 

َعُه  ُه َعلَْْل طَاَعتِْْهِ -َغْيِِه ِمَّْن يَْْقِصُد َمنْْ ِديِقِه ِمَِّْْْن َ ُضُّْْ َت َأْو إْن َيْ  -َكَعْبِدِه َوََِسيِبِه َوصَْْ وُل لَُْْه: إْن فََْعلْْْ فَْيَْقُْْ
 َأْو فََْعْبِدي ُحرو َوََنَْو َذِلَك: فََْهَذا ََْذُر اللََّداِب َواْلَةَضِب. تَْْفَعْل: فََْعَليَّ َكَذا، َأْو فَاْمَرَأِت طَاِلٌق، 

رُّ  رَبُِّر َوالتَّْقَْْ ََ "ََْْْذُر التَّْْ ُه يف اْلَمعْْْ اِق ُُيَاِلفُْْ ِف اِبلطَََّّْْلِق َواْلِعتَْْ ْن احْلَلِْْ بََْهُه مِْْ ا َأشْْْ َذا َومَْْ ْن َوهَْْ بََْهُه مِْْ ا َأشْْْ " َومَْْ َِ
ذَ "اْْلُْلِل" و " ُ كَْْ ُ َأْو َسلََّم َماِل ِمْن َكَذا َأْو إْن َأْعطَاِن اوَّ ا، فََْعلَْْيَّ اْلِكَتابَِة"، فَِإنَّ الَِّذي يَُْقوُل إْن َسلََّمِِن اوَّ

ُكَر َأْن أََتَصدََّق، َأْو َأُصوَم، َأْو َأُحجَّ. َقْصُدُه ُحُصوُل الشَّْرِ  الَِّذي ُهَو اْلَةِنيَمُة َأْو السَََّّلَمُة،  َوَقَصَد َأْن َيشْْْ
ِِ َوبَْْْذُل الطَََّّْْل  َو وُل اْلعِْْ ُدُه ُحصُْْ اِلُل َواْلَمَكاتُِْْب َقصْْْ َذِلَك اْلُم{َْْ ِق َواْلِعتَْْاِق اوََّ َعَلل َذلَِْْك ِبَِْْا َََْْذرَُه لَُْْه، وَكَْْ

ْل   ِب إَذا ِقيَْْل لَُْْه: افْْعَْْ اِب َواْلَةضَْْ ا النَّْْْذُر يف اللَّدَْْ ْن َذلَِْْك، َوَأمَّْْ ا عَْْ َّ قَْْاَل: إْن ِعَوبْْل ِه  ْن ِفْعلِْْ َذا فَْْاْمتََْنَل مِْْ كَْْ
ِة اْمِتنَ  َّ إَُّه ِلُقوَّ َياُم. فَُْهَنا َمْقُصوُدُه َأْن ََل َيُكوَن الشَّْرُ ،  اِعِه أَْلََِّم ََْْفَسُه إْن فََْعلَُْْه فَُْعْلُتُه فََْعَليَّ احلَْجُّ َأْو الصِّ

ِه، لِ  ِة َعَليْْْ وِر الثَِّقيلَْْ ُه ِبَِِْْذِه اْْلُمُْْ ُْْ اَل: إْن فََْعْلت َذِلَك إَذا قَْْ ِل، وَكَْْ ْن اْلِفعْْْ ُه مِْْ ا لَْْ ْْل َل َماَِع ُه إَذا فَْعَْْ ا لَْْ وَن ُلُِّوُمهَْْ َيكُْْ
َا َمْقُصوُدُه اَِلْمِتَناُع َواْلتَََِّْم بِتَْْقِديِر اْلِفْعِل َما ُهوَ  ََّ اِق َشِديٌد َعَلْيِه ِمْن فِْْرَ  فَاْمَرَأِت طَاِلٌق، َأْو فََْعِبيِدي َأْحَراٌر، إ

اِرَق امْ  َدَقٍة َوََل َأْن يُْفَْْ ٍق َأْو صَْْ ََ إىَل اوَِّ ِبِعتْْْ رَّ َذا َأْن يَْتَْقَْْ ُِ هَْْ َِ َماِلِه، لَْيَس غََْْر َرأَتَُْْه. َوَلََِْْذا َََّْْل َأْهِلِه َوَذَها
 ِّ ْوِل النََِّْْ ْن قَْْْ ْأُخوٌذ مِْْ ِب" مَْْ اِب َواْلَةضَْْ َذا "ََْْْذَر اللَّدَْْ اُء هَْْ ُ -اْلُعَلمَْْ لَّل اوَّ لَّمَ صَْْ ِه َوسَْْ اُه يف  -َعَليْْْ ا َأْخَرجَْْ ِفيمَْْ
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ِويَوْ ِ:  َِ الصَّْْ َر َْْ َِّْْ  فْ ارََة ال ْن َأْن اَِْتَ اْلَكفَّْْ َد اوَِّ مِْْ ْْْ ُه ِعن َْْ َ ل ََ ِه آ ِه يف َأْهلِْْ دُُكْم بَِيِمينِْْ جَّ َأحَْْ ِْْ ُه( )َْلَْن يَل َْْ ُ ل  اوَّ
َهُة"  َفُصورَُة َهَذا النَّْذِر ُصورَُة ََْذِر التَّرَبُِّر يف  بْْ َأْت "الشُّْْ ْن هنْْا ََشَْْ ِديُد اْلُمَبايَْنَِْْة ِلَمْعنَْْاُه. َومِْْ اللَّْفِظ، َوَمْعنَْْاُه شَْْ

 َِ ُ تََْعاىَل -الَِّ  َسَنْذُكُرَها يف َهَذا اْلَبا َوابَِة  -إْن َشاَء اوَّ ُه الصَّْْ ُ ِفقْْْ َي -َعَلل طَائَِفٍة ِمْن اْلُعَلَماِء. َويَْتََْب َّ َربِْْ
ُهمْ  نْْ ُ عَْْْ ِم  -اوَّ ُة يف ِقسْْْْ اِخلَْْْ َواُع الدَّ ِذِه اْْلََْْْْْ ْت هَْْْ َورَِها. إَذا َُْبَْتَْْْ اِو ََل إىَل صُْْْ اِن اْْلَْلفَْْْ ُروا إىَل َمعَْْْ ِذيَن ََظَْْْ الَّْْْ

َها لَْْْيَس َمْعنَْْاُه ذَ  ِم، َوبَْْعضَْْ يَةِة اْلَقسَْْ ََ اْلَيِمِ  ِبصِْْ اَن لِْْكَ التَّْْعِليِق فََْقْد َعِلْمَت َأنَّ بَْْعَضَها َمْعَناُه َمْع َ  كَْْ . َفمَْْ
ْرُ  َمقْ  اَن الشَّْْ ِذيبلا: كَْْ ِديقلا ْلَِْْرَبِ، َأْو َتكْْْ ُه َأْو َتصْْْ ا ِمنْْْ عْْل ٍل َأْو َمنْْ َدِم الشَّْرُ  اْلَمْقُصوُد َحضخا َعلَْْل ِفعْْْ وَد اْلعَْْ صُْْ

ُُُه، َكَنْذِر اللََّداِب، َواحْلَِلِف اِبلطَََّّلِق َعَلل َوْجِه اللََّداِب َواْلَةضَ   ِب.ُهَو َوَجَِّا
 َِ ُ تََْعاىَل ُحْكَمُه اِبْلِكَتا اَل اْلَقاِعَدُة اْْلُوىَل: َأنَّ احْلَاِلَف ابَِوَِّ ُسْبَواََُه َوتََْعاىَل َقْد َب ََّ اوَّ  َوالسُّنَِّة َواْ ِمجَْْْاِع فَْقَْْ

ََِلََّْْة َأْيَْْْاَُِكْم{}قَْْ َوقَاَل:  [225]آل عمران: }َوَلِكْن يَُْؤاِخذُُكْم ِبَا َكَسَبْت قُُْلوُبُكْم{تََْعاىَل:  ْم  ُ َلكُْْ َِ اوَّ َر  ْد فَْْْ
: ا َوقَاَل تََْعاىَل: [، 2]التوَر ِ  مَْْ ْن َأْوسَْْ اِكَ  مِْْ َرِة َمسَْْ }َوَلِكْن يَُْؤاِخذُُكْم ِبَا َعقَّْدُُتُ اْْلَْْيَاَن َفَكفَّارَتُُه إْطَعاُم َعشَْْ

ََْرِيُْْر رَ  ُْم َأْو  ُُ َو ُتْم ُتْطِعُموَن َأْهِليُكْم َأْو ِكسْْْ ارَُة َأْيَْْْاَُِكْم إَذا َحَلفْْْ ٍم َذلَِْْك َكفَّْْ َياُم َََُّلَُِْْة َأايَّ ْد َفصِْْ ْن َيْ َيَِْْ قَْبٍَْْة َفمَْْ
ُكُروَن{ ْم َتشْْْ ْم آاَيتِِْْه َلَعلَّكُْْ ُ َلكُْْ ُ اوَّ َذِلَك يُْبَْْ ِّ ِويَوْ ِ  [89]املائْدة: َواْحَفُظوا َأْيَْْْاََُكْم كَْْ ي الصَّْْ نَُّة َففِْْ ا السُّْْ َوَأمَّْْ

َّ  َعنْ  لَّمَ -َعْبِد الرَّمْحَِن بِْْْن َََُْْرَة َأنَّ النََِّْْ ِه َوسَْْ ُ َعَليْْْ لَّل اوَّ ارََة، قَْْاَل لَُْْه:  -صَْْ مَْْ َأْل اْ ِ َد الْْرَّمْحَِن ََل َتسْْْ )اَي َعبْْْ
أََلٍة ُأِعنْْْ  ْن غَْْْيِ َمسْْْ ا عَْْ ا َوِإْن ُأْعِطيتهَْْ هَْْ َت إلَيْْ أََلٍة وُِكلْْْ ْن َمسْْْ َت َعلَْْل فَِإَّك إْن ُأْعِطيتَها عَْْ ا َوِإَذا َحَلفْْْ هَْْ ت َعَليْْ

ْن َْيِينِْْك(  ْر عَْْ ْيٌ وََكفِّْْ َو خَْْ َِّْْذي هُْْ ْأِت ال ا فَْْ هَْْ ْيلا ِمنْْ ا خَْْ َْْ َت َغْيَه ْْْ ٍ  فََْرأَي ُّ ْيَِْْ َِ َّْْ ُه الن َْْ َ ل َّ َْْ ِه -فَْب ْْْ ُ َعَلي لَّل اوَّ صَْْ
َم اْلَعهْْْ  -َوَسلَّمَ  ارَُة َوُحكْْْ مَْْ َو اْ ِ ََّلِم ََل  ََْْْرَب ُحْكَم اْْلََماََِة الَِّذي هُْْ اَُوا يف َأوَِّل اْ ِسْْْ ُ . وَكَْْ َو اْلَيمِْْ ِد الَِّْْذي هُْْ

ٍر ََل َ ْنَُْْث يف ْيَِْْ  اَن أَبُْْو َبكْْْ ُة: كَْْ ُ ََلُْم ِمْن اْلَيِمِ  قَْْبَل َأْن ُتْشرََع اْلَكفَّارَُة َوَلََِْْذا قَالَْْْت َعاِئشَْْ ََِّل اوَّ ٍ  حَْْ َّ أََْْْْ
ِ  وَ  ارََة اْلَيمِْْ دُّ، َكفَّْْ وِد َوَأشَْْ ائِِر اْلُعقُْْ ُب ِبسَْْ ا َيَِْْ ِه َكمَْْ ِْْ اُء ب ُب اْلَوفَْْ ٌد ابَِوَِّ فََْيدِْْ َ  ابَِوَِّ َعقْْْ ِْلَنَّ َذلَِْْك ِْلَنَّ اْلَيمِْْ

، َوَِلََذا ََ قَْْوِلِه َأْعِقُد ابَِوَِّ اِق الَِّْْذي  قَْْوَلُه: َأْحِلُف ابَِوَِّ َأْو أُْقِسُم ابَِوَِّ َوََنَْو َذِلَك: يف َمْع ْلصَْْ َْرِف اْ ِ ُعدَِّي  ِْْ
َدى اْليََْْدْيِن اِبْْلُ  َعِقُد إحْْْ َعِقُد اْلَمْوُلوُف َعَلْيِه ابَِوَِّ َكَما تَْنْْ َرى يف اْلُمَعاقََْْدِة، ُيْستَْْعَمُل يف الرَّْبِ  َواْلَعْقِد فَْيَْنْْ خْْْ

ا يف قَْْوِلِه:  ُ َعْقدل َََّاُه اوَّ ْدُُتُ اْْلَْيَْْْاَن{}َوَلِكْن يُْؤَ َوَِلََذا  َدَها ابَِوَِّ [ 89]املائْدة: اِخذُُكْم ِبَا َعقَّْْ اَن قَْْْد َعقَْْ فَِْْإَذا كَْْ
ُه  َْْ ا فََْربْ ْوََل مَْْْ َْْ ِه لْ ِد اوَِّ َوِميثَاقِْْْ ْْْ ا ِلَعهْ ا ََْْقضْْْل َْْ ُث ِفيهْ اَن احْلِنْْْْ ا. و كَْْْ ثْْْل ا ِحنْْ َي َحلُّهَْْْ ُِّْْ ِة َوَلََِْْْذا َْ َّْْ ْن التَِّولْ ُ مِْْْ اوَّ

ا ُة فَِإَََّْْ ارَُة اْلَماِحيَْْ ْوََل اْلَكفَّْْ َِْ لَْْ ْاِ َبٌب لِْْ ا سَْْ ُث ِفيهَْْ ْْْ ِل، فَاحْلِن ُ يف اْْلَصْْْ َْ َو اْ ِ ُث": هُْْ ُه َأْن  "احْلِنْْْ ارَُة َمنََْعتْْْ اْلَكفَّْْ
 يُوِجَب إْْثلا. 
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ُي الرُّْخصَْْْ  اُر يف َوََظِْْْ اَن الظِّهَْْْ َد َأْن كَْْْ اِر بَْعْْْْ ارَِة الظِّهَْْْ ا يف َكفَّْْْ ُة أَْيضْْْل َْْ ِدَها الرُّْخصْ َد َعقْْْْ ِ  بَْعْْْْ ارَِة اْلَيمِْْْ ِة يف َكفَّْْْ
اٍر َعلَْْل  َذا جَْْ َدُهْم َطََّلقْْلا، فَِْْإنَّ هَْْ اَن ِعنْْْ يََّْْلُء كَْْ َذِلَك اْ ِ ََّلِم َطََّلقْْلا، وَكَْْ دَ اجْلَاِهِليَِّْْة َوَأوَِّل اْ ِسْْْ َِ قَاعِْْ و ِة ُوجُْْ
اَر الَْْْو ْ  َوْ ِء صَْْ ْرِك الْْْ ْن تَْْْ اُه مِْْ َب اْلَوفَْْاُء ِبُْقَتضَْْ يََّْْلَء إَذا َوجَْْ ِ  فَِْْإنَّ اْ ِ َُ اْلَوفَاِء ِبُْقَتَضل اْلَيمِْْ ِر ا، َوََْْْ ُء ُ َرَّمْْل

ََِْرْيلا ُمْطَلقلا ُمْستَْْلٌِِّم ِلََِّواِل اْلِمْلِك الَِّذي ُهَو الطَََّّلُق، وَ  َُ اْلَوْ ِء  َُ فَْْالتَّْوِر ِر َكَذِلَك الظَِّهاُر إَذا َوَجَب التَّوْْْ
ْبَواََهُ  طََّْْْلِق، َوَلََِْْذا قَْْاَل سُْْ ةل َعلَْْل اْ ِ وُن ُ َرَّمَْْ ُّ ِيَ : ُمْستَْْلٌِِّم ِلََِّواِل اْلِمْلِك، فَِإنَّ الَِّّْوَجَة ََل َتكُْْ ا النََِّْْ }اَي أَيُّْهَْْ

َك تَْبْْ  ُ لَْْْ لَّ اوَّ ا َأحَْْْ ّرُِم مَْْْ اَُِكْم{ََُْْْ َة َأْيَْْْْ لَّْْْ ََِ ْم  ُ َلكُْْْ َِ اوَّ َر ْد فَْْْْ يٌم ا قَْْْ وٌر رَحِْْْ ُ َغفُْْْ َك َواوَّ اَة َأْزَواجِْْْ ي َمْربَْْْ  َتةِْْْ
: ةل [، 2-1]التوَر ََِلَّةل، َكَما يَُْقاُل َكرَّْمتْْه َتْكِرْيْْلا َوَتْكرِمَْْ ََِْليَّلل َو ذَ "َوالتَِّولَُّة َمْصَدُر َحلَّْلُت الشَّْيَء ُأِحلُُّه  ا . َوهَْْ

َِ اوَُّ  َر َْْ ََ فْ اْلَمْع َدُر فَْْ َْْد اْلَمصْْْ ِإْن ُأرِي ارَُة فَْْ َو اْلَكفَّْْ ُه الَِّْْذي هُْْ ُل ََْْفسُْْ ِه اْلُمَولِّْْ مَّل بِْْ َدٌر ُيسَْْ ََِْليَْْل َمصْْْ ْم   َلكُْْ
َوابِ  ِد اْلَيِمِ  َوُهَو َحلَُّها الَِّذي ُهَو ِخََّلُف اْلَعْقِد. َوَِلََذا اْسَتَدلَّ َمْن اْسَتَدلَّ ِمْن َأصْْْ ٍر َعبْْْ َأِب َبكْْْ َنا َوغَْْْيِِهْم كَْْ

َّهُ  ُ ، اْلَعِِّيِِّ ِِبَِذِه اآْليَِة َعَلل التَّْكِفِي قَْْبَل احْلِْنِث؛ ِْلَنَّ التَِّولََّة ََل َتُكوُن بَْْعَد احْلِْنِث، فَِإ  اِبحْلِْنِث تَْْنَولُّ اْلَيمِْْ
َا َتُكوُن التَِّولَُّة إَذا ُأْخرَِجْت قَْْبَل  ََّ ا يف َوِإ َرْت مَْْ ََّْْا َكفَّْْ ارٌَة، ِْلَُ َا ِهَي بَْْعَد احْلِْنِث َكفَّْْ ََّ احْلِْنِث لِتَْْنَولَّ اْلَيِمُ  َوِإ

َِ اْلوَ  و ْن ُوجُْْ ُ  مِْْ ْتُه اْلَيمِْْ ا اقَْْتضَْْ ِإَذا تَْبَْْ ََّ َأنَّ مَْْ . فَْْ َِْ لِنَْْقِ  َعْهِد اوَِّ ُه اوَُّ احْلِْنِث ِمْن َسَبِب اْ ِ  فَْْاِء ِبَِْْا رَفَْعَْْ
ْن اآْلصَْْ  ا مِْْ هَْْ ُه َعنْْ ا رَفَْعَْْ ْن اْلَوفَْْاِء يف مُجْلَِْْة مَْْ ا بََْْدَلل مِْْ ارَِة الَِّْْ  َجَعَلهَْْ ِة اِبْلَكفَّْْ ا َعْن َهِذِه اْْلُمَّْْ هَْْ اِر الَِّْْ  ََْبََّْْه َعَليْْ

ُهْم إْصَرُهْم{ ِبَقْوِلِه:   [157]اْلعراف:}َوَيَضُل َعنْْ
ارَُة فَاْْلَفَْْعاُل "َََُّلٌَُة" إمَّا طَاعَ  ا َأْو لََيِْتَُكنَُّْْه فََْهاُهنَْْا اْلَكفَّْْ يَْْفَعَلنَّ ُمَباحْْل ا ُمبَْْاٌإ: فَِْْإَذا َحلََْْف لَْْ َيٌة َوِإمَّْْ ٌة َوِإمَّا َمْعصِْْ

مْجَاِع. وََكَذِلَك إَذا َكاَن اْلَمْوُلوُف َعَلْيِه ِفْعَل َمْكُروٍه َأْو تَْْرَك ُمْسَتَوبٍّ َوُهَو اْلمَْْ   يف قَْْولِِْْه ْذُكورُ َمْشُروَعٌة اِبْ ِ
َُِكْم َأْن َترَبُّوا َوتَْتَُّْقوا َوُتْصِلُووا َبْ َ النَّاِ { تََْعاىَل:    [.224]البقرة:}َوََل ََتَْعُلوا اوََّ ُعْرَبةل ِْلَْْيَا

 اُء اِبَِلتَِّفاقِ َوَأمَّا إْن َكاَن اْلَمْوُلوُف َعَلْيِه ِفْعَل َواِجٍب َأْو تَْْرَك ُ َرٍَّم فََْهاُهَنا ََل ََيُوُز اْلَوفَ 
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 ال هبوُر لحلِنثُ الشيخ: 

 القارئ: َبْل َيَُِب التَّْكِفُي ِعْنَد َعامَِّة اْلُعَلَماِء. 
 َوَأمَّا إْن َكاَن اْلَمْوُلوُف َعَلْيِه تَْْرَك َواِجٍب َأْو ِفْعَل ُ َرَّمٍ 

ٍا؟: لُوعالشيخ:  ِِ  :ِإي كإ نإل
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َإ  ال،القارئ:  ٍا أإن  ِف ِ  ٍا"، ينَ ليل ]لَ  للاذ:[ ل ُِِاُ  هِو :ِِإي كإ نإلِِِ ِِ َإ نإل ينَ ]لَ [ هو مََِو  "ِف  
 ُوإيا ٍ 

َإ ُوإياٍ ، ألش؟الشيخ:  ٍا أإن  ِف   ِِ ُ وُف عإ إا ِه :ِإي كإ نإل َإ ُوإياٍ ، إ   نإا إ لل مإو  ٍا أإن  ِف   ِِ  :ِإي كإ نإل
 َمْوُلوُف َعَلْيِه تَْْرَك َواِجٍب َأْو ِفْعَل ُ َرَّمٍ القارئ: َوَأمَّا إْن َكاَن الْ 

ُِ الشيخ:   ف إ هبإُوُر لل وإفإا
 القارئ: فََْهاُهَنا ََل ََيُوُز اْلَوفَاُء اِبَِلتَِّفاقِ 

 ل ت هبُا لحلنُث، هبُا لحلِنثُ الشيخ: 
َذا ََل القارئ: َبْل َيَُِب التَّْكِفُي ِعْنَد َعامَِّة اْلُعَلَماِء. َوَأمَّا قَْ  ْبَل َأْن ُتْشرََع اْلَكفَّارَُة َفَكاَن احْلَاِلُف َعلَْْل ِمثِْْْل هَْْ

َواٌء  َِلُّ َلُه اْلَوفَاُء بَِيِميِنِه َوََل َكفَّارََة َلُه تَْْرَفُل َعْنُه ُمْقَتَضل احْلِْنِث، َبْل َيُكوُن َعاِصيلا َمْعِصيَ  ا سَْْ ارََة ِفيهَْْ ةل ََل َكفَّْْ
لَ َوَّفَّ َأْو َيْ يَِْْف كَ  ِه ِفعْْْ اَن اْلَمْولُْْوُف َعَليْْْ ا إْن كَْْ ارَةل، وََكمَْْ ْل يف ََْْْذرِِه َكفَّْْ ْن َيْ ََيْعَْْ َد مَْْ َيةل ِعنْْْ ا لَْْْو َََْْذَر َمْعصِْْ  مَْْ
 طَاَعٍة َغْيَ َواِجَبٍة.

 َفْصلٌ 
 ح ُب إ ا أري، ال إله إالا هللا.الشيخ: 
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ِم(  )فتُح الرَّحيِم امللِك العَّلَّ
َِّ العاملَ ، وصلَّل هللاُ وسلََّم علل َبيِّنا  مٍَّد وعلل آِلِه وصْْوِبِه أمجعَْْ ، اللَّهْْمَّ اغفْْْر القارئ: احلمُد هللِ   ر

 يف كتاِبِه: -رمَحُه هللاُ تعاىل-قاَل الشَّيُخ عبُد الرَّمحِن بُن انصٍر السَّعديُّ  لشيِ{نا وللوابريَن واملستمعَ .

ِم يف  ن القْْرآِن""فَتُح الرَّحيِم امللِك الَعَّلَّ ََّلِق َواْلحكْْاِم املُسْْتنََْبطِة مِْْ ِد َواْلخْْْ -قْْاَل  ِعلِم العَقاِئِد َوالتَّوحيْْْ
 : -رمَحُه هللاُ تعاىل

َِ هللِا ِمن اآلايِت املتعلِّقِة ابجلهاِد أمرلا بهِ   أحكاُم اجلهاِد وتوابُعُه: كم يف كتا
 ن  الشيخ: 
 أحكاُم اجلهاِد وتوابُعُه. القارئ: 
اِر ا ْْاربَ ، -رمَحُه هللاُ تعاىل-َّ قاَل  ُِ كفايٍْْة قتْْاُل الكفَّْْ َّلِإ، فهْْذا فْْر : النَّوُع الثَّاِن: اجلهاُد ابليِد والسِّ

هُ  ن قْْاَم مقامَْْ َر بلَْْدُه عْْدوو وإذا اسْْتنفَرُه ا مْْاُم أو مَْْ َِ عٍْْ  إذا حضَْْر الَِّّحَْْف، وإذا َحصَْْ ،  وقد يكوُن فر
 كما َصَّ هللاُ علل ذلَك َصخا يدلُّ علل فربيَِّتِه وتعيُِّنِه. 

 َِّ َّلِإ يتبُل املصلوَة، كما كاَن هدُي النَّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -واجلهاُد ابليِد والسِّ هْْادَن ووادَع حيُْْث   -َصلَّل اوَّ
ََ حَ  اقتَضِت املصلوُة. فعلل املسلمَ  أْن يسل ُكوا هديَُه ويتشْْاوُروا يف أمْْرِهم، كاََِت املصلوُة، وحار

ا يف أمْْوِر  ُْْه. وقْْد أمَْْر هللاُ ابلتَّثبُِّْْت يف اْلمْْوِر كلِّهْْا، وخصوصْْل ويعملُْْوا يف كْْلِّ وقٍْْت مْْا يناسُْْبُه ويصْْلُح ل
ا اجلهاِد وتوليِة اْلكمِل واْلمثِل ِمن الّرِجاِل يف الوَليِة الكربى، ويف وَلايِت اجليوِش والسَّرااي وغيِها، فإَُّْْ 

ن أعظِْْم مْْا يْْدخُل يف اْلمْْاانِت الَّْْ  أمَْْر أْن تُْْؤدَّى إىل أهِلهْْا. وقْْاَل تعْْاىل:  وْا ِإَذا مِْْ ا الَِّْْذيَن آَمنُْْ }اَي أَيُّْهَْْ
وَلُه َوَلَ تَْ  وَن ا َوَأِطيعُْْوْا اّوَ َوَرسُْْ ْم تُْْفَلوُْْ بُُْتوْا َواذُْكُروْا اّوَ َكِثيال لََّعلَّكُْْ ُْْ ُلوْا َوتَْْْذَهَب نَْْازَعُ َلِقيُتْم ِفَ ةل فَا وْا فَْتَْْفشَْْ

اِبرِيَن{ َل الصَّْْ رِبُوْا ِإنَّ اّوَ مَْْ ْم َواصْْْ ن هللِا لعبْْاِدِه يف جهْْاِد  [.46-45]اْلَفْْال: ِرُ كُْْ فهْْذِه التَّعْْاليُم العاليُْْة مِْْ
ْت أمْْْْورُهم. وقْْْْاَل تعْْْْاىل:  َتطَْعُتم مِّْْْْ اْلعْْْْداِء، مْْْْ  مْْْْا اسِتشُْْْْدوا ِبْْْْا تَّْْْْ ا اسْْْْْ م مَّْْْْ دُّوْا َلَُْْْْ ٍة{}َوَأعِْْْْ وَّ  ن قُْْْْْ

فهذِه اآلايُت دخَل فيهْْا فعُْْل  [71]النسْاء: }اَي أَيَُّْها الَِّذيَن آَمُنوْا ُخُذوْا ِحْذرَُكْم{وقاَل تعاىل:  [،60]اْلَفال:
ِة املقدورِة، واْلخُذ ابحلذِر ِمن اْلعداِء.  ، واستعماُل مجيِل القوَّ َِ  مجيِل اْلسبا

ياسِة يرجُل إىل هذيِن  ِة لدعْْداِء،  سِْْب الَِّّمْْاِن فدميُل علِم السِّ اْلصَلِ : اَلستعداِد ابملستطاِع ِمن القْْوَّ
ن شْْرورِهم  واملكاِن واحلاِل، واستعماِل احلذِر ِمن مكِر اْلعداِء وخْْداِعهم وطْْرِقهم ومسْْالِكهم والتَّْْوقِّي مِْْ

 مَل التَّوكُِّل علل هللِا كما أمَر هللاُ بذلَك كلِِّه.
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ل ََ هللاُ إىل السِّْْ ْْد ْْاِل أهِْْل وقْْد َ َْْر بقت ِْْه وأخِْْذ احلْْذِر، كمْْا أم ِل علي ِْْه اْلعْْداُء، مَْْل التَّوكُّْْ ِم إذا جْْنَح إلي
َّ الْْواِل  ْْيٌَّ بَْْ    ، َِ ح َّ يُعطوا اجلِّيَة عن يٍد وهم صاغروَن: وأمَر ابْلسِر عنَد ا ُ{اِن يف العدوِّ الكتا

 تِلهم، أو رقِّهم.املنِّ علل اْلسرى، أو فدائِهم ِباٍل، أو أسٍي مسلٍم، أو ق
ا لدصناِف الثَّماَيِة، والةنيمِة للةاََ  تُقسَّْْ  َُّ َم أ ُم وذكَر اْلمواَل الشَّرعيََّة َُّلَُة أقساٍم: أمواُل الَِّّكاِة، وتقدَّ

 أربعُة أمخاِسها بيَنهم 
َِ الشيخ:   ل ت ين مإ لخلُُم
 سْْهماِن، وللرَّاجِْْل سْْهٌم، واْلمُْْس للفْْارِ  علْْل فْْرٍ  عْْرِبٍّ َُّلُُْْة أسْْهٍم، وعلْْل فْْرٍ  هدْْ ٍ القْْارئ: 

َّاهم هللاُ  ْرَ  اآلخُر َُيَعُل َلؤَلِء الَّذيَن  وِل َولِِْْذي اْلقُْْ ُه َولِلرَّسُْْ ْيٍء فََْْأنَّ ِوِّ مُخُسَْْ َا َغِنْمُتم مِّن شَْْ ََّ }َواْعَلُموْا َأ
 [41]اْلَفال: َواْليََْتاَمل َواْلَمَساِكِ  َواْبِن السَِّبيِل{

فيِء كاجلِّيِة واْلراِب ومخِس اْلمِس، واْلمواِل اجملهوِل أرابُِبا وما ي يوجِف املسلموَن عليِه خبيٍل وأمواُل ال
 َِ ، وأحكْْاُم اجلهْْاِد ومتعلَّقاتُُْْه كثْْيٌة يف الكتْْا ٍَ يكوُن للمصْْاِ  كلِّهْْا، ويبْْدأُ منهْْا ابْلهْْمِّ فْْاْلهمِّ وَل ركا

 والسُّنَِّة وهللاُ أعلُم.
  تعاىل: أحكاُم البيوِع واملعامَّلتِ َّ قاَل رمَحُه هللاُ 

للُه هللاُ رريَل.الشيخ:   ح ُب إ ا أري،  محإه هللاُ ِن
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 )الطُّرُق احلكميَُّة(
َِّ العاملَ ، وصلَّل هللاُ وسلََّم وابرَك علل َبيِّنا  مٍَّد وعلل آِلِه وصوِبِه أمجعَ ، اللَّهمَّ  القارئ: احلمُد هلِل ر

ياسِْْة  -رمحَُْْه هللاُ تعْْاىل-قاَل ابُن القيِِّم  نا وللمسلمَ .اغفْر لنا ولشي{ِ  يف كتابِِْْه: "الطُّْْرِق احلكميَِّْْة يف السِّ
 الشَّرعيَِّة":

ِة إَلَّ ِبَِْْ  َلَوُة اْْلُمَّْْ ْرِعيٌَّة، ََل تَِْْتمُّ َمصْْْ َا طُُْْرٌق شَْْ ْرِعيٌَّة: َلَْْ اٌم شَْْ ِذِه َأْحكَْْ وُد: َأنَّ هَْْ تََْوقَُّْْف ا، َوََل تَْ فصٌل: َواْلَمْقصُْْ
ا َعَلل ُمدٍَّع َوُمدَّعلل َعَلْيِه، َبْل َلْو تََْوقََّْفْت َعَلل َذِلَك: َفَسَدْت َمَصاِلُح اْْلُمَِّة، َواْخَتلَّ النِّظَاُم،  َبْل َ ُْكُم ِفيهَْْ

 ُمتََْوِلِّ َذِلَك اِبْْلََمارَاِت َواْلَعََّلَماِت الظَّاِهَرِة َواْلَقَراِئِن اْلبَْيَِّنِة.
 يََُِّْع اِبلسُّْلطَاِن َما َكاَن اْْلَْمُر اِبْلَمْعُروِف َوالنَّْْهُي َعْن اْلُمْنَكِر، ََل يَِتمُّ إَلَّ اِبْلُعُقواَبِت الشَّْرِعيَِّة فَِإنَّ "اوََّ   َوَلمَّا

 وُن َعَلل ِفْعٍل ُ َرٍَّم، َأْو تَْْرِك َواِجٍب.ََل يََُِّْع اِبْلُقْرآِن" فَِإقَاَمُة احْلُُدوِد َواِجَبٌة َعَلل ُوََلِة اْْلُُموِر. َواْلُعُقوبَُة َتكُ 
واَبُت  دَّمَ -َواْلُعقُْْ ا تَْقَْْ َها  -َكمَْْ ا َوَأْجَناسُْْ ُف َمَقاِديُرهَْْ ِْْ دٍَّر، َوَرَْتل ْيُ ُمقَْْ َو غَْْ ا هُْْ ا مَْْ هَْْ دٌَّر، َوِمنْْ َو ُمقَْْ ا هُْْ ا مَْْ هَْْ ِمنْْ

َا اِبْخِتََّلِف َأْحَواِل اجْلََرائِِم، وَِكرَبَِها، وَ  ُُ ا َوِصَفا ُه مَْْ ِه. َوالتَّْْعِِّيُْْر: ِمنْْْ ْذَِِب يف ََْْفسِْْ اِل اْلمُْْ ِب حَْْ َةرَِها، َوِ َسَْْ صِْْ
ِيِ عْْن وُن اِبلنَّْفْْْ ا َيكُْْ ُه مَْْ وُن اِبحلَْْْْبِس، َوِمنْْْ ا َيكُْْ ُه مَْْ ََّلِم، َوِمنْْْ ا  َيُكوُن اِبلتَّْْوبِيِخ، َواِبلَِّّْجِر َواِبْلكَْْ ُه مَْْ الْْوطِن، َوِمنْْْ

. َِ  َيُكوُن اِبلضَّْر
اةِ -َكاَن َعَلل تَْْرِك َواِجٍب   َوِإَذا ََّلِة، َوالَِّّكَْْ ااَنِت، َوالصَّْْ يُوِن، َواْْلَمَْْ رٍَّة،  -َكَأَداِء الدُّ َد مَْْ رَّةل بَْعْْْ َُ مَْْ َر ََُّْْه ُيضْْْ فَِإ

َُ َعَلْيِه يَْْوملا بَْْعَد يَْْوٍم، َح َّ يَُْؤدَِّي اْلَواِجَب.  َويَُْفرَُّق الضَّْر
: فََْعَل ِمْنُه ِمْقَداَر احْلَاَجِة. َولَْيَس ِْلَقَْلِِّه َحدو، َوَقْد تََْقدََّم اْلََِّْْْلُف يف َأْكثَْْرِِه، َوِإْن َكاَن َذِلَك َعَلل ُجْرٍم مَ  ٍِ ا

لِ  ِة اْلُمسْْْ رِِّق جِلََماعَْْ ِل اْلُمفَْْ َُّه َيُسوُغ اِبْلَقْتِل إَذا َيْ تَْْنَدِفْل اْلَمْفَسَدُة إَلَّ بِِْْه، ِمثُْْْل قَْتْْْ ي إىَل غَْْْيِ ِمَ ، َوالْْدَّاعِ َوَأ
َِ اوَِّ َوُسنَِّة َرُسوِلِه  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ِكَتا  .-َصلَّل اوَّ

 ِّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َويف "الصَِّويِح" َعْن النََِّ ُهَما(: -َصلَّل اوَّ  .)إَذا بُوِيَل ِْلَِليَفَتْ ِ، فَاقْْتُُْلوا اآْلَخَر ِمنْْ
ْن )َمْن َجاءَُكْم َوَأْمرُ َوقَاَل:  ْيِف َكائِنْْلا مَْْ ُه اِبلسَّْْ رِبُوا ُعنُْقَْْ رَِّق مجََْْاَعَتُكْم، فَابْْْ ُكْم َعَلل رَُجٍل َواِحٍد، يُرِيُْْد َأْن يُْفَْْ
 . َكاَن(

، َوقَاَل ِلَقْوٍم: َأْرَسَلِِن إلَْيُكْم َرُسوُل اوَِّ  ََ ُ َعَلْيهِ -َوَأَمَر ِبَقْتِل رَُجٍل تََْعمََّد َعَلْيِه اْلَكِذ : "َأْن -َوَسلَّمَ  َصلَّل اوَّ
 َأْحُكَم يف ََِساِئُكْم َوَأْمَواِلُكْم". 
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اَل:  ِر؟ فَْقَْْ َِ اْْلَمْْْ ْر ْن شُْْ ِه عَْْ تَْْ ْن َيْ يَْنْْ يَْْلِميِّ َعمَّْْ ُن الْْدَّ أََلُه ابْْْ اقْْتُُْلوُه(َوسَْْ ا فَْْ هَْْ ِه َعنْْ تَْْ ْن َيْ يَْنْْ ِل )مَْْ ْْْ َر ِبَقت . »َوَأمَْْ
ِل الَِّْْذي اَََُّْْم ِبَارِيَتِِْْه حَْْ َّ َشاِرِِبَا بَْْعَد الثَّالَِثِة، َأْو الرَّابِ  َر ِبَقتْْْ َعِة« »َوَأَمَر ِبَقْتِل الَِّذي تََِّْوََّب اْمَرَأَة أَبِيِْْه«. »َوَأمَْْ

َُّه َخِصيو«. َ َلُه َأ  تََْب َّ
وُز التَّْعْ  َل َذلَِْْك فََْيدُْْ ْن َوأَبَْْعُد اْْلَئِمَِّة ِمْن التَّْْعِِّيِر اِبْلَقْتِل: أَبُو َحِنيَفَة، َومَْْ ِل اْلُمْكثِِْْر مِْْ َلَوِة، َكَقتْْْ ِِّيُْْر بِِْْه لِْلَمصْْْ

 اللَِّواِ ، َوقَْْتِل اْلَقاِتِل اِبْلُمثَْقَِّل.
َو وَ  ا هُْْ َِ َأمْحََد، َويََْرى أَْيضْْل ْن َوَماِلٌك: يََْرى تَْْعِِّيَر اجْلَاُسوِ  اْلُمْسِلِم اِبْلَقْتِل، َوَوافََْقُه بَْْعُ  َأْصَوا ٌة مِْْ مَجَاعَْْ

َِ َأمحَْ  اِعَيِة إىَل اْلِبْدَعِة.َأْصَوا : قَْْتَل الدَّ  َد َوالشَّاِفِعيِّ
ََِّّر  لَّمَ -َوعَْْ ِه َوسَْْ ْْْ ُ َعَلي لَّل اوَّ ِة  -صَْْ َْْ ْن اْلَمِدين َ  مِْْ ِْْ َراِب اْلُمَ{نَّث َر ِبِِخْْْ ا َأمَْْ ِي، َكمَْْ ََِّّر اِبلنَّْفْْْ َرِة، َوعَْْ ا اِبَلِْدْْْ أَْيضْْل

ُر َوََْْفِيِهْم، وََكَذِلَك الصََّوابَُة ِمْن بَْ  َل ُعمَْْ ا فَْعَْْ هُ -ْعِدِه، َكمَْْ ُ َعنْْْ َي اوَّ ِر  -َربِْْ ِي ََصْْْ ، َوََْفْْْ ٍَ ِبي ِر صَْْ ِر ِِبَدْْْ اِبْْلَمْْْ
 ْبِن َحدَّاٍب.

 َفْصٌل: َوَأمَّا التَّْْعِِّيُِّ 
 وي ا شاخ "للِِا  لِلُل" ا شاخ؟

 للِا للي؟الشيخ: 
 القارئ: التَّْْعِِّيُِّ ابلَِّّاي

 للِا ملَ؟الشيخ: 
 القارئ: التَّْْعِِّيُِّ التَّْْعِِّيُِّ 

   للِِا  لِلُل؟الشيخ 
 ن  القارئ: 
 ابللال: ل ت؟الشيخ: 
 ن  ،   ا ِف نذل موط  أثبِإدا للِِا  لِللُ القارئ: 
 ما ن يُف :ِإ  لِلل، هي للِِا  لِليُ الشيخ: 

ا  ْذَهِب َمالٍِْْك َوَأمحََْْْد، القْْارئ: َوَأمَّْْ ٍة يف مَْْ َل َ ُْصوصَْْ ا يف َمَوابِْْ ُروٌع أَْيضْْل ِة، َفَمشْْْ واَبِت اْلَمالِيَّْْ التَّْْعِِّيُْْر اِبْلُعقُْْ
، َوَقْد َجاَءْت السُّنَُّة َعْن َرُسوِل اوَِّ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َوَأَحِد قَْْوَِلْ الشَّاِفِعيِّ  ِبَذِلَك يف َوَعْن َأْصَواِبهِ  -َصلَّل اوَّ

 َمَواِبَل: 
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َها: إاَبَحُتُه  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ِمنْْ رِِه  -َصلَّل اوَّ َدُه. َوِمثُْْْل: َأمْْْ ْن َوجَْْ َرِم اْلَمِدينَِْْة ِلمَْْ طَاُد يف حَْْ -َسَلَب الَِّذي َيصْْْ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ْوَبْ ِ ِبَكْسِر ِداَنِن اْْلَْمِر َوَشقِّ ُظُروِفَها. َوِمثْ  -َصلَّل اوَّ ََِْن ُ َرَِّق الثَّْْْ ُل: َأْمرِِه ِلَعْبِد اوَِّ ْبِن ُعَمَر 

رِِه  َفَرْين. َوِمثُْْْل: َأمْْْ لَّمَ -اْلُمَعصْْْ ِه َوسَْْ ُ َعَليْْْ لَّل اوَّ ِر  -صَْْ ا حلَُْْْم احْلُمُْْ ُدوِر الَِّْْ  طُِْْبَخ ِفيهَْْ ِر اْلقُْْ رَبَ ِبَكسْْْ ْوَم َخيْْْ يَْْْ
َتْأَذَُو  ْْْ َّ اسْ يَِّة.  ِْْ َْسْ ةل اْ ِ َْْ ْن َواِجبْ ُْْ َة َيْ َتكْ َْْ َرْيِن، ِْلَنَّ اْلُعُقوبْ ْْْ َواِز اْْلَمْ َْْ ل جْ َْْ َدلَّ َعلْ َْْ ْم. فْ َُْْ َأِذَن َلْ َْْ ِلَها، فْ ْْْ ُه يف َغسْ

 اِبْلَكْسِر.
ََْرِيِق َمَتاِع اْلَةالِّ  َراِر. َوِمْثُل:   .َوِمْثُل: َهْدِمِه َمْسِدَد الضِّ

ِر َوِمْثُل: ِحْرَماِن السََّلِب الَِّذي َأَساَء عَ  ْن الثَّمَْْ َلل اَنئِِبِه. َوِمْثُل: إْبَعاِف اْلُةْرِم َعَلل َساِرِق َما ََل َقطَْْْل ِفيِْْه مِْْ
 .َواْلَكَثِر. َوِمْثُل: إْبَعاِفِه اْلُةْرَم َعَلل َكاُتِِ الضَّالَّةِ 

ا َْْ َِّ تَْب ْْرَّ اِت ال ْن َعَِّمَْْ ةل مِْْ اِة، َعِّْمَْْ اَِِل الَِّّكَْْ َْْ اِل م ْطَر مَْْ ِذِه شَْْ ُل: َأخْْْ ْْْ اُتَِ َوِمث َس خَْْ ِْْ رِِه ََلب ُل َأمْْْ ْْْ اىَل. َوِمث َرَك َوتَْعَْْ
ََْرِيِق ُموَسل  ِْ َلُه َأَحٌد. َوِمْثُل:  اِء بَُْراَدتِِْْه  -َعَلْيِه السَََّّلمُ -الذََّهِب ِبَطْرِحِه، َفَطَرَحُه، فََْلْم يَْْعِر َل َوِإْلقَْْ اْلِعدْْْ

.  يف اْلَيمِّ
 ََلُْم. َوِمْثُل: َقْطِل َنَِيِل اْليَُْهوِد؛ إَغاظَةل 

ََْرِيِق ُعَمَر َوَعِليٍّ  ُهَما-َوِمْثُل:  ُ َعنْْ  اْلَمَكاَن الَِّذي يَُْباُع ِفيِه اْْلَْمُر. -َرِبَي اوَّ
وِ  ااَي صَْْ ِذِه َقضَْْ ََْرِيِق ُعَمَر َقْصَر َسْعِد ْبِن َأِب َوقَّاٍص، َلمَّا اْحَتَدَب ِفيِه َعْن الرَِّعيَِّة َوهَْْ ٌة، يَوٌة َمْعُروفَْْ َوِمْثُل: 

 َولَْيَس َيْسُهُل َدْعَوى ََْسِ{َها.
ِة ََْقْْْ  َذاِهِب اْْلَئِمَّْْ ، َوَمْن قَاَل: إنَّ اْلُعُقواَبِت اْلَمالِيََّة َمْنُسوَخٌة، َوَأْطَلَق َذِلَك، فََْقْد َغِلَ  َعَلل مَْْ ِتْدََلَلل َّلل َواسْْْ

ٌَ يف َمْذَهِب َأمْحََد َوَغيِْ  ٌَ ِعْنَد َماِلٍك، َوِفْعُل اْْلَُلَفاِء الرَّاِشِديَن فََأْكثَُْر َهِذِه اْلَمَساِئِل: َساِئ َها َساِئ ِه، وََكِثٌي ِمنْْ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َوَأَكاِبِر الصََّوابَِة ََلَا بَْْعَد َمْوتِِه  ِخ  -َصلَّل اوَّ دَُّعوَن لِلنَّسْْْ ِ{َها، َواْلمُْْ ا لَِْْدْعَوى ََسْْْ ٌل أَْيضْْل ُمْبطِْْ

 ٌَ ا َْْ ْم ِكت ْيَس َمَعهُْْ َْْ َدُم  ل َوابَِنا عَْْ ْذَهُب َأصْْْ ُدُهْم: مَْْ وَل َأحَْْ َواُهْم، إَلَّ َأْن يَْقُْْ ُح َدعْْْ وِّ اٌع ُيصَْْ نٌَّة، َوََل إمجَْْْ َوََل سُْْ
 ََّْْ ل أَُ ِة ادَّعَْْ ِذِه الطَّبَْقَْْ ْن هَْْ َل عَْْ وِل َوالْْرَّدِّ، َوِإَذا اْرتَْفَْْ ل اْلَقبُْْ اٌر َعلَْْ َواِبِه ِعيَْْ ْذَهُب َأصْْْ ا، َفمَْْ وَخةٌ َجَوازِهَْْ  ا َمْنسُْْ

َخ اْ ِمجَْْْاعُ  ِ{َها، َو َُْْاٌل َأْن يَْْنسَْْ مْجَاِع، َوَهَذا َغَلٌ  أَْيضلا. فَِإنَّ اْْلُمََّة َيْ َُتِْمْل َعَلل ََسْْْ ْن لَْْْو اِبْ ِ نََّة، َوَلكِْْ  السُّْْ
مْجَاُع َلَكاَن َدلِيَّلل َعَلل ََصٍّ اَنِسٍخ.  ََُْبَت اْ ِ

َِ اْلبََْياِن لَ  ٍِّ قَاَل اْبُن ُرْشٍد يف ِكَتا ِلِمَ  يف ُخبْْْ َواِق اْلُمسْْْ ْن غَْْ:َّ يف َأسْْْ ُم َعلَْْل مَْْ ُه: َوِلَصاِحِب احلِْْسَبِة احْلُكْْْ
ْد قَْْاَل َمالٌِْْك  ِم يف َذلَِْْك، فَْقَْْ ُل اْلِعلْْْ َلِل، ِبَا ذََكَرُه َأهْْْ ََِْْة": َأْو َلََبٍ َأْو َعَسٍل، َأْو َغْيِ َذِلَك ِمْن السِّ يف "اْلُمَدوَّ

َر بْْْ  نِ "إنَّ ُعمَْْ ْْْ ِة اب َْْ َك يف ِرَواي ِْْ رَِه َذل َْْ اِحِبِه، وَك ، َأَدابل ِلصَْْ ِِ وَش يف اْْلَْر ََبَ اْلَمْةشُْْ َّْْ َرُإ الل اَن َيطْْْ َِ كَْْ ا َّْْ  َن اْْلَط
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ْن الْْذُّ  لُّ َذٌَْْْب مِْْ َهَب، َوقَْْاَل: ََل  ُِْْ ْن َذلَِْْك يف ِرَوايَِْْة َأشْْْ َل مِْْ دََّق بِِْْه، َوَمنَْْ ِم، َورََأى َأْن يََْتصَْْ َِ اْلَقاسِْْ اَل َُو  مَْْ
ََْساٍن، َوِإْن قََْتَل ََْْفسلا.  إ

 ِمْثَل الَِّذي تََْقدََّم يف ِرَوايَِة َأْشَهَب. -يف الَِّذي َغ:َّ اللَََّبَ -َوذََكَر اْبُن اْلَماِجُشوِن َعْن َماِلٍك 
دَ  َِ ِعنْْْ َوا ُه الصَّْْ ا َوجْْْ وِن: َفمَْْ ُت ِلُمطَْْرٍِّف َوابِْْْن اْلَماِجشُْْ َص يف قَاَل اْبُن َحِبيٍْْب: فَُْقلْْْ يَمْن غَْْ:َّ َأْو ََْقَْْ ُكَما فِْْ

ََبِ، أَ  ِِّ َواللَّْْ ْْْ ْن اْْلُب ا غَْْ:َّ مِْْ وِق، َومَْْ ْن السُّْْ َراِب مِْْ َِ َواحلَْْْْبِس َواْ ِخْْْ ْر َوْزِن؟ قَْْاََل: يَُْعاقَُْْب اِبلضَّْْ ْو غَْْ:َّ يف الْْْ
َهُب.  اْلِمْسِك َوالَِّّْعَفَراِن: َفََّل يُفرَّقُق َوََل يُْنْْ

ُن َأَلَّ يَْةُْْ:َّ بِِْْه، َوَيْكسِْْ قَاَل اْبُن َحِبيٍب:  ِه ِمَِّْْْن اَْمَْْ َماُم َعَلْيِه، َوْلَيْأُمْر َُِقُتُه بِبَْْيِعِه َعَليْْْ َِّ إَذا َوََل يَُْردُُّه اْ ِ ُر اْْلُبْْْْ
ُه ِمَِّْْ  ْمُن َواللَََّْْبُ الَِّْْذي يَُْةشُّْْ ُل َوالسَّْْ ِه اْلَعسَْْ َّ ُيَسلُِّمُه ِلَصاِحِبِه، َويُْبَْْاُع َعَليْْْ ُه، َكَسَد،  ُ لَُْْه ِغشَّْْ ْن اَُْكلُُْْه، َويُْبَْْ ِّ

َِ َماِلٍك َوَغيِْ   ِهْم.َوَهَكَذا اْلَعَمُل يف ُكلِّ َما ُغ:َّ ِمْن التَِّدارَاِت، َوُهَو إيَضاٌإ َما اْستَْْوَبْوُتُه ِمْن َأْصَوا
دََّق بِِْْه؛ إذْ  َدُه، َأْن يََْتصَْْ َن ِعنْْْ ُل  َوُرِوَي َعْن َماِلٍك: َأنَّ اْلُمْسَتْوسَْْ ِه، َوََْفْْْ ِه َعَليْْْ يف َذلَِْْك ُعُقوبَُْْة اْلةَْْاشِّ ِبِِْتََّلفِْْ

َراُه ِمثْْلَُْْه؟  َْْ ُك، أَتْ َراُق. َوِقيَْْل ِلَمالٍِْْك: فَْْالَِّّْعَفَراُن َواْلِمسْْْ ُه. َوََل يُْهْْْ اِكِ  ِبِِْعطَْْائِِهْم إايَّ بََْهُه اْلَمسَْْ ا َأشْْْ قَْْاَل: مَْْ
.ِبَذِلَك، إَذا َكاَن ُهَو الَِّذي َغشَُّه، فَْ   ُهَو َكاللَََّبِ

اِحِبِه اْلُعُقوبَُْْة، قَاَل اْبُن اْلَقاِسِم: َهَذا يف الشَّْيِء اْْلَِفيِف َْثَُنُه، فََأمَّا إَذا َكثَُْر َْثَنُُْْه: فَََّْْل َأَرى َذلَِْْك، َوَعلَْْل صَْْ 
 ِْلََُّه َتْذَهُب يف َذِلَك َأْمَواٌل ِعظَاٌم، َتِِّيُد يف الصََّدَقِة ِبَكِثٍي.

وِّي   -َعَلل َمْذَهِب َماِلكٍ -اْبُن ُرْشٍد: قَاَل بَْْعُ  الشُُّيوِخ: َوَسَواٌء  قَالَ  يلا َأْو َكثِْْيلا، ِْلَََُّْْه ُيسَْْ َكاَن َذلَِْْك َيسِْْ
 يف َذِلَك َبْ َ الَِّّْعَفَراِن َواللَََّبِ َواْلِمْسِك قَِليِلِه وََكِثيِِه.

 يََْتَصدََّق ِمْن َذِلَك إَلَّ ِبَا َكاَن َيِسيلا. َذِلَك: إَذا َكاَن ُهَو الَِّذي َغشَُّه، فََأمَّا َوَخاَلَفُه اْبُن اْلَقاِسِم، فََْلْم يََْر َأنْ 
َا اْشَِتَاُه، َأْو ُوِهَب َلُه، َأْو َوِرَُْْهُ  ََّ ََُّْْه َمْن ُوِجَد ِعْنَدُه ِمْن َذِلَك َشْيٌء َمْةُشوٌش َيْ يَُْةشَُّه ُهَو، َوِإ ََّلَف َأ : فَََّْْل خِْْ

ِه، وَ  ََل  ِْْ ا ب ْيِِه ُمَدلِّسْْل ْن غَْْ ُه مِْْ ْؤَمُن َأْن يَِبيعَْْ ُْْ اَع ِمَِّْْْن يْ ُب: َأْن يُْبَْْ ْن َذلَِْْك، َواْلَواجِْْ ْيٍء مِْْ دَُّق ِبشَْْ ا يََْتصَْْ َذِلَك مَْْ كَْْ
 َوَجَب َأْن يََْتَصدََّق ِبِه ِمْن اْلِمْسِك َوالَِّّْعَفَراِن: يَُْباُع َعَلل الَِّذي َغشَُّه.

ْوِل َمالٍِْْك، ْن قَْْْ ُن مِْْ ِي: َأْحسَْْ َُّه ََل يََْتَصدَُّق ِمْن َذِلَك إَلَّ اِبلشَّْيِء اْلَيسِْْ َدَقَة  َوقَْْوُل اْبِن اْلَقاِسِم يف َأ ِْلَنَّ الصَّْْ
ْسََّلِم. َوِمْن َذِلَك: مَْْ  ِّ ِبَذِلَك ِمْن اْلُعُقواَبِت يف اْْلَْمَواِل، َوَذِلَك َأْمٌر َكاَن يف َأوَِّل اْ ِ ْن النََِّْْ لَّل -ا ُرِوَي عَْْ صَْْ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   .)إانَّ آِخُذوَها َوَشْطَر َماِلِه، َعَِّْمٌة ِمْن َعََِّماِت رَبَِّنا(يف َماَِِل الََِّّكاِة:  -اوَّ
ا ُرِوَي َعْنُه: »َأنَّ َمْن ُوِجَد َيِصيُد َوُرِوَي َعْنُه يف َحرِيَسِة النَّْ{ِل: »َأنَّ ِفيَها َغَراَمَة ِمْثِلَها َوَجَلَداِت َََكاٍل« َومَ 

 يف َحَرِم اْلَمِديَنِة َشيْْ لا، فَِلَمْن َوَجَدُه َسَلُبُه«.
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واَبُت يف اْْلَبْْْدَ  اَدْت اْلُعقُْْ ُب، َوعَْْ َُّه ََل َيَِْْ مْجَاُع َعَلل َأ ْوُل َوِمْثُل َهَذا َكِثٌي: َُِسَخ َذِلَك ُكلُُّه، َواْ ِ اَن قَْْْ اِن، َفكَْْ
ْن َذلَِْْك ِبَقِليٍْْل َوََل َكثٍِْْي، اَْْ  اْبنِ  دَُّق مِْْ َُّه ََل يََْتصَْْ ، َواْلِقَياُ : َأ َِ اْسِتْوَساانل ُه اْلَقاِسِم َأْوىَل اِبلصََّوا ل َكََّلمُْْ تَْهَْْ
 .-رمَحُه هللاُ -

َُّه لَْيَس َمَل َمْن ادََّعل النَّْسَخ ََصو َوََل إمْجَاٌع، َواْلَعَدُب: َأَّ  َر، َوَقْد َعَرْفُت َأ ُه َقْد ذََكَر ََصَّ َماِلٍك َوِفْعَل ُعمَْْ
َوابَِة َومَ  الٍِْْك َوَأمحََْْْد: َّ َجَعَل قَْْوَل اْبِن اْلَقاِسِم َأْوىَل، َوَََسَخ النُُّصوَص ِبََّل اَنِسٍخ، فََْقْوُل ُعَمَر َوَعلِْْيٍّ َوالصَّْْ

َوابَِة، فَِْْإنَّ َذلِْْ  َِ َبْل ُهَو إمجَْْْاُع الصَّْْ ُهْم َأْوىَل اِبلصََّوا نْْ ْرُه مِْْ ا َوَيْ يُْْنكِْْ دخ َدٍة جِْْ دِّ ااَي ُمتَْعَْْ ُهْم يف َقضَْْ نْْ ُتِهَر عَْْ َك ُاشْْْ
ِه،  َُه يف ِفْعلِْْ وِّبَُو ِه، َوُيصَْْ َُه َعَليْْْ اِعُدَو ُه، َوُيسَْْ َْْ ْم يُِقرَُّو َرُِِْم، َوهُْْ ُه ِ َضْْْ ُر يَْْفَعلُْْ ٌر، َوُعمَْْ ا ُمْنكِْْ ُروَن ُكلَّمَْْْ َأخِّ َواْلُمتَْْ

َعُدوا َشيْْ    لا، قَاُلوا: َمْنُسوٌخ، َوَمِْتُوٌك اْلَعَمُل ِبِه.اْستَْبْْ
 ٍَ ا َّْْ ُن َعت ْْْ َ  اب اِر، َوَأفْْْ َّْْ َراِق اِبلن ِج اِبْ ِحْْْ ِة النَّسْْْ َْْ ِف الرَِّدي  ُن اْلَقطَّْْاِن يف اْلَمََّلحِْْ ْْْ َ  اب ْد َأفْْْ ا َوقَْْ ا بِتَْْقِطيِعهَْْ ِفيهَْْ

َم  دَّ اِكِ ، إَذا تَْقَْْ لُّ ِخَرقلا، َوِإْعطَائَِها لِْلَمسَْْ َر ابُْْْن اْلَقطَّْْاِن َذلَِْْك، َوقَْْاَل: ََل  َِْْ َْكَْْ َّ َأ تَِْْه،  تَْْعِمِلَها فَْلَْْْم يَْنْْ ِلُمسْْْ
ْخَراِب ِمْن السُّوِق. َُ فَاِعُل َذِلَك اِبْ ِ  َهَذا يف َماِل ُمْسِلٍم ِبَةْيِ إْذَِِه، وإَا يَُْؤدَّ

َِ َعلِْْيُّ بْْْ  َب ي أَبُْْو اْْلَصْْْ ََْكَر َذلَِْْك اْلَقابِْْ ٌَ يف َجَوابِِْْه، َوتَْنَْْاُقٌ  يف قَْْولِِْْه، َوَأ ِطَرا َذا ابْْْ ُن اْلَقطَّْْاِن، َوقَْْاَل: هَْْ
 ِْلَنَّ َجَوابَُه يف اْلَمََّلِحِف ِبِِْحَراِقَها اِبلنَّاِر: َأَشدُّ ِمْن إْعطَائَِها لِْلَمَساِكِ .

ٍَ َأْبَبُ  ِْلَْصِلِه يف َذِلَك َوأَتَْْبُل ِلقَ   ْوِلِه.قَاَل: َواْبُن َعتَّا
ُل يف ِمْكَيالِِْْه زِفْْتْْلا-َويف تَْْفِسِي اْبِن ُمَِّْيٍن: قَاَل ِعيَسل: قَْْاَل َمالٌِْْك  ِل ََيْعَْْ وِق،  -يف الرَّجُْْ ْن السُّْْ اُم مِْْ ََُّْْه يُْقَْْ إ

َِ َواحْلَْبِس. َُّه َأَشقُّ َعَلْيِه، يُرِيُد، ِمْن َأَدِبِه اِبلضَّْر  فَِإ
 َفْصٌل 

 ح ُب إ الشيخ: 
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 يُن احلقُّ()الدِّ  
َّلُم علْْل َبيِّنْْا رسْْوِل هللِا، وعلْْل آلِِْْه  َّلُة والسَّْْ وصْْوِبِه القارئ: بسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيِم، احلمُْْد هلِل، والصَّْْ

": -رمَحُه هللاُ تعاىل-قاَل الشَّيُخ عبُد الرَّمحِن بُن محَّاٍد العمُر وَمن اتَّبَل هداُه.  يِن احلقِّ  يف كتاِبِه: "الدِّ
ََ امل واقيُت: فإذا وصَل إىل امليقاِت أحرَم منُه إْن كاَن يف سيَّارٍة وَنِوها، وإْن كاَن يف الطَّْْائرِة أحْْرَم إذا قْْر

 منُه قبَل أْن يتداوزَُه. 
َإ لملاُِِاِي، نلي إ الشْْيخ:  َإ، وُباِِ َإ لملاُِِاِي، أوِِوُع  وُباِِ  إذل نِِا إ ِف للنِِاا يِ  لنبغِِي ملِِ  أ لوإ لِحِِيل إ أ    ِِي إ وباِِ

َإ لملاُِِاِي، فِِِ ا  ا أ   لنُِِِيإ حِِوا ل  نِِو إ أمِِا  لي إ فِِو لملِابُِِ  أمِِا  ل  نِِو إ أ ا لملاُِِايإ لَِِوُ  ين ِِمإ نِِذل ننِِذل، أمِِا
ُه ين ِمإ لملاُِاِي، هِذِه م حُِِةن لنبغِي : يلُِ  للنِِااِ   للنِاا ي إ :ِعِانُر لملاُِايإ ين ِِيعٍة، فِ  نمِ   أ   لَِو إ إحيلمُِِ

َإ لملاُِِاِي نال يفِِا،  ِِِاُ  ن ِِ  يُ  عنِِمما ل  نِِو إ نلُولِِو  إ ا لملاُِِايإ لَِِوُ  ين ِِمإ نىِِِ  ،ِِاعٍة فانِبُِِه ن ِِيُ  وبِِ
 .لنُُِي حوا ل  نو إ أما  ِف واذلِ  لملاُاِي؛   ا للناا ي إ  ي  ين يعةٍ 

 
 َُّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -القارئ: واملواقيُت الَّ  أمَر النَّ  اَ  أْن  رموا منها مخسٌة، وهَي:النَّ  -َصلَّل اوَّ

" ْلهِل املدينِة.  ذو احلليفِة "أبياُر عليٍّ
. َِ " وهَو ْلهِل الشَّاِم ومصَر واملةر ٍَ ََ راب  اجلوفُة "قر

 قرُن املنازِل "السَّيُل أو وادي َ َْرٍم" ْلهِل جنٍد والطَّائِف وَمن يف جهِتهم.
 الرَّابُل: ذاُت عرٍق "ْلهِل العراِق".

 ُس: يلملُم ْلهِل اليمِن.اْلام
َة والَّْْذيَن منْْازَُلم دوَن  رُِم منهْْا، وأهُْْل مكَّْْ ن غِْْي أهِلهْْا فهَْْي ميقْْاٌت لُْْه  ُْْ ن مْْرَّ علْْل هْْذِه املواقيِْْت مِْْ ومَْْ

 املواقيِت ُ رموَن ِمن منازَِلم.
َّ يلْْبُس ل بْْاَ  ا حْْراِم يف امليقْْاِت، وصفُة ا حراِم: ُيستَوبُّ أْن يتنظََّف ويتطهََّر ويتطيََّْْب قبَْْل ا حْْراِم، 

ن امليقْْْاِت أو حْْْاذاُه، ولبْْْاُ  ا حْْْراِم  ََ مِْْْ َة، ويُلَِّْْْ إذا قْْْر َّ يعقُْْْد النِّيَّْْْ أُ يف بلِْْْدِه  ائرِة يتهيَّْْْ وراكُْْْب الطَّْْْ
ا املْْرأُة فلْْيَس   ُه، أمَّْْ ي رأسَْْ حراِمهْْا ابلنِّسبِة للرَّجِْْل إزاٌر ورداٌء غُْْي  َِْيطِْْ  يلفُّهمْْا علْْل جسِْْدِه، وَل يُةطِّْْ

ََ الواسعَة السَّاترَة الَّ  َل فتنَْْة فيهْْا يف أيِّ حْْاٍل يراهْْا  ا َيُب عليها دائملا أْن تلبَس الثِّيا لباٌ  ُمع ٌَّ، وإََّ
ي وجَههْْا إذا رَأْت  ا تُةطِّْْ ازيِن، وإََّْْ النَّاُ ، وَل تلبُس إذا أحرَمْت َ يطلا علل وجِههْْا ويْْديها كْْالرُبقِل والُقفَّْْ
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َِ الرَّسْْوِل  الّرِجالَ  سْْاِء أصْْوا ُل أمَّهْْاِت املْْؤمنَ  َو لَّل -بطرِف مخارِها الَّذي علل رأِسها، كما هَو ِفعْْْ صَْْ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   .-اوَّ

: "اللَّهْْمَّ لبَّيَْْك عمْْرةل"، ويتمتَّْْلُ  َّ يلَِّ ِبا قائَّلل  َّ بعَدما يلبُس احلابُّ لباَ  ا حراِم ينوي يف قلِبِه العمرَة، 
، والتَّمتُُّْْل هَْْو اْلفضُْْل ْلنَّ الرَّسْْوَل ِبْْ  لَّمَ -ا إىل احلْْجِّ ِه َوسَْْ ُ َعَليْْْ لَّل اوَّ أمَْْر بِْْه أصْْوابَُه وألَِّْْمهم بِْْه،  -صَْْ

ِه  ُه يبقْْل قْْارانل كفعلِْْ ُه هْْدٌي فإََّْْ ْن تْْردََّد يف تنفيِْْذ أمْْرِِه، إَلَّ الَّْْذي معَْْ ِه -وغضَْْب علْْل مَْْ ُ َعَليْْْ لَّل اوَّ صَْْ
لقارُن: هَو الَّذي يقوُل يف تلبيِتِه: "اللَّهمَّ لبَّيَك عمرةل وحدخا"، وَل  ُِلُّ إحراَمُه ح َّ ينوَر هديَُه ، وا-َوَسلَّمَ 

 يوَم عيِد النَّوِر، واُلْمفِرُد ينوي احلجَّ فق  ويقوُل: "اللَّهمَّ لبِّيَك حدخا".
 اب حراِم َحُرَم عليِه: اْلموُر ا رَّمُة علل ا رِِم: وإذا عقَد املسلُم النِّيَّةَ 

: اجلماُع ودواعيِه كالقبلِة واللَّمِس بشهوٍة، والكَّلِم بذلَك، وِخطبِة املرأِة، وعقِد النِّكاِإ، فالُْمْورُِم َل  أوََّلل
 يتِّوَُّب وَل يِّّوُِب.

 اثَيلا: حلُق الشَّعِر أو أخُذ شيٍء منُه.
 اثلثلا: تقليُم اْلظافِر.

يَّارِة فَّل ماََل.الرَّابُل:   تةطيُة رأِ  الرَّجِل ِبَّلصَق، أمَّا اَلستظَّلُل ابلشَّمسيَِّة واْليمِة والسِّ
 خامسلا: التَّطيُُّب وشمُّ الطِّيِب.

 سادسلا: صيُد الربِّ فَّل يصيُدُه وَل يدلُّ عليِه.
ويديها، ويلبُس الرَّجُل النَّعَلِ ،   سابعلا: لبُس الرَّجِل الشَّيَء امل{يَ ، ولبُس املرأِة لشيٍء  يٍ  علل وجِهها

ن هْْذِه ا ظْْوراِت جْْاهَّلل أو انسْْيلا أزالَُْْه وَل شْْيَء عليِْْه. فْْإذا  فإْن ي َيْد يلبِس اْلفَِّ ، ولْْو فعَْْل شْْي لا مِْْ
وصَل املُورُِم إىل الكعبِة طاَف ِبا طواَف القدوِم سبعَة أشواٍ ، يبدأُ ِمن  اذاِة احلدِر اْلسْْوِد، وهْْذا هَْْو 
َّ يصْْلِّي ركعْْ  الطَّْْواِف  طواُف عمرتِِه، وليَس للطَّواِف دعاٌء  صوٌص، بل يذكُر هللَا ويدعو ِبا تيسََّر لُْْه 
َّ ُيرُب إىل املسعل فيبدأُ ابلصَّفا ويرقل عليِه، ويتوجَُّه  خلَف املقاِم إْن تيسََّر وإَلَّ يف أيِّ مكاٍن ِمن احلرِم، 

ُ، ويْْذكُر هللَا إىل القبلِة، ويكرُب ويهلِّلُ  ُه إىل القبلِْْة ويكْْربِّ َّ يسْْعل إىل املْْروِة ويرقْْل عليهْْا، ويتوجَّْْ  ويدعو، 
ِه،  ُر شْْعَر رأسِْْ َّ يُقصِّْْ ُه شْْوٌ ،  َّ يعوُد إىل الصَّفا ح َّ ُيكِمَل سبعَة أشْْواٍ ، ذهابُُْْه شْْوٌ  ورجوعُْْ ويدعو، 

ُه، وحْْلَّ واملرأُة َتخُذ ِمن أطراِف شعرِها بقدِر طرِف اْلصبِل، و  ن عمرتِِْْه وحْْلَّ إحرامُْْ ُل مِْْ ِبذا اَتهل املتمتِّْْ
 لُه كلُّ شيٍء حرَم عليِه اب حراِم.
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ةل، تلَِّْْ بعمْْرٍة وحْْجٍّ بعَْْدما َْْرُم كةيِهْْا  ا تصُي قاَر َُّ ولو حاَبِت املرأُة أو ولَدْت قبَل ا حراِم أو بعَدُه فإ
ا ْينعْْاِن الطَّْْواَف ابلبيِْْت ِمن احلدَّاِب؛ ْلنَّ احليَ  والنِّفاَ  َل ْينعْْانِ   ا حْْراَم، وَل الوقْْوَف ابملشْْاعِر، إََّْْ

ُرُه حْْ َّ تطهَْْر، فْْإْن طهَْْرْت قبَْْل إحْْراِم النَّْْاِ   ا تْْؤخِّ اُب إَلَّ الطَّْْواَف، فإَُّْْ فق ، فتعمُل كلَّ ما يفعُلُه احلدَّْْ
ُر شْْعَره ا تةتسُل وتطوُف وتسعل، وتقصِّْْ َُّ َل فإ رُِم مَْْل ابحلجِّ وخروِجهم إىل م َُْْ َّ ا،  ِْْ ا، وََُْْلُّ إحْْراَم عمُر

ْْةل، تُلَِّْْ  ا تصُْْي قاَر َر، فإَُّْْ  النَّاِ  ابحلجِّ إذا أحرُموا يف اليوِم الثَّْْامِن، وإْن أحْْرَم النَّْْاُ  ابحلْْجِّ قبَْْل أْن تطهَّْْ
َل، والوقْْ  ن اْلْْروِب إىل مْْ اُب مِْْ وِف بعرفْْاٍت ومِّدلفَْْة، مَعهم وهَي علل إحراِمها، وتفعُل كلَّ مْْا يفعلُُْْه احلدَّْْ

، وسَْْعْت  والرَّمِي والنَّوِر والتَّقصِي ِمن رأِسها يوَم عيِد النَّوِر، فإذا طهَرْت اغتسَلْت وطاَفْت طواَف احلجِّ
.  سعَي احلجِّ

ا، كمْْا حصَْْل ذلَْْك لعائشَْْة أمِّ املْْؤمنَ   ِْْ هْْا وعمُر  -ربَْْي هللاُ عنهْْا-وهذا الطَّواُف والسَّعُي كافيْْاِن حلدِّ
َُّ وأ ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -خربَها النَّ ا ملَّْْا طافَْْْت  -َصلَّل اوَّ ِْْ ها وعمُر ا حلدِّ ُِ أنَّ طواَفها وسعَيها بعَد الطُّهِر يكفيا

مَْْل النَّْْاِ  طْْواَف ا فابِْْة وسَْْعْت، ْلنَّ القْْارَن بَْْ  العمْْرِة واحلْْجِّ كْْاملفِرِد لْْيَس عليِْْه إَلَّ طْْواٌف واحٌْْد 
 .وسعٌي واحدٌ 

ن  لُوُع للَّااُخ ِف للِا  اِق هنا   ؛اشاخإ
"ليَس عليِه إَلَّ طواٌف واحٌد" قاَل: يطوفُُه يوَم العيِد أو بعَدُه، أمَّا طوافُُه اْلوَُّل قبَل احلجِّ املسْْمَّل طْْواَف 

ل، وإْن ي يسَْْل القدوِم فإَُّه انفلٌة، وأمَّا السَّعُي فهَو واحٌد للمفِرِد والقارِن إْن قدََّمُه مَل طْْواِف القْْدوِم كفْْ 
 سعل مَل طواِف ا فابِة يوَم العيِد أو بعَدُه.

 طاا هذه :ِماةن ل م  لةِ  الشيخ:
القارئ: ْلنَّ القارَن بَ  العمرِة واحلجِّ كاملفِرِد ليَس عليِه إَلَّ طواٌف واحٌد وسعٌي واحٌد، لتصْْريِح الرَّسْْوِل 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - )دخلَِْْت العمْْرُة يف احلْْجِّ إىل يْْوِم فعِلِه، ولقوِلِه يف احلديِث اآلخِْْر: َلا بذلَك، ول -َصلَّل اوَّ
 ، وهللاُ أعلُم.القيامِة(

ن  وا مِْْ ، مثَلمْْا أحرمُْْ َة ابحلْْجِّ ن منْْازَِلم ِبكَّْْ اُب مِْْ ِة أحْْرَم احلدَّْْ ن شْْهِر ذي احلدَّْْ فْْإذا جْْاَء اليْْوُم الثَّْْامُن مِْْ
َّ يلبسوَن لباَ  ا حرامِ  : "اللَّهْْمَّ امليقاِت يتنظَّفوَن،  َّ يلَِّ بِه قائَّلل َّ ينوي احلابُّ رجَّلل أو امرأةل احلجَّ،   ،

َل يف يْْوِم النَّوِْْر، ويرمْْي  ن مِّدلفَْْة إىل مْْ ا"، وَيتنُْْب  ظْْوراِت ا حْْراِم املتقدِّمِْْة حْْ َّ يرجَْْل مِْْ لبيَْْك حدْْخ
ُرُه.  مجرَة العقبِة، و لُق الرَّجُل رأَسُه واملرأُة تقصِّ
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َل، وابَت فيهْْا وصْْلَّل فيهْْا كْْلَّ صَّْْلٍة يف وقِتهْْا فإذا أحرمَ  اِب إىل مِْْ  احلابُّ يف اليوِم الثَّامِن خْْرَب مَْْل احلدَّْْ
اِب إىل ََِْْرَة، وجلَْْس ِبْْا حْْ َّ يصْْلِّي مَْْل  َه مَْْل احلدَّْْ ْت رُْْس يْْوِم عرفَْْة توجَّْْ قصْْرلا بْْدوِن مجٍْْل، فْْإذا طلعَْْ

َّ يتوجَُّه بعَد الَِّّواِل إىل عرفَة، فإْن  ا ماِم أو يف املكاِن الَّذي هَو فيِه مجاعةل  الظُّهَر والعصَر مجعلا وقصرلا، 
َل إىل عرفَة رأسلا وجلَس ِبا جاَز، وعرفُة كلُّها موقٌف.  توجََّه ِمن م

ُه إىل القبلِْْة َل إىل اجلبِْْل؛ ْل نَّ اجلبَْْل وُيكثُر احلابُّ يف عرفَة ِمن ذكِر هللِا تعاىل والْْدُّعاِء واَلسْْتةفاِر، ويتوجَّْْ
ا، وَل َيوُز التَّمسُُّح َحدارِِه، فإنَّ هذا بدعٌة  رَّمٌة.  ما هَو إَلَّ جٌِّء ِمن عرفاٍت َل يصحُّ صعوُدُه تعبُّدل

اُب إىل مِّدلفَْْة،  مِس ينصْْرُف احلدَّْْ َّ بعَْْد مةيِْْب الشَّْْ مُس،  ن عرفَْْة حْْ َّ تةيَْْب الشَّْْ وَل يِنصرُف احلْْابُّ مِْْ
ََ والعشْْاَء مجَْْل َتخٍْْي وقصُْْروا العشْْاَء، وابتُْْوا ِبْْا، فْْإذا طلَْْل الفدُْْر فْْإذا وصُْْلوا إليِْْه صْْلَّو  ا فيهْْا املةْْر

وا مجْْرَة العقبِْْة  َل رمَْْ مِس، فْْإذا وصُْْلوا إىل مِْْ َل قبَْْل طلْْوِع الشَّْْ وا إىل مِْْ َّ توجَّهُْْ صلَّوا الفدَر وذكُروا هللَا، 
وَل صْْةيةل، وَل َيْْوُز رمُيهْْا ابلنِّعْْاِل، ْلنَّ هْْذا بعَد طلوِع الشَّمِس بسبِل حصياٍت تشْْبُه احلمَْْص َل كبْْيةل 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -تَّلُعٌب يِّيُُّْنُه الشَّيطاُن، وإرغاُم الشَّيطاِن يف اتِّباِع أمِر الرَّسوِل  وهدِيِه، وتْْرِك مْْا  -َصلَّل اوَّ
 ُل هللاُ عنُه ورسولُُه.

َّ  ل ُرُه، وإْن قصََّر الرَّجُل جْْاَز، لكْْنَّ احللَْْق أفضُْْل َّ بعَد الرَّمِي ينوُر احلابُّ هديَُه،  ُق رأَسُه، واملرأُة تقصِّ
َة  َّ يفْْيُ  إىل مكَّْْ َّ يلْْبُس ُيابَُْْه وقْْد حْْلَّ لُْْه كْْلُّ شْْيٍء حْْرَم عليِْْه اب حْْراِم إَلَّ النِّسْْاَء،  َُّْْلَ  مْْرَّاٍت، 

َل فيقْْيُم ِبْْا ابقْْي ويطوُف طواَف احلجِّ ويسعل، وِبذا قد حلَّ لُه كْْلَّ شْْيٍء حْْ َّ ا َّ يرجُْْل إىل مْْ لَِّّوجَْْة، 
، ويرمْْي اجلمْْاَر الْْثََّّلَ  يف اليْْوِم احلْْادي عشَْْر  َل وجْْوابل يْْوِم العيِْْد ويْْوَمِ  بعَْْدُه مَْْل ليلتيهمْْا يبيُْْت يف مْْ

َّ مجرَة العقبةِ  َّ الوسطل،   ، َل الَّ  رماهْْا يْْوَم  والثَّاِن عشَر بعَد زواِل الشَّمِس، يبدأُ ابلصُّةرى الَّ  تلي ِم
َل،  ن منِّلِِْْه يف مْْ ُ مَل كلِّ حصاٍة، وحصْْل اجلمْْاِر اخُْْذُه مِْْ العيِد، كلُّ واحدٍة يرميها بسبِل حصياٍت، يكربِّ

َل ََِّل حيُث تنتهي اْلياُم.  وَمْن ي َيْد مكاانل يف م
َل بعَْْدما يرمْْي يف اليْْوِم الثَّْْاِن عشَْْر فلُْْه ذلْْكَ  ن مِْْ َر إىل اليْْوِم الثَّالَْْث فْْإذا أراَد اَلَصْْراَف مِْْ ، وإْن َتخَّْْ

َّ سْْافَر بعَْْدُه  فَر طْْاَف طْْواَف الْْوداِع ابلبيِْْت،  عشَْْر، فهَْْو أفضُْْل، ويرمْْي بعَْْد الَِّّْْواِل، فْْإذا أراَد السَّْْ
 مباشرةل، واملرأُة احلائُ  والنُّفساُء إذا كاََْت قد طاَفْت طواَف احلجِّ وسَعْت ليَس عليها طواَف وداٍع.

َر  احلْْابُّ ذبَْْح اَلْْدِي إىل اليْْوِم احلْْادي عشَْْر أو الثَّْْاِن عشَْْر أو الثَّالَْْث عشَْْر جْْاَز لُْْه ذلَْْك، ولْْو ولو أخَّْْ
َم بياَُُْْه، وهللاُ أعلُْْم،  َل جْْاَز لُْْه ذلَْْك، ولكْْْن اْلفضُْْل مْْا تقْْدَّ ن مْْ عِي حْْ َّ ينَِّْْل مِْْ أخََّر طواَف احلجِّ والسَّْْ

 َم.وصلَّل هللاُ علل َبيِّنا  مٍَّد وآِلِه وسلَّ 
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 َّ قاَل: ا ْيانُ 
 لِمياُ ؟!الشيخ: 
َن مريُ القارئ:   ن  ، اب
 لِمياُ  نلالا ]أ [ ل مياُ ؟الشيخ: 

القْْْارئ: ا ْيْْْاُن: لقْْْد أوجَْْْب هللاُ تعْْْاىل علْْْل املسْْْلِم أْن يْْْؤمَن إىل جاَِْْْب ا ْيْْْاِن بِْْْه وبرسْْْوِلِه وَركْْْاِن 
 ا سَّلمِ 
!  ح إ هللاُ للَّا الشيخ:  ا :ُمامإأ  ُه ابليامحةِ  ما  اخإ،  محإُه هللاُ ن:غمامإ
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 :اْلس لة
َْْْت 1السْْؤال َد يف ُأسْْرٍة تنتسُْْب إىل ا سَّْْلِم ولكنَّهْْا كاَ ِْْ َُّ الْْذي ُول ا ن القوقْْاز: الشَّْْ ائُل مِْْ : يقْْوُل السَّْْ

لِّي يف  لواِت الفائتِْْة حيُْْث بْْدَأ ُيصَْْ اُء الصَّْْ َرَة بعيدةل َعِن التِّاِم الشَّرائِل، هْل َيُْْب عليِْْه َقضَْْ ِر ْثْْاَِن َعشْْْ ُعمُْْ
 َسَنة؟

ُِا إ اجلْْواَ:  ِه أ   لإ ِِِ َ  عإ إاِِ  َن، ينِِإ اهِِِ ِإ ُِ؛  نِِاُه  ا ُإفِِإ و أنِِاُه ال هبُِِا ع اِِِه لل ُِِ ع ِِ  لفافُِِِة ع ِِ  للىِِا إولِي ِف أإ ِ 
. اإا:ِِه ن إ مإمإ هللاإ ع   ذل إ َِ حإ بإ  ُ ِِإ  ُم  

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ 
ي وُأطِعُمهْْا بعَْْ  قْْراابِت" 2السؤال َق هْْذا اْلمُْْر فسْْأذبُح ذبيوْْةل وأطبُ{هْْا بنفسِْْ : امْْرأٌة قالَْْْت: "إْن َقَّْْ

 فهل هذا ِمن النَّذِر؟
َإ ا ةإ  حٍ ، نا ُة للياحِ  عباو ن، نذينُح للذيناوِة اجلواَ:  ا نذ إي  ا ةإ  حٍ ، نذ إي  أ   :ر  إ: هذل نذ ن،  ما
 .وُِي ينةن إىل هللاِ 

 السؤال: ويقوُل: وهل هَو ُملٌِِّم أم هَي ابْلياِر؟
  . مإ  نذ إ أ   لنا إ هللاإ ف ان  ُه(ال هو م ل ن، للناذُ  الر ن، اجلواَ: 

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ 
 : ما حكُم َيَِّة املسدِد، هل ُتؤدَّى يف أوقاِت النَّهِي؟3السؤال

ِِِِوِو اجلْْْْواَ:  َُ عنِِِمإ ِن َِ :ُر ِِِإ ، نذنلُي ل ،ِِِبا َِ َُ لل  ِِِِ   مِِِ  ذنلِي ل ،ِِِِبا ُة لمل ِِِعِم لُِِِِوُع أهِِِ ن ِِِ ، َاِِِا
َُ إذل أ،بايِفا، نى ِ  للَ وِف ُ:ى ا  ِف نوِأ للنادي، ن ن يت للو  اِاُة لمل ِعِم :ُر ِإ َُ ين ِمإ للوضِوِِ، َن ضِوِِ :ُر ِإ

َإ لِن اُ  لمل عمإ نلو نا إ ِف نوِأ للنادِي.  ور
ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ 

؟4السؤال ِة أْن تراسَل رجَّلل غريبلا عن طريِق مواقِل التَّواُصِل اَلجتماعيِّ  : هل َيوُز للمرأِة الُْمعتدَّ
ٍ ، اجلْْْواَ:  َ  أن غِِِريإ م ِِِِما َِ نانِِِإأ  م ِِِِما ِِِة، ،ِِِول َِ للرِنِ َن مِِِ  أينِِِول ِِ هِِِذل اب ِِا لمليل،ِِِ ُي ينِِِ إ للي ِِِِِاِع نللنِ  ِ

اناُ ، :َِوُ  للبمللُِة ميل،ِ َة لمليل، ُة ين إ للي ِِاِع نللن ِ  ُِد  للَِّا د  ينِب ٍ ، نل ِِم  ِِ مإمعا ن ل رِنِة ن:  ِ ُق ين فِِ  ا
َإ َىَ لملُمِ ماي ابلغلِع نلملغارلِة مثا ابلى و ِ ، ن اُع هللاإ لل افاةإ.  مثا نذل ننذل حوا  ى

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ 
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، هل َتخُذ ِمن طرٍف واحٍد، أو تقسُمُه َُّلَُة أقساٍم 5السؤال : إذا ي يكْن شعُر املرأِة مظفَّرلا وكاَن ُمسَدَلل
 ٍة؟ْيينلا ويسارلا وخلَفها، وَتخُذ ِمن كلِّ قسٍم قيَد أَل

يإ مِِ   ا ِِِه، فِِاخُِِذ اجلْْواَ:  يإ مِِِ   ا ِِِِه، أ   :ُُىِِِ  هَِِذل، هِِذه للنايلُُِِة طاِ بِِةن؛   ا للولِِِاإ ع ادِِا أ   :ُُىِِِ 
َُ ينه لملُىوُو، نما ذنيإي  ِم  :ُ اِمِه طيلُةن ح نةن.  للنايلُةإ للايت  ى

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ 
وَن بَّلسْْتيك، وبعَْْد مْْدٍَّة طويلٍْْة 6السؤال : أخْذُت صونلا ِمن مطعٍم كاَن فيِه طعاٌم، وكْنُت أظْْنُّ أنَّ الصَّْْ

 أفعُل؟جدخا ذهْبُت ْلرجَعُه، ولكْن ي أجْد املطعَم، فكيَف 
َ  ينُامِِِه ع   نااِة مإ  هوإ لُه.اجلواَ:   إ   نا إ له وامةن فب  ُه ن:ىما

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ 
ِْْة : سْْْافْرتُ 7السْْْؤال ا أِّنِ سْْْافْرُت ملرافقْ ُت أمجُْْْل وأقصُْْْر، علمْْْل ٍم كنْْْْ ُْْة أايَّ  ْلسِْْْتاليا وِل فيهْْْا اآلَن أربعْ

 والدي للمستشفل، وبقائي هناَك يعتمُد علل كَّلِم اْلطبَّاِء، فم  أتوقَُّف عن الِتَّخُِّص برخِص السَّفِر؟
ِِ أنِا إ ،ُِِا ُ اجلواَ:  ٍ  أن   ٍِة  إذل نن أإ :  ُِ  ح ِاإ :ُيلِيلِي ل طبِاا ٍ ، ل ِت ن  ين ِِة أاا أنلِيإ مِ  أ ين ِِة أاا

  ٍ َا مِِِ  أ ين ِِِة أاا ا لِِوم  ث ثَِِة نمِِا أشِِبدإدا أن أوِِ ، نإ   نِِا إ لِوامُِِة لومَِِ أن ،ِِِاٍة أن أ،ِِبوٍو أن شِِدٍي، فِووِِا  
 ِافُي إذل نِلعإ ِف ين ٍِم أن ِف ف نأإ ع   ف ِ  إ :ُىُي، نلَ   ل مُ  ر ُف لل  ناِة، ال وم  ، وىِين ينِ   ٍِ ، لمل

ٍَ  أن ِف مُيٍ  أن ِف طيلٍق فِناه لُىُي نال هبمُ ، هذه هي لل  ناُة.  و
ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ 

فِر، فهْْل 8السؤال : طلْبُت ِمن زوج  َصيَبها يف الّرِبِح يف العمِْْل املشِْْتَِك بيَننْْا مقابَْْل املوافقِْْة علْْل السَّْْ
 يف ذلك إشكاٌل؟

، اجلْْواَ:  َُ إلاِِِه، فِِ  ش إ َإ فاِِِه : ِِي  ن ل ووِِوِو ِف شِِيٍِ نِِاا حِِيا إ هللاُ أن نِِاا لُِِيِ  ا لِِا إذل نِِا إ ،ِِريُن  مباحَِِ
َِ مولفُِِ  ع   لل ارِي ف  فاحلَُ  لِ   اُق ابل ارِي، أماا ل: ِراُو إ م إدا ع   أ   : ناإ إ نىابإدا م  للي ينِح ِف مُاين

، لَِ  ينَِِّيِ  أ   لَِِو إ  َِ لملولفُِِِة فِِ  ش إ ش إ ينِذل ، ل ِِت إذل نِا إ ،ِِؤلُل إ عِِ  لملِاِع للِِاذ: َترُِِذُه ِف مُاينِ
 لل ارُي ال إمثإ فاِه نال م ىاةإ.

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ 
؟9السؤال ٍِ  : هل َيوُز قلُب النِّيَِّة يف الصََّّلِة ِمن َفٍل إىل فر
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فُة، إذل َوال أإ ِم  انف ٍِة ِن   ِإدِا فيلفَِة ال :ىِح  للريلفُِة، ننِذل لِو حوالِ أإ ال هبوُر، ال :ىح  للريل اجلواَ:
.  للريلفةإ إىل انف ٍة ينن إأ 

؟ ٍِ ٍِ إىل فر  السؤال: وكذلَك ِمن َفٍل إىل َفٍل أو ِمن فر
ه، للريلفُِِِة ال،   اجلْْْواَ: ه نال و بُِِِ َُ، للرِِِيُ  ال لىِِِح  َول ُِِِ ن  دِِِا، إذل نِِِا إ مِِِ  فِِِيٍ  إىل فِِِيٍ ، ن  دِِِا :بنِِِ

ٍَ أمِِيُه نل،ِِ ن، ن  دِِا  ٍَ إىل نرِِ َُ مِِ  نرِِ ا للِاوولِِ للريلفُِِة َولُ دِِا إىل انف ٍِِة أن إىل فِِيٍ  مرِِيإ نِِذل  لبنُ دِِا، أمِِا
َإ ميَِ  للِاَِّيل   انف ةن نهلِل لحلمُم، ن    :نو: ،ناةإ للوضوِِ  ُُ عِ  لللِ نِِ ،   ا للنارِ ِإ هللاُ وِل :ُ ُبدا  ل:بَة إ   شا

ااةإ لمل عِم.  ِف للنِ ااِة، ميَ  فادا للِاَّيلُ  ِف للنِ ااِة، فِى ِ ي  ن ِ  :نولدما  ن يت للوضوِِ َن
ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ 

ِر َتميٍْْل 10السْْؤال ِْْة املسْْكرَة علْْل عينيهْْا، وهَْْي عبْْارٌة عْْن مستوضَْْ ب : مْْا حكُْْم وبِْْل املْْرأِة املتودِّ
 وتكثيِف وإطالِة وإبراِز الرُّموِش؟ُيست{َدُم لتدميِل وإبراِز العِ ، وعادةل ما تقوُم املسكرُة بِه بتعتيِم 

 ما عيف ُأ لل  ؤلعإ ألش؟ أعم  الشيخ: 
بِة املسكرَة علل عينيها؟   مثا شيحإأ  لمل َي إ السؤال: ما حكُم وبِل املرأِة املتودِّ

ِِوِو لمل َِِيِ  فدِِذه ]....[، هِِذه لمل َِِيُ  اجلْْواَ:  ال إذل مل لَِِ   فاِِه إينِِيلرن ل انادِِا نهِِي : ِِرُت عانادِِا مِِ إ ِن
َُ فِِذل َعابِإأ  فِ   ، لملدِ   لحلعِا َُ أو : ما لملُىوُو مندا، إذل نانإأ  م  نوِو للَوَِ وما يل، فِاملد   لحلعِا

َإ عانادا ِا لنا،ُبدا. َإ عانادا أن ومِ   ش إ أ   ََ
ِه، ينَ ]فُط[ :غناة للياأ  طالب: َُ أناه نَُّ  للِو  شاخإنا عنمإه  لحلعا
 ن  ؟الشيخ: 

ِددا ب:الطال ا ناشرةن لِو َُ عنمإ للَلرِي لي إ ل م ونه هذه مِوعِ بة أ:  أما  لحلعا
َإ للَّا ِي فُط. الشيخ: ِه، ال حعا َإ للِو ِه، نيلُم حعا َإ للِو  ال، ال نُىُم َن  حعا

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ 
: هل َيُب علل طالِب العلِم حفُظ الكتِب مثَل املُ{تَصراِت وغيِها، أم يكتفي ِبتابعِة وتقليِد 11السؤال

 العلماِء الثِّقاِت؟
، أماا هبُا! ال، اجلواَ:  ما نُوُع هبُا، نُوُع  لنبغِي أنِاه  رُِظ؛ هبمُ  ين إ ل ميإلِ ، لنبغي أ    رظإ ما :ا ايإ

َِ لل  ِِ ، فانبغِي أ    رِظإ  َِ لل  ِ ، مِ  ن،ِا َ، حرُِظ لل  ِِ  ن،ِا ةن لِوىِا َِ َىا   ا حرظإ لملِوِ  ِم  أ،با



يخ عبدالّرحمن بن ناصر    ه 1441
ّ

 البّراكمؤسسة وقف الش

 

 25 اللجنة العلمية|  إعداد
 

َِ لل  ِ ، حرُِظ لمل َُ لِوىا َُ، ن  دا ن،ا  َِ لل  ِ ، ن  دا ن،ا  ِِوِ  ما :ا ايإ له، نل ِ   ألَفا حبفوِ  و نِ  أه
 نحفوُ  للم  نِ .

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ   
ُتها، وملَّا قْمُت ْلصلَِّيها12السؤال َُْت وما صلَّيْْ ََِّْْل علْْيَّ دُم احلْْيِ ، فهْْل أصْْلِّيها  : كاَن عليَّ صَّلٌة و

 بعَد احليِ ؟
 إ: ن  .اجلواَ: 

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ   
َّ بعَْْد أْن : هل َيوُز للمسافِر أنْ 13السؤال  يصلَِّي صَّلَة الظُّهِْْر قصْْرلا وهَْْو إمْْاٌم ِبقْْيٍم يصْْلِّي العصَْْر، 

ا بنيَِّْْة العصِْْر ويتمُّهْْا أربَْْل ركعْْاٍت، لكْْيَّل يفوتَُْْه أجُْْر  ن الْْرَّكعتِ  يْْدخُل مَْْل املقْْيِم مأمومْْل ينتهَي املسافُر مِْْ
 اجلماعِة يف الصََّّلَتِ ؟

َُ إذل وِا إ لاُاجلواَ:  ا، ِف ل ناِع مِ مو ن، ِف لملد   لمل ِبو ، لَِوُ  إمامَِ َإ م ِإه مرُِي فِ  ش إ فِيإ للىِا  إ نورِ
أناِع ا :ِه م مو ن نِف مريِها إما ن، ال ش إ ينذل ، َو عن مِِ  لِمامِِة إىل لال ِمِاِ ، نمِِ  لال ِمِاِ  إىل لِمامِِة، 

َ  هذل نل، ن نل، ن.  نِم  لالنريلِو إىل لِمامِة، ن
ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ   

: ِل َُّلُ  سنواٍت منُذ أْن تِّوَّْجُت وي ُأجنْْْب وسْْأْلُت شْْي{لا عْْن وبْْعي ووبِْْل زوجْْي فقْْاَل 14السؤال
 ُِ   الَّ  لديكم ِمن احلسِد الشَّديِد، وعليكم ابلرُّقيِة، فما الَّذي ينبةي أْن أقوَلُه أو أفعَلُه؟ِل: اْلعرا
ِإ ينَِ ]فُِط[، وِويل  اجلواَ:  اُِ  ال أع ُ  شاَاا :ُولانه إالا للِم عا ا  يل مِِ   لِإُمن  إ ُذ  ِلِاَة طإاِ بِإَة ِإنِا إ  ِإ َِ  هِإ } إ
ا  يل مِِ   لِإُمن  إ ُذ  ِلِاَة طإاِ بِإَة ِإنِا إ  هذل [38]مع عميل   للم عإاِِا َِ  هِإ ِِ، } إ ُِ نبِ  هللِا رنِيا، أحلِِ ي يفِذل للِم عا وعا

ِِا، نأنِ ملدا  "ا حِي  ا واِ وُ ، ا ذل ل ِ ِع نلِنِيلِ  أِِا  وعِا ي، ا حِي  ا واِ وُ  ل روِ ت للذ   ِلِا  اُ  للم عإا ةإ  ِإ
.للىااحلةإ" لملد      للم عاِ نينَ ]نفُط[ هذل هوإ

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ   
ْْؤال ُْْل ال15السْ َْْمِ : أهْ نََّة إىل قسْ ُّْْ َّْْلِم السْ ْْيِخ ا سْ ْْيُم شْ ْْل تقسْ ِْْة : هْ ْْامِّ أي: يف مقابلْ َْْ العْ نَِّة ابملعْ ُّْْ سْ

ن  م مِْْ لِف َيعلُنْْا َسْْمِّي أهَْْل البْْدِع ََُّْْ كوَن ِبْْدِي السَّْْ الرَّافضِة، وأهُل السُّنَِّة ابملعَ اْلاصِّ وهْْم املتمسِّْْ
 أهِل السُّنَِّة؟
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ول شِا َة، فدَِذل ل اجلواَ:  َُ لِمع  ع ِ  نَِ ن نُِوُع  هِؤالِِ ،ِناةن، إذل و  نِا  ،ِناةن، ل ِت  لا ُِ ُُ للِايت َِمِ لرِا
ول  َُ ع ِ  أمِا  لا ُِ اا َُ نلملُاُ ، فِذل و  نِا عِ  ل شِاعيِ  أن عِ  لمل ِللِِة  ،ِناةن، هِذل لِمع  لل ِِ  اا لملُىوِو مندا لل ِ 
اِ  عِِِِاماِِ  ، مَِِِِّدو ن ِف نِِِِ ِ  للنِِِِا ُح مُىِِِِووإ لملَِِِِِ ِ ِ ، نإىل لي إ هِِِِذل مَِِِِّدو ن َُ للَِِِِ ِ  لوضِِِِِ  د  شِِِِا َة، ن،ِِِِاا

َُ هِِذل للب ِِِم ،ِِناةن نلالا شِِا ةن؟  ِِد ، هِِذل ،ِِتل نلالا ]أن[ شِِا يل؟ ،ِِتِ ل، ،ِِناةن نلالا شِِا ةن؟ هِِؤالِِ ،ِِناةن؟ أهِِ نرااِِا
 نُوُع  ،ناةن.
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